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اإلهداء

رصوف يعقوب لذكرى

الذكريات بأسمى مفعم ملاٍض إحياء





املقدمة

وقد بذهني، عالقة العبارة هذه تزال وال عنوان، بغري كرسالة مقدمة بغري كتابًا أنَّ قرأت
األقل. عىل دورة عرشين قرأتها منذ الشمس حول من األرض دارت
فيه؟ أثرها ويثبت بذهني تعلق جعلها العبارة، هذه يف رسٍّ أِمْن

كان أنَّه إيلَّ ويُخيل التاريخ، يف كان الجملة هذه فيه قرأُت الذي الِكتاب أنَّ أذكر
القلم تناولُت أن ملَّا الذكريات، هذه ذهني يف استيقظْت ولقد منفاه، يف نابليون تاريخ يف
كاملة، سنوات أربع بتأليفه ُشِغْلت أن بعد الكتاب، لهذا تصديًرا أسطر بضعة ألكتب
لتَْحبَُوه إليه؛ يدها نيا الدُّ ظروف َمدت أن ا فلمَّ أخر، ثالثًا دريس حجرة من ناحية ونبذته
يف فكرة غمرتني به؛ تعريًفا أسطر بضعة ألخطَّ القلم وتناولت النبذ، طول بعد الحياة
يضفي وما بنابليون، وعيي يف اشرتكت فكرة الواقع يف هي آثاره، وخلود اإلنسان، خلود

الخلود. صفات من املؤرخني بعض عليه
من تعد ممن خالدين، أناسغري عىل بالقياس ولكن خالد! رجل نَابليون إنَّ يقولون:
يف وأخباًرا أحاديث أصبحت أمم بالقياسعىل ولكن مرصخالدة! إن ويقولون: هللا. خالئق
الفلسفي سقراط مذهب إنَّ ويقولون: األوىل. القرون عن تُروى أساطري أو الكتب، بطون
فظهرت أثًرا؛ مخلِّفٍة غري الفكر، عالم من بادت مذاهب عىل بالقياس ولكن خالد! مذهب

الجفاف. ويطويه الغيث يخرجه الصحراء نبت كأنها واختفت
ما البرشيِّ التاريخ يف فإنَّ صحتها، يف أشك ال بنتائج منها خرجُت تأمالت هذه
من فيها بما الزمن ألعاصري صمدت والهند الصني وأهل كالفراعنة شعوبًا أن عىل يدل
صالت ولكنها تنقرض، ولم تَِبد فلم الدهور عىل بكيانها واحتفظت الرسيسة، الصفات
بطابع جميًعا خاللها احتفظت واالستكانة، الصولة من دورات عليها وتناوبت واستكانت،
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أن عن بعيدة للشدائد، صامدة النوائب، مدافعة عىل الجَلد من بِسمة وُوسمت القوَّة، من
الذوات. من الخالدين تشبه خالدة شعوب فهذه الفناء. إىل بها تسلم لهزيمة، تذعن

وظلت الزمان، مدى عىل لت تنقَّ فلسفية مذاهب األمم، هذه نظري الفكر عالم يف تجد
عالم يف األمَم تلك الفكر؛ عالم يف تشبه خالدة مذاهب فهذه فتية، حيَّة اآلن إىل ُولدت منذ

اإلنسانية.
جديدة، وجهة من الفلسفة تاريخ كتابة يف ننتحيها بقاعدة تزودنا األولية الفكرة هذه
تفاريع املذاهب من وغريها الفكر، وأركان الفلسفة أصول أنها عىل املذاهب هذه فيها نتَِّخذ

بها. وملحقات عليها
من بداءة خرج القرون، مع درج فثابت، األخالق، فلسفة يف واأللم اللَّذة مذهب أما
وبُروطاُغوراسولُوِسيُفوس ُسقراط مذهب يف أساسية فكرات عىل قائًما األفريقية، ُقورينة
اإلسكندرية مدرسة يف ثم بصورة، أبيُقور ذهن يف فتشكل اليونان إىل عاد ثم وِديمْقربِطس،
كونها صورة يف برز أن إىل العصور، خالل يتنقل وأخذ بثالثة، الرُّوافيني وعند بأخرى،

اللذة. بدل املنفعة فالبسته َوأتَرابُهما، وِمل ِبنتَام
العملية. الفكرة لهذه جزئي تنفيذ الكتاب وهذا

مظهر إسماعيل
١٩٣٦ أبريل

10



هذا عرضتيففصول كلامتجامعة
الكتاب

بسبب. اليوناني الفكر إىل يُمتُّ ال الشمس، تحت يشء عىل تقع لن إنك

َمِري ِجْلَربْْت

إليه وصلت حد ألقىص نتاًجا وكانت القديمة، املدنيات أرقى اليونانية املدنية
الفارطة. األعرص يف العقيل التثقيف مدارج

املستحدثة املدنيات ذوات األمم يف يؤثر ما إىل يَْرِجُع املدني االرتقاء ُرسعة إنَّ
األجنبية األمم معارف من تستمد التي املنبهات من ما، عرص يف القوية الثابتة

عامة. تثقيفها وطرق وفكراتها عنها،
روِبرتُسون

أم فنية أم عقلية كانت سواء الفكرات، من فكرة أصول التقاليد غرست إذا
عليها درجت ثم واملعرفة، الثقافة رضوب من آخر رضب أي من أم أخالقية،
النقد، محك عىل تُعرض وال بل تختَرب، وال ص تمحَّ ال فإنها املتعاقبة، األجيال
يف يدخلها األذهان، يف تقريرها بأن ذلك والخطأ، الصحة من نصيبها لتبلو
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بحثها يُعد التي الثابتة، العقيدة مرتبة إىل ويرفعها املقدسة، النِّحل حظرية
حرمتها. عىل وتهجًما لقداستها تدنيًسا

فور أَْلِربْت

رمسيس الفرعون بانتصار التغني يف نُظمت التي امللحمة أن بُحاث أكد لقد
كانت سوريا، عىل عرشة التاسعة األرسة ملوك من — سيزوسرتيس — الثاني

إلياذته. بنظم هومريوس إىل أوحى الذي األصل

فور أَْلِربْت

بعد إال ينتعشا لم اليونان عند والحضارة العلم أن بال، ذات لحقيقة إنها
النيل. وادي إىل الهجرة

ِمْلُهود

أكمل أوجدوا الذين هم املرصيون كان الحقيقي التاريخ يف اليونان ظهور قبل
مدنية. وأزهر وأفتن حضارة،

فور أَْلِربْت

من الربان أو الجواد، ظهر من الفارس موضع يف نفسه يضع أن يحاول من إن
املستقيم، الطريق يف يقودهما كيف يعرف الذي الرجل هو إنما السفينة، دفة

استخدامهما. من يفرق الذي الرجل ال

أَِرْسُطبُّس

أمَلُك. وال أمِلُك إني

أَِرْسُطبُّس
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الكتاب هذا فصول يف عرضت جامعة كلمات

اإلنسان يكون أن يف انحرص الحياة، يف األعىل ومثله األول، أَِرْسُطبُّس مبدأ إن
نجعلها أن غري من لذائذنا نملك أن علينا يجب إنه أي لها؛ عبًدا ال لألشياء سيًدا

تملكنا.
ُهوراس

املفقود. عىل يأَْس ولم املجهود، بذل من الناس أجود

الدَّْويس راِفع بُن ِحَمَمة

الحساسية؛ شديد تجعلني بحيث — الحظ لحسن — كونت قد عقيل دورة إن
ا حدٍّ باألشياء حساسيتي تبلغ لم ولكن بها، االستمتاع ابتغاء باألشياء فأتأثر

فواتها. من أتألم يجعلني

ُمنِْتْسِكيُو

مال، بال كان إن األول فإن بليًدا، أحمَق أكون أن من مستجديًا أكون أن يل َلخريٌ
رجولة. بال الثاني فإن

أَِرْسُطبُّس

سرياقوز: طاغية ذيونسيوس إىل
شعرت ملا إليك وقدمت املعرفة، إىل بحاجة شعرت ملا سقراط إىل ذهبت

املال. إىل بحاجة

أَِرْسُطبُّس

تحكمنا. هللا إرادة ولكن تحركنا، اللذة
بَايل
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الغري. إسعاد عىل بالعمل الذات إسعاد فن هي الفضيلة

ِلبنِتْز

تْسبح صحًوا، ربيًعا تكون أن يجب السعيدة الحياة إن أرسطوطاليس: يقول
فاألمر أرسطبس عند أما الدوام، عىل شمسه وتسطع الربيع، خطاطيف جوه يف
فينبغي الربيع، من جزء عىل تدل عنده واحدة خطافة فإن ذلك؛ خالف عىل
يعمل أن له ينبغي بل يده؛ من تفلت الربيع خطافة يرتك ال أن الحكيم للرجل
عدد زاد إذا حتى الربيع، خطاطيف من عدد أكرب يقتنص أن عىل حياته طول
بخطافة، فيها يسعد ال التي األيام عدد عىل باالقتناص، فيها يسعد التي األيام
هو وهذا آالمها، عىل لذَّاتها حت ُرجِّ حياة حييت إني يقول: أن ذلك بعد استطاع

أرسطبس. عند السعادة معقول
املؤلف

فرض لو حتى يعيش أن للفيلسوف تهيئ ملكة تكوين الفلسفة من الغرض
قائمة. وهي يعيش كان كما الرشائع، كل وألغيت

أَِرْسُطبُّس

أرسطوطاليس يقول كما — املمدوحة وحدها هي الوسطى امللكة كانت إذا أما
اإلفراط نحو تارة نميل أن يُلزمنا — يقول ما عىل — النفس تقويم وأنَّ —
يمكننا املثابة بهذه ألننا واأللم) اللذة من (التحرر التفريط نحو وتارة (األلم)
عند اللذة أي اللطيفة)؛ (الحركة والخري الوسط نصيب أن يكون ما بأسهل
مذهب يف يدخل لم أرسطبس مذهب من ذلك بعد بقي يشء فأي أرسطبس،
لم السعادة يف أرسطوطاليس مذهب يف يشء وأي األخالقي، أرسطوطاليس

أرسطبس. هيدونية إىل يرجع
املؤلف
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األول الفصل

اللذة ومذهب اليونانية الفلسفة أصول
واألمل

املذاهب أكثر شأن ملاًما، إال العرب عند معروف غري أرسطبس مذهب يظل أن القدر شاء
يذكر أال أرسطوطاليس يحاول أن القدر وشاء العظيم. سقراط دوحة عن تفرعت التي
إىل األخالق كتاب يف طويلة مناقشات مذهبه يف ناقش أنه من بالرغم أرسطبس، اسم

مذهبه. يف وأدمجها فحورها القوريني، املذهب مبادئ ببعض وأخذ بل نيقوماُخس،
التي املستفيضة املقدمة يف املذهب هذا َسنِتيلرِي ِتِلمي بَر يذكر ال أن القدر وشاء
مذهب يف يناقش لم أنه كما تعيينًا، األخالق يف أرسطوطاليس كتاب لرتجمة وضعها
أساسها األخالقية، املذاهب يف انتقال وحلقة أرسطبس، دوحة من فرع هم الذين الرواقيني

أرسطوطاليس. من السقراطية إىل أقرب وهم القوريني، املذهب
حيٍّا ُظلم إنسان ل أوَّ كان وما األقدار، إليه أساءت فيلسوف أول أرسطبس كان وما

وميتًا.

واأللم اللذة ومذهب اليونانية الفلسفة أصول

سنيَّة السحيق املايض أغوار من القديم اليوناني الفكر بها بعث التي األشعة ترتامى
الخامس القرن منذ املختلفة املدنيَّات عىل بكلكلها ناءت التي الظلمات فتيضء احة، وضَّ
الفكر إىل يمتُّ ال الشمس تحت يشء عىل تقع لن أنَّك جرم وال اليوم، حتى امليالد قبل
تطرَّف أن ذلك أثر من فكان اإلنجليزي؛ َمري ِجْلَربت مة العالَّ يقول كما بسبب، اليوناني
وكلَّ بل اليونانيَّة، الفلسفة بأنَّ القول إىل الحديث، العرص يف املفكرين ُمْقِدِمي البعضمن
الفلسفة من غريبة بعنارص مدخولة غري «أصيلة» اليوناني الفكر عن صدرت التي اآلثار
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يف اليونان مدنيَّة قبل نشأت التي اآلثار من أثر بأي تَْلَقح لم وأنها الفكر، أو العقيدة أو
الرشق.

ولهم نزعتهم، تؤيِّد التي املربرات لهم املذهب هذا يذهبون الذين أنَّ يف شك وال
اإلغريق عقول يف نشأ «أصيل» اليوناني الفكر بأن الحكم يف عليها يرتكزون التي األسباب

كثري. أم قليل فيه أثر األَُخِر للحضارات يكون أن غري من صدر وعنها القدماء،
وأرسطبس وأرسطوطاليس وأفالطون سقراط أمثال يف نشهدها التي العظمة فإن
تفوق لعظمة وجالينوس، وأبقراط وطاليس فيثاغورس عنك دع وأبيقور، وديمقريطس
مع اليوم، حتى َعِقبَها ما كلَّ تفوق إنَّها نقل لم إن اإلنساني، النُّبل صور من تقدمها ما كلَّ
العظام الرواد هؤالء ورثة — املحدثني وبني — الفكر روَّاد وهم — بينهم الفارق قياس

الزمان. من قرنًا وعرشين خمسة عن يقل ال والفاصل —
اإلنسانية أن تعي بأن القرون؛ تلك خالل ظهرت التي اآلثار بعض تَُقدِّر أن ولك
الفلسفة مذاهب من يُحىص ال ما نشوء وشهدت واإلسالم، النرصانية نشوء فيها شهدت
اليوناني، الفكر بمبتكرات التأثُّر من النواحي هذه من ناحية تفلت فلم واألخالق، والعلم
نقع التي املغاالة يف أثرها العظمة لهذه يكون أن إذن عجب فال املدى. بالغ عميًقا تأثًرا
تربطهم فكرية عالقة كل به ينفون تقديًرا اليونان، آثار الكتَّاب بعض تقدير يف عليها

األَُخر. بالحضارات
الفكر منتوج من سبقهم بما تأثرهم عدم أو وتأثُّرهم اليونان أمر من يكن ومهما
بالغ املدنيَّات من تبعهم فيما اليونان أثر أن شكٍّ أقلَّ فيه نشكُّ ال الذي األمر فإن البرشي،

قليل. تافه املدنيات من سبقهم بما تأثرهم أن حني يف املدى؛ أقىص
عىل واملعرفة اإلنساني الفكر روَّاد بحقٍّ إنَّهم حرج: بغري نقول أن نستطيع هنا ومن

مالبساتها. تباين وعىل صورها، اختالف
التثقيف إليه وصل ما خالصة أنها إىل هذا القديمة، املدنيات أرقى اليونانية فاملدنية

القديمة. األعرص يف العقيل
فيه اختلفت قد املؤلفني ثقات فإن الحضارات من سبقهم بما اليونان تأثر أما
من وكسب اغتذى قد اليوناني الفكر بأنَّ القائلني ة كفَّ أنَّ غري آراؤهم، وتدابرت مذاهبهم
يف وتكيف اليونان، ثرى يف نشأ «أصيل» اليوناني الفكر بأن القائلني كفة ترجح غريه،

أجنبية. وراثة أو خارجي لقاح بأي مدخول غري اليوناني، العقل ثنايا

16



واأللم اللذة ومذهب اليونانية الفلسفة أصول

الحقيقي االرتقاء يف تبدأ لم اليونانية املدنية أن عىل األملاني «Meyer «ميري مة فالعالَّ
حيث الصغرى، آسيا يف «Ionia و«إيونيا «Aeolia «إيوليا يف بالرشق احتكَّت أن بعد إالَّ

اإلغريق. مدنيَّة من أرقى مدنية البقاع تلك يف كان
من يتأثر لم اليونان مدنية يف يشء من يبَق «لم :«Dunker «دنكر مة العالَّ ويقول
ا خاصٍّ يكون يكاد أنه من الرغم عىل فإنَّه دينهم، حتى الصغرى آسيا بمدنيات اتصالهم
أصولها من الكثري واقتبس الرشق، بأديان تأثر فإنَّه بينهم، ذاتية ونشأته باليونان،

ومعتقداتها.»
(ج١ الفكر» حرية «تاريخ كتابه يف فيقول «Robertson «روبرتسون األستاذ أما
يونانية مدنية عىل نعثر ال فإنا البحث، يف وأمعنا الرأي، وجوه قلبنا مهما «إننا ص١٢١):

أَُخر.» مدنيات من أثر فيها ليس مدنية أي أصيلة؛
كثريًا حمل قد باليونانيني، الشديد اإلعجاب «إن ص١٢٢: الكتاب نفس يف يقول ثم
الرشق بمدنيات اليونانية املدنية تأثُّر حقيقة ينكروا أن إىل الرأي وأصحاب الباحثني من
اليوناني الفكر بأنَّ القول إىل تطرَّقوا بل األثر، ذلك بإنكار يكتفوا لم إنهم حتى القديمة،
الفكر منتوجات من سبقه ا ممَّ بيشء متأثر غري ونشأ، فيها ل تأصَّ اليونان، بالد وليد

وجهوده.» اإلنساني
الباحثني من ثقات بغريها، اليونانية املدنيَّة تأثر ينكرون الذين أنَّ حني يف ذلك
والفيلسوف القديمة»، الفلسفة «تاريخ كتابه يف األملاني «Ritter «ريرت مة العالَّ أمثال
كتابه يف «Zeller «زلر مة والعالَّ األديان»، «تاريخ كتابه يف الفرنيس «Renan «رينان
القول عىل — الكتَّاب من غريهم يَتَِّبُعُهم كما — يجمعون وهم اليونانية» الفلسفة «تاريخ

اإلنسانيَّة. الثقافات رضوب من غريها عن اليونانيَّة الثقافة باستقالل
عىل ترتكز فإنَّها مذهبهم، عليها يقيمون التي الرباهني رسد إىل نستطرد أن نريد وال

والنقاش. للجدل تتسع نظريات،
البحر حوض يف اليونانيَّة الحضارة ونشوء الفكر، تيار اتِّصال أن حني يف ذلك
كل بني قائمة كانت التي التجارية والعالقات القديمة، الحضارات كل مهد املتوسط،
الحضارة بأنَّ القول إىل معها نميل قوية بمرجحات تزوِّدنا رشقيَّة، نشأت التي الشعوب

أُخر. مدنيَّات عن رة متطوِّ نشأت اليونانيَّة،
ص١٢٢: يف يقول إذ آنًفا إليه أرشنا الذي كتابه يف روبرتسون األستاذ يؤيده ما هذا
من الشعوب لبعض بما واالفتتان األمم، بها تتصف التي الصفات لبعض التعصب «إن
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إىل هي بآراء األخذ إىل الباحثني، كبار من وفئة الكتَّاب، بعض ساقا أمران وعبقرية، نبوغ
اليقيني. العلم مناهج إىل منها أقرب بالغيب، الرجم ناحية

بسهم ترضب أخذت التاريخ يف أمة رأيت إذا أنك الحق، إىل األشياء أقرب من أنه عىل
ورضوراتها، ومستحدثاتها الحياة مطلوبات وبقية والفنون، الفكري االرتقاء مدارج يف
النمط، هذا عىل تقدمها بأن حكمَت ثابتة، خطواترسيعة ذلك سبيل يف تخطو بدأت وأنها
يف أثره يظهر الذي االنعكاس من عنها، أجنبية بأمم احتكاكها أحدثه ما إىل يرجع إنما

ومتجهاتها. ومشاعرها صفاتها
فإنك ومرص، والكلدان بابل حضارات أو آشور، كمدنية األوىل املدنيات يف انظر
كان العقيل والتثقيف الرقي ألسباب واستجماعها بطيئًا، كان املدني ارتقاءها أن تجد
املدنيات ذوات األمم يف يؤثر ما إىل يرجع املدني االرتقاء رسعة أن عىل يدل وذلك أبطأ،
األجنبية األمم معارف من تُْستََمدُّ التي املنبهات من ما عرص يف القوية الثابتة املستحدثة

عامة.» تثقيفها وطرق وفكراتها عنها،
فال التاريخ، يف املعروفة القديمة مدنيتهم عصور يف اليونان تفوق «أما يقول: ثم
يدعي كما — للعادة خارًقا تفوًقا الذاتي وتفوقهم نبوغهم إىل — تقدم ما عىل — يرجع
من املدنية صفاتهم عىل طرأ ما إىل — وعقًال استنتاًجا — يرجع بل — الباحثني من كثري
طريق ومن حينًا، لهم املجاورة الشعوب من بغريهم اختالطهم سببه كان وتطور، نشوء
وتخطيط الجغرايف بالدهم بموقع ناهيك آخر، حينًا االجتماعية النظم من وضعوه ما
إليه تؤدي ما خال املنافسة، سبيل املختلفة املدن بني أوسع تخطيًطا الداخل يف أرضهم

العمران.» قواعد عليها ترتكز التي املدنية، الصفات يف رقي من املنافسة
مدنيتهم فجر يف القدماء اليونانيني أن عىل تدل التاريخية البحوث «إن يقول: ثم
وعلومهم معارفهم أن كما األيام، مدى عىل اختالطهم وزاد شتى، قبائل من خليًطا كانوا
إله يعبدون وكانوا إغريًقا، ليسوا وهم Throce تراقيا سكان إىل — األمر أول — ترجع

الشعر.»
هريودتس عن فنقل مذهبه، تؤيد تاريخية أقواًال القدماء عن روبرتسون األستاذ ونقل
األخر القبائل من كثري فتبعها عظيمني، واحرتام نفوذ ذات حربية قبيلة اليونان أصل أن

«اليونان». القبيلة اسم نفسها عىل ورصفت بتقاليدهم، آخذة كانت التي
ولكنهم «Pelasgians «بالسجة اإلثينيني وأن يونان اإلسپرطيني «إن أيًضا: عنه ونقل

لغتهم.» وتعلموا اليونان بصبغة اصطبغوا الزمن مع
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شعب عىل التاريخي العرص يف نعثر أن ميسور «غري قوله: تيوسديدس عن ونقل
روبرتسون األستاذ ويتخذ أخر.» قبائل من دخيلة دماء عروقه يف تجِر لم أصيل يوناني
وأنها اليل، السُّ باللقاح تطورت قد اليونانية الحضارة أن إلثبات كافيًا دليًال األقوال هذه

عنها. البعيدة أو منها القريبة الحضارات من بغريها متأثرة غري تنشأ لم
فإن — القديمة مرص وبخاصة — املتحرضة األمم من بغريهم اليونان عالقة ا أمَّ
لنفاسته، بحروفه ننقله مسهب علمي تقرير يف عنها أبان قد الفرنيس فور ألبري األستاذ
أم عقلية أكانت سواء الفكرات من فكرة أصول التقاليد غرست «إذا فور:1 األستاذ قال
األجيال عليها درجت ثمَّ واملعرفة، الثقافة منرضوب آخر رضب أيِّ من أم أخالقيَّة أم فنيَّة
من نصيبها لتبلو النقد محك عىل تعرض وال بل تخترب، وال ص تمحَّ ال فإنَّها املتعاقبة،
ويرفعها املقدَّسة، النحل حظرية يف يُدخلها األذهان يف تقريرها بأن ذلك والخطأ، الصحة

حرمتها.» عىل وتهجًما لقداستها، تدنيًسا بحثها يعد التي الثابتة العقدة مرتبة إىل
قد واملفكرين الكتاب ونابهي والفالسفة العلماء مشهوري من كثريًا أن هذا «من
أن يمكن بحيث والجالء الوضوح من بطالنُها اليونانية، الحضارة نشأة يف بأفكار أخذوا

واستعداًدا.» وملكًة هبًة عقولهم من أقل عقول تدركه
إال بيشء مدينة ليست — الغربية الحضارة أم — اليونانية الحضارة «إن قيل: «فقد
عنها، التعبري طريقة يف اختلفوا وإن الفكرة، يف اتفقوا كتَّاب القول هذا فردد لنفسها.»
شعوب من مختار شعب استقى املمتازة، الفريدة البقعة تلك يف أنه إثبات إىل جميًعا ورموا
من أصولها ا مستمدٍّ والفلسفة، األدب وروائع العلم، ومدهشات الفن، غرائب كل البرش

وجدانه.» أعماق ومن نفسه ذات
يف ة وبخاصَّ — اليونان أنَّ وإظهار ذلك، ينفي ما إثبات البحث هذا من «والغرض

القديمة.» مرص من — ما حدٍّ إىل — معلوماتهم استقوا قد — الفلسفة
بأنَّ ذلك عسري، أمر كامًال إثباتًا ذلك إثبات من يمكِّننا بما الوافية اإلحاطة أن «عىل
نتَّبعها، أن علينا ينبغي التي القاعدة رسم ولكن اليوم، عقدتها تحل لن املسألة هذه
استطعنا إذا أكله، ويؤتي يثمر عملنا أنَّ يف ريب وال فائدة، من يخلو ال أمر طرقها ورشح
بعد املقبلة، األيام يف غرينا ه سيتمُّ الذي البناء أساس يف نضعه واحًدا حجًرا نجلب أن
نغتبط أن لنا يحقُّ الذي التقدم سبيل يف ثابتة بقدم املرصيَّة العاديات علم يرضب أن
الذين العلماء أتمَّ ما عىل قياًسا الكمال، شأو فيه نبلُغ سوف أنَّنا معتقدين بتباشريه،
يومنا إىل الباهرة األعمال من املنقبني البحاث من تقدَّمه ومن شمبوليون، خطوات موا ترسَّ

هذا.»
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املرصيون هم: االبتكارية؛ بمقدرتها ممتازة شعوب ثالثة الحضارة نشوء عىل «عملْت
ملرص كان ولقد عنارصها، اليونانية الثقافة استمدَّت ومنهم اليونان، وأسالف والكلدان
األمم طليعة يف كانت فإنَّها رئيس، أثر الثالث الشعوب هذه عليه تكاتفت الذي العمل يف
وأغارقة (األيونيون) ورثهم الذين أولئك اليونانيني، أسالف يف التأثري حيث من جميًعا
(الُفلوپُونيز) جزر ويف — إقريطش — كريت جزيرة يف اإلحاثة دلت ولقد األول، العرص
األلفني خالل يف ونمت ربت حضارات عىل (طروادة) مدينة حول من الصغرى آسيا ويف
تأثري عىل دالئل فيها مشرتكة عامة بسمات اتسمت حضارات امليالد، قبل والثالث الثاني
ورضوب يني، املسِّ الفنِّ منشآت من آثار يف كبرية الشبه من أوُجٌه ومثلها ما، بقدر رشقي

الفني.» أم الصناعي الزخرف أيف سواء املرصي الفن من
لو حتى املرصيني، وبني اليونان سكان بني عالقات وجود عىل قاطع دليل «وهناك
الذي إكنُوُزوس وقرص العكس. ال املرصي الفن يف املؤثِّر هو يني املسِّ الفن نعترب أن آثرنا
املرصي، الفن مثال عىل بُنِي قد أنَّه يرجح (إقريطش) جزيرة يف إيفنز مسرت اكتشفه
٢٥٠٠ سنة بني ُشيد قد القرص هذا أن بد وال املرصية، والعمارة البناء لقواعد وطبًقا
يدل وهذا ،٢٠٠٠ وسنة ٢٢٠٠ سنة بني يكون أن املحتمل ومن امليالد، قبل ١٨٠٠ وسنة
يف موغلة كانت املرصيني وبني أسالفهم، بني األقل عىل أو اليونان، بني العالقات أن عىل
قبل ١٣٠٠ سنة أو ١٢٠٠ سنة حوايل أي ذلك؛ قبل بُنِي القرص إن سنقول ولكننا القدم،

امليالد.»
أو الطِّروادية الحرب خالل أي و١٤٠٠؛ ١٠٠٠ سنتي بني ُشيِّد أنه املحقق «ولكن
التحالف هذا وكان مرص، تجاه متحالفني كانوا آسيا أهل أن نرى هنا ومن نشوبها، قبل
نُِظمت التي امللحمة أن اث بُحَّ أكد ولقد وغريهم. والرتهينيِّني والدانيِّني التْكرين من مكونًا
التاسعة األرسة ملوك من سيزوسرتيس— — الثاني رمسيس الفرعون بانتصار التغني يف
غ مسوِّ وال اإللياذة، نظم هومريوس إىل أوحى الذي األصل كانت سوريا، أهل عىل عرشة
أصلها إنَّ إذ نفسها، مرص يف — طبيعي هو وكما — بَُداءة ضجة أثارت أنها يف للشك
بحضارة احتكوا الذين اآلسيويني أن هذا إىل زد كثرية، معابد يف بعضه أو كلُّه حفر قد
أسماع إىل صداها — شك غري من — حملوا قد املعاهدات، أو التجارة أو الحرب يف النيل
أن ذلك من استنتاجنا ولكن التاريخي، دورهم يف الدخول بدء يف كانوا الذين اليونان،
ملرص تأثري وأي به، مقطوع غري أمر اإللياذة؛ نظم يف رضورًة أثَّرت قد املرصية امللحمة
بحثه محاولة العبث من يكون وإذن والظنون، للشك عرضة الناحية هذه من اليونان يف

هنا.»
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بالقرب عليه ُعِثر الذي «Apollo «أبولون تمثال بني الكيلِّ التشابه يف لنا تأمَّ إذا «ولكن
الحقائق، إىل وندلف الفروض نرتك القديمة، للدول املرصية التماثيل وبني ُقورنِْثية من
املتأخرة العصور يف سائًدا كان الذي الطراز هو التقليدي األسلوب كان ملا أنه اآلن ونقرر
سنحت أسالفهم بها جاء التي الفنية اآليات يقلدون الفنانون كان وملا مرص، تاريخ من
أن قبل حتى فني، مذهب كل ومن عهد كل من املرصية النماذج لتقليد لليونان الفرصة
للدهشة؛ إثارة أشد هو ومما النيل. وادي يف بالدخول إپزاماتيك الفرعون لهم يرخص
رديميان معبد إىل املوصل املقدَّس الطريق جانبي تمأل التي الجالسة التماثيل بني التشابه
أبعد إىل بعضها عهد يرجع والتي مرص، يف الجالسة التماثيل وبني مِليُطس يف أبولون
التماثيل مثل متالصقة وسيقانها الركب عىل موضوعة أيديها مليطس وتماثيل العصور،
التي ممنون بتماثيل قارنها إذا بسهولة املشابهة هذه يلحظ أن لإلنسان ويمكن املرصية،
اليونانية النماذج عىل متقدمة وهي عرشة، الثامنة األرسة من الثالث أمنوفيس أقامها
الحضارة أن عىل تدلنا إنما النماذج هذه ومثل قرون. ثمانية قاربت ربما عديدة، بقرون
تأثرتا قد املستنرية «األيونية» والحضارة اليونان أسالف حضارة أو املبكرة اليونانية

املرصية.» بالحضارة
جاءوا الذين العلماء عمل وبفضل الهريوغليفية، للرموز وحلِّه شمبوليون «وبفضل
يُمكِّننا موقف يف اليوم أصبحنا الحياة، إىل القديمة ِمرص لردِّ جهودهم ورصفوا بعده من
تألَّفت وقد الَربْدي، ورق عىل املكتوبة أو الحجر عىل املنقوشة األصول يف ِفْكرة تكوين من
الذين املرصيَّة العاديات علماء جهود بفضل نوع كلِّ من املخطوطات من وافرة مجموعة
قد كانت مرص، حضارة عن عديدة أخطاء وبإصالحهم باكتشافاتهم العلم ثروة إىل زادوا
الحقيقة يف ليست — كثرتها عىل — املخطوطات هذه إن ولألسف قبل. من الثقة حازت
ال ولذا الفراعنة. معابد ويف املكاتب يف مكدسة كانت التي الكثرية الكتب من قليٍل جزء غري
وأحزابًا شيًعا وتفرقهم املؤرخني، اختالف سبب هو وهذا باقية، الثغرات سد عمليَّة تزاُل
أيدينا بني التي املخطوطات إىل الرجوع عىل مرغمون ونحن مرصالقديمة، ديانة تفسري يف
حالتنا إىل بالنسبة تعترب التي النتائج منها نستنبط أن إىل ومضطرون ترصفنا، وتحت
مستطاعنا يف يكون أن يمكن تقدير، أقل وعىل نهائية. باتة تكن لم إن محتملة، العلمية
امليالد، قبل األوىل السنة ألف يف ملرص واألخالقية العقلية الحياة عن حقيقية فكرة إعطاء
مرص بني العالقات فيه تأكدت الذي الوقت يف أي والسادس؛ السابع القرنني يف وبخاصة
ذلك عىل اإلقدام قبل ولكن الزاهرة، الحضارة لتلك عامة صورة اآلن وسنرسم واليونان.

النيل.» وادي إىل بالوصول اليونان حظي كيف سنخترب
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الفرعون دعا — هنا تعنينا ال سياسية وألسباب — امليالد قبل ٦٥٠ سنة «حوايل
الصغرى آسيا من اليونان — والعرشين السادسة األرسة مؤسس — األول إپزاماتيك
لهم أعطيت وخلفائه؛ امللك هذا رعاية ظل ويف بعده، ما إىل الوقت ذلك ومن لنرصته،

النيل.» مصب عند خاصة إقطاعات
الِهلِّينيِّني عىل العطف بسياسة أمازيس الفرعون اشتهر ق.م السادس القرن «ويف
اسمها كاملة يونانية مدينة فيه ابتنوا الستعمارهم، إقليًما صلهم خصَّ وقد Hellenistics
ويف وعبيدوس، ممفيس مثل: مختلفة، مرصية بالد يف أيًضا برحالهم وألقوا نُْقَراطيس
األصول مختلفة اليونانيني من وأشتات مرصطوائف يف انترشت وهكذا الكبرية، الواحات
من ويونان الصغرى، آسيا من ويونان والكاريون، واأليونيون اإلغريق منهم والسالالت

غربًا.» أفريقية بشمال «Cyrene «قورينة ومن الجزر
الحياة ورخاء الثرى، ورطوبة الخصب قوَّة والتكاثر الذيوع هذا أسباب «ومن
املاديَّة املوارد وغزارة العيش ليونة عىل مقصورة الرفاهة هذه أسباب تكن ولم وسالستها،
والذي السامية، بالحضارة املشبع الوديع الهادئ السكان ُخلُق إىل أيًضا ترجع بل وحدها،
العلم أن بال ذات لحقيقة «إنها ملهود: املسيو قال لقد حتى الراقي، التمدين صقله

الهجرة».» تلك بعد إالَّ ينتعشا لم اليونانيني، والحضارة
ورغم السائحني، وعجب الناظرين، فتنة املرصيَّة الحضارة كانت الوقت ذلك «ويف
ميدان كلِّ يف أعراضه بدت والذي قرون، عدة استمر الذي السيايس والتدهور االنحطاط
والعرشين السادسة األرسة تسلُّم فإنَّ — تقديره يف غويل قد أنَّه ولو — العمل ميادين من
نهضًة نهضا قد واألدب العلم أن عىل ودليًال الفن، إىل الحياة عودة بُداءة كان عرشمرص،

املايض.» رموس من الزاهر، السابقني الفراعنة عهد بعثت
يف منبثَّة وكانت املجتمع، نفسية ملكت قد الراقية األخالقية التصورات «كانت
القدماء. نظامها وحسن تنسيقها بهر قد والجنائية، املدنيَّة القوانني من منظَّمة مجموعة
ى واملسمَّ الروح، تزكية يشمل الذي وهو املوتى» «سفر من العرشين بعد الخامس والفصل
ويرينا املرصية، اآلداب خالصة عن لنا يكشف أوزيريس محكمة أمام السلبي باالعرتاف

وتساميها.» ورفعتها األخالقية، مشاعرهم سمو
ونجد العربانيني، عند العرش بالوصايا السلبي االعرتاف هذا قورن معقولة «وألسباب
هريودوتس وبخاصة — السنني مهابط عىل كتبهم إلينا وصلت الذين القدماء املؤلفني من
والرشائع القوانني من مستمدَّة كانت األخالقيَّة، الرشيعة هذه أن عىل برهانًا وديوذورس—
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استعار قد «Solon «صولون بأن االعتقاد عىل يحملنا أن فيحاول ديوذورس أما املرصية،
جريانها مرصعىل تفوق عىل قياًسا كبري حد إىل محتمل وهذا املرصيني، من قوانينه بعض
قوم عىل تسليطه عن مرصلتضعف تكن لم والذي يدفع ال الذي التأثري وعىل كبريًا، تفوًقا
العنان أطلقوا قد بعُد يكونوا ولم سامية، مواهب ولهم العلم إىل متلهفني شبابهم، زهرة يف
صولون بعد األكمام، عنها ستتفتح الباهرة، الغريبة عبقريتهم وكانت اإلبداعية، لقوتهم

واحد.» بقرن
أكمل أوجدوا الذين هم املرصيون كان الحقيقي التاريخ يف اليونان ظهور «وقبل
طبقة وعدا واسًعا، انتشاًرا مرص يف منتًرشا التعليم وكان مدنية، وأزهر وأفتن حضارة
الدواوين كتَّاب من عظيم عدد هناك كان واآلداب، العلوم احتكار لهم كان الذين الكهنة
مدرسة عظيمة مدينة لكل وكان السكان. من املثقف العنرص يمثِّل الحكومة، ورجال
التقاليد وتدل حقيقية، دينية كليات منها ويتكون باملعابد، مدارسمتصلة عدة أو واحدة،
وكانت العظيمة. املدن هذه عىل يرتددون كانوا فالسفتها وأفحل اليونان علماء أعظم أن عىل
وكانت وَعيُدوسوطيبَة، وِهْليُوبُوليس وتَنِّيس وبابُْسِطس سايس اًدا وُقصَّ روَّاًدا املدن أكثر
وفودهم ويعتربون اليونانيون يؤمها وكان الصيت، طائرة الكهنوتية هليوبوليس كليَّة
من أي — والعرشين السادسة األرسة عهد ويف التعليمي. برنامجهم من جزءًا عليها
٦٥٠ سنة من أي مرص؛ عىل الفرس واستيالء أْهُمس وفاة إىل األول إپزاماتيك تويل وقت
يف فيه ويعيشوا النيل، وادي وا يؤمُّ أن لليونان يمكن كان — امليالد قبل ٥٢٥ سنة إىل
لم فإنه ذلك، وفوق املعارف، ومذاكرة واملطالعة الدرس عن تقطعهم ال مواتية أحوال
والتنقل السفر عن والسياسيني واملؤرخني السائحني يعوق الفرسما سيطرة تحت يحدث
املؤرخ يعطينا ولقد الدينية، ومعتقداتها وفنونها عاداتها يدرسون املرصية، الديار خالل

كتب.» فيما ذلك من مثًال هريودوتس
طبيعة سنخترب واآلن بنيمرصواليونان، العقلية العالقات وجود إمكان أظهرنا «لقد
املبارشة املبكرين اليونان فالسفة وراثة إثبات مسألة املسألة وليست العالقات، هذه
العلمية حالتنا يف بتحقيقه نحلم أن يصعب عسري يشء فهذا املرصية، والتصورات لألفكار
بعض أثر قد يكون أن ينبغي املرصي الفكر أن إثبات حول يدور هنا واألمر الحارضة.
املضاد الخطأ تجنُّب الرضوري من أنه نرى أخرى ناحية ومن اليوناني، الفكر يف التأثري
البعيدة باملمالك حتى تجاورها، التي األخرى باملمالك ما ململكة عالقة أيَّة إنكار وهو لذلك،

والعلم.» والفن لألدب مباءة األخرية كانت إذا وبخاصة عنها
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ذلك أجل ومن املرصيني، عن اليشء بعض الحساب يوم عن أفكارهم اليونان «أخذ
عىل تَُمثَّل الروح وكانت خالدة، مجنَّحة روح بوجود يعتقدون — كاملرصيني — كانوا
أخذوا قد اليونان يكون أن ويلزم رأسبرشي، ذي طائر بصورة املقابر ويف املرصية اآلثار

أوزيريس.» فيها يحكم كان التي املوت، مملكة من الجنة صورة
املرصيَّة الكلمات من كثري بني الجرس يف والتقارب املشابهة لنكران مجال «وال
فإنَّ ذلك عن وفضًال واحد، معنى عىل تدلُّ التي اليونانية الكلمات من عديد عدد وبني
النيل مثال عىل اآلخر، العالم يف وجودهما املرصيون ر تصوَّ التي تلك — والنيل الُقِنيَّ
وُقِنيِّه، ومجاريه السفيلِّ العالم ألنهر نماذج اليونان اتخذها — األرضية وُقِنيِّه الحقيقي
أصًال مأخوذة فهي “Rhudamanthu” لكلمة املرصي األصل يف نشك أن الصعب ومن
الحياة وهي “Amenti” يف الشمس إله رع وهو “Ra-in-amenti” ية املرصَّ الجملة من
“Karon” املرصية الكلمة من مأخوذة السفيل العالم يف ح للمالَّ “Charon” وكلمة املقبلة.
اليونان أوزيريسإىل محكمة أمام املوتى محاسبة فكرة أوحت وقد أونوتي، زورق ومعناها
وقد املرصية، النصفية التماثيل من مستمدٌّ آخيل ترس عىل والزخرف لها. مشابهة أفكاًرا
األصل فإن هريقل أسطورة مثل مرص؛ من بعنارصمجلوبة كثرية يونانيَّة أساطري صبغت
فكرة وهي منكبه، عىل برمتها الدنيا حامل أطلس أسطورة ومثل فيها، ظاهر املرصي

املرصية.» الخرافات أشهر أصول يف جذورها ترضب
عيونهم قيد واملعابد اآلثار يجعلون املرصية باملدن يطوفون وهم اليونانيُّون «وكان
اليقظ خيالهم لتدريب إليه، يحتاجون ما جلَّ املشاهد هذه وكانت أبصارهم، ومرمى
األفكار إىل الدينيَّة واالعتقادات األساطري من انتقلنا وإذا ر. التصوُّ عىل القديَر الوثَّاب
العالية العدالة ففكرة اليونان، يف املرصي التأثري أثر نجد الفلسفة، يف استغراًقا األكثر
الحق إلهة املرصية «ما» هي اليونانيَّة وتاميز بحتة، مرصيَّة فكرة هسيود يف نراها التي
لهيبتها ويعنو املجتمع، يف املرعيَّة والسنن األخالقي، القانون شخصها يف ويتمثل والعدل،
العمل حياة تقديره هسيود يف قرأنا كلما مرص نحو أفكارنا تتجه كذلك نفسه، الفرعون
الجريء.» الحر بالسعي لنا ينصح عندما وكذلك الفضيلة، منهاج يف والسري والجهاد،

جاورها وما بمرصخاصة، اليونان حضارة عالقة حيث من فور األستاذ يراه ما جوهر هذا
ة. عامَّ األخرى الحضارات من

أن ولنا مذهب، كل اآلراء من يماثله وما فور األستاذ رأي يف نذهب أن لنا أن عىل
والهندسة، العدد علَمي يف علمية ومبادئ رشائع املرصيني من اقتبسوا اليونان بأن نقول
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الفن مثال عىل روا وصوَّ نحتوا وأنهم فنية، أو ميثولوجية أو دينية مذاهب انتحلوا وأنَّهم
من أشياء أو مرص من شيئًا اقتبسوا إنهم نقول أن هذا مثل يف لنا القديم، الفرعوني

فسيح. التنقيب وميدان واسع ذلك يف البحث باب فإن األَُخر، الحضارات مختلف
ولك فسيح، غري واالستنتاج املقارنة وميدان ضيق، البحث فباب الفلسفة فروع يف ا أمَّ
الذي والطابع اليونانية، الفلسفة به اصطبغت الذي الطابع يف واحدة ناحية من تنظر أن
اليونان إن نقول أن يجوز التي القديمة، األمم من غريهم أو املرصيني آراء يف جليٍّا ظهر
بعد األوىل نشأتها منذ كانت اليونانية الفلسفة أن لرتى الكونية آرائهم من اقتبسوا قد
نشأت فكرة كل أن حني يف الزمنية، املدارس ربيبة امليثولوجي؛ الدور اليونان اجتاز أن
إنما بسبب الفلسفة إىل تمت وكانت القديمة، الحضارات ذوات األمم من وغريها مرص يف
الدينية النزعة من بسياج وحوطت والهياكل، املعابد جدران بني نشأ ديني أصل إىل ترجع

واملذهبية. التقليد من التحرر روح أي الفلسفي؛ الروح أفقدها
العنارصاألجنبيَّة بهذه اليونان حضارة ألقحت أن بعد اليونانيَّة، الفلسفة بدايات أما

منها. موجزة صورة القارئ لنعطي باختصار، ذكرها نميضيف أخرى، وجوه فلها
يف نشأت أنها اليونانية، الفلسفة بدايات يف البحث عند تصادفنا حقيقة أول أن
تخلص لم اليونانية الفلسفة أن نجد لهذا الصغرى، آسيا يف Ionian األيونية املستعمرات
سواء نواحيها، من كثري يف تظهر التي الرشقيَّة، الصبغة من وتطورها نشوئها أدوار كل يف
يذهب التي الدرجة والوزن الرجحان من األثر هذا أبلغ وسواء املوضوع، يف أم الشكل أيف
كبري أثر ذي غري كان أم «Gladiechو«غالديش «Roth «روث أمثال املؤلفني بعض إليها
«ترنر عند ق املحقِّ فإنَّ املذاهب، تاريخ يف ألفوا الذين من وغريه «Zeller «زلر يقول كما
هلينية طبيعتها يف كانت بروح البداية منذ اختصت قد اليونانية الفلسفة أنَّ «Turner
بعني الكونيات يف تأملهم أول عند الكون يف نظروا قد اليونان أن نجد لهذا Hellenistic

األساطري. وال املجازات عليها تغَش لم
وضعها كما اليونان بالد يف األوىل الفلسفية والبدايات الرشق، فلسفة بني الفرق أما
ظاللها يف نشأت التي القديمة الهند غابات بني كالفرق فعظيم، إيونيا يف الطبيعة فالسفة

الهواء. العليلة الزاهية املتوسط البحر شواطئ وبني القديمة، الرشقية الفلسفة صور
بأن ذلك مبارش، غري طريق من إال الفلسفة يف يؤثر لم اليونان عند الدين أنَّ عىل
أن عن وأخيلتها وتصوراتها تأمالتها تعجز بحيث البساطة من كانت الدارجة العقائد
خلفته الذي األثر كان هنا ومن الزمان، عىل فيه يثبت تأثريًا الفيلسوف عقل يف تؤثر

للفلسفة. طبيعته يف منابذًا اليونان بالد يف العقائد
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يف تحتفظ أن استطاعت قد الدارجة العقائد أن تجد هذا من الرغم عىل ولكنك
«الصورة» تخيُّل التصورات هذه ومن فيه، حيَّة ظلت تصورات، ببضعة اليوناني العقل
يريد الذي الفيلسوف، تضع التي البواعث أقوى من باعثًا هذا وكان بالتناسق، واإلحساس
بنظره يستقل أن فيه عليه يتعذر موضًعا كائنة؛ هي كما األشياء حقائق يف ينظر أن
وتأمالته عقله من لها يجعل وال رات، التصوُّ هذه عن كليَّة يْفُسق أن أو تماًما الفلسفي

نصيبًا.
الفلسفي التأمل يف تَُولِّد أن اليونانية الديانة استطاعت وحدها السبيل هذه ومن
التأمل عصور يف الرغبة تلك وكانت الكليات، يف أي الكيل؛ النظر إىل تدفعه ة ملحَّ رغبة
إىل تصل وأن العليا قمتها تبلغ أن عىل اليونانية الفلسفة ساعد قويٍّا، عضًدا اليونان عند

القصوى. غايتها
من اليونانيَّة الفلسفة يغذِّي أن واحدة ناحية من استطاع اليوناني الدين أنَّ عىل
التطورات كلِّ خالل احتفظت عقيدة وهي «الخلود» بفكرة أمدَّها إذ مبارش؛ طريق
فكرة أنها إىل يُشري مثًال أفالطون فإن الالهوتي. بأصلها عليها تناوبت التي الفلسفية

بالعقائد. الت التأمُّ فيها امتزجت أرسار وهي Orphic األورفية األرسار إىل ترجع
أداة — الدينية العقائد يف وجدت كما — الشعر يف اليونانية الفلسفة وجدت كذلك
محاولة الوجود يف سبقه قد معانيه، أدق يف الفلسفي التأمل فإن طبيعتها، عن للتعبري
صور هومريوسقد أن هذا عىل والدليل ونشوئه، الكون أصل لذاته «يصور» أن «التصور»
يقهر، ال الذي الثابت الخلق يمثِّل آخيل فإن األخالقية؛ الشخصيات من أمثاًال أشعاره يف
الخلق يمثِّل ونسطور امللكية، الهيبة يمثِّل وأغاممنون والفروسة، الشجاعة يمثل وهكتور
والوالء األمانة خلق يمثِّل وفنلوب اليقظ، الحريص الخلق يمثِّل وأولسيز الرصني، الهادئ

وهكذا. الكامل،
فكرة ن يكوِّ أن اليونان تاريخ يف مرة ألوَّل حاول فقد «Hesiod «هسيودس أما
بها ويقصد Theogony الثيوغونية ثوب لبست قد كونيَّاته أن عىل الكون، نظام يف بدائية
نشوء يف الكالم عن رصفه الذي السبب كان هنا ومن األقدمني، عند اآللهة نشأة يف البحث

الطبيعية. بالعلل األشياء
من اتَّخذت أنها ألفينا Orphic cosmogony األورفيَّة الكونيات إىل انتقلنا فإذا
أنَّها القول هذا ة صحَّ عىل الثابت والدليل عليه، تقوم أساًسا الثِّيُوُغونية هسيودس أقوال
يف الباحثني أعالم من الكثريين جارينا إذا هذا هسيودس، بعد واحدة خطوة تتقدم لم
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األعالم هؤالء يعتقد التي الكونية املذاهب تلك األورفية إىل نَنْسب ولم الحديث، العرص
أرسطوطاليس. عرص بعد عرص إىل ترجع بأنها جازًما اعتقاًدا

فقد ٥٤٠ق.م) سنة (حوايل «Pherecydes of Syros الصورويس «فريقيذيس أما
«زيوس إن يقول فإنه تقدموه، الذين يبلغه لم آخر سمت إىل العلمية بالطريقة سَما
الفكرة وهذه األشياء، كل بداية هم «Chthon و«إخثون «Chronosو«إخرونوس «Zeus
الزمان. مع العنارص من األشياء نشوء فكرة عنه صدرت الذي األول األصل هي البسيطة
إىل الطبيعة ظاهرات فعزى وإشارات، رموز وراء الفكرة هذه الشاعر أخفى ولقد
تخيًال. تخيلها أمكن وإن العقل، بها يسلم ال طريقة منتحيًا طبيعية، عوامل إىل ال اآللهة
ُعلِّق التي الرشوح يف عليها وقعنا األدبية، الفلسفة بدايات يف ذلك بعد نظرنا فإذا
«شعراء أي Gnomic Poets الغنوميون الشعراء خلف وفيما ُهومريوس أشعار عىل بها
إىل املنسوبة األقول يف ة وبخاصَّ امليالد، قبل السادس القرن يف ظهروا الذين الحكمة»
بصبغة اصطبغت قد األقول هذه أنَّ من الرغم عىل Septem Sapientis السبعة الحكماء
هذه أنَّ صحَّ إذا هذا الشديد، اإلعجاب إىل يدعو ما الحياة تجاريب من وتروى «كلبية»،2
يشكون املجربني البحثة من كثريًا بأن ذلك البعيد، العرص ذلك يف حقيقة كتبت قد األقوال

إليه. تُنسب الذي العرص إىل نسبتها يف
فتنقسم ذلك بعد قطعتها التي األدوار أما بدايتها، يف اليونانية الفلسفة كانت هذا عىل

عصور: ثالثة الغالب يف
سقراط. قبل الفلسفة األول:

السقراطية. واملدارس سقراط الثاني:
أرسطوطاليس. بعد الفلسفة الثالث:

عند ذلك يف فكانت الكون وأصل الطبيعة، بدرس الفلسفة ُشغلت ل األوَّ العرص ففي
.Objective Philosophy موضوعية فلسفة املحدثني قول حد

باألحرى أو Contemplation ل تأمُّ مجرد إىل الفلسفة سقراط رد الثاني العرص ويف
الناحية فيه امتزجت عرص وهو اإلنسانية، النفس أو الباطنة اإلنسان حياة يف نظر مجرد

.Subjective الذاتية بالناحية Objective املوضوعية
فإن املوضوعيَّة، دون الذاتية النزعة الفلسفة عىل تسودت فقد الثالث العرص يف أما
ضحوا لقد حتى ومصريه، باإلنسان شغلوا قد Epicureansواألبيقوريني Stoicsالرواقيني

.Metaphysics والغيبيات للكونيات اعتبار بكل ذلك سبيل يف
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السقراطي، املذهب من شعبة الكتاب، هذا يف بالبحث نخصهم الذين والقورينيون
ومؤسس اليونانية، الفلسفة عصور من الثاني العرص ملذاهب تابًعا مذهبهم يكون وبذلك
معارصي ومن أفالطون، أقران ومن سقراط، تالميذ من القوريني، أرسطبس املذهب هذا
فيه، نزاع وال الجوهر حيث من فثابت األخالقي مذهبه وأما األول، املعلم أرسطوطاليس
التفاصيل ولكن الحية، الصور لنشوء أساس التطور إن حيث من التطور كمثل مثله
العصور، من عرص كل ملقتضيات دائًما يخضع والتطبيق تتنافر، والتعاريف تختلف،
أن يحتمل قد املذهب، حول تدور بتأمالت البحث هذا أختم أن الرضوري من أجد لهذا
هذا درس عىل إكبابي من بها خلصت والبحث، للمناقشة موضوًعا بعضها أو كلها تكون

هي: وإليك البحث، ألصل مكملة وتعترب املذهب،
الضد عىل الحياة يف القاعدة هي أرسطبس— يقول كما — الراهنة اللذة تحصيل إن
لإلنسان تختطُّ «كانت» فلسفة أن االثنني بني الفارق أن عىل ،«Kant «كانت يقول مما
«أيجوز عمل: أي مبارشة عند والتساؤل الضمري، إىل فيه يرجع النفس، حساب يف خطة
تجيز ما عىل العمل هذا ينطبق «وهل األدبي؟» اإلنسانية قانون العمل هذا يكون أن
يف النفس عىل تستويل التي باملشاعر إال تتقيد ال أرسطبس فلسفة أن حني يف الفضائل؟»
هي عارض، ألم من للتحرر أم لذَاتها أكانت سواء الراهنة اللذة فتحصيل بعينها، ساعة

السلوك. وناموس الحياة قاعدة عنده
أي يزاول وهو اإلنسان عىل (سلبًا) األلم من التحرر أو (إيجابًا) اللذة استولت إذا
غري عىل وكان الفعل، تم إذا حتى تماًما، يخفت ضمريه صوت فإن الحياة، أعمال من عمل
اقرتفت ما عىل النفس يحاسب وأخذ الضمري، استيقظ العرف أو اآلداب رشائع تجيز ما
احتاط أرسطبس أن غري أولية، قوَّة والشهوة ثانوية، قوَّة فالضمري للشهوة، استسالم من
الضمري. حساب من يعقبها الذي باأللم مرجوحة تكون أن يجب ال اللذة بأن فقال لهذا،

قوة تكون ما قدر وعىل الشهوة، عليه استولت إذا ضمريه، يوقظ أن اإلنسان يحاول عبثًا
بعينه فعل عن ليصدَّ ضمريه، إيقاظ عن إرادته عجز يكون اإلنسان عىل الشهوة استيالء
غريها ويف ويستخفي، يَْكمن بل الضمري صوت يخفت بعضالحاالت ففي عليه، ليحضَّ أو
تحكُّم يكون ما نسبة عىل وهذا عليه، وإما له ا فإمَّ يصارعك ثالثة ويف الوعي، بعض يعي

املشاعر. يف الشهوة
يكون كما األسمى، وللخري خريًا نعتربه ملا متجًها يكون قد الراهنة اللذَّة تحصيل إنَّ
فإذا أوًال، للشهوة خاضع الحاالت كل يف واإلنسان األدنى، وللرش ا رشٍّ نعتربه ملا متجًها
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الشهوة ولكن فشلت، تستقِو لم وإذا تغلَّبت، قمعه يمكن ال مما بواعثها وكانت استقوت
الشهوة من أقل للخري والشهوة اندحاًرا، الضمري من وأقل انتصاًرا، أكثر حال كل عىل
منازل للشهوة أن كما مفهومنا، يف والرش الخري اعتباري تقدير مع — وكيًفا ا كمٍّ — للرشِّ

