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Abstract 

The image of Epicurus evolves at Lucretius 

Lucretius was a lover of Epicurus and one of the most adherents of 

Epicurean doctrine and epicurean ideas. He is the mentor of the nature of 

things. Morevoer, Lucretius is more complete and truthful than Epicurus's 

philosophy. Epicurean is the undisputed poem of Lucretius, his poem "De 

Rerum Natura", which has the title of Epicurus himself "in nature" and is 

the fundamental reference to the understanding of the Epicurean ideas. The 

fulfillment of Lucretius to his teacher sometimes made him translate his 

ideas literally, although he could write poetry and the strength of his hair 

style. Lucretius succeeded in creating a poem on a philosophical subject 

about nature.In wearing a Greek garment,  Lucretius wanted to convey to 

Rome the philosophy of his teacher without deletion or addition. 

Lucretius spoke of Epicurus in many places in his six books. The House 

(1042) of the third book is the only house in which Lucretius mentions the 

name Epicurus directly in the whole poem. He has always praised Epicurus' 

virtues and virtues in the beginnings of his books except for the second and 

fourth books. In addition, Epicurean and epicurean ideas can be identified 

through the Epicurus Epistles of Herodotus, Phytocalas and Menese, as well 

as basic judgment and Vatican rule. 

   Lucretius spoke of Epicurus at three stages, the first phase of the first 

book, where Epicurus represents "Graysian" (Graius homo, 66) as a man 

representing his compatriots in the task of standing up to the gods and 

overcoming false religious beliefs. The second stage of the third book 
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representing him as the spiritual father of them (tupateres, 9), offering his 

teachings with compassion (patria ...... praepta, 9f.); the Roman father is the 

basis of authority. The third stage comes in what we call Epicurus' 

"deification" in the form of confirmation in the beginning of the fifth book, 

"Deus illefuit, deus, 8." The word deus represents the height of the 

escalation in the praise, which began with homo in the first initiation, and, 

then, the father (pater) by the initiation of the third book. 

 الممخص العربي
ن أشد المعتنقين لممذىب من المعروف أن لوكرتيوس كان من المحبين إلبيقوروس, وم

فيو معممو ومرشده لطبيعة األشياء, وُيعتبر لوكرتيوس أوفى  ولألفكار اإلبيقورية, اإلبيقوري
والحق أن  ,وأصدق من قدم فمسفة إبيقوروس فقد أخمص فى عرضيا عرضًا تامًا وواضحاً 

المصدر الرئيس الذى يقدم أوضح فكرة وأشمميا عن المذىب اإلبيقورى ىو بال منازع قصيدة 
 ليا عنوان مؤلف إبيقوروس نفسو " فى التيطبيعة األشياء  أال وىى قصيدتو " فيلوكرتيوس 

لفيم اإلبيقورية, لدرجة أن وفاء لوكرتيوس لمعممو قد جعمو  الطبيعة " وتعتبر المرجع األساسي
لقد نجح لوكرتيوس  أحيانًا يترجم حرفيًا أفكاره رغم تمكنو من كتابو الشعر وقوة أسموبو الشعرى.

تتناول موضوًعا فمسفًيا حول الطبيعة, كما نجح فى أن يكسو مادتيا اليونانية فى إنشاء قصيدة 
ثوًبا رومانًيا, ألنو كان يريد أن ينقل إلى روما فمسفة معممو دون حذف أو إضافة, ويالو من 

 . الذى يتبعو اإلبيقوري تبجيل واحترام يمنحو لوكريتيوس لذلك المعمم ولمفكر
 بدأتحدث لوكرتيوس عن إبيقوروس في قصيدتو في مواضع عديدة خالل كتبو الستة , فقد 

 الثانى والرابع. باستثناء الكتابينفي استيالالت كتبو  تغنى بمميزات إبيقوروس وفضائموال
إبيقوروس  اسم فيو لوكرتيوس ذى يذكرال( من الكتاب الثالث ىو البيت الوحيد 2401والبيت )  

 في القصيدة كميا .مباشرة 
حيلث فلي الكتلاب األول قسم لوكرتيوس حديثو عن إبيقوروس إلى ثالث مراحلل , المرحملة األوللى  

, كإنسللان يمثللل مواطنيللو فللي ميمللة  (Graius  homo , 66)يمثللل إبيقللوروس "رجللل إغريقللي" 
فلللي المرحملللة الثانيلللة و  , الوقللوف فلللي مواجيلللة اآلليلللة والتغملللب عملللى المعتقلللدات الدينيلللة الخاطئلللة

, يقلدم تعاليمللو  (tu pateres, 9)بمثابلة األب الروحلي ليللم  حيللث يمثملواسلتيالل الكتلاب الثاللث 
األب الرومللاني ىللو أسللاس السللمطة . وتلل تي  أن إذ؛  (.patria……. praecepta, 9f)برأفللة 

المرحمة الثالثة بما نطملق عميلو "ت ليلو" إبيقلوروس بصليغة الت كيلد فلي اسلتيالل الكتلاب الخلامس " 
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ذروة التصعيد فلي الملد، ,   deusتمثل كممة  .(deus ille fuit, deus, 8) كان إليًا, اليًا بحق " 
 . باستيالل الكتاب الثالث (pater)ألول , ثم األب باالستيالل ا (homo)الذى بدأ اإلنسان 

 مقدمة   
 بؿ إنو, يف أشد المعتنقيف لممذىب اإلبيقور مف المعروؼ أف لوكرتيوس كاف م
 (1).اا تامً فقد أخمص فى عرضيا عرضً  ,أوفى وأصدؽ مف قدـ فمسفة إبيقوروس

ورى ىو ببل منازع الذى يقدـ أوضح فكرة وأشمميا عف المذىب اإلبيق المصدر الرئيسف
التى تحمؿ عنواف "  De Rerum Natura -" فى طبيعة األشياء  قصيدة لوكرتيوس

المرجع األساسى  ( وتعتبرì úοمؤلؼ إبيقوروس نفسو " فى الطبيعة " )
 اا ينقؿ أفكاره حرفيً لوكرتيوس لمعممو قد جعمو أحيانً  , لدرجة أف وفاءلفيـ اإلبيقورية

 (2)ا.غـ أنو قد صاغ ىذه األفكار شعرً ر 
, كما فًيا حوؿ الطبيعةلقد نجح لوكرتيوس فى إنشاء قصيدة تتناوؿ موضوًعا فمس

ما , ألنو كاف يريد أف ينقؿ إلى رو مادتيا اليونانية ثوًبا رومانًيانجح فى أف يكسو 
تيوس لذلؾ حذؼ أو إضافة, ويالو مف تبجيؿ واحتراـ منحو لوكر فمسفة معممو دوف 

 (3).يتبعو يالذ اإلبيقوري ولمفكر ,المعمـ
ألنشودة شعرية  اوروس موضوعً تيوس أوؿ مف جعؿ مف مذىب إبيقكاف لوكر 

(Carmen) ا  جديرً سفة العزلة يأمؿ فى أف يصبح رجبًل فبيذه القصيدة كاف رسوؿ فم
, السيما وأف ىذا العمؿ ية عظيمة بيف شعراء األدب البلتين, وأف يحظى بمكانبالشيرة

                                                           
( الرسائؿ والحكـ, دراسة وترجمة: جبلؿ الديف سعيد, الدار العربية لمكتاب, 2009أبيقور ) ((1

 .76بيروت, لبناف. ص 
(

2
) Gale. M. R., (2008) Oxford Reading in Classical Studies Lucretius. Oxford  

               University  Press. New York. P. 69., 

 .25( الرسائؿ والحكـ, المرجع السابؽ . ص 2009أبيقور )
(

3
)Jacques.L., and  Liza.B.,(2016)Lucretius and Modernity  Epicuream  

            Encounteros Across Time and Disciplines. New York.pp.90-91. 
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  ,فى قالب شعرى الروماف ثقفيفلمم يييدؼ إلى شرح المذىب اإلبيقور  يالشعر  يالفمسف
بني جمدتو في اتباع ىذا المذىب إقناع  أحد وسائؿُيعد  الشعر وسحره جماؿإذ إف 
 (4) .الفمسفي

مييا فباإلضافة إلى صعوبة يتغمب عكانت ىناؾ صعوبات وجب عمى الكاتب أف 
كثير مل البلتينية المغةأخرى وىي افتقار صعوبة  اكانت ىناؾ أيضً  ضموف الفمسفي,الم

مفردات والتعبيرات التى تعبر عف الكممات العممية التى تدور بمخيمتو ولذا كاف مف ال
  (5).أف يخمؽ لغة فمسفية شعريةالبد لو مف 

, في مواضع عديدة خبلؿ كتبو الستة في قصيدتوتحدث لوكرتيوس عف إبيقوروس 
 باستثناء الكتابيففي استيبلالت كتبو  دأب التغنى بمميزات إبيقوروس وفضائموفقد 

  (6)الثانى والرابع.
 الكتاب االول

ينوس فى حوالى تسعة وأربعيف لربة فإلى ابتياؿ بعد الثناء واالو فى الكتاب األوؿ 
خمسة عشر  يفى حوال( 7)ميوسموراعيو األدبي , ثـ مخاطبة صديقو (49-1ا)بيتً 

                                                           
(

4
)Monica. R.G.,(2008) Oxford Reading in Classical Studies Lucretius.Oxford  

                  University  Press.New York. P.70-71.   

(
5
)Daryn.L., Morrison.A.D., Alison.S.,(2013) Lucretius: Poetry, Philosophy,  

                Science. Oxford University Press.p. 19. 
 .بيقورأىذا باستثناء إشارات صغيرة في الكتاب الرابع تتحدث عف مفيـو المذة كما وردت عند  ((6
النبيؿ والصديؽ العزيز لموكرتيوس, والذى يوجو النصائح  لو   (G.Memmius)جايوس مميوس  ((7

مف خبلؿ قصيدتو, وىو روماني مف طبقة الفرساف حقؽ لنفسو شيرة بسبب ببلغتو وموىبتو 
 (Bithynia)ؽ.ـ, وبعد ذلؾ حاكـ عمى بيثينا  58الشعرية, عمؿ كنقيب لمعامة ثـ برايتور عاـ 

الوالية اتيـ بالرشوة ونفى إلى أثينا عمى الرغـ مف  فى أسيا الصغرى وأثناء ىذه  ؽ.ـ 57عاـ 
 أف محاميو الذى تولى الدفاع عنو كاف شيشروف ... راجع:

 Marsh, J.,(2001) Cassell's Dictionary of Classical Mythology. Cassel and  

              Company. London. . p.266.    



 

 جمال الدين السيد أبو الوفا 

04 
 
 

كما يقوؿ  rationem)  (veramفمسفة إبيقوروس بالفمسفة الحقيقية ا( واصفً 65-50ا)بيتً 
 في البيتيف التالييف:

                 quod superest, vacuas auris animumque sagacem       

                 semotum a curis adhibe veram ad rationem, 

Lucr., DRN 1. 50-51)) 

 ا واعيً ا صاغية وعقبًل أذانً  ي" أما ما يتبقى فيو أف تعط                
 " (8)مف اليمـو إلى الفمسفة الحقيقية, اخاليً 

 : ابيقوروس في حوالى أربعة عشر بيتً بعد ذلؾ يشرع في حديثو عف معممو إ
primum Graius homo mortalis tollere contra 

est oculos ausus primusque obsistere contra; 

quem neque fama deum nec fulmina nec minitanti 

murmure compressit caelum, sed eo magis acrem 

inritat animi virtutem, effringere ut arta   

naturae primus portarum claustra cupiret. 

ergo vivida vis animi pervicit et extra 

processit longe flammantia moenia mundi 

atque omne immensum peragravit mente animoque, 

unde refert nobis victor quid possit oriri,  

quid nequeat, finita potestas denique cuique 

qua nam sit ratione atque alte terminus haerens. 

quare religio pedibus subiecta vicissim 

opteritur, nos exaequat victoria caelo. 

