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Abstract 

Lucretius' Soul Theory 

Lucretius' Soul Theory and his conception of it is purely diligent on his own 

part; his vision of it is like what is going on in his imagination, according to the 

Epicurean philosophy, that he adopts and calls the Romans to follow their 

teachings. In the third book of his poem "On the Nature of Things - De Rerum 

Natura" the poet tried to prove the material nature of the soul , which means 

that it is subject to annihilation like the body, which means that there is no 

account or punishment after death. Lucretius begins his argument by noting that 

the mind, far from being separate from the affairs of the body, has been observed 

to be directly affected by physical forces, and the soul cannot have any effect 

without a body; the effects of physical blows suffered by the body are shared in 

by the soul. The researcher used in this research the analytical method, as he 

analyzes the verses in which the poet spoke about the soul, and he compares 

them with their Greek sources. 

 ممخص البحث
وتصوره ليا ىى محض اجتياد من جانبو،  توورؤي لروحنظرية لوكريتيوس عن اإن 

بمثابة ما يدور بمخيمتو، وطبًقا لمفمسفة اإلبيقورية التي يتبناىا ويدعو فرؤيتو ليا 
في طبيعة  الرومان إلى اتباع تعاليميا. وفى الكتاب الثالث من قصيدتو التعميمية "

يعني أنيا عرضة  مما، ن يبرىن عمى طبيعة الروح الماديةاألشياء" حاول الشاعر أ
يبدأ و  ؛ال يوجد حساب أو عقاب بعد الموت لمفناء مثل الجسد، ومما يعني أنو

 ونؤ شعن  عن أن يكون منفصًل  ا، بعيدً تيوس حجتو باإلشارة إلى أن العقللوكري
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وأن الروح ال يمكن أن يكون  ؛يتأثر بشكل مباشر بالقوى البدنيةقد لوحظ أنو و ، دالجس
تتقاسميا  دضربات الجسدية التي يعانييا الجسن تأثيرات الوأ، جسد بدون ليا أي تأثير

ىذا البحث ىو المنيج التحميمي، حيث يقوم الباحث بتحميل  والمنيج المتبع في .روحال
 .مصادره اإلغريقيةوالبحث في األبيات التي تحدث فييا الشاعر عن الروح، 

 ةمقدم
تمك الرؤية التي أخذىا عن  ،لمروح (ٔ)ىذا رؤية لوكريتيوس بحثي يتناول  

والمرشد لو في الحياة، والتي  التي رأى أنيا تمثل المنيج القويم ،الفمسفة اإلبيقورية
 اعتقد أنو عميو أن ينشرىا بين بني جمدتو من الرومان ليتمكنوا من العيش حياة سعيدة.

ضمون الفمسفي في قالب شعري لكي يجذب إلى الفمسفة عميو أن يعرض ذلك المكان و 
عن  البد لو أن يبدع لغة شعرية تعبر، لذا كان كل المثقفين الرومان التي يعتنقيا

األشياء التي يسيل تفسير خاصة وأن قصيدتو تدور حول طبيعة  مضمونو الفمسفي،
في طبيعة وفى الكتاب الثالث من قصيدتو "  ويصعب تفسير بعضيا اآلخر.بعضيا، 
 يشرح ويبسط لممواطن الروماني، حاول الشاعر أن (De Rerum Natura) " األشياء

، وىي بل شك من األمور الصعبة في فيم طبيعتيا، وعميو فقد اجتيد في طبيعة الروح
 .وصف طبيعتيا، وذلك وفًقا لتعاليم معممو إبيقوروس

                                                           

ق. م فى إقميم كامبانيا وكان لديو مزرعة صغيرة. تعمم  ٜٛو  ٜٗوكريتيوس بين عامىد لولُ  ((ٔ
ويقال إنو كان  ،ق. م ٘٘الفمسفة اإلبيقورية بمدينة نابولى ثم جاء إلى روما وتوفى حوالى عام 

ولكنو كان مبتعًدا عن  أفرادىا مناصب رفيعة فى الدولة ، ينتمى إلى أسرة أرستقراطية تقمد بعض
من  استطاع أن يتخذ بفطرتو فقد ةاإلبيقورية. وبما أنو كان شاعًرامفمسفالسياسية بسبب اتباعو ل اةالحي

عظيمة بين شعراء األدب اللتينى  لقصيدة شعرية جعمتو يحظى بمكانة االمذىب اإلبيقورى موضوعً 
 Daryn.L., Morrison. A.D., Alison. S.,(2013)أال وىى قصيدتو " فى طبيعة األشياء":

Lucretius: Poetry,Philosophy, Science. Oxford University Press.p.42. 
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 :اوية الطولة كتب غير متستتكون قصيدة " في طبيعة األشياء " من ست
، والخامس ٕٚٛٔ، الرابع ٜٗٓٔ، والثالث ٗٚٔٔبيتا، والثاني  ٚٔٔٔالكتاب األول 

ًتا. يبدأ الكتاب بي ٜٔٗٚ. ومجمل عدد أبيات القصيدة كميا ٕٙٛٔ، والسادس ٚ٘ٗٔ
الذي صوره  (ٕ)إبيقوروس معممو ثم أتبعو بمدح ،فينوسال إلى الربة بتياألول باال

                                                           

 في ساموس لدوُ التي ُسميت باسمو، وقد  اإلبيقورية ةفمسفال مؤسس ىو Ἐπίκοσροςوس بيقور إ( (ٕ
تعمم الفمسفة في صباه  ،"ىارييستريتي"أم أثينية تدعى "نوكميس" و ألب أثينى يدعى  ق.مٖٔٗعام 

عشر من عمره إلى أثينا،  في الثامنة وسبيقور إ سافر. دعى"بامفيموس"أفلطون يُ لميذ ت أحدعمى يد 
وبعد وفاة اإلسكندر المقدوني، وقع األثينيون تحت حكم "بيرديكاس"، أحد  .وبقي ىناك لمدة سنتين

مما  ن،والذي قام بتيجير جميع األثينيين المقيمين بساموس إلى مدينة كولوفو ، األكبر قادة اإلسكندر
"أناكسيرا"، حيث انشغل  حق بأبيو، ثم عاد إلى أثينا في عيديماالنتقال إلى كولوفون ل يوتحتم عم

الساحل الجنوبي الشرقي لجزيرة  في مدينة ميتيميني اليونانية التي تقع عمى وميتعموتمقى بالفمسفة، 
اإلبيقورية فى حديقتو  وأسس المدرسة ق.م، ٖٙٓإلى أثينا عام وعاد ليسبوس مقابل الساحل التركي، 

بيقور"، إليبدأ رحمة مشوقة مع "الحديقة " أو "حديقة الجميمة التى اشتراىا وبنى فييا منزلو ومدرستو 
وظل ُيدرس فييا طوال . حديقتوى لإىذا االسم نسبة  وسبيقور إوىي مدرسة فمسفية أطمق عمييا 

ى العبيد كان ق بين طبقة وأخرى حتحياتو إذ كان يقبل فى ىذه المدرسة الشباب والفتيات واليفر 
تتممذ عمى يد و  ، بشوش الوجة ال تكاد البسمة تفارق وجيو وسبيقور إوكان يقبميم فى المدرسة. 

بأسلفو المفكرين األقدم منو، عمى وجو  وسبيقور إعمى الرغم من تأثر . و الكثيرون وسبيقور إ
وإلبيقوروس العديد من . ذاتياً  نفسو عممأنو الخصوص الفيمسوف ديموقريطوس، إال أنو ادعى 

"في الطبيعة")سبعة وثلثون وأشيرىا كتاب كانت من خالص فكره،  ٖٓٓحوالىبمغت التى و  المؤلفات
من الفمسفة اإلبيقورية مستمد  ومعظم ما وصمنا. إال بعض األجزاء والرسائل الم يصمنا مني كتابًا(،
رسالة  وجاءت عمى ىيئة س،يديوجينىا وبعض المؤرخين ومنيا النصوص التي حفظيا روادمن 

 في المذاىب المعاصرة اً ممحوظ اً بيقورية أثر كان لألخلق اإل .ةفي الطبيع وسىيرودوت موجية ِإلى
د خصوميم، ولفق لو الكثيرون ، ألنو كان من ألوسبيقور إن من شأاإلقلل ل الرواقيون حاو و  لو.
بيقورية عمى مكانتيا في تاريخ الفمسفة، ذلك، حافظت الفمسفة اإل وعمى الرغم من .عديدة اتيمً 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D9%8A%D8%B1%D9%88%D8%AF%D9%88%D8%AA
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إلى  الناس دعويثم ومن  ،في وجو الخزعبلت الدينيةكأبطال الملحم حين وقف 
ويتحدث الكتاب الثانى عن الذرات وعن حركتيا  التحرر من الخوف من اآللية،

ناول تفسير ثم يت ذات أشكال عديدة وتتحد بعدة طرق، األبدية، ويوضح أن الذرات
أبدي، وأن ال نيائي و و وأن ،ويوضح أن الكون مكون من ذرات النظرية الذرية لمكون،

 . الكوني في الفراغ ياوتفاعلتالذرات عتمد باألساس عمى حركات ي كل ما يجري فيو
س ثم يتحدث عن النفس والروح و يبدأ الكتاب الثالث بالمدح والثناء عمى إبيقور 

animus ,anima  ض كثير من األدلة التى عر وي ،العلقات المتبادلة بين الروح والبدنو
تصار عمى الخوف من ن. وينتيى الكتاب الثالث باالعد الموتتدل عمى فناء الروح ب

 .عالم السفمىالموت أو من العقاب فى ال
س ثم و ويعرض الكتاب الرابع نظرية اإلدراك الحسى كما وردت عند إبيقور 

وذلك كى يصل إلى  سة البصر والسمع والتذوق والشم (،يتحدث عن الحواس) حا
ينتيى الكتاب بملحظات ونظريات تتعمق بالطعام شرح كيفية تكوين الصور الفعمية، و 

 والشراب والنوم واألحلم والحب. 
دث س ثم يتحو الكتاب الخامس إلى المدح والثناء مرة أخرى عمى إبيقور فى يعود     

عن أصل اإلنسان وعن أوائل البشر  عن أصل العالم وأنو ليس خالًدا، ويتحدث أيًضا
نسان وتطور من خلل ابتكاره لمغة واكتشافو لمنار، وحالتيم البربرية وكيف تقدم اإل

 وظل يتطور إلى أن بمغ ذروة التطور ويقصد بو الحضارة اليونانية. 
س ويتناول فيو و الكتاب السادس واألخير يعود لممرة الثالثة إلى مدح إبيقور فى و  

أيضًا الحديث عن الظواىر الطبيعية وخاصة ذات الطابع التدميري مثل البرق 

                                                                                                                                                    

 عاماً  ٕٚق.م عن عمٍر يناىز  ٕٓٚعام  وسبيقور إتوفي  . و بأكثر من عشرين تمثاالً تومجدتو بمد
لمدرسة األبيقورية، إعداد: كامل محمد عويضة، دار الكتب ( مؤسس اٜٜٗٔأبيقور ) .. راجع:

 .ٕ٘-ٕٗالعممية، بيروت، لبنان، الطبعة األولى. ص 
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لصواعق والزالزل والبراكين والمرض، وقد انتقى الظواىر التي تثير خوف اإلنسان، وا
 (ٖ)يا إلى اآللية.وننسبجعل البشر يمما 

، فى طبيعة األشياء" بشكل عام من الطبيعة إلى اإلنسان ة "قصيدبناء يتجو 
أي من تناول طبيعة خمق الكون والعالم والموجودات من الذرات كما ىو الحال في 

، وحواس الكتابين األول والثاني إلى خمق اإلنسان جسًدا وروًحا في الكتاب الثالث
اإلنسان في الكتاب الرابع، ونشأتو وتطوره الحضاري في الكتاب الخامس، ودعوتو 

كما يتجو  إألى عدم الخوف من الظواىر الطبيعية المدمرة في الكتاب السادس.
، الفناءن التكاثر واالذدىار إلى الموت و مبناء قصيدة "في طبيعة األشياء" أيًضا 

عمار الكون عمى يد قوى الطبيعة الخلقة المتمثمة في الربة فينوس في أي من 
استيلل الكتاب األول إلى الموت والدمار المتمثل في طاعون أثينا في ختام 

 الكتاب السادس.
 ُيعتبر لوكريتيوس أوفى وأصدق من قدم فمسفة إبيقوروس فقد أخمص فى
عرضيا عرًضا تاًما وواضًحا، السيما أنو كان مؤمًنا بكل نظرياتو سواء نظرية الذرات 

قارن بين معممو وبين اآللية التي لوكريتيوس  بل إن (ٗ).حساس ....إلخأو نظرية اإل
يعبدىا الناس لخدماتيا الجميمة لمبشر، وخمص إلى أن خدمات معممو لمبشرية أكثر 

ي وردت في األساطير، وعميو فقد رفع معممو إلى مصاف نفًعا من خدمات اآللية الت
 اآللية :

Lucr., DRN5 .8.))… deus ille fuit, dues ,inclute Memmi ,  
 ذائع الصيت" يا ، لقد كان إلًيا، ياميميوس،" لقد كان إلًيا

                                                           
(3) Martin.F.S.,(2001)Lucretius on the Nature of Things. Translated, with Introduction and 

Notes.By. Martin. F.S., London. p. 22. 

والحكم، دراسة وترجمة: جلل الدين سعيد، الدار العربية لمكتاب، ( الرسائل ٜٕٓٓأبيقور ) ((ٗ
 .ٙٚبيروت، لبنان. ص 
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  وليس ىذا فحسب بل يخاطبو بقولو:
Lucr., DRN3 .9.))tu , pater,es rerum inventor, 

 (٘)المكتشف لطبائع األشياء"  ت، ياأبتاه،" أن
والمصدر الرئيس الذى يقدم أوضح فكرة وأشمميا عن المذىب اإلبيقورى ىو بل 
منازع قصيدة لوكريتيوس التى ليا عنوان مؤلف إبيقوروس نفسو " فى الطبيعة " 

مو لدرجة أن وفاء لوكريتيوس لمعممو قد جع المرجع األساسى لفيم اإلبيقورية، وتعتبر
 (ٙ)أحياًنا يترجم حرفًيا أفكاره وصياغتو في أسموب شعري قوي.

حول الطبيعة،  لقد نجح لوكريتيوس فى إنشاء قصيدة تتناول موضوًعا فمسفًيا
ألنو كان يريد أن ينقل إلى روما  مادتيا اليونانية ثوًبا رومانًيا،كما نجح فى أن يكسو 

ل واحترام يمنحو لوكريتيوس لذلك فمسفة معممو دون حذف أو إضافة، ويالو من تبجي
 (ٚ)الذى يتبعو. اإلبيقوري الفكر

وس الكتاب الثالث فى قصيدتو فى طبيعة األشياء بالمديح والثناء ياستيل لوكريت     
وقد سبق أن مجده فى بداية الكتاب األول ألنو أول من َجَرأ  ، عمى معممو إبيقوروس

في اختراق حصون الطبيعة المغمقة. عمى تحدى اآللية، وزاد من شجاعتو أن رغب 
ويسعى لوكريتيوس مثل معممو إلى معالجة النفس من األمراض الناجمة عن الخوف 
ن لم يتمكن من تحقيقو وىو تخميص اإلنسان من  الذى ال مبرر لو. فكان ىدفو نبيًل وا 

من الخوف من اآللية ومن الموت، إذ كان يود أن يقدم لإلنسان اليدوء والسكينة وذلك 
 ار شاعرنا في تفسيره لمطبيعة وقد س ر الطبيعة فى ضوء فمسفة إبيقوروس،خلل تفسي

                                                           

صقر محمد  ( تاريخ األدب الرومانى، ترجمة: محمد سميم سالم، راجعو :ٜٗٙٔد ف. ج. و، ) ((٘
 .ٖٕ-ٕٕ، ص  ٕخفاجة، مركز كتب الشرق األوسط. ج 

(6)Gale. M. R., (2008) Oxford Reading in Classical Studies Lucretius. Oxford University 

Press. New York. P. 69., 

 . 22ص  ( الرسائل والحكم ، سبق ذكره ،ٜٕٓٓأبيقور )

(7) Jacques.L.,and  Liza.B.,(2016)Lucretius and Modernity  Epicuream Encounteros Across 

Time and Disciplines. New York.pp.90-91. 
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من العام إلى الخاص، أي من تفسير طبيعة الذرات التي ُخمق منيا الكون إلى 
اإلنسان، وطبيعة اإلنسان من جسد وروح، ثم كيف تطور اإلنسان من الحياة البييمية 

ا، وكيف أن ابتعاد اإلنسان عن اتباع تعاليم إلى أن بمغ ذروة الحضارة في أثين
إبيقوروس يجعمو مثل المريض النفسي الذي يقبل عمى تدمير نفسو بسبب جيمو 

بالطبيعة التي تتسم  د أولى لوكريتيوس اىتماًما بالًغابطبيعة الظواىر الطبيعية. لق
 ومن بين ما حاولبالغموض والتي يتسبب غموضيا في حيرة اإلنسان وتعاستو، 

والحق أن لوكريتيوس تميز بميزة كبيرة ىي  (ٛ)لوكريتيوس شرح طبيعتو كانت الروح.
حتى  ا مكنو من أن يكون ممتًعا وواضًحاالبراعة الشعرية والتمكن من المغة، وىو م

في أعماقيا فى غوص ، ونجح في ال(ٜ)ن يقوم بشرح أمور صعبة مثل الروحعندما كا
فيو يحاول تعريف الروح، و ي؛ شعر ي والعممطابع اليمزج بين الفى نيج الكتاب الثالث 

ووصف الروح وتكوينيا ومكانيا وحركتيا وتأثرىا بالجسد ومغادرتيا  وارتباطيا بالعقل،
 .الروح عتقاد فى خمودضد اال دليًل  عشرين ما يقرب منعرض و لو وفنائيا، 

 تعريف الروح
وأنيا ذات طبيعة من أعضاء الجسم،  الروح مثل أي عضو إن لوكريتيوس يقول 

 وليذا فيي فانية مثل الجسد، وىو ما يتضح فى أقوالو اآلتية: مادية،
Nunc animam quoque ut in membris cognoscere possis 

esse ….. (Lucr., DRN 3. 117-8) 

                                                           
(8) Francesco.M., (2012) Lucretius and His Sources.A study of Lucretius, De Rerum 

Natura. 1. Berlin. Boston. P.25., Festugiere ,R.,(1946)  Epicure  et  ses dieux ,Paris, P.U.F. 

p. 33. 

من البداية حتى نياية عصر األدب الرومانى  ،(ٕٜٛٔعبد العظيم محمد أحمد عبد الكريم )((ٜ
 . ٔٛٔص ،،القاىرة )مكان النشر؟(شيشرون
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 (10)".ىى أحد أعضاء الجسد آلن يمكنك أن تعرف أن الروح أيًضا"وا
 

quapropter quoniam est animi natura reperta 

atque animae quasi pars hominis, (Lucr., DRN 3. 130-1) 

 قلننا قد توصمنا إلى أن طبيعة كل من العوىكذا حيث إ "
 "، والروح ىى جزء من اإلنسان

 
Haec eadem ratio naturam animi atque animai 

corpoream  docet esse; (Lucr., DRN  3.161-2) 

 يرشدنا إلى أن طبيعة العقل ىذا المنطق ذاتوإن  "
 "؛ والروح طبيعة مادية

 
………, nonne fatendumst 

corporea natura animum constare animamque? 

(Lucr., DRN3.166-7) 

 أال ينبغى عمينا إذن "
 " أن نسمم بأن لمعقل والروح طبيعة مادية ؟

 
quandoquidem natura animi mortalis habetur, 

(Lucr., DRN 3. 831) 

 الروح أنيا فانية " مادةمن المعروف عن  و"حيث إن
 

                                                           

( فى طبيعة ٕٛٔٓوس )يلوكريت عمى كتاب: وسيلوكريت( وقد اعتمد الباحث في ترجمة فقرات ٓٔ)
صلح رمضان السيد، سيدأحمد صادق، مراجعة وتقديم:  جمة: عمى عبد التواب عمى،األشياء، تر 

 .ٔ، طالقومى لمترجمة، القاىرة عبد المعطى أحمد شعراوى، المركز
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يقول عبد المعطى شعراوى إن لوكريتيوس فى الكتاب الثالث حاول أن يبرىن 
ىى أعضاء من أعضائنا تمامًا مثل أطرافنا  anima والعقل animusعمى أن الروح 

لجسد ح وابمعنى أن الرو  ،وأعضاء الجسد، بيد أنو ليس ليا كيان متميز ومستقل
 (ٔٔ) .يعيشان ويموتان مًعا

التى فالذرات  ،رات بيد أنيما مختمفان فى الشكلالجسد والروح يتكونان من التقاء الذف
بموت وىى تخضع لقوانين الذرات ولذلك فالروح تموت  ،الروح أخف وأرق تتكون منيا

 (ٕٔ).ن اليوجد جزاء أو حساب بعد الموتوبالتالى فإنو ل ،الجسد
 :يتيوس أن العقل وحده يجمب السعادة لإلنسان فى قولووأضاف لوكر 

idque sibi solum per se sapit id sibi gaudet, 

cum neque res animam neque corpus commovet ulla. 