بيان. كلَّ مذهبه يف أرسطبس عنها أبان ودرجات
إال يستيقظ ال الضمري أنَّ النفس، يف فعًال الضمري من أقوى الشهوة أنَّ عىل يدل ومما
تقوم شهوة لقمع إالَّ يكون ال الضمري استيقاظ وأنَّ الغالب، يف الفعل وقوع وبعد نادًرا،
الضمري من أقوى إذن فالشهوة ما، لشهوة خضوًعا أتته فعل عىل محاسبة أو النفس، يف
باألحرى أو الشهوة، آثار من أثر الناس أعمال كل بأنَّ قلت وإذا اإلنساني، السلوك يف أثًرا

الواقع. من يكون ما أقرب كنت التنفيذ؛ موضع توضع شهوات، اإلنسان أعمال إن

مخالف بأنَّه األفعال من فعل عىل الحكم فإنَّ ليستيقظ؛ أوًال العقل حكم إىل الضمري يحتاج
نسبي حكمه أن كما يخطئ قد والعقل العقل، موازنة إىل يحتاج اآلداب، لرشائع موافق أو

الجمعيات. وباختالف األفراد، وباختالف الزمان، باختالف يختلف اعتباري،
كل عليها درجت التي واألوضاع والوراثة للتقاليد أمره غالب يف خاضع العقل إنَّ ثم
لتضارب عرضة وهو املؤثرات، من لجملة خاضع فالضمري وإذن الجماعات، من جماعة
فقد القداسة، ثوب الزمان مع ولبست ورثت التي التقليدية لألخطاء أو العقل، أحكام
ولكنَّه جريمة، القتل أن عىل املتحرضة اإلنسانية الجمعيات وتقاليد الرشائع كل اتفقت
يصدُّ بوازع الضمري يتحرَّك أن غري من بعًضا بعضهم الناس فيقتل الحروب، يف جائز

الجريمة. هذه ارتكاب عن اإلنسان
عىل القتل شهوة تستويل وهنا واألوضاع، للتقاليد يخضع الضمري أنَّ هذا يف والسبب
عن دفاع الحرب يف القتل أن فرضنا وإذا الصور، من بصورة عنه متورعة غري النفس
أن يلبث ال أصيل، عكيس فعل إال النفس عن الدفاع فليس البعض— يذهب كما النفس—
ملقررات خضوًعا باألرواح والفتك القتل حب هو ل، متحوِّ عكيس3 فعل إىل رساًعا يتحول
والضعفاء األرسى فقتل باعث، من الحرب يف ما النفسليسكل عن الدفاع أنَّ كما پافلوف،
املدمرة، بالقنابل الدفاع وسائل من تجرَّدت التي املدن وقذف والتخريب واألطفال والنساء
متحول عكيس فعل إىل النفس عن الدفاع حبُّ يَنَْقِلَب أن بعد املحاربني عىل تستويل شهوة
لذة تحصيل إىل تدفع والشهوة شهوة، الحرب يف القتل يصبح وإذن — أوضحنا كما —
اصطلحنا كما الراهنة اللذة أو فيها، أنت التي الساعة لذَّة هي وهذه الدماء، وسفك الفتك

نسميها. أن
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للعقل، تخضع ال الشهوة أن تجد العقل، أحكام إىل احتياجه يف الضمري من الضدِّ عىل
عىل استقوت إذا األحوال من بحال يمكن ال معنيَّ غرض إىل ترمي ة، ملحَّ ثائرة هي بل
الذي الغرض يف كان مهما آخر، غرٌض إليه ترمي الذي األصيل الغرَض يقرب أن املشاعر
املنطق مع اتفاق من آخر غرض أيِّ يف كان ومهما العقل، أحكام مع تنافر من إليه ترمي
هي الراهنة اللذة وتحصيل اإلنسان، أفعال يف املحتكمة القوة هي فالشهوة إذن السليم؛

لها.4 ويخضع اإلنسان سلوك عليها يجري التي القاعدة
قيدت قد اإلنسانية الحياة كانت وإذا الحياة، يف أصَلنيرضوريني واأللم اللذة كان إذا
الخلق تقويم يف أمل من فهل الراهنة، اللذة تحصيل إىل تدفعنا التي الشهوة ببواعث آدابها
الرش، عىل الخري حب فيها يستقوي درجة إىل وشهواته انفعاالته من يتحرُّر بأن البرشي،
اإلجابة نحاول أن قبل طويًال نفكِّر أن يجب سؤال الرذيلة؟ عىل الفضيلة فيه وتستعيل

عليه.
منه، أحطُّ هي التي الحيوانات من اإلنسان نشوء تاريخ إىل الرجوع من بد ال ولكن
ارتقاء أن أم الشعوري، االرتقاء نحو تطوره يف سائًرا اإلنسان كان إن نعرف أن ليمكن
تُْخِضع وجعلها أشعلها والشهوات، واالنفعاالت العواطف يف تطور تابعه قد فيه، العقل

إخضاًعا. الَعْقل
يظهر ما عىل — فكالهما املشاعر، وتطور العقل ر تطوُّ بني عالقة ال أْن الظاهر ولكن
السمت تطورها يف تنتحي املشاعر أن يف شك وال بعينها، ناحية يف ويتطور يرتقي —
الخلقية الفضائل تكون أن البرشية الطبيعة تحتاج ما عىل األخالق، فضائل من األعىل

واملكان. الزمان باعتبار
التي الصفات كل تحوز Primates الرئيسات من العليا الحيوانات أن يف شبهة وال
وعقوًال وميوًال غرائز لها أنَّ يف اإلنسان مع تتفق فهي ، أقلَّ بدرجة ولكن اإلنسان، يف نراها
أن هذا عىل والدليل اإلنسان، يف منها أحط فيها الظاهرات هذه أن غري وشهوات، وانفعاالت
اإلنسان واتصال وأشهى، أوسع واآلمال أطغى، واملطامع أقوى، اإلنسان يف الجمال حس
األقربني. عمومتنا أبناء العليا، القرود حتى الحيوانات، تفقدها صفة البعيد باملستقبل
الجشع من صورة إىل باملستقبل صلته حيث من اإلنسان إحساس يتطور ما وكثريًا
املادية نحو سائر اإلنسان بأن نحكم لهذا شهواته. وتوقظ انفعاالته تقوي االجتماعي
عىل الضمري محكمة والتخلُّصمن األدبي، الِحسِّ عىل الشهوات تغلب بها ونقصد األدبية،

الرأسمالية. االقتصاديات وتحكم واملكان، الزمان مقتىضحاجات
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تكوِّن التي املرافق أكثر أنَّ الضمري محكمة التخلُّصمن سبيل يف آخذ اإلنسان أنَّ عىل يدلنا
بأنواعها والديمقراطيات األحزاب ونظام والزراعة والصناعة كالتجارة اإلنسان، حضارة
وتحتكم الشهوات، وتقودها االنفعاالت، تحرِّكها ما أكثر ألوانها؛ مختلف عىل والحريات
هذه إخضاع أن ولو الضمري، ملحكمة خضوًعا تكون ما وأقلَّ واألغراض، املطامع فيها
يف إال أثر، من لها تجد ال ولكنك وأجدى، البرشي بالنوع أجدر الضمري ملحكمة املرافق

الواقع. دون املثاليات
بحياة الجديرة املثىل القاعدة هي الراهنة اللذة تحصيل إنَّ نقول أن بهذا نريد وال
نقول: بل منازله، أرفع يف املعنى هذا من يدرك ما عىل إنسانًا، باعتباره األدبيَّة، اإلنسان
األديان، بها جاءت التي والنواهي األوامر نعلل أن نستطيع وبهذا الرضورية، القاعدة إنها
يوازنها آخر مؤثر من لقمعها بد ال كان النفس عىل يستويل ما أقوى الشهوة كانت فلما
نواهيها فيه غرست استيقظ فإذا النفس، يف توقظه اإليمان إىل األديان فلجأت وأثًرا، قوة
أن األسف ومع الشهوة، بواعث وبني اإليمان نواهي بني العراك يقوم وهنالك وأوامرها،

قاطبة. األرض شعوب كل وبني اليوم، حتى الراجحة الكفة يف تزال ال الشهوة بواعث

ألنَّ الدين؛ يف اإليمان اإليمان، إىل يحتاج البرشي فالنوع إذن اإليمان؛ إال الشهوة يقمع وال
يف الحياة، مرافق بقية يف اإليمان إىل ويحتاج النفس، خارج يف له أثر ال إيمان بال الدين
األخصِّ وعىل والزراعة، والصناعة والتجارة السياسة ويف والفلسفة، والفنِّ واألدب العلم
نستطيع باإليمان فإننا وواجباتها، وحقوقها وحريتها اإلنسانية، الحياة بقدسية اإليمان

اآلن. الحياة علينا تفسد التي الشهوات من كثريًا نقمع أن

األساس، فاسدة قاعدة شك بال التسليم ألنَّ ؛ الشكِّ إىل نحتاج اإليمان إىل نحتاج ما وبقدر
يف إيمانًا ندعوه وما القول، إطالق عىل تسليًما يكون لن اإليمان إن نقول أن نستطيع بل

يشء. يف اإليمان من ليس وتقليد وغباء حمق أساسه تسليًما إال ليس الغالب،

اتباع إىل يدعو إنما أرسطبس أن الفلسفة درس يف يستعمقوا لم الذين إىل يخيَّل وقد
أية وعىل اللذة، هذه كانت كيفما الراهنة، اللذة تحصيل فكرة بها توحي التي الفلسفة
ولكن األخالقي، السلوك يف املثىل القاعدة هي القاعدة هذه أن يرى وأنه وقعت، صورة
رضورة الراهنة اللذَّة تحصيل بأنَّ يقول إنَّما أرسطبس فإن ذلك؛ نقيض عىل الحقيقة
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وإدراكنا باعرتافنا ألننا نكرانه؛ من خري بذلك االعرتاف وأنَّ عنَّا، قًرسا لها نخضع نفسية،
أن عىل ونروضها ننظمها وأن ميولنا، حدَّة من شيئًا ه نرفِّ أن نستطيع كياننا، حقيقة
االعرتاف أهملنا إذا نكون، مما الضدِّ عىل ذلك املستطاع، قدر عىل الخري فعل إىل تتحول
يف وأثرها الشهوة نعري أن غري من للتهذيب، كاٍف الضمري حكم بأن نقول ومضينا بها،
والثاني بالواقع، يعرتف األوَّل أنَّ ينحرصيف وَكانْت أِرْسُطبس بني فالفرق التفاتًا، الحياة؛

العليا. امُلثل إىل يدعو

املذاهب أكثر شأن ملاًما، إال العرب عند معروف غري أرسطبس مذهب يظل أن القدر شاء
يذكر ال أن أرسطوطاليس يحاول أن القدر وشاء العظيم، سقراط دوحة عن تفرعت التي
إىل «األخالق كتابه يف طويلة مناقشات مذهبه يف ناقش أنه من بالرغم أرسطبس، اسم
وشاء مذهبه، يف وأدمجها فحورها القوريني، املذهب ببعضمبادئ وأخذ بل نيُقوَماُخس»،
لرتجمة وضعها التي املستفيضة املقدمة يف املذهب هذا َسنِْتلري ِتلمي بَْر يذكر ال أن القدر
هم الذين الرَُّواِقيِّني، مذهب يناقش لم أنَّه كما تعيينًا، األخالق يف أرسطوطاليس كتاب
القورينية، املدرسة أساسها األخالقية، املذاهب يف انتقال وحلقة أرسطبس، دوحة من فرع

أرسطوطاليس. من السقراطية إىل أقرب وهم
ُظلم إنسان ل أوَّ كان وما األقدار، إليه أساءت فيلسوف ل بأوَّ أرسطبس كان «وما

وميتًا.» حيٍّا
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«كوندورسيه حياة عن كتب ما أول يف موريل جون األشهر اإلنجليزي الكاتب قال
:«Condorcet

لم والعمل، الفكر بوقود وغذَّْوها الفرنسويَّة الثورة نار أشعلوا الذين الزعماء من
العاصفة أثاروا الذين فإنَّ املريرة، ثمراتها أول ليجني كوندورسيه سوى يبَق
إالَّ يبَق ولم العاصف، ريحها وجوههم ليلفح األحياء، بني بعد يكونوا لم

رصيًعا. فتلقيه العاصفة، ليواجه كوندورسيه
ولكن وهلفتيوس، وروسو، ديدرو، به ولحق مات، قد فولتري كان
ليشغل اإلنسيكلوبيدية، أعداد يف بضلع أخذ أن بعد حيٍّا، بقي كوندورسيه
الذين كوندورسيه عاون أن وبعد الثورة، أثناء الوطنيَّة الجمعيَّة يف مقعًدا
وشاء األخرية، مضاجعهم إىل اآلخر تلو الواحد شيعهم الثورة، شجرة غرسوا

وأيديهم. يداه غرست ما ثمرات ليجني حيٍّا، يظل أن القدر
الرغم وعىل كوندورسيه، اسم من أتعس اسًما العظماء تاريخ يف تجد قلما
أكثرهم فإنَّ كثريون، الطالع نكد بهم وحاق التعاسة، بهم أحاطت الذين أن من
فإن بطبعه، للخري املحب الرجل كوندورسيه أما بيده، نفسه إىل التعاسة جر قد
كتبوا الذين النقاد من فئة رضاء فيه ينل لم موضًعا وضعته حياته ظروف
وكرجل غالبًا، االقتصاديني من يُعد كمفكر فهو الفرنسيَّة، الثورة تاريخ يف
الوطنية الجمعية رجال من ثمَّ األوىل، الترشيعيَّة الجمعية زعماء من سيايسيعد

الثوريَّة.
بني نصري من السياسة ورجال االقتصاد رجال بني هذا موقفه له يجعل لم
قد الثورية، الجمعية عن دافعوا الذين فإنَّ عرصه، تاريخ يف كتبوا الذين اد النقَّ
«تريجو سياسة عن دافعوا الذين واملؤرِّخني االقتصاديني، كراهية عىل أجمعوا
وبخاصة الثوريَّة، الجمعية عىل حملوا الذين أقىس من كانوا وأتباعه، «Turgo
ويف فيها، بالسلطة واستأثروا وربسبيري، ودانتون فرنيو نفوذ فيها امتدَّ أن بعد
من عليه أسدل وقد منسيٍّا، نسيًا كوندورسيه اسم ظل لهذا باالستتباع؛ فرنسا

مسدوًال. حجابًا التنابذ يف الحزبني تطرُّف

بني مذهبه ط توسُّ فإنَّ املحدثني؛ بني كوندورسيه نفس إالَّ القدماء بني أرسطبس وما
رجال بني كوندورسيه بموقف أشبه موقف يف أوقعه وأرسطوطاليس أفالطون مذهبي
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إنها وقوله العمليَّة، العلوم ضد أفالطون دعاوة فإنَّ فرنسا؛ يف السياسة ورجال االقتصاد
القول إىل أرسطوطاليس ودعوة للفضيلة، وسيلة وتكون النفس، تهذِّب ما بقدر إالَّ تفيد ال
هذه تكون أن عىل النفس، فاعلية هو ينشده أن باإلنسان يجدر الذي األعىل الخري بأن
حوَّط ما مع موضع، من الراهنة اللذَّة أساسه ملذهب يجعل لم بالفضيلة؛ مقودة الفاعلية
أرسطوطاليس مذهب تسوُّد كان كذلك العميقة، والتأمالت السامية، املبادئ من املذهب به
اسم يظل أن يف سببًا املعرفة؛ فروع كل يف ا تامٍّ تسوًُّدا عرش السابع القرن نهاية حتى
الفيلسوف هذا ينصف سوف الزمان أنَّ عىل الظنِّ غالب ولكن منسيٍّا، نسيًا أرسطبس
نبذها التي القديمة املذاهب درس عىل اإلكباب نحو جهودها ه توجِّ ناشئتنا ولعلَّ العظيم،
من تغني وال تجدي ال إشارات أو مقتضبة وأقواًال نتًفا إالَّ عنهم منها يصلنا ولم العرب،

شيئًا. الحق
بيِّنة ظلَّت التي األدبية املذاهب وبخاصة كبرية، القديمة املذاهب درس إىل حاجتنا إنَّ
أنَّ ننكر ال أننا عىل الحديثة، األعرص يف األخالقية املذاهب من ظهر ما جميع يف الطابع
العالم جنبات من ت أشعَّ التي العلميَّة األنوار أطفأ قد غليليو عرص منذ الحديث العلم
املحدثني أنَّ نظنُّ فال األخالق نظريَّات أما العميلَّ، التجريبي العلَم بالعلم ونعني القديم،

لليونان. ما بقدر فضل من فيها لهم
اليونان مذاهب العربي الرشق نهضة وأساس أساس، عىل نهضة كلُّ تقوم أن يجب
كاذب. ببهرج فمأخوذ ذلك ينكر من أما خاصة، العربي األدب ومذاهب عامة، الفلسفة يف

أصول منه استقينا الذي باملنبع التعريف يف أسطر بضعة تقدَّم ما إىل نزيد أن علينا بقي
عىل فيه اعتمدنا فقد األصيل املنبع أما تأليفه، يف اتَّبعناها التي والطريقة البحث، هذا
ثمَّ إليها، استندنا التي األصول من كثريًا عنه نقلنا فقد األملاني، جومربتز تيودور األستاذ
فأخذنا اليونانيَّة، الفلسفة عىل واسعة ورشوح عديدة وتفسريات أخرى مراجع إىل رجعنا
الدرس إىل الحاجة عند إليها يُرجع كتعليقات بعضها وأثبتنا باملذهب يتعلق ما كل منها
ثم مصدرها، إىل حقيقة أو نظريَّة أو فكرة كلِّ ردِّ طريقة عىل البحث سقنا ثم واملقارنة،
ما ونقدنا يجبرشحه، ما ورشحنا عليه، تقيضبالتعليق الرضورة أن وجدنا ما عىل علقنا
لها نجد لم التي املبتكرة، واملقارنات والنقود البحوث من كثريًا ذلك إىل وزدنا نقده، يجب
املوازنة يف سقناها التي والنقود املقارنات ة وبخاصَّ إليها، رجعنا التي املراجع يف أثر من

أخرى. ناحية من وسقراط وأرسطوطاليس أفالطون وبني ناحية، من أرسطبس بني
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يف االستطراد عند اضطررنا إذا القديمة الكتب إىل الرجوع يف جهًدا نأُل لم كذلك
وغريهم. اليرتيوس وديوجنيس وزينوفون أفالطون كتب مثل ذلك، إىل البحث

هوامش

الفضل يعود وإليها الفصل هذا من جزءًا األسبوعية السياسة نرشت أن سبق (1)
هنا. إثباته قبل اليشء بعض فيه وأصلحنا األصل عىل مراجعته أعدنا وقد إليه، انتباهنا يف

اليونانية. الفلسفة يف معروف مذهب ولهم Cynics الكلبيني إىل نسبة (2)
ومذهب الغريية مشاعر و«تأصيل والغريية»، األنانية بني وصل «حلقات راجع (3)

املؤلف. هذا من الخامس الفصل يف پافلوف»
أن يلبث ال ولكنه بال، ذا دوًرا يمثل قد العقل أن عنا يغرب «ال مكدوجال: يقول (4)
أخرى يوقظ أو جديدة، شهوة يبعث حتى جديًدا، ضوءًا يواجهه الذي املشكل عىل يلقي

نائمة.» كانت
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القورينيون

الغري. إسعاد عىل بالعمل الذات إسعاد فن هي الفضيلة:

القديم العالم يف اليونانية الفلسفة

البرشي الفكُر حوله ِمن دار محوًرا القديمة األعرص خالل اليونانية الفلسفة كانت
عهد منذ إالَّ مباًرشا، تأثًرا اليوناني بالفكر التأثُّر من العالم يفلت ولم متعاقبة، عصوًرا

ختامه. دروين وعرص مفتتحه، نيوتن عرص يكون قد قريب
وما منتوج، من اليوناني العقل أبرز بما الفكر نواحي كل تتأثَّر أن العجيب ومن
منطق إىل عمدوا قد النرصاني العرص يف الدين رجال إنَّ حتى مستحدثات من خلَّف
واملنطق اليونانية الفلسفة إليها استحالت التي الصور إىل العرب عمد كما أرسطوطاليس
قواعد وضع عىل بها يستعينون وغريها، والرُّها ونصيبني اإلسكندرية مدارس يف اليوناني
يتقيَّد ما قدر عىل رصف، عقيل طريق من الديني املعتقد تؤيد جديدة، صورة يف «الكالم»

االستقراء. دون االستنتاج أساسه بمنطق اإلنساني العقل
آسيا يف مبتدئة املتمدين، العالم جنبات يف اليوناني العقل أضواء أشعت وملَّا
تَناَقَلها اليونانية املدن وبقية أثينا إىل منتقلة «Thales «طاليس عهد منذ الصغرى،
البحر رشقي نورها عمَّ حتى أخرى، إىل حارضة ومن بلد، إىل بلد من الحكمة ُمِحبُّو
املدنيات، حجب تخرتق وأشعتُها الفكر سماء يف تمتد األضواء تلك زالت وما املتوسط،
إىل ثم الرشق إىل انتقلت للثقافة، مراكز لها فكان العرب، وجزيرة حرَّان بلغت حتى
وضعها اليوناني، الفكر صور من صورة أبرزت جديدة نواة تكوَّنت حيث أفريقية، شمال

القوريني. أرسطبس الفيلسوف
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الحكيم عقل عن أشعته انبعثت ضوءٌ اليوناني الفكر أرسلها التي القوية األضواء من
الذي العالم أرجاء كلَّ أضاءت قد العقل هذا أذكاها التي الشعلة فإنَّ سقراط الخالد
املتوسط البحر شاطئ وعىل أفريقية شمال ففي القديمة، األعرص يف اليوناني النفوذ أظلَّه
تكوَّنت قورينة، بمدينة األخرض الجبل فوق ومن اإلسكندرية مدينة غربي وعىل األفريقي،
دراًكا دوحتها ذوت ثم أجيال، عدة مثمرة يافعة ظلت السقراطي، املذهب من شعبة
املذهب يف ممثلة اليونان، بالد جوف يف أخرى مرَّة ظهرت االنحالل أصابها ما إذا حتى
التي الشعبة منها ُشعب، عدة ينقسم أن له ُقدِّر الذي املذهب ذلك املعروف، األبيقوري
لسلطانه الرومانيَّة واألخالق الروماني العقَل أخضع مذهب وهو الرُّواقي، املذهب كونت

عديدة. أجياًال

الخمس واملدائن قورينة

تلك ليستعمروا اليونان من عدد نزل الغرب، طرابلس شاطئ وعىل بَْرَقة مقاطعة يف
الصانع مهارة إالَّ الفردوس، رقاع من رقعة لتكون يشء من ينقصها يكن لم التي البقاع

الرائد. وإقدام الشاعر، وخيال الفنَّان وقدرة
بما ليزودوها البقاع، تلك إىل نزحوا الذين اليونان هؤالء شيَّد الزَّمان مدى وعىل
أقدمها «Cyrene «قورينة كانت مدائن خمس العليا؛ الكفايات من إليه تحتاج كانت

اآلتي: فيه نعرف أن فيكفي ونشأتها قورينة اسم تحقيق أما وأعمرها، وأزهاها
من خوًفا الساحل من يقرتبوا لم وأفريقية الغرب لطرابلس فتحهم يف العرب أن أوًال:
خربت والتي املسيح، أيام يف العامرة الزاهرة املدينة بهذه يمروا فلم الروم، مراكب

اإلسالم. ظهور قبل
اإلنجيل، مرتجمي كالم عىل اعتمد ياقوت كان وإن العرب، جغرافيُّو يذكرها لم ثانيًا:
علماء إليه جرَّه خطأ وهو القريوان، عىل وأطلقه اليونان، كتَّاب عن وصفها فنقل
قريوان، «املكابني» سفر ويف اإلنجيل يف فكتبوا املرتجمون، بهم غرَّر الذين املسيحيني

.Cyrenaicو Cyrene لرتجمة النسخ) بعض (يف وقريواني
للهجرة، األول القرن من األول الربع أواخر يف اإلسالم أحدثها مدينة القريوان ثالثًا:
(بني وبنغازي برقة إقليم يف هي التي Cyreneبخالف تونس، داخلية يف متوغلة وهي

الغرب. طرابلس بأرض غازي)
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للتوراة القديمة الرتاجم من كثري يف وارد اليونانية املدينة هذه اسم ترجمة رابًعا:
قورينة. واسمها واملواصل رومية يف املطبوعة ولإلنجيل

االسم وضع بمرص، الزكية الخزانة يف تكون أن يمكن قديمة فرنسيَّة خريطة يف خامًسا:
وهي قرنية، صيغة يف العربي إىل إعادته ويمكن Grennah وهو اآلن املتداول العربي
Cyrene مدينة عليه قائمة كانت الذي املوقع نفس عىل مكتوب االسم وهذا قورينة،

اليونانية.
“k” حرف عن منقول الغربيَّة الكلمات يف “C” حرف أنَّ جيًدا املعروف من سادًسا:
وأصله كريللس وهو Cyrill مثل الحديثة اللغات إىل اليونانية من منقولة كلمة كل يف
بمثابة القديمة اليونانية يف هو واي) اإلنجليزي يه (ويسمِّ “Y” حرف وكذلك كورللس

1.«Syria و«سوريا «Byzance و«بوزنطية «Lybia «لوبيا مثل العربية، الواو
التي واملدائن أفريقية، بشمال اليونان وعالقة املدينة، بهذه التعريف يف ولالستطراد

اآلتي: ننقل األفريقي املتوسط البحر عىل شيَّدوها
باسم اليونان قدماء عند تُعرف كانت رومانيَّة والية عىل برقة اسم العرب أطلق
التي القريوان مدينة غري وهي مدنها، إحدى قورينا إىل نسبة «Cyrenaica «القريوان
باسم اليونان عند يُعرف منها الشمايل الجزء وكان الفتح، بعد أفريقية يف العرب ها مرصَّ

كبرية. مدن خمس فيه كان فقد الخمس، املدن أي «Pentapolis «بنطابلس
Hesperis- برنيقة «هسبريس الثالث بطليموس سماها وقد هسربيدس األوىل:
ببني اآلن وتُعرف برنيق العرب وسماها برنيقة زوجته إىل نسبة «Berenice

غازي.
العرب. عند البالد سميت وبها باملرج اآلن وتُعرف «Barca «برقة والثانية:

باقية، آثارها تزال وال اليونان، عند البالد سميت وبها «Cyrene «قورينا والثالثة:
يقال ماء، عيون منها مقربة وعىل األخرض، الجبل عىل وهي قرنيا األعراب ويسميها
بمدرسة قورينا واشتهرت باقية. آثاره تزال وال أبلُّون هيكل وقربها أبلون عني ألحدها
كليماخوس منهم والفالسفة، الشعراء من جماعة إليها ويُنسب فيها، كانت التي الطب
إبان سكانها عدد وكان املشهور، العالم واطسنيز سقراط، تلميذ وأرسطبس الشاعر،
باقية، آثاره تزال وال أميال، أربعة طوله سور لها وكان نفس، ألف مائة نحو مجدها

الصخور. يف املنحوتة والقبور النواويس من ألوف وحوله
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سوسه. بمرىس اآلن وتُعرف «Apollonia «أبلونيا والرابعة:
توكرا.2 باسم اآلن وتُعرف «Teucheira Arsinoe أرسنوي «طوخريا والخامسة:

قورينائي. ال قوريني فقلت قورينا إىل ال قورينة إىل النسبة تكون أن فضلت وقد
للبحث، استكماًال العربية، املعاجم عن عبارات بعض هنا نذكر أن من بأس وال

ييل: ما ج١٠ ص٢٩٣ القاموس رشح يف جاء األوهام، لبعض ودفًعا

وبني بينه بأفريقية بلد وهو وضمها، الراء بفتح باملغرب) (بلد أيًضا والقريوان
شيخنا: قال به، يعتد فال الشهاب توهم كما باألندلس ال أيام، ثالثة تونس
إليه والنسبة خمسني، سنة معاوية زمن الفهري نافع بن عقبة افتتحه «قلت

األصل.» عىل وقريواني بالتحريك، مروٌي

ييل: ما أيًضا ج٩ ص٣٠٩ القاموس رشح يف وجاء

خمسني. سنة معاوية زمن الفهري نافع بن عقبة افتتحه (باملغرب) وقريوان
داود بن سليمان ومنه عنه، فرحلوا والسباع الحرشات أمر دخله ملا أنَّه يروى

الفقيه. سلمون بن

بالشام رفينة هي قورينا إن «وقيل أرسطبس: حياة عن القفطي ترجمة يف وجاء
رشح يف جاء فقد األسماء. تشابه عن ناشئ الخلط هذا ولعل أعلم.» وهللا حمص عند
وبني بينه اليمامة بنواحي جبالن — قرين مثنى — «والقرينني ج٩: ص٣٠٩ القاموس
ومثناة النون وفتح الياء وسكون القاف بضم نرص وضبطه شهر، مسرية اآلخر الطرف
إىل راجع القفطي فيه وقع الذي الوهم أن وأظنُّ ا.ه. الشام.» ببادية علم وأيًضا فوقية،

الشام. ببادية هو الذي العَلم ذلك اسم
القريوان. غري قورينة أن تماًما يتضح الكربى الربيطانية املوسوعة يف جاء ومما

الربيطانية: املوسوعة من ص٩٣٦-٩٣٧ املجلد٦ يف جاء

ومستعمرة االسم، بهذا ُعرفْت التي األفريقية املقاطعة عاصمة هي قورينة إنَّ
هذه بناء يف السبب هريودوتس روى ولقد اإلغريق، مستعمرات أعظم من
«Buttas «بُطَّاس أمر ِدْلِفي هاتف إن قديمة رواية عن نقًال فقال املدينة،
تقوم مدينة هنالك ويبتني لوبيا، صحراء إىل األهايل من عدد مع يهاجر أن
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جمعه فأنزل جزيرة، يف املدينة تكون أن بذلك املقصود أن فظنَّ األمواء» «بني
رأى أن وملا «Bomba «بومبا خليج يف الجرداء «Platea «إفالطيا جزيرة يف
بأن فأمرهم الهاتف، استشارة إىل عادوا مواتية، غري أحوالهم أن املهاجرون
إىل اإلغريق هؤالء فقادوا لوبيا أهل بخربة فاسرتشدوا الشاطئ، إىل ينتقلوا
بُطَّاس عثر وهنالك الدافقة، واملياه الكثرية الينابيع تغذيه األرض من مرتفع
منتصف يف هذا وكان املدينة، يبني ورشع األمواه، بني هو الذي املكان عىل

امليالد. قبل السابع القرن

ييل: ما املوسوعة تلك يف عنه جاء فقد املدينة تخريب ا أمَّ

فتنة املدينة يف حدث الروماني «Trajan «ترايانوس اإلمرباطور عهد أواخر يف
خسائر منها املدينة أصاب أساليب قمعها يف اإلمرباطور فاستعمل يهودية،
امليالد بعد الرابع القرن ويف امليالد، بعد ١١٥-١١٦ سنة ذلك وكان مدمرة،
ذلك ومن بلقًعا، خرابًا كانت الخامس القرن ويف هجرت، قد املدينة كانت
اليونان من الباقية البقية أخذت امليالد بعد ٦٤١ سنة العرب غزو إىل العهد
خرابًا. كانت العرب غزو عند املدينة فكأن أبولونيا مدينة إىل البقعة تلك ترتك

ييل: ما القريوان عن ج١٨ ص٨٠٦ املوسوعة هذه يف وجاء

عقبة أن أسطورة وتروي بغرب، جنوبًا ميًال ٣٦ تونس عن القريوان تبعد
لتكون مدينة ينشئ أن أراد هجرية) ٥٠) امليالد بعد ٦٧١ سنة نافع) (بن
األفاعي وأمر الصحراء، إىل أصحابه فقاد أفريقية، يف املسلمون إليه يلجأ ً ملجأ
وقال: األرض، يف رمحه رشق ثم املكان، عن تنزح أن الرسول، باسم والوحوش

املدينة. اسم أخذ ثَمَّ ومن والراحة، الِقرى محل أي القريوان؛ هنا

املعاجم رواية عىل يفتحها، ولم املدينة أسس الذي هو الرواية هذه عىل عقبة فكأن
العربية.

الفصل اليونان» «تاريخ جروت جورج كتاب إىل القارئ يرجع الباب هذا يف ع وللتوسُّ
يف ورشكائه دنت لنارشيها ص٢١٥–٢٣٣ أفريمان مكتبة طبعة الرابع املجلد من ٢٧

وهسبريس». وبرقة «قورينة وعنوانه أمريكة، يف ورشكاه وداتون إنجلرتا،
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قورينة وصف

املحدثني، من أطاللها زار من كل جاراهم كما األقدمني من قورينة مدينة زار من كل اتفق
فيه وأنفقت إبداعه، يف الطبيعة يد تأنَّقت جغرايف بموقع تفرََّدت قد املدينة تلك أنَّ عىل
لها املجاورة البقاع َزوََّدت كما والتخطيط، القطع مهارة من تضاعيفها يف كمن ما كل
الجبال من لوحة عىل القدرة يد تخطه إذ الطبيعة؛ جمال إنه فيه تقول أن يكفي بجمال
ال صحراء جنوبيها من وترتامى السندس، كأنه لجي بحر تحتها من ينبسط الشامخة

املنثور. الترب وكأنَّها الخيال، يحدها

الصحراء غائلة عنها تردُّ كانت الجبال من سلسلٌة الفريدة املدينَة تلك حمت ولقد
سفوحهما عىل منحدرة قمتني عىل قورينة واستوت شتاء، وزمهريرها صيًفا، برمضائها
يطولها، فال يطاولها الذي الخضم ذلك عىل مرت ألفي سماء من مطلَّة املخضورضة،
املتفجرة ينابيعها من لها كان كما الفصول، مدار عىل إقليمها اعتدال يف سببًا ذلك فكان
عذبًا ومنهًال يغيض، ال فائًضا للجمال نبًعا قورينة عرش حملت التي الجبال خالل من
املرتامية، البيد بها تقذف العصماء، بالدرة أشبه هذا موقعها يف فكانت للشاربني، سائًغا

بالرَّاحتني. البحر ليتلقاها

املالحون ها فأمَّ قوية، جاذبية النفوس يف ُقورينة عرش به ينفث الذي للسحر وكانت
تحتاح بما ليزوِّدوها البحر؛ عباب بسفنهم يمخرون املتمدين، العالم أنحاء مختلف من
جزر من نزالء إليها ليحملوا أو حسان، بخريات منها ليتزودوا أو والعتاد، الزاد من إليه
املدينة عن يرد أن سبيل يف بدمه مستهني والكل و«القْقالد»،5 و«الفلوپونيز»4 «ثريا»3
الطبيعة جمال عن ليدفعوا بل التاريخية، مواطنهم تكتنفها التي الرببر قبائل هجمات
وتخطيط املائيات، يف األخص وعىل اليونان، أبناء ذاك إذ به تفرد الذي الفن آثار وعن
وأرفع مبالغها، أقىص قورينة يف بلغت قد كانت القدرة هذه فإنَّ وتعبيدها، الطرق
طرًقا ردت قد قورينة قدمي تحت ترتامى كانت التي املنحدرة السفوح فإنَّ منازلها،
القمم حول من تدور ثم وتلتوي تتعرج، ثم وتمتد تمتد، ثم تتعرج املسالك، مذللة معبَّدة
وكأنها البحر، عىل مطلة املدينة عليها استوت التي الذروة تبلغ حتى حلزوني، وضع يف

األقدمني.6 اليونان أساطري يف «نرجس»
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املشمخرة، الجدران فكأنها فجاءة، الطبيعة بيد صخورها ُقطعت وقد الجبال وترى
من الرأسيَّة القطوع هذه ترتك ال اليونان يد ولكن السماء، نحو الشمِّ بأنوفها شامخة
أو الفنان، عبقرية تبتكره جميل بزخرف الفن يتعهدها أن غري ومن إليها، تمتدَّ أن غري
الَجْلَمد، الصخر عىل ر املصوِّ ريشة تخطُّها صورة أو املثَّال، إزميل يحفره رائع نقش

وألوان. صور من الحياة يف ترى ما مختلف من ظالًال عليك فتلقي
تبخر أن الشمس عىل منع استغالًال الصخور، ينابيع من املنحدرة املياه استغلت وقد
فاخضورضت الطبيعة، فعل فيه تغالب أن عن البرشيَّة املهارة تعجز الذي القدر إال منها،
والحور، والصنوبر الرصو أشجار جبالها سفوح يف وترنَّحت الحقوُل، ُقوِرينَة حول من
واألغنام املاشية من قطعان رتعت املروج ويف الهيفاء، القدود كأنَّها متمايلة نشوانة
مالعب يف ُعِرفت الخيل من سالئل َوُولِّدت الصوف، أنواع بأثمن القديمة الدنيا زوَّدت

غبار. لها يشق ال بأنها أثينا
املدينة تلك إىل املنسوبة الفلسفة صاحب أرسطبس الفيلسوف نشأ البيئة هذه ويف
عىل ودموعها بكاء، الليل يف «تبكي األليمة: وحدتها يف الحدثان يد تركتها التي املهجورة

خديها».7

قورينة يف الفكرية الحالة

أزمان خالل بخفوت يدق ظلَّ قورينة يف الفكرية الحياة نبض أنَّ يف مؤرِّخان يختلف لم
قبل األصليني، البالد سكان مع الفتية املدينة فيها اشتبكت التي ائمة الدَّ فاملعارك طويلة،
وهي — مرص مع عانتها التي الطاحنة والحروب اليونانية، املدينة مفاتن تأرسهم أن
كان التي واملعنوية الحيوية القوى كل استنفدت قد — العظمى الدول إحدى ذاك إذ
املوقع، جمال من معينهم يف تصبُّ كانت بما أبناءها، قورينة بها تزود أن املمكن من

األرزاق. وكثرة اإلقليم واعتدال
فراغها ليملئوا املهاجرين، إىل تحتاج كانت املدينة أن الحروب هذه أثر من كان ولقد
القبور، هم تضمُّ موتى لتفرغ ولكن الثغور، عىل تمرُّ فني كالسَّ مثلها فكانت الشاسع،
قورينة تظل أن واألقدار، الزمان أهواء شاءت كأنما املوت، إىل بهم تسلم أحياء ولتشحن

واألشالء. الدماء من بحر يف مغمورة
النظام عىل الخالف هزة املدينة تنتاب حتى نوبتها لتهدأ تكن لم الحروب أن عىل

أهليها. بني والنيابة الحكم نظام أو الترشيعي،
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ما بقدر إالَّ فيها تدم لم امللوكية ولكن أوًال، امللوكية حول الحكم معارك فدارت
قبل الخامس القرن أواسط يف الزوال نصيبها فكان القديمة، اليونان أرض يف دامت

امليالد.
من فقصيدة قورينة يف اليوناني العقل ثمرات من إلينا وصل ما أقدم ا أمَّ
ون «أوَغمُّ القوريني الشاعر وضعها Telegonia التليغونية عنوانها الحمايس القصص
الشعر فيه يعترب كان عرص وهو امليالد، قبل السادس القرن أواسط يف «Eugammon
يف تتجه أخذت الشعر موجة كانت إذ القديمة، اآلداب من 8«Ionia «إيونيا يف القصيص

آخر. سمت نحو مدِّها
يف إسپرطة أبطال من كان فقد طروادة بحروب عالقة فذو التليغونية موضوع أما
اسپرطة أهل انتصار وبعد «Odysseus و«أوذسيوس آخيلوس «Troy «طروادة حرب
من وجد الشعراء خيال ولكن أوطانهم، إىل وأبطالهم املحاربون رجع طروادة، وهدم
لخيالهم، فسيًحا خصبًا مجاًال أوطانهم إىل عودتهم حني هؤالء صادفها التي املغامرات
G. جروت «جورج اإلنجليزي للمؤلف كلمات عىل سدى املعاجم يف البحث بعد عثرت وقد
ص٢٧٢ اليونان» «تاريخ كتاب من األول الجزء يف أثبتها تليغونية قصيدة عن «Grote
أهله، بني مسرتيًحا إلياذته يف أوذسيوس يرتك هومريوس أن فيها جاء إفريمان) (طبعة
هذه فإنَّ البيت، حياة يف وادعة ترتك أن يمكن ال كهذه شخصيَّة ولكن بيته، ِكرس ويف
ابنه «تليغونس» فإن طروادة حرب بعد املغامرات من سلسلة إليه تنسب القصيدة
ويقتل فساًدا، الجزيرة أطراف يف فيعيث أبيه، عن باحثًا «إيثالة» يهبط «رسسيه» من
قتل تلقاء قاتل، حزن فريسة يقع ثم ومن أبوه، أنه يعرف أن غري من أوذسيوس
من وتليماخوس فنلوب يصبح وتوسالتها وبصلواتها رسسيه أمه فتتدخل خطأ، أبيه
ما آخر إىل رسسيه من تليماخوس ويتزوج فنلوب، من تليغونس ويتزوج الخالدين،

القصيدة. رواية من هنالك
فلم والفناء، للموت إال تلد ال عقيمة — وصفنا ما عىل — ذلك بعد قورينة وظلت
مرص، مع فيه اتحدت الذي العهد ذلك حتى األدب، يف أبدع أو العلم يف ابتكر من تنجب

والسالم. بالراحة فاستمتعت البطاملة،9 لواء تحت منضوية
شاعر فظهر قورينة، سماء يف يحلق اليوناني العقل نبوغ بدأ العرص ذلك يف
واإلنسيكلوبيدي والعذوبة، بالرقة اشتهر الذي 10«Callimachus «َكلِّيَماُخوس البالط

12.«Carneades «قرنيادس االنتقادي واملفكر 11،«Eratosthenes «إَراُطسنْيز
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بزرة أبنائها صدور يف فرخت قد كانت األفريقيَّة أثينا أنَّ عن نغفل أن يجب ال ولكن
العظيم، للسلف مشابًها ِمثًال فأنتجت كاملة، الوراثة سنة فاتبعت السقراطية؛ التعاليم

أصيل. قوريني بطابع ولكن

القورينيون يلتحق السقراطية املدارس من بأية

مبادئه عىل تقوم أنَّها منها كل ادعت فلسفية، مذاهب عدة تكونت سقراط موت بعد
يدل ببعض، بعضها مقارنة عند املذاهب هذه بني امللحوظ االختالف أنَّ عىل وتعاليمه.
يقول كما والضبط،13 التحديد إىل حاجة من عليها قامت التي املبادئ يف ما مقدار عىل

ِدَراپَر.
تعليًال السقراطية املذاهب بني قام الذي االختالف سبب سدجويك األستاذ ويعلل
الواقع، بأنه قلنا إذا نغايل ال بل الواقع، إىل أقرب أنه وعندي دراپر، األستاذ تعليل يخالف

ييل: ما ص٢٤–٣١ األخالق» «تاريخ كتابه يف قال فقد

ما عىل الحصول نحو تتجه أن يجب العقلية اإلنسان حياة بأنَّ سقراط قال ملَّا
يكون. أن يمكن وماذا الحقيقي، الخري هو ما يحدِّد لم خري، هو

ما تقدير يف السقراطية املذاهب بني االختالف باب فتح القول هذا أن يف شكَّ وال
لم أنهم من مذهب، كل أصحاب ادعاها التي للدعوى جعل كما األسمى»، «الخري هو

عليه. تقوم أساًسا األعظم األستاذ مبادئ عىل يخرجوا
الفلسفة يف امليغارية املدرسة مؤسس امليغاري إقليدس املتقلِّدين هؤالء بني من كان
الفلسفة درس فإنه سقراط تالميذ من كان أنه من الرغم وعىل (٣٩٩ق.م) اليونانية

14.Eleatic Philosophy اإللياوية

أن عىل ننبه أن يجب وهنا الكثريين، عىل الريايض بإقليدس امليغاري إقليدس يشتبه وقد
وضع من أول ويعترب ٣٠٠ق.م، سنة حوايل اإلسكندرية يف علَّم ريايض فيلسوف األخري

الرياضية.15 املدرسة أساس
يف شديدة، ألخطار يستهدف كان فقد — سقراط تلميذ — امليغاري إقليدس ا أمَّ
— «Megara «ميغارة أهل من أحد هبوط كان إذ العظيم؛ املعلم عىل حضوره سبيل
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موته، بعد سقراط تالميذ من وغريه أفالطون اضطهد فلما عظمى، خيانة — أثينا مدينة
بهم. وعني وفادتهم فأحسن إقليدس ضيافة يف ونزلوا ميغارة إىل لجئوا

Eleatics اإللياويني مبادئ من فمزيج درسها، عىل أرسطبس أكبَّ التي فلسفته أما
بوجود قىض ولقد مذهبه، نواحي بقيَّة عىل األدبية املبادئ تغلُّب مع سقراط وتعاليم
وأظهر والعقل، وهللا الحكمة منها متعددة، ظواهر له بأن وقال «الخري»، له يقال يشء
العقل ذا الرجل أن مبدأ فيه، عوا وتوسَّ الكلبيون، بعُد من انتحله الذي املبدأ ذلك إىل نزعة

باأللم. يأبه ال أن يجب
أرسطبس.16 وضعه الذي القوريني املذهب يلتحق عادة، امليغاري وباملذهب

هوامش

خاص كتاب يف باشا زكي أحمد العروبة شيخ له املغفور تحقيق من هذا (1)
.١٩٣٣ سنة سبتمرب من ٢٣ تاريخه للمؤلف

فهد أمني السيد وأخربني ص٤٧٣، ١٩١١ سنة نوفمرب عدد املقتطف مجلة عن (2)
العبارات. هذه فيه جاءت الذي املقال كاتب أنه املعلوف

وقد «Santorin «صنطورين اآلن وتسمى األسفوراد أرخبيل جنوبي يف جزيرة (3)
ذلك وبعد الرابعة الصليبية الحرب بعد ما إىل «Thera «ثريا باسم معروفة استمرت

األرخبيل. دوقية إحدى أصبحت
اليونان بالد جنوبي تكون جزيرة لشبه قديم اسم «Peloponnes «الفلوپونيز (4)
طريق من الوسطى، القرون يف (موريا) تدعى وكانت أورثية، برزخ جنوبي وتقع
مرص بتاريخ معروفة عالقة املوره جزيرة ولشبه التوت، لثمرة الشكل يف مشابهتها

الحديث.
يكون اليونان أرخبيل يف املتجاورة الجزر من جمع «Cyclades «الققالد جزر (5)

«هرموبوليس». وعاصتمها «Syros «صوروص أو «Syra «صورا جزيرة حول كتلة
أن اليونانية املثلوجيا يف «Echo and Narcisuss ونرجس «الصدى أسطور (6)
فشكت وجفاها، عنها فصد الصدى فأحبته املاء آلهة من إلهني سليل فتى كان نرجس
زهرة هي زهرة أبولون مسخه ولذا يذعن، فلم أبولون، زوجة هريا اإللهة إىل أمرها
وينكس الغدران حوايف عىل يقف كان ألنه برأسها؛ مصوبة غراره عىل فكانت النرجس
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القدرة إال منها يبَق لم حتى الهزال فأصابها الصدى أما مائها، يف جماله ليستجيل رأسه
األصوات. ترديد عىل

الكثرية املدينة وحدها جلست «كيف القديم: العهد يف إرميا» «مراثي من (7)
تبكي الجزية، تحت صارت البلدان يف السيدة األمم، يف العظيمة كأرملة صارت الشعب،
أصحابها كل محبيها، كل من معزٍّ من لها ليس خديها، عىل ودموعها بكاء الليل يف
أخرجت ما أمتع من منثورة قصيدة إرميا» و«مراثي إلخ.» أعداء، لها صاروا بها، غدروا

القرائح.
شواطئ من جزء عىل القديمة الجغرافية يف أطلق الذي االسم هو «Ionia «إيونيا (8)

رشًقا. ليديا وتحده إيجه، بحر يجاور الصغرى آسيا
غري “S” حرف ألن البطاملة؛ والحقيقة البطالسة، يقولوا أن عىل الكتَّاب جرى (9)
Ptolemais الرومان وعند Ptolemy املحدثني عند فاالسم بطلميوس، اسم يف أصيل
يف كالضمة عندهم فهو الرفع، حالة يف األسماء إىل الرومانية اللغة يف يضاف “S” وحرف
حرف عىل وأبقوا امليم، وهو األصيل الحرف املعربون فحذف إعراب، عالمة أي العربية؛
والبطالسة. بطليموس ال والبطاملة، بطلميوس نقول أن فالواجب أصيل، غري وهو الرفع،
بيت أعقاب ومن قورينة، أهل من يوناني ونحوي شاعر «كليماخوس» (10)
وأسس ٢٥٠ق.م، سنة حوايل اشتهر القديم، التاريخ يف املعروف «Battidae «بنطيده
تالميذه، من السكندريني من والنحويني الشعراء وأكثر اإلسكندرية، ضواحي يف مدرسة
تويف حتى بها وظل اإلسكندرية، ملكتبة أمينًا دلفوس) (فيال الثاني بطليموس وأقامه
يكون أو هنا، املذكورين التاريخني صحة يف الشك يداخلنا وقد ٢٤٠ق.م، سنة يف
هبوطه تاريخ هو (٢٥٠ق.م) األول التاريخ يكون أن وأرجح بالخطأ، مدخوًال أحدهما

فيها. مدرسة تأسيسه أو اإلسكندرية،
يوناني عالم (٢٧٠–١٩٤ق.م) وطنًا السكندري «Eratosthenes «إراطسنيز (11)
كما اإلسكندرية، يف كليماخوس عىل النحو ودرس بقورينة، ولد مشهور، وكاتب
«أرقسالوس واألكاديمي «Ariston «أرسطون الرواقي الفيلسوف عىل الفلسفة درس
(أورغيطس) الثالث بطليموس من بدعوة اإلسكندرية إىل وعاد أثينا، يف «Arciselaus
األقدمني، علماء أعلم من وهو كليماخوس، ملعلمه خلًفا اإلسكندرية ملكتبة أمينًا أقامه الذي
يف إال ينبه لم (٤٣٥ق.م) أرسطبس أن عرفنا فإذا املعرفة، فروع من كثري يف وكتب
كانت أثينا ولكن الوقت، ذلك حوايل مذهبه وضع فكأنه امليالد، قبل الرابع القرن أواسط

عمره. أيام أواخر يف إال قورينة إىل يعد لم أنه والظاهر ودرسه، فكره ميدان
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أو الثالثة األكاديمية ومؤسس يوناني، فيلسوف (٢١٤–١٢٩ق.م) قرنيادس (12)
الرواقي ديوجنيس عىل الجدل ودرس قليل، حياته عن واملعروف بقورينة ولد الجديدة،
مؤلفات األخص عىل ودرس أرقسالوس، بعد األكاديمية رءوس ثالث هجسياس وعىل

الخاصة. لفلسفته ينبوًعا الفيلسوف، هذا مؤلفات انتقاده وكان فريسيفوس،
Draper Intellectual العقيل» أوربا «نشوء كتابه يف دراپر األستاذ راجع (13)

.Development of Europe: 148-149 Vol. I.
ج١. ،١٤٨-١٤٩ العقيل» أوربا «نشوء دراپر عن (14)

Ch. Biographical: للرتاجمة: تشامربس قاموس من ٣٤٧ من راجع (15)
.Dictionary

ج١. ص١١٤، العقيل» أوربا «نشوء دراپر عن (16)
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الثالث الفصل

بتارخيه املذهبوإملامة رشح

الجدِّي، سبيلها يف االنبعاث عن سقراط صدها التي النفسية البحوث تطور إن
منه أقل ولكنه املنطقية، الدقة يف سقراط من أعظم هو الذي أرسطبس؛ جدده

اإلنسانية. بالطبيعة وإحاطة األفق، يف سعة
برت

الجديد الرسول (1)

وهبط غني، تاجر أب من قورينة مدينة يف نشأ الجديد، الفلسفة رسول أرسطبس كان
عاليًا.1 تثقيًفا مثقًفا األعمال رجال من رجًال أثينا،

منه وسمع سقراط، تالميذ من بتلميذ األوليمبية األعياد من عيد يف التقى إنه ويقال
أثينا، إىل يذهب أن عىل م وصمَّ األعماق، من املناقشة فهزته فيها، وناقش أستاذه، أقوال

سقراط. عن الفلسفة وحي تتلقى كانت التي الحلقة إىل لينَضمَّ
تلقاء يعلِّم كان أنه سوى قيمة، ذا شيئًا املؤرِّخون يذكر فال حياته، بقيَّة عن أما
بالط يف أقام وأنَّه بالسفسطائيني، أرسطوطاليس يلحقه أن يف سببًا هذا وكان أجر،
يف بذلها التي جهوده أما وأخنيز،2 أفالطون قبل من فعل كما طويلة، مدة سرياقوز
يلقي التي ة األشعَّ من واحد شعاع يخرتقها ال ظلمات فتكتنفها والفلسفة األدب سبيل

واآلداب. الفلسفة حياة يف شأنًا أرسطبس من أقل أشخاص حياة عىل التاريخ بها
كسًفا العظيم الرجل هذا تاريخ عىل ويساقطها احتالًكا، الظلمات هذه يزيد ومما
فيها يخطَّ ولم يؤلفها، لم كتب عليه وانتحلت مؤلَّفات، إليه نُسبت ما كثريًا أنَّه مرتاكمة؛
يف ويرون بها، يؤمنون عليه املتقولون أولئك كان ونظريات أقوال إليه عزيت أو حرًفا،
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يحاولون ملا وتمكينًا به يؤمنون ملا تأييًدا إليه، والنظريَّات املذاهب من يشابهها ما نسبة
األساليب. بمختلف له الرتويج

وحدهم، اليونان أفذاذ من ال اإلنساني العالم أفذاذ من شابٍّا أنَّ نرى إذ أنَّنا غري
وجه عىل بل التعميم، وجه عىل ال ومبادئه، نظرياته درس أرسطبس، معارصي ومن
روعنا من يذهب عليها؛ تقوم التي األسس بعض ونقض فيها، ناقش وأنَّه التخصص،
ضمنت أو كتاب دفتي بني وُجمعت ُكتبت قد ونظرياته أرسطبس مذهب أن يف شك كل
ذلك أن عرفنا إذا اليقني، موطن يف تصبح القول بهذا ثقتنا وإن عديدة، كتب صفحات
أحد ال أرسطوطاليس األول املعلم هو أيامه، أخريات يف فيلسوفنا عارص الذي الشاب

غريه.3
فيه اتَّهم مذهبًا 4«Theopompusثيوفمبوس» املؤرخ هو آخر معارص ذهب كذلك
شبهة وال رشحها، يف متوسًعا نظرياته، انتحل وأنه أرسطبس، عن نقل بأنه أفالطون
التهمة هذه مثل أن فيه؛ ريبة ال مما ولكن لها، أساس وال باطلة التهمة هذه أن يف مطلًقا
وأن الطروس، يف ُخطت قد أرسطبس نظريات تكن لم ما مؤرخ عقل يف لتخطر تكن لم

املجلدات. حوتها قد القورينية، الفلسفة مبادئ
آثاره من متناثرة فقرات بضع إال الفيلسوف هذا خلَّف مما أيدينا بني فليس اآلن أما
«لوبيا». تاريخ يف وضعه بأنَّه قيل الذي كتابه من واحد حرف يصلنا ولم الفلسفية،
الفيلسوف، اسم عىل أرسطبس بعنوان كانتا اللَّتني املحاورتني أصول ضاعت كذلك
أخت ابن 6«Speusippus و«ِفيُوسيبوس امليغاري، 5«Stilpo «استلفون يعرضه وفيهما

فيها. ويناقشان القوريني، الفيلسوف لنَظريَّات أفالطون
شخصيَّته درس من يمكننا بيشء تزوِّدنا التي املصادر كل نعدم لم هذا مع أننا عىل
ولكنه موجز، بوصف اآلثار من به أسلم فيما إلينا، أسلم قد القديم العالم فإنَّ الفذَّة،
الرجل هذا حقيقة استجالء يف الغور قليل غري عمق إىل يوصلنا وشواهده، بضوابطه

العظيم.
ثانوية، مراجع القوريني املذهب حقيقة من بيشء منها نلمُّ التي فاملراجع
«Cicero و«قيقرون «Diogenes Laertius اليرتيوس «ديوجينيس املراجع هذه وأهم