Lucr., DRN 1. 66-79)) 

 عمى أف يرفع  جسور يرجؿ يوناناجترأ  فى البداية" 
 ضد المعتقدات وكاف أوؿ مف تصدى ليا (9)عينيو البشريتيف
 لـ ترىبو شيرة اآللية وال الصواعؽ يوىو الذ

                                                           
                                     .Lucr., DRN .5 .1117 حوؿ نفس المعنى راجع أيًضا : ((8
بمعنى )الفاني( (mortalis) ( استخداـ لوكرتيوس لمشكؿ القديـ لكممة 66يبلحظ فى البيت رقـ ) ((9

 تصؼ العينيف   (mortalis-e) وىي مف الصفة (mortales) مذكر جمع  مفعوؿ بو واألصؿ 
   ( (oculos. 
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 , ووعيدىا بؿ فجرت فيو بدرجة كبيرةوال أعاقتو السماء بتيديدىا
 الشجاعة العظيمة لعقمو حيث كاف أوؿ مف أراد أف يحطـ             

 المزاليج المحكمة ألبواب الطبيعة.
 ,د سادت قوة عقمو المفعمة بالحياةوعمى ذلؾ فق
 اآلفاؽ المشتعمة لمعالـ فيما وراء اوذىب بعيدً 

 ,ـ( البلمتناىى كمو بفكره وشجاعتوحيث اخترؽ )العال
 ومف ىناؾ حمؿ إلينا النصر وعاد ليخبرنا عف كؿ ما يمكف           

 .ال يمكف أف يكوف )في العالـ( وما أف يكوف لو وجود
 ختصار كيؼ أف لكؿ شيء قوة محددة بحساب ونياية محددة بعمؽباال

 ,صبحت تطأه األقداـأيؼ انيزمت المعتقدات بفكره وكيؼ ا كوىذا يوضح لن
 .")آلية( السماء لقد جعؿ )ىذا الرجؿ( بانتصارنا نقؼ عمى قدـ المساوة مع

البشػػر  إنسػػاف مػػف بأنػػونجػػد أنػػو وصػػفو  كممػػات لوكرتيػػوس عػػف إبيقػػوروس نػػاحممإذا 
تصػدى لممعتقػدات الدينيػة الباليػة,  أوؿ مػف فيػو ارةالجسػي, بيد أنو يتمتػع بػالجرأة و الفان

رؽ أبػػػػواب أف يختػػػػفػػػػي وزاد مػػػػف شػػػػجاعتو رغبتػػػػو  ,اآلليػػػػة يوأوؿ مػػػػف َجػػػػَرأ عمػػػػى تحػػػػد
, ولػػػـ يشػػػعر المػػػزاليج المحكمػػػة ألبػػػواب الطبيعػػػة, فيػػػو أوؿ مػػػف حطػػػـ الطبيعػػػة المغمقػػػة
لػػػـ يخػػش آليػػػة السػػػماء, إذف  فيػػو ,اليػػة ومػػػا يقػػاؿ عنيػػػا وال مػػف عقابيػػػبالرىبػػة مػػػف اآل

قػدات , ونػتج ذلػؾ مػف تفجيػر ثػورة فػي داخمػو ضػد المعتفيو ال يعترؼ بفضػميا يتالوبال
 ,يوفكػػره السػػديد المنطقػػ والخرافيػػة واآلليػػة وأسػػاطيرىا, وذلػػؾ بفضػػؿ قػػوة ورجاحػػة عقمػػ

وبيذا يصور إبيقوروس ىنا بطبًل مػف أبطػاؿ المبلحػـ يقػؼ بثبػات فػى مواجيػة خصػمو 
 بوقوفو في وجو الخزعببلت الدينية .

تيوس ىنا مجاز جدير بالذكر فمف ناحية فإنو يشبو إبيقوروس بأنو خدـ لوكر است
. مف شقائيا يحرر البشرية التعسة أراد أفبروميثيوس فيو الذي البطؿ األسطوري مثؿ 
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 vis)تسمح بقوة الروح  يصورة الفيمسوؼ الذي  و يصور معممو فيومف ناحية أخرى فإن
animi,72)  ياذة لإلامبطؿ الممحمي في لىوميروس تصوير تعد صورة منقولة مف وىي
خصمو ويحدؽ فيو  , فالبطؿ عند بداية النزاؿ ينظر إلىمبارزة فرديةفي عند دخولو 

 كبطؿ مف أبطاؿ المبلحـ,إبيقوروس لوكرتيوس صور .  وىكذا فإف بعينيو بكؿ ثبات
كاف أوؿ مف تجاسر عمى النظر في وجو خصمو وىو الخرافات الدينية ووقؼ فى ف

المعتقدات  اجترأ عمى أف يرفع عينيو البشريتيف ضدو ( 67-66األبيات )مواجيتيا 
ويظير ىذا المجاز النغمة الممحمية والبطولية التي أراد , وكاف أوؿ مف تصدى ليا

يقوروس . وىذا التحدي مف جانب إبأف يضفييا عمى قصيدتو التعميمية لوكريتيوس
 يد بو لوكرتيوس لمقوؿ في الكتب التالية أف فضؿ معممو عمى البشرية يجعمويم

 (10) .حرر البشر مف الكثير مف المعاناةحيث إنو قد  ,كإلو امعبودً أف يصبح  يستحؽ
ف لوكرتيوس قد شبو ىجوـ إبيقوروس عمى المعتقدات الدينية إويمكف القوؿ 

, فمثمما طرد جوبيتر جيؿ التياتفو  األوليمبوس آليةدار بيف الذى  بالصراعالخاطئة 
ومعو اآللية األخرى التياتف بواسطة الصاعقة التي تغمب بيا عمى المردة في 

إبيقوروس يطرد المعتقدات الدينية الخاطئة. وعمى ىذا النحو قير فإف األسطورة, 
كرونوس أورانوس, وقير زيوس المارد إبيقوروس آلية األوليمبوس, مثمما قير 

  لظمميماكرونوس. لقد كانت ىزائـ كؿ مف أورانوس وكرونوس جزاًء عاداًل 
  .(11)واستبدادىما, وأقاـ زيوس حكمو بتوطيد العدالة

أى  ,إلى ما وراء آفاؽ العالـ ابفكره بعيدً  قد حمؽنو إ( 73فضبًل عف قولو في البيت )
شأنو شأف مف  ,حصوف السماء المقدسة الممنوع اإلقتراب منيا أو حتى الحديث عنيا

                                                           

 يعصر  يف ي(, األدب البلتين2006د ), صبلح رمضاف السي يعبد التوب عم يعم (10)
 .  308. صرية وصدر اإلمبراطورية . قراءة فى األجناس األدبية , القاىرة الجميو 

)
11

 ( Duban. J. M., (1979) "Ratio divina mente coorta and the Mythological  

            Undercurrent in the Deification of Epicurus", Prudentia 11. p. 56 . 
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 نجح في العودةولكف بطمنا إبيقوروس  ,عميو تغمبصعب اليليصارع بطؿ ضخـ ذىب 
  :عميو امنتصرً 

 ومف ىناؾ حمؿ إلينا النصر وعاد ليخبرنا عف كؿ ما يمكف"        
 (76-75) ".ال يمكف أف يكوف )في العالـ( وماأف يكوف لو وجود 

عف  ييدعو البشر إلى التخم يوكرتيوس مف خبلؿ المذىب اإلبيقور إف لكف القوؿ موي
وأف اآللية ليس ليا سمطاف عمى البشر وأف كؿ أعماؿ البشر  ,الخوؼ مف اآللية

لقوؿ بأف أمور الكوف , فييدؼ إلى القضاء عمى الخزعببلت بارة عمييـ مف األزؿمقد
الحوؿ ليـ  يفنحف كبشر متساويف مع اآللية الت, وبيذا قوانيف الطبيعةوفًقا ل تسير آلياً 

  الفقرة:عمى ذلؾ قولو في نياية  اوالقوة وتأكيدً 
 األقداـ اصبحت تطأىأيؼ انيزمت المعتقدات بفكره وكيؼ وىذا يوضح لنا ك" 

 (79-78) ."السماء )آلية( مى قدـ المساوة مع)ىذا الرجؿ( بانتصارنا نقؼ علقد جعؿ

 , وقد قاليا لوكرتيوس صراحة في قولو:ذا يجب أف نعيش ونحيا مثؿ اآلليةوعمى ى
ut nihil inpediat dignam dis degere vitam.  

Lucr., DRN 3. 322)) 

 ".حياة جديرة باآلليةوال يوجد ما يمنعنا مف أف نحيا " 
عند  العبارة نفسياا نجد مف كممات معممو فإنن اوبما أف لوكرتيوس ينقؿ حرفيً 

 :  إبيقوروس
δήζῃ δὲ ὡο ζεὸο ἐλ ἀλζξώπνηο. 

Ep. ad Men.135,7-8)) 

 " سوؼ تحيا كإلو بيف البشر ".
 , وبػذلؾ فػإف مػف يػتمكف مػف بمػوغمعقػؿإلبيقوروس فإف اآللية تتمتع بصػفاء تػاـ ل افطبقً 
 .لتاـ لمعقؿ يمكف مقارنتو باآلليةالصفاء ا ىذا
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ومما يدلؿ عمى كثرة اقتباسات لوكرتيوس مف إبيقوروس أقوالو السابقة فى البيت 
 يقوؿ فيو إف الذي( 74, وفى البيت )ةيفمسفة إبيقوروس بالفمسفة الحقيق( بوصفو 51)

ا مف خطابات ف مأخوذتاف كميتً االعبارتف, كمو ياخترؽ )العالـ( البلمتناىإبيقوروس 
 :إبيقوروس لييرودوت

πίθνπξνο Ἡξνδόηῳ ραίξεηλ. 

Τνῖο κὴ δπλακέλνηο, ὦ Ἡξόδνηε, ἕθαζηα ηῶλ πεξὶ θύζεωο  35.2 

ἀλαγεγξακκέλωλ ἡκῖλ ἐμαθξηβνῦλ κεδὲ ηὰο κείδνπο ηῶλ ζπλ- 

ηεηαγκέλωλ βίβινπο δηαζξεῖλ ἐπηηνκὴλ ηῆο ὅιεο πξαγκαηείαο 

εἰο ηὸ θαηαζρεῖλ ηῶλ ὁινζρεξωηάηωλ δνμῶλ ηὴλ κλήκελ ἱθα-35.5 

λῶο αὐηνῖο παξεζθεύαζα, ἵλα παξ' ἑθάζηνπο ηῶλ θαηξῶλ ἐλ          

ηνῖο θπξηωηάηνηο βνεζεῖλ αὑηνῖο δύλωληαη, θαζ' ὅζνλ ἂλ 

ἐθάπηωληαη ηῆο πεξὶ θύζεωο ζεωξίαο.  

(Epicur., La Lettre d Epicure a Herodote .35.1-8) 

 ." مف إبيقوروس إلى ىيرودوت, تحية طيبة
 ىيرودوت, مطالعة كؿٌ  يعمى العديد مف األشخاص, ياعزيز  نو يتعٌذربما أ

 ,المستفيضة فحًصا دقيًقا يكتبتو عف الطبيعة وفحص مؤلفات ما
 ةالرئيس يذاكرتيـ أفكار حتى يحفظوا في  يقد ألفُت ىذا الموجز لكامؿ فمسفتفإنني 

 وحتى يسيؿ عمييـ الرجوع إلييا في كؿ مناسبة وكمما أوقفيـ صعوبة 
 نشغاليـ بدراسة الطبيعة. " اأثناء 

 : يقوؿ الثانيةفي الفقرة و 
......................... ἄπεηξόλ ἐζηη ηὸ πᾶλ 

θαὶ ηῷ κεγέζεη ηνῦ θελνῦ. εἴ ηε γὰξ ἦλ ηὸ θελὸλ ἄπεηξνλ, 

(Epicur.,La Lettre d Epicure a Herodote .41-42.) 

 .يكوف لو حد يلفعؿ المحدود ىو الذ, وباالكوف ال محدود   "
 " .وبما أف الكوف الحد لو فيو بدوف نياية

يكمف أف نسمييا  ويقوؿ "بيار" عندما نقارف حياة إبيقوروس مع حياة اآلخريف
, فإبيقوروس كرتيوس مع أساطير أبطاؿ الخرافات, أسطورة يقارنيا لو أسطورة لمطافتيا

لوكرتيوس حياة  . لقد دمجمف أكثر أصحاب الفضؿ عمى البشريةمف وجية نظره ىو 
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لمبشرية  ء توفر حياة ىادئةلمطمئنة لكؿ شيا وقوروس باآللية ألف رؤيتيلحكيـ إبا
 مثؿالتى دفعتيـ إلى األعماؿ الشريرة  يتوفرىا, السيما أف اآللية ى حيث إف اآللية ال

فى أوج سف  يُتذبح بيد أبييا كقرباف, وىالتي , الفتاة الطاىرةفيجينيا إالتضحية ب
, عماؿ الشريرةلؤل ارمزً  ييحصؿ األسطوؿ عمى مخرج موفؽ في يكؿ ذلؾ لك لمزواج ,

فضبًل عف أف لقد استطاعت المعتقدات البالية أف تقنع الناس بارتكاب شرور كثيرة, 
 (12)بشئوف البشر.  نفسيا شغؿت والبالسعادة  تيا الخاصة وتنعـااآللية منشغمة باىتمام

العالـ وحياة البشر مف خبلؿ فيمو يضاؼ إلى ذلؾ أف لوكرتيوس أخذ يفسر 
حساس إا إذ كاف لديو ة اىتمامًا بالغً يالطبيعشرح الظواىر اىتـ بلؤلفكار اإلبيقورية و 

التي دفع البسطاء مف البشر إلى نسبيا الطبيعة الغامضة  بأىمية فيـ قوانيفعميؽ 
الخشية ينادي بعدـ بفضؿ آلية السماء و  عترؼليلـ يكف ىكذا , و إلى قوى اآللية

 .  (13)منيا
ف ما الذى اتبعو لوكرتيوس ىو أف عبادة  يفى المذىب اإلبيقور  هنتبايمفت اال وا 