(Lucr., DRN 3. 145-6) 

 ،"وىذا العقل وحده ىو الذى يممك التفكير بذاتو ويجمب السعادة لنفسو
 ."سواهو الجسد شيء عندما ال يؤثر فى الروح أ
 

ذا كان لوكريتيوس يقول إن العقل وحده ىو الذى يممك التفكير ويجمب  وا 
 :ح والعقل مرتبطان ببعضيمايؤكد أن الرو ادة لكنو فى أكثر من إشارة السع

Nunc animum atque animam dico coniuncta teneri 

inter se atque unam naturam conficere ex se, 

(Lucr., DRN 3. 136-7) 

 ،أؤكد أن العقل والروح مرتبطان ببعضيما اآلن "
 ومادة واحدة " واحدة وأنيما يشكلن  فيما بينيما طبيعة

                                                           

 .ٔٛص ( فى طبيعة األشياءٕٛٔٓوس )ي( لوكريت(ٔٔ
(،األدب اللتينى فى عصرى ٕٙٓٓعمى عبد التوب عمى ، صلح رمضان السيد )( (ٕٔ

 .ٖٔٓجناس األدبية ، القاىرة ، ص رية وصدر اإلمبراطورية . قراءة فى األالجميو 
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……; facile ut quivis hinc noscere possit 

esse animam cum animo coniunctam,(Lucr., DRN 3.158- 9) 

 وىكذا يمكن ألى إنسان أن يدرك بسيولة "
 "بطة بالعقل ،أن الروح مرت

من خلل تأكيد لوكريتيوس عمى أن العقل والروح مرتبطان يتضح لنا أن لذات 
الجسم سريعة الزوال ولذات الروح دائمة، ولذلك يعتقد أن المذات الروحية والعقمية أكثر 
أىمية من لذات الجسم، فالجسم ال يشعر بالمذة واأللم إال عندما يكون الروح والعقل 

سم ال يممك فى ذاتو ذاكرة وال استباًقا معرفًيا، بل إن العقل ىو الذى موجودان، والج
يتذكر ويتنبأ. ويجب التغمب عمى اآلالم الجسمانية والظروف الخارجية، وليذا فإن 
اإلنسان ال يجب أن يعتمد فى بموغ السعادة عمى ماىو خارجى، بل يجب أن يحصل 

 (ٖٔ)نية.عمى سعادتو من ذاتو حتى ولو كان بو آالم جسما
 وصف الروح وتكوينها

من المعروف أن الحياة تتم بنفخ الروح فى جسد الجنين وىو فى بطن أمو، 
ذا خرجت منو فيو ميت.  ىّ ة فما دامت موجودة بالجسد فيو حَ والروح ىى سر الحيا وا 

ويرى الباحث  ،وغير ذلك فيى أجيزة عاممة بالروحأما أجيزة الجسم من عقل وقمب 
 ل عما تتكون الروح فى قولو: ىى التى جعمت لوكريتيوس يتساءعرفة أن ىذه الم

…… , tunc cum primis ratione sagaci 

unde anima atque animi constet natura videndum, 

(Lucr., DRN  1.130-1) 

 ، من أى شىء           بتفكير عميقبل يجب عمينا أيضًا أن نتفحص  "
 "، تتكون الروح وما ىى طبيعة العقل

 
                                                           

(13) Goodwin.J., (2004) Lucretius. London: Bristol Classical Press.p.64; Johnson. W. R., 

(2000) Lucretius and The Modern World. London.p.98. 
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 وقد أجاب بنفسو عمى ىذا التساؤل من خلل أبياتو اآلتية:
haec quoque res etiam naturam dedicat eius, 

quam tenui constet textura quamque loco se 

contineat parvo, si possit conglomerari, 

quod simul atque hominem leti secura quies est 

indepta atque animi natura animaeque recessit, 

nil ibi libatum de toto corpore cernas 

ad speciem, nil ad pondus: mors omnia praestat 

vitalem praeter sensum calidumque vaporem 

ergo animam totam perparvis esse necessest 

seminibus, nexam per venas viscera nervos: 

quatenus, omnis ubi e toto iam corpore cessit, 

extima membrorum circumcaesura tamen se 

incolumem praestat nec defit ponderis hilum. 

(Lucr., DRN  3. 208-220) 

 ثمة شىء آخر يوضح طبيعة الروح ويظير  "
 ، وكم ىو ضئيل ذلك الحيزكم ىى تتألف من نسيج رقيق

 -مقدورىا أن تتجمع فى مكان وذلك إن كان ب -الذى تشغمو 
 ،ن يحل باإلنسان سكون الموت التامألنو بمجرد أ

 ،الجسدوترحل مادة العقل والروح عن 
 ،لجسد كموظ أن شيًئا ال ينقص من اأن تمح حينئذ يمكنك

 : فالموت يترك كل شىء عمىاء من ىيئتو الخارجية أو من وزنوسو 
 .لحى وحرارة الجسم الدافئةعدا اإلحساس الذى يميز الكائن ا حالو

 وعمى ذلك فإن الروح بأكمميا البد وأنيا تتكون من ذرات
 ،مغل فى الشرايين والمحم واألعصاب، كما أنيا تتغغاية فى الصغر

 ،ما ترحل كمًيا من الجسد كموومن ثم فإنو عند
 فإن اإلطار الخارجى ألعضاء الجسد مع ذلك
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 (ٗٔ)، وال ينقص من وزنو مثقال ذرة. "يحافظ عمى نفسو كامًل 

     
، وأن العالم ولقد اعتقد لوكريتيوس أن الكون يتكون من ذرات تتحرك فى فضاء

وسوف زمن بعيد الماضى منذ  فيبدأت الي لذرات مة من حركة اجكمو وليد صدفة نا
ت واعتقد أيضًا أن األرواح ماىى إال مزيج من الذرا تستمر إلى زمن أبدي سرمدي،

ولذا يجب عمى اإلنسان التحرر من الخوف من  التى سوف تتحمل فى حالة الوفاة
ستجابة الحتياجات الجسد بصورة ال عادة فى متناول يديو وتكمن فى االاآللية فالس

واإلعجاب لمن يحب والعيش معو واالستمتاع العقل لمتأمل مغاالة فييا، وفى تسخير 
؛ أى أنو كان يريد لإلنسان أن يجد فى نفسو القدرة والوسائل الكافية كى يصل إلى مًعا

 (٘ٔ)السعادة التى يتوق إلييا  بعد أن يتحرر من كل تأثير عمى فكره.

 ( من األبيات السابقة : ٕٚٔ-ٕٙٔوقول لوكرتيوس فى البيتين )
 نيا تتكون من ذرات غاية فى الصغر،"وعمى ذلك فإن الروح بأكمميا البد أ "      

 وقولو فى بيتين تاليين:
at quod mobile tanto operest ,constare rutundis 

perquam seminibus debet  perquamque minutis, 

(Lucr., DRN  3. 186-7) 

 غى أن " لكن الشىء )الروح( الذى يتحرك بسرعة فائقة ينب
 "،يتألف من ذرات بالغة اإلستدارة والدقة

 
 مع قول إبيقوروس نفسو : وىو ما يتفق تماًما

(Epicur.,La Lettre d' Epicure a Herodote .63) 

                                                           

 ٕٛ٘-ٕٚ٘. صسبق ذكره ( فى طبيعة األشياء، ٕٛٔٓ( لوكريتيوس )(ٗٔ
(15) Dudley.D.R.,(1960) Civilization of Rome .London.p.188. 
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 )ولطيفة(" غاية فى الصغرارة عن( ذرات ب"الروح تكون فى الجسد )ع
 

(Epicur.,La Lettre d Epicure a Herodote .66) 

 )يعتقد( ىو واآلخرون أن )ذرات( الروح ال تنفصلإنو  بيقوروسإيقول  "
 "دارة وبالغة اإلستنيا تتكون من ذرات صغيرة جدًا )رقيقة جدًا( ا  و 

 
 ."وبالغة اإلستدارة  ذرات الروح تشبو تمامًا الذرات الصغيرة جداً " فإبيقوروس يبين أن 
ُيبين أن كل األشياء مكونة من ذرات غاية فى الصغر  لوكريتوسيضاف إلى ذلك أن 

وىذه الذرات تختمف فى شكميا ووزنيا ال فى كيفيتيا، والروح نفسيا ليست إال ذرات 
ألنو إذا جاء الموت فل  العقاب األخرويوال يجب أن نفكر فى تتفرق عند الموت 

أال نخاف مما نعمم أنو عندما  شعور، ألن الموت ىو نياية الشعور، ومن الحكمة
 ولذا قال: (ٙٔ)،يجيء نكون فقدنا الحس والشعور

Nil igitur mors est ad nos neque pertinet hilum, 
(Lucr., DRN 3. 830) 

 " ،واليقمقنا عمى اإلطلق ،الموت اليمثل لنا شيًئاذلك فإن " وعمى 
 

 وعمى الرغم من أن بعض األشياء مثل الروح تتكون نتيجة اتحاد عدد من
ومتحركة ومن ثم فيى تكون أكثر رقة من األشياء  الذرات قميمة نسبًيا ودقيقة جًدا

ن قابمة عرضية فجميعيا تكو األخرى. ولما كانت جميع األشياء مركبة ىكذا بطريقة 
 شطرىافيما عدا الذرات نفسيا التى ىى من الصغر لدرجة ال يمكن كسرىا أو  لمتفكك

                                                           
(16) Francesco. M., (2012) Lucretius and His Sources.A study of Lucretius, De Rerum 

Natura.1.Berlin.Boston.P.22; Brown. P. M.,(1997) Lucretius, De Rerum Natura III 

warminster. Aris and Philips.p.43. 
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تأخذ منو شيئًا كما قال  وعند رحيميا من الجسد ال (ٚٔ)إلى شيء أصغر منيا.
 لوكرتيوس:

quare etiam atque etiam mentis naturam animaeque 

scire licet perquam pauxillis esse creatam 

seminibus, quoniam fugiens nil ponderis aufert.  

(Lucr., DRN 3. 228-230) 

 "ولذلك أقول مرارًا وتكرارًا إنو بإمكانك أن تدرك أن مادة
 ،العقل والروح تتكون من ذرات بالغة الصغر

 (ٛٔ)حيث إنيا برحيميا ال تأخذ شيئًا من وزن الجسد." 
 

نات ذرات الروح وىو مالم يتطرق و نجد لوكريتيوس بعد ذلك يغوص أكثر فى مك
 ليو غيره فيقول: إ

inter enim cursant primordia principiorum 

                   motibus inter se, nil ut secernier unum 

                   possit nec spatio fieri divisa potestas, 

sed quasi multae vis unius corporis extant.                

(Lucr., DRN  3 262-265 ) 

 بعضال" تتداخل ذرات العناصر)األربعة المكونة لمروح( مع بعضيا   
 أثناء حركتيا، حيث ال يمكن ألحد العناصر أن ينفصل عن العناصر  
 نعزالفة بينيما تمكن قوة العنصر من االاألخرى، كما أنو ال توجد أى مسا 

(ٜٔ)أنيا قوى متعددة بجسد واحد." عن األخرى، ولكنيا تتضافر وك
 

                                                           

. ٘ٚٔ-ٗٚٔص  ،سبق ذكره .( األدب الرومانى ٕٜٛٔعبد العظيم محمد أحمد عبد الكريم )( (ٚٔ
 وكذلك راجع:

Colman.J., (2006) Science and Poetry.A study of Lucretius, on the Nature of things.Boston 

College.p.122. 

