
  

  

 

 :جمزوءة األخالق

 :السعادة :درسحماور 

  :متثالت السعادة: احملور األول

  :حتصيل السعادة: حملور الثاين

  :السعادة والواجب: احملور الثالث

  :تقدمي

ومبحث االنطولوجيا، ومبحث القيم، ويطرح كل مبحث املعرفة، : ليس خيفى أن الفلسفة تنقسم إىل ثالثة مباحث كربى وهي

  ".السعادة"واحد من هذه املباحث مجلة مفاهيم وإشكاالت، ومن بني مجلة تلكم املفاهيم اليت يطرحها مبحث القيم، نلفي مفهوم 

 فما هي داللة هذا املفهوم؟  

 :الداللة املتداولة

يتباين الناس يف متثلهم للسعادة فمنهم من يرى السعادة يف الصحة، ومنهم من يراها يف املال، ومنهم من يراها يف الصداقة، ومنهم 

، والعلة يف اختالف الناس يف متثلهم …من يراها يف راحة البال، ومنهم من يراها يف تلبية كاملة للرغبات، وحتقيق املتعة يف شىت أشكاهلا 

هو جانب النقص الذي يعاين منه كل إنسان، فالفقري يرى السعادة يف املال، واملريض يرى السعادة يف الصحة، واألعزب يرى للسعادة 

، هذا ويلفت االنتباه يف متثالت الناس للسعادة، أنه يغلب عليها اجلانب املادي الذي يقترن مبا هو إرضاء …السعادة يف الزواج وهكذا 

 . للحواس

 :ويةالداللة اللغ

  :البن منظور" لسان العرب" -  أ

سعد السعد مبعىن اليمن، وهو نقيض النحس، والسعود خالف النحوسة، والسعادة خالف الشقاوة، ": لسان العرب"جاء يف 

: ونقول سعد يسعد سعدا وسعادة فهو سعيد، نقيض شقي واجلمع سعداء، ويشتق من نفس اجلدر ثالثة ألفاظ تشترك يف نفس املعىن وهي

الساعد، والسعدان، والسعد، فلفظ الساعد يدل أوال على ساعد اإلنسان أو الطري أو القبيلة، فساعدا اإلنسان ذراعاه، وساعدا الطائر 

، أما جناحاه، وساعد القبيلة رئيسها، ويدل ثانيا على جمرى املياه، فسعيد املزرعة رها الذي يسقها، ويدل ثالثا على خمرج اللنب يف الناقة

  .السعدان فيدل على نبات ذي شوك من أطيب مراعي اإلبل، وأما لفظ السعد فيدل على الطيب ذي الرائحة الزكية لفظ

 :إن ما ميكن استنتاجه من هذه الدالالت هو

اقتران السعادة باإلرضاء واالرتواء، فالنهر الذي يسقي املزرعة يرويها، ولنب الناقة يروي ويشبع صغريها، ومنبت شوك النخل  �

 . شبع جوع اإلبل، والطيب يشبع النفس برائحته العطرةي

 .الساعدان: اقتراا بالعضوين اللذين يدبران اجلسد، ومها �

 :ومن هنا يكتسب اليمن داللتني

 .تشري إىل ما هو مادي حمسوس، وتتمثل يف اإلرضاء واإلشباع �

يسها وعقلها املدبر لشؤوا واملسري هلا حنو ما هو أفضل تومئ إىل ما هو عقلي، وتتمثل يف التدبري، فعمدة املدينة وساعدها هو رئ �

 . وال ميكن يف هذا السياق تصور سعادة بدون تعاون واجتماع ،هلا

من طبيعة عقلية  ماديبشكل جعلها تنفتح على عنصر ال  داللتهاأن التعريف اللغوي للسعادة قد وسع من  سبقيتضح من كل ما 

  . واجتماعية وسياسية تتعلق بالتفكري والتدبري

 :الداللة الفلسفية

 السعادة 
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 :ميل صليباجل" املعجم الفلسفي" – أ

والفرق بينها وبني اللذة أن السعادة حالة خاصة باإلنسان، وأن رضا النفس ا  ،السعادة هي الرضا التام مبا تناله النفس من اخلري

 يف حني أن ،إذ من شرط السعادة أن تكون ميول النفس كلها راضية مرضية، وأن يكون رضاها مبا حصلت عليه من اخلري تاما ودائما ،تام

وإذا كانت السعادة هي حالة إرضاء وإشباع وارتياح تام ، حالة مشتركة بني اإلنسان واحليوان، وأن رضا النفس ا مؤقت" اللذة"

، وإن كانت هذه أمسى وأدوم ،نه مىت مست إىل مستوى الرضا الروحي ونعيم التأمل والنظر، أصبحت غبطةفإللرغبات يتسم بالثبات، 

، ومنهم من يقول إا يف االستمتاع )أفالطون(وللفالسفة يف حقيقة السعادة آراء خمتلفة فمنهم من يقول إن السعادة هي يف إتباع الفضيلة 

 ،، أما أرسطو فانه يوحد اخلري األعلى والسعادة، وجيعل اللذة شرطا ضروريا للسعادة ال شرطا كافيا)ةالقورينائي(بامللذات احلسية املدرسة 

أما الرواقيون فإم يرجعون السعادة إىل  ،ن كان هو يقيم فروقا بني اللذاتوإوعني األمر يقول به أبيقور الذي اعترب اللذة هي غاية احلياة، 