السكندري. وكليمان وأبيقور «Sextus و«سقسطوس
حتى األوىل، القورينية املدرسة كتابات من يشء أيدينا بني «ليس زلر: يقول لهذا
أهو فلسفي مذهب صورة يف القورينية املبادئ وضع من أول يف الباحثني بعض شك لقد

الصغري.» أرسطبس أم ابنته، أريطي أم الكبري، أرسطبس
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أرسطبسوعنارصشخصيته (2)

فيه مشكوك التاريخ هذا أنَّ عىل ٤٣٥ق.م سنة حوايل قورينة مدينة يف أرسطبس ولد
طريق من فسطائيني السُّ بمبادئ أحاط قد كان سقراط مدرسة إىل ينضم أن وقبل كثريًا،
مدائن يف أرسطبس علَّم سقراط مات أن وبعد بروطاغوراس، كتب ما درس عىل إكبابه
فيه، يقيم وطنًا له يتخذ أن غري من آخر، إىل مكان من متنقًال عمره أكثر وقىض متفرقة،
مذهبه.7 أسس وهنالك رأسه، مسقط إىل راجًعا عمره أواخر يف قفل أنه الراجح أن غري
«Dionysiusذيونسيوس» ببالط سرياقوز يف عمره معظم قىض إنه آخرون ويقول
الخليعة، اليس مع قورنثية يف قليًال وعاش شهواني فيلسوف بأنه — ً خطأ — ُعرف حيث
مذهبه، بمفصالت ابنته أريطي إىل عهد حيث قورينة إىل عمره أواخر يف عاد ولكنه

األعقاب.8 إىل نقله واسطة فكانت
إخضاع عىل القادر الفنان بموهبة وا خصُّ الذين األفذاذ أولئك من أرسطبس وكان
راموا فيما Cynics الكلبيني شارك الرجال معالجة يف القاهر ألغراضه، الحياة منازع
إيمانًا أقلَّ كان ولكنَّه األقدار، يد بها تجري التي التقلبات كل مواجهة عىل املرانة من إليه
وبرضورة بعضهم إليها وهبط إليها، دعوا التي الدرجة إىل الذات إنكار بحقيقة منهم

ومخاطرها. الحياة متاعب من بالفرار الروح سالم عن البحث
ظهر من الفارس موضع يف نفسه يضع أن يحاول من «إنَّ قال: أنه البعض يزعم
ولكنه استخدامهما، من يفُرق الذي الرجل ليس السفينة، دفة من الرُّبان أو الجواد
عرف القاعدة هذه نفس وعىل املستقيم.» الطريق يف يقودهما كيف يعرف الذي الرجل

«اللذة». حقيقة أرسطبس
إنه — صوابًا أم ً خطأ إن — فيقال أُمَلُك»، ال ولكن أمِلُك «إنَّي املعروفة كلمته أما
غويل الكلمة هذه تطبيق أن غري 9«Lais «اليس إىل فيه أومأ كالم درج يف أصًال بها فاه
أرسطبس مبدأ إن 10«Horace «هوراس الشاعر فقال هذا، من ألكثر ورمى بعد، فيه
أي لها»؛ عبًدا ال لألشياء «سيًدا اإلنسان يكون أن يف انحرص الحياة يف األعىل ومثله األول،
األدباء يتناقلها كلمة ويف تملكنا،11 نجعلها أن غري من لذائذنا نملك أن علينا يجب إنه
«أجود يقول: حيث وإحاطة إيجاز يف املبدأ هذا عن تعبري الدويس، رافع بن ِحَمَمة عن

املفقود.» عىل يأس ولم املجهود، بذل من الناس
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مرة عنه روي الذي أرسطوطاليس، إعجاب حازت فقد جأشه ورباطة رصانته أما
«ما بالنفس: االعتداد ريح من يشء فيه أفالطون عن حديث أثر عىل له قال أرسطبس أن

سقراًطا. يعني صاحبنا!» عن أبعده
شعور من خلصه الطروبة، املرحة العنارص تلك من أصيل عنرص أخالقه يف كان
وكان املايض، به ذهب ما عىل ة، امُلمضَّ األحزان من ونجاه املستقبل، يخفيه مما التوجس
التحرر مع األشياء، من يديه بني بما التلذذ بني الجمع عىل قدرته الفريدة صفاته من
مواقف يف نفسه، وهدوء حاشيته رقة ثم الحياة، رضورات من غريه يعده مما الكثري من
كل يف األثر أكرب خلَّفت التي الصفات تلك الغضب، أقىص عىل وتبعث السخط، أشد تثري

به. اتصال أقل لهم كان ممن معارصيه،
يف بنفسه يزج أن من وتقيه السلم، إىل به تميل كانت طبيعته أن من وبالرغم
فإن ة، العامَّ الحياة يف بضلع يأخذ أن عن أقصته لقد حتى والجدل، املنازعات مضطرم
احتقاره يف — إيجابًا ال سلبًا — تجلَّت التي الشجاعة تلك تنقصه، تكن لم الشجاعة

باآلالم. اكرتاثه عدم ويف بمفاتنها، والثروة والحطام للمال الشديد
مذهبه، تاريخ من إلينا وصل ما عىل وميوله، أرسطبس صفات من كثريًا أن عىل

والرواقيني.12 الكلبيني من كثري يحتذيه مثاًال يُتَّخذ أن يمكن رجل صورة يف تظهره
أرسطبس قرن أن الخطيب، 13«Cicero «قيقرون يف الصفات هذه أثر من كان
عما الرجالن هذان بها عوض التي العظيمة» القدسية «الفضائل يف وتكلم بسقراط،
أثًرا هذا يف أن شك وال والتقاليد، العادات عىل بحملتهما فيه أجرما قد يكونا أن يمكن
ويخضع بالده، رشائع يطيع الحصيف الرجل بأن يقول كان إذ أرسطبس؛ كلمة من

اللذة. عىل لأللم رجحانًا ينتج إنما عليها، الخروج أن يعرف ألنه الجمعية؛ لعرف
سقراَط ويفوِّق ناحية، يف سقراط عىل أرسطبَس ق يفوِّ «Brett «برت األستاذ أنَّ غري
االنبعاث عن سقراط صّدها التي النفسية البحوث تطور «إنَّ قال: أخرى، ناحية يف عليه
ولكنه املنطقية، الدقة يف سقراط من أعظم هو الذي أرسطبس جدده الجدي، سبيلها يف

اإلنسانية.»14 بالطبيعة وإحاطة األفق، يف سعة منه أقل
سقراط بني العالقة فإنَّ العذر، أكرب به قىض فيما له قيقرون أن الظاهر ومن
التي املربرات أكرب من مربر األقدمني، عند فيهما ذاع الذي الرأي ومجمل وأرسطبس،
عىل — يخصهما ثم باإلجرام، يرميهما أن عىل رومية، خطباء أعظم من خطيبًا تحمل
من أكرب كانت وِصَلتهما عالقتهما فإن االحرتام، بأكرب — فيهما هذا اعتقاده من الرغم
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يقول أن القديمة العصور يف قيقرون حمل فكري اتصال هي بل وأستاذ، تلميذ صلة
ديوجينيس ويقول بينهما. يوازن أن هذا عرصنا يف برت األستاذ حمل كما قال، ما فيهما
عىل سقراط، ليسمع إال أثينا يهبط لم أرسطبس بأن و٧٦) و٧٤ ص٦٥ (ج٢، اليرتيوس
باعتبارها اللذة، لتحصيل السعي يُِجْز لم سقراط فإنَّ بينهما، الرأي اختالف من الرغم
أن غري وأرسطبس، سقراط عن الكتاب هذا يف كتبنا فيما ذلك رشحنا وقد للحياة، غاية
أستاذه مبادئ مع واالختالف املنابذة روح فيه يشء من يعلم لم بأنه يزعم أرسطبس

الكتاب. من موضعه يف به سنديل جوهري، سبب هذا ولقوله األساسية،
كانت عرش الثامن القرن ويف اإلنساني، الخلق يف أصيل طابع أرسطبس طابع إن
من نفسه، عن قال قد منتسكيو فإن الشخصيات من النماذج هذه تنارص العرص ميول
ويف قورينة جنبات بني أصديتها ترددت قديمة فلسفًة قال بما يُحيي أنه يدرك أن غري

أرسطبس: لسان وعىل اليونان بالد

الحساسية، شديد تجعلني بحيث — الحظ لحسن — كونت قد عقيل دورة إن
ا، حدٍّ باألشياء حساسيتي تبلغ لم ولكن بها، االستمتاع ابتغاء باألشياء فأتأثر

فواتها. من أتألم يجعلني

خالل يف وأثر مكانة من له كان ما كل فقد قد الفالسفة من الطراز هذا أن غري
تلتهب متقدة، طبيعة الحياة يف يرجحون الحديث العرص أبناء فإنَّ عرش، التاسع القرن

الفنان. وثقافة الحكيم موازنات تغشاها طبيعة عىل بالحماسة وتفيض بالغرية،
من الطبيعة به خصته ما فوق — قورينة فيلسوف أن ينسينا أن يجب ال وهذا
البرشي الطبع حقائق يدرس أن عىل القدرة كل قادًرا كان — الفكر وصفاء الطبع، هدوء
التمييز، يف الحذق أن يف مطلًقا ريبة وال واستقالل، غريية من العقل إمكان يف ما بكل
به امتاز ما أخص من كانت صفات النتائج، استخالص يف والرشد التحليل، يف والعمق

الفلسفية. قورينة شيعة رجال
شجاًعا، العزم ثابت كان فإنه الشخصيَّة، أخالقه من كبري أثر أرسطبس مذهب ويف
التقليد ذلك لزوم يف يحتذى مثاًال أخرى ناحية من وكان نفسه، ضبط عىل قادًرا
أنَّه يثبت ما لكل أعماله كل يف األعمى الخضوع إىل اإلنسان يدعو الذي السقراطي
جوهري» وغري «وضيع هو ما كل ازدراء يف سقراط مبدأ وضع مع واألقوم» «األحسن
أكون أن يل «لَخريٌ أرسطبس: قول جاء هنا ومن الصحيح، العميل التطبيق موضع
رجولة».15 بال الثاني فإنَّ مال، بال كان إن األول فإن بليًدا، أحمق أكون أن من مستجديًا
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يأخذ أن يأنف لم فإنه التبذل، إىل به تنزع أخرى ناحية أخالقه يف كانت ولكن
لذلك قالها عبارة عنه نقلت فقد أخذه، استطاع ما كل سرياقوز طاغية ذيونسيوس من

الطاغية:

بحاجة شعرت ملا إليك وقدمت املعرفة، إىل بحاجة شعرت ملَّا سقراط إىل ذهبت
املال.16 إىل

ديوجينيس عن روي فقد الكلبيني، أعيان من كلبيٍّا إال هذا يف أرسطبس يكن ولم
املرء يعيش أن يستطيع التي األشياء بعدد دائًما تقاس الثروة بأن يقول كان أنَّه الكلبي
إىل مرة فذهب الناس، من فيطلبه املال، بعض إىل يحتاج كان ولكنه إليها، احتياج بدون
عىل الناس، بقية من يطلب ما أضعاف املال من يعطيه أن وسأله املرسفني، من مرسف
يف استمر إذا أطلب، ما عنده أجد ال أن أخىش قال: هذا يف ُسئل ا فلمَّ يطلب، كان ما قلة

زهدي. يف وأمعنت إرسافه
والدليل الشيوعيَّة، إىل تنزع أخرى ناحية فيه كان أرسطبس إن قلت إذا أغايل وال
أن يف عليه غضاضة «فأيَّة له، وفيًَّة تكون أن عشيقته عىل يفرض يكن لم أنه هذا عىل

سفينته».17 يف الناس من غريه يسافر

أرسطبسوبروطاغوراس (3)

مة العالَّ ذلك يف وأيده الفلسفة» «تاريخ كتابه يف «Windelband «وندلبند مة العالَّ ذكر
السقراطية، املذاهب بني الرأي اختالف يف السبب أن األخالق» «تاريخ كتابه يف سدجويك
أن يجب الذي «الخري» يحدد لم (سقراط) الكبري املعلم أنَّ إىل األمر أكثر يف يرجع إنما
حياة أنَّ يف انحرص قد مذهبه أن من الرغم عىل اإلنسانية، األعمال تحصيله إىل تتجه

«خري». هو ما عىل الحصول نحو دائًما تتجه أن ينبغي العقلية اإلنسانية
عن ابتعدوا أنهم غري وتفصيًال، جملة أستاذهم مذهب القورينيون ذهب ولقد
يشء يف عليه تقع لن سقراط عناه الذي «الخري» ذلك بأن فقالوا التطبيق، يف سقراط
عليه الحصول إىل تنزع والذي فيه، نرغب الذي الوحيد اليشء هي التي «اللذة» يف إال

العوامل.18 من عامل عنه يصدها لم ما املخلوقات كل وتنشده
ومذهب سقراط مذهب بني استخالصاآلرصة يف املحجة وضوح من بالرغم أنك عىل
الفيلسوف به قال أسايس مذهب إىل أرسطبس فكرة ترد أن تستطيع العظيم، تلميذه
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حواّسه، إليه تنتهي الذي الحد عند تقف اإلنسان معرفة بأن قىض إذ بروطاغوراس،
املبارشة؟ واللذة الحواس بني تربط التي تلك من أمنن، وشيجة أو أقرب، ٍة آِرصَ وأية

(أي له يظهر ما إال يعرف أن يستطيع ال اإلنسان «إنَّ بروطاغوراس: يقول
صورة أية عىل يعرف ال وهو املاهيات) (أي ذاتها يف األشياء طبيعة هي ما ال الظواهر)

الناس.» من لغريه األشياء تظهر
يف ناحيته من تحكم عقيل تحقيق إىل بنا تؤهل ال ملكاتنا أن القول هذا ومؤدى
يتعدى ال Goodness الخريية عن نعرف ما كل وأنَّ نبيلة، غري أم هي أنبيلة األشياء،

ملذ.19 هو ما معرفة
ص٦٢، (ج١، النفس» علم «تاريخ العظيم كتابه يف «Brett «برت األستاذ هذا ويؤيد

بقوله: ،(٦٣

حركة واإلدراك إدراك، املعرفة بأنَّ بروطاغوراس قال حيث من أرسطبس بدأ
ثنايا يف تكمن التي الحسية النزعة ينمي أرسطبس فأخذ النفس) (يف داخلة
أرسطبس يعرتف ال Sphere of Cognition األدرية حيز ففي املذهب، هذا
نشعر التي (النفسية) الداخلية الحركة أي Subjective؛ الذاتية بالحالة إال
فاليشء «ذاتية»، املعرفة كل بأن فريض، استنتاج إىل يتدرج هنا ومن بها،
واضح وهذا الفعل، وقوع عند آثاره، إال ندرك وال ماهيته يف مجهوًال يظل
ألناس أو الناس، باختالف مختلفة تظهر قد الواحدة، األشياء أن حقيقة من
ُحور قد بروطاغوراس مذهب أن نجد هنا ومن مختلفني، زمانني يف بعينهم
قائل مذهب وهي مطلقة، Phenomenalism ظاهرية إىل عكس باألحرى أو

غري. ال بالظواهر تتعلق املعرفة بأن
قىض قد «Gorgias «غورغياس مذهب من الثالث املبدأ أن تجد وكذلك
يمكن ال هذا وعىل غريه؛ Feelings مشاعر يعرف أن يستطيع ال ما إنسانًا بأن
صحيحة واسطة تكون أن األلسنة عىل الدارجة اللغة يف تستعمل كما للكلمات
إىل الشك هذا يدفعنا العمل مجال ففي آخر، إىل شخص من املعرفة لنقل
«اليشء استحداث إىل يتطلع أن عىل إنسان كل يحمل «العقل» بأن االعتقاد
الذاتي. شعوره إال اليشء ذلك وما «تحقيًقا» يعرفه أن يستطيع الذي الوحيد»
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لوك الفيلسوف منه استوحى الذي الوحي مصدر هذه غورغياس فكرة كانت وربما
عن عاجز اإللهام بأن فيها وقىض اإلنساني» «الفهم كتابه يف بثها التي فكرته اإلنجليزي

قال: جديدة، بسيطة بفكرات تزويدنا

اإللهام طرق من طريق بأي الناس، إىل ينقل أن إنسان مستطاع يف ليس
بحواسهم قبل من استوعبوها قد يكونوا لم جديدة، بسيطة فكرات والوحي
اإللهام طريق من اإلنسان ذلك يتلقاها التي اآلثار كانت مهما ألنه تأملهم؛ أو
إىل يُنقل أن يمكن ال جديدة، بسيطة فكرات مجرد كانت إذا حتى الوحي، أو
بتأثريها الكلمات ألن اإلشارات؛ طريق من وال األلفاظ، طريق من ال الغري،
قبل من تحملها تكن لم جديدة فكرات بأية تزودنا أن يمكن ال فينا، املبارش
عىل لتدل األلفاظ هذه استعمال عىل اعتيادنا طريق ومن الطبيعية، مدلوالتها
فكرات أذهاننا، يف تحيي أو تبعث، أن عىل قدرتها تكون خاصة، إشارات
قبل؛ من موجودة الفكرات هذه تكون أن من بد ال ولكن فيها، كامنة كانت
الفكرات تلك خواطرنا إىل تجر ملفوظة، أم مكتوبة أكانت سواء األلفاظ ألن
أن بَيَْد عليها، عالمات أو لها، إشارات األلفاظ تلك تكون أن عىل اعتدنا التي
من الذهن يف مستوَعبَة تكن لم جديدة فكرات تستحدث أن عن تعجز األلفاظ
لنا تبني أن يمكن ال التي األخرى اإلشارات رضوب كل عىل يصدق وهذا قبل،

عنها. فكرة أية قبل من استوعبنا قد نكن لم أشياء عن

والعلم أرسطبس (4)

دائرة كانت كما ضيِّقة، أرسطبس جهود فيها انحرصت التي العلميَّة الدائرة كانت
عن بعيًدا كان فإنه Pure Science الرصف العلمي البحث يف قبل من سقراط أستاذه
دائرة عن بُعده وكان سقراط، بُْعَد أرسارها واستقراء بالطبيعة يتعلق ما كل يف البحث
أخص عىل ف تثقَّ أرسطبس كعقل فذٍّا عقًال أن من لتعجب إنك حتى كبريًا، الرصف العلم
الساطع، كالنجم مؤتلًقا فياًضا بفطرته وكان اليونان، لفالسفة أتيحت التي القواعد
تأخذ ال ألنها اليدوية؛ الصنائع من منزلة أدنى إنها فيها فيقول الرياضيات يف يحكم
حياته. يف اإلنسان عىل بنفع تعود ال إنها أي أردأ»؛ هو مما أحسن هو «ما تمييز يف بضلع
وكان اآلن، ندعوه كما األخالق أي 20Ethica األثيكة علم يف همه كل حرص لهذا
«وقف ِتْرنَر: يقول هذا ويف السعيدة» الحياة «علم اليونان فالسفة عند «باألثيكة» يُْقَصد
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جرى ما عىل جروا فإنهم النفور؛ بل ظ، التحفُّ موقف والطبيعيَّات املنطق من القورينيون
التي باألخالق صلة له كانت إذا إال ينتج، وال يبور التأمل بأن القول من الكلبيون عليه
ال منه وجزء سقراط من رقعة هذا يف فهو السعادة،21 إىل طريقها من اإلنسان يصل

سقراط. هزَّت التي العوامل نْفُس أعماقه من تهزه كانت كما يتجزأ،
بحث يف والتحديد الضبط ثم االستقصاء، عىل وَجَلده االستجالء، عىل إكبابه ا أمَّ
سقراط.» عن الغالب يف أخذها إنه قلنا إذا مخطئني نكون ال فصفات األخالق، مبادئ

عن جوهرها يف تختلف صورة مالبًسا أرسطبس يف ظهر قد امليل هذا أنَّ غري
البحث، أسلوب هنا به ويقصد — األسلوب يف فإنه أستاذه، يف بها ظهر التي الصورة
22«Antisthenes «أنطثنيز الفيلسوف يشايع — اإلنشاء يف والرتسل النثر أسلوب ال
الجامدة الحقائق من واتخذ والحدود، التعاريف وراء والبحث الخطابيات نبذ فكالهما

والفروض. املجردة الفكرات من واستوحش البحث، يف عليها يرتكز قاعدة
الفضيلة فإن السعادة، تعريف يف الكلبيني عن يختلفون القورينيني أن حني يف ذلك
القورينيون أما سقراط، إىل يكون ما أقرب ذلك يف فهم السعادة، هي الكلبيني عند

للذة.23 وسيلة باعتبارها خري الفضيلة وأن ذاتها، يف خري اللذة بأن فيقولون
ل أوَّ كان قورينة، ابن أن يف أيًضا صاحبه عن انفصل أن يلبث لم أرسطبس ولكن
اإلنسانية الحياة عليه تقوم فيما البحث إىل وفريض خيايل هو ما كل عن رجع فيلسوف

الحقائق. من
بداية ونيلها السعادة يف البحث أن — سقراط أستاذه اعتقد كما — يعتقد وكان
رجع لعنارصها؛ املقومة وماهيتها حقيقتها عىل يقع أن أجل ومن وغايته، األخالق علم
أو الخيايل أو التصوري التحديد يجعل أن من وأنف واختبارها، الحقائق مناقشة إىل

أساًسا. الناحية هذه يف لبحوثه التعاريف
مدرسة أسس وقد سقراط، تالميذ من القوريني أرسطبس «كان دراپر: يقول
وكان لالهوت، يأبه لم أنه الظاهر ومن الهيدوني، املذهب فروع إحدى الفلسفية، قورينة

األخالق.»24 يف التأمل إىل وينزع الطبيعة، يف التأمل يحتقر سقراط كأستاذه
عليها جرى التي القاعدة عىل جرى أرسطبس إن فيقول: إردمان25 األستاذ أما
ُوجدت أجلها من التي الغاية يف البحث عىل فأكب أنكساغوراس عهد منذ الفالسفة كل
نحو همه كل ه وجَّ قد تراه ولذلك باإلنسان؛ إال يُعَن لم سقراط كأستاذه وهو األشياء،
من أِرُسطبُّس نفر لهذا «السعادة.» أو «الخري» أي اإلنسان؛ ينشدها التي العليا» «الغاية
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بحثه، مجال من وأخرجها «غاية» أو «قصد» إىل تؤدي ال التي الفلسفية البحوث كلِّ
إنما قيمتها ولكن ذاتية، قيمة من لها ليس والطبيعة واملنطق الرياضيات بأن وقىض
«املعرفة» هي: سقراط قال كما الفضيلة ألن األدبية؛ لألغراض خضوعها ناحية من توزن
الناحية هو فيها البحث يكون أن هذا عىل فيرتتب «املعرفة» هي الفضيلة دامت وما
تبعدنا فإنها الخطأ، إىل العقل تَُجرُّ التي األشياء من هذا عدا ما أما الفلسفة، من املنطقية

العليا. الغايات عن

بعضاصطالحات يف رشوح (5)

مذهب نرشح أن نستطيع حتى نجتازها أن من لنا بدَّ ال التي املَفاوز يف ندخل اآلن بدأنا
بعض رشح يف نميض لهذا املصطلحات، بعض استعمال إىل نحتاج وبدأنا أرسطبس،

املذهب. مفصالت عن للفحص توطئة الفلسفية، االصطالحات

الهيدونية؟ هي ما (1-5)

رسور، أو جذَل أي Hédoné من مشتقة يوناني أصلها كلمة Hedonism الهيدونية
التي السلوك نظريات كلَّ يشمل اصطالح اآلداب مبادئ يف وهي «اللذة»، األوسع ومعناها
األخالق يف الهيدونيَّة النظريات ظهرت ولقد لدستورها. أساًسا اللذة من صورة تَتَّخذ
االصطالح؛ هذا أطلق ما وأول واحد. طابع من جميًعا تكن لم أنها ولو األزمان، أبعد منذ
من الغاية هي اللذة أن طابعها وكان القورينية، الحلقة مذهب عىل القديمة الفلسفة يف
فيه اللذة تستحكم أن غري من اللذة، نشدان يف ينحرص عاقل كل واجب وأن الحياة،
وتجعله الجامحة، اللذة أوارص من التحرر من اإلنسان تمكِّن التي القوة وأن به، وتستبد

واملعرفة.26 الثقافة طريق من تُنال إنما عبًدا؛ ال لها سيًدا
«هيدونيَّة» كلمة فإن املوطن، هذا يف رضوري االستطراد هذا أنَّ يف شبهة وال
ومدلولها، اشتقاقها عىل الباحث يقف أن من بد وال البحث، هذا سياق يف تتكرَّر سوف
مرادًفا اصطالًحا باعتبارها آخر وحينًا مذهبًا، باعتبارها حينًا تستعمل قد بأنها ليعلم

اللذة. الصطالح
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هي: مختلفة صور ثالث إىل بالفعل مت قسِّ أنها كما النظريَّة، هذه تقسيم ويمكن

وعىل دائًما يعمل إنما إنسان كل بأن تقول نظرية وهي املنطقية: الهيدونية (١)
اللذة. عىل الحصول عينيه ونصب مطردة، قياسية صورة

بأن وتقيض املنطقية، الوجهة تؤيد التي النظرية وهي األخالقية: الهيدونية (٢)
كل عىل الواجب وأن اللذة، عىل للحصول يعمل أْن — وعقًال طبيعًة — اإلنسان حق من
األلم، عىل اللذة ُرْجَحان من أو اللذة، من قسط أكرب عىل للحصول العمل يف ينَْحِرصُ فرد

عامة. اإلنسان بني من لغريه أم ألنفسه سواء
رصفة، نفسية وجهة من هيدونيًا تكون أن املمكن من النفسيَّة: الهيدونية (٣)
بأن يقولون الذين مع الظاهر يف والحق قاعدة. باعتبارها الهيدونيَّة تعتنق أن غري من
أخالقي وازع ألي مجاًال معها ترتك ال ملطفة، وال رة محوَّ غري كاملة النفسية الهيدونية
ذلك فإن الشخصية، اللذة من قسط أكرب عىل للحصول يعمل إنسان كل دام فما آخر،
وترى فاعل، أنت ما تفعل أن عليك يحتم واجبك إنَّ له تقول ألن مجاًال يرتك ال وحده
بالهيدونية يؤمنون ال أشخاص يعتنقها أن يمكن األخالقية الهيدونية أن أخرى جهة من
فإنّما قبلوها وإذا قبولها، الهيدونية القواعد عىل اآلداب يف الباحثون يرفض التي النفسية

الحدود.27 ضيقة ظات التحفُّ من بكثري مسيَّجة يقبلونها

األودومونيَّة؟ هي ما (2-5)

سعادة إىل آل ما األعمال، أفضل بأن قائل فلسفي مذهب Eudomonism األودومونية
اإلنسيكلوبيذي القاموس ويف وإسعاده، الغري ترقية إىل يرمي الذي املبدأ أو الغري،
اإلنسانية، سعادة عىل العمل يف الخري فعل يحرص فلسفي مذهب أنه ج٣) (ص٣٩٢،
يسعد أن هو بها؛ يأتي أن لفرد يمكن التي الفاضلة األعمال أسمى أن تعاليمه ومن

الغري.

األنانية؟ أو الذَّاتيَّة هي ما (3-5)

تقديرها، يف مغاالة أو الذات، حب يف جامحة شهوة أو إغراق Egoism األنانيَّة أو «الذاتية
صلتها ناحية من القيم كل وقياس «أنا» أو الذات إىل يشء كل نسبة عىل االعتياد ومنها

الذاتي.28 بالنفع
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الذات؟ سعادة هي ما (4-5)

مقتىضطبيعة عىل األلوان من كثري له مذهب Egoistic Eudomonism الذَّات سعادة إن
عن عبارة صورها أبسط يف فهي عليه، الحصول سبيل يف الفرد يسعى الذي الغرض
«الخري تعترب بحيث فيها الفكرة تسمو قد التي الجسمية، اللذائذ أو املحسوسات مبارشة
العصور يف مروجيها أعظم أرسطبس يعترب التي الهيدونيني نظرية هي وهذه األسمى»

القديمة.
اللون منها أخرى، بألوان فُصبغت الحديثة العصور يف النظرية هذه ُجدِّدت ولقد
رها وحوَّ طبيعية، نزعة من فيها كان ما فأفسد «Lamettrie «الِمْرتي به صبغها الذي
إذا إال النقائص، من فيها ا عمَّ يُتَجاوز أن يمكن ال الفسق، من ممسوخة صورة إىل
البعد حيث من تقل ال نظرية وهي النسك، مذهب إىل ه ُوجِّ عقيل، ركٍس بمثابة اعتربناها

اللذَّة. نظرية المرتي بها صبغ التي الصورة عن اإلنسانية؛ الطبيعة عن
Mental العقلية املتعة نظرية حلَّت — موضعها ويف بل — الحسيَّة اللذة وبجانب
منازع من املجرى هذا يجري ما وكلُّ والصداقة، والفن بالعلم االستمتاع أي Enjoyment

األقدمني. من الفلسفيَّة النزعة هذه روَّاد أول أبيُقور وكان السامية. الحياة
وعنرص الحسيَّة، اللذَّة عنرص العنرصين: بني مدرسته ورجال أبيقور مزج ولقد

منزلة.29 عندهم األول يرجح الثاني العنرص أن عىل العقلية، املتعة
ما إىل راجع السقراطية، التعاليم بها صوِّرت التي الصور تعاقب يف السبب ولعلَّ
أن غري من بعض، بجانب بعضها نشأ قد السقراطية املذاهب بأنَّ قىض إذ ِتْرنَر به قال
أن من الرغم عىل نسبيٍّا، استقالًال مستقلة كانت جميعها وأنها واحد، ألب بنوَّتها تثبت
عىل منها كل وقيام السقراطية، التعاليم نواحي من معينة بناحية صلة له كان منها كالٍّ
قامت ألنها ناقصة؛ كانت جميًعا أنها يثبت السقراطية التعاليم نواحي من بعينها ناحية
أن من يمنع لم هذا أنَّ غري سقراط، فلسفة يف ذاعت التي للروح كامل غري فهم عىل
املدرسة مذهب هذا؛ عىل مثَل وأقرب اإلنسانيَّة، الحياة يف العميق أثرها املذاهب هذه تَرتك
بنظرية قوله عند أفالطون يف وتأثريه Bodiless Forms الالجسمية الصور يف امليغارية

.Theory of Ideas الفكرات
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األخالقية أرسطبس فلسفة محور (6)

تكون أن عىل الحسيَّة» «اللذَّة عىل الحصول هو أرسطبس عند للسعادة ن املكوِّ العنرص
The Highest األسمى الخري وبني نفهمها، كما السعادة بني ط يتوسَّ تصوًرا السعادة
يجاهدون كما اللذة، عىل ليحصلوا فطري، بقارس يكدُّون والحيوانات فاألطفال Good
تتسع وال الجدل، تقبل ال التي الجوهرية الحقيقة تتجىل الظاهرة هذه ويف األلم، ليتقوا
القواعد، من مجموعة وضع بها يقصد محاولة كل يف تراعى أن يجب والتي للمناقشة،

حياته. يف اإلنسان مقتضاها عىل يسلك
يف وشيعته أرسطبس انتحاه الذي التفكري أسلوب نتتبع أن أردنا إذا لنا بد ال
«الهيدونيون» — اللذة أصحاب انتحلها التي النظريَّات درس عىل نكبَّ أن من الفلسفة،
نستطيع وحدها، السبيل هذه فمن فيها، الفلسفي تأملهم وطرق الحديث العرص يف —
من إلينا وصل ما ن تكوِّ التي املهزولة املبهمة الغامضة الفقرات تلك حقيقة نفقه أن

طليق. حي بلسان تنطق امليتة املذاهب نجعل وأن األدبية، القورينيني فلسفة
وأنَّ اللذة، تحصيل تنحرصيف أرسطبس عند السعادة بأنَّ فيقول دراپر األستاذ أما
أن اإلنسان مستطاع يف بأن يعتقد ال وكان اإلنسانية، الحياة دستور يكونان واأللم اللذة
عجزه من بالرغم اإلنسان أن غري تخدعه، قد الحواس ألن تحقيق؛ معرفة شيئًا يعرف
قام هنا ومن اإلدراك، عىل قدرة فيه أن شك فال حقيقتها، عىل األشياء يدرك أن عن

الحياة.30 يف ننشدها التي الغايات أسمى اللذة بأن القورينيني اعتقاد
دون املذهب قشور عىل هذا رأيه أقام إنما دراپر األستاذ أن هذا من والواضح
املذهب مخلفات من إلينا وصل مما نستقرئ أن الصرب من بقليل نستطيع ولعلنا لبابه،

الواقع. إىل أقرب املذهب لحقيقة فهمنا يجعل شيئًا الهيدوني،
هي وحدها اللذَّة أنَّ يف ينحرص األسايس الهيدونيَّة مبدأ إن ِتْرنَر: األستاذ ويقول
نمط هذا، عىل تدليلهم يف القورينيون اتَّبع ولقد اإلنسان، سعادة يكوِّن الذي العنرص
ال وأننا حق، بأنه نعتقد أن يجب حق أنه يظهر ما كل «إن فقالوا: بروطاغوراس،
فال ذاتها األشياء أما فينا، األشياء تولدها التي واآلثار املشاعر إال ندرك أن نستطيع
بعينها مشاعر استحداث فإن بسيطة، هذا عىل ترتتب التي والنتائج شيئًا، منها نعرف
يُْحِدث ما كل بأن القول يرتتب هذا وعىل Action بالعمل ننتج أن مقدورنا يف ما كل هو

خريًا.»31 يكون امللذَّة املشاعر أسمى فينا
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الظروف؟ كل ويف الناس، كل عند واحدة امللذة املشاعر هل نتساءل: أن لنا يحق وهنا
أخرى؟ يف ملذٍّا يكون بعينها ساعة يف ملذٍّا يكون ما وهل

به يختص الذي الطبيعي االستعداد إىل راجًعا النظرية هذه تطبيق يكون هنا ومن
السعادة إدراك يكون وبهذا اإلنسان، عليها يعكف التي املؤصلة العادة حكم أو فرد، كل
نرغب إنما وأننا األوحد، الخري هي املطلقة اللذة أن أرسطبس يعتقد لهذا رصًفا. نسبيٍّا
طريقها من نصل غايات) (ال وسائط باعتبارها الفضيلة ويف حتى والثقافة، املعرفة يف
الذي االنفعال، يف اإلفراط عن تقمعنا أنها يف فتنحرص الفضيلة، فائدة أما اللذة، إىل
أن يجب هذا وعىل مؤملة، إذن فهي كانت كيفما «عنيفة» الشهوة كانت وملا شهوة هو

نتنكبها.32

العرصالحديث يف الهيدونية تجدد (7)

والرضورة وبعده، عرش السابع القرن خالل الحديث العرص يف الهيدوني املذهب تجدد
مبادئهم إىل نشري وأن الحديثة، املدرسة أعالم بعض إىل إملاًعا نُلمع أن علينا تقيض
إليهم الكالم سياق يف نشري سوف وألننا ناحية، من البحث ملناحي استكماًال األساسية؛

الحاجة. عند
جمع من أول — يظهر ما عىل — فكان الرغبة، هي اللذة بأن «Hobbes «ُهبز قال
يوحي الذي النفيس املنزع وبني اللذة، عن بعيد خري من يوجد ال بأنه القول بني النظر يف

اللذة. ينشدون إنما الناس كل بأن
يرفض به إذا النفسية، الهيدونية عن يدافع تراه فبينما «Locke «لوك عليه ب وعقَّ
هللا ألوامر الطاعة أساس عىل األعىل األخالقي َمثله ووضع أخالقي، كنهج الهيدونية
«الشقاء أو الكاملة» «السعادة إىل إليه تنظر ما أول يف تنظر طاعة وهي ونواهيه،

الحياة. هذه يف لسلوكه تبًعا األخرى، الحياة يف اإلنسان يناله الذي الكامل»
وصبَّه مذهبه، بنفس القول فجدد لوك، من سنة مائة بعد فكتب «Paley «پايل أما
هي الشخصية اللذة «إن فقال: لوك، كلمات من واملناقشة للجدل تعرًضا أقل كلمات يف

تحكمنا.» هللا إرادة ولكن تحركنا، التي
Selfish األنانية فلسفة ضد الوحيد االعرتاض كان عرش الثامن القرن ويف
«Hutchinson و«َهتِْشنُْسون «Shaftesbury «َشْفتزِبِري مذهب عىل قائًما Philosophy
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أن هذا إىل وزادوا اللذة، استحداث يف العاطفة بقوة قالوا الذين «Huame و«هيوم
للذة. الطبيعي الطريق هي العاطفة

حقائقها، اختالف مع مظاهرها تتكرر أن املذاهب تاريخ يف العجيبة الظاهرات ومن
— يعود إنما السقراطية، املذاهب بني النظر أوجه اختالف يف السبب إنَّ بحق قيل فقد
الخري معنى من مذهب كل أهل فأدرك «الخري»، يحدد لم سقراط أن إىل — قدمنا كما
أرسطبس وكذلك بعده. من جديد مذهب عليها قام صورة محدد؛ غريَ سقراط تركه الذي
ومن «الخري»، ملعنى سقراط إجمال من ينجيها تحديًدا اللذة يحدد أن يستطع لم فإنه
تدعي جديدة مذاهب وقيام الحديث، العرص يف النظر أوجه اختالف يف السبب كان هنا
املذاهب أصحاب من كل يدعي كان كما «الهيدوني» للمذهب الكاملة األمانة منها كل

سقراط. ملذهب الكاملة األمانََة السقراطية،
الفكرة بجانب قام وأرسطوطاليس أفالطون عهد منذ أنه ذكر نغفل أال الواجب ومن
األسمى، الغرض أنها عىل Utility املنفعة فكرة ينشد غرض أنها عىل Pleasure اللذة يف
الكالم إىل نعود وسوف وِمل، ِبنْتَام رأسهم وعىل اإلنجليز فالسفة من كثري اعتنقها وقد

منه. طرف إىل اإلملاع إىل اضطررنا كلما املبحث، هذا يف

بنتام أرسطبسوجرمي (8)

القواعد كل فوقه من تقوم أساًسا وراءها، والسعي اللذة تحصيل يُتََّخذَ أن وجب إذا
حتم أشياء بني نميِّز أن علينا كان اإلنسانسة، الحياة لها تخضع التي الرضورية
الفيلسوف ِبنْتَام ِجِرمي بعد من فعل كما بينهما، بالتمييز العناية رضورة أرسطبس
وحيثما دائًما، تؤخذ أن يجب «اللذة» بأنَّ االعتقاد هو اليشء هذا املعروف، اإلنجليزي
أن الحاالت، أكثر يف تلجئنا، التي الصورة وأنَّ «خري» أنها عىل كانت صورة أية ويف كانت

هادئ. عقيل تفكري دائًما يعضدها «اللذة» طريق تَتَنَكَّب
الظروف وبني باللذة، الشعور بني التفريق وجوب إىل يسوقنا إجماًال، القول هذا
األمرين هذين بني الخلط وأن عليها، ترتتب التي النتائج أو تصحبها، أو اللذَّة تحدث التي

وسيلة. بكل منه االحرتاز يجب — وبواعثها نتائجها وبني باللذة الشعور بني أي —
بأنه قىض قد — الشوط نهاية إىل هذا يف بنتام جاراه وقد — أرسطبس أن عىل
تنتج اللذة فإنَّ بواعثها؛ وبني باللذة الشعور بني الخلط من االحرتاز عدم حالة يف حتى
وقد ونتائجها، وأسبابها اللذة فيها تحصل التي الحالة عن النظر برصف دائًما، خريًا
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باعثة نهايات اللذة تحصيل عيل ترتتب التي النتائج أو «اللذة» تنتج التي لألسباب يكون
ة كفَّ أنَّ ألفيت تحصيلها عن الناتج واأللم اللذة بني وازنت إذا أنك بيد األلم، أشد عىل

دائًما. ترجح اللذة
والتحرر األلم، بواعث مع االسرتسال من االحرتاز يف ينحرص الواجب فالسلوك إذن
تكون مؤملة مشاعر تصحبها أعماًال أن أخرى حاالت يف نجد وقد املستطاع، جهد منها
نبذله الذي — األلم أي — الثمن وهذا ُملذَّة، مشاعر عىل للحصول الوحيدة الوسائل هي
أو خيفة، منه نتوجس أن يجب ال َخِفٌي» «ِهسٌّ إليه يدفعنا اللذة عىل الحصول سبيل يف

األلم. ترجح لذة عىل الحصول غرضنا دام ما بوجل منه نشعر
الهادئة واالستنتاجات األقيسة من رضب عن عبارة الحياة» «فن يصبح هذا وعىل
وهي «Protagoros «بروطاغوراس كتابه آخر يف أفالطون استنتجها التي الصورة عىل
فلسفة من استنتج بما يؤمن لم أفالطون ولكن سقراط، فلسفة عىل تقوم حقة، صورة

كامًال. رصيًحا إيمانًا أستاذه

والكلبيون أرسطبس (9)

أو مذهبه، عىل تقوم أنها منها كل ادعت والتي سقراط بعد تكونت التي املدارس يف
فقد العقلية، النزعات أعجب من نزعة مذهبه؛ نواحي من بعينها ناحية عىل باألحرى
التأمل عىل يجلدون ن ممَّ كنت إذا — املذاهب هذه تاريخ تتصفح وأنت إليك يُخيل
فيظهر دراًكا، وتتطور رساًعا تتواىل أخذت «عكسية» أفعال جملة عن عبارة أنها —
أنِطثنيز يظهر ثم أرسطبس فيدرسه «إقليدس»، رأسهم وعىل امليغاريون يظهر ما أول
ويقول أرسطبس عليه فيعقب الطبيعة، إىل للرجوع فيدعو الكلبيني، مذهب ن ويكوِّ
وال ، الكلبيِّ املذهب حدة من ف يخفِّ عكيس فعل بمثابة مذهبه فيكون الراهنة، باللذة
الخري إن فيقول: اللذة، من السلبية الناحية إىل يدعو أبيقور تجد حتى بعيد غري تلبث
جميًعا، اللذات أسمى هي العقلية اللذة وإن األلم، من التحرر يف بل اللذة يف ليس األسمى
«التبرص» يف ينحرص إنما — السعادة أي — األسمى الخري بأن فيقول أفالطون يأتي ثم
األعىل الخري بأنَّ يقول الذي أرسطوطاليس، األول املعلم عىل املطاف خاتمة يف تقع ثم
مقودة الفاعلية هذه تكون أن عىل النفس، فاعلية هو ينشده أن باإلنسان يجدر الذي
تقرأ فكأنك الفضائل، هذه أرفع الفاعلية تتبع أن وجب الفضائل تعددت فإذا بالفضيلة،

أوضاعه. مختلف يف األخالق علم تاريَخ املدارس هذه يف الفكرة تدرج يف

64



بتاريخه وإملامة املذهب رشح

ليكرس ظهر عكيس فعل بمثابة كانوا وأتباعه ومذهبه أرسطبس إن نقول وإذن
عاكًسا، أثًرا فيه فيحدث النفيس، الفعل يف الضمري ل يتدخَّ كما الكلبيني، مذهب حدة من
أن عىل يحملنا وهذا أخرى، بشهوة الشهوات من شهوة تقمع أن اإلرادة تحاول كما أو

الكلبيون. هم بمن القارئ نعرِّف
أثر ذوي كانوا ولكنَّهم العدد، قليلو أتباعهم األخالق يف فلسفي مذهب أصحاب هم
كان أثينا يف بناء اسم من ُمشتق بأنه فيقال املذهب اسم أما القديمة، الفلسفة يف عظيم
اليونانية الكلمة من أو املذهب نشأ جدرانه وبني ،«Cynosargus «القونوَرسُغس يدعى
الخشونة صفات من املذهب رجال انتحل ما إىل سخرية إشارة وهي «Canis «الكلب السم
الهجائن قاعة تدعى كانت كبرية َفَقاعة تعيينًا «القونوَرسُغس» أما العرف، عىل والخروج

.The Hall of The Bastards
فإن صحيح؛ غري أم هو أصحيح والتساؤل االشتقاق هذا أمر من يكن ومهما
بعيًدا، مرمى ذلك يف لهم ولعل ورمًزا،33 شعاًرا الكلب يتخذوا أن عىل اتفقوا قد الكلبيني
ذو الهند يف تقديسها ولعل الهند، يف مقدسة تزال ال وهي املرصيني، معبود كانت فالبقرة
مجسمة وصورة الزراعة، عماد أنها يعتقدون الهند ففي مرص، يف بعبادتها فكرية صلة
األجيال وتالحقت األزمان، أقدم منذ قدسوها ولهذا بالواجب، والقيام والخضوع للطاعة
فجر منذ اإلنسان عارشت التي األليفة الحيوانات أقدم من والكلب العقيدة، هذه عىل
أكرب الكلب فكان الضارية، الوحوش ومقاومة والصيد، الحراسة يف وعاونته التاريخ،
صفة ذلك فوق وفيه املدنية، معارج يف بقدمه ليرضب البُدائية حاالته يف لإلنسان معوان
ويفٌّ أمني أنه وفيه بنفسه، حاجاته يكفي أنه وفيه كاإلنسان، يتمدين لم «طبيعي» أنه
كهذه، اعتبارات تكون أن مطلًقا يبعد فال الخلقيَّة، الدنايا من كثري من متحرِّر ُمَساِلٌم
الكلبيون كان هذا صحَّ وإذا لهم، شعاًرا الكلب يتَّخذوا أن عىل الكلبيني حملت التي هي

الحكمة. إىل وأقرب السواء عىل والهنود املرصيني من أفطن
من املدرك، املعنى يُستمدُّ الفلسفي املذهب هذا خصائص يف الشائع التصور ومن
البرشية امليول كفاية يف باالحتقار املشوب الشديد الشك يتضمن معنى وهو الكلبيني، اسم

شديد. احتقار نظرة والكربياء، االستعالء شعور إىل والنظر الخري، لحب
«Crates و«إقراطس مؤسسه أَنِْطثِْنيز املذهب هذا أصحاب مشهوري ومن
اتِّباع عىل مجمعون والكل ،«Demetrius و«ديمطريوس «Diogenes و«ديوجينيس

الطبيعة.» إىل «الرجوع وهي لفلسفتهم، أساًسا اتخذوها وجهة
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تعامليهم، ببث قيامهم أول عند املذهب هذا رواد إىل الذع نقد ُوجه إذا عجب وال
كان وسخرية، نقد من إليهم وجه ما أن عىل بهم، واالستهزاء منهم، السخرية عن فضًال
به ويقصد الُعْرف»، «نكران عىل فيقوم فلسفتهم أساس ا أمَّ الغالب، يف حقٍّ غري عىل
جمعية يف الطبيعة إىل اإلنسان يعود أن املستحيل ملن وإنه للجمعية، املرعية العادات
العنارص هذه وشاركت منظمة، إجماعية بطريقة عنارصه استجمعت «ُعرف» عىل درجت
ولبست احرتاًما، الزمان مع فكسبت معها، أعتقت حتى وتطورها نشوئها يف الجمعية
من الجمعية أهل نفوس يف غرس بما يصطدم أن غري من القداسة، من ثوبًا القرون مع

الرَّسيسة. اإلحساسات
من املذهب هذا فالسفة بعض به ظهر ما أن نعترب أن اإلنصاف عن بعيد هو ومما
أن أو إليه، انتسبوا الذين الفالسفة كل خصائص من كان والعرف، املألوف عىل الخروج
عىل والدليل التفكري، يف املذهب أهل انتحاها التي الناحية من النيل إىل وسيلة هذا نتخذ
امليالد. من والثالث األول القرنني خالل رومية، يف عظيم خطر لها كان مبادئهم أن هذا
«Seneca «سنيكا به نوه شأن «Demonaze و«ديموناز لديمطريوس وكان
تقدس كانت العهد ذلك يف رومية أن يف شبهة وال األخص، عىل «Lucian و«لوقيان
ظاهرة وتطرفهم املذهب رجال بعض انحراف يكون وإذن بالتقاليد، تستهني وال العرف
تطبيق يف تطرًفا رجاله، بعض اها نمَّ فردية نزعة هي بل يشء، يف أصوله من ليست

املبادئ. بعض

وأرسطبس أبيقور بني فرق (10)

أثره وامتداد الفكر، عالم يف القوريني املذهب خلفه الذي األثر عىل داللة أوضح يدل ا ممَّ
عديدة، أجيال خالل قائًما ظل «املحافظة» الفكرة عىل األبيقوري املذهب تأثري أنَّ فيه؛
اإلغريقي، العالم يف الجمود نحو تتجه كانت التي العقلية الحياة يف أثره ظهر لقد حتى

القوريني. املذهب من رة محوَّ صورة إالَّ ليس األبيقوري املذهب أن املعلوم ومن
صورة أساس يضع أبيُقور كان القورينيني، رو متأخِّ فيه ظهر الذي العرص ففي
يف املذهب إليها تطور التي الصورة من غوًرا وأبعد رصانة أكثر املذهب من جديدة
القوريني املذهب عن شيئًا امليالد بعد الثالث القرن بعد تسمع ال أنك حتى أيامه، أخريات

األبيقوري.34 املذهب عن منفصًال
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تقدمت التي السقراطية املذاهب عن موروثًا األبيقوري املذهب يف ظهر الذي األثر ا أمَّ
كل من تَحرَّرا مذهبان فهما مًعا، والقورينيني الكلبيني إىل فريجع املذهب، هذا نشوء
وابتََعدا اإلنسانية، الجمعية عليها اصطلحت التي التقليدية السوابق كل ومن األديان،
الكلبية املدرسة مؤسس أنطثنيز أن تجد لذلك اعتباًطا، العامة باملعتقدات التسليم عن
ومن التكثري، لعقيدة املنكرين من كان فإنه سقراط، تالميذ من كان إن (٤٠٠ق.م)
ترجمها كما «التشبيه» أي Anthropomorphism؛ األنثروپومورفية لفكرة النابذين

اإلنسانية.35 بالخصائص هللا تزويد فكرة بها ويقصد عليها، واصطلحوا العرب
لهذا القوريني، املذهب يف تحويًرا إالَّ فليس مجمله يف األخالقي أبيقور مذهب أما
حركة بأنها أرسطبس عرَّفها كما يعرِّفها لم «اللذة» يعرِّف أن أراد عندما أبيقور أن نجد
غري األلم، من التحرر هي اللذَّة بأن فقال اللذة، من السلبيَّة الصورة إىل رجع بل لطيفة،
بها وقصد — السلبية الناحية بأن جزم ولكنه اإليجابيَّة، اللذة ناحية ينكر لم هذا مع أنه
اللذة منها تتكون التي اللطيفة» «الحركة أن حني يف األخالق، يف أساسية — العقل راحة
العقل، هدوء يحطم واأللم ألم، املكِفيَّة غري فالرغبة عفًوا،36 يأتي ثانوي أمر اإليجابية
جزءًا اإليجابية اللذة تصبح الطريق هذه ومن رغباتنا، نقنع أن يجب وحده السبب ولهذا

األسمى. الخري من
أبيقور نظرية يف وأجىل أظهر تكون إنما والقورينية األبيقورية بني الفروق أنَّ عىل
املعرفة أي العقلية؛ اللذة هي اللذات أسمى أنَّ فعنده اللذة»، «بدرجات فيها قال التي
هدوء عىل وتساعد والخوف، الحقد من النفس تحرر التي األشياء من وغريهما والذكاء
يف أمله يجعل ال أن — (الحكيم) أي — العاقل الرجل عىل يجب لهذا والبال، العقل
العقلية. اللذة أفق إىل ليصل يتسامى أن له ينبغي بل الحس، لذائذ يف محصوًرا السعادة
يفرِّق أن له يتسن لم فإنَّه التناقض، من يسلم أن يستطع لم أبيقور أن نجد وهنا
عن نقل قد ج١٠) (ص٦، اليرتيوس» «ديُوجينيس أنَّ غري والعقل، الحس بني منطقيٍّا
أن حني يف الحواس، عن منفصل خري يوجد ال بأنه يعتقد كان أنه عىل يدل قوًال أبيقور
37«Metrodorusمطروذورس» عن ينقلون الكتَّاب من وغريه «Plutarchفلوطرخوس»

بامَلِعدة.»38 عالقة ذا يكون أن من بد ال يشء كل «إن أبيقور: قول
الرغم عىل أبيقور أن يف إجماًال، وأبيقور القورينيني بني الخالف وجه انحرص وقد
والناس، لآللهة الوحيد الخري إنها بل غري، ال الخري أسمى ليست اللذة أن علَّم أنه من
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ييل: فيما القورينيني خالف فإنَّه

البدنية. اللذائذ من أسمى واملخالطة والصداقة العقل لذة أنَّ (١)
فيها يتحرر حالة فيها، املرغوب الحاالت أسمى باألحرى أو الكاملة اللذة أن (٢)

والهم. األلم من اإلنسان

من بالرغم السلبي» اللذة «تصور باألحرى أو اللذة من السلبية الصورة هذه أن عىل
العميل التطبيق موضع يوضع لم فإنه ينتقصوه، أن مطلًقا يحاولوا لم أبيقور أتباع أن

املذهب.39 أتباع يحتذيه للسلوك أعىل مثًال باعتباره
الناقدين. نقد من األبيقوري املذهب إىل ه وجِّ ما أكرب هذا وكان

أرسطبس فلسفة يف ورشوح أبيقور (11)

أرسطبس؟ مذهب عليها يقوم التي املنطقية املربرات هي ما
أن قبل قليًال، فيها نميض أن يجب رشوح إىل عليه، الجواب يف يحتاج، سؤال هذا

عمليٍّا. املذهب تطبيق يف الكالم إىل نعمد
من كانت كما أرسطبس لدى تكن لم لها اإلنسان يسعى بأن يجدر التي اللذة إن
يضع أن عن بعيًدا كان أرسطبس إن بل األلم، من التحرر مجرد أبيقور، عند بعده
من األوىل املكانة يف ثائرة لشهوة إرضاء اإلنسان يبارشها التي اللذات أو الجامحة اللذات
االنفعاالت إليه تصل ما أدنى أرسطبس عند يؤدِّ لم «اللذَّة» اصطالح أن عىل الخطر،
قياس يف باألعىل وال باألدنى ليس حدٍّ عن عنده عربَّ بل البعض، ذهب كما أبيقور عند
اللذة ومن األلم من التحرر مجرد أن اعترب بأنه ذلك رصف، إيجابي طريق من االنفعاالت

تلك. إىل وال هذه إىل ال سلبية حالة مًعا
نظريَّة إىل فيه نرجع أن فيجب النظرية هذه توضيح يف إليه نلجأ الذي الرشح أما
فإنهم Theory of Consciousness الوعي بنظريَّة النفس علماء عن تُعرف نفسية
هابطة تعود ثم ومن القمة، عند منتهية ترتفع ثم القاعدة من تبدأ بموجة للوعي يمثلون
نمثل أن أردنا فإذا تماًما، املاء موجة كمثل الباطن العقل يف وَمثَلُها القاعدة، مستوى إىل
بالشكل نمثل وأن النظرية هذه إىل نعود أن علينا وجب اللذَّة، قياس يف أرسطبس لنظرية
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وإليك املذهب، هذا يف اللذة درجات لرشح سبيًال ونتخذه للوعي، النفسيون به يمثل الذي
البيان:

أرسطبسأبيقورالوعي — ونتخذه مثاًال لالنفعال

رأس موجة
االنفعال

الحد األوسط

قاعدة ا7وجة

حد اللذة األعىل
= حركة عنيفة

إفراط = ألم

سلب = ال لذة وال ألم

حركة لطيفة
= لذة

حد اللذة األدنى
= التحرر من األلم

مذهب منها يتكون التي العنارص الستيعاب رضوري هذا فهم أنَّ يف شك وال
أرسطبس.

