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لقد بات واضحاً للق ّراء األع ّزاء ،أهداف هذا املرشوع واملعيار يف تقسيمه إىل

مراحل؛ إذ بدأنا من املرحلة األوىل التي غطّت اإلغريق قبل القرن التاسع قبل امليالد
(صدرت يف جزأين؛  1و ،)2ثم أتبعناها باملرحلة الثانية التي عملنا فيها عىل اإلغريق
بني القرنني الثامن والخامس قبل امليالد (األجزاء  ،)5 ،4 ،3وها نحن اليوم نقدّ م

املرحلة الثالثة ،والتي تغطّي معظم ما ُعرف الحقًا بأوروبا بني القرنني الخامس واأل ّول
قبل امليالد (يف أجزاء أربعة.)9 ،8 ،7 ،6 :

خصصنا الجزء السادس ملباحث تكميل ّية ترتبط باإلغريق ،ثم أمتمنا هذا
ولقد ّ

الجزء ببعض املباحث الفلسف ّية املتف ّرقة؛ كالفلسفة املاقبل سقراط ّية ،وسقراط،

والفلسفات الرواق ّية واألبيقور ّية ،إضافة إىل ما ُعرف باملدارس السقراط ّية الصغرى؛

اختص الجزء الثامن بأرسطو،
خاصا بأفالطون ،فيام
وجعلنا الجزء السابع جزءاً
ًّ
ّ

لنختم املرحلة بالجزء التاسع الذي سلّطنا فيه الضوء عىل صعود روما يف عرصيها،
املليك والجمهوري؛ وأضفنا إليها بعض األبحاث املرتبطة بالشعوب التي احتكّت

معها روما؛ كالقبائل الجرمان ّية ،وشعب «الكلت».

والحقيقة ،أنّنا فكّرنا مل ًّيا يف تحديد الفرتة الزمن ّية التي ينبغي أن تغطّيها هذه املرحلة

الثالثة؛ ولنئ ك ّنا غري مرتدّدين يف جعل بدايتها القرن الخامس قبل امليالد ،انطالقًا من

حيث انتهينا يف املرحلة الثانيةّ ،
إال أنّ تحديد نهايتها كان موضع نقاش؛ لكن الرأي

استق ّر عىل جعل النهاية هي القرن األ ّول قبل امليالد ،وتحديداً عام 27ق.م ،كون

هذا التاريخ مثّل انطالق مرحل ٍة جديد ٍة يف طبيعة الحكم الروماين الذي سيهيمن عىل

ٍ
لفرتات طويل ٍة ،ونعني به تح ّول روما إىل إمرباطورية.
الغرب
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يبقى أن نشري إىل قض ّية فن ّية ،وهي ترتبط بضم أبحاث فلسف ّية إىل الجزء السادس ،والذي

يتعلّق بإكامل بعض املباحث املرتبطة بتاريخ اإلغريق .والواقع أنّ السبب يف ذلك يتعلّق

بكل من أفالطون وأرسطو يف جزأين مستقلّني ،فآثرنا
برغبتنا يف جعل األبحاث املتعلّقة ٍّ

جعل األبحاث الفلسف ّية املتبقّية يف الجزء السادس بدل الجزء التاسع ،باعتبار أنّ هذه
األبحاث وموضوعاتها أكرث التصاقًا بالفكر اإلغريقي منه بالفكر الروماين.

لكل الباحثني الذين ساهموا يف إنجاز هذه
وأخرياً ،ال ننىس أن نقدّ م جزيل الشّ كر ّ

املرحلة ،إذ لوالهم ملا أبرصت هذه السلسلة النور ،والتي تلقى صدً ى واسعاً وط ّيباً يف
األوساط العلم ّية .والشكر األول واألخري لله سبحانه وتعاىل الذي يرعى هذا املرشوع بعينه
التي ال تنام .والحمد لله رب العاملني.

املركز اإلسالمي للدراسات االسرتاتيج ّية


التغيات الكربى يف املشهد العام للعامل
متثّل املرحلة الثالثة من هذا املرشوع ،مرحلة
ّ
الغريب ،حيث التحوالت يف مركز القرار السيايس والعسكري أوالً  ،ثم يف االنهاممات
الفكريّة تالياً.

وما مييّز هذه املرحلة أنّها شهدت صعود اإلمرباطوريّة املقدونيّة بعد الغزوات الواسعة
التي ش ّنها اإلسكندر األكرب ،والتي ما لبثت أن تفكّكت بعد موته ،وتقاسم قادة جيشه للرتكة
وتوسعها.
الكبية التي خلّفها وراءه؛ ثم بعد ذلك يف صعود روما
ّ

أي حال ،فإ ّن أبحاث هذه املرحلة ستُظهر كم كان «ليفي سرتاوس» مصيباً يف
وعىل ّ
فكرته التي عرضها يف كتابه «العرق والتاريخ» ،يف كون مامرسات اإلقصاء التي مارسها
كل ما ال
الغرب ،ترتقي إىل زمن بعيد يف الثقافة الغرب ّية ،عندما كانت العصور القدمية تخلط ّ
يشرتك مع الثقافة اليونان ّية (ومن بعد الثقافة اليونان ّية الرومان ّية) تحت اسم الرببري ،لتستعمل
حش يف املعنى ذاته.
«الحضارة الغربية» ،فيام بعد ،تعبي متو ّ
***

حكمت مقدونية من قبل الساللة األرغية ،التي يرقى أقدم تاريخ موث ّق لحكمها لنحو عام
ُ
يل حتى وفاة اإلسكندر الثالث ،وقد بلغت ذروة ق ّوتها يف
540ق.م ،واستمرت بشكل فع ّ
عهدي فيليب الثاين واإلسكندر الثالث ،حيث استطاع األ ّول فرض السيادة املقدون ّية عىل
بالد اليونان ،وم ّهد من خالل حمل ٍة استطالع ّي ٍة لغزو الرشق ،ولك ّنه تويف قبل تحقيق ذلك،
وخلفه اإلسكندر الثالث ،الذي قام بدوره بتعزيز السيادة املقدون ّية عىل بالد اليونان قبل أن
جه لغزو الرشق ويُهيمن عليه.
يتو ّ

لكن مثة أسئلة مه ّمة تعرتي الباحث يف حياة اإلسكندر وغزواته العسكريّة ،ترتبط
بالعوامل التي ساعدت عىل فرض تلك السيادة .وهل كانت تلك السيادة تشمل جميع
الجوانب؟ أم إنّها كانت سياس ّية وعسكريّة واقتصاديّة؟ وملاذا مل يستطع املقدونيون عرب
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تاريخهم إنتاج ثقاف ٍة متكّنهم من فرض سياد ٍة ثقافيّ ٍة عىل مناطق سيطرتهم؟ إذ بقيت الثقافة
اإلغريقيّة هي املهيمنة عىل مقدونية حتى يف أوج ق ّوتها.

وماذا عن الدين؟ فهل كان له دو ٌر بار ٌز يف مجريات األحداث ،ال سيام وأ ّن املكتشفات
األثريّة تُشي إىل تغلغل الديانات الرسيّة اليونان ّية يف مقدونية؟! أضف إىل ذلك ،أ ّن سلوك
يا لالستغراب ،فقد كان يتق ّرب آللهة البلدان التي يحتلّها ،كام حصل يف
اإلسكندر كان مث ً
مرص ،بل ويف بابل أيضاً ،ما يفرض السؤال التايل :هل كان تق ّربه من آلهة هؤالء سع ًيا من
اإلسكندر لكسب مو ّدة شعوب تلك املناطق؟ أم كان يعترب أ ّن تلك التامثيل هي آلهة بالفعل
ومتثّل امتدا ًدا -بصورة أو بأخرى -آللهة اإلغريق واملقدونيني؟ أم إنّه كان يسعى لرتسيخ
فكرة أنّه من ساللة اآللهة إلضفاء طابع األلوه ّية عىل نفسه تش ّبهاً بهرقل مثاله األعىل؟

عام أشارت إليه بعض املصادر من أ ّن اإلسكندر كان يوبّخ قادة جيشه عندما
وماذا ّ
كانوا ينظرون إىل بابل نظرة استعالء واحتقار ،وأنّه حمل عليهم وعىل أرسطو يف وصف
هؤالء بالربابرة ،فيام أنّهم ميلكون حضار ًة تفوق حضارة اإلغريق وتسبقهم يف التق ّدم بقرون
عديدة؟! ما يثي السؤال التايل :هل كانت توبيخات اإلسكندر تلك حقيق ّية يف التاريخ؟
ٍ
ترصيحات
حتها هل كانت تنطلق من قناعة راسخة عنده ،أم هي مج ّرد
وعىل فرض ص ّ
إعالم ّي ٍة يُراد منها عدم استفزاز تلك الشعوب من خالل احتقارها واحتقار تاريخها؟ وعىل
حتها وقناعة اإلسكندر بها ،فهل وقع اإلسكندر تحت تأثي الهيمنة الفكريّة واملعنويّة
فرض ص ّ
ُحتل أسيا ً؟
لتلك الحضارات ،فبات امل ّ
ومهام يكن من أمر ،فإ ّن البحث املع ّمق يُظهر أ ّن املقدونيني وإن استطاعوا فرض
سيادتهم عىل بالد اليونان ،ولكن تلك السيادة كانت سياد ًة عسكريّ ًة وسياس ّي ًة واقتصاديّةً ،يف
مقابل بقاء الهيمنة الثقاف ّية اإلغريق ّية عىل مقدونية.
***
لقد غلب عىل العرص الهللينستي الفوىض واالضطرابات السياسيّة واالجتامعيّة ،وسيادة
األفكار املنحرفة اله ّدامة التي مألت النفوس بالقلق والتوت ّر ،حيث أخذ الناس يبحثون
جه بهذه امله ّمة نحو مذاهب من أمثال
عن الطأمنينة والهدوء .لكن املفارقة كانت يف التو ّ
األبيقوريّة من خالل مذهبها األخالقي ،والتي رأت أ ّن السعادة اإليجابيّة فوق قدرة البرش،

مدخل
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وقالت بطأمنينة نفسيّة سلبيّة تتمثّل يف الخل ّو من اآلالم واملتاعب والتح ّرر من املخاوف
وحاالت القلق والهم ،والتمتّع بكافة اللذات املمكنة .ومن ث َّم جعل األبيقوريون من اللذة
الحسيّة الخي األسمى وغاي ًة للحياة ومعيارا ً للقيم .لقد رفض هؤالء الدين والعلم با ّدعاء
أنّهام يجلبان اله ّم والغ ّم والخوف والقلق والتوت ّر ،وذلك عىل خالف الرؤى ،وعىل خالف
الفطرة السليمة ،التي تسود قدميًا وحديثًا وترى يف الدين مصدر عزاء وخالص ،ويف العلم
باطني
سببًا للتق ّدم والرفاهيّة .لقد وقع األبيقوريون يف مقتل عندما حرصوا اهتاممهم مبا هو
ّ
واستخفّوا بالظروف الخارجيّة ،ما جعلهم ينسحبون من كافة األنشطة الحياتيّة انسحابًا
عربت األخالق
يقيض عىل طموح اإلنسان ويسلبه الحيويّة التي ال تستقيم بغيها حياة .كام َّ
األبيقوريّة عن نزع ٍة نفعيّ ٍة واضح ٍة ،فلم تنشد األبيقوريّة الفضيلة لذاتها ،وإنَّ ا للنفع والفائدة
التي تعود من ورائها ،فأباحت الظّلم وعصيان القوانني متى حقّق هذا األمر منفعةً ،وتم قرص
األخالقيّة عىل الفائدة الدنيويّة وعدم ربطها بثواب أخروي ،فال حياة أخرويّة وال معاد فيها.
***
السقراطي نقطة تح ّول ،حيث كان التفكي
يئ
فلسفياً ،تع ّد مرحلة الجدل السفسطا ّ
ّ
خصوصا حول أصل العامل وطبيعته ومآله .ورغم
الفلسفي متمرك ًزا حول نطاق الطبيعة،
ً
ّ
كل مراحل الحراك والنشاط النبوي ،فقد كان اإلنسان
أ ّن اإلنسان كان دامئًا هو األصل يف ّ
مه ّمشً ا مع الفالسفة الطبيعيني؛ لكن التح ّول الذي حصل بدأ مع الحركة السفسطائ ّية ،التي
ح ّولت اإلنسان إىل مصدر القول أو الخطاب ،ومعياريّة الحقيقة إن ُوجدت ،فجاء مرشوع
مهتام هو اآلخر باإلنسان .لكن يختلفان يف مسألة الحقيقة ،فالسفسطائيّة
سقراط الفلسفي
ًّ
أعطت مركزيّ ًة للعبارة أي للدال ،ما يعني أ ّن الحقيقة مه ّمش ٌة وتابعةٌ ،يف حني سقراط أعطى
املركزيّة للحقيقة بوصفها كيانًا كليًّا موجو ًدا يف الخارج ،وكذلك داخل فطرة اإلنسان.

ورغم اختالفهام ،فهام م ًعا قد ح ّوال املركزيّة إىل اإلنسان ،لكن املشكلة دامئًا يف
الفلسفات املتمركزة حول اإلنسان تتمثّل يف مصدر هذه املركزيّة ،ما من شأنه أن يقع فكر
التمركز حول اإلنسان يف مفارقة املركز وتفكيكه يف اآلن نفسه ،فعندما نتمركز حول الذات
سنتساءل عن منح اإلنسان املركز؟ وهنا قد نجد إجابتني ،هام :إ ّما اإلله ،أو الطبيعة .وهكذا
محل نقد.
سنتح ّول إىل مركزيّة اإلله أو الطبيعة ،ما سيجعل هيومان ّية سقراط والسفسطائ ّية ّ
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إ ّن أه ّم ما ميكن مقاربته يف فلسفة سقراط ،هو ما ُميكن وسمه بـ«منهج السؤال عند
سقراط» يف ضوء ما وصل إلينا عن الفلسفة السقراطيّة من منقوالت تالمذته ومريديه
املؤيّدين ،ال سيّام أفالطون وأنتستينس ،وعن خصومه ونقّاده سيّام شاعر الكوميديا الساخرة
أرستوفانس.
إ ّن مقاربة سقراط ،تستهدف مقابلة أسلوب تفلسفه ومقارنته مع من يوصفون بأنّهم خصومه
املفرتقني عنه من الفالسفة السفسطائيني ،إلظهار حدود هذا االفرتاق وأسبابه ومحصوله،
وذلك يف سبيل مقاربة ورسم صورة مختلفة عن تلك الشائعة عن سقراط ومنهجه ،مقاربة
عام استق ّر
تكون أقرب إىل الواقع ّية واملوضوعية منها إىل املديح والتكرار ،فنتساءل حقيقة ّ
حسن بيانه وشيوع فلسفته.
يف األذهان عن صورة لسقراط خطّها يراع أفالطون وأسطرها ُ

من هنا ،نجد مرشوع ّية السؤال حول الح ّد الذي يسمح لنا بوصف سقراط بأنّه كان فيلسوفاً
لالختالف عن دارج أفكار زمانه وثقافة مدينته؟ وملاذا؟ وهل كان حقًّا رجل الحقيقة وامل ُنافح
يستحق أن يوصف
عنها يف زمن تسفيهها وتحويلها سبيالً للعيش والرتزّق؟ وهل لدى سقراط ،ما
ّ
بـ«منهج يف السؤال» ،وما درج عليه الباحثون من توصيف منهجه وأنّه يعتمد عىل التهكّم والتوليد؟
السؤال إجرا ًء ووسيل ًة لغاية اقتضتها رضورات وشقاقات السياسة بني املواطنني والفالسفة
أم كان ّ
والخطباء يف أثينا؟ وأخيا ً :هل حقّق سقراط ،بأسلوب تفلسفه ،مقصود منهجه يف بلوغ ثبات
املفاهيم وبراء الحقيقة؟ أم إنّه أخفق يف بلوغ الهدف الذي جعله مرا َم فلسفته؟
***
ويف السياق نفسه ،ما َ
الفكري ،ويستدعي التّأمل واملراجعة
جدل
ّ
ي ال َ
زال أفالطون يث ُ
النقديّة فيام أعطاه من أفكا ٍر وطروحات فلسف ّية وسياس ّيةَ ،
حول كثيٍ من القضايا واملفاهيم
متس أصل الوجود البرشي عىل هذه البسيطة.
التي ُّ

لقد سعت أبحاث هذه املرحلة اىل إعطاء صور ٍة إجامليّ ٍة ،بنظر ٍة نقديّ ٍة ،حول ما ق ّدمه لنا
أفالطون يف مجال نظريّة املعرفة ،واإللهيات ،والسياسة ،وفلسفة بناء الدولة .وقد كان للفلسفة
كل
حص ٌة ال بأس بها؛ ألنّها كانت الهاجس الرئيس ألفالطون ،رغم ّ
السياسية يف فكر أفالطون ّ
الفلسفي يف مجاالت أخرى ،تأث ّرا ً مبا وقع عىل أستاذه ،سقراط ،من ظلم ،اعترب أ ّن
حضوره
ّ
سببه األساس هو النظام السيايس القائم .بل إنّنا ال نبتعد ع ّمن قال إ ّن السياسة كانت السبب
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الرئيس ،أو أحد أسباب دخول أفالطون لعامل الفلسفة .عىل أ ّن تناول الفلسفة السياسيّة عند
أفالطون ال يستقيم دون مقاربة مفهوم العدالة واألخالق ،وأنواع الحكومات وأنظمة الحكم،
وأُسس قيام الدولة ،وكذلك مقاربة قضايا املجتمع والشعب كهيكل قوي وضخم ،يتق ّوم
بالفرد-املواطن ،ورضورة تربيته عىل األخالقِ والعدالة ليكون صور ًة مصغّر ًة عن الدولة املثاليّة
السياسة.
املنشودة ،وهذا يحتم البحث يف الطبقات االجتامعيّة ،وتأثيها عىل ّ

من الواضح أ ّن فلسفة التفكي السيايس عند أفالطون تستند عىل مرجع ّيته األخالق ّية
املثال ّية (نظرية املثل واالستذكار) والتي شكّلت خلف ّية ذهن ّية وعمل ّية مح ِّركة عنده ،بقيت
حارض ًة يف تفكيه وسلوكه ونتاجاته وأعامله حتى آخر لحظة يف حياته االجتامع ّية والسياس ّية،
فأي ٍ
يف السابق
ّ
نقد أو مراجعة فكريّة ألفالطون ،ينبغي أن تأخذ بعني االعتبار املعطى املعر ّ
كل الهنات والعرثات التي
الذي كان جوه َر فكره ومحور رؤيته الفلسف ّية والوجوديّة ،رغم ّ
اعرتت نظريّته يف املثل ،أه ّمها أنّها كانت غي قابل ٍة لإلثبات ،أو عىل األقل ،مل يق ّدم لنا
أفالطون األدلّة عليها.

ال ميكن اإلنكار أ ّن محاوالت أفالطون كانت جا ّد ًة يف بناء منظوم ٍة سياس ّي ٍة متكامل ٍة،
وتقديم صور ٍة معياريّ ٍة لدولة سياس ّية مثال ّية ،تنتهي باملجتمع املثايل واملدينة الفاضلة
القامئة عىل العدالة واألخالق -التي اعتربها أهم املداخل ومتثُل رؤيته السياس ّية -إالّ أنّه
ميكن مالحظة التناقض واملغاالة يف بعض آرائه وطروحاته السياس ّية واألخالق ّية ،ال سيام
ما يتعلّق منها ببناء الفرد وتربيته عىل معايي تربويّة وأخالق ّية وعمل ّية ،وهي تتناقض مع فطرة
وطالب بقمع الشهوات والقوى
رفض أفالطون املا ّدة
الفرد وجوهر وجوده؛ فمن جه ٍة،
َ
َ
لكل رش ،ومانعاً لوصول هذا الفرد إىل املعرفة الكاملة،
الغرائزيّة والغضبيّة ،واعتربها مصدرا ً ّ
متجاهالً أ ّن اإلنسان ال يكون فاعالً ومنتجاً إال بتوازن املادة والروح فيه ،ومن جهة أخرى
الجنيس واملثليّة الجنسيّة أو طقوس الزواج
يصطف مع الداعني إىل إباحة االتّصال
نجده
ّ
ّ
املنصوص عليها أساساً يف أخالقيّة الدولة األفالطونيّة والقامئة عىل زواج الشيوع أو زواج
املشاركة ،والتي يبدو أنّه عدل عنها يف أواخر حياته.!!.
مهام يكن من أمر ،فإ ّن القارئ ألفالطون يلحظ ج ّيدا ً القواعد الصارمة واملمنهجة التي
يتّبعها لتحقيق الغاية التي يرجوها منها ،والتي تع ّد مخالفة للقواعد التي يرسمها يف الوقت
نفسه ،وهو ما قد يصيب القارئ بخيبة أمل.
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إ ّن هذا ال ّنمط من التناقض يغلّف أغلب فلسفة أفالطون ،وال سيام ما يتعلّق بالرتبية
لكل فئة من فئات املجتمع عىل حده ،وبوسائل
والتعليم ،بوساطة املراحل التي يقرتحها ّ
للتعليم التي ميكننا أن نقف عليها يف محاوراته ،واألهداف املثاليّة التي يرجوها منهام .وهو
ما أث َر سلباً عىل الصعيد الفردي ،واالجتامعي ،وأ ّدى إىل رشخ واضح يف نظامه الرتبوي
بني النظريّة والتطبيق ،وجعل منه شخصاً انتقائياً وديكتاتورياً تقوم أفكاره عىل مبادئ تحسني
والتمسك
يل عىل الفعل العميل ،وعىل أهميّة ات ّباع القوانني
ّ
النسل ،وعىل إعالء الفعل العق ّ
باملجتمعات أكرث من االهتامم بإعداد الفرد من أجل الوصول إىل مثال اإلنسان ،ومن ثم من
أجل تنظيم املدينة واإلنسانيّة.

يف مباحث اإللهيات ،اهتم أفالطون مببحث األلوهيّة اهتام ًما فائقًا ،وأفرد له مساحات
عام كان سائ ًدا يف ال ّديانة
كبية يف محاوراته ،وحرص عىل وصف اإلله بصفات نزهته ّ
الشعب ّية اليونان ّية من تجسيد وتشبيه ،حيث أصبح صور ًة خالص ًة من املادة أو من عامل الظن،
املتحضة املحيطة ببالد اليونان حينذاك
وكان هذا نتيجة تأث ّر أفالطون مبا وصلت إليه األمم
ّ
الرشق
فيام يخص مبحث األلوهيّة ،واستفادته من الصفات اإللهيّة التي وصف بها حكامء ّ
الخي املعتني بالكون ،فهو جميل ،وحكيم،
القديم آلهتهم ،فقال باإلله املوجود الكامل
ّ
لكل املحامد .لك َّن أفالطون مع ذلك مل يستطع التخلّص مام ورثه من
وعامل ،وجامع ّ
أساطي كانت سائد ًة يف ال ّديانة الشعب ّية اليونان ّية ،فقال باإلله الصانع ال الخالق ،وذهب إىل
الرش وال يستطيع أن مينعه
القول بتع ّدد اآللهة وليس اإلله الواحد ،وأ َّن اإلله ال يصدر عنه ّ
بشكل تام فهو فوق مقدرته ،وقال بعجز اإلله التام أمام فكريت القدر والضورة.
ومل يبتعد أفالطون عن االهتامم باللغة ،فإنّنا نجد بسهولة إرهاصات مباحث لغويّة،
تح ّولت يف العرص الحديث ،إىل مذاهب شتّى يف اللسانيات وفلسفة اللغة .من هنا ،فإ ّن
هذه األبحاث مل تغفل عن مقاربة مسألة اللغة عند أفالطون ،وتبيان رأيه يف نشأتها وقدرتها
عىل تأدية وظائفها بوصفها وسيل ًة للتواصل واملعرفة .ورغم أ ّن إحدى السامت األساس ّية
إال أ ّن أفالطون يستبعد اإلجامع واالتّفاق عىل عمليّة وضع
لغويّ ،
لإلنسان هي أنَّه كائن
ّ
األسامء ،ويُرجعها إىل نظريّة املحاكاة التي ترى أ ّن األحرف واألسامء تحايك الطبيعة
األصل-األسامء األ ّولية
كل الكلامت الفَرع ّية (الثانوية) إىل
الجوهريّة لألشياء ،لذلك ير ّد ّ
ْ
(األصل اللُّغوي) الذي تعتمد عليه عمل ّية االشتقاق ،وهنا
التي ت ُشكّل الثابت أو الجذر
ْ
يُالحظ التّامهي بني نظريّة أفالطون اللغوية ونظريّته يف الوجود واملعرفة ،من حيث التمييز
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واملتغي ور ّد الوجود إىل مبادئ أ ّوليّة ثابتة .وال يغفل أفالطون عن العالقة التي
بني الثابت
ّ
تربط بني االسم واليشء عىل اعتبار أ ّن اليشء ميتلك أسبق ّية أنطولوج ّية عىل االسم ،كام
أ ّن االسم يُشكّل انعكاساً لغوياً لليشء ،إالّ أ ّن معرفة االسامء ال تعني عن معرفة األشياء؛ لذا
جه إىل األشياء ذاتها من أجل معرفتها ،وهذا يطرح من جانب آخر
جب عىل املرء التو ّ
يتو ّ
عالقة اللغة بالحقيقة ،حيث تُ َع ُّد اللغة انعكاساً للحقيقة ،وهناك مسافة بني الكلمة-االسم
واليشء ال ميكن عبورها.

من املؤكَّد أ َّن اليونانيني كانوا أ َّول َم ْن أثار االهتامم بالظَّاهرة الجامليَّة ،وهم أيضاً أ َّول َم ْن
ٍ
أسس حقيق َّي ٍة ملعرفة ماه َّية الجامل ،وسوا ٌء أكان الجميل هو ال َّنافع أو املنسجم
بدأ بوضع
كل تلك ال َّنظريات تلتقي يف نقط ٍة واحد ٍة وهي
أو املثي للعواطف واللَّذات الجامل َّية ،فإ َّن َّ
أ َّن الجامل يرتبط باإلنسان بوصفه ذاتاً جامليَّ ًة يتذ َّوق الف َّن ويتأث َّر به.

من هنا ،كان ال ب ّد من مقاربة الجامل عند أفالطون ،مقارب ًة نقديّةً ،وربطاً به كان ال ب َّد من
املعرب األفضل عن الجامل ،وثانياً؛
والحب أيضاً .أوالً؛ أل َّن الف َّن هو
مقاربة موضوعي الف ِّن
ِّ
ِّ
ألنَّه حامل قيمة الجامل ومبلورها ،وثالثاً؛ ألنَّنا بالف ِّن ،وفق أفالطون ،نستطيع أن نحايك
الجامل األسمى أو الجامل بالذَّات يف عامل املُثُل الذي ابتكره أفالطون؛ إذ كلَّام اقرتب
يل الذي يرشدنا نحو الفضيلة
الجامل
الواقعي من الحقيقة كلَّام اقرتب من الجامل املثا ِّ
ُّ
والخي واألخالق الفاضلة.

فبالحب
املادي إىل عامل املُثُل،
الحب ،فهو معراج الف َّنان يف انتقاله من العامل
أ َّما
ِّ
ِّ
ُّ
وحي
وحده يستطيع الف َّنان أن يحقِّق ال َّنقلة الحقيقيَّة بني الجامل يف الواقع والجامل ال ُّر ِّ
كل من يعاين الجميل ،ويستطيع أن يسمو به نحو الجامل
يل ،ليس الف َّنان فقط ،بل ُّ
املثا ِّ
الحب حاج ٌة دامئ ٌة لالكتامل ،فهو عاطف ٌة تبحث بشوقٍ
عام يحقِّق
يل املطلق؛ أل َّن
أبدي َّ
ٍّ
َّ
الك ِّ
الكامل املنسجم املتعايل عن الواقع.
***
إ ّن ال ّنظر يف الفلسفة األرسط ّية التي استندت إىل التف ّوق الثقايف والعرقي ،يدفعنا إىل
مراجعة خلف ّية العالقة اليونان ّية مع بالد فارس ،والتي مت ّيزت بخوفها الشّ ديد من أن يُستعبد
اليونانيون يف ظلّهم رغم أ ّن فارس كانت إمرباطوريّ ًة عظيم ًة يف العامل القديم ،فقد انترص
اإلغريق القدماء يف معارك عديدة ض ّدها ،وهي أكرب دولة يف ذلك الوقت ،وقاموا ببناء
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مجموعة من األساطي الوطنيّة عىل أساس تلك االنتصارات ،كانت يف ح ّد ذاتها رضوريّة
وممكنة ،ملحو إمكان ّية الهزمية وتوطيد قيم السيطرة والتف ّوق اليوناين ،وقد ساندتها الفلسفة
ّ
والرق والعنرصيّة ،ويوصف بالعقالن ّية ،وإن
جد االستعباد
األرسط ّية باختالقها وع ًيا آخر ،مي ّ
كل األجانب عىل أنّهم برابرة.
اتّسمت هذه «العقالن ّية» بأنّها تصف ّ

يف الواقع ،إ ّن الحديث عن أرسطو والعبوديّة الطبيع ّية يُظهر الرؤية األيديولوج ّية ألرسطو
ضمن دراسة الرق ،من كونه دراسة حالة ليست عاديّة ،يقتيض إعادة النظر يف وصف
أيديولوجي يف طبيعته ،فعلينا أن نظهر اعتقاده بأ ّن
أرسطو للعبودية الطبيعيّة بدقّة عىل أنّه
ّ
غي اليونانيني كانوا طبيعيني .وتبيني ما إذا كان العرص األرسطي فيه عبوديّة ،وأ ّن أرسطو يف
بودي ،وهل كانت العبوديّة طوع ّية عىل ح ّد تعبي ايتيان البويتي
ح ّد ذاته عاش يف مجتمع ُع
ّ
( )Etienne de la Boétieأم ًرا مقبوالً ؟

اإلغريقي ،يُؤخذ عليه أيضً ا يف قضايا
وما يؤخذ عىل أرسطو يف قض ّية العبوديّة واالستعالء
ّ
ت ُص ّنف اليوم ضمن حقوق اإلنسان :كموقفه من املرأة ،وأرسى الحروب ،وما إىل ذلك.

وليس بعيدا ً عن ذلك ،حاولنا إلقاء الضّ وء عىل فلسفة أخالق الفرد عند أرسطو ،ال سيام
فيام يتعلّق مبفهومها واألسس التي بُنيت عليها ،وعالقتها مبفهوم السعادة ونظريّة الفضيلة
عنده من جهة ،والوقوف عىل املعادلة األرسط ّية "الفضيلة وسط بني رذيلتني" يف سبيل
استعراض اإلشكاليات والصعوبات التي واجهتها من جهة أخرى ،وصوالً إىل اإلشكاليات
التي تع ّرضت لها فلسفة أرسطو األخالق ّية ككل ،ليغدو التّساؤل بعد ذلك عن إمكان ّية وجود
إنسان فاضل عند أرسطو.

ومل تكن اإللهيات األرسطيّة أفضل حاالً  ،فقد ظهر اإلله األرسطي يف نظريّة املح ّرك
األ ّول الذي ال يتح ّرك ،إلهاً خاليًا من الصفات الكامليّة.

ويف نظريّة املعرفة ،فقد كانت نظريّة املثل والنقد األرسطي لها ،من اإلشكاليات التي
ٍ
جوهري ما بني األستاذ
خالف
شغلت تاريخ الفلسفة اليونان ّية منذ بدايتها؛ ألنّها موضوع
ٍّ
والتلميذ الذي حاول بنقده الثورة عىل أفكار أفالطون ،وتأسيس فلسف ٍة مغاير ٍة لفلسفته يف
املنهج واألسلوب ،وهذا ما تؤكّده الغالب ّية العظمى من مؤلّفات تاريخ الفلسفة ،دون التط ّرق
إالّ فيام ندر إىل األسباب الحقيقيّة الكامنة خلف هذا ال ّنقد الرشس للمثل.
لقد حاولنا هنا إخضاع نقد أرسطو لنظريّة املثل للنقد والتحليل ،وإبراز مدى التزامه
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حة والبطالن أثناء نقده ،هذا ال ّنقد الذي أوقعه يف التناقض والكثي
باملوضوعيّة وقواعد الص ّ
الكيل والجزيئ
ّ
من املشكالت الفلسف ّية أثناء رحلة بناء فلسفته ،وأه ّمها إشكال ّية العالقة بني
التي بدأ فيها فيلسوف اسطاغي برهانياً كرجل منطق وانتهى مثالياً يف تأكيده أولويّة املوجود
هرمي من املحسوس
امليتافيزيقي املطلق ،كام يكشف منهجه يف البحث ،إذ انتقل برتاتب
ّ
(ال وجود إالّ للجزيئ) إىل املعقول (ال علم إالّ بالكيل) ليصل يف نهاية املطاف إىل املفارق
(املحرك األول الالمتحرك) الذي ع ّده موضوع العلم وغايته الحقيق ّية؛ فيعود هنا أفالطونياً.
أي حال ،فإنّنا ال نجايف الحقيقة إن قلنا إ ّن أرسطو كان أ ّول من زرع بذور املنهج
وعىل ّ
املادي بطريقة أو بأخرى ،يف الفكر الفلسفي .وهكذا وقع الفكر الفلسفي ،لقرون الحقة،
ّ
بني سندان مثال ّية مفرطة عند افالطون ،ومطرقة أرسطو املادية.

ويف الفلسفة الطبيع ّية ،تتق ّوم فلسفة الطبيعة عند أرسطو وتأ ّمالته يف فيزيائها ،وما تستتبعه
هذه التأ ّمالت ،التي يبدأها أرسطو من مق ّدمات استقرائ ّية ،من قو ٍل بخصوص كوزمولوجيا
الكون الذي يشكّل للطبيعة علّتها أو ما وراءها ،من سلسلة من الحوامل املقصود الفصل
أخصها وأعرسها عىل القطع الواثق ،هي مقولتا الزمان واملكان.
بخصوصها ،والتي
ّ

يتقىص البحث يف فلسفة الطبيعة ،ضمن حدوده املتاحة ،عن اآلثار املا قبل أرسطيّة
املختص مبشكلة ثنائ ّية املكان والزمان ،س ّيام تلك اآلثار والرتاث
يف تفكي وإرث أرسطو
ّ
الذي حفظه لنا تاريخ الفلسفة اليونان ّية عن شيوخ املدرسة األيلية.

وقد استخلصنا معنى املكان والزمان الكوزمولوجيني يف طبيعيات أرسطو انطالقاً مام
ُميكن دعوته املكان والزمان الواقعيني أو الالمطلقني ،مع محاولة تفسي معنى الثنائ ّية
الزمكانيّة عند أرسطو.

وقد خلصنا إىل اختزال ما ُميكن دعوته بالتناقضات املنهج ّية وتضادات النتائج التي
تظهر يف فيزياء السامع الطبيعي عند أرسطو بخصوص إشكاليّة املكان والزمان ،وثنائيّتيهام.
***
ما تق ّدم ،ميثل مضمون األجزاء الثالثة من هذه املرحلة ( ،)6،7،8أ ّما الجزء الرابع (،)9
فقد ت ّم تخصيصه للمرحلة الرومانيّة.

ومن الطبيعي ،يف معالجة املرحلة الرومان ّية يف عهديها املليك والجمهوري ،أن نقارب
مفهوم القانون الروماين من حيث ماهيّته ،ال سيام وأنّه يُع ّد ،إىل اليوم ،مفخرة الغرب ،وما
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زال يُدرس حتى يومنا هذا ،يف الجامعات .وقد تركّز النقد لهذا القانون عىل تبيان مواضع
القسوة والضّ عف والالعدل يف فروع القانون الروماين العام ،كذلك بيان مواضع القسوة
والضعف والالعدل يف فروع القانون الروماين الخاص
***
ألي شعب من الشعوب من ال ّدراسات امله ّمة،
ومن جهة ثانية ،تع ّد دراسة الحياة الدين ّية ّ
والتي ميكن من خاللها التع ّرف عىل مستوى تفكيهم ،ومدى تط ّورهم الحضاري والروحي،
فالدين مركز اهتامم اإلنسان ومحور تفكيه وتنظيم مجتمعه.

احتل املكانة
ّ
احتل الدين مكان ًة مه ّم ًة عند الشعوب القدمية كافّة ،وعند الرومان
ّ
لقد
كل يشء ،فهي الراعية
األسمى الرتباطه بحياتهم اليومية ،فكانت اآللهة هي املسؤولة عن ّ
والحامية واملانحة واملد ّمرة واملسبّبة لألعاصي واملرسلة للرياح القويّة ،وكان عىل الشعب
طاعتها طاع ًة تامةً ،وإقامة الشعائر الدين ّية لها ،وبناء املعابد واللجوء إليها عند الشدائد،
فالروماين القديم عبد قوى الطبيعة ،كام ق ّدس العظامء ،واألبطال واألباطرة ،واألجداد،
عام كان سائدا ً يف بالد اإلغريق ،من
وق ّدم لهم النذور والقرابني ،وبهذا مل يخرج الرومان ّ
تصوير لاللهة ،وتزاوجهم ،وغضبهم ورضاهم ،وزرع الشقاق والحروب بني بني البرش ،تب ًعا
الختالف اآللهة بني بعضهم البعض.
***

طبيعي يف مجتمع مت ّرس عىل الحروب،
لقد ات ّسمت الحياة الرومانيّة بالقسوة ،وهذا أم ٌر
ٌّ
وهيمنت عىل عقل ّيته النفع ّية .فال غرابة يف أن يتّجه الفكر الروماين إىل العقل العميل،
محاوال قدر اإلمكان االبتعاد عن املباحث األنطولوج ّية وما يرتبط مبباحث الوجود
ً
واملعرفة ،والعلوم العقل ّية املج ّردة؛ إذ مل يكن العقل الروماين يألف التجريد ،مضافًا إىل
ذلك ،محاوالت الرومان بناء ثقاف ٍة خاص ٍة بهم تبتعد عن هيمنة الفكر والفلسفة اإلغريقيني،
وهي السمة الرئيس للمرحلة الهللينست ّية ،وهم يعلمون أنّهم لن يستطيعوا مضاهاة اإلغريق
يف هذه الفنون.
***
عىل أ ّن عقدة النقص هذه من اإلغريق ،مل تقترص عىل العقل الفلسفي ،فقد امت ّدت اىل
إال أ ّن
األدب أيضً ا ،ورمبا حاول الرومان الرتكيز عىل اآلداب والفنون يف محاولة تعويض ّيةّ ،
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ولعل أوضح تعبي
ّ
ال ّنظر إىل اإلغريق ،ومحاوالت مضاهاتهم مل يسلم منها األدب أيضً ا،
عن هذا األمر ،هو كتاب االنياده التي د ّونها فرجيل ،إذ إ ّن رسديات أسباب كتابتها مل تخرج
عن منطق :فليكن لنا ملحمة كام لهم ملحمة ،يف إشارة إىل االلياذة التي كتبها هوميوس.
***
أما الحياة السياس ّية الرومانية ،فهي عىل ح ّد سواء بني الحكّام ،والساسة ،والقادة
العسكريني ،بل وزوجاتهم أيضً ا ،فهي حياة مليئة بالخداع ،والتآمر ،واالغتياالت ،والخيانة.
ولعل النموذج الصارخ يف هذا األمر هو عقلهم املفكّر ،واملنظّر األعظم يف الفكر السيايس
ّ
الروماين ،وأعني به شيرشون ،تلك الشخصيّة املليئة بالتناقضات ،لناحية الرشخ الهائل بني
النظريّة والتطبيق ،بني الحرص عىل التنظي األخالقي ،واملامرسة السياس ّية املليئة بالخداع
واملؤامرات.
***
تتطلّب وحدة املجتمع معرفة العالقات التي تربط بني أفراده وأثر تلك العالقات يف
ين يشتمل عىل شعوب وقبائل وأمم ورشائع من َّوعة ،وثقافات
تكوينه .فاملجتمع اإلنسا ّ
وحضارات ،لها عاداتُها وتقالي ُدها وأعرافها املتاميزة حتى داخل الحضارة الواحدة .إضافة
إىل أ ّن حياة البرش تتض ّمن الكثي من الحقائق املؤث ّرة يف رشيط األحداث التاريخ ّية ،وإذا
استطاعت حضارة ما أن تجذب املجموعات البرشيّة األخرى ،فإ ّن هذه الحضارة تكون
غن ّية ،ولها القدرة عىل التفاعل مع اآلخر ،وهذا ما حدث لإلمرباطوريّة الرومان ّية نهاية العصور
التاريخ ّية القدمية ،إذ جذبت حضارتها قوى خارج ّية تفاعلت عىل أرضها ،فام حدث هو
تأثي وتأث ّر متبادل بني القبائل الجرمان ّية وباقي مكونات اإلمرباطوريّة الرومان ّية ليصبحوا
متشاركني يف بناء حضار ٍة جديد ٍة.
ين ،الذي ص ّوره الرومان ،كمظهر مستمر لقرون ع ّدة ،تح ّدث عنه املؤ ّرخ
فالخطر الجرما ّ
ين تاكيتوس عام 98م ،وبقي موضوع الجرمان مسألة املسائل حتى زوال اإلمرباطوريّة
الروما ّ
الرومان ّية يف الغرب عىل يد الجرمان ،ما يؤكّد حجم التأثي املتبادل بني الطرفني ،ما حتّم
البحث حول تح ّركات القبائل الجرمان ّية خالل األعوام (1-750ق.م) ،وكيف أصبحوا
األسايس يف صنع الحضارة األوروب ّية يف العصور الوسطى .عىل أنّه ال ميكن
البرشي
العنرص
ّ
ّ
الركون إىل الروايات الغرب ّية حول بعض القبائل التي ص ّورها الرومان بصورة املتوحشني
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الذين يشكّلون خط ًرا عىل «الحضارة»؛ إذ إ ّن «وحشنة» اآلخر هو صفة ظلّت مالزم ًة لألدبيات

الغرب ّية يف توصيف الشعوب التي تسعى الستعامرها ،ومصطلح االنتداب الذي أستعمل يف
النصف األ ّول من القرن املايض ليس ببعيد ،إذ سعى هذا املصطلح (االنتداب) لإليحاء بأ ّن

هذه الشعوب ال تصلح حتى لحكم نفسها!

أي حال ،فإ ّن القبائل الجرمان ّية عبارة عن مجموعة عرق -لغويّة وصلت إىل املنطقة
وعىل ّ

الحل
ّ
الشامليّة والوسطى من أوروبا خالل عدة قرون (1-750ق.م) ،إذ وجدت يف الهجرة
الوحيد ملشاكلها.

متسكها برتاثها
وقد سعت هذه القبائل للتعبي عن مت ّيزها
ّ
الحضاري باستمرار عرب ّ
واالقتصادي القائم عىل الزراعة وتربية املاشية،
االجتامعي القائم عىل القبيلة،
يل
ّ
املح ّ
ّ
متجانسا حمل صفة واحدة أنّه محارب ،وشكّلت
وكان مجتمع القبائل الجرمان ّية بسيطًا
ً
ين.
األرض بالنسبة إليه مركز متاسك
إقليمي ،بينام شكّلت األرسة مركز متاسك إنسا ّ
ّ
***
هذه صور ٌة إجامليّ ٌة للموضوعات التي عالجناها بشكلٍ
نقدي يف هذه املرحلة ،وهي
ٍّ

مرحل ٌة استم ّر العمل عليها مل ّدة تزيد عن العام بقليل.

إال أنّنا نزعم ،وبق ّوة ،أ ّن الباحثني املشاركني
ونحن إذ ال ن ّدعي الكامل يف هذا العملّ ،

التقص والبحث ،والتحليل والنقد،
يف هذا النتاج الفكري ،قد بذلوا جهو ًدا كبي ًة يف محاولة
ّ
يف بيئ ٍة حاشد ٍة ومليئ ٍة بالكتب واألبحاث املصفّقة واملهلّلة للغرب ،وإنتاجاته الفكريّة،

ويف أجواء يحتاج النقد فيها لجرأة وشجاعة ال تقل عن الشجاعة التي يحتاجها الجندي يف

املعارك العسكريّة.
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محمد الزين

[[1

ِّ


كانت أثينا إىل جانب إسبارطة إحدى الق َّوتني الكبيتني املهيمنتني يف اليونان خالل
والحضاري يف القرن الخامس قبل
السيايس
العرص الكالسييكِّ ،وقد بدأت صعودها
َّ
َّ
امليالد ،يف أعقاب انتصاراتها يف معركتَ ْي ماراتون وسالميس .وعىل إثرها تز َّعمت حلف

املتوسط ،حيث بدأ
رشقي البحر
البحري الذي جعل منها أقوى ق َّوة بحريَّة يف
ديلوس
َّ
ِّ
ِّ
حلفها يتح َّول إىل امرباطوريَّة استعامريَّة.

أ ّدى تنامي ق َّوة أثينا إىل نشوب الحرب البيلوبونيزيَّة مع اسربطة وحلفائها ،والتي انتهت
بهزميتها وخسارة مركزها وتفكُّك حلفها .ويف القرن الرابع ق .م حاولت استعادة بعض ق َّوتها

مستفيدة من نقمة اإلغريق عىل السيطرة اإلسبارطيَّة من ناحية ،وعىل عودة األمرباطوريَّة
البحري الثاين ولكن
الفارس َّية إىل الساحة السياس َّية اإلغريق َّية ،فتمكَّنت من تشكيل حلفها
ِّ
مبستوى أدىن بكثي من حلفها األ َّول .وبعد هزمية إسبارطة عىل يد مدينة طيبة ،بدا وكأنها

اسرتجعت بعض أمجادها السابقة .ولكن ،يف أواسط القرن الرابع ق.م ،ظهرت مقدونية
بزعامة ملكها فيليب الثاين الذي متكَّن من فرض هيمنته عىل بالد اليونان ،فحاولت أثينا
التص ِّدي له ،ولكنها ُهزِمت واضطُ َّرت إىل الخضوع للسيطرة املقدون َّية التي استم َّرت يف
عهد ابنه اإلسكندر.
مع بدء عرص الدول الكربى ،التي خلفت أمرباطورية اإلسكندر ،بدأ أفول دولة املدينة
اإلغريق َّية ،وأصبحت أثينا تحت رحمتها وأطامعها ،واهت َّزت أركانها السياس َّية واالجتامع َّية
األوليغاريش،
الدميقراطي والنظام
واالقتصاديَّة ،وقامت الرصاعات بني أنصار النظام
ِّ
ِّ
الخاصة.
وشهدت عزوفاً متزايدا ً عن االنخراط يف العمل السيايس واالنرصاف إىل الحياة
َّ
الكالسييك بجامعة دمشق.
ّ
[ -[1أستاذ اللغة الالَّتين ّية والتاريخ
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الفكري الذي متثَّل بالفلسفة ومدارسها ،والخطابة ،واملرسح
ولكن ،باملقابل ،استم َّر انتاجها
ُّ
الكوميدي ،والفنون األخرى .وعندما بدأت السيطرة الرومان َّية عىل بالد اليونان يف مطلع
ِّ

القرن الثاين ق.م كانت قد فقدت دورها وأهم َّيتها يف الحياة السياس َّية اإلغريق َّية ،ولك َّنها
ينْ.
احتفظت بزعامتها الفكريَّة يف العرصين
الهلنستي والروما ّ
ِّ


َّ

َّ      :

خرجت أثينا من القرن الخامس قبل امليالد ،الذي كان عرص عظمتها وأمجادها ،لتدخل
يف القرن الرابع ذليل ًة مهيضة الجناح بعد هزميتها يف الحرب البيلوبونيزيَّة ( 404- 431ق.م)

عىل يد اسربطة وحلفائها .كان أ َّول ما فعله املنترصون تدمي أسوارها ،التي كانت تربطها
مبرفأ بيايوس ( ،)Piraiosوالتي جعلت منها حصناً منيعاً استعىص عىل أعدائها سنني
طويلة .ثم ألغت إسبارطة النظام الدميقراطي الذي كانت تفخر به ،وتدعو له ،بل وتفرضه

يب ،عامد
عىل أصدقائها وحلفائها من أعضاء حلف ديلوس ،واستولت عىل أسطولها الحر ِّ
ق َّوتها البحريَّة ،ومل يُس َمح لها سوى باثنتي عرشة سفينة ،كام فقدت زعامتها لحلف ديلوس
البيلوبونيزي بزعامتها.
الذي أمرت إسبارطة بحلِّه ،وأجربتها عىل الدخول يف الحلف
ِّ

مام ال َّ
شك فيه أ َّن الحرب البيلوبونيزيَّة ،التي طالت اإلغريق يف شتَّى ديارهم عىل مدى
ّ
( )27سنة ،كان لها نتائج خطية ليس عىل أثينا التي فقدت نحو نصف سكَّانها ،و ُد ِّمرت
أراضيها ومزارعها فحسب ،وإنَّ ا أيضاً عىل سائر بالد اإلغريق ،التي عانت من ج َّرائها
الكوارث واألهوال ،وفقدت الكثي من خية رجالها الذين كانوا وقودا ً لتلك الحرب .كام

يت واملتبادل لإلغريق ،وتبديد قواهم يف تلك الحرب ،جعل القوى األخرى
أ َّن التدمي الذا َّ
تستغل تلك األوضاع ،وهكذا استطاع الفرس استعادة سيطرتهم عىل آسيا الصغرى.
ُّ
املعادية
السيايس فكان نظام دولة املدينة (بوليس  ،)Polisالذي
الحقيقي عىل الصعيد
أ َّما الخارس
ِّ
ُّ
بدأ يعاين من عزوف املواطنني عن االهتامم واملشاركة يف شؤون مدينتهم بصورة متزايدة،
الخاصة .واملظهر اآلخر متثَّل يف هروب الكثيين من الواقع املرير،
واالنرصاف إىل الحياة
َّ
وانخراطهم يف جموع املرتزقة واملغامرين .ومن أشهر األمثلة عىل دور هؤالء املرتزقة يف
الحياة السياسيَّة والعسكريَّة لذلك العرص الحملة التي قادها األمي قورش األصغر بهدف
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انتزاع العرش من أخيه امللك أرتاكرسكسيس ( ،)Artaxerxesوالتي شارك فيها ما يزيد عن
عرشة آالف من املرتزقة اإلغريق .كام كان لهم دور يف املعارك التي جرت بني الفرس
واملرصيني خالل محاولة فارس استعادة سيطرتها عىل مرص ،حيث شاركوا يف جيوش

الطرفني املتحاربني .وقد م َّهدت هذه األوضاع لفتوحات اإلسكندر ،ومثَّلت إرهاصات
العرص
الهلنستي.
ّْ

وكان من عواقب الحرب البيلوبونيزيَّة أن فرضت اسربطة عىل أثينا نظاماً متثَّل يف حكم
الطغاة الثالثيني ،ولكن مل يكتب له البقاء طويالً إذ انتهى بعد خمسة عرش شهرا ً عىل أيدي
الدميقراطي.
يعرب البعض ،النظام
األثينيني املنفيني الذي أعادوا ،كام ّ
َّ

ومن أه ِّم األحداث التي شهدتها أثينا يف مطلع القرن الرابع قبل امليالد وخلَّدها التاريخ،
يف عرصها الدميقراطي املزعوم ،كان الحكم باإلعدام عىل الفيلسوف سقراط ()Sokrates
متمسكاً بآرائه ومبادئه .وقد جاء هذا
ظل
بتهمة اإللحاد وإفساد أخالق الشباب ،والذي َّ
ِّ
الحكم عىل نقيض املبادئ والقيم التي كانت تتباهي بها الدميقراط َّية األثينية[[[.


َّ
َّ
َّ



  :

الفاريس الذي كان له دور
يف هذه الفرتة العصيبة والحاسمة من تاريخ أثينا ،جاء الدعم
ُّ
عظيم األهميَّة يف نهوضها من جديد بعد كرس شوكة إسبارطة .فقد شارك األميال والسيايس
الفاريس ،بسفنه الفينيق َّية
األثيني كونون ( )Kononيف النرص الساحق الذي أحرزه األسطول
ُّ

اإلسبارطي يف معركة كنيدوس عام  394ق.م .وكان لهذه الهزمية
والقربص َّية ،عىل األسطول
ِّ
نتائج خطية فقدت إسبارطة عىل إثرها سيادتها عىل بحر إيجة ،وبدأت مدن إغريقيَّة عديدة
بطرد حامياتها اإلسبارطيَّة وفتحت أبوابها الستقبال الفرس .ويف العام التايل ،أبحر الوايل
[ -[1كانت حريَّة الرأي من املبادئ األساس َّية للدميقراط َّية األثين َّية ،ولكن مث َّة بعض األمثلة التي انتهكت هذا املبدأ بصورة
صارخة حتى يف عهد بركليس الذي بلغت فيه الدميقراطيَّة أوجها .فقد حكم عىل الفيلسوف أنكساغوراس بتهمة الكفر باآللهة،
حات الشهي فيدياس بتهمة االختالس فأمىض بقيَّة حياته يف السجن .وقد جاءت
حوكِم الن َّ
ومل ينج من اإلعدام إالَّ بالهرب ،كام ُ
تلك األحكام بتحريض من خصوم بركليس ألسباب سياس َّية أل َّن كليهام كانا من أصدقائه ،وال ننىس ات ِّهام سقراط باإللحاد
وإعدامه ،وكذلك ات ِّهام الفيلسوف أرسطو -بعد موت اإلسكندر -ما اضطُ َّره إىل الهرب من أثينا.
- Oxford classical Dictionary )Oxford 1970( S.V Anaxagoeras, Phidias, Sokrates.
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الفاريس إىل شواطئ
الفاريس فرنابازوس ( )Pharnabazosبرفقة كونون عىل رأس األسطول
ِّ
ُّ
البيلوبونيز وإقليم اتيكا ،وكانت امل َّرة األوىل بعد نحو  90سنة منذ الحرب الفارس َّية -

يب بحر إيجة.
اإلغريق ّية يصل فيها أسطول
فاريس إىل غر ِّ
ُّ

وهكذا عاد كونون عام  393ق.م إىل أثينا وهو يقود  80سفينة منحها لها فرنابازوس
الفاريس (أي امللك الكبي كام يُدعى باإلغريق َّية  ،)Basileus Megasمح َّمالً
بإسم امللك
ِّ
بالذهب
الفاريس ،فاستُقبِل بحفاوة كبية .وبدأ األثينيون بإعادة بناء أسوار مدينتهم[[[ ،ث ّم
ِّ
استعادة جزرهم الثالث يف بحر إيجة ،التي تؤ ِّمن موارد متوينهم وات ِّصاالتهم التجاريَّة مع
مناطق البحر األسود وهي إمربوس  Imbrosوملنوس  Lemnosواسكيوس .Skyros

وتحسنت أوضاعهم املال َّية واالقتصاديَّة ،وانض ُّموا إىل الجبهة املعادية إلسبارطة.
َّ

لقد ات َّسمت العالقات بني أثينا واألمرباطوريَّة األخمينيَّة بتاريخ طويل من العداء ،إذ تعود
بداياتها إىل زمن الثورة األيون َّية يف مطلع القرن الخامس قبل امليالد عندما أعانت املعرتضني
الفاريس ،ثم جاءت معارك الحرب الفارس َّية مراتون (490ق.م) وسالميس
عىل الحكم
ِّ

يب ،وتشكيلها لحلف ديلويس
( 480ق.م) وبالتايا وميكايل مق ِّدمة لصعودها
السيايس والحر ِّ
ِّ
الفاريس .ثم
البحري ( 404-478ق.م) ،الذي رفع شعار تحرير املدن اإلغريقيَّة من الحكم
ِّ
ِّ
أرسلت حملة بحريَّة ملساعدة مرص يف ثورتها عىل الفرس ،والتي انتهت بهزميتها ،وخاب
كل هذه األحداث امللك داريوس الثاين إىل
مسعاها لبسط نفوذها عىل مرص .وقد دفعت َّ
التدخُّل يف الحرب البيلوبونيزيَّة ودعم اسربطة الذي مكَّنها من االنتصار عىل أثينا وحلفائها،
وكان مق ِّدمة لعودة األمرباطوريَّة الفارسيَّة األخمينيَّة إىل الساحة السياسيَّة اإلغريقيَّة عىل مدى
نصف قرن تقريباً [[[ .وهنا الب َّد من التساؤل عن أسباب هذا التح ُّول يف السياسة الفارس َّية من

دعم إسبارطة إىل معاداتها ونرصة خصومها وعىل رأسهم أثينا.

 -1لقد تنكَّرت إسبارطة بعد انتصارها يف الحرب البلوبونيزيَّة ملن ساعدها يف ذلك
الفاريس ،التي انتهت بالفشل
االنتصار ،ودعمت حملة األمي قورش األصغر ض َّد امللك
ِّ
[[[- M.N.Tod, A Selection of Greek historical inscriptions Vol. ll Nr.107 )Oxford 1948(.

الفاريس أنهارا ً إىل
[« -[2لقد انتقل الثقل يف السياسة الدوليَّة للعامل القديم إىل فارس يف نهاية القرن الخامس ،وجرى الذهب
ُّ
بالد اليونان وتحكَّم مبقدراتها» .H.Bengtson, Griechischische Geschichte S.245
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األثيني اكسنوفون [[[.Xenophon
وعودة املرتزقة اإلغريق بقيادة
ِّ

 -2كام أن إسبارطة أخلفت وعودها باالعرتاف بالسيادة الفارس َّية عىل املدن اإلغريق َّية،

وأرسلت بدالً من ذلك حملة إىل آسيا الصغرى بقيادة ملكها من أجل تحرير تلك املدن.

 -3للحؤول دون تعاظم القوة اإلسبارط َّية كيال تشكِّل تهديدا ً للممتلكات الفارس َّية يف
املتوسط .وهكذا انقلب الفُرس عىل إسبارطة ،ودعموا أثينا بالسفن واألموال
رشقي البحر
ِ
ِّ
يص يف مصلحة الفرس ،وكان
لتكون ن َّدا ً لها وتحقيق التوازن بني هاتني الق َّوتني والذي ُّ

جع األثينيني عىل إحياء مرشوع استعادة املدن اإلغريق َّية
كونون رجلهم يف أثيناُّ .
كل هذا ش َّ
يف آسيا الصغرى ما أثار نقمة امللك أرتاكرسكسيس فاستجاب ملساعي اإلسبارطيني يف
التصالح مع الفرس ،وعقد معهم اتفاق «سالم امللك» الذي أطلق يدهم يف بالد اليونان.

بعد ذلك ،يف عام  373ق.م ،حاول الفرس استعادة سيطرتهم عىل مرص ،فضغطوا عىل
أثينا لسحب القائد األثيني خابرياس الذي كان يعمل مع مرتزقته يف خدمة امللك نخاو

األول ،ولكن بال جدوى .باملقابل ،كان قائد أثيني آخر هو إفيكرايتس ( )Ephikratesمع 12
ألفاً من املرتزقة اإلغريق ضمن الجيش
الفاريس وانسحب بعدما باءت الحملة بالفشل[[[.
ِّ


َّ

 :

عشية استسالم أثينا يف نهاية الحرب البيلوبونيزيَّة طالب أعداؤها بدافع من الحقد وحب
االنتقام ،وعىل رأسهم كورنثة وطيبة ،بتدمي أثينا وإزالتها من الوجود ،ولكن إسبارطة رفضت
هذا الطلب بش َّدة وذكَّرت حلفاءها بتضحيات األثينيني ووقوفهم ض َّد الفرس خالل غزوهم

لبالد اليونان ،غي أنَّها فرضت عليهم تلك الرشوط القاسية املشار إليها .ومل يكن أمام
أثينا سوى اإلذعان إلمالءات املنترصين .وهكذا حلَّت إسبارطة محلَّها يف الهيمنة عىل
التعسف والقمع والتعايل خصوصاً عىل حلفاء أثينا
بالد اليونان ،وكانت سياستها تقوم عىل
ُّ
السابقني والذين كانت قد وعدتهم بالحريَّة واالستقالل ،وبدالً من ذلك كبَّلتهم بحامياتها
العسكريَّة ،وفرضت عليهم أنظمة الحكم األوليغارش َّية االستبداديَّة ،وقمعت تح ُّركاتهم

جل املؤ ِّرخ إكسنوفون وقائع هذه الحملة يف كتابه «الصعود» (أناباسيس  )Anabasisأوحملة العرشة آالف
إغريقي.
ّْ
[ -[1س َّ
يف النزاع بهدف الحصول عىل مكاسب ماديَّة وليس
[ -[2وهكذا نجد املرتزقة األثينيني – اإلغريق يشاركون يف القتال مع طر ْ َ
ألهداف سياسيَّة.
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مبنتهى القسوة والش َّدة ،وهذا ما جعلهم يشعرون باملرارة والندم عىل أيام حلف ديلوس.
استغلَّت فارس هذه الظروف واملشاعر املعادية لإلسبارط ّيني فأغدقت األموال عىل
زعامء أكرب املدن اإلغريقية ،ونجحت يف تشكيل جبهة مناوئة إلسبارطة مؤلَّفة من أثينا

جعتهم عىل خوض الحرب ض َّدها ،والتي عرفت بحرب كورنثة
وكورنثة وطيبة وأرجوس ،وش َّ
( 387-395ق.م) ،واضطُ َّرت إسبارطة إىل استدعاء ملكها أجيسيالوس ( )Agesilaosمن

آسيا الصغرى ،وكان هذا أحد أهداف السياسة الفارس َّية .ويروى عن أجيسالوس كام يذكر
املؤ ِّرخ بلوتارخوس أنَّه قال وهو يغادر ميدان القتال مشيا ً إىل الرشاوى التي دفعها امللك
الكبي لإلغريق« :لقد أخرجني بعرشة آالف من ُرماة السهام الفرس»[[[ .وقد متكَّنت إسبارطة

بقيادته من إلحاق الهزمية بأعدائها ،وفرضت زعامتها من جديد ،ولكنها تك َّبدت خسائر
كبية يف معركة كنيدوس البحريَّة عام  394ق.م ،ثم يف املعركة التي جرت مع األسطول
األثيني بقيادة افيكراتيس ( )Ephikratesعام  392ق.م .واستعادت أثينا بقيادة تراسيبول
نفوذها عىل بعض الجزر امله َّمة يف بحر إيجة ،وانتعشت بذلك آمال األثينيني بإحياء

عرب عنها الشاعر الكوميدي أرسطوفانيس يف مرسح َّيته (الرثوة )Plutos
حلفهم القديم والتي َّ
عام  388ق.م ،ولكن خابت تلك اآلمال مبوت زعيمهم تراسيبول[[[.
يف خض ِّم تلك األحداث ،تو َّرط األثينيون مبساعدة حاكم قربص يف ثورته عىل الفرس،
فخرسوا بذلك أقوى حليف لسياستهم املعادية إلسبارطة ،التي سعت للتقرب من الفرس،
الفاريس الذي دشَّ نه
وتوصل مندوبها أنتالكيداس ( )Antalkidesإىل اتفاق مع الوايل
َّ
ِّ

امللك الكبي عام  387ق.م مبرسوم حمل اسم «سالم امللك» ( )King s Peaceأو صلح
أنتالكيداس ،والذي جاء فيه «يرى امللك الكبي ارتاكسيكسيس ( )Antaxerxesمن العدل
أن تعود إليه املدن يف آسيا ،وكذلك جزيرتا كلوزومينا وقربص ،أ ّما املدن اإلغريق َّية األخرى
الصغية والكبية فينبغي أن تكون مستقلَّة ما عدا ليمنوس وإمربوس واسكيوس ،وهذه
وكل من ميتنع عن قبول هذه الرشوط
تخص األثينيني كام كانت يف القديمُّ ،
يجب أن
َّ
الخلفي صورة
[ -[1وكان هذا كناية عن النقود الذهب َّية الفارس َّية املسامَّة داريكوس  Dareikosالتي كانت تحمل عىل وجهها
ِّ
رامي السهام ،قارن (.)Lamer, Woerterbuch der Antike 6. Aufl Kroner -Stuttgart 1963
[[[- H.Bengtsen, Gr Gesch.S.262.
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فإنني سأعلن عليه الحرب بالتعاون مع أولئك الذين يرغبون يف ذلك ،ب َّرا ً وبحرا ً ،وبالسفن
واألموال»[[[.
الفاريس وفود جميع الدول اإلغريق َّية مبن فيهم وفد أثينا للقدوم إىل
وقد دعا الوايل
ُّ
التخيل عن إغريق آسيا الصغرى،
ِّ
سارديس للتوقيع عىل هذا املرسوم املليكِّ ،الذي يعني
كام يضع مق َّدرات اليونان عمليَّاً تحت الهيمنة الفارسيَّة والسلطة االسربطيَّة الضامنة لتنفيذ

هذا االتفاق ،الذي يشكِّل أول محاولة لسالم شامل ( )Eirene Koineيف التاريخ اإلغريقي.

ويرى املؤ ِّرخ بلوتارخوس أ َّن الفرس فرضوا هيمنتهم عىل اليونان وهو ما مل يستطع داريوس
واكرسكسيس تحقيقه بالسالح ،لذا مل يكن األمر سالماً وإنَّ ا «خيانة وشتيمته لهالس»[[[.

كان من نتائج «سالم امللك» أن استعادت اسربطة سيطرتها عىل بالد اليونان ،ولكن

رسعان ما بدأ رصاعها مع طيبة التي أجربت حاميتها املرابطة يف قلعتها عىل االنسحاب،
وأخفقت يف اسرتجاعها فدعت إىل مؤمتر عام لتوطيد السلم بني املدن اإلغريق َّية .وهكذا
الفاريس تحت شعار السالم الشامل (Koine
عقد املؤمتر عام  371ق.م مبباركة امللك
ِّ

جر املؤمتر .ثم جرت معركة
دب بني إسبارطة وطيبة خالف ف َّ
 ،)ireneولكن ما لبث أن َّ

لوكرتا ( )Leuktraعام  371ق.م التي ألحق فيها قائد طيبة إبامينونداس ()Epameinondas

البيلوبونيزي،
اإلسبارطي الذي ال يُقهر ،وانهارت زعامتها وحلفها
هزمية ساحقة بالجيش
ُّ
ِّ

وصعدت طيبة إىل مركز الزعامة .ولكن رسعان ما بدأ التنافس بينها وبني إسبارطة وأثينا عىل

فض
الحظوة لدى امللك
الفاريس ،الذي جاءته وفودها عام  367ق.م إىل سوزا من أجل ِّ
ِّ
محل إسبارطة يف ضامن
النزاعات يف ما بينها .وجاء قرار امللك ملصلحة طيبة التي حلَّت َّ

اتفاق «سالم امللك» ،ولكن زعامة طيبة مل تدم طويالً إذ انتهت عام  362ق.م يف معركة
مانتينيا مبقتل قائدها أبامينونداسس الذي تدين له بصعودها وانتصاراتها.

[[[- Xenophon, Hellenika V 1,3.

إذالال لإلغريق وترسيخاً لفرقتهم وترشذمهم باسم االستقالل ،وتحت
ً
[ -[2يرى كثي من املؤ ِّرخني الغربيني أ َّن سالم امللك كان
التقليدي لإلغريق  ،Bengtson, Gr Gesch.S.263ولكن يتناىس هؤالء أ َّن اإلغريق هم الذين
رعاية وأوامر امللك الكبي العدو
ِّ
وفض النزاعات يف ما بينهم.
الفاريس طلباً للمساعدة
كانوا يطرقون أبواب البالط
ِّ
ِّ
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ُّ
  ُّ
 
¡  :¢
هو االسم الحديث للتحالف الذي شكَّلته أثينا[[[ عام  378ق.م ،أي بعد مائة سنة من
إقامة حلف ديلوس (األ ّول) الذي سعت إىل إحيائه منذ عام  395ق.م ،ولكن الظروف

مل تكن مه َّيأة لذلك .وهي استغلت الرصاع الذي نشب بني طيبة وإسبارطة يف الدعوة إىل
حلف جديد بزعامتها للوقوف يف وجه التسلُّط
اإلسبارطي.
ّْ

تأسس هذا الحلف عىل مبدأ املساواة بني أثينا وحلفائها من خالل عقد معاهدات فرديَّة
َّ
كل منها ( ،)Autonomiaكام
بينها وبني الدول األعضاء ،مع الحرص عىل حريَّة واستقالل ٍّ
الفاريس من النداء الذي
نص عليه «سالم امللك» ،ولذلك استُث ِنيت املدن الخاضعة للملك
َّ
ِّ
جهته أثينا إىل املدن اإلغريق َّية لالنضامم إىل الحلف.
و َّ

ولكل عضو صوت واحد،
ِّ
ينعقد مجلس الحلف (سينهدريون  )Synhedrionيف أثينا،
وال تصبح قرارته نافذة إالَّ بعد موافقة الجمع َّية الشعب َّية األثين َّية (اكليزيا  ،)Ekklesوكان

عىل األعضاء تقديم مساهامت مال َّية للعمل َّيات العسكريَّة (سينتاكسيس  ،)Syntaxisوليس
رضيبة مفروضة (فورس  ،)Phorosكام يف حلف ديلوس ،وأخيا ً تتع َّهد أثينا بأسطول
الحلف ،وهي التي متارس السلطة التنفيذيَّة[[[ .وقد وصلتنا وثيقة تأسيس الحلف منقوشة

تنص عىل ماييل« :ميكن للهيلينيني والربابرة (أي األجانب)
عىل لوح من ال ُّرخام وهي ُّ
كل
رب والبحر ،غي الخاضعني مللك الفرس ،االنضامم إىل الحلف .يبقى ُّ
القاطنني يف ال ِّ
مبؤسسات
املتحالفني مستقلِّني ويحكمهم مجلس دائم من املندوبني مق ُّره أثينا ،وال يرتبط
َّ
الدولة األثينيَّة الدميقراطيَّة ،ويشكِّل أيضاً هيئة قضائيَّة عليا تضمن الجمعيَّة الشعبيَّة قراراتها.

ويشرتك املتحالفون مبساهمة مال َّية يح ِّدد املجلس مقدارها ،وهي غي الضيبة التي فرضتها
أمرباطوريَّة أثينا البحريَّة والتي كانت مثار استياء الحلفاء»[.[3

استُقبل إعالن الحلف بحامسة كبية ،وانض َّمت إليه مجموعة من الدول التي كانت
تحت نفوذ إسبارطة بسبب استيائها من سياستها األمربيال َّية ،وتجاهلها مصالح حلفائها،
[[[- Bengtson, Gr Gesch.S.263.

[[[- H.Bengtson, Gr.Gesch.s.266.

[3]- M.N.Tod, A Selectiom ….Vol. ll Nr.123.
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أي دولة
الحق يف أن متتلك
خصوصاً أنه يتض َّمن التأكيد عىل أ َّن ليس ألثينا لها
ُّ
أرايض يف ِّ
َ
كل عضو
عضو يف الحلف ،وال أن تفرض عليها حاميات عسكريَّة أو مستوطنات ،وأ َّن َّ

الخاص به ،والذي ال ينبغي أن يكون بالضورة دميوقراط َّياً .كان
يستطيع اختيار دستوره
َّ

املؤسسني ستة (من بينهم طيبة) ،ولكن عندما أعلنت أثينا ،بقرار من أرخونها
عدد األعضاء
ِّ
أي مطالب بأرايض
أرسطو(غي أرسطو الفيلسوف) ،يف ربيع عام  377ق.م ،تخلِّيها عن ِّ
خاصة ،زاد عدد األعضاء إىل  70عضوا ً.
الحلفاء ،سواء كمستوطنات أم كملك َّيات
َّ
 .1ويختلف الحلف الجديد عن حلف ديلوس القديم مبا ييل:

 .2استثناء املدن اإلغريق َّية يف آسيا الصغرى مبوجب «سالم امللك».

 .3التأكيد عىل حريَّة واستقالل أعضاء الحلف.

 .4يح ِّدد مجلس الحلف مساهامت األعضاء (عىل عكس حلف ديلوس).
أقل بكثي من عدد أعضاء حلف
 .5بلغ أعضاء هذا الحلف نحو ( )70عضوا ً وهو ُّ
ديلوس (نحو .)500

جهاً ض َّد الفرس ،ويهدف إىل تحرير املدن اإلغريق َّية من قبضتهم،
كان حلف ديلوس مو َّ
قومي لألعضاء املشاركني ،عىل خالف الحلف الثاين الذي كان
أي أنَّه كان هناك دافع
ٌّ
سيايس ض َّد إسبارطة.
دفاعي
مج َّرد حلف
ٍّ
ٍّ

األثيني ،وبدأت الحرب ض َّده ،ولكن أثينا متكَّنت عام 376
مل تتق َّبل اسربطة قيام الحلف
ِّ
ق.م بقيادة األميال خابرياس من التغلُّب عىل األسطوال البيليوبونيزي ،وفرض سيادتها،
وعندما قامت طيبة بتدمي حليفتها بالتايا عام  374ق.م ،ساءت العالقات معها ،وبدأت
التق ُّرب من إسبارطة التي عقد فيها مؤمتر السالم عام  371ق.م ،وحصلت خالله عىل
االعرتاف بحلفها الجديد.
ويبدو أ َّن أثينا حصلت عىل مبالغ كبية من األموال التي أرسلها امللك الكبي إىل أتباعه
يئ
فكافأت مندوبيه فيليسكوس وأريوبرزانس مبنحهام حقوق املواطَنة ،وهو تكريم استثنا ٌّ
ّْ
تذكاري.
– تقديرا ً لخدماتهم الجليلة ،ودشَّ نت ذلك بنصب
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جهاً ض َّد إسبارطة وتسلُّطها ،لكنه بدأ يفقد
البحري
كان الحلف
ُّ
األثيني منذ تأسيسه مو َّ
ُّ
أهم َّيته بعد هزميتها يف معركة لوكرتا ،وزال سبب وجوده .ثم جاءت مهاجمة أثينا جزيرة

ساموس عام  365ق.م وطردها سكَّانها والحامية الفارس َّية املرابطة فيها ،وتحويلها إىل
مستعمرة عسكريَّة ومستوطنة (كليوخيا  )Kleruchiaآلالف األثينيني .كام أقامت مستوطنة
عسكريَّة ثانية يف بوتيدايا ،وثالثة يف سيستوس ،مع أن وثيقة تأسيس الحلف تؤكِّد منع إقامة

كل هذا أ َّدى إىل استياء الحلفاء ـ ودفع عددا ً
مستوطنات عسكريَّة عىل أرايض األعضاءُّ .

من أهم األعضاء إىل االنسحاب عام  357ق.م ،وعىل رأسهم بيزنطة وخيوس ورودوس
وكوس ،بتشجيع من ملك كاريا ماوسولس [[[ .Mausolosوعندما حاولت أثينا استعادة

سيطرتها اندلعت حرب الحلفاء ( 355-357ق.م) ،ولكنها فشلت يف مسعاها واضط َّرت
لالعرتاف بهم وعقد الصلح معهم ،وهبط عدد املشاركني بالحلف إىل الثلث .وهكذا
فقدت مكانتها كإحدى القوى الكربى يف اليونان ،ولذلك يعترب بعض املؤ ِّرخني عام 355
ق.م نهاية الحلف .وقد تزامن ذلك مع صعود مقدونية بزعامة فيليب ورصاعها مع أثينا ودول
املدن اإلغريقيَّة األخرى الذي انتهى مبعركة خايرونيا  338ق.م وانحالل الحلف نهائيَّاً.


  £   ¤   ¥ :

البحري مع صعود مقدونية أواسط القرن الرابع قبل
تزامن تراجع أهم َّية أثينا وحلفها
ِّ
امليالد يف عهد ملكها فيليب الثاين ( ،)Philippos 358- 336الذي استغل األزمات
السياس َّية واالجتامع َّية التي تعصف بدول املدن اإلغريق َّية ،وكسب فيها كثيا ً من األنصار.

ومع أ َّن األثينيني كانوا بعد حرب الحلفاء يح ُّنون إىل السالم ولكن أعامل فيليب وتوسعه
عىل حسابهم دفعتهم إىل التص ِّدي له.
مل تستطع املساعدة األثينيَّة الحؤول دون احتالل فيليب شبهجزيرة خلقيديا ()Chalkidike
ذات األهم َّية الحيويَّة لتجارتها مع البحر األسود ونجح يف انفصال أوبويا عن أثينا وحلفها
البحري .كام د َّمر مدينة أولينتوي ( )Olinthosالتابعة لها تدميا ً كامالً وجعلها مستوطنة
ِّ
مقدون َّية .واضطرت أثينا إىل اإرسال وفد إىل فيليب يض ُّم ثالثة من زعامئها عىل رأسهم
[ -[1وهو صاحب الضيح املشهور يف هاليكارناس الذي ُع َّد من عجائب الدنيا السبع القدمية.
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ين.
الخطيب الشهي دميوستني ( )Demosthenesالذي كان من أل ِّد أعداء امللك املقدو ِّ
رص فيليب عىل عقد سالم عىل قاعدة الوضع الراهن (السائد) آنذاك ،ووافقت أثينا
وقد أ َّ

الصلح عام  346ق.م الذي ُعرف بصلح فيلوكراتس (.)Philokrates
عىل رشوطه ،وت َّم عقد ُّ
األثيني إيسوقراط ( 338- 436( )Isokratesق.م) منشورا ً يثني فيه عىل
وأصدر الخطيب
ُّ
فيليب ويدعوه بوصفه محسناً ومنقذا ً للهيلينيني أن يضع ح َّدا ً للخصام يف ما بينهـم ،ويع َّد

طاقات اإلغريق لحرب قوم َّية ض َّد الفرس؛ إذ توجد يف آسيا بالد شاسعة وإمكانات هائلة
االقتصادي آلالف ال تُحىص تعيش اآلن يف الظروف الخانقة للوطن وتب ِّدد طاقاتها
للنشاط
ِّ
عبثي دائم يشمل الجميع ض َّد الجميع»[[[ .باملقابل ،نذر دميوستني نفسه للدفاع
يف «رصاع
ٍّ
ين» ،وفند هذه
عن حريَّة هالس ودولة املدنية (بوليس) والنضال ض َّد
ِّ
«الرببري املقدو ِّ
واملسامة «الفيليبيات» .يف
الدعوات يف خطبته الشهية املليئة بالقدح والتشهي بفيليب
َّ
صيف عام  343ق.م عقد فيليب الثاين معاهدة صداقة وعدم اعتداء مع الفرس متع ِّهدا ً بعدم
وصوال
ً
التوسع عرب إقليم تراقية
مهاجمة آسيا الصغرى أو التدخُّل يف شؤونها[[[ .وهذا أتاح له
ُّ

أثيني
إىل املضائق البحريَّة ،فصار يه ِّدد طرق متوين أثينا ،كام قام باالستيالء عىل أسطول
ٍّ
كبي مح َّمل بالحبوب يف بحر مرمرة يف انتهاك صارخ التِّفاق الصلح معها .وعندها ق َّررت
هيليني ض َّد فيليب ،وجرت املعركة الحاسمة يف
أثينا دخول الحرب وسعت لتشكيل تحالف
ٍّ
خايرونيا ( )Chaironiaعام  338ق.م .وكان الجيشان متعادلني تقريباً (نحو  30ألف مقاتل

لكل منهام) نجح اإلسكندر مع فرسانه يف اخرتاق صفوف األعداء وإبادة الفرقة املق َّدسة
ٍّ
الطيب َّية ،فانهار قلب الجيش املعادي ،وت َّم النرص لفليب املقدوين.

والقيادي ،واستجابت -مكرهة-
السيايس
عىل إثر هذه الهزمية ،فقدت أثينا حريَّتها ودورها
َّ
َّ
ليد فيليب املمدودة إليها بالسالم ،فحافظت فيه عىل ممتلكاتها وتحصيناتها وأسطولها،
البحري الثاين املنهار .وأنيط بدموستني إلقاء خطبة
التخيل عن حلفها
ِّ
ولكنها أجربت عىل
ِّ
ال ِّرثاء عىل قتالها يف خايرونيا والتي تفيض باألىس عىل الشهداء والشكوى املريرة من ضياع
[ -[1وهنا تظهر الدوافع االستعامريَّة ألحد كبار املفكِّرين اإلغريق والتي كان لها تأثي كبي عىل خطط فيليب وابنه اإلسكندر
يف ما بعد.

[ -[2ولكن فيليب سيتنكر لهذه املعاهدة بعد سنوات عدَّة ،ويبدأ بوضع الخطط الحربيَّة ملهاجمة آسيا الصغرى واألمرباطوريَّة
الفارسيَّة.
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عظمة أثينا السابقة .إما إيسوقراط فأصدر منشورا ً خاطب فيه فيليب قائالً« :إذا ما أخضعت
الفرس ،فلن يبقى لك يشء سوى أن تصبح إلهاً».
بعد انتصار خايرونيا دعا فيليب عام  337ق.م إىل مؤمتر هيليني عام يف مدينة كورنثة
كل دول املدن اإلغريقية -ماعدا إسبارطة -أعلن فيه سالماً عا َّماً (Koine
شاركت فيه ُّ
 )Eireneوحلفاً أبديَّاً بني هالس ومقدونيا ،وتشكيل مجلس أعىل للحلف ()Synhedrion

يكون قائده األعىل ملك مقدونيا ،ثم أعلن الحرب الهلينية عىل الفرس للثأر منهم عىل
جرائم ملكهم اكرسكسيس بحق هالس عام  480ق.م[[[ ،ولكنه رسعان ما سقط رصيعاً يف
وتوىل
َّ
الهيليني
عاصمة ملكه عام  336ق.م ،وخلفه ابنه عىل عرش مقدونية ورئاسة الحلف
ِّ
تنفيذ مشاريع والده.

ويف خالل غياب اإلسكندر يف حملة له شامل مقدونية ،انترشت شائعة تقول بأنه مات
الفاريس الذي أرسله
يف خض ِّم املعارك ،فبدأت التح ُّركات املناوئة ملقدونية يغذِّيها الذهب
ُّ
امللك داريوس الثالث انتقاماً من غدر فيليب .وحورصت الحامية املقدون َّية يف مدينة طيبة
فأرسع اإلسكندر عائدا ً إىل اليونان ،وظهر فجأة أمام أسوار طيبة مركز املقاومة ،وهزم جيش

الحلفاء ثم اقتحم املدينة عام ( 335ق.م) التي ُد ِّمرت وبيع سكانها يف أسواق النخاسة،
وكان ذلك عقاباً اهت َّزت له فرائص اإلغريق[[[ .أما أثينا فعاملها معاملة رقيقة إكراماً ملعلِّمه
أرسطو وتقديرا ً ملكانتها الحضاريَّة والفكريَّة ،ومل يشأ أن يولد لدى اإلغريق مزيد من املرارة
والنقمة قبل انطالقه لغزو الفرس.

«

  ¢    :
¬ )(¦.§ ٣٠- ٣٢٣

استهل املؤ ِّرخ األملاين يوهان
َّ
«مع اإلسكندر يبدأ عرص جديد يف تاريخ العامل» ،هكذا
درويسن ( )Johann Droyseكتابه الشهي عن «تاريخ اإلسكندر الكبي» ،ثم أردفه بكتابه
اآلخر املشهور أيضاً عن تاريخ العرص الهلنستي[ [3الذي وضع فيه مصطلح «هلنستي»
رب عنها الخطيب ايسوقراط لسان حال فيليب.
[ -[1إنَّها مج َّرد دعاية سياس َّية تخفي وراءها األطامع االستعامريَّة التي ع َّ

[ -[2وستظهر وحش َّية اإلسكندر أيضاً يف تدميه مدينة صور عقابا ً لها عىل مقاومتها الباسلة للمحتل املقدوين الذي نكَّل بأهلها،
وباع من نجا من املذبحة يف أسواق النخاسة ،وكذلك مدينة غزة.

[3]- Geschichte des Hellenismus 3 Vols )Hamburg 1836 – 1843(.
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يك وعرص الهيمنة
بوصفه عرصا ً جديدا ً يشكِّل جرسا ً بني تاريخ اإلغريق يف العرص الكالسي ِّ
الرومان َّية ،والذي شهد قيام املاملك الهلنست َّية عىل أنقاض أمرباطوريَّة اإلسكندر ورصاعاتهم

ثم انحطاطها.

لقد كان عرص الدول الكربى الذي مل يعد فيه لدول املدن اإلغريقيَّة ،وعىل رأسها أثينا،
دور كبي أو مؤث ِّر يف األحداث الدول َّية ،بل وحتى مصي املدن وحريَّتها وأنظمتها السياس َّية،
أصبحت تحت رحمة ملوك وحكَّام العرص
الهلنستي.
ّْ
أ َّدى موت اإلسكندر املفاجئ يف بابل عام  323ق.م إىل اضطراب األوضاع يف اليونان

وبدء التم ًّرد عىل السيطرة املقدون َّية فثار األثينيون ،الذين مل ينسوا ماضيهم املجيد ودفاعهم
عن حريَّتهم واستقاللهم ،وعاد دميوستني بطل الدميقراط َّية من منفاه ،وبرز القائد ليوستنيس
( )Leosthenesاملعادي أيضاً ملقدونية والذي جمع جيشاً كبيا ً من املرتزقة ملحاربتها[[[.
هيليني جديد بزعامتها ،وأعلنت الحرب عىل مقدونية ،وحورص
ودعت أثينا إىل إقامة حلف
ٍّ
نائب امللك املقدوين أنتيباتروس ( )Antipatrosيف مدينة الميا ،التي نشبت عندها
الالمية أو الهلين َّية ،التي لقيت فيها أثينا هزمية منكرة جعلها تفقد سيادتها البحرية إىل
الحرب َّ
األبد ،ث َّم تلتها هزميتها يف املعركة الربيَّة وبنتيجتها أصبحت اليد الطوىل ألنصار مقدونية[[[.
الدميقراطي،
رص أنتيباتروس عىل استسالم أثينا بال قيد أو رشط ،فألغى نظامها
ومع ذلك أ َّ
َّ
وفرض عليها نظاماً أوليغارش َّياً يقوم عىل سلطة األثرياء (تيموقراط َّية  Timokratiaورابطت

فيها حامية مقدون َّية ( 322ق.م) .ويف عام  317ق.م تسلَّم زمام األمور يف أثينا الفيلسوف
دمرتيويس فاليوس ( )Demetrios Phalerosباسم ملك مقدونيا .وقد ازدهرت املدينة يف
عهده ( 307 – 317ق.م) ،وأجرى إصالحات قانون َّية مه َّمة جعلت منها املرشع الثالث
بعد صولون وكليستنيس ،ولكنه أجرب عىل مغادرتها عندما جاء دمرتيوس بن أنيتجونوس
بأسطوله واقتحم ميناء بيايوس ،وطرد الحامية املقدون َّية ،وأعلن حريَّة أثينا ،فاستقبله
األثينيون بحامسة منقطعة النظي ،وأطلقوا عليه وعىل أبيه ألقاباً إلهيةً ،ونصبوا لهام متثالني

[ -[1وهذا ُّ
يدل عىل أ َّن روح القتال قد خمدت عند األثينيني الذين ملُّوا من تلك الحروب والنزاعات املتواصلة التي أنهكت
قواهم ،واستنزفت مواردهم وثرواتهم ،فلجأوا إىل املرتزقة.

[ -[2وعىل رأسهم فوكيون ( )Phokionتلميذ الفيلسوف أفالطون ومن أنصار النظام األوليغاريش ،وقد حكم عليه باإلعدام بعد
عودة النظام الدميقراطي ،ومات مسموماً.
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مذ َّهبني إىل جانب أبطال الدميقراطيَّة ،كام س ُّموا حيَّني من أحياء مدينتهم باسميهام.
الهليني برئاسته[[[ ،ولكن
ويف عام  302ق.م أعلن دمرتيوس يف كورنثة تجديد الحلف
ِّ

بعد معركة إيبسوس ( 301ق.م) ومقتل أبيه أنيتجونوس رفضت أثينا استقباله فحارصها

بأسطوله فساءت أوضاعها ،ومع ذلك ص َّمم األثينيون عىل املقاومة ،وقام الطاغية الخاريس
( )Lacharisبصهر كنوز املعابد[[[ ،وأخيا ً سقطت املدينة يف يد دمرتيوس ،الذي وضع فيها
حامية عسكريَّة.

واستعادت املدينة حريَّتها مبساعدة امللك بطليموس عام 287ق.م ،ثم فقدتها مج َّددا ً

بعد هزميتها يف حرب خرميونيدس ( 261-267ق.م) إذ اضط َّرت لالستسالم مللك مقدونيا

أنيتجونوس غوناتاس ( )Antigonos Gonatasبسبب ما عانته من الحصار واملجاعة.
ورابطت حامية غوناتاس مل يتدخَّل يف حكمها الذايت وع َّدها عاصمته الفكريَّة مليوله
الفلسفيَّة وجعلها مركزا ً تجاريَّاً مرموقاً .ويف عام  229ق.م انسحبت منها الحامية املقدونيَّة
السيايس إىل
واستعادت استقاللها ،ولكن مل يعد لها دور كبي يف األحداث ،وانتقل الثقل
ُّ
األحالف واتحادات املدن بعدما أفل دور املدينة الدولة اإلغريق َّية (.[3[)Polis
سيايس بني املاملك
الهلنستي الحافل باألحداث ساحة رصاع
كانت أثينا يف العرص
ٍّ
ِّ

الهليني بتق ُّربها من عاصمة هالس
الكبية ،التي كانت تسعى لكسب مشاعر الرأي العام
ِّ
الفكريَّة والروح َّية بإغداق الهدايا واملنح عليها .فقد زارها امللك السلوقي أنطيوخس الرابع
ربع بإكامل بناء معبد أوملبيون ( )Olympionأكرب معابد أثينا ،كام
( 164-175ق.م) الذي ت َّ
أقام ملك برغامة أتالوس رواقاً شهيا ً يف املدينة.


َّ

 ®¯   :¢

بدأت صالت الرومان ببالد اليونان عام  228ق.م عندما جاءتها بعثة رومان َّية لالطِّالع
عىل أحوالها فوجدتها تعاين من التفكُّك واالنقسام والحروب األهل َّية وتفاقم الرصاعات
تصب يف مصلحة الرومان ،الذين اعتمدت سياستهم عىل مبدأ
االجتامعيَّة ،وكلُّها أمور
ُّ
[ -[1كانت «حرية الهلينيني» شعارا ً يرتدَّد عىل ألسنة خلفاء اإلسكندر بحسب أهوائهم ومصالحهم السياس َّية.
[ -[2وهذا دليل عىل قلَّة موارد أثينا آنذاك واستنزاف ثرواتها من خالل الحروب املتعاقبة.

[3]- W.s.Ferguson, Hellenistic Athenes )1911(.
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تسد» وإذكاء العداء بني األطراف املختلفة ،ودعم األوساط األرستقراطيَّة لرتسيخ
«ف ِّرق ُ
سيطرتهم واستغالل الشعوب الخاضعة لسلطانهم .وعش َّية الحرب املقدون َّية الثانية زار أثينا

وفد روماين لض ِّمها إىل التحالف ضد فيليب الخامس (وكانت مشاركتها رمزيَّة) ،وانتهت

الحرب ( 197-200ق.م) بهزمية مقدونية وتجريدها من هيمنتها عىل هالس .ويف عام
ين فالمينينوس ( )Flamininus T.Qعىل الجامهي املحتشدة
 196أعلن القائد الروما ُّ

ين[[[ .وقد استقبل
يف دورة األلعاب األستمية يف كورنثة حريَّة بالد اليونان من الني املقدو ِّ

اإلغريق هذا اإلعالن بحامسة كبية ،وأطلقوا عىل فالمينينوس لقب املنقذ (سوتي ،)Soter
وكلَّلوه بتيجان ذهب َّية ،وصدرت نقود ذهب َّية تذكاريَّة تحمل صورته[[[.
هكذا دخلت اليونان منذ مطلع القرن الثاين ق.م تحت عباءة الرومان ،وحظيت أثينا

بتكرميهم حيث منحوها لقب «مدينة ح َّرة وصديقة» .وبعد انتصارهم عىل برسيوس يف
الحرب املقدونيَّة الثالثة ( 168-171ق.م) استعادت أثينا جزرها السابقة يف بحر إيجة
وحل محلَّهم مستوطنون أثينيون ،وح َّولها الرومان
َّ
وكذلك جزيرة ديلوس التي طرد سكانها
إىل ميناء ح ٍّر بإرشافها فازدهرت تجارتها وعملتها من جديد.

أ َّما يف الحرب امليرثيداتيَّة األوىل ( 85 -89ق.م) فقد وقفت أثينا إىل جانب ميرثيداتس
السادس ملك البونت ،الذي رفع شعار حريَّة اإلغريق من السيطرة الرومان َّية .وجاءت الجيوش
الرومان َّية بقيادة سوال ( )Syllaورضبت حصارا ً محكامً عىل أثينا ومينائها ،ثم اقتحمتها بعدما
نالت املجاعة من أهلها ،وبدأت «مذبحة رهيبة من دون رحمة حيث مل توفَّر امرأة وال طفل،
فقد أمر سوال بقتل الجميع بال متييز»[ ،[3وأبيحت املدينة املليئة بالكنوز الثمينة واآلثار
الرائعة للسلب والنهب ،وأخذت الغنائم طريقهاً بحرا ً إىل روما[ [4و ُد ِّمر ميناؤها بيايوس.
وكانت هذه أكرب نكبة يف تاريخها وأش َّد وطأة من احتالل الفرس لها عام  480ق.م ،ولكنها

[ -[1اعتادت الدول الكربى قدمياً وحديثاً أن ترفع شعارات ب َّراقة مثل الحريَّة والدميقراط َّية من أجل تسويق سياساتها ،وهي يف
حقيقة األمر تريد استبدال سيطرة بأخرى ولعلَّها أش ُّد وطأة من سابقتها.

[ -[2مع أ َّن فالمينوس نهب الذهب والفضة من املعابد اإلغريقية ،ودعم الطبقات االرستقراطيَّة ض َّد األنظمة الدميقراطيَّة .كام
أ َّن الجيوش الرومانيَّة ابت َّزت السكَّان ،واستولت عىل آالف األعامل الفنيَّة لرتسلها إىل روما .CF.Bengtson, Gr. Gesch.s.468
[ -[3هذا مايرويه املؤ ِّرخ أبيانوس يف تاريخ الحروب الرومانيَّة أنظر .Appianus, Mithridatika 38.
[ -[4ت َّم العثور عام  1959عىل إحدى السفن الغارقة املح َّملة بتلك الكنوز يف بحر إيجة.
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نهضت مج َّددا ً عىل أيدي قادة الرومان املحبني للثقافة الهلينيَّة مثل بومبيوس ويوليوس
قيرص ،الذي منحها كثيا ً من االمتيازات تقديرا ً ملكانتها الحضارية.
ويف أثناء الحرب األهلية عام  42ق.م ات ّخذها زعيم الجمهوريني ماركوس بروتوس

قاعدة له ،وشكَّل فرقة من الطالب الرومان الذين كانوا يدرسون يف أثينا (ومنهم ابن الخطيب
الكبي شيرشون والشاعر الشهي هوراس).


َّ
   
 ° :

م َّرت أثينا يف تاريخها الطويل مبختلف أنظمة الحكم املعروفة قدمياً ،من امللك َّية ،إىل
ورسخها
األرستقراطيَّة ،إىل حكم الطغاة ،وأخيا ً الدميقراطيَّة التي وضع أساسها صولونَّ ،

كلسيثنيس ،وبلغت الذروة يف عهد بركليس يف أواسط القرن الخامس قبل امليالد .لكن
الحرب البيلوبونيزيَّة ( 404-431ق.م) ألقت بظاللها عىل الحياة السياس َّية يف أثينا ونظام
الحكم فيها ،ودار الرصاع حول أفضل أنظمة الحكم وعىل وجه الخصوص بني النظام
األوليغاريش الذي
الدميقراطي الذي عاشت أثينا يف رحابه ما يقرب من مائة سنة ،والنظام
ِّ
ِّ
ينادي بحكم األقل َّية[[[.

تع َّرضت الدميقراطيَّة النتكاسة خطية عىل إثر فشل الحملة الصقليَّة عام ( 413 -415ق.م)
والتي ح َّملت الدميقراطية جريرة إخفاقها ،وبدأت التنظيامت األوليغارشيَّة نشاطها لتقويض
هذا النظام .وكانت أول خطوة انتخاب عرشة مستشارين تقلَّدوا السلطة العليا ،ويف عام 411
ق.م تشكَّلت لجنة من ثالثني مستشارا ً بصالح َّيات مطلقة لُقِّبوا بالطغاة الثالثني وعىل رأسهم
يئ املثقَّف وجرى تحديد عدد املواطنني بخمسة
ترامينس ( )Theramenesالزعيم السفسطا ُّ
آالف فقط ،وتكوين مجلس الشورى من  400عضو ،وإلغاء نظام املعونات ،وهكذا اكتمل
النظام األوليغاريش .ولكن االستياء العام والهزائم الخارج َّية وثورة بحارة األسطول األثيني
الدميقراطي ،وعاد مجلس
يف جزيرة ساموس أ َّدى إىل انهيار ذلك الحكم وإعادة النظام
ِّ
الخمسامئة ،واملحاكم الشعبيَّة ،والجمعيَّة العا َّمة ملامرسة صالحيَّاتها وسلطاتها ( 410ق.م).
ولكن يف عام  403ق.م فرضت إسبارطة عىل أثينا بعد استسالمها نظاماً أوليغارشيَّاً من جديد
[ -[1يع ِّرف أرسطو األوليغارشيَّة بأنَّها حكم األغنياء والدميقراطيَّة بأنها حكم الفقراء.
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حيث جرى تشكيل لجنة لصياغة الدستور تتألَّف من ثالثني عضوا ً لُقِّبوا أيضاً بالطغاة الثالثني.
استغل هؤالء الطغاة سلطاتهم املطلقة تحت الحامية اإلسبارط َّية فقمعوا املحاكم الشعب َّية،
َّ
وقد

وفرضوا موافقة األريوباجوس عىل القرارات ،وح َّددوا صالح َّيات الجمع َّية الشعب َّية (االكليزيا)
واستحوذوا عىل عموم السلطات ،وأقاموا حكامً دمويَّاً ذهب ضح َّيته ما يزيد عن ()1500
مواطن .ولكن هذا النظام مل يدم سوى خمسة عرش شهرا ً ،إذ متكَّن األثينيون املنفيون بقيادة

الدميقراطي تراسيبول ( )Thrasybulosمن اقتحام أثينا ،وخاضوا حرب شوارع مع
الزعيم
ِّ
الطغاة وأنصارهم ،الذين هزموا وانسحبوا إىل ضاحية إلويسيس ( )Eleusisثم استسلموا بعد
الدميقراطي من جديد .لقد أثبتت التجربة التاريخ َّية -بعد
ذلك ،وهكذا استعادت أثينا نظامها
َّ

املؤسسات الدميقراطيَّة ال ميكن أن تستمر يف أداء مهامها من
املحاوالت األوليغارشيَّة -أ َّن
َّ
دون إعادة التعويضات أو األجور (ميستوس  )Misthosالتي أحدثها بركليس وأعيدت ألعضاء
مجلس الشورى واملحلَّفني ،واملشاركة يف جلسات الجمع َّية الشعب َّية .وهذا أتاح مشاركة
ُصص أجر لحضور االحتفاالت
ِّ
كل فئات املجتمع األثيني وخصوصاً الطبقات الدنيا .كام خ ِّ
واملرسحيَّات س ِّمي (ثيوريكون  .[[[)Theorikonوقد شكَّلت هذه األجور عبئاً ماليَّاً كبيا ً ما
أضط َّر أثينا لزيادة الضائب التي طالت األثرياء عىل وجه الخصوص

مبؤسساتها وبنيتها
استم َّرت هذه الدميقراطيَّة عىل مدى مثانية عقود ( 323–403ق.م)
َّ
السياسيَّة مع بعض التعديالت والتجديدات مثل :توسيع صالحيَّات مجلس الشيوخ،

وإحداث هيئة لجمع القوانني وتنقيحها ،وتوسيع دائرة املشمولني باألجور الحكوم َّية .ويف
عهد السيادة املقدون َّية ( 228-322ق.م) املتمثِّلة بوجود حاكم يرشف عىل أمور املدينة،

وجرى تحديد املشاركة يف الجمعيَّة الشعبيَّة (اكليزيا  )Ekklesiaمبقدار الرثوة التي يجب
تقل عن ( )200دراخمة ،أي أ َّن نظام الحكم اتَّخذ طابعاً تيموقراطيَّاً .Timokratia
أن ال َّ
أ ّما يف عرص الهيمنة الرومان َّية فات َّخذ دستور أثينا طابعاً أرستقراط َّياً إذ أصبح األراخنة
أعىل حكام املدينة ( ،)Archontesكام أصبح مجلس األريوباجوس ،الذي يض ُّم األراخنة
املنتخبني السابقني يفوق يف أهم َّيته مجلس الشورى (.)Boule
[ -[1وقد س َّمى الفيلسوف أفالطون يف جمهوريته هذه الظاهرة تياتروكراتيا ( )Theatrokratiaأي «حكم املرسح».

42

نقد الحضارة الغرب ّية (( )6تاريخ اإلغريق بين القرنين الخامس واألول ق.م)

الدميقراطي ،فإ َّن املشاركة يف الجمعيَّة الشعبيَّة
ولكن ،إذا تساءلنا عن ماهيَّة هذا النظام
ِّ
كانت تقترص عىل املواطنني األثينيني من الرجال البالغني سن الثامنة عرش واملولودين من
أبوين أثينيني -هذا عدا عن ارتباطها مبقدار الرثوة يف ما بعد -أي أنَّه كان يستثنى الرجال

املولودون من أ َّمهات أجنب َّيات ،وكذلك النساء والفئات الدنيا الذين كانوا يشكِّلون أكرث
من ثلث َْي مجموع املواطنني األثينيني الذين كانوا يُع ُّدون يف القرن الرابع قبل امليالد نحو

( )100مائة ألف ،كذلك األجانب املقيمني والعبيد املحرومني من الحقوق كافة ،والذين
تحق لهم املشاركة
يفوقون يف أعدادهم املواطنني األثينيني .وهكذا ،فإن املواطنني الذين ُّ
يف الحياة السياس َّية ال يشمل سوى نسبة محدودة من السكَّان تقدرب  35ألف مواطن يشارك

منهم يف[[[ الحياة السياسيَّة بصورة فعليَّة  %20فقط ،ومن هؤالء عنارص النخبة املتميِّزة.
جدها األوروب ّيون -كانت دميقراط َّية ض ِّيقة الحدود
من هنا ،فإن الدميقراط َّية األثين َّية -التي مي ِّ
وليس حسب مفهومها الحديث ،ولكنها تبقى مثاالً فريدا ً للمشاركة الشعب َّية يف الحياة
السياس َّية ونظام الحكم يف العصور القدمية.

[[[- H.Bengtson, Gr.Gesch.s. 197 Anm.1
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لقد جرى استعراض التط ُّورات السياس َّية واالجتامع َّية والفكريَّة التي م َّرت بها أثينا يف
فرتة البحث ،وكيف أن غرميتها إسبارطة فرضت عليها رشوطها التي ج َّردتها من عنارص

ق َّوتها السابقة وجعلتها شبه تابعة لها .وحاولت أثينا استعادة بعض ق َّوتها مستفيدة من أخطاء
خصومها واألجواء التي سادت يف النصف األول من القرن الرابع ،ومتكَّنت من إحياء حلفها
البحري القديم يف نطاق مصغَّر .ولكن ما كادت تسرت ُّد دورها املتواضع عىل الساحة السياس َّية
ِّ

والبحريَّة حتى اصطدمت بالقوة املقدونيَّة الصاعدة ،التي شكَّلت بداية عرص جديد أال وهو
عرص القوى الكربى ،الذي ال مكان فيه لدويالت املدن اإلغريق َّية .وحاولت أثينا يائسة
إثبات وجودها أكرث من مرة ولكن خابت آمالها ،واضط َّرت للخضوع للماملك الهلنست َّية.

وعندما ظهر الرومان عىل الساحة اإلغريق َّية حاولت كسب و ِّدهم ،وق َّدر لها الرومان دورها
الرائد يف الحياة الفكريَّة اإلغريقية فمنحوها بعض االمتيازات تحت سيادتهم ،وتخلت عن
الدميقراطي ورضيت بزعامتها الفكريَّة والروح َّية.
طموحاتها السياس َّية ونظامها
ِّ
لقد استم ّرت يف ذلك العرص الحافل باألحداث والتط ُّورات يف نشاطها يف املجاالت

املختلفة ويف مق ِّدمتها الفلسفة ومدارسها ،والخطابة ،واملرسح ،والتاريخ ،والفنون.

باإلجامل ،شهدت هذه املرحلة حروباً رضوس عىل جبهات مختلفة ،ضاعت فيها
وس ِفكت فيها الدماء وسالت ،و ُه ِتكت فيها األعراض وف ِ
ُضحت،
التحالفات وتب َّدلتُ ،

وعكست الفنون ومواقف العلامء والفالسفة صورة تب ُّدالت هذه املرحلة ،وكشفت الكثي من

ولعل موقف أرسطو الداعم لحروب اإلسكندر
عرثات الفالسفة الذين حاولوا إظهار مآثرهمَّ ،
الدمويَّة أكرث صورة صارخة تعكس حجم الخلل والتناقض يف ثنائيَّة الفكر والعمل ،وهي
الثنائيَّة التي سوف تالحق الحضارة الغربيَّة للعصور التالية.

)م.) (تاريخ اإلغريق بين القرنين الخامس واألول ق6( نقد الحضارة الغرب ّية
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عقيل سعيد محفوض

[[1

ِّ

عندما أَعدم حكا ُم أثينا سقراط ،أعظم رجال املدينة يف زمانه[ ،[2رأى تلميذه أفالطون أن
الدميقراط َّية هي املسؤولة عن ذلك[ .[3وات َّخذ موقفاً انتقاديَّاً ومناهضاً بش َّدة حيالها ،وال تزال
أصداؤه ترت َّدد إىل اليوم[ .[4فقد كان مع «حكم مستني» ،يتجاوز عيباً مكيناً يف الدميقراط َّية،
ومينع ما أمكن التالعب بها[ ،[5ذلك أ َّن االعتامد عىل الشعب -برأيه -ليس هو امليزان

املناسب إلقامة «حكم صالح» ،لذا قال« :إ َّن الدميقراطيَّة أسوأ نظام حكم ممكن ،وإنَّها ال
تَفْضل إالَّ االستبداد ،بل إنَّها تؤ ِّدي إليه حتامً»[.[6
لكن هل هذا هو حال الدميقراطيَّة حقاً؟ أمل يكن سقراط وأفالطون وأرسطو وكرث م َّمن
اإلغريقي» ،هم من مثار لحظة
كانوا ر َّواد ما يس َّمى بـ «الظاهرة اإلغريقيَّة» أو «االستثناء
َّ
الدميقراط َية يف أثينا ،بل أمل تكن الدميقراط َّية نتاج عقل
إغريقي؟ وملاذا متكَّنت فكرتها من
ّْ
أن تتشكَّل أفكارا ً وتجارب تط َّورت بص َيغ وأحوال مختلفة يف أثينا نفسها ،ويف بالد اإلغريق،
ويف غي مكان من العامل؟

[ -[1كاتب وأستاذ جامعي ،سورية.

مثال :أفالطون ،محاكمة سقراط ،ترجمة :ع َّزت قرين ،بيوت :دار النهضة العرب َّية.1973 ،
[ -[2حول إعدام سقراط ،أنظر ً

[ -[3أفالطون ،الجمهوريَّة ،دراسة وترجمة :فؤاد زكريا ،القاهرة :دار الوفاء للطباعة والنرش ،2004 ،ص 571وما بعد.

املؤسسة العرب َّية
مثال :روبرت دال ،الدميقراط َّية ونقَّادها ،ترجمة :ني عباس مظفر ،مراجعة :فاروق منصور ،بيوت:
[ -[4أنظر ً
َّ
للدراسات ،2005 ،مواضع مختلفة.

[ -[5أنظر يف مقاربات حديثة :هانز هيمان هوبا ،الدميقراط َّية اإلله الذي فشل ،ترجمة :إميان معروف ونادر كاظم ،الكويت:
كل الحقائق حول
منشورات تكوين -تساؤالت ،2019 ،ص49-34؛ غريغ باالست ،أعظم دميقراطيَّة يستطيع املال رشاءهاُّ ،
أالعيب الرشكات والعوملة واملم ِّولني املخادعني ،بيوت :الدار العربيَّة للعلوم .2004 ،مواضع مختلفة.
علام أنَّها هي نفسها تفيض إىل االستبداد.
[ً -[6
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وها إ َّن الدميقراط َّية تبدو أه َّم فكرة يف سياسات العامل اليوم!![[[ ،وإ َّن إخفاقها يف أثينا

مل يعنِ موتها ،ال يف ذلك الوقت ،وال فيام بعد ،وإنَّ ا عنى والدات واستدراكات وتشكالت

ٍ
منذئذ ،عىل ما يظهر مثالً من كتاب «السياسات» لـ أرسطو ،وحتى كتابات أفالطون
كثية

نفسه.

صحيح أ َّن الدميقراطيَّة هشَّ ة وقابلة للتالعب واالنحراف والنكوص ،إالَّ أنَّها كانت يف

حالة أثينا ذات تأثي كبي[[[ .ومع أنَّها انتهت كتجرية مطبَّقة ومعيوشة بعد انهيار أثينا أمام
إسبارطة ،وانهيار اإلغريق أمام املقدونيني ثم الرومان ...إلخ ،وأثارت تقديرات ومواقف
مناهضة لها ،منذ أفالطون وأرسطو وحتى اليوم ،لك َّنها عادت من جديد ،بكيفيَّات مختلفة،

يف عدد من السلطات والدول واألمرباطوريَّات والفضاءات التاريخيَّة والحضاريَّة ،مبا يف

ذلك أثينا نفسها.

اليوم يربز حديث متواتر يف بلدان آسيا وأفريقيا وأميكا الالَّتين َّية عن «التح ُّول

الدميقراطي»[ ،[3وكيف تقوم الدميقراط َّيات ،وكيف متوت أو تنهار[ ،[4فيام يربز حديث
ِّ

ظل التح ُّوالت يف القيم الفرديَّة
متواتر أيضاً عن املخاطر التي تته َّددها يف أوروبا مثالً ،يف ِّ
والجمع َّية ،وبروز متزايد للنزعات الشعوب َّية واملحافظة[.[5

حاً لكثي من األمم والشعوب ،وعنواناً الحتجاجات وثورات عديدة حول العامل ،وأيضاً عنواناً
[ -[1متثِّل الدميقراط َّية مطلباً مل َّ
لحروب إعالم َّية وسياس َّية عديدة ش َّنها الغرب ض َّد خصومه مثل الصني وروسيا ،وحروب مد ِّمرة ض َّد بلدان مثل العراق وأفغانستان
وسورية وغيها.
[ -[2أنظر بكيفيَّة عا َّمة :ريتشارد تارناس ،آالم العقل الغريب :فهم األفكار التي قامت بصياغة نظرتنا إىل العامل ،ترجمة :فاضل
جتكر ،الرياض :مكتبة العبيكان ،أبو ظبي :مرشوع كلمة ،2010 ،ص.27-25

مثال :عزمي بشارة ،التح ُّول الدميقراطي وإشكال َّياته :دراسة نظريَّة وتطبيقات مقارنة ،بيوت :املركز العريب لألبحاث
[ -[3أنظر ً
ودراسة السياسات ،2020 ،مواضع مختلفة.
[ -[4أنظر :جون كني ،حياة الدميقراط َّية وموتها ،ترجمة :محمد العزير ،بيوت :املركز العريب لألبحاث ودراسة السياسات،
 ،2021مواضع مختلفة.

[ -[5أنظر بكيف َّية عا َّمة :تاكيس باباس ،الشعبو َّية والدميقراط َّية الليربال َّية :تحليل نظري مقارن ،ترجمة :عومرية سلطاين ،بيوت:
شبكة األبحاث العربيَّة2021 ،؛ ويان فينر مولر ،ما الشعبويَّة؟ ترجمة :رشيد بوطيب ،الدوحة :منتدى العالقات العربيَّة والدوليَّة،
.2017

كيف نشأت الديمقراط ّية في أثينا ولماذا انهارت؟
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َّ » :

كيف أمكن أن تقوم دميقراط َّية يف أثينا ويف بالد اإلغريق[[[ ،ولو أنَّها مل تكن الوحيدة يف هذا
والدستوري والدميقراطيَّة
ين
ِّ
النمط[[[؟ وهل تنطوي تجربة السياسة والحكم والتنظيم القانو ِّ

أي دروس ممكنة حيال مسألة أخذت تشغل الدراسات السياس َّية يف العامل
يف أثينا ،عىل ِّ

اليوم؟ وما الذي ميكن أن تعنيه تجربة أثينا بالنسبة إىل الدميقراط َّية ونجاحها أوتراجعها أو
وأي استخالص ممكن يف ما يتعلَّق بنشوء الدميقراط َّيات وسقوطها أو انهيارها،
حتى موتها؟ ُّ

الدميقراطي ومعيقاته ،وإمكانيَّة عودة الدميقراطيَّة يف حال نكوصها ،أو العكس؟
والتح ُّول
ِّ

يئ
أثيني أو
تنطلق الورقة من مزاعم أ َّن الدميقراط َّية هي درس وابتكار
إغريقي استثنا ٌّ
ٌّ
ٌّ
قصتها األثينيَّة كانت درساً عظيامً للبرشيَّة ،درساً يف نشأتها ويف انهيارها،
يف التاريخ ،وأ َّن َّ
وتتناول الورقة ظاهرة الدميقراطيَّة يف أثنيا ،من خالل طرح عدد من األسئلة التي يفرتض أن
ط اإلجابات أو خ َّ
جه القراءة والتفكي يف الظاهرة ،كام يفرتض أن تتل َّمس خ َّ
ط املعنى
تو ِّ
الرئيس للظاهرة وتلقِّيها من قبل فواعل الفكر والسياسة واملواطنني إلخ ..وملاذا قامت
الدميقراطيَّة يف أثينا ،وما التح ُّوالت التي طرأت عليها يف أثينا وخارجها ،وملاذا أخفقت،
وأي دروس ممكنة للتجربة يف السياسة؟
ُّ

وإذ تطرح الورقة أسئلة كثية ،إالَّ أنَّها ال تق ِّدم إجابات عنها جميعاً ،وتحاول -كام سبقت
ط املعنى الرئيس املتولِّد عن خ ِّ
اإلشارة -أن تع ِّزز خ َّ
ط السؤال أو اإلشكال الرئيس ملوضوع
الدميقراط َّية يف أثنياِ ،
حالِ ِه يف فكر ومعيوش الجامعات واألمم والشعوب حول
وحلِّ َه وتَ ْر َ

العامل.


َّ
·   
¼¹ :

يجري الحديث عن أثينا كيف أ َّن البيئة والجغرافيا واملوارد واملوقع كان لها دور يف قيام
اإلغريقي شبكة من الدول-املدن ،جرى
الدولة-املدينة ،وكيف نشأت يف املجال أو الفضاء
ِّ
[ -[1جوستاف جلوتز ،املدينة اإلغريق َّية ،ترجمة :محمد مندور ،القاهرة :املجلس األعىل للثقافة ،املرشوع القومي للرتجمة،
مياث الرتجمة ،2011 ،مواضع مختلفة.

رسي للدميقراط َّية ،الدوحة :منتدى العالقات العربيَّة والدوليَّة،2015 ،
[ -[2بنجامني عيىس خان وستيفن ستوكويل ،التاريخ ال ِّ
خاصة الجزء األ ّول من الكتاب ،ص.113-37
َّ
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صلَنا هو الحروب
بينها تعاون وتنافس أو رصاع ،تحالفات وتحالفات مضا َّدة ،لك َّن أكرث ما َو َ
واملالحم التي قام بعضها أو كثي منها مقام األساطي[[[.
مل تكن أثينا هي «املدينة الفاضلة» ،لكن كان لدى مفكِّريها وفواعل السياسة فيها،

تطلُّعات أو أحالم ،وكان فيها رصاع حول أفضل نط أو أفضل طريقة للحكم ،وانطلقت
نظريَّات كثية ،لكن الواقع والتاريخ كان لهام رأي آخر.
مل تكن مدينة-دولة أثينا منفصلة بالتامم عن جوارها ،وال متامهية معه ،إنا جزء من
إغريقي بكلِ تفاعالته وعالقاته ،التي م َّيزته بكيف َّية أو بأخرى ،عن املجاالت خارجه؛
مجال
ٍّ
فيام كانت أثينا مركزه من حيث املعنى ،وأحياناً من حيث الق َّوة املا ِّديَّة والعسكريَّة ،ولو أ َّن

اإلغريقي
اإلغريقي خالل فرتة طويلة ،ث َّم كان الرصاع
ثنائ َّية أثينا-إسبارطة طبعت املجال
ُّ
ِّ
الفاريس هو السمة الثانية ،أو هذا ما وصلَنا عن تلك الفرتة.
ُّ
مام ال َّ
التقص والتدقيق ،مخافة أن نُسقط
شك فيه أل َّن هذه نقاطاً تتطلَّب املزيد من
ِّ
َّ

مفاهيمنا اليوم عىل ما كان باألمس ،أو أن «نتمثَّل» قراءات أسطوريَّة وهومييَّة (من
التقص والتدقيق يف قراءة
هوميوس) للتاريخ .وهذا ينسحب بالقدر نفسه عىل رضورة
ِّ
األركيولوجي يف طبقات الفكر
تجربة الدميقراط َّية يف أثينا ،مستعينني باملزيد من الحفر
ِّ
والكتابة عنها ،خشية أن «نتمثَّل» القراءات السالبة من قبل أفالطون وأرسطو لتلك التجربة،
مام قااله ،إنَّ ا يجب التدقيق يف أنهام مل يكونا بصدد نقض
وهام كانا عىل ٍّ
حق يف كثي َّ
التجربة أو مناقضتها ومناهضتها بالتَّامم.

يف الفرتة من القرن  8إىل القرن  5ق.م« ،.تبلورت ببطء أناط الحضارة يف عامل
اإلغريق»[[[ .وظهر عدد كبي من التج ُّمعات املدينيَّة عىل الساحل ،وبعض منها إىل الداخل
قليالً ،تحيط بها مناطق زراع َّية ،أخذت تربز فيها تجمعات سكان َّية صغية ،تحت سلطة

مثال :جان بيار فرنان ،األسطورة والفكر عند اليونان :دراسات يف علم النفس التاريخي ،ترجمة :جورج رزق ،مراجعة:
[ -[1أنظر ً
عبد العزيز العيادي ،بيوت :املنظَّمة العربيَّة للرتجمة ،2012 ،ص 638وما بعد.
[ -[2ديفيد هيلد ،مناذج الدميقراط َّية ،ترجمة :فاضل جتكر ،ج ،1بيوت :معهد الدراسات االسرتاتيجيَّة ،2006 ،ص.27
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حكَّام محلِّيني ،وبينها توتُّرات ورصاعات عنيفة[[[ .ومع الوقت ،أخذت التج ُّمعات الساحليَّة
تشكِّل مدناً كبية مزدهرة بفعل التجارة واالت ِّصال مع العامل.
وما لبث أن ظهر تفاوت يف الرثوة والق َّوة بني الرشائح االجتامعيَّة والطبقات املختلفة،

وظهرت نظم حكم استبداديَّة بدالً من ال ُّنظم القبليَّة والعشائريَّة التي كانت سائدة .لك َّن
االجتامعي ،لدرجة مل يعد معها ممكناً
التزايد يف السكان والرثوات ،زاد يف ق َّوة الرصاع
ِّ

البقاء عىل ال ُّنظم والقوانني والسياسات نفسها ،فقد برزت الحاجة إىل ات ِّباع إصالحات أو
تغيات متثَّلت بسياسات وبُنى وقوانني وترشيعات وأناط تفاعل أكرث تعقيدا ً وتركيباً ،وأكرث
ُّ
توازناً ،من أجل املحافظة عىل األمن واالستقرار ،وقد ظهر ذلك يف أثينا بصفة
خاصة[[[.
َّ

االقتصادي» للمزارعني وأصحاب
وهكذا ،أ َّدت التط َّورات إىل «تعزيز االستقالل
ِّ
التوسع
العسكري واالهتامم بالحروب والتطلُّع إىل
الحيازات الصغية ،واملزيد من التنظيم
ِّ
ُّ
والهيمنة ،األمر الذي تطلَّب من السلطات أو فواعل السياسة والحكم االنفتاح عىل مختلف
بكل التبعات والتداعيات التي نتجت من ذلك،
الرشائح االجتامع َّية ،وقبولهم يف الجيوشِّ ،

مثل تغيي ميزان القوى ،وتغيي نظام توزيع املوارد املا ِّديَّة واملعنويَّة يف املدينة ـ الدولة أو
أي تغيي آخر ،هو الذي أث َّر يف البنية
يف الدميقراطيَّة .وقد «كان هذا التغيي ،رمبا أكرث من ِّ
السياس َّية املستقبل َّية لدول املدن»[.[3

ولقد ترافق ذلك أيضاً مع اتِّساع نطاق العبوديَّة ،والعمل يف املناجم ،وحتى األعامل
الزراع َّية والحرف َّية وغيها ،األمر الذي مكَّن رشيحة متزايدة من املواطنني من التف ُّرغ أكرث
للمجال العام ،مستندين إىل نتاج عمل الكادحني والعبيد.

إىل ذلك ،زادت فرص نشوء فواعل أكرث اهتامماً باملجال أو الفضاء العا ِّم ،وتكوين هويَّة
والشعور بالتضامن عىل أساس املدينة ،وأحياناً أكرث من ذلك؛ وبرز التمييز بني «الداخل»
قصة الحضارة ،حياة اليونان ،ترجمة :محمد بدران ،ج،6
[ -[1أنظر :املصدر نفسه ،ص28؛ لك َّن
َّ
األهم هو :ول ديورانتَّ ،
تونس :املنظَّمة العربيَّة للرتبية والثقافة والعلوم ،بيوت :دار الجيل .1953 ،مواضع مختلفة يف األجزاء 6و7و.8

االجتامعي 400-800 ،ق.م .ترجمة :منية كروان،
[ -[2أنظر :روبرت ليتامن ،التجربة اإلغريق َّية :حركة االستعامر والرصاع
ِّ
القاهرة :املجلس األعىل للثقافة ،املرشوع القومي للرتجمة.2000 ،
[ -[3ديفيد هيلد ،مناذج الدميقراط َّية ،مصدر سابق ،ص.29
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و«الخارج»« ،األنا» و«اآلخر» ،املواطنني وغي املواطنني م َّمن يعيشون يف املدينة نفسها.
وزاد مع ذلك ن ُّو التعليم والتجارة واالتِّصال بالعامل ،وبرزت مدارس فكريَّة وفلسف َّية
ساعدت يف «تيسي عمل َّيات إدارة الناس واملوارد املا ِّديَّة والتحكُّم بهم وبها»[[[.

يف هذا السياق أيضاً ،ظهرت دساتي وقوانني ،ونواظم العيش والعمل واإلنتاج ،والتعليم،

والحقوق والح ِّريَّات ،واملشاركة يف الشأن العا ِّم ،والحرب والسلم ،وامل ُلك َّية االقتصاديَّة..
إلخ ،بأشكال أكرث تط ُّورا ً وثوريَّة ،مقارنة باألوضاع يف عوامل وفضاءات وجغرافيَّات كانت

متأخِّر ًة نسبيَّاً يف ذلك.

ورغم الكالم الكثي -والصحيح إىل ح ٍّد كبي -عن مق ِّدمات ومصادر مرشقيَّة وأفريقيَّة
الدستوري يف أثينا والعامل
السيايس والبناء
وآسيويَّة وغيها لفكرة الدميقراط َّية والتنظيم
ِّ
ِّ

خاصة،
اإلغريقي آنذاك ،فإ َّن هذا ال يحسم ما إذا كانت التجربة اإلغريق َّية ،األثين َّية بصفة
َّ
ِّ

«مستوردة» من نطاقات جغراف َّية وحضاريَّة وفكريَّة أخرى مثل الهالل الخصيب ووادي النيل
جح ذلك اىل ٍ
حد ما.
وغيها[[[ ،وإن كنا نر ّ

من امله ِّم القول هنا أ َّن الدميقراط َّية مل تكن محض فكرة أثين َّية أو إغريق َّية ،فث َّمة مصادر

ورسديَّات وأناط وخربات وتجارب عديدة ،يف غي مكان من العامل آنذاك ،وقد تكشف

الدراسات والحفريَّات التاريخ َّية والثقاف َّية واألنرثوبولوج َّية املزيد يف هذا الباب.

صيني
كل مكان ،غي مح َّدد ،إنَّه
يف هذا اإلطار ،يقول جان بوفري« :إ َّن املنبع موجود يف ِّ
ٌّ
ّْ
خاصة ،كان لليونان االمتياز
وهندي .لك َّن هناك املرحلة اإلغريق َّية كحالة
يب
َّ
كام هو عر ٌّ
الغريب يف منح كينونة للمنبع»[ .[3إنَّا ال يصل ذلك إىل»أب َّوة-بن َّوة» إن أمكن التعبي ،فهذا

ميثي ،وهو ليس من العلم.
يرفع التجربة فوق التاريخ ،وهو موقف «ال تاريخي»ٌّ ،
[ -[1ديفيد هيلد ،مناذج الدميقراط َّية ،مصدر سابق ،ص.29

رسي للدميقراط َّية ،مصدر سابق.
[ -[2بنجامني عيىس خان وستيفن ستوكويل ،التاريخ ال ِّ

[ -[3جيل دولوز وفيلكس غتاري ،ما هي الفلسفة؟ ترجمة :مطاع الصفدي ،بيوت :مركز اإلناء القومي ،1997 ،الهامش رقم
 ،6ص.107
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َّ
·   ؟
® ¶ :
انبثق أ ّول الكيانات الدميقراط َّية أ َّوالً يف أواسط القرن  16ق.م يف كايوس /خيوس
(جزيرة تعود لرتكيا اسمها اآلن صاقيز اضه يس) ،لك َّن الكيانيَّة األبرز واألهم كانت أثينا[[[.

ين كانت لديه اهتاممات فكريَّة كربى ،وأنتج أفكارا ً ها َّمة .فأرسطو
واملعروف أ َّن العقل اليونا َّ

عالمة فارقة بال ٍّ
شك ،وقد لقَّبه املفكِّرون
العرب واملسلمون بـ «املعلِّم األ َّول»[[[.
ُ

والواقع أ َّن اليونانيني أو األثينيني مل يكونوا جميعاً مؤمنني بالعقل أو مهت ِّمني به ،وال

باملنطق ،بل إ َّن فيهم -مثلهم مثل غيهم من األمم والشعوب -من كان يؤمن باألساطي

والخرافات ،ومنهم من كان يؤمن بأ َّن األساطي واألديان مل تكن حقيقة مطلقة ،لك َّنه مل يكن

مهتامً بأن ينخرط يف انتامء أو مدافعة معها أو ض َّدها[ ،[3وقد تف َّرقوا جامعات وعصائب
َّ
وت َّيارات مختلفة ،يف السياسة وغيها ،وجمع أرسطو ،مبساعدة باحثني مساعدين من

الش َّبان« ،أوصافاً منظَّمة لـ  158شكالً مختلفاً من أشكال الحكم يف الدولة-املدينة يف

اليونان»[ ،[4ولك َّننا ال نلك منها إالَّ الدستور
األثيني[.[5
ّْ

«بكل وضوح حياة املواطنني
ِّ
إىل ذلك ،أخربنا هوميوس منذ زمن بعيد ،أ َّن العنف م َّرغ

يف اليونان القدمية[ .[6وأوضح صاموئيل فايرن األمر عىل النحو اآليت« :املتنافسون،

والطامعون ،الرشيقون،
واملولعون بالكسب ،والحسودون ،والعنيفون ،واملشاكسون،
َّ

األذكياء ،املبدعون ...كان عند اليونانيني عيوب يف خصالهم متغطرسون مدقِّقون»[.[7
[ -[1ديفيد هيلد ،مناذج الدميقراط َّية ،مصدر سابق ،ص.30

[ -[2ماجد فخري ،أرسطو طاليس :املعلِّم األ َّول ،عامن :األهل َّية للنرش والتوزيع والطباعة.1977 ،

[ -[3أنظر :بول فاين ،هل اعتقد اإلغريق بأساطريهم؟ ترجمة :جورج سليامن ،املنامة :هيئة البحرين للثقافة واآلثار ،2016 ،ص.15

[ -[4فنار سكيبك ونلز غيلجي ،تاريخ الفكر الغريب :من اليونان إىل القرن العرشين ،ترجمة :حيدر حاج إسامعيل ،مراجعة:
نجوى نرص ،بيوت :املنظ َّمة العرب َّية للرتجمة ،2021 ،ص.154
[ -[5فنار سكيبك ونلز غيلجي ،تاريخ الفكر الغريب ،مصدر سابق ،ص .154وانظر :أرسطو ،دستور األثينيني ،ع َّربه عن
اليونانيَّة وعلَّق عليه :األب أوغسطينس بربارة ،دمشق :الهيئة العا َّمة السوريَّة للكتاب.2013 ،

[ -[6تشارلز تيليل ،الدميقراط َّية ،ترجمة :محمد فاضل طباخ ،مراجعة :حيدر حاج اسامعيل ،بيوت :املنظَّمة العربيَّة للرتجمة،
 ،2010ص.51
[ -[7املصدر نفسه.
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لك َّن السؤال األبرز هو« :ما الذي جعل التط ُّورات املشار إليها أعاله ،تقود إىل خلق نط
دميقراطي؟»[[[ :هنا ميكن الرتكيز عىل النقاط الرئيسة اآلتية:
ٍّ

والعسكري يف إطار
السيايس
ـ «احتامل انبثاق كتلة مواطنني مستقلَّة عىل الصعيدين
ِّ
ِّ
جامعات صغية ومتامسكة نسبيَّاً هو الذي وفَّر الرعاية لنمط الحياة
الدميقراطي».
ّْ

ـ «تغييات سياس َّية متَّت داخل جامعات محدودة جغراف َّياً واجتامع َّياً مؤلَّفة من بضعة
حضي واحد أو داخل األرياف املحيطة».
آالف نسمة يعيشون معاً إ َّما يف مركز
ٍّ
الخاصة كان التواصل سهالً نسب َّياً ،واألخبار تنتقل برسعة ،وتأثي
ـ «يف هذه الجامعات
َّ
التدابي االجتامعيَّة واالقتصادية مبارشا ً إىل حدود مقبولة .أ َّما مسائل املحاسبة واملسؤولية
السياسية فكانت شبه حتم َّية ،وأنواع اإلعاقة لعمل َّية املشاركة التي متارسها املجتمعات
املعقَّدة مل تكن ،بعد ،ذات شأن».

السيايس ،أهميَّة كبية يف
ـ «لهذه العوامل ،عوامل الحجم ،والتعقيد ،ومدى التن ُّوع
ِّ
النظريَّة الدميقراط َّية ،رغم أ َّن الزوال الالَّحق للدميقراط َّية اليونان َّية الكالسيك َّية مل يعنِ  ،يف ما
أرى ،فقدان إحدى الفرص التاريخ َّية للمشاركة الواسعة يف الشؤون العا َّمة .وبعد إقرار هذا،
يجدر بنا أن تنذكر أ َّن تركيب الدميوس (الشعب) ،حتى يف أثينا ،كان كليَّاً من ذكور راشدين
ذوي أصول أثينيَّة مؤكَّدة»[[[.


َّ
ُّ :¢
·   ؟


 .1البنية والتنظيم

سيايس
األثيني كليسثنيس إصالحات تض َّمنت إقامة نظام
يف عام  507ق.م .ق َّدم القائد
ٍّ
ُّ
يعرف باسم «دميوكراتيا» أو «حكم الشعب» ،وهو تعبي مؤلَّف من جذرين أو كلمتني:
«دميوس» وتعني الشعب« ،كراتوس» وتعني «حكم» أو «سلطة».
وتألَّف النظام من ثالث سلطات منفصلة« :اإلكليسيا» ،وهي السلطة الترشيعيَّة .و«البويل»
[ -[1ديفيد هيلد ،مناذج الدميقراط َّية ،مصدر سابق ،ص.30
[ -[2املصدر نفسه ،ص.31
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وتعني السلطة الترشيعيَّة ،وتض ُّم مجلس ممثِّلني عن القبائل الـ 10يف أثينا .و«الديكاسرتيا»،
وهي السلطة القضائ َّية ،ويت ُّم اختيار أعضائها بالقرعة.
لعل أه َّم سمة لدميقراطيَّة أثينا ،كام يعتربون ،أنَّها ساوت املواطنني أمام القانون ،وكانت
َّ

الحل (وإن مل يكن نهائيَّاً) لألزمات والتوتُّرات االجتامعيَّة بني األرستقراطيَّة األثيني َّنة وبني
َّ
الطبقة الوسطى ،لكن كان يعيبها أ َّن كلمة مواطنني كانت تقترص عىل رشيحة من السكَّان
وليس كلَّهم.

كان عدد سكان أثينا يف منتصف القرن الرابع قبل امليالد نحو  100ألف مواطن،
أجنبي ،و150
واملواطَنة تنحرص بالرجال والنساء من والدين أثين َّيني ،ونحو  10آالف مقيم
ٍّ
ألفاً من العبيد[[[ .واقترصت املشاركة السياس َّية أو الدميقراط َّية عىل الذكور ما فوق عمر 18
سنة ،وكان عددهم ال يتجاوز  40ألفاً.

وإذا خضنا يف تفصيل أكرث حول السلطات الرئيسة يف نظام أثينا ،نرى أنَّها كانت تتألَّف
مؤسسات:
من ثالث َّ

أ َّوالً« ،اإلكليسيا» ،أو املجلس :هو الهيئة الحاكمة التي كانت تعقد  40جلسة يف السنة،
أي مواطن من الـ 40ألفاً حضورها ،وكانت تصدر قرارات تتعلَّق بالسياسة والحرب،
ومن ِّ
حق ِّ

وتس ُّن القوانني ،وتؤيِّد املسؤولني أو تدينهم .وهذه القرارات تصدر باألغلبيَّة البسيطة.

لكل قبيلة من قبائل أثينا الـ .10
ثانياً« ،البويل» :هو مجلس الـ  ،500إذ يض ُّم  50رجالً ِّ

ويتوىل القيام باملهام الحكوميَّة أو ما
َّ
وكل رجل يخدم م َّدة عام واحد .كان يجتمع يوميَّاً،
ُّ
يعرف اليوم بالسلطة التنفيذيَّة ،كام كان مسؤوالً عن الجيش والسياسة الخارج َّية ..إلخ ،ويت ُّم
اختيار أعضائه بالقرعة وليس باالنتخاب ،يك ال تتشكَّل طبقة من املوظَّفني الحكوميني أو
البيوقراطية التي من املمكن أن تعمل عل التحكُّم بالسياسات ،ورمبا االستئثار باملوارد أو
نُظم توزيعها ،ورمبا السيطرة عىل الحكم.
يئ أو السلطة القضائ َّية ،ويت ُّم اختيار
ثالثاً« ،الديكاسرتيا» :أو ما يُعرف بالجهاز القضا ِّ
أعضائه يوميَّاً ،بنظام القرعة ،وعددهم نحو  500عضو م َّمن يتجاوز عمرهم  30عاماً.
[ -[1من املفارقات أ َّن عدد العبيد يزيد عن عدد املواطنني بنسبة  50باملائة.
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ومل يكن مث َّة رشطة قضائيَّة ،أو نُظم وضوابط للمرافعات واملدافعات ،وتصدر القرارات
باألغلب َّية .وتُدفع أجور األعضاء من عائدات الضائب.

