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 مقدمة
إذا كان معظم مؤرخي الفلسفة يأخذذون مأخذذ التسذليم مذا  ذررط  رسذطو  ذديما      

فلسفة األخذق  عنذد اليونذان ح فحذول صاغ من إعطاء سقراط شرف  نه  ول من 
ال من دراسة الطبيعذة ح فذ ن الفلسفة بذلك إلي وجهة جديدة هي دراسة اإلنسان بد

ن كذذان لذذه  ذذدر عظذذيم مذذن المصذذدا ية  ذذد  يفذذل البذذدايات األخق يذذة  هذذذا الذذر   واا
األولي التي سبقت سقراط بزمن طويل ح  يفل اإلرهاصات األخق يذة التذي  سذهم 
بهذذذا عذذذدد ال بذذذأس بذذذه مذذذن السذذذابقين علذذذ  سذذذقراط م ذذذل هيذذذرا ليطس و نبذذذادو ليس 

صذذحيأ  ن مؤلفذذات هذذؤالء  ذذد ضذذاعت ح ولذذم تتبذذ   وديمقذذريطس والسفسذذطا يين  
منهذذا سذذور شذذذرات صذذفيرة ال تفيذذد فذذي إ امذذة مذذذهص  خق ذذي كامذذل ح وصذذذحيأ 

تشذذذكل هذذذذط  م يضذذذا  ن  حذذذدا مذذذنهم لذذذم يطذذذر  نسذذذقاو  خق يذذذاو متكذذذامقو ومذذذن  ذذذم فلذذذ
بدايذذة حقيقيذذة للنظريذذة األخق يذذة ح  1فذذي ر   طا فذذة كبيذذرة مذذن المذذؤرخين تالبذذدايا

يبق  من الظلم البين تجاهل هذط البدايات تجاهقو تاماو في تاريخ فلسفة ومع ذلك 
األخذذذذق    و نذذذذه يجذذذذص علذذذذ  تذذذذواريخ فلسذذذذفة األخذذذذق   ن تكذذذذون  ك ذذذذر إنصذذذذافاو 
لذذديمقريطس فتذذذكرط ومعذذه ييذذرط كواحذذد مذذن الذذرواد علذذ  األ ذذل لصذذورة ر يسذذية مذذن 

 صور النظرية األخق ية في العالم القديم  
حذذا الحذذالي فذذي هذذذا الفلذذك ح حيذذا يعمذذل علذذ  رصذذد إرهاصذذة مذذن يذذدور الب     

مذذن خذذقل   األخذذق   ذذدمها ديمقذذريطس األبذذدير  ةهذذذط اإلرهاصذذات األوليذذة لفلسذذف
تصورط للسعادة البشرية   لقد اشتهر ديمقريطس بنظريته الذرية  ك ر مذن اشذتهارط 

د جذذذذذاء بتصذذذذذوراته األخق يذذذذذة ريذذذذذم  ن ال انيذذذذذة ال تقذذذذذل عذذذذذن األولذذذذذي  هميذذذذذة   لقذذذذذ
ديمقذذذريطس فذذذي منتصذذذف القذذذرن الخذذذامس   م ليكذذذون حلقذذذة الوصذذذل بذذذين التيذذذار 
األيوني الطبيعي القديم ح وبين الفكر اإلنساني الجديد ح فأب  إال  ن يكون صوتاو 
معبذذذذراو عذذذذن عصذذذذرط هذذذذذا ح ذلذذذذك الذذذذذ  كذذذذان يمذذذذوج بالتيذذذذارات الفكريذذذذة والسياسذذذذية 
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يعيذة ومذيقد الفلسذفة اإلنسذانية المتصارعة ح العصر الذ  شهد وهذن الفلسذفة الطب
علذذ  يذذد السفسذذطا يين وسذذقراط ح  بذذ  إال  ن يجمذذع بذذين الطذذرفين المتقذذابلين فذذي 
فكرط فقدم نظريته الذريذة الماديذة تواصذق مذع القذديم ح وتصذوراته األخق يذة تبشذيراو 
بالجديذذذذد القذذذذادم   وال  دل علذذذذ  هذذذذذط االزدواجيذذذذة الفكريذذذذة مذذذذن  ن  ا مذذذذة عنذذذذاوين 

التي  وردها " ديوجين آليرتوس " والتي تتضمن ستين مؤلفا  ن كان منها  مؤلفاته
و ن مذذن بذذين ال ق ما ذذة شذذذرة التذذي انحذذدرت  2 مانيذذة عنذذاوين لمؤلفذذات  خق يذذة  

إلينا منذه حذوالي مذا تين وعشذرين شذذرة تشذتمل علذ  حكذم وتصذورات  خق يذة    
  3ما يربو عل  ال ل ين  

رات األخق يذذذذة لذذذذدر ديمقذذذذريطس يجذذذذد  مامذذذذه ييذذذذر  ن مذذذذن يتعذذذذر  للتصذذذذو     
عقبذذذذذذات ك ذذذذذذود أ علذذذذذذ  ر سذذذذذذها  ن شذذذذذذذرات ديمقذذذذذذريطس األخق يذذذذذذة تنحذذذذذذدر مذذذذذذن 
مجمذذذوعتين منفصذذذذلتين ح ومعظمهذذذذا ذات طبيعذذذذة تعتمذذذذد علذذذذ  ضذذذذرص األم ذذذذال أ 

شذرة ح في حين وردت ال انية والتي  130األولي وردت لدر ستوباؤس وتتضمن 
ن " األ ذذذذذذذوال الذهبيذذذذذذذة لذذذذذذذديمقراطيس شذذذذذذذذرة فذذذذذذذي مخطوطذذذذذذذة بعنذذذذذذذوا 86تتضذذذذذذذمن 

Democrates  الفيلسوف" وتم نشرها مرتين مرة في القرن السابع عشذر ح ومذرة
وريذذذم ضذذذخامة عذذذدد هذذذذط  4فذذذي القذذذرن التاسذذذع عشذذذر مذذذن مخطذذذوط ييذذذر األول  

الشذذذرات فذذق  مذذل لذذدر البذذاح ين اليذذوم فذذي اكتشذذاف فلسذذفة  خق يذذة نسذذقية فيهذذا   
ات ينطذو  كمذا  ولنذا علذ  مذا هذو   ذرص إلذي الحكذم والسبص  ن معظذم هذذط الشذذر 

والمذذواعظ منذذذه إلذذذي القواعذذذد األخق يذذذة المعياريذذذة   وتتم ذذذل العقبذذذة ال انيذذذة فذذذي  ن 
جزءا ال بأس به من هذط الشذرات ال تزال نسذبتها إلذي ديمقذريطس محذل  خذذ ورد 

   Democratesخاصذذذة تلذذذك التذذذي وردت منسذذذوبة إلذذذي اسذذذم  5بذذذين البذذذاح ين  
قبذذة ال ال ذذة أ  ن ديمقذذريطس فذذي معظذذم مأ وراتذذه هذذذط كذذان يتحذذدا عمذذا هذذو والع

راهن في الحياة ح وليس عما ينبفي  ن تكون عليه الحياة البشرية ح ومن  ذم فذ ن 
ما يقدمه بذلك يخرج عن دا رة فلسفة األخق  المعيارية ح وهذا مذا دفذع " زيللذر " 

مذذن التأمذذل األخق ذذي ييذذذر  إلذذي القذذول بذذأن مذذا  دمذذه ديمقذذريطس هنذذا كذذان نوعذذاو 
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العلمذذي   حقذذا مذذن الممكذذن  ن نذذرر فيذذه ر يذذا متميذذزاو فذذي الحيذذاة يسذذر  عليهذذا فذذي 
جملتهذذا ح ييذذر  ن هذذذا الذذر   ال ي ؤسذذس علذذ  بحذذوا عامذذة منصذذبة علذذ  طبيعذذة 

 6الفعل األخق ي ح وال منفذاو في تصور نسقي للواجبات واألنشطة األخق ية  
هذذذذط العقبذذذات ح حيذذذا سذذذنعمل علذذذ  التفلذذذص علذذذ  سذذذوف نسذذذع  إلذذذي تذذذذليل     

األولذذذي ب يفذذذال تلذذذك الشذذذذرات المتضذذذمنة علذذذ  حكذذذم و م ذذذال دارجذذذة    مذذذا العقبذذذة 
ال انيذذة فسذذوف نتفلذذص عليهذذا بذذالحرع علذذ  االسذذتعانة بالشذذذرات القذذاطع بصذذحة 
نسذذذذبتها إلذذذذي ديمقذذذذريطس عنذذذذد معظذذذذم البذذذذاح ين ح  مذذذذا العقبذذذذة ال ال ذذذذة والقا لذذذذة  ن 

قريطس في السعادة كانت مجرد تصورات وا عية خالية من العنصر تصورات ديم
المعيار  ح فهي صعوبة ال يمكن التفلص عليها فهذط هي األ وال الوحيدة المتاحة 
 مامنا من الفيلسوف ح ولعل إ رارنا بهذط العقبة هو الذ  يجعلنذا ننظذر إلذي عمذل 

 يس تشييدا لها    ديمقريطس عل   نه مجرد إرهاصة فحسص لفلسفة األخق  ول
ال تشذذذكل نسذذذقاو  سومذذذع  ن الشذذذذرات األخق يذذذة المنحذذذدرة إلينذذذا مذذذن ديمقذذذريط     

متكامقو في فلسفة األخق  كما  لنا ح ف ن المتأمل لها يقحظ  ن مسذألة السذعادة 
البشذذرية ح وسذذذبل الوصذذذول إليهذذذا كانذذذت لهذذذا الصذذذدارة فذذذي هذذذذط األ ذذذوال   وتخبرنذذذا 

مقذذريطس  ذذد وضذذع كتابذذا فذذي السذذعادة كذذان عنوانذذه " فذذي المصذذادر القديمذذة  ن دي
و د تم اال تباس منه بتوسع بواسذطة شيشذرون  περί Είθυμίηςرضا النفس " 

فذي   J. Stobaeusوكليمانت السكندر  وسينكا وديوجين آليرتذوس واسذتوبايوس
القرن الخامس الميقد    كما كان له كتذاص خخذر بعنذوان " فذي الحيذاة السذعيدة " 

نذذذه ضذذذار ح وتذذذرجأ " كذذذا للين فريمذذذان "  ن يكذذذون هذذذذا األخيذذذر عنوانذذذاو بذذذديقو ولك
ونحذذذن إذ نتجذذذر  هنذذذا فننسذذذص تصذذذوراو فذذذي السذذذعادة البشذذذرية إلذذذي  7للكتذذذاص األول  

ديمقذذريطس سذذب  بذذه  رسذذطو ح ف ننذذا نعتمذذد فذذي هذذذط الجذذر ة علذذ   ق ذذة مبذذررات أ 
ظريذات األخق يذة اليونانيذة األول  ن مذهص السعادة كان نسقاو موجوداو في كذل الن

كقاعدة عامة ح نجدط لدر سقراط و فقطون و رسطو وييرهم ح فق يمكذن  ن يشذذ 
ديمقذذريطس عذذن هذذذط القاعذذدة ونحذذن نجذذد فذذي شذذذراته تصذذوراو بذذارزاو لهذذا   ال ذذاني أ 
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 ن لدينا مصادر  ديمة في العصر الهللينستي م ل أ سينكا وفلوطارخوس تخبرنا 
 ساألخق ية بطريقة تجعذل مذن الواضذأ  نهذا تقذر  ديمقذريط عن فلسفة ديمقريطس

وشذذهادة كهذذذط  مذذر ال  Eudaemonistعلذذ   نذذه صذذاحص مذذذهص فذذي السذذعادة 
يمكن تجاهله طالما  ن هؤالء المؤرخين في وضع  فضل من ذلك الذ  نحن فيه 
لصذذحة الحكذذم والتقذذدير فذذي هذذذا األمذذر   كمذذا ال توجذذد  دلذذة يمكذذن  ن ت قذذدم ذ كمذذا 

 8جوليا  ناس ذ لسحص الجدارة عن ر   المؤرخين هؤالء   تقول
كذذان ديمقذذريطس المفكذذر األول فيمذذا يؤكذذد "تذذايلور" الذذذ  حذذاول اإلجابذذة علذذ      

السذذؤال الذذذ  سذذوف يفذذدو نقطذذة البذذدء لكذذل المذذذاهص األخق يذذة اليونانيذذة ح وهذذو 
ا المرء في سؤال أ ما هي السعادة ؟  و ما هي الشاكلة التي ينبفي  ن يحيا عليه

وجذذاء التصذذور الذذذ  طرحذذه للسذذعادة اإلنسذذانية تصذذوراو وا عيذذاو إلذذي حذذد  9حياتذذه ؟؟
كبيذذر ح يعتمذذد فذذي األيلذذص علذذ   حذذوال اإلنسذذان كمذذا يعذذي  ح ال كمذذا ينبفذذي  ن 
يحيذذا   ويسذذلم فيذذذه بمذذا فذذذي اإلنسذذان مذذن ضذذذعف وتفيذذر وخذذذوف وطذذي  ح فجذذذاء 

سذلوص الحيذاة الذذ  يقذود مذن تصورط ذ كما سوف نرر ذ نوعا من النصذيحة حذول  
ويبدو  ن ديمقريطس نفسه  د شعر بهذا 10يسلكه إلي السعادة والراحة في حياته  

المعني وهو يقدم نصذا حه هذذط فقذال " عنذدما يمعذن امذرر النظذر فذي هذذط الحكذم 
التي   دمها سوف يفعل الك ير من األشياء الجديرة برجل صالأ ح ويهجر الك ير 

لقد سع  ديمقريطس في تصورط إلي تقذديم إجابذات علذ   11 "من األشياء السي ة 
إشكاليات  ضحت شا عة بعد ذلك في فلسفة األخق  م ل أ ما هي الفايذة العليذا 
لنا في الحياة ؟؟ ما هذو المعيذار الذذ  نعتمذد عليذه فذي اختيذار  و تجنذص األشذياء 

؟؟ مذا  في سلوكنا ؟؟ ما هي طبيعة الخيذر األسذم  الذذ  يسذع  خلفذه كذل البشذر
هذذي الطريقذذة التذذي تقودنذذا إلذذي تحقيذذ  خيرنذذا األسذذم  ؟؟     ووضذذع فذذي إجاباتذذه 
عليهذذا كذذل حكمتذذه وخبرتذذه الحياتيذذة الواسذذعة التذذي اكتسذذبها فذذي جوالتذذه العديذذدة   
 وسوف نعر  لمو ف ديمقريطس من السعادة البشرية من خقل النقاط التالية أ

  سس السعادة –ص   ماهية السعادة                       –  
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 سلوكيات الرجل السعيد -جذ 
 وسوف نعر  لكل واحدة من هذط النقاط بشئ من التفصيل أ

 ماهية السعادة   –أ  
درجذذذذت األجيذذذذال التاليذذذذة علذذذذ  ديمقذذذذريطس علذذذذ  وصذذذذفه بلقذذذذص " الفيلسذذذذوف     

ولعل السبص الذ  دفعها إلذي ذلذك هذو  ن ديمقذريطس  ذد فطذن إلذي  12الضاحك "
ي للوجود اإلنساني ح وعرف مكانة اإلنسان الحقيقية في هذا الكون المعني الحقيق

ح فأخذذذذذ يسذذذذخر مذذذذن تضذذذذارص السذذذذلوك البشذذذذر  ح ومذذذذن يذذذذرور البشذذذذر الفذذذذانين ح 
وتكذذذالبهم علذذذ   شذذذياء هذذذم فذذذي األصذذذل ال يملكونهذذذا ح بذذذل ولذذذيس بمقذذذدورهم حتذذذ  
االحتفذذاظ بهذذا فذذي حذذوزتهم ح ومذذن  ذذم يعيشذذون فذذي تعاسذذة ونكذذد ح فيقضذذون علذذ  

عادتهم بأيديهم ح كلما جدوا في طلص السعادة من وراء هذط األشياء الزا فة كلما س
 فقدوا مساحة  كبر من سعادتهم الحقيقة   

تخبرنا المصادر القديمة  ن ديمقريطس  د وضذع كتابذاو بعنذوان " فذي الفايذة"      
فايذة بد  بح ه في السعادة من خقله م لما بد   رسطو فيما بعد بالبحا عذن ال 13

التي من  جلها ت عا  الحياة   حيا  رر ديمقريطس  ن هناك ياية عليا يرجوهذا 
اإلنسذذان مذذن وراء حياتذذه كلهذذا ح هذذدفاو  علذذ  يسذذتهدفه مذذن وراء كفاحذذه الذذدا م فذذي 
الحيذذاة   وهذذي يايذذة عليذذا ال يمكذذن  ن تفذذدو وسذذيلة لفايذذة  علذذ  منهذذا ح ألنذذه ال 

وسذيلة ح ويحذدد ديمقذريطس هذذط الفايذة توجد ببساطة ياية  عل  منها لتكون لهذا 
ن كان يعرف في  يلذص األحيذان يايتذه العليذا  بأنها السعادة   يير  ن اإلنسان واا
هذط ف نه ك يرا ما يبحا عنها وال يجدها ح والسبص في ر   ديمقريطس  نه يجهل 
الطريقذذة الصذذحيحة التذذي توصذذل إليهذذا ح والجهذذل بمذذا هذذو األفضذذل هذذو سذذبص هذذذا 

ا تسأل ديمقريطس عما تكون عليه ماهية هذط السعادة بوصفها ياية الفشل   وهن
 البشرية العليا ؟ وما هي الطريقة اآلمنة التي تقودنا إليها ؟؟

يقرر ديمقريطس  ن البشذر  صذناف عذدة ح و ن اإلنسذان ال يعذي  فذي حياتذه     
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كحيذذوان داخذذل  طيذذع ح بذذل يتميذذز بالعقذذل ح ويعذذرف  ن السذذعادة يايتذذه ح ويذذدرك 
مصذذذذلحة نفسذذذذه ح ومذذذذن  ذذذذم يسذذذذع  ألن يكذذذذون سذذذذعيدا ح فالسذذذذعادة خاصذذذذية مذذذذن 
خصا ع النفس اإلنسانية ح وألن اإلنسان حيوان عا ل فهو مس ول عن تحقيقها 

ولذذم يكذذن هذذذا الهذذدف األعلذذ  واضذذحا  مذذام اإلنسذذان منذذذ البدايذذة ح بذذل انشذذفل 14 
مذذر الذذذ  لذذم اإلنسذذان لو ذذت طويذذل بمشذذكلة البقذذاء وتذذأمين ضذذروريات الحيذذاة ح األ

يترك له و تاو ليسذع  فيذه وراء الراحذة    مذا عنذدما نجذأ فذي تذوفير هذذط الحاجذات 
بكميذذذات وفيذذذرة بذذذد  يتكذذذون لديذذذه مفهذذذوم جديذذذد عذذذن الوجذذذود البشذذذر  ح مفهذذذوم نقذذذل 
الهذذدف الذذذ  يسذذع  وراءط مذذن مجذذرد الحفذذاظ علذذ  الحيذذاة بوصذذفها كذذذلك ح إلذذي 

وسذذيلة فقذذط تقذذود إليذذه ح وهذذو السذذعادة  بلذذوغ شذذيء خخذذر لذذيس البقذذاء فذذي الحيذذاة إال
 15البشرية  

حذذذذذدد ديمقذذذذذريطس جذذذذذوهر السذذذذذعادة البشذذذذذرية بأنذذذذذه يتم ذذذذذل فذذذذذي " االبتهذذذذذاج "     
Euthumia  " حيا ذكر ديوجين آليرتوس  نه يؤكد عل   ن الفايذة العليذا هذي

ويذذذذذرو  كليمانذذذذت السذذذذكندر  ذلذذذذذك  يضذذذذا بقولذذذذه " يعلذذذذذم 16الرضذذذذا"  و االبتهذذذذاج  
يضا  ن هناك ياية ح حيا يقول ديمقذريطس فذي كتابذه " فذي الفايذة" األبديريون  

كمذذا ذكذذذر المؤرخذذون  يضذذذا  نذذه  طلذذذ  علذذ  هذذذذط الفايذذة عذذذدة  17 نهذذا االبتهذذذاج  "
 سماء  خرر كلها تقود إلي نفس المعن  م ل أ " العذي  السذعيد " و " األتراكسذيا 

اطذذة الجذذأ  " " ح و " التحذذرر مذذن االضذذطراص " و ذذال شيشذذرون  نذذه  سذذماها "رب
Athambia  ن كنا ال نعلم عل  وجه و ال استوبايوس  نها لديه " التواف  "   واا

التأكيذذذد عمذذذا إذا كذذذان ديمقذذذريطس  ذذذد اسذذذتخدم هذذذذط الكلمذذذات علذذذ   نهذذذا مسذذذاوية 
كمذذا لسذذنا نعلذذم إن كذذان هذذذا  18للسذذعادة مسذذاواة تامذذة  م  نهذذا مجذذرد صذذفات لهذذا  

بع  ذ علذ   نذه لذم يكذن لذد  ديمقذريطس التعدد في األسماء يذدل ذ كمذا يذذهص الذ
مصطلأ واحد  ابت يصف الفاية العليا  م ال   ونحن نذرجأ مذن جانبذا  ن  تبذار 
ديمقريطس المتأخرين هم الذين اختذاروا هذذط المصذطلحات وفقذا للجانذص الذذ  ود 

فذق تكمذن السذعادة لديذه إذن " 19كل واحد منهم التأكيد عليه فذي تصذور األسذتاذ  
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لماشذذذية ح وال  كذذذداس الذذذذهص ح بذذذل الذذذنفس هذذذي منبذذذع عبقريذذذة المذذذرء فذذذي  طعذذذان ا
ويقول  يضذا " مذن ال يسذتطيع  ن يقذاوم المذال فلذن يصذبأ  20الخيرة  و الفاسدة  "

اإلنسان عندط هو الذ  يشذيد سذعادته بنفسذه مذن  Fr.50عادالو عل  اإلطق   " 
يس فذي امذتقك خقل نفسه ح السعادة هي إحساس باطني بالراحة واالبتهاج ح ولذ

األشذذياء الماديذذة   كمذذا ال تكمذذن السذذعادة عنذذد ديمقذذريطس فذذي اللذذذة الحسذذية   لقذذد 
حذذر ديمقذذريطس  ك ذذر مذذن مذذرة مذذن الخطذذأ فذذي فهذذم كقمذذه و خذذذط علذذ   نذذه دعذذوة 