آثرنا تلخيًصا الفلسفة» «تاريخ كتابه يف النظريَّة هذه إردمان األستاذ ص لخَّ ولقد
بالحس إدراك «املعرفة» كل بأن القول عىل ترتتب التي النتيجة بأنَّ فقال هنا، نقله
اإلدراك، ذلك فينا أثَّر كيف به «ندرك» إنما بالحس إدراك كل وأن ،Sense Perception
الكائن Cousciousness الشعور أو «الوعي» حاالت عىل الوقوف يف «معرفتنا» تَْحِرص
مذهب يف ما كل وأسبابها، النفيس الوعي حاالت إدراك يكون هذا وعىل تضاعيفنا، يف

بالطبيعة. عالقة من أرسطبس
اعتدال، وإما عنف، ا فإمَّ صور: ثالث إىل ترجع إنما ُعور الشُّ أو الوعي حاالت وكل
األلم حالتا ذلك ومثال الثانية، تُضادان والثالثة األوىل والصورتان البتة، حركة ال وإما

اللذة. مع وتَضادهما والجمود
ولقد نتنكب؟ أن يجب وأيها ننشد، أن علينا يجب الوعي هذا حاالت من حالة فأيَّة
قىض فإنَّه أرسطبس، مذهب من األدبي القسم يف رصيًحا السؤال هذا عىل الجواب نجد

اإلنسان. ينشده الذي الرصف «الخري» بأنها قال التي «للذَّة»
األمثل األسلوب نكتنه أن األحوال، من بحال مستطاعنا يف فليس هذا من الرغم وعىل
أنها عىل اللذَّة يف نظر أنَّه نعرف ما وجلُّ وتعريفها، اللذة تحديد يف أرسطبس اتبعه الذي
.Consciousness الوعي أو الشعور إىل طريقها تقتحم Gentle Motion لطيفة حركة
عىل نقع ص٣٨٣) (ج٤، واآلداب» الدين «موسوعة ففي الرشوح، نعدم ال أننا عىل

فيه: جاء رشح
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املرغوب للذة ا حدٍّ بها ووضعوا القورينيون، عناها التي اللطيفة» «الحركة إنَّ
ينبغي ال الذي الهادئ البحر حركة ولكنها «ما» حركٌة أنها عن تخرج ال فيها،
العاقل الرجل بني تَُحول قد الظروف أنَّ عىل عاصفة، يجعلها ما فيها ننبه أن
يكون (الحكيم) العاقل الرجل أن حني يف ذلك دائًما، الغرض هذا بلوغ وبني
من ويتَّقي لذائذها، من ينال بحيث الحالة، هذه معالجة عىل غريه من أقدر

آخر. شخص أي من أكثر عواصفها؛

مهما الظروف كل عىل بسهولة يستعيل أن عىل قادًرا كان أرسطبس أن ُعِرَف ولقد
الشعر من بيت «هوراس» وللشاعر بائسة. أم نعيمة شقيَّة، أم أسعيدة طبيعتها كانت

فيه: يقول

أسعد» وحاالت أعظم أشياء إىل يتطلع ولكنه الحارض، يف «سعيد

هذه اإلنسان ويدرك مراتبها، أسمى يف القورينية الفلسفة به توصف ما أقوم وهذا
«األلم»، اصطالح عليها نرصف التي تلك العنيفة، الحركات عىل بقياسها اللطيفة الحركة
النواميس إىل يوجهها «املالحظة» طريق هذا أسلوبه يف يتبع لم أرسطبس أن جرم وال
ُكتب، فيما إليها أشار ما كثريًا التي والحيوانات، األطفال بأنَّ ذلك الرصفة، الطبيعية
إن اللطيفة، الهادئة اللذات عىل الحصول تحاول كما املحرتَّة اللذات عىل الحصول تحاول

الثانية. إىل منه أشد األوىل إىل ميلها يكن لم
التخالط ذلك واللذة األلم تخالط أو الجامحة، اللذة فرتات ِقَرص تكون أن يصح أال
العنرصين، امتزاج يكون أن أو والشهوات، والرغبات الحاجة إلحاح من دائًما يحدث الذي

اختياره؟ ويف الفلسفي حكمه يف اُعها ُجمَّ أثر قد لبعض؛ بعضهما ومالبسة
االحتمال. هذا به نؤيد ما االعتبارات من لدينا إن

اللذات بني املفاضلة (12)

بَُعَد ما بقدر أرسطبس عليها عكف التي التفكري طريقة عن بَُعد يشء من تجد لسَت
أيَّة ويف اتجهت، متجه أيما يف السلطة، تمليها التي األحكام يالزم الذي االستبداد عنها
أمر املنشودة، اللذات غريها دون هي اللطيفة» «اللذات بأن الحكم ولكن ظهرت، صورة
بحدود محدوًدا اللذة من رضبًا يجعل الذي الفلسفي الحكم فإنَّ األسلوب، هذا ينابذ
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يتفق ال أمر البرشيَّة؛ الطبيعة تجرعه أن يجب الذي القدر هو طبيعية بحدود ال عقلية،
أرسطبس. تفكري عليه جرى الذي األسلوب مع

الطريقة أنَّ عرفنا إذا الشامل، الحكم هذا إصداره يف أرسطبس أسلوب نفهم وإنما
«اللذَّات يفضل فهو «التفضيل»، طريقة هي إنما الناحية هذه يف تفكريه عليها جرى التي

فلسفته. يف السلوك أساس عليها الحصول ويجعل إليها ويدعو اللطيفة»
إليه عزي فقد هذا، تفضيله أساس أرسطبس عليها يقيم عقلية قاعدة عىل تقع وقد
يمكن غموضها عىل الفقرة وهذه اللذات.» من غريها عن تختلف ال ما، لذًَّة «إنَّ قوله:
عنها. التعبري يف عليه عكف الذي واألسلوب فلسفته، مرمى مع ينطبق تفسريًا تفسريها
من اللذات، رضوب بني الكائنة Quantitative الكمية الفوارق ينكر ال بأنَّه ذلك
اللذات، تخالط عدم عنده وهو والطهر، — مدتها طول أي — واالستمرار املقدار حيث
املتفرقة اللذات بني Qualitative كيفية فوارق بوجود بديئًة فاالعرتاف ينكره الذي أما

القيمة. حيث من اعتبارية فوارق أو
اعرتاض سوى بيشء ليست أنها لنا تبني التفسري هذا الفقرة هذه فرسنا فإذا
املقدمة يف يجعلونه أي غريه؛ عىل بعينه اللذات من رضبًا يَفوِّقون الذين فكرة إىل ه يُوجَّ
التفكري، أساليب من عقيل أسلوب أي عىل فكرتهم موا يدعِّ أن غري من باألولية ونَه ويَُخصُّ
فاسد أرسطبس عند وهو اإللهام، أو الفطرة حكم يسمونه ما إىل ذلك يف يركنون بل

عقًال.
Gentle Motion لطيفة حركة بأنها اللذة َعرَُّفوا قد القورينيني أن من الرغم وعىل
َلتدرك وإنك البدنية، األحاسيس هي اللذة بأنَّ قالوا أنَّهم ً خطأ تصوَّر قد قيقرون فإنَّ
بقوله: اللذة يف مذهبه أرسطبس به حدد الذي الوصف إىل رجعت أنت إذا قيقرون خطأ

الحسية.» اللذة ومبارشة العقيل، االنفعال بني تَراوح «إنها
رشح أمتع عىل هنا نأِت لم إذا ناقًصا يكون هذا بحثنا أن يف مطلًقا شبهة وال
النفس» علم «تاريخ كتابه يف «Brett «برت لألستاذ عليه وقْعُت — نفيس — سيكولوجي

قال: اللذات يف أرسطبس فكرة فيه حلل و١٨٩) و٦٣ ص٦٢ (ج١،

سيكولوجية حقيقة عىل وقف قد أرسطبس بأن يشء أول نعرتف أن علينا يجب
القدرة فيها ليس مجردة، املشاعر أن رأى فقد أمرها، أُبهم ما كثريًا (نفسية)
ساق ولقد أدنى، هو مما أسمى هو ما أو أردأ، هو مما أحسن هو ما فصل عىل
(النفس)، السيكولوجية مباحث كانت عرص يف طبيعية كانت بلغة الرأي هذا
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بعض، من بعضها يتميز لم والطبيعة والروح (اإلنسان)، واألنثروبولوجية
عنيفة، وإما لطيفة ا إمَّ حركات، عن عبارة عنده كانت واإلدراكات فاملشاعر
فاللذة وإذن مؤلم، وإما ُمِلذُّ إما فهو الشعور، يف النظر ناحية من وكذلك
«الحارض» أو «الزمان» بها يوصف كصفة أو كتجربة يُتخذا أن يجب واأللم
موضع أما وزن، أي لهما يقام أن يجب فال واملستقبل، املايض أما خاصة،
تكوِّن التي الصفة عني هو فليس — اللذة عنه تصدر الذي اليشء أي — اللذة
منابعها كانت أو قيمة ذات غري أشياء من استمدت ولو «خري» لذة فكل اللذة،
إنما واأللم، اللذة بني فروق من هنالك ما وكل رش، ألم وكل مكروهة، أفعاًال
الكثرة أو الجدة حيث من — Quality الكيف أي — الصفة تلحق فروق هي

القلة. أو

هذا: كتابه من ص١٨٩ يف وقال

عن عبارة والعواطف امليول أنَّ بفكرة تبدأ طبيعية نظرية عىل نقع هنا
أي االنفعال؛ من صورة اللذة بأنَّ القورينيُّون قال فقد (نفسية)، حركات
جديًدا تحليًال وضع فقد أبيقور، يقبله لم هذا أن عىل ملذة، بحالة شعور
عرَّفوا قد القدماء أن إىل أملعنا أن وسبق واإلحساس، اللذة بني العالقة لحقيقة
فاملشاعر منه، «فصوًال» واملشاعر اإلحساسات واعتربوا «ِجنْس» باسم الحركة
أن هذا عىل ويرتتب حركات، إال ليست آخر حينًا وألم حينًا، لذة هي التي
أرسطبس أما بالحركة، الصفة عالقة يف النظر فيه؛ الحكم علينا يجب ما أول
ولكنه عنيفة، أو لطيفة تكون أن إما الحركة بأن قىض بأن الطريق فاخترص
الوحيدة الحالة ولكن الحركة، فيها نعدم «هدوء» بحالة هذا بجانب اعرتف
قد أرسطوطاليس أن حني يف اللطيفة»، «الحركة حالة هي عنده فيها املرغوب
أبيقور أن غري البتة، غاية يعتربها لم ولكنه غري، ال رضا عالمة اللذة اعترب
فيما ويبحث «الخري»، هي اللذة إن يقول بأنه ذلك أرسطوطاليس، يخالف
أبيقور يرفض وكذلك أثر، من تحدث فيما الكالم عىل مقترص غري اللذة هي
النظرية ألن أرسطبس؛ إىل أبيقور يعود ثم ومن «القصد»، يف أفالطون نظرية
حاالت من حالة عن عبارة اللذة وأن الخري، هي اللذة بأن تقيض القورينية
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مهمني، موضعني يف النظرية ر يحوِّ أبيقور ولكن (البدني)، الوعي أو الشعور
حاالت: بثالث قال قد أرسطبس فإن

اللطيفة. الحركة (١)
العنيفة. الحركة (٢)

الهدوء. أو الالحركة (٣)

الحركتني من كالٍّ ألن تماًما؛ يريد ما فهم يف تجدي ال الحاالت وهذه
تربهن لم ما عنيف، وألم لطيف ألم يكون أن يمكن فقد «مزدوجة»، األولينَْي
ما نعرف أن يجب أننا كما امللذة، الحركة هي وحدها، اللطيفة الحركة أن عىل
أبيقور، قبل الرأي هذا رأى قد أفالطون أن عىل الحركة، تلك يف امللذ اليشء هو
أرسطبس، وصل مما أبعد إىل املوضوع هذا بحث يف استعمق قد أبيقور ولكن
كيشء اللذة بأن فقال وأرسطوطاليس، أفالطون بحوث عليه حملته ما وذلك
األلم، من التخلص عىل العمل أو التحرر، من نوع هي خاصة مميزات له
إىل اللذة طرف من أي طرف؛ إىل طرف من الساعة ح كمتنوِّ ترتاوح والحياة
الحالة هي أبًدا نتحرك ال أن ولكن حركة، واللذة حركة فاأللم األلم، طرف
من التحرر نظرية عىل القائم الرواقي للمذهب املماثلة بعض هذا ويف الحسنى،
النشاط من نوًعا هنالك أن أرسطوطاليس علَّم ولقد كلية، والعواطف امليول
هذا أبيقور فأخذ الحركة، توازن من صورة هو دائم، تغيري عليه يرتتب ال
االنزعاج» من «التحرر ندعوه وقد النوع، هذا من لذة الخري إن وقال القول،
منشؤها Equipoise االتزان من حالة ألنَّها Ataraxy؛ الفلسفي «االطمئنان أو

الحياة. ينظم الذي املؤثر هو العقل ألن العقل؛

أرسطبس مذهب تطبيق (13)

Partial or Isolated Pleasures املعزولة أو املستقلة اللذات من رضب أرسطبس عند
يدعوه ما عن بعيدة اللذات وهذه عليه، الحصول باإلنسان يجدر ما أول يعتربها التي هي
الطيبة» «الحياة يدعوها كما أو «السعادة» حيازته ويعترب باللذة» اإلحساس «مجمل

بالنظر. جديرة حقيقة عىل تقع وهنا
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عليها تقوم التي القاعدة نفس عىل العليا بالغتها يف تقوم القديمة الفلسفة لغة فإن
يقول: إذ بنتام العظيم النفعي فلسفة

فيه، مرغوب عنارصها عنرصمن وكل ع، التنوُّ جهد منوَّعة السعادة عنارص إنَّ
واحًدا. ُكالٍّ بغريه اندماجه من أَلَّف لو كما بذاته، قام ولو

الفيلسوف إىل ه ُوجِّ الذي االعرتاض نفس القديم الفيلسوف وجه يف قام ولقد
اللذَّة، األَلُم فيها يرجح حالة مجموعها يف تؤلف اإلنسانيَّة الحياة بأنَّ قيل إذ الحديث؛
فإنَّ رضوري، الكثريين أذهان يف التشاؤمية النزعة هذه مثل قيام أنَّ من بالرغم أنَّه غري
من األقىص الحد عىل الحصول وراء السعي عن يصدنا حائًال يقف أن يصح ال قيامها
اإلنسان يقاسيه الذي األلم عن — مجموعه يف — األقىص» «الحد هذا أنقص سواء اللذَّة،

عليه. زاد أو حياته يف
بالرغم أنها غري ذاتها، يف غاية ليست ولكنَّها «خري»، الحكمة إن أرسطبس: قال
العبارات يف رشحنا ما عىل أرسطبس إليها رمى التي للغاية وسيلة كانت هذا قوله من
تقوم «شهوات من حمته السعادة، أعداء أنكى من «الحكيم» حَمت قد فإنَّها السابقة،
التأثر عن بعيًدا يظل أن يستطيع ال هذا مع الحكيم أن غري فارغة» خاوية تصورات عىل
والخوف؛ واإلشفاق الَحَزن انفعاالت من فعًال يتخلص أن يمكنه ال فإنه االنفعاالت، بكل

اإلنسانية. الطبيعة يف عليها ترتكز التي أصولها لها إليها وما االنفعاالت هذه ألن
والنظر الفكر يف االستغراق من أساس عىل قامت إن «الحكمة» فإنَّ هذا ومع
وال قيد غري من للسعادة ضمينة تكون أن وحدها تكفي ال فإنها الحقائق، واستشفاف
ال كما السعادة، فيها «تكمل» حياة إىل يتطلع أن من الحكمة تمنعه الحكيم فإن رشط،
الحالتني من كالٍّ فإنَّ شقاؤه، بها يكمل حياة — األحمق وهو — نقيُضه ينتظر أن يمكن
بعبارة أو ممكن»، مدى «أطول إحداهما تدوم أن فقط يمكن — والشقاء السعادة —
سعادة، األوىل عن تُْحِدُث نزعة منهما كل يف «الحمق» ونقيضها «الحكمة» إن أخرى:

الظروف. مقتىض عىل شقاء األخرى وعن
أي — النزعة هذه لخلق تكفي ال وحدها «الحكمة» أن هذا فوق أرسطبس ويعتقد
إلمكان رضوريان أمران األخص عىل الجسم وتربية النفيس فالتهذيب — السعادة نزعة
أن يجوز بل وحدهم، الحكماء عىل وقًفا السعادة أو الفضائل تكون ال هذا وعىل خلقها،

والسفهاء. الحمقى بعض بهما يتحىل
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مذهب به يطبق ما مجمل الفلسفة» «تاريخ كتابه يف إردمان مة العالَّ أجمل ولقد
وعىل الساعة، لذة أو الوقتية السعادة باللذَّة يَْقِصد أرسطبس إن فقال: أرسطبس،
هي الجسميَّة» الكفايات «رياضة بأن القول جاء هنا ومن البدنيَّة، اللذَّة ناحية األخص
بألم اللذة يشرتي وال ُخري، إذا األلم يختار ال العاقل الرجل وأنَّ الفضيلة، إىل الوسيلة

يعقبها.
اللذة علينا لتستقوي ال الراهنة اللذة أو الساعة، لذة انتهاز إىل تدعو القاعدة وهذه

للجواد. الفارس استعباد ونستعبدها عليها لنستقوي بل وتستعبدنا
الطيش هذا إن فيقول: أبيقور، برصانة قيس إذا طيًشا هذا يدعو إردمان أن غري
أرسطبس، هيدونيَّة بني الفارق هو الحكيم حساب يف وزنًا للمستقبل يجعل ال الذي
اإلنسانية السعادة مذهب يف نلمسها التي املنطقية، األقيسة وقوة التفكري ورصانة

وأتباعه. أبيقور وضعه الذي Eudomonism
العمل، من الغرض هي السعادة أن يف أرسطبس رأي فيلخص ترنر األستاذ أما
السعادة بأن القائل املذهب أما إردمان، يرى مما الضد عىل اإلنسانية السعادة بها ويقصد
أن هذا عىل ترنر ودليل معكوًسا، سقراط فمذهب الراهنة، اللذة من عنارصها تتكون
اعرف «نعم قائًال: أرسطبس فعَكسها نفسك.» «اْعِرْف قوله: يف أجملت سقراط حكمة
تتجاوز أن غري من الحياة، لذائذ يف تنغمس أن يمكنك مدى أي إىل تعرف لعلك نفسك،
كما املذهب تطبيق بأن القول إىل ترنر يذهب هذا وعىل أمًلا.» اللذة عنده تنقلب الذي الحد
إىل منه Materialistic Individualism املادية الفردية إىل أميل كان أرسطبس وضعه
منها استمدت قد فكرتهم أن القورينية الفكرة أصحاب يدعي التي السقراطية، املبادئ

قواعدها.
الحصول كيفية يف وبخاصة املذهب، تطبيق يف العملية الصعوبات لنا تظهر وقد
خلفاء بني وقعت التي الفروق يف النظر مجرد من الفرديَّة، اللذة درجات أسمى عىل

أرسطبس.
يف الشكِّ كل شكَّ لقد حتى عميًقا، إحساًسا الحياة آالَم أحسَّ قد ِهِجْسياس فإن
من حد أسمى فإن «سعادة»40 ندعوها أن لنا يجوز حالة أو يشء، عىل الحصول إمكان
هي التي الذاتية منافعه وراء سعيه عند الحكيم الرجل يبلغه أن ِهِجْسياس َل أمَّ السعادة
سبيل أْقوَم أن رأى ولذلك اآلالم، من التحرُّر كان الحكمة؛ ومنار الحكيم، ضالة عنده

الخارجية. األشياء بكل االستهتار يف ينحرص إنما الغاية، هذه إىل يُْسِلم
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املذهب ِهِجْسياس فيها أفرغ التي الصورة بني كبرية مشابهة عىل نقع وهنا
أخرى. ناحية من الكلبي املذهب وبني ناحية، من الرواقي املذهب وبني القوريني

ناموًسا يضع أن حاول الذي الفلسفي الزعيم هذا أن تجد أنك هذا من واألعجب
املوت» «رسول كنِّي قد واضح، بنيِّ السلوك من بوجه الفردية الحياة تهيئة إىل يرمي

باالنتحار. الناس يغري بأنه واتهم
بأمانته ذلك سبيل يف ضحى أنه ولو أرق، بصبغة املذهب صبغ فقد أنِّْقريز أما
— الغريية والهيدونية الفردية، الهيدونية يف البحث أن الظاهر فمن األصيل،41 للمذهب
فلسفيٍّا حالٍّ يتطلب معضل سؤال إىل يتطور بدأ قد كان — الغري ولذة الفرد لذة أي
أشياء وهي والوطنية، الصداقة مثل تُنكر، ال أشياء هنالك بأن أنِّْقريز قال لهذا مرضيًا،

البتة. وجودها ِهِجْسياس أنكر
صديقه، سبيل ويف وطنه، سبيل يف يضحي قد الحكيم الرجل بأنَّ أنِّْقريز قىض لهذا
تكون قد التضحية هذه وراء من لذته أن من بالرغم سعيًدا، ذاته الوقت يف ويكون
إن الغري، سعادة وأن اللذة، سوى التضحية وراء من يطلب لم أنه من وبالرغم ضئيلة،
أن له ينبغي الحكيم الرَُّجل فإنَّ للوطن، التضحية من العقل منازع مع تالؤًما أقل كانت

أصدقائه.42 سبيل يف يضحي

املذهب وتطبيق الكلبيون (14)

واملبالغة، التطرُّف يف التورُّط دون والحزم والتََّحوُّط بالحذر مشفوعة االعتدال روح إن
يف لنميض مادة من إليه نحتاج بما تزوِّدنا الكبري، الفيلسوف هذا مقررات يف نَْلَمس ا ِممَّ
القديمة الفلسفة جبني يف الطابع بينة الكلبيني فلسفة خلفتها التي اآلثار نتخذ مقارنات
واضحة، لجلية والكلبيني أرسطبس فلسفة بني والصلة العالقة أوجه فإن إليها، وسيلة

سقراط. دوحة من تفرعتا شعبتني بأنهما وكفى
تسوده يف وتساميه استعالئه يف «antisthenes «أنطيثنيز أن يف شكٍّ من وليس
بأن وشعوره يشء، عىل اعتماده عدم يف نلحظه الذي املطلق واستقالله الحاجيات، عىل
دعاه ملا بُغضه ثم العقل، وحياة البدن حياة يَُقوِّم ما إالَّ اللَّهم يشء، إىل له حاجة ال
الطبيعة» «مغالبة نقول وقد املغاالة، َغْمِر إىل بمذهبه يهوي إنما الحسيَّة» اللذة «استعباد

اللذات. من لذة لكل العنيف واالحتقار العداء يف اإلفراط بل
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أنها غري خري»، «اللذة أن مجمله إليه، يعزى قول عىل أخرى ناحية يف نقع أننا بَيَْد
طلب إىل بارشها إذا حاجة يف يكون أن غري من يبارشها أن لإلنسان يمكن التي «اللذة

الغفران.»
أنَّه لو — القول هذا يف حوَّر قد كان ربَّما أنَّه غري أرسطبس يوافق هذا وعىل
طلب رضورة إىل بعدها اإلنساُن َشَعَر وإْن خري، اللذة «إن معه يحقق تحويًرا — سمعه
شعوره عند اإلنسان يعانيه الذي باأللم مرجوحة تكون الحالة هذه يف ولكنها الغفران،

املغفرة.» وطلب التوبة إىل بالحاجة

املذهب انتقال يف حلقات (15)

الفيلسوف إنتاج من أنها عىل Hedonistic Philsophy الهيدونية الفلسفة نبحث مضينا
صورها من كثريًا نتناول فلم إطناب، بغري نواحيها لبعض وعرضنا وحده، أرسطبس
الفلسفة هذه مبادئ من وصلنا ما كل بأن نحكم أن املتعذر من أنه والحقيقة الرئيسة،
الفصل تجعل الباحثني متناول يف هي التي املظانَّ بأن ذلك األول، منشئها وضع من كان

اإلمكان. طوق عن خارًجا أمًرا هذا يف
تناولت مستفيضة مناقشات عىل املذهب هذا آثار من إلينا وصل فيما نََقع فقد
وصلت التي صات امللخَّ أو املخترصات من التها مفصَّ نستخلص وقد األساسية، قواعده
يف يبدو ما ذلك إىل أضف النقد، إزاء الدفاع موقف يف كان أكثرها أن ندرك ومنها إلينا،
أن يندر مما دقيًقا، تحديًدا البحث موضوعات وتحديد والحيطة، الحذر آثار من أكثرها
املعقول واالحتمال أخرى، ممكنات هنالك أنَّ عىل يدل ذا وعامة الرُّوَّاد، صفات من يكون
منشآت من بل نفسه، أرسطبس عمل من ليست املستفيضة املقطوعات أن نفرض أن

بعده. من املذهب اعتنقوا أفراد

وغريهما الصغري وأرسطبس أريطي (16)

فيلسوًفا ابنها خرَّجت التي «Arété «أَِريِطي ابنته إىل مذهبه مخلفات بكل أرسطبس عهد
الحكمة مشعل املرأة يد تلقت العصور كل خالل الفلسفة تاريخ يف مرة وألول كجدِّه،

األخالف. إىل به لتعهد األسالف، من والتقاليد
الناحية بها زوَّد جديدة نظرية العظيم جده مذهب الصغري أرسطبس أورث ولقد
القوريني، املذهب تعاليم به اتصفت الذي الوضع إحكام يكون أن يبعد وال منه، األخالقيَّة
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منزلة تنزله أن غري من ولكن القول، هذا تؤيد شواهد وهنالك وابنها، أريطي آثار من
ذكر بل أرسطبس يذكر لم الهيدونية، ذكر عندما أرسطوطاليس فإن الرصف، اليقني
أجلَّ وخدمهما والفلك، الرياضيات إىل انرصف الذي «Eudoxus «أودوكسس الفيلسوف
األسباب، بأكرب القوريني املذهب إىل يمت أخالقي مذهب عن فضًال ذلك الخدمات،
أن فرضنا إذا أما أرسطبس. مذهب عليها يقوم التي الجوهرية القواعد نفس عىل ويقوم
فلسفي؛ مذهب عليها يقوم أْن يصح أولية قواعد أي كامل؛ غري مذهبًا خلَّف قد أرسطبس
أرسطبس لذكر يعرض لم أرسطوطاليس أن يف السبب نفهم أن نستطيع بذلك فإننا

بالذات.
«املعرفة» يف القورينية النظرية فإن حال، كل عىل قاطع غري الرأي هذا أن عىل
«Theatetus «ثياطيطوس كتابه يف نقضها وحاول أفالطون درسها نظرية وهي —
عن ببعيد وليس لشأنها، استصغاًرا أهملها بل فيها، أرسطوطاليس يناقش لم —
أرسطبس نحو أرسطوطاليس بهما شعر اللذين واالمتعاض الكراهية تكون أن اإلمكان
يصمت أن يف السبب هما النعت؛ بهذا نعته أنه األول املعلِّم عن أُثر وقد (السفسطائي)،
من فلسفي مذهب تضمنهما رأيني ذكر عن الحالتني كلتا يف األعظم «أسطاغرية»43 ابن

بعد. ذلك يف برأينا وسنديل القدماء، مذاهب أعظم
أتباعه آثار من يكون أن يبعد ال كبري قسم أرسطبس إىل تعزى التي الكتابات ومن
وشيًكا، املذهب يف خالفوه قد أتباعه أن عىل يدل املخلفات، هذه من واملدرك وخلفائه،

عصوره. آخر يف األبيقوري املذهب البست التي الفلسفية الصورة اعتناق إىل ونزعوا
مؤسسه، باسم منها كل ُعرف مذاهب أرسطبس تالميذ من كثري أسس ولقد
«ثيوذورس عىل نقع — املذهب مؤسس حفيد — الصغري أرسطبس استثنينا فإذا
الساعة، لذة عىل ل التأمُّ لذَّة ل فضَّ الذي «Theodoriacis و«ثيوذرياقس «Theodorus
ومن الرصف، التاريخ يف الدينية األساطري يُدخل أن وحاول وصفتها، حالتها كانت كيفما

أستاذه.44 يبلغها لم نهايات إىل «Euhemerus «أومريوس تلميذه تقدم الناحية هذه
جاءَ فقد ثيوذرياقس؛ تلميذ أم ثيوذورس تلميذ أهو أومريوس عىل خالف وهنالك

ييل: ما ج٤) (ص١٥٥، اإلنسيكلوبيدي القاموس يف

وابنها مؤسسه، ابنة أريطي مقدمتهم ففي املذهب هذا معتنقي أشهر ا أمَّ
«مطروذيدقطوس فدعي املدرسة، تعاليم من أخذت بكنية كني الذي
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أو 45«Bios «بيون وتلميذه امللحد ثيوذورس ومنهم «Metrodidaktos
وأومريوس. «Bios «بيوس

امللك صديق أومريوس يكون أن كثريًا، فيه املشكوك من إنَّه زللر: مة العالَّ ويقول
ذا — امللحد ثيوذورس مع يذكر ما كثريًا والذي — «Cassander «قصندر املقدوني
خيالية — «أوتوبية» قصة ضمنه دينيٍّا رأيًا الفيلسوف لهذا فإن القوريني، باملذهب عالقة
ونالوا املواهب بأرقى وا ُخصُّ البرش، بني من عباقرة إال ليسوا اآللهة بأن فيها قىض —
أثر ومن ناحية، من املرصيني أثر من الرأي هذا يف ما ا أمَّ وُعبدوا، فأُلِّهوا السلطان، أعظم
يمكن ال فأمر الصورة هذه عىل األديان نشوء تعليله يف أخرى، ناحية من السفسطائيني

بصحته.46 مقطوع بحكم فيه يُقىض أن
عليه يطلق الذي الفلسفي الرأي لذلك رائد ل أوَّ كان «بَيُون» بأن زللر47 مة العالَّ يقول
«بوروثنيس مدينة يف ولد وأنه Hedonistic Cynicism الكلبيَّة الهيدونية اسم الباحثون
وكان اء، األرقَّ من أصله أب من الصغرى آسيا يف األسود البحر مرافئ من «Borysthenes
وأوىص فحرره األسلوب، وبالغة اللسان، بفصاحة ُعرف الخطباء، من رجٍل رقيَق نفسه
ومقررات واألكاديمية أثينا يف الفلسفة اتجاهات عىل يقف أن يستطيع حتى بمرياثه له
كبريًا، أثًرا األخريان املذهبان فيه ترك ولقد والقورينيني، والكلبيني Peripoteticsاملشائني
أن يف سببًا ذلك فكان بينهما، الخالف أوجه من كثري بني يوفق أن استطاع لقد حتى
–٢٤٣) «Antigonus Gonatusغوناطس «أنطيغونس امللك بالط يف طويًال يميضزمنًا
وعادة واالستعباد الغضب عىل شديدة حمالت فيها حمل طويلة، مقاالت وكتب ٢٤٠ق.م)

ذلك. وغري املوتى دفن
وقد الكتابي، وأسلوبه فلسفته حقيقة من يشء عىل منها نقف التي املظنَّة أما
من طيليس وكان 48«Teles «طيليس فكتابات والسخرية؛ الفكر قوتي بني فيه مزج
وإسِتلُفون وأرسطبس بَيُون كتابات ودرس ٢٤٠ق.م) (حوايل ميغارة يف علموا الذين
الظواهر يف عميقة بحوثًا تناولت التي تأمالته يف بها واستشهد وإْقَراِطس، وِديُوجِنيس
االنفعاالت. وضبط واللذَّة الحياة وعالقات والغنى والثروة والفقر واالستقالل والحقائق

ثيوذورس (17)

«دياغوراس غرار عىل كان املتأخرين، املذهب رجال فمن «Theodorus «ثيوذورس ا أمَّ
رومية، يف واعترب للدين، منابذة من أظهر ما تلقاء هلل، ُمنِكر بأنه فُوصف «Diagoras
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— ثيوذورس إن ويقال Atheists هللا لوجود املنكرين امللحدين من قيقرون عرص ويف
نزع أبيقور أن من بالرغم وتعاليمه، أبيقور فلسفة يف أثًرا ترك — كثريون أتباع له وكان
تحت يقعون ممن كانوا األلوهية، منكري أن البعض ويزعم األلوهية، يف معتدلة فكرة إىل
بحمايته، أرسطبس ظلَّل الذي فيالريوس ديمطريوس عرص ويف أثينا، يف القانون طائلة
كسقراط، الشوكران يرشب بأن عليه وحكم ذلك، بسبب اتُّهم ثيوذورس إن أيًضا ويقال
يذهبون ممن كانوا وإن بأنفسهم، ون يضحُّ الذين الرجال أولئك طابع من يكن لم ولكن
أن غري من بالط إىل بالط من ل يتنقَّ ذلك بعد وأخذ بالذات، التضحية إىل الدعوة مذهب
تََراقيا: يف لسيماخوس بالط أمني له قال حتى َضيَّفوه، ممن أحًدا نفاًقا يمدح أو يرائي،

مًعا.»49 وامللوك اآللهة ينكر الذي الوحيد الرجل أنَّك يل «يظهر
يعرتف فلم أخالق، وصالبة عقل قوة األوَّل سه مؤسِّ إىل املذهب رجال أقرب وكان
له حاجة ال والعاقل باألصدقاء، االنتفاع يستطيع ال األحمق «إنَّ قائًال: الصداقة بقيمة
أنه زعم إذ ثيوذورس؛ إىل نسبها بكلمة هذا عىل اليرتيوس ِديوجينيس ب وعقَّ بهم.»50
تكون أن عىل املقدسة، الحرمات تنتهك أو تفسق أو ترسق أن عليك جناح «ال قال:
حقيقة عىل الواقفني عند املجمل معناه يخالف القول هذا وظاهر العقاب.»51 من بمأمن
كإباحة املرشوطة»؛ «اإلباحة ندعوه أن يصحُّ ما يتضمن املجمل فاملعنى القوريني، املذهب
عند «العقاب» أنَّ تذكرنا فإذا لغًوا، اإلباحة هذه تجعل رشوط مع نساء، بأربعة الزواج
إباحة كانت العقل؛ ولهدوء للسعادة تحطيم «األلم» ويف األلم، معنى يتضمن القورينيني
يشعر ال الذي اإلنسان أن ذلك إىل أضف لغًوا، تجعلها برشوط «مرشوطة» ثيوذورس
تجعله ال اإلباحة ألنَّ عنها؛ نهى أم املحرمات ثيوذورس أباح عنده سواءٌ نفيس»؛ «بألم

هو. مما أفضل يجعله النهي وال أرذل،
ينحرص وهو بال، ذي غري بينهما الِخالف أنَّ عىل أرسطبس، مع ثيوذورس ويختلف
يف الطارئة الخارجية للخريات مما أكثر القيمة من العقيل لالتِّجاه جعل ثيوذورس أنَّ يف
ليست الطيبة للحياة األساسية العنارص بأنَّ قال ولهذا السعيدة، الحياة عنارص تكوين
بل ضدها، أو معها النفس يف أثًرا تُحدث التي األشياء من ألنهما مبارشة؛ واأللم» «اللذة
«الحكمة»، عىل أوَّلهما حيازة يتوقف شيئان وهما َحَزن» أو «فرح من يحدثان بما العربة
أثبتها غامضة عبارات بعض زللر به فرس الذي التفسري هو وهذا «الحمق»، عىل وثانيهما

ص٩٨). (ج٢، كتابه يف اليرتيوس ديوجينيس
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هوامش

الفلسفة». «تاريخ إردمان عن (1)
ويف بأثينا، ولد يوناني وخطيب سيايس (٣٨٩–٣١٤ق.م) «Æchinez «أخنيز (2)
استطاع فيلبس أن ويظهر املقدوني، فيلبس إىل الصلح وفد يف عضًوا كان ٣٥٤ سنة
ديموسطني اتهمه ٣٤٦ق.م سنة يف الثاني البعث خالل ويف جانبه، إىل يضمه أن
ولكن الصلح، مواد عىل ليصادق أثينا عىل وفد قد وكان العظمى، بالخيانة وطيمرخوس

نفسه. عن بها دافع قوية خطبة عقب رساحه أطلق
فلسفة وجوه لبعض أرسطوطاليس مناقشة عىل وتعليقاتنا رشوحنا راجع (3)

وأرسطوطاليس. أرسطبس عنوان تحت الكتاب هذا يف أرسطبس
سنة حوايل خيوس يف ولد معروف، وخطيب يوناني مؤرخ ثيموفمبوس: (4)
أما عظيًما. نبوًغا الخطابة يف نبغ أن لبث وما «إيزوقراطس» تالميذ من وكان ٣٨٠ق.م،

بعده. من أتوا الذين املؤرخني من كثري ذكرها وقد تاريخية، فأكثرها مؤلفاته
يف ظهروا الذين الفكر أحرار من وكان ٤٠٠ق.م، سنة حوايل ظهر استلفون (5)
أمام َمثُل إنه قيل امليغاري، إقليدس شعبة ومن امليغاري، املذهب إىل وينسب ميغارة،
الثيني نحته الذي فدياس تمثال إنه قال أنه بتهمة — محكمة هيئة — «األريوفاغس»
بل إلًها ليست إنها قائًال: بفكاهة نفسه عن دفعها التهمة، إليه وجهت فلما إلًها، ليس
الفكر، أحرار Deists الالدينيني من أنه عىل تدل عنه املروية والروايات فنُفي. إلهة،

بآرائه. يصارح ال حذًرا، كان ولكنه
«أوروميدون أبوه امليالد، قبل الرابع القرن عاشيف يوناني فيوسيبوسفيلسوف (6)
سنة يف ولد أنه ويرجح أفالطون، شقيقة «potone «فوطونه وأمه ،«Eurymedon
سنة حوايل أثينا إىل أفالطون رجع فلما «إيزوقراطس»، مدرسة يف ونشأ ٤٠٧ق.م،
رحل وملا األكاديمية، يف عضًوا وأصبح تعاليمه واعتنق جماعته، إىل انضم ٣٨٧ق.م،
رافقه — رحالته آخر وهي — صقلية إىل الثالثة رحلته ٣٦١ق.م سنة أفالطون
فيوسيبوس يكون أن حياته، أصيل يف وهو أوىصأفالطون ٣٤٧ق.م سنة ويف فيوسيبوس،
سنوات، ثماني بها فبقي اختياره، عىل املدرسة أعضاء ووافق األكاديمية، رياسة يف خليفته

٣٣٩ق.م. سنة تويف ثم
ص٨٩–٩٣. الفلسفة» «تاريخ كتابه يف «Tuner «ترنر راجع (7)

.Biographical Dict. Chambers للرتاجم تشامربس قاموس عن (8)
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قورنثية، أهل فمن هنا بالكالم املقصودة أما لخليعتني، اسم «Lais «اليس (9)
بالجشع عرفت وقد — التاريخ هذا صحة يف أشك وإني — ٤٨٠ق.م سنة يف ولدت
فأس»، أو «بلطة باليونانية وهي «Axinae «أكسينا كنيت حتى القلب وقسوة والطمع
محبيها من اليرتيوس وديوجنيس أرسطبس وكان الجرأة، من عنها عرف بما تنويًها
يدعى شخص حبها يف شاركهما وقد إرضائها، يف املتفانني بها املغرمني أشد ومن
مكان يف ُدفنت ماتت فلما قورينة، أهل من معروًفا عداءً وكان «Eubates «أوباطس
تمزق لبؤة تمثال قربها عىل ووضع قورنثية، من بمقربة Carncion «الكرانقيون يدعى

بها. ُعرفت التي القسوة صفة إىل إشارة حمًال،
شاعر «Quitus Horatius Flaccusفالكوس هوراثيوس «كونتوس هوراس (10)
«لوقانية حدود عىل «Vamisia «فميسيا يف امليالد بعد ٥٦ سنة ديسمرب ٨ يف ولد روماني،

.«Lucania Apolia وأپوليا
.٩٣ ص٨٩، الفلسفة» «تاريخ يف: ترنر (11)
الفلسفة». «تاريخ كتابه يف إردمان عن (12)

قيقرون تلليوس «مركوس شيرشون باسم خطأ كتابنا عند املعروف قيقرون، (13)
يناير من ٣ يف ولد وسيايسروماني، خطيب (١٠٦–٤٣ق.م) «Marcus Tulluis Cicero
عىل الجدل علم ودرس األبيقوري، «Phaedrusفيدروس» بتعاليم أعجب ١٠٦ق.م، سنة
وكان عليه، ودرس «Philo «فيلون عىل حرض ٨٨ق.م سنة ويف الرواقي، ديوذورس

تالميذه. أخص من فأصبح األكاديمية، رأس عىل فيلون
.٦٣ ص٦٢، ج١، «Brett «برت لألستاذ النفس» علم «تاريخ (14)

ص٣٨٣. ج٤، واآلداب» الدين «موسوعة (15)
ص٧٨. ج٢، اليرتيوس» «ديوجنيس (16)
ص٧٤. ج٢، اليرتيوس» «ديوجنيس (17)

.٨٩ ،٨٨ ص٨٧، ج٢، اليرتيوس» «ديوجنيس (18)
ج٧، أمربيقوس» و«سقطوس ،٩٣ ص٩٢، ج٢، اليرتيوس» «ديوجنيس (19)

ص١٩١.
خطأ ليس بأخالق وترجمتها Ethics تقابل كلمة وضع إىل اآلن حتى نوفق لم (20)

صوابًا. وليس
.٩٣ ص٨٩، الفلسفة» «تاريخ ترنر: (21)
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األرقام هذه أكثر أن مبدئيًا ويالحظ (٤٤٤ق.م) «Antisthenes «أنطثنيز (22)
شبابه يف درس القديمة، الفلسفة يف الكلبي املذهب مؤسس وهو فيها، مشكوك
و«فروديقوس «Hippias «هفياس عىل أيًضا حرض قد يكون وربما غورغياس عىل
فيه أثر وقد به، املعجبني تالميذه من فأصبح سقراط، نفوذ أدركه ثم «Prodicus
«القونورسغس يدعى مكان يف خاصة مدرسة فأسس الفضيلة، يف سقراط مذهب
الطبقات حوله من ت التفَّ وقد Hall of The Bastards الهجائن قاعة أو «Cynosargus
مؤلفاته إن اليرتيوس ديوجنيس ويقول حياته، طرق وبساطة بتعاليمه مأخوذة الفقرية،

قليلة. نتف غري منها يصلنا لم ولكن مجلدات، عرشة تمأل
.٩٣ ص٨٩، الفلسفة» «تاريخ يف ترنر (23)

ج١. وص١١٤، ص١٨٣، العقيل» أوربا «نشوء (24)
الفلسفة». «تاريخ كتابه يف (25)

ج٤. ص١٥٥، اإلنسيكلوبيدي» «املعجم (26)
ج٤. ص١٥٥، فلسفة، “Hedonism” مادة واآلداب» الدين «موسوعة (27)

ص٢٦٩. ج٣، اإلنسيكلوبيدي» «املعجم عن (28)
ص٢٢٨-٢٢٩. الفلسفة»، «مقدمة كتابه يف «Windelband «وندلبند (29)

ص١١٤. ج١، العقيل» أوربا «نشوء (30)
و٩٨. ص٩٣ الفلسفة» «تاريخ ترنر (31)
و٩٨. ص٩٣ الفلسفة» «تاريخ ترنر: (32)

اليرتيوس. ديوجنيس (33)
ص٣٨٣. ج٤، واآلداب» الدين «موسوعة (34)

ج١. ص١٨٣، الفكر» حرية «تاريخ كتابه يف روبرتسون األستاذ (35)
ص١٣٦. ج١٠، اليرتيوس» «ديوجينيس (36)

أحد وكان «Chios «خيوس رأسه مسقط «Metrodorus «مطروذورس (37)
من كان أنه كثريًا ويحتمل — بالذرات القائلني مذهب أي — الذري املذهب أركان
قال ولكنه العوالم، وتعدد والخواء الذرات يف مذهبه فاعتنق نفسه، ديمقريطس تالميذ
إىل ميله أما الشمس، بحرارة وتأثره الهواء رطوبة من وآخر يوم بني تتكون النجوم إن
إذ ص٢٣) (ج٢، «األكاديميون» كتابه يف قيقرون نقلها فعبارة عليه، والربهان الشك
«إن وقوله: نعرف.» ال أو نعرف كنا إن نعرف ال إننا بل شيئًا نعرف ال «إننا يقول:

له.» تلوح كما ظواهرها األشياء من يدرك إنما اإلنسان
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ص١٨٠–١٨٢. الفلسفة» «تاريخ ترنر: (38)
ص٥٦٧. ج٦، واآلداب» الدين «موسوعة (39)

ص٩٤. ج٢، اليرتيوس» «ديوجنيس (40)
ص٣٨٣. ج٤، واآلداب» الدين «موسوعة (41)
.٩٧ ص٩٦، ج٢، اليرتيوس ديوجنيس (42)

رأسه. مسقط وأسطاغرية أرسطوطاليس، أي (43)
الفلسفة». «تاريخ كتابه يف إردمان (44)

ذلك. فليالحظ «Bios «بيوس املؤلفات بعض يف يدعى قد (45)
ص١١٥. اليونانية»، الفلسفة تاريخ «خالصة زللر، (46)
ص٢٢٨. اليونانية»، الفلسفة تاريخ «خالصة زللر، (47)

والواجب خطأ، ُعرِّب الثاني واسم ،«Thales «طاليس غري «Teles «طيليس (48)
اإلنساني. الفكر رواد أول ومن آسيوي يوناني فيلسوف وهو ثاليس، يرسم أنه

ج١. ص١٨٣، الفكر» حرية «تاريخ روبرتسون (49)
ص٩٩. ج٢، اليرتيوس» «ديوجنيس (50)
ص٩٩. ج٢، اليرتيوس» «ديوجنيس (51)
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الرابع الفصل

ومقارنات نقود

فريجع أرسطبس، مذهب يقاوما أن عىل وأرسطوطاليس أفالطون حمل الذي السبب «أما
إن فقال صورها، أبسط يف الهيدونية يعلم بدأ قورينة ابن أن إىل — األرجح عىل —
الحصول إىل آن كل ويف دائًما تتجه أن يجب اإلنسان غاية وإن األسمى، الخري هي اللذة
املهذبة غري البسيطة الصورة وهذه استطاعته، تصل ما وجهد منها، قسط أكرب عىل
كتابه يف وأثبتها أفالطون، عنه ونقلها سقراط، قاومها التي هي الهيدوني؛ املذهب من

فليبوس.»

أرسطبسوسقراط

من يذكر أن عىل واقترص تعيينًا، أرسطبس ذكر أهمل قد أرسطوطاليس كان إذا
أن عىل يدل وهذا به، عني قد سقراط األعظم الحكيم فإنَّ وحده، أوُدْكَسس القورينيني
أن الواقع أن غري سقراط، يموت أن قبل يكتمل كاد أو واكتمل تكون قد كان أرسطبس

بعد. سنرى كما مذهبه يهمل لم فإنه أرسطبس ذكر أهمل إن أرسطوطاليس
خصه Memorabilia الذكريات كتابه يف كامًال بابًا «Xenophon «زينوفون أفرد
الكتاب من األول الفصل هو ذلك ونقده، سقراط فهمه كما أرسطبس، مذهب بمناقشة

أرسطبس. وتلميذه سقراط بني وقع حواًرا لخص وقد «الذكريات» من الثاني
أنَّ توقع قد سقراط أن «أرسطبس» بعنوان ُوضعت التي املحاورة هذه وملخص
االعتدال أن يف رأيه له يظهر أن فأراد الحكومة، يف وظيفة عىل الحصول يحاول أرسطبس
إنما أنَّه أرسطبس أظهر فلما السيايس، الرجل يف رضوريتان صفتان النفس وضبط
أيهما سقراط: سأله لذيذة، هادئة عيشة يعيش أن يف إال يرغب وال هذا، عن يصدف
وال حاكًما يكون أن يريد ال بأنه أرسطبس فيجيب املحكوم؟ أم الحاكم حاًال، أسعد
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يطلبها التي الحريَّة مثل بأنَّ سقراط فيبادره بالحريَّة، يمتع أن يريد وإنما محكوًما،
ويقول برأيه، مستمسًكا يبقى أرسطبس أنَّ غري اإلنسانيَّة، الجمعيات ونظام تتفق ال
فيظهر مكان، إىل مكان من متنقًال سيعيش بل واحدة، مملكة يف يظل ال سوف بأنه
أرسطبس ولكن معاطب. من بها يحفُّ وما مخاطر، من املعيشة هذه يف ما سقراط له
ل ويفضِّ الحكومة، مناصب يف والعمل الكد حياة يختارون الذين أولئك بالحمق يرمي
سقراط أمر من فيكون النَّصب، عن البعيدة الهادئة الحياة يختارون الذين أولئك عليهم
من ما وأنه مجربين، يكدُّون الذين وبني مختارين، يكدُّون الذين بني الفرق له يظهر أن
روى لفكرته يمثِّل أن أجل ومن الطويل. والكدِّ النََّصب من مقدِّمات وله إالَّ أخالقي خري

ِهريَْقل». «حرية سماها التي السفسطائي «Prodicus «ُفُروِذُقوس أسطورة
أوَّل يف شابٍّا كان ملا هريقل أن فمحصلها «فروِذُقوس» وضعها التي األسطورة أما
قريب عما بأنه املرء فيه يشعر الذي الطور ذلك يف أي الرجولة؛ باب وعىل الفتوة أطوار
طريقيها من أي ويف الحياة، أمر يف تفكري من الشباب يأخذ ما أخذه حرٍّا، سيًدا سيصبح
جلبة عن بعيًدا موحًشا مكانًا بنفسه فانتبذ الرذيلة، طريق أم الفضيلة، أطريق يسري:
تراءى جالس هو وفيما الحياة، طريقي من أيٍّ اختيار يف التفكري َهمُّ أخذه وقد الناس،
املالمح، جذابة إحداهما وكانت نحوه، تتقدمان مضتا القامة ممشوقتي امرأتني شبحا له
برصانة املقرونة الطلعة وبهاء الصورة بحسن الطبيعة حبَتْها وقد وجماًال، وقاًرا مملوءة
ولكنَّها ناعمة، ربلة فكانت األخرى أما فضفاًضا، أبيض ثوبًا تتشح وكانت الحكمة،
تتصنع وأخذت الحقيقة، يف هي مما وبهاء، جماًال أكثر لتظهر بالتربج، مالمحها زوَّرت
خفر ال مفتوحتني، بعينني تنظر وكانت اعتداًال، قامتها يزيد ما والحركات اإلشارات من
أخذت وقد الجميل، جسمها تقاطيع منه تظهر ثوبًا اتَّشحت وقد استحياء، وال فيهما
وهل أحد، الناس من يراها هل لرتى تتطلع ثم صورتها، يف آخر إىل وقت من تنظر
ظلها يف يرتسم هل لرتى وراءها، تتلفت ما كثريًا كانت بل بها ُمْعَجٌب بجمالها يعجب
األوىل الثانية تستبق حرية، يف وهو هريقل نحو تتقدمان هما وفيما محاسنها، من يشء
سوف ما له ترشح أن وبعد األخرى، دون يتبعها أن عىل لتغريه الحديث يف وتأخذ إليه،
يصحبونني الذين «إن فتجيبه: تكون، عمن هريقل يسألها واستمتاع، لذة من فيها يَلقى
األخرى إليه تتقدم وهنا الرذيلة.» يدعونني يمقتونني الذين ولكن السعادة، يسمونني
واجبات من له وترشح بحديثي.» أحدثك أن أيًضا أريد «إنني له: وتقول (الفضيلة)
جمال. من فيها ما أيًضا له تُظهر أنها بَيَْد ، مشاقَّ من الفضيلة يف وما الفضىل، الحياة
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تنترص والرذيلة، الفضيلة يف آراءه فرُوِذُقوس فيها يرشح التي املحاورة هذه ويف
أن غري — نعومتها من بالرغم — الرذيلة عىل — خشونتها من بالرغم — الفضيلة
سقراط يرتك وكذلك الدنيا، سبييل األسطورة له تفتح أن بعد ولكن تأمله، يف يظل هريقل

الحياة. يف يفضل أيهما يختار أن يف حرٍّا أرسطبس

وأفالطون أرسطبس

حيث من أساسية فوارق يثبتوا ألن حاجة من القورينيني لدى يكن لم أنَّه قبل من عرفنا
عىل كانوا أنهم عىل يدل إنما عنهم إلينا وصل ما كلَّ أن يف شك وال اللذائد، بني القيمة
لذة بأن قولهم ص٨٧) (ج٢، اليرتيوس ديوجينيس عنهم نقل فقد األمر، هذا من يقني
فيه كان مهما — أحدها فإن باللذة، تزودنا التي املنابع وكذلك أخرى، لذة ترجح ال ما

القيمة. حيث من عنه يفرتق أو غريه يفضل ال — واإلسفاف التبذل من
وبني ناحية، من أفالطون وبني القورينيني بني الفرق أن لنثبت هذا نذكر
األمثال فكرة عن دافعا قد األخريين أن يف ينحرص أخرى، ناحية من أرسطوطاليس
من العامة رءوس يف تجول التي الفكرة فوق تسمو أمثال وهي وللحقيقة، للقيم املجردة

الناس.1
إمكان به قصد والذي أفالطون، تأليف «فليبوس» كتاب يف املشهور الحوار فإنَّ
مبدأ وبني هذه بني واملوازنة الخيالية، واللذائذ الحقيقية اللذائذ بني فواصل وضع
موقف إىل اإلشارة األرجح عىل به قصد إنما الخيالية، والفكرات الحقيقية، الفكرات

الفلسفي.2 القورينيني
أرسطوطاليس كتب فيما ظهر الذي املرتجل الشك ذلك أنَّ هنا نالحظ أن املفيد ومن
ومن الطبيعة، يف العلمي البحث من ينفروا أن عىل القورينيني حمل الذي هو وأفالطون،

منه.3 فائدة ال الذي التأمل مجرد
أرسطبس، مذهب يقاوما أن عىل وأرسطوطاليس أفالطون حمل الذي السبب ا أمَّ
صورها، أبسط يف الهيدونية يعلِّم بدأ قورينة ابن أن إىل — األرجح عىل — فريجع
إىل آن كل ويف دائًما تتجه أن يجب اإلنسان غاية وإن األسمى، الخري هي اللذة إن فقال:
غري البسيطة الصورة وهذه استطاعته. تصل ما وجهد منها، قسط أكرب عىل الحصول
يف وأثبتها أفالطون، عنه ونقلها سقراط قاومها التي هي الهيدوني املذهب من املهذبة

«فليبوس». كتابه
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بمبادئ عالقتها حيث من عليها والتعليق أفالطون آراء رشح يف نميض أننا غري
«ثياطيُطوس» بكتاب فنبدأ البحث هذا فيه سقنا الذي الرتتيب بحسب القورينيني،
«غورغياس» بكتاب ونختم «فليبوس»، بكتاب ثم «بروطاغوراس» بكتاب عليه ونعقب

عليه. التعقيب لنا يعنُّ ما كل عىل الرضورية بالتعقيبات ثم

منذ القديمة اليونان بالد يف ذاعت التي املذاهب كل يف البالُغ األثُر القوريني للمذهب كان
سقراط. عهد

عند األخالقية الفلسفة بنواحي املذهب هذا عالقة يف الكالم إىل اضطررنا إذا ونحن
التي املالبسات رشح وإىل ناحية، من املذاهب تالقح عن البيان إىل نقصد فإنما اليونان،

أخرى. ناحية من وتقرير نقد من املذاهب ذيوع تصحب
أرسطبس أخدان أحد أنه عنَّا يغيب وال — أفالطون حاول «فليبوس» كتاب ففي
فكأنه الخيالية، واللذائذ الحقيقيَّة اللذائذ بني فواصل يضع أن — سقراط عىل التلمذة يف
من للَّذائذ تقسيًما يضع وأن ناحية، من اللذة ملذهب جديدة قاعدة يضع أن بذلك حاول
ال للذائذ تقسيمه يجعل أن حاول بل القورينيون، إليه ذهب مما الضد عىل أخرى، ناحية
يحاول تجده إنك ثم وحقائقها، اللذائذ تصور يتناول بل وحدهما، والكيف الكم يتناول
وضعه الذي التقسيم غرار عىل فيقسمها الفكرات يف جديًدا مذهبًا يضع أن ذلك بعد

خيالية. وفكرات حقيقية فكرات هنالك بأنَّ ويقيض للذائذ،
كتابه ويف العظيم، األفالطوني املذهب ُشعب من جديدة شعبة ذلك من فكان
الحياة فن وأن فن، الحياة بأن القائل القوريني باملذهب التأثر كل تأثر «بُُروطاغوراس»

الهادئة. واالستنتاجات األقيسة من رضب عن عبارة
وحاول املعرفة، يف القورينية النظرية مناقشة تناول «ِثيَاِطيطوس» كتابه ويف
أرسطبس، َوَضعها كما الهيدونية النظرية هاجم فقد «ُغْوِرغياس» كتابه يف أما نقضها،
هذا يف وسننظر الرياضية. وتقديراته الهادئة، موازناته عن بَُعَد مضطربًا ضعيًفا فكان