, ولكف إذا كاف لوكرتيوس ا لئلنسافال تقدـ شيئً فيي  ذات جدوى,اآللية غير 
بيقوروسو  ذا كاف األمر كذلؾ فما  ا,يخشياف اآللية وال يطمعاف فى شيء مني ال ا  وا 
؟ بالنسبة الدينيةوالشعائر  واحترامو لكؿ الطقوس الي إبيقوروسيفسر تعبد  يالذ
التى يقوؿ فييا إف  إحدى رسائمو فيؿ اؤ فقد أجاب بنفسو عمى ىذا الس بيقوروسإل

ننى أخشى كؿ اآللي ا,لتقرب منيالتقوى ليست بتقديـ القرابيف والنذور لآللية وا ة وا 

                                                           
( ابيقورس , تعريب : بشارة صارجي, سمسمة أعبلـ الفكر العالمي , 1980بيار بويانسي ) ((12

 ., وراجع أيًضا :52,  8, ص1المؤسسة العربية لمدراسات والنشر , بيروت , لبناف, ط
Lucr.,  DRN .1 .98-101                                                                                           

(
13

) Duban.J. M.,(1982)"Venus , Epicurus and Naturae Species Ratioque"AJph.103.  

                  p.169. 
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ا ىى ليا ولكف أفضؿ المتع وأحسني يلتقديـ األضاح يوأجٌميا وأريد أف أنفؽ كؿ ثروت
  (14).التمتع بنظرة واضحة لؤلشياء

تمارس  يآللية أف أمو كانت تأخذه معيا وىلوكرتيوس ل ةسبب كراىي قاؿ إفويٌ 
تحث المرضى البؤساء عمى استرضاء اآللية  يوكاف يراىا وى ,السحر والشعوذة

لؤلساطير والخرافات  اعداًء شديدً جعمو ُيكف  بتقديـ النذور النفيسة لآللية وىذا ىو ما
 (15), وبالطبع السحر فيو جزء منيا.كؿ فكرة تتعمؽ بما وراء الطبيعة واآللية وراح ينُبذ

مييا في , أو أف يعتمد عكرة أف يخضع اإلنساف نفسو لآلليةف اوليذا فقد رفض تمامً 
الغضب, وال يي ال يعترييا فنبغي أف يتوقع منيا ثواب أو عقاب, , وال يقضاء شئونو

 .ُتسترضى بالقرابيف
 الكتاب الثالث

ثـ  بتياؿ والتمجيد والثناء عمى فينوستيوس استيؿ كتابو األوؿ باالكاف لوكر  اإذ
 استيؿ الكتاب الثالث قد نوفإ الحديث عف راعيو األدبي قبؿ أف يتحدث عف معممو

نظر  ةوجي فيما يبدو أف ىذا لو مغزى مف, و والثناء عمى معممو إبيقوروسبالمديح 
 :القدر مع اآللية يشاعرنا وىو أف يساويو ف

E tenebris tantis tam clarum extollere lumen  1 

qui primus potuisti inlustrans commoda vitae, 

te sequor, o Graiae gentis decus, inque tuis nunc 

ficta pedum pono pressis vestigia signis, 

non ita certandi cupidus quam propter amorem     5 

quod te imitari aveo; quid enim contendat hirundo 

cycnis, aut quid nam tremulis facere artubus haedi 

consimile in cursu possint et fortis equi vis? 

tu, pater, es rerum inventor, tu patria nobis 

suppeditas praecepta, tuisque ex, inclute, chartis,  10 

floriferis ut apes in saltibus omnia libant, 

                                                           
(

14
)Jacques.L., and  Liza.B.,(2016)  op.cit .pp.90-91. 

(
15

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

              Rerum Natura.1.Berlin.    Boston. P.25. 
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omnia nos itidem depascimur aurea dicta, 

aurea, perpetua semper dignissima vita. 

nam simul ac ratio tua coepit vociferari 

naturam rerum divina mente coorta  15 

diffugiunt animi terrores, moenia mundi 

discedunt. totum video per inane geri res. 

apparet divum numen sedesque quietae, 

Lucr., DRN3  .1-18)) 

 بالغ " يا مف كاف بمقدوره أف يبدد الظممات الحالكة بنورٍ 
 ,عف نعـ الحياة اإلبيار, فأنت أوؿ مف أماط المثاـ

 , يا فخر اليوناف,إنى أسير فى إثرؾ
 آثار أقدامؾ. يبقوة ف يوأضع قدم

 , بؿ محبة ومودةال منافسة         
 )لمعصفور( أف ينافس البجعة(16): إذ كيؼ لمسنونوأتوؽ إلى محاكاتؾ

 األطراؼ المرتجفة يذ يفى الغناء؟ وكيؼ يمكف لمجد  
 ؟ف ينافس فى العدو قوة بأس الجوادأ

 .األشياء( المكتشؼ لطبائع يإلي , )أنت ياأنت, يا أبتاه
 مف صحائفو.  تقدـ لنا النصائح األبوية يأنت الذ  وأنت أييا المجيد 

 ,رتشؼ الرحيؽ مف البساتيف المزىرةي يوكالنحؿ الذ
 ,الذىبيةفإننا بالمثؿ ننيؿ مف كؿ أقوالؾ 

 .بحياة سرمدية جديرة يإنيا ذىبية بحؽ, وى
 توضيح طبيعة يف يفبمجرد أف شرع مذىبؾ الفمسف

 ,                 يبزغت مف عقمؾ اإللي يتمؾ الفمسفة التاألشياء,  
 ,تبددت مخاوؼ العقؿ, وتبلشت أسوار العالـ

 فى أرجاء الفضاء الفسيح: يوغدوُت أرى كؿ ما يجر 
                                                           

 السنونو : طائر طويؿ الجناحيف مشقوؽ الذيؿ وعذب الصوت.( 16)
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  (17)," جبلؿ اآللية ومنازليا اليادئة يظير أمام

  (tenebris tantis) يرى لوكرتيوس أف إبيقوروس ىو الذى بدد الظممات اليائمة
 وممئيا بنور ساطع منير (inlustrans commoda vitae) بالحياة الجيدة المضيئة 

(clarum…lumen) وبذلؾ أخرجيـ مف ظبلـ الجيؿ إلى نور المعرفة وىذا مف ,
تيوس عمى ىذا المعنى مف خبلؿ وقد أكد لوكر  (18) ,الفمسفة يالتشبييات المألوفة ف
 :لؤلسماء والصفات  (chiasmus)الترتيب العكسى  

tenebris… tantis 

clarum…lumen 

ا رسػػالتو ا بطػػؿ البشػػرية التػػي أليميػػا الرشػػد, وفػػي أحيػػاف أخػػرى يػػرى فيػػو إليًػػويػػراه أيًضػػ
كمػػا  (19). وىػذه شػػيادة مػف لوكرتيػوس يعمػف فييػػا أنػو تمميػذ إبيقػوروسىػي إنقػاذ البشػرية

 :(4-3في البيتيف )
 ,اليونافإني أسير في إثرؾ, يا فخر ” 

 " .وأضع قدمي بقوة في آثار أقدامؾ
الشديد بيف  يوالفكر  ييتيف السابقيف مدى التقارب الروحمف الب ايتضح أيضً 

بيقوروس مف عبارات االحتلوكر  يطمقيا  يا( التراـ والتقدير )بؿ والتقديس أيضً تيوس وا 
 . ذكر معممو إبيقوروس يلوكرتيوس عندما يأت

                                                           

, ترجمة: ( فى طبيعة األشياء 2018( الترجمة مأخوذة مع بعض التعديؿ مف: لوكريتيوس )17)
: عبد المعطي , صبلح رمضاف السيد , سيدأحمد صادؽ , مراجعة وتقديـ عميعمي عبد التواب 

 .245-244, ص1لمترجمة , القاىرة , ط  , المركز القومي أحمد شعراوي

(
18

)Van . N.S., Beginning in the De Rerum Natura .Treasuries of Influence and 

Intertextuality. University of Leiden .Master Classics and Ancient Civilization. 

Faculty of Humanities.p.28. 

 يعصر  يف ي(, األدب البلتين2006ضاف السيد ), صبلح رم يعبد التوب عم يعم (19)
 .  300. صرية وصدر اإلمبراطورية . سبؽ ذكره الجميو 
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لؤلفكار اإلبيقورية كانوا يطمقوف عمى إبيقوروس لقب المنقذ الكثير مف المعتنقيف إف 
وغالوا في الثناء عميو مف أجؿ ىذا  ,أو المخمص إلنو خمصيـ مف اآلالـ واألوىاـ
 صاؼف وىو لوكرتيوس قد رفعو إلى ماإلنقاذ مغاالة شديدة, بؿ إف أحد ىؤالء المغالي

أوؿ مف أماط كاف  يا ذلؾ الذولذا قاؿ عنو إليً  ,عاـ ياآللية بعد موتو بنحو مائت
, ومف يتو أنقذنا مف عاصفة وأية عاصفة ىبواسط يذلؾ الذ ,عف نعـ الحياة المثاـ

يرى  فكاف طريقيـ وأنار لمبشر ,يجعؿ حياتنا ىادئة أعظـ اليدوء يليؿ وأى ليؿ ىو لك
أف الناس ظموا ال يعرفوف ما ىو نافع ليـ إلى أف تمكف إبيقوروس مف فتح أعينيـ 

 (20) عمى نعـ الحياة .
حولو,  دينية ىالةبوضع بدء   ولوكرتيوس عمى إبيقوروس لقب اإلل وبعد أف أطمؽ    

(  وصفو بالصفة 10ففى البيت ) :توصؼ بيا اآللية بالصفات التي فوصفو
(inclute)   المجيدأى inclutus) ) وقد استخدميا مف قبؿ فى وصؼ اإللية ,

ي الت (chartis)الصحؼ  ىر إليشت  charti))كممة كما أف , ( 21) (incluta)فينوس
   :( يقوؿ12-11عمى الكتب المقدسة, وفي البيتيف ) ٌتطمؽ

 ,رتشؼ الرحيؽ مف البساتيف المزىرةي يوكالنحؿ الذ" 
 " ,أقوالؾ الذىبيةالمثؿ ننيؿ مف كؿ فإننا ب

يحتسي الرحيؽ مف  يالذ )وىذا ىو المشبو( ىنا شبو لوكرتيوس إبيقوروس بالنحؿ
, اة التشبيو الكاؼ في قولو كالنحؿ)وىذا ىو المشبو بو(, مستخدًما أد البساتيف

والغرض مف التشبيو العطاء والمنح فيو الذى يسقي القميؿ وييب الناس الكثير, 

                                                           
(

20
)Van . N. S., op.cit .pp.28-29., Nethercut. J.S., ( 2017)" “Roots” in Lucretius’ De  

             Rerum Natura"A J Ph, vol. 138 , pp. 96-97.  

(
21

)Lucr., DRN .1 .4, Chris .Eckerman.,  (2019)" Lucretius on the Divine.  DRN   

3.17-30, 5.1161-93, and 6.68-79" Mnemosyne 72 p. 285 ff. 
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الذىبية يشبو كؿ أقوالو يضاؼ إلى ذلؾ أنو يقوؿ إننا بالمثؿ ننيؿ مف كؿ أقوالؾ 
   (22).بالذىبية

ذا كاف لوكرتيوس قد وصؼ إبيقوروس في الكتاب األوؿ في البيت ) قوة (  ب72وا 
فإنو في الكتاب الثالث في البيت   vivida vis animi) (ergoعقمة المفعمة بالحياة 

  .(divina mente)( يصفو بالعقؿ اإلليى 15)
 يمى محاكاة ساخرة لمموروث األسطور ع ييحتو ف ىذا البيت إعبد التواب  يعم قوؿي
قد و  ,عقؿ كبير اآللية اإلغريقية زيوس يقوؿ إف ربة الحكمة أثينا قد ُولدت مف يالذ

ليصؼ فمسفة إبيقوروس  (coorta)وجعمو  (coortam)اسـ المفعوؿ  (Orelli)صوب 
 (23).(ratio) أى كممة 

( تبددت مخاوؼ العقؿ, وتبلشت أسوار العالـ, 16في البيت )قوؿ لوكرتيوس إف   
تبددت: الخوؼ مف اآللية, والخوؼ مف العقاب بعد  يالمقصود منيا المخاوؼ الت

ا ا مف الموت بذاتو بقدر ماكاف خوفً الموت لـ يكف خوفً ؽ أف الخوؼ مف , والحالموت
, وىنا تمعب الخرافات دورىا فترعبنا مف بعد الموت البشر نتظرذي يمف المصير ال

العذابات والعقوبات في العالـ اآلخر. إف عمـ الطبيعة يمج إلى طبيعة الروح ويبرىف 
فبل يوجد جحيـ أو عقوبات.  د الموتحياة بع ال يا قابمة لمموت أو الفناء وبالتالأني

                                                           
 أووىو إلحاؽ أمر بأمر آخر في وصؼ ): معناه التمثيؿ يقاؿ شبو يشبو تشبييًا , التشبيو ((22

. " فإلحاؽ ( بأداة لغرض, والممحؽ ىو المشبو والممحؽ بو ىو المشبو بومعنى مشترؾ بينيما
, " في وصؼ" وىو وجو الشبو " الغرض " وىو أمر" ىو المشبو, "بأمر آخر" ىو المشبو بو

مثؿ المدح أو الذـ أو التحسيف أو  التشبيو أي مايقصده المشبو بيذا التشبيوالغرض مف 
" لمباحث الحيؿ والصور الببلغية فى نماذج مف قصائد كاتوّلوس": ...راجع بحثا بعنوافالتقبيح

 771. ص 776, ص  2018منشور في مجمة أوراؽ كبلسيكية العدد الخامس عشر, ديسمبر 
-821 . 