 .ن كان طريقها حمفوفا باألملوإيف نظرهم غري ممتنعة عن احلكم، السعادة والفعل املوافق للعقل، 

 :أندريه الالند "موسوعة الالند" -  ب

  .السعادة هي حالة رضا تام تستأثر مبجامع الوعي �

  .السعادة هي إرضاء كل امليول وإشباعها �

كما يلوح لنا أن هذا املفهوم ، أن مفهوم السعادة تتداخل فيه دالالت متباينة قاموسية وفلسفية ومتثلية سبقيتبدى لنا من كل ما 

 ،فضال عن أنه يتاخم مجلة من املفاهيم الفلسفية األساسية ،تتقاطع فيه حقول خمتلفة بيولوجية واجتماعية وسياسية وميتافيزيقية وسيكولوجية

  ... واإلرادة كاللذة واألمل والفضيلة واخلري األعلى والعقل والنفس والسياسة والعدالة واخليال والفطرة واحملاكاة والواجب والغري

  :الطرح اإلشكايل

وهذا ما جيعلها غاية لإلنسان يسعى إليها سواء على  ،…إن السعادة هي شعور الفرد بإحساس الفرح، واالرتياح، واللذة 

وقيمة  حسيةوهكذا فللسعادة قيمة  ،الغريزي، أو على مستوى الفكر النظري، أو على مستوى السلوك األخالقي / املستوى احلسي

إضافة إىل  ،نوع املوضوعات اليت حتققهافلسفية تأملية، وقيمة أخالقية تثري عدة قضايا فلسفية متمثلة يف تعدد التمثالت اليت تنسج حوهلا، وت

إا  ،وأخريا ارتباطها بالواجب الذي حيقق السعادة عندما يكون اجتاه الذات واجتاه الغري كذلك ،تعدد الدوافع اليت تدفعنا إىل السعي ورائها

 :قضايا ميكن صياغتها من خالل هذه األسئلة

 ما هي التمثالت اليت مت بناؤها حول السعادة؟ 

 ا نسعى حنو السعادة؟ملاذ 

  ما عالقة السعادة بالواجب؟ 

 :متثالت السعادة: احملور األول

كان مجيع الناس يتفقون على كون السعادة هي ما يبحثون عنه، فهل معىن هذا أم يبحثون عن الشيء نفسه؟ هل تدل  إذا

  السعادة على نفس املعىن عندهم مجيعا أم أن كل واحد منهم يستعملها مبعناه اخلاص ويقصد ا ما قد يسميه غريه نقيضها أي تعاسة؟

متثل العامي، متثل السياسي ومتثل : مييز أرسطو بني ثالث متثالت أساسية للسعادة هي "األخالق إىل نيقوماخوس"يف كتابه 

 ،فبالنسبة للعامي السعادة هي مرادف لالستمتاع املادي الناتج عن حتقيق اللذات احلسية وجتاوز خمتلف أشكال النقص واحلاجة ،الفيلسوف

الذي هو النقص واحلاجة، فإنه خيتلف من فرد آلخر، بل خيتلف لدى نفس  ونظرا لكون هذا املستوى من السعادة يتحدد من خالل نقيضه

الفقري يرى أن السعادة العظمى يف الثروة واليسار، واملريض يرى أا : "الفرد الواحد من زمان آلخر، وهو ما سيعرب عنه ابن مسكويه بقوله

وهكذا كل يتمثل السعادة بناءا على  ،..." يرى أا يف الظفر باملعشوقيف الصحة والسالمة، والذليل يرى أا يف اجلاه والسلطان، واخلليع 

أما بالنسبة للسياسي فالسعادة مرادفة للمجد والتشريفات اليت يناهلا الفرد نتيجة توليه مناصب سامية يف الدولة، ختول ، النقص الذي يعانيه

وينظرون إليه نظرة إجالل وتقدير، خصوصا إذا ما كانت ممارسته لتلك  له ممارسة أكرب قدر ممكن من السلطة على غريه، وجعلهم تابعني له
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وإىل جعل جمتمعهم أكثر تقدما باملقارنة مع جمتمعات  ،السلطة يتم على أفضل حنو ممكن، حبيث تؤدي إىل جعل حيام أكثر أمنا واستقرارا

  .غريهم

الفارايب وابن مسكويه  :مثل ،هو خاطئ يف رأي أرسطو، ويف رأي كل من ساروا على دربه غري أن كل متثل من هذين التمثلني

لك إال كذفالتمثل العامي للسعادة الذي يربطها باالستمتاع املادي واللذة اجلسمية هو خاطئ وما يسميه سعادة هو ليس  ،اخل... وابن باجة

ألفعال وتصرفات اإلنسان جيعل من جهة هذا األخري عبدا خاضعا حملددات غريبة  باالسم، ألن جعل اللذة احلسية واالستمتاع املادي غاية

دي هي عن طبيعته اإلنسانية املتمثل يف كونه عاقل، وجيعله من جهة ثانية غري متميز عن احليوان والبهيمة، ألن اللذة احلسية واالستمتاع املا

ري وراءها إال أن يعمق البعد احليواين فيه، وهو ما يتناقض كليا مع السعادة احلقة وال ميكن للج ،من األمور املشتركة بني اإلنسان واحليوان