البحث. من موضعه عند كله
عند املعرفة لنظرية أفالطون مناقشة يف الكالم أن إىل هنا نُشري أن بنا يحسن ولقد
حتى هذا عىل نبقى أن الواجب وكان ألوانه، سابق البحث؛ من املوطن هذا يف القورينيني
املبحث هذا يف الكالم إىل تلجئنا الحاجة ولكن أوًال، «املعرفة» يف القورينيني نظرية نتناول
يف القول نجمل أن فالواجب القوريني، واملذهب أفالطون عن نتكلم أننا األول: لسببني:
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القورينيني عند املعرفة نظرية فيها نتناول مقارنات يف نميض سوف أننا والثاني: ذلك.
البحث. من موطنه إىل نصل حتى عليه سنبقي وهذا أفالطون. وعند

«ثياطيطوس» كتابه يف وأفالطون أرسطبس

أن إىل الثالث) الفصل (يف وغريهما» الصغري وأرسطبس «أريطي يف الكالم عند أرشنا
كتابه يف نقضها وحاول أفالطون، عقل يف ثبتت قد «املعرفة» يف القورينية النظرية
يتطلع لم أفالطون بأنَّ نؤمن نكاد أننا من الرغم وعىل ،«Theatetus «ثياطيطوس
لم أفالطون فإنَّ القورينية، النظرية إال املعرفة، يف ما نظرية رفض إىل هذا كتابه يف
تلميذه فعل كما «املعرفة»، يف القورينية النظرية إىل أشار وال أرسطبس، اسم يذكر
ولعل «األخالق». كتابه يف القورينية األخالق نظرية نقده لدى بعده من أرسطوطاليس
القوريني املذهب أوجه من تناوال وفيما كتبا فيما أرسطبس ِذْكر الَعَلمني هذين إهمال
به، يعتد شيئًا أرسطبس أمر من يعرفوا لم العرب أن يف األول السبب كان وإثباتًا؛ نقًدا
ترجمة إال حياته عن يرتجم لم الحكماء» «تاريخ الصغري كتابه يف القفطي ابن إن حتى
كان اليونان من لرجال ترجم أنه مع مذهبه، بحقيقة املعرفة من أثر عىل تدل ال قصرية،

وبيان.4 باستفاضة أرسطبس، تالميذ من يكونوا أن منهم كثري يفخر
طريق عن األمر أكثر يف كانت باليونان العرب معرفة أن يف عندي شكَّ وال
إىل محبب — ينعتونه كانوا كما — «اإللهي» أفالطون ألنَّ وأفالطون؛ أرسطوطاليس
االستنتاجي بمنطقه كان — عرفوه كما — األول» «املعلم أرسطوطاليس وألن نزعاتهم،
عن النزعة هذه ورثوا العرب أنَّ والراجح والكالم، الجدل مسائل تقرير عىل معوان أكرب

اليونان. أعمال األمر أكثر يف العرب عنهم نقل الذين الرسيان
نظرية يتناول أوَّيل بتعريف له د نمهِّ أن غري من البحث هذا نميضيف أن لنا كان وما
أن بعد إال بالرشح نظريتهم نتناول ال سوف أننا من الرغم عىل القورينيني، عند املعرفة
وأرسطوطاليس، أرسطبس يف الكالم من ثم وأفالطون، أرسطبس يف الكالم من نفرغ
رشحها، يف اإليجاز إىل يُلجئنا املوطن هذا يف النظرية بهذه التعريف رضورة أن غري

البحث. من محلهما إىل واإلفاضة البيان عىل لنُبْقي
يف فذة بنظرية اإلنساني الفكر يزود لم أرسطبس مذهب أنَّ نعرف أن هنا ويكفي
أرسطبس، َدَعمها Theory of Knowledge املعرفة يف نظرية وضع بل غري، ال األخالق
عىل الفلسفي الفكر صور من ظهر ما كلِّ يف األثر أكرب لها فكان خلفاؤه، فيها وتوسع

العصور. مدار

89



واأللم اللذة فلسفة

يقيمون كانوا القورينيني أن منه نعرف أن فيكفي النظرية هذه من املحصل ا أمَّ
التي الكيفيات أو األساليب «إن قولهم: تنحرصيف بسيطة قاعدة عىل املعرفة يف نظريتهم
النظرية، لب هي القاعدة هذه كانت وملا معرفتها.» يمكن التي وحدها هي بها نتأثر
ببالك يخطر ما بكل مستعينني رشحها يف مضوا القورينيني إنَّ فيها نقول أن كفى
حلو، «العسل» أن نعرف ال بأننا يقولون فهم الحس، إدراك من تستمد التي املثل من
هذه من نعرف وإنما تقطع، «السكني» وأن تحرق، «النار» وأن أبيض، «الطباشري» وأن
وآخر بالحالوة، إحساًسا لنا إن أي بها؛ نشعر التي الشعور حاالت وأمثالها األشياء
إىل طريقنا هي الحواس هذه وإن وهكذا، بالقطع ورابًعا بالحرق، وثالثًا بالبياض،
هي ما ال الحواس، طريق من األشياء فينا ترتكها التي اآلثار نعرف إنما إننا أي املعرفة؛

ذاتها. يف األشياء حقيقة
خاصة؛ هذا يف نستطرد وإنما ثياطيطوس، حوار أصل نعرف أن بنا يجدر وهنا

بعد. فيما القورينيني عند املعرفة نظرية رشح يف معرفته إىل سنحتاج ألننا
إحدى يف جرح والعلوم، الرياضيات يف برز اليونان نُبَغاء من شابٌّ ثياطيطوس
مميتًا، مرًضا املعسكر يف ومرض قورنثية مدينة حول من حصار يف الحربية املواقع
حيث ميغارة ثغر إىل نقل ولهذا وطنه؛ يف املوت حَدث به يَحدث أن يف رغبته فأبدى
«Terpsion «طرفزيون صديقه مع شأنه يف إقليدس فتحدث امليغاري، إقليدس قابله
مثل نابغة اليونان بالد تفِقد أْن عىل أسفه مبديًا — سقراط تالميذ من أيًضا وهو —
ثيوذورس والريايض سقراط فيه اشرتك حديث ذكر إىل الكالم وجرَّهم ثياطيطوس،
التلميذ أبداها التي السامية باملواهب سقراط فيه أشاد ثياطيطوس، وتلميذه القوريني
حتى الجريح يرافق أن إقليدس وأراد فيه، آنسها التي والنبوغ النجابة وعالئم الشاب
يسرتيح أن عىل رأيه فاستقر السفر، عناء من النََّصب ناله الطريق من جزءًا قطع إذا
الريف، من عاد قد وكان طرفزيون، وافاه وهنالك ماشيًا، قطعها التي الشقة طول بعد
أملعنا الذي الحديث ذلك تفاصيل يسمع أن يف ورغب الفرصة هذه طرفزيون فانتهز

الحوار. نص عليهم يقرأ أن يرافقه كان عبًدا وأمر طلبه، إىل إقليدس فأجابه إليه،
قال التي املعرفة نظرية بمناقشة منه يتعلق ما الحديث هذا أمر من يعنينا والذي
أصل عن بالتعريف مهدنا أن بعد األخرى التفاصيل كل نرتك لهذا القورينيُّون. بها
النظرية إىل أفالطون وجهها التي النقود مجمل الكتاب هذا من لنستخلص الحوار،
قوَة أفالطون كتب مقدمة يف يعد الكتاب هذا أن دائًما نذكر أن عىل املعرفة يف القورينية
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الفيلسوف، وحيطة امِلنِْطيق، ة ودقَّ الشاعر خيال بني فيه جمع إذ أسلوٍب، ومتانَة تفكرٍي
املنشئ. وفن

السؤال، عىل ثياطيطوس به يرد وجواب ثياطيطوس إىل يوجه بسؤال الحوار يبدأ
وأما املعرفة؟» هي «فما السؤال أما املناقشة، وتقوم الحوار يُبنى والجواب السؤال وعىل

اإلدراك». هي «املعرفة أن فهو ثياطيطوس جواب
األوَّيل تعريفه أنَّ النابغة الشاب جواب من استخلص قد سقراط أنَّ يف شك وال
يَُخرِّج أن ببداهته فحاول أرسطبس ومذهب بروطاغوراس مذهب من مزيج للمعرفة
إىل الخلوص طريق ُمحاوره عىل به ويسد الحوار، حوله من يدور اتجاًها الجواب من
يمكن شطًرا الجواب يف أن إىل توٍّا فكره فيتجه القورينيني، نظرية تقرير من يريد ما
به جدير هو ما أعري إذا الثاني الشطر وأنَّ عقيل، تناقض فيه آخر وشطًرا به، التسليم
يذهب العقيل التناقض هذا أن يف شك وال وبددها، املعرفة أساليب بكل ذهب االعتبار من

ثياطيطوس. تعريف من به التسليم يمكن الذي بالشطر به، يذهب فيما
للمعرفة؛ املجمل التعريف هذا من سقراط استخلصه الذي العقيل التناقض أما
حتًما العقل يَُجرُّ اإلدراك هي املعرفة أن أو املعرفة هو اإلدراك بأنَّ القول أنَّ إىل فريجع

واحد. آن يف يعرف وال يعرف أن يمكن ما؛ شخًصا بأنَّ التسليم إىل
«يدرك» فإنه عنه، غريبة لغة من ألفاًظا سمع» «إذا ما شخًصا أن هذا عىل واملثل
يُعترب أن يمكن اللفظي الَجْرَس فإدراكه املعاني، من تحمل ما «يعرف» ال ولكنه األلفاظ،
يف يعرف» و«ال «يعرف» فهو معرفة»؛ «ال يعترب أن يمكن املعاني وجهله «معرفة»،
يعرفها، يكن لم التي املدركات من ُمْدَرًكا لفكره اإلنسان «دعا» إذا وكذلك نفسه. الوقت

يعرف». «ال إنه آخر وبمعنى «يعرف»، إنه يقال أن يمكن فقد
احتمالني: ن فيتضمَّ التعريف يف املجمل املعنى أما

املعرفة، الستيعاب تستخدم التي الوحيدة امللكة هي اإلدراك» «َمَلَكة بأن القول ل: األوَّ
«التذكر» ملكة هي اإلدراك، من العقلية صفاتنا يف أظهر أخرى، مللكة إنكار هذا ويف

«الذاكرة». باألحرى أو
املعرفة. منها تتكون التي الوحيدة املادة هي اإلدراك مادة أن والثاني:
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ويكفي اآلراء، ومناقشة التفاصيل إىل ندرج أن هنا شأننا من ليس أنَّه يف شك وال
الباحث: ذهن عن تغيب أن يجب ال حقائق إىل نشري أن

ثاٍن، تعريف إىل يلجأ األول، التعريف مناقشة من يخلص أن بعد أفالطون أنَّ األوىل:
يف يميض أن وبعد املعرفة»، هو والعقائد) (كاآلراء الصحيح «التصور أن محصله
الفاسدة، اآلراء تناقضها الصحيحة اآلراء بأنَّ القول إىل ويدلف التعريف، هذا مناقشة
تعريف إىل التعريف هذا يخلصمن الفاسدة، العقائد تناقضها الصحيحة العقائد وأن
آراء عن عبارة «املعرفة أن مجمله — طويلة بمناقشات له يمهد أن بعد — ثالث

اإليضاح». يؤيدها صحيحة
هو وإنما لوقائعه، أصل ال برمته الحوار هذا أنَّ يعتقدون املؤلفني من كثريًا أنَّ الثانية:
إليها تؤدي التي والنواحي االحتماالت كل فيه يناقش أن حاول إذ أفالطون؛ وضع من

القورينيني. عند املعرفة نظرية
إهمال وأن شامًال، كان وحديثًا قديًما الفكر نواحي يف القوريني املذهب تأثري أن الثالثة:

آخر. موضع يف بها نديل سوف ألسباب مقصوًدا؛ كان ورجاله مؤسسه ذكر
أفالطون، نقد من شيئًا ننفي وال القورينيني، رأي ضد شيئًا هنا نثبت ال أننا الرابعة:

القورينية. املعرفة نظرية رشح يف نكتب سوف ما إىل هذا عىل نبقي وإنما

«بروطاغوراس» كتابه يف وأفالطون أرسطبس

هذا يف إليهما نرجع أن يصح موضعان «بُروطاغوَراس» سماه الذي أفالطون كتاب يف
أفالطون. هيدونية الثاني: واملوضع واأللم، اللذة وزن األول: املوضع البحث:

الفصل (يف بنتام وجرمي أرسطبس يف الكالم عند إليه أملعنا فقد األول املوضع أما
ييل: ما أثبتنا إذ الثالث)

واالستنتاجات األقيسة من رضب عن عبارة الحياة» «فن يصبح هذا وعىل
بروطاغوراس، كتابه آخر يف أفالطون استنتجها التي الصورة عىل الهادئة
بما يؤمن لم أفالطون ولكن سقراط، فلسفة عىل تقوم ة حقَّ صورة وهي

كامًال. رصيًحا إيمانًا أستاذه، فلسفة من استنتج
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يف الكالم إىل يتجه أولهما ففي اتِّجاهان، «بُروطاغوراس» كتابه يف وألفالطون
استنتج قد املوطن هذا يف ولعله واأللم، اللذة وزن إىل فينرصف الثاني يف ا أمَّ الفضيلة،
أن يبعد ال أنه عىل أرسطبس، وقرينه خدنه استنتج ما كل سقراط أستاذه فلسفة من
ما بعض فوعى اللذة، فلسفة يف املبارش أرسطبس باستنتاج تأثر قد أفالطون يكون
يؤدي موقف إىل «بروطاغوراس» كتاب يف املناقشة وصلت ا فلمَّ النتائج، من عليها يرتتب
أفالطون وعاه الذي الوعي يربز أن مندوحة من يكن لم أرسطبس، فكرة إىل َمنطًقا
«فنٍّا» أفالطون عند الحياة فتصبح الفكري الرصاع ميدان يف ويظهر خدنه، فلسفة من

الهادئة. واالستنتاجات األقيسة من رضبًا الفن هذا ويكون
البحث، يف التدرج أول كان النتيجة؟ هذه إىل ليصل البحث تدرج كيف ولكن
وأنَّه مختاًرا، يخطئ اإلنسان أن يف يتلخص «سوقيٍّا» قوًال ينقض أن حاول سقراط أن
الشهوات بعض أو «اللذة» عليه استقوت إذا باختياره الخري يتنكب ولكنه «الخري»، يعرف
محاولة يف سقراط ذلك بعد ويأخذ الحزن، أو الحب أو الخوف أو كالغضب األخرى
واملنزلة العليا، السلطة «للعقل» أن عىل الربهنة إىل طريقها من يخلص أن يريد أخرى

بروطاغوراس. يوافق هذا وعىل اإلنسان، سلوك توجيه يف األوىل
آخر، أفق إىل املناقشة تُسوق هذا، سقراط قول عىل بروطاغوراس موافقة أن غري
أنَّه «الرش» يعرف ما غالبًا اإلنسان أنَّ مجملها َشاِئعة فكرة بحث إىل سقراط فيه يدلف
يربهن أن يحاول ثم مزرية، أضحوكة بأنها الفكرة هذه ويصف يفعله، ولكنَّه «رش»،
يتمنَّى ما «أَْخرَي»5 عىل الحصول سبيل يف يعمل إنما إنسان كل بأن فيقول هذا، عىل
للرش، موازنًا واأللم للخري، موازنة اللذَّة يجعل أن عىل اإلنسان يحمل هذا وأنَّ لنفسه،
ولذلك األلم، من قسط وأقل اللذة، من قسط أكرب عىل الحصول يف عمله ينحرص هنا ومن
نستنتجه الذي املعنى ا أمَّ ترجحها، آالم إىل تؤدي دامت ما أحيانًا، اللذائذ يتفادى تراه
الحقيقة يف يدل ال فإنه اللذائذ، مشاعره عىل تستقوي إنما اإلنسان بأن البعض قول من
اللذائذ عىل دائًما ُل تَُفضَّ اليد، متناول ويف قريبة، دامت ما النزيرة اللذائذ أن عىل إال
يضخم كما يضخمها، اللذائذ ُقرب أن هذا يف والسبب التناول، بعيدة دامت ما العظيمة،
األخطاء أنَّ عىل أحكامه، وتفسد العقل يخدع قد الحاالت هذه مثل ويف األحجام، القرب
وأن يزن، أن مستطاعه يف َمن كل يتالفاها أن يُمكن العقل، خداع عن تنتج قد التي
الواجب السلوك يصبح هذا وعىل واأللم، اللذَّة حاالت صحيًحا؛ تقديًرا يقدر وأن يقيس
املعرفة. أو الحكمة من رضبًا وباألحرى األقيسة، أو املوازنات من نوًعا الحياة، يف اتباعه
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اإلنسان عىل املشاعر أو اللذة فيها تستقوي التي الحالة وهي لهذه؛ املضادة الحالة أما
جميًعا. الجهاالت أدنى أنها يف شك وال والجهالة، الحمق إال هي فما وتستعبده،

اتجاهه عن ولنبنيِّ أفالطون، هيدونيَّة يف لنتكلم الثاني املوضع إىل ثَمَّ من ننتقل
واالتجاه. النزعة حيث من أرسطبس وبني بينه الفارق ولنُْظِهر التفكريي،

كل يشمالن واأللم اللذة أنَّ يف شكَّه «بروطاغوراس» كتابه آخر يف أفالطون يُظهر
اللذائذ إال عادة باألغراض نقصد ال «إننا بقوله: هذا عىل ب ويعقِّ والرش» «بالخري نعني ما
جاهدة تعمل إنَّما الحية املخلوقات كل وإن والرغبات، امليول من بهما يتعلق وما واآلالم،
اللذائذ تعداد يف أفالطون يميض ولهذا بانفعاالتها.» إليها مدفوعة األغراض هذه سبيل يف
بأننا يقول ثم وقوتها، وامتدادها عددها حيث من ببعض، بعضها ويقارنها واآلالم،
إذا الضئيلة، اللذائذ نختار ال ولكنا عظيمة، لذائذ عليها ترتَّبت إذا الضئيلة، اآلالم نختار
التي الحالة وهي السلوك، يف السلبية الحالة إىل يُشري وهنا عظيمة، آالم عليها ترتبت

اللذة. محلَّ تحل أن حاولت إذا نرفضها، ولكنا األلم، محل لتُحلَّ نختارها
ذلك تنيلنا حالة الحياة حاالت أْمتع أن يثبت أن هذا، بعد أفالطون، حاول ولقد
شك وال أحزانَنا، اتُنَا مرسَّ ترجح أن يف ينحرص والذي جميًعا، إليه نتََطلَّع الذي الثواب
الفارق ولكن قويٍّا، ونسبًا آرصة أرسطبس، وهيدونية أفالطون هيدونية بني أنَّ يف مطلًقا،
العقلية النزعة يف بل الَعَلَمني، هذين من كل هيدونية عليه تقوم الذي العنرص يف ليس
ينظر األول فتجعل اإلنسانيني؛ حيز يف وأرسطبس اآللهيني حيز يف أفالطون تُدخل التي

الَواِقَعة. الحقائق يف ينظر والثاني املثاليات، يف

«فليبوس» كتابه يف وأفالطون أرسطبس

«أفالطون قصد ييل: ما الثالث) الفصل (يف والكلبيني» «أرسطبس يف الكالم عند أوردنا
واللذائذ الحقيقية اللذائذ بني فواصل وضع يحاول أن «Philebus «فِليبُوس كتابه يف
لم أفالطون أن ويرجح الخيالية، والفكرات الحقيقية، الفكرات بني واملوازنة الخيالية،

الفلسفي.» القورينيني موقف إىل اإلشارة إال البحث بهذا يقصد
يقاوما أن عىل وأرسطوطاليس أفالطون حمل الذي السبب «أما يأتي: ما أثبتا ثم
صورها، أبسط يف الهيدونية يعلم بدأ قد كان قورينة ابن أن إىل فريجع أرسطبس، مذهب
إىل آن كل ويف دائًما تتجه أن يجب اإلنسان غاية وإن األسمى، الخري هي اللذة إنَّ فقال
غري البدائية الصورة وهذه استطاعته، تصل ما وجهد منها، قسط أكرب عىل الحصول
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يف وأثبتها أفالطون، عنه ونقلها سقراط قاومها التي هي الهيدوني؛ املذهب يف املهذبة
«فليبوس».» كتابه

وال السابقة، البحوث يف فليبوس كتاب إىل بها أرشنا التي القليلة الفقرات هي هذه
يكون أن يمكن التي املواضع واستخالص «فليبوس» كتاب يف البحث متابعة أن يف شك
إىل يدعونا الفلسفي، القورينيني موقف إىل توضحيًا أو تلميًحا فيها أشار قد أفالطون
يسلم ذلك دام ما موقف، إىل موقف من فيه، النظر عند نتدرج بحيث الكتاب يف النظر

البحث. هذا من إليه نقصد ما يف الكالم إىل بنا
وجرينا قبل، من أِلفناها طريقة عىل البحث يف نميض أن عن مندوحة نجد ال ولهذا

«ثياطيطوس». وكتاب «بروطاغوراس» كتاب عىل الكالم يف عليها
ُسمي كما أو «الخري» يف ينحرص الحوار صلب يؤلِّف الذي الحقيقي العنرص إنَّ
واآلخر «اللذة»، يف الخري أن يؤيد أحدهما طرفني: بني الحوار ويقوم األسمى»، «الخري

«املعرفة». يف الخري أن يؤيد
وحدها املعرفة بأن القول إىل دائًما يجنح املوقف هذا مثل يف أفالطون أنَّ يف شك وال
من تنتجه أن يحتمل ما كل عن أغضينا إذا حتى للسعادة، مصدًرا تكون أن يمكن

عام. وجه عىل للذة منافية «املعرفة» تكون ال هذا وعىل اللذة، ممكنات
وجعلهما بالخري، املعرفة قياس بأن القول أن أذهاننا عن يغيب أن يجب ال أنه غري
مقرَّرات إىل الواقع يف يرجع ألنَّه أفالطون؛ به ُسِبَق قد قول الناحية، هذه من متساويني
ينزل أن يحاول أفالطون ولكن الكلبيون، عنه نقله ثم الفلسفية، امليغاري» «إقليدس
وحدها، «املعرفة» وال وحدها، «اللذة» ال بأن فيقول الفلسفية» «املوازنة هذه قيمة من
تكون لن وجدت، وحيثما دائًما السعادة بأنَّ ذلك السعادة، تنتجا أن منفصلتني يمكنهما

منها. مزيًجا إال
«الجمهورية»، كتابه يف إليه عمد ما كثر أسلوب إىل أفالطون يرجع املوقف هذا ويف
بني التفريق أسلوب وباألحرى التحلييل، العلمي األسلوب إىل يكون ما أقرب أسلوب وهو
من يمازجها أن يحتمل ما كل من اللذة حياة يجرد فهو ومناقشتها، وزنها ثم املعقوالت
كالٍّ ذلك بعد يقارن ثم اللذة، من يمازجه أن يحتمل ما كل من الذكاء ويجرد «الذكاء»،
ال اللذة حياة أن عىل فيربهن إحداهما، يحيا أن حاول شخًصا أن اتفق إذا الحياتني، من
نبع أكرب يُنِْضبَان إليهما) وما والرجاء (األمل الرتقب وحياة الذاكرة إنَّ بقوله املرء، تكفي
أفالطون وصف ما عىل وكان اتفق إذا — شخًصا وإن باللذائذ، علينا يفيض أن يمكن
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الحيوانات عن يفرتق ال الشعوري؛ إسفافه ملجرد يصبح — تخيل ما عىل باألحرى أو
البحرية. والحيوانيات كاألصداف الدنيا،

لم فإذا — (الذكاء) الرصفة العقلية الحياة بها ويعني — األخرى الناحية وأما
اإلحساس معه يُْفَقُد جمود، من أكثر تكون ال فإنها واأللم، اللذة من ريح يمسها
وإنما تخيلها، التي الحالة هذه يحلل أن املوطن هذا يف أفالطون يحاول وال والشعور،

باإلنسان. خليقة غري أنها عىل يرفضها
يف الكالم إىل يعمد التمازج هذا رضورة عىل التدليل من أفالطون يفرغ أن وبعد
األعماق إىل بك يغوص أن إىل يضطرُّ وهنا العنرصين، من لكل تكون التي النسبية القيمة
الالمتناهي معينني: أمرين عىل بك يسقط وهلة وألول األشياء»، «طبيعة من القصيَّة

واملتناهي.
وبالفيلسوف بالفيثاغوريني هذا موقفه يف يتأثر إنما أفالطون أنَّ يف شكَّ وال
أن أفالطون فيقرر سقراط، معارصي من هذا ِفيلوالوس وكان «Philolaus «ِفيلوالُوس
حقيقة ن تتضمَّ الكثافة درجات ألنَّ «الالمتناهي»؛ حيز يف يعترب كثافة فيه يشء كل
تتضمن التي الفكرات وكذلك واألعداد األقيسة كل أما حد، غري إىل التجزئة يف االستمرار
أو املؤثَرين، أو األصَلني تمازج ومن املتناهي، حيز يف فتدخل وأعداًدا، أقيسة بالرضورة
وقوة جمال من الطبيعة يف ترى ما كلُّ ينتج وامُلتناهي، الالمتَنَاهي الكائنني، باألحرى

األشياء. يف تستبينه أن يمكن مما ذلك غري إىل واطراد نظام من تلمح ما وكل
ذكرناهما اللذين املؤثرين مزج أنَّ فيه يقرِّر آخر أوج إىل أفالطون ينتقل هنا
رابًعا مؤثًرا الثالثة املؤثرات هذه إىل يضيف ثم ثالثًا، مؤثًرا ينتج واملتناهي» «الالمتناهي

واملعرفة». «اللذة األوَّلني: املؤثرين امتزاج من ينتج الذي «العامل» هو
عىل تتسلط التي األربعة» «العوامل أو املؤثرات يف مذهبه أفالطون يكِمل وبهذا
اللذَّة بأنَّ يقىض هذا وعىل ،Values القيم بني للمقابلة قاعدة يضع ثَمَّ ومن كله، الكون
مرتبة من أقل مرتبة يف يضعهما ولذا «الالمتناهية» األشياء رضوب من رضبان واأللم

املتناهي. حيِّز يف تدخل ألنها الشأن؛ من األوىل املرتبة يف عنده هي التي «املعرفة»
يف البحث إىل أفالطون يَجر أن من بد ال كان البحث هذا تدرُّج أنَّ يف شبهة وال
أرسطبس خلف فيما نعثر لم سؤاالن األلم؟ هو وما اللذة؟ هي فما واأللم، اللذَّة طبيعة

لهما. جواب عىل
إذن هي فما عنيفة، حركة واأللم لطيفة، حركة أرسطبس عند اللذة كانت فإذا
أفالطون أما نتائجها؟ هي وما أسبابها، هي ما تحدث؟ وكيف الحركة، هذه طبيعة
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يُحدثها التي الوحدة انحالل تصاحب ظاهرة األلم إن فيقول: السؤالني؛ هذين عىل فيجيب
رجوع تصاحب ظاهرة اللذَّة وإن واملتناهي» «الالمتناهي الرئيسيني: املؤثرين تمازج

وحدتهما. إىل املؤثرين
الناتجني واأللم باللذة الطبيعية، الحاالت عىل القائمني واأللم اللذَّة بني يمايل ثم ومن
حالة هي ثالثة؛ حالة هذين مع ويدخل النفسية، الحاالت عىل القائمني أي الرتقب؛ عن
ُخصَّ البرشيَّة القدرة عن ولتساميها العقلية، بالحياة خاصة ويجعلها االنفعايل، الحياد
املراتب من الثانية املرتبة لها تكون أن من أقلَّ فال اإلنسان، يف كانت فإذا اآللهة، بها

هذه. مؤثراته أفالطون بها م قسَّ التي
لها نفسية نتائج فجملة الرائع الرتكيبي البحث هذا من أفالطون يستنتج ما ا أمَّ

اآللهي. الفيلسوف بعقل الجديرة فخامتها ولها روعتها،
الذاكرة، تكيِّفها — بالروح إال تختصُّ ال التي أي — الروحيَّة «اللذة» بأنَّ يقول
وحدها، األجسام يف تؤثر التي اآلثار تلك عىل يقترص ال «الذاكرة» مرمى أنَّ غري
أو الهدف أو املرمى يتزود أن من بد فال وإذن بالروح، تتصل أن قبل تنمحي والتي
والروح البدن خالل تتمىش التي «الَخَلَجات» بتلك الذاكرة نحوه تتحوَّل الذي الغرض
الذكريات وهذه الذاكرة، تخزنها األحاسيس هذه فإن األحاسيس، نسميها والتي مًعا،
النفسية، أي الروحية؛ باللذائذ علينا يفيض الذي الحقيقي النبع هي Recollections
أن هذا مع أفالطون ينكر وال الرََّغبات، عىل تقوم التي اللذائذ من أفالطون يميزها التي
عنرص هو اإلنسانية، وامليول الرغبات صميم يف يتغلغل إنما روحيٍّا، أي نفسيٍّا؛ عنًرصا
باليشء عالقته طريق من الذاكرة عىل أصًال ويقوم إليهما) وما والرجاء (األمل الرتقب
اليأس أو األمل بنسبة األلم يحدث أو اللذة، تنتج هنا ومن فيه»، «املرغوب أو املرتقب،
عنًرصا الرغبات يف فإن هذا ومع عليها، الحصول يف الشك أو الرغبات عىل الحصول من

األحوال. من بحال منه فرار ال األلم، عنارص من أصيًال
فتستقوى الخياليَّة، واللذائذ الحقيقية اللذائذ يف الكالم إىل أفالطون يصل هنا ومن
فيقول السابقة، املقرَّرات يف عهدته الذي املتزن العاِلم روح عىل الشاعر األديب روح فيه
منها تنتزع أن يجب ال املفارقة وهذه األحالم، يف تأنسها إنما الخيالية واآلالم اللذائذ بأن

واأللم. اللذة حقيقة الرائع أفالطون لتحليل السامي التقدير روح
القوريني املذهب تأثري بلغ حد أي إىل لنظهر إال هذا يف نستطرد لم أننا واملحصل

العظماء. أفكار يف تغلغل مدى أي وإىل وأرسطوطاليس، أفالطون عرص يف
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«غورغياس» كتابه يف وأفالطون أرسطبس

عىل وهذا «غورغياس»، كتاب يف كثرت كما أفالطون، كتب من كتاب يف األوهام تكثر لم
إليه الرجوع ني يهمُّ الذي أنَّ غري الكتاب، لهذا أوَّلية دراسة من أحكم أن أستطيع ما قدر

الهيدونية. النظرية بهما ينُقَض أن أفالطون حاول َوْهَماِن، املوطن هذا يف
األشياء من أو الخريات من تُعد ال أن ينبغي اللذَّة إنَّ أفالطون: فقول األول الوهم ا أمَّ
منها لألخيار يكون أن لَوَجَب إذن الطيبات من أو الخريات من عدت إذا ألنها الطيبة؛

الخريات. يف يساهمون ألنهم يكون إنما بالخري، وسَمُهم ألنَّ نصيب؛ أكرب
فقد األول، الوهم عىل بها يدلل أن حاول التي الطريقة إىل فريجع الثاني: الوهم وأما
الرشير، نصيب من أقل اللذة من الطيب الرجل نصيب أن مذهب التدليل هذا يف ذهب
من ينالهم والشجعان الطيبني وأن الجبان، نصيب من أقل منها الشجاع الرجل ونصيب
من املوضع هذا يف أفالطون يميض النهج هذا وعىل منه، اآلخرين يصيب مما أكثر األلم
الربهنة أسلوب يف بنيِّ ضعف إىل تؤدي خطابية طريقة عىل األكثر يف فيجري الحوار

الهيدونية. لينقض اتبعه الذي
قد كانت الفالسفة عقول أنَّ فحقيقة هذا؛ كل يف الباحث نظر يستلفت ما أما
أوىف دليل هذا ويف نواحيها، كل من وتقويمها الهيدونية وزن إىل العرص ذلك يف اتجهت

القديمة. الفلسفة مذاهب يف وشأن أثر من لها كان ما عىل

وأرسطوطاليس أرسطبس

ييل: ما الثالث) (الفصل الجديد» «الرسول يف كتبنا فيما جاء

اليونان أفذاذ من ال — اإلنساني العالم أفذاذ من شابٍّا أنَّ نرى إذ أننا غري
وجه عىل ال ومبادئه نظرياته درس — أرسطبس معارصي ومن وحدهم،
التي األسس بعض ونقد فيها، ناقش وأنه االختصاص، وجه عىل بل التعميم،
قد ونظرياته أرسطبس مذهب أن يف شك كل روعنا من يذهب عليها؛ تقوم
ثقتنا وإن عديدة، كتب صفحات ضمنت أو كتاب دفتي بني وُجمعت ُكتبت
عارص الذي الشاب ذلك أن عرفنا إذا اليقني، موطن يف تصبح القول بهذا

غريه. أحد ال أرسطوطاليس األول املعلم هو أيامه، أخريات يف فيلسوفنا
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يف سببًا كان هذا وأن أجر، تلقاء يعلِّم كان أرسطبس أنَّ نذكر أن بنا يجمل ولقد
يف أرسطبس ذكر أرسطوطاليس أهمل فلما بالسفساطئيني، أرسطوطاليس يلحقه أن
املتقشف، الهيدوني أوُدْكسس إالَّ أتباعه من يذكر ولم نيقوماخس» إىل «األخالق كتابه
تفصيًال املذهب مبادئ يف ويناقش األخالقي، القورينيني مذهب ينقد رشع عندما وذلك
يف ينظرون ممن النقاد بعض ذهب التفات، أيَّ األشخاص يُعري أن غري من وجملة،
إال باالسم أرسطبس يذكر لم أرسطوطاليس بأن القول إىل الفلسفية املذاهب تاريخ
عندي أن غري منهم، واحد أرسطبس أن يعتقد كان الذين السفسطائيني، لشأن احتقاًرا
الفيلسوف ذكر إهمال أرسطوطاليس د تَعمُّ إليها يُعزى أن يمكن أخرى تقديرات بعض

البحث. لفائدة إتماًما هنا أعدِّدها العظيم القوريني
نيقوماخس» إىل «األخالق كتابه يف مذهب من أكثر يف ناقش أرسطوطاليس أنَّ أوًال:

فيها. ناقش التي املذاهب وأصحاب الفالسفة ألسماء ذكًرا املؤلِّفني أقلَّ فكان

يف ناقش ما كثرة عىل فإنه أصحابها، دون والنظريات بالفكرات يُعنى كان أنَّه ثانيًا:
َعَرًضا. إالَّ أودكسس اسم يذكر لم القوريني املذهب مبادئ

كان الفيلسوف هذا ألن إال كتابه يف أودكسس يذكر لم أرسطوطاليس أنَّ أرجح ثالثًا:
ذاته الوقت ويف اللذة، أصحاب من هيدونيٍّا كان فإنه وحده، نسيًجا القورينيني من

أرسطوطاليس. بها دعا التى القاعدة نفس عىل العليا املثل إىل يدعو ف متقشِّ
وبني بينه للصداقة يجعل ال مما زمانه، بأهل الشخصيَّة أرسطبس عالقات أنَّ رابًعا:
يقدسها التي العرف قيود من كثري من محرًرا كان فإنه محّل، من أرسطوطاليس
ب«اليس» عالقته من هذا عىل يستدل كما اليشء بعض إباحيٍّا وكان أرسطوطاليس،
أصحاب يذكرهن الالتي التاريخ خليعات ومن بل أثينا خليعات إحدى القورنثية،
يف بها املثل رضب لقد حتى الخالعة، يف صيتها لبُعد الكربى؛ واملوسوعات الرتاجم

املعروفني. ومخالطيها عشاقها من كان أرسطبس أن ثبت فقد التبذُّل،
أرسطوطاليس فعدَّه بأجر، يعلِّم كان أرسطبس أن التقديرات هذه إىل أضفنا فإذا
باملذهب كتابه يف أرسطوطاليس يُْعنَى أن يف الرس اإلجمال عىل عرفنا ُفْسطائيني؛ السُّ من

صاحبه. دون
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يف فناقش كفيلسوف، أرسطبس يقدِّر كان أرسطو أنَّ عىل داللة أوضح يدل وهذا
يهمل أن يف السبب لتعليل يكفي التقديرات هذه مجمل أن وأظن اسمه، وترك مذهبه

العظيم. القوريني ذكر األول املعلِّم
ذكرها يف فنميض أرسطبس، مذهب أرسطوطاليس فيها ناقش التي الوجوه أما

البحث. يف عمدة — قلتها عىل — يدينا بني التي املصادر من متخذين
يجب وال املرجحات من كثري تؤيدها حقيقة إىل أنبه أن أرى هذا يف نميض أن وقبل
صورة أبسط يف ناقش أرسطوطاليس أن هي الحقيقة وهذه الباحث، ذهن عن تغيب أن
اللذة بأنَّ أرسطبس فيها قال التي الناحية نقد أنه والواقع أرسطبس، مذهب البست
عىل الحصول إىل آن كل ويف دائًما تتجه أن يجب اإلنسان غاية وأن األسمى، الخري هي
نقدها التي هي الناحية هذه أنَّ يف ريبة وال استطاعته، تصل ما وجهد منها، قسط أكرب
كله هذا بعد وهي أفالطوُن، بعُد من نقدها التي الناحية بعينها وهي سقراُط، قبُل من

البدائية. املذهب صورة
مجمًال، ا عامٍّ كان سقراط نقد فإنَّ نعيَها، أن يجب أخرى ظاهرة هنالك أنَّ عىل
من مختلفة نواحَي تناول كما عديدة، كتب بني مفرًقا فظهر نتًفا، كان أفالطون ونقد
والغموض، والبيان والضعف، القوة من حاالت عليه تناوبت ولذا أرسطبس، مذهب
إىل يكون ما أقرب فكان أرسطوطاليس نقد أما أخرى، وسقوطها مرة الحجة ونهوض
النواحي تناول أنَّه من الرغم عىل العميقة، األكاديمية الروح عليها استولت التي النقود
نحو املذهب تدرج يتبع كان التدرج هذا أنَّ يف مطلًقا شك وال املذهب، من البدائية األولية
أرسطوطاليس، عرص بعد نضج إنما املذهب أن يف مطلًقا أشتبه ال أنِّي كما النضوج،

أرسطبس. موت وبعد
ه ُوجِّ إذا الكمال إىل أقرب يكون إنما والعلمية الفلسفية املذاهب نقد أنَّ أعتقد لهذا
أدبيَّة أم علمية أم كانت فلسفيًَّة — املذاهب وأن الصور، أنضج تالبسها أن بعد إليهما

التاريخ. شأن ذلك يف شأنها وحني، حني بني فيها النظر يعاد أن يجب —
هذه كل املعرفة، أفق واتساع املبتكرات ونشوء العقليَّة، االتِّجاهات ر تطوُّ بأنَّ ذلك
رواد أنَّ هذا إىل زد القديمة، املذاهب من الغامضة النواحي فهم عىل أقدر تجعلنا وسائل
الوجل الخائف يرى ما إال منها يرون ال وهم تماًما، الحقائق تبنيُّ عن ون يُْحَرصُ الفكر
ر تصوِّ أن ولك األفق، نهاية يف تتصارع وأشباح خياالت له ترتاءى فقد موحشة، مفازة يف
ويتبنيَّ الخياالت، من الحقائق ليستخلص الرائد جهد يصل حد أي إىل هذا بعد لنفسك
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يخلص ال الرواد، يضعها التي املذاهب إىل ه يوجَّ الذي والنقد األشباح، من املادية األجسام
يكون وإذن وضعها، أول عند ذاتها املنقودة املذاهب منها تسلم لن التي الشوائب من
ضعف إىل — األمر أكثر يف — راجًعا واضطراب؛ ضعف من الناشئة املذاهب نقد يف ما

ذاتها. املنقودة املذاهب عنارص
وبني األخالقي، أرسطوطاليس مذهب بني العالقة نستخلصحقيقة أن أردنا إذا ا أمَّ
واآلرصة العالقة تثبت التي الوجوه ذكر يف نميض أن علينا فواجب أرسطبس فلسفة
من يتصل ما أخص األول املعلم عن ننقل وأن أرسطوطاليس، أخالقيات يف بينهما
دعت كلَّما بينهما املوازنة يف ونستطرد القوريني، الفيلسوف بمذهب األخالقية فلسفته
«األخالق كتاب عن نقًال أرسطوطاليس، عند السعادة بمعقول ولنبدأ ذلك، إىل الرضورة
جزء الرابع الباب عن باشا، السيد لطفي أحمد الكبري أستاذنا ترجمة نيقوماخس»، إىل

ص١٨٩–١٩٥. أول،
العمل، باختالف يختلف الخري بأنَّ فقال الخري، هو ما ببيان أرسطوطاليس بدأ
يف الخري كان فإن العسكرية، الفنون يف غريه الطب يف فهو الفنون، الختالف وتبًعا
وهو العمارة، فن البيت يف فهو الظفر، هو العسكرية الحركات ويف الصحة، هو الطب
هذه أجل ومن تبتغى، التي الغاية عن عبارة هو فالخري إذن آخر؛ فن يف آخر غرض
تتجه غاية إنسان ولكل إليها. تؤدي التي األشياء ُكلَّ باستمرار اإلنسان يعمل الغاية
عدة وجدت فإذا يتعاطاه، أن اإلنسان يستطيع الذي الخري هي الغاية وهذه أعماله، إليها
أكثر أنَّ عىل الحياة، يف عديدة غايات لإلنسان «إنَّ يقول: ثم الخري، هو فمجموعها غايات
ونهائي، كامل األعىل الخري أن حني عىل بأعيانها، نهائية وال كاملة ليست الغايات هذه
من تتقارب غايات عدَّة ُوجدت وإذا عنه، نبحث الذي الخري هو النهائي الكامل والخري

األسمى.» الخري هو بينها من نهائية األشد فإنَّ ونهائيتها، كمالها حيث
غريه، أجل من يُطلب الذي الخري ا أمَّ وحده، لذاته يُطلب الذي هو النهائي «الخري
الخري الكامل، الخري هو ذاته، ألجل عنه يبحث الذي الخري يكون وبهذا كذلك، فليس

سواه.» يشء أجل من وليس لذاته مطلوبًا يكون لذلك وهو التام، الخري النهائي،
أرسطوطاليس؛ عند السعادة خاصيَّة هو رشحناه، ما عىل األسمى الخري ية خاصِّ «إنَّ
واللذَّة، التشاريف اإلنسان طلب فإذا ويبحث، اإلنسان يعمل دائًما، وألجلها أجلها فمن
كل عن النظر برصف املزايا هذه يبغى إنما فإنه كان، شكل أي عىل والفضيلة، والعلم
وسائل هذه أن باعتبار السعادة أجل من أيًضا فيها يرغب ذلك مع ولكنَّه أخرى، نتيجة
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يبغي أنَّه إنسان ر يتصوَّ قد أنه حني يف ذلك ونهائية، كاملة هي التي السعادة تحقق
لذاتها، فيها يرغب وسائل إذن املزايا فهذه املزايا، هذه إىل املوصلة باعتبارها السعادة

السعادة.» هو أسمى غرض إىل طريًقا لتكون
الخري أي الكامل؛ الخري إىل نسنده الذي االستقالل معنى ن تتضمَّ النتيجة «هذه
كل عن سيستقل األعىل الخري هذا أنَّ يعتقد أرسطوطاليس أنَّ الواضح ومن األعىل،
بل وحده، العزلة حياة يحيا الذي اإلنسان استقالل باالستقالل يعني ال ولكنَّه يشء،
ومواطنيه، ألصدقائه العموم، وعىل وزوجه، وأوالده ألهله يحبها الذي اإلنسان أيًضا يعني
عند التزامه معرفة يلزم املقياس وهذا سياسيٍّا، اجتماعيٍّا كائنًا بطبعه اإلنسان دام ما

أرسطوطاليس.»
اإلنسان يرغب أن الطبيعي من كان األعىل الخري أي الخريات؛ أكرب السعادة كانت «ملا

جالء.» أكثر هو بما طبعها معرفة يف
الخاص العمل هو بما العلم هي إنَّما السعادة، عىل للحصول األكيدة الوسيلة «إنَّ
عىل يجب خاص، عمل ثمة كان إذا الخاّص عمله يف الخري يجد إنما واإلنسان باإلنسان،
البدن؛ أجزاء من جزء كل العموم وعىل والرجل، واليد العني أن وكما يتمه، أن اإلنسان

لإلنسان؟» املشخصة الوظيفة تكون أن عىس ما ولكن خاصة، وظيفة يؤدي
ولكن النباتات، مع حتى اإلنسان فيها يشرتك ة، عامَّ وظيفة تلك اإلنسان، يعيش «أن
إذن الحية؛ املوجودات من يشء مع فيها يشرتك ال التي اإلنسان بحياة يتعلَّق هنا البحث
الحساسية، حياة تأتي هذا أثر وعىل والنمو، التغذية يف البحث حد من يخرج أن يجب

أخر.» أحياء فيها تشرتك الحياة هذه ولكن
جزءان العاقل الكائن يف ولكْن بالعقل، املوصوف للكائن العمل حياة إذن «يبقى
حائز هو الذي والجزء العقل، يطيع أن عن يزيد ال الذي الجزء بينهما، التمييز يجب
النفس فعل هي باإلنسان الخاصة الوظيفة تكون وإذن الفكر، يف به وينتفع للعقل
هذا كان وإذا العقل، بدون يتمَّ أن يمكن ال الذي النفس فعل األقل عىل أو للعقل، مطابًقا
من الحياة هو — العموم وجه عىل — لإلنسان الخاصَّ العمل بأنَّ نسلم أن أمكننا ا؛ حقٍّ
العقل.» يصاحبها أفعال واستمرار النفس فاعلية هي الخاصة الحياة هذه وأن ما، نوع
لكن وبانتظام، حسنًا تتم الراقي اإلنسان يف الوظائف هذه بأنَّ نسلم أن «يمكننا
الخري أنَّ والنتيجة اليشء، بهذا الخاصة للفضيلة تبًعا يختلف يشء كل يف والكمال الخري
فضائل عدة يوجد كان فإذا الفضيلة ها تسريِّ التي النفس فاعليَّة هو باإلنسان الخاّص

وأكملهن.» بأرفعهن املسرية فالفاعلية
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عىل النفس، فاعلية هو ينشده أن باإلنسان يجدر الذي األعىل الخري يكون «وإذن
الفاعلية تتبع أن وجب الفضائل تعدَّدت فإذا بالفضيلة، مقودة الفاعلية هذه تكون أن

أرسطوطاليس.» عند السعادة معنى يتكون هذا ومن الفضائل، هذه أرفع
فيقول: أرسطبس عىل خفيٍّ طرف من أرسطوطاليس يرد وهنا

بأرسها؛ تامة حياة طوال تحقق أن يجب الرشوط هذه أن أيًضا هذا عىل زد
يمكن فال واحد، صحو يوم وال هي ال الربيع، عىل تدل ال واحدة خطافة ألنَّ
لجعل يكفي السعادة؛ من زمن بعض وال بل واحد، سعادة يوم «إن يقال: أن

محظوًظا.» سعيًدا اإلنسان

ومعقولها السعادة يف مذهبه قال بما يقرِّر إنما أرسطوطاليس أنَّ يشء أوَّل ويظهر
ويستقرئ املذاهب، بني املوازنة يف يستطرد أن يريد الذي الباحث ولكن عنده، املجمل
لحظة يشكُّ ال النهائية، األغراض من أجزاؤها إليه ترمي ما حقيقة السطور بني من
القاعدة نقض إىل والنظري العلمي جهده مجموع يوجه إنَّما أرسطوطاليس أنَّ يف واحدة
— قبل من قلنا كما — والواقع األخالقي، القورينيني مذهب عليها يقوم التي الطبيعية
علمي. منه أكثر وصفي فمذهبه والغايات، والنهايات العليا امُلثل ينشد أرسطوطاليس أن
بأن يقيض ثم مثالية، رشوًطا للسعادة يشرتط وهو وصفنا، كما يكون ال وكيف
يحيا أن إنسان استطاع فلو بأرسها، تامة حياة طوال تتحقق أن يجب الرشوط هذه
رشًطا يراعي أن واحدة برهة عليه وتعذر — أرسطوطاليس يبغيها كما — سعيدة حياة

السعداء. حظرية من عنده خرج رشائطها، من
وما عليه، تدل ال واحدة خطافة إنَّ ويقول: بالربيع، للسعادة يمثل أنه هذا إىل أضف
بأن يقول فأرسطوطاليس أرسطبس، عند الساعة لذَّة إال أرسطوطاليس عند «الخطافة»
وتسطع خطاطيفه، َجوِّه يف تسبح صحًوا، ربيًعا تكون أن يجب عنده السعيدة الحياة
عنده واحدة خطافة فإن ذلك، خالف عىل فاألمر أرسطبس عند أما الدوام، عىل شمسه
يده، من تفلت الربيع خطافة يرتك أال الحكيم للرجل فينبغي الربيع، من جزء عىل تدل
خطاطيف من ممكن عدد أكرب يقتنص أن عىل حياته طوال يعمل أن له ينبغي بل
يسعد ال التي األيام عدد عىل باالقتناص فيها يسعد التي األيام عدد زاد إذا حتى الرَّبيع،
آالمها.» عىل لذاتها رَجحت حياة حييت «إني يقول: أن ذلك بعد استطاع بخطافة؛ فيها
ما بقدر اإلمكان من املذهب هذا يف أنَّ شك وال أرسطبس، عند السعادة معقول هو وهذا

االستحالة. من أرسطوطاليس مذهب يف
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عىل األخالق؛ مفهوم كل ويعلق بل السعادة يعلق أرسطوطاليس أنَّ هذا إىل زد
ها تسريِّ التي النفس فاعلية هي وما الخري؟ هو وما الفضيلة؟ هي فما مجهوالت،
هما: اإلنسانية، النفس يف ثابتني شيئني إىل تعود إنما أرسطبس عند هذه كل الفضيلة؟

املعرفة. نظرية يف الحس» و«إدراك األخالق، نظرية يف «الحس»
حاالتهما، ل ليفصِّ والفضيلة السعادة يف ذكرناه الذي بعد أرسطوطاليس يتكلم
إىل ذلك خالل يف يعمد ثم فيهما، العقلية النزعات رضوب ويصف مراتبهما، ويصنف
األخالقي»، و«االستعداد النفس» و«عنارص «الخريات» هي: عيَّنها، أشياء ثالثة يف الكالم

البحث. من إليه نقصد ما إىل تؤدي مذهبه من نتف نقل يف فلنْمِض
يقسم ص١٩٨-١٩٩، ج١، نيقوماخس» إىل «األخالق كتاب من السادس الباب يف
البدن، وخريات النفس، وخريات خارجية، خريات أنواع: ثالثة الخريات أرسطوطاليس
خريات.» األفضل وعىل األخص عىل نسميها التي هي النفس خريات «إنَّ يقول: أنه غري

يقول: ثم

وما ويفلح، حسنة سرية يسري الذي باإلنسان عادة يلتبس السعيد اإلنسان إن
والصالح. الفالح من رضب هو بالسعادة إذًا ى يسمَّ

مجتمعة أنها يظهر السعادة لتكوين عادة املطلوبة األركان جميع حينئذ
أولئك وعند الفضيلة، من هي السعادة هؤالء عند ألن لها؛ يناه وفَّ الذي الحد يف
مجتمًعا، ذلك كل هي آخرين وعند الحكمة، هي البعض وعند ، التبرصُّ من هي
ومنهم اللذة، من مجرًدا ليس األقل عىل أو اللذة، إليه يضم ذلك من يشء أو
هذا السعة من تبلغ قد التي — الدائرة هذه يف يدخلوا أن يريدون آخرون

الخارجية. الخريات وفرة — املبلغ

ما الثاني الباب أول جزء ص١٧٨-١٧٩ نيقوماخس» إىل «األخالق كتاب يف وجاء
ييل:

ومن الخري من معنى له اإلنسان يتخذ أن ا تامٍّ ً خطأ — رأينا عىل — ليس
العامية فالطبائع نفسه، هو يعيشها التي العيشة من يلقى بما السعادة،
يف العيشة إال تحب ال هي هذا أجل ومن اللذَّة، يف السعادة أنَّ ترى الغليظة
من صنوف ثالثة إال يوجد ال أنه الحقيقة يف ذلك املادي، االستمتاع رضوب
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عليها تكلمنا التي العيشة هذه أوَّلها تمييزها، الخصوص عىل يمكن املعيشة
العقلية. أو التأملية العيشة وأخريًا العمومية، أو السياسية العيشة ثم آنًفا،

يختارون عبيد الحقيقة عىل هم — يظهر ما عىل — الناس أكثر وإنَّ
ويربِّر الحق، بعض ذلك يف يعطيهم ما وأن البهائم، عيشة ذوقهم بمحض
ال السلطان لهم الذين أولئك من األكرب العدد أنَّ هو يظهر؛ فيما فعلهم لهم

اإلفراطات. إىل أنفسهم يسلِّموا أن يف إال به ينتفعون
املجد؛ يف السعادة تضع ا حقٍّ النشيطة املمتازة العقوُل ذلك، من الضد عىل
السعادة أنَّ غري السياسية للحياة العادي الغرض هو الغالب يف هذا ألن
يزمع التي تلك من متانة وأقل سطحية أكثر هي النحو، هذا عىل مفهومة

هنا. عنها البحث
أن من أكثر يوزعونها، الذين أولئك ملك أنها يظهر والتشاريف املجد فإنَّ
وال محض، شخيص يشء هو نعلنه كما الخري أن حني يف يتقبَّلها، للذي تكون
عىل وأزيد عليه، حاصل هو الذي الرجل عن نَْزُعُه الصعوبة بغاية إال يمكن
نفسه هو ليتثبت إال املجد يطلب ال أنه عليه يظهر ال الغالب يف اإلنسان أنَّ هذا

ا.ه. الخاصة. فضيلته من يتخذه الذي «املعنى» من

أرسطوطاليس يقسمه الذي التقسيم ذلك إال هنا العبارة هذه نذكر أن عىل حمَلنا وما
عيشة أولها: العيشة: من صنوف ثالثة إال يوجد ال بأنه قوله ألنَّ العيشة؛ لرضوب
وثالثها: العمومية، أو السياسية العيشة وثانيهما: املادية، امللذات برضوب االستمتاع
لرضوب وضعه الذي أرسطبس بتقسيم وآرصة عالقة لها العقلية، أو التأملية العيشة

اللذة.
الخريات يف أرسطوطاليس بها قال تقاسيم بني املقابلة إىل ذلك بعد سنعود أننا عىل
فيها نُدخل أن ْ نشأ ولم للذة، أرسطبس تقسيم وبني الخلقي، واالستعداد النفس وعنارص

ذلك. إىل هنا باإلشارة اكتفاء املعيشة؛ لرضوب أرسطوطاليس تقسيم

«نظرية عنوان تحت وقع نيقوماخس» إىل «األخالق كتاب يف أودكسس عن ورد ما كل
باملدح، ال باالحرتام أوىل السعادة أن يف كالم هذا ويسبق اللذة»، عىل البديعة أودكسس
كتاب يف جاء ما وإليك وتبعي، إضايف دائًما هو مدحها يمكن التي األشياء طبيعة وأنَّ
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العارش: الباب من ج١ ص٢١٧-٢١٨، أرسطوطاليس

ينطبق ال أنه الجيل فمن املدح عليها ينطبق التي األشياء هي هذه كانت إذا
املدح، من وأحسن أكرب يشء ينبغي هذه، حقِّ ففي األكمل، األشياء عىل البتة
بسعادة نعجب أننا كما وبركتهم، اآللهة بسعادة نعجب أننا هو ذلك ودليل
بالنسبة نصنع وكذلك اآللهة، إىل أقرب أظهرنا بني هم الذين الناس أولئك
بل العدل، عىل يثني كما السعادة عىل يثني أن يف يفكِّر أحد وال للخريات،

واألحسن. األقدس باليشء يعجب كما بها يعجب
يثني ال أنه وبمالحظة اللذة، إيثاره ليربر إيضاحه أودكسس أجاد ما وهذا
من يستنتج أن يستطيع أنه أودكسس يظن كان خري، اللذة أنَّ ولو اللذة، عىل
الشأن هو كما عليها، الثناء يمكن التي األشياء هذه فوق هي اللذة أنَّ ذلك
ما كل إليهما يرجع اللتان العلييان الغايتان هما اللذين والكمال، هللا حق يف

عداهما.