 Fr.4فذريم  نذه ينذاد  بذأن اللذذة واأللذم همذا المحذددان للسذعادة 21فجة إلي اللذذة  
سذذذقراط فيمذذذا بعذذذد مذذذن ضذذذرورة  ن يضذذذع  كمذذذا  نذذذه يشذذذارك فيمذذذا سذذذوف يقذذذول بذذذه

اإلنسذذذان حسذذذاباو لذذذذياو لكذذذل األفعذذذال التذذذي تعذذذر   مامذذذه فذذذي الحيذذذاة ويختذذذار منهذذذا 
األك ذذر لذذذة ح ويتجنذذص األك ذذر  لمذذاو ح حيذذا يقذذول " إن  عظذذم شذذئ هذذو  ن يقضذذي 
اإلنسان حياته مستمتعا بأ ص  درجة ممكنة مذن السذرور و  ذل درجذة ممكنذة مذن 

Fr.189االضطراص  "
ريذم ذلذك يحذذرنا بشذدة مذن  خذذ كقمذه علذ  إنذه دعذوة  22

إلذذي اللذذذة الحسذذية ح حيذذا يخذذتم هذذذط الشذذذرة بقولذذه " ولكذذن لذذن يتحقذذ  هذذذا إال إذا 
ابتعد البشر عن طلص لذاتهم في األشياء المادية الفانية  " ويذرف  هذذط المسذاواة 

أ  ن لذذذذات  بذذين السذذعادة واللذذذذة الحسذذية ألك ذذذر مذذن ضذذذرر ينشذذأ عذذذن اللذذذة    والو 
الحذذذس عنذذذدط ليسذذذت سذذذور لذذذذات ضذذذ يلة الدرجذذذة تمامذذذا م لمذذذا تكذذذون اإلحساسذذذات 
بالقيذذاس إلذذي المعرفذذة اليقينيذذة ح حيذذا يقذذرر فذذي نبذذرة عذذداء لنسذذبية بروتذذاجوراس 
معاصذذرط ومواطنذذه " بينمذذا يختلذذف الشذذئ السذذار بذذاختقف البشذذر ح نجذذد  ن الخيذذر 

يذاو أ  ن لذذات الحذس ال تذدوم إال  ان fr.69والصحيأ واحد لذدر البشذر جميعذا  " 
لفترة شديدة القصر في نهر الحياة  م تتحول إلي نقيضها ح فيعقبهذا األلذم حتمذا ح 
" فذذذق يتحصذذذل  ول ذذذك الذذذذين يقصذذذرون مذذذتعهم علذذذ  المعذذذدة ذ متجذذذاوزين حبذذذل 
االعتدال إال علذ  متذع سذريعة و صذيرة ذ فقذط عنذد لحظذة األكذل  و الشذرص ح فذي 

إن الشيء الوحيذد الذذ  ينبفذي  ن تكذون علذ  يقذين  23يعة  "حين ت عقص بآالم فظ
منه ذ في ر   ديمقريطس ذ  نك عنذدما تمتنذع عذن طلذص لذذتك فذي األشذياء الفانيذة 
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والمبذد  الذذ  يبفذي  ن يقودنذا فذي  Fr.189فسوف تنتصر هنذا اللذذة علذ  األلذم  
 ذذاو أ  ن  ال 24بذذق شذذك   يكذذل ذلذذك هذذو " االتسذذا  والتنذذايم " وهذذو مبذذد  في ذذايور 

اللذذة  مذر ذاتذي يختلذف مذن إنسذان إلذي خخذر ح فذي حذين  ن السذعادة وهذي يايتنذذا 
العليذذا التذذي نسذذع  وراءهذذا جميعذذا فذذق يمكذذن  ن يذذركن إلذذي نذذزور فذذرد  لتقريرهذذا ح 
ففايتنذذا العليذذا  مذذر موضذذوعي ح ويجذذص  ن يتفذذ  كذذل امذذرر علذذ   ن لديذذه مبذذذررا 

رو  حتما  ن تكون السعادة حالة مذن رابعاو أ ريم  نه من المف 25للسعي وراءط  
الهذذذدوء النفسذذذي الذذذدا م نجذذذد  ن اللذذذذة علذذذ  العكذذذس مذذذن ذلذذذك تمامذذذا ح وذلذذذك ألن 
الريبذذة فذذي األشذذياء الماديذذة دا مذذا مذذا تتجذذدد نحذذو نفذذس األشذذياء بشذذكل ال ينقطذذع 

فذذذ ذا كانذذذت السذذذعادة ال تكمذذذن فذذذي متعذذذة  26مهمذذذا تذذذم االسذذذتمتار وهكذذذذا دواليذذذك  
لماديذذذة ح وال فذذذي جنذذذي اللذذذذات الحسذذذية ح فمذذذا هذذذو " االبتهذذذاج " امذذذتقك ال ذذذروات ا

 الذ   صدط ديمقريطس وجعله مساوياو للسعادة ؟؟
يخبرنا " جومبرتس "  ن ديمقريطس يبد  كتابذه " فذي رضذا الذنفس " بوصذف      

للوضذع الك يذص أليلبيذة الجذذنس البشذر  القلقذة دا مذا ح والمنكبذذة دا مذا علذ  بحذذا 
فذذي األشذذياء الفانيذذة ح متمسذذكة اآلن بشذذئ ح وبذذأخر يذذدا دون  عب ذذي عذذن السذذعادة

الوصذذول إلذذي الرضذذي والشذذبع الذذدا م ح وبذذدا لذذه  ن  سذذباص هذذذط التعاسذذة الر يسذذية 
ييذذذاص االعتذذذدال فذذذي الريبذذذات ح وتعذذذد  الحذذذدود الواجذذذص االلتذذذزام بهذذذا ح والتذذذوتر 

د مذذذا  ذذذم انطلذذذ  يحذذذد27الناشذذذئ مذذذن  ضذذذاء الخرافذذذة علذذذ  سذذذقم اإلنسذذذان العقلذذذي  
يقصذذدط باالبتهذذاج  ذذا قو ذ كمذذا يذذرو  ديذذوجين آليرتذذوس ذ إنذذه " حالذذة مذذن الهذذدوء 
 28النفسي ح تحيا النفس فيها ييذر منزعجذة بخذوف  و وهذم  و    انفعذال خخذر  "

فمذذذن يريذذذذد  ن يحيذذذذا سذذذذعيدا عليذذذذه  ن ينمذذذي فكذذذذرط ويحذذذذرر نفسذذذذه مذذذذن االنفعذذذذاالت 
ة العقليذذذة التذذذي فذذذي متنذذذاول والخرافذذذات والمخذذذاوف   ويبحذذذا بالتأمذذذل عذذذن السذذذعاد

الحياة البشذرية وتتم ذل فذي سذقم الذنفس وهذدوءها البذاطني   فذ ذا حذرع اإلنسذان 
عل  الحياة بهذذط الشذاكلة فسذوف يحقذ  سذقمة البذدن ة الصذحة  وهذدوء الذنفس ة 
االبتهذذذاج  ولذذذن يوجذذذد هذذذذا إال فذذذي خيذذذرات الذذذنفس وحذذذدها " إن ذلذذذك الذذذذ  يختذذذار 
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مذذا هذذو  ك ذذر  دسذذية ح فذذي حذذين  ن مذذن يختذذار خيذذرات خيذذرات الذذنفس إنمذذا يختذذار 
و ذذد اعتمذذد ديذذوجين فذذي روايتذذه هذذذط  Fr. 37الجسذذم ف نمذذا يختذذار مذذا هذذو فذذاني  "

علذذ   ذذولين لذذديمقريطس فيمذذا يبذذدو همذذا " يميذذل الرجذذل السذذعيد دا مذذا إلذذي األفعذذال 
العادلذذة فذذي نومذذه وفذذي يقظتذذه فيضذذحي شذذجاعاو ييذذر مبذذال بشذذئ  " و  ولذذه " إنذذه 

األفضذذل للفذذرد  ن يقذذود حياتذذه نحذذو األسذذعد مذذع   ذذل مشذذقة ممكنذذة ح ويتحقذذ  مذذن 
 29هذا عندما ال يقيم ملذاته عل  األشياء الفانية  "

ييذذذر  ن اإلنسذذذان لذذذن يتحصذذذل علذذذ  حالذذذة االبتهذذذاج النفسذذذي هذذذذط مذذذن خذذذقل    
عملية تجنص المتع الحسية وحدها ح وال مذن خذقل العذزوف عذن امذتقك األشذياء 

قط ح بل و يضا من خقل التحرر من المخاوف التي تقيد العقل البشر  المادية ف
عذذن انطق ذذه ح وتسذذبص لذذه شذذقاءو عظيمذذاو أ م ذذل الخذذوف مذذن المذذوت ومذذن الو ذذا ع 
الطبيعيذذة ومذذن اآللهذذة ح فمذذ ق خذذوف اإلنسذذان مذذن المذذوت وممذذا يعقبذذه مذذن حيذذاة 

لتهذذا ح وهذذو ييذذر  خرويذذة ح يذذدفع اإلنسذذان إلذذي التعلذذ  بالحيذذاة ح والريبذذة فذذي إطا
مذذدرك  نذذه لذذو طالذذت شذذيخوخته عذذن الحذذد لفذذدت الحيذذاة كلهذذا عذذذاص فذذي عذذذاص ح 
الموت  فضل منها بك ير   ور   ديمقريطس  ن الطري  الوحيذد للتحذرر مذن هذذط 
المخذذذاوف هذذذو معرفذذذة الخيذذذذر وتوجيذذذه اإلرادة إلذذذي سذذذذلك طريقذذذه ح وهذذذذط المعرفذذذذة 

علذ  اإلنسذان  30مذا يجذص عملذه"  المصحوبة باإلرادة هي ما يسميه ديمقريطس "
الذذذ  يبفذذي السذذعادة الحقيقذذة  ن يتحاشذذ  االنفعذذال بذذأ  مذذؤ ر خذذارجي يفيذذر مذذن 
صذذذفا ه النفسذذذي   حقذذذا مذذذن الصذذذعص إبعذذذاد اإلحساسذذذات المختلفذذذة عذذذن االتصذذذال 
بعقذل اإلنسذذان ح ولكذن علذذ  اإلنسذان  ن يتحاشذذ   ذدر االمكذذان      لذ  محتمذذل 

ذهني شي ا بذالطبع عذن القلذ  علذ  األشذياء الماديذة من    نور   وال يقل القل  ال
  31في التنفيع عل  سعادة اإلنسان  

كانذذذذذذت السذذذذذذعادة عنذذذذذذد ديمقذذذذذذريطس خاصذذذذذذية للذذذذذذنفس وهذذذذذذو فذذذذذذي هذذذذذذذا يبشذذذذذذر     
وذلذذك ألن وظيفذذة الذذنفس  ن تصذذوغ  سذذلوباو سذذليماو للعذذي  ح وعلذذ   32بذذأفقطون 

هذذذط الحيذذاة   لذذذلك اإلنسذذان  ن يعتمذذد علذذ  نفسذذه وحذذدها فذذي تشذذييد سذذعادته فذذي 
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نظر ديمقريطس إلي النفس عل   نها الحارس الحامي لإلنسذان فذي كذل شذ ونه ح 
لقذد كانذت الذنفس لديذه 33ألنها تختار االختيار الصحيأ بناءو عل  معرفة بالخير  

ولذذذيس الجسذذذم العضذذذو المسذذذ ول عذذذن سذذذلوك اإلنسذذذان ح ألنهذذذا التذذذي تحركذذذه ح وال 
بل عل  العكس الذذ  يذقم علذ  مذا ي سذم  تتعر  لإلفساد بسبص ملذات الجسم 

بالتجذذاوزات البدنيذذة هذذي الذذنفس " ألن مذذا يذذدمر الجسذذم ويفسذذدط هذذو ظذذقم الذذنفس 
" ومذذذن  ذذذم يجذذذص  ن يقذذذيم النذذاس وزنذذذاو للذذذنفس  عظذذذم ممذذذا  Fr.159وشذذهوانيتها  "

للجسذذم ح ألن كمذذال الذذنفس يصذذلأ فسذذاد الجسذذم ح فذذي حذذين  ن  ذذوة الجسذذد بذذدون 
ولهذا السذبص فذ ن ديمقذريطس   Fr.187س  فضل  يد  نملة  "تعقل ال تجعل النف

ينصأ الناس م لما سوف يفعل سقراط بأن يعنوا بأنفسهم ح ألنها العنصر الوحيد 
وال ينبفذي  ن يعتمذد اإلنسذان فذي  34فينا القادر علذ  اكتسذاص الحكمذة والفضذيلة  

هذذذا تشذذذييد سذذذعادته علذذذ  ضذذذربات الحذذذظ ح " فلذذذيس الحذذذظ سذذذور " شذذذماعة" اخترع
كما ال ينتظر إنعام اآللهة عليه بهذا ح إذ ينكذر  Fr. 119البشر لتفطية جهلهم  "

ديمقريطس ببساطة وجود عنايذة إلهيذة  صذق فذي الكذون ح ويذذهص إلذي مذا سذوف 
يذذذرددط  بيقذذذور فيمذذذا بعذذذد مذذذن  ن البشذذذر  ذذذد اخترعذذذوا اآللهذذذة لخذذذوفهم مذذذن الظذذذواهر 

ودة فلذذيس لهذذا دور فذذي شذذ ون وحتذذ  لذذو كانذذت اآللهذذة موجذذ 35األرضذذية والفلكيذذة  
وال يجذص  ن يذركن اإلنسذان 36العالم ح وال يجص  ن ندعوها لتنعم علينا بالسذعادة  

فذي الذدنيا ألنذذه ال  ئإلذي سذعادة يتو ذذع  ن يعيشذها فذي اآلخذذرة فيرضذ  بحالذه السذذي
وجود للخلود عند ديمقريطس ح وكل شذئ مصذيرط الفنذاء   ال توجذد فرصذة متاحذة 

هذذذط الحيذذاة ح فليسذذع  إلذذي ايتذذراف سذذعادته منهذذا بأ صذذ  مذذا  مذذام اإلنسذذان سذذور 
في امكانه   فأحم  من يعتقد في الخلود  و الحياة األخروية ح و عظم منذه حمقذا 
مذذن يخذذاف مذذن المذذوت   يقذذول " إنهذذم لحمقذذ   ول ذذك الذذذين ريذذم كذذراهيتهم للحيذذاة 

م هذذط واهيذة يتمنون  ن يعمروا في الحياة إلي األبد خوفا من المجهول " فمخاوفه
لقذد كذان 37ح إن من يعي  تحت ضذفط القلذ  لذن يصذل إلذي سذكينة الذنفس  بذدا  

العقذاص األخذذرو  لديذذه ذ كمذذا يقذذول ليوكريتيذوس ذ محذذ  خرافذذة ختيذذة مذذن خذذوف 



 تصور ديمقريطس للسعادة البشريةالدراسة الثانية : 

 59 

اإلنسان ح في حين  ن جهنم اإلنسان الحقيقذة  ا مذة داخلذه هذو نفسذه وليسذت فذي 
 38اآلخرة  
ن كان  د  ن     كر اعتماد السعادة عل  اللذة ف نه ال ينكر يير  ن ديمقريطس واا

 ن تكون اللذة  مرة من  مار السعادة ح و ن الشر ليس  مرة للذة بوصفها كذذلك ح 
بذذل يوجذذد نتيجذذة لفشذذل الذذنفس فذذي  ن تشذذيد لذذذاتها نموذجذذا  نبذذل مذذن ذلذذك    مذذن 
ديمقريطس  ن النفس لديها القدرة عل  تجاوز حذدود اللذذة ح وفذي ذلذك سذعادتها ح 

عنذذذدما تخفذذذ  فذذذي اسذذذتعمال  ذذذدرتها هذذذذط ح سذذذوف تنهمذذذك فذذذي ملذذذذات الذذذبطن ح و 
فتطلص ما  ك ر من المسذمو  لهذا ممذا يكلذف اإلنسذان ياليذا وهذو سذعادته الحقيقذة 

ويترتذذص علذذ  ذلذذك  ن السذذعادة عنذذد ديمقذذريطس ترتكذذز علذذ  مذذا نكذذون نحذذن  39 
فذي حياتذك   عليه ح وعل  ما نصنعه نحن بأنفسنا   ت لتمس السذعادة فذي نفسذك و 

إن ما يسم  بالسعادة ليس سور المفهوم الدارج للحيذاة الناجحذة ح وال ت متلذك هذذط 
نمذذذا باألفعذذذال التذذذي تفعلهذذذا  نذذذت نفسذذذك بمذذذا تملكذذذه    الحيذذذاة بذذذامتقك األشذذذياء ح واا

إن القيمذة التذي تم لهذا 40ويعتمد هذا بدورط علذ  نذور الشذخع الذذ  تكذون عليذه  
لذذذ  مذذذدر اسذذذتعمالك لهذذذا " فاألشذذذياء تتحذذذول مذذذن األشذذذياء الخارجيذذذة لذذذك تعتمذذذد ع

الخير إلي الشر عند البشر عندما يعجزون عن توجيهها توجيهاو سديداو ح كما من 
الممكن استخدام األشياء الحسنة للتحصن من األشياء السي ة عندما يريص المذرء 
ذلك  "  ما الشذرة السذابقة علذ  ذلذك فتقذرر  ننذا نحصذل مذن األشذياء نفسذها علذ  
الخير والشر كل ما في األمر  ن المسألة تتو ذف علذ  الطريقذة التذي بهذا نتعامذل 
معها   يجص  ن نستعمل طريقة ذكية في التعامل معها ذ طريقة تشبه المهارة فذي 

وهذي فكذرة رددهذا 41السباحة ح تلك المهارة التي تجعذل المذرء طيعذا ولذيس صذلبا  "
  وتيديموس "   فقطون بك رة فيما بعد في " القوانين" و "

تتم ل السعادة في الرضا  و " االبتهاج" إنها عملية استمتار هذادر بالحيذاة       
ويبدو من ذلك  ن ديمقريطس  خذ مأخذ البداهذة فذي تصذورط للسذعادة هذذا تصذورط 
الذر  للنفس باعتبارها جوهراو مادياو ذرياو  ا م في الجسم وتتبع ر معه عنذد المذوت 
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بذذذين امذذذتقك حالذذذة االبتهذذذاج السذذذعيد وبذذذين امذذذتقك المذذذرء فهنذذذاك عق ذذذة إذن  42 
لذرات نفسه في حالة توازن ديناميكي ح فما يحول بذين الذنفس وبذين ابتهاجهذا هذو 
الحركات العنيفة بين مساحات واسعة للذرات المؤلفة للذنفس ح وهذذا مذا عبذر عنذه 

ة االبتهذاج ديمقريطس نفسه بقوله " إن المتع المعتدلة  مور ضرورية لتحقيذ  حالذ
ح وذلذذذك ألن اإلفذذذراط  و التخفيذذذف مذذذن المتعذذذة يسذذذبص تفيذذذراو وحركذذذات سذذذريعة فذذذي 
الذذنفس ح والذذذرات التذذي تتحذذرك فذذي مسذذاحات واسذذعة ال تكذذون مسذذتقرة وال هاد ذذة ح 
ومن الصذعص  ن تكذون اللفذة المسذتعملة هنذا ذ كمذا يقذول ج ذرر ذ لفذة اسذتعارية ح 

ل حتمذا ح وهذو ر   كذان لذه صذداط فذي فتبع ر ذرات النفس  مر مضر بسقم العقذ
الطذذص المعاصذذر لذذديمقريطس ح ويؤكذذد هذذذا علذذ   ن ديمقذذريطس وهذذو يكتذذص عذذن 
 43السذذلوك ح وعذذن يايذذات الحيذذاة لذذم يذذنس علذذ  اإلطذذق  نزعتذذه الماديذذة الكونيذذة  

ذا كذان هنذاك مذن ينكذر وجذود    محاولذة مذن جانذص ديمقذريطس إل امذة صذورة  واا
ح ف ننذا نذراط ر يذاو متطرفذاو   فمذذن  44في ذر  طبيعذيالرجذل السذعيد علذ   سذاس فلسذ

المؤكذذد فذذي ر   ك يذذر مذذن المذذؤرخين  يضذذا  ن التصذذورات األخق يذذة متطابقذذة مذذع 
التصذذورات الطبيعيذذة لديذذه ح و ن صذذورة الرجذذل السذذعيد  ذذد   يمذذت علذذ   جذذزاء مذذن 

و د  حس كتاص السير القدام  من اليونان  45مذهص ديمقريطس لم تصلنا اليوم  
هذذذذط العق ذذذة الو يقذذذة فاسذذذتعملوا مرادفذذذات لقبتهذذذاج تذذذوحي بذذذذلك   حيذذذا اليونذذذان ب

استعمل "استوبايوس " كلمة " انعدام القل  " واستعمل " ديوجين آليرتذوس " كلمذة 
  46" مذذذذذزاج هذذذذذذادر مسذذذذذتقر " و شيشذذذذذذرون اسذذذذذتعمل كلمذذذذذذة " الهذذذذذدوء والسذذذذذذكينة " 

مؤديذذذذاو  وخقصذذذذة ر   ديمقذذذذريطس هنذذذذا هذذذذو  نذذذذه إذا كذذذذان الجسذذذذم يحيذذذذا صذذذذحيحاو 
لوظا فه الطبيعية عندما يتألف مذن ذرات متماسذكة مسذتقرة ح كذذلك الذنفس ينبفذي 
 ن تحذذافظ علذذ  ذراتهذذا فذذي نظذذام مما ذذل ح وبذذدون ذلذذك تعجذذز تمامذذا عذذن تحقيذذ  

ويشذذذير ادوارد زيللذذذر إلذذي جذذذانبين خخذذرين يبذذذرز فيهمذذذا 47مهمتهذذا ح وتفقذذذد رشذذدها  
الطبيعيذذذذة وهمذذذذا أ  ن إعذذذذقء اعتمذذذذاد تصذذذذور ديمقذذذذريطس للسذذذذعادة علذذذذ  فلسذذذذفته 

ديمقذذذريطس مذذذن  يمذذذة الفكذذذر النظذذذر  فذذذو  الظذذذواهر المحسوسذذذة دفعذذذه حتمذذذا فذذذي 
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المجال األخق ي إلي  ن ينسص  يمة ض يلة إلي األشياء الخارجية ح إضافة إلذي 
 نذذه مذذن المحذذتم  ن إيمانذذه بالنظذذام ال ابذذت للطبيعذذة ح  يقذذظ فيذذه اال تنذذار بأنذذه كذذان 

     48راحة واالبتهاج في النظام والتنايم  من األفضل التماس ال
ولذذم يكذذن االبتهذذاج المسذذاو  للسذذعادة عنذذد ديمقذذريطس حالذذة سذذلبية مذذن هذذدوء     

الذذنفس ح بذذذل كذذذان خاصذذذية ديناميكيذذذة للذذنفس تجعلهذذذا  ذذذادرة علذذذ  تحمذذذل الصذذذدمة 
الخارجيذة دون  ن تفقذد اتزانهذذا البذاطني  بذذدا   لذيس مذن المهذذم مذا تملكذذه  نذت مذذن 

سدية وخارجيذة ح إنمذا مذا تفعلذه بهذذا الذذ  لذديك   مذا يهذم يوجذد داخلذك طيبات ج
وليس خارجك   إن العامذل الذذ  يقذود إلذي نجاحذك فذي عذي  حيذاة سذعيدة ح هذو 
مذا لذذديك مذذن عقذذل ح وكذذذلك الطريقذذة التذذي توظفذذه بهذذا ح وفذذي هذذذا إضذذفاء للطذذابع 

بع  انيذة فذي حقيقذة الذاتي بشكل  و  عل  ياية المرء العليا   كما يبرز هذا الطا
 خذذرر وهذذي  ن اإلنسذذان لذذن يتسذذن  لذذه  ن يبلذذي الهذذدوء النفسذذي إال إذا كذذان لديذذه 
اسذذتعداد داخلذذي لذذذلك ح ومذذن  ذذم مذذن الممكذذن  ن نسذذميه " تفذذاؤالو إراديذذاو " ويجعلنذذا 
هذذذذا التفذذذاؤل دا مذذذا مبتسذذذمين مهمذذذا تجهمذذذت األمذذذور ح واشذذذتدت علينذذذا النذذذوازل ح 

ويبرز  ال ة في  نها ياية ال يتم بلويها إال بكد   49  ويحررنا من الخوف والقل 
شا  من جانص اإلنسان ح وال تحل بساحة الكسول   كذل  سذاليص السذعادة متاحذة 
 مذذام الجميذذع ح والخطذذأ يكذذون مذذن عنذذد اإلنسذذان عنذذدما ال يسذذتعمل هذذذط األشذذياء 

لشذرور استعماالو سليما   حم  اإلنسان هو وحدط الذذ  يقلذص الخيذر شذراو فمعظذم ا
      50تأتي إلي البشر في ر يه من داخلهم هم  نفسهم  

تم لت السعادة لديه إذن في حالة باطنية تعي  فيها النفس في سقم وهدوء ح    
خاليذذة مذذن التذذوترات والمنفصذذات ح     ن الشذذرط الواجذذص تذذوافرط لتحقيذذ  سذذعادة 

نايمذذذة   ويذذذتم اإلنسذذذان هذذذو الخلذذذو مذذذن التذذذوتر ح وجعذذذل  فكذذذار الذذذنفس و فعالهذذذا مت
تحقيذذ  هذذذا الشذذذرط باإلحجذذام عذذن االشذذذتراك فذذي األعمذذال الك يذذذرة ح سذذواء كانذذذت 
خاصذذة  و عامذذذة ح و ال يتخطذذذ  المذذرء حذذذدودط و دراتذذذه ح فهذذي تعتمذذذد علذذذ  حالذذذة 

فذذق شذذك  ن النظذذرة الصذذريحة فذذي طبيعذذة األشذذياء 51المذرء الذهنيذذة والسذذيكولوجية  
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والخذقء همذا األشذياء الحقيقيذة الوحيذدة ح تعلمنا ذ في ر   ديمقريطس ذ  ن الذذرات 
و ن الجسذذم لذذن يشذذعر بمذذا حولذذه إال عنذذدما يكذذون حيذذا ح  ن الذذنفس تتحلذذل تحلذذقو 
كذذذذذذذامقو عنذذذذذذذد المذذذذذذذوت ح ووصذذذذذذذولك إلذذذذذذذي هذذذذذذذذا اإلدراك يحذذذذذذذررك مذذذذذذذن المخذذذذذذذاوف 

 52واالضطرابات ح ويجعلك تمتلك نفساو يير متوترة بأ   وهام  
ر الذذ  مذن الممكذن  ن تلعبذه البي ذة المحيطذة ف ذا عن لنذا  ن نسذأل عذن الذدو     

باإلنسذذان فذذي تحقيذذ  سذذعادته ح نجذذد  ن إجابذذة ديمقذذريطس علذذ  ذلذذك تبشذذر بمذذا 
سذذذوف تقولذذذه الروا يذذذة فيمذذذا بعذذذد بذذذأن البي ذذذة تقذذذف هنذذذا علذذذ  الحيذذذاد ح وذلذذذك ألن 
اإلنسان عندط هو الذ  يشذيد سذعادته بنفسذه ح وهذي تنبذع بذدورها مذن ذاتذه ح وهذو 

البي ذذة المحيطذذة بذذه علذذ  الشذذاكلة التذذي يريذذدها هذذو  ن تكذذون عليهذذا    الذذذ  يكيذذف
كانذذت البي ذذة عنذذدط ليسذذت "خيذذرة" وال "شذذريرة" فذذي ذاتهذذا ح علذذ  عكذذس مذذا سذذوف 
يفعلذذه  رسذذطو فيمذذا بعذذد ح بذذل تكذذون كذذذلك وفقذذاو لمذذا نفعلذذه نحذذن بهذذا ح كمذذا  نهذذا 

تلذك األشذياء التذي ليست مفرضة تروم ياية عليا ريم  نها تكون معقولة   إنها " 
وفقا لحالة نفسنا  Fr.172نجني من وراءها خيرا ح  و يكون نصيبنا منها شرا  " 

ح فحت  األشياء الطيبة تتحول إلي نقيضها لو حذدا اضذطراص للذنفس بذالي القذوة 
" فعندما ال يعرف المرء كيف يقود األشياء ويحذتفظ بهذا  53جعلها تضل طريقها  

ل مذن الخيذذر إلذي الشذر ح ولذيس مذن الصذواص الحكذذم بكياسذة ح فذ ن األشذياء تتحذو 
فذذذق ت مذذذنأ  54عليهذذذا لسذذذبص ذلذذذك  نهذذذا سذذذي ة ح بذذذل هذذذي خيذذذر فذذذي حقيقذذذة األمذذذر "

السذذعادة بضذذربة حذذظ بذذل ينبفذذي  ن ت شذذيد بواسذذطة الفذذن ح والذذذ  هذذو  ذذادر علذذ  
تحقي  االكتفاء الذاتي لإلنسان في الحياة ح وهو  مر ال يتم باإلبدار اآللذي ح بذل 

قل  وة التعليم  يضا تلك التي تعيد بناء الطبيعة ح وتحذول اللذذة المصذادفة من خ
نسذذذتنن مذذذن ذلذذذك  ن ديمقذذذريطس كذذذان يعتقذذذد  ن الطيبذذذات  55إلذذذي سذذذعادة دا مذذذة  

الخارجيذذذة مذذذن الممكذذذن  ن تحقذذذ  حيذذذاة سذذذعيدة لذذذذلك الفذذذرد المتعمذذذ  فذذذي التفكيذذذر 
ا يهذذم هنذذا هذذو مذذا العققنذذي بصذذورة ال توفرهذذا للشذذخع الجاهذذل ح ومذذن  ذذم فذذ ن مذذ

بمقذذدور اإلنسذذان مذذن  56تفعلذذه  نذذت مذذن تذذرو  عقلذذي ولذذيس الطيبذذات الخارجيذذة  
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خذذقل عقلذذه وحذذدط  ن يفذذر  نظامذذاو بذذديعاو علذذ  بي تذذه يتفذذ  مذذع جمذذال الطبيعذذة 
   57العام ح وعبقريته في ابتدار هذا النظام ليست سور انعكاساو لعبقريتها  

ة كمذذا يراهذذا ديمقذذريطس ح ويمكننذذا  ن ننتهذذي بهذذذا مذذن عذذر  ماهيذذة السذذعاد     
نسذذذذتنتن منهذذذذا  ن السذذذذعادة كانذذذذت لديذذذذه حالذذذذة فيزيقيذذذذة  خق يذذذذة للذذذذنفس ح و ن لهذذذذا 
جذذذذانبين أ جانذذذذص إيجذذذذابي يتم ذذذذل فذذذذي  نهذذذذا تذذذذوازن صذذذذحي بذذذذين مكونذذذذات الذذذذنفس 
المختلفذذة ح وخخذذر سذذلبي يتم ذذل فذذي ييذذاص الحركذذة العنيفذذة والتذذوتر عذذن الذذنفس ح 

ا يعكذر صذفو الذنفس ح  مذا اللذذة فليسذت سذببا يقذود حتمذا واا صاء االنفعال وكذل مذ
إلذذي السذذعادة ح بذذل مجذذرد مظهذذر خذذارجي لهذذا ح ال يتحقذذ  إال بالقذذدر الذذذ  يتوافذذ  

 مع النفس وحكمتها  
 مقومات السعادة   –ب  
لكذذذن إذا كانذذذت السذذذعادة كمذذذا ر يناهذذذا حالذذذة مذذذن الصذذذفاء النفسذذذي الناشذذذئ مذذذن     

ح حالذذة مذذن "االبتهذذاج" النذذاتن مذذن تحكذذم ذاتذذي فذذي االبتعذذاد عذذن التذذوتر البذذاطني 
البي ة المحيطة ح وتكيفها لمصلحتنا الذاتية ح وهو  مر يتطلص منا جهدا جهيذدا ح 
فلكذذي نصذذل إليهذذا البذذد مذذن تذذوافر مقومذذات  ساسذذية لذذدينا تمكنذذا مذذن بلويهذذا   فمذذا 

 هي هذط المقومات ؟؟
 ة التالية أيمكننا  ن نحصرها في  ق ة مقومات عل  الشاكل    
 التربية             -3ضبط النفس            -2الحكمة            -1

فلكي  يدو مؤهقو و ادراو عل   ن  حيا حياة سعيدة هاد ة البد  ن  كون  نا نفسي 
 بل ذلك حكيما مترويا في كل  فعالي ح و ن  كذون متحكمذاو فذي نفسذي  ذادراو علذ  

لن  تمكن من ذلك إال لذو سذبقت ذلذك تربيذة  ويذة توجيهها الوجهة التي  ريدها ح و 
تمكنني من الصمود  مام المفريات الخارجية   دعنذا نتحذدا عذن كذل مقذوم منهذا 

 بشئ من التفصيل أ
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للحكمذذذة دورهذذذا البذذذارز فذذذي اكتسذذذاص السذذذعادة ح فقذذذد ر ينذذذا مذذذن  بذذذل  ن تحقيذذذ      
 يعتمذذذد علذذذ  الطيبذذذات السذذذعادة لذذذدر ديمقذذذريطس عمذذذل ذاتذذذي فذذذي المقذذذام األول ال

الخارجية إال فيما ندر ح ألنهذا  مذور محايذدة   يكمذن األمذر كلذه داخذل اإلنسذان ح 
فقبذد  ن يكذون هذذا اإلنسذذان مذؤهقو جيذداو نفسذياو وعقليذذاو ح ولذن يتحقذ  هذذا التأهذذل 
دون الحكمذذذذذة   األمذذذذذر الذذذذذذ  جعذذذذذل ديمقذذذذذريطس يعلذذذذذ  خمذذذذذاالو عريضذذذذذة عليهذذذذذا ح 

فهي تسيطر علذ  العذالم بالقذدر 58نها تعادل كل شئ  "ووصف الحكمة الهاد ة بأ
الذ  يكون به  ابقو للسيطرة ح وتشذفي علذل الذنفس بالقذدر الذذ  تكذون هذذط العلذل 
 ابلة به للشفاء   و ال  يضا " يجص  ن يتذكر البشر  ن العقل الواعي لديهم هذو 

طس ألجذل ذلذك استحسذن ديمقذذري Fr119الذذ  يوجذه معظذم األشذياء فذي الحيذاة "
  Fr.107من بين كل الرجال جماعة العقل عل  جماعة القرابة  

كان ديمقريطس عل  يقين تام بما سوف يرددط سقراط بق ملذل فيمذا بعذد بذأن     
وابتعذذاد اإلنسذذذان عذذذن  Fr.83الجهذذل بمذذذا هذذو فاضذذذل هذذذو سذذبص ارتكذذذاص الظلذذذم  

ذ  يعانيذه سعادته بيدط ح و ن الرجل " الذ  يرتكذص الظلذم  شذد تعاسذة مذن ذلذك الذ
" Fr.45   ومن  م فذ ن اإلنسذان عليذه  ن يعذالن مذا فذي نفسذه مذن  صذورح ويقذو

ما لديه مذن ضذعف بالحكمذة   إذن يحتذاج الرجذل ألجذل بلذوغ السذعادة  ن ينشذفل 
بالتعقل ح فيعرف حدودط ح ومذا هذو متذا  لذه ح مذا هذو ييذر متذا  ح فيقصذر فعلذه 

 ذذم يقصذذر طموحاتذذه علذذ   دراتذذه علذذ  األول ح وال يمذذد بصذذرط إلذذي ال ذذاني ح ومذذن 
إذ لذذذذن 59فحسذذذذص ح وال ينشذذذذفل بالشذذذذهوات الدنيويذذذذة الخاضذذذذعة لضذذذذربات الحذذذذظ  

يحصذذل " البشذذر علذذ  السذذعادة مذذن الملذذذات الجسذذدية ح وال مذذن المذذال ح بذذل مذذن 
علذذ  اإلنسذذان  ن يعتمذذد  Fr.170العذذي  عيشذذاو طيبذذاو ح وامذذتقك معذذارف ك يذذرة  "

اء النافعذذة لذذه ولسذذعادته ح وبذذين تلذذك الضذذارة ح علذذ  عقلذذه فذذي التفر ذذة بذذين األشذذي
ولمذذا كذذان معيذذذار المنفعذذة كمذذا حذذذددط ديمقذذريطس مذذن  بذذذل هذذو اللذذذة وانعذذذدامها ح 

Frs188-189  ف ن المعرفة هنا تكون ضرورية للحصول عل   كبر  ذدر ممكذن
مذذن اللذذذة ح والبعذذد عذذن  عظذذم  ذذدر ممكذذن مذذن األلذذم   يوجذذد داخذذل الذذنفس عقذذل   
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سوف يعودها ذ عندما يتم تدريبه ذ علذ   ن تسذتخرج سذعادتها  Logosلوجوس ( 
هكذذذا نذذرر  ن العقذذل مقذذوم  ساسذذي للسذذعادة عنذذد ديمقذذريطس كمذذا  60مذذن داخلهذذا  

ن كان هناك فار   ساسي بين اال نين ح فبينما  كان من  بل لدر هيرا ليطس ح واا
نسذان لكونذه يكون لدر هيرا ليطس  ا ما في طبيعة األشياء كلهذا ح ويبذرز فذي اإل

جزءاو من الطبيعة ح ال ينظر إليه ديمقريطس إال عل   نه  ا م في اإلنسذان وحذدط 
  إنذذه ملكيذذة خاصذذة بذذه يفضذذله علذذ  الطبيعذذة ح ويمكنذذه بالتذذالي مذذن  ن يسذذخرها 

  61لخدمه ياياته الخاصة  
إنه لما كان اإلنسذان هذو الحيذوان الوحيذد المتمتذع بنعمذة العقذل ح ف نذه الوحيذد     
ادر عل  تشييد سعادته بنفسه ح دون  ن يركن إلي  حد ييرط   فألنه عا ا ف نه الق

مسذذ ول عذذن تحقيذذ  سذذعادته ح ولذذن يذذتمكن مذذن تحقيقهذذا إال بمعرفذذة فذذن الحيذذاة ح 
والقدرة عل  التمييز بين الموا ف ح نستطيع بالحكمة التمييذز بذين الخيذر والشذر ح 

لذة الذ  يجص إشذباعها ليبلذي المذرء بين الحسن والقبيأ ح نستطيع  ن نحدد نور ال
كمذذا 62السذذعادة ح وتحديذذد الكيفيذذة التذذي نسذذتطيع مذذن خقلهذذا تجنذذص األلذذم والشذذر  

تحررنذذذا الحكمذذذة  يضذذذا مذذذن المخذذذاوف التذذذي نتخيذذذل وجودهذذذا ح وهذذذي  صذذذق ييذذذر 
موجودة كالخوف من الموت ح والخوف من اآللهة   فلن نسذتطيع  ن نتحذرر مذن 

ه لنا هذط المخاوف وتنفع به سعادتنا إال بمعرفة الخير التوتر والفزر الذ  تسبب
وتوجيه اإلرادة إلي سذلك طريقذه ح ومذن  ذم لذم يكذن ديمقذريطس مبالفذاو إذن عنذدما 
 ال " إذا كان فن الطص يبذرر مذن  سذقام الجسذد ح فذ ن الحكمذة تشذفي الذنفس مذن 

نفسذه مذن  لذم يكذن مبالفذا ألن الحكذيم بمقذدورط  ن ينمذي فكذرط ح ويحذرر63خالمها  "
االنفعذذذاالت والخرافذذذات ح ويبحذذذا بالتأمذذذل العميذذذ  عذذذن السذذذعادة العقليذذذة التذذذي فذذذي 
متنذذاول القذذدرة البشذذرية   كانذذت الحكمذذة لذذذلك تفذذو  لذذد  ديمقذذريطس ال ذذروة ح فذذق 

 يمكن ل روة  و لسلطة مهما كان حجمها  ن ترجأ كفة اتسار دا رة العلم   
خيذرات الذنفس وحذدها ح ييذر  ننذا لذن يوصينا ديمقذريطس بضذرورة  ن نختذار     

نسذذتطيع  ن نحسذذذن االختيذذذار إال باالعتمذذاد علذذذ  هذذذد  العقذذل وحذذذدط ح إنذذذه الذذذذ  



 2دراسات في الفلسفة اليونانية ج

 66 

يوجه معظم األشياء في الحياة ح ولن يصل البشر إلي السعادة إال بضبط الذنفس 
العقلي   ومن  م ينظر ديمقريطس إلي النفس عل   نها الحذارس األمذين الحذامي 

 ونه ح ألنها الوحيذدة التذي تختذار االختيذار الصذا ص بنذاءو علذ  لإلنسان في كل ش
ذا 64معرفة بالخير   وهو ر   سوف يرددط  فقطون بق تفيير يذذكر فيمذا بعذد   واا

كانت الحكمة  ساس ال ين  عنه للسعادة فذي الحيذاة ح فذ ن السذؤال الذذ  يفذر  
 نفسه هنا هو أ ماذا كان ديمقريطس يعن  بالحكمة هنا ؟؟

يذذنع ديمقذذذريطس فذذذي  ك ذذذر مذذذن شذذذرة لذذذه علذذذ   ن الحكمذذذة المقصذذذودة فذذذي      
إنهذذذا فذذذي 65كقمذذذه هذذذي " إدراك مذذذا يكذذذون ممكنذذذا فذذذي حذذذدود مذذذا يكذذذون ضذذذرورياو  "

المقذذذام األول معرفذذذة واعيذذذة و ا بذذذة باألفعذذذال واألنشذذذطة التذذذي بمقذذذدورها  ن تسذذذير 
" اعذذرف  معظذذم  مذذور الحيذذاة   ويقتذذرص سذذقراط مذذن هذذذا المعنذذ  ك يذذرا فذذي شذذعارط

نفسك بنفسذك "   لقذد كذان ديمقذريطس يقصذد بالحكمذة هنذا المعرفذة اليقينيذة بسذير 
الطبيعذذة و انونهذذا الضذذرور  العذذام ح وااللتذذزام حرفيذذا بذذه ح لقذذد كذذان العمذذل والسذذير 
وفقا لقذانون الطبيعذة شذرطاو ضذرورياو للسذعادة ح ومذن  ذم يتخذذ اإلنسذان مذن خذقل 

ه  ويختار  فعاله داخل حدود الممكذن الطبيعيذة الحكمة الضرورة حليفاو له ح فين
فتقذذوم الحكمذذة بوصذذفها موجذذه بذذاطني بتهذذذيص الريبذذة وتجعذذل Fr. 185 هذذذط ح 

لقذذد كانذذت الحكمذذة لديذذه  ق يذذة األبعذذاد أ  ن تفكذذر تفكيذذراو  66األمذذل نفسذذه معقذذوالو  
نة كامقو و ن تتحدا حدي او د يقاو ح و ن تؤد  وظيفتك الطبيعية بأعظم درجة ممك

 ما من يعتبرط ديمقريطس  حمقاو فهو ذلك الذ  يقذف علذ  الطذرف 67من الكمال  
النقي  للحكيم الساب  ح حيا ال يتعلم حكمة الطبيعة ح وال يتخذها هادياو له في 
بح ذذه عذذن السذذعادة ح فيضذذل الطريذذ  حتمذذا   إنذذه يقذذرر "  نذذه ألحمذذ  لذذن يحصذذل 

خاسذرة ح وكذل جهذودط ضذدها عل  متعة من الحيذاة ح ألن معركتذه ضذد الضذرورة 
مذذ ق  ةال طا ذذل مذذن وراءهذذا ح وتقربذذه  ك ذذر إلذذي النهايذذة المقذذررة لذذه م ذذل الشذذيخوخ

ويقذذول  يضذذذا " مذذن الصذذذعص  ن تجذذذد م ذذاالو  عظذذذم إلنسذذذان يكذذون  سذذذو  عذذذدو 68 "
وينتهذي إلذي  F.294لنفسه من األحم  الذ  يتجاوز الحد المقرر لذه بالطبيعذة  "
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ق  هو ضربات المصادفة ح  ما ما يشكل  ول ك الذين القول بأن " ما يشكل الحم
لقذذذد كانذذذت الحكمذذذة التذذذي  Fr.178يفهمذذذون هذذذذط األشذذذياء فهذذذي  مذذذار الحكمذذذة  "

 صذذدها ديمقذذريطس مفهومذذاو عمليذذاو بذذأعظم معنذذ  تحفيذذزاو ح مفهومذذا واسذذعا بالدرجذذة 
التي تكفي ألن تذنظم كذق مذن الحيذاة الخارجيذة والتصذور البذاطني الذذ  يرسذم لنذا 

 69حياتنا  
نقع الحكمة هو الذ  يجعل الحمق  محرومين من الحياة السعيدة ح إنهذم "     

يريبون فيما هو يا ص ح مهملين ما يكون حاضراو ح وما يكون ماضياو ح ريذم  ن 
ف ذا كنا هكذا نسع  بشكل طبيعي وراء اللذة 70هذين هما الشي ان األك ر إ ماراو  "
فعذل العقذل الذذ  يجعلنذا نعذدل مذن الحيذاة فنجنذي ف ننا ن حرك هكذا بوصفنا بشذر ب

اللذذذة فيمذذا هذذو  خق ذذي ومفيذذد ح ممذذا يقذذود إلذذي حيذذاة  ك ذذر سذذعادة ممذذا يقذذود إليذذه 
السعي ييذر المتذرو  وراء اللذذات العارضذة   مذن يملذك الحكمذة مذن الصذعص  ن 
يأتي يوم يتعر  فيه للوم  و التعنيذف مذن    لذون ح فهذو فذي حصذانة تامذة مذن 

ح هذذذا بفضذذل حصذذافته التذذي تنجيذذه مذذن مذذواطن المؤاخذذذة   وذلذذك ألن  كذذل ذلذذك
الحكمذذة تعمذذل كموجذذه بذذاطني داخذذل اإلنسذذان ح فيضذذح  بمقذذدور الذذنفس الحكيمذذة 
 ن تفيذذر مذذن ذاتهذذا عنذذد إدراك الحذذدود الطبيعيذذة التذذي يجذذص  ن تتو ذذف عنذذدها ح 

تكذذون  وبذذدون عمليذذة التكيذذف مذذع الوا ذذع هذذذط لذذن يكذذون هنذذاك " ابتهذذاج" ح و لذذن
هناك سعادة بالتالي ح وهذا ما يمكن رؤيته بوضو  في األحم  الذ  يعي  ومع 

يير  ن وظيفة الحكمذة ودورهذا فذي  71ذلك ال يحصل عل     استمتار بالحياة  
تحقي  السعادة ال تقتصر فحسص عل  تمكين اإلنسان من حسن اختيار  فعاله ح 

إصذقحياو   إن بمقذدورها  ن تحذذول وتوجيههذا نحذو الخيذر دا مذا ح بذل  ن لهذا دوراو 
األشذذياء الفاسذذدة إلذذي  خذذرر خيذذرة تسذذهم فذذي سذذعادة الفذذرد   كمذذا  ن الجهذذل بكيفيذذة 
اسذذذذتخدام األشذذذذياء االسذذذذتخدام الصذذذذحيأ مذذذذن الممكذذذذن  ن يفعذذذذل العكذذذذس فيحذذذذول 

ما يساعد اإلنسذان علذ  بلذوغ هذدوءط النفسذي  72األشياء الخيرة إلي  شياء شريرة  
كيم بين القذيم القا مذة  مامذه ح وتحديذد متبصذر للريبذة يقضذي السعيد هو تمييز ح
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علذذ  التطلذذع إلذذي مذذا يفذذو   ذذدرة اإلنسذذان  ن تملكذذه   و ذذد  در تأكيذذد ديمقذذريطس 
الذذذذدا م علذذذذ  ضذذذذرورة التحلذذذذي بالحكمذذذذة مذذذذن  جذذذذل بلذذذذوغ السذذذذعادة إلذذذذي  ن يطلذذذذ  

 73معاصروط عليه هو نفسه لقص " الحكمة" نفسها 
ت ديمقريطس األخق ية يجدها تؤكذد علذ   ن العقذل إن من يتأمل معظم شذرا   

والحكمة مفتا  الحياة السعيدة ح بل إنه سذوف يجذد فذي تلذك التذي ال تذربط بشذكل 
مباشر بين توظيف العقل وبين العي  بشكل  ك ر سعادة ذ عزفذاو دا مذا علذ  وتذر 

صذذذحيأ  ن 74واحذذذد هذذذو وتذذذر  هميذذذة اسذذذتعمال اإلنسذذذان لعقلذذذه فذذذي تنظذذذيم حياتذذذه  
ير من هذط الشذرات يبدو من الوهلة األولي  شبه ما يكون بنصذيحة دارجذة ح الك 

ولكن حتذ  إذا كذان هذذا هذو االنطبذار األول الذذ  تحد نذه كشذذرات مفذردة ح فذ ن 
االنطبار التراكمي لها معا هو انطبار فلسذفة  خق يذة لذديها األسذس لقعتقذاد فذي 

مرة للعوامل الخارجية   ففي ر يذه  ن السعادة هي  مرة تفكير المرء العقلي وليس  
بوسذذعنا  ن نذذتعلم كيذذف نذذنظم  مذذور حياتنذذا بطريقذذة عقليذذة مترويذذة ممذذا يقودنذذا إلذذي 
السعادة حتما   يحصذل البشذر علذ  السذعادة إذن مذن االسذتقامة والحكمذة ح لذذلك 
لذذم يتذذذردد ديمقذذذريطس فذذذي وصذذذف  ول ذذذك الذذذذين يتو ذذذون إلذذذي مذذذا هذذذو ييذذذر  ذذذا م ح 

 يديهم بأنهم حمق  سقيمو التفكير ح وينتهي إلي التأكيد علذ  مهملين ما هو بين 
 ن خمال  ول ك المستقيمي التفكير خمذال  ابلذة للتحقذ  ح فذي حذين  ن خمذال  ول ذك 

األمر الذ  دفع ديمقريطس إلي تحديذد  سذباص تعاسذة هذؤالء 75الحمق  مستحيلة  
ن الضذرورة وهذي الحمق  بأنها أ عب ية ما يفعلونه من جهود ح حيا  نهذم يقذاومو 

مقاومة بق طا ل ح ألن كل جهودهم في وجهها تقربهم  ك ر نحذو النهايذة المقذدرة 
علذذذيهم   كمذذذا  ن البحذذذا وراء السذذذراص يحذذذرمهم مذذذن الراحذذذة العا ذذذدة مذذذن األشذذذياء 

" فالريبذذة فذذي األك ذذر تفقذذد مذذا يوجذذد فذذي  76المريحذذة التذذي تعذذر  لهذذم فذذي طذذريقهم
ازنا بين الحكمة وبين الخيرات المادية كالشرف إننا لو و Fr.224اليد من  يمته  "

وال ذذروة والملكيذذة لوجذذدنا  ن هذذذط الطيبذذات الماديذذة سذذوف تفذذدو  شذذياء ال  يمذذة لهذذا 
بذذدون الحكمذذة   وذلذذك ألنذذه عنذذدما يفيذذص العقذذل لذذن يكذذون بوسذذع اإلنسذذان معرفذذة 
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كيذذذف يسذذذتمتع بالحيذذذاة   وعلذذذ  ذلذذذك ينبفذذذي علذذذ  اإلنسذذذان  ن ينصذذذت إلذذذي نذذذداء 
نمذذا يختذذار تلذذك التذذي تتعلذذ   العقذذل والحكمذذة ح فذذق يختذذار كذذل لذذذة تعذذر  لذذه ح واا

بالجميذذل ح وذلذذك ألن  عظذذم اللذذذات يذذتم جنيهذذا ذ كمذذا يقذذول ذ مذذن التأمذذل فذذي 
األعمذذذال الجميلذذذذة ح وجمذذذال الجسذذذذد الخذذذالي مذذذذن العقذذذل لذذذذيس إال جمذذذاالو حيوانيذذذذاو 

 Fr.194 لنفس  عظذذم ومذذن هنذذا طالذذص ديمقذذريطس بذذأن يهذذص اإلنسذذان عنايذذة بذذا
مذذن تلذذك التذذي يخصصذذها للجسذذم ح إذ بهذذذط الطريقذذة وحذذدها يمكذذن  ن يذذتعلم كيذذف 

  77يبتدر سرورط من داخل نفسه  
ينبفي علينا من  جل بلوغ السعادة  ن نكون مذاهرين فذي تقذدير وتمييذز القيمذة    

الخاصذذة باللذذذات المختلفذذة ح فنختذذار منهذذا مذذا يسذذهم فذذي تحقيذذ  هذذدوءنا النفسذذي ح 
عنذذا المخذذاوف والتذذوتر ح ونهمذذل تلذذك التذذي سذذوف يترتذذص عليهذذا العكذذس   ويبعذذد 

سذذوف تحررنذذا الحكمذذة مذذن االضذذطراص والذذذعر والحيذذرة ح وذلذذك ألن تحررنذذا مذذن 
المخذذذذاوف يرتكذذذذز فذذذذي التحليذذذذل األخيذذذذر علذذذذ  الحكمذذذذة ح ألن الخذذذذوف نذذذذابع مذذذذن 

تصحأ تصورات خاط ة حول الطبيعة واأللوهية والحياة األخروية التي ينبفي  ن 
بالحكمذذذة   ولذذذن تكذذذون سذذذعادة الحيذذذاة   ذذذرص نذذذواالو إال بعذذذد  ن نقصذذذي المخذذذاوف 

كمذذا سذذوف تحررنذذا  78الخاط ذة ح و شذذكال النذذدم الحمقذاء بواسذذطة التفكيذذر السذديد  
الحكمذذذة مذذذن الطمذذذع ح والتطلذذذع إلذذذي مذذذا ال يحذذذ  لنذذذا التطلذذذع إليذذذه ح سذذذوف يختذذذار 

موضذوعات الحسذد واالنبهذار ح بذل الحكيم لذاته بعناية ح ولن يول   دني اهتمذام ب
سوف يبدو ما يملكه عظيما فذي نظذرط مهمذا كذان صذفيراو ح ولذن تعذاني نفسذه مذن 

 مذذا مذذن يعذذي  علذذ   Fr.191المذذرارة التذذي يجلبهذذا معذذه االشذذتهاء لمذذا هذذو  ك ذذر  
و  كد ديمقريطس 79خقف ذلك فسوف يخسر سعادته ح ويتكبد المعاناة والشقاء  

ء لذذذه بذذذأن " هذذذذا الذذذذ  ال يعذذذرف كيذذذف يقذذذود األشذذذياء ح فذذذي حكذذذم جذذذازم ال اسذذذت نا
ويحتفظ بها في كياسة ح فذ ن األشذياء تتحذول مذن الخيذر إلذي الشذر  مذام النذاس ح 
يير  نه من الخطأ الحكم عل  هذط األشذياء بأنهذا سذي ة ح بذل هذي خيذرات ح كمذا 

      80من الممكن  ن يستخدم األشياء الطيبة لصد تلك السي ة  "
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ديمقريطس لنا م ق عل  الكيفية التي يمكن  ن تتعامذل بهذا الحكمذة  ويضرص    
مذذع الشذذئ الضذذرور  الذذذ  ال يمكذذن الفذذرار منذذه م ذذل الشذذيخوخة فذذي الشذذذرات مذذن 

مذذذذذن وراء حيذذذذذا يسذذذذذلم فذذذذذي البدايذذذذذة بالخسذذذذذا ر التذذذذذي نتكبذذذذذدها  296حتذذذذذ   294
الشذيخوخة ح م ذل ضذعف األعضذاء ووهنهذا ح ولكذن مذع الحكمذة تفذدو الشذيخوخة 
مفعمذذة بالسذذعادة الكاملذذة ح فعنذذدما ت عذذا  الحيذذاة عيشذذاو طيبذذاو يفذذدو السذذن المتذذأخر 
مفضذذذق علذذذ  الشذذذباص ح حيذذذا تكذذذون السذذذعادة هنذذذا   ذذذرص نذذذواالو شذذذريطة إ صذذذاء 

لذذذلك وصذذف الحكمذذة بأنهذذا زهذذرة  81المخذذاوف الخاط ذذة و شذذكال النذذدم بالحكمذذة  
لرجذذذل الذذذذ  يتصذذذرف السذذذن المتقذذذدم ح وذلذذذك ألن كذذذل الفضذذذا ل تقذذذوم عليهذذذا ح فا

بالحكمذذة يفذذدو شذذجاعاو مسذذتقيماو مهمذذا كذذان سذذنه ح ألن  ذذوة الشخصذذية هذذي التذذي 
تبذذرز تميذذز اإلنسذذان   ييذذر  ن ديمقذذريطس يقذذع هنذذا فذذي عيذذص التمييذذز العنصذذر  
ضذذد المذذر ة م لذذه فذذي ذلذذك م ذذل معظذذذم فقسذذفة العصذذر القذذديم ح إنذذه يطالذذص فذذذي 

و ذذد كانذذت مبرراتذذه لهذذذذا 82الحكمذذة  عذذداوة ك يبذذة بضذذرورة  ال تشذذارك المذذر ة فذذي 
االسذذذذتبعاد للنسذذذذاء عذذذذن مملكذذذذة العقذذذذل مبذذذذررات واهيذذذذة ح حيذذذذا تقذذذذرر  ن النسذذذذاء 
عاجزات عن استعمال عقولهن ح كما  نهن ال يتحد ن حدي او طويقو رزيناو ح وكلها 

 83مبررات يير مقنعة لنا  
ي تسذذذيطر يطالبنذذا ديمقذذذريطس بذذذأن نمحذذو بنذذذور العقذذذل التعاسذذة الفامضذذذة التذذذ    

علذذذذ  نفوسذذذذنا المخذذذذدرة بالمخذذذذاوف و شذذذذكال التذذذذوتر والقلذذذذ  التذذذذي ال  سذذذذاس لهذذذذا   
يطالبنذذا بذذأن نتخلذذ  عذذذن ملذذذات الجسذذم ح ونختذذار لذذذذات الذذنفس ح ألنهذذا األعظذذذم 
دواما و لوهية   إن الحكيم هو الذ  يعود نفسه عل  جني اللذة من داخل عقله ح 

 نقذذذ  لذذذذة مذذذن بذذذين كذذذل اللذذذذات لذذذذة ولذذذيس باالعتمذذذاد علذذذ  األشذذذياء الخارجيذذذة   و 
البحا العلمي ح ألن الممتلكات تفن  ح وذكر االنتصارات يتقادم مع الزمن ح في 
حذذين لذذذة الوصذذول إلذذي الحقيقذذة لذذذة دا مذذة إلذذي األبذذد ح لذذذلك لذذم يبذذالي ديمقذذريطس 
عنذذذدما  ذذذال " إنذذذه ألفضذذذل لذذذي  ن  كتشذذذف برهانذذذا واحذذذدا فذذذي الهندسذذذة ح مذذذن  ن 

ر  الفذذرس  " وذلذذك ألن الذذذ  يسذذع  وراء سذذعادته فذذي هذذذط  صذذبأ ملكذذا علذذ  عذذ
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األمور السامية يحطم القيذود الضذيقة للزمذان والمكذان ح ويفذدو العذالم كلذه مفتوحذا 
   84 مامهح "ألن موطن الرو  الخيرة هو نظام العالم  جمع  "

 االعتدال وضبط النفس  – 2
الذذذاهص إلذذي ضذذرورة  ن األسذذاس ال ذذاني الذذذ  تقذذوم عليذذه السذذعادة هذذو المبذذد      

يعذذي  اإلنسذذان حياتذذه ضذذابطاو لنفسذذه معتذذدالو   لقذذد شذذدد ديمقذذريطس علذذ  الذذدور 
الكبيذذذر الذذذذ  يلعبذذذه االعتذذذدال فذذذي جلذذذص السذذذعادة علذذذ  اإلنسذذذان فذذذي الك يذذذر مذذذن 
الشذذذذرات أ حيذذذا يقذذذرر  ن السذذذكينة " تذذذأتي إلذذذي البشذذذر بفضذذذل اللذذذذة المعتدلذذذة ح 

ما صور اإلفراط ح وكذلك  شذكال التقتيذر فتقذود واالعتدال في كل  مور الحياة ح  
عظيمة في النفس  " ويقول  يضا " إن اإلنسان  تإلي التفير ح وتسبص اضطرابا

الذذذ  ينذذو   ن يكذذون سذذعيدا ح ال يجذذص  ن يفذذرط فذذي نشذذاطه أ سذذواء مذذن الناحيذذة 
الفرديذة  و العامذذة ح ويجذص  ن يختذذار فذي كذذل  عمالذذه مذا هذذو متناسذص مذذع  دراتذذه 

تذذذه  " و يضذذذا " االعتذذذدال  مذذذر جميذذذل فذذذي كذذذل شذذذئ ح  مذذذا اإلفذذذراط وكذذذذلك وطبيع
إن  85ويجعذذذل االعتذذذدال حليذذذة لكذذذل شذذذئ جميذذذل   Fr.102التقتيذذذر فذذذق  حبهمذذذا  "

ويقذول "  Fr.194هناك مسذرات عظيمذة تعذود مذن عمليذة تأمذل األعمذال الجميلذة 
وهذذذي  Fr.207وينبفذذذي  ن نختذذذار الملذذذذات التذذذي تتخذذذذ الجميذذذل موضذذذوعاو لهذذذا  "

وحت  لذو حذدا وحذل الحذظ السذعيد  fr.146استمتاعات العقل وليس متع الجسم 
بسذذاحة المذذرء ممذذا يدفعذذه إلذذي اإلفذذراط فذذي المظذذاهر الكاذبذذة ح فذذق يجذذص عليذذه  ن 
يولي ذلك عناية كبيرة ح وال  ن يسع  وراء األشياء التي تفو   ذواط ح ألن امذتقء 

 معقول خير من االمتقء المفرط   
ا كان ديمقريطس  د تحدا في األساس األول عن المعرفة ح ف نه يتحدا ف ذ    

هنذذا عذذن اإلرادة ح ومذذن  ذذم فذذ ن السذذعادة تتم ذذل عنذذدط فذذي عمليذذة معرفذذة الخيذذر ح 
وتوجيذذذه اإلرادة إلذذذي سذذذلك طريقذذذه ح و ذذذد  طلذذذ  ديمقذذذريطس علذذذ  هذذذذا النذذذور مذذذن 

نشذذأ عذذن تهذذذيص المعرفذذة المقتذذرن بذذاإلرادة  اسذذم " مذذا يجذذص عملذذه " ح وهذذو  مذذر ي
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النفس حت  تنبع  فعالها من تلقاء نفسها   إن النفس القويذة هذي التذي تكذبأ زمذام 
بذذذل  ن  86الريبذذذات ح وال تعميهذذذا الشذذذهوات ح ومصذذذدر  ذذذوة الذذذنفس فذذذي االعتذذذدال 
 87ديمقريطس يوصينا بمراعاة االعتدال حت  ونخن نمز  مع اآلخرين  

ظريتذذه فذذي الوسذذط الذذذهبي علذذ  يؤكذذد ديمقذذريطس هنذذا بشذذكل را ذذد ألرسذذطو ون    
 ن سذذذر السذذذعادة يكمذذذن فذذذي االعتذذذدال ح و صذذذد بذذذه اتذذذزان بذذذاطني يجعلنذذذا نجنذذذي 
السعادة داخل  نفسنا   و ن خفتها هو اإلفذراط والتقتيذر ح وذلذك ألن االعتذدال يزيذد 

 مذذا اإلفذذراط فيجلذذص القلذذ  والتذذوتر  Fr.211مذذن المتعذذة ح ويجعذذل اللذذذات  كبذذر  
سذرعة المتعذة و صذر و تهذا يجعذل اإلنسذان فذي  لذ  دا ذم يريذد الدا م ح وذلذك ألن 

المزيد منها بق شبع  بذدا   وهذو عكذس مذا كذان يطلبذه فذي البدايذة   فهذو لذم يقبذل 
علذ  اللذذة منذذ البدايذة إال وهذو علذ  يقذين مذن  نذه سذوف يجنذي الراحذة النفسذذية ح 

كيذذف يكذذون ييذر  نذذه لذم يجذذد بذذين يديذه سذذور السذراص   وهنذذا نسذذأل ديمقذريطس أ 
اإلفذراط فذذي الملذذات مذذدمراو للسذذعادة اإلنسذانية ؟ وتذذأتي إجابتذذه بذأن صذذور اإلفذذراط 
تقود إلي إضذطرابات عظيمذة فذي الذنفس ألن النفذوس التذي ت حذرك علذ  مسذاحات 
واسذذعة لذذن تتمتذذع بالسذذكينة وال بالهذذدوء ح إذ يصذذاحص اإلفذذراط انفعذذاالت شذذديدة ح 

الضطراص يتم فيها تفير وتبع ر التوازن ح والتي بدورها تعر  النفس لحالة من ا
وذلك ألن الحركة العنيفذة التذي تتعذر  لهذا الذنفس تفيذر مذن نظذام وترتيذص ذرات 
النفس داخل اإلنسان ح مما يقض  عل  تنايم النفس ح فيقضي بدورط عل  هدوء 

وال يتحذذدا ديمقذذريطس هنذذا بأسذذلوص اسذذتعار  ح بذذل  Fr. 191اإلنسذذان وراحتذذه  
فهذذط 88حرفيذاو لمذا يذراط يحذدا للذذرات التذي تتذألف منهذا الذنفس   هو يصف وصذفاو 

النفذذوس المتحركذذة حركذذة عنيفذذة ال تكذذون فذذي حالذذة تذذوازن كامذذل ح وال فذذي  روا  
سليمة ح حيا يحدا فيها تشذتيت للذذرات الماديذة التذي تؤلفهذا فتبتعذد عذن الوسذط 

يكتذص عذن ويدل كذقم ديمقذريطس السذاب  داللذة واضذحة علذ   نذه كذان وهذو  89 
السلوك وعن يايات الحيذاة لذيس ناسذياو علذ  اإلطذق  لنزعتذه الماديذة الطبيعيذة ح 
ن كانذذت كذذل إشذذارات ديمقذذريطس فذذي هذذذا الصذذدد ال تكفذذي ذ فذذي ر   ج ذذر  ذ  واا
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لبيذذان الحذذد الذذذ  تويذذل فيذذه ديمقذذريطس فذذي هذذذا الطريذذ  ح وال إلذذي    حذذد كذذان 
   90ة ونظريته في السعادة  نجاحه في بناء تكامل نسقي بين فلسفته الطبيع

 ما سؤال كيف نحق  هذا االعتذدال داخلنذا ؟؟ فذ ن إجابذة ديمقذريطس تتم ذل      
فذذي  ننذذا ينبفذذي علينذذا لتحقيقذذه  ن نلتذذزم فذذي كذذل اختياراتنذذا وكذذذلك عزوفنذذا "بحكذذم 
الزمذان"    بذالخير الذذ  يحذذددط  ذانون الطبيعذة لنذا ح فذذق نقبذل مذن المتعذة إال مذذا 

بيعة ح حيا يقذرر " ألنهذم يطذأون بأ ذدامهم حكذم الزمذان فذ ن مذتعهم يتف  مع الط
و نذذه " لذذو حذذدا ووطذذأت بقذذدميك علذذ  النسذذص  fr.236تكذذون سذذريعة و صذذيرة  "

ويقذذرر 91المقذررة فذ ن  عظذذم األشذياء حذقوة سذذوف يضذح  لذديك  عظمهذذا مذرارة  "
لظلذم فهذو في شذرة  خرر  ن العدالة تتم ل في فعل المرء لمذا ينبفذي فعلذه ح  مذا ا

وينتهذي ديمقذريطس إلذي  ن  Fr.256االمتنار عن فعل ما ينبفذي وركنذه جانبذاو   
والوا ذذذع  ن ر   ديمقذذذريطس 92الخيذذذر الحقيقذذذي شذذذئ متما ذذذل لذذذدر البشذذذر جميعذذذا  

السذذاب  لذذيس سذذور انعكاسذذا لفكذذرط الطبيعذذي الذذذ   كذذد فيذذه علذذ  تحكذذم الضذذرورة 
األشذياء الكا نذة والتذي تكذون ح وسيطرتها عل  الكون ح إنها التي عينت سلفا كذل 

والتذذي سذذذوف تذذذأتي ح كمذذذا  نذذه انعكذذذاس فذذذي الو ذذذت نفسذذه للفكذذذر الطبذذذي الضذذذارص 
بجذذورط فذي القذدم ذ و ذد  خذذ بذه ديمقذريطس نفسذه ذ ذلذك الذذ  كذان يعتبذر الصذحة 
توازن بين  ور الجسم ح و نه عنذدما يحذدا زيذادة  و نقذع فذي هذذط القذور ينفذرط 

ني اإلنسذان مذن المذر  العضذو   و العقلذي علذ  السذواء عقد هذا التوازن ح فيعذا
 93 
يوصينا ديمقريطس من  جل تحقي  االعتدال الذ  هو سر السذعادة بضذرورة     

نمذا يجذص  مراعاة  انون الطبيعة الضرور  ح فق يتم ترك الحبل عل  الفذارص ح واا
ف االلتذذذزام بذذذالخير الطبيعذذذي ح والذذذذ  هذذذو  مذذذر مشذذذترك بذذذين النذذذاس جميعذذذا   سذذذو 

تكون السعادة من نصيص اإلنسان األعظم كماالو ومعرفة بكيفية تحقيذ  االعتذدال 
والتذوازن بذذين شذذهواته و فكذذارط ح وفذي تمييذذز المفيذذد منهذذا عذن الضذذار ح وتجنذذص مذذا 
هو خاطئ ح ويير ال     ف ذا حدا ور ينا ديمقريطس بعد ذلذك يجعذل االعتذدال 
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طابقذذذذذة مذذذذع طبيعتذذذذذه ح و دراتذذذذذه فذذذذي تقييذذذذذد  فعذذذذال المذذذذذرء وريباتذذذذذه علذذذذ  تلذذذذذك المت
و ال " إن اإلنسان الذ  ينو   ن يكون سعيدا ال يجص  ن يفرط في  94الشخصية

نشاطه سواء من الناحية الفردية  و العامة ح ويجص  ن يختار في كذل  عمالذه مذا 
فذذذذق يجذذذذص  ن نفهذذذذم مذذذذن ذلذذذذك  ن  Fr.74هذذذذو متناسذذذذص مذذذذع  درتذذذذه وطبيعتذذذذه  " 
سذذه حيذذا سذذب   ن  كذذد علذذ  ضذذرورة االلتذذزام ديمقذذريطس يقذذع فذذي تنذذا   مذذع نف

بقانون الطبيعة ح ألن ديمقريطس م له م ل كل السابقين علذ  سذقراط كذان ينظذر 
إلي الطبيعة البشرية كجزء من طبيعة الكون ح و ن القوانين التي تسر  عل  هذط 
األخيذذذرة تسذذذر  علذذذ  ال انيذذذة بالتبعيذذذة ح  مذذذا مذذذن يعجذذذز عذذذن تحقيذذذ  التذذذوازن فذذذي 

 ف ن هذا يقود إلي توتر باطني يقلع من حجم سعادة هذا اإلنسان    شهواته ح
ذا كذذذان الحيذذذوان المحتذذذاج يعذذذرف كذذذم يحتذذذاج مذذذن األشذذذياء ح فذذذ ن اإلنسذذذان       واا

النهم ال حدود لريباته ح إنذه ال يعذرف لحظذة التو ذف ح بذل دا مذا مذا يريذد  ك ذر ح 
نسذذان   لذذذذا يحذذذذر فذذيحطم سذذذعادته الخاصذذة هنذذذا ح فيكذذون الحيذذذوان  حكذذم مذذذن اإل

ديمقذذذذريطس هذذذذذا اإلنسذذذذان بقولذذذذه " إذا لذذذذم ت و ذذذذف الريبذذذذة فذذذذي الممتلكذذذذات الماديذذذذة 
بواسطة القناعة ح فسوف تسبص تعاسة  كبر من تلك التي يسببها الفقذر المذد ع ح 
ألنه كلما زادت الريبات ح كلما كبرت الحاجات التي تخلقها  " ويقول  يضا "مذن 

ومذن  ذم لذم  Fr.50لن يصذبأ عذادال علذ  اإلطذق   "ال يستطيع  ن يقاوم المال 
بذل سذوف تفذدو حياتذه بجملتهذا جريذا 95يتحصل المرء علذ  الراحذة التذي ينشذدها  

اله ا وراء شذهوات ال ت ذرور ح وريبذات ال تنتهذي   إن اللذذة العا ذدة مذن اإلسذراف 
ن في الطعام والشراص لذة سريعة ح في حين  ن نتا جها المؤلمة ك يرة ح فضق عذ

إن الذذ من الذذذ     ن هذذذط الريبذذة عنذذدما ت شذذبع سذذرعان مذذا تعذذود فذذتلأ مذذن جديذذد  
 صيدفعذذه البشذذر فذذي سذذبيل الحصذذول علذذ  هذذذط المتذذع هذذو الصذذحة ح  ذذم ويذذا للعجذذ

يدعون اآللهة بعذد ذلذك  ن تعيذدها إلذيهم ح يذافلون عذن  ن اكتسذاص الصذحة  مذر 
 96يعتمد عل   نفسهم ح ويتم ل في االستمتار المعتدل  

يحارص ديمقريطس في تصورط الساب  النزعة التي تدعو إلي اإلسراف ح وفي     
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الو ذت نفسذذه يحذذارص النزعذة التذذي تذذدعو إلذي اإلحجذذام التذذام عذن الملذذذات ح إنذذه ال 
يدعو إلي الفجور واللذة المطلقة ح كما ال يدعو إلي حياة الرهبنة والتقشف ح ألن 

شبه ذ كما يقول ديمقريطس ذ بسفر طويل الحياة التي تخلو من المتعة واالنبساط  
وتتم ل فضيلة النفس عندط في حسن اختيذار الو ذت  Fr.230بق فند  للراحة  " 

 ساس السعادة هذو حسذن 97المناسص للمتعة ح م لما تفعل في الصوم واال تصاد  
اختيذذار اللذذذات ح واللذذذات الحقيقذذة هذذي تلذذك التذذي تذذأتي مذذن االعتذذدال ح وذلذذك ألن 

التقتيذذر معذذا يزعجذذان الذذنفس ح ويحطمذذان اتزانهذذا   هنذذا يفذذر  ديمقذذريطس اإلفذذراط و 
بين اللذة و" السرور " مبشراو بما سوف يفعله  بيقور فيما بعد من تفر ة بذين اللذذة 
الحسذذذذية الفجذذذذة وبذذذذين " األتراكسذذذذيا " وهذذذذي لذذذذذة الهذذذذدوء النفسذذذذي   فلذذذذيس كذذذذل لذذذذذة 

تار من بين كل اللذات تلك مطلوبة لذاتها في ر   ديمقريطس ح بل ينبفي  ن نخ
ولذن   fr74التي تجلص التمتع بالسذرور البذاطني ح ونعذر  عمذا يتعذار  معذه  

نصل إلي هذا إال باالعتدال   فق ينبفي  ن نجذر  وراء كذل لذذة بشذكل طذا   ح 
فهذل يتنذا    fr71فاللذات التي في يير  وانها ح وفذي ييذر محلهذا تنذتن خالمذاو  

هو الذ   كد عل   ن " الحد الفاصل بين المفيد ويير ديمقريطس مع نفسه هنا و 
و ن الحدود الفاصذلة بذين مذا هذو متفذ  مذع  Fr.188المفيد هو اللذة وانعدامها  " 

طبيعتنا وبين ما ال يكون هي الحدود الفاصلة بين المتعة ونقيضها ؟؟ الوا ع  نه 
طني في النفس ح ال يوجد تنا   طالما  ن السعادة عندط ت بيت لحالة الهدوء البا

وكل ما يقود إلي ترسيخ هذا الوضع يكون مفيداو ح وليست اللذة عنذدط سذور شذارة 
 98تذذذدلنا علذذذ  وجذذذود هذذذذا الوضذذذع فذذذي الذذذنفس ح وليسذذذت معيذذذاراو نقذذذيم بذذذه األشذذذياء 

ويتفذذ  "فقسذذتوس" فذذي  خذذذها بهذذذا المعنذذ  مؤكذذدا علذذ   ن اللذذذة عنذذد ديمقذذريطس 
المعيذذار ح إنهذذا مظهذذر خذذارجي لمذذا يتفذذ  عقمذذة مر يذذة تعبذذر فحسذذص عمذذا يقذذررط 

وعلذذ   99معنذا ح شذذارة تبذذين مسذذاحة الفعذل التذذي تتفذذ  مذذع الوجذود السذذعيد للذذنفس  
ذلك فبينما  د يكون الشعور باللذة مفيدا ح و د ال يكون ح ف ن السرور نقبله علذ  
 نه شعور طيص بالمعن  الموضوعي لذلك   كما كان ديمقريطس في ذلك مبشذراو 
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لحسذذذذاص  للذذذذذ  " الذذذذذ  سذذذذوف يجعذذذذل  فقطذذذذون  سذذذذتاذط سذذذذقراط البطذذذذل ص "فذذذذن ا
 100المدافع عنه في " بروتاجوراس "  

ذا كان ديمقريطس يطالبنا لبلوغ السعادة بااللتزام باالعتذدال فذي طلذص اللذذة      واا
ح ف نذذه فذذي الو ذذت ذاتذذه يعذذار  بشذذدة علذذ  نحذذو مذذا سذذوف يفعذذل سذذقراط الطمذذو  

و فذي يذد الفيذر ح والفذرور األعمذ  ح حيذا ينصذحنا يير المقيد ح والطمع فيما هذ
لراحتنا النفسية  ن نقارن  نفسنا بمذن هذم  دنذ  منذا ح ولذيس بمذن هذم  علذ  مكانذة 
منا ح وعندما نلتزم بهذا المبد  سوف يبدو لنا مذا نملكذه عظيمذا ومحسذوداو عليذه ح 

إلنسذان ولن تعاني النفس مذن التعاسذة التذي يجلبهذا اشذتهاء مذا هذو  ك ذر   علذ  ا
 ال يذذولي االنتبذذاط إال إلذذي تلذذك األشذذياء التذذي تكذذون متاحذذة ح و ابلذذة ألن ت شذذبع بمذذا 

" فذذذذأحم  ذلذذذذك الذذذذذ  يريذذذذص فيمذذذذا ال يملذذذذك ح زاهذذذذداو  101يمتلكذذذذه مذذذذن إمكانيذذذذات  
لما ذة تفيذر ح ومذن  ةمستخفاو بما يملك  " فحياة اإلنسان  صذيرة وفقيذرة ح ومعرضذ

المعتدلذذذذة ح ولذذذذن يحتذذذذاج إلذذذذي    شذذذذئ يزيذذذذد علذذذذ   يذذذذدرك هذذذذذا يقنذذذذع بالممتلكذذذذات
الضذذذروريات القزمذذذة لسذذذعادته   إن مذذذا يحتاجذذذه الجسذذذم هذذذو مذذذا يسذذذهل الحصذذذول 
عليذذذه ح  مذذذذا ذلذذذك الذذذذذ  يسذذذذبص االضذذذطراص والمعانذذذذاة فهذذذذو مجذذذرد حاجذذذذة متذذذذوهم 
االحتياج إليها   وكلما ك ر ما يحسدط اإلنسان كلمذا ك ذر مذا يحتذاج إليذه ح والذنهم 

فقذذذر   فذذذي حذذذين  ن األمذذذر علذذذ  العكذذذس أ مذذذن يريذذذص القليذذذل سذذذوف  سذذذو  مذذذن ال
وكما حذر ديمقريطس من الحسد والحقد ح ف نه يحذذر فذي  fr.219يعاني القليل  

الو ذذت نفسذذه مذذن الجشذذع والبخذذل ح ألن الذذبخقء كمذذا يقذذول يتصذذرفون فذذي حيذذاتهم 
 102وكأنهم سوف يعيشون إلي األبد وهذا محال  

ضذذذيلة  خذذذرر ينتجهذذذا االعتذذذدال وهذذذي فضذذذيلة "ضذذذبط ويقودنذذذا مذذذا سذذذب  إلذذذي ف    
الذذنفس" تلذذك التذذي  كذذد عليهذذا ديمقذذريطس فذذي  ك ذذر مذذن شذذذرة ح حيذذا  ذذال "  هذذر 
اإلنسذذذان لنفسذذذه هذذذو االنتصذذذار األسذذذم   " و ذذذال " إنذذذه إلنسذذذان  ذذذو  ذلذذذك الذذذذ  

ويلمذأ بذذكاء إلذي  fr.214ينتصر علذ  شذهواته ح ولذيس علذ   عدا ذه فحسذص  " 
ويقذذرر  fr236مذن يحكمذون مذذدنا ي سذتعبدون بواسذطة النسذاء   ن بعذ  الرجذال م
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 ن " الشهوة القوية إلي شئ بعينه تعم  النفس عن رؤية األشياء األخرر ح وهي 
ويعتذذرف بأنذذه لذذيس مذذن السذذهل  fr70عقمذذة دالذذة علذذ  طفذذل ولذذيس علذذ  رجذذل  "

 ن يسذذذيطر اإلنسذذذان علذذذ  يضذذذبه ح ييذذذر إنذذذه يحسذذذن الظذذذن فذذذي اإلنسذذذان القذذذو  
لذذذذذا اعتبذذذذذر 103ل ويذذذذؤمن فذذذذي مقدرتذذذذه علذذذذ   ن يكذذذذون سذذذذيداو علذذذذ  نفسذذذذه  العا ذذذذ

ديمقذذريطس  نذذه مذذن الطيذذص منذذع الظذذالم عذذن ظلمذذه ح فذذ ذا لذذم يكذذن باإلمكذذان ذلذذك 
وهو في هذذا را ذد لمبذد  سذقراط  fr.38فمن الطيص  ال ترد عليه بظلم م ل ظلمه  

 " تعر  اإلنسان للظلم  فضل من ارتكابه له "   
مان ديمقريطس في الدور الكبير لفضذيلة ضذبط الذنفس فذي تحقيذ  و د دفع إي    

السذذعادة إلذذي  ن يضذذع  هميذذة كبيذذرة علذذ  مسذذألة الضذذمير فذذي تقيذذيم األفعذذال مذذن 
حيا الخيرية  و الشر ح حيا يقرر  ن الخير " ال يتم ل في مجرد اإلحجام عذن 

ال يكذون فعل الظلم ح بل و يضا اإلحجام حت  عن مجذرد الريبذة فيذه  " و يضذا " 
المذذرء شذذريفاو بفضذذل مذذا يفعلذذه فحسذذص ح بذذل و يضذذا بفضذذل مذذا يذذراودط التفكيذذر فيذذه 

ومذذن  ذذم ينتهذذي إلذذي  ن وظيفذذة العقذذل فذذي اإلنسذذان تتم ذذل فذذي حراسذذة الذذنفس 104 "
  fr193من الظلم الوشيك الو ور  

لكي يحافظ اإلنسان علذ  نفسذه مذن التهذور الطذا   عليذه  ن يتحاشذ  الولذع     
ن المذذذذرء فذذذذي تخطيطذذذذه إليذذذذذاء عذذذذدوط يففذذذذل عذذذذن رؤيذذذذة مصذذذذلحته بذذذذالحروص ح أل
كمذذا  ن عليذذه  ن يتجنذذص الذذدخول فذذي مجذذادالت مذذع محبذذي  fr.237الشخصذذية  

الجدل ح وال يتشف  في تعاسات جيرانه   إن رجقو لديه  سبابه الشخصية للسرور 
ومهما كانت ظروف الحيذاة  fr.283لن يكون بحاجة لم ل هذا السرور الزا ف ح 

105التذذذذي يتعذذذذر  لهذذذذا سذذذذوف يتحملهذذذذا بصذذذذبر ورضذذذذي تذذذذام  
fr.289  ويوصذذذذي

باالبتعذذذاد عذذذن اشذذذتهاء المكاسذذذص الظالمذذذة ح ألن ال ذذذروة العا ذذذدة مذذذن عمذذذل شذذذرير 
وعلينذذا بالجلذذد والشذذجاعة ح فهذذي تقلذذع  fr.218تجعذذل العذذار والفضذذيحة  عظذذم  

وبوجذذذذه عذذذذام فذذذذ ن إنجذذذذاز األعمذذذذال الطيبذذذذة يجلذذذذص  fr.213مذذذذن حجذذذذم النكبذذذذات  
لسعادة ح في حين  ن الرجل الظالم الذذ  يهمذل واجبذه يفذدو ممتل ذاو بذالقل     مذا ا
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الرجذذل السذذعيد والذذذ  ال ينفعذذل إال بمذذا هذذو مشذذرور وعذذادل يحيذذا فذذي سذذقم بالليذذل 
   fr.174والنهار ح كما  نه  و  خالي من القل  والخوف  

قظاو بنفس القدر كما  ن مراعاة االعتدال تقتض   ن يكون لدر المرء ضميراو ي   
الذ  تقتض  به الحكمة       ن يكون اإلنسان فاضقو باطنياو ح حيا ينبفي  ن 
يكذذذون الباعذذذا علذذذ  االعتذذذدال  رفذذذع مذذذن الخذذذوف مذذذن العقذذذاص ح يجذذذص  ن يكذذذون 

فذذق يجذذص  ن يكذذون احتذذذرام  fr.41ضذذمير الشذذخع الذذداخلي وشذذعورط بالواجذذذص ح
يكون  ك ر ميقو لفعذل الشذر عنذدما  اإلنسان للناس  عظم من احترامه لنفسه ح وال

يعذذرف  ن  حذذداو لذذن يكتشذذفه منذذه لذذو كذذان يعذذرف  نذذه سذذوف يذذتم كشذذفه ح ففذذي كذذل 
األحوال ينبفي  ن يكون احترم المرء لنفسه  ا ما في داخله مقام القانون ح ومانعا 
إيذذاط مذذن فعذذل    شذذئ فيذذه تجذذاوز   إذ البذذد  ن يكذذون إحسذذاس اإلنسذذان بالخجذذل 

ويؤكذد علذ   fr.84نفسه  عظم من إحساسه به  مذام كذل النذاس   من نفسه  مام 
 نه " ال ينبفي عليك  ن تقول  و تفعل    شذئ مشذين ح حتذ  ولذو كنذت بمفذردك 
ح ال يطلذذع عليذذك    إنسذذان ح بذذل تعلذذم  ن تحذذس بالخجذذل  مذذام نفسذذك  عظذذم مذذن 

ل هكذذا تذتم معاملذة الضذمير علذ   نذه رد فعذ fr.244شذعورك بذه  مذام اآلخذرين  "
ينبفي  ن تشذعر بذه داخذل نفسذك نتيجذة لعمليذات تأمذل ذاتذك ح و ذد  طلذ  عليذه " 

حيذا  The internalized Otherبرنارد وليم " اسم " اآلخر القذا م فذي  لذذات" 
نجد هذا اآلخر في هذط الشذرات و د تحذول إلذي ذات باطنيذة كبذديل لذردود  فعذال 

لسفسذطا يين المعاصذرين وديمقريطس بكقمذه هذذا يذرد علذ  بعذ  ا106اآلخرين  
لذذه م ذذل كريتيذذاس الذذذين افترضذذوا  ن البشذذر اخترعذذوا اآللهذذة لمنذذع  شذذكال ا تذذراف 

ويبذذدو  ن ديمقذذريطس هنذذا كذذان المفكذذر األول الذذذ  جعذذل 107الجريمذذة فذذي السذذر  
"عذذذذاص الضذذذمير" األسذذذاس الجذذذوهر  لمحاولذذذة اشذذذتقا  األخذذذق  مذذذن المصذذذذلحة 

طويل سذار فيذه خخذرون مذن  م ذال "بطلذر" الذاتية ح فكان بذلك في طليعة طابور 
 108وجون ستيوارت ميل 

حقا كانت المناداة بضرورة مراعاة االعتدال في كل شئ حكمة  ديمة مكتوبة     
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علذذذ  معبذذذد دلفذذذي ح وتضذذذرص بجذذذذورها فذذذي الذذذر   التقليذذذد  حذذذول عق ذذذة اآللهذذذة 
ه باإلنسذذذان ح وذلذذذك ألن فذذذي الطمذذذع فيمذذذا هذذذو  ك ذذذر نسذذذيان مذذذن اإلنسذذذان لطبيعتذذذ

يقذذذاظ لفيذذذرة اآللهذذذة منذذذه   إال  ن ديمقذذذريطس يفذذذر  االعتذذذدال لسذذذبص  الفانيذذذة ح واا
مختلذذف ح فذذالحكيم يختذذارط لذذيس خوفذذا مذذن يضذذص اآللهذذة عليذذه ح بذذل خذذوف مذذن 

وتتطلذص عمليذة مراعذاة االعتذدال هذذط 109األلم والتعاسة والتنفيع علذ  سذعادته  
فة والعقل ح وعلذ  ذلذك الحكمة والتبصر ح فهي توازن مستحيل بلويه بدون المعر 

تذذربط نظريذذة ديمقذذريطس األخق يذذة مذهبذذه فذذي اللذذذة بالنزعذذة العقليذذة والتذذي سذذوف 
تبذذرز بوضذذو  لذذدر سذذقراط ح إنهذذا النزعذذة التذذي تفسذذر السذذلوك الخذذاطئ علذذ   نذذه 

وهذو ربذط  كذد عليذه ديمقذريطس عنذدما  ذال "  ن الشذخع 110نقع في المعرفذة  
وي سر برؤية األشياء الجميلة ح شخع ترسخ الذ  يلتزم باالعتدال في عاطفته ح 

  111فيه العقل وتعم  ح وعود نفسه عل   ن تستخرج الملذات من باطنها  "
 التربية  -3

 من ديمقريطس بأن الفضيلة األخق ية التي تقود إلذي السذعادة  ابلذة للذتعلم ح     
ه إذ بوسع المعلمين  ن يفرسوها في نفوس الشباص عل  عكس ما سوف يناد  ب

سذذقراط فيمذذا بعذذد   لقذذد كانذذت الفضذذيلة عنذذدط شذذي او مكتسذذباو و ابلذذة للذذتعلم للفيذذر " 
ذا كانذت الحكمذة تعذادل عنذدط  يصبأ الك يرون خيرون بالتذدريص ال بالطبيعذة  " واا

 مذا الذزمن فذق يعلمنذا fr.59كل شئ كما ر ينا ح فق يمكن اكتسذابها بذدون الذتعلم  
سذذذذبة والطبيعذذذذة   ومذذذذن  ذذذذم فذذذذ ن علذذذذة الفعذذذذل  ن نفذذذذدو حكمذذذذاء ح بذذذذل التربيذذذذة المنا
ونحذذذن نكتسذذذص سذذذا ر ضذذذروص الفضذذذيلة  fr.83الخذذذاطئ هذذذي الجهذذذل باألحسذذذن  

بذل  ن التربيذة فذي 112بالتربية ح تلك التي يجص  ن نأخذ الطفذل بهذا مذن الصذفر  
تأ يرهذذا علذذ  اإلنسذذان  نهذذا تعيذذد بنذذاء طبيعتذذه مذذن جديذذد بذذالمعن  الكامذذل لذذذلك ح 

والتدريس شئ واحد ح ذلذك ألن التذدريس يعيذد تكذوين اإلنسذان يقول " إن الطبيعة 
فذذ ذا تمكذذن المذذرء مذذن اكتسذذاص سذذا ر  fr.32ح وب عادتذذه لتكوينذذه يقذذوم طبيعتذذه  " 

ضذذروص الفضذذيلة بالتربيذذة هذذذط  صذذبأ سذذعيداو بذذق شذذك   لقذذد سذذب   ن ر ينذذا الذذدور 
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يذذذرة التذذذذي العظذذذيم الذذذذ  تلعبذذذه الحكمذذذة فذذذي بلذذذذوغ السذذذعادة ح وكذذذذلك األهميذذذة الكب
لقعتذذدال وضذذبط الذذنفس فذذي تشذذييدها ح وهنذذا نجذذد األسذذاس ال الذذا وهذذو التربيذذة أ 

 فما هو الدور الذ  تلعبه التربية في اكتساص السعادة ؟؟ 
ينظذذذر ديمقذذذذريطس إلذذذذي التربيذذذذة وتعلذذذذم الفضذذذذيلة علذذذذ   نذذذذه إصذذذذق  وتهذذذذذيص     

عادة صياية لها تجعلها تتنقل من التعاسة إلذي السذعادة ح  للشخصية البشرية ح واا
ومذذن االنحذذراف إلذذي الصذذق    عنذذدما يذذتعلم اإلنسذذان الفضذذا ل يفذذدو  ذذادراو علذذ  
التحكم في نفسه وفي بي ته ح  ادراو عل   ن يفذر  علذ  بي تذه نظامذاو مذن صذنعه 
هو   وال يتعار  نظامه هذا مع نظام الطبيعة ح بل يكمله ح ألن اإلنسان نفسذه 

عل  ابتدار النظام سور انعكاساو لقدرتها   كمذا  جزء من الطبيعة ح وليست  درته
يجلذذذص اسذذذتعمال هذذذذط القذذذدرة تفيذذذرات علذذذ  اإلنسذذذان نفسذذذه ح فيذذذتم إعذذذادة تشذذذكيل 
الطبيعذذذة البشذذذرية تشذذذكيقو كذذذامقو وفعليذذذاو   ذلذذذك ألن كذذذل معرفذذذة ح وكذذذل اكتشذذذاف 
يتوصذذل إليذذه اإلنسذذان يفيذذر مذذن  سذذلوص حياتذذه ح وكذذل تفيذذر فذذي  سذذلوص الحيذذاة 

فيذذراو موازيذذاو لذذه فذذي ترتيذذص الذذذرات التذذي تتذذألف منهذذا نفذذس اإلنسذذان   كمذذا يحذذدا ت
تذذؤ ر هذذذط التفيذذرات علذذ  الطريقذذة التذذي يذذرر بهذذا اإلنسذذان األشذذياء ويفكذذر بهذذا ح 
وبالتالي تؤ ر عل   درته عل  التصرف ح وعل  استعماله لقدراته الفطرية ح ومن 

ط علذ  فذر  النظذام علذ   م يصوغ اإلنسان نفسذه مذن خذقل اسذتفقل  درتذه هذذ
  113بي ته  
تفيرنذذذا التربيذذذة ح حيذذذا تؤهلنذذذا ألن نقصذذذ   نفسذذذنا عذذذن السذذذعي الطذذذا   وراء    

الملذات الو تية ح و ن نفاضل ونختار بين اللذات و عيننا عل  عملية بلذوغ خيرنذا 
إن الشخع الذ  ارتق  بعقلذه مذن خذقل التربيذة يفذدو لديذه  سذاس  114األسم   

رف فذذي حياتذه تصذذرفاو سذذديداو مذن ذلذذك المتهذور الذذذ  يتصذذرف  ك ذر رسذذوخا للتصذ
  fr.181بذذدافع النذذوازر ييذذر العققنيذذة أ كذذالخوف  و الهلذذع مذذن خذذر  القذذانون   

والشذذخع الذذذ   مذذن مذذن خذذقل اال تنذذار العقلذذي سذذوف يتو ذذف عذذن فعذذل الخطذذأ 
 حت  ولو كان بامكانه  ن يفر بذه دون  ن يعذرف  حذد يقذول " إن العقذل  ك ذر  ذوة



 تصور ديمقريطس للسعادة البشريةالدراسة الثانية : 

 81 

ذا كذان ضذمير اإلنسذان هذو الذذ  يقذف  fr.52بك ير عل  اإل نار من الذذهص   واا
حا قو بينه وبين ارتكابه للخطأ سرا ح فمذن الممكذن  ن ي قذور هذذا الضذمير وي عذزز 

 115دورط بالتعليم المبكر في الصفر  
فذذي التربيذذة إذن إعذذادة صذذياية للذذنفس اإلنسذذانية ح وتوجيذذه لهذذا إلذذي الصذذلأ ح    

وجيه لها إلي السعادة الحقيقية   وكان ديمقريطس يرر  ن عملية إعذادة ومن  م ت
الصياية للنفس هذط عمليذة حرفيذة وليسذت مجذرد عمذل شذكلي   اعتقذد  ن الحيذاة 

ومذذن  ذذم فذذ ن التفييذذر الذذذ   Fr.61تعتمذذد علذذ  الصذذورة التذذي تكذذون الذذنفس عليهذذا 
يعادل عملية تحول  يحدا في الحياة بشكل مستمر بفعل التربية والتدريص العقلي

في النفس   فليست طبيعة النفس  ابتة بواسطة نموذج بناء ذرات النفس األصلي 
وهذا ما  كد عليه فيلسوفنا بقوله " يعيذد  116ح بل  ن هذا البناء نفسه  ابل للتفير 

التعلذذذيم صذذذياية اإلنسذذذان ح وبواسذذذطة عمليذذذة إعذذذادة البنذذذاء هذذذذط تتشذذذكل طبيعتذذذه" 
 Fr.32  بين الطبيعة والتعلم من ناحية وبين العنايذة مذن ناحيذة وربط ديمقريطس

 خرر ربطاو مباشراو بقوله أ " يمكن  ن يكون هناك فهم لذدر الشذباص وفقذدان لذدر 
نمذذذذذا يذذذذذتم يرسذذذذذها فذذذذذي األوان  المسذذذذذنين ح وذلذذذذذك ألن الذذذذذزمن ال يعلذذذذذم العنايذذذذذة ح واا

حقذذا   فلذذم يكذذن التعلذذيم عنذذدط مجذذرد اكتسذذاص لل Fr.33المناسذذص وفذذي الطبيعذذة  "
النظريذذذة ح بذذذل هذذذو اكتسذذذاص لفهذذذم عققنذذذي للحيذذذاة " فك يذذذر مذذذن النذذذاس موسذذذوعي 
ال قافذذذة ح ولكذذذن ينقصذذذهم العقذذذل  " ويقذذذول  يضذذذا " ينبفذذذي  ن يعتمذذذد المذذذرء علذذذ  

ويشذذارك فذذي ذلذذك  117إمعذذان التفكيذذر  ك ذذر مذذن االعتمذذاد علذذ  ك ذذرة المعلومذذات  "
بذذذين الحكمذذذة ح كمذذذا  نذذذه هيذذذرا ليطس فذذذي اسذذذتنكار الخلذذذط بذذذين ك ذذذرة المعلومذذذات و 

يعتنذذذ  الذذذر   القا ذذذل  ن التربيذذذة ولذذذيس السذذذن هذذذي التذذذي تجعذذذل اإلنسذذذان حكيمذذذاو   
ويردد ديمقريطس هنا التعار  الذ  كان شا عا في عصرط بذين النظذر والعمذل ح 
ويذذرر  ن العمذذل المبنذذي علذذ  معرفذذة وعلذذم هذذو طريذذ  السذذعادة فذذي الحيذذاة ح  مذذا 

فمذع  ن ك يذرين  118العقذل ح إنذه يوجذد مذن  جلذه  النظر فدورط مجرد إكمال لذدور 
يفهمون  عظم النظريذات نذبق عنذدما يفعلذون نجذدهم يفعلذون  عظذم األفعذال خسذة 
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ويؤكذذد  يضذذا علذذ   ن  ول ذذك الذذذين يفعلذذون بذذالنظر والكذذقم كذذل  fr53aووحشذذية  
فليس لديهم سور  fr.82شئ ح وال ينجزون شي ا بالعمل والفعل سحرة محتالون ح 

 Fr.145لحقيقذذذة ح ألن الشذذذبأ لذذذيس سذذذور ظذذذل وشذذذبأ للعمذذذل والممارسذذذة  شذذذبأ ل
وريم  ن العمل يجلص معه التعص ح ف نه الذ  يعطذ  الحيذاة طعمذاو ح وفذي ييابذه 

 fr. 235ال تكون المتع سور متعا فجة  صيرة المدر يعقبها  لم يتزايد بالتذدرين  
وعلذ  اإلنسذان  fr. 243 ولذن يكذون العمذل شذا او ومؤلمذاو إال عنذدما يكذون فاشذقوح

 fr.241تذكر  نه حت  اآللة الجامدة تفدو  يسر عند التعود واستمرارية العمل  
حقا لم يكن  ول ديمقريطس بأن الطبيعة نفسها  مرة من  مار التعليم والعذادة     

 والو جديداو ح فقد  ذال بذه السفسذطا يون وكذذلك األطبذاء ح لكذن  صذالة ديمقذريطس 
جعلذذه مصذذدرا لعق ذذات متبادلذذة بذذين الطبيعيذذات واألخذذق  ح وذلذذك تتم ذذل فذذي  نذذه 

في جعله  ساسا من  سس السعادة   في التعليم تحرير لإلنسان ليس من سذلطان 
نما تحرير له من سطوة المصادفة العمياء  الضرورة الطبيعية ح فهذا مستحيل ح واا

ان  ن يوظف  درته ح فق تفدو هي المتحكمة في  فعالنا   بالتعليم يستطيع اإلنس
الخاصة في االرتقاء بنفسه وحياته ح وبالتالي تقوية اكتفاءط الذاتي   من هنا  ذال 
ديمقريطس " ما يشكل الحمق  هي ضربات الحظ ح في حين  ن ما يشكل  ول ك 
الذذذذين يفهمذذذون هذذذذط األشذذذياء فهذذذي  مذذذار الحكمذذذة  " فلذذذيس الحذذذظ فذذذي ر يذذذه سذذذور 

يهذذا  خطذذاءهم وييذذاص الناصذذأ األمذذين عذذنهم   شذذماعة اخترعهذذا البشذذر ليعلقذذوا عل
فنادراو ما يتواف  الحظ مع الحكمذة العمليذة ح وحذدة الذذكاء هذي التذي تجعذل معظذم 

و نذه إذا كانذت المصذادفة تبسذط  مامنذا ما ذدة زاخذرة ح  األشياء سذديدة فذي الحيذاة  
شذذياء إن التعلذذيم والعمذذل الجذذاد يقودنذذا إلذذي األ 119فذذ ن االعتذذدال هذذو الذذذ  يفنينذذا  

فذذق يجذذص  fr.182الطيبذذة ح فذذي حذذين تنشذذأ األشذذياء السذذي ة تلقا يذذا وبذذدون جهذذد   
 ن نذذركن إلذذي الكسذذل منتظذذرين مذذا تجذذود بذذه علينذذا المصذذادفة ح وذلذذك ألن الكسذذل 

 يؤد  إلي تولد الملذات التي بسببها يخرج الشر إلي الكون  
يلهذا مذن الشذر إلذي للتربية القدرة عل  تفييذر اإلنسذان وتعذديل شخصذيته وتحو     
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الصذذق    وال تحتذذاج هذذذط التربيذذة فذذي نظذذر ديمقذذريطس إلذذي مصذذاريف باهظذذة ح 
 و يكتسذذذذبها المذذذرء مذذذن شذذذذلة 120فمذذذن الممكذذذن  ن يقذذذوم بهذذذذا اآلبذذذاء فذذذي البيذذذوت  

األصذذذذذد اء المخذذذذذتلط بهذذذذذا ح  و مذذذذذن محاكذذذذذاة األخيذذذذذار مذذذذذن البشذذذذذر ح لذذذذذذلك  كذذذذذد 
ونظذذر إلذذي عبذذا fr.61لذذه  ديمقذذريطس علذذ   ن اعتذذدال األص  عظذذم  ذذدوة ألطفا

معلم الشذباص علذ   نذه  سذو  شذئ مذن بذين كذل األشذياء جميعذا ح حيذا  نذه سذوف 
يبذذا فذذيهم تلذذك الملذذذات التذذي يتفجذذر منهذذا اإلجذذرام   و كذذد كذذذلك علذذ  ضذذرورة  ن 
يتحاشذذ  اإلنسذذان مخالطذذة األشذذرار مخالطذذة طويلذذة ح ألنهذذا تزيذذد مذذن درجذذة ميلذذه 

مذذذذرء  ن يتحاشذذذذ  حتذذذذ  مجذذذذرد الحذذذذديا عذذذذن إلذذذذي الجريمذذذذة   بذذذذل ينبفذذذذي علذذذذ  ال
األعمذذال الشذذريرة   و كذذد كذذذلك علذذ  ضذذرورة  ن يتخذذذ اإلنسذذان  ذذدوة صذذالحة لذذه 
يحاول محاكاتها في حياتذه ح هذذا إذا لذم يكذن هذو نفسذه صذالحا ح فذأ بأ شذئ فذي 

 121العالم محاكاة األشرار وعدم تمن  حت  تقليد الصالحين  
فذذي تشذذكيل الشخصذذية اإلنسذذانية السذذعيدة    هكذذذا فذذ ن للتربيذذة مفعذذول السذذحر    

فبينمذا يعتمذد حسذن تسذمين الماشذية علذ  الصذحة البدنيذة لهذا ح يعتمذد حسذن بنذاء 
شخصذذية اإلنسذذان علذذ  حسذذن بنا ذذه العقلذذي ح فمذذن كانذذت ذاتذذه الباطنيذذة منظمذذة 
كانت حياته منظمة  يضا   إذ يمتلك  ول ك الذذين ت ذنظم شخصذيتهم تنظيمذاو طيبذاو 

ة خيذرة   ومذذن يسذتخدم النصذذأ فذي اإل نذذار سذوف يفذذدو  ذدوة للفضذذيلة حيذاة سذذعيد
 شد فاعلية من ذلك الذ  يعتمد عل  القانون واإلجبار   فمن الممكذن  ن يرتكذص 
الرجل الذ  يتو ف عن الظلم بقذوة القذانون الظلذم فذي الخفذاء ح  مذا مذن ي ذدفع إلذي 

وال فذذي الخفذذاء ح  الواجذذص بفعذذل اإل نذذار فلذذن يرتكذذص    شذذئ مخذذل ال فذذي العلذذن
ومذذذن  ذذذم فالرجذذذل الذذذذ  يسذذذلك السذذذلوك المسذذذتقيم عذذذن فهذذذم ومعرفذذذة يفذذذدو شذذذجاعا 

لذذذلك طالذص ديمقذذريطس بضذذرورة  ن نفذذرس  fr 181ومسذتقيما فذذي الو ذذت ذاتذه  
في األطفال الشعور بالواجص والضذمير الذيقظ ح واإلحسذاس بالخجذل  مذام  نفسذهم 

علذ  ضذميرط ح وال يمكذن  ن يذزول منذ الصفر ح فما يفعله اإلنسان سذيف مسذلط 
منه إال بالتوبة   إن الطفل الذ  تعلم احتذرام ذاتذه سذوف يمتلذك مفتذا  السذعادة ح 



 2دراسات في الفلسفة اليونانية ج

 84 

لذذلك ال ينبفذي  122ألن  ول ك الذين يسلكون سلوكاو مسذتقيماو يعيشذون حيذاة طيبذة 
عل  اإلنسان تمل  الحمق  ألن في هذا ضرر عظيم عليذه ح ألن الشذهرة وال ذروة 

ة ممتلكات ضارة ح لن طموحات يير الحكيم كلها بق معن  ح وذلك بدون الحكم
ألن معلذذذم األحمذذذ  هذذذي المنفعذذذة ولذذذيس العقذذذل   لذذذذلك لذذذم يتذذذردد ديمقذذذريطس فذذذي 
التأكيد عل   ن  مار التربية مفضلة حت  عل  كل خيرات الحياة األخرر كال روة 

لذذذذ  ال ذذذذروة والجذذذذاط والسذذذذلطان فقذذذذال " إن خمذذذذال المتربذذذذي تربيذذذذة  ويمذذذذة مفضذذذذلة ع
واعتبذذر ال قافذذة حليذذة النجذذا  ح ومذذأور  ول ذذك  fr.185المكتسذذبة بواسذذطة جاهذذل  "
 123الذين يقعون في الشدة  

لذذن يذذتم اكتسذذاص المهذذارة وال الحكمذذة مذذن بذذاص  ولذذ  بذذدون  ن يذذتعلم اإلنسذذان ح    
وهو  ن يتعلم اإلنسان ح وهو ليس تعليمذاو نظريذاو بذل اجتهذاد وعمذل   كمذا لذن يذتم 

ل إلذذذي األشذذذياء الجميلذذذة إال مذذذن خذذذقل االجتهذذذاد فذذذي الذذذدرس ح فذذذي حذذذين التوصذذذ
تتكرر األشياء القبيحة بشكل تلقا ي بق حيلة من اإلنسان   ويمكننا  ن نذرر مذن 
ذلذذك  ن ديمقذذريطس نظذذر إلذذي التربيذذة علذذ   نهذذا تفييذذر متعمذذد فذذي طبيعذذة الذذنفس 

او ح طالمذا  نذه يفيذر إطذار الباطنية ح و ن لم ل هذا التفييذر األخق ذي تذأ يراو جسذدي
تتحقذ  فذي التربيذة  ذدرة الذنفس علذ  تفييذر الطبيعذة وهذي 124البناء الذر  للذنفس  

 درة ترتقي بطا ة اإلنسان اإلبداعية والخلقيذة ح وتحقذ  اكتفذاءط الذذاتي ح وبالتذالي 
سعادته   إنه عمل كان يمارسه اإلنسان منذ بدء الخليقة طالما  نه كذان  ول مذن 

 االحتياج  ن يحول الضرورة ذ بواسطة الفن إلي حليف لقوته    تعلم بفعل
 سلوكيات اإلنسان السعيد   -جـ 
بمقذذدورنا  ن نسذذتخلع مذذن بذذين  نايذذا حذذديا ديمقذذريطس السذذاب  عذذن طبيعذذة     

السعادة ح وعن مقوماتها بع  السلوكيات التي ينبفي  ن يمارسها الرجل السعيد 
يكون بخيقو ح وفذي الو ذت نفسذه ال ينبفذي  ن  في حياته أ فهو م ق ال ينبفي  ن

يكون مسرفاو ح بل معتذدال فذي كذل شذ ون حياتذه ح ال متهذوراو وال جبانذاو بذل رزينذاو ح 
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نمذذا إنسذذاناو معتذذدالو متعلمذذا تعليمذذاو  خق يذذا را يذذاو   ويمكننذذا  لذذيس عصذذبيا وال بذذارداو واا
  ن نضيف إلي كل ذلك الجوانص التالية أ

 وشئون المدينةاإلنسان السعيد  -1
كذذان ديمقذذريطس يعذذي  فذذي عصذذر شذذديد االضذذطراص والتذذوتر ح شذذهد حروبذذا     

طويلذذة بذذين كذذل المذذدن اليونانيذذة المختلفذذة   ذذرت علذذ  كذذل مظذذاهر الحيذذاة والتقذذدم 
فيهذا ح و ذد اسذتمرت هذذط الحذذروص مذا يقذرص مذن  ق ذذين عامذا  تذت علذ  الخضذذر 

سذذذمي ت "الحذذذرص البولوبنيزيذذذة "  واليذذذابس فذذذي معظذذذم المذذذدن وهذذذي الحذذذروص التذذذي  
فعذذا  ديمقذذريطس منقسذذما فكريذذا بذذين رفذذ  هذذذا العصذذر بآالمذذه ومآسذذيه ورفذذ  
المشذذاركة فذذي  حدا ذذه ألن فيهذذا  ضذذاء علذذ  سذذعادة اإلنسذذان ح وبذذين ميلذذه الفكذذر  
إلي اإلصق  ح و نه من واجص المفكر الحر عندما ال يرض  عن دموية عصذرط 

صذقحه ح ال  ن  ن يضحي بقدر من راحته الشخصية  ألجل تفييذر هذذا الوا ذع واا
يعتزلذذذه فذذذي  نانيذذذة مرفوضذذذة   لذذذذلك دعذذذا ديمقذذذريطس إلذذذي المشذذذاركة بمقذذذدار فذذذي 
الشذذ ون العامذذة والسياسذذية ح حيذذا يجذذص علذذ  اإلنسذذان السذذعيد  ن يلتذذزم فذذي هذذذا 

 كله بالوسط الذهبي  
لعذذالم علذذ  الذذريم مذذن  ن ديمقذذريطس يؤكذذد علذذ   ن الرجذذل السذذعيد موطنذذه ا     

 جمع ح ف نه يؤكد عل   ن بمقذدورط  يضذا  ن يعذي  فذي    بلذد ح و ن مذن كانذت 
شخصيته نبيلة يجص  ن يتخذ العذالم كلذه موطنذاو لذه ح وفذي الو ذت ذاتذه يقذرر  نذه 

إن ديمقذذذريطس ال يقذذذف مو فذذذا 125ال شذذذئ يعذذذادل فذذذي األهميذذذة حكومذذذة صذذذالحة  
لمحكومذذة حكمذذاو ديمقراطيذذاو ح عذذدوانيا مذذن المدينذذة ح بذذل علذذ  العكذذس  يذذد المدينذذة ا

و ذذال  نذذه يفضذذل  ن يحيذذا فقيذذراو فذذي ظذذل الديمقراطيذذة علذذ   ن يحيذذا فذذي رخذذاء فذذي 
ظل الطفيان   إن المدينة الديمقراطية فذي نظذرط " مدينذة سذعيدة تحتذو  علذ  كذل 
شئ في ذاتها ح  نها عنذدما تكذون خمنذة ح يكذون كذل شذئ خمنذاو ح  مذا عنذدما ت ذدمر 

ما يدل عل   ن  يام مجتمع مستقر كان  مراو ضرورياو لبلذوغ م126ي دمر كل شئ  "
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السذذذذعادة لذذذذد  ديمقذذذذريطس ح وهذذذذو نفذذذذس الذذذذر   الذذذذذ  سذذذذوف يذذذذرددط بروتذذذذاجوراس 
السفسذذذطا ي و بيقذذذور فيمذذذا بعذذذد   إن اإلنسذذذان حيذذذوان اجتمذذذاعي بطبعذذذه ح حيذذذوان 
 صذذذبأ طبيعذذذة لذذذه  انيذذذة  ن يعذذذي  مذذذع نوعذذذه حتذذذ  يسذذذتطيع  ن يقضذذذ  حاجاتذذذه 

ر ممكذذن مذذن الهذذدوء ح وا ذذل  ذذدر ممكذذن مذذن التذذوتر ح فضذذق علذذ   ن بذذأعظم  ذذد
اإلطار الذذ  يعذي  داخلذه البشذر معذا ح ويسذعون وراء سذعادتهم مذن خقلذه ح لذن 
يتوفر إال بفضل المدينة   عل  ذلك ف ن سعادة األفراد تعتمد عل  سعادة المدينة 

حساساو من ديمقريطس بهذط ا ألهمية للمدي نة يصر  بأن  خذوف المؤلفين لها   واا
مذذا يخافذذه هذذو تعذذر  المدينذذة لنكبذذة عامذذة ح ففذذي هذذذا دمذذار لكذذل  شذذكال السذذعادة 
فيها ح ألن المحنة العامة  صعص في التحمل من الخاصذة ح إذ ال يوجذد     ذدر 

  127من األمل في العون هنا  
ولما كان للمدينة كل هذط األهمية ف ن ديمقريطس يتمسك بها ح ويتمسذك فذي     
 ت نفسه بمبد  االعتدال الذ  يم ل العمود الفقر  للسعادة عندط ح حيذا يقذرر الو 

ضرورة  ن يلتزم اإلنسان ذ ألجل  ن يحافظ علذ  سذعادته ذ باالعتذدال فذي األمذور 
العامذذذذذذة والخاصذذذذذذة ح و ن يتحاشذذذذذذ  الحذذذذذذدين المتطذذذذذذرفين وهمذذذذذذا أ رضذذذذذذو  المذذذذذذرء 

همذذال الشذذ ون العامذذة مذذن جانذذص  خذذر   فقذذال "  لمتطلبذذات المدينذذة مذذن جانذذص ح واا
ليس من الصذالأ للفضذقء مذن النذاس  ن يهملذوا شذ ونهم الخاصذة ألجذل األشذياء 
األخذذرر ح إذ سذذوف تتضذذرر شذذ ونهم الخاصذذة مذذن ذلذذك ح وال  ن يهملذذوا الشذذ ون 

علذذيهم بمراعذذاة التوسذذط ح  Fr.240العامذذة حتذذ  ال يذذتم الذذتكلم بسذذوء فذذي حقهذذم  
حتذ  ولذو كذان االشذتفال  128اعذاة جيذدة  ومراعاة حدودهم و دراتهم الشخصذية مر 

بالشذذ ون العامذذة عمذذقو تطوعيذذاو إراديذذاو    سذذاراو ح فذذ ن شذذدة االنفمذذاس فيذذه يضذذذر 
 بالوجود السعيد ح ألنه  مر يتجاوز  درات اإلنسان    

يسذذاهم الرجذذل السذذعيد فذذي إدارة شذذ ون المدينذذة ح والعمذذل علذذ   ن تذذدار إدارة     
مشاحنات تخل بالح  والعدل والنظام ح كما  نه ال جيدة ح ومن  م فق يدخل في 

ذا كذان  ويذا فعليذه  ن يمذد يذد العذون  يكتسص سلطة تتعار  مذع الخيذر العذام ح واا
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إلذذذذي الضذذذذعفاء ح محققذذذذا لمصذذذذلحتهم حتذذذذ  يعذذذذم التنذذذذايم والتعذذذذاون المشذذذذترك بذذذذين 
لذذذلك  129المذذواطنين ح وهنذذا تتحقذذ  فذذي المدينذذة نعذذم لذذيس بوسذذع  حذذد  ن يقذذدرها  

ي  ن " يعتبر اإلنسذان شذ ون المدينذة  هذم مذن    شذئ خخذر ح و ن يذرر  نهذا ينبف
تسذذير سذذيراو طيبذذاو ح فحسذذن سذذلوك المدينذذة فيمذذا يتعلذذ  بسذذعادة المذذواطنين هذذو مذذن 
 هم األشياء   ف ذا كان األمر كذلك ف نه ينبفي  ن ت شفل وظذا ف المدينذة بخيذار 

 ن ي حكم األيبياء مذن  ن  الناس ح وعل  الحكام الحرع عل  ذلك ح فمن الخير
يحكمذذوا ح كمذذا يجذذص محاربذذة بذذذور الفتنذذة والصذذرار المذذدني مذذن جذذذورها األولذذي ح 
حتذذ  ال يرتذذد البشذذر إلذذي عذذي  حيذذاة التذذوح  م ذذل الحيوانذذات مذذرة  خذذرر   ولمذذا 
كذذان الصذذرار الطبقذذي بذذين الفقذذراء واألينيذذاء هذذو الخطذذر الذذداهم الذذذ  كذذان يهذذدد 

لمدينذذذذذة اليونانيذذذذذة فذذذذذي القذذذذذرن الخذذذذذامس   م فقذذذذذد حاربذذذذذه تهديذذذذذداو متزايذذذذذداو  مذذذذذان ا
ديمقريطس بشدة ناظراو إليه عل   نه ضار بكذق مذن الطذرفين المنتصذر والمهذزوم 
فيه ح ألن النتيجة واحذدة فذي الحذالتين وهذي الذدمار   فعلذ  الفقيذر إال يحقذد علذ  

يدفعذذه األينيذذاء الذذذين يوصذذفون بذذأنهم سذذعداء بواسذذطة اآلخذذرين ح ألن حقذذدط هذذذا 
إلذذي  عمذذال متهذذورة يحرمهذذا القذذانون ح ومسذذتحيل علذذ  م ذذل هذذذا الرجذذل  ن يكذذون 
سذذعيدا   وال يمكذذن تحقيذذ  األعمذذال المجيذذدة إال فذذي ظذذل السذذقم ح  مذذا مذذن ييذذر 
ذلذذك فهذذذا مسذذتحيل   مذذا لذذم يذذتم التذذرحم والعطذذف مذذن األينيذذاء علذذ  الفقذذراء فلذذن 

ة التذذذذي  ذذذذد تجعذذذذل المذذذذواطنين يسذذذذود السذذذذقم ح بذذذذل سذذذذوف تقذذذذوم الكراهيذذذذة واألنانيذذذذ
يسلمون  نفسهم أليد  طايية ذ عل   مل  ن يحققوا بالقهر ما عجزوا عن تحقيقه 
ن كان سقوط المدينذة هذو الشذر األعظذم مذن ذلذك  طواعية ح وهو شر األمور ح واا

   130ح ألن بديل المدينة سوف يكون الهمجية األول   
يها نظرة خاصة ح إنه يعتبرهذا مذن  ما  وانين المدينة ف ن ديمقريطس ينظر إل    

وضع البشر ح وليس من الطبيعة في شئ ح إذ ال يوجد في الطبيعة سور الذرات 
والهذذدف الذذذ  مذذن  جلذذه تذذم وضذذع القذذوانين هذذو نفذذع الحيذذاة البشذذرية  131والخذذقء  

 fr248  وهذو نفذس الهذدف الذذ  تسذع  وراءط الطبيعذة نفسذها ح فذق تعذذار  إذن
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ين مطالذذذص القذذذوانين الوضذذذعية   ييذذذر  ن القذذذوانين لذذذن بذذذين مطالذذذص الطبيعذذذة وبذذذ
تتمكن ذ في ر يه ذ من تحقي  هذا الهدف إال لو ريص البشر هذم  نفسذهم فذي تلقذ  
هذذذط الفا ذذدة ح ألن القذذانون يسذذطع فذذي نفذذوس  ول ذذك الذذذين يطيعونذذه انطق ذذا مذذن 

ن ولذذن يحقذذ  القذذانون هذذذا النفذذع للحيذذاة البشذذرية مذذا لذذم يكذذ132فضذذيلتهم الخاصذذة  
وديمقريطس في  fr.248لدر اإلنسان االستعداد واال تنار الباطني لقنتفار به   

ذلذذذك يقذذذيم سذذذيادة القذذذانون و مذذذا يصذذذاحبه مذذذن تحقيذذذ  النفذذذع للحيذذذاة البشذذذرية علذذذ  
ضمير اإلنسذان البذاطني وحذدط ح تمامذا م لمذا سذوف يفعذل سذقراط ح ألن اإلحجذام 

نمذا مذن  عن الجرا م ال يكون عندط ذ كما سب  و ن  لنذا ذ بذالخوف مذن العقذاص ح واا
خقل الشعور بالواجذص ح ومذن  ذم فاإلنسذان الذذ  يبفذي السذعادة فذي حياتذه عليذه 
 ن يطيذع القذوانين انطق ذا مذن ضذميرط البذاطني ح ذلذك الذذ  هذو عبذارة عذن نفذذور 

عليذذذه  ن يطيعهذذذا عذذذن ا تنذذذار 133داخلذذذي مذذذن الخطذذذأ ح وحذذذص للواجذذذص والعدالذذذة  
لق ذ   ن تكذون مطيعذا للقذانون ح وللحذاكم وللحكذيم  " ورضي نفسذي يقذول " مذن ا

fr.47 "  ويقذذول  يضذذا " الرجذذل السذذعيد ميذذال إلذذي مذذا هذذو  ذذانوني وعذذادلfr174 
وفذذي طاعتذذه للقذذانون إكمذذال لسذذعادته   سذذوف يفذذدو سذذعيدا يقظذذا كذذان  و نا مذذا ح 
سذذوف يفذذدو  ويذذا خاليذذا مذذن التذذوتر   ذلذذك ألن القذذانون نفسذذه يهذذدف فذذي األسذذاس 

فادة البشر جميعا   لقذد تذم سذن القذوانين للحفذاظ علذ  الحقذو  ولذيس لتقييذد نف ع واا
الحريذذات ح ولذذن تمنذذع القذذوانين  حذذدا مذذن ممارسذذة حريتذذه ح واالسذذتمتار بهذذا مذذا لذذم 
يكن في ذلك إضرار بحريات اآلخرين   ومن  م يحرر القانون الناس من كراهية 

دوافع الطبيعة التي تقودهم إلي  بعضهم البع  ح ويتيأ بالتالي لهم فرصة إتبار
 منفعتهم الخاصة  

إن العضذذوية فذذي المدينذذة تقتضذذي مذذن اإلنسذذان  ن يعذذي  لذذيس كمذذا يذذرر  نذذه     
نمذذا وفقذذا لمذذا تمليذذه عليذذه القذذوانين ح فسذذيادة القذذانون  مذذر ال يقبذذل  مناسذذص لذذه ح واا

لسذكينة المساومة عل  اإلطق  ح والخير العا د من ذلك هذو ال قذة فذي العقذل ح وا
في النفس ح في حين يترتص علي مخالفته أ الخذوف وهذو بدايذة الكار ذة ح يقذول " 
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الرجل المسذتقيم هذو الذذ  يعكذف علذ  فعذل مذا هذو عذادل ومشذرور ح فيعذي  فذي 
سذذرور لذذيقو ونهذذاراو ح  ويذذاو خاليذذاو مذذن الهذذم ح فذذي حذذين  ن مذذا ال تهمذذه العدالذذة فذذي 

قسذتياء عنذد تذذكر    واحذد منهذذا ح شذئ ح فسذوف تفذدو كذل هذذط األشذياء م يذرة ل
ويحيذذا خا فذذا سذذاخطا علذذ  نفسذذه ح فبينمذذا ال يخذذاف العذذادل مذذن    شذذئ ح يخذذاف 

لذلك اعتبر ديمقريطس  ن من يقتل شخصا خارجذا علذ  134الظالم من كل شئ  
إن  fr.260القذانون ذ سذواء كذان  رصذانا  و لصذا ذ فيجذص  ن ي حكذم لذه بذالبراءة  

مصذذلحته الخاصذة فذذي طاعذة القذذوانين ح طالمذا  نذذه بفعذذل اإلنسذان عنذذدما يجذد  ن 
هذا يحافظ عل  تماسك المدينة ح وبالتذالي يحذافظ علذ  الشذروط التذي لذن تتحقذ  
السعادة إال في ظلها ح ف نذه بالتذالي سذوف يطيعهذا طواعيذة ح وم ذل هذؤالء البشذر 
هذذذم الفاضذذذلين والسذذذعداء حقذذذا   وديمقذذذريطس هنذذذا اسذذذتطار  ن يسذذذد الفجذذذوة بذذذين 
السعادة الفردية وبين سعادة المدينذة ذ فذي ر   روبنسذون ذ فذالمرء الذذ  ال يجذد  ن 
سعادته تتعار  مذع متطلبذات العدالذة ح والتذي تطلذص منذه  ن يحيذا وفقذا للقذوانين 
عل  خقف ريباته وميوله يكتشف  ن سعادته ما كان يمكن  ن تتحق  إال داخل 

بذذه خذذرين  يضذذا مذذن إلحذذا  الضذذرر المدينذذة فحسذذص ح وذلذذك ألن المدينذذة تكذذبأ اآل
  135 في سعيهم وراء سعادتهم الخاصة

 اإلنسان السعيد وشئون األسرة  -2
سذذيطرت علذذ  ديمقذذريطس فذذي هذذذط النقطذذة النزعذذة المحافظذذة ح حيذذا نجذذدط      

فيها شديد اإلخقع إلي  يم مجتمعه اليوناني التقليد  القا مة عل   قافذة الرجذل 
 توجه ديمقريطس هنا من  ية لمسة  ورية  والمجحفة للمر ة ح ويخلو 

إننذذا نجذذد ديمقذذريطس يقذذف هنذذا مو ذذف الذذذتأييد لنظذذام الذذر  م لذذه فذذي ذلذذك م ذذل     
كذذل العامذذة مذذن معاصذذريه ح كذذذلك م لذذه م ذذل سذذقراط و فقطذذون و رسذذطو ح حيذذا 
يؤيد  ن يتخذ اإلنسان العبيد ويسذتخدمهم كمذا يسذتخدم  جذزاء جسذدط ح كذل عضذو 

اع   كمذذا اعتنذذ  ديمقذذريطس نفذذس المو ذذف اليونذذاني التقليذذذد  فيذذه لفرضذذه الخذذ
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المحافظ نحو المر ة   حيا نظر إليهذا نظذرة دونيذة عدوانيذة ح فاعتبرهذا  دنذي مذن 
الرجل بك ير ح إنها  سذرر منذه فذي تذدبير المكايذد ح ومذن  ذم فذق يجذص  ن تمذارس 

طس و خطذذر شذذئ كذذان ديمقذذري fr217الحذذديا الطويذذل ح ألن ذلذذك  مذذر خطيذذر  
يخش  و وعه هو خضور الرجل للمر ة ولسذيطرتها ح ألن فذي هذذا  شذنع إهانذة لذه 
  و ذذذد دفعذذذت هذذذذط النظذذذرة الظالمذذذة إلذذذي المذذذر ة ديمقذذذريطس إلذذذي  ن يقذذذف مو ذذذف 
نجذذاص األبنذذاء ح وحبذذذ حيذذاة العزوبيذذة   وهذذو  العذذداء مذذن الذذزواج وتكذذوين األسذذرة واا

جتمذع اليونذاني ح ويعذزف علذ  هنا يخذرج علذ  التقاليذد واألعذراف الراسذخة فذي الم
وتذذر نشذذاز   ييذذر  ن تأكيذذدط علذذ   ن فذذي االلتذذزام بالعزوبيذذة الشذذئ الصذذواص فذذي 
ن كذان يبذدو  سعادة اإلنسان  د كذان شذي ا شذديد اإلبهذار للجمهذور القذديم ذ حتذ  واا

 يريباو وشاذاو  
إن مذذا ضذذاي  ديمقذذريطس  ساسذذا فذذي الذذزواج لذذيس الجانذذص األخق ذذي لهذذذط       
نمذا الجانذص الجسذد  ح إذ يسذيطر عليذه ذ فذي ر   زيللذر ذ الفذزر مذن العق  ذة ح واا

المتعذذة الجنسذذية ح ألن الضذذمير ذ والذذذ  يعذذول عليذذه ديمقذذريطس ك يذذرا فذذي نشذذر 
السعادة والعدالة بين الناس ذ ي قهر إ ناءهذا بواسذطة الشذهوة ح ويسذلم اإلنسذان فيهذا 

التذذي دفعذذت ديمقذذريطس إلذذي  وكانذذت األسذذباص136 يادتذذه لفتنذذة الحذذواس الخادعذذة  
هذذذا المو ذذف المنذذاد  باالنصذذراف عذذن الذذزواج واإلنجذذاص ح  ن فذذي هذذذا اإلنجذذاص 
مخاطرة يير مأمونة العوا ص ح فنوعية وطبيعة الطفذل الذذ  ننجبذه تقذع فذي عذالم 
الفيذذص ح و فضذذل لنذذا  ن نبتعذذد عذذن المخذذاطرة ح ونختذذار طفذذق موجذذودا مذذن  بذذل ح 

ا لن نستطيع مراعاته عند إنجاص  طفالنا الشخصذين وعند اختيارط سوف نراعي م
ح حسذذذذن  ةح حيذذذذا سذذذذوف نراعذذذذي فيذذذذه  ن يكذذذذون متمتعذذذذا بحسذذذذن الخلذذذذ  والخليقذذذذ

التصذذرف ح ونتخذذذط صذذديقا لنذذا   كمذذا  ن فذذي إنجذذاص األطفذذال مذذن صذذلبنا  خطذذار 
عظيمذذة  خذذرر علذذ  ر سذذها مذذا يقتضذذيه إنجذذاص وتربيذذة األطفذذال مذذن خالم ومشذذا  

ولما كان  fr276وين ح والتكلفة المالية الكبيرة لهذط التنش ة  جسدية وصحية لألب
ال مكذذان للتهذذور علذذ  اإلطذذق  فذذي األخذذق  التذذي ينذذاد  بهذذا ديمقذذريطس ح فذذ ن 
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فذذ ذا  137الحكذذيم يحسذذص التكلفذذة هنذذا بد ذذة شذذديدة فيعذذزف عذذن الذذزواج واإلنجذذاص  
لذوا ذلذك ح كان الناس يذرون ضذرورة  ن يكذون لهذم  بنذاء ألن مذن الطبيعذي  ن يفع

ذذذذرف مترسذذذذخ منذذذذذ القذذذذدم ح كمذذذذا  نذذذذه واضذذذذأ فذذذذي كذذذذل الحيوانذذذذات ح فذذذذ ن  و نذذذذه ع 
ديمقذذذريطس ال يذذذرر ضذذذرورة ألن يكذذذون للمذذذرء  طفذذذال مذذذن صذذذلبه ح ففذذذي إنجذذذاص 
األطفال  خطار عظيمة تفو  المنافع ح ومن الفضل  ن يستعي  اإلنسان عنهم 

يذذر مأمونذذة ح ألن باتخذذاذ  صذذد اء لذذه   فذذي إنجذذاص األطفذذال وتذذربيتهم مخذذاطر ي
ذا فشذذذلت ف نهذذذا  هذذذذط التربيذذذة إذا نجحذذذت فذذذ ن باطنهذذذا يكذذذون  تذذذاالو و لقذذذاو دا مذذذا ح واا