  . 245طبيعة األشياء,  سبؽ ذكره , ص ( في2018)( لوكريتيوس 23)
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ترجمة ترجـ العبارة  يى حد قوؿ إبيقوروس ولوكرتيوس الذلنا عم افالموت ال يمثؿ شيئً 
 :حرفية

Ὁ ζάλαηνο νὐδὲλ πξὸο ἡκᾶο· ηὸ γὰξ δηαιπζὲλ 

ἀλαηζζεηεῖ, ηὸ δ' ἀλαηζζεηνῦλ νὐδὲλ πξὸο ἡκᾶο. 

 (Epic., Sent. 2,1-2  ) 

 " إف الموت ال يمثؿ شيئًا لنا, ألنو يفقد القدرة 
 (24) عمى اإلحساس, والشيء الفاقد لئلحساس ىو ال يمثؿ شيئًا لنا"

 

Nil igitur mors est ad nos neque pertinet hilum,  

quandoquidem natura animi mortalis habetur.  

Lucr., DRN 3. 830-831)) 

 ,ا لنا, وال يقمقنا عمى اإلطبلؽيمثؿ شيئً وعمى ذلؾ فإف الموت ال "    
؛ "لمعروؼ عف مادة الروح أنيا فانيةحيث إف مف ا  

الموت فنجد  فإذا كاف إبيقوروس قد أوضح أنو يجب عمى اإلنساف عدـ الخوؼ مف
ينسب الخوؼ مف إذ ا, يعود بالطبع إلى معممو وأستاذه,  نفسيً عند لوكرتيوس تحميبًل 

, المدمر والطموحجمع الثروات في ت شديدة الخطورة كالطمع بعض الشيوالالموت 
الخرافات  عتقاد فىالفاسد سببيا االويرى لوكرتيوس أف الشرور التى أصابت المجتمع 

ف عمى النضاؿ بسببو يشعر الناس التعساء أنيـ غير قادري يوالخوؼ مف اآللية والذ
ة مما يحيط بيا مف . فكاف ىدفو أف يخمص النفس البشريمف أجؿ صالحـ العاـ

الخوؼ مف اآللية والخوؼ مف الموت والخوؼ  :ثبلث يما وراء الطبيعة وىممخاوؼ 
, وليذا يجب عمى اإلنساف بعد أف يتحرر مف الخوؼ ما بعد الموت يـ أمف الجحي

                                                           

                                                                          .Ep.ad Men.124,125  راجع نفس النص ( 24)
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فيو يسعى مثؿ  بقدر ما تطيؽ حياتو القصيرة عمى األرض امف الموت أف يعيش سعيدً 
 (25)س مف األمراض الناجمة عف الخوؼ الذى ال مبرر لو.معممو إلى معالجة النف

وروس تبدو مخاوؼ العقؿ وقد تبددت, وىو إبيق( يؤكد أنو أماـ 18في البيت )
 فى دعة تعيشفعرؼ أنيا  (apparet diuum numen)أطمع عمى الطبيعة اإلليية  يالذ

يدرؾ لوكرتيوس , وفى نشوة تخالطيا رىبة ال يعرؼ العواصؼ ياليدوء الذب حياة تتسـ
 فيقوؿ : (26)كشفيا  قيمة ىذا النصر عمى الطبيعة وأىمية

his ibi me rebus quaedam divina voluptas 

percipit atque horror, quod sic natura tua vi 

tam manifesta patens ex omni parte retecta est. 

Lucr., DRN3  .28-30)) 

 " وبناًء عمى  كؿ ماسبؽ فإف سعادة إليية ما 
  , ألف الطبيعة بقدرتؾ صارت واضحةورىبة تتممكانى

   (27) عف كؿ جزء مف أجزائيا " (retecta est), وُكشؼ النقاب تماًما
أف لوكرتيوس أنيى مقدمة الكتاب الثالث بالعودة إلى الحديث عف  جدير بالذكر

يعة, وقد اعتاد لوكرتيوس دور إبيقوروس فى تبديد ظممات الجيؿ وكشفو ألسرار الطب
 .لكؿ فقرة مف فقراتو ياتباع البناء الدائر 

 يوأيًضا ى( 28), (,rerum natura creatrix)الخالقة لؤلشياء  يوبما أف الطبيعة ى
تجادؿ اإلنساف فى خشيتو مف الموت  يالت يىو , (gubernans) تدبر األشياء يالت

                                                           
(

44
)Barrow.R.H ., (1960) The Romans . London .p.153.,  Dudley.D.R ., (1960)  

              Civilization of  Rome . London .p.190. 
( تاريخ األدب الرومانى , ترجمة:  محمد سميـ سالـ, راجعو : محمد صقر 1964دؼ.ج.و, ) ((26

 22. ص2خفاجة , مركز كتب الشرؽ األوسط .ج
 .226( فى طبيعة األشياء,  سبؽ ذكره , ص2018( لوكريتيوس )27)

(
28

)Lucr., DRN .1 .976. 
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 بعد أف ولـ راضٍ و ا, كضيؼ قانع , إف كاف حظو حسنً رحؿ عف الحياةقائمة لو: أف ي
ف لـ يكف حظو حسنً    (29). ا, فبل ينتظر منيا شيئًا أفضؿمف وليمتيا؛ وا 

مػة يماألمثمػة لمشخصػيات ال؟ ويضػرب لوكرتيػوس العديػد مػف فمماذا الخوؼ مػف المػوت
الكثيػػر مػػف الممػػوؾ ووالة األمػػور الػػذيف حكمػػوا شػػعوبًا عظيمػػة  التػػى ذاقػػت المػػوت أمثػػاؿ

أف بمػػغ مػف العمػػر أرزلػػو بعػد  الػػذي  ديموكريتػػوسيػذكر فػػي النيايػة و  ,(30)وذاقػوا المػػوت
ىذا مف  ستميـوقد ا (31),لموت طواعيةإلى انفسو قدـ تخور, التذكر  و عمىتوبدأت قدر 

 إبيقوروس مف خبلؿ عبارتيف يقوؿ في األولى:
                                     . ὁ δὲ ζνθὸο νὔηε παξαηηεῖηαη ηὸ 126.1  

δῆλ νὔηε θνβεῖηαη ηὸ κὴ δῆλ· 

(Ep.ad Men.126,2-3.)                                                              

 اليزدرى الحياة واليخشى الموت" " إف الحكيـ ىو الذى
 ويقوؿ في الثانية:

Ὁ δὲ παξαγγέιιωλ ηὸλ κὲλ λένλ θαιῶο δῆλ, ηὸλ δὲ γέξνληα 

                                                           
(

29
)Lucr., DRN .3 .938. 

(
30

)Lucr., DRN .3 .1027-1028. 
, وىو تمميذ قى ُولد فى مدينة أبديرا بتراقياىو فيمسوؼ إغري ؽ.ـ. ( 370-460ديموكريتوس )  ((31

ليوكيبوس مؤسس النظرية الذرية لمكوف. اشتير بطوؿ العمر فطبقًا لديودوروس الصقمي فإنو قد 
مات وقد ناىز مف العمر التسعيف, ولكف مصادر أخرى تذكر أنو قد تخطى المائة عاـ , 
واستخدـ لوكريتيوس فى وصؼ ضعؼ ذاكرة ديموكريتوس بعد أف طعف فى السف لغة الفبلسفة 

ويقصد بيا قدرات التذكر, وىذه المغة تبلئـ  (memores motus)ييف " حركة الذاكرة "  الذر 
= مصدر ذكر أف --بالطبع شخصية ديموكريتوس كفيمسوؼ ذرى. يعد لوكريتيوس أقدـ 

   (caput…..obtulit)ديموكريتوس قد أقبؿ عمى االنتحار. ويجدر بالذكر أف التعبير " قدـ رأسو "

إذ جعمو مثؿ الجبلد الذى يقطع رؤوس المحكـو عمييـ بالموت ...راجع    فيو تجسيد لمموت 
Lucr., DRN .3 .1039-1041. 

 . 312-311( فى طبيعة األشياء, سبؽ ذكره . ص2018وكذلؾ راجع : لوكريتيوس )
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θαιῶο θαηαζηξέθεηλ,                                                           
                                              (Ep.ad Men.126,6-7.)                                         

 " يجب التصريح بأنو عمى الشاب أف ينعـ بالحياة وعمى الشيخ أف يتقبؿ                     
 الموت بصدر رحب"

  :تحدث عف موت إبيقوروس نفسو فيقوؿوفي النياية ي
ipse Epicurus obit decurso lumine vitae, 

qui genus humanum ingenio superavit et omnis 

restinxit stellas exortus ut aetherius sol. 

Lucr., DRN3  .1042-1044)) 

بيقوروس نفسو قد مات بعد أف انتيت دورة نور حياتو,  " وا 
 ىو مف فاؽ الجنس البشرى فى العبقرية, وحجب

 (32)." ب شمس السماء عند إشراقيا النجوـالجميع  مثمما تحج
( 66سبؽ وأف ذكرنا أف لوكرتيوس تحدث عف إبيقوروس في الكتاب األوؿ في البيت )

, وفي الكتاب الثالث مدحو وقاؿ عنو في جسور يرجؿ يونان جد فى البدايةوقاؿ وٌ 
, وفي ظممات الحالكة بنور بالغ اإلبياريا مف كاف بمقدوره أف يبدد اللبيت األوؿ ا

 : ( قاؿ10-9البيتيف )
 ( المكتشؼ لطبائع األشياء.ي)أنت إلي يا أبتاه,أنت, 

  "مف صحائفو. تقدـ لنا النصائح األبوية يأنت الذ  وأنت أييا المجيد  

كتاب الثالث ىو ( مف ال1042, وعمى ىذا يعتبر البيت )لـ يذكر اسمو صراحة يأ
 , إبيقوروس مباشرة في القصيدة كميايذكر فيو لوكرتيوس اسـ  يالبيت الوحيد الذ

والثبلثة أبيات بيـ تشبيييف بميغيف األوؿ تشبييو لوكرتيوس لحياة إبيقوروس بالنور 
وبعبقريتو حجب النور مثمما تحجب شمس السماء عند إشراقيا النجوـ فشبو رحمة حياة 

 ي, أيمس اليومية مف الشروؽ إلى الغروب, وىذا ىو التشبيو الثانمعممو برحمة الش

                                                           

 .312( فى طبيعة األشياء, سبؽ ذكره , ص2018( لوكريتيوس )32)
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, فالغرض مف التشبيو مات الجيؿ إلى نور المعرفةمف ظم بنور عممو أخرج الناس
نو في , وتشبيو ممدوحو بالشمس مبالغة ملنور أو المعرفة والبياف والوضوحالعمـ وا

حذؼ منو  وقولنا تشبيو بميغ ألف التشبيو البميغ ىو ما .إبراز عمو ىمتو وجبلؿ قدره
 .وجو الشبة واألداة مًعا

 الكتاب الخامس
 سأؿ, ولكف ما بدأ كتابو الثالث عف إبيقوروسالخامس مثم يبدأ لوكرتيوس كتابو
, وفي نفس الوقت مادًحا إبيقوروس وسارًدا نعمو (Quis) َمف   مستخدًما أداة اإلستفياـ
ومو فإنو لـ يولد أحد مثمو مف وعمى حسب مفي, عمى البشرية التى الُتعد وال ُتحصى

 وعمى ىذا يقوؿ: ,يالبشر الفان يبن
Quis potis est dignum pollenti pectore carmen   

condere pro rerum maiestate hisque repertis? 

quisve valet verbis tantum, qui fingere laudes 

pro meritis eius possit, qui talia nobis 

pectore parta suo quaesitaque praemia liquit?    

nemo, ut opinor, erit mortali corpore cretus. 

nam si, ut ipsa petit maiestas cognita rerum, 

dicendum est, deus ille fuit, deus, inclyte Memmi, 

qui princeps vitae rationem invenit eam quae 

nunc appellatur sapientia, quique per artem      

fluctibus et tantis vitam tantisque tenebris 

in tam tranquillo et tam clara luce locavit. 

confer enim divina aliorum antiqua reperta. 

namque Ceres fertur fruges Liberque liquoris 

vitigeni laticem mortalibus instituisse;           

cum tamen his posset sine rebus vita manere, 

ut fama est aliquas etiam nunc vivere gentis. 

at bene non poterat sine puro pectore vivi; 

quo magis hic merito nobis deus esse videtur, 

ex quo nunc etiam per magnas didita gentis    

dulcia permulcent animos solacia vitae. 

Herculis antistare autem si facta putabis, 

longius a vera multo ratione ferere. 