إذا فإنَّك أرسطوطاليس، من الحديث العلم مناهج إىل أقرب أرسطبس أنَّ نجد كذلك
مشاعر «تأصل يف كتبنا ما واستوعبت املؤلف هذا من الخامس) (الفصل إىل رجعت
املذهب بعضرجال مذهب وباألحرى أرسطبس، مذهب أن تجد پافلوف» ومذهب الغريية
عن عبارة ننقل لذلك الغرائز. ل تحوُّ يف الحديثة العلمية األوضاع قارب قد القوريني،
األول الباب ج١، ص٢٢٥-٢٢٦، يف قال للموازنة، أساًسا نتخذها أرسطوطاليس «أخالق»

الثاني: الكتاب من

العقلية فالفضيلة أخالقي، واآلخر عقيل أحدهما نوعني: عىل الفضيلة أنَّ ملا
بها أن يجيء هنا ومن ونموُّها. أصلها يُسند إليه تعليم من دائًما تنتج تكاد
األخص عىل تتولد فإنها األخالقية الفضيلة ا وأمَّ والزمان، التجربة إىل حاجة
اسمه األدب اتخذ خفيف، بتغيري عينها الشيم كلمة ومن والشيم، العادة من

به. املسمى

كلتاهما األخالقية والفضيلة العقلية الفضيلة أن أرسطوطاليس عبارات من واملتبادر
والزمان التجربة وهما: قليًال، إال اإلنسان طبيعة عن خارجني عنرصين إىل تحتاجان
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نقول ال وأن نحتاط ال أن لنا لجاز «الشيم» ذكر أنه ولوال للثانية. والشيم والعادة لألوىل،
قليًال. إال

أنَّ نجد فإننا الخامس) (الفصل أنِّْقريز الفيلسوف عن كتبناه ما إىل رجعنا إذا أما
مشاعر أن مجملها صحيحة، (سيكولوجية) نفسية حقيقة إىل وصل قد الفيلسوف هذا
وأن بها، خاصة مستقلة قوة — تدرًجا — تحرز وأصولها مصادرها كانت مهما الغريية
أنِّْقريز كالم أن ذكرت وقد اللذة، مع تتزن لم ولو حتى القوة بتلك تحتفظ املشاعر هذه
أدخله الذي النفيس املذهب وهو املتحولة، العكسية األفعال لحقيقة رائًعا تفسريًا يتضمن

وتجاريبه. ببحوثه العلم حيز يف الرويس، پافلوف
فكرة تشابه «الفضيلة» يف فكرة له عنَّت قد كانت إذا أرسطوطاليس أنَّ يف شكَّ وال
«أشياء أن يعتقد ولكنه قاطًعا، ثبوتًا الفضيلة يف رأيه لثبَت الغريية» «مشاعر يف أنِّْقريز
أغيار تصري أن العادة بفعل يمكن ال رضورة — الغرائز» «أشياء بها ويقصد — الطبع»

ييل: ما عنه نقلناها التي العبارات عىل تعقيبًا فقال كائنة، هي ما

األخالقية الفضائل من واحدة توجد ال أنه بوضوح ليبنيِّ هذا، من أزيد يلزم ال
أغيار تصري أن العادة، بفعل يمكن ال الطبع أشياء إنَّ بالطبع، فينا حاصلة
يأخذ أن يمكن ال أسفل إىل يهوي الذي الحجر ذلك مثال كائنة، هي ما
العادة، هذه عىل طبع ملا مرَّة، مليون تصعيده املرء حاول ولو الصعود، عادة
يفقد أن يمكن واحد جسم يوجد وال أسفل، إىل تتجه أن كذلك يمكن ال والنار

مخالفة. عادة ليتخذ الطبيعة من تلقاها التي خاصيته
ضد كذلك فينا وليست وحده، الطبع بفعل فينا ليست فالفضائل حينئذ
ا.ه. فينا. تنميها العادة وإن لها، قابلني جعلنا قد الطبع ولكن الطبع، إرادة

مآخذ: فيها أن وجدنا العبارة هذه يف لنا تأمَّ وإذا
فقال: اإلنسان، ومنها األحياء صفات عىل الجوامد طبيعة قاَس أرسطوطاليس أنَّ األول:
األحياء أن حني يف الصعود، عادة يأخذ أن يمكن ال أسفل، إىل يهوي الذي الحجر إنَّ
غري وكيوًفا خصائص لها وجعل حية جعلها الجوامد ماهية عىل زائدة أشياء فيها

تلك.
فينا ليست كذلك وإنها وحده، الطبع بفعل فينا ليست الفضائل إن يقول: أنه الثاني:
حكم عن تخرج ال الرذائل بأن القول يستتبع هذا قوله أن عىل الطبع، إرادة ضد
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الفضائل تقبل بيضاء، نقية صفحة أصله يف الطبع إن يقول أن بهذا أراد فكأنه ذلك،
عالم عليه يقرُّه ال املذهب وهذا وحدها، العادة بحكم فينا تنمو هذه وأن والرذائل،
من األقل عىل أو الوراثة من ثابتة آثار وفيه يُولد الطبع ألنَّ النفس؛ علماء من واحد
يف األصيل الطبع هذا تستخدم نفسها الطبيعة وأنَّ األلم، من والفرار اللذة إىل امليل
الوصول لها يكفل بما فيها واالحتكام املخلوقات، تسيري يف أداتها ليكون العليا األحياء

الجربية. النواميس إليها ترمي التي النتائج إىل
غري واسع قول وتتمها الفضائل تنمي التي هي وحدها العادة بأنَّ القول أنَّ الثالث:
كان ولو منه، املدرك املعنى ناحية من وال اللفظي، االصطالح ناحية من ال محدود،
أبلغ تكون أن وامَلثالت امُلثل لكفت أرسطوطاليس، يقول ما بقدر األثر من للعادة
بأرقى ينتفعون ال األكثرين أن نرى ولكنا النفوس، يف الفضائل غرس يف أثًرا األشياء

نفسه. أرسطوطاليس يقول كما املثالت بأقىس يزدجرون يكادون وال املثل
من الثالث الباب (ج١ نيقوماخس» إىل «األخالق كتابه يف أرسطوطاليس تكلم
وال واأللم» «اللذة يف برأيه تتعلق مسألة عرشة إحدى يف ص٢٣٣–٢٣٦) الثاني الكتاب
غرضنا إىل لنصل مراميها، وبيان نقدها، يف ونستطرد املسائل هذه نذكر أن من لنا بد

قال: البحث من

بأفعالنا يقرتن أحدهما واأللم»، «اللذة هي لها، نحصِّ التي للمَلكات ظاهرة عالقة (١)
هو نفسه، االمتناع لهذا ويرتاح الجسم، لذات عن يمتنع الذي اإلنسان إن ويعُقبها،
واإلنسان االعتدال، عدم من يشء عنده بأسف، إال يحتمله ال الذي وذلك (عفيف)، معتدل
شجاع، إنسان هو فيها؛ يضطرب ال األقل عىل أو لذلك، ويرتاح األخطار يقتحم الذي
باآلالم تتعلق األخالقية، الفضيلة بأنَّ الواقع يف ذلك جبان، هو فيها يضطرب والذي
يمنعنا الذي هو األلم وخوف الرش، إىل يدفعنا الذي هو اللذة طلب أن دام ما واللذات،

ا.ه. الخري. فعل من
تتعلَّقان ظاهرتان واأللم» «اللذة أنَّ يعتقد أرسطوطاليس أنَّ بديٍّا هذا من ويتبني
قد التي امللكات من أي لها؛ نحصِّ التي امللكات من إنهما قوله بدليل التطبع، من بناحية
تناقض القضية وهذه آخر، حينًا األثر هذا إحداث عن وتتعطل حينًا، أثًرا فينا تُحدث
من ليسا أرسطبس عند واأللم فاللذة مذهبه، أرسطبس عليه يقيم الذي األسايس املبدأ
تدمغ فهي نفسه، الطبع جوهر من هي بل الطبع، إىل باإلضافة فينا تحصل التي امللكات

بمقتضياتها. السلوك وتوجه بطابعها األخالق
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كالشجاعة الطبع إىل باإلضافة تحصل التي األشياء من ليست أرسطبس عند فهي
قد والجبن فالشجاعة نفسه؛ الطبع جوهر من هي بل أرسطوطاليس، يقول كما والجبن،
الظاهرتني، إحدى فتُمحى فحسب، جبانًا أو فحسب شجاًعا املرء فيكون أحدهما، يتعطل
تتناوبان نفسه الطبع جوهر فمن واأللم اللذة أما السلوك، توجيه يف أثر لها يكون وال
أثره، يزول أن يمكن ال الطبع من جزء فاللذة إحداهما، تمحى وال النفس، يف التأثري
املرانة وتكون الطبع، إىل باإلضافة فينا تتولد التي الظاهرات من الضد؛ عىل األلم وكذلك

ذلك. إىل وما والبخل، والكرم والجبن كالشجاعة فيها، سببًا البيئة أو
ومعنى واللذات.» باآلالم تتعلق األخالقية الفضيلة «إنَّ أرسطوطاليس: يقول لهذا
الخري، فعل من يمنعنا الذي هو األلم وخوف الرش، إىل يدفعنا اللذة طلب أنَّ عنده، هذا
إىل تدفعنا التي هي اللذة كانت فإذا أرسطوطاليس، عن القولة هذه تصدر أن وعجيب
واأللم، للذة مجال من يبَق لم فكأنه الخري، فعل من يمنعنا الذي هو األلم وخوف الرش،
كل واأللم اللذة عن أرسطوطاليس ينفي وبذلك القول. إطالق عىل حسنًا، أثًرا فينا ليؤثرا
سلوك يف جلية بيِّنة نجدها التي اآلثار تلك الرفيعة، اآلثار من عنهما يصدر أن يحتمل ما
أبيقور مثاليات ويف للدنيويات، الشديد واحتقاره استعالئه ويف وشخصيته أرسطبس

األخرى. اللذائذ كل فوق العقلية اللذة تضع التي
أرسطوطاليس: يقول أن عجبك ليزداد إنك بل هذا، عند العجب بك يقف وال

نضع بحيث نوجه أن — أفالطون بحق يقول كما — األوىل الطفولة منذ «ينبغي (٢)
الطيبة.» الرتبية تنحرص هذا ويف فيها، نضعها أن ينبغي التي األشياء يف وآالمنا مرساتنا
إىل واآلالم «املرسات توجيه فإن إليه، ذهبت ما تؤيد أخرى شواهد القولة هذه ويف
«اللذة بأن يقول أن يريد أرسطوطاليس بأن يُشعر فيها» نضعها أن ينبغي التي األشياء
من ال الجواهر من هو اآلثار «يقبل» الذي واليشء والبيئة، املرانة أثر يتقبالن واأللم»
األوىل الفقرة يف يقول كما نحصلها التي امللكات من واأللم» «اللذَّة تكون ال وإذن األعراض،
عن ينزع أرسطوطاليس فكأنَّ الطبع، جوهر من القول هذا من يؤخذ ما عىل تكون بل
وتضطره الطبع، ظواهر من واأللم اللذة بأن القول إىل األوىل تَْضَطرُّه نزعتني، قصد غري
أن الصعب من كان ولهذا نفسه، الطبع جوهر من بأنهما تضمينًا اإلشارة إىل الثانية
كما أرسطوطاليس، بها يقول التي الهيدونية الفكرة حقيقة األكمل الوجه عىل تدرك
يف يتكلم عندما إال اللَّهم أرسطبس، مذهب من يقبل وماذا يرفض ماذا تعرف أن يتعذر
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أي الرفيعة؛ واللذات الغليظة اللذات بني كاملوازنة التباًسا، تحتمل ال التي البينة األشياء
العقل. ولذات البدن لذات

من واأللم» «اللذة بأن ح يرصِّ يكاد أرسطوطاليس أنَّ نراه الذي الرأي هذا ويؤيد
يقول: إذ اآلتية عبارته يف وذلك امللكات، من ال الطبع، جوهر

ميل وال عمل فال وامليول، باألفعال إال البتة تظهر ال الفضائل فإن ذلك، «وفوق (٣)
بآالمنا فقط تتعلق الفضيلة أن عىل جديد دليل هو وهذا األلم، وإما اللذة إما نتيجة إال

إلخ.» … ولذاتنا
«باللَّذة الظواهر هذه تعلَّقت فإذا بجوهر، تتعلَّق ظواهر وامليول األفعال بأنَّ ذلك
من ال الطبع جوهر من — واأللم اللذة أي — إنَّهما نقول أن إال يسعنا لم واأللم»
«إنَّ هنا: يقول كما — أرسطوطاليس قال إذا منَّا بهذا اقتناًعا أكثر نكون ولن امللكات،
وال تلميًحا ال رصاحة يقول أن يريد بذلك فكأنه ولذائذنا.» بآالمنا فقط تتعلق الفضيلة
أرسطبس إىل أقرب هنا وهو واأللم، اللذة هو بجوهر يتعلَّق عرض الفضيلة إنَّ تضمينًا،
أودكسس من أرسطبس إىل أقرب هذا قوله يف كان وربما أفالطون، ومن سقراط من

نفسه. املتقشف الهيدوني
ذلك: بعد أرسطوطاليس ويقول

العقوبات هذه أحيانًا، أفعالنا تتبع التي العقوبات به تشهد ما هو أيًضا «وهذا (٤)
باألضداد.» إال الطبيعي؛ األمور مجرى ويف عادة تفعل ال والعالجات عالجات، ما بوجه هي
املدارس يف التالميذ عىل تُفرض التي العقوبات إنَّ يقول أرسطبس أن نذكر ولقد
أنَّ من أرسطوطاليس، به قاله ا ممَّ يقرب بما قال أنَّه أيًضا نذكر ولقد للنظر، موِجب أمر
العالجات أن يعتقد أرسطبس أن ثالثة مرة نذكر ولقد عالجات، ما بوجه هي العقوبات
الرضا، تكسبنا أفعال عليها يرتتب قد فاللذائذ باألضداد، إال — تؤثر أي — تفعل ال
آخر، حينًا الضمري وحساب القلق تكسبنا أفعال عليها يرتتب وقد حينًا، البال وراحة
الشدة منتهى وبالغة حينًا، الرضا ملنتهى موجبة نتائج عليها يرتتب قد اآلالم، وكذلك
بأن ذلك تفاصيله، ومن القوريني املذهب ُمْجمل من نستخلصه وهذا آخر، حينًا والعنف
األخالق يف الباقي أثرها ترتك أن من بد ال نفسية عالجات إال هي ما املتضادة النتائج هذه

والسلوك.
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القورينيني، من أخرى مرة األخالقي مذهبه يف اقرتب قد أرسطوطاليس أنَّ نجد وهنا
تسليًما املبدأ بهذا سلَّم إنه بل أفالطون، كان ومما سقراط كان مما إليهم أدنى فكان
ثم القوريني، املذهب أقطاب من وهو نفسه، أنِّْقريز من إليهم أقرب فكان احتياط، بغري

يقول:
للنفس ملكة كل أن وهو آنًفا، قلناه ما — ذلك عىل زيادة — نكرر أن «يمكننا (٥)
بالطبع تصريها التي باألشياء إال تتعلق وال باألشياء، عالقة ذات الحقيقي بطبعها هي
أحدهما اإلنسان طلب متى األلم أو باللذة إال تفسد ال النفس ملكات وأن أقبح، أو أحسن
لهما يحصِّ فيه الذي للظرف تقدير غري ومن — له ينبغي ال أنَّه حني يف اآلخر، من فرَّ أو
املجانسة األخرى الخطيئات من كثري ارتكاب — تحصيلها ينبغي بها التي للطريقة وال
النفس حاالت بأنها الفضائل يحددوا أن استطاعوا ولهذا تصورها، العقل عىل يسهل التي
عىل وارد ألنه ا؛ حقٍّ ليس التعريف هذا ولكن ة، تامَّ راحة ويف التأثر من خالية هي التي
أو ينبغي» «بأنه فيقال إليه بعضرشوط بإضافة يُعن ولم ينبغي، مما أكثر مطلق وجه

ا.ه. بسهولة.» إدراكها يمكن أخرى وتعديالت ينبغي» «متى أو ينبغي» «ال
فهو والبحث، للنظر كثرية مواضع هذا أرسطوطاليس قول يف أن عندي شك وال
ال وأنها باألشياء، عالقة ذات الحقيقي بطبعها هي للنفس ملكة «كل بأن يسلم دام ما
أثر أنَّ استتباًعا يسلم أن وجب أقبح»؛ أو أحسن بالطبع تصريها التي باألشياء إال تتعلق
أن أم أحسن هو ما إىل امللكات تحول أن أثرها من أكان سواء امللكات، يف األشياء هذه
عىل باعثًا فيكون الحاصل الظرف بمقتىض يتكيف أن من بد ال أقبح؛ هو ما إىل تحولها

األلم. عىل باعثًا أو اللذة
وضعها التي املقدِّمة عىل ترتتب التي النتيجة هذه تصور يف مخطئًا أكن لم وإذا
قول أن أقرِّر أن يل جاز — استنتاجها يف ا محقٍّ إال أخالني وال — أرسطوطاليس
أحدهما اإلنسان طلب متى األلم أو باللذة إال تفسد ال النفس ملكات «بأن أرسطوطاليس
التي املحتومة النتيجة من الفرار مربر إال اللهمَّ مربر، من له ليس اآلخر»؛ من َفرَّ أو
دائًما تتكيف أن من بد ال باألشياء، النفس ملكات عالقة بأن القول وهي عليه، ترتتب

أمًلا. األخرى يف وتكون لذة، إحداهما يف فتكون صورتني، بإحدى
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كان إن وحدهما، واأللم باللذة إال تفسد ال النفس ملكات أن صحيح هل ولكن
أنَّ يُفيد إطالًقا، أرسطوطاليس يطلقه الذي الحكم هذا وهل إلفسادها؟ مجال هناك
إنكار القول هذا يف إن الفساد؟ إال النفس ملكات توجيه يف عليهما يرتتب ال واأللم اللذة
الطبع حقائق وعىل اإلنساني، الحس عىل القائمة وحقائقه القوريني املذهب لحقيقة كيل

والسلوك. األخالق يف ثابتة آثار من ينتجان وما البرشي،
تختلف أرسطوطاليس، مقررات عىل ترتتب التي املستبطنة النتائج بأن نقول وهنا
إىل بطبعها مفضية الهيدونية، يف عريقة جوهرها يف وهي مذهبه، ظاهر عن تماًما
يف األفعال هذه وأنَّ املختلفة، النفس أفعال عنه تصدر مبدأ واأللم» «اللذة بأنَّ التسليم

السلوك. نسميه ما تفصيلها ويف باألخالق، يه نسمِّ ما مجموعها
تلقح الذين الفالسفة أسماء ذكر عن الرتفع حب أرسطوطاليس عىل غلب ولقد
التي النفس حاالت بأنها الفضائل يحددوا أن استطاعوا «ولهذا فقال: بمذهبهم مذهبه

تامة.» راحة ويف التأثر من خالية فيها هي
ولكن بهذا، يقولوا لم القورينيني إن استطاعوا؟ الذين أولئك هم من تسأل: ولعلك

الهيدونية. يف ونظراؤهم املذهب، يف أنسباؤهم األبيقوريون، قاله
املذهبان يحتمل مما ألكثر التعبري يف توسع قد أرسطوطاليس أن إيلَّ يخيل والذي
يف يتكلم لم وأبيقور أرسطبس من كالٍّ فإن هذا، كالمه يف عينيه نصب يضعهما اللذان
اللذة إن أرسطبس: فقال الحياة، يف اإلنسان ينشده الذي «الخري» أنها عىل إال الفضيلة
إىل وال اإلفراط إىل ال لطيفة»، «حركة بأنها صورها «أْخرَي» وعرَّف كانت، مهما خري
التفريط وأما اللذة، يرجح ما األلم من يعقبها جامحة فلذة عنده اإلفراط أما التفريط،
اللذة تطلب ال إنها فقال: أبيقور، يفضلها التي هي السلبية الحالة وهذه سلبية، فحالة

األلم. من التحرر تطلب وإنما اللطيفة، الحركة تطلب وال الجامحة،
أرسطبس مذهب بني خلط قد أرسطوطاليس إن نقول: أن ذلك بعد لنا فهل
عندي األرجح صحيًحا؟ تمييًزا بينهما يميز لم إنه نقول: أن لنا هل أبيقور؟ ومذهب
فكره، وقود من عليهم ويحمي واحد، أتون يف هؤالء بكل يقذف كان أرسطوطاليس أن
مرة، أرسطبس وجه اللهب خالل من فيربز األحيان، بعض تضعف كانت ناره ولكن

السالم. فيقرآه أخرى أبيقور ووجه
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أرسطوطاليس بها رشح مسألة، عرشة إحدى من مسائل، خمس اآلن حتى فصلنا
فهم تجعل ألن كافية اآلن حتى فيها مضينا التي الرشوح أن عىل واأللم اللذة يف رأيه
ولهذا صحيًحا، فهًما فيه تكلمنا ما يفهم من عىل سهًال ونقدها الباقية الست املسائل
شيئًا يطبق أن أراد ما إذا للباحث، مرجًعا لتكون الباقية الست املسائل أنُْقل بأن أكتفي

قبًال: ذكرناه الذي الباب يف أرسطوطاليس قال عليها، السابق نقدنا من

اآلالم تلقاء أمرنا ف يرصِّ ما هي الفضيلة أنَّ مبدئيٍّا يقرِّر أن حينئذ «يجب (٦)
ذلك.» ضد التحقيق عىل هي والرذيلة يكون، ما أحسن سلوكنا يكون بحيث واللذات،

ثالثة توجد املتقدمة، البحوث جميع أيًضا، ذلك من بأجىل تُفهمنا مالحظة هاك (٧)
واملجتنبات واملالئم، والنافع الخري هي: فاملطلوبات تُجتنب، ثالثة وتوجد تُطلب أشياء
الرَّجل يعرف األشياء هذه جميع وتلقاء املالئم، وغري والضار الرش الثالثة: أضدادها
إال فيها يرتكب ال والرشير املستقيم، الطريق ويتبع حسنًا، سلوًكا يَْسلُك أْن الفاضل
لجميع عام إحساس بديٍّا هي ألنَّ باللَّذة؛ يتعلق ما الخصوص عىل منها ويرتكب خطايا،
واختيارنا إليثارنا املرتوكة األفعال جميع أثر عىل توجد فإنها ذلك وفوق الحية، الكائنات

اللذة.6 من ظاهًرا كاسيني يكونا أن يمكن واملنفعة، نفسه الخري أن دام ما الحر،
، نرتُّ نكاد ال فيها التي السن تلك منذ األوىل، طفوليتنا منذ أنه هذا إىل نضيف (٨)
وجدان من نتخلص أن ا جدٍّ صعبًا حينئذ يكون قد معنا، وشبَّت ما بوجه اللذة غذِّيت قد
هما األشخاص اعتبار يف واأللم اللذة أن حني ويف ألوانها، بجميع وتلون حياتنا يف تأصل

قليًال.» أو كثريًا تماًما، سلوكهم تنظم قاعدة
عىل تحمل أن يجب تيل، التي الدراسة هذه أن ا جدٍّ رضوريٍّا يجعل ما هو «هذا (٩)
أو يحسن كيف املرء يعلم أن بأفعالنا يتعلق فيما صغريًا شيئًا فليس اإلحساسني، هذين

التألم».7 أو التلذذ ييسء
يقول كما الغضب، قهر من أصعب أيًضا هو اللَّذة قهر إن آخر، «تنبيه (١٠)
أنَّه دام ما األصعب، هو ما عىل دائًما تطبيقها يؤثر والفضيلة الغنَى إذن هريقليطس؛
أن يف آخر سبب نفسه وهذا أوىف، جزاء الخري جزاء يكون أصعب، هي التي األمور يف
يُحسن الذي هذا ألنَّ واآلالم؛ اللذات بدرس كلتاهما تعنى أن يجب والسياسة الفضيلة

استعمالهما.» ييسء الذي هو والرشير ًا، َخريِّ يكون اإلحساسني هذين استعمال
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وأنها واآلالم، باللذات إال الحقيقة يف تشتغل ال الفضيلة أن أثبتنا قد إذن هذا «عىل (١١)
وأنها اتجاهها، تغري متى عينها األسباب بتلك تفسد وأنها تولدها، التي باألسباب تنمو
وصفناها التي املبادئ هي تلك تولدت، منها التي اإلحساسات هذه عىل وتتمرن تفعل

آنًفا.»

مذهب أصول من كثريًا أخذ أرسطوطاليس أن عىل يدلنا البحث يف والتعمق
اللذة، درجات يف القورينية النظرية طبق وأنه األخالقي، مذهبه يف وأدمجها أرسطبس،

مذهبه. مقومات من أشياء ثالثة عىل
«االستعداد ويف النفس» «عنارص ويف «الخريات» يف يتكلم عندما أرسطوطاليس فإنَّ
درجات من درجة يقابل منها قسم كل أقسام، ثالثة األشياء هذه من كالٍّ يقسم األخالقي»
أرسطوطاليس وضعها التي األقسام عن نبني أن بعد ذلك وسنرشح أرسطبس، عند اللذة

األشياء. لهذه
أنواع: ثالثة عىل أرسطوطاليس عند فالخريات

خارجية. خريات (أ)
النفس. خريات (ب)
البدن. خريات (جـ)

ثالثة: عنده النفس وعنارص

الشهوات. (أ)

الخواص. (ب)
العادات. (جـ)

درجات: ثالث عىل عنده األخالقي واالستعداد

إفراط. (أ)
فضيلة. (ب)
تفريط. (جـ)

114



ومقارنات نقود

فلسفة يف ورشوح (أبيقور الثالث الفصل يف قبل من كالمنا إىل رجعنا فإذا
االنفعاالت إليه تصل ما أدنى أرسطبس عند يؤدِّ لم اللذة اصطالح أنَّ رأينا أرسطبس،
قياس يف باألعىل وال باألدنى ليس حد عن عرب بل البعض، ذهب كما أبيقور، عند
عند تُعرف نفسية بنظرية النظرية هذه وضحنا ثم رصف، إيجابي طريق من االنفعاالت
يف قليل تحوير مع اآلتي بالبيان أرسطبس لنظرية ومثلنا الوعي، بنظرية النفس علماء

التفاصيل:

رأس موجة االنفعال

قاعدة ا$وجة

وسط ا$وجة

حد اللذة األعىل عند أبيقور =
إفراط

إفراط يف اللذة يعقبه ألم
مكروه عند أرسطبس

حالة اللذة ا$رغوب فيها =
حركة لطيفة عند أرسطبس

ال لذة وال ألم =
سلب عند أرسطبس

الحد الوسط من اللذة =
تفريط عند أبيقور

الحد األدنى: حالة سلبية
ينشدها أبيقور =

ال لذة وال ألم

أرسطبس، عند اللذة بدرجات ونقارنها أرسطوطاليس، أقسام رشح إىل نرجع وهنا
اللذة درجات من درجة يقابله أرسطوطاليس أقسام من قسم كل أنَّ نجد وسوف
عند اللذة درجات وبني أرسطوطاليس أقسام بني أن يف عندي شك وال أرسطبس، عند

اآلرصة. أكرب أرسطبس
اإلحصائيون يتبعها التي الطريقة عىل الفيلسوفني تقسيم بني املقارنة يف وسنميض
الخريات أن نعرف أن عىل وأجىل، أبنَْي ذلك ليكون بالرسوم، اإلحصائيات نسبة بيان يف
األخالقي واالستعداد «الطبع» هي النفس وعنارص «السعادة» هي أرسطوطاليس عند

«امللكات». هي
نورد بأن نكتفي بل البيان، هذا بعد األقسام هذه يف املناقشة نميضيف أن لنا وليس
التي القورينيني مبادئ درس من كل أن يف عندي شكَّ وال فيها، أرسطوطاليس أقوال

إثباتها. نريد التي الحقيقة منها يدرك أن يستطيع قبل من رشحناها
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أرسطبس
لذة جامحة = إفراط

أرسطو
خ/ات البدن = لذائذ غليظة

أرسطو
شهوات (غليظة)

أرسطو
إفراط = شهوات

فضيلة = خ/ات
نفسية

أرسطبس
لذة جامحة = إفراط

أرسطبس
لذة جامحة = إفراط

خ/ات خارجية = دنياحالة سلبية

حالة سلبية

تفريطحالة سلبية

موازنة االستعداد
الخلقي

عادات = تقاليد موروثة

الخ/ات

موازنة الخ/ات

موازنة عنارص النفس

خ/ات النفس

عنارص النفس

االستعداد الخلقي

خواص تقبل الفضائل

حركة لطيفة
= فضائل

حركة لطيفة
= فضائل

حركة لطيفة
= فضائل

يف الثاني الكتاب من الخامس الباب أول جزء ص٣٤٠ يف أرسطوطاليس قال
ييل: ما األخالق

وامللكات والخواص، االنفعاالت، أو الشهوات عنارص؛ ثالثة إال النفس يف ليس
األخالق. هذه من واحدة الفضيلة تكون أن فيلزم العادات، أو املكتسبة
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ييل: ما الثاني الكتاب من الثامن الباب ج١ بعدها وما ص٢٥٨ يف وجاء

واألخرى باإلفراط، إحداهما رذيلتان: منها التي الثالثة األخالقيَّة االستعدادات
كلها هي الطرفني؛ بني الوسط يف تكون واحدة فضيلة ومنها بالتفريط،
بينهما ومتضادان للوسط، الطرفان فبديٍّا لبعض، بعضها متضادة ما بوجه
بالحد مقارنًا — املساوي أنَّ كما للطرفني، مضاد هو الوسط إن ثمَّ أيًضا،
كذلك له، نسبته يف األكرب الحد من وأصغر الحد هذا من أكرب هو — األصغر
تظهر بالتفريط االستعدادات مع تناسبها يف املتوسطة واالستعدادات الكيوف
بوجه نفسها هي تصري باإلفراط االستعدادات إىل نسبتها يف وبالضدِّ إفراطات،

السواء. عىل األفعال ويف االنفعاالت يف تفريطات ما،

ييل: ما الثاني الكتاب من التاسع الباب ل أوَّ جزء ص٢٦١ يف وجاء

أنها أعني هي، كيف علم وقد وسط، هي األخالقية الفضيلة أنَّ حينئذ بان قد
أنَّ أيًضا بان وقد بالتفريط، واألخرى باإلفراط، إحداهما رذيلتني: بني وسط
ما كل يف القيم الوسط هذا دائًما تطلب أنها من يأتي هذا، الفضيلة مميز
يجب تماًما، وضحت أنها يظهر نقط تلك وأفعاله، اإلنسان بانفعاالت يتعلق
فاضًال، يكون أن يف مشقة اإلنسان يجد ملاذا ذلك؛ من أيًضا نفهم أن علينا
دائرة مركز استكشاف أن كما ا، جدٍّ صعب أمر يشء كل يف الوسط إدراك فإنَّ
هذه حل املرء يعرف أن بالضبط إليجاده يلزم وأنه الناس، لجميع يتيرس ال

النظرية.
يبتعد أن هو القيم الوسط ذلك يصيب أن يريد من به يُعنى ما ل أوَّ إن

وإياه. تضاًدا يكون ما أشد هي التي الرذيلة عن
من أنه وملا أقل، واآلخر إثًما أكرب دائًما هو أحدهما الطرفني هذين ألنَّ
الطرائق بتغيري يقال أن إذن لزم فيه، املرغوب الوسط هذا إيجاد ا جدٍّ الصعب

ين. الرشَّ بأقل واألخذ
يف أدَخُل فينا هي التي امليول العلم، حقَّ نعلم أن علينا يجب هذا عىل
ذلك نعرف يجعلنا ما وإن ا، جدٍّ مختلفة ميوًال يعطينا الطبع ألن الطبع؛

بها. نشعر التي األلم أو اللذة انفعاالت هي بسهولة،
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قوانا بكل بابتعادنا ألنَّنا املضادة؛ الجهة نحو نميل أنفسنا نجعل أن يلزم
يطلب حينما تقريبًا يُْفعل كما الوسط يف نقف نخشاها، التي الخطيئة عن

معوجة. خشب قطعة تقويم
يرضينا، الذي ذلك هو االنتباه، بغاية اتقاؤه دائًما يلزم الذي الخطر إنَّ

يرتشون. ال قضاة الحالة هذه يف البتة نكون ال ألننا اللَّذة؛ هو

ذلك: بعد جاء ثم

األخص عىل السلوك بهذا إننا نقول كلمات، بعض يف فكرتنا تلخيص ألجل
لكذلك وإنها صعبة، نقطة إنها الحقيقة ويف والخري، الوسط إيجاد يف ننجح
أن السهل من ليس أنه ذلك مثال اليومية، الحياة مجرى يف الخصوص عىل
ينبغي الزمن؛ من مدة وألي سبب، وألي َمْن، وِضد كيف، سلًفا، بالضبط نعني
عن يقرصون الذين أولئك نمدح أن علينا يجب تارة ألننا يغضب؛ أن لإلنسان
الذين كذلك نمدح وتارة حلًما، مملوءون إنهم ونقول ويمتنعون، الحد هذا

بالرجل. خليًقا حزًما فيهم ونجد يغضبون
حاد سواء للذم يستهدف ال الخري، عن ا جدٍّ قليًال إال يحيد ال من إنَّ حق
ال أكثر عنه يبتعد الذي أن حني يف األقل، جهة إىل حاد أو األكثر، جهة إىل عنه

يراها. امرئ خطيئة عىل االنتقاد من يفر أن يمكن

ذلك: بعد يجيء ثم

وأنَّه املمدوحة، وحدها هي الوسطى املَلكة أنَّ الواضح من فإن يكن ومهما
ألننا التفريط؛ نحو وتارة اإلفراط، نحو تارة نميل أن يلزمنا أنفسنا لتقويم

ا.ه. والخري. الوسط نصيب أن يكون ما بأسهل يمكننا املثابة بهذه

أوردناها التي تقاسيمه عىل به يعقب الذي أرسطوطاليس تلخيص هو فهذا وبعد،
أرسطبس. عند اللذة بدرجات وقابلناها

لفضيلة أرسطوطاليس تفسري من أروع هو ما والبيان الرشح من تجد وهل
أرسطبس؟ عند لطيفة) (حركة لذة هي التي «الوسط»

وأن أرسطوطاليس، يقول كما املمدوحة وحدها هي الوسطى امللكة كانت إذا أما
نحو وتارة (األلم) اإلفراط نحو تارة نميل أن يلزمنا يقول، ما عىل النفس، تقويم
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نصيب أن يكون ما بأسهل يمكننا املثابة بهذه ألننا واأللم) اللذة من (التحرر التفريط
ذلك بعد بقي يشء فأي أرسطبس، عند اللذة أي اللطيفة)؛ (الحركة والخري الوسط
مذهب من يشء وأي األخالقي؟ أرسطوطاليس مذهب يف يدخل لم أرسطبس مذهب من

أرسطبس؟ هيدونية إىل يرجع لم السعادة يف أرسطوطاليس
حيث من أرسطبس مذهب عن يختلف ال أرسطوطاليس مذهب أن األخري ورأيُنا

موضعني: يف إال القواعد،
فيها إفراط ال لطيفة» «حركة تكون أن عىل اللذة، بأنَّه الخري يحدد أرسطبس أنَّ األول:
الخري بأن يقول أرسطوطاليس أن حني يف سلبًا، فتصبح فيها تفريط وال أمًلا، فتصبح

بالفضيلة. مقودة الفاعلية هذه تكون أن عىل النفس، فاعلية هو
أن حني يف الطبع، جوهر من وهما واأللم، اللذة عىل مذهبه يقيم أرسطبس أن والثاني:

مجهوالت. عىل وباألحرى عليا، مثالية عىل مذهبه يقيم أرسطو
مذهب من الحديث العلم أساليب إىل أقرب أرسطبس مذهب أن يف شك وال

أرسطوطاليس.

هوامش

الطبيعة». بعد «ما يف وأرسطوطاليس «الجمهورية»، يف أفالطون راجع (1)
ص٣٨٣. ج٤، واآلداب» الدين «موسوعة (2)

ص٩٢. ج٢، اليرتيوس» «ديوجنيس (3)
سنة ليبزج طبع ص٧٠، الحكماء» «تاريخ كتابه يف القفطي أثبته ما وإليك (4)
َرَفِنيَّة هي القديم يف قورينا إن وقيل قورينا أهل من أرسطبس أو أرسطفس ١٣٢٠ه:
فالسفة من هذا الرََّفِنيِّ موضع يف مكتوبًا رأيته وقد أعلم، وهللا — حمص عند بالشام
تتحقق أن قبل األوىل الفلسفة هي وفلسفته شيعة، له وكانت وتصدر، ذكر له اليونانيني
أصحابه وكان أفالطون، ترجمة يف ذكرناهم التي السبع الفرق من فرقته وكانت الفلسفة،
فلسفة تحققت ملا الزمان، آخر يف فلسفتهم وُجهلت البلد، إىل نسبة بالقورينانيني يعرفونه
وأصلحه الكتاب هذا نقل بالحدود، يعرف «الجرب» كتاب املصنفة الكتب من وله املشائني.
ا.ه. الهندسية. بالرباهني وعلله رشحه أيًضا وله الحاسب، محمد بن محمد الوفاء أبو

هنا يتم ال املعنى ولكن تفضيل، أفعل منهما يصاغ ال ورش» «خري لفظتي إن (5)
سبًكا. أكثر واألسلوب أروع، بمخالفتها والسياق القاعدة، هذه بمخالفة إال
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املذهب أصول من أصل الحية، الكائنات لجميع عام إحساس اللذة بأن القول (6)
إليثارنا املرتوكة األفعال جميع أثر عىل توجد اللذة بأن القول وأما الرسيسة، القوريني
توجد اآلالم بأنَّ ذلك الزلل، من معهما الباحث يسلم ال وتعميم، فإطالق الحر؛ واختيارنا
نقول التي األفعال وأكثر الحر، واختيارنا إليثارنا املرتوكة األفعال من كثري أثر عىل أيًضا

الحر. واختيارنا إليثارنا مرتوك وجماعها آالًما، تنتج «الفضيلة» مصدرها بأنَّ
وافيًا، بحثًا مذهبه رجال كل وبحثه كبرية، عناية األمر بهذا أرسطبس ُعني (7)
نحسن كيف يف بالبحث العناية كل عنوا فهمها، يُساء قد اللذة فلسفة أن رأوا ملا فإنهم
الجانب يختار أن عىل أبيقور حمل الذي هو األمر هذا ولعل والتألم، التلذذ نيسء أو

املذهب. من السلبي
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اجلديدة احلقائق املذهبعىل تطبيق يف

أسمى بظهوره القورينية اآلداب بلغت ولقد ِهِجْسياس، معارصي من أنِّْقريز» «كان
فإنه سنته، عىل ودرج بطابعه طبع عرصه، ابن كان أنه عىل والتهذيب، الصفاء من مبلغ
قىض ولكنه الفعلية، السعادة عىل الحصول توقع يف عقيدة ِهِجْسياس من أثبت يكن لم

تصورك. جهد ضئيًال اللذة من نصيبه كان وإن «سعيد» الحكيم بأن

العلم حقائق

أرسطوطاليس، مذهب من الحديث العلم أساليب إىل أقرب أرسطبس مذهب بأنَّ قضينا
الطبع، جوهر يف ثابتة أصول عىل يقوُم عميل، مذهب أرسطبس مذهب أنَّ بهذا وقصدنا
القوريني؟ املذهب تعريف يف نذهبه الذي املذهب هذا يؤيّد ما الحديث النفس علم يف فهل
كبريًا، تأييًدا أرسطبس مذهب تُؤيد اإلنسانية الطبيعة يف البحث طرق أنَّ إيلَّ يخيل
البرشي السلوك يف السيطرة ويجعل اإلرادة، وعىل العقل عىل وامليول الشهوة يغّلب فهو
أرسطوطاليس حاول التي تلك الحديدية، القوانني قرس من املحررة للنواحي خاضعة
مخالفة من فيه كان مهما الفطرة، نداء تلبية بأنَّ ذلك والسلوك، الخلق لها يخضع أن
أرىض فإنه السالم، عن وبُعد للمخاطر تعرض من فيه كان ومهما الخيالية، العليا للمثل

والرغبات. للميول وأرخى للنفس
نستطيع ال أننا يف شك ال محصور؟ محدود يشء البرشي الطبع ندعوه ما هل ولكن
يف ولكن مظاهره، فيها تتجىل التي التفاصيل كل يف البرشي الطبع نزعات نحرص أن
كل يف نجد والتي البرشي، الطبع ظواهر تحتها تنطوي التي الكليات نحرص أن ُمكنتنا
«الطبع قلت إذا أنك يف شك وال منها، يقصد بما التعريف عىل تدل ألفاًظا اللغات من لغة
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أفراد كل يف مظاهرها تتجىلَّ الفطرية الصفات من مجموعة بذلك تقصد فإنما البرشي»
وفقراء. أغنياء ودهماء، نبالء وجهالء، علماء وصعاليك، أمراء البرشي، النوع

والحب النفس صفاء من بقليل — عليك يستعيص ال أنه القول هذا صحة عىل يدلك
الفوارق من وبينهم بينك ما بَُعَد مهما الناس، من تريد من صداقة تكسب أن — والعطف
يستجيب أنه يف شكَّ وال الناس، كل يف أصيل البرشي الطبع بأن ذلك والساللية، الثقافية
إىل تحتاج ال أنك يف شبهة وال واحدة، خلقية ملنبهات مطاوعة ويستيقظ بعينها، لبواعث
والخري االبتسامة، توقظ االبتسامة فإنَّ الطبع، استجابات غريك يف لتوقظ اللغة وسيلة
والخوف الغضب أن نجد كذلك العطف، يبعث واأللم الشفقة، يوقظ والحزن الخري، يوقظ
تظهر الفطرية؛ الصفات من ذلك غري إىل والحب واالستكانة والفخر والتعجب واملقت
األفراد بتغري التقريب وجه عىل تتغري ال وإشارات حركات وتتبعها واحدة، لصور مالبسة
يستطيعون ال الذين األطفال فإن البالغني، األفراد يف بمحصور هذا وليس والشعوب،
الكلمات، تؤديه ما نفس واإلشارات الحركات تلك من يفقهون الكلمات من كثري استعمال
يرهبهم أشخاص وهنالك اللغة، بها توحي التي االستجابات نفس معها عليهم وتستقوي
أحضانهم إىل ويَلجئون األطفال يألفهم غريهم وهنالك سالالتهم، اختالف عىل األطفال

والحبور. الغبطة ابتسامة شفاههم وعىل
السالالت كل بني مشاع البرشي الطبع خصائص أن عىل ظاهرة براهني هذا كل ويف
يعجز العلم أن وعىل أثرها؟ يذهب حد أي وإىل الصفات؟ هذه تتكون ممَّ ولكن البرشية،
األصول بعض رشح فإن كاملة، محدودة صورة عىل األسئلة هذه مثل عن اإلجابة عن
الكالم، من نقصد ما عىل للداللة املوطن هذا يف يكفي البرشي الطبع منها يتكون التي
التي األخالقية املذاهب كل من البرشي الطبع مطالب إىل أقرب أرسطبس مذهب أن يف

أرسطوطاليس. فلسفة األخص وعىل القديمة، اإلغريق بالد يف ذاعت
ولكن الفطرية، الصفات تلك من كل بحث إىل نستطرد أن املوطن هذا يف لنا وليس
عىل الباحث يظهر تعدادها مجرد أن وأظن اإلنسان، سلوك يف أثًرا أكثرها نعدد أن لنا

هي: وإليك والعادة، باملرانة تكسب التي امللكات وليست الطبع خصائص من أنها

الذكاء. (١)
االنفعالية. امليول (٢)
الطبع. قوارس (٣)
الجنيس. امليل (٤)
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الصفات من عدد ينطوي منها كل وتحت اإلنسان، فطرة يف الرئيسة الطبائع بعض هذه
لنهذبها ندرسها أم باملثاليات، لنقول ننكرها أن بنا يجدر فهل تضاعيفه، يف الثابتة

والتفريط. اإلفراط حدي بني تنوحها ودرجات انفعاالتها، ونضبط
يقول بل إليها، يدعو التي املثاليات بجانب البتة بنكرانها يقول أرسطوطاليس إن
وهذا ويهذبها، يحكمها أن ليستطيع بها فيعرتف أرسطبس أما نظرياته، لتصح بقمعها
الكالم أهل اعتماد كان ولهذا القوريني، الفيلسوف ومذهب األول، املعلم فلسفة بني فرق
والقائلني اللذة أصحاب من نفورهم أن كما شامًال، ا عامٍّ أرسطوطاليس فلسفة عىل

شامًال. ا عامٍّ كان الذري باملذهب
النظريات استقوت العصور عرصمن أي ويف متى، هذا: بجانب نتساءل أن لنا ولكن
— املنطق استطاع اإلنسانية الجماعات من جماعة أية ويف الطبع؟ نزعات عىل األخالقية
النزعات تحويل إىل الطريق يكون إنما والشهوات؟ امليول يخضع أن — سليًما كان مهما
بعض بتقوية الدنية امليول بعض عىل االستقواء سبيل يف والعمل ذلوًال، ممهًدا وتهذيبها
تحليل أو الوافر الدرس درسها عىل أكببنا نحن إذا مستطاًعا، ممكنًا السامية امليول
إذا هذا إىل الوصول يمكن وكيف صحيًحا، شامًال نظًرا مفصالتها يف والنظر أجزائها
واملنطق؟ بالنظريات نقمعها أن وحاولنا الفطرة وميول الطبع خصائص أنكرنا نحن

متقشف أودكسسهيدوني

باملذهب نحتفظ ألن يدعونا الواجب فإنَّ أمر من يكن مهما إنَّه جومربتز مة العالَّ يقول
اتصف التي العميل السلوك ونواحي الشخصية الصفات عن منفصًال اللذَّة يف القوريني

املذهب.1 هذا مؤسس بها
ومذهبه أرسطبس شخصية بني الفصل إىل الكتَّاب بعض تحفز التي الرضورة أما
أودكسس بالفيلسوف فيها ومثلنا ذكرناها مشابهة حالة إىل رجعنا إذا جلية، فتظهر
لفلسفته، أساًسا أرسطبس اتخذها التي القاعدة نفس عىل األخالق يف مذهبه وضع الذي
إنما — عاقلة وغري عاقلة — املخلوقات كل بأن قىض بل «اللذة»، عىل الحصول وهي
بعيًدا — أرسطوطاليس قال كما — الخاصة حياته يف ظل ولكنه «اللذة»،2 إىل تتطلع
عديًدا عدًدا مذهبه إىل يضم أن يف أفلح وقد اللذة، سبيل يف سعي كل عن البعد جهد
حياة وما الكيل، واالحرتام التقديس منزلة وأنزلوه سلوكه فيه أجلوا الذين األتباع من
فقد القدماء، فيلسوف من متجدًدا مثًال إال الحديثة األعرص يف بنتام جرمي الفيلسوف
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بكل مضحيًا النفس، رايض املنتج، العمل عىل اإلكباب كل مكبٍّا حياته طوال بنتام عاش
اإلنسانية. الحياة مستوى يرفع أن سبيل يف لذائذه

اإلنسانية الحياة يف النظر عند القوريني املذهب تقلبات

يف املذهب أعالم ناحيتها من نظر التي النظر وجهة أن عىل القوريني املذهب تاريخ يدلنا
األول: أمرين: عىل بينهم الخالف دار ولقد عديدة، تغايرات انتابتها قد اإلنسانية، الحياة

السعادة؟ تتكون مم والثاني: اإلنسان؟ منال يف يشء السعادة هل
فإن األمرين، لهذين مقنع جواب عن البحث حول قام الذي الخالف من الرغم وعىل
رياح حولها من تعصف ولم تتغري لم ثابتة ظلَّت املذهب عليها قام التي األساسية الفكرة
للنواميس واستنتاجها األساسية الفكرة تلك عليه تقوم الذي الطبيعي العنرص أما الفكر،
التي األدبية املذاهب كل يف شائع فأمر «الذات» تحياها التي الطيبة» «الحياة من األدبية
عىل العمل إىل واضعوه رمى أساس عىل ترتكز إنما املذاهب كل فإن القدماء، عن نُقلت
«سعادة» الحياة من الغرض أو الغاية أسمينا وسواء ،Eudaimonism اإلنسانية خري
عنارصهما إىل مكوناتهما واختالط غموضهما عىل الغاية وتلك الغرض ذلك حللنا أم
تتكون مجموعها ومن «اللذة» بصبغة املصبوغة الفردية اإلحساسات بها ويقصد األولية،

خارجي. أثر بأي متأثر غري واحًدا يظل املبدأ فإن السعادة،
أولهما: املذهب: حقيقة م لتفهُّ خطريان سؤاالن أمامنا يبقى كله هذا من بالرغم
األخالقية؟» املذاهب من غريه أو املذهب هذا عليها يقوم التي العملية العنارص هي «ما
استنتاًجا املذهب هذا إليها يدعو التي السلوك قواعد استنتاج يمكن «كيف وثانيهما:

عليها؟» يقوم التي الجوهرية املبادئ من نظريٍّا

القوريني املذهب يف العنارصالعملية

العنارص درس يف عليها االعتماد يمكن األبواب مفصلة صحيحة مصادر من لدينا ليس
املصادر انعدام أن عىل أدبيٍّا، مذهبًا باعتباره القوريني املذهب عليها يقوم التي العملية
العبارات من أدبي، كمذهب املذهب، هذا حقيقة عن إلينا وصل مما القليل مع نفسه
الحياة مثل أن معه نستنتج أن يمكن مقطوعتني، عن تزيد وال مقطوعة عن تقلُّ ال التي
بها ُعرف التي التقليدية املثل عن كثريًا تختلف ال السقراطيون هؤالء عليها عكف التي
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«عما مرة إليه ُوجه سؤال عىل أجاب قد نفسه أرسطبس إنَّ ويقال: السقراطي، املذهب
أن هو منها األول الغرض «إنَّ فقال: الفلسفة؟» من يجنى أن يُمكن الذي الخري هو
وهي يعيش كان كما الرشائع كل وألغيت فرض لو حتى يعيش أن من الفيلسوف تمكن

قائمة.»
وما املأثورة األقول هذه مثل إىل تعزى أن يمكن التي التاريخية القيمة أنَّ عىل
الرغم عىل كهذه مأثورة وكلمة شبهة، غري من ضئيلة والِحكم؛ األمثال من مجراها يجري
االستعالء من الحكمة ذو إليه يسمو ما مقدار لتظهر إال تَُقْل لم بأنها نجزم نكاد أننا من
كانت إذا ومؤسسها، القورينية املدرسة رأس عىل تنتحل أن يمكن ال الرشائع، قرس فوق
الكلبيني نظام شأن القوريني، املذهب يف املقبولة املثاليات مع وغايتها مرماها يف تختلف

مثًال.
كل أن عرف إذا الباحث، لدى تقبًال أكثر — شبهة وال — يكون التخريج وهذا
إشارة عىل القوريني املذهب طيات يف يعثروا لم اليوناينة الفلسفة درس عىل أكبوا الذين
حتى املذهب هذا رجال كل وأنَّ االجتماعي، النظام معاندة إىل يرمي معنى أو بادرة أو
مع الود صالت أحسن عىل كانوا ثيوذورس مثل الدينية الهرطقة يف منهم تطرف من
التقاليد وال االجتماعية النظم يعاندوا لم أنهم عىل قاطع دليل هذا ويف عصورهم، حكام

فعًال. وال قوًال ال
كتابه يف قرر قد اإلنجليزي روبرتسون مة العالَّ أن األمر هذا حقيقة عىل يدل ومما
صحة عىل تدل أشياء القورينيني عن الكالم لدى ص١٣٢، األخالق» تاريخ «مخترص
وأن اللذة، ينشدوا أن يجُب النَّاس «أنَّ املدرسة هذه تعاليم من بأن فقال التخريج، هذا
تَعترب أن يجُب ال التي تلك العقليَّة، الحياة غايتا هما اللذة، ونُشدان العقيل االختيار

إليها.» تؤدي وسائل إال الخلقية، والنفائس الفضائل

جوهرية مبادئ من نظريٍّا تُستنتج السلوك يف قواعد

الحسيَّة اللذَة باللذِة يقصدوا لم القورينيني بأن هنا القول نكرر ألن حاجة من بنا ليس
تتقبلها التي الواحدة اآلثار أن مذهبهم، يف إليه أشاروا مما الكثري بني أشاروا فقد وحدها؛
التي األحكام مقتىض عىل مختلفة، انفعالية نتائج تحدث إنما األذن تسمعها أو العني
يتأملون الذين أفواه من تخرج عندما تؤذينا التي األلم فرصخات العقل،3 عليها يجريها

املرسح. فوق تراجيدي استعراض درج يف تكون عندما اللذة فينا تبعث إنما فعًال،
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بأوفر الحسية اللذائذ َخصَّ قد منه؛ قسًما باألحرى أو املذهب، هذا أن والحقيقة
استخدام يف السائدة الفكرة أيَّد هذا أجل ومن اآلثار، أعظم إليها وعزى االنتباه، من قسط

برصامة. العقوبات قانون تطبيق ويف التعليم دور يف البدني العقاب
القوريني املذهب مبادئ فيه تدرجت جديد أوج إىل برمته املذهب ينتقل وهنا
اإلمعان والثاني: الرفه، يف اإلمعان األول: أمرين: نحو املذهب فيه دلف أوج وهو األدبية،

التشاؤم. يف
أخرجت ما كل جبني يف الباقي أثره ترك الذي الثابت الطابع كان التشاؤم أن عىل

اآلثار. من العرص ذلك ثقافة

املوت رسول هجسياس:

«Hegesias «هجسياس ظهر أرسطبس بعد الزمان دورة قطعتها أربعة أجيال بعد
جوًعا» «االنتحار بالتحقيق أو «االنتحار» عنوانه له كتاب ففي املوت»، «رسول ُكني الذي
يف حزت صورة عىل ونقائصها الحياة هذه مفاسد عن محارضاته يف أبان كما أبان قد
إىل اضطروا قد اإلسكندرية مدينة يف الحكم أهل إنَّ حتى الحياة، يف حبٍّا القلوب أشد

االنتحار. إىل الدعوة خطر بذلك ليتقوا محارضاته، إلقاء عن منعه
تنال ال السعادة بأن اعتقد قد الفيلسوف هذا أن عرفنا إذا هذا بعد إذن عجب فال
الخريات، نشدان من أكثر الرشور اتقاء يف ينحرص الحكيم واجب وأن الحياة، هذه يف
يتولد ما مع العميقة، الفكرية االتصاالت مختلف يف التغلغل يتعودوا لم الذين أنَّ عىل
ملا العجب أشد َليعجبون السقراطية؛ الفكرة فيها تفرعت التي والشعاب الحنايا من عنها
خصيصة تكون تكاد فكرة وهي القوريني، املذهب يف املباالة عدم فكرة تواتر من يرون

الكلبيني. بمذهب
الصورة عىل ال الخارجية، واألمور الظواهر بكل املباالة عدم إىل هجسياس دعا فلقد
ملذ بالطبع هو يشء من ليس أنه قاعدة عىل ولكن الكلبيون، بها دعا التي الطريقة أو
بالحصول الشهوة إشباع أو ما يشء يف أحدهما نجد التي والندرة، الجدة بل مؤلم، أو

واأللم. اللذة تحدث التي هي اليشء، ذلك عىل
يف مغاالة سوى الحقيقة لدى هذا وما يدعو، كان هذا وإىل يعلِّم، كان هذا عىل
واالحتمال، الصرب عىل القدرة إىل تزيد أن يمكن «السعادة» بأن صحيح شعور عن التعبري

املشاعر. حدة من تخفف وأن
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األوىل الجرثومة نرى الرش؛ فعل يف االختيار بعدم فيه قال الذي سقراط مذهب ويف
أن بعد إليه ودعا بها، مسلًما قضية ِهِجْسياس أخذه الذي الخطأ نحو التمادي لذلك

وقوة. حماسة من أوتي ما بكل القوريني املذهب به رشب
هجسياس، حمله الذي الثقيل الحمل هو هذا ف، وثقِّ علِّم بل تبغض وال تكره ال
إسبينوزا، مثل: املحدثني، الفالسفة ببعض َليذكرنا هذا وإن معه، يحملوه أن الناس ودعا

