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إهداء
اىل يٍ أضاءت دزبً بدعىات اخلري ،اىل يٍ ححى و إٌ وصفحها
فهٍ أوفٍها حقها ،اىل يٍ كاٌ صدزها األياٌ اندائى يل
و ابحسايحها اندٍَا انيت أعٍش هلا اىل يٍ صىهتا كاٌ انحفاؤل َفسه
* أيً انغانٍة *
اىل يٍ كاٌ يسحقبهً يسحقبهه انٍك أقىل يهًا أقىل فأَث َعى املثال
* أبً انعزٌز *
اىل مشىع كاٌ َىزهى بنىز انقًس ٌىو كًانه فكاٌ بدزا يل
اخىجً.
و اىل كم أصدقائً يف يشىازي اندزاسً
قسى انفهسفة
اىل كم أساجرجً يف قسى انفهسفة
إىل أسحاذي * خشعً عبد اننىز* انري ساعدًَ كثريا بنصائحه انقًٍة يف هرا انبحث

و
é

"وعٍّه ِا مل تىٓ تعٍُ وواْ فضً اهلل عٍٍه عظٍّا".سىزة اٌنساء اٌَت 111
حنّد اهلل محد اٌشاوسٌٓ ،وحنّدن زبً عٍى تىفٍمه ٌنا ،وِدٔا باٌمىة واٌعصَ إلهناء
هرا اٌعًّ املتىاضع
ٔتمدَ بىً آٌاث اٌشىس ووٍّاث احلب واجلًٍّ واٌعسفاْ ٌألستاذ اٌفاضً
*خشعً عبد اٌنىز* حفظه اهلل ملا لدِه ٌنا ِٓ تىجٍهاث ؤصائح لٍّت فٍه خاٌص
اٌتمدٌس واالحرتاَ
والتداءا بمىٌه صٍى اهلل عٍٍه وسٍُ ِٓ" :مل ٌشىس اٌناض مل ٌشىس اهلل" صدق
زسىي اهلل
ٔتمدَ بشىسٔا اجلصًٌ إىل وً ِٓ لدَ ٌنا ٌد اٌعىْ ِٓ لسٌب أو ِٓ بعٍد يف إجناش
هرا اٌعًّ املتىاضع وإمتاِه وٌى بنصٍحت
وال ٌفىتنا أْ ٔتمدَ بفائك اٌتمدٌس ومجًٍ اٌعسفاْ ٌىً أساترة لسُ اٌفٍسفت
ووً أصدلائً سعىد حمّد اٌصاحل وفٍجً اهلامشً وسفازي عبد اهلل وحساَ بىشٌد

مقدمة

مقدمة
مقدمة:
تعترب األخالق من بني ادلسائل الفلسفية اليت اىتم هبا الفالسفة وادلفكرون يف العصر اليوناين ،فكان
التفكري اليوناين عند سقراط وأفالطون وأرسطو ىو ميالد الفكر ،ويف األخالق اعتقد أفالطون كأستاذه سقراط أن
النفس أمسى من اجلسد فهي احلاصلة على الوجود احلقيقي واخلري عنده ىو أمسى ادلثل وىو عنده مصدر الوجود
والكمال ،وكانت السعادة عند أرسطو ىي الغاية القصوى اليت يسعى اإلنسان إىل حتقيقها.
أما العصر اذللنسيت فقد عرف امتزاجا كبريا اثر فتوحات اإلسكندر ادلقدوين ،حيث حطمت فتوحاتو ما
أنشأتو احلكومات من حواجز بني األمم وا نبثق عن ىذا إعادة النظر يف القوالب الفكرية السابقة ،خاصة أن
اإلسكندر كان يهدف إىل ازالة الفوارق اجلنسية بني الشعوب من أجل توحيدىا.
وبعد فتوحاتو سادت احلروب واالضطرابات ،وغاب األمن بعد أن فقد اليونانيون استقالذلم السياسي،
وىذا ما أدى إىل الفساد واالحنالل اخللقي ،فكان ىدف الناس ىو الصرا حول مطالب احلياة ادلادية ،فهذه
األزمة أدت إىل خلق جانب جديد يف الفلسفة اليونانية وىو الطابع التأملي ،ويف ىذه ادلرحلة ظهرت ادلدرسة
األبيقورية والرواقية ،حيث كان اىتمامهما ينصب على دراسة طبيعة اإلنسان من أجل بلوغ السعادة ،ومن ىنا
اختذ الفكر األبيقوري والرواقي طابعا عمليا ،واختذت األبيقورية والرواقية قيم مثل الطمأنينة والسعادة والفضيلة
مفاىيما خالفت ادلفاىيم النظرية اليت كانت سائدة يف العصر اليوناين األول أي عصر أفالطون وأرسطو.
وكان ىدف ادلدرسة األبيقورية والرواقية ىو تقدمي السبل الكفيلة يف حتقيق السعادة يف ظل رلتمع سادت
فيو الفوضى واالحنالل ،أي تقدمي أساس أخالقي للسلوك ،وللحياة الفاضلة ،خاصة وأن فلسفة األخالق من أكثر
جوانب ورلاالت الفلسفة قربا من احلياة اليومية لإلنسان العادي ،ىذا الشيء جعلنا نالحظ تغريا واضحا يف مسار
احلضارة اليونانية ،وتغري من حضارة ىيلينية إىل حضارة ىلنستية.
ولعل ىذا كان دافعا أساسيا إىل طرح اإلشكالية التالية :ما طبيعة األخالق عند األبيقورية والرواقية وما
ىو األساس الذي تقوم عليو القيم األخالقية يف الفلسفتني؟
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مقدمة
ولقد تفر على ىذه اإلشكالية عدة مشكالت منها :فيما تتمثل األخالق األبيقورية والرواقية؟ وما ىي
االختالفات بني األبيقورية والرواقية؟
ويتأسس جهدي يف تقسيم ىذا البحث إىل مقدمة وثالث فصول وخادتة:
الفصل األول كان عنوانو الفكر األخالقي عند األبيقورية ،فادلبحث األول تناولت فيو األخالق
األبيقورية ،ومفهوم اللذة وأنواعها ،وخصصت ادلبحث الثاين للفضائل األخالقية اليت يتجلى من خالذلا الطابع
العملي لألخالق األبيقورية ،مثل الفضيلة والسعادة والصداقة ،واليت تربز كيفية حتويل األبيقوريني القيم اخللقية إىل
سلوك عملي بعد أن كانت نظريات.
والفصل الثاين كان عنوانو الفكر األخالقي عند الرواقية ،ومت يف ادلبحث األول حتديد الطبيعة والعقل عند
الرواقية ويف ادلبحث الثاين تطرقت إىل األخالق عند الرواقية وتناولت اخلري واإلرادة والفضيلة والسعادة ،حيث
ركزت الرواقية على سلوك اإلنسان ،وكانت هتدف إىل ادلساواة بني األفراد حىت صارت األخالق عادلية ذات طابع
إنساين.
أما الفصل الثالث كان عنوانو األخالق األبيقورية والرواقية بني التطابق واالختالف ،حتدثت يف ادلبحث
األول إىل االختالفات بني األبيقورية والرواقية يف رلال ادلعرفة ،والطبيعة ،والفيزياء ،واألخالق ،باإلضافة إىل ىذا مت
يف ادلبحث الثاين التحدث عن االنتقادات ادلوجهة إىل األخالق األبيقورية والرواقية ،ويف ادلبحث الثالث مت حتديد
أثر األخالق األبيقورية والرواقية على الفكر األخالقي احلديث وادلعاصر.
فالنسبة إىل األبيقورية تطرقت إىل أثرىا على ادلذىب النفعي وبالتحديد بينتام وجون ستيوارت مل ،وتناولت
أيضا أثر األخالق األبيقورية على ادلاركسية ونيتشو.
أما األخالق الرواقية تطرقت إىل أثرىا على ادلسيحة وخاصة فيلون اإلسكندري ،ومت حتديد أثرىا على
ديكارت وكانط واخوان الصفا.

ب

مقدمة
أما ادلنهج ادلعتمد فهو ادلنهج التحليلي ادلقارن ،وادلقصود بو حتليل أفكار ادلدارس الفلسفية يف العصر
اذللنسيت ،وحتديد االختالفات بني ادلدرسة األبيقورية والرواقية واعتمدت قليال على ادلنهج التارخيي ،أي عرض
الفكرة تارخييا ،ومن أسباب اختياري ذلذا البحث حب االطال على الفكر اليوناين وتنمية الزاد ادلعريف حول
األخالق األبيقورية والرواقية ،هبدف التعرف إىل الدراسات ادلتعلقة بسعادة اإلنسان والبحث يف القضايا
األخالقية ،ومن مجلة الصعوبات اليت واجهتين ىي انعدام ادلصادر األبيقورية والرواقية.

ج

مدخل
تمهيدي

مدخل متهيدي
تمهيد:
إن تفكَت اإلنسان اليوناين كان تفكَتا عقالنيا يعتمد على الربىان الذىٍت وادلنطق االستداليل واللوغوس
يف فهم الوجود و تفسَته ،وإذا كان فيثاغورس ىو أول من أطلق كلمة فيلسوف على ادلشتغل باحلكمة فإن سقراط
ىو أول من أنزل الفلسفة من السماء إىل األرض ،ولقد ظهرت الفلسفة كما ىو معلوم يف اليونان ونضجت
باخلصوص يف عاصمتها آثينا ،ما بُت القرنُت السادس والرابع قبل الميالد ،مكتوبة باللغة االغريقية مستهدفة
فهم الكون والطبيعة واإلنسان وتشخيص سلوكو األخالقي واجملتمعي والسياسي وارساء مقومات ادلنهج العلمي
والبحث الفلسفي ،لذلك صلد أن اإل نسان ىو الكائن األخالقي الذي حيمل أمانة القيم فاألخالق ترد لإلنسان
كرامتو إن كلمة األخالق يف اللغة العربية مجع خلق وتعٍت العادة ،وىي رلموعة القواعد وادلبادئ اليت ينبغي أن
يسَت عليها اإلنسان لبلوغ كمال إنسانيتو يف ضوء مثل أعلى يصبوا إليو ،وذلذا يرى الفالسفة األخالقيون أن
لألخالق أىداف فهي تساعدنا على اسًتجاع تلك احلاسة اخللقية حىت يستطيع اإلنسان ادلعاصر أن يعاود النظر
من جديد إىل عامل األشياء واألشخاص لَتى القيم ويدرك معانيها ،وهبذا ادلعٌت يفتح أمامو ذلك العامل الروحاين
الذي أغلقو ىو يف وجو نفسو ،فما ىي أىم االجتاىات وادلدارس الفلسفية اليت عرفها الفكر اليوناين؟
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مدخل متهيدي
سقراط :
يعترب سقراط من أبرز الفالسفة الذين اىتموا باألخالق فهو أبو الفالسفة اليونانيُت حيث "ربط سقراط
احلياة األخالقية احلقيقية جبودة االستدالل العقلي والتفكَت الواعي كمصدر لاللتزام بالفعل واالقتناع بو والثبات
عليو" ، 1مبعٌت أن احلياة األخالقية تعتمد على العقل والتفكَت فعن طريق العقل يصل اإلنسان إىل ادلعرفة ويستطيع
التمييز بُت األشياء ،مثل التمييز بُت اخلَت والشر فعندما يعرف اإلنسان اخلَت يسعى إىل حتقيقو وعندما حيس أن
ىناك شر يسعى إىل اال بتعاد عنو ،ونفهم من ىذا ادلعٌت أنو من خالل التفكَت الواعي جيب على اإلنسان االلتزام
بفعل اخلَت واجتناب فعل الشر.
لقد تصدى سقراط للمغالطات السفسطائية اليت هتدف إىل هتدًن ادلبادئ األخالقية واالجتماعية ،فكان
اىتمام السفسطائية يتجو ضلو موضوعات البحث الطبيعي وادلتافيزيقي ،وادلالحظ أن فلسفة سقراط هتتم باإلنسان
وسلوكو ولذلك اضلصرت الفلسفة عنده يف اطار األخالق ،باإلضافة إىل ىذا أن السفسطائيون يعتقدون أن
الطبيعة اإلنسانية ما ىي إال شهوة وىوى ،وذلذا استخدم ادلشرعون القوانُت هبدف قهر ىذه الطبيعة فهي تتغَت
بتغَت الزمان وادلكان ،أي أهنا نسبية وعليو أقام السفسطائيون ادلعرفة على االحساس ،وعلى رأسهم بورتاغوراس
الذي يظن أن الفرد ىو مقياس كل شيء ،ذلذا كان السفسطائيون رلادلون مغالطون ،مبعٌت أن السفسطائية قائمة
على الشك والتالعب اللفظي وتضييع احلقيقة وعدم االعًتاف هبا ،ورأى سقراط ضرورة هتدًن نظريتهم يف ادلعرفة
ألهنا األساس يف األخالق عندىم ،لذلك أقام احلقائق الثابتة على العقل يف ميدان ادلعرفة فاإلنسان مكون من
عقل وجسم وقوة العقل ىي اليت تسيطر على احلس ،والقوانُت العادلة ىي اليت تصدر عن العقل ،ونفهم ىنا أن
 سقراط فيلسوف يوناين ،ولد يف الوبكية بآتيكا ضلو عام 074ق.م ومات يف آثينا عام 933ق.م كان أبوه ضلاتا يدعى سوفرونيسكوس وأمو قابلة
تدعى فينارتو ،وال نعرف سقراط مباشرة ألنو مل يكتب شيئا واحد بل نعرفو من خالل مأثورات كثَتة ترسم لنا وجوىا سلتلفة لو وأقدمها ذاك الذي ساقو
أرسطو فانس يف مسرحية الغيوم اليت يعود تاريخ تأليفها إىل عام 029ق.م وفيها يصوره أرسطو فانس معلقا بُت السحب ،وبعد موتو راج حاال أدب
احملاورات السقراطية اليت حتتل زلاورات أفالطون الدفاعية ع دادىا مكانة الصدارة ،وتأيت يف طليعتها تلك اليت كتبها التلميذ حتت الوقع ادلباشر للسخط
الذي أثاره فيو احلكم باالعدام على معلمو( .جورج طرابيشي :معجم الفالسفة ،دار الطليعة للطباعة والنشر ،بَتوت ،ط ،2006 ،3ص.)365
 1عبد القادر بليمان :دراسات فلسفية يف األخالق والسياسة ،حي الشمس الضاحكة عمارة ،اجلزائر ،ط ،2012 ،1ص.5
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مدخل متهيدي
احلقيقة عند سقراط ال يتم الوصول إليها عن طريق الشك والظن والفكر السفسطائي ادلغالطي ،بل بالعقل واحلوار
اجلديل واستخدام اللوغوس وادلنطق.1
يرى سقراط أن الفضيلة علم والرذيلة على العكس من ذلك فهي جهل ،فالفضيلة ىي ادلعرفة ،لذلك صلد
أن للنفس فضيلة وتتمثل يف صحة أحكامها وسر مجاذلا ومنبع قوهتا ،أما الرذيلة فهي مظهر مرض النفس وأصل
قبحها والسبب يف ضعفها.2
ويقول سقراط ":إذا وجدت ما يلزمك بدون أن تبحث عنو فذلك ما أسميو الحظ السعيد ،أما إذا كنت
مدينا بالسعادة إلى غايتك وبحثك فهذا ما أرى ىو السلوك الحسن والسعداء بهذه الكيفية ىم حقا
المحسنون" ،3مبعٌت أن اإلنسان يف حياتو اليومية قد يتصادف مع أشياء ختصو دون أن يشتغل بالبحث عنها ألن
حظو سعيد ،أما إذا كان يف حبثو سعيدا وغايتو الوصول إىل السعادة يصبح سلوكو حسن وبالتايل فاإلنسان السعيد
ىو ذلك الشخص احملسن.
"وقد أشاد سقراط بالعدالة وجعل منها غاية السلوك األخالقي وميز بُت نوعُت من القوانُت :قوانُت مكتوبة وأخرى
غَت مكتوبة " ،4ففي العدالة يظهر مجال النفس وصحتها والسيطرة على شهوات ورغبات النفس ألن العدالة ىي
حتقيق االنسجام والتوازن بُت قوى النفس وفضائلها ،فالقوانُت ادلكتوبة الوضعية ىي اليت اتفق عليها البشر واليت
تسنها الدولة ،فاإلنسان العادل ىو الذي يعمل هبذه القوانُت ،والقوانُت غَت ادلكتوبة ىي قوانُت أخالقية يسَت
وفقها اإلنسان ،ونفهم يف ىذا الصدد أن العدالة تفقد معناىا بعيدا عن وجهها األخالقي والقانوين.

 1مصطفى حلمي :األخالق بُت الفالسفة وعلماء اإلسالم ،دار الكتب العلمية ،بَتوت ،لبنان ،ط ،2004 ،1ص.40-39
 2أمَتة حلمي مطر :الفلسفة اليونانية تارخيها ومشكالهتا ،دار قباء للطباعة والنشر والتوزيع ،القاىرة( ،د،ط) ،1998 ،ص.150
 3نقال عن أندريو كريسون :ادلشكلة األخالقية والفالسفة ،ترمجة االمام عبد احلليم زلمود -أبو بكر ذكرى ،مطابع دار الشعب ،القاىرة( ،د،ط)،
 ،1979ص.75
 4السيد زلمود بدوي :األخالق بُت الفلسفة وعلم االجتماع ،دار ادلعرفة اجلامعية ،اإلسكندرية( ،د،ط) ،2000 ،ص.49
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"يرى سقراط أن القوانُت سواء كانت مكتوبة وضعها البشر لتحقيق السالم والسعادة يف ادلدينة أو كانت قوانُت
غَت مكتوبة مستمدة من إرادة اآلذلة فهي حقائق ثابتة متوارثة ينبغي احملافظة عليها من أي تغيَت أو تبديل "،1
مبعٌت أن القوانُت اليت اتفق عليها البشر ىي قوانُت الدولة والقوانُت األخالقية ،أي قوانُت الطبيعة ىي قوانُت ثابتة
ال جيب تغيَتىا أو تبديلها ألهنا متوارثة ،فال حيق ألي شخص أن يضع قانون خاص بو ،ذلذا جيب أن ضلافظ على
ىذين القانونُت.
أفالطون:
جاء أفالطون بعد سقراط ليقدم تصورا عقالنيا رلردا ولكنو تصور مثلي ألنو أعطى األولوية للفكر والعقل
وادلثال فالفضيلة ىي من أىم ادلباحث اليت جاء هبا أفالطون حيث "أن الفضيلة يف نظره ىي العمل احلق على
أن يكون صادرا عن معرفة صحيحة بقيمة احلق ،ىذه ىي الفضيلة الفلسفية اليت تقوم على الرؤية والتفكَت وعلى
فهم ادلبدأ الذي ينبثق منو السلوك" ،2أي أن عامل ادلثل ىو عامل احلقائق والفضائل والفضيلة يف ىذا ادلعٌت ال
تبٌت على ادلعارف اخلاطئة بل على ادلعارف الصحيحة ،والفضيلة الفلسفية يتم بلوغها عن طريق التفكَت ،مبعٌت
التأمل يف األشياء وىذا عن طريق العقل لكي تظهر احلقائق ،وبذلك ديكن معرفة ادلبدأ الذي يأيت عنو السلوك،
ونفهم ىنا أن الفضيلة عند أفالطون ال ديكن أن تتحقق إال من خالل السيطرة على مطالب اجلسد ونوازع
الشهوة وتزكية النفس وتطهَتىا وىذا من خالل حتصيل ادلعرفة واحلكمة.

 1أمَتة حلمي مطر :الفلسفة اليونانية تارخيها ومشكالهتا ،مرجع سابق ،ص.152
 أفالطون أعظم فيلسوف يف العصور القددية ولد بعد وفاة بريكليس ،ضلو عام 027ق.م من أسرة أرستقراطية آثينية فأبوه أرسطون كان يعد من
أحفاد كودروس آخر ملوك آثينا وأمو فريقطوين كان ت من حفيدات ذروبيدس ،صديق احلكيم صولون ،وكان واحدا من الطغاة الثالثُت ،شقيقو
خارميدس وكان واحدا من مفوضي البَتيو وكان على وشك اال شًتاك يف مسابقة للًتاجيديا وكان لو من العمر عشرون سنة ،وصار تلميذا لسقراط وقد
علمو أن الفضيلة معرفة والرذيلة جهل وصلد أن مجيع مؤلفاتو ىي عبارة عن زلاورات ،فمجموعة احملاورات اليت تعد صحيحة تضم ثالثُت زلاورة ومن
أمهها :الجمهورية ،السياسي ،القوانين ،وتويف عام  907ق.م عن عمر يناىز الثمانُت سنة(.جورج طرابيشي :معجم الفالسفة ،مرجع سابق ،ص
.)72-71
 2زلمد عبد الرمحان مرحبا :مع الفلسفة اليونانية ،منشورات عويدات ،بَتوت ،باريس ،ط ،1980 ،3ص.140
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ويف زلاورة اجلمهورية يؤكد بعض الباحثُت أن اآلراء اليت حتتوي عليها احملاورة حول نظام الدولة ليست
مقصودة لذاهتا ،فهي منوذج كبَت للمجال الفردي ،ويف ىذه احملاورة نوقشت الكثَت من ادلوضوعات اليت أدرجت
ضمن موضوع األخالق ،وصلد أن أىم ىذه ادلوضوعات وأبرزىا ،موضوع العدالة فالعدالة تنتمي إىل رلالُت اثنُت:
فهي تنتمي إىل اجملال األخالقي بقدر ما تنتمي إىل اجملال السياسي ،فأفالطون نفسو يدرج فكرة العدالة ضمن
الفضائل األساسية األربعة ،وصلد أن فكرة العدالة مت طرحها يف اجملال السياسي يف بداية األمر ،أي أن آراء
أفالطون يف العدالة قد تكون متأثرة مبواقفو السياسية ،ونالحظ أن أفالطون يطبق نفس القاعدة على الفرد اليت
طبقها على الدولة وىذا ىو رأي أفالطون يف العدالة على ادلستوى الفردي ،وىذه القاعدة ىي آداء الكل لوظيفتو
الطبيعية ،فالفرد مثل الدولة وىو بذلك ال يعترب وحدة متجانسة ،بل ىو مركب معقد حيتوي على أجزاء مثلما
حتتوي الدولة على طبقات ،أي أن أفالطون حياول أن يفصل بُت أجزاء النفس مثلما حيرص على أن يفصل بُت
طبقات الدولة ،وذلذا صلد أن أفالطون يؤكد يف الكتاب الرابع ( )441.439أن النفس كثرة ال وحدة ،وىذه
النفس ذلا ثالث مبادئ كل مبدأ ينفصل عن اآلخر.1
ويعترب أفالطون العدالة فضيلة أخالقية وىي عبارة عن انسجام بُت قوى النفس ،أي أن العدالة ىنا تأخذ
طابع مجايل ففضيلة القوة الشهوانية ىي العفة ،وفضيلة القوة الغضبية ىي الشجاعة أي الدفاع والقوة واالقدام،
وفضيلة القوة العاقلة ىي احلكمة ،ونفهم يف ىذا ادلعٌت أن ىذه القوى جتمعها وحدة ىي قوة العدالة ،مبعٌت أنو إذا
حتقق االنسجام والتوازن بُت قوى النفس وفضائلها حصلت السعادة.2
كما يعترب اخلَت من بُت أىم ادلباحث الفلسفية اليت اىتم هبا أفالطون لذلك صلد أن احلياة اإلنسانية عنده
ترتبط بفعل اخلَت ،مبعٌت أنو من واجب اإلنسان أن يفعل اخلَت وأن جيتنب فعل الشر ،فعندما يعمل اإلنسان اخلَت
ىذا اخلَت بال شك يوصلو إىل قمة السعادة وحتقيق السعادة عند أفالطون تظهر يف حلظة اتصال اإلنسان باحلقيقة
الكاملة ،مبعٌت عندما يدرك حقيقة ىذا الوجود ،فهذه احلقيقة مفارقة لوجوده احملسوس واليت توجد يف عامل ادلثل،
 1فؤاد زكريا  :مجهورية أفالطون ،دار الوفاء لدنيا الطباعة والنشر ،اإلسكندرية( ،د،ط) ،2004 ،ص.121
 2أمَتة حلمي مطر :الفلسفة اليونانية تارخيها ومشكالهتا ،مرجع سابق ،ص.208
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وصلد أن ىذا اال دراك األمسى للحقيقة ال يصل إليو كل البشر بل يصل إليو البعض من الناس وىم الفالسفة الذين
تط هروا من دنس الوجود احملسوس ،ومن ىنا يصلون إىل السعادة الكاملة ألهنم طهروا أنفسهم وسيطروا على
شهوات النفس ،ونفهم ىنا أن األخالق عند أفالطون غاية من ادراك علم ادلثل وىي بذلك حتقيق كمال الوجود
والقانون األخالقي الذي حبث عنو أفالطون ىو قانون الكل ،أي األخالق الصاحلة لكل زمان ومكان ،فاإلنسان
الفاضل ىو الذي يقصد بفعل اخلَت لذاتو باعتباره غاية يف نفسو ،فأفالطون خيالف السفسطائيُت ،فالنفس عنده
أمسى من اجلسد فهي رمز لعامل ادلثل واجلسد رمز لعامل احلس وال ديكن للنفس أن تتحرر من اجلسد رمز اللذة و
الشهوة والرغبة إال عن طريق التأمل يف عامل ادلثل ،لذلك يرى أفالطون أن النفس يف اجلسد شقاء وحتررىا منو
سعادة وسعادهتا صعودىا إىل عامل ادلعقوالت.1
*أرسطو:
يعد أرسطو فيلسوفا موسوعيا شامال ،وكانت فلسفة تنفتح على كل ضروب ادلعرفة والبحث العلمي،
ويسمى أرسطو ادلعلم األكرب وىو يف الوقت نفسو تلميذ أفالطون تأثر بأفكار أستاذه ألنو الزمو حىت ادلماة،
وأشهر كتاب ألرسطو "علم األخالق إىل نيقوماخوس" ،ويف ىذا الكتاب يناقش أرسطو سلتلف ادلسائل الفلسفية
ادلتعلقة بالسعادة والفضيلة ،لذلك صلد أن ادلعٌت العام للسعادة عند أرسطو ىو انتقاد دلذىب "ادلثل" ألستاذه
أفالطون ،فأرسطو يرى أن اخلَت ليس واحدا مادام أنو يوجد يف ادلقوالت باإلضافة إىل ىذا األمر صلد أن اخلَت

 1مصطفى النشار :تاريخ الفلسفة اليونانية من منظور شرقي،ج ،2دار قباء للطباعة والنشر والتوزيع ،القاىرة( ،د،ط)،2000 ،ص.253-254
* أرسطو فيلسوف يوناين ولد يف اسطاغَتا (وتعرف اليوم باسم ستافرو) ،وىي مدينة صغَتة يف شبو اجلزيرة اخللقيدية ،سنة  384ق.م  ،وتويف يف
خلقيس سنة  322ق.م كان أعظم نوابغ النظر العقلي يف تاريخ الفكر اليوناين ،وىذه الزعامة ال ديكن أن تنكر عليو إال لصاحل معلمو أفالطون ،و يف
الواقع فإن تاريخ الفلسفة بأسره يهيمن عليو ىذان الوجهان الكبَتان ويف سنة  334.335ق.م أسس مدرستو اليت اشتهرت بإسم اللقيون ،كما أنو
ىو مؤسس ادلنطق فقد بقي كتابو األورغانون أو اآللة على مدى ألفي سنة مثاال ال يضاىى على ذلك العلم  ،ومن تصانيفو يف علم األخالق وعلم
النفس  .األخالق األودامية ىي مسودة أوىل لألخالق النيقوماخية (جورج طرابيشي :معجم الفالسفة  ،مرجع سابق ،ص.)55-52
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ديكن أن يظهر يف أشكال متعددة ،ومثال ذلك اخلَت يف مقولة اجلوىر ىو اهلل والعقل ،ومقولة الكيف إمنا ىو
الفضائل ،ويف مقولة الكم ادلقياس.1
"إن الفضيلة األخال قية يف نظر أرسطو ليست علما تأمليا نظريا بل ىي ىيئة مكتسبة باإلرادة والوعي تبعا لوسط
عدل حيدد نسبتو العقل ،والعقل بدوره حيدد نشاط احلكيم " ،2أي أن الفضيلة األخالقية عند أرسطو ىي عملية
واقعية ال ختضع للتأمل فهي ال توجد بالفطرة ،بل ىي قابلة لالكتساب وىي تأيت عن طريق ادلمارسة فكل الناس
يولدون على استعدادات واحدة ألن كل شيء مرده للممارسة ،أي أن األشخاص خيتلفون يف أخالقهم ،فالفضيلة
وسط بُت رذيلتُت فما نقرره على مستوى العقل جيب العمل بو ،ونفهم ىنا أن السعادة ال تتحقق إال يف مجلة
الفضائل اليت تنظم حياتنا االجتماعية من تواضع وصداقة واخالص ،وىناك ثالث عناصر للنفس عند أرسطو
ىي :الشهوات ،اخلواص ،العادات أي ادللكات ادلكتسبة.
وتعترب العدالة من الفضائل الكربى عند أرسطو وتعٍت بشكل عام ":تلك ادللكة اليت حتمل اإلنسان على
صنع ماىو حق ،و على تكلف العدالة يف أفعالو و طلبها أبدا ،بينما يعٍت الظلم تلك ادللكة اليت حتمل اإلنسان
على صنع ما ىو باطل وطلبو أبدا" ،3مبعٌت أن العدالة تقودنا إىل طريق احلق والعمل بو وتطبيق القوانُت وىنا
يصبح كل الناس سواسية على العكس من الظلم الذي يقودنا إىل طريق الباطل ،فالظلم تنجر عنو التفرقة بُت
األشخاص.
ذلذا كانت العدالة عند أرسطو ىي نفسها الفضيلة فهي ترتبط باجلانب االجتماعي من احلياة األخالقية
والذي يظهر يف عالقة الناس مع بعضهم البعض ،فمبدأ ادلساواة احلسابية ىو أساس العدالة القانونية عند أرسطو
واليت تسمى العدالة التعويضية  ،correctiveفهذه العدالة تقوم بتعويض األفراد عن األضرار النامجة عن

 1أرسطو طاليس :علم األخالق إىل نيقوماخوس ،ج ،1ترمجة أمحد لطفي السيد ،مطبعة دار الكتب ادلصرية ،القاىرة( ،د،ط) ،1924 ،ص -181
.182
 2عبد القادر بليمان :دراسات فلسفية يف األخالق والسياسة ،مرجع سابق ،ص.24
 3زلمد اجلرب :الفكر الفلسفي واألخالقي عند اليونان أرسطو منوذجا ،دار دمشق ،شارع بور سعيد ،ط ،1994 ،1ص.107
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االعتداءات الواقعة على التعاقد أو ادلصاحل اخلاصة ،فاألفراد كلهم متساوون أمام القانون ،ويف القانون السياسي
واالجتماعي ىناك عدالة أخرى ىي العدالة التوزيعية  ،distripiputiveفهي تعتمد على النسبة اذلندسية وال
تعتمد على ادلساواة احلسابية ،فوجود الدولة يف نظر أرسطو ضروري وضرورهتا مرتبطة باحلياة األخالقية نفسها ،أي
أن ىناك عالقة وطيدة بُت األخالق والسياسة األرسطية ،ونفهم من ىذا أن موقف أرسطو خيتلف عن موقف
أستاذه أفالطون فهو حياول أن خيفف من مثالية أفالطون ،فالعدالة األرسطية ىي عدالة عملية أي أهنا تعلم
اإلنسان كيف يعمل ،مبعٌت أن أخالق أفالطون ىي أخالق مثالية على عكس أخالق أرسطو اليت ىي أخالق
عملية واقعية.1
تعترب السعادة عند أرسطو من أىم النظريات يف التفكَت األخالقي يف العهد اليوناين ،فالسعادة عنده ىي
ذلك الفعل البشري الذي يهدف إىل اخلَت ألن غاية اإلنسان ىي بلوغ اخلَت األقصى يف هناية ادلطاف ،وادلالحظ
أ ن ىذا اخلَت ىو الشيء الوحيد الذي يقوم بإشباع إرادتنا ويوجو حياتنا وحيقق سعادتنا ،ويعتقد أرسطو مع كل من
سقراط وأفالطون أن اخلَت األقصى ىو السعادة زلاوال أن يؤكد ىذا األمر بأدلة عقلية ،واحلجة اليت يثبت هبا ىذا
األمر أن السعادة يتم اختيارىا لذاهتا وبدون أن تصبح وسيلة لغاية أخرى من جهة ،وىي تكفي بنفسها أن تسعد
احلياة دون أن حتتاج خلَت آخر من جهة أخرى  ،أي أن اإلنسان يطلب اخلَتات األخرى مثل اللذة والكرامة
السياسية واحلكمة من أجل بلوغ السعادة مع أنو ال يطلب السعادة لشيء آخر.2
ويقول أرسطو " :مادام أن السعادة على حسب تعريفنا ىي فاعلية ما للنفس مسيرة بالفضيلة الكاملة ،يجب
علينا أن ندرس الفضيلة وسيكون ىذا وسيلة عاجلة لتحديد فهم السعادة ذاتها" ،3مبعٌت أن ىناك عالقة
تكاملية بُت الفضيلة والسعادة عند أرسطو ،فالفضيلة عنده ترتبط بالسعادة وال ديكن أن تنفصل عنها ،وذلذا

 1أمَتة حلمي مطر :الفلسفة اليونانية تارخيها ومشكالهتا ،مرجع سابق ،ص.323
 2إبراىيم زكريا :ادلشكلة اخللقية ،دار مصر للطباعة ،مكتبة مصر( ،د،ط) ،1968 ،ص.133-132
 3نقال عن مصطفى حلمي :األخالق بُت الفالسفة وعلماء اإلسالم ،مرجع سابق ،ص.45
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كانت الفضيلة عند أرسطو ىي ذلك االنسجام بُت قوى النفس ومن خالل الفضيلة يتم السيطرة على رغبات
النفس وأىوائها وبالتايل يتم بلوغ السعادة.
كانت األخالق يف العصر اليوناين عند سقراط وأفالطون وأرسطو تعتمد على العقل والتفكَت ،وبعد
أرسطو جاءت مرحلة تسمى ما بعد أرسطو ( ادلدارس ادلتأخرة ) ،وتسمى الفلسفة اذللنستية ،فلقد أدى تويل
ملوك مقدونيا أعلى سلطة يف اليونان والزحف الساحق شرقا لإلسكندر الكبَت إىل تدمَت احلياة القددية الضيقة
ادلركزة لدويالت ادلدن اليونانية ادلستقلة ،فلقد كانت ىناك قوى كبَتة حتاول أن هتدم الروابط احملكمة يف حياة
دويالت ادلدن وىم عادة من األفراد ادلثقفون أو جنود أثرياء ،ومن بُت األمور اليت أضعفت األسس األخالقية
والدينية التقليدية للحياة القددية حركة القلق العقلي والروحي الكربى ،فهذه التقاليد القددية ذلا تأثَت واضح على
الناس العاديُت غَت ادلثقفُت دلدة قرون بعد اإلسكندر ،فبعد الغزو الروماين حتولت ىذه الدويالت إىل بلديات ،أو
مراكز حلكومة زللية تعتمد بالكامل على احلكومة ادلركزية لعامل البحر ادلتوسط بأكملو يف روما من حيث
التشريعات القانونية.1
م ن الناحية الروحية والفكرية صلد أن عصر اإلسكندر كان من العوامل اليت أدت إىل التغَت احلاسم يف
بالد االغريق والذي كان لو تأثَتا خاصا يف األقلية ادلثقفة ففي عامل القوى الكربى اجلديد حُت انتشرت احلضارة
االغريقية يف الشرق األدىن بأكملو اتسعت آفاق الفرد االغريقي اتساعا كبَتا ويف نفس الوقت فقد األمان الذي
كان يعيش فيو عامل دولة ادلدينة القدًن ،فلقد كان ىناك عدد من األفراد الذين شعروا بالعزلة يف العامل كما مل
حيسوا هبا من قبل ىذا العامل الذي عاشوا فيو كان عامل قاسي وعدواين ورىيب ،وىذا ىو ما استمرت الفلسفات
اجلديدة يف احلقبة اذللنستية بتوفَته ذلم.2
برزت يف القرن الرابع قبل ادليالد دالئل األزمة اليت انتابت الدديقراطية العبودية يف آثينا وقد أدت ىذه
األزمة إىل فقدان آثينا استقالذلا السياسي وانضوت آثينا حتت لواء االمرباطورية اليت أسسها اإلسكندر ادلقدوين،
 1أرمسًتونغ :مدخل إىل الفلسفة القددية ،ترمجة سعيد الغامني ،الدار البيضاء ،بَتوت ،ط ،2009 ،1ص .155
 2نفسو ،ص.156
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مدخل متهيدي
ومل يكن اضلالل ىذه االمرباطورية بعد وفاة اإلسكندر ليحد من تردي األوضاع وتفاقم ىذه األزمة اليت كانت
تضرب جذورىا يف عالقات الرق ادلتهرئة ،وقد ا متدت ىذه األزمة إىل احلياة الروحية فأحدثت تغَتات عميقة يف
ميدان الفكر وعززت الطابع التأملي للفلسفة اليونانية القددية ويف ىذا العصر ظهرت التيارات الرئيسية يف الفلسفة
اذللنستية :منها األبيقورية والرواقية اليت تنادي بأفكار مغايرة لألفكار اليت كانت سائدة يف ىذه ادلرحلة.1
نستنتج شلا سبق أن احلياة األخالقية عند سقراط تعتمد على العقل والتفكَت فكان سقراط خصما عنيدا
للسفسطائيُت حيث كانوا يرون أن ادلعرفة نسبية ،و يرى سقراط أن عمل اخلَت فضيلة فاإلنسان ال يستطيع أن
يقوم بفعل اخلَت حىت يعرف معٌت اخلَت واألعمال اخلَتة جيب أن تكون مؤسسة على العلم.
وادلعرفة عند أفالطون ىي نشاط أخالقي باألساس ،فأفالطون يرى أن عامل ادلثل ىو عامل احلقائق
والفضائل ،والفضيلة عنده ال تتأسس على ادلعارف اخلاطئة بل تتأسس على ادلعارف الصحيحة ،والعدالة عنده
تقوم على االنسجام والتوازن بُت قوى النفس ،أما الفضيلة األخالقية عند أرسطو فهي عملية واقعية وىي تأيت عن
طريق ادلمارسة ،فالعدالة يف نظر أرسطو ىي نفسها الفضيلة ألهنا ترتبط باجلانب االجتماعي من احلياة األخالقية
وعن طريق اخلَت يتم بلوغ السعادة.
وبعد أرسطو جاءت مرحلة تسمى ما بعد أرسطو أي الفلسفة اذللنستية ،ويف ىذه ادلرحلة عاش الفرد
اال غريقي حياة معزولة مليئة باخلوف وعدم األمان وأيضا عاش يف عامل قاسي وعدواين ويف ىذه ادلرحلة ظهرت
مدارس كثَتة منها ادلدرسة األبيقورية وادلدرسة الرواقية.

 1مجاعة من األساتذة السوفيات :موجز تاريخ الفلسفة ،ترمجة توفيق سلوم ،دار الفارايب ،بَتوت ،لبنان ،ط ،1989 ،1ص.79
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 -اللذة عند األبيقورية

 تصنيف اللذائذ األبيقوريةالمبحث الثاني :الفضائل األخالقية عند االبيقورية

 -الفضيلة عند األبيقورية
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انفصم األول
تمهيد:

تعترب ادلدرسة األبيقورية*1من أبرز ادلدارس اليونانية اليت اىتمت باألخالق ،فهذه ادلدرسة تنسب إىل
مؤسسها أبيقور والطابع العام ذلذه ادلدرسة ىو طابع أخالقي عملي فالفلسفة األبيقورية مغايرة ألرسطو يف اذلدف،
والفلسفة عند أبيقور إظلا ىي زلاولة جلعل احلياة اإلنسانية سعيدة بالنرر وادلعرفة ،فاألبيقوريون ىم أول من قدموا
حساب كمي للفضائل من حيث ادلدة ومن حيث اخلصوبة واالمتداد ،من ىذا ادلنطلق نطرح االشكال التايل:
فيما تتمثل األخالق األبيقورية وماىو األساس الذي تعتمد عليو؟

*تنسب ادلدرسة األبيقورية إىل مؤسسها أبيقور الذي ولد يف ساموس سنة  143ق.م من أسرة آثينية ،وكان أبوه معلما وأمو ساحرة ،دلا بلغ الثامنة
عشرة قصد آثينا ومل تطل اقامتو هبا فرحل إىل آسيا الصغرى وعلم يف بعض مدهنا ،مث عاد إىل آثينا وافتتح مدرستو سنة 103ق.م ،فأقبل عليو التالميذ
رجاال ونساءا يتعلمون منو "حياة اللذة السهلة" ،وكان أكثر اجتماعهم يف احلديقة ال يف حجرات البناء ،يتجادلون أطراف احلديث يف األخالق فقيل
لذلك "حديقة أبيقورس" ،وكان أبيقور ضعيف البنية ولكنو كان قوي ،وكان طيب القلب مع أصدقائو وتالميذه وأوصاىم أن يعيشوا يف مجاعة متحابة،
وكان الناس ػلبونو وانتشرت تعاليمو فتأسست مراكز أبيقورية يف بعض مدن أيونية ويف مصر مث يف ايطاليا الرومانية بعد وفاتو( .يوسف كرم  :تاريخ
الفلسفة اليونانية ،مطبعة جلنة التأليف والًتمجة والنشر ،اجلامعة ادلصرية( ،د،ط) ،6991 ،ص.) 681
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المبحث األول :األخالق عند األبيقورية

قبل احلديث عن األخالق عند األبيقورية البد من اإلشارة إىل الفيلسوف اليوناين أرستبس القورينائي
الذي كان يؤمن أن اللذة ىي صوت الطبيعة فينا ،فكان ىدف كل الناس ىو بلوغ أكرب قدر من اللذائذ وجتنب
األمل ،وادلالحظ أن فالسفة اللذة يعتقدون أن ادلتعة ىي الشيء الوحيد الذي غلعل اخلربة ذات قيمة ،أي ذات
صبغة أخالقية ،فاألفعال اخلَتة ىي تلك األفعال اليت تًتتب عنها نتائج سارة وخَتات شلتعة ،ومن ادلتعارف عليو
أن اللذائذ يف بعض األحيان قد تكون مصدر قلق وأمل ،وصلد أن فيلسوف اللذة ال يفكر يف ادلستقبل ،فالتفكَت
يف ادل ستقبل قد يؤدي باإلنسان إىل الشقاء والعناء ،بل يسعى إىل بلوغ اللذة احلاضرة ،ومادام أن الغريزة ىي احملرك
األول ألفعال اإلنسان فإن معيار اللذة واألمل ىو ادلعيار الوحيد لقياس األفعال اخلَتة والشريرة ،وبالتايل فإن
أرستبس يعتقد فقط أن اللذة ىي اخلَت الوحيد ،بل يؤكد أن اللذة ىي ادلقصد الوحيد للحياة.1
من بُت ادلباحث اذلامة اليت ركز عليها األبيقوريُت األخالق وىي تتجلى يف فكرتُت رئيسيتُت ومن الصعب
جدا الربط بينهما ،فالفكرة األوىل تتمثل يف الغاية اليت ىي اللذة فالبشر كما ىو متعارف عليو يطلبون اللذة
وينفرون من األمل وكذا نفس احلال بالنسبة للحيوانات ،والفكرة الثانية تتمثل يف احلكيم الذي يعيش حالة من
الطمأنينة والذي ؼللوا عقلو من اذلموم باإلضافة إىل سالمة نفسو من الرغبات وادلخاوف اليت تنتاهبا فهذه
ادلخاوف جتعل اإلنسان العادي مرىق ،وهبذا يصبح احلكيم ال ؼلشى اآلذلة وادلوت ومن ىنا يبلغ السعادة فهذه
الطمأنينة ال تعترب يف بعض األحوال على أهنا غاية ،أي أن أبيقور يرى أن الغاية الوحيدة ىي اللذة ألن الطمأنينة
ال قيمة ذلا إال بقدر ما تكون تابعة ذلذه الغاية ومنتجة للذة. 2
إن ادلبدأ األخالقي الوحيد الذي اىتم بو األبيقوريون يقوم على تفسَت فكرة اللذة ،فاللذة اليت يقصدىا
أبيقور ىي اللذة اليت تدوم حياة كاملة باإلضافة إىل أن ىذه احلياة ىي حياة سعيدة ،وغلب على اإلنسان أن
يكون دائما مستعد لكي يتحمل األمل من أجل لذة قادمة أكرب فاألخالق تبُت لنا سبل السعادة ،ونفهم يف ىذا
 1إبراىيم زكريا :ادلشكلة اخللقية ،مرجع سابق ،ص .661-661
 2اميل برىييو :تاريخ الفلسفة اذليلنستية والرومانية ،ترمجة جورج طرابيشي،ج ،6دار الطليعة للطباعة والنشر ،بَتوت ،ط ،6988 ،6ص.661-669
61

انفكر األخالقي عند األبيقورية

انفصم األول

ادلعٌت أن أبيقور عند دراستو آلراء معاصريو من أفالطونيُت وأرسطيُت وغَتىم توصل إىل أن اللذة ىي بداية احلياة
السعيدة وغايتها.1
إن أساس األخالق األبيقورية ىو اللذة ،فاللذة ىي غاية اإلنسان مبعٌت أن اإلنسان يسعى إىل بلوغ اللذة
اخلالصة وىي اخلَت الوحيد ،باإلضافة إىل ىذا يرون أن األمل ىو الشر بعينو فاإلنسان يطلب اللذة وينفر من األمل،
والفضيلة ال توجد لديها قيمة ذاتية بل تستمد قيمتها من اللذة ،وىذا ىو األساس يف نررية األخالق على حسب
تعبَت أبيقور ،وادلالحظ أن أبيقور مل يقصد باللذة ما قصده القورينائيون من اللذائذ الوقتية أي اللذائذ اليت تدوم
فًتة قصَتة مث تنتهي ،بل قصد باللذة اللذة اليت تشمل رلاالت عدة ،ومن الصحيح أن نستبعد لذة قادمة ألنو
ينجر عنها أمل أكرب منها وأن نتحمل لذائذ قادمة ألنو ينجر عنها لذائذ أكرب منها ،وذلذا صلد أبيقور مل ػلصر
اللذة يف اللذائذ اجلسمية فقط وإظلا قصد باللذة بأوسع معانيها ،وقال أن اللذة العقلية أكرب قيمة من اللذة
اجلسمية ،مبعٌت أن اجلسم ػلقق لذة مث بعد ذلك تنتهي مثل لذة األكل ،وعليو فاجلسم ال ػلس إال باللذة احلاضرة
أما العقل فبامكانو أن يتلذذ بتذكر ادلتع اليت مضت ويأمل يف لذة مستقبلة ،ويعتقد أبيقور أن خَت لذة يطلبها
اإلنسان ىي ىدوء البال وطمأنينة النفس ،ومن أىم شروط السعادة ىو البساطة واالعتدال وضبط النفس وطلب
اإلنسان وحرصو على حتقيق الشهوة ليس بأمر ضروري بل ال قيمة لو ،ومن أىم الشروط اليت غلب توفرىا يف
احلكيم ىو السيطرة التامة على رغباتو حىت ال تسَت بو إىل الطريق ادلنحرف واخلاطىء.2
وىناك أربعة معايَت يف األخالق عند األبيقوريُت ادلعيار األول ىو مشاعر اللذة واألمل ،وادلعيار الثاين االحساس
وادلعيار الثالث ادلفاىيم ،وادلعيار األخَت ىو فعل الفهم احلدسي فهذه ادلعايَت كلها ىي أشكال التجربة الطبيعية
ادلباشرة ،فأساس األخالق األبيقورية يتحدد يف ادلعيار األول ونفهم يف ىذا الصدد أن شعور اإلنسان باللذة و
األمل ىو ادلعيار الذي ػلدد ما ىو خَت وما ىو شر أي أن اللذة ىي مقياس اخلَتية يف السلوك.3
 1ولًت ستيس :تاريخ الفلسفة اليونانية ،ترمجة رلاىد عبد ادلنعم رلاىد ،دار الثقافة للطباعة والنشر والتوزيع ،ط ،6981 ،6ص.691
 2أمحد أمُت -زكي صليب زلمود :قصة الفلسفة اليونانية ،مطبعة دار الكتب ادلصرية ،القاىرة ،ط ،6991 ،6ص .911-916
 3أرمسًتونغ :مدخل إىل الفلسفة القدؽلة ،مرجع سابق ،ص.689 -678
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 -اللذة عند األبيقورية:

ا نطلق أبيقور من فكرة أساسية ىي ادلبدأ الطبيعي يف اإلنسان ىي اللذة احلسية وتعرف كالتايل  ":اللذة
ىي ادراك ادلالئم من حيث ىو مالئم ،كطعم احلالوة عند حاسة الذوق ،والنور عند البصر ،وحضور ادلرجو عند
القوة الوعلية واألمور ادلاضية عند القوة احلافرة تتلذذ بتذكرىا " ،1أي اللذة ىي ذلك الشيء ادلالئم الذي يدركو
اإلنسان ،فهي تشبو الشيء احللو الذي يتذوقو اإلنسان ،والنور الذي يبصره اإلنسان ،وىنا ػلضر الشيء الذي
يتمناه اإلنسان عند القوة الوعلية ،وهبذا يتلذذ ويستمتع اإلنسان بتذكر األمور ادلاضية عند القوة احلافرة.
يقول أبيقور يف رسالتو إىل مينيسي" :إن اللذة ىي بداية الحياة السعيدة وغايتها وىي الخير األول الموافق
لطبيعتنا والقاعدة التي ننطلق منها في تحديد ما ينبغي اختياره وما ينبغي تجنبو ،وىي أخيرا المرجع الذي
نلجأ إليو كلما اتخذنا االحساس معيار للخير الحاصل لنا " ،2أي أن اللذة تشعر اإلنسان بالسعادة يف بداية
األمر ،وصلد أن الغاية من ىذه اللذة ىي اخلَت الذي يتوافق مع الطبيعة اإلنسانية ،وىي هبذا ادلعٌت ذلك ادلبدأ
الذي نبدأ منو يف رسم ما غلب أن طلتاره وما غلب أن نبتعد عنو وعلى سبيل ادلثال األمل فبطبيعة احلال اإلنسان
يطلب اللذة وينفر من األمل ،أي أن األشخاص يرجعون إىل اللذة كلما جعلوا من االحساس معيار للخَت
احلاصل ذلم.
"إن الخير األسمى كما يقول أبيقور ليس في اللذة بل في التحرر من األلم وأن اللذة العقلية ىي أسمى
اللذات جميعا" .3أي أن جتنب اآلالم وعدم الوقوع فيها ىو اخلَت األمسى ،مبعٌت ادلعرفة والذكاء وحترر النفس من
اخلوف ىي أفضل اللذات كلها وأرفعها منزلة ،لذلك ال غلب على احلكيم أن يبقى زلصورا يف اطار اللذات
احلسية بل غلب عليو أن يًتقى إىل اللذات العقلية ،أي ال غلب أن يشبع لذاتو ورغباتو فقط كاألكل والشرب بل
غلب أن يتطلع إىل ادلعرفة والذكاء.
 1مجيل صليبا :ادلعجم الفلسفي ،ج ،6مادة اللذة ،دار الكتاب ،لبنان ،ط ،6986 ،6ص.686
 2أبيقور :الرسائل واحلكم ،ترمجة جالل الدين سعيد ،الدار العربية للكتاب ،منتدى سور األزبكية( ،د،ط)( ،د،ت) ،ص.669
 3امساعيل مرهر :فلسفة اللذة واألمل ،كلمات عربية للًتمجة والنشر ،القاىرة( ،د،ط) ،6166 ،ص.11
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"كان األبيقوريُت يطالبون بالعيش يف حياة ىادئة ال انفعال فيها ،ومن مث غلبوا ىدوء البال والنفس على اللذات
اليت تسبب آالما وانفعال ،وفضلوا ادللذات العقلية كالتأمل ودراسة الفلسفة والصداقة على ادللذات اجلسمية اليت
تقًتن باألمل وتكون وقتية" ،1مبعٌت أن اذلدف الذي يسعى إليو األبيقوريون ىو العمل على العيش يف حياة دتلئها
ادلودة والسكينة وبدون فوضى وال اضطراب ،ذلذا غلبوا ىدوء البال والنفس على اللذات اليت تنجر عنها اآلالم
وعليو يفضلون اللذائذ العقلية كادلعرفة على سبيل ادلثال ،أي ما يتحقق من منافع ورغائب كالصداقة على لذائذ
اجلسم اليت تسبب األضرار واخلسائر ،ونفهم يف ىذا ادلعٌت أن دراسة الفلسفة تؤدي باحلكيم إىل العيش يف حياة
ىادئة بدون خوف ويف أمان.
لالستعمال اجليد للذة يرى أبيقور أنو غلب على اإلنسان أن يضيف إىل لذاتو انضباطا عن طريق احلكمة
بشكل من األشكال أي ،أ نو ال غلب على اإلنسان أن يهتم باللذائذ احلسية فقط كاألكل والشرب بل غلب عليو
أن يسعى إىل بلوغ ادلعرفة عن طريق دراسة الفلسفة واحلكمة ،فاإلنسان يستطيع أن يصل إىل كمية كبَتة من
اللذات.2
كما يرى أبيقور أن اللذة ىي اخلَت األقصى أو األعرم لكل األفعال اإلنسانية إال أن اللذة يف بعض
األوقات تنجر عنها خسائر ال تكون كلها خَت ،أي أ نو ال غلب أن نقر أن كل اللذائذ تعترب خَت فاللذائذ احلسية
قد تؤدي بنا يف بعض األحيان إىل اآلالم واخلسائر وعلى سبيل ادلثال شهوات النفس تقودنا إىل أضرار وخيمة
لذلك غلب علينا أن نبتعد عن اللذائذ اليت تنجر عنها اآلالم واالنفعاالت ،باإلضافة إىل ىذا غلب أن نعدل األمل
باللذة وىنا نقبل اآلالم اليت تقودنا إىل لذائذ أعرم مادامت عواقب األمل ليست يف كل األحيان شرور ويف ىذا
ادلعٌت يرى أبيقور أنو ال ؽلكن أن تكون للذة صبغة مطلقة والدليل على ذلك أهنا نسبية ألهنا تقاس دائما باألمل
ادلقابل ذلا. 3
 1ليلى وليام :مقدمة يف علم األخالق ،ترمجة علي عبد ادلعطي زلمد ،منشأة ادلعارف ،اإلسكندرية( ،د،ط)،6111 ،ص .691
 2بيار بويانسي :أبيقورس ،تعريب بشارة صارجي ،ادلؤسسة العربية للدراسات والنشر ،بَتوت ،ط،6981 ،6ص.71
 3مصطفى عبده :فلسفة األخالق ،مكتبة مدبويل ،القاىرة ،ط ،6996 ،6ص.11
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يعتقد أبيقور أن بعض اللذات تدوم فًتة طويلة على العكس من اللذات األخرى اليت تدوم فًتة قصَتة
أي أن البعض من اللذات تتطلب اجلهد والتعب والعناء فهذه ىي اليت تبقى فًتة طويلة ،وصلد أبيقور يفضل
اللذات الروحية والعقلية على اللذات احلسية ،أي أن اللذات احلسية كاألكل والشرب ال تدوم فًتة طويلة
فاإلنسان العطشان عندما يروي عطشو تتوقف اللذة ،واللذات الروحية تدوم فًتة طويلة كادلعرفة والتفكَت ،مبعٌت أنو
با مكان العقل أن يقلل من آالم اجلسم وىذا عن طريق تذكر ادلتع اليت مضت أو التنبؤ بادلتع ادلقبلة ،وىنا يؤكد
أبيقور على الدور الذي تلعبو الوجدان يف عملية تذكر ادلاضي والتنبؤ بادلستقبل يف التفرقة بُت اللذات.1
"حرص أبيقور يف كل ىذا على حتصيل اللذة ،واللذات عنده اغلابية تتمثل يف متع احلس ،وسلبية تتمثل يف
اللذات الباطنية واليت تبدوا يف اخللو من االنفعال" ،2أي أن اذلدف الذي يسعى إىل حتقيقو أبيقور ىو العمل على
بلوغ اللذة واحلصول عليها وىو هبذا ادلعٌت يقسم اللذات إىل نوعُت :فالنوع األول يتمثل يف اللذات االغلابية
كادلتعة احلسية مثل األكل والشرب ،والنوع الثاين يتمثل يف اللذات السلبية مثل اللذائذ الباطنية اليت ترهر بدون
انفعال وال اضطراب ،أي اللذائذ العقلية كالذكاء مثال.
 تصنيف اللذائذ األبيقورية:ؽليز أبيقور بُت ثالث أنواع من اللذائذ ىي :اللذائذ الطبيعية الضرورية ،اللذائذ الطبيعية غَت الضرورية،
اللذائذ غَت الطبيعية غَت الضرورية.
 اللذائذ الطبيعية الضرورية" :ىي الرغبات اليت غلب أن حتقق وإال تعرض اإلنسان للموت وادلرض وذلك مثلالرغبات اخلاصة باألكل والشرب والنوم" ،3أي أن ىذه اللذائذ ال ؽلكن لإلنسان أن يستغٍت عنها ألهنا طبيعية
وضرورية لو وؽلكنو أن يعدل فيها ،مبعٌت أن ػلتفظ هبا مثل األكل الذي يضمن استمرار احلياة.

 1زلمد مهران رشوان :تطور الفكر األخالقي يف الفلسفة الغربية ،دار قباء للطباعة والنشر ،القاىرة( ،د،ط) ،6998 ،ص.91
 2توفيق الطويل :مذىب ادلنفعة العامة يف فلسفة األخالق ،مكتبة النهضة ادلصرية ،القاىرة ،ط ،6919 ،6ص.16
 3أندريو كريسون :ادلشكلة األخالقية والفالسفة ،مرجع سابق ،ص.619
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إن اللذائذ الطبيعية الضرورية تقسم إىل نوعُت رئيسيُت :األول اللذائذ احلركية اليت حتصل عن طريق اشباع الرغبة
واحلاجة ،والنوع الثاين ىو اللذائذ السكونية واليت تًتتب عن احلاجة اليت أشبعت ومثال ذلك الشخص العطشان
عند شربو للماء ػلس باللذة وعندما ينتهي من شرب ادلاء ػلس بلذة سكونية وىي اخللو من احلاجة اليت تعد لذة
سكونية ،أي أن ىذه اللذائذ ىي اليت تنتج عن اشباع احلاجات األولية للكائن احلي وىي اللذائذ بادلعٌت
احلقيقي.1
 اللذائذ الطبيعية غير الضرورية " :وىي الرغبات اليت ليس من الضروري حتققها لضمان احلياة اإلنسانية ،بيدأهنا تصدر عن غرائز قوية وذلك مثل الرغبة اجلنسية" ،2أي أن ىذا النوع من اللذائذ ليس ضروري الستمرار احلياة
اإلنسانية ألهنا تصدر عن الغرائز مثل لذة اجلنس فهي طبيعية يف اإلنسان لكنها غَت ضرورية وؽلكن لإلنسان أن
يعدل فيها وػلققها يف احلد األدىن الذي يضمن استمرار النوع اإلنساين .
إن النوع الثاين من اللذائذ أقل درجة من النوع األول ألن الطبيعة مل هتيئو دائما ،أي أن اإلنسان ال يعمل هبذا
النوع من اللذائذ وعلى سبيل ادلثال التأنق يف اللباس والتأنق يف األكل ىذا ليس بلذات ضرورية ففي ىذا النوع من
اللذائذ يزيد األمل عن حتقيق الرغبات مبعٌت حتقيقها بطريقة ناقصة غَت كاملة ،أي حدوث آالم وانفعاالت على
مستوى النفس.3
 اللذائذ غير الطبيعية غير الضرورية " :ىي لذات صادرة عن نزعات ليست طبيعية ولكنها تقوم يف النفسعلى ظن باطل مثل لذة ادلال والكرامات االجتماعية" ،4أي أن اللذائذ غَت الطبيعية غَت الضرورية ليست متأصلة
يف اإلنسان وؽلكنو أن يستغٍت عنها وال يستعملها وغلب عليو أن يعدل فيها ألنو ؽلكنو أن يستغٍت عنها مثل ادلال
وحب التأنق يف اللباس.

6عبد الرمحن بدوي :خريف الفكر اليوناين ،مكتبة النهضة ادلصرية ،القاىرة ،ط ،6971 ،6ص.71
 2أندريو كريسون :ادلشكلة األخالقية والفالسفة ،مرجع سابق ،ص .619
 3عبد الرمحن بدوي :خريف الفكر اليوناين ،مرجع سابق ،ص .11
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إن النوع الثالث من اللذائذ ال يعترب ضروريا وال خَتا يف ذاتو ألن الطبيعة ال تطلبو ،أي أنو شيء مكمل
لنوازع ىذه ادليول كما أنو ال يعترب خَتا ألن اللذة اليت حتدث اآلالم الكبَتة تعد شرا ال خَتا ،فهذا النوع من
اللذائذ يف بعض األحيان يشعر اإلنسان بالنقص واحلاجة ،مبعٌت أن ىذه اللذائذ حتدث آالما وانفعاال على
مستوى اجلسم والنفس باإلضافة إىل ىذا فالنفس تكون غَت مطمانة وذلذا تعترب شر وىنا غلب أن نضع اللذائذ
غَت الطبيعية غَت الضرورية يف ادلرتبة األخَتة ،أي قد تكون ىي واألمل ذلما نفس ادلعٌت ومن األمثلة على ذلك
الشهوة البهيمية أو الطموح لذلك فالنوع الثاين والثالث من اللذائذ ليسا بضروريُت ،مبعٌت أن اإلنسان ال يشعر
حباجة طبيعية أصلية إىل اشباع ىاتُت احلاجتُت فاألبيقوريون يرون أنو يف امكان اإلنسان أن يعيش حياة ىادئة
وسعيدة جدا ،أي أن النوع األول من اللذائذ ترتبط باحلكيم وىو ال يهتم كثَتا بالنوع الثاين من اللذائذ وال يهتم
مطلقا بالنوع الثالث من اللذائذ.1

 1عبد الرمحن بدوي :خريف الفكر اليوناين ،مرجع سابق ،ص.11-11
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المبحث الثاني  :الفضائل األخالقية عند األبيقورية
 -الفضيلة عند األبيقورية:

تتلخص الفضيلة عند أبيقور يف حتقيق اللذة فاللذة ىي اخلَت األقصى فإذا استطاع اإلنسان أن ػلقق اللذة
ويتجنب اآلالم ؽلكنو أن ػلقق الفضيلة وتعرف كالتايل " :الفضيلة ضد الرذيلة وىي مشتقة من الفضل ،والفضيلة
يف علم األخالق ىي االستعداد الدائم لسلوك طريق اخلَت أو مطابقة األفعال اإلرادية للقانون األخالقي أو رلموع
قواعد السلوك ادلعًتف بقيمتها" ، 1أي أن الفضيلة ىي العمل احلسن على العكس من الرذيلة اليت ىي العمل
السيء وىي يف علم األخالق السعي ادلستمر إىل عمل اخلَت وأي فعل إرادي يطبق للقانون األخالقي أو رلموعة
قواعد السلوك احلسن اليت يعًتف هبا.
إن الفضيلة ىي نفسها اللذة والسعادة ،وذلذا صلد أن اإلنسان يهتم بفضيلة من الفضائل ألن ىذه
الفضيلة حتقق لو اللذة وادلتعة ويف ىذا ادلعٌت نرى أن الفضيلة ليست خَتا يف ذاهتا بل بالنسبة للمتعة واللذة اليت
توفرىا ،وإذا اعتربنا أن ادلتعة احلقيقية واحلياة السعيدة ال معٌت ذلا بدون الفضيلة فإنو ؽلكن القول بأن الفضيلة توفر
اللذة والسعادة وأن اللذة والسعادة نفسهما الفضيلة ،وصلد أن كل زلاولة من أجل فصل الفضيلة عن اللذة زلاولة
ال تأيت بالنجاح ،أي أن الفضيلة ترتبط باللذة.2
وػلدد أبيقور أربعة فضائل ،وكل فضيلة مصدرىا اللذة ،مبعٌت أنو يوازن بُت اللذات وعن طريق ىذا
احلساب يصل إىل السعادة ،فالفضيلة األوىل ىي احلكمة وىي رلموعة اللذات ،أي الوسيلة اليت تؤدي إىل النرر
الصحيح وهبذا تؤدي إىل حتقيق السعادة ،والفضيلة الثانية ىي العفة وضبط النفس فهذه الفضيلة دتكن احلكيم
األبيقوري من أن يرتب شهواتو ،مبعٌت دتكنو من حتقيق اللذات الصحيحة ،والفضيلة الثالثة ىي الشجاعة فهذه
الفضيلة دتكن اإلنسان من أن يتخلص من خوفو فالسعادة تؤدي إىل الطمأنينة ،أي أنو من خالل الشجاعة ؽلكن
للنفس اإلنسانية أن تعيش يف سعادة واطمئنان ،والفضيلة الرابعة ىي العدالة فمن خالل العدالة ؽلكن لإلنسان أن
 1مجيل صليبا :ادلعجم الفلسفي ،ج ،6مادة الفضيلة ،مرجع سابق ،ص.618
 2أبيقور :الرسائل واحلكم ،مرجع سابق ،ص.691
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يعيش يف أمان دائم ،ونفهم أن احلكمة والعفة والشجاعة والعدالة تساىم يف تشجيع اإلنسان ضلو دراسة الفلسفة
وبلوغ ادلعرفة.1
 السعادة عند األبيقورية:ينطلق أبيقور من أن اللذة ىي بداية احلياة السعيدة والسعادة يف اللغة الفرنسية  bonheurويف
اإلصلليزية  happinessويف الالتينية  ،felicitesفالسعادة ضد الشقاوة فهي الرضا التام مبا تأخذه النفس
من اخلَت وىناك فرق بُت اللذة والسعادة ،أي أن السعادة حالة خاصة باإلنسان ورضى النفس هبا تام على
العكس من ذلك فاللذة حالة مشًتكة بُت اإلنسان واحليوان ورضى النفس هبا مؤقت ،ويشًتط يف السعادة أن
تكون ميول النفس كلها راضية مرضية ،مبعٌت أن يكون رضاىا الذي حصلت عليو من اخلَت تاما ودائما ،ونالحظ
أن أبيقور يرى أن اللذة ىي الغاية من احلياة لذلك فهو يفرق بُت اللذة الثابتة واللذة ادلتغَتة ،فالسعادة تكمن يف
اللذة األوىل وليس الثانية ،أي أن اللذة ادلتغَتة ينجر عنها األمل واالضطراب يف حُت أن اللذة الثابتة الساكنة
توصلنا إىل اخلَت وىي وحدىا مصدر اخلَت.2
"ويعترب موقف أبيقور يف نرر نشيف سلتلفا عن األرسطورية وبشكل عام عن موقف الذين أتو بعده ،ألنو يعترب أنو
ليس من الضروري أن تكون السعادة مصحوبة بادلتعة والشهوانية ويكفي ذلا فقط أن ال تًتافق بأية معاناة أو آالم
إىل جانب ذلك إن اللذات االغلابية حسب رأيو دتتلك مسات روحية عندما تدخل يف تركيب السعادة" ،3أي أن
السعادة من أىم ادلباحث عند أبيقور ،فالسعادة ترتبط باللذة ،مبعٌت اللذات االغلابية اليت ذلا مسات روحية عندما
تتعلق بالسعادة ،وادلالحظ على حسب تعبَت أبيقور أنو من األفضل أن ال ترتبط السعادة بادلتعة الشهوانية ،أي ال
غلب أن تنجر عنها معاناة وآالم أو اضطرابات.

 1عبد الرمحن بدوي :خريف الفكر اليوناين ،مرجع سابق ،ص.11
 2مجيل صليبا :ادلعجم الفلسفي ،ج ،6مادة السعادة ،مرجع سابق ،ص.117-111
 3نيشيف وفولتشكو :أخالقيات السعادة ،ترمجة يوسف إبراىيم اجلهماين ،دار حوران للطباعة والنشر والتوزيع ،دمشق،ط ،6988 ،6ص.96
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"السعادة حالة نفسية تستوعب كي ان اإلنسان كلو ،ومن ىنا فقد كانت اللذة مجع اللذات بينما يعٍت لفظ
السعادة مفردا ،معٌت ىذا أن السعادة ال تصاحب نشاطا جزئيا بعينو بل ىي تقًتن بكل مراىر النشاط البشري
وغليء حبالة االنسجام الكلي للوظائف النفسية للفرد فالسعادة ال تنسب إىل حياة بأكملها" ،1مبعٌت أن السعادة
ىي تلك احلالة النفسية اليت يعيشها اإلنسان واليت تضم كيانو بأكملو فاللذة تتنوع وتصنف إىل أنواع على العكس
من السعادة اليت ىي مفردة ،أي أهنا حالة نفسية يعيشها كل فرد مع نفسو ،ونالحظ أن السعادة ال ترتبط بنشاط
جزئي بل ترتبط بكل مراىر النشاط البشري ،ونفهم يف ىذا الصدد أنو من خالل السعادة يكون ىناك انسجام
وتوازن كلي بُت الوظائف النفسية للفرد وبذلك فإن السعادة ال ؽلكن أن تكون حياة كاملة ،ومعٌت ىذا أن
السعادة يعيشها الفرد يف بعض ادلراحل من حياتو.
 الزىد والصداقة عند األبيقورية: الزىد عند األبيقورية:من خالل دراستنا للسعادة اتضح لنا أن غاية اإلنسان ىي البحث عن اذلدوء وبالتايل العيش يف حياة
الزىد ،فالزىد يف الفرنسية  asctismeويف اإلصلليزية  ascetismفأصل ( )ascetismeيف اليونانية
" ،"askesisأي التمرين والرياضة ،ويف االصطالح ىو استبدال احلالة احملمودة باحلالة ادلذمومة مبعٌت االعراض
عن الشهوات ،أما يف اللغة العربية فالزىد ىو عدم ادليل إىل الشيء نقول :زىد يف الشيء زىدا وزىادة أي أعرض
عنو وتركو الحتقاره لو وزىد يف الدنيا ،مبعٌت ابتعد عن احلالل سلافة احلساب واحلرام سلافة العقاب ،والزىد نوعان:
الزىد يف احلرام الذي يعترب فرضا والزىد يف احلالل الذي يعترب فضال ونالحظ أن الزىد يف اصطالح احلقيقة ىو
بغض الدنيا واالعراض عن شهواهتا. 2

 1مصطفى عبده :فلسفة األخالق ،مرجع سابق ،ص.11-11
 2مجيل صليبا :ادلعجم الفلسفي،ج ،6مادة الزىد ،مرجع سابق ،ص.111
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" الزىد نررية سلبية يف تصور اخلَتية حتارب شهوات اجلسم وأىواء النفس وتنبذ مطالب احلياة وااللتزامات
االجتماعية وتطالب بانكار الذات ورفض لذاهتا" ،1مبعٌت أن الزىد يقوم على السيطرة على شهوات النفس
فاإلنسان الزاىد ىو ذلك الشخص الذي ال يعًتف مبطالب احلياة وال االلتزامات اليت يفرضها عليو اجملتمع لذلك
صلد الشخص الزاىد يعيش منعزال وحده ،وىنا ينكر ذاتو اليت تعترب خَت وال يعًتف هبا وكل لذائذ ومتع النفس.
إن احلكيم األبيقوري يعيش حالة من االكتفاء الذايت لذلك صلده غللس يف مكان ما يف احلديقة مع بعض من
خالنو بعيدا عن الضجة اليت حتدث ،على عكس احلكيم الرواقي الذي يعيش يف اجملتمع ،أي أنو يشارك يف احلياة
السياسية ،فسالمة اجملتمع ىي مثل مسؤوليتو عن نفسو ،ونالحظ أن أبيقور ال يريد أن يعجب بو أحد من
اجلمهور فالغاية اليت يسعى إليها ختتلف عن غاية اجلمهور ،مبعٌت أن الزىد األبيقوري ػلاول أن يوفق بُت احلياة
النفسية وحياة اجلسد ،أي احلياة الفاضلة واحلياة الطبيعية.2
إن أخالق الزىد األبيقورية ترفض السعي وراء كسب ادلال و ادللك فكل ما يؤكد عليو الزىد األبيقوري ىو
التقليل من الرغبات وتقليصها وتقييدىا يف كل األحوال ،لذلك ؽلكن القول أن األخالق األبيقورية ىي أخالق
التقييد والتحديد باإلضافة إىل التقليل من احلاجات ،وعليو ؽلكن للحكيم أن يستغٍت عن كسب ادلال مع األخذ
باالعتبار أنو ال غلب أن يتحول ىذا االستغناء إىل احتقار بالفعل ومن واجب احلكيم أن يعرف كيفية التصرف يف
أموالو وأن يدخرىا لوقت آخر ألنو ػلتاجها وغلب أن يتصرف يف إدارة شؤونو بطريقة جيدة حىت ال يلجأ إىل
التسول ،فاحلكيم األبيقوري يكتفي بنفسو ومبا ؽللكو من أموال ،أي أنو ال يهتم مبتع الدنيا ويكتفي مبا ىو ضروري
والعيش يف حياة سعيدة.3

 1مصطفى عبده :فلسفة األخالق ،مرجع سابق ،ص .96
 2أبيقور :الرسائل واحلكم ،مصدر سابق ،ص.616-616
 3نفسو ،ص.611
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 -الصداقة عند األبيقورية:

يف الفرنسية  amititeويف اإلصلليزية  friondshipويف الالتينية  ،amicitiaوىي عالقة
عطف ومودة بُت األشخاص ،مبعٌت أهنا تقوم على االختيار والتفضيل ،ومنشأىا التعاطف وادلشاركة يف ادليول
وأساسها ادلساواة وىناك فرق بُت الصداقة والعشق فالصداقة متبادلة على العكس من العشق الذي يقوم على
التبادل دائما ،والعشق اإلنساين يكون غالبا بُت الرجل وادلرأة ،أما الصداقة فنجدىا بُت أفراد اجلنس الواحد ،أي
أن الصداقة أصفى من العشق وأقل اثارة منو ،وادلالحظ أن العاشق يغار على عشيقو يف حُت أن الصديق ال ؽلنع
صديقو من أن يكون لو أصدقاء.1
الصداقة من أكثر األشياء مجاال وال ؽلكن أن صلد شيئا أكثر مجاال من الصداقة ،فهي على حسب تعبَت
أبيقور تأيت عن طريق احلكمة لكي يعيش اإلنسان حياة سعيدة وال ؽلكن فصل الصداقة عن اللذة ،أي أنو يف
غياب الصداقة ال ؽلكن لإلنسان أن يعيش يف أمان وبذلك يعيش يف خوف دائم باإلضافة إىل ذلك ال ؽلكن لو
أن يعيش يف متعة ،فصنع اخلَت ليس شيء مجيل فقط بل ىو أكثر األشياء عذوبة وؽلكن لإلنسان تقبلو ،والذي ال
يقيم أبدا بُت الصداقة وادلفيد ال ؽلكن اعتباره صديق ،وصلد أن ىناك ثالث طرق للصداقة عند األبيقوريُت ،وىناك
من أنكر أن ادللذات اليت ترجع ألصدقائنا من الواجب أن نبحث عنها ،مبعٌت أن ىذا ادلوقف كأنو يضعف ثبات
الصداقة وصلد أن أصحاب ىذا ادلوقف يدافعون عنو مع ىذا كلو ،ويفلتون من االرتباك بسهولة تامة فالصداقة يف
رأيهم ال ؽلكن أن تنفصل عن اللذة ،أي أن العقل يدعونا إىل البحث عن الصداقات اليت يطمئن ذلا القلب واليت
جتلب األمل باحلصول على ادللذات ،ومن ادلؤكد عليو أن الصداقات ليست مساعدا أمينا فقط بل ىي فاعلة
ادللذات سواء تعلق األمر باألصدقاء أو ملذاهتا وال ؽلكن لإلنسان على كل حال أن ػلرى بغَت الصداقة حبياة
متعها ثابتة وال ؽلكن صون الصداقة ذاهتا ،واألبيقوريون من جهة أخرى يشعرون ببعض اجلزع من صراخهم وأقواذلم
اليت ال ينقصها الذكاء ،فحسب رأيهم أن اللقاءات واالتصاالت األوىل وأي رغبة يف اقامة عالقات اليت حتصل من
 1مجيل صليبا :ادلعجم الفلسفي،ج ،6مادة الصداقة ،مرجع سابق ،ص.766
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أجل اللذة فإن مل تكن أية فائدة يف الصداقة يبقى األصدقاء زلبوبُت لذواهتم ،وىناك من جهة أخرى من يرى أن
احلكماء أصدروا ميثاقا يقوم بُت احلكماء وىو ػلملهم على أن ال ػلبوا أصدقائهم أقل من ذواهتم.1
من بُت ادلباحث اليت ميزت األخالق عند أبيقور تأكيده على الصداقة ،فال غلب على اإلنسان يف ىذه
الدنيا أن يهتم مبعرفة بعض األشياء فقط كاألكل والشرب بل من واجبو أن يفكر أنو ال ؽلكن أن يأكل ويشرب
مبفرده بدون أصدقاء فالشخص الذي يعيش بدون أصدقاء يعيش يف خوف واضطراب دائم ،ونالحظ أنو يشًتط
يف الصداقة الثقة ادلتبادلة بُت الطرفُت ،أي أن اإلنسان ال ؼلاف إذا وضع أمالكو حتت تصرف فأبيقور مل ينادي
هبذا األمر ،مبعٌت وضع األمالك واخلَتات مع األصدقاء فاألصدقاء ال يثقون ببعضهم ثقة حقيقية وىم يفضلون أن
يتصرف كل شخص يف أمالكو مبفرده على عكس ادلدرسة الفيثاغورية اليت تنادي بوضع األمالك واخلَتات مع
األصدقاء والصداقة احلقيقية عند أبيقور تبٌت على النزاىة والثقة التامة فاحلكيم األبيقوري ليس على استعداد فقط
بأن يضع شلتلكاتو حتت تصرف صديقو بل لن يًتدد يف أن يضع حياتو يف خطر من أجل صديقو ويضحي هبا.2
نستنتج أن األخالق األبيقورية تقوم على فكرة اللذة ،فاللذة القريبة خَت من اللذة العاجلة واللذة اليت تتولد
عن لذائذ كثَتة خَت من اللذة اليت ال تتولد عنها لذائذ ،فالسعادة عند األبيقوريُت حسية بالدرجة األوىل كوهنا
مقًتنة باللذة واإلنسان يطلب اللذة بالغريزة كما يطلبها باقي احليوانات األخرى ،إذا فاحلياة السعيدة ىي اليت
تتحقق فيها أكرب قسط من اللذائذ اليت ؽلكن حساهبا حسابا كميا ،ويقسم أبيقور اللذائذ إىل اللذائذ أقسام:
طبيعية وضرورية مثل احلاجات الطبيعية لإلنسان كاألكل ،طبيعية وغَت ضرورية مثل الزواج ،غَت طبيعية وغَت
ضرورية مثل السياسة واحلروب ،والفضيلة تتحدد يف اصابة اللذة فإذا استطاع اإلنسان أن يتجنب أكرب قدر من

 1بيار بويانسي :أبيقورس ،مرجع سابق ،ص .691-698
 2أبيقور :الرسائل واحلكم ،مصدر سابق ،ص. 699
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اآلالم استطاع أن ػلقق الفضيلة ،والسعادة حالة نفسية يعيشها اإلنسان فهي تضم كيان اإلنسان كلو وىي ترتبط
باللذة أيضا وال غلب أن ترتبط بادلتع الشهوانية ،أما الزىد فيقوم على السيطرة على شهوات النفس ورغباهتا،
فالشخص الزاىد يعيش منعزال عن اجملتمع ،ونالحظ أنو ال ؽلكن لإلنسان أن يعيش بدون أصدقاء ،فعن طريق
الصداقة يعيش اإلنسان يف أمان دائم ،واإلنسان الذي ال يكون لو أصدقاء يعيش يف خوف دائم وال ؽلكن فصل
الصداقة عن اللذة.
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الفكر األخالقي عند الرواقية

الفصل الثاني
تمهيد:

شكلت ادلدرسة الرواقية نسق ىام يف الفلسفة اليونانية ،فادلدرسة الرواقية جاءت كردة فعل على ادلدرسة
األبيقورية ،وادلدرسة الرواقية مل تعد تبحث عن احلقيقة يف ذاهتا بل أصبحت معيارا خارجيا تتجو إىل ربط الفلسفة
بادلقوم األخالقي ،وركز الكثَتون يف دراساهتم الفلسفية على خاصية األخالق ،ولعل أول ما تتميز بو الفلسفة عند
الرواقيُت بصورة عامة ىو أهنا تستند إىل تصور خللق العامل حيدده العقل وىو الذي يسمح لإلنسان بتوجيو سلوكو
ضلو حتقيق السعادة ،فأين تتجلى األخالق الرواقية وما ىو األساس الذي تعتمد عليو؟

 مرت ادلدرسة الرواقية بثالث م راحل أساسية :األوىل مرحلة الرواقية القددية ،وادلرحلة الثانية مرحلة الرواقية الوسطى ،وادلرحلة الثالثة مرحلة الرواقية
الالتينية ،وىي تنسب إىل مؤسسها زينون الذي ولد يف مدينة كيتون سنة 323ق.م  ،تتلمذ يف بداية األمر على كريتيس الكليب مث على ستيلبو
وكزينوقراطس يف أيينا حيث أسس مدرستو الههَتة ادلعروفة بالرواق ادللون ،يف حياتو اخلاصة اشتهر باحلر والتقه وااعتدال والتجهم ،ودلا تويف دفن
يف ادلقربة العامة على حساب الدولة واختلفت الروايات حول وفاتو ،فقيل أنو مات انتحارا أو بسبب سقطة شليتة وىو يف الثانية والسبعُت أو (الثامنة
والتسعُت) ويرجح أنو تويف حوايل 262ق.م ،وينسب إليو ديوجنيس  19مؤلفا نذكر أمهها :احلياة حبسب الطبيعة ـ يف العواط

ـ يف الواجب ـ يف

العامل كلو ـ مسائل فيثاغورية ـ يف الكليات ـ يف قراءة الهعر ـ يف األخالق ـ ومن أشهر أعالم الرواقية :بانايتوس الرودسي ـ بوزيدونيوس األفامي ـ سنيكا ـ
أبكتاتوس ـ ماركوس أوريلوس (.ماجد فخري :تاريخ الفلسفة اليونانية من إىل أفلوطُت وبرقلس ،دار العلم للماليُت ،بَتوت ،ط،1991 ،1
.)172
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الفصل الثاني
المبحث األول :الطبيعة والعقل عند الرواقية
 -الطبيعة عند الرواقية:

من بُت ادلباحث اليت اىتم هبا الرواقيون الطبيعة وىي يف الفرنسية  natureويف اإلصلليزية nature
ويف الالتينية  ، naturaفالطبيعة ىي القوة السارية يف األجسام اليت يصل هبا ادلوجود إىل كمالو الطبيعي،
ونالحظ أن ىذا ادلعٌت ىو ااصل الذي ترجع إليو مجيع ادلعاين الفلسفية اليت يدل عليها ىذا اللفظ ،ومن ىذه
ادلعاين قوذلم أن طبيعة الهيء ماىيتو ،أي رلموع ما يتميز بو الهيء من خصائص نوعية مثل طبيعة احلياة،
وطبيعة النفس وطبيعة الفرد واجملتمع ،وأيضا قوذلم أن الطبيعة ىي ما يتميز بو اإلنسان من صفات فطرية وىي ضد
الصفات ادلكتسبة ،ويقال طبيعة اإلنسان العاقلة ،مبعٌت رلموع وظائفو العقلية الفطرية ،ويقال أيضا طبيعة اإلنسان
احلسية أي دوافعو الغريزية فالطبيعة إذن ىي رلموع ما يف األرض من كائنات خاضعة لنظم سلتلفة وىي هبذا ادلعٌت
مرادفة للكون ومقابلة لالنسان.1
" عرف الرواقيون الفلسفة بأهنا علم األشياء اإلذلية واألشياء اإلنسانية ،واألشياء اإلذلية عند الرواقيُت وعند القدماء
عموما عبارة عن األشياء اليت ىي من صنع اآلذلة ،أعٍت األشياء اليت توجد مستقلة عن فعل اإلنسان وبعبارة
أخرى ىي مجيع ادلوجودات ومن بينها اإلنسان باعتبار أنو جزء من الكون وأنو غَت موجود بنفسو ،ويقال باامجال
أن األشياء اإلذلية عندىم ىي الطبيعة كلها" ،2مبعٌت أن الفلسفة عند الرواقيُت ىي العلم بأشياء اآلذلة واألشياء
اليت ختص اإلنسان ،وادلالحظ أن الرواقيُت والقدما ء يرون أن أشياء اآلذلة ىي عبارة عن أشياء وجدت منذ األزل
وىي ليست من صنع اإلنسان أي أهنا مستقلة عن فعلو بل ىي من صنع اآلذلة ،باإلضافة إىل ذلك أن أشياء
اآلذلة ىي كل ما يوجد على ىذا الكون ومن بينهم اإلنسان ألنو مل يوجد بنفسو أي أنو جزء من الكون ،ونفهم
يف ىذا الصدد أن األشياء اإلذلية عند الرواقيُت ىي الطبيعة بأكملها.

 1مجيل صليبا :ادلعجم الفلسفي،ج ، 2مادة الطبيعة ،مرجع سابق،

.14-13

 2مصطفى النهار :فلسفة أرسطو وادلدارس ادلتأخرة ،ج ،2دار الثقافة العربية ،منتدى سور األزبكية( ،د،ط).338 ،2006 ،
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الفصل الثاني

فكرة الطبيعة عند الرواقيُت كانت من خالل ماديتهم ،وقد كانت نظرهتم إىل الوجود ترتكز على الناحية
الغائية القائلة بالنتيجة ادلوصلة إىل خدمة الناحية األخالقية لدى اإلنسان ،مبعٌت أن كل شيء موجو ضلو العمل
وحتقيق الفعل الذي يؤدي إىل السعادة وحتقيق الفعل يتم بالنسبة إىل أشياء مادية موجودة يف الواقع ،أي أن كل
فعل يستلزم أشياء مادية جسمانية زلسوسة ،وذلذا جيب ارجاع كل شيء وكل وجود حقيقي إىل ما ىو مادي
فقط.1
ويؤكدون أن ىناك مبدأين أولُت :األول منفعل وىو اجلوىر الذي ا صفة لو ،مبعٌت ادلادة وفاعل وىو العقل
الكامن يف اجلوىر ،أي اهلل ويرى كبار الرواقيُت وعلى رأسهم زينون أن اهلل ىو عُت العقل والقدر واإللو زوس وعنو
تتولد العناصر ادلاء واذلواء والنار والًتاب ،وادلالحظ أن النار دتثل اخلَت األعلى وتسمى األيَت ،والًتاب ديثل اخلَت
األدىن باإلضافة إىل ذلك أهنم يطلقون اسم الكون  cosmosعلى اهلل وعلى مجيع ما يوجد يف الكون وعلى
النظام الذي يسوده ،فالكون عندىم خيضع للعقل والعناية  pronoiaوالعقل يسَت يف أرجائو ،كما تسَت
النفس يف اجلسد ،لذلك يعترب الكون حيا من صفاتو النفس والعقل ،فهذا العامل شكلو كروي وىو واحد ومتناه
وديتد اخلالء الالمتناىي الذي ا يتضمن أي جسم وراء ىذا العامل ،وا يوجد اخلالء داخل العامل ،كذلك الزمان
خارج عن اجلسمية ،مبعٌت أنو مقياس حركة العامل ،ادلاضي وادلستقبل ا متناىيان على عكس احلاضر الذي ىو
متناه ،لذلك من الواجب أن يكون للعامل هناية زمنية ألن لو بداية زمنية ،وعليو فزينون دييز بُت العامل واهلل ويرى أن
جوىر اهلل ومادتو ىو العامل ،بينما يرى البعض من أتباعو أن جوىر اهلل ىو فلك الكواكب الثابتة ،والبعض اآلخر
يرى أنو اذلواء ،ونفهم ىنا أن الرواقيون ج علوا من الطبيعة مبدأ يتحرك بذاتو تتولد عنو ادلوجودات وحتفظ وفقا
للقواعد أو البذور العقلية  logispermatikoiوىي عبارة عن نار خالقة أو مبدعة ،كما جعلوا من القدر
 heimarmeneقانون يتحكم يف األشياء اليت حتدث داخل الكون ،وعرفوه بقوذلم" :ىو سلسلة األسباب
التي عنها تتولد األشياء أو العقل الذي بحسبو يستمر العالم على حالو" ،أي أنو رلموعة من األسباب اليت
 1عبد الرمحن بدوي :خري الفكر اليوناين ،مرجع سابق،

.26
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تنبثق عنها األشياء والعقل الذي من خاللو خيضع اإلنسان دليولو الطبيعية وحيدد ما ىو ضروري لو ،باإلضافة إىل
ىذا فزينون وخريسبوس يرون أن جوىر كل األشياء ىي ادلادة األوىل وىي غَت قابلة للزيادة والنقصان ،وىي تًتكب
من أجزاء ا متناىية ا أول وا آخر ذلا ،فالنار ىي ادلبدأ الفاعل أي عن طريقها تتولد األشياء وإليها تنحل.1
يقول أورجيينوس " :يرى الرواقيون أنو في فترات معلومة يحدث احتراق عالمي يشبو نظام جديد شبيو في
كل شيء بالسابق ومن بين ىؤالء من لديو شكوك بالنسبة لهذه العقيدة ،فيقول إنو يوجد اختالف طفيف
وصغير جدا بين حوادث فترة وحوادث الفترة السابقة عليها" ،2أي أن الرواقيُت حبثوا يف أساس ادلادة اليت نهأ
عنها ىذا العامل والذي ىو أصل مجيع التغَتات فالنار عندىم ىي أساس كل شيء وكل شيء يًتكب من النار
واهلل ،وادلالحظ أن النفس اإلنسانية ىي نار جاءت من النار اإلذلية وانبثقت يف اجلسم كلو.
على الرغم من مادية الرواقيُت فإهنم يرون أن اهلل ىو العقل ادلطلق ،وقد فسروا أن النار اإلذلية عنصر
عاقل وىم هبذا الرأي مل يعدلوا عن ماديتهم ،وإذا كان اهلل عاقال فالعامل خيضع للعقل واحلكمة ومن ىذا ينبثق أن
العامل يسَت إىل غاية بنظام ومجال ويبات ويسَت وفقا لقوانُت يابتة خيضع ذلا ،ولذلك ا ديكن أن يكون اإلنسان
حر اإلرادة وىو يعيش يف عامل وىو رلرب ،فما خيتاره اإلنسان وما يرضى بو فهو ا شك أنو مضطر إليو ،والنفس
اإلنسانية ىي جزء من نار اآلذلة ،أي أهنا كانت نفسا عاقلة وا ديكن اعتبار أن نفس كل فرد تنبثق مباشرة من
اهلل وإمنا نفس اإلنسان األول تنبثق من نار اآلذلة ،وبعد موتو تستمر كل نفس أو اخلَتة منها ويف ذلك مذىبان
عندىم حية متصلة بالفرد إىل أن حيصل ااحًتاق العام ،فًتجع ىي وكل شيء إىل اهلل.3

 1ماجد فخري :تاريخ الفلسفة اليونانية من طاليس إىل أفلوطُت وبرقلس ،مرجع سابق،

.175-174

 2نقال عن رينيو ىوفن :الرواقية والرواقيون ا زاء مسألة احلياة يف العامل اآلخر ،ترمجة اوفيليا فايز رياض ،منتدى سور األزبكية ،القاىرة (د،ط)،1999،
.38
 3أمحد أمُت-زكي صليب زلمود :قصة الفلسفة اليونانية ،مرجع سابق،

.289-288
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"يعتقد الرواقيون أ ن القضية كلها تتلخص يف مساعدة اإلنسان على احلياة يف وفاق مع الطبيعة وىنا يكمن مفتاح
السعادة يف نظرىم ومن ادلستحيل أن حييا اإلنسان حياة كهذه دون أن يفهم حقائق الطبيعة" ،1أي أن الناس
مطالبون بأن يتهبهوا بالطبيعة مبعناىا الواسع ،مبعٌت أن يتصرفوا مبقتضى قوانُت الوجود ومن خالل التماشي مع ما
حتدده قوانُت الطبيعة يصل اإلنسان إىل السعادة وحيققها ،وادلالحظ أنو ديكن لإلنسان أن يعيش حياة سعيدة دون
أن يعرف حقائق الطبيعة.
 العقل عند الرواقية:عند دراستنا للطبيعة الرواقية احظن ا أن اإلنسان ىو الكائن الوحيد الذي كرمو اهلل تعاىل عن باقي
ادلخلوقات األخرى بالعقل ،وديكن تعري

العقل بعدة تعريفات منها :أنو ملكة ادراك ما ىو كلي وضروري سواء

ماىية أو قيمة ،مبعٌت أنو ادللكة اليت يدرك هبا اإلنسان حقائق األشياء ويفهمها ،ويف دائرة ادلعارف العقل ىو
احلقيقة يف ذاهتا وبذاهتا ،ويف ظاىريات العقل ىو الثمرة األوىل لتوسط الضمائر بُت بعضها وبعض وىذا التوسط
ىو الذي يوجد كلية الهعور بالذات ،أو ىو ذلك اجلوىر الذي يصبح ذاتا ويصل اإلنسان إىل شكل اجلوىر ىذا
حُت يصبح شعوره بذاتو كليا وحيمل يف داخلو عنصر ادلعرفة اليت ىي اذلوية بُت الوجود يف الذات والوجود
للهعور.2
" إن القوى اليت يًتكب منها الهيء إذا منت ونفسها سارت يف طريق منطقي جربي ضروري ،ولكنها إذا ما
تقاطعت بعضها مع بعض حدث عنها خروج عن الضرورة ،أي صدفة واتفاق ومهمة العقل اإلنساين أن يعاجل
ىذا ااتفاق والصدفة ادلوجودة يف الطبيعة وذلك بأن يرد الطبيعة غَت العاقلة اليت ا ختضع للضرورة واجلرب،
واحلساسية تنتسب إىل ادلادة وخيالطها شيء كثَت من ااتفاق ،فالعقل جاء خصما للحساسية أو على أقل شأن

 1أنتوين جوتليب :حلم العقل تاريخ الفلسفة اليونانية من عصر اليونان إىل عصر النضة ،ترمجة زلمد طلبة نصار ،مؤسسة ىنداوي للتعليم والثقافة،
القاىرة ،ط،2015 ،1

.314

 2عبد الرمحن بدوي :موسوعة الفلسفة،ج ،2ادلؤسسة العربية للدراسات والنهر ،بَتوت ،ط،1984 ،1
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من تقدير العقل أن يرد احلساسية إىل صواهبا" ،1أي أنو يف ىذا الكون توجد أشياء لديها قوى فإذا منت وتطورت
أصبحت يف الطريق الصحيح والضروري ،وادلالحظ أنو إذا انفصلت ىذه القوى عن بعضها البعض يكون ىناك
خروج عن الضرورة ،ولكي نعاجل ااتفاق والصدفة ادلوجودة يف الطبيعة جيب استخدام العقل ،أي أنو عن طريق
العقل يستطيع اإلنسان أن خيضع لقوانُت الطبيعة فما حيدده العقل ىو ضروري ومناسب لتكوين فلسفة أخالقية،
على عكس احلساسية اليت تنسب إىل ادلادة ،أي تنسب إىل التجارب للوصول إىل ادلعرفة ،ونفهم ىنا أن العقل
جاء لكي جيعل احلساسية يف الطريق الصحيح والضروري ،مبعٌت أن العقل والطبيعة شيء واحد.
إن غاية اإلنسان الرواقي األساسية وىدفو ىو العيش يف حياة تتطابق مع العقل ،أي أن ادلبدأ احلاكم ىو
جزء من العقل اإلذلي ،ونالحظ أن اإلنسان رلرب على العمل مبا حيدده العقل اإلذلي مبعٌت ما حيدده القدر الذي
حيدد كل شيء يف الكون وكل إنسان خيتار الطريقة اليت يتماشى هبا مع العقل اإلذلي ،ويهبهونو بكلب جير عربة
متحركة إما أن ديهي وىو راضي بإرادتو أو جير العربة رغم ذلك لكنو يف كلتا احلالتُت يسحب العربة ،أي أن الرضا
الذي حيصل لنا مبا حيدده العقل اإلذلي يف نفوسنا واجب كل إنسان وىذا ىو العقل وىي الفضيلة ،أي أن العقل
والفضيلة شيء واحد وىو أن يسَت اإلنسان مبا يتطابق مع ادلبدأ احلاكم وىو اخلَت ادلطلق والوحيد ،باإلضافة إىل
ذلك ان الفضيلة تًتكب من أحكام العقل الصحيحة والضرورية مبا ىو خَت وشر يف الكون ،ومن الواجب أن
نكون على علم أن العقل عند الرواقيُت ىو مادية حركية ومبدأ للفعل واحلياة فادلثل األعلى عندىم ا يهتم
باألشياء اخلارجية كلها كالثراء مثال ،أو الصحة ،أو السلطة ،وا خيضع ألي أير من آيار اانفعال الالعقلي
للعائلة أو األصدقاء بل يتحدد فعلو وفكره على العقل اخلالص والفضيلة ،مبعٌت ما يتطابق تطابقا تاما وصحيحا
مع مبدأه احلاكم ،وبالنسبة للرواقُت إما أن تكون حكيما تعيش حياتك وفق ما حيدده العقل يف نفسك أو تكون
أمحق وشرير بصدق.2

 1عبد الرمحن بدوي :خري الفكر اليوناين ،مرجع سابق،
 2أرمسًتون  :مدخل إىل الفلسفة القددية ،مرجع سابق،

.39
.169-168
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" إذا كانت الطبيعة تتجو إىل غايتها بال شعور يف اجلماد والنبات ،وبالغريزة والهعور يف احليوان ،فإهنا تتخذ يف
اإلنسان طريقا آخر ىو العقل ،فهو أكمل الطرق لتحقيق أمسى الغايات ،ووظيفة اإلنسان أن يستكه يف نفسو
العقل الطبيعي وأن يًتجم عنو بأفعالو ،أي أن حييا وفق الطبيعة والعقل" ،1مبعٌت أن ىناك عالقة تكاملية بُت
الطبيعة والعقل فطبيعة اإلنسان العقلية تتماشى مع ما دتليو الطبيعة ومن واجب اإلنسان أن يعمل مبا حيدده العقل
الطبيعي ،ونفهم ىنا أن احلكيم ىو الذي يعيش مع ما يتطابق مع الطبيعة وما حيدده العقل.

 1مصطفى حلمي :األخالق بُت الفالسفة وعلماء اإلسالم ،مرجع سابق،
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المبحث الثاني :األخالق والسعادة عند الرواقية
 -األخالق عند الرواقية:

احتلت األخالق يف ادلذىب الرواقي أمهية كربى ،وىي تقوم كلها على ادلبدأين التاليُت :ادلبدأ األول أن
العامل حيك مو قانون شامل ويابت ،وادلبدأ الثاين أن الطبيعة اإلنسانية الرئيسية ىي طبيعة عاقلة وكان مبدأىم
الههَت "عش على وفاق مع الطبيعة" ،أي العيش وفق ما دتليو قوانُت الطبيعة ،مبعٌت أنو جيب أن تكون قوانُت
الطبيعة ىي اليت حتكم وتسَت العامل والعمل على وفاق الطبيعة بادلعٌت الضيق ،مبعٌت أن اإلنسان يسَت وفق ما
حيدده العقل وبذلك خيضع لقوانُت العامل حىت تصبح حياتو حياة أخالقية ،ونالحظ أن الفضيلة ىي ما حيدده
العقل واإلنسان احلكيم ىو الذي يتماشى مع قوانُت الطبيعة ،فاخلضوع للعقل جاء بو أفالطون وأرسطو من
قبلهم ،فالفرق يكمن يف شرح الرواقيُت ذلذه القاعدة فأرسطو يعترب أن أفضل جزء يف اإلنسان ىو العقل وأيضا
الرواقيون ،ولكنو يعترب الههوات جزء من اإلنسان ومل يقل مبحاربتها وإمنا قال أنو جيب ضبطها عن طريق العقل،
أما الرواقيون فيعتربوهنا شر من الواجب زلاربتو ،وأرسطو يرى أن الفضيلة شيء كبَت القيمة ،أما الرواقيون فَتون أنو
ا خَت يف الوجود إاّ الفضيلة وا شر إاّ الرذيلة ،أي أن الفضيلة تقاس باخلَت والرذيلة بالهر ،وصلد أن الفضيلة
تقوم على شيئُت مها العقل وادلعرفة فأساس الفضائل كلها احلكمة ،أي أنو من احلكمة تتولد فضائل رئيسية وىي
أربعة :بعد النظر ،الهجاعة ،وضبط النفس أو العفة ،والعدل ومن فقد كل ىذه الفضائل فقد كل شيء.1
وكانت األخالق عند الرواقية ىي ما يتطابق مع الطبيعة ،ويعٍت ىذا أوا أنو من جيب على اإلنسان أن
يسَت وفق ما دتليو قوانُت الطبيعة ،ويانيا جيب عليو أن يسَت وفق ما حيدده العقل وىذان التعبَتان عند الرواقيُت مها
الهيء نفسو ،وادلالحظ أن العامل ا حيكمو قانون فحسب بل حيكمو قانون العقل أيضا وجيب على اإلنسان أن
يتطابق مع الطبيعة العقلية أي يطابق نفسو مع قانون الكون ،وبالتايل ا ديكن لإلنسان أن يعصي قوانُت الطبيعة،
مبعٌت أنو كباقي احلي وانات األخرى يف العامل يعيش وىو رلرب ويتصرف وفق الضرورة ،والفضيلة ىي احلياة عن طريق
 1أمحد أمُت  -زكي صليب زلمود :قصة الفلسفة اليونانية ،مرجع سابق،

.289-291
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العقل والعقل الكوين ىو الذي يدبر حياتنا وليس إرادة الفرد الذاتية ،وصلد أن تأسيس األخالق على العقل وليس
على ادلهاعر والعواط ىو أساس كل فلسفة أخالقية أصيلة.1
"ويعتقد الرواقيون أ ن احلكيم وحده يعيش باستمرار 'وفق الطبيعة ' ،وكان العيش وفق الطبيعة منظومتهم يعٍت كما
رأينا الهيء نفسو كالعيش وفق العقل أواهلل" ،2أي أن طبيعة اإلنسان ىي العقل ،ونالحظ أن العيش وفق ما دتليو
أو ما حتدده قوانُت الطبيعة ىو نفسو الهيء كالعيش وفق ما حيدده العقل أو وفق ما حيدده القدر ،ونفهم يف ىذا
ادلعٌت أنو جيب على اإلنسان يف ىذه الدنيا أن يرضى مبا يصيبو وأن يرضى بقدر اهلل.
كما يعتقدون أنو جيب على احلكيم عندما يصيبو اليأس دلصائب الناس وعند مهاركتو ألحراهنم يف
الظاىر أن حي افظ يف نفسو على توازنو ،وجيب عليو أن يستبعد اانفعاات ،وذلك لكي يقتنع بأنو من الرغم شلا
حيس بو اإلنسان من أحزان جيب أن يكون على علم أن ىذه ادلصائب ليست يف ذاهتا شر ،فالهر ما حيكم عليو
اإلنسان بأنو شر ،ونالحظ على سبيل ادلثال أن موت أحد األقارب ا يعترب شر يف ذاتو وإمنا حكم اإلنسان بأنو
مصيبة تستوجب احلزن ىو اخلطأ ،مبعٌت األحكام اخلاطئة اليت جيب على احلكيم الرواقي أن يتلخص منها ،وعليو
ف الفضيلة على حد تعبَت سقراط أساسها معرفة وأساس العمل اخلَت ىو وعي بأمهية ما يعملو ،فعند حدوث عمل
من طرف شخصُت فقد يكون خَت لأل ول وغَت خَت لخآخر ،أي أن العربة ا تقاس بالنتيجة وإمنا مبدى اتفاق
إرادة الفاعل واإلرادة الكلية ،فيهبو اإلنسان عند الرواقيُت مبمثل يؤدي الدور الذي حيدده لو القدر فقد يكون فيو
عظيما أو فقَتا مريضا أو سليما حزينا أو سعيدا ،فليؤدي الدور ويقبل بو وعليو جيب على اإلنسان أن حيسن آداء
الدور لذلك انتهت الرواقية إىل التسليم بالقدر وإىل السلبية ادلطلقة.3

 1ولًت سيس :تاريخ الفلسفة اليونانية ،مرجع سابق،
 2أرمسًتون  :مدخل إىل الفلسفة القددية ،مرجع سابق،

.283-282
.169

 3أمَتة حلمي مطر :الفلسفة اليونانية تارخيها ومهكالهتا ،مرجع سابق،

.385-384
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" وظيفة اإلنسان أن يستكه

الفكر األخالقي عند الرواقية
يف نفسو العقل الطبيعي وأن يًتجم عنو بأفعالو أي أن حييا وفق الطبيعة والعقل

وقد وىبتنا الطبيعة حب البقاء ميال أساسيا يهدينا إىل التمييز بُت ما ىو موافق ذلا وما ىو مضاد ،فنحن نطلب
ما ينفعنا ونتجنب ما يضرنا" ، 1مبعٌت أن اإلنسان ىو الكائن الوحيد الذي ميزه اهلل تعاىل وكرمو عن باقي
ادلخلوقات األخرى بالعقل ،فعن طريق العقل يفكر ويعمل وفق ما دتليو قوانُت الطبيعة وديكنو التمييز بُت ما ىو
موافق ذلا وما ىو منايف ذلا ،ونالحظ أنو ديكن لإلنسان بفعل ما حيدده العقل أن يسعى إىل حتقيق ما ىو نافع لو
وجتنب ما ىو ضار لو.
"يعتقد سنكا أن البؤس ىو امتحان مفيد لرجل اخلَت ،وأن مثل رجل اخلَت ادلصاب ادلبتلى ىو مثل مفيد للناس
أمجعُت ،وأن الرجل الفاضل ا حيس البؤس مبعناه الصحيح ،وأن احلكيم ا ينالو السباب والهتم وما يسميو الناس
بااىانة :ألن القاء البال إىل أمثال ىذه السفاس من شأن ذوي النفوس الوضعية" ،2ومعٌت ىذا أن الرجل الذي
يعيش حالة من البؤس يؤدي بو ىذا إىل اخلَت وإىل كل الناس.
 الخير واإلرادة عند الرواقية: الخير عند الرواقية:إن اخلَت من بُت ادلباحث اليت ركز عليها الرواقيُت ،ويعرف يف ادلعجم الفلسفي كالتايل :يف الفرنسية
 bienويف اإلصلليزية  goodويف الالتينية  ،bene.Bonumفاخلَت ىو اسم تفضيل كأن نقول أن احلياة
خَت من ادلوت وىو يدل عىت الهيء احلسن لذاتو ،وعلى ما فيو منفعة ولذة أو سعادة ،وعلى ادلال الكثَت الطيب،
وعلى العافية وااديان والعفة ،وىو باختصار ضد الهر ،أي أن اخلَت ىو وجدان كل الوجود الذي ليس لذاتو حد
و ا لكمالو هناية ألنو خَت لذاتو وبذاتو ،ويرى ادلتفائلون أن صنع اخلَت عند اإلنسان ىو الغالب عليو يف زمان،

 1يوس كرم :تاريخ الفلسفة اليونانية ،مرجع سابق،

.306

 2عثمان أمُت :الفلسفة الرواقية ،مكتبة النهضة ادلصرية ،القاىرة ،ط،1959 ،2
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ألنو سللوق على الفطرة ادلقتضية للخَتات ،واخلَت يف الوجود غالب على الهر ومنافع األشياء أكثر من مضارىا،
فليس من احلكمة أن يًتك اخلَت الكثَت من أجل الهر القليل.1
اخلَت عند الرواقيُت ":إنو النافع ،وما ا خيتل
خيتل

عن النافع ،يقصدون بالنافع الفضائل واألعمال الصاحلة ،ومبا ا

عن النافع مثال اإلنسان الصديق الطيب وللخَت يالية معاين عندىم  :أوا ادلقصود باخلَت الفوز بالنافع،

ويانيا أن يكون سببا بالعرض يف حصول النافع ،وعلى ىذا ااعتبار فإن الفضائل ليست وحدىا اخلَتة ،بل
األعمال ادلوافقة ذلا خَتة أيضا مادامت زلققة للمنفعة ،وادلقصود باخلَت يالثا ما يكون نافعا ،أي الفضائل
واألعمال الصاحلة واألصدقاء الطيبون واآلذلة وادلالئكة" ،2أي أن اخلَت ىو الهيء الوحيد الذي يعود على اإلنسان
بادلنفعة وىو ا خيتل عن الهيء النافع مثل الفضائل وعمل ما ىو صاحل كااحسان والصدقة مثال ،وعليو فاخلَت
يهبو النافع كالصديق الطيب الذي صلده يف وقت الهدة ،باإلضافة إىل ىذا أن ىناك يالية معاين للخَت عند
الرواقيُت ،أوا السعي إىل حتقيق ماىو نافع وضروري ،ويانيا أن صلعل من اخلَت سببا يف حتقيق ادلنافع ،مبعٌت عن
طريق الفضائل كالعدل على سبيل ادلثال ،وصلد أن الفضيلة ليست الهيء الوحيد اخلَت بل األعمال ادلطابقة ذلا
أيضا تعد خَتة ،أي أهنا حتقق منافع ويقصدون باخلَت يالثا وأخَتا الهيء الذي حيقق ادلنفعة وادلصلحة لالنسان
مبعٌت الفضائل وعمل ما ىو صاحل واألصدقاء والعيش مع ميول الطبيعة.
اخلَت عند الرواقية ا يكون خَتا إا إذا صدر عن العقل ،واخلَت ظاىرة طبيعية ،مبعٌت أن اخلَت ىو ما
يتطابق مع الطبيعة ،وادلالحظ أن أن قوانُت األخالق عند الرواقية ىي قوانُت طبيعية والقانون األخالقي ىو قانون
الوجود والوجود عندىم ىو احلياة نفسها ،وعليو فالسعادة الرواقية ىي ما يتوافق مع قوانُت الطبيعة وبالتايل ىي
ذلك الهعور مبمارسة وظائفنا بانسجام تام ،وذلذا كان اخلَت عند الرواقية ىو ما يتطابق مع نظام الكون والهر ىو
التمرد على قانون األشياء.3
 1مجيل صليبا :ادلعجم الفلسفي ،ج ،1مادة اخلَت ،مرجع سابق،