Lucr., DRN5  .1-23)) 
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 َمف  باستطاعتو أف ينظـ بقمب جسور أنشودة شعرية قيمة" 
 ؟عظمة الطبيعة وعف تمؾ االكتشافاتعف 

 أو َمف  يممؾ ناصية الحديث لحد يستطيع معو أف
 الذى ترؾ يصوغ مدائح فى خصاؿ )إبيقوروس(

 لنا مثؿ ىذه الكنوز التى أبدعيا وقدح فييا زناد فكره ؟                    
 .ف يولد أحد مثمو مف نسؿ بشر فافٍ وحسب اعتقادى فإنو ل

 يفإنو كاف عمينا أف نقوؿ, مثمما تسعى الطبيعة ذاتيا, الت
 , كاف إليًا, إليًا بحؽلقد أضحت معروفة , أف تقوؿ : 

 .بيؿ(أي مميوس ياذائع الصيت )الن
 ُيطمؽ يأوؿ مف اكتشؼ ذلؾ المنطؽ بالحياة, المنطؽ الذفيو 

 ببراعتو                          يعميو اآلف اسـ الحكمة, وىو الذ               
 أخرج  الحياة مف األمواج المتبلطمة والظممات الحالكة 

 .ذا السكوف ومثؿ ىذا النور الباىروأقاميا فى مثؿ ى
 . كتشافات اإلليية القديمة لآلخريفاالحسبؾ أف تقارف 
 ,فى عالـ البشر أدخمت زراعة القمح ألنو ٌيقاؿ إف كيريس

ف ليبر                        .                                     قدـ ليـ الخمر )عصير النبيذ( وا 
 ,كنيا االستمرار بدوف تمؾ األشياءعمى أية حاؿ فإف الحياة يم

 .ض الشعوب تحيا إلى اآلف  بدونياعوُيحكى أف ب
 ؛صاؼٍ  ولكف مف المستحيؿ العيش حياة ىانئة بدوف عقؿٍ 

 , ميزة بدا ىذا الرجؿ لنا بأنو إلوبتمؾ ال
 سموى                     يصدرت عنو ى يفالمواساة الرقيقة لمحياة الت                

 .مةلنفوسنا حتى ذلؾ الحيف, إذ إنيا انتشرت بيف أمـ عظي
 ,نجازات )إبيقوروس(لكف إف تعتقد أف أعماؿ ىرقؿ تفوؽ إ
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 (33)." ا عف التفكير السديدا جدً فإنؾ ستشرد بعيدً 

ُيعده فى مرتبة إذ بعدما كاف  ايوس إلبيقوروس مبمًغا عالًيا جدً يبمغ مديح لوكرت
بحؽ,  اإليً , اكاف إليً لقد ( 8يصؿ بو إلى ذروة التأليو وذلؾ بقولو في البيت ) اآللية
 ميوس النبيؿ.أي م

ذا تساءلنا بما أف لوكرتيوس لـ يذكر اسـ إبيقوروس صراحة إال في البيت ) ( 1042وا 
يذكر فيو لوكرتيوس اسـ إبيقوروس مباشرة  يتاب الثالث وىو البيت الوحيد الذمف الك

خرى عمى الرغـ مف أنو ذكر اسـ صديقو أيدة كميا . فمماذا لـ يذكره مرة في القص
يف معاصريو وقد أىدى وىو الوحيد الذي ذكره لوكريتيوس مف ب ؟كثر مف مرةمميوس أ

 .إليو قصيدتو
بحؽ "  اإليً لقد كاف إبيقوروس  بحؽ " ولـ يقؿ  " اإليً , اإليً يبدو أف قولو " لقد كاف 

إلو دوف غيره مف اآللية المعروفة, وعدـ ذكر اسـ عترافو بو كاداللة عمى  ييعط
, عمى ذلؾ دائمًا ما يقوؿ ) رجبًل  مف اتيامو باإللحاد والكفر, والدليؿ اإبيقوروس خوفً 

ليقاؿ أنو يتحدث عف شخص ما,  ي...الخ(  أ يوأفضؿ مف أُنجب مف الجنس البشر 
  (34).ال يكوف ُحجة عمية بتيمة اإللحاد يولك

ثـ بعد ذلؾ يعود لمتشبيو وقد سبؽ وأف قاؿ لوكرتيوس عف إبيقوروس في بداية 
عف  بدد الظممات الحالكة بنور بالغ اإلبيار, وأوؿ مف أماط المثاـالكتاب الثالث بأنو 

فى العبقرية,  يو قاؿ عنو ىو مف فاؽ الجنس البشر , وفي نياية الكتاب نفسنعـ الحياة
, وفي الكتاب الخامسب شمس وحجب الجميع مثمما تحج , السماء عند إشراقيا النجـو

أخرج مف  يالذ ( يشيد إشادة كافية بإبيقوروس مؤسس النظاـ12-11) وفي البيتيف
 :                   الظممات إلى النور بقولو

                                                           

 .407 -406األشياء, سبؽ ذكره , ص( فى طبيعة 2018لوكريتيوس ) (33)
(

34
) Gale. M.R., (1994)  Myth and Poetry in Lucretius. Cambridge. P.65., Van . 

N.S., op.cit .pp.29-30. 
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 أخرج  الحياة مف األمواج المتبلطمة والظممات الحالكة" 
 ".الباىرذا السكوف ومثؿ ىذا النور وأقاميا فى مثؿ ى

وأفكاره الصائبة وفطنتو وذكاءه الحاد وبنور عممو أخرج  رجاحة عقمو الزاىرةب يأ
النور الساطع الباىر أال وىو إلى  الجيؿالحالكة أى الناس بؿ والحياة مف الظممات 

, وتشبييو لنور أو المعرفة والبياف والوضوح, فالغرض مف التشبيو العمـ واالمعرفة نور
. وىذا راز رجاحة عقمو وفكره وجبلؿ قدرهلساطع مبالغة منو في إبممدوحو بالنور ا

 كاف قد شبيو بو في نياية الكتاب الثالث. يالتشبيو قريب أو نفس التشبيو الذ
(  فػػػػي عقػػػػد مقارنػػػػة بػػػػيف أعمػػػػاؿ 15-14بعػػػػد ذلػػػػؾ يبػػػػدأ لوكرتيػػػػوس فػػػػي البيتػػػػيف )
وُيظيػر قميػؿ مػف  ,وأفضاؿ بعػض اآلليػة إبيقوروس وأفضالو عمى البشرية وبيف أعماؿ

 (35)رتػو إلييػا نظػرة انتقاديػة مطمقػة,ف نظإقية فػي نظرتػو إلػى األسػاطير إذ اعدـ المصد
يػة ألنػو يشػكؾ بمعنى ُيقاؿ عند الحديث عػف اآلل  (fertur) وأنو يستخدـ الفعؿ سيما ال

نػو  فضػؿ أف يقػوؿ أبلحػظ مػف المو   (36).تتحػدث عػف إنجازاتيػا يفى كؿ األساطير التػ
,  مػػػف ثمػػػار األرضبػػػداًل  (38)مػػػف البحػػػر, وكيػػػريس  بػػػداًل (37)ليقػػػوؿ نبتونػػػوسإنسػػػاف مػػػا 

, وأف الػػذى ُيصػنع منػو الخمػػر مػػف الخمػر ولمداللػة عمػػى عصػير العنػب بػداًل    (39)ليبػرو 
وقػػد قػػاؿ ( 40)." الخػػزعببلت القػػذرة " تػػدنس نفسػػو كػػؿ ىػػذا جػػائز عمػػى شػػريطة أال يػػدع

                                                           
(

35
) Hardie. P., (2009 )Lucretian Receptions, Cambridge.p.136. 

 . 406( فى طبيعة األشياء,  سبؽ ذكره , ص2018( لوكريتيوس )36)
 نبتونوس : إلو البحار والمحيطات عند الروماف ) بوسيدوف عند اإلغريؽ (. ((37
 عند اإلغريؽ (.ديميتر  )كيريس : ربة الزراعة عند الروماف   ((38
وربما يكوف ىذا عند اإلغريؽ ( ,  باخوس إلو الخمر عند الروماف )ليبر : إلو النماء والزراعة  ((39

بمعنى " الحر" , وذلؾ العتقادىـ أف الخمر تحرر المرء مف كؿ   liberالمقب مشتقًا مف الصفة  
 . ىمومو وأحزانو وقيوده

 .35سبؽ ذكره . ص  ( تاريخ األدب الرومانى,1964دؼ.ج.و , ) ((40
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إشػارة إلػى   (41)نبتونػوس شػديد المموحػةانى أف مػاء لوكرتيػوس مػف قبػؿ فػي الكتػاب الثػ
, وفػػي إشػػارة أخػػرى يقػػوؿ أف ىنػػاؾ ار والمحيطػػات ولػػيس إلػػى شػػخص اإللػػوميػػاه البحػػ

  (42).سمى البحر نبتونوس, والغبلؿ كيريسشخًصا ما يٌ 
يمكف  و, ولكنة السابؽ ذكرىا مف منافع لمبشريةوعمى الرغـ مف كؿ ماقدمتو اآللي

ويمكف العيش بدونيا عمى حد قولو في  ,قدمتيا لمبشر ياليبات التتمؾ ستغناء عف اال
ار بدوف تمؾ عمى أية حاؿ فإف الحياة يمكنيا االستمر  :يقوؿ فيو ي( الذ16) البيت

 .األشياء
وكرتيوس لـ ُيطمؽ عمييـ لقب آلية, ويسمييـ مباشرة بما أف لأنو ويرى الباحث 

لمبشرية مف منافع, فيذا  ستغناء عما قدموهبأسمائيـ, وليس ىذا فحسب بؿ يمكف اال
, ويعترؼ فقط بمعممو إبيقورس السيما داللة عمى أنو غير معترؼ بيـ كآلية ييعط

( 19, ويكرر قولو عنو في البيت )بحؽ اإليً , اكاف إليً لقد ( 8في البيت )أنو قاؿ عنو 
 .ا لممرة الثانية لمتأكيدىنا إليً , فقولو ميزة بدا ىذا الرجؿ لنا بأنو إلوبتمؾ ال

عف البطؿ األسطورى  (44-24) اد لنا لوكرتيوس واحد وعشروف بيتً بعد ذلؾ يسر 
األعماؿ الخارقة بعض اًما عمينا أف نذكرىا ألنو يتحدث فييا عف ىرقؿ, وكاف لز 
قدمو  مف خبلليا يعقد مقارنة بينيا وبيف ما يوالت( 43)ىرقؿ قاـ بيا ياالثنى عشر والت

 : يإبيقوروس لمبشرية وى

                                                           
(

41
)cf. Lucr., DRN .2 .472. 

(
42

)cf. Lucr., DRN .2 .652-653., Van . N.S.,op.cit .p.25, 33. 
أمر البطؿ ىرقؿ بأداء أعماؿ ُعرفت فيما بعد باألعماؿ الخارقة كاف الممؾ يوريسثيوس قد  ((43

 االثنى عشر وىي:
األمر األوؿ: ىو احضار جمد أسد مدينة نيميا الذى كاف يثير الذعر بيف الناس, وبالفعؿ يرحؿ 
ىرقؿ ويعود حامبًل األسد عمى كتفيو,  واألمر الثانى: قتؿ أفعواف مستنقع ليرنا وىو أفعواف 

مسمى "ىيدرا", واألمر الثالث: إحضار أيمة كرونيا حية دوف جرح,  وكانت األيمة البحرى 
)األيبلت( مخموقا غريًبا سريًعا لو حوافز مف البرونز تشبو حوافر األيمة, وكاف عمى ىرقؿ أف 
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quid Nemeaeus enim nobis nunc magnus hiatus 

ille leonis obesset et horrens Arcadius sus,   

denique quid Cretae taurus Lernaeaque pestis 

hydra venenatis posset vallata colubris? 

quidve tripectora tergemini vis Geryonai 

et Diomedis equi spirantes naribus ignem 

tanto opere officerent nobis Stymphala colentes?  

Thracia Bistoniasque plagas atque Ismara propter  

aureaque Hesperidum servans fulgentia mala, 

asper, acerba tuens, immani corpore serpens 

arboris amplexus stirpes? quid denique obesset 

                                                                                                                                                    

يقتص تمؾ األيمة, ولـ يكف مسموًحا لو أف يقتميا, أو حتى يصيبيا بجرح. واألمر الرابع: إحضار 
رومانثوس دوف جرح, وكاف خنزير أرومانثوس خنزيًرا برًيا كاسًرا متوحًشا بشًعا ينشر خنزير أ

الرعب والفزع فوؽ مرتفعات جبؿ أرومانثوس. واألمر الخامس: أف ينظؼ حظائر أوجياس , 
فى جميع أنحاء شبو جزيرة البموبونيس ,  الذى يمتمؾ المئات مف الثيراف وروثيا برائحتو المقززة منتشرة

: أف يطرد طيور مستنقع ستيمفالوس مف مكانيا, وىى يستطيع أحد تنظيؼ ىذه الحظائر, واألمر السادسوال
حيوانات مجموعة مف الطيور التى الحصر ليا مناقيرىا ومخالبيا وأجنحتيا مف البرونز, وغذاؤىا مف لحوـ ال

ويجوؿ في ة الميب الحارؽ يصوؿ , وىو ثور ىائج جبار يزفر ألسن. واألمر السابع: اإلمساؾ بثور كريتوالبشر
أنحاء الجزيرة, يياجـ الحدائؽ والبساتيف فيدمر األسوار ويقتمع األشجار. واألمر الثامف: وأف يروض خيوؿ 

يعقميا بسبلسؿ مف الحديد يقدـ ليا الطعاـ في مزاود مف البرونز, ويطعميا = كاف ديوميديس  , والتيديوميديس
وكاف  والذى منحو إلييا اإللو آريس, , يحضر حزاـ ىيبولوتى ممكة األمازونيات واألمر التاسع: أف لحـو البشر.