يف خطبته الجنائزيَّة لرثاء ضحايا العام األ َّول من الحرب البلوبونيزيَّة قال بركليس:
وكل جوانب الحياة .وبعدما
كل العامل» ،يعني السياسة واملجتمع َّ
«إنَّنا نفتح مدينتنا أمام َّ
استعرض اتِّجاهات السياسة لدى أهل أثينا ،أضاف« :وأقول ،إذا ً ،بكلمة واحدة ،إ َّن مدينتنا،
بكيانها
الكيل ،هي مدرسة اإلغريق»[[[.
ِّ ِّ

لكن الرجل كان يتح َّدث بقصد التحفيز للمواجهة ،مدفوعاً مبدارك تهديد متزايدة ،داخل َّية

وخارج َّية :داخل َّية بسبب افتقار أثينا لإلجامع والوحدة ،ورمبا الحافز الكايف للمواجهة،
وخارج َّية بسبب الحرب واإلخفاق يف اإليفاء مبتطلِّبات الحرب ،بل اإلخفاق يف املواجهة
مع إسبارطة واملدن-الدول الحليفة لها .كان موقفه هذا موقف مشحوناً بعواطف ومخاوف
وال يقني حادا ً حيال اللَّحظة ،ما دفعه إىل القول إ َّن أثينا هي أثينا« ،املثال واملنوال»،
و«املدرسة» ،بل «االستثناء» ،قل «املعجزة اإلغريق َّية».
يف هذا السياق ،مث َّة مثاالن أعطاهام بركليس:

-األ َّول :التجربة واملعيوش ،والتشكُّل والرتاكم ،النجاح واإلخفاق ،رمبا من دون منوال،

صح الحديث عن مصادر سابقة للتجربة
إ َّن صح الحديث عن «معجزة إغريقيَّة» ،ومبنوال إن َّ
الدميقراط َّية.

النظري والكتابات والتقييامت النقديَّة حول املامرسة ،أو حول ذلك
الثاين :اإلرثُّ
املعيوش ،وخصوصاً من قبل أفالطون وأرسطو ،إذ ميثِّل كتاب «الجمهوريَّة» أو «املدينة»،
وكتاب «السياسة» ركائز ال ميكن تجاهلها يف عامل اليوم.

السامت واملُثُل الرئيسة للدميقراط َّية يف أثينا ،من خالل بركليس
بنا ًء عىل ما تق َّدم ،سرنكِّز عىل ِّ
الذي بدا كام لو أنَّه يصف واقع دميقراط َّيته ،من موقع املتح ِّمس لها ،وأرسطو الذي يصف ويق ِّيم،
ومعربة ما أمكن.
إنَّ ا من موقع الناقد واملعرتض .كام سنق ِّدم اقتباسات طويلة نسب َّياً إنَّ ا مركَّزة
ِّ
[ -[1روبرت ليتامن ،التجربة اإلغريق َّية :حركة االستعامر والرصاع االجتامعي ،مصدر سابق ،ص .21وتوسيديدس ،الحرب
البيلوبونيزيَّة ،ترجمة :دينا مالح وعمرو مالمح ،أبو ظبي :املجتمع الثقايف.2003 ،
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 .2بركليس

كان بركليس قائدا ً سياسيَّاً ،وخطيباً مرموقاً ،ألقى خطاباً تأبينيَّاً لضحايا أثينا يف الحرب[[[،

قال فيه:

مؤسسات جياننا .لعلَّنا أميَل إىل
«اسمحوا يل أن أقول إ َّن نظام حكمنا ليس نسخة عن َّ
أن نشكِّل نوذجاً لآلخرين ،بدالً من أن نقلِّد أحدا ً آخر .ودستورنا يحمل اسم الدميقراطيَّة

أل َّن السلطة هي بأيدي الشعب كلِّه ال بني أيدي أقل َّية ما .حني تكون املسألة متعلِّقة بتسوية
خاصة مع َّينة يكون الجميع متساوين أمام القانون؛ وحني تكون تفضيل شخص عىل
نزاعات
َّ
آخر يف مواقع املسؤوليَّة العا َّمة فإ َّن ما يؤخذ يف الحسبان ليس االنتامء إىل طبقة معيَّنة ،بل

السيايس بسبب الفقر طاملا
الظل
القابليَّة الفعليَّة التي ميتلكها املعني .وال أحد يُرتَك يف ِّ
ِّ
كان متوفِّرا ً عىل إمكان َّية تقديم خدمة للدولة .ومتاماً كام أ َّن حياتنا السياس َّية ح َّرة ومنفتحة،
كذلك هي حياتنا اليوم َّية يف عالقاتنا البين َّية .نحن ال نتطفَّل عىل جارنا القريب إذا كان
مستمتعاً بأسلوبه ،كام ال نرميه بنوع من النظرات السوداء التي تجرح مشاعر الناس رغم عدم
الخاصة؛ ولكننا نلتزم بالقانون يف
يلّ .نحن أحرار متسامحون يف حيواتنا
َّ
تسبُّبها ِّ
بأي أذى فع ْ
الشؤون العا َّمة .وهذا أل َّن القانون يحظى باحرتامنا العميق.

ندين بالطَّاعة ملن نضعهم يف مواقع السلطة ،ونتثل للقوانني نفسها ،خصوصاً تلك
الرامية إىل حامية املضطهدين ،ولجملة تلك القوانني غي املكتوبة التي يشكِّل انتهاكها
عارا ً موصوفاً[[[.
كل فرد
«هنا يكون ُّ
الخاصة بل بشؤون الدولة أيضاً :حتى
مهتامً ليس فقط بشؤونه
َّ
َّ
الخاصة يكونون متط ِّريف االطِّالع عىل السياسة العا َّمة .إنَّها
أولئك الغارقون يف أعاملهم
َّ
أي رجل عازف عن االهتامم بالسياسة ،رجالً
مهتامً بشأنه
َّ
إحدى خصوص َّياتنا .نحن ال نرى َّ
أي عمل باملطلق هنا .نحن األثينيني نبادر ،بأنفسنا بالذَّات،
الخاص؛ بل نرى أن ليس له ُّ
إىل اتِّخاذ قراراتنا حول التخطيط والسياسة أو إىل إخضاعها ملا هو مناسب من الحوارات.
جح البعض أنَّه من صياغة وتأليف توسيديد ،رمبا بعد ثالثة عقود من الحادثة املفرتضة.
[ -[1الخطاب منسوب إىل بركليس ،وير ِّ
أنظر :توسيديدس ،الحرب البيلوبونيزيَّة ،مصدر سابق.
[ -[2ديفيد هيلد ،مناذج الدميقراط َّية ،مصدر سابق ،ص.33
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لعل أسوأ األمور هو االندفاع إىل
أي تضارب بني األقوال واألفعال؛ َّ
فنحن ال نؤمن بوجود ِّ
العمل قبل إشباع العواقب والنتائج بحثاً ونقاشاً»[[[.
 .3أرسطو

مث َّة فقرتان من أرسطو عن الدميقراط َّية :األوىل هي السامت األساس َّية لعدد من
َّ
املؤسسات الدميقراط َّية
وأدق بيان عن
الدميقراط َّيات اليونان َّية ،والثانية «تتضمن رمبا أروع
َّ
الكالسيك َّية»[[[.

الدميقراطي ،لك َّن املواطنني ال
أسايس للدستور
مام ال ريب فيه أ َّن الح ِّريَّة هي مبدأ
َّ
ٌّ
ِّ
ظل الدستور .هدف الدميقراط َّية هو الح ِّريَّة« .أن تحكم وأن تُحكم
يتقاسمون الح ِّريَّة إالَّ يف ِّ

بالتناوبـ« .يالحظ أرسطو أن املساواة هي عدديَّة وليس عىل أساس الكفاءة والجدارة .هذا
يعني أ َّن الرشيحة االجتامعيَّة األكرب من الفقراء لها وزن أكرب -عىل أساس العدد -يف توجيه
الدميقراطي هي أن يعيش املواطن كام يحلو
القرارات والسياسات .وهناك سمة ثانية للدستور
ِّ
له ،ومنه نشأت فكرة «أالَّ يكون املرء محكوماً» ،أو أقلَّه «أن يكون املرء محكوماً بالتناوب».
تتف َّرع عن ذلك جملة من السامت الرئيسة للدميقراط َّية ،نوردها عىل النحو اآليت[:[3
انتخاب الجميع من قبل الجميع للمناصب.

الحكم بالتناوب.
خاصة.
شغل املواقع باالقرتاع .إ َّما جميعاً أو تلك التي ال تتطلَّب خربة أو مهارة
َّ
أي منصب عىل صفة حيازة امللكيَّة ،أو الح ِّد األدىن املمكن.
عدم شغل ِّ

يتوىل الشخص نفسه املنصب م َّرتني ،أو نادرا ً ،أو مناصب قليلة كتلك املرتبطة
َّ
ال
بالحرب فحسب.
فرتات مق َّيدة للمناصب أو ألكرب عدد منها.

[ -[1ديفيد هيلد ،مناذج الدميقراط َّية ،مصدر سابق ،ص.34
[ -[2املصدر نفسه ،ص.37

[ -[3املصدر نفسه ،ص.39
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يف كتاب «السياسات» ألرسطو ما يع ِّزز تقديرات حول تح ُّوالت حدثت يف التجربة
الدميقراطيَّة آنذاك يف مستويني رئيسني عىل األقل:

ـ املستوى األ َّول :أثينا التي شهدت نجاحاً وإخفاقاً يف التجربة ،وتط ُّورا ً يف ال ُّنظم
والقوانني والرشائح املشمولة ،ويف ديناميَّات وقابليَّات الحكم ،أو باألحرى رشعيَّة الحكم.

ويتح َّدث أرسطوفان مثالً عن الفساد وتح ُّوالت القيم حيال السياسة والحكم والحرب،
واإلثراء غي املرشوع لفواعل السياسة والحكم والقضاء[[[.

تغي ،بعدما كانت
ويجدر القول إ َّن مفهوم الشعب م َّمن ُّ
يحق لهم املشاركة يف السياسة َّ
املواطَّنة تقترص عىل الذكور األحرارُ ،مق ِ
ْصي ًة األجانب املقيمني والعبيد ،وصغار الس ِّن من

الذكور ،والنساء[[[ .كام كانت نسبة املواطنني ثلث السكان مقابل ثلثني ال يشاركون يف
السياسة العا َّمة .ومن ثم ميكن أن توصف بأنها «دميقراطيَّة ذكوريَّة» .فقد أ َّدت التط ُّورات
االقتصاديَّة والنزاعات إىل إفساح املجال أمام املزارعني مل ُلكيَّة زراعية و ُملكيَّة األرض،
وأمام رشيحة أخرى من املقيمني من غي املواطنني ،وحتى العبيد ،من اكتساب وضع َّية
أفضل ،بسبب اشرتاكهم يف األعامل الحرب َّية[ ،[3ومنهم من أصبح كامل املواطن َّية .و«كان
أي تغيي آخر ،هو الذي أث َّر يف البنية السياسيَّة املستقبليَّة لدول
هذا التغيي ،رمبا أكرث من ِّ

املدن»[.[4

ين أن زاد من الضغط عىل أصحاب االمتيازات،
يف سياق ذلك« ،ما فتئ
َّ
التوسع السكا ُّ
فحلَّت فرتة مثقلة بالرصاعات االجتامعيَّة الحا َّدة .يف السياسة املعقَّدة واملكثَّفة للمدن،
تعني تقديم التنازالت للحفاظ عىل توازن الق َّوة؛ والتنازالت املق َّدمة ،خصوصاً يف
كثيا ً ما َّ
[ -[1أنظر :أرسطوفان ،الضفادع ،ترجمة وتقديم :عبد املعطي شعراوي ،الكويت ،املجلس الوطني للثقافة والفنون واآلداب،
سلسلة املرسح العاملي ،العدد  ،358آذار /مارس .2012

مثال كالم الكاتب
[ -[2كان مث َّة دور غي مبارش للنساء يف الرتبية والتأثي يف تقديرات وتفضيالت وميول الرجال واألبناء .أنظر ً
املرسحي أرسطوفان عن تأثي موقف النساء من الحرب مع إسبارطة ،ودور العبيد كجزء من نظام اإلنتاج .وانظر :روبرت ليتامن،
ِّ
التجربة اإلغريقيَّة :حركة االستعامر والرصاع االجتامعي ،مصدر سابق ،ص.32
[ -[3املصدر نفسه ،ص.33

[ -[4ديفيد هيلد ،مناذج الدميقراط َّية ،ص.29
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االقتصادي ملزارعني
أثينا ،ولكن يف األمكنة األخرى أيضاً ،أفضت إىل تعزيز االستقالل
ِّ
ومتوسطني ،إضافة إىل بعض فئات الفالَّحني ،وصوالً إىل إيجاد تج ُّمع أو جامعة
صغار
ِّ
أصحاب حيازات صغية»[[[.

ـ املستوى الثاين :هو عىل مستوى العامل آنذاك ،العامل الذي عرفه وقرأه أرسطو عىل
تقىص ودرس وكتب مالحظات وتقييامت أو تعليقات عىل ما يقارب 170
األقل ،فقد
َّ
دستورا ً يف ذلك الوقت[[[ .وهو ألَّف كتابه يف وقت كانت أثينا تشهد تراجعاً ،فيام كانت دول
أو دميقراطيَّات أخرى تشهد نجاحاً ،أثار إعجابه ،ومنها قرطاجة التي قال عنها :إ َّن «دستورها

السيايس،
منظَّم جيِّدا ً» ،وسبب نجاحها هو «أ َّن جامهيها يرغبون بالبقاء مخلصني لل ِّنظام
ِّ
يل وال استبداد»(1272ب) .وفيها برملان مؤلَّف من
ومل يحصل فيها ِّ
بأي مقدار ال انقسام أه َّ
كل الطبقات» ،و«حسب الجدارة» ،وقد جرت موازنة النواب املنتخبني
 104أعضاء« ،من ِّ
بـ«املسؤولني الكبار» الذين يختارهم الشعب[.[3

إذا ً ،يف الوقت الذي كانت فيه دميقراط َّية أثينا تشهد نكوصاً أو إخفاقاً ،كانت مثة
التقص والتدقيق ،لجهة
دميقراط َّيات مزدهرة ،حسب أرسطو .وهذا ما يتطلَّب املزيد من
ِّ
التح ُّول يف التجربة ،أو تراجعها ،فيام شهدت تق ُّدماً يف غي مكان.
من هنا ،كانت األفكار ترتاجع يف مواطنها األصل َّية ،بافرتاض أ َّن أثينا كانت بلد املنشأ،
وتتق َّدم يف مواطن االنتشار .ولذلك عوامل عديدة ،تتطلَّب حيِّزا ً بحثيَّاً مختلفاً.


َّ
· ¾ ½؟
  ¿ :

الجواب ،بكلمة هو :نعم ،ولكن .نعم ،مبعنى أنها انطوت عىل ح ِّريَّة ومشاركة يف الحكم،
نسبي للموارد املا ِّديَّة واملعنويَّة،
ومداولة يف السلطة ،وتقسيم للسلطات وحكم القانون ،وتوزيع
ٍّ
ومتكني املواطنني من صنع السياسات ،مبا يف ذلك قرارات الحرب والسلم.
[ -[1ديفيد هيلد ،مناذج الدميقراط َّية ،ص.29

[ -[2دستور أثينا الذي اكتُشف يف األقرص يف أعايل مرص عام  .1879أنظر :أرسطو ،دستور األثينيني ،ع َّربه عن اليونان َّية وعلَّق
عليه :األب أوغسطينس بربارة ،دمشق :الهيئة العا َّمة السوريَّة للكتاب.2013 ،

[ -[3أرسطو ،السياسة ،ترجمه عن اإلغريقيَّة :جول بارتلمي-سانتهيلي ،نقله إىل العربيَّة :أحمد لطفي السيد ،بيوت :املركز
العريب لألبحاث ودراسة السياسات.2016 ،
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لك َّن دميقراطيَّة أثينا مل تكن تشمل جميع املواطنني ،بل هي أقرب إىل دميقراطيَّة
املواطنني الذكور .وقد عانت من أمراض وفساد وانحرافات كثية ،وفق أفالطون وأرسطو،

ومث َّة كالم كثي يف هذا الباب مام أورده توسيديد مثالً[[[.

تنبغي اإلشارة إىل أ َّن الرصاع حول الدميقراطيَّة مل يكن بني أطراف متناقضة بالتامم،
أي أ َّن االصطفاف املقابل لها ،مل يكن تسلُّط َّياً بالتامم أو عىل الدوام ،بل مث َّة تشابهات أو
عنارص مشرتكة ،يف هذا الباب ،أي مشاركة املواطنني يف الحكم.

وهكذا« ،يف القرن الخامس ق.م بلغ الرصاع الكبي بني األوليجارك َّية والدميقراط َّية
لكل من النطامني كان هو نفسه النمط يف األساس .إذ كان
اإلغريقي ٍّ
ذروته .بيد أ َّن الشكل
َّ

كل منهام،
جميع املواطنني املتمتِّعني بحقوق املواطنة الكاملة ميسكون بزمام الحكم يف ٍّ
أقل من نسبتهم يف الدميقراطيَّة ،وهكذا كانت
ولكن نسبة املواطنني يف األوليجاركيَّة كانت َّ
األوليجاك َّية دميقراط َّية ولكن بعدد َّ
أقل من املواطنني»[[[ ،وكانت الدميقراط َّية أوليجارك َّية
نسبي بالطبع تبعاً ملن تنطبق عليهم صفة املواطَنة.
ولكن بعدد أكرب ،واألكرب هنا
ٌّ


َّ
· ؟
® ¶ :¢

وإغريقي يتمركز حول املدينة-الدولة[ ،[3ويذكر أ َّن
أيني
ٍّ
يتح َّدث ول ديورانت عن مزاج ٍّ
االت ِّجاه للفتوح وتوسيع الهيمنة كان قويَّاً ،لكن مل يوازِه ات ِّجاه مامثل ملركَزة الق َّوة وض ِّم
حدة متامسكة .ومن ث َّم فإ َّن املستعمرات التي أقامها اإلغريق
املدن األخرى يف كيان َّية مو َّ

املتوسط وإيطاليا وغيها،
خارج نطاق املدينة-الدولة ،وخارج اليونان ،كام يف جزر البحر
ِّ
كانت أشبه بشبكة من املدن-الدول منها باألمرباطوريَّة.
كان ذلك مبثابة تهديد-فرصة يف آن ،ومل يكن محض اختيار لجميع فواعل الفكر
والفكري كان سمة العامل
السيايس
والسياسة والتجارة والحرب آنذاك ،إذ إ َّن االنقسام
ِّ
ِّ
اإلغريقي ،والحرص عىل التاميز واالختالف كان سبباً يف الحيويَّة واالزدهار[ ،[4لكنه مل
ِّ
[ -[1توسيديدس ،الحرب البيلوبونيزيَّة ،ترجمة :دينا مالح وعمرو مالمح ،أبو ظبي :املجتمع الثقايف.2003 ،

[ -[2روبرت ليتامن ،التجربة اإلغريق َّية :حركة االستعامر والرصاع االجتامعي ،مصدر سابق ،ص.32

[ -[3ول ديورانت ،قصة الحضارة ،حياة اليونان ،ترجمة :محمد بدران ،ج ،6مصدر سابق ،ص.369-370

[ -[4املصدر نفسه ،ص.370
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للتوسع واالستحواذ.
يكن مناسباً دوماً يف عامل فيه اندفاعات وأمرباطوريَّات ونزعات
ُّ

ال َّ
شك يف أ َّن األثينيني أو اليونان عموماً كانوا مدركني أنَّه ميثِّل فرصة وإنجازا ً ،كام ميثِّل
حد ميكن أن يجعلهم أقوى أمام األعداء ،إالَّ أنَّهم اختلفوا
تهديدا ً وإعاقة أيضاً ،وأ َّن التو ُّ

إىل ح ِّد االقتتال والحرب -يف تدبي ذلك .ويؤكِّد ول ديورانت أ َّن الرصاع بني املدن نفسها،ين) ،كان هو س ِّيد املوقف ،وأ َّن التحالفات
بالتوازي مع العداء مع خارج اإلقليم (اليونا ِّ

العديدة ،ولكن املؤقَّتة ،بني املدن ،مل تتمكَّن من بسط األمن واالستقرار داخل اإلقليم ،وال
من مجابهة األعداء من خارجه[[[.

صحيح أ َّن التمركُز حول املدينة-الدولة ،وقيام شبكات من التفاعل بني مختلف املدن
اإلغريقي والعوامل األخرى التي وقعت تحت تأثيه ،كانا سبباً يف ضعف السياسة
يف العامل
ِّ
وقيام السلطة واألمرباطوريَّة القويّة واملستق َّرة ،لك َّنهام كانا أيضاً سبباً يف الحيويَّة والتط ُّور
يف بطريقة أو بأخرى.
ِّ
الحضاري والثقا ِّ

بالنسبة إىل أثينا ،كانت الحروب مع إسبارطة واملدن األخرى ،والطاعون ،وبروز تح ِّديات
اإلغريقي ومن خارجه ،واالنقسام أو عدم ال َّرغبة
ومصادر تهديد متزايدة من داخل املجال
ِّ
كل ذلك كان سبباً يف
يف التوحيد حتى مع شبكات املدن التي أقامها أثينيون يف الخارجُّ ،
سيايس واضطرابات داخل َّية .صحيح أنَّها مكَّنت املدينة
تراجعها ،ومن ث َّم دخولها يف رصاع
ٍّ
سيايس ودميقراطيَّة ومشاركة ،إالَّ أنَّها مل متكِّنها من تجاوز محنتها.
من تطوير نظام
ٍّ

لكن ،من الصعب تأكيد أ َّن عدم توحيد املدن هو السبب يف إخفاق التجربة الدميقراط َّية،
بل لعلَّه سبب يف إخفاق السياسة وتشكيل أمرباطوريَّة ،ولكنه ليس رشطاً إلخفاق الدميقراطية!
األثنيني ،لكن
فاملدن هي أفضل للدميقراطيَّة حسب أرسطو وأفالطون ،وحسب املزاج
ِّ
حركة الواقع والتاريخ كانت تتَّجه بكيف َّية مختلفة ،منها الغزو من الخارج ،وخصوصاً من
ين ،والحروب
جهة الرشق ،حيث اندفاعة الفرس ،ومن جهة الشامل ،ومنها الغزو املقدو ُّ
العديدة من البحر ..إلخ.
وهكذا ،ميكن القول :أ َّن الدميقراط َّية كانت عامل ازدهار ألثينا ،إالَّ أنَّها كانت يف الوقت
قصة الحضارة ،حياة اليونان ،ترجمة :محمد بدران ،ج ،7ص 337وما بعد.
[ -[1أنظر بكيفيَّة عامة :ول ديورانتَّ ،
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نفسه أحد عوامل عدم تط ُّورها ،وبالتايل انهيارها؛ ورمبا قام جانب من الحدث األثيني ،إن
الجامعي» بضورة البقاء منفردين وعىل ما هم فيه أو
«الحس
أمكن التعبي ،عىل نوع من
ِّ
ِّ
محل نقاش
محل إجامع بل هي ُّ
ربر املوت من أجل فكرة ليست َّ
عليه ،ويف النهاية ال يشء ي ِّ
دائم ،فضالً عن ضعف ال َّرغبة يف معرفة ما يجري يف الخارج.

وحب الجدال
إىل ذلك ،إ َّن الطبيعة البالغ َّية أو الخطاب َّية ،باألحرى الطبيعة االنقسام َّية
َّ

وتأثي الرأي العا ِّم ،إن أمكن التعبي ،أو قل الدميقراطية كان لها تأثي كبي يف مسار ومستقبل
املدينة-الدولة ،كام ينقل توسيديد عن السجال أو الحوار واملداوالت التي قامت يف أثينا
بشأن الحرب والسلم مع إسبارطة واملدن الحليفة لها[[[ .وكان بركليس يحاجج بق َّوة من أجل

االستعداد للحرب ،لكن ليس املبادرة إىل الحرب ،فيام كانت موافقة األثينيني عىل الدخول
يف الحرب أو حتى مج َّرد االستعداد لها ،هي -يف جانب منها -نتيجة قدرته الخطاب َّية[[[!.

لكن ،يف املقابل ،كانت الحرب عبث َّية بالنسبة إىل رشيحة متزايدة من اإلثينيني ،ألنَّها مل
تحقِّق األهداف ،ومل توفِّر األمن ،كام زادت يف األعباء والفساد ،وأنهكت املجتمع ،لكن مل

تسطع فواعل الحكم تح ُّمل تبعات التسوية وال االستمرار فيها .ويتح َّدث الكاتب أرسطوفان
يف مرسحيَّة له بعنوان «ليسسرتاتا» أو «ليسسرتاثا» ،عن جانب من استجابة األثينيني حيال
ذلك ،فيقول إ َّن نساء أثينا توافقن عىل دفع الرجال إىل التسوية ،كيف؟
نقتبس جانباً من الحكاية كام أوردها ول ديوانت ،يقول:

«تبدأ مرسح َّية ليسسرتاتا باجتامع نساء أثينا ،يف مطلع الفجر ورجاله َّن نامئون
يب قرب األكربوليس ،ويتَّفقن عىل أن مينعن عن أزواجهن متع
يف مجلس حر ِّ
الحب حتى يعقدوا الصلح مع العدو ،ثم يرسلن رسوالً إىل نساء إسبارطة
يدعونه َّن إىل معاونته َّن يف حملة السلم الجديدة.
يستيقظ الرجال آخر األمر من نومهم فيدعون النساء أن يعدن إىل بيوته َّن،
وتأىب النساء العودة فيحارصه َّن الرجال ب ِِدالء مألى باملاء الساخن وبسيل من
[ -[1توسيديدس ،الحرب البيلوبونيزيَّة ،ترجمة :دينا مالح وعمرو مالمح ،أبو ظبي :املجتمع الثقايف.2003 ،

قصة الدميقراطيَّة ،ترجمة :عبد اإلله املالح ،الرياض:
[ -[2أنظر :تشارلز تيليل ،الدميقراط َّية ،مصدر سابق ،ص .52وجون دنَّ ،
مكتبة العبيكان.2007 ،
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الكالم .وتُلقي ليسسرتا (منقذة أثينا)عىل الرجال درساً تقول فيه:
لقد صربنا عليكم كثيا ً يف الحروب املاضية ...ولك َّننا ك َّنا نفرض عليكم رقاب ًة شديدة،
وكثيا ً ما ك َّنا نسمع ،ونحن يف منازلنا ،أنكم قد أخطأتم يف تقرير أمر من األمور .فإذا سألنا

نت» .وسألنا« :كيف يحدث
نت واملسألة عن هذا؟ اصم َ
عنه قال الرجال« :وما شأنك َّن أن َّ
يا زوجي أن تسي األمور بهذه السخف عىل أيدي الرجال؟» .ويجيب زعيم الرجال بقوله

إ َّن النساء يجب أن يبتعد َن عن شئون الدولة ،ألنه َّن عاجزات عن ترصيف شئون الخزانة
العا َّمة».
وتتسلَّل بعض النساء يف أثناء هذا النقاش إىل أزواجه َّن وهن يتمتمن بحجج من نوع

حجج أرسطوفان .وتر ُّد ليسسرتا عىل ذلك بقولها /قوله« :وكيف ال يستطعن؟ فطاملا دبَّرت
الزوجات شئون أزواجه َّن املاليَّة لخيهم ولخيهن» .وتبدي من الحجج القويَّة ما يقنع
الرجال آخر األمر بعقد مؤمتر من الدول املحاربة ،ويجتمع مندوبو هذه الدول ،وته ِّيئ
كل ما يستطيعون أن يرشبوه من الخمر .ورسعان ما تلعب الخمر برؤوسهم
لهم ليسسرتا َّ
فيوقِّعون املعاهدة التي طال انتظارها .ويختم املنشدون املرسح َّية بنشيد مدح السلم»[[[.

لعل أه َّم خصيصة للدميقراط َّية يف أثينا ،وللثقافة األثين َّية ،ورمبا لليونان عا َّمة ،هي أثر
َّ
الخطابة والكالم يف صنع السياسات ،وهذا ،إذ ميثل أه َّم ق َّوة يف املجتمع ،جلُّه الحريَّة،
ومشاركة الناس يف إدارة الشأن العا ِّم ،إالَّ أنَّه كان عرضة لتأثيات عديدة ،منها :مقدرة
املتح ِّدث ومهاراته اللُّغويَّة والبالغ َّية والخطاب َّية ،وتأث ُّر الحضور أو الجمهور بذلك ،وأثره يف

توجيه القرارات واألحكام ،مبا فيها قرارات القضاء ،ومنها ما كان يؤ ِّدي إىل اإلعدام باملعنى
السيايس وحتى باملعنى
يتّ .ومث َّة كالم كثي يف هذا الباب لدى أفالطون
البيولوجي الحيا ْ
ِّ
ِّ
وأرسطو اللَّذين اعتربا أ َّن الدميقراطيَّة مفسدة ،وأنها أسوأ نُظم الحكم.

يف الواقع ،إ َّن تطبيق القوانني ومراعاة اإلجراءات ونواظم الحياة العا َّمة ،مل يكن مثال َّياً،
كام أن الناس أو املواطنني كانوا متساوين نظريَّاً فحسب ،ذلك أ َّن تفاوت املقدرات الفكريَّة
قصة الحضارة ،حياة اليونان ،ج 7مصدر سابق ،ص.317-316
[ -[1ول ديورانتَّ ،
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تنسق عملها وتنظِّمه ،وتهيِّئ الظروف
واملا ِّديَّة ،أدى إىل بروز فواعل وبُنى ومجموعات ِّ
للتأثي يف مسارات األمور ،حتى لو ات َّخذ ذلك شكالً دميقراط َّياً.

كام أ َّن الدميقراطيَّة كانت ناجحة أو مستق َّرة يف فرتات ق َّوة أثينا وقدرتها عىل إدارة
تفاعالت سياسيَّة وعسكريَّة ،وبالطبع تجاريَّة واقتصاديَّة ،مع الجوار والعوامل األبعد .أ َّما يف
فرتات الضعف أو التهديد فلم تكن أمور الدميقراط َّية عىل ما يرام .الواقع أ َّن نقص املوارد
كان ينعكس عىل وضعها عىل مستويات ع َّدة:

ـ يف اإلقليم ،لجهة تراجع قدرتها وإمكاناتها يف تأمني مصالحها ومتطلِّبات أمنها،
وتخصيص املوارد للحروب والتحالفات.
ـ يف الداخل لجهة اإلخفاق يف تأمني ح ٍّد معقول ومتوازن للموارد املا ِّديَّة واملعنويَّة،
األمر الذي كان يتس َّبب باندالع اضطرابات داخل َّية[[[.

وهكذا ،ميكن أن نعزو انهيار الدميقراطيَّة يف أثينا إىل جملة عوامل منها:

االقتصادي ونظام اإلنتاج الذي كان يعتمد بشكل كبي عىل عمل
ـ هشاشة الوضع
ِّ
العبيد يف مناجم الفضَّ ة ،وحيث كانت عائداتها مت ِّول إيرادات الحبوب الحيويَّة .ويبدو
أ َّن الطبيعة الدميقراط َّية ،واالفتقار إىل القدر الالَّزم من مركَزة الق َّوة ،أ َّديا إىل زيادة تلك
اإلقليمي (يف املجال
ظل صعوبات متزايدة عىل الصعيد
الهشاشة ،يف ِّ
اإلغريقي)[[[.
ّْ
ِّ

ـ ارتفاع تكاليف الحرب ،وصعوبة تخصيص املوارد لألغراض العسكريَّة ،كام سبقت
اإلشارة ،بل وصعوبة بناء ق َّوة عسكريَّة مركزيَّة عىل قدر مناسب من الق َّوة والتامسك

جهها أو تقودها سياسات عا َّمة مؤيَّدة بق َّوة اجتامع َّية.
والتي تو ِّ


  À :

تق ِّدم التجربة الدميقراطيَّة يف أثينا دروساً بليغة ،ال تتمركز حول نظام الحكم فحسب،
وإنا أيضاً حول السياسة عا َّمة ،والنظر إىل الـ «األنا»و«اآلخر» .وقد برزت التجربة يف عدد
مثال :ديفيد هيلد ،مصدر سابق ،ص.54
[ -[1أنظر ً

[ -[2أنظر بكيفيَّة عامة :املصدر نفسه ،ص.66-65

64

نقد الحضارة الغرب ّية (( )6تاريخ اإلغريق بين القرنين الخامس واألول ق.م)

اإلغريقي ،وحتى يف أناط
كبي من الدساتي ونُظم الحكم يف املدن-الدول يف املجال
ِّ
الدساتي وتدابي الحكم يف الدول الكبية واألمرباطوريَّات التي أعقبت انهيار أثينا ،مبا فيها

ين الذي أقام أمرباطوريَّة كربى شملت أيام اإلسكندر الكبي قا َّرات :أوروبا
الحكم املقدو ُّ
ملؤسسها.
ورمزي لها أو
روحي
وآسيا وأفريقيا ،والتي كان أرسطو مبثابة مرشد
ٍّ
ِّ
ٍّ

كل تقديرات
ولكن ،عادة ما تأيت الحكمة متأخِّرة ،وغالباً بعد فوات الفرصة ،إذ إ َّن َّ
ومالحظات فواعل الفكر والسياسة والحكم يف أثينا ،حول مصادر التهديد-الفرصة ،ونقاط
الضعف ،واشرتاطات اإلصالح وإعادة بناء النظام والدولة ،مل تحقِّق املطلوب ،ذلك أ َّن
يتجسد أفعاالً ،ومن ث َّم فإ َّن كالم بركليس ،وأفالطون وأرسطو مل يتمثَّلهم
الوعي مل ميكن أن
َّ
األثينيون برامج يف السياسة والحكم والدميقراط َّية ..إلخ.

وهكذا ،فإ َّن دروس أرسطو وغيه مل ميكن معها عودة الدميقراطيَّة إىل ما كانت عليه ،ولو
أ َّن دروسه ق َّدمت املعنى واإلطار ومعايي القراءة والرؤية والفهم للعامل كلِّه ،ومن الصعب أن
تقوم نظريَّة يف السياسة والحكم من دون أن تجد تأثي أرسطو فيها ،سواء أكان ذلك بكيف َّية
مبارشة أم غي مبارشة .وال مبالغة يف ذلك.

والدميقراطي ،يف
السيايس
يف ضوء تجربة أثينا واملدن-الدول الشبيهة ،ميثِّل اإلصالح
ُّ
ُّ
جانب رئيس منهَّ ،
الحل ،لألزمات الداخل َّية ،ويجعل املجتمعات أكرث
ِّ
مهامً من
حالً أو جانباً َّ
وأقل قابليَّة لالخرتاق
متاسكاً ،حيال التح ِّدياتَّ ،
الخارجي .وباملقابل ،فإ َّن الدميقراطيَّة،
ّْ
بالشكل الذي الحظه وانتقده أفالطون وأرسطو ،ميكن أن متثِّل بح ِّد ذاتها أزمة ومدخالً
للفوىض واالستبداد ،واإلخفاق يف مواجهة التح ِّديات يف الداخل والخارج.

وارتباطاً بالنقطة السابقة ،فإ َّن الدميقراطيَّة ميكن أن تشهد -بأدواتها هي نفسها -تراجعاً بل
نكوصاً إىل التسلُّط والفوىض – كام تتك َّرر اإلشارة ،ومن ث َّم ميكن أن تنهار أو متوت .وقد
تكون التجربة األثين َّية ضح َّية واحدة من أه ِّم إنجازاتها أو ميزاتها ،وهي أنَّها فتحت املجال
البرشي للتفكي والتجريب ،األمر الذي أ َّدى -مع عوامل أخرى -إىل انهيارها
أمام العقل
ِّ
كتجربة وبناء وق َّوة ،ويف الوقت نفسه انتشارها وازدهارها كفكرة ومعنى ،ذلك أ َّن الوحدة
والتمركز قد ال يتوافقان مع الدميقراط َّية ،التي تؤ ِّدي -بطبيعتها -إىل االنقسام والتع ُّدد،
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وافرتاق اآلراء واالتِّجاهات ،وأحياناً تصارعها واحرتابها.
وال ب َّد من القول أ َّن سقراط وأفالطون وأرسطو هم أه ُّم نتاجات اإلغريق ،وأه ُّم من
انتقد التجربة اإلغريقيَّة يف السياسة والدولة والحكم ،والواقع أنهم قرأوا التجربة وهي يف

حالة ضعف وتوتُّر واضطراب وتراجع وانحدار[[[ .وهم مل يكونوا ض َّد السياسة ،وال ض َّد
الدميقراطيَّة بالتامم ،إنَّ ا ض َّد أناط منها ،ورأوا أنَّها -مع عوامل أخرى -السبب الهزمية،

ومن ثم كانت آراؤهم أقرب إىل استخالصات رئيسة وعميقة ملا حصل ،واقرتاح بدائل
جديدة للحكم.

[ -[1أنظر :غنار سكيبك ونلز غيلجي ،تاريخ الفكر الغريب ،مصدر سابق ،ص.40
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±
صدرت فكرة وتجربة الدميقراطيَّة يف أثينا ،من مرجعيَّات واجتهادات فكريَّة ،وقابليَّات

من الجامعة األثين َّية ،واإلغريق َّية عا َّمة ،لتدبي الحياة العا َّمة والحكم للمدينة-الدولة ،وهو

عرب عنه أفالطون يف محاورة «السيايس» ،الذي ميَّز بني «ذهنيَّة إغريقيَّة» يف أفق العناية
ما َّ
بالبرش واإلنسان والعا َّمة ،وبني «ذهن َّية رشق َّية» يف أفق «امللك-الراعي» ،أي السياسة بوصفها
سوساً وحكامً وغلبة وترويضاً[[[.

لكن أزمة الدميقراطيَّة يف أثينا متثَّلت يف االنحراف نحو «الرعويَّة» و«االستبداد» ،ومن

«السيايس» يف املدينة-
جل اهتامم أفالطون وأرسطو هو املحافظة عىل
ث َّم الفوىض .وكان ُّ
ِّ

سيايس يتدارك نقاط الضعف
الدولة ،من أن يتح َّول إىل «راع» .وقد حاوال «إعادة إنتاج» نظام
ٍّ

التي شهدتها دميقراط َّية وسياسات أثينا.

متثِّل الدميقراط َّية توازناً بني عوامل كثية ،مث َّة «ال مركز» يف الدميقراط َّية إنَّ ا دينام َّية وتوازن،

وهي نفسها قد تضع صعوبات يف الدفاع عنها ،سواء يف اختالف اآلراء واملواقف وصعوبة
اإلجامع ،أو يف الالَّمباالة والتعب وهشاشة املوقف .ويف هذا السياق ،يقول املؤ ِّرخ بول فاين،
إ َّن السفسطائ َّية كانت بالنسبة إىل رشيحة من األثينيني مبثابة «التنوير» للفرنسيني[[[!

إ َّن التجربة الدميقراطيَّة يف أثينا رسديَّة متعالية ،وال محض مثال ومنوال ،وهي ال تصلح
تغي الزمان كثيا ً؛ لك َّن البدء ،والتأسيس ،والتنظي ،والدفاع عن التجربة مع إدراك
اليوم ،إذ َّ

املخاطر ،ث َّم العجز عن الدفاع عنها ،هو أحد «مثار» الدميقراط َّية نفسها ،إذ مل ميكن خلق
إجامع ،وال أن تكون اآلراء والتع ُّدد دوماً هي االستجابة املناسبة للتح ِّديات .وانتهت التجربة
والسيايس حيال ما ميثِّل
االجتامعي
إىل السقوط يف الدكتاتوريَّة واالستبداد ،االنقسام
ِّ
ِّ
تهديدا ً -فرصة ،ث َّم الفوىض واالحتالل ،كام تتك ِّرر اإلشارة.

[ -[1ترد يف :فتحي املسكيني ،هيدغر والدميقراطيَّة ،الحواراملتمدِّ ن 25 ،شباط /فرباير .2013
[ -[2بول فاين ،هل اعتقد اإلغريق بأساطريهم؟ مصدر سابق ،ص.17
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 .19سكيبك فنار ونلز غيلجي ،تاريخ الفكر الغريب :من اليونان إىل القرن العرشين ،ترجمة:
حيدر حاج إسامعيل ،مراجعة :نجوى نرص ،بيوت :املنظمة العربية للرتجمة.2021 ،

رسي للدميقراط َّية ،الدوحة :منتدى
 .20عيىس بنجامني خان وستيفن ستوكويل ،التاريخ ال ِّ
العالقات العرب َّية والدول َّية.2015 ،
 .21فخري ماجد ،أرسطو طاليس :املعلِّم األول ،عامن :األهل َّية للنرش والتوزيع والطباعة،
.1977
 .22فرنان جان بيار ،األسطورة والفكر عند اليونان :دراسات يف علم النفس التاريخي ،ترجمة:
جورج رزق ،مراجعة :عبد العزيز العيادي ،بيوت :املنظَّمة العربيَّة للرتجمة.2012 ،
 .23كني جون ،حياة الدميقراط َّية وموتها ،ترجمة :محمد العزير ،بيوت :املركز العريب
لألبحاث ودراسة السياسات.2021 ،

 .24ليتامن روبرت ،التجربة اإلغريق َّية :حركة االستعامر والرصاع االجتامعي  400-800ق.م.
ترجمة :منية كروان ،القاهرة :املجلس األعىل للثقافة ،املرشوع القومي للرتجمة.2000 ،
 .25مولر يان فينر،ما الشعبو َّية؟ ترجمة :رشيد بوطيب ،الدوحة :منتدى العالقات العرب َّية
والدوليَّة.2017 ،

 .26هوبا هانز هيمان ،الدميقراط َّية اإلله الذي فشل ،ترجمة :إميان معروف ونادر كاظم،
الكويت :منشورات تكوين-تساؤالت.2019 ،

 .27هيلد ديفيد ،مناذج الدميقراط َّية ،ترجمة :فاضل جتكر ،ج ،1بيوت :معهد الدراسات
االسرتاتيج َّية.2006 ،
املقاالت:
 .28املسكيني فتحي ،هيدغر والدميقراطيَّة ،الحوار املتمدِّ ن 25 ،شباط /فرباير .2013

ُّ  ¢

ف
ت ُّ
الهلنس�
ي� غرب آسيا خالل العرص
ي
ض
الخ�
أحمد

[[1

ِّ


ين يف غرب آسيا (إيران وسورية وبالد الرافدين) ،يف
بدأت محاوالت االستعامر اليونا ِّ
العسكري لإلسكندر ،من خالل بناء (املدن)  Polisواملستوطنات،
التوسع
املرحلة التي تلت
ِّ
ُّ

وتجىل ذلك باستيطان املدن الرشق َّية القدمية كام حدث يف
َّ
سواء الزراع َّية أم العسكريَّة.
دمشق وحلب.
هذا االستيطان كان أش َّد خطرا ً من حروب اإلسكندر ،فاملدن التي بناها عىل طول خط
تق ُّدم جيشه كان الهدف منها إيجاد نقاط ارتكاز دائم تؤ ِّمن له االتصال املبارش مبقدونيا،

وتضمن وصول اإلمدادات العسكريَّة إليه متى شاء ،كام أ َّن هذه املعسكرات كانت مدناً

مهجورة تم إحياؤها ،أو أماكن مأهولة تم استيطانها ،كام اعتربت أماكن راحة ونقاهة
للجرحى.

وإذا كان عرص اإلسكندر هو عرص االحتالل والقتل والتدمي ،فإ َّن العرص الذي تاله
ين يف الرشق ،ومحاولة شطب الهويَّة الوطن َّية للمنطقة،
كان عرص
ُّ
التوسع والتغلغل اليونا ِّ
باالعتامد عىل املدن واملستعمرات العسكريَّة ،وبالهجرة ،وإسكان املستوطنني .فقد لعبت
والفكري .ومثلام قامت «جمع َّية االت ِّحاد
يف
ِّ
تلك املدن دورا ً حاسامً يف عمل َّية التغريب الثقا ِّ
والرتقِّي» يف مطلع القرن العرشين مبحاولة «ترتيك» البالد العربيَّة ،أي صبغها بالصبغة
الرتك َّية ،كذلك قام خلفاء اإلسكندر مبحاولة «أ ْغ َرقَة» الرشق القديم أي صبغه بالصبغة
املتحضة من العامل هويَّتها الحقيق َّية،
اإلغريق َّية ،وذلك يف محاولة ج ِّديَّة لسلب هذه البقعة
ِّ
[ -[1رئيس قسم التاريخ بجامعة دمشق.
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وطمس شخص َّيتها الحضاريَّة ،واستيطانها إىل األبد ،والنيل من ال ُّروح الحضاريَّة للرشق
مبختلف مك ِّوناتها؛ بد ًءا بال ِّدين ،مرورا ً باألفكار ،واللُّغة ،والعادات والتقاليد ،وأناط

املعيشة ،والثقافة الشعبيَّة ،واللِّباس ،والرياضة ،وصوالً إىل األنظمة النقديَّة واملرصفيَّة
واإلداريَّة .وأعتقد أ َّن هذه املحاولة كانت أول محاولة لتغريب الرشق يف التاريخ.
لكن السؤال الذي يُطرح هو :ما حجم النجاح الذي حقَّقه اليونانيون يف محاولتهم هذه؟

وهل استطاعت ثقافتهم بوصفها ثقافة املنترص أن تعلو عىل ثقافة الرشق العريقة؟ وما هو
حجم التفاعل بني تلك الحضارات؟

َّ ُّ :
  ُّ  Á Â

إ َّن أه َّم دوافع اليونان الحتالل أجزاء أو مناطق من غرب آسيا ،هو أن بالدهم كانت أصالً
حة لهم
ين؛ لذلك اعتُربت حملة اإلسكندر عىل الرشق رضورة مل َّ
تعاين من ازدحام سكا ٍّ
تصب يف هذا اإلطار ،حيث وصلت الظروف الداخليَّة ملا يشبه أزمة حا َّدة ومتواصلة ،دفعت
ُّ
حكَّامهم إىل أن يجدوا لألعداد املتزايدة من السكَّان يف مدنهم «مجاالً حيويَّا» للهجرة إليه
بهدف أوالً للتخلص منهم أ َّوالً ،واالستفادة من ثروات تلك املناطق التي سيهاجرون إليها؛
وبالتايل الهيمنة عىل اقتصادها بالدرجة الثانية.

ين ،وهي ذاتها التي دفعت بأبناء
إن تلك املس ِّببات كانت متجذِّرة يف املجتمع اليونا ِّ
املتوسط وشواطئ البحر األسود ،وتأسيس عرشات
املدن للهجرة إىل جزر وشواطئ البحر
ِّ
املدن واملستوطنات هناك ،لكن ما اختلف اآلن هو طابع هذه الهجرة ،فبعدما كان يف
السابق -أي خالل القرنني السابع والسادس قبل امليالد -مدن َّياً ،أصبح اآلن مع حملة
اإلسكندر خالل القرن الثالث قبل امليالد عدوان َّياً عسكريَّاً[.[1

مام ال َّ
شك فيه أ َّن غزو اإلسكندر للرشق وقضاءه عىل األمرباطوريَّة األخمين َّية (-559
َّ
 330ق.م) التي كانت تهيمن عىل ربوعه ،شكَّل حدثاً فاصالً ورئيس َّياً يف التاريخ القديم،
وبداية عرص جديد حمل معه رياح التغيي يف البنى السياس َّية واالجتامع َّية واالقتصاديَّة
والفكريَّة والدينيَّة إىل ذلك العامل املرتامي األطراف؛ من ليبيا غرباً إىل الهند رشقاً ،والذي
[ -[1حلمي رسول رضا :بالد ما بني النهرين يف العرص الهلنستي ،رسالة دكتوراه غي منشورة ،جامعة القاهرة 2015م ،ص.78
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ين عام
يف اإلسكندر املقدو ُّ
كان موطن أه ِّم حضارات العامل املعروف آنذاك[ ،[1ومل َّا تو ِّ
ضطرب العقل
خ له ُم
ِ
 323ق.م يف مدينة بابل ،مل يكن هناك من يخلفه عىل العرش سوى أ ٍ
يُدعى أرهيدايوس ( )Arrhidaeusوقد صار ملكاً لفرتة قصية عىل األمرباطوريَّة ،أ َّما ابنه
اإلسكندر الرابع الذي مل يكن قد ُولد بعد يوم وفاة أبيه ،فقد ضاع حقُّه يف امللك يف خض ِّم
املنازعات التي نشبت بني كبار ضبَّاط الجيش .وبعد فرتة طويلة من الحروب بني أولئك

ين ،وهم سلوقس
القادة دامت زهاء أربعني سنة ،اقتسم ثالثة منهم تركة اإلسكندر املقدو ِّ
أسس الدولة السلوق َّية يف غرب آسيا عىل بلدان سوريا والرافدين وإيران
( )Seleucsالذي َّ
وأجزاء من آسيا الصغرى ،ومل تنشأ الدولة السلوق َّية إالَّ يف أعقاب معركة غ َّزة سنة 312

أسس بطليموس ( )Ptolemyالدولة البطلميَّة يف مرص[ ،[2لك َّن الدولة الثالثة التي
ق.م .بينام َّ
أسسها أنتيجونوس ( )Antigonusيف مقدونيا وما تبعها من بالد اليونان ،مل ت ُع َّمر سوى
َّ
مؤسسها سنة  301ق.م.
سنوات ،وما لبثت أن انقسمت إىل دويالت بعد مقتل ِّ

انتهت معركة غ َّزة السالفة الذكر بهزمية دمرتيوس بن انتيجونوس ،وانسحابه من سورية
تاركاً الطريق مفتوحاً إىل بابل ،فتح َّرك سلوقس برسعة خاطفة الستثامر ذلك النرص بعدما

تلقَّى من حليفه بطليموس ملك مرص ق َّوة عسكريَّة صغية قوامها  800جندي و 200فارس،
انطلق عىل رأسها الستعادة بابل التي كانت واليته القدمية ،وهكذا انطلق سلوقس إليها
يف صيف  312ق.م ،ويف الطريق انض َّمت إليه بعض الحاميات اإلغريقيَّة الساخطة عىل

تحصن بها أنصار غرميه استطاع سلوقس أن
أنتيجونوس ،وبعد حصار قصي لقلعتها التي
َّ
يستويل عىل املدينة ،وقد انض َّم إليه بعض قادة خصمه مع جنودهم ،ونظرا ً ألهم َّية هذا
الحدث يف تاريخ سلوقس اعتمده بداية للتقويم
السلوقي ،وعيدا ً مليالد الدولة السلوقيَّة[.[3
ِّ

الجدير ذكره أ َّن الدولة السلوق َّية التي رأت النور يف سنة  312ق.م أمل َّت بخارطتها
تب ُّدالت كبية ،فقد استطاع سلوقس أن يستخلص لنفسه األجزاء اآلسيويَّة من تركة اإلسكندر
السلوقي
ين ،وأعلن نفسه ملكاً عليها يف بابل سنة  312ق.م ،وبدأ باستخدام التقويم
املقدو ِّ
ِّ
السلوقي وأهميَّته التاريخيَّة والحضاريَّة ،دمشق ،مجلَّة «دراسات تاريخيَّة» ،العددان  ،86-85حزيران
[ -[1محمد الزين :التقويم
ُّ
2004م ،ص.33
[ -[2حلمي رسول رضا :املرجع السابق ،ص.2
[ -[3محمد الزين :املرجع السابق ،ص.34
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أسايس من إضفاء الرشعيَّة عىل حكمه ،ومحاولة البدء بتاريخ
منذ سنة  311ق.م كجزء
ٍّ
جديد للمنطقة .وإذا كان قد خرس امللك الجديد بالد الهند يف سنة  303ق.م ،لك َّنه يف

املقابل استطاع االستيالء عىل شامل سوريا وأرض الجزيرة الفرات َّية يف سنة  301ق.م،

وعىل كيليكا يف سنة  296ق.م ،وعىل األناضول باستثناء املاملك الوطن َّية وعدد من املدن
املتوسط
عريض ميت ُّد من
الح َّرة فيه سنة  281ق.م ،وبذلك توطَّد ألبنائه من بعده حك ٌم
ٌ
ِّ
غرباً حتى جبال أفغانستان رشقاً ،واستم َّرت هذه األمرباطوريَّة عىل تلك الرقعة الجغراف َّية

حتى سنة  250 – 277ق.م .فخالل هذه السنوات انسلخت املدن الباكتييَّة عن جسد
األمرباطوريَّة السلوق َّية ،كام نهضت األمرباطوريَّة الفرث َّية كأمرباطوريَّة وطن َّية فارس َّية قادت
ين للبالد ،ونجحت يف مسعاها ،وهكذا فقدت
حركة االستقالل
الوطني ض َّد االحتالل اليونا ِّ
ِّ
سيظل لفرتة طويلة الح َّد الفاصل بني
ُّ
الدولة السلوق َّية جميع أمالكها رشق نهر الفرات الذي
الرشق والغرب[.[1


Ã ¤Ä  ُّ  Ä Ä :

هاجر اليونانيون إىل آسيا الصغرى ومرص واستوطنوا فيها منذ زمنٍ مبكر ،وقد أخذ
استيطانهم طابع مستعمرات تط َّورت إىل مدن ( )Polisمعزولة يسكنونها ،وميارسون فيها
الحياة اليونانية ،من دون أن يحاولوا تصدير تلك العادات والتقاليد وأناط املعيشة إىل
الرشقي العريق الذي كان
الوسط املحيط بهم[ ،[2إمياناً منهم بصغر حجمهم أمام محيطهم
ِّ
كالبحر املتالطم ،بل كانوا هم يف موقع التأث ّر والتلقِّي عىل مختلف الصعد بدءا ً بالثَّقافة
وانتها ًء بامليثولوجيا وال ِّدين .لكن ،وبعد حروب اإلسكندر وانتصاراته العسكريَّة اختلف
األمر؛ حيث شعر اليونانيون بنشوة النرص ،وبدأوا مبحاولة إضفاء الصبغة اليونان َّية عىل البالد
التي احتلُّوها منذ اليوم األول للحملة ،فأخذوا بإطالق أسامء املدن واملقاطعات املقدون َّية
واليونان َّية عىل املدن الرشق َّية القدمية ،بل سعى هؤالء إلطالق أسامء مقدون َّية أو إغريق َّية
أحياناً عىل كثي من معامل البالد ومناطقها الطبيعيَّة التي سكنوا بالقرب منها؛ كالجبال

[ -[1وليم تارن :الحضارة الهللنستيَّة ،ترجمة :عبد العزيز جاويد ،مراجعة زيك عيل ،ألف كتاب بإرشاف اإلدارة العا َّمة للثقافة
بوزارة التعليم العايل ،املكتبة األنجلو املرصيَّة ،القاهرة 1966م ،ص.140
الهلنستي ،دار النهضة العربيَّة ،بيوت 1978م ،ص.14
[ -[2لطفي عبد الوهاب يحيى :دراسات يف العرص
ِّ
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واألنهار وغيها ،فنهر العايص ( )Orontosمثالً أطلق عليه اسم مقدوين؛ وهو أكسيوس
يطل عىل
يل (الذي ُّ
(نسبة إىل أكرب أنهار مقدونيا) ،وأطلق اسم كاسيوس عىل الجبل الساح ِّ
خليج السويديَّة عىل الساحل
ني أ َّن السلوقيني
السوري) القريب من سلوقيَّة بيية[ ،[1وهذا يب ِّ
ِّ

حاولوا أن يخلقوا لهم نسخة مشابهة لوطنهم البعيد ،عىل حساب الهويَّة الوطن َّية للمنطقة[.[2

وعىل املبدأ نفسهُ ،س ِّمي كثي من املستوطنات السلوقيَّة التي أقيمت فوق أو إىل جانب

قرى لها أسامء محلِّ َّية ،بأسامء مدن مقدون َّية؛ فت َّم تبديل اسم مدينة الرها يف أعايل بالد الرافدين

باسم أوديسا ( )Edessaنسبة إىل العاصمة املقدون َّية القدمية .وس ِّميت دورا (تل الصالح َّية

عىل نهر الفرات) بـ أوروبوس [ ،Europos[3نسبة إىل اسم مسقط رأس سلوقس يف مقدونيا،
وأضيف إليها اسمها القديم دورا الذي يعني باآلراميَّة الجدار أو الديار ،فأصبحت تس َّمى

البطلمي تس َّمى أرسيوي عىل األولون
دورا أوروبوس[ .[4وأصبحت دمشق تحت الحكم
ِّ

 ،Arsioe in Aulonبينام قام بطليموس الثاين ( Ptolemy IIبطليموس فيالدلفوس) ،بوضع
حامية بطلميَّة يف مدينة عامن (ربة عمون) وأطلق عليها اسم فيالدلفيا[ ،[5وأصبحت عكا

تدعى بطلميَّة يف عهد امللك ذاته ،وتم تغيي اسم بيت شان ( Shean Bethبيسان اليوم)
كل من مدينتي الالَّذقية وبيوت
إىل سيكيثو بوليس  ،Scythopolisويف الشامل أصبحت ٌّ

وس ِّميت حامة أبفانية عىل رشف أنطوخيوس
تس َّمى ألوديكا يف القرن الثاين قبل امليالدُ ،
الرابع ،وتب َّدل اسم شيزر  Shazerاملجاورة وأصبحت الريسا نسبة إىل مدينة إغريقيَّة يف

تساليا[ ،[6وأصبحت منبج تدعى هيا بوليس ،وتم تبديل اسم مدينة أورك املدينة العريقة يف
[ -[1مفيد رائف العابد :إنشاء املدن يف إطار السياسة السلوك َّية لهلينة سورية ،رسالة ماجستي غي منشورة ،جامعة عني شمس،
القاهرة 1971م ،ص.45
[ -[2بيكرمان :الدولة السلوق َّية ،ملوك سوريا السلوقيون ،تعريب :حسان إسحق ،دار االبجديَّة للنرش ،دمشق 1993م ،ص.71
[ -[3مفيد رائف العابد :إنشاء املدن ،ص.45

[ -[4أبو اليرس فرح :الرشق األدىن يف العرصين الهلنستي والروماين ،ط ،1عني للدِّراسات والبحوث اإلنسان َّية واالجتامع َّية
القاهرة 2002م ،ص.194
[ -[5أسد رستم :تاريخ اليونان ،مطبوعات الجامعة اللبنانيَّة ،بيوت 1969م ،ص74

[ -[6فيليب حتّي :تاريخ سورية ولبنان وفلسطني ،ج ،1ترجمة :جورج حداد وعبد الكريم رافق ،أرشف عىل مراجعته جربائيل
جبور ،دار الثقاف بيوت د.ت ،ص.277
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جنوب بالد الرافدين إىل أورخوي [ ،Orchoi[1وأصبحت سوزا العيالميَّة تس َّمى سلوقية عىل
االواليوس[.[2

ِ
يكتف السلوقيون بإطالق تسميات مقدونيَّة عىل التَّضاريس ومعامل البالد ومناطقها
ومل
الطبيع َّية وعىل املدن القدمية فيها ،بل سعوا الستيطان تلك املدن القدمية ليسهل صبغها

بالصبغة اليونان َّية ،فت َّم إسكانها بجاليات  Politeumataيونان َّية متتَّعت مبكانة بارزة بني
السكان[ ،[3وت َّم اختيار تلك املدن بعناية فائقة ،حيث كانت إ َّما عبارة عن مدن معروفة ذات
أهميَّة اسرتاتيجيَّة أُس ِكنت بأعداد من املهاجرين اإلغريق الذين قاموا بتخطيط القسم الذي

ين) ،كام جرى يف دمشق وحلب ،أو قرى صغية
سكنوه بشكل حديث (وفق املخطَّط اليونا ِّ
امتصتها مستعمرات جديدة أنشئت فوقها كام هو الحال يف دورا أوروبوس[ ،[4التي يعتقد
َّ
أنَّه قد ت َّم إنشاؤه سنة  300ق.م عىل يد نيكانور  Nicanorحاكم منطقة رشق سوريا بتكليف
من سلوقس.

ين،
مل يكتف السلوقيون باملدن القدمية التي حاولوا أن يضفوا عليها الطابع اليونا َّ
بل أنشأوا عددا ً من املدن اليونان َّية الجديدة (البوليس  )Polisيف الرشق ،فبدل تشتيت
املستوطنني الجدد يف األرياف فضَّ لوا تجميعهم يف مراكز سكن َّية جديدة ،حصل معظمها
ين) لدولة املدينة اليونان َّية[ ،[5فكانت تلك املدن يوناني ًة يف
برسعة كافية عىل الوضع (القانو ِّ
املؤسسون مواقع املدن الجديدة بعناية فائقة،
لغتها وحكومتها وقانونها .وقد اختار أولئك
ِّ
كان أغلبها عىل مفارق طرق املواصالت والتجارة الدوليَّة ،أو عىل طول مجاري األنهار ،أو
يف األماكن االسرتاتيج َّية والها َّمة.

إ َّن سياسة إقامة العديد من املدن اليونان َّية يف الرشق هي السياسة التي م َّيزت السلوقيني
الهلنستي ،وكانوا يسعون من خاللها لتحقيق أهداف ع َّدة منها:
عن غيهم من حكَّام العرص
ِّ
[ -[1وليم تارن :املرجع السابق ،ص.163

[ -[2مفيد رائف العابد :إنشاء املدن ،ص.43

[ -[3أبو اليرس فرح :املرجع السابق ،ص.189
[ -[4مفيد رائف العابد :إنشاء املدن ،ص.45

[ -[5موريس سارتر :سورية يف العصور الكالسيكيَّة (الهلنستيَّة -الرومانيَّة) ،ترجمة محمد الدنيا ،الهيئة العا َّمة السورية للكتاب،
دمشق2008م ،ص.41
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أ َّوالً :توفي املناخ املالئم الستقرار للمستوطنني اإلغريق يف الرشق.

ين من الذوبان يف محيطه الرشقي؛
ثانياً :اعتامد نظام العزل للحفاظ عىل العنرص اليونا ِّ

كل هؤالء املستوطنني يف مدن الرشق وأريافه واختلطوا بأهله[.[1
فيام لو سكن ُّ

ثالثاً :تحويل تلك املدن إىل مراكز لنرش الثقافة والعادات والتقاليد واألفكار وأناط
العيش اإلغريق َّية يف الرشق ،ويف سبيل ذلك عمل حكَّام السلوقيني ما يف وسعهم لجذب

الطبقات العليا العنارص الرشق َّية إىل هذه املدن الجديدة يف سبيل تطبيعهم بالعادات
والتقاليد اليونانيَّة ،حيث حرص اإلغريق عىل نرش ما ألِفوه من عادات وتقاليد يف البالد التي
اغتصبوها[.[2

ومث َّة اعتقاد بأ َّن هذه السياسة كانت مرسومة حتى قبل حملة اإلسكندر؛ حيث تؤكِّد
املصادر التاريخ َّية من أن أیسوقراط قد أوىص فيليب واإلسكندر بإنشاء املدن يف آسيا

لتوطيد السلطة اليونانية عليها ،ونرش الصبغة الهلين ِّية من خاللها يف الرشق؛ ملحو ثقافته
وتراثه.
لقد كانت الدولة السلوق َّية قادرة عىل جمع أعداد كبية من املستوطنني اليونانيني يف

سبيل تطبيق سياساتها هذه ،وإن كان من الصعب تقديرهذه األعداد ،لكن يبدو أ َّن تدفُّقها
استم َّر غزيرا ً حتى سنة  250ق.م .حيث بُنيت تلك املدن الجديدة الستقبالهم[ ،[3وتم ات ِّباع
جعة لحثِّ املهاجرين عىل االستمرار يف التوافد إىل األمرباطوريَّة السلوق َّية
ِّ
كل الوسائل املش ِّ

واالستيطان فيها ،كام ت َّم العمل عىل استيعاب دفعات جديدة منهم يف دعم مركز امللوك
السلوقيني ،وتنفيذ سياساتهم يف االستفادة منهم يف الخدمة العسكريَّة ،ويف مختلف أجهزة

الحكم واإلدارة والنهوض مبرافق الدولة ،أو كفنيني يف املجاالت الصناع َّية والتجاريَّة
جار
واملرصف َّية[ .[4فاملدنيون يشكِّلون ركناً أساس َّياً من أركان الدولة ،واملرصفيون والت َّ
وأصحاب دور التشغيل والص َّناع والعلامء كانوا جميعاً عامد الحياة يف املدن اليونان َّية.
[ -[1فيليب حتي :املرجع السابق ،ص.275

[ -[2أبو اليرس فرح :املرجع السابق ،ص.188
[ -[3موريس سارتر :املرجع السابق ،ص.40

[ -[4مفيد رائف العابد :سورية يف عرص السلوقيني من اإلسكندر إىل بومبيوس  64 -333ق.م ،دار شأمل ،دمشق 1993م،
ص.281
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وبطبيعة الحال ،مل تكن املستعمرة العسكريَّة وإنَّ ا املدينة هي التي تستطيع أن تهيِّئ لهؤالء
جميعاً املناخ املناسب ملامرسة نشاطاتهم املختلفة مامرسة مثمرة[.[1
أسايس يف املستوطنات واملدن
مهام يكن من أمر ،فقد استق َّر هؤالء املستوطنون بشكل
ٍّ
اليونان َّية التي تركَّزت يف شامل سوريا وعىل ضفتَ ْي نهر الفرات ،بينام ابتعدوا عن املدن

املتوسط املسكونة منذ وقت مىض ،من دون أن يعني
الفينيق َّية العريقة عىل ساحل البحر
ِّ
فردي فيها[ .[2وقد ت َّم توفي البيئة املالمئة ملعيشة
ذلك أنَّه مل يكن هناك حاالت استيطان
ٍّ

ين ،وتهيئة أسباب الحياة
هؤالء املهاجرين بإنشاء املدن واملستعمرات عىل الطراز اليونا ِّ
الرغيدة بإغداق االمتيازات عليهم ،وعىل غرار ما حصل يف دولة البطاملة يف مرص ،استأثر
املهاجرون مبعظم املناصب العليا يف الجيش ويف إدارة الحكم[.[3
كانت مصادر هؤالء املستوطنني متن ِّوعة ،وميكن تفصيلهم عىل الشكل التايل:

أ َّوالً :جنود اإلسكندر اإلغريق واملقدونيون واملرتزقة اليونان الذين قدموا مع الجيش
املقدوين ،ومل يعودوا إىل بالدهم بعد انتهاء الحملة ،وقد أُس ِكنوا يف املدن اليونانية

الجديدة مبوجب أوامر ملكيَّة.

ثانياً :املهاجرون اليونانيون الذين رسعان ما تهافتوا عىل هذه املدن ،عىل أمل الحصول
عىل بعض الفوائد فيها؛ السيام بعدما طُرِدوا من مدنهم يف بالد اليونان القاريَّة نتيجة مجموعة
من العوامل السياس َّية واالجتامع َّية واالقتصاديَّة[.[4

ثالثاً :وجدت الدولة السلوق َّية عنارص من اإلغريق عىل أراضيها؛ فساحل آسيا الصغرى
مهامً لهذه
يب كان متأغرقاً منذ وقت قديم ،وبالتايل صار خ َّزاناً برشيَّاً يونان َّياً َّ
يب والجنو ِّ
الغر ِّ
الدولة ،فعندما رغب أنطوخيوس الرابع يف توسيع مدينة أنطاكية ( Antiochبوشي) يف بالد
فارس ،أرسلت إليه مدينة مغنيزيا  Magnesiaعىل نهر منياندر  Maeanderيف غرب آسا
الصغرى ،جمهورا ً من املهاجرين املزارعني ،وهي املدينة ذاتها التي أرسلت مهاجرين
[ -[1خليل سارة :تاريخ الوطن العريب القديم يف العصور الكالسيكيَّة ،منشورات جامعة دمشق ،دمشق 2009م ،ص.124
[ -[2موريس سارتر :املرجع السابق ،ص.40

[ -[3مفيد رائف العابد :سورية يف عرص السلوقيني ،ص.281
[ -[4فيليب حتي :املرجع السابق ،ص.275
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وظل سكَّان املدينتني يتذكَّرون الرابطة ألجيال تالية،
آخرين لتأسيس انطاكية يف بيزيديا[َّ ،[1
وحض بعضهم يف مجموعات ،وآخرون فرادى ،لتجربة حظِّهم يف األرض الجديدة ،متاماً
كام حدث يف الهجرة األوروب َّية الكربى إىل الواليات املتحدة األميك َّية يف القرن التاسع

عرش وأوائل القرن العرشين ،وهكذا كان هؤالء املستوطنون يف املدن الجديدة خليطاً
من اإلغريق من شتَّى أرجاء بالد اليونان القاريَّة ،احتشدوا يف مختلف البيئات والطبقات

االجتامع َّية من املراكز الرئيس َّية للدولة السلوق َّية ويف املناطق الواقعة عىل األطراف[.[2

كانت أول املدن اليونانيَّة تلك اإلسكندريَّات التي أنشأها اإلسكندر ،ثم بدأ سلوقس
امليض يف سياستهم فأنشأوا
بانتهاج السياسة ذاتها؛ فقد كان السلوقيون مص ِّممني عىل
ِّ
يف سوريا وبالد الرافدين وفارس وحتى يف قلب إيران ،عددا ً كبيا ً من املدن اليونان َّية ،أما

املؤسسة ملنافسة بابل[ ،[3والتي
املدينة التي عرفت أعظم ن ٍّو فهي سلوقية (عىل نهر دجلة)
ِّ

أنشأها سلوقس عىل نهر دجلة بالقرب من أوبيس  Opisالقدمية لتكون أول عاصمة ململكته
ودعاها سلوقية  Seleuceiaنسبة السمه ،ومل يبعد بها كثيا ً عن شامل بابل؛ لتبقى عند ملتقى

منفصال ،كام ظلَّت
ً
أهم الطرق يف غرب آسيا[ .[4ويبدو أ َّن أوبيس ظلَّت محتفظة بكيانها
مهامً للتجارة قامئاً بذاته ،ورمبا كانت أوبيس مبثابة القرية التابعة امللحقة بسلوقية[.[5
مركزا ً َّ
بيد أ َّن مثة سؤاالً يطرح نفسه يف هذا املجال وهو :ملاذا مل يتَّخذ سلوقس من بابل
عاصمة له ،وهي املدينة ذات املايض املجيد ،والتي سبق لإلسكندر أن ات َّخذها عاصمة

ألمرباطوريَّته؟

مهامً من سياسة السلوقيني يف الرشق ،فبابل بصبغتها
اإلجابة عن هذا السؤال تيضء جانباً َّ
الرشق َّية العميقة أبعد ما ميكن عن نرش الثقافة اليونان َّية فيها[ ،[6ومبا أ َّن سلوقس باعتباره كان

[ -[1أندرية إميار ،وجانني أوبوايه :تاريخ الحضارات العام ،ج ،1الرشق واليونان القدمية ،ترجمة فريد داغر ،فؤاد أبو ريحان،
منشورات عويدات ،بيوت-باريس 2003م ،ص.472
[ -[2فرانك ولبانك :العامل الهلنستي ،حملة اإلسكندر عىل الرشق ونشأة املاملك الهلنستيَّة ،ترجمة آمال الروايب ،ط ،1القاهرة،
املركز القومي للرتجمة 2009م ،ص.76
[ -[3أندرية إميار ،وجانني أوبوايه :املرجع السابق ،ص.474
[ -[4أسد رستم :املرجع السابق ،ص71

[ -[5وليم تارن :املرجع السابق ،ص.170

[ -[6أندرية إميار ،وجانني أوبوايه :املرجع السابق ،ص.474

78

نقد الحضارة الغرب ّية (( )6تاريخ اإلغريق بين القرنين الخامس واألول ق.م)

يسعى إىل صبغ دولته بالصبغة اليونانيَّة ،مل يكن من املعقول بالنسبة إليه أن تكون بابل رمز
الحضارة الرشق َّية عاصمة له ،بل يجب أن تكون العاصمة ذات صبغة يونان َّية بصورة واضحة،
ورغم ذلك مل يكن بوسع سلوقس أن ينفصل انفصاالً تا َّماً عن واقعه املحيط وعن السكان

جار
الرشقيني ،فأمر بتهجي عدد كبي من أهايل بابل إىل عاصمته الجديدة ،وعىل رأسهم الت َّ
الذين اضط ُّروا لالنتقال إىل مدينة الجديدة ،بعدما أمر سلوقس بنقل سوق بابل إليها ،ومل
متُ ِ
رشقي فرض نفسه
مؤسسها ،فوجودها يف محيط
س املدينة إغريق َّية خالصة كام أراد لها ِّ
ٍّ

عىل تركيبتها السكان َّية[ .[1فإذا فهمنا هذا الجانب ،وعلمنا أ َّن جهود السلوقيني امت َّدت حوايل
قرن ونصف القرن بعد احتالل بابل حتى متكَّن استطاع أنطوخيوس الرابع من أن ينرش فيها
بعض تلك املظاهر امل ُتأغرِقة[ ،[2س ُهل علينا فهم ملاذا مل يتَّخذ اإلغريق بابل عاصمة لهم.

ِ
يكتف سلوقس بعاصمته سلوقية عىل نهر دجلة ،بل أنشأ لنفسه عاصمة جديدة عىل
مل
أطل منها عىل البحر ،وهي مدينة
الضفَّة اليمنى لنهر العايص يف  22أيار سنة  300ق.م َّ
أنطاكية تخليدا ً لذكرى ولده أنطوخيوس[ .[3وقد أصبحت هذه املدينة العاصمة الرسم َّية

للبالد ،واملدينة األوىل من بني مراكز نرش الثقافة الهلين َّية يف الرشق ،كام غدت أعظم مدينة
سياسيَّة يف آسيا كلِّها ،وتف َّوقت يف املكانة عىل مدينة سلوقية دجلة[ ،[4وكانت العاصمة
متوسط ،السيَّام بعدما خرس السلوقيون مقاطعاتهم الرشقيَّة
يف
ِّ
الجديدة ذات موقع جغرا ٍّ
التجاري
وضاقت دولتهم؛ فأصبحوا يف النهاية ملوك سورية فحسب[ .[5وقد أ َّدى النشاط
ُّ
فيها -الذي ازدهر نتيجة وجود مركز الحكم فيها -إىل قيام مرفأ قريب من العاصمة؛ فظهرت
مصب نهر العايص هي سلوقية بييا [.Seleuceia Preria[6
سلوقية أخرى عند
ِّ

يذكر املؤ ِّرخون أن السلوقيني أقاموا عددا ً كبيا ً من املدن واملستوطنات (حوايل
الخمسني) ،وأ َّن جميعها حملت أسامء مقدونية ،فإنهم يبدون كام لو كانوا يرغبون يف إقامة
[ -[1أبو اليرس فرح :املرجع السابق ،ص.197-196

[ -[2أندرية إميار ،وجانني أوبوايه :املرجع السابق ،ص.474
[ -[3أسد رستم :املرجع السابق ،ص71

[ -[4فيليب حتي :املرجع السابق ،ص.276

[ -[5أندرية إميار ،وجانني أوبوايه :املرجع السابق ،ص.473
[ -[6أسد رستم :املرجع السابق ،ص71
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مقدونية جديدة يف الرشق ،وهو هدف يصعب تحقيقه إذا ما أخذنا يف االعتبار أ َّن أعداد
اليونانيني واملقدونيني الذين وفدوا إىل الدولة السلوقية كانت قليلة إذا ما قورنت بعدد

السكان املحليني ،لذا فإنه من الصعب أن يؤدي استقرار اليونانيني إىل صبغ الدولة السلوق َّية
ظل وجود شعوب ذات حضارات عريقة،
بالصبغة اليونان َّية يف فرتة وجيزة ،وخصوصاً يف ِّ
مثل الفرس والبابليني والفينيقيني ،ومن ث َّم وقع عىل عاتق املدن الجديدة مسؤوليَّة جسيمة،

تتمثَّل يف قدرتها عىل أن تكون مراكز جذب لليونانيني واملقدونيني ،واملحافظة عليهم من
الرشقي .ولهذا الغرض حرص امللوك عىل أن تبدو هذه املدن يف
الذوبان يف محيطهم
ِّ
ترصعها النوافي والتامثيل الجميلة[.[1
أبهى صورة ،فجعلوا منها الحدائق الغ َّناء التي ِّ

ين؛ وهو مربَّعات
ال ب َّد من اإلشارة إىل أ َّن كل املدن الجديدة بُنيت عىل الطراز اليونا ِّ
كل طريق ببوابة
طريف طريقني متقاطعني يف الساحة العا َّمة ،ينتهي ُّ
هندسيَّة تتموضع عىل
َْ

ين إلنشاء املدن
تفتح إىل خارج األسوار ،وهذا املخطَّط يتَّفق مع املخطَّط
الهنديس اليونا ِّ
ِّ
منذ القرن الخامس قبل امليالد ،وكان اليونانيون حريصني عىل تطبيق هذا التصميم يف
املدن التي بنوها يف الرشق بغية نرش صبغتهم يف هذه الديار ،وإشعار املستوطنني أنَّهم
يحيون يف مدنهم وبالدهم؛ فت َّم استخدام ذلك املخطَّط ،وأقيمت األبنية العا َّمة ،وحتى لو
ّْ
األقل،
مل تكن تلك املدينة جديدة بالكامل ،إالَّ أنَّها كانت تخضع لبعض التجديد عىل
فليس من مدينة يونان َّية ال تض ُّم يف وسطها مرسحاً وملعباً ومعبدا ً وساحة عا َّمة (أجورا)
وقصورا ً ومتاحف وحاممات ومكتبات وحدائق وأسواقاً تجاريَّة ،وليس من مواطنني أصليني
السيايس لدويالت
فضال عن ذلك ،احتُفظ يف هذه املدن بالشكل
ً
من دون بيوت وأرض[.[2
ِّ

أسايس يف املجتمع ،وهذا ما
املدن اليونانيَّة مع االهتامم الكبي بشخصيَّة املواطن كجزء
ٍّ
م َّيز املستعمرات الحديثة عن املدن القدمية التي حاول اليونان صبغها بالطابع
الهيليني[.[3
ّْ

ين لألرياف يف الرشق القديم ،والذي كان
واآلن ،نتوقف قليالً ،عند االستعامر املقدو ِّ
يجب أن يؤ ِّمن للملوك السلوقيني الق َّوة الرئيس َّية لجيوشهم وهي الكتائب[ ،[4ويف سبيل
[ -[1خليل سارة :تاريخ الوطن العريب القديم ،ص.125

[ -[2أندرية إميار ،وجانني أوبوايه :املرجع السابق ،ص.472
[ -[3فيليب حتي :املرجع السابق ،ص.277
[ -[4بيكرمان ،املرجع السابق ،ص.71
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إحكام سيطرة هؤالء امللوك عىل هذه األرياف أنشأوا ما يس َّمى باملراكز كنوع من االستعامر
يل للتَّوفيق بني السكان واملوارد الداخل َّية[ ،[1وال س َّيام املوارد البرشيَّة؛ فبام أ َّن
الداخ ِّ

العسكري ،فقد
أسسها السلوقيون بقيت خارج نظام التجنيد
ِّ
املدينة اليونان َّية  polisالتي َّ
أتت املستوطنات الزراع َّية املقدون َّية لتعبئة الجيش ،ورغم طابع هذه املستعمرات الزراع َّية
السلمي (حيث توزَّعت يف السهول الخصبة كسهل تياتيا وهيكانيس ،ال يف األماكن
ِّ
والحساسة ،ورمبا مل يكن سكَّانها جنودا ً ق ّْ
الحصينة
ط) إالَّ أنَّها بقيت املصدر األه َّم لرفد
َّ
الجيوش السلوق َّية بالجنود املقدونيني؛ حيث ت ُح ِّدثنا املصادر التاريخ َّية عن حوايل عرش

مستوطنات زراع َّية مقدون َّية (يف ليديا وفريجيا) يف آسيا الصغرى ،وتح ِّدثنا أنَّه يف سنة 221
ق.م كان الجيش املتج ِّمع يف أفامية يض ُّم وحده نحو ستة آالف مقاتل من منطقة (كييستي)
الواقعة ما بني عامن والفرات ،وكان قد أطلق عىل هذه املنطقة اسم إحدى مدن مقدونيا،

وكان سكَّانها يفخرون مبقدون َّيتهم ،ورمبا كانوا يعودون ملزاولة أعاملهم الزراع َّية مبج َّرد
انتهاء الحروب[.[2
مل يكن السلوقيون أ َّول من اعتمد عىل نظام املراكز ،فقد سبقهم إليه الفرس عندما أنشأوا

يف غرب آسيا الصغرى مراكز أسكنوا فيها عنارص فارسيَّة ،ورغم أ َّن داللة هذا املصطلح
(املركز) غامضة نوعاً ما؛ وترتاوح ما بني املستوطنة العسكريَّة والقرية الصغية التي تسكنها
جب عىل أفرادها أداء الخدمة اإللزام َّية ،رغم غموض
مجموعة من العائالت التي يتو َّ
املصطلح إالَّ أ َّن سكان تلك املستوطنات الزراع َّية ك َّونوا مجتمعاً
مرتاصاً[ ،[3واتِّحادات
َّ
عسكريْ ،وكان يقف
أي طابع
ّ
إقليميَّة تصدر قرارات تكريم املواطنني من دون أن يكون لها ُّ

عىل رأس االت ِّحاد شخص يس َّمى سرتاتيج؛ ومل تكن تلك الرتبة تعني يف ذلك الوقت منصباً
عسكريَّاً بالضورة[.[4
عموماً ،يبدو أ َّن بعض القرى الوطن َّية قد تط َّورت حتى أصبحت مستوطنات زراع َّية؛ بعدما

[ -[1أندرية إميار ،وجانني أوبوايه :املرجع السابق ،ص.478
[ -[2بيكرمان ،املرجع السابق ،ص.72

[ -[3أندرية إميار ،وجانني أوبوايه :املرجع السابق ،ص.478
[ -[4بيكرمان ،املرجع السابق ،ص.73
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رس لنا
سكنها مقدونيون وإغريق ،ثم تط َّورت م َّرة أخرى فأصبحت مدناً يونانيَّة[ ،[1وهذا ما يف ِّ
ظاهرة تط ُّور بعض القرى الوطن َّية إىل مدن يونان َّية استم َّرت حتى أيام األمرباطوريَّة الرومان َّية،

وظلَّت تلك املدن الزراع َّية اليونان َّية تفخر برسم خوذة رفاق اإلسكندر عىل نقودها.

ويرى املؤ ِّرخون أ َّن الهدف من إنشاء تلك املراكز أو املستعمرات الزرا َّعية مل يكن
عسكريَّاً تسهيل مه َّمة تعبئة الجيش فحسب ،بل كان أيضاً هدفاً اقتصاديَّاً ،حيث كان يسعى
الستثامر األرايض الخصبة .كام كان هدفاً دميغرافيَّاً وهو توطني الجنود الذين كان يخىش
هجرتهم ،وأمنيَّاً يُراد منه الحفاظ عىل أمن الحدود واملناطق املضطربة [.[2

وحتى تكتمل الصورة لدينا ،ال ب َّد من التوقُّف مليَّاً عند املستوطنات العسكريَّة؛ وهي

ين ،أ َّما سكَّانها فيأيت عىل رأسهم
أقدم من السلوقيني وتعود إىل عهد اإلسكندر املقدو ِّ
النظامي للدولة ،وكانوا ينحدرون من
جنود الحامية الذين كانوا يشكِّلون وحدة من الجيش
ِّ
املقدونيني الذين استوطنوا املستعمرة يف البداية ومعهم عائالتهم ،وما لبث أن انض َّمت

إليهم أعداد متزايدة من اليونان والسكَّان الوطنيني والعبيد[ .[3ومل تأخذ املستوطنات
العسكريَّة التي أنشأها اإلسكندر طابع املدن اإلغريق َّية - Polisكان عليها االنتظار حتى عهد
السلوقيني -بل أخذت شكالً جديدا ً مل يكن معروفاً من قبل؛ قُصد به إسكان مجموعة من

الجاليات يكون فيها اإلغريق هم العنرص األه ُّم ،وكانوا رعايا خاضعني للوايل الذي يعيِّنه
امللك.

لقد كان اإلغريق الذين أُس ِكنوا يف املستعمرات العسكريَّة يرفضون أن يُع ُّدوا نظامها
الهيليني
منطوياً عىل يشء من الهلين َّية ،وكام أسلفنا ،مل تنل هذه املستعمرات ذلك الطابع
ِّ
املعروف لدولة املدينة اإلغريقية إال فيام بعد ،حيث حصلت يف عرص السلوقيني عىل
محصنة وكلَّام
نوع من الحكم الذايت الذي كان يديره املوظَّفون القامئون عليها ،وأصبحت
َّ
زادت رقعتها ات ِّساعاً زاد اقرتابها شيئاً فشيئاً من دولة املدينة اإلغريقيَّة  Polisوصورتها،
كام أ َّن كثيا ً منها حقَّقت يف آخر األمر أمنيتها وأصبحت مدناً كاملة االت ِّساع ،طبعاً كان
[ -[1مفيد رائف العابد :إنشاء املدن ،ص.39

[ -[2أندرية إميار ،وجانني أوبوايه :املرجع السابق ،ص.478
[ -[3خليل سارة :تاريخ الوطن العريب القديم ،ص.140
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ين من جانبه،
ذلك يتطلَّب موافقة امللك ،ورمبا تطلَّب ذلك أيضاً تعديل وضعها القانو ِّ
العسكري بعدما أخذ طابع املدينة كان يحتفظ بإقطاعات األرض Kleroi
بيد أ َّن املستق َّر
َّ

أي إقطاعات للجنود يف دولة املدينة اليونان َّية التي
َّ
املخصصة للجنود ،بينام مل يكن هناك ُّ
تؤسس مبارشة كمدينة ،بحكم أ َّن دولة املدينة هي التي متلك أراضيها ،مبعنى ٍّ
أدق إ َّن
ِّ

املواطنني يف هذه الدولة التي كانت يف األصل مستعمرة عسكريَّة ميكن استدعاؤهم إىل
الخدمة العسكريَّة كلَّام دعت الحاجة (نظام املقطعني) ،يف حني مل يكن ممكناً استدعاء
نظائرهم يف دولة املدينة التي بدأت كاملة التكوين[.[1

إ َّن دولة املدينة اليونان َّية -قدمية أم حديثة -كانت املالكة املطلقة ألرضها ،يف حني
أ َّن املستوطنات العسكريَّة مل تكن كذلك؛ فقد ُم ِنح سكَّان دورا أوروبوس مساحات من

ُصص للمستعمرة منذ إنشائها ،وهو اإلقليم الذي ت َّم استقطاعه
األرض يف اإلقليم الذي خ ِّ
املرعي
ني قانون الوراثة
من القرى املحيطة بعد مصادرة أرايض السكَّان األصليني[ ،[2بينام يب ِّ
ُّ
رصف بنصيبه عىل الدوام ،وكان
يف هذه املستعمرة أ َّن صاحب اإلقطاع وإن كان ُّ
يحق له الت ُّ

رصف به كيفام يشاء ،إالَّ أ َّن امللك كان يف النهاية هو املالك
يحق له أن يبيع ذاك
َّ
ُّ
الحق أو يت َّ
بحق االستيالء عىل
يئ ،وذلك ألنَّه كان يف حال وفاة أحد األفراد من دون وصيَّة يحتفظ ِّ
النها َّ
األمالك عند عدم وجود ورثة ،ويع ُّد مبدأ امتالك األرض والحكم الذايتُّ والخدمة العسكريَّة
ِ
وسعة الرقعة من العالمات الفارقة بني دولة املدينة واملستوطنة العسكريَّة[.[3

هل نجح السلوقيون يف سياسة تغريب األرض؟ لقد استم َّرت األرس العريقة الفينيق َّية
الخاصة بها والتي
يف حكم مدنها كام كان األمر سابقاً ،وقامت هذه املدن بضب نقودها
َّ
كانت تحمل شعارات فينيقيَّة ،كام كانت خارج نظام اإلتاوة العسكريَّة ،لكنها كانت تق ِّدم
الخاصة بها[ .[4عموماً،
وحدات داعمة عندما تندلع الحرب ،وكانت لها ق َّواتها املسلَّحة
َّ

مخية منذ عرص ما قبل اإلسكندر يف استقبال املؤث ِّرات
لقد بقيت املدن الفينيق َّية العريقة
َّ
[ -[1وليم تارن :املرجع السابق ،ص.159

[ -[2خليل سارة :تاريخ الوطن العريب القديم ،ص.140
[ -[3وليم تارن :املرجع السابق ،ص.160
[ -[4بيكرمان ،املرجع السابق ،ص.122
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اإلغريقيَّة أو رفضها[ .[1ومثلام فشلت السياسة الهلينيَّة يف تبديل هويَّة املدن الفينيقيَّة العريقة
فشلت كذلك يف وسط اململكة ورشقها ،ففي مدينة أوروك عىل سبيل املثال ،ورغم ضخامة

أي
عدد السكان اليونان فيها ،كان يحكمها موظَّفوها العموميون من الوطنيني ،ومل تكتسب َّ
شكل من أشكال أو مالمح الصبغة اليونان َّية[ .[2يف الواقع إ َّن الرشق أعرق من أن تُشطَب

هويَّته حفنة من املهاجرين ،أو أن تب ِّدل له ثقافته تبديالً كليَّاً ،فأعداد املهاجرين اليونان،

سواء كرثت أم قلَّت ،مل تكن منهم أعداد كافية مله َّمة عىل هذا الشأن ،يف مملكة عىل هذا

االت ِّساع ،يف منطقة عىل هذا الجانب من العراقة .ناهيك باملشكالت التي كان يعاين منها
املستوطنون اإلغريق؛ فقد نفروا من االبتعاد عن البحر ،كام أ َّن طبيعة الحضارات املحلِّ َّية

العريقة وميزاتها الخاصة -التي مل يسبق لإلغريق أن واجهوها من قبل -زادت من شعورهم

الغربة واالبتعاد عن بالدهم[.[3

لو تأ َّملنا املدى الواسع الذي بلغه االستيطان الذي قام به السلوقيون يف غرب آسيا ،يتعذَّر

علينا أن نصدق أنه فشل ،ولكن الواقع يقول إنَّه قد فشل فعالً ،فلم يصادف إالَّ نجاحاً جزئيَّاً
يف أجزاء من آسيا الصغرى وسوريا ،مع احرتامنا الكامل لوجهة النظر التي تفضَّ ل بها بعض

املختصون يف التاريخ
الهلنستي؛ بأ َّن الزواج املختلط كان عالمة النجاح الفارقة لالستيطان
ّْ
ُّ
ين وسياسة أَ ْغ َرقة الرشق؛ حيث جعل الزواج املختلط من اإلغريق رشقيني يجري يف
اليونا ِّ

عروقهم دم مشرتك .وإننا نر ُّد عىل ما تفضَّ لوا به أ َّن شيئاً من ذلك مل يحدث؛ فرغم أ َّن اليونان

األجنبي ويظلُّون مع ذلك إغريقيني،
الدم
كانوا يستطيعون أن يستوعبوا القدر الكبي من ِ
ِّ

كل من ميليتوس وبرقة ،أو يصبحون ُهجناء مثل مثيستوكليس وكيمون ،ولكن
وتشهد بذلك ٌّ

األمر كان مختلفاً كل َّياً مع اإلغريق يف غرب آسيا ،حيث ظلُّوا حتى قرابة الحقبة املسيح َّية
يبذلون أقىص جهد للمحافظة عىل نقاء دمائهم .وقد ك َّون الهجناء املولودون يف شامل
الجزيرة السوريَّة حوايل سنة  50ق.م طائفة منعزلة ُع َّدت أقرب إىل اآلسيويني منها إىل
خاص ينطوي عىل االزدراء والتحقي ،وكان هناك حتى يف
اإلغريق ،كام أطلق عليهم اسم
ٌّ
[ -[1أندرية إميار ،وجانني أوبوايه :املرجع السابق ،ص.473
[ -[2وليم تارن :املرجع السابق ،ص.163

[ -[3أندرية إميار ،وجانني أوبوايه :املرجع السابق ،ص.474
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مدينة دورا أوروبوس مراقبون للسالالت واألنساب من وظائفهم املحافظة عىل نقاء دماء
األرس اإلغريق َّية[.[1

بينام كانت األسامء الجديدة للمدن القدمية يف سورية غي معرتف بها إالَّ من قبل سكَّانها
الجدد من اإلغريق ،أو من تثقَّف بثقافتهم من الطبقات العليا من املتأغرقني ،أ َّما عا َّمة

الرشقيني فكانوا يستخدمون االسم القديم بإرصار عنيف[ ،[2وإن أكرث هذه املدن الرشق َّية

وصبِغت كذلك باملظاهر
العريقة التي استعمرت وبدلت أسامءها األصليَّة بأسامء يونانيَّةُ ،

الرشقي وأسامءها القدمية التي ت ُعرف
السطحيَّة للثقافة اليونانيَّة ،رسعان ما استعادت طابعها
َّ
بها اليوم ،فمدينة بيويا  Beroeaعادت إىل اسمها األصيل وهو مدينة حلب ،وخاكليس
 Chalcisيف لبنان هي عنجر اليوم (اختصار عني جر) واليوثيوبوليس  Eleutheropolisهي

بيت جربين (بني غزة والقدس) ،وشكيم (نابلس) التي أعاد بناءها األمرباطور تيطس وس ِّميت
ينابوليس (املدينة الجديدة) هي نابلس ،وكذلك فإ َّن أكرث املقاطعات والجبال واألنهار التي
ات َّخذت أسامء يونان َّية ت ُعرف اليوم بأسامئها الرشق َّية ،واالستثناء الوحيد هو مدينة طرابلس يف
لبنان ،والتي ال تزال تحتفظ بتسميتها اليونان َّية[ ،[3بعد تعريب كلمة «تريبوليس» التي تعني
املدن الثالث؛ حيث نشأت املدينة بعد اتحاد ثالثة مدن يف العرص الفينيقي.


   ¤Ä  ُّ  Ä Ä :

كانت ثقافة الدولة السلوق َّية ثقافة يونان َّية بحتة ،حيث كان باستطاعة اإلغريق الذين
سكنوا املدن واملستعمرات اليونان َّية يف الرشق ،أن يؤلِّفوا جامعات منتظمة بصفة مواطنني
الخاص الذي يح ِّدد لهم حقوقهم وواجباتهم ،وسكان مدن
ملدن يونانيَّة تتمتع بدستورها
ِّ
تتوفَّر لهم املعابد واملالعب الرياض َّية الضوريَّة لإلبقاء عىل صبغة يونان َّية يستطيعون من
بكل حريَّة إىل أبنائهم .وقد وفَّر لهم متلُّك قطعة
خاللها نقل ثقافاتهم وعاداتهم وتقاليدهم ِّ
أرض يسارا ً ،فكانوا بالتايل برجوازيني يكادون يتساوون من حيث املستوى املعايش مع
الطبقة الربجوازيَّة يف بالد اليونان القاريَّة ،وبالتايل كثيا ً ما كانوا يتشبَّهون بتلك الطبقة ،ال
[ -[1وليم تارن :املرجع السابق ،ص.173 ،172
[ -[2مفيد رائف العابد :إنشاء املدن ،ص.44
[ -[3فيليب حتي :املرجع السابق ،ص.278
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بل تف َّوقت مدنهم عىل املدن اليونانيَّة القدمية مبظاهر الثقافة املا ِّدية من حيث فخامة البناء،
وتنظيم املدن ،وكرثة األعياد واالحتفاالت ،وبشهرة مدارسها وشعرائها وفنانيها[.[1

خاصة
لقد كان من الطبيعي أن تحصل اللُّغة اإلغريق َّية يف الدولة السلوق َّية عىل مكانة
َّ

حلت ،حيث انترشت
القرتانها بالشعب املنترص عسكريَّاً ،حتى أنَّها كانت لساناً قاهرا ً حيثام َّ

يف أوساط املثقَّفني واملتعلِّمني وعل َّية القوم من الرشقيني انتشارا ً رسيعاً بعدما جعلها
السلوقيون لغة البالد الرسميَّة[ ،[2كام عمل السلوقيون عىل اجتذاب الرشقيني وتشجيعهم

عىل تعلُّم لغتهم ،واقتباس عاداتهم ،والتثقُّف بثقافتهم وسيلة لضامن والئهم[ ،[3وبالفعل

أقبل عدد كبي من الرشقيني عىل تعلُّم اللُّغة الجديدة ،بعدما أصبحت اللُّغة الرسميَّة للدولة،
ولغة الثقافة واألدب والتجارة والدين ،كام وجدوا فيها فرصة سانحة ملن أراد منهم أن يشغل

مركزا ً حكوميَّاً أو من أراد أن يتابع تحصيله العلمي[ ،[4وصار يستخدمها عدد عظيم جدا ً

من اآلسيويني ،وأمىس بعضهم يكتبون بها ،ومن املحتمل أنها أصبحت لغة التخاطب
كل مكان ماخال إقليم بابل ،بل إنه حدث حتى يف
جار يف ِّ
الشائعة والواسعة االنتشار بني الت َّ

رسبت
بابل نفسها أ َّن بعض الكهنة يف القرن األول ق.م كتب تكريساً باألحرف اليونان َّية ،وت َّ

ألفاظها إىل اللُّغة اآلراميَّة ،وترجمت إليها شواهد القبوط النبطيَّة ،ومتكنت من طرد األلسنة
كل من ليديا وغرب وفرجيا[.[5
األهل َّية يف ٍّ

بدأت اللُّغة اليونان َّية منذ ذلك الحني تنافس اللُّغة اآلرام َّية -لغة التجارة العامل َّية يف
ذلك الوقت -يف معظم األقاليم ما عدا بابل ،ووثيقة أفرومان أكرب دليل عىل شيوعها بني

الرشقيني ،وقد س َّهلت املدن واملستعمرات اليونان َّية الجديدة هذا األمر أمام هؤالء الرشقيني؛

صبِغت بالصبغة الهلينيَّة ،الذين يبدو أنهم
من سكَّان تلك املدن الجديدة والقدمية التي ُ

قد «تأغرقوا» لغويَّاً باالختالط القائم يوم َّياً مع اإلغريق يف الساحات واألسواق واملسارح
[ -[1أندرية إميار ،وجانني أوبوايه :املرجع السابق ،ص.475
[ -[2مفيد رائف العابد :إنشاء املدن ،ص.120

[ -[3أندرية إميار ،وجانني أوبوايه :املرجع السابق ،ص.475
[ -[4مفيد رائف العابد :إنشاء املدن ،ص.121-120
[ -[5وليم تارن :املرجع السابق ،ص.172
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وساحات األلعاب واملجالس العا َّمة[ .[1أ َّما الق َّوة الثانية التي كان يضغط بها السلوقيون
يشق طريقه؛
عىل املجتمع
ين كان ُّ
الرشقي بعد اللُّغة اليونان َّية ،هي «القانون» .فالقانون اليونا ُّ
ِّ
جح تلك السياسة التي كانت يف األصل تهدف إىل تطبيقه عىل الجاليات
يساعده يف ما ير ِّ
سوري اضطُ َّرت روما ألن تحرتمه يفين
ٌّ
األجنب َّية يف املدن اليونان َّية ،وهكذا نا قانون يونا ٌّ

ما بعد[.[2

إذا ً ،مل يكتف اليونان مبحاولة تغريب األرض ،بل سعوا لتغريب الثقافة واإلنسان؛

وكانت الطبقات العليا هي األكرث استجابة لهذه املؤث ِّرات؛ فقد كان الوجهاء املحليُّون م َّمن
اعتنقوا الثقافة الهلين َّية ،ينظرون إىل حياة املواطَنة عىل أنَّها رمز لرتقيتهم ،حتى أنَّهم طالبوا
امللوك السلوقيني مبنح الجامعات السكَّان َّية املحلِّ َّية التي كانوا يعيشون فيها وضع املدينة

اإلغريقيَّة ،ومل تكن تلك حالة فينيقيا فحسب بل انترشت أيضاً يف سورية الداخليَّة ويف بعض
املدن اآلراميَّة القدمية مثل دمشق وحامه[ .[3ومن املحتمل أن تكون علِّيَّة القوم واملثقفون

املحليون قد قرأوا الكتب نفسها وأعجبوا باملرسح َّيات التي كانت ت ُع َرض يف مدنهم نتيجة
تلقِّيهم يف صغرهم تدريباً مشابهاً للتدريب الذي كان ميارسه اإلغريق يف مدارسهم العا َّمة،

كل من هوميوس
كام أ َّن من املحتمل أن تكون قد انترشت يف تلك األيام مرسحيَّات ٍّ
وأفالطون وسوفوكليس[.[4

وباإلضافة إىل املدن واملستق َّرات املحليَّة التي ب َّدلت أسامءها القدمية بأسامء يونانيَّة
اآلسيوي الذي تح َّول إغريق َّياً -إذا جاز لنا هذا
جديدة ،ظهر ما يس َّمى «اليوناين بالثقافة» ،وهو
ُّ
اإلغريقي ،وتط َّبع بالثقافة والعادات اإلغريق َّية،
التعبي -فاتخذ اسامً إغريق َّياً ،وتعلَّم اللسان
َّ
الزي اإلغريقي[ .[5ونجد أ َّن كثيا ً من األشخاص قد تب َّدلت أسامؤهم أيضاً مع تب ُّدل
وارتدى َّ

ألسنتهم ،ويف مق ِّدمتهم أبناء الطبقات العليا من الوطنيني التي كانت أوىل الطبقات تأث ُرا ً
بالثَّقافة الجديدة؛ بحكم اتِّصالهم وتواصلهم بها يف إطار دولة املدينة اليونان َّية ،ويبدو أ َّن

[ -[1مفيد رائف العابد :إنشاء املدن ،ص.121-120
[ -[2وليم تارن :املرجع السابق ،ص.172

[ -[3موريس سارتر :املرجع السابق ،ص.49

[ -[4مفيد رائف العابد :إنشاء املدن ،ص.121
[ -[5وليم تارن :املرجع السابق ،ص.172
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الخاصة للتدهور إن هي مل
ذلك كان عائدا ً إىل خشية هذه الطبقات أن تتع َّرض مصالحها
َّ
تساير التط ُّور الحاصل يف املجتمع الجديد ،والعكس صحيح بالنسبة إىل الطبقات الدنيا
ٍ
متاس مبارش مع القادة
أي
ويف مق ِّدمتها الفالَّحون الذين ابتعدوا بحكم طبيعة عملهم عن ِّ
ألي خطر يف حال عدم املساواة
جدد وأشكال حياتهم ،كام أ َّن مصالحهم مل تكن لتتع َّرض ِّ
ال ُ
بهذا التط ُّور .ويبدو أ َّن ظاهرة تب ِّني األسامء اإلغريقيَّة بعد تب ِّني اللُّغة اليونانيَّة من قبل علِّيَّة

ين؛ حيث
القوم ومثقَّفي املدن أو املستوطنات اليونان َّية قد بدأت منذ أيام اإلسكندر املقدو ِّ
الصيداوي عىل نفسه اسامً إغريق َّياً وهو «هوستارتون»[.[1
أطلق عبد عشتار Abdstart
ُّ

مسامري مؤ َّر ٌّخ بسنة  243ق.م أ َّن أنطوخيوس الثالث قام بتبديل اسم
نص
ويُظهر ٌّ
ٌّ

«أنو-أوباليط» إىل «نيكارخوس» بعدما والَّه عىل مدينة أوروك يف جنوب بالد الرافدين،
وبعد حوايل اثنتني وأربعني سنة أطلق عىل شخص يُدعى «سفالون اليوناين» الذي يُعتقد
أنَّه حفيد «أنو-أوباليط» لقب «زعيم أورك»[ ،[2كام حمل أعدادا ً كبية من الرشقيني أسامء
يونان َّية ومقدون َّية حيث شاعت أسامء مثل اإلسكندر وسلوقس وأنطوخيوس ودميرتيوس
ين،
بني املحلِّيني من أفراد الشعب[ ،[3وقد استلزم االستغراق أيضاً ارتداء الثياب
ِّ
والزي اليونا ِّ
وتعلُّم اللُّغة اليونانيَّة ،والتطبُّع باألخالق والعادات اليونانيَّة[.[4

اإليجي قبل نهاية القرن الثالث قبل امليالد إىل سكَّان صور وصيدا
لقد نظر إغريق العامل
ِّ
وجبيل وبيوت عىل أنَّهم إغريق مثل باقي اإلغريق ،إذ ت َّم قبولهم للمشاركة يف املباريات

الكربى يف إطار الرابطة اإلغريق َّية ،وصار لجميع سكان صور وبيوت الذين نعرف هويَّتهم؛
أسامء إغريق َّية ،ومل يعودوا مي ِّيزون عن اإلغريق األصليني .ومن الواضح أ َّن هذه امله َّمة
ميرسة بالنسبة إىل الفينيقيني املعروفني من قبل لإلغريق منذ زمن طويل ،حيث
كانت َّ
أ ُّدوا دورا ً ال يُستهان به يف امليثولوجيا اإلغريقيَّة ،ف ُعرف سكان صيدا عىل أنَّهم مستوطنو
ومؤسسو طيبة ،وكانت أوروبا الجميلة محبوبة زيوس من صور،
مدينة أرغوس اليونان َّية
ِّ
جار الفينيقيون يرت َّددون إىل املرافئ اإلغريق َّية
ومنذ القرن الرابع قبل امليالد ،وبينام كان الت َّ
[ -[1مفيد رائف العابد :إنشاء املدن ،ص.46

[ -[2أندرية إميار ،وجانني أوبوايه :املرجع السابق ،ص.479
[ -[3مفيد رائف العابد :إنشاء املدن ،ص.46

[ -[4أندرية إميار ،وجانني أوبوايه :املرجع السابق ،ص.476
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الفاريس يجوبون
وخصوصاً بييا ،كان آالف من املرتزقة اإلغريق العاملني يف خدمة امللك
ِّ
الفينيقي من فراغ وإنَّ ا اعتمد
السوري .إذا ً ،مل ينترش التثقيف باليونان َّية يف الساحل
الشاطئ
َّ
ِّ

عىل عالقات متجذِّرة ،وكان باألحرى رسيعاً ،فهل كان ذلك يعني تاليش ثقافة الفينيقيني
وأصالتهم؟! يف الواقع ال ب َّد من التمييز بني مدن وأرياف ،وبني ال ُّنخب والطبقات الدنيا
يف املجتمع .فإذا كانت ال ُّنخب «تتأغرق» رسيعاً ،فإ َّن األرياف بقيت بعيدة إىل ح ٍّد ما عن
الثقافة الجديدة ،ففي قرية «أم العواميد» عىل مسافة خمسة عرش كيلومرتا ً من صور نجد

ين يف الطبقات
التسجيالت األثرية مكتوبة كلُّها باللُّغة الفينيق َّية ،وال نجد فيها َّ
أي أثر يونا ٍّ
الشعب َّية التي بقيت الفينيق َّية بالتأكيد هي اللُّغة السائدة بينهم ،ما بقيت التسجيالت الفينيق َّية
سائدة حتى نهاية العرص
الهلنستي[.[1
ّْ

يف الواقع ،مل يكن ذلك التغريب كامالً حتى ضمن الطبقات األكرث تأث ُّرا ً بالثقافة
اليونانيَّة ،فلدينا أمثلة كثية عن أشخاص حملوا اسمني :واحدا ً يونانيَّاً وثانياً رشقيَّاً ،ولدينا
أمثل كثية عن أسامء يونان َّية مركَّبة يدخل فيها اسم أحد اآللهة ،وهذه العادة رشق َّية وليست
رشقي بإل ٍه يوناين [ .[2فقد كانت
يونان َّية ،واألسامء املركَّبة أيضاً رشق َّية مح َّورة بعد متثيل إل ٍه
ٍّ
األسامء يف دوروا أوروبوس خليطاً بني األسامء الرشقيَّة واليونانيَّة مثل ساميسيالبوس

وأصله (شاممش أيب) و(بافاالدادوس) و(زبيداداوس) ،وهي أسامء مركَّبة من اسم «أدد»
يب القديم ،كام ظهرت أسامء أخرى مرتبطة باإلله بعل
إله العواصف والرعد يف الرشق العر ِّ
السوري مثل (ورهاجابيلوس) مبعنى راحة بعل ،ودانيال ،ولرناباس .وكانت أسامء النساء
ِّ
مك َّونة يف الغالب من مقاطع تدخل فيها أسامء الربَّات الرشقيَّات ،وكانت أهم هذه اآللهة
نانا (عشتار) إلهة بابل الشهية[ .[3كام أنَّنا نلمس عدم إخالص النيَّة لالستغراق ،بأن النساء مل
يتأث َّرن كثيا ً بالنزعة اليونان َّية ،وبالتايل استطعن أن يحافظن عىل التقاليد القدمية يف بيوتهن[.[4

ورغم أ َّن املدارس اليونان َّية قد انترشت يف مختلف أرجاء األمرباطوريَّة السلوق َّية ،ومل يقترص
التعليم عىل األوالد الذكور بل امت َّد إىل اإلناث ،حتى أ َّن فكرة التعليم املختلط انترشت يف
[ -[1موريس سارتر :املرجع السابق ،ص.47

[ -[2أندرية إميار ،وجانني أوبوايه :املرجع السابق ،ص.476
[ -[3وليم تارن :املرجع السابق ،ص.173

[ -[4أندرية إميار ،وجانني أوبوايه :املرجع السابق ،ص.476
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تلك األيام[ ،[1إالَّ أ َّن ذلك االختالط اقترص عىل إغريق املدن اليونانيَّة ،ومل يتأث َّر به سكان
املجتمعات املحلِّ َّية التي ترفض االختالط ومتقته.

ومهام كانت الق َّوة التي بلغتها اليونانيَّة كأداة تواصل بني الناس ،فإ َّن نجاحها كان محدودا ً،
ذلك بأ َّن سورية وفرجيا الرشق َّية وليكا وليكاؤنيا احتفظت جميعها بلغاتها األصل َّية يف النواحي

الريف َّية ،وهذا بطبيعة الحال ما فعلته بالد آسيا الداخل َّية ،وبقيت اللُّغة الفينيق َّية هي الشائعة يف
الساحل الفينيقي حتى يف بيلوس (جبيل) وصور عىل ساحل البحر[ .[2كذلك فإ َّن الغالبيَّة
العظمى من الشعب ،وهي طبقة الفالَّحني والعامل ،بقيت مبعزل نسبيَّاً عن هذا التأثي الذي

ساهمت به املدينة اليونان َّية ،فحافظت عىل لغاتها املحل َّية التي ،وإن تقلَّص استعاملها،
مل تندثر متاماً حتى يف بعض املدن ،وبقيت اللُّغة اآلرام َّية هي الرسم َّية يف تدمر والبرتاء

وجميع أقاليم بابل ،كام بقيت الرسيانيَّة اللُّغة الرسميَّة واألدبيَّة بالد الرافدين[ .[3وليس هناك
ما يدعونا إىل االعتقاد أ َّن الرشقيني استعملوا اللُّغة اليونانيَّة يف حياتهم البيتيَّة باستثناء أولئك
الذين نشأوا يف املستعمرات اليونان َّية ،بينام احتفظ الريف بلغته القدمية مثلام احتفظ برتاثه

الخاصة به ،ومل تتأث َّر أكرثيَّة السكَّان بالثقافة واللُّغة اليونان َّيتني أكرث
وثقافته وعاداته وتقاليده
َّ
الفرنيس بالثقافة واللُّغة الفرنسيَّتني[.[4
مام تأث َّر السوريون أيام االستعامر
ِّ
وكام انترشت اللُّغة اإلغريقيَّة يف الرشق ،كذلك انترشت فلسفة سقراط وأفالطون
وأرسطو وتالميذهم ،واختلطت باألفكار الرشقيَّة ،فرسعان ما استوعب الرشق تلك الفلسفات
وأعاد إنتاجها؛ وليس هناك ٌّ
شك يف أ َّن بعض الكتابات من تلك الفرتة وليس كلَّها لكتاب

يونانيني ،وأ َّن كثيا ً من كتَّاب ذلك العرص ُس ُّموا بأسامء يونان َّية ،وكتبوا يف تلك الفرتة ،نذكر
الصيداوي  ،Antipater of Sidonوأصله
منهم عىل سبيل املثال الشاعر السوري أنتيباتر
َّ
من صور ،وعاش يف النصف الثاين من القرن الثاين قبل امليالد .وقد حـُ ِفظت أشعاره يف
األنطولوجيا اليونان َّية مبا يف ذلك تداعيات من الف ِّن واألدب وبعض شواهد القبور .وهناك
أبيقوري آخر اسمه فيلودميس ُ ،Philodemusولد سنة  110ق.م يف جدرة
شاعر وفيلسوف
ٌّ
[ -[1مفيد رائف العابد :إنشاء املدن ،ص.119
[ -[2وليم تارن :املرجع السابق ،ص.172

[ -[3مفيد رائف العابد :إنشاء املدن ،ص.121
[ -[4فيليب حتي :املرجع السابق ،ص.281
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( Gadraاليوم خربة أم قيس يف سهل حوران) ،وهي مستعمرة مقدونيَّة أُ ِّسست بني سكان
الوطنيني عىل مرتفع شاهق يرشف عىل مضيق الهيوماكس ( Hiromaxاليموك) ،والطرف

يب لبحية الجليل (طربية) .وقد أقام فيلودميس يف روما يف عهد شيرشون الذي مدحه
الجنو ِّ
يل[.[1
بحامسة ،وأكرث أشعاره الباقية هي من النوع الخفيف والغز ِّ


َّ
َّ ÅÆ ²
َّ
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  :¢

االجتامعي ،فإنَّ ا
عندما يتح َّدث املؤ ِّرخون عن وحدة الثقافة الهلنست َّية وتجانسها
ِّ
الخاصة طبقة اإلغريق واملقدونيني التي كانت تقطن املدن اليونان َّية يف
يقصدون بتلك
َّ
الرشق .فبعدما اختلط املقدونيون واإلغريق يف مدنهم الجديدة التي أُ ِّسست لهم يف الرشق،

تالشت كثي من الفوارق بينهم ،وأصبحوا يك ِّونون الجنس الجديد املتسيِّد يف البالد؛ حيث
كل دولة من مستوطنني وفدوا من مختلف
كانت تلك الطبقة متثِّل األقل َّية التي تتك َّون يف ِّ
اإلغريقي ،وينحدرون من أصول اجتامع َّية مختلفة ،كان من املمكن تناسيها
أرجاء العامل
ِّ
يف البيئة الجديدة.

لقد كان هؤالء املهاجرون اليونان مثل األميكيني اليوم يحتفظون يف ذاكرتهم من أين
جاؤوا هم وآباؤهم ،لك َّن تلك األصول ال تعني لهم كثيا ً باملقارنة بحقيقة أوطانهم الجديدة
ووضعهم الجديد ،وكان الخالف الطفيف القائم بني مدينة وأخرى وطبقة وأخرى ،مق َّيدا ً

حديدي يف خض ِّم تضامنهم كأقل َّية إغريق َّية يف ذلك الوسط الجديد ،وبرزت أهم َّيتهم
بقيد
ٍّ
الهلنستي عىل تلك األقل َّية اإلغريق َّية املقدون َّية مل ِّدهم برجال
من حقيقة اعتامد ملوك العرص
ِّ
اإلدارة من مستويات رفيعة[.[2

بيد أ َّن معلوماتنا الضئيلة عن األحوال االجتامعيَّة لهؤالء املستوطنني ال تتيح لنا أكرث
من تقسيمهم بحكم ظروف عملهم إىل فئتني :إحداهام عسكريَّة واألخرى مدن َّية ،ويبدو أ َّن
الجانب األكرب من الفئة األوىل توطَّن يف املستعمرات العسكريَّة ،ومعظمه من املقدونيني،
واألقل َّية من اإلغريق ،وأما الفئة األخرى فاستوطنت يف املدن القدمية والحديثة عىل السواء،
[ -[1فيليب حتي :املرجع السابق ،ص.285-284
[ -[2فرانك ولبانك :املرجع السابق ،ص.80-77
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وكان معظم أفرادها من اإلغريق وأقلُّهم من املقدونيني[ .[1مهام يكن من أمر ،فإ َّن واحدة من
تغي العالقة بني األقل َّية الحاكمة والسكَّان األصليني ،وال
أكرب مشاكل املرحلة كانت تحديد ُّ

س َّيام أنَّها أمست تشارك هذه القاعدة السكان َّية بالدها[ ،[2وهذا ما سنسعى إىل تسليط الضوء
عليه.

كان بناء املدن اليونان َّية  Polisيف الرشق هو عمل السلوقيني األ ّول يف سبيل تغريب
الرشقي الذي أقام فيها ،لكن الظَّاهر أنَّهم مل يكتفوا به بل حاولوا التأثي
األرض واإلنسان
ِّ

الوطني أيضاً ،بسياسة معاكسة متاماً .فبحكم
خارج تلك املدن عىل بعض طبقات املجتمع
ِّ
أنَّهم فشلوا يف التغلغل بني الطبقات الشعبية عملوا عىل اضطهادها ،ومع أ َّن هذا املجتمع
كان مؤلَّفاً من طبقات اجتامع َّية متن ِّوعة ومن فئات اجتامع َّية مختلفة ،لك َّنها جميعها اشرتكت

أي شكل من أشكال الدميقراطيَّة ،وقد أخضع هذا
يف الخضوع لنظام
سيايس يخلو من ِّ
ٍّ
النظام جامهي غفية محرومة من اليسار املا ِّدي ،ال بل محرومة حتى من الحريَّات القانونيَّة،

وتخضع لسلطة نخبة محظ َّية متعاونة ،وتلك ال ُّنخب استم َّدت سلطتها من نسبها الذي خ َّولها
إقامة إمارات أرستقراط َّية وراث َّية ،ومل يهت َّم السلوقيون بغي هذه الطبقة االجتامع َّية العليا
الخاصة ،حيث كانت تلك ال ُّنخب أسهل مناالً وأش َّد تأث ُّرا ً
املتعاونة مبا يخدم مصالحهم
َّ
بإغراء ما تستطيع حكومة ملكيَّة أن تغدقه عىل رعاياها املخلصني[.[3

العنرصي،
لقد كانت السياسة االجتامعيَّة للدولة السلوقيَّة قامئة عىل مبدأ الفصل
ِّ
وتهميش الرشقيني وإبعادهم عن املناصب اإلداريَّة والعسكريَّة ،بصفتهم عنرصا ً غي موثوق

رباقة والشعارات الفضفاضة عن نرش الثقافة اليونان َّية بني الرشقيني
بهُّ ،
وكل املظاهر ال َّ
توصل إليها الباحثون يف تاريخ الدولة السلوقيَّة.
واستاملتهم تكشف زيفها بعض األرقام التي َّ
فبعد جيلني مل يكن هناك أكرث من نسبة  % 2,5من الرشقيني يف مراكز السلطة ،وكان غالبيَّة
أفراد هذه القلَّة القليلة من الض َّباط الذين يتولَّون الوحدات املحل َّية ،ومل يكن ذلك راجعاً إىل
عدم الكفاءة ،أو إىل االمتناع عن الخدمة يف املناطق الرشق َّية كام رأى البعض ،ولك َّنه كان
[ -[1مفيد رائف العابد :سورية يف عرص السلوقيني ،ص.281
[ -[2فرانك ولبانك :املرجع السابق ،ص.77

[ -[3أندرية إميار ،وجانني أوبوايه :املرجع السابق ،ص.478
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بسبب حرص اإلغريق واملقدونيني البالغ عىل االستحواذ وحدهم عىل غنائم االنتصارات
يف الحرب[ .[1وبقيت الوظائف العليا يف الدولة السلوق َّية بيد اإلغريق ،حيث تم استبعاد
الرشقيني منها استبعادا ً كامالً ،ومل تظهر أسامؤهم إالَّ كقادة للفرق القوم َّية مع استثناء وحيد
القرطاجي الشهي الذي كان عضوا ً يف مجلس الحرب األعىل يف
يتمثَّل يف هانيبال القائد
ِّ
خاصة وظروف استثنائيَّة[.[2
جيش أنطوخيوس الثالث لك َّنه وض ٌع أ ْملَته اعتبارات
َّ

مل يفكِّر السلوقيون ق ُّ
ط بتحسني أحوال رعاياهم من الرشقيني املحرومني ،أو التخفيف

من الفروق العنرصيَّة أو املا ِّديَّة بني أبناء وأفراد أمرباطوريَّتهم ،بل عىل النقيض من ذلك
ولعل أبرز
سعوا إىل تكريس تلك الفرقة عن طريق متييز اليونان واملقدونيني عىل سواهم[َّ ،[3
العنرصي هو أ َّن الرشقيني الذين أقاموا يف املدن اليونان َّية الجديدة
مثال عىل ذلك الفصل
ِّ

حق املواطَنة فيها[.[4
بني مواطنيها اإلغريق مل يحصلوا عىل ِّ

أسسوها
والواقع أ َّن السلوقيني مل مينحوا السكَّان الرشقيني الذين أقاموا يف املدن التي َّ
حق املواطنة ،لكن الطريقة التي كانت مألوفة النضواء اآلسيويني يف مدينة إغريقيَّة هي نظام
َّ

الجاليات  ،Politeumaوهو املعروف يف آسيا باسم نظام املستوطنني  .Katoikiaوكان
معنى ذلك وجود هيئة منظَّمة تتألَّف من األجانب ،مثال ذلك الجالية السوريَّة يف سلوقية،
وكان للجاليات الرشقيَّة يف املدن اإلغريقيَّة يف غرب آسيا حقوق أدىن من حقوق املواطَنة،
الخاصة ،ولها هيئتها من املوظفني العموميني ،أو من هم يف مرتبتهم ،ولكنهم
ولها منظَّمتها
َّ
مل يكونوا جزءا ً من كيان املدينة؛ حيث كان اإلغريق وحدهم املواطنني ،كام أ َّن املوظفني
العموميني من اإلغريق كانوا يتولَّون شؤون جميع السكَّان يف ما يتعلَّق بأمور مثل األغذية أو
حة العا َّمة[ .[5وباستثناء بعض األلواح التي ك ُِشف عنها يف أوروك ،والتي تعود إىل القرن
الص َّ

األول قبل امليالد ،وتشي مبا فيها من أسامء إغريقيَّة وبابليَّة ،إىل حدوث امتزاج أو تزاوج
بني اإلغريق والسكَّان الوطنيني ،فإنَّه ليس يف مصادرنا ما يثبت انتشار ظاهرة التزاوج يف فرتة

[ -[1فرانك ولبانك :املرجع السابق ،ص.79

[ -[2أبو اليرس فرح :املرجع السابق ،ص.188

[ -[3أندرية إميار ،وجانني أوبوايه :املرجع السابق ،ص.478
[ -[4أبو اليرس فرح :املرجع السابق ،ص.189
[ -[5وليم تارن :املرجع السابق ،ص.169

الهلنستي 93
اليوناني في غرب آسيا خالل العصر
االستعمار
ُّ
ُّ

جح أ َّن مصادرنا تص ِّور واقع الحال يف هذه املسألة ،خصوصاً
باكرة من العرص
السلوقي ،ونر ِّ
ِّ
بعد اعرتافنا بتأثي النزاعات القوم َّية يف هذا املجال[.[1

إىل ذلك ،مل يضع امللوك السلوقيون نصب أعيُنهم تحرير العبيد من أجل استاملتهم
العتناق مظاهر الثقافة اليونان َّية ،بيد أنَّه كان من السهل عىل امللوك السلوقيني أن يبقوا عىل

األنظمة االجتامع َّية القامئة ،ويحرصوا عىل احتالل ال ُّنخبة احتالالً أدب َّياً ،فإ َّن فكرة إحداث
انقالب شامل أو مج َّرد إصالحات اجتامعيَّة مل تراود ق ُّ
ط ملوك السلوقيني ،ولو راودتهم

لكان من الواجب أن يكون مصيها اإلهامل ألن األنظمة اإلدارية كانت أوهى بسبب بدائيتها
يك الحاكم
من أن تقوم مقام األنظمة االجتامع َّية التي يجب القضاء عليها ،وأل َّن النظام املل َّ
بأي خطوة داخل َّية
يف البالد كان مه َّددا ً دامئاً بأعداء خارجيني ،وبالتايل كان عاجزا ً عن القيام ِّ

التقليدي وفَّر عليهم خطر مواجهة ثورات
االجتامعي
مه َّمة ،كام أ َّن الحفاظ عىل النظام
ِّ
ِّ
اجتامعيَّة عارمة؛ وكان تواطؤ ال ُّنخب يف الطبقات العليا مع السلطة امللكيَّة الحاكمة قد وفَّر

السالمة لهؤالء وأولئك[.[2


ِّ
 · ¤Ä  :

حظ يف حياة تلك الفرتة الدينيَّة هو عامل االت ِّصال بني الديانات الرشقيَّة
َّ
لعل أه َّم ما يُال َ
والغرب َّية ،وقد أوجب هذا العامل إيجاد تعادل ما بني اآللهة الرشق َّية واآللهة اليونان َّية،
رسبت عبادة
فصار بعل يدعى زيوس ،وأطلق الصوريون اسم ِهرقل عىل ملقارات[ ،[3كام ت َّ
ِهرقل إىل مدينة دمشق مبارشة بعد احتاللها من قبل اإلسكندر ،وصارت ت ُقام فيها أعياد
اإليجرسيس؛ أي طقوس استيقاظ البطل هرقل من النوم ،وهي من الطقوس الشائعة يف
الديانة اليونان َّية القدمية[ .[4أما يف ضاحية دفنة التي تبعد عن العاصمة أنطاكية  4كلم ،فقد
انقلبت الحوريَّة التي تحمل االسم ذاته ،والتي تعقَّبها اإلله أبولون إىل شجرة غار بعدما أرسه
يل حدث يف تساليا ،لكن رسعان ما انتقل إىل دفنة
جاملها .هذا املشهد
ُّ
األسطوري األص ُّ
[ -[1مفيد رائف العابد :سورية يف عرص السلوقيني ،ص.283
[ -[2أندرية إميار ،وجانني أوبوايه :املرجع السابق ،ص.480
[ -[3مفيد رائف العابد :إنشاء املدن ،ص.117

[ -[4سليم عادل عبد الحق :روما والرشق القديم ،دمشق 1959م ،ص.244
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كل أطراف سورية والعراق إىل معبد أبولون الواقع وسط غابة من
جاج اليونان من ِّ
ح َّ
فتدفَّق ال ُ
شجر الغار حيث تكرث املياه ،وقد أُ ِ
عطي حق التجاء الناس إليه وأصبح مركزا ً للخالعة[.[1

لقد حاول اليونان تغريب األديان الرشقية بإطالق أسامء يونانيَّة عىل اآللهة الرشقيَّة ،إالَّ أ َّن
متس الجوهر[ .[2أجل إ َّن اآللهة الرشق َّية قد تأخذ أسامء
ذلك مل يعنِ أكرث من قرشة رقيقة مل َّ

مبا طغت
إغريق َّية ،لكن األمر ال يتجاوز ذلك الح َّد بكثي ،ذلك أنَّها كانت هي األقوى[ ،[3فر َّ
الديني فقد حدث العكس
املؤث ِّرات الهلينيَّة عىل الرشق يف جوانب عديدة ،أ َّما يف املجال
ِّ
متاماً ،حيث أحدثت الديانة الرشقيَّة تأثيا ً متميِّزا ً يف الديانة اليونانيَّة ،وكان اإلسكندر أول
الشخص َّيات اليونان َّية انبهارا ً بال ِّدين
الرشقي[[4؛ ال بل إ َّن ذلك التأثي قد سبق عرص اإلسكندر
ّْ

بكثي؛ حيث ُعبِد اإلله آمون املرصي يف بالد اليونان ،وشاهدنا عىل ذلك أنَّه خالل الحرب
بني أثينا وإسبارطة ذهب األثينيون إىل كهنة آمون يف مرص ليسألوهم عن سبب خسائرهم
املستم َّرة[ .[5أ َّما اإلسكندر الذي ا َّدعى أنَّه ابن اإلله آمون ،فقد أمر بإعادة بناء معبد إيساكیال

 ،Esagilaوبناء برج بابل الشهي ،وكلَّف عرشة آالف عامل بنقل ال ُّرخام والحجارة الالَّزمة

جح أن يكون تل الحمية  Hugel Ahmarمن
للقيام بذلك العمل طوال شهرين كاملني ،وير َّ
بقايا األنقاض التي رفعت بأمر اإلسكندر من حول برج بابل تهيئة إلعادة بنائه[ .[6كام قام
سلوقس األول ببناء عدد من املعابد البابليَّة يف بابل ،وتابع ابنه أنطوخيوس األول مرشوع
بناء معبد إيساكیال[.[7

بدأ تأث ُّر الديانة اليونان َّية بنظيتها الرشق َّية بصورة أكرب من خالل األساطي والطقوس
والشعائر الدين َّية حيث تب َّنى امللوك السلوقيون العادات الدين َّية الرشق َّية بأشكال هلين َّية
كـأقربائهم البطاملة ،وكان سلوقس أكرث من أظهر احرتامه لآللهة املحليَّة ،فحينام أراد أن
يبحث عن موقع إلقامة عاصمته عىل الساحل سلوقية بييا ق َّدم ذبيحة لإلله زيوس املقيم
[ -[1فيليب حتي :املرجع السابق ،ص.279

[ -[2مفيد رائف العابد :إنشاء املدن ،ص.118
[ -[3وليم تارن :املرجع السابق ،ص.359

[ -[4مفيد رائف العابد :إنشاء املدن ،ص.116

[ -[5لطفي عبد الوهاب يحيى :املرجع السابق ،ص.11
[ -[6حلمي رسول رضا :املرجع السابق ،ص.81

ين عليها (64 -323ق.م)
[ -[7حمدي سعيد عيل :العالقات السياسيَّة بني مملكة البطاملة واململكة السلوقيَّة وأثر التدخُّل الروما ِّ
رسالة معدة لنيل درجة املاجستي يف التاريخ القديم ،جامعة طرابلس 2012م ،ص.32
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يل ،والذي
يف جبل كاسيوس (يف الساحل
ِّ
السوري) وهو اإلله أدد؛ إله العاصفة والرعد املح ُّ
بدوره أرسل نرسا ً ليدلَّه عىل مكان تأسيسها[.[1

كان اإلغريق دامئاً مستع ِّدين لتب ِّني آلهة األجانب ،ولكن أولئك األجانب قلَّام بادلوهم
ذلك األمر مبثله ،ودليلنا عىل ذلك أ َّن مدينة دورا اإلغريق َّية قد قبلت وبطيب نفس آلهة بابل،
عىل أ َّن إلهاً إغريق َّياً واحدا ً مل يدخل إىل مدينة أورك يف جنوب بالد الرافدين[ ،[2وانترشت

عبادة اإلله حدد زوج الربَّة عشتار ليس يف املدن اإلغريقيَّة يف الرشق فحسب ولكن أيضاً

يف قلب بالد اليونان ،حيث انطلقت عبادته من بعلبك مع بعض التعديالت الشكليَّة يف
املظهر العا ِّم ،ث َّم تط َّور يف آخر األمر ليصبح إله الشمس  .Heliosويبدو أ َّن أرسار وطقوس
الديانات الرشق َّية قد فتنت اإلغريق فأعجبوا بها وعبدوها منفردة تارة أو مشاركة مع آلهتهم

الوطنيَّة ،إالَّ أ َّن لغة العبادة بصورة عا َّمة نجدها قد «تأغرقت» وع َّمت الصلوات واألدعية عند
الطرفني باللُّغة الجديدة[.[3

نعم ،يُالحظ أنه رغم حركة النبوات التي كانت ناشطة يف الرشق ،اال أن التأث ّر اليوناين

اقترص عىل الديانات املشوهة باألساطي ،دون التأث ّر بالديانات الساموية .ومن غي الواضح
جد
سبب غياب هذا التأث ّر ،وإن كان باإلمكان ر ّده اىل العقلية اليونانية التي غالبا ما مت ّ
البطوالت ،وهذا ينسجم أكرث مع األساطي واملالحم ،مام ينسجم مع الديانات الساموية
التي تركز عىل بناء االنسان االخالقي يف مختلف جوانب حياته.

ال ب َّد من اإلشارة إىل أ َّن محاولة تغريب اإلنسان حقَّقت بعض النجاحات الطفيفة يف
الطبقات العليا من الوطنيني ،وأ َّن محاولة تغريب األرض أنتجت عددا ً من املدن اليونان َّية

يف الرشق ،وأ َّن السياسة االجتامع َّية للدولة السلوق َّية تس َّببت يف اضطهاد العنارص الوطن َّية،
لك َّن السؤال الذي يطرح نفسه هنا ما هو سبب الفشل الفادح يف محاولة تغريب ال ِّدين؟ ال
بل إ َّن ما حدث هو النقيض متاماً! يف الواقع منذ مطلع القرن الرابع قبل امليالد فقدت الديانة
ين؛ لعجزها عن وقف الحروب وحامية اإلنسان
اليونان َّية تأثيها ورهبتها يف املجتمع اليونا ِّ

[ -[1مفيد رائف العابد :إنشاء املدن ،ص.117
[ -[2وليم تارن :املرجع السابق ،ص.359

[ -[3مفيد رائف العابد :إنشاء املدن ،ص.118
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من الوباء ،ولهذا حدث ما يشبه االنفصام ما بني املثقَّفني الذين أداروا ظهورهم للمعابد،
وات َّجهوا إىل الفلسفة املج َّردة إلشباع دوافعهم الداخل َّية ،وأصبحوا ملحدين بديانة آبائهم
حتى أصبح اإللحاد ظاهرة عا َّمة بني املثقفني ،أ َّما عا َّمة الناس فقد فتحت صدرها لديانات

الرشق الوافدة ،وتالشت التقوى اإلغريق َّية التي كانت سائدة يف عرص األمرباطوريَّة وبركليس
أصال قادرة عىل مجاراة نظيتها
ً
وهجرت املعابد الكربى[ ،[1وبالتايل مل تكن الديانة اليونانيَّة
الرشق َّية ،لذلك رسعان ما استسلمت لها.

إ َّن العالقة الجدليَّة ما بني الفلسفة وال ِّدين ميكن أن تيضء لنا جانباً آخر من القضيَّة،
فالفلسفة كانت السالح الذي هاجمت به بالد اإلغريق ثقافة الرشق ،والفلسفة أصالً مل تكن
لعموم الناس ،بل كان تأثيها يف نخبة قليلة من الرشقيني ،فقدت هويَّتها بصورة طوعيَّة
أمام انبهارها بهذه الفلسفة اليونانيَّة .والواقع أ َّن هذا الهجوم كان سينتهي إىل الفشل منذ بدا
أ َّن الرشق سي ُّد الهجمة بواسطة ال ِّدين ،حيث ظهرت ق َّوة الرشق وضعف اإلغريق ،بحكم
لكل فرد؛ ألنَّه عامد الحياة ،بدءا ً من أبسط إنسان يف املجتمع،
ماسة ِّ
أ َّن ال ِّدين هو حاجة َّ
وانتهاء بامللك ذاته .وميكن القول أ َّن الهلنستيَّة وقعت منذ القرن الثاين قبل امليالد بني
املطرقة والسندان ،سيف روما وروح بابل ومرص ،ومل يدرك ذلك الوضع إالَّ رجل واحد؛
هو أنطوخيوس إبيفانس -فأطلق عليه منذ ذلك الوقت لقب املجنون -بيد أ َّن محاولته توحيد
مملكته عىل أساس من ديانة اليونان فشلت متاماً ،ومل تُتَح للديانة اليونانيَّة فرصة ثانية[.[2


«
Ç
 ¦° ¤Ä  :

السيايس السائد يف بالد اليونان هو نظام دولة املدينة املستقلَّة والنظام
كان النظام
ُّ
السيايس يف بالد الفرس عن طريق
الجمهوري ،ورغم أ َّن اليونان قد تع َّرفوا عىل النظام
ُّ
ِّ
االحتكاك املبارش وغي املبارش بني الحضارتني الرشقيَّة والغربيَّة ،وكتب عنه وعلَّق عليه
كتَّابهم وأدباؤهم ومفكِّروهم من أمثال أيسخولوس وكسونوفون وأرسطو ،وقارنوا بينه وبني
نُظُمهم السياسيَّة ،لك َّنهم مل يتب َّنوا هذا النظام أو يعتنقوه أو يدمجوا جزءا ً منه يف نظامهم،
بل ظلُّوا دامئاً ينظرون إليه عىل أنَّه ال يليق بهم وال يتَّفق مع عقليَّتهم أو ات ِّجاههم أو القيم
[ -[1سيد أحمد عيل النارصي :اإلغريق تاريخهم وحضارتهم من حضارة كريت حتى قيام أمرباطوريَّة اإلسكندر األكرب ،ط ،2دار
النهضة العربيَّة ،القاهرة 1976م ،ص.596
[ -[2وليم تارن :املرجع السابق ،ص.359
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ُّ

ين ،لك َّن حملته العسكريَّة
التي تسيطر عىل حياتهم .كان هذا قبل مجيء اإلسكندر املقدو ِّ
السيايس عند اليونان حيث مل يجد حرجاً
كانت نقطة تح ُّول كربى يف تاريخ مفهوم النظام
ِّ
الفاريس ،واقتدى به ضبَّاط جيشه وملوكالرشقي
أن يتح َّول إىل أمرباطور وفق األسلوب
ِّ
ِّ
السيايس عند
املاملك التي ظهرت من أنقاض حطام أمرباطوريَّته[ ،[1وهكذا تح َّول النظام
ُّ
يك عىل الطراز
اإلغريق بتأثي الرشق إىل النظام املل ِّ
الرشقي[ .[2هذا يف اإلطار العا ِّم ،وهو
ّْ
متَّفق عليه ،لكن ما نو ُّد تسليط الضوء عليه هو :محاولة نرش مبادئ دولة املدينة السياسيَّة يف
الرشق من خالل املدن التي ت َّم تأسيسها فيه ،وقياس حجم نجاح تلك املحاولة.
يف الواقع ،رغم أ َّن امللوك السلوقيني دعموا سياسة إنشاء املدن اليونان َّية يف الرشق،
الخاصة ،لكن ال ينبغي أن يتبادر إىل أذهاننا أ َّن
متاشياً مع مصالحهم السياس َّية واالقتصاديَّة
َّ
سلوقس حني فكَّر يف بناء املدن اليونان َّية يف دولته كان يخطِّط ملنح هذه املدن استقالالً
ينْ[ ،[3أل َّن يف ذلك النمط تقويضاً لسلطته كملك .وهكذا سيسهل
ذات َّياً عىل النمط اليونا ّ
علينا فهم كيف أسهمت امللَك َّيات التي نشأت يف أعقاب انهيار أمرباطوريَّة اإلسكندر يف
التقليديْ.
السيايس بشكله
تقويض نظام دولة املدينة من مضمونه
ّ
ِّ

الهلنستي منذ أن سيطر عىل هذه
لقد أخذ نظام دولة املدينة باالضمحالل خالل العرص
ِّ
املدن -تدريج َّياً -أغنى ساكنيها وأفضلهم تعليامً ،وبالتايل فقدت القوى الشعب َّية الحاكمة
يت نظرة املواطن إىل دولة املدينة إذ راحوا يدركون أنَّها ليست
سلطتها الفعل َّية[ ،[4وهكذا تغ َّ
سوى حكومة ترصيف شؤونهم وترعى مصلحهم[ .[5أ َّما من حيث العالقات الخارج َّية؛ فإ َّن
هذه املدن إ َّما وقعت تحت سيطرة ملوك مختلفني ،أو حاولت إقامة ات ِّحادات فاشلة.

