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، في ضوء تصور الحداثة السائلة عند (م.ق5ق/ ت)قراءة جديدة لفلسفة هيراقليطس 

 (7102/ت)زيجمونت باومان 

 "دراسة تحليلية نقدية مقارنة في األصول اليونانية للحداثة " 

 

استطاع الموقف الفلسفي، في جميع الحقب الزمنية، أن يحلل الطبيعة البشرية في عالقاتها  لقد     

الثقافيةةة، صاصةةة مةةا يتعلةة  لقاةةايا الةةةا ، ألالحداثةةة، ألاأليةةديولوجيا، ألسةةا ر المو ةةوعا  التةةي 

ألإذا كةان هنةام مةا رالةن لةيا . تالمس الواقع االجتماعي، كالهوية، ألاالنتماء، ألالتقنية، ألغيرهةا 

الفكريةة، ألاالجتماعيةة،   Modernityكل هةه المو وعا ، فهو هّم التساؤل عا سما  الحداثة 

إال أنة  مةا العسةير تطوية  معنةي .  هةةا الواقةع الجديةد لمن ةور شةموليألمحاألال  االقتراب مةا 

هةل انتقلنةا لالفعةل مةا علةر الحداثةة، إلةي : الحداثة، صاصة إذا حاأللنا اإلجالة عا السؤال التالي 

؟ أم أننةا انتقلنةا لعةد ( مةا لعةد الحداثةة)علر ما لعد الحداثة ؟ ألهل يوجد، أصالً، ما يُسمي لعلر 

لقةةد أجةةاب الفيلسةةول، ألعةةالم االجتمةةاع  ؟( الحداثةةة السةةائلة: )الحداثةةة إلةةي مرحلةةة أصةةر ، تُسةةمي

: عا هةةا التسةاؤل لقولة  Zygmunt Bauman (0281 - 8102 )زيجمونت باومان البولند  

إنمةا ( الحداثةة السةائلة)ما بعد الحداثة، وما قررت أن أسميه بوضةو  ( خطأ)ما كنا نسميه إن "

فأنمةةا  " التغيةةر هةو الت ةات الو يةد، وأن ال يقةةيي هةو اليقةيي الو يةدهةو اإليمةان المتنةاهي بةأن 

ثةم، فة ن  ألمةا . الحياة الحديثة الحالية، تتشال ، في  بيعتها الهشةة العةالرة، ألقالليتهةا للت يةر الةدا م

، (السةةي ن المسةةتمر)عةةا عةةالم  فةةي صةةورتها الحياتيةةة، التةةي تعبةةر لاألمةةان يقتةةرب مةةا الحداثةةة

الفكةرة فما المعرألل أن ؛ (لالسيولة)لم يكا أألل ما قال " لاألمان"إال أن  .(الصيرورة الدائمة)أل

، (لالسةيالن)، القةول (م.ق 1ق) Heraclitus هيةراقليطسفلسةفة الفيلسةول اليونةاني الر يسة في 

 .ألهو اإليمان لالت ير كقانون ثالت للوجود لأسره

" هيةراقليطس"تكما إشكالية البحث، للورة ر يسةة، فةي إعةادة قةراءة فلسةفة  :إشكالية ال حث  -

للحداثةة السةا لة، لحيةث يمكننةا الوقةول " زيجمونت باومةان"للورة معاصرة، في  وء تلور 

فلسفية التةي تاةمنها الةنل اليونةاني، ألالتةي تعةد أصةالً، ر يسةاً، مةا األصةول علي أهم األفكار ال

 .اليونانية للحداثة 

كةةالمنج  : اسةةتمدمت فةي إعةداد هةةةا البحةث لعةا منةةاهم البحةث الممتلفةة :لمةنج  المسةتمدم ا -

؛ ألذلةك للوقةول علةي والمنج  التحليلةي؛ ألذلك لتتبع فكرة الليرألرة عند هيراقليطس، التاريمي

؛ ألذلةك النقدي، والمقةارن: والمنججيي. ليل النلوص الفلسفية، لكل ما هيراقليطس، أللاألمانتح

 .  للوقول علي أألج  االصتالل ألالتقارب ليا تلور كل ما هيراقليطس، أللاألمان لفكرة السيولة 
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 :)*(مقدمة 

إن الفكر الفلسفي نسيم ألاحد متلل؛ كل ال يتجزأ، ترتبن حلقات  ارتبا اً ألثيقةاً، أليتطةور مةا      

الما ةي إلةةي الحا ةةر، لحيةث ال يمكننةةا فهةةم المةةاهب الحديثةةة ألالمعاصةةرة، فهمةاً جيةةداً، إال حةةيا 

سفية إلةي إن عودة األفكار الفل: أليمكا القول. نردها إلي أصولها الفلسفية القديمة التي نشأ  عنها 

مةع الةزما،  تتطةورال هور في تاريخ الفكر ال رلي، لقراءة جديدة، ال تتعارض مةع كةون الفلسةفة 

ألاللد أن يليبها الت ير، لكا ال يتعيا عليها أن تقطع كل صلة لها لالما ي؛ فهةي فةي تحليالتهةا، 

مةةا المنطةة ، لكةةل  يهتةةد ألاسةةتنبا اتها، ت ةةل لرهانةةاً علةةي القيمةةة الدا مةةة للفكةةر الوا ةة  الةةة  

هةي األصةل الفلسةفي األألل الةة   الفلسةفة اليونانيةةأللسنا في حاجة إلي القول ل ن . ألالوقا ع معاً 

نبعت من  الفلسفة؛ فأغلب المشكال  الفلسفية، الحديثة ألالمعاصةرة، تعتةرل لكونهةا مدينةة للعقليةة 

 .م اإلغريقية لاألكثرية ال البة ما أفكارها التي تجدد االهتمام لها اليو

فقد استطاع الموقف الفلسفي، في جميع الحقب الزمنية، أن يحلل الطبيعة البشرية فةي عالقاتهةا     

الثقافيةةة، صاصةةة مةةا يتعلةة  لقاةةايا الةةةا ، ألالحداثةةة، ألاأليةةديولوجيا، ألسةةا ر المو ةةوعا  التةةي 

ا رالةن لةيا ألإذا كةان هنةام مة. تالمس الواقع االجتماعي، كالهوية، ألاالنتماء، ألالتقنية، ألغيرهةا 

) Modernityكةةةل هةةةةه المو ةةةوعا ، فهةةةو هةةةّم التسةةةاؤل عةةةا سةةةما  الحداثةةةة 
0
الفكريةةةة، ( 

                                                 

، (واي رع صمو  امم  قعمممل   اعتر وامن ل ية م ةان ل قتوحلاممن)هما   قحثممي امم  قرماترو  قممولقم   ل   تم  لقام  )*(  
 .  4102 لحوا  42-42ام  قفتو  ر  حان  ق    قفم فن ل اعتر ع، كمان  قتوحان، ع رعن وان شرس،

 ، أرمم Saeclum Modernorumةشمما  قمملوم ح قثو يممن اممم  قعصممو  قل مماب، لكمم ن اقممن ح قرصممبم   ق تاةممم   
أي  قرعا و أل  قاام س  ا قثو يمن  Modeااو ظهوت ام  قاون  ق  وس وشو، لتوو لقم قفظ  Modernus قصفن 
لقممم  قترامممو ت  اعتر واممن ل قيا اامممن ل ق ا  ممان ل اقتصممم وان،  قتممم تو ممم ت امممم   -امممم  قتصمملو  قل  ممم   -تشمماو 

امم  قامون  قت  م  وشمو وممم امو   وامس  قفوة مم  ،ةف م  ،لقو ةشا  قمفظ. ألولح  رةا  قاون  ق  وس وشو اص وو   
، قممو تمم    ممت و ر  حكيممو  رةمما  قاممون  قع شممو (ثممواي)اعممواو ح قمماكو، لن قفممظ ( . 0221)واةامم  شمم تلحوا ن   اوة ممل 

 ةفتمم  ، لثوامممن ) قرمما وي، اممم  قر مم ع ت  قواةاممن ل قفم مممفان، لاكمم و ا  ممتعر ، ولرمم ، حرعةممم  مممرةم  لرمم  ق ع ح ممم  
رممم  وممم رم(، رعوامممن أثمممو ي  قلقممم ك   قر  تكشمممفن، أل أثمممو ي   اكممم و  قر صممم بن، باممم س  قك ممم  ل قوت حمممناكوامممن  ، ل  

 ةشر   ح قووعن، ثس  قترااو رن أع   قترااو، را  لقم  اهتر   ح اةبح و ت  قو هةن، ح  ثكم  وممم  قر  مم، )
تتل امم  رمم   قتشممكا ت  قفكواممن )و يممن صممثاثن لا فممو ، ح قة ممحن لقممم  ا ممتعر    قممو هن، حممان ث( . لحمم  تفكاممو اامم 

  .(عه   قتو ي، ثس  قعواو رهر  اكن،  ا بو س، ل قرب قحن ح قرزاو و كر )لحان ثو ين  بثان (  قثااان

  . 421ص ،(Modernityثو ين / ر و )،4112 قرعع   قفم فم، و و قح    قثواين،  قا هو ،:و و لهحن ر:  ةظو  -
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ألاالجتماعيةةة، ألمحةةاألال  االقتةةراب مةةا هةةةا الواقةةع الجديةةد لمن ةةور شةةمولي، ألمحاأللةةة فهمةة ، 

)ألاستيعاب مكونات  
8

. ) 

حاأللنةا اإلجالةة عةا إال أن  ما العسير تطوي  معني الحداثة، أل بن كل مكوناتهةا، صاصةة إذا     

هةل انتقلنةا لالفعةل مةا علةر الحداثةة، إلةي علةر مةا لعةد الحداثةة ؟ ألهةل يوجةد، : السؤال التالي 

: ؟ أم أننةا انتقلنةا لعةد الحداثةة إلةي مرحلةة أصةر ، تُسةمي( ما لعد الحداثة)أصالً، ما يُسمي لعلر 

 ؟( الحداثة السائلة)

 Zygmunt Baumanزيجمونةةت باومةةان لقةةد أجةةاب الفيلسةةول، ألعةةالم االجتمةةاع البولنةةد      

ما بعد الحداثة، وما قررت ( خطأ)إن ما كنا نسميه ": عا هةا التساؤل لقول  ( 8102 - 0281)

التغيةر هةو الت ةات الو يةد، إنمةا هةو اإليمةان المتنةاهي بةأن ( الحداثة السائلة)أن أسميه بوضو  

؛ إذ كانةةت الحداثةةة، فةةي المائةةة عةةام الماضةةية، تعنةةي محاولةةة يقةةيي هةةو اليقةةيي الو يةةدوأن ال 

الوصول إلي  الة نجائية مةي الكمةال، أمةا ا ن، فةلن الحداثةة تعنةي عمليةة تحسةيي وتقةدم    ةد 

) "، ومةةي دون وجةةود رف ةةة فةةي هةة   الحالةةة( الةةة نجائيةةة فةةي األفةة )لجةةا، مةةي دون وجةةود 
 
 )

ديثة الحالية، رلما تمتلةف فةي لاةع نةواول، أللكنهةا تتشةال ، تحديةداً، فةي  بيعتهةا فأنما  الحياة الح

) الهشة العالرة، ألقالليتها للت ير الةدا م
 
ألمةا ثةم، فة ن لاألمةان يقتةرب مةا الحداثةة فةي صةورتها ( 

()السةةةي ن المسةةةتمر)الحياتيةةةة، التةةةي تعبةةةر، للةةةورة أأل لةةةأصر ، عةةةا عةةةالم 
1
الصةةةيرورة )، أل(

                                                                                                                                            

/ رممم و )، 4110، 4، بترل ممملون ااةممو  قفم مممفان،  قرعممممو   ل ، رةشمملو ت ولامممو ت، حامممول : ااةمممو : أا مم    -
 .  244، ص (Moderneثواي أل وصوي 

: ، توعرمممن(ر و ل ق اممم    ق ل مممالقلعمةزومممن رممم  حعمممو  ا مممتع)لوممم و   قتفكامممو امممم  قثو يمممن : ن .عاوراةممموو.حممم رحو  -
 . 04، ص 4102قمتوعرن،  قا هو ،  حت     او و  ، ثة ن رثرو ث اظ،  قروكز  قالرم 

 . 1، ص 4111رو و ت  قثو ين،  قشحكن  قعوحان قألحث ي ل قةشو، حاولت، : رثرو  حا   4

ثعمم أ أحممل عحممو،  قشممحكن  قعوحاممن قألحثمم ي ل قةشممو، حاممولت، :  قثو يممن  ق مم كمن، توعرممن : زاعرلةممت . ح لرمم ن   
 . 42، ص  4102

 .  42،  00/ ، ص، ص  قرصوو  ق  ح  2

 .تو ا    عز  ،  ل   ك ةت رةفصمن ام  قثااان، لرتل صمن ام  قثس، أل ك ةت رتل صمن ام  قثااان   

/ رمممم و ) ، 0124 قرععمممم   قفم ممممفم،  قعممممز    ل  ، و و  قكتمممم س  قمحةمممم ةم، حاممممولت، : عرامممم  صممممماح  :  ةظممممو  -
 . 220، ص( ق ا   
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()الدائمةةة
 
؛ فمةةا (اللةةيرألرة الدا مةةة)، أأل (لالسةةيولة)لةةم يكةةا أألل مةةا قةةال " لاألمةةان"أن  إال( 

()م.ق 1ق) Heraclitus هيةراقليطسالمعرألل أن أألل ملم  فةي فلسةفة الفيلسةول اليونةاني 
2
) ،

 .، ألهو اإليمان لالت ير كقانون ثالت للوجود لأسره (لالسيالن)القول 

                                                 
 . ام ا ت ، رن ثاي أة   ةتا   رن ث   لقم أ وي، لاا ح   قيحلت أل  ق كلن  قتراو    

/ رمم و ) ،  012 قرععمم   قفم ممفم،  قهاكممن  قع رممن قشممكلن  قربمم ح    راواممن،  قامم هو  ، : لحممو ها  رمموكلو :  ةظممو  -
 . 012، ص (Becomingصاولو  

 ، . 521  أل .  5 5ثمملقم  -قصممروي رواةممن الة ةاممن ومممم شمم ب    مما    - Ephesusلقممو اممم أاا مملس    
 =، لكمم ن(  .  511 - 512أي لحمم ن  قفتممو  ) قحمم   مماو ب ، لقممو  زوهممو لحمم ن  قفتممو    لقارحاممن  قت  ممعن ل ق ممتان 

حبحعممم  رفبممملو   وممممم ةحممم   قرشممم وو أكيمممو رمممن أي شممم ص   مممو، كرممم  كممم ن رتععواممم  ، لرتكحمممو    ة قمممو  قمشمممعو   =
لك ن رن ثو ين  ة  رياو   قموهشن ل يوع س  اعةور  بمو  شم ح   وأس . ل قثكر   حصلو  تص  لقم  قرمل ل ي و ف

لقم  اتتمرما وممم امو . أةم  اعموف كم  شم  ومم أن اعمن أة  ا اعوف شاك  ، لر  اقن ثان حمغ  ن  قة ج، أومن 
أرم  ح قة محن قمكتم س . أثو رن     تا ، لقا  ااو ق  ، حة   ومم اقن، لة  حثي امم أورم   ةف م ، لتعمم  كم  شم  

ألقهم  : ، لقو  ةا   لقم ي ين أعز  (ون  قفازاا :) قاي ة  س لقا  تاقاف ، اهل وح و  ون حثي رتص  اثر  وةل ن
لقمو  شمتر  هما   قعرم  وممم أكيمو رمن ر كم  عرممن، رم  . م ومن  ق ا  من، ل قي قمي ومن  ق هملت ون  قكملن، ل قيم ة

، امم أاا ملس لقو ألوع هاو قمابس ها   قكتم س امم رعحمو  قوحمن أوتارماس. حان  قررلض ت و ، ل ق  وان ت و  أ وي
اهمل ) ان امم  قعمم  لثموه  تولاة  حبواان ب ر ن  ثتم ا اتركن رن قو كت ، أل  اقتو س رةم   ملي  قو  م لقصو

مررري بمررر     وبررر  "  : امممم قصممم كوا  قهع كامممن  ق ممم  و ( تارممملن) قممم   وةممم لقمممو  (ا اكتمممس قمثرامممم وممممم ثمممو قلقممم 
 . "مثل طائ  الوقواق، ومكمل السباب واإلها ات للدهماء  هم اقلمطس الذي متحدث باأللغا ، ومصمح

 :لرمم   وحممو  قفتمم   لرمم  ، رو ععممن: رممن قرعمممو  قي قممي، توع ثامم   رشمم هاو  قف  ممفن،: وامملعاةس.  ق كوتممم:  ةظممو  -
 .    01 - 11، ص 4102رثرو ثروي لحو ها ،  قروكز  قالرم قمتوعرن، 

- Long.(A.A) : Heraclitus (c.540-c.480 BC), Published in : Routledge Encyclopedia 
of Philosophy, Routledge, London and NewYork , 1998, P.3478.  