.549-548

 2جالل الدين سعيد :فلسفة الرواق ،مركز النهر اجلامعي ،قصر سعيد( ،د،ط)،1999 ،
3إبراىيم زكريا :ادلهكلة اخللقية ،مرجع سابق،

.136-135
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الفصل الثاني
 -اإلرادة عند الرواقية:

قال كريزبوس" :ليس من طبيعة الشر أن يكون ضارا ،بل إن وجوده ضروري لجمال العالم وال يستحسن
القضاء عليو" ،1أي أن الهر اخيل بنظام العامل ألن وجوده ضروري.
من بُت ادلعاين الهائعة عند الرواقيُت اإلرادة وىي  willenskraftوبادلعٌت ااعم d.wille
كاختيار حر willkurواإلرادة ككلمة ،إرادة القوة  ،e.will.i.volonta.cfvolitionوىي صورة
الفعال ية الهخصية اليت حتتوي يف شكلها التام ،دتثل الفعل الواجب انتاجو ،أي الرغبة يف حتقيق ىذا العمل أو
تصور األسباب ادلوجهة للقيام بو ،والهعور بقيمة ىذه األسباب وقرار التصرف مبوجبها ،والتوصل إىل تنفيذ
واامتناع النهائي عنو ومبعٌت آخر ،ىي استعداد ادلرء بأفضل ما ديلكو حىت ولو كانت قواه وقدراتو قليلة وضعيفة،
ويف األخالق ىي استعداد خلقي لإلرادة هبذا األسلوب أو ذاك وحسن اإلرادة أي عزوم اإلنسان على فعل
اخلَت.2
" اإلرادة عند الرواقيُت ىي القوة العاقلة اليت تغالب هبا ىذه اانفعاات ،وقوة اإلرادة تتطلب الهجاعة واذلدوء
واحملبة واحلر  ،واحلكيم ىو من ديلك اإلرادة العاقلة وهبا يسيطر على انفعااتو " ،3مبعٌت أن اإلرادة ىي تلك
القوة اليت حيددىا العقل واليت ديكن لإلنسان عن طريقها أن يسيطر ويتغلب على انفعااتو ،وصلد أن قوة اإلرادة
عند الرواقيُت تتحقق عن طريق الهجاعة والتخلص من اخلوف واذلدوء ،أي عدم اانفعال ،واحملبة واحلر
فاحلكيم ىو الذي يسَت مع اإلرادة اليت حيددىا العقل وبذلك يتخلص من اانفعاات وااضطرابات.
إن أفعال احلكيم تعترب كلها خَتة ،فحىت أتفو األعمال إذا انبثقت عن إرادة ووعي خَت كان خَت ،ومثال
ذلك اانتحار على الرغم شلا يبدوا عليو أنو خارج عن قانون الطبيعة إا أنو قد يكون جائزا يف بعض األحيان إذا
صدر عن حكيم جيد أن بقاءه قد أصبح خارج عن قوانُت الطبيعة ،باإلضافة إىل ىذا إن اإلرادة اإلنسانية ىي
 1نقال عن جالل الدين سعيد :فلسفة الرواق ،مرجع سابق،

.114

 2أندريو ااند :موسوعة ااند الفلسفية ،اجمللد ،1تعريب خليل أمحد خليل ،منهورات عويدات ،بَتوت ،باريس ،ط.1563 ،2001 ،2
 3أمَتة حلمي مطر :الفلسفة اليونانية تارخيها ومهكالهتا ،مرجع سابق،

.382
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نفسها اإلرادة اإلذلية ،مبعٌت أن النفس اإلنسانية ىي جزء من النفس الكلية ،واإلرادة اخلَتة ىي الهيء الوحيد
الذي ديكن أن نعتربه خَتا ،أما األشياء األخرى مثل :الغٌت والصحة فهي أشياء خارجية ،أي أهنا نسبية ومتغَتة،
واألشياء اليت ديكن لإلنسان أن حيكم عليها فهي إرادتو ،مبعٌت حكمو على األشياء ،ونالحظ أن ىناك عالقة
وطيدة بُت اخلَت واإلرادة فالهيء اخلَت ىو الذي يصدر عن إرادة اإلنسان باإلضافة إىل ىذا أن اخلَت واإلرادة
يصدران عن العقل.1
 الفضيلة والسعادة عند الرواقية: الفضيلة عند الرواقية:الفضيلة من بُت ادلباحث الكربى يف األخالق عند الرواقيُت "فهم ينظرون إليها بوصفها مبدأ أصال مفرزا
للخَت وطورا على أهنا غاية الكمال :فمن حيث أهنا مبدأ وأصل تكون الفضيلة قابلة للنمو واازدياد ،ومن حيث
أهنا تعرب عن منتهى الكمال فهي تكون تامة كاملة ا حتتمل الزيادة وا النقصان ويف مجيع احلاات تبقى الفضيلة
واحدة ا تتجزأ رغم تعدد رلاات شلارستها" ،2أي أن الفضيلة عند الرواقيُت ىي ادلبدأ األول واألصل الذي ينبثق
عنو اخلَت ،مبعٌت أن الفضيلة تنمو وتتطور من خالل معرفة اخلَت ،وىي تعرب عن الكمال أي أهنا تامة ا جيب
الزيادة والنقصان فيها ،وعليو فالفضيلة يف كل األحوال ىي عمل وسلوك باإلضافة إىل أهنا تبقى واحدة ،ونفهم
ىنا أ ن اإلنسان الفاضل ا حيتاج إىل غَته من الناس بل حيتاج إىل رلتمع يعطيو التهريعات اليت حتدد لو طريق
السعادة ،بل ديكنو مبفرده أن حيدد سبيلو من خالل استعداده النفسي الذي يتوق عليو لوحده وىو احلقيقي.
ويؤكد الرواقيون أن الفضيلة وحدىا ىي اخلَت والرذيلة وحدىا ىي الهر ،وكل ما عداىا فيعد حياديا دتاما،
وهبذا خرج الفقر وادلرض واألمل وادلوت من دائرة الهر ،وخرج الثراء والصحة واللذة عن دائرة اخلَت واإلنسان
عندىم إذا انتحر فإنو قضى على شيء كبَت القيمة ،وىو يف نظرىم فاضل أو غَت فاضل أي أن الفضيلة ىي كل
ما ا ديكن جتزأتو فإما أن توجد أو ا توجد وإذا وجدت ا جيب أن تكون ناقصة ،وا جيب التغيَت فيها وهبذا
 1أمَتة حلمي مطر :الفلسفة اليونانية تارخيها ومهكالهتا ،مرجع سابق،
 2جالل الدين سعيد :فلسفة الرواق ،مرجع سابق.52 ،

.385-384
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األمر ينقسم الناس إىل فضالء ومحقى ،ونفهم يف ىذا ادلعٌت أن الفضيلة تقوم يف اإلرادة اليت تتوافق أو تتطابق مع
ما حيدده العقل ،فاإلنسان عندما يعمل اخلَت أو الهر فهذا طبعا يكون بإرادتو ،واإلنسان الفاضل قد يصيبو الفقر
وىذا الهيء ا دينعو من أن يبقى فاضال ،وقد يعاقبو القانون بااعدام لكنو ديكنو أن ديوت وىو شري

ومثال

ذلك ما حدث مع سقراط ،مبعٌت أن االتزام بالفضيلة والعدل يرجع إىل إرادة اإلنسان.1
الفضيلة عند الرواقيُت ىي الهعور باانسجام الذايت ،وجيب أن يطلب لذاتو ا لهيء آخر ،أي أنو من
خالل الهعور باانسجام تتحقق السعادة ،والفضيلة ىي تلك احلالة النفسية اليت يعيهها اإلنسان واليت ديكن أن
تضفي على احلياة بأكملها صفة اانسجام الذايت ،باإلضافة إىل ذلك يرى الرواقيون على غرار أرسطو أن الفضيلة
كمال ادلوجود سواء كان عاقل أو غَت عاقل ،وادلالحظ أن الرواقيون من الفضائل يرون أن الفضائل األفالطونية
األربعة احلكمة والهجاعة والعدالة والعفة ىي فضائل أصلية ،والههامة وضبط النفس ووحدة الذىن وحسن
ادلهورة ىي فضائل فرعية ،ونفهم ىنا أنو إذا حدث اانسجام والتوازن بُت فضائل النفس حتققت السعادة
واحلكمة عند الرواقيُت ىي معرفة اخلَت والهر ،أي ما ينبغي أن خيتاره اإلنسان وما ينبغي لو جتنبو أو ا يهتم لو
مطلقا.2
"الفضيلة ىي اخلَت األوحد يف حياة اإلنسان الفرد ،وا اعتبار لألشياء كالصحة وادللك ،ودلا كانت الفضيلة قائمة
يف اإلرادة ،فكل ما ىو خَت حقا أوشر حقا يف حياة اإلنسان يتوق

عليو ىو نفسو" ،3أي أن الفضيلة تأيت عن

عمل اخلَت الوحيد يف احلياة اإلنسانية ،ونالحظ أن اإلنسان حيدد ما ىو خَت وما ىو شر بنفسو ،ونفهم ىنا
أن الفضيلة تصدر اإلرادة وعن طريق الفضيلة حتصل السعادة.

 1زلمد مهران رشوان :تطور الفكر ااخالقي يف الفلسفة الغربية ،مرجع سابق،

.104-103

 2ماجد فخري :تاريخ الفلسفة اليونانية من طاليس إىل أفلوطُت وبرقلس ،مرجع سابق،

.176

 3برتراند رسل :تاريخ الفلسفة الغربية ،ترمجة زكي صليب زلمود ،اذليئة ادلصرية العامة للكتاب ،القاىرة( ،د،ط)، 2010،
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 -السعادة عند الرواقية:

السعادة الرواقية تكمن يف التقليل من الرغبات واألىواء والتخلص من الرغبة والقلق الناتج عنها ،أي ىي
صفاء وسالم داخلي يتحقق من خالل الراحة واذلدوء وبذلك ىي الفعل ادلوافق للعقل "فالسعادة عند الرواقيُت
ىي أن يكون اإلنسان قادرا على احلصول على كل ما يرغب فيو" ،1أي أن اإلنسان السعيد ىو ذلك الهخص
الذي ا يواجو صعوبات يف حتقيق ما يريده من منافع ومصاحل.
ومذىب السعادة عند الرواقيُت قد أعلى من شأن قيم أخرى واليت ا تتصل مبعاين اللذة واخلَتات ادلفرحة،
وعليو فمذىبهم يتحدث عن ملكوت أمسى ىو ملكوت اللوغوس ،أي أنو القانون الذي خيضع لو العامل ،واخلَت
األمسى ىو ااحتاد باللوغوس عن طريق العقل الكلي وااعالء من شأن العقل البهري بكل ما حيملو من معاين
كالقوة ،واحلرية ،واجلالل ،بينما تقلل من قدر اانفعاات البهرية ،ونفهم يف ىذا ادلعٌت أن األساس يف الفلسفة
األ خالقية الرواقية ىو التوحيد بُت الفضيلة والسعادة والقيمة العليا يف احلياة اإلنسانية كلها إمنا ىي السلوك اخلَت،
والسعادة ا خترج من دائرة كوهنا رلرد وعي أو شعور هبذا السلوك اخلَت ،ولذلك ربطوا الفضيلة بالسعادة والرذيلة
بالهقاء ،مبعٌت أن السعادة عندىم تتحقق من خالل ضبط النفس واخللو من الرغبة والتخلص من اانفعال
واذلوى.2
عاجل الرواقيون مهكلة السعادة وأرجعوىا إىل العقل ،مبعٌت أن السعادة الرواقية تصدر عن العقل ،فسعادة
اإلنسان ا ختضع للظروف اليت حتيط بو بل تصدر عن إرادتو ،وبالتايل فاألشياء اخلارجية ا تؤير يف وجود
اإلنسان وإمنا الذي يؤير فيو ىو استعداده النفسي الذي جعلو حييا وفق ىذه الظروف وحيكم عليها ،أي وصفها
باحلسن أو القبح ،باخلَت أو بالهر ،وادلالحظ أن أحكام القيم اليت يطلقها اإلنسان على ما ديس حبياتو ىي اليت

 1أندريو كريسون :ادلهكلة األخالقية والفالسفة ،مرجع سابق،
 2مصطفى عبده :فلسفة األخالق ،مرجع سابق،

.126
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ظروفو ااجتماعية ،وبذلك جتعلو حيس فيها بالسعادة أو بالهقاء ،بالراحة أو بالتعب ،وعليو صلد أن

السعادة ىي شيء يستطيع كل فرد من خاللو أن خيلص نفسو من أوىام األحكام.1
"كانت السعادة عند الرواقيُت سوى شعورنا بأننا منارس وظائفنا يف انسجام تام ،وأننا نتمتع بأقصى ما تيسره لنا
طبيعتنا من حياة خصبة فائضة مليئة .ومادام األمر كذلك ،فإن اإلنسان حُت يريد حياتو ،إمنا يريد سعادتو ،فهو
إمنا يريد أن جييء كل شيء مطابقا لقانون الطبيعة" ،2فالسعادة عند الرواقية ىي ما يتطابق مع قوانُت الطبيعة،
فإذا أراد اإلنسان أن يعيش حياة سعيدة جيب عليو أن يسَت مع ما يتوافق مع الطبيعة ألن الطبيعة ىي اليت توفر
لإلنسان السعادة التامة ،وصلد أن الفضيلة عند الرواقيُت ترتبط بالسعادة فهناك عالقة تكاملية بينهما ،ألن كالمها
يصدر عن العقل وعن إرادة اإلنسان.
نستنتج أنو جيب على اإلنسان أن يسَت وفق ما يتطابق مع الطبيعة وىو رلرب على العيش وفق ماحيدده
العقل ،واألخالق عند الرواقيُت تقوم على ادلبدأ الههَت "عش على وفاق مع الطبيعة" ،أي العيش وفق ما يتطابق
مع الطبيعة وترك احلياة تأخذ رلراىا الطبيعي فاإلنسان ىو اخلاسر الوحيد إذا عارض الطبيعة ومن واجب احلكيم
لكي يعيش حياة أخالقية أن يرضى مبا حيدده لو القدر ،باإلضافة إىل ىذا صلد أن اخلَت ىو الهيء النافع الذي
من خاللو حيقق اإلنسان مصاحلو وىو يصدر عن العقل ،وادلالحظ أن قوة اإلرادة عند الرواقُت تتحقق من خالل
الهجاعة والتحرر من اخلوف واانفعال ،أما ا لفضيلة فهي ادلبدأ األول الذي ينبثق عنو اخلَت والرذيلة ينجر عنها
الهر ،وعليو فالفضيلة ىي الهعور باانسجام الذايت بُت فضائل النفس ،والسعادة تكمن يف ااطمئنان النفسي
الهخصي ،وذلذا كانت الفضيلة والسعادة مها ما يتوافق مع العقل.

 1عثمان أمُت :الفلسفة الرواقية ،مرجع سابق،

.208

 2إبراىيم زكريا :ادلهكلة اخللقية ،مرجع سابق،

.135
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تمهيد:
تعترب ادلدرسة األبيقورية والرواقية من أىم ادلدارس الفلسفية يف العصر اذللنسيت (عصر ما بعد أرسطو يف
الفلسفة اليونانية) ،وا متازت الفلسفة األبيقورية أهنا ركزت على تقدمي ادلثل األعلى للحياة الدنيوية السعيدة زلاولة
ختليص اإلنسان من كل ما يشعر بو من قلق وخوف بالدعوة إىل أن يعيش حياة دنيوية ديارس فيها حياة اللذة
باعتدال ،أما ادلدرسة الرواقية فهي معاصرة لألبيقورية وىي تنسب إىل الرواق الذي تلقى فيو احملاضرات الفلسفية
وىي مذىب شعيب يسعى إىل حتقيق السعادة ،فماىي االختالفات بُت األخالق األبيقورية والرواقية؟
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المبحث األول :أوجو االختالف بين الفكر األبيقوري والرواقي في فلسفة األخالق
قبل احلديث عن االختالفات بُت األبيقورية والرواقية البد من االشارة إىل التقارب بينهما ،وادلالحظ أن
احلكيم األبيقوري والرواقي يتفقان يف البحث عن السكينة بنفس ادلعٌت من خالل لفظ "األتراكسيا" ،وىذه
السكينة يتم الوصول إليها عن طريق السيطرة على متع وشهوات الدنيا وملذاهتا الزائفة ،وعليو فالزىد األبيقوري
والرواقي حياول أن يوفق بُت حياة النفس وحياة اجلسد ،أي بُت احلياة الفاضلة واحلياة الطبيعية ويف ىذا ادلعٌت تقول
اليان اسكوبان " :إذا كان تعريف الزىد أفالطونيا فإن المشروع األخالقي عند الرواقيين واألبيقوريين يرمي
على خالف ذلك إلى ابتالع االنشقاق األفالطوني داخل نزعة واحدية ونزعة طبيعية تخلصان اإلنسان من
كل تعال وتجعالن الحياة الفاضلة تتناسب والحياة الطبيعية ،فالرواقيون يجهدون أنفسهم مثل األبيقوريين
من أجل المصالحة بين اإلنسان من جهة والطبيعة والزمان من جهة ثانية" ،1أي أن األبيقورية والرواقية تتفقان
يف العيش وفق ما يتطابق مع الطبيعة ،على العكس من األفالطونية ادلثالية فاألبيقورية والرواقية تسعيان إىل البحث
عن اخلَت وجعل النزعة الطبيعية واحلياة الفاضلة شيء واحد ،ومها فلسفتان هتدفان إىل ادلصاحلة بُت اإلنسان
والطبيعة ،مبعٌت أنو من واجب اإلنسان أن يسَت مع ما دتليو قوانُت الطبيعة.
 ىناك الكثَت من االختالفات بُت األبيقورية والرواقية ،ففي ادلعرفة صلد أنو من أىم شروط البداية يف ادلعرفةاحلقيقية عند األبيقوريُت ىو الثقة ادلطلقة فيما تنقلو احلواس لنا من معارف ،فكل معرفة حقيقة يدركها اإلنسان إمنا
يدركها مباشرة عن طريق احلواس ،أي أن احلس دائما صادق ،وادلالحظ أن أي عملية من العمليات احلسية ىي
يف الواقع على حسب تعبَت أبيقور عملية مالمسة أو مصادمة مادية وىذه ادلالمسة أو ادلصادمة تكون بالنسبة إىل
حاسيت اللمس والذوق.2

 1أبيقور :الرسائل واحلكم ،مصدر سابق ،ص.747-727
2

مصطفى النشار :فلسفة أرسطو وادلدارس ادلتأخرة ،مرجع سابق ،ص.322
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 أما بالنسبة للرواقيُت فقد أخذوا يف ادلعرفة بنظرية مصبوغة بصبغة حسية ،إذ يرون أن الذىن يشبو الصفحةالبيضاء مت تأتيها االنطباعات احلسية من اخلارج فًتسخ فيها فتحدث التصورات أو التمثالت وىم ال يسلمون
مبعرفة ادلعاين معرفة مباشرة حدسية ،باإلضافة إىل ىذا صلد أن العقل واإلرادة حيكمان على التصور ويصطلح عليو
حكما ،فإذا كان التصديق يؤيد التصور حبيث يصل إىل يقُت شلاثلة التصور دلوضوعو ،ويعترب ىذا أول مراحل
اليقُت الذي يوجد فيما يسميو الرواقيُت التصور احمليط.1
 ويف رلال الطبيعة يظن األبيقوريون أن آلية العمل يف الكون تعمل عشوائيا وال تعطي ىدفا زلددا وأن اآلذلة يفراحة دائمة ،أي أهنم يرفضون أي نوع من العناية اإلذلية أو القدر فإدياهنم هبذا الشيء قد يؤدي هبم إىل اخلوف
واالضطراب ،باإلضافة إىل ىذا أهنم يرون أن العمل الطبيعي ليس زلددا سلفا فالطبيعة تعمل وفق ما يتطابق مع
االضلرافات العشوائية للذرات ،أي أن كل شيء حيدث عشوائيا ويعتقدون أن مجيع األفراد لديهم احلرية التامة يف
أفعاذلم وسلوكاهتم.
 أما الرواقيون فَتون أن ىناك إلو خَت حييط العامل برعايتو ،مبعٌت أن مفهومهم للطبيعة يوحد بُت اإللو والطبيعةوالذي يدعوا إىل التحام عقل اإلنسان بالعقل اإلذلي الذي ينتشر يف الكون ،ويؤكدون أن كل األشياء تسَت وفقا
مع ما يتطابق مع القدر على ىيئة سالسل مًتاتبة من األسباب والنتائج ،وىذه العمليات تبقى وتستمر دائما على
شكل حلقة كونية من التكون والضمور ،وىم ال يقولون باحلرية ،مبعٌت أهنم يؤمنون بفكرة القدر مع أن كل فرد
يتحمل مسؤولية تصرفاتو أخالقيا.2
 مذىب أبيقور يف عالقتو بالفلسفات األخرى ال يكاد يدين إىل الفلسفة األفالطونية واألرسطية بشيء ،أي أنومل يعتمد على فلسفة أفالطون و أرسطو والفلسفة القددية اليت ساعدت على تكوين مذىبو الفلسفي ىي الذرية.

 1أمَتة حلمي مطر :الفلسفة اليونانية تارخيها ومشكالهتا ،مرجع سابق ،ص .377
 2أنتوين جوتليب :حلم العقل تاريخ الفلسفة من عصر اليونان إىل عصر النهضة ،مرجع سابق ،ص .342-339
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 أما الرواقية فهي صياغة لبعض من أفكار أفالطون وأرسطو إىل لغة االديان األيونية البدائية حول ادلادة احلية،مبعٌت أن الرواقية اعتمدت كثَتا على ما جاء بو أفالطون وأسطو.1
 ويف رلال الفيزياء يعتقد األبيقوريون أن األشياء العادية مثل األشجار والناس وادلنازل تشكلت بالطريقة األوىلفالذرات اليت تتكون منها ىذه األشياء يف رأيهم تلتقي وال ديكن ذلا أن تتداخل أو ختتلط مع بعضها البعض ،أي
أن األشياء كلها تتألف من ذرات وىذه الذرات تتحرك دائما يف الفرا وال وجود لعقل منظم أو مدبر فهي تصدر
عشوائيا.
 على عكس الرواقيون الذين يرون أن العامل الفيزيائي ما ىو إال خليط تتداخل فيو العناصر ويعتقدون أن ادلوادادلختلفة ديكنها االختالط لتصبح كال متجانسا ،وهبذه الطريقة يتداخل اذلواء الساخن يف كل مكان ،واعتمدوا
كثَتا على ما جاء بو ىرقليطس للعامل الذي كان يعلي من قيمة النار ،واجلديد يف الفيزياء الرواقية ىو استخدام
فكرة االختالط أو التداخل التام يف شرح الطريقة اليت يدخل هبا اذلواء الساخن ألشكال ادلادة ليبث فيها احلياة.2
 وبالنسبة لألخالق األبيقورية فهي تقوم على أساس فكرة اللذة ،فاللذة ىي اخلَت الوحيد الذي يسعى اإلنسانإىل بلوغو ،أي أن الغرض من األخالق األبيقورية ىو التحرر من األمل وبلو اللذة مبعناىا االجيايب لذلك "يعترب
أبيقور أن اللذة خَت يف ذاهتا ،ويرى أهنا ال تصبح شرا إال بالنظر إىل األمل الذي يضاف إليها" ،3فإذا حتققت اللذة
حتقق اخلَت ،واذا انبثق عنها األمل أصبحت شر.
 أما األخالق الرواقية فهي تقوم على أساس العقل ،فالعقل ديثل كل شيء أي العيش وفق ما حيدده العقلوالطبيعة ،حيث " أن العقل عند الرواقية ال خيتص باإلنسان وحده بل ىو أيضا من خصائص ادلوجود الكلي ،أي

 1أرمسًتونغ :مدخل إىل الفلسفة القددية ،مرجع سابق ،ص .777
 2أنتوين جوتليب حلم العقل تاريخ الفلسفة من عصر اليونان إىل عصر النهضة ،مرجع سابق ،ص.347-342
 3أبيقور :الرسائل واحلكم ،مصدر سابق ،ص .778
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من خصائص الكون .والعقل اإلنساين ليس إال جزءا من العقل الكلي الشامل" ،1أي أنو جيب على اإلنسان أن
يتماثل مع قوانُت الكون من خالل ما حيدده العقل والطبيعة ألن العقل والطبيعة شيء واحد.
 تتحقق الفضيلة عند األبيقورية من خالل بلو اللذة ،فالفضيلة ال قيمة ذلا يف ذاهتا بل تستمد قيمتها من اللذةاليت تصاحبها  ،وإذا استطاع اإلنسان أن يتجنب أكرب قدر شلكن من األمل استطاع أن حيقق الفضيلة ألن الفضيلة
تتحدد يف اصابة اللذة.
 أما الفضيلة عند الرواقية فهي تصدر عن اإلرادة اليت تتطابق مع العقل ،مبعٌت أن الفضيلة ىي ما حيدده العقلحيث "يعتقد الرواقيون أن و من احلماقة أن ينشد اإلنسان لذتو ،فليلتمس سعادتو اليت ال تتحقق إال مبزاولة
الفضيلة ،واإلنسان ال يتوخى أن يكون فاضال ابتغاء اللذة ،بل إنو يتمسك بالفضيلة من أجل الواجب ،والفضيلة
تقوم يف اإلرادة اليت تنصاح حلكم العقل فكل خَت أو شر يف حياة اإلنسان مرىون بإرادتو" ،2أي أن الرواقية
أنكرت اللذة واعتربهتا شر ومصدر لألمل ،والسعادة عندىم يتم بلوغها من خالل الفضيلة من أجل الواجب ،ذلذا
كانت الفضيلة عندىم تصدر عن العقل وعن إرادة اإلنسان.

 1عثمان أمُت :الفلسفة الرواقية ،مرجع سابق ،ص .224
 2توفيق الطويل :الفلسفة اخللقية نشأهتا وتطورىا ،دار النهضة العربية ،القاىرة ،ط ،7962 ،2ص .86
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المبحث الثاني :االنتقادات الموجهة إلى األبيقورية والرواقية
 نقد األبيقورية:شلا ال شك فيو أن األخالق األبيقورية قد حددت صورة للحياة السعيدة اليت جيب على اإلنسان أن يعيشها
يف احلياة الدنيا ،وبدون أن يفكر فيما يوجد وراء الطبيعة أو فيما يوجد وراء ىذه احلياة ،لكن ما يعاب على
األخالق األبيقورية ،أنو بالرغم شلا قدمت من وسائل مثَتة لالعجاب يف رسم معامل احلياة السعيدة اليت ترتبط
بتلبية احلاجات الضرورية لإلنسان (جسمية أو نفسية) ،إال أهنا فشلت يف كيفية ربط األخالق مبا ديكن أن حيفز
اإلنسان على االستمرار يف االنضباط وااللتزام بإعتدال ،وبالتايل فإن اعتماد اإلنسان على األخالق من حيث
فائدهتا قد يدفع بو إىل اخلطيئة واالفراط يف اللذة ،أما ربط األخالق بالتفكَت يف الثواب والعقاب فقد يكون دافعا
يف اإلنسان على مواصلة شلارسة الفضيلة وضبط النفس واالعتدال من أجل بلو الثواب ادلنتظر يف احلياة األخرى،
وصلد أن األبيقورية أكدت على اجلانب ادلادي لالنسان وألغت اجلانب العقلي والروحي واقتصرت السعادة عندىم
على اشباع احلاجات ادلادية واحلسية ،وجتاىلت اشباع احلاجات ادلعنوية والروحية ،وغاب عنهم الوعي بأمهية العلوم
الرياضية ونظرهتم إىل احلياة كانت نظرة قاصرة ،إذ سيطر عليهم السعي احليواين إىل اللذة احلاضرة دون التفكَت يف
عواقبها.1
صحيح أن لذاتنا دتثل وقائع أصيلة يف صميم حياتنا الشعورية وليس من مصلحة العقل أن ينكر دتاما مبدأ
اللذة ،لكن الفضيلة تعامل اللذات معاملة األعداء وال ديكن أن تكون استجابة لنداء اللذة فإذا كان ىذا األمر
صحيحا لكان كل الناس فضالء ،وال شك أن الشباب ادلعاصر يسعى جاىدا يف تنويع خرباتو والبحث عن جتارب
جديدة ،وبذلك فإنو يتوىم إىل الوصول إىل ملذات جديدة وأن ىذه ادللذات ىي الشيء الوحيد الذي حيقق
السعادة ،ونالحظ أن حياة اللذة ىي يف احلقيقة حياة التشتت ،والتفكك ،والتمزق ،واالنفصال ،والفوضى،
واالضطراب...إخل ،وصلد أن األبيقورية اعتمدت على اللذات اجلسدية وىي ليست كلها لذات حقيقية وعلى
 1مصطفى النشار :فلسفة أرسطو وادلدارس ادلتأخرة ،مرجع سابق ،ص.328-327
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سبيل ادلثال فإن ادلخذرات تسيء إىل اجلسم وعليو فهي لذات زائفة ال معٌت ذلا ،وصلد أن بعض اللذات قد
تسبب أضرار للغَت لذا جيب التخلي عنها ،ولذا ال ديكن أن تكون اللذة أساسا لقيام األخالق ،ألن فلسفة اللذة
عجزت عن تقدمي أساس نظري ألخالقيات األمانة ،وبذل اجلهد ،واالتقان ،والشعور بالواجب ،وبذل الذات،
والشرف ،وااللتزام ،واحًتام اآلخرين ،ومل تقدم توضيحا للوسائل واآلليات العملية اليت ديكن أن توصل اإلنسان إىل
حتقيق اخلَت والتقدم واليت تساعده على أن يصبح أخالقيا ،وصلد أن كل فلسفة أخالقية دتجد اللذة ،وتوحد بُت
اخلَت والقيم احليوية البد أن تنتهي إىل القضاء على كل احساس بالقيم لدى الفرد ،وىنا يصبح اإلنسان رلرد عبدا
للملذات ومن مث البد أن يصبح رلرد حيوان أناين أو رلرد كائن طبيعي تتحكم يف مجيع سلوكاتو بعض القيم
البيولوجية احملضة ،وبالتايل تصبح حياتو كلها رلموعة من الشهوات ادلتناقضة اليت تسودىا الفوضى واالضطراب،
ولو افًتضنا أن األخالق تتلخص يف اللذائذ الفردية الذاتية فالبد أن تتحدد مشروعية اللذة مبا حيدده القانون.1
إن العدالة عند أبيقور رلرد اتفاق بُت الناس من أجل تفادي األفعال اليت قد تؤدي إىل احلاق الضرر هبم
مجيعا ،أو ىي رلرد قضية عقد اجتماعي ،وادلالحظ أن العدالة ال تطبق إال يف رلتمعات معينة ،ومن ىذا ال يوجد
قانون كلي للعدالة خيضع مجيع الناس لو منهم اليونانيون والربابرة ،وقد قال أبيقور إن السبب الوحيد الذي جيعل
الناس يتصرفون بعدل ىو أن من يفعل الظلم ال يستطيع أن يتأكد من عدم افتضاح أمره ،وىنا من يرتكب الظلم
يشعر باخلوف من النتائج اليت قد تعود عليو من خالل فعلتو ،وبالتايل لن يعيش يف استقرار وأمان بل يعيش يف
خوف واضطراب دائم.2
 نقد الرواقية:إن الطريقة اليت يعيش هبا احلكيم الذي يضبط نفسو يف رأي الرواقيُت كأهنا جتعل من اإلنسان كائن
متضخم العقل على حساب العقل والعاطفة ،مبعٌت أن الرواقية أعلت من شأن العقل وكادت هتمل الروح
والعاطفة ،وال ديكن أن يكون اإلنسان على ىذا النحو فهو ديزج بُت العقل والوجدان والعاطفة ،وادلالحظ أنو ال
 1إبراىيم زكريا :ادلشكلة اخللقية ،مرجع سابق ،ص .732-729
 2أرمسًتونغ :مدخل إىل الفلسفة القددية ،مرجع سابق ،ص .784
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ديكن لو أن حيقق سعادتو يف األرض إال باالنسجام بُت ىذه العناصر لكي تتحقق الوسطية بينها فتحصل
السعادة ،وىو ادلنهج الذي حدده اإلسالم بتشريعو الذي يضبط السلوك اإلنساين يف دائرة احلالل دون احلرام،
والذي يستجيب لدواعي الفطرة يف اإلنسان وبذلك يضبط نوازعها بدون افراط وال تفريط ،ولكي نفهم ميزة
اإلسالم جيب أن نتدبر العبادات ألن ذلا دور ىام يف تقومي سلوك اإلنسان وأمهها "الصالة" قال اهلل تعاىل:
(واستعينوا بالصبر والصالة) [ سورة البقرة :اآلية  ] .45وألمهية دور الصالة يف حياة ادلسلم اليومية يقول الشيخ
زلمد الراوي" :إن القرآن العظيم جعل اإلنسان دائما مرتبطا بالواجبات منوطا بالتبعات وىو يرسم لو في
يومو الذي ىو وحدة زمنية متكررة منهجا يستوعب اليوم كلو ،واليوم عنده يبتدئ من مطلع الفجر الصادق
حيث تقام الصالة ويلتقي الناس على ذكر اهلل ،وىو يطلب دائما أن يكون اليوم أفضل من األمس ،ومن
استوى يومو بأمسو فهو مغبون .وىكذا فإن المنهج اليومي بالنسبة للصالة خمس فرائض ،أوالىا تبعثو من
نومو وتوقظو ،وآخرىا تودعو إلى مرقده وتحفظو ،وثالث تأتي في وسط النهار وآخره ،تمتزج مع السعي
ونتائجو فتستقيم بها حياة الروح والجسد ،وبهذا االمتزاج تنشأ آداب السلوك التي تضبط كل حركة من
حركات اإلنسان بضابط الخلق ورقابة الضمير" ،فاإلسالم من خالل عقيدتو وعباداتو وأمهها "الصالة" يصحح
موقف األخالق الرواقية ،فهذه ادلدرسة ترى أن اإلنسان احلكيم كأنو معصوم من الوقوع يف اخلطأ وال ديكن أن
صلد ىذه الصفات يف اإلنسان اللهم إال يف أشخاص األنبياء والرسل ،وعليو فمن واجب اإلنسان أن يتدبر
العبادات ألن ذلا دور يف ترقية السلوك اإلنساين وتربية الضمَت.1
وينتقد ديكارت األخالق الرواقية بقولو" :كنت بالعكس أشبو كتابات الوثنيين القدماء ،الباحثة في
األخالق ،بقصور بالغة الجمال والفخامة ،لم تبن إال على الرمل والوحل" ،أي أن الرواقيُت يعتقدون أن
فلسفتهم تقوم على التجرد من األىواء والعواطف وحتمل اآلالم احلسية ،وىم "يرفعون من الفضائل إلى أعلى
الدرجات ،ويظهرونها أ حق بالتقدير من كل شيء في العالم ...وكثيرا ما يطلقون أجمل األسماء على أمر،
 1مصطفى حلمي :االخالق بُت الفالسفة وعلماء اإلسالم ،مرجع سابق ،ص.56
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وال يكون ىذا األمر إال فقدان الحس ،أو الكبرياء ،أو اليأس ،أو قتل األبرياء" ،1ويشرح الدكتور مجيل صليبا
أن فقدان احلس عند الرواقيُت يرتبط بالفضيلة اليت تقوم على التجرد من األىواء ،و أن الكربياء ىو تأليو احلكيم،
واليأس ىو أن الرواقيُت يقولون باالنتحار ،ويف قتل األبرياء فهو يشَت إىل قصة قتل بروتوس الذي حكم على أبنائو
بادلوت ،وقام بتنفيذ العملية بنفسو.
إن بعض األشياء عند الرواقية يراىا مجيع الناس خَت ،وال ديكن اعتبارىا كذلك ،أي أن اإلرادة اخلَتة
تتجو إىل حتقيق ىذه الطيبات للناس اآلخرين مع العلم أهنا زائفة ،وصلد أن ىذا ادلذىب ال يوجد فيو تناقض
منطقي ،لكنو يفقد مجيع حسناتو إذا ما اعتقد بأن ما ديكن اعتباره عادة من اخلَت ال توجد لو قيمة يف الواقع،
لكن إذا كان ىذا األمر كذلك ،فيمكن لإلرادة الفاضلة أن تتجو إىل حتقيق غايات سلتلفة جدا عن الغايات اليت
اجتهت ضلوىا ،ويف الواقع أن يف الرواقية عنصر يؤكد أهنم حريصون ،فإذا تعذر عليهم أن يكونوا سعداء كان يف
امكاهنم أن يكونوا فضالء ،وعليو فلنقل ما دمنا رجال فضيلة فليس من ادلهم أن نصبح سعداء ،ىذا مذىب
ديكن ابطالو ،وىو مذىب نافع إذا ما تدىورت أحوال العيش ،لكن ال ديكن اعتباره مذىب صحيح دتاما ،وىو
مذىب ال يدل على االخالص ألصحابو مبعٌت حقيقي من معاين االخالص.2
إن األخالق الرواقية جعلت الناس الذين درسوىا يؤدون الواجبات يف حياهتم اليومية أفضل قليال ،لكن ىذا
ال يعٍت أهنا جعلتهم يبحثون عن تغيَت أساس اجملتمع بأكملو بل فشلت يف ىذا ،ومن الناحية العملية صلد أن
الرواقية كانت من أكثر الفلسفات القددية تأثَت ،لكن ىذا التأثَت ونتائجو كانا زلدودين جدا.3

 1نقال عن ري نيو ديكارت :مقالة الطريقة ،ترمجة مجيل صليبا ،اللجنة اللبنانية لًتمجة الروائع ،بَتوت ،7972 ،ص.88
 2برتراند رسل :تاريخ الفلسفة الغربية ،مرجع سابق ،ص. 473
 3أرمسًتونغ :مدخل إىل الفلسفة القددية ،مرجع سابق ،ص.772
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المبحث الثالث :أثر األخالق األبيقورية والرواقية على الفكر األخالقي الحديث والمعاصر
 أثر األبيقورية على الفكر األخالقي الحديث والمعاصر:لقد كان لألبيقورية أثر كبَت يف الفكر األخالقي القدمي واحلديث ،ونالحظ أن ىذا التأثَت وصل إىل مذىب
ادلنفعة الذي ظهر يف العصر احلديث زلاوال العودة إىل مبدأ اللذة وتنظيم اللذات ،وقد جاء الفالسفة الفرنسيون يف
أواخر القرن الثامن عشر بتعاليم مرسومة على خطى األبيقورية ،وعليو فمعامل ادلذىب النفعي تتلخص يف التأكيد
أن مذىب اللذة أو ادلنفعة ىي اخلَت ادلرغوب فيو ،واألمل ىو الشر الذي جيب تفاديو ،باإلضافة إىل ىذا أن مقياس
ادلنفعة ىو اخلَت ومن أبرز رواد ادلذىب النفعي:
 جريمي بينتام:وقد اعتنق ادلذىب النفعي وأنشأ لو رللة تدعوا إىل االصالح الدستوري ،وكان لدعوتو أثر كبَت يف السياسة
اإلصلليزية ،أما مذىبو يف ادلنفعة فَتى أن اإلنسان بطبيعتو يسعى إىل بلو اللذة وجتنب األمل وىو كباقي احليوانات،
مع األخذ باالعتبار أنو ديتاز عن احليوان باتباعو مبدأ ادلنفعة باستخدام العقل ،أي أن العقل ىو الذي حيكم على
الفعل اخلَت ،إذ يأيت بلذة أخرى تتم عن طريق تذكر اللذائذ اليت مضت واليت تزيد اللذة على األمل ،وعل العكس
من ذلك فإن األفعال الشريرة تؤدي إىل زيادة اللذة على األمل مع استمراره ،وتقاس اللذائذ من حيث صفاهتا
الذاتية مثل الشدة وادلدة والثبات وقرب ادلنال أو القدرة على انتاج لذات أخرى وخلوىا من األمل ،وأيضا تقاس
بالنظر إىل آثارىا االجتماعية مثل خوف ادلواطنُت من عواقب اجلردية وقد ينجر عنها اضطراب اجتماعي ،وأىم
عامل يف حساب اللذات عند بينتام ىو عامل االمتداد ،أي اللذائذ اليت تدوم طويال واليت تشمل عدد من األفراد
يف وقت واحد.1
يقول بينتام " :إن الطبيعة وضعت بني اإلنسان تحت سيطرة حاكمين ذوي سيادة ىما :اللذة واأللم ،وىما
يحكماننا في كل ما نفعل ،وفي كل ما نقول ،وفي كل ما نفكر فيو ،وكل محاولة يمكن أن نبذلها من أجل
 1مصطفى حلمي :األخالق بُت الفالسفة وعلماء اإلسالم ،مرجع سابق ،ص.67-62
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التخلص من استبعادنا لهما لن تفلح إال في اثبات ىذه الحقيقة ،وتوكيدىا ،وربما زعم اإلنسان ،بالقول،
رفض لسلطانها ،أما بالفعل وفي الواقع سيبقى خاضعا لهما دائما" ،1مبعٌت أن اللذة واألمل يسيطران على
اإلنسان ،فاإلنسان بطبيعة احلال يطلب اللذة وينفر من األمل ،ونفهم ىنا أن ىذا النص تعبَت أبيقوري خالص
فاإلنسان ال ديكن لو أن يتخلص من اللذة واألمل.
ويقول بينتام " :إن البحث عن لذة اآلخرين ىو خير وسيلة يمكن أن تعين الفرد نفسو على الوصول إلى
أكبر قسط من اللذة" ،2مبع ٌت أن بينتام يهدف إىل حتقيق ادلنفعة والسعادة إىل اجلميع ،فسعادة الفرد ىي سعادة
اجلميع ،أي أن ادلنفعة الفردية ترتبط بادلنفعة العامة.
إن بينتام ال يعطي اىتماما للمقاصد والنوايا وإمنا يهتم بالنتائج ،وصلد أن احلياة األخالقية على يده
والنفعيُت عموما هتدف إىل السعي وراء مجيع الوسائل اليت حتقق ادلنفعة وىذا ىو السبب الذي جعل جرديي بينتام
عبدا للمنفعة يسعى وراء بلو اللذات دون أن يهتم بالتفكَت يف الغاية منها ،وادلالحظ أن مذىب ادلنفعة عند
بينتام يف حقيقتو ىو مذىب أبيقور نفسو ،ومن ادلستحيل أن نقيس القيمة الذاتية للذة باعتبار الكم ،أو أن نوازن
بُت لذتُت من نوع واحد مثل لذة التفاح ولذة اخلوخ ،وال ديكن أن نوازن بُت لذتُت سلتلفتُت يف النوع مثل اللذة
احلسية واللذة العقلية ،مبعٌت أنو ال يوجد قياس مشًتك بُت الشدة وادلدة وإمنا يتفق بعضها للذة وبعض آخر للذة
أخرى.3
هتدف النفعية إىل حتقيق أكرب قدر من السعادة ،ويرتبط مبدأ السعادة بعلم النفس من حيث إن ما يهدف
الناس إىل الوصول إليو حسب تعبَت بينتام ىو بلو أكرب قدر من السعادة ألنفسهم ،وعليو صلد أن كلمة السعادة
يف معناىا ىي نفسها اللذة ،ومن مهام القانون ىو احلرص على أن أي شخص يف سعيو لبلو السعادة القصوى

 1نقال عن عبد الرمحن بدوي :موسوعة الفلسفة ،ج ،7مرجع سابق ،ص.364
 2نقال عن مصطفى عبده :فلسفة األخالق ،مرجع سابق ،ص.59
 3مصطفى حلمي :األخالق بُت الفالسفة وعلماء اإلسالم ،مرجع سابق ،ص.63-62
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لن ديس حق اآلخرين يف حتقيق ىذا اذلدف ،ومن ىنا يتحقق أكرب قدر من السعادة لعدد كبَت من الناس ،وىذا
ىو اذلدف الذي يشًتك فيو أصحاب ادلنفعة مجيعا مهما اختلفوا فيما بينهم.1
 جون ستيوارت مل:سار على خطى بينتام امام ادلذىب النفعي ،فهو يرى أن علم األخالق علم وضعي موضوعو وصف
سلوكات األفراد يف اجملتمعات ادلختلفة ،وىو يتفق مع أستاذه بينتام يف أن ادلنفعة ىي غاية لسلوك اإلنسان ومعيار
لألحكام ،ويرى أنو عن طريق ادلنفعة يتم بلو اللذة وجتنب األمل ،وقام مل بتغيَت مذىب ادلنفعة يف نقطتُت:
األوىل أن اللذة ال ديكن ارجاعها كلها إىل اللذة احلسية كما رأى بينتام ،ألنو ال توجد لذات معنوية كيفية ترتبط
حبياة الوظائف العليا لإلنسان وىي أرفع مرتبة من الوظائف الدنيا ،وادلالحظ أنو رمبا كان قد تأثر يف تفضيلو كيفية
اللذة على كميتها باالجتاه األدلاين لكانط وىيجل الذي صاحب أزمتو النفسية ،فأصبح دييل إىل االجتاىات
العاطفية الوجدانية ويفضل لذات العقل على لذات احلس ألن اللذة عند اإلنسان ختتلف عن اللذة عند احليوان
أي أن لإلنسان قوى عقلية تتمثل يف العقل والوجدان واخليال ،والثانية وىو أنو خيضع ادلنفعة الذاتية للمنفعة
الكلية ،ويطالب الفرد بأن ينصف غَته ويغلب ادلصلحة العامة على ادلصلحة الفردية وىو يعمل بنصيحة عيسى
عليو السالم يف معاملة الناس كما حتب أن يعاملوك وزلبة اجلار كمحبة النفس واخلَت ىو ما يقصده احلكيم.2
 الماركسية:يقول نيشيف" :ينتمي علم األخالق الماركسي بدوريو العلمي واالجتماعي إلى ارث عدد من القرون ،ويعتبر
ىذا العلم أن سعادة اإلنسان ليست مجاال للتسلية الجدلية بل ىي حقل مصيره وحياتو ،الذي يجب بحثو
وكسب معركتو في الواقع" ،3وىنا يظهر تأثَت األبيقورية على ادلاركسية ،مبعٌت أن األخالق ادلاركسية تتفق مع
األخالق األبيقورية يف فكرة السعادة ،وعليو فاألخالق ادلاركسية ترى أنو ديكن حتقيق السعادة عن طريق التخلص
 1برتراند رسل :حكمة الغرب ،ترمجة فؤاد زكريا ،ج ،2عامل ادلعرفة ،الكويت( ،د،ط) ، 7978،ص.759
 2مصطفى حلمي :األخالق بُت الفالسفة وعلماء اإلسالم ،مرجع سابق ،ص.65-63
 3نقال عن نيشيف وفولتشكو :أخالقيات السعادة ،مرجع سابق ،ص.77
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من الفوارق الطبقية وادلساواة بُت الطبقات ،باإلضافة إىل ىذا صلد أن اجلدل يسَت يف كل مظاىر الكون وادلادة ىي
األساس يف كل

شيء.

 نيتشو:لقد كان تأثَت أبيقور على نيتشو كبَتا جدا إىل درجة أن نيتشو كان يرى أن ادلذاىب األخالقية يف عهد
أبيقور ما ىي إال أقنعة للتنكر يتم استخدامها يف كل عصر وىي ال دتثل احلقيقة اإلنسانية ،وىنا تأيت األبيقورية
على حسب تعبَت نيتشو لكي ترفع ضروب التنكر ىذه ،مبعٌت أن األخالق األبيقورية حتمل يف طياهتا جانبا
أخالقيا كبَتا وعميقا ،ونالحظ أن نيتشو يرى أن كل إنسان يتأمل بعمق وأن أبيقور يعلم بفضل تأدلو الكثَت من
الناس الذكاء واحلكمة ،أي أن األمل العميق ىو الذي جيعل اإلنسان نبيال.1
 أثر الرواقية على الفكر األخالقي الحديث والمعاصر: المسيحية:ال شك أن األخالق الرواقية قد أثرت يف الكثَت من ادلدارس وادلذاىب كما ىو احلال يف ادلسيحية ،وىذا
طبعا يف فكرة السعادة ،حيث كانت ترى ادلسيحية أن السعادة ىي سعادة العامل اآلخر و ال تعترب سعادة يف
العامل اآلخر فقط بل ىي سعادة فردية يف حتقيق خالصة الشخص ،مبعٌت أن الذي يطلب اجلنة أو يتجنب النار
يف العامل اآلخر ىو مطلب شخصي وفردي ،وادلالحظ أن السعادة ادلسيحية مل تصبح رلرد قيمة خلقية خالصة بل
ارتبطت بالكثَت من القيم الدينية أي ارتبطت باالنفعاالت النفسية للنفس ادلؤمنة يف السعي للوصول إىل اخلالص
والنجاة يف العامل اآلخر.2
لقد أثرت الرواقية على فيلون اإلسكندري ،فادلنهج الذي استعملو فيلون يف محل الكتاب ادلقدس يتوافق مع
ادلذاىب الفلسفية اليونانية اليت أثرت فيو وىو منهج معروف يف عهده ومن بعده بفًتة طويلة وىو "التأويل
األمثويل" ،وىذا ادل نهج استخدمو الرواقيون من قبل كما استعملو األفالطونيُت من أجل أن يستخرجوا بعض
 1فردريش نيتشو :ما وراء اخلَت والشر ،ترمجة جيزيال فالورحجار ،دار الفارايب ،بَتوت ،لبنان ،ط ،2223 ،7ص.264
 2مصطفى عبده :فلسفة األخالق ،مرجع سابق ،ص.57
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ادلضامُت الفلسفية من القصص اليت ال توجد فيها فلسفة واليت تروى عن اآلذلة والشعراء القدماء ،ويطبق فيلون
ىذا ادلنهج على الكتاب ادلقدس ولذلك ال صلد أثر للمعٌت احلريف يف تفسَته دتاما ،وادلالحظ أن فيلون كان متأثرا
جدا بالفلسفة اليونانية ،وكان يهتم بالعثور على طريقة من أجل تأويل الوحي اليهودي مبا يتفق مع ما جاء يف
الفلسفة اليونانية لذلك كان على معرفة واسعة.1
 ديكارت:"مل تنقطع الصلة بُت النظريات األخالقية عند اليونان وبُت فالسفة أوروبا احملدثُت ،فإن ديكارت مثال قد ترسم
خطى الرواقية وأقر زينون يف اعتباره أن أمسى اخلَتات ىي شلارسة الفضيلة ،ألن الفضيلة تتوقف على إرادتنا ،وذلذا
فإنو كان يرى أن التغلب على ىوى النفس أمر أسبق من التغلب على احلظ ،وأنو ينبغي على ادلرء بذل جهده يف
تغيَت رغباتو بدال من تغيَت نظام العامل" ،2أي أنو ال يوجد انفصال بُت األخالق اليونانية وبُت فالسفة أوروبا يف
العصر احلديث ،فاألخالق اليونانية تتفق مع ما جاء يف العصر احلديث ،وعليو صلد أن ديكارت سار على نفس
مسار الرواقية ،وأكد زينون أن أفضل اخلَتات ىي الفضيلة اليت تنبثق من إرادة األنسان ومن خالل ىذه اإلرادة
يتغلب على أىواء النفس ،ومن واجب اإلنسان أن يسيطر على رغباتو ويغَتىا أفضل من تغيَت نظام العامل.
كان للرواقية أثر كبَت على ديكارت يف رلال ادلعرفة ،ويظهر ىذا التأثَت يف فكرة الشك ،وصلد أنو يف
اليونان توجد أفكار ومبادئ فطرية يف اإلنسان ،وادلالحظ أن ادلنطق عند اليونانيُت كان يعتمد على االستنباط
والقياس من األول إىل اآلخر ،وىذا ما أحدث مشكلة يف ادلقدمات األوىل ،أي أن ادلقدمات اليت تبدأ منها عملية
استنباط القياس جيب أن تكون كلية ولو يف بعضها ،وال يوجد ىنا منهج يربىن على صحة تلك ادلقدمات الكلية،
وعليو يعتقد الرواقيون أن ىناك مبادئ معينة ظاىرة الصدق بذاهتا ،وىذه ادلبادئ يقول هبا كل الناس ،ومن

 1أرمسًتونغ :مدخل إىل الفلسفة القددية ،مرجع سابق ،ص.272
 2مصطفى حلمي :األخالق بُت الفالسفة وعلماء اإلسالم ،مرجع سابق ،ص.59
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الصحيح أن صلعل ىذه ادلبادئ أساسا الستنباط القياس مثل استخدام األفكار الفطرية نقطة بداية للتعريفات وىذا
ما أخذ بو ديكارت.1
 كانط:لقد أثرت الرواقية على كانط ،وىذا يف فكرة الواجب لذلك يرى كانط أن مجيع الكائنات تسَت وفق
القانون ،أما اإلنسان فهو الكائن الوحيد الذي يتميز مبلكة القدرة على التصرف وفق القوانُت ،وادلالحظ أن
القانون األخالقي ال يفرض نفسو على اإلرادة بل ىو طابع الزامي ال ضغط ،ويتضح يف شكل نظام أخالقي ال
ضرورة طبيعية ،وعليو دييز الواجب اخللقي شللكة اإلنسان اليت ىي شللكة احلرية عن شللكة الطبيعة اليت تعترب شللكة
الضرورة ،وينسب كانط ثالث شليزات إىل الواجب :األوىل أن الواجب قاعدة شاملة ،أي الواجب من أجل
الواجب بدون منفعة أو فائدة ،وادليزة الثانية أن الواجب يطلب لذاتو وليس من أجل حتقيق ادلنفعة أو السعادة ،أما
ادليزة الثالثة ىي أن الواجب كلي وضروري غَت مشروط للفعل حيكمو العقل.2
ويعتقد كانط أنو حينما يصدر الفعل عن الواجب فإن قيمتو اخللقية ال تتوقف على النتائج اليت حيققها ىذا
الفعل ،أو الغايات اليت يسعى إىل بلوغها وإمنا تتوقف ىذه القيمة على القاعدة اليت يعتمد عليها الفاعل أثناء
آدائو ذلذا الواجب ،أي أن القيمة اخللقية لكل فعل من األفعال تكمن أوال وقبل كل شيء يف مبدأ اإلرادة،
واإلرادة اخلَتة ىي من بُت كل األشياء اليت ديكن أن يتصورىا اإلنسان يف ىذا العامل ،أو حىت خارج العامل،
والشيء الوحيد الذي ديكن أن نعتربه خَتا على االطالق دون قيود ىو أنو من الصحيح أن نعترب مواىب الطبيعة
مثل الذكاء وأصالة احلكم وقوة اإلرادة والشجاعة إىل غَت ذلك ،أو نعم احلظ مثل ادلال واجلاه والسلطة مبثابة
خَتات كثَتة واليت نرغب يف الوصول إليها والتمتع هبا ،لكن ىذه ادلواىب والنعم ال ديكن أن تكون خَتات لذاهتا،

 1برتراند رسل :تاريخ الفلسفة الغربية ،مرجع سابق ،ص474
 2مصطفى عبده :فلسفة األخالق ،مرجع سابق ،ص.65-64
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مبعٌت أهنا قد تستعمل يف فعل اخلَت أو فعل الشر ،وىي كلها ال تصبح خَتة إال بالنسبة إىل ذلك ادلقصد الذي
تتمناه إرادتنا من وراء ذلك االستعمال.1
"إن كل ادلفاىيم ،ال بل كل ادلسائل اليت يقًتحها علينا العقل اخلالص ،ال تكمن يف التجربة بل يف العقل ...إن
العقل ىو الذي ولد ،وحده ىذه األفكار يف أحشائو ،وىو ملزم إذا ببيان قيمتها أو بطالهنا " ،2وىنا يظهر تأثَت
الرواقية على كانط يف فكرة العقل الكلي ،وعليو يرجع كانط كل ادلفاىيم إىل العقل ،أي أن العقل ىو الذي يقوم
بتوليد كل األفكار ،والعقل ىو الذي حيكم على صحة أو خطأ األفكار من خالل االلزام.
 اخوان الصفا:لقد امتد أثر الرواقية إىل الفكر اإلسالمي ،حيث تأثر هبا اخوان الصفا من جهة والصوفيون يف اإلسالم من
جهة أخرى وىذا من خالل زلاربة شهوات اجلسم وأىواء النفس ،وادلالحظ أن الرواقية سامهت بشكل كبَت يف
تشكيل سلوك اإلنسان الصويف ادلسلم ،ألن األخالق الرواقية انتهت إىل الزىد فالزىد عندىم حياول أن يوفق بُت
احلياة النفسية واحلياة اجلسدية ،وصلد أن اإلسالم قد أباح للمسلمُت يف حياهتم كل الطيبات من الرزق ،وبالتايل
فالصوفيون قد امتنعوا عن متع الدنيا ،وحاربوا شهوات النفس ورغباهتا.3
نستنتج شلا سبق أن األبيقورية والرواقية تتفقان يف السعي إىل الوصول اذلدوء والسكينة واالستقرار من خالل
التغلب على رغبات النفس ،إال أهنما خيتلفان يف رلال ادلعرفة صلد أن األبيقوريُت يرون يف االحساس مصدر
أساسي للمعرفة عن طريق ادلالمسة ادلادية ،أما الرواقيون فقد أخذوا بنظرية حسية وىم ال يسلمون بادلعرفة ادلباشرة
فيما تنقلو احلواس لنا ،ويف الفلسفة الطبيعية يقر األبيقوريون أن إلو الكون يف راحة دائمة ،أما الرواقيون فَتون أن
ىناك إلو خَت حييط هبذا العامل ويؤمنون بفكرة القدر ،أما بالنسبة إىل الفيزياء يرى األبيقوريُت أن األشياء
كاألشجار وادلنازل تشكلت بالطريقة األوىل ،أما الرواقيون فيعتقدون أن العامل الفيزيائي ما ىو إال خليط تلتقي فيو
1

إبرىيم زكريا :ادلشكلة اخللقية ،مرجع سابق ،ص .768-764

 2جيل دولوز :فلسفة كانط النقدية ،تعريب أسامة احلاج ،ادلؤسسة اجلامعية للدراسات والنشر والتوزيع ،بَتوت ،ط ،7997 ،7ص.8
 3توفيق الطويل :الفلسفة اخللقية نشأهتا وتطورىا ،مرجع سابق ،ص.84
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العناصر مع بعضها البعض ،ويف األخالق صلد أن األخالق األبيقورية تقوم على فكرة اللذة ،أي أن ىدفهم ىو
بلو اللذات اخلالصة ،وىم يرون أن اللذات العقلية كالتأمل ودراسة الفلسفة أفضل من اللذات اجلسمية ألهنا
تقًتن باألمل ،واألساس األخالقي عند الرواقيُت ىو السَت وفق ما دتليو قوانُت الطبيعة وما حيدده العقل ،باإلضافة
إىل ىذا كان لألبيقورية والرواقية أثر كبَت يف الفكر األخالقي القدمي وادلعاصر ،فاألبيقورية كان ذلا أثر على مذىب
ادلنفعة العامة وبالتحديد على جرديي بينتام وتلميذه جون ستيوارت مل يف فكرة اللذة واألمل ،فالسعادة عندىم ىي
نفسها اللذة ،وأيضا أثرت يف ادلاركسية يف فكرة السعادة ،حيث تتحقق السعادة ادلاركسية عن طريق ازالة الفوارق
الطبقية ،باإلضافة إىل ىذا أثر أبيقور يف نيتشو الذي كان يرى أن األخالق يف كل عصر من العصور ال دتثل
حقيقة اإلنسان فهي أقنعة مزيفة ،فأتت األبيقورية لًتفع ضروب التنكر ىذه ،أما الرواقية فقد كان ذلا أثر كبَت على
ادلسيحية وىذا يتجلى يف فكرة السعادة ،حيث ترى ادلسيحية أن السعادة احلقيقية ىي سعادة العامل اآلخر ،وأيضا
فيلون اإلسكندري الذي كان يأول النصوص بالرجوع إىل الفلسفة الرواقية واألفالطونية ،أما ديكارت فتأثر بفكرة
الشك واستعمال األفكار الفطرية نقطة بداية للتعريفات ،وكانط الذي تأثر بفكرة الواجب والعقل ،واخوان الصفا
حيث سامهت األخالق الرواقية يف تشكيل شخصية الصويف ادلسلم.

50

خاتمة

خامتة
خاتمة:
ويف ختام حبثنا نستنتج أن التفكري األخالقي يف العصر اهللنسيت مل يستمد خصوصياتو من األطر النظرية
واملثالية اليت عرفتها األخالق اليونانية مع أفالطون وأرسطو ،بل اجتو مباشرة إىل اإلنسان لينظر إليو نظرة واقعية،
وبذلك حيلل جوانب ضعفو وجوانب قوتو ،وىنا يركز على حتليل الصراع الداخلي الذي يؤدي إىل األمراض وعدم
االتزان ،واالحنرافات األخالقية.
 ف األخالق األبيقورية تقوم على أساس فكرة اللذة ،واللذة القريبة أفضل من اللذة القادمة ،وعليو فاألبيقوريونيفضلون امللذات العقلية كالتأمل مثال على امللذات اجلسمية ألهنا تقتن باألمل ،وقد قسم أبيقور اللذات إىل ثالث
أنواع :طبيعية وضرورية ،طبيعية وغري ضرورية ،غري طبيعية وغري ضرورية.
 أما ا لفضيلة فهي تتحقق عن طريق بلوغ اللذة أي من خالل جتنب اآلالم ،والسعادة تقتن باللذة وليس باملتعالشهوانية ،وعليو فاإلنسان الزاىد ىو الذي ال يعت ف طمطالب ايحياة ،أما الصداقة فهي من ب ن املباث

اهلامة

اليت ركز عليها األبيقوريون ،فعن طريق الصداقة يعيش اإلنسان يف أمان واستقرار.
 أما األخالق الرواقية فهي تقوم على املبدأ الشهري "عش على وفاق مع الطبيعة" ،أي العيش وفق ما متليوقوان ن الطبيعة.
 ومن واجب اإلنسان أن يسري وفق ما يتماثل مع الطبيعة وما حيدده العقل ،أما اإلرادة فيحددىا العقل ،ومتكنايحكيم من السيطرة على خوفو وانفعاالتو ،واخلري ىو الشيء الذي يعود على اإلنسان بالنفع وىو يصدر عن
العقل ،أما الفضيلة فهي اخلري نفسو وىي تصدر عن العقل وعن إرادة اإلنسان ،ويتم بلوغ السعادة عند الرواقي ن
من خالل ضبط النفس والسيطرة على رغباهتا.
 -إن األبيقورية والرواقية يتفقان يف البح

عن السكينة واالستقرار ،إال أهنما خيتلفان يف جمال املعرفة يأخذ

األبيقوري ن يف االثساس مصدر أويل للمعرفة ،أما الرواقي ن فهم ال يقولون باملعرفة املباشرة عن طريق ايحواس.
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خامتة
 وبالنسبة للطبيعة يعتقد األبيقوريون أن آلية العمل يف العامل تتم عشوائيا وىم ال يؤمنون بفكرة القدر ،أماالرواقيون فيؤمنون بفكرة القدر ،ويف جمال الفيزياء يقر األبيقوريون أن األشياء مثل املنازل تشكلت بالطريقة األوىل
وال وجود لعقل مدبر أو منظم ،أما الرواقيون فريون أن العامل الفيزيائي ما ىو إال خليط تتداخل فيو العناصر.
 واألخالق عند األبيقورية تقوم على فكرة اللذة  ،أما األساس يف األخالق الرواقية ىو السري وفق ما يتطابق معالطبيعة وما حيدده العقل.
 أما أثر األبيقورية فقد امتد إىل مذىب املنفعة العامة ،مع بنتام وجون ستيوارت مل وىذا يف فكرة اللذة واألمل،فالسعادة عندىم تتحقق من خالل بلوغ اللذة ،وكان لألبيقورية أثر على املاركسية اليت ترى أنو يتم بلوغ السعادة
من خالل القضاء على الفوارق الطبقية ،ونيتشو الذي كان يرى نفسو أنو أبيقور ويرى أن األخالق األبيقورية
حتمل جانبا أخالقيا كبريا.
 وبالنسبة للرواقية فقد كان هلا أثر كبري على املسيحية يف فكرة السعادة ،ألن املسيحية ترى أن السعادة ىيسعادة العامل اآلخر ،وكان هلا أثر على فيلون اإلسكندري الذي كان يعتمد على الفلسفة الرواقية واألفالطونية يف
تأويل النصوص ،وديكارت الذي كان يستخدم األفكار الفطرية نقطة بداية للتعريفات ،أما كانط فتأثر بفكرة
الواجب والعقل الكلي ،واخوان الصفا الذين تأثروا بالرواقية من خالل الزىد.
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ملخص:
إن أساس األخالق األبيقورية ىو اللذة ،واللذة ىي ىدف اإلنسان وىي ليست مقصورة على اللذة اجلسمية
فقط بل تسموا عليها اللذة العقلية ،واإلنسان ال يسعى إىل اللذة اليت ال تدوم فرتة طويلة بل يعمل على منع األمل وخري
اللذات ىي ىدوء البال وطمأنينة النفس ،وىدوء البال يتحقق من خالل التخلص من الرغبات والشهوات والسيطرة
عليها ،واالعتدال والبساطة يف العيش ،ويتم الوصول إىل الفضيلة والسعادة األبيقورية من خالل بلوغ اللذة وجتنب األمل.
وأساس األخالق الرواقية ىو العيش يف حياة تتطابق مع الطبيعة وما حيدده العقل ،أي أنو من واجب اإلنسان
أن ال يعارض قوانني الطبيعة وما حيدده العقل ،فاخلري واإلرادة عند الرواقية ىو ما يتطابق مع العقل وتتحقق الفضيلة
والسعادة الرواقية من خالل اإلرادة اليت تتماثل مع العقل.