املقدمات. هذه بمثل شوطه بدأ فكالهما وهلفتيوس،
فقال: أرسطبس، عارض أنه يف فينحرص هجسياس فلسفة يف األصيل العنرص أما

الحياة.4 عىل املوت فضل ولهذا األسمى، الخري هو األلم من التحرر إن

الرواقيني إىل القورينيني من املذاهب تالقح

وهو — الرواقي املذهب أن وتفصيًال، جملة املذاهب تالقح عىل نرضبها التي األمثال من
هجسياس عن نقل قد — الهيدوني املذهب فيها ج تدرَّ دقيقة، تدرجات من نشأ مذهب
وال أراد، إذا حريته اإلنسان بها يحقق وسيلة االنتحار جعل ولكنه االنتحار، يف فكرته
املمهدات من ذلك فكان األخرى، الحياة فكرة ورائها من تنطوي الفكرة هذه أن يف شك
يف أساسية فكرات من فيها بما النرصانية، الديانة لذيوع السبيل أفسحت التي األولية

ذلك. إىل وما والخالص والعقاب الثواب وفكرة املوت، بعد الحياة
من اإلنسان يفر ال أن عىل حضت أنها فكما فكرتني، بني الرواقية الفلسفة جمعت
يترصف وأن حياته من يتخلص أن لإلنسان أجازت فإنها واجباته من بواجب القيام
دخيل فعنرص الثانية يف أما أصيل، قوريني عنرص األوىل الفكرة ويف حريته، بكامل فيها

ترجيًحا. هجسياس عن منقول
قد مثًال أبيقور فإن اإلثم، كبائر من قط يعترب لم األقدمني عند االنتحار أن عىل
بأنفسهم، للموت يذهبوا أن وبني املوت يأتيهم أن بني بدقة يوازنوا أن عىل الناس حض
الرواقيني شاعر «Lucretius «لوقرشيوس مثل أبيقور أتباع من كثري انتحر ولقد
قتلهم، إىل يدعو الطغاة ضد الخطر شديد داعية وكان «Cassius و«قشيوس املعروف،
الشهواني «Petronius و«فطرنيوس الخطيب قيقرون صديق «Atticus و«أتيقوس
أبيقور فكرة بني عالقة من هل نتساءل: أن هنا ولنا الفيلسوف، وديودورس الخليع،

لالنتحار؟ هجسياس دعوة وبني هذه
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التخلص عىل قدرته حيث من اإلنسان حظ أن إىل ذهب فقد «Pliny «بلنيوس أما
باختياره، القرب إىل يذهب أن عىل القدرة لإلنسان بأن ذلك الخالق، حظ يفوق الحياة من
أنواع من بكثري الناس حبت أنها القدسية، العناية كرم عىل الرباهني أكرب من بأن قال بل

فيه. ألم ال رسيًعا موتًا بالحياة، واملتربمون املتعبون فيها يجد التي املسمة األعشاب
الرومانية، اإلمرباطورية عرص يف إال األقىص مبلغها تبلغ لم االنتحار فكرة أنَّ غري
من عهد فمنذ الفلسفية، صورتها وكملت فكرتها تحددت حيث الرومان، رواقيي وعند
الطقوس من أنها اعتبار عىل حبذت قد بالذات التضحية فكرة كانت عهيد، الزمان

الدينية.
لفكرة اإلخالد إىل الناس قادت كثرية أسباب الوثني العرص أواخر يف تجمعت ولقد
الجدل ذلك من للقلب ا مسٍّ أكثر هو ما الدنيوية األشياء من تجد ولن بالذات، التضحية
عىل الروماني املستبد ِنريون عرص يف االنتحار «Seneca «سنيكا به حوط الذي الشعري
املضطرب العقل ينشدها التي الحلوة والنهاية واملظلومني، بهم للمستبد الوحيد امللجأ أنه

قال: الحائر،

تحت األعصاب قوي ألقف وإني عقابًا، ليست الحياة أن نعرف وحده باملوت
به أميض وأن مضطرب، غري بعقيل أحتفظ أن أستطيع إذ واألقدار، الحظ أنواء
مهيأة السندان،5 وأرى املخلعة أرى ولقد األخري، املالذ لديَّ فإنَّ لنفسه، سيًدا
املوت أرى أني غري أعصابي، من عصب وكل أطرايف، من طرف كل تلقم ألن
أعدائي، أيدي تناله أن عن بعيًدا يقف إنه الجهنمية، اآلالت هذه بجانب أيًضا
مرارة، من فيها ما لتفقد العبودية إن عشريتي، قدرة إليه تمتد أن عن وقصيٍّا
يل الحياة متاعب كل ومن الحرية، إىل أصل أن واحدة بخطوة قادًرا دمُت ما

ومالذ. مهرب املوت يف
السحيقة، الهاوية تلك أيًضا لرتى وإنَّك رذائل، رأيت وجهك أدرت أينما
والخالص؟ الحرية طريق تنشد أنت هل الحرية، إىل تهبط أن تستطيع ففيها

الزائل. جسمك رشايني من رشيان أي يف لتجدها إنك
وكما الثانية؟ أختار ال فلماذا لينة، هينة وأخرى عنيفة ميتة بني ُخريُت لو
كذلك فيه، أعيش الذي واملنزل العباب، ظهرها فوق أمخر التي السفينة أختار
نكون أن يجب يشء من وليس الحياة، بها أفارق التي امليتة أختار أن أستطيع

ما. بطريقة نموت أن أردنا إذا منا اختياره، يف حرية أكثر
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بالسيف كانت كيفما قوارسك بها إليك توحي التي بالطريقة الحياة فارق
العبودية، سالسل وحطم طريقك اقتحم رشايينك، يرسييف بالسم أو بالحبل أو
له أمر فذلك ميتته أما غريه، يستحسن ما يحوز أن حياته يف اإلنسان يحاول
للحياة أنَّ من أروع يشء من يبدع لم األبدي القانون إنَّ اختياره، حق وحده
وقساوة األمراض آالم أحتمل ملاذا كثرية، مخارج لها أن حني يف واحًدا، مدخًال
وأن األوجاع، كل من نفيس أحرر أن عىل قادًرا دمت ما اإلنساني، االستبداد
ليست الحياة أن أرى وحده السبب لهذا والقيود؟ األصفاد بكل بعيًدا ألقي
أنه طاملا لسعيد اإلنسان إنَّ يعيش، أن عىل مجرب غري اإلنسان دام ما ا رشٍّ
تحسن لم إذا ا أمَّ فعش، الحياة لديك حسنت إذا بإرادته، إال شقيٍّا يعيش ال

أتيت. حيث من تعود أن يف الخيار فلك لديك،

شهوة بلغت حد أي إىل تدرك أشباهها من كثري من اخرتناها التي الفقرات هذه من
عن الدفاع يف الروماني العرص يف تأثريًا رجالها وأعظم الرواقية للمدرسة ممثل أكرب
نستطيع أال ولكن قليل، غري هذا يف أثًرا ِهِجْسياس ملذهب أن يف شبهة وال االنتحار، فكرة
إىل — القوريني املذهب دوحة من فرع وكالهما — معه والرواقيني هجسياس نرد أن
باملوت حتى الرواقيون إليها دعا التي الحرية أليست أرسطبس؟ عند أصيلة مبادئ

األلم؟ من التحرر صور من ارتكاسية صورة
مقطوعات ص٣٣) ج٣، قيقرون، واجبات (راجع اليرتيوس ديوجنيس نقل ولقد
الواجب من بأنَّه فيها قضوا وهجسياس، ثيوذورس أمثال من القورينيني متأخري عن
فقال أرسطبس، هيدونية تضمنتها التي املقررات بعض من القوريني املذهب يصفى أن
النفيس»، الجدل من «حالة اإلنسان يبلغها التي السعادة حاالت أسمى بأنَّ ثيوذورس
كل احتقار إىل ترمي أن يجُب اإلنسان أعمال كل أن علم قد هجسياس أن حني يف
وال خالدة، هي التي للروح خارجية صورة إال القدماء عند الحياة وما الخارجية، األشياء
أخالق إىل ماهيتها يف ترجع إنما القورينية، الفلسفة أنَّ هذا بجانب ننىس أن لنا ينبغي
أكثر فلسفته، فيها نشأت التي املدينة حوَّط الذي االجتماعي الجو وإىل املذهب مؤسس

والتنقيح.6 التحوير إىل منه استُمدَّت الذي السقراطي املذهب احتياج إىل رجوعه من
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أنِّْقريز

القورينية اآلداب بظهوره بلغت ولقد هجسياس، معارصي من «Anneceris «أنِّْقريز كان
سنته، عىل ودرج بطابعه، ُطبع عرصه ابن كان أنه عىل والتهذيب الصفاء من مبلغ أسمى
ولكنه الفعلية، السعادة عىل الحصول توقع يف عقيدة هجسياس من أثبت يكن لم فإنه

تصورك. جهد ضئيل اللذة من نصيبه كان وإن «سعيد» الحكيم بأنَّ قىض
االنفعاالت تلك تكملة أو تتمُة الدنيوية السعادة من الفرد نصيب أن علم أنه والظاهر
وال والوطنية، والتقوى الجميل وعرفان الصداقة عنوان تحت نطويها التي العاطفية
لذاتها»، تُنشد أن يجب الصديق «سعادة بأن القائل باملذهب االعتقاد رفض أنَّه يف مراء
األعرص يف هلفتيوس رفض كما (نفسية) سيكولوجية ناحية من منقوض مذهب أنه عىل
القول أنَّ قاعدة عىل الخري» ملحض «الخري بحب القائل املذهب بحقيقة االعتقاد الحديثة،

نفساني. تَناُقض به
ولكنه مبارش، شعور موضع تكون أن يمكن ال الغري سعادة أنَّ أنِّْقريز اعتقد ولقد
Altruistic الغريية انفعاالت يف األصل بأنَّ الهيدونيني من كثري فعل كل يعتقد لم
فإنَّ النفع، لوجه خالًصا النفع مجرَّد إىل يرجع إنَّما ثانوية، آثاًرا باعتبارها Emotions
مفصوًال وحده النية فحسن منها؛ تجنى التي املنافع مجرد عىل تقوم ال عنده الصداقة
أساًسا للصداقة يصبح أن يمكن تصحبه؛ قد التي العملية املظاهر من مظهر كل عن

كافيًا.
السيكولوجية الحقيقة تلك يف الكالم عند اإلنصاف كل أنصف فإنه هذا عن وفضًال
تدرًجا، تحرز، — وأصولها مصادرها كانت مهما — الغريية مشاعر أنَّ محصلها التي
مع تتزن لم ولو حتى القوة بتلك تحتفظ املشاعر هذه وأن بها، خاصة مستقلة قوة
الذي النفيس املذهب وهو املتحولة، العكسية األفعال لحقيقة رائع تفسري وهذا اللذة،
ثالثة أنِّْقريز وبني بينه والفارق وتجاريبه، ببحوثه العلم حيز يف الرويس پافلوف أدخله

بعد. نرشحه ولسوف املبدأ، هذا رشح موضع هنا وليس الزمان، من قرنًا وعرشون
تَْضحية برر إنَّه بل غري، ال حقيقة أنَّها عىل الظاهرة هذه يأخذ لم أنِّْقريز أن بيد
عىل باللذة يستمسك كان وإن الحكيم أن مثبتًا الغريية، مراتب أسمى باعتبارها الذات
ملذاته ينتقص بما قانًعا يرىض فإنه ينتقصها؛ ما كل من ويتأفف األسمى الغرض أنها
التي الرباهني من يشء — األسف أشد مع — يصلنا لم أنه عىل لصديقه، الحب سبيل يف

هذا. مذهبه وتربير موقفه تأييد عىل أقامها
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أفالطون أنَّ التنفيذ موضع هذه فكرته وضع أنِّْقريز أنَّ عىل داللة أوضح يدل ومما
كانت «Aegina «أجينا مدينة فإنَّ Sicily»؛ «صقلية يف رحلته من عائًدا كان عندما أُِرسَ
غري الرقيق، سوق إىل وسيق حرب أسري أُخذ أفالطون هبطها فلما أثينا، مع حرب يف
يرد أن أفالطون أراد وملا إساره، وفك بمال افتداه — أصدقائه من وكان — أنِّْقريز أن
البطل مدفن بجوار حديقة باملال فاشرتيت املال، يسرتد أن أنِّْقريز رفض لصديقه املال
سماها التي مدرسته ٣٨٧ق.م سنة أفالطون أسس حيث «Academus «أكاديموس

اليوناني.7 البطل إىل نسبة «األكاديمي»
بالواجبات القيام مراعاة يجعلوا أن حاولوا قد وتالميذه أنِّْقريز أنَّ من الرَّغم وعىل
التي األشياء بني من عليها مثًال أفالطون حادثة تُتخذ أن يصح التي واالجتماعية، املدنيَّة
يمكن ال الغري سبيل يف تؤتى التي اإلنسانية األعمال بأنَّ اعرتفوا قد فإنَّهم اللذة، تحدث

الذات.8 وحبِّ األنانية دوافع من تتحرر أن
إىل أقرب قواعد عىل مذهبهم يقيموا أن فضلوا قد وتالميذه أنقرير أن ل واملحصِّ
كثري يلحقهم أن يف سببًا هذا يكون أن يصحُّ وقد نشأته، أول لدى الهيدوني املذهب
عنها، ل وتحوَّ القورينية الفلسفة محلَّ بعدهم حل الذي األبيقوري باملذهب الكتَّاب من
العظيمني.9 املذهبني ذَيْنِكم بني الوصل حلقة وشيعته أنِّْقريز أن فيه مراء ال الذي والواقع
اللذة أنَّ فكرة وهلة ألول تتضمن القورينية املبادئ أن هذا ة صحَّ عىل يدلك
أدمجه املذهب وهذا العضوية، الحاالت عىل باألحرى أو الجسمانية املشاعر عىل مرهونة
من عنارصها استمدوا التي Theory of Knowledge املعرفة نظرية يف القورينيون
مذهبه، رجال من واملتأخرين أرسطبس بني وقعت التي الخالفات أما بروطاغوراس،
حني يف Passing Motion عابرة حركة بأنَّها اللذة عرف قد أرسطبس أن يف فينحرص
بأنَّ القائلة األبيقورية بالفكرة عالقة فيه بيشء اللذة عرَّفوا قد املذهب رجال متأخري أن

األلم. من محررة دائمة «حالة» أي حالة عن عبارة اللذة

والغريية األنانية بني وصل حلقات

املذهب عليه يعرب الذي الجرس بمثابة هو الشأن من عظيم جانب عىل بحث إىل هنا نصل
االعرتاف إىل سعادته عىل للحصول الفرد سعي يف البحث من معانيه أوسع يف القوريني
القوريني املذهب أنَّ ا أمَّ قيمة، من الغريية للعواطف وما االجتماعية، الواجبات بحقيقة
عثروا قد بأنَّهم رجاله ويدعي بل اتجاهاته، مختلف وعىل ألوانه، كل يف يجد أن حاول قد
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فيه يساورنا ال فأمر املجتمع؛ وطرف الفرد طرف الطرفني: بني وصل حلقة عىل بالفعل
والتقاليد) (العادات العرف يف يستكشفوا أن استطاعوا أنَّهم من الرَّغم فعىل ريب، أقلُّ
هو وما عدل هو ما عىل الحكم عند عامة قاعدة يتخذ الذي العنرص من أعمق عنًرصا
بني التفريق بأن رصحوا أنهم من وبالرَّغم وضيع، هو وما نفيس هو ما وعىل ظلم،
الرشائع وبقرس ناحية، من والوضع العادة بحكم يقوم إنَّما باطل، هو وما حق هو ما
األلييس «هفياس أراد كما القورينيون أراد مذهب وهو بالطبع، ال أخرى، ناحية من
عند الكبري الخالف وجوه من ظهر ما إىل مستندين يؤيدوه أن قبلهم من «Hippias
كله، هذا من بالرغم األمم مختلف وعند األزمان مختلف يف األشياء هذه مثل عىل الحكم
كل يتنكب أن للحكيم ينبغي بأنَّه الشواهد، من بكثري نثبت أْن نستطيع كما آمنوا فإنهم

باطل. هو ما وكل ظلم، هو ما
الفلسفة»: «تاريخ كتابه يف فيقول إردمان األستاذ أما

بأنَّ ويقول بالطبيعة، حق هو األشياء من شيئًا بأن يعرتف ال أرسطبس إنَّ
قوله: املذهب هذا حدة من ف ويخفِّ قانون، أو رشيعة نتيجة هو إنما يشء كل
قيام سلوكه يف يؤثر ال إنَّه أي بغريها؛ يعيش كما بالقوانني يعيش الحكيم إنَّ

عطله. أو القانون

عن فضًال إردمان، األستاذ يرى ما الحدة من أرسطبس قول يف أرى ال أنني عىل
تنسب التي السائرة واألمثال الحكم يف الشك من كثريًا أبدى قد جومربتز األستاذ أن
وفقرات نتًفا إال منه تصلنا لم الذي املذهب ألنَّ الحق؛ أكرب ذلك يف وله أرسطبس، إىل
عىل تنوقلت املذهب، واضع إىل تنسب مأثورة كلمات عىل تفسريه يف يعتمد أن يصح ال
دعوى إال دليل أيُّ أرسطبس إىل نسبتها صحة عىل يقوم أن غري من طويلة، أزمان مدى

قائليها.

نضطر فإنَّنا التاريخ نقط من نقطة أيَّة بحث يف الكاملة الوثيقة األسانيد تعوزنا عندما
األساليب فإنَّ بعيًدا، هذا تربير يف نذهب وال Analogy التمثيلية باألقيسة االستعانة إىل
والعالقة اآلرصة ذوات املذاهب بها ونقصد املتالحمة، للمذاهب روجوا الذين اتَّبعها التي
من نذكر ما أقرب وإنَّ اتباعها، نريد التي السبيل هذه يربر مما أخرى، عصور يف
فكرة عبور من نرى ما ببعض، بعضها ليتصل املذاهب عليها تعرب التي الروابط أمثال
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الرضب هذا فإنَّ مذهب؛ إىل مذهب ومن عرص إىل عرص من فهمها» حسن إذا «املصلحة
الرذيلة تجر ملا الرذائل من التحرر إىل تدعو التي املوازين وهي — األدبية املوازين من
تدفعه ببواعث اإلنسان يزود الرذائل من التحرر وألنَّ الضارة، النتائج من مرتكبيها عىل
أوروبا. يف الحديث التجديد بحركة القائمني أذهان عن بعيًدا يكن لم — الخري فعل إىل
يف تفصيلها عىل نقع فإننا جوهرها، يف الفكرة هذه أسلوب عىل نقف أن أردنا وإذا
الخرائب كتاب مؤلف الفرنسوي 10Deist الالديني «Volney «فولني كتبه صغري كتاب
«Paley «پايل ثم بالخري» اإلحساس «أصول فعنوانه الصغري الكتاب ذلك أما ،Ruins
«السعادة أولهما حدين: يف وثوابها األخرى الحياة عقاب يحرص الذي اإلنجليزي اآللهي
فلسفة نطاق من أوسع أنه تجد وبهذا كقانون» هللا و«إرادة الحياة»، يف كرائد الشخصية

اآلخرة. ليشمل الدنيا يتعدى أثرها جعل بحيث الحياة،
«بروطاغوراس» املسمى أفالطون كتاب يف األخرية الخطبة إىل قبل من أرشنا ولقد
أفالطون يكون أن احتماله يبعد ال مما بأنه فنقول هنا أما ، وأدقَّ أشمل نظرة فيه فنظرنا
يمكن الحكم وهذا التلمذة، يف زميله أرسطبس شطر بنظره موليٍّا الكتاب هذا كتب قد
فيه يثبت أن يحاول الذي «Pheado «فيدون كتاب من الجزء ذلك يشمل نجعله أن
هي بهذه شبيهة تأمالت أنَّ عىل Prudenceالتبرص نتيجة هي إنما الفضيلة أن أفالطون

األدبي. أبيقور مذهب يف الدائرة مركز تحتل التي
املتقدة طبيعته أنَّ غري األخالقية املسائل يف القورينيني خطوات أبيقور اتبع لقد
يرضيها ما الخلقية «النواهي» استنتاج لدى اتبعوه الذي أسلوبهم يف تجد لم املتوثبة
األولية، القواعد وضع حد عند األخالق» «تهذيب يقف بأن يرَض لم فإنه الكامل، الرضا
األمانة توجد لم «إذا كقولك: أو سياسة»، أحسن «األمانة كقولك: السائرة كاألمثال فتكون
الذي الوضع أي — الوضع هذا بلغت إذا األخالقية القاعدة هذه فإنَّ نوجدها»؛ أن لوجب
بعُد تصبح لم — العام» «الخري وبني لنفسه» الفرد «حب بني التوسط حد معه تصل
من تكمل التي القانون، كقوة تكون أن وجب بل األخالق، يف تحذيرية نظرية مجرَد

العام. الرأي قوة أخرى؛ من وتنظم ناحية،
أنَّ اعتربوا فقد القورينيني، تعاليم يف جليني يَظهران املؤثرين هذين من كالٍّ أنَّ عىل
ضمان يف الثابتة نتائجهما لهما مؤثران العام الرأي واحرتام القانونية العقوبات احرتام
الفكرة من الوضع هذا مثلوا الذين أن الحديثة العصور يف نجد وقد السلوك، حسن
وضع قد هلفتيوس فإن الترشيعي» «اإلصالح بوجوب القائلني من جميًعا كانوا األخالقية
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به يمكن الذي الثوب ذلك القانون يلبس أن هو واحد غرض إىل الوصول عينيه نصب
هذه يحقق أن حاول فإنه بنتام، وكذلك العامة، واملصالح الذاتية املصالح بني التوفيق
به ُخصَّ ما وكل ونبوغ، تفكري قوَّة من أوتي ما كل سبيلها يف مستخدًما نفسها الناحية

واإلبداع. الخلق وكفاية القريحة خصب من
عىل يقوم إنما والغريية، الذاتية بني العالقة أوجه من وجه أوَّل أن اآلن لنا وضح
املشاعر تقدير فكرة عىل فيقوم الثاني الوجه ا أمَّ العام، الرأي واحرتام القانون احرتام

الذاتية. السعادة عنارص من عنًرصا باعتبارها الغرييَّة
أصلها ننىس بأن املشاعر، هذه «تأصيل» عىل العمل يف ينحرص الفكرة هذه وتطبيق
ما سبيل يف وتضحية» واحتمال «صرب كلها حياة نحيا وأن عنه، نشأت الذي األناني
نَِصُل وسيلة إال هو ما هذا عملنا أن باعتبار يعايشوننا الذين إخواننا عىل خري من يعود

الذاتية. سعادتنا إىل طريقها من
«إنَّ املأثورة داملبري كلمة نذكر القاعدة، بهذه يعني ما عىل مثًال نرضب أن وألجل
تعريف نذكر أو الذات»، تضحية منه تنبع الذي املصدر أصبح استنار إذا الذات حب
إسعاد عىل بالعمل الذات إسعاد «فن بأنها الفضيلة، يف لبنتز من استعاره الذي هولباك

الغري.»
الذاتية بني تربط وسطى حقيقة عىل به نقع البحث هذا يف ثالث وجه هنالك
(النفسية)، السيكولوجية الحقائق بعض يف الكالم إىل نرجع أن فيه ويكفي والغريية،
أن Association of Ideas األفكار وتداعي العادة فيها استطاعت عديدة حاالت فهنالك
لذلك خذ ِلذاِتها، مطلوبة غاية إىل وتحواله أخرى، ألشياء وسيلة أصله يف كان ما را تحوِّ
عنده يصبح واكتنازه جمعه وملجرد لذاته املال جمع فإن الكانز، البخيل الرجل مثًال
فإنَّ املدمن الرَّجل وكذلك به، واملتعة الطيبات لجلب وسيلة أصله يف كان أْن بعد غاية،
يستمر وهو الرسور، لجلب وسيلة كان أن بعد لذاتها مطلوبة غاية يصبح عنده ب الرشُّ
واملشاعر الرسور، بواعث من باعث بأي يمده أن عن الرشب يعجز أن بعد حتى يرشب
وقائمة األنانية يف مؤصلة املشاعر هذه فإن هذا، عن طبيعتها يف تخرج ال االجتماعية
الفكرة انتظار ومن والعقاب، الثواب ومن والذم، املدح من قوتها تستمد وهي عليها،
املشاعر وهذه املصالح، اشرتاك ومن نيتنا، حسن يف الغري اعتقاد حسن ومن الطيبة،
ثم ومن عنه، نشأت الذي أصلها عن تتحول أن من بها تتمكن قوة بالتدريج تَكتسب

األناني. أصلها عن االستقالل تمام مستقالٍّ تأثريًا النفس يف تؤثر
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الهيدونية العالقة أوجه من والثالث الثاني الوجهني أن عىل تدلنا آثار عىل نقع وقد
أخالقيات يف التأثري تناوبا قد الغري) (إسعاد االجتماعية األخالق وبني الذات) (إسعاد
لنا سبق بما الباحث نُذَكِّر أن إال يسعنا وال قبله، من القورينيني أخالقيات ويف أبيقور
هذا عن ننقله قوًال ذلك إىل نضيف وأن األخالقي، أنِّْقريز مذهب رشح عند فيه الكالم
منه بعينها ناحية به يخصَّ ولم مجموعه، يف القوريني املذهب عىل أطلقه الفيلسوف
ألن وحدها كافيٌة لسعادتنا؛ مساوية واعتبارها ورفاهيتها أوطاننا سعادة «إنَّ فقال:

باالبتهاج.» تغمرنا

پافلوف ومذهب الغريية مشاعر تأصيل

عمليٍّا املراتب أسمى القوريني باملذهب بلغ قد أنِّْقريز الفيلسوف أن يف شكَّ من ما
يبلغ ما ذروة إىل بالذات التضحية تصور من بلغ قد النظر حيث من فإنه ونظريٍّا؛
يعرف لم ثابتة قاعدة للمذهب وضع العملية الوجهة ومن املستطاع، الكمال من التصور
هرتيل، كتابات من نظريٍّا عرفناها كما االختبارية، پافلوف ببحوث إال أثر من لها ما
تدرًجا — تحرز وأصولها مصادرها كانت مهما الغريية مشاعر «إن أنِّْقريز: قول فإنَّ
تتزن لم ولو حتى القوة، بتلك تحتفظ املشاعر هذه وإن بها، خاصة مستقلة قوًة —
أحد يبلغها لم أعماق إىل الوقادة ببصريته نفذ قد الفيلسوف هذا أن عىل يدل اللذة، من
األثر هذا أن عىل العميل، التطبيق موضع األخالق نظريات وضع حاولوا الذين من قبله
إىل خيَّل — هذا» عرصنا يف إال عملية نتائج من له ما عىل نقف لم أنِّْقريز خلَّفه الذي
يف اإلنسانية املعرفة فروع عىل العلمية املادية طغت عندما العلمي بالبحث املشتغلني
أكثر تصبح فلم وبادت، عهدها انقىض قد الفلسفة أن بطوله؛ عرش الثامن القرن أواخر
وتوسيع اإلطالع تنمية عليها بالوقوف يقصد قديمة وآدابًا املايض، عن تذكر أحاديث من
يف للتأثري أداة تصبح لم وإنها ثانوية، أغراض إىل وسيلة أضحت إنها أي املعارف؛ دائرة

عميل. طريق من اإلنسانية الحياة
أرشف فلما قيمة، من العميل للعلم ما تقدير يف وإفراًطا طغيانًا شكَّ وال هذا وكان
للناس باَن إذ العلماء؛ طغيان وهبط العلم عاصفة نامت الختام عىل عرش التاسع القرن
الطبيعية الظاهرات وصف تنحرصيف العلم وظيفة أن لهم باَن عنده، يقف ا حدٍّ للعلم أن
من كثريًا يتناول أو «املاهيات» يفرس أن عن بعيد وأنه ببعض، بعضها وعالقة وآثارها
ظهر بل وأنابيبه، قواريره ثنايا يف أو معامله، جدران وبني بتجاريبه، اإلنسانية األشياء
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الفلسفة أعطت ما ولكن العلم، الفلسفة خدمت ما بقدر الفلسفة خدم العلم أنَّ لهم
يبني رائًعا مثًال إال پافلوف تطبيقات وما الفلسفَة، العلُم أعطى ما أضعاَف كان للعلم،

الطرفني. بني االرتباط وجوه لنا

األفكار تداعي ظاهرة إىل أشار من أول اإلنجليزي «Locke «لوك الفيلسوف كان
عليه عقب ثم اإلنساني» «الفهم يف مباحثه من مبحث درج يف Association of Ideas
تكون التي األشياء بعض يف «نرغب» قد بأننا فقال اإلنجليزي، هتشنسون الفيلسوف
نرغب التي األشياء أما لاللتذاذ، وسيلة تكون أخرى أشياء إىل نميل وقد «ُملذَّة»، بذاتها
فتصبح تتحول بأنها وقىض الثانويَّة» «الرغبات دعاها فقد اللذة، إىل وسيلة ألنها فيها
يف السلطة، أو املال منافع ندرك أن بمجرد فإننا األوىل، منزلة يف واألثر القوة حيث من
إىل نتحول بل بهما، االنتفاع يف الرغبة حد عند نقف ال األصيلة، رغباتنا بعض إرضاء
أن لبث ما «Gay «جاي يدعى الدين رجال من لرجل مؤلَّف ظهر ثم لذاتهما. حبهما
ولقد النظرية، هذه رشح يف كتب ملا أساًسا أخذه هرتيل أن الواقع أن غري دراًكا، نيس
مبدأ أو فطرية، أدبية حاسة أية اإلنسان يف أن وأنكر هتشنسون كتب ما عىل جاي خرج
أي — الراشد اإلنسان بأن سلم ولكنه الخري، حب إىل يدفعه جبلَّته، يف أصيل أخالقي
يوفق أن وحاول هتشنسون، يقول كما أدبية، حاسة فيه تتكون — الرشد سن بلغ الذي

الثانوية». «الرغبات يف لوك الفيلسوف ومبدأ الرأي هذا بني
أمتع ورشَحها النظرية هذه نطاق أوسع الذي هرتيل ِكتاب ظهر ١٧٤٧ سنة ويف
فيه ليس ذاته يف املال إن فقال: املال، بحب مثًال ورضب تطبيق، أْقوم وطبَّقها رشح،
اللَّذَّات وجلب بالجمال االستمتاع من تمكننا التي األداة كان ملا ولكنه لذة، أو جمال من
عىل االستيالء يف «املال» تطرف ثم بالذات، إليه الحب تحول رغباتنا، من الكثري وإكفاء
طريق من إليها الوصول يف اإلنسان يرغب كان التي املثاليات كل عىل فقىض النفس،
معاني بكل ون يضحُّ البخالء لرتى حتى دونها بالبقاء هو وتفرد وسيلة، باعتباره املال،
للقوة حبنا يف نظرت إذا الحال وكذلك املال، سبيل يف لذائذهم كل وينبذون الجمال
نلبث وما رغباتنا، من كثري إكفاء إىل وسيلتنا بديٍّا ألنها القوة نحب إنما فإننا والسلطة،
فيها نطرح حالة إىل نستدرج ثم الرغبات، هذه مع للقوة حبنا يشرتك حتى بعيد غري
كثريًا َفِقْس هذا وعىل هيام، كل بها ونهيم شغف، كل ِلذاتها بالقوة ونشغف الرغبات هذه
وأخرجها كنظرية، الظاهرة هذه تلقى فقد پافلوف أما اإلنساني. الخلق ظاهرات من

رصًفا. علًما بتجاريبه
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تضمنها فقد قدمنا، كما الظاهرة هذه يف النظر تهمل لم القديمة الفلسفة أن عىل
آثاًرا األخالقي مذهبه يف فتجد أرسطوطاليس، تلقاها ثم أنِّْقريز ونماها القوريني، املذهب
يشء أول أصدقاءنا أحببنا إذا بأننا فقالوا الصداقة، عىل األبيقوريني بعض وطبَّقها منها،
من الصديق حب إىل الزمن مع يتحول هذا فإن اللذة، شعور من فينا صداقتهم تبعث ملا

األخرى. االعتبارات كل عن بعيًدا ذاته، أجل
العالم تجاريب يف فينحرص الحديث؛ العرص يف النظرية هذه إليه رت تََطوَّ ما أما
فإنه الكالب، يف تجاريبه كل الكبري العالم هذا حرص ولقد قدمنا، كما الرويس پافلوف
هذه يستغل پافلوف فكان لعابه، سال الحلوى من قطعة رأى إذا الكلب أن املعروف من
اللعاب مقدار بالضبط يعرف أن يتستطيع حتى أنبوبة الكلب فم يف ويدخل الظاهرة
الطعام تناول عند الفم يف اللعاب وسيل الحلوى. مرأى عند الكلب فم من يسيل الذي
الجسم يؤديها التي األفعال تلك أحد إنه أي عكسيٍّا؛ فعًال ُسمي ولذا اختياري، غري أمر

نصيب أقل فيها الحياة لتجاريب يكون أن غري ومن ذاتي، بقارس
هذه ومن مؤصل، اآلخر والبعض أصيل، بعضها العكسية األفعال من كثري وهنالك
ومرور العمر، من قدر عىل يتأصل ما ومنها األطفال، يف مشاهدته يمكننا ما األفعال
ويأتي النور، نحو عينيه ويحول ويرضع ويتمطَّط ويتثاءب يعطس فالطفل األيام، من
أن إىل حاجة يف يكون أن غري من وظروفه، عمره أطوار مختلف يف األفعال من ذلك غري
دعاها كما — باألحرى أو العكسية، األفعال تدعى األفعال هذه وكل غريه، عن يتلقاها
التي بذاتها وهي Unconditioned Reflex Actions أصيلة عكسية أفعال — پافلوف
الطري، يف األعشاش بناء كغريزة املركبة والغرائز ،Instincts الغرائز قبل من تدعى كانت
الدنيا الحيوانات يف العكسية واألفعال عكسية، أفعال من مندمجة جملة كأنها تلوح
بعد حتى الضوء، حول تحوم تستمر البعوضة فإن الحياة، تجاريب فيها تؤثر قلما
تجاريب فإن العليا، الحيوانات يف الحال تجد ذلك من الضد وعىل جناحاها، يحرتق أن
حكم عن اإلنسان يخرج وال بالغ، تأثري األصيلة العكسية األفعال هذه يف لها فيها الحياة
من فخلص الكالب، فم يف اللعاب سيل عىل تجاريبه پافلوف حرص ولقد القاعدة، هذه

األصيلة: العكسية األفعال تحول من استخلصها التي اآلتية بالقاعدة تجاريبه

مرات عليه يتقدم أو أصيل عكيس فعل أيَّ يبعث الذي باملنبه يقرتن عندما
االستجابة نفس الزمن مع يحدث الثاني املنبه هذا فإن ثاٍن، منبه أي عديدة
متحول عكيس فعل إحداث يف األول املنبه يبعثها كان التي Response

.Conditioned Reflex Action
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الفم، يف الطعام وجود عند إال أصًال يحدث ال أصيل، عكيس فعل اللعاب سيل فإنَّ
إشارة أو عالقة أية حدوث عند أو رائحته، شمِّ أو الطعام مرأى عند يحصل ثم ومن
عىل األصيلة، العكسية األفعال پافلوف، يدعوها األفعال هذه وكل األكل، مبارشة تسبق
والفعل األصيل العكيس الفعل يف واحدة اللعاب) (سيل االستجابة نفس أن تجد أنك
أو يشرتك الذي Stimulus املنبه إال يشء من األمر يف يجد لم وأنه املتحول، العكيس
أو تعليم كل أساس هي القاعدة وهذه التجربة، طريق من األصيل املنبه مع يتحد
اشرتاك أو «تداعي قبل من تدعى كانت التي الظاهرة وأساس للمعلومات، استيعاب
العميل األساس الجملة وعىل العادات، استحكام وأساس اللغات تعلم وأساس األفكار»

للتجربة. الخاضع اإلنساني السلوك مناحي لكل
من بباله يخطر ما عىل يطبقها مىض القاعدة بهذه پافلوف اسرتشد أن بعد
إىل عمد بل الشهي، الطعام منبهات امتحان عىل يقترص لم فإنه التطبيق، ممكنات
يؤصل أن يستطيع حتى تجاريبه يف يستعملها منبهات منها يأخذ املكروهة، األحماض
فعًال ينبِّه أن فبعد «التشهي». استجابات فيهم يؤصل كما «التوقي» استجابات كالبه يف
إليها يعمد التي اإلشارة أو العالمة كانت فإذا آخر، بفعل قمعه إىل يعمد أصيًال، عكسيٍّا
حتًما يصاب الكلب فإنَّ آخر، طوًرا مكروهة ونتيجة طوًرا، فيها مرغوب نتيجة تعقبها
ألحد املميزة العالمات عليه وتظهر النريوستانية، أو الهستريية مثل عصبي باضطراب

املرضني.
جرَّب فقد بها، يحيطوا أن بالرتبية املشتغلني بكل يجدر رواية پافلوف ويروي
الالمع الضوء من دائرة منها كلب أمام يرسم فكان عديدة، تجاريب كالبه بعض يف
كهربائية، بشحنة يقذفه عندما تقريبًا) بيضيٍّا (شكًال وإهليلًجا الطعام، يعطيه عندما
بمرأى يرسُّ فكان واإلهليلجات، الدوائر بني تماًما يميز أن األمر أول الكلب فاستطاع
اإلهليلج تفلطح من يشء بعد شيئًا يقلل پافلوف فأخذ الثانية، مرأى من ويمتعض األوىل،
بني التمييز عىل قادًرا ظل الكلب ولكن الدائرة، إىل أقرب — تدرًجا — يظهر حتى
أنه حدث فقد تماًما، اآلية انقلبت كبرية، درجة إىل اإلهليلج استدارة زادت فلما االثنني،
أو أسبوعني هذا عىل واستمر دائًما! يخطئ كان ولكنه بينهما، يميز أن يحاول كان
من فيها تدرج التي الدرجات من كل بني التمييز عىل قدرة كل فَقد ثم أسابيع، ثالثة
أن من بدًال فكان سلوكه، وساء أخالقه وتغريت جليني، والدائرة اإلهليلج بني وحتى قبل،
التجربة، نفس يف الَكرَّة پافلوف عليه فأعاد شديًدا، عواءً ويعوي يَُعْربد أخذ ساكتًا، يقف
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أضعف الشكلني بني التمييز عىل الكلب قدرة فكانت مرة، أول بدأها كما بها مبتدئًا
بني التمييز أصبح عندما والعواء، العربدة نوبات تصيبه وأخذت األوىل، املرة من بكثري

اليشء. بعض صعوبة أكثر الشكلني
معاهد ويف املدارس جدران بني يوم كل تتكرر كهذه حاالت أن يف مطلًقا شك وال
والخمول، البالدة مظاهر من الطالب عىل يبدو مما كثري يف السبب يرجع وإليها التنشئة،
يوجهه به خاص استعداد له طالب كل فإن الحاالت، بعض يف األعصاب اضطراب بله
عكس عىل هو من ومنهم الرياضة، ويمقت اللغات إىل يميل من فمنهم ا، خاصٍّ توجيًها
هو شيئًا، ه رسِّ من يدركون وال املربُّون، يلوكه ما كثريًا الذي االستعداد وهذا تماًما، ذلك
ويمقت اللغات يحب طالب من األول املثل أخذنا فإذا پافلوف؛ عند «االستجابة» بعينه
يف اإلهليلج هو الرياضة تعلم وكان البيضاء، الدائرة هو اللغات تعلم كان الرياضة
يجتاز كما الرياضة، امتحان يجتاز أن قًرسا الطالب هذا عىل فرض فإذا پافلوف، كلب
طعاًما كلبه عىل پافلوف يَفرض كما عليه، ُفرض ذلك أن يعلم وهو اللغات، امتحان
اضطرابًا النتيجة كانت اإلهليلج، ظهور عند كهربائية وشحنة الدائرة، ظهور عند شهيٍّا
هذا من يفلت واحًدا طالبًا أن أظن وال الظروف، بمقتىض أثره يزداد أو يقل عصبيٍّا
يف ما ومقدار األشخاص، باختالف تختلف النتائج ولكن قاطبة، التعليم معاهد يف التأثري
العلم دور يف التخصص كان ولو القاسية، التجاريب هذه تحمل عىل قدرة من أعصابهم
نخلق أن الستطعنا إذن الطالب؛ يف االستجابة باألحرى أو االستعداد، ظهور مع يبدأ
هي بل الحديث العرص مميزات من التخصص بأنَّ ناهيك واحد، جيل خالل جديدة أمة
الذي الطالب بأن أيًضا وناهيك الفارطة، العصور عىل بها يمتاز أنه ندعي التي ميزته
أن من بد ال بل أبًدا، فيه يُفلح لن املعرفة، فروع من ما لفرع استعداده يستجيب ال
به يُستهان ال جزءًا تعليمه أطوار يف َفَقد قد يكون أن بعد األصيلة، استجابته إىل يرتد
فانقلب عامًلا كان وولز فيلسوًفا، فارتد مهندًسا كان سبنرس فإنَّ الفطرية، ملكاته من
املبادئ تطبيق يف فذٍّا طبيعيًا عامًلا فانقلب املبادئ استيعاب يف بليًدا كان ودروين أديبًا،
التعليم معاهد يف كرجال، مستقبلهم ونحطم أوالدنا نقتل إننا نقول وإنما واستكشافها،

وبرامجها. الحارضة بنظاماتها
االجتماعي» والنظام «الرتبية كتابه يف رسل» «برترند الكبري املعارص الفيلسوف قال

ييل: ما ص١٦٥-١٦٦

ومقدرتهم كفايتهم تفوق موضوعات يعالجوا أن والطالبات الطالب اضطر إذا
يوقعهم شديًدا تأثريًا وأعصابهم عقولهم يف يؤثر ذلك أن يف شبهة فال العقلية،
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يتناولونها التي املوضوعات عىل الفزع هذا يقترص وال والخوف، الفزع يف
املوضوعات هذه إىل تَُمتُّ التي العلم فروع كل من يصيبهم إنه بل بالذات،
والرياضيات الحساب يف ضعاًفا يظلون الناس من كثريًا أنَّ والواقع بسبب،
مبكرين العلوم هذه يدرسون بدءوا أنهم إال هذا يف سبب وال عمرهم، أيام طوال
الكفايات آخر هي املجردات، إدراك كفاية أن ننىس أن يجب ال وكذلك السن، يف
كتابه يف «Piaget «بياجت مة العالَّ ذلك أثبت كما األحداث، يف ونضًجا تكوينًا
السديدة، واملالحظات الشواهد من بكثري األطفال» يف العقل وحكم «التمييز
فإنه التجربة، واسع مطلًعا السيكولوجية، أرسار عىل واقًفا يكن لم إذا واملعلم
يقع الذي بالقدر وتختلط تتهوش قد األحداث ُعقول أنَّ يُدرك أن عليه يصعب
يف الرياضيات بتدريس يبدءون أنهم املربون، فيه يقع الذي والخطأ فعًال،
يصابوا أن يلبثون فال املعقدة، مسائلها معالجة األحداث ويلزمون مبكر، سن
التي الدرجة عن اليشء بعض تقل أو تزيد قد درجات عىل العصبي بالخبال
تُتقى أن أجل ومن األعصاب، واضطراب البالدة من پافلوف كالب بلغها
السيكولوجية بقواعد علم عىل املدرسون يكون أن وجب السيئة، اآلثار هذه
يف أحراًرا يكونوا وأن واإللقاء، التدريس يف قويمة بمبادئ مزودين األساسية،
الرضورة. إليه تدعو الذي الحد إىل الربامج به تدرس الذي األسلوب تحوير

الوجهة هذه من أقوم كان القديمة العصور يف التعليم نظام أن يف شك من وما
وكان ا. مختصٍّ املدرس كان حرٍّا، والطالب حرٍّا املدرس فكان الحديثة، العصور يف منه
من لنا بد وال «استجابته»، أو استعداده فيها يتفوق التي الناحية تنمية يف مختاًرا التلميذ
العرص محنة سيكونان والرتبية التعليم فإن وإال النظام، هذا يشابه نظام إىل الرجوع
موحشة، مظلمة مفاوز يف تدخل اإلنسانية املعرفة أخذت أن بعد األخص وعىل الحديث،

إقليدس. رياضيات أو فيثاغورس هندسة منها أين
«أبقراط» به قسم الذي التقسيم صحة يف يعتقد پافلوف أن االستنتاج هذا يف يؤيدنا
والسوداوي Choleric الصفراوي أقسام: أربعة األمزجة «أبقراط» قسم فقد األمزجة،
هذا أن پافلوف ويعتقد ،Phlegmatic واللمفاوي Sangiune والدموي Melaucholic
املثل هم الدموي واملزاج اللمفاوي املزاج أصحاب أنَّ هذا إىل ويزيد بل صحيح، التقسيم
األكثر فهم السوداوي واملزاج الصفراوي املزاج أصحاب أما والتعقل، الرصانة يف األعىل
يف جيلٌّ األقسام هذه إىل األمزجة تقسيم بأن يقول وهو العصبية، لالضطرابات تعرًضا
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طوق عن يخرج ال اإلنسان أمر أن هذا فوق ويعتقد تجاريبه، فيها أجرى التي الكالب
ذلك.

والسوداوي الصفراوي املزاجني أصحاب أن يف شك فال پافلوف معتقد صح فإذا
املزاجني أصحاب من ذكاء أكثر أنهم املرجح أن مع بطيئًا، قتًال العلم معاهد تقتلهم
طرق فيهم تؤثر والدموي اللمفاوي املزاجني أصحاب أن يف نشك ال أننا كما اآلخرين،

الطبيعية. مواهبهم من يضعف تأثريًا التعليم
موضوعنا إىل تَُمتُّ ال نواح إىل استطردنا قد كنا وإن — كله هذا من املحصل أما
ببصريتهم نفذوا قد وبعضاألبيقوريني، الهيدوني أنِّْقريز أن فينحرصيف مبارش— بسبب
بطريق الحديث العلم فيها يؤيدهم اإلنساني، السلوك تعليل يف قصية أعماق إىل النقادة

الحضارة. مستقبل عىل األثر أكرب له يكون سوف تجريبي، عميل

والنفعية الهيدونية

اللذة تجعل التي النظرية وباألحرى الهيدونية، بأنَّ تقنعنا ألْن كافية السابقة اللمحة إنَّ
عىل تنطوي ال — اإلنسانية لألفعال األوحد األصيل النبَع بهما الذات شعور عند واأللم
لم أنها عن فضًال الذات، وحب األنانية ممكنات من اإلنساني الخلق يتضمن ما إنكار

الدنيا. من أثرها ويمحو األنانية عىل يقيض عمليًا طريًقا ترسم
اعتقادهم مع كانوا بها؛ اإليمان يف املتفانني النظرية، هذه أنصار من كثريًا أن عىل
الناس بحب قلوبهم امتألت الذين Philanthropists اإلنسان محبي من بصحتها،
القرنني خالل االرتقائيني متحميس من وغريه بنتام جرمي ومثلنا البرش، بخري وشغفوا
إىل والتقدم لالرتقاء مستعد اإلنسان بأن اعتقدوا الذين وهم عرش، والتاسع عرش الثامن

حد. غري
بالنظرية وامتزج اختلط قد كان إن آخر، مبدأ إىل أيديهم يف النظرية تحوَّلت ولقد
يختلف جديد مبدأ فإنه الكثريين، عىل والنظرية املبدأ تبلبل ما كثريًا أن حد إىل الهيدونية
النظام وهو Utilitarianism النفعية مبدأ به ونعني االختالف، كل القديمة النظرية عن
يف محصورة األساسية حكمته وجعل إليه، يرمي هدًفا العام الخري اتخذ الذي األخالقي
The greatest good, for the greatest number األعظم للعدد األعظم بالخري القول
القديم العهدين يف «التنور» عصور خالل ظهرت التي البواعث من كثريًا أن يف شك وال
القوة عنارص بكل تزوده وأن املذهب هذا ظهور إىل تفيض أن شأنها من كان والحديث
خالل اليونان بالد ويف عرش التاسع القرن خالل فرنسا يف حدث كما عليه والحضِّ
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ييل: فيما البواعث هذه نحرص وقد امليالد، قبل والثالث الرابع القرنني
العلم. دوائر يف الالهوتي التفكري أسلوب انحالل أوًال:

ميل كل من بالتحرر عليا درجة إىل وتساميها واالختبار املشاهدة كفاية ظهور ثانيًا:
اللفظي. والتنميق الزخرف إىل

العموم، وجه عىل عقيل أساس عىل املشرتكة والحياة الفردية الحياة إقامة يف الرغبة ثالثًا:
الشك فكرة الغرضشاعت هذا إىل وللوصول التخصيص، وجه عىل علمي أساس وعىل
بمقدمات موضوع، أي بحث يف البدء لدى عنها واالستعاضة الخالبة، الظواهر كل يف
أقل أصبحت كذلك كانت إذا املقدِّمات ألن والجدل؛ لالنتقاص عرضة تكون ما أقل

جلية. واضحة فكرات وتضمنت املداورة لروح خضوًعا

الهيدونية النظرية انتقاد
11Inspiring Principles اإليحائية املبادئ بحث يف انتباهنا نحرص ال أن الواجب يدعونا
امليول هذه مثل عىل ترتبت التي النتائج بحث إىل أيًضا نتوجه أن علينا ينبغي بل وحدها،
الفكرية امليول هذه من كل يف أن ينكرون الذين هم املفكرين من أقلية أن عىل الفكرية،
فهل واحًدا، « «ُكالٍّ باعتبارها وأخذناها النواحي تلك استجمعنا إذا ولكن الحق، من ناحية

كله؟ الحق تشمل
أن الصعب من بأنه االعتقاد عىل تحملنا التي األسباب رشح نميضيف أن اآلن علينا
علينا ينبغي لهذا جومربتز، األستاذ رأي وهذا اإليجاب، بصيغة السؤال هذا عىل نجيب

بإسهاب. رسدها نكمل أن بعد عليها نرد سوف التي أدلته رسد نميضيف أن
الظاهر أن غري عادة، نحوها يوجه الذي اللوم ذلك كل تستحق ال الهيدونية إن
تبيانها، تحاول التي الحقائق رشح يف وافية بتفاصيل تزودنا أن عن دائًما تعجز أنها
هي بنقيصة، مدخولة القديمة املذاهب من غريها ككثري وهي عنها، الكشف إىل ترمي أو
الهيدونية أن يف النقيصة هذه وتنحرص املوضوع»، «جوهر ندعوه ملا العكسية الناحية
الحقائق، تحتملها ال (البساطة) الغرارة من درجة عىل الحصول وراء السعي يف تغايل
يف نرصائها أعظم بنتام اتخذها كما الهيدونية، اتخذتها التي اإلنسانية الظاهرة تلك فإن
سحيق غور يف تنزل — اإلنسانية األعمال من يصدر ما لكل أساًسا الحديثة؛ العصور
الباحث عني إليها تصل أن يمكن التي األغوار بأبعد ليس ذلك مع ولكنه العمق، بعيد

املستعمق.
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أن صحيح فهل الغذاء، لطلب والحيوان اإلنسان سعي من مثًال للبحث ولنأخذ
أما األكل؟ عند يستشعرونها التي اللذة بسبب الغذاء يف يرغبون إنما والحيوان اإلنسان
خالف عىل الحقيقة أنَّ نجد سوف أننا فالظاهر أدق، بحثًا املوضوع هذا بحثنا إذا
الحياة حفظ إىل يدفعنا غريزي قارس من تنشأ عاجلة، رغبة الغذاء يف رغبتنا فإن ذلك،
األخرى األفعال كل اشرتاك معه وتشرتك لذلك، تبًعا تأتي فظاهرة اللَّذَّة أما وتقويمها،
الحقيقة هذه فرسنا إذا كثريًا نخطئ ال أننا والغالب مكمالتها، وتوازن الحياة تحفظ التي

طبيعية. قاعدة عىل
وهذا التحلل، إىل دائًما عرضة الحيوان جسم منها يتكون التي املادة تركيب فإنَّ
أن أخرى جهة من ونجد طريقه، من تفقده عما األجسام تعوض لم إذا يستمر التحلل
العكيس الفعل يف جلية تظهر حقيقة وهي املقاومة، قوة فيه الحية األجسام مادة تركيب
من وغريه العكيس الفعل وهذا املرضة، املؤثرات تلقاء الحية الخاليا عن يصدر الذي

هذا. بغري تعليلها يمكن ال الطبيعة، يف عليه نقع مما به اآلرصة ذوات الحقائق
مرة بدأت طبيعي، نظام يف نزعة عىل يرتكز الذي الوراثة ناموس بذكر نسعتني وقد
فيه تتجىل الذي الحركة نواميس من األول الناموس ثم نهاية، غري إىل تأثريها يف لتستمر
نذكر أن هذا بعد وعلينا تام، بوضوح تطبيقها كيفية منها نتبني صورة عىل النزعة هذه
جزئيٍّا إرشاًفا عليها، ترشف العضوي الكائن يف تحدث التي الطبيعية املفاعالت أن أيًضا
يحصل هنا ومن االنفعالية، الحركة أثر فيه يتجىل نفيس، طابع لها ظاهرات األقل، عىل
العجب من شيئًا فينا لتبعث تكن لم إن الغائي، أو القصدي التكافؤ قوى من قوة بتأثري
من تستخلصها بلذة الحية الكائنات تستشعر أن األثر، بعيدة املدى عميقة فإنها الشديد،
تؤدي ال التي املفعاالت كل يف أمًلا تستشعر وأن بقائها، إىل املؤدية الطبيعة املفاعالت كل
البدائية، النزعة هذه تصحب ظاهرات إىل واأللم اللذة تتحول هنا ومن الغاية، هذه إىل
قد أرسطوطاليس، كتابات يف جرثومتها عىل نقع التي املالحظات هذه كل يف أننا عىل

جانبها. إىل وقائًما عنها منفصًال شيئًا ال الطبيعة، من جزءًا اإلنسان اعتربنا
بالعقل مزود أنه برغم اإلنسان أنَّ فرضنا إذا املالحظات هذه فهم يُساء أنه جرم وال
اإلنسان ألنَّ تضاعيفها؛ يف مؤصلة بدائية قوارس تحركها آلة أو عبد مجرُد والشعور
اإلرادية منازعه بفضل أدق بوجه أو وعيه، يف يستخزنها التي والفكرات الصور بفضل
فإنه قوارسه، ألقوى مقاومة يظهر أن يستطيع والفكرات؛ الصور هذه عن تصدر التي
غرائزه يقمع شيئًا «يريد أن عن بعيًدا دام ما ولكنه جوًعا، يموت وأن يموت، أن يقدر
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كانت إذا ما يف تنظر أن غري من العاجلة، نتائجها إبراز يف تميض غرائزه فإن الطبيعية»
ويف بالفعل، لذة ينتج الغرائز هذه إشباع كان ولو حتى لذة، تُحدث أن يمكن النتائج هذه
مذاهب من وغريها Socratism السقراطية أن نجد الحاالت من غريها يف كما الحالة هذه
وال عقلية، بصبغة اإلنسانية الحياة صبغ يف الهدف تصب لم بسبب إليها تمتُّ التي الفكر
عظمة فيها معني قارس إىل اإلنساني السلوك رشيعة إرجاع يف الفكرة أن يف مطلًقا ُشبهة
،Centralism املركزية هذه باألحرى أو ،Monism األحدية هذه أن غري جاللة، وفيها
ما إزاء دعائمها تثبت أن يمكن ال االصطالح؛ هذا استعمال يف اليشء بعض تجاوزنا إذا
تجاوًزا أو ،Pluralism تعددية من فيها ما كل إزاء اصطالًحا أو تنويع، من الطبيعة يف

.Feaderalism واملؤثرات القوى تحالف أي «تحالفية»؛ من فيها ما إزاء
الهيدونية النظرية إزاء جومربتز األستاذ يميضفيه الذي والرشح االنتقاد مجمل هذا
هذا، نقده يف به أجاب ما بغري عليه يجاب ال بسؤال بحثه بدأ أنه غري الناحية، هذه يف
جواب إىل ليؤدي عكسية بصورة ُوضع قد السؤال أن عىل يَدلُّك التأمل من قليًال ولكن