- The Concise Encyclopedia of Western Philosophy, Edited by: Ree.J and 
Urmson.J.o, Routledge, London and NewYork, 3th.ed, 2005, (Art: Heraclitus), 
PP.158/159.  
-  Hegel.G.W : Lectures on The History Of Philosophy, Translated from German by: 
Haldane.E.S, V.1, Kegan Paul, Trench, Trubner and CO., LTD., 1892, PP.280/282.  
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  إشكالية ال حث: 

للةةةورة " هيةةةراقليطس"تكمةةةا إشةةةكالية البحةةةث، للةةةورة ر يسةةةة، فةةةي إعةةةادة قةةةراءة فلسةةةفة      

للحداثة السا لة، لحيث يمكننةا الوقةول علةي أهةم " زيجمونت باومان"معاصرة، في  وء تلور 

األفكار الفلسفية التةي تاةمنها الةنل اليونةاني، ألالتةي تعةد أصةالً، ر يسةاً، مةا األصةول اليونانيةة 

 .للحداثة 

 :أما عي تساؤ ت ال حث، فيمكي إجمالجا فيما يلي  -

كيةةف اسةةتطاع هيةةراقليطس، الفيلسةةول ال ةةاما فةةي القةةرن المةةامس قبةةل المةةيالد ، أن يقةةدم  -0

 في ألاقعنا المعاصر؟ ( الليرألرة)تلوراً مستقبلياً لفكرة 

عاصةرة ؟ ألكيةف لماذا يعد هيراقليطس الجةّد األألل لن ريةا  الت يةر االجتمةاعي، الحديثةة ألالم -8

 تعبر فلسفت ، في مامونها، عا مبادئ العولمة ؟ 

 

؟ ألكيف عبر هةا التلور، في مامون ، عا ألاقةع (اللوغوس)ما التلور الهيراقليطي لفكرة  - 

 اإلنسان في علرنا الحالي ؟

ألكيةف تجلّةت فكةرة ما أألج  االتفةاق لةيا هيةراقليطس، أللاألمةان، رغةم اصةتالل علةريهما ؟  - 

 كفكرة فلسفية ر يسة، في فكر كل منهما ؟  ،(اللراع)

؟ أللمةةةاذا يعةةةد هةةةةا التلةةةور صةةةياغة معاصةةةرة للفكةةةر (للحداثةةةة السةةةا لة)مةةةا تلةةةور لاألمةةةان  -1

 الهيراقليطي القديم ؟  

 

  المنج  المستمدم : 

؛ ألذلةك لتتبةع كةالمنج  التةاريمي: استمدمت في إعداد هةا البحث لعا مناهم البحث الممتلفة    

؛ ألذلةةك للوقةةول علةةي تحليةةل النلةةوص والمةةنج  التحليلةةيرألرة عنةةد هيةةراقليطس، فكةةرة اللةةي

النقةدي، : والمنججةيي. الفلسفية، لكل ما هيراقليطس، أللاألمان، ألاستنبا  ما يمكا استنبا   منهةا

                                                                                                                                            

- Stace.W.T: A Critical History of Greek Philosophy, Robert Maclehose and CO. 
LTD, London, 1920, P.30. 
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؛ ألذلةةك للوقةةول علةةي أألجةة  االصةةتالل ألالتقةةارب لةةيا تلةةور كةةل مةةا هيةةراقليطس، والمقةةارن

 .  أللاألمان لفكرة السيولة 

 

 

 السي ن المستمر : هيراقليطس / أو ً 

لدأ القرن المامس قبل الميالد لالنقيايا الكبيريا للفلسفة مةا قبةل سةقرا ؛ ألهمةا هيةراقليطس،     

، ألقد ماي التناقا لينهما عميقاً جدا؛ ممتداً إلي ما (؟  -م .ق 1 1) Parmenidesأللارمنيدس 

ألراء محتو  فلسفتيهما، حتي  ريقتهما في التفكير، ألميراثهما الفلسفي، ألالكيفيةة التةي أصتةارا أن 

فلقد كانت فلسفة لارمنيدس رد فعةل معةارض لموقةف هيةراقليطس؛ ألذلةك . يعبرا لها عا نفسيهما 

الً مةا الت يةر، ألالوحةدة لةدالً مةا الكثةرة، لكةا  بيعةة المشةاكل التةي يعةرض لهةا لقولها لالثبا  لةد

ا الطةةالع العةةام للمدرسةةة هيةةراقليطس عةةا الوجةةود، ألالت يةةر، جعلتةة  يقتةةرب، إلةةي حةةد كبيةةر، مةة

)اإليلية
2
كما يقترب، في الوقت نفس ، ما المدرسةة األيونيةة؛ لقولة  إن النةار هةي المقةوم المةاد   (

)المحدد للوجود 
2

. ) 

                                                 
 .  025ص ،4101وحا   قفكو  قالة ةم، روكز وحو  قوثرن حولي قإلحو ع،  قا هو ، : وحو  قوثرن حولي 2

، 5، و و  قع رعم ت  قرصموان،  قام هو ، ب( قفم فن  قالة ةامن)ت واخ  قفكو  قفم فم : ثرو ومم أحل وا نر: أا     -
 .  25، ص 012

 مممعاو  قرممم ةرم،  قروكمممز  قياممم ام  قروحمممم، حامممولت، : رمممو   لقمممم  قفم مممفن  قاوارمممن، توعرمممن: ه .أ.  ور مممتولةج  -
 .  41، ص 4111

اممم ح وتحم و اركن  قال ،     ث مر   قم م ف  قمو كو حمان  قرماو ان ثمل  ام مفن هامو قمابس، لةم  أاملةم ح وتحم و، ل  
  ممو  اةزوممن   الةاممن تتعمممم اممم قلقمم  حمم قتراو  قر ممترو، ل قصمماولو ، لتف مماوا قملعمملو حراممل  رمم وي ل ثممو، لقلقمم  

( Logosاللوغوس)ت   ام قلق  حفكو  حصو ع    و و ل كت اه ، أر  تثلق  ون تمن  قةزون   الةان  قر وان، اا
ن ك ةمت صملاات  . لأة   قثااان  قرل لوان  قتم ت رل ومم  قة س لرن ي ،  وتحو حري حن  قر مهم  أل  قرتصملف، ل  

تمممن رممن ةمملع  مم ص، ا مم   وممن لار ةمم  ح قرعواممن  قعاماممن، لأةهمم   قرعواممن  قصممثاثن، حاةرمم  رعواممن  قثممل س قا ممت 
 .ح  هم ظن، ا ااوي لقم  قااان  ن ومم  يب  ،ارعوان ثااا

، 0112ر ر   قفكو  قفم فم وةو  قالة ن، و و  قرعوان  قع رعان،  ي كةووان، : ثوحم وح س وباتل :  ةظو  -
 .12/11ص ص 
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ير  هيراقليطس أن العالم في ت ير مستمر، ألال يوجد شئ لةاق علةي اإل ةالق؛ فالقةانون العةام     

الة  ين م الوجود هو الت ير، ألعدم الثبا ، ألالتجةدد المسةتمر؛ فكةل شةئ فةي سةيالن دا ةم، ألنحةا 

ا موجودألن، ألغير موجوديا، ألكمةا يوجةد الواحةد عةا األشةياء جميعةاً، كةةلك األشةياء تلةدر عة

فةةالفكرة الر يسةةة عنةةد . الواحةةد، ألاإللةة  هةةو النهةةار ألالليةةل، ألاللةةيف ألالشةةتاء، ألالسةةالم ألالحةةرب 

هيراقليطس هي فكرة الحركة؛ ألمبدأ ألحدة األ ةداد، ألالتةوا ن البنيةو  الةة  يحكةم هةةه الحركةة 

ألهةا الت ير؛ فكل شئ في صيرألرة، حتي الجبةال، ألاألنهةار؛ تماةع للحركةة ألاللةيرألرة؛ فهةي 

ألتمتفي، تتجمع ثم تفترق، في سيالن دا م يتم فية  تبةادل األ ةداد؛ فجةوهر الوجةود، عنةده،  ت هر

هو الحركة ألالت ير المتواصليا؛ فاآلن هو غير اآلن، الزما يوجد ألال يوجد، اليةوم هةو البارحةة، 

ئ ألالبارحة كانت غداً، ألال يمكا أن تُعاش اللح ة مرتيا؛ إذا ما اُصة  ما ناحية الةزما؛ فكةل شة

)يت ير، يمر، يمتفي دألن عودة 
01
)فيقول هيراقليطس ( 

00
 : ) 

 ." كل شئ ينساب و  شئ يسكي، كل شئ يتغير، و  شئ يدوم علي الت ات " 

األشييء ا ااريي تصي  حييءت ويي تية تااويي تي  حييءت ريي تصية تءوييا اات ييية تء وييت  ااويي ا  ايي  " 

 " .ت ي

 ".ر س متات   غمتكن مء ا   وصءصي  نك ال  س  ءع اانزت   ا  اانهت ااتاوص مت ءن؛ أل" 

 " .اازمن  ف  ءلعي ر انتصة تااقتي ااملكءة قتي اا ف  " 

 " .  نن  نخـتضة تال نختض ف  األنه ت نفسه  " 

 " .و   شتاي ااشعءت ءفسص  ذا ام ء وتك " 

 " . ن األشء ا  وص تاو ه  ف  اا غءءت " 

                                                 
 . 11ثوحم وح س وباتل، روع    ح ، ص 01

 .22/22رثرو ومم أحل وا ن، روع    ح ، ص ص : أا     -

 .  012، ص 0111 قفكو  يبواام، رةشلو ت و و و    قوان، ورش ، : رثرو  ق باس  -

 . 22/22رثرو ومم أحل وا ن، روع    ح ، ص ص : ةا   ون   00

 . 012،ص0125اعو  قفم فن  قالة ةان قح   او ب،و و لثا    قكتس  قعوحان، قا هو ، :أثرو اا و   هل ةم:أا     -

 .  22، ص  011،  قكلات ، ة ةان ثتم أا بلن، ا ت  ق     قفم فن  قال : وزت قوةم  -
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 .  (  )"  نن  نكتنة تال نكتن " 

فاأل داد يحدد احدها اآلصر ما الداصل؛ فكم ما الناس ينمدع أمام األشةياء المر يةة، دألن أن       

إال أن عملية الت يةر هةةه، فةي حةد ذاتهةا، تطةور؛ فكةل شةئ يتجةاأل  . يشعرألا لهةا السيالن ألالت ير

وعةة أشةياء ذا  ذات  إلي األمام، ألال يبقي كما كان، ألالطبيعة تدعو األشياء لفعل هةا؛ فالعالم مجم

)ألجود متحرم 
0 
فكل موجود هةو كةةا، أللةيس كةةا، فةي الوقةت نفسة ؛ فالشةئ الواحةد، نفسة ، ال ( 

يستقر لح ة ألاحدة علي حال، إنما يتقلب لاستمرار، ألما حال إلي حةال؛ فكةل شةئ سةيّال؛ فالشةئ 

ل يةةوم، يكةون حةاراً، أليكةون لةارداً، ثةم حةاراً مةا جديةد، ألالر ةب يكةون يالسةاً، ألالشةمس تفنةي كة

فليست الشمس التي ت رب اليوم هي الشمس التي تشرق غداً، إنها شمس جديةدة )ألتتجدد لاستمرار

ألهكةةا فةي جميةع ( كل يوم؛ فما تفقده لالنهار، تتلقاه في الليل نتيجة األلمرة المتلةاعدة مةا البحةر

فاللةيرألرة . قلةيرة  ال تثبت لها صفة ألاحدة ثباتاً دا مةاً، أأل علةي األقةل ثباتةاً لمةدة غيةر: األشياء

ألحدها موجودة، ألالثبا  ألالةاتيةة ليسةت إال أألهامةاً؛ فةالوهم يجعلنةا نعتقةد أن الموجةة المةارة فةوق 

                                                 
تشمماو همماا  قعحمم و  قمماس لقممم  قتراممو  قممو ك  اث ممس  حمم  كمماقن لقممم لعمملو رظهممو، لثاااممن  امم  ل  هممل  قيحمم ت،     

تممموس، كياممممو  ، امممم رعة همممم  رمممن عرمممممن ات( 0121/ت)لهةممم ن وحمممم و  ق ممم وتو .  قثااامممن هممممم  قترامممو  قر ممممترو حاةرممم 
ا ية م ن وةمو  م وتو  قماس همل رم  ومام    ةم   "إ  ي ما لست أ را، وأ را لسرت مرا أ را " : هاو قمابس، اال  ااهم  

اتعمم لز ر  مما  حمماا اكمملن لامم ا اممم  قث  ممو، لاممم  قلقممت ةف مم ،  ية مم ن هممل رمم  قمماس ومامم ، حرعةممم أةمم  ر ممتاح  
      س، اإن  قث  و هل ومو   قلعملو  قرثمض، لا اكت مس رعةمم لا وممم باو ر ثوو ام  قث  و، لومم ها

ام ث قن رثوو  ( اكلن)لرن ي ، ا ية  ن ا ا تبا  أن .  ل   قر  م  قرات، أل  ق ملن ام  قر تاح   قا و  
اكممو   هممو ف ا ةه كاممن  ومامم  أن ا تمم و ح  ممترو و، لأن ات مما قممو و ت قاعاممو تاكاممو   هممو ف ل قرشمم وا   قاوارممن، أل

ا  اهممملن  ية مم ن هةمم ، رشممرل  ح  ممترو و حرهرممن تشممااو  قمما ت، لهممم رهرممن ا تكترمم  أحممو    . ل قرشمم وا   قعواممو 
 .تةتهم لا ح قرلت  أر  أية   ثا ت ، اهل و كر   ام ث قن وو  تعان 

رع همو،  قهاكمن  قرصموان رع همو وحمو  قرمةع  :   وتو حان  قفم فن ل  وس، توعرمن : رلواس . كو ة تلن:  ةظو  -
 . 22/25، ص ص 0120 قع رن قمكت س،  قا هو ، 

 .   22وزت قوةم، روع    ح ، ص : أا     -

 .  012رثرو  ق باس، روع    ح ، ص   0
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ت ل هي نفسها  ول الوقت، أللكننا نجد أن الماء، الة  تتكون من  الموجة، يت ير ما  هسط  الميا

)لح ة إلي أصر ، ألال يبقي ثالتاً من  إال الشكل 
0 

 . ) 

، ألهةو (هةا هةو انبعاثة )قيام األشياء ألانقااؤها؛ فاإلنسان يولد : لليرألرة لها شكالن، همافا     

، أللةةيا مولةةده ألموتةة  توجةةد ت يةةرا  ألسةةيطة، فهةةو ينمةةو فةةي عمةةره، (ألهةةةا هةةو انحاللةة )يمةةو  

ألحكمت ، ثم ي دأل شةعره رماديةاً، ألكةةلك ألرقةة الشةجر، ال تكتفةي لمجةرد المجةئ إلةي الوجةود، ثةم 

فهي تت ير في الشكل، ألالقالب، ألاللون، الة  يستحيل ما األصاةر الفةات  إلةي أصاةر االنقااء؛ 

أللكا ال يوجةد أ  شةئ فةي كةل هةةا سةو  االنبعةال ألالتحلةل، ال للشةئ . غام ، ألمن  إلي األصفر

