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 العدٌد ٌعتبره السبعة، اإلغرٌق حكماء من وواحد سقراط قبل اإلغرٌق فالسفة أحد

 فً مٌلتوس مدٌنة فً طالٌس عاش. العلوم وأبو الٌونانٌة الثقافة فً األول الفٌلسوف

 .تركٌا بغرب أٌونٌا،

 على الدائر وكان مٌلـِتس، فً ولد أنه الظن وأكبر م.ق 04ٓ حوالً طالٌس ولد

 . األدنى والشرق مصر فً تعلٌمه معظم وتلقى فٌنٌقٌٌن، أبوٌن من أنه الناس ألسنة

 باألعمال ٌشتغل لم أنه وٌبدو. الغرب إلى الشرق من الثقافة انتقال ٌتمثل فٌه

 .العادٌة الحٌاة طٌبات على به ٌحصل أن أمكنه الذي بالقدر إال والمالٌة التجارٌة

 الدرس فً وقته باقً صرف ثم الزٌت معاصر فً مضارباته قصة ٌجهل من ولٌس

 رغم وكان. النجوم ٌرقب وهو حفرة فً سقوطه قصة به توحً انهماكا   فٌه وأنهمك

 عن للدفاع األٌونٌة الدول من حلف تكوٌن إلى وٌدعو المدنٌة، بشؤون ٌهتم عزلته

 .فارس وبالد لٌدٌا ضد نفسها

 بالد إلى والفلكٌة الرٌاضٌة العلوم إدخال كلها المتواترة الرواٌات إلٌه وتعزو

 . الٌونان

 ظلها بقٌاس األهرام ارتفاع قّدر مصر فً وهو أنه القدٌمة القصص إحدى وتروي

 دراسة واصل أٌونٌا إلى عاد ولما. قامته لطول مساوٌا   اإلنسان ظل فٌها ٌكون التً

 وشرح علمً، استدالل من فٌها وما السلٌم، بمنطقها لبه خلبت التً النظرٌة الهندسة

 كانت النظرٌات هذه أن وكما.  بعد فٌما إقلٌدس جمعها التً النظرٌات من كثٌر

 الٌونانٌة. النظرٌة الهندسة علم علٌه قام الذي األساس

 الغربٌة، الحضارة فً العلم هذا علٌه قام الذي األساس الفلك لعلم دراسته كانت كذلك

 األرصاد بعض له وكانت. الشرقٌون فٌه أدخله الذي التنجٌم من خلصه أن بعد

 الشمس بخسوف بالتنبؤ أفلح حٌن بأجمعها أٌونٌا بالد دهشت وقد الصغرى،

 حساب وعلى المصرٌة السجالت أساس على التنبؤ هذا بنى قد أنه والراجح

 . البابلٌٌن

 عن شائعا   كان ما على كثٌرا   ترقى ال الكون نظام فً نظرٌته فإن هذا عدا فٌما أما

 ٌرتكز كرة نصف من ٌتكون العالم أن ظن فقد والٌهود، المصرٌٌن عند النظام هذا

 السطح على طاف   مستوي قرص األرض وأن له، نهاٌة ال الماء من منبسط على

  . الكري النصف الجسم هذا داخل فً المستوي



 فكذلك بأجمعها، الخالئق والد أقٌانوس جعلت قد الٌونانٌة األساطٌر بعض أن وكما

 . النهائً ومصٌرها األصلً وشكلها األشٌاء، لجمٌع األول المبدأ الماء طالٌس جعل

 وأن رطب شًء كل غذاء أن" شاهد أن بعد الرأي بهذا جاء ربما إنه أرسطو وٌقول

 مبدؤها دائما   هو شًء كل منه ٌتولد ما وأن ..رطبة؛ طبٌعة ذات شًء كل بذور...

 صور من األساسٌة أو األولى الصورة هو الماء أن ٌعتقد كان لعله أو. "األساسً

 من كلها المواد إلٌها تتحول أن ٌمكن التً -والصلبة والسائلة الغازٌة -الثالث المادة

 أهمها بل شًء، كل أصل الماء إن قوله آرائه فً ما أهم ولٌس النظرٌة؛ الوجهة

 فً المادة بوحدة قول أول ذلك كان ولقد واحد؛ أصل إلى جمٌعها األشٌاء إرجاعه

 . كله المدون التارٌخ

 أن السابقة أقواله إلى ٌضٌف طالٌس ولكن مادٌة؛ بأنها طالٌس آراء أرسطو وٌصف

 اآلخر، عن جزأٌها أحد ٌنفصل ال وحدة والحٌاة المادة وأن حً، العالم فً جزء كل

 القوة وأن واإلنسان، الحٌوان فً كما خالدة" نفسا  " والمعادن النباتات فً وأن

 .أبدا   تموت ال ولكنها صورتها تتغٌر الحٌوٌة

 أول هو(  النفس)  كتابه فً أرسطو رأي حسب طالٌس أن إلى نشٌر أن المهم ومن

 .الٌونان الفالسفة
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 طالٌس عن كثٌره أشٌاء فً ٌختلف كان. طالٌس للفٌلسوف المعاصرٌن الفالسفه أحد

 واحده ماده هناك بان ٌرى كان. وفلسفه أفكار من لدٌه بما وتاثره له معاصرته رغم

 العوالم من كثٌر هناك بان ٌرى الفٌلسوف هذا كان. إلٌها ٌشر لم ولكّنه الكون ألصل

 هذه تعود ثم ومن الالمحدود ٌسّمٌه مما تولَدْ  العوالم هذه وأن. أحدها فً نعٌش وأننا

ٌّنه لم الذي الالمحدود هذا فً لتفنى العوالم   .ٌب

 تحمل   وهً الفلسفة، فً الطبٌعٌة المدرسة شكلوا والذٌن طالٌس، تالمٌذ أحد كان

، أصل   إلى والوجود العالم جوهر وت عٌد   المادي، الطابع  الفالسفة رفض قد و ماديٍّ

 وبحثوا الفترة، تلك فً انتشرت والتً للطبٌعة، الخارقة التفسٌرات قبول سقراط قبل

، أكثر تفسٌرات عن  بالتفسٌرات حالٌا   وصفه ٌمكننا كما أو َفهم ها، ٌمكن   عقالنٌة 

ٌّة التفسٌرات تعتمد و. العلمٌة  وصفا   ٌتطلب وذلك األشٌاء، أصل معرفة على العلم

 أٌضا   سقراط قبل الفالسفة رّكز وقد حولنا، من المختلفة الظواهر هذه ٌمثل رٌاضٌا  

 فٌها، الموجودة والتناقضات الطبٌعة، فً الموجودة المشكالت مختلف تحدٌد على



 والعلوم للرٌاضٌات أساسا   بعد فٌما أصبحت التً وهً لها، حلول إٌجاد ومحاولة

 .ال أم الفالسفة وضعها التً الحلول هذه قبول عن النظر بغض الفلسفٌة، والدراسات

 

 