كما أن اللذة اجلسمية واالستمتاع املادي . اليت ميثل شرطها األول حسب كل الفالسفة يف ابتعاد اإلنسان أكرب قدر ممكن عن مرتبة احليوان

رد وسائل يف خدمة غايات أخرى غري ذاا، وما كان كذلك ال ميكنه أن يكون من جهة ثالثة وأخرية ليست غايات يف ذاا وإمنا هي جم

فكل ما ... هي من األشياء اليت ختتار لذاا "سعادة، فهذه األخرية كما يقول أرسطو ويردد بعده كل من الفارايب وابن مسكويه وابن باجة 

أما التمثل السياسي للسعادة الذي يربطها باد والتشريفات ". د ذااميكن تصوره إمنا يطلب من أجل ما عداه إال السعادة إذ هي غاية حب

فهو أيضا خاطئ يف رأي أرسطو ومن اتبعه وذلك لسببني رئيسيني أوهلما هو ما ذكرناه قبل قليل أي أن اد والتشريفات ليست بغايات 

ملك " ثانيهما أن اد والتشريفات كما يقول أرسطو . لبائية وال تطلب لذاا وإمنا هي غايات من أجل غايات أخرى من أجلها تط

أي أا ليست أمور شخصية يصل الفرد إىل حيازا بناءا على أفعال حمددة " أللئك الذين يوزعوا أكثر من أن تكون للذين يتقبلوا

ك سلطة أكرب كامللك أو الرئيس أو الشعب نفسه، وإمنا هي أمور متعلقة بقوى خارجية تتمثل يف ذلك الذي ميتل ،خيتارها هو ويقرر إجنازها

يسميه وتبعا لذلك فليس هناك أدىن ضمانة لدوام التمتع ا، بل باإلمكان فقداا يف أية حلظة، وهو ما يتعارض كليا مع السعادة احلقة أو ما 

  ".نزعه عن الفرد الذي هو حاصل عليهشيء شخصي حمض، وال ميكن إال بغاية الصعوبة "أرسطو باخلري األمسى الذي يقول عنه بأنه 

ال تكمن السعادة احلقة إذن يف اللذة اجلسمية والتمتع املادي ألما مشتركان بني اإلنسان واحليوان، وال يف اد والتشريفات 

  ألما معرضان للزوال يف أي حلظة، فأين تكمن إذن؟ كيف يتمثل الفيلسوف السعادة؟

سفة القدامى وبصفة خاصة األرسطيني منهم تكمن يف ما مسوه بالعيشة التأملية العقلية، أي العيشة اليت إن السعادة كما متثلها الفال

يكرس فيها الفرد نفسه ملمارسة التفكري والتأمل يف موجودات هذا العامل بدءا من أخسها وأدناها مرتبة وهي تلك اليت ال توجد إال وهي 

  .ها مرتبة وهي تلك اردة كليا عن املادة واليت ميثل الباري تعاىل منتها مسوها وشرفهاجمسدة يف مادة، وصوال إىل أشرفها وأعال

إن ما جيعل السعادة احلقة تكمن حسب أرسطو وأتباعه يف اللذة العقلية دون سواها من اللذات، ويف ممارسة التأمل والتفكري دون 

عقلية خاصة باإلنسان دون سواه من املوجودات، وتبعا لذلك فإن املمارسة اليت أوهلما أن اللذة ال: أمرين اثنني مها ،غريها من املمارسات

ثانيهما أن هؤالء الفالسفة سيجعلون من ممارسة  ،تؤدي إىل حتصيلها جتعل اإلنسان يتجاوز طبيعته احليوانية ويقترب أكثر من الطبيعة اإلهلية

  .اللذان ميثالن يف اية التحليل جوهر وماهية السعادة سبيال لضمان اخللود واألبديةمراتبه العلم ومن التدرج يف 

رغم القبول الكبري الذي ناله التصور الذي قدمه الفالسفة األرسطيني للسعادة واعتباره من قبل غريهم من الفالسفة التمثل 

القدمي نفسه أو يف العهد احلديث الوحيد الصائب هلا، فإن ذلك مل مينع عدد من الفالسفة من تقدمي متثالت أخرى هلا سواء يف العهد 

كما ينقل  اجلسدواملعاصر، ففي العهد القدمي رفضت ما يعرف جبماعة الرواقيني إقصاء اللذات اجلسمية من أن تكون شرطا للسعادة، ألن 

لم وباألخالق الفاضلة ال وتبعا لذلك فإن السعادة اليت يف النفس واليت تنال بالع ،"هو جزء من اإلنسان وليس جمرد آلة"عنهم ابن مسكويه 

وهو التصور الذي سيصل إىل  ،ميكنها يف رأيهم أن تكون كاملة ما مل تقترن ا سعادة البدن اليت تتمثل يف رأيهم يف انتفاء األمل واملعانات عنه

فمع نيتشه  ،'أالن'عروف ب إميل شارتيي امل فريدريك نيتشه والفيلسوف الفرنسي منتهاه يف العهد املعاصر مع كل من الفيلسوف األملاين

ألن العقل يف رأي هذا الفيلسوف ليس له أدىن امتياز أو شرف  ،ليست اللذات اجلسدية شرط للسعادة فقط وإمنا هي السعادة نفسها

رف وحقائق باملقارنة مع باقي القوى احليوية األخرى يف اإلنسان وبصفة خاصة الغرائز، وما جيعله يبدو كذلك هو فقط أن ما ينتجه من معا