نفس ، لل للفات ؛ فاالنبعال هو اسةتحالة الالألجةود إلةي الوجةود، ألالتحلةل هةو اسةتحالة الالألجةود 

)ألالليرألرة هي تحول أحدهما إلي اآلصر إلي الوجود، 
01

 . ) 

فالوجود مو  يتالشي، ألالمو  ألجةود يةزألل، ألهةةا المةو  لةيس غريبةاً عةا الحيةاة، ألهةو ال      

عنلةر ال يمكةا فلةل  عنهةا؛ فكةل شةئ يت يةر مةا  ةد إلةي أليأتيها ما المارج؛ إن  جةزء منهةا، 

) اآلصةر لكةي يمكةا لهةةا الت يةر أن يةتم د، ألاللد، إذن، أن يكون حا زاً ما قبل علةي الشةئ 
0 
؛ (

                                                 
14 Hankinson.R.J : Cause and Explanation in Ancient Greek Thought, University of 
Texas, Austin, 1997, P.30.  

تمم واخ  قفم ممفن  قالة ةاممن رممن حممو اته  ثتممم  قروثمممن  قهمماة ممتان، را  ممن وممز  قمموان : وحممو  قمموثرن روثحمم   رثرممو  -
 . 012، ص  011قمبح ون ل قةشو، حاولت، 

رع هو وحو  قرةع  رع هو، و و  قيا ان قمةشو ل قتلزا ،  قا هو ، : ت واخ  قفم فن  قالة ةان، توعرن: للقتو .  تاس -
  .     20، ص0122

 .  022وحو  قوثرن حولي، روع    ح ، ص  -

 .  20للقتو، روع    ح ، ص .  تاس 05

 قثام   تمول ، ااةهم   ب قرم  أنا  لقم وم    وعان ري   قث ويمن أل  قرموض، ع، حصفن و رن، أن  قرلت او ا عتاو   
تكلن ومم ةثل ر  تكلن وما ، لتظ  ومم ر  همم ومام ، أي أن  قثام   بامو ر تمبمن حم قرلت، لأةهم  تظم  ثام  ، 

قمماقن اعتاممو حعممض  قرفكمموان حاةمم  لا  )لقممم أن امماتم شمم  رممن  ق مم وأ ومممم شممك  وممم    وعاممن لا مم  قهمم   قةه اممن 
رلت، لرن ي  تصح   قثا     قمو ، أل وممم   قم  ت متبا  قمزرن   تبعة  أن ةزا   قعم  ااةة  ة تبا  أن ةاهو  ق

    ، ارر  ا شن اا  أن ام ك  ث قمن رملت ةعمو أن  قعمم  ت محا ، لا أن اكمو  هامو قمابس تعباةم  تف ماو (بلا  عو   
   امةثن ةامل  أن( ق محس هةم  ا تممف ومن  قتحوامو)ا حس  قرلت هة  ا اعباة  تحواو ثمولي  قرملت ةف م  :    ر تمف

لرن . اتحواو  قش  اعس ترازا ون ومت  ! ام     س ( س)، لا أةة  ا ةال  قر ا  تثوي (س) حس ثولي ( أ)
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مسةتمر يعطينةا  صةرا فحقيقة الوجود تقوم علي أساس ما توتر األ داد، ألهةا التةوتر ينةتم عنة  

فكل كا ا هو ألليد اللةراع لةيا قةوتيا متناقاةتيا، ال تهةد ن . مشهد الحياة اللاصبة صورة عن  

ان، حتي تعودا إلي األلفة ألالتوا ن ألاالنسجام، لرهة، حتي تعودا إلي التنافر ألالتنا ع، ألال تتنا ع

)ألهكةا دألاليك، ف نما الوجود كفاو، ألتنا ع، ألاصطراع ليا األ داد 
02

. ) 

                                                                                                                                            

س، ال قتحوامو هةم ، تحعم   قفكمو هامو قمب. ي ، اإن تحواو  ق حس قرلت  ية  ن، ا ةعوا امم  قعمم   قتمم ت محس رلتم  
لت ر ممح  ح يرك ةاممن أل  قاممل ، لأن  قلعمملو اثتمملي هممل أن  قثامم   حهمم  عويلرممن  قرمملت رممن قحمم ، لأن  قثامم   هممم رمم

 قرلت همم رعموو   و    يقمم، لحهماا  يقامن،  نلح قت قم، اإن وم .  ا قفة   اوس ااة  ام ك  قثظن ومم  ق لعلو
ام قرلت عمز  رمن  قثام  ، ل قع قمن حاةهرم  و قمن   رن     رعرلون رن  قعم  أل باوهم ، تثموي  قةه امن  قرثترمن

 . و، لقا ت رع و ن   ترو 

لعواو ح قاكو، أن اكمو  هامو قمابس ومن  قرملت تتشم ح ، لقمم ثمو رم ، رم  اكمو  قفام ملف   قرم ةم  قرع صمو      
حعمو (   ةم )ا قرلت، وةموا، قماس ثموي  ، أل ث قمن لام  ، أل ةه امن تحمرهم    (0122/ت)Heidegger ر وتن ه اوعو

ظممم هو  رمممن ظمممل هو  قثاممم  ، لهممماا    امممو  همممم ل مممملس لعممملو رممموتحب أن تابممم  ورمممو   بممملا  ، أل قصممماو    اممم قرلت 
امممم  قعممم ق ، أل لرك ةامممن   مممتث قن كممم  لرك ةامممن   - قلعممملو - قعممم ق ، اكمممان  قرممملت همممل لرك ةامممن ومممو -امممم-حممم قلعلو

ام قرلت ل مملس لعملو، . ا اةته  ،  قاي ةصف  ح قرلت، ا اعةم حملغ  قةه ان، ح  اعةم  قلعلو رن أع   اةتهم   
كمم  قثظممن رممن  امم قرلت قمماس ثمموي  ، لا ل قعممن، لةرمم  اترمرمم  اممم ثا تةمم   ل كاةلةممن اتثرمهمم   ية مم ن رمم  حاممم ك كةمم أ

 . قرا و لقم  قلا  ، ار  أن ااتم  ية  ن لقم  قثا  ، ثتم اصح  شا    هور   ة  ع   قمرلت 

 . 20للقتو، روع    ح ، ص .  تاس:  ةظو  -

 ،0142، (  .و) قتمممماقاف ل قتوعرممممن ل قةشممممو، ن، ربحعممممن قعةممممن من  قالة ةاممممم قفم فممممتمممم واخ : ال ممممف كممممو  : أا مممم    -
 .41ص

،  قهاكمن  قرصموان  قع رمن قمكتم س، (رم  يم ي ةصملص ومن  قثااامن قه اموعو)ةمو    قثااامن : وحو  قرفم و ركم لي -
 . 22/22، ص ص4101 قا هو ، 

- Baloyannis.J.S: The philosophy of Heracletus today (Paper), Published in: 
Encephalos,V.50,  2013, P.1.  
- Betegh.G : On the physical aspect of Heraclitus’ psychology (Paper), Published 
in: Phronesis 52, 2007, PP.228/229.  
- Hegel.G.W, Op.Cit, P.283. 

 . 012رثرو  ق باس، روع    ح ، ص  02
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)فيقول هيراقليطس 
02

: ) 

ءنرغ  أن ءكتن مفهتم  أن ااوتي و اة ع مةة تأن ااحتاع عيص ة تأن كي  األشيء ا الريص أن " 

 " . خضع او مءة ااحتاع 

 حله  اامف ح ة ا  ك  م وص تغءت م وص ف  تقي  تاويصة تاكي   كيتن في   ن ااعظ م اا   " 

 " .ا ف قة الرص أن  خ ااة فإن اامتافق ات اامخ اا 

بالمرض تظجر الصحة، وبالشةر يظجةر الميةر بجل ةه للسةرور، وكة لو بةالجو  يظجةر الشة  ، " 

 " .وبالتعب تظجر الرا ة 

أاءس  اان ت  وء  رمت  األتضة تااهتاا ءوء  رمت  ااني تة تاامي ا ءوءي  : "  ويقول أيضا       

رمت  ااهتااة تاألتض  وء  رمت  اام اة تااوءتان ءوء  رمت  اانر  ة تاإلنس ن ءوءي  رميت  

 " .االثنءن ؟

فكللل  لل  فللو  يوتللوع ي للعال ينللو اعالا ضلليد ا يللد اد يعدللاعااد أ للع    لل اع    واللد     

تايع أحع ث  يالايم  اد حياة واوت  وكود وف اع  ونها  وييل  وديف و عاء   عداعاهاا عقع

(   )و نم وح ب   ل أد تايع  يكائنات اعينل  ي قائهلا ينلون الد الت   يعدلاعم  يالنسم  يان لتم 

 (  )فهللت   يدلل  ن  لليد  يضللع ع يحكاللل ،للانود أديللو  و ئللعمف  اللو  اللو اللا ي للايل  ينو للو 

                                                                                                                                            

 . 015/ 012حو  قوثرن روثح  ، روع    ح ، ص ص رثرو و: أا     -

 .  20رثرو ومم أحل وا ن، روع    ح ، ص   02

 . 01، صروع    ح  ،ال ف كو : أا     -

 . 012رثرو وحو  قوثرن روثح  ، روع    ح ، ص  01

هممم ع  أل ممم  هامممو قمابس أن  قصمممو ع حمممان   شممما   همممل  قممماي ا مممر  قمعممم ق  حمممان العمممو، لأن ا مممترو، لقهممما     
لو أي الت ا ع  ال برمي الل رو والب،ر ، ولك ره لر  م ير  إلري أ ره : أخطأ هومم وس في قوله" : حالقم   هلراولس

ا قعمممن اممم رمما و  قك كةمم ت صممو ع  "كرراي مرردلو إلرري هررم؛ الوررال ج فلررو ا سررتتمب دلرراشي لررذهبت تممرر  األ،ررماء 
امم قثوس و رممن قكمم  شمم ، ل قتةمم ز  وممو ، اا حاممم كمم  رةهرمم  ومممم لعمملو  ي ممو،      ممو و  قتممم تتل عمم  لتتةمم ثو

رممن كريمم  لعرامم    شمما   تكمملن لتف ممو ح قصممو ع، لرممن ابمممس رمم  همملراولس  ةبفمم    قشمما   حممان  يقهممن ل قحشممو، 
 :لقهما  قم   هامو قمابس. ابمس ور و ها   قكملن  اهما   قصمو ع  قر صمس، همل امم  قلقمت ةف م ، ت م ل  ل ة مع  

 . " م خدع ال اس في مو فت   باأل،ماء الواضحو، كما كاي هومم وس، بال غ  مي أ ه كاي أحك  اإلغ مق "
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 يعلو يححلعع  الضلها )ل  و ياقيا   يتي ي  ي ينلو  يضلع ع  ياعو ،عل  يايع االانو  يالق  انا واو

واو  يلتي (   )وي  ي أيضا  ينو  يضع ع  ياععايي   يعو ععو يو فو  يدااد(   الضها فو  ياكاد

  إا أد اللت   ينو للو  يللي  اعال للاا   كاليهلل ن فللايع ي  نا للل  ا Zeusي للايل  أحيانللا   ديللو  

                                                                                                                                            

 .  011ثوحم وح س وباتل، روع    ح ، ص :  ةظو -

 = 21رثرو ومم أحل وا ن، روع    ح ، ص  :أا     -

 .  22وزت قوةم، روع    ح ، ص  =

عملوأ بو حاشمم، و و  قبماعمن قمبح ومن : ، توعرمن( قفم مفن  قالة ةامن)ت واخ  قفم فن،  قعز    ل  : لرا  . حوهاا  -
 .  25، ص 0122، 4ل قةشو، حاولت، ب

زكممم ةعاممس رثرمملو، رو ععممن : ، توعرممن( قفم ممفن  قاوارممن)تمم واخ  قفم ممفن  قروحاممن،  قكتمم س   ل  : حوتو ةممو . و مم  -
 . 22، ص 4101كن  قرصوان  قع رن قمكت س،  قا هو ، أثرو أران،  قها

 اماممو أل مم  أن كمم  رمم  اتثممون اعمماي، لكمم  رمم  اعمماي اتثممون لن هاممو قمابس قمماس اام مملف  قتراممو  قربممم      
ا قو ثممن ل قيحمم ت رممن صممف ت   رممل ت، قكممن  قثوكممن ل قيحمم ت  ممو ن افتمموض  ثممو هر  لعمملو  ي ممو، لاةفامم  حشممك  

قشمم  ايحممت اممم ترامموا، أي أةمم  اممم يح تمم  اتراممو  امممل ك ةممت  قثوكممن تةفممم  قيحمم ت حشممك  ا   ة ممحم، ا حشممك  ربممم 
ام قةهو  قماي ةو مم  قمرمو   قي ةامن، . ربم ، اوتف  تعان   شما  ، ل  متث قت رعواتهم ، أل ثتمم رعموو  قكم   وةهم  

 ت،  قماي همل روثممن رمن رو ثم  هما   قيحم. ا تمف ون  قةهو  قاي و مةم ا قمرمو    لقمم، ة محا  ، ا   ت ام  ربمام   
 قثوكممن، ا ممر  قةمم  حرعواممن   شمما   ل قكمم   وةهمم ، ا مم   وممن أي شممبب رممن قحمم  أثممو    ممو و ا عمم لز حمم   قثممو 
 قرعممان قمم ، ا ع قممس حمم قرلت ل قف مم و  اممإن ت بممت  قشمممرس ثممولوه ، لقمم  ترمموس اممم  ق مم ون  قتممم ثممووه   قاممموو، 

ذلرر؛، لو لت ررا فولررت إي ال،ررمس لرري تتترراو  حرردودهاج ولررو أ  ررا " : أثوقممت ة وهمم  كمم  شمم   اااممل  هاممو قمابس 
: ا م   ومن قلقم "  (ألةلرام ، ااكمن، لاواةمم: حةم ت  يقم  تارماس، لقهم ت  قةظم   ل قعمو  ل ق م  )وصرماات الودالرو 

اهة ن تراو و ك ، لقكة  ا    قما ةلن، ثاي أة  قاس تراو امم أي لتعم ا، ا م   " كل األ،ماء تأتي في أوقات ا"
 .  ون هة ن ش    و ي حت، حع ةس  قملبلس، هل  قة و 

 .  012رثرو  ق باس، روع    ح ، ص :  ةظو  -

 .  24رثرو ومم أحل وا ن، روع    ح ، ص : أا     -

 .  25لرا ، روع    ح ، ص .حوهاا  -

 . 22، روع    ح ، ص وزت قوةم -
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او  ينو لو    نل يك ف يد االقويي   و،انود كنو  و ئعمف  اويت ي  دو ة ي و ئي ن ويك

 ( .  )نا ل 

 ن االخيي  ا ءولييي اال،يي  اة تميين االخيي  ا ءيي    أوميي  " ( :   )فيقللول ايلل  ،ني        

 ( .   )" اال،  ا ااخف ة خءت من اال،  ا ااتاضح : "  ويقول أيضا  ة "ا،  ا

أ داد؛ مرض ألصحة، جوع ألشبع، تعب ألراحة؛ أللكةا فعلي الرغم ما أن العالم مكون ما      

المرض هو ما يجعل اللحة ممتعة، ألالجوع هو الة  يُرغب اإلنسان في األكل، ألالشر هو الةة  

يجعل اإلنسان يبحةث عةا الميةر أليقةدره، ألالتعةب هةو الةة  يُةرغم اإلنسةان علةي الراحةة؛ فبةرغم 

)ألجود األ داد، إال أن لينها شئ ما الوحدة 
81
ما كان النةاس ليعرفةوا اسةم العدالةة، " تالي أللال( 

                                                 
 .25، ص 0112 قفم فن  قالة ةان أةل وه  لرشك ته ، و و قح   قمبح ون ل قةشو،  قا هو ، : أراو  ثمرم ربو 44

- Misch.G : The Down of Philosophy, Edited in English: Hull.R.F.G, Routledge, 
London and NewYork, 1950, P.254.   