أف يحضر لو قطيع جيريوف دوف أف يستأذف صاحبو أو . واألمر العاشر: األمازنيوف أبناء وبنات إللو الحرب آريس
عمى تارتسوس  كاف ممًكايريوف , ولكف جالموف متثاقؿ الحركة جميؿ المنظر كاف ىذا القطيع أحمر , و ايدفع لو ثمنً 

. واألمر الحادى رع وثبلثة أجساد تتفرع عند الوسطلو ثبلث رؤؤس وست أذ , وكاف مسًخا ضارًياالواقعة في أسبانيا
تفاحات ذىبية نادرة كانت الربة األرض أىدتيا إلى الربة ىيرا بمناسبة  أف يحضر تفاحات اليسبيريديات وىي عشر:

. واألمر الثانى عشر واألخير: أف يحضر الكمب كربيروس مف عالـ الموتى ذىبية اجيا شجرة تفاح تثمر ثمراتزو 
 ... راجع:بالتفصيؿ رقؿ كميانجح البطؿ ىرقؿ في إنجازىا كميا, وعف أعماؿ ى تارتاروس, وقد

لقاىرة. (, أساطير إغريقية , أساطير البشر, الجزء األوؿ. الييئة المصرية العامة لمكتاب, ا1982عبدالمعطى شعراوى )
 ., وكذلؾ راجع:410-387ص

Bolton. L., (2002) Classical Mythology Book. Greek and Roman Gods' Goddesses.  

             Heroes and Villains from Ares to Zeus. U.S.A.pp.168-169.  
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propter Atlanteum litus pelagique severa,  

quo neque noster adit quisquam nec barbarus audet? 

cetera de genere hoc quae sunt portenta perempta, 

si non victa forent, quid tandem viva nocerent? 

nil, ut opinor: ita ad satiatem terra ferarum 

nunc etiam scatit et trepido terrore repleta est  

per nemora ac montes magnos silvasque profundas; 

quae loca vitandi plerumque est nostra potestas. 

at nisi purgatumst pectus, quae proelia nobis 

atque pericula tumst ingratis insinuandum! 

Lucr., DRN5  .24-44)) 

 يمحقو بنا اآلف ذلؾ الفـ الكبير ي" ما الضرر الذ
 ؟المرعب , أو خنزير أركادياألسد نيميا                       

 , وطاعوفأف يفعؿ لنا ماذا بمقدور ثور كريت اوأخيرً 
 ؟األُفعواف المحصف بثعابيف سامة يأ ليرنا

 ؟األبداف الثبلثة يذ أـ ماذا تفعؿ لنا قوة األبداف الثبلثة لجيريوف
 بحيرة ستيمفالوس؟ يتحم يو بنا الطيور التلغ تمحقضرر با يوأ
 مف اتنفث نارً  يالت ياذا تضرنا  جياد ديوميديس الثراقوبم              

 ؟مف المناطؽ الثراقية وجبؿ إسمارامناخيرىا بالقرب 
 ,واألفعى الرىيبة, حادة النظرات, ذات الجسد اليائؿ

 ,ريدياتالتفاحات الذىبية البراقة لميسبي يالتى تحم
 ضرر يقع عمينا يا أوقد التفت حوؿ جذع الشجرة؛ وأخيرً 

 لـ يذىب يمف ساحؿ أطبلنطا وبحاره الرىيبة, الذ                 
 ؟يأجنب يجمدتنا قط, ولـ يجرؤ عمى ذلؾ أ يإليو أحد مف بن
 ,الوحوش مف ىذا القبيؿ قد ىمكت يإف باق

 ؟بنا أثناء حياتيامحقو ت يفإف لـ تكف قد ىمكت, فما الضرر الذ
 ,عمى ىذا النحو ,: فاألرض إلى يومنا ىذا تنتجيء حسب اعتقاديال ش
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 ,تموج برعب ينذر بالخطر يا مف الوحوش, وىا كافيً قدرً             
 ,الجباؿ اليائمة واألدغاؿ العميقةاألحراش و  يوذلؾ ف
 .تجنبيا, يمكف , بوجو عاـياألماكف الت يوى

 , فعندئٍذ البد وأف نقعلكف إذا لـ نطير صدورنا
 (44)" فى معارؾ وأخطار دوف إرادتنا!

أف لوكرتيوس يقصد أف يقوؿ إنو ميما بمغت شدة  يبلحظ مف األبيات السابقة
ف لـ تكف قد ىمكت كما أوضح  يخطورة ىذه الحيوانات المفترسة في ال تضرنا حتى وا 

 :(39-38في البيتيف )
ء حسب يال ش ؟تمحقو بنا أثناء حياتيا يلـ تكف قد ىمكت, فما الضرر الذفإف " 

عف أف األماكف التى بيا مثؿ ىذه الحيوانات في الغالب لـ يذىب  فضبًل   .ياعتقاد
 " .إلييا الناس

بيقوروس مف ال  ناحية األسطورية فيرقؿ بطؿ لقد ربط لوكرتيوس بيف ىرقؿ وا 
الظالـ, ويقؼ في قير السريرة ينصر المظموـ ويُ  يوشجاع ومغامر ونق يقو  يأسطور 

 القاه مف , ويتحالؼ مع المدافعيف عف وطنيـ وكرامتيـ تحوؿ بعد ماوجو الطغاة
ومف وجية نظر لوكرتيوس فإف الصفات  ( 45) ,متاعب مف بشر فاٍف إلى إلو خالد

, بؿ إف فضؿ معممو عمى البشرية أعظـ مف فضؿ نفسيا تنطبؽ عمى إبيقوروس
القاه مف متاعب في قدح زناد فكره لخدمة  بعد ما ىرقؿ, وبيذا المنطؽ فإنو أحؽ

يقدـ محاكاة لمغة كتاب  موكرتيوس ىناف ,مف بشر فاٍف إلى إلو خالدبالتحوؿ البشرية 
األعماؿ األسطورية وُيبيف أف  يا محاكاة ساخرة لمموروث األسطور وأيضً  ,األساطير
جزىا عمى أكمؿ وجو قاـ بيا ىرقؿ وأن يليائمة والخارقة االثنى عشر والتالضخمة ا

                                                           

 . 409- 407( فى طبيعة األشياء , سبؽ ذكره , ص2018( لوكريتيوس )44)

 .  417(  أساطير إغريقية , سبؽ ذكره . ص 1982عبدالمعطي شعراوي ) ((45
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فيو أوؿ مف أنجز  ,مما قدمو إبيقوروس اف أقؿ وطأة وشأنً والمعروفة لدى الكثيري
الجيؿ إلى  العقوؿ البشرية وليخرجيـ مف حيز لُينر عمى أكمؿ وجو العمؿ الفمسفي

, فعندئٍذ البد وأف نقع فى بؿ وُيضيؼ إذا لـ نطير صدورنا .(46)طريؽ النور والمعرفة 
 .(44-43ت وبالتحديد في البيتيف )كما في نياية األبيا ,وأخطار دوف إرادتنامعارؾ 

  ,الشعر واألسطورة اا, ويرفض أيضً روس يرفض أف يكوف الفيمسوؼ شاعرً كاف إبيقو 
أف األسطورة بيا مف عناصر الجذب التي تشد انتباه القارئ  ولكف لوكرتيوس يرى

 (47). مزينة باألسطورة وقد نجح في ذلؾ وليذا فضؿ أف يصوغ قصيدتو الشعرية ,إلييا
, وىي (vera ratio)إذ إف األسطورة بالنسبة لو كإبيقورى تمثؿ النقيض لمفمسفة الحؽ 

ألنيا تنسب كؿ شئ إلى قوى غير ذات جدوى في تفسير الظواىر الطبيعية وذلؾ 
ز , حيث يرى أف ما بيا مف مجااآللية. ولـ يمنع ذلؾ لوكرتيوس مف االستعانة بيا

رض التعاليـ االبيقورية, كما أف عرض األسطورة ومف قوة جذب لمقراء يعينو عمى ع
ط اآللية بتفسير الظواىر إلى جنب الفمسفة الحقيقية يدفع القارئ إلى التبرأ مف رب اجنبً 

تيوس قد دأب عمى استخداـ األسماء األسطورية الكونية. عبلوة عمى ىذا أف لوكر 
, ويشير اف يشير إلى البحر بكممة نبتونوسرأينا مف قبؿ أنو ك, فكما صيدةلتزييف الق

 (48)إلى الخمر بكممة باكوس.
ذا كاف ىرقؿ قد تـ تألييو نظرً   ذلؾ  وـ بو فكذلؾ يكوف مف المناسب تأليلما قا اوا 

 : اد اآلليةعدإبيقوروس, وجدير أف يوضع في  المعمـ العظيـ
haec igitur qui cuncta subegerit ex animoque 

expulerit dictis, non armis, nonne decebit     

                                                           

(
46

)Van . N.S., op.cit .p. 33., Asmis, E., (1984) Epicurus' Scientific Method. Ithaca  

          and London.p.44., Clay. D., (1983) Lucretius and Epicurus. London.p.63. 

(
47

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

          Things. Boston College.P.54. 

, األدب البلتينى فى عصرى  (2006, صبلح رمضاف السيد )يعبد التوب عم يعم (48)
 .  310. صرية وصدر اإلمبراطورية . سبؽ ذكره الجميو 
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hunc hominem numero divom dignarier esse? 

cum bene praesertim multa ac divinitus ipsis 

iam mortalibus e divis dare dicta suerit 

atque omnem rerum naturam pandere dictis. 

Cuius ego ingressus vestigia dum rationes    

persequor ac doceo dictis, quo quaeque creata 

foedere sint, in eo quam sit durare necessum 

nec validas valeant aevi rescindere leges, 

quo genere in primis animi natura reperta est 

nativo primum consistere corpore creta,    

nec posse incolumem magnum durare per aevum, 

sed simulacra solere in somnis fallere mentem, 

cernere cum videamur eum quem vita reliquit, 

quod super est, nunc huc rationis detulit ordo, 

ut mihi mortali consistere corpore mundum   

nativomque simul ratio reddunda sit esse; 

et quibus ille modis congressus materiai 

fundarit terram caelum mare sidera solem 

lunaique globum; tum quae tellure animantes 

extiterint, et quae nullo sint tempore natae;   

Lucr., DRN5  .49-70)) 

 قير كؿ تمؾ األشياء وطردىا " وعمى ذلؾ فإف )إبيقوروس( ىو الذى
 , ألف يكوف مف المناسب            مف العقوؿ بأقوالو, وليس بالسبلح  

 ؟عداد اآللية يقد أف ىذا الرجؿ جدير بأف يوضع فأف نعت
 ,اخاصة حيث إنو اعتاد أف يمقف, عمى غرار اآللية تمامً 

 ,تعاليمو عف اآللية الخالدة ذاتياالكثير مف 
 .ء عف طبيعة األشياءيأقوالو كؿ شوأف يكشؼ فى 

 , إننى أسير عمى أثره وأتبع أفكاره                  
 ناموس ُخمقت ي: بأيأحاديث يوأدرس ف
 ,يؼ أنو مف الممـز ليا البقاء فيو, وكتمؾ الموجودات

 ,نواميس الزمف القوية يمغوكيؼ أنيا ليست مف القوة بحيث ت
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 ودات األولى ُوجدت طبيعةوعمى ىذا األساس فإنو مف بيف الموج
 ,                             تتألؼ مف جسد مخموؽ ي, وىالعقؿ أواًل         

 ؛ا أف تظؿ سميمة عبر الزمف الطويؿوليس بإمكاني
 ,أوقات النوـ يالخياالت اعتادت أف تخدع العقؿ فلكف 

 . قد رحؿ عف الدنياا يبدو لنا أننا نرى رجبًل عندم
 :إلى ىذه النقطة يقادن ياآلف إف ىذا التوجو الفكر ف أقوؿ أ يبق
 : أف الكوف يتألؼ مف               توضيح ىذه الفمسفة ي  عم يأنو ينبغ  

 ؛ا ميبلدفاٍف, وأنو قد كاف لو أيضً  جسدٍ 
 ىذا االتحاد لممادة إلى يطريقة يؤد يوبأ

 تكويف األرض والسماء والنجوـ والشمس
 ,حية ظيرت عمى األرض ـ أية كائنات؛ ثوقرص القمر

                   (49)عصر مف العصور؛ " يوأية مخموقات لـ تولد فى أ                

قدمو مف أقواؿ فكرية ومعمومات في غاية األىمية تفوؽ  يؤكد لوكرتيوس أف ما
, ووسعت بقوة السبلح تفتحت عقوؿ البشرية , وليسؿ ألف بأقوالوإنجازات البطؿ ىرق

يضر  ال يما كانت مغيبة بالفكر العقيـ الذوحاربت الجيؿ بالعمـ والمعرفة بعدمداركيـ 
 (.51عداد اآللية كما في البيت) يا فإف ىذا الرجؿ جدير بأف يوضع ف, وليذوالينفع

( إننى أسير عمى أثره وأتبع أفكاره, فيذا شيادة منو 55وقوؿ لوكرتيوس في البيت )
تقوده كما قاؿ في  يالتىذه األفكار  (50)فكاره,ألبع متعترافو أنو اوفائو لمعممو, وبعمى 

وبما أف لوكرتيوس اعتاد . اآلف إف ىذا التوجو الفكرى قادنى( بقى أف أقوؿ 64البيت )
ختـ حديثو بدورة ميبلد الكوف, ُمتبًعا نظرية  اتباع البناء الدائرى لكؿ فقرة مف فقراتو فقد

                                                           

 .411 -410سبؽ ذكره , ص( فى طبيعة األشياء , 2018( لوكريتيوس )49)

(
50

)Fratantuono. L., (2015 ) A Reading of Lucretius’ De Rerum Natura. London. p.  

           198., Clay. D., (1983) op.cit.p. 22.   
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, وتطور اإلنساف في المعرفة والتغمب عمى الطبيعة  لئلنساف يالتطور الحضار 
ويبلحظ أف لوكرتيوس أنيى مقدمة الكتاب الخامس بالعودة إلى الحديث عف دور 

 .ممات الجيؿ وكشفو ألسرار الطبيعةإبيقوروس فى تبديد ظ
بطػبًل مػف أبطػاؿ يحاوؿ لوكرتيوس أف يؤكػد عمػى فكػرة تأليػو إبيقػوروس بػأف صػنع منػو 

ا ا في تأليو إبيقوروس. وقد وضػح ذلػؾ جمًيػا خفيً ا أسطوريً اتجاىً  كذا اتخذوى األساطير,
مػػػػف خػػػػبلؿ المبلمػػػػح األسػػػػطورية البػػػػارزة فػػػػي معالجػػػػة الشػػػػاعر لشخصػػػػية إبيقػػػػوروس. 
فصػػػناعة أسػػػطورة إبيقػػػوروس ىػػػي عمميػػػة ممنيجػػػة تشػػػمؿ القصػػػيدة كميػػػا؛ حيػػػث يحػػػؿ 

 .(51)يقية والرومانيةإبيقوروس محؿ اآللية التقميدية لمديانة ولؤلساطير اإلغر 

 الكتاب السادس
معالجػة البشػرية  يدس بالحػديث عػف دور مدينػة أثينػا فػيستيؿ لوكرتيوس الكتػاب السػا 

سػػتيبلؿ يػػرتبط وىػػذا اال ي,ودورىػػا التنػػوير   (mortalibus aegris)التعسػػة أو العميمػػة 
يتحػػػدث فيػػػو عػػػف طػػػاعوف أثينػػػا, وكيػػػؼ أف  يتػػػاب السػػػادس الػػػذبشػػػكؿ وثيػػػؽ بختػػػاـ الك

كػػػػاف يرمػػػػز إلػػػػى األمػػػػراض األخبلقيػػػػة لػػػػدى النػػػػاس الػػػػذيف لػػػػـ  ي الػػػػذيالمػػػػرض العضػػػػو 
أنجبت إبيقوروس  يسيما وأنو يشيد بمدينة أثينا الت. النيروا باتباع الفمسفة اإلبيقوريةيست

 فى أقوالو اآلتية :
Primae frugiparos fetus mortalibus aegris   

dididerunt quondam praeclaro nomine Athenae 

et recreaverunt vitam legesque rogarunt 

et primae dederunt solacia dulcia vitae, 

cum genuere virum tali cum corde repertum,  

omnia veridico qui quondam ex ore profudit; 

cuius et extincti propter divina reperta 

                                                           
)

51
(Duban. J. M., (1979)  op.cit . p. 54 ., 

" لمشػاعر طبيعػة األشػياء  يفػقصػيدة "  ي( معالجػة األسػطورة فػ2014ى محمػد )نجوى أحمػد مصػطف
: دراسػػػػة فػػػػى الشػػػػكؿ والمضػػػػموف, رسػػػػالة ماجيسػػػػتير)غير منشػػػػورة( كميػػػػة اآلداب, جامعػػػػة لوكرتيػػػػوس

 .108ص ,رةالقاى
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divolgata vetus iam ad caelum gloria fertur. 

nam cum vidit hic ad victum quae flagitat usus 

omnia iam ferme mortalibus esse parata   

et, pro quam possent, vitam consistere tutam, 

divitiis homines et honore et laude potentis 

affluere atque bona gnatorum excellere fama, 

nec minus esse domi cuiquam tamen anxia cordi, 

atque animi ingratis vitam vexare sine ulla   

pausa atque infestis cogi saevire querellis, 

intellegit ibi vitium vas efficere ipsum 

omniaque illius vitio corrumpier intus, 

quae conlata foris et commoda cumque venirent; 

partim quod fluxum pertusumque esse videbat,   

ut nulla posset ratione explerier umquam, 

partim quod taetro quasi conspurcare sapore 

omnia cernebat, quae cumque receperat, intus. 

veridicis igitur purgavit pectora dictis 

et finem statuit cuppedinis atque timoris    

exposuitque bonum summum, quo tendimus omnes, 

quid foret, atque viam monstravit, tramite parvo 

qua possemus ad id recto contendere cursu, 

quidve mali foret in rebus mortalibus passim, 

quod fieret naturali varieque volaret    

seu casu seu vi, quod sic natura parasset, 

et quibus e portis occurri cuique deceret, 

et genus humanum frustra plerumque probavit 

volvere curarum tristis in pectore fluctus. 

nam vel uti pueri trepidant atque omnia caecis   

in tenebris metuunt, sic nos in luce timemus 

inter dum, nihilo quae sunt metuenda magis quam 

quae pueri in tenebris pavitant finguntque futura. 

hunc igitur terrorem animi tenebrasque necessest 

non radii solis nec lucida tela diei   

discutiant, sed naturae species ratioque. 

Lucr., DRN 6. 1-41)) 

 , أوؿ مفالسابؽ كانت أثينا, ذات االسـ الشيير ي" ف
 ,المحاصيؿ ذات الغبلؿ نشر بيف البشرية التعسة
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 .وؿ مف طورت الحياة وسنت القوانيفأ اأيضً  يوى
 ,وؿ مف قدمت السموى الحموة لمحياةأ يوى

 بمثؿ ذلؾ العقؿ,                         اإبيقوروس ( مزودً )  عندما أنجبت رجبًل               
 ,العصر كؿ الحقائؽ مف فمو الصادؽ ذلؾ يأطمؽ ف يفيو الذ

 فإلى اآلف ال يزاؿ مجده القديـ واسع االنتشار يرفعو
 .قدسة لذلؾ الرجؿ الفاٍف )الراحؿ(إلى عناف السماء وذلؾ بفضؿ االكتشافات الم

 التى كاف يحتاجيا البشر اكؿ األشياء تقريبً  الحظ )ىذا الرجؿ( أف
 ,                 متناوليـ يات ضرورية لممعيشة كانت بالفعؿ فكاحتياج              

 ,منة كانت قائمة ألقصى درجة ممكنةوأف الحياة اآل
 القدرات يستمتعوف بالثراء والتكريـ يورأى أف الناس مف ذو 

 ,نة ألبنائيـ ترفع مف شأنيـ, وأف السمعة الحسوالثناء
 ,ذلؾ فمكؿ منيـ بالمنزؿ قمب مضطربومع  

 عنو وببل               اإلنساف النفسية يتعكر صفوىا رغمً ورأى أف حياة ا            
 ,ُيجبر عمى الغضب فى شجارات عنيفة, وأنو توقؼ يأ

 ,و شروخ( فاسد وبالنفس البشرية يعندئذ أدرؾ أف الوعاء نفسو )أ
 ُجمعت خارجو يوأف كؿ األشياء الطيبة الت

 ؛                                                                                ما توضع بداخمو لفساده مف الداخؿعند اتفسد دائمً 
 ذلؾ ألنو كاف يرى أف الوعاء مف ناحية يرشح يوقد اعتقد ف           

 ,حاؿ مف األحواؿ ياسع الثقوب فبل يمكف أف يمتمئ بأوو 
 ء داخؿ الوعاء يتموثيومف ناحية أخرى ألنو رأى أف كؿ ش

 .بمذاؽ كريو بمجرد صبو فيو
 ,طير قموب الناس بأقوالو الصادقة لذلؾ فإنو

 .                                           ا لمشيوة والخوؼووضع حدً                                  
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 ,كمنا إليوير األسمى الذى نسعى وكشؼ عف الخ
 وىدانا إلى الصراط , ذلؾ الصراط المستقيـ والضيؽ

 .سمى مف دوف أف ننكص عمى أعقابنابو يمكننا أف نبمغ الخير األ يالذ
 ,ر موجود فى كؿ شأف مف شئوف البشروعممنا أف الش

 ,                                 فيو يحدث ويطير نحونا بطرؽ عديدة              
 اتارة أو بحكـ الضرورة تارة أخرى, وذلؾ طبقً  بالمصادفة وىو يحدث

 باب يمكننا أف نتصدى لكؿ نوع يلما تقرره الطبيعة, ثـ َبي َف لنا مف أ
   , وبرىف عمى أف أمواج القمؽ المحزنة تموج                                                             مف أنواع الشر
 .يغمب الجنس البشر صدور أ يف يببل داع

 ء                 يترتعد فرائسيـ ويجفموف أماـ كؿ شفمثمما أف األطفاؿ   
 االنور تعترينا أحيانً  يفى الظبلـ الحالؾ, فكذلؾ نحف ف

 مثؿ تمؾ المخاوؼ اال أساس ليا إطبلقً  يالمخاوؼ الت
 .وف أنيا ستياجميـالظبلـ ويتخيم ييرتعد منيا األطفاؿ ف يالت

 إف ظممة العقؿ وخوفو ىذا ليس باإلمكافولذلؾ ف
 ,                     تبديدىما بأشعة الشمس, أو بضوء النيار الساطع       

 (52)بؿ بتأمؿ الطبيعة وفيـ قوانينيا."

 :يمف الفقرة المطولة السابقة اآلتبلحظ ن
 ية أثينا في نشر الوع( عف دور مدين5-1يتحدث لوكرتيوس في األبيات )

ومف  أوؿ مف نشر المحاصيؿ ذات الحبوب, وأنيا ,بيف البشرية المعذبة يالحضار 
وؿ أ يوى ,لمبشرية أوؿ مف قدمت المحاصيؿ ذات الحبوب يالمعروؼ أف كيريس ى

وؿ مف قدمت السموى الحموة لمحياة, أ يوسنت القوانيف, وىالمدنية مف طورت الحياة 

                                                           

 . 503-501( فى طبيعة األشياء, سبؽ ذكره , ص2018( لوكريتيوس )52)
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الكتاب الثانى والخامس لُيبيف كما سـ كما حدث مف قبؿ في ا بااليبدو أنو لـ يذكرىو 
ا وىو بالطبع مف ىو أفضؿ مف اآللية كميا ضمنً  ( أف ىناؾ10-5في األبيات )
ماسة وكاف البشر في حاجة ,  اكشافاتو مقدسةف, باالسـ لـ يذكره يإبيقوروس الذ

 .إلييا
 نفس البشرية,لم( نجد لوكرتيوس يمعب دور المحمؿ النفسى 23-15وفي األبيات مف )

النفسي وىذا االنشغاؿ بالتحميؿ  ,فى الشعر البلتينى يعتبره البعض أكبر فرويداوقد 
, وأوضح وعاءفقاـ بتحميؿ النفس البشرية وشبييا بال (53).ميزه عف سائر اإلبيقورييف

أنيا إذا كانت فاسدة ومموثة وفارغة وبيا ثقوب فبل يمكف ممئيا بأى حاؿ مف األحواؿ 
لذا يجب عمى  ,نفسياىي باألشياء الطيبة حتى ولو ممئت بيا فسوؼ تفسد لفسادىا 

 فَ إال مف إبيقوروس كما بي   يإلنساف أف يطير نفسو مف الموبقات, وىذا التطير ال يأتا
 واألىـ ," لذلؾ فإنو طير قموب الناس بأقوالو الصادقة"  :( بقولو34-24األبيات ) يف

ط بؿ وىدانا إلى الصراط , ليس فقنسعى كمنا إليو يأنو كشؼ عف الخير األسمى الذ
 .ياليا مف كممات بديعةو , المستقيـ

المّذة يقصده لوكرتيوس ىنا  يالذ (bonum summum)إف الخير األسمى  
(voluptas) إبيقوروس ويعتبرىا الخير األعظـ كاف يعنييا كما كاف يعنييا يالت يوى ,
عرفت الفمسفة بأنيا النشاط وذلؾ ألف المدرسة اإلبيقورية , ىي أساس السعادةويعتبرىا 

 يقصدت إلييا ى يريب أف السعادة الت , واليحقؽ السعادة في الحياة يالذ يالعمم
وىي جوىر السعادة وضرورة  تعني في الفمسفة اليونانية القديمة " المتعة " يالتالمذة 

القوة الدافعة  يوجودية يجب أف يقوـ الفرد بمجيودات خاصة بغية تحقيقيا, وأيًضا ى
ويرى إبيقوروس أف المّذة ( 54)وغايتيـ األخيرة. وكؿ الكائنات الحيةإلى تصرفات البشر 

                                                           
(

53
) Colman.J., op.cit .P.55. 