والحسرة هنا سوف تفو  كل  fr. 235ستؤد  إلي كار ة  خطر من    مر    
الحسرات   وحت  لو كان المرء ميسور الحال ح وال يخش  الفقر من وراء إنجاص 

يتركهذذا لهذذم ييذذر مأمونذذة النتذذا ن ح إن ادخذذار األطفذذال ح فذذ ن تركتذذه التذذي سذذوف 
المذذذرء ألوالدط فذذذي ر   ديمقذذذريطس  ذذذد ال يكذذذون سذذذور صذذذورة مذذذن صذذذور التعاسذذذة 

 fr.222  ومذن  ذم ينتهذي ديمقذريطس إلذي النتيجذة التاليذة " لذذلك مذن األفضذذل  ال
 138يكون لديك  طفال  "

قذذذ  الرجذذذل الذذذذ  يسذذذتعي  باصذذذطفاء األصذذذد اء عذذذن إنجذذذاص األطفذذذال يح     
مكاسص عديذدة فذي ر   ديمقذريطس ح حيذا يفذدو لذه  طفذال ذ صذحيأ  نهذم ليسذوا 
مذذن صذذلبه ذ دون  ن يسذذتنزف سذذور القليذذل مذذن ممتلكاتذذه ح ومذذن  ذذم يقذذيم جذذداراو 
يدافع به عن ملكيته وشخصيته   كما  ن الطفل في هذط الحالة سوف يكذون مذن 

يختار من بين األصذد اء النوعية التي يتمناها اإلنسان ح حيا يستطيع المرء  ن 
الموهوبين ما يريد ح والفر  عظيم هنا ح فاإلنسان بهذذط الطريقذة يمكنذه  ن يختذار 
ويفاضل بعقله من بين الك يذرين ح فذي حذين  ن المذرء عنذدما ينجذص  طفذاال يجذص 

و ذذد يكذذون  fr277عليذذه  ن يرضذذ  بمذذا سذذوف يأتيذذه مهمذذا كذذان وضذذعه و دراتذذه  
  139وجد  د يكون ضعيفاو وهزيقو المحصول نادرا ح وحت  إذا 

نجذذذاص األطفذذذال إذن اعتقذذذادا منذذذه بذذذأن اإلنسذذذان       رفذذذ  ديمقذذذريطس الذذذزواج واا
الذ  ينفمس في م ل هذط األمور يدمر سعادته الخاصة ح ويسبص تشويشا لنفسه 



 2دراسات في الفلسفة اليونانية ج

 92 

ال  بل له به ح فهذط األفعال عديمذة الجذدور فذي تذوفير السذعادة لإلنسذان ح وعليذه 
فاظا عل  سعادته الشخصية   حقا نحن ال نؤيد ديمقريطس في  ن يبتعد عنها ح

هذذط النزعذات المعاديذة للمجتمذع وللبشذرية ح بذل نعتبرهذا خراءو  حاديذة النظذر معابذة 
لمذذذا فيهذذذا مذذذن  ضذذذاء علذذذ  الجذذذنس البشذذذر   جمذذذع علذذذ  المذذذدر البعيذذذد ح وتذذذدمير 

 ن نذدينها  للذريذة البشذرية ح ولكذن لذيس لنذا الحذ  ذ علذ  األ ذل فذي هذذا العذر  ذ
ونوجه لها اعتراضات نحن ال ن يرها ذ كمذا يقذول زيللذر ذ ضذد  فقطذون ريذم  ولذه 

  140بشيوعية الزوجات ح وال ن يرها ضد رهبان الزهد المسيحي  
 اإلنسان السعيد والصداقة  -3

في تصذورط لسذلوكيات الرجذل السذعيد فذي جماعذة األسذرة  سإذا كان ديمقريط     
ع عق ذذات هذذذا اإلنسذذان بهذذذط األمذذور ح فجعلذذه يعذذزف والمجتمذذع الصذذفير  ذذد  لذذ

نجاص األبناء حت  ال يعكر بمشاكلهم صفو سعادته وراحته النفسذية  عن األسرة واا
ح ف ن ديمقريطس ما فعل ذلك إال ألنه وضع  قة عظيمة في جماعة  خرر بديلة 
سوف يعي  وسطها اإلنسان السعيد كبديل لجماعذة األسذرة ح ويشذبع مذن خقلهذا 

يله الفطر  لقجتمار باآلخرين ح واتخاذ األبناء ح ويحافظ في الو ت نفسه عل  م
 سعادته فق تتعكر ح وهذط الجماعة البديلة هي جماعة األصد اء  

ينبفي عل  اإلنسان السذعيد  ن يتخذذ لنفسذه  صذد اءو ح يحذدوط دافذع واحذد مذن     
خذذ    مذا اإلنسذان الذذ  وراء كل ذلك هو دافع العطذاء والمذنأ ولذيس المنفعذة واأل

يعذذي  منعذذزال متقو عذذا علذذ  نفسذذه ال يحذذص  حذذدا ح وال يحبذذه  حذذد ح إنسذذان يعذذي  
حياة ك يبة ال تستح   ن ت عا  ح إذ ال تستح  الحياة  ن ت عا  عند إنسان ليس 
لديذذذه علذذذ  األ ذذذل صذذذدي  واحذذذد مخلذذذع   وفذذذي ر   ديمقذذذريطس  ن التشذذذابه فذذذي 

ا ة ح والرجذذذذل الذذذذذ  ال يمكذذذذا  صذذذذد اءط وجهذذذذات النظذذذذر هذذذذو الذذذذذ  يخلذذذذ  الصذذذذد
المقربذذون عنذذدط لفتذذرة طويلذذة إنسذذان سذذيء الطبذذع ح إنذذه ينبفذذي علذذ  اإلنسذذان لكذذي 
يكون موضع حص مذن اآلخذرين  ن يحذص هذو بذدورط اآلخذرين ح ولذن يكذون الحذص 
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 141مق مذذا إال عنذذدما يكذذون مبر ذذاو مذذن    منفعذذة ماديذذة ح ومذذن    شذذهوة دني ذذة  
ن االنقذذذقص النفعذذذي للقذذذيم اإلنسذذذانية إلذذذي عق ذذذات ماديذذذة لقذذذد حذذذذر ديمقذذذريطس مذذذ

نفعيذذة ح و وصذذ  بضذذرورة  ن يحاسذذص اإلنسذذان  بذذل  ن يحاسذذص ييذذرط مذذن البشذذر 
كمذذذذا  fr.60علذذذذ   خطا ذذذذه ح  ن يحاسذذذذص نفسذذذذه  وال علذذذذ   خطذذذذاءط هذذذذو نفسذذذذه   

يوصي بضرورة  ن يحذر اإلنسان من  ن يتخذ  صد اءو له من بين  ول ك النذاس 
كمذذا عليذذه  ن يبتعذذد عذذن مصذذاحبة األشذذرار ح  fr109شذذكور والضذذجر  ك يذذر  ال

 fr184ألن مصاحبة إنسان سافل مصاحبة طويلة تزيد من الميذل إلذي الرذيلذة   
ذا مذذا تعذذر  المذذرء للخيانذذة مذذن  حذذد  صذذد اءط فذذق ينبفذذي  ن يتسذذرر فذذي ال ذذأر  واا

مصذيبة  ن تفكذر واالنتقام ح بل عليه  ن يتحل  بذالحلم والعفذو   فمذن المهذم فذي ال
كمذذا يوصذذي بضذذرورة تحاشذذ  النميمذذة بذذين األصذذد اء فهذذي التذذي  142كمذذا ينبفذذي  

تذذدمر الصذذدا ة   علذذ  اإلنسذذان  ن يحذذرع ذ للحفذذاظ علذذ  سذذعادته ذ علذذ   ن 
يصطفي  صد اءو له من الحكماء ممن يتفقون معه في الفكر والشخصية ح فك ير 

ح والعكذس صذحيأ  يضذا   كمذا ممن يبدون لنا كأصد اء ليسوا في الحقيقة كذلك 
 نذذه لذذيس كذذل   ربذذاء المذذرء  صذذد اء لذذه ح إن إ امذذة صذذدا ة واحذذدة مذذع رجذذل واحذذد 

فذذ ذا  143حكذذيم  فضذذل مذذن إ امتهذذا مذذع البشذذر جميعذذا عنذذدما ال يكونذذون حكمذذاء  
حدا وهور صدي  لنا في خند  الفقر والعوز بعد ين  ح فق يجص  ن نتنكر له 

وهنذذذا يطلذذذ  ديمقذذذريطس  fr101شذذذد مذذذن  زرط  ح بذذذل يجذذذص  ن نقذذذف إلذذذي جذذذوارط ن
حكمة بالفة ال تسر  عل  عصرط فقط بل علذ  كذل العصذور تقذول " مذن السذهل 
الحصول عل  صدي  و ت ال راء ح  ما فذي و ذت العذوز فذق يوجذد شذيء  صذعص 

 144من ذلك  
هكذذذذا يعلذذذي ديمقذذذريطس مذذذن شذذذأن الصذذذدا ة إعذذذقءو عظيمذذذاو تلذذذك التذذذي كانذذذت     

ي األخذذذذق  اليونانيذذذذة التقليديذذذذة ح فكذذذذان بذذذذذلك معبذذذذراو عذذذذن هذذذذذط متفلفلذذذذة بشذذذذدة فذذذذ
األخق  خير تعبيذر   وهنذا نسذأل مذا هذي ال مذار التذي يمكذن  ن يجنيهذا اإلنسذان 

 السعيد من وراء جماعة األصد اء هذط ؟؟
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هنذذا نجذذد ديمقذذريطس يبشذذر بمذذا سذذوف ينذذاد  بذذه  فقطذذون فذذي "المأدبذذة" ومذذا     
بعذد بذذأن ال مذرة التذي يجنيهذا الرجذل السذعيد مذذن وراء  سذوف ينذاد  بذه  بيقذور فيمذا

نما  مذرة   صد اءط ليس المنفعة المادية ح وال اللذة الخسيسة ح وال المال الزا ل ح واا
 سذذذم  مذذذن كذذذل ذلذذذك ح إنهذذذا الحذذذص الروحذذذي الطذذذاهر ح الحذذذص الذذذذ  يحقذذذ  يايذذذة 

ذلذك  عزيزة عل  الرجل السعيد وهي إنجاص ذرية روحية له في نفوس  صذد اءط ح
من خقل يرس القيم والم ل النبيلة في نفذوس هذؤالء األصذد اء ح فيصذبحوا بشذراو 
نذذاجحين فذذي الحيذذاة ح و ذذدوة لفيذذرهم مذذن البشذذر ح فيسذذعد لذذذلك  ك ذذر مذذن سذذعادته 
بأطفاله الذين انحدروا فعق من صلبه   ومن هنا كانت دعوة ديمقريطس إلذي  ن 

ح و ن يسع  إلي إنجابهم إنجابذاو  يعزف الرجل السعيد عن إنجاص ذرية من صلبه
روحيذذذذاو فذذذذي مجموعذذذذة  صذذذذد اء لذذذذه يذذذذتم اختيذذذذارهم بعنايذذذذة شذذذذديدة ح ذو  مهذذذذارات 
ومواهص منتقذاة ح فيحقذ  فذي نفوسذهم األطفذال الذذين كذان يتمنذ   ن ينحذدروا مذن 

    145صلبه  
 تعليق   

ننتهي بهذا مذن اسذتعرا  التصذور الذذ  طرحذه ديمقذريطس للسذعادة البشذرية     
ي هذط الحياة   وتعليقنذا علذي هذذا التصذور هذو  ن كذل مذا فعلذه ديمقذريطس فيذه ف

هذذو  نذذه بشذذر بالسذذعادة كمرشذذد خيذذر لنذذا فذذي الحيذذاة ح وخصذذع ك يذذر مذذن حكمذذه 
األخق ية لتحديد الطذر  التذي تمكذن اإلنسذان مذن  ن يفذدو إنسذاناو حسذناو سذعيداو   

هذا رجذل متفذاءل ذو تجذارص ويمكننا النظر إلي تصورط هذا عل   نه محاولة  ذام ب
عريضة لكي يعطي النصأ لتقميذط حت  يعيشوا حياة سعيدة متفا لذة   ييذر  نذه 
ي ؤخذ علي هذا التصور خلوط من اللمحة المعياريذة المميذزة لفلسذفة األخذق  ح لقذد 
جذذاء تصذذورط وا عيذذذا ح يحذذدد السذذذعادة واالبتهذذاج كفايذذذة للحيذذاة ح ويسذذذع  بهذذا إلذذذي 

بي إلي حدط األدن  فذي عصذرط ح لكنذه لذم ينظذر إلذي الفلسذفة تقليع التوتر العص
ويلذو  لنذا 146كوسيلة تفييذر لمجتمذع  ذا م ح بذل كذان هدفذه فحسذص هذو  ن يفسذرط  

 ن ديمقذذذريطس كذذذان هنذذذا  ول مفكذذذر يعلذذذن بوضذذذو   ن االبتهذذذاج  و السذذذعادة هذذذو 
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اج الخير األسم  ح و ول من وحد بين هذا الخير وبين هذدوء العقذل واعتذدال المذز 
ح واشترك مع هيرا ليطس فذي إ امذة السذعادة علذ  طاعذة  ذانون الطبيعذة وااللتذزام 

لذذذذلك نعتقذذذد مذذذن جانبنذذذا  ن "فقسذذذتوس" كذذذان علذذذ  صذذذواص فذذذي وصذذذفه  147بذذذه  
لتصذذور ديمقذذريطس األخق ذذي علذذ   نذذه  ول  خذذق  طبيعيذذة خالصذذة فذذي الفكذذر 

ة الوصذل بذين وليس هذذا بفريذص فقذد كذان ديمقذريطس كمذا  لنذا حلقذ 148اليوناني  
 الفكر الطبيعي اليوناني وبين الفكر األخق ي السقراطي  

تركذذذت  فكذذذار ديمقذذذريطس فذذذي السذذذعادة ظذذذقالو ك يفذذذة مذذذن التذذذأ ير علذذذ  الذذذذين     
جاءوا من بعدط ح فقد   رت في مو ف سقراط من السعادة كما ر ينا ح و  رت عل  

لعا ذل لحياتذك ح فذالمقك  فقطون في تأكيدط عل  اعتماد السعادة عل  تنظيمك ا
الحذذارس الوحيذذد الذذذ  تحتاجذذه  ذذا م فذذي عقلذذك  نذذت وحذذدك ح ولذذيس فذذي األشذذياء 
الخارجيذذة   كذذذلك سذذبقت  رسذذطو فذذي إ امذذة السذذعادة علذذ  التمسذذك بمبذذد  الوسذذط 
الذهبي   ف ذا وضعنا في الحسبان  ن ديمقريطس كان معاصراو لسذقراط ح وشذيخا 

ون  مكننذذا  ن نفتذذر  مذذع "ج ذذرر"  ن بعضذذا طاعنذذاو فذذي السذذن بذذالطبع عذذن  فقطذذ
مذذن األفكذذار األخق يذذة التذذي عذذادة مذذا ي نظذذر إليهذذا علذذ   نهذذا مذذن السذذمات المميذذزة 
لسذذقراط مذذن المحتمذذل  نهذذا كانذذت مذذن إبذذدار ديمقذذريطس ح إال  ن ييذذاص الشذذهادة 

 149التاريخية عل  ذلك تجعلنا نتو ف عن القطع بذلك ونكتفي بالترجيأ فقط  
ن  بيقور لديمقريطس فدين عظيم في الطبيعيات واألخق  عل  السواء  ما دي    

  حيذذذا   ذذذر ديمقذذذريطس بمزجذذذه بذذذين السذذذعادة وبذذذين التقشذذذف والحكمذذذة مذذذن جهذذذة 
 خرر في الكلبيين األوا ل ح وانتقل تأ يرط هذا من خقلهذم إلذي  بيقذور والذذ  كذان 

ل فكذذذر ديمقذذذريطس مذذذن بذذذدورط تلميذذذذا مباشذذذرا لهذذذم   كذذذانوا الرافذذذد األول الذذذذ  انتقذذذ
خقله إلي  بيقور في حين كان الرافذد ال ذاني هذو تقميذذ ديمقذريطس نفسذه م ذل أ 

فيلسذذوف بذذقط اإلسذذكندر والذذذ   مذذن بذذأن  Anaxarchus نكسذذارخوس األبذذدير 
ن كان  د يلفهذا بفذقف سذميك مذن الشذك   السعادة الهدف األسم من الحياة ح واا
عتبذذذذر السذذذذعادة حريذذذذة الفذذذذرد الباطنيذذذذة الذذذذذ  اHecataeusح وكذذذذذلك هيكاتذذذذايوس 
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فذذذذذي Nausphanesوسذذذذذرورط ح فذذذذذي حذذذذذين رخهذذذذذا تلميذذذذذذ  الذذذذذا وهذذذذذو نيوزيفذذذذذانوس 
األمذذذر الذذذذ  يذذذدلنا داللذذذة واضذذذحة علذذذ   ن شذذذهرة 150الطمأنينذذذة وانعذذذدام الخذذذوف  

ديمقريطس كمعلم  خق ي يبشر بالسعادة  د ظلت  ا مة فترة طويلذة حتذ  عصذر 
  الذ   صبأ لقتجاط األخق ي الجديذد المعتنذ   بيقور ح هذا ريم الصوت المدو 

 151بواسطة سقراط و فقطون  
ومذا يكفذي  ولذه هنذا  ن نزعذة  بيقذور فذي اللذذة ذات المنحذ   لسذعادتي مذأخوذة    

فذذي  جذذزاء عديذذدة منهذذا مذذن تصذذور ديمقذذريطس السذذاب    لقذذد دافذذع  بيقذذور بحذذرارة 
ة العظيمذذة   لقذذد اسذذتمد منذذه عذذن نسذذ  ديمقذذريطس ح و  ذذام عليذذه الفلسذذفة األبيقوريذذ

كمذا  خذذ  152حالة النفس الم الية التي  ال بهذا " األتراكسذيا"  و الصذفاء النفسذي  
منه الدعوة إلي ضرورة إزالة المخاوف من عقول البشر ح وااللتزام باالعتذدال فذي 
طلص اللذة ح وييذر ذلذك ح ممذا يذوحي إلينذا بذالقول بذأن ديمقذريطس  ذد تنبذأ وسذب  

 لينستي لمشكلة السعادة  بالحل الهل
لكن مما ي ؤخذ عل  تصور السعادة لد  ديمقذريطس  نذه ال يوضذأ لنذا الذدور     

الذ  تلعبه الفضيلة في الحياة السعيدة مع  نه دور في ياية األهميذة   إن عملذه 
يكشذذذف عذذذن عيذذذص عذذذدم وجذذذود السذذذيكولوجيا األخق يذذذة التذذذي سذذذوف تتماشذذذ  مذذذع 

"جوليذذا  نذذاس"  يضذذا  نذذه ال يؤكذذد تأكيذذدا صذذريحا دعذذور كهذذذط   كمذذا تأخذذذ عليذذه 
علذذ  السذذمات الصذذورية لفايتنذذا العليذذا ة الكمذذال ح الكفايذذة الذاتيذذة   تلذذك السذذمات 
التذذي  ضذذحت فذذي يايذذة األهميذذة منذذذ عصذذر  فقطذذون   كمذذا  نذذه ال يؤكذذد علذذ  

 مذذذا 153الجانذذذص الوجذذذداني فذذذي مسذذذألة  ننذذذا نطلذذذص السذذذعادة فذذذي كذذذل شذذذئ نفعلذذذه  
أخذذذذذ علذذذذ  تصذذذذور ديمقذذذذريطس  نذذذذه ال يملذذذذك    شذذذذئ ليفعلذذذذه علذذذذ  "بذذذذارنيس" في

اإلطذق  بذذاألخق  ح إنذذه ال يحذذد نا بمذذا ينبفذي علينذذا  ن نفعلذذه ح وال كيذذف نعذذي  
حيذذذاة  خق يذذذة   إن مذذذا يقدمذذذه هذذذو روشذذذتة للسذذذعادة ولذذذيس توجيهذذذاو بذذذالخير ح إنذذذه 

ا ح وال ينصذذذص يايذذذة  نانيذذذة للفذذذرد ح ويهديذذذه إلذذذي الكيفيذذذة التذذذي يحصذذذل بهذذذا عليهذذذ
كما يأخذ عليه  يضذا 154ينصص هدفاو  خق ياو ح  و يقدم نصيحة تقود إلي بلويه  
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للسذذذعادة روشذذذتة منفذذذرة إلذذذي حذذذد عظذذذيم ح فالهذذذدوء والسذذذكينة فضذذذا ل  ه ن رو شذذذتت
مملة ح كما  ن االعتدال في األشذياء جميعذا يقذود إلذي حيذاة مملذة وكريهذة   فعذدم 

قيقذة األمذر   فضذق علذ   نذه يأخذذ علذ  االنفعال و اإل ارة روشتة للضجر في ح
ديمقذذذريطس عيذذذذص التنذذذذا   الذذذذذاتي أ فبينمذذذذا يؤكذذذذد فذذذذي الطبيعيذذذذات علذذذذ  سذذذذيادة 
الضذذرورة علذذ   حذذداا الوجذذود جميعذذا ح ممذذا يعنذذي إنكذذار الحريذذة اإلنسذذانية ح نذذراط 
فذذي األخذذق  يوجذذه نصذذا حه وحكمذذه ب تبذذار االعتذذدال وتحاشذذي اإلفذذراط ح وكذذأن 

دة الحذذذذذرة الختيذذذذذار الوسذذذذذط  م ال ح و نذذذذذه سذذذذذوف يسذذذذذتمع إلذذذذذي لذذذذذدر اإلنسذذذذذان اإلرا
نصيحته هذط ويعمل بها ح ويبدو من الشذرات  ن ديمقريطس كان يوجه نصا حه 
األخق ية بسذاجة مفرطة يير وار بالمشذكلة التذي كذان هذو نفسذه  ول مفجذر لهذا 

علذ  بتأكيدط عل  هيمنة الضرورة في العالم الطبيعذي ح وفذي الو ذت نفسذه تأكيذدط 
 155حرية اإلرادة اإلنسانية في األخق   
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