 .  24/  20رثرو ومم أحل وا ن، روع    ح ، ص ص   4

 شمم  رممن  قتةمم قض ثممل  وأي هاممو قمابس اممم رمموي رعالقاممن  قملبمملس، لثكرتمم  اممم لثممو ي ، اممم وأاممم،العممو    
 اة ممع   حممان    ممو و  اعمممم  قمموب  رممن لعمملو كياممو رممن  اقتح  مم ت  قتممم تاكممو رمموي رعالقاممن  قملبمملس، لا أن 

 = موي  قتمم تشماو لقمم ةملع رمن  قت محب أل  قعشمل كان بامو  قرحموو  امم تموحاو  قملبملسهة ن حعمض  اقتح  م ت   
إ ره "  :لاامل  أا م   " بط مقرو ل،روائمولمس الوال  إال كومو مي ال اامات تكو ت "  :قملعلو  ااال  هامو قمابس =

 اررس ال،رر  أي تكرروي حمرراا أو ممتررااج مسررتمقياا أو  ائمرراا، مافورراا أو ه مررااج فررالمي   األول فرري كررل حالررو مصرربح 
طاررل ملوررب ال مرراي : " لأا مم   ". ب قررمم ماررات  غمرر  متوقرر المي رر  الخرر ، والخرر  مرر ص أخرر ي مصرربح األول، 

تمملثم ح قعشممل كان  لاقممن حلعمملو وةصممو  و تهمماا  قعحمم لن : لاركةةممم  قاممل . " ، والقرروص الملكمررو قرروص طاررلبررال  د
 ، ل قمماي امو  ومممم لعمملو ترامو رفمم ع ، لرممن  قرفتموض أن  قملبمملس اراممو   ثمو ي اممم شمم (أل  قبفممو ) قصمورن 

ا قبفم  ا ارتممن  قعام  ! حعمو   قثكرمن، أل  قة مج  قو ألثمت،    او  قعح و   ا    ون أن ،رن  قتوواج ل قتةظا 
تملثم حمان   رملو (  قةموو)أن كمرمن  ح ي م ان لقمم قة  ج  قاي اععم  ق وو   ومم توحاو   رلو، أل  قثك  وماهم ، 

 .    عن قمصوان، ولن توحاو أل تةظا  

 . 20،  22/ رثرو ومم أحل وا ن، روع    ح ، ص، ص : و ع  أقل   هاو قمابس -

 .  22وزت قوةم، روع    ح ، ص  45
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)" لو لم تحدث ه   األشياء
8 
فاللحة ألالمرض شئ ألاحد؛ ألتنشأ هةه الوحدة إما ما التجاألر،  (

ألهي لمثالة ألحدة ميكانيكية، ألإما ما اال تالل، أللكا هةا اال تالل ديناميكي، يشبه  هيراقليطس 

يججةل النةاس ": لالقوس ألالقيثارة؛ فبينهما شد ألجةب، ألالقوس هو علة الحياة؛ فيقول هيراقليطس

فقةاً مة  نفسةه؛ فةا ئت و يقةوم علةي الشةد والجة ب بةيي األضةداد، كيف يكون الشةئ ممتلفةاً ومت

)"كالحال في القةوس والقيتةارة 
82
وهةو الة ي جعةل " فاللةراع هةو ألةو األشةياء كلهةا ألملكهةا   (

                                                 
 .  20رثرو ومم أحل وا ن، روع    ح ، ص  42

قماس أرمو   شم كع    ،لن لوو ن  قملبملس، أل رم  اثموي امم  قعم ق  رمن ترامو ت هل مد ؛ تمم  ال اس اللوغوس ؟   
أل  ،حبم  ورمامن  قترامو امم حعمض   ثام ن، لرمن يم  اصمعس تتحعهم : ألا  : ك   قة س  لاوع  ها  لقم  مححان حان

ا قظم هو قةم  همل  "إي الطبمورو تحرب أي تختاري " :  حالقم  هامو قمابس  ق محس  قيم ةم، همل رم  أل مث . ر ثظته 
 توون ح قثل س، لقاس رن  قا ماو  قةفم ا لقمم  قكيو ، لهاا    و و، أر   قثااان اهم  قلثو ، قكةه  لثو   فان، ا

مري ": اامل و   عرم  ، ةع ز ت  قاارمن تكممف ورم   لعهم  ن كياو  ، امكم ااكوة  حان  يقس  قلثو ، ثتم قل حثي  ية
كرمم  ااممل  اممم كت حمم  اممم -اآاممن  قع رممن "مبحثرروي لرري الررذهب محارر وي مرري الترر اب الكثمرر ، وال مترردوي إال القلمررل 

اهممارن ومممم عرامم    شمما  ،     لا افهرمملن أن هةمم ن رحمموأ و رم ،( قملبمملس)ا افاهمملن ثاااممن همماا  قكمرمن  - قبحاعمن
م بغري أي  تر ؛ أ اسر ا مقودهرا مرا هرو " : ااامل  هامو قمابس . ااحض وممم ة صماته ، لاثوكهم  رمن لو   ثعم س 

لامرو للتممر ، فرمي موير  ال راس موم،روي، وكرأي لكرل مر    ( اللوغروس)الكلمرو لا  للتمم ، وبرال غ  مري أي 
ا ممم   ومممن أن  "إي مرررا هرررو إل ررري تخطئررره ممحيرررو ال ررراسج وذلررر؛ بسررربب ،رررك   "  :لأا مم    "لقلررره الخرررا  

 :اااممل  هاممو قمابس قمم  اكممن اعحمما حمموأي  قع رممن  اكمم ن اممزوواه ، ومممم  قمموب  رممن أةهمم  قممو أومممل  قممووا اممل   قتصمملو،
 =فلمراذا أم را الت رال تترذبو  ي ترا ص إلرري أللري وترا ص إلري أسرال؟ إ  ري لر  أكري أ،ررقي،!   ري أ را همر اقلمطسإ"
ي  تما واحرداا قرد موردل فري  ير ي ثمثرمي ألر  ! وأكدح، مي أتلك = بل مي أتل هشالء الذمي بوسو   ف مي، وا 

 " . دي  تما واحداا  تل ممي سواي، في حمي أي الح،ود، التي ال تحصي وال تود، ال تودل ل

- De Laguna. Theodore : The Importance of Heraclitus (Article): Published by: Duke 
University Press, The Philosophical Review, V.30, No.3, 1921, P.243 . 

تمم واخ  قفم ممفن  قالة ةاممن رممن بمم قاس لقممم أاممملبان لحمموقمس، و و  قعممم  قمر اممان، حاممولت، : ر عممو ا مموي : أا مم    -
 .  5 ، ص 0110

،  قرعمممس (24)امما و زكوامم ،  م مممن ومم ق   قرعواممن،  قعمموو: ل ، توعرممنثكرممن  قرمموس،  قعممز    : حوتو ةممو . و مم  -
 . 25، ص  012 قلبةم قميا ان ل قفةلن ل يو س،  قكلات، 

 .  000/004والعاةس، رصوو   ح ، ص ص .  ق كوتم  -

https://www.jstor.org/publisher/duke?refreqid=excelsior%3A9d52567ab593cef5fa8333a7187a1e38
https://www.jstor.org/publisher/duke?refreqid=excelsior%3A9d52567ab593cef5fa8333a7187a1e38
https://www.jstor.org/publisher/philreview
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إال أن اللةراع ال يةؤألل  "بعضجا آلجة، وبعضجا ا خر بشراً، وبعضجا أ راراً، وبعضجا ع يةداً 

ا، ألجعلها ممكنة، ألكل شئ هو في حالة صراع مع نفس ، لكن ، في إلي فناء األشياء؛ لل إلي قيامه

)"فالقوس تسمي الحياة، ولكي فعلجا هو الموت" الوقت نفس ، يؤلف كالً ألاحداً متوافقاً، 
82

 . ) 

)فيقول هيراقليطس 
82

 : ) 

  ." يميز هزيود بيي أيام طي ة، وأيام شريرة، دون أن يعرو أن كل يوم يش ه ا خر " 

 ."؛ إن مي الحكمة أن ندرك أن األشياء كلجا وا د(اللوفوس)معوا إلّي؛ بل إلي الكلمة   تست" 

 " . ن ااوكمة تاوصية تا  أن  عتا ااعق  ااذي ره   وتك ك  األشء اة خ   ك  األشء ا" 

اا تءق  ا  فتقة ت ا  أسف  تاوصة تأن اارصا تاانه ءة في  مويء  اايصا،تي تاويصة ااخ ايصتن " 

 " . ف نتن خ اصتنة أوصام  ءعءش رمت  اآلختة تءمت  روء ي اآلخت ف نتنة تاا

مين )وءي ي تميت ة ءقظية تنيتمة حيغت تكريتة في ألتا  : م  فءن  ات شئ تاوصة تنفس ااشيئ" 

 " .   وت  ت حرح األخءتية تاألخءتي  حرح األتا ( األضصاص

                                                                                                                                            

 . 015رثرو وحو  قوثرن روثح  ، روع    ح ، ص  -

 . 21،  22/ رثرو ومم أحل وا ن، روع    ح ، ص، ص  -

لرممم   وحمممو  قفتممم   لرممم  ،  قرعممممس : ، توعرمممن ( قالةممم ن لولرممم )تممم واخ  قفم مممفن،  قعمممز    ل  : ف . كلحم مممتلن  42
 .  22ص، 4114  ومم قميا ان،  قا هو ، 

 .   01ثوحم وح س وباتل، روع    ح ، : أا     -

 . 20رثرو ومم أحل وا ن، روع    ح ، ص  -

- Appleton,R.B : The Elements of Greek Philosophy, Methuen and CO. LTD., 
London, 1922, PP.20/21.  
- Scoon,R : Greek philosophy Before Plato, Princeton University Press, Princeton, 
1927, P.53.    

 .  22، ص 4104ا  فن الة ةالن، و و لركتحن  قحص كو، حاولت، : ععفو    اس 41 

 .  22وزت قوةم، روع    ح ، ص : أا     -

 . 20رثرو ومم أحل وا ن، روع    ح ، ص  -
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 أللقد صور هيراقليطس المبدأ القا ل ل ن األشياء جميعاً دا مة السيالن تلويراً حسةياً؛ فأأل ة      

)أن هةا المبدأ هو النار؛ ألنها العنلر الة  تتمثل في  فكةرة الت يةر الةدا م المسةتمر
 1
ألهةو المبةدأ ( 

شةياء فالصةاعقة توجةه األ"الة  تلةدر عنة  جميةع الموجةودا ، ألإلية  تعةود فةي نهايةة المطةال 

؛ فالنةةار عنةةد هيةراقليطس ليسةةت مجةةرد شةةئ (إذا كانةةت اللةةاعقة، هنةا، تعنةةي النةةار حقةاً ) "جميعةاً 

محسوس ألملموس فقن؛ ألن  قد أ ةفي عليهةا صلةا ل عقليةة مجةردة؛ فهةي مسة ولة عةا تةدلير 

العالم، ألالنفس اإلنسانية؛ فالعالم لم تلنع   لهة أأل لشر؛ ذلةك أنة  ألجةد هكةةا، ألسةول يسةتمر فةي 

" تشةعل نفسةجا بنفسةجا، بنسةب منتظمةة، وتم ةو بنسةب منتظمةة" جود هكةا، نار حيةة ألديةة الو

فالنار ليست هي اللهيب فحسب؛ لل أيااً الدلء ألالحرارة علةي ألجة  العمةوم؛ أللةةلك فقةد سةماها 

)؛ فاألشياء تتكون ما النار، ثةم تعةود إليهةا، ألهكةةا (البمار المتلاعد)
 0
أللمةا كةان ال يوجةد أ  ( 

                                                 
 أل مم  وحممو  قمموثرن حممولي أن هةمم ن ر مماقن تعتو ممة  اممم قممل  هاممو قمابس ح قةمم و كراممل  رمم وي قملعمملو، لهممم    

هم ا ن   ة  وأي أن أص    شا   ه  ق   هاو قمابس لن   شا   عراع   و كرن  ق :  يع حن ون  ق ا    يتم 
 قة و؟ أ  أن هاو قمابس ق   لن أص    شا   هم  قة و   ة  وأي أن   شما   و كرمن  ق ما ن ؟ لقمو أعم س حمولي 

حممان  قول امم ت ل قرةبمم  اةبامم ن حصممثن  قمموأي  قيمم ةم  قا كمم  حممإن هاممو قمابس ععمم   قةمم و  قرحمموأ   قت مم ا وممن همما  
 قماي  -رمن حمان  قرحم ول كمهم   -ا قةم و همم  قرحموأ . شا   كيامو   قترامو، أل و كرمن  ق ما ن  ل    ة  وأي أن   

اممم  اتريممم  ااهممم  هممما   قمممول   امممم (  قرممم  ، ل قهمممل  ، ل قتمممو س: ريممم )اتريممم  ااممم  ول    ق ممما ن، أرممم   قرحممم ول    ممموي 
ولثم ااب  ح  أا    حرعةم ث م  ق ا ن،   صن لأن  قة و  قتم ق   وةه  هاو قمابس ا اعس أن ت فه  حرعةم 

لرمن . ر وي  ح وتح وه   قعةصو  قاي اووك   قثس  ا قرعةم  قرث لس ا اتة ام ر   قتصلو  قعامم  قراتم اازاام
 .  قولثم، ل قر وي : ي ، اإن  قة و، هة ، تعر  حان  قرعةاان

 .    022وحو  قوثرن حولي، روع    ح ، ص :  ةظو  -

 . 2ربو، روع    ح ، ص  أراو  ثمرم: أا     -

 كم  تصد  الموتودات لي ال ا  ؟    

لن  قة و وةصو، لعرام   قرلعملو ت وحم و  ومن تثملات، أل تحم وات رمن  قةم و، لهمم تةشما ومن بوام    قت م م  
تتثمل  لقمم وبلحمن، لومن بوام   قتكيامف تتثمل  لقمم ( أل  اةكرم ي)ل قتك يف  اقن أن  قة و ون بوام   قمتامص 

أل  قراوامن لقمم (  قبوام   قه حبمن)بوا   قتعراو اتثل   قر   لقم تو س، لهل ا رم هاا  قعرمان ح  م  ر  ، لون 
لرن ة ثان أ وي، اإة  وةور  ا ت   قمتو س أن اتثل  رمو  أ موي لقمم  ق مالقن أل  قترام ، ات مم  رةم   قرم  ، . أ ف 

 قرتصم وو (  قزاامو)لعملو ت، تاواحم  ، لقمم  قح م و س ةشا  عرام   قرلاعزل هاو قماب .لرن  قر   تةشا حاان   شا   
لرن وأا ، أن ورما ت  قزااو تةشا . أل  قراوان لقم أومم(  قبوا   قص وو )رن  قحثو، لت رم هاا  قعرمان ح    
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أ  صورة لاقية؛ إذ أن كل شئ في تحول مستمر، لشكل  ،إذن ،ت علي اإل الق، فال توجدشئ ثال

)تعاقبي، ألف  دألرا   منية محددة 
 8
 ) 

                                                                                                                                            

لتترمماي  قةمم و ومممم . رممن   وض حريمم  رمم  تةشمما رممن  قحثممو، أرمم  تمممن  قة شممكن رممن   وض اتكمملن ق ترممن رظمرممن 
، حثامممي تتعرممم    ح مممو  ( قرظمرمممن)    قةاامممن، امممم ثمممان أن  قوبلحمممن تترممماي وممممم   ح مممو     ممموي   ح مممو   قل ممم 

 =ل  ممممل  و ،ل مل قفصمم ، قشممهلوأرمم   قةهمم و ل قمامم ، لكمما  .  قل مم    قتكمملن أق ممةن  قمهممس  قتممم تشممك  قممل    قةعممل  
اااممل  .   ح ممو   قرتصمم وو  أا مم   ل هو بحاعاممن، اتةشمما وممن بوامم  ظمم  ربمم و ل قوامم  ، لرمم  ار يمهمم  رممن  لريمهمم =

ه ررا؛ مبادلررو بررمي تممرر  األ،ررماء وال ررا ، وبررمي ال ررا  وتممرر  األ،ررماء، كالمبادلررو بررمي السررل  ": هاممو قمابس 
أوالا البح ، ث  مصم   صر  البحر  أ ضراا، : إي تغم ات ال ا  هي": لاال  أا م   . " والذهب، وبمي الذهب والسل 
 " . إي ال ا  تا ق ث  تتم  ثا مو، إ  ا تتقد  وتتق ق " : لأا    ، "ومصم  ال ص  الخ  ب قاا 

 .  012-015والعاةس، رصوو   ح ، ص .  ق كوتم :  ةظو  -

 .  22رثرو ومم أحل وا ن، روع    ح ، ص : أا     -

- English.R.B : Heraclitus and the Soul (Article), Transactions and Proceedings of 
the American Philological Association, V.44, Published by: The Johns Hopkins 
University Press, 1913, PP. 163-169.      
- Nahm.M.C (ed) : Selections From Early Greek Philosophy, Appleton Century 
Crofts Inc., NewYork, 3th.ed, 1947, P.86.  
- Burnet.J : Greek Philosophy, Part. 1 (from Thales to Plato), Macmillan and CO., 
Limited., London , 1928, P.61.  
- Stace.W.T, Op.Cit, P.30. 