السيايس يف املاملك الثالث الرئيسيَّة التي ظهرت يف أعقاب
من املفيد القول أ َّن النظام
َّ
موت اإلسكندر تأث َّر بظروفها التاريخيَّة ،ففي مقدونيا حيث كان الجيش يتمتع بقدر من
السلطة مل يتح للملك أن يكون مطلق السلطة كأقرانه من ملوك آسيا .بينام حكم البطاملة
مرص حكام مطلقا عىل غرار ما فعله الفراعنة ،إال أنهم منحوا مركزا ً ممتازا ً للمقدونيني
[ -[1لطفي عبد الوهاب يحيى :املرجع السابق ،ص.15
[ -[2خليل سارة :العوملة يف العرص الهلنستي ،ص.50

[ -[3خليل سارة :تاريخ الوطن العريب القديم ،ص.125
[ -[4حسني الشيخ :املرجع السابق ،ص.23

[ -[5سيد أحمد النارصي :املرجع السابق ،ص.580
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وملدينة اإلسكندريَّة التي بقيت مبعزل عن باقي املدن املرصيَّة باعتبارها مدينة يونانيَّة[.[1

عام كان
السيايس يف الدولة السلوق َّية فكان مختلفاً َّ
أ َّما بنية النظام
كل االختالف ّ
ِّ
السيايس املليكَّ ،إالَّ أ َّن ملوكهم
عليه يف مقدونيا ويف مرص ،فقد تب َّنى السلوقيون النظام
َّ
أكرثوا من إنشاء املدن اليونانية  Polisيف املقاطعات التابعة لهم ،واملدينة من حيث هي
مدينة تتمتَّع بح ٍّد أدىن من الحريَّة اإلداريَّة والسياس َّية أحياناً ،ومبا أ َّن امللك ينشئ املدينة
يف أرض تخضع لسلطته املطلقة؛ فهو يتخىل إذا ً لهذه الغاية عن قسط من سيادته ،ورغم
أن تأسيس مدينة يونانية يف الرشق يعني إسكان حامية عسكريَّة يف هذه املدينة؛ تؤلِّف
نقطة دفاع َّية يتوقَّف أمامها غزو األعداء ،ثم إ َّن املدينة تدفع له الجزية؛ فهي تنشِّ ط الحركة
االقتصاديَّة يف املنطقة املحيطة بها ،فتزداد موارد القرص عاجالً أم آجالً ،لك َّن ذلك ال يوازي
ما ينطوي عليه قيامها من انتقاص للسلطة امللك َّية ،التي صار من الواجب عليها أن تحسب
حساباً لجهاز يتمتَّع بنظامه الخاص ضمن الدولة[( [2دولة ضمن الدولة) .لقد كانت اإلدارة
بيد الشعب ،فجداول أعامل مجلس الشعب تعالج الشؤون املق َّدسة ،ث َّم الشؤون امللك َّية،
يت كان تا َّماً يف مجال دائرة اختصاص َّية ،لك َّن امليزان َّية كانت تحت
جح أ َّن االستقالل الذا َّ
وير َّ
جب عىل امللك أن يلجأ إىل
رقابة امللك[ ،[3وهكذا زالت اإلدارة السياس َّية املبارشة وتو َّ
الدبلوماس َّية حيال رعاياه أنفسهم ،فبدل أن يكتفي بإصدار قرار لفرض رضيبة جديدة ،أو
جمع متط ِّوعني ،انقلب األمر فصار عليه أن يربهن عن كرمه ،وأن يركُن إىل الحيلة لالحتفاظ
يت واالستقالل املمنوح لألجهزة
بتأثيه ونفوذه ،وأن يوجد نوع من التوازن بني الحكم الذا ِّ
البلديَّة وبني رقابته كوكيل عا ٍّم ،حتى يضمن والء وتأييد مواطنيه له يف حال قيام الحرب ،أو
يك قد تب َّدلت تب ُّدالً عميقاً،
أن يتالىف ثورتهم فحسب ،وهكذا يتضح لنا أ َّن بنية النظام املل ِّ
جم نتيجة اإلكثار من بناء املدن[.[4
وأ َّن نفوذ امللك تح َّ
يف هذا السياق ،نالت كثي من املدن يف الدولة السلوقية استقاللها الذايتَّ ،سواء كانت
يونان َّية أم رشق َّية ،أو حتى شعوباً لها استقالها الذايتُّ وقد ربطتها مع الدولة السلوق َّية عالقات
الصداقة والتحالف .ومث َّة قرائن ُّ
تدل عىل أ َّن هذه الوحدات كانت دوالً مستقلَّة أه ُّمها أنَّها

[ -[1حسني الشيخ :املرجع السابق ،ص.23

[ -[2أندرية إميار ،وجانني أوبوايه :املرجع السابق ،ص.472
[ -[3بيكرمان ،املرجع السابق ،ص.121

[ -[4أندرية إميار ،وجانني أوبوايه :املرجع السابق ،ص.472
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اليوناني في غرب آسيا خالل العصر
االستعمار
ُّ
ُّ

جهت سفارات إىل امللك وتلقَّت منه رسائل مصوغة بشكل وثائق دبلوماسيَّة ،وكان امللك
و َّ
الخاصة مع مدن
يخربها باعتالء العرش باعتباره صديقاً لها .وقد أقامت هذه املدن عالقاتها
َّ
األمرباطوريَّة األخرى ومع الدول املستقلَّة خارج حدود األمرباطوريَّة السلوقيَّة عرب سفاراتها
املنترشة يف هذه املراكز .وكان عىل الدولة السلوقيَّة أن تحرتم دستور املدن اليونانيَّة التي
سبق وجودها وجود السلوقيني ذاتهم يف الرشق ،كام هو حال املدن اليونانيَّة يف غرب آسيا
الصغرى[.[1


ُّ
َّ

È° ¤Ä  :¢

والرشقي) يف إدارة اإلمرباطورية التي
ين
حاول اإلسكندر الدمج بین العنرصين (اليونا ِّ
ِّ
كانت مقسمة إىل عدد كبي من الواليات ،كام يف الجيش واإلدارة املركزيَّة ،وهذا ليس كرم
أخالق منه بل ألنَّه كان عاجزا ً بطبيعة الحال عن أن يقلب إدارة الواليات عند احتاللها رأساً
عىل عقب .فبسبب ضيق الوقت استبقى معظم النظم اإلداريَّة الفارسيَّة مع إجراء بعض
ين أو
التعديالت الطفيفة ،حيث اكتفى بادئ األمر باستبدال الوايل
األخميني بوا ٍل مقدو ٍّ
ِّ
ين انتقاه يف أغلب األحيان من طبقة الرفقاء ،وحيثام وجد حاكامً باسم امللك األخميني
يونا ٍّ
أبقاه يف مركزه لتثبت دعواه بأنَّه جاء إىل آسیا مح ِّررا ً ،وهكذا أبقى أدة ( )Adaعىل عرش
كاریا ( )Cariaحتى وفاته ،كام أبقى ملوك املدن الفينيقيَّة عىل عروشهم ،ولكن عندما
ظهرت النعرة الفارسيَّة عند كثي من هؤالء الوالة الفرس ،اضطُ َّر اإلسكندر ألن يعود إىل
الرفقاء املقدونيني ،فأوكل إليهم الحكم يف الواليات النائية ،ويف أوساط آسيا ،ويف الهند[.[2

إذا كان اإلسكندر قد حاول الفصل بني السلطات املدن َّية والعسكريَّة واملال َّية يف
الواليات الرشق َّية ،فإنَّه اكتفى بوضع مرشفني ماليني مستقلِّني يف الواليات التي احتلها
بدال من الوالة الفرس ،الجمع بني
يف آسيا الصغرى ،تاركًا للوالة املقدونيني الذين ع َّينهم ً
السلطتني املدن َّية والعسكريَّة .كام حرص عىل التو ُّدد إىل املدن اإلغريق َّية ضامنًا الستقرار
الدميقراطي من الضيبة التي
كل مدينة أعاد إليها الحكم
األمور ملصلحته ،ذلك أنَّه أعفى َّ
َّ
وفضال عن ذلك ض َّم بعض هذه املدن إىل الحلف
ً
الفاريس،
اعتادت أن تدفعها للملك
ِّ
(الكورنثي) الذي كان يرتأَّسه .بيد أ َّن إعادة اإلسكندر الحياة الدميقراط َّية إىل مدن
الهيليني
ِّ
ِّ
[ -[1بيكرمان ،املرجع السابق ،ص.119
[ -[2أسد رستم :املرجع السابق ،ص44
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ولعل
آسيا الصغرى مل يكن يعني السامح بالعودة إىل النزاعات والرصاعات الحزبيَّة القدميةَّ ،
تدخُّله بني مدينة أفسوس وجزيرة خيوس لوقف الرصاع املحتدم بينهام ،وقتله للخصوم
السياسيني منعاً للفتنة ،أو اتهام أحد مستقبالً مبيوله الفارسيَّة ،يُعترب دليالً قاطعاً عىل حرصه
عىل أن يسود الوئام بني اإلغريق[.[1

قسموا البالد إىل
ين يف آسياَّ ،
وبعدما حصل السلوقيون عىل تركة اإلسكندر املقدو ِّ
كل من هذه
وقسموا الواليات إىل وحدات إداريَّة صغية ،وكان مركز ِّ
واليات (سرتابیات)َّ ،
الوحدات الصغية إحدى املدن الرئيسة يف املقاطعة ،وكلتا الطريقتني البطلم َّية والسلوق َّية
مقسمة إىل
كانتا مأخوذتني من األنظمة اإلداريَّة لألمرباطوريَّة الفارس َّیة .فمثالً ،كانت بابل َّ
مقسمة إىل  61مقاطعة،
مقسمة إىل  15مقاطعة ،ومنطقة الفرات َّ
 61مقاطعة ،والجزيرة َّ
كل
مقسمة إىل عدد من املقاطعات ،ويحكم يف ِّ
وكانت بق َّية واليات البالد هي األخرى َّ
وكل
عسكري يهيمن عىل الشؤون العسكريَّةُّ ،
مقاطعة حاكم هو رأس اإلدارة املدن َّية وقائد
ٌّ
كل منها حاكم آخر للشؤون املال َّية ،وقائد
مقاطعة بدورها تنقسم إىل أقسام فرع َّية عىل رأس ٍّ
ولكل مقاطعة
ِّ
للحامية ،ورئيس للكهنة ،وهذه األقسام الصغرى تتشكِّل بدورها من قرى ع َّدة،
يت
مركز
ٌّ
إداري فیها عدد من املوظفني إلدارة شؤونها ،وكان لهذه املقاطعات استقالل ذا ٌّ
كبیر وصالح َّیات واسعة يف ترصيف شؤونها تبعاً للتقاليد
الخاصة فیها[.[2
َّ

وهكذا يتَّضح لدينا أ َّن محاولة تغريب اإلدارة كانت فاشلة ،وأنَّها مل تتناول إىل الجانب
الحقيقي ،حيث مل تتب َّدل أساليب اإلدارة القدمية
متس جوهرها
يل منها ،كام أنَّها مل
َّ
الشك ِّ
َّ
بكل تقسيامتها ونظمها السابقة ،وما
يل الحديث ،بل احتفظت ِّ
يف الرشق منذ العرص الباب ِّ
أدخله اإلسكندر من تعديالت طفيفة عىل تلك النظم ،وما أدخله السلوقيون من تسميات
يونان َّية يف مصطلحات اإلدارة ،ال يعرب إالَّ عن تلك الحقيقة ،وبالتايل فإنَّنا لسنا يف صدد
تقييم تلك السياسة اإلداريَّة التي كانت رشق َّية يف روحها وشكلها ،فمثلام وجد السلوقيون
أنَّها الطريقة األفضل إلدارة إمرباطوريَّة شاسعة ،كذلك سيجدها الخلفاء املسلمون الطريقة
املثىل إلدارة الدولة العرب َّية – اإلسالم َّية بعدما أصبحت مرتامية األطراف.

[ -[1مفيد رائف العابد :سورية يف عرص السلوقيني ،ص.24-23
[ -[2حلمي رسول رضا :املرجع السابق ،ص.141
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ُّ
ُّ

±

يف ختام هذا البحث ،نخلص إىل أ َّن الجذور الحضاريَّة للرشق كانت أعمق من أن تجتثَّها
ثقافة وافدة ،ال بل إ َّن هذه الثقافة العريقة قد أث َّرت عىل ثقافة املنترصين يف جوانب عديدة
كل ما هو وافد
أه ُّمها اإلدارة وال ِّدين وال ُّنظُم السياس َّية .لقد استطاع الرشق أن يستوعب َّ
وجديد من ثقافات مختلفة ،وص َهرها وأعاد إنتاجها مج َّددا ً بروح رشق َّية ،وهكذا فشل التغلغل
وتجىل ذلك يف األمور التالية:
َّ
أي من أهدافه التي سعى لها يف مطقتنا،
ين يف تحقيق ٍّ
اليونا ُّ

أ َّوالً :فشلت محاولة تغريب البالد وصبغها بالصبغة اليونان َّية حيث احتفظت املدن
الوطني ،ورسعان ما سقطت عنها جميع املظاهر
العريقة يف الرشق القديم واألرياف بطابعها
ِّ
الخادعة للثقافة اليونان َّية بدليل استعادتها ألسامئها الرشق َّية القدمية.

ثانياً :فشلت جميع محاوالت تغريب اإلنسان والثقافة ،فرغم الطبقة ال ُّنخبويَّة الضيِّقة التي
متمسكة
«تأغرقت» رغبة منها يف الحفاظ عىل مصالحها الشخصيَّة ،بقيت عا َّمة الرشقيني
ِّ
بشخصيَّتها الوطنيَّة وبعاداتها وتقاليدها ولغتها وثقافتها وجذورها الرشقيَّة.

ِ
يكتف الرشق بأن أحبط هجوم اإلغريق عليه ،بل ر َّد الهجوم بواسطة ال ِّدين،
ثالثاً :مل
للحج وال ُعمرة
وهكذا استطاع أن يسلب اإلغريق تقواهم وإميانهم ،فتح َّولت مدنه إىل قبل ٍة
ِّ
ين.
عند مختلف أبناء املجتمع اليونا ِّ

رابعاً :استطاعت النخبة الرشق َّية التي تعلَّمت اللُّغة اليونان َّية ،واعتنقت املظاهر الخارج َّية
تعرب عن نفسها من خالل كتاباتها األدب َّية والفلسف َّية ،فسلبت اإلغريق
للثقافة اإلغريق َّية أن ِّ
عقلهم وتفكيهم ،ويكفي أن نعلم أن أه َّم فيلسوف يف تلك الحقبة ،وهو زينون الضليع
األبيقوري ،كان فينيق َّياً من بالدي.
وصاحب املذهب
ِّ
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[[1

ِّ


يُع ُّد االقتصاد مح ِّركاً للكثي من القضايا السياس َّية سوا ًء يف التاريخ القديم أم حتَّى
املختصون يف السياسة عىل دراسة البنية االقتصاديَّة
يف التاريخ الحديث ،لذلك يعكف
ُّ

للمجتمعات التي هم معنيُّون بها ،حتى يتس َّنى لهم فهم تكوينها والعوامل املؤث ِّرة فيها .ومبا
أ َّن هذا البحث يندرج يف إطار دراسة تاريخ الغرب ونقد بنيته الفكريَّة ،فقد كان من األهم َّية
مبكان التع ُّرف عىل اقتصاده ،بحكم أ َّن لالقتصاد يف بالد اليونان عوامل تأثي مضاعفة عىل
جهاتها وحتى قرارها ،وذلك بسبب الفقر العا ِّم الذي كانت تعيشه
سياستها وأيدولوجيَّتها وتو ُّ

بال ٌد  % 80من مساحتها عبارة عن جبال غي صالحة للزراعة ،والـ  % 20الباقية عبارة
عن سهول فقية .لذلك ،كانت هذه البالد مع َّرضة ألزمات سياس َّية واقتصاديَّة واجتامع َّية
جار الجشعني.
ومجاعات ،إضافة إىل تسلُّط املرابني والت َّ

ومبا أ َّن هذا البحث ميت ُّد عىل فرتة تقارب األربعة قرون ،ال ب َّد من أن نشي إىل حدث
ين
السيايس
غي مسية التاريخ
ِّ
جلل َّ
واالقتصادي لبالد اليونان ،وهو هدم اإلسكندر املقدو ِّ
ِّ
لألمرباطوريَّة األثين َّية واألمرباطوريَّة الفارس َّية يف غضون عقد واحد من الزمن ،ما أسهم يف
تح ُّرر بالد اليونان من عزلتها االقتصاديَّة وانفتاحها عىل بلدان الرشق القديم الغنيَّة مبواردها.
ومل يكن لهذا االنفتاح نتائجه االقتصاديَّة والسياس َّية فحسب ،بل امت َّدت تأثياته أيضاً إىل
عامل الفلسفة والنظريَّات العنرصيَّة ،وال س َّيام بعدما أيقن هؤالء الفالسفة أنَّهم أمام دول

وأنظمة اقتصاديَّة وسياسيَّة عريقة متت ُّد جذورها يف التاريخ آلالف السنني ،فكان من أوىل
العلمي يف جامعة دمشق.
[ -[1املدير السابق للبحث
ّ

106

نقد الحضارة الغرب ّية (( )6تاريخ اإلغريق بين القرنين الخامس واألول ق.م)

نتائج هذا االنفتاح أ َّن دولة املدينة اليونانيَّة لفظت أنفاسها األخية بعدما عاشت أزمنة مر ِّوعة

خالل القرن الرابع قبل امليالد ،وبدل نظريَّات أفالطون املثال َّية عن التقوقع يف املدينة
كل الطُّرق تؤ ِّدي إىل روما ،وبدل دعواته إىل الشيوعيَّة يف امل ُلكيَّة يف كتابه
الفاضلة ،صارت ُّ

الجمهوريَّة ،أيقن تلميذه أرسطو أ َّن هذه الشيوع َّية ما هي إىل رضب من امل ُحال ،وكان آلرائه
يف االقتصاد أثر مه ٌّم م َّهد الطريق إىل أ َّول رأسامليَّة يف تاريخ االقتصاد
العاملي.
ّْ


َّÈ·   µ :

يف للكلمة .ومع القول
كان علم االقتصاد بالنسبة إىل اليونان يعني اإلدارة املنزل َّية باملعنى الحر ِّ

أنَّهم رمبا كانوا أول من فصل القول يف االختالفات األساس َّية بني القرارات االقتصاديَّة املنزل َّية
املحل َّية ،والقرارات عىل مستوى الدولة ،فإ َّن هذه االختالفات وجدت أيضاً يف مجتمعات الرشق

ُبني الكتابة التحليل َّية لزينوفون وأرسطو أ َّن الكثي من املفاهيم التي ط ِّورت
العر ِّ
يب القديم .حيث ت ِّ

يف كتابات الحقة ،وأصبحت جزءا ً من علم االقتصاد الحديث ،كانت حارضة ،مثل :تقسيم

السوقي ،وخصائص النقد ،والتوازنات السياس َّية القصوى .عىل
العمل ،واملنفعة الح ِّديَّة ،والتبادل
ِّ

أ َّن ذلك ،كام يُقال كثيا ً ،ال يعني بالطَّبع أ َّن علم االقتصاد كمجال للتحليل قد وجد خالل العرص
القديم ،أو أ َّن الفكر املج َّرد قد ط ِّبق عىل اهتاممات البرش اليوم َّية[.[1

ورغم العقبات التي تواجه الباحث يف تاريخ االقتصاد القديم ،فإ َّن نسبة غي قليلة من

املؤ ِّرخني املعارصين ،ومنذ بداية الستين َّيات من القرن العرشين عىل وجه التحديد ،مل
يرت َّددوا يف اقتحام هذا املجال الصعب .ومع إدراكهم أنَّنا قد ال نصل إىل معرفة الحقيقة
العلمي الحديث سوف يلقي
الكاملة ،كانوا عىل ثقة بأ َّن عملهم هذا وفق قواعد املنهج
ِّ

مام ساعد عىل فهم أوضح ومعرفة
مزيدا ً من الضوء عىل جانب معتم من أحوال املجتمعَّ ،
أفضل لحركة التاريخ بالنسبة إىل حقبة مع َّينة .وقد حدث يشء من هذا القبيل لالقتصاد
خاصة[.[2
ين بصفة
َّ
ين والروما ِّ
اليونا ِّ
الحديدي حتى ظهور روما،
املتوسط القديم من العرص
[ -[1مانيك ،البحر املفتوح ،الحياة االقتصاديَّة يف عامل البحر األبيض
ِّ
ِّ
ترجمة مصطفى محمد قاسم ،دار جامعة امللك سعود للنرش الرياض 2020م ،ص.284

[ -[2مصطفى العبادي ،اقتصاديَّات أثينا ،مجلَّة «عامل الفكر» ،مج  ،38عدد  ،2املجلس الوطني للثقافة والفنون واآلداب،
الكويت 2009م ،ص.190
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االقتصاد
ُّ

وحري القول أ َّن ما مييِّز اقتصاد اليونان هو حجم تدخُّل طبيعة تضاريس البالد فيه ،حيث
ٌّ
يل ،وسفوح مغطَّاة
كان ِّ
لكل دويلة يف تلك البالد رقعة ض ِّيقة من سهل خصب ،ومرعى جب ٍّ

ألي
بالغابات وقمم جبال قاحلة ،كام كان لها مم ٌّر إىل البحر يف حاالت كثية ،ومل يكن ِّ
مجتمع فيها أسلوب واحد يف الحياة ،فالدويالت التي نعتقد أنَّها كانت تجاريَّة أو صناع َّية
أكرث من غيها مثل كورنثا وأثينا كانت زراعيَّة عىل األقل كام كانت تجاريَّة.

إ َّن ازدهار الحياة املدن َّية يف أثينا يف القرن الخامس قبل امليالد يجعلنا ننىس أ َّن أكرث
كل يشء .ويظهر من كوميديات أرسطوفانس أنَّها
املواطنني األثينيني كانوا فالَّحني قبل ِّ
ظلَّت مدينة ريفيَّة إىل حد بعيد ،كام أ َّن توكوديديس يقول بجالء إ َّن أصحاب األرض يف
أتيكا كانوا مقيمني بها حتى دفعتهم الحرب البيلوبونيز إىل االنتقال إىل املدينة طلباً لألمن،

لقد كانت الغزوات اإلسبارط َّية هي التي ح َّولتهم إىل حياة املدينة[.[1

ومل يقترص دور العوامل الطبيع َّية عىل التضاريس يف إضعاف اقتصاد بالد اليونان ،فمن
الوجهة االقتصاديَّة كانت العوائق الطبيع َّية بكرثة وجودها يف تلك البالد سبباً يف االنطواء عىل
الذَّات واالنغالق؛ حيث جعلت نقل البضائع عسيا ً إالَّ عن طريق البحر الذي مل يصبح ركوبه
آمناً بعد .وباإلضافة إىل ذلك ،فإ َّن التن ُّوع يف طبيعة التضاريس الذي أرشنا إليه قبل قليل،
جعل من املمكن أن تكون هناك مساحة صغية متمتِّعة بكفاية ذات َّية معقولة بالنسبة إىل شعب

كاإلغريق له يف الحياة مطالب ما ِّديَّة بسيطة .هاتان الحقيقتان كلتاهام تؤ ِّديان إىل االتجاه نفسه،
وهو اتِّجاه العزلة والتقوقع عىل الذَّات ،فلم تكن تعتمد بعض الجهات يف بالد اإلغريق اعتامدا ً
اقتصاديَّاً عظيامً عىل البعض اآلخر ،ومل يكن التجاذب املتبادل بني أجزاء البالد املختلفة من
الش َّدة بحيث يقاوم رغبة اإلغريق يف أن يعيشوا يف مجتمعات صغية[ .[2أي ليس هناك اقتصاد
منفصل يف اليونان القدمية ،مبعنى أ َّن االقتصاد كان مندمجاً يف املجتمع[.[3
تجدر اإلشارة إىل أ َّن التقشُّ ف يف املأكل وامللبس عند اإلغريق ،وتواضع متطلِّبات
املعيشة التي كان يف وسع املرء أن يس َّد أكرثها محل َّيا ،أ َّدى إىل تقييد نشاط اإلنتاج والتجارة
[ -[1كيتو ،اإلغريق ،ترجمة عبد الرزاق يرسي ،مراجعة محمد صقر خفاجة ،دار الفكر العريب ،القاهرة 1962م ،ص.33 -32
[ -[2كيتو ،اإلغريق ،مصدر سابق ،ص.86

[ -[3مصطفى العبادي ،اقتصاديَّات أثينا ،ص.192
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رس
عندهم ،وال سيَّام عندما نعقد املقارنة بالعرص الحديث؛ حيث تستهلك اليوم أبسط األُ َ
كل أنحاء العامل .هذا فضالً عن تأثي ِّ
الرق الذي أفىض إىل هبوط مستوى
سلعاً مستوردة من ِّ
املعييش املنخفض
املعيشة بني ضحاياه من العبيد هبوطاً شديدا ً ،وعىل أ َّن هذا املستوى
َّ

ين مل يكن وحده السبب يف أ َّن يكون اإلنتاج عىل نطاق واسع غي
لجمهرة الشعب اليونا ِّ
ُمج ٍز أو مربح [.[1

يف السياق عينه ،طالب الفالسفة اليونان بالتقوقع عىل الذَّات ،حيث رأى أفالطون أ َّن
ن َّو الحجم الكبية للتجارة البحريَّة وتط ُّورها يؤ ِّديان إىل قيام ق َّوة بحريَّة عظمى ،وهذا األمر
يرتت َّب عليه من جهة أخرى فتح السوق الخارجيَّة ،وجلب املستثمرين ،وتضارب أو ركود

تحل محلَّها البضاعة الخارج َّية املستوردة ،كام يؤ ِّديان إىل ظهور روح
البضاعة املحل َّية التي ُّ
األمربيال َّية العدوان َّية ،وتدهور وانحطاط األخالق ،وهنا يقول« :وتصبح املدينة بهذه الرشوط
جع تدفُّق
املفرتضة معت ِمدة عىل نفسها أو ذات اكتفاء ذايتِّ ،سوف ال يكون هناك يشء يش ِّ
األعداد الكبية من األجانب الذين يشتغلون بالتجارة مثل أولئك الذين يتج َّمعون يف العربات
األثين َّية ،وهذا سيكون أساس الوجود اقتصاديَّاً وقامئاً عىل الزراعة ال الصناعة ،ويفرتض أ َّن
أقل ح ٍّد ممكن من احتامل
أفالطون سيبني أخالقاً قوم َّية سليمة خصوصاً وقد قلَّلنا إىل ِّ
اصطباغ روح الجامعة بالنزعة التجاريَّة»[.[2

يل املتقوقع عىل ذاته خالل العرص
ومن امله ِّم القول أ َّن هذا االقتصاد ذا الطابع االنعزا ِّ
أي مدينة يونان َّية أخرى،
الكالسييكِّ ،كان سبباً يف أ َّن ما نعرفه عن أثينا هو أكرث َّ
مام نعرفه عن ِّ

يك سنجد
التجاري يف اليونان خالل العرص الكالسي ِّ
فعند تناول موضوع اإلنتاج والتبادل
ِّ
يخص دويالت املدن اليونان َّية ،مقابل غزارة ما نعرفه عن أثينا
حاً يف املعلومات يف ما
ُّ
ش َّ
ين بهدم
التي استأثرت بالرواية التاريخ َّية[ .[3وكان علينا االنتظار حتى يقوم اإلسكندر املقدو ُّ
األمرباطوريَّتني األثين َّية والفارس َّية ودمج العامل القديم يف اقتصاد واحد ح ٍّر ومفتوح ،عندها
بدأت بالد اليونان تتخلَّص من أه ِّم سامتها االقتصاديَّة السلبيَّة وعزلتها الخانقة.
ين العرص الهيالدي ج ،1دار النهضة العربيَّة ،بيوت 1976م ،ص.41
[ -[1عبد اللطيف عيل أحمد ،التاريخ اليونا ُّ

[ -[2فاطمة الزهراء عبايس ،إبراهيم بوهايل ،الدولة واملواطن عند أرسطو ،رسالة ُمعدَّة لنيل درجة املاجستي يف الفلسفة
االجتامعيَّة ،جامعة  8ماي  ،1945قاملة-الجزائر 2017م ،ص.19

[ -[3مصطفى العبادي ،اقتصاديَّات أثينا ،ص.196
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االقتصاد
ُّ

االقتصادي يشكِّل هاجساً أساسيَّاً للسياسات الحكوميَّة الحديثة يف مختلف
ومع أ َّن النم َّو
َّ
ألي دولة يف العامل القديم ،فقد كان
أنحاء العامل الحديث ،فإنَّه مل يكن سياسة وال هاجساً ِّ
مفهوم تنمية االقتصاد وتحسني حال جميع أفراد املجتمع غائباً متاماً يف العامل القديم

كل االقتصاديَّات عضويَّة ،إذ كان البرش والحيوانات والخشب
املتوسط ،وكانت ُّ
للبحر
ِّ
واملاء هي مصدر الطاقة الرئيسيَّة ،والتي ارتبطت بالدورة الزراعيَّة السنويَّة .عىل أ َّن فهم
النم ِّو يف االقتصاد القديم قد أصبح مؤخَّرا ً نشاطاً أساس َّياً ،وقد نال االقتصادان الكالسيك َّيان

ين حتى اآلن أغلب االنتباه[.[1
ين والروما ُّ
اليونا ُّ

ومع أ َّن املؤ ِّرخني القدماء مل يكونوا عادة يهت ُّمون بالجوانب االقتصاديَّة ،فإ َّن بعضاً
منهم مل يُغفلها؛ كأفالطون وأرسطو عىل سبيل املثال .ففي عرضه لبناء جمهوريَّته يؤكِّد لنا
أفالطون عىل األُ ُسس االقتصاديَّة لدولة املدينة املثال َّية ،التي تطلب قدرا ً كبيا ً من التعاون
وكل واحد منا احتياجاته متع ِّددة ،وبسبب
كل بنفسهُّ ،
والتعاضد ،ألنَّنا منفردون ال نستكفي ٌّ
كرثة حاجاتنا ،نحن بحاجة إىل أفراد كثيين لتحقيق ذلك ،ومن ث َّم لزم قيام مجتمع من كثي
من األفراد ليتعاونوا ويساعد بعضهم بعضاً يف ما هم بحاجة إليه ،وينشأ من مجموع هؤالء

السكان ما نس ِّميه الدولة ،ويتبادل السكَّان املنافع (أخذ وعطاء) أل َّن يف ذلك مصلحتهم.
ونجد شيئاً شبيهاً بهذا املعنى عند أرسطو يف رشح عبارته الشهية اإلنسان (بطبعه كائناً
مدنيَّاً) ،فهو يرى أنَّه من غي املمكن أن يحيا اإلنسان منفردا ً ،لذلك كانت الدولة رضوريَّة
لتصبح حياته ممكنة ،وهو قول يف جوهره مامثل ملا ذهب إليه أستاذه أفالطون[.[2
يف املقابل ،نجد أرسطو عىل عكس أستاذه أفالطون ،يف موضوع ال ِّرق ،فهو ال يربطه

السيايس وإنَّ ا يربطه بالضورة االقتصاديَّة ،فيقول إ َّن امل ُلك َّية هي أداة للمعيشة،
بالنظام
ِّ
كل أداة ميكنها ما أمرت به ،أن
وأ َّن العبد ملك َّية ح َّية وأداة تعمل مبا تؤمر به ،ولو كانت ُّ
تشتغل من ذات نفسها ،ولو كانت املكوكات تسبح وحدها بذواتها ،ولو كانت القوس تلعب
وحدها عىل القيثارة الستغنى أرباب العمل والسادة عن العبيد ،وما دامت اآللة ال تشتغل إالَّ
الحب إالَّ بسواعدهم فإ َّن ال ِّر َّق يبقى رضوريَّاً القتصاد األرسة
بقوة العبيد واألرض ال تنبت
َّ
[ -[1مانيك ،البحر املفتوح ،ص.319

[ -[2مصطفى العبادي ،اقتصاديات أثينا ،ص.196
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واملدينة التي ال ب َّد لحياتها من أن تشتمل عىل أحرار يحكمون وعبيد يعملون.
رضوري لإلنتاج حسب أرسطو ،ذلك أ َّن العبيد مصدر أ َّول لإلنتاج وأداة
إذا ً ،نظام ال ِّر ِّق
ٌّ

لل ُملكيَّة .ومن هذه النقطة ينتقل للحديث عن طبيعة امل ُلكيَّة وطريقة اكتساب الرثوة ،وت ُع ُّد

هذه الدراسة أ َّول خطوة يف تاريخ علم االقتصاد وعالقته بالسياسة .وكسب الرثوة برأيه يكون

عىل طريقتني:

 -الطريقة األوىل طبيع َّية ،وهي التي تعتمد عىل تكريس األشياء الضوريَّة يف الحياة مثل

املاشية والعبيد والزراعة والصيد وغيها من األشياء التي يحتاجها اإلنسان يف حياته اليوم َّية،
وتكون مصدر رزقه والطبيعة هي التي توفِّر للجميع هذا ال ِّرزق ،فكام تؤيت املواليد ق ْوت َهم

كل ما يساعد املرء يف الحصول عىل أغراض الحياة
تؤيت كذلك الكبار رزقهم ،ومن هنا كان ُّ
بكل أنواعه هو كسب
املطلوبة كال َّرعي وتربية املوايش والصيد ِّ
طبيعي.
ّْ

 الطريقة الثانية غي طبيع َّية ،وهي تتمثَّل يف استخدام املال كوسيلة لزيادة الفائدة،وتوسيع حدود الرثوة[.[1


 :
ين القديم ،فكانت
لقد كانت املقايضة هي األساس
الطبيعي للتعامل يف املجتمع اليونا ِّ
َّ

الضائب تُجبى عين َّية من املحاصيل ،واألجور ت ُدفع مبا يعادلها من طعام ،وكان أغلب املم َُّالك

كل محصوله وأخذ يبتاع احتياجاته
يعيشون عىل ما تنتجه مزارعهم ،حتى أ َّن بركليس حني باع َّ
من سوق املدينة ،اعترب سلوكه هذا شيئاً غريباً عىل مواطنيه من األثينيني .إالَّ أ َّن ن َّو املجتمع

املستم َّر وتضخُّم حجم املعامالت ،ولَّد لدى الناس الشعور بالحاجة إىل مقياس عا ٍّم معرتف
به يف معامالتهم ،فقد أصبحت عمل َّية املقايضة مرهقة وغي دقيقة يف أحيان كثية ،وهكذا
بدأت الدول بتشكيل الذهب والفضَّ ة لتسهيل أمور معامالتها اليوميَّة ،وأ َّول من َّ
سك النقود
واستعملها كوسيلة معرتف بها يف املقايضة كانوا ملوك ليديا يف القرن السابع قبل امليالد[.[2
[ -[1فاطمة الزهراء عبايس ،إبراهيم بوهايل ،الدولة واملواطن عند أرسطو ،ص.67

[ -[2حسني الشيخ ،اليونان ،دراسات يف تاريخ الحضارات القدمية ،دار املعرفة الجامعيَّة اإلسكندريَّة ،ص.15-14
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ُّ

عموماً ،يُع ُّد تط ُّور النقد ون ُّو استخدام العملة يف األمور االقتصاديَّة عرب البحر املتوسط
خالل األلف األول قبل امليالد؛ من أه ِّم املوضوعات يف دراسة االقتصاد ما قبل القديم.

ومن الالَّفت لالنتباه أ َّن هذا التط ُّور مثبت يف الوقت نفسه يف أجزاء أخرى من العامل ،عىل أ َّن
النقد الذي قد يكون أبعد جوانب األمور االقتصاديَّة القدمية عن اكتامل فهمه ،يُع ُّد موضوعاً
شديد التعقيد تاريخيَّاً ونظريَّاً ،وقد درس من زوايا كثية مختلفة ،وقد أكَّد عدد من علامء

الرئييس الذي ميكن أن نفهم من
املؤرش
االقتصاد عىل دور النقد يف العامل القديم باعتباره
ِّ
َّ
خالله االختالفات يف األمور االقتصاديَّة[.[1

يف الواقع ،جميعنا يعلم أ َّن موارد بالد اليونان محدودة ،لذلك اعتمدت عىل استياد

الكثي من حاجاتها والسيَّام الضوريَّة ،ولنا أن نتساءل كيف كانت أثينا تدفع قيمة ما كانت

والربدي
تستورده من البلدان األجنب َّية ،فعىل سبيل املثال ،كانت تستورد من مرص القمح
َّ
والكتَّان وغيها من سلع .وقد كانت مرص بدورها تستورد خاماتها من أفريقيا وجنوب غرب

آسيا؛ والس َّيام البخور والتوابل واألعشاب الطب َّية والعاج واألبنوس واألحجار الكرمية،
ونحن نعرف أ َّن تجارة الصادر والوارد قدمياً كانت تت ُّم عىل أساس املقايضة أو السعر
بالكامل وهو كان يحدث .يف الحقيقة ،كانت بالد اليونان تص ِّدر األخشاب واملنسوجات

الصوفيَّة ،أو خامات أخرى ت ُعتَرب كامليَّات مثل زيت الزيتون وأنواع النبيذ املمتازة إىل
مرص ،مقابل حاجاتها من املحاصيل االسرتاتيج َّية .ونظرا ً إىل أ َّن مرص كانت تكتفي مبا

ماسة إىل استياد األخشاب
تنتجه من موا َّد غذائيَّة ومنسوجات ،إالَّ أنَّها كانت يف حاجة َّ

خاصة ،لكن مقدار ما تحتاجه من أخشاب ال يعادل قيمة ما كانت تص ِّدره إىل أثينا
بصفة
َّ

والربدي فحسب ،بخالف سلع كامليَّة غالية أخرى .لذلك ،كانت أثينا تدفع
من القمح
ِّ
فرق القيمة من معدن الفضَّ ة الذي وجدت منه مناجم غن َّية يف أتيكا ،حيث صنعت منها

نقود الفضَّ ة املشهورة ،والتي كانت مرص يف أش ِّد الحاجة إليها ،ومام يؤكِّد ذلك كرثة ما

ت َّم العثور عليه من النقود األثين َّية يف مرص طوال القرنيني الرابع والخامس قبل امليالد[.[2
[ -[1مانيك ،البحر املفتوح ،ص.285

[ -[2مصطفى العبادي ،اقتصاديَّات أثينا ،ص.201
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لقد كانت العملة األثينيَّة ترتكَّز حول الدراخمة ،وللداللة عىل قيمتها الفعليَّة نستطيع
القول أ َّن ( )2دراخمة كانت تعترب أجرا ً معقوالً للعمل يف أثينا الكالسيك َّية يف اليوم الواحد[.[1
ومل تكن أثينا ُّ
تسك الذهب نقودا ً ،وإنا كانت تضيف إىل الدراخمة الفضِّ َّية نسبة قليلة منه
تق َّدر بـ  .14 /1وكانت أصغر النقود األثين َّية ت ُّ
ُسك من النحاس ،وكانت مثان قطع منها تكون

أبولة (وهي عملة من الحديد أو الربونز س ِّميت بهذا االسم ملشابهتها لألظافر أو السفود.
وكانت ست أبوالت تساوي الدراخمة ،والدراخمتان تساويان ستاتر  ،Staterواملائة دراخمة
تساوي املينا  ،Minaوستون مينا تساوي وزنة التالنت  .Talentوكانت الدراخمة الواحدة
يف النصف األول من القرن الخامس قبل امليالد يشرتى بها بوشال  Bushalمن الحبوب ،ما

يعادل  36كلغ من الحبوب[.[2

وقد أ َّدت مطالب الدولة يف أثينا املتعلِّقة بدفع الضائب والغرامات واملستحقَّات
ّْ
النقدي .يف الواقع ،إ َّن التح ُّول
بالعملة إىل انتشار األخية ،وبالتايل شهدت عمليَّة التح ُّول
النقدي كانت له تأثيات عميقة عىل العالقات االجتامعيَّة ،إذ فصم العالقات األرسيَّة
َّ
كل
القدمية ،ومكَّن الدولة من التدخُّل يف العالقات االجتامع َّية والس َّيام يف املدن ،ويف ِّ
النقدي للمجتمع
ين .عىل أ َّن الجدل ما يزال يحيط مبدى عمق اخرتاق التح ُّول
ِّ
الفكر اليونا ِّ
التقليدي
الريفي
املحيل[.[3
ِّ ّْ
ِّ
ِّ

األثيني توكوديدس املوقف بعبارة بليغة إذ يقول« :مع زيادة استقرار
لقد لخَّص املؤ ِّرخ
ُّ

األحوال يف اليونان ،وزيادة الحرص عىل اقتناء املال ،زاد حجم اإليراد العا ِّم ومعه راجت
صناعة السفن ،كام ات َّجهوا أكرث وأكرث إىل ركوب البحر» .إ َّن هذه العبارة املقتضبة اقرتنت
فيها ألفاظ ذات داللة اقتصاديَّة عميقة مثل «اقتناء املال» ،و«زيادة اإليراد العام» ،مع «صناعة
السفن» ،و«ركوب البحر» .هذه لغة جديدة عىل التجربة اإلنسان َّية ،وذلك بسبب استحداث
العاملي ،وهو اخرتاع النقود وانتشار استخدامها باعتبارها أفضل
عنرص جديد يف االقتصاد
ِّ
وأسهل وسيلة لشتَّى املعامالت التجاريَّة واملاليَّة ،وقد نتج من ذلك ظهور ما أمكن أن
[ -[1حسني الشيخ ،اليونان ،ص.15-14

ين ،دار الفكر ،عامن 2014م ،ص.91
[ -[2ابتهال الطايئ ،تاريخ اإلغريق ،منذ فجر بزوغه وحتى نهاية عرص اإلسكندر املقدو ِّ

[ -[3مانيك ،البحر املفتوح ،ص.291
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ُّ

يس َّمى «رأس املال» ،فألول م َّرة أصبح من املمكن أن يختزن اإلنسان «ثروة من املال» من
عام إىل عام ،وإىل أعوام كثية ،من دون أن يخىش عليها من التَّلف أو املرض واآلفات[.[1

ي ومج َّرد ،ويخدم
يف الحقيقة ،يتم َّيز النقد بطبيعة مزدوجة؛ فهو يف آن معاً يشء ما ِّد ٌّ
األفراد ،لكن ميكن للمجتمع عموماً أن يستويل عليه ،كام أنَّه أداة للسلطة ورمز للسيادة.
ويُفهم النقد يف النظريَّة االقتصاديَّة باعتباره وسيطاً للتبادل ،مبعنى أنَّه سلعة قابلة للتبادل أو
رمزا ً لتلك السلعة ،أو رمزا ً ملعيار
سلعي.
ّْ

لك َّن النقد أكرب من ذلك ،وكان من بني مجاالت االقتصاد التي أثارت اهتامم املفكِّرين
ين ،وميكن إرجاع نظريَّة النقد يف علم االقتصاد إىل النظريَّة السلع َّية
قدميا ،فهو مك ِّون وجدا ٌّ

جة أخالق َّية حول االستخدام
 Commodity theoryعند أرسطو التي كانت يف جوهرها ح َّ
السليم للنقد[ .[2وقد كان له أفكاره يف هذا املجال التي تتميَّز بال ِ
ج َّدة والطَّرافة يف عرصه،
فهو يقول إ َّن النقود رضوريَّة أل َّن املعامالت داخل املجتمع ال ميكن أن تت َّم من دون وجود
التجاري أو مقياس لقيمة األشياء ،إالَّ أنَّه مي ِّيز بوضوح بني املال والرثوة[.[3
وسيلة للتبادل
ِّ

النقدي يف أثينا،
تجدر اإلشارة إىل أ َّن األمربيال َّية األثين َّية كانت الق َّوة الدافعة للتح ُّول
ِّ
املؤسسة التي عملت
األثيني هي
وكانت هيئة املحلَّفني التي تعمل بأجر ومتويل األسطول
َّ
ِّ
التجاري يف األسواق .وقد لعبت السياسة الجبائ َّية للدول الهلنست َّية ،ومنها
عىل زيادة التبادل
ِّ
دولتا البطاملة يف مرص والسلوقيني يف سورية ،وحاجتها إىل جمع الضائب نقدا ً لدعم

املؤسسات
النقدي للتبادل داخل أقاليمها .وكانت
خوض الحروب ،دورا ً رئيس َّياً يف التح ُّول
ِّ
َّ
العلني ،جنباً إىل جنب مع البنوك واملصارف ،عوامل مه َّمة يف التح ُّول
األثين َّية مثل املزاد
ِّ

رسب إىل هذه املنظومة ،حيث تشي بعض
ِّ
النقدي لنظام الجباية ،وإن كان الفساد قد ت َّ
العلني مل تع َ
ط ملن دفع أكرث
الحاالت -عىل األقل -إىل أ َّن املمتلكات املعروضة يف املزاد
ِّ
وإنَّ ا ألصدقاء صاحب املزاد[.[4

[ -[1مصطفى العبادي ،اقتصاديَّات أثينا ،ص.207
[ -[2مانيك ،البحر املفتوح ،ص.287

[ -[3مصطفى العبادي ،اقتصاديَّات أثينا ،ص.195
[ -[4مانيك ،البحر املفتوح ،ص.335
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قبل التح ُّول إىل النقد ،كانت ُملكيَّة األرض مع ما عليها من ماشية أكرب أنواع الرثوة،
وهو ما زال ثابتاً يف اعتقاد كثي من الناس حتَّى اآلن ،ولكن أرسطو كان أكرث إدراكاً ألهم َّية
قرص مفهوم الرثوة عىل ملك َّية
املتغيات التي استجدت يف عامل االقتصاد ،فنجده ينتقد من َ
ِّ

األرض ،أل َّن الرثوة يف رأيه قد تقوم ،بجانب األرض ،يف العبيد املاشية واملال وغي ذلك

من املنقوالت .هذه العبارة تتفق وتكمل تصوير املوقف الذي وصفه توكوديديس من قبله.
لقد كان لهذا التح ُّول نتائج متباينة وشديدة الخطورة عىل األوضاع االجتامع َّية ،فبقدر

ما استفادت منه طبقة األغنياء من القلة الحاكمة  Oligarchiaانعكس املوقف سلباً عىل
مالك األرايض واملزارعني
األقل ثراء واألكرث فقرا ً الذين كانوا يتمثَّلون يف صغار َّ
ِّ
الطبقات

املستأجرين ،فأخذ هؤالء املزارعون من الفئتني يعانون من عبء مزدوج ،األ َّول من ارتفاع

األسعار الذي اقرتن بالروح التجاريَّة من ناحية ،وعبء نقص املحاصيل يف سنوات قلَّة
األمطار أو الجفاف من ناحية أخرى[.[1

ورغم ما تق َّدم ،فإنَّه من الخطأ أن نبالغ يف درجة انتشار العالقات النقديَّة ودورها يف

العالقات االجتامع َّية اليونان َّية ،فهناك مجموعة من املناطق الزراع َّية بقيت ذات طابع
أي تغيي عمل يف توجيه العالقات الزراعيَّة ،فمبدأ االكتفاء
ريفي
اقتصادي
عيني ،من دون ِّ
ٍّ
ٍّ
ٍّ
املعييش،
يت
يت واالنغالق
ِّ
االقتصادي يف األرياف النائية ،والطموح إىل الضامن الذا ِّ
الذا ِّ
ِّ

كل ذلك حافظ عىل داللته ومعناه[ .[2يف الحقيقية ،إ َّن انتشار العملة كان مقصورا ً بالدرجة
ُّ

األوىل عىل املدن ،وكانت يف الغالب عىل شكل عملة معدن َّية ،ومل تؤث ِّر عىل عرض السلع
أو طلبها يف الريف ،ومل يكن لها قيمة انتامئيَّة ،ومل تؤث ِّر عىل األسعار السوقيَّة ،أل َّن العمالت

سيايس بعينه ،ما جعل التبادل عرب الحدود السياس َّية صعباً.
أصالً كانت متداولة ضمن إقليم
ٍّ
وكان علينا االنتظار حتى عرص الدول الهلنستيَّة التي نشأت يف أعقاب موت اإلسكندر،

حيث ظهر تأثي االستخدام املتزايد للعملة يف نُظُم الجباية للدول الهلنست َّية[.[3
[ -[1مصطفى العبادي ،اقتصاديات أثينا ،ص.207

[ -[2خليل سارة ،دراسات يف االقتصاد اليوناين القديم ،ص.43
[ -[3مانيك ،البحر املفتوح ،ص.288
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مل يكن يف أثينا عملة ورق َّية أو صكوك حكوم َّية وال رشكات محاصصة ،وال مصفق
لألسهم والسندات .لكن كان فيها مصارف ماليَّة ،وقد القت صعوبات شديدة يف توطيد

دعامئها؛ أل َّن الذين مل تكن بهم حاجة إىل القروض ين ِّددون بالربا ويرونه جرمية ،ويتَّفق
رضوري ،فليس كائنا
معهم الفالسفة يف هذا الحكم[ .[1فهذا أرسطو يرى أنَّه رغم أ َّن املال
ٌّ
طبيع َّياً ،مثل مثار األرض .فالنقود ال تلد وهي يشء ميت ال حياة فيه ،ونفعه باعتباره وسيلة

بحق عمالً مكروهاً ،ألنَّه يزيد
للتبادل التجاري فحسب وليس ليشء آخر ،لذلك كان الربا ِّ
ثروتنا باملال ذاته ،وليس عن طريق استخدامه يف الغرض الذي ُوجِد من أجله أصالً ،وهو
ّْ
أنَّه وسيلة للتبادل
العادي يف القرن الخامس قبل امليالد
األثيني
التجاري[ .[2وكان الرجل
ُّ
ُّ
م َّمن يكنزون املال ،فكان إذا ا َّدخر شيئاً منه آثر أن يخ ِّبئه بدل أن يودعه يف املصارف[.[3

محل جدل ،وال ب َّد
وعىل العموم ،بقي دور القروض واألعامل البنكيَّة قبل الحقبة الهلنستيَّة َّ
من أ َّن السبائك املخزونة يف املعابد ويف الخبايا قد ق َّيدت عرض النقد[.[4
لذلك ،يجب علينا أالَّ نبالغ يف تقدير أعامل املصارف يف بالد اليونان أكرث من قدرها،
فهي يشء مل يبلغ ق ُّ
الخاصة عندهم
ط عندهم قدر أهميَّته عند الرومان ،لقد كانت املصارف
َّ

 فضالً عن ِّفك النقود -تأخذ الودائع املال َّية وتق ُّدم القروض ،ورغم ذلك كان بعض الناس
يقرضون أموالهم نظي رهون بفائدة ترتاوح ما بني  ،% 18 – 12ومنهم من يقرضون من دون
فائدة إىل أقربائهم وأصدقائهم ،أو يودعونها يف خزائن املعابد والتي كانت تعمل عمل
املصارف فتقرض املال إىل األفراد والحكومات بفائدة معتدلة[ .[5عىل أ َّن األرصدة املاليَّة
ظل معبد ديلوس قروناً يقرض الناس بفائدة
ألي معبد كانت قليلة عىل وجه الجملة ،وقد َّ
ِّ
[[6
التغيات التي تل ُّم بقيمة النقود  ،وكان معبد أبولون يف دلفي
بغض النظر عن
قدرها %10
ِّ
ُّ

[ -[1ابتهال الطايئ ،تاريخ اإلغريق ،ص.91

[ -[2مصطفى العبادي ،اقتصاديات أثينا ،ص.195
[ -[3ابتهال الطايئ ،تاريخ اإلغريق ،ص.91
[ -[4مانيك ،البحر املفتوح ،ص.295

[ -[5ابتهال الطايئ ،تاريخ اإلغريق ،ص.92

[ -[6وليم تارن ،الحضارة الهلنستيَّة ،ترجمة :عبد العزيز جاويد ،مراجعة زيك عيل ،ألَّف كتاب بإرشاف اإلدارة العا َّمة للثقافة
بوزارة التعليم العايل ،املكتبة األنجلو املرصية ،القاهرة 1966م ،ص.127
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إىل ح ٍّد ما مرصفاً دوليَّاً لجميع بالد اليونان .ويف القرن الخامس بدأ مب ِّدل النقود الجالس
جار بفوائد يرتاوح سعرها ما بني – 20
أمام منضدته ،يقبل املال ويودعه لديه ،ويقرض الت َّ

رصاف مرصف َّياً ،وإن كان قد
 % 30حسب ما تتع َّرض له من أخطار ،وبهذه الطريقة أصبح ال َّ
احتفظ إىل آخر تاريخ اليونان باسمه األول (صاحب املنضدة) ،وقد أخذ أساليبه من بالد
وحسنها مبا يناسبه[.[1
يب القديم
الرشق العر ِّ
َّ

أ َّما مصارف الدولة يف بعض املدن اليونان َّية؛ فضالً عن ِّ
فك النقود الذي منحته لبعض
امللتزمني ،فإنَّها مل تكن أكرث من ملحق لخزانة الدولة ،حيث كانت تتلقَّى إيرادات الدولة
وتقيِّد حسابات املدينة ،ورمبا ق َّدمت املال الالَّزم للنفقات غي املنظورة مع استعادة املبلغ
املمنوح يف ما بعد ،وبذلك كانت املصارف تنقذ املدينة من عناء االستدانة من الخارج[.[2
توسع استخدام النقد املسكوك خالل الحقبة الهلنست َّية جنباً إىل جنب مع
عموماً ،لقد َّ
املؤسسات البنكيَّة واملرصفيَّة[.[3
َّ

وسنق ِّدم إيضاحاً بفائدة البنوك وتط ُّوراتها يف بالد اليونان .فلقد كان السعر املعتاد يف أثناء
بغض النظر عن القروض البحريَّة التي كانت أعىل سعرا ً من ذلك
حكم اإلسكندر هو ِّ ،% 12
بكثي ،ملا قد تتع َّرض له األموال من أخطار ،ثم هبط السعر نحو سنة  300ق.م إىل ( % 10وإذا
بأقل من هذا السعر؛ فال َّ
سيايس وواضح).
شك يف أنَّها تنطوي عىل عطف
وردت الفائدة َّ
ٍّ

إ َّن هبوط الفائدة كان يف الحقيقة انعكاساً لهبوط سعر الدراخمة ،الذي ترت َّب عىل طرح
األموال والكنوز الفارس َّية للتداول ،وظلَّت العرشة باملئة هي القدر املألوف طوال القرن
الثالث قبل امليالد ،ويف منتصف القرن الثاين قبل امليالد عاد سعر الفائدة لالرتفاع م َّرة

يعرب إالَّ عن
ثانية حيث وصل إىل  % 12مر َّة ثانية .عىل أ َّن ارتفاع الفائدة بعد هذا التاريخ مل ِّ
جشع الرومان ،حيث كانوا يقومون بابتزاز الناس خالل سنوات الحروب األهليَّة والكوارث
الطبيع َّية فيفرضون أسعار فائدة فاحشة قاربت .[4[% 48
[ -[1ابتهال الطايئ ،تاريخ اإلغريق ،ص.92

[ -[2وليم تارن ،الحضارة الهلنستيَّة ،ص.129

[ -[3مانيك ،البحر املفتوح ،ص.296

[ -[4وليم تارن ،الحضارة الهلنستيَّة ،ص.128
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مل تكن الحكومات تقرتض من األفراد ولكن الدول كانت يف بعض األحيان يقرض
بعضها بعضاً[ ،[1ذلك أن معظم قروض املدن التي نجدها لها ذكرا يف التاريخ كانت مجرد

تدابي تنظيمية ال شأن لها بالفقر ،كأي قرض يعقده مجلس بلدي اآلن ،وكان السبب يف
وكل ما يف األمر أ َّن مبالغ مع َّينة تصل
ذلك بسيطاً ج َّدا ً وهو أ َّن املدينة مل يكن لها ميزان َّيةُّ ،

جه نحو نفقات معيَّنة ،فإذا بدرت نفقة غي منظورة مهام صغر قدرها ،كان
إىل الخزانة وتو َّ
معناها فرض رضيبة جديدة أو مساهمة جديدة من األهايل ال ب َّد لجمعها من انقضاء قدر من
ولعل مدينة
َّ
الوقت ،ولذا كانت املدينة تقرتض املبلغ التامساً لليرس ،ث َّم تس ِّدده عىل مهل.

ديلوس كانت تفهم القرض املنظَّم الج ِّيد خي فهم ،حيث كانت تتلقَّى األموال بانتظام من
يل
أرصدة املعبد ،فتقرتضها وتر ُّدها عىل الدوام .وكان أسوأ ما متخَّض عن هذا النظام املا ِّ
غي الناضج؛ هو صعوبة تنفيذ املنشآت العا َّمة حيث كان من امل ُحال تقريباً القيام بتنفيذ
املرشوعات التي تتطلَّب التعاون ،وال يستثنى من ذلك حتى إنشاء الطرق الالَّئقة ،ما مل

يتز َّعم امللوك مثل تلك الحركة كام فعلوا عندما تعاون العامل إلعادة بناء طيبة سنة 316
ق.م ،ورودس بعدما د َّمرها زلزال سنة  225ق.م ،بل إ َّن أشغال املدينة نفسها وأعاملها كان
من العسي القيام به ما مل يكن لها بعض املوارد
الخاصة[.[2
َّ
ال ب َّد من اإلشارة هنا إىل أ َّن املصدر الوحيد الذي عرفناه عن القانون الذي ينظِّم العالقات
بني الدائنني واملدينني يف بالد اليونان القاريَّة يف القرن الرابع قبل امليالد ،هو ذلك القانون
الذي صدر يف دلفي ،وأُق َّرت فيه النسب املئويَّة القصوى لسعر الفائدة عىل الديون مبع َّدل

أقل بكثي من السعر املتعارف عليه يف بالد اليونان وهو 12
 8,5وحتى  ،% 6ومبا أ َّن هذا ُّ
نص رصيح يف
 ،%فيكون هذا القانون قد خفف عبئاً ثقيالً عن املدينني ،علامً أنَّه ال يوجد ٌّ
ينص عىل إلغاء الديون أو أيَّة إجراءات سابقة ض َّد الدائنني يف حال تجاوزهم
هذا القانون ُّ
حدود هذا القانون ،أو ض َّد املدينني يف حال تخلُّفهم عن دفع الديون وفوائدها ،ويدلُّنا
إصدار مثل هذا القانون عىل احتداد مشكلة الديون ومحاوالت التفتيش عن حلول وسط
لحل هذه األزمة.
ِّ

[ -[1ابتهال الطايئ ،تاريخ اإلغريق ،ص.92

[ -[2وليم تارن ،الحضارة الهلنستيَّة ،ص.130
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يف الحقيقة ،إ َّن ما أق َّره مؤمتر كورنثة الذي عقد بدعوة من فيليب الثاين بعد معركة
خايرونية من منع إلغاء الديون ،وإعادة تقسم األرايض وتحرير العبيد .ليدلُّنا يف حقيقة األمر
جس خوفاً عىل ثروتها
عىل أ َّن هناك طبقات محدودة من السكان يف املدن اليونان َّية تتو َّ

املتسارعة يف النم ِّو واآلخذة يف االزدياد نتيجة التط ُّورات االقتصاديَّة[.[1


َّ
¢
ÎÏ :¢

قبل أن نستعرض الرثوة الزراعيَّة ينبغي علينا أن نستعرض مصادر الرثوة املعدنيَّة .فلقد
كل منطقة تقريباً كان
كانت أرض بالد اليونان تحتوي عىل ثروات من مختلف األنواع ،ففي ِّ
يوجد الصلصال الالَّزم لصناعة األواين الفخاريَّة ،وهو محصول هام لبالد فقية يف الخشب،

صب الحديد يف وقوالب ،وكان ال ُّرخام الجميل متوفِّر يف باروس
ولشعب مل يعرف بعد
َّ
بكميَّات كبية حتى لقد وصفت هذه الجزيرة بأنَّها كتلة واحدة من املرمر ،وال ُّرخام ما َّدة
متينة ال غنى عنها يف ف ِّن النحت أو املعامر .وكانت فوق ذلك سلعة تجاريَّة ها َّمة أل َّن أنواعاً
مع َّينة منها كانت مطلوبة نظرا ً لقيمتها الكبية .وكان الذهب يوجد بكم َّيات كبية نسب َّياً يف

يل لبحر إيجة أي يف تراقيا ومقدونيا ،ولو أ َّن مناجم الذهب يف جزيرة ثاسوس
الساحل الشام ِّ
أي نطاق واسع .وكانت الوريوم يف جنوب أتيكا هي
لن تستغل قبل القرن الخامس عىل ِّ
الرئييس للفضَّ ة ،غي أ َّن استخراجه من هذه املناجم مل يكن عمالً مربحاً إالَّ بفضل
املصدر
َّ
رخص أجور العبيد ،ومل يوجد ال ُّنحاس إالَّ بالقرب من خالكيس وهي كلمة تتض َّمن معنى

الضوري استياده من قربص الغن َّية بال ُّنحاس
النحاس) يف جزيرة يوبويا ،ومن ث َّم كان من
ِّ
يشتق اسمه من اسم الجزيرة نفسها) أو من اسبانيا .ومل تستغل معظم مناجم الحديد
(الذي
ُّ
أل َّن ذلك مل يكن ميسورا ً إالَّ بتوافر الوقود أو باستياده من دون صعوبة .هذا إىل جانب أ َّن
الحديد مل يكن معدناً من السهل تشكيله واالنتفاع به ،وبالتايل فإنه مل يقم إالَّ بدور قليل
األهم َّية يف العامل القديم ،وكانت الكونجا هي أغنى إقليم بالحديد ،وكان رعايا إسبارطة شبه
األحرار م َّمن يسكنون يف املدن التابعة لها يف أطراف الكونيا ،ويعرفون باسم الربيؤييك
 ،Perioeciيصنعون من هذا املعدن أسلحة لسادتهم اإلسبارطيني وقليالً من اآلالت الزراع َّية

[ -[1خليل سارة ،دراسات يف االقتصاد اليوناين القديم ،يف القرنني الخامس والرابع ق.م ،منشورات جامعة دمشق ،دمشق
1998م ،ص.169
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التي ال غنى عن الحديد يف صناعتها ،ولن يعرف اليونان الصلب أو الحديد الزهر[.[1


 Ð :

بينام كانت بالد اليونان غن َّية برثوتها املعدن َّية كانت يف الوقت نفسه فقية مبنتجاتها
الزراع َّية .وتجدر اإلشارة إىل أ َّن االقتصاد يف العامل القديم كان يقوم أساساً عىل الزراعة،

حيث كان املجتمع يُع ُّد مجتمعاً زراع َّياً يعتمد عىل ُملك َّية األرض وزراعتها[ .[2وليك نفهم
قسم الجغرافيون املحدثون بالد اليونان
ذلك علينا أن نستعرض إمكانيَّة الزراعة فيها :لقد َّ
إىل أربعة أقسام :األرض الجدباء ،والغابات ،واملراعي ،واألرايض الصالحة للزراعة ،ومن
املعلوم أن الغابات واملراعي غي قابلة للزارعة ،وكذلك هي األرض الجدباء؛ فمعظمها

صخور ألن بالد اليونان كام ذكرنا ليست مسطحة بل جبلية حتى لتبدو كالجسم النحيل
العاري الذي يربز منه العظام .وال يرجع قحلُها إىل أنَّها بالد جبليَّة ،فقليل من قمم جبالها يقع
فوق خ ِّ
ط الشجر الدائم ،وإنَّ ا يرجع قحلُها إىل أنَّه ال توجد رطوبة مستدامة يف املناسيب
املرتفعة تكفي ملعادلة عمل َّيات التجوية املستمرة التي تعري السطح ،لقد كانت بالد اليونان
باملقاييس الحديثة أرضاً غي خصبة[.[3

كل يشء ،وهذا
إىل ذلك ،كانت بالد اليونان تعاين نقصاً يف املياه الالَّزمة للزراعة قبل ِّ
السنوي أكرث
النقص ال يرجع سببه إىل قلَّة األمطار ،فإ َّن الكم َّية التي تهطل منها يبلغ مع َّدلها
ُّ
من  400مليميرت ،ولك َّنها ليست موزَّعة بصورة متناسبة عىل مختلف الفصول ،إنها تنحرص
يف أشهر الشتاء القصية ،بل يف أيام معدودات من هذا الفصل ،وكثيا ً ما يحدث أن ينهمر
يف يوم واحد من املطر ما يعادل ربع الكم َّية السنويَّة كلَّها ،وغالباً ما تشكِّل هذه املياه سيوالً
تجرف معها الرتبة
لتصب يف البحر فال تستفيد منها األرض شيئاً بل تزيد يف فقرها[.[4
َّ
املتوسط ،فالصيف جاف
عموماً ،إ َّن مناخ بالد اليونان يف جملته كمناخ البحر األبيض
ِّ
متوسطه يف وسط أوروبا ،غي أ َّن  %78منه يسقط
يقل عن
ومتوسط املطر ال ُّ
والشتاء ممطر،
ِّ
ِّ

[ -[1عبد اللطيف عيل أحمد ،التاريخ اليوناين العرص الهيالدي ،ج ،1ص.33-32
[ -[2مصطفى العبادي ،اقتصاديات أثينا ،ص.193

[ -[3عبد اللطيف عيل أحمد ،التاريخ اليوناين العرص الهيالدي ج ،1ص.34-33
[ -[4محمد كامل عياد ،تاريخ اليونان ،ط ،3دار الفكر ،دمشق 1980م ،ص.35
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يف شهور الشتاء ،بينام يسقط  %7منه يف شهور حزيران ومتوز وآب ،وقد يؤ ِّدي انقطاع املطر
باستمرار إىل ش َّدة القيظ وجفاف األرايض ،وذبول النباتات ،كام تنضب الينابيع ،وتنقطع
األنهار أو تنقلب إىل جداول صغية [.[1
الطبيعي ،أ َّما طبقة املزارعني فإنَّها تتألَّف من ُمالَّك قطعة أرايض
هذا عىل املستوى
ِّ

صغية يكدحون يف فالحتها لكسب ق ْوتهم ،وكان هؤالء املزارعون يجدون صعوبة كبية

يف التخلُّص من طمع املرابني ومن اعتداء السادة النبالء .لقد كان الكثيون منهم ميلكون
أرايض واسعة ،ولك َّن نساءهم كانت أكرث خصباً من األرض؛ فاضط ُّروا إىل تقسيمها
قبالً
َّ
بني أوالدهم حتى أصبحت ال تكفي إلعاشة أصحابها الذين كان بعضهم يبيعها وينتقل إىل

املدن لالشتغال بالصناعة أو التجارة ،بينام صار اآلخرون يشتغلون عند النبالء األغنياء؛
يفلحون األرايض كمسادسني (أي الذين يأخذون سدس املحصول مقابل عملهم) .أما
الذين يحاولون االحتفاظ بأراضيهم رغم كل الصعوبات ،ويستدينون املال لرشاء البذار
واملاشية فإنَّهم يضط ُّرون إىل رهن هذه األرض ،ث َّم يعجزون يف الغالب عن دفع الفوائد

رصفوا بهم وبنسائهم وأوالدهم
الفاحشة ،ناهيك بتسديد الديون فيصبح من ِّ
حق الدائنني أن يت َّ
كام يشاؤون ،وهكذا فقد انتقلت األرايض ،كام يقول أرسطو ،إىل عدد قليل من املالَّكني
الكبار ،بينام الفالَّحون يباعون هم ونساؤهم وأوالدهم كاألرقَّاء واألقنان[.[2

من املفيد القول أ َّن هذه األحوال االجتامع َّية الس ِّيئة لطبقة الفالَّحني يف اليونان؛ قد
تس َّببت باحتقان خطي كاد يودي بالبالد ،فإذا ما حدث أن واجه صغار املزارعني موسامً،

أو مواسم من املحاصيل الضعيفة ،وهو أمر محتمل الحدوث ،فإنهم يجدون العائد من
تلك املحاصيل الضعيفة ال يفي مبتطلِّبات حياة أرسهم .لذلك يجدون أنفسهم مضط ِّرين
إىل االستدانة من أحد األغنياء أو كبار ُمالَّك األرض .وإذا علمنا أ َّن قانون الديون يف ذلك
الوقت كان بالغ القسوة ،أل َّن القرض كان يت ُّم بضامن األرض ،إذا كان املدين ميتلك أرضاً
يقرتض بضامن شخصه ،وأرسته إذا لزم األمر[ ،[3ونتيجة لذلك ،تع َّرض الكثي من مزارعي
[ -[1عبد اللطيف عيل أحمد ،التاريخ اليوناين العرص الهيالدي ج ،1ص.34
[ -[2محمد كامل عياد ،تاريخ اليونان ،ص.218

[ -[3مصطفى العبادي ،اقتصاديَّات أثينا ،ص.208-207
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حصة ُمالَّك األرايض ،واحتقن الج ُّو كام أرشنا
أثينا الفقراء لل ِّر ِّق ،بسبب عجزهم عن تسديد َّ
لوال ترشيعات صولون التي أصدرها يف سنة  594ق.م وقانونه املعروف باسم رفع العبء،
كل الديون املرتت ِّبة عىل الطبقة العا َّمة ،كام ألغى
األسايس الذي قام به كان إلغاء ِّ
فاألمر
ُّ

أه َّم النتائج املرتت ِّبة عليها؛ وهي فقدان املدين لح َّريته لحساب الدائن ،حيث تض َّمن هذا
الترشيع تحريم اتخاذ شخص املدين ضامناً لسداد فوائد الدين[.[1

بالعودة إىل الظروف الطبيع َّية لبالد اليونان ،سنجدها قد تدخَّلت يف جعل املناطق
تختص بزراعة هذا املحصول أو ذلك ،وكام أسلفنا فإ َّن الرتبة الصالحة للزراعة
الزراعيَّة
ُّ
قليلة املساحة[ ،[2ومعظمها قد انحرص يف السهول القليلة االت ِّساع ،التي تحيط بها الجبال،
عموماً السهول ضيقة يف بالد اليونان ،ال تزيد مساحتها عن  % 20من مساحة البالد[،[3
وأشهرها سهل إسبارطة وتساليا والجزء األوسط من سهل أركاديا ،أو السهول التي تنحدر
نحو البحر مثل سهل أرجوليس حول أرجوس وأثينا والوسيس ،ومل تكن هذه السهول رغم
مساحتها الضيِّقة عىل جانب كبي من الخصوبة ،فقد كانت تربتها من النوع الفقي[ ،[4هذا إذا

ما استثنينا سهل تساليا األكرث خصوبة ،واألكرث برودة ،واألكرث شهرة بزراعة الحبوب وتربية
الخيول ،والذي توفَّرت فيه مجموعة من الوديان النهريَّة الواسعة ،التي أم َّدت األرايض
مام ساعد عىل انتشار الحبوب ،وقد
الجيي
برتبة من النوع
والكليس باإلضافة إىل املاءَّ ،
ِّ
ِّ
املختصة يف طريقة إعداد األراض وحسن استغاللها بإنتاج كميات وافرة
سمحت األساليب
َّ
من املحاصيل ،إالَّ أن تلك الكميات ظلَّت دون الح ِّد املطلوب[.[5
ومن سهول بالد اليونان األخرى نذكر سهل بويوتيا ( Boeotiaمبعنى أرض البقر) ،فهو
خاصة ،وذو ج ٍّو مل َّبد بالغيوم .أما سهل آخيا الض ِّيق الخصب فإنَّه
سهل كثي العشب بصفة
َّ

يب للخليج ،وهناك سهول أخرى تسي مبحاذاة الخلجان منها
يسي مبحاذاة الساحل الجنو ِّ

مثل سهل الكيداميون ( Lacedaemonيف قلب شبه جزيرة البيلوبونيز) والذي تكاد تحجزه
[ -[1لطفي عبد الوهاب يحيى ،اليونان مقدِّمة يف التاريخ الحضاري ،دار املعرفة الجامعيَّة ،اإلسكندريَّة 1991م ،ص.128
[ -[2خليل سارة ،دراسات يف االقتصاد اليوناين القديم ،ص.50
[ -[3كيتو ،اإلغريق ،ص.31

[ -[4حسني الشيخ ،اليونان ،ص.12

[ -[5خليل سارة ،دراسات يف االقتصاد اليوناين القديم ،ص.51
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الغني بإقليم إيليس  Elisأغنى مناطق
يل
الجبال بالكامل عن البحر[ .[1وهناك السهل الساح ُّ
ُّ

يل الصغي يف بالد
البيلوبونيز ،وسهل جزيرة يوبويا[ .[2وباملجمل ،فإ َّن هذا الجزء السه َّ
اليونان ،مل يكن يشكل امتدادا ً متصالً بني األرض السهليَّة الخصبة ،وإنا كان من جهة
يشكِّل مناطق متف ِّرقة من السهول الصغية التي كان بعضها يصل مساحته إىل عدد قليل

من الكيلو مرتات املربعة[ ،[3طبعاً باستثناء سهل تساليا (وهو سهل فسيح خصيب تحيط به

الجبال) ،فليس هناك يف بالد اليونان سهل يزيد طوله عىل  20كم وعرضه عن 12كم ،إالَّ

أ َّن موقعه عىل الطريق الواصل بني مقدونيا وبالد اليونان جعلها طريقاً للجيوش املغية من
الشامل ،فكانت تكتسحه قبل غيه وتجعل منه ساحة للقتال[.[4

تجدر اإلشارة إىل أ َّن اإلغريق كانوا يعيشون عىل حاصالت هذه السهول الصغية منذ

أن استق ُّروا يف القرى وانرصفوا عن حياة الرعي والبداوة ،وتأيت يف مق ِّدمة هذه املحاصيل

الضوريَّة للمعيشة القمح والعنب والزيتون التي يطلق البعض اسم (ثالوث البحر املتوسط)،

ومنها يصنع الخبز والنبيذ والزيت [ .[5وبجانب هذه املحاصيل ،وجدت أشجار اإلجاص

والتني والتفاح ونباتات الفاصولياء والعدس والحمص وامللفوف والشمندر والبصل والثوم
والقرع والبطيخ األصفر واألحمر .كام وجدت بعض الزراعات التي تدخل يف الصناعة
كنبات الكتان والقنب[.[6

إن أهم هذه املحاصيل بداهة القمح الذي يس َّمى يف اليونانية سيتوس ( Sitosوهي كلمة
قدمية تعني الشعي أيضاً) ،وكان الغذاء
الرئييس عند اليونان ،و ُِّزرع عىل األخص يف بويوتيا
َّ
 .Boeotiaوقلَّام كان اليونان يأكلون اللحم إالَّ يف األعياد عندما كانت توزع القرابني ،ال
وكل طعام آخر غي
عجب أن صارت كلمة األضاحي مرادفة لكلمة الذبائح عند اإلغريقُّ .
[ -[1كيتو ،اإلغريق ،ص31

[ -[2إبراهيم عبد العزيز جندي ،معامل التاريخ اليوناين القديم ،ج ،1املكتب املرصي لتوزيع املطبوعات ،القاهرة 1999م،
ص.61
[ -[3لطفي عبد الوهاب يحيى ،اليونان ،ص.40
[ -[4محمد كامل عياد ،تاريخ اليونان ،ص.30

[ -[5عبد اللطيف عيل أحمد ،التاريخ اليوناين العرص الهيالدي ج ،1ص.37
[ -[6خليل سارة ،دراسات يف االقتصاد اليوناين القديم ،ص.52
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القمح كان مبثابة الحلوى التي تأيت يف ختام الوجبة .كل األطعمة األخرى التي تؤكل إىل
جانب الخبز تسمى  Opsonعند اليونان ،وقد يكون اللحم أو السمك أو الخضوات أو

املرق أو الزيتون والجنب .ومن الغريب أن أفالطون يتجاهل أهم هذه األطعمة وهو السمك
ويح ِّرمه عىل حراس املدينة (الفاضلة) ولعلَّه تأث َّر يف ذلك باإلسبارطيني ،ولكن ال َّ
شك

يف أ َّن السمك كان أه َّم هذه األطعمة وليس َّ
أدل عىل ذلك من أن كلمة السمك أصبحت
ولكل ما يستساغ منه ويل ُّذ طعمه ،وكان اليونان يأكلون األطعمة
ِّ
مرادفة لكلمة الطعام Opson

املصنوعة من الدقيق بكم َّيات كبية وأصناف متع ِّددة ،ومل يكن الخبز يصنع عادة إالَّ من
القمح[.[1
ونظرا ً ألهم َّية القمح يف بالد اليونان فقد أث َّر تأثيا ً واضحاً عىل سياسات الدول اليونانية،
سواء يف ما بينها أم يف موقف الدول األخرى إزاءها ،وسأشي يف هذا املجال إىل ما
حدث يف الحروب البيلوبونيزية التي نشبت بني أثينا وإسبارطة يف الشطر األخي من القرن
الخامس قبل امليالد ،حيث لجأت إسبارطة إىل ات ِّباع سياسة تخريب محاصيل األثينيني

التقليدي[ .[2أ َّما الشعي الذي كان يُزرع
العسكري
اقتصادي فتَّاك ،إىل جانب القتال
كسالح
ِّ
ِّ
ٍّ
يف ترشين األول ويُحصد أيار فكان دقيقه يُعجن من دون أن يُخبز ويأكل كالرثيد بعد خلطه
نهام للطعام ،فمعظمهم كان وال يزال يتناول وجبتني
باملاء ،ومل يكن اليونان شعباً أكول ً
كل دويلة يونانيَّة تزرع أو تحاول
فقط ،إحداها يف الظهر واألخرى يف وقت املساء ،وكانت ُّ
قل العرض عن الطلب
أن تزرع ما يكفيها من القمح ،فإذا حدث -وكثيا ً ما كان يحدث -أن َّ

وعجزت دولة املدينة عن تحقيق االكتفاء الذايت ثارت فيها مشاكل سياسية خطية ،وكان
أي بقعة من ريف املدينة تصلح
القمح يُزرع يف ترشين األول ويُحصد يف حزيران ،ويف ِّ
معني
لزراعته .ويف هذا اإلطار ،نرى املؤ ِّرخ الكبي توكوديديس ال يؤ ِّرخ أحداث فصل َّ
بالشهور التي كانت أسامؤها تختلف باختالف الدويالت اليونان َّية وإنَّ ا بحال املحصول
يف ِّ
كل فصل [.[3
[ -[1عبد اللطيف عيل أحمد ،التاريخ اليوناين العرص الهيالدي ج ،1ص.37
[ -[2لطفي عبد الوهاب يحيى ،اليونان ،ص.41

[ -[3عبد اللطيف عيل أحمد ،التاريخ اليوناين العرص الهيالدي ج ،1ص.38
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أي
بعد القمح ،يأيت العنب الذي عرفته بالد اليونان منذ فجر تاريخها ،وكان يُزرع يف ِّ
يل ،غي أ َّن تجارة النبيذ كانت مقصورة
مكان إذ كانت ُّ
كل منطقة تزرعه ألجل استهالكها املح ِّ

عىل األنواع الفاخرة كنبيذ خيوس ولسبوس وثاسوس .وكان النبيذ هو رشاب القوم عند

اليونان مثلام كانت البية رشاب املرصيني ،ونبذ البلح رشاب البابليني ،ومل يكن اإلغريق
شعباً مدمناً عىل الخمر ولو أ َّن النبيذ كان له دور كبي يف حياتهم االجتامعيَّة والدينيَّة ،ومبرو
الزمن ارتبط دونيسيوس  Dionysusأو باكخوس  Bacchusباألعناب حتى صار إله النبيذ،
ونرى صورته عىل األواين الفخاريَّة مقرونة بغصن الكرم[.[1
جهون اهتاممهم إليه ،لذلك نرى شجرته يف موضع
وأ َّما عن الزيتون فكان اليونان يو ِّ
مديح الشعراء ،يبالغون يف متجيدها وتعداد محاسنها .وال َّ
شك يف أ َّن الزيتون كان من أه ِّم

مصادر الرثوة يف مقاطعة أتيكا بصورة خاصة[ .[2فكان زيته يقوم يف حياة اإلغريق مقام الزبد
والصابون والغاز ،أي كان يستعمل للطهو والغسل واإلضاءة ،فضالً عن استعامله كمرهم
عطري مستحب يف املناخ الجاف .لقد كان أساس الوجبة اليونانية يتألف من الخبز والزيتون،
ٍّ

كل طعام تقريباً ،ومل
أو الخبز والجنب املصنوع من لنب املاعز .وكان الزيت يُستعمل يف ِّ
يعرف اإلغريق الصابون بل كانوا يدلكون أجسامهم بالزيت ،فإن مل يؤ ِّد الغرض أضافوا إليه
بعض العطور .وكانت وسيلة اإلضاءة الوحيدة هي مسارج الزيت أو مشاعل الراتنج .ولعل
ولكل غرض من هذه األغراض
ِّ
هذا يفرس امتالء املتاحف اليونانيَّة مبسارج الزيت الفخاريَّة.
كانت ربات البيوت يستعمل َّن نوعاً مختلفاً من الزيت .وكان الزيتون يُعرص مبعارص خاصة،

والعرصة األوىل ينتج منها زيت الطعام ومن الثانية زيت االستحامم ومن الثالثة زيت اإلضاءة
ـ وأ َّما ما تبقَّى بعد ذلك من قرش فكان يُستعمل كوقود .ومن األساطي اليونانيَّة أ َّن الربَّة أثينا
أي جهة من
هي التي أدخلت شجرة الزيتون يف إقليم أتيكا يف وقت مل تكن قد نبتت بعد يف ٍّ
بالد اليونان .وال َّ
شك يف أ َّن تلك أسطورة ال أساس لها من الصحة ،حيث اكتشف املنقِّبون
جح أ َّن شجرة
األثريُّون معرصة لزيت الزيتون يف قرص مينوس مبدينة كنوسوس الكريتية ،وير َّ
الزيتون كانت أصيلة يف بالد اليونان ،وأن إكليل الزيتون الربي كان هو الجائزة اليونانيَّة املفضَّ لة
[ -[1عبد اللطيف عيل أحمد ،التاريخ اليوناين العرص الهيالدي ج ،1ص.39
[ -[2محمد كامل عياد ،تاريخ اليونان ،ص.36
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االقتصاد
ُّ

أي جزء
منذ الدورة األوىل لأللعاب األوملبيَّة يف سنة  776ق.م .وقد تنمو هذه الشجرة يف ِّ

خاص يف أتيكا حيث أصبح الزيت
من البالد تصلح فيه الرتبة لزراعتها ،ولك َّنها ازدهرت بوجه
ٍّ

كل املنتجات الزراعيَّة استثنى
أه َّم سلع التصدير حتى أ َّن صولون  Solonعندما ح َّرم تصدير ِّ
ين ،غي أنَّه مل يُزرع يف ساحل
الزيت ،ومن ث َّم كرثت اإلشارة إىل شجرة الزيتون يف الشعر اليونا ِّ

البحر األسود .ولهذا كانت املستعمرات اليونانيَّة العديدة هناك تعتمد عىل الزيت املستورد

يل أو من ساحل آسيا الصغرى .ومث َّة حقيقة ها َّمة تتَّصل بالزيتون ،فهو ال
إليها من الوطن األص ِّ

ينضج إالَّ بعد م َّدة طويلة من غرس أشجاره التي ال تعطي محصوالً كامالً إالَّ بعد ست عرشة

أو مثاين عرش سنة وقد ال تعطي أجود محصول إالَّ بعد أربعني أو ستني سنة ،ولهذا كانت

ظل حكومة مركزيَّة قويَّة ،وعندما قوم
أشجار الزيتون كالغابات من العسي زراعتها إالَّ تحت ِّ
يفرس التق ُّدم البطيء الذي أحرزته زراعة الزيتون يف األيام
أوتوا من الصرب قدرا ً كبيا ً ،وهذا ِّ

كل من صولون وبيسسرتاتوس عندما شجعت الحكومة
األوىل ،وكذلك الصعوبات التي لقيها ٌّ
انتشاره .ومن املحتمل أ َّن زراعته ما كانت لتنترش يف أتيكا انتشارا ً واسعاً لوال أن بيسسرتاتوس

منح ُمالَّك األرايض قروضاً من جيبه الخاص

ومثة مالحظة أخية عن الزيتون وهي أنَّه كان نعمة أسبغتها الطبيعة عىل أتيكا ولكنه

كان نقمة عليها يف بعض األحيان ،ذلك أ َّن إتالف مزرعة من مزارع الزيتون ال يعني كام

يحدث يف حالة حقل من القمح -ضياع دخل سنة واحدة ،بل ضياع رأس املال كلِّه ،ولهذا

أصيبت أتيكا بأرضار فادحة بسبب التخريب الذي أحدثه الفرس بأراضيها يف الحروب
امليديَّة ( 467–490ق.م) ،واإلسبارطيون يف الحروب البيلوبونيزيَّة ( 404 -431ق.م)[.[1

وللتعويض عن هذه الخسارة فإننا نالحظ أن أغلب عقود استئجار األرايض تض َّمنت يف
رشوطها األساس َّية عىل املستأجر أن يقوم بزراعة أشجار الزيتون[.[2


ÎÑ :

تقوم التجارة أساساً عىل ثالثة مق ِّومات هي :فائض اإلنتاج الذي يُع ُّد ما َّدة للتجارة،

[ -[1عبد اللطيف عيل أحمد ،التاريخ اليوناين العرص الهيالدي ج ،1ص.41-40-39
[ -[2خليل سارة ،دراسات يف االقتصاد اليوناين القديم ،ص.42
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والطرق الربيَّة أو البحريَّة التي ينقل عن طريقها هذا الفائض إىل حيث سيستهلك ،ووسيلة
للتعامل يف هذا الفائض سواء أكانت نقدا ً أم مقايضة.
لقد كانت أوىل املشكالت التي واجهت بالد اليونان هي املواصالت[ ،[1وذلك أ َّن
التجاري.
الظروف الجغرافيَّة لهذه البالد واألقطار املحيطة بها كانت تعوق جانباً من التعامل
ِّ
الربي بسبب
وتعرس النقل
يل لعدم صالح َّية األنهار للمالحة،
وقد تعذَّر النقل
ُّ
ُّ
َّ
البحري الداخ ُّ
جار الذين يسافرون ب َّرا ً يرسحون طبعاً متج ِّولني أو سمكريَّة،
االفتقار إىل الطرق الج ِّيدة[ .[2فالت َّ

حاملون ألنفسهم كام يقول عنهم سكان بالد
وقد علقت بضائعهم حولهم ،فهم أنفسهم َّ

اليونان[.[3

ين مل ِّد الطريق Temnein
لقد كان م ُّد الطرق أمرا ً شاقَّاً مضنياً حتى أ َّن املصطلح اليونا َّ
شق الطريق أو نحته ،ولذا اقترص اإلغريق عىل تعبيد الطُّرق الضوريَّة
 hodonيؤ ِّدي معنى ِّ
لسي املراكب الدين َّية إىل املعابد الشهية ،حيث كانت تُقام األسواق أيضاً يف األعياد الدين َّية
االقتصادي يف
الكربى .وقد أعاقت املنازعات السياس َّية بني دول املدن اليونان َّية تط ُّورها
َّ

فكل دولة مدينة كانت ترى مصلحتها يف أن ترتك الطُّرق عىل ما هي عليه؛
هذا الصددُّ ،
سيت جيشاً لغزوها ،وكاد نقل السلع القابلة للتلف
ليك تعوق زحف عد َّوتها عليها إذا ما َّ
كل
رب يكون أمرا ً مستحيالً يف بالد اليونان ،ومعنى هذا أ َّن َّ
والبضائع الثقيلة عن طريق ال ِّ
التجاري إالَّ
املناطق التي ال تقع عىل البحر كانت محرومة من التبادل
املحيل منه[.[4
ِّ
ِّ َّ

ومبا أ َّن الطُّرق الربيَّة وعرة وض ِّيقة ،وغي آمنة مع انتشار اللُّصوص وقُطَّاع الطرق ،أصبح
الربي[ ،[5ورغم هذا كان هناك أيضاً ما كان يعوق املالحة،
أقل تكلفة من النقل
البحري َّ
النقل
ِّ
ُّ

التي كانت مق َّيدة بل معطَّلة طوال فصل الشتاء وكذلك طوال الليل .وإىل جانب الظروف
الجغرافيَّة ،كانت هناك عوائق أخرى للتجارة ،منها صغر حجم السفن ،وانتشار القراصنة
[ -[1حسني الشيخ ،اليونان ،ص.13

[ -[2عبد اللطيف عيل أحمد ،التاريخ اليوناين العرص الهيالدي ج ،1ص.42

[ -[3ألفرد زميرن ،الحياة العا َّمة اليونانيَّة السياسيَّة واالقتصاديَّة يف أثينا يف القرن الخامس ،ط ،2ترجمة عبد املحسن الخشاب،
مراجعة أمني قنديل ،املركز القومي للرتجمة ،القاهرة 2009م ،ص.381
[ -[4عبد اللطيف عيل أحمد ،التاريخ اليوناين العرص الهيالدي ج ،1ص.42
[ -[5حسني الشيخ ،اليونان ،ص.13
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االقتصاد
ُّ

يف البحر ،حيث كانت كرثة الخلجان عىل السواحل عامالً من عوامل تسهيلها والتشجيع
عليها .ومل يقم يف تاريخ بالد اليونان -إالَّ يف فرتات قصية -أن قامت دولة قويَّة واحدة كان
يف وسعها أن تؤ ِّمن التَّجارة يف البحر ،وكان لهذا أثره الخطي يف حياة بالد فقية باملحاصيل
الزراع َّية وكان رخاؤها يعتمد عىل التجارة إىل ح ٍّد كبي[.[1

أ َّما املشكلة األه ُّم التي واجهت التجارة اليونان َّية فكانت تتمثَّل يف إيجاد نظام للتعامل

الخاص يف املوازين واملقاييس
كل مدينة كانت تتم َّيز بنظامها
كل األطراف ،أل َّن َّ
يثق به ُّ
ِّ
والعملة[ ،[2وكانت حكومات الدول تسلب األجانب نقودهم -عدا أثينا -بتخفيض قيمة
ُّ
تسك نقودها من خليط من الذَّهب والفضَّ ة ،وتتنافس يف
نقدها ،وكانت بعض الدويالت

تخفيض كم َّية الذَّهب يف العملة .أ َّما الحكومة األثين َّية ،منذ أيام صولون ،فقد أخذت عىل
عاتقها تشجيع التجارة إىل أقىص ح ٍّد بإيجاد عملة موثوق بها ،علامً أنَّها رفضت خالل
رصوف الدهر أن تخفض من قيمة عملتها الفضيَّة[ [3ما جعل هذه العملة (الدراخمة) عىل م ِّر
كل دويالت املدن اليونانيَّة.
األيام ،تكسب ثقة ِّ

لقد أصبحت العملة التي طُبِعت عليها بومة أثينا املم َّيزة هي السائدة تقريباً يف هذه البقعة
محل العمالت املحليَّة يف جزر بحر إيجة .ورغم أ َّن بعض
تحل تدريجيَّاً َّ
من العامل ،وأخذت ُّ
املنتجني كانوا ال يزالون يبيعون بضائعهم مبارشة للمستهلك إالَّ أ َّن الكثيين منهم كانوا يف

حاجة إىل وساطة السوق الذي يشرتي ويخ ِّزن حتى يجد املشرتي املناسب ،وهكذا نشأت
املخصص لهم ،أو
جار التجزئة الداخليني الذين يبيعون بضائعهم يف السوق
َّ
طائفة من ت َّ
يف االحتفاالت العا َّمة[ ،[4أو يعرضونها للبيع يف شوارع املدن ،أو يف حوانيت ]أكشاك[

يف األماكن املزدحمة أو غي املزدحمة يف املدن ،أو حتى يف مؤخِّرة الجيوش[ .[5وقد
تن َّوعت مواد هذه التجارة ما بني األغذية من قمح وخبز وخضار وجنب وعسل وفواكه وثوم
[ -[1عبد اللطيف عيل أحمد ،التاريخ اليوناين العرص الهيالدي ج ،1ص.42

[ -[2حسني الشيخ ،اليونان ،ص.13

[ -[3ابتهال الطايئ ،تاريخ اإلغريق ،ص.91

[ -[4حسني الشيخ ،اليونان ،ص.13

[ -[5ابتهال الطايئ ،تاريخ اإلغريق ،ص.92
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ونبيذ ولحم وأسامك ،إىل الرقيق ،واملشغوالت املعدنيَّة والجلدية ،وحتى الكتب[ .[1وكان
جار ويبتاعوا منهم ما يحتاجه
األحرار والغرباء واألرقَّاء يذهبون إىل هذه األماكن ليساوموا الت َّ

البيت .وكان من أقىس القيود املفروضة عىل النساء يف أثينا أ َّن العادات مل تكن تبيح له َّن
أن يخرجن ليشرتين منها حاجاته ّْن[ .[2أ َّما الوضع املعقَّد ،فيمكن أن نصفه بتكافل املبادئ

الزراعي ،فالسوق بالنسبة إىل املزارعني أصبح مكاناً
القدمية والجديدة يف توجيه االقتصاد
ِّ
لزيادة مداخيلهم حيث كانت تجري عمل َّيات بيع أعداد كبية من املنتجات الزراع َّية[.[3

انطالقاً من ذلك ،بدأت التجارة الخارج َّية تتق َّدم وتزدهر يف بالد اليونان رسيعاً ،حتى

كل منتجات العامل تجد طريقها إىل أثينا .حيث كانت أتيكا تص ِّدر
أ َّن بركليس قال يوماً إ َّن َّ

ما تنتجه حقولها ومصانعها من خمور وزيوت وفضَّ ة ورخام وخزف وتحف فن َّية ،وتستورد

الحبوب والسمك والجلد من منطقة البحر األسود ،والصوف والربدي من مرص ،والحديد
وال َّنحاس من أيورويا ،والصوف والكتَّان واألصباغ من فينيقية ،واألقمشة املط َّرزة من بالد

الرشق القديم ،واألحذية والربونز من أتروريا ،والعطور من بالد العرب[.[4

وميكننا القول أ َّن التجارة الخارجيَّة تط َّورت أكرث من التجارة الداخليَّة ،أل َّن الدول اليونانيَّة
كل منها يف إنتاج نوع من
فتخصصت ٌّ
أدركت مزايا توزيع العمل بني بعضها البعض،
َّ
املنتجات ،فصانع ال ُّدروع مثالً مل يعد ينتقل من مدينة إىل أخرى تلبية لطلب من يحتاجه،
بل أخذ يصنع دروعه يف حانوته ويبعث بها إىل أسواق العامل القديم .وهكذا انتقلت أثينا

كل منزل جميع ما يحتاجه تقريباً ،إىل
يل  -الذي يصنع فيه ُّ
يف قرن واحد من االقتصاد املنز ِّ
كل مدينة جميع ما تحتاجه تقريباً ث َّم تدخله يف االقتصاد
ي الذي تصنع فيه ُّ
االقتصاد
َ
الحض ِّ

كل دولة عىل ما تستورده من غيها ،والذي ال ب َّد لها فيه أن تص ِّدر
يل الذي تعتمد فيه ُّ
الدو ِّ
من السلع ما تؤ ِّدي به أمثان وارداتها[.[5

[ -[1حسني الشيخ ،اليونان ،ص.13

[ -[2ابتهال الطايئ ،تاريخ اإلغريق ،ص.92

[ -[3خليل سارة ،دراسات يف االقتصاد اليوناين القديم ،ص.43
[ -[4حسني الشيخ ،اليونان ،ص.14

[ -[5ابتهال الطايئ ،تاريخ اإلغريق ،ص.92
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االقتصاد
ُّ

االقتصادي
الحضية اليونانيَّة فليس من السهل التع ُّرف عىل التح ُّول
أ َّما خارج املناطق
َّ
ِّ
خاصة مامثلة كانت لها أنظمة مكتوبة ،ونظِّمت حول
التوسع الواضح لجمع َّيات
الناتج من
َّ
ُّ

طوائف دين َّية .ومع أ َّن األدلة حول أعضاء الجمع َّيات والتجارة غي مبارشة ،فليس من الصعب
جعت الثقة متاماً مثل نظياتها
االعتقاد أ َّن اإلميان أو مج َّرد العضويَّة املشرتكة يف الجمع َّية ش َّ
يف أثينا[.[1

التجاري يف
من امله ِّم القول إذن ،أ َّن حكومات املدن اليونان َّية سيطرت عىل التبادل
ِّ
حق البيع يف السوق ،وجمعت رضيبة مبيعات
األسواق ،وجمعت رسوماً من التجار عىل ِّ
عىل الصفقات ،كام استخدمت املزادات العلنيَّة لتحسني أسعار بيع املمتلكات املصادرة،

ولتأجي املناجم وغيها من ممتلكات الدولة .وأصبحت األحالف كوينا ( Koinaالجامعات
الوطن َّية من التجار) شائعة خالل الحقبة الهلنست َّية يف بالد اليونان القاريَّة ،وأسهمت -من
بني أشياء أخرى -يف تنسيق ال ُّنظم القانونيَّة واملحاكم العدليَّة بني املدن وإصدار عملة
مشرتكة[.[2
لقد كانت القرون األربعة األخية قبل ميالد السيد املسيح فرتة مشهودة يف تاريخ البحر
ين لألمرباطوريَّة
ِّ
املتوسط بدأت بهزمية أثينا يف حرب البيلوبونيز ،ثم بغزو االسكندر املقدو ِّ
السيايسّ .وال َّ
األخمين َّية ،وانتهت بسيطرة روما عىل املوقف
تغيت
شك يف أ َّن أشياء كثية َّ
ْ
خالل هذه القرون ،حيث انفتح العامل بعضه عىل بعض ،وشهدت هذه الفرتة زيادة يف عدد
التغيات عوامل مه َّمة يف
األسواق ،و ُوجدت حلول إبداع َّية للتمويل يف أثينا .وكانت هذه
ُّ
املتوسط[.[3
التاريخي لتجارة البحر
التط ُّور
ِّ
ِّ

التاريخي كان يجري يف ات ِّجاه مضا ٍّد ملصلحة بالد اليونان ،بل ال
بيد أ َّن هذا التطور
َّ
ين وابنه
نعدو الصواب إذا قلنا إنَّه أصابها بضبة قاسمة ،ذلك أنَّه عندما أقام فيليب املقدو ُّ
احتل االسكندر
حدة قادرة عىل تأمني البحر وحامية التجارة ،وعندما َّ
االسكندر دولة قويَّة مو َّ
أقطارا ً خصبة غن َّية يف آسيا ومرص ،انتقل مركز التجارة من الدويالت املحيطة بالبحر اإليجي
[ -[1مانيك ،البحر املفتوح ،ص.369
[ -[2املصدر نفسه ،ص.306

[ -[3مانيك ،البحر املفتوح ،ص.348

130

نقد الحضارة الغرب ّية (( )6تاريخ اإلغريق بين القرنين الخامس واألول ق.م)

إىل الرشق الذي اجتذب أعدادا ً غفية من اإلغريق املغامرين ذوي النشاط والعزمية واإلقدام،
التجاري الجديد الذي قام يف ما
ومل تنعم بالد اليونان سوى بالنذر اليسي من ذلك التبادل
ِّ

املتوسط ،وذلك
بعد بني املاملك الهلنست َّية الغن َّية والدول القويَّة الواقعة يف غرب البحر
ِّ

الضوري أن تلتزم السفن السواحل،
العلمي يف ف ِّن املالحة حيث مل يعد من
بسبب التق ُّدم
ِّ
ِّ
أو تتج َّنب الخروج اىل عرض البحر .من هنا ،فإ َّن تاريخ بالد اليونان بعد اإلسكندر األكرب
يعكس ناحية من الحياة االقتصاديَّة صورة قامتة من التدهور والفقر املطَّرد[.[1

يفرس لنا سبب تشكُّل املجموعات الوطنيَّة للعمل يف التجارة ،ورمبا
ما سبق رشحه ِّ
تكون الكوينا الرودسيَّة أفضل ما درس بني املجموعات الوطنيَّة ،والسيَّام خالل القرنني
أي حال ،كان التَّجار الرودسيون استثناء بالطبع،
األخيين من حقبة ما قبل امليالد[ .[2عىل ِّ
لكونهم موثوقني ج َّدا ً ،حيث كانت جزيرة رودس ،بحلول الثلث األخي من القرن الرابع قبل
امليالد ،قد أصبحت مركزا ً رئيسيَّاً للتجار ،إذ كانت التجارة املنقولة بحرا ً هي األه َّم عىل
النسبي لتكاليفها ،لذا ،ال ب َّد من أن نعتربها املكان األه َّم يف
اإلطالق بسبب االنخفاض
ِّ
التجارة الهلنست َّية ومثاالً جمهوريَّاً سابقاً لروما .لقد كانت االتفاق َّيات بني املدن من أجل

جار من األصول األثين َّية
املكانة التجاريَّة املميزة يف الرسوم (األتليا  )Ateleiaالتي يدفعها الت َّ
املتوسط خالل القرن
الكثية املقيمون يف جزيرة رودس ،كانت إحدى سامت تجارة البحر
ِّ
مؤسسة مه َّمة جذبت املدن من خالالها التجارة إىل موانئها.
الثالث قبل امليالد ،وكانت َّ
جار الحبوب يف الجزيرة[.[3
جار مح َّددون عىل معظم ت َّ
وقد سيطر ت َّ


Ò :¢

تشي الوثائق التاريخ َّية إىل أ َّن الظروف الطبيع َّية للمناطق اليونان َّية كانت مختلفة ج َّدا ً
االقتصادي.
كل يشء مبختلف أشكال وناذج تط ُّورها
بعضها عن بعض ،وقد ارتبط هذا قبل ِّ
ِّ
فاملناطق الزراع َّية كإسبارطة وبويوتيا وتساليا ومجموعة مناطق أخرى غيها استطاعت
الزراعي يف
الخاصة ،وبالتايل حافظت عىل طابعها
إطعام سكَّانها عىل حساب مواردها
َّ
ِّ
[ -[1عبد اللطيف عيل أحمد ،التاريخ اليوناين العرص الهيالدي ج ،1ص.43-42

[ -[2مانيك ،البحر املفتوح ،ص.368

[ -[3مانيك ،البحر املفتوح ،ص.371
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ُّ

القرن الخامس قبل امليالد وما بعده .أ َّما املناطق األخرى ،ومنها كورنثا وأتيكا عىل سبيل
الخاصة؛ نظرا ً إىل عدم مالءمة
املثال ،مل تسطع القيام بواجبها يف إطعام سكَّانها مبواردها
َّ

الظروف الطبيع َّية وفقر الرتبة الصالحة للزراعة ،ولهذا السبب أخذت تلك املناطق عىل
عاتقها متوين سكَّانها باملنتجات الزراع َّية ،ويف املقام األول محصول القمح ،الذي اعتُ ِرب

أمثن املوا ِّد املستوردة[.[1

وال ريب يف أ َّن اعتامد بالد اليونان دامئاً عىل االستياد لتغطية حاجات سكَّانها من
القمح ،أسهم يف تشكيل عامل قلق دائم من زيادة أعداد السكَّان يف دولة املدن اليونانيَّة .أ َّما
بالنسبة إىل أثينا فقد كان ضيق مساحة األرض ،وغلبة أشجار الزيتون والكروم عىل أرضها،
وقلَّة مساحة الرتبة الصالحة لزراعة القمح؛ سبباً أساس َّياً العتامد املواطنني عىل استياد هذه
ولعل ما خفَّف من شعور اإلغريق بضيق العيش هو اتجاههم منذ عرص مبكر إىل
َّ
الغالل.
املتوسط ،وخصوصاً املناطق
املالحة والتجارة الخارجيَّة يف مناطق البحر األسود والبحر
ِّ
الغنيَّة بإنتاج القمح[ ،[2حيث ط َّورت بعض املدن صناديقها ملشرتيات الحبوب املنتظمة،

كام أ َّن التجار وعمالء الشحن أو عمالء املخزن كانوا موثوقني ج َّدا ً ،الس َّيام يف جزيرة
ديلوس ،ومعروفني يف كثي من األماكن األخرى[.[3

ولكن ،رغم ذلك ،سيطر عليهم نوع من الخوف من نقص الغال يف فرتات األزمات
التمسك
وظروف الحروب ،لذلك وجدنا املفكِّرين أمثال أفالطون وأرسطو ينصحون بضورة
ُّ
مببدأ تحديد أعداد املواطنني والسكَّان؛ فأفالطون يف كتابه «القوانني» يح ِّدد عد املواطنني
الذكور بعدد  5040مواطناً فقط .كذلك أعلن أرسطو أ َّن أسوأ ال ُّنظم الدميوقراطيَّة هو الذي
كانت تكرث فيه أعداد املواطنني .ومع ذلك يجب أن نتذكَّر أن كالًّ من هذين الفيلسوفني كان
ومام يوضح هذا املوقف
خصامً للدميقراط َّية ،حتى أ َّن أفالطون كان متط ِّرفاً يف خصومتهَّ ،
أ َّن الرقم الذي اقرتحه كحد أقىص لعدد املواطنني يكاد يتَّفق مع عدد املواطنني الذي ح َّددته
حكومة حزب األقليَّة األوليجاركيَّة الذي تآمر وانقلب عىل الدميوقراطيَّة يف سنة  411ق.م،
[ -[1خليل سارة ،دراسات يف االقتصاد اليوناين القديم ،ص.53
[ -[2مصطفى العبادي ،اقتصاديَّات أثينا ،ص.197

[ -[3مانيك ،البحر املفتوح ،ص.369
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وح َّدد عدد املواطنني املتمتِّعني بالحقوق السياسيَّة بخمسة آالف مواطن ،من الذين يتوفَّر
لديهم ح ٌّد أدىن من ُملك َّية األرض ،من أصل ما يزيد عن  30ألف مواطن متمتِّعني بالحقوق

السياس َّية كاملة تحت حكم الدميقراط َّية[.[1

إىل ذلك ،كان تزويد بالد اإلغريق بالقمح أخطر املسائل العاجلة للبالد ،وكان مع َّدل
سعر القمح املستورد يف أثينا أيام دميوسثنيس  Demosthenesيرتاوح عادة ما بني خمس

دراخامت للميدمينوس  Medimnoiالواحد ،وهو يساوي البوشل (ميدمينوس=  36ليرتا ً).
وملا طرح اإلسكندر كنوز فارس للتداول نحو سنة  300ق.م ،أفىض ذلك إىل انخفاض
قيمة الدراخمة(التي كانت تساوي  6أوبوالت) إىل  3أوبوالت فقط ،وبطبيعة الحال ارتفع

سعر القمح ليصبح حوايل عرش دراخامت للبوشل الواحد ،أي ضعف السعر السابق ،مع
تجاوز الفروق املوسم َّية يف األسعار .ومع ارتفاع قيمة النقد نحو سنة  200ق.م ،هبط سعر
القمح بالتدريج حتى صار يقارب الخمسة وثالثة أرباع دراخمة للبوشال الواحد ،ذلك أنَّه
أصبح موفورا ً يف العامل يف وقتها[.[2
ونلفت هنا إىل أ َّن أثينا كانت تعتمد بوجه خاص عىل استياد الحبوب -والسيام القمح-
من مرص وصقلية وقربص ،ومن مختلف مناطق البحر األسود ،وخصوصاً قبائل السيسثني
يف جنوب روسيا ،الذين كانوا يزرعون القمح ليص ِّدروه ال ليأكلوه .فمقاطعة أتيكا مل تستطع
أن تفي حاجة سكَّانها باملواد الغذائ َّية نظرا ً إىل فقر تربتها الصالحة للزراعة ،فمساحتها البالغة
 2500كم 2مل يكن صالحاً منها سوى  .% 30 – 25أ َّما املساحة املتبقية فقد تشكَّلت من

الغابات واملستنقعات .وقد استخدم الجزء األكرب من األرايض الصالحة لزراعة الحبوب[.[3

ومام ال َّ
شك فيه أ َّن تجارة الغالل هذه ،كانت تحقِّق أرباحاً هائلة ملن ميارسونها،
َّ
ولدينا شاهد من الشعر ال يخلو من داللة ،وهو ما ورد يف إحدى قصائد الشاعر الغنايئ
باخيليدس  Bacchylidesالذي كتبها يف مطلع القرن الخامس قبل امليالد ،حني ارتفع نجم
السيايس عىل رأس أمرباطوريَّة من جزر ومدن بحر إيجة .وأصبحت تؤ ِّدي دورا ً قياديَّاً
أثينا
ُّ
[ -[1مصطفى العبادي ،اقتصاديَّات أثينا ،ص.198-197
[ -[2وليم تارن ،الحضارة الهلنستيَّة ،ص.118

[ -[3خليل سارة ،دراسات يف االقتصاد اليوناين القديم ،ص.54
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ُّ

يف التجارة العامليَّة ،وعرث عىل مجموعة من أعامله يف برديَّة ت َّم اكتشافها يف سنة 1896
يف بلدة القوصية بصعيد مرص .ويف إحدى هذه القصائد يص ِّور باخيليدس أحالم رجل لعب
الخمر يف رأسه فتخ َّيل أ َّن منزله يزخر بالذهب والعاج[ ،[1حيث يقول:
وكأنه ميتلك سفناً مشحونة قمحاً

متخر عىل صفحة البحر املتأللئة
حاملة له الرثوة العريضة من مرص.
هكذا يحلم قلب الفتى عندما تلعب الخمرة برأسه.
مل يكن القمح ما َّدة للرثوة فحسب ،بل كان أيضاً ورقة مه َّمة يف عامل السياسة والحروب،

فقد استخدم إحراق محاصيل أثينا من القمح وغيه كوسيلة ضغط قويَّة عليها من إسبارطة
أثناء حروب البيلوبونيز ،وهي استطاعت أن تحسم نتيجة هذه الحرب لصالحها بعدما
الحيوي
متكَّنت من تدمي العامرة البحرية األثين َّية عند مداخل البحر األسود ،حيث املرور
ُّ

للقوافل البحريَّة التجاريَّة التي كانت تحصل عىل ما تريده من القمح من املناطق املطلَّة
ين لجأ يف ما لجأ إليه من تعريض الخطوط البحريَّة
عىل الشواطئ .كام أ َّن فيليب املقدو َّ
األثيني متهيدا ً لكرس الق َّوات األثين َّية
لهذه القوافل للخطر يك يفرض الجوع عىل املجتمع
ِّ
يف املعركة العسكريَّة .ومنها كذلك أ َّن أثينا كانت تجاهد دامئاً الحتواء املناطق التي تحيط
مبداخل البحر األسود ،أو تسيطر عىل الخطوط البحريَّة إما باستعامر هذه املناطق أو بعقد
اتفاقيَّات وديَّة معها ،وهكذا[.[2

تتغي ،سواء يف عصورها الكالسيك َّية
ال ب َّد من اإلشارة إىل أ َّن حاجة أثينا إىل الحبوب مل َّ
الهلنستي ،وال ريب يف أ َّن التط ُّورات السياسيَّة يف الحقبة الهلنستيَّة ،وقبل
أم يف العرص
ِّ
كل يشء يف الدولتني الجديدتني (السلوق َّية والبطلم َّية) ،ون َّو املدن الكبية ،وزيادة عدد
ِّ
السكان ،واالستخدام األوسع للعملة ،كانت جميعها دافعة لزيادة الطلب عىل التجارة
املتوسط كانت كم َّيات
وبالتايل حجمها .وحتى قبل ظهور الدول الهلنست َّية يف رشق البحر
ِّ
[ -[1مصطفى العبادي ،اقتصاديَّات أثينا ،ص.200

[ -[2لطفي عبد الوهاب يحيى ،اليونان ،ص.41
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ضخمة من الحبوب ،والسيَّام القمح ،تدخل ميناء بيايوس (ميناء أثينا) ،ومل يكن ذلك أمرا ً
جديدا ً ،حيث كان السكَّان األثينيون يعتمدون عىل الحبوب املستوردة -كام أسلفنا -منذ

منتصف القرن الخامس قبل امليالد[.[1

لقد عني البطاملة أفضل عناية بتنظيم تصدير القمح إىل بالد اليونان ،ومل تكن أثينا
كل من أثينا وكورنثة وديلوس وكثي من الجزر وأيونيا ومدن أخرى
وحدها تستورده ،بل ٌّ
يف ما يحتمل -كانت تعتمد اعتامدا ً رئيس َّياً عىل القمح املستورد لتغطية النقص الحاصلاالسرتاتيجي .وبالتايل ،كان نقص
الوطني من هذا املحصول
ج َّراء عدم كفاية محصولها
ِّ
ِّ
محصول القمح يتسبَّب يف حالة خطية يف بالد اليونان ،ترتاوح ما بني نقص الجرايات
وحدوث املجاعات ،علامً أ َّن حدوث املجاعات كان من األمور الشائعة يف تلك الفرتة[.[2

األثيني املشهور من خالل أحاديثه
والسيايس
يف هذا السياق ،يذكر دميوسثنيس الخطيب
ُّ
ُّ
التي تعود إىل منتصف القرن الرابع قبل امليالد (نحو سنة  338ق.م) ،أ َّن أثينا استوردت من
اململكة البوسفوريَّة (بونتوس  Pontusعىل البحر األسود يف شبه جزيرة القرم) ،عرب ميناء

بيايوس ،ما يقارب  400ألف من الغال (أي القمح) ،وباملقدار نفسه من املناطق األخرى،
وأ َّن جزءا ً من هذه الحبوب املستوردة كان يُعاد بيعه يف املقاطعات اليونانيَّة األخرى .وهكذا
يتَّضح أ َّن نصف سكان بالد اليونان يعيشون عىل الحبوب املستوردة[.[3

وكان املألوف يف األحوال العاديَّة أ َّن بعض أرباب الوظائف العا َّمة ،مثل مراقب األسواق
جار الغالل ،ويحرصون عىل تزويد املدينة مبا يلزمها
أو مراقب األغذية ،ينظرون يف شؤون ت َّ
من الطعام بالسعر املعقول .ولك َّن هذا النظام كان ينهار عادة إذا ارتفعت األسعار لقلَّة توفُّره
يف السوق ،ما مل َّ
يتول مراقب األسواق رشاء القمح بنفسه ،أو يتمكَّن من إقناع أحد أغنياء
جار ببيعه َّ
بأقل من سعر التكلفة ،لكن ذلك مل يكن إالَّ إجراء ملطِّفا[.[4
الت َّ
تجدر اإلشارة هنا إىل أ َّن اعتامد أثينا اعتامدا ً كبيا ً ،وبصفة دامئة ،عىل اسرتاد الغالل،

[ -[1مانيك ،البحر املفتوح ،ص.372

[ -[2وليم تارن ،الحضارة الهلنستيَّة ،ص.119

[ -[3خليل سارة ،دراسات يف االقتصاد اليوناين القديم ،ص.54
[ -[4وليم تارن ،الحضارة الهلنستيَّة ،ص.119
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االقتصاد
ُّ

العاملي ،ومخاطره ،وخصوصاً يف ظروف األزمات
جعلها مع َّرضة دامئاً الحتامالت السوق
ِّ
واملجاعات[ ،[1فليس عجيباً ما حدث أثناء املجاعة الكربى خالل سنوات (32–330

ق.م) ،التي شملت بالد اليونان قاطبة وامت َّدت إىل إبيوس ،وما زاد من ح َّدتها ذلك التضييق

املرصي الذي افتعله كليومينيس من نقراطيس[ ،[2والذي كان قد ع َّينه
املصطنع يف القمح
ِّ
اإلسكندر مسؤوالً عن الشؤون املاليَّة يف مرص ،حيث استطاع أن يحتكر تصدير القمح،

وأن يتالعب بأسعاره رغم أن محصوله كان معتدالً .وبسب ذلك ،كان سعر التصدير عرش
متوسط السعر يف أوقات
دراخامت للبوشل الواحد (ميدمنوس) ،وهو أكرث من ضعف
ِّ
ال َّرخاء .ولقد متكَّن كليومينيس من أن يشرتي املحصول من املنتجني بهذا السعر ،وأن
يحتكر تصديره ،وباعه يف اليونان بسعر  32دراخمة للبوشل الواحد.

يف الواقع ،استطاع كليومينيس أن يفرض هذا السعر املرتفع يف بالد اليونان بفضل شبكة
املتوسط التي ته ُّمه ،وهؤالء كانوا يز ِّودونه
هائلة من الوكالء والسامرسة يف موانئ البحر
َّ
بأحوال السوق يف الخارج ،ويتعاقدون باسمه لتوريد القمح وغيه .وتتَّضح هنا أهميَّة قمح

مرص ألثينا خصوصاً ،واليونان عموماً ،بحيث أ َّن من يسيطر عىل تصديره كان يتحكَّم يف
تحديد سعره يف اليونان[.[3
ربعات،
يف ِّ
ظل هذا الوضع ،اضط َّرت الدولة يف أثينا إىل التدخَّل يف األمر ،وجمعت الت ُّ
تيرست لها ،وباعته باملف َّرق بالسعر املعتاد،
وقامت بتعيني لجنة اشرتت القمح بأيَّة وسيلة َّ
الخاصة،
لكن وفق بطاقات متوين َّية ،ومنذ ذلك الحني أصبح تأليف مثل تلك اللِّجان
َّ
وتوزيع القمح عىل الناس بالبطاقات من ال ُّنظم املألوفة أثناء األزمات ،ولك َّنه كان نظاماً
ربع كان أمرا ً اختياريَّاً ورمبا مل يصل إىل القدر الكايف لتخفيف
معيباً وبعيدا ً عن الكامل ،فالت ُّ
ويالت املجاعة ،هذا باإلضافة إىل أ َّن الفقراء مل يكن يف وسعهم دامئاً أن يدفعوا مثن ما

ولعل ساموس كانت السباقة إىل اتخاذ الخطوة النهائ َّية فجعلت
يخصص لهم من الجراياتَّ .
َّ
لنفسها رصيدا ً ثابتاً لرشاء القمح بعدما ازعجتها سلسلة املجاعات التي حاقت بها نحو سنة
[ -[1مصطفى العبادي ،اقتصاديَّات أثينا ،ص.199
[ -[2وليم تارن ،الحضارة الهلنستيَّة ،ص.119

[ -[3مصطفى العبادي ،اقتصاديَّات أثينا ،ص.199
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جار مرتني النقود املج َّمعة ،ومل ينقذ املدينة إالَّ فرد من املواطنني
246ق.م ،يوم أضاع الت َّ
اسمه بوالجوراس.
ال ريب يف أ َّن ما حدث كان من املفارقات الفاحشة يف ذلك العرص امليلء بالتناقضات،
العامل ،وبني أريحيَّة األغنياء املذهلة يف
فالتباين كان شديدا ً بني الحالة التعسة ألجور
َّ

الدفع ،فقد ما كانوا مينحون املال أجرا ً ،ولكنهم يعطونه للدولة هبة وعطاء .ومهام يكن من

أمر ،فرسعان ما تح َّركت كرثة عظيمة من مدن بالد اليونان ،وحذت حذو ساموس ،حيث
تذكر السجالَّت وجود أرصدة دامئة لرشاء القمح يف ميليتوس وتيوس ودمييرتياس وديلوس
ولعل تلك األرصدة ع َّمت جميع البلدان تقريباً[.[1
َّ
وثييا،
الهلنستي صغارا ً مقارنة مبلوك الدول ووزرائهم الذين
جار يف العرص
عموماً ،كان الت َّ
ِّ

جار حقاً ،حيث سيطروا عىل تجارة الحبوب بني دول العامل القديم ،كام
كانوا من كبار الت َّ
أ َّن كليومينيس مل يكن نوذجاً يونان َّياً فريدا ً يف ذلك العرص ،فهناك شخص َّيات أخرى لعبت
الدور ذاته مثل أبولونيوس صاحب خزانة بطليموس الثاين .لقد كانت شبكته االجتامع َّية
الخاص واسعني ،ويكفي القول أنَّه كان تاجرا ً -وإن مل يكن محرتفاً أو
التجاري
ونشاطه
ُّ
ُّ
منقطعاً للتجارة -إذ كانت هناك شؤون أخرى تشغل أيامه .وتجدر اإلشارة إىل أ َّن قامئة

األمثلة من التاريخ اليوناين يف مرص تطول[.[2


َّ   :
Ó

متُ ثِّل امل ُلك َّية يف النم ِّو
مهامً ضمن تحليل علم االقتصاد
االقتصادي مك ِّوناً مركزيَّاً َّ
ِّ
املؤسسات البرشيَّة ،التي تط َّورت
الخاصة إحدى أقدم
يس الجديد .وت ُع ُّد امل ُلكيَّة
َّ
َّ
َّ
املؤس ِّ
الري وإنتاج املحاصيل املحلِّيَّان يف أحواض األنهار
بالتَّالزم مع ظهور الزراعة ،واستلزم
ُّ
الري ،وإدارة توقيت إدخال املياه إىل الحقول
الكربى قدرا ً كبيا ً من التعاون لصيانة قنوات ِّ
وترصيفها ،وبذر الحبوب ،وما إليها .ويف هذا الجانب يظهر تضا ُّد شديد مع أماكن مثل أتيكا
القدمية يف اليونان البعليَّة يف مزارع أُرسيَّة فرديَّة متثِّل القاعدة فيها ،وهذه املزارع الفرديَّة
[ -[1وليم تارن ،الحضارة الهلنستيَّة ،ص.120-119

[ -[2مانيك ،البحر املفتوح ،ص.370
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االقتصاد
ُّ

الري والقرية يُع ُّد األساس للزراعة
كانت مستحيلة يف وادي النيل مثالً ،حيث كان حوض
ِّ
يف مرص[.[1
وال ب َّد من اإلشارة إىل أ َّن امللكيَّات الزراعيَّة يف بالد اليونان متثَّلت يف ثالثة أشكال:
لكل جامعة املواطنني،
والخاصة .وقد اعتُ ِربت امللكيَّات الحكوميَّة عا َّمة ِّ
الحكوميَّة والعا َّمة
َّ
حيث نظَّمت القوانني والترشيعات التي تجيز استخدامها تحت إرشاف موظَّفني تع ِّينهم

الخاصة فتعود إىل جامعات مستقلَّة من املواطنني
الحكومة لهذا الغرض .أ َّما امللك َّيات
َّ
الذين يح ِّددون بأنفسهم طرق استخدامها .ومل تكن األرايض تشكِّل مصدر دخل معقول
ذي أهميَّة يف بالد اليونان ،ألنَّها ُو ِ
ضعت موضع االستئجار من أجل استثامرها لفرتات

يث) للمواطنني
طويلة أو قصية (من عرش سنوات حتى األبد ،أو عىل سبيل االستئجار الورا ِّ
فحسب .وكانت األجرة املدفوعة ج َّراء هذا االستئجار توظَّف يف تغطية نفقات اإلعاشة
للمعابد املق َّدسة ،ويف األعياد الدينيَّة وتقديم األضاحي ،ولذا ،فإ َّن هذه األرايض مل تشكِّل
مداخيل ثابتة للحكومة ميكن االعتامد عليها .وقد نتج من ذلك زعزعة االستقرار يف الخزينة
الحكوم َّية يف أكرث األحيان[.[2

ين تط َّورت خالل الحقبة العتيقة
ومن املفيد القول أ َّن حقوق امل ُلكيَّة يف العامل اليونا ِّ

لدولة املدينة ،حيث كانت تلك الحقوق مق َّيدة يف عملتَ ْي بيع األرايض ورشائها ،أ َّما خالل
الخاصة ،رغم أ َّن هذه
الحقبة الكالسيك َّية فقد حدث بعض التط ُّور يف مجال حقوق امللك َّية
َّ
الحقوق اختلفت من مدينة يونان َّية إىل أخرى ،وكان تسجيل مبيعات األرايض وإشهارها
متط ِّورا ً[.[3

ين القديم هي قض َّية الرتابط
نلفت هنا إىل أ َّن األزمة التي كان يعاين منها االقتصاد اليونا ُّ
بني املواطن وامللكيَّة الزراعيَّة ،والرأي الشائع بني أوساط الباحثني أ َّن من أه ِّم أسباب هذه
األزمة هو اضمحالل عدد كبي من املزارعني بسبب تركيز امل ُلك َّية يف أيدي حفنة من األغنياء
يف أثينا منذ القرن الرابع قبل امليالد .لك َّن هذا الرأي تعرض للنقد مؤخَّرا ً ألنَّه استند إىل
[ -[1مانيك ،البحر املفتوح ،ص.308

[ -[2خليل سارة ،دراسات يف االقتصاد اليوناين القديم ،ص.164
[ -[3مانيك ،البحر املفتوح ،ص.310
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العقاري ( ،)horoiالتي متيَّزت بأعدادها الكبية يف القرنني الرابع والثالث قبل
أحجار الرهن
ِّ
امليالد ،والتي كانت متثِّل حجم الديون الكثية التي استدانها املزارعون بضامن أرضهم،
وكانت سبباً لفقدانهم تلك األرايض ،وانتقالهم لإلقامة يف املدينة ،والتفتيش فيها عن ُسبل

توصل بعد دراسة مستفيضة إىل
العيش .وكان أول من انتقد هذا الرأي فينيل  Finleyالذي َّ
بأمس الحاجة
أ َّن العقارات الزراعيَّة التي ُر ِهنت بأحجار ال َّرهن مل تكن للفقراء الذين كانوا
ِّ

إىل األموال أو إىل وسائل العيش الضوريَّة ،بل إ َّن أسباب هذا ال َّرهن برأيه كانت مرتبطة
السبل الرسيعة التي تكفل إمداد الخزينة الحكوم َّية بالسيولة
باحتياجات الحكومة يف إيجاد ُّ
النقديَّة الضوريَّة ملواجهة املتطلِّبات االقتصاديَّة املتسارعة يف النم ِّو ،عىل سبيل املثال

تحرير أرسى الحرب عن طريق الفدية املاليَّة .وبهذه الحالة ،فإ َّن أحجار ال َّرهن مل تكن قد
شملت أرض الفقراء بقدر ما شملت أرض األغنياء[.[1

ولعل قضيَّة امل ُلكيَّة كانت من القضايا التي نالت اهتامم املفكِّرين والفالسفة بوصفها
َّ
والسيايس معاً .وقد اختلف بشأنها الفيلسوفان (أفالطون وأرسطو).
االقتصادي
تتعلَّق بالفكر
ِّ
ِّ

فأفالطون يف جمهوريَّته يلزم الحاكم -أو فالسفة الدولة املثىل -بأن يتفاىن يف النهوض بأعباء
أي نزعة من األنان َّية أو املصلحة الشخص َّية.
الحكم بإخالص وتج ُّرد كاملني ،ال يداخلهام ُّ
ومن أجل أن يتحقَّق ذلك عىل أكمل وجه ،يجب أن تغيب امل ُلكيَّة الشخصيَّة من حياتهم،
وتخصص لهم ُملكيَّة عا َّمة مشرتكة ،وكذلك يح َّرم عليهم استخدام الذَّهب والفضَّ ة ،والسبب
َّ
يف هذا كله أنَّه كان يرى يف غريزة التملُّك والرغبة يف الرتبُّح إغراء شديدا ً قد يع ِّرضان
مصلحة الدولة للخطر.

عىل النقيض من ذلك ،نجد أرسطو يق ِّرر بضورة أن تكون امل ُلك َّية شخص َّية رشط أن
تستخدم من أجل املصلحة العا َّمة[ ،[2كام نجده ينتقد شيوع َّية ُ
امللك َّية ،كام يرفض موقف
أستاذه أفالطون منها ،ذلك أ َّن امل ُلك َّية املشرتكة مصدر صعوبات وخالفات كثية فضالً عن
الخاصة عادة ،ويتكاسل
أنَّها تقتل الرغبة يف العمل أل َّن اإلنسان بطبعه ال يهت ُّم إالَّ مبصالحه
َّ
يخص الصالح العا َّم .وهو يضيف أساساً آخر لهذا الرفض وهو إميانه بأهم َّية امل ُلك َّية
يف ما
ُّ
[ -[1خليل سارة ،دراسات يف االقتصاد اليوناين القديم ،ص.167
[ -[2مصطفى العبادي ،اقتصاديَّات أثينا ،ص.196
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االقتصاد
ُّ

الخاصة أل َّن الشعور بامل ُلكيَّة يف ح ِّد ذاته مصدر لذَّة لصاحبه من جهتني :األوىل هي نوع
َّ
حب اآلخرين من دونه ،أما الثانية فهي أ َّن استخدام
حب الذَّات الذي ال ميكن أن يحدث ُّ
من ِّ
الخاصة ملساعدة األقارب واألصدقاء مصدر آخر للَّذَّة .كام أ َّن هناك فائدة أخرى
امللك َّية
َّ

الخاصة هي النزعة الليربال َّية ،فال أحد ميكن أن يكشف عن تح ُّرره ونزعته نحو
يف امللك َّية
َّ
إنجاز فعل ح ٍّر خالص ما مل يتمتَّع بها ،ومعنى ذلك أ َّن الشيوعيَّة تقهر القدرات .من ذلك

الخاصة وينادي بضورة دعمها ،وبهذا يُعتَرب أ َّول من
بحق امللك َّية
نستنتج أ َّن أرسطو يق ُّر ِّ
َّ
الخاصة أدلَّة متثَّل أه ُّمها يف
أرىس دعائم الرأسامل َّية .وقد استخدم يف دفاعه عن امللك َّية
َّ
أنَّها تُعتَرب سبباً يف تحقيق السعادة البرشيَّة ،كام أنَّها تؤ ِّدي إىل االرتقاء والنهوض بالنفس
البرشيَّة وتق ِّوي فيها ال َّرغبة يف العمل ،باإلضافة إىل أنَّها ترتبط ارتباطاً وثيقاً بالحريَّة كأرقى
مطلب يسعى له اإلنسان عموماً[.[1

عىل أ َّن أفالطون عاد وع َّدل قليالً من موقفه يف مرحلة الحقة من كتاب (القوانني) ،حيث
يقرتح أن يكون الح ُّد األقىص لعدد املواطنني هو خمسة آالف وأربعني نسمة ،وأن مينح
رصف فيها ،إذا مل ينجب املواطن،
ُّ
كل مواطن ُملك َّية قطعة محدودة من األرض ال يجوز الت ُّ
وميكن تدارك املواقف عن طريق التب ِّني[.[2

[ -[1فاطمة الزهراء عبايس ،إبراهيم بوهايل ،الدولة واملواطن عند أرسطو ،ص.68
[ -[2مصطفى العبادي ،اقتصاديَّات أثينا ،ص.196
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±

بعد الدراسة التي تق َّدمنا بها ،نخلص إىل جملة من النتائج ،ميكن تفصيلها عىل الشكل
التايل:
أي دعائم حقيقيَّة بسبب فقر تربة
 النتيجة األوىل :أ َّن اقتصاد بالد اليونان مل يكن ميتلك َّيئ كان
البالد ،واعتامد حكومات دولة املدينة اليونانيَّة عىل االستياد ،ما يعني أ َّن األمن الغذا َّ
يف خطر
تجىل هذا الخطر بصورة مرعبة يف أكرث من مناسبة كان أه ُّمها سيطرة
حقيقي .وقد َّ
ّْ
مقدونيا عىل طرق الغالل البحريَّة ما تسبَّب يف إركاع اإلرادة السياسيَّة اليونانيَّة ،ناهيك
باملجاعات ،وتسلُّط التجار ورجال السياسة عىل استياد الحبوب ،والتحكُّم بسعره.
 النتيجة الثانية :كان اقتصاد اليونان محروماً من التكامل حتى يف أبسط األمور ،وهذاكان بسبب العزلة التي فرضتها طبيعة البالد الجبل َّية ،حتى أ َّن التجارة الخارج َّية كانت متف ِّوقة
عىل التجارة الداخل َّية بآالف امل َّرات.

ين ،وإذا كانت له نتائج إيجاب َّية
 النتيجة الثالثة :كان النقد عامالً َّمهامً يف االقتصاد اليونا ِّ
عىل أثينا ،إالَّ أنَّه كان ذا نتائج سلب َّية يف بق َّية املدن التي عملت عىل تخفيض قيمة النقد بني
جار ،فانعدمت الثقة يف نقودها ،وتراجعت أمام
فرتة وأخرى ،ما كان يتس َّبب بخسائر كبية للت َّ
الدراخمة األثين َّية.

األثيني أ َّن أصحاب رؤوس األموال كان يتلكَّأون
 النتيجة الرابعة :من مفارقات االقتصادِّ
يف دفع أجور ومستحقَّات العامل ،إالَّ أنَّهم كانوا يهبون األموال لحكوماتهم من دون حساب.

 النتيجة الخامسة :يجب علينا أالَّ نبالغ يف تقدير أعامل املصارف يف بالد اليونان أكرثمن قدرها ،حيث مل تصل إىل الدرجة التي وصلت إليها روما ،ومل تق ِّدم خدمات كنظياتها
يف الرشق القديم.
ين للرشق القديم ،وهدم
 النتيجة السادسة :لقد أسهم غزو اإلسكندر املقدو ِّالرثي،
األمرباطوريَّتني األثينيَّة البحريَّة والفارسيَّة-األخمينيَّة الربيَّة ،ونهب واردات الرشق
ِّ
وطرح أموال الفرس وكنوز ملوكهم يف التداول ،وقيام دول يونانيَّة يف مرص وسورية ،أسهم
كل ذلك يف تب ُّدل وقائع وصيورة االقتصاد القديم تب ٌّدالً جذريَّاً.
ُّ
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االقتصاد
ُّ

²  ³
 .1ابتهال الطايئ ،تاريخ اإلغريق ،منذ فجر بزوغه وحتى نهاية عرص اإلسكندر
املقدوين ،دار الفكر ،عامن 2014م.

 .2إبراهيم عبد العزيز جندي ،معامل التاريخ اليوناين القديم ،ج ،1املكتب املرصي
لتوزيع املطبوعات ،القاهرة 1999م.

 .3ألفرد زميرن ،الحياة العا َّمة اليونانيَّة السياسيَّة واالقتصاديَّة يف أثينا يف القرن الخامس،
ط ،2ترجمة عبد املحسن الخشاب ،مراجعة أمني قنديل ،املركز القومي للرتجمة،

القاهرة 2009م.