جل البقاء وصراعه من أجل دوام الوجود، وبالنتيجة فإنه ليس هناك أي مربر العتبار اللذات العقلية أكانت مفيدة لإلنسان يف معركته من 

https://motamadris.ma/


أما بالنسبة  ،أشرف من اللذات احلسية كما ذئب على قول ذلك كل الفالسفة السابقني ما دام أساسهما واحد وهو غريزة حفظ البقاء

فليست السعادة شيئا آخر سوى النجاح الذي حيققه الفرد يف أعماله، فكلما تراكمت النجاحات وتوالت االنتصارات ازداد ' نألال'

إحساس الفرد بالسعادة، خصوصا إذا ما كانت األعمال اليت حيقق فيها تلك النجاحات واالنتصارات أعمال حرة، أي أعمال خيتار الفرد 

إجنازها أو االخنراط فيها، وليست مفروضة عليه من اخلارج سواء كان هذا اخلارج أشخاصا ومؤسسات أو  ريتهوحبناءا على إرادته  نفسه

العمل املنظم واالنتصارات تلو االنتصارات، هذه بدون " :اخل، يقول أالن موضحا هذا التصور...كان ظروفا وعوامل اجتماعية واقتصادية

نكون سعداء أثناء الفعل احلر، أي من خالل القاعدة اليت خنضع هلا ومن خالل السلوك املقبول، سواء تعلق  فنحن ،...شك صيغة السعادة 

  ".األمر بلعبة كرة القدم أو بدراسة العلوم

ال ختتلف داللته فقط من فئة اجتماعية إىل أخرى كما اعتقد ذلك الفالسفة  نسيبيتبني من كل ما سبق أن مفهوم السعادة مفهوم 

بل ولدى نفس الفرد من زمن آلخر، فالفرد القوي اإلميان بوجود حياة أخروية يرى السعادة احلقة يف الفوز  آلخرقدامى، وإمنا من فرد ال

كما أن الفرد الواحد نفسه إن كان مريضا  ـباجلنة، بينما يراها من ال يؤمن بذلك يف االستمتاع باخلريات املادية املوجودة يف هذا العامل

غري أن هذه الدالالت يف تباينها تؤكد شيء واحد أساسي وهو أن  ،سعادة يف الصحة وإن كان جائعا رآها يف تناول أطباق فاخرةرأى ال

أي أا حلم " مثل للخيال وليست مثل لعقل"السعادة ال تنفصل عن نقيضها الذي هو النقص واحلاجة وهو ما جيعلها كما يقول كانط 

  .أكثر منه واقع

  :حتصيل السعادة: ايناحملور الث

وإمنا يف حتقيق اللذات  ،إذا كانت السعادة احلقة حسب جل الفالسفة ال تكمن يف حتقيق اللذات احلسية وإشباع متطلبات اجلسد

السعادة وينعم  فما السبيل إىل حتقيق هذه السعادة برأيهم؟ ما الطريق الذي على اإلنسان إتباعه لكي حيقق ،العقلية وإشباع متطلبات الروح

ا؟ وهل هناك طريق واحد يصلح للجميع أم أن هناك طرقا عدة كل منها يصلح لفئة خاصة من الناس؟ وهل ميكن فعال حتقيق لذات 

  العقل والروح دون حتقيق لذات اجلسم والبدن؟

فللجسم  ،داية احلياة السعيدة وغاياااللذة هي ب"متاشيا مع تصورهم للسعادة ذهبت مجاعة الرواقيني بزعامة أبيقور إىل القول بأن 

حسب أنصار هذه اجلماعة نفس األمهية اليت للنفس، إنه كما قلنا سابقا ليس جمرد أداة يف خدمة النفس وإمنا هو جزء من اإلنسان الذي 

ستقرارها، وذلك كما تؤثر متثل النفس جزءه اآلخر، وتبعا لذلك فإن كل أمل أو عناء يصيبه فهو يؤثر بالضرورة على طمأنينة النفس وا

االضطرابات اليت تصيب النفس على راحة اجلسم وسالمته، وبذلك البد كي نضمن السعادة أن نعمل على حتقيق متطلبات كل من النفس 

إن اللذة عندما نقول " :وهو ما يدل عليه مفهوم اللذة نفسه الذي يوضح أبيقور معناه قائال ،واجلسم دون أدىن تفضيل ألحدمها على اآلخر

عدام هي غايتنا القصوى، فإننا ال نعين بذلك اللذات اخلاصة بالفساق أو اللذات املتعلقة باملتعة اجلسدية، بل اللذة اليت نقصدها تتميز بان

كانت، وبناءا على هذا املعىن فإن حتصيل السعادة يف رأي أبيقور ال يقتضي إشباع أي لذة مهما  ،"األمل يف اجلسم واالضطراب يف النفس

وجتنب أي أمل مهما كان، بل من الواجب كي حنصل السعادة أن نتجنب كل لذة ينتج عنها فيما بعد أملا وإزعاجا أو ما شاكلهما، وأن 

نفضل عليها آالما شديدة إذا ما كانت تسمح مكابدا طويال من الفوز بلذة أعظم، وهو ما يعين أن حتصيل السعادة حسب أبيقور يقتضي 

زود بالقدرة على اختاذ القرار احلاسم انطالقا من الفحص الدقيق ملا هو مفيد وما هو ضار ومن املقارنة بينهما، ألن يف كثري من من جهة الت

ويقتضي من جهة ثانية حسن االكتفاء بالذات  ،األحيان قد يبدو أمر ما شرا بينما هو خري، كما قد يبدو أمر ما أنه خري بينما هو شر

فإن أفضل سبيل " انعدام األمل يف اجلسد واالضطراب يف النفس"ش البسيط والقنوع، فما دامت السعادة تكمن يف والتعود على العي

ذا لتحقيقها هو أن نتعود على احلياة البسيطة والقنوعة حىت وإن كنا منتلك الكثري، ألن ذلك جيعلنا ال نتأثر بتقلبات الدهر، أي حىت ما إ

  .الكثري الذي كنا منتلك ال نعاين آالما شديدة وال نفقد سعادتنا انقلب علينا الدهر وفقدنا ذلك

اخل بأن حتصيل السعادة ال يتم إال ...مثل سقراط، أفالطون،الفارايب الفالسفةعلى خالف هذا التصور اعتقد عدد كبري من 

  :باالبتعاد كليا عن متطلبات اجلسد وعن خمتلف رغباته وشهواته، ومربرام يف ذلك هي
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متطلبات اجلسد مشتركة بني اإلنسان واحليوان مما جيعل إتباعها يكرس البعد احليواين يف اإلنسان بدل البعد اإلهلي املتمثل يف  أن �

  .امتالكه للعقل

أن اجلسد ليس سوى أداة يف خدمة الروح، إنه ليس غاية يف ذاته وإمنا فقط وسيلة على النفس أن حتسن استخدامها كي تضمن  �

  .ها، لذا فإن االهتمام به جيب أن ينحصر يف ما يضمن بقاءه وبقائه فقطخالصها وخلود

غري أن هؤالء الفالسفة قد اختلفوا فيما بينهم حول ما الذي جيب القيام به بالضبط لكي حنصل السعادة، فقد ذهبت مجاعة منهم 

، فاإلنسان ال ميكنه أن يصل إىل مرتبة السعداء يف رأي إىل اعتبار االنقطاع للتعبد وممارسة الشعائر الدينية هو السبيل الوحيد للسعادة

احلالج وابن عريب وجالل الدين الرومي وغريهم من املتصوفة إال إذا استطاع التوحد بالذات اإلهلية والتماهي معها، وهو ما ال ميكن أن 

بينما ذهبت مجاعة أخرى منهم إىل اعتبار  ،والغرائزيتحقق إال باإلكثار من التعبد وذكر اهللا واالبتعاد كليا عن كل ما له صلة بالشهوات 

جة االنقطاع ملمارسة العلم واالرتقاء يف مراتبه هو السبيل الوحيد للسعادة، فاإلنسان ال ميكنه أن يصل إىل مرتبة السعداء يف رأي ابن با

العلم الذي يهتم باملعقوالت اردة كليا عن مثال إال إذا وصل إىل أقصى درجات العلم الذي يتمثل عنده يف ما يسميه بعلم العقل أي 

أقصى  إخل...واليت ميثل العلم بالباري تعاىل، بصفاته، بنحو الوجود الذي له" املعقوالت كأحد موجودات العامل" املادة، أو كما يقول

درجاا وأشرفها على اإلطالق، فعرب وصول اإلنسان إىل هذه املرتبة من العلم يصبح موجودا بعقله ال جبسده فيضمن بذلك خلوده الذي 

لكن ملا كان الوصول إىل هذه املرتبة يتطلب توفر الفرد على قدرات عقلية عالية أو ما يسميه ابن باجة بالفطرة  ،هو السعادة القصوى

، فضال عن مساعدة الظروف االجتماعية واالقتصادية على كمال قدراته وفطرته تلك، فإن حتصيل السعادة حسب هذا الفيلسوف الفائقة

لكن  ،ئك الذين وهبتهم الطبيعة فطرة فائقة وساعدهم وضعهم على كمال فطرم تلكأولغري ممكن إال بالنسبة لفئة قليلة من الناس هم 

  وفر فيهم هذه الشروط؟ هل حمكوم عليهم بالتعاسة إىل األبد؟ هل من املستحيل فوزهم باخللود؟ماذا عن أولئك الذين ال تت

حسب ابن باجة نعم، فما دام السبيل الوحيد لتحصيل السعادة يف رأيه هو االرتقاء يف سلم العلوم وما دام إتباع هذا السبيل 

لكن حسب بعض  ،لسعادة موقوف على فئة من الناس دون غريهميقتضي مؤهالت ال تتوفر لدى هؤالء، فالنتيجة هي أن الظفر با

 ،لك ألنه يف رأيهم ليس هناك سبيل وحيد لتحصيل السعادة وإمنا هناك سبال عدةذالفالسفة اآلخرين مثل الفارايب وابن رشد فاألمر خالف 

لى منو واكتمال فطرته تلك فسبيله إىل السعادة كل منها يناسب فئة خاصة من الناس، فمن زودته الطبيعة بفطرة فائقة وساعدته الظروف ع

 هو ما قاله ابن باجة أي ممارسة العلم واالرتقاء يف مراتبه، أما من مل تزوده الطبيعة بتلك الفطرة أو حالت الظروف دون منوها وكماهلا

مكنة عرب االبتعاد عن كل ما هو حيواين فسبيله إىل السعادة هو التزود بالفضائل األخالقية والسمو بوجوده إىل أعلى درجات الكمال امل

  .فيه

إن ما جيمع كل املواقف السابقة هو أا نظرت إىل السعادة على أا غاية نطمح إىل حتقيقها بعد املوت، إا سعادة أخروية 

  آلن؟لكن ماذا عن هذه األخرية؟ هل من املستحيل حتصيلها؟ هل من املستحيل أن نكون سعداء هنا وا ،وليست دنيوية

لقد انقسم الفالسفة على مر التاريخ إىل اجتاهني خمتلفني خبصوص هذه اإلشكالية، األول ينفي كليا إمكانية حتقيق السعادة يف هذه 

ضا اخل، وإمنا ميثله أي... الدنيا، وهو ما ميثله ليس فقط الفالسفة القدامى الذين رأينا بعضهم سابقا مثل أفالطون، أرسطو، الفارايب، ابن باجة

عدد من الفالسفة واملفكرين املعاصرين ومن أبرزهم الفيلسوف شوبنهاور واحمللل النفساين سيغموند فرويد، فحسب شوبنهاور ما جيعلنا 

أي  نستمتع مبا لدينا يف هذه الدنيا ونشعر بسعادة أثناء ذلك هو أشكال الشقاء واحلرمان اليت سبق أن عانيناها وحتتفظ ذاكرتنا بصور عنها،

 قيمة ما نعيشه يف حلظة زمنية ما ال يتحدد إال من خالل مقارنته مبا كنا نعيشه فيما مضى حبيث مىت كان أقل منه اعتربناه شقاء حىت وإنأن 

كما يقول شوبنهاور، ألا ليست " كل سعادة هي سالبة، وليست هلا أية إجيابية"كان ميثل مستوى عال من الرخاء والرفاهية، وبذلك فإن 

سيكون بدون شك إما شرا متجسدا، وإما " غري أن ما يتلو تعويض النقص أو جتاوزه ،اخل... وز للنقص واحلاجة واحلرمان واألملسوى جتا

أي أنه يف اية التحليل ليس هناك " فهذه هي احلقيقة اليت نعثر على أثرها يف هذا العامل وهذه احلياة مللفتورا وانتظارا بدون جدوى، أي 

  .تحصيل السعادة يف هذه الدنيا وأن اإلنسان حمكوم عليه بالشقاءأية إمكانية ل
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فقد دافع هو اآلخر عن استحالة أن يكون  النمساوي سيغموند فرويد، النفسينفس هذا املوقف جنده عند مؤسس التحليل 

إن طاقتنا على السعادة حمدودة أساسا  ...إنه مل يدخل يف خطة اخللق البتة أن يكون اإلنسان سعيدا " :اإلنسان سعيدا يف هذه الدنيا فيقول

فتحقيق السعادة حسب فرويد يقتضي حتقيق هدفني أحدمها  ،"بتكويننا وجبلتنا، وباملقابل فإنه أليسر علينا بكثري أن نتذوق جتربة التعاسة

غري أن ال أحد من  ،التمتع مبلذات عارمةسليب واآلخر إجيايب، األول يتمثل يف جتنب اآلالم وحتاشي احلرمان من الفرح، أما الثاين فيتمثل يف 

فهو يهددنا من جهة جسمنا املكتوب عليه االحنالل  ،هذين اهلدفني قابل للتحقيق، فاألول غري قابل للتحقيق ألن األمل يهددنا من كل ناحية

سعيه إلبادتنا، ويهددنا أيضا من جهة واملرض، ويهددنا من جهة العامل اخلارجي الذي تتوفر لديه قوى كثرية ال تقهر وال تعرف الرمحة يف 

أما بالنسبة للهدف الثاين املتمثل يف حتقيق ملذات عارمة فهو غري قابل  ،عالقاتنا باآلخرين الذين ال يترددون يف تعذيبنا وإصابتنا باألذى

ل تلبية مؤقتة ومباغتة للحاجات اليت للتحقيق أيضا حبكم طبيعتنا ذاا، فتلك امللذات ال تتحقق لنا إال يف شكل ظواهر عارضة، أي يف شك

كل " :لذلك اإلحساس باللذة أن يدوم ويستمر ألنه كما يقول فرويد ذااحبكم طبيعتنا  ميكنوصلت إىل درجة عالية من التوتر، وال 

نستطيع معه أن ننعم مبتعة  لقد جبلنا على حنو ال"، مضيفا" دميومة لوضع يرغب فيه اإلنسان بدافع مبدأ اللذة ال ينجم عنها سوى هناء فاتر

  ".عارمة إال إذا قامت على أساس التضاد والتنافر، أما ثبات األحوال فال يوفر لنا سوى إال اليسري من املتعة

ال ميكن إذن لإلنسان حسب كل من شوبنهاور وفرويد ال جتنب األمل وال حتقيق لذات عارمة دائمة، وبالنتيجة فإنه مستحيل عليه 

  .يف هذه الدنيا أن يكون سعيدا

 الرواقينيخالفا هلذا التصور دافع فالسفة آخرون عن أن السعادة الدنيوية ممكنة، وقد مثله يف الفلسفة القدمية ما يعرف جبماعة 

 اليت ذهبت إىل القول كما رأينا ذلك سابقا، بأنه يكفي لإلنسان التعود على العيش البسيط والقنوع وأن جيعل جسمه ال يتأمل ونفسه ال

أما يف الفلسفة احلديثة  ،وهي أمور برأيهم قابلة للتحقيق على األقل ألغلبية الناس إن مل يكن جلميعهم ،تضطرب كي يشعر بالسعادة

فحسب هيوم ميكن لإلنسان أن يكون سعيدا يف هذه  'أالن'واملعاصرة فقد مثل هذا التصور كل من دافيد هيوم وإميل شارتيي املعروف ب

ىل ذلك برأيه هو أن يعمل على ذيب ذوقه وجعله أكثر رهافة ورقة، ألنه عرب ذلك سيدرك مجالية احلياة وسيستطيع التمتع وسبيله إ الدنيا

وباختصار لرهافة الذوق ورقته نفس األثر الذي لرهافة اإلحساس، إا توسع من دائرة سعادتنا كما توسع من دائرة " :مبا فيه، يقول هيوم

أما الطريقة اليت من خالهلا ميكن للفرد ذيب ذوقه فهي تكمن  ،"تأثرا باألفراح وباألحزان اليت ال يبايل ا باقي الناسشقائنا وجتعلنا أكثر 

رسم  أو موسيقىيف رأي هيوم يف دراسته لألعمال الفنية والتوقف عند خمتلف جتليات اجلمال فيها سواء كانت تلك األعمال شعرا أو 

اعتقد هو اآلخر يف إمكانية حتقيق السعادة يف هذه الدنيا، فقد حدد السبيل إليها يف العمل وفق مبدأ أساسي هو أن الذي ' أالن'أما ، اخل...

نرغب يف أن نكون سعداء وأن نقاوم من أجل ذلك مهما كانت العقبات والتحديات اليت تواجهنا، ألنه مبجرد أن نستسلم ونعترف زميتنا 

فنحن حنكم على أنفسنا بالتعاسة وإىل األبد، ومن هنا فالسبيل إىل حتقيق  ،أالن بأا ددنا من كل صوب اجتاه تلك العوائق اليت يعترف

  .السعادة هنا واآلن حسب أالن هو أن نريدها أوال، وأن نقاوم من أجلها ثانيا

 :السعادة والواجب: احملور الثالث

، أي كائن ال يستقيم وجوده إال داخل جمتمع يتقاسم أفراده املهام "كائن اجتماعي بطبعه"لقد عرف اإلنسان منذ أرسطو بأنه 

واألدوار، غري أن العيش داخل جمتمع يفرض على الفرد بالضرورة اخلضوع لقوانينه وللقيم األخالقية السائدة فيه، أي حيدد له مجلة من 

اللتزام ا والعمل وفقها، فهل يتعارض هذا مع حبث الفرد عن سعادته وجريه حنو حتقيقها؟ هل يشكل االلتزام الواجبات اليت عليه ا

  بالواجبات االجتماعية واألخالقية عائقا أمام سعادة الفرد أم شرطا لتحصيلها؟

تمع وعن اإلكراهات وااللتزامات اليت لقد اعتقد عدد غري قليل من الفالسفة القدامى بأن سعادة الفرد تقتضي منه االبتعاد عن ا

األول يتوقف : يقتضيها العيش فيه، فحسب ما يعرف جبماعة الرواقيني ويف مقدمتهم إبكتيت تنقسم األشياء املوجودة يف العامل إىل صنفني

وقف علينا كاملمتلكات واخلريات والسمعة علينا ويتمثل يف آرائنا وحركاتنا ورغباتنا وميوالتنا وتصوراتنا، أما الثاين فهو األشياء اليت ال تت

أدىن  ومظاهر التشريف، وهو ما يعين أن كل ما يتعلق باتمع واآلخرين ينتمي إىل األشياء اليت ال تتوقف علينا، وتبعا لذلك فإننا ال منتلك

دا يف تغيريها أو يف جعلها حتدث كما سلطة عليها والسبيل الوحيد كي نكون سعداء هو أن نتخذ منها موقف الالمباالة حبيث ال نطمح أب
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وكل من حاول التعلق ا كسبيل لسعادته " تابعة وخاضعة أللف عائق وأللف معترض، وغريبة كليا عنا"نشاء ما دامت كما يقول إبكتيت 

  .وهي بكل تأكيد أمور مناقضة للسعادة ،"سيصطدم ال حمالة بعوائق يف كل مكان، وسيصاب بالعناء وباالضطراب" 

فبالنسبة للمتصوفة حتصيل السعادة ال  ،نفس هذا املوقف جنده عند كل متصوفة اإلسالم، فضال عن بعض فالسفته كابن باجة مثال

اهللا، أو  يتم من خالل االخنراط يف احلياة االجتماعية والقيام بالواجبات اليت تقتضيها، وإمنا من خالل االبتعاد عنها واالنقطاع للعبادة ولذكر

تدبري " وهو نفس املوقف الذي سيذهب إليه ابن باجة يف كتابه ،"قطع عالقة القلب عن الدنيا بالتجايف عن دار الغرور" ل الغزايلكما يقو

مع فارق بسيط وهو أن االبتعاد عن الناس واتمع، وعن مشاغل احلياة الدنيا عامة هو من أجل التعبد بالنسبة للمتصوفة، بينما " املتوحد

كما  باجةميثل بالنسبة البن  مراتبهاع هو من أجل ممارسة العلم بالنسبة البن باجة، ألن االرتقاء يف سلم العلوم والتدرج يف هذا االنقطا

ملن كانت  رأينا ذلك سابقا، أحد أهم السبل املؤدية للسعادة احلقة املتمثلة يف الفوز باخللود وباحلياة األبدية، بل أنه السبيل الوحيد واألوحد

  .ه فائقة وساعده وضعه على كمال فطرته تلكفطرت

ضدا على هذا املوقف دافع جل فالسفة الفترة احلديثة واملعاصرة عن أن سعادة الفرد ال تنال إال باخنراطه يف احلياة االجتماعية 

ل سعادة، ليس فقط فمع كانط أصبح اخلضوع للواجب األخالقي الشرط الضروري لك ،وقيامه بالواجبات اليت يقتضيها ذلك االخنراط

وهذا هو األهم، ألن ما جيب على الفرد فعله هو نفسه ما  أيضاألن الواجب األخالقي أمر مطلق، وقانون يتسم بالكونية والشمولية، وإمنا 

ة أمرها هي يف حقيق' جيب علي'إن عبارة : "يريده، أي أن الواجب ليس نقيضا لإلرادة وإمنا مرادف هلا، يقول كانط موضحا هذا الترادف

فكون اإلنسان حيمل " اليت تصلح لكل كائن عاقل بشرط أن يكون العقل عنده عمليا دون ما عقبات متنعه من ذلك' إنين أريد'هي نفسها 

حسب كانط، جيعل ما متليه إرادته احلرة هو نفسه ما يقتضيه  للمعرفةالعقل، وكون هذا العقل مزود مببادئ قبلية للفعل، كما مببادئ قبلية 

  .لواجب األخالقي، وبالنتيجة فإن هذا األخري شرط للسعادة وليس عائق أمامهاا

فحسب  ،"أالن"املعروف ب' إميل شارتيي'نفس هذا املوقف تقريبا جنده عند عدد من الفالسفة املعاصرون مثل بتراند راسل و 

لك احلب ذقبل أفراد اتمع الذي يعيش فيه، وكان راسل ال ميكن لإلنسان أن يكون سعيدا إال إذا كان حمبوبا من قبل الغري، أي من 

 اسلتلقائيا، أي ليس نتيجة منافع معينة حيققها هلم أو موهبة خاصة جتذم أو سلطة معينة تدفعهم للتقرب إليه وإمنا فقط نتيجة ما يسميه ر

وحماولة توفري هلم جماالت حتقق هلم الشعور الذي يتمثل يف رأي راسل يف حب مالحظتهم وتتبع صفام وأفعاهلم " اهتمامه الودي م"

: فتصرف الفرد اجتاه اآلخرين ذه الطريقة وحده كفيل بأن يضمن له شعورا حقيقيا بالسعادة حسب راسل حيث يقول. بالسرور والفرح

 ،... للرقة املتبادلةفالشخص الذي يكون سلوكه اجتاه اآلخرين من هذا النوع وبصورة طبيعية سوف يكون مصدرا للسعادة ومستقبال "

وهو ما يعين أن السعادة بالنسبة للراسل تتأسس على واجب حسن " ولن حيس باملرارة من اجلحود، ألنه قلما يلقى اجلحود من الناس

لفالسفة معاملة الناس، وواجب االهتمام املرته والربيء عن كل منفعة م وليس على االبتعاد عنهم ومقاطعتهم كما اعتقد ذلك الكثري من ا

  .القدامى

فقد اعتقد هو اآلخر أن الواجب ليس نقيضا للسعادة وإمنا أساس ' أالن'نفس هذا املوقف تقريبا جنده عند الفيلسوف الفرنسي 

وهو الواجب " من الواجب علينا أن نعلم األطفال فن احلياة السعيدة"هلا، بل يذهب أبعد من ذلك فيؤكد أن السعادة نفسها واجب فيقول 

أن ال نتكلم عن تعاستنا لآلخرين بتاتا، سواء احلاضر منها أو "ال ميكنه أن يتحقق إال إذا علمناهم وربيناهم على واجب آخر وهو الذي

ئك الذين أولئك الذين يعيشون، أي أوليريد أن يعيش وال يريد أن ميوت، ويبحث عن "ألن كل واحد من الناس كما يقول أالن " الغائب

وتبعا لذلك فنحن حني نتكلم عن تعاستنا لآلخرين فإن ذلك سيجعلهم ينفرون منا فضال عن " ن ويظهرون سرورهميقولون أم مسرورو

جعلهم حيسون هم بدورهم بنوع من األمل واحلزن، ولذلك فإن حديث الفرد عن تعاسته ال جيين السعادة ال له وال للذين يتحدث إليهم، 

واضح ، "ئعا لو أن كل واحد من الناس انشغل بوضع احلطب يف النار، بدل البكاء على الرمادسوف يكون اتمع را" :'أالن' للذلك يقو

من كل ما سبق أن السعادة وإن كانت مطلب فردي فهي ال ميكنها أن تتحقق إال من خالل حياة اجتماعية حيس فيها الفرد بأنه حمبوب 

  .زما بواجباته خملصا يف أعماله، نزيها يف عالقاته باآلخرينومرغوب فيه، وهو ما ال ميكنه أن يتسىن له إال إذا كان ملت

https://motamadris.ma/