 . 012ثوحم وح س وباتل، روع    ح ، ص  4 

 .   24 - 22رثرو ومم أحل وا ن، روع    ح ، ص : أا     -

 .  022وحو  قوثرن حولي، روع    ح ، ص -

 . 0 ه، روع    ح ، ص.أ.  ور تولةج -

 .   012رثرو  ق باس، روع    ح ، ص -

- Smith.I.Constance : Heraclitus and Fire (Article), Journal of the History of Ideas, 
Vol.27, No.1, Published by: University of Pennsylvania Press, 1966, P.125/126.      

https://www.jstor.org/publisher/jhup?refreqid=excelsior%3A4a97a797644a84a41845b310a99f8042
https://www.jstor.org/publisher/jhup?refreqid=excelsior%3A4a97a797644a84a41845b310a99f8042
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فجةدير لالةةةكر، إن هيةةراقليطس قةةد اهةةتم لعةةودة األشةةياء إلةةي النةةار، أكثةةر مةةا اهتمامةة  لوصةةف     

هةه الفكرة لفكرة تجدد العالم علةي ، ألقد اقترنت (االحتراق الكلي)انفلالها عنها؛ لةلك قال لفكرة 

()العود األلد )فترا  كبيرة في الزمان، ألهي فكرة 
  
فكل شئ يتحةول إلةي النةار فةي سلسةلة ال ( 

غيةر أن النةار . تنتهي ما الدألرا  األلدية السرمدية التي تقتايها الحكمةة العادلةة المن مةة للكةون

أأل )يبقةي فية  إال النةار، ألهةةا هةو الةدألر التةام  تملل، شي اً فشي اً، مما تحولت إلي ، فيأتي ألقت ال

، التي تتكرر إلي غير نهاية، لموجب قانون  رألر ، ألهو اللوغوس؛ فالنةار هةي (السنة الكبر 

الحاكم األسمي الة  يماع لحكم  كل شئ، ألهي  يوس اإلل  المالد ألحده، فيمةا يفنةي غيةره مةا 

، أل. اآللهة الواحد تلو اآلصر مكان، هي الينبوع األألل للحيةاة، تمةرج مةا القلةب، ألالنار، في كل  نل

حيث مقرها، ألتتفرع فةي العاةال  ألاألعاةاء، ألتبةث فيهةا الحركةة ألالنشةا ؛ فةالنفس اإلنسةانية 

)عند هيراقليطس ليست سو  قبس ما النار اإللهية تدلر البدن، كما تدلر العالم 
  
ألعندما تتةرم ( 

أتت إلي عةالم النةار، ألكلمةا كانةت أكثةر جفافةاً، كانةت  الجسم، ف نها ال تفني، أللكنها تعود ما حيث

أقةةرب إلةةي الكمةةال؛ ذلةةك أن الةةنفس األكثةةر جفافةةاً أحكةةم النفةةوس ألأفاةةلها؛ فيجةةب علةةي الةةنفس أال 

تتشبث لالجسم ألمطالب ؛ لل تلقي لةاتها في التيار العام، ألتقمع الشهوا ، ألالثرألا ، ألتردهةا إلةي 

)"تجد النفةوس لة تجا فةي أن تصة ب رط ةة" : طسالطري  القويم؛ لةلك يقول هيراقلي
 1
أليقةول ( 

                                                 
 .   2ص أراو  ثمرم ربو، روع    ح ،    

 .   01رثرو وحو  قوثرن روثح  ، روع    ح ، ص   2 

 ، لامم  قلقمتوبحمنكامف اركمن قممةفس أن تعمو قماته  امم أن تصمح   :الوبرا ص تسراشالا م مراا تا م للم ا هذي     
هممم أثكمم   قةفمملس لأا مممه  ؟ أا العممو تعمم وض حممان  قفكمموتان؟  عف امم   ةف مم  ااممل  هاممو قمابس حممإن  قممةفس   كيممو 

عة هم  ومن  قمما ، ت تممف امم ر -رمن لعهمن ةظموي  -لن ام   رو تع وض ظ هوي ااب  ا ق ع و  : اركةةم  قال 
ا   او  تعبم  ةبح و   ث ما  ، لقتام  ، امم ثمان أن  ق مع و  تعحمو ومن لث م س ولثمم، اعحمو ومن  ق م    قةف مم، 

لح قتم قم، اممإةةم . ل قبراةاةمن، ل قو م ، ل ق م ص  قماي ا اشمملح  قمم  أل تملتو  ةتاعمن  يث مم س حمةاص أل ث عمن
ون ا  ك   قةفلس  قع ان  ا قوبس اتع وض ر   قع ف ح قبح ، أوي أن وح و  هاو قمابس ا تتع وض ر  اكوت  

اإا  ك ةت  قةفس ة وان، ارن   ا م  قهم  أن تثم اظ وممم  قامحس  يقهمم ( تثا  حرلت  قر  )ل قة و حبحاعته  ع ان 
   اا مم اكرم  أن  قرم: ام  رو تشمحا  رمن هامو قمابس. ااه  ع ا  ، ولن أن تملي ، شاك   اشاك  ، ح قرما ت ل قشهل ت 

تا مم  قشمهل ت وممم  قف م ك   لح قتم قم همم وومل  رةم  ق قتموس ( أل كر  اا م  قوبس ومم  قعم ف)ومم  قة و
 . رن  قف  ك ، ل قحعو ون  قرما ت قوو  يرك ن  لاقن ثتم تث اظ  قةفس ومم تلهج  قعةصو  يقهم ااه  

 .     00،  011،  012/ ثوحم وح س وباتل، روع    ح ، ص، ص 5 
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إنه مي الصعب محاربة رف ات القلب؛ فك ب جمةا  الشةجوة أمةر عسةير، وإرضةاء هة    : "أيااً 

 ةيي يشةرب الرجةل الممةر يقةود  صة ي " : ألأياةاً .  "الرف ات، إنما يكون علي  ساب الرو 

اقليطس لةم يفلةل لةيا اإلنسةان أللةيا فهيةر. "أمرد، و  يعرو أيةي ية هب، وتكةون نفسةه رط ةة 

العالم؛ لل أن اإلنسان، عنده، عالم ص ير، أللهةا الفهم ال يكون هنام فاصل ليا العمليا  النفسية، 

كالةكاء مثالً، ألليا العمليا  الكيميا ية الناتجة ما فعل النار؛ لل أن هيةراقليطس يملةع علةي النةار 

فلةةيس مةةا فةةي هةةةا العةةالم مةةا  "الجةةو  والشةة   أطةةوار النةةار " : صةةفا  الكةةا ا الحةةي؛ كقولةة 

)ألالعةةالم، كلةة ، كمجةةر  مةةاء يتةةدف  لاسةةتمرار موجةةودا  إال ألقةةود يحتةةرق، أأل دصانةةاً ينطلةة ،
  
 )

فةي عصةرنا ( للسةيولة)وهي الفكرة الفلسفية، ذاتجةا، التةي تع ةر عةي تصةور زيجمونةت باومةان 

  .الحالي

  

 الحداثة مي الص بة إلي السيولة : زيجمونت باومان / ثانياً 

ربمةةا يكةةون أفضةةل وصةةف " ( : الحداثةةة السةةا لة)يقةةول  يجمونةةت لاألمةةان فةةي ألصةةف كتالةة       

لكتاب الحداثة السائلة أنه قصة سفر، قصة انتقال أو ع ور، قصةة التوسة  التةدريجي المتواصةل 

للمسافة التي تفصل الظرو الحياتي الحالي عي نقطة انط قه، قصة وض  إنساني يصير ممتلفاً 

تةةة عةةي أنمةةاط الحيةةاة فةةلن مةةا تتميةةز بةةه طريقةةة الحيةةاة الحدي.. عمةةا نعرفةةه، أو  ننةةا أننةةا نعرفةةه 

                                                                                                                                            

 .   01رثرو وحو  قوثرن روثح  ، روع    ح ، ص : أا     -

- Gorgiev.S.R : The Relationship of the soul and the Logos in Heraclitu's Fragments 
(Article), Published in :  Philosophy, Sociology, Psychology and History, V.8, No.1, 
2009, P.56.  

 

 .     00،  011،  012/ روع    ح ، ص، صثوحم وح س وباتل،  2 

 .   01رثرو وحو  قوثرن روثح  ، روع    ح ، ص : أا     -

- Gorgiev.S.R : The Relationship of the soul and the Logos in Heraclitu's Fragments 
(Article), Published in :  Philosophy, Sociology, Psychology and History, V.8, No.1, 
2009, P.56.  
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إنةةةه يكمةةةي، دعةةةوني أكةةةرر، فةةةي اإلذابةةةة  -السةةةابقة يكمةةةي فةةةي التحةةةديث الوسواسةةةي اإلدمةةةاني 

) "المتواصلة، واإل  ل السري  لل ُني، والنماذج ال ائ ة 
 2

 . ) 

) الحداثة السائلةلقد انبث  تلور ف     
 2
عند لاألمان ما التأثيرا  الممتلفة التي صلفتها العولمة ( 

رنا الحةةالي، ألإذا كنةةا سةةنتناألل، فةةي شةةئ مةةا التفلةةيل، ألجهةةة ن ةةر لاألمةةان فةةي الحداثةةة فةةي علةة

السا لة، فاللد ما ليان السةياق الن ةر  السةال ، ألالةة  يعةد نقياةاً للحداثةة السةا لة، ألهةو مرحلةة 

؛ (الحداثةة السةائلة)أل( الحداثةة الصةل ة: )فهنةام فةارق اصةطالحي لةيا كةل مةا. الحداثةة اللةلبة 

يشةةير إلةةي المركزيةةة المؤسسةةية، ألالبيرألقرا يةةة القانونيةةة التقليديةةة، ( الحداثةةة اللةةلبة)فملةةطل  

ألالتي تمتلةك مةا القةوة، ألالسةيطرة، مةا يجعلهةا عا قةاً أمةام محةاألال  الت ييةر الفرديةة فةي الهياكةل 

( تةةةدف  السةةةيولة)، فيشةةةير إلةةةي عمليةةةة (الحداثةةةة السةةةا لة)أمةةةا ملةةةطل  . االجتماعيةةةة الممتلفةةةة 

أأل اإلذالةةة التةةي يماةةع لهةةا حاليةةا العةةرل االجتمةةاعي، ألذلةةك عةةا  ريةة  لعةةا ( سةةييلالت)أأل

)الممارسا ، ألاالستراتيجيا  التي تعمل علي تقليل الطالع الللب لهةه المؤسسا  
 2
ألمةا ثةم، ( 

فةة ن لاألمةةان ال يعطينةةا لقطةةة ثالتةةة للةةورة سةةاكنة؛ لةةل يشةةرو لنةةا الحداثةةة فةةي حركتهةةا ألمسةةيرتها 

نتقةةل، فةةي تحليلةة ، مةةا ألصةةف الحداثةةة اللةةلبة التةةي تسةةعي للةةناعة القواعةةد ألتحوالتهةةا؛ فهةةو ي

                                                 
ثعمم أ أحممل عحممو،  قشممحكن  قعوحاممن قألحثمم ي ل قةشممو، حاممولت، :  قثو يممن  ق مم كمن، توعرممن: زاعرلةممت . ح لرمم ن  2 

 .   41/40، ص ص 4104

اهاا  قرل و تتراز، ون  قرل و  قصمحن، حعو  قووته  ومم  اثتفم ظ    رن  قرل و  ق  كمن ل قر زان"  الممولو" لن    
ررمم  وومم  ح لرمم ن لقممم   ممت و   ) حامملي  قتر  ممن حممان ركلة تهمم  اممم ث قممن  ق ممكلن، لرممن يمم  تراممو شممكمه  ح  ممترو و

( ثموايرصبم   قرالون أل  ق القن  ح وتح وا  قصلو   قرع زان  قوكا ن  قتم تعكس  قروثمن  قث قان رمن  قعصمو  ق
ار  تعةا   ر ت  قرل ك  ك ان، أةه  ومم  قعكس رن  قرل و  قصممحن، ا اركةهم   اثتفم ظ حشمك  رثموو اتمو  بلاممن، 

اعةصممو  قممزرن هةمم  هممل  قرثممن   امم قرل و  قصمممحن، . لتكمملن و كرمم   ومممم   ممتعو و، لرامم  قتراامموا رممن لقممت ي ممو 
اممإا  تثمموي  قرممو  وممن  قرممل و  ق مم كمن لتع همم  . هراتمم  حاممووته  ومممم  قيحمم ت، تممةع  اممم را لرممن  قممزرن، أل تمرممم أ

وةصو  قزرن، اإة  اوتكس حاقن  با شةاع    اك  ثواي ون  قرل ك  لةرم  همل قابمن التلبو اامن تثتم أ لقمم تم واخ 
 .     أ ف   قصلو ، ومم ث س تعحاو ح لر ن 

      . 20/24ح لر ن،  قثو ين  ق  كمن ، ص ص :  ةظو  -

39 Lee.Raymond(L.M): Bauman, Liquid, Modernity and Dilemmas of Development 
(Paper), Sage Publications, London, 2005, P.63.   
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الللبة، ألاليقيا الماد  المبني علي  عم القدرة علي التحكم، إلي الحداثةة السةا لة التةي تقةوم علةي 

)منط  االستهالم لمعناه العمي ؛ للمكان، ألالقيم، ألاألشياء، ألالعالقا  
 1

 . ) 

 ،اقةةع الحةةالي يماةةع لعمليةةة تحةةديث مسةةتمرة، تعمةةل علةةي إذالةةةفلقةةد أأل ةة  لاألمةةان أن الو     

مجموعةةة كبيةةرة مةةا الكيانةةا  الثالتةةة أأل المسةةتقرة، أأل الكيانةةا  التةةي تسةةتمد لقاءهةةا، ( تمييةةع)أل

البنةي االجتماعيةة، ألالةرألالن اإلنسةانية، ألالنمةاذج : مثل)ألاستمراريتها ما داصلها علي نحو ثالت 

، فاةةالً عمةةا يترتةةب علةةي هةةةا التمييةةع مةةا إ ةةعال (ألمةةا إلةةي ذلةةكالسةةلوكية، ألالنمةةاذج القيميةةة، 

حةةديث متواصةةل منةةة فالت. لقوتهةةا، ألقباةةتها علةةي النمةةوذج اإلنسةةاني الموجةةود فةةي العةةالم الحةةالي 

ألهي الحالة التي تنت رها اإلنسانية فةي )ن، أمالً في الوصول إلي حالة ما الكمال لدايت ، ألإلي اآل

اللةد مةا التلةد  لكةل مةا يةؤد  إلةي النقلةان، ألالتشةوي ، ألالتعطيةل، لةةلك كةان ( نهاية المطةال

، ألالةةة  حةةول أفةة  التحةةديث إلةةي نشةةا  (التغييةةر لضفضةةل)ألالتعجيةةز، أ  اللةةد مةةا رفةةع شةةعار 

ألما ثم، ف ن إ الة صةن النهايةة . صاصب، ماطرب، ُمهَّوس، ألمهوألس لعمليا  اإلذالة ألالتمييع 

؛ فالقا مون (اللاللة)عنها في مرحلة ( السيولة)ثة في مرحلة ما أف  التحديث، هي ما تميز الحدا

علي التحديث، في الوقت الراها، ال يرغبون في إنهاء نشا هم؛ لةل أن هةدفهم ألاهتمةامهم، يتمثةل 

فلقد . في الحفاظ علي قوتهم ألحيويتهم ألقدرتهم علي مواصلة العمل ألالطفرا  التحديثية لال نهاية 

ة كلة  فةي أثنةاء اإلذالةة ألالتمييةع، لاسةتثناء الهةوس لاإلذالةة، ألإدمانهةةا، ذاب ميةرال الحداثةة اللةلب

ألألسواسها القهر ، الة  ارتقةي اآلن إلةي مرتبةة القاعةدة الطبيعيةة الملزمةة، ألمبةدأ الن ةام الجديةد 

)المستقر، لل ألالدا م الراسخ 
 0
ألكأن الهوس لالحداثة هنا، ألالةة  يلةف  لاألمةان لالن ةام الجديةد ( 

 . أأل اإلذالة المستمرة  ،الهيراقليطي الة  يحكم عملية السيالن( اللوفوس) الثالت، هو

إن القول بوجود الحداثة دون تحديث وسواسي قجري، إنما هو تنةاق    " : فيقول لاألمان      

ففي تحول عظيم صار المجتم  يعظم .. يمتلف عي القول بوجود ريا    تجب، أو نجر   يجري 

ة في قلب األشياء رأساً علي عقب، والتملص منجا، والتملي عنجا، فض ً عي أيما تعظيم المرون

أن الروابط اإلنسانية، التةي يسةجل  لجةا والفكةاك منجةا، والواج ةات التةي يسةجل الرجةو  عنجةا، 

وقواعد اللع ة التةي   تةدوم أطةول مةي زمةي اللع ةة التةي نلع جةا ا ن، وأ يانةاً   تةدوم القواعةد، 

)"ننتجي مي اللع ة، فقد اُلقي بنا جميعاً فةي سة اق نلجةث فيةه وراء كةل جديةد وتنتجي ق ل أن
 8
 )

                                                 
 . 04ةثل اان  قثو ين لاه   قل ق ، ص ( :  قثو ين  ق  كمن)و ع  تاوا  كت س  21

 .   4 - 41ح لر ن،  قثو ين  ق  كمن ، ص  20

 .  0 ، ص ح لر ن،  قثو ين  ق  كمن 24
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ففي هةا الن ام الجديد، نجد أن المرألنة هي الثبا  الوحيد، ألالةزألال هةو الةدألام الوحيةد، ألالسةيولة 

فعلي الرغم ما اصتالل أنمةا  الحيةاة الحديثةة . هي اللاللة الوحيدة، ألالاليقيا هو اليقيا الوحيد 

ي لاع نواول، إال أنها تتشال ، تحديداً، في  بيعتها الهشة العالرة، ألقالليتها للت ير الةدا م، ألميلهةا ف

إلي ؛ فحتي يكون المرء ما أهل الحداثة، اللد أن يأصة لالتحديث، ألأن يعكف علي ، أليفر ة ، فةال 

عةالم )لةد أن يةدصل ألأن تبقي هويت  علي حالتها األصلية الكاملةة، لةل ال( يكون)يكفي للتحديث أن 

؛ ف ذا حلت لنية جديدة محل أصر  قديمة، لاعتبارها سةلعة منتهيةة اللةالحية، (الصيرورة الدائمة

" )حتةي إشةعار  صةر"ف ن ذلك ال يعدأل أن يكون تسوية لح ية، يعلةم الجميةع أنهةا حالةة مؤقتةة 
  
) 

مةا بعةد "كةل األألقةا   فما السما  األصلية للحداثة السا لة، أن يكون الشئ، في أية مرحلة، ألفةي

" )الشئ
  

 . ) 

ألةم تكةي : ألةم تكةي الحداثةة عمليةة إذابةة منة  نشةأتجا ب أو بع ةارة أخةري: أللقد تساءل لاألمةان    

  من  نشأتجا ب( مائعة)الحداثة 

كانةةت ألهمةةاً مةةا البدايةةة، ألأن الهةةدل ( اللةةاللة)إن هةةةا التسةةاؤل يطةةرو تلميحةةاً لةةأن مرحلةةة     

مثل، ما البداية، في االستعانة لالعلم، ألالتقنية، رغبةً في الةتملل مةا الةن م الر يس للحداثة، قد ت

                                                 
 .  42، 42،  4/ ص،ص   قرصوو  ق  ح ،  2

 ا تعمو ن ية كامن رتع و من  حم (  ق مالقن)ل(  قصم حن)عواو ح قاكو أن ح لر ن قو قفت  اةتح ا لقم أن ك   رمن    
رت زرت ن، تثكرهر  و حبن عوقان  ا قحثي ون ص حن   شا   ل قثم ات، همل رم  وام  لقمم لا حتهم ، لأحامم ث قت ن 

ومممم   ممترو وان  يا حممن، للعمم  ر مم وه ، ا ق ممالقن قمم  تكممن  صممر   رع وامم  قمصمم حن، حمم  أيممو رممن  يمم و  قحثممي وممن 
(  قصممم حن)ن  قثو يمممن امممم روثمتمممم امممإا  كممم ن رمممن شممم  ا مممر  حممم قترااز حممما "ولررر  مكررري ل رررا أب سرررواي "  قصممم حن 

اممم  اكممن . ح وتح وهرمم  رتت قاممن زرةاممن، اإةمم   قتراممو اممم   وممو ض  قظمم هو ، ل قك رةممن لو   همماا  قعهمملو (  ق ممالقن)ل
 ق ممحس   صمممم لو   الحمم ن  قرو كممز  قو  مم ن رعمموو وممو ل  قمصمم حن، حمم  ث قممن رممن وممو   قو ممم حووعممن  قصمم حن 

ن  قرتل ويممن، ررمم  أوي لقممم لثمم    قرولةممن رثمم   قصمم حن حلصممفه   قل مم   قريمم قم  قتممم تت مم  حهمم   قرو كممز  قصمممح
اإا  ك ن علهو  قثو ين ام روثمن  قص حن اتري  ام  قتثك  ام  قر تاح  لتيحاتم ، . قمتع ر  ر    رلو ل  شا   

امامو لعمو أهم   قثو يمن  .اإن شرمه   قش ب  ام روثمن  ق القن، لةر  اتري  امم  مر ن   متا    قر متاح  لثواتم  
،  قتم أص حه   ق عف ل قلهن ل قصوأ، لقمم حمو كمه  تثلا  رن  قةظ  ل قحةم  قح قان ام  قترااو  ولو  ر مثن تفوض

 .   قر كرن قمعصو  قث قم 

  .      41 - 42ح لر ن،  قثو ين  ق  كمن، ص :  ةظو  -
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)التقليدية، ألاأل ر المتردية، أمالً في الوصةول إلةي مجتمةع جديةد، مةن م، صةحي، متقةدم 
 1
فلقةد ( 

الهياكةل اللةلبة، لشةكل مال ةم، أمةالً فةي الوصةول للسةعادة ( لقولبّةة)كانت اإلذالةة ألسةيلة اإلنسةان 

)ة لشكل أفال اإلنساني
  

. ) 

أللهةا أأل   لاألمان أن هدل الحداثة لم يكا إذالة المواد الللبة مرة ألاحدة، ألصل  عالم جديد     

يملو منها إلي األلد؛ لل كان الهدل تطهير المساحة، ل هور مواد صةلبة جديةدة ُمعدلةة، ألاسةتبدال 

ة أصةر ، تح ةي لتعةديل فةا  ، لالمن ومة المتوارثة للمواد الللبة، ألالمعيبة، ألالناقلةة، من ومة

إال أن هةه النتيجة لم تتحقة ؛ ألذلةك ( ألياحبةا لو ألصلت إلي الكمال، لحيث ال تح ي لتعديل  صر)

للةةةعولة الثبةةةا  علةةةي صيةةةار ألاحةةةد يتفةةة  عليةةة  الجميةةةع، لحيةةةث يلةةةب  ألاقعةةةاً ثالتةةةاً فةةةي الحيةةةاة 

قواعةد، أأل المبةادئ، أأل المثةل، هدفاً في حد ذات ، دألن ألجةود لل( اإلذالة)االجتماعية، مما جعل ما 

)التةةي يمكةةا للمةةرء أن يمتثةةل إليهةةا، أليهتةةد  لهةةا، أليتمةةةها معةةالم للطريةة  
 2
لةةدالً مةةا أن يسةةقن ( 

اإلنسان في هوة الرألالن البالية، ألالعالقا  االجتماعية العةالرة، ألالمسة وليا  التةي يتعجةل إنسةان 

ي في االلتزام الةة  ال يةدألم، ألالُمبةررا  فسيولة العلر الحالي تتجل. العلر الحالي الهرب منها 

المؤقت ، التي ال ت ل ُمقنِعة لمدة  ويلة، ألالرغبا  التي ال تنتهةي، ألحالةة التنقةل الةدا م التةي تعةد، 

فطبيعة المجتمعا  الحديثة الحالية، تتميز لكونها حرة، . حالياً، درلاً ما درألب الحرية الشملية 

)غة، ألالتبدل، ألالتحول للورة سريعة مرنة، لها قدرة كبيرة علي المراأل
 2

 . ) 

فالحيةاة (: الحداثةة السةائلة)، أل(الحيةاة السةائلة)فلقد أأل   لاألمان أن ثمة عالقة أل يةدة لةيا      

ألهةةو مجتمةةع تت يةةر فيةة  ال ةةرألل التةةي يعيشةةها )السةةا لة نحياهةةا، عةةادة، فةةي مجتمةةع حةةديث سةةا ل 

ألهكةةا تت ةة  سةيولة ( دا  ألأعمةال منت مةةأعااؤه، لسرعة ال تسم  لاسةتقرار األفعةال فةي عةا

الحياة علي سيولة المجتمع، ألتستمد  اقتها ألحيويتها منها، ألالعكس صةحي ، تمامةا مثةل المجتمةع 

                                                 
45 Lee.Raymond(L.M),Op.Cit, P.64.   

46 Zygmunt Bauman: Identity in the Globalizing World (Paper), European Association 
of Social Anthropologists, Vol.9, June 2001, P.3 .  

 .  22-  2ح لر ن،  قثو ين  ق  كمن، ص  22

48 Lee.Raymond(L.M),Op.Cit, P. 66.  

- Gane.Nicholas : Zygmunt Bauman, Liquid Modernity and Beyond (Paper), 
Published in: ACTA Sociologia, 2001, P. 269.   
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الحديث السا ل؛ فهي حياة ال يمكا أن تحتفظ لشكلها، ألال ت ةل علةي حالتهةا ألقتةاً  ةويالً؛ فالمزيّةة 

فاالً عا أن ظرألل حياة ! دل سريعاً، إلي عجز تتحول، في لم  البلر، إلي عيب، ألالقدرة، تتب

الفرد نفسها تتقدم سريعاً، ألما يلجأ إلي  اإلنسان ما أفعال، أأل استراتيجيا  تت ير للورة يلةعب 

معها التعلم ما صبرا  الما ي؛ فتجارب الما ي ال يمكا أن تستوعب مةا يطةرأ علةي ال ةرألل 

)إلي حد كبير -األال يمكا توقعه -ما ت يرا  سريعة غير متوقعة 
 2
ألما ثم، ف ن الحياة السةا لة  (

)ما الاليقيا الدا م  ةحياة محفوفة لالمما ر، يحياها المرء في حال
11

 . ) 

فالحيةةاة السةةا لة، حيةةاة اسةةتهالكية، تجعةةل مةةا العةةالم، لكةةل أحيا ةة ، ألجماداتةة ، مو ةةوعا       

ألمادامت عبةارة . ل  لالستهالم لالستهالم، ألهةه األصيرة لها عمر افترا ي، ألإذا انتهي، ال تل

هةةي اللةةفة الوحيةةدة التةةي تحةةدد ألظيفةةة هةةةه المو ةةوعا ، فةة ن انتفةةاء هةةةه ( صةةال  لالسةةتهالم)

                                                 
، ص ص  4102ثع أ أحل عحو،  قشحكن  قعوحامن قألحثم ي ل قةشمو، حامولت، :  قثا    ق  كمن، توعرن: ح لر ن 21
40/44  . 

  قتمم(  قشمن/ ق اامان) قماي ة مرم حم  ث قمن ، أن  ق ملف همل  ا م  (الخرو  السرائل)أل   ح لر ن ام كت ح     
اهما     امو همل أهم  أ مح س  قشمعلو حم ق لف  امةثن ا ةعمم   ةعاشه ، لهل  ا    قاي ة مرم حم  عهمةم  حم ق بو،

ا ق لف هة ، شعلو حفاو ن   ر ن، ا قع ق  اعج . ه اعم  قرةعوماة  اعس  لا ةعم  أا    ر     ب و  قتم تل عهة ،
  اممم أي لقممت حإةمما و ح مماب، أل ولن لةمما و، ح ي مم ان لقممم لث مم س  قععممز  اعةممو لقمملع    بمم و حا بمم و قممو تامم

ا    تلوس  قرو  واان قمع ق  تال  ومم . قاس هة قن  لي اوصن  كامن، لن لعوت، قمهوس، أل  قوا ع  قة ع   ل  
  تع ح ت ر كرمن رمن أعم    يث  س حفاو ن   ر ن ل قععز، اإة  امعا، و و ، ثتم ام با س  بو ثااام، لقم

ارعترعة   قثواي  ق  ك ، هل أو ا تعمان  قرمو  وممم تثرم   قثام    قر  افمن  اكم  . ن رح شو  ر  ها   ق بو هرل ع
 الم،راهم  الرذمي طروت   فالموت مدو  حتي مي   مي تدمرد أحرد" ش  اتثل  لقم ث قن راقتن ثتم لشع و   و 

تي ر  مقطولرو موسرمقمو لر  مسرمو ا ال راس  م راا طرومما، أو حتري تي ر  صاحو ال سماي  م اا طومما، أو حتي 
موضررو مرري الرر مي التممررل، وبمررا أي المصررائب الكبرر ي صررا ت ،ررائوو فلرر  موررد الاقررداي ،ررمئاا قرراتما، أو ال مبرردو 

 ي قرراتماج ف ررذا الاقررداي أو ذا؛، إذا حرردث، فم رره مكرروي، للرري األ تررح، قررابما لل سررماي، مثلمررا أثبتررت أ،ررماء أخرر
 .  "لدمدص قبله أ  ا قابلو لل سماي 

، 4102، ثع أ أحمل عحمو،  قشمحكن  قعوحامن قألحثم ي ل قةشمو، حامولت: توعرن ق لف  ق  ك ، : ح لر ن :  ةظو  -
 . 41-45ص 

- Zygmunt Bauman, Leonidas Donskis : Moral Blindness, Polity Press, Cambridge, 
2013,PP.96/97. 
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فة ذا فقةد  صةالحيتها، ألجبةت إ التهةا، ألإ احتهةا مةا سةاحة ! اللفة، يجعلها غير صةالحة تمامةاً 

فالحياة السةا لة . الجديدة  الحياة االستهالكية، حتي تفس  المكان ل يرها ما مو وعا  االستهالم

عمالً غير عقالني، ألليس لوسع منط  الحياة السةا لة ( البالية)تر  في الحفاظ علي هةه العناصر 

)أن يدافع لسهولة عا الح  في الحفاظ علي هةةه العناصةر لنفسةها، أأل يثبةت هةةا الحة  أصةالً 
10
 )

فلقد أصب  اإلنسان عاجزاً عا صفا السرعة المةهلة التةي يسةير لهةا الت ييةر، لةل أصةب  عةاجزاً 

فلقد صارت المدن مقالب قمامة لمملفات العولمةة " عا استقراء مسار الت يير، ألالسيطرة علي ؛ 

ش، ، تهدد لالمزيد مةا التهمةي(عولمية)ألأصب  فااء التدفقا  السا لة يمل  ترلة صلبة جديدة  "

)ألالمول، ألحّل لكل التزام، أأل ارتبا  
18
فالحيةاة السةا لة تتةدف  مةا تحةدل إلةي  صةر، ألمةا حةدل ( 

)منفلل إلي  صر، ألسن مجموعة ما األصطار، أصطرها ما ال يمكا توقع  مستقبالً 
1 
ألما ثةم، ( 

دال، ف ن إدارة اإلنسان لحيات  السا لة الحالية، تتمثل في مةد  سةيطرت  علةي التةدف  السةريع ل حة

)قدر اإلمكان  -علي حد تعبير لاألمان  -ألذلك لمحاأللة توقع االحتماال ، أأل التالعب لها 
1 

 . ) 

     

 عند باومان ( السيولة)قراءة معاصرة في ضوء تصور : هيراقليطس اليوم / ثالتا 

يمومةة لقد كانت فلسفة هيراقليطس تأكيةداً علةي ديناميةة الحيةاة؛ فةالقول لالسةيالن المسةتمر، ألد     

. الحديثةةة، ألالمعاصةةرة ( الت يةةر االجتمةةاعي)الت يةةر، جعةةل مةةا هيةةراقليطس الجةةّد األألل لفلسةةفا  

يعكةس، للةورة أأل ( عالميةاً )ففكةر هيةراقليطس ال ينطبة  علةي مجتمةع لعينة ، لقةدر مةا يعةد فكةراً 

ر، المسةةتم( الت يةةر)فةةالفكرة الهيراقليطيةةة عةةا . لةةأصر ،  بيعةةة عالمنةةا المعاصةةر للةةورة شةةاملة 

)ألالليرألرة الدا مة، هي أفال تعبير ممكا عا حالة عدم الثبا  التي نعيشها اليوم 
11

. ) 

                                                 
 .   0 / 1 ص  قثا    ق  كمن، ص ،ح لر ن 50

ثعممم أ أحمممل عحمممو،  قشمممحكن  قعوحامممن قألحثممم ي : ، توعرمممن( قعممماي امممم زرمممن  ق اامممان)  زرةمممن  ق ممم كمن : ح لرممم ن  54
 .  011،  2 / ص  ، ص،4102ل قةشو، حاولت، 

  . 41ح لر ن،  ق لف  ق  ك ، ص   5

54 Zygmunt Bauman : Culture and Management (Paper), parallax, vol,10, no.2, 
Routledge, Taylor and Francis Ltd, London, 2004, P. 1.   

55 Babatunde .S.J : Heraclitean Flux as a Philosophy of Social Change (Article):  
International Journal of Humanities and Social Science Invention ISSN (Online), V.3, 
2014, PP.41/42 .  
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فالمتتبع لفكر هيراقليطس، يمكنة  أن يالحةظ مةد  الرغبةة الوا ةحة فةي فلسةفت  لتحقية  هةدل     

علةةي الةةرغم مةةا النقةةد الموجةة  لشملةةيت  األرسةةتقرا ية )معةةيا، أال ألهةةو ت ييةةر العةةالم مةةا حولةة  

؛ فالقول لالسيالن المستمر، ال يتف ، إ القاً، مع األصة لالقوالب الللبة، الجامةدة، سةواء (اليةالمتع

نفسةها، يلةل مةداه إلةي القةول ( الت يةر)فةي فكةرة ( توسيعاً )في مجال الفكر، أأل العمل، لل يستلزم 

ث يلب  ما فكرة لفكرة، أأل ما  بقة اجتماعية ألصر ، لحي: لحرية الحركة، ألالتنقل، سواء كان

، في (الت ير)المجتمع، ساحة ملي ة لالمعاناة، ألالتناقاا ، ألاللراعا  الممتلفة، التي يحتل فيها 

إن الطري  إلي أسفل، أو إلةي أعلةي " : فعبارة هيراقليطس . ديناميت  المستمرة، األأللوية األأللي 

، عةا فكةر منطقةي، ال تعبر، فقن، عا إمكانية ت يير المكان؛ أللكنهةا تعبةر، فةي ماةمونها" وا د

إقرار قانون الت ير في أ  ألقت، ألفي كل مكان؛ ( تاما)يجعل ما السيالن الحقيقة العالمية التي 

ال يمكا ألصفها اآلن لكونها ألاقعية، لالمعني الواسع للكلمة؛ فال ( ال يمكا أن يت ير شئ: )فعبارة 

)يمكا توقع االستقرار في عالم سا ل يت ير لشكل مستمر 
1 

 . ) 

 "إن العةةالم المتحةةرك   يسةةتطي  أن يعرفةةه إ  مةةا كةةان متحركةةاً " : فلقةةد أأل ةة  هيةةراقليطس      

(
12
ألهي عبارة تستح  الن ر؛ ألذلك لكونها تعبر عا المعالة الحالية التي يواجهها إنسةان هةةا ( 

قةد فل! العلر؛ فلعولة إنجا  مهمة ما اآلن، ال تتمثل فةي كيفيةة البةدء لهةا، لةل فةي كيفيةة إنها هةا 

أصبحت قا مة القواعد الر يسة التي تسةود العلةر الحةالي، ألالتةي يجةب علةي اإلنسةان أن يتعامةل 

تشةديد الاةرألرة علةي النسةيان، ألالحةةل، ألاإلسةقا ، ألاالسةتبدال؛ فالحيةاة فةي : معها، تتمثةل فةي

المجتمعةةةا  السةةةا لة ال تتوقةةةف عةةةا الحركةةةة الدا مةةةة؛ حيةةةث اللةةةد مةةةا مواصةةةلة التحةةةديث، ألإال 

                                                                                                                                            

- Patrick.G.T.W: A Further Study of Heraclitus (Article), The American Journal of 
Psychology, V.1, No.4, 1888, P.558.   
56 Mckirahan.R : Presocratic Philosophy (Article), Published in: The Blackwell Guide 
to Ancient Philosophy, Edited by: Shields. Christopher, Blackwell Publishing, U.S.A, 
2006, P.16 .  
- Wheelwright.Philip : Heraclitus, Princeton University Press, Princeton, 1959, P.31. 
 - Babatunde .S.J, Op.Cit, P.45.   

- Baloyannis.J.S, Op.Cit, P.1. 

- Patrick.G.T.W, Op.Cit, PP. 566/567.  

   . 22أحل وا ن ، روع    ح ، ص  رثرو ومم 52
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)ستفني
12
فلقةد أصةب  .  " تةي شةراب الشةعير يفسةد إذا لةم يتحةرك "ألفالسةكون مةو ، ألعةدم،  (

التةزل  " Emerson  ( /0228 : )األمر كما يقول الفيلسول األمريكي رالةف ألالةدأل إمرسةون 

) ! "علةةي جليةةد عةةائم، يعنةةي أن سةة متنا فةةي سةةرعتنا 
12
فالحيةةاة السةةا لة سلسةةلة مةةا البةةدايا  ( 

صةار أ ةد فنةون الحيةاة .. إن تعلةم أسة قية الةتملص مةي األشةياء ": الجديدة، لحيةث يمكةا القةول

فاللد لهةه الحياة أن تعكةف علةي تجريةد " الحديتة السائلة، وإ دي المجارات ال زمة لممارستجا 

علةةي حةةد تعبيةةر لاألمةةان، ممةةا  "صةة  ية تةةاريا ال" نفسةةها، يوميةةاً، مةةا السةةما  التةةي مةةر عليهةةا 

( )التدمير المّ ق)يؤد ، شي اً فشي اً، إلي تفكك الهويا ، أأل ما يُعبر عن  األن لملطل  
 1
 ). 

فالحياة في المجتمة  الحةديث، هةي .. التدمير الم ق موضة الحياة السائلة " : فيقول لاألمان     

تحولةةت إلةةي واقةة   قيقةةي، ويكمةةي الرهةةان نسةةمة ُمميفةةة مةةي لع ةةة الكراسةةي الموسةةيقية، وقةةد 

مةةةةي ا سةةةةت عاد، واإلدراج فةةةةي صةةةةفوو ( المؤقتةةةةة)الحقيقةةةي فةةةةي هةةةة ا السةةةة اق، فةةةةي النجةةةةاة 

)"الجالكيي
 0
الحةرب أب األشةياء ": ألهةي الفكةرة نفسةها التةي عالجهةا هيةراقليطس فةي عبارتة  ( 

جةةاة مةةا هةةةا الو ةةع فمةةا يريةةد الن ." فجميةة  األشةةياء تةةأتي لتت شةةي خةة ل التنةةاز .. وملكجةةا 

الماطرب، علي  أن يتدف  كما يتدف  الماء، أن يتحرم لسرعة إلي األمام، فةال يقةاألم التيةار ألةداً، 

أ  ) ألال يتوقف عا الحركةة؛ كةي ال يلةير المةاء راكةداً، ألال يتعلة  لاةفال النهةر، أأل اللةمور

                                                 
 .  40/44ح لر ن،  قثو ين  ق  كمن، ص ص  52

 لمرراذا مكرروي للم ررا، و حرري المحرراطوي ب ررذي الطبموررو الخمبررو،" : ااممل  لرو مملن اممم  م مممن را اتمم   قفم ممفان    
؟ لمراذا  قرم  و  راا للر مي، أو ال،ركل ؟ إي الر وح ال .. أي  كروي مرا  حري للمره مري تحرذلق مت،ردد .. السرائلو 

ترتموي الوبق مرو فري الاكرر ص .. تور   هرذي األ،رماء، والوبق مرو، حرمي ترأتم  بقوا م  را، تور   كمر  تتملرب ب را 
د  المدا  الواحد ثر  تت،روب، قبرل أي ت روي، الم سببو، وت ي لممقاا في الماضي السحمق ل ح  األ،ماء وهي تغا

.. فالطبمورو غممرو متحولرو، تكروي ال،ر   اسره دائمراا، وال تكروي ال،ر   اسره أبرداا .. في مدا ات ال حردود ل را 
وفمما أ ي  إلمه متغم  في مي ر ي، و سرمته، مرا مري ،ر  م،ربه ال،ركل .. م ساب الحت  الصلب في ،كل لدي 

مي قلملررو ترردا، وهرري توقرر  اللحرري القرردم  المورر و ، ج وتكرر ا  ال مت رراهممي لقرروا الطبموررو امترر اف.. فرري تحولرره 
 = "بت وموات ال حص  ل ا 

، 0111أرمم  شمموقم،  قممو و   هماممن قمةشممو ل قتلزامم ، ورمم ن، : رامم ات لرو مملن   لقممم ل قي ةاممن، توعرممن: و عمم   =
 .  04/0ص ص

 .  44/  40 قثا    ق  كمن، ص ص ،ح لر ن 21

 .  42ص   ق  ح ، قرصوو  20
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، أن يتمسةك لررا ة ، أأل ، ألال يحةاألل، أياةاً (المواقف، ألالممتلكا ، ألالناس التي ت هر فةي حياتنةا

رؤيت  للعالم، لل علي  أن يتعل ، لبسةا ة، فةي صفةة، ألكياسةة، لمةا ي هةر فةي  ريقة ، ثةم علية  أن 

)يترك  يرحل في حال سبيل ، للطف، ألسالسة، دألن أن يتشبث ل  
 8
أمةا مةا ال يريةد اتبةاع هةةه ( 

ا م، ألالحركةة الدا بةة، فةال حةظ علي حالة التنقل الد( أأل ال يقدرألن)الطريقة في الحياة، ألال يحبون 

منهم علي الدألام، ألسيمتفون فةي  سيفلتونلهم في النجاة؛ هةا ألن الممتلكا ، ألالمواقف، ألالناس، 

فهةه األصيرة هي المحك الةر يس ! سرعة صا فة، مهما فعلوا، أأل مهما حاأللوا إلطاء هةه السرعة 

فةةالمجتمع الحةةديث، اآلن، ال . البقةةاء  الةةة  يُقةةاس لةة  قةةدرة اإلنسةةان علةةي السةةيطرة، ألالحفةةاظ علةةي

)استهالك ، ألالتلةذ ل  في الحال، هنا ألاآلن  -ما حيث المبدأ علي األقل -ينش ل إال لما يمكا
  

. ) 

سيولة الحيةاة تتغة ي علةي سةيولة المجتمة ، وتسةتمد طاقتجةا و يويتجةا منجةا، " ألإذا كانت      

كما أأل   لاألمان مةا قبةل، فة ن العبةارة ال تعةدأل أن تكةون صةياغة معاصةرة  "والعكس صحيب 

للفكرة الهيراقليطية القديمة عا اللراع ليا األشياء في هةةا العةالم، ألمةا يةؤد  إلية  مةا لقةاء فةي 

ألكةةل األشةةياء تماةةع .  "يعةةيب بمةةوت ا خةةر، ويمةةوت بحيةةاة ا خةةر"  فكةةل شةةئ نهايةةة األمةةر؛ 

نسةةان أن يتحمةةل مةةا يفر ةة  عليةة  هةةةا األصيةةر مةةا نتةةا م، أللعةةل هةةةا لجبريةةة اللةةراع، ألعلةةي اإل

الزمةةان طفةةل يلعةةب بةةالنرد، والقةةوة " : المعنةةي هةةو مةةا قلةةده هيةةراقليطس مةةا عبارتةة  ال اماةةة 

                                                 
  
رةمت حمان  قثكما   ارمن  قرعمولف أن  قول قامن قمو اركةة  أن ة ثظ شاك   رمن   يمو  قول قمم امم ثمواي ح لرم ن،   

اثممس أقرمم  ، لا ا تشممعو شممعة  ، لا اعمموف  هممل رممن ا اتممايو حشمم ، ا -ل ية مم ن  ق ممعاو  قف  مم  و رممن - قول قممم
هر  ، لا ا  لو قمح  لع ، لا أ ف، لا وع  ، هل  قرةم رن باو ر  ، ل قرممن ولن ررمكمن، اهمل بةمم، ثمو، ا 

همل ك قةمم ز  ااثرم  قألثمو ي وحكم  ، لا امامم لقممم هرمل   قزرم ن حم ا ، ا ث عممن حم  لقمم   شما  ، لا وبحممن قم  ااهم ، 
اهممل ا اتعممم  ح  شمما   أل  قحشممو  اكمم  شمم  )و كرممن ا اكتمموي قرممو  أل ا ، أل و قمم ت  عتر واممن  قرواممس  قمماي 

لا اممماوي ااو ةممم  لقمممم  قشمممعلو حممم قثزن  لاقمممن قتلقممم   تمز  ومممن  رت كممم   يث ممم س حممم قفو ،راقمممت ح قة مممح   لا ا ممم
ارمكم   قفموو رمن أرملو   وعامن قماقن ا امت  وحمب لث م س  ق مع و  حرم  .    وت  اعما  امم أي لقمت، لا  شم    قاموو

لو وي، لث قمن وامامن ا ماهم   قفموو امم ةف م  حةف م ، لاقمن ح  ت م ر   قتم   قرشمماكن  ر ث اموراقتمن، حم  همم لث م س 
ار ة  حان(  قملبلس) قاوو    .(ر  ك تس وما  هل   ا   ح قة حن ق ، لةتاعن رةباان قت م   أاع ق   ق  حان ك  ل  

 . 412/412، ص ص 0120ول قان، ركتحن   ةعمل  قرصوان،  قا هو ،  ق: وير ن أران: و ع   -

 . 1 -45ح لر ن،  قثا    ق  كمن، ص    2

- Zygmunt Bauman : Time and Space Reunited (Paper), Time and Society, Sage 
Publications, London, 2000, PP. 178/179 .  
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العولمة تتحول، شي اً فشي ا،ً إلي كارثة حقيقية تهةدد مجتمعاتنةا؛ فاأل مةا  ف!  " الملكية قوة طفل 

الةرألالن االجتماعيةة، ألالنزعةة االسةتهالكية المسةيطرة حاليةاً علةي  بيعةة  المالية العالمية، ألتفكةك

د للحريةا ، قةد يةاإلنسان الحديث، ألال زأل التكنولوجي، ألما يترتب علية  مةا عبوديةة للتقنيةة، ألتقي

جعلت ما العالم مكاناً صطراً، ال يمكا توقع ما قد يحدل في  فجأة، فال توجةد حةدألد فاصةلة، اآلن، 

في حياتنا السا لة الحاليةة تتلةف لعةدم األمةان، ألذلةك ( فاألوقات المججولة! )ألالميال ليا الحقيقة

لةةيس الفتقةةار النةةاس إلةةي الحمايةةة؛ لةةل الفتقةةار الو ةةوو؛ فكةةل شةةئ، حتةةي البشةةر، أصةةب  لمثالةةة 

)التةةي يةةتم اسةةتبدالها فجةةأة، لتحقيةة  ملةةلحة شملةةية ( العالمةةة التجاريةةة المؤقتةةة)
  

فةةالمظجر ( " 

بنقةي  مفةاجئ فيةر  الة يص ب المظجر ا خر، وا خر مرة أخةري يصة ب األول،  األول في كل

) ما قبل كما قال هيراقليطس" متوق 
 1

 . ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
64 -Korstanje.Maximiliano:The Beginning of Fear :a review of Ulrich Beck and 
Zygmunt Bauman’s works (Paper), University of Palermo ،Argentina, Published in: 
Individual and Society ،2010 ،Vol .13 ،No .1, P. 1-4  . 
-  Orton.Ian Gareth: Why we Ought to Listen to Zygmunt Bauman (Paper), 
Presented at the BIEN Congress, Dublin, Ireland, 20th, June,2008, P.1 .  
- Matera. Rafał : Zygmunt Bauman’s Ethical Warnings in the Area of Economics. 
The Third Millennium’s Perspective (paper), Annales.Ethics in Economic Life, vol.17, 
no.4, 2014, P.8 . 

 . 20ص، روع    ح ، رثرو ومم أحل وا ن 25
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 ماتمة ال: 

 :يمكي إيجاز أهم النتائ  التي توصلت إليجا الدراسة في النقاط التالية 

: إن كالً ما هيراقليطس، أللاألمان، قد تالقيا، رغم اصتالل علرهما، فةي نقطةة ألاحةدة /أو ً     

أال ألهي أن الت ير قانون أساسي يُدير العالم ما حولنا؛ فنحا أمام حقيقة ألاقعةة ال يمكةا تجاهلهةا، 

ألهةةةي أن األحةةةوال تتةةةداألل، ألالقةةةوانيا تت يةةةر، ألالسةةةكون أمةةةر ُمحةةةال؛ صاصةةةة فةةةي ظةةةل الواقةةةع 

العمةر )فالسةيولة قةد فر ةت . الحةالي، ألالتقةدم العلمةي الملحةوظ فةي شةتي المجةاال   التكنولةوجي

علةي األشةياء، ألاألفكةار؛ ألالقةوانيا؛ لحيةث أصةب  مةا اللةعب أل ةع األ ةر المنهجيةة ( القلير

 ويلة المد ، التي تجعل اإلنسان قادراً علي أل ع استراتيجيا  متسقة، ألمتماسكة، تجعل الحيةاة 

 .، أقل تعقيداً، ألأكثر فا دةً مشرألعاً مستقراً 

 

هنام عالقة متبادلة ليا اإلنسان ألالعالم ما حول ؛ فبةيا كةل منهمةا عالقةة تةأثير ألتةأثر؛ / ثانياً      

فتارة يت ير اإلنسان، ألي ير العالم؛ أمالً في تحقي  هدل معيا، أأل تجاأل  موقف ما، ألتةاره يُ يةره 

الت يةر، ( لوغةوس)إلنسان جةزء مةا هةةا العةالم، يحكمة  فا. العالم إلي إنسان  صر، لطبيعة ممتلفة 

ش ف الت يير ما ناحية، ألمواجهة : ، يتأرج  ليا  فتيا(نهر مستمر التدف )أليجعل ما  بيعت  

فالحيةةاة السةةا لة الحاليةةة، قةةد فر ةةت علةةي اإلنسةةان االسةةت راق فةةي ! المجهةةول مةةا ناحيةةة أصةةر  

 .فقدان كل شئ دفعة ألاحدة  اللح ة الراهنة، ثم مواجهة المول الحقيقي ما

 

كل ما هيراقليطس، أللاألمان، لم يتناألال مسةألة الت يةر للةورة ميتافيزيقيةة لحتةة؛ لةل /  ثالتاً       

للةةورة ألاقعيةةة تناسةةبت مةةع علةةر كةةل منهمةةا؛ فلقةةد تنةةاألل هيةةراقليطس مبةةدأ الت يةةر مةةا حيةةث 

قية؛ فأصب  القول لالت ير ال يعبةر الطبيعة، ألالمعرفة، ألالنفس اإلنسانية، ألالنزعة الدينية، ألاألصال

عا مسألة فردية ينتهي البحث فيها ل قرار حقيقة الت ير فقن؛ لل يتجاأل  األمر ليجمةع لةيا الةوعي 

أمةا لاألمةان، فقةد قةدم معالجتة  . ، فةي ألحةدة ألاحةدة (العةالم)اإلنساني، ألالمبةدأ الكلةي، ألالمو ةوع 

ورة منطقيةةة؛ فالقةةارئ أثنةةاء قرا تةة  لسلسةةلة للحداثةةة السةةا لة، ل سةةلوب فلسةةفي يبةةرره الواقةةع للةة

السيولة، ال يبتعد لفكره الن ر  عا ألاقع  الُمعاش لالفعل؛ لل يمكن ، صالل استعراض الكثير مةا 

األمثلة الُمقدمة، أن يتعقب األفكار، نفسها، في مجتمع ، ألأسرت ، أل بيعت  هو أيااً، لحيث يمكةا 

واقعية الحاليةة، يمكةا أن يُطلة  علةي معةانل عقليةة، أأل في صورت  ال( السيولة)إن ملطل  : القول

 .  أحدال فيزيقية، أأل نفسية، لالمعني الواسع للكلمة 
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إن الحداثةةة حالةةة عقليةةة قبةةل كةةل شةةئ؛ فةةال يمكةةا قلةةرها علةةي  مةةا لعينةة ، أأل فتةةرة  /رابعةةاً      

ألعلةي الةرغم مةا أن . تاريمية ُمحددة؛ فهي تمثل ش ف اإلنسان الدا م في ت ييةر العةالم مةا حولة  

مهمةةة الحداثةةة، منةةة لةةدايا  الفكةةر اإلنسةةاني، قةةد تمثلةةت فةةي إ ةةالق حريةةة التحقةة ، ألاالصتيةةار، 

ألاكتشال العالم، ألالقدرة علي التنبؤ، ألالتحكم في المستقبل لقدر اإلمكان؛ أمالً فةي السةيطرة علةي 

ةا العلةر قةد ألجةد نفسة  فةي الطبيعة يوما ما لالعلم ألالتقنية، علي الرغم ما كل هةا، ف ن إنسان ه

أل ع لم يكا في الحسبان؛ فالتقاليد القديمة لم تنت ، ألاألفكةار الحديثةة لةم تفةرض سةيطرتها تمامةا؛ 

لل تم المزج ليا القديم ألالحديث، فال القديم تالشي، ألال الحديث استقر، أللقي اإلنسان ألسن أنةواء 

راألغة، رغبةً في البحث عا ثوالت منطقية، ألارتباكا  الحياة السا لة، التي تتطلب القدرة علي الم

 .  تواج  الميوعة الحالية 

 

كيةف يمكةا إلنسةان العلةر الحةالي،  كيف يمكننا النجاة مي أخطار السيولة الحالية ب/ خامساً     

أن يحقةة  قةةدراً مةةا االسةةتقرار، ألهةةو يحيةةا فةةوق سةةط  فو ةةي الميوعةةة، ألسةةن غيةةاب المعةةاني 

  ؟ المامونة، ألالحقا   الُمثبتة

إذا كةةان ألعةةد الحداثةةة تعزيةةز االسةةتقالل ألالحريةةة اإلنسةةانية، فةة ن مهمةةة إنسةةان العلةةر الحةةالي     

تتمثل في محاأللةة التلةد  للميوعةة الحاليةة، مةا أجةل تمهيةد الطرية  إلةي مجتمةع مسةتقر لمعنةي 

ة،  تحمةل المسة ولية مةا ناحية: الكلمة، ألهةا التلد  يتمثل، للورة ألاقعية، في الجمع ليا أمةريا

ألذلةةك لةةاالعترال لهةةةا الو ةةع، ألمواجهةةة عواقبةة  دألن تةةردد، ألالبحةةث عةةا مةةأأل   مةةا، ياةةما 

مقاألمة الاليقةيا المةزما الةة   فعلي اإلنسان. النجاة ما فو ي السيولة العارمة ما ناحية أصر  

لسةامية، يعاني  الو ع اإلنساني الحالي، ألذلك لالتمسك لالقيم الدينية المقدسة، ألالقواعد األصالقية ا

التةةةي تكفةةةل لانسةةةان الشةةةعور لالطمأنينةةةة، ألاليقةةةيا، مةةةع األصةةةة فةةةي االعتبةةةار، أن الكشةةةف عةةةا 

المتناقاا  ال يُ ني عا حلها، فاللد ما تحمل مس ولية االصتيةار التةي يواجهة  اإلنسةان كةل يةوم، 

رجعيةة ألاللد ما التحقة  مةا أن تلةك االصتيةارا  تح ةي لالمرجعيةة الدينيةة ألاألصالقيةة، فتلةك الم

 .  األصيلة، لاقية ما لقيت البشرية 
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 :المصادر / أو  

  المصادر األجن ية : 

1-Hegel.G.W : Lectures on The History Of Philosophy, Translated from 

German by: Haldane.E.S, V.1, Kegan Paul, Trench, Trubner and CO., 

LTD., 1892. 

2-Zygmunt Bauman : Culture and Management (Paper), parallax, vol,10, 

no.2, Routledge, Taylor and Francis Ltd, London, 2004.   

 Time and Space Reunited (Paper), Time and : ـــــــــــــــــــــةةــــــــــــ -3

Society, Sage Publications, London, 2000. 
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Association of Social Anthropologists, Vol.9, June 2001. 

5-Zygmunt Bauman, Leonidas Donskis : Moral Blindness, Polity Press, 

Cambridge, 2013.  

  اامح صت األونرءة اام تومة:  

أال   ،و   يلع    يانيل  : اقاات إا  ود  يويو و يثاني   ع تا :   يف و يعو .إا  ود  - 

 .    ينن   و يعوديع  يااد  

حجةةاج ألةةو جبةةر، الشةةبكة العرليةةة ل لحةةال : الحداثةةة السةةا لة، ترجمةةة :  يجمونةةت . لاألمةةان  -8

 . 810ألالنشر، ليرأل ، 

حتلا  أ لو ت ل   :   ع تال ( ياليش فو دالد  يميقليد) يدان   ي ائن  :  ـــــــــــــــــــــــــــــ - 

 .      ي  ك   يال  ي  يأل حاث و ين     ي وت  

حتللا  أ للو ت لل    ي لل ك   يال  يلل  يأل حللاث : ع تالل  ي للوف  ي للائل  :  ـــللــــــــــــــــــــــــــ - 

 .      و ين     ي وت

حجةةاج ألةةو جبةةر، الشةةبكة العرليةةة ل لحةةال : الحيةةاة السةةا لة، ترجمةةة:  ـــةةــــــــــــــــــــــــــ -1

 . 810ألالنشر، ليرأل ، 
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 كةي نجيةب : ، ترجمةة(الفلسةفة القديمةة)تاريخ الفلسفة ال رلية، الكتاب األألل : لرتراند . رسل - 

 .8101محمود، مراجعة أحمد أميا، الهي ة الملرية العامة للكتاب، القاهرة، 

فلا ع دك يلا   ن لن  يلايم  ياال فل   : حكال   ي ل ب   يتلدء  يول  ع تال :   ع  نلع .   ل - 

 .        ياتن   يو نو ينثقاف  و يانود و لع ب   يكويت  (  ) يالعع

إاام ي ع  ياعلا  إالام  : حياة ا ااي   يام ا    ياتنع  يثايث  ع تا  : عيوتين  .  يآلئ عو  - 

 .       احاع حاعي إ   ايم   يا كد  يقواو ينع تا   : ا  تال 

 :المراج  / ثانياً 

 : المراج  العربية 

كعلب  يال  يل    يقلاا ة  فت   يان ا   ييوناني  ، ل  ق     ع   إحيلاء  ي:  أحاع فا ع  ياو نو - 

      . 

 يان ا   ييوناني  أنو يها وا كمعها  ع   ، لاء ين  ايل  و ين ل    يقلاا ة  : أاي ة حناو ا   - 

     . 

 .     فم ا  يونانيود  ع   واكع    ي دائ    ي وت  : تالا  آل ي   - 

المعرفة الجامعيةة، اإلسةكندرية، مالم  الفكر الفلسفي عند اليونان، دار : حرلي عباس عطيتو  - 

0222. 

  يللع  ياكلل   ييونللانو  ا كللد ي للع  يلل حاد  للعوي ي، للع ن   يقللاا ة  : ي للع  يلل حاد  للعوي  - 

    .  

   يهيئل   يادل ي  (اع ثمث ندوص يد  يحقيق  يهايلعت )نع ء  يحقيق  : ي ع  ي اا  اكاوي - 

 .      يالاا  ينكعاب   يقاا ة  

 .     و ،ي   اكع    ينتنو  ياد ي    يقاا ة   ي: يثااد أايد - 

 . 022الفلسفة اليونانية حتي أفال ون ، ذا  السالسل ، الكويت، : عز  قرني  -2

عا يخ  يان ا   ييوناني  اد  ايي  إيلو أفنلو يد و ل ،ن   ع    يالنلم يناميليد  : ااتع ف  ي - 

 .     ي وت  

 . 0222شورا  دار عالء الديا، دمش ، الفكر اإلغريقي، من: محمد المطيب  -01

 .    اع   ت  يحع ث    ي  ك   يال  ي  يأل حاث و ين     ي وت  : احاع   يم  -  
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عا يخ  يان لا   ييونانيل  الد  لع يعها حعلو  يا حنل   يهننين لعي   : احاع ي ع  ي حاد ا ح ا   -  

 .    اا    يد  يعيد ين  اي  و ين     ي وت  

  ع    يتاااللات  يادل ي   ( يان لا   ييونانيل )عا يخ  ياكل   يان لاو : و أ و  ياد احاع ين -  

 .        يقاا ة   

  (م .ع)عللا يخ  يان للا   ييونانيلل   ا  اللل  يتنلل   يعللةييف و يع تالل  و ين لل   : يو للف كلل م  -  

    . 

 :لمراج  األجن ية المترجمة ا

سعيد ال انمي، المركز الثقافي ال رلةي، : مة، ترجمةمدصل إلي الفلسفة القدي: ه .أ.  رمسترألنم  -0

 .8112ليرأل ، 

نديللل  الللا  اللللع  ا لللعالاا  و ي يلللال )إيلللاعة  يعاكيللل  فلللو  يحع ثللل  : ك .تي اينلللع . لللاا    - 

  ع ام  يع يمم  حناد احاع حافس   يا كد  يقواو ينع تا    يقاا ة  :   ع تا ( ي و يويوتو

      . 

تلو       ي لو  :   ع تال ( يان لا   ييونانيل )عا يخ  يان ا    يتدء  يول : إايل .   اييل - 

 .        ع    ي نيال  ين  اي  و ين     ي وت   

اتااع ي ع  يانالم اتااع  ع    يثقاف  ينن   : عا يخ  يان ا   ييوناني   ع تا : وويع  .  عي  - 

 .         و يعوديع   يقاا ة  

اتااع ي ع  يانالم اتااع   يهيئ  :  ا ع   يد  يان ا  و يعب  ع تا  : او ي  . ك  ن عود - 

 .     ياد ي   يالاا  ينكعاب   يقاا ة  

إالام ي لع  ياعلا  :   ع تال  ( ييونلاد و  والا)عا يخ  يان ا    يتدء  يول : ف . كو ن عود  - 

 .      إاام   ياتن   يينو ينثقاف    يقاا ة  
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