 .4حسني الشيخ ،اليونان ،دراسات يف تاريخ الحضارات القدمية ،دار املعرفة الجامع َّية
اإلسكندريَّة.

 .5خليل سارة ،دراسات يف االقتصاد اليوناين القديم ،يف القرنني الخامس والرابع
ق.م ،منشورات جامعة دمشق ،دمشق 1998م.

 .6فاطمة الزهراء عبايس ،إبراهيم بوهايل ،الدولة واملواطن عند أرسطو ،رسالة ُمع َّدة

لنيل درجة املاجستي يف الفلسفة االجتامع َّية ،جامعة  8ماي  ،1945قاملة-الجزائر

2017م.

 .7عبد اللطيف عيل أحمد ،التاريخ اليوناين العرص الهيالدي ج ،1دار النهضة العرب َّية،
بيوت 1976م.
 .8كيتو ،اإلغريق ،ترجمة :عبد الرزاق يرسي ،مراجعة محمد صقر خفاجة ،دار الفكر
العريب ،القاهرة 1962م.

 .9لطفي عبد الوهاب يحيى ،اليونان مق ِّدمة يف التاريخ الحضاري ،دار املعرفة
الجامعيَّة ،اإلسكندرية 1991م.
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املتوسط القديم
 .10مانيك ،البحر املفتوح ،الحياة االقتصاديَّة يف عامل البحر األبيض
ِّ
من العرص الحديدي حتى ظهور روما ،ترجمة مصطفى محمد قاسم ،دار جامعة
امللك سعود للنرش ،الرياض 2020م.

 .11محمد كامل عياد ،تاريخ اليونان ،ط ،3دار الفكر ،دمشق 1980م.
 .12مصطفى العبادي ،اقتصاديَّات أثينا ،مجلَّة «عامل الفكر» ،مج  ،38عدد  ،2املجلس
الوطني للثقافة والفنون واآلداب ،الكويت 2009م.

 .13وليم تارن ،الحضارة الهلنست َّية ،ترجمة عبد العزيز جاويد ،مراجعة زيك عيل ،ألف
كتاب بإرشاف اإلدارة العا َّمة للثقافة بوزارة التعليم العايل ،املكتبة األنجلو املرصيَّة،
القاهرة 1966م.

َّ

 
)(¦.§ ٤٣١-٤٠٤
َّ
َّ
يض
الحس�
المحمد
محمد

[[1

ِّ


ميكن تصنيف الحرب البلوبونيزيَّة ضمن الحروب األهليَّة؛ حيث نشبت بني حلفني
ألي باحث متتَّبع
متناقضني يف السياسة واالقتصاد متمثِّلني بأثينا وإسبارطة ،وال ميكن ِّ
لتاريخ الحضارة اإلغريق َّية إالَّ أن يستفيض يف الرشح الذي يتناسب وأهم َّية هذه الحرب

الهوجاء التي اكتوت بنارها معظم دويالت بالد اإلغريق طوال سبعة وعرشين عاماً ،وذلك
ألنَّها مبق ِّدماتها ونتائجها تلخِّص املعامل الرئيسيَّة لتاريخ وتراجيديا تلك البالد .فقد قامت
بكل أمرباطوريَّتها التي بنتها بالعرق والدم من أجل السيطرة
تحضا ً ِّ
بها أقوى وأكرب دويلة
ُّ
عىل بالد اليونان ،ولك َّنها خرست ودفعت يف سبيل ذلك مثناً باهظاً جدا ً ،ونقصد بذلك أثينا.
َّ
شك يف أ َّن الحرب التي
ال
خاضتها أثينا ض َّد البلوبونيزيني
وزعيمتهم إسبارطة ،كانت مثرة

متوقَّعة لسياسة الغرور التي انتابتها
وهي يف ق َّمة عظمتها ،وأ َّدت بها إىل
مامرسة الضَّ غط املشوب باإلذالل
عىل أصدقائها قبل أعدائها ،وانتهى
بها األمر إىل االصطدام بأكرب ق َّوة ب ِّريَّة

١ È Ö¹

)*(

[ -[1دكتور يف قس َمي التاريخ واآلثار ،كلّية اآلداب والعلوم اإلنسان ّية-جامعة حلب.
* -خريطة توضح األقاليم اإلغريقيَّة وخصوصاً مدينتي أثينا وإسبارطة ،الصورة مأخوذة من موقع (ويكيبيديا) نتيجة لدقَّتها.
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اإلغريقي ،وفقدانها لسطوتها السياسيَّة مع احتفاظها مبكانتها الحضاريَّة.
يف العامل
ِّ


×«
¾(   )  Ø
َّ¡¢ :
ت ُّ
ي ف
قسم�
اإلغري� إىل
انقسم العالم
ي

كل شبه جزيرة البلوبونيز باستثناء
القسم األ َّول« :دوري» تتز َّعمه إسبارطة ،وقد ض َّم َّ
«آخايا» ،و«أرغوس» وأيضاً «كورنثا» واملدن املتحالفة معها؛ كام ض َّم يف شامل خليج

كورنثا كالًّ من «لوكريس» و«فوكيس» ،و«بيؤوتيا» ،وبعض الجزر يف املنطقة الغربيَّة من
بالد اليونان مثل جزيرة «ليوكاس» ومدينة «أناكتوريوم» عىل خليج «أمرباكيا» عىل الساحل

يبْ.
الغر ّ

القسم الثاين :تغلب عليه الصفة األيونيَّة وتقوده أثينا ،وقد ض َّم جميع املدن التي كانت

أصالً يف حلف ديلوس ،مبعنى أنَّه شمل بالد اليونان الشامل َّية وأكارنانيا (شامل خليج
كورنثا) ،أو جزيرة كوركورا ونوياكتوس وجزيرة زاكينثوس[.[1
يف بريَّاً أكرث منه
ابتعدت إسبارطة عن ِّ
أي زعامة بحريَّة آنذاك؛ إذ كان تو ُّ
جهها الجغرا ُّ

توسعها ب َّرا ً عن طريق احتالل املناطق املجاورة ،أو فرض سيطرتها
بحريَّاً ،وبالتايل كان ُّ

عليها ،ضارب َة بذلك من حيث ال تدري نطاقاً حول تح ُّركاتها خارج البلوبونيز[ .[2وكان
ألي
اقتصادها يقوم عىل الزراعة مبا يعنيه ذلك من أرض محدودة اإلنتاج ،ومن ث َّم يتَّسع ِّ

تكاليف تفرضها التزامات عسكريَّة تحمل اإلسبارطيني إىل شواطئ آسيا الصغرى عىل
املدى الطويل.
توصلت
عىل العكس من ذلك ،كانت أثينا مستق َّرة يف أركانها الداخل َّية األساس َّية بعدما َّ

الشعبي ،واعتمد اقتصادها غالباً عىل
الدميقراطي
بداية القرن الخامس ق.م إىل ال ِّنظام
ِّ
ِّ
األسايس بحر إيجة وشواطئ آسيا الصغرى ،وهو نشاط غي محدود
التجاري ومجاله
النشاط
ِّ
ُّ

بطبيعته ،وتتفتَّح الفرص أمامه ،وبذلك يصبح تحرير املدن اليونانيَّة اآلسيويَّة بال ٍّ
شك ظرفاً

مؤسسة األهرام للنرش والتوزيع ،القاهرة1998 ،م ،ص.241
[ -[1عاصم أحمد حسني ،املدخل إىل تاريخ وحضارة اإلغريقَّ ،
اإلغريقي وحضارته ،دار ال َّرشاد الحديثة ،الدار البيضاء1980 ،م ،ص.23
[ -[2فوزي مكاوي ،تاريخ العامل
ِّ
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مواتياً الزدهار اقتصاد أثينا التي امتلكت أسطوالً كبيا ً منذ عام 483ق.م .وكانت فكرة
املدن اليونان َّية ،وفكرة الزعامة غي بعيدة عن أذهان األثينيني ،والتقت مصالح املدن اليونان َّية

اآلسيويَّة مع مصالحهم ،فتك َّون بني الطرفني الحلف املعروف باسم «حلف ديلوس» نسب ًة
إىل جزيرة ديلوس وسط بحر إيجة ،وذلك يف شتاء 477-478ق.م[.[1

توسعت خالل القرن السادس ق.م ،فسيطرت عىل شبه جزيرة البلوبونيز
كانت إسبارطة قد َّ

العسكري الصارم ،ونشأت الرابطة البلوبونيزيَّة تحت قيادتها ،وال َّ
شك يف
بفعل نظامها
ِّ

أ َّن مدينتَ ْي أثينا وإسبارطة كانتا مختلفتني اختالفاً كبيا ً؛ فقد عاش اإلسبارطيون يف وادي
القونيا أمجاد املايض وذكرياته ،وكانوا يتع َّمدون العزلة يف تجارتهم ،ويف أساليب عيشهم

اإلغريقي ،وكانت نظرتهم إىل الحياة
الدوري
الحضاريَّة ،أ َّما عرق َّياً فكانوا ينتمون إىل الفرع
ِّ
ِّ

جه .أ َّما أهل أثينا فكانوا ينتمون إىل
ض ِّيقة األفق ،ومييلون إىل الحكم املل ِّ
يك والنظام املو َّ

اإلغريقي ،وكانوا دميقراطيني وثوريني مبعنى ح ِّبهم للتغيي والتبديل ،وكانوا
ين
الفرع األيو ِّ
ِّ

يتزعمون بالد اإلغريق حضاريَّاً وفكريَّاً؛ هذا إىل جانب كونهم أمرباطوريَّة ذات سيادة عىل

حب الحريَّة وطغيان األمرباطوريَّة
البحار .وقد أ َّدى هذا التناقض
األسايس بني ما ظاهره ُّ
ُّ

الذهبي يف بالد
املتأصلة يف الدويالت اليونان َّية ،إىل القضاء عىل العرص
مع نزعة الفرديَّة
ِّ
ِّ

اليونان ،وبدأت املدن تقاوم سياسة أثينا ،واستغاث بعضها بإسبارطة طالبني منها الوقوف

األثيني
بوجهها،ومع أ َّن اإلسبارطيني مل يكونوا متح ِّمسني للحرب ملعرفتهم بق َّوة األسطول
ِّ

وشجاعة رجاله ،لكن الكراهية العنرصيَّة القدمية بني الدوريني واأليونيني أشعلت نار

البغضاء يف قلوبهم ،ومل يكن ينقص سوى حادثة واحدة الستنفار النفوس ،وقد حدث ذلك

الديلويس بقيادة أثينا
بإعالن « كوركورا» استقاللها عن «كورنثا» ،وانضاممها إىل الحلف
ِّ

ليحميها من تلك املدينة ،وتط َّورت األمور إىل اندالع الحرب بشكل أشمل يف بالد اليونان،

وانقسمت املدن اليونان َّية بني طرفيها[.[2

الحضاري ،دار املعرفة الجامعيَّة ،اإلسكندريَّة1991 ،م ،ص.163-161
[ -[1لطفي عبد الوهاب يحيى ،اليونان مقدِّمة يف التاريخ
ِّ

[ -[2تشارلز روبنصون ،أثينا يف عهد بركليس ،ترجمة :أنيس فريحة ،مكتبة لبنان ،بيوت1966 ،م ،ص.184-183
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مييل أغلب املؤ ِّرخني املعارصين إىل االعتقاد أنَّه مع تدعيم الدميقراطيَّة األثينيَّة
وتكوين األمرباطوريَّة يف عهد «بركليس» ،ساد يف مدينة أثينا رخاء اقرتن أساساً بقاعدة
[[1

املتوسط ،وأصبحت
الرشقي للبحر
تجاريَّة صناع َّية ،وامت َّد إىل سائر أرجاء الحوض
ِّ
ِّ
عاميل الدميقراطيَّة والرغبة يف
الطبقات العاملة التي حقَّقت فوائد ملموسة ،ومبوجب
َْ
األثيني الجديد ،ولهذا السبب دأب هذا
السيطرة األمرباطوريَّة ،هي الدعامة الرئيسيَّة للنظام
ِّ
كل املدن اإلغريق َّية التي تطالها صالته .عىل أ َّن
النظام عىل تدعيم األنظمة الدميقراط َّية يف ِّ

السيايس مل يكن مناسباً للزعيمة املناوئة إسبارطة التي سيطرت ،كام ذكرنا،
مثل هذا النشاط
ِّ

البلوبونيزي الذي تألَّف من معظم املدن والدول يف شبه
عىل حلف منافس هو الحلف
ُّ

جزيرة البلوبونيز ،وارتكزت أنظمته أساساً عىل قوى بريَّة كربى قامت عىل قواعد اقتصاديَّة
زراع َّية قوامها ملك َّية األرايض واإلقطاعات ،والتي تكمن صوالحها يف الغالب يف اعتامد
األنظمة األرستقراطيَّة امللكيَّة ،وهي أنظمة تتنافر حكامً مع األنظمة الدميقراطيَّة التي كانت

تعتمدها األنظمة االقتصاديَّة التجاريَّة الصناع َّية ،ونقصد هنا الزعيمة أثينا[.[2

تتجىل قدرة مؤ ِّرخ تلك الحرب «توكوديدس» يف حديثه عن أسبابها ،يف التفرقة بني
َّ

بواطن األمور وظواهرها عندما نراه يف ِّرق بني األسباب الحقيق َّية التي أ َّدت إليها ،وبني
الطب وهو الذي كان أول العلوم
ويبني أنَّه استعار ذلك من علم
املشاحنات التي سبقتها،
ِّ
ِّ

التي ف َّرقت تفرقة علم َّية بني العرض والجوهر .وال جدال يف أ َّن وقوف «توكوديدس» عىل

الحقيقي للحرب كان مثرة تفكي عميق متَّصل يف املشكلة التي عالجها ،عىل عكس
السبب
ِّ

بعض املؤ ِّرخني أمثال «بلوتارخوس» الذي عزى نشوب الحرب إىل قرار «بريكلس» بحرمان
مدينة «ميجارا» من املتاجرة مع أثينا؛ بل درس الحرب دراسة عميقة هدته إىل معرفة سببها
الحقيقي .وهو يشي إىل خطوتني اتخذتهام أثينا قبل الحرب ،هام:
ِّ
[ -[1ستكون لنا وقفة نقديَّة مع التجربة الدميقراطيَّة يف أثينا يف املرحلة الثالثة من هذا املرشوع ( .مدير التحرير).
[ -[2مفيد رائف العابد ،تاريخ اإلغريق ،منشورات جامعة دمشق1999 ،م ،ص.145

الحرب البلوبونيزيَّة 147

يب لبالد اليونان)،
 الخطوة األوىل :قبولها محالفة جزيرة كوركورا ( تقع يف الساحل الغر ِّيب.
وكانت مستعمرة غن َّية من مستعمرات كورنثا ،وتسيطر عىل طريق التجارة الغر ِّ
 -الخطوة الثانية :قيامها مبحارصة مدينة «بوتيداية» ،وكانت مستعمرة أخرى لكورنثا يف

التجاري،
توسعها
ُّ
شبه جزيرة خاليكيدييك (شامل رشق اليونان) ،وهام أمران دعا إليهام ُّ
وحاجتها إىل أسواق جديدة.
هاتان الخطوتان شكَّلتا أهم أسباب التذ ُّمر والشكوى من سلوك أثينا ،أ َّما السبب الحقيقي
للحرب فهو اطِّراد ن ِّو ق َّوتها العسكريَّة التي تناسب طردا ً مع ق َّوتها االقتصاديَّة إىل ح ٍّد أفزع
إسبارطة وه َّدد كيانها[.[1
ش
المبا�ة
األسباب

أ -انتصار أثينا لجزيرة «كوركورا» ضدَّ «كورنثا»
إذا كانت أسباب التذ ُّمر والشكوى من سلوك أثينا ،واطِّراد ن ِّوها جعل الحرب محتملة
الوقوع؛ فإ َّن األحداث التي تلتها ذلك جعلتها مؤكَّدة ،وبيان ذلك أ َّن خالفاً نشب بني مدينة

«كورنثا» ،وكانت إحدى كربيات أعضاء حلف البلوبونيز الذي تتز َّعمه إسبارطة ،وبني مستعمرة
استيطان َّية مه َّمة لها هي جزيرة «كوركورا»( ،)korkyraوكان سبب الخالف بني املدينة األم
ومستعمرتها هو تأييد «كوركورا» ألحد األطراف املتنازعة يف مستعمرة أخرى لكورنثا يف شامل
البلقان ،وتأييد األخية للطرف اآلخر ،وأمام عجز «كوركورا» عن التص ِّدي لق َّوتها استنجدت
بأثينا التي مل تتو َّرع عن التدخُّل وهزمية كورنثا يف معركة بحريَّة سنة 433ق.م.

لقد كانت مدينة «بوتيدايه» مستعمرة أخرى لكورنثا وقعت تحت سيطرة أثينا ،علامً أنَّها
كانت تؤيد كورنثا قلباً وقالباً .وبتشجيع من األخية قامت فيها ثورة طلبت تأييد الحلف
البلوبونيزي ،فأرسلت كورنثا إليها عددا ً من املتط ِّوعني متكَّنوا من توسيع رقعة الثورة ،إالَّ أنَّهم
ِّ
اضط ُّروا يف النهاية إىل االستسالم يف خريف سنة 432ق.م .وبذلك نجحت أثينا يف رضب
سيايس قديم كان قامئاً بني املدينتني ،وأوجدت
مصالح كورنثا ،ومتكَّنت من تصفية حساب
ًّ
بالتايل سبباً مبارشا ً للصدام املسلَّح بني القوى الكربى يف بالد اليونان ،وهو الصدام الذي
[ -[1العابد ،املرجع نفسه ،ص.146
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استم َّر أكرث من ربع قرن من الزمن ،واتَّخذ له مرسحاً جبهات متع ِّددة ،واستخدمت فيه ثالثة
االقتصاديْ)[.[1
أنواع من األسلحة هي (املواجهة العسكريَّة ،والدعاية السياس َّية ،والتخريب
ّ
ب -قرار «بركليس» حصار «ميجارا» وإعالن الحرب

يبدو أن إسبارطة قد آثرت نتيجة العزلة ولش َّدة خشيتها من ق َّوة أثينا ،أن تكتم غيظها من
األثيني
التح ُّرشات األثين َّية رغم مناشدة كورنثا وحليفاتها إيَّاها التدخُّل .وقد لعب الغزو
ُّ

دوره هنا يف إذكاء الحرب الباردة ،وذلك حني أعلن بركليس قراره الشهي بتحريم دخول
جار «ميجارا» من التعامل مع األسواق
السفن امليجاريَّة إىل موانئ أثينا وحليفاتها ،وحرمان ت َّ
األثين َّية ،ومل َّا كانت «ميجارا» إحدى أهم مدن حلف البلوبونيز ،وكانت مصالحها التجاريَّة
مه َّددة فيام لو طُ ِّبق هذا القرار بشكل يؤث ِّر حتى عىل حياة سكَّانها ،فقد كانت الخطوة األثين َّية
هذه مبثابة القشَّ ة التي قسمت ظهر البعي ،ومل يعد باستطاعة إسبارطة السكوت عن مثل
هذه األعامل فدعت مجلس حلف البلوبونيز لالجتامع ،فاجتمع وسط ج ٍّو مشحون بالنقمة
والحقد والكراهية ضد أثينا ،ورغم األصوات الكثية التي نادت بالحرب املبارشة فقد انترص
رأي األقل َّية املعتدل ،والقائل بوجوب إرسال سفارة مشرتكة إىل أثينا ومطالبتها بأن تلغي
حصارها «ميجارا» ،و«بوتيدايه» ،وأن تخيل جزيرة «ايجينا» من حامياتها؛ ومل َّا رفضت
مطالب الحلف ،أرسلت إليها إسبارطة إنذارا ً اكتفى بإبالغها الطلب التايل« :إ َّن اإلسبارطيني
يرغبون يف السالم ،وسوف يكون هناك سالم إذا منحتم اإلغريق حريَّتهم»[.[2

جهاً إىل بق َّية
جهاً إىل أثينا بقدر ما كان مو َّ
لقد بدا من صيغة هذا اإلنذار أنَّه مل يكن مو َّ

املدن اإلغريق َّية التي تدور يف فلكها؛ يف محاولة إلثارة األحزاب املناوئة لها داخل تلك
املدن ،وتفتيت القوة األثين َّية البحريَّة بوجه خاص من جهتها ،عرفت أثينا هدف إسبارطة من
اإلنذار ،وأرسعت بإرسال ر ِّدها الشهي« :إ َّن أثينا تقبل التحكيم ،وال ترغب بأن تطلق رشارة
الحرب ،ولكنها ستدافع عن نفسها بعنف إذا ما ُهوجِمت[.»[3
ومع تط ُّور األحداث عىل هذا النحو أصبح من املؤكَّد أ َّن الحرب ستنشب عاجالً ،لذا
[ -[1العابد ،املرجع نفسه ،ص.147
[ -[3العابد ،تاريخ اإلغريق ،مرجع سابق ،ص.148

[[[- Hill .I. T., The Ancient City of Athens, London, 1953, P54.
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كل من أثينا وأسبارطة ترسالن وفودا ً إىل املدن اإلغريقيَّة لتحديد موقفها من تلك
بدأت ٌّ
الحرب املرتقبة.


 Ê :
 .1المرحلة األوىل (حرب ش
الع� سنوات)

استم َّرت هذه املرحلة من عام 431حتى عام421ق.م ،ويطلق عليها اسم(حرب السنوات
العرش) ،أو حرب (أرخيداموس) ،وهي بدأت عند قيام «طيبة» باإلغارة عىل «بالتايا» حليفة
«أتيكا» ،ورغم فشلها إالَّ أنَّها كانت الرشارة األوىل إلشعال الحرب ،وإن كان( أرخيداموس)
قد بعث بينها وبني هذه الحملة سفيا ً إىل أثينا ليحاول التوفيق بينها وبني «طيبة» ،بيد أ َّن
األثينيني أساؤوا استقبال هذا السفي ،وبذلك كان عىل إسبارطة أن تعلن رسميَّاً نهاية صلح

الثالثني عاماً ،وبدأت العمليَّات العسكريَّة بغزو قام به أرخيداموس عىل «أتيكا» ،وما إن
تق َّدمت جيوشه داخل هذه املنطقة حتى نفَّذ أهل «أتيكا» ما رسمه لهم «بركليس» ،فتج َّمعوا
خلف األسوار ،ونشأت من ذلك اضطرابات خطية داخل أثينا يف الوقت الذي كان فيه

«أرخيداموس» يواصل تق ُّدمه يف «أتيكا» حتى أوشك عىل الوصول إىل أكروبول أثينا ،فيام
األثينيون ال يح ِّركون ساكناً ،أ َّما أسطولهم فقد كان يعمل يف البحر ويحارص البلوبونيز،
ويستويل عىل جزيرة «كيفالينا» عند مدخل خليج كورنثه ،واستوىل األسطول أيضاً عىل
جزيرة «أيجينيا» ،وطرد منها أهلها ،وأنزل بالجزيرة مستعمرين من أتيكا ،وبذلك ضمنت أثينا
كل من الخليج الساروين وخليج كورنثا.
السيطرة عىل ٍّ

السلبي ،وأرغموه عىل الخروج
لقد واجه األثينيون بركليس مبعارضة شديدة إزاء موقفه
ِّ
وراء األسطول ،فقاد بنفسه جيشاً كبيا ً غزا به «ميجارا» ،وانتهى العام األول من الحرب
البلوبونيزية دون وقوع معارك حاسمة ،وغادر أرخيداموس «أتيكا» من دون أن يفعل شيئاً
غي حرقها ملزارعها ومدنها؛ وقيامه بتخريب الحقول ،وقلع أشجار الزيتون والكروم،
وحرق القرى أمام أعني األثينيني ،وكانت خطة إسبارطة قد تركَّزت يف غزو أتيكا وقت جني
يئ بعد إعالن الحرب يف بالد اليونان كان إرسال
املحصول للقيام بإتالفه ،فأول عمل عدا ٍّ
ق َّوات لتدمي األرايض املعادية ،وقد مت ُّر الحرب من دون معركة ضارية أو حصار ،ولكن
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ليس من دون محاولة نرش الدمار يف ريف العدو ،وذلك بهدف االنتقام ،وتدمي الزراعة
يتمثَّل يف سحق أو قطع أو حرق املحاصيل واألشجار ،وتحطيم اآلالت الزراع َّية مثل

كل ذلك إرغام األثينيني عىل االشتباك يف
معارص الزيتون وبيوت املزارعني ،والهدف من ِّ

معركة بريَّة فاصلة مع محاولة إحداث الفرقة بني أعضاء حلف ديلوس ،وتج ُّنب املواجهة
البحريَّة قدر اإلمكان[.[1
ويف عام 430ق.م بدأ تق ُّدم أرخيداموس م َّرة أخرى داخل «أتيكا» ،وعاد األثينيون إىل
وحل بأتيكا خراب
َّ
التحصن وراء أسوار مدينتهم ،وانترش وباء الطاعون بني املحارصين،
ُّ
األثيني فقد كان ماضياً كاملعتاد
شديد ،وقىض عىل عدد كبي من املواطنني .أ َّما األسطول
ُّ

يف عمل َّياته يف البحر ليثبت سيادة «أتيكا» يف بحر إيجة .وتق َّدم بركليس عىل رأس هذا
ودب الخوف
األسطول ملواجهة شواطئ إبيدافورس ،ولك َّنه فشل يف خريف هذا العام،
َّ
يف قلوب األثينيني ،ففرضوا الصلح عىل إسبارطة التي رفضت التفاوض معهم ،فثاروا عىل
كل املصائب التي حلَّت بهم ،وكان موقفه سيِّئاً خصوصاً
بركليس وات َّهموه بأنَّه مسؤول عن ِّ

بعد فشله يف حملته البحريَّة ،فُخلع من القيادة ،وطالبه مجلس الشعب بتقديم حساب عن
أعامله ،وأوشك أن يصدر حكم اإلعدام بحقِّه لوال تدخُّل بعض أنصاره ،فحالوا دون صدور
رصف ،وحكمت عليه
الحكم بإعدامه ،فشُ كِّلت محكمة أخرى و َّ
جهت إليه تهمة سوء الت ُّ
بغرامة ماليَّة عالية .بعد تلك املحنة التي حلَّت بربكليس ظ َّن اإلسبارطيون أ َّن الفرصة قد

األثيني ،وبدأت ببعض
لشل حركات األسطول
سنحت لهم للقيام بعمل َّيات بحريَّة قويَّة ِّ
ِّ
األثيني «فورميون» أجرب
يب بالد اليونان ،ولكن القائد البحري
املحاوالت للسيطرة عىل غر ِّ
َّ
الفاريس لينض َّم إليها يف حربها
األسطول عىل الفرار ،ث َّم حاولت إسبارطة االتِّصال بامللك
ِّ
ض َّد أثينا ،غي أ َّن سفراءها وقعوا يف قبضة حلفاء أثينا يف شامل بالد اليونان وأُعدموا جميعاً،
ليتوىل
َّ
وبدا املوقف داخل أثينا غي واضح املعامل خصوصاً بعد إعادة انتخاب بركليس
امليض يف
القيادة من جديد ،ورمبا كان ذلك غي واضح إلقناع األثينيني بأنَّهم ال يستطيعون
َّ
الحرب من دون وجوده يف مركز القيادة ،وال سيَّام أ َّن موقف «أتيكا» من الناحية العسكريَّة قد
تح َّرك إىل ح ٍّد كبي ،فاإلسبارطيون يش ِّددون الحصار عىل أثينا ،و«بؤوتيا» جارتها من الشامل

[[[- Robin Osborne, classical Greece, oxford, new York, 2000, p97- 96.
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اإلسبارطي بقيادة أرخيداموس يحكم الحصار حول مدينة «بالتايا»
ته ِّددها مبارشة ،والجيش
ُّ
أقوى حليف لها يف وسط البالد ،كام ساءت الحال فيها لدرجة كبية ،فقد أنزلت الحرب
فيها خسائر برشيَّة وماديَّة أ َّدت إىل تدهور الروابط األرسيَّة بشكل مل يسبق له مثيل ،وأصبح

الخاصة .ويص ِّور لنا الشاعر الكوميدي «أريستوفانس»
كل فرد تأمني معيشته وحاجاته
ه ُّم ِّ
َّ
الحالة االجتامعيَّة عىل أسوأ صورة عندما تفشَّ ت ظاهرة االنحالل الخلقي نتيجة النقص

الكبي يف عدد الرجال الذين التهمتهم الحرب ،أو الذين كانوا بعيدين يف ساحات الوغى،
ومل يقترص سوء الحال عىل هذا األمر ،فقد ساعدت كثافة البرش والحالة الصح َّية التي تر َّدت
إىل انتشار مرض الطاعون يف نهاية هذا العام .ويصف لنا «ثوكيديديس» الحالة العا َّمة بكثي

من األىس ،ويذكر كيف أ َّن املرىض كانوا يرمون بأنفسهم يف اآلبار وخزانات املياه إلطفاء
لهيب أجسادهم املحرتقة باملرض ،ويربز انهيار الروح املعنويَّة عند األثينيني ،وانتشار
اإللحاد والعبث بالقانون ،بقوله « :إ َّن الناس شاهدوا املوت بأ ِّم أعينهم يلحق بالورعني
وامللحدين عىل السواء؛ كام مل يعد أحد ليخىش العقاب من ج َّراء خرقه للقوانني أل َّن أحدا ً
مل يكن يضمن عيشه حتى ينال العقاب»[ .[1ولذا ،فقد سادت ظاهرة الالَّمباالة واالنغامس يف
امللذَّات قبل أن ينفِّذ القدر يف مرتكبيها حكم اإلعدام بالطاعون الذي قىض عىل ما يقرب
من ثلث سكان إقليم أيكا[ ،[2ومل يستطع بركليس أن يقوم بعمل كبي ألنَّه تويف عام 429
رجال
ً
ق.م[ [3متأث ِّرا ً بإصابته بهذا املرض ،وانتقلت الزعامة يف أثينا إىل «كليون» الذي كان
غوغائيَّاً من الرعاع الذين ينتمون إىل طبقة الصناعيني[ ،[4ويختلف عن زعامء الدميقراطيَّة
أرستقراطي يشتغل بالدباغة ،وكان من املعروف عن زعامء الدميقراط َّية
ألنَّه من أصل غي
ٍّ
أرستقراطي ،وال س َّيام «كاليستنس» ،وبركليس ،وكان هؤالء
األثين َّية أنَّهم كانوا من أصل
ٍّ
ينتمون إىل أرس عريقة[.[5

باندالع حرب البلوبونيز ،بقيت مدينتان فقط عىل استقاللهام الذايتِّ هام« :خيوس»،
[ -[2العابد ،تاريخ اإلغريق ،مرجع سابق ،ص.151

[[[- Kagan. D, Outbreak of the pelopoonnesian War, Ithaca, 1969, P87.

[ -[3حسني ،املدخل إىل تاريخ وحضارة اإلغريق ،مرجع سابق ،ص.242-241
[ -[4روبنصن ،أثينا يف عهد بركليس ،مرجع سابق ،ص.202-201

[ -[5حسني ،املدخل إىل تاريخ وحضارة اإلغريق ،املرجع السابق ،ص.245
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أي دولة تهزمها عىل االنخراط يف الحلف ،لذا كانت روح
ولسبوس ،فقد كانت أثينا تجرب َّ
ججة يف هاتني املدينتني ،ويف 428ق.م انفصلت ميتليني أقوى مدينة
الكراهية تجاهها متأ ِّ
يف لسبوس ،وتبعتها ثالث مدن صغرى يف الجزيرة ،وانشقَّت عن الحلف ،وقد اختارت

تلك اللحظة بسبب الضعف املؤقَّت الذي اعرتى أثينا آنذاك .ففي سنة 429ق.م كان وباء
الطاعون قد اجتاح أثينا وقىض عىل أعداد كبية ،ومنهم بركليس ،كام زادت من ضعف
املدينة تلك الغزوات التي ش َّنتها إسبارطة عىل «أتيكا» ،وقد طلبت أثينا من «ميتليني» أن
تستسلم ،وحني جوبهت بالرفض فرضت عليها الحصار ،فأرسل سكان «ميتليني» يطلبون
وتوسلوا يف طلب املساعدة العسكريَّة،
من إسبارطة أن ينض ُّموا إىل الحلف البلوبونيزي،
َّ
لك َّنها تر َّددت ،والحقاً عندما أرسلت السفن كان أهل «ميتليني» قد وصلوا إىل حافة املوت

جوعاً ،ورغم أنَّهم عرفوا أ َّن املساعدة اإلسبارط َّية كانت يف طريقها إليهم ،فإن حرج املوقف
دفع األوليجاركيني إىل العمل فورا ً ،فقد سلَّحوا املواطنني لتوجيه رضبة إىل األثينيني ،لكن
يل سوى أن يستسلموا
املواطنني انقلبوا عليهم فلم يجدوا ما يفعلونه إزاء االنقسام الداخ ِّ

ألثينا .وقد أصدر «كليون» حكم اإلعدام بكل رجل يف املدينة ،وبيع النساء واألطفال يف
خفِّف بعد استعطاف الشيوخ والنساء ،إىل إعدام زعامء
سوق النخاسة[ ،[1لك َّن هذا الحكم ُ
الثورة ،ومصادرة سفن املدينة ،وأراضيها كافَّة وتوزيعها عىل مستوطنني أثينيني مهاجرين،
بحق من أقىس القرارات التي ساهمت يف تكريس عداء اإلغريق
فكان هذا القرار املته ِّور ٍّ
ألثينا يف وقت كانت فيه أحوج ما تكون إىل املساعدة والدعم[.[2

أحرزت أثينا عام  425ق.م نرصا ً عا َّماً عندما نجحت يف االستيالء عىل رأس بيلوس

يل لخليج «نوارين» ،وساعدت وحدة إسبارطة
(غرب بالد اليونان) الحصني يف الطرف الشام ِّ
يف النزول يف جزيرة «سفاكرتيا» لالستيالء عىل الحصن القائم عىل ذلك الرأس ،ولكن
األثيني حال دون نجاح هذه املحاولة ،وقام «كليون» بنفسه بقيادة حملة طردت
األسطول
َّ
اإلسبارطيني من الجزيرة بعدما فقدوا ثلث ق َّواتهم تقريباً ،ووقع يف األرس حوايل/120/
مقاتالً من طبقة اإلسبارطيني األحرار ،وبذلك تحطَّم التقليد القديم الذي يقيض بأنَّه ال يجوز
[ -[1روبرت ج ليتامن ،التجربة اإلغريقيَّة وحركة االستعامر والرصاع االجتامعي 400-800ق.م ،ترجمة :منية كروان ،املجلس
األعىل للثقافة2000 ،م ،ص.79
[ -[2العابد ،تاريخ اإلغريق ،مرجع سابق ،ص.152
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لإلسبارطي أن يستسلم؛ بل يجب أن ميوت يف ميدان املعركة .وكانت إسبارطة تريد توقيع
الصلح رغبة منها يف اسرتجاع األرسى ،فرفض «كليون» ذلك إالَّ إذا قبلت برشوط اعتربتها
مذلَّة لها و ُمض ِعفة ملركزها بني حلفائها ،ورغم استمرار الحرب مل يستطع اإلسبارطيون اجتياح

أرايض «أتيكا» أل َّن أثينا اتَّخذت من هؤالء األرسى رهائن لديها ،وعاد األثينيون إىل استئناف
هجامتهم البحريَّة ،ونجح «نيكياس» يف االستيالء عىل جزيرة كوثيا ،وعاىن اإلسبارطيون

مرارة اليأس .ومن ناحية أخرى ،لقيت أثينا هزمية قاسية يف موقعة «دليوم» عندما حاولت
غزو «بؤوتيا» ،إذ فقدت يف هذه املعركة حوايل /1000/مقاتل من خية جنودها ،وكذلك
مل تتوقَّف هجامتها عىل ميجارا وكورنثا ،ولقيت الهزائم أيضاً يف تراقيا .إزاء ذلك ،مل تجد
إسبارطة بُ َّدا ً من أن تفتح جبهة أخرى إلحراجها ،فتق َّدم قائدها «بداسيداس» عىل رأس ق َّوة

صغية ،ونجح يف السيطرة عىل جزيرة «خالكيدييك» ،حتى أ َّن مدينة «أمفيوبوليس» سقطت
يف يده بعدما انض َّم إليها أهل املدينة .وحاول نيكياس يف عام 423ق.م ،وكذلك حاول
«كليون» يف عام 422ق.م اسرتجاع نفوذ أثينا يف هذه املنطقة ولكن كان نجاحهام محدودا ً

أمام قوة إسبارطة املؤث ِّرة ،وقد قُتل كل من «كليون» ،و«براسيداس» يف أرض املعركة أمام
يل كافياً
«أمفيوبوليس» ،وكانت النتيجة كارث َّية بالنسبة إىل أثينا ،ومل يعد احتياطها املا ُّ
ملواصلة العمل َّيات الحرب َّية ،األمر الذي حتَّم عليها قبول عرض إسبارطة للصلح الذي اعتربه
رشف ،ولكن كان املهم بالنسبة إليهم اسرتجاع
اإلسبارطيون وحلفاؤهم أيضاً صلحاً غي م ِّ
األرسى.

بدأت املفاوضات يف أواخر صيف عام 422ق.م لعقد صلح عرف بصلح «نيكياس[»[1
األثيني «نيكياس» الذي استطاع أن يوفِّق بني الطرفني لعقد معاهدة
نسبة إىل األرستقراطي
ِّ
سالم عام 421ق.م ،أي بعد عرش سنوات كاملة من بدء اندالع الحرب ،ولكن هذا السلم مل
يدم ،فمن جهة كان األثينيون مقتنعني بقدرتهم عىل إحراز نرص حاسم عىل إسبارطة وحلفائها
يف املدن البلوبونيزيَّة؛ إذ خطَّطوا لذلك تخطيطاً ُمح َكامً ،ومن جهة أخرى كانت مجموعة من
املدن التابعة لألمرباطوريَّة األثينيَّة قد بدأت تحاول أن تتملَّص من تبعيَّتها لها[.[2
[ -[1حسني ،املدخل إىل تاريخ وحضارة اإلغريق ،مرجع سابق ،ص.247-246
[ -[2يحيى ،اليونان مقدِّمة يف التاريخ الحضاري ،مرجع سابق ،ص.172
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 .2المرحلة الثانية (انهيار أثينا)

يبدو أ َّن رشوط السالم -أو بتعبي َّ
أدق الهدنة -قد حقَّقت بعضاً من مطالب األثينيني

السلم ،كام مل يُد َعوا
واإلسبارطيني من دون بق َّية حلفائهام الذين مل يوافقوا أصالً عىل ِّ
البلوبونيزي؛
بدورهم للتوقيع عليه ،ولذا فقد ساد التذ ُّمر بينهم ،وخصوصاً أعضاء الحلف
ِّ
لدرجة دعا بعضهم إىل الثورة عىل إسبارطة بتشجيع من أثينا ،وكان املح ِّرض عىل هذه
سيايس جديد ملع نجمه يف أثينا يف تلك الفرتة ويدعى الكيبيادس(.[1[)Alkibiades
الثورة؛
ٌّ

أرستقراطي هو «نيكياس» ،كان من العسي ج َّدا ً إحالل
أثيني
ٌّ
عندما تويف «كليون» وخلفه ٌّ
السالم ،وذلك بسبب «الكيبيادس» وطموحه الذي ال ح َّد له ،فقد كان حفيد بركليس ومرافقه

يتحل بالفضائل الخُلقيَّة ،فكان يرى يف الحرب خي
َّ
الخاص وذا شخصيَّة محبَّبة ،ولك َّنه مل
َّ
وسيلة لتدعيم مركزه ،لذا أقنع األثينيني عام 416ق.م بتجهيز حملة عسكريَّة ض َّد جزيرة
«ميلوس» التي وقفت عىل الحياد طوال هذه امل َّدة ،فلم يشرتكوا بالحرب الدائرة ،ولكن عندما
حاولوا إرغامهم عىل دخول الحرب إىل جانبهم بتخويفهم وتخريب مزارعهم ثاروا ض َّدهم،

جه إليهم قائدان هام« :كليوميدس» ،و«تيسياس» وعسكرا بجنودهام يف الجزيرة ،وقبل
فتو َّ
بدء القتال أرسال إىل أهل «ميلوس» وفدا ً للتفاوض معهم ،إالَّ أ َّن هؤالء تش َّبثوا مبواقفهم،
ورفضوا مطالبهم ،وأعلنوا أنَّهم لن يتخلُّوا حريَّة مدينتهم ،وطالبوهم بالجالء عن أراضيهم.
يف هذه األثناء ،أعلن األثينيون الحرب ض َّدهم ،فتمكَّنوا من ص ِّدهم يف البداية ،إالَّ أ َّن أثينا
كل منفذ لهم ،وحث
أرسلت إمدادات عسكريَّة جديد ،وأحكمت الحصار عليهم ،وس َّدت َّ
أن الخيانة بني بعض املواطنني ،فوجد األهايل أنفسهم مرغمني عىل االستسالم من دون قيد
وقسموا أراضيهم مبوافقة
أو رشط ،فقتل األثينيون الرجال ،وأخذوا النساء واألطفال كعبيدَّ ،
مسبقة من الكيبيادس[.[2

لقد أثارت مذبحة ميلوس موجة من الحقد والكراهية تجاه أثينا ،وارتفعت أصوات
الرببري الشنيع ،والذي مل يكن الوحيد
أعدائها وأصدقائها عىل السواء من ِّددة بهذا العمل
ِّ
الذي تو َّرط فيه الكيبيادس ،بل ارتكب حامقة أخرى أ َّدت إىل إلحاق أكرب األذى بسمعة أثينا
[ -[1العابد ،تاريخ اإلغريق ،مرجع سابق ،ص.153

[[[- Meiggs. R, The Athenian Empire, Oxford, 1972, P74.
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التي كان من األوىل بها أن تبحث عن أصدقاء لها يف مثل هذا الوقت ،وكانت هذه الحامقة
هي التدخُّل يف النزاع بني إغريق صقلية[.[1
الطبيعي أن يجد املتنازعون يف العداء بني أثينا وإسبارطة فرصة لطلب املعونة.
كان من
ِّ

ففي سنة  427ق.م طلبت مدينة ليونتيني ( )Leontiniمساعدة أثينا ض َّد جارتها سياكوزة
وكانت مستعمرة غن َّية لكورنثا وحليفة إلسبارطة ،ولكن أثينا املنغمسة يف حرب السنوات

العرش مل تستطع التدخُّل يف الوقت املناسب .وعندما طلبت مدينة سجستا ()Segesta
والبت يف هذا
الطلب نفسه سنة 416ق.م أرسلت أثينا وفدا ً لإلطالع عىل أحوال العا َّمة
ِّ
الطلب ،وملا كان أهل املدينة يعلمون جيِّدا ً جشع األثينيني ،فقد حاولوا قدر طاقتهم إظهار

أنفسهم مبظهر األغنياء عن طريق تناقل املواطنني ألعداد من أطباق الذَّهب والفضَّ ة بني
وقص عىل مسامع الكيبيادس مشاهداته هناك
البيوت التي زارها الوفد ،وعندما عاد الوفد
َّ
سال لعابه ونوى مساعدة هذا الحليف املغرق يف الرثاء ،ومل يجد صعوبة يف إقناع األثينيني
بأهميَّة إرسال نجدة إىل هذه املدينة ضد سياكوزة مستعمرة كورنثا عدوة أثينا ،فوافق
الجميع باستثناء نيكياس الذي انتُخب رغامً عنه مع الكيبيادس وقائدين آخرين أحدهام

يُدعى الماخوس( )Lamachosوالثاين دوموسثنس( ،)Demosthenesلقيادة الحملة ،ويف
صبيحة اليوم املح َّدد لإلبحار ،أفاق األثينيون ليجدوا معظم متاثيل اإلله هرمس( ابن زايوس
وإله الح ِّ
ظ والتجارة واملسافرين) محطَّمة ،ويبدو أ َّن بعض السكارى أو بعض جواسيس

وتطي الجميع من هذا
كورنثا وسياكوزة قد أقدموا عىل هذا العمل إلعاقة الحملة أو إلغائها.
َّ
الطالع الس ِّيئ ،وبدأوا يتهامسون حول فكرة إلغاء الحملة ،ولكن الكيبيادس متكَّن يف ما بعد
من إقناعهم م َّرة أخرى ،فوافقوا مرغَمني[.[2
بأي نوع من العمل ،حتَّى وإن
يبدو أ َّن حامسة الناس للخدمة العسكريَّة ،وتوقهم للقيام ِّ
اقتىض األمر أن يذهبوا إىل ساحة الحرب وخوض أي نوع من املغامرة؛ دفعت بأهل أثينا
إىل تجهيز حملة استعامريَّة ثانية ض َّد «سياكوزة» ،فراح «الكيبيادس» وقد أسكره االنتصار
الذي أحرزه يف مغامرته العسكريَّة ض َّد «ميلوس» ،يُح ِّرض األثينيني ويثي حامستهم لتجهيز
[ -[1العابد ،تاريخ اإلغريق ،مرجع سابق ،ص.155
[ -[2املرجع نفسه ،ص.156
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وبحري ،إ َّ
ال
بري
ٌّ
الحملة التي تح َّركت منتصف الصيف نحو صقلية ،وكان هناك جيشانٌّ :
أ َّن الجيش األثيني أصيب بهزمية نكراء مل يصب مبثلها من قبل ،وتحطَّم أسطوله ،وقتل
الربي ،وغرق معظمهم يف نهر(أشيناروس) ،وأُرس الكثي منهم من قبل
معظم جنود الجيش
ِّ

درامي أمام غرميتها التقليديَّة
الجيش السياكوزي ،لتنتهي هذه املرحلة بانهيار أثينا بشكل
ٍّ

إسبارطة[.[1

 .3المرحلة الثالثة (استسالم أثينا)

النسبي .ويف مطلع
بدأت هذه املرحلة بني عا َم ْي ( 404-406ق.م) بعد فرتة من الركود
ِّ

سنة  406ق.م ،ه َزمت بعض قطع األسطول اإلسبارطي أسطوالً أثين َّياً ما أ َّدى إىل استصدار

قرار يف أثينا بعزل الكيبيادس الذي ف َّر إىل تراقية ،ثم إىل فروجيه يف آسيا الصغرى حيث
اغتيل بعد ذلك مب َّدة قليلة.

أ َّما إسبارطة فلم تستطع متابعة نرصها لعدد من األسباب أه ُّمها :الحاجة إىل أسطول

مل تكن متلك تكاليفه ،فلجأت إىل طلب املساعدة من األمرباطورية الفارسيَّة التي مل

تستجب لها إالَّ بعد أعوام ع َّدة ،وحني ت َّم لها ما أرادت أرسلت أسطولها تحت قيادة القائد

اإلسبارطي «ليساندروس» لالستيالء عىل مداخل البحر األسود حيث الخ ِّ
التجاري
ط
ِّ
ِّ
األسايس الذي مي ِّون أثينا مبا تحتاجه من قمح .وقد انترصت أثينا يف بداية  406ق.م
ِّ

يب آلسيا الصغرى) ،ولكنها
يل من الساحل الغر ِّ
يف موقعة «أرجينوساي»(عىل القسم الشام ِّ

ُهزِمت بعد ذلك بسنتني  404ق.م يف موقعة «الجيوسبوتامي» عند مداخل البحر األسود،

األثيني عن بكرة أبيه ،فلم يكن أمام أثينا إالَّ االستسالم لرشوط الصلح التي
و ُد ِّمر األسطول
ُّ

أمالها «ليساندروس» ،والتي كان من أبرز نتائجها انفراط عقد أمرباطوريَّتها ،وبذلك انتهت
حد املدن اليونان َّية برصف النظر عن طبيعة السيطرة التي
أول محاولة جا َّدة كان ميكن أن تو ِّ
ات َّخذتها هذه الوحدة[.[2
[ -[1روبنصن ،أثينا يف عهد بركليس ،مرجع سابق ،ص.212-211

[ -[2يحيى ،اليونان مقدمة يف التاريخ الحضاري ،مرجع سابق ،ص.173
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التحض والتم ُّدن إىل
كل الحروب تخلِّف الدمار والبؤس والشقاء ،وتهوي باألمم من
ُّ
ُّ
مهاوي القسوة والفظاظة ،وهذا ما حصل يف الحروب البلوبونيزيَّة .ونستعرض فيام ييل أه َّم
نتائج هذه الحرب:

 .1نتائج الحرب عىل إسبارطة

كانت إسبارطة زعيمة حلف يض ُّم املدن اليونان َّية الواقعة يف شبه جزيرة البلوبونيز،
قوي ومنظَّم ،ومن الناحية الداخل َّية كان
ومتثِّل ق َّوة بريَّة تعتمد عىل أرض زراع َّية ،وجيش ٍّ
مجتمعها قامئاً عىل سطوة الطبقة األرستقراطية .وكانت تقابلها أثينا الدولة ذات الق َّوة البحريَّة
جهاتها وخياراتها
والتجاريَّة ،حيث كانت طبيعة بالد اليونان هي التي تفرض عىل املدن تو ُّ

كل املجاالت .وقد خافت
يف الق َّوة سواء الربيَّة أم البحريَّة ،وخلق تنافس شديد بينها يف ِّ
للتوسع بحثاً عن أسواق جديدة يف الغرب ،ولذلك نجد أ َّن
إسبارطة من ق َّوة أثينا التي تسعى
ُّ
نظام «دولة املدينة «مبا أقامه من تنافس بني املدينتني ساعد عىل ازدهار حضارتهام ،ويف
السيايس ،وظهر ذلك جليَّاً يف أعقاب الحرب
الوقت نفسه كان من أش ِّد عوامل ضعفهام
ِّ
ستتوىل السيطرة عىل بحر إيجة[ ،[1فكان انهيار السيطرة األثين َّية
َّ
الصقل َّية حيث بدا أ َّن إسبارطة
حد تلك البالد[.[2
يف بالد اليونان ،وانتهاء أول محاولة جا َّدة كان ميكن أن تو ِّ

تحتل مكانة أثينا يف قيادة الدويالت اليونان َّية
ُّ
يف تلك األثناء ،متكَّنت إسبارطة من أن
أي نوع من الوحدة واإلزهار لهذه البالد؛ بل ظهرت
األخرى لك َّن هذه القيادة مل تسفر عن ِّ

النزعات االنفصال َّية وازداد التم ُّزق بني الدويالت املختلفة أل َّن اإلسبارطيني عندما تسلَّموا
بكل قسوة ورصامة ما أ َّدى إىل نفور
زمام األمور تخلُّوا عن وعودهم بالحريَّة فعاملوا املدن ِّ
هذه املدن منهم والثورة عليهم.
جهت لخوض غامر
من جانب آخر ،كانت إسبارطة تتمتَّع بالفنون واآلداب ،ث َّم تو َّ
الحروب ونجحت يف ذلك ،لكن بقيت مبعزل عن مظاهر الحضارة اليونانيَّة عدا الناحية
[[[- Anton Powell: Athens and Sparta, Taylor Francis, 2003, p.146.

[ -[2ممدوح درويش مصطفى وإبراهيم السايح ،مقدِّمة يف تاريخ الحضارة الرومانيَّة واليونانيَّة ،املكتب الجامعي الحديث،
اإلسكندريَّة1999 ،م ،ص.32
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السياسيَّة ،وأصبحت دولة قويَّة ذات مبادئ وأُسس ثابتة ،إالَّ أ َّن كرثة املال يف أيدي أبنائها،
وتخلِّيهم عن مبادئهم العسكريَّة بعد انتصارهم يف الحروب البلوبونيزيَّة ،كانت سبباً من
أسباب ضعفهم[.[1

التوسع ب َّرا ً عن طريق احتالل املناطق املجاورة بعدما أصبحت
لقد توجهت إسبارطة إىل
ُّ
متحكِّمة باملنطقةُ ،مخاطر ًة مبركزها داخل البيلوبونيز[ .[2ويبدو أ َّن الزعامة املؤقَّتة التي
أحرزتها عقب هذه الحروب كانت يف اتِّجاه مضا ٍّد للظروف الجغراف َّية؛ حيث ات َّضح لها
كل بالد اليونان من منطقة نائية أم ٌر ٌّ
شاق وفوق طاقتها إذ أعوزتها السواحل
أ َّن السيطرة عىل ِّ

رمزي ،وكانت تعتمد عىل وحدات حلفائها لالحتفاظ
املالمئة ،ومل يكن لديها سوى أسطول
ٍّ
بسيادتها البحريَّة املزعزعة[.[3
ومن أه ِّم نتائج الحرب عىل إسبارطة أيضاً؛ نظرة التعايل والقسوة عىل املدن اإلغريقيَّة،

وعدم احرتام مشاعر أهلها وإذاللهم ،والرصاع االجتامعي الذي تغلغل داخل املجتمع،
واالنفتاح ،ومنح الجنس َّيات لدائرة أكرب من املواطن اإلسبارطي ،وتبذير القادة لألموال
كل ذلك ولَّد مشاعر من الكره والشعور
والفساد ،والرصاع بني امللوك والشخص َّيات القويَّة؛ ُّ
بالظلم لتنفجر يف ما بعد ثورات مدن مستقلَّة ترفض االتِّحاد ،إضاف ًة إىل تحالفها مع الفرس
الذي كان يُنظر إليه عىل أنَّه خيانة كربى ،وتآمر عىل بالد اإلغريق كلِّها.

  Ú   Ù .٢

فُ ِتنت أثينا نهاية الحروب البلوبونيزيَّة بإسبارطة التي كانت عد َّوا ً ناجحاً إىل ح ٍّد كبي؛ ألنَّها
الحضاري ومل تد ِّمرها[ ،[4من جهتها ،تعاملت إسبارطة مع أثينا املهزومة
احرتمت تاريخها
َّ
بكل ذكاء ،فرفضت طلب حلفائها من «بيوتينا» ،و«كورنثا» تدميها وإزالتها من الوجود،
ِّ
وجادلتهم بفضلها عىل الحضارة اإلنسان َّية؛ واكتفت بإرغامها عىل إزالة أسوارها وتحديد
[ -[1محمد كامل عياد ،تاريخ اليونان ،دار الفكر1980 ،م ،ص.177

[ -[2لطفي عبد الوهاب يحيى ،أثر العامل الجغرايف يف تاريخ أثينا ،دار نرش الثقافة ،اإلسكندريَّة1956 ،م ،ص.23
[ -[3عبد اللطيف أحمد عيل ،التاريخ اليوناين العرص الهلالدي ،دار النهضة العربيَّة ،بيوت1976 ،م ،ص.176

[ -[4مارتن برنال ،أثينا السوداء ..الجذور األفرو آسيويَّة للحضارة الكالسيكيَّة ،ترجمة :لطفي عبد الوهاب وآخرين ،املجلس
األعىل للثقافة ،القاهرة2002 ،م ،ص.212
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أسطولها ،وإسقاط حكومتها الدميقراطيَّة ،كام أرغمتها عىل قبول وجود حامية إسبارطيَّة
فوق «أكروبولها» ضمن املعاهدة التي عقدتها ،وكانت نهاية للحرب البلوبونيزيَّة[.[1
مل تستسلم أثينا لخسارتها بل سعت جاهدة الستعادة مكانتها وق َّوتها وأمرباطوريَّتها
القدمية ،وساعدها عىل ذلك سخط وكره املدن اليونانيَّة لسياسة إسبارطة القاسية والظاملة
بأي زعامة أخرى .وقد م َنح القدر أثينا فرصة جديدة
لهم ،فأرادوا الخالص منها واستبدالها ِّ

الستعادة مجدها القديم؛ لك َّنها خرستها ألنَّها مل تتج َّنب أخطاءها السابقة ،وسياستها الس ِّيئة
تجاه حلفائها؛ ولهذا سعى هؤالء الحلفاء بعد زوال خطر إسبارطة يف أعقاب هزميتها من
«طيبة» ،للتخلُّص من تحالفهم معها ،فدخلت يف حرب ض َّد املدن اليونانيَّة انتهت بعقد

صلح بني الطرفني سنة  354ق.م .وكانت نتيجته فقدانها السيطالة عىل بحر إيجة ،وعودة
هذه املدن إىل استقاللها عن الحلف.

َّ

 Ú   Ù .٣

شهد القرن الخامس قبل امليالد بداية تشكيل حكومات جديدة يف بالد اليونان تجاوزت

البلوبونيزي.
املدينة ،وكانت قادرة عىل توحيد دول ع َّدة مثل :األمرباطوريَّة األثين َّية ،والحلف
ِّ

ويف القرن الرابع قبل امليالد ظهرت محاوالت للوحدة من خالل أحالف قويَّة ،وباءت هذه

التجارب بالفشل؛ إذ كانت روح الفرقة والترشذم سائدة يف البالد ،ودامئاً ما كانت النزعة

مام تقتضيه الظروف ،ومل يكن هناك سبيل للتغلُّب عليها إالَّ
االنفصاليَّة تذهب إىل أبعد َّ
بقيام دولة قويَّة مسيطرة تستطيع أن تفرض الوحدة عىل البالد ولو لفرتة قصية[.[2

لكل األحداث الكربى،
كانت مدن «كايثنا» ،و«إسبارطة» ،و«طيبة» ،و«كورنثا» موطناً ِّ

كل الحروب واملنازعات والتح ُّوالت االجتامعيَّة والعسكريَّة ،وابتدا ًء من القرن
وطرفاً يف ِّ

الرابع قبل امليالد دخلت مرحلة انهيار واضمحالل .لقد أصبحت املدن اليونان َّية بأكملها

وحدات مستقلَّة ومنفصلة متاماً عن بعضها البعض بعد فشل محاوالت توحيدها بزعامة
بكل
إسبارطة وأثينا .بيد أ َّن استقالل هذه املدن كان خطأ جسيامً أدى إىل تدهور الحياة ِّ
[ -[1أحمد عيل ،التاريخ اليوناين ،مرجع سابق ،ص.174
[ -[2ليتامن ،التجربة اإلغريقيَّة ،مرجع سابق ،ص.12
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املجاالت ،وتسبَّبت أزمة املوارد واالنتامء يف ظهور جنود يونانيني عملوا كمرتزقة لحساب
دول أخرى مثل الفرس.

À Ú   Ù .٤

عندما اندلعت الحرب بينها وبني أثينا ،لجأت إسبارطة إىل الفرس ملساعدتها ،وبعدما
حقَّق الفرس النرص طالبوا بإعادة املدن اآلسيويَّة إىل سيطرتهم ،ومل َّا مل ِ
تف إسبارطة

بوعدها ،بدأوا يح ِّرضون املدن عىل الثورة ،ويق ِّدمون ال َّدعم لها ما اضط َّرها لعقد صلح
معهم سنة  386ق.م ،وبذلك عادت معظم مدن اليونان يف آسيا الصغرى إىل السيطرة
الفارس َّية؛ ما أ َّدى إىل سقوط املكانة العالية التي تتمتَّع بها كزعيمة لهذه املدن.

لقد ج َّندت إسبارطة عرشة اآلف مرتزق ملساعدة الفرس ،إبَّان نزاع «قورش» مع أخيه ،إذ
كانت تعلم أ َّن هزميته تعني فقدان صداقة تلك البالد ،وبداية الرصاع معها[ .[1لك َّنها عندما
ساعدتهم ،توجهوا لفتح جبهات ض َّدها ،وأرسلت عمالء وجواسيس لتحريض املدن عىل

الثورة .ومبا أ َّن الجواسيس عنرص مه ٌّم يف الحروب ،فقد نجح العمالء يف مه َّمتهم ،وثارت
«كورنثا» عىل إسبارطة يساعدها تحريض الفرس بالرشوة واملال[ .[2وعند خسارة «قورش»
بادرت إسبارطة بش ِّن الحرب عىل الفرس ،فخرست الحرب ومكانتها معاً؛ لكن الوحدة التي
شكِّلت سابقاً ملواجهة العد ِّو املشرتك (الفرس) رسعان ما تحطَّمت ،وانقسمت البالد إىل
مدن متف ِّرقة قامت بينها الحروب ،وخصوصاً بني أثينا وإسبارطة[.[3

[ -[1سيد أحمد عيل النارصي :اإلغريق تاريخهم وحضارتهم من حضارة كريت حتى قيام اإلسكندر األكرب ،دار النهضة ،القاهرة،
1976م ،ص.365-363
[ -[2سون اتزو ،ف ُّن الحرب ،ترجمة :أحمد ناصيف ،دار الكتاب العريب ،حلب-سورية2010 ،م ،ص.163
[ -[3محمد صادق صبور ،موجز تط ُّور الحضارات اإلنسانيَّة ،دار األمني ،القاهرة1998 ،م ،ص.98
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سيايس تنفِّذه الق َّوات املسلَّحة ،وهنا نطرح
األكادميي هي عمل
إ َّن الحرب باملفهوم
ٌّ
ِّ
امللح وامله َّم :هل يجوز الجمع بني األخالق والحرب؟ أو بني األخالق والسياسة؟
السؤال
َّ
أو بني األخالق واألمور التي من شأنها اإلساءة إىل اإلنسان وجعله سلع ًة للمتاجرة وتصفية

الحسابات؟

والسؤال األه ُّم هو :أين القيم اإلنسانيَّة التي تجلَّت يف الحرب البلوبونيزيَّة التي طاملا
تغ َّنى بها أدباء ومؤ ِّرخو اليونان؟
لقد ارتبط مفهوم الحرب يف زاوية معيَّنة من األدبيَّات التاريخيَّة بأخالق رفيعة يتمتَّع بها
تنصب يف إطار حامية األرسى
املحاربون من أجل قضايا عادلة ،ولذلك كانت محاوالتهم
ُّ
التحيل بروح املسؤول َّية
ِّ
واحرتام جثث القتىل ،وكسب احرتام األطراف املغلوبة من خالل
والفروسيَّة ،فهل تحقَّق هذا كلُّه يف الحرب البلوبونيزيَّة؟

إ َّن الحروب األهل َّية هي أكرث أنواع الحروب رشاس ًة وتدميا ً وبغضاً ومأساويَّةً ،واملتم ِّعن
يل اشرتاك البرش بإطار
بتاريخ اإلنسان والدارس ألفعاله منذ بدأت الخليقة ،يُالحظ بشكل ج ٍّ
عام يح ِّدد سلوكيَّاتهم وأخالقيَّاتهم الحياتيَّة ،مع وجود اختالفات طفيفة ،فمثالً نجدهم  -أي

البرش -يتَّبعون سياسات متشابهة يف مختلف العصور وقت املعارك ،ونرى الوحش َّية املفرطة
كوسيلة إرهاب وتخويف ،كام نرى رضب املصالح التجاريَّة الحقول ،وتدمي املباين رغم
عدم اشرتاك أصحابها بشكل مبارش يف الحرب ،وهذا ما طُ ِّبق يف الحرب البلوبونزيَّة .نحن
كبرش مطالَبون باألخالقيَّات حتى يف الحرب ،ولكن هل طبَّق األثينيون واإلسبارطيون هذه
األخالق َّيات يف الحرب التي دارت بينهام؟

كل من أثينا وإسبارطة ،وما يُفيض إليه ذلك من
إ َّن اختالف طبيعة ال ِّنظام الحاكم يف ٍّ
لكل مجتمع ،وما ينجم عنه
والحضاري ِّ
السيايس
اختالف يف املعيشة ،والتفكي ،والتط ُّور
ِّ
ِّ
من حسد وبغض وشعور بالعدائ َّية حتى بني أبناء شعب واحد يعيش يف دولتني بنظامني
مختلفني ،يؤ ِّدي حتامً إىل الصدام والدمار ،فالتاريخ ال ينضب من العرب والدروس املؤملة،
وأه ُّمها صعوبة جمع الحرب مع األخالق ،وال مع التق ُّدم واالزدهار ،إالَّ بالقيادات اإللهيَّة.
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الساخر «أريستو فان» يف مرسحيَّته الشهية «ليزا
جسده الشاعر
اإلغريقي َّ
ومن املفارقات ما َّ
ُّ
سرتانا» ،إذ تح َّدث عن تج ُّمع للنساء ومقاطعته َّن لل ِّرجال إذا استم َّرت الحرب البلوبونيزيَّة،
ومل يعملوا عىل إنهاء سفك الدماء بني إسبارطة وأثينا.

حد ،فقد كانت إسبارطة
َّ
مام سبق نستنتج أ َّن املدن اليونانيَّة كانت أمام فرصة ذهبيَّة للتو ُّ
مح َّ
والتكرب
ط مح َّبة وإعجاب الجميع حتى أعدائها ،لكن الجشع الذي أصابها ،والغرور
ُّ
والتخيل عن مبادئها ،حال دون ذلك ،واألمر نفسه ينطبق عىل أثينا أيضاً.
ِّ

مل تكن املدن اليونان َّية لتقف بوجه الوحدة رغم طبيعة البالد ،لو أ َّن دولة قويَّة قامت
بتوحيدهم ومنحتهم حريَّتهم واحرتمت حضارتهم ،ومل تنظر إليهم نظرة طبق َّية (الس ِّيد
والعبد).

وحب الذات ،وال َّرغبة
وأخيا ً :لقد ولَّدت الحروب عند املدن اليونان َّية عدم الوالء،
َّ
بأي مثن ،ولو اضط َّرهم للتحالف مع أعدائهم ،وهذا ما حدث يف الحرب
يف التح ُّررِّ ،
البلوبونيزيَّة.
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َّ
Û
¢
عبدو حمود أحمد
ضىح رمضان األحمد

(* )

(**)

ِّ


يك قيام أحالف عسكريَّة ع َّدة كان أه َّمها
شهدت بالد اليونان القاريَّة يف العرص الكالسي ِّ
البيلوبونيزي بقيادة إسبارطة ،إضاف ًة إىل قيام اتِّحادات
والحلف
الديلويس بقيادة أثينا،
الحلف
ُ
ُ
ُّ
ُّ
أي خطر
فيدرال َّية منها االتِّحاد
اآلخي أو العصبة اآلخ َّية التي ض َّمت عددا ً من املدن ملواجهة ِّ
ُّ
توسع َّية.
يته َّددها من دون أن يكون لها ُّ
أي أهداف ُّ

ورغم حرص العصبة عىل أن تض َّم املدن اآلخ َّية فحسب ،إالَّ أ َّن الوضع اختلف يف
الحقبة الهيلينست َّية؛ حيث نجح الدوريون يف االنضامم إليها ،وأمسكوا بزمام األمور السياس َّية
والعسكري ،يف
السيايس
والعسكريَّة فيها ،فانعكس ذلك سلباً عليها بحيث أنهى وجودها
َّ
َّ
ظل وجود قوى دوليَّة تسعى لتحقيق السيادة املطلقة كالبطاملة والسلوقيني والرومان.
ِّ

«

َّ
(¦.§ ٣٢٣-٤٨٠) ÝÓÖ
¢  Û
َّ¢ Ë¸ :
ي ف
اآلخي�
 .1أصل

أسهمت األساطي اليونانيَّة يف الكشف عن أصل شعوب اليونان وعروقها ،وكان أول
ذكر لج ِّد اآلخيني يف أسطورة الطوفان التي ذكرت أ َّن اإلله زيوس  [1[ Zeusأراد تدمي البرش
* -مد ِّرس يف قسم التاريخ ،جامعة حلب ،اختصاص تاريخ العصور الكالسيكيَّة.
** -مد ِّرسة يف قسم التاريخ ،جامعة حلب ،اختصاص تاريخ الجزيرة العربية القديم.
رب السامء وإله األحوال
[ -[1كبي آلهة أوليمبوس ومليكها ،ومعنى اسمه اللمعان -وهو ابن كرونوس  Cronusوريا ُّ -Rhea
رصفاته كملك لعامل اآللهة .راجع:
الجويَّة الذي يُنزل املطر والربق والرعد والصواعق .وقد ُر َ
وي العديد من األساطي حول ت ُّ
نصار :الفكر الديني عند اليونان ،دار الهداية ،د.م ،2005 ،ط ،2ص.66
عصمت َّ
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التقي ديوكاليون  Deucalionأن
رصفاتهم ،فأوعز إىل عبده
أو العامل بعد اشمئزازه من ت ُّ
ِّ
يصعد هو وزوجه بورا  Pyrrhaإىل ق َّمة جبال البارناسوس [ ،Parnassus[1ومن ث َّم أرسل
زيوس طوفاناً أهلك البرش عدا ديوكاليون وزوجه.
وتورد أساطي أخرى أنَّه كان لديوكاليون أبناء كرث أشهرهم هيللني [ Hellen[2الذي ُرزِق
بولدين من زوجته أورسيس  Orseisهام دورس  Dorusوأيولوس  .Aeolusوبعد زواج
أيولوس أنجب ولدا ً اسمه زوثوس  Xuthusتزوج من كريوسا  Creusaوأنجب منها يون Ion
وآخايوس [ .Achaeus [3ويذكر الجغرايف سرتابو  [4[ Straboأ َّن من هؤالء انحدرت الشعوب
اليونانيَّة األربعة :الدوريون  ،Doriansواأليوليون  ،Aeoliansواأليونيون ،lonians
واآلخيون [.Achaeans[5

وسكن اآلخيون منطقة أخايا التي شكَّلت مع عدد من املدن املجاورة كأركاديا Arcadia
يب بالد اليونان القاريَّة[ ،[6وكان الشاعر هوميوس
مركز شبه جزيرة البيلوبونيز يف جنو ِّ
[ Homer[7أول من ذكرهم يف ملحمته الخالدة اإللياذة أكرث من م َّرة ،وخصوصاً عند
مشاركتهم بالحرب ضد طروادة [.Troy[8
أي مصدر يق ِّدم صورة حقيق َّية عن
بعد الحديث عن أصل اآلخيني نالحظ أنَّه ال يوجد ُّ
أصلهم ،وأ َّن املعلومات الواردة عنهم ت َّم الحصول عليها من خالل األساطي واملالحم
[ -[1جبال تقع يف وسط بالد اليونان ،ومن مدنه مدينة دلفي .راجع فوزي مكاوي :تاريخ العامل اإلغريقي وحضارته ،دار الرشاد،
القاهرة ،2000 ،ط ،1ص.48
[[[- Hesiod, The Homeric Hymns and Homerica, Translated by: Hugh G. Evelyn, L.C.L., London, 1982, p.155.

[3]- Apollodorus, The Library, Translated by: James George Frazer, L.C.L., London, 1921, I. vii. 2- 4.

()
يف سنة21م ،تتلمذ عىل يد أريستودميوس،Aristodemus ،
[ -[4هو مؤ ِّرخ جغرايف من أماسيا ولد سنة  64أو  63ق.م وتو ِّ
ودرس الجغرافيا عىل يد الفيلسوف تيانيون  ،Tyrannionوسافر إىل مرص وروما وآسيا الصغرى .راجع:

-Hammond, N.G.L., and H. Scullard, The Oxford Classical Dictionary, Oxford University, 1980, p.1017.
[5]- Strabo, Geography, Translated by: H. L.Jones, L.C.L., London, 1966, i.3. 20- 21.

[6]- Bury, J. B., History of Greece to the Death of Alexander the Great, Macmillan, London, 1900, pp.41- 42.

[ -[7هو أحد أقدم الشعراء اإلغريق ،وأشهر اسم يف األدب اليوناين القديم ،بسبب تأليفه امللحمتني الخالدتني اإللياذة
واألوديسيه .راجع:
- Finley, M. I., Greek Historians, The Viking Press, New York, 1959, p. 67.

[8]- Homer, Iliad, Translated by: A. T. Murray, L.C.L., London, 1924, I. 146- 172.

اآلخية 167
العصبة
َّ

اليونانيَّة ،وهذا يقودنا إىل تقديم نقد الذع ألصل هذه العصبة أل َّن هذه األساطي واملالحم ال
تاريخي كونها ُوجِدت إلرضاء عا َّمة الناس.
أي حدث
تفرس َّ
ِّ
ِّ
َّ
اآلخية
 .2تأسيس العصبة

ديني ض َّم نحو اثنتي عرشة مدينة واقعة
سيايس
تشكَّلت العصبة اآلخ َّية من ات ِّحاد
ٍّ
عرقي ٍّ
ٍّ

يف شاميل غريب البيلوبونيز ،وكانت تعبد اإلله زيوس هوماريوس .Zeus Homarios
واقترصت يف بداية تأسيسها عىل املدن اآلخ َّية يف بالد اليونان القاريَّة[.[1

وبالعودة إىل املؤ ِّرخ هيودوت [ Herodotus[2نجد أنَّه قد ذكر أسامء هذه املدن وهي:
فيلليني  Pelleneوإيجيا  Aegiraوإيكاي  Aegaeوبورا  Buraوهيلييك  Heliceوإيجيون
 Aegionوريب  Rhypeوباتراي  Patraeوفارياي  Phareaeوأولينوس  Olenusودميي

 Dymeوتريتايا [.Tritaea[3

َّ
اآلخية
 .3مبادئ العصبة

وضعت العصبة اآلخ َّية عددا ً من املبادئ األساس َّية بغية الحفاظ عليها من االنحالل ،من
أه ِّمها:

ألي مدينة أخرى بالدخول يف هذا االت ِّحاد،
 ض ُّم املدن اآلخيَّة فحسب وعدم السامح ِّوعدم التحالف مع أي مدينة يونانية ليست آخ َّية.

حد
 تع ُّهد ِّكل مدينة من مدن العصبة بتقديم عدد من الجنود واألسلحة لتشكيل جيش مو َّ
ملواجهة التهديدات الخارج َّية املحتملة[.[4
حد للدفاع عن نفسها من األخطار
وبالفعل اجتمعت هذه املدن لتشكيل جيش مو َّ
[[[- Beck, Hans., and Peter Funke, Federalism in Greek antiquity, Cambridge University Press, 2015, p. 120.

يب آسيا الصغرى يف سنة
يب غر ِّ
[ -[2ولد هيودوت يف هاليكارناسوس  Halicarnassusالواقعة يف منطقة كاريا  Cariaجنو ِّ
484ق.م ،وكان أبوه ليكسيس  Lyxesمن الشخصيَّات امله َّمة يف املنطقة ،وعمه بانيسيس  Panyassisشاعرا ً ملحميَّاً قُتل عىل
يد الطاغية ليكداميس  Lygdamisللمزيد .راجع:
- Grant, Michael., Greek and Roman Historians: Information and Misinformation, Routledge, London, 1995, p.4.

[3]- Herodotus., The history of the Graeco- Persian war, Translated by: A. D. Godlky, L.C.L., London, 1920, I. 145146-.

[4]- Beck, Hans., and Peter Funke, Op,cit, p.120.
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املحدقة ونجحت يف تشكيله[ .[1كام نجحت يف املحافظة عىل مبادئها ،لكنها أخذت مع
أي مدينة يونان َّية غي آخ َّية ،وظهر
َّ
مرور الوقت
تتخىل عن أهم مبدأ لها وهو عدم التحالف مع ِّ

وظل السالم
ذلك يف سنة  453ق.م عندما دخلت يف تحالف مع مدينة أثينا َّ ،[2[Athen
قامئاً بني الطرفني إىل أن نشبت الحرب البيلوبونيزية ( 404-431ق.م) بني مدينتي أثينا

وإسبارطة[ ،[3حيث ذكر املؤ ِّرخ ثوكوديدس [ Thucydides[4أ َّن العصبة اآلخيَّة دخلت هذه

الحرب إىل جانب إسبارطة[ [5ضد مدينة أثينا ،إالَّ أنهم رسعان ماتخلُّوا عن إسبارطة يف سنة
371ق.م ووقفوا عىل الحياد ،وانتهت الحرب بسحق القوات اإلسبارط َّية عىل يد القوات
الطيب َّية يف معركة لوكرتا  Leuctraبقيادة ابامينونداس [.Epaminondas[6
ومن خالل عرض املبادئ السابقة للعصبة اآلخ َّية نالحظ ما ييل:

 رغم أنَّها حافظت عىل أحد مبادئها التي قامت عليها يف بداية تأسيسها يف تشكيلحد ،إالَّ أنَّها بعد تحالفها مع مدينة أثينا خالفت أهم املبادئ السياس َّية التي قامت
جيش مو َّ
عليها أالَّ وهو مبدأ الحفاظ عىل ض ِّم املدن اآلخ َّية إليها لتكسب إىل جانبها حليفاً قويَّاً
أي تهديد تتع َّرض له ،وهذا يشكِّك مبصداقية وعودها يف املستقبل.
ملواجهة ِّ

ألي مدينة تحالفت معها ،بل كانت حريصة
 مل تلتزم مدن العصبة اآلخ َّية بوالئهاالسيايس ِّ
ِّ
عىل االنضامم إىل املدينة األقوى ،وهذا ما ظهر واضحاً عندما تحالفت مع مدينة أثينا ومن

ثم تخلِّيها عنها للوقوف إىل جانب مدينة إسبارطة يف أثناء قيام الحرب البيلوبونيزيَّة ،وذلك
عندما شعرت بق َّوة اإلسبارطيني وقدرتهم عىل تحقيق النرص عىل األثينيني ،لكنها ما إن
شعرت برجحان كفَّة الق َّوات الطيب َّية عىل القوات اإلسبارط َّية حتى وقفت عىل الحياد ،وإن
[[[- Hillen, Andrew James., Strategies of unity within the Achaean league, A thesis submitted to the faculty of The
University of Utah, 2012, p.8.
[[[- Spence, Iain., and Others, Conflict in Ancient Greece and Rome, ABC-CLIO, LLC, California, 2016, p.59.

[ -[3فيكتور ديفز هانسون :صانعو االسرتاتيج َّيات القدمية من الحروب الفارس َّية إىل سقوط روما ،مركز اإلمارات للدراسات
والبحوث االسرتاتيجيَّة ،أبو ظبي ،2014 ،ص.51

[ -[4هو من أشهر املؤ ِّرخني اليونان ،ولد سنة  460ق.م ،كان أبوه مواطناً أثينيَّاً من أرسة غنية .وكان ثوكوديدس قائدا ً عسكريَّاً،
لكنه فشل يف الدفاع عن مدينة أمفيبوليس ،و ُعوقب بالنفي إىل خارج أثينا ملدة عرشين سنة ،وتويف يف سنة 400ق.م .راجع:
خليل سارة :تاريخ اإلغريق (مقدمة يف التاريخ الحضاري والسيايس) ،منشورات جامعة دمشق ،2001 ،ط ،1ص.46
[5]- Thucydides, History of the Peloponnesian War, Translated by: C. Smith, L.C.L., London, 1956, II. ix. i-x.

[6]- Hillen, Andrew James., Op, cit, pp.14 -15.

اآلخية 169
العصبة
َّ

دل ذلك عىل يشء فإنَّه ُّ
َّ
يدل عىل أنَّها كانت ضعيفة عسكريَّاً رغم كرثة عددها ،ال بل كانت
القوي عىل وشك الهزمية.
من ش َّدة ضعفها تقف عىل الحياد يف حال شعرت أ َّن حليفها
َّ

سيايس قذر متثَّل بوضع مصالحها السياسيَّة يف
 سارت مدن العصبة اآلخيَّة عىل نهجٍّ

أي دولة توفِّر لها الدعم والحامية ،وكانت مستع َّدة
أولويَّات عالقاتها الدول َّية ،فهي تقف مع ِّ

للتخيل عنها يف حال ضعفها لتنتقل إىل طلب الدعم والحامية من دولة أخرى قويَّة حتى لو
ِّ

كانت من قامئة الدول املعاديَّة لها عىل مبدأ أنَّه ال يوجد أعداء دامئون وال أصدقاء دامئون
إنا توجد مصالح دامئة.


َّ
َّ
َّ
Û
 ¢ Þ
    Ú
Î¾  :
سيطر فيليب الثاين 336-383( Philip II of Macedonق.م) عىل بالد اليونان القاريَّة

بعدما سحق التحالف
العسكري يف خيونيا سنة 338ق.م[ ،[1وأخذ مدينة ناوباكتوس
َّ

 Naupactusالواقعة عىل مدخل خليج كورنثا من العصبة اآلخ َّية ألنَّها تشكِّل مفتاح السيطرة

عىل البيلوبونيز ،وسلَّمها إىل أعداء اآلخيني وهم األيتوليون .وهنا كرثت الضغوط العسكريَّة

عىل إسبارطة والعصبة اآلخ َّية التي انحلَّت لتصبح مدناً ح َّرة مستقلَّة .ويف سنة  302ق.م

انض َّمت بعض هذه املدن إىل التحالف الهيليني  Hellenic Leagueبقيادة دميرتيوس

بليوركيتيس 283-336( Poliorcetes Demetrios Iق.م) الذي نرش حاميات عسكريَّة
كل أرجاء بالد اليونان سنة 293ق.م ويف مدن العصبة اآلخ َّية كبورا وإيجيون وكيينيا
يف ِّ
[.Cerynea[2
ُّ
حقيقي يواجهها عىل مدى ركاكة اتِّحاد مدنها التي
ويدل انحالل العصبة عند أول تهديد
ٍّ

كل منها مستقلَّة ،يف حني أخذت مدن أخرى تبحث عن حليف
اختارت التفكُّك لتصبح ٌّ
قوي يحميها كبورا وإيجيون وكيينيا ،فانض َّمت إىل التحالف
الهيليني.
ّْ
ٍّ
[[[- Rhodes, P. J., A History of the Classical Greek World, 478–323 BC, Blackwell, Oxford, 2006, p.201.

[[[- Economou, Emmanouil., The Achaean Federation in Ancient Greece, Springer, Switzerland, 2020, pp. 16- 17.
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«
َّ
  ¢  Û
¢ ¼Ê :
¬ )(¦.§٣١-٣٢٣
َّ
اآلخية
 .1إحياء العصبة

يف سنة 280ق.م[ ،[1اجتمعت أربع مدن آخيَّة هي :باتراي ودميي وتريتايا وفارياي،
من أجل إحياء العصبة ،وكان الهدف من إحيائها هو إدارة بالد اليونان يف مرحلة ما بعد

اإلسكندر ،وملواجهة أطامع ضباطه الذين أنشأوا األمرباطوريَّات الهلنست َّية ،فهي مل تكن
توصلت إىل وضع عدد من األهداف هي:
راغبة يف الخضوع لهذه األنظمة امللكيَّة[ .[2وقد َّ
 -إعادة جمع املدن اآلخ َّية من جديد لتشكيل عصبة واحدة.

 إزالة العوائق التي تحول دون جمع املدن اآلخ َّية يف عصبة واحدة ،مثل وجود حامياتعسكريَّة مقدون َّية يف بلدة إيجيون وبلدة بورا.
 -التخلُّص من حكم املستب ِّدين والطُّغاة يف املدن اآلخيَّة األخرى[.[3

ويف سنة 275ق.م طردت مدينة إيجيون الحامية املقدون َّية وانض َّمت إىل العصبة ،ث َّم
كل من
أعدمت مدينة بورا طاغيتها ،وانضمت إىل العصبة أيضاً ،ورسعان ما لحقت بهام ٌّ
مدن فيلليني وأيجيا وليونتيوم  Leontiumوأولينوس[ ،[4كام سارعت مدينة كيينيا إىل
االنضامم بقيادة طاغيتها إسياس  ،Iseasإذ إنَّه رأى طرد الحامية املقدون َّية من مدينة إيجيون
وإعدام طاغية بورا من قبل مارغوس  Margusواآلخيني[ ،[5فخيش أن يلقى املصي ذاته.
وبعدما تخلَّصت مدينة إيجيون من الحامية املقدون َّية دعت تلك املدن إىل حضور أول
اجتامع لها يف هذه املدينة لالتفاق عىل وضع دستور للعصبة[.[6
مام سبق ذكره ،يؤخذ عىل مدن العصبة اآلخ َّية ما ييل:
انطالقاً َّ
[[[- Lane Fox, Robin., Studies in the Archaeology and History of Macedon, 650 bc–300 ad, Brill, Leiden, 2011, p. 499.

[[[- Beck, Hans., and Peter Funke, Op, cit, p. 120.
[3]- Hillen, Andrew James., Op, cit, p.19.

[4]- Walbank, F.W., and A., Austin, The Hellenistic World, Cambridge University Press, 2008, pp. 244.

[5]- Austin, Michel., The Hellenistic World from Alexander to the Roman Conquest, Cambridge University Press, 2006,
PP. 143- 144.
[6]- Livy, The History of Rome, Translated by: B. O. Foster, L.C.L., London, 1919, XXXVIII. XXIX. 9-xxx.

اآلخية 171
العصبة
َّ

 خالفت الهدف الذي قامت ألجل بلوغه واملتمثِّل مبحاربة الطُّغاة ،حيث قبلتبانضامم عدد من املدن التي يحكمها طغاة كمدينة كيينيا ،وهذا يربز لنا عدم التزامها بأه ِّم
سيايس قامت عليه للوقوف يف وجه املقدونيني ،أل َّن الطغاة كانوا مييلون إىل التحالف
مبدأ
ٍّ
مع الق َّوة املسيطرة عىل بالد اليونان واملتمثِّلة باململكة املقدون َّية األنتيجون ّية.

 مل تق ِّدم املدن التي أحيت العصبة جنودا ً لطرد الحاميات املقدون َّية ،ومل تشكِّل جيشاًحدا ً ،وهذا دليل عىل قلَّة التنسيق بينها ،وضعفها يف بداية إحيائها ،والدليل عىل ذلك أ َّن
مو َّ
كل مدينة قامت بطرد طاغيتها من دون التنسيق مع املدن األخرى.
َّ
السيايس بني مدن العصبة سيكون له أثر سلبي عىل استمرارها وبقائها.
 غياب التنسيقِّ
َّ
اآلخية
 .2دستور العصبة

ترأس العصبة اآلخ َّية قائد عا ٌّم يت ُّم انتخابه بالتناوب ،ويقوم إىل جواره كاتم األرسار،
ولكل مدينة موظف عا ٌّم،
ِّ
وصاحب الخزانة ،وقائد األسطول ،وعرشة موظفني عموميني،
وكان هؤالء املوظَّفون يشكِّلون مع القائد العام لجنة حاكمة قامت بوضع دستور للعصبة،
املؤسسات السياس َّية التالية:
وحظيت فيه بصالح َّيات واسعة ،وتألَّف من
َّ
أ .مجلس السنودوس Sunodos

جمعت العصبة اآلخيَّة املجلس البويل  Bouleوالجمعيَّة العا َّمة لألحرار يف مجلس
واحد يس َّمى السنودوس ،ويت ُّم اختيار أعضائه بواسطة القرعة من املواطنني الذين تخطَّت
أعامرهم الثالثني من األثرياء والسياسيني املحرتفني[.[1
كل سنة اجتامعات منتظمة ،ويف بعض األحيان يجتمع بشكل
وكان هذا املجلس يعقد َّ
لحل عدد من القضايا امله َّمة.
طارئ إلصدار قرارات مستعجلة ِّ

ومن صالح َّيات املجلس انتخاب موظَّفي مدن العصبة اآلخ َّية ملدة سنة واحدة ،ومعالجة
سياسة الحلف بر َّمتها وإدارة األعامل الحكوميَّة[ ،[2وإصدار القوانني وإعالن الحرب[.[3
[ -[1و.و .تارن :الحضارة الهللينس َّية ،راجع :عبد العزيز توفيق جاويد ،املركز القومي للرتجمة ،القاهرة ،2015 ،ط ،1ص.85
[ -[2املرجع نفسه ،ص.84-83

[3]- Caspari, M. O. B., The Parliament of the Achaean League, Oxford Journals Vol. 29, No. 114 )Apr., 1914(, pp. 209- 220.
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ب .مجلس القضاة

يذكر املو ِّرخ بوليبيوس [ Polybius[1أ َّن دستور العصبة اآلخ َّية ض َّم مجلساً للقضاة مه َّمته

االجتامع مع القائد العام الت ِّخاذ قرارات حاسمة مبا يتعلَّق باألخطار املحدقة[.[2
ومن خالل عرض دستور العصبة ميكننا مالحظة ما ييل:

 -يع ُّد دستورا ً عنرصيَّاً بدليل أنَّه مل يقبل سوى املواطنني اآلخيني ،وكان من الجدير أن

كل املواطنني اإلغريق.
ينص عىل قبول ِّ
َّ

 -صاغ اآلخيون دستورهم عىل نهج مل تألفه املدن اليونانيَّة ،فقد ض َّم االرستقراطيني مع

عدد من املواطنني اإلغريق األثرياء من دون الفقراء ذوي الغالب َّية العظمى ،وهذا ما أث َّر عليه

سلباً ،وأدى إىل زواله بدالً من استمراره ألمد طويل.

كل السلطات بيد مجلس السنودوس املؤلَّف من األرستقراطيني
 -جعل اآلخيون َّ

واملواطنني اآلخيني األثرياء ،وهذا أ َّدى إىل غياب صوت الطبقات االجتامع َّية األخرى عن
املشاركة يف قرارات هذا الدستور ،فمنحه ذلك الصبغة األرستقراطيَّة النيابيَّة الخالصة.

 -اقترصت صالحيَّات مجلس القضاة يف هذا الدستور عىل االجتامع مع القائد العام

الت ِّخاذ قرارات حاسمة مبا يتعلَّق باألخطار املحدقة بدالً من أن تكون صالح َّياته تتعلَّق

بإصدار أحكام قضائيَّة.

كل
نص عىل تبديل موظَّفي مدن العصبة اآلخ َّية يف ِّ
 -يؤخذ عىل هذا الدستور أيضاً أنَّه َّ

بغض النظر عن أفعالهم سواء كانت ج ِّيدة أم س ِّيئة ،مام دفعهم إىل جمع ما يستطيعون
سنة
ِّ

املعييش للسكَّان وترك
جمعه من أموال خالل هذه السنة ،فأث َّر ذلك سلباً عىل الوضع
ِّ
أغلبهم يف حالة فقر.

إغريقي عاش بني سنتَ ْي 120-200ق.م ،ولد يف مدينة ميجالوبوليس ،وعاش يف روما تحت رعاية األرس النبيلة.
[ -[1مؤ ِّرخ
ٌّ
ين ،عامل الكتب ،الرياض ،1985 ،ط ،1ص-168
والروما
اإلغريقي
والرشق
والرومان
اإلغريق
بكري:
صبحي
حسن
راجع:
ُّ
ُّ
 .169تحدَّث عن بروز وصعود روما من سنة 146 -220ق.م .راجع:
- Sabin, Philip., and Others, Rome from the late Republic to the late Empire, Cambridge University Press, 2007, Vol2, p. 494.
[[[- Polybius, The Histories, Translated by: W. R. Paton, L.C.L., London, 1954, II. 42. 23 .43-.

اآلخية 173
العصبة
َّ

َّ ف
َّ
اآلخية
دخول سيكيون الدورية ي� العصبة

انض َّمت سيكيون يف سنة  251ق.م إىل العصبة يف عهد أراتوس  Aratusبن كلينياس

 Cliniasالذي ُولد يف سنة 271ق.م ،وغادر مدينته وهو طفل عىل خلف َّية مقتل أبيه عىل
ظل فيها نحو عرشين سنة وهو يحلم
يد أبادتيديس  Abantidasإىل مدينة أرغوس حيث َّ

استغل الظروف
َّ
بالعودة إىل مدينته[ .[1وذكر املؤ ِّرخ بلوتارخوس [ Plutarchus[2أن أراتوس
الراهنة يف سيكيون ،ونجح يف العودة إليها حني هرب طاغيتها نيكوكليس  Nicoclesمع
أتباعه ،وتسلَّم الحكم فيها.

كان أول عمل جريء قام به أراتوس هو االنضامم إىل العصبة اآلخيَّة[ ،[3ومن ث َّم
سارت مدن يونانيَّة أخرى عىل نهجه .ففي سنة  251ق.م انض َّمت كورنثا  Corinthإىل
العصبة ،ثم لحقت بها ميغارا  Megaraيف سنة  243ق.م خوفاً من الجيوش املقدون َّية،
ث َّم مدينة ميغالوبوليس  Megalopolisبقيادة طاغيتها ليدياديس  ،Lydiadesوما إن جاءت
سنة 235ق.م حتى انض َّم أريستوماخوس  Aristomachusطاغية أرغوس  ،Argosولحق به
زينون  Xenonطاغية هيميون  Hermioneيف سنة 229ق.م ،ومن ث َّم كليون  Cleonطاغية
فليوس [.Phlius[4

لقد كان دخول سيكيون إىل العصبة رضبة ثانية أله ِّم هدف من أهداف إحيائها املتمثِّلة
بكونه تج ُّمعاً يض ُّم املدن اآلخ َّية فحسب ،يف حني أنَّها كانت دوريَّة ،إضاف ًة إىل دخول عدد
من املدن اليونان َّية إليها.

كام أ ِّن العصبة وضعت نصب عينيها أن تخلِّص املدن اآلخ َّية من حكَّامها الطُّغاة ،يف
حني أنَّها قبلت انضامم عدد من املدن اليونانية بقيادة طغاتها إليها ،وهذا ُّ
يدل عىل أنَّه مل
سيايس واضح تسي عليه.
يكن لها منهج
ٌّ
[[[- Smith, William., New classical Dictionary of Greek and Roman, Harpor, New York, 1884, p. 82.

[ -[2هو مؤ ِّرخ إغريقي عاش بني  48و120م يف فرتة مه َّمة من تاريخ األمرباطوريَّة الرومانيَّة ،ولد يف منطقة بويوتيا التي كانت
تحت سيطرة الرومان ،وأ َّرخ األحداث من سنة 600ق.م حتّى 200ق.م .راجع:
- Sacks, David., Encyclopedia of the Ancient Greek World, Facts On File, New York, 2005, p.275.
[3]- Plutarchus, Lives, Aratus, Translated by: B .Perin, L.C.L., London, 1920, IX. 1- 4.

[4]- Austin, Michel., Op, cit, PP. 143- 144.
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َّ
اآلخية
نقود العصبة

رضبت العصبة اآلخيَّة مجموعة من النقود مصنوعة من الفضَّ ة والربونز .ومبا أنَّها كانت
فقية لذلك اقترصت عىل ِّ
سك نصف دراخام بدالً من الدراخام ،و ُعرفت هذه العملة لدى

املدن اليونان َّية باسم ثالثة أوبوالت  triobolsأو
ُ ،hemidrachmsسكت من الفضَّ ة بوزن 2.50غ.
كل ستة أوبوالت تساوي
والجدير بالذكر أ َّن َّ
دارخام واحدة ،وهذا دليل واضح عىل تر ِّدي الحالة
االقتصاديَّة لهذه العصبة.
وبرزت من العمالت اآلخيَّة ،العملة التي ُسكَّت
من الفضَّ ة يف مدينة إسبارطة سنة 192ق.م،
األمامي صورة لرأس
حيث نُقشت عىل وجهها
ِّ
اإلله زيوس هوماريوس ،Zeus Homarius

وعىل عىل الوجه الثاين شعار العصبة املونوكرام
 ،monogramوحوله االختصار العرقي اإلسبارطي
(.) L-A kedaimonion
ويف سنة  181ق.م سكَّت يف كورنثا عملة فض َّية
تحمل صورة لرأس اإلله زيوس هوماريوس محاط
بإكليل من الغار ،وعىل الوجه اآلخر شعار العصبة
وفوقه الحصان املج َّنح البيجاسوس .Pegasus

أ ّما يف سنة  167ق.م فقد سكَّت عملة برونزيَّة يف مدينة ميجالوبوليس بوزن  5.04غرام
نُقشت عىل وجهها األول صورة اإلله زيوس ،وعىل وجهها الثاين صورة ٍ
قاض مدين اسمه
أريس بانتي  ،Aris - Pantiوكتب حوله (.[1[)Achaion Megalopoliton

[[[- Thonemann, Peter., The Hellenistic world: using coins as sources, Cambridge University Press, 2015, pp. 72- 73.

اآلخية 175
العصبة
َّ

ومن خالل الدراسة السابقة لنقود العصبة اآلخيَّة نستطيع أن نستنتج مالحظات ع َّدة هي:

 إ َّن اعتامد العصبة عىل نظام النصف ِّلسك عملتها كان دليالً واضحاً عىل عدم انتعاشها
اقتصاديَّاً ،وذلك لعجزها عن ِّ
سك دراخام واحدة بوزن  4.30غرام حسب نظام السكَّة
األتييك ،يف حني أ َّن عددا ً كبيا ً من دول املدن اليونانيَّة َّ
سك مضاعفات الدراخام وهي
ديدراخام وتعني دراخمتني يف قطعة واحدة ،وبعضها َّ
سك الترتا دراخام أي أربع دراخامت

يف قطعة واحدة.

 إ َّن َّسك العصبة لعدد كبي من العمالت من الربونز مع قليل من الفضة يثبت لنا سوء
الحالة االقتصاديَّة التي وصلت إليها نظرا ً لتوجيه م َّدخراتها املالية لإلنفاق عىل الشؤون
ألي
ي ِّ
العسكريَّة من دون االهتامم بالتجارة التي كانت ت ُع ُّد أه َّم مق ِّومات االزدهار املا ِّد ِّ
مدينة.
 -إ َّن تر ِّدي الحالة الفن َّية للنقوش التي ُوجدت عىل عملة العصبة مقارن ًة برسوم العمالت

اإلغريقيَّة كعمالت مستوطنة سياكوزة يف جزيرة صقليَّة ،خي دليل عىل إهامل مدنها لفن
الرسم والنحت ما دفع السكَّان إىل االبتعاد عن إتقان هذا الفن.


َّ
َّ
Û
¢  ²±
µ¢ :¢
العالقة مع إسبارطة

عقدت العصبة اآلخيَّة تحالفاً مع إسبارطة يف سنة 241ق.م برعاية بطلميَّة ،لكن ما إن

وصل امللك كليومينيس الثالث 222-235( Cleomenes IIIق.م) إىل عرش إسبارطة[،[1
حتى جهز جيشاً وبدأ بهجامت خاطفة عىل أرايض العصبة يف سنة 228ق.م فض َّم مدينة
ميغالوبوليس التابعة لها بعد انتصاره عليها يف معركتَ ْي ليكايوم  Lycaeumوإليس  ،Elisويف
سنة 225ق.م هزم مدينة كورنثا وآرغوس.
اإلسبارطي،
ومع تسلُّم أراتوس لحكم العصبة اآلخية بدأ بعقد تحالفات ملواجهة امللك
ِّ
ين أنتيجونوس الثالث 221-263( Antigonus III Dosonق.م)
فتحالف مع امللك املقدو ِّ
[[[- Powell, Anton., A Companion to Sparta, Wiley- Blackwell, Oxford, 2018, p.392.
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كل من آرغوس وميغالوبوليس ،وأصبحت الق َّوات املقدونيَّة واآلخيَّة
وبدعمه استطاع تحرير ٍّ
عىل حدود إسبارطة[ ،[1فهرب كليومينيس الثالث إىل مرص[ ،[2وتسلَّم نابيس  Nabisالحكم،

وليحافظ عىل استقاللها دخل يف سالم مع العصبة سنة 197ق.م ،وبعد هزميته أمام الرومان
ين فيليب الخامس يف سنة 192ق.م[ [3خُلع عن عرشه ،وانض َّمت إسبارطة
مع حليفه املقدو ِّ
إىل العصبة ،لك َّنها أخذت تتَّصل بالرومان للحصول عىل االستقالل[.[4

القوي
مام سبق أ َّن عالقة العصبة اآلخ َّية بإسبارطة كانت قامئة عىل تبع َّية
إذا ً ،نستنتج َّ
ِّ
التقليدي املتمثِّل باملقدونيني رغم أنَّها
للضعيف ،ولتواجه قوتها تحالفت مع عد ِّوها
ِّ
خالفت بهذا التحالف أحد أهداف قيامها وهو محاربة املقدونيني.
ي ف
ي ف
(المقدوني�)
األنتيجوني�
العالقة مع

كل بالد اليونان تحت سلطتهم
توسعي يتمثَّل بوضع ِّ
سعى املقدونيون لتحقيق مرشوع ُّ
مبا يف ذلك مدن العصبة اآلخ َّية ومدن العصبة األيتول َّية[.[5

ين فيليب الخامس
وبلغ هذا املرشوع
ُّ
التوسعي ذروته يف فرتة حكم امللك املقدو ِّ
179-239( Philip Vق.م)[ ،[6وبسبب ذلك ،أعلنت روما الحرب ض َّده فانحازت العصبة
اآلخ َّية إىل جانبها يف حربها ضد فيليب الخامس الذي تحالف مع هانيبال Hannibal
لتقويض روما ،وهكذا أصبحت هدفاً ملقدونيا بشكل ثانوي وليس بشكل أسايس .ومل
ِ
تكتف روما بكسب العصبة إىل صفِّها بل استطاعت أن تكسب بعض املدن اليونانيَّة
علني يف سنة  212ق.م،
املوجودة يف الحلف األيتويل ،وأعلنت عن تحالفها معها بشكل
ٍّ
ينْ[.[7
وبذلك نجحت يف توجيه رضبة قاسية للسيادة املقدون َّية عىل العامل اليونا ّ

[[[- Spence, Iain., and Others, Op, cit, pp.38, 196.

[[[- Pausanias, Description of Greece, Translated by: W. H. S. Jones, L.C.L., London, 1916, IX. 2- 5.

[3]- Bispham, Edward., and Others, The Edinburgh Companion to Ancient Greece and Rome, Edinburgh University
Press, 2006, p.99.
[4]- Joel, Allen., The Roman Republic and the Hellenistic Mediterranean: from Alexander to Caesar, Wiley-Blackwell,
Oxford, 2020, P. 128.
[5]- Rostovotzeff, M., A History of The Ancient World, Tr: J.D. Duff, Oxford university press, London, 1936, pp. 361- 362.

[6]- Lintott, Andrew., The Romans in the age of Augustus, Wiley‐Blackwell, Oxford, 2010, p.32.

[7]- Chamoux, Franqois., Hellenistic civilization, Tr: Michel Rousse, Blackwell, Oxford, 2002, P. 106
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العصبة
َّ

ولتضمن روما انشغال فيليب الخامس عن مؤازرة هانيبال يف حربها ض َّده أخذت تخطِّط
ين[ ،[1وبالفعل نجحت يف ذلك ،فقد
لتوريطه يف حروب ومنازعات داخل العامل اليونا ِّ

أي مكاسب منها باستثناء استغالله
انشغل مبنازعات داخل َّية مع األيتوليني لكنه مل يحقِّق َّ
يب آلسيا
النسحاب أتلوس ( Attalusملك مملكة برغامون  Pergamunعىل الشاطئ الغر ِّ
ين وصعود فيلوبومني
الصغرى) من ال ِّ
ين يف سنة  207ق.م ،ومن الخمول الروما ِّ
رب اليونا ِّ

والسيايس
الديني
كزعيم للعصبة اآلخ َّية ،ما مكَّنه من نهب مدينة ثيمون  Thermumاملركز
ِّ
ِّ
أليتوليا ،وجمع غنائم كبية بلغت حوايل  15ألف درع وسالح ،هذا باإلضافة إىل كم َّيات
كبية من الذهب والكنوز ،ثم أجرب األيتوليني عىل قبول رشوطه للسالم يف سنة  206ق.م.
ويف السنة التي تلتها ( 205ق.م) وقَّع معاهدة صلح مع روما التي اضط َّرت للتساهل يف
رشوطها نظرا ً لعدم التنسيق الذي حدث بينها وبني حلفائها األيتوليني من جهة ،وإىل معاداة

بق َّية املدن اإلغريق َّية التي ت َّم احتاللها خالل الحرب املقدون َّية األوىل First Macedonian
ينْ[.[2
205-211( Warق.م) للوجود الروما ّ

كل من املقدونيني والرومان لفرض سيطرته عىل بالد اليونان
مام سبق يُالحظ أ َّن تسابق ٍّ
َّ
قد دفع روما إىل كسب و ِّد العصبة اآلخ َّية لتضمن انحياز مدنها إىل صفِّها يف حربها ض َّد
ِ
تكتف بذلك بل استطاعت أن تضمن وقوف بعض املدن اليونانيَّة املوجودة
املقدونيني ،ومل
يف الحلف األيتويل إىل جانبها.
العالقة مع البطالمة

كانت عالقة البطاملة جيِّدة مع العصبة اآلخية بهدف إيجاد موطئ قدم لهم يف جزيرة
البيلوبونيز ،وبالد اليونان القاريَّة ،وجزر بحر إيجة من جهة ،ومنافسة الدولة األنتيجون َّية يف
مقدونيا من جهة أخرى .وقد دخل ملوكهم يف تحالفات مع أثينا وإسبارطة ومع العصبة
اآلخيَّة ملواجهة العاهل املقدوين أنتيجونوس الثاين جوناتاس والعصبة األيتوليَّة ،وق َّدموا
األموال إىل أراتوس قائد العصبة الذي سافر إىل مرص يف شتاء سنة 250ق.م ،ونتيجة هذا
[ -[1أسد رستم :تاريخ اليونان من فيليبوس املقدوين إىل الفتح الروماين ،منشورات الجامعة اللبنان َّية ،بيوت ،1969 ،ط ،1ص.97

[[[- Green, Peter., Alexander to Actium, University of California Press, 1990. pp.380- 381.
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الدعم الذي يق َّدر بنحو ستة تالنت [ talents[1سنويَّاً[ ،[2حقَّق أراتوس انتصارات ع َّدة يف

كورنثا وآرغوس ،ونجحت العصبة مبساعدة البطاملة يف تحرير بعض املدن اليونان َّية من
الهيمنة املقدون َّية[.[3

تغيت تجاه العصبة ألنَّها دخلت مبعاهدة سالم مع أنتيجونوس
ولكن سياسة البطاملة َّ
اإلسبارطي
الثاين[ ،[4فدعم بطليموس الرابع 205-244( Ptolemy IVق.م) امللك
َّ
غي تحالفاته ملواجهة إسبارطة والبطاملة،
كليومينيس الثالث يف حربه ضدها ،ولكن أراتوس َّ
وتحالف مع أنتيجونوس الثالث[ ،[5وكانت رضبة قاسية للدبلوماسيَّة البطلميَّة الخارجيَّة.

بعد ذلك ،تع َّرضت مرص البطلم َّية لهجامت من قبل السلوقيني فرتكت حروبها يف بالد
اليونان ،وتف َّرغت ملحاربتهم يف سوريا.

استفادت العصبة اآلخ َّية من اختالفات األجندة السياس َّية والعسكريَّة بني الدولة البطلم َّية

املادي من البطاملة،
والدولة األنتيجون َّية يف فرتة قائدها أراتوس ،فحصلت عىل الدعم
ِّ
العسكري من املقدونيني يف فرتة من الفرتات ،وهذا ُّ
يدل عىل أ َّن العصبة
وعىل الدعم
ِّ
للتخيل عن حلفائها يف سبيل تحقيق أهدافها وغاياتها.
ِّ
اآلخ َّية كانت مستعدة
ي ف
السلوقي�
العالقة مع

املتوسط ،فوجدت أ َّن أنطوخيوس
الرشقي للبحر
بدأت روما بدراسة أحوال الحوض
ِّ
ِّ
الثالث (187-223 Antiochus IIIق.م) ملك الدولة السلوق َّية وفيليب الخامس قد بدأ
بتقاسم أمالك الدولة البطلم َّية التي كانت تعيش أياماً س ِّيئة بسبب وفاة ملكها بطليموس

الرابع ،واعتالء بطليموس الخامس (الطفل) للعرش يف سنة  205ق.م تحت وصاية رجال
أي ق َّوة أخرى كان يعني تعاظمها
فاسدين .ومبا أ َّن االستيالء عىل أمالك البطاملة من قبل ِّ

[ -[1هي وحدة وزنية استخدمت يف بلدان الرشق القديم وبالد اليونان القارية تساوي  26كغ .راجع :زياد السالمني :معجم
املصطلحات اآلثارية املصور ،دار نارشي للنرش اإللكرتوين ،د.م ،2012 ،ص.225
[[[- Plutarchus, Lives, Aratus, XLI. 2-XLII. 2.

 Vol.و[3]- Grabowski, Tomasz., The Ptolemies Versus the Achaean And Aetolian Leagues in the 250–220 bc, Electrum
19, 2012, pp. 83–97.
[4]- Bunson, Margaret., Encyclopedia of the Ancient Egypt, Facts on File, New York, 2002, p.315.

[5]- Mahaffy, J. P., A history of Egypt the Ptolemaic dynasty, Methuen & co., London, 1899, Vol1, pp.122123-.

اآلخية 179
العصبة
َّ

عىل حساب توازن القوى ،مل تقبل روما بهذا األمر ،وأرسلت جيشها إىل بالد اليونان،
وخاضت الحرب املقدون َّية الثانية  )196-200( Second Macedonian Warض َّد فيليب
الخامس ،وكانت املعركة الفاصلة يف هذه الحرب قد جرت يف موقع يطلق عليه اسم

«رؤوس الكالب  »Cynoscephalaeيف سنة  197ق.م ،ففي هذه املعركة متكَّن القنصل

ين كونكتوس فالمينيوس  Quintius Flamininusمن هزمية فيليب الخامس الذي
الروما ُّ

أساء تقدير ق َّوة روما الحقيق َّية[ .[1وقد وجد امللك أنطوخيوس الثالث أو الكبي Antiochus

 187 -223( IIIق.م) الفرصة سانحة ليستثمر هذه الهزمية ملصلحته الشخصيَّة عن
بالتوسع عىل حساب أمالك
طريق مأل الفراغ الذي تركه املقدونيون يف بالد اليونان[ ،[2فبدأ
ُّ

البطاملة يف آسيا الصغرى يف ليكيا وكاريا ،ثم عرب مضيق َْي البوسفور والدردنيل يف سنة

196ق.م قاصدا ً تراقيا يف رشق بالد اليونان القاريَّة والتي كان السلوقيون يزعمون دامئاً

أنَّها من أمالكهم .هذا األمر أرعب روما وحلفاءها يف العصبة اآلخيَّة ودفعها إىل محاولة

والتخيل عن املدن اليونان َّية ،لكن
ِّ
إقناع أنطوخيوس الثالث بضورة االنسحاب من أوروبا

جهودها الدبلوماسيَّة ذهبت أدراج الرياح ،وفشلت املفاوضات الرسيَّة التي استم َّرت ثالث
سنوات بسبب تحريض هانيبال ألنطوخيوس الثالث عىل محاربة روما[.[3

األفريقي
وبالفعل تج َّدد القتال بني أنطوخيوس الثالث وروما ،فكلَّف الرومان سيبيو
ُّ
اآلخي إىل جانبهم يف
وشقيقه لوسيوس مبه َّمة قتال ملك سورية ،وقد وقف الحلف
ُّ
مواجهة السلوقيني وكذلك فعل فيليب الخامس ،كام وضع ملك مدينة برغامون أسطوله
ين من إحراز
رصفهم ،وفعل الرودسيون اليشء نفسه ،وبهذا متكن األسطول الروما ُّ
تحت ت ُّ

ي ديسمرب سنة 190ق.م ،ويناير سنة 189ق.م ،يف معركة مغنزيا
انتصارين يف شه َر ْ
 Magnesiaيف ليديا غرب سارديس بآسيا الصغرى ،وفيها أُ ِ
جرب السلوقيون عىل توقيع اتفاقية

أفاميا[.[4

ين ،املكتب املرصي ،القاهرة ،1999 ،ط ،1ص.98
[ -[1فوزي مكاوي :الرشق األدىن يف العرصين
الهلينيستي والروما ِّ
ِّ

[[[- Spence, Iain., and Others, Op, cit, p.105.
[3]- Ibid, p.105.

[4]- Bevan, Edwyn., The House of Seleucus, Edward Arnold, London, 1902, Vol2. pp. 93- 95.
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التوصل إىل ما ييل:
مام سبق ميكن
ُّ
َّ
 -فشل السلوقيون يف السيطرة عىل بالد اليونان القاريَّة وس ِّد الفراغ الناجم عن انحسار

اململكة املقدون َّية بسبب وقوف روما يف وجه مرشوعهم.

 -صحيح أ َّن العصبة اآلخ َّية حقَّقت نرصا ً مع الرومان عىل السلوقيني لك َّنها مل تدرك أ َّن

روما كانت تسعى لتحقيق سيادتها عىل بالد اليونان ،وبالتايل فإ َّن انتصارها عىل السلوقيني

ومن قبلهم املقدونيني سيمنحها دفعاً معنويَّاً قويَّاً للتخلُّص من بقيَّة القوى األخرى التي
دل عىل يشء فإنَّه ُّ
تشكِّل تهديدا ً لوجودها كالعصبة اآلخ َّية ،وهذا إن َّ
يدل عىل قرص نظر
رصفات القوى العظمى يف تلك الفرتة.
العصبة يف تقدير أبعاد ت ُّ

َّ
Û
¢ ·   ¢ -٥
أصبحت الجيوش الرومانيَّة تحيط ببالد اليونان من الرشق والغرب ،وإن مل تطأ أرضها

بعد ،يف حني استم َّرت الرصاعات السياس َّية والطبق َّية داخل هذه البالد ،حيث انقسم الحلف

اآلخي عىل نفسه ،وأعرب األرستقراطيون عن استعدادهم للدخول تحت السيادة الرومان َّية
ُّ
املطلقة ،بحكم أ َّن مصالحهم تتقاطع مع مصالح طبقة النبالء الرومانيَّة .أما فئة الوطنيني

تتمسك بأماين اإلغريق الوطنيَّة وأحالمهم بالحريَّة.
فقد رفضت ذلك األمر مطلقاً ،وكانت
َّ

الطبيعي
وات َّهمت الطبقة الفقية روما بأنَّها تنارص األغنياء عىل الفقراء أينام حلَّت .وكان من
ِّ
أن تتَّجه أنظار اليونانيني إىل مقدونيا[ ،[1حيث فيليب الذي كان ينتظر الفرصة املناسبة للثأر.

كان فيليب قد بدأ خطوات ملموسة يف سبيل االستقالل أه ُّمها أنَّه أعاد توطني السكَّان،
وأعاد تشكيل الجيش وتسليحه ،وأعاد تنظيم ماليَّة الدولة حيث واصل العمل يف التعدين

ووسع
واملناجم وأصدر عمالت مركزيَّة ومحل َّية .كام أقام عالقات دبلوماس َّية وعسكريَّةَّ ،

نفوذه يف منطقة البلقان .إالَّ أ َّن القدر مل مينحه الفرصة لالنتقام إذ ِّ
تويف يف سنة  179ق.م.

ين بيسيوس  Perseusالسي عىل نهجه يف عدائه لروما،
وبعد وفاته تابع ابنه امللك املقدو ُّ
[[[- Sabin, Philip., and Others, Rome from the late Republic to the late Empire, PP. 323- 330.
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العصبة
َّ

ونشبت بني الطرفني الحرب املقدونيَّة الثالثة 167 -171( Third Macedonian Warق.م)

التي كانت يف جوهرها حرباً بني عنارص العصبة اآلخ َّية ،وكانت معركة بيدنا التي جرت يف

الحقيقي يف هذه الحرب ،فبنتيجتها انترصت الجيوش الرومان َّية
سنة 167ق.م هي الفاصل
َّ

وسقطت مقدونيا بيد روما[.[1

بعد سقوط مقدونيا بيدها مل تجد روما ب َّدا ً من مهاجمة مدن العصبة ،فج َّهزت يف سنة

146ق.م جيش بقيادة القنصل لوكيوس موميوس  Mummius Luciusاشتبك مع جيش
اآلخي كريتوالوس
العصبة اآلخ َّية ،وانترص عليه يف معركة سكارفيا  ،Scarpheaوقتل القائد
ُّ
السيايس ديايوس  Diaeusمع مجموعة من الجنود
 ،Critolausيف حني الذ املسؤول
ُّ
يل
بالهرب إىل كورنثا فلحق به الرومان لك َّن ديايوس حقَّق نرصا ً عىل الرومان بهجوم لي ٍّ

خاطف مبساعدة جيش كورنثا ،فأثار ذلك غضب الرومان فج َّهز موميوس جيشاً ،وانطلق به
إىل كورنثا فد َّمر املدينة ،وسحق الجيش
اآلخي ،وحصل عىل املجد[.[2
َّ
مام سبق ذكره ،نالحظ ما ييل:
انطالقاً َّ

الطبقي الذي نشب بني مواطني العصبة اآلخ َّية أ َّدى إىل انقسام مواطنيها بني
 الرصاعُّ
مؤيِّد ومعارض للسلطة الرومانيَّة ،وهذا دليل عىل ضعف العصبة يف هذه الفرتة وتفكُّكها من
الداخل واقرتابها من مراحله الزوال.
 مخالفة العصبة اآلخيَّة لهدف إحيائها املتمثِّل مبحاربة املقدونيني حيث وقفجة
الوطنيون والفقراء إىل جانبهم يف الحرب املقدونيَّة الثالثة ،وهذا ما أعطى روما الح َّ
املناسبة إلعالن الحرب عليها وإنهائها بهدف تحقيق سيادتها املطلقة عىل بالد اليونان.

[ -[1إبراهيم نصحي :تاريخ الرومان ،مكتبة أنجلو املرصيَّة ،القاهرة ،1978 ،ط ،2ص.327

[[[- Rosenstein, Nathan., and Robert Morstein, A companion to the Roman Republic, Blackwell, Oxford, 2006, p.54
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±

ما ميكن قوله يف ختام هذا البحث إ َّن العصبة اآلخ َّية كانت عبارة عن مجموعة من
يل ملواجهة األخطار الخارجيَّة يف بالد اليونان ،لذلك
املدن التي تكتَّلت يف ات ِّحاد فيدرا ٍّ

قوي ،فانعكس
جهت َّ
فقد اهت َّمت بالجانب
كل م َّدخراتها املال َّية لتشكيل جيش ٍّ
ِّ
العسكري فو َّ
ذلك سلباً عىل بق َّية جوانب الحياة االجتامع َّية والفن َّية واالقتصاديَّة .حيث تذ َّمر سكانها من

تر ِّدي أوضاعهم االجتامع َّية بسبب إهامل العصبة االهتامم مبق ِّومات االقتصاد الثالثة وهي

الزراعة والصناعة والتجارة ،وكذلك الحال بالنسبة إىل الفنانني الذين تر َّدت أعاملهم.

العسكري فحسب ،وعدم ات ِّباعها
وبسبب سياسة العصبة القامئة عىل االهتامم بالجانب
ِّ
الهيلينيستي ،لك َّنها
حلَّت يف بدايات العرص
سياسة حكيمة يف إقامة العالقات الدوليَّة ،فقد ُ
ِّ
مل تأخذ دروساً من أخطائها السابقة ،بل تابعت سياسة الدخول يف تحالفات مع عدد من
رصت عىل تح ِّدي الرومان فقاموا بالقضاء عليها.
القوى الدول َّية ،وأ َّ
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( 371 - 104ق.م)
الغزول
زه�
ناديا محمد ي
ي

(* )
[[[

ِّ


ٍ
منعطفات مهم ًة يف حياة
تأيت هذه الدراسة من منطلق أن الحوادث التاريخ َّية التي شكَّلت

لكل ما يدور فيها من أحداث ،سواء أكانت رصاعات
إال ر ُّد فعل أو محطة ِّ
املجتمعات ما هي َّ
أم اتفاقات ،أو تح ُّوالت اقتصاديَّة ،أو ظروف بيئ َّية وحيات َّية .وهي تحاول استعراض نوذج
ين يف إسبارطة وأث َّرت عليه؛ كاالعتقاد
لظاهرة اجتامعيَّة وسياسيَّة طبعت املجتمع اليونا َّ
السائد لدى أبنائها بأنَّهم أفضل من غيهم ،ما أ َّدى إىل عدم التوفيق بني الحريَّة والنظام،
وبالتايل إىل (االنغالق) واستمرار العزلة االجتامع َّية والسياس َّية املرتافقة بفكرة املحافظة
وعدم التجديد ،مع إعطاء التحليالت املساحة األكرب ،والرتكيز الشديد عىل إظهار نقاط
ينْ.
الق َّوة والضعف التي ظهرت بعد تسلُّم إسبارطة زعامة العامل اليونا ّ

رصف
عرب املجتمع
كيف َّ
اإلسبارطي عن أفكاره؟ وكيف انترشت هذه األفكار؟ وهل ت َّ
ُّ
اإلسبارطيون بشكل صحيح؟ وكيف كان معنى الحياة لديهم؟

االجتامعي
علينا العودة إىل جذور الحضارة ملعرفة النظام الذي حكم التط ُّور
َّ
للمجتمعات والتح ُّوالت االقتصاديَّة التي ساهمت يف البناء .فالتفكي يف هذه املرحلة
مبثابة رحلة السرتجاع ونقاش أفكار العصور القدمية يف مدينة إسبارطة ،وتتبُّع مراحل التط ُّور
الرسيع لتلك الدولة ،نشاهد فيه عرص االزدهار مبا يحمله من قيم إيجاب َّية كان ميكن أن متثِّل
نقاط ق َّوة تساعد عىل استمرارها ،ومبا يحمله من مامرسات سلب َّية كانت متثِّل نقاط ضعف
حملت يف طيَّاتها مظاهر االنهيار .فقد امتاز تاريخ اإلسبارطيني بالشمول والحركة وكرثة
* -الدكتورة ناديا الغزويل ،باحثة ومديرة مديريَّة تطوير املناهج يف وزارة الرتبية السوريَّة.
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كل وجهة نظر اقترصت عىل
التقلُّبات ،لذلك تع َّددت التفسيات يف الحكم عليهم أل َّن َّ
دراسة ناحية واحدة يف تفسي هذا التاريخ.


ََّّ Äà ¢¾   :

الرشقي من جزيرة
إسبارطة مدينة تقع يف وسط وادي (أوروتاس) إىل الجنوب
ِّ
أسسها الدوريون بعد عام 1150ق.م ،عن طريق إدماج خمس قرى كانت
(البيلوبونيز)َّ ،

يعرب عن معنى اسمها (املشتَّتة) ألنَّها «ليست سوى مجموعة من
موجودة من قبل ،وهو ما ِّ
القرى اجتمع بعضها إىل بعض»[ ،[1كان يسكنها األخيون .وقد ُعرفت قدمياً باسم (الكونية
اإلغريقي هوميوس اسم (الكيداميون) لإلشارة إىل
 ،)LAONIAبينام استخدم الشاعر
ُّ
مملكة (مينيالوس) ،أ ّما اإلسم (إسباريت) فقد ظهر متثيالً للطبقة املميَّزة من سكان املدينة[.[2

بقيت ذكرى القرى الخمس واضحة بعد ذلك يف تقسيم إسبارطة إىل خمسة أحياء ،وال
يذكر التاريخ أن سكَّانها قد احتاجوا إىل إقامة أسوار حولها[ ،[3ألن الجبال الشاهقة املحيطة
أي عدوان
خارجي .وبحسب موقعها ،فإ َّن سلسلة جبال (بارنون)
ّْ
بها كانت تحميها من ِّ
تقسمها إىل قسمني مختلفني :األ َّول بني هذه الجبال وبني بحر إيجة ،وهو عبارة عن أرض
صخريّة جرداء قاحلة ،والثاين يتألَّف من سهل خصب بني سلسلة جبال (بانون) وسلسلة

جبال (تايغيتوس) يغذِّيها نهر (أوروتاس) ،لكن الشواطئ يف هذه املنطقة ال تصلح للمالحة
لذلك فإ َّن الدولة كانت دوماً بريّة[.[4
تُع ّد إسبارطة مثالً واضحاً عن أثر الظروف الجغرافيَّة يف تشكيل ات ِّجاه املجتمعات ،فهي

االقتصادي ،لك َّن اكتفاءها الذايتَّ من
تقع يف منطقة خصبة ،لذا غلبت الزراعة عىل اتجاهها
ّ
املحاصيل الزراع َّية مل يدفعها إىل البحث خارج حدودها عن املشكالت االقتصاديَّة التي
اإلسبارطي مجتمعاً محافظاً
متمسكاً بال ُّنظم القدمية
قد تواجهها ،من هنا أصبح املجتمع
ِّ
ُّ
غي راغب يف التجديد كأغلب املجتمعات الزراعيَّة .فبينام أخذت جميع مدن اليونان
[ -[1توكوديدس ،تاريخ الحرب البلوبونيزيَّة ،ترجمة :دينا املالح – عمرو املالح ،أبو ظبي ،املجمع الثقايف 2003م ،ص.35

[ -[2خليل سارة ،تاريخ اإلغريق ،دمشق2012 ،م ،ص.340

[ -[3عيل عكاشة ،شحادة الناطور ،جميل بيضون ،اليونان والرومان ،أربد1991 ،م ،ص.59

[ -[4محمد إبراهيم بكر ،قراءات يف حضارة اإلغريق القدمية ،الهيئة املرصيَّة العا َّمة للكتاب2002 ،م ،ص.95
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تتَّصل بغيها من البلدان ،وتفتح أبوابها ملؤث ِّرات خارجيَّة ،وتظهر نشاطاً كبيا ً يف األعامل
كل تجديد[.[1
التجاريَّة والصناع َّية ،انطوت إسبارطة عىل نفسها وانعزلت عن غيها ومنعت َّ

اعتمدت إسبارطة عىل التقسيامت الجغرافيَّة لتوزيع املساكن ،فاألرايض األمييَّة الواقعة
رس ،والحصة ال يجوز تقسيمها
حولها مبارشة ق ُِّسمت إىل حصص متساوية ُوزِّعت عىل األُ َ

أو بيعها ألنها ملك الدولة التي تعطيها لرئيس األرسة ليعيش من محصولها ،وهو بدوره ال
يقيم فيها أبدا ً وإنا يأيت إليها من حني إىل آخر للصيد ،فلم يكن يف هذه األرايض قصور أو

حصون إنَّ ا أكواخ و ُدور للعبيد ،وتقع حولها أرايض (الربيويك) أي الدائرة املحيطة حيث
امل ُلكيَّة الفرديَّة
رسخت دولة
َّ
والخاصة التي ميكن رشاؤها أو بيعها[ .[2ووفق هذه التقسيامت َّ
الخاصة عن كيف َّية بناء األمم.
إسبارطة فكرتها
َّ


«
Ý²
 ¿° :

َّ
.1
الطبقية

تتطلَّب الحضارة املهارة يف العديد من املجاالت ،وعىل الناس تطوير عقولهم وأجسامهم

وتعرب عن محاوالت اإلنسان التعامل مع الطبيعة
وأرواحهم لبنائها ،ألنَّها حصيلة جهود األمم،
ِّ
اإلسبارطي مل ينتبه إىل هذه املعادلة ،أو
للوصول إىل مستوى حيا ٍة أفضل .ويبدو أ َّن املجتمع
َّ
اجتامعي
الخاصة ،فكان اعتامده يف الدرجة األوىل عىل وجود تنظيم
أنَّه ترجمها عىل طريقته
َّ
ٍّ
يرتبط بروابط جغرافيَّة غي ثابتة ،يستند فيها إىل الطبقيَّة[ [3الواضحة بالدرجة األوىل ،والتفريق
سيايس لبنائه.
بني الدوريني والسكان األصليني التابعني لها كأساس
ٍّ
انقسم املجتمع يف إسبارطة إىل ثالث طبقات:

أ -طبقة املواطنني اإلسبارطني ( :)SPARTIATESأي الطبقة الحاكمة من الدوريني
الذين يسكنون املدينة ،وال يعملون باألعامل االقتصاديَّة ،بل يعيشون من جهود األقنان،
[ -[1محمد كامل عياد ،تاريخ اليونان ،الجزء األ ّول ،دمشق ،دار الفكر ،الطبعة الثالثة1980 ،م ،ص.170-169
[ -[2محمد كامل عياد ،املرجع السابق ،ص .171خليل سارة ،املرجع السابق ،ص.345-344

[ -[3حسني الشيخ ،اليونان ،دراسات يف تاريخ الحضارات القدمية ( ،)1اإلسكندريَّة1992 ،م ،ص.105
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ويقضون حياتهم يف التدريب عىل حمل السالح واستعامله[ ،[1ألنهم وجدوا أ َّن الحرب هي
املهنة الوحيدة التي تليق بهم.
ب -طبقة الربيويك ( :)PERIOEKOIأي سكَّان األرايض الدائرة املحيطة باملدينة ،ال

يتمتَّعون بالحقوق السياسيَّة ،وال يص ِّوتون يف مجلس الشعب رغم من أنَّهم أحرار ،ويعملون
الصناعة[ ،[2ويدفعون الضائب ،ويؤ ُّدون الخدمة العسكريَّة يف صفوف الجيش
يف التِّجارة أو ِّ
كمشاة يحملون األسلحة الثقيلة ،وقد شكَّلوا خط الدفاع األ َّول لحامية اإلسبارطيني[.[3
ج -طبقة الهيلوتني ( :)HELOTSأي العبيد ،وهم كانوا تابعني للدولة التي توزِّعهم عىل

األحرار ليقوموا بخدمتهم ،أو ليفلحوا أراضيهم ،ويساهموا يف تحسينها وزيادة محصولها
الذي يعود عليهم بالفائدة ،لذلك عاش الكثي منهم برخاء[.[4
ّْ
االجتماع
 .2التفكك
ي

شكَّلت الطبقة الحاكمة يف إسبارطة أقليَّة[ [5عدديَّة تتمتَّع بالكثي من االمتيازات مع
خاصة من قبل الدولة .فهي الطبقة األرستقراطيَّة العسكريَّة ،بينام أُعطيت للطبقة الثانية
رعاية
َّ
مساحة من الحريَّة يف مامرسة األعامل االقتصاديَّة ،فكانت أكرث عددا ً من الطبقة األوىل لكن
ال يجوز لها التزاوج مع أفرادها[ .[6ورغم أن طبقة الهيلوتني كانت العنرص املنتج الرئيس
[[7
اإلسبارطي إالَّ أن وضعها من الوجهة الحقوقيَّة كان سيِّئاً ج َّدا ً أل َّن الدولة مل
يف املجتمع
ِّ
أي حامية ،فكان باستطاعة الحكام إعالن حالة
تلحظ حقوقهم؛ والقوانني مل تضمن لهم َّ
الطوارئ والسامح للشباب بقتل الهيلوتني من أجل التدريب عىل حمل السالح ،وحتى ال
يتكاثر عددهم فيصبحوا خطرا ً عىل الدولة؛ ألن مصدر تشكُّل هذه الطبقة جاء من السكَّان
[ -[1محمد كامل عياد ،املرجع السابق ،ص.172

[ -[2ممدوح درويش مصطفى ،إبراهيم السايح ،مقدِّمة يف تاريخ الحضارة الرومانيَّة واليونانيَّة -1 ،تاريخ اليونان ،اإلسكندريَّة،
1999م ،ص.27
[ -[3مفيد رائف العابد ،دراسات يف تاريخ اإلغريق ،دمشق ،ط1991 ،4م ،ص.51

[ -[4محمد كامل عياد ،املرجع السابق ،ص.173
[ -[5ممدوح درويش ،املرجع السابق ،ص.26

[ -[6خليل سارة ،املرجع السابق ،ص.378

[ -[7مفيد رائف العابد ،املرجع السابق ،ص.51
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كل من خضع لهم تحت االحتالل ،فكان هؤالء
األصليني الذين خضعوا للدوريني ،أي َّ
السكَّان يفقدون حريَّتهم ويهبطون إىل مرتبة الرقيق التي توزِّعهم الدولة عىل املواطنني من
الطبقة الحاكمة للعمل يف إقطاعاتهم الزراع َّية مقابل نصف املحصول ،لذلك كانوا أرقَّاء
الدولة أي ملكاً للدولة ال لألفراد[.[1

الخاصة لطبقة الهيلوتني أ َّدت بشكل مبارش إىل تراجع
الطبقي وهذه املعاملة
هذا النظام
َّ
ُّ
االجتامعي وعدم الرضا
االجتامعي يف إسبارطة ،وشكَّلت عامالً من عوامل الضعف
الوضع
ِّ
ِّ
بني أبناء هذه الطبقة؛ ألنهم شكَّلوا أغلبية السكان .فقد لجأت الطبقات األخرى إىل سياسة
ر ِّد الفعل واالستنفار لتكون دامئاً عىل أهبة االستعداد« ،أل َّن الهيلوتني أعداء لهم يرتبَّصون
بهم الدوائر»[.[2
وملنع األخطاء التي ميكن أن تشكِّلها طبقة الهيلوتني ،وضعتهم الدولة تحت رقابة
أي
صارمة (الرشطة الرسيَّة) التي ُّ
يحق ألفرادها أن يقتلوا الهيلوتني الذي يشتبه بأمره من دون ِّ
محاكمة[.[3
إ َّن ترسيخ جذور الطبقيَّة أ َّدى إىل فروق حقيقيَّة بني األفراد يف الرثوة رغم املساواة يف
توزيع الحصص ،وهذه الفروق مل تظهر عىل أفراد املجتمع يف اللِّباس؛ ألنهم ارتدوا جميعاً
لباس بسيطاً ،حيث كان «يسلك األغنياء سلوكاً أقرب إىل حياة الناس العاديني»[ ،[4فقد كانوا
جميعاً ،سواء األغنياء أم الفقراء ،يرتدون ثوباً من الصوف يُعلَّق عىل الكتف وال يتجاوز
الركبتني ،لكن الفروق ظهرت بشكل كبي يف الحصول عىل الحقوق ومامرسة الواجبات.

َّ
َّ
 ¼ َّ
Ó
¢ Î
á .٣

اعتقد اإلسبارطيون أ َّن أساس الدولة يقوم عىل الرتبية الصالحة التي مت َّيزت باألخالق َّية
تربوي
أل َّن الخلق بنظرهم أهم بكثي من العقل[ ،[5هذا املبدأ دفع الدولة إىل فرض نظام
ٍّ
[ -[1محمد كامل عياد ،املرجع السابق ،ص .174محمد إبراهيم بكر ،املرجع السابق ،ص.98-97

[ -[2أرسطو ،السياسة ،ترجمة :أوغسطينس بربارة البوليس ،املنظَّمة العربيَّة للرتجمة بالتعاون مع اللَّجنة الوطنيَّة اللبنانيَّة
لليونسكو ،بيوت1957 ،م ،ص.13-12-6-2

يب1962 ،م ،ص.117
[ -[3هـ .د .كيتو ،اإلغريق ،ترجمة :محمد صقر خفاجة ،راجعه :عبد الرزاق يرسى ،دار الفكر العر ِّ

[ -[4توكوديدس ،املصدر السابق ،ص.22

[ -[5خليل سارة ،املرجع السابق ،ص .360محمد كامل عياد ،املرجع السابق ،ص.187
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السيايس القائم عىل الحرب
خاص عىل املجتمع تضمن من خالله استمرار نظامها
رسي
ٍّ
أُ ٍّ
ِّ
أ َّوالً ،فكان الهدف من هذه الرتبية تعزيز الق َّوة العسكريَّة واستمرارها ،ففرضت الدولة نظاماً
صارماً ودقيقاً منذ الوالدة[ [1عىل األطفال لتحقيق املثل األعىل يف الق َّوة والشجاعة[ ،[2وكان
كل مواطن عرض مولوده الجديد عىل لجنة من املراقبني لتحديد استمرار حياته
يتحتَّم عىل ِّ
حة جيِّدة ،أو عدمه يف حال كان ضعيف البنية ،وإذا قُ ِّدرت له الحياة،
يف حال كان بص َّ

يتوىل املدرب تدريبه ليزداد صالبة ويتمكَّن من القتال ،إذ يلجأ
َّ
وأصبح يف س ِّن السابعة،
الكبار إىل إثارة املنازعات بني ِ
الصبية ليعتادوا عىل حياة الحرب ،وعندما يبلغون سن الثانية
كل الفصول ،وعليهم النوم
عرشة ُمي َنعون من ارتداء يشء من الثياب عدا ثوب واحد يف ِّ
يف الهواء الطلق ،والعيش مع أفراد الفرقة يف أكواخ حيث الرباري واألرياف ،وعليهم إعالة
أنفسهم أو املوت جوعاً .ويبقى الفتيان عىل هذه الحال حتى الثالثني من العمر حيث
كل هذه املراحل ،ويتمتَّعون بكامل الحقوق املدن َّية ،بينام
يُق َبلون كمواطنني ،إن اجتازوا َّ
كل بنت
تبقى الفتيات يف البيت خاضعات ملراقبة الدولة وتعليامتها التي توجب عىل ِّ
حة ج ِّيدة ،ولتقوم بوظيفة األمومة[.[3
االشرتاك يف األلعاب الرياض َّية لتصبح قويَّة تتمتَّع بص َّ

وقد ح َّددت الدولة اإلسبارطيَّة مواعيد الزواج لل ِّرجال يف الثالثني من العمر وللنساء يف
مخصصات اإلعاشة ،وميُنع من
العرشين[ ،[4بينام كانت العزوبة جرماً فيُحرم العازب من
َّ
مشاهدة االحتفاالت العا َّمة[.[5

لكن أغرب ما يف العادات االجتامع َّية التي فرضتها الدولة عىل مجتمعها لتحقيق هدفها
كل
األسايس وهو الق َّوة العسكريَّة الدامئة :ات ِّباعها نظام الجامعات[ [6حيث فرضت عىل ِّ
ِّ
مواطن بلغ العرشين من عمره أن ينض َّم إىل جامعة مع َّينة مؤلَّفة من خمسة عرش شخصاً،
[ -[1خليل سارة ،املرجع السابق ،ص .360محمد كامل عياد ،املرجع السابق ،ص.185

السيايس
[ -[2تحدث املؤ ِّرخ (كسنوفون) يف دراسته (نظام اإلسبارطيني) ( )LAKEDAEMONION POLITEIAعن النظام
ِّ
يل يقوم عىل قاعدة من املواطنني
االجتامعي
والتنظيم
ِّ
والرتبوي لتنشئة املواطنني الصالحني ،فمن وجهة نظره أ َّن النظام املثا َّ
ِّ
الذين يتَّبعون نظاماً أخالقيَّاً صارماً .خليل سارة ،املرجع السابق ،ص.107

[ -[3إمام عبد الفتاح إمام ،أفالطون واملرأة ،مكتبة مدبويل ،الطبعة الثانية1996 ،م ،ص.45
[ -[4محمد كامل عياد ،املرجع السابق ،ص.188
[ -[5عيل عكاشة ،املرجع السابق ،ص.63

[ -[6مدح أرسطو يف كتابه ((السياسة)) هذا النوع من الرتبية العا َّمة ،ودعا إىل وضع القوانني لتعميمها .املصدر السابق ،ص.8
محمد إبراهيم بكر ،املرجع السابق ،ص.101
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وتُع ُّد بديالً عن األرسة أو العائلة خصوصاً أ َّن إسبارطة اعتمدت نظاماً اجتامعيَّاً يقوم عىل
يل ،فكانت فكرة الجامعات تتناسب مع هذا
التقسيامت الجغراف ّية[ً [1
بدال من النظام العائ ِّ

كل امرئ يف الجامعة مضط ٌّر إىل تحمل
التقسيم ،فيشرتك الجميع يف مائدة واحدة ،و« ُّ
بعض نفقاتها»[ ،[2حيث يق ِّدم شهريَّاً مقدارا ً من الطحني والخمر والجنب والتني املجفَّف،
ومبلغاً صغيا ً من املال لرشاء اللَّحم .ومل يكن الهدف من الجامعات تربية املجتمع تربية
كل جامعة ت ُشكِّل ص َّفاً
واحدة إنَّ ا جعلها األساس يف تشكيل وحدات الجيش ،فكانت ُّ
ويحق لها أن تفصل من يتخاذل يف أثناء القتال ،فكان األفراد يراقب
واحدا ً يف أثناء املعارك،
ُّ
بعضهم بعضاً ما يضمن الق َّوة العسكريَّة للجميع.