واحد.
الغذاء إىل الرغبة تحفزهم إنما والحيوان اإلنسان أن صحيح «هل جومربتز: تساءل
السؤال هذا من متخذًا التدليل يف مىض ثم األكل؟» عند يستشعرونها التي اللذة بسبب
الطبيعية، والحالة تلتئم أخرى صيغة يف السؤال وضعت إذا أنك غري لبحثه، أساًسا
ألم من يستشعر ما بالغذاء ليطرد الغذاء يف برغبة والحيوان اإلنسان يشعر «هل وقلت:
يصبح ولم تماًما، جومربتز إليها وصل التي النتائج تنايف نتائج عىل حصلت الجوع؟»
من وغريهما والغاية، كالقصد الطبيعة وراء ما بحوث إىل تستطرد ألن حاجة من بك

عنها. غنى يف أنت املجردة البحوث
سبب الجوع اعتربنا فإذا بالغذاء، الحي الكائن منه يتحرر أمًلا يُحدث الُجوع إنَّ
مجرد ال الجوع، يحدثه الذي األلم من التحرُّر طريق عن اللذة أتت الغذاء، يف الرغبة
يستشعر ملا تابًعا التغذية طريق من بالذات االحتفاظ وأصبح لذاته، األكل يحدثها لذة
يرجع جومربتز األستاذ خطأ يف والسبب بالغذاء، الجوع ألم من التحرر لذة من اإلنسان
اللذة واتخذ الجوع، ألم وهو الغذاء، يف الرغبة يحدث الذي السبب يف النظر أهمل أنه إىل
به. وااللتذاذ األكل يف للرغبة أصًال الجوع، ألم من التحرر عند الحي يستشعرها التي

عكسيٍّا فعًال الجوع ألم كان فإذا پافلوف، تطبيقات من رشحنا ما إىل نرجع وهنا
الذات» «حفظ كان الغذاء طلب عىل يقرسنا Unconditioned reflex action بسيًطا
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أصيًال هو وليس آلخر تبًعا يأتي Conditioned reflex action متحوًال عكسيٍّا فعًال
واأللم، اللذة يف الهيدونية النظرية تنفي وال جومربتز نقد تؤيد ال الحقيقة وهذه بذاته،
بل به، وااللتذاذ الطعام حب من تتولد ال الغذاء يف الرَّغبة أن تثبت ذلك من الضد عىل بل
نفسه، األكل فعل مبارشة من تأتي فال اللذة أما الجوع، ألم من التحرر حب من تأتي

الجوع. ألم من التحرر طريق من بل
الطبيعة يف غوًرا أبعد حالة عىل يقع أن يستطيع كان جومربتز األستاذ أن عىل
الغذاء فإن التناسل، يف األحياء رغبة هي تلك الغذاء، يف الحيوانات رغبة من الحيوانية
النوع، بجانب وزنًا للذوات تقيم ال والطبيعة النوع، يحفظ التناسل فإن الذات حفظ إذا
النوع حفظ يف الرغبة تعليل يمكن هذا ومع بالنوع، لتحتفظ بالذوات تضحي فهي
الجنيس التبادل فإن الطبيعة، وراء ما مباحث إىل لاللتجاء معه رضورة ال علميٍّا تعليًال
بشعور تَحدث إنما واللذة به، تشعر ألم من التحرر يف ة ُملحَّ لرغبة استجابة األحياء، يف
التبادل يف الرغبة تُحدثه الذي فاأللم نفسه، الفعل مبارشة عند األلم هذا من التحرر
فأمر النوع حفظ أما إليه، األحياء يدفع بسيط» عكيس «فعل الواقع لدى هو البعويل
عىل متحول» عكيس «فعل عن عبارة النوع حفظ يكون وبذلك الفعل، ذلك عن يتولد
كربى. مناعة النقد ضد ويكسبها قوة، الهيدونية يزيد وهذا پافلوف تطبيقات مقتىض

الغريية مشاعر ونشوء الهيدونية نقد

العالقة أوجه من الثاني بالوجه صلًة فيه مىض الذي للنقد بأنَّ جومربتز األستاذ يعتقد
يقول وهو الغريية، املشاعر يولد الذي األخالقي العنرص بحث أي والغريية؛ الذاتية بني
الهيدونية، النظريات تؤيد الحديث العلم مكتشفات أن عىل يدل األشياء ظاهر بأنَّ
كيف نعجب أننا غري حق، هذا وكل القوة، من جانب أعظم عىل بعنارصجديدة وتزودها
املذهب، مؤيدات أكرب من إنها هنا فيها يقول حقيقة يعاند األول بنقده أنه يالحظ لم أنه
يطبقه. أن أراد الذي املبدأ إدراك يف ال التطبيق، يف كان خطأه أن هذا يف السبب ولكن

وعىل املحدثني من أخالفهم عمد كما أبيقور، بعدهم ومن القورينيون عمد لقد
عند — الكبري (١٧٧٥–١٨٣٦) «Mill و«مل (١٧٠٤–١٧٥٧) «Hartley «هرتىل رأسهم
الغريية مشاعر وأن األصيلة، املشاعر وحدها هي األنانية مشاعر أن نظرية عن دفاعهم
هما Association of Ideas األفكار وتداعي العادة بأن القول إىل عليها؛ وَكلٌّ لها تبع
من اإلرادية والقوارس املشاعر تحول يستحدث طريقهما من اللتان الوحيدتان الوسيلتان

145



واأللم اللذة فلسفة

الوسيلة هذه بأنَّ يؤمنوا لم املفكرين هؤالء أنَّ من الرغم وعىل الطبيعي، التفاعل طريق
حياته خالل شخًصا تنقل بحيث إليها، أسندوها التي اآلثار تُحدث ألن وحدها كافية
عرش التاسع القرن يف العلم فإنَّ التضحية، مراتب أسمى إىل األنانية درجات أحط من
عىل التطور نظرية إىل بهذا ونشري للنقد، تعرًضا أقل املعضلة لهذه بحل يزودهم قد

الحديثة. العصور يف البستها التي الصورة
التطبيق أسلوب ونتقي املبالغات، نتنكب أن عىل يحملنا الواجب أن من بالرغم
Selection االنتخاب مذهب تطبيق عند األخص وعىل النظرية، هذه يعتور ما كثريًا الذي
اإلنسان يخطو كيف لنا تفرس أن عىل قادرة كله ذلك بعد تظل التطور نظرية فإنَّ
أمكن التي الطريقة فهم علينا تسهل النظرية هذه أن هنالك ما أقل فإنَّ الغريية، نحو
إىل تنزع التي العقلية امليول تلك تستقوي أن األجيال، من محدود غري عدد خالل بها
اإلذعان عىل تقرسنا التي امليول األخص وعىل العام، املنافع وتبادل االجتماعية االشرتاكية
تطور طريق من امليول، من غريها عىل فشيئًا شيئًا Collectivism الضمامي للنظام

اإلرادة. طريق من الغرائز قمُع وتهذيبها تطورها مع يَقوى التي األعضاء
عن مندوحة من لدينا يكن لم النظريات هذه بضوء نستهدي أن أردنا إذا أننا غري
تصوراتنا به أحاطت إذا حتى — نعجز الذي السحيق املايض إىل بتصوراتنا نرجع أن
الذي األصل عن تساءلنا نحن إذا بصحته، مقطوًعا جوابًا تصوره مع نجيب أن عن —
تأويًال التصور ذلك ل نؤوِّ أن حاولنا فإذا االجتماعية. املشاعر عنه تحولت أو منه نشأت
هذه بأنَّ ذلك وبالغتها، معناها الطبيعة لغة تَْفِقد أن يف سببًا له تأويلنا كان حرفيٍّا
إلينا خيِّل وإذا غريها، عن متحولة تكون أن يتفق كما أصيلة تكون أن يتفق قد املشاعر
اكتسبها متحولة مشاعر األوىل غرارتها يف تكون أن يبعد فهل اإلنسان، يف أصيلة أنها

املتوحشة؟ أصولنا من قديم أصل
االجتماعي» «التكوين ندعوه ما ظهور يف سببًا كانت التي البدائية املشاعر أما
نأخذها أن علينا يجب ولذا حدوثها، تعلل االحتماالت هذه أن يف نشك فما البدائي،
العشرية عىل الوجود يف يتقدم Herd َب ْ الرسِّ فإن الريبة، تقبل ال ثابتة حقائق أنها عىل
بعيدة واسعة نتائج لها الرسب يف الفطرية الشعورية العواطف أن نجد وكذلك Horde
عن تحفظ بغري يقال أن يمكن «الرسب» عن هنا يقال وما املتعضيات12 حياة يف األثر
واملوازنات املشاعر حالة عن تختلف ال األنواع يف والحالة األنواع، ببقاء يتعلق ما كل

الفردية. الحياة حفظ إىل تؤدي التي الشعورية
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واآلداب التطور

مة العالَّ لجهود نتاًجا كانت الحديث العرص يف التطور نظرية البست التي الصورة إنَّ
به أهلت ما قدر عىل النظرية بهذه أحاط أنه عىل عرش، التاسع القرن خالل دروين
اآلداب، بنشوء التطور عالقة يبحث أن يفته ولم مالبساتها، من كثري يف وبحث الظروف،

اإلنسان: أصل كتابه يف قال

الصغرية الفصائل واتحدت املدنية، مدارج يف الثابت بقدمه اإلنسان أنرضب ملا
تلك أفراد من فرد كل ضمري يف الغريزة وحي همس كبرية، جماعات فكونت
الغرائز من أوتي ما وبكل والعطف الحب بيد يمدَّ بأن ملزم بأنه الجماعات،
صلة عىل يكن لم ولو لها، تابع هو التي الجماعة أعضاء كل إىل االجتماعية
من أمامها يبَق فلم الحد، هذا إىل اإلنسانية وصلت وقد أما بهم، مبارشة
الطبع خبائث عىل تطمو أن املتبادل والعطف األخوي الحب موجة يصد حائل

مفتعلة. مصطنعة حوائل إال اللهم الحيواني،

الحوائل تلك بتحطيم كفيل املستقبل بأنَّ يتنبَّأ (دروين) أن عىل نستدل هنا ومن
البرشي، النوع سعادة عىل العمل نحو اإلنسانية وجهت ما إذا القوميات، تقيمها التي
قانون إليه يؤدي ما مع تتناىف ال جميعها العظمى األديان تعاليم أن نعرف هنا ومن

النتائج. من التدرجي االرتقاء
من األسمى املثل نحو اإلنساني التقدم تيار صد عىل عامًال ظل آخر باعث ولدينا
من نخلقها التي املصطنعة البيئات عن تنتج التي السيئة املؤثرات باعث ذلك اآلداب،
صفات تغاير يف األثر من لها وما املصطنعة البيئات تأثري (دروين) أظهر فلقد حولنا،
من يفلت لن املتمدين واإلنسان اإليالف، تأثري تحت وقعت ما إذا العضوية، الصور

العوامل. تلك تُحدث ما مؤثرات
بطلر و«صموئيل «Hering «هرنج بحثه ما ذلك الغرائز؟ هذه نشأت كيف ولكن
الذاكرة سمياها خفية ظاهرة العضوية الحياة يف أن نظرية أيَّدا فقد «Samuel Butler
يف العضوية الحياة تالزم ظاهرة بأنها وقضيا Unconscious memory الالشعورية

وجوهها. مختلف وعىل مظاهرها جميع
رصفة، حيوية ناحية من الظاهرة هذه فبحث «Simon «سيمون تبعهما ولقد
يرتك أن من بد ال منبه كل أنَّ عىل الدالة املقنعة الرباهني من كثري عن بحثه خالل وكشف
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التغيري وهذا مادتها، يف ثابتًا تأثريًا — املوقوت الظاهري االنبعاث عن فضًال — األحياء يف
يف استجمع آثار، من الخارجية الظروف تُحدث بما أثره واقرتن حدوثه تكرر إذا الثابت
ما مقتىض عىل األحياء يف أثرها ويقوى جيل، بعد جيًال أعقابها تتوارثها صفات األفراد

حياتها. حاالت يف لها الفائدة من فيها يكون
بالذات االحتفاظ مبادئ من مبدأ تصبح Mneme الالشعورية الذاكرة هذه أنَّ عىل
عامل أنها كما حياتهم، خالل األفراد تجاريب الزمان مدى عىل تستجمع هي إذ وبالنوع،

األحياء. يف ارتقائية تغايرات استحداث يف أويل
الربيطاني العلوم مجمع يف ألقاه الذي الرئاسة خطاب يف فرنسيسدروين جهر ولقد
يعرب أن يف يرتدد لم هيكل مة العالَّ أن كما سيمون. أنصار من أنه «دبلن» يف التأم الذي
يف دروين نظرية عليها ترتكز دعامة أكرب يُعد سيمون مذهب أن يف الثابت اعتقاده عن

الطبيعي. االنتخاب
تطبيقات إليها تَُمتُّ أصول فيها هذه سيمون نظرية تكون أن يمكن أال ولكن
أن يكفي ولكن موضعه، هنا ليس درس إىل يحتاج ما هذا األسباب؟ بأقوى پافلوف
القول دون تحول صعوبة نجد ال إننا واآلداب، األخالق عىل سيمون مبدأ تطبيق يف نقول
«التنبه»؛ عوامل من اإلرادة قوة النفس يف تبعث بما حادثًا األدبي» «الفعل تكرار بأن
تتوارثه طبيعته يف ثابتًا تغيريًا يحدث بل الفرد، يف ثابتة عادة يصبح أن عىل يقترص ال

جيل. بعد جيًال االرتقاء يف ماضيًا املتعاقبة، األجيال
النظريات حيز من خرجت قد الالشعورية» «الذاكرة أن نذكر أن بنا يجدر وهنا
العكسية األفعال يف پافلوف تطبيقات رشحنا أن لنا سبق فقد التجريبي. العلم حيز إىل
فإن األخرى، العلوم يف تتدخل أخذت التطبيقات هذه إن نقول أن اليوم ولنا «املتحولة»،
الحية األجسام يف يولد أن استطاع بباريس پاستور معهد علماء أحد متالنيكوف الدكتور
نفس هي اتبعها التي الطريقة وكانت األمراض، تتقى أن يمكن بها شعورية» ال «ذاكرة
عكيس فعل توليد عىل العمل عند خاص بمنبه االستعانة يف پافلوف اتبعها التي الطريقة

متحول.
املرض، من توقيًا الحية األجسام بها تُحقن التي األمصال فائدة أن املعروف فمن
Anti- للمرض املضادة الوحدات من فيه تولد ما بطريق مناعة الجسم تُكسب إنما
فأجريت املرض. من الواقي باملصل الحقن عىل موقوف الوحدات هذه وتوليد bodies
ثم امليكروبية األمراض من مرض من واٍق بمصل ُحقنت الهند» «خنازير عىل تجربة
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غريها وحقنت فمرضت. الحصانة، مدة مضت أن بعد نفسه، املرض بمكروب ُحقنت
تقرتن كانت الحقن عملية أن التجربة هذه عىل زيد أنه املرضغري هذا من الواقي باملصل
وبالرضورة مرات، سبع الجرس قرع مع باملصل الحقن عملية وأعيدت جرس، بقرع
مدة مضت أن فلما منه، الواقي باملصل حقنت الذي املرض ضد مناعة فيها تولدت
بعد املرض بمكروب فُحقن الباقي أما فمرضت، املرض بمكروب بعضها ُحقن الحصانة
ألن تمرض! فلم الواقي باملصل تُطعم وهي يُقرع كان الذي الجرس نفس لها ُقرع أن
«ذاكرتها تنبهت أن بمجرد متحول، عكيس بفعل جسمها يف تكونت املضادة الوحدات

عمليٍّا. تنبيًها الالشعورية»
نفسه الوقت يف القورينيني نزعة وتؤيد دروين، ومذهب تلتئم التي القاعدة هذه عىل
يف املستمر جهاده إىل راجًعا ارتقاءً األدبي اإلحساس حيث من الفرد ارتقاء بأنَّ تقيض
إىل اإلنسان حفز قد يكون أن من بد ال — ونزعاته االستغواء بواعث من التخلص سبيل
تَنبُّهيٍّ فعل كل أن لدينا ثبت قد دام ما واجتماعيٍّا، فرديٍّا الرقي من بال ذات منازل
ثابت كأثر الطبيعة به تحتفظ أن محتوم األدبية، حواسه اإلنسان يف تبعثها لقوة ممثل

بالوراثة. أعقابهم إىل ينتقل األفراد، يف

هوامش

الرأي. هذا يخالف ترنر األستاذ (1)
ص٥٦٧. ج٦، واآلداب» الدين «موسوعة (2)

There is nothing either good or شكسبري: قول يف الحكمة تنحرص هذا يف (3)
ولكنه بذاته، رش أو بذاته خري هو يشء من «ليس bad, but thinking makes it so.

ا.» رشٍّ وإن خريًا إن األشياء يكيِّف الفكر
الفلسفة». «تاريخ كتابه يف إردمان عن (4)

الوسطى. القرون ويف القديم العرص يف التعذيب آالت من (5)
.٩٣ ص٨٩، الفلسفة» «تاريخ يف ترنر راجع (6)

Outline of the History of Greek Philosophy. P117 كتابه يف زلر راجع (7)
.Bth. Edit. Kegan Paul, 1913-Trans-Palmer. Cambridge

ج٤. ص١٥٥، اإلنسيكلوبيدي، املعجم (8)
الفلسفة». «تاريخ كتابه يف إردمان عن (9)
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لألديان. املنكرون باأللوهية، القائلون هم «Deists «الالدينيون (10)
معينة. طريقة أو مذهب باتباع توحي التي األصول أو املبادئ بها يقصد (11)

قاعدة عىل جامد اسم وهم «العضو» من اشتقاًقا Organisms املتعضيات (12)
الجامدة. األسماء يف االشتقاق تجيز امللكي، العربية اللغة مجمع وضعها لغوية،
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السادس الفصل

القورينيني عند املعرفة نظرية

هذا يف الدرس وحلقات الفكر حركة أن عىل يدل الفلسفية اليونان مذاهب تاريخ «إن
القورينيون منه استقى الذي النبع نعرف أن أردنا فإذا متواصلة، كانت املمتاز الشعب
مقررات إىل ملاًما بالقارئ نعود أن علينا وجب املعرفة، يف نظريتهم يف الفكرة أصل

الذرات.» يف ديمقريطس مذهب وإىل لوسيفوس

القورينيني عند املعرفة نظرية

رشحه إردمان األستاذ عن لخصنا عندما القورينيني عند املعرفة نظرية إىل قبل من أملعنا
النتيجة «إنَّ ييل: ما التلخيص ذلك يف جاء وقد أرسطبس، فلسفة يف األسايس للعنرص
كل وأنَّ Sense perception بالحس إدراك «املعرفة» كل بأنَّ القول عىل ترتتب التي
الوقوف يف «معرفتنا» تحرص اإلدراك، ذلك فينا أثر كيف به «ندرك» إنما بالحسِّ إدراك
يكون هذا وعىل تضاعيفنا، يف الكائن Consciousness الشعور أو «الوعي» حاالت عىل
بالطبيعة.» عالقة من أرسطبس مذهب يف ما كل وأساليبها، النفيس الوعي حاالت إدراك
يف تكلمنا عندما القورينيني» عند «املعرفة نظرية يف الكالم إىل اضطررنا كذلك
نميض أن قبل نريد أننا غري «ثياطيطوس». كتابه يف القورينية بالنظرية أفالطون عالقة
أرسطبس عند اللذة نظرية «أكانت فنتساءل: بال، ذا أمًرا نقرر أن النظرية هذه بحث يف
كانت أم بالحس» «إدراك املعرفة إن وقوله: املعرفة، نظرية وضع إىل جره الذي األصل

اللذة؟» نظرية إىل جره الذي األصل هي املعرفة نظرية
يف بنظريته القول إىل جره الذي األصل كانت املعرفة نظرية أن عندي والراجح
كما جميًعا اللذات أسمى «الحس» لذة وأن األسمى، الخري هي اللذة بأن والحكم اللذة،

البحث. هذا سياق من لك سيتضح
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الفكرية العالقة إىل ثانية نلمع أن البحث، هذا صميم يف نتغلغل أن قبل بنا ويجدر
من أنه قررنا أن لنا سبق فقد وأرسطبس. بروطاغوراس بني تربط التي واملذهبية
إذ بروطاغوراس الفيلسوف به قال رئيس، مبدأ إىل أرسطبس فكرة نرد أن املستطاع
أن أثبتنا كذلك حواسه، إليه به تؤهل الذي الحد عند تقف اإلنسان معرفة بأن قىض
قول هذا إىل أضفنا فإذا وأقواها، األوارص أمتن واللذة، الحواس بني تربط التي اآلرصة
ما ال الظواهر) (أي له يظهر ما إال يعرف أن يستطيع ال اإلنسان «إن بروطاغوراس:
حقائق القارئ ذهن إىل نجر أن استطعنا — املاهيات)» (أي ذاتها يف األشياء طبيعة هي
الذي األصل كانت املعرفة يف أرسطبس نظرية أن من نرجحه ما لتأييد عنده تكفي
الذي الشعور أو الوعي أن قبل من قررنا كما الواقع بأن ذلك اللذة، يف فكرته منه استمد
اعتدال، وإما عنف، إما ثالث: حاالت إحدى تالبسه إنما أرسطبس، عند املعرفة أساس هو
وإذن اللذة، لدرجات تمييًزا أرسطبس أثبتها التي هي بعينها الحاالت وهذه سلب. وإما
املعرفة، يف مذهبه عىل تقريًعا — السلوكي وباألحرى — األخالقي أرسطبس مذهب يكون

بروطاغوراس. من أصًال استمده الذي

نظرية يف «ثياطيطوس» كتابه يف وأفالطون أرسطبس يف نتكلم أن لنا عرض كذلك
ننقل أن من املقام هذا يف لنا مندوحة فال منها، طرًفا ورشحنا القورينيني، عند املعرفة
أرشنا الذي املوضع يف جاء القورينيني، عند املعرفة نظرية يف للكالم توطئة العبارات تلك

إليه:

بنظرية اإلنساني الفكر يزودوا لم وشيعته أرسطبس أن نعرف أن هنا ويكفي
ودافعوا رشحوها املعرفة يف نظرية ذلك إىل أضافوا بل غري، ال األخالق يف فذة
مدار عىل الفلسفي الفكر صور من ظهر ما كل يف األثر أكرب لها وكان عنها،
القورينيني أنَّ هنا منه نعرف أن فيكفي النظرية هذه محصل ا أمَّ العصور،
«إنَّ قولهم: يف تنحرص بسيطة، قاعدة عىل املعرفة يف نظريتهم يقيمون كانوا
وملا معرفتها.» يمكن التي وحدها هي بها، تتأثر التي الكيفيات أو األساليب
مضوا القورينيني إنَّ فيها نقول أن فيكفي النظرية، لب هي القاعدة هذه كانت
«إدراك من تستمد التي امُلثل من ببال يخطر ما بكل مستعينني رشحها يف
أبيض، الطباشري وأن حلو، العسل أن نعرف ال بأننا مثًال يقولون فهم الحس»،
وأمثالها األشياء هذه من تعرف وإنما تقطع، السكني وأن تحرق، النار وأن
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إن أي بها؛ نشعر التي الشعور حاالت وباألحرى نعيها، التي الوعي حاالت
وهكذا، بالقطع، ورابًعا بالحرق، وثالثًا بالبياض، وآخر بالحالوة، إحساًسا لنا
اآلثار نعرف إنما إننا أي املعرفة؛ إىل طريقنا هي املختلفة الحسوس هذه وإن
ذاتها. يف األشياء حقيقة هي ما ال الحواس، طريق من فينا األشياء ترتكها التي

بهم أدت قد القورينية الشيعة به امتازت الذي الفلسفي التحليل قوة أن يف شك وال
التي األغوار تلك من أعمق أغوار إىل اعتنقوها التي املعرفة نظرية بحث يف الذهاب إىل
اإلنسانية، األشياء صميم يف وتغلغها عمقها عىل األخالق يف نظريتهم بحث يف بلغوها
النظريات، من بغريها ومقارنتها فيها، والكالم رشحها يف اليشء بعض نطنب سوف لهذا
تلك فيه لنا يشفع سوف إطنابنا أن جرم وال وتطورها، الفكرية منابعها عن والبحث

العميق. الفلسفي البحث هذا من سنجنيها التي الشهية الثمار

هذا يف الدرس وحلقات الفكر حركة أن عىل يدل الفلسفية، اليونان مذاهب تاريخ إن
القورينيون منه استقى الذي النبع نعرف أن أردنا فإذا متواصلة، كانت املمتاز الشعب
مقررات إىل ملاًما بالقارئ نعود أن علينا وجب املعرفة، يف نظريتهم يف الفكرة أصل

الذرات. يف ديمقريطس مذهب وإىل لوسيفوس
ُعرف بما — يفتش اليوناني العقل مىض أنَْكَساُغوَراس عهد منذ أنه نجد فقد
بها يعلل نظرية عن — األشياء حقائق استجالء يف األثر عميقة تأملية نزعة من فيه
أيًضا نجد ولقد املادة، حقيقة يف العقل يقبله تعليل إىل طريقها من ويخلص «املعرفة»،
التفكري نواحي فيها تخالطت وفروض نظريات إىل أدى قد الناحية هذه يف البحث أن
حتى واستقراء بحث إىل واستنتاج ل تأمُّ من العقل، جهات فيها وتشابكت تخالًطا،
يجلو أن لعقل يتَح لم الغموض من بصبغة الناحية هذه يف اليونانية الفلسفة ُصبغت

العظيم. ديمقريطس عقل إال منه، شيئًا عنها
يقينًا نعلم ولكنا لوسيفوس، إىل يعود إنما ذلك يف الفضل إن أرسطوطاليس: يقول
ديمقريطس مقررات يف إال الطبيعي املنطقي ثوبها يف مجلوة تصلنا لم النظرية هذه أن
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يقول: إذ

شيئًا وأن مرٍّا، وآخر حلًوا شيئًا هنالك أن روعنا يف يبثَّ أن العرف1 يحاول
الحقيقة أن حني يف ذلك اللون، له يقال شيئًا هنالك وأن بارًدا، وآخر حارٍّا

والخواء. الفرد الجوهر هما: غري ال واقعني شيئني هنالك بأن إلينا توحي

فيما تفكرينا وحرصنا والخواء، الفرد الجوهر مؤقتًا حسابنا من أخرجنا إذا أما
ساق قد الفيلسوف هذا أنَّ رأينا ديمقريطس، تفكري طريقة يف السلبية» «الناحية ندعوه
الحرارة ندعوها التي «األعراض» وباألحرى «الصفات»، تلك بأن يشعرنا قالب يف كالمه
Objective موضوعي وجود لها ليس أشياء هي إنما والسمع؛ الشم ثم والذوق، واللون
باألحرى أو الطبع، أشياء وبني «العرف» بني الفرق أنَّ عىل واضحة داللة يدلنا مما
نمثل ما هو العرف وأن العرص، ذلك يف كافيًا إدراًكا املدركة األشياء من كان «الطبيعة»،
وهي اتفاًقا، الناس عليها تواضع التي األشياء وباألحرى والرشائع، والتقاليد بالعادات له
عىل عنوانًا اتخذت قد كانت البيئات، بتغري وتتغري الجماعات، باختالف تختلف أشياء
مثاًال العرف اتخذ لهذا وقدم، ثبات من الطبيعة يف ما عىل مقيسة والحدوث، التغري
وعىل وقعت كيفما الحوادث، وحكم لالختيار الخضوع عىل وعنوانًا الثبات، وعدم للتغري

كانت. صورة أية
كثريًا هنالك أن فرأى الحواس، إدراك عىل العرف يقيس ديمقريطس أخذ هنا من
األفراد تكوين يف كائنة خواص إىل يرجع إنما الحواس إدراك أن عىل دلته الحقائق من
املختلفة الصور عىل النهاية ويف الواحد الفرد حاالت تلحق التي املختلفة التغريات وإىل
الربودة درجة وأن مرٍّا، العسل يحس بالريقان فاملصاب املادة»، «ذرات فيها تتشكل التي
حاالت عىل بها اإلحساس مقدار يتوقف — الهواء يف أم كانت املاء أيف — الحرارة أو
التي األمثال من ذلك غري إىل ما، وقت يف حرارة أو برودة من فيه ما ومقدار الجسم،

األشياء. بحقائق ملم فيلسوف إفاضة تعدادها يف أفاض
وطاوعتهم املحدثون، أوتي ما التعبري قوة من أوتوا قد كانوا األقدمني فالسفة أنَّ ولو
تماًما؛ املراد تعيني عىل بها يُستعان املعاني محدودة مصطلحات يضعوا أن عىل اللغة
معاني تطور بأن ذلك أراد، عما تعبريًا أدق يكون أن عرصه يف ديمقريطس الستطاع إذن
تحديد صفة أهمها جديدة صفات العلم، يكسب كما الفلسفة، يكسب اللغوية املفردات

االصطالحية. األلفاظ من لفظ كل يحمله الذي املعنى

154



القورينيني عند املعرفة نظرية

وبني النسبية، والصفات املطلقة الصفات بني الظاهر الفرق اآلن نعرف قد فإننا
ألفاظ هنالك تكن فلم ديمقريطس، عرص يف أما املوضوعية، والحقائق الذاتية الحقائق
كان ذلك من شيئًا أن ولو الباحث، ذهن يف املعاني هذه كل استرياد ذكرها مجرد يكفي
تلك مثل الفكر، من أعماق إىل ينزل أن الستطاع إذن ديمقريطس؛ عرص يف ُعرف قد
عنًرصا هناك أن مثًال املصطلحات تحديد من عرفنا بأْن اآلن، إليها ننزل التي األعماق
أن يف مثًال اآلن نشك ال وإننا املوضوعية، الحقائق صميم يف يتغلغل Subjective ذاتيٍّا
الفوىض، تشوبها خياالت عن عبارة ليست الذاتية، اآلثار من املتناهية غري الصور تلك

السببية. قوانني من منظومة لسلسلة خاضعة هي وإنما
العالقة يف الكالم إىل الستطردنا إذن بالذات؛ ديمقريطس يف هنا نتكلم كنا أننا ولو
خليفتيه فلسفة وبني الناحية، هذه من ديمقريطس فلسفة بني تربط التي الفكرية
يف ديمقريطس مبادئ من اآلن حتى رسدنا قد ولكنا املحدثنَي، لوك وجون ُهبْز توماس

القورينيني. عند املعرفة نظرية يف الكالم ملتابعة يكفينا ما الحس، وإدراك الذرات
اليوناني الفكر تاريخ يف املؤلفني ثقات من وهو — األملاني جومربتز األستاذ أراد ملا
يتبع لم القورينيني، عند املعرفة نظرية لحق الذي التطور تاريخ من بيشء يُلِمَّ أن —
الزماني، ترتيبها بحسب متعاقبة واملذاهب الفكرات ظهور يف التاريخي التسلسل طريق
فجاء الفكر، تطور يف واألثر والشأن املكانة حيث من تبويبها طريقة إىل عمد وإنما
فيما وخلََّل بأفالطون، وانتهى 2«Sextusسقسطوس» بالفيلسوف بدأ إذ رجعيٍّا؛ تعقيبه

.«Aristocles «أرسطوقليس بالفيلسوف بينهما
ترتيبهم وأن النظرية بهذه ألمَّ من أكثر الثالثة، الفالسفة هؤالء بأنَّ اعتقاد عىل وهو

فيها. بحوثهم قيمة عنده يالئم الوجه هذا عىل
ظهر الطبيعيات، بدرس شغفوا الذن التجريبيني الفالسفة فمن سقسطوس أما
أرسطوطاليس، أتباع من أرسطوقليسمشائي أن حني يف ذلك امليالد، بعد ٢٠٠ سنة حوايل
عبارات الفلسفية آثاره من إلينا وصل ولقد واحد، بجيل سقسطوس قبل ظهر
“Prœparatis املسمى كتابه يف «Eusebius «أوزبيوس الكنيس املؤرخ نقلها مطولة

.Evangelica”
هذه آخر يف أفالطون اإللهي الفيلسوف جومربتز األستاذ يذكر أن يف السبب أما
عند املعرفة نظرية يف النظر عالجا األوََّلني أن إىل فريجع ظهوًرا، أولها أنه مع الحلقة،
أصيلة، قورينية نظرية باعتبارها يعالجها لم أفالطون أن حني يف بالذات، القورينيني
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من غامضة نظرية أنها باعتبار «ثياطيطوس» كتابه من ضئيل بجزء خصها هو وإنما
املؤرخني ثقات كل اآلن إليه يذهب مما العكس عىل بروطاغوراس، السفسطائي نظريات
فردريخ الكبري اثة البحَّ رأسهم وعىل — يؤمنون هم إذ اليونانية؛ الفلسفية املذاهب يف
من تلقاها بأنه ذلك أرسطبس، الفيلسوف نتاج من النظرية هذه أنَّ — شلريميخر
بها يسلم فلسفية نظرية قالب يف فصاغها غامًضا، فرًضا قبله من الدارجني الفالسفة
والتعاريف. الحدود ذوات املميزة الفكرات حيز يف بذلك فأدخلها املنطق، ويؤيدها العقل
أن عىل كتب بما نمَّ قد أرسطوقليس الفيلسوف أن يف نشك ال هذا مع أننا عىل
به تصل ولم الفذَّة، النظرية هذه تكتنف التي الصعاب معالجة إىل به تؤهل لم كفاياته
أن عندك ويكفي النظرية، لهذه الحقة القيمة يقدر أن عنده يستطيع الذي الحد ذلك إىل
القورينيون بها مثَّل نتف بعض بذكر اكتفى قد أرسطوقليس أن بهذا، لتقتنع تعرف،
حولها، يدور ما يف ويناقش طويًال جدًال فيها يُجادل راح ثم املعرفة، يف مذهبهم لبيان
الفريض الجدل إىل أقرب كانت وإنما األحوال، من بحال النظرية لب تتناول لم مناقشات
الصعاب من الفرار طابعها كان إذ االنحطاط، عصور يف الفلسفة به اتصفت الذي
يف النظر عند والبساطة اللِّني ليأنس األشياء، حقائق يف النظر عند الفكر يواجهها التي

األعراض.
الطبيعية الجواهر يف البحث وحبه مشائيته عن فضًال — كان فقد سقسطوس أما
أنه لو شيئًا، ليضريه يكن لم الشك ملذهب تأييده أن عىل الشك، مذهب أنصار من —
أما املذهبي، التعصب عن بعيدة استقالل نظرة الفلسفة مذاهب يف ينظر أن استطاع
مفاوز إىل القورينيني، عند املعرفة مذهب فيها بما كلها، املذاهب يجر أن يحاول وأنه
ذلك فإن فيه، اعتنقها التي القواعد عىل بالشك القول تالئم ليجعلها الجدل، من موحشة
فلسفته، يف أثرت التي العوامل من عامًال وكان بل شكه، قيمة من يقلل أن يف سببًا كان

بمقرراتها. الثقة وقلة فيها، بالشك الباحثون فرماها
ثوبًا القورينيني عند املعرفة نظرية فيها بحث التي عباراته ألبس أنه ذلك آية
وباألحرى فيها، الشكية للناحية جعل بحيث ورشحها الشك، يف مذهِبه لغة من محيًكا

األول. املقام السلبية، الناحية ُمثُل
العجب، أشد تثري، زالت وما الباحثني، يف أثارت أشياء عىل هذا بجانب نعثر أننا غري
املعرفة نظرية يجروا أن سقسطوس أمثال من فالسفة بها حاول التي العبارات تلك فإنَّ
ما أبعد هي عبارات أو كلمات تضمنت قد والسلب، الشك مفاوز إىل القورينيني عند
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يف يقولوا كأن املذهبي، التقرير إىل أقرب هي بل الشك، مقررات وعن الشك لغة عن تكون
«حقيقي» أو الشك» عن «معصوم أو «ثابت» أو منقوض» «غري أو حق» «هذا مثًال يشء
يف السبب معرفة يف الباحث رغبة يثري مما هذا أن يف شك وال عليه» االعتماد «يمكن أو
غري بها يقول التي التعبريات هذه بمثل وأخذهم الشكي، املذهب ظاهر بني التناقض هذا
هؤالء عقل يف بالبحث نستعمق أن لنا ينبغي وإذن املذهبي؛ التعصب أصحاب أو املؤمنني
حوَّمت التي الفكرات عىل األوىل الزعامة لها كان التي الفلسفية املبادئ ويف الفالسفة،
مع يصبح، سوف خيايل، فريض أنه لنا سيظهر ما أن بعد فيما نرى ولقد رءوسهم، يف

العقل. بها يسلم التي الحقائق من املنطقي، والبحث التحليل

أعظم من كشف وهو — الثانوية والصفات األولية الصفات بني الفرق عن للكشف كان
إىل الباحثني جر أثًرا — املبادئ من الفلسفة مذاهب لوسيفوس الفيلسوف به زود ما
الفحص أما عام، بوجه الحس إدراك يف Subjective الذاتي العنرص أثر عن الفحص
خطوة هي بل األمام، إىل الفلسفة خطتها خطوة فكان الصفات يف الذاتي» «العنرص عن
ذلك عن الفحص أوجه أن غري اإلحساسات، أصل عن البحث يف كبري أثر لها كان رئيسة،
«العنرص تأثري أن ذلك إىل أضف الفالسفة، من لوسيفوس بعد درجوا للذين إال يتأَت لم
وأحاط الباحثني عقول يف تغلغل حتى قاعدة، عىل يستقر يكد لم الصفات يف الذاتي»

الفلسفية. البحوث وبتقدم األيام، مرِّ عىل ثباتًا وازداد فيه، وثبت تفكريهم بأسلوب
عن التساؤل إىل العقل تدرج ذاتيٍّا» «عنًرصا الصفات يف بأن االعتقاد استقر عندما
ذلك عن بعيدة الحقيقة يف هي وهل الذاتي، العنرص تأثري عنها نُِفي التي املدركات
األشكال كذلك وليست الذاتي، للعنرص خاضع اللون إدراك إنَّ مثًال: قيل فقد التأثري؟
وثيق عىل مثًال، والصورة اللون — األشياء هذه مثل بني التفرقة أن غري والصور.
أكاذيب من عدد إىل العقل تنبه ما إذا عقًال، بها مأخوذًا تظل أن يمكن ال — اتصالهما
يف ُغمست إذا منكرسة للعني تظهر العصا فإن اللون، إدراك غري العني، يف التي الحس
ومزدوجة سليمة، بالعني مرة نظر ما إذا مختلفة، بأقدار يظهر الواحد واليشء املاء،
حس وكذلك ثالثة. العني طرف عىل بالضغظ أو مرضية، حالة وهي أخرى، األشباح
املوضوعي»؛ «الحسَّ ي ُسمِّ ملا مثاًال األمر أول اعتربت التي الحسوس من وهو — اللمس
لنقائص عرضة أنه االستبصار بعد وجد فقد — الذاتي» «العنرص يدخله ال الذي أي

كثرية. ذلك عىل أمثاًال سقسطوس رضب ولقد كبرية،
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شأن من يقللوا أن بها حاولوا جديدة نظرية ينمي أن أراد الفالسفة بعض أن عىل
إذا األعضاء، من عضًوا أو الحسوس من ا حسٍّ إن فقالوا: الصفات، يف الذاتي» «العنرص
الكمال وجه عىل إتمامها عىل آخر عضو أو حس أعانه كاملة، وظيفته تأدية عن عجز
أن غري Abnormal سوية غري أخرى نقائص Normal سوية حالة تتم كما والتمام،

بها. الثقة وزعزع َها َرجَّ قدًرا، والشك االعرتاض من لقيت قد النظرية هذه
التعاون ذلك ينعدم قد أخر حاالت يف أن ينبئنا الذي ذا «من املعرتضون: قال فقد
قرر قد ديمقريطس أن ذلك إىل أضف الحسية؟» األكاذيب فتنشأ املختلفة، الحسوس بني
واملعارضني املؤيدين عدد أي — العدد عىل يتوقف ال الباطل من الحق تمييز أن قبل من

الحاالت. من أم األشخاص أمن سواء األقلية، أو األغلبية عىل وال —
صادقة حمالت قبل من حملوا قد Eleatics اإللياويني أن ننىس أن ينبغي ال كذلك
لم اإللياويني مذهب بأن ذلك الحس، بشهادة الحقائق إدراك من يعزى أن يمكن ما عىل
الذين شيعته وعرص أرسطبس عرص يف املفكرين عقول من بالزوال عليه ُقيض قد يكن
وقد «Megara «ميغارة يف بعدهم من عاش قد مذهبهم فإن بعده، من مذهبه عىل درجوا
رأس «زيون» بعد فيها وانتعش نما التي املدينة إىل نسبة «امليغاري» املذهب باسم نعرفه
امليغاري» «املذهب عىل يطلقون املحدثني الباحثني ثقات بعض إن حتى املذهب، ذلك
األول اإللياوي املذهب بني العالقة إىل إشارة Neo-Eleaticism الجديدة اإللياوية اسم

امليغاري. املذهب وبني
فال كواذب الحسوس «إن بقولهم: القدماء أرسلها التي الصيحة أن يف ريب وال
بها ترتفع لم — الحس» عالم عن خارج عالم يف تكون إنما الحقيقة وإن بها، نؤمن
عقل يف كبريًا صًدى لها كان ولقد العرص، ذلك يف ارتفعت مما بأكثر الفالسفة أصوات

اآللهي. أفالطون
فإن يناظرونهم، نظراء لهم كان اإللياويني أن عنا يغيب أن ينبغي ال أنه غري
أن يف شك وال وشيعة، أنصار لإللياويني كان كما وشيعة، أنصار له كان بروطاغوراس
ما ذلك الحرب؟ قامت أسلحة بأية ولكن سجاًال، كانت الشيعتني بني الفكرية الحرب

السجال. ذلك طبيعة من شيئًا لنعرف نعرفه، أن يجب
تتضح كانت ما Subjective ذاتية صبغٌة — حقيقي» يُدرك ما كل «بأنَّ للقول كان
األشياء». كل «مقياس هو إنما «اإلنسان» بأن القول عند تتضح ما قدر قويٍّا، وضوًحا
تناول البحث هذا ففي الفنون»، «يف املعروف مقاله يف بروطاغوراس رشحه ما وذلك
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فإني كائن، كأنه يُرى الالكائن كان «إذا القول: إىل فيها َج تََدرَّ منه ناحية بروطاغوراس
يسلِّم والعقل تراه، العني أن دام ما كائن، غري إنه يقول أن إلنسان يجوز كيف أفهم ال

بوجوده.»
قد العابرة، الومضة مروق بروطاغوراس عقل من مرقت التي العبارة هذه أن عىل
عند الحواس، شهادة عن ليدافع العقل فيه يتحصن الذي املعقل هذا عرصنا يف أصبحت
املعرفة يف الحس إدراك مذهب عن املدافعني أنَّ عىل املعرفة، سبيل الحواس بأنَّ القول
أي — بقلبه واحتموا األولية، املعقل ذلك أسوار ملهاجميهم تركوا قد الحديثة، األعرص يف
الطبيعة به تسرب الذي املجس يكون لن الحس بأن قلت مهما فإنك — ذاتها بالحسوس
ذلك ينكر، أن يمكن ال نفسه الحس وجود فإن الخارجية، باألشياء الخاص الوجود أو
الوعي نظم من غريه مع باتحاده وأنه غريه، عىل مرشوط غري قوام له الحس وجود بأن
اإلنسان. أغراض لتأدية الكفاية كل كافية أنها نجد املعرفة من جملة يحدث الشعور أو
— كواذب الحسوس أن مذهب — مرة ألول املذهب هذا بصحة يعتقد من إن
يمكن له؛ وجود ال الخارجي العالم بأن — املذهب هذا لظاهر مجاراة — موقنًا ويميض
ذلك املجانني، دور من دار إىل فجاءة انتقل أنه له خيل ما إذا األعذار، كل له تلتمس أن
بصحة اعتقدت إذا «إنك القول: إىل وأنصاره «Berkeley «بركيل بالفيلسوف حدى ما
غري الجدار بأن ذلك الجدار، إىل برأسك رميت أنت إذا عليك حرج فال النظرية، هذه

موجودة.» غري هي التي رأسك يضري أن يمكن ال املوجود
ننكر ال «إننا بقولهم: كواذب الحسوس أن مذهب أنصار أجاب القول هذا وعىل
رأس أو جدار، صورة أو جدار يتكون منها التي الحسوس من غريه وال املقاومة، حس
ننكر، الذي أما الخارجي، العالم يف نأنسها التي األشياء من يشء أي أو رأس، صورة أو
نؤمن الذي املبهم الغامض اليشء فذلك شيئًا؛ حقيقته من نعرف ال أننا نعتقد وباألحرى
معينة صورة وعىل واحًدا شيئًا تلوح التي الظواهر تلك الظواهر؛ وراء من كائن بأنه
الثابتة، السنن من برباط جميًعا ترتبط والتي الوعي، من واحًدا رضبًا يحوزون من لكل

الوجود.» يف واالشرتاك املتابعة آيتها
ترشح بعبارات الكبري،3 «مل» هو املحدثني، الباحثني أعالم من باحث يزودنا
فكرة أو الشجرة، فكرة ندعوه ما «إن قال: وافيًا، رشًحا النظرية هذه من املقصود
عدد يؤديها املفردة الفكرات من مجموعة األصل يف هي إنما اإلنسان، فكرة أو الحصان،
الوحدة.» بفكرة وتجمعها التقائها عن فنعرب واحدة، دفعة تلتقي ما كثريًا الحسوس، من
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املجموعة هذه مثل عىل نطلق «إننا قوله: «ثياطيطوس» كتابه يف ألفالطون نقرأ كذلك
العالم يف نظرنا عليه يقع مما ذلك، غري أو حجر أو شجرة أو إنسان اسم الحسوس من

الخارجي.»
عىل القدرة فيهم آنس عرصه، مفكري من نخبة هذه بقولته أفالطون يخاطب وإنما
ال الذين أولئك «املاديني»، بامتعاض سماهم من وبني بينهم وفرق العقل، وسعة التأمل
كل يحللون «إنهم أفالطون: فيه قال الذين هم يدهم، قبضة يف يقع لم ما بيشء يؤمنون
رماهم ثم املجرد.» الوجود تصور بتاتًا وينكرون مادية، وأحداث طبيعية نظم إىل يشء

السفسطائي». بروطاغوراس «أتباع بأنهم ذلك بعد من

عليهم تصدق الذين أفالطون معارصي أن يعرف أن املوطن هذا يف للباحث ينبغي
يف محصور معرفته يمكن ما بأن آمنوا الذين أولئك هم إنما صورناها، التي الصورة
هذه من مجموعة تتضمن أنها يُظن التي الخارجية األشياء وأن باألشياء، التأثر أسلوب
حال. أية عىل منالنا عن بعيدة ذلك مع ولكنها موجودة، اعتبارها املمكن من األساليب،
معارصيه نظرية أفالطون بها رشح التي العبارات أن نعي أن لنا ينبغي كذلك
أن إال أفالطون عقل يأبى كان التي االستطرادات من كثري خالطها قد الحس يف هؤالء
نظرية عليها تقوم التي األولية األسس عىل النظر نقرص أن يجب ولذا فيها، يستطرد
النظرية. تلك تتضمنها التي الجوهرية املبادئ يف بحثنا نحرص وأن أفالطون، معارصي
من بد ال إيجابي، واآلخر سلبي، أحدهما عنرصين: هنالك بأن النظرية هذه تقيض
بني يحصل أن يجب الذي التعاون وهذا اإلحساسات، من إحساس كل إلحداث يقرتنا أن
نظرية إىل إثباتها يف املذهب هذا أصحاب َعَمد «حركة» عن عبارة هو إنما العنرصين،
العنرصين هذين مثل باقرتان وأنه Perpetual flux الدائم الفيض سماه فيما هريقليطس
— واإليجابية السلبية حيث من اآلخر، من أحدهما شخصية تتميز باقرتانهما اللذين
موضوعات هي التي فاأللوان اإلحساس، موضوع ذاته الوقت ويف ومعه اإلحساس، ينشأ
إحساس موضوعات هي التي واألصوات البرصي، اإلحساس مع تنشأ البرص إحساس
ندعوه ملا سابق وجود كل ينكرون وبذلك وهكذا، السمعي، اإلحساس مع تنشأ السمع
وجودها يتحقق إنما هذه فإنَّ واألسود. األبيض أو والربد، الدفء أو والطراوة، الصالبة

اإلدراك. فيه يتحقق الذي الوقت يف
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واحد وقت يف يُحدث الذي النظام هذا حقيقة نُفرس أْن نستطيع كيف ولكن
يُعَز لم إذا هذا ،Objective quaeliy املوضوعية والصفة Subjective الذاتي اإلحساس

ذاتها؟ املوضوعية الصفة يحمل الذي اليشء إحداث إليه
يف شك وال «حركة» بأنه النظام هذا عن عرب قد أفالطون أن إىل قبل من أرشنا لقد
«العنرصين» أن إىل هنا نُشري أن يجب كذلك النطاق. واسعة آثاًرا الحركة تلك إىل عزى أنه
تركهما قد — «للحركة» املنتجان وهما — إيجابي واآلخر سلبي أحدهما إن قيل اللذين
يظالَّ أن سببًا ذلك وكان واستغالق، بإبهام محاطني وخلفهما محددين غري أفالطون
قام التي التفكري أنماط أن يفوتنا أن ينبغي ال أنه غري املذهب، هذا سياق يف جليني غري
أو «املادي» ذكر إىل النواحي من ناحية يف تعرض لم وجزئياتها بكلياتها املذهب عليها
أن يحاول كهذا مذهبًا أن شك وال املذهب. أجزاء من مكونًا جزءًا واتخاذهما «الهيوىل»
املاديات لذكر محل من فيه يكون لن املطلق»؛ «بالوجود ويقول املاديات، مذهب ينقض
أننا غري بتاتًا، نفيها يحاول التي األشياء من ذلك غري إىل والجسمانيات والهيوالنيات
ومنهم — األقدمني فالسفة من كثريًا أن األمر، حقيقة نفقه أن أردنا ما إذا نعي، أن يجب
تصور محل فيه يحل تصوًرا للعقل يخلقوا أن حاولوا قد — وأرسطوطاليس أفالطون
اإلبهام، واكتنفها الغموض اعرتاها بتصورات إال تخلص لم هذه محاولتهم ولكن املادة،
تصوروا قد الفالسفة هؤالء يكون أن — الباحثني من كثري يقول ما عىل — يبعد ال لهذا
«الحركة» سموه ملا أداة واتخذوه لها، صفات وال صورة ال املادة من رضبًا األمر بادئ

املذهب. هذا يف
عرفنا إذا أننا غري تامة. استبانة املذهب قضايا من استبانته يمكن لم وإن جائز هذا
نعرف أن استطعنا رصف، مادي نظام بوجود بحثه يف مسرتشًدا مىض قد أرسطبس أن
جاء هنا ومن لها. صفات وال صورة ال مفروضة، مادة وجود معارضوه تصور ملاذا
آخرها من فرغ كلما دائرة يف يسري إنما إنه قالوا: إذ القوريني، املذهب عىل اعرتاضهم
تستحيل واإلحساسات إحساسات، إىل تستحيل الهيوالنيات أن يفرض بأْن أولها، يف دخل

هيوالنيات. إىل
أرسطبس مذهب اعرتاضمنابذي يف ننظر بأْن أخرى، خطوة ننتقل أن نستطيع هنا
أن يعقل ال بأنه ذلك الشك، من بكثري مدخولة عليه اعرتاضهم وجوه أن بديٍّا لنقرر
وا يكفُّ أن االحوال، من بحال الطبيعة، ظواهر عىل مقصورة املعرفة بأن القائلون يلزم
أو عمليٍّا درًسا نواحيه مختلف يف الطبيعي العلم درس أو الحواس، وظائف درس عن
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ملن ينبغي بل األشياء، ظاهر تالئم قد نظريات أو فروًضا هنالك أن ملجرد استقرائيٍّا،
غري هي ما املادية الجواهر أو األجسام أن يَْعرف بأْن شوطه يبدأ أن الطبيعة بحث يريد

للحواس. بوجودها تدين مجردات عن عبارة وباألحرى حسية، موضوعات
ما أما فيه، حق من الطبيعة؛ ظواهر عىل مقصورة املعرفة بأن للقائل ما ذلك،
الحاالت أو إحساس بكل الخاصة الجسمانية الحاالت يف البحث فهو حقه، من ليس
الجائز من أنه هذا ومحصل بحثها، يختار التي النظم من نظام بأي الخاصة املادية
يناقش أن يف حق من له ليس ولكن غريه، يقررها تحليالت قبول عىل يعرتض أن لناقد
من بوجه األشياء عىل تحليالته يطبق أن ما، لباحث تخول التي العقلية املرشوعية يف

الوجوه.
إىل عصورهم آخر يف عمدوا فإنهم القوريني، املذهب لرجال وقع مما مثٌل وهذا
والدليل آثارها، من بتصفيته مذهبهم بدءوا التي تلك وباملنطق، بالطبيعيات املذهب إلقاح
الطبيعيات) (أي «األسباب» يف بالبحث خصوه بأن النهاية يف املذهب توجوا أنهم هذا عىل

املنطق). (أي الربهان» و«أسس

عنه نجيب أن لنا ينبغي سؤال القورينيني؟ منطق بها اصطبغ التي الصبغة تلك هي ما
املعرفة. يف مذهبهم عليه يقوم ملا أساس عليه اإلجابة بأن ذلك البحث، هذا نختم أن قبل
فيه تنقصنا القورينيني منطق طبيعة يف البحث أنَّ إىل هنا ننبه أن يجب أننا عىل
رجعنا كما — نرجع هنا اليقني، من يشء عىل قائًما إياه بحثنا تجعل التي األولية املواد
يخيل فقد التمثيل، بقياس االستعانة إىل — البحث هذا من عديدة مواضع يف قبل من
نظرية اقرتنت الحديثة، العصور يف كما القديمة العصور يف أنه a priori بديئة إلينا
منطقية بنزعة Ethics األخالق يف النفعية الهيدونية النظرية اقرتنت كما املعرفة يف الحس
اعتنقها قد املنطق هذا صور من صورة أن اآلن عرفنا ولقد واالستقراء. االختبار أساسها
يف عثر عندما غري، ال سنة ثالثني منذ وعرفناها األبيقوري، املذهب أصحاب متأخرو
عرض «Philodemus «فيلوذيموس يدعى لفيلسوف مؤلَّف عىل «الهركيوالنوم» خرائب

الدقيقة. املسألة هذه لبحث
أطرافه من ليكونوا فيلوذيموس كتاب درس عىل أكبوا الذين الباحثون رشح عندما
إىل املنطقي األبيقوريني بمذهب يعودا أن بالدرس استطاعوا عليه، يعتمد كالٍّ املتناثرة
التجريبي املذهب زعماء كتب ما وإىل الشكي، املذهب رجال كتب ما يف ُعرضت عبارات
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لباحث ُهيِّئَ املذهب؟ هذا أصل وهؤالء هؤالء استمد نبع أي من ولكن الطبيعة، علماء من
تَُمتُّ أفالطون جمهورية يف عبارات إىل يتنبه أن «Ernst Laas الس «إرنست هو أملاني

قبل. من الباحثني أعني عدت قد وكانت كثرية، بأسباب املوضوع هذا إىل
الحوادث تخزن فالذاكرة «الذكريات»، خزن مسألة جمهوريته يف أفالطون عالج
التي الحوادث تعرف وكذلك تاله، ما ثم أوًال وقع ما فتعرف بإتقان وترتبها املاضية،
يف يقع سوف ما معرفة يمكن املخزونة، الذكريات هذه من وباالستقراء مًعا، وقعت
قوله أفالطون رشح ولقد ذلك. عىل قدرة من اإلنساني للعقل ُهيِّئَ ما قدر عىل املستقبل
من والفالسفة املؤلفني محَدثو استعملها التي والعبارات باللغة تذكِّرنا ما كثريًا بلغة هذا

االستقرائي. املنطق مذهب زعماء
وَصلنا نحن إذا أمنًا، أكثر نكون إنما البحث هذا يف بأننا فيقول جومربتز األستاذ أما
يذهب كما بروطاغوراس بمذهب نصلها ولم ومذهبه، بأرسطبس هذه أفالطون فكرة
املؤرخ زودت قد الشأن هذا يف بُذلت التي البحوث كل إن يقول: بل الباحثني. بعض
منطق غري منطًقا، وضع قد أرسطبس بأن يقيض أن مقتضاها عىل يستطيع بأسباب
الظاهرات وقوع تتابُع يشء أول ترعى القواعد من مجموعة عىل قائًما أرسطوطاليس
لنظرية مقنن وأول االستقرائي املنطق رواد من رائد أول بذلك فكان الوجودي، وتالُزمها

املعرفة. يف الحس إدراك
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