(
54

) Daryn. L., Morrison. A.D., Alison. S., (2013) op.cit . pp.139-140.  
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, كما قاؿ ذلؾ خبلؿ (bonum summum)الخير األسمى ىي أساس السعادة , وىي 
 ف :تياإلشارتيف التالي

  . Ὅηαλ νὖλ ιέγωκελ ἡδνλὴλ ηέινο ὑπάξρεηλ,  

(Ep.ad Men.131,8.)                                                              

 غايتنا القصوى, " يولذلؾ نقوؿ إف المذة ى   "
Καὶ δηὰ ηνῦην ηὴλ ἡδνλὴλ ἀξρὴλ θαὶ ηέινο ιέγνκελ εἶλαη 

ηνῦ καθαξίωο δῆλ. ηαύηελ γὰξ ἀγαζὸλ πξῶηνλ θαὶ ζπγγεληθὸλ129.1 

               ἔγλωκελ,  (Ep.ad Men.128-129.)                                                              

 الخير األوؿ  يوغايتيا, وىداية الحياة السعيدة ب ي" لذلؾ نقوؿ إف المذة ى
 الموافؽ لفطرتنا )لطبيعتنا(," 

خير وحالة طبيعية وشعور بالرضا واالستمتاع والبيجة  يى المذةإبيقوروس أف  ُيبيف
أف يشعر بيا اإلنساف كما يشعر  ؼ وأحداث تٌسر الشخص ومف البديييوترتبط بمواق

إلبيقوروس كانت الوصوؿ  , وغاية الفمسفة بالنسبةحارة وأف الثمج أبيض النارأف 
 , وتعني الطمأنينة ((ἀηαξαμὶα   "ataraxia : "ة السعيدة والمطمئنة وليا خاصتيفلمحيا

, وعمى ىذا فإف السعادة وتعني غياب األلـ "ἀπνλὶα والتخمص مف الخوؼ و"  والسبلـ
 واأللـ ىما مقياس الخير والشر, والمّذة عند إبيقوروس عبارة عف توازف بيف مختمؼ

 , وتعّبر عف االنسجاـ الكامؿومستقببًل  اأعضاء الجسـ ووظائفو, تدوـ وتتواصؿ حاضرً 
دة غير لمزيا ا قاببًل ا, والمّذة الحقيقية ليست كمً ياة الفرد الجسمية والروحية معً لح

 (55). ألف تزداد نقاوتوا قاببًل ا محدودً المحدودة بقدر كونيا كيفً 
" كما يفيـ العامة بؿ  (ἡδνλὴ) المذة الحسيةوال يجب أف نفيـ المذة عمى أنيا "  

إنيا لذة نحصؿ عمييا حيف نكبح جماح عواطفنا وحيف نرضى بالقميؿ وحيف نفعؿ 
 (56).الخير وأف نحافظ عمى صحتنا العقمية والجسمانية

                                                           
(

55
)James. J.O., (2007) Inconsistency in Roman Epic Studies in Catullus, Lucretius,  

                 Vergil, Ovid and Lucan.Cambridge University press. p.127. 

(
56

) James. J.O., (2007) op.cit . p.156., Scott. M., (2005) Virgil Recomposed the                 

                   Mythological and Secular Centos in antiquity.  Oxford University   

                   Press.p.98. 
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, إشباعيا يحالة اإلفراط ف ييتبعيا ألـٌ ف ي" ىى الت (ἡδνλὴ) ف " المذة الحسيةإإذ 
" كما يقوؿ  (ἀπνλὶα) " "غياب األلـ  ي حالةففقط لمذة الحقيقية تتـ ومف ثـ فإف ا
 إبيقوروس:

                               ηόηε γὰξ ἡδνλῆο 

ρξείαλ ἔρνκελ, ὅηαλ ἐθ ηνῦ κὴ παξεῖλαη ηὴλ ἡδνλὴλ ἀιγῶκελ· 

ὅηαλ δὲ κὴ ἀιγῶκελ, νὐθέηη ηῆο ἡδνλῆο δεόκεζα.             

(Ep.ad Men.128,8-10.)                                                              

 " بالفعؿ نحف ال نحتاج إلى المذة إال عندما يكوف غيابيا سبًبا في الشعور 
 (57" ).يجعمنا بحاجة إلى لذة باأللـ, في حيف أف غياب الشعور باأللـ ال

المّذة الجوىري مع قدرات نساف ُيبيف تبلـز عند اإل إف التعمؽ في تحميؿ المّذة
ات اإلنساف المعرفية والفكرية واالجتماعية. إذ إف المّذة مرافقة ومتفاعمة مع النشاط

ا بمذة السعادة عندما يمارس نشاطً  . كما يشعر اإلنسافاالجتماعية ومتممة ومحفزة ليا
ف ؛ وتختمؼ ماتيا, بؿ ىي نسبية, والمّذة ليست غاية في حد ذا نحو ىدؼ محددموجيً 

. ىذا ويشعر اإلنساف بالمّذة  لما شعر بالمّذةإلى آخر, ولو ُولد اإلنساف كامبًل شخص 
عندما يستطيع حؿ صراعاتو الداخمية وتحقيؽ درجة مف التكامؿ في شخصيتو والرضا 

 (58)عف ذاتو والنجاح في أعمالو في إطار صحة نفسية متكاممة.
و معتاد منو فقد اتبع , وكما ىكرتيوس في الكتاب الثالث والخامسوكما فعؿ لو    

إلنياء فقرتو وختميا بالحديث عف دور إبيقوروس  ي( البناء الدائر 41-39في األبيات)
  .ممات الجيؿ وكشفو ألسرار الطبيعةفى تبديد ظ

 النتائج المستخمصة مف البحث:

                                                           

  .Epic., Sent. 18                            (  راجع نفس النص والمعنى في           57)
(, خمُس حاالت مف التحميؿ النفسى, ترجمة: صبلح مخيمر, عبده 2007( سيجموند فرويد )58)

 .  221- 220المصرية , القاىرة , ص  ميخائيؿ رزؽ, مراجعة: مصطفى زيور, مكتبة األنجمو 
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عديدة خبلؿ  في أبياتلقد وجدنا أف لوكرتيوس تحدث عف إبيقوروس في قصيدتو 
باستثناء  يتغنى بمميزات إبيقوروس وفضائمو حيثوخاصة في استيبلالتو  كتبو الستة
 ., ولعمو بذلؾ قد استبدلو بمدح اآلليةالكتاب الثانى والرابعالكتابيف 

 الجسػػػور يالفػػػان يبصػػػفات الرجػػػؿ البشػػػر فػػػي البدايػػػة يقػػػوروس لوكرتيػػػوس إب وصػػػؼ
أوؿ مػػف تصػػدى لممعتقػػدات الخرافيػػة, وأوؿ مػػف َجػػَرأ  نػػو, ألكبطػػؿ مػػف أبطػػاؿ المبلحػػـ

فيػو  ,أف يخترؽ أبػواب الطبيعػة المغمقػةفي اآللية وزاد مف شجاعتو رغبتو  يعمى تحد
قػاؿ عنيػا يُ  مػف اآلليػة ومػا يخػش, ولػـ المزاليج المحكمة ألبواب الطبيعػةأوؿ مف حطـ 
 الفيػػػو  يماء وبالتػػػاللػػػـ يخػػػش آليػػػة السػػػإذف فيػػػو , الخػػػارؽ لمعػػػادة ي, أاوال مػػػف عقابيػػػ

قػػدات الخرافيػة واآلليػػة , ونػػتج ذلػؾ مػف تفجػػر ثػورة فػػي داخمػو ضػد المعتعتػرؼ بفضػمياي
وبيػػػذا يصػػػػور  ,يوفكػػػره السػػػػديد المنطقػػػ ووأسػػػاطيرىا, وذلػػػؾ بفضػػػؿ قػػػػوة وراجحػػػة عقمػػػ

بوقوفػػو فػػي المبلحػػـ يقػػؼ بثبػػات فػى مواجيػػة خصػػمو  إبيقػوروس ىنػػا بطػػبًل مػػف أبطػاؿ
 الدينية.وجو الخزعببلت  

لػػػػـ يػػػػذكر لوكرتيػػػػوس اسػػػػـ إبيقػػػػوروس صػػػػراحة إال فػػػػي الكتػػػػاب الثالػػػػث فػػػػي البيػػػػت 
 .اسمو فيو مباشرة في القصيدة كميا( وىو البيت الوحيد الذى يذكر 1042)

شبو لوكرتيوس إبيقوروس فى مقدمات الكتاب الثالث والخامس والسادس بتشبييات 
أنو  وإلى أف وصؿ بو تشبيي يالفانجؿ بميغة جًدا وفي غاية الجماؿ بدأ مف وصفو بالر 

وأنو اإللو الذى ُيعترؼ  صاروا آلية, الذيف يرطااألس أبطاؿوأفضؿ مف الراعي,  باأل
 .مو الظاىرة والباطنة عمى البشريةبنع

 , المرحمػػة األولػػى فػػي الكتػػابديثػػو عػػف إبيقػػوروس إلػػى ثػػبلث مراحػػؿقسػػـ لوكرتيػػوس ح
, كإنسػػاف يمثػػؿ (Graius homo , 66)األوؿ حيػػث يمثػػؿ إبيقػػوروس "رجػػؿ إغريقػػي" 

, ب عمى المعتقدات الدينية الخاطئةمواطنيو في ميمة الوقوؼ في مواجية اآللية والتغم
 مبشػػريةحيػػث يمثمػػو بمثابػػة األب الروحػػي لوالمرحمػػة الثانيػػة فػػي اسػػتيبلؿ الكتػػاب الثالػػث 

(tu pateres, 9)برأفػػة  , يقػػدـ تعاليمػػو(patria……. praecepta, 9f.)  ف األب إ؛ إذ
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 تأليػو" إبيقػوروس . وتػأتي المرحمػة الثالثػة بمػا نطمػؽ عميػو "الروماني ىو أساس السػمطة
 ,deus ille fuit) بحؽ "  اا, اليً ستيبلؿ الكتاب الخامس " كاف إليً بصيغة التأكيد في ا

deus, 8).  تمثػػػؿ كممػػػة(deus) إنسػػػاف بكونػػػو بػػػدأ  يذروة التصػػػعيد فػػػي المػػػدح, الػػػذ
(homo) ثـ األب باالستيبلؿ األوؿ ,(pater) حى صار إليًػا باستيبلؿ الكتاب الثالث ,

 في الخامس.
, يؿ النفس البشرية وشبييا بالوعاءبتحم في الكتاب السادس واألخير يقـو لوكرتيوس

حاؿ مف  يقوب فبل يمكف مبلئيا بأغة وبيا ثوأوضح أنيا إذا كانت فاسدة ومموثة وفار 
األحواؿ باألشياء الطيبة حتى ولو ممئت بيا فسوؼ تفسد لفسادىا نفسيا لذا يجب عمى 

 إال مف إبيقوروس كما بيف يير نفسو مف الموبقات, وىذا التطير ال يأتاإلنساف أف يط
أنو  واألىـ ,طير قموب الناس بأقوالو الصادقة لذلؾ فإنو( بقولو 34-24فى األبيات )

 يالمذة وىلوكرتيوس  بو يقصد يوالذ ((bonum summumكشؼ عف الخير األسمى 
ىي , ويعتبرىا يقوروس ويعتبرىا الخير األعظـكاف يعنييا كما كاف يعنييا إب يالت

 يالذ يعرفت الفمسفة بأنيا النشاط العممف المدرسة اإلبيقورية وذلؾ أل, أساس السعادة
وغاية الفمسفة بالنسبة إلبيقوروس  ,الذى نسعى كمنا إليو يحقؽ السعادة في الحياة

"   (ἀηαξαμὶα) : " كانت الوصوؿ لمحياة السعيدة والمطمئنة وليا خاصتيف
ataraxia)") والتخمص مف الخوؼ و"  ", وتعني الطمأنينة والسبلـ (ἀπνλὶα) وتعني "
 غياب األلـ.
يتحدث فييا عف إبيقوروس في  يلوكرتيوس أنيى نياية فقراتو الت الحظنا أفوأخيًرا 

الكتاب الثالث والخامس والسادس بالعودة إلى الحديث عف دور إبيقوروس فى تبديد 
لكؿ  يد لوكريتيوس اتباع البناء الدائر , وقد اعتاؿ وكشفو ألسرار الطبيعةظممات الجي

 فقرة مف فقراتو .
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