 .ٕٛ٘سبق ذكره. ص" فى طبيعة األشياء " ،  لوكريتيوس ( (ٛٔ
 المعنى راجع :. وحول نفس ٕٔٙ" فى طبيعة األشياء " ، سبق ذكره . ص لوكريتيوس ( (ٜٔ

Lucretius, DRN. 3.372-380. 
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تنشأ الحياة من توافقات متنوعة بين العناصر األربعة )اليواء والماء والنار 
بد من وجود تعاون والتراب( التى تكون الروح، فإذا تحمل الجسد تحممت الروح، حيث ال

ولم  فإن الجسد إذا ما مات ن الروح تتكون من ذرات خفيفة جًداوبما أ ،متبادل بينيما
وعمى ىذا يجب أال نخشى الموت طالما أن  حابسًا ليا فإنيا تموت ىى اآلخرى،يعد 

 (ٕٓ) بعده عدم.
مادية تنشأ فى أنو تصاحب حياة اإلنسان روح طبيعية   - Smith)ويوضح )سميث

وتيمك بيلكو؛ وىذه الروح تتألف من ذرات  الجسم وتقوى بقوتو، وتضعف بضعفو،
نما ىى ذرات لطيفة ناعمة مستديرة دقيقة خفيفة ليست كثيفة خشنة كذرات ا ألجسام وا 

والعنصر الرابع ) النار واليواء والريح (  ثلثة منيم فةوىى من أربعة عناصر مختم
وىذا العنصر األخير ىو الذى يقود الحياة العقمية فى  ،يسمى بالجوىر المفكر

 ،يدوء فى اإلنسانوعنصر النار ىو جوىر الشجاعة واليواء ىو جوىر ال ،اإلنسان
والريح جوىر الخوف، والعناصر الثلثة األولى توجد فى اإلنسان والحيوان، وىي 
تنتشر فى جميع الفراغات الموجودة بين ذرات الجسم، أما العنصر الرابع فل يوجد إال 

 (ٕٔ) فى اإلنسان فقط.
الجسم الروح مؤلفة من تجمع أربعة أنواع مختمفة من الذرات، تأتي منيا خصائص و 

وتأتي منو الحرارة،  ارن، واليواء ويأتي منو السكون، والالحي: الَنَفس وتأتي منو الحركة
الحركات اإِلحساسية في  وأخيرًا نوع رابع يأتي منو الفكر الذي يقوم بنشر

 ( ٕٕ)األعضاء.
                                                           

(20) Hutchinson. G.,(2001)"The Date of De Rerum Natura. C Q". 51. p. 152; 

Brown. P. M.,(1997) Lucretius, De Rerum Natura III warminster. Aris and Philips.p.45. 

(21)Smith. M. F., (2001) Lucretius, On the Nature of things Cambridge.p.123. 

(22)Matthew .S. P. J., Metaphor and Argumentation in Lucretius. Royal Holloward 

University of London PhD  Classics.p.198., Shirley .M.L.D.,(1968) Democritus and 

Epicurus : Soul ,Thought, and Theory of Knowledge , The University of British 

Columbia.p.48 
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 وعن حركة الروح وسرعتيا يقول:
atque animam verbi causa cum dicere pergam, 

mortalem esse docens, animum quoque dicere credas. 

quatenus est unum inter se coniunctaque res est. 

principio quoniam tenuem constare minutis                           

corporibus docui multoque minoribus esse, 

principiis factam quam liquidus umor aquai 

aut nebula aut fumus: nam longe mobilitate 

praestat et a tenui causa magis icta movetur; 

 (Lucr., DRN  422-429) 

 "فعندما أتطرق فى حديثى عن الروح عمى سبيل المثال
 كن متيقًنا من أن حديثي ينطبق أيضًا عمى العقل، إلى فنائيا، مشيًرا

 عة واحدة.ما يمثلن شيًئا واحًدا وليما طبيألني
 فى المقام األول حيث إنني قد وضحت أن الروح لكونيا رقيقة

 وأنيا تتكون من جسيمات دقيقة وتتركب من ذرات
 أصغر بكثير من ذرات سائل الماء الجاري

 أو ذرات السحاب أو الدخان وحيث إنيا تفوق ىذه المواد بكثير
 (ٖٕ)فى سرعة الحركة وفى سرعة االستجابة ألدنى قوة دافعة ." 

 
لسابقة أن لوكريتيوس يحاول يتبين لنا من خلل الجزء األخير من األبيات ا

أنيا: أصغر بكثير من ذرات سائل الماء أن يصف الروح ويشبو ذراتيا ب جاىًدا
فى سرعة  وحيث إنيا تفوق ىذه المواد بكثير، لجاري، أو ذرات السحاب أو الدخانا

 الحركة وفى سرعة االستجابة ألدنى قوة دافعة.
ىذا الوصف الذى ورد عند لوكرتيوس من خلل أبيات من الشعر الفمسفي 

ره أن يقتحم تمك األراء ويحتكم إلى ولن يستطيع أى شاعر غي، مستمد من إبيقوروس
                                                           

 .ٕٔٚ. ص ذكرهيوس " فى طبيعة األشياء " ، سبق لوكريت ( (ٖٕ
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وأن يحس بإحساس أعمق نحو أعمال الطبيعة المادية الغامضة المييبة لمروح  العقل
مثل شاعرنا لوكريتيوس ألنو كانت تجيش نفسو بالتعاليم التي غرسيا فيو معممو 

ى الذرية التقريطوس و ديم فمسفةإبيقوروس. من خلل المذىب اإلبيقورى والمستمد من 
قرر أن العالم نتج عن تجمع الذرات التي ُوجدت بالصدفة، وىى تختمف فى الحجم ت

والشكل وتسبح فى الفضاء، واإلنسان مكتوب لو أسباب مقدرة من األزل ال سمطان لو 
عمييا، وكل شيء مخموق من المادة حتى الروح، ويمكن أن تتفكك ذرات المادة، 

 (ٕٗ)فالمادة تفنى، فكل شيء يفنى خل الذرة.
وميما اختمفت اآلراء فإن الفكرة الشائعة عند القدامى وعند المحدثين ىى أن 
إبيقوروس قد اقتبس آراءه عن ديموقريطوس، بغض النظر عما يمكن العثور عميو بين 
الفيمسوفين من فوارق دقيقة واختلفات خفية لدرجة أنو ال يمكن تبينيا إال لمن 

 (ٕ٘).يتفحصيا فحًصا دقيًقا
راءه شعًرا فإنو قد استخدم أيًضا أساليب م من أن لوكريتيوس يصوغ آالرغوعمى 

ديدة لتطوير نثرية مناسبة لممناقشات الفمسفية وىذا ىو ما منح لوكريتيوس فرًصا ع
 (ٕٙ)وىو من أجمل جوانب أسموبو فى الكتابة وأرقيا. ،متعددةتشبييات شعرية ثرية 

 مكان الروح 
وىو  mensأو  animusالعقل  ما ىوتتكون طبيعة النفس من جزئين أحدى

وىى  animaمستقر فى الرأس وعن طريقو نفكر ونحس، والنفس الفعمية )الروح( 
منتشرة خلل الجسد. وىاتان القدرتان ىما ذات طبيعة فانية حيث إن كمييما يتكون 
من أنواع متعددة من الذرات بالغة الدقة. كما أنيما يفنيان ويتبددان بعد الموت، وعمى 

                                                           
(24) Barrow.R.H.,(1960) The Romans. London.pp.153-154;Hadzsits.G.D.,(2006) Lucretius 

and His Influence. Lighting source incorporated. London.p.69. 

 .ٕٙأبيقور الرسائل والحكم، سبق ذكره. ص ((ٕ٘
 . ٛٚ. ص ( لوكريتيوس " فى طبيعة األشياء " ، سبق ذكره(ٕٙ
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الخوف من العقاب فى العالم  ذلك فالموت شيء ال يجب أن نخشاه، وعميو ال يجب
 (ٕٚ).السفمي

وأكد لوكريتيوس عمى أن الروح ليس ليا مكان ثابت ولكنيا تنتشر فى الجسد 
 :كمو في أقوالو اآلتية

cetera pars animae per totum dissita corpus 

paret…….. (Lucr., DRN 3. 143-4) 

 مو "ك الجسد أنحاء فى الروحن م المتبقى الجزء وينتشر" 

 
   ……………………..atque animai 

diffugiant partes  per caulas corporis omnis.   

sed plerumque fit in summo quasi corpore finis 

 (Lucr., DRN  3. 254-256) 

 ذرات الروح تنتشر عبر كل مسام الجسد. " كما أن
 ى سطح الجمد ما يشبو الحدود لحركة الذرات"وغالبًا ما يوجد عم

 
atque animam credit permixtam corporae toto 

suscipere hunc motum quem sensum nominitamus, 

 (Lucr., DRN  3. 351-2) 

 عتقد أن الروح المنتشرة فى سائر الجسد" ويُ 
 تأخذ عمى عاتقيا ذلك النشاط الذي نطمق عميو المشاعر،"

 
quam primordia sentiscant concussa animai 

semina, corporibus nostris inmixta per artus 

(Lucr., DRN  3. 392-3) 

 " قبل أن يبمغ اإلحساس  لذرات الروح
                                                           

(27) Nussbaum.M.C., (1990) "Mortal, immortal, Lucretius on Death and the voice of 

Nature" philology and phenomenological Research.p. 313; James. J.O., (2007) 

Inconsistency in Roman Epic Studies in Catullus, Lucretius,Vergil, Ovid and Lucan. 

Cambridge University press.p.133. 

 



 جمال الدين السيد أبو الوفا

255 
 
 

 المبعثرة في سائر أعضاء الجسد، "
من  ات الروح منتشرة فى كل الجسد مستمدن ذر والحق أن قول لوكرتيوس إ

 يقول :معممو إبيقوروس الذى 

 

(Epicur.,La Lettre d Epicure a Herodote .66) 

 منتشرة تكونقول فإن باقى ذرات الروح  ى"وبدون أ
 ".الذى يحرك السعادة ويجمبيا لمقمب )لمصدر( العقلو الجسد  فى كل

 
 ن الروح تسير عبر مسام جمد اإلنسان فى قولو :ويقول أيضًا إ

Epicur.,Usener.314.)) 

 " أن الروح تسير عبر )مسام( جمد اإلنسان
 وىى )عبارة عن( حرارة دافئة ولطيفة.

 ويوجد بداخل الجسد مادة )الروح( التى تتكون من
 ".لحرارة والريح واليواءا :ثلث

 
تبتعد عن حواس اإلنسان أثناء  كذلك عمى أن ذرات الروح ال لوكرتيوس أكدوقد 

 النوم فى قولو:
et tamen haudquaquam nostros tunc illa per artus 

longe ab sensiferis primordia motibus errant, 

cum correptus homo ex somno se colligit ipse. 

(Lucr., DRN  3. 923-925) 
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 الروح المنتشرة فى كل أنحاء أجسادنا ذرات"عمى أى حال فإن 
 ال تبتعد كثيرًا عن الحواس أثناء النوم،

 وعندما ينيض اإلنسان من نومو فجأة فإنو يستجمع كل قواه )ذرات روحو(."
 

تبتعد عن حواس اإلنسان أثناء النوم مقتبسة  إن قول لوكريتيوس إن الروح ال
يمانو بالفكر اإلبيقورى الذى ُيبين أن األشياء التى تقع عمييا تم امًا من خلل فكره وا 

 المعرفة تنقسم إلى ثلثة أقسام:
األول: المحسات القريبة: وىى كل ما نحسو عن قرب ونستطيع أن نجرى عميو 

 التجربة متى شئنا، والعمم المتعمق بيذا القسم يقينى.
لبعده عن  جراء التجربة عميوى كل ما نحسو وال نممك إالثانى: المحسات البعيدة: وى

 والعمم المتعمق بيذا القسم ظنى.، ناول قدرتنا مثل الكواكب والنجوممت
ُيحس بالحواس الخارجية وىو كل ما تسمك ذراتو إلى الروح سبيل المسام  ال الثالث: ما

 قالجسمية، حيث ال سبيل لمحواس، فتتصل بو الروح مباشرة، ال عن طري
 (ٕٛ)والعمم بيذا القسم يقينى.، اإلحساس الخارجى كغيره

 نفسو القدرة والوسائل الكافية كي كان لوكريتيوس يريد لإلنسان أن يجد فى
وأن ما يصل إلى السعادة التى يتوق إلييا بعد أن تحرر من كل تأثير عمى فكره. 

تبجيل واحترام  معممو إبيقوروس فقط. يا لو من تعاليم يمكن أن يصل بو إلى ىذا ىي
يمنحو لوكريتيوس لتمك التعاليم التي يتبعيا دون أن يغير فييا حرًفا واحًدا، ودون أن 
يقتطع منو شيًئا، أو يضيف إليو شيًئا؛ إنو بيذا ينقل إلى روما فمسفة ذلك اليونانى 

 (ٜٕ)العظيم في أبيى صورة، ودون أن تمسو يد التعديل.
                                                           

(28) Clay.D., (1983) Lucretius and Epicurs. Cornell University press and London.p.97;cf 

also. 

 . ٖٗ( مؤسس المدرسة األبيقورية، سبق ذكره. صٜٜٗٔأبيقور )

(29)O'Keefe.T., (2005) Epicurus on Freedom.Cambridge.p.56. 
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ن العقل وحده لقد قال لوكريتيوس من قبل إن      الروح والعقل مرتبطان ببعضيما، وا 
لك يقول أيًضا إن الروح والجسد ، ونجده بعد ذالذى يممك التفكير ويجمب السعادةىو 
 رتبطان ببعضيما بذرات وبجذور مشتركة إذ يقول :م

Haec igitur natura tenetur corpore ab omin 

ipsaque corporis est custos et causa salutis; 

nam communibus inter se radicibus haerent 

nec sine pernicie divelli posse videntur. 

(Lucr., DRN  3. 324-326) 

 طبيعة)الروح( محفوظة بداخل الجسد كمو،ىذه ال"وىكذا فإن 
 وىى نفسيا تكون حارسة لمجسد وسبب سلمتو؛

 ألنيما )الروح والجسد( يرتبطان ببعضيما بجذور مشتركة،
 (ٖٓ)وفيما يبدو أنيما ال يستطيعان االبتعاد عن بعضيما إال بفنائيما "

 
ارتباط الروح الجسد إال ثوبًا ليا ترتديو، و  الروح ىى األساس فى اإلنسان وما

مكنيا من أداء ميمتيا، وعندما تنعدم ىذه الصمة تتحمل الروح بالجسد ىو الذى ي
لسكينة مرتبة الحكمة إال بعد شعوره باوتتلشى وتتفرق ذراتيا. وال يصل اإلنسان إلى 

م، والروح من ال يتحقق إال بخمو الجسد من اآلالوىذا اليدوء ، وراحة البال
اإلضطرابات، ولذا يجب عمى اإلنسان التحمي بالشجاعة واالعتدال واالكتفاء بالذات، 

حيث  (ٖٔ)فيى تخمصنا من القمق ومن كل اضطرابات النفس التى تعكر صفو حياتنا.
 الجسم يعد ىو الوعاء لمروح، كما قال: إن

crede animam quoque diffundi multoque perire 

ocius et citius dissolvi in corpora prima, 

cum semel ex hominis membris ablata recessit 

                                                           

 .Lucr., DRN  3. 329-332حول نفس المعنى راجع : ((ٖٓ

(31) Gale. M., (2007) Oxford Redings in Classical Studies. Lucretius. Oxford.P.76; 

Clay.D., (1983) Lucretius and Epicurs.Cornell University press and London.p.99. 
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quippe etenim corpus, quod vas quasi constitit eius, 

…………………………………………… 

(Lucr., DRN  3. 437-440 ) 

 صدق أن الروح أيًضا تتبدد وتفنى عمى نحو" 
 أسرع )من السحاب والدخان(، وسرعان ما تتفكك الذرات المكونة ليا،

 بمجرد أن تنسحب وترحل من أعضاء جسم اإلنسان،
 إذ إن الجسد، الذى ُيعد بمثابة وعاء ليا )لمروح(،

" ........................(ٖٕ) 
أصغر بكثير من ذرات الروح وشبو ذراتيا بأنيا  كريتيوسسبق وأن وصف لو 

فى  أو ذرات السحاب أو الدخان، وأنيا تفوق ذرات ىذه المواد بكثير الماء الجارى،
 (ٖٖ)سرعة الحركة وفى سرعة االستجابة ألدنى قوة دافعة.

ثم يعود ويقول يجب أن نصدق أن ذرات الروح تتلشى وتفنى بسرعة أكبر من 
ن، وسرعان ما تتفكك الذرات المكونة ليا من الجسد بمجرد أن ذرات السحاب والدخا

  نسحب وترحل من أعضاء جسم اإلنسان.ت
نتشارىا خارج الجسد يتطابق مع قول إن وصف لوكرتيوس لخروج الروح وا

 إبيقوروس:
…… 

(Epicur.,La Lettre d Epicure a Herodote .63) 

 "أن الروح ...... بعد خروجيا تمامًا )من الجسد( تكون منتشرة )فى اليواء(" 
  

وفيما يبدو أنو يتخيل ما الذى يحدث بالجسد بعد أن تغادره الروح وىو جثة 
يؤكد أن فكرة الموت فى حد ذاتيا  وىذا ما ،حول وال قوة امدة بدون أى حركة الى

                                                           

 . بسيط من : لوكريتوس "فى طبيعة األشياء"، سبق ذكره مع تعديل( الترجمة مأخوذة (ٕٖ
 .ٕٔٚص

(33) cf, Lucretius DRN. 3. 426-429. 
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صير الذى يعقبو بعد ذلك. فالخوف من مصدر خوف لإلنسان بصرف النظر عن الم
أن مصيره الفناء، وفى  يال مًعا، ألن اإلنسان يعمم جيًداالموت متأصل فى العقل والخ

الوقت نفسو ال يعمم متى يأتى الموت وما الذى يحدث بالجسد بعد أن تفارقو 
السيما وأنو يقول إن الجسد اليستطيع تحمل رحيل الروح عنو فيحدث لو  ،(ٖٗ)الروح
 اآلتى:

…….., non, inquam, sic animai 

diseidium possunt artus perferre relicti, 

sedpenitus pereunt convulsi conque putrescunt. 

(Lucr., DRN  3. 341-343 ) 

 "وعمى ىذا أقول إن أعضاء الجسد
 ال تستطيع أن تتحمل رحيل مغادرة الروح عنيا.

 (ٖ٘) تعفن."إذ إنو يبمى بتحممو من الداخل وي
 

يصور ثم بعد ذلك  .فنىسد كما ىو معروف يتعفن ويتحمل ويأى أن الج
الذى تتبعو الروح بعد خروجيا من الجسد وكيفية خروجيا من جسد  الشاعر ما

 اإلنسان فى إشارتين فيقول فى األولى:
nam sine mente animoque nequit residere per artus 

temporis exiguam partem pars ulla animai, 

sed comes insequitur facile et discedit in auras    

et gelidos artus in leti frigore linquit. 

at manet in vita cui mens animusque remansit. 

 (Lucr., DRN. 3. 398-402) 

 تتمكن ذرة واحدة من ذرات "ألنو بدون العقل واإلدراك ال

                                                           
(34) Gale. M., (2007) Oxford Redings in Classical Studies. Lucretius. Oxford.P.77; Gain. 

D. B., (1969) "The Life and Death of Lucreius" Latomus 28. p. 550. 

 ( حول نفس المعنى راجع :(ٖ٘
Lucretius, De Rerum Natura .3.356-358; 3. 561-362;3.797-799. 
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 ولو لحظة واحدة من الوقت  الروح أن تمكث داخل الجسد
 وبرحيل العقل، فإن الروح تتبعو بكل سيولة كرفيقة لو 

 (ٖٙ)وتنطمق فى اليواء وتغادر الجسد البارد عند قشعريرة الموت. "
 ويقول فى الثانية:

nec sibi enim quisquam moriens sentire videtur 

    ire foras animam incolumem de corpore toto 

  nec prius ad iugulum et supera succedere fauces, 

(Lucr., DRN  3. 607-609) 

 "والحق أنو ال يبدو أن أحًدا عند االحتضار يشعر
 بأن الروح تخرج كاممة من الجسد،

 (ٖٚ)،"الحمقوم ثم الفكين وىى كاممةأو ال يشعر بيا وىى تبمغ 
 

فإن وبرحيل العقل " ما ىو معروف إلنو يقول إن تصور لوكريتيوس وفيمو يخالف
يتبع الروح عند خروجيا من  ومن المعروف أن البصر". الروح تتبعو أى تتبع العقل

وىناك علمات تحدث بالجسد بعد خروج الروح منو وىذه العلمات ىى . الجسد
. و، وامتداد جمد وجيو وتيدل صدغيواسترخاء رجمى الميت، وانفصال كفيو، وميل أنف

ت شخوص البصر، أى فتح الجفون وثبات حبة العين إلى ومن علمات تمام المو 
ولمموت أيضًا علمات )مقدمات(  (ٖٛ)أعمى ألن البصر يتبع الروح عند خروجيا،

 متدرجة وىى:
 غشية الموت: والمقصود بيذه  الحالة التى يشخص فييا البصر وال يتحرك. -ٔ

                                                           

 .ٜٕٙ. ص  ( لوكريتيوس: " فى طبيعة األشياء" ، سبق ذكره(ٖٙ
 .ٕٔٛص ( المرجع السابق(ٖٚ
( كتاب الروح ، حققو :محمد أجمل أيوب اإلصلحى ، دارعالم الفؤاد ٕٕٔٓابن قيم الجوزية )( (ٖٛ

 .٘ٔ، ص  ٔلمنشر والتوزيع ، مكة المكرمة،ط
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 بة[ قبل فييا التو حضور الموت: وىى ساعة الغرغرة ] التى ال تُ  –ٕ
 .سكرة الموت: غمرتو وشدتو وىى ساعة االحتضار والمعاناة لنزع الروح من البدن – ٖ
 

عمم بدقة ويقين من أين تخرج الروح من البدن وال كيفيتو، لكن ظواىر يُ ال و 
فتجذب من أطراف البنان  األطراف السفمية  منالنصوص تشير إلى أنيا تخرج أواًل 
ء وتفارقيا الحياة، ولكل عضو من البدن سكرة ورؤوس األصابع فتبرد ىذه األعضا

رؤية ممك الموت )الروح إلى الحمقوم، ىنا تكون الغرغرة والمعاينة ل وكربة، حتى تص
  نسانتنقطع معرفة اإل وعندىا حضور الموت، وىنا( وما ينجم عنو من روع وفزع

يقبضيا ) تخرج الروحتجمع الروح في الصدر وتنتقل الى الحمقوم الناس. وبعد أن تب
 (ٜٖ)فيتبعيا الميت ببصره فيشخص بصره ويبقى كذلك حتى يغمض. (ممك الموت

ويتم  ،والموت صفة سمبية ضد الحياة أى أنيا تقتضى عدم الحس والحركة
الموت بمفارقة الروح لمجسد، وبيذه المفارقة تتوقف أجيزة الجسد كميا وتنتيى 

 ر ذلك من مظاىر الحياة.لعضلت وغيمظاىرىا من تنفس ونبض القمب وتماسك ا
لمحياة، وليس من الضرورى أن تنغص فكرة الموت عمى اإلنسان  فالموت يضع حًدا

ال يمحق بحياتو  حياتو، وأنو يجب عميو أن يواجو الموت بدون خوف وال فزع، وأن
الذى يخيف اإلنسان من الموت؟ ىل ىو الموت نفسو  ويبين ما ،القمق واالضطراب

ا، أم ىو من المصير بعد الموت؟ وىذا المصير ىل ىو مصير من كونو حدثًا مؤلمً 
 (ٓٗ) الجسد الذى تغادره الروح؟ أم ىو مصير الروح والجسد مًعا؟

                                                           

( يسألونك عن الروح ، دراسة وتحقيق: محمد عبد العزيز اليلوى ، ٕٕٓٓفخر الدين الرازى )( (ٜٖ
 .ٜٛمكتبة القرآن ،القاىرة .ص

(40) Barrow.R.H.,(1960) The Romans. London .p.155;Hadzsits.G.D.,(2006) Lucretius and 

His Influence. Lighting source incorporated. London. p.71. 
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سبق يتبين لمباحث أن مفيوم لوكريتيوس عن كيفية خروج الروح  ومن خلل ما
وعن مصير الروح بعد الموت  .ىو إال محض اجتياد من جانبو من جسد اإلنسان ما

 :يقول
Quid dubitas tandem quin extra prodita corpus 

inbecilla foras in aperto, tegmine dempto, 

non modo non omnem possit durare per aevom, 

sed minimum quodvis nequeat consistere tempus? 
 (Lucr., DRN  3. 603-606) 

 اعيا من الجسد" وأخيًرا لماذا يساورك الشك في أن الروح بعد انتز 
 تصير ضعيفة خارج الجسد في اليواء وبل وعاء يحمييا،

 وبذلك فإنيا ليس فقط ال تستطيع البقاء بمفردىا طول الوقت،
 (ٔٗ)بل إنيا أيًضا ال تستطيع أن تبقى بمفردىا لمحظة واحدة "

 
طالما أن الروح تتكون من ذرات فإن ىذه الذرات أنو يريد لوكريتيوس أن ُيبين 

عند موت اإلنسان وعمى ىذا فميس ىناك تفكير فى حياة مستقبمة، ويجب أن  تتناثر
ف من حياة آخرى، فالموت والخو  ،ُتعد ىذه نعمة فيو يحررنا من الخوف من الموت

، وعندما يأتى الموت فمن تشعر بو أليس ىو نياية كل شعور وكل وعى؟ ليس شًرا
   (ٕٗ) نشعر بو عندما يأتى.وعمى ىذا فميس ىناك سبب يدعونا لمخوف اآلن مما ال

الذى يقول   (ٖٗ) من إبيقوروس من الموت بصفة عامة مأخوذة كمًيا وفكرة عدم الخوف
 عن الموت :

                                                           

 .ٕٔٛ. صيعة األشياء" ، سبق ذكره فى طبلوكريتيوس: ( (ٔٗ
 .ٖٗ. ص سبق ذكره  ( مؤسس المدرسة األبيقورية،ٜٜٗٔأبيقور )( (ٕٗ

Johnson. W. R., (2000) Lucretius and The Modern World. London.p.81. 

(43) Peter. A.,(1997) Lucretius and the fears of Death . a  Dissertation Presented  to the 

Faculty of the Graduate School of Cornell University, in Partial Fulfillment of the 

Requirements for the Degree of Doctor of Philosophy.pp.183-184., Shirley .M.L.D.,(1968) 
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(Epicur.,La Lettre d' Epicure a Herodote .81) 

 ،" لماذا نخشى الموت كما لو كان )لمموت ( أية صمة بنا
 " .وونشعر بالخوف من ولماذا نتوقع العذاب األبدى

 
وترشدنا الكتب السماوية إلى أن الروح بعد أن تخرج من جسد اإلنسان فيكون 

وأن ، اء وتدرك لذة النعيم أو الجحيمسمع أحاديث األحيالموت، وأنيا تبقى ذات إدراك ت
 (ٗٗ)مقرىا يختمف بتفاوت درجاتيا عند خالقيا.

 فناء الروح   
تيوس الكتاب الثالث إلى جزئين : الجزء األول يناقش أن الروح كيان مادى يقسم لوكر 

ية زء الثانى يناقش قضالجوفى  ،ون من ذرات بالغة الدقة ومتحركةفيى كأى جسد تتك
عمييا قانون دورة الميلد نيا تتكون من مادة وىى بالتالى يسرى ، إذ إفناء الروح

عمى وجيو نظره  اوعشرين برىانً  اتيوس تسعً يوفى ىذا الجزء يقدم لوكر . والموت
واستخدم الحيل البلغية والعناية الفائقة فى اختيار األمثمة والصور البلغية وكل ىذا 

 (٘ٗ) يمكن انكارىا. يخمق قوة ال
ونفى لوكريتيوس نفًيا تاًما فكرة خمود الروح بعد الموت، وقال إنيا يجب أن 

ثبات أنيا ال ُتعذب  تيمك مع الجسم، والغاية من ىذا النفى ىو التأكيد عمى فنائيا وا 

                                                                                                                                                    
Democritus and Epicurus : Soul ,Thought, and Theory of Knowledge , The University of 

British Columbia.p.62 

 .٘. ص سبق ذكره  ( يسألونك عن الروح،ٕٕٓٓفخر الدين الرازى )( (ٗٗ
، ص ، سبق ذكره(،األدب اللتينىٕٙٓٓعمى عبد التوب عمى ، صلح رمضان السيد )( (٘ٗ
ٖٓٗ . 
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والحق أن ىذه الغاية ال تيدف إلى تحقيق سيادة اإلنسان عمى الطبيعة ، بعد الموت
نما تيدف إلى راحة النفس وسكينتيا، وأن يتخمص اإلنسان من قمق وىيمنتو عمييا ، وا 

النفس واضطرابيا، الناجمة عن خشيتو من عقاب اآللية وعذاب الروح فى العالم 
 :من إبيقوروس الذى يقول والحق أن لوكريتيوس قد نقل ذلك الرأي (ٙٗ). اآلخر

(Epicur.,La Lettre d' Epicure a Herodote .81) 

 تتحقق إال بالتجرد من الخوف  " إن راحة النفس ال
 ذاكراتنا المبادىء العامة لإلشياء " وبشرط أن يحفظ فى

 
ن يثبت فناء الروح، وذكر العديد من اإلشارات ولقد حاول لوكريتيوس جاىًدا أ

 التى تؤكد رؤيتو ىذه، نذكر منيا اآلتى:
ergo dissolui quoque convenit omnem animai 

naturam, ceu fumus, in altas aeris auras; 

(Lucr., DRN  3. 455-456) 

 "وعمى ىذا )فبموت اإلنسان( فإن كل طبيعة الروح تتحمل
 (ٚٗ)ن، وسط تيارات اليواء العالية"وتتطاير كالدخا

 
conturbare animam consuevit corpore in ipso? 

at quaecumque queunt conturbari inque perdiri. 

significant, paulo si durior insinuarit 

(Lucr., DRN  3. 483-485) 

 قد اعتادت أن تربك الروح وىى ال تزال حبيسة داخل الجسد نفسو؟ "

                                                           

 .ٔٗ. صسبق ذكره  ( الرسائل والحكم ،ٜٕٓٓأبيقور ) ((ٙٗ
 .Lucr., DRN  3.574-590( حول نفس المعنى راجع: (ٚٗ
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 عندما تكون األشياء قابمة للرتباك واالحتجازلكن 
 (ٛٗ)فيذه داللة عمى أنيا ستفنى وأنيا ستفقد حياتيا فى المستقبل"

 
scinditur atqui animae haec quoniam natura nec uno 

tempore sincera existit, mortalis habendast. 

(Lucr., DRN  3. 531-532) 

 عمى ىذا النحو، وال تخرجفتت تالروح ت طبيعة)مادة(ن بما أو "
 ".أنيا فانيةجب أن تعرف كميا فى آن واحد، فإنو ي

 
mortalem tamen esse animam fateare necesse, 

(Lucr., DRN  3. 543) 

 "وكذلك يجب عميك أن تعرف أن بموت )اإلنسان( تصبح )الروح( فانية" 
     

يدىا وتطايرىا فى اليواء نجد ومن خلل بعض اإلشارت السابقة عن فناء الروح وتبد
 :تمامًا من أقوال إبيقوروس اآلتيةأنيا مقتبسة 

(Epicur.,La Lettre d' Epicure a Herodote .65) 

 ك أى شخصمبخروج باقى )ذرات الروح( ال يم"
 تبدد )فنى(قد ئ يكون نو يتبدد )يفنى( وكذلك كل شإأى أحساس إذ 

 " .إذ تحممت الذرات المكونة لجوىر الروح
 

                                                           

 .ٕٗٚ. ص" فى طبيعة األشياء " سبق ذكره لوكريتيوس:  ((ٛٗ
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(Epicur.,La Lettre d' Epicure a Herodote .63) 

 الروح بدرجة كبيرة جدًا بحرارة الجسدتمتزج " 
 ،وجد ذراتتوبيذه )الروح(  ،اأيضً وتجذب اليواء معيا بدرجة كبيرة 

 تتحرك ىذه الذرات الصغيرة جدًا )رقيقة جدًا( بسرعة كبيرة
 ،عند خروجيا )من الجسد( وىى تتبدد

 ")تصبح فاقدة لإلحساس( ائ أبدً أى ش وال يبقى منيا
 
ولكن ال  بيقوروس جسم حار لطيف لمغاية تكمن فيو جميع القوىالروح في نظر إو 

الذي يتيح ليا أن تمارس قدرتيا  فيو ،ِإحساسا ِإاّل ِإذا ارتبطت الروح بالجسد يكون
فِإْن تفّرق شمميما تبددت  اىي التي تجعمو حساسً  بالمقابل عمى اإِلحساس كما أنيا

 (ٜٗ) مادية وفانية. ني ِإذِإذ ِإنيا تتكون معو وتنحل بانحللو في، حالرو 
ولقد حاول الباحث أن يعرف الدوافع واألسباب التى جعمت لوكريتيوس يؤكد       

 رؤيتو عن فناء الروح وعن دعوة البشر إلى عدم الخوف من الموت وىى: 
اىتم لوكريتيوس اىتماًما بالًغا بطرد المخاوف من عقل اإلنسان، ومن الموت       

عقاب بعد الموت، وكان ىذا الخوف يمثل أكبر منغص لحياة وبسبب ما قيل عن ال
اإلنسان ومضيع لسعادتو، فإذا ذىب الخوف تخمصنا من أكبر عائق يعوق سعادة 
اإلنسان، وال وسيمة إلى إزالة ىذا الخوف إال بدراسة الطبيعة وفيم نواميسيا، وليذا 

                                                           
(49)Peter. A.,(1997) op.cit .p.183., Shirley .M.L.D.,(1968)  op cit.p.47. 
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بقدر ما  عيًدامن الخوف من الموت أن يعيش سيجب عمى اإلنسان بعد أن يتحرر 
 (ٓ٘)تطيق حياتو القصيرة عمى األرض.

 لم كما يعتقد البعض، فالموت طبًقافالموت ليس شًرا في حد ذاتو وال ىو مؤ 
لنظرية اإلحساس ليس شًرا ألنو انعدام لإلحساس فيو النياية الطبيعية والحتمية لكل 

 (ٔ٘)األشياء.
آللية  فشبح الموت قائم والفكرة السائدة لإلبيقورية ىي التحرر من الخوف من ا

يمكن تجاىميا وألنو الواقع الوحيد الذى يمكن اعتباره  رغم كل شيء ألنو حقيقة ال
مصيًرا محتوًما لكل كائن حي، ولقد أوضح لوكريتيوس أن خشية الموت ىي أصل كل 

 (ٕ٘)االنفعاالت السيئة وكل الرغبات الدنيئة كالحسد والبخل وغيرىا.
خمص النفس البشرية مما يحيط بيا من مخاوف ما كان ىدف لوكريتيوس أن ي

وراء الطبيعة وىى ثلث: الخوف من اآللية، والخوف من الموت، والخوف من 
الجحيم أي ما بعد الموت، إن خوف اإلنسان من الموت جعمو يرغب في الخمود وال 

وع ييتم باألعوام الماضية التي يعيشيا ولكنو يرغب في العيش إلى األبد ويخشى الرج
 (ٖ٘)إلى العدم، ذلك العدم الذى سبق وجودنا

                                                           

( الموت والوجود. دراسة لتصورات الفناء اإلنساني في التراث ٜٜٛٔجيمس. ب. كارس، )( (ٓ٘
المجمس األعمى لمثقافة ، المشروع القومي لمترجمة،  الديني والفمسفي العالمي،  ترجمة : بدر الديب ،

 .ٕٔٗالقاىرة. ص
( الوجيز في تاريخ الموت، ترجمة: محمود منقذ الياشمي، الييئة ٕٗٔٓدوغلس.ج. ديفيس ) ((ٔ٘

 .ٜٖٔالعامة السورية لمكتاب، دمشق. ص
(52) Lucretius, De Rerum Natura.3 .31.,Monica. R. G., (2008) Oxford Reading in Classical 

Studies Lucretius. Oxford University Press. New York. P.35. 

(53) Gale.M., (2001) Lucretius and the Didactic Epic. London Bristol Classical 

Press.p.129; cf.also, 

 . ٗٔٗ.( الموت والوجود ، سبق ذكره ٜٜٛٔس .ب. كارس، )جيم
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وبيذا ال مجال لمخوف من الموت ولمرعب الذى تحدثو فينا فكرة العدم ما دام 
زائًفا وال  لطمع في الخمود طمًعاالموت ال شيء بالنسبة لألحياء أو لألموات، وما دام ا

ن الخمود ممكًنا طائل منو السيما أن الخمود ليس شرًطا ضرورًيا لمسعادة، بل لو كا
 (ٗ٘)لكان سبًبا لأللم والحزن أكثر منو لمذة والسعادة.

إن الموت في رأى لوكريتيوس راحة وأمان لمبشر، لكن َلمْن من البشر، إنو راحة 
كما أن فكره عن ىلك الروح بعد  (٘٘)وأمان لمن كان حًقا شيًخا طاعًنا في السن.

ومم يخاف المرء بعد الموت إذا  الموت ألنيا تقضى عمى كل خوف جنوني من الموت
 (ٙ٘)كان يفنى جسًدا وروًحا؟

الروح في اإلنسان كالوسيط فيما بينيا وبين العالم المادي وذلك من خلل 
الحواس الخمس، كما أن الروح ىي التي تجعل خليا الجسد حٌية وىي التي تجعل 

ىذا الشأن وفى  (ٚ٘)وبيذا فإن كل اإلحساسات صادقة في حد ذاتيا.القمب ينبض، 
 وس:يقول لوكريتي

sic animas intro duxerunt sensibus auctas. 

at neque sorsum oculi neque nares nec manus ipsa 

esse potest animae neque sorsum lingua, neque aures 

auditu  per se possunt sentire ncque esse. 

Et quoniam toto sentimus corpore inesse 

vitalem sensum et totum esse animale videmus, 

si subito medium celeri praeciderit ictu 

vis aliqua ut sorsum partem secernat utramque, 

dispertita procul dubio quoque vis animai 

                                                           
(54) Englert. W., (2003) Lucretius, On the Nature of things.Newburyport Mass. 

Focus.pp.133-134;Gillespie.S., Hardie. P., (2007) The Cambridge Companion to Lucretius. 

Cambridge.p.66. 

 .ٗٗ. ص( لوكريتيوس: " فى طبيعة األشياء "، سبق ذكره (٘٘
،عالم يحتى نياية العصر الذىب يره الحضار و ود ي(األدب اللتينٜٜٛٔأحمد عتمان)( ٘٘(

 .535. ص الكويت ٔٗٔالمعرفة، العدد

 .ٕٙ، ص( الموت والوجود ، سبق ذكره ٜٜٛٔس. ب. كارس )جيم((ٚ٘
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et discissa simul cum corpore dissicietur. 

at quod scinditur et partis discedit in ullas, 

scilicet aternam sibi naturam abnuit esse . 

(Lucr., DRN  3. 630-641 ) 

 " وىكذا إذا كانت األرواح مزودة بالحواس.
 ولكن العيون واألنوف واأليدي ذاتيا ال تستطيع الحفاظ

 عمى وجودىا بمعزل عن الروح، وال يمكن لمسان النطق وال
 –ل عن الجسد بمعز  –اآلذان السمع؛ وكذلك فإن الروح 

 من الوجود.مكن أن تكون ليا حواس وال تتمكن ال ي
 وحيث إننا نشعر أن اإلحساس منتشر في كل أنحاء الجسد،

 ونرى أن الجسد كمو ينبض بالحياة،
 فمو أن قوة ما قطعت الجسد من المنتصف بضربة حادة

 مباغتة حيث تفصل كل جزء عن اآلخر،
 ق إربا ىي األخرى،فل ريب أن طبيعة )مادة( الروح تتمز 

 وتنشطر إلى نصفين مع الجسد،
 لكن الشيء الذي ينفصل وينشطر إلى أجزاء
 (ٛ٘)كفيل بدحض االدعاء بأن طبيعة الروح خالدة. "

يؤكد لوكريتيوس أن حواس اإلنسان وكذلك روحو تنقل لو الواقع بكل صدق 
سان. فكل ما ُيدرك وأمانة وأنيا غير مسئولة عن األخطاء واألوىام التي يقع فييا اإلن

ىو حق وواقع وال يوجد فرق بين القول إن شيئًا ما حقيقي وبين القول إن ىذا الشيء 

                                                           

 .ٖٕٛ-ٕٕٛ. ص ( لوكريتيوس: " فى طبيعة األشياء "، سبق ذكره (ٛ٘
 حول نفس المعنى راجع :و 

Lucretius, De Rerum Natura .3.664-671; 3. 686-700. 
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موجود، فالشيء الحقيقي ىو الشيء الموجود والشيء الخاطئ ىو الشيء غير 
 (ٜ٘)موجود.ال

تأكيد لوكريتيوس عمى نظرية اإلحساس عند إبيقوروس وىو أنو من ىنا يتضح 
في حواسو التي تنقل لو الواقع بكل صدق وأمانة فالحواس ىي  المستحيل أن يشكك

أدوات اإلدراك، واإلحساس يتوًلد عند تلمس اثنين ىما الحاس والمحسوس، سواًء 
أكانت ىذه األحاسيس لمسية أم تذوقية أم بصرية أم سمعية، وال يمكن لإلحساس أن 

س ىي أصدق ما نثق بو يخطأ أبًدا إذ إنو يقوم عمى إدراك مباشر لمواقع. فالحوا
والشك في الحواس عبث إذ كيف سنشك فييا وكيف سندحضيا؟ إن كان ذلك بالعقل 
فاألمر غير ممكن ألن اإلحساس سابق عمى العقل والعقل تابع لو، وعميو فاألحاسيس 
صادقة في حد ذاتيا. ويتساءل أيضًا عن أي شيادة تستحق ثقتنا أكثر من شيادة 

 حواس تخدعنا فيل سيشيد العقل ضدىا وىو الصادر عنيا؟الحواس؟ إذ لو كانت ال
فرضنا أنيا خادعة فإن العقل سيصبح كاذًبا بدوره، وىل لمسمع أن يصحح  ثم لو

البصر أو الممس أو السمع؟ وىل يمكن لمتذوق أن يكذب الممس؟ أم أن الشم ىو الذي 
 (ٓٙ)سيكذب الحواس األخرى؟ أم ىما العينان؟

مادية ألنو عندما نلحظيا وىي تحرك األطراف أثناء النوم  وطبيعة العقل والروح
وتوقظ الجسم من النوم فإن ذلك يحدث بدون لمس الجسد، وليذا فإن العقل والنفس 

يضاف إلى ذلك إذا أصيب الجسد بآلة حادة وقطع  مصنوعين من طبيعة مادية،
في  وحدث إغماء وارتماء عمى األرض واضطراب عقمي، وفى نفس الوقت إرادة

                                                           

 . وراجع أيضًا:٘ٗ. ص سبق ذكره ( الرسائل والحكم ،ٜٕٓٓيقور )أب((ٜ٘
Smith. M. F., (2001) Lucretius, On the Nature of things Cambridge.p.97. 

 
 .ٚٗ. صسبق ذكره  ( الرسائل والحكم،ٜٕٓٓأبيقور ) ((ٓٙ
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ألنو تنقبض لضربات أسمحة  النيوض من داخمو بيذا تكون طبيعة العقل مادية
 (ٔٙ)جسدية:

Praeterea si inmortalis natura animaist 

et sentire potest secreta a corpore nostro, 

quinque, ut opinor, eam faciundum est sensibus 

                          auctam; (Lucr., DRN  3. 624-626 ) 

 "علوة عمى ذلك، لو أن طبيعة الروح كانت خالدة
 وكان بمقدورىا اإلحساس بعد انفصاليا عن أجسادنا،

(ٕٙ)لكان عمينا، كما أعتقد، أن نزعم أنيا مزودة بالحواس الخمس،" 
 

 
فبعد فناء الروح والفقدان المطمق لمجسد من كل إحساس وتحميمو كمًيا وألن ما يتحمل 

حس ىو ال شيء بالنسبة لنا فكذلك ير قادر عمى اإلحساس وألن ما ال يُ يصبح غ
 الموت ال شيء بالنسبة لنا.

 قولو: ويؤكد عمى فناء الروح فى
quapropter neque natali privata videtur 

esse die natura animae nec funeris expers. 

Semina praeterea linquontur necne animai 

corpore in exanimo? quod si lincuntur et insunt, 

haut erit ut merito inmortalis possit haberi, 

partibus amissis quoniam libata recessit. 

(Lucr., DRN  3. 711-716 ) 

 وعمى ذلك فإن مادة الروح تبدو أن ليا يوم ميلد
 خاص، كما أنيا ليست معفاة من الموت.

 رات الروح في جسدعلوة عمى ذلك، ىل تبقى ذ
                                                           

(61) Warren. J., (2004) Facing Death: Epicurus and His Critics. Oxford.p.169; cf. also. 

 . ٙٓٔ. ص سبق ذكره  ( مؤسس المدرسة األبيقورية،ٜٜٗٔأبيقور)
 .ٕٕٛ. ص ( لوكريتوس: " فى طبيعة األشياء " ، سبق ذكره (ٕٙ
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 بالجسد ؟ لو أن بعضيا يبقى ويظل موجوًداالميت أم ال
 االعتقاد في خمودىا، ألصبح من المستحيل تماًما             

 (ٖٙ)حيث إنيا ترحل بعد تضاؤليا نظًرا لفقدىا بعض أجزائيا. "  
 

وأن فناء الروح  من أن لوكرتيوس أظير عمى نحو عمميبالرغم  يقول عمى عبد التواب
ليتخمص  فإنو يدرك أن ىذا غير كافٍ  ،لحواس تتوقف عن العمل بعد الموتكل ا

ولكى يقنع القارئ فإنو يجعل الطبيعة ذاتيا  ،إلنسان من الحزن عمى ترك الحياةا
 :ة البشرية بتتحدث فى نياية الكتاب الثالث مخاط

 " لو أن الحياة الفائتة ممتمئة بالبيجة فإن المرء قد ينسحب
 كأنو ضيف قد شبع واستكفى بعد وليمة .منيا و 

 كانت الحياة تتسم بالحزن واليم ، عمى أية حال فإن
 فمماذا يرغب المرء فى استمرارىا؟ الحمقى فقط

 ىءعيش بأى ثمن ، بالرغم من أنو الشيرجون استمرار ال
 ىء يسير عمى نفس المنوال "جديد فى انتظارىم ، حيث إن كل ش

بشكل عام من الطبيعة إلى اإلنسان، ى طبيعة األشياء" يتجة يذا فإن بناء ممحمة "فبو 
 (ٗٙ) "ومن التكاثر واالذدىار إلى الموت والفناء.، ومن التجانس إلى التنافر

بالرغم من تأثر لوكريتيوس بالمذىب اإلبيقوري إال أنو استطاع ببراعة فائقة أن 
ماجعمو يمقى إعجاًبا ينظم مضمونو الفمسفي التعميمي في قصيدة من الشعر، وىذا ىو 

 (٘ٙ)مستمًرا. بل وىناك من  يرى أنو من أجمل األعمال التعميمية.
                                                           

 . حول نفس المعنى راجع :ٕٚٛ. ص( لوكريتوس: " فى طبيعة األشياء " ، سبق ذكره(ٖٙ
Lucretius, D R N .3.747-749; 3.758-762;769-775. 

 ، ، سبق ذكره (، األدب اللتينى ٕٙٓٓبد التوب عمى ، صلح رمضان السيد )عمى ع( (ٗٙ
 .Lucretius, D R N .3. 940-945. وكذلك راجع :ٖٚٔ،  ٖ٘ٓص  
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المبادئ  كانت الفمسفة اإلبيقورية تيتم بالعموم الطبيعية وتوظيفيا في خدمة
مثمما  األخلقية، وليس الدين أو العقائد. ولقد ظمت مبادئ األخلق اإلبيقورية قائمة،

ية، حتى بعد زوال أصحابيا ذاتيم حتى القرن الثاني ظمت مبادئ األخلق الرواق
الميلدي. وظمت الفمسفة اإلبيقورية منتشرة بفضل المحافظة عمييا من خلل قصيدة 

، ولكن تبرير لوكريتيوس الستخدام الشعر في طبيعة األشياء " لوكريتيوس الخالدة " في
ثو الشعر في الروح من مجال الفمسفة ىو أن الشعر يشبو الدواء لمروح، وأن ما يبع

بيجة يشبو ما يبعثو الدواء في الجسد، فالشعر مثل عسل النحل الذى يدىن األطباء 
 (ٙٙ)بو حافة الكأس الذى يحمل الدواء المرَّ إلى فم الطفل المريض.

أنو ال يوجد سوى إشارات  "في طبيعة األشياء"ومن الملحظ عند قراءة قصيدة 
ت تدور بين أتباع المذىب الرواقي وأتباع المذىب نادرة إلى المناقشات التي كان

لم يكن ييتم بمثل ىذه  اإلبيقوري حول المنيج العممي، ومن الواضح أن لوكريتيوس
 .المناقشات
دفاًعا عن المذىب  لم ينظم أحد من الشعراء الرومان قبمو شعًراالحق أنو و 

 (ٚٙ)تينية.أنو أول من نظم شعًرا فمسفًيا بالمغة اللاإلبيقوري، وربما 
 أنو فى طبيعة األشياء" إال تيوس "يبالرغم من أن شيشرون قد تكفل بنشر عمل لوكر 

 نو ىاجم اإلبيقورية ىجوًما عنيًفا فى مقاالتو الفمسفية ،بل إ لم يشاركو آرائو الفمسفية ،

                                                                                                                                                    
(65) Daniel. M., (2008) The Rhetoric of Explanation in Lucretius' De  Rerom  Natura.  Brill 

.Leiden Boston. P.24.,Francesco. M., (2012) Lucretius and His Sources.A study of 

Lucretius, De Rerum Natura. 1. Berlin. Boston.p.57. 

 .ٜٓ. ص ( لوكريتيوس: " فى طبيعة األشياء "، سبق ذكره (ٙٙ
( الفمسفة الرواقية ، مطبعة لجنة التأليف والترجمة والنشر ، القاىرة . ٜ٘ٗٔ(عثمان أمين، )(ٚٙ
 .ٕٙص
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ىو ما جعل ىذا المألوف فى عرض األفكار اإلبيقورية  ولعل اإلطار الشعرى غير
 (ٛٙ) .تيوسيلوكر ىو الذى حث شيشرون أن ينشر عملو العمل فريًدا 

 
 النتائج المستخمصة من البحث:

 :يقول الحق سبحانو وتعالى فى كتابو العزيز -
وُح ِمْن َأْمِر َربِّي َوَما ُأوِتيُتم مَِّن اْلِعْمِم ِإَّلا َقِميًلا   وِح  ُقِل الرُّ َوَيْسأَُلوَنَك َعِن الرُّ
 هلل وىو وحده الذى يعمم سرىا وتكوينيا إذن فالروح من أمر ا (ٜٙ))58)

ىى محض تفكير إن رؤية لوكريتيوس لمروح وتصوره عنيا ف وعمى ىذا
وتصوره عن وصف الروح  ،رؤيتو ليا كانت عما يدور بمخيمتوواجتياد منو ف

وتكوينيا ومكانيا فى جسد اإلنسان وخروجيا وانتشارىا فى اليواء بعد خروجيا 
ه التصورات مستمدة من معممو إبيقوروس كما وضح من الجسد وفنائيا كل ىذ

 ن بعض إشارات إيبقوروس اليوناينة.م
 سممن أعضاء الج عضو أي مثل ذات طبيعة ماديةلوكريتيوس الروح عند   -

مكانية علجيا منو. وألنيا تتكون من  ومن ثم إمكانية تعرضيا لممرض وا 
 .الجسد تفنى بموتفيي  ذرات كالجسد،

ارتباط الروح في اإلنسان وما الجسد إال ثوًبا ليا ترتديو، و الروح ىي األساس  -
بالجسم ىو الذي يمكنيا من أداء ميمتيا، وعندما تنعدم ىذه الصمة تتحمل 

 الروح وتتلشى وتتفرق ذراتيا. 

                                                           

، ص  ، سبق ذكرهاألدب اللتينى  (،ٕٙٓٓب عمى ، صلح رمضان السيد )عمى عبد التو ( (ٛٙ
ٕٜٜ . 
 ٘ٛسورة اإلسراء ،اآلية ( (ٜٙ
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البعث والحساب نفى نفًيا تاًما فكرة لوكريتيوس تناولو لموضوع الروح ليوظف  -
ار التي كانت تؤرق الكثير من الرومان وىي من األفكوالعقاب بعد الموت، 

 وتقض مضاجعيم، والتي كانت تبثيا أساطير العذاب األبدي.
فيما يتعمق بيدفو التعميمي، فيو يريد أن يحرر الناس  كان لوكريتيوس واضًحا -

كان يريد و  ،من الخوف من اآللية ومن الموت ومن العقاب فيما بعد الموت
 اء إن ىي إال أمور طبيعية ومؤقتو.أن يجعل الناس تدرك أن كل األشي

كان ىدف لوكريتيوس محدد من نظم القصيدة فطبقًا لو كانت الشرور التي  -
أصابت المجتمع الفاسد سببيا االعتقاد في الخرافات والخوف من اآللية 
والذى بسببو يشعر الناس التعساء أنيم غير قادرين عمى النضال من أجل 

يوس مقتنًعا أنو إذا ما اجتثت ىذه الشرور لقد كان لوكريت صالحيم العام.
انفتحت أمام الشعب أبواب المستقبل السعيد وليذا الغرض كتب الشاعر 

من األفكار الدينية التي تفسد  خمص البشريةن يقصيدتو، وكان كل ىمو أ
 .عمييم التمتع بحياتيم الدنيا

مو يتضح من البحث مدى التزام لوكريتيوس في نقل تعاليم معممو وممي -
 إبيقوروس، وذلك رغم قمة الشذرات التي وصمتنا منو في موضوع الروح.

يرفض الشعر الرتباطو ، الذى نى لوكريتيوس لممذىب اإلبيقوريبالرغم من تب -
إال أنو استطاع ببراعة فائقة أن ينظم مضمونو الفمسفي التعميمي باألساطير، 

، حتى من أعداء ًرافي قصيدة من الشعر، وىذا ىو ماجعمو يمقى إعجاًبا مستم
 . اإلبيقورية مثل شيشرون
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