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Abstract 

The Symbolic and Philosophical Dimensions in Scipios's Dream 
 

Cicero wrote Scipio's dream (Somnium Scipionis) at the end of his book 

"On Commonwealth" De republica in 129 B. C.. The researcher employs the 

analytical method in this research; before we tackle this method, we tried to 

answer some questions: What is the definition of a dream? What are the 

prophecies of Scipio Africanus (the elder) for Scipio Aemilianus (the 

younger) in this dream? Does it come true? Does Scipio's dream focus on 

one thought or many thoughts? What are the objectives and significations 

that are meant by Cicero by writing Scipio's dream? Does Cicero use 

figurative images to express what is in his mind?  

Dreams have taken people's entire attention since ancient times, as is 

indicated in Quran and Bible about the tale of Joseph (peace be upon him), 

and a dream employs symbols in order to depict his hidden thoughts in a 

persuasive manner. Symbolism is not a characteristic of dreams, yet it is a 

characteristic of unconscious thinking, and especially public thinking, and 

we can find it in public inherited songs, legends, and novels more than it is 

in dreams.  Scipio's dream includes talking about future and many 

prophecies, it also includes symbolism in depicting hidden thoughts. 

Cicero presents the dream as scenes seen by sleepers to express unconscious 

desires that he cannot express them in reality, and so they can be breathed 

out. They are taken from the past and reality, and they may predict future in 

a symbolic way. The researcher thinks that Scipio's dream is like a science 

fiction journey to the space. As Cicero employs his imagination in the 

dream to go in a journey from the world to the upper world that is Heaven, 

and he has imagined the planets and stars and even their movements and 

sounds. Cicero states that sounds emerge from the planets' movement itself. 

This sound is a result of a mixture of different tones with each other. It 

seems that Cicero's aim is to show that the world's harmony is typical to a 

figurative and real harmony on earth between a ruler and his people. The 

planets' movement is similar to "pressing on the strings of a musical 

instrument" in its picture.      
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فى   Somnium (Scipionisحمـ سكيبيو )  شيشروفيوس ماركوس تولّ كتب 
 طرح فيو مسألة نظاـ الحكـوالذي   De republica "الجميوريةعف "كتابو ختاـ 
صالوف  أعضاءبعض عمى شكؿ حوار يدور بيف لمدولة  األفضؿوالحاكـ  ،األمثؿ
والذى ُيعد ىو المتحدث الرئيس في محاورتو  ،ؽ.ـ129عاـاألدبي  Scipio (1)سكيبيو

                                                           
قدمت عددًا كبيرًا  ،وسكورنيميلقب ألسرة رومانية عريقة تنتمي إلى عشيرة  ىو  Scipioسكيبيو (1)

لقد ظؿ التاريخ الروماني إلى عيد سوال، سجبًل  مف الساسة والقادة في العصر الجميوري.
ولكف يبلحظ جيبًل إثر جيؿ أسماء  ،وال نرى فيو أسماء ساسة عظاـ ،ال األفراد ألعماؿ اأُلسر

فمف بيف مائتي قنصؿ شغموا ىذا المنصب الخطير بيف  بعينيا تشغؿ أعمى مناصب الدولة.
وكانت أقوى أسرة في ذلؾ العيد أسرة  ،مائة ينتموف إلى عشر أسر ، ؽ.ـ. 133-233عامي 
روما الحربي والسياسي طواؿ عشرات السنيف سوى تاريخ فى . وليس Corneliusميوس يآؿ كورن

نحو عاـ  Publius Cornelius Scipioميوس سكيبيو يبميوس كورنو تاريخ ىذه األسرة مف أياـ ب
ميميانيوس الذي دمر أوحتى سكيبيو  ،ىانيباؿ قاىر سكيبيو اإلفريقي لدهاؽ.ـ.، وأياـ و  218

 ؽ.ـ. 146قرطاجة 
)أفريكانوس  Publius Cornelius Scipio سكيبيو كورنيميوس بابميوس ويعدّ 

ؽ.ـ.( مف أبرز أعضاء ىذه  184 -236)  القائد ورجؿ الدولة (Africanus Majorاألكبر
فبعد ىزيمة روما أماـ ىانيباؿ في عدة معارؾ،  ،األسرة، وىو الذي كتب تاريخيا بالمجد والعزة

وكاف مف خيرة قوادىا الشباف. وتمكف بعد فترة مف ىزيمة  ،أسممت قيادة قواتيا في إسبانيا إليو
موردىـ الرئيس مف الماؿ والرجاؿ.  فقطع عنيـ بذلؾ ،القرطاجييف وطردىـ مف إسبانيا طردًا تاماً 

 ،اختير قنصبًل ولـ يمض عمى انتصاراتو في إسبانيا سوى وقت قصير ،ؽ.ـ 205وفي عاـ 
ولما  ،كما غزا ىانيباؿ روما في إيطاليا ،فجند جيشًا جديدًا وأبحر بو نحو إفريقية ليغزو قرطاجة

فاضطرت  ،مى أرضياؽ.ـ. كاف سكيبيو قد قير قرطاجة في موقعتيف ع 203جاءت سنة 
ت قدماه أرض ببلده حتى بادر إلى حشد جيش أوما إف وط ،ستدعاء ىانيباؿ إلييااألخيرة إلى ا

كـ جنوبي قرطاجة عاـ  80عمى بعد " Zama  زاما " عندجديد وسار عمى رأسو لمبلقاة سكيبيو 
وكاف معظميـ مف الجند المرتزقة أماـ مشاة الروماف وحمفائيـ  ،فانيـز القرطاجيوف ،ؽ.ـ202

 لممرة األولى في حياتو. باؿىاني وبذلؾ ىـز ،المنظميف
 )أيميميوس ابف القائد العسكري ، ؽ.ـ(129-185):األصغربوبميوس كورنيميوس سكيبيو أما 

عمى لقب )أيميميانوس  الذي مف خبللو حصؿ (  Aemilius Paullusباولوس
. بدا منذ صدر شبابو أنو شاب واعد وليذا تبناه االبف (Aemilianus Africanusأفريكانوس

ؽ.ـ.. تزوج مف ابنة 202األكبر ألفريكانوس الذي انتصر عمى ىانيباؿ في معركة زاما عاـ 
ؽ.ـ. 129تيبريوس سمبرونيوس جراكوس وبذلؾ كاف صيًرا لؤلخويف جراكوس. وقد مات عاـ 

في ظروؼ ينتابيا الغموض الشديد. كاف سكيبيو أفريكانوس األصغر الشخصية األبرز في 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%83%D9%8A%D8%A8%D9%8A%D9%88_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A8%D8%A7%D9%84
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B9%D8%B1%D9%83%D8%A9_%D8%B2%D8%A7%D9%85%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A8%D8%A7%D9%84
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 ،وقد ُفقد منو أجزاء كثيرة ،ستة كتب عمؿ شيشروف ىذا مف "عف الجميورية". يتكوف
 الكاتبحيث تـ العثور عمى تعميقات  ـ،1822عمى أجزاء ميمة منيا عاـ  وعثر

في الكتاب الذي وصؿ إلينا منو حمـ سكيبيو كامبًل  Macrobius ، (2) كروبيوسام
 (3)ذروة ىذا الحوار. وىوالسادس 

واستخدـ الباحث المنيج التحميمى في ىذا البحث، وقبؿ أف نخوض فى ىذا 
المنيج. نعرض بعض التساؤالت: ماىو تعريؼ الحمـ؟ وماىى النبوءات التي تنبأ بيا 
سكيبيو أفريكانوس)األكبر( لسكيبيو أيميميانوس)األصغر( في الحمـ؟ وىؿ تحققت؟ 

فكار؟ وماىي األىداؼ والدالالت وىؿ حمـ سكيبيو يدور حوؿ فكرة واحدة أـ عدة أ
التي كاف يقصدىا شيشروف مف كتابتو لحمـ سكيبيو؟ وىؿ استخدـ شيشروف صور 

 مجازية لمتعبير عما كاف يدور في مخيمتو؟ 
ولئلجابة عف ىذه التساؤالت وجدت أنو مف األفضؿ تقسيـ ىذا البحث إلى عدة أقساـ 

 كاآلتى:  

                                                                                                                                                    

عائمة أيميميوس وىي عائمتو بالمولد،  ،بلث عائبلت عريقة في رومافيو ينتمي إلى ث ،عصره
 ،وعائمة سمبرونيوس بالمصاىرة. كاف سكيبيو متيًما بالثقافة اإلغريقية ،وعائمة كورنيميوس بالتبني

ا ُسمي باسمو ثقافيً  اوليذا أنشأ صالونً  ،ولمثقافة اليونانية وكاف يكف تقديًرا كبيًرا لؤلدباء والمثقفيف
الوف وقد ضـ ىذا الص أبمغ األثر في األدب الروماني. صالوفكاف ليذه الو  "؛"صالوف سكيبيو

 ...راجع:الكثير مف أدباء ىذا العصر. 
Astin.A.E., (1967) Scipio Aemilianus, Oxfrod. p.11., Hammond.N.G.L., 

and.Scullard.H.H., (1979) The Oxford  Classical Dictionary  Second Edition. 

Oxford .pp.962-963., Cary.A.B., (1949) The Oxford Classical  Dictionary , 

Oxford. p.279., Sandy.J.E., (1962) Dictionary  of  Classical  Antiquities, New 

York. p.421.                                         
(
6
عاش فى  Macrobius Ambrosius Theodosius  أمبروسيوس ثيودروسيوس ماكروبيوس (

ع األجزاء ولو الفضؿ فى تجميعمى حمـ سكيبيو"  وتعميقالميبلدى، واشتير ب أوائؿ القرف الخامس
 ....راجع:خبلؿ العصور الوسطى الشيشرونية مصادرال وُيعد أحد أىـ المفقودة مف الجميورية،

 Hammond.N.G.L., and.Scullard.H.H., (1979)op.cit.p.541.  

(
3
)Cross. R.C., & Woozley.A.P., (1970) Plato's Republic A philosophical 

Commentary. London.P.18. 
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 أواًل: مقدمة عف تعريؼ الحمـ.
 كيبيو أفريكانوس)األكبر( لسكيبيوبداية الحمـ والنبوءات التي تنبأ بيا سا: ثانيً 

 )األصغر(. 
 ثالثًا: تنبوء سكيبيو أفريكانوس ُبعمر سكيبيو )األصغر(.

 : مقابمة سكيبيو أيميميانوس لوالده باولوس ونصائحو لو.رابًعا
 : المدارات أو األفبلؾ التسع.خامًسا
 بالكواكب. ر في الفضاء وتقسيميا إلى نغمات وعبلقتيااألصوات التي تصد: سادًسا
 .تحقير سكيبيو )األكبر(  لؤلرض أو لمعالـ الدنيويسابًعا: 

 ثامًنا: شروط حصوؿ اإلنساف عمى نعيـ دار الخمد. 
 : األىداؼ والدالالت التي كاف يقصدىا شيشروف مف كتابتو عف حمـ سكيبيو.تاسًعا

 مقدمة عن تعريف الحمم.
جاء في  كما يدلنا عمى ذلؾ ما ،ىتماـ اإلنساف منذ أقدـ العصوراشغمت األحبلـ 

 .القرآف والكتاب المقدس عف قصة سيدنا يوسؼ
ألننا نعمـ أف الحمـ يتألؼ أكثر  ،ا أو مشكبلً قد يبدو مبيمً  "فرويد"والحمـ كما يعرفو 

ى بيذا نأننا إنما نعيتألؼ مف صورة مرئية ال مف أصوات. ولقد يتبادر إلى الذىف  ما
ف الحمـ كالرسـ ربما يعرب عف شىء ما. سوى أف قميبًل مف التدبر كفيؿ أف إالقوؿ 

والموسيقى  ،يرينا أف فكرة " التعبير" ىذه يمكف أف تقاؿ عف كؿ شىء: فالمغة تعبر
يمكف أف تقاؿ عمى كؿ  يالت يومعنى ذلؾ أف فكرة التعبير ى ،وجميع الفنوف تعبر

ا بالمعنى شىء. فيذه الفكرة ليست في الحقيقة تصورً  يفي تخصيص أتفيد  ء اليش
بؿ األصدؽ أنيا تدخؿ في عداد تمؾ التصورات التى يصدؽ عمييا  ،الصحيح
  (4)التشبية.

                                                           

 (
4
( تفسير األحبلـ، ترجمة: مصطفى صفواف، راجعو: مصطفى زيور، 1994موند فرويد )سيج(

 .15ص القاىرة، الطبعة الثامنة،الناشر: دار المعارؼ، 
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في األحبلـ ظيور  إف لحقيقة.ا لمعرفة أواكشؼ لأداة أدبية  وـ ىحبلاألوسرد 
ا ما الراوي تجربتو وغالبً  وفييا يروي ،فى تاريخ األدب كثيًرا تكررالمؤلفات األدبية ي

 (5).رمزية قصةحمـ ال يحمؿ
 واألحبلـ تنقسـ إلى قسميف :

األوؿ: يقاؿ إنيا تأثرت بالحاضر أو الماضى ولكنيا خالية مف الداللة عمى المستقبؿ، 
 وكانت تشمؿ:

التي تصور فكرة ما أو ضدىا كالجوع   insominaالمنامات -1 
 والعطش تصويًرا مباشًرا.

التي تضخـ الفكرة تضخيًما مغرًقا في الخياؿ مثؿ  الخياالت  -2 
  ephialtes.    الكابوس 

 الثاني: فكاف يقاؿ عمى العكس إنيا تحدد المستقبؿ، وكانت تشمؿ: 

 ء في الحمـ النبوءة المباشرة التي يسمعيا المر  -1

oraculum  

 .visio  الرؤيا التي تسبؽ حدث مستقبمي -2

ولقد دامت .  somniumالحمـ الرمزي الذي يحتاج إلى تأويؿ  -3
 ىذه النظرية قروًنا عديدة. 

أف الرمزية و  ا.ا مقنعً والحمـ يستخدـ الرموز مف أجؿ تصوير أفكاره الكامنة تصويرً 
وتفكير الشعب  ي،بؿ مف خواص التفكير البلشعور  ،ليست خاصة مف خواص األحبلـ

نا لنجدىا في أغانى الشعب وأساطيره ورواياتو المتوارثة أكثر مانجدىا  ،بنوع خاص وا 
  (6)في الحمـ.

وحمـ سكيبيو يندرج تحت القسـ الثانى ألنو يتضمف الحديث عف المستقبؿ والعديد 
 .كامنة فكارأتصوير فى  أيًضا عمى الرمزيةمف النبوءات، ويحتوي 

                                                           
 (

5
)https://en.wikipedia.org /wiki / Somnium_Scipionis.  

 (
6
 . 358 ،45( تفسير األحبلـ، سبؽ ذكره، صص1994موند فرويد )سيج(

https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=ar&prev=search&rurl=translate.google.com&sl=en&sp=nmt4&u=https://en.m.wikipedia.org/wiki/Allegory&xid=17259,1500004,15700002,15700022,15700186,15700191,15700253,15700256,15700259&usg=ALkJrhhW8pqQXHuWb5R_dpCxpXqDyO6BSg
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أواًل: بداية الحمم والنبوءات التى تنبأ بيا سكيبيو أفريكانوس)األكبر( لسكيبيو 
 )األصغر(. 

عرض شيشروف بعض األحداث التاريخية عمى لساف سكيبيو أفريكانوس األكبر في 
فبعد أف قضى صورة نبوءات قاليا أو وجييا إلى سكيبيو أيميميانوس في الحمـ. 

سكيبيو أيميميانوس مع رفاقو ثبلثة أياـ يتحدثوف فييا عف الجميورية وعف أفضؿ 
بدأ يحكى ليـ أنو عندما وصؿ إلى  األنظمة لجعؿ الجميورية عظيمة بيف الدوؿ.

ؽ.ـ. وكاف يخدـ كتربيوف عسكري في  200أفريقيا، منذ عشريف عاًما أي حوالي عاـ 
ولـ يكف يرغب في أي  شيء ، (7)مانيميوس مانيوس قنصؿال قيادة الفيمؽ الرابع تحت

وقد تحققت أمنيتو  .إلنو كاف صديًقا حميًما لعائمتو ،(8)أكثر مف لقائو بالممؾ ماسينيسا
وقص عميو لقاءه بسكيبيو األكبر ثـ تحدث عنو.  وقضى معو يوًما طويبًل، وتقابؿ معو

وسيرتو لكي يكوف حاضًرا في وبيذه الحيمة استدعى شيشروف ذكرى سكيبيو األكبر 
 ذىنو قبؿ نومو ويكوف ذلؾ السبب في رؤيتو لو في الحمـ في ىذه الميمة:

"Ad quem ut veni ، complexus me senex  conlacrimavit aliquantoque post 

suspexit ad caelum et: Grates, inquit, tibi ago, summe Sol, vobisque,  reliqui 

caelites, quod, ante quam ex hac vita migro,  conspicio in meo regno et his 

tectis P. Cornelium Scipionem, cuius ego nomine ipso recreor ; itaque  

numquam ex animo meo discedit illius optimi atque invictissimi viri 

memoria ".  
(9)
  

                                                           

 (
2
وفي وقت الحمـ كاف الحرب البونية الثالثة.  حيث اندلعت ،ؽ.ـ149عاـ كاف مانيميوس قنصؿ (

في سف الخامسة والثبلثيف. وكاف عمى رأس كؿ فرقة عسكرية ست مف النقباء العسكرييف 
(tribuni militum):الذيف يتـ انتخابيـ مف قبؿ الشعب....راجع ، 

Hammond.N.G.L., and.Scullard.H.H., (1979) op.cit .p.632. 
  (

2
ؽ.ـ. وقد تـ تنصيبو ممًكا 204في حممتو ضد قرطاجة عاـ  سكيبيو األكبركاف ماسينيسا حميًفا ل(

وكاف نشوب  ،ؽ.ـ. 201عمى نوميديا طبًقا لشروط معاىدة السبلـ التي أبرميا مع روما عاـ 
دخوؿ روما في القتاؿ واندالع ىي الذريعة ل ؽ.ـ.151الحرب بيف قرطاجة وماسينيسا عاـ 

سف متقدمة قبؿ سقوط قرطاجة عمى يد سكيبيو وقد مات ماسينيسا في  .الحرب البونية الثالثة
                                                                               .5.4ff. Sallust., Iug  ؽ.ـ.... انظر: ساّلوستيوس146عاـ 

 (
9
) Cic., De Rep..6.9. 
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وانفجر في البكاء. ثـ ما لبث أف تطمع إلى  "عندما قدمت إليو، عانقني الشيخ المسف
السماء وقاؿ: " أتوجو بالشكر إليِؾ، أيتيا الشمس العمية، وأنتـ يا آلية السماء األخرى، 
ألنني قبؿ أف أرحؿ عف ىذه الحياة رأيت في مممكتي وفي قصري ىذا بوبميوس 

؛ وكذلؾ فإف ذكرى أفضؿ  كورنيميوس سكيبيو، الذي لمجرد ذكر اسمو عادت الروح فيِّ
 ، الرجؿ الذي ال ُيقير، ال تبرح ذاكرتى )عقمي( أبًدا.")أفريكانوس األكبر( الرجاؿ

بربط  تميزت أف األقواؿ السابقة لشيشروف John Stevens " يوضح "جوف ستيفيف
 إلىاإلشارة  خبلؿالييكمي لمجممة مف  الجمؿ ببعضيا البعض أي ما يعني التكويف

فيو يريد أف ينقمنا مف جزئية   .complexusحتضاف أو العناؽ اإلكممة الترابط أو 
 إلى أخرى: 

 الذي رفع ماسينيسا وجو إلييا.caelum  السماء  -1
 .Solالشمس   -2
 .reliqui caelitesلية السماء األخرى آ -3
 .   hac vita)ىذه الحياة(  العالـ البشري -4
 . meo regno)مممكتى(  المكاف المادي - 5
 .his tectis( ي ىذا)قصر  المبنى المحدد -6
 .P سكيبيو  بوبميوس كورنيميوس وىو خارؽماسينيسا لشخص  تقديـ -7

Cornelium Scipionem .)أفريكانوس األكبر(. 
مو ف ماسينيسا حيث يقيـ سكيبيو األكبر دائًما بداخمو فى مخيمتو animoروح  -8

 .ماسينيسا ي عمىإيجابتأثير 
 . memoriaالذاكرة  -9
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المترابطة  التسعة يةالسماو الحلقات التسع المترابطة ببعضها إلى الكواكب هذه توحي

 (10). الحلم في الحًقا تصويرها سيتم التي
وىذه  ،لقد بدأ شيشروف الحمـ عمى شكؿ مستويات ويتنقؿ مف مستوى إلى آخر 
الترابط فى معظـ الجمؿ المستخدمة  ندرؾ أفو  البدو . مجازي ذات بعدو  ،تركيبية تقنية

 مثؿ المفردات استخداـ خبلؿ مف الحمقة شكؿ ستخدـي شيشروفف ،فى بنياف المحاورة
حتضاف أو العناؽ اإلأو  الترابط وضح ىذا المدلوؿ مف كممةو  ،"المدارات" ،"الدوائر"

complexus .بربط العالـ المادى بالعالـ الخارجى فيو  وينتيي يبدأ الذي الحمـ فى
  .(11)السماوية األجراـ في مداراتكال لدينا المادي العالـيستخدـ مجاًزا الحمقات فى 

وانقضى اليـو في مناقشات مطولة لـ يتحدث الشيخ عف أي شيء سوى أفريكانوس 
وقت متأخر مف الميؿ،  وُيبيف سكيبيو أيميميانوس أنو عندما افترقا لمخمود  حتى بينيما

 ، وبما أنو مف الطبيعي عندما يتحدث  (12)ناـ نوًما عميًقا أكثر مف المعتاد.إلى النـو
 (13)اإلنساف أو يفكر في أية موضوعات قبؿ نومو فتظير لو ىذه األفكار في الحمـ.

 و مف خبلؿ حممو عف مقابمتو ألفريكانوسوقد تحدث بعدىا عما شاىده فى منام
 ومف ىنا يبدأ سرد حمـ سكيبيو( الذي يقوؿ فيو: ، )األكبر

"Africanus se ostendit ea forma, quae mihi ex  imagine eius quam ex ipso 

erat notior;"  
(14)
  

                                                           
(

10
) John. Stevens., (2006)"The Imagery of Cicero's Somnium Scipionis" in 

Collection Latomus 301. Studies in Latin Literature and Roman History.XIII. 

Ed. C. Deroux .p.157.  

(
11

) Gallagher. R. L., ( 2001) "Metaphor in Cicero's De Re Publica" in CQ 51.p. 

511. 

(
12

) cf. Cic., De Rep .6.10. 

 (
23

وقد دأب  إنيوس أنو رأى ىوميروس في المناـ،ف ىذا حدث تماًما مثمما كتب إقاؿ سكيبيو (
وذكر الشاعر لوكريتيوس ما قالو إنيوس إف األخير  ،التفكير فيو والحديث عنو كثيًرا أثناء يقظتو

نو كاف يذرؼ دموًعا مالحة،رأى ىوميروس في المناـ و   ثـ كشؼ لو عف أسرار الكوف.  انظر: ا 
 Cic., De Rep.6.10., Lucr., DRN 1. 120ff.  

 (
14

) Cic., De Rep.6.10. 
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أقرب إلى   " ظير لي أفريكانوس في )المناـ( في تمؾ الييئة التي كانت بالنسبة لي
 مف صورتو الحقيقية." (15)قناعو الجنائزي

شير في البلتينية إلى وتُ عني عادًة "الشكؿ أو المظير الخارجي" ت forma مة كممفيـو 
شيشروف يتبلعب وىنا  (16)لطبيعة الجوىرية لمشيء.وفي الفسمفة تعني ا"التكويف" 

 ex imagine.…):يفكممت مف خبلؿالمعنى البلتيني الشائع ضد المعنى الفمسفي ب

,.. ex ipso)   أفريكانوس    حيث إف قناع  (ex imagine) أنو يرمز إلى  يبدو
 ex) اتوحي التي كاف عمييا أثناء في صورتو فيو ال يبدوذاكرة الرجؿ أو روحو، 

ipso) ، ىو ما إذا  )ويتضح مف خبلؿ البحث(والسؤاؿ الذي سيظير الحًقا في الحوار
. الحقيقية الذات أو أنيا خالدة مة لُيطمؽ عميياءكانت الروح أو الجسد ىي األكثر مبل

ىو فقط المظير. وبالتالي الفانى وأف الجسد  ،الخالدةوسوؼ يثبت أف الروح ىي 
ظير لو في )المناـ( في تمؾ الييئة التي كانت ف أفريكانوس إميميانوس أيفعندما يقوؿ 
فالقارئ سيدرؾ الحًقا أنو  . رب إلى قناعو الجنائزي مف صورتو الحقيقيةأق  بالنسبة لي

 بالتناقض مع المظير الزائؼ لمجسد ،حقيقةً  ىولو كاف نفسو كما عف كاف يكشؼ 
. في الحمـ ىسموب الرمز ؤليميد الطريؽ لو  ،زائؼنساني الالعالـ اإل إلى الذي يرمز

          بقولو: حديثو ميميانوسيأعمى أية حاؿ يستكمؿ سكيبيو 
" quem ubi  agnovi, equidem cohorrui, sed ille:  Ades, inquit, animo et 

omitte timorem, Scipio, et, quae dicam, trade memoriae. Videsne illam 

urbem, quae parere populo  Romano  coacta per me renovat pristina bella 

nec potest quiescere? (ostendebat autem Karthaginem de excelso et pleno 

stellarum illustri et claro  quodam loco) ad quam tu oppugnandam nunc 

venis  paene miles? Hanc hoc biennio consul evertes, eritque  cognomen id 

tibi per te partum, quod habes adhuc a nobis hereditarium. Cum autem 

Karthaginem  deleveris, triumphum egeris censorque fueris et obieris 

legatus Aegyptum, Syriam, Asiam, Graeciam, deligere iterum consul absens 

                                                           

 (
25

ألفراد   (imagines)اعتاد أبناء الطبقة األرستقراطية أف يزينوا صحف الدار بأقنعة مف الشمع (
 األسرة الذيف وافتيـ المنية.

 (
26

 Arist., De anima 412b.                                   :طبًقا لتفسير نص أرسطو (
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bellumque maximum  conficies, Numantiam exscindes. Sed cum eris curru  

in Capitolium invectus, offendes rem publicam consiliis perturbatam nepotis 

mei." 
(17)
  

 ،"تحؿ بالشجاعة :قاؿ لي ولكنو"عندما أدركت أنو ىو، ارتعدت حًقا مف الخوؼ، 
 تمؾ المدينة، ترى " ىؿواطبع ما سأقولو في ذاكرتؾ."  واطرد الخوؼ،  يا سكيبيو،

حروبيا القديمة وال يمكنيا تجدد اآلف الروماني إنيا  الشعب  طاعة أرغمتيا عمى التي
مميء )وكاف يشير إلى قرطاجة مف مكاف مرتفع براؽ وصاٍؼ و  أف تنعـ بالسبلـ."

 المدينة التي حضرت إلييا اآلف بغية حصارىا وأنت بالكاد جندي. فيبالنجوـ(، 
عاميف وأنت في منصب القنصؿ سوؼ تسقطيا، وسوؼ تحظى مف خبلؿ  غضوف

 أف تدمر ال تزاؿ تحممو إلى اآلف كوارث لي. وبعدالذي  (18)إنجازؾ بذلؾ المقب
مصر وسوريا  سوؼ تسافر كسفير إلى ستصبح الرقيب؛ بانتصارؾ، وتحتفؿ قرطاجة،

غيابؾ )عف روما(؛  رغـ أخرى مره كقنصؿ اختيارؾ يتـ وآسيا واليوناف؛ وسوؼ
ولكف عندما يتـ حممؾ عمى مقعد  وسوؼ تدمر نومانتيا وبذلؾ ستنيي الحرب األىـ. 

ستجد الجميورية في حالة مف إلى تؿ الكابيتوؿ،  )في موكب انتصارؾ(الكوروؿ 
 ."(19)االضطراب بسبب مخططات حفيدي

 فيومقابمتو ألفريكانوس  ماسينيسا قسـ شيشروف الفقرة األولى أثناء الحديث عف
 فيالتي سوؼ تحدث  نبوءاتعرضو لم وكذلؾ في ،ؽ.ـ. إلى تسع حمقات 149عاـ 
 ومياـؽ.ـ،  146 عاـ ةقرطاج غزو :اتحمقإلى تسع  يايرتبأيميميانوس  سكيبيو حياة
 سبانياوا   نومانتيا وغزو ،ؽ.ـ 137 عاـ في واليوناف وآسيا وسوريا مصر في ريالسف

                                                           

 (
17

) Cic., De Rep.6.10-11. 
 (

22
 .أي قاىر أفريقيا .Africanus)لقب )أفريكانوس (

 (
22

كورنيميا ابنة ل االبف األكبروس كتيبيريوس جرايشير إلى اإلصبلحات االجتماعية التي نادى بيا (
 أفريكانوس األكبر.سكيبيو 
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 روما في السياسية االضطرابات إلى ثـ ،روما في انتصاراتو إلى ؽ.ـ.. 133 عاـ في
 (20)ؽ.ـ. 129 عاـ  الحوار وقت في

قد تحققت، ففي عاـ  أيميميانوس وىذه النبوءات التي تنبأ بيا أفريكانوس لسكيبيو
ؽ.ـ. عمؿ في إسبانيا كتربيوف عسكري، 151ؽ.ـ. حارب في بيدنا، وفي عاـ 168

ؽ.ـ.  146وفي قنصميتو عاـ . ؽ.ـ147عمى منصب القنصؿ عاـ سكيبيو وحصؿ 
 اصمدت فيي ،بعد حصار داـ ثبلث سنواتقاـ بتدمير قرطاجة، وانتصر عمييا 

ؽ.ـ.، وشغؿ 133، ثـ حصؿ عمى القنصمية مرة ثانية عاـ اا قويً قرطاجة صمودً 
ؽ.ـ. حيث ىاجـ بشدة حالة الترؼ التي 142عاـ  Censorسكيبيو منصب الرقيب 

ؽ.ـ.. أما 141ما السفارة التي سافر فييا فكانت عاـ أ ظيرت في المجتمع الروماني.
 .ؽ.ـ.132وكاف االنتصار الثاني عاـ  ،ؽ.ـ.133االنتصار عمى نومانتيا فكاف عاـ 

(21) 
 تنبوء سكيبيو أفريكانوس ُبعمر سكيبيو أيميميانوس.ثانًيا: 

لـ تقتصر نبوءات سكيبيو أفريكانوس عند ىذا الحد بؿ امتدت لتشمؿ المدة الزمنية  
التى يستغرقيا عمره والتى أشار إلييا لسكيبيو أيميميانوس ووضح ىذا مف خبلؿ 

 األقواؿ اآلتية: 
"Hic tu, Africane, ostendas oportebit patriae lumen animi, ingenii 

consiliique tui. Sed eius temporis ancipitem video quasi fatorum viam. nam 

cum aetas tua septenos octiens solis anfractus  reditusque converterit, 

duoque ii numeri, quorum uterque plenus alter altera de causa habetur, 

circuitu naturali summam tibi fatalem confecerint,  in te unum atque in tuum 

nomen se tota convertet civitas, te senatus, te omnes boni, te socii, te Latini 

intuebuntur, tu eris unus, in quo nitatur civitatis  salus, ac, ne multa, dictator 

rem publicam constituas oportet, si impias propinquorum manus effugeris. 

Hic cum exclamasset Laelius ingemuissentque vehementius ceteri, leniter 

                                                           
(

20
)Zetzel. J. E. G., (1995) Cicero, Marcus Tullius, De re publica. Selections. 

Cambridge: 

Cambridge University Press (“Cambridge Greek and Latin Classics”).p.106. 

(
21

)Hammond.N.G.L., and.Scullard.H.H., (1979) op.cit .p.963. 
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arridens Scipio: St! quaeso, inquit, ne me e somno excitetis, et parumper 

audite cetera." 
(22)
 

سنا شجاعتؾ،  عندئذ، سيكوف لزاًما عميؾ، يا أفريكانوس، أف تظير لوطنؾ"
، وكأف ذلؾ ىو الدرب الذي أن أمامك خيارينلكن يبدو لي وشخصيتؾ وحكمتؾ. 

 سبع استوفى قد عمرك يكون عندما ألنو(. واضحالغير  ؾمصير ) رسمو لؾ قدرؾ
ويعتبر كؿ رقـ مف الرقميف مناسب تماًما وذلؾ شمسية من ثمان دورات،  دورات

، فإنؾ ستكوف قد أنييت مف خبلؿ دورة الشمس الطبيعية ىذا العمر (23)لسبب وجيو
الذي كتبو لؾ القدر، وعندئذ ستضع في قبضتؾ وحدؾ الدولة بأكمميا، وذلؾ بفضؿ 

فعميؾ ستتعمؽ أبصار مجمس الشيوخ وكؿ الصالحيف والحمفاء الشيرة التي لديؾ؛  
وخبلصة القوؿ ينبغي  والبلتيف؛ ستكوف أنت وحدؾ مف ستعتمد عميو سبلمة الوطف؛

، وذلك فقط إن تمكنت من اإلفالت (النظامالجميورية )تصبح ديكتاتورًا لكي تعيد أف 
ىنالؾ عندما صرخ اليميوس وانتحب اآلخروف بحرقة  من األيادي اآلثمة ألقاربك.

توقظوني مف بالغة، ابتسـ سكيبيو ابتسامة رقيقة وقاؿ: "الزموا اليدوء! أناشدكـ أال 
 "أنصتوا قميبًل  لتسمعوا البقية.و سباتي، 

. وىنا يمنحو Africane" يا أفريكانوس يخاطب أفريكانوس سكيبيو أيميميانوس "
 (24) وُيطمقو عميو. لقبو

                                                           

 (
22

) Cic., De Rep.6.12. 
 (

63
فرقـ واحد يشير إلى الرب  ايومرتبط ب ،شيء يتكوف مف أرقاـعتقدوف أف كؿ كاف الفيثاغوريوف ي(

حيث  ،الشر في الكوفإلى  وىو يرمز ،فيرمز إلى اآلخر 2شيء. أما رقـ  خالؽ كؿ ،والخير
وىو يرمز إلى  ،الكماؿ فيو لو بداية ووسط ونياية 3االنفصاؿ عف الواحد. يمثؿ رقـ  فىالرغبة 

يرمز إلى  4النسبة لمشيء اآلخر والتناغـ والكماؿ. ورقـ بعض المفاىيـ مثؿ نسبة قيمة الشيء ب
وكاف الفيثاغوريوف يعتقدوف  ،3و  2لى الزواج فيو الناتج لجمع يرمز إ 5الفصوؿ األربعة. ورقـ 

 أف األرقاـ الزوجية مذكرة واألرقاـ الفردية مؤنثة.. انظر: أفبلطوف
 Plat., Timaeus.  39  D.  
(

24
) Astin . A. E ., (1967) op.cit. p.31. 
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استخداـ  ancipitem video ..… يبدو لي أف أمامؾ خياريف، شيشروف:قوؿ فى و 
وربما يكمف ذلؾ باستخداـ الصفة  ،مشيدتصوير الُيشير إلى ل videoالفعؿ 

ancipitem في عدـ اليقيف فالصفة   anceps تعني حرفًياceps -bi   ذو رأسيف
فيشير ىذا المعنى الحرفي )بداًل مف المعنى المجازي غير المؤكد( إلى أنو يمكف أف 

ميانوس ذو رأسيف أو ذو اتجاىيف لنوع الطريؽ، كما يمصير سكيبيو أيمتصور  وفيك
ف ىناؾ بالفعؿ مسار مكتوب في النجوـ ينقسـ إلى اتجاىيف. مف الجزء العموي لو كا

 Forum السوؽ الرومانية لىإنظر إلى الخمؼ بينما يُ  ،Capitoliumمف الكابيتوؿ 

Romanum،  رؤية الحياة  وىيخرى أفي الواقع رؤية  يكوف التصوريمكف أف و
سكيبيو أفريكانوس إلى العنؼ  إليو يشير، ويرمز ما السياسية لسكيبيو أيميميانوس

سكيبيو أفريكانوس  حتى أف. Tiberius Gracchus تيبريوس جراكوسالمحيط بوفاة 
الجميورية صبح ديكتاتوًرا لكي تعيد يُ ينبغي أف يقوؿ إف أفضؿ شيء بالنسبة لو 

إذا نجا مف العنؼ عمى أيدي أقاربو فى حاؿ السيطرة عمى الجميورية أى  ( ،النظاـ)
 si impias إف تمكنت مف اإلفبلت مف األيادي اآلثمة ألقاربؾ قولو:فى 

propinquorum manus effugeris."    
يتدخؿ صوت شيشروف بصفتو راوًيا ليعمف و توقؼ الحمـ ي النقطةأو  المقولة عند ىذهو 

فيذا  .عمى مقولة أف ُتصبح  ديكتاتوًرا بصوت عاؿٍ  يحتجوف أف اليميوس واآلخريف
تمزؽ نسيج كؿ مف الحمـ والحوار أواًل لئلشارة مجاًزا الصياح أو اإلحتجاج ىنا ُيمثؿ 

لى الو  ،كتاتوريإلى أيميميانوس كد  وكذلؾ تفكؾ الجميورية. ،جراكوسفترة في عنؼ ا 
المحظة أو اإلنفصاؿ وىى  التمزؽ محياة اآلخرة يمثؿ أيًضالصؼ سكيبيو أفريكانوس فو 

عف "حدود الجسـ وتبدأ حياتيا الجديدة في العالـ  أيميميانوس التي تنفصؿ فييا روح
 (25)السماوي".

                                                           
(

25
) Jackson. B. J., (1987) " The Education of Statesmen in Cicero's "De Republica"  

Polity, Vol. 19, No.3. p. 357., How.W.W.,(1990)" Cicero's Ideal in His de 

Republica " JRS  20 , p.31 
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أيميميانوس عمى لسكيبيو  اإلشارة إلى الوفاة المتصورة في ىذه المحظةويبدو أف  
ؽ.ـ. مات سكيبيو 129في عاـ ف، جراكوس ليست وفاة تيبيريوسو  أيدي أقاربو
وىو العاـ الذي جرت فيو المحاورة. إف معارضتو لقانوف اإلصبلح  ،أيميميانوس

وعمى ذلؾ فإف  ،منو رجبًل غير محبوب مف الحزب اإلصبلحي تالزراعي جعم
سكيبيو كبطؿ قومي. إلى شيشروف قد جانبو الصواب حيف قاؿ إف الجميع كاف ينظر 

ف مف العمر عندما مات سكيبيو فجأة وىو في ذروة نفوذه وفي السادسة والخمسي
 . (26)ف حزب جراكوس وراء موتوا  و  شؾف سبب وفاتو محؿ إ قوؿجعمت الشائعات ت

فإف سكيبيو أفريكانوس يتنبأ لسكيبيو أيميميانوس بعمره بسبع  نبوءاتوبالنسبة لم
. فإذا (27)ثمانى سنوات وقد تمتد إلى أكثر الدورة الشمسية حواليمدة و  دورات شمسية،

وىذا ىو  56دورات شمسية في الثمانى سنوات يكوف قمنا إف حاصؿ ضرب السبع 
 ؽ.ـ، وأيًضا129ؽ.ـ وتوفى فى عاـ 185عمره تقريًبا ألنو ُولد فى عاـ 

 ويشمؿ ذلؾ أربعة كواكب ،معروفة ثمانية كواكب عمىكمو  لنظاـ الشمسيا يحتوي
كوكب  عمبلقييف غازييف وكوكبيف ،واألرض والمريخ الزىرةو  عطارد :أرضية وىي

فكذلؾ يكوف   (28).وسونبتون أورانوس وكوكبيف عمبلقييف جميدييفالمشترى وزحؿ، 
 .56في الثمانى كواكب يكوف  السبع دورات شمسيةحاصؿ ضرب 

ذا افترضنا أف مدة دورة الشمس سنة واحدة خاصة وأف شيشروف قاؿ ىذه العبارة  وا 
 نياية الحمـ وىي:فى إشارة أخرى ُقرب 

"Homines enim populariter annum tantum modo solis, id est unius  astri, 

reditu metiuntur; cum autem  ad idem, unde semel profecta sunt," 
(29)
  

                                                           

 (
26

)Hammond.N.G.L., and.Scullard.H.H., (1979) op.cit .p.963., How .W.W.,(1990) 

op.cit. p.31. 
 (

27
) http:// ar.wikipedia. org/wiki., Kovaltsov .G. A., (2009). "A Solar Cycle Lost 

in 1793-1800: Early Sunspot Observations Resolve the Old Mystery". The 

Astrophysical Journal. 700 (2): p.55.  
 (

28
) http:// ar.wikipedia. org/wiki. 

 (
29

) Cic., De Rep.6.22. 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85_%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%85%D8%B3%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85_%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%85%D8%B3%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%B7%D8%A7%D8%B1%D8%AF
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%B7%D8%A7%D8%B1%D8%AF
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B2%D9%87%D8%B1%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%88%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%B3
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%88%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%B3
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%A8%D8%AA%D9%88%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%A8%D8%AA%D9%88%D9%86
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يقيسوف العاـ بدورة شمسية واحدة؛ وحيث إف ىذا ىو الحاؿ بالنسبة " ألف البشر عادة  
يمكننا القوؿ إف العاـ قد اكتممت دورتو فقط عندما تعود النجوـ إلى لنجـ واحد، فإنو 

 "موضعيا األصمي الذي انطمقت منو،

ودورة  ،إف دورة زحؿ تتـ فى ثبلثيف سنةيتفؽ ىذا القوؿ مع أقواؿ الرواقييف: 
 ،اوالشمس فى اثنى عشر شيرً  ،والمريخ فى سنتيف، المشترى فى اثنتى عشرة سنة

وأما دورة القمر فانيا  ،المسير يوكذلؾ دورة عطارد والزىرة ألنيما يساوياف الشمس ف
 (30)والسنة العظمى فإف بعض الناس يجعميا فى ثمانى سنيف. ،تتـ فى ثبلثيف يوًما

حسابات فمكية فإف اإلشارة  يأنو بصرؼ النظر عف أBüchner" .بوشنر"يرى و 
 56 يعطى الناتج حاصؿ ضربيماب ،إليو ىناعمى النحو المشار  8و7إلى الرقميف 

 (31)سكيبيو أيميميانوس.ُعمر وىو 
ألنو لو رمز ديني فيو يرمز إلى عدد الكواكب التي وعف سبب ذكره لمعدد سبعة 

يمكف رؤيتيا بالعيف المجردة )الشمس والقمر وعطارد والزىرة والمريخ والمشترى 
نوا يحتفموف في اليوـ السابع مف كؿ وكا ،كما يرمز إلى عدد أوتار القيثارة ،وزحؿ(

مف أفبلطوف  األرقاـوقد تأثر شيشروف ب (32)شير بيوـ مولد اإللو أبوّلوف إلو الشمس.
بيا ىو اآلخر مف  أىمية خاصة عند أفبلطوف وقد تأثرألف األرقاـ  كانت ليا أسرار و 

 (33).ييفر الفيثاغو 
 
 

                                                           

 (
32

راجعيا عمى أصوليا اليونانية وشرحيا وحققيا وقدـ ليا  (، فى النفس،1980أرسطوطاليس)(
 . 141-140صص  الطبعة الثانية. لبناف، -توزيع دار القمـ، بيروت رحمف بدوى،:عبد ال

 (
31

) Büchner. Karl., (1984) M. Tullius Cicero. De re publica. Heidelberg: Carl 

Winter  Universitätsverlag. p.481. 

 (
32

) cf. Plat., Timaeus  39  D.  
 (

33
) Astin.A.E., (1967) op.cit. p.51.  
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 ونصائحو لو:ثالثًا: مقابمة سكيبيو أيميميانوس لوالده باوّلوس 
لـ ُيبيف شيشروف النبوءات التى تنبأ بيا أفريكانوس لسكيبيو أيميميانوس فقط، بؿ 

 تشجيعو وحثو ونصحو عمى مواصمة دفاعو عف وطنو وخاطبو بقولو: بيََّف 
"Sed quo sis, Africane, alacrior ad tutandam  rem publicam, sic habeto: 

omnibus, qui patriam conservaverint, adiuverint, auxerint, certum esse in 

caelo definitum locum, ubi beati aevo sempiterno fruantur;" 
(34)
  

عف الجميورية، ووطنؾ، تأكد  اعؾ" لكف يا أفريكانوس، لكي تكوف أكثر حماًسا في دف
مف ذلؾ األمر: "إف كؿ الرجاؿ الذيف أنقذوا أوطانيـ وخدموه وزادوا مف سطوتو، ليـ 

 "حيث ينعموف في سعادة بحياة خالدة؛في السماء  مقعد خاص

 يا أفريكانوس يخاطب سكيبيو أفريكانوس سكيبيو أيميميانوس مرة أخرى بقولو "

"Africane، مكافأتها بـ ووسعيدة  ويخبره أف مف يخمص لوطنو لو مكانة عظيمة

وىذا مما جعؿ سكيبيو  ،فى الحياة اآلخرة "  certum locum "مكاف مضموف
 بعد الموت بقولو: Paullusيسألو عف مصيره ومصير والده باوّلوس  أيميميانوس

"……., quaesivi tamen, viveretne ipse et Paulus pater et alii, quos nos                         

extinctos arbitraremur. Immo vero, inquit, hi vivunt, qui e corporum vinculis 

tamquam e carcere evolaverunt, vestra vero, quae dicitur, vita mors est." 
(35)
  

 نعتبرىـ في الذيف واآلخريف باوّلوس وأبي ىو كاف إذا فإنني عمى أية حاؿ سألتو عّما" 
 أحياء، ىؤالء إف كؿ  فأجابني قائبًل: " قطًعا بالتأكيد، .أحياء يزالوف ال عداد الموتى

حياتكـ التي تسمونيا  السجف؛ في حيف أف الفرار مف الجسد مثؿ فروا مف أغبلؿ الذيف
 ."الموت بعينوحياة )حقيقية( ىي 

 ماتوا قد الموتى كاف إذا ماسكيبيو أيميميانوس سؤااًل عمى سبيؿ السخرية ع يسأؿ
أف  اكاف متوقعً  لو كما ،باوّلوس الذي مات بالفعؿ والده عتباراال في اضعً او  ،حًقا

                                                           

 (
34

) Cic., De Rep.6.13. 
 (

35
) Cic., De Rep.6.14. 
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 hi ، لكف اإلجابة كانت مخالفة لما يتوقعو وىي أنيـ أحياء تكوف اإلجابة بنعـ

vivunt ،ف أل د،مف الجستحرير لمروح مجرد  بؿ إنو ية لمحياة،الموت ليس نياأف و
 ،يصفوف دائًما الجسد كسجف لمروح الفيثاغوريوف كافو   (36)الروح. الجسد ىو سجف

 (37)وىنا يردد شيشروف الفكرة نفسيا. ،وقد نقؿ أفبلطوف ىذه الصورة عنيـ وطورىا
ويرى الباحث أف شيشروف قدـ فى الفقرة السابقة صورتيف بميغتيف تحتوي عمى 

]وىذا ىو المشبو[  ((vinculis vinculumالتشبيو والمجاز. حيث يشبو األغبلؿ 
 corporumبالقيود الحديدية التى تقيد حرية السجيف وحركتو، وشبو الجسد 

corpus)بالسجف ) carcere ((carcer  بو[ ، والغرض مف ]وىذا ىو المشبو
التشبيو الذـ، واستخدـ المجاز فى كممة الموت الحقيقى لمحياة الدنيا لذـ الدنيا، 

( وأيًضا 11ولمتحقير مف شأنيا. وقد سبؽ وأف أشار شيشروف بذلؾ فى الفقرة رقـ )
 عمى لساف سكيبيو أفريكانوس.  

حديث مًعا فى الفقرة ويخبرنا سكيبيو أيميميانوس بعد ذلؾ أف والده ظير لو وتبادال ال
 اآلتية: 

         "…… , pater sanctissime atque optime, quoniam haec est vita, ut 

Africanum audio dicere, quid moror in terris? quin huc ad vos venire 

propero? Non est ita, inquit ille. Nisi enim deus is, cuius  hoc templum est 

omne, quod conspicis, istis te corporis custodiis liberaverit, huc tibi aditus 

patere non potest. homines enim sunt hac lege generati, qui tuerentur illum 

globum, quem in hoc templo medium vides, quae terra dicitur," 
(38)
  

بما أف تمؾ الحياة ىي الحياة الحقيقية، طبًقا لما أخبرني ، يا أجل اآلباء وأفضميم"  
بو أفريكانوس، لماذا أبقى )أمًدا( طويبًل عمى األرض؟ ولماذا ال أىروؿ بالذىاب إليكـ 
حيث تحيوف؟ " أجابني قائبًل: "ال يجوز ىذا األمر، فإف اإللو لـ يحررؾ مف سجف 

                                                           
 (

36
)Büchner. Karl., (1984)  op.cit. p.482. 

 (
37

)cf. Plat., Phaedo  61e, 62b . 
 (

38
) Cic., De Rep.6.15. 
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)أي يشيد الكوف بعظمتو(،  دهالذي كل ما يقع عميو بصرك ىو معبالجسد، )اإللو( 
لف يكوف باإلمكاف السماح لؾ بولوج ىذا المكاف. ألف الجنس البشري قد ُخمؽ في ظؿ 

وىو إعمار ىذا الكوكب الذي تراه في منتصف الكون  والذي نطمق ىذا الناموس 
 ."عميو األرض

 فشكبلوي ،سكيبيو ويوجييما لمبشر حمـ في لشيشروف فتاميم فىناؾ صورتا
 :والفمسفية السياسية رسالتو
 مع شيشروف موضوع يوحد الذي الدائري بناءلم الببلغي الشكؿ ى:ولالصورة األ 
رحمة سكيبيو مف أدنى مكاف فى األرض ثـ فى  إظيار في المتمثؿ الفمسفي ىدفو
 (a-b-c-c-b-a) ،إلى أعمى مكاف فى السماء والعكسثم  روما ىيو  األرض وسط

 فيو  ؛ (a)األرض تقع - الكروي مركزىا - الكوف في نقطة أقؿ في أنو لتوضيح
 سكيبيو كاف .ـ.ؽ 129 عاـ فيو  روما قمب وفي ؛ (b)روما تقع األرض مركز

 روحتوجد  جوفو في ولكف. العالـ في مكاف أدنى في شيرتو وضعتو الذي ،ميميانوسيأ
الذي يدور اليدؼ األساسي  ىووىذا  ،(c) الجنة إلى لعودةوا الخمود مصيرىا إليية

النعيـ األبدي في العالـ اآلخر لمف وىو  شيشروفوالذي ينادي بو حولو حمـ سكيبيو 
 (39)يخمصوف في خدمة وطنيـ.

مف خبلؿ معبد  األساسي في الحمـ ىسموب الرمز ألُيبيف ليـ االصورة الثانية: و  
 ،واآلخر في السماء ،فى روما عمى األرض أحدىما افمعبداإللو األعمى جوبيتر فمو 

 ،وأف الذى في السماء يسكف فيو اإللو األعمى جوبيتر وينظر إلييـ مف عمياءه
وىذه الكممة  ،التي تعني سكف أو مقر اآللية في السماء templa مستخدًما كممة 

وقد استخدميا  ،كاف يستخدميا العرافوف ليشيروا بيا إلى ما يدور في مسكف اآللية
اإللو .... الذي كؿ ما يقع عميو بصرؾ ىو معبده  فى قىله:شيشروف كتمميح ضمني 
  ،)أي يشيد الكوف بعظمتو(

                                                           
(

39
)John. Stevens., (2006) op.cit .p.155.  
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Nisi enim deus is, cuius  hoc templum est omne, quod conspicis,…… 

يمعب شيشروف بالمعاني ويقترح مف خبلؿ الصور أف منطقة السماء التي يتحدث ف
كمعبد مادي كنوع مف المكانة البارزة يجب أف ُتصوَّر أفريكانوس منيا سكيبيو 

 واألىمية الكبرى لمكابيتوؿ الروماني. لكف األىـ مف ذلؾ أنو يقترح أف رحمة سكيبيو
إلى ىذا المعبد السماوي يجب أف ُتصوَّر عمى أنيا ُتشبو االنتصار  أيميميانوس
لتي وتحظى حركة الحمـ نحو معبد اإللو السماوي بالعديد مف المشاىد ا ،الروماني

نتصار يشؽ طريقو ُيفكر المرء في أبيى اإل . فعندماسيحظى بيا الموكب الروماني
 sacraعمى طوؿ الطريؽ المقدس  Forum Romanum السوؽ الرومانية عبر

via،  وحتى تؿ الكابيتوؿClivus Capitolinus لعودة صؿ إلى القمة واي؛ يجب أف
والدخوؿ في  ،الصعود إلى الشرفة، ثـ كثب، لرؤية المعبد عف السوؽ الرومانية إلى

إلى كؿ سكيبيو أيميميانوس تشير رحمة ف. اإللوالفضاء المقدس نفسو ورؤية تمثاؿ 
 (40)ًيا.ا واستعار مرحمة مف ىذه المراحؿ بصريً 

  globum قد ُخمقوا مف أجؿ إعمار الكوكب hominesأف البشر وُيبيف أيًضا 
وأف اإللو يشاىد ويراقب كؿ أعماؿ  .terra الموجود فى منتصؼ الكوف وىو األرض 

 (41)البشر.
ويتحدث عف الروح، ولـ يقدـ شيشروف نظرية محددة  ،يستطرد شيشروف حديثو

ولكنو حاوؿ تعريفيا عمى لساف والد سكيبيو أيميميانوس عندما قابمو فى  ،تتعمؽ بالروح
 قولو:  

"hisque animus datus est ex illis  sempiternis ignibus, quae sidera et stellas 

vocatis, quae globosae et rotundae, divinis animatae mentibus, circulos suos 

orbesque conficiunt celeritate mirabili. Quare et tibi, Publi, et piis omnibus 

retinendus animus est in custodia corporis nec iniussu eius, a quo ille est 

                                                           
(

40
) James.M.,(2002)  Brill's Companion to Cicero. Oratory and Rhetoric. Brill. 

Leiden . Boston. pp.66-67., Gallagher. R. L., ( 2001) op. cit.p.512. 

(
41

) James.M.,(2002)  op.cit.p.68. 
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vobis datus, ex hominum vita migrandum est, ne munus humanum 

adsignatum a deo defugisse videamini."
 (42)
   

مف قبؿ )اإللو لمبشر( والتي ُأخذت مف تمؾ النيراف المستعرة   " ولقد ُمنحت األرواح
. وألف تمؾ األجساـ السماوية كروية ومستديرة  الخالدة، التي تسمونيا األبراج والنجـو

 .مذىمةفإنيا تتحرؾ بفعؿ اإلرادة اإلليية، وتكمؿ دورانيا حوؿ نفسيا في مدارىا بسرعة 
ت وكؿ األتقياء أف تتركوا الروح في سجف ينبغي عميؾ أن بوبميوس، يا ذلؾ، أجؿ مف

الجسد. وال ينبغي إزىاؽ أرواح البشر، إال بأمر )اإللو(، الذي منحكـ إياىا، وذلؾ 
 خشية أف تبدوف بأنكـ قد تخميتـ عف الميمة التي كمؼ بيا اإللو اإلنساف."

 sempiternis رأى شيشروف أف الروح  ُأخذت مف تمؾ النيراف المستعرة الخالدة،

ignibus  ولـ يستطع أف ينكر ىؿ ىي  ،وأنيا ذات طبيعة إليية ،وتختمؼ عف المادة
وتعريؼ الروح بالنار مأخوذ مف تعاليـ  ،مف النار أـ مف اليواء طبًقا لرأي الرواقييف

فى قولو: أف تتركوا  ويعود شيشروف الستخداـ تشبيو الجسد كسجف لمروح (43)الرواقية.
ثـ  retinendus animus est in custodia corporis الروح في سجف )حراسة( الجسد.

ينقمنا إلى عبارة أخرى أكثر دقة: وال ينبغي إزىاؽ أرواح البشر، إال بأمر )اإللو(، الذي 
 منحكـ إياىا، 

nec iniussu eius, a quo ille est vobis datus, ex hominum vita migrandum est, 
فيرمز شيشروف بالقوؿ إذا كنت تريد يا سكيبيو أيميميانوس تعتـز المجيء إلى 
ىناؾ عمى الفور )فاالنتحار غير مقبوؿ مف اإللو( ألنو بذلؾ يتخمي عف واجبو تجاه 

لى بمده،  ،وذلؾ ألنيا ذات طبيعة إلييةباالنتحار  ياإزىاق كما أنو ال ينبغي نفسو وا 
وأنيا خالدة وغير فانية  ،مكاف األرواح وفي جزئية أخرى ُيبيف ،ويجب المحافظة عمييا

 فى قولو: 

                                                           

 (
42

) Cic., De Rep.6.15. 
 (

43
) cf. Cic., Tusc.1.25.60., 1.28.70.  
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"Infra autem iam nihil est nisi mortale et caducum praeter animos munere 

deorum hominum generi datos, supra lunam sunt aeterna omnia."
 (44)
 

)القمر( إال كؿ ما ىو فاٍف وزائؿ باستثناء األرواح التي "لكف ما مف شيء يقع أسفؿ 
 منحتيا اآللية لمبشر، في حيف أف كؿ ما يعمو القمر خالد."

 ،إذف يؤكد شيشروف عمى لساف سكيبيو أفريكانوس أف األرواح منحة مف اآللية لمبشر
 وأنيا غير فانية وغير زائمة ومكانيا في السموات العمى أسفؿ القمر.

تضمف ت ,animos munere deorum hominum generi datos عبارةلقوؿ بأف ويمكف ا 
وذلؾ لتعزيز المعنى الكامف وراء  ،وات العمىاالسم يبجوار اآللية ف ايكونو  أف الرجاؿ

ولقد استمد  .غالًبا ما يمعب باأللفاظفيو أف الروح ىي األلوىية داخؿ اإلنساف. 
 جوىر روحال أفشيشروف أفكاره عف الروح مف األفكار الفمسفية اليونانية فيو يرى 

 وتخمع األجساـ أحد في فتحؿ المثؿ عالـ مف تيبط الجسـ عف خارجية وصفة مستقؿ
 مف فيو الحياة تخرج فيي لذا جسدال في إليية تحؿ ذات ، وأنياوالحركة الحياة عميو
 (45)فيى الباقية بعد فناء الجسد خفية كانت أف بعد ظاىرة فتجعميا الفعؿ إلى القوة

 األولى: مستداًل بما قالو عمى لساف سكيبيو أفريكانوس في ىاتيف اإلشارتيف:

"Et  ille: Tu vero enitere et sic habeto, non esse te  mortalem, sed corpus 

hoc;" 
(46)
  

 وكف عمى يقيف أف جسدؾ فقط ىو ما يفنى،"" فأجابني قائبًل: "ابذؿ قصارى جيدؾ، 
 والثانية:

"sic fragile corpus animus sempiternus movet." 
(47)
  

 " فإف الروح الخالدة تحرؾ الجسد القابؿ لمفناء."

                                                           

 (
44

) Cic., De Rep.6.17. 
 (

45
)Mackendrick.P., (1989) The Philosophical work of Cicero. Backworth. 

London.p.77. 
 (

46
) Cic., De Rep.6.24. 

 (
47

) Cic., De Rep.6.24. 
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 ،يكاد أف يكوف ليا أدنى صمة باألجساـ ال ة،عاليمكانة  روحمل عؿجفيو يريد أف ي
 (48) د.مكنيا أف تحؿ بأى جسيُ يا أنو 

بما إف شيشروف يعتبر أفبلطوف مثمو األعمى ويستمد الكثير مف فكره الفمسفي منو، 
فقد أخذ فكرة خمود الروح مف أفبلطوف الذى أكد في جميوريتو عمى فكره خمود الروح 

 فى أكثر مف إشارة:
"ὅηη ἀζάλαηνο ἡκῶλ ἡ ςπρὴ θαὶ νὐδέπνηε ἀπόιιπηαη;"  

(49)
 

 "نى أبًدا؟فتُ  خالدة وأنيا ال (نفسنا)نحف أ أرواحنا أال تدرؾ أف"
"ἀζαλάηνπο ηὰο ςπρὰο."

 (50)
 

 ."خالدة األرواحأف "
" Οὐ ῥᾴδηνλ, ἦλ δ' ἐγώ, ἀίδηνλ εἶλαη ζύλζεηόλ."

 (51)
 

 ."أعنى مف العسير أف يكوف الكائف خالد" 
" Ὅηη κὲλ ηνίλπλ ἀζάλαηνλ ςπρή, " 

(52)
    

 (53)"إذف خالدة الروح ف"
ونصائحو لسكيبيو  أفريكانوسينقمنا شيشروف بعد ذلؾ مف خبلؿ حديث سكيبيو 

عف المكاف الذى يعيش فيو مع اآللية فى مسكنيـ والسعادة األبدية التي  أيميميانوس
 سيناليا إذا نفذ نصائحو في قولو: 

"Sed sic, Scipio, ut avus hic tuus, ut ego, qui te genui, iustitiam cole et 

pietatem, quae cum magna in  parentibus et propinquis, tum in patria 

maxima  est; ; ea vita via est in caelum et in hunc coetum eorum, qui iam 

                                                           
 (

48
) Mackendrick. P., (1989) op.cit.p.78. 

 (
49

) Plat. Republic. 608.d.3-4. 

 (
50

) Plat. Republic. 610.c.8-9. 

 (
51

) Plat. Republic.611.b.5. 
 (

52
) Plat. Republic.611.b.9. 

 (
53

 وف، دراسة وترجمة: فؤاد زكريا،جميورية أفبلط (،1985ة مأخوذة مف كتاب: أفبلطوف)الترجم(
 صص.القاىرة.  األصؿ اليونانى: محمد سميـ سالـ، الييئة المصرية العامة لمكتاب، راجعيا عمى

548 ،551، 552  . 
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vixerunt et corpore laxati illum incolunt locum, quem vides, (erat autem is 

splendidissimo candore inter flammas circus elucens) quem vos, ut a Graiis 

accepistis, orbem lacteum nuncupatis;"
 (54)
                                          

؛ (55)ىنا الماثؿ أمامؾتحذو عمى ىذا النحو حذو جدؾ أف  يا سكيبيو، لكف عميؾ، "
تعزيز العدؿ وروح االنتماء، التي تعد روح عظيمة عند  في وحذو والدؾ الذي أنجبؾ،

إظيارىا تجاه الوالديف واألىؿ، وأعظـ عند إظيارىا تجاه الوطف. مثؿ ىذه الحياة ىي 
لى صحبة ىؤالء الذيف قضوا نحبيـ، وتحرروا مف الجسد،  الطريؽ إلى السماء، وا 

مجرة منيرة وذات بياء ويقطنوف اآلف ذلؾ المكاف الذي تراه، )وىذا المكاف عبارة عف 
فيي األكثر ضياًء مف بيف المجرات(. والذي تطمقوف عميو، عمى غرار اإلغريؽ، اسـ 

 ".درب التبانة
تعزيز المكاف الذى يعيش فيو اإلنساف بعد الموت بشرط  تشير الفقرة السابقة إلى

 العدؿ وروح االنتماء، تجاه الوالديف واألىؿ، واألفضؿ إخبلص الجندى الرومانى
سيستحؽ أف يناؿ  تحقيؽ ذلؾ سعى جاىًدا إليويعده إذا  ،فى الحياة الدنيا لوطنو

 orbemدرب التبانة وذلؾ فى المكاف السماوي المسمى  ،وجوًدا أبدًيا مع اآللية

lacteum، ييدؼ حمـ سكيبيو ف ،ىو مجتمع مف اآللية مثؿ المجتمع الرواقي لمحكماء
عيش حياة دنيوية مف منظور المجتمع السماوي، بأكممو إلى مساعدة أيميميانوس عمى 

والذي يعبر بوضوح عف فكر الرواقييف. ولذا يكرس بقية الحمـ ليذا المنظور السماوي 
وفيما يبدو أف الرواقية أصبحت ىي المميمة لسكيبيو والمطمح  ،ذلؾ مف الفضائؿف

وتشير الحركة في الحمـ إلى رحمة نحو مكاف اإللو  ،شيشروف إليو الذي يصبو
السماوي عمى طراز موكب النصر نحو مبنى الكابيتوؿ الروماني. لكف الرحمة نحو 

 كوف جزاؤىاميميانوس تمثؿ تقدًما في الفضيمة التي سيياإللو التي يقوـ بيا سكيبيو أ

                                                           

 (
54

) Cic., De Rep.6.16. 

  (
55

 األكبر. أفريكانوس سكيبيوالمقصود (

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D9%8A%D8%B4%D8%B1%D9%88%D9%86
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ال سيما وأنو ينظر مف درب التبانة إلى األرض نظرة  (56)بدي مع اآللية.األ دالخمو 
 تصغير وتحقير عمى حد قوؿ سكيبيو: 

"iam ipsa terra ita mihi parva visa est, ut me imperii nostri, quo quasi 

punctum eius attingimus, paeniteret. "
(57)
   

 إمبراطوريتنا، شعرت بالخجؿ مف أنني لدرجة جًدا صغيرة نفسيا األرض لي "واآلف بدت
 ".مف سطحيا نقطة تحتؿ مجرد التي

 

  فيو  ،في الكوف يا أقؿ مكافلؤلرض وجد أنأيميميانوس  مف خبلؿ نظرة سكيبيو
 ،جزء ال يستياف بو مف األرض روما أفوعمى الرغـ مف  ،قمبيا اإلمبراطورية الرومانية

ىو وىو الشىء الذي جعمو يشعر بالخجؿ وكأنو . األرضنقطة في مركز  إال أنيا
 (58)بجوار مف حولو.نفسو قـز 
 مع تحدثالو  حمـفي ال سكيبيو أفريكانوس رو ظيأف  Powell . باولويرى 

 ،ةقرطاجل تدميرهب ؤتنبوال ،الكوني والنظاـ الموت بعد الحياة عفأيمميانوس  سكيبيو
 أوطانيـ ينقذوف الذيف ولئؾأل األبدية والمكافأة الروح وخمود اآلخرةلمحياة  وحيوضوت

 الوقت فيو  .الصعبة السياسية ميمتو لمواصمةسكيبيو أيميميانوس ل دافعليست إال 
 الحمـموضوع أف ك. األرض عمى الفاسدة الحياة عف انتباىو تحويؿ إلى هيدعو  نفسو
 واألمؿ المواساة بمثابةوأيًضا يعتبر  ،"الموت بعد الصالح الدولة رجؿ ثواب "ىو 

 (59).نفسو لشيشروف
 
 

                                                           
(

56
)James.M.,(2002)  op.cit. p.69., Gallagher. R. L., ( 2001) op.cit .p.513. 

(
57

) Cic., De Rep.6.16. 
(

58
) John. Stevens., (2006) op.cit .p.156.  

(
59

)Powell. J. G. F., (1990)  Cicero: Laelius, on Friendship & The Dream of Scipio, 

Warminster (Aris & Phillips), p.124. 

https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=ar&prev=search&rurl=translate.google.com&sl=en&sp=nmt4&u=https://en.m.wikipedia.org/wiki/Rome&xid=17259,1500004,15700002,15700022,15700186,15700191,15700253,15700256,15700259&usg=ALkJrhgZi2WybVXcLPGqeCLi3jFFcAHGmw
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 رابًعا: المدارات أو األفالك التسع:
المدارات أو األفبلؾ التسع التي تحيط بالكوف مف خبلؿ يوضح شيشروف ماىى 

  :لسكيبيو أيميميانوس لطبيعة الفضاء الخارجيشرح سكيبيو أفريكانوس 
"Quam cum magis intuerer, Quaeso, inquit  Africanus, quousque humi defixa tua 

mens erit? nonne aspicis, quae in templa veneris?  novem tibi orbibus vel potius 

globis conexa sunt omnia, quorum unus est caelestis, extumus, qui reliquos omnes 

complectitur, summus ipse deus arcens et continens ceteros; in quo sunt infixi illi, 

qui volvuntur, stellarum cursus sempiterni; cui subiecti sunt septem, qui versantur 

retro contrario motu atque caelum; ex quibus unum globum possidet illa, quam in 

terries Saturniam nominant. Deinde est hominum generi prosperus et salutaris ille 

fulgor, qui dicitur Iovis; tum rutilus horribilisque terris, quem Martium dicitis; 

deinde subter mediam fere regionem sol obtinet, dux et princeps et moderator 

luminum reliquorum, mens mundi et temperatio, tanta magnitudine, ut cuncta sua 

luce lustret et compleat. Hunc ut comites consequuntur Veneris alter, alter Mercurii 

cursus, in infimoque orbe luna radiis solis accensa convertitur."
 (60)
  

 قاؿ باىتماـ أكبر مف أي شيء آخر،  األرض فى ُأحدؽ حيث إنني كنت" 
أال ترى المنازل العميا سيتعمؽ فكرؾ باألرض؟  متى إلى أود أف أسألؾ: " :أفريكانوس

أو باألحرى األفبلؾ  globis مدارات إف الكوف يتكوف مف تسع التي حممت بيا؟ 
الذي يمثؿ اإلطار  أحد ىذه األفالك الفمك السماويالتسع التي يرتبط بيا كؿ شيء، 

الذي يمسؾ  وىو نفسو اإللو األعمىالخارجي لمكوف، والذي يحتضف باقي األجراـ، 
لمنجـو  sempiterni ففي نطاقو نجد المدارات الخالدة  ؛باألجراـ األخرى ويحيط بيا

السيارة مثبتة. وأسفؿ )ىذا المدار الخارجي( تدور سبعة كواكب )مدارات( أخرى في 
ينتمي اإلطار الخارجي ليذه الكواكب إلى الكوكب الذي  ؛ي لمسماءاالتجاه العكس

نطمؽ عميو كوكب ساتورنوس )زحؿ(. يميو بعد ذلؾ الكوكب البلمع، الذي يجمب 
الخير والصحة لمجنس البشري، والذي يطمقوف عميو جوبيتر )المشترى(؛ يميو الكوكب 

)المريخ(. أسفؿ مارس  األحمر والمخيؼ ألىؿ األرض، الذي تطمقوف عميو اسـ مارس
التي تقع في منطقة وسطى تقريًبا )بيف األرض وبيف  الشمس )المريخ( توجد

                                                           

 (
60

) Cic., De Rep.6.17. 
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 العقلفي سائر الكواكب األخرى، إنيا  فيي القائد والرئيس والمتحكمالسماوات(، 
نيا بالغة الضخامة لدرجة إنيا تطوؽ كؿ شيء  الذي يحافظ عمى توازف العالـ، وا 
وتغمره بنورىا. ويدور في مدارىا، مثؿ الرفقاء، كوكب فينوس )الزىرة(، وكوكب 
مركوريوس )عطارد(، وفي أدنى مدار يدور القمر الذي ينير سطحو بنور أشعة 

 الشمس."
عبارات االنتقالية ال الكثير مف يبيوفى ىذه الفقرة مف حمـ سكيقدـ شيشروف 

 orbem lacteumدرب التبانةمف الوضع الراىف ىي فى يبدو أف اإلشارة فالغامضة 
مف ىذا المنطمؽ بدت جميع األجراـ السماوية األخرى أنو بحيث تعني ىذه العبارة  ،

ذا كاف األمر كذلؾ و بشكؿ رائع.  ظيرتالتي  سكيبيو يجب عمى المرء أف يفترض أف فا 
قد دخؿ لمتو في درب التبانة نفسو ورأى المجتمع الفاضؿ الذي يتمناه.  أيميميانوس

أال ترى المنازؿ العميا التي حممت  بحيث يبدو وكأف ىذا مؤكًدا بدليؿ قولو عندما قيؿ
 المنازؿ العمياأي عندما دخؿ  ،  ?none aspicis quae in temple veneris بيا؟

 ،مدارات الكواكب وترتيبيا مرئيةا المشيد تكونت لدية صورة فى السماء مف خبلؿ ىذ
األصوات التي يصنعونيا وينظر إلى تناغـ يسمع حتى أف سكيبيو أيميميانوس س
  (61)المجاالت )كما سنرى فيما بعد(.

األرض ىي الجزء و  ،أجراـ سماوية يتكوف مف تسعة أف الكوف شيشروف يرى
 unus est أحد ىذه األفبلؾ الفمؾ السماويالداخمي في حيف أف أعمى السماء 

caelestis  اإللو األعمىييا فالتى  وىي ،ىي التي تحتوي عمى البقيةو 
 القمر ،)السماء واألرض( النقيضيف هذيه فيما بيهو summus ipse deus نفسو

                                                           
 (

61
)Frandreas . K., (2010) Commentary On Cicero, De  Republica, VI , 18 & 19 

(Harmony of  Spheres). USA.p.145. 

https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=ar&prev=search&rurl=translate.google.com&sl=en&sp=nmt4&u=https://en.m.wikipedia.org/wiki/Celestial_spheres&xid=17259,1500004,15700002,15700022,15700186,15700191,15700253,15700256,15700259&usg=ALkJrhh0j0NNqZ58Ur-gbkePwWkGwAfsBg
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)والتي تنطمؽ مف األدنى إلى  وزحؿ كوكب المشتريو  المريخو  فينوسو عطاردو 
  (62) األعمى(.
 .Tycho Brahe و براىيكنظاـ مركزية األرض الذي وضعو العالـ الفمكي تيإف 

بينما تدور  ،لقمر يدوراف حوؿ األرضلشمس وااكبًل مف ُيبيف أف  ،ـ(1546-1601)
ويحيط  ،الكواكب األخرى أي زحؿ والزىرة وعطارد والمريخ والمشتري حوؿ الشمس

عصر الحالى وىو  أف العمماء في عصرنا كما بيذا كمو مجاؿ مكوف مف نجوـ ثابتة.
رة عف جسـ ا أف بموتو ىو عبااكتشفوا الحقً  ،تكنولوجيا التمسكوبات المتطورة والجديدة

فإنو وبناًء عمى ىذه المعمومة  مف بيف عدة أجساـ أخرى موجودة في نفس المنطقة.
  International Astronomical قاـ االتحاد الفمكي الدولي ـ2006عاـ  في

Union  ًا إلى ىذا التعريؼ، تمت بتحديد معنى كممة كوكب لممرة األولى. واستناد
وىو أوؿ كويكب تمت رؤيتو  ،يف خمسة ُأخرىإعادة تصنيؼ بموتو ككوكب قـز مف ب

تسمى جميع األجساـ التي تدور حوؿ الشمس بعد نبتوف بػاألجساـ و  عمى اإلطبلؽ.
 TNO . (63) أو اختصاراً    Neptunian Objects) -(Trans وبتىن العابرة لمدار

وقوؿ شيشروف اإللو األعمى نفسو ىو الذي يمسؾ باألجراـ األخرى ويحيط بيا 
 مف مصنوعة المجاالت ىذه أف يؤكد الذى ؛ىذا تفسير خاطئ لنص أرسطوأف يبدو 

 ،الخاص إليو بواسطة وتحريك يتـ الذى األثيروىو   ،يتغير ال آخر عنصر
فشيشروف كتابع لفمسفة الشكاؾ كاف  (64).يتغير ال الذي الثابت اإلليي المحرؾ وىو

 (65)ينظر بعيف الريبة إلى طبيعة الرب ويرى أنيا مستحيمة.
كمو، وحركة النظاـ الفمكي ويمكف القوؿ بأف شيشروف كاف متأثًرا فى حديثو عف 

الكواكب والنجوـ بؿ وأخذ بعض المفاىيـ مف اآلراء الفمسفية اليونانية مف فبلسفة 
                                                           

 (
62

)http://www.skyscript.co.uk/kepler.html (David Plant: Kepler & the Music of 

the Spheres) 

 (
63

)https://nasainarabic.net/education/articles/view/basics-of-space-flight 

 (
64

) cf.Arist., Physics 267b 6-9. 

 (
65

) cf. Cic., DND 1.21.60. 

https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=ar&prev=search&rurl=translate.google.com&sl=en&sp=nmt4&u=https://en.m.wikipedia.org/wiki/Mercury_(planet)&xid=17259,1500004,15700002,15700022,15700186,15700191,15700253,15700256,15700259&usg=ALkJrhjVMiymlm0deuLJYTlwSOqDflW2lQ
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=ar&prev=search&rurl=translate.google.com&sl=en&sp=nmt4&u=https://en.m.wikipedia.org/wiki/Venus_(planet)&xid=17259,1500004,15700002,15700022,15700186,15700191,15700253,15700256,15700259&usg=ALkJrhgJ166Y8fiE_63r29Rm9eZRZZFGAg
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=ar&prev=search&rurl=translate.google.com&sl=en&sp=nmt4&u=https://en.m.wikipedia.org/wiki/Mars_(planet)&xid=17259,1500004,15700002,15700022,15700186,15700191,15700253,15700256,15700259&usg=ALkJrhiI03vlM87_ZhtYmhWMz7HT3du53g
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=ar&prev=search&rurl=translate.google.com&sl=en&sp=nmt4&u=https://en.m.wikipedia.org/wiki/Jupiter_(planet)&xid=17259,1500004,15700002,15700022,15700186,15700191,15700253,15700256,15700259&usg=ALkJrhiTXP3nHl3WGll-NqBNhrkZSpfpqg
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=ar&prev=search&rurl=translate.google.com&sl=en&sp=nmt4&u=https://en.m.wikipedia.org/wiki/Saturn_(planet)&xid=17259,1500004,15700002,15700022,15700186,15700191,15700253,15700256,15700259&usg=ALkJrhiXD7auR0Q27muBKygBYgbfpQk9zQ
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=ar&prev=search&rurl=translate.google.com&sl=en&sp=nmt4&u=https://en.m.wikipedia.org/wiki/Aether_(classical_element)&usg=ALkJrhj8URVDbY4BNvaTwbbdT5ORC9BD5Q
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=ar&prev=search&rurl=translate.google.com&sl=en&sp=nmt4&u=https://en.m.wikipedia.org/wiki/Unmoved_mover&usg=ALkJrhgD8kYSeUUXH_vwI-_8fLaBlqPcbw
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بيقوروس والرواقيوف. ولذا فضمنا أف نمقى  (66)كسيماندرأنا اليوناف أمثاؿ وأفبلطوف وا 
  .الضوء عمييا لُنبيف ىذا التأثر

 ،اليونانية القديمة العصور في الكونية األساسية الكيانات السماوية األجراـ كانت
إف الكوف يتكوف  وقوؿ شيشروف عمى لساف سكيبيو أفريكانوس فى بداية الفقرة السابقة:

أحد ىذه  ،مف تسع مدارات أو باألحرى األفبلؾ التسع التي يرتبط بيا كؿ شيء
 وأوضح بما يتفؽ األفبلؾ الفمؾ السماوي الذي يمثؿ اإلطار الخارجي لمكوف،

 مفتوحة دائرية منفتحات عف عبارة والقمر الشمس مف كبًل  أف أوضح الذى كسيماندرأنا
 تشكؿ الحمقات ىذه المكثؼ؛ اليواء مف بأنابيب محاطة النار مف ةأنبوبي حمقات في

 والنجـو ،مركزىا في األرض حوؿ تدور التي العربات تشبو التي الدوارة العجبلت إطار
 األصؿ في لعجبلتا ىذه كؿ تشكيؿ تـو  ىذه. العجبلت بإطارات ممحقة الثابتة
 الحمقات مف العديد في تفككت والتي بالكامؿ، ألرضا تشمؿ النار مف ميةأص كرة مف

 األرض مف ىر ن كما السماوية. الحمقات منو تشكمت بدايتو فى كوفال أفو  الفردية.
 .أدنى النجوـ مجاؿ وكاف ،أقؿ القمر حمقة وكانت ،أعمى الشمس حمقة كانت
 بيذا الكوف وسط في الثابتة الكروية األرض مف لمخارج الكواكب ترتيب وتـ

 نماذج في .وزحؿ ،المشتري كوكب ،المريخ ،الشمس ،فينوس ،عطارد ،القمر الترتيب:
 أعقبت بداخميا. أخرى ثانوية مجاالت عمى السبعة الكواكب احتوت تفصيبلً  أكثر

 (67) .الثابتة النجوـ الكروية لكواكبا
 الفكر وخاصة الفمسفية باألفكار الشيشرونية األفكار تأثر عمى يدلؿ ومما

 عمى شيشروف عنيا تحدث التى والنجوـ والكواكب المدارات فكرة أف ،األفبلطونى

                                                           

)
66

 األجراـ أفكار يديو عمى ظيرت يفمك لـاعو  إغريقى فيمسوؼ " Anaximander كسيماندرأنا "  )
  راجع: ....ـ.ؽ السادس القرف أوائؿ في مرة ألوؿ السماوية والحمقات

Hammond.N.G.L., and.Scullard.H.H., (1979) op.cit .p.226. 
 (

67
) https:/la.m.wikisource.org /wiki / Commentarii_ in _Somnium_Scipionis.  

https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=ar&prev=search&rurl=translate.google.com&sl=en&sp=nmt4&u=https://en.m.wikipedia.org/wiki/Cosmology&usg=ALkJrhjX4loa9pHOPML80VVeC74mkirxwA
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=ar&prev=search&rurl=translate.google.com&sl=en&sp=nmt4&u=https://en.m.wikipedia.org/wiki/Ancient_Greece&usg=ALkJrhgLpXvFh8UgUj7Bt1-17d3UehWutg
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=ar&prev=search&rurl=translate.google.com&sl=en&sp=nmt4&u=https://en.m.wikipedia.org/wiki/Sphere_of_fire&usg=ALkJrhghzX7umcjqtVQLd-hrh2Gn8bWLdQ
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=ar&prev=search&rurl=translate.google.com&sl=en&sp=nmt4&u=https://en.m.wikipedia.org/wiki/Sphere_of_fire&usg=ALkJrhghzX7umcjqtVQLd-hrh2Gn8bWLdQ
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=ar&prev=search&rurl=translate.google.com&sl=en&sp=nmt4&u=https://en.m.wikipedia.org/wiki/Moon&usg=ALkJrhgCco6GUEwJcsw75t-J8tDReiFBaA
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=ar&prev=search&rurl=translate.google.com&sl=en&sp=nmt4&u=https://en.m.wikipedia.org/wiki/Mercury_(planet)&usg=ALkJrhh1SqcmzSsgmDsK26pzHa4fU2gwtw
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=ar&prev=search&rurl=translate.google.com&sl=en&sp=nmt4&u=https://en.m.wikipedia.org/wiki/Venus&usg=ALkJrhhvkLeygt6rUKDfFPsQDdcCACNKOA
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=ar&prev=search&rurl=translate.google.com&sl=en&sp=nmt4&u=https://en.m.wikipedia.org/wiki/Sun&usg=ALkJrhhKnFqiq0qg0e_qj3cguBvFmr7XWw
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=ar&prev=search&rurl=translate.google.com&sl=en&sp=nmt4&u=https://en.m.wikipedia.org/wiki/Mars&usg=ALkJrhjA83dBs4tF9S19zIhy7BZxAC2Vww
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=ar&prev=search&rurl=translate.google.com&sl=en&sp=nmt4&u=https://en.m.wikipedia.org/wiki/Jupiter&usg=ALkJrhjSgpRvfC24xxWFJvTCm_FHATn11Q
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=ar&prev=search&rurl=translate.google.com&sl=en&sp=nmt4&u=https://en.m.wikipedia.org/wiki/Saturn&usg=ALkJrhjLi1CROz9V_E8vSH2Q6TO0mW94Hw
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=ar&prev=search&rurl=translate.google.com&sl=en&sp=nmt4&u=https://en.m.wikipedia.org/wiki/Anaximander&usg=ALkJrhjTDHL1FAWKpGmc4rO-A1RWxbLwDA
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=ar&prev=search&rurl=translate.google.com&sl=en&sp=nmt4&u=https://en.m.wikipedia.org/wiki/Anaximander&usg=ALkJrhjTDHL1FAWKpGmc4rO-A1RWxbLwDA
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 الذي "إر" لساف عمى أفبلطوف جميورية مف كمًيا مأخوذة أفريكانوس سكيبيو لساف
 اآلتية: أقوالو في عنيا تحدث

"ὥζπεξ ἂλ εἰ ἐλ ἑλὶ κεγάιῳ ζθνλδύιῳ θνίιῳ θαὶ ἐμεγιπκκέλῳ δηακπεξὲο 

ἄιινο ηνηνῦηνο ἐιάηησλ ἐγθένηην ἁξκόηησλ, θαζάπεξ νἱ θάδνη νἱ εἰο 

ἀιιήινπο ἁξκόηηνληεο, θαὶ νὕησ δὴ ηξίηνλ ἄιινλ θαὶ ηέηαξηνλ θαὶ ἄιινπο 

ηέηηαξαο. ὀθηὼ γὰξ εἶλαη ηνὺο ζύκπαληαο ζθνλδύινπο, ἐλ ἀιιήινηο 

ἐγθεηκέλνπο, θύθινπο ἄλσζελ ηὰ ρείιε θαίλνληαο, λῶηνλ ζπλερὲο ἑλὸο 

ζθνλδύινπ ἀπεξγαδνκέλνπο πεξὶ ηὴλ ἠιαθάηελ· ἐθείλελ δὲ δηὰ κέζνπ ηνῦ 

ὀγδόνπ δηακπεξὲο ἐιειάζζαη. ηὸλ κὲλ νὖλ  

πξῶηόλ ηε θαὶ ἐμσηάησ ζθόλδπινλ πιαηύηαηνλ ηὸλ ηνῦ ρείινπο θύθινλ 

ἔρεηλ, ηὸλ δὲ ηνῦ ἕθηνπ δεύηεξνλ, ηξίηνλ δὲ   ηὸλ ηνῦ ηεηάξηνπ, ηέηαξηνλ δὲ 

ηὸλ ηνῦ ὀγδόνπ, πέκπηνλ δὲ ηὸλ ηνῦ ἑβδόκνπ, ἕθηνλ δὲ ηὸλ ηνῦ πέκπηνπ, 

ἕβδνκνλ δὲ ηὸλ  

ηνῦ ηξίηνπ, ὄγδννλ δὲ ηὸλ ηνῦ δεπηέξνπ. θαὶ ηὸλ κὲλ ηνῦ κεγίζηνπ πνηθίινλ, 

ηὸλ δὲ ηνῦ ἑβδόκνπ ιακπξόηαηνλ, ηὸλ δὲ ηνῦ ὀγδόνπ ηὸ ρξῶκα ἀπὸ ηνῦ 

ἑβδόκνπ ἔρεηλ πξνζιάκπνληνο, ηὸλ δὲ ηνῦ δεπηέξνπ θαὶ πέκπηνπ 

παξαπιήζηα ἀιιήινηο,  

μαλζόηεξα ἐθείλσλ, ηξίηνλ δὲ ιεπθόηαηνλ ρξῶκα ἔρεηλ, ηέηαξηνλ δὲ 

ὑπέξπζξνλ, δεύηεξνλ δὲ ιεπθόηεηη ηὸλ ἕθηνλ. θπθιεῖζζαη δὲ δὴ 

ζηξεθόκελνλ ηὸλ ἄηξαθηνλ ὅινλ κὲλ ηὴλ αὐηὴλ θνξάλ, ἐλ δὲ ηῷ ὅιῳ 

πεξηθεξνκέλῳ ηνὺο κὲλ ἐληὸο ἑπηὰ  θύθινπο ηὴλ ἐλαληίαλ ηῷ ὅιῳ ἠξέκα 

πεξηθέξεζζαη, αὐηῶλ δὲ ηνύησλ ηάρηζηα κὲλ ἰέλαη ηὸλ ὄγδννλ, δεπηέξνπο δὲ 

θαὶ ἅκα ἀιιήινηο ηόλ ηε ἕβδνκνλ θαὶ ἕθηνλ θαὶ πέκπηνλ· [ηὸλ] ηξίηνλ δὲ 

θνξᾶ ἰέλαη, ὡο ζθίζη θαίλεζζαη, ἐπαλαθπθινύκελνλ ηὸλ ηέηαξηνλ, ηέηαξηνλ 

δὲ ηὸλ ηξίηνλ θαὶ πέκπηνλ ηὸλ δεύηεξνλ."
 (68)
   

باطنيا مفرغ ، ليا )لممدارات( أف نتخيميا حمقة كبيرةر" إولكف ينبغى مف وصؼ "" 
تماًما، وفى داخميا حمقة ثانية أصغر، ثـ ثالثة ورابعة وأربع أخريات، كؿ منيا داخمة 
في األخرى وكأنيا طاقـ مف األوانى. وىكذا كاف مجموع ىذه الحمقات ثمانية، كؿ منيا 
في داخؿ األخرى، وقد ظيرت حوافيا في الخارج وكأنيا دوائر، تكوف كميا سطًحا 

حوؿ العمود الذي يخترقيا كميا حتى مركز الثامنة منيا. وأعرض متصبًل واحًدا 
الدوائر ىي تمؾ التي تكوف حافة أولى الحمقات وأبعدىا )وىي النجوـ الثوابت(. وتمييا 

                                                           

 (
68

) Plat., Republic. 616.d.3-617.b.3. 
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ويمييا السابعة  في العرض السادسة )الزىرة( ثـ الرابعة )المريخ( ثـ الثامنة )القمر(،
مشترى(، وأضيقيا كميا ىي الثانية )زحؿ(. )الشمس( ثـ الخامسة)عطارد( والثالثة)ال

وكانت حافة أوسع الحمقات )وىي النجوـ الثوابت( مرصعة، وألمعيا ىي السابعة 
)الشمس( أما الثامنة )القمر( فضيئيا نور منعكس مف السابعة، والثانية والخامسة 

والرابعة  )زحؿ وعطارد( متشابيتاف وأكثر اصفراًرا. والثالثة )المشترى( أكثرىا نصاعة،
)المريخ( ميالة إلى الحمرة. والسادسة )الزىرة( ىي الثانية في النصاعة. وكاف المحور 
يدور كمو في حركة واحدة، ولكف الدوائر السبع الداخمية كانت تدور داخؿ الكؿ أثناء 

في الحركة ثامنيا  وكاف أسرعيا (69)دورانو، في حركة بطيئة في االتجاه المضاد
)القمر(، ويميو في السرعة السابع والسادس والخامس)الشمس والزىرة وعطارد( وكميا 

ثـ الثالث  (70)تتحرؾ مًعا. ويمي ذلؾ الرابع )المريخ(. وكانت حركتو أشبو بدوراف مضاد
   (71))المشترى(، وأبطؤىا كميا الثاني )زحؿ(."

 جسـ أف ُيبيف الذي أفبلطوف مف وذةمأخ والنجوـ والكواكب المدارات فكرة إذف
 ومف الثابتة. النجـو عمى يحتويو  ،وتماثبًل  اتساًقا األكثرو  ،الشكؿ كروي الكوف

أف وضع و  ،دوارة حمقات في مثبتة كروية أجساـ عف عبارة الكواكب أف فترضلما
 يسمىكاف و ، وبعدىا الكوكب األوؿ المسمى بزحؿ ،عمىيكوف في األالكواكب الثابتة 
كاف و  ،والثالث كوكب المريخ ،والثانى كوكب المشترىالمع أو براؽ،  

يسمى فسفورى كاف و  والرابع كوكب الزىرة ، يسمى بوريوس
 والخامسبمعنى نجمة الصبح وىو الذي يعمف عف نور النيار،  (72) 

                                                           

 (
62

وحركتيا تبدو مضادة  ىرية لمكواكب مف الغرب إلى الشرؽ،الحركة المضادة ىى الحركة الظا(
 بالقياس إلى النجـو الثابتة.

 (
22

الكواكب  فى االتجاة المضاد بالنسبة إلىنو بطىء فيبدو راجًعا أو سائًرا أل ،بحركة راجعةأو (
  التى ىى بطبيعتيا أسرع دوراًنا منو.

 (
22

-559. صصسبؽ ذكره ،جميورية أفبلطوف (،1985فبلطوف)الترجمة مأخوذة مف كتاب: أ(
560. 

 (
26

 يحمؿ أو يأتى بكذا ضوء أو نياروىذه الكممة مكونة مف الكممتيف(

https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=ar&prev=search&rurl=translate.google.com&sl=en&sp=nmt4&u=https://en.m.wikipedia.org/wiki/Timaeus_(dialogue)&usg=ALkJrhjLGWgri8JtBrugD5FogcEf9zfNuA


 

 جمال الدين السيد أبو الوفا 

625 
 
 

وحركة الكواكب والسابع القمر  ،والسادس الشمسكوكب عطارد ويسمى 
 (73).وأف حركتيا مف المغرب إلى المشرؽ ،حركة الكواكب الثابتةعكس اإلنتقالية 

مكوف مف أجساـ منيا  ووأن ،الشكؿ كروي كمو أف العالـ الرواقيوفو  يرى إبيقوروسو 
أف الكواكب ، و العالـ الكروى وىو األرض ابتدأ مف مركز، و متحرؾ وغير متحرؾ

ويروف أيًضا أف الشمس والقمر  ،وكذلؾ الشمس والقمر ،كروية ومتحركة بطبيعتيا
 (74).كروياف وأعظـ مف األرض

 .Zetzel  زيتزيل وىناؾ سبباف لجعؿ شيشروف يتحدث عف عمـ الفمؾ. أوردىما

األوؿ: تأثره الشديد باألفكار األفبلطونية كما وضح مف قبؿ. والثانى: ألنو عمـ يدفع 
اإلنساف إلى التأمؿ فى السماوات العميا وما تحتوي عميو مف نجوـ وكواكب، وألف 
المتأمؿ فييا يستخدـ عقمو ال عينو. مستداًل عمى ذلؾ مف قوؿ أفبلطوف فى اإلشارتيف 

 اآلتيتيف األولى: 
"παληὶ γάξ κνη δνθεῖ δῆινλ ὅηη αὕηε γε ἀλαγθάδεη ςπρὴλ εἰο ηὸ ἄλσ ὁξλ 

θαὶ ἀπὸ ηῶλ ἐλζέλδε ἐθεῖζε ἄγεη."
 (75)
   

"ألف كؿ شخص يدرؾ بوضوح، عمى ما أعتقد، أف الفمؾ يدفع النفس إلى تأمؿ ما ىو 
 ".أعمى، واإلنتقاؿ مف الموجودات الدنيوية إلى السماوية

 والثانية:
"ἃ δὴ ιόγῳ κὲλ θαὶ δηαλνίᾳ ιεπηά, ὄςεη δ' νὔ· ἢ ζὺ νἴεη;" 

(76)
 

 (77)"وال ترى بالعيف. أـ أنت تعتقد غير ذلؾ؟ ،تمؾ كميا أمور تدرؾ بالعقؿ والفكر" 
                                                           

 (
23

 :وكذلؾ راجع .،132، 129صص . سبؽ ذكره (، فى النفس،1980أرسطوطاليس)(
 cf. Plat., Republic.  10. 616b, 617c        
 (

74
) Gregory. J., (1991) " and Plato on Democracy: a Translation and its Source": 

Latomus, T. 50, Fasc. 3, p. 641. 

 (
75

) Plat., Republic. 529.a.1-2. 

 (
76

) Plat., Republic. 529.d.5. 

 (
22

-439، جميورية أفبلطوف، سبؽ ذكره. ص(1985فبلطوف)أالترجمة مأخوذة مف كتاب: (
440. 
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وُيضيؼ أيًضا إنو يعتقد أف مف يتأمؿ األجراـ السماوية يؤمف بأنو يوجد إلو خالؽ 
عمى مثؿ ىذه  لمسماء وما فييا مف نجـو قد أضفى عمييا كؿ ما يمكف أضفاؤه

المخموقات مف جماؿ. فحيف يتعمؽ األمر بتعاقب الميؿ والنيار وطوؿ كؿ منيما، أو 
نسبتيما مًعا إلى الشيور، ونسبة الشيور إلى السنيف، ونسبة بقية النجوـ إلى الشمس 
والقمر، فإنو يعتقد باستحالة استمرار ىذه النسب عمى ما ىي عميو إلى األبد دوف 

ليا إذ إنيا مادية محسوسة، ومف الخطأ أف يبذؿ المرء جيًدا كبيًرا  تغيير بدوف خالؽ
 (78)لكي يجد فييا حقيقة أصمية.

تدور حولو  مع كوكب واحد globi  مدارات تسعةوجود حدث شيشروف عف ت
وقد  الصفحة التالية(.كما ىو موضح فى الشكميف التالييف في ) األرض في الوسط

عندما  globiواضح تماًما؛ فشيشروف يفضؿ استخداـ  غيرglobi  مصطمحنجد أف 
أو المستويات التسعة بما في ذلؾ األرض أو الكواكب ات ر اديتحدث عف جميع الم

 ، orbesفي حيف أف كبل  ، stellae مع النجـو caelumمسماء لوالشكؿ الخارجى 
globi  الوحيد لشيء واالتي تدور حوليا الكواكب؛  مداراتيشير بعد ذلؾ إلى سبعة

تحرؾ في االتجاه المعاكس ت globi مداراتالذي يخبرنا شيشروف ىو أف سبعة 
كب" عمى الرغـ مف أف القمر اعادة ما يستخدـ مصطمح "الكو  .caelum سماءلم

ويمكف القوؿ بشكؿ أكثر دقة "األجراـ  ،ليست كواكب بأنيما والشمس مدرجاف
   (79)السماوية".

بعد ذلؾ يتطرؽ شيشروف لصورة ببلغية مف أجمؿ الصور وىي التشبيو البميغ 
في  moderator والمتحكـ princeps والرئيس  duxبالقائد  فيو يصفيا solلمشمس 

الذي يحافظ عمى توازف  mens إنيا العقؿوليس ىذا فقط بؿ  سائر الكواكب األخرى،
نيا بالغة الضخامة  ،العالـ نيا تطوؽ كؿ شيء وتغمره  ،tanta magnitudine وا  وا 

                                                           
 (

78
)Zetzel. J.E.G.,(1995) op.cit.p.235. 

 (
79

)http:// en.wikipedia. org/wiki.Celestial_Spheres. 
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.... ولعؿ سبب تشبييو ليا بتمؾ .sua luce lustret et compleatبنورىا. 
 200نحو  عمى ويتتحو التشبييات أف الشمس ىي مجرة مف مجرات درب التبانو 

 (80).امميار نجـ تقريبً 
. حمـ والدولة المثاليةمف النظاـ الكوني لم كؿٍ  في الدستورمجاًزا  خدـ شيشروفيست

 خاصة وأنو يصفيا بالعقؿ، الكواكب األخرى عف طريؽ العقؿ في الحمـ تحكـ الشمسف
في الحمـ عمى  نسجاـ التاـ الموجود في الترتيب السماوي المقدـواإلوالتناغـ  التحكـ ف

 يحمـي ذالالمتمثمة فى الدستور  السيطرة العقبلنيةفى نجاح رجؿ الدولة ب وجو األرض
    (81) فى ترتيب ُنظـ الدولة فى الدولة المثالية. بو سكيبيو

 خامًسا: األصوات وتقسيميا إلى نغمات وعالقتيا بالكواكب.
بالغ و  عاؿٍ  صوت" ميميانوس يحدؽ في الكوف بدأ في سماعيبينما كاف سكيبيو أ

 العذوبة"
tantus et tam dulcis sonus 

وُيجيب عميو مف خبلؿ الحديث  أفريكانوس سكيبيووىذا ىو الذى جعمو يسأؿ جده 
 اآلتى: 

"Quae cum intuerer stupens, ut me recepi, Quid? hic, inquam, quis est, qui 

conplet aures meas tantus et tam dulcis sonus? Hic est, inquit, ille, qui 

intervallis disiunctus inparibus, sed tamen pro rata parte ratione distinctis 

inpulsu et motu ipsorum orbium efficitur et acuta cum gravibus temperans 

varios aequabiliter concentus efficit; nec enim silentio tanti motus incitari 

possunt, et natura fert, ut extrema ex altera parte graviter, ex altera autem 

acute sonent. quam ob causam summus ille caeli stellifer cursus, cuius 

conversio est concitatior, acuto et excitato movetur sono, gravissimo autem 

hic lunaris atque infimus; nam terra nona inmobilis manens una sede semper 

haeret complexa medium mundi locum. illi autem octo cursus,  in quibus 

eadem vis est duorum, septem efficient  distinctos intervallis sonos, qui 

                                                           
 (

80
) https:/la.m.wikisource.org /wiki / Commentarii_ in _Somnium_Scipionis. 

 (
81

) Atkins.W.J.,(2013)Cicero on Politics and the Limits of Reason . The Republica 

and  Laws. Cambridge University Press.p.97 . 
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numerus rerum omnium fere nodus est; quod docti homines nerv   imitati 

atque cantibus aperuerunt sibi reditum in hunc locum, "
(82)
  

" عندما أفقت مف الدىشة التي تممكتني أثناء مشاىدتي لتمؾ )العجائب( سألت        
أي صوت عاٍؿ ىذا وبالغ العذوبة؟  (83)الذي يمؤل أذناي،)أفريكانوس(: ما ىذا؟ ذلؾ 

ىذا )الصوت( يصدر عف حركة وتدافع الكواكب نفسيا، وعمى الرغـ مف  :قائبلً  أجاب
وبنسب  بحكمةأف المسافات التي تفصؿ بينيا غير متساوية، إال أنيا مع ذلؾ مقسمة 

تصدر ألحاف مختمفة؛  محسوبة حساًبا دقيًقا، ومع امتزاج نغمة عالية بأخرى منخفضة
وذلؾ ألف مثؿ ىذه االندفاعات بالغة السرعة ال يمكنيا أف تحدث في صمت؛  وكاف 
مف الطبيعي أف يصدر بعضيا نغمة منخفضة، وبعضيا اآلخر نغمة حادة. وعمى 
ذلؾ فإف المجاؿ الخارجي لمسماء الذي يحمؿ النجـو والذي يدور بسرعة أكبر يتحرؾ 

النغمة الصادرة عف حركة القمر ىي األكثر  أف حيف في دة،وحا عالية محدثًا نغمة
وألف األرض ىي الكوكب التاسع )فإنيا ال تصدر  ؛انخفاًضا، وذلؾ ألنو أدنى األجراـ

 (84)أي نغمة( فيي تظؿ ببل حراؾ معمقة في مكاف واحد دائًما وتحتؿ مركز الكوف.
 بنفس )عطارد والزىرة( يتحركافمنيا  عمى أية حاؿ فإف الكواكب الثمانية األخرى اثناف

والرقـ سبعة ىذا ىو الرابط  يصدر عنيما سبعة نغمات مختمفة وغير متصمة،السرعة، 
حاكى الرجاؿ )الموسيقيف( ىذا النيج )في خمؽ  ؛الذي يربط العالـ كمو ببعضو تقريًبا

إلى ىذا التناغـ( في أغانييـ وفي آالتيـ الوترية، وبذلؾ فتحوا ألنفسيـ طريًقا لمعودة 
   المكاف )السماوي(،"

الصوت يصدر عف حركة الكواكب واندفاعيا أثناء ُيجيب سكيبيو أفريكانوس بأف 
، وىذه اإلجابة تجعمنا نتوقؼ قميبًل ونتساءؿ: كيؼ يحدث جريانيا في الفضاء

 الصوت؟ وىؿ الصوت جسـ أـ ال؟ وىؿ ىو َعرض في اليواء أـ ال؟
                                                           

 (
82

) Cic., De Rep.6.18. 

 (
23

   Plat., Republic.10.  617 b  :قارف أفبلطوف(
  (

24
  .Cicero., De Re publica.6.17  ذكر شيشروف ىذه المقولة نفسيا فى:(
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 quis ... tantus et tam dulcis sonusأف عبارة Büchner":  بوشنر"يرى  
 الصفتيف شيشروف ُتعد مف النمط العامي لممحادثة بيف األقارب خاصة باستخداـ

dulcis،tantus ، والتي تعد بشكؿ فني الغرض الرئيس لكممةsonus  فغرض 
 Hic أف الغرض مف استخداـ اكم ،ىنا ليس الصوت بؿ المحف أو الموسيقى شيشروف

est ىذا )الصوت( يصدر رد عمى التساؤؿ بأف وليُ  "لبلستفسار عف "غير محسوس
كما يرى أف حركة الكواكب تشبو في صورتيا  ،عف حركة وتدافع الكواكب نفسيا

   (85).آللة الموسيقيةأوتار ا عمى ضغطال"
"مسافات أو فترات أو فواصؿ"  بمعنى intervallisلحرفية لكممة الترجمة او 

ويجب أف ُيأخذ في االعتبار أنو في العصور  ،التناغمات "Powellباول وُيترجميا "
لذلؾ يجب فيـ "االنسجاـ" أو"الفواصؿ" عمى  ،القديمة لـ يكف معروؼ تعدد األصوات

ولذلؾ  ،ضانخفاإل رتفاع أوإلمف حيث اوكانت ُتعرؼ النغمات  ،ذو نغمات أنو لحف
حاد لتعنى بيا ىنا: نغمة عالية النبرة؛ ولكف عمى النقيض  acutusـ الصفة ااستخدب

لتعنى بيا ىنا:  ثقيؿ أو خطير  gravis  حاد اُستخدمت الصفة acutaمف الصفة 
 (86)نغمة منخفضة النغمة.

وبالنسبة لسبب الصوت ُيبيف شيشروف فيما يبدو أف )المسافة مف األرض تكوف  
أعمى، كمما اقتربنا مف األسفؿ( والسرعة )كمما كاف أسرع، كمما كاف ذلؾ أبطأ 

حدد ي ولكنو لـ ،motus orbium األفبلؾحركة  بسببوأخفض(. ويتـ إنتاج الصوت 
وال يمكف افتراض أنيا كانت  ،نفسو الفمؾالكواكب أو ىو حركة ما إذا كاف المقصود 

 ،مكوف كمو مرة واحدة كؿ أربع وعشريف ساعة بسبب دوراف األرضلالحركة الظاىرة 
بداًل مف الحركات الفعمية لمكواكب ومداراتيا. ومف ثـ فإف كؿ واحد منيـ سيغطي 
خبلؿ أربع وعشريف ساعة محيط الدائرة المرسومة حوؿ األرض. وستكوف المسافة 

                                                           
 (

85
)Büchner. Karl., (1984) op.cit. pp.478-479. 

 (
86

)Powell. J.G. F.,( 1990) op.cit.pp.141,159. 
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وبالتالي  ،المسافة بيف الكوكب واألرض مسافة عف األرضالة متناسبة مع المغطا
 (87)ستكوف سرعة الحركة الفعمية.

أف الصوت ىو نتيجة مزج النغمات المختمفة مع بعضيا  : Zetzel"زيلتزي"ويرى 
ويبدو أف ىدؼ  ،أنيا تتمتع بحركة ذاتية معينة ويتـ تصور الكواكب عمى البعض.

نسجاـ المجازي والحقيقي عمى شيشروف ىو إظيار أف انسجاـ الكوف يتوافؽ مع اال
األجساـ التي ىي في فكما أف حركة النجوـ تنتج توافًقا يدعـ وجية نظرنا. . األرض

لكف الصوت يحدث عندما يكوف الجسـ  ،حالة حركة تنتج الضجيج واالحتكاؾ
نو إذا تحركت إقد نقوؿ إذف في ىذه المسألة و  ،المتحرؾ محاًطا بجسـ غير متحرؾ

فإف حركتيـ ستؤدي  ،األجساـ السماوية في كتمة منتشرة عموًما مف اليواء أو النار
  (88)بالضرورة إلى ضجيج قوة ىائمة.

بو دوُى أف الفضاء بيف الكواكب وبيف النجوـ وقد أثبتت اإلكتشافات الحديثة 
 ،اا صاخبًة جدً في النظاـ الشمسي قد تكوف فعميً ىناؾ العديد مف المواقع و  ،أصوات

عندما ىبطت ف نتشار.يسمح لموجات الصوت باإلا فراًغا لديي المواقعومثؿ ىذه 
بعض وجدت التابعة لوكالة الفضاء األوروبية   Huygens سنجيالمركبة ىوي

بالفعؿ ىناؾ مقطوعات موسيقية )أصوات( ألجساـ و  ،تسجيبلت صوت في الفضاء
لكنيا ليست تسجيبلت صوتية مباشرة،  ،الشمسي مثؿ المشتري وحمقات زحؿالنظاـ 

وتبدو جميمًة  ،ؿ االىتزازات الكيرومغناطيسية إلى إشاراٍت صوتيةيفيي تحو 
 (89).وغريبة

يخرج الرواقيوف إف الصوت الحقيقى ىو الصوت المفيوـ الذى و إبيقوروس  ويرى
وتصادميا. ويعنى مع بعضيا األشكاؿ المتشابية  خروج أف الصوت ىوو الفـ.  مف

                                                           
 (

87
)http://www.dartmouth.edu/~matc/math5.geometry/unit3/unit3.html  

     (Paul Calter: Pythagoras & Music of the Spheres) 

 (
88

) Zetzel. J. E.G., (1995) op.cit. pp.239-240. 

 (
89

) https://nasainarabic.net/education/articles/view/what-does-the- solar-system-

sound-like. 

http://www.dartmouth.edu/~matc/math5.geometry/unit3/unit3.html
https://nasainarabic.net/education/articles/view/what-does-the-
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والمثمثة مع  ،والمعوجة مع المعوجة ،متشابية المستديرة مع المستديرةالبقولو: األشكاؿ 
نو  ،فاعؿأو  و خارجنإأف الصوت جسـ ألنيـ يقولوف أيًضا يروف و  .المشابية ليا ا نا 

 ييقى متحركة فيوألحاف الموس ،ف كؿ محرؾ فيو جسـا  نسمعو ونحس بمبلقاتو. و 
المواضع المينة ويرجع عنيا مثؿ الكرة التى يضربيا بدـ طوالصوت يتحرؾ ويص ،جسـ

سكيبيو األكبر بأف وىذا ىو ماقالو  وعمى ىذا فالصوت يحدث مف الحركة. ،الحائط
 qui intervallis disiunctus  الصوت يصدر عف حركة وتدافع الكواكب نفسيا

inparibus . فيثاغورس وأفبلطوف وأرسطو أف الصوت ليس بجسـ يرى كؿ مفبينما، 
 ،اليواء ويبسط يكوف عنو الصوت ييعرض في وأف الشكؿ الذ ،وأنو َعرض فى اليواء

  (90).ينتج عف الصوت درجات أو نغمات عالية ومنخفضة وبالتالي
أف كؿ حركة ليا ستة أبعاد: فوؽ وتحت ويميف وشماؿ وأماـ يضاؼ إلى ذلؾ 
ميس ليا أف تميؿ فاألبعاد  هف تتحرؾ األرض فى ًبعد مف ىذأ وخمؼ. وغير ممكف

 منيا مواضع تتحرؾ بسبب التخمخؿ.إذا كاف إال  ،وتخص بالميؿ جية مف الجيات
وأف األجراـ التي تتألؽ في السماء وىي مف العالـ المنظور، ومف أجمؿ الموجودات 

 كما قاؿ أفبلطوف : (91) الحقيقية، وتتحرؾ حركة حقيقية،
"ηαῦηα κὲλ ηὰ ἐλ ηῷ νὐξαλῷ πνηθίικαηα, ἐπείπεξ ἐλ ὁξαηῷ πεπνίθηιηαη, 

θάιιηζηα κὲλ ἡγεῖζζαη θαὶ ἀθξηβέζηαηα ηῶλ ηνηνύησλ ἔρεηλ, ηῶλ δὲ 

ἀιεζηλῶλ πνιὺ ἐλδεῖλ, ἃο ηὸ ὂλ ηάρνο θαὶ ἡ νὖζα βξαδπηὴο ἐλ ηῷ ἀιεζηλῷ 

ἀξηζκῷ θαὶ πζη ηνῖο ἀιεζέζη ζρήκαζη θνξάο ηε πξὸο ἄιιεια θέξεηαη θαὶ 

ηὰ ἐλόληα θέξεη,"
 (92)
  

ومف ىنا فعمى  ،مف العالـ المنظور ي" أف تمؾ األجراـ التى تتألؽ بيا السماء إنما ى
فإنيا أدنى مرتبة بكثير مف الموجودات  ،الرغـ مف كونيا أجمؿ األشياء المادية وأكمميا

                                                           
 (

90
)Luck. G.,(1956)"Studia Divina in Vita Humana: On Cicero‟s „Dream of Scipio‟ 

and Its Place in Graeco-Roman Philosophy.” The Harvard Theological Review 

49.p.208.  

 (
91

)http://classics.mit.edu/Aristotle/heavens.1.i.html., Luck. G.,(1956)op.cit.p.209. 

 (
92

) Plat., Republic. 529.c.7-529.d.1-5. 
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وتبًعا  ي،بسرعة حقيقية  وبطء حقيق ،تتحرؾ حركة حقيقية يتمؾ الت يأ ،الحقيقية
 (93) "وتحرؾ عمى ىذا النحو كؿ ما فييا. ،ألعداد حقيقية وأشكاؿ حقيقية

ذا كاف شيشروف قدـ وصًفا لمكواكب فقد وصؼ أيًضا األرض بأنيا مركز الكوف  وا 
وألف األرض ىي الكوكب التاسع )فإنيا ال  في قولو عمى لساف سكيبيو أفريكانوس:

؛ ( فيي تظؿ ببل حراؾ معمقة في مكاف واحد دائًما وتحتؿ مركز الكوفتصدر أي نغمة
 " وذلؾ ألف " كؿ األجساـ الثقيمة تنجذب نحوىا لما تتمتع بو مف جاذبية.
"et in eam feruntur omnia nutu suo pondera." 

 (94)
   

النغمة  أف حيف في وفي قوؿ شيشروف أيًضا عمى لساف سكيبيو أفريكانوس:
تقوؿ:  ؛عف حركة القمر ىي األكثر انخفاًضا، وذلؾ ألنو أدنى األجراـالصادرة 

:  ُيسمى أفيمكف سكيبيو أفريكانوس  إف ما ذكره Christensen" كريستينسين "
الكواكب عمى  حركةيشرح لحفيده أنو بسبب السيما أنو " أو تناغـ المدارات"موسيقى 

القمر كونو األقرب إلى األرض و  .افترات زمنية محددة  يتـ إنتاج صوت أثناء تحركي
 أعمى يافي حيف أف السماء تنبعث من ،أدنى صوت عمى اإلطبلؽ وينبعث من

فكرة و  األرض مف ناحية أخرى ال تتحرؾ وتبقى ببل حراؾ في وسط الكوف.و  .صوت
المصادر األخرى قد طورت  ومعظـأصؿ فيثاغوري  ليا المدارات أو تناغـ موسيقىال

 (95).يصؿ الفيثاغور ف األعنفس الفكرة 
حاكى  وفي قوؿ شيشروف أيًضا عمى لساف سكيبيو أفريكانوس:

في أغانييـ وفي آالتيـ الوترية،  الرجاؿ)الموسيقيوف( ىذا النيج )في خمؽ التناغـ(
   وبذلؾ فتحوا ألنفسيـ طريًقا لمعودة إلى ىذا المكاف )السماوي(."

                                                           

 (
23

 .440-439سبؽ ذكره. ص  ،جميورية أفبلطوف،(1985أفبلطوف)الترجمة مأخوذة مف كتاب:(
 (

94
) Cic., De Rep.6.17. 

 (
95

) Christensen.T.S.,(2002) The Cambridge History of Western Music Theory. 

Cambridge University Press.p.54. 
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إف الموسيقييف يتحدثوف عف األصوات المزدوجة كما  كريستينسينتقوؿ: "
يسمونيا، ويقربوف أذانيـ مف آالتيـ، وكأنيـ يودوف أف يسترقوا السمع لحديث جارىـ، 
ثـ يدعي بعضيـ أف في وسعو تمييز النغمات العالية، والوسطى والمنخفضة، وأنو قد 

وات، عمى حيف أف عرؼ أقصر مسافة، وىي التي ينبغي أف تكوف أساًسا لقياس األص
غيرىـ يرى أنو ال فارؽ بيف الصوتيف، وفي الحالتيف يجعموف لؤلذف األسبقية عمى 

 (96)العقؿ.
إف الموسيقييف الذيف يداعبوف األوتار بالضربات التي يكيمونيا بالريشة لؤلوتار، 
وكأنيا ُتيـ يوجيونيا إلييا ويؤلمونيا، وذلؾ حيف تنخفض منيا نغمة أو تعمو أكثر مما 
ينبغى. فيـ يعمقوف ىذه األوتار مشدودة عمى خشبة كخشبة التعذيب. وفى ىذا التمثيؿ 
استعارة فالتشبيو ىنا بعممية التعذيب التي كاف الروماف يمارسونيا عمى العبيد في 
المحاكمات ليستخمصوا منيـ اإلعترافات. ولقد أوضح أفبلطوف التشبيو نفسو فى 

 (97)جميوريتو.
دة صور مجازية ميمة فى ىذا الحمـ وىو أف شيشروف يريد ىناؾ ُبعد فمسفى وع

وبعمـ  ،ح أف عمى رجؿ الدولة أف يكوف عمى دراية بطبيعة الكوف منذ نشأتويوضت
وبحركة الكواكب والنجوـ وأف بيما تحرؾ دائًما. ويستخدـ فى الحوار نظاـ  ،الفمؾ

يجب أف يحصؿ عميو رجؿ الدولة  يالمدارات فى السماء كمجاز لمتقريب المثالي الذ
يقدـ صورة مف اإلنسجاـ والتناغـ الذي سينتج بيف رجؿ  يولك ي،النظاـ السياس يف

يستخدـ أيًضا مجاًزا و  .ولذلؾ تحدث عف المدارات وتناغميا ،الدولة الناجح وشعبو
نسجاـ وتناغـ إ يمختمفة فى الدولة؛ مثمما يسمجد مجموعات بيف  التغني والتناغـ 

                                                           
 (

96
)Christensen. T.S., ( 2002) op.cit.p.55., 

http://dme.mozarteum.at/DME/nma/nma_cont.php?vsep=41&gen=edition&l=1

&p1=-27 

 (
97

)Plat., Republic. 531.b.8-9.,West. M. L.,(1992) Ancient Greek Muisic.Oxford: 

Clarendon Press.p.42., 

http://en.wikipedia.org/wiki/Il_sogno_di_Scipione. The full score can be visited at 
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وىذا االتفاؽ أو التناغـ ال يمكف أف يوجد . وسيقييف فيما يتعمؽ بموسيقى الكوراؿالم
وأف واجب رجؿ الدولة أف يجعؿ مف نفسو قدوة لآلخريف  ،عمى اإلطبلؽ بدوف عدالة

لتقميده فبنقاء روحو وحياتو قد يقدـ نفسو كمرآة لزمبلئو المواطنيف. واإلنسجاـ الموجود 
ا إلثبات وجوده في الدولة. ويجب أف يستخدـ رجؿ في روح رجؿ الدولة ىو أيضً 

  (98)الدولة العقؿ لتوجيو أوامر متباينة لشعبو بصورة متوافقة ومتناغمة.
 .سادًسا: تحقير سكيبيو أفريكانوس لألرض أو لمعالم الدنيوى

 :أفريكانوس قولو سكيبيوسبؽ وأف ذكرنا فى فى بداية البحث مع ظيور 
"Videsne illam urbem, quae parere populo  Romano  coacta per me renovat 

pristina bella nec potest quiescere? (ostendebat autem Karthaginem de 

excelso et pleno stellarum illustri et claro  quodam loco). " 
 (99)
   

تجدد اآلف الروماني إنيا  الشعب  طاعة أرغمتيا عمى التي تمؾ المدينة، ترى " ىؿ
)وكاف يشير إلى قرطاجة مف مكاف  حروبيا القديمة وال يمكنيا أف تنعـ بالسبلـ."

(،مرتفع براؽ وصاٍؼ و   مميء بالنجـو
)وكاف يشير إلى قرطاجة مف مكاف مرتفع براؽ وصاٍؼ  ة شيشروفعبار في  ُيبلحظ

( لمداللة و  قرطاجة ا لشديدً  يكف عداءً اف ك أفريكانوس أف سكيبيوعمى مميء بالنجـو
حرؼ لـ شيشروف ااستخد مفوىناؾ داللة أخرى  .أوؿ انتصاراتوك ىايذكر  السيما وأنو

أفريكانوس وأنو فى مكاف  لمداللة عمى قوةكصورة مجازية و "أسفؿ مف" de معنى ال
 ياألسفؿ( والت ي)ف األرض إلى يميميانوسسكيبيو أخاصة وأنو يشير ل ،ؿٍ اعمرتفع و 

 (100).والمقصود باألرض ىنا الدنيا لمتقميؿ مف شأنيا ،أقؿ وأبعد بكثير مف مكانوىي 

 في فقرة آخرى: أفريكانوس عمى حد قوؿ سكيبيو
"Tum Africanus:  Sentio, inquit, te sedem etiam nunc hominum ac domum 

contemplari; quae si tibi parva, ut est, ita videtur, haec caelestia semper 

                                                           
(

98
)Atkins. W. J., (2013) op.cit. p. 78. 

(
99

) Cic., De Rep.6.11. 
(

100
) Powell. J.G. F.,( 1990) op.cit .pp. 127-128. 
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spectato, illa humana contemnito. Tu enim quam celebritatem sermonis 

hominum aut quam expetendam  consequi gloriam potes?" 
(101)
 

تتأمؿ في مقاعد الرجاؿ  تزاؿ ال أنؾ "عندئذ استأنؼ أفريكانوس حديثو قائبًل: "أرى
إف كانت )األرض( تبدو لؾ صغيرة )غير ذات قيمة(، وىي كذلؾ بالفعؿ،  ؛ومنازليـ

فمتنظر دائًما إلى ذلؾ الممكوت السماوي، ولتحتقر اىتمامات البشر. فأي شيرة يمكف 
 "أف تناليا مف حديث البشر؟ وأي مجد جدير بأف تكابد مف أجمو؟

إلى  caelestiaاوى مأو الممكوت الس caelumإف ترتيب الصور مف السماء 
يمميانوس أيعتقد سكيبيو كاف  يشير إلى العودة إلى عالـ روما حيث  terraاألرض

الفكرة األكثر  ومف ىذه النقطة ينطمؽ شيشروف إلى منيا، خطًأ أنو سيحقؽ شيرتو
 تتبلقى صور العالـ السماوي والعالـ البشري حوؿ موضوع ىي أف أىمية في الحمـ، و 

 sentio te sedem etiam nunc hominumموطنيـ"  وأ ومنازليـ"مقعد الرجاؿ 

ac domum contemplari.   ببساطة  يايمميانوس ال يمكف تحقيقأسكيبيو ، فشهرة
مبنى الكابيتوؿ في العالـ المادي موكب عسكري نحو عبر انتصار عسكري يؤدي إلى 

ؿ الدولة ويجب عمى رج تفكير في العالـ الروحاني لمروح.الولكف عف طريؽ ، لروما
ا روحًيا نحو المقعد السماوي لئللو ورجاؿ الدولة أف يفيـ ذلؾ ويطيع القدر ويحرز تقدمً 

فكؿ ما يشغؿ بعض رجاؿ الدولة المكانة العالية والحصوؿ عمى مقعد فى . الخيريف
  (102).مع اآللية فى السماء المقعد الحقيقي ولـ يدركوا أف  ،مبنى الكابيتوؿ

فيـ طبيعة سكيبيو البد مف  حمـ مف ىذا الحوار فيالفمسفي  ُبعدنفيـ ال لكىو 
قادر عمى و ، ةميعظذوي الخبرة والمكانة المف و  ،حكيـو صالح ، رجؿ دولةشخصيتو ك
ذا وجد منظاـلوتأسيس سياسة مستقرة األزمات، مواجية  ىو فيكوف ىذا الرجؿ ، وا 
فئة مف رجاؿ الدولة  كاف يقصد تحديد فشيشرو وسبلمتيا. و حراسة الدولة ى القادر عم

                                                           

 (
101

) Cic., De Rep.6. 19. 

(
102

)Andrew. R. D., (1998) " On the Interpretation of Cicero, De Republica  " CQ  
48, No. 2 , p. 565. 



 
 الُبعد الرمزي والفمسفي فى حمم سكيبيو                  

626 
 

يجب أف يكوف ىناؾ و  ،بداًل مف شخص واحد أو منصب واحد الخيريف الجيديف
تتوافؽ مع وصؼ أفبلطوف لمممؾ أو طاغية. وىذه األوصاؼ مستبد ألى معارضة 
 الدولة. رجؿو يناقض الطاغية مع العدؿ كاف أفبلطوف  ألف توفي جميوري الفيمسوؼ
الذي رجؿ الدولة . فرجؿ الدولة النموذجي مع الطاغية شيشروف سكيبيو لذا يقارف

ىناؾ أي وليس  ،(spes) مؿاألإلى يحتاج لذا فإنو  سيحكـ سوؼ يواجو صعوبات،
فيو  العالـ السماوي الحقيقى فى مجدغالًبا. فال عرؼالشيرة والمجد كما يُ فائدة مف 

 (103) .ستقراًراإكثر األ
 صغيرة أوغير ذات قيمةبأنيا   terra وُيبلحظ مف العبارة السابقة وصؼ األرض

parva وذلؾ لمداللة عمى تحقيرىا وتصغيرىا ودونيتيا، وأنيا ال تساوي شيًئا، ويجب ،
، ويتطمع إلى caelestia ... spectato عمى اإلنساف أف ينظر إلى الممكوت السماوي

حيث إف األرض humana contemnito منازؿ اآللية، ويحتقر اىتمامات البشر
 أفريكانوس: سكيبيوعمى حد قوؿ (104)سوؼ ُتدمر أو تُفنى في وقت ما ال محاؿ لو

 "…….,tamen propter eluviones exustionesque terrarum, quas accidere 

tempore certo necesse est,"  
 (105)
  

وىو األمر الذي ال مفر مف حدوثو في  ، (106)"فإف دمار األرض بالفيضاف أو الحرائؽ
 "عصر ما،

ولـ يقتصر سكيبيو األكبر عمى تحقير األرض وتحقير اىتمامات البشر فقط، بؿ حقر 
، magnum mari، والبحر العظيـ Atlanticus Oceanusأيًضا المحيط األطمنطى
ما يتضح مف قولو  التي وصؼ بيا األرض وىو  parvusووصفيـ بنفس الصفة 

 اآلتي: 
                                                           

(
103

) Atkins. W. J., (2013)  op.cit .pp.73-74.  
(

104
) Andrew. R. D., (1998) op.cit. p. 566. 

(
105

) Cic., De Rep.6.21. 

 (
226

والفناء بفيضاف ىائؿ يذكر شيشروف ىنا ما يؤمف بو الرواقيوف بأف األرض مآليا إلى الدمار (
   ,.Cic., DND 2, Sen., Nat.Quaest.3,27ff .118   أو بحريؽ ىائؿ؛ انظر:
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"parva quaedam insula est circumfuse illo mari, quod Atlanticum, quod 

magnum, quem Oceanum appellatis in terris, qui tamen tanto nomine quam 

sit parvus, vides."
 (107)
   

" إف الجزيرة الصغيرة التي تحيطيا المياه والتي تطمقوف عمييا عمى األرض اسـ 
لعظيـ"، أترى كـ ىو المحيط األطمنطي أو البحر العظيـ. ورغـ أنكـ تسمونو "با

 صغير!"
 سابًعا: شروط حصول اإلنسان عمى نعيم دار الخمد:

أيميميانوس شروط يوضح شيشروف بعد ذلؾ أف سكيبيو أفريكانوس وضع لسكيبيو 
 حصوؿ اإلنساف عمى نعيـ الدار الخالدة وىى:

"Igitur alte spectare si voles atque hanc sedem et aeternam domum contueri, 

neque te sermonibus vulgi dedideris nec in praemiis humanis spem posueris 

rerum tuarum; suis te oportet inlecebris ipsa virtus trahat ad verum decus, 

quid de te alii loquantur, ipsi videant, sed loquentur tamen. Sermo autem 

omnis ille et angustiis cingitur iis regionum, quas vides, nec umquam de 

ullo perennis fuit et obruitur hominum interitu et oblivione posteritatis 

extinguitur."
 (108)
   

" وعمى ذلؾ إف رغبت في أف تنظر ألعمى وتتأمؿ ىذا المقعد والدار الخالدة، فإنؾ لف 
ولف تعمؽ اآلماؿ عمى نيؿ مكافئات البشر نظير تصغي إلى نفاؽ الغوغاء )الناس(، 

مآثرؾ. إف الفضيمة وحدىا، وما بيا مف سحر أصيؿ، يجب أف تدفعؾ نحو المجد 
الحقيقي. دع ما يقولو الغوغاء )الناس( عنؾ، فيو شأنيـ، فمف يمنعيـ شيء  
وسيقولونو في جميع األحواؿ. عمى أية حاؿ فإف جؿ حديثيـ يقتصر عمى تمؾ الحدود 

لضيقة التي تراىا؛ إف سيرة أي إنساف ال تدـ طويبًل، وتأخذ في الزواؿ بموتيـ، ا
 وُتمحى بنسياف ذريتو لو."

وىكذا فإف الشروط التي يجب عمى اإلنساف إتباعيا لكى يناؿ ويفوز بمقعده فى الدار 
 ىى: aeternam domum الخالدة 

                                                           

 (
107

) Cic., De Rep.6. 20. 

 (
108

) Cic., De Rep.6. 23. 
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 .vulgi   sermonibus ،أف ال يصغي اإلنساف إلى نفاؽ الغوغاء -1
 نظير ما يفعمو.  praemiis humanis أف ال يتعمؽ باآلماؿ لنيؿ مكافئات البشر -2
يجب أف تدفع اإلنساف  ،وما بيا مف سحر أصيؿ ،وحدىا virtus إف الفضيمة  -3

 .verum decus نحو المجد الحقيقي 
ولف يمنعيـ  ،فيو شأنيـ ، Sermoأف يدع  اإلنساف ما يقولو الغوغاء )الناس(  -4

 ء وسيقولونو في جميع األحواؿ.شي
 وعمة ىذا ألن:

 الضيقة ؛ regionum حديث الناس ميما كُثر فإنو يقتصر عمى الحدود  -1
 ال تدـ طويبًل؛   hominum سيرة اإلنساف -2
 ؛ interitu  obruitur .…وتأخذ في الزواؿ بموتيـ  -3

؛  oblivione posteritatis extinguitur      4- بنسياف ذريتو لو  وُتمحى      

وعمى ىذا فإف شيشيروف يريد أف يوضح أف العالـ كمو باألعـ وروما باألخص ما ىـ 
وأف ما يحظى بو اإلنساف مف مناصب  ،إال جزء صغير جًدا ال يساوي أي شىء

 (109)ودرجات ُعبل ونعيـ فى الدنيا ال يساوى أي شىء مثؿ نعيـ الدار االخرة.
وما أف ذكر أفريكانوس الشروط الواجب توافرىا لكى يحظى بالنعيـ فى الدار 

 اآلخرة رد عميو سكيبيو أيميميانوس باآلتى: 
"Quae cum dixisset, Ego vero, inquam, Africane, siquidem bene meritis de 

patria quasi limes ad caeli aditum patet, quamquam a pueritia vestigiis 

ingressus patris et tuis decori vestro non defui, nunc tamen tanto praemio 

exposito enitar multo vigilantius."  
(110)
   

يا أفريكانوس، درًبا ما مفتوًحا إلى  :حًقا"عندما قاؿ ىذا، قمت لو: " حيث إف ىناؾ 
استحقوا اإلقرار بفضميـ مف قبؿ وطنيـ، فإنني سأناضؿ مف أجؿ  الذيف السماء ألولئؾ

                                                           
(

109
) John. Stevens., (2006) op.cit .p.161.  

(
110

) Cic., De Rep.6.24. 
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نيؿ ىذه الجائزة العظيمة عمى نحٍو أكثر ليفة مما لدي اآلف؛ مع أنني عمى أية حاؿ 
 سرت منذ صباي عمى خطى والدي وخطاؾ ولـ ألطخ مجدؾ." 

جائزة وىكذا فقد وعده سكيبيو أيميميانوس بأنو سيكافح ويبذؿ كؿ ما فى وسعو لنيؿ ال
  ، وأنو سوؼ يسير عمى خطى والده وجده.  tanto praemioالعظيمة 

 : األىدف والدالالت التي كان يقصدىا شيشرون من كتابتو عن حمم سكيبيو:اثامنً 

فيما يبدو أف الفقرة األخيرة التي أنيى بيا شيشروف حمـ سكيبيو قدمت ممخًصا          
 فيو ُيبيف  شيشروف مف كتابتو لحمـ سكيبيو.لؤلىداؼ والدالالت التي كاف يقصدىا 

أف روح اإلنساف ىي الخالدة وىي المدبرة والمحركة لو ويجب عمى الناس أف ال 
حتى  ،وال يجعموا مف أنفسيـ عبيًدا إلغواء الشيوات ،يحاصروا أنفسيـ بالمتع الجسدية

الخمود في الدار لكي ينالوا  ،ال ينتيكوا قوانيف اآللية والبشر بسبب خضوعيـ لشيواتيـ
 الخالدة، وىذه ىي الفقرة األخيرة المطولة مف الحمـ ومف كتابو "عف الجميورية":

"Cum pateat igitur aeternum id esse, quod a se ipso moveatur, quis est, qui 

hanc naturam animis esse tributam neget? inanimum est enim omne, quod 

pulsu agitatur externo; quod autem est animal, id motu  cietur interiore et 

suo; nam haec est propria natura  animi atque vis; quae si est una ex 

omnibus, quae sese moveat, neque nata certe est et aeterna est. hanc tu 

exerce optimis in rebus! sunt autem optimae  curae de salute patriae, quibus 

agitatus et exercitatus animus velocius in  hanc sedem et domum suam 

pervolabit; idque ocius faciet, si iam tum, cum erit inclusus in corpore,  

eminebit foras et ea, quae extra  erunt, contemplans quam maxime se a 

corpore abstrahet. Namque eorum animi, qui se corporis voluptatibus 

dediderunt  earumque se quasi ministros praebuerunt inpulsuque  libidinum 

voluptatibus oboedientium deorum et hominum iura violaverunt, corporibus  

elapsi circum terram ipsam volutantur nec hunc in locum nisi multis 

exagitati saeculis revertuntur. Ille discessit; ego somno solutus sum." 
(111)
  

 ذاتًيا يجب أف يكوف خالًدا، يتحرؾ ما أف الواضح مف " وعمى ذلؾ حيث إنو أصبح
 تحركو شيء كؿ قد ُمنحت لؤلرواح؟ ألف الطبيعة ىذه أف ينكر ذا الذي سوؼ فمف

                                                           

 (
111

) Cic., De Rep.6. 26. 
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يتحرؾ بدفعة داخمية نابعة مف  كائف حي كؿ حيف أففي  حياة، ببل ىو خارجية دوافع
، وىذه الدفعة ىي جوىر الروح ومصدر قوتيا؛ فإف كانت الروح وحدىا مف بيف ذاتو

كؿ األشياء تتمتع بالحركة الذاتية فمف المؤكد أنيا لـ يكف ليا بداية كما أنيا تتسـ 
ف أفضؿ االىتمامات ىي ما يتعمؽ بسبلمة  بالخمود. لذا وظفيا في أفضؿ الشؤوف! وا 

الوطف، والروح التي انشغمت وتدربت عمى مثؿ ىذه األمور ستطير بسرعة أكبر نحو 
لى منزليا األصمي. وسوؼ تقطع رحمتيا ىذه عمى نحو أسرع إذا نظرت  ىذا المقعد وا 
ذا حررت نفسيا قدر اإلمكاف  خارج حدود الجسد، رغـ أنيا ال تزاؿ حبيسة داخمو، وا 

خارج حدوده. ألف أرواح ىؤالء، الذيف حاصروا أنفسيـ بالمتع مف الجسد بالتأمؿ 
الجسدية، والذيف جعموا مف أنفسيـ يبدوف كالعبيد إلغواء شيواتيـ، والذيف ينتيكوف 
قوانيف اآللية والبشر بسبب خضوعيـ لشيواتيـ، تطير بعد رحيميا عف أجسادىا محمقة 

اجيا إلى ىذا المكاف )السماوي( إال حوؿ األرض ذاتيا )التي عاشوا فييا(، وال تعود أدر 
 بعد طردىا بعيًدا لعصور عديدة. قاؿ ىذا ورحؿ، واستيقظت مف نومي."

ينيي شيشروف عممو عف الجميورية في الكتاب السادس بحمـ لسكيبيو مثمما أنيى 
أفبلطوف جميوريتو بأسطورة إر، حيث يرى سكيبيو أيميميانوس سمفو سكيبيو 

ىانيباؿ، وكيؼ يحيا حياة الصالحيف في السماء أو في  أفريكانوس األكبر قاىر
الجنات ويأمره بأف يجيز نفسو ليذه الحياة في جنات النعيـ بعد أف يموت ويترؾ 

حكيـ سرد عمى وبيذا فإف الكتاب السادس يحوي حمـ سكيبيو المشيور الحياة الدنيا، 
وىو بذلؾ  ،وّحي بذاتيض وفاتو بعد أفلممصير المجيد الذي ينتظر رجؿ الدولة بعد 

 والتى قاؿ عنيا أفبلطوف:  (112)في جميورية أفبلطوف، يحاكي أسطورة إر
      "…., ἀιι' ἀιθίκνπ κὲλ ἀλδξόο, Ἠξὸο ηνῦ Ἀξκελίνπ, ηὸ γέλνο 

Πακθύινπ· ὅο πνηε ἐλ πνιέκῳ ηειεπηήζαο, ἀλαηξεζέλησλ δεθαηαίσλ 

ηῶλ λεθξῶλ ἤδε δηεθζαξκέλσλ, ὑγηὴο κὲλ ἀλῃξέζε, θνκηζζεὶο δ' 

                                                           
(

112
)Niall. M.C.,(1998) "Cicero‟s  Dream  of  Scipio" From the Latin text of Cicero, 

M.T. De re publica. (Ed. Zetzel. J.E.G.), Cambridge University Press.p.155. 
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νἴθαδε κέιισλ ζάπηεζζαη δσδεθαηαῖνο ἐπὶ ηῇ ππξᾶ θείκελνο ἀλεβίσ, 

ἀλαβηνὺο δ' ἔιεγελ ἃ ἐθεῖ ἴδνη. ἔθε δέ, ἐπεηδὴ νὗ ἐθβῆλαη, ηὴλ ςπρὴλ 

πνξεύεζζαη κεηὰ πνιιῶλ, θαὶ ἀθηθλεῖζζαη ζθο εἰο ηόπνλ ηηλὰ 

δαηκόληνλ, ἐλ ᾧ ηῆο ηε γῆο δύ' εἶλαη ράζκαηα ἐρνκέλσ ἀιιήινηλ θαὶ 

ηνῦ νὐξαλνῦ αὖ ἐλ ηῷ ἄλσ ἄιια θαηαληηθξύ. δηθαζηὰο δὲ κεηαμὺ 

ηνύησλ θαζῆζζαη, νὕο, ἐπεηδὴ δηαδηθάζεηαλ, ηνὺο κὲλ  

δηθαίνπο θειεύεηλ πνξεύεζζαη ηὴλ εἰο δεμηάλ ηε θαὶ ἄλσ δηὰ ηνῦ 

νὐξαλνῦ, ζεκεῖα πεξηάςαληαο ηῶλ δεδηθαζκέλσλ ἐλ ηῷ πξόζζελ, ηνὺο 

δὲ ἀδίθνπο ηὴλ εἰο ἀξηζηεξάλ ηε θαὶ θάησ, ἔρνληαο θαὶ ηνύηνπο ἐλ ηῷ 

ὄπηζζελ ζεκεῖα πάλησλ ὧλ ἔπξαμαλ. ἑαπηνῦ δὲ πξνζειζόληνο εἰπεῖλ 

ὅηη δένη αὐηὸλ ἄγγεινλ ἀλζξώπνηο γελέζζαη ηῶλ ἐθεῖ θαὶ 

δηαθειεύνηληό νἱ ἀθνύεηλ ηε θαὶ ζεζζαη πάληα ηὰ ἐλ ηῷ ηόπῳ. "
(113)
 

قد ومف مواطني بامفيميا. ف Ἀξκελίνοرجؿ شجاع وبطؿ وىو ابف أرمينيوس "إف" إر" 
تبيف أف جثتو  ،معت الجثث لدفنيا بعد عشرة أياـوعندما جُ  ،الحرب ي" فإر تؿ "قُ 

إذا بو  ،وبينما كانوا ييموف بدفنو بعد يوميف ،فُنقؿ إلى بيتو ،لـ تفسد يالت يوحدىا ى
العالـ  يرآه ف ثـ بدأ يقص عمى الباقيف ما ،ينيض حًيا وىو راقد عمى فراش الموت

سافر مع مجموعة كبيرة حتى بمغوا  ،ارقت بدنواآلخر. قاؿ ليـ إف روحو عندما ف
 ،السماء يتقابميما فتحتاف أخرياف ف ،األرض يبو فتحتاف متجاورتاف ف ،مكاًنا رائًعا

ما جمس قضاة يطمبوف مف العادليف بعد كؿ حكـ يصدرونو أنو يتوجيوا إلى يوبين
بالحكـ  بعد أف يعمقوا عمى صدورىـ إشارات ،الطريؽ األيمف الصاعد إلى السماء

 ،إلى أسفؿ يالمؤد عمييـ. أما الظالموف فيؤمروف بسموؾ الطريؽ األيسر الصادر
" نفسو أخبره القضاة بأف  إر يحمموف عمى ظيورىـ أدلة عمى ذنوبيـ. وعندما اقترب "

                                                           

 (
113

) Plat., Republic.  614.b,c,d1-5. 
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وأف يسمع اآلف ويبلحظ ما كاف يجرى  ،عميو أف يحمؿ أنباء العالـ اآلخر إلى البشر
 (114)فى ذلؾ المكاف.

" وقاؿ عنو نفس الكبلـ قبؿ الدخوؿ في الحديث إروقد ذكر شيشروف أسطورة "  
 عف حمـ سكيبيو:

". . . qui rogo impositus revixisset multaque de inferis secreta narrasset . . . 

haec, quae de animae immortalitate dicerentur caeloque, non  somniantium 

philosophorum esse commenta nec fabulas incredibiles, quas Epicurei 

derident, sed prudentium coniecturas." 
(115)
  

 عاد إلى الحياة بعد أف تـ وضعو فوؽ المحرقة الجنائزية إر( )طبًقا لشيشروف فإف"
األشياء التي تُقاؿ )واقترح أف( ىذه  وكشؼ عف الكثير مف األسرار بشأف العالـ اآلخر.

الفبلسفة الحالميف، وليست مف األساطير  ود الروح والسماء ليست مف خياؿعف خم
كتمؾ التي يسخر منيا اإلبيقوريوف، بؿ إنيا نتائج توصؿ إلييا الحكماء مف  العجيبة
 "الناس.
 إرتصؼ عودة  والتي ،أفبلطوفاستخدميا  التي نفسيا الفقرة شيشروف كرر

بؿ لجأ  ،قصة خيالية قدـلـ يحرص عمى إظيار أنو  ، ولكنو(116)البامفيمي إلى الحياة
 عمىشيشروف  وقع اختيارو  إلى حيمة بارعة عف طريؽ تقديـ الموضوع في ىيئة حمـ.

عائمتو لقب "قاىر ى لإأضاؼ الذي سكيبيو األكبر، الذي انتصر عمى قرطاجة، و 
وس مف أنو قد يتعرض لمخطر عمى يد وجعمو  يحذر سكيبيو األصغر بف باولّ أفريقيا" 

أقاربو، وأف حياتو قد اقتربت مف نيايتيا. ويضيؼ شيشروف أنو عندما يبمغ السادسة 
والخمسيف مف عمره سوؼ يستعيد روحو التي صعدت إلى السماء. وذلؾ ألف جوىر 
العقؿ والروح عند شيشروف خالدة؛ وكذلؾ فإف ىؤالء الذيف حافظوا عمى أوطانيـ ليـ 

                                                           

 (
224

-556سبؽ ذكره . صص (، جميورية أفبلطوف،1985ة مأخوذة مف كتاب: أفبلطوف)الترجم(
557 . 

(
115

) Cic., De Rep.6.3. 
(

116
)Plat., Republic  10.  614-621. 
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يبمغ الحمـ ذروتو في رحمة حوؿ طبيعة و  (117)يشع منو النور.في الجنة ـ محجوز مقا
 .(118)أفبلطوف عند وسر يدافمحاورة  كما وردت فى  الروح

وفى مناقشة شيشروف لفكرة الحاكـ المثالي في عممو "عف الجميورية" يتحدث عف 
وقت السياسي الصالح وىو أفضؿ الصالحيف ويمكف أف يكوف حاكًما مطمًقا في 

ويسميو شيشروف  ،الشدائد، ولكف ميما كانت الظروؼ البد وأف يحتـر الدستور
وحارس الدولة الشيشرونية الفاضمة ال يرجو مف  ؛المصمح ال الزعيـ أو المواطف األوؿ

وىذا ىو بيت القصيد  ،الدنيا أي شيء، فكؿ ما يرجوه النعيـ الدائـ في الدار اآلخرة
لذي جعؿ شيشروف يتحدث عف حمـ سكيبو والذي أعني بذلؾ أف ىذا ىو السبب ا

يتحدث فيو عف النعيـ في الدار اآلخرة. )وفى حمـ سكيبيو( يرى سكيبيو  األصغر 
 إرالحالـ جده المنتصر عمى ىانيباؿ، وىو ما يوازى بدقة رؤية العالـ فيما وراء قبر 

عند أفبلطوف. ويرى الحالـ أيًضا عالًما يعيش فيو العظماء والخيروف مف الرجاؿ حياة 
سرمدية في تأمؿ مبارؾ حوؿ االنسجاـ الكوني. فيحكي سكيبيو األصغر )أيميميانوس( 

الذي كرس نفسو لتخميد ذكرى سكيبيو  ،كيؼ أنو جمس إلى الممؾ النوميدى ماسينيسا
حتى  ،و حتى ىبطت أسداؿ الظبلـ واشتدت حمكة الميؿاألكبر. وأطاؿ ماسينيسا حديث

وكشؼ لو عف  ،ظير سكيبيو األفريقي نفسو في الحمـ لحفيده بالتبنى سكيبيو األصغر
. ويتضح مما يشرحو سكيبيو األكبر وىو في موقعو  مكانتو فى السماء وبيف النجـو

يرى األرض مف  الفمكي الممتاز كيؼ أف النجوـ تكبر األرض حجًما بعدة مراحؿ. فيو
العمياء فنجدىا في وصفو ليا صغيرة جًدا حتى أف اإلمبراطورية الرومانية المترامية 
األطراؼ لـ تعد تظير إال كنقطة ضئيمة لمغاية. والرسالة التي يريد شيشروف توصيميا 
ىي فكرة الخمود وال سيما خمود العقؿ "فالعقؿ ىو الذات الحقيقية )اإلنساف الحقيقى( 

(119) "… mens cuiusque is est quisque, . 
                                                           

(
117

)Niall. M.C., (1998) op. cit .p.156. 

(
118

)Plat.,Phaedrus,245C -245E.   

 (
222

األدب البلتيني ودوره الحضاري حتى نياية العصر الذىبي. عالـ ( 1989حمد عتماف)أ(
 وكذلؾ انظر: ،.169-168. الكويت. صػص 141العدد المعرفة. 
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 مؤرخو أثبتيا حقيقة عمى سيقؼ شيشروف فمسفة في بدقة المتفحص الباحث إف
 روح خالدة،ال إف احينً  فيقوؿ غامضو  مضطرب روحالعف  حديثوأف  :وىي الفمسفة

 بالجسد، وثيؽ اتصاؿ عمى أنيا آخر احينً  ويظفد، الجس فع التميز كؿ متميزةو 
 بميولو كثيرة اآالمً  عمييا ويجمب الفكر عف روحال يصرؼ دفالجس دائـ عراؾ وبينيما
 يتـ كيؼ ولكف، منو الخبلص في أمؿوت الجسد تحارب ىخر أ جية مف وىي وأىوائو

 ونع جبيُ  لـ ما ىذا اآلخر؟ في منيما كؿ ويؤثر روحبالد الجس ويمتقي التفاعؿ ىذا
مسفتو ف ألف، و المنطؽ عمى ىنا الذي طغى ىو الخياؿعنصر  شيشروف، وفيما يبدو أف

 (120).البشري العقؿ قيمة في غموال عمى نيتبُ 
وعف سبب وجود حمـ سكيبيو فى نياية عمؿ شيشروف عف الجميورية يذكر"  

سببيف: األوؿ ىو ضياع الجزء الخاص بالحمـ فى البداية، وعندما  Atkins" أتكينس 
ُنشر في نياية المحاورة، والمحاورة عمى غرار  ماكروبيوستـ العثور عميو في تعميقات 

وبالتالي تمت قراءتو ودراستو أسطورة إر في نياية محاورة الجميورية ألفبلطوف، 
 فالصورة ،السبب الثاني يتعمؽ بالمفيوـ العاـ لمنصو  المحاورة.بشكؿ منفصؿ عف بقية 

احية أخرى تتعمؽ وتتعمؽ بالفضاء مف ناحية، ومف ن أثيريةو لمحمـ ىي كونية  العامة
يبدو أف الفمسفة وفيما  خمود في الدار اآلخرة،معنية باألبدية والو  ،العالـ اآلخرب

صور ويمكف ت .عمى السياسة في روما ةركز كانت مالسياسية لمكتب الخمسة األولى 
تعويض عف اإلحباطات وك المضطربة ب مف الحياة السياسيةو سفة الحمـ كير فم

 (121).لحياة نفسياا عفالسياسية، وبشكؿ أعـ 
 ،السياسة الحياة في الفمسفة في أوقات ابتعاده عف شيشروف ت مؤلفاتلقد ظير 

ترمي في المقاـ األوؿ إلى تمخيص تعاليـ حكماء اإلغريؽ السياسية وتقديميا ىي و 
 ،ا بأفبلطوفبالحوار مقتديً  فكرهواضحة وجذابة. وقد جمَّؿ و لمروماف بمغة التينية سيمة 

                                                                                                                                                    

. Cicero., De Re publica.6.24 
 (

120
)Mackendrick.P., (1989) op.cit.p.118. 

 (
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)Atkins. W. J., (2013) op.cit.p. 47. 
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ونيج فى  ا.ا باىرً بتكار مصطمحات فمسفية التينية ونجح في ىذا نجاحً اضطر إلى او 
يكف  نيج أفبلطوف في جميوريتو، وال غرو في ذلؾ إذ إنو كاف "عف الجميورية"عممو 

deus ille noster" احتراًما فائًقا ألفبلطوف حتى أنو يقوؿ عنو " ذلؾ ىو إلينا 
 (122) 

ف اختمؼ معو في كثير مف التفاصيؿ. وىو يديف  ،ويوضح فيو رؤيتو السياسية وا 
ولكنو مف منظور رجؿ الدولة الروماني الذي  ،بالكثير ألفبلطوف شكبًل ومضموًنا

   (123) يفضؿ الحكمة العممية عمى الحكمة النظرية.
 اكشفً وبناًء عمى تعريؼ الحمـ الذي تـ عرضو في بداية البحث، والذي يتضمف 

الحمـ ف ،تتوفر لمحالـ أو البصيرة في حالة اليقظة العاديةلمحقيقة التي ال  أو لممعرفة
 أف لحمـب يمكف القوؿو  اليقظة. ةفي حياالتي يعيشيا الحالـ األحداث  يأتي لمتعبير عف
التي الحياة المادية  مف ، أيرحمة الروح الفمسفية نحو األلوىية وىو سكيبيو بعًدا رمزًيا

أو مسكف  األىـ مف ذلؾ أف حياة الروح في معبدو . إلى حياة األلوىية يعرفيا الروماف
الحمـ يصور روما الدنيوية ف. عمى األرضالروحي تفوؽ بكثير حياة اإلنساف  اآللية

 (124).وروما السماوية
فػي الكتػاب السػادس ُينيػي الحػوار بػأف يقػص سػكيبيو يضاؼ إلى ذلؾ أف شيشروف 

أيميميانوس الحمـ الذي ظير فيو جده سكيبيو أفريكانوس وأظير إليو مف عميػاء السػماء 
ضآلة وتفاىة كؿ ما ىو بشري بما فييا مف مجد أرضي وكشؼ لو النعيـ الػذي ينتظػر 

فػى جميوريػػة  Princeps أرواح رجػاؿ الدولػة. كمػا يشػير إلػى شخصػية المػػواطف األوؿ 
شيشػػروف وبالتحديػػػد فػػػي فقػػػرة الحمػػػـ إلػػػى نمػػػط السياسػػػي البػػػارز، ولػػػيس مػػػف الشػػػرط أف 
يكوف متفرًدا، وبمعنى آخر أف شيشروف كاف يفكر بوجود شخصيات بارزة بإمكانيا أف 

                                                           
(

122
) Cicero., Ad Atticus.IV. 16., Mconnell. S., (2012)"Cicero and Dicaearchus." 

OSAP  42 .p. 319.  

 (
263

 .761. ص سبؽ ذكره ،(1989أحمد عتماف)(
(

124
)Malcolm. S., (1995) "Cicero the Philosopher " Cicero's definition of Res 

publica. Oxford.p . 56. 
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، ومف المحتمؿ أف يكوف دور " المواطف األوؿ "  boniتقود مجمس الشيوخ والصالحيف 
الدور الذي لعبو سكيبيو أيميميانوس نفسو في الجميورية الرومانيػة. قد جاء عمى غرار 

وىذا يعني أف شيشروف لـ يتنبأ بما حدث في فترة أوغسطس، ولكنو ييدؼ إلى الحفاظ 
عمى دور " المواطف األوؿ " فػي حػدود الشػكؿ الجميػوري لمحكومػة. لقػد كػاف شيشػروف 

إلجمػاع السياسػػي حػوؿ القػػادة يفكػر لػيس فػػي إجػراء إصػبلح دسػػتوري، بػؿ فػػي تماسػؾ ا
ذوي المقاـ العالي. كما أف نفوذ "المواطف األوؿ" ال يعد بديبًل عف نفػوذ مجمػس الشػيوخ 
بػػؿ ىػػو يمثػػؿ الػػدعـ المطمػػوب إلنقػػاذ الجميوريػػة. وحيػػث إف سػػمطاتو ال تتعػػدى الحػػدود 
 الدستورية، فإف "المواطف األوؿ" لػف يحتػاج أف يشػحذ روحػو ضػد كػؿ الشػيوات األنانيػة
وخاصػػػة شػػػيوة السػػػمطة والمػػػاؿ. وىػػػذا االزدراء والترفػػػع عػػػف كػػػؿ األمػػػور البشػػػرية ىػػػو 
الرسالة التي يوجييا "حمـ سكيبيو" لكػؿ حكػاـ الدولػة. وىكػذا فػإف شيشػروف يقػدـ صػورة 
لمحػػاكـ الزاىػػد، فيػػو الممثػػؿ لممشػػيئة اإللييػػة عمػػى األرض، والمؤيػػد بتكػػريس نفسػػو فػػي 

شػػر. وىػػذا النمػػوذج الشيشػػرونى يمكػػف الوصػػوؿ إليػػو خدمػػة الدولػػة بػػالترفع عػػف ىػػوى الب
 (125)ولكف بصعوبة.

 عاشو الذيو الروماني،  المجتمع في  الذي تفشى جتماعيواال السياسي الفسادف
ظيور عممو عف الجميورية بصفة عامة وعف حمـ  في اسببً  الباحثوف عتبرهشيشروف ا

 اجديدً مشرًعا  نفسو مف نصب مجتمعو في امستشريً  الفساد وجد فمما ،سكيبيو خاصة
نموذج لممواطف  وضع طريؽ عف فساد كؿ مف مجتمعو بيا يخمص شريعة يضع

 (126).مثالية جميورية إلى ليصؿ المثالي الصالح
 
 

                                                           

رية األدب البلتينى فى عصرى الجميو  ،(2006صبلح رمضاف السيد ) ،عمى عبد التوب عمى(125)
 .  225، 224. صصالقاىرة  رية . قراءة فى األجناس األدبية ،وصدر اإلمبراطو 

(
126

)Lockwood. T.C., (2015) Documenting Hellenistic Philosophy:Cicero as a 

source ass a Philosospher .Quinnipiac University.p.22. 
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 النتائج المستخمصة من البحث:
قدـ شيشروف الحمـ كمشاىد يراىا النائـ لمتعبير عما يدور فى البلشعور مف  -

وىي  ،فى الواقع فتجد فى الحمـ متنفًسا ليارغبات ال يستطيع التعبير عنيا 
 وقد تتنبأ بالمستقبؿ بصورة رمزية. ،مستمدة مف الماضى والواقع

جاء تسمسؿ الحمـ عمى شكؿ مستويات بحيث يتنقؿ القارئ مف مستوى إلى  -
فقد عرض شيشروف بعض  .مجازي شكؿالبنائية ذات  تقنيةوىذه ال ،آخر

و أفريكانوس )األكبر( في صورة نبوءات األحداث التاريخية عمى لساف سكيبي
تسع مراحؿ بحيث  في ألحداثا رتبو  ،وجييا لسكيبيو)األصغر( في الحمـ

التي جميعيا  النبوءات ولقد تحققت ،تتفؽ مع عدد الكواكب أو المدارات التسع
 تنبأ بيا سكيبيو أفريكانوس لسكيبيو )األصغر(.

األكبر تحقيًرا لؤلرض وأنيا ال أظير شيشروف عمى لساف سكيبيو أفريكانوس  -
حيث إنيا سوؼ يناليا الدمار أو تُفنى في وقت ما ال محاؿ  ،تساوي أي شىء

بعدـ ووصح  ،وكذلؾ احتقاره لمعالـ الدنيوي والبشري واىتمامات البشر ،لو
 االىتماـ بكبلـ العامة ميما ُيقاؿ منيـ.  

سكيبيو أيميميانوس لوالده بمقابمة  يبمغ الحمـ ذروتو في رحمة حوؿ طبيعة الروح -
باولوس ونصائحو لو. حيث يتعمـ منو قوانيف الحياة والموت التي تحكـ دخوؿ 

ىو  أنو يريد أف يقوؿ لو ىذاكالرجؿ إلى النعيـ والسعادة في الدار اآلخرة؛ و 
 عف الُبعد إلى هيدعو  نفسو الوقت فيو  ،الموت بعد الصالح الدولة رجؿ ثواب
 .األرض عمى الفاسدة الحياة

 مف خبلؿالمدارات أو األفبلؾ التسع تطرؽ شيشروف في حمـ سكيبيو إلى  -
ثـ داخؿ المعبد نفسو حيث يرى مجرة معبد اإللو السماوي  إلىحركة الحمـ 

فتحدث عف  مكنو التفكير في حركات الكواكب.فيو أو  ،درب التبانة ومجتمعيا
 orbem وعف وصؼ "درب التبانو  .reliqui caelitesلية السماء األخرى آ
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lacteumيتكوف مف  أف الكوفوعف  ،". وعف وصؼ الممكوت السماوي
األرض ىي الجزء الداخمي في حيف أف أعمى السماء و  .أجراـ سماوية تسعة

ىي التي تحتوي و  unus est caelestis أحد ىذه األفبلؾ الفمؾ السماوي
 . summus ipse deus اإللو األعمى نفسو ييا فالتي  عمى البقية، وىي

 ،يصدر عف حركة وتدافع الكواكب نفسياأوضح شيشروف أف الصوت  -
ويبدو أف  الصوت ىو نتيجة مزج النغمات المختمفة مع بعضيا البعض.و 

سجاـ مجازي وحقيقي نيماثؿ انسجاـ الكوف اىدؼ شيشروف ىو إظيار أف 
 ضغطالحركة الكواكب تشبو في صورتيا "و بيف الحاكـ والشعب.  عمى األرض

 . آللة الموسيقيةأوتار ا عمى
حمـ سكيبيو بمثابة رحمة مف رحبلت الخياؿ العممى إلى يرى الباحث أف  -

الفضاء. فشيشروف سبح بخيالو الواسع في الحمـ برحمة مف العالـ الدنيوى إلى 
 ،العموي وىو السماء، وتخيؿ الكواكب والنجوـ بؿ وحركتيا وأصواتياالعالـ 

وذىب إلى أبعد مف ذلؾ إلى تصور وجود اإللو األعظـ الذي يدبر كؿ ما 
 الذي العالـ وىو :الغيب عالـ فى موجوداتمف ال يدور في السماء واألرض

 يسمى فيما وىو، الدنيا الحياة ىذه في بالحواس بإمكاف اإلنساف إدراكو ليس
 ثمرة البشرية المعرفةف  ، "الطبيعة وراء ما"  الميتافيزيقيا اليونانية الفمسفة في

ف الخارجية الموجودات وبيف اإلنساف ذىف بيف التقاء  يعني ال ىذا كاف وا 
 موجود كؿ ليس أنو بمعنى ،اإلنساف وذىف الموجودات بيف التاـ التبلـز
 الذىف في تصديؽ أو تصور كؿ وليس ،معرفتو كفممف الم أو امعروفً 
 لوسائؿ قدرة ال الموجودات مف فيناؾ .خارجي شيء عمى اواقعً  البشري
 يقر فاإلنساف ،اإلليية الذات ةطبيع مثؿ عميياالتعرؼ  اإلنسانية المعرفة
 . معرفتيا يستطيع ال ولكنو بوجودىا

 

https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=ar&prev=search&rurl=translate.google.com&sl=en&sp=nmt4&u=https://en.m.wikipedia.org/wiki/Celestial_spheres&xid=17259,1500004,15700002,15700022,15700186,15700191,15700253,15700256,15700259&usg=ALkJrhh0j0NNqZ58Ur-gbkePwWkGwAfsBg
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