لذلك ،ميكن القول أ َّن الشعب كلَّه كان عبارة عن جيش ،ما ح َّول إسبارطة إىل معسكر
العسكري مل يسمح للرجال بتكوين حياة
دائم مؤلِّف من مجموعة ثكنات[ ،[4وهذا النظام
ُّ
شخصيَّة ،بل كانوا يذوبون يف الجيش ،بينام يُنظر إىل النساء عىل أنَّهن أمهات يلِد َن الجنود.
[[3

وقد زاد يف األمر غرابة أن فرضت الدولة عىل املواطن الذي يرتاوح عمره بني الثالثني
[[5
والستني أن يتناول طعام العشاء عىل املائدة املشرتكة ( )PHIDITIAأو ()SYSSIDITIA
مع أفراد جامعته ،عىل أن يكون الطعام يف منتهى البساطة وقليل الكمية العتقادهم بأ َّن كرثة
كل ذلك جعل املواطنني يعتادون
الطعام والعناية بتنويعه تفسد الجسم والعقل ،والهدف من ِّ
عىل التقشُّ ف ليكونوا مستع ِّدين للحرمان وقت الحرب ،فال يركنوا إىل الكسل وقت السلم.

االجتامعي إلسبارطة ،فام
لك َّن هذا األسلوب يف الرتبية حمل يف طيَّاته أسباب االنهيار
ِّ
كادت تصل إىل حكم بالد اليونان حتى انهارت كدولة اجتامع َّية تربويَّة حضاريَّة ،إذ دفعت
يعرب عن ذاته وأفكاره بحريَّة،
هذه الرتبية املواطن إىل بناء حضارة مدينته بالقتال ،ومل تجعله ِّ
حيث «فق َد هويته متاماً»[.[6
[ -[1عيل عكاشة ،املرجع السابق ،ص.64

[ -[2أرسطو ،املصدر السابق ،ص.21-6

[ -[3إمام عبد الفتاح إمام ،املرجع السابق ،ص.44
[ -[4كيتو ،املصدر السابق ،ص.116

[ -[5تعني األكل الزهيد املتَّسم بالقناعة ،ليعتاد املواطنون عىل القناعة واالقتصاد وشظف الحياة الحرب َّية ،خليل سارة ،املرجع
السابق هامش  ،2ص.363
[6]- ROUSSEU.J: EMILE TRANS BY BARBARA FOXLEY EVERYMANIS LIBERARY.N .518, P8.
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«
Ç
  ¿° :
 .1الديمقر َّ
اطية الزائفة

يف الحقيقة ،كان نظام الحكم يف إسبارطة غريباً من نوعه؛ إذ ات َّبعت نظام امل َلكيَّة

يتَ (آجيدي) و(أوريبوتيدى) من التناحر ،فوجدتا خي
كل من أرس ْ
املزدوجة[ [1بسبب خوف ٍّ

وسيلة لالحتفاظ بالحكم اقتسام السلطة بينهام ،فكانت امللك ّية املزدوجة العجيبة[ .[2وقد
استفادت الطبقة األرستقراطيَّة من هذا التناحر فجردتهام من أكرث الصفات ،فصار امللوك عند

تويل العرش يقسمون اليمني عىل أن يحكموا حسب القوانني السائدة ،واقترصت أعاملهم
ِّ
عىل تر ُّؤس الحفالت الدين َّية واستقبال الضيوف والنظر يف بعض القضايا الحقوق َّية[.[3

األرستقراطي يف مجلس الشيوخ (جيوزنا) الذي كان ميلك أعىل
تجىل العنرص
َّ
ُّ
السلطات ،إذ تألَّف مجلس الشيوخ من امللكني و( )28عضوا ً يُشرتط أن يكونوا قد بلغوا

الستني من العمر ،يُنتخبون مدى الحياة ،وهذا أمر يدعو إىل الريبة «فإرشافهم مدى العمر
عىل املحاكامت امله َّمة قابل للجدل واالنتقاد؛ ألن الفكر يشيخ كام يشيخ الجسد» ،بهذه
العبارات انتقد أرسطو مجلس الشيوخ
اإلسبارطي[ ،[4أ َّما الجمعيَّة (آبيلال) فقد كانت متثِّل
َّ
الدميقراط َّية الضعيفة[ [5يف الدستور ،وتتألَّف من جميع املواطنني الذين بلغوا الثالثني من
العمر ،واجتازوا مراحل التدريب التي يفرضها القانون.

كانت مها ُّم (آبيلال) التصويت عىل القوانني واألنظمة الجديدة ،فتق ّرها أو ترفضها؛ لكن
أي مناقشة[ ،[6ورغم أ َّن من مها ِّمها انتخاب املوظفني وأعضاء مجلس الشيوخ،
من دون ِّ
[ -[1ممدوح درويش مصطفى ،املرجع السابق ،ص.28

[ -[2أرسطو ،املصدر السابق ،ص .20-6 -2خليل سارة ،املرجع السابق ،ص .351محمد كامل عياد ،املرجع السابق،
ص.181
[ -[3رشح هيودوت يف كتابه ((التاريخ)) بشكل تفصييل مهام امللك يف املناسبات كافة ،هيودوت ،التاريخ ،ترجمة عبد اإلله
املالح ،إصدار دار الثقافة ،أبو ظبي2001 ،م ،الجزء  ،6ص.450-449
[ -[4أرسطو ،املصدر السابق ،ص.17-6-2

TOYNBEE.A.J: SOME PRABLEMS OF GREEK HISTORY, 1969 P. P152.

[ -[5خليل سارة ،املرجع السابق .356 ،محمد إبراهيم بكر ،املرجع السابق ،ص.99

[ -[6محمد كامل عياد ،املرجع السابق ،ص .182عيل عكاشة ،املرجع السابق ،ص.61
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لك َّنها كانت مه َّمة نظريَّة أل َّن طريقة االنتخاب ال ترتك مجاالً لالنتقاء ،لذلك كانت سلطة
اإلسبارطي إسم َّية ليس لها شأن كبي يف توجيه السياسة،
الجمع َّية العا َّمة التي متثِّل الشعب
َّ
وزاد من تق ُّيدها وجود املراقبني الخمسة[ [1الذين عظُم شأنهم مع مرور الزمن حتى أصبحوا

يضاهون امللوك يف السلطة[.[2

ضعف الجانب
الدميقراطي[ [3يف الحكم ،أو باألحرى الغياب التا ُّم للدميقراط َّية ،أث َّر
ِّ
سلباً عىل إسبارطة ،فلم يكن الشعب هو مصدر السلطة إنا مصدر الق َّوة العسكريَّة فحسب،
من خالل تحويله إىل جيش ضمن ثكنات .فقد عرفت نظاماً سياسيَّاً واحدا ً جعل من الق َّوة
التوسع
العسكريَّة مبدأ أساسيّاً ،واستم َّر يف رصاعاته مع مدن اليونان خصوصاً أثينا من أجل
ُّ
والهيمنة.

كانت دولة إسبارطة تعلم مدى حاجتها إىل استمرار وجودها رغم االحتياطات االجتامعيَّة
يك الخايل من
األرستقراطي املل َّ
املرافقة للرتب َّية العسكريَّة التي ات َّخذتها إلدراكها أ َّن حكمها
َّ
الدميقراط َّية سيكون سبباً يف انهيار حكمها يوماً ما ،لذا رأت أ َّن من الحكمة إقامة حلف مع

أسس املراقب خيلون االتِّحاد البيلوبونزي (-560
هؤالء األرستقراطيني مثلها ،ولهذه الغاية َّ
380ق.م) الذي استند إىل مبدأين :االستقالل املطلق للدول الداخلة يف االت ِّحاد ،والقيادة
العليا يف أثناء الحروب الناشئة بني االتِّحاد وغيه من الدول تكون إلسبارطة[.[4

حفظ االت ِّحاد السالم يف شبه جزيرة اليونان ،وأ َّمن إلسبارطة استمرار وجودها ،لكن
خاصة مع أرستقراط ِّيي
ذلك مل يكن بسبب ق َّوتها إنَّ ا بسبب ات ِّباعها سياسة دميقراط ّية
َّ

هذا االتِّحاد ،إذ تركت الحريَّة كاملة ألعضائه عىل أن تتَّخذ هي قرار الحرب ،عىل أن متُ َّد
مبساعدة عسكريَّة برشيَّة من بقية الدول ،وهذا ُّ
يدل عىل أن سيطرتها عىل االتِّحاد كانت
األرستقراطي .فهذه الدول
شكليَّة ،وما دخول بقيَّة الدول فيه إالَّ بهدف استمرار حكمها
ُّ
[ -[1خليل سارة ،املرجع السابق ،ص .357ابتهال عادل إبراهيم الطايئ ،تاريخ اإلغريق منذ فجر بزوغه وحتى نهاية عرص
اإلسكندر املقدوين ،عامن2014 ،م ،ص.78

[ -[2فوستيل دي كوالنج ،املدينة العتيقة دراسة لعبادة اإلغريق والرومان ورشعهم وأنظمتهم ،ترجمة :عباس بيومي ،مراجعة:
عبد الحميد الداواخيل ،تقديم :منية كروان ،املجلس األعىل للثقافة2007 ،م ،ص.336
[ -[3لطفي عبد الوهاب ،اليونان ،بيوت1979 ،م ،ص.144
[ -[4محمد كامل عياد ،املرجع السابق ،ص.196
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مل تكن تهاب إسبارطة لق َّوتها العسكريَّة ،أو لنظامها الصارم ،أو للقيم األخالقيَّة وااللتزام
الفاريس ظ َّناً منها
ين الذي يتمتَّع به جنودها ،إنا للحفاظ عىل وجودهم ضد الخطر
القانو ِّ
ِّ

واملاسة إىل قيامها مب ِّد
أنها تستطيع حاميتها ،لكن ذلك مل يحدث ،ففي اللحظات الحرجة
َّ
وحب
يد العون العسكريَّة لبقية أعضاء االتِّحاد ظهرت صفاتها الحقيق َّية املتمثِّلة باألنان َّية
ِّ
لتتوىل القيادة يف ذلك الوقت
َّ
الفاريس
الذَّات ،فرفضت مساعدة املدن األيونيَّة ض َّد الخطر
ِّ
دولة أثينا ،وتنهار دولة إسبارطة[.[1
ً
 .2الحرب َّأوال

أسايس هو :الغزو
ساعدت الجغرافيا إسبارطة عىل اتِّباع سياسة توسع َّية تقوم عىل مبدأ
ِّ
حة إىل األرايض
واالستيالء عىل أرايض الغي بالق َّوة ،وذلك إليجاد ّ
حل ملشكلة الحاجة املل َّ

االجتامعي أن تصبح أقوى
الزراع َّية وزيادة عدد السكان[ .[2ولقد استطاعت بفضل نظامها
ِّ
دولة يف بالد اليونان؛ فتدريب املواطنني منذ طفولتهم عىل أساليب القتال ساعدهم عىل
أن يكونوا آالت حرب َّية ممتازة حيث كانوا يتمتعون ببنية جسديَّة قويَّة ،ومهار ٍة يف استعامل
السالح ،إذ كانت الخدمة العسكريَّة مفروضة عىل اإلسبارطيني كافَّة منذ سن العرشين،
كل مواطن املجموعة أو الكتيبة التي يجب أن ينض َّم إليها ألنَّه
وعندما تُعلن الحرب يعرف ُّ
باألساس انض َّم إليها اجتامعيّاً قبل أن يكون انضاممه عسكريَّاً.

وكل فرقة من ()4
وكل كتيبة من ( )4أرسابُّ ،
كل رسب يتألَّف من ( )40مقاتالًُّ ،
كان ُّ

اإلسبارطي األساس
كتائب ،وحتى يف تقسيم الجيش اعتُمدت الطبقيَّة و ُع َّد املواطن
ُّ
كل فيلق من فرقتني
فيها ،فعندما شُ كِّل الجيش عىل شكل فيالق بعد عام 425ق.م تألَّف ُّ
األوىل من املواطنني اإلسبارطيني والثانية من الجنود الربيوكيني والهيلوتيني ،وهكذا تح َّول
اإلسبارطيون إىل شعب منضبط حسن التنظيم[.[3
هذا النظام القائم عىل الشعور املشرتك والروح االجتامع َّية الواحدة اتَّبع طريقة جديدة
[ -[1املرجع السابق ،ص .195خليل سارة ،املرجع السابق ،ص.367

[ -[2املرجع السابق ،ص .342توكوديدس ،املصدر السابق ،ص .25كيتو ،املصدر السابق ،ص.115

ني أنَّه عىل عكس املدن اإلغريقيَّة األخرى التي اعتمدت يف ق َّوتها العسكريَّة
[ -[3يؤكد هيودوت هذا املبدأ يف إسبارطة ويب ِّ
عىل التعبئة املؤقَّتة من بني املدنيني ،املصدر السابق ،ص.45
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يف القتال املعتمد عىل الكراديس ،بخالف طرق الحرب املعروفة عند اليونان والقامئة عىل
كل كردوس جامعة
مرتاصة ،ويف ِّ
املبارزات الفرديَّة ،حيث ق ُِّسم الكردوس إىل مثانية صفوف
َّ
عاش أفرادها معاً يف ثكنة واحدة ،واشرتكوا يف التدريب والطعام ،وساد بينهم مبدأ واحد

الفاريس (رسخس) قائالً« :إ َّن اإلسبارطيني
العسكري .هذا ما وصفه بدقَّة امللك
عن الرشف
ِّ
ُّ
ال يفوقون غيهم يف الشجاعة ولكن ق َّوتهم الحقيقيَّة ترجع إىل ما بينهم من تكتُّل وتضامن،

كصف واحد حتى ينترصوا أو ميوتوا
وإىل خضوعهم للقانون الذي يفرض عليهم الثبات
ٍّ
جميعاً»[.[1
وإذا كانت إطاعة القانون فضيلة فقد كان اإلسبارطيون من أفضل الناس ،لتف ُّوقهم الشديد
ولعل هذه الصفة كانت من أبرز عوامل ق َّوة
َّ
والتزامهم يف احرتام القانون[ [2والخضوع له،
إسبارطة التي مل تستطع االستمرار ألكرث من عرصين ،وال أن تفرضها عىل اآلخرين أو حتى
تقنعهم بها كأسلوب حياة سليم لبناء الحضارة اإلنسانيَّة.

اإلسبارطي من صالبة وروح اإلخالص – وهذا األمر مه ٌّم
الجندي
ورغم ما ات َّصف به
ُّ
ُّ
كل دولة -إالَّ أنَّه أث َّر سلباً عىل استمرار الدولة اإلسبارط َّية
السيايس يف ِّ
ج َّدا ً لبناء الجانب
ِّ
السيايس ،فهذه الدولة «ال تعرف الخلود إىل
التي جعلت من الحرب الهدف األ َّول يف بنائها
ِّ
السكينة وال االنرصاف إىل رياضة أرقى من التامرين الحرب َّية»[ ،[3وع َّدت االلتزام بالقانون
ق َّوة عسكريّة ال يتعداها ليكون ق َّوة حضاريَّة ثقاف ّية واقتصاديَّة واجتامع َّية إىل جانب الق َّوة
السياس َّية.

إىل ذلك ،أ َّدى اجتامع التقشُّ ف مع القسوة يف الحياة إىل خشونة وأنان َّية ات َّصف بها
الجنود وظ َّنها حكام إسبارطة التزاماً قانون َّياً ،لك َّنها كانت سوء خلق مل تقنع من تولَّت الدولة
السيطرة عليه.
[ -[1محمد كامل عياد ،املرجع السابق ،ص.193

قصة املقاتلني الثالمثائة الذين ُعهِد إليهم املحافظة عىل مم ِّر (ترموبييل) يف الحرب
[ -[2يذكر هيودوت ومعظم املراجع َّ
الفارس َّية اإلغريق َّية بقيادة ملكهم ليونيدس ،لك َّننا مل نعرث عىل قصص مشابهة يف املراحل الالَّحقة من تاريخ إسبارطة ،فهي،
القصة الوحيدة التي تعطي دليالً عىل إطاعة القانون من قبل الشعب ،هيودوت ،املصدر السابق ،الكتاب السابع،
تقريباً،
َّ
ص.577
[ -[3أرسطو ،املصدر السابق ،ص.22-6-2
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    :¢

القارئ ملرحلة الق َّوة التي متتَّعت بها إسبارطة ،واملمت َّدة من عام ( 401إىل 371ق.م)،
ولعل النتائج
َّ
يلحظ قرص هذه امل َّدة أ َّوالً ،ويسأل عن أسباب االنهيار الرسيع للدولة ثانياً.
التاريخي ظهرت نتائجها عندما
الرسيعة ال تأيت من فراغ ،إنَّ ا لها جذور يف عمق الحدث
ِّ

أصبحت الظروف مؤاتية ،أو عند اتِّخاذ القرارات واملواقف الحاسمة التي تشكِّل نقلة نوع َّية
يف حياة األمم.

انفردت إسبارطة مبرسح السياسة اإلغريق َّية بعد انتصارها يف حرب البيلوبونيز[،[1
بحق مدن اإلغريق يف
وحاولت إقامة إمرباطوريَّة تنكَّرت فيها للشِّ عارات التي طاملا رفعتها ِّ
الحريَّة ،فألزمتها بدفع الجزية وقبول حكومة تحت إرشاف مواطنني إسبارطيني ،وأل َّن هدفها
األسايس القتال تدخَّلت يف بالد فارس ملصلحة أحد املتنافسني عىل العرش وهو(قورش)،
َّ

فأرسلت ق َّوة مؤلَّفة من ( )13ألف جندي ،لكن هزمية من وقفت إىل جانبه دفعها إىل أخذ
الفاريس
الفاريس املنترص[ ،[2وهكذا ُهزمت نتيجة التحالف
زمام املبادرة ومهاجمة امللك
ِّ
ِّ
األثيني ،ونتيجة ثورات املدن اإلغريقيَّة ،لتجد نفسها محاطة بالكراهية والعداء .فهي
–
ِّ
ارتأت معالجة هذه املشاكل باتِّباع سياسة أكرث عدا ًء ض َّد املدن اإلغريقيَّة املسيطرة عليها،

وأقامت حكومات موالية لها ،لك َّن هذا الوضع مل يستم ّر طويالً بل انتهى بتحالف طيبة مع
العسكري[.[3
أثينا لتكون معركة ليوكرتا عام 371ق.م الح َّد الفاصل يف تاريخها
ّ

والسيايس لدولة إسبارطة ،نجد أ َّن أسباب انهيارها الرسيع
االجتامعي
بعد تحليل الواقع
ِّ
ِّ
والسيايس ،والغرور ،واالنغالق
االجتامعي
تجىل يف ثالثة أسباب تتمثَّل يف عدم التجديد
َّ
ِّ
ِّ
أو العزلة.
االجتامعي يدعم أفراده ويستم ُّد مواقفه من أخالقه وأفكاره عن الكون واإلنسان،
فالنظام
ُّ
وتح ِّدد البيئة االجتامع َّية من خالل عادات وتقاليد الناس ،ولها دور يف تحديد املستوى
قوي وثيق االرتباط بعضه ببعض،
املعييش لألفراد ،لك َّن شعور املجتمع
اإلسبارطي بأنَّه ٌّ
ِّ
ِّ
[ -[1مفيد رائف العابد ،املرجع السابق ،ص.121

اإلغريقي وحضارته من أقدم العصور حتى 322ق.م ،الدار البيضاء1980 ،م ،ص.179
[ -[2فوزي املكاوي ،تاريخ العامل
ِّ
[ -[3املرجع السابق ،ص.183-180
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وأنَّه جامعة دوريَّة عظيمة التنظيم تق ِّرر ما تريد ،جعل أفراده يأبون املالءمة بني أنفسهم وبني
الخاص الذي ص َّمم عىل أن
أنظمة الحياة ،العتقادهم أنهم كانوا مجتمعاً جاء ومعه نظامه
ُّ
يحتفظ به[ ،[1هكذا ساروا تبعاً آلرائهم ونظرتهم التقليديّة الجامدة لألمور ،فرتفَّعوا عن استياد

سيايس ،بل سعوا إىل
اجتامعي أو
ألي تغيي
املؤث ِّرات الحضاريَّة األجنب َّية ،ومل يروا رضورة ِّ
ِّ
ِّ
كل تجديد ظ َّناً منهم أ َّن إليه يرجع الفضل يف سطوة
املحافظة عىل األوضاع السائدة مع منع ِّ
ّْ
الجمهوري[.[2
يك بينام انتقلت املدن األخرى إىل الحكم
فتمسكوا بالحكم املل ِّ
دولتهم،
َّ

والسيايس ،بهدف تحقيق
االجتامعي
س َّنت إسبارطة القوانني للحفاظ عىل النظام
ِّ
ِّ
خاصة عند
متاسكها وسيطرتها وسط األغلبيَّة املعادية لها ،وليؤ ِّهلها لتكون ذات أهميَّة
َّ

مؤسساتها الحكوم َّية ويف معيشتها وتربية أوالدها ويف
اإلغريق ،اتَّبعت هذه القوانني يف َّ
اإلسبارطي واستبدله بنظام
اقتصادها ،فمنذ أن ألغى (ليكورغوس) النظام العائيل للمجتمع
ِّ
التقسيامت الجغرافيَّة اتَّسع األساس
األرستقراطي[ [3ومازال يتَّسع حتى أصبح هو أساس
ُّ
الجمهوري.
الحكم الوحيد ،حال دون انتقالها إىل النظام
ّ

لقد ساهمت قوانني (ليكورغوس) يف انهيار إسبارطة اجتامع َّياً واقتصاديَّاً وسياس َّياً علامً

أ َّن هذه القوانني كانت مناسبة يف وقتها لحالة العرص ،لك َّنها مل تعد مناسبة يف املراحل
فالتمسك بهذه القوانني لفرتة طويلة ج َّدا ً من الزمن ،وعدم تجديدها مبا يتالءم مع
الالَّحقة،
ُّ
متغيات العرص هو ما أ َّدى إىل االنهيار الحقاً ،ألنَّها مل تكن باملرونة الكافية للتناسب مع
ِّ
العسكري عىل أثينا،
ظروف األمرباطوريَّة الجديدة التي تدفَّقت عليها الرثوات بعد انتصارها
ِّ
فلم يكن هناك توزيع عادل لهذه الرثوات.

الصناعة ،ومنع
عندما ق َّرر (ليكورغوس) منع سكَّان إسبارطة من العمل يف التِّجارة أو ِّ
استياد الفضَّ ة والذَّهب ،وجعل العملة الحديديَّة هي السائدة ،كان يريد أالَّ ينرصفوا إىل
يل[ ،[4وهو املثل األعىل للحياة
أي عمل غي الحرب ،كان يهدف إىل خلق املواطن املثا ّْ
ِّ
[ -[1كيتو ،اإلغريق ،ص.114

[ -[2توكوديدس ،املصدر السابق ،ص .30مفيد رائف العابد ،املرجع السابق ،ص.48

[ -[3محمد كامل عياد ،املرجع السابق ،ص.180
[ -[4كيتو ،املصدر السابق ،ص.120
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املتغي واملتج ِّدد
اإلسبارطيَّة التي فرضت نطها عىل الحياة ،ومل تجعل الحياة تفرض نطها
ِّ
ومقبوال عندما كانت إسبارطة تبني
ً
معقوال
ً
عىل املجتمع اإلسبارطي املحافظ[ ،[1وكان هذا
ق َّوتها العسكريَّة ،لك َّنه يف مرحلة الحقة أصبح يشكل عبئاً عىل الدولة التي أصبحت معزولة
عن العامل
الخارجي الذي سيطرت عليه يف ما بعد[ .[2فالتُّجار كانوا يشكِّلون صلة الوصل
ِّ
بني بلدانهم وبني الدول األخرى ،كانوا يعودون ومعهم أساليب وأفكار للحياة يستبدلون بها
طابع األرستقراط َّية الريف َّية بطابع الحضارة التجاريَّة[.[3
ين ينقصه التأ ُّمل الهادئ الذي ينتقل من
لذلك يقول (دوبوا-رميون)« :إ َن الفكر اليونا َّ
وصف الحوادث الواقعيَّة الجزئيَّة إىل الحقائق العا َّمة ،ويسي بذلك إىل الطريق األمني الذي
يصل بنا وحده إىل املعرفة العلميَّة»[.[4

اإلسبارطي حياته اعتبارا ً من س ِّن السابعة
فالرتبية العسكريَّة التي كان يقيض فيها املواطن
ُّ
جار ،لك َّنها باملقابل مل
جعلته أكرث قدرة عىل خوض املعارك من الفالَّحني والص َّناع والت َّ
[[5
تخ ِّرج سوى جنو ٍد أصبحوا يف ما بعد آالت حرب َّية متح ِّركة ،حتى األلعاب الرياض َّية
والتدريب عليها والصيد كان الهدف منها القدرة والصالبة عىل القتال[ ،[6وكان من املمكن
حة وال َّرشاقة
إضافة هدف آخر إليها لتصبح وسيلة لهدف أسمى من القتال كالعناية بالص َّ
واملهارة يف الحركة.
اإلسبارطي كان ينقصه التأ ُّمل الهادئ وبُعد ال َّنظر ،وأل َّن الدول كانت تفكِّر يف
وأل َّن الفكر
َّ
املحافظة عىل سيادتها العسكريَّة فحسب كهدف أسمى[ .[7فقد تخلَّت عن العمل بالفنون
كل فرد جنديَّاً قادرا ً عىل خوض الحروب ،وأ َّدى هذا النظام إىل تقوية
واآلداب لتجعل من ِّ
أي فيلسوف أو شاعر
الجسم لك َّنه قتل جميع االستعدادات واملواهب العقل َّية ،فلم يظهر فيها ُّ
أو فنان ،حتى عند تعليم الناشئة القراءة والكتابة كان مث َّة رشط أالَّ يتجاوز ذلك دراسة العلوم
[ -[1خليل سارة ،املرجع السابق ،ص.368
[ -[2كيتو ،املصدر السابق ،ص.114

[ -[3ابتهال عادل إبراهيم الطايئ ،املرجع السابق ،ص.80

[ -[4محمد كامل عياد ،املرجع السابق ،ص.10
[ -[5توكوديدس ،املصدر السابق ،ص.22

[ -[6خليل سارة ،املرجع السابق ،ص .372محمد كامل عياد ،املرجع السابق ،ص.186

[ -[7عيل عكاشة ،املرجع السابق ،ص.66
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واآلداب ،فلم تكن تُباع فيها الكتب ،وعىل املواطن تعلُّم القانون استامعاً وحفظاً ال قراء ًة
وكتابةً ،فقد كانت الرشائع اإلسبارطيَّة تسعى إىل تخريج «جنو ٍد أش َّداء فجعلت ق َّوة الجسم
رسمي
وحشيَّة مرذولة ألنَّها أماتت الكفايات العقليَّة كلَّها تقريباً»[ .[1كذلك مل يكن لديهم تعليم
ٌّ
يسعى لتثقيف للعقل رغم تأكيدهم عىل أهميَّة السلوك املتواضع وفضيلة الطاعة والشجاعة[.[2

الخارجي ،القانون الذي مينع
كل صلة بينها وبني العامل
وما زاد يف عزلة إسبارطة وقطع َّ
ِّ
السفر إىل البالد األخرى أو االختالط بها ،واآلفاق الض ِّيقة للدولة وتو ُّهمها أ َّن ما تبنيه
املواطن من َّ
البيلوبونزي مع الدول األخرى
كان قانوناً أ َّدى إىل عزلتها ،حتى عندما فكَّرت يف تشكيل االت ِّحاد
ِّ
األرستقراطي ،لذلك حافظت عىل طريقة انتخاب مجلس
كانت تسعى من خالله الستمرار نظامها
ِّ
الشيوخ ،وعىل رشوط الوصول إليه ما أث َّر بشكل مبارش عىل إدارة الدولة وجعلها رجع َّية محافظة
تتناسب مع طبيعة القامئني عليها ،وهكذا مل تجد الدميقراط َّية إليها طريقاً.

الخارجي،
إذا أخذنا العاملني السابقني ،أي املحافظة وعدم التجديد ،والعزلة عن العامل
ِّ
وأضفنا إليهام عامل الغرور واإلعجاب بال َّنفس الذي كانت تثيه الدولة بني املواطنني،
وتجعلهم يعتقدون أنَّهم أفضل من غيهم ،وأنَّه ال حاجة لألخذ عن اآلخرين ،نجد أ َّن هدف
الحكومات اإلسبارط َّية كان الدفاع عن نفسها بوسائل غي مألوفة دمجت فيها بني القسوة عن
طريق الرتبية العسكريّة ،والتعايل عن طريق الغرور ،ملعرفتها األكيدة بأ َّن البناء املصطنع
لهذا املجتمع إن تع َّرف عىل وسائل الراحة والحريَّة يف املجتمعات اليونان َّية األخرى سوف
ينهار ،ألن ثلث َْي الشعب عبيد وجميع الحكَّام عبيد لفكرة النظام املطلق والطاعة العمياء[،[3
لذلك كانت بداية الكارثة أن حاولت إسبارطة فرض زعامتها عىل بالد اإلغريق ،أل َّن ذلك
تطلَّب من مواطنيها الخروج عن حدود مدينتهم إىل العامل الواسع وهم ال ميلكون الق َّوة
الفكريَّة للتعامل معه[ ،[4كام أ َّدى الغرور إىل توريط الجيش يف معارك عديدة وعىل جبهات
متف ِّرقة ما َّ
أنهك قوة إسبارطة[.[5
[ -[1ول ديورانت ،قصة الحضارة ،ترجمة :محمد بدران ،بيوت ،دار الجيل ،مجلَّد  ،6ص .163خليل سارة ،املرجع السابق،
ص .372 -341محمد كامل عياد ،املرجع السابق ،ص .197-196ابتهال عادل إبراهيم الطايئ ،املرجع السابق ،ص.133
[ -[2كيتو ،املصدر السابق ،ص.116

[ -[3املرجع السابق ،ص .191خليل سارة ،املرجع السابق ،ص.365-364

[ -[4فوزي املكاوي ،املرجع السابق ،ص.180

[ -[5مفيد رائف العابد ،املرجع السابق ،ص.131
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±

اإلسبارطي اعتمد عىل
اإلنسان انعكاس ملجتمعه ،يتفاعل معه إيجاباً وسلباً ،واملجتمع
ُّ
الفكري
تقليدي جامد ،أل َّن هذا اإلنسان مل يتمكَّن من تطوير ذاته من خالل اإلنتاج
موروث
ِّ
ٍّ

اإلسبارطي أنَّه تجاوز هذه
والعلمي ملواجهة تح ِّديات العرص ،فمن وجهة نظر املجتمع
ِّ
ِّ

التح ِّديات والصعوبات ألنَّه ميتلك ثوابت كونها من ثقافته ،إالَّ أنَّها ثقافة مغايرة للطبيعة
سيايس واحد ،فال توجد
اإلنسان َّية والحضاريَّة (الغرور والعزلة وعدم التجديد) ،واتِّباع نظام
ِّ
اإلسبارطي كان له
تغيات عميقة أو جذريَّة يف البنية السياسيَّة الحاكمة ،فظاهريَّاً النظام
ُّ
ِّ

ِّ
املشاق واملهارة الحرب َّية ،لكن
الفضل يف تكوين شعب ميتاز أفراده بق َّوة األجسام وتح ُّمل
ين اضطُ َّرت
فعل َّياً هذا النظام هو ما أ َّدى إىل انهيار إسبارطة ،فبعد تسلُّمها زعامة العامل اليونا ِّ
ألن تخرج من نطاق قوقعتها لتؤ ِّدي دورا ً عامل ّياً ،لك َّنها مل تكن مؤ َّهلة له ،إذ مل يتمكَّن
التغيات عىل املستوى العاملي ،واجتامعيَّاً كانت تفتقر
نظامها من الصمود أو مواكبة
ُّ
السيايس كان مخالفاً للتفكي السليم[ ،[1ما أ َّدى إىل فشله
إىل األفكار واإلبداع ،ودستورها
ُّ

ولعل عدم وجود فيلسوف أو مؤ ِّرخ أو عامل بينهم كان سبباً
َّ
كنظام مجتمع وكنظام حكم.
متسك اإلسبارطيني بالتقاليد القدمية ،واحتقارهم ألساليب الحياة
يف عدم وضوح أسباب ُّ
الجديدة[ ،[2ومسؤوليَّة ذلك تقع عىل إسبارطة وحدها.

ومع أفالطون أُعجب ببالد مثل إسبارطة ال أثر فيها
للطب أو الدميقراط َّية[ [3لك َّن انهيارها
ِّ
طب أو تعليم أو
ين كان سببه عدم وجود ٍّ
الرسيع واملبارش بعد تسلُّمها زعامة العامل اليونا ِّ
مؤسسات اجتامعيَّة رفيعة املستوى تتناسب مع واقع الحياة وتواكب بناء الحضارة ،وعدم
َّ
سيايس متط ِّور يتناسب مع تقلُّبات املجتمعات وتق ُّدمها .لقد
وجود دميقراط َّية أي نظام
ٍّ
أرادت فرض الطاعة وهي ال تتمتَّع بالعقل َّية املناسبة للتعامل مع الشعوب التي سيطرت
عليها.
كل األمور ،لذا ،فإ َّن اآلفاق الض ِّيقة لدولة
إ َّن بناء الدول يحتاج إىل التوازن واالت ِّزان يف ِّ

[ -[1كيتو ،املصدر السابق ،ص.117

[ -[2مفيد رائف العابد ،املرجع السابق ،ص.49

[ -[3محمد كامل عياد ،املرجع السابق ،ص.196
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إسبارطة وتو ُّهمها أ َّن ما تبنيه كان قانوناً ،أ َّديا إىل عزلتها ،ومل يجعال لقادتها أهدافاً أسمى من
كل الحضارات ،لك َّن رصيدها
الحضاري هو الرصيد الذي تنهل منه ُّ
الحرب والقتال .فالرتاكم
ُّ
العسكري ،فلم تتمكَّن من
من هذا الرتاكم كان محدودا ً ومحصورا ً بجانب واحد هو الجانب
ِّ

م ِّد تأثيها إىل بق َّية املجتمعات ،أل َّن مجتمعها منغلق عىل نفسه ومل يتمكَّن من التأثي أو
التأث ُّر بالحضارات األخرى نتيجة فكرته الفرديَّة ،وعدم توفيقه بني الحريَّة والنظام .وما يؤكِّد

ذلك أنَّها كانت تتألَّق رغم االنغالق والعزلة وعدم التجديد[ ،[1حتى حرب البيلوبونيز التي
أ َّدت إىل احتكاكها املبارش بغيها من الحضارات التي كانت تجهل كيفية التعامل معها ،مل
يفرس رسعة انهيار الدولة الذي مل يستمر
تتمكَّن من مواكبتها ال فكريَّاً وال اقتصاديَّاً ،وهذا ِّ

سوى ثالثة عقود (371-401ق.م).

[ -[1كيتو ،املصدر السابق ،ص.121-118
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الدكتور حسام غازي

(* )

ِّ


مقدونيا ،منطقة تقع بني شبه الجزيرة اليونان َّية والقارة األوروب َّية (الشكل ،)1 :يح ُّدها من
ويصب فيه نهرا هالياكمون
الثيمي ،الذي يشكِّل جزءا ً من بحر إيجة،
الرشق الخليج
ُّ
ُّ

وأكسيوس (فاردار) ،اللَّذان يرسامن بقيَّة الحدود الجغرافيَّة لإلقليم ،حيث ميت ُّد األ َّول إىل
الغرب ينعطف جنوباً إىل الحدود مع ألبانيا ،وميتد الثاين شامالً إىل سكوبية ،وغرباً إىل

الحدود الجنوب َّية لكوسوفو.

حكمت تلك املنطقة من قبل الساللة األرغ َّية التي يرقى أقدم تاريخ موث َّق لحكمها إىل
وقد ُ

ي فيليب الثاين واإلسكندر الثالث الذي
نحو عام 540ق.م ،وبلغت ذروة ق َّوتها يف عه َد ْ
يل حتى وفاته[ .[1فقد استطاع األ َّول فرض السيادة املقدون َّية عىل بالد
استم َّرت بشكل فع ٍّ
اليونان ،وم َّهد من خالل حملة استطالعيَّة لغزو الرشق ،ولك َّنه ِّ
تويف قبل تحقيق ذلك ،وخلفه
جه لغزو الرشق.
ابنه الذي قام بتعزيز السيادة املقدون َّية عىل بالد اليونان قبل أن يتو َّ

إ َّن ما يعنينا يف هذا البحث هو موضوع فرض السيادة املقدون َّية عىل بالد اليونان ،والذي

سنقوم بدارسته من جميع جوانبه يف محاولة لإلجابة عن العديد من التساؤالت املتعلِّقة
بالعوامل التي ساعدت عىل فرض تلك السيادة ،وهل كانت تشمل جميع الجوانب ،أم أنَّها
كانت سياسيَّة وعسكريَّة واقتصاديَّة؟ من جهة ،ومن جهة أخرى ملاذا مل يستطع املقدونيون
فظل الثقل
عرب تاريخهم إنتاج ثقافة متكِّنهم من فرض سيادة ثقاف َّية عىل مناطق سيطرتهمَّ ،

* -أستاذ علم اآلثار يف جامعة دمشق.
[[[- BORZA E. N. 1982. Athenians, Macedonians, and the Origins of the Macedonian Royal House. Hesperia Supplement
19, PP. 7–13.
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اإلغريقي هو
يف
الثقا ُّ
ُّ
املهيمن عىل مقدونيا حتى
يف أوج ق َّوتها؟

ومن

التساؤالت

أيضاً:

هل كانت دوافع الرصاع
ين اقتصاديَّة
ين اليونا ِّ
املقدو ِّ
يف جميع املراحل؟ أم
أن دوافع مقدون َيا يف عهد

فيليب الثاين كانت مختلفة
الشكل  :1خارطة ألقاليم مقدونيا.
وتهدف إىل احتواء بالد
جه رشقاً؟
اليونان ،وتأمني محيطها ،وحشد القوى للتو َّ

وهل كان لل ِّدين دور يف مجريات األحداث؟ وخصوصاً أ َّن املصادر التاريخيَّة واملكتشفات
األثريَّة تشي إىل تغلغل الديانات الرسيَّة اليونان َّية يف مقدونيا؟

إذا ً ،لإلجابة عن هذه التساؤالت سوف نقوم بداي ًة بالتع ُّرف عىل تاريخ مقدونيا قبل عهد

فيليب الثاين ،ثم ننتقل إىل البحث يف فرض سيطرتها عىل بالد اليونان يف عهده ،وتعزيزها
االقتصادي ،ثم الجانب
يف عهد اإلسكندر الثالث ،وبعدها ننتقل للبحث يف الجانب
ِّ
يف ،وأخيا ً الجانب
الديني.
ّْ
الثقا ِّ


َّ ¤     :

يرقى أقدم تاريخ موثوق به لحكم الساللة األرغ َّية ملقدونيا إىل عام 540ق.م ،أي لبداية
حكم امللك أمينتاس األول ،أ َّما امللوك الذين حكموا قبله ،فتشي املصادر بيشء من الحذر
إىل أربعة منهم وهم :بيديكاس األول ،وأرغايوس األول ،وأيروبوس األول ،وألكيتاس
األول[[[ (الشكل.)2 :

[ -[1توماس ،كارول جي :عامل اإلسكندر األكرب ،ترجمة :خالد غريب عيل ،مؤسسة هنداوي2017 ،م ،ص.54-46
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الشكل  :2النسب األرغي وأسامء الحكام.

أمينتاس األ َّول :حكم بني عا َم ْي  540و 498ق.م ،وتشي املصادر إىل أ َّن امللوك الفرس

اعرتفوا بحكمه ،وأقاموا عالقة دبلوماس َّية معه ،ولك َّنها مل تكن عالقة ن ّدين متساويني،
بل كانت عبارة عن رعاية فارس َّية ململكة مقدونيا التي كانوا يستخدمونها كنقطة انطالق
لالنقضاض عىل الدول اإلغريق َّية .وقد مكَّنت تلك الرعاية أمينتاس األول من أن يضع
إيليميا وأوريستيس ولينكيستيس وبيالجونيا تحت لواء تحال ٍ
اسمي مع مقدونيا.
ُف
ٍّ
اإلسكندر األ َّول :خلف والده عىل حكم مقدونيا ،واستم َّرت فرتة حكمه من عام 498ق.م
التوسع غرباً ،وض َّم إىل
حتى وفاته يف عام 454ق.م ،وقد متكَّن خالل تلك الفرتة من
ُّ
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مملكته إقليامً ميت ُّد من جبال بيندوس باتِّجاه الشامل محاذياً نهر أكسيوس عند رأس الخليج
ين للتص ِّدي لألطامع اإلغريق َّية املتزايدة،
الثيمي ،كام عمل عىل تقوية الجيش املقدو ِّ
ِّ
وخصوصاً أطامع أثينا يف شامل املنطقة اإليج َّية.
بريديكاس الثاين :بعد وفاة اإلسكندر األول عام 454ق.م ،تنافس أبناؤه الخمسة عىل

ين ،ونجح بيديكاس الثاين يف نهاية املطاف بالرتبع عليه ،ولكن ذلك مل
العرش املقدو ِّ
يحدث إالَّ بعد القضاء عىل اثنني من أخوته ،ورمبا أبناء أحدهام ،وقد استم َّر يف الحكم

حتى عام 413ق.م ،وشهدت فرتة حكمه الكثي من األحداث الناجمة عن الوضع الجديد
الطوعي بني الدول اإلغريق َّية بزعامة أثينا
يف اليونان ،حيث تزامنت مع تحويل التحالف
ِّ
إجباري ،وهذا ما أ َّدى إىل زيادة االنقسامات بني هذه الدول التي وقعت يف
إىل حلف
ٍّ

حرب أهليَّة دامت  27سنة ( ،)404-431بني أثينا وحلفائها من ناحية ،وإسبارطة كزعيم
االسرتاتيجي ومواردها
البيلوبونيزي من ناحية أخرى ،وبالتايل كان موقع مقدونيا
للحلف
ِّ
ُّ
كل منهام
من الخشب الالَّزم لبناء السفن واألسلحة حيويَّني لكال طريف الرصاع ،فحاول ٌّ
استاملتها ،ونجحت إسبارطة بذلك ،ووقفت إىل جانب مقدونيا يف العديد من املِحن

ين ،لكن أثينا ،باملقابل،
التي كان أبرزها ص ُّد الغزوات الرتاقيَّة عىل إقليم أكسيوس املقدو ِّ
نجحت يف التأسيس لحضور دائم يف أمفيبوليس عىل نهر سرتاميون سنة 437ق.م .وقد
ين الذي ت َّم تأسيسه خالل فرتة حكم
أ َّدت تلك األحداث مجتمعة إىل تر ُّهل التحالف املقدو ِّ
وأسسوا أقوى دولة قبل َّية
أمينتاس األول ،حيث انتهز الينكيستيسون الفرصة لالنفصال عنهَّ ،
يف املنطقة خالل النصف الثاين من القرن الخامس ق.م.

أرخيالوس :خلف والده بيديكاس الثاين يف الحكم ،وكانت قد برزت مكانته قبل وفاة
والده ،ثم استم َّر يف الحكم حتى عام 399 /400ق.م ،وعمل عىل تقوية قلب مملكته
بإنشاء حصون حدوديَّة ،وطرق تربط أجزاءها بعضها ببعض ،وذلك من أجل التص َّدي
لألخطار الخارج َّية وعىل رأسها األطامع اإلغريق َّية[.[1
[ -[1توماس ،كارول جي :عامل اإلسكندر األكرب ،ترجمة :خالد غريب عيل،مؤسسة هنداوي2017 ،م ،ص.54-46
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من أوريستيس إىل فيليب الثاين :قُتل أرخيالوس يف عام 399 /400ق.م عىل يد أحد النبالء
املقدونيني ،ومل يكن له إالَّ وريث طفل يدعى أوريستيس ،فواجهت اململكة املقدون َّية
تح ِّديات داخل َّية وخارج َّية ع َّدة ،من أبرزها داخل َّياً تنقُّل العرش خالل العقد الذي تال وفاته
بني ثالثة أفرع من الساللة األرغ َّية ،حيث اعرتف بداي ًة بابن أرخيالوس (أوريستيس) ملكاً،
وتوىل أيروبوس عم أوريستيس عىل األرجح الوصاية عىل العرش ،وبعد خالصه من
َّ

أوريستيس متكَّن من االستحواذ عىل العرش وحكم مل َّدة أربع سنوات ،وبعد وفاته توىل
أمينتاس الثاين العرش ،وهو ينتمي إىل فرع اإلسكندر األول ،وقد حكم لفرتة وجيزة وقتل
عىل يد درداس اإليليمي يف مقدونيا العليا ،فخلفه لبضعة أشهر بوسانياس ،وهو أحد أبناء
أيروبوس ،ثم أُزيح بتهمة الخيانة ،ويف عام  393ق.م حكم أمينتاس الثالث ،وهو ينتمي

إىل فرع أمينتاس ،وميت ُّد نسبه إىل اإلسكندر األول ،وقد استم َّر يف الحكم حتى عام /370
للتخيل عن العرش مل َّدة وجيزة عىل أثر اجتياح إليي ملقدونيا
ِّ
369ق.م ،ولكنه اضط َّر
وتوىل العرش خالل تلك الفرتة أرغايوس ،أحد أبناء أرخيالوس عىل
َّ
عام 387 /388ق.م،
األرجح ،وبعد ذلك ،ويف حملة دامت نحو ثالثة أشهر ،متكَّن أمينتاس الثالث مبساعدة
اإلغريق التيساليني من استعادة الحكم عام 386 /387ق.م ،ولكن مل يستتب األمر له بفعل
التح ِّديات الخارج َّية ،إذ واجه حملة قام بها اإلغريق من مدينة أولينثوس يف شبه جزيرة
خالكيذييك عام 382 /383ق.م ،وأسفرت عن االستيالء عىل بيال ،فات َّجه نحو اإلسبارطيني

ملساعدته ض َّد أولينثوس التي استم َّرت املنازعات معها حتى وصول فيليب الثاين إىل
العرش .وبعد وفاة أمينتاس الثالث خلفه اإلسكندر الثاين ،وهو من ذريَّته ،وحكم مل َّدة
سنتني ،واجه خاللها حرباً أهل َّية ،وحني قُتل خلفه أخوه بيديكاس الثالث بني عامي  368و
ويص عىل العرش لسنوات ع َّدة ،وواجه خالل تلك
359ق.م ،وكان صغيا ً فحكم مع وجود
ٍّ
الفرتة تح ِّديات كثية ،كان أبرزها ص ُّد غزوات اإللييني القادمة من منطقة البحر األدريايت،
حيث هلك ومعه نحو  4000مقدوين يف مواجهة معهم عام 359 /360ق.م ،فخلفه عىل
العرش فيليب الثاين[.[1

[ -[1توماس ،كارول جي :عامل اإلسكندر األكرب ،ترجمة :خالد غريب عيل ،مؤسسة هنداوي2017 ،م ،ص.54-46
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  Ú  Î  Ã   ¤  :
حكم فيليب الثاين (الشكل )3 :بني عا َم ْي  359و336ق.م[ ،[1وقد واجه من بداية فرتة

حكمه جملة تح ِّديات كان أبرزها املنافسة عىل السلطة ،وإعادة بناء الجيش الذي د ِّمر عىل
األرجح سنة 359ق.م ،واملحاوالت االنفصال َّية يف مقدونيا العليا ،واألطامع اإلغريق َّية
املتزايدة.

الشكل  :3فيليب الثاين.

ويف مواجهة تلك التح ِّديات ،عمل بداي ًة عىل اكتساب الرشع َّية وتسوية قض َّية املنافسة عىل
الحكم ،كام عمل عىل تطوير اقتصاد مقدونيا[ ،[2وإعادة بناء وإصالح الجيش ،وقد اقتبس
خطَّته اإلصالحيَّة من رؤيته رأي العني لإلصالح الكبي الذي أدخلته مدينة طيبة اليونانيَّة
عىل تشكيل املشاة الثقيلة «الفلنكس» ،وذلك عندما كان رهينة فيها بني عا َم ْي  367و
أخف حركة ومسلَّحة برماح أطول ،ودعم ق َّوة الخ َّيالة،
364ق.م ،لذا قام بإنشاء ق َّوات مشاة َّ
[[[- WORTHINGTON I. 2003. Alexander, Philip, and the Macedonian Background. In J. Roisman )ed.(, Brill’s
Companion to Alexander the Great. Leiden and Boston: Brill, PP. 69–98.
[[[- HAMMOND N. 1995. Philip’s Innovations in Macedonian Economy . Symbolae Osloenses 70, PP. 22–9.
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كل
خاصة من املشاة والخيَّالة الخفيفة ،وط َّور آالت للحصار ،كام حرص مع ِّ
وأنشأ رسايا
َّ
اتِّساع ململكته عىل توفي املزيد من الجنود[ .[1أما بالنسبة إىل املحاوالت االنفصال َّية

واألطامع اإلغريق َّية ،فقد كانت خطَّته التي ات َّبعها طيلة فرتة حكمه تتمثَّل بالتحالفات التي

الدبلومايس والحمالت .فالحملة الناجحة يف إلييا أعقبها زواج بابنة امللك
يت ِّممها الزواج
ُّ
استهل اجتياح تيساليا وزواجه بامرأة من
َّ
املهزوم إىل تخفيف وطأة التهديدات اإللييَّة ،كام

ولوج مقدونيا إىل الشؤون اإلغريق َّية ،وع َّزز يف العام التايل تحالفه مع
عائلة تيسال َّية نبيلة
َ
إبيوس بزواجه من ابنة امللك ،ويف نحو عام 358ق.م كان قد متكَّن من خالل دبلوماس َّيته
البارعة وق َّوة جيشه من إعادة توحيد مقدونيا العليا مع مملكته ،كام استخدم يف العام نفسه
اإلغريقي ،وخصوصاً
األثيني ،يف األرض الواقعة
الق َّوة العسكريَّة ملحاولة عرقلة الوجود
َّ
ِّ

شامل غرب بحر إيجة ،ومتكَّن يف عام 357ق.م من االستيالء عىل مستوطنة أمفيبوليس
األثين َّية املجاورة لنهر سرتاميون ،وهي املستوطنة التي ظلَّت شوك ًة يف الخارصة املقدون َّية
الرشق َّية مل َّدة  80عاماً.

فضالً عن ذلك ،استفاد فيليب الثاين بحكم خربته الدبلوماس َّية الكبية من الرصاعات
والتفرقة التي كانت سائدة يف مناطق الجوار ،وذلك لتوسيع نطاق نفوذه جنوباً يف اليونان،
ورشقاً ض َّد الدول اإلغريقيَّة يف شبه جزيرة خالكيذييك ،ويف تراقيا وصوالً إىل البحر
األسود ،وغرباً إىل شاطئ البحر األدريايت ،وشامالً يف بالد البلقان .ففي السنوات األوىل
من فرتة حكمه ،أوىل اهتامماً
جه إليها حمالت
َّ
خاصاً بتيساليا والدول الخالكيذيك َّية ،وو َّ
توىل منصب «تاجوس»
ع َّدة حقَّقت نجاحات مه َّمة حتى عام 352ق.م ،وعىل أثر ذلك َّ
التيسايل ،أي قائد الق َّوات العسكريَّة التابعة ملناطق تيساليا .كام أ َّدى استيالؤه عىل مركز
يك يف أولينثوس عام 348ق.م إىل ض ِّم خالكيذييك فعل َّياً إىل املحيط
الحلف الخالكيذي ِّ
ينْ .إضافة إىل ذلك ،فقد دفعه نشاط اإلغريق الجنوبيني وال س َّيام أثينا يف شامل بحر
املقدو ّ

إيجة ،إىل مواجهة املدن اإلغريقيَّة الكربى بشكل مستم ّْر.

[[[- MARSDEN E. W. 1977. Macedonian Military Machinery and its Designers under Philip and Alexander. Archaia
Makedonia 2, 211–23.
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استغل فيليب الثاين الرصاعات الدائرة بني مراكز القوى اإلغريقيَّة ،كخطوة
َّ
يف ما بعد،
مم ِّهدة لفرض سيطرته عىل بالد اإلغريق .ففي بداية تلك الحرب كان انتباههم مرصوفاً
عن مقدونيا ،ويف ما بعد وجدوا فيها ويف جيشها مالذا ً للخالص ،فاستغل فيليب الثاين

هذا املوقف برباعة ،وخصوصاً عندما ُدعي إىل تسوية الحرب املعروفة باسم الحرب
املق َّدسة بني فوكيس والدول األخرى يف وسط اليونان ،والتي نشبت عىل أثر أفعال دولة
فوكيس ،وفرض غرامة عليها من مجلس األمفكتيون َّية إلقدامها عىل زراعة جزء من األرض
املق َّدسة ،لك َّنها بدالً من أن تدفع الغرامة عارضتها ،واستولت عىل معظم الرثوة املحفوظة
ظل توافر الرثوة والق َّوة الكبيتني لديها نقلت غضبها إىل أرض دول أخرى
يف دلفي ،ويف ِّ

يف األمفكتيونيَّة عىل مدى السنوات التسع التالية ،وعىل أثر ذلك دعت األمفكتيونيَّة الدلف َّية
فيليب الثاين لوضع ح ٍّد لترصفاتها ،فل َّبى الدعوة ،ومتكَّن جيشه من هزمية فوكيس عام
346ق.م ،فذهبت عضويَّتها يف األمفكتيونية الدلف َّية إليه .الحقاً ،قام بتعزيز دور العنارص
املوالية للمقدونيني يف مختلف أصقاع اليونان ،حيث دعيت دولتا ميسينيا وميجالوبوليس

الدلفي بجانب الدول اإلغريقيَّة األخرى[.[1
ين
يف بيلوبونيز لالنضامم إىل الحلف األمفكتيو ِّ
ِّ
تجدر اإلشارة إىل أ َّن توجيه أنظار فيليب الثاين إىل بالد اإلغريق مل يشغله عن أعدائه
التقليديني ،خصوصاً أنَّه كان قد قام يف بداية حكمه بتهدئة الرصاعات معهم من خالل
حل
الدبلومايس وبعض األعامل العسكريَّة من دون الوصول إىل ٍّ
املعاهدات والزواج
ِّ
جذري لتلك الخالفات .فعىل أثر تأزُّم الوضع يف تلك املناطق ،قام بتسيي جيش ض َّد
ٍّ
اإللييني يف الشامل ،وكذلك إىل إبيوس يف الغرب ،وعرب تراقيا ث َّم سكيثيا يف الرشق ،كام
قام بتعزيز أعامله العسكريَّة يف تلك املناطق باتفاقيَّات جديدة.

إذا ً ،تعاظمت ق َّوة فيليب الثاين كثيا ً بعد اإلنجازات التي حقَّقها يف بالد اليونان واملناطق

إغريقي يف آن واحد ،وقد جلبت
ين ومسؤول
رصف كملك مقدو ٍّ
األخرى ،وأصبح يت َّ
ٍّ
اإلغريقي دعم الكثيين م ّمن رأوا فيه حالًّ لرصاع ال ينتهي
هيمنته املتزايدة يف املجال
ِّ
األثيني إيسقراط الذي كتب خطباً إىل
بني الدول اإلغريقيَّة واألحالف ،ومثال عىل ذلك
ُّ
[ -[1توماس ،كارول جي :املرجع السابق2017 ،م ،ص.120
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عدد من الزعامء األقوياء حاضَّ اً إيَّاهم عىل التوفيق بني تلك الدول ،ثم توجيه عدوانهم
حض فيليب عىل محاولة التوفيق بني الدول
إىل الفرس .ويف خطبته املعنونة فيليبوس،
َّ

الكربى ،أي أرجوس وإسبارطة وطيبة وأثينا ،وتوسيع نشاطه يف آسيا ض َّد الفرس ليكتسب
أرضاً يستح ُّبها اإلغريق ،ويقيض عىل عد ٍّو خطي .ولكن ،مقابل تلك اآلراء التي وجدت
يف فيليب الثاين منقذا ً لبالد اليونان ،كانت هناك أصوات أخرى تحذِّر من نواياه ،إذ تح ّدث
دميوستيني رصاح ًة ومن دون مواربة إىل األثينيني يف خطبته الفيليب َّية األوىلُ ،مع ِلناً أ َّن
المباالتهم ت ُذ ِهب قدرتهم عىل منع فيليب من ج ِّر املزيد من اإلغريق إىل أحبولته ،فبينام

كان األثينيون يراقبون من دون حراك ،كان فيليب يك ُّد بال توقُّف .ويف خطبته الفيليب َّية
ويكرب.
يكرب
ُ
الثالثة ،ك َّر َر تحذيره من أ َّن األثينيني يكتفون مبوقف املتف ِّرج عىل الرجل وهو ُ
وقد تع َّززت تلك املخاوف من خالل تدخُّله املستم ِّر يف شؤون اإلغريق الداخل َّية ،ومن
خالل تهديد املصالح اإلغريق َّية يف البحر األسود ...وعىل أثر ذلك قام تحالف بقيادة أثينا
وطيبة ،مع مشاركة حلفاء كالوابيني واآلخيني والكورنثيني وامليغاريني واإلبيدوروسيني من

شبه جزيرة بيلوبونيز ووسط اليونان ،والليفكاديني والكوركييني واألكارنانيني واألمرباسيني
من الغرب ،إليقاف مت ُّدده ،فالتقى الطرفان يف موقع خيونية يف بيوتيا ،وكان تعداد جيش
جندي ،مقابل عدد مقارب من املقدونيني بقيادة
اإلغريقي ما بني  30و  35ألف
التحالف
ٍّ
ِّ
فيليب الثاين عىل رأس الجناح األمين ،وابنه اإلسكندر عىل رأس الجناح األيرس املك َّون من
الخيَّالة ،وكان النرص يف تلك املعركة حاسامً ملصلحة املقدونيني [1[،وهذا ما ساعد فيليب
عىل إعادة ترتيب شؤون الحكم يف اليونان ،حيث أبرم بداي ًة معاهدات رسم َّية مع أعدائه يف

خيونية تبعاً لتاريخ عالقاتهم املختلفة مع مقدونيا ،وأقام حاميات يف بعض هذه الدول
كطيبة ،وعمد إىل تغيي الحكومات يف بعضها اآلخر ،ومنح بعضها الثالث استقالالً إسم َّياً
ص ِّممت بشكل يخدم
كأثينا .بعد ذلك قام بوضع أُسس متينة لتسوية سياسيَّة طوية األجلُ ،
تنظيامً جامع َّياً جديدا ً لليونان ،حيث ُر ِسمت الحدود بني الدول استنادا ً إىل أُسس يقال إ َّن
أرسطو أع َّدها لفيليب ،فتس َّنى إزالة دواعي الحرب بني هذه الدول يف ظل وجود حدود
معرتف بها ،كام ت َّم إضعاف القوى الكربى وتقوية الدول الضعيفة لخلق نوع من التوازن
[[[- BADIAN E. 1982. Greeks and Macedonians. In B. Barr-Sharrar and E. N. Borza )eds.(, Macedonia and Greece in
Late Classical and Early Hellenistic Times. Washington, DC: National Gallery of Art, PP. 33–51.
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الذي يسمح بات ِّحاد جميع تلك القوى يف حلف جديد ُس ِّمي الحلف الكورنثي[ ،[1الذي كان
حق التمتُّع باالستقالل الذايتِّ،
حلفاً هجوم َّياً ودفاع َّياً عىل السواء ،ولكنه أبقى لتلك الدول َّ

كل عضو يف الحلف يتوقَّف عددهم عىل
مع تشكيل مجلس عا ٍّم يشارك فيه مندوبون عن ِّ
أهم َّية دولتهم ،ويرتأَّس هذا الحلف فيليب الثاين كقائد أعىل ،ولضامن الق َّوة العسكريَّة يف

مواجهة األعداء الخارجيني ،مل يُسمح ملواطني الدول األعضاء بالخدمة لدى ق َّوة أجنبيَّة
ض َّد الحلف أو فيليب الذي أحكم مبوجب ذلك سيطرته عىل بالد اليونان (الشكل.)4 :

توسعها يف عهد
الشكل :4خارطة توضيح َّية ملناطق السيادة املقدون َّية يف أواخر القرن السادس ق.م وملناطق ُّ
فيليب الثاين.

ويف حلول عام 336ق.م أصبحت اململكة املقدون َّية بقيادة فيليب الثاين متت ُّد من
[[[- LONIS R. 1996. Le monde méditerranéen et ses voisins du nord jusqu’en 300 av. J.-C.: Le monde grec durant
les périodes archaïque et classique: Les débuts de la polis. In: Albert Ollé-Martin, Caroline Aymé-Martin, Avec la
collaboration de Khadija Touré. History of Humanity, Vol III: From the Seventh Century BC to the Seventh Century
AD. l’Organisation des Nations Unies pour l’éducation, la science et la culture )UNESCO(, Paris et Routledge, Londres,
PP. 371 -376.
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الرشقي ،ومن جنوب
يب يف الجنوب
يب إىل ساحل البحر األسود الغر ِّ
إلييا يف الشامل الغر ِّ
ِّ
اإلغريقي يف الجنوب ،ولك َّنه اغتيل يف العام نفسه أي
رب الرئيس
البلقان يف الشامل إىل ال ِّ
ِّ
 336ق.م ،وخلفه اإلسكندر الثالث «األكرب».
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حكم اإلسكندر الثالث (الشكل )5 :بني عا َم ْي  336و 323ق.م ،وقد قام خالل السنتني
األُولَيني من حكمه بتعزيز السيطرة عىل اململكة الكبية التي ورثها عن أبيه ،حيث متكَّن
كل من تساليا وتراقيا وإلييا ،كام متكَّن من قمع
من إخامد ثورات ع َّدة قام بها سكَّان أقاليم ٍّ
ثورة مدينة طيبة ود َّمرها ،حتى ع َّدها بعض املؤ ِّرخني النقطة السوداء الوحيدة يف سجلِّه
السيايس ،ولكنها أخضعت بالد اليونان مج َّددا ً للهيمنة املقدون َّية التي سبق أن بسطها فيليب
ِّ

الثاين[[[ .وبعدما استتبَّت له األوضاع يف مقدونيا ومحيطها الخاضع للسيطرة ،انرصف
اإلسكندر ملتابعة ما كان والده قد بدأه من استعدادات لغزو الرشق ،حيث استدعى بارمنيون
أحد ق َّواد والده ،الذي كان حينها يف آسيا الصغرى عىل رأس ق َّوة استطالع َّية ،فعاد القائد
بعدما استبقى قسامً من ق َّواته عىل سواحل مضيق الدردنيل (الهلسبونت) لتوفي رأس جرس

لق َّوات الغزو ،ويف ربيع سنة 334ق.م عرب الهلسبونت عىل رأس جيش مؤلَّف من  30ألفاً
من املشاة ،و 5آالف فارس ،وذلك بعدما ترك قائده أنتيباتروس عىل رأس جيش آخر قوامه
نحو  9آالف من املشاة ،و 600فارس ،لترصيف األمور يف بالد اليونان.

غي أ َّن تلك البالد عادت وانتفضت مج َّددا ً يف أواخر ثالثين َّيات القرن الرابع ق.م ،حيث
سعى امللك أجيس إىل استعادة ق َّوة إسبارطة ،والقضاء عىل السيطرة املقدون َّية ،وقد نجح
يف حشد جيش من املشاة قوامه  20ألف رجل ،إضافة إىل  10سفن وأموال من بالد فارس
سنة  324ق.م ،لك َّن موت اإلسكندر اخترص تلك الجهود .ففي ربيع سنة  323ق.م وصل
إىل بابل ،وبينام كان يع ُّد الع َّدة لغزو شبه الجزيرة العرب َّية ،مرض مرضاً خطيا ً أقعده وأ َّدى
إىل وفاته يف بابل يف العارش أو الحادي عرش من شهر متوز من السنة نفسها وكان عمره ثالثاً
[[[- BORZA E. N. 1996. Greeks and Macedonians in the Age of Alexander: The Source Traditions. In R.W.Wallace
and E. M. Harris )eds.(, Transitions to Empire: Essays in Greco-Roman History, 360–146 B. C., in Honor of E.
Badian. Norman, OK and London: University of Oklahoma Press, PP. 122–39.
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وثالثني سنة ،وإثر ذلك دخل قادته برصاعات وحروب يف ما بينهم لتقاسم السلطة والنفوذ،
حيث متخَّضت الحروب عن بروز قوى كربى وهي اململكة السلوق َّية بزعامة سلوقس بن

يب سورية الطبيع َّية ،وكانت
يل غر ِّ
أنطيوخوس وعاصمتها سلوقية بييه ،ثم أنطاكية شام ِّ
يل
تشمل سورية الطبيع َّية وآسيا الصغرى وبالد الرافدين والهضبة اإليران َّية وأقسام من شام ِّ
اإليجي
الهند وشبه جزيرة العرب ،واململكة البطلميَّة يف مرص وليبيا ،وعدد من جزر البحر
ِّ
بزعامة بطليموس بن الغوس وعاصمتها االسكندريَّة ،واململكة األنتيغون َّية يف مقدونيا وبالد
اليونان بزعامة دمرتيوس بن أنتيغونوس وعاصمتها بيال ،هذا إىل جانب قوى صغية وهي
مملكة برغامة يف آسيا الصغرى ،وجمهوريَّة جزيرة رودس يف البحر
اإليجي[[[.
ّْ


ِّ  ¥  ®ã ¿ :¢
َّ
 ِّ
· ؟

تع ُّد البقعة الجغراف َّية التي تشغلها مقدونيا من املناطق
الغن َّية ج َّدا ً برثواتها الطبيع َّية ،وهذا ما جعل منها نعمة

ونقمة عىل سكَّانها ،فمن جهة ساعدت تلك الرثوات
عىل بناء اقتصاد متني لألمرباطوريَّة املقدونيَّة ،ومن
جهت أنظار الغزاة الطامعني إليها ،نتيج ًة
جهة أخرى و َّ
الشكل  :5اإلسكندر الثالث.
الثيمي
لتن ُّوع مصادرها الطبيع َّية ،حيث يوفِّر الخليج
ُّ
يقل خصوبة عن السهول الداخل َّية لإلقليم ،بحيث يوفِّران معاً مساحات
سهالً ساحل َّياً ال ُّ
مه َّمة إلنتاج معظم املحاصيل الزراعيَّة ،وخصوصاً مع هطول األمطار الغزيرة يف فصل
الشتاء ،وكم َّية املياه التي توفِّرها األنهار والبحيات الداخل َّية يف فصل الصيف.

وتشي الدراسات إىل أ َّن املقدونيني كانوا ميارسون زراعة القمح والشعي والعدس والح ُّمص
الحجري الحديث ،كام كانت األعناب منذ عهد فيليب واإلسكندر ،إن مل يكن
منذ العرص
ِّ

[[[- BRIANT P. 1996. Alexandre le Grand et l’Empire macédonien, La formation de l’Empire macédonien. In: Albert
Ollé-Martin, Caroline Aymé-Martin, Avec la collaboration de Khadija Touré. History of Humanity, Vol III: From the
Seventh Century BC to the Seventh Century AD. l’Organisation des Nations Unies pour l’éducation, la science et la
culture )UNESCO(, Paris et Routledge, Londres, PP. 414- 418.
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قبلهام ،من الزراعات امله َّمة يف مقدونيا ،وكذلك الحال بالنسبة إىل أشجار الزيتون التي
مهامً
كانت منترشة بكثافة يف معظم األرايض املقدون َّية .كام تُعترب الغابات الجبل َّية مصدرا ً َّ

لألخشاب ،إذ كانت أشجار الصنوبر تنمو فوق املنحدرات ،أما أسفل منها فكانت تنترش

فيه أشجار البلُّوط والشوح واألرز ،وكانت تلك األخشاب مرغوبة لالستخدامات املنزل َّية،
ومرغوب ًة أيضاً من جانب دول اليونان الفقية بالخشب ،فبعد أن يت َّم قطعها كانت تستخدم

األنهار لتعوميها إىل السهول ،ث َّم إىل قلب اململكة الذي كان يشهد معظم نشاط التبادل
التجاري مع اآلخرين ،كام كانت تلك الغابات مراعي شاسعة لقطعان املاش َّية والحيوانات
ِّ
الربيَّة ،حيث كان املقدونيون مهت ِّمني برتبية املاعز والضأن والخنازير واألبقار والخيول،

وتكتمل مجموعة الرثوات الحيوانيَّة للمملكة بالكميَّات الوفية من األسامك يف البحيات
الداخل َّية واألنهار .وعالوة عىل ذلك ،تع ُّد مقدونيا من املناطق الغنية برثواتها املعدن َّية ،إذ
كانت حتى العرص الحديث مصدرا ً للذَّهب والفضَّ ة والرصاص والقصدير وال ُّنحاس وركاز
الحديد وكربونات املغنسيوم وال ِّزنك واألسبستوس والكروم والبييت واملوليبدنوم الذي

يستخدم يف صنع سبائك الفوالذ .ونضيف إىل ما سبق ذكره من ثروات ال ُّرخام والحجر
الجيي اللذين كانت تزخر بهام الجبال املقدون َّية ،وكانا يستخدمان يف إقامة التحصينات
َّ
تحتل موقعاً جغراف َّياً اسرتاتيج َّياً ما بني األناضول
ُّ
والطرق واألبنية .وفضالً عن ذلك ،كانت
التجاري الذي كان يربط هاتني املنطقتني الحيويَّتني[.[1
وأوروبا ،فلعبت دورا ً مهامً يف املسار
ِّ
حيوي يف
يف ،دور
ٌّ
لقد كان لتلك الرثوات التي تتمتَّع بها مقدونيا ،وكذلك موقعها الجغرا ِّ
جه أنظار الغزاة الطامعني إليها ،إذ كانت مح َّ
كل
ط اهتامم الفرس واإلغريق ،وحاول ٌّ
تو ُّ
منهام استاملتها إليه يف رصاعه مع اآلخر .كام كانت أيضاً مح َّ
ط اهتامم الطرفني اإلغريقيني

املتصارعني ،وهام أثينا وحلفاؤها من جهة ،وإسبارطة وحلفاؤها من جهة أخرى ،وحاول
كل منهام بدوره استاملتها إليه ،وذلك لالستفادة من ثرواتها يف الرصاع ،والس َّيام األخشاب
ٌّ
واملعادن الالَّزمة لبناء السفن وصناعة األسلحة .وأمام تلك األطامع املتزايدة من قبل اإلغريق
ين كبي مرتافق
يف الرثوات املقدونيَّة ،علامً أ َّن بالد اليونان كانت تعاين من ضغط سكا ٍّ
مع قلَّة يف املوارد التي توفِّرها البقعة الجغراف َّية التي يشغلونها ،كان الحكَّام املقدونيون

[ -[1توماس ،كارول جي :املرجع السابق2017 ،م ،ص.40-31
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قبل عهد فيليب الثاين يعملون بشتَّى الطُّرق للحفاظ عىل تلك الرثوات ،ولكن مع وصول
تغي ملحوظ يف معادلة الرصاع بني املقدونيني واإلغريق ،إذ
فيليب الثاين إىل العرش ،طرأ ُّ

كانت قبله تنحرص باملطامع اإلغريق َّية يف الرثوات االقتصادية املقدون َّية ،ومحاولة الحكَّام

املقدونيني التص ِّدي لتلك األطامع من داخل أراضيهم ،أما بعد وصوله إىل العرش فقد عمل
عىل نقل مرسح الرصاع إىل داخل األرايض اليونانيَّة ،وبالتايل خالفاً لآلراء السائدة حول
الهدف من مساعيه لفرض سيادته عىل بالد اليونان ،والذي يرى بعض الباحثني الغربيني
اقتصادي بالدرجة األوىل ،أ َّما نحن فرنى أ َّن الهدف من ذلك مل يكن اقتصاديَّاً إىل
أنَّه
ٌّ
الدرجة التي يراها هؤالء الباحثون ،وخصوصاً أ َّن الرثوات املقدون َّية كانت تكفي سكَّانها

وتفيض عنهم ،بينام كانت بالد اليونان فقية مبواردها ،وتعاين من ضغوطات سكانيَّة كبية،
التوسع
الطبيعي عن طريق
وتتَّجه بسياستها نحو التفريج
الخارجي[ .[1لقد كان الهدف من
ّْ
ُّ
ِّ
ين ،واستيعابه وحشد
ذلك سياس َّياً وعسكريَّاً بالدرجة األوىل ،وذلك لتأمني املحيط املقدو ِّ
الفاريس الذي كان يه ِّدد املقدونيني واإلغريق
التوسع رشقاً ،وص ِّد الخطر
طاقاته من أجل
ُّ
ِّ
معاً ،وهذا ما نلحظه من خالل متهيد فيليب الثاين لذلك قبل وفاته عن طرق إرسال حملة
استطالع َّية إىل آسيا الصغرى بقيادة بارمنيون .إالَّ إذ اعتربنا أ َّن األطامع املقدون َّية يف بالد
اإلغريق ليست اقتصاديَّة مبعنى محاولة الحصول عىل الرثوات بل الحصول عىل أسواق
جديدة ملا تنتجه مقدونيا.


   Ú  َّ  Î Ã  ¥¾ ¿ :؟

تشي املصادر التاريخ َّية واملكتشفات األثريَّة إىل أ َّن الثقافتني املقدون َّية واإلغريق َّية كانتا
يف ونا بشكل
يف البداية مختلفتني بشكل ملحوظ ،ولكن مبرور الوقت ظهر تقارب ثقا ٌّ
يل
تدريجي نتيج ًة لتشجيع الحكَّام املقدونيني عىل ذلك ،وهذا ما بدأنا نلمسه بشكل ج ٍّ
ٍّ
يف مع الهيلينيني ،إذ كان
منذ عهد اإلسكندر األول ،الذي عمل عىل تشجيع التقارب الثقا ِّ
يستضيف الشعراء ومن بينهم الشاعران اإلغريق َّيان بندار وباكيليديس ،كام أنَّه استطاع أن
يربهن عىل حقِّه يف املشاركة يف األلعاب األوليمب َّية .وقد سار خلفه بيديكاس الثاين عىل
نهجه يف تشجيع هذا التقارب ،وكان يتلقَّى زيارات من أبقراط والشاعر ميالنيبيديس...
[ -[1ساره ،خليل :تاريخ اإلغريق .منشورات جامعة دمشق2014-2013 ،م ،ص.342
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واستم َّر أرخيالوس أيضاً يف تشجيع هذا التقارب ،إذ كان من بني مشاهي الز َّوار يف عرصه
والرسام
الشاعران األثين َّيان يوربيديس وأجاثون ،واملوسيقار والشاعر الغنايئ تيموثيوس،
َّ
واجب
زيوكس ،و ُد ِعي سقراط إىل زيارة بيال لك َّنه رفض عىل أساس أنَّه ال يستطيع ر َّد
ِ
الضيافة .كام أنَّه جلب بضائع ورجاالً إغريقيني إىل عاصمته يف آيجي ،وأقام دورة ألعاب يف
ين يفوز بإكليل يف سباقات الكدريجة -العربة التي تج ُّرها
ديون ،وكان أرخيالوس أول مقدو ٍّ

أربعة خيول -يف أوليمبيا سنة 408ق.م .ويف ما بعد ،سار خلفاء أرخيالوس عىل خطاه
يف دعوة مشاهي اإلغريق النافعني إىل بيال ،حيث قام أمينتاس الثالث بدعوة نيقوماخوس
وزوجته فايستس األسطاغييَّة إىل عاصمته ،ليصبح نيقوماخوس طبيب امللك وصديقه
يف آنٍ واحد ،وبعد وفاتهام انتقل ابنهام أرسطو (كان حينها طفالً) إىل وصاية قريب له
يُس َّمى بروكسينوس ،وذلك قبل أن يرحل إىل أثينا يف عامه الثامن عرش للدراسة يف أكادميية
أفالطون ،ولكنه احتفظ بعالقة مم َّيزة مع فيليب الثاين واإلسكندر الثالث ،وق َّدم لهام الكثي
من الخدمات ،وبقي مرتبطاً مبقدونيا ،وعاد إليها بعد سنواته العرشين التي قضاها كتلميذ

يف أكادميية أفالطون.

بقيت املعارف اإلغريق َّية تحظى باحرتام كبي من قبل املقدونيني وملوكهم ،والذين
خطِّطت بيال عىل هيئة شبكة متعامدة من
حاولوا االستفادة من جميع جوانبها ،حيث ُ
الشوارع ،وهو التخطيط املرتبط بهيبوداموس ،وتض َّمنت مسارحها خصائص مامثلة لألبنيَّة

اإلغريق َّية ،كام استقطب الكثي من اإلغريق لخدمة الحكَّام ،ومثال عىل ذلك يومينس
الكاردي الذي عمل كمدير للسجالت املقدون َّية ،ونيارخوس الكريتي العارف بالبحار[[[.
ّ
فضالً عن ذلك ،أصبح استخدام األلفبائيَّة اإلغريقيَّة تدريجيَّاً ال ُعرف املتَّبع يف لغة اململكة
املكتوبة ،ليصبح استخدامها هو القاعدة يف النقوش املقدونيَّة ،الرسميَّة منها والشخصيَّة.
ِّ
وصك النقود.
كام استفاد املقدونيون من املعارف اإلغريق َّية يف صناعة الفخَّار واملعادن

وإذا تأ َّملنا جوانب الثقافة املقدونيَّة ،نلحظ أن التقاليد كانت عبارة عن خليط من تقاليد
الجوار ،كاإلغريق يف الجنوب ،والرتاقيني يف الرشق ،والشعوب البلقان َّية يف الشامل
والغرب ،ولكن التأثيات الثقاف َّية األكرب كانت إغريق َّية ،وقد تغلغلت بشكل متزايد يف تلك

[ -[1توماس ،كارول جي :املرجع السابق2017 ،م ،ص.125-123
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التقاليد منذ بداية حكم الساللة األرغيَّة ملقدونيا ،وذلك نتيج ًة لرغبة الحكَّام األرغيني
اإلغريقي لتطوير مملكتهم ،وما إن وصل فيليب
يف
األوائل يف االستفادة من اإلرث الثقا ِّ
ِّ
ين قد بلغ ذروته،
ين اليونا ُّ
يف املقدو ُّ
الثاين إىل العرش املقدو ِّ
ين حتى كان التقارب الثقا ُّ

ثم قام بدوره بتعزيز هذا التقارب لدرجة أنَّه كان عىل دراية تا َّمة بالثقافة اإلغريق َّية ،وهذا ما
اإلغريقي ،وفرض السيادة املقدونيَّة السياسيَّة والعسكريَّة
ساعده بشكل كبي يف فهم العامل
ِّ
واالقتصاديَّة عليه.

إذا ً ،خالفاً ملا يقوله بعض الباحثني عن أ َّن مقدونيا فرضت سيادتها عىل بالد اليونان يف
عهد فيليب الثاين ،نرى أ َّن تلك السيادة مل تكن تا َّمة ،بل كانت مرتبطة بجوانب من دون

اإلغريقي
يف
أخرى ،إذ كانت عسكريَّة وسياس َّية واقتصاديَّة فحسب ،يف حني بقي الثقل الثقا ُّ
ُّ
يرخي ظالله عىل جميع املناطق املحيطة ببالد اليونان مبا فيها مقدونيا ،وبالتايل مل يكن
ين يتط َّور بالتوازي مع التط ُّورات السياسيَّة والعسكريَّة ،بل بقيت منذ
يف املقدو ُّ
الجانب الثقا ُّ
متتص معارفها من الثقافة اإلغريقيَّة ،وبالتايل كان اإلغريق يفرضون
نشأتها حتى سقوطها
ُّ

سيادتهم الثقاف َّية عليها وهي يف أوج ق َّوتها ،ومل تستطع إنتاج ثقافة ترقى إىل مستوى الثقافة
اإلغريق َّية ،أو إىل مستوى الثقافات الرشق َّية التي فرض املقدونيون سيادتهم السياس َّية
والعسكريَّة عليها يف عهد اإلسكندر الثالث.


·  ِّ  ِّ  ¥ µÑ Ú
ُّ
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ديني بني املقدونيني
تشي املصادر التاريخ َّية واملكتشفات األثريَّة إىل وجود تقارب
ٍّ
واإلغريق ،حيث كانت بعض اآللهة اإلغريق َّية حارضة يف املهرجانات املقدون َّية ،فعىل
مرسح العاصمة القدمية آيجي ،كانت تقام منذ عهد امللك أرخيالوس ،احتفاالت عىل
رشف زيوس وربَّات الفنون .ونلحظ هذا التقارب أيضاً من خالل معابد أواخر القرن الرابع
منشأيت ميغارون[[[.
محل
ق.م التي ك َّرست للربَّة دمييتي ،وحلَّت َّ
َْ
الفني
كام تكشف رسومات مدافن آيجي عن وجود برسفونه ابنة دمييتي يف املعني
ِّ
ين ،واكتُشف مذبح لديونيسوس بني أطالل املرسح الكائن يف املوقع ذاته ،وكان
املقدو ِّ
[ -[1امليغارون وحدة معامريَّة تتألَّف من رواق ذي أعمدة ،وغرفة رئيسة بها مجمرة ،ويف الغالب غرفة ثالثة يف األمام أو الخلف.
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ولعل
ديونيسوس موضوعاً مفضَّ الً يف لوحات الفسيفساء التي ترقى إىل أواخر القرن الرابعَّ .
ما يثي الفضول يف املكتشفات األثريَّة السابقة الذكر هو حضور آلهة إغريق َّية مثل اإللهة

دمييرت وابنتها برسفونه ،واإلله ديونيسوس ،ومن املعرف أنَّها كانت ترتبط بعقائد إغريق َّية
رسيَّة قدمية ،تبدو من خالل هذه املكتشفات متغلغلة يف مقدونيا ،حيث يرتبط اسم اإللهة
دمييرت وابنتها برسفونه ،بالديانة األليوسيَّة ،التي أخذت اسمها من مدينة إليوسيس الواقعة
إىل الغرب من أثينا ،وهي من أقدم ديانات األرسار اليونان َّية عىل اإلطالق ،وانترشت من
مدينة إليوسيس إىل جميع مناطق بالد اليونان ومناطق هجراتهم ،واشتهرت بطقوسها الخف َّية
الخاصة بدمييرت إلهة الخصب والحصاد ،وابنة كرونوس وريا وأخت زيوس وزوجته.

لقد ات َّسمت عبادة اإللهة دمييرت بأ َّن لطقوسها أرسارا ً صغرى وأرسارا ً كربى ،ويتم االحتفال
بتلك األرسار سنويَّاً ،وكان الوعد بالخلود بعد املوت مكافأة املشاركني يف تلك االحتفاالت،
وهو الخلود الذي يرتبط بالبذور امليتة التي تعود إىل الحياة يف رحم األرض األم[[[.
أما اإلله ديونيسوس فتنسب إليه الديانة التي حملت اسمه ،وهو إله النبيذ والحصاد
والثامر املزهر والكروم وإله املرسح والجنون املق َّدس وسطوة الجنس .وقد ات َّخذ مكاناً له

يف دلفي بجانب أبولون ،وكان من طراز اآللهة الذين يذوقون طعم املوت ثم يُبعثون أحياء
من جديد .ومن هذا املنطلق ،استهدفت االحتفاالت الدين َّية تصوير أسطورة هذا اإلله التي
تعرب عن آالمه وأفراحه ،فقد كانت تص ِّور الظواهر املتعاقبة التي مت ُّر
اعتقد اإلغريق أنَّها ِّ

بشجرة الكرمة التي تبدو فاقدة للحياة حزينة يف الشتاء ،ثم تعود إليها الحياة يف الربيع ،ومع
مجيء الصيف وحرارته تظهر الثامر ثم تنضج ،ويف هذه املراحل املتعاقبة كان اإلغريق
يرون مراحل مي ُّر بها ديونيسوس ،من األمل والحزن إىل الفرح واملرح ثم االنتصار .وهم
اعتقدوا أ َّن من يعتنق ديانة ديونيسوس الرسيَّة ويشارك يف طقوسها الغامضة يف محاولة
لإلتحاد مع اإلله ،ستكون له حياة سعيدة خالدة بعد املوت .وجوهر فكرة طقوس هذه
الديانة هو أ َّن املوىت ميكن أن تتج َّدد حياتهم كام أ َّن البذرة تولد م َّرة ثانية ،ومل يكن يقصد
بحياتهم هذه حياة األشباح النكدة يف الجحيم بل حياة ملؤها السعادة والطأمنينة[[[.

[[[- DAVID AUNE 1976.The Eleusinnian Mysteries, Religion and Ethics Institute, U. S. A. P. 1.
[[[- MOSSÉ C. 1996. Le monde méditerranéen et ses voisins du nord jusqu’en 300 av. J.-C.: Le monde grec durant les
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الروحي
إىل هاتني الديانتني نذكر الديانة األورفيَّة ،وهي ديانة يونانيَّة قدمية تتَّصف بالطابع
ِّ
والنزعة الصوف َّية ،ومتتاز باإلميان بالعدالة اإلله َّية ،وبالسعي وراء الطهارة التي تتمثَّل بخالص

النفس من البدن .وقد ظهرت يف أتيكا خالل القرن السادس ق.م ،متأث ِّرة بعبادة ديونيسوس،

ونسجت أفكارها حول أسطورة أورفيوس والقصائد املق َّدسة التي نسبت إليه ،ثم انترشت يف
يب إيطاليا وصقلية[.[1
بالد اإلغريق ومقدونيا وجنو ِّ
مام ال َّ
شك فيه أنَّه كان لتلك الديانات الرسيَّة اليونانيَّة معتنقني يف مقدونيا ،كام هو
َّ

روحي بني هؤالء يف كلتا املنطقتني ،وقد
ديني
ٌّ
الحال يف بالد اليونان ،وكان هناك تقارب ٌّ
شكَّل معتنقوها يف بالد اليونان بيئة حاضنة للمقدونيني يف فرض سيادتهم ،وبالتايل إذا

الديني دو ٌر
قمنا بإعادة تقييم العوامل التي ساعدتهم يف هذا األمر ،نجد أنَّه كان للعامل
ِّ
الديني بني
جوهري ،ولكن رغم ذلك مل يتم التط ُّرق من قبل الباحثني إالَّ إىل ظاهر التقارب
ٌّ
ِّ
الرسي عن طروحاتهم ،وهو الذي ميثِّل بالنسبة إلينا
الديني
الطرفني ،يف حني غاب التقارب
ُّ
ُّ
أحد الجوانب الفاعلة يف فرض السيادة املقدون َّية عىل بالد اليونان.

périodes archaïque et classique: Religion, philosophie, sciences et techniques. In: Albert Ollé-Martin, Caroline AyméMartin, Avec la collaboration de Khadija Touré. History of Humanity, Vol III: From the Seventh Century BC to the
Seventh Century AD. l’Organisation des Nations Unies pour l’éducation, la science et la culture )UNESCO(, Paris et
Routledge, Londres, PP. 385- 394.

”[[[- HENRICHS A. 2003: “‘Hieroi Logoi’” and ‘Hierai Bibloi’: The )Un( Written Margins of the Sacred in Ancient Greece,
Harvard Studies in Classical Philology 101, PP. 213- 216.
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يل منذ
بنا ًء عىل ما سبق ،ميكننا القول أ َّن الساللة األرغ َّية حكمت مقدونيا بشكل فع ٍّ
نحو عام 540ق.م ،واستم َّرت حتى وفاة اإلسكندر الثالث ،وكانت قد بلغت ذروة ق َّوتها يف
ي فيليب الثاين واإلسكندر الثالث ،حيث استطاع فيليب فرض السيادة املقدون َّية عىل
عه َد ْ

جه لغزو الرشق ،وقد متَّت مناقشة
بالد اليونان ،ومن ثم قام اإلسكندر بتعزيزها قبل أن يتو َّ
هذا املوضوع من قبل العديد من الباحثني ،وخصوصاً يف الغرب ،وهناك إجامع يف ما بينهم

عىل أ َّن مقدونيا فرضت سيادتها عىل بالد اليونان ،وأ َّن أبرز العوامل التي ساعدت عىل ذلك
ين الذي عمل فيليب الثاين عىل إصالحه وتطويره ،وكذلك
كانت متمثِّلة بالجيش املقدو ِّ
الدبلومايس
خطته التي اتَّبعها طيلة فرتة حكمه واملتمثِّلة بالتحالفات التي يت ِّممها الزواج
ُّ

ين ،واستغالل الرصاعات الداخل َّية يف بالد
والحمالت ،وكذلك فهمه الدقيق للمشهد اليونا ِّ
اليونان لتعزيز نفوذه فيها ،مع اإلشارة من قبل بعض الباحثني إىل بعض العوامل األخرى مثل
والديني مع بالد اليونان.
يف
ق َّوة مقدونيا االقتصاديَّة والتقارب الثقا ِّ
ِّ
التوسع يف بالد اليونان وفرض
أ َّما عن الدوافع التي جعلت فيليب الثاين يعمل عىل
ُّ

اقتصادي ،ويكمن بتعزيز ق َّوة
الرئييس
سيادته عليها ،فيى معظم هؤالء الباحثني أ َّن هدفها
َّ
َّ
مقدونيا االقتصاديَّة من خالل السيطرة عىل املوارد وعىل طرق التجارة ،إضافة إىل طموحات
فيليب الثاين ببناء أمرباطوريَّة قويَّة .بالنسبة إلينا ،نحن نتَّفق مع هؤالء الباحثني حول بعض
فمام ال َّ
شك فيه أ َّن املقدونيني
النقاط ،ونختلف معهم جزئيَّاً وأحياناً كليَّاً يف نقاط أخرىَّ .
أي نوع من السيادة؟ فخالفاً ملا يقوله
استطاعوا فرض سيادتهم عىل بالد اليونان ،ولكن ُّ

بعض الباحثني عن أ َّن مقدونيا فرضت سيادتها تلك يف عهد فيليب الثاين ،نرى أنَّها مل تكن
تا َّمة ،بل كانت مرتبطة بجوانب من دون أخرى ،إذ كانت سيادة عسكريَّة وسياس َّية واقتصاديَّة
فحسب ،وباملقابل بقي اإلغريق يفرضون سيادتهم الثقافيَّة عىل مقدونيا حتى يف أوج ق َّوتها،
والتي مل تستطع إنتاج ثقافة ترقى إىل مستوى الثقافة اإلغريقيَّة.

التوسع يف بالد اليونان
يف ما يتعلق بالدوافع التي جعلت فيليب الثاين يعمل عىل
ُّ
منطقي ،أ َّما أن
وفرض سيادته عليها ،نرى أ َّن طموحاته لبناء أمرباطوريَّة ضخمة هو تفسي
ٌّ
يكون الدافع اقتصاديَّاً بالدرجة األوىل فهذا التفسي يثي العديد من التساؤالت ،وخصوصاً
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أ َّن الرثوات املقدونيَّة كانت تكفي سكَّانها وتفيض عنهم ،بينام كانت بالد اليونان فقية
مبواردها ،وتعاين من ضغوطات سكان َّية كبية ،وتتَّجه بسياستها نحو التفريج الطبيعي عن
التوسع الخارجي .أ َّما مقدونيا فكانت طامعة ببالد اإلغريق اقتصاديَّاً ملا متثِّله من
طريق
ُّ
أسواق ملنتجاتها.

أي حال ،نحن نفضِّ ل تفسي الدوافع عىل أساس طموحات فيليب الثاين مع إعطاء
عىل ِّ

أقل للدوافع االقتصاديَّة ،أي أ َّن الدوافع بالنسبة إلينا كانت سياس َّية وعسكريَّة
أهم َّية بدرجة َّ
التوسع
ين ،واستيعابه وحشد طاقاته من أجل
ُّ
بالدرجة األوىل ،وذلك لتأمني املحيط املقدو ِّ
الفاريس الذي كان يه ِّدد املقدونيني واإلغريق معاً ،وهذا ما نلحظه
رشقاً ،وص ِّد الخطر
ِّ

من خالل متهيد فيليب الثاين لذلك قبل وفاته عن طرق إرسال حملة استطالع َّية إىل آسيا
الصغرى بقيادة بارمنيون.

وأخيا ً ،ويف سياق استعراض أبرز العوامل التي ساعدت يف فرض السيادة املقدون َّية
عىل بالد اليونان ،نحن نتَّفق مع اآلراء املطروحة السابقة الذكر ،ولكن هناك عوامل مل

تناقَش من قبل بعض الباحثني بالشكل الكايف ،مع العلم أنَّها قد تكون من أبرز العوامل،
الروحي بني معتنقي الديانات الرسيَّة ،فهؤالء كانوا يشكِّلون بيئة
الديني
وأقصد هنا التقارب
َّ
َّ
حاضنة للمقدونيني ساهمت بشكل كبي يف فرض سيادتهم عىل بالد اليونان.
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«

َّ
َّ
ت
ال� احتلها
شخصيته وحروبه وعالقاته بالشعوب ي
َّ
َّ
َّ
لشخصية اإلسكندر الثالث وسلوكه)
تحليلية
نقدية
(دراسة
عبد هللا السليمان

[[[

ِّ

ين لدراسة نقديَّة ،ألنَّها شخص َّية جدل َّية
ليس من ِّ
الهني إخضاع شخص َّية اإلسكندر املقدو ِّ
اختلف عليها معارصوها قبل أن يختلف عليها املؤ ِّرخون ورجال السياسة والحرب فيام
التاريخي قد يفيض بنا إىل نتائج أقرب ما تكون إىل
بعد .لك َّن اقتفاء أخبارها مبنهج البحث
ِّ
املوضوع َّية.

وسواء اتَّفقنا مع شخص اإلسكندر أم اختلفنا معه؛ يبقى لهذا الرجل حضوره الذي قد
يشابه حضور نابليون ،وإن كان هذا األخي من أش ِّد املعجبني به .فقد استطاع احتالل العامل
القديم بحملة عسكريَّة وحش َّية واحدة امت َّدت  15سنة ،ق ُِطعت خاللها الرؤوس ،ونُهِبت
األموال ،و ُه ِتكت األعراض ،حتى أنَّه متكَّن من هدم األمرباطورية الفارسيَّة التي كانت

مساحتها تفوق مساحة بالده بخمسني ضعفاً ،بعد ست سنوات فقط من تس ُّنمه العرش .ورغم
النتائج الضخمة لتلك الحملة بقيت موضع جدل بني املؤ ِّرخني وأساتذة االختصاص ،الذين
عكفوا عىل دراسة تاريخ اإلسكندر للتع ُّرف عىل لغز وأسباب نجاحاته العسكريَّة الهائلة،
املتعصبني لنظريَّة املعجزة
يتوصلوا فيام بينهم إىل نتيجة متَّفق عليها ،فبعض املؤ ِّرخني
ومل
ِّ
َّ
اليونانيَّة رأوا أنَّها كانت إنجازا ً عسكريَّاً وحضاريَّاً عظيامً ،بينام رأى املؤ ِّرخون املنصفون
املتحض ،وتخفي يف ط َّياتها حقدا ً دفيناً،
همجي للرشق
أنَّها مل تكن إالَّ حملة قتل وتدمي
ِّ
ٍّ
حتى أ َّن دافعها املعلن كان االنتقام.
( -)1مد ّرس التاريخ القديم يف جامعة دمشق.
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التاريخي
يف الواقع ،إ َّن معظم الدراسات املنحازة تناولت موضوع اإلسكندر يف السياق
ِّ
العسكري
فحسب ،حيث اكتفت بجانب واحد من الحقيقة العلم َّية ،وهو رسد أحداث تق ُّدمه
ِّ

يف مدن وبلدات الرشق القديم ،من دون تتبُّع أحداث هذا التق ُّدم بيشء من النقد والتحليل
والتبرص يف تفاصيلها ،لذلك أتت دراساتهم غي مكتملة ،وعجزت عن
لتلك األحداث
ُّ

رصفاته ور ِّد فعله املته ِّور .لذا نرى من الواجب علينا ،لفهم حملة
تفسي العديد من مواقفه وت ُّ

النفيس ،ومرمى أعامله واألهداف التي كان ينشدها،
اإلسكندر وشخص َّيته وأبعاد سلوكه
ِّ
ور َّدات أفعاله غي املفهومة ،وعالقاته بالشعوب التي احتلَّها؛ أن نتوقَّف قليالً لنأخذ اسرتاحة
كل ترصيح أو موقف صدر منه ،وتط ُّور تلك
املؤ ِّرخ من رسد األحداث ،ولنقوم بالتمعن يف ِّ
كل ما سبق تحليالً منطق َّياً .وهكذا
كل انتصار أحرزه أثناء زحفه رشقاً ،ث َّم تحليل ِّ
املواقف بعد ِّ
العلمي منه إىل رومانس َّية املصادر الكالسيك َّية
يل
سنكون أقرب إىل منهج َّية النقد التحلي ِّ
ِّ
التي تفيض بعبارات املديح واإلطراء عىل عبقريَّة القائد امل ُل َهم ،طبعاً مع رضورة تج ُّنب

جب علينا
األحكام املسبقة أو الناقصة التي تبعد املؤ ِّرخ
املوضوعي عن الحقيقة .كام يتو َّ
َّ
أن نضع هذه النقاط اإلشكال َّية يف شخص َّية اإلسكندر يف سياق اإلطار العام للثقافة اليونان َّية،
ين ،أي البحث يف انعكاس تلك
والبحث يف انعكاس تلك الثقافة عىل ذلك الفتى املقدو ِّ
احتل بلدانها ،مع التأكيد عىل رفض
َّ
رصفاته وعالقاته بالشعوب التي
الثقافة عىل سلوكه وت ُّ
جده متجيدا ً أعمى ،ويرفعه من مرتبته فيجعله صفوة العبقريَّة
الخطاب
ِّ
التقليدي الذي مي ِّ
العسكريَّة يف التاريخ كلِّه.
ً
ف ِّ
َّأوال :مولد اإلسكندر
المقدو� ونسبه
ي

ُولد اإلسكندر األكرب ( Alexander the greatأو

باليونان َّية ميغاس ألسكندروس Ἀλέξανδρος ὁ
 )Μέγαςيف اليوم السادس من شهر (هیكاتومبایون
اإلغريقي
 )Ἑκατομϐαιώνبحسب التقويم
ِّ
القديم؛ املوافق لـ  20أو  26متوز 356ق.م ،يف
مدينة پيال  Pellaعاصمة مقدونيا التي تقع عىل
سيايس ما
يل لبالد اليونان ،نتيجة زواج
الطرف الشام ِّ
ٍّ

 Ó
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بني فيليب الثاين  Philip IIمن أولومبياس  Olympiasشقيقة اإلسكندر ملك أبيوس Epiros
(ألبانيا اليوم) .وقد ت َّم ذلك الزواج يف السنة التي سبقت ميالده ،وأولومبياس هي الزوجة الرابعة

من زوجات فيليب ،تزوجها يف غمرة تحالفاته السياس َّية؛ التي كان يسعى من خاللها لتعزيز
التوسع َّية ،وحامية حدوده الشامل َّية[[[ .وكان اإلسكندر ثالث من
موقعه يف مواجهة أطامع أثينا
ُّ
حمل هذا اإلسم يف أرسة آیجیوس Aegeus؛ لذلك عرف باإلسكندر الثالث .Alexander III
ً
ف ّْ
َّ
المقدو�
شخصية اإلسكندر
ثانيا :تكوين
ي

خاصة منذ طفولته املبكرة بوصفه وريث عرش محتمل؛ وقد
تلقى اإلسكندر تربية
َّ
بدأت تلك الرتبية مع لونيداس  Leonidasقريب أ ِّمه ،وكان رجالً مس َّناً ،تعلَّم منه املوسيقى
والقراءة والكتابة .ثم تتلمذ عىل يد ليسيامخوس  ،Lysimachosالذي تعلَّم منه محاكاة

أبطال املالحم األسطوريَّة كأبطال اإللياذة  ،Illiadوما ع َّزز الرغبة يف هذه املحاكاة أ َّن أ َّمه
أكَّدت له أنَّه من نسل أخيل [[[ ،Achillesوكان لهذا األمر انعكاساته العميقة عىل شخصيَّة
هذا الفتى؛ لذلك سعى دوماً وراء امل ُثل الهومريَّة األسطوريَّة ،لذلك نجد أنَّه قد تق َّمص يف

حش يف تلك الشخص َّيات.
كثي من مواقفه الجانب
َّ
الدموي املتو ِّ

ين الشهي
أ َّما يف سنوات مراهقته األوىل فقد تتلمذ اإلسكندر عىل يدي الفيلسوف اليونا ِّ
أرسطو  Aristoleم َّدة ثالث سنوات متَّصلة (340-343ق.م) ،فام إن بلغ الثالثة عرشة من
يتوىل اإلرشاف عىل تربية ابنه وتهذيبه ،برفقة عدد من
َّ
عمره حتى طلب والده من الفيلسوف أن
وخاصته من طبقة النبالء؛ وقد ُعرف هؤالء الفتية باسم ال ِّرفاق  ،syntrophoiوكان
أبناء جيله
َّ
أشهر هؤالء هفایستیون  Hephaestionوبطليموس  Ptolemaeusوكساندر [.Cassander[3
مل يكن فيليب قد اختار أرسطو عن عبث لرتبية ابنه ،بل كان مث َّة سببان رئيسان دفعاه إىل
ذلك هام:
أ َّوالً :كان معجباً بالثقافة اليونان َّية؛ حتى أنَّه جعلها اللُّغة الرسم َّية يف بالطه.
[[[-Thomas, C. G., Alexander the Great in his World, First published by Blackwell Publishing Ltd., Oxford 2007., p.12.
[[[-Thornton, L, R., Alexander the Great and Hellenization., Calvary Baptist Theological Journal I Spring 1988., p.26.

[3]-Kromhout, A., & Helene van de Ven., Alexander the Great, Great leader or madman? Liberal Arts & Sciences
Capstone Project: An Interdisciplinary study., Universiteit Utrecht., p.10
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ين؛ طبيباً
خاصاً للملك أمينتاس
َّ
ثانياً :كان والد هذا الفيلسوف قد عمل يف البالط املقدو ِّ
خصص لألستاذ وتالميذه مكاناً يُس َّمى نفايون
( Amyntasوالد فيليب وج ِّد اإلسكندر) .وقد َّ

 Nymphaionأو معبد حوريَّات املاء[[[ (بنات إله البحر بوسيدون) بالقرب من ميزا Mieza؛
ليتَّخذوه مدرسة لهم ،فعلَّم األستاذ فيه طالَّبه :بعضاً من دروس الشفاء (الطب) والفلسفة ،كام

أهدى لإلسكندر نسخة من ملحمة اإللياذة مذيَّلة برشوحه ،حيث كان يعتربها دليالً لفن الحرب[[[.
إ َّن الخالف بني الباحثني ال يقترص عىل طبيعة هذا التعليم ،واملادة العلم َّية التي لقَّنها
األستاذ لتالميذه ،بل يطول حتى يصل إىل دقَّة وصف أرسطو بأنَّه معلِّم اإلسكندر ،فام
قام به مل يكن عمالً تعليميَّاً ،بل كان عمليَّة
غسل دماغ ممنهجة لعقل اإلسكندر وتوجيهه
حة هذا
بالوجهة التي يريدها هو ،وما يع ِّزز ص َّ
الوصف هو قامئة عناوين مؤلَّفات أرسطو،
التي كان قد وضعها يف تلك الفرتة بالذات؛ يف

سبيل أدلجت وريث العرش املقدوين ورسم
نت كتابًا «عن
سياساته املستقبلية ،حيث تض َّم ْ
أنظمة الحكم املليك  »On Monarchyوآخَر
«عن املستعمرات  ،»On Coloniesوهي من

خصيصاً
أه ِّم كتب أرسطو التي يعتقد أنَّه ألَّفها ِّ
لإلسكندر[.[3

مكان منفايون أو معبد حور َّيات البحر يف

ميزا نقالً عنThomas, C. G., 2007, p.128 :

لقد أسهمت ثالث شخص َّيات يف تكوين شخص َّية اإلسكندر؛ وهي أستاذه أرسطو
322-384( Aristotleق.م) ،ووالده فیلیب الثاين 336-382( Philip IIق.م) وأ ُّمه
كل شخص َّية ومدى تأثيها
أوملبیاس 316-367( Olympiasق.م) ،وسنتوقَّف قليالً عند ِّ
يف ذلك التكوين.
[[[-Thomas, C. G., Op. Cit., 2007., p.12.

[[[-Kromhout, A., & Helene van de Ven., Op. Cit., p.10
[3]-Thomas, C. G., Op. Cit., 2007., p.126.
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 -1أستا ُذه أرسطو :مل يستم َّر أرسطو يف العيش يف مقدونيا بعد وفاة أبويه ،بل رحل
إىل أثينا حيث قىض فيها عرشين عاماً يدرس يف مدرسة أفالطون ،ومل تكن مغادرته ألثينا

عن عبث ،فبعد موت أفالطون كان فيليب قد سيطر عىل أولينثوس  Olynthosحليفة أثينا

الرئيس َّية يف شبه جزيرة خالكيدييك  ،Chalkidikeما زاد من ح َّدة املشاعر العدائ َّية تجاه
مقدونية ،فوجد أرسطو أن ال مكان له فيها بحكم عالقاته املميَّزة مع بيال ،والالَّفت لالنتباه
أنَّه مل يقصدها لإلقامة فيها وإنَّ ا قصد آسيا الصغرى؛ وهذا ما أثار الشكوك حول أنَّه كان
مكلَّفاً بالعمل فيها كجاسوس ملصلحة فيليب.
اختار أرسطو مركز مملكة أتارنيوس  Atarneosالصغية بالقرب من طروادة شامل غرب

األناضول لإلقامة فيها طوال سنوات (344-348ق.م) ،ثم انتقل للعيش إىل جزيرة ليسبوس
 Lesbosقبالة ساحل األناضول يف السنتني التاليتني .وما يؤكِّد تلك الشكوك أن اهتامم فيليب
ين
مبملكة أتارنيوس كان يف ازدياد مطَّرد خالل تلك السنوات ،كام ترافق مع نشاط مقدو ٍّ
واضح يف بحر بروبونتيس  Propontisوالبحر األسود ،وهام الحدود الشامليَّة لألمرباطوريَّة

الفارس َّية .وخالل تلك الفرتة الزمن َّية بالذَّات؛ لجأ عدد من ُوالة الفرس يف األناضول مع
وتفرس
أُرسهم إىل العاصمة املقدون َّية ،بعدما خاضوا حركات مت ُّرد فاشلة ض َّد دولتهم.
ِّ
املصادر التقليديَّة عودة أرسطو من جزيرة ليسبوس إىل مقدونيا مبه َّمة تعليم اإلسكندر،
لك َّن كثيا ً من املؤ ِّرخني يشكِّكون يف هذا التفسي ،ويشيون إىل أ َّن عودته كانت ألغراض
سياس َّية أخطر ،الس َّيام إذ علمنا أنَّه رسم لفيليب خريطة بالد اليونان مدين ًة مدينة[[[.

أثناء وجود أرسطو يف بيال خطر لفيليب أن يقوم بتعليم ابنه شيئاً من السياسة والعلوم

ين ،وأن يؤث ِّر
ومبادئ القراءة والكتابة اإلغريق َّية ،وكان األستاذ يأمل أن يو ِّ
جه تفكي الفتى اليونا ِّ
عليه بتعاليم أفكاره اله َّدامة ،لذلك مل ُميلِ عليه دروساً يف املفاهيم «األخالق َّية» والسياس َّية
كل ما يف
فحسب ،بل ربَّاه تربية أيدولوج َّية ،وغسل دماغه مبفاهيم سياس َّية عنرصيَّة ،وعمل َّ
وسعه ألن يُنشئه عىل املفاهيم العنرصيَّة التي يؤمن بها؛ فعلَّمه أ َّن دولة املدینة  Polisهي
اإلغریقي
الرشقي غیر جدیر إالَّ بأن یحكمه
كل يشء يف الحیاة السیاس َّیة عند بني البرش ،وأ َّن
ُّ
ُّ
َّ
ويعامله معاملة العبد.
[[[-Thomas, C. G., Op. Cit., 2007., pp.127,128,129.
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ویبدو أ َّن أرسطو قد طبع يف فكر تلميذه بقناعات أسطوريَّة وملحميَّة ،فأقبل الفتى
ين عىل قراءة مالحم اإلغريق ليشبع تلك القناعات ،وتأث َّر بالعنف املفرط يف اإللياذة،
املقدو ُّ

كل
وحاول أن يتقمص شخص َّية أخيل عند الغضب ونهمه الالَّمتناهي «للمجد» ،وانعكس ُّ
ذلك يف شخص َّية اإلسكندر ،فغالباً نجدها مش َّوش ًة وغي متَّزن ٍة يف الحرب الواحدة ،ونجد

ر َّدات فعله غي متوقَّعة أبدا ً ،فبينام يسمح لجنوده باستباحة إحدى املدن واغتصاب نسائها

وقتل أوالدها ،تراه يتعامل مبنتهى ال َّرحمة والشفقة واملغفرة مع املدينة التي تليها ،رغم أ َّن
حقيقي حدث يف حربه عىل بالد اليونان بعد
درجة عدائه لكلتا املدينتني واحدة ،وهذا مثال
ٌّ
مقتل أبيه ،فقد تعامل مع طيبة مبنتهى القسوة ود َّمرها ،وعفا عن أثينا وغفر لها زلَّتها .ومل
تجىل إفراطه يف استخدام الق َّوة عندما توغَّل يف قلب
َّ
يكن تدميه لطيبة حادثاً فريدا ً؛ بل

ربر
األمرباطوريَّة الفارس َّية ،حيث أخذ يحرق ويد ِّمر البلدات القرى ،أو يعفو عنها من دون م ِّ
واضح .فإحراقه ملدينة برسبوليس  Persepolisبعدما سمح لجنوده باغتصاب نسائها وقتل
منطقي حتى اآلن؛ ألنه مل يلق
كل الرجال فيها وسلب الكابيتول ،هو عمل ليس له تفسي
ِّ
ٌّ
مقاومة يف تلك املدينة[[[.

 -2والدُ ه فيليب :كان لفيليب الدور األكرب يف شخص َّية ولده ،والس َّيام بعدما ورث منه
وجسد أمامه مثال الفارس العنيد
والتجرب ،كام كان القدوة واملثل األعىل له؛
والتكرب
الغرور
َّ
ُّ
ُّ
كل التدريبات العسكريَّة التي تليق
الذي يفتح الحصون ويقهر الرجال ،وبفضله نال ابنه َّ
كل الحرص عىل تعلُّم
بابن ملك ،وصقلته طبيع ُة مقدونيا القاسية .وكان اإلسكندر حريصاً َّ
فنون القتال وإثبات براعته أمام الجميع ،حتى يبقى جديرا ً بوراثة العرش .وما زاد من رغبته

يف كسب ثقة أبيه هو شعور القلق الدائم الذي كان يخىش معه أالَّ يعرتف به فيليب ولدا ً
القهري[[[ ،فأظهر هذا الفتى بطشه يف الحروب باكرا ً منذ أن
له؛ مبا يشبه مرض الوسواس
ِّ
كان يف السادسة عرشة من عمره ،حني متكَّن من قمع فتنة يف تراقيا  Thraceأثناء غياب
والده عن مقدونيا؛ فبعدما استغلَّت تلك القبائل حداثة س ِّنه مت َّردت عليه ،فام كان منه إالَّ
أن رضب ثورتها بقبضة من حديد .كام اشرتك مع والده ،وهو يف الثامنة عرش من عمره؛ يف

[[[-Tran, B., Alexander of Macedonia and His Transformation into Despotism., Portland State University., April 28.,
2016., p.5.
[[[-Kromhout, A., & Helene van de Ven., Op. Cit., p.32.
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معركة خیرونیا  Chaeroniaيف أيلول 338ق.م ،عندما قاد ميرسة الجيش ،وبعدما متكَّن
املقدونيون من هزمية اليونان يف هذه املعركة هزمية حاسمة ،عفا فيليب عنهم[[[ ،وأرسل
ألثينا رماد قتالها يف تلك املعركة ،وكان اإلسكندر عىل رأس ذلك الوفد الذي حمل الرماد.

رصح به يف أكرث من
كان فيليب يعقد عظيم اآلمال عىل ابنه كوريث لعرشه؛ وهذا ما َّ
الربي بوكيفالوس Bucephalos
مناسبة[[[ ،كانت إحداها عندما ر َّوض اإلسكندر الجواد
َّ
أو باليونان َّية ( Βουκέφαλοςمبعنى رأس الثور) الذي عجز األب نفسه وأعظم الرجال
املتم ِّرسني عن ترويضه .فقد امتطى صهوته مختاالً ،بعدما أيقن أنَّه كان هائجاً من خياله،
فقال األب البنه« :آه يا بُ َني ،أمت َّنى أن أراك ملكاً عىل رأس مملكة تساوي طموحاتك،

فمقدونيا صغية عليك» .وقد الزم هذا الحصان اإلسكندر طوال أيام حياته ،وحمله يف
أغلب غزواته ،إالَّ أنَّه نفق بسبب كرب الس ِّن ،يف إحدى املدن يف ما وراء نهر السند[.[3

لكن ذلك مل يكن يعني أ َّن العالقة كانت دامئاً طيبة بني األب وابنه؛ حيث تشاجرا يف
السنة التي تلت معركة خیرونیا ،حول موضوع زواج فيليب من زوجته السابعة كليوبرتا
 ،[4[ Kleopatraبنت أخت أتالوس  Attalusأحد ضباط الجيش ،وهذا ما وضع منزلة
يل أمر العروس كان ضابطاً يف
اإلسكندر كوريث للعرش يف موضع الخطر ،أ َّوالً أل َّن و َّ
صف شقيقه (املنتظر) إذا
الجيش؛ ما سيجعل قسامً كبيا ً من
املؤسسة العسكريَّة يقف يف ِّ
َّ
ما تنازعا عىل العرش ،وثانياً أل َّن شقيقه سيكون مقدون َّياً بالكامل من جهة والديه ،وما زاد

الطني ِبلَّه أ َّن أتالوس رشب حتى مثل يف مجلس فيليب ،وبعدما لعبت الخمرة يف رأسه
ضع إىل اآللهة أن متنح مقدونيا وريثاً رشعيَّاً للعرش ،وطلب من الحضور أن يرشبوا
ت َّ

نخب املولود الجديد ،ما أثار غضب اإلسكندر وجعله يرمي كأس الرشاب يف وجهه ويقول
واستل سيفه يريد أن يقتله ،إالَّ أنَّه كان مثالً
َّ
له« :وهل أنا لقيط؟» ،فغضب فيليب من ولده،
هو اآلخر ومل تق َو قدماه عىل حمله فسقط أرضاً ،فام كان من اإلسكندر إالَّ أن ترك بيال مع
والدته وقصد أبيوس ،وهكذا توت َّرت العالقة بني األب وابنه ،واستم َّرت القطيعة ستة شهور،
[[[-Thomas, C. G., Op. Cit., 2007., p.13.
[[[-Tran, B., Op. Cit., 2016., p.4.

[3]-Abbott, J., Alexander the Great., Reproduced by Sani H. Panhwar 2018., p.7.
[4]-Thomas, C. G., Op. Cit., 2007., p.13.
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عاد بعدها اإلسكندر إىل مقدونيا سنة  336ق.م ،بفضل الوساطة التي قام بها صديق العائلة
دمياراتوس الكورنثي ،وبعدما أوضح له فيليب أنَّه ال ينوي حرمانه من حقِّه يف وراثة العرش.
ويف شهر متوز من تلك السنة اغتيل فيليب فورِث االسكندر عرشه ،وا َّدعت بعض املصادر
أنَّه لعب دورا ً يف عملية االغتيال هذه[[[.

 .3والدتُه أوملبياس :كان أل ِّم اإلسكندر أوملبیاس  Olympiasالدور األكرب يف تكوين

شخصيته ،ويشي بلوتارخ إىل أ َّن االسم الحقيقي لهذه املرأة كان بولكسينا ،Polyxena
يك أ َّن لهذا
املتخصصة يف التاريخ الكالسي ِّ
وتذكر األستاذة إليزابيث كارين E. Carney
ِّ
االسم داللته العميقة؛ فهو يشي إىل اسم العائلة املالكة يف طروادة ،والتي تف َّرعت منها عائلة

مولوسني  Molossianالتي كانت تحكم يف أبيوس ،وهي ذاتها العائلة التي تنتمي إليها
نفيس عميق عىل
أوملبیاس ،وكان لهذا النسب املنتهي بأخيل وأبطال ملحمة طروادة تأثي
ٌّ
سلوك اإلسكندر وشخصيَّته ،ظلَّت األم تذكِّر ابنها به[[[.
كام كانت أوملبیاس من أتباع الديانة الديونيس َّية املرتبطة باإلله ديونيسيوس إله الخمر
والنبيذ عند اإلغريق ،وكانت طقوس عبادته مرعبة نوعاً ما .وقد ذكر بلوتارخ أنَّه كان من

عادة أوملبیاس أثناء تلك الطقوس أن تدخل يف حاالت من التلبُّس ،وتسلِّم نفسها إللهام
اإلله بانفعا ٍل أش َّد جموحاً حتى من اآلخرين الذين يشاركونها الطقوس ذاتها ،وال س َّيام بعد

مضغها ألنواع مختلفة من األعشاب املسكرة ،ناهيك باملوسيقى الصاخبة التي كانت ترافق
تلك الطقوس ،والزعقات املدويَّة يف جوف الظالم مناجا ًة إلله الخمرة ،وترافق ذلك عمل َّية
قتل حيوان أليف بواسطة األظافر وارتشاف دمه .أكرث من هذا ،كانت أوملبیاس تُرشِك يف
املواكب االحتفالية أعدادا ً من الثعابني الكبية التي ر َّوضَ تْها بيدها؛ تلفُّها عىل خرصها ،أو
تدخلها بني ضفائر شعرها ،ما كان يرعب املتف ِّرجني عليها ،ويقال إ َّن فيليب وجد ذات ليلة
أح َد هذه الثعابني يف فراشه مم َّد ًدا بجوارها وهي نامئة[.[3
جج
كان اإلسكندر عىل املستوى
الروحي شدید التعلُّق بأ ِّمه أكرث من أبيه ،فورث عنها تأ ُّ
ِّ
[[[-Kromhout, A., & Helene van de Ven., Op. Cit., p.12.

[[[-Careny, E., Olympias, Mother of Alexander the Great., New York and London: Routledge 2006., pp.16, 93–5.
[3]-Thomas, C. G., Op. Cit., 2007., p.94.

المقدوني 239
اإلسكندر
ّ

العواطف ،ورسعة االنفعال ،وش َّدة الغضب ،ناهيك بأنَّها أقنعته بأب َّوته املق َّدسة ،وبأنَّها
حملت به من زيوس كبي آلهة اليونان ال من أبيه

فيليب الثاين ،ومفاد هذه األسطورة أ َّن أوملبیاس
قد رأت يف ما يرى النائم يف الليلة التي سبقت
إمتام زفافها؛ أ َّن صاعقة من السامء رضبت رحمها،

فأصبح جسدها شعلة من لهب متَّقد ،وش َّع منه
وميض يخطف األبصار ،بينام حلم فيليب بعد زفافه
بليلة واحدة؛ أنَّه طبع عىل رحم زوجته بخاتم عليه

فرست أوملبیاس هذين الحلمني
صورة أسد .وقد َّ
  »² ¼ Ì
ميسها فيليب ،وأ َّن
بأنَّها كانت حبىل بابنها قبل أن َّ
زيوس هو والد اإلسكندر .ورغم سذاجة تلك األفكار التي كانت تؤمن بها ،إالَّ أنَّها دفعت
زوجها إىل أن يهملها ويعرض عنها إىل غيها من النساء ،بينام تركت عميق األثر يف

شخصيَّة ابنها الذي أخذ يسعى إلثبات حقيقة تلك الرؤى ،فدخل يف سباق محموم مع أبيه
يريد أن يتف َّوق عليه .وما يرشح عمق تأث ُّر اإلسكندر بتلك الرتَّهات أ َّن كثيا ً من العمالت
النفيس
املعدن َّية التي رضبت يف عهده ص َّورت تلك األسطورة ،أي أنَّه كان من الجانب
ِّ
يؤمن بهذه الخرافات إمياناً عميقاً ،أو عىل األقل تظاهر بذلك ،يف مجتمع يؤمن إمياناً مطلقاً
بالخرافات ،ويق ِّدس أبطالها[[[.

ً
ثالثا :كيف ورث اإلسكندر أباه؟

كان اإلسكندر رجالً محظوظاً ج َّدا ً ،فحني قُتل أبوه كان يف العرشين من عمره؛ ما أ َّهله
لتسلُّم السلطة وهو يف عنفوان شبابه ،فلو كان أصغر س َّناً ملا استطاع ذلك[[[ .وهو اعتمد عىل
مؤسسة الجيش ودعم طبقة النبالء له ،حتى متكَّن من شغل مكان أبيه ،ورغم وجود عدد
ق َّوة َّ
من املنافسني له ،إالَّ أنه استطاع إبعادهم عن السلطة ،مبن فيهم فيليپ آرهيدايوس Philip
 Arrhidaiosاالبن غي الرشعي لفيليب الثاين بحكم بالهته ،أ َّما أمينتاس الرابع Amyntas
[[[-Kromhout, A., & Helene van de Ven., Op. Cit., p.9
[[[-Thornton, L, R., Op. Cit., 1988., p.27.

240

نقد الحضارة الغرب ّية (( )6تاريخ اإلغريق بين القرنين الخامس واألول ق.م)

 IVابن شقيق فيليب؛ فقد أمر اإلسكندر بإعدامه فورا ً ألنَّه كان يدا ِهن اإلغريق للفوز بامل ُملْك،
كام أمر بإعدام أميين مقدونيني آخرين من إقليم «اللينكستي  .»Lynkestisوهكذا كان
بتويل العرش بعدما ألقى القبض عىل جميع املتَّهمني يف قض َّية مقتل أبيه
ِّ
املرشَّ ح األجدر

وأعدمهم ،وبالتايل تخلَّص من املعارضة الداخل َّية[[[ ،عندها ق َّد َمه أنتيباتروس Antipatros
-الرجل الثاين بعد فيليب -إىل جمعيَّة الجيش ،فنادى به أعضاؤها َملِكًا عليهم[[[.

تويل السلطة وكامل عوائلهم مبن فيهم األطفال الرضَّ ع ،ال
إ َّن قتل اإلسكندر ملنافسيه يف ِّ
برشي ،ال بل يؤكَّد أنَّه غي متَّزن عقليَّاً ،وغي حريص عىل املبادئ األخالقيَّة،
ين ُّم عن سلوك
ٍّ
ومبدأ التضحية من أجل اآلخرين عند األشخاص املختلِّني عقليَّاً يكاد يكون معدوماً،

بكل ما هو مق َّدس ومثني من أجل الوصول إىل
بل عىل العكس هم مستعدون للتضحية ِّ
أهدافهم[.[3
وحتى نفهم الصورة بشكل أوضح -مع غياب الوثائق املقدون َّية التي تصف طبيعة
املجتمع -علينا أن نلجأ إىل مجتمع هوميوس  Homerللمامثلة ،فنجد يف اإللياذة Iliad
واألوديسيه  Odysseyرجالً واحدا ً ميارس سلط ًة أكرب من سلطة أقرانه؛ فمثالً كان آغاممنون

 Agamemnonهو الزعيم امل ُعلن للقوى اإلغريقيَّة املتَّحدة يف الهجوم عىل طروادة ،لكن
مل يكن هو أو أوديسيوس  Odysseusيتمتَّعان بسلطة مطلقة؛ إذ مل يستطع منع آخيل من
يب ،بينام اضطُ َّر أوديسيوس لقتل جميع الطامحني إىل
ِّ
التخيل غاض ًبا عن املجهود الحر ِّ

منصبه قبل أن يتس َّنى له اسرتداده .خالصة القول ،يجب أن يكون امللك قادرا ً عىل تأكيد
حقِّه يف الحكم بق َّوة السيف ،والحالة تكاد تكون مطابقة متاماً يف قضية وراثة العرش يف
مقدونيا ،حيث يتوجب عىل وريث العرش أن يكون قادرا ً عىل انتزاعه بالق َّوة من يد منافسيه[.[4
وإمعاناً يف البحث ،نجد أ َّن اإلسكندر رغم كونه بلغ العرشين من عمره عندما اعتىل س َّدة
ألي
الحكم لك َّنه رفض أن يتز َّوج حفاظاً عىل عرشه ،ألنَّه كان عىل ثقة تا َّمة بأ َّن مصاهرته ِّ
عائلة من العائالت املقدونيَّة النبيلة سيكون مدعاة إلثارة أحقاد العوائل النبيلة األخرى،
[[[-Weber, G., The Court of Alexander the Great as Social System., Malden, Mass 2009, p.87.
[[[-Thomas, C. G., Op. Cit., 2007., p.205.

[3]-Kromhout, A., & Helene van de Ven., Op. Cit., p.25.
[4]-Thomas, C. G., Op. Cit., 2007., p.139.
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وهو يف غنى عن تلك األحقاد ،حيث مل يرغب يف أن يخرس أحدا ً من مؤيِّديه[[[.
ً
ف
ت
ال� انطلق اإلسكندر منها ي� حروبه
رابعا :القاعدة ي

عام كانت علیه
عندما َّ
تغيا ً جذریَّاً َّ
تغيت ُّ
توىل اإلسكندر السلطة وجد أ َّن اململكة قد َّ

من قبل ،فعندما انتزع والده العرش لنفسه قبل نحو ثالث وعرشين سنة ،كانت مقدونية

ت ُع ُّد من الخطوط الخلف َّية لبالد اليونان ،أما اليوم فقد ح َّولها والده إىل مملكة عسكريَّة لها
ين يف الكتيبة املعروفة
جیش ٌّ
قوي يحسب له ألف حساب[[[ ،وتكمن ق َّوة الجيش املقدو ِّ
باسم الفلنكس  phalanxوالتي أدخلها فيليب الثاين يف تنظيامت الجيش ،وكان أفرادها من
خ َوذ والدروع عىل الصدر والساقني ،ويحملون تروساً مستديرة يف
املشاة الذين يرتدون ال ُ
حا خشبية طويلة (نحو  6أمتار) تعرف باسم ساريسا  Sarissaيف أيديهم
أيديهم اليرسى ،ورما ً
مرتاصة ،يحمي أفرادها
اليمنى؛ ويسيون إىل ساحة القتال سيا ً منتظامً يف صفوف وأرتال
َّ
الصف
أصيب أو قُ ِتل يف
بعضهم بعضاً ،متأ ِّهبني للتق ُّدم إىل األمام لشغل موقع
ِّ
جندي ُ
ٍّ
األمامي [.[3
ّْ

قام فيليب بتدريب جنوده عىل أساليب القتال الحديثة ،واستحدث طريقة جدیدة مل تكن
خاصة من املشاة الخفيفة والخيَّالة
ووسع سالح الفرسان ،وأنشأ رسايا
َّ
معروفة من قبل[َّ ،[4
الخفيفة ،وعمل عىل تطوير آالت الحصار[ ،[5واملجانق القادرة عىل قذف حجار ٍة يصل
وزنها إىل  50رطالً (أكرث من  22كلغ)[ .[6واستعاض عن الجيوش املؤقتة بجيش دائم؛
أي عدوان؛ أل َّن
قىض َّ
كل وقته إما يف امليدان أو يف ساحات التدريب ،متأ ِّهباً للر ِّد عىل ِّ
التهديدات واألخطار الخارجيَّة كانت ت ِ
كل الجهات.
ُحدق مبقدونيا من ِّ

مل تعرف بالد اليونان من قبل هذا النوع من الجيوش املحرتفة ،بل كانت تستدعي
[[[-Weber, G., Op. Cit., 2009, p.87.

[-[2فرانك ولبانك ،العامل الهلنستي ،حملة اإلسكندر عىل الرشق ونشأة املاملك الهلنستيَّة ،ترجمة آمال الروايب ،ط ،1القاهرة،
املركز القومي للرتجمة 2009م ،ص.39
[3]-Thomas, C. G., Op. Cit., 2007., p.136.

[4]-Rhodes, P. J, History of the Classical Greek World, 478–323 BC., Oxford 2006., p.359.
[5]-Thomas, C. G., Op. Cit., 2007., p.43.
[6]-Ibid., p.209.
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جميع سكَّانها للقتال كلَّام دعت الحاجة ،وكان الجرناالت رجاالً عاديني يت ُّم انتخابهم لهذه
امله َّمة ،ويعودون ملزاولة مهنهم وحياتهم الطبيع َّية بعد انتهاء الحرب ،لذلك يع ُّد فيليب باين

ومؤسس الجيش املحرتف فيها ،وهذه الق َّوة العسكرية
اآللة العسكريَّة الحقيق َّية ملقدونيا،
ِّ
وذلك الجيش :هام من م َّهد الطريق أمام اإلسكندر لتحقيق انتصاراته العسكريَّة يف البلقان
ويف استباحة أرايض األمرباطوريَّة الفارسيَّة ،وهام من أسباب الظفر التي هيَّأها فيليب البنه

قبل أن ميوت[[[.

الكتيبة املقدون َّية ( )The Macedonian phalanxبرماحها الطويلة
السيايس ،فقد استطاع فيليب أن يك ِّون نفوذا ً واسعاً ،حیث سيطر
أ ّما عىل املستوى
ِّ
عىل بالد اإلغریق بواسطة حلف كورنثا  Corinthعندما دعا منذ سنة 338ق.م الدویالت
الیونان َّیة قاطبة إىل عقد مؤمتر يف تلك املدينة ،تُح َّدد فیه سیاسة البالد العا َّمة ،وقد ل َّبت
تلك الدویالت دعوته ،خشية من ق َّوته العسكريَّة ،ما عدا إسبارطة التي فضَّ لت االعتامد

عىل نفسها واإلنفراد بتقرير مصيها ،بعدما أدركت أ َّن هذه الدعوة هي دعوة استعامريَّة
ال خي فيها .وبالفعل ،ت َّم عقد هذا املؤمتر ،وانتخب فیلیب قائدا ً عا َّماً له ،وتق َّرر تكوین
مجالس ولجان ذات اختصاصات وصالح َّیات متع ِّددة ومتن ِّوعة ،لها الصالح َّيات املطلقة
للنظر يف القضايا القوم َّية الكربى واملصیریَّة لبالد الیونان ّْ
ككل ،وهكذا ضمنت مقدونيا

[[[-Thornton, L, R., Op. Cit., 1988., p.27.
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لنفسها نفوذا ً وصالحيَّات واسعة وسلطة مطلقة عىل بالد اليونان[[[.

لقد أدرك فيليب أ َّن االستمرار يف احتفاظه بجيش متأ ِّهب ،واالستمرار يف سيطرته
جها يف أتون حرب خارجيَّة ،وأ َّن ينفِّس االحتقان
الديكتاتوريَّة عىل البالد يتطلَّب منه أن يز َّ

رصف مبصيها
يل بحرب قوميَّة تلهي الجميع عن سيطرة مقدونيا عىل اليونان والت ُّ
الداخ َّ
السيايس املعارص :تصدير األزمة) .ومل تكن هذه الفكرة من إبداع فيليب ،الرجل
(بالتعبي
ِّ

العسكري املتغطرس ذي األفق املحدود ،وال من إبداع ابنه االسكندر ،الرجل املش َّوش
ِّ
سيايس ميتهن
ما بني أيديولوجيَّة أرسطو وجموح أ ِّمه وجنوحها ،بل كانت من إبداع داهية
ٍّ
املتعصبة ،هو
البغضاء والحقد عىل الرشق ،وتفوح رائحة العنرصية النتنة من خطاباته
ِّ

الخطيب اليوناين املعروف أیسوقراط 338 -436( Isocrateق.م) الذي كان يؤمن بتف ُّوق
اإلغريقي عىل سائر شعوب األرض .وقد كان أديباً وكاتباً ُمجيدا ً؛ حتى أنَّه وضع
العنرص
ِّ
قواعد جديدة ألسلوب الكتابة التاريخيَّة واتَّصف بق َّوة البالغة اللُّغويَّة[[[.

استغل أیسوقراط بالغته اللُّغويَّة يف التحريض عىل الكراهية ،وعىل حشد القوى ومحاربة
َّ

اإلغريقي إىل
الفرس والثأر منهم ،وقىض خمسني سنة من عمره وهو يدعو زعامء العامل
َّ
الوحدة (والسيَّام إسبارطة وأثينا) من أجل قتال الفرس ،واستعادة املدن األيونيَّة يف آسيا
الصغرى الواقعة تحت سيطرتهم ،والثأر من تلك األمرباطوريَّة عىل احتاللهم ملدينة أثينا

وتدميها عن بكرة أبيها أثناء الحروب اليونان َّية-الفارس َّية يف مطلع القرن الخامس قبل
جه إليه عددا ً من الخطابات العنرصيَّة
امليالد ،وأخيا ً وجد ضالَّته يف شخص فيليب ،فو َّ
لكل
یحثُّه فیها عىل تحقیق تلك األهداف قائالً له« :سوف أق ِّدم لك نصیحة ليك تصبح قائدا ً ِّ
من الوحدة اإلغريق َّية والحملة ض َّد الربابرة ،إ َّن الفرصة مواتیة إلقناع اإلغریق بأنَّه من املفید
استخدام الق َّوة ض َّد الربابرة ،إ َّن هذا هو جوهر املوضوع بدرجة أكرب أو أقل»[.[3

كل
وبعد فرتة قصیرة أرسل إليه الخطاب نفسه قائالً« :ما الرأي الذي تتخ َّیل أن یكون لدى ِّ
فرد عنك ،إذا حاولت القیام بالقضاء عىل جمیع أرجاء اململكة الفارس َّیة ،أو (عند) التقصیر

الهلنستي ( 126 -331ق.م) ،أطروحة معدَّة لنيل درجة الدكتوراه يف التاريخ
[ -[1حلمي رسول رضا ،بالد النهرين يف العرص
ِّ
القديم اليوناين الروماين ،جامعة القاهرة 2015م ،ص.38
[[[-The oxford classical dictionary, London, second edition, oxford university, 1970, p.432.
[3]-Isocrates, Philip, 10.
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يف إلحاق أكرب قدر من األقالیم التي یمكنك الحصول عليها ،واالستیالء عىل آسیا ،كام
یحاورك البعض من كیلكیا  Ciliciaإىل سینوب Sinop؛ إنَّك ستجد أ َّن من یقیم يف مدن

هذه األقالیم رجال شاردون یتج َّولون حولها اآلن بسبب نقص احتیاجاتهم الیوم َّیة ،ویقومون
كل فرد ،وهؤالء سوف يسقطون معها؟»[[[ .وهكذا كان يف املصادر اإلغريق َّية
باالعتداء عىل ِّ
ِ
ميض زمن طويل حتى كان فيليب قد
ين ،ومل
األدبيَّة ذريع ٌة مقبولة يف متناول ِّ
أي حاكم مقدو ٍّ

أنجز امله َّمة األوىل التي حضَّ ه عليها أیسوقراط ،وبات مبقدوره أن ينربي للثانية ،لكن املن َّية
مل متهله لتحقيقها ،فرتكها البنه من بعده[[[.
ين بعيدا ً عن تلك األدبيَّات األسطوريَّة ،وال عن
يف الواقع ،مل يكن اإلسكندر املقدو ُّ

الخطابات العنرصيَّة التحريض َّية ،حيث سمع خُطب أیسوقراط ،وقرأ مرسح َّيات يوروبيدس
التي ر َّوج فيها لفكرة مفادها «أ َّن الربابرة كلَّهم عبيد» ،وقرأ الكثي من أناشيد هوميوس؛ حتى
قيل إنَّه كان يحتفظ بنسخة من اإللياذة تحت وسادته ،مقتنعاً بأنَّه ينحدر يف نسبه من هرقل،
ين كلَّه كان يعتقد أنه متح ِّدر من ج ٍّد واحد هو هيلني ،وبالتايل
ناهيك بأ َّن الشعب اليونا َّ
شعروا بأنَّهم يختلفون عن سائر البرش ،فنعتوا جميع الشعوب التي ال يجري يف عروقها الدم
ين باسم «الربابرة» .وقد صبغ له أرسطو تلك األضاليل بطابع املوضوع َّية ،وب َّرر له
اليونا ُّ
واجب اسرتقاق الرشقيني ،طبعاً ألنهم برابرة[.[3
ً
ف
ف
خامسا :اإلسكندر ي� السلطة وحروبه ي� البلقان

كل من أثينا وطيبة وتساليا
عندما وصل خرب مقتل فيليب إىل بالد اليونان ،ثارت وانتفضت ٌّ
ين الشهي دميوسثينيس
عىل السيطرة املقدونيَّة ،ال بل ع َّمتها األفراح ،ودعا الخطيب اليونا ُّ
 Demosthenesإىل تتويج القاتل بتاج من ذهب لقاء صنيعته( ،رغ َّم أ َّن القاتل كان قد لقي
حتفه حاالً بعد قتله لفيليب) .ورفضت طيبة وأركاديا االعرتاف باإلسكندر وريثاً لعرش أبيه،
واستدعت أيتولية منفييها املناوئني لفيليب ،واضطربت أرض القبائل شامل غرب مقدونيا.
وأمام هذه الحالة من الفوىض العارمة ،أرسع اإلسكندر بالزحف جنوباً إىل تساليا بق َّوة تقدر
[[[-Isocrates, Philip, 120.

[[[-Thomas, C. G., Op. Cit., 2007., p.189.

[ -[3أسد رستم ،تاريخ اليونان :من فيليبوس املقدوين إىل الفتح الروماين ،بيوت ،منشورات الجامعة اللبنانيَّة 1969م ،ص.19

المقدوني 245
اإلسكندر
ّ

بثالثني ألف رجل ،وتسلَّق قمم الجبال بعدما س َّد التساليون  Thessaliansاملم َّرات بسالح
فرسانهم ،فإذا به صار خلفهم؛ فأذعنوا له واعرتفوا به أرخوناً  Archonعليهم مدى الحياة

خلفاً لوالده فيليب ،وانض َّم فرسانهم إىل جيشه الذي تابع زحفه جنوباً إىل شبه جزيرة املورة،

عندها أرسل إليه حكَّام طيبة وأثينا فروض الطاعة والوالء ،وأكَّدوا مض َّيهم معه يف حربه ض َّد

الفرس ،ومنحوه منصب أبيه كزعيم لحلف كورنثا  ،Amphictyonic Councilوكلَّفوه بش ِّن
حربه املق َّدسة عىل الرشق[[[.

املنطقي أن يرشع اإلسكندر بحربه ض َّد الفرس وجيان مقدونيا يف أرض
مل يكن من
ِّ

القبائل يتأ َّهبون لإلغارة عليها ،لذا قام بحملة عىل تراقيا ،وحملة عرب الدانوب Danube

كل القبائل املشاكسة التي كانت تسعى لتأكيد استقاللها ،وتغلَّب عليها
أخضع خاللها َّ

بالقرب من نهر اليگينوس أحد فروع نهر الدانوب .وعندما علم أن األلوريني Illyrian

(سكان إلييا  )Illyriaقد قاموا باحتالل قلعة  PeUiumربيع سنة  335ق.م ،وهي من أه ِّم
وتحصن بها أميهم كلتيوس  Cleitusوتحالف مع
القالع التي تحمي حدود مقدونيا الغرب َّية،
َّ
خف إليهم وألحق بهم هزمية فادحة[[[،
األمي  Glauciasيف سبيل مواجهة اإلسكندر ،عندها َّ

إالَّ أنَّه مل يتابع طريقه إىل بالدهم بعدما علم بتم ُّرد بالد اليونان عليه مج َّددا ً ،وما أذىك نار

الثورة هذه امل َّرة هو شائعة مقتله أثناء حملته يف إلييا ،بعدما تع َّرض يف إحدى معاركه

ملوقف خطي كاد يودي به[.[3

تص َّورت املدن اليونان َّية أ َّن ساعة الصفر قد حانت للخالص من السيطرة املقدون َّية،
وقادت طيبة هذه الحركة االستقالليَّة بعدما عاد إليها الدميقراطيون من أبنائها الذين نفاهم

فيليب ،وتسلَّموا زمام األمر فيها ،وساندتهم أثينا .ویبدو أ َّن الدبلوماس َّية الفارس َّیة قد لعبت
دورا ً ف َّعاالً يف إثارة بالد اإلغریق ضد املقدونيني[ ،[4حيث تلقَّى دميوسثينيس يف أثينا من
الفاريس داريوس الثالث 331-335( Darius IIIق.م) مبلغاً من املال قدره ثالمثئة
امللك
ِّ
[[[- Thornton, L, R., Op. Cit., 1988., p.28.

[[[- Arrian, Anabasis Alexandri and Indica, Translation by: P. A. Brunt, Cambridge 1976, book1, chapter 5, 5- 11.
[3]- Rhodes, P. J, Op. Cit., 2006., p.349.

[4]- Thomas, C. G., Op. Cit., 2007., p.13.
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وزنة ذهب لتجهيز أهل طيبة بالسالح[[[ ،بعدما ثاروا وحارصوا الحامية املقدونيَّة يف مدينتهم،
كام أن عددا ً من املدن اليونان َّية األخرى خرجت عن طاعة مقدونيا[[[.

زحف اإلسكندر جنوباً برسعة خاطفة ،فوصل طيبة التي أعلنت تحالفها مع أثینا مثلام

فعلت من قبل يف معركة خیرونیا ،خالل  14يوماً ،ويف حركته تلك نوع من املجازفة

العسكريَّة؛ ألنَّه قام بها بدل أن يعود إىل مقدونيا للحصول عىل التعزيزات .إالَّ أ َّن أثينا
مل تح ِّرك ساكناً هذه امل َّرة عندما تعرضت طيبة للحصار ،كام أ َّن كثيا ً من املدن اليونان َّية

تراجعت عن موقفها .وعندما طلب اإلسكندر من طيبة االستسالم رفضت وص َّممت عىل
املقاومة ،لك َّنه مل يعترب مت ُّردها ثورة عليه ،بل إخالالً باتفاق َّيات حلف كورنثا ،لذلك استصدر

قرارا ً من مجلس ذلك الحلف يقيض مبعاقبتها ،وبضبة واحدة استطاع احتاللها وتحرير

كل الرجال
الحامية املقدون َّية املحارصة فيها .وقد بالغ يف عقوبة املدينة الثائرة؛ حيث قتل َّ

فيها ،واستعبد ما يقارب  30ألف امرأة وطفل ،وعندما رشع جيشه بدكِّها تع َّمد أالَّ يتع َّرض
ملعابدها ملا لها من مكانة دين َّية تتع َّدى حدود املدينة التي بنيت فيها[ ،[3كام تج َّنب بيت

جد انتصار
الشاعر اإلغريقي بندار [( ،Pindaros[4شاعر من القرن الخامس قبل امليالد م َّ

اإلغريق يف معركة سالميس  Slamisالبحريَّة عىل الفرس سنة 480ق.م) .وبينام كان أهل
طيبة يتع َّرضون للقتل والتنكيل والبيع يف أسواق الرقيق ،أُعفي أهل ذلك الشاعر من تلك
الفظائع.

كان تدمي اإلسكندر لطيبة بهذه الدمويَّة املفرطة مبثابة إنذار رهيب منه لباقي املدن
الدموي قد أىت أُكُلَ ُه؛
الیونان َّیة؛ التي استوعبت الدرس القايس ج ِّيدا ً ،ويبدو أ َّن ذلك اإلرهاب
َّ
فلم يحدث أن تع َّرض اإلسكندر ملتاعب يف بالد اليونان بعدما أدار ظهره لها قاصدا ً الرشق

لغزوه[ ،[5عىل األقل حتى استيالئه عىل مرص.
[ -[1أسد رستم ،تاريخ اليونان ،م.س ،ص.18

[[[- Boardman, A. P., An Analysis of the Generalship of Alexander III of Macedon: Undermining or Underlining
Greatness? Submitted for degree of Master A., Department of Classics, University of Durham 1999, p.6.
[3]- Rhodes, P. J, Op. Cit., 2006., p.351.

[4]- Arrian, Anabasis Alexandri and Indica, book1, chapter 9, 10.
[5]- Rhodes, P. J, Op. Cit., 2006., p.351.
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إن هذه األعامل املفرطة يف القسوة والدمويَّة ،واملبكرة من سية اإلسكندر تحمل تفسيا ً

لألسلوب والطريقة التي استمر يقود بها حمالته طيلة عرش سنوات متَّصلة ،فأهدافه تبلورت

بنا ًء عىل ردود أفعاله عىل الظروف التي كانت تحيط باملوقف الراهن ،ورغم التخطيط الطويل

األمد إلعالن الحرب عىل األمرباطوريَّة الفارس َّية منذ عهد أبيه ،وتأسيس جيش محرتف لتلك
فجل
ين ،إالَّ أنَّه مل ميتلك اسرتاتيجيَّات حقيقيَّة لتحقيق أهدافهُّ ،
الغاية ،والوالء للقائد املقدو ِّ
رصفاته كانت اعتامدا ً عىل ردود أفعاله العدوان َّية عىل أعامل معارضيه ،ورغم خطورة هذا
ت ُّ
األسلوب إالَّ أنَّه حقَّق له النجاح الدائم[[[.

العسكري؛ حيث
يف املقابل ،تعامل اإلسكندر مع أثینا بالوسائل الدبلوماسيَّة ال باالنتقام
ِّ

رصفه هذا بإيحاء من أرسطو الذي عاد
سمح لها باالستمرار يف الحكم الذايتَِّّ ،
ورمبا كان ت ُّ
يف هذه السنة بالذات ( 335ق.م) إىل أثينا من أجل أن يفتتح مدرسته فيها[[[ .ولقد اكتفى
اإلسكندر بنفي خاريدميوس  Charidemusألنَّه أعلن انضاممه إىل الفرس .ويف الواقع ،إن
سيايس آخر ،يدعونا للتوقُّف طويالً
سيايس من مدينة واستبداله بزعيم تيار
نفي زعيم تيَّار
ٍّ
ٍّ
عند هذه السياسة ،الس َّيام أ َّن هذا الفيلسوف متَّهم بأنَّه قد عمل جاسوساً ملصلحة فيليب

عىل الخطوط األمام َّية يف آسيا الصغرى ،فهل يا ترى كانت مه َّمة أرسطو يف أثينا سياس َّية؟
أم استخباراتيَّة؟ أم علميَّة؟ ما يدعونا إىل االعتقاد أ َّن مهمته كانت يف جوهرها استخباراتيَّة
العلمي ،هو أنَّه منذ عودته إىل أثينا وافتتاحه مدرسته
سياسيَّة بحتة ومكس َّوة برداء البحثِّ

فيها؛ تلقى من اإلسكندر مبالغ مال َّية طائلة تعادل خزينة دولة يف ذلك العرص ( 800تالنت)
اقتُطعت من غنائم الرشق ،فهل هذه املبالغ الكبية كانت من أجل العلم؟ أم أنَّها كانت من
لعل ما يوحي بذلك أ َّن تلك املدرسة ظلَّت قامئة حتى تاريخ
مهامت أخرى خفيَّة؟ َّ
أجل َّ
وفاة اإلسكندر سنة 323ق.م ،وفور وفاته ترك أرسطو أثينا ورحل.
لقد الحظ بلوتارخ الفروق الكبية يف تعامل اإلسكندر مع كل من مدينتَي طيبة وأثينا،
رصفات مشبِّهاً إيَّاه بالوحش الكارس الذي يفتك متى غضب ،لك َّنه
وحاول أن ِّ
يفرس هذه الت ُّ
اآلن هدأ وسكن قلبه ،فأظهر عقله واستعمله يف التفكي ليغفر لسكان أثينا .لقد حاول أن
[[[- Boardman, A. P., Op. Cit., 1999, p.7.

[[[- Thomas, C. G., Op. Cit., 2007., p.127.
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يفرس وحشيَّته بكلمة واحدة :كانت طبيعة العنف بادية عليه ،ور َّدات فعله غي متوقَّعة،
ِّ
وانفعاالته ما كان ليؤمتن جانبها ،وما كان لعواطفه أن تهدأ حتى يقوم عىل إشباع غرائزه
بسفك الدماء[[[.

قد نكون متَّفقني جزئيَّاً مع تفسي بلوتارخ؛ فاإلسكندر بعدما أشبع غريزته لسفك الدماء
يف طيبة ،ترك الرأي لغيه الختيار األسلوب األمثل يف التعامل مع أثينا ،وإن كنت أعتقد أ َّن

ذلك الرأي هو من إيحاء أرسطو الذي كان يعمل ما بوسعه لتشذيب طباعه الصعبة ،وكبح
نزواته العارمة ،وإخضاع أعامله للعقل ،يف وقت كان يرسم له الخطوط السياسيَّة الرفيعة يف
بالد البلقان.
ً
سادسا :دوافع اإلسكندر لغزو ش
ال�ق

تغيت العقليَّة العسكريَّة يف بالد اليونان منذ حرب البيلوبونيز -431( Peloponnesian
َّ
401ق.م) ،وتح َّولت املدن اليونان َّية من سياسة الدفاع عن دولة املدينة إىل نهج الحرب
والعدوان ،حيث نت الروح القتال َّية بعدما خاض اإلغريق يف ما بينهم حرباً طويلة ،ال بل

إ َّن الحرب عندهم أخذت شكل الرياضة القاسيَّة ،ووصلت األمور إىل ذروتها عندما بدأت
مقدونيا تحت قيادة فيليب الثاين بالسيطرة عىل بالدهم ،السيَّام أنَّها استخدمت اسرتاتيجيَّة
ولعل هذه األجواء املشحونة بالروح العسكريَّة القتال َّية هي التي
َّ
توسع َّية.
عدوان َّية تدمييَّة ُّ
استغل تلك الروح
َّ
للسي خلف اإلسكندر لغزو الرشق ،بعدما
جعلت بالد اليونان مه َّيأة َّ
جة واهية هي الثأر من الفرس[[[.
القتاليَّة العالية الخبية عىل أفضل وجه ،تحت ح َّ

تبني أ َّن دوافع اإلسكندر لغزو الرشق تن َّوعت ،لكن
إ َّن دراسة تحليل َّية نقديَّة ملصادر الفرتة ِّ
مل يكن من بينها الهدف املعلن ،أي هدف الثأر من الفرس ومعاقبتهم عىل غزوهم لبالد
توىل السلطة وجد
اليونان وتدمي أثينا ،مبعنى أ َّن هذا الهدف كان دعائيَّاً فحسب ،فعندما َّ
أ َّن الحرب الفارس َّیة أمر ال ب َّد منه ،أو أنَّها قد بدأت فعالً وال مناص منها .ويف رشحنا لهذه
الدوافع نخلص إىل التايل:
[[[- Tran, B., Op. Cit., 2016., p.5.

[[[- Kromhout, A., & Helene van de Ven., Op. Cit., p.31
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أ َّوالً :ال ب َّد من هذه الحرب حتى يجد مس ِّوغاً الستمراره يف السيطرة عىل بالد اليونان التي
ثارت عليه مبج َّرد سامعها مبوت أبيه ،كام أ َّن حلف كورنثا الذي كان يسيطر بواسطته عىل
ربر من
تلك البالد؛ كان الهدف من إنشائه هو قتال الفرس ،فإذا مل يقم بتلك الحرب فال م ِّ
استمراره يف السيطرة عىل بالد اإلغريق[[[.

ثانياً :كانت هذه الحرب مبثابة مقامرة ال ب َّد منها لإلسكندر حيث كان یأمل من خوضها

شخص يخلِّد اسمه.
تحقیق مجد
ٍّ

ثالثاً :كان ال ب َّد من هذه الحرب حتى يع ِّزز مركزه يف مقدونيا ذاتها؛ يف مواجهة أبناء األرس
النبيلة وكبار الض َّباط والقادة العسكريني واملستشارين ( )vis-a- visالذین خلَّفهم له والده؛

وكان تعدادهم نحو العرشين.

رابعاً :نظر إىل آسيا عىل أنَّها مصدر للرثوة واألرايض الج ِّيدة التي ميكن أن يرسل إليها
أعدادا ً كبي ًة من املنفيني واملطرودين من بالد اليونان ،ويع ِّوض منها العجز الحاصل يف
خزينته املثقلة بالديون[[[ ،لهذا اختار وجهة زحفه رشقاً ال غرباً .فعندما بدأ زحفه إىل الرشق
ِ
ِ
املبارشة بتنظيمها ،ومن خالل
املبارشة وغي
كانت بالد فارس مألوف ًة من خالل املعرفة
املناطق الغرب َّية من األمرباطوريَّة ،ومن خالل بعض املسؤولني الفرس امله ِّمني (من أمثال
رصحوا بأسباب لجوئهم إىل بيال،
أرتبازوس  )Artabazosالذين انشقُّوا عن ملكهم ،و َّ
ٍ
معلومات استخباراتيَّة مه َّمة كان من شأنها أن كشفت عن وجود «مجال حيوي»
وق َّدموا
وثروة عظيمة يف الرشق أسالت لعاب اإلسكندر[.[3
ً
سابعا :انطالق الحملة والعبور نحو ش
ال�ق

كان فيليب قد أرسل ق َّوة صغية إىل آسيا الصغرى يف سنة  336ق.م ،بعدما ضمن
بالد اليونان وحدوده الشامل َّية ،وكانت تلك الق َّوة بقيادة پارمنيون  Parmenionوترابط عىل
مضيق الدردنيل  .Dardanellesوقد استطاع االسكندر تأمني مملكته خريف سنة  335ق.م،

[ -[2فرانك ولبانك ،العامل الهلنستي ،م.س ،ص.41-40

[[[- Boardman, A. P., Op. Cit., 1999, p.5.
[3]- Thomas, C. G., Op. Cit., 2007., p.189.
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بعدما أخضع بالد اإلغریق بضبة واحدة ،وانتزع لنفسه قیادة الق َّوات اإلغريقيَّة -املقدونيَّة
املتَّحدة ،وأصبح زعيامً ألحالفها السياس َّية ،وفرض سلطانه عىل منطقة شاسعة من البلقان؛

متت ُّد من البيلوبونيز جنوباً إىل حوض الدانوب شامالً ،ومن جزیرة كوركیرا  Corcyraغرباً

إىل الدردنيل (الهلسبونت  Hellespontرشقاً) ،وما إن ت َّم له ذلك حتى رشع يف حملته عىل
األمرباطوريَّة الفارس َّية[[[.

ين ألن يقود حملته الكربى ض َّد الرشق،
إذا ً ،كان الطريق مم َّهدا ً أمام اإلسكندر املقدو ِّ

والسيَّام بعدما ف َّوضه حلف كورنثا  League of Corinthبذلك ،وز َّوده باملحاربني ،كام

انض َّمت إليه فرقة من الخ َّيالة التساليني  Thessalianوكانوا فرساناً جيدين كاملقدونيني
تقريباً ،بحكم أنَّه كان قد حصل عىل زعامة حلفَي تساليا وكورنثا .هذا باإلضافة إىل املشاة
الخفيفي التسليح من تراقيا ،وانض َّم إليه الكريت ُّيون ،وعدد من املرتزقة اليونان ،واصطحب
واملساحني  bematistaiبرئاسة املهندس ديادس [[[.Diades
معه نخبة من املهندسني
َّ

ت حديثاً
لقد أيقن اإلسكندر أ َّن استخدا َم وحدات عسكريَّة
خاصة من األرايض التي ضُ َّم ْ
َّ

َ
ين فحسب ،بل سيحرم أيضاً أقالي َم اململكة التي ت ُحت َمل
يوسع
لن ِّ
نطاق الجيش املقدو ِّ

ثورتها من بعض ما يف أيديها من وسائل الثورة ضد السيطرة املقدونية؛ فالخيَّال ُة التساليَّة

التي قاتلت باقتدا ٍر تحت قيادته ض َّد الفرس ،مل يكن بوسعها معا َونة انتفاضة تسال َّية ضد
الويص عىل العرش ،وبزحفه وجيشه ض َّد الفرس أبُ ِعد الجنود اإلغريق السبعة آالف التابعني
ِّ

الكورنثي عن مصادر النزاع املحتمل يف جنوب اليونان[.[3
للحلف
ِّ

غادر اإلسكندر عاصمته يف ربيع سنة 334ق.م[ ،[4وترك البالد تحت وصاية العجوز

أنتيباتروس أحد مستشاري والده الكبار ،مع ق َّوة تق َّدر بتسعة آالف رجل وستمئة فارس،
لترصيف أمور الحكم يف مقدونيا ،وليرشف عىل خطوط إمداده ،كام كلَّفه باإلرشاف عىل
دل هذا عىل يشء فإنَّ ا ُّ
الحالة العا َّمة يف بالد اإلغريق ،وإن َّ
يدل عىل أنَّه مل يكن واثقاً
[ -[1حلمي رسول رضا ،بالد النهرين يف العرص الهلنستي ،م.س ،ص.41

[[[- Rhodes, P. J, Op. Cit., 2006., p.360.

[3]- Thomas, C. G., Op. Cit., 2007., p.207.
[4]- Thornton, L, R., Op. Cit., 1988., p.28.
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ومتسكهم التا ِّم باستقاللهم ،رغم أ َّن
بإخالص اإلغريق لقضيَّته ،بنا ًء عىل معرفته بغدرهم
ُّ
حلف كورنثا قد أقامه رئيساً عليه ،وكلَّفه بحرب الفرس[[[.
عرب االسكندر إىل آسيا الصغرى من خالل مضيق الدردنيل بق َّوة تق َّدر بنحو خمسة آالف

ينْ[[[،
ومائة فارس ،واثنني ثالثني ألف رجل من املشاة ،كان من بينهم اثنا عرش ألف مقدو ّ
أي مقاومة من البوارج الفينيق َّية العاملة يف األسطول
الفاريس[ .[3واتَّجه
من دون أن يلقى َّ
ِّ
أوالً إىل موقع طروادة ،مق ِّدماً النذور لآللهة ،ومؤكِّدا ً للعامل أجمع أ َّن الحرب بني الغرب
والرشق مل تنته ،متشبِّهاً بالقادة الكبار الذين حفلت بهم ملحمتا اإللياذة واألوديسيه .وكان
من وجهة نظر الكثيين أنَّه قرار منطقي لسليل أخيل  ،Achillesالذي أعلن عن عزمه االنتقام
من الفرس الذين خطَّطوا الحتالل بالد اليونان قبل نحو قرن من الزمان[.[4

ما إن هبطت قدماه أرض آسيا حتى غرز اإلسكندر رمحاً يف ترابها مشيا ً إىل أنه قبل
آسيا كهديَّة لشخصه من قبل اآللهة .ويرى تيودور الصقيل  Diodorus of Sicilyأن ن َّيته
كانت تتمثَّل يف إسقاط األمرباطوريَّة الفارسية منذ أن وطئت قدماه تراب آسيا ،لكننا نرى

يئ أو املعلن للحملة،
يف ذلك مبالغة غي منطق َّية ،فرغم عزمه عىل تحقيق الهدف الدعا ِّ
وهو معاقبة الفرس عىل تدميهم لبالد اليونان ،إالَّ أ َّن حجم ذلك االنتقام مل يكن واضحاً،
فمن املستبعد أنَّه كان ميتلك تص ُّورا ً بانورام َّياً لتط ُّور مجريات األمور ،أو أنَّه كان يتك َّهن مبا

رمبا مل تكن طموحات اإلسكندر
ستفيض إليه نتائج الزحف عىل األمرباطوريَّة الفارس َّيةَّ .
تتع َّدى نطاق املدن األيون َّية يف غرب األناضول؛ وتخليصها من سلطة تلك األمرباطوريَّة،
رمزي عىل األمرباطوريَّة الفارسيَّة من دون التوغُّل بعيدا ً يف أراضيها ،التي
مبعنى تحقيق نرص
ٍّ
كانت تزيد خمسني ضعفاً عىل أرايض مملكته ،ال س َّيام أنَّه مل يكن قد أ ِمن جانب اإلغريق
بعد ،ال بل كان يتوقَّع غدرهم يف ِّ
كل حني[.[5

[ -[1مفيد رائف العابد ،سورية يف عرص السلوقيني من اإلسكندر إىل بومبيوس 64 -333ق.م ،دمشق ،منشورات دار شأمل
1993م ،ص.20
[[[- Rhodes, P. J, Op. Cit., 2006., p.360.

[3]- Thornton, L, R., Op. Cit., 1988., p.28.
[4]- Thomas, C. G., Op. Cit., 2007., p.15.
[5]- Boardman, A. P., Op. Cit., 1999, p.8.
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ً
ثامنا :الزحف إىل األناضول

ين إىل آسيا ،وتلك الزيارة الرومانسيَّة ملدينة طروادة،
مل يكن عبور اإلسكندر املقدو ِّ
إالَّ تح ِّدياً صارخاً لألمرباطوريَّة الفارس َّية التي كان أسطولها قد نزل للت ِّو يف مرص من أجل
القضاء عىل مت ُّرد نشب فيها ،ومثلام كان هبوطه تح ِّدياً معنويَّاً كان تح ِّدياً عسكريَّاً ،فأمر

الفاريس والته عىل آسيا الصغرى مبعالجة موضوع هذا الفتى املته ِّور والقضاء عليه،
امللك
ُّ
َ
طريف نهر جرانيكوس  Granikosاملعروف حاليَّاً باسم
ورسعان ما التقى الجمعان عىل
«نهر كوكاباس  ،»Kocabasشامل غرب آسيا الصغرى بالقرب من موقع مدينة طروادة ،فبينام
تل مرتفع ،وقف اإلسكندر وجنوده عىل
الفاريس عىل الضفَّة الرشق َّية فوق ٍّ
تج َّمع الجيش
ُّ
ين  43ألف جندي من املشاة وستة آالف من
الضفَّة الغرب َّية ،وكان تعداد الجيش املقدو ِّ
الفرسان ،بينام كان تعداد الق َّوات الفارسيَّة نحو  30ألف جندي من املشاة وخمسة عرش
ألفاً من الفرسان .وبعدما خ َّيم الليل ترك اإلسكندر املشاعل متَّقدة يف معسكره؛ من أجل أن
يخدع الفرس بها ،وسار صوب النهر وقت الفجر حتى وجد لنفسه معربا ً مناسباً ،ورسعان

ما تن َّبه الفرس إىل ذلك العبور ،فأرسعت مجموعة
من كتائبهم إلفشاله ،إالَّ أ َّن اإلسكندر كان أكرث رسعة
منهم ،وبارش القتال بأن أعطى تعليامته لسالح فرسانه
بضب ميمنة العدو ،يف محاولة منه الستغال الخلل
الذي كان موجودا ً يف طريقة تعبئة الق َّوات الفارس َّية،

حيث حشدت الخيول عىل ضفة النهر ما أفقدها حريَّة
الحركة ،وهكذا استطاع أن يحرز أول انتصاراته عىل
الفرس عند هذا النهر بالقرب من بحر مرمرة Marmara
يف سنة 334ق.م .بيد أنَّه كاد يخرس حياته يف هذه
املعركة ،حيث ركَّز القادة الفرس هجومهم عليه أمالً
يف قتله وإنهاء املعركة ،واستطاع أحد فرسانهم أن
يس ِّدد له رضبة اخرتقت خوذته ووصلت إىل فروة
  ÒÇ Ê¥  É£ Ì»Ó
 َّ Â
َّ
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رأسه ،فسقط عىل األرض ،وعندما أراد أن يثني عليه بضبة أخرى ،عاجله كاليتوس األسود
 Black Cleitusببرت ذراعه ،وهكذا انقظ حياة س ِّيده من موت محتَّم[[[.

الفاريس كام أسلفنا،
مل تكن الق َّوات الفارسيَّة التي حاربت اإلسكندر تحت قيادة امللك
ِّ
وإنا كانت تحت قيادة والة األناضول (فروجيا أيونيا كبادوكيا ليديا)[[[ ،وكان هؤالء الوالة
مندفعني راغبني يف تأكيد والئهم العميق مللكهم ،وقد رأوا أن يف سحقهم لهذا الفتى املته ِّور
العديم الخربة والذي تجارس عىل العبور إىل بالدهم ،فرصة مناسبة إلثبات ذلك الوالء،
ولكن ألنَّهم استحقروا أمر عد ِّوهم حتى سهلت هزميتهم[ .[3مهام يكن من أمر ،فقد ساهم

هذا النرص يف فتح أبواب األناضول عىل مرصاعيها أمام تق ُّدم الق َّوات املقدونيَّة ،ففي ربيع
سنة 333ق.م تابع اإلسكندر تق ُّدمه عىل طول الساحل ،فسيطر عىل األطراف املطلَّة عىل
البحر األيوين ،وعىل غالبية كاريا  ،Cariaوليكيا  ،Lyciaوبيسيديا  ،Pisidiaوأخذ جورديوم
 ،Gordiumثم أنقرة  ،Ancyraحتى ساردس  Sardisأكرب مدن آسيا الصغرى ،وعاصمة ليديا

 ،Lydiaوهي املدينة التي كان الفرس يتَّخذونها عاصمة لهم؛ حيث سقطت بيده من دون
قتال ،واستسلم مثدينوس حاكم قلعتها ،فدخلها اإلسكندر ظاف ًرا واستوىل عىل خزائنها[.[4

منطقي واحد هو أن
إ َّن سقوط األناضول الرسيع بيد اإلسكندر ميكن تفسيه بسبب
ٍّ
آسيا الصغرى كانت كالثمرة اليانعة تنتظر من يقطفها ،ليس بطولة منه وإنا نتيجة تر ُّهل
دب الفساد فيها منذ مطلع القرن الرابع قبل امليالد؛ وانغامس حكَّامها
اإلدارة الفارس َّية ،التي َّ
يف امللذَّات وحياة الرتف ،وإهامل أمور الواليات ،ومت ُّرد حكامها ،وحياكة املؤامرات،
كل ذلك سوء أسلوب إدارة األناضول ،الذي كان
وتدهور حالة الجيش[ ،[5ويضاف إىل ِّ
قامئاً عىل دعم الفرس للحكومات األوليغارش َّية (حكم الطغاة) ،مع إقامة الحاميات يف
الحساسة ،وهي نفسها الطريقة التي كان يحكم بها أنتيباتروس العجوز بالد اإلغريق
املراكز
َّ
بحل
أثناء غياب اإلسكندر الذي نهج يف آسيا بعد نرصه السابق نهجاً مغايرا ً ،حيث أمر ِّ
[[[- Thornton, L, R., Op. Cit., 1988., p.29.
[[[- Thomas, C. G., Op. Cit., 2007., p.15.

[3]- Boardman, A. P., Op. Cit., 1999, p.10.
[4]- Thomas, C. G., Op. Cit., 2007., p.15.
[5]- Boardman, A. P., Op. Cit., 1999, p.9.
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الحكومات األوليغارشيَّة أينام وجدت يف آسيا الصغرى ،وأقام مكانها حكومات دميقراطيَّة،
الخاصة التي كانت لها من
كل مدينة حقَّها يف الحكم الذايت ،ومتتَّعت بقوانينها
فاسرت َّدت ُّ
َّ
قبل ،وأُعفيت من الضائب التي كانت تدفعها للفرس[[[ .ونتيجة لذلك ،قام الدميقراطيون

باالستيالء عىل السلطة يف معظم املدن اإلغريق َّية يف آسيا الصغرى وانض ُّموا إليه ،وقاموا
بطرد الحكومات املوالية للفرس.
السيايس مل ِ
يعط اإلسكندر القبضة القويَّة عىل األرض ويضمن خطوطه
إ َّن هذا التكتيك
َّ
الخلفيَّة فحسب ،بل وفر له أيضاً األموال الالَّزمة والتجهيزات الضوريَّة الستمرار حملته
عىل الرشق ،هذا إذا علمنا أن مجموع ديونه كانت  500تالنت عندما بدأ بالحملة .كام

أسهمت سياسته تجاه األنظمة الدميقراط َّية يف مدن آسيا الصغرى إىل توسيع حلف كورنثا
أي نوايا
بانضامم هذه املدن إليه .وأخيا ً ،لقد حمى هذا النرص ظهره يف بالد اليونان من ِّ
رباقة التي كان ير ِّددها بأنَّه أىت من أجل
عدوانيَّة يف التم ُّرد أو الثورة[[[ .ناهيك بالشعارات ال َّ
القضاء عىل الطغاة وحكم األقليَّة ،ومن أجل إعادة الحريَّة والدميقراطيَّة للمدن األيونيَّة يف
آسيا الصغرى( ،الشعارات ذاتها التي رفعتها الواليات املتَّحدة األميك َّية عند غزوها للعراق
سنة 2003م).

لقد أمىض اإلسكندر بق َّية سنة  334والسنة التي تلتها يف تنظيم أمور آسيا الصغرى ،ثم

بتويل أمر األناضول ،وبحامية خطوط
ِّ
كلَّف أنتيجونوس  Antigonosوهو أحد ض َّباط جيشه
قليال مع ال ُّنظم
اإلمداد والتموين واإلرشاف عليها[ ،[3وقبل مغادرة األناضول ،نريد أن نتوقَّف ً
املاليَّة واإلداريَّة والعسكريَّة التي وضعها للتعامل مع سكان آسيا الصغرى ،فقد استبقى

معظم ال ُّنظم اإلداريَّة الفارس َّية السابقة مع إجراء بعض التعديالت الطفيفة عليها ،بسبب ضيق
الوقت أمامه ،وعدم قدرته عىل اإلتيان بأفضل منها .وإن كان قد حاول يف الواليات الفارس َّية
الرشق َّية التي احتلَّها أن يفصل بني السلطات املدن َّية والعسكريَّة واملال َّية ،إالَّ أنه اكتفى يف
واليات آسيا الصغرى بإقامة مرشفني ماليني مستقلِّني ،تاركاً للوالة املقدونيني الذين عيَّنهم
[[[- Arrian, Anabasis Alexandri and Indica, book1, chapter 18, 2.
[[[- Boardman, A. P., Op. Cit., 1999, p.10.
[3]- Thomas, C. G., Op. Cit., 2007., p.15.
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رس هذه
بدالً عن الوالة الفرس ،الجمع بني السلطتني اإلداريَّة والعسكريَّة[[[ ،وميكن أن نف ِّ
الخطوة بأهم َّية األناضول كطريق إمداد ومتوين لجيوش الحملة املقدون َّية.
ً
ي ف
وفلسط�
تاسعا :الزحف إىل سورية

تابع اإلسكندر تق ُّدمه صوب الجنوب؛ نحو البوابات الجبل َّية يف كيليكيا  Ciliciaخريف

سنة  333ق.م ،فالتقى الجيشان يف إيسوس  Issosيف شامل غرب سورية بالقرب من قلب
خليج اإلسكندرونة  ،Iskenderunوكانت الق َّوات الفارس َّية يف هذا اللقاء تق َّدر بنحو ستمئة
ألف مقاتل تحت قيادة داريوس الثالث ملك الفرس بنفسه .وال َّ
شك يف أ َّن األرقام التي
تق ِّدمها املصادر الكالسيك َّية مبالغ بها ،وقد نقدها املؤ ِّرخون املعارصون قائلني إنَّه من
غي املعقول أن تتمكَّن هذه الق َّوات الجرارة من الفرار يف ليلة واحدة عرب جبال األمانوس

الوعرة .لكن من املؤكَّد أن تعداد قوات داريوس قد تف َّوقت بعض اليشء بالعدد عىل الق َّوات
املهاجمة ،ورغم ذلك مل يكن لألعداد الكبية دور مه ٌّم يف معارك تدور يف مناطق ضيِّقة،
حيث كانت أرض املعركة محصورة ما بني تالل وبحر ونهر بيناروس  ،Pinarosفيام الجيوش

الج َّرارة تحتاج إىل سهل منبسط فسيح حتى تحصل عىل حريَّة الحركة .وقد أثبت الفيلق
ين قدراته القتال َّية وفعال َّيته تجاه
املقدو ُّ
األناط التقليديَّة للحروب القدمية،
وهكذا خرس الفرس املعركة الثانية

خسارة قاسية ،وكانت نتيجتها كارثية
عليهم .فقد هرب مليكم وترك عربته
ودرعه وقوسه وعباءته وأ َّمه وزوجته
وابنته أرسى بيد اإلسكندر[[[.

معركة أيسوس وتظهر أرض املعركة محصورة ما بني البحر والنهر والتل.
[ -[1مفيد رائف العابد ،سورية يف عرص السلوقيني ،م.س ،ص.23

[[[-Thomas, C. G., Op. Cit., 2007., p.15.
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بعد نرص أيسوس كان أمام اإلسكندر خياران :إ َّما أن يتابع امللك املنهزم رشقاً ،أو أن
السوري ومرص[[[ ،واختار أالَّ يتابع عد َّوه الذي انسحب إىل
يح ِّول انتباهه جنوباً إىل الساحل
ِّ

داخل األمرباطوريَّة الفارس َّية ،بل رشع بغزو سوريا وفلسطني ألنَّه كان يدرك حجم التحالف

املتني بني الفرس والفينيقيني ،وبالتايل كان يخىش أن يقطع الفينيقيون عليه طريق اإلمدادات
بعد أن يتوغَّل يف قلب األمرباطوريَّة الفارسيَّة[[[ ،ورأى أ َّن خي وسيلة للقضاء عىل األسطول

الفاريس الذي يسيطر عىل مياه بحر إيجة؛ هو االستيالء قواعده رس ِّوه وانطالقه يف فينيقية[،[3
ِّ
كام كان يرغب يف الوصول إىل مرص التي كانت لها عالقات وثيقة مع بالد اليونان ،وت ُناصب
ّْ
املرصي[.[4
الفرس العداء وتضمر لهم الكراهية بسبب عدم احرتامهم لل ِّدين

×ِّ ¶  Õ
 Ì    »²
السوري رغبة منه يف االستيالء عليه
رشع اإلسكندر بالهبوط الرسيع عىل طول الساحل
ِّ

الفاريس ،وكانت تلك املاملك
الفينيقي املشرتكة يف األسطول
قبل أن تعود قطع األسطول
ِّ
ِّ
الفينيق َّية قد اقتنعت بأن ال فائدة من املقاومة ،فكيف لها أن تواجه اإلسكندر بعدما هزم
الجيوش الفارس َّية الج َّرارة؟ لذا آثرت املسالَمة حفاظاً عىل مصالحها الض ِّيقة[.[5
[[[- Boardman, A. P., Op. Cit., 1999, p.18.
[[[- Rhodes, P. J, Op. Cit., 2006., p.353.

[3]- Thomas, C. G., Op. Cit., 2007., p.15.

[4]- Boardman, A. P., Op. Cit., 1999, pp.19- 20.
[5]- Abbott, J., Op. Cit., 2018., p.61.
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بدأ اإلسكندر مبدينة ماراثوس ( Marathusعمريت) فاستقبله فيها سرتاتوس Stratos
نائب ملك أرادوس (أرواد) والساحل املقابل لها ،وق َّدم له تاجاً من ذهب ،معلناً تنازله عن
أرواد ومملكته كلِّها ،يف الوقت الذي كان فيه والده جيوسرتاتوس  Jerostratosملك إرواد،

وأنيلوس  Anilosملك بيبلوس (جبيل) ،وعدد من ملوك فينيقية وقربص فضالً عن قائد
البحريَّة الفارسيَّة يف بحر إيجة ينتظرون األوامر للتح ُّرك ض َّده مبساعدة أجيس الثالث Agis

 IIIملك إسبارطة[[[.

ومن ماراثوس أرسل اإلسكندر قائده پارمنيون  Parmenionلالستيالء عىل دمشق ،بعدما
فلام
سمع أ َّن داريوس قد أرسل إليها الجزء األعظم من كنوزه امللكية قبل معركة أيسوسَّ ،

ين فتحت له أبوابها بسبب خيانة واليها ،فاستوىل عىل خزينة داريوس
بلغها القائد املقدو ُّ
الفاريس ،وقد أسهمت هذه الغنائم
مهامت الجيش
الحرب َّية (ألفني وخمسمئة تالنت) ،وعىل َّ
ِّ
ين .كام أرس عددا ً من
يف وضع ح ٍّد للمتاعب املاليَّة التي كان يعاين منها الجيش املقدو ُّ
األطفال والنساء الذين ينتسبون إىل بعض األرس الفارسيَّة العريقة .ويف ماراثوس تلقَّى رسالة
من داريوس يعرض فيها عليه إطالق رساح أرسته مقابل التحالف والصداقة ،لك َّنه رفض هذا
العرض وأذاع بياناً سياس َّياً ض َّمنه األسباب الدعائ َّية التي تس َّببت بغزو األمرباطوريَّة الفارس َّية،
حيث ركَّز عىل ما قام به أسالف داريوس (إكرسكسيس  )Xerxesعندما غزوا بالد اليونان قبل
حوايل قرن من الزمان ،ود َّمروا القرى واملدن من دون رحمة ،وما قام به داريوس نفسه حيث

تدخَّل يف شؤون بالد اليونان ،وتآمر عىل حياة اإلسكندر شخص َّياً ،وأعلن عن عظيم الجوائز
الحق هي التي أعطت اإلسكندر النرص ،وأعلن يف نهاية
ملن يقتله ،وأ َّن اآللهة التي تفضِّ ل
َّ
البيان أنه امللك الرشعي آلسيا مبوجب قوة السيف والغلَبة[[[.

تابع اإلسكندر طريقه صوب الجنوب بعدما وصلته أنباء استسالم جبيل وترحيب سكَّان
صيدا به ،الذين مل ينسوا تح ُّول املدن الفينيق َّية عنهم أثناء محنتهم مع الفرس سنة 344
الخاص ،وكان ملكها
ق.م ،فدخل هذه املدينة العريقة وأعاد إليها ممتلكاتها ودستورها
َّ
[ -[1مفيد رائف العابد ،سورية يف عرص السلوقيني ،م.س ،ص.24

[[[- Abbott, J., Op. Cit., 2018., pp.60, 61.
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الفاريس .ويف مدينة صيدا وصله وفد مدينة صور[[[ ،من دون ملكها
ال يزال مع األسطول
ِّ
الفاريس ،وق َّدم له هذا الوفد فروض
أزميلكوس (عزي ملك) الذي كان برفقة األسطول
ِّ

الطاعة والوالء وه َّنأه عىل عظيم انتصاراته ،وأنكر أمامه مشاعر العداوة والبغضاء ،وأهداه
تاجاً من ذهب كرمز لالستسالم العا ِّم لسلطته.
ربيَّة ،وصور الجزيرة .وقد
كانت مدينة صور يف تلك األيام تنقسم إىل قسمني :صور ال ِّ

رحب اإلسكندر بأعضاء وفدها ،وطلب منهم أن يسمحوا له بدخول مدينتهم (الجزيرة)،
الفينيقي (يعادل هرقل يف الديانة اإلغريقيَّة) ليق ِّدم
وأن يأذنوا له بزيارة معبد اإلله ملقارات
ِّ
له القرابني ،عندها أدرك الصوريون أنَّه يحتال عليهم ألنَّه إذا ما دخل مدينتهم بجيشه فمن
املستحيل طرده منها يف املستقبل ،فام كان منهم إالَّ أن رفضوا طلبه ،وأشاروا عليه بأ َّن يف
صور القدمية هيكالً مللقارات ،وأ َّن بوسعه أن يقدم قربانه هناك ،فع َّد رفضهم إهانة شخصية
له ،وعزم عىل تأديب املدينة[[[.

اجتمع اإلسكندر مع ض َّباط جيشه ،وتشاوروا حول أخذ صور عنوة أوالً ،ث َّم االستيالء

املتوسط قبل أن يلتفتوا
عىل مرص ثانياً ،حتى يضمنوا بذلك ظهرهم ،ويأمنوا شواطئ البحر
ِّ
ملحاربة جيوش داريوس التي أخذت تتج َّمع يف الرشق ،واتَّفق الرأي عىل ذلك ،فتقدم
ألخذ املدينة التي استع َّدت للدفاع عن نفسها .وصور مدينة حصينة بل كانت طروادة زمانها؛

يل
واسمها يعني الصخرة باللُّغة الفينيق َّية ،واستطاعت أن تقف يف وجه حصار امللك الباب ِّ
نرص  Nebuchadnezzarثالث عرشة سنة (من سنة  586حتى سنة 573ق.م) خ َّرب
نبوخذ َّ
خاللها املدينة القدمية عىل شاطئ البحر ،من دون أن يتمكَّن من أخذ (الجزيرة) عنوة،
يتبني أنَّها مل تكن راغبة
وانتهى ذلك الحصار بخضوعها
يل .من هنا َّ
اإلسمي للعاهل الباب ِّ
ِّ
يف االستسالم معتمدة عىل خربتها يف مقاومة الحصار الطويل األمد ،وعىل حصانة أسوارها
التي يبلغ ارتفاع نحو  150قدماً ،وعىل حصانة موقعها كجزيرة يف قلب البحر( ،يرتاوح
قطرها ما بني ثالثة إىل أربعة أميال ،وكانت تبعد حوايل نصف ميل عن الشاطئ ،بينام كان
عمق املاء حولها  18قدماً) .كام كانت يف تلك األيام املدينة التجاريَّة األعظم يف العامل

[ -[1مفيد رائف العابد ،سورية يف عرص السلوقيني ،م.س ،ص.25-24

[[[- Abbott, J., Op. Cit., 2018., pp.62 -63.
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القديم كلِّه ،وكانت متتلك ق َّوة بحريَّة يُحسب حسابها؛ حيث استطاعت أساطيلها وسفنها
املتوسط[[[.
كل أطراف البحر
أن تصل إىل ِّ
ِّ

كان اإلسكندر مص ِّمامً عىل أخذ هذه املدينة ألمرين :األول هو االنتقام منها لدورها

الف َّعال يف الحروب الفارسيَّة عىل بالد اليونان يف مطلع القرن الخامس قبل امليالد ،والثاين
الفاريس يف رشق
هو موقعها الحصني حيث كانت املرفأ األه َّم لألسطول
املتوسط[[[ ،كام
ِّ
ِّ
أنَّه كان يرغب يف أخذها عنوة ليصنع لنفسه أسطورة ملحم َّية كأسطورة طروادة ،فقد كانت
قلعة زمانها ،وحصن فينيقيا الحصني ،والصخرة التي تحطَّمت عليها أمواج الغزاة ،لذا كان

ال ب َّد من تحطيمها ،واقتحام أسوارها عنوة ،واالت ِّصال باإلله ملقارات ،الذي ا َّدعى أنَّه يتح َّدر
من نسله ،استنادا ً إىل رؤاه الغريبة.
يف الواقع ،مث َّة العديد من القواسم املشرتكة بني عمليَّة حصار اإلسكندر لصور وحصار

الخشبي يف هذه
الحصان
الرصاع بني الرشق والغرب ،لكن
َّ
طروادة من حيث املبدأَّ ،
وقصة ِّ
َّ
امل َّرة كان سفن صيدا ،فكيف ذلك؟
ين خطَّة جديدة الحتالل صور ،تقوم عىل جمع خرائب املدينة
اعتمد الجيش املقدو ُّ
نرص؛ ليصف بها طريقاً عريضاً نحو املدينة التي بنيت عىل
القدمية التي د َّمرها نبوخذ َّ

الجزيرة ،لك َّنه ما إن بدأ يف نقل األنقاض ورصفها حتى لقي مقاومة عنيفة من الصوريني
الذين اعتلوا األسوار ،وقذفوا األعداء بالحجارة والسهام ،كام أن سفنهم نشطت فأحبطت
كل محاولة لالقرتاب من هذه األسوار .وكلام تق َّدم املقدونيون يف رصف الطريق كانوا
َّ
يتع َّرضون ملخاطر أكرب ،أوالً ألنَّهم أمسوا يف مرمى الهدف ،وثانياً لزيادة عمق املياه حول
الجزيرة ،وثالثاً أل َّن الحجارة التي كانوا يردمون بها كانت تتبعرث يف أعامق البحر ،وهكذا بدا

لهم أ َّن احتالل هذه املدينة رضب من املستحيل.

يتخل اإلسكندر عن تصميمه عىل احتالل املدينة ،فأرسل جنوده إىل جبل لبنان من
َّ
مل
أجل قطع أخشاب األشجار واستخدامها كسواتر ودعامات لهذه الطريق .وكان الصوريون
كل يوم ،لذلك عملوا ما يف وسعهم عىل مقاومة إمتامه،
يشاهدون الرصيف ميت ُّد نحوهم يف ِّ
[[[- Ibid., pp.63- 64.

[[[- Thomas, C. G., Op. Cit., 2007., p.15.
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فأرسلوا رسا ً إىل القبائل العربية التي كانت تقطن يف وديان جبل لبنان من أجل اإلغارة عىل
كل ذلك استم َّر الجنود املقدونيون بعملهم ،وبنوا سواتر
ين وإرباكه ،ورغم ِّ
الجيش املقدو ِّ
عظيمة من الخشب لحامية الجنود الذين تف َّرغوا لبناء الرصيف ،واستخدموا املنجنيقات

لقذف الحجارة عىل أسوار املدينة املحارصة يف سبيل إتاحة املجال ملواصلة العمل يف
بناء الرصيف ،كام بنوا األبراج الخشبيَّة العالية بهدف تهديد السفن الصوريَّة التي نشطت

لعرقلة مساعيهم.

كل
ق َّرر الصوريون تحطيم ِّ
املنشآت الخشب َّية التي بناها
اإلسكندر بواسطة الحراقة،
فأحضوا سفينة رشاع َّية ومألوها

مبوا َّد مشتعلة (أغصان صغية،
ونفط ،وقطران) ،ثم ساقها
الفدائيون يف يوم عاصف إىل

أقرب نقطة ممكنة من الق َّوات

املقدون َّية العاملة يف رصف
جهها صوب تلك
الطريق ،وو َّ

املنشآت ،ثم أرضموا النار فيها،

ِّ

     ØÙ ¶ Õ Ú
 Ô        ÕÍ

كل املنجنيقات وآالت
وتراجعوا يف مراكب صغية ،فاشتعلت النار فيها حتى أتت عىل ِّ

كل
الحصار والسواتر الخشب َّية ،كام احرتق عدد من الجنود بألسنة اللَّهب التي أتت عىل ِّ

حل بهم ،ولقي
يشء ،ولقي آخرون حتفهم غرقاً يف املاء نتيجة الفوىض واإلرباك الذي َّ

ِ
متض فرتة طويلة حتى جاء البحر
آخرون حتفهم بالنبال التي قذفها بهم الصوريون .ومل
بنفسه لنجدة صور؛ حيث ه َّبت عاصفة مد ِّمرة عىل منشآت املهاجمني ود َّمرت ما تبقَّى منها.
ولكن ،مل تكد تنتهي العاصفة حتى رشعوا بإعادة ترميم الرصيف من جديد وتوسعته.

أدرك اإلسكندر أ َّن سفن الصوريني كان لها الدور الف َّعال يف حامية مدينتهم وعرقلة
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جهوده ،لذلك طلب من صيدا ،التي ال تبعد كثيا ً عن صور ،أن تبعث إليه بقطع من أسطولها،
وعندما أدرك الصوريون أ َّن األمور ضاقت عليهم ،أرسلوا أعدادا ً كبية من نسائهم وأطفالهم
إىل قرطاجة ،وكلَّام اقرتبت آالت الحصار أكرث من املدينة كانت تسبب لها أرضارا ً أكرب،

حتى متكَّن الجنود املقدونيون من إحداث خرق كبي يف أسوارها من الجهة الجنوب َّية ،وما
لبثوا أن اقتحموها بنحو  30ألف جندي مسعورين وغاضبني ،ورغم ذلك مل تسكن املقاومة
وقىض مئات الجنود أثناء اقتحام[[[.

ظلَّت مدينة صور عىل والئها لحلفائها حتى الرمق األخي ،وصمدت حوايل السبعة
أشهر ،لكن اإلسكندر استطاع يف نهاية املطاف احتاللها يف متوز سنة  332ق.م وكرس
شوكة املقاومة فيها ،كام نالت عقوب ًة قاسية كلَّفتها نحو مثانية آالف قتيل من أبنائها ،بعدما

كل من صادفهم ،وبعدما ملُّوا
اندفع الجنود املقدونيون مشبعني بالكراهية والغضب يقتلون َّ
من الذبح ،ووجدوا أ َّن هناك أعدادا ً كبية من السكان ما زالوا يف بيوتهم؛ فأرسوا منهم ما
يقارب الثالثني ألفاً ،وتعاملوا معهم مبنتهى الوحشيَّة ،ثم باعوهم يف أسواق النخاسة .وقد
أظهر اإلسكندر دمويَّة ال مثيل لها حيث أعدم بعضهم رمياً يف البحر ،وأعدم نحو ألفي أسي
صلباً عىل األعمدة الخشب َّية عىل طول الشاطئ ،بعدما أمر بتكسي عظامهم ،وهكذا ظهرت
شخصيَّته اإلجراميَّة عىل حقيقتها أمام الشعوب التي كانت تابعة لألمرباطوريَّة الفارسيَّة .أما
املدينة فقد انتقم منها بأن جعلها مركزا ً لحامية مقدونية ،ومل َّا كان قد أبقى عىل امللكيَّة

السوري ،وتح َّولت صور إىل مدينة عادية تابعة لها
يف صيدا فقد آلت إليها زعامة الساحل
ِّ
وزالت عنها صفة امل ُلك .ويرى الدكتور جاكوب آبوت  Abbott Jacobأن اقتحامها هو الح ُّد

رباقة ،وشخصيَّته
الفاصل بني شخصيَّة اإلسكندر املصطنعة التي كان يغلِّفها بالشعارات ال َّ
الحقيقيَّة التي امتازت بالبطش واالنتقام
الدموي والغضب ورسعة االنفعال[[[.
ِّ

لقد تلقى اإلسكندر بعد اقتحام صور رسالة ثانية من داريوس يعرض فيها عليه الصلح
مقابل تنازله عن جميع ممتلكات األمرباطوريَّة الفارسيَّة غرب الفرات ،ودفع عرشة آالف
تالنت فدية ألرسته التي وقعت يف قبضته ،وعقد قرانه عىل ابنته ستاتية  ،Statiraفأجاب
[[[- Abbott, J., Op. Cit., 2018., pp.65 -68.
[[[- Ibid., p.69.
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اإلسكندر بأ َّن بوسعه أن يتز َّوج ابنته من دون موافقة أبيها ،وأنه ليس يف حاجة إىل نقوده،
حق
أ َّما األرض الواقعة غرب نهر الفرات فهي ساقطة بيده بحكم األمر الواقع ،وليس من ِّ
داريوس أن يهبه ما ال ميلك .لقد كان ر َّدا ً قاسياً عىل رسالة امللك الحزين الذي فقد أرسته
وبدأت أمرباطوريَّته تتالىش أمام عينيه[[[.

بعدما سيطر اإلسكندر عىل صور وكرس شوكة املقاومة فيها ،تفاجأ بأ َّن غزة يف أقىص

الفاريس) ورجاله العرب
الجنوب تتص َّدى ملقاومته ببسالة أكرب ،بقيادة باتيس ( Batisالوايل
ِّ
الذين ص َّمموا عىل املقاومة من دون أن يرهبهم ما القته مدينة صور من مصي أسود .وكانت

غزة مدينة محاطة باألسوار ،مبني ًة عىل تل عا ٍل يبلغ ارتفاعه نحو 75م ،فام كان من اإلسكندر

إالَّ أن رضب عليها الحصار صيف  332ق.م ،وقام جنوده ببناء أربعة أبراج قبالتها من

املواد املتوفِّرة يف محيطها ،إالَّ أن تلك األبراج هوت بسبب تربة البالد الرمليَّة ،وهذا ما

سبب إحراجاً عظيامً له وجعله موضع السخرية أمام عرب املدينة ،فام كان من جنوده إالَّ

أن حاولوا استغالل هذه الرتبة الرمليَّة وحفر خندق يتسلَّلون من خالله إىل داخلها ،إالَّ أنَّها
كانت محاولة غي ناجحة بسبب انهيار الرمال.

وقد تعرض اإلسكندر نفسه لبعض الجروح أثناء حصاره غزة ،حيث اخرتق درعه أحد

السهام الذي قذفته إحدى آالت الرمي ،ووصل إىل كتفه مسبباً له جرحاً عميقاً مؤملاً .وبعدما

فشلت ثالث محاوالت لالقتحام ،وتع ُّرضه لإلصابة ،كان لزاماً عليه االنتظار وتأجيل الهجوم

حتى قدوم مع َّدات الحصار من صور ،وبعدما وصلت تلك اآلالت صار بوسعه أن ينظَّم
هجومه الرابع األكرث فعال َّية بفضل املهندسني العسكريني الذين نصبوا أبراج الحصار عىل
التالل املواجهة للمدينة[[[ .وقد استطاع احرتاق الجدران واحتاللها بعد حصار مضنٍ وطويل

استمر حوايل الشهرين ،وعندما متكَّن من اقتحامها نكَّل بأهلها بوحش َّية؛ وأرسف يف القتل،
واستعبد من بقي منهم عىل قيد الحياة[ ،[3وإمعاناً منه يف تقليد أبطال املالحم قام بثقب قد َم ْي
حاكمها وسحبه بعربته يف شوارع املدينة ،متاماً كام فعل أخيل  Achillesعندما سحب هيكتور
[[[- Arrian, Anabasis Alexandri and Indica, book 2, chapter 25, 1.
[[[- Boardman, A. P., Op. Cit., 1999, p.125.
[3]- Thomas, C. G., Op. Cit., 2007., p.15.
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 Hectorبعربته حول جدران املدينة ،وهكذا أصبح أكرث قسوة وشهوة لسفك الدماء[[[.
ال ب َّد من اإلشارة هنا إىل أ َّن معظم املؤ ِّرخني املعارصين يشكِّكون يف صحة خرب زيارة

اليهودي يوسف ،Josephus
اإلسكندر إىل مدينة القدس ،وهي الزيارة التي ذكرها املؤ ِّرخ
ُّ

الذي عاش بعد ميالد السيد املسيح ،بينام يؤ ِّرخ ألحداث جرت قبل ميالده بثالثة قرون،
بحكم أ َّن أخبار هذه الزيارة مل يرد ذكر لها عند غيه من املؤ ِّرخني القدامى ،ال بل إنَّه
بالغ كثيا ً يف رسد أحداثها؛ فا َّدعى أ َّن اإلسكندر خ َّر ساجدا ً لجادوس  Jaddusرئيس كهنة

مسل للقراءة ،لكن ال عالقة له
اليهود .ويشي األستاذ جاكوب إىل أ َّن كتاب يوسف اليهودي ٍّ
بالحقيقة[[[ .ويسهب يوسف من دون غيه من املؤ ِّرخني يف الحديث عن االمتيازات التي
خصهم مبنزلة عظيمة وج َّندهم يف صفوف جيشه ،وطلب
حها اإلسكندر لليهود ،حيث َّ
من َّ
منهم أن يقاتلوا معه[ ،[3ويف املقابل عمل اليهود كأدالَّء لفرق الجيش املقدوين؛ أي كإدارة
طبيعيَّة ملخابراته.
ش ً
عا�ا :الزحف إىل مرص

كل من مدينتَ ْي صور وغزة ،وجدت الق َّوات الفارسيَّة يف مرص أ َّ
ال
بعدما فشلت املقاومة يف ٍّ
فائدة لها من املقاومة ،فاستسلم مزاكس  Mazakesوايل مرص ،وأعلن عن نيَّته تسليم كنوزها
لإلسكندر .لقد قطعت الجيوش املقدون َّية املسافة الفاصلة بني غزة ومرص يف أسبوع واحد،
فوصلت إىل بلوزيوم ( Pelusiumقرب بور سعيد) بوابة مرص الرشق َّية يف ترشين الثاين سنة

أي مقاومة إالَّ من الحامية الفارسيَّة عند الحدود فتغلَّبت عليها بسهولة،
 332ق.م ،ومل َ
تلق َّ
بعدها عربت نهر النيل ودخلت منف العاصمة املرصية القدمية ،فاستقبل الشعب املرصي
اإلسكندر بالرتحاب ،حيث خُيل إليه أنَّه ا صديق منقذ جاء ليخلِّصه من سطوة االحتالل
الفاريس ،ويف املقابل أظهر اإلسكندر احرتامه لآللهة املرصيَّة وق َّدم لها القرابني ،وأعاد فتح
ِّ
معابد األقرص والكرنك ،وبقي فيها لبضعة شهور حتى رتَّب أمورها اإلداريَّة ،ووضع مخطَّطاً
املتوسط ،ثم ارتحل عنها يف رحلة غريبة عرب الصحراء
لبناء مدينة اإلسكندرية عىل ساحل
ِّ
[[[- Rhodes, P. J, Op. Cit., 2006., p.353.
[[[- Abbott, J., Op. Cit., 2018., p.71.

[3]- Thornton, L, R., Op. Cit., 1988., p.31.
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الغربيَّة مسافة  370ميال (600كلم) قاصدا ً
الحج ملعبد اإلله آمون  Ammonيف واحة سيوه
َّ
 Siouhahليستشيه يف مشاريعه املقبلة ،وينال بركته يف تلك املشاريع ،والس َّيام أنَّه كان
يعتقد يف قرارة نفسه أنَّه من نسل اآللهة ،وأن اإلله زيوس-آمون هو والده
الحقيقي .ومهام
ّْ
يكن من أمر ،يظهر لنا جل َّياً مدى تأثي حضارة املغلوبني عىل جيش الغزاة؛ فاإلسكندر نفسه

ليحج إىل معبد آمون كبي اآللهة املرصيَّة ،ويف هذه الحقيقة ما
وهو القائد املنترص أىت
َّ
ُّ
يدل عىل عمق حضارة الرشق القديم وتأثيها عىل معتقدات وعقل َّية أكرب قائد عرفه التاريخ

اإلغريقي .ومل يخرج اإلسكندر من معبد سيوه حتى عقد شعره عىل هيئة ضفيتني ،تش ُّبهاً
ِّ
باإلله آمون ذو القرنني ،فعرفه املرصيون باإلسكندر ذي القرنني[[[.

يشي األستاذ جاكوب إىل أ َّن اإلسكندر رمبا ق َّدم الرشوة للكهنة حتى يشهدوا بأنَّه ابن

اإلله آمون ،فرغبته يف إثبات صلة نسبه باآللهة املرصيَّة كان الهدف منها أن ينال إعجاب
املرصي
جنوده الجهلة فتزداد سطوته عليهم ،وأن ينال الرشعيَّة الدينيَّة يف أعني الشعب
ِّ
فيكتسب أحقيَّ ًة يف حكم مرص[[[ .ويشي املؤ ِّرخون املعارصون إىل أ َّن الشهور املمت َّدة من
ترشين الثاين 332ق.م حتى نيسان 331ق.م كان لها

عسكري
أكرب األثر يف شخص َّيته حيث تح َّول من قائد
ٍّ
جاء ليأخذ بثأر اإلغريق من الفرس ،إىل رجل نصب
نفسه فرعوناً عىل مرص[ ،[3وا َّدعى أنَّه ابن إلهها آمون.
ولعل البعد الكامن وراء هذه القصة كان التش ُّبه بأبطال
َّ
اإللياذة الذين كانوا أبناء آلهة ،فلم يعد راضياً عن بطوالته
بصفته قائدا ً عسكريَّاً ،بل راح يطمح إىل ما هو أسمى من
البرش[.[4

Û   »²
Ê¯ÏÂÜ ÝÍ ³´ Þº

بعدما عاد اإلسكندر من واحة سيوه قام بزيارة مدينة نقراطيس  Naucratisامليناء
تجاري أفضل منه (مدينة اإلسكندريَّة) ،واختار
ين يف مرص ،وق َّرر إيجاد ميناء
ٍّ
ِّ
التجاري اليونا ِّ
[[[- Thomas, C. G., Op. Cit., 2007., p.15, 16.
[[[- Abbott, J., Op. Cit., 2018., p.78.

[3]- Thornton, L, R., Op. Cit., 1988., p.31.
[4]- Abbott, J., Op. Cit., 2018., p.76.
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املتوسط ،ورشع ببنائها يف  7نيسان
مصب نهر النيل يف البحر
هذا املوقع بعناية فائقة عند
ِّ
ِّ
331ق.م[[[ ،وكان يرمي من وراء ذلك إىل جملة من األهداف أ َّولها بناء قاعدة بحريَّة

املتوسط يسيطر من خاللها عىل املالحة البحريَّة ،وثانيها سبب
عسكريَّة كبية يف رشق
ِّ
املتوسط تقوم مبهام صور
اقتصادي الهدف منه إيجاد مدينة مقدون َّية عىل ساحل
تجاري
ٌّ
ٌّ
ِّ
التجاريَّة بعدما هدمها ود َّمر تجارتها[[[.

وقبل أن يربح اإلسكندر مرص قام بتنظيم البالد تنظيامً دقيقاً ،فمنحها استقالالً داخل َّياً،
ووضع وادي النيل تحت أمرة حاكمني أحدهام مرصي ،يف حني وضع األقاليم املتاخمة
للدلتا تحت إرشاف رجلني من اإلغريق ،وأمر الجميع أن يراعوا يف حكمهم التقاليد املرصيَّة

القدمية ،وتحصيل الضائب وتسليمها إىل كليومنس  Kleomenesالنقراطييس ،وكان أحد
الحاكمني الذي أوكل إليه أيضاً مه َّمة اإلرشاف عىل بناء مدينة اإلسكندريَّة .وقبل أن يغادر
لتقص أسباب فيضان نهر النيل
مرص يف أواخر ربيع سنة  331ق.م ،أوفد بعثة إىل السودان
ِّ
مبوجب توصية من أستاذه أرسطو[.[3
ع�ُّ :
حادي ش
تمرد إسبارطة

مل يتابع اإلسكندر زحفه عىل األمرباطورية الفارسيَّة مبارشة بعد خروجه من مرص ،بل عاد
إىل مدينة صور التي كان جنوده قد ر َّمموها للت ِّو ،وأخذ ينظِّم أمور سورية اإلدارية منها ،وهناك
أمىض أسابع يستمتع باملهرجانات واملسابقات واالحتفاالت ،وجمع ملوك وأمراء البلدان

املجاورة الذين ق َّدموا له فروض الطاعة والوالء عىل مأدبته[ .[4يف ذلك الوقت بالتحديد
وصله نبأ مت ُّرد إسبارطة وكريت عليه بقيادة أجيس  Agisملك إسبارطة ،الذي دعا رجاله
وأبناء مدينته إىل االنتفاض عىل مقدونيا ،وتحرير بالد اليونان من استعامرها .بيد أنَّه مل يتوت َّر
الفاريس وانض َّمت جميع بوارجه الفينيق َّية إىل جيشه،
لهذا الخرب بعدما انفرط عقد األسطول
ِّ
يب قوامه 100
يغي خططه أو اتجاه حملته العسكريَّة ،بل اكتفى بإرسال أسطول حر ٍّ
لذلك مل ِّ

[ -[2أسد رستم ،تاريخ اليونان ،م.س ،ص.31

[ -[3مفيد رائف العابد ،سورية يف عرص السلوقيني ،م.س ،ص.28

[[[- Thornton, L, R., Op. Cit., 1988., p.31.

[4]- Abbott, J., Op. Cit., 2018., p.80.
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سفينة؛ من السفن الفينيقيَّة والقربصيَّة التي انض َّمت إليه ،ملساعدة أنتيباتروس Antipatros
نائبه عىل بالد اليونان للقضاء عىل هذا التم ُّرد ،وقد سهلت هذه السفن تح ُّركات ق َّواته .كام

كان من عظيم حظ اإلسكندر أن الفرس مل يتب ُّنوا هذه الثورة ،بل اكتفوا بتقديم مبلغ تافه
ألجيس لقاء ثورته ض َّد مقدونيا؛ قدره  30تالنت من الفضَّ ة .ويظهر حسن حظِّه جل َّياً يف أ َّن
أثينا وقفت عىل الحياد ،ورفضت تقديم الدعم للثورة ،فاستطاع أنتيباتروس أن ينترص عليها

لوحده يف معركة ميگالوپويل[[[.

ف
ثا� ش
ع� :الزحف إىل بالد الرافدين
ي

مل يكن اإلسكندر يف قرارة نفسه راضياً عن نتاج أعامله العسكريَّة ما دام داريوس عىل
أي لحظة ويب ِّدد انتصاراته ،لذلك كان ال
قيد الحياة؛ ألن بوسع هذا امللك أن يباغته يف ِّ
ب َّد من قتله[[[ ،ولهذه الغاية انطلق من صور قاصدا ً بالد الرافدين  ،Mesopotamiaوما إن
تحركت خيوله رشقاً حتى أصيبت زوجة داريوس مبرض عضال وتوفِّيت يف أثره ،فأصيب
األخي بحزن عميق ،وكانت فرتة غياب اإلسكندر يف مرص كافية له من أجل إعادة ترتيب

ق َّواته واالستعداد للمعركة القادمة ،لكن الالَّفت لالنتباه أن اإلسكندر عرب كالً من نهري دجلة
والفرات من دون أن يلقى أدىن مقاومة ،ما سهل عليه مه َّمة ترتيب جيشه يف أرض املعركة.،
التقى الجمعان يف سهل جوجميال  Gaugamelaقرب أربيل يف شهر ترشين األول
سنة 331ق.م وكان اختيار هذا السهل قد ت َّم من قبل امللك الفاريس بنفسه ،وبعناية فائقة
ليكون ميدان املعركة ،وحشدت فيه ُّ
كل الق َّوات الفارسيَّة[ ،[3ونرث الجنود كميَّات من الكرات
الحديديَّة ذات الرؤوس الحا َّدة  caltropعىل طول طريق تق ُّدم ق َّوات اإلسكندر بهدف إيذاء

خيوله[ ،[4كام استخدموا العربات ذات املناجل (قام الفرس برتكيب مناجل عىل عجالت
عرباتهم) ،حتى يتمكَّنوا من خرق صفوف الر ّماحني املقدونيني ،وأن يبثُّوا الفوىض يف
صفوفهم ،وتسلَّح املشاة الفرس برماح طويلة شبيهة برماح الكتائب املقدونيَّة.
[[[- Boardman, A. P., Op. Cit., 1999, p.24.
[[[- Abbott, J., Op. Cit., 2018., p.80.

[3]- Thornton, L, R., Op. Cit., 1988., p.31.
[4]- Abbott, J., Op. Cit., 2018., p.83.
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مل يرغب اإلسكندر بخوض الحرب مبارشة بسبب عناء السفر ،بل أعطى جنوده اسرتاحة
ملدة ستة أيام ،بينام قام امللك داريوس باستخدام

الحرب النفس َّية ،حيث عرض أعظم الجوائز عىل
ين ،رغبة منه يف زرع
من يأتيه برأس امللك املقدو ِّ
ِّ
كل من يقرتب منه[[[ .وكعادة
الشك بينه وبني ِّ
بذور

املصادر الكالسيك َّية فإنَّها تبالغ يف أرقامها لتعداد
القوات الفارس َّية حتى أنَّها جعلتها ستة أضعاف
القوات املقدون َّية[[[ .ويشي أريان إىل أ َّن ق َّوة الجيش

ين كانت سبعة آالف فارس ونحو  42ألف
املقدو ِّ
رجل من املشاة ،حيث يبدو أ َّن اإلسكندر قد تلقى بعض اإلمدادات من بالد اليونان[ ،[3بينام
الفاريس حوايل  34ألف فارس ،أما املشاة فكانوا حوايل نصف
كان تعداد سالح الفرسان
ِّ
مليون مقاتل[.[4
مل تنفع األعداد الغفية وال العربات العسكريَّة يف أيقاف هبوط الكتائب املقدون َّية من
عىل التالل املحيطة إىل السهل ،لقد كان هبوط تلك الكتائب يضاعف ق َّوتها إىل عرشة
أمثال[ ،[5كام تيقَّن اإلسكندر لخطة العربات ذات املناجل ،فجعل الكتيبة املقدونيَّة تصطف
بصفوف مزدوجة ،يتق َّدم وسطها إىل األمام عىل شكل زاوية ،وتتف َّرق عندما تتَّجه العربات
لتصطف مج َّددا ً عند نهاية الهجوم وتتابع تق ُّدمها .كان هذا التكتيك ناجحاً
نحوها ،ثم تعود
َّ
الفاريس ،وبحركة رسيعة ركَّز جهوده مع
للغاية ،واستطاع بواسطته اخرتاق قلب الجيش
ِّ
حي الخيَّالة
ميمنة فرسانه عىل تلك الفجوة التي أحدثتها الكتائب املقدونيَّة ،وابتعاد جنا َ
الفرس عن قلب الجيش حيث كانت خيمة داريوس ،فنفذ من خاللها وأرغم امللك
الفاريس وجنوده عىل الفرار .لقد هرب داريوس للمرة الثانية عرب الجبال األرمنية إىل أكباتانا
ِّ
الصيفي
( Ecbatanaمدينة همذان اليوم) عاصمة ميديا (أذربيجان الغرب َّية) ،وكانت املسكن
َّ
[[[- Thornton, L, R., Op. Cit., 1988., p.31.
[[[- Thomas, C. G., Op. Cit., 2007., p.16.
[3]- Rhodes, P. J, Op. Cit., 2006., p.361.

[4]- Thornton, L, R., Op. Cit., 1988., p.32.
[5]- Abbott, J., Op. Cit., 2018., p.85.
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مللوك الفرس ،وطارد الق َّوات املتقهقرة مسافة خمسة وثالثني ميالً ،وقتل منها نحو ثالمثئة
ألف رجل[[[.
كان أمام اإلسكندر خياران إما أن يتعقَّب امللك الهارب عرب الجبال الوعرة ،أو أن يح ِّول
انتباهه نحو الواليات الفارسيَّة الغنيَّة[[[ ،وهو فضَّ ل الخيار الثاين وتابع تق ُّدمه إىل أربيل
 Arbelaفوجد كنوز داريوس فيها .والواقع أ َّن انتصار جوجميال فتح أماهه الطريق للسيطرة
عىل العواصم الفارس َّية رشق نهر دجلة ،حيث استسلمت له بابل  Babylonوسوسا Susa
الشتوي مللوك الفرس) فورا ً بعد املعركة ،حيث وصلت املعنويَّات الفارسيَّة إىل
(املقر
ُّ

أدىن درجاتها ،فبابل كانت تحت إمرة املرزبان مازيوس  Mazaeusالذي كان قائد ميمنة
داريوس يف معركة جوجميال ،وقد رأى أنه ال فائدة من االستمرار يف قتال اإلسكندر ،فسلَّمه
املدينة وكنوزها من دون قتال ،وقد بلغت كم َّية تلك الكنوز خمسني ألف تالنت ذهبي ،فقام
اإلسكندر بتعيينه والياً له عليها ،وهكذا كان مازيوس أول فاريس يدخل يف نطاق جهازه
ني إىل جواره مديرا ً مالَّياً
اإلداري[ .[3إالَّ أ َّن اإلسكندر جعله والياً إدارياً فحسب ،حيث ع ّ
ِّ
وقائدا ً عسكريَّاً ،ومنذ ذلك الحني قسم السلطة إىل ثالث سلطات :مال َّية وعسكريَّة وإداريَّة،
وحرص عىل أالَّ تجتمع يف يد رجل واحد[.[4

الفاريس يف أربيل ،ونهبه ملقر امللوك الفرس يف
إن ما قام به اإلسكندر من ذبحه للجيش
ِّ
سوسا ،يخرج الحملة عن طابعها الذي أعلنه ،ويفضح شخص َّيته البشعة التي تتعطَّش لل َّنهب
وسفك الدماء ،وهكذا تح َّولت حرب اإلسكندر من حملة عسكريَّة إىل حرب ارتكب خاللها

بكل ما تحمل
جرائم مر ِّوعة ض َد اإلنسانيَّة .نعم لقد كانت تلك األعامل جرائم ض َّد اإلنسانيَّة ِّ
الكلمة من معنى ،فام هو املربر لذبح آالف الجنود من دون أدىن رحمةـ ،بعدما استسلموا
ربر نهب املدن ،وقتل سكَّانها اآلمنني ،وإفقار من
له يف أعقاب معركة جاوجميال ،وما هو م ِّ
بقي منهم عىل قيد الحياة ،يف الواقع مل يعد لحرب اإلسكندر غي طابع الحرب اإلجرام َّية[.[5
[[[- Thomas, C. G., Op. Cit., 2007., p.16.

[[[- Boardman, A. P., Op. Cit., 1999, p.27.
[3]- Rhodes, P. J, Op. Cit., 2006., p.354.

[4]- Thornton, L, R., Op. Cit., 1988., p.32.
[5]- Abbott, J., Op. Cit., 2018., p.88.
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بعد بعض التعيينات اإلداريَّة والرتتيبات العسكريَّة يف صفوف الجيش ،تق َّدم اإلسكندر
الرشقي قاصدا ً العاصمتني الفارسيتني؛ بزركادة ( Pasargadaiيعني اسمها
نحو الجنوب
ِّ

الفاريس) والتي رفض
مخيم الفرس) وبرسيبوليس ( Persepolisاملقر املليك للحكم
ِّ
يتخىل عنها مع ق َّوة تقدر بـأربعني
َّ
آریوبارزانس  Ariobarzanesحاكم اإلقليم الفاريس أن
أسايس عىل منع تق ُّدم الق َّوات املقدونيَّة ،بعدما أن
ألف جندي ،وركَّز اسرتاتيجيَّته بشكل
ٍّ

سيطر عىل املم َّرات الجبل َّية[[[ ،ورفض الكهنة اإليرانيون أن يعرتفوا باإلسكندر كمختار من
قبل اإلله أهور مزدا [[[( Ahura Mazdaعىل نقيض ما حدثه معه يف مرص) ،وإن كان
غي مكرتث باعرتافهم حيث ا َّدعى أنَّه انبثق من اإلله أهور مزدا ،كام انبثق من سبقه من

ملوك الفرس[ .[3ثم قام اإلسكندر بالهجوم عىل برسيبوليس يف كانون الثاين سنة 330ق.م،
ونظرا ً لسيطرة الوايل الفاريس عىل املعابر واملم َّرات الرئيس َّية «معرب بوابات فارس» ،اضط َّر
اإلسكندر إىل االلتفاف عىل مواقع عد ِّوه بالسي عرب التضاريس الوعرة ،وقد اختار من بني
جنوده من هو كُفء للقيام بهذه امله َّمة ،ورسعان ما متكَّن من هزمية عد ِّوه وتشتيت شمل

ق َّواته ،ثم أرسع بعدها إىل املدينة قبل أن تقوم حاميتها بإخفاء خزينتها والفرار منها ،بينام
هرب آریوبارزانس إىل داريوس وتابع االثنان طريقهام إىل أكباتانا.

إن كل نجاح حقَّقه اإلسكندر كان يكشف املزيد من نواياه العدوانيَّة املكبوتة؛ فبعد
تتجىل شخصيَّته عىل حقيقتها بصورة أوضح ،حيث يزداد تغطرساً وفتكاً
َّ
كل انتصار كانت
ِّ
وجربوتاً ،وتزداد شهوته لسفك الدماء أكرث ،فبدل أن ي َّدعي أنه سليل األرسة األخمي َّنية
 Achaemenidيف برسيبوليس؛ أباحها لل َّنهب أياماً ،رغم أ َّن سكان املدينة التزموا الهدوء،

يك (قرص
شب حريق هائل يف القرص املل ِّ
وبعد إقامة طويلة فيها استمرت خمسة أشهرَّ ،
خشايارشا الرشقي) يف أيار سنة 330ق.م ،والذي كان االسكندر قد است من النهب ،وما
أن اشتعلت النيان فيه حتى انترشت ألسنة اللَّهب إىل باقي أرجاء املدينة ،ويُحتمل أن يكون
هذا الحريق س َّببه شخص مخمور ال يعي ما يفعل؛ دفعته محظ َّية للقيام بذلك الفعل القبيح
يف إحدى حفالته الصاخبة؛ التي دعا إليها كبار ضبَّاط جيشه لتناول الطعام والرشب معه.
[[[- Thomas, C. G., Op. Cit., 2007., p.16.

[ -[3أسد رستم ،تاريخ اليونان ،م.س ،ص.42

[[[- Thornton, L, R., Op. Cit., 1988., p.32.
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يف الواقع ،ال يعلم أحد ماذا كان يدور يف ِخلد اإلسكندر ساعة إحراقه للقرص املليكِّ،
رصفه ذلك كتعبي عن ثأره إلحراق مدينة أثينا وتدنيس
وإن كان عدد من املؤ ِّرخني قد َّ
فرس ت ُّ

مق َّدساتها قبل قرن من الزمان[[[ .وإذا كان من الصعب علينا وعىل املؤ ِّرخني القدماء التن ُّبؤ
مختل املشاعر واألحاسيس ،اعترب أريان هذا الحدث النهاية الحقيقية
ِّ
رصفات رجل
بدوافع ت ُّ
كل ذلك الجهد ،فينام كانت ق َّواته
لحملة الثأر من الفرس[[[ .أما بزركادة فلم يتطلَّب إسقاطها َّ
يف برسيبوليس تهاجم بزركادة بهدف الحصول عىل ما فيها من كنوز وأموال ،فاستسلمت له
من دون قتال[.[3
َّ
َّ
ثالث ش
الفارسية
األم�اطورية
ع� :نهاية
ب

كان يف اعتقاد اإلسكندر أ َّن سيطرته عىل عواصم بالد فارس سيجرب امللك داريوس عىل

االستسالم وتسليم نفسه ،إالَّ أ َّن هذا االعتقاد مل يكن صائباً ،حيث ص َّمم امللك عىل متابعة
املقاومة[ ،[4فعزم اإلسكندر عىل أن يقصد أكباتانا ليالقيه قبل أن يت ُّم استعادته ،إالَّ أ َّن أهل
الفاريس يد العون فرتاجع رشقاً .عندما وصل اإلسكندر إىل أكباتانا
ميديا مل مي َدأوا للملك
ِّ

وجد أ َّن امللك الفاريس قد غادرها ،فدفع للفرسان التساليني وللقوات الحليفة مستحقَّاتها
حصته وحده قاربت األلفي
املال َّية كاملة ،بينام استأثر لنفسه ببقية الكنوز واألموال ،حتى أ َّن َّ
تالنت ذهبي[ .[5وبينام كان يؤكِّد السيطرة املقدونيَّة عىل ميديا وصلته أنباء عبور داريوس
من بوابات قزوين يف طريقه إىل األقاليم الرشق َّية من األمرباطوريَّة الفارس َّية ،فأرسع للِّحاق

به برفقة قوة مقدون َّية خفيفة ،وعندما وصلوا إىل جنوب منطقة قزوين ،وصلت أنباء أ َّن رفاق
داريوس قد غدروا به[ ،[6وأنَّه أمىس سجيناً عند أردشي الذي تذكره املصادر اإلغريق َّية باسم
بيسوس  ،Bessusوالذي كان واليا عىل باكتييا ( Bactriaأفغانستان)؛ وقائدا ً لجناح الجيش
يل
الفاريس األيرس يف معركة جوجميال ،ومن أقارب امللك
الفاريس نفسه ،إالَّ أنَّه غدر بو ِّ
ِّ
ِّ
[[[- Thomas, C. G., Op. Cit., 2007., p.16.

[[[- Arrian, Anabasis Alexandri and Indica, book 3, chapter 18, 11.
[3]- Thomas, C. G., Op. Cit., 2007., p.16.

[4]- Boardman, A. P., Op. Cit., 1999, p.28.

[5]- Arrian, Anabasis Alexandri and Indica, book 3, chapter 19, 5.
[6]- Thomas, C. G., Op. Cit., 2007., p.16.
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نعمته وقريبه ،وكبَّله وقاده معه أسيا ً إىل آسيا الوسطى ،وا َّدعى بيسوس امللوكية لنفسه،
وتس َّمى باسم إكرسكسيس الرابع [[[.Artaxerxes IV

ات َّجه بيسوس إىل آسيا الوسطى من أجل إعادة ترتيب ق َّواته ومواجهة اإلسكندر ،وأثناء

الرحلة تعقب اإلسكندر لهم ،رفض امللك املخلوع أن يركب ال َف َرس ويرتك عربته امللك َّية
ليتابع رحلة الهروب ،رافضاً ما آل إليه حاله أسيا ً ذليالً بيد بيسوس ،فام كان من هذا األخي
إالَّ أن قتله طعناً بالرمح حتى املوت ،وتركه يشتيك الظامً يف عربته التي غرقت بدمائه،

وعندما أدركه الجنود املقدونيون وكان يف حالة النزاع ،أعلموا اإلسكندر بذلك ،لكنه وصل
ين إالَّ أن غطَّى
متأخرا ً حيث فارق امللك الحياة قبل وصوله ،فام كان من القائد املقدو ِّ

جثته بعباءته العسكرية ،وأمر له بجنازة مهيبة تليق مبلك أمرباطوريَّة عظمى ،كام أمر بتحنيط
جاها يف تابوت يليق بها ،وأمر أن يدفن يف مقابر ملوك الفرس[[[ .ويعترب كثي من
الجثة وس َّ
املؤ ِّرخني أن مقتل داريوس هو نهاية عرص األمرباطوريَّة الفارسيَّة .ومهام يكن من أمرـ فقد
جة واهية لإلسكندر؛ وهي الثأر للملك املغدور ،وبالتايل أن يكون
منح مقتل داريوس ح َّ
الوريث
الرشعي له[.[3
َّ
لقد اعترب اإلسكندر بسوس غاصباً معتدياً ،ويف سبيل الثأر للملك ومعاقبة الخائن؛

انطلق يف أثره ،فتح ّولت الحملة الهادفة إللقاء القبض عىل بسوس يف صيف سنة 330ق.م
إىل جولة واسعة النطاق يف آسيا الوسطى استم َّرت خالل سنتَي 329 -330ق.م ،فرض
وأسس مدناً ع َّدة
خاللها السيطرة املقدونَّية عىل األجزاء الرشق َّية من األمرباطوريَّة الفارس َّيةَّ ،
سامها كلُّها «اإلسكندرية» ،وما زال بعضها قامئاً إىل الوقت الحايل وإن تب َّدل اسم بعضها،
َّ

منها مدينة قندهار يف أفغانستان ،حيث قدم بعض حكام الواليات الفارس َّية الرشق َّية والءهم
لإلسكندر من دون قتال ،بينام قام آخرون برفض ذلك وص َّمموا عىل مواجهته .كان بيسوس
(أول م َّدعي امللوك َّية) الذي دانت له مساحات كبية من صغديا ( Soghdianaتركستان) أهم
هؤالء؛ السيَّام أنَّه كان ذا خربة عسكريَّة مرموقة ،إالَّ أ َّن أكرث ضبَّاط داريوس رفضوا االعرتاف
به بسبب خيانته لسيده ،وانضموا إىل قوات اإلسكندر ،ما مكن اإلسكندر يف النهاية من
[[[- Rhodes, P. J, Op. Cit., 2006., p.354.
[[[- Abbott, J., Op. Cit., 2018., p.96.

[3]-Thornton, L, R., Op. Cit., 1988., p.32.
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القضاء عليه يف سنة 329ق.م[[[؛ بفضل خيانة حاكم صغديا له (املدعو سپنتامنش) حيث
سلَّمه أسيا ً ألحد ضباط اإلسكندر (بطليموس) ،فأرسل هذا األخي لإلسكندر يسأله ماذا
يفعل به؟ فأجابه :ضع حبالً يف عنقه وقُده أيل ،وعندما مثل بني يدي اإلسكندر سأله عن

سبب خيانته لويل نعمته ،ثم أمر به فضب بالسياط ،وبعدها أرسله إىل أم داريوس يف سوسا
لتشهد تعذيب من قتل ابنها وخانه ،وبعدما استشفت األم من منظر قاتل ابنها ،أمر به فربط
إىل أربع أشجار مطاط َّية ،وهكذا متزقت أطرافه رويدا رويدا إىل أن فارق الحياة[[[.

استم َّرت الحرب يف الواليات الرشقيَّة حتى سنة 328ق.م ،حيث أعلن سپنتامنش حاكم
صغديا نفسه ملكاً رشعياً ،وحشد ق َّواته وحارب املقدونيني نحو نصف سنة[ ،[3وقد وصل
اإلسكندر يف شهر متوز من هذه السنة بالذات إمدادات عسكريَّة جديدة ،استطاع االعتامد
عليها يف إكامل حملته العسكريَّة رشقاً ،وميكننا أن ننهي الحديث عن حملة اإلسكندر عىل
أرايض األمرباطورية بسيطرته عىل كامل بكتييا يف صيف سنة  327ق.م ،حيث انتقل بعدها
للقتال يف الهند[.[4
رابع ش
ع� :التبدالت الثالثة خالل السنوات الثالث

ت ُعترب السنوات الثالث األخية (327–330ق.م) جديرة بالتوقُّف عندها قليالً؛ ألنَّها
شهدت تب ُّدالت محوريَّة يف تاريخ الحملة ميكن تفصيلها عىل الشكل التايل:
الفاريس باستثناء االسكندر نفسه الذي
أ ّوالً :القضاء عىل جميع املطالبني بعرش امللك
ِّ

قام بهذه امله َّمة ،مبعنى اختفاء جميع األنداد من طريقه وتف ُّرده بالساحة السياس َّية..

ثانياً :تز َّوج اإلسكندر املقدوين من روكسانا  Roxaneزواجاً سياسيَّاً( ،ابنة أوكسوآرتس
 Oxoartesأحد النبالء الفرس) أثناء الحملة عىل صغديا يف ربيع سنة 327ق.م ،بعدما
وقعت أسية يف قبضته خالل حصار ناجح ملدينة أبيها[ ،[5وهو كان يهدف من زواجه منها
[[[- Thomas, C. G., Op. Cit., 2007., p.17.
[[[- Abbott, J., Op. Cit., 2018., p.98.

[3]- Thomas, C. G., Op. Cit., 2007., p.17.
[4]- Rhodes, P. J, Op. Cit., 2006., p.361.

[5]- Thomas, C. G., Op. Cit., 2007., p.17.
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إنهاء حملته يف ضغديا ،واستئناف القتال يف الهند ،أي متابعة الزحف نحو الرشق ،وهذا
السبب أكرث منطق َّية من السبب الذي تتح َّدث عنه املصادر الكالسيك َّية وهو جامل روكسانا،
وأ َّن ذلك قد أرس قلب اإلسكندر ،حيث ال يوجد دليل عىل أنَّه كان عاشقاً لروكسانا ،بل

إن تتابع األحداث يشي إىل أنَّه قد نظر إىل زواجه منها عىل أنَّه رضورة سياس َّية؛ ليضمن به
حدود أمرباطوريَّة وطريق إمداداته وليواصل زحفه إىل الهند ،والسيَّام أ َّن ذلك الزواج أنهى

جوهري يف سياسة الزحف التي كان ينتهجها ،فبدل
القتال يف صغديا ،مبعنى حدوث تب ُّدل
ٍّ
استخدام الق َّوة لوحدها صار ميزج الق َّوة مع الدبلوماس َّية[[[.
يعربون عن عدائهم لقائدهم
ثالثاً :حدث تب ُّدل خطي جدا ً عندما اعترب أن املقدونيني بدأوا ِّ

الفردي ،ورمبا يف صورة مؤامرات عىل مستوى الجامعة .فأثناء
ومليكهم ،عىل املستوى
ِّ
يك يف فرادا Pharada
زحف اإلسكندر باتجاه باكتييا سنة 330ق.م توقَّف يف املق ِّر املل ِّ
حيث حاكم فيلوتاس  Philotasالشخصية امله َّمة يف حاشيته الخاصة وابن پارمنيون ،أحد
كبار ضباط جيشه والشخص الذي اختاره فيليب الثاين لقيادة الق َّوة املتق ِّدمة التي زحفت
إىل آسيا الصغرى سنة 337ق.م[[[.
لقد تم توجيه أصبع االتهام إىل فيلوتاس بالتآمر عىل حياة اإلسكندر ،فبعدما طلب منه أحد

املقدونيني (دمينوس  )Dymnusأن يأذن له ملقابلة اإلسكندر ،ليطلعه عىل مؤامرة حيكت
ض َّده ،أهمل املوضوع ،وبعد يومني علم اإلسكندر باملؤامرة امل ُحاكة ض َّده من اآلخرين،
يتبني الحقيقة أرسل يف طلب دمينوس،
وعلم أ َّن فيلتوس علم باألمر ومل يكرتث له ،وحتى َّ
إال أن هذا الفتى فضَّ ل أن ينتحر ويغمد سيفه يف قلبه عىل أن يقف بني يدي اإلسكندر،
َّ

كل أمل يف معرفة الحقيقة ،فأمر باستدعاء فيلوتاس وحاكمه أمام
وهكذا فقد اإلسكندر َّ
جهة إليه ،وأجاب بأنه ليس بوسعه أن
جمعية الجيش ،فدافع الرجل عن نفسه ض َّد التُّهم املو َّ
يأخذ بجميع هذه األقاويل عىل محمل الجد ،وأشار إىل أن الحديث عن املؤامرات كثي،
وهي غالباً قصص مختلقة ال أساس لها من الصحة ،لك ْن أقر بأنه مذنب ألنه مل يبادر إىل
إبالغ اإلسكندر باملوضوع طوال يومني كاملني ،رغم االتصال اليومي بينهام ،وأعلن عن
[[[- Kitchen, M., Interpreting Alexander III of Macedon’s “Sexuality” in the Ancient Greco-Macedonian World, Western
Illinois Historical Review., Volume XI, Spring 2020., p.5.
[[[- Thomas, C. G., Op. Cit., 2007., p.17.
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ندمه أمام اإلسكندر بعدما تأكدت املؤامرة بانتحار دمينوس ،وسأل اإلسكندر العفو ،فم َّد
له يده ،وأكَّد له أنَّه مقتنع برباءته ،وذهب فيلتوس إىل خيمته ،فام كان من اإلسكندر إالَّ أن
عقد مجلساً ضم أصدقاءه ومستشاريه وكبار ضباط جيشه ،ووضع املوضوع أمامهم عىل

طاولة النقاش ،وطلب منهم أن يشوروا عليه ،فرأوا أنه مذنب ومتو ِّرط يف املؤامرة وطلبوا
محاكمته ،ويف تلك األيام كانت املحاكمة تعني التعذيب حتى اإلقرار بالذنب ثم اإلعدام،

وهذا ما حصل مع فيلتوس ،حيث حكم عليه وعىل املتآمرين اآلخرين باإلعدام ،وتم تنفيذ
الحكم فيهم طعناً بالرماح.
مل َّا ت َّم قتل االبن توجس اإلسكندر خوفاً من األب (پارمنيون) ،ملا كان سيشكِّله من

استقطاب
رص
خطر كبي يف ما لو َّ
ٍ
ظل عىل قيد الحياة بعد وفاة ابنه ،حيث سيصبح عن َ
احرتام كبي لدى الجنود
محتمل للغضب ض َّد امللك ،أوالً ملا كان يتمتَّع به هو وأرسته من
ٍ
املقدونيني واملرتزقة ،وثانياً ألنَّه الرجل الثاين يف جيش اإلسكندر ،وألنَّه كان متمركزا ً مع
حساس عىل طريق خطوط إمداداته ،فأمر بتصفيته من دون
جنوده يف ميديا أي يف موقع َّ

تأخي ،وكان هذا رأي الجيش بكامله حسبام ي َّدعي أريان ،لكن املسافة الفاصلة بني امللك
وقائد جيشه كانت كبية ،لذلك كان ال ب َّد من اإلرساع بتنفيذ األمر وإحاطته بالرسيَّة التامة؛
فأرسل اإلسكندر أرسع سعاته إىل أخلص ضبَّاطه الذين تُرِكوا يف ميديا ،وز َّود الساعي
بخامته حسامً ِّ
لكل شك ،وأمره بقتل پارمنيون[[[.

كام قام اإلسكندر بقتل كاليتوس األسود قائد فرقة الفرسان وشقيق مرضعته الينيس،
وذلك إبَّان شجار وقع بينهام يف سمرقند سنة 328ق.م ،رغم أن ذلك الفارس كان قد

أنقذ حياته يف معركة نهر جرانيكوس كام ذكرنا آنفاً .لقد قتله اإلسكندر وهو مخمور يف
إحدى جلسات الرشاب؛ ويح ِّدثنا أريان عن تفاصيل النقاش الذي كان دائرا ً بني الض َّباط
الذين كانوا عىل تلك املأدبة ،واملقارنة التي دخلوا فيها ،والسؤال الذي طرحوه :من هو
أعظم اإلسكندر أم والده فيليب؟ وبينام كان الضبَّاط الشباب يت َّملقون اإلسكندر ويكيلون
له الثناء ،وزعموا أن مجد فيليب قائم عىل أنه والده ،استشاط كاليتوس غضباً من صفاقتهم
ووقاحتهم وتطاولهم عىل ذكرى امللك فيليب ،وذكَّ َرهم بأهم َّية إسهام الجنود والض َّباط
[[[- Arrian, Anabasis Alexandri and Indica, book 3, chapter 26, 4.
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املقدونيني يف إنجاح هذه الحملة ،وأنكر عىل اإلسكندر تنكُّره لوالده ليكون ابن اإلله آمون
املرصي ،وتقريبه للفرس ،واغتيال پارمنيون الضابط املخلص الذي لوال عبقريَّته العسكريَّة
ملا نجحت الحملة .وختم حديثه بالتلويح بيده التي أنقذ بها اإلسكندر مذكِّرا ً إياه بتلك

الحادثة ،ورسعان ما انتهت تلك املجادلة الصاخبة بأن تناول اإلسكندر رمحاً أو حربة من
أحد الحراس القامئني قربه ،وابتدره بطعنة اخرتقت صدره ،فخر الرجل الذي حامه أثناء
معركة جرانيكوس رصيعاً عىل األرض[[[.

كذلك قام اإلسكندر بإعدام كاليسيثنيس ( Callisthenesابن أخت أرسطو الذي اصطحبه
والتسرت عىل مؤامرة حاكها مع غلامن
جة التحريض والتآمر
ُّ
معه لكتابة تاريخ الحملة) بح َّ

القرص ض َّده يف سنة  237ق.م بعدما ر َّدد عىل مسامعهم أنه يفضِّ ل قتل الطغاة عىل السجود
رجام أو
لهم وتقبيل أيديهم[[[ ،وقد أسفرت تلك املؤامرة املزعومة عن موت كاليسثينيس
ً
شنقاً أو بسبب إنهاكه نتيج َة جرجرتِه يف أغالله بصحبة الجيش الزاحف[ .[3مل يكن كاليسيثنيس
مهامت أخرى ،حيث كان
رجالً عاديَّاً أو مؤ ِّرخاً عاديَّاً ،أو قريب أستاذه وكفى ،رمبا أ َّن للفتى َّ

صلة الوصل بني أرسطو واإلسكندر ،ومبا أ َّن أرسطو قد ثارت حوله الشكوك بأنَّه كان يدير
الطبيعي أن يعمل كاليسيثنيس
سياسة اإلسكندر الخف َّية عىل رأس جهاز استخباراته ،كان من
ِّ
يف ذات السلك .من هنا ميكن القول أ َّن قتل اإلسكندر لرجاله الثُّقاة يعني أنَّه قد تفلت من
كل عقال ،ومل يعد يعي ما يقوم به من طيش وحامقات ،وأ َّن نهايته قد دنت.
ِّ
خامس ش
ع� :الحملة عىل الهند

جندي ،وكان
دخل اإلسكندر يف صيف سنة 327ق.م إىل الهند بق َّوة تق َّدر بثالثني ألف
ٍّ
الخارجي الكبي أو محيط الرشق،
يأمل بالسيطرة عليها للوصول إىل نهاية العامل والبحر
ِّ
وقد القى الرتحاب من أمي مدينة تاكسيال  Taxilaحيث ق َّدم له بعض ال ِفيَلة كهديَّة لجيشه،
عىل أمل أن يقوم بدعمه ضد بوروس  Porusحاكم مملكة باورافا  Pauravaالواقعة ما بعد
نهر الهيداسبس ( Hydaspesأو نهر جيلوم  Jhelumأحد روافد نهر السند الكبي) يف شامل
غرب البالد ،وكان قد تلقى تعزيزات عسكريَّة يونان َّية جديدة بحلول شهر ترشين الثاين سنة
[[[- Ibid, book 4, chapter 8, 4 -5.
[[[- Ibid, book 4, chapter 12, 3.

[3]- Thomas, C. G., Op. Cit., 2007., p.18.
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326ق.م .أ َّما بوروس فرفض مقابلة اإلسكندر إالَّ يف املعركة التي استطاع األخي أن يربحها
تغيت ،فرغم نرصه
رغم الخسائر الكبية التي ُم ِني بها ،وهو كان يدرك ج ِّيدا ً أ َّن الظروف قد َّ
مؤرشا ً واضحاً عىل
وطني تحت رعايته ،وكان هذا
عاد وتصالح مع بوروس وث َّبته كحاكم
ِّ
ٍّ
واحتل بالدها.
َّ
تب ُّدل سياسته من الشعوب التي قهرها

تابع اإلسكندر تق ُّدمه حتى نهر هيفاسيس ( Hyphasisنهر ستلج) ،وهناك رفض جنوده
مواصلة الزحف رشقاً خشية أن يلتقوا من هو أقوى من بوروس ،بعد مثاين سنوات من
املعارك والحروب املتَّصلة[[[ .وما خروج الجنود عن أمرة قائدهم ورفضهم تنفيذ أوامره
بحذافيها إالَّ دليل عىل نهاية الحياة العسكريَّة لهذا القائد.

عاد الجيش أدراجه غرباً فيام اإلسكندر غي ٍ
راض يف قرارة نفسه ،وأكمل طريقه ب َّرا ً وعرب
النهر نحو الجنوب حتى وصل إىل دلتا نهر السند صيف 325ق.م .وقبل أن يغادر اإلسكندر
فواص َل جز ٌء من ق َّواته
األقاليم الرشق َّية؛ وضع األسس الالَّزمة إلدارتها ،ثم نظَّ َم عمل َّي َة العودة،
َ
يه بحرا ً بقيادة األميال أرخياس ( Archiasقائد األسطول) بهدف استكشاف الطريق
مس َ
ي
الهندي مبحاذات الشاطئ من
البحري عرب املحيط
مصب نهر السند إىل مص َّب ْي نه َر ْ
ِّ
ِّ
ِّ
ربية مسيه متَّخذا ً طريقاً شامل
دجلة والفرات يف الخليج ،بينام واصل جز ٌء من القوات ال ِّ
صحراء جيدروسيا  ،Gedrosianأما اإلسكندر فسار عىل رأس بقية الجيش مخرتقاً الصحراء
مبارشةً .وقد لقيت املجموعات الثالث صعوبات بالغة حتى تج َّمعت تج َّمعت مج َّددا ً
ذاتها
َ
فواص َل
غرب الصحراء الكربى ،والتقى اإلسكندر بأسطوله داخل مضيق هرمز ،Hormuz
َ
ي فقد سار
رب ُّ
األسطول إبحاره شامالً إىل جزيرة تايلوس ( Tylosالبحرين) ،وأما الجيش ال ِّ
ج َه اإلسكندر إىل
نحو بزركادة التي بلغها مطلع سنة 324ق.م .ويف ربيع تلك السنة تو َّ
العاصمة الفارس َّية سوسا[[[.
يف سوسا ،حاول اإلسكندر إيجاد صيغة لتوحيد األمرباطوريَّة الجديدة فتز َّوج من

بارسيني  Parsiniابنة داريوس ملك الفرس ،وز َّوج شقيقتها لصديقه هفایستیون[ ،[3كام ض َّم
ين بعدما د َّربهم عىل أساليب القتال املقدونيَّة،
ثالثني ألف شاب فاريس إىل الجيش املقدو ِّ

[[[- Thornton, L, R., Op. Cit., 1988., p.33.
[[[- Thomas, C. G., Op. Cit., 2007., p.19.
[3]- Rhodes, P. J, Op. Cit., 2006., p.357.
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وأصدر مرسومني جديدين حملهام نيكاتور ( Nicanorابن أرسطو بالتب ِّني)؛ األول يأذن فيه

Ï» »²  Ï Û

بأن تسرتد املدن اليونانيَّة منفيِّيها (باستثناء طيبة) ،ويف الثاين طلب منها أن تؤلِّهه؛ ورمبا

منصب شاه فارس .ويف السنة ذاتها غادر إىل أكباتانا هرباً من حرارة
يكون هذا نتيجة تولِّيه
َ

الصيف يف سوسا ،ويف هذا الوقت تقريباً مات هفایستیون ،وهناك أخضع القبائل التي

حاولت تأكيد استقاللها بوحشيَّة مفرطة[[[.

اإلداري الذين خلَّفهم
بعدما عاد اإلسكندر من حملته ،قام مبعاقبة بعض أفراد جهازه
ِّ

وراءه يف املدن التي استوىل عليها ،حيث ت َّم عزل أربعة ُوالة فرس من مناصبهم من بينهم
وايل مدينة سوسا ،ووايل مدينة كرامينا ،ألنَّهم اعتقدوا أنَّه لن يعود ح َّياً من حملته عىل

أرايض رشق األمرباطوريَّة الفارس َّية .أما القادة العسكريون الذين أرادوا تأكيد سلطانهم يف

رصف ،ومن بينهم ثالثة ض َّباط إغريق
غياب س ِّيدهم فقد ت َّم استدعاؤهم وقتلهم لسوء الت ُّ
استدعاهم من ميديا وأعدمهم بتهمة االبتزاز ،وهم (كلساندر ،ومينيدو ،وسيتاليك) الذين
أوكل إليهم شؤون إدارة ميديا الصغرى بعد قتله لپارمنيون .بينام متكن أمني الصندوق

هاربالوس ( Harpalusوكان صديق طفولة اإلسكندر) من الهروب مع ثلَّة من الجنود
[[[- Thornton, L, R., Op. Cit., 1988., p.33.
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املرتزقة إىل أثينا ،وأخذ ما كان بحوزته من أموال (حوايل خمسة آالف تالنت ذهب) ،فتمت

إدانته هناك ،وفر إىل كريت وقُتل فيها.

يف ربيع سنة 323ق.م عاد اإلسكندر إىل بابل ،ويقول أريان إنَّه استقبل فيها السفراء

اليونان وهم مح َّملون بأكاليل الزهور يهنئونه بنرصه األخي يف الهند وعودته ساملاً ،وفيها

ِّ
تويف بعدما أفرط يف رشب الخمور[[[.
سادس ش
ع� :موت اإلسكندر

ِّ
نرص الثاين يف مدينة بابل عند غروب الشمس يف العارش
تويف اإلسكندر يف قرص نبوخذ َّ

من حزيران سنة 323ق.م ،وكان بعمر  33سنة ،قىض منه  12سنة ومثانية شهور ملكاً ،ومل

يرتك خلفه وريثاً مام أطال أمد الرصاع بني ضبَّاط جيشه ،أ َّما ظروف موته فقد أثارت جدالً

كبيا ً ،حيث راجت شائعات عن أنَّه تع َّرض للغدر والتسميم ،لك َّننا نستبعد هذه النظريَّة،

جح أ َّن سبب الوفاة هو إفراطه يف الرشاب ،وترافق ذلك مع أعراض مرض املالريا،
واملر َّ

حيث ساهمت الجروح التي أصيب بها يف تدهور حالته الصحيَّة .وكان مقررا ً أن تُدفن جثَّته

يف بيال عاصمة مقدونيا يف مقربة امللوك املقدونيني ،بعدما ح ِّنطت من قبل املرصيني

وسكان بالد الرافدين ،لك َّن بطليموس أحد ضبَّاط جيشه قام بتحويل طريق الجنازة إىل
اإلسكندرية يف مرص ،و ُدفن فيها يف أواخر سنة  322ق.م أو يف مطلع سنة 321ق.م[[[.


َّ ¼å :¢
·

َّ
َّ
األول :أضواء نقدية عىل حملة اإلسكندر
 .1أسباب النرص

علينا أالَّ نبالغ كثيا ً يف تصوير اإلسكندر عىل أنَّه شخصيَّة عبقريَّة ،فعندما تسلَّم العرش
[[[- Arrian, Anabasis Alexandri and Indica, book 4, chapter 19, 1.

[[[- The death of Alexander the Great., Acta Theologica Supplementum 7., 2005., pp.15- 16.
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وهو يف ريعان الشباب كان والده قد هيَّأ له مقدونيا وجيشاً مدربَّاً وضبَّاطاً أكفَّاء وموارد
وحلفاء[[[ ،وميكننا أن نعترب والء جنوده املقدونيني املطلق له أفضل األمور التي هيَّأت
التقليدي للكلمة ،بل كان األول بني أقرانه،
له عوامل النرص .فهو مل يكن ملكاً باملعنى
ِّ
ولعل هذه النمطيَّة املقدونيَّة يف القيادة قد ساهمت كثيا ً يف كسب والء الجنود لقائدهم،
َّ
ودفعته ألن يقاتل بينهم كواحد منهم[[[ .كام كان من بني أسباب النرص تطوير الجيش من
خالل زيادة أعداد املج َّندين فيه ،وتحديثه عىل يد فيليب الثاين الذي أدخل عليه جميع
التقنيَّات العسكريَّة الحديثة التي حقَّقها اإلغريق ،وما استج َّد من فنون القتال خالل النصف
األول من القرن الرابع قبل امليالد[ .[3كام سلَّح هذا الجيش بالتقنيَّات العلميَّة؛ لذلك سنجد
أ َّن جيش اإلسكندر متيَّز بتف ُّوق وحداته الفنيَّة املرافقة له ،وكان عىل رأس هذه الوحدات
املهندس الكبي ديادس ( Diadesيعاونه عدد كبي من رجال االختصاص ،فأثار هؤالء
إعجاب جميع املعارصين بأبراجهم النقَّالة ،وأكباشهم الثقيلة ،ومحذفاتهم الخفيفة لرمي
الحراب ،ومجانيقهم ذوات العجالت لرشق الحجارة ،وكان من بني هذه الوحدات وحدة
ين من تنظيامت
تراقيا لبثِّ األلغام اشتهرت بحذقها) .كام استفاد جهاز املخابرات املقدو ِّ
السعاة لنقل األخبار بالطريقة
الربيد
الفاريس فاستعان باألنوار لنقل املعلومات ،كام استعمل ُّ
ِّ
يف يُعنى بالطرقات ،وينتقي األماكن
القدمية .وكان لدى الجيش املقدو ِّ
ين مكتب ط ُّبوغرا ٌّ
حة العا َّمة ،وكان عىل رأس
الصالحة للمعسكرات ،وقامت مصلحة
َّ
خاصة للعناية بأمور الص َّ
املؤسسة مجموعة من األطباء امل َ َهرة ،كام كان يرافق الجيش عدد كبي من الفالسفة
تلك
َّ
والعلامء واملؤ ِّرخني[.[4
 .2مواطن الضعف

لقد كان يف حملة اإلسكندر وجيشه ما يكفي من نقاط الضعف التي لو أحسن أعداؤه
استثامرها لفشلت الحملة كلُّها ،ويعود إهامل استغالل هذه النقاط لسببني :األول هو ضعف
لني العريكة ،لطيف الطبع،
الفاريس الذي كان عىل املستوى
شخص َّية امللك
الشخص إنساناً ِّ
ِّ
ِّ
[[[- Tran, B., Op. Cit., 2016., p.3.

[[[- Kromhout, A., & Helene van de Ven., Op. Cit., p.31

[ -[3مفيد رائف العابد ،سوريا يف عرص السلوقيني ،م.س ،ص.19

[ -[4أسد رستم ،تاريخ اليونان ،م.س ،ص.20
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والسبب الثاين هو أ َّن الح َّ
بكل معنى الكلمة .فهو اشتىك من صغر
ظ كان يحالف اإلسكندر ِّ
أسطوله وقلَّة موارده ،وش ُّن حرب من دون أسطول كان مجازفة خطية ،ورغم ذلك رفض
االعتامد عىل أسطول املدن اليونان َّية لسبيني ها َّمني :أ َّولهام أنَّه مل يكن يرغب يف إثارة تذ ُّمر

اإلغريق ،والثاين أنَّه رغب يف االحتفاظ بالصبغة املقدون َّية للحملة ،ولو أنَّه شاء لق َّدمت له
أثينا وحدها أربع مائة بارجة ،وهكذا ،نرى أسطوله صغيا ً نسبيَّاً حيث مل تتع َّد أعداد سفنه

 180سفينة .كام أ َّن هناك مشكلة خطية كانت تواجه حملة اإلسكندر وهي السيولة املال َّية،
جب عليه دفع دين يبلغ مقداره ألف
حيث مل يكن يف خزينته سوى ستني وزنة ،وكان يتو َّ
وثالث مئة وزنة ،كام أ َّن نفقات الجيش يف الشهر الواحد كانت مئتي وزنة ،واألسطول كان

يحل األسطول ويستعيض عنه
كل شهر مئة وزنة ،وهذا ما دفعه يف نهاية املطاف إىل أن َّ
يحتاج َّ
املتوسط ،فنتج من تلك السياسة انحالل ذلك
الفاريس عىل شواطئ
بتصفية قواعد األسطول
ِّ
ِّ
األسطول وانضامم معظم بوارجه إىل جيش اإلسكندر[[[ .وما يؤكد لنا حجم الحظ الذي كان
يرافق خطواته ،أ َّن هذا األسطول الجديد واملك َّون من سفن فينيق َّية قد ساهم مساهمة عميقة يف
إنقاذه يف هذا الوقت بالذَّات عندما مت َّردت عليه بالد اليونان.
َّ
ف
الثا� :أضواء نقدية عىل فكر اإلسكندر
ي

الحضاري يف الرشق
 .1العوملة ،وانبهار اإلسكندر باإلرث
ِّ
الحضاري ،هي قضية
إ َّن فكرة العوملة ،أو اختالط ثقافات الرشق بالغرب ،والتفاعل
َّ

قدمية تعود إىل األلف الثالث قبل امليالد ،وما شهده من تفاعل بني حضارة بحر إيجة
الحضاري ما بني سكان اليونان
وحضارة سورية وبالد الرافدين .وقد نشط هذا التفاعل
ُّ
والرشق القديم خالل النصف الثاين من األلف الثاين قبل امليالد (1200-1500ق.م)
بفضل التجارة ،وهكذا يظهر أ َّن هذه الفكرة التي نتج منها ما يعرف بالهلنست َّية تعود إىل
بحق اإلنساني َّة فقد
ما قبل عهد اإلسكندر .ومع أ َّن حملته ات َّسمت بأعامل قتل وإجرام ِّ
أعطت للهلنستية املدى األوسع النطالقة أبعد ،ألنَّها أزالت الحدود وجعلت كلتا الثقافتني
ٍ
املبرش
متاس مبارش ،لذلك تعكف املصادر الكالسيك َّية عىل تصوير اإلسكندر بأنَّه
عىل
ِّ
[ -[1أسد رستم ،تاريخ اليونان ،م.س ،ص.21
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الرببري[[[ ،وأ َّن هدف حملته كان إشعاعيَّاً حضاريَّاً من
املتح ِّمس للثقافة اليونانيَّة يف الرشق
ّ

خالل املدن التي بناها ،فكانت مبثابة الجزر املنية يف بحر من الظلامت ،بينام يجعل منه
آخرون الشخص الذي م َّهد لعامل َّية تعاليم السيد املسيح.

من السذاجة االعتقاد بأ َّن اإلسكندر كان يعلم أين ستنتهي حملته ،فلقد دخل يف عمليَّة
الفاريس ،وما كادت هذه املطاردة
مطاردة مرحلة بالنسبة إليه؛ كان يتعقَّب فيها األمرباطور
َّ

تنتهي حتى وجد نفسه عىل حدود الهند .كذلك من السذاجة االعتقاد بأ َّن ما قام به من بناء
الهلنستي ،أل َّن حضارة الرشق القديم هي أكرث تق ُّدماً
الحضاري
مدن كان الهدف منه اإلشعاع
َّ
َّ
من حضارة اإلغريق يف كثي من الجوانب العلميَّة واملعرفيَّة ،وأ َّن كثيا ً من العلوم واملعارف

املتحض .إ َّن ما قام به اإلسكندر من بناء مدن عىل
عندهم هي نتاج ما نهلوه من الرشق
ِّ
طريق الزحف كان الهدف منه وضع نقاط ارتكاز ،وإنشاء معسكرات تؤ ِّمن له طريق التق ُّدم
واستمرار وصول اإلمدادات والتموين ،وإسكان الجرحى ومصايب الحرب ،باستثناء مدينة
التجاري ملدينة صور.
اإلسكندريَّة التي كن الهدف من بنائها أن تأخذ اإلرث
َّ

وبغض النظر عن أوصاف املصادر الكالسيك َّية التي ما فتئت تكيل املديح لإلسكندر،
ِّ
ميكننا القول أ َّن حملته مل تسهم يف احتالل األرض وبناء املستوطنات ،ويف فتح الطرق أمام

التقاء العادات والتقاليد املختلفة بعضها مع بعض ،بل أسهمت يف فتح الطرق التجاريَّة بني
األثيني مثالً
مشارق العامل القديم ومغاربه ،حيث انترشت السفارات التجاريَّة ،وصار بوسع
ِّ
ّْ
أن يشرتي التوابل من الهند مبارشة من دون وسيط
تجاري[[[ .وقد ترافق هذا االنفتاح مع أه ِّم

النقدي الذي قام به اإلسكندر ،حيث
خطوات العوملة االقتصاديَّة ،وأقصد بذلك اإلصالح
َّ
يك
ألغيت النقود الذهب َّية الفارس َّية ،وت َّم توحيد النقد يف العامل القديم عىل أساس النقد األتي ِّ
املضوب من الفضة[ .[3ويجدر القول أ َّن قض َّية إلغاء نقد متداول واستبداله بنقد آخر؛ هي

مام هي اقتصاديَّة ،وهو األمر ذاته الذي قام به عبد امللك بن
قض َّية سياس َّية بدرجة أكرب َّ
مروان عندما تح َّدى األمرباطوريَّة البيزنطيَّة بضبه للدناني العربيَّة سنة 694م ،وكان رضب
البيزنطي وحكرا ً عليه.
حق األمرباطور
الدينار
الذهبي من ِّ
ِّ
ِّ
[[[- Thornton, L, R., Op. Cit., 1988., p.25.
[[[- Tran, B., Op. Cit., 2016., p.2.

[3]- Thornton, L, R., Op. Cit., 1988., p.36.
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الحضاري
الفاريس فإنَّه وقف منبهرا ً باإلرث
إذا كان اإلسكندر قد نجح يف إلغاء الدينار
ِّ
ِّ
يف الرشق القديم ،وبدل أن يفرض العادات والتقاليد اليونان َّية عىل مجتمع املغلوبني ،وجد

نفسه أسي عاداتهم وتقاليدهم ،فرسعان ما تب َّنى العادات الفارس َّية بعد معركة جوحميال،

الرشقي والتفاعل معه ،فقام بتعيني ُوالة من الرشقيني عىل
وبدأ باالنفتاح عىل املجتمع
ِّ
الفاريس أرتبازوس
املقاطعات التي أخضعها بح ِّد السيف[[[ ،واعتمد عىل خربات الوايل
ِّ

الذي سبق له أن لجأ إىل بيال ،حيث اسند إليه وإىل أبنائه مناصب رفيعة يف نظام الحكم
وتتجىل مؤرشاتُ انبهاره بإرث الرشق وسعيه الستيعاب
َّ
الجديد يف األمرباطوريَّة الفارس َّية.
املؤسسات الحكوم َّية القامئة يف مختلف واليات
هذه اإلرث من خالل حفاظه عىل
َّ

األمرباطوريَّة الفارسيَّة ،السيَّام السجالَّت واآلليَّة الضخمة املستخدمة يف الخزانة والتسجيل
اإلداري يف بيال بسيطاً مقارن ًة مبا هو موجود يف بابل،
يف بابل ،يف الواقع ،لقد كان الهيكل
ُّ
الفاريس يف طوله ومالءمته للسفر
يك
طريق يضاهي الطريق املل َّ
ومل يكن يف مقدونيا
ٌ
َّ
الرسيع[[[ .وتجدر اإلشارة إىل أ َّن اإلسكندر ُذ ِهل من منظر قصور بابل ،وجامل بنيانها ،ودقَّة

تنظيم املدينة ،وهنا أريد أن أتوقَّف قليالً عند زيف الدعاية الغربيَّة التي متجد هيبوداموس
امللطي 458-498( Hippodamus of Miletusق.م) ،وتص ِّوره عىل أنَّه مبدع تنظيم املدن
َّ
يف العامل القديم.
كلَّام تق َّدم اإلسكندر يف أرايض األمرباطوريَّة الفارسيَّة كان يزداد إعجاباً بعادات الرشقيني

وتقاليدهم ل وصدرجة أنَّه بعد مقتل داريوس ارتدى الثياب الفارس َّية الفاخرة ،وسكن يف
قصور الفرس ،وقلَّدهم يف أساليب معاشهم ،وأحاط نفسه باألبَّهة والعظَمة التي كان ملوكهم
يحيطون أنفسهم بها ،واتَّبع املراسم الفارسيَّة بني خاصته ،ثم عالنية يف بعض املناسبات،
وأصبح مولعاً بالتسايل املؤنِسة ،ورشب النبيذ الذي كان يرشبه بكميَّات كبية ،وز َّود نفسه
يئ مؤلَّف من ثالمثئة وستني فتاة جميلة ،عىل عادة ملوك الفرس ،ورغم ذلك،
بحرم نسا ٍّ
رصف وقته يف التخ ُّنث عىل عادة اليونانيني[.[3

من هنا نقول إ َّن محاولة اإلسكندر اقتباس عادات الرشقيني وتقاليدهم وارتداء ثيابهم،
[[[- Rhodes, P. J, Op. Cit., 2006., p.361.

[[[- Thomas, C. G., Op. Cit., 2007., pp.213, 214.
[3]- Abbott, J., Op. Cit., 2018., p.99.
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ضمني منه بأنَّه يقف أمام حضارة أعرق من حضارة بني قومه ،وأمام عادات
هو اعرتاف
ٌّ
كل العادات
وتقاليد أكرث عمقاً من عاداتهم وتقاليدهم ،وإن مل يكن مبقدوره أن يتخلَّص من ِّ

والتقاليد السلب َّية التي حملها معه من بالد اليونان كالعالقات الجنس َّية املثل َّية .أما بعد
زواجه من روكسانا فقد انجرف أكرث يف ت َّيار العادات الرشق َّية ،حتى أنَّه طلب من الجميع أن
يسجدوا له مبن فيهم املقدونيون واليونان؛ ومن السذاجة االعتقاد أنَّه طلب من املقدونيني
أن يسجدوا له رغبة منه يف مساواة رعايا األمرباطوريَّة بعضهم ببعض ،فمن يؤمن مببدأ
املساوة بني البرش ال ميكن أن يطلب منهم أن يؤلِّهوه ويسجدوا له ،يف الواقع ،لقد رغب
يف أن يسجد الناس له إرضا ًء ألوهامه وأمراضه النفس َّية ،ملا ال وهو الذي كان يؤمن يف

قرارة نفسه بأنَّه سليل اآللهة ،وهذا ما أكَّدته له أ ُّمه منذ نعومة أظفاره ،وما ع َّزز ميله إىل هذه
أحق بها من ملوكهم؛ ليم ِّيز نفسه بني نظرائه،
العادة أنَّه وجدها متَّبعة بني الفرس ،فوجد أنَّه ُّ
السجود ما يريض
ين مل يكن إالَّ األول بني أقرانه ،فوجد يف عادة ُّ
بحكم أ َّن امللك املقدو َّ
به غروره وكربه ونفسه املريضة ،ال بل إن تلك النفس املريضة والعقل َّية املضطربة جعلت
منه شخصاً متغطرساً بذاته غي قابل للتسامح مع النقد ،أو حتى غي قابل لسامع وجهة نظر

اآلخر ،ومل يرت َّدد يف قتل منتقديه[[[ .ورغم ذلك ،اعترب اإلغريق أ َّن هذه التح َّية ال تجوز إالَّ
لآللهة ،وأ َّن اإلسكندر عظَّم نفسه إىل درجة العبادة عندما طلب تطبيقها ،فرفضها العديدون،
التخيل عنها يف نهاية املطاف.
ِّ
ونبذوا قائدهم وقاطعوه ،ما اضطُ َّره إىل
ومن امله ِّم التوقُّف عند نقطة مه َّمة يف شخص َّية اإلسكندر ،وهي إميانه العميق باآللهة
كل ما وجد إلهاً رشق َّياً نسب نفسه
املقدون َّية ،واعتقاده الراسخ بأنَّه من نسل زيوس ،فام باله ُّ

إليه؟ يف الواقع مل ينقطع اإلسكندر عن الخضوع لآللهة املقدونيَّة ،ومل يكن يسعى ألن
يحل محلَّها يف جميع األقطار التي احتلَّها ،وما كان يسعى لتوحيد أديان الشعوب الخاضعة
َّ
جب عليه أن يحكم بلداناً كانت
له ،ولك َّنه وجد يف ال ِّدين وسيلة ف َّعالة للحكم ،والس َّيام أنَّه تو َّ
قد اعتادت أن ترى يف الحاكم ظاهرة من ظواهر تدخُّل اآللهة يف حياة البرش وعنايتها بهم،
لذلك مل يجد حرجاً يف تقديم األضاحي مللقارات يف صور ،وبتاح يف منف ،وآمون يف

[[[- Kromhout, A., & Helene van de Ven., Op. Cit., p.32.
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سيوه ،ومردوك يف بابل ،وعن استقبال املجوس يف قرصه[[[.
كذلك اعتمد االسكندر يف حملته عىل الق َّوات الرشقية التي انتظمت يف تشكيالتها
الخاصة ،وقاتلت بأسلوبها ،لكن عمليَّة التكامل بدأت يف سوسا يف سنة 324ق.م ،عندما
َّ

فاريس إىل جيشه بعد تعليمهم اللُّغة اليونانيَّة ،وتدريبهم عىل
ق َّرر دمج ثالثني ألف شاب
ٍّ
يك
أساليب القتال املقدون َّية ،كام قام بدمج بعض الفرسان النبالء من الفرس يف الحرس املل ِّ

ويف حرسه الخاص (الرفقاء) .ويرى كثي من املؤ ِّرخني أ َّن اعتامده عىل ق َّوات رشق َّية هو
شكل من أشكال العامليَّة ،وإن كنت غي مقتنع كثيا ً بهذه النقطة بالذات ،ملجموعة من
األسباب:
أ َّوالً :كان اعتامده عىل فرسان الرشق أمرا ً رضوريَّاً من أجل تعويض النقص الحاصل يف
سالح فرسانه[[[.

مهامً أجل توطيد دعائم
ين كان عنرصا ً َّ
ثانياً :إ َّن ضم عنارص رشق َّية إىل الجيش املقدو ِّ
سلطته يف أرجاء أمرباطوريَّته الجديدة[ ،[3أل َّن هؤالء املجندين سيكونون ضامناً حقيقيَّاً له
عىل عدم مت ُّرد املقاطعات التي ج ِّندوا منها.

ثالثاً :هذه السياسة قدمية ،وكان اإلسكندر قد ات َّبعها يف بالد اليونان من قبل ،وأثبتت
نجاحاً كبيا ً ،لذلك عاد وطبَّقها م َّرة أخرى يف املقاطعات التي احتلَّها مؤخَّرا ً .ال بل إ َّن ض َّم
كل من فيليب واإلسكندر ،وال
ين كان مام َرس ًة اعتياديَّة عند ٍّ
فيلق
أجنبي إىل الجيش املقدو ِّ
ٍّ
ج ُدد سيد َّربون عىل الطريقة العسكريَّة املقدون َّية.
مانع من ذلك ما دام هؤالء املج َّندون ال ُ

تجدر اإلشارة إىل أن تجنيد اإلسكندر لهؤالء الشباب الرشقيني واحتفاظه باملسؤولني
ظل املعاونون املخلصون الذين
الفرس يف حاشيته ،مل ينقص من دور معاونيه ذاتهم؛ إذ َّ
ربطتهم به عالقاتٌ تعود إىل أيام الطفولة ،يرتقون إىل مناصب أعظم أهم َّي ًة الس َّيام أولئك
كل ما يفعل .ويف سوسا سنة 324ق.م ،ازدادت صلة هؤالء الرفاق
الذين كانوا يجارونه يف ِّ
مبلكهم ق َّوةً ،بالوسيلة التي وظَّفَها أمينتاس الثالث وفيليب الثاين ،وأعني الزواج؛ فبزواج
[ -[1أسد رستم ،تاريخ اليونان ،م.س ،ص.42

[[[- Rhodes, P. J, Op. Cit., 2006., p.361.
[3]- Tran, B., Op. Cit., 2016., p.2.
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جع زواج الض َّباط
اإلسكندر وهفایستیون بشقيقتني ،سيكون أوالدهام أوالد خالة[[[ ،كام ش َّ
املقدونيني من العذارى الفارس َّيات ،فكان هو العريس األول بني مثانني من كبار ض َّباطه،

ين عىل
حيث ُزفَّت إليه ابنة ملك الفرس ،ويف الحفل ذاته ُعقد قران عرشة آالف
ٍّ
جندي يونا ٍّ
فتيات آسيويَّات[[[.

رشق» اإلسكندر ،ووصل األمر إىل املبارزة بالسيف بني
لقد تباينت اآلراء حول «مت ُ
هفایستیون  Hephaestionوكراتوس  ،Craterusوقت الحملة الهنديَّة سنة 326ق.م ،ورغم
يحل مشاكل املئات من
ذلك قام اإلسكندر مبصالحة الصديقني[ ،[3لكن مل يكن بوسعه أن َّ
الجنود املقدونيني الذين اشتكوا من اختالف الثقافة بينهم وبني زوجاتهم الفارسيَّات .وبعد

وفاته كان كثي من العرسان قد ماتوا ،والكثي منهم طلَّقوا زوجاتهم[ ،[4واألهم من هذا أن
الض َّباط الذين اجتمعوا يف بابل من أجل التشاور يف وراثة العرش ،ق َّرروا االنتظار حتى شهر
آب موعد والدة روكسانا؛ فإذا ما ولَّدت ذكرا ً سيكون خليفة أبيه ،لكن الجنود املشاة وكانوا
ميثِّلون األمة املقدونية جمعاء أبوا أن يخضعوا ألمي يحمل دم «الربابرة» يف عروقه[.[5
ف
 .2اإلدارة ي� ذهن اإلسكندر

َّض عن دولة جديدة،
من
البديهي القول أ َّن دمج اململكتني املقدونيَّة والفارسيَّة متخ َ
ِّ
وهو يشء سعى الفرس لتحقيقه يف عهد امللكني داريوس األول  Dareios Iوأحشويرش
األول  Xerxes Iيف أوائل القرن الخامس لك َّنهم أخفقوا .وبعدما نجح اإلسكندر يف ذلك

يغي إالَّ قليالً من الهياكل القامئة يف كلتا اململكتني[ ،[6حيث مل يكن ميتلك يف ذهنه
مل ِّ
كل إقليم
تص ُّورا ً واضحاً إلدارة األقاليم التي احتلَّها ،لذلك اختلف أسلوبه وشخصيَّته يف ِّ
عن اآلخر ،فبعض األقاليم حكمها بوصفه أرخونا مدى الحياة ،وبعض املناطق ذات التقاليد
القومي ،وبعض املناطق ذات
الدميقراطيَّة العريقة حكمها بوصفه رئيساً منتخباً لحلفها
ِّ

[[[- Thomas, C. G., Op. Cit., 2007., p.214.
[[[- Abbott, J., Op. Cit., 2018., p.108.
[3]- Weber, G., Op. Cit., 2009, p.83.

[ -[5أسد رستم ،تاريخ اليونان ،م.س ،ص.48

[4]- Thornton, L, R., Op. Cit., 1988., p.36.
[6]- Thomas, C. G., Op. Cit., 2007., p.216.
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التقاليد الدينيَّة العميقة حكمها بوصفه فرعونًا لها ابن كبي آلهتها ،وبعض املناطق ذات
شق له غبار ،أ َّما املناطق ذات
الصبغة العسكريَّة العتيدة حكمها بوصفه قائدا ً عسكريَّاً ال يُ ُّ
التقاليد امللك َّية الثابتة فقد حكمها كشا ٍه أو أمرباطور[[[.

قام اإلسكندر بإدارة املناطق التي استوىل عليها بطرق وأساليب مختلفة ،حيث أدار
ين مكانه ،وكان ال ُوالة يف الغالب من
بعضها بعزل الوايل
الفاريس وتعيني وا ٍل مقدو ٍّ
ِّ
أصدقائه املق َّربني (طبقة ال ُّرفقاء)؛ كام فعل مع بطليموس ،أما املناطق األخرى فرتكها
لوالتها الفرس مع إجراء بعض التعديالت الطفيفة يف بنية جهازها اإلداري ،بحكم أنَّهم
قد متتَّعوا يف عهد األمرباطوريَّة الفارس َّية باالستقالل التام ،فجاء وطالبهم بالخضوع التام،
بينام ترك مناطق أخرى ألشخاص ع َّينهم عليها وجعلهم مسؤولني عنها أمامه ،وأقام يف
بعض األحيان والياً عىل مجموعة من الوالة دعاه هيبارخوس  .Hyparchosمث َّة مناطق ترك
إدارتها ألهلها (حكومات محليَّة) ليثبت أنَّه جاء مح ِّررا ً آلسيا كام حدث مع أدة  Adaحاكم
كارية ،وكام حدث يف الهند مع بوروس  .Porusعموماً ،كلَّام اقرتب اإلسكندر من آسيا
الصغرى كان يخفض سقف مامرساته االستبداديَّة[[[ .ويف سبيل ضامن ترابط تلك األقاليم:
تستتب فيها األوضا ُع بالكامل ،وكانت حيويَّ ًة لالتصاالت
أنشأ حاميات يف األقاليم التي مل
َّ
املحصنة من قبل أو
وطرق إمدادات الجيش والتموين ،كذلك وضع الحاميات يف القالع
َّ
صنت حديثاً ،وكان بعض هذه الحاميات مؤقتاً ،وكان بعضها اآلخر دامئاً ،كام كان
ح ِّ
التي ُ
متح ِّمساً إلنشاء مستوطنات جديدة تكون أكرث من مج َّرد حاميات عسكريَّة ،بل كنقاط ارتكاز
ُنسب إليه سبعون منشأ ًة من هذا القبيل ،لكن ال يُع َرف منها عىل وجه اليقني إالَّ
أساس َّية ،وت َ
خمس وعرشون أو نحو ذلك .وكان بعضها قد أ ُعيد تأسيسه ،وبعضها اآلخَر جديدا ً ،وبعضها
ٌ
ح ِّولت إىل مدن[.[3
الثالث مقا َّر سكنٍ ملكيَّة ُ

ين أغسطس بأساليب إدارة اإلسكندر ،إالَّ أنَّنا نرى
ورغم ش َّدة إعجاب األمرباطور الروما ِّ
أن تلك األساليب مل يكن فيها من بعد األفق يشء ،بل تن ُّم عن ِقرص النظر ومحدوديَّة األفق،
فكل ه ِّم صاحبها هو تأجيل املشكلة وتأخيها
وميكن وصفها بتعبي الهروب إىل األمامُّ ،
لأليام القليلة القادمة ،وشا ِه ُدنا عىل ذلك انفجار األمور فور موته ،ال بل إ َّن تلك السياسة
[[[- Thornton, L, R., Op. Cit., 1988., p.35.
[[[- Tran, B., Op. Cit., 2016., p.7.

[3]- Thomas, C. G., Op. Cit., 2007., p.217.
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اإلداريَّة الفاشلة هي التي هيَّأت النقسام اإلمرباطوريَّة وساهمت يف ظهور أمراء الحرب
وأسسوا املاملك الجديدة التي نهضت من أنقاض أمرباطوريَّة
الذين اجتمعوا يف مؤمتر بابل َّ

اإلسكندر املنهارة.

 .2عالقة أرسطو باإلسكندر

ت ُجمع املصادر الكالسيك َّية عىل أ َّن فالسفة ذلك العرص كانوا متو ِّرطني يف حبائل
السياسة ،فليس خافياً عىل أحد مواقف أفالطون وأیسوقراط وأرسطو السياس َّية ،وبتخصيص
ح له
حديثنا عن أرسطو سنجد أ َّن التلميذ (اإلسكندر) قد خرج عن رأي أستاذه الذي مل يو ِ
بالقيام بحملته الرشق َّية وإنشاء أمرباطورية عاملية .لقد فعل اإلسكندر ما كان مجافياً ألفكار
أرسطو الذي مل يكن يق ُّر قيام دولة أوسع نطاقاً من دولة املدينة اإلغريق َّية ،وال املساواة
بني اإلغريق و«الربابرة» يف املعاملة ،وإذا كان من الجائز أ َّن أرسطو قد أقنع تلميذه بأ َّن
هذه الحرب هي حرب عادلة ورمبا مق َّدسة عىل من هم أدىن بال ِعرق والجنس والثقافة،
فإ َّن الصلة بني األستاذ وتلميذه مل تنقطع إالَّ عندما

خرج التلميذ عن رأي استاذه يف إقامة إمرباطوريَّة
عامل َّية ،ويف معاملة «الربابرة» ،وهو أمر اعتربه
بعض املعارصين له ممن تشبَّعوا بروح العنرصيَّة؛
كفرا بالحضارة اإلغريق َّية املتم ِّيزة[[[.

كل
تنصل اإلسكندر من ِّ
يف الواقع ،لقد
َّ
املبادئ السياسيَّة التي تعلَّمها عىل يدي أستاذه،
حيث أقام حكامً فرديَّاً استبداديَّاً
بكل معنى
ِّ
الكلمة ،ويبدو أ َّن العالقة بني األستاذ وتلميذه قد
السيايس،
فرتت بعدما شاهد منه ذلك االستبداد
َّ
وشاهده وهو مخمور يقتل كليتوس Cleitus
الذي سبق له أن أنقذ حياة اإلسكندر ،وشهد
[ -[1سوريا يف عرص السلوقيني ،م.س ،ص.19 ،18

ُّ ¼Ô
:»² °¯ ³´ Á ßº² à
by Jean Leon Gerome Ferris, 1895
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الخاص وض َّم
أحداث باكتييا  Bactraعندما وضع فرقة الفرسان امللكيني تحت إرشافه
ِّ
إليها عددا ً من الجنود الرشقيني ،كام أعاد جميع الفرسان البلقانيني إىل بالدهم عدا الرتاقيني
منهم ،وإعدام كاليسثنيس ( Callisthenesابن أخت أرسطو الذي اصطحبه معه لكتابة تاريخ

جة التآمر مع غلامن القرص لقتل اإلسكندر يف سنة 237ق.م بعدما رفض عادة
الحملة) بح َّ
السجود له وتقبيل يده ،كام شهد إذالل املحاربني املقدونيني يف أوبيس ( Opisبالقرب من

رصفاته الوحش َّية ،وه َو َسه بالق َّوة ،وكسب مزيد من األرايض
بغداد حال َّياً) ،واستمراره يف ت ُّ
ألمرباطوريَّته الجديدة[[[.
َّ
َّ
شخصية اإلسكندر
الثالث :أضواء نقدية عىل

أعني معارصيه؟
 .1هل كان اإلسكندر رجالً عظيامً يف ُ
جله
مل يكن اإلسكندر يعرف الرحمة أو الشفقة ،بل كان يدفع بق َّواته ح َّد اإلعياء ،ومل يب ِّ
رفاقه عىل أنه شخص عظيم ،ال بل إن بعضهم كرهه ألنَّه مل يكن يعرف االعتدال ،واحتفل
األثينيون عندما مات[[[ ،حتَّى أ َّن عددا ً كبيا ً من الجنود اليونان كان قامئاً عىل حراسة األمن

يف أقىص الواليات الرشقيَّة ،وكانوا قد بدأوا يطالبون بالعودة إىل أوطانهم منذ سنة 325ق.م،
فلام ِّ
تويف وجدوا أن الفرصة سانحة ،فتج َّمعوا يف بقطريانة وق َّرروا العودة ،وجاء يف بعض
املراجع أنهم بلغوا ثالثة وعرشين ألفاً[ .[3وقد عمل برديكاس عىل قمعهم بدمويَّة اقتدا ًء
بنهج س ِّيده.

لذلك ،ال نرى أحدا ً من معارصي اإلسكندر يصفه بأنَّه عظيم ،بل إ َّن حلفاءه وجنوده

خرجوا عن سياساته ما إن علموا مبوته ،وكان أول من نعته بتلك الصفة «العظيم »Magnus
احتل سوريا يف سنة 64ق.م ،وحاول أن يتشبَّه به،
هو القائد الروماين بومبي  Pompeyالذي َّ
وأن يستخدم أساليبه االستبداديَّة أثناء حملته عىل الرشق ،وأن يتق َّمص لقب «الفاتح العظيم
اآلخر للرشق» ،كام حاول الرتويج ملصطلح «العظامء» .أ َّما الخطوة الحاسمة يف إضفاء
هذا اللَّقب عىل اإلسكندر فكانت بفضل السفسطائيني ،وأشهر كتَّاب ومؤ ِّرخي هذه الحركة
[[[- Tran, B., Op. Cit., 2016., p.6.

[[[- Grant, Michael. From Alexander to Cleopatra: The Hellenistic World. New York 1982., p.23.

[-[3أسد رستم ،تاريخ اليونان ،م.س ،ص.49
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هم بلوتارخ  Plutarchوأريان  Arrianولوتشيان  ،[[[ Lucianومل تخرج كتابات بوليبيوس
 Polybiusوليفيوس  Livyعن ذلك النهج ،حيث أننا نجد مديحاً وإطراء مبالغاً به عىل

شخص َّيته ،حتى أ َّن بوليبيوس يصفه بأنَّه أعظم الجرناالت العسكريني يف التاريخ .وإذا كان
اإلسكندر عظيامً من وجهة نظر هذين الكاتبني ،فإ َّن مدينتهام روما أعظم منه ،وهام ر َّوجا

لهذه الفكرة يف مواضع كثية؛ سواء بصورة مبارشة أم غي مبارشة ،وهكذا متَّت الدعاية لفكرة

كل الطرق تؤ ِّدي إىل
مفادها أ َّن الرومان ورثة اإلسكندر يف فكرة العامل َّية ،وإالَّ ملا كانت ُّ
روما ،وهكذا انتهوا يف مؤلَّفاتهم إىل أ َّن الرومان أرفع من اإلسكندر الكبي[[[.

ما سبق ينطلق من نظرة تحليليَّة إىل املا َّدة التاريخيَّة التي حوتها املصادر الكالسيكيَّة،
أ َّما إذا نظرنا إليها نظرة منهج َّية أكادمي َّية سنجد أ َّن تلك املا َّدة التاريخ َّية يعوزها الكثي من
ميض  400سنة عىل وفاة اإلسكندر ،وهؤالء
األصالة واملوضوع َّية ،فأقربها ُد ِّون بعد
ِّ
التاريخي ،لذلك
املؤ ِّرخون عاشوا يف زمن مل تكن املوضوعيَّة فيه هدفاً لعمليَّة البحث
ِّ
عند البحث يف تلك املصادر ال ب َّد من استعامل النقد
التاريخي لألخبار التي توردها[ .[3يف
ِّ
الواقع ،إ َّن عظمة اإلسكندر أُ ِّسست بعد موته لغايات مختلفة ،فمعارصوه سواء من اليونان أم

توسعاته رضباً من
رصفاته عىل أنها ال تطاق ،أ َّم مرافقوه وجرناالته فرأوا ُّ
الرومان نظروا إىل ت ُّ
التاريخي
انكب مؤلِّفو عرص اإلحياء
نوبات الجنون التي كانت تعرتيه ،وبعدما تق َّدم الزمن
َّ
ِّ
رصفاته[.[4
عىل متجيد عبقريَّته السياسيَّة والعسكريَّة ومختلف مواقفه وت ُّ

هذا يف ما يتعلَّق بالجوانب السياس َّية والعسكريَّة ألخبار اإلسكندر ،أما يف ما يتعلَّق
بسلوكه فإ َّن مطالعة املصادر الكالسيكيَّة تق ِّدم لنا الجوانب اإليجابيَّة يف شخصيَّته ،فرمبا
العسكري هي التي أعطت طابعاً بأنَّه شخص َّية عبقريَّة
كانت نجاحاته الكبية يف املجال
ِّ
ين .يف الوقع ،إ َّن جميع املصادر
استثنائ َّية ،من دون االلتفات إىل سلوكه يف الجانب اإلنسا ِّ
قد كُتبت يف القرن األول والثاين امليالديني ،ومبا أ َّن التاريخ يكتب من قبل املنترص ،كان
[[[- Grant, Michael. Op. Cit., 1982., p.23.

[[[- Overtoom, L, Nikolaus., Contesting the Greatness of Alexander the Great: The representation of Alexander in the
Histories of Polybius and Livy., Thesis submitted to the Faculty of the Graduate School of the University of Maryland,
College Park, in partial fulfillment of the requirements for the degree of Master of Arts 2011., p.3.
[3]- Kromhout, A., & Helene van de Ven., Op. Cit., p.39
[4]- Grant, Michael. Op. Cit., 1982., p.34.
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الطبيعي أن تر ِّوج تلك املصادر التاريخيَّة للمنترص ،فهذه املصادر تصف اإلسكندر
من
ِّ
العسكري املبدع حتى تكاد تجعله معصوماً تقريباً ،فهو استطاع
يئ والرجل
ِّ
بالبطل االستثنا ِّ
أن يكسب جميع املعارك التي خاضها مع ضامن والء جنوده املطلق له ،وحتى عندما كان
ربرا ً لتمدحه ،فمثالً عندما طالب اإلسكندر
يرتكب األخطاء يف سلوكه تجد تلك املصادر م ِّ

ين بأن يسجد له ،وارتدى الثياب الفارسيَّة املزركشة والفاخرة ،كان هذا الطلب وهذا
املقدو ُّ
ظل نظام دولة املدينة ،ورغم أنَّه وصف
الزي مستهجناً من قبل اليونان الذين عاشوا يف ِّ
ُّ

كسلوك غريب من قبل معارصيه ،وأ َّدى إىل مت ُّرد خطي دفعه إىل الرتاجع عن طلبه بالسجود
له ،إالَّ أن املصدر القدمية مل تطعن يف هذا السلوك[[[ ،ال بل راحت تبحث له عن تربير،

ورسعان ما جدت هذا التربير برغبته يف تطبيق املساواة بني جميع أفراد رعيَّته فيضمن وحدة
رصفاته إىل إطراء مبالغ به.
األمرباطوريَّة الجديدة ،وهكذا يتح َّول تربير ت ً

أعني معارصيه؛ ألنَّه كان رجالً ال يرعى عهدا ً وال ذ َّمة،
مل يكن اإلسكندر رجالً عظيامً يف ُ
حيث حنث بوعده ،وكرس كلمته ،وغدر بحلفائه ،وهذا ما وث َّقه عنه بلوتارخ واعتربه نقيصة

وعيباً ،وأه ُّم تلك املناسبات ما فعله عندما تحالف مع حاكم مدينة تاكسيل  Taxileواعدا ً

يت وعدم إراقة الدماء ،لك َّنه حنث بوعده ،وما هي إالَّ أيام حتى
إيَّاه بالهدايا والحكم الذا ِّ
بدأ بالسيطرة عىل البلدات التابعة ملدينة تاكسيل بالق َّوة ،وقتل الجنود األبرياء فيها ،وأعلن
يتوسع مستخدماً الق َّوة
تراجعه عن وعوده بالحكم الذايتِّ والسالم ألتباع تلك املدينة ،وبدأ َّ
املفرطة ،ال بل حتى عندما يكون هناك وسيلة ممكنة ألخذ البالد بطرق سلم َّية مل يكن يرىض
بها ،وكان يعمل السيف يف أهلها .يف الواقع ،رغم ش َّدة إعجاب بلوتارخ باإلسكندر ،إالَّ أنَّه

اعرتف بعيوبه ،واعرتف بأ َّن التفاصيل الصغية ترسم شخصيَّة الرجل ،وبلوتارخ مل يغازله،
كل لحظة غضب َّ
وكشف َّ
وكل حالة عدم استقرار[[[.
إ َّن من أه ِّم صفات الرجال العظام يف الحكمة والوقار ،بينام كان اإلسكندر عىل الطرف
رصفاته مل يكن يخطِّط لها ،ومل يكن صاحبها يراعي العواقب التي
النقيض من ذلك ،فت ُّ
سترتتَّب عليها ،وهذا ما طبعها بطابع الطيش والته ُّور .وهنا يستحضين قول رسول الله
[[[- Kromhout, A., & Helene van de Ven., Op. Cit., p.19
[[[- Tran, B., Op. Cit., 2016., p.6.
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بالرصعة وإنَّ ا الشديد الذي
صلوات الله عليه وعىل آله الطيبني الطاهرين «ليس الشديد
ُّ َ

رصفاته يف أكرث من
ميتلك نفسه عند الغضب»[[[ .كام أظهر اإلسكندر عدم املسؤول َّية يف ت ُّ
مناسبة ،متاماً كام فعل عندما هجم عىل طيبة واستعامله القسوة املفرطة معها.
إ َّن نوبات الغضب التي كانت تنتاب اإلسكندر مل تؤ ِّد إىل قتل مدينة كاملة فحسب ،بل
كل واحد من هؤالء األصدقاء مسامرا ً
أ َّدت أيضاً إىل قتل أقرب املقربني منه[[[ ،وكان مقتل ِّ
وهب فالسفة
يضب يف نعش نهايته .فقد أثار مقتل كاليسيثنيس عداوة فالسفة اليونان عليه،
َّ
كبار من أمثال تيوفراستوس  Theophrastusودميرتيوس  Demetriusللدفاع عنه بالفلسفة،
وص َّوروا اإلسكندر يف صورة حقية جدا ً ،فهو يف نظرهم ذلك املستب ُّد الذي رافقه الح ُّ
ظ
توصل إليه[.[3
فتوصل إىل ما َّ
َّ

ف
 .2اإلسكندر ي� عيون ضباط جيشه

لبس اإلسكندر ثياب الفرس ،وقلَّد أساليبهم ،وسكن قصورهم ،وأصبح مولعاً بالتَّسايل
املؤنِسة ،وبرشب النبيذ بكم َّيات كبية ،وبإقامة املآدب واالحتفاالت الصاخبة .وقد شَ ع َر

ضبَّاطه بالضجر واإلهانة من هذه الحالة املرت ِّدية ،وكانوا جلُّهم أكرب منه س َّناً ،وكانوا من
املتمسكني بعاداتهم وتقاليدهم التي بُنيت عىل نوع من التقشُّ ف والخشونة ،لذا أنِفوا من
ِّ
الرتف ومظاهر النعيم واألبَّهة التي أحاط بها نفسه ،وبعد بعض االحتجاجات التي قاموا بها
بأسلوب محرتم ،مل يجدوا أذناً صاغية عند ملكهم ،فرأوا أ َّن خي وسيلة لهم هي املعارضة

رش حامقته .أ َّما الضبَّاط الشباب (من هم يف س ِّن اإلسكندر) فقد
الصامتة حتى يكتفوا َّ
انغمسوا مثله يف مظاهر النعيم فرشبوا الكحول ،وأطلقوا عقال شهواتهم فامرسوا العالقات
الجنس َّية الشاذة ،وازدادوا جهالة حتى امتألت صدورهم بالكرب والغرور ،مع أنهم مل يرتبطوا
به مبشاعر االحرتام والتبجيل التي كانت عند الجيل األقدم من الضباط الذين تد َّربوا عىل
يد فيليب .وهكذا فقد اإلسكندر ثقته بأصدقائه القدامى ومل يتمكَّن من كسب صديق جديد
[ -[1متَّفق عليه.
[ -[3أسد رستم ،تاريخ اليونان ،م.س ،ص.39

[[[- Kromhout, A., & Helene van de Ven., Op. Cit., pp.27, 28..
وأنظر Green, P., Op. Cit., 2013
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رصفاته وفرتت عالقته
بوزنهم ،وفقد مكانته بني جرناالته املج ِّربني ،فقسم من ضبَّاطه رفض ت ُّ
به ،وقسم آخر انض َّم إليه يف لهوه رشابه وتخ ُّنثه ،من دون أدىن احرتام لشخصه ،أو الشعور

مبشاعر الوفاء له[[[ .وقد وصل االحتقان إىل ذروته يف أوبيس ( Opisبالقرب من بغداد

جة تقديم الفرس عليهم يف الجيش
حال َّياً) عندما مت َّرد عليه عنارص الحرس املل ِّ
يك بح َّ
رسح البقيَّة[[[.
واإلدارة ،فام كان منه إالَّ أن فتك بهم ،حيث أعدم نفرا ً منهم ( 13عنرصا ً) بينام َّ
ويُعترب پارمنيون وابنه فيلتوس أفضل مثل عىل هذين الصنفني من الضباط ،الحرس

القديم والحرس الجديد ،فقد كان پارمنيون ضابطاً متق ِّدماً يف الس ِّن ،وكان يخدم برفقة فيليب
والد اإلسكندر ،ومن الضبَّاط املق َّربني إليه ،واكتسب تجربة وشهرة عظيمة حتى أنَّه قاد

الحملة التي عربت إىل آسيا الصغرى يف حياة امللك فيليب ،وكان اإلسكندر يعتمد عليه يف

وامللامت ،ألنه رجل هادئ ،متَّزن ،حكيم ،وشجاع يف الوقت نفسه ،حتى
حاالت الطوارئ
َّ

أن كرثا َ من املؤ ِّرخني املعارصين يصفونه بأنَّه العقل املدبِّر ملعظم خطط اإلسكندر ،ويرون
هؤالء أن حملته ما كانت لتنجح لوال وجوده[.[3

طبيعي ،أوالً بحكم الس ِّن ،وثانياً بحكم
كان الولد مختلفاً عن أبيه ،وهذا االختالف أمر
ٌّ

كل منها ،فبينام صنع پارمنيون مجده بيده ،ورث فيلتوس املجد عن
املجد الذي حمله ٌّ

رصف
أبيه ،متاماً كام يحرص اآلباء الذين جمعوا املال والرثوة بعرق جبينهم عىل حسن الت ُّ
والتكرب والغرور ،كذلك كان
بها ،بينام نجد أبناءهم يبذ ِّرونها وينغمسون بسببها يف امللذَّات
ُّ
جحاً ،مغرورا ً ،منغمساً يف الرشب واملتعة ،متاماً كام
األمر مع فيلتوس؛ حيث كان شابَّاً متب ِّ
كل يوم ينغمس يف امللذَّات أكرث ،ومل ِ
تجد نصائح والده نفعاً،
كان س ِّيده اإلسكندر ،وكان َّ

جح والغرور سائالً إيَّاهم «من يكون
وهو تح َّدث ذات م َّرة أمام نفر من الض َّباط ،بنوع من التب ُّ

اإلسكندر العظيم؟ إ َّن اإلسكندر ما كان ليكون لوال أيب ،يا ترى ما كان بوسعه أن يعمل من

دوين أنا؟» .وملا كان مكروهاً يف أوساط الجيش بسبب صلفه وغروره ،رسعان ما وجد من
ينقل ترصيحاته الرعناء إىل اإلسكندر ،مص ِّورا ً خطورة املوقف ،فمأل هذا الحديث قلب

[[[- Abbott, J., Op. Cit., 2018., p.99.

[[[- Arrian, Anabasis Alexandri and Indica, book 3, chapter 11, 9.
[3]- Abbott, J., Op. Cit., 2018., p.100.
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ِّ
بالشك والضغينة والحذر منه ،وبالتايل عزم عىل التخلُّص منه عند أول فرصة مناسبة،
امللك
وهذا ما حصل فعالً[[[.
ين،
إ َّن الحديث واملؤامرات والخيانة مل يكن حديثاً جديدا ً يف صفوف الجيش املقدو ِّ
لكن اإلسكندر مل يكن يعيه أذناً صاغية معتمدا ً عىل ثقته بجنوده ،وعىل والئهم له ،لكن

رصف بطيش شديد ،ويعاقب الذين
توت ُّره واضطرابه يف السنوات األخية من حملته جعاله يت َّ
يرتكبون أصغر األخطاء ،وحسب تربير أريان له أنَّه كان يعاقب من يرتكب األخطاء الصغية
حتى ال تس ِّول له نفسه أن يرتكب الجرائم الكبية[[[ .لكن الواقع كان مختلفاً عامَّ أىت به
أريان ،فاإلجهاد واإلنهاك اللذان م ِن َي بهام نتيجة حملته الطويلة ،كشف اللثام عن شخصيَّته

الحقيق َّية ،فأخذ يتص َّور تص ُّورات غريبة ،وخطرت يف باله أمور عجيبة؛ مفادها أن ض َّباط
جيشه يخطِّطون بشكل مستمر للتآمر عىل حياته والتخلُّص منه ،هذه األوهام جعلته يعيش
يف حالة عدم ارتياح وقلق دائم ،ودفعته إىل البحث عن أشخاص يسبغ عليهم صفة التآمر
من أجل معاقبتهم[.[3
ّ
المؤر ي ف
خ� باإلسكندر
 .3رأي

ين هو املؤ ِّرخ بلوتارخ (46م120-م) الذي
إ َّن أشهر كتَّاب عرص إحياء التاريخ اليونا ِّ
كان يتح َّدث عن خبث هيودوت ألنَّه كان صديقاً للربابرة ،وكان متأث ِّرا ً بنظريَّات أیسوقراط
اإلغريقي) مثله كمثل غيه من املؤ ِّرخني اإلغريق
العنرصيَّة (التي تؤمن بتف ُّوق الشعب
ِّ
التوسعات الرومانيَّة
إجامالً[ .[4كان بلوتارخ واحدا ً من أهم املؤ ِّرخني الذين أدركوا أهميَّة
ُّ
االستعامريَّة ،ونادى بأهميَّة ورضورة نرش الثقافة اليونانيَّة من خاللها ،وكان ي َّدعي أنَّه مدرك
للرسالة الحضاريَّة التي تقع عىل عاتق اإلغريق الذين خضعت بالدهم لحكم الرومان ،أال
التوسعات الرومان َّية العسكريَّة[.[5
وهي نرش الحضارة اإلغريق َّية من خالل
ُّ
علينا أن نتوقَّف قليالً عند بلوتارخ بالنقد ألنَّه أحاط بتفاصيل حياة اإلسكندر الج ِّيدة
[[[- Ibid., Abbott, p.100.

[[[- Arrian, Anabasis Alexandri and Indica, book 3, chapter 26, 4.
[3]- Abbott, J., Op. Cit., 2018., p.100.

[4]- The oxford classical dictionary, London, second edition, oxford university, 1970, p.432.
[5]- The oxford classical dictionary, Op. Cit., 1970, p.434.
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والسيِّئة ،فهو رغم إعجابه به لك َّنه يعرتف بأنَّه كان رجالً رسيع الغضب ألتفه األسباب،
رصف بجهل وطيش يف عديد من املواقف ،فتظهر شخص َّيته االستبداديَّة بصورة واضحة.
يت َّ
وهو يح ِّدثنا عن حياة اإلسكندر منذ مطلع فت َّوته ،ويروي أنَّه كان مدمناً عىل الرشاب متهورا ً

عنيفاً بشكل كبي ،كام كان نهامً للمجد ح َّد التعطُّش ،وهذه الصفات السابقة كانت يف
مجتمع معارصيه صفات سلبيَّة ،ونظر إىل صاحبها نظرة استصغار ،فميله لإلكثار من الرشاب

مثالً أ َّدى به ألن يقتل صديقه املقرب  ،Callisthenesويبدو أن االسكندر مل يغفر له انتقاده
عىل تبنيه للعادات الرشق َّية منذ أن كان يف آسيا الصغرى[[[ .كام كان رسيع الغضب ،شديد
البطش ،مل يكن مرشوعه يف العوملة يف نظر كثي من اإلغريق مقبوالً بل كان رضباً من

املستحيل ،ومل يصادف هوى يف نفوس ضباطه ،ومن تج َّرأ عىل انتقاده لقي حتفه من دون
هوادة[[[ .ال بل إ َّن حملته عىل الرشق بر َّمتها مل يكن كثي من املقدونيني راضياً عنها لكن
أحدا ً مل يجرؤ عىل انتقادها[.[3

أما أريان فأنه يعرتف أن اإلسكندر املقدوين كان رسيع الغضب شديد البطش دون أن
يشعر بالذنب ،وعزى ذلك إىل أن اإلسكندر كان سليل آلهة[ ،[4ومن هذا الرأي يظهر أن أريان
كان ينظر إىل باإلسكندر عىل أنه شخص استثنايئ ،ويربر لإلسكندر أخطاءه أنها جاءت
نتيجة عوامل خارجية ،ويرى أنها أخطرها كان انفعاالته أثناء الغضب أثناء محاولة فرضه
العادات الفارسية ،ويرى أريان أن غضبه كان نتيجة عدم قبول رفاقه آلرائه ،ويرى أن محاولة
فرضه العادات الفارسية عىل املقدونيني ،وتأليه نفسه عىل عادة امللوك الفرس؛ بأنها محاولة
ذكية منه من أجل دمج عنارص اإلمرباطورية الجديدة واملساوة فيام بينها ،لقد عاش أريان يف
القرن األول من اإلمرباطورية الرومانية يف وقت بدأ فيه األباطرة الرومان بتأليه أنفسهم ،لذلك
حاول أريان أن ينسج بني هؤالء األباطرة الرومان واإلسكندر بالتوازي[.[5
من السهل علينا أن نفهم اختالف علامء التاريخ حول شخص َّية اإلسكندر وعدم ات ِّفاقهم
[[[- Tran, B., Op. Cit., 2016., p.4.

[ -[2نعيم فرح ،تاريخ حضات العامل القديم؛ سياسيَّاً ،اقتصاديَّاً ،اجتامعيَّاً ،ثقافيَّاً ،دمشق 1975م ،ص.315

[3]- Tran, B., Op. Cit., 2016., p.8.

[4]- Arrian, Anabasis Alexandri and Indica, book 7, chapter 28, 655.
[5]- Kromhout, A., & Helene van de Ven., Op. Cit., pp.17, 18.
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حول شخصه ،عندما نعلم أنَّها كانت متناقضة مبا فيه الكفاية لتولِّد هذا الجدل الواسع حوله:
وقد تجىل االختالف بني دعوته العامل َّية للمح َّبة والتآخي بني الشعوب التي اعتربها البعض
التوسع واحتالل أرايض الغي والعدوان ،وهتك
متهيدا ً النتشار الديانات السامويَّة ،وبني
ُّ
األعراض ،واغتصاب النساء ،واستعباد األطفال ،واإلرساف يف القتل بأساليب ملحمية،
وعدم قدرته عىل االرتواء من دماء األبرياء .بني صفات الفروسيَّة والنبل التي كان ي َّدعيها،

وبني ذبحه لرفاق الدرب والسالح وأقرب املقربني إليه عىل أصغر األخطاء .بني التسامح
واالنتقام .بني االعتدال والدبلوماسية من جهة ،والكرب والغرور واإلدمان عىل العنف
والخمور من جهة ثانية .بني دعوته للعوملة وتب ِّنيه للعادات الفارس َّية من جهة ،وبني بنائه

املدن اليونانيَّة يف قلب الرشق رغبة من يف عدم اختالط جنوده بالرشقيني من جهة ثانية.
رصفاته املتناقضة علامء التاريخ عرب األجيال يف حية كبية ،لذلك رأوا
ولقد تركت أعامله وت ُّ
أ َّن خي وسيلة للحكم عليه هي وزن أعامله الرشيفة يف كفَّة ،ورشوره يف الكفَّة املقابلة[[[.

هذه التناقضات دفعت باملؤ ِّرخ املعروف ويل كايب  Will Cuppyليعلن؛ ال عن عجزه
رصفات اإلسكندر فحسب ،بل رأى أيضاً أنَّه هو نفسه كان
عن تقديم تفسيات منطق َّية لت ُّ
موسا
رصفاته.
وتوصل ْ
َّ
َت األستاذة كلود ِّ
سيجد صعوب ًة يف تقديم مثل هذا التفسيات عن ت َّ

املتخصصة يف تاريخ العامل القديم إىل نتيجة مامثلة
 ،Claude Mosséاملؤ ِّرخة البارزة
ِّ
تقريباً بعد دراستها لسيته التي وضعتها حديثاً؛ مفادها أنَّه «سيبقى دامئاً غريباً ع َّنا» ونبَّهت
الكف عن التك ُّهن بال ُب ْعد
تحديدا ً إىل رضورة
السيكولوجي يف اإلسكندر[[[.
ِّ
ِّ
َّ
الجنسية
 .4عالقات اإلسكندر

ٍّ
وشك بني املؤ ِّرخني ،وما كان يع ِّزز تلك
كانت ميول اإلسكندر الجنس َّية موضع جدال
أي عشيقة ،وأ َّن جميع زيجاته ُعقدت ألغراض سياس َّية[ .[3وبالعودة
الشكوك أنَّه مل ميتلك َّ
يتبني لنا فعالً هذا األمر ،فقد تز َّوج من روكسانا  Roxaneزواجاً سياسيَّاً
إىل كتب التاريخ َّ
أثناء حملة صغديا  Sogdianaيف ربيع سنة 327ق.م .وبعد عودته من حملته عىل بالد
[[[- Tran, B., Op. Cit., 2016., p.7.

[[[- Thomas, C. G., Op. Cit., 2007., p.191.
[3]- Thornton, L, R., Op. Cit., 1988., p.33.
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الهند تزوج من ستاتريا  Stateiraابنة امللك الفاريس داريوس الثالث ،يف سوسا  Susaيف
ربيع سنة 324ق.م .ويف الواقع ،كان تع ُّدد الزوجات واإلكثار منه َّن عادة متَّبعة يف مقدونيا؛
حتى اإلسكندر نفسه كانت أمه أوملبياس الزوجة الرابعة لفيليب وتز َّوجها يف غمرة تحالفاته

السياس َّية .ومل يكن الزواج يف املجتمعات اليونان َّية يقوم عىل الحب ،أل َّن املرأة أدىن قيمة
من الرجل ،وال تستحق أن يحبها وفق املعتقدات اليونانيَّة القدمية ،وبالتايل فإ َّن زوجات
اإلسكندر وفق تلك العقل َّية السائدة يف ذلك العرص ه َّن أوضع من أن يأرسن قلبه ،ووجوده َّن
كان نوعاً من توطيد العالقات الدبلوماس َّية[[[ .ولكن ،رغم وجاهة هذا الشاهد إالَّ أننا بحاجة
إىل دراسة أعمق لفهم جذور هذه اإلشكال َّية:

كان اإلسكندر حليق الذقن ،وذلك األمر يع ُّد إشارة إىل املخ َّنثني ،إالَّ أ َّن رفاقه قد
ين
اقتدوا به ،واستم َّر ملوك اليونان والرومان يحلقون ذقونهم حتى عهد األمرباطور الروما ِّ
هادريان 138-117( Hadrianم) الذي أطلق ذقنه[[[ .فهل كان مخ َّنثاً ح َّقاً؟ من الجدير
جعت العالقات الجنسيَّة املثليَّة (اللُّواط) بني
بالذكر أ َّن بعض دويالت املدن اليونانيَّة ش َّ

النفيس بني عنارصها ،فالفرقة املق َّدسة
أفراد الوحدات العسكريَّة املقاتلة كنوع من الرابط
ِّ
رسبت إىل مقدونيا من خالل الرهائن الذين كانت
يف طيبة كانت تتَّبع هذه العادة ،ورمبا ت َّ
ترسلهم إىل طيبة (قبل أن يعتيل فيليب الثاين العرش كان رهينة يف طيبة بني سنتَي -367
364ق.م أي بني الـ  15و  18من عمره) ،حتى أ َّن املصادر التاريخيَّة تشي إىل أنَّه كان
متو ِّرطاً يف عدد من العالقات الجنس َّية املثل َّية ،وتشي إىل أن سبب مقتله كان ناجامً عن

تلك العالقات الشاذَّة ،بعدما اشتىك له الضابط بوسنياس ( Pausaniasوكان أحد املثليني
جنسيَّاً والذي ربطته عالقة حميمة به) من أنَّه تع َّرض لإلهانة واالغتصاب بقسوة ،فأعرض
عنه فيليب ورفض أن يأخذ له حقَّه ،فام كان منه إالَّ أن انتقم منه بقتله .يف املقابل ،تحاول
جد اإلسكندر ووالده أن تلقي بالالَّمئة عىل الفرس،
املراجع الكالسيك َّية التي اعتادت أن مت ِّ
وتص ِّور بوسنياس عىل أنَّه عميل مدسوس ،قتل فيليب بعدما دفع له الفرس وأمروه بذلك[.[3
[[[- Kitchen, M., Op. Cit., 2020., p.5.

[[[- Alterman, L., Alexander III and the men who made him great., Master of Philosophy, Faculty of Arts, University of
Glasgow, London 2000., p.6.
[3]- Kitchen, M., Op. Cit., 2020., p.7.

المقدوني 297
اإلسكندر
ّ

ين
من هنا يتَّضح أ َّن العالقات الجنسيَّة الشاذَّة كانت منترشة يف املجتمعني املقدو ِّ
الطبيعي
ين قبل أن يتس َّنم اإلسكندر العرش .ومبا أنَّه فرد من هذا املجتمع كان من
واليونا ِّ
ِّ
أن يقيم عددا ً من هذه العالقات املثل َّية ،حيث يتح َّدث عدد من املصادر التاريخ َّية عن أنَّه

كان عاشقاً ألحد أصدقائه املدعو هفایستیون والذي كان ينعته املؤ ِّرخ اإلغريقي أليانوس
تكتيكوس 150 -101( Aelianus Tacticusم) باملفردة اإلغريقيَّة «إيرومينوس» والتي

قصة تدعم شكوكنا جاء فيها أ َّن اإلسكندر عندما
تعني «املحبوب» .ويذكر لنا هذا املؤ ِّرخ َّ
زار طروادة ،ات َّجه إىل قرب آخيل وكلَّله بالزهور ،فيام اتَّجه هفايستيون إىل قرب فطرقل وكلَّله
وكل منهام
كذلك ،ما يعني أنَّه كان عشيقاً لإلسكندر ،متاماً كام كان فطرقل عشيقاً آلخيلٌّ ،
ت َّوج قرب نظيه.

رغم أ َّن أبناء بالد اليونان مل يكرتثوا كثيا ً لقضايا املثليني جنس َّياً ،وغضُّ وا النظر عنها
بصفتها شكالً من أشكال الدعارة الذكوريَّة الشائعة بينهم ،ومل تكن باألمر املح َّرم أو غي
الطبيعي يف تلك األيام ،إالَّ أنَّها كانت تع ُّد بنظرهم نقيصة أخالقيَّة ال ميكن املجاهرة بها ،وال
ِّ
َّ
شك يف أ َّن هذه العالقة الشاذَّة كانت بنظر معارصي اإلسكندر أمرا ً مرفوضاً لقائد بحجمه ،مل

يكرتث لألمر ،لكن ما أثار جنونه هو موت هفایستیون باملرض ،فأمر بقتل الطبيب املرشف
عىل عالجه ،ث َّم حلق رأسه حدادا ً عليه ،وأمر له بجنازة عظيمة ،حتى أنَّه فقد أعصابه من
كل من
ش َّدة الحزن فاستمر أربعني يوماً يف حالة هياج شديد ،يهاجم خاللها القرى ويقتل َّ

يالقيه يف طريقه .وقد تس َّبب هذا األمر يف تدهور صحته بوتية أكرب ،وأسهمت يف اختالل
يل عىل األرجح ،وهذا الجانب من شخص َّيته يُظهر كم هو شخص غي مسيطر
ات ِّزانه العق ِّ
عىل سلوكه[[[.
ِ
يكتف اإلسكندر بصديقه هفایستیون ،بل أقام عالقة مع الخص باجوس
يف الواقع ،مل
وأنظر[[[- Kromhout, A., & Helene van de Ven., Op. Cit., pp.26, 27. :
Green, P., Alexander of Macedon, 356–323 B.C.: A Historical Biography. Los Angeles, CA: University of California
وأنظرPress., 2013. :
Gabriel, A., The madness of Alexander the Great and the myth of a military genius. Barnsley, England: Pen & Sword
وأنظرMilitary., 2015. :
Fernandez. D., The Modern Image of Alexander the Great., A Dissertation submitted to the Graduate School-Newark
Rutgers, in partial fulfillment of the requirements for the degree of Masters of History., University of New Jersey., pp.3236.
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 ،Bagoasوحتى نكون منصفني مل يكن من العادات والتقاليد اليونانية أن يكون هناك خص
يف القرص ،فهم ليسوا مواطنني كاملني ،وال يحق لهم شغل الوظائف العامة ،وملا كانت
هذه العادة شائعة يف القصور الفارسية ،مل يجد اإلسكندر حرجا من إبقاء هذا الخص يف

رفقته ،واتخذ منه وسيلة إلشباع رغباته الجنسية ،ومل يستطع اإلسكندر أن يخفي شوقه له
وعالقته به أمام الجميع؛ فـ بلوتارخ يصف القبل الحميمية واملودة البالغة لهذا الخص
من قبل اإلسكندر ،ومل تؤدي هذه املعاملة إلزعاج أحد من جنود الحملة اليونانيني أو
املقدونيني ،حيث أنها كانت ضمن العادات والتقاليد اليونانية للدعارة الذكورية[[[ .مبعنى
إن جميع عالقات اإلسكندر الجنسية سواء السليمة منها أو الشاذة كانت متسقة مع العادات
والتقاليد واألفكار اليونانية املوروثة حول الجنس.
َّ
شخصية اإلسكندر
 .5تحليل

رصفاتهم يعدون أنفسهم بأن يُقلعوا عن تلك
إ َّن معظم الرجال الذين يندمون عىل ت ُّ
ربراته املنطق َّية،
رصفات ،وميكن أن يخفِّفوا شعورهم الذنب بإقناع أنفسهم أ َّن لجزء منها م ِّ
الت ُّ
الصواب ،لكن بإجامع مختلف علامء النفس أ َّن عالج الشعور بالذنب
وأ َّن فيها جانباً من َّ

السوي الذي
يكف املرء عنه .لك َّن هذا الكالم ينطبق عىل الشخص
هو اإلقرار به حتى َّ
ِّ
املختل عقليَّاً ،أو املصاب بجنون العظمة
ُّ
السوي أو
م َّر بتجارب سيِّئة ،أ َّما الشخص غي
ِّ
ين ،سيى أ َّن
واملدفوع بقيم واعتبارات غي واقع َّية ،كإميانه بأنَّه ابن إله ،كاإلسكندر املقدو ِّ

جميع األعامل غي الرشيفة التي يقوم بها؛ هي أعامل عادلة ،وبالتايل سيقع يف الذنب عينه
م َّرات وم َّرات من دون أن يعي أ َّن ما ارتكبه هو عمل غي الئق وال يتَّفق حتى مع أبسط مبادئ
اإلنسانيَّة.

أي حال ،مل تكن املعايي اإلنسان َّية تعني اإلسكندر كثيا ً ما دام مقتنعاً أنه ابن إله[[[.
عىل ِّ
لذلك مل يجد حرجاً يف تدمي طيبة ،وقتل آالف الرجال وسبي النساء من دون رحمة؛ بعدما
رفض طلبه باستسالم املدينة له .عموماً هي الحالة الوحيدة التي عرض فيها تج ُّنب سفك
الدماء ،رغم أنَّه سفكها بغزارة عندما تع َّرض لالستفزاز ،وك َّرر فعلته البشعة م َّرة أخرى يف
[[[- Kitchen, M., Op. Cit., 2020., p.5.

[[[- Kromhout, A., & Helene van de Ven., Op. Cit., p.17.
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صور ،وم َّرة ثالثة يف غزة ،لك َّنه مل يق ِّدم فيهام عروضاً لتج ُّنب إراقة الدماء بل أصبح أكرث رغبة
فيها ،وإالَّ ملاذا أباد جميع الجنود الفرس الذين استسلموا له يف أعقاب معركة جاوجميال؟

إغريقي من املرتزقة استسلموا
ولعل أحد أه ِّم األمثلة عىل عدم رحمته قتله  18ألف رجل
َّ
ٍّ
يبني أنَّه كان مج َّردا ً من
له ،وعرضوا عليه االلتحاق بق َّواته ،فرفض ثم أعدمهم جميعاً ،وهذا ِّ
الشعور بالذنب وال ميتلك ذ َّرة من الشفقة[[[.

يف الواقع ،ال ميكن لحجم السلطة والنجاحات العسكريَّة أن يخفيا الوحش َّية التي كانت
ين من قتل وتدمي ،وميكن أن نشبه
وراء تلك األعامل البشعة التي قام بها اإلسكندر املقدو ُّ
شخصيَّته يف بشخصيَّة أدولف هتلر  Adolf Hitlerزعيم أملانيا النازيَّة من حيث األسلوب

كل منهام الثقة لشعبه ومؤيِّديه ،ووعدهم بآمال
رصفات .ففي البداية أعطى ٌّ
واملزاج والت ُّ
جديدة نحو أ َّمة أعظم ،وأنعش اقتصاد بلدانه ،وتعاطى مع مفهوم السالم األممي بصورة
والتوسع عىل حساب الغي ،وارتكب أعامالً إجراميَّة ومامرسات
خاطئة ،وكان مهووساً بالق َّوة
ُّ
استبداديَّة تتناىف مع األخالق اإلنسانيَّة ،وش َّن الحروب ض َّد األمم األخرى ،وتسبَّب بال َّدمار
الشامل وقتل األبرياء ،ورسعان ما ظهرت نواياه الحقيق َّية[[[.

يئ لالضطرابات
يستخدم علامء النفس وأطباء الرعاية الصحيَّة الدليل
التشخيص واإلحصا َّ
َّ

حة العقل َّية لألفراد ،ويحتوي هذا التقييم عىل تصنيف وتشخيص أكرث من 150
لتقييم الص َّ
اضطراباً عقل َّياً ،ورغم أ َّن اللُّغة اليونان َّية القدمية ما كان عندها مثل هذا الدليل الدقيق ،فهو
مل مينع من البحث عن الجنون .ويُعترب أرسطو من أول علامء النفس يف تاريخ البرشيَّة
حة العقليَّة،
حاول أن يص ِّنف شخصيَّات البرش إىل أربع نفسيَّات ،كقاعدة أوليَّة لتقييم الص َّ

الرسيع الغضب ،الذي يؤمن بنظريَّة املؤامرة،
وما يه ُّمنا هنا ثالث نفس َّيات هي :اإلنسان َّ
الشديد البطش والقايس القلبُّ .
وكل هذه الصفات تعرب عن خلل عقيل[ ،[3وقد ظهرت يف
اإلسكندر ،يُضاف إليها أنَّه كان مولعاً باملخاطر ،وهذه إحدى صفات املصابني بأوهام
العظمة ،والذين ال يحسبون حساباً لعواقب األمور السيِّئة املرتتِّبة عىل اقتحام األهوال[.[4
[[[- Ibid., Kromhout, A., & Helene van de Ven, p.25.
[[[- Tran, B., Op. Cit., 2016., p.8.

[3]- Kromhout, A., & Helene van de Ven., Op. Cit., p.20.
[4]- Ibid., p.26.
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رصفاته وسلوكه عىل PCL-R؛ بدراسة  16نقطة،
إ َّن تحليل شخصيَّة اإلسكندر من خالل ت ُّ
يبني أنَّه كان مختالًّ عقل َّياً ،مش َّوش الذِّهن منذ طفولته بأساطي وخرافات غيب َّية ،ومنشغالً
ِّ
مام ينبغي ،أو رمبا إىل ح ِّد الجنون ،مدموجة بعدوان َّية ذات دور
بتقدير قيمة الذَّات أكرث َّ

أي هموم عاطف َّية ممزوجة بشعور
يل ،واندفاع وسيطرة سلوك َّية س ِّيئة ،من دون ِّ
ف َّعال وتفاع ٍّ
الذنب والندم عىل آالف الرجال والنساء واألطفال األبرياء الذين ارتكب بحقِّهم املجازر.

ويرى علامء النفس أ َّن شخص َّيته خضعت لتك ُّيف تط ُّوري يساعد الفرد عىل البقاء يف مجتمع
حش .بيد أ َّن تلك امليزات السلب َّية منحته بعض الفوائد ،فتفكيه كان منص َّباً عىل تحقيق
متو ِّ
شخص من دون أدىن اعتبارات لرحمة اآلخرين ،فخ َّوله ذلك اإلرساف يف
أسطوري
مجد
ٍّ
ٍّ

أي
القتل ،وش َّن العدوان بعد العدوان من دون الشعور بالذنب والندم ،وبالتايل مل يكن هناك ُّ
رادع ميكن أن يح َّد من ذلك االندفاع ،أو يكبح تلك الروح العدوان َّية؛ كتأنيب الضمي مثالً.
ين جعله يف نظر جنوده وض َّباط جيشه قائدا ً ملهامً ،فاندفعوا خلف تلك
وهذا السلوك العدوا ُّ
رصفات حكيم[[[.
الروح املفعمة بإيذاء اآلخرين ظ َّناً منهم أنَّها ت ُّ

[[[-Ibid., Kromhout, A., & Helene van de Ven., pp.28, 29, 30.
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بعد هذه الدراسة املط َّولة نخلص إىل أ َّن اإلسكندر من أكرث الشخص َّيات التاريخ َّية جدالً،
ليس ألنَّه رجل فوق العادة بل أل َّن مدارس وتيَّارات سياسيَّة وقادة عسكريني أرادوا له أن
يكون عظيامً فيستغلوا تلك األوهام ملآربهم العنرصيَّة وأغراضهم العسكريَّة ،فكيف أن يقوم
باحتالل الرشق بحملة عسكريَّة واحدة متَّصلة ،حتى يجد له يف األجيال الغرب َّية الالَّحقة من
يبيك ذكريات بطوالته ،ومن يسعى لتكرار تجربته م َّرة أخرى ،وإالَّ ما كان بومبي قد وصفه

بالعظيم ،وملا كان تراجان  Trajanأثناء حملته العسكريَّة عىل أرايض الدولة الفرثيَّة سنة
وتحرس عىل سنوات شبابه عندما رأى سفينة متخر
يب
116م وقف عىل شاطئ الخليج العر ِّ
َّ
طريقها إىل الهند ،ومت َّنى لو أنَّه يف ريعان الشباب لفعل ما فعله اإلسكندر وتابع هذا الطريق.
إ َّن إيجاد القدوة واملثل األعىل هو سياسة تربويَّة إغريقيَّة مل يخرج عنها الغرب منذ
تستحق أن تكون مثالً أعىل أم ال؛ فإننا
أيام هوميوس ،وسواء كانت هذه القدوة حقيق َّي ًة
ُّ
سنجد من سيعمل عىل تلميع صورتها ،وإخفاء جرامئها ،ورفعها إىل مصاف األبطال ،إن
ورمبا هذه سياسة غربيَّة متجذِّرة مدفوعة اعتباراتها العنرصيَّة،
مل يكن إىل مصاف اآللهةَّ ،
لكن ما يح ُّز يف أنفسنا أ َّن عددا ً من أكادمييَّاتنا العلميَّة تص ِّور اإلسكندر «بالفاتح العظيم»

وهو مصطلح يثي امتعايض ،فكيف يصبح من د َّمر أمرباطوريَّة من أعرق األمرباطوريَّات يف
التاريخ؛ فاتحاً عظيامً؟ فاألمرباطورية الفارس َّية سواء ات َّفقنا أم اختلفنا مع سياساتها اإلداريَّة
وحجم الفساد الذي استرشى يف جسدها ،تبقى واحدة من سلسلة األمرباطوريَّات العظيمة
املتحض .وإن ك َّنا غي راضني عن سقوط بابل بيدها يف سنة  539ق.م
التي حكمت رشقنا
ِّ
ين
إالَّ أنَّنا نرفض رفضاً قاطعاً سقوط صور وغزة بتلك الوحش َّية الدمويَّة بيد اإلسكندر املقدو ِّ

سنة 332ق.م.

ربراتها ،لك َّن
إ َّن رفع قائد
ٍّ
عسكري إىل مصاف اآللهة هو سياسة يونان َّية لها جذورها وم ِّ
رفع رجل مريض نفس َّياً إىل مصاف اآللهة هو أمر مرفوض ،فكيف من نظر إليه الفالسفة
ولعل ما استوقفني أكرث أ َّن
َّ
وضبَّاط جيشه ومعارصوه بعني االحتقار مييس فاتحاً عظيامً.
حرباً طويلة تستم ُّر عرش سنوات من دون خطَّة عسكريَّة أو هدف واضح؛ فهذا ال ين ُّم إالَّ عن
وكل مفاهيم املنطق السليم ،وتساءلت م َّرات
قائد مصاب بجنون العظمة مفصول عن واقعه ِّ
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وم َّرات :أمل يفكِّر بهؤالء الجنود الذين كانوا يتبعون مغامراته؟ أمل يفكِّر بآالمهم واشتياقهم
ألرسهم وأطفالهم؟
بحق اإلنسانيَّة من استعباد لألطفال ،وهتك
إ َّن عمليَّات التدمي واإلبادة والجرائم الشنعاء ِّ
يعرب إالَّ عن رجل مريض نفسيَّاً يسعى وراء قيم هومريَّة
لألعراض ،وقتل للرجال اآلمنني؛ ال ِّ
ولصاً
ال وجود لها .لذا مل يكن اإلسكندر فاتحاً عظيامً بل محتالًّ مجرماً وقاتالً ومغتصباً َّ
ووحشاً ال يعرف الرحمة والشفقة ،لكن النتيجة الحتم َّية له ولغيه من هؤالء الغزاة هو أ َّن هذا
الرشق العظيم قد ابتلعه وابتلع جنوده مثلام ابتلع كثيا ً من املعتدين ،وعىل أريض هذه مل
يع َّمر الغاصبون.
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تع ُّد األرسة اإلغريق ّية القدمية ومراحل تفكّكها وصوالً إىل القرن الخامس ق.م من أكرث
املواضيع مناقش ًة بني الباحثني ،وعىل الرغم من ذلك ،فقد بقي التوصيف الذي وضع
الغرب وتب ّناه الرشق لشكل األرسة اإلغريق ّية القدمية وطبيعتها ،ال بل حتى مراحل تفكّكها

وخاصة التوصيف الذي وضعه فوستيل دي كوالنج ،والذي
غي مقنع لكثي من الباحثني،
ّ
يعد األكرث شيو ًعا؛ ولذلك نهدف من هذا البحث إىل إعادة تقويم النتائج العلم ّية التي ت ّم
التوصل إليها يف هذا الشأن ،ومحاولة تصويبها ،سع ًيا لوضع توصيف واضح لشكل األرسة
ّ
وصوال إىل القرن الخامس ق.م.
ً
اإلغريق ّية القدمية وطبيعتها ومراحل تفكّكها



 º · Â
¿   æº
Î :

اإلغريقي يف عصوره الباكرة كان مؤلّفًا من
يرى فوستيل دي كوالنج أ ّن املجتمع
ّ
رسيّة ]الديانة املنزل ّية[ ،التي
مجموعة من األرس املنعزلة عن بعضها ،نتيج ًة للديانة الفرديّة ال ّ
كل أرسة من تلك األرس تعيش حقيقة األصل والنواة مبعزل عن غيها ،وبالتايل قام
جعلت ّ
كوالنج بتوصيف األرسة اإلغريقيّة القدمية كرابطة ]دينيّة أكرث منها رابطة طبيعيّة[[ ،[2وهذا ما
يبدو جليًّا من خالل اآليت:


· Â
Î Ó .١

يرى كوالنج أن تكوين األرسة اإلغريق ّية القدمية كان يقوم عىل أساس الرابطة الدين ّية،
رسيّة وتعاليمها ]الديانة املنزل ّية[ ،التي كانت
ويقصد بتلك الرابطة معتقدات الديانة الفرديّة ال ّ
[ -[1أستاذ يف جامعة دمشق ،قسم اآلثار،كلية اآلداب والعلوم اإلنسانيّة.
[ -[2دي كوالنج ،فوستيل :املدينة العتيقة ،ترجمة عباس بيوم ،مكتبة النهضة املرصيّة ،القاهرة1950 ،م ،ص.52
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كل أرسة من تلك األرس
كل أرسة من األرسة اإلغريقيّة القدمية ،والتي جعلت ّ
تجمع أعضاء ّ
تتمتّع باستقالل تا ّم ،وتعيش حقيقة األصل والنواة مبعزل عن غيها؛ إذ كانت الديانة املنزليّة
ّ
كل أرسة عن جميع األرس األخرى سواء أكان يف الحياة
]تعزل ّ
املتمثّلة باملوقد واألسالف:
أم يف املامت  ...كان للمنازل نوع من السرت العازل[[ ،[1ويتابع كوالنج القول إ ّن هذه الديانة
جعلت من املساحة الجغراف ّية التي يشغلها املنزل مساحة معزولة] :ال يجوز ملسكنني أن
مستحيال؛ إذ ال ميكن أن يكون نفس الجذر مشرتكًا
ً
يتامسا ،فالحائط املشرتك يعترب شيئًا
ّ
[[2
لكل أرسة إلهها وعبادتها وكاهنها وحاكمها ،ومل يكن
بني منزلني[  ،ويقول أيضً ا إنّه كان ّ
الحق يف تنظيم عبادتها وعقيدتها ،ومل يكن هناك
ألي سلطة خارجة عن نطاق األرسة
ّ
ّ
املفرس
بأي رئاسة أخرى فوق رئاسته ،فهو
كاهن غي األب ،وباعتباره كاه ًنا مل يكن يعرتف ّ
ّ
الوحيد لديانة أرسته ،وله وحده سلطة تعليمها ،ولكن ألبنائه فقط؛ إذ كانت األرسار والشعائر
وعبارات الدعاء واألناشيد مياث ًا وملكًا مق ّد ًسا لألرسة ،مل تكن ترشك أح ًدا فيه ،وكان مح ّر ًما
ألي شخص من خارج نطاق األرسة الدين ّية ،حيث
عليها الكشف عن هذا املياث
الديني ّ
ّ
كانت تنتقل لقرابة الدم من الذكور إىل الذكور ،وميكننا أن نلحظ حالة التقوقع التي عاشتها
لكل
كل أرسة إغريق ّية بحسب كوالنج من خالل بعض تفاصيل الديانة املنزل ّية ،إذ قال] :كان ّ
ّ
أرسة موقدها وأسالفها ،وال ميكن لسواها أن يعبد هذه اآللهة ،وهي أيضً ا ال تحمي سواها
خاص بكل أرسة
فقد كانت ملكًا لها[[ ،[3كام أكّد توكوديدس ذلك حني قال بوجود مذبح
ّ
رب األرسة أن يعتني بالنار لتبقى متّقدة وطاهرة
إغريق ّية قدمية[ ،[4وكان لزا ًما مق ّد ًسا عىل ّ
بشكلٍ دائم ،ألنّهم كانوا يرونها كإله قوي يحمي املنزل واألرسة؛ لذلك كانوا يعبدونها
حة والرثوة والسعادة ،وكانت تقتيض
ويؤ ّدون لها شعائر مق ّدسة ،ليك تحميهم ومتنحهم الص ّ
كل أرسة يف عبادة موتاها الذين ينتسبون إليها بالدم ،وهي التي
تختص ّ
التقاليد الدين ّية بأن
ّ
كل
كل فرتة ،وكان يتوجب عىل ّ
الجنائزي الذي يتج ّدد يف ّ
تقوم بالجنازة ،وبتقديم الطعام
ّ
الخاصة بها؛ إذ مل يكن
كل غريب عن مامرسة هذه الطقوس الدين ّية
أرسة أن تقص بعنف ّ
ّ
أي غريب كان يقلق
امليت يقبل القربان إال من ذويه وأرسته التي تنحدر من ذ ّريّته ،وحضور ّ
[ -[1دي كوالنج ،فوستيل :املدينة العتيقة ،ترجمة :عباس بيوم ،مكتبة النهضة املرصيّة ،القاهرة1950 ،م ،ص.84-83
[ -[2املرجع السابق ،ص.81

[ -[3املرجع السابق ،ص.79

ّ
الثقايف2003 ،م.215 ،
[ -[4توكوديدس :تاريخ الحرب البلوبونيزية ،ترجمة :دينا املالح وعمرو املالح ،أبو ظبي ،املجمع
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راحة األرواح؛ ولذلك كان يتوجب عىل االبن أن يريق السوائل ،وأن يق ّدم القرابني لروح
والده وأرواح جميع أجداده ،وكان التقصي يف ذلك يع ُّد أخطر ما ميكن ارتكابه باعتباره
يقيض عىل سعادة املوىت .وكان لكل أرسة قربها ،يجمع أفرادها من األموات التي تربطهم
حرصا عىل
الخاصة،
م ًعا رابطة الدم ،وهو يقع دامئًا بالقرب من منزل األرسة يف أمالكها
ً
ّ
رسيّة وتنحرص يف نطاق املنزل ،وكانت تجري
خصوصيّة املعتقدات؛ إذ كانت تلك الديانة ّ
جميع االحتفاالت الدينيّة يف وسط األرسة دون سواها ،ومل يكن املوقد يوضع خارج املنزل
الخارجي ،ليك ال يستطيع الغريب مشاهدته ،إذًا يرى
إطالقًا ،وال عىل مقربة من الباب
ّ
كوالنج أن هذه الديانة املنزليّة جعلت من األرسة هيئة متامسكة يف الحياة الدينيّة والدنيويّة،
وجعلتها صلبة ومتينة يف بنيتها ،متش ّددة ومتز ّمتة يف عاداتها وتقاليدها ،وبالتايل استنتج
كوالنج أ ّن األرسة اإلغريقيّة القدمية كانت] :رابطة دينيّة أكرث منها رابطة طبيعيّة[[ ،[1ومل يكن
أي صلة بني أبناء أختني
املولد هو الذي يجمع أعضاءها بل الديانة املنزليّة؛ إذ مل يكن هناك ّ
أو أبناء أخت وأخ؛ إذ مل يكونوا ينتمون إىل نفس الديانة املنزليّة.


  
¾  .٢

إذا تأ ّملنا التوصيف السابق الذكر لألرسة اإلغريق ّية القدمية ،نلحظ أن ّكوالنج قام مبعالجة
رسيّة ]الديانة
ديني ،وفقًا لتص ّوره عن الديانة الفرديّة ال ّ
كيان األرسة اإلغريق ّية القدمية من منظور ّ
الخاصة باألرسة اإلغريق ّية القدمية من املنظور
املنزل ّية[ ،وبالتايل فقد قام مبعالجة بق ّية الجوانب
ّ
نفسه؛ إذ رأى أ ّن الديانة املنزل ّية كانت قد لعبت دو ًرا جوهريًّا يف تكريس السلطة األبويّة يف
ألي سلطة خارجة
األرسة اإلغريق ّية القدمية ،وتص ّور أنّه مبوجب تعاليم هذه الديانة مل يكن ّ
الحق يف تنظيم عبادتها وعقيدتها ،وبالتايل كان األب هو الكاهن الوحيد
عن نطاق األرسة
ّ
املفرس الوحيد
بأي رئاسة أخرى فوق رئاسته ،فهو
ألرسته ،وباعتباره كاه ًنا مل يكن يُعرتف ّ
ّ
لديانة أرسته ،وله وحده سلطة تعليمها ،ولكن ألبنائه فقط؛ إذ كانت األرسار والشعائر وعبارات
الدعاء واألناشيد مياث ًا وملكًا مق ّد ًسا لألرسة ،مل تكن ترشك أح ًدا فيه ،وكانت تنتقل بشكل
حرصي لقرابة الدم من الذكور إىل الذكور ،وكان يقع عىل عاتقه اإلرشاف عىل كافة شؤون
ّ
األرسة الدين ّية والدنيويّة ،فعىل سبيل املثال كان لزا ًما مق ّد ًسا عليه أن يعتني بالنار لتبقى متّقدة
وطاهرة بشكلٍ دائم ،وكان لزا ًما مق ّد ًسا عليه أن يق ّدم القرابني ويريق السوائل عىل قبور اآلباء
[ -[1دي كوالنج ،فوستيل :املرجع السابق1950 ،م ،ص.52
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واألجداد ،وذلك ألن امليت مل يكن يقبل القربان إال من ذويه وأرسته التي تنحدر من ذريّته،
وكان التقصي يف ذلك يع ُّد أخطر ما ميكن ارتكابه باعتباره يقيض عىل سعادة املوىت .وتتضح
السلطة األبويّة أيضً ا من خالل تصورهم للملكيّة املنبثق أيضً ا من تعاليم الديانة املنزليّة ،إذ
كان كل ما متلكه األرسة موضوع تحت ترصف األب ،وكان له كامل الح ّريّة يف الترصف به،
وكانت تلك امللكية تو ّرث لالبن األكرب ألنه كان يرث أيضً ا السلطة الدينيّة بعد وفاة والده،
وبالتايل كان يقوم بدور األب بكل تفاصيله .وتربز أيضً ا السلطة األبويّة يف األرسة اإلغريقيّة
القدمية من خالل الدور الهاميش لألمومة يف تلك األرس ،الذي ح ّدده كوالنج ورسم أبعاده
أيضً ا وفقًا لتص ّوره عن الديانة املنزليّة ،إذ رأى أنّه إذا كان يحق لألم املشاركة يف ظاهر العبادة
املنزليّة ،فإنّه مل يكن يحق لها االطّالع عىل أرسارها ،ولكون تلك الديانة كانت تقوم باملطلق
عىل األرسار فإن دور املرأة يف حياة األرسة اإلغريقيّة القدمية كان دنيويًّا وليس دينيًّا ،وبالتايل
فإن الروابط األرسيّة الحقيقيّة كانت من جهة األب ،إذ مل يكن هناك أيّة صلة بني أبناء أختني
أو أبناء أخت وأخ ألنهم مل يكونوا ينتمون إىل نفس الديانة املنزلية.

  ¦ .٣
Ó

يتح ّدد مفهوم امللك ّية عند األرسة اإلغريق ّية القدمية بالنسبة لفوستيل دي كوالنج باالعتامد
رسيّة ،فلطاملا كان يتص ّور أ ّن لكل ّمنزل إله وموقد يحكم عىل
عىل تص ّوره للديانة املنزل ّية ال ّ
حق التملّك ،وأطّرته ضمن حدود املنزل،
جميع األرسة ،فالديانة املنزل ّية هي التي أقامت ّ
وأعطته طاب ًعا دين ًّيا ،وهذا ما أوضحه كوالنج بقوله] :أنّه مل يكن يف استطاعة األرسة أن تتنازل
كثيا
عن ملكها إال إذا تنازلت عن دينها[[ ،[1وبالتايل يرى كوالنج أنّه مثلام ك ّونت تلك الديانة ً
من مبادئ السلوك ،فإنّها ذاتها] :التي ك ّونت امللك ّية عندهم[[ ،[2وشكل تلك امللك ّية محدود
ضمن إطار املنزل.


Îº ½Ê çä .١

دنيوي ،أ ّما
ديني والثاين
ّ
ينقسم املياث يف األرسة اإلغريق ّية القدمية إىل قسمني :األ ّول ّ
الديني ،فقد ع َّد كوالنج -بحسب تص ّوره للديانة املنزل ّية -األرسار والشعائر
بالنسبة للمياث
ّ
وعبارات الدعاء واألناشيد مياث ًا وملكًا مق ّد ًسا لألرسة ،مل تكن ترشك أح ًدا فيه ،وكان مح ّر ًما

[ -[1دي كوالنج ،فوستيل :املرجع السابق1950 ،م ،ص.89

[ -[2املرجع السابق :ص.86
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ألي شخص من خارج نطاق األرسة الدينيّة ،وبالتايل
عليها الكشف عن هذا املياث
الديني ّ
ّ
فإ ّن هذا املياث ينتقل عن طريق األب بحكم سلطته األبويّة -التي أرشنا إليها سابقًا -إىل
األبناء ،وبالتحديد من الذكور إىل الذكور وفقًا لرابطة الدم ،أي ألعضاء األرسة الطبيعيّة فقط،
رسيّة ومعتقداتها ،وبالتايل فإ ّن
التي تجمعهم الرابطة الدينيّة املتمثلة بتعاليم الديانة املنزليّة ال ّ
الديني يو ّرث بباطنه وظاهره للذكور ،ويو ّرث بظاهره فقط لإلناث .وفيام يتعلّق
هذا املياث
ّ
بحق الباكورة ]االبن األكرب[ ،فقد أورد فوستيل دي كوالنج يف كتابه املدينة العتيقة املقولة
ّ
[[1
اآلتية] :أ ّن االبن األكرب ُولد للقيام بالواجب نحو األسالف ،و ُولد اآلخرون من
الحب[ ،
ّ
وبالتايل فهو يرى أ ّن االبن األكرب هو الوارث للعبادة والوارث الوحيد للرثوة ،ومبعنى آخر
هو الوارث الوحيد للسلطة األبويّة يف اإلرشاف عىل العبادة وتعليمها للذكور وتوريثها لالبن
األكرب الذي يليه ،وهو الوارث الوحيد للرثوة ومو ّرثها .وإذا انتقلنا للحديث عن القسم الثاين
الدنيوي املتمثّل بالرثوة ،فإ ّن االبن األكرب هو الوارث الوحيد
من املياث ،أي أي القسم
ّ
بكل تفاصيلها ،وبالتايل فإ ّن األخوة يقعون تحت سلطته،
لها بحكم وراثته للسلطة األبويّة ّ
حق باملياث؛ أل ّن الرابطة
أي ّ
كام كانوا يعيشون تحت سلطة والدهم ،أ ّما النساء فليس له ّن ّ
األرسيّة كانت دينيّة أكرث منها طبيعيّة ،وبالتايل فإ ّن املرأة كانت خارج الحسبان ،فإذا فُقد
رب األرسة ابنه وابنته ومل يرتك وراءه غي األحفاد ،فإ ّن الذي يرث هو ابن ابنه وليس ابن ابنته،
وعند انعدام الذ ّريّة كان يرث أخوه ال أخته...



¦ .٢

ديني ،أي وفقًا
تص ّور كوالنج مفهوم االستمراريّة لألرسة اإلغريق ّية القدمية ،من منظور ّ
رسيّة ،حيث أقرن مفهوم الزواج بالدين ،وقولب طقوسه وفقًا
لتص ّوره عن الديانة املنزل ّية ال ّ
ملفاهيم الديانة املنزل ّية ،فبام أ ّن املنزل كان محور الفكر والوجود ،فقد كان يت ّم الزواج يف
يل[ ،[2وبالتايل ُع ّد الزواج عمالً دين ًّيا حرص أعضاء األرسة عىل
املنزل ،وبرعاية اإلله املنز ّ
ورب األرسة أيضً ا ،وبالتايل هذا ما أ ّمن لهم
يل،
ّ
االلتزام بطقوسه تحقيقًا لرىض اإلله املنز ّ
االجتامعي،
والدنيوي
الديني
الروحي ملوضوع الزواج ،وأ ّمن استمرار الحياة بشقّيها
املنحى
ّ
ّ
ّ
ّ
ويقول فوستيل دي كوالنج يف ذلك] :كان أثر الزواج يف نظر الديانة والقوانني هو ربط كائنني
[ -[1دي كوالنج ،فوستيل :املرجع السابق1950 ،م ،ص.108

[ -[2املصدر نفسه1950 ،م ،ص.55
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يف الديانة املنزليّة نفسها ليك يولد منهام ثالث جدير باستمرار هذه العبادة عىل يديه[[،[1
األسايس ،أال وهو تأمني استمرار األرسة
وبذلك يرى كوالنج أ ّن الزواج نجح يف تحقيق هدفه
ّ
املق ّدسة.
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بكل تفاصيله
مبني ّ
إذا تأ ّملنا التوصيف السابق الذكر لألرسة اإلغريق ّية القدمية ،نلحظ أنّه ّ
لكل أرسة إغريق ّية
عىل التص ّور الذي بناه كوالنج للديانة املنزل ّية؛ إذ تص ّور أنّه كان يوجد ّ
الخاصة بها ،أي أنّها كانت تعيش حالة استقالل دين ّية ،وبالتايل فإ ّن
رسيّة
ّ
ديانتها املنزل ّية ال ّ
لكل أرسة من تلك األرس إلهها وعبادتها
كل أرسة تختلف عن ديانة غيها؛ إذ كان ّ
ديانة ّ
يخص شؤونها الدين ّية
أي سلطة خارجة عن سلطتها فيام
ّ
وكاهنها وحاكمها ،ومل يكن هناك ّ
بأي رئاسة أخرى
رب األرسة هو الكاهن الوحيد ألرسته ،ومل يكن يعرتف ّ
والدنيويّة ،وكان ّ
املفرس الوحيد لديانة أرسته ،وله وحده سلطة تعليمها ،ولكن ألبنائه فقط،
فوق رئاسته ،فهو
ّ
كل أرسة من تلك األرس تتمتّع باستقالل تا ّم،
وبالتايل يرى كوالنج أ ّن تلك الديانة جعلت ّ
وتعيش حقيقة األصل والنواة مبعزل عن غيها.
رسيّة عند اإلغريق نلحظ وجود ثالث أديان معارصة للديانة
وإذا تأ ّملنا تاريخ األديان ال ّ
[[4
املنزل ّية سابقة الذكر ،وهي :الديانة األليوس ّية[ ،[2والديانة الديونيس ّية[ ،[3والديانة األورف ّية
املتأث ّرة بالديانة الديونيس ّية؛ إذ يؤ ّرخ ظهور الديانتني األليوس ّية والديونيس ّية عىل األلف الثاين
ق.م ،يف حني يؤ ّرخ ظهور الديانة األورف ّية عىل بداية األلف األول ق.م وهي متأث ّرة بالديانة
الديونيس ّية ،وقد انترشت تلك األديان يف أرجاء واسعة من بالد اليونان ،واستم ّرت حتى القرن
ورمبا أكرث من ذلك ،وإذا تأ ّملنا توصيف فوستيل دي كوالنج للحالة الدين ّية التي
الرابع ق.م ّ
[ -[1دي كوالنج ،فوستيل :املرجع السابق ،ص.65

[ -[2أنظر :توينبي ،أرنولد :تاريخ البرشيّة ،ترجمة نقوال زيادة ،األهلية للنرش والتوزيع ،بيوت ،الجزء األول ،الطبعة الثالثة،
1985م ،ص .37أنظر أيضً اDAVID AUNE: The Eleusinnian Mysteries, Religion and Ethics Institute, 1976.:

[ -[3أنظر :الشيخ ،حسني :ديانات األرسار والعبادات الغامضة يف التاريخ ،دار العلوم العربية ،بيوت ،الطبعة األوىل1996 ،م،
ص .71-70راجع أيضً اSANDYS JOHN PINDAR: The Odes of Pindar including the Principal Fragments.:
Cambridge, MA: Harvard University Press, London, William Heinemann Ltd, 1937.

[ -[4أنظر :عجيبة ،أحمد عيل :دراسات يف األديان الوثن ّية القدمية ،دار األفاق العرب ّية ،القاهرة ،الطبعة األوىل2004 ،م،
ص .169أنظر أيضً اHENRICHS A.: “‘Hieroi Logoi’ ” and ‘Hierai Bibloi’: The )Un( Written Margins of the :
Sacred in Ancient Greece,” Harvard Studies in Classical Philology 101, 2003, P. 213-216.
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رسيّة
كانت سائدة يف بالد اليونان يف العصور الباكرة ،وتأ ّملنا أيضً ا وجود تلك الديانات ال ّ
الثالث ]األليوسيّة ،والديونيسيّة ،واألورفيّة[ املعارصة للديانة املنزليّة ،يتبادر إىل أذهاننا
رسيّة:
السؤالني اآلتيني :هل كان لدى اإلغريق يف عصورهم الباكرة نوعني من الديانات ال ّ
رسيّة الثالث -سابقة الذكر -واسعة
إحداهام ممثّلة بالديانة املنزليّة واألخرى ممثّلة بالديانات ال ّ
رسيّة العا ّمة ،وكانت متُ ارس
االنتشار؟ أم أنّه مل يكن يوجد إال النوع الثاين من الديانات ال ّ
رسيّة عىل شكل حلقات منزليّة ضيّقة ضمن إطار األرسة الواحدة ،وبالتايل
بحكم طبيعتها ال ّ
أخطأ الغرب يف فهم طبيعتها وقاموا بتوصيفها كديانات فرديّة منزليّة مستقلّة؟

رسيّة فإ ّن ذلك يثي
بالنسبة للسؤال األ ّول ،فإذا قبلنا بوجود كال النوعني من الديانات ال ّ
اإلغريقي يف العصور اإلغريق ّية الباكرة أن
يا من التناقضات ،وأبرزها :كيف ميكن للمواطن
كث ً
ّ
وخاص ومتثّله الديانة
الديني؟ األ ّول ض ّيق ومحدود
ينسجم مع نطني متعارضني من التفكي
ّ
ّ
املنزل ّية ،والثاين عميق وواسع األفق وعا ّم ومتثّله الديانات األليوس ّية والديونيس ّية واألورف ّية،
رسيّة الثالث يدرك ج ّي ًدا
ويف ذلك نقول إ ّن من يقرأ ج ّي ًدا تعاليم ومعتقدات تلك الديانات ال ّ
حجم التناقض الذي نعنيه .وكيف ميكن لبالد اليونان أن تكون يف األلف الثاين قبل امليالد
الديني العميق ،يف حني أ ّن
منفتحة حضاريًّا عىل الحضارات الرشق ّية ذائعة الصيت بفكرها
ّ
يل مقترص عىل ديانة منزل ّية ض ّيقة األفق وال تتّسع إال ألفراد األرسة نفسها؟
واقعها
الديني الداخ ّ
ّ
الديني العام منذ عصور ما
وكيف ميكن لبالد اليونان القا ّريّة أن تكون قد تعايشت مع الفكر
ّ
قبل التاريخ -وهذا ما يبدو جل ًّيا من خالل ثقافتي سيسكلو[ [1ودمييني[ [2العائدتني للعرص
ديني
الحجري الحديث[ -[3بينام نجدها يف األلف الثاين قبل امليالد تعيش حالة تقوقع
ّ
ّ
يل متمثّل بالديانة املنزل ّية؟ وهل ميكن لحالة التقوقع العائل ّية التي فرضتها الديانة املنزل ّية
عائ ّ
يف الذي بلغته بالد اليونان القاريّة خالل األلف الثاين
أن تكون منسجمة مع املستوى الثقا ّ
قبل امليالد؟ ومبعنى آخر هل تستطيع تلك األرس املتقوقعة عىل نفسها ضمن إطار املنزل
[ -[1أنظرOTTE M.: La Protohistoire, Avec Mireille David-Elbiali, Christiane Éluère, Jean-Pierre Mohen et:
Pierre Noiret, Bruxelles, De Boeck, 2008.

[ -[2أنظرRUNNELS C., MURRAY P. M.: Greece Before History: An Archaeological Companion and :
Guide. Stanford University Press, 2001.

[3]- DOUMAS C.: Le monde égéen au néolithique, In: CORIENNE JULIEN avec la collaboration de Khadija Touré
2000. History of Humanity – Vol I: Prehistory and the Beginning of Civilization, l’Organisation des Nations Unies pour
l’éducation, la science et la culture )UNESCO(, Paris et Routledge, Londres, 2000, p. 1213 -1236.
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يف الذي بلغته بالد اليونان القاريّة خالل األلف الثاين قبل
الواحد أن تنتج هذا املستوى الثقا ّ
امليالد[[1؟
بنا ًء عىل ما سبق نعتقد أ ّن الحالة الدين ّية الصحيحة يف العصور اإلغريق ّية الباكرة تكمن يف
السؤال الثاين ،أي أ ّن كوالنج مل يُ ِ
ب يف تص ّوره لطبيعة الديانة املنزل ّية؛ إذ مل يكن هناك
ص ْ
رسيّة عا ّمة كانت متارس بحكم
خاصة ّ
رسيّة
ّ
بكل أرسة ،بل كان هناك ديانات ّ
ديانة منزل ّية ّ
رسيّة عىل شكل حلقات منزل ّية ض ّيقة ضمن إطار األرسة الواحدة ،مع احتامل ّية
طبيعتها ال ّ
صح ما نفرتضه
وجود بعض االختالفات البسيطة يف طقوس العبادة الظاهريّة ،وبالتايل فإن ّ
للحالة الدين ّية يف بالد اإلغريق خالل األلف الثاين ق.م ،فإ ّن التوصيف الذي وضعه فوستيل
دي كوالنج لألرسة اإلغريق ّية القدمية غي صحيح؟ وانطالقًا من ذلك يتوجب علينا اآلن إعادة
تصويب ذلك التوصيف.
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انطلق فوستيل دي كوالنج يف توصيفه لألرسة اإلغريق ّية القدمية من وجهة نظر دين ّية مبن ّية
اإلغريقي يف عصوره الباكرة
عىل التص ّور الذي بناه عن الديانة املنزل ّية ،فهو يرى أ ّن املجتمع
ّ
الخاصة بها ،أي أنّها كانت
رسيّة
كان مؤلّفًا من مجموعة من األرسّ ،
ّ
لكل منها ديانتها املنزل ّية ال ّ
كل أرسة تختلف عن ديانة غيها ،وهذا ما جعل
تعيش حالة استقالل دين ّية ،وبالتايل فإ ّن ديانة ّ
كل أرسة من تلك األرس تعيش حقيقة األصل والنواة مبعزل عن غيها .ولكن مبوجب
من ّ
التوصيف الجديد الذي قمنا بوضعه للحالة الدين ّية التي كانت سائدة يف بالد اإلغريق خالل
جب علينا تصويبه هو هذا التص ّور الذي وضعه كوالنج
األلف الثاين ق.م ،فإن أ ّول ما يتو ّ
خاصة بكل أرسة ،بل
رسيّة
ّ
لطبيعة الديانة املنزل ّية ،فبالنسبة لنا مل يكن هناك ديانة منزل ّية ّ
رسيّة عىل شكل حلقات منزل ّية
رسيّة عا ّمة كانت متارس بحكم طبيعتها ال ّ
كان هناك ديانات ّ
ض ّيقة ضمن إطار األرسة الواحدة ،مع احتامل ّية وجود بعض االختالفات البسيطة يف طقوس
العبادة الظاهريّة .وانطالقًا من تلك الفكرة فإن تكوين األرسة اإلغريق ّية مل يكن يقوم عىل
–[[[- SAKELLARIOU M. and DOUMAS C.: THE AEGEAN WORLD: THE MIDDLE AND LATE BRONZE AGE )2100
1100 BC( . In: A. H. Dani, J.-P. Mohen, J. L. Lorenzo, V. M. Masson, T. Obenga, M. B. Sakellariou, B. K. Thapar Zhang
Changshou, S. J. De Laet. History of Humanity − Vol. 2: From the Third Millennium to the Seventh Century B. C.,
l’Organisation des Nations Unies pour l’éducation, la science et la culture )UNESCO(, Paris, et Routledge, Londres, 1996,
P. 405- 422.
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أساس الرابطة الدينيّة التي جعلت من كل أرسة تتمتّع باستقالل تام ،وتعيش حقيقة األصل
والنواة مبعزل عن غيها ،بل كان يقوم عىل أساس الرابطة الطبيعيّة أي رابطة الدم؛ أل ّن الرابطة
جب
رسيّة العا ّمة ،ولذلك يتو ّ
الدينيّة مع هذا التص ّور الجديد تشمل جميع معتنقي الديانة ال ّ
اجتامعي-
علينا من اآلن فصاع ًدا أن نعالج موضوع األرسة اإلغريقيّة القدمية من منظور
ّ
ديني فقط ،وبالتايل مل تكن األرسة اإلغريقيّة القدمية تعيش حقيقة
ديني وليس من منظور ّ
ّ
اإلغريقي .وفيام
األصل والنواة ،بل كانت تعيش حياة اجتامعيّة طبيعيّة ضمن إطار املجتمع
ّ
يخص السلطة األبويّة ،يقول كوالنج إ ّن الديانة املنزليّة كانت قد لعبت دو ًرا جوهريًّا يف
تكريس السلطة األبويّة يف األرسة اإلغريقيّة القدمية ،ويف ذلك نقول إنّه ليست هي الديانة
إال للذكور
رسيّة العا ّمة التي كانت ال تلقّن ّ
املنزليّة التي ك ّرست السلطة األبويّة ،بل الديانة ال ّ
املنحدرين من نسل أحد معتنقيها سابقًا مهام كانت أرسته ،وبالتايل فإ ّن السلطة األبويّة كانت
اإلغريقي ،وكانت
االجتامعي
رسيّة العا ّمة ،وثانيًا من العرف
نابعة أ ّو ًال من تعاليم الديانة ال ّ
ّ
ّ
الخاصة؛
رسيّة العا ّمة ،وليس للديانة املنزليّة
واجبات األب
ّ
ّ
الخاصة بالعبادة تقام للديانة ال ّ
إذ كان ميثّل حلقة وصل ما بني الذكور املنحدرين من نسله وبني تعاليم ومعتقدات هذه
الديانة ،فهو بذلك ناقل للتعاليم ومرشف عليها ضمن إطار منزله وليس الحرب األعظم للديانة،
رسيّة العا ّمة ،أ ّما القسم اآلخر فهو
أ ّما سلطته الدنيويّة ،فكان قسم منها مستم ًّدا من الديانة ال ّ
جح كفّة الرجل عىل املرأة ،كام هو
االجتامعي
مستم ّد من العرف
اإلغريقي الذي كان ير ّ
ّ
ّ
الحال يف جميع املجتمعات املعارصة والقدمية .أ ّما بالنسبة لدور األمومة ،فلم يكن هامشيًّا
مهام
إىل الدرجة التي رسمها كوالنج وفقًا لتص ّوره للديانة املنزليّة ،بل كانت األ ّم متثّل جز ًءا ًّ
من األرسة ،والروابط األرسيّة كانت من جهة األب واأل ّم وليس من جهة األب فقط ،ألنّه عىل
رسيّة العا ّمة نفسها التي يعتنقها
األرجح كان ذكور أرسة األ ّم قبل زواجها يعتنقون الديانة ال ّ
زوجها وأوالدها ،وكذلك الحال بالنسبة لزوج البنت ،وبالتايل كانت الروابط األرسيّة طبيعيّة
يخص
أي تفسي مقنع إلقصاء جهة األ ّم من الروابط األرسيّة .وفيام
ّ
أي من الطرفني ،وليس مث ّة ّ
رسيّة
مفهوم امللكيّة ،فهو ليس ناب ًعا من الديانة املنزليّة كام يقول كوالنج ،بل نابع من الديانة ال ّ
والدنيوي،
الديني
االجتامعي الذي كان سائ ًدا خاللها .أ ّما املياث ،بشقيه
العا ّمة ومن العرف
ّ
ّ
ّ
خاصا باألرسة كام يقول كوالنج بل عا ًّما ،وهو ليس حك ًرا عىل
الديني ليس
فإ ّن املياث
ًّ
ّ
الخاصة ،بل هو مياث عا ّم لجميع الذكور من
رسيّة
ّ
ذكور األرسة فقط مبوجب الديانة ال ّ
الدنيوي املتمثّل بالرثوة،
رسيّة العا ّمة من كافّة األرس اإلغريقيّة .أ ّما املياث
ّ
معتنقي الديانة ال ّ
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ميس األرسة فقط .وفيام يتعلّق بحق الباكورة ،فهو الوارث للسلطة األبويّة
فهو
ّ
خاص كونه ّ
الدينيّة والدنيويّة بشكلها الجديد الذي أرشنا إليه سابقًا .أ ّما ال ّنساء فه ّن خارج الحسبان ،ولكن
االجتامعي السائد وللحفاظ عىل ثروة األرسة.
ليس وفقًا للديانة املنزليّة ،بل وفقًا للعرف
ّ
يا بالنسبة ملفهوم االستمراريّة ،فلم يعد ميكننا أن نقرن الزواج بال ّدين ،ومل يعد هدف
وأخ ً
الزواج كام يقول كوالنج هو تأمني استمرار األرسة املق ّدسة -إذ مل تعد تلك األرسة املق ّدسة
الديني موجودة بحكم التصويب الذي قمنا به ملفهوم الديانة املنزليّة ،-بل
ذات االستقالل
ّ
جب علينا أن نراه كظاهرة اجتامعيّة تت ّم وفقًا للتعامل الدينيّة واألعراف والتقاليد بغية وضعها
يتو ّ
بكل تأكيد استمرار الحياة بصفة عا ّمة،
األسايس هو ّ
األخالقي الصحيح ،وهدفها
يف إطارها
ّ
ّ
وليس استمرار األرسة املق ّدسة التي تص ّورها كوالنج .إذًا كانت هذه هي أه ّم التصويبات التي
الحقيقي لألرسة اإلغريقيّة القدمية ،وهي بالنسبة لنا
قمنا بها من أجل التّعرف عىل الشكل
ّ
نقطة انطالق للتع ّرف عىل التط ّورات التي شهدتها األرسة اإلغريقيّة خالل الفرتة الواقعة ما بني
القرنني الثامن والخامس ق.م ،وما تجدر اإلشارة إليه قبل البدء بالتع ّرف عىل تلك التط ّورات
هو أ ّن األرسة اإلغريقيّة مل ترس عىل وتية واحدة من التط ّور يف جميع املدن اإلغريقيّة ،بل
كان هناك خصوصيّة فرضتها طبيعة التط ّورات السياسيّة واالجتامعيّة لتلك املدن ،ونتيجة
لصعوبة البحث يف تط ّور األرسة اإلغريقيّة يف جميع تلك املدن قمنا باختيار النموذجني
األبرز ،وهام األرسة األثينيّة واألرسة اإلسبارطيّة.

  Â


 .¢
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السيايس يف دولة املدينة اإلغريق ّية
األثيني االتجاه الرئيس لتط ّور النظام
ميثل املجتمع
ّ
ّ
األرستقراطي ،ونظام
مبراحله الخمسة املتعاقبة ،بد ًءا من الحكم املليكّ ،ومرو ًرا بالحكم
ّ
حكم األقل ّية ،وحكم الطغاة ،وانتهاء مبرحلة الحكم
الدميوقراطي[ ،[1وقد ترافقت الثورات
ّ
االجتامع ّية والسياس ّية التي شهدتها مدينة أثينة خالل الفرتة الواقعة ما بني القرنني الثامن
تدريجي إىل حالتها
والخامس ق.م مع تط ّورات عىل صعيد األرسة األثين ّية أوصلتها بشكل
ّ
التي كانت عليها يف القرن الخامس ق.م .استمرت األرسة األثين ّية حتى القرن السابع ق.م عىل
تغي يُذكر ،ولكن ابتداء من القرن السابع ق.م ،أي مع بداية
ما كانت عليه سابقًا ،وبدون أي ّ
الثورة الثانية ،بدأنا نشهد بعض التعديالت عىل كيان األرسة األثين ّية ،وأوىل تلك التعديالت
[ -[1سارة ،خليل :تاريخ اإلغريق ،منشورات جامعة دمشق2014 /2013 ،م ،ص.385
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كانت التخفيف من حقوق الباكورة ملصلحة األخوة ،وبالتايل أصبح املياث يقسم بني
األخوة ،وتجدر اإلشارة إىل أن هذا التعديل مل يحدث فجأة ،بل كان تدريجيًّا وتجلّت بدايته
رب األرسة ح ًّرا يف إعطاء أبنائه الصغار نصيبًا معيّ ًنا من املياث ،ث ّم تحتّم
األوىل يف أن يكون ّ
يا سمح أن تكون
بعد ذلك عىل أن يكون لالبن األكرب نصيب مضاعف عىل األقل ،وأخ ً
القسمة متساوية ولكن ذلك مل يحصل حتى القرن السادس ق.م .أ ّما بالنسبة للتعديل الثاين
الذي طرأ عىل كيان األرسة خالل الثورة الثانية فقد كان عبارة عن تح ّرر معظم املوايل من
سلطة أرباب األرس األثينيّة[ .[1لقد كان لهذين التعديلني الذين طرآ عىل كيان األرسة األثينيّة
األثيني ،فبعد سلسلة من األحداث
االجتامعي للمجتمع
دور بارز يف ترسيع وتية التط ّور
ّ
ّ
األثيني،
السياسيّة واالجتامعيّة ،واحتدام النزاع بني الطبقات االجتامعيّة املك ّونة للمجتمع
ّ
لكل طبقة ...اضطرت الطبقات الحاكمة
وعدم وجود قوانني مد ّونة تكفل الحقوق القانونيّة ّ
إىل العمل عىل تدوين القوانني ،وقد ُعهد بهذه امله ّمة إىل املرشع دراكون يف عام
األثيني ،وكان
(621ق.م)[ ،[2وبذلك برز دور القانون أل ّول م ّرة كأداة للتعامل داخل املجتمع
ّ
من أه ّم ما جاء يف قوانني دراكون فيام يخص األرسة هو مكافحة الثأر ،واستبدال االنتقام
الشخص مببدأ العقوبة الجامعيّة ،وإضعاف العصبيّة القبليّة؛ ألنّه ح ّدد درجات القرابة
ّ
يحق لهم بدم القتيل ،ومل يسمح باملصالحة عىل ال ّديّة بني أرسيت القاتل
لألشخاص الذين ّ
]كحق الفيتو[ حتى
واملقتول إال بات ّفاق جميع األقارب ،وكان يكفي أن يخالف شخص واحد
ّ
حق الفيتو هذا ساعد عىل تقوية الروح الفرديّة،
يصبح من
الضوري الرجوع إىل املحاكم ،إ ّن ّ
ّ
كل عض ًّوا من أعضاء األرسة يشعر بقيمته الشخصيّة وحقّه يف االستقالل والرأي.
إذ أصبح ّ
ويف مطلع األلف السادس ق.م ،وبالتحديد يف عام 594ق.مُ ،عهد إىل الحكيم صولون
بوضع قوانني ملعالجة األوضاع املرت ّدية التي وصلت إليها أثينة ،وكان من أبرز اإلصالحات
الخاصة بوضع األرسة األثينيّة تقسيم املياث بني اإلخوة ،ولكن مل يكن التقسيم حتى اآلن
ّ
بالتساوي؛ إذ نجد يف قانون صولون بعض التفضيل لالبن األكرب ،كام أ ّن قانون صولون مل
ينص عىل منح األخت نصيبًا من املياث ،فهو يقول ]تحدث القسمة بني األبناء[[ [3أي الذكور
ّ
[ -[1سارة ،خليل :تاريخ اإلغريق ،منشورات جامعة دمشق2014 /2013 ،م ،ص.410

[ -[2يحيى ،لطفي عبد الوهاب :اليونان مقدمة يف التاريخ الحضاري .اإلسكندرية1991 ،م ،ص.123

[ -[3إيسايوس ،مياث أبولودوروس ،20 ،مياث بيهوس .51 ،نقالً عن ساره ،خليل :املرجع السابق2014 /2013 ،م،
ص.422
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فقط .ومن التط ّورات امله ّمة التي طرأت عىل األرسة األثينيّة أيضً ا ضمن قانون صولون كانت
قبول القرابة عن طريق النساء ،ولكن وضعت يف مرتبة أدىن من مرتبة القرابة عن طريق الذكور؛
إذ جاء يف قانون صولون] :إذا مات والد ومل يرتك وارث ًا من صلبه غي ابنته ،يرث أقرب العصبة
ويتزوج البنت ،وإذا مل يرتك ول ًدا ،يرثه أخوه ال أخته وأخوه الشقيق أو من الصلب وليس أخوه
من الرحم ،وعند انعدام األخوة أو أبناء األخوة ينتقل اإلرث إىل األخت ،وإذا مل يكن هناك
أخوة وال أخوات وال أبناء أخوة ،يرثه أبناء العم وأبناؤهم ،وإذا مل يوجد أبناء عم يتحول اإلرث
ال
إىل أبناء األخوال[[ ،[1وبذلك أصبح للنساء حق يف اإلرث ولكن دون حق الرجال .وفض ً
عن ذلك فقد اعرتفت قوانني صولون بحق الوصيّة وبحق امللكيّة الشخصيّة ،وأجازت للاملك
رصف يف ثروته ويويص بها ملن يشاء ،إال أن االبن يبقى الوارث اإللزامي .أ ّما بخصوص
حق الت ّ
السلطة األبويّة ،فقد وضع صولون حدو ًدا لها متاشيًا مع األخالق الجديدة ،إذ ح ّرم عىل األب
أن يبيع ابنته كام كان الحال سابقًا إال إذا ارتكبت خطيئة فاحشة ،وكذلك الحال بالنسبة لالبن،
وسمح أيضً ا لالبن عند بلوغه س ًّنا معيّ ًنا أن يتخلّص من السلطة األبويّة املطلقة .ومن
حق املقاضاة من أجل الجرمية لكل مواطن
التجديدات امله ّمة أيضً ا يف هذا القانون أنّه منح ّ
يا بالنسبة للمرأة ،فقد بقي
بعد أن كان دراكون قد منحه فقط ألرسة املجني عليه فقط .وأخ ً
قانون صولون متّفقًا مع العرف القديم عندما ح ّرم عليها أن تويص برثوتها ،وكذلك ح ّدد طبيعة
اإلرث الذي ترثه مبج ّرد االنتفاع بالثامر فقط ،ولكن قانون صولون ابتعد عن العرف القديم
عندما سمح للمرأة باسرتداد بائنتها .وفيام يخص إصالحات بسرتاتوس ،فليس هناك تعديالت
الخاصة بالحيلولة دون متركز الرثوة يف أيدي أفراد قالئل .أ ّما
ت ُذكر ،باستثناء بعض التعديالت
ّ
وخاصة فيام يتعلّق
بالنسبة إلصالحات كليسيثنيس ،فقد كان لها أثر كبي عىل األرسة األثينيّة
ّ
بالح ّد من العصبيّة القبليّة والعائليّة؛ إذ كان سكان أثينة قبل كليسيثنيس ينقسمون إىل أربع
وكل منها تنقسم بدورها إىل ع ّدة أرس تتوارث الزعامة منذ زمن طويل ،ومن تلك األرس
قبائلّ ،
الكبية كانت تتألّف طبقة النبالء التي تسيطر باالستناد إىل ثروتها وكرثة أتباعها عىل سائر أفراد
القبيلة ،وتفرض إرادتها عند انتخاب األعضاء ملجلس األربعمئة ،وألجل تجريد هؤالء النبالء
الفردي،
من تأثيهم ذاك ،اتّخذ كليسيثنيس ع ّدة إصالحات ثوريّة للحيلولة دون الحكم
ّ
الدميوقراطي ،وال ّ
شك أنّه كان لتلك اإلصالحات أثر كبي عىل األرسة
الشعبي
وإشهار النظام
ّ
ّ
[ -[1بلوتارخوس :العظامء ،عظامء اليونان والرومان واملوازنة بينهم ،ترجمة ميخائيل بشارة داود ،دار العصور للطبع والنرش،
مرص ،املجلد األول1928 ،م ،صولون.
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كامال ،وقد أدرك أرسطو األبعاد االجتامعيّة
ً
األثيني تب ّدالً
األثينيّة ،إذ تب ّدل معها املجتمع
ّ
والسياسيّة إلصالحات كليسيثنيس ،فوصفه مبا ييل] :إن كليسيثنيس جعل انتامء األهايل إىل
الدميوس مبثابة رابطة أخويّة بينهم ،بحيث إ ّن أبناء الدميات املختلفة ال يخاطب بعضهم
بعضً ا بأسامء آبائهم ،ولكن باسم الدميوس املنتمي إليه الشخص ،وقد استم ّر األثينيّون
يتخاطبون فيام بينهم باسم الدميوس ...ولك ّنه ُسمح للجميع باملحافظة عىل ِ
صالتهم
األرسيّة
الخاصة[[ ،[1ومن أبرز اإلصالحات التي قام بها كليسيثنيس :تقسيم القبائل إىل عرش
ّ
[[2
قبائل عوضً ا عن األربعة القدمية  ،بهدف مزجها م ًعا ،حتّى ميكن أن يشرتك عدد أكرب يف
مبارشة شؤون الدولة ،وذلك بقبولهم ضمن هيئة املواطنني ،حيث ُوزّع السكان يف القبائل
أي وزن
واألحياء ال بحسب مولدهم ،بل بحسب وحداتهم اإلداريّة ،وبالتايل مل يكن هناك ّ
للمولد ،وهذا ما أ ّدى إلضعاف القبيلة ،وإضعاف كيان األرسة القدمية التي كانت قامئة عىل
كل
النسب .ثم قام بتقسيم كل ّقبيلة من تلك القبائل العرشة إىل مئة جامعة[ .[3وأدخل يف ّ
قبيلة عد ًدا متساويًا من الجامعات التي تعيش يف مناطق مختلفة ،فأصبحت القبيلة تتألف من
جامعات مختلفني يف النسب ،وهذا ما أفقد األرس القدمية جذورها تدريجيًّا .كام ح ّدد
املواطَنة لكل مواطن بحسب تسجيله يف الدميوس الذي كان يسكنه عام (507ق.م) ،وهي
سنة صدور القانون ،وبالتايل توزّعت األرس الكبية عىل ع ّدة دميات حسب ظروف سكنى
تغيت إقامة األرسة ظلّت
أفرادها يف ذلك العام ،وهكذا انكرست رابطة النسب القديم ،فمهام ّ
منتمية إىل الدميوس الذي ُسجلّت فيه أ ّول مرة سنة (507ق.م) ،وهذا ما أ ّدى إىل الوضع
الجديد الذي عاشته األرسة اإلغريقيّة يف القرن الخامس ق.م ،إذ أصبحت األرسة صغية
بحكم الوضع الجديد ]أي اختفاء األرسة القدمية[ ،وبحكم الظروف االقتصاديّة لألثينيّني[،[4
وأصبح القانون هو املنظّم األساس لشؤون تلك األرس ،ولكن رغم ذلك ميكن مالحظة
وخاصة فيام يتعلّق بوضع املرأة ،وبالسلطة األبويّة ،وليس
استمرار بعض التقاليد القدمية،
ّ
املقصود هنا السلطة األبويّة السابقة ،ولكن سلطة األب عىل عائلته الصغية ،ومثال عىل ذلك
[ -[1أرسطو :الدستور األثيني ،ترجمة أوغسطني بربارة البولييس ،إصدار اللجنة الدول ّية لرتجمة الروائع اإلنسان ّية ،األونيسكو،
بيوت.6-1 /21 ،1967 ،

[ -[2أنظر :املصدر السابق.2-1 /21 ،

[ -[3أنظر :املصدر السابق.5 /16 ،

[ -[4زميرن ،ألفريد :الحياة العامة اليونانية ،السياسة واالقتصاد يف أثينة يف القرن الخامس ،ترجمة عبد املحسن الخشاب،
املركز القومي للرتجمة ،القاهرة2009 ،م ،ص.402
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كان يف وسعه طبقًا لعادات اإلغريق أن يع ّرض الطفل املولود للموت ،ففي اليوم الخامس من
الحق
الوالدة ،يُحتفل بقبول الطفل املولود يف عضويّة األرسة ،ويف هذا االحتفال كان لألب
ّ
الكامل يف اختيار الحياة أو املوت لطفله ،وكان ذلك يتوقّف عىل أمرين :األ ّول يتعلّق بسالمة
االقتصادي لألرسة ،وعدم مقدرة أرباب األرس اإلغريقيّة
الطفل الوليد ،والثاين يتعلّق بالوضع
ّ
مام أ ّدى إىل إقدام األب يف بعض األحيان عىل التخلّص من أبنائه عن
عىل تربية أوالدهمّ ،
طريق القتل أو بيع األبناء كعبيد ،أو تركهم يف أماكن عا ّمة .وفيام يخص املرأة ،فقد كان دورها
يقترص عىل تربية األطفال واإلرشاف عىل شؤون املنزل ،وكانت خاضعة للرجل وللرشوط
التي يضعها ،فإذا أرادت عىل سبيل املثال الخروج من املنزل وجب عليها أن تحتجب ،وكان
هذا قد فُرض عىل املرأة األثينيّة الح ّرة فقط دون الجواري أو األجنبيّات ،وكان الخامر الذي
خاصة ال يجوز أن
تضعه عىل وجهها مبوجب األعراف األثينيّة هو مبثابة اإلعالن بأنّها ملكيّة
ّ
مام
رشف املرأة أن تكون خارج بيتها ،وكذلك ليس ّ
متُ س ،ويقول كسنوفون] :ليس ّ
مام يُ ّ
[[1
رشف الرجل أن يبقى فيه م ّدة أطول مام يقضيها خارجه[  ،إذًا كانت املرأة يف املجتمع
يُ ّ
مفرسو النصوص األدبيّة
األثيني أدىن منزل ًة من الرجل ،ولكن ليس إىل الح ّد الذي يص ّوره ّ
ّ
اإلغريقيّة؛ إذ يقولون إ ّن املرأة األثينيّة كانت مبوجب القانون عدمية األهليّة القانونيّة ،فال
تظل تحت
ين ،وكانت ّ
تستطيع أداء الشهادة يف املحاكم ،أو أن تكون طرفًا يف ّ
أي عقد قانو ّ
ومام ال ّ
شك فيه أ ّن
وصاية زوجها حتّى مامتها ،وكانت أيضً ا مقيّدة يف حريّتها ونشاطاتهاّ ،
تلك التّفسيات كانت خاطئة إىل ح ّد كبي؛ أل ّن الرسوم املنفّذة عىل األواين الفخّاريّة العائدة
للقرن الخامس ق.م تُظهر الفتيات وه ّن ميارسن مختلف أنواع األلعاب الرياضيّة كالسباق يف
دورة األلعاب األوملبيّة ،واالستحامم يف أحواض السباحة ،ويظهرن أحيانًا وه ّن حامالت
جرار املاء من النافورات العا ّمة أو سائرات يف موكب عيد الربة أثينة الكبي إىل جانب الفتيان
والرجال ...إذًا تشي تلك الرسوم إىل حال مختلف للمرأة عن الحال الذي تق ّدمه النصوص
األدبيّة أو تفسياتها الخاطئة ،فبحسب تلك الرسوم كانت املرأة األثينيّة تتمتّع بقسط كبي من
األحادي ،وبالنسبة لتع ّدد
الح ّريّة .أ ّما فيام يخص الزواج ،فقد كان الزواج السائد هو الزواج
ّ
إال يف وقت متأخّر أي بعد الحملة التي
الزوجات ،فلم يبح القانون رصاح ًة بالزواج من اثنتني ّ
ُس ّيت إىل صقلية عام (415ق.م)[ ، [2وكان ذلك نتيج ًة للقضاء عىل عدد كبي من املواطنني
[[[- ANDERSON J. K.: Xenophon, Duckworth, 1974, P. 177.
[[[- GLOTZ G.: The Crekke City, London, 1929, P. 296.
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يل لزواج الرجال هو الثالثني عا ًما ،يف حني كان السن
خالل الحروب .وكان السن املثا ّ
يل لزواج الفتيات هو الخمسة عرش عا ًما ،وجرت العادة أن يت ّم الزواج بات ّفاق والدي
املثا ّ
جب عىل والد الفتاة أن يهيّئ البنته بائنة من املال والثياب والجواهر ،ومن
الزوجني ،وكان يتو ّ
العبيد يف بعض األحيان ،وكانت هذه البائنة تبقى عىل الدوام ملكًا للزوجة ،وبعد االتّفاق عىل
البائنة تت ّم الخطبة رسميًّا يف بيت والد الفتاة ،وبحضور الشهود ،وبدون أن يكون حضور الفتاة
األثيني بالزواج ،وبعد
رضوريًّا ،وإذا مل تتم الخطبة الرسميّة بهذه الطريقة ،ال يعرتف القانون
ّ
الخطبة بع ّدة أيام تُقام وليمة يف منزل والدة الفتاة ،وبحضور رجال ونساء األرستني ،ويف نهاية
الوليمة يأخذ العريس عروسه ويسي إىل عربة تقلّهام إىل بيت والدته يف موكب من األصدقاء
ومن الفتيات العازفات عىل القيثارة ،ويضاء لهام الطريق باملشاعل ،وتنشد لهام أناشيد
الزواج ،وعند وصولهام إىل البيت يقوم العريس بحمل عروسه ويتخطّى بها عتبة الدار،
ويحيي والدا العريس العروس ،ثم يرافق الضيوف العريسني إىل حجرتهام وهم ينشدون
أنشودة غرفة الزواج ،وينتظرون صاخبني عند بابها حتى يعلن لهم العريس أنه قد جنى مثرة
أي
الزواج[ .[1أ ّما فيام يخص الطالق ،فكان من السهل عىل الرجل أن يطلّق زوجته دون إبداء ّ
أسباب ،وكان عقم الزوجة سببًا كافيًا لطالقها ،أل ّن الغرض من الزواج عندهم هو إنجاب
عقيام فقد كان القانون يجيز أن يستعني الزوج بأحد أقاربه،
األوالد ،أ ّما إذا كان الزوج نفسه
ً
وكان الطفل الذي يولد نتيجة لهذا االت ّصال ينسب للزوج نفسه ،وتجدر اإلشارة إىل أ ّن الزنا مل
يكن يؤ ّدي إىل الطالق إالّ إذا ارتكبته الزوجة ،وكان الزوج يف هذه الحالة وبحكم العادة يُخرج
زوجته من بيته[ ،[2وكان القانون يعاقب الزانية والرجل إذا زنا بامرأة متزوجة باإلعدام ،ومل يكن
يباح للزوجة ترك زوجها متى شاءت ،ويف حال افرتق الزوجان يبقى األطفال مع أبيهم ،إذًا
يختص بالعالقة بني الرجل واملرأة تقف إىل جانب
كانت العادات والرشيعة األثينيّة فيام
ّ
الرجل إىل ح ّد كبي .أ ّما تربية األطفال فقد كانت من أولويّات األرسة األثينيّة ،عىل الرغم من
عدم إلزاميّة التعليم كام كان الحال يف إسبارطة ،فاألطفال الذكور ،كانوا يذهبون إىل املدرسة
يف سن السادسة ،ويبقون فيها حتى الرابعة عرش أو السادسة عرش من عمرهم ،وإىل ما بعد
السادسة عرش إذا كان الطفل من أبناء األثرياء؛ إذ كانوا يتابعون تعليمهم العايل عىل يد
العلامء ،وبعد بلوغ سن السادسة عرشة من عمرهم كان ينتظر من عا ّمة شبان أثينة أن يعتنوا
[ -[1سارة ،خليل :املرجع السابق2014 /2013 ،م ،ص.527

[[[- WESTERMARCK E.: History of human marriage, 3 V, London, 1921, P. 319.
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خاصة بالرتبية البدنيّة؛ إذ كانوا يد ّربون عىل ال َعد ِو والقفز وقذف الحراب وسوق
عناية
ّ
املركبات واملصارعة والص ّد ،وعادة ما كانت تلك التدريبات تستمر مل ّدة عامني ،يأكلون
حلال رسميّة ذات روعة وبهاء ،وكانوا يف السنة األوىل
ويعيشون خاللها مجتمعني ،ويلبسون ً
الريايض ،ويتلقّون محارضات يف اآلداب واملوسيقى
يخضعون لنظام صارم من التدريب
ّ
والهندسة النظريّة وعلوم البالغة[ ،[1ويف سن التاسعة عرشة كانوا ينهون دراستهم العسكريّة
ويتخ ّرجون ليصبحوا جنو ًدا .وبعد أن يصل الشباب إىل سن الحادية والعرشين من عمرهم
يتح ّررون من السلطة األبويّة وينتظمون رسميًّا يف عداد املواطنني .أ ّما بالنسبة للبنات ،فك ّن
يدرسن يف منازله ّن ،وكان تعليمه ّن يقترص يف الغالب عىل علم تدبي املنزل؛ إذ كانت
أمهاته ّن يعلمه ّن أصول الغزل والنسيج والتطريز ...وكانت بعض أمهات األرس الرثيّة تعلّم
بناتها القراءة والكتابة والحساب[.[2



   :
      Ë±
Â
¾ Î

أي تط ّور
خالفًا للحراك
السيايس الكثيف الذي شهدته أثينة ،مل يحدث يف إسبارطة ّ
ّ
سيايس ،إذ استم ّرت طيلة أربع قرون عىل نظام حكم األقليّة ،املصان من خالل قانون
ّ
ليكورجوس[ ،[3الذي فرض قيو ًدا صارمة عىل املجتمع اإلسبارطي ،وأصبح املنظّم األسايس
لشؤون األرسة اإلسبارطيّة .كانت األرسة اإلسبارطيّة صغية نسبيًّا ،وتتألّف من األب واأل ّم
واألوالد والعبيد الذين وزّعتهم الدولة عىل األرس اإلسبارطيّة ،ليقوموا باألعامل الزراعيّة
والخدمة املنزليّة لدى تلك األرس ،إذ كانت الدولة ترعى شؤون األرسة اإلسبارطيّة ،ليكون
إسبارطي
لكل مواطن
ذكورها البالغني متف ّرغني للتدريبات العسكريّة ،حيث أعطت الدولة ّ
ّ
مساحة كبية من األرايض الزراعيّة ،أطلق عليها اسم األرايض األمييّة ،وهذه املساحة مل
لرب األرسة ليعيش من محصولها هو
تكن قابلة للبيع أو القسمة ،بل هي ملك للدولة تعطيها ّ
رب األرسة تنتقل األرض بالوراثة لالبن األكرب ،ويف حال وفاة
وزوجته وأوالده ،ويف حال وفاة ّ
وفضال عن ذلك قامت الدولة أيضً ا بتوزيع
ً
رب األرسة دون وجود وريث تعود األرض للدولة،
ّ
[[[- GARDNER A. E.: Anciens Athens, N. Y. 1902, P. 483.

[ -[2أنظر :سارة ،خليل :املرجع السابق2014 /2013 ،م ،ص.542-537

[3]- LONIS R.: Le monde méditerranéen et ses voisins du nord jusqu’en 300 av. J.-C., Le monde grec durant les périodes
archaïque et classique. La polis à l’époque classique. In: Albert Ollé-Martin, Caroline Aymé-Martin, Avec la collaboration
de Khadija Touré. History of Humanity, Vol III: From the Seventh Century BC to the Seventh Century AD. l’Organisation
des Nations Unies pour l’éducation, la science et la culture )UNESCO(, Paris et Routledge, Londres, 1996, p. 371- 376.
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كل أرسة من أجل العمل يف األرض الزراعيّة ،والقيام بالخدمة املنزل ّية،
عدد من العبيد عىل ّ
جع
وذلك ليكون
اإلسبارطي متف ّرغًا للتدريبات العسكريّة .وكانت الحكومة اإلسبارطيّة تش ّ
ّ
أي رأي يف اختيار
يا ،ومل يكن للفتاة ّ
مواطنيها عىل الزواج ،وكانت تع ُّد العزوبة جر ًما كب ً
يل ،وكان مي ّهد للزواج من قبل األبويّن ،وبعد اتّفاق األرستني يت ّم الزواج بقيام
زوجها املستقب ّ
جب عىل الفتاة أن تبدي مقاومة شديدة ،إذ كان اللفظ
الرجل بخطف خطيبته بالق ّوة ،وكان يتو ّ
املعرب عن الزواج هو االغتصاب ،وكانت تت ّم طقوسه وفقًا لهذا املعنى ،ويف حال مل يت ّم
ّ
الزواج بهذا الشكل ،فإنّهم كانوا يجمعون عد ًدا من الرجال غي املتز ّوجني ومثلهم من النساء
ويدفعون جمي ًعا إىل غرفة مظلمة ليخطف كل واحد زوجة له .وجرت العادة عند اإلسبارطيّني
أن تبقى العروس عند أبويها وقتًا ما ،وأن يبقى العريس يف ثكناته ال يزور زوجته إال خلسة،
طويال ،قد يستمر حتى إنجاب األوالد ،وبعدها يُسمح لهام
ً
وكانا يعيشان عىل هذا النحو زم ًنا
فرس فريدرك
بأن يؤسسا بيتًا .أ ّما فيام يتعلّق بطبيعة الزواج فيام إذا كان فرديًّا أم جامعيًّا ،فقد ّ
الفردي ع ّدلته الدولة حتى يتامىش مع
أنجلس ذلك بقوله] :كان يف إسبارطة نوع من الزواج
ّ
[[1
يا من خواص الزواج
الجامعي[  ،ويدعم ذلك الرأي
األداء السائد ،وهو زواج يحمل كث ً
ّ
سخرية ليكورجوس من الغية ومن احتكار األزواج ،حيث قال] :إن من أسخف األشياء أن
يعنى الناس بكالبهم وخيلهم ،فيبذلون جهدهم ومالهم ليحصلوا منها عىل سالالت جيدة،
ثم تراهم مع ذلك يبقون زوجاتهم يف معزل ليختصوا به ّن يف إنجاب األبناء[[ ،[2وقد امتثل
رشعهم ،فكان ميكن لع ّدة أخوة أن يتّخذوا زوجة مشرتكة لهم[،[3
اإلسبارطيّون لنصيحة م ّ
وأحيانًا كان الشخص الواحد يستطيع مشاركة صديقه يف زوجة إن كانت له رغبة فيها ،ويف
أحيان أخرى كان الرجال يعيون زوجاتهم إىل رجال ذوي ق ّوة ممتازة غي عاديّة حتى يكرثن
بذلك األطفال األقوياء ،ويقول أنجلس يف ذلك] :وكان من الالئق عندهم أن يضع الرجل
قوي ،وإن مل يكن هذا الفحل من عداد املواطنني[[ ،[4كام كان
رصف فحل ّ
زوجته تحت ت ّ
ينتظر من الرجال الذين أنهكهم املرض أو أعجزتهم الشيخوخة أن يدعوا الشبان ليعينوهم
[ -[1أنجلس ،فريدرك :أصل العائلة وامللكية الخاصة والدولة ،ترجمة إلياس شاهني ،دار التقدم ،موسكو1986 ،م ،ص.79

[ -[2ديورانت ،ول وايريل :قصة الحضارة ،6 ،الجزء األول من املجلد الثاين ،حياة اليونان ،ترجمة محمد بدران ،املنظمة
العربية للرتبية والثقافة والعلوم ،القاهرة1953 ،م ،ص.158

[ -[3أنجلس ،فريدرك :املرجع السابق1986 ،م ،ص.79

[ -[4املرجع السابق :ص.79
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عىل تكوين أرسة قويّة[ ،[1وتجدر اإلشارة إىل أنّه مل يكن يُسمح للفتاة املريضة بالزواج،
حة؛ إذ كان عىل الفتاة املريضة أن ت ُحجم هي نفسها عن
ً
حرصا عىل النسل املكتمل الص ّ
[[3
[[2
الزواج  ،وكذلك الحال بالنسبة للفتيات القصيات الطول والضئيالت يف الحجم  ،وكان
الزواج الذي ال يقود إىل إنجاب األوالد يثي نقمة اإلسبارطيّني ،إذًا كانت املرأة اإلسبارطية
ت ُعامل كام تُعامل املاشية التي يرغب مربّيها يف تحسني نسلها.

مستحب عند اإلسبارط ّيني ،وكذلك الحال فيام يتعلّق بتع ّدد
أ ّما الطالق ،فكان غي
ّ
الزوجات ،إالّ إذا كانت األرسة مه ّددة باالنقراض .وفيام يتعلّق باملياث ،فلم تكن الفتاة ترث
يحق لألب أن يتب ّنى
إال مبوافقة األب ،أل ّن املياث لألبناء ،ويف حال عدم وجود أبناء كان ّ
ألي شخص يشاء أو يويص بذلك
أبناء مبوافقة امللكني ،أو أن يو ّرث االبنة ويقوم بتزويجها ّ
وفضال عن تلك القيود الصارمة التي فرضتها الدولة عىل العائلة اإلسبارط ّية ،فقد
ً
ملن يشاء.
جب عىل املرأة عند والدتها أن تغمس
فرضت نظا ًما صار ًما للرتبية منذ الوالدة ،إذ كان يتو ّ
املولود يف د ٍّن من النبيذ وترتكه للحظات ،فإن بقي ح ًّيا ّ
واستحق
دل ذلك عىل ق ّوة بنيته
ّ
الرتبية ،وإن مات تكون األ ّم قد أ ّدت واجبها تجاه املجتمع بأن خلّصته من كائن ضعيف ال
ني ضعفه أو ُوجد
ّ
يستحق الحياة[ ،[4وبعد ذلك يعرض املولود عىل لجنة من املراقبني ،فإذا تب ّ
سليام ف ُيعاد إىل
قتال ،أ ّما إذا كان
فيه نقص كان يُقذف به من ذروة الجبل ليموت جو ًعا أو ً
ً
جب عىل األ ّم
أ ّمه يك ترضعه وتقوم عىل تربيته حتى سن السابعة ،وخالل تلك الفرتة كان يتو ّ
أن تسي وفقًا لنظام نصحت به الدولة يف تربية الطفل ،وبعد انقضاء السبع سنوات ينفصل
وتتوىل الدولة تربيته حتى سن الثالثني ،ثم يصبح يف ِعداد املواطنني ويتمتّع
ّ
االبن عن أرسته
بجميع حقوقه املدن ّية .أ ّما بالنسبة للفتاة ،فكانت خاضعة ملراقبة الحكومة أيضً ا ،ولك ّنها
لرتىب يف منزل والدها ،وقد فُرض عليها القيام ببعض األلعاب الرياض ّية العنيفة
كانت ت ُرتك
ّ
ليك تصبح قوية البنية ،صحيحة الجسم ،صالحة يف يرس لألمومة الكاملة[.[5
[ -[1ديورانت ،ول وايريل :املرجع السابق1953 ،م ،ص.154

[[[- DONALDSON J. W.: Herposition and influence in ancient Greece and Rome, and among early chistians press. N,
Y, 1937, P. 32.

[ -[3عياد ،محمد كامل :تاريخ اليونان ،الجزء األول ،الطبعة األوىل ،دمشق1969 ،م ،ص.186
[ -[4وايف ،عيل عبد الواحد :األدب اليوناين القديم ،القاهرة1977 ،م ،ص.34

[ -[5ديورانت ،ول وايريل :املرجع السابق1953 ،م ،ص.156

األسرة اإلغريق ّية

325

±

يتوصل لبناء تص ّور مقنع لشكل
بنا ًء عىل ما سبق ميكننا القول إ ّن فوستيل دي كوالنج مل
ّ

األرسة اإلغريق ّية القدمية وطبيعتها ومراحل تفكّكها ،ويعود السبب يف ذلك إىل تص ّوره
اإلغريقي يف عصوره الباكرة كان
الخاطئ عن طبيعة الديانة املنزل ّية؛ إذ رأى أن املجتمع
ّ

الخاصة بها ،أي أنّها كانت
رسيّة
مؤلّفًا من مجموعة من األرسّ ،
ّ
لكل منها ديانتها املنزليّة ال ّ

كل أرسة تختلف عن ديانة غيها ،وهذا ما
تعيش حالة استقالل دين ّية ،وبالتايل فإ ّن ديانة ّ

كل أرسة من تلك األرس تعيش حقيقة األصل والنواة مبعزل عن غيها ،وانطالقًا
جعل من ّ

وصوال
ً
من هذا التص ّور بدأ بتوصيف األرسة اإلغريقيّة القدمية ،ث ّم رسم مراحل تفكّكها

توصل إليه
إىل القرن الخامس ق.م .وتجدر اإلشارة إىل أن الحكم الذي أطلقناه عىل ما ّ

رسيّة عند اإلغريق ،فإذا تأ ّملنا
كوالنج من نتائج علميّة نابع من تف ّ
حصنا لتاريخ األديان ال ّ
تاريخ تلك األديان عند اإلغريق نلحظ وجود ثالث أديان معارصة للديانة املنزل ّية سابقة

الذكر ،وهي :الديانة األليوس ّية ،والديانة الديونيس ّية ،والديانة األورف ّية املتأث ّرة بالديانة
الديونيسيّة ،إذ يؤ ّرخ ظهور الديانتني األليوسيّة والديونيسيّة يف األلف الثاين ق.م ،يف حني

يؤ ّرخ ظهور الديانة األورف ّية يف بداية األلف األول ق.م وهي متأث ّرة بالديانة الديونيس ّية ،وقد
انترشت تلك األديان يف أرجاء واسعة من بالد اليونان ،واستم ّرت حتى القرن الرابع ق.م

ورمبا أكرث من ذلك ،وبالتايل إذا تأ ّملنا توصيف فوستيل دي كوالنج للحالة الدينيّة التي

رسيّة
كانت سائدة يف بالد اليونان يف العصور الباكرة ،وتأ ّملنا أيضً ا طبيعة تلك الديانات ال ّ
الثالث املعارصة للديانة املنزليّة ،نلحظ وجود تناقض يف الحالة الدينيّة التي كانت سائدة
تبني لنا أنّه
يف بالد اليونان خالل األلف الثاين قبل امليالد ،وبعد البحث يف تلك اإلشكال ّية ّ

رسيّة عا ّمة ،كانت
رسيّة
ّ
خاصة بكل أرسة ،بل كان هناك ديانات ّ
مل يكن هناك ديانة منزل ّية ّ

رسيّة عىل شكل حلقات منزليّة ضيّقة ضمن إطار األرسة الواحدة،
متارس بحكم طبيعتها ال ّ

مع احتامل ّية وجود بعض االختالفات البسيطة يف طقوس العبادة الظاهريّة ،وانطالقًا من

هذا التص ّور الجديد ،فإن تكوين األرسة اإلغريق ّية مل يكن يقوم عىل أساس الرابطة الدين ّية

كام يقول كوالنج ،بل كان يقوم عىل الرابطة الطبيعيّة أي رابطة الدم؛ أل ّن الرابطة الدينيّة

رسيّة العا ّمة ،وبنا ًء عىل ذلك قمنا
مع هذا التص ّور الجديد تشمل جميع معتنقي الديانة ال ّ
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بإعادة تصويب للتوصيف الذي وضعه كوالنج لألرسة اإلغريقيّة القدمية ،وانطالقًا من هذا

التوصيف الجديد قمنا بتت ّبع مراحل تفكّك األرسة اإلغريق ّية القدمية حتى القرن الخامس

األثيني
ق.م ،وذلك من خالل دراسة النموذجني األبرز يف تاريخ اإلغريق وهام النموذج
ّ
اإلسبارطي ،ونأمل أن نكون ُوفّقنا يف الوصول إىل تص ّور مقنع لشكل األرسة
والنموذج
ّ
اإلغريق ّية القدمية ومراحل تفكّكها .وختا ًما تجدر اإلشارة إىل أنّنا اقترصنا يف هذا البحث

عىل معالجة األرسة اإلغريقيّة وفقًا للتص ّور الجديد الذي قمنا ببنائه للحالة الدينيّة التي كانت

سائدة يف بالد اليونان خالل األلف الثاين ق.م ،وبالتايل بقي هناك العديد من اإلشكال ّيات
حل ،ومن أبرزها نشوء دولة
العلم ّية التي أثارها هذا التص ّور ،وهي بكل تأكيد بحاجة إىل ّ
املدينة التي انطلق كوالنج يف معالجتها من التص ّور الذي رسمه لطبيعة الديانة املنزليّة ،وهو

تص ّور خاطئ كام أسلفنا ،ومبا أ ّن البداية خاطئة فإ ّن النتيجة ستكون خاطئة أيضً ا.

الفصل الثاني
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[[[

ِّ

نكاد ال تجد كتابًا من كتب تاريخ الفلسفة مل يتط َّرق إىل فلسفة السفسطائيَّة ،وهذا ما
مام نتصور ،فهم يوصفون دامئًا باملغالطني ،ويوضعون يف
يجعل الكتابة ع َّنها أكرث تعقي ًدا َّ

وكل كالم بعد ذلك هو خروج عن املألوف ،لذلك قد يرت َّدد
خانة املواجهني للفلسفةُّ ،
تاريخي عريض،
الباحث عند التط ُّرق إىل هذا املوضوع ،فيشعر كأنَّه يقف يف مواجهة تيَّار
ِّ
وكل إضافة يف
ح ِسم موضوع الكالم عنه ،ومل تعد هناك إمكانيَّة للمزيد من اآلراء حولهُّ .
ُ
هذا املورد هي خروج عن مألوف اعتاد القارئ عىل مقوالته ،التي أصبحت شعا ًرا ال يقبل

الر َّد أو الدحض.

فالسفسطائ َّية التي تع َّرضت لحمالت تشهي كبية بد ًءا من سقراط وأفالطون وأرسطو،
علامُّ ،
جه له معامله الواضحة ،والتي من املمكن اختزالها،
أصبحت
إسام ً
ً
يدل عىل تو ُّ
توجهت ترى عند الحديث عنهم نظرة ،تعتربهم
والحديث عنها بشكل واضح .فحيثام
َ
مجموعة من املفكِّرين ،كانت حياتهم عبارة عن معارك قوليَّة ،يُش ِه ُرون فيها قدراتهم الُّلغوية

ومهاراتهم اإلقناع َّية ،حيث كانوا يعتربون أنفسهم سالطني القول بال منازع .وقد قال فيهم
«غورجياس» يف محاورته لسقراط« :قادرين بال ٍّ
شك عىل أن يتكلَّموا ويعارضوا الجميع،
أي شخص ،فيقنعوهم
ويتناولوا َّ
كل األشياء يف حديثهم بصورة تنال رضا الجمهور أكرث من ِّ
بأي موضوع وقع عليه اختيارهم»[[[.
ِّ
[ -[1باحث لبناين ،ومدير قسم الدراسات يف معهد املعارف ِ
الحكْميَّة للدراسات الدينيَّة والفلسفيَّة (لبنان).

جا ،ضمن كتاب الحجاج مفهومه
يل نوذ ً
[ -[2رشيد الرايض ،السفسطات يف املنطقيَّات املعارصة :التو ُّ
يل الجد ُّ
جه التداو ُّ
ومجاالته ،األردن ،عامل الكتب الحديث ،2010 ،الصفحة .201
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السمة أصبحت مالزمة لهم ،ال ميكن الخروج عنها ال سيَّام يف الدراسات العربيَّة
وهذه ِّ
اإلسالميَّة ،حيث تح َّولت إىل نط اعتاده العقل واطأم َّن إليه ،وبنى مقابله مقوالت .وهذا

البحث لن ي َّدعي الكثي ،إنَّ ا سيعمل عىل تقديم مقاربة إىل جانب السائد واملتعا َرف عليه

يْ .كام سيعمل عىل الربط بني هذا
مع محاولة إبراز بعض النقاط التي تحتاج إىل نقاش ج ِّد ّ

التاريخي والظروف املوضوعيَّة التي أ َّدت إىل إنتاجه،
الفلسفي ورؤيته ضمن سياقه
التيَّار
ِّ
ِّ

بالتايل تحديد العالقة التي تربط املعرفة بالسلطة .فدراسة الظاهرة بشكل محض قد يُخرجها
مام يُنتج منها أسطورة.
من سياقها ،ويجعلها متعالية عىل التاريخَّ ،
يا ،سيعمل البحث عىل ال َّربط بني السفسطة والحضارة اليونانيَّة ،الستكامل الصورة،
وأخ ً

فهل ما أنتجته هذه الفلسفة كان غري ًبا عن الشخص َّية اليونان َّية ،نشأت يف غفلة من التاريخ؟
والالمفكَّر فيه ،والذي ظهر عىل السطح عند اكتامل الظروف
الالوعي َّ
أم ما نحن أمامه هو َّ
طبيعي كان ال
التاريخ َّية املناسبة له؟ وبالتايل عند الحديث عن السفسطة نتح َّدث عن مآل
ٍّ
ب َّد من أن تصل إليه.



َّ î ë  :

مل تنشأ كلمة «سفسطايئ» من طفرة حدثت يف الُّلغة اليونان َّية ،إنَّ ا هي من الكلامت التي
َع ِرفَت الكثي من التح ُّوالت إىل أن وصلت إلينا بصيغتها النهائ َّية ،وعند البحث عن جذور
«تشتق من كلمة  Sophos / σοφόςالحكيم والتي تعني باألصل
هذا الَّلفظ ،نرى أنَّها
ُّ

«كل الفنون الجميلة بال تفريق،
الرجل الحذق»[[[ ،حيث أطلق اليونانيون هذه املفردة عىلِّ :
كل
ابتدا ًء من الشعر إىل فن النحت والزخرفة .كام ...عىل أنواع مختلفة من األنشطة البعيدة َّ
البعد عن الشعر ،مثل إدارة دفَّة السفينة والبناء والقيادة والطهو .وليس هذا كلُّه مج َّرد أشكال
«»للحكمة» بل هو كذلك أشكال «للرباعة» الفنية»[[[.

من هنا ،ت ُظ ِه ُر العودة إىل الُّلغة اليونان َّية أ َّن كلمة  σοφιστής / sophistاستُ ِ
خد َمت إلبراز
املهارة والحرف َّية بالعمل مهام كان .وعىل هذا األساسُ ،و ِ
صف الحكامء اليونانيون األوائل
يا لإلشارة إىل الشعراء ،واملوسيقيني والك َّهان وغيهم
بهذه التسمية ،كام ت ّم استخدامها كث ً
[[[- Ivan Gobry, le vocabulaire grec de la philosophie. Ellipses, paris. 1974, pp120- 121.

[ -[2س.م.بورا ،التجربة اليونانيَّة ،ترجمة أحمد سالمة محمد السيد ،القاهرة ،الهيئة املرصيَّة العا َّمة للكتاب ،1989 ،الصفحة .191
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من الخرباء الدينيني والفالسفة ما قبل سقراط»[[[ .وهذه الحرفيَّة التي يت ُّم الكالم عنها جعلت
بعض الباحثني يربطون السفسطائ َّية باالحرتاف .ويف هذا املجال ذهب «جورج كروت»
و«ألكساندر غرانت» إىل التأكيد عىل هذا الدور ،فبالنسبة إليهام مل يشكِّل السفسطائيون كتلة

اعتقاديَّة واضحة املعامل لها مبادئها وأصولها بشكل واحد ،فأثناء الحديث عنهم ،ال يتع َّدى
الكالم عن «مجتمع مهنة» ،يرتبط بأجر مح َّدد ،يقول غرانت« :استخدمت كلمة σοφιστής

أي شخص مارس أو أظهر نو ًعا من الحكمة أو الذكاء بحكم
مبعنى وسيط لإلشارة إىل ِّ
واملوسيقي وحتى الشاعر»[[[.
املهنة؛ وهذا األمر ينطبق عىل الفيلسوف والفنان
ِّ
ويذهب باحثون آخرون من أمثال «فينر جايجر» و«ويلهلم نستله» و«جون موريسون»

ين املبكر ،حيث متَّت اإلشارة إىل «هوميوس»
إىل اعتبار السفسطائ َّية ورثة الشعر اليونا ِّ
و«هيسيود» و«سولون» و«سيمونيدس» بهذا االسم ،وإن كان السفسطائيون انتقلوا من الشعر
إىل النرث ،إالَّ أ َّن ذلك ال يعود إىل تب ُّدل املوضوع ،وإنَّ ا إىل تب ُّدل يف الوسائل التي تستخدم
إليصال الفكرة إىل اآلخرين ،إذ إنَّ« :الوظيفة التعليميَّة أصبحت تتحقَّق أكرث فأكرث من خالل
هذه األداة»[.[3
وإال ما كان «بروتاجوراس
أي معنى سيِّىء أو بغيض َّ
يئ ،إذن ،يحمل َّ
مل يكن لقب سفسطا ٍّ

 Protagorasوأقرانه من السفسطائيني قد اختاروا أن يطلقوه عىل أنفسهم باعتبارهم «حكامء
القرن الخامس»[ .[4فهذه الكلمة كانت بالنسبة إليهم ترشيف َّية ،تعطي صاحبها قيمة بني
الناس« :إذ كان معناها أقرب ما يكون إىل ما نعنيه نحن اليوم من كلمة «أستاذ»؛ فقد كان
رجال يكسب عيشه بتعليم الشبَّان بعض األشياء التي كان يظ ُّن أنَّها قد تنفعهم
ً
يئ
السفسطا ُّ
يف الحياة العمل َّية»[.[5

االنتقال الحاسم لهذه املفردة جرى من خالل ثالث شخصيَّات أفالطون وأرستوفان
وأرسطو ،واثنان من هؤالء جعال من سقراط عتبة للقول ،األ َّول هو أفالطون الذي فصل
[[[- Kerferd, G.B, The first Greek Sophists. Class.Rev.64. 1950, pp 8- 10.

[[[- Hakan Tell, PLATO` S CUNTERFEIT SOPHISTS. CENTER FOR HELLENIC STUDIES. 2011, P24.
[3]- Hakan Tell, PLATO` S CUNTERFEIT SOPHISTS. CENTER FOR HELLENIC STUDIES. 2011, P25.

[ -[4مصطفى النشار ،تاريخ الفلسفة اليونانيَّة  /من منظور رشقي ،القاهرة ،دار قباء ،1999 ،الجزء  2الصفحة .34

[ -[5برتراند راسل ،تاريخ الفلسفة الغربيَّة ،ترجمة زيك نجيب محمود ،القاهرة ،الهيئة املرصيَّة العا َّمة للكتاب ،2010 ،الصفحة .129
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بني سقراط والسفسطائيني ،واستخدم األول لش ِّن هجو ًما الذ ًعا عليهم من خالله ،حيث نراه
يروي الحوار التايل بني سقراط وأبقراط« :واآلن إذا حدث ورأى أحدهم اهتاممنا الشديد

بهذا ]زيارة بروتاجوراس[ وسألنا :قوال يل ،يا سقراط وأنت يا أبقراط ،يف فكركام قصد
إعطاء بروتاجوراس هذه األموال باعتباره من؟ فبامذا سنجيبه؟ ما هو االسم اآلخر الذي
نسمعه عن بروتاجوراس؟ فكام أنَّنا نسمع عن فيدياس أنَّه نحات ،وعن هوميوس أنَّه

الحق أ َّن الناس تس ِّمي الرجل
شاعر ،فامذا نسمع من هذا القبيل عن بروتاجوراس ،فقال:
َّ
يئ بقصد إعطائه األموال؟ متا ًما .وإذا
سفسطائ ًّيا يا سقراط .وهكذا فإنَّنا ذاهبون إىل سفسطا ٍّ
سألك اآلن أحدهم هذا السؤال وأنت نفسك ماذا تريد أن تصي بذهابك للقاء بروتاجوراس؟

وهنا أجاب :سفسطائيًّا ...فهو ماهر يف جعل الشخص ماه ًرا يف الكالم؟ فقلت :رمبا ك َّنا
سؤاال
ً
سنجيب إجابة صحيحة كهذه ،ولك َّنها مع ذلك غي كافية .فإجابتنا هذه ستوجب
يئ يجعل الشخص ماه ًرا يف الكالم حول ماذا؟»[[[ .ويستم ُّر يف استعراض
آخر :السفسطا ُّ
مثالب السفسطائيني إىل أن يصل إىل اعتبار بضاعة بروتاجوراس خطرة أل َّن اإلنسان ال
يستطيع أن يح ِّدد مدى رضرها عىل النفس« :األطعمة واملشارب التي تشرتيها من عند تاجر
التجزئة وتاجر الجملة ميكن أن تحملها يف أوعية أخرى ...وميكن أن نضعها يف املنزل،
وبأي
وأن نستشي الخبي الذي ندعوه ملعرفة إذا ما كان ميكن أن نأكلها أو أن نرشبها ،أم ال
ِّ
يا برشائنا لها .أ َّما املعارف فإنَّه ليس ممك ًنا
مقدار ويف ِّ
أي وقت .وهكذا ،فإ َّن الخطر ليس كب ً

أن نحملها يف وعاء غي النفس ،بل نحن نحمل املعرفة بالضورة ،فور أن ندفع الثمن ،يف
ين قام
النفس ونذهب مبعرفتنا سواء أكان يف ذلك رضر لنا أم نفع»[[[ .فسقراط األفالطو ُّ
بعمل َّية تشويه للسفسطة ،وجعل منها وسيلة للكسب ،ورضرها يفوق الطعام الفاسد ،ألنَّها

ت ُفسد الروح ،وتهوي بها إىل األسفل ،وهو يف هذا الهجوم كان يتع َّمد جعلها عىل نقيض من
يئ
الفلسفة ،بحيث تكون وسيلة لخداع وتعميم الجهل بينهم ،فيكفي أن ميتلك السفسطا ُّ
البيان ليصل إىل هدفه« :إذ إ َّن البيان ال يحتاج إىل معرفة الحقائق عن األشياء ،وحسبه أن
يخرتع طريقة ما لإلقناع يظهر بها أمام الجهلة أكرث من العلامء»[.[3
[ - [1أفالطون ،يف السفسطائيني والرتبية ،ترجمة ع َّزت قرين ،القاهرة ،دار قباء ،2001 ،من الصفحة  60حتى .75

[ -[2املصدر نفسه ،الصفحة .73 -72

[ -[3أفالطون ،محاورة جورجياس ،ترجمة محمد حسن ظاظ ،القاهرة ،الهيئة املرصيَّة العا َّمة للكتاب ،1970 ،الصفحة .49
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مهاجام السفسطائيني« :حقًّا ،من ذا الذي
يقول سقراط يف أطروحته للخطابة Antidosis
ً
ال يكره أو ال يحتقر هؤالء املد ِّرسني الَّذين ك َّرسوا أنفسهم ،يف املقام األول للمجادلة ،ذلك

ألنَّهم تظاهروا بالبحث عن الحقيقة يف حني أنَّهم يف بداية حياتهم املهن َّية يحاولون مبارشة

خداعنا باألكاذيب؟ ذلك ألنَّني أعتقد أنَّه من الواضح للجميع أ َّن املعرفة املسبقة باألحداث
املستقبليَّة مل متنح لنا بطبيعتنا البرشيَّة ،بل إنَّنا بعيدون متا ًما عن هذا العلم بالغيب»[[[.

لقد استخدم أفالطون سقراط وظيف ًّيا لخدمة هدفه يف تقديم فلسفة جديدة ،مستفي ًدا من
موقعيَّته وشهادته -وإذا كُ َّنا قد ق َّدمنا ما قُ ِّدم عىل أرضيَّة سقراط القائل -ولكن الحدود الفصل
بينهام ضعيفة ،وال ميكن أن تح َّدد بدقَّة .وبالتايل ،ما نراه هو بناء رصح جديد للفلسفة،

تقاطع مع سابقيه ،فمن خالل أفالطون ظهر سقراط كأول فيلسوف يجوز أن نطلق عليه اسم
«فيلسوف التص ُّورات» .ومن خالله أيضً ا ]سقراط[ بنى فلسفة جديدة ،تقوم مداميكها عىل
«أبدي» مع «السفسطة» ،ويف هذا املبنى الجديد ،وضع أفالطون السفسطة «خارج
تناقض
ٍّ
نفسها» ،وقام بنفيها عىل اعتبارها مامرسة لغويَّة ،ال تستطيع الفئات الفلسفيَّة استيعابها[[[،

هذه السياسة جعلت من السفسطة الطرف اآلخر املرعب والصلب للفلسفة ...هي النقيض
أخالقي
يعرب «آالن باديو» الذي يرى السفسطة توأ ًما غي
الديالكتي ِّ
يك للفلسفة ،أو كام ِّ
ٍّ
يئ ،انطالقًا من رؤية
للفلسفة ،أراد أفالطون إنهاء العالقة دفعة واحدة وإىل األبد مع السفسطا ِّ
مفادها« :أ َّن أخالقيَّات الفلسفة هي يف جوهرها الحفاظ عىل السفسطايئ كخصم ،للحفاظ
عىل الجدل ،الرصاع الديالكتي ْ
يكّ»[.[3
من امله ِّم القول أ َّن أفالطون مل يكن مالكًا بل قد يكون الصانع األكرب ألسطورة ،وإذا
حسن الن َّية نقول إنَّه أراد أن يثأر من السفسطائ َّية بسبب الحكم عىل أستاذه
كُ َّنا سنبني عىل ُ
خصصها لهذا الهدف ،وهي «هيباس
باملوت ،فعمل عىل مواجهتها من خالل كتبه التي َّ
الكبي» و«هيباس الصغي» و«جورجياس» و«بروتاجوراس» و«السفسطايئ» ،وكلُّها حملت
يئ« :التاجر الذي يتاجر يف نوع من أنواع العلم وهو ف ُّن
هدفًا واح ًدا ،هو جعل السفسطا ِّ
[[[- Geore Norlin, Isocrates with an English Translation, Harvard University Press,1980 pp.61

[[[- Andrew Goffey, If ontology, then politics: The sophist effect. Radical Philosophy. Vol. 107 )May/June 2001( p12.
[3]- Alain Badiou, Conditions, Paris: Seuil, 1992, p73.
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الكالم واملتاجرة بالفضيلة ،فهو تاج ٌر بضاعتُه الكالم»[[[ ،وهذه التجارة ليست مجانيَّة ،إنا
هي« :لقاء أجر»[[[.
هذه النزعة املش َّوهة للسفسطائيَّة استم َّرت بعد ذلك ،وسار أرسطو عىل خطى أفالطون

يل هو املنطق  -الذي
وسقراطـ ،وواصل حملته عليها ،وارتقى بها إىل ح ِّد بناء علم آ ٍّ
يعترب جز ًءا من منظومته الفلسف َّية  -وجعله آلة تعصم الذِّهن عن الخلل ،واض ًعا قواعد

للتفكي ،مق ِّد ًما بذلك النتقاد األصل الذي قامت عليه السفسطائ َّية واملتمثِّل بالُّلغة .وعىل
خصص كتابني من مؤلَّفاته املنطقيَّة لنقد منهجها وهام «الجدل  /طوبيقا»
هذا األساسَّ ،
و«األغاليط /السوفسطيقا»« :وقد انتهى يف «الجدل» إىل اعتبار الجدل مج َّرد ف ٍّن ال ميكن أن

يرقى إىل منهج لتحصيل املعرفة العلم َّية ،كام انتهى يف«األغاليط السفسطائ َّية» إىل وصف
حكيام ...وأنَّه هو الذي يكسب املال من تظاهره
يئ بأنَّه منتحل للحكمة وليس
ً
السفسطا ِّ
بالحكمة وهو ليس بحكيم»[.[3

أ َّما أرستوفان فقد وقف من السفسطائ َّية موقفًا سلب ًّيا ،ولك َّنه مل يوفر سقراط من ر ِّده ،بل

زعيام عليهم ،ويروي قصة طريفة تتعلَّق باملوضوع ،وتتح َّدث
ذهب أبعد من ذلك إذ جعله
ً
عن رجل عجوز يدعى ستيبسياديس أثقلته الديون بسبب زواجه من امرأة أرستقراطيَّة...
وبسبب ابنه الذي يعشق الخيول والَّلهو ،فأراد أن يتعلَّم السفسطة يف «دكانة سقراط لألفكار»

غش الناس ،ولكن هذه املدرسة رفضته ،فعمل عىل إقناع
من أجل أن ميتلك القدرة عىل ِّ
ابنه بذلك« :تعلَّم ابنه ف َّن الجدل ومنطق الباطل ،ويستطيع اآلن أن يدفع عنه أمام املحاكم،
رشب
ويدفع عنه أفظع التُّهم! ولكن هيهات أن ينعم األب بذلك ،فلقد كان من نتيجة ت ُّ
حق يف
االبن تعاليم السفسطائيني وسقراط أنَّه بدأ بضب أبيه ..بل ويثبت باملنطق أنَّه عىل ٍّ
ذلك ...وأ َّن ما يفعله هو عديم الصواب والواجب»[.[4

ين،
تضعنا التسمية أمام واقع جديد ،يرى أ َّن السفسطائ َّية مل تكن دخيلة عىل الفكر اليونا ِّ
[[[ -Plato, Protagoras, Eng.Trans.B.Jowett, in”Great Books of the western world”- Plato, pp40- 41.

[[[-Plato, The Sophist, Eng.Trans.Cornoford. in his book”Plato s theory of knowledge ”Routledge and Kegan paul,
London, 1973, pp173- 174.

رشقي ،مصدر سابق ،الجزء  ،2الصفحة .124
[ -[3مصطفى النشار ،تاريخ الفلسفة اليونانيَّة  /من منظور
ٍّ

السحب ،أحمد عثامن ،الكويت ،املجلس الوطني للفنون واآلداب ،2012 ،الصفحة .111
[ -[4أريستوفانّ ،
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فهي متجذِّرة فيه ،وتشي إىل االحرتاف واالتقان ،وهي من جذر الحكمة ومثيلتها ،واملعنى
الس ِّيئ الذي ألصق بها ،جاء يف مرحلة متأخِّرة ،وهي نتجت من ظروف موضوع َّية سنتط َّرق إليه

ين
بعد قليل ،بُني هذا التص ُّور حولها من قبل عدد من الفلسفة ،الَّذين تب ُّنوا املنظور األفالطو َّ
األرسطي ،وهذا ما نجده عند «الفارايب» و«ابن سينا» و«ابن رشد» و«توما األكويني»
–
َّ
وصوال إىل الراهن ،حيث ذهبوا جمي ًعا إىل القول أ َّن السفسطائيَّة تأيت من لفظني«:صوفيا»
ً
وهي الحكمة ،و«أسطس» وهي املموهة؛ فمعناه الحكمة املم َّوهة»[[[.

َّ

¾í
  ï µ  :

قسم هيغل تاريخ الفلسفة إىل أقسام ع َّدة ،تبدأ مع طاليس وتنتهي مع أرسطو ،وجعل
َّ

السفسطائ َّية مدرسة يبتدئ بها القسم الثاين من العرص األ َّول ،وأدخل يف هذا القسم سقراط
وأنصاف السقراطيني واملدارس السقراطيَّة الصغية املختلفة[[[ ،ويف مقابل هذا الرأي،
رصا جدي ًدا للفلسفة اليونان َّية ،ألنَّها يف نظره
الحظ أتسلر أنّه ال
ُ
يجب أن نبدأ بالسفسطائ ّية ع ً
ليست بد ًءا لفلسفة جديدة ،إنَّ ا هي محاولة للقضاء عىل الفلسفة القدمية .صحيح أنَّهم

جهوا عنايتهم إىل الذات أو الطبيعة الداخل َّية عىل عكس ما كان عليه األمر مع الفالسفة
و َّ
الكيل ،وإنَّ ا
الطبيعيني ،ولك َّنهم ،وفقًا ألتسلر ،نظروا إىل الذَّات ال عىل أنَّها اإلنسان مبعناه
ِّ ِّ
نظروا إىل اإلنسان عىل أنَّه هذا اإلنسان أو ذاك .مل ينظروا إىل اإلنسان كفكرة كلِّ َّية ،بل كفرد
مح َّدد معني»[ ،[3وهذا الكالم يفتح الباب أمامنا لتحديد موقع السفسطائيني داخل املنظومة

خاص والغرب َّية بشكل عا ٍّم ،وهذا األمر يقتيض بطبيعة الحال مراجعة سبب
الفلسف َّية بشكل
ٍّ
ظهور السفسطائيَّة.

الفاريس يف معركة ماراثون ( 490ق.م)
لقد تح َّولت أثينا بعد انتصارها عىل الحكم
ِّ
وموقعة سالميس ( 480ق.م) إىل أمرباطوريَّة بحريَّة ،سادتها الروح الدميقراطيَّة ،وغدت
كل حدب وصوب سع ًيا وراء املجد واملال،
مدينة إشعاع وق َّوة وحضارة ،قصدها الناس من ِّ
[ -[1الفارايب ،إحصاء العلوم ،تحقيق عثامن أمني ،القاهرة ،مطبعة السعادة ،1925 ،الصفحة .24

املؤسسة العرب َّية للدراسات والنرش ،2010 ،الجزء  ،2الصفحة .174
[ -[2عبد الرحمن بدوي ،موسوعة الفلسفة ،بيوت،
َّ
وعبد الرحمن بدوي ،ربيع الفكر اليوناين ،القاهرة ،مكتبة النهضة املرصيَّة ،من دون تاريخ ،الصفحتان .60-59

[ -[3عبد الرحمن بدوي ،موسوعة الفلسفة ،مصدر سابق ،الجزء  ،2الصفحة  .174عبد الرحمن بدوي ،ربيع الفكر اليوناين،
مصدر سابق ،الصفحات .62-60
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فاستوىل عىل الناس حب الذَّات واألنانيَّة« :وقد صاحب هذا النظام الجديد ظهور عدد
واملؤسسات املنتخبة (محاكم ،مجالس شعب َّية ،قادة) ،حيث أصبح للجمع َّية
من الهيئات
َّ

الشعب َّية دور مه ٌّم يف تقرير ات ِّجاه الحكم وأشخاص الحاكمني ،ومل تعد للحاكم صلة باآللهة

تغي مفهوم
رصف شؤون الوالية حسب مشيئتها .فقد َّ
ألنَّه مل يعد يتلقَّى األوامر منها وي ِّ
وإال تع َّرضوا للعزل
القيادة وأصبح لزا ًما عىل القادة أن يلتزموا مبصالح املدينة واملواطنني َّ

من مناصبهم»[[[ ،بالتايل مل تعد األصول األرستقراط َّية هي األصل يف الوصول إىل السلطة،
إنَّ ا أصبح األصل القدرة عىل إثبات الذات« :وحمل انتصار الدميقراط َّية معه أ َّن الوظائف
ألي إنسان أن
السياس َّية باتت متاحة اآلن للجامهي والتي كانت محجوبة عنهم .وميكن ِّ
يرتفع إىل ذروة املناصب يف الدولة برشط أن يكون مز َّو ًدا باملهارة والقدرة عىل الخطابة
حا بالتعليم إىل درجة كافية»[[[.
وإثارة مشاعر العا َّمة ومتسلِّ ً

وال ب َّد من القول أ َّن هذه التح َّوالت تع َّمقت من خالل التب ُّدل يف صورة املدن اليونان َّية،
إذ أخذت هذه املدن تفقد وحدتها الذاتيَّة ،ومل يعد يُنظر إليها باعتبارها كتلة سياسيَّة واحدة،

فكل مواطن يستطيع االنتقال من
كل» تقوم عىل حريَّة النقلُّ ،
فهي أصبحت« :جز ًءا من ٍّ
أي حواجز« :وأل َّن الفرد يف هذه الحالة ال يكون مرتبطًا مبكان
مدينة إىل أخرى من دون ِّ
معني فتنمو إذن روح االستقالل لديه .وهكذا انقلبت األوضاع من ناحية السياسة -كام بيَّنا-
َّ
فلم يعد القادة نبالء ،من نوع نبالء الدم ،بل أصبح القادة الجدد الذين تتطلَّبهم الدولة قادة
ممتازين من حيث الفكر والثقافة»[ .[3من هنا ،كان ال ب َّد من وجود آل َّيات ،تقوم بتنمية األفراد،
وتجعلهم قادرين عىل تلبية متطلِّبات العرص الجديد.

وهكذا أصبحت السفسطائ َّية حاجة موضوع َّية ،أفردتها النزعة الفرديَّة ،التي أصبحت
املقياس الوحيد واألول واألخي يف النظر إىل األشياء .مبعنى أنَّنا سننتقل من املوضوع َّية
ينّ .فالروح العا َّمة لليونان
إىل الذات َّية َّ
مام يؤ ِّدي إىل تغيي شامل ملجرى تط ُّور التفكي اليونا ْ

يف تط ُّورها اقتضت إذًا إيجاد النزعة السفسطائيَّة ،أل َّن تط ُّورها كان يسي دامئًا عىل أساس
[ -[1محمد الخطيب ،الفكر اإلغريقي ،دمشق ،منشورات دار عالء الدين ،1999 ،الصفحة .127

املؤسسة الجامعيَّة للدِّراسات،2005 ،
[ -[2وولرت ستيس ،تاريخ الفلسفة اليونانيَّة ،ترجمة مجاهد عبد املنعم مجاهد ،بيوت،
َّ
الصفحة .79
[ -[3عبد الرحمن بدوي ،ربيع الفكر اليوناين ،القاهرة ،مكتبة النهضة املرصيَّة ،من دون تاريخ ،الصفحة ,167
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بكل خصائصه إىل جانب الطبيعة الخارجيَّة ،بالتايل من خالل هذا
ين ِّ
إدخال العنرص اإلنسا ِّ
الفلسفي،
األمر ،نستطيع أن نفهم وجهة نظر هيغل باعتبارها بداية ملرحلة جديدة من التفكي
ِّ
فهي جعلت الدولة مبا هي حركة نحو الروح املطلق يف مسيتها ،بالتايل هي قامت بعمل َّية

أرشت إىل نهاية
تنويريَّة ،سيقوم بتب ِّنيها .ونستطيع أن نفهم أنَّها خامتة ،كام قال أتسلر ،ألنَّها َّ
مرحلة من التفكي وبداية أخرى جديدة.
ين أو
فالسفسطة ت ِّ
ين التي عملت دامئًا عىل إدخال اإلنسا ِّ
ُعرب عن حرك َّية الفكر اليونا ِّ
بكل ما له من خصائص ،ونلمح ذلك عند إكسينوفان الذي قام بإحضار اإلنسان
اإلنسان ِّ
الفلسفي إىل جانب الطبيعة الخارجيَّة .واألمر نفسه نجده عند هرقليطس الذي
يف البحث
ِّ

خاص َّية العقل من اإلنسان وجعله مبدأ ثابتًا يف الوجود .كام نستطيع تل ُّمس هذا األمر
أخذ
ِّ
عند أنبادوقليس عند جمعه بني الطبيعة الخارج َّية من ناحية ،واإلنسان وما يتعلَّق به من ناحية
أخرى« :ويالحظ عند هؤالء املفكِّرين جمي ًعا ،أنَّهم كانوا يريدون أن يؤكِّدوا ...ثبات الروح
كل
اإلنسانيَّة أو الذات ،من وراء ِّ
التغيات التي هي أساس الطبيعة الخارجيَّة»[[[.
ُّ

من خالل ما رأينا ،نستطيع أن نصل إىل نتيجة مفادها أ َّن السفسطائ َّية مل تكن عبارة عن
تؤرش إىل تب ُّدل يف بنية مجتمعيَّة،
تؤرش إىل مهنة احرتفها بعض املفكِّرين ،إنَّ ا هي ِّ
ظاهرة ِّ
انتقل فيها الرصاع من أرستقراط َّية الدم إىل نوع جديد من األرستقراط َّية القامئة عىل الكالم،

َّلفظي  -مع بقاء الحضارة اليونان َّية عىل
الجسدي إىل ال
وتب ُّدل مفهوم البطولة من الرصاع
ِّ
ِّ
أصولها األساس َّية – فالسفسطائ َّية جعلت هدفها يتمثَّل يف السلطة وكيف َّية الوصول للمراكز
العليا يف الدولة .ومن أجل هذه امله َّمة أقاموا نظا ًما تعليميًّا ،أصبحت فيه الفصاحة ،والقدرة
عىل الجدال باإلفحام الرسيع ،هي الهدف األمثل ،وهذا دأب السياسيني الذين تد َّربوا عىل
يد السفسطائيني ،الذين جعلوا ه َّمهم ليس يف البحث عن الحقيقة من أجل الحقيقة بل
ملج َّرد ات ِّباع ما يرغبون باالعتقاد فيه.
فالسفسطائ َّية يف مسيتها يف بالد اليونان ،أخذت الفلسفة بات ِّجاه جديد ،جعلت ه ِّمها
الوصول إىل املنفعة واكتساب املناصب واالستحواذ عىل السلطة ،فأصبحوا مثل املحامني
[ -[1عبد الرحمن بدوي ،ربيع الفكر اليوناين ،مصدر سابق ،الصفحة .170
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أي
ال يهت ُّمون بحقيقة املسألة ،إنَّ ا يكتفون بقدرتهم عىل تقديم رصيد من الحجج حول ِّ
موضوع أو الربهنة عىل أيَّة قض َّية ليك يجعلوا األسوأ يبدو هو األفضل ،والربهنة عىل أ َّن
األسود هو األبيض.

مام ذكرنا ،مل تشكِّل السفسطائيَّة بح ِّد ذاتها تح ِّديًا للمجتمع األثيني بشكل
انطالقًا َّ
ين بشكل عا ٍّم ،فهي تجري يف سياق الحضارة اليونان َّية ،وميكن تف ُّهم حركتها
ٍّ
خاص ،واليونا ِّ
موضوعي ،وحتى اإلثارات التي قُ ِّدمت ض َّدها اجتامع ًّيا ،ميكن أن تستوعب كر ِّد فعل
بشكل
ٍّ

كل فكر جديد ،حيث تقابل« :بعدم الثقة والرفض من املتديِّنني وأهل التقوى والورع
عىل ِّ
بكل ما يف ديانتهم من أساطي ن ُِسبت إىل آلهتهم .ومل َّا كان
يتمسكون ويؤمنون ِّ
الذين كانوا َّ

كل األمور من زاوية إنسان َّية حيث بحثوا يف أصل الدين،
السفسطائيون قد تناولوا البحث يف ِّ
وأصل األخالق ،وأصل القوانني السياس َّية من هذه الزاوية ،فقد أصبحوا أكرث عرضة لكره
الطبقات املحافظة»[[[ ،ولكن الحملة التي شُ َّنت عليهم من قبل النخبة الثقافيَّة ،ال ميكن
الركون إليها أو تف ُّهمها ،وهي بحاجة إىل كثي من التدقيق لألسباب التالية:
أ -ذهب أفالطون إىل انتقاد السفسطائ َّية انطالقًا من تقاضيها أج ًرا عىل الخدمات التي
رصا شائ ًنا لهم ،وهذا انتقاد ال ميكن القبول به،
تؤ ِّديها يف التعليم ،ورأى يف هذا األمر عن ً
لألسباب التالية:

أ :1-السفسطائيون هم مفكِّرون ج َّوالة ،ينتقلون من مدينة إىل أخرى من أجل التعليم،
لذلك« :كانوا يقيمون يف أثينا كغرباء ،وهم إن القوا مثل غيهم الرتحيب من األثينيني،
إال أنّهم كانوا محرومني من
وإن متتَّعوا مثل غيهم أيضً ا بنصيب من املساواة االجتامع َّيةَّ ،
االمتيازات السياس َّية التي كانت مقصورة عىل املواطنني حسب القوانني األثين َّية»[[[ .وإذا
كانت األمور عىل هذا املنوال فال يضيهم إن هم تبادلوا املصالح مع أثرياء أثينا الطامحني
إىل التعلُّم لخدمة مصالحهم الخاصة ،سواء تلك املتعلِّقة مبعرفة كيف َّية الوصول إىل أرقى
توىل هذه املهمة لقاء املال،
يئ َّ
املناصب السياس َّية ،أم اإلفالت من عقوبة مع َّينة .والسفسطا ُّ
ألنَّهم يشتغلون يف التعليم ،وليس لديهم مورد آخر غيه.
[ -[1مصطفى النشار ،تاريخ الفلسفة اليونانيَّة  /من منظور رشقي ،مصدر سابق ،الجزء  ،2الصقحة .35

[ -[2املصدر نفسه ،الجزء  ،2الصفحة .37
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أ :2-ينتمي السفسطائيون إىل أُرس متواضعة ،ارتقوا نتيجة العلم ،ولك َّنهم ليس لهم أصول
أرستقراط َّية ،فج ُّد أفالطون األكرب هو صولون وكان تاج ًرا واسع الرثاء ،وكانت التجارة سب ًبا

يف مصادقته للحكام وامللوك ،وهو عمل ببيع الزيت يف مرص .أ َّما أرسطو فقد كان أجر

والده لقاء تطبيب امللك أمنتاس الثاين ملك مقدونيا هو السبب يف حياة ال َّرغد التي عاشها،
ين الذي م َّول بناء مدرسته.
كام عمل عند اإلسكندر املقدو ِّ

املنطقي النتقادهم،
التكسب من العمل ال ميكن أن يكون هو السبب
بالتايل ،فموضوع
ُّ
َّ
خصوصا أ َّن بعضهم أحجموا عن هذا األمر ،ويف هذا املجال يُعرف« :أ َّن بروتاجوراس
ً
بأي سبيل ،بل كان
وجورجياس وبروديكوس عىل سبيل املثال مل يكونوا من َّ
طالب املال ِّ
لهم منزلتهم الفكريَّة الرفيعة»[[[ ،وحتى سقراط نفسه ،يعترب أ َّن بروتاجوراس« :ال يتناول أج ًرا
من أحد»[[[.

ب -اتِّهامهم بالكذب والخداع وتشويه وعي الناس ،ويف هذا املوضع،جرى إخراج األمور
دميوقراطي،
مديني
عن سياقاتها ،وأخذها إىل مكان آخر ،فهذه املدرسة انترشت يف نظام
ٍّ
ٍّ

يعتمد انتخاب جميع السلطات العا َّمة من أعىل إىل أسفل ،يف إطار هذه التنافس َّية ،وال
ب َّد للمواطن من أن ميتلك عنارص القوة الحتالل مركز متق ِّدم يف هذه السلطة .عىل هذا
األساس ،طرح بروتاجوراس وجورجياس وكاليكليس وتراسيامشوس وسفسطائيون آخرون

معني من التعليم ،واملعرفة بقوانني
فكرة «تثقيف» املواطن وتحضيه للوصول إىل مستوى َّ
االقتصاد ،واالسرتاتيج َّية والتكتيكات العسكريَّة ،والجغرافيا ،والحياة الدين َّية والفن َّية لألمم...
وتعليمه بعض الصفات األخالقيَّة ،ومسألة قيمة ورضورة الكذب والخداع ،ليكتسب من
خالل هذه األمور القدرة عىل التف ُّوق قي رصاعه مع اآلخرين ،وهم يف ذلك ال يخالفون روح
مدن َّيتهم ،بل يقومون بتعزيزها ،وهذا ما الحظه «يرنر جاغر» عندما قال« :الحفاظ عىل النظام
الدميقراطي يف الدولة ...يصبح معتم ًدا عىل شخص َّية القائد .يف الواقع ،كانت مشكلة
ِّ
الدميقراطيَّة ...هدف الحركة الرتبويَّة ،الذي أنجزه السفسطائيون ...يف تشكيل القائد»[.[3
[ -[1مصطفى النشار ،تاريخ الفلسفة اليونان َّية  /من منظور رشقي ،مصدر سابق ،الجزء  ،2الصفحة .38

[ -[2أفالطون ،يف السفسطائيني والرتبية ،مصدر سابق ،الصفحة .25

[3]- https://www.researchgate.net/publication/337602529_The_theory_of_lie_from_the_sophists_tosocrates.
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السفسطائيَّة كانت تقوم بالدور الذي سعت لتحقيقه ،وهو إنشاء متثقِّف يف السياسة
كل
وليس ُمنظِّ ًرا إيديولوج ًّيا لها ،يدرك آل َّيات الوصول إىل السلطة ،ويف هذا املجال يوظِّف َّ

ما ميلك من خربة وبصية وإرادة وتصميم لبلوغ هذا الهدف .وهو يف هذا املوضع أقرب

إىل الفنان الذي يبتكر صور فن َّية فريدة اعتام ًدا عىل ما ميلكه وضمن «ف ِّن املمكن» ،وهذا
السيايس
ما سيعود إليه «ميكيافليل» و«ويسامرك» بعد ذلك .فالكذب أداة مه َّمة للنضال
ِّ

يغي قيم الناس من دون عنف مسلَّح .ويف
وطريق النجاح .واستخدام الكذب ميكن أن ِّ
للسيايس «براعة الكلمة» ،وهي أعىل من «براعة السيف» .ويف هذاـ الكذب
هذا أعىل براعة
ِّ
يب عىل اإلنسان ،ومينحه الشجاعة ونزاهة الشخص َّية،
ليس مفي ًدا فحسب ،بل له تأثي إيجا ٌّ
ومتغية وهي مثرة اتفاق بني الناس .ميكن
أخالقي ،أل َّن األخالق نسبيَّة
كام أنَّه بالنسبة إليهم
ِّ
ٌّ
تتغي الظروف
لإلنسان أن يع ِّرف القانون
األخالقي بأنَّه ما ينفعه «هنا» و «اآلن» ،وعندما َّ
َّ
أخالقي آخر[[[.
األخالقي إىل قانون
يغي القانون
املوضوع َّية ،ال ب َّد من أن ِّ
ٍّ
َّ

ما نحن أمامه بحسب السفسطائيَّة ليس كذبًا ،إنَّ ا هو نظام ذو طبيعة تربويَّة منهجيَّة،
يتحكَّم فيها الهدف ،وهو عني ما قام به اآلخرون ،وإن كان ألهداف مختلفة ،وها هو سقراط
الروحي
مل يتو َّرع عن إبداع كذبة يف شكل سخرية لتنمية املعرفة الفلسف َّية ،وتطوير ال ُبعد
ِّ
للفرد ،وهو كان واعيًا ملا يقوم به ،واستخدم عم ًدا «السخرية الكاذبة» كأداة منهجيَّة للمعرفة
العقالنيَّة! وهو ما جعل الرصاع من أجل الحقيقة واملعرفة الحقَّة ،ال يستبعد األساليب التي

تتض َّمن عنارص الخداع .يف الواقع ،لقد أتقن سقراط الكذبة نحويًّا ومعجم ًّيا ومنهج ًّيا ،وهذا
«طعم» الكذب ال يُنىس أب ًدا»[[[.
فام نريد أن نصل إليه ،هو أ َّن املسألة مل تكن معرف َّية بشكل كامل بني السفسطائ َّية
والسقراط َّية املمت َّدة إىل أفالطون وأرسطو ،إنَّ ا ميكن البحث عنها يف مورد آخر ،يتعلَّق
الدميقراطي ،ويحتقر الشعب ،ويرفض املشاركة يف
بالسلطة نفسها ،فهو كان ض َّد الحكم
ِّ
إال يف سبيل إظهار عدم
الحياة العا َّمة للمدينة ،فهو عندما هاجم الخطباء ،مل يقم بهذا األمر َّ
حا يف «جورجياس» حني يض ُّم شعراء الرتاجيديا
احرتامه للشعب وازدائه« :يظهر هذا واض ً

[[[- see: Plato, Gorgiy, Collected Works, 1990 and Plato, Protagoras, Collected Works, 1990.

[[[-https://www.researchgate.net/publication/337602529_The_theory_of_lie_from_the_sophists_to_socrates .
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إىل الخطباء كمحرتفني لل ِّنفاق .وهذه النظرة املنحطَّة للرتاجيديا األثينيَّة تنبع من رؤية سقراط
جه إىل جمهور
املنحطَّة للجمهور ،فهو يصف الشعر
َّ
الرتاجيدي بأنَّه نوع من الخطابة مو َّ

يتك َّون من األطفال والنساء والرجال ،من األحرار والعبيد أيضً ا ،وهو ف ٌّن ال نقبله؛ إذ نس ِّميه

نفاقًا .وتب ًعا لهذه النظرة ،فإ َّن إسخيلوس وسوفوكليس ،ويوروبيجيس كانوا ينافقون طائفة
من النظارة الجهالء»[[[ ،وهناك بعض املواقف التي تثي األسئلة ،تتعلَّق بدوره من أعامل

ظل حكومة الثالثني ،وموقفه من االنقالب ض َّد
ين ،والدور الذي قام به يف ِّ
العصيان املد ِّ
الدميقراط َّية سنة  411ق.م الذي قام به تلميذه ألكيبيادس ،وانقالب  404ق.م قاده كريتياس
وخارميدس ،الذي يظهر كرشيك لسقراط يف محاورات أفالطون .ما هو دور سقراط عندما

بحق مدينة ميلوس التي استسلمت ألثينا؟ هذا املوضوع أغفل
قام املقربون منه مبذبحة ِّ
ذكره أفالطون وزينوفون« :سبب هذا السكون هو أ َّن املذبحة كانت عالمة سوداء عىل غياب
ربرها»[[[.
الدميقراط َّية التي كان تالميذ سقراط يحتقرونها ،أو رمبا ظ ُّنوا أ َّن السياسة العملية ت ِّ
الدميقراطي ،الذي
جه
املدرسة السقراطيَّة التي هاجمت السفسطائيَّة ،كانت ض َّد التو ُّ
ِّ

أرشك العا َّمة يف الحياة السياس َّية ،وكان يريد إعادة إحياء األرستقراط َّية يف الحياة والحكم،
بالتايل أقام فلسفته عىل النقائض :دميقراط َّية /أرستقراط َّية ،عا َّمة /نخبة ،فلسفة /سفسطة،
وهذه القسمة حا َّدة ،وهذا األمر يظهر عندما يق ِّدم أفالطون سقراط ليقوم بتقسيم الفالسفة
املؤسسات السياسيَّة يف أثينا.
إىل طبقتني ،ث َّم يوضح كيف يشعر النوع الراقي منهم نحو
َّ

يف هذا السياق ،يقول سقراط إنَّه يتكلَّم عن الفالسفة القادة فحسب ،ويتساءل :ملاذا ينبغي
أي إنسان أن يتكلَّم عن املنحطِّني؟ ويضيف أ َّن الطبقة الراقية من الفالسفة يظلُّون منذ
عىل ِّ

قائال:
يحسون حتى بوجوده ،ث َّم يؤكِّد ً
الشباب وهو يجهلون الطريق إىل املجلس  agoraوال ُّ
أي مكان عام من أماكن
بل إنَّهم ال يعرفون أين توجد قاعة املحكمة ،أو مجلس الشيوخ ،أو ُّ
املجلس ،وكذلك األمر بالنسبة إىل القوانني والقرارات .ثم يتابع بأنَّهم ال يستمعون حتى إىل
املناقشات التي تجري حول هذه القوانني وال يرونها عندما تنرش»[.[3

[ - [1آي.أف.ستون ،محاكمة سقراط ،ترجمة نسيم مجىل ،القاهرة ،املجلس األعىل للثقافة ،2002 ،الصفحة .115

[ -[2املصدر نفسه ،الصفحة .129

[ -[3املصدر نفسه ،الصفحة .146
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·è ð :

جا تحليل ًّيا ،يتَّفق عىل
مل ت ِ
ح ًدا ،واكتفت بكونها منه ً
نب السفسطائ َّية نظا ًما عقائديًّا مو َّ
األصول العا َّمة ،ويختلف يف العديد من التفصيالت التطبيقيَّة ،فهي عندما جعلت اإلنسان

ذاتًا ،فتحت الباب أمام القضايا لتصبح موضوعات مفتوحة عىل آراء متع ِّددة ،بالتايل ال

خصوصا أ َّن الباحث سيالحظ أ َّن
ميكن التعاطي مع هذه املدرسة الفكريَّة خالف ذلك،
ً
يئ قد تكون مختلفة ،عىل هذا األساس سنستعرض بعض
الخلف َّيات املعرف َّية ِّ
لكل سفسطا ٍّ
القضايا وآليَّة التعامل معها:

· ñ ¢ .١

قد يكون من املستغرب جمع املفردات الثالثة يف عنوان واحد ،ولكن يف هذا

املوضع يصبح األمر عاديًّا بل رضوريًّا ،حيث ركَّزت هذه املدرسة عىل املعرفة الس َّيام
جه ،ومل َّا
البُعد
يل هو األصل يف التو ُّ
النفعي منها ،بالتايل يصبح املثمر واملنتج بشكل عم ٍّ
ِّ
كانت املوضوعات الدينيَّة ال تدخل يف هذا اإلطار ،جعلوها موضو ًعا من املوضوعات
أصال يف بناء الفكر ،عىل هذا األساس حمل
ً
التي من املمكن أن تثمر من دون أن تشكِّل
السفسطائيون عىل املعتقدات الشعب َّية اليونان َّية ،وهذه النظرة تتطابق مع روح الحضارة التي
ينتمون إليها ،والتي ال تؤمن بالخوارق عىل الطبيعة ،بل إنَّها جعلت الحدود الفاصلة بني
يا ما يجري خرقه عرب زواجات متبادلة ،وتب ًعا لهذا مل يكن من
البرشيَّة واأللوهيَّة بسيط ،وكث ً
شأن هذه الروح أن تؤمن بوجود حقيقة متعالية ،فبقيت منش َّدة إىل الطبيعة« :أو باألحرى يف
خصوصا عند السفسطائ َّية ،يشء واحد»[[[.
صورة إنسان َّية ،أل َّن الطبيعة واإلنسان َّية،
ً

فاإلله بالنسبة إليهم ال ميكن الربهنة عليه ،يقول بروتاجوراس« :إنَّه ال يستطيع أن يعرف
ما إذا كانت اآللهة موجودة أم غي موجودة أل َّن أمو ًرا كثية تحول بينه وبني هذه املعرفة
أخصها غموض املسألة وقرص الحياة»[[[ ،وهو يف هذا املوضع يقف موقفًا ش ِّك ًّيا من دون
ُّ
الجزم بوجود أو عدم وجود اإلله ،فاملهم بالنسبة إليه هو اإلنسان املوجود يف العامل،
ين املوجود فيه.
ويتط َّور انطالقًا من ال ُبعد اإلنسا ِّ
[ -[1عبد الرحمن بدوي ،ربيع الفكر اليوناين ،مصدر سابق ،الصفحة .173

[ -[2مجدي كيالين ،دراسة مصدريَّة يف الفلسفة اليونانيَّة ،القاهرة ،املكتب الجامعي الحديث ،2009 ،الصفحة .152
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ري ،ويرى الدين نشأ نتيجة تط ُّور املجتمعات
ويذهب بعض السفسطائيني بات ِّجاه تط ُّو ٍّ
اإلنسان َّية ،وهنا يقول بروديكوس« :يف البداية عبد الناس آلهة مثل الشمس والقمر والنهر

والبحر والثامر وما شابه ذلك ،وهي أشياء متثِّل منافع مبارشة بالنسبة إليهم ،إذ إنَّها مصدر

الغذاء والحياة .وقد أشار إىل عبادة قدماء املرصيني للنيل .وقد عبد الناس يف مرحلة تالية
مبتكري الفنون والصناعات والزراعات ،كدميرتيا وديونيسوس ...واملتعبِّد عىل هذا النحو
يكون مزاي ًدا ونفع ًيا»[[[.

هذه املدرسة اهت َّمت مبصدر املعرفة ،يقول بروتاجوراس يف الشذرة الوحيدة الباقية من
كتابه «عن الحقيقة»« :اإلنسان مقياس األشياء جميعها ،فهو مقياس وجود ما يوجد منها،
ومقياس ال وجود ما ال يوجد منها»[[[ ،تلك العبارة التي ستتح َّول إىل شعار عا ٍّم ،وتلخِّص
عام هو املقصود من العبارة ،هل
املوقف من املعرفة اإلنسان .وهنا أثي الكثي من الكالم َّ
ككل؟ .أ َّما فرميان فتمثِّل
ين ّ
املقصود منها أفراد اإلنسان كعيل ومحمد...؟ أم النوع اإلنسا ُّ
إال حينام يدركها مدرك ،ومل َّا كان اإلنسان
الرأي الثاين حيث اعتربت أ َّن األشياء ال توجد َّ

قاد ًرا عىل اإلدراك؛ فجميع األشياء التي تبدو لإلنسان موجودة فهي موجودة ،وجميع األشياء
ألي إنسان فهي غي موجودة .واملقصود باإلنسان هنا يف رأيها هو
التي ال تبدو موجودة ِّ
ين  Mankindوليس اإلنسان كفرد»[ ،[3وتستشهد بوجهة نظرها بكالم ورد يف
النوع اإلنسا ُّ
وخصوصا قول أفالطون« :مل جعل بروتاجوراس اإلنسان هو قياس الوجود ومل
«ثياتيتوس»
ً
صح هذا التحليل للعبارة ،يكون
يجعل الخنزير أو ِّ
أي حيوان آخر ميتلك إحساس»[ ،[4وإذا َّ
تغي مستمر وإىل أ َّن
بروتاجوراس قد تب َّنى معظم ما تكلَّم عنه هيقليطس عىل أ َّن العامل يف ُّ
ين
اإلنسان بكليَّته يصل إىل املعرفةَّ ،
مام يعني وجود عقل مع تضييق هذا العقل من عقل كو ٍّ
فردي ،وبالتأكيد من دون تب ِّني نظريَّة النار أصل األشياء.
إىل عقل
ٍّ
الفردي،
أ َّما الرأي األول ،ولعلَّه هو األصوب ،ويعترب أ َّن هذه املقولة تعني اإلنسان مبعناه
ِّ
[ -[1مجدي كيالين ،دراسة مصدريَّة يف الفلسفة اليونانيَّة ،القاهرة ،املكتب الجامعي الحديث 2009 ،الصفحة .160

[ -[2مصطفى النشار ،تاريخ الفلسفة اليونانيَّة  /من منظور رشقي ،مصدر سابق ،الجزء  ،2الصفحة .47
[ -[3املصدر نفسه.

[ -[4املصدر نفسه.
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وهذا ما أشار إليه أفالطون يف محاورة «ثياتيتوس» حينام أشار إىل توحيد بروتاجوراس بني
املعرفة واإلحساس ،ور َّد هذا األمر إىل أصلها عند هياقليطس وأقراطيلوس ،وقد أشار إليه

وخصوصا هياقليطس ،واعترب أ َّن مذهبه ال يختلف عن
أرسطو عند حديثه عن الطبيعيني
ً

بروتاجوراس الذي قال« :بأ َّن اإلنسان مقياس األشياء جمي ًعا ،وهذا يعني ببساطة أ َّن الحقيقة
لكل شخص وتب ًعا لذلك ،فإ َّن اليشء نفسه يكون موجو ًدا وغي موجود ،حس ًنا
هي كام تبدو ِّ
جميال عند البعض وعىل
ً
حا ،وأ َّن جميع األحكام تكون صادقة؛ أل َّن اليشء غال ًبا ما يظهر
وقبي ً
لكل شخص هو مقياس األشياء جمي ًعا»[[[.
الض ِّد من ذلك متا ًما عند اآلخرين ،فام يبدو ِّ

الالوجود،
وإذا ذهبنا بات ِّجاه غورجياس ،نراه عرض وجهة نظره يف كتابه عن الطبيعة أو َّ

فقال فيه بقضايا ثالث :األوىل :أنَّه ال يشء موجود ،والثانية :أنّه حتى لو وجد يشء ،فإ َّن هذا
يعرب عنه ،ويُوصل
اليشء ال ميكن أن يُد َرك ،والثالثة ،حتى لو أمكن ادراكه فإنَّه ال ميكن أن َّ
جا ع َّدة إلثبات كالمه:
إىل الغي[[[ .وقد ساق حج ً
الالوجود غي موجود من حيث أنَّه ال وجود ،والوجود غي
عن القض َّية األوىل يقولَّ :

ميا فهذا يعني أنَّه
ميا أو حادث ًا ،فإ َّن كان قد ً
موجود كذلك؛ فإ َّن هذا الوجود ،إ َّما أن يكون قد ً
محوي بالضورة يف مكان ،فيلزم أ َّن مكانه مغاير له وأعظم
ليس له مبدأ وأنَّه ال متنا ٍه ولك َّنه
ٌّ
منه ،وهذا يناقض كونه ال متناه ًيا .إذن ،ليس الوجود قدميًا ،وإذا كان حادث ًا فإ َّما أن يكون قد

يصح أن يُقال:
حدث بفعل يشء موجود أو بفعل يشء غي موجود ،ففي الفرض األول ال
ُّ
إنَّه حدث ألنَّه كان موجو ًدا يف اليشء الذي أحدثه فهو إذن قديم ،ويف الفرض الثاين االمتناع
واضح.

وعن القض َّية الثانية يقول :ليك نعرف وجود األشياء يجب أن يكون بني تص ُّوراتنا وبني
األشياء عالقة رضوريَّة هي عالقة املعلوم بالعلم؛ أي أ ْن يكون الفكر مطابقًا للوجود ،وأن
يا ما تركِّب
يا ما تخدعنا
ُّ
حواسنا ،وكث ً
يوجد الوجود عىل ما نتص َّوره ،ولكن هذا باطل ،فكث ً
املخ َّيلة صو ًرا ال حقيقة لها.
جته إىل أ َّن وسيلة التفاهم بني الناس هي الُّلغة ،ولكن
أ َّما عن القضية الثالثة فرتجع ح َّ

[[[- Aristotle, Metaphysics-B-XỊ, Ch6)1062b(1120-, Eng, ttans in “GREAT Books”,p590.

[ -[2عبد الرحمن بدوي ،ربيع الفكر اليوناين ،مصدر سابق ،الصفحة .174
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ألفاظ الُّلغة إشارات وضعيَّة؛ أي رموز ،وليست مامثلة لألشياء املفروض علمها ،فكام أ َّن
جا ع َّنا
ما هو مدرك بالبرص ليس مدركًا بالسمع والعكس بالعكس ،فإ َّن ما هو موجود خار ً

مغاير لأللفاظ ،فنحن ننقل للناس ألفاظنا وال ننقل لهم األشياء ،فالُّلغة والوجود دائرتان

متخارجتان»[[[.

يل يف املذهب
هذه الحجج التي ق َّدمها غورجياس ،تُظهِر بوضوح تأثره باملنهج الجد ِّ

الذي أقامه زينون اإلييل ،ولكن مع االضطالع مبهمة الر ِّد عليه باملنهج نفسه ،فهو مل ينكر
خصوصا يف برهانه عىل القضيتني الثانية والثالثة ينكر ذلك
كليَّة الوجود ،بل إنَّه« :كام يبدو
ً
يل»[[[ ،فهو قد نجح من خالل ما ق َّدمه عىل هدم
الوجود املعقول الواحد باملعنى اإلي ِّ

يث الذي أقام عليه بارمنيدس فلسفته واملتمثِّل بالوجود والفكر والُّلغة ،فكام
األساس الثال ِّ
هو معلوم ذهب برمنيدس إىل رضورة السعي باتجاه الحقيقة وأخذها من دون تر ُّدد .وهذا
إال من خالل اإلقرار بوجود الكائن املطلق .وهو اليشء املوجود الذى نستطيع
األمر ال يت ُّم َّ
وكل يشء نتخيَّله ،ميكن أن يوجد حقًّا .أ َّما العدم ،فال ميكن أن نتخيَّله .ألنَّنا لو
أن نتخيَّلهُّ .

تخ َّيلناه ألصبح شيئًا كائ ًنا .بذلك ال يصبح عد ًما .هذا فالعدم غي موجود .وال يبقى لنا سوى
كل العامل ،والذي تنحدر
الوجود أو الكينونة فحسب .أي ذلك اليشء الذي يوجد يف أصل ِّ
كل األشياء .هو القوة امليتافيزيقيَّة التي تحكم الكون .من هنا يصبح الوجود
منه وتعود إليه ُّ
يتغي وال يتب َّدل ،ويستحيل أن يكون غي موجود .وال ميكن
أو الكائن املطلق باقيًا أب ًدا ال َّ

أي
تجزئته أو محوه .الوجود ليس حادث ًا وليس قدميًا .هو يشء بال ماض وال مستقبل وفوق ِّ
ونعرب عنه حينام نتص َّور
متغيات فجاء غورجياس للر ِّد عليه حينام قال إنَّنا نفكِّر يف الوجود
ِّ
ِّ
[[3
عربة تجري عىل سطح املاء أو ً
رجال له أجنحة  .مبعنى آخر أراد غورجياس القول بأ َّن اآلن
وهنا هو أصل املعرفة ،حتى يف األمور الحياتيَّة نستطيع أن نعاين ذلك ،فاملايض موجود
يف ذاكرتنا فحسب ،واملستقبل يف خططنا فحسب ،وكالهام ال ميكن أن يكونا واقعيني،
حواسنا ،الشجرة التي ندركها فكريًّا ،هي دامئًا يف املايض،
واقعي ما يقع تحت
ما هو
ِّ
ٌّ
[ -[1يوسف كرم ،تاريخ الفلسفة اليونانيَّة ،القاهرة ،مؤسسة هنداوي ،2014 ،الصفحة .65

[ -[2مصطفى النشار ،تاريخ الفلسفة اليونانيَّة  /من منظور رشقي ،مصدر سابق ،الجزء  ،2الصفحة .61

[ -[3املصدر نفسه ،الجزء  ،2الصفحة .62
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وبالتايل فهي دامئًا غي واقعيَّة .عىل هذا ،فاملعرفة عند السفسطائيني قامئة عىل أساس
الخربة املعاشة ،فالحلو والبارد والحار وغي ذلك من اإلحساسات ،ال تتن َّوع بني شخص

وآخر فحسب ،وإنا أيضً ا عند الشخص من لحظة إىل أخرى ،فليس مث َّة إحساس أصوب
من إحساس.

من هنا ،نستطيع القول أ َّن السفسطائ َّية وجدت نفسها أمام خيار« :حول ما إذا كانت

الديانة واألخالق أمرين طبيعيني وجزأ من النظام الجوهري الفطري لألشياء ،أم مج َّرد شأن
من شؤون العادة والتقليد .وبالطبع فقد اضط َّرت النزعة اإلنسانيَّة النسبيَّة للسفسطائيني بهم
إىل قبول الخيار الثاين ،إذ شكَّل الدين واألخالق عندهم مجرد مسألة من صنع اإلنسان»[[[.

ًّ
Ä  í¾   .٢

تخصه
ملا أصبح اإلنسان يف العامل ،وهو سيد نفسه ،لعب موضوع القضايا التي
ّ

الفلسفي ،ويف هذا املجال
كاللغة والسياسة واألخالق دو ًرا مركزيًا يف صياغة مرشوعهم
ّ
خاصا لخطورتها ،فهي الوسيلة التي يستطيع
احتلت اللغة موقع الصدارة ،واعتنوا بها اعتنا ًء
ًّ

يستغل
ُّ
من خاللها اإلنسان أن يبلغ أهدافه ،والتحكُّم مبن حوله ،يُقال :إ َّن غورجياس كان

ين يف السامعني ،وكان له تأثي
الصوت واإليقاع والَّلعب باأللفاظ بهدف التأثي الوجدا ِّ
سحري يف مستمعيه املولعني بالجدال واملناقشة والخطب العا َّمة ،حتى أ َّن البعض اعترب
ٌّ

أ َّن هذه الشخص َّية كانت تقوم بتحليل نفس َّيات جمهوره املتن ِّوعة ث َّم يح ِّدد أكرث الخطب
مثاال ،حيث قاموا
املالمئة التي ستؤث ِّر فيهم ،لذلك جعله الشعراء اإلغريق ورجال الدولة ً
مبحاكاة أسلوبه[[[.

فالُّلغة معهم تقوم بوظيفة نفع َّية ،ال ميكن اعتبارها مج َّرد أداة تواصل َّية فحسب ،فلها
غايات أخرى ،لذلك ال يجب االعتامد عليها كمرشد لألحداث ،إنَّ ا أداة ملخاطبة املشاعر
والوجدان ...فهي تخلق أحاسيس تقود اإلنسان إىل أفعال يرغب يف تحقُّقها ،وبالتايل فإ َّن
[ -[1أ.ه .آرمسرتونغ ،مدخل إىل الفلسفة القدمية ،ترجمة سعيد الغاني ،بيوت ،املركز الثقايف العريب ،2009 ،الصفحتان
.48 -47
[[[- D. Graham, The Texts of Early Greek Philosophy, The Complete Fragments and Selected Testimonies of the Major
Presocratic, Part 1 , Cambridge University Press,2010, 725- 727.
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الُّلغة تعيد خلق إدراك املستمع لألشياء[[[ .وهذا ما دفع السفسطائيَّة إىل الدخول يف دراسة
يل لفهم العالقة بني األنواع األدب َّية وكيف َّية تأثيها يف ما بينها،
الُّلغة واآلداب بشكل تفصي ٍّ

وفهم أثر تكوين الجمل ،وكيف َّية تركيبها ..ويف هذا املجال جعل غورجياس املفردات
الشعريَّة ،وبناء الجملة ،واإليقاع مركزيَّة يف تقن َّيته األدب َّية ،وهو ما دفع شيرشون إىل مالحظة

عنارص يف خطبه ،مل تكن موجودة من قبل ،ففيها نجد تراكيب بديعة ،تتمثَّل بجمل متوازية،
وعبارات مشِّ جعة تنتهي بالصوت نفسه ،باإلضافة والطباقات[[[.

االهتامم ببنية الُّلغة ،والسعي لالستفادة من طاقتها القصوى ،ساهم يف تطوير الدرس

ُّلغوي ،حيث ستكون مساهمة السفسطائيَّة نقطة انطالق للعلوم املتعلِّقة بالُّلغة كالنحو،
ال
ِّ
يقول «رشيم»« :ويعترب البعض أ َّن السفسطائيني هم الذين ابتكروا علم النحو وعلم الرتاكيب،
وأنَّهم هم الذين م َّيزوا أجزاء الجملة واستخدموا الكلامت واملرتادفات والطُرز الريطوريقية،
تقليدي إىل علم يدرس ،بل إ َّن البعض يعترب
كام أنَّهم ح َّولوا إلقاء الخطب من مج َّرد شكل
ٍّ
أسس علم املنطق وليس أرسطو ،ألنَّه هو أول من تح َّدث عن
أ َّن بروتاجوراس هو الذي َّ
القضايا املتناقضة»[.[3

الفلسفي إىل مجاالت جديدة ،وجاءت لتس َّد ثغرة تحتاجها
فالسفسطائيَّة نقلت الدرس
ِّ
الَّلحظة التاريخ َّية التي ُوجِدت فيها ،والتي كانت تحتاج إىل الجدل واإلقناع الخطا ّْ
يب .حيث

ين إىل االنتظام بالدميوقراط َّية،
صار النجاح يف السياسة والقضاء ،بعد انتقال االجتامع اليونا ِّ
يب هو العلم األكرث جاذب َّية ،وليس
مرهونًا باالقتدار عىل اإلقناع؛ فأمىس علم الجدل الخطا ِّ
علم السامء .لكن من الخطأ الظ ُّن أ َّن علم الخطابة الجدليَّة ألنَّهم كانوا ،إىل جانب الُّلغة،

يق ِّدمون علو ًما أخرى ،كالتاريخ والشعر...مع إعطاء أولويَّة للُّغة.

انطلق السفسطائيون يف نظرتهم إىل الًّلغة من زاوية اجتامعيَّة ،حيث اعتربوها نشأت
نتيجة العرف واالتفاق ،صنعها اإلنسان للتواصل مع اآلخرين ،وهي ليست نسخة طبق
[[[- J. Poulakos, “Gorgias”. In Classical Rhetorics and Rhetoricians edt.by Ballif Michelle, Greenwood Press, 2005,
pp171- 172.
[[[- https://www.researchgate.net/publication/345097156_Poetry_and_Philosophy_in_the_Sophists.

[3]- J. M. Schram, “Prodicus’ “Fifty-Drachma Show-Lecture” and “The Mytilene Debate” of Thucydides: An Account of
the Intellectual and Social Antecedents of Formal Logic.” The Antioch Review25,1965,p106- 107
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األصل من الواقع ،وليست محاكاة للوجود ،وبالتايل فهي وسيلة تبادليَّة تسعى لتحقيق
غايات مح َّددة عند النطق بها ،وكلَّام أحسن اإلنسان استخدامها وصل إىل غاياته ،وهذا ما
يجعل منها ذات طابع
نفعي ،وهذا يسقط عنها إمكان َّية حملها للحقائق ،فالُّلغة يف تح ُّول
ّْ

مام يجعلها غي مستق َّرة .فربوتاجوراس ومن بعده السفسطائيون مل يؤمنوا
وتغي مستم ٍّرَّ ،
ُّ
«بالحقيقة املطلقة ،فالقيم واملفاهيم عنده مرتبطة باملجتمع الذي تتعلَّق به هذه املفاهيم أو

تلك القيم»[[[ .ويذهب جورجياس أبعد من ذلك إىل ح ِّد ربطها باإلنسان الفرد وكيف َّية تفاعله
انعكاسا لألشياء ،ألنَّها ال
معها إن عىل مستوى التأث ُّر ،أو التأثي ،فالكالم مخادع ،وليس
ً
شعوري ،فهي مج َّرد وسيلة
محل األشياء الخارج َّية بالفعل ،فهي أثر وانطباع
تحل َّ
ميكن أن َّ
ٌّ

لإلقناع ،يهدف إىل السيطرة والسيادة« :فال توجد حقيقة تعلو فوق ما يقتنع به اإلنسان»[[[،
وهذا ما يجعل إدراك دور الُّلغة وأساليبها وسيلة لبلوغ النجاح ،وهذا ما يخ ِّولها أن تكون
والحقيقي الذي ال ب َّد منه ،لذلك ركَّزوا عىل ف ِّن الخطابة .ويف هذا السياق
العلم األول
َّ
يا حقيق ًّيا عن هذا
يعرب تعب ً
يقول بروتاجوراس« :أل َّن الحقيقة العقل َّية هي تناقض ونزاع؛ فام ِّ
التناقض والنزاع سيكون العلم
الحقيقي .ومن هنا مل ينظر السفسطائيون إىل الخطابة بوجه
ّْ
عا ٍّم عىل أنَّها جدل أو وسيلة للتأثي فحسب ،بل أيضً ا عىل أنَّها العلم
الحقيقي»[ .[3فالبيان
ّْ
كل ما يحتاجه أصحاب الصناعات ،وهنا يقول «جورجياس» مخاط ًبا سقراط « :إذا
يحتوي َّ
صح هذا القول جميع هذه
عرفت َّ
كل يشء يا سقراط ،فسرنى أ َّن البيان يضمن يف ذاته ،إن َّ
يا أن رافقت أخي أو غيه
القوى ويسيطر عليها ،وسأق ِّدم لك ً
دليال واض ً
حا ،فقد حدث يل كث ً
يكّ ،وبينام مل
الرشط وال ْ
من األطباء إىل مريض ما ،يرفض دواء وال يريد أن يستسلم لعمل َّية َّ
يجد حثّ الطبيب :استطعت أنا أن أقنع املريض بف ِّن البيان وحده ،وليذهب طبيب وخطيب

أي اجتامع
أي مدينة تشاء ،فإذا ما لزم أن فتح باب املناقشة يف جمع َّية الشعب أو يف ِّ
م ًعا إىل ِّ
فإين أؤكِّد أنَّه لن يكون للطبيب وجود ،وأ َّن الخطيب هو الذي
ليق ِّرر أيَّهام يختار كخطيبِّ ،
أي رجل من رجال املهن األخرى :إ َّن
سيفضِّ ل إذا أراد ذلك .وسيكون األمر باملثل تجاه ِّ
الخطيب هو الذي سيجعل الناس يختارونه من دون غيه أيًّا يكن منافسه ،ذلك أنَّه ما من

,p71,73.و[[[-D.Roocknike, Retrieving the Ancients ,Blackwell Publishing2004 ,

[[[- W. Guthrie, A History of Greek Philosophy Vol 3, The Sophists, Cambridge University Press,1993,p211.

[[3

 -عبد الرحمن بدوي ،ربيع الفكر اليوناين ،مصدر سابق ،الصفحة .172
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مام
موضوع َّ
إال ويستطيع من يعرف البيان أن يتح َّدث فيه أمام الجمهور بطريقة أكرث اقنا ًعا َّ
يستطيع صاحب حرفة أيًّا كانت»[[[.
ُعرب عن نفسها ،وهو من العلوم اآلليَّة
فالسفسطائيَّة نظرت إىل الكالم باعتباره وسيلة ،ت ِّ
ُعرب عن حقيقة املوجودات  -بالتايل فال ميكن
التي تحتاجها جميع العلوم ،ورغم أنَّها ال ت ِّ
نقل معرفة من خاللها – لك َّنه بال ٍّ
شك يُوجِد نو ًعا من التأثي يف اآلخر ،تجعله يقتنع مبا يُقال

محل
له .وهذا األمر ينطبق عىل القضايا العلم َّية واألدب َّية« :حيث إنَّهم يقومون بإحالل رأي َّ
طويال بأ َّن األرض هي مركز الكون ،ثم ساد اعتقاد
ً
رأي آخر .فمثالً ،كان هناك اعتقاد ساد
آخر بأ َّن الشمس هي مركز الكون .وال يرى جورجياس هنا أ َّن إحدى النظريَّتني أفضل من

األخرى ،وأنَّهام كلتيهام مج َّرد معتقدات ،حيث إ َّن واح ًدا من الفلكيني استطاع إقناع الناس
بأ َّن األرض تدور حول الشمس ،مع أ َّن هذه النظريَّة كانت مرفوضة قبله ،وستبقى سائدة إىل
أن يأيت عامل آخر ينقضها بنظريَّة أخرى»[[[.
وكل ما يصل إليه اإلنسان يتحقَّق من خالل
فحقيقة األفعال ليست جل َّية واضحةُّ ،
الكلامت ،فاإلنسان يخضع دامئًا لعواطفه يف ات ِّخاذ املوقف ،وهو ما أوصل «لويس» إىل
الالوجود أو يف الطبيعة « ،و« الثناء
القول« :وهكذا فإ َّن أفكار جورجياس يف عمليه« :عن َّ
الالوجود أو يف الطبيعة
عىل هيلينا» – وهام عمالن يكمل أحدهام اآلخر -ففي عمله « عن َّ
« يرى أ َّن الُّلغة ال ميكن أن تكون وسيلة للتعبي عن طبائع املوجودات ،وبالتايل ال ميكن

أن متثِّل أفكارنا عن هذه املوجودات؛ أ َّما يف عمله « الثناء عيل هيلينا» ،فهو يوضح أن
الُّلغة وسيلة للتأثي يف اآلخرين وإدخال الغفلة عليهم وليست
انعكاسا لألشياء»[ .[3ويف هذا
ً
السياق ،يعرض غورجياس لقضية «هلينا» وهروبها مع عشيقها «باريس» ،فيعترب أنَّها وقعت:
«ضح َّية ألشكال مختلفة من اإلكراه :اآللهة ،وق َّوة خاطفها باريس ،وخطابه املقنع ،أو الحب
نفسه»[ .[4فاإلنسان من خالل الُّلغة يستطيع أن يتالعب بالحقائق ،ويعيد صياغتها.
لقد فتحت السفسطائيون الطريق أمام الكالم مبعناه امل ُنتج ،وإذا عاب عليهم بعض
[ -[1أفالطون ،محاورة جورجياس ،مصدر سابق ،الصفحة .46

[[[- -D.Roocknike, Retrieving the Ancients,p78.

[3]- M. Louise, A Companion to Ancient Philosophy, Blackwell Publishing, p94.
[4]- https://www.redalyc.org/journal/28228268069013/28268069013/.
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فكل قول ال
الفالسفة اشتغالهم بالُّلغة عىل حساب الفلسفة ،فهم ال يرون يف ذلك عيبُّ ،
ج ًها كالمه إىل سقراط« :أقول لنفيس يا
يخدم هدفًا عمل ًّيا ال قيمة له ،يقول كاليكليس مو َّ

سقراط عن الرجل الكهل الذي يرى أن مييض يف الفلسفة من دون توقُّف :إ َّن ذلك الرجل

شخصا كهذا مهام كان ممتازًا بالطبيعة ،فإنَّه كام قلت منذ لحظة،
جدير بالجلد .ذلك أ َن
ً
أقل من إنسان ،لهروبه دامئًا من قلب املدينة ،من هذه الجمعيَّات التي يتميَّز فيها
يصي َّ

الناس كام يقول الشاعر ،ويتسابقون إىل املجد ،ويختفي البق َّية من حياته مرثث ًرا يف زاوية
جه
ميا
مع ثالثة أو أربعة من الشبان ،من دون أن نسمع منه أب ًدا ً
ً
قوال كر ً
وعظيام وح ًّرا»[[[ ،ويو ِّ
«إين ملش ِّوق ألن أقول لك كام قال زيتوس ألخيه :إنَّك تهمل يا سقراط
كالمه إىل سقراطِّ :

ما يجب أن تشغل به نفسك ،وإنَّك تلقى عىل مزاجك الكريم قنا ًعا صبيانيًّا ،بحيث أنَّك لن
تنطق يف املناقشات القانون َّية بقول عدل ،بل لن تدرك الرأي املحتمل واملقنع ،كام أنَّك لن
فإين إنَّ ا
نبيال .ومع ذلك فال تغضب مني يا عزيزي سقراطِّ ،
تضع يف خدمة الغي مرشو ًعا ً
كل هؤالء
ألين ألرى أ َّن هكذا يكون ُّ
أحدثك كصديق .أال يخجلك أن تكون كام فضحتكِّ ،

يئ عن الفلسفة ،ير ِّدده
رصون عىل التوغُّل يف الفلسفة واألدب»[[[ .وما يقوله السفسطا ُّ
الذين ي ُّ
كل القضايا األدب َّية كاألسطورة والشعر.
يف ِّ

  § .٣

قبل اإلطاللة عىل هاتني القض َّيتني ،سندخل إىل أسطورة يرويها بروتاجوراس عن
خ ِلق اإلنسان أخذ ابيمثيوس
ين ،حيث أورد أفالطون عنه أنَّه حينام ُ
أصل االجتامع اإلنسا ِّ

وبرومثيوس يوزعان عىل تلك املخلوقات املواهب والقدرات واألسلحة التي متكِّنها من
يتبق من
البقاء عىل قيد الحياة .ومل َّا جاء دور اإلنسان ليأخذ نصيبه وجد برومثيوس أنَّه مل َّ
هذه األسلحة يشء ميكن أن ينفعه من الدفاع عن نفسه ،ولذلك اضط َّر أن يرسق من السامء
وعلام وصناعة ويعطيها له ،وهذه العنارص مكَّنته من السيطرة عىل الطبيعة ،ولكن هذا
نا ًرا
ً
متحض لفقدانه الفم والحكمة والسياسة ،فاضط َّر زيوس إىل أن
األمر مل يح ِّوله إىل كائن
ِّ
حامال معه االحرتام والتبجيل والعدالة لتكون املبادىء التي تساعده يف
ً
يرسل اإلله هرمس

[ -[1أفالطون ،محاورة جورجياس ،مصدر سابق ،الصفحة .91
[ -[2املصدر نفسه ،الصفحة .92
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ٍ
وحينئذ سأل هرمس
تنظيم املدن ،ولتكون الروابط التي تربط الناس بالصداقة واملحبَّة،
زيوس :كيف يوزِّعها؟ أيكون ذلك كام يوزِّع بعض األفراد بها من دون البعض اآلخر،

إين أو ُّد أن يتشارك فيها الجميع ألنَّه ال
مثال ،أم يوزِّعها عىل جميع الناس؟ فأجابهِّ :
كالطب ً
ِّ

وجود للمدن إذا ما استأثرت قلَّة قليلة بهذه الفضائل[[[ .هذا الكالم قد يأخذنا بات ِّجاه يُظهر
اإللهي للعلم عند اإلنسان ،وهذا ما ال يتطابق مع واقع
وكأ َّن بروتاجوراس مؤمن باألصل
ِّ

يؤرش إىل نط َّية من الخطاب تختلف محتوياته باختالف
هذه املدرسة .يف الحقيقة إنَّه ِّ
القصة أو األسطورة ،وهذا ما أكَّد عليه أفالطون حني أشار
ُمتلقِّيه ،فهو قد يستخدم الشعر أو
َّ
جه إليهم ،بالتايل هو أراد
إىل أ َّن بروتاجوراس كان يسأل املستمعني عن نط َّية الكالم املو َّ
أن يوصل رسالة عن تط ُّور الحضارة اليونانيَّة ،التي م َّرت بثالث مراحل:

أ -املرحلة األوىل :هي املرحلة الطبيع َّية التي تقوم عىل الزراعة والصناعة املتعلِّقة بها،
كل عنارص التم ُّدن ووسائل الدفاع عن النفس،
وهي ببنيتها العا َّمة فرديَّة أو أرسيَّة خالية من ِّ
فكان فريسة للوحوش.
ب -املرحلة الثانية :انتقل فيها إىل حياة املدن ،وسعى من خاللها للتعاون مع اآلخرين،
ولكن ،الفتقارهم لفن السياسة ،سادت الحروب والفنت بني البرش.
ج -املرحلة الثالثة :هي الدولة املدينة التي أُ ِّسست عىل أرض َّية القانون وسيادة مفهوم

العدل بني أهلها.

االجتامعي،
طبيعي إىل فالسفة العقد
وهذا الكالم الذي أورده بروتاجوراس يقود بشكل
ِّ
ٍّ
جهات املختلفة الناتجة من املنازع اإليديولوجيَّة
الذين عادوا إىل مقوالته مع بعض التو ُّ
لكل فيلسوف .ما يه ُّم يف هذا املوضوع هو أصل الفكرة التي تقول بضورة الدولة التي
ِّ
تؤسس عىل التساوي بني الناس ،عىل أن يقودها ساسة محرتفون يحكمونها بالعدل ،وهذا
َّ
ما سعوا له من خالل نظام الرتبية الذي أقاموه .وهنا يُطرح سؤال عن القيم وماه َّيتها؟ وهذا
ما يفرتض أن نعالج من خالله موضو َع ْي األخالق والسياسة.
بكل حقيقة موضوع َّية ،واستبدلته برؤية تقوم
عىل هذا املستوى ،أطاحت السفسطائ َّية ِّ

[ -[1أحمد فؤاد األهواين ،فجر الفلسفة اليونانيَّة ،القاهرة ،دار إحياء الكتب العربيَّة ،1954 ،الصفحتان .171-170
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عىل الذاتيَّة والتح ُّول ،من هنا أصبحت السياسة نتاج الحياة االجتامعيَّة ،ميكن تحقيق
أهدافها من خالل التدريب عىل الحكمة والفضائل السياس َية ،فربوتاغوراس يعترب وجود
الدولة وقوانينها« :تقدم األشياء التي يكون اإلنسان مقياسها .فتق ِّدم املجتمع اإلنساين الذي

مؤسسات اصطناع َّية ناجمة من انتشار
وصفه يف أسطورة يظهر أنَّه يعترب الدولة والقوانني َّ
الفضائل السياسيَّة ومهارة اإلنسان املتزايدة يف ف ِّن الحكم .فهي ال تأيت يف الطبيعة اإلنسانيَّة

لكل
بل من التقاليد يف تجسيد حكمة اإلنسان وقدرته عىل اتقان ف ِّن السياسة للصالح العا ِّم ِّ
جد الدولة والقوانني
املواطنني»[[[ ،وهذا يتناسب مع الرؤية اإلبستمولوجيا له ،الذي مي ِّ
والحكمة السياس َّية كنتاج للمعرفة اإلنسان َّية.
لقد اعترب غورجياس ،انطالقًا من نظريَّته العدم َّية ،أ َّن الفضيلة تتعلَّق باإلنسان ،وهي ال
لكل ظرف من ظروف الحياة ،الفتى والشيخ والذكر
«لكل عمرِّ ،
ِّ
ميكن أن تكون كون َّية:
واألنثى والسجني والطليق ،فضيلة مختلفة :فهناك فضائل ال ع َّد لها ،وبالتايل ال توجد
كل ما نفعله..
كل واحد منا يف ِّ
صعوبة يف تعريفاتها ،إذ هناك فضيلة تتناسب مع أفعال وعمر ِّ
فإن أنا ات َّخذت ذات الفضيلة فقد يُقال إنّها نقيصة يا سقراط»[[[ ،وهذا املوقف ينبع من إميانه
بإمكان اإلنسان أن يثبت حقَّان َّية موقفه والفضيلة التي يحملها من خالل املرافعة عنها.
من جهته ،ذهب تراسيامخوس إىل جعل القوة امليزان الذي ت ُقاس عليه العدالة ،ويف هذا
السياق يقول عن السياسة« :هي ميدان املصالح اإلنسان َّية ومدار اهتامم اآللهة ...ما يجري
باسم العدالة ليس سوى اختالف يقف إىل جانب مصالح األقوى ،إىل جانب أولئك الذين يف
الخاصة وتعلن
..كل الحكومات تس ُّن القوانني ملصالحها
الخاص ُّ
السلطة يف ذلك الظرف
َّ
ِّ

كل دولة يضع القوانني أولئك
أنَّها عادلة ..مصالح األقوى هي قاعدة السياسة العمل َّية ..يف ِّ
الذين يقبضون عىل مقاليد الحكم ،فالدميقراط َّية تصدر القوانني الدميقراط َّية ،والطاغية
يصدر القوانني االستبداديَّة ...وبتوطيد هذه القوانني تس ِّميها السلطة عادلة ملن يخضع لها،
ولك َّنها تعاقب الخارجني باعتبارهم يخرقون العدالة ،والخاضعون يطيعون القوانني ملصلحة
الحاكم ..وبالنسبة إىل الحاكم فإ َّن انتزاع السلطة واالحتفاظ بالخاضعني دامئًا يف وضع
[ -[1ف ،.نرسيسيان ،الفكر السيايس يف اليونان القدمية ،ترجمة حنا عبود ،دمشق ،دار األهايل ،1999 ،الصفحة .77
[ -[2املصدر نفسه ،الصفحة .81
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مأزوم أفضل ملصلحته ،بينام إظهار الشفقة وإفساح املجال للعطف يشء خطي»[[[.
الطبيعي
الحق
أ َّما «كاليكليس» فالعدالة بالنسبة إليه ليست شيئًا آخر غي العنف ،ذلك أ َّن
َّ
َّ
حق األقوى ،إنَّها يشء اختلقه الضعفاء وأغلبيَّة الناس ليحموا أنفسهم ،فهم
يدرك باعتباره َّ

ينشئون القانون ويح ِّددون النافع والضا َّر ،انطالقًا من أنفسهم ،بهدف الدفاع عن مصالحهم
الخاصة ،وتخويف األشخاص األكرث ق َّوة يف املجتمع واألكرث قدرة عىل هزميتهم ،وحتى
َّ

مينعوهم من االنتصار عليهم ،ير ِّددون أ َّن التف ُّوق سلوك قبيح وغي عادل ،ولكن الطبيعة
نفسها بالنسبة إيل تربهن أ َّن عالقة العدالة هي سيطرة
القوي عىل الضعيف ،وقبول تف ُّوقه»[[[.
ِّ
واملؤسسات الدميقراطيَّة القامئة عىل مبدأ
وانطالقًا من هذا ،يهاجم كاليكليس القانون
َّ
املساواة.

الحق كام تص َّدى لها السفسطائيون يف إطار معالجتهم ملشكلة العالقات
إ َّن مشكلة
ِّ
الوضعي،
القامئة بني الطبيعة والقانون ،وأفضت إىل نتيجة مفادها التقليل من شأن القانون
ِّ
واإلعالء من قيمة القوانني الطبيع َّية ،وذلك يف رأيهم راجع« :إىل كون قوانني الطبيعة مطلقة،

كون َّية وثابتة ،ولذلك فالطبيعة وحدها هي التي بإمكانها أن تق ِّدم معيا ًرا كون ًّيا ،وانطالقًا من
ذلك ،تصبح العدالة الحقيقيَّة تكمن يف الخضوع للطبيعة التي ينتمي إليها الفرد ،قبل انتامئه
إىل يشء آخر ،لذلك ليس للقانون ذي الطبيعة السياس َّية قيمة مطلقة ،ألنَّه نتيجة للرأي

أي قاعدة من القواعد الرشع َّية
ين ،يوضح أنتيفون« :إ َّن العدالة تقتيض عدم خرق ِّ
اإلنسا ِّ
املقبولة من طرف املجتمع الذي تنتمي إليه ،فاحرتام العدالة أمر منسجم مع مصلحة الفرد
يف حالة احرتامه للقوانني ،بفعل شهود عيان ،أ َّما إذا كان وحي ًدا فإ َّن مصلحته ستكمن يف
إال أم ًرا عرض ًّيا ،نتج من طريق االتفاق
الخضوع للطبيعة .إ َّن ما ينتمي إىل مجال القانون ليس َّ
الطبيعي ،فالذي يقوم بخرق القواعد
وليس من تلقاء نفسه ،عكس ما ينتمي إىل املجال
ِّ
الرشع َّية من دون أن يراه أولئك الذين أوجدوها ،فإنَّه سينجو من الشعور بالخجل والتع ُّرض
للعقاب بينام إذا ما ت َّم اكتشافه فإ َّن األمر سيكون مختلفًا متا ًما»[.[3
[ -[1ف ،.نرسيسيان ،الفكر السيايس يف اليونان القدمية ،ترجمة حنا عبود ،دمشق ،دار األهايل ،1999 ،الصفحة .81

[ -[2أ.هـ.م .جزنز ،الدميقراطيَّة األثينيَّة ،ترجمة عبد املحسن الخشاب ،القاهرة ،الهيئة املرصيَّة العا َّمة للكتاب،1976 ،
الصفحتان .8-7
[ -[3املصدر سابق ،الصفحة.8
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حدة ،فهم تفاوتوا يف ما
مل ينظر السفسطائيون إىل القانون والعدالة
َّ
والحق نظرة مو َّ
بينهم ،وإن وصلوا يف املرحلة األخية إىل نظرة ازدراء واحتقار لها ،حيث اعترب «جلوكون»

رش يطلب لنتائجه فحسب ،فوفقًا للطبيعة ،إ َّن مامرسة الظلم خي
أ َّن العدالة يف حقيقة األمر»ٌ :

رش ترجح عىل كفَّة النفع يف الخي ،فإذا ما تبادل الناس
رش ،ولكن كفَّة األمل من ال ِّ
ومعاناته ٌّ
مامرسة الظلم ومعاناته من دون أن يتمكَّنوا من تج ُّنب أحد األمرين واكتساب اآلخرـ فإنَّهم
يا أنَّه خي لهم أن يقفوا سويًّا عىل منع كليهام ،فنشأت بذلك القوانني واالتفاقات
يدركون أخ ً
كحل وسط،
املتبادلة ،وهم يس ُّمون ما يأمر به القانون أم ًرا مرشو ًعا عادالً  .وهنا تظهر العدالة ٍّ
أو توفيق بني خي األمور ،ويكون تح ُّمل العدالة ناب ًعا أ َّو ًال ال من النظر إليها عىل أنَّها خي

رش ،الذي ميكن أن يلحق به ـ وثانيًا باعتبارها الخلق الذي
يطلب لذاته ،إنَّ ا بوصفها أهون ال ِّ
جده الناس[[[ ،لعجزهم عن ارتكاب الظلم .فكرة العدالة كام جاءت عىل لسان كاليكليس
مي ِّ
إال حاجز تقيمه جامعة الضعفاء لحامية أنفسهم يف مواجهة
يف محاورة جورجياس ،ما هي َّ
يا ال بوصفه فر ًدا،
األقوياء ،ومن ث َّم فإ َّن العادل يكون عادالً باختياره ،أو ألنَّه يرى العدالة خ ً
وإنَّ ا هو عادل رغم أنفه ،وخي دليل عىل ذلك ،أنَّه إذا توافرت للفرد الق َّوة الكافية لداس
وكل القوانني ،التي تتعارض مع الطبيعة»[[[.
كل التعاويذ ،والتعاليم والتامئم َّ
بقدميه َّ

يفصل
إ َّن العدالة عند السفسطائيني ال تعدو أن تكون خادمة ملصالح األقوياء ،فمبدأها َّ
عىل مقاس األقوى عىل حساب الرعيَّة التي ينبغي أن تطيعه ،وأن تقوم مبا يكفل نفعه ،وأن

الخاصة ،ومن هنا فإ َّن عدم
تتوخَّى يف أعاملها سعادته التي هي أبعد ما تكون عن سعادتها
َّ
ربرة وميليها القانون
الطبيعي.
ّْ
املساواة وسيطرة األقوياء هي أشياء م َّ

تبني لنا أ َّن املحور
يئ يف قض َّية العدالةَّ ،
من خالل استعراضنا آلراء التيار السفسطا ِّ
الرئيس الذي تدور حوله هذه اآلراء ،نابع من فكرة التعارض بني القانون والطبيعة ،فالطبيعة
وحب املصلحة الذات َّية ،وال َّرغبة واملتعة والسلطان.
تتجىل يف البرش قوامها األنان َّية
َّ
كام
ُّ
وعليه ،فإ َّن عدم املساواة وسيطرة األقوياء أشياء سيمليها القانون
علام أ َّن هذه
ّْ
الطبيعيً ،
الفكرة مل تكن غريبة عىل أثينا آنذاك ،حيث وردت يف املفاوضات التي جرت بني أثينا
[ -[1مصطفى سيد أحمد صقر ،فلسفة العدالة عند اإلغريق ،مكتبة الجالء الجديدة ،املنصورة ،1998 ،الصفحة .49

[ -[2أحمد فؤاد األهواين ،فجر الفلسفة اليونانيَّة ،مصدر سابق ،الصفحة .274
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وإسبارطة ،قبل الحرب البيلونزية ،عندما قال سفراء أثينا لنظرائهم « :لقد كان املعمول به
دامئًا أ َّن صاحب القدرة األعظم يجب أن يسيطر عىل من هم دونه قدرة» ،كام وردت يف
حديث املندوبني األثينيني لشعب ميلوي ،الذين قالوا« :إنَّكم تعلمون ،شعب ميلوس ،كام

إال بني األنداد يف القوة ،أ َّما إذا كان هناك أقوياء
الحق يف هذا العامل ال يقوم َّ
نعلم أ َّن
َّ
وضعفاء ،فلألقوياء أن يفعلوا ما يستطيعون فعله ،فالحقيقة التي نعلمها أ َّن قانون الطبيعة
يقيض وال را َّد لقضائه ،أن يحكموا أينام استطاعوا إىل ذلك سبيال»[[[.

[-[1أرنست باركر ،النظريَّة السياسيَّة عند اليونان ،ترجمة لويس اسكندر ،القاهرة ،سجل العرب ،الصفحة .138
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±
ليست السفسطائيَّة حركة عابرة يف التاريخ ،إنَّ ا متثِّل روح الحضارة اليونانيَّة ومن
بعدها الغرب َّية ،مبا تحمل يف ط َّياتها من عنارص بُنيت عليها الحداثة الغرب َّية من فردان َّية

يب التجربة اليونانيَّة ،مث َّر ما ميكن أن يدغمه
وحريَّة ونفعيَّة ،فعندما استعاد العقل الغر ُّ
يف حضارته املستج َّدة .عىل هذا األساس ،نرى التشابه بني ما ورد عنهم وفالسفة العقد
الطبيعي
االجتامعي من توماس هوبز وجون لوك وجون جاك روسو فيام يتعلَّق باألصل
ِّ
ِّ
ين ،كام نرى منهج َّيتهم يف املعرفة منعكسة بشكل واضح يف تجريب َّية
للمجتمع اإلنسا ِّ

ديفيد هيوم الذي اعترب التجربة املصدر الوحيد للمعرفة مبواجهة املدرسة العقليَّة،
باإلضافة إىل التشابه بينها وبني الذرائع َّية .فكام كان العمليون من فالسفة السفسطائ َّية
يل لإلنسان
ينكرون الواقع
الخارجي ،ويعتربون املعرفة الحقيقيَّة هي من الواقع العم ِّ
َّ
فحسب ،فإ َّن الرباغامت َّية ال يرون حقيقة يف ذاتها مستقلَّة عن اإلنسان؛ والحقيقة ما يكون
مؤسيس الربغامتيَّة يقول عن نفسه
ناف ًعا يف الحياة العمليَّة ،حتى أ َّن «فرديناند شيلر» أحد ِّ

بأنَّه تلميذ لربوتاغوراس ،من دون أن ننىس يف هذه العجالة فردريك نيتشة الذي دافع
بشكل صلب عنهم ،وب َّرر موقفهم ،حني قال« :لقد قام هؤالء بالتسليم بالحقيقة األوىل،
أساسا ،وهو
وهي أ َّن األخالق يف ح ِّد ذاتها والج ِّيد يف ح ِّد ذاته ليسا من األمور املوجودة
ً

ما يجعل التح ُّدث عن الحقيقة يف هذا السياق نو ًعا من الخداع»[[[.

[[[- A Companion to Ancient Philosophy, Edited by: Mary Louise Gill and pierre pellegrin, pp:78.
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ف
قراءة ي� منهج السؤال
سارة المحمود

(* )

[[1

ِّ

ِ
بخصوص الفلسفة اليونانيَّ ِة ،املوسوم ِة
مث َّة أسباب كثية ت ُحفـِّز عىل التوقُّف والتساؤل
يف أذهان كثيين بأنَّها املعجزة التي ال سابق لها ،السيَّام حني يقرت ُن اال ِّدعاء بهذا اإلعجاز
ٍ
ِ
شخوص ،بلغ املديح لهم ح َّد ”األَ ْسطَ َرة“(من أسطورة) والتفخيم املطلَق،
بعض
بأسامء
ٍ
روح التفك ِ
بحث يتَّخ ُذ
لكل
الفلسفي ،وفعل النقد الواجب مالزماً ِّ
ي
بالصورة التي تجايف َ
ِّ
ٍ
واحد من موضوعاتها أو شخوصها الر َّواد ،موضوعاً له .وهذه الحال،
م َن الفلسف ِة ،أو من
لتجيل التفلسف وتحقُّقه
ِّ
هي حال (سقراط) شخصاً ،أو فكرا ً منسوباً ،أو رمزا ً فارقاً ،أو أيقون ًة
بشخصه أو مبا نضح.

والناطق بلسان حال األفكار والتص ُّورات
فهل يكون املوظ َُّف يف محاورات أفالطون،
ُ
ومؤسس املنهج
نبي التفلسف،
ِّ
الفلسف َّية األفالطون َّية املستلهمة منه أو يف إثره ،هو ح َّقاً َّ
امل َّولد للفلسفة الحقَّة ،وكذلك لحظة القطع التي بها صار تاريخ الفلسفة تاريخني ،وصار

الفلسفي إىل يومنا هذا ،يتح َّدثون عن الفلسفة قبل سقراط والفلسفة بعده،
املهت ُّمون بالحقل
ِّ
أم أ َّن لألمر وجهاً آخر؟
ِ
التفلسف التي ص َّورها أفالطون ،وس َّوقها من بعده من
أليس من الجائ ِز أن تكون أمثولة
رب املحب ِة ،أو التأث ُّر ،أو
الفالسفة ومؤ ِّرخو الفلسفة هي محض نس ٍ
ينَّ ،
يل أفالطو ٍّ
ج تخيُّ ٍّ
ينّ؟!
رضورة ،االنتشار واالستثامر هي األشياء التي اقتضتها يف متون
ِّ
النص األفالطو ْ
(*) -مد ِّرس يف قسم الفلسفة  -جامعة دمشق ،اختصاص الفكر الرشقي القديم.
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يجدر القول أنَّه إذا كان البحثُ
الفلسفي شغفاً مبساءلة املسلَّامت ،وه َّزا ً للثوابت
ُّ
وتقصياً عن احتام ٍل مهملٍ ال ُمـف ِّك ٍر فيه؛ خصوصاً أ َّن األم َر بالنسبة إىل سقراط
واملستق َّرات،
ِّ
شخصاً وفكرا ً وأنوذجاً فلسف َّياً محا ٌ
ط بهال ٍة من القداسة والتعظيم الشديدين ح َّد املبالغة
املفرطة ،فإ َّن هذا البحث ،باعتبار ما سبق ،هو محاول ٌة حذر ٌة ملقاربة املق َّد ِ
الفلسفي
س
ِّ

ممثَّالً بشخص سقراط ،وبأسلوب ومنهج تفلسفه ،وهو أيضاً ،محاول ٌة لتل ُّمس ما يف صورته
كام أُريد لها أن تستق َّر يف األذهان ،الس َّيام يف مجتمعاتنا اإلسالم َّية ،من غل ّو ٍ وال واقع َّية.
ِ
لفض هذا اإلشكال ،فسيكون عرب توجيه النظر صوب الصورة املهملة
البحث
سبيل
ُ
وأ َّما
ِّ
ين مقارنة بالصورة التي شاعت له واعتلت س َّدة الصدارة،
لسقراط يف منقول الرتاث اليونا ِّ
فأسست ملا يشبه أوهام القطيع عنه يف األذهان والعقول.
َّ

نوضح بداية أ َّن املقاربة التي سيحاول هذا البحث طرحها لن تكون غاية يف ذاتها ،بل
سيجعلها البحث ما أمكن وما أتاحت املصادر التي يرتكز عليها ،منطلقاً ومق ِّدم ًة لقراء ٍة
جل الكتب التي تب َّنت
مختلف ٍة ،ملا درج تحت ُمس َّمى (منهج التساؤل السقراطي) رغم أ َّن َّ

هذه الدعوة ال توضح ح َّقاً أو بالصورة الكافية ،مقصودها بوسم أسلوب اإلثارة واالستفزاز
السقراطيني منهجاً للسؤال ،كام ال تكشف عن حدود هذا املنهج ،وعن خطواته الخرزميَّة،
وعن طبيعة وموثوقيَّة النتائج التي يستهدف بلوغها ،كام ال تكشف عن قيمة هذه النتائج يف
ِّ
ِّ
الشك أو ال تطاله س َّن ٌة من ُس َنن
فلسفي ينأى عن
ني
التأسيس ليق ٍ
يلّ.
الشك مبعناه العق ْ
ٍّ

فهل يكون ما ُس ِّم َي بـ(منهج السؤال لدى سقراط) ليس إالَّ بعضاً من مامرسات تدنو
شق سقراط عىص الطاعة
من السفسطة وال تنشد إالَّ االختالف لالختالف عن ر َّوادها ،وقد َّ
عليهم ،زاعامً نشدا َن الحقيق ِة يف براءتها وثباتها؟!


َّ    ¡ ô   ó :

يكا ُد سقراط يكون الشخصيَّة املطلقة الحضور يف نصوص املحاورات األفالطونيَّة،
جه لطول الحوار،
وإذا ما استثنينا محاورة (املأدبة) فإ َّن مقام حضوره ُّ
يظل مقام املركز امل ُو ِّ
ٍ
هوامش أو
ٌ
شخوص تسو ُد املتون األفالطون َّية ،فكأنها
أ َّما ما يدنو منه أو يعدوه من أسام ِء
السقراطي ويصي االحتامل الوحيد
استطاالتٌ  ،أو هي اإلمكانات التي بواسطتها يسود الرأي
ُّ
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رض
التحقُّق والصدق .فسقراط هو دوماً املحاور امللك ،وهو املث ُ
ي املست ّف ُز للعقول ،الحا ُ
ِ
اإلجابات ،والضامن لح ِّد وأفق املعنى واملستهدف البلوغ.
التساؤل ،القاط ُع

وبإحصا ٍء بسيط ،فإ َّن حجم الكالم ومساحة األسطر املرتوكة لسقراط يف نصوص
ٌ
مرتوك لغيه من محاوريه ،والذين ليس لهم سوى أن يذعنوا أو
أفالطون تفوق بكثيٍ ما هو

يضجروا أو يكلُّوا مستسلمني لفيض تساؤالته وإثارته العقل َّية.

يذكر (ينس زونتجن) صاحب كتاب (فكِّر بنفسك!) ما يؤيِّد هذا الفهم مستشهدا ً مبحاورة
مل وسئم من تدقيق سقراط ،وشعر بالعجز
(الخوس) ألفالطون ،عن لسان (الخوس) الذي َّ
االستفزازي والتحفيز يف الوقت ذاته ،حني كانا يتحاوران حول (ما الشجاعة؟)
حيال أسلوبه
ِّ

قوله“ :أنا مص ِّمم يا عزيزي سقراط عىل أالَّ أتنازل أو أتوقَّف قبل الحني ،ولك ِّني غري معتاد
عىل مثل هذه األبحاث .وقد متلَّكني بسبب كلامتك نوع من الولع بالتف ُّوق ،ولذلك يُغضبني
عام أُفكِّر فيه”[.[1
عرب إالَّ قليالً َّ
ح َّقاً أنَّني ال أستطيع أن أُ ِّ
الرسدي الذي يُق ِّوم ُج َّل بناء املحاورات األفالطونيَّة ،يضمر مهمالً يف
هذا األسلوب
ُّ
أسلوب الكتابة الفلسف َّية األفالطون َّية ،تجب اإلضاءة عليه بتأويلٍ قابلٍ لتربير يتَّسق وتاريخ

الواقعي ال سقراط كام وث َّقته
التاريخي
هذا اإلرث ،إذا ما شئنا كشف الحجاب عن سقراط
ِّ
ِّ
متعلق
ورسمته كتب أفالطون .فاملرتوك غي املضاء عليه بالنسبة إىل املشار إليه قبالً،
ٌ
بأفالطون قبل سقراط ،وإذا أُجيز لنا القول ،فلنا أن نقول :متعلِّـق باألفالطونيَّة قبل السقراطيَّة
أو باألفالطون َّية الالَّ سقراط َّية.

فإذا ما رجعنا إىل بواكي صبا أفالطون وشبابه نقرأ مرتكزين عىل بعض املراجع أنَّه
ين ،وطامحاً لنسج تراجيديا عىل مقام تراجيديَّات (هومريوس)
كان مغرماً باملرسح اليونا ِّ
الرتاجيدي،
كل تجاربه يف املرسح
و(سوفوكليس) ،لك َّنه عندما التقى بسقراط قام بحرق ِّ
ِّ
الدرامي للمحاورة األفالطون َّية ،وميكن
رس إىل ح ٍّد ما الطابع
وتح َّول إىل الفلسفة[ .[2وهذا يف ِّ
َّ

[ -[1ينس زونتجن :فكِّر بنفسك! عرشون تطبيقاً للفلسفة ،ترجمة :عبد السالم حيدر ،مركز املحروسة ،القاهرة2018 ،م،
ص.101
[( -[2أنظر) آي .ف .ستون :محاكمة سقراط ،ترجمة :نسيم مجىل ،املجلس األعىل للثقافة ،القاهرة ،سلسلة املرشوع القومي
للرتجمة ،العدد ،316ط2002 ،1م ،ص.18
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أن يُتَّخذ وسيل ًة ِّ
يحتل مقامه
ُّ
لفك عقدة حبكتها ،وتفسي قيامها مجمل ًة عىل دور بطولة واحد،
يف املجمل والغالب سقراط.
وبوضع هذا االعتبار مقام ما يُستند إليه يف قراءة الحوارات السقراطيَّة ،وما يكتنفها من
تساؤالت ُمثارة من قبله ،فإنَّها ستُقرأ باعتبارها إعدادا ً ألفكا ٍر جاهز ٍة مسلَّمٍ بها ،وأ َّن ما يسبقها

ويتلوها من أسئلة إثاريَّة ال تستهدف توليدها بالقدر التي تستهدف التربير لها ،ألنَّها يف

حقيقتها دراما يُع ُّد أفالطون نسيجها وحبكتها للوصول إىل قفلتها أو الغاية املسته َدفة منها،
القاص أو صاحب الحكاية.
والتي هي مقصودة مسبقاً من قبل
ِّ
ي من كتب تاريخ
فالتفلسف
السقراطي ليس منضبطاً منهج َّياً إىل الح ِّد الذي يعت ُّد به كث ٌ
ُّ
مؤسساً عىل سؤال يقصد االنفتاح عىل انكشاف الحقيقة وال نهائ َّيتها؛
الفلسفة ،وهو ليس َّ
ِ
جهاً بقصد إقصاء املخ ِتلف عنه
املقاصدُّ ،
بل هو إذا ما اعتربناه سؤاالً بري َء
يظل سؤاالً مو َّ

وغي املرغوب به ،والصورة املنطق َّية الحقَّة ه ُهنا قد تكون يف الغالب :شكالً من أشكال
املصادرة عىل املطلوب ،فاملق ِّدمات الحواريَّة عىل شكل أسئلة مع َّدة سلفاً لتنتهي إىل هذه
النتائج ،أ َّما املطالب املنشودة غاي ًة من نصوص أفالطون عىل لسان سقراط فهي رغائب

أفالطون يف البيان عن الحقائق عاريةً ،من دون أن تبلغها يف ذاتها أو لذاتها .وحسبنا هنا
اإلشارة إىل املزلق الواضح املق ِّر به علناً يف العجز عن بلوغ ميزان للتَّقوى يف محاورة
(أوطيفرون).

ويجدر القول هنا أنَّه إذا كان مقصود املحاورة إثارة األسئلة لبلوغ (ما التقوى؟) بعد
ُقاس ومت َّيز مبا هي عن سواها ،عىل هشاشة وال
محاولة بلوغ امليزان الذي بواسطته ت ُ
أخالق َّية املق ِّدمات املتب َّناة سقراط َّياً بخصوصها ،فإ َّن املحاولة السقراط َّية ت ُخفق يف بلوغ
السقراطي دون املطلب الذي قصد أن يطاله.
مدارها ،ويبقى منهج السؤال
ِّ

ظل ُمعت َّدا ً برأيه من أسئلة سقراط
وتُظهر لنا نهاية املحاورة ملل (أوطيفرون) الذي َّ
جل هذا إىل م َّرة أخرى يا سقراط ،ألنَّني مشغول اآلن،
ومراوغاته ،إذ يغادره ،فيقول“ :فلنؤ ِّ
ويجب أن أذهب عىل الت ْوّ“[ ،[1في ُّد سقراط” :ماذا تفعل يا صاحبي؟ إنَّك ترحل بعدما ألقيت
[ -[1أفالطون :محاكمة سقراط (محاورات «أوطيفرون»« ،الدفاع»« ،أوقريطون») ،ترجمة :ع َّزت قرين ،دار قباء ،القاهرة ،ط،2
2001م ،ص.63
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بأميل الكبي أرضاً ،أميل أن أتعلَّم عىل يديك ماهي األشياء التقيَّة وتلك التي ليست بتقيَّة
فأخلِّص نفيس من ا ِّدعاء مليتوس ض ِّدي بأن أريه أنَّني أصبحت اآلن عالِامً بأمور الدين
بفضل أوطيفرون ،وأنَّني ال أفعل شيئاً عبثاً بسبب جهيل ،وال أبتدع جديدا ً يف هذه األمور،
وأنَّني سأعيش هكذا ما تبقَّى من حيايت عىل نحو أفضل”[.[1

وإىل مثل هذا الرأي يذهب (آي .ف .ستون يف محاكمة سقراط) فيشي ،إىل أنَّ( :سقراط)

“يف تناوله لسؤال (ما هي املعرفة؟) اندفع يف ات ِّجاه مضا ٍّد فأخذ يُعلِّم أ َّن املعرفة الحقَّة ال
يبني أ َّن هذه املعرفة ال سبيل
ُميكن الوصول إليها إالَّ عن طريق التعريف املطلَق...،ث َّم ِّ
إليها ،ويزعم بتواضع شديد أنَّه يف حدود هذا املعنى ،ال يعرف شيئاً سوى أنَّه ال يعرف...،
هكذا ،فوراء هذا التواضع غي املحدود يكمن الغرور غي املحدود”[.[2
ِّ
الشك املطلق
أي ح ٍّد يفرتق سقراط بعد هذا الرأي عن فيلسوف
وحري بنا أن نسأل :إىل ِّ
ٌّ
الذي يزعم أنَّه ال ميكننا معرفة يشء ،وال ميكننا نقل هذه املعرفة إىل اآلخرين؟ وما الذي
كل هذا الغرور الذي
الفلسفي ،كام ص َّورته محاورة (املحاكمة) مع ِّ
يبقى من زهد سقراط
ِّ
كل سلوكاته؟
يطغى عىل ِّ

ين عن سقراط ،كمق ِّدمة ميكن االرتكاز
من هنا ،فإ َّن البيان املختلف عن البيان األفالطو ِّ
ين عن
عليها ،ليس ممكناً من دون الرجوع إىل صور أخرى سادت يف منقول الرتاث اليونا ِّ
سقراط ،واملثي للعجب أنَّها قلَّام أُخذت بعني االعتبار يف الدراسات العربيَّة ،والتي منها
مثالً:

(Ë )  ¬ Î

يف القدمني ،التارك حاله وحال بيته ،املنفصل عن
فيها تظهر معامل سقراط
ِّ
الرببري ،الحا َ
الواقع وشؤونه ،واملتفكِّر يف ما فوق السحاب وتحت األرض .كام ت ُظهر لنا هذه الصورة
سلوكه الف َّ
ظ املتطفل عىل املوائد وعىل اجتامعات األقبية والزواريب يف شوارع أثينا ،ويف
رمبا هي التي جعلت منه ما َّدة دسمة للسخرية ،وسبباً لفراغ
مالعب ِّ
الصبية .وهذه الصور َّ
[ -[1أفالطون :محاكمة سقراط (محاورات «أوطيفرون»« ،الدفاع»« ،أوقريطون») ،ترجمة :ع َّزت قرين ،دار قباء ،القاهرة ،ط،2
2001م ،ص.63
[ -[2آي .ف .ستون :محاكمة سقراط ،ص.57
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أثينا من مواطنيها أثناء عرض مرسحيَّات أرستوفان .وهي بحسب زعمه ،كانت واحدة من
أه ِّم األسباب التي ساقته إىل محاكمته ،وكانت السبب األوجه يف تأليب األثينيني عليه[.[1
ولنا أن نتل َّمس بعضاً من معامل هذه الصورة ،يف املوقف الذي يتَّخذه مؤلِّفا كتاب
(الفالسفة والحب) حني يصفان (مأدبة الحب األفالطون َّية) مرتكزين عىل رأي املحلِّل
“ميثِّل الكتاب جلسة السكر الجامع َّية...،حيث
النفيس
الفرنيس (جان الكان) ،فيكتبانُ :
ِّ
ِّ
تجتمع ثلَّة من الشباب املنحرفني املخمورين ،وبعض الكهول املثل ِّيني املنتمني إىل
الطبقة األرستقراطيَّة يف أثينا ،ومعهم سقراط أيضاً ،البالغ من العمر  53عاماً ،آنذاك ،وعد ُّوه
اللَّدود الشاعر الكوميدي أرستوفان ،إىل جانب كاهنة غريبة ،تحض معهم الجلسة...،كانت
املعرب عنها،
الشخص َّية املحوريَّة للأمدبة ،خصوصاً بعدما اختار سقراط أن يكون الصوت
ِّ
رغم سمعته بأنَّه ثرثار أكرث منها”[.[2

الصورة التي بقيت لسقراط يف إرث املدرسة الكلب َّية ،عند أنتستينس وتلميذه ديوجني:

وهي صورة ت ُعاكس الصورة التي يُحاول (أفالطون) يف محاوراته رسمها له ،وفيها نلتقي
بسقراط الف ِّ
ظ اللِّسان ،الغليظ األلفاظ ،الق َّداح البذيء النطق ،املتهكِّم ،الرثِّ املظهر،
التفلسف ونهجهم ،وهم الذين نهلوا منه
املستف ِّز بال انقطاع ،مقارباً فيها طريقة الكلبيني يف
ُ
وكان مثالهم املحتذى.
وتكفي اإلشارة هنا إىل أ َّن (سقراط) أثناء محاكمته ،أقسم بالكلب يف خطبة دفاعه عن
نفسه[ ،[3استفزازا ً لخصومه ،واحتقارا ً ملقام املحكمة والحارضين .وهذا يُشبه كثيا ً ما نهجه
السقراطي
(ديوجني السنويب) األب األشهر للمدرسة الكلبيَّة ،والذي ح َّول أسلوب العيش
ِّ
إىل أسلوب تفلسف ،فعاش حياته بال مأوى يف برميل ،وكان يقتات عىل األعشاب وعىل
بقايا األطعمة املرم َّية ،حتَّى ش َّبهه األثين ُّيون بالكلب الذي كان بنظرهم أح َّ
ط الحيوانات ،يف
حني أ َّن (ديوجني) كان يعترب هذا اللَّقب لقباً ترشيف َّياً له[.[4
[( -[1أنظر) أفالطون :محاكمة سقراط (محاورات «أوطيفرون»« ،الدفاع»« ،أوقريطون») ،ص.102

[ -[2ماري لومونييه/أود النسوالن :الفالسفة والحب ،ترجمة :دينا مندور ،دار التنوير ،القاهرة ،ط2005 ،1م ،ص.16-15

[( -[3أنظر) أفالطون :محاكمة سقراط (محاورات «أوطيفرون»« ،الدفاع»« ،أوقريطون») ،ص.109

[ -[4ينس زونتجن :فكِّر بنفسك! عرشون تطبيقاً للفلسفة ،ص.20-19
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حت هذه الصور ،أو لل ِّدقَّة هذه النتف من
انطالقاً من ذلك ،يجدر القول أنَّه إذا ما ص َّ
التاريخي ال سقراط مبوجب صورته البلُّوريَّة يف املحاورات
الصور الباقية عن سقراط
ِّ
األقل حذرا ً ومت ُّهالً يف التعاطي مع املوروث الشائع عنه،
ِّ
األفالطون َّية ،فإنَّها تستدعي عىل

نكف حني كتابة الفلسفة ،وهي العلم بالنقد ،عن ال ُّركون
وهي توجب من بني ما توجبه أن َّ
ملفردات التهليل واملديح ،متسائلني :هل كان سقراط ح َّقاً هو لوغوس الفلسفة؟ وهل هو

يل لهذه املفردة ،كام استُخدمت ألول َم ّرة يف (هومر) ،حني كان
(لوغوس) باملعنى األص ِّ
املقصود بها الداللة عىل ”من يتكلَّم[ “[1لتتط َّور الحقاً فيس ِّوق أفالطون (سقراط) باعتباره
احتل مقام
َّ
الحق الوحيد يف الكالم ،والناطق باسم (اللوغوس) ،عىل اعتبار أنَّه
صاحب
ِّ

(تحوت) يف األسطورة املرصيَّة ،أو (هرمس) يف األدبيَّات اليونانية ،كام تُخربنا كتابة (جاك
دريدا) يف (صيدل ّية أفالطون) [ ،[2متَّسق ًة مع ا ِّدعاءات سقراط بأنَّه مكلَّف بتبليغ رسالة إله َّية
ألبناء شعبه ،وأ َّن لسانه هو لسان حالها؟!


×
َّ
ُّ
¾í
  õ ُّ   Ý
 §á  :

تكا ُد معظم كتب تاريخ الفلسفة-الس َّيام املكتوبة منها بالعرب َّية -ت ُجمع ،وهذا األمر
أسس العتبار الفلسفة علامً للحقيقة ،حني
يستوجب التحقيق ،عىل أ َّن (سقراط) هو من َّ
وشق عصا الطاعة عليهم ،وطلب
ح َّررها من براثن اإلغراض َّية السفسطائ َّية ،مل َّا اعتزلهم،
َّ
الفلسفة للفلسفة بعدما صارت مع السفسطائيني – كام يس ِّوق أفالطون – سبيالً للرتزُّق
والعيش والكسب .فهل كان سقراط ح َّقاً سفسطائ َّياً؟ وهل افرتق عنهم؟ وكيف نعلِّل أو نقرأ
هذا االفرتاق؟

ت ِ
َيش مراجع الفلسفة اليونان َّية ،بأ َّن سقراط كان يف مرحلة ما من مراحل تجربته الفلسف َّية
سفسطائيَّاً ،أو أنَّه انتهج هذا األسلوب ،ث َّم تعود فتنأى به عن مسالب السفسطائيَّة ،كام نزع
(يوسف كرم) يف كتابه (تاريخ الفلسفة اليونان َّية)[.[3
[( -[1أنظر) آي .ف .ستون :محاكمة سقراط« ،من مقدِّمة املؤلِّف» ،ص.15

[( -[2أنظر) جاك دريدا :صيدليَّة أفالطون ،ترجمة :كاظم جهاد ،دار الجنوب للنرش ،تونس1998 ،م« ،الفصل املعنون« :أبو
اللُّوغوس» ،ص 27وما بعد.

[( -[3أنظر) يوسف كرم :تاريخ الفلسفة اليونانيَّة ،لجنة التأليف والرتجمة والنرش ،القاهرة1936 ،م ،ص.69
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لك َّن هذا القول يجايف الدقَّة ،وإماطة اللِّثام عن حقيقته ال تتطلَّب إالَّ قليالً من املقارنة
التي تعتمد أدوات غاية يف البساطة ،فإذا ما كان بروتوغوراس و جورجياس املولودين يف
يف النصف األخي من القرن الخامس ق.م تقريباً[ ،[1هام ممثِّيل الحركة السفسطائ َّية ،واللَّذين

السقراطي كام كتب قلم أفالطون يف محاوراته ،فكيف يستقيم أن
جل النقد
وقع عليهام ُّ
ِّ
يكون سقراط املعارص لهام ،وامل ُجايل لهام تقريباً ،تلميذا ً ألحدهام وفارق الس ِّن بينهام

قليل ج َّدا ً هذا من جهة؟! ومن جهة ثانية ،ال تورد املصادر أنَّه وبروتوغوراس وجورجباس
مؤسسني لجامعة واحدة ،حتى يصح القول أنَّه كان سفسطائ َّياً ألنَّه اختار درب رفيقيه
كانوا ِّ
املذكورين.

أ َّما السؤال ع َّمن تتلمذ عىل يديه (سقراط) ،فاملصادر ال تقطع بهذا االتجاه؛ بل تضعنا
أمام خيارين اثنني:
األول :أنَّه تتلمذ عىل (بارمنيدس) وعنه تلقى الديالكتيك الذي صار هو ذاته يُلقّنهحة ،إذا ما قرأنا أ َّن ما نشده من ثبات للمفاهيم
لآلخرين تالياً[ ،[2وهذا احتامل جائز الص َّ
وموازيني دقيقة لقياسها يف فلسفته ،يرت ُّد بصورة من الصور إىل املرحلة التي تجعل منه
تلميذا ً أو متأث ِّرا ً بفكر الثبات عند (بارمنيدس).
الثاين :أن يكون قد تتلمذ عىل (أنكساغوراس) أو تأث َّر بقناعاته الفلسف َّية ،وهو احتاملعىل درجة من املعقوليَّة ،السيَّام أنَّه يف خطبة دفاعه عن نفسه ،ر َّدد :أ َّن األفكار التي يُحاكم
بتهمة إفساد عقول الشباب بها ،مل تكن أفكاره؛ بل كانت ألنكساغوراس[ ،[3الذي شاطره
كثيا ً من قناعته التي تتعلَّق مبواقفه السلب َّية من الالَّهوت األثيني.

وعليه؛ فإ َّن النتيجة األقرب إىل املنطق والدقَّة ،أ َّن (سقراط) مل يكن سفسطائيَّاً يوماً ،كام
يذهب البعض من مؤ ِّرخي الفلسفة اليونان َّية ،فهو مل يشكِّل مع فالسفة السفسطائ َّية الكبار
فريقاً واحدا ً أو حلقة فلسف َّية ،حتى ننسبه إليهم ون َّدعي انشقاقه عنهم يف مرحلة الحقة.

[ -[1أمية حلمي مطر ،الفلسفة اليونانيَّة تاريخها ومشكالتها ،دار قباء ،القاهرة1998 ،م ،ص.120

[( -[2أنظر) برتراند راسل :حكمة الغرب ج ،1ترجمة :فؤاد ذكريَّا ،املجلس الوطني للثقافة والفنون واآلداب ،الكويت ،سلسلة
عامل املعرفة ،العدد ،62فرباير 1983م ،ص.81

[( -[3أنظر) أفالطون :محاكمة سقراط (محاورات «أوطيفرون»« ،الدفاع»« ،أوقريطون») ،ص.116
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ليبقى ،أنَّه كان يستمع إىل الخطب الحقوقيَّة واألخالقيَّة التي صاغها السفسطائيُّون وقرأوها
األثيني كان مجتمع أحرار قليل العدد ،فكان
عىل املأل يف ساحات أثينا ،ومعلو ٌم أ َّن املجتمع
َّ

معظم املواطنون يحضون الخطابات والجداالت يف الساحات العا َّمة ،وهذا االحتامل هو

املمكن الوحيد ،الذي يبقى واقع َّياً ،والذي ميكن أن يتقاطع فيه ويفرتق ،باللَّحظة نفسها،
يئ.
أسلوب التفلسف
السقراطي وأسلوب التفلسف السفسطا ِّ
ِّ

كل ما سبق هو أ َّن سقراط أصغى لدروس معلِّمي السفسطائ َّية الذين كانوا
النتيجة من ِّ
خصومه السياسيني ،ليف ِّندها ،ويتَّهمهم بتهم التعيُّش بواسطة الفلسفة ،فهم كانوا من دعاة
الدميوقراطيَّة وهو كان من دعاة األرستقراطيَّة أو حتى األوليجاركيَّة ،ويشهد تاريخ أثينا أ َّن
الديكتاتوري ملدينة إسبارطة ،وأنَّه كان ملهم الشباب
(سقراط) كان معجباً بنظام الحكم
ِّ

األرستقراطيني ومثالهم ،وأنَّه مل َّا حدث االنقالب األوليجاريكُّ عىل الدميقراط َّية يف أثينا
التزم الصمت ،ومل يعرتض عىل عمليَّات اإلعدام التي جرت من دون محاكمة إبَّان حكم
الثالثني[.[1

«
  ¡ ÷     ¢   ¡º
¾ö؟

األسايس الذي تزعمه كتب تاريخ الفلسفة،
استنادا ً إىل ما تق َّدم ،ميكن القول أ َّن االفرتاق
َّ
السقراطي
التفلسف
يئ ومقاصده املغرضة ،وأسلوب
بني أسلوب
ُ
ُ
التفلسف السفسطا ِّ
ِّ
ظل أسيا ً لوهج الصورة التي
مبني عىل تزييف مقصود ،أو هو عىل تقديرَّ ،
املمدوح،
ٌّ
رسمها أفالطون عن أستاذه ،وليس لنا أن نفهمه منف َّكاً عن واقع املجتمع أو املدينة اليونان َّية

وظروفها السياس َّية ،ففلسفة األخالق والسياسة التي ت ُشكِّل جوهر السقراط َّية ،ولدت يف أثينا
من رحم أزمة سياس َّية عصفت بها ،وأ َّدت إىل افرتاق الفالسفة كخصوم سياسيني بخصوصها،
وانطالقاً من هذه النقطة ستكون مق ِّدمتنا أ َّن فلسفة أفالطون وما يُنسب فيها من أفكار ترت ُّد إىل
سقراطُ ،ميكن أن ت ُقرأ بانتساب أحدهام ودفاع اآلخر عن طبقة كانت تنادي باألرستقراط َّية
عىل حساب دميوقراط َّية املدينة التي كان السفسطائيون منظِّريها ،حتى أ َّن األمر كان قد بلغ
ذروته ،حني أبدى سقراط إعجابه بنمط الرتبية ونظام الحكم الذي ساد لدى اإلسبارطيني

[( -[1أنظر) آي .ف .ستون :محاكمة سقراط« ،من مقدِّمة املرتجم» ،ص.10-9
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خصوم األثينيني ،وآثر رصامتهم وأسلوبهم يف الحكم والقيادة .حتَّى أ َّن شعار فلسفة سقراط
(اعرف نفسك) والذي يفضِّ ل (ميشيل فوكوه) قراءته (اهتم بنفسك) فيه إحالة إىل الرتاث
واملبادئ اإلسبارط َّية ،وهو يحض منذ البداية يف محاورة (ألقبيادس)[.[1

السيايس لسقراط يكشف السبب املض َمر لخصومته مع السفسطائيني،
ولعل هذا امليل
َّ
َّ
وتحويله لقب السفسطة إىل شتيمة وسلوك مرذول ،بعدما كان سم ًة ووساماً ومت ُّيزا ً يُستخدم
علام أنَّه مل يتفلسف إالَّ عىل طريقتهم .ويذكر (آى .ف.
ل ُيشار به ،إىل “الحكيم والحاذق”[ً [2
ُّ
أي نوع ،وأصبحت كلمة
ستون) أ َّن كلمة السفسطايئ كانت يف هومر
“تدل عىل مهارة من ِّ
 sophistsتعني عامل ماهر أو فنان بارع ،ورسعان ما جرى استخدام هذا اللَّفظ لوصف من
ح َبتهم اآللهة باملواهب العظيمة كالشعراء واملوسيقيني ،فالحكامء السبعة يف بالد اإلغريق
أُطلق عليهم لقب سوفسطاي ”.[3[ sophistai

البرشي “قطيع من
السقراطي والذي اقرتن باعتقاده أ َّن املجتمع
السيايس
كام أ َّن النزوع
َّ
َّ
َّ
رمبا
الحيوانات”[ [4ال يُساس إالَّ بواسطة الحكيم املصطفى العارف[ ،[5يف إشار ٍة إىل نفسه َّ
فرس استعالء (سقراط) عىل أعضاء محكمته وعىل
أو رفقائه من األرستقراطيني ،هو ما قد يُ ِّ
أبناء مجتمعه ،حتى لو غلَّف خطابه لهم بألفاظ املحبَّة واالمتثال ،فكم م َّرة طلب منهم أثناء

إلقائه لخطبة الدفاع أالَّ يهتاجوا ويثوروا ،وكم م َّرة وصفهم بأنَّهم أرسى انفعاالتهم وضح َّية
برشي
أي مجتمع
ٍّ
األوهام التي ُزرِعت يف عقولهم .فهو مل ينظر إليهم إالَّ كام نظر إىل ِّ
باعتباره قطيعاً من الحيوانات ال ت ُساس وال ت ُقاد ،وال تستحق إنسان َّيتها ،إالَّ بعد أن تتعلَّم
بي املكلَّف من اآللهة بهذه امله َّمة وامل ِ
ُنتدب حياته لها ،وهذا هو بال ٍّ
شك (املعلِّم
من ال َّن ِّ

برشت آلهة دلفي بحكمته[ ،[6وهو من تلقَّى علم األسامء،
سقراط) ،فهو من دون سواه ،من َّ
[( -[1أنظر) ميشيل فوكو :تأويل الذَّات ،ترجمة :الزواوي بغورة ،دار الطليعة ،بيوت ،ط2011 ،1م ،ص.39-38

[ -[2جميل صليبا :املعجم الفلسفي ،ج ،1دار الكتاب اللبناين -مكتبة املدرسة ،بيوت1982،م ،ص.658

[ -[3آي .ف .ستون :محاكمة سقراط ،ص.59

[ -[4مرجع سابق ،ص.23

[( -[5أنظر) أفالطون :محاكمة سقراط (محاورات «أوطيفرون»« ،الدفاع»« ،أوقريطون») ،ص( .120وكذلك) آي .ف .ستون:
محاكمة سقراط ،ص.26-25

[( -[6أنظر) أفالطون :محاكمة سقراط (محاورات «أوطيفرون»« ،الدفاع»« ،أوقريطون») ،ص.108-107
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كام يذكر أفالطون عىل لسانه يف محاورة (اكراتيلوس)[ .[1حني يقول :إالَّ بواسطة امللهم
املخلِّص الذي تلقَّى علمه من ل ُدن اآللهة ،والذي ا َّدعا سقراط أنّه هذا امللهم املخلِّص

تجىل بشخصه ويف محاورات أفالطون عديد من املقتبسات التي ميكن االرتكاز عليها
قد َّ
وتؤ ِّدي إىل استخالص هذه النتيجة من دون غيها.

ولذلك ،مل يكن سقراط بالنسبة إىل مواطنيه إالَّ مته ِّكامً الذعاً ،ناقدا ً استهدف تصغيهم،

مام كان
بإنكار قدرتهم عىل املعرفة ،وتحقي ِّ
كل معرفة ي َّدعون حملها أو ثقتهم بها ،بأكرث َّ
يستهدف تعليمهم ،السيَّام مع االعتبار ال ِّدعائه الدائم (أنَّه ال يعرف شيئاً).

وعليه؛ ميكن االستنتاج أ َّن ما ن ُِسب لسقراط من نُشدانه ثبات املفاهيم ومحاولته استقصاء

موازيني لها ،وهو جهد لطاملا اعرتف سقراط بلسانه أنَّه فشل فيه ،مل يكن سوى محاولة منه
ملجابهة خصومه من السفسطائيني ،الذين بذلوا يف سبيل بيان إمكان تع ُّدد الحقائق وتع ُّدد
احتامالت النظر إليها .فأسلوب تفلسف (سقراط) ُميكن أن يُقرأ كنوع من املناكفة ،ورفضاً
مؤسساً إذا ما
لالختالف وروحه ،وبالتايل نقدا ً وإنكارا ً لطبيعة الروح الفلسف َّية وقتالً لهاِّ ،
فلسفي ،مع إرصاره عىل اال ِّدعاء بأ َّن الحقيقة
قرأنا األمر بطريقة تأويل َّياً ملا ُميكن دعوته بفقه
ٍّ
الفلسفي ،وما بحثه عن الثبات إالَّ
أُحاديَّة وواحديَّة الوجه ،فسقراط كان دوغامئيَّاً يف مطلبه
ِّ
وجهاً من وجوه دوغامئ َّيته الفلسف َّية.


َّ
ُّ
ِّ
 ÈÓ ø µ  ù
 ó :

مل ُ
ين قبل لقائه بسقراط ،جهدا ً يف
يأل أفالطون الذي كان شديد الشَّ غف باملرسح اليونا ِّ
فقص
سبيل كتابة الفلسفة كدراما ،ومل ي َّدخر الكلامت لرسم صورة ملحميَّة عن (سقراط)،
َّ
يل ،حتَّى أ َّن
حكايته بطريقة الرتاجيديا املثقلة باإلثارة والتشويق واالستفزاز الوجدا ِّ
ين والعق ِّ
طريقة طرده للشعراء الهزليني من مدينته الفاضلة ،وأمثالهم من تس َّببوا ،بصورة غي مبارشة،
يف اقتياد سقراط إىل محاكمته وحتفه كان ملحمياً [.[2
ولذلك فقد يكون من املفيد والجديد ،إذا ما شئنا القبض عىل ما ُدعي يف كتب تاريخ
[( -[1أنظر) أفالطون :محاورة اكراتيلوس ،ترجمة :عزمي طه السيِّد أحمد ،وزارة الثقافة ،عامَّن-األردن ،ط1995 ،1م ،ص-116
.117
[( -[2أنظر) أمية حلمي مطر :جمهوريَّة أفالطون ،الهيئة املرصيَّة العا َّمة للكتاب ،القاهرة1994 ،م ،ص.61-60
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السقراطي ،وما يستلزمه ويوجبه من مقاربة وبلوغ مفاهي َم
الفلسفة ،بأسلوب التهكُّم والتوليد
ِّ
أي نظريَّة فلسف َّية عن اإلنسان والعامل ،أن ننهج نهج
لها طابع الثبات ،كأساسات لبناء ِّ

والرسد ،ونقارب التهكُّم والتوليد السقراطيني ،عرب البدء برسم حكاية
َص
أفالطون يف الق ِّ
َّ

تفلسف سقراط ،مرتكزين عىل بعض الروايات التي شاعت بخصوصه والتي شكَّلت وعينا
ُ
به ،ثم نعيد تفكيك هذا املشهد وهذه الروايات يف سبيل الكشف عن ممكنات أخرى ملنهج
السقراطي تكون أدىن إىل الواقع َّية ،وعساها تكون واحدا ً من وجوه قراءته الذي مل
التفلسف
ُ
ِّ

يستحق من االلتفات إليه يف الدراسات العرب َّية عن منهج
يلق ما
ِّ
يُفكِّر فيه ،أو عىل
ُّ
األقل مل َ
سقراط.

ٍ
عديد من الشخص َّيات التي أُحيط بها هال ٌة من التقديس والرفعة ،رسمت حكاي ُة
كحال
(سقراط) شهيدا ً للفكر ،وضح َّي ًة لجهل خصومه الذين ه َّز موروثهم وما وجدوا آباءهم عليه،
فقد قىض الرجل نبيَّاً بال كرام ٍة يف املدين ِة التي نذر جهده لها وألهلها .وهذا الك ُّم من
املظلوميَّة الذي مثَّل ختام مشهد الحياة التي فارقها سقراط ،كان آثرا ً إىل الدرجة التي جعلته
لكل ما فيه باعتباره حقيق ًة وح َّقاً خالصني.
ُميارس إكراهاً وسلطاناً وقضا ًء عىل العقل لإلذعان ّ

وباالنطالق من مشهد الختام ،وعىل الطريقة التي روى بها هومي مالحمه ،أو عىل صورة
نبي قدماء الفرس ،جرت رواية حكاية سقراط
َّ
القصة التي نُسجت بها حكاية (زرادشت) ِّ
مولدا ً ونشأةً:

حاتاً للتامثيل ،وهو األمر الذي امتهنه يف مرحلة من
فقد ُولد يف أثينا ،وكان والده ن َّ
حياته[ .[1وكان لهذه املهنة ،عىل ما ميكن التأويل ،بالغ األثر يف األسلوب الذي كان يرتكز
عليه لصقل املفاهيم ،وتهذيب ما قد يتعلَّق بها من نتوءات أو لواحق تيسء إىل هذا املفهوم،
وتحول دون امتالكه عىل الحقيقة.
أ َّما أ ُّمه فكانت قابلة ،األمر الذي رواه باعتباره ما ألهمه صوب تأسيس منهجه يف التساؤل،
اختصت بتوليد األجساد بينام جنح هو صوب توليد
مستهدفاً امتهان مهنة أ ِّمه مع َّدلةً ،إذ هي
َّ
العقول واألفكار .ويف هذا السياق يُح ِّدث (ثياتيتوس) م ّرةً ،فيقول له“ :إنَّك لتشعر بآالم
[( -[1أنظر) .مصطفى النشار ،مدخل جديد إىل الفلسفة ،دار قباء للطباعة والنرش والتوزيع ،القاهرة ،1998 ،ص.44
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االمتالء ال الفراغ يا صديقي ثياتيتوس ...أمل تسمع ما يُقال ع ِّني ...من أنَّني ابن قابلة من
أعظم وأمهر القابالت (فايناريت) وأنَّني أُمارس هذه املهنة نفسها -ويف موضع آخر يذكر -أنَّ
ف ِّني يف التوليد شبيه بف ِّنهن ،لك َّن الفرق بيني وبينه َّن يتلخَّص يف أنَّ زبائني من الرجال وليسوا

من النساء ،وأنَّني أولِّد النفوس ال األجساد”.

[[1

وكام أ َّن الوالدة ليست ممكنة إالَّ ببلوغ الجنني درجة النضج الالَّزمة ليصي أهالً للحياة يف

البيئة الخارج َّية ،ع َّزز سقراط اعتقاد مريديه بأنَّهم مامل يبلغوا س َّن النضج الالَّزم ،فإنَّه سيبقى
متعذِّرا ً عليهم التفلسف أو امتهان األعامل العا َّمة يف املدينة .ومن أمثلة هذا األمر :أ َّن سقراط
مل َّا خاطب (ألقبيادس) غالم بيكليز ،والذي صار الحقاً غالمه وواحدا ً من أتباعه املخلصني،
حني اشتىك األخي ذهاب صباه وانطفاء رغبة اآلخرين به ،وإحساسه بعجزه عن امتهان السياسة
السيايس ،مازالت
جة :أ َّن إمكان اكتسابه ملهارات العمل
التي يُحب ،ه َّدأ (سقراط) روعه ،بح َّ
ِّ
ممكنة ،وأ َّن الفرصة مازالت سانحة ،أمام (ألقبيادس) ألنَّه مازال يف الخمسني[.[2

يظل مرتبطاً مبهنة
التفلسف ،فإ َّن األمر كذلك ُّ
أ َّما كيف لنا أن نح ِّرض عقول من بلغوا س َّن
ُ

القبالة ،فكام أ َّن الوالدة ليست ممكنة من دون آالم املخاض وما يرافقها من انقباضات

أي فكرة لن يخرج من دون إثارة أو
تساعد عىل خروج الجنني من رحم أ ِّمه ،فإ َّن جنني ِّ

تحفيز ،ومن دون أن ينقبض الشخص املحاور لسقراط ،ويُستثار حتى الحدود القصوى،

فإذا تساءلنا :كيف لنا يا سقراط أن نبلغ عتبة هذا الح ِّد فنجعل املقابل لنا ُمستثارا ً إىل الدرجة

كل ما بجعبته؟ فإ َّن سقراط يجيب عرب إثارته باألسئلة متذ ِّرعني الجهل أو
التي يُخرج فيها َّ

األقل مساعدتنا لبلوغها ،ففي (اكراتيلوس) وقبل
ِّ
قلَّة املعرفة وطالبني منه صوابها ،أو عىل

أن يكشف سقراط النقاب عن تلقِّيه العلم باألسامء من اآللهة ،ي َّدعي ملحاوره (هرموجني)،
أ َّن معرفة األسامء جزء صعب من املعرفة ،وأنَّه ال يعرف عنها الكثي ،ألنَّه مل يلتحق بدورة

الخمسني درهام عند بروتاغوراس ،ولك ّنه مع ذلك سيعاون هرموجني عىل األمر ،واشياً له
أ َّن محاوره يسخر منه[.[3
[ -[1أمية حلمي مطر :الفلسفة اليونانيَّة تاريخها ومشكالتها ،مرجع سابق ،ص.144

[( -[2أنظر) ميشيل فوكو :تأويل الذَّات ،ص.43

[( -[3أنظر) أفالطون :اكراتيلوس ،ص.92
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نتقىص
تفلسفه ،فلنحاول أن
َّ
واآلن ،إذا كان ما سبق جزءا ً من حكاية نشأة سقراط وأسلوب ُ
القصة من مهمالت ،أو من أمور قد ينأى بنا تشويق الرواية عن رؤيتها،
مام يف هذه
َّ
بعضاً َّ

ولنحاول تفكيك عقدتها الدرام َّية .فبخصوصها ُميكن أن نلحظ أنَّه يف العديد من محاورات
أفالطون غالباً ما يتأخَّر عن الحدث (موضوع املحاورة) ،فهو كثيا ً ما يرى أشخاص تتح َّدث
فيلتقي بهم مصادف ًة وقد بدأوا الحديث قبله ،أو أنَّه مي ُّر بهم فيلقي عليهم التحيَّة فيطلبون

لفض اإلشكال املثار بينهم .وهنا يدخل سقراط غامر
منه مشاركتهم يف الحوار والتدخُّل
ِّ
املشهد إ َّما ُم َّدعياً الجهل طالباً التعلُّم من محاوريه ،أو زاعامً وهذه نقطة تحتاج الوقوف
يتلق دورات تدريب َّية عند كبار السفسطائيني ألنَّها كانت بأجور مرتفعة ،وهو ال
عندها ،أنَّه مل َّ
يتلق
ميلك املال ألجل هذا التعلُّم ،فهو لذلك ال يعلم عن موضوع الحوار الكثي ألنَّه مل َّ
ما يلزم بخصوصه من علم ،فليس له إالَّ عقله الذي يستنطقه من دون إرشاد سابق ،ليعاون
محاوريه يف بلوغ مرادهم.
وإذا ما توقَّفنا عند األمر قليالًُ ،ميكن أن نستنتج:

أ َّن (سقراط) الذي غالباً ما يرتاد منت املحاورة األفالطون َّية ضيفاً متأخِّرا ً عن محاوريه،
يظهر وكأنَّه القايض أو املفتي الذي ال يحض إالَّ بعد شقاق ،أو فضَّ اً الختالف بلغ طريقاً
مسدودة ،وهذا يُعطيه قيمة مضافة عىل اآلخرين املشاركني له بالحوار.
ا ِّدعاء سقراط بجهله حقيقة ما يجري حوله الحوار ،وعدم تلقِّيه علم سابق يعت ُّد به حول
هذا املوضوع ،يَ ِ
شق له غبار،
يش بأ َّن سقراط يزعم أ َّن َّ
كل علمه وهو الفيلسوف الذي ال يُ ُّ
متولِّد من لدنه ،أو أنَّه جاءه وحياً من اآللهة كام ذكر أفالطون عنه يف محاورة (اكراتيليوس)
ويف (الدفاع).

يف أغلب املحاورات يروي أفالطون بلسان (سقراط) عن مهارة السفسطائيني بألفاظ
من َّمقة ،ت ُحسن لهم يف الظاهر ،لك َّنه يُردف هذا الكالم املعسول بأنَّهم يتقاضون أجورا ً باهظة

عىل تعليم تالميذهم .ونالحظ أ َّن ذكر السفسطائيني يف عديد من املحاورات ،يظهر يف
الغالب وكأنَّه حشو زائد الحاجة مضافاً إىل منت املحاورة ونسيجها ،وال يستهدف سوى
يئ ،من كونه معلِّامً للحكمة إىل كونه مراوغاً مرتزقاً.
قلب معنى السفسطا ِّ
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إ َّن اإلثارات التي تحفِّزها األسئلة السقراطيَّة داخل متون املحاورات األفالطونيَّة هي
كل تلك املق ِّدمات
جهة صوب نتيجة أو هدف واحد ،وليست ُّ
دامئاً ما تكون مقصودة ومو َّ
إالَّ اصطناعاً يستهدف إقصاء االختالف والتع ُّدد.
الثَّبات الذي كان ينشده سقراط ملفاهيمه والتي لطاملا عجز عن الوصول إىل موازيني
منطقي رصف؛ بل كان أيديولوج َّياً استهدف منه مواجهة خصومه ودفع
لها ،مل يكن ذا طابع
ٍّ

رس عالقته العصاب َّية مع
مريديه إىل التفكي باتِّجاه واحد ،ورفض ِّ
كل مخالف ،وهذا ِّ
يفرس َّ
التفلسف.
أبناء مجتمعه وفالسفة هذا املجتمع الذين تحفَّظوا عىل أسلوبه يف
ُ

«

َّ
Ý
·  ú  û
 :¢

يف املقاربة النقديَّة للفلسفة السقراط َّية وخصوصاً ما ُس ِّمي بـ (منهج السؤال فيها)،
يحض سؤال من امله ِّم التوقُّف عنده ،تحقيقاً لغاية البحث يف املقاربة النقديَّة لفلسفة
سقراط ومنهجه ،وهو:
إذا ما بحثنا يف كتب تاريخ الفلسفة ،ملاذا ال نلحظ ،إالَّ قليالً أو يف ما ندر ،نقدا ً ألسلوب

يفرس ما يشبه اإلذعان ألسلوب التفكُّر هذا؟ وكيف استق َّر
التفلسف
السقراطي؟ وما الذي ِّ
ِّ
لكل نقد حا ٍّد له ،أو منكر ،أو شديد املبارشة؟
هذا األسلوب ُمجانِباً ِّ
بالتأكيد ليس لهذه االستفهامات إجابات قاطعة بالصورة الواثقة التي ت ُثلج صدر الطالب
لها ،أو تطفئ جذوة إثارتها ،فتستكني النفس إىل يقني بخصوصها .لك َّن من إجاباتها
السقراطي ،قد تكون:
املحتملة والتي تقبل التربير املتَّسق مع ما وردنا من اإلرث
ِّ

لعل ما أعاق األذهان عن التج ُّرؤ عىل مامرسة نقد حا ٍّد للسقراط َّية ،يُشبه مثالً ذلك الذي
َّ
مارسه (راسل) عىل إرث أرسطو ،أ َّن السمة الغالبة عىل فلسفة سقراط أنَّها فلسفة شعاراتيَّة
تعتمد شحن الخطاب بطاقة اإليحاء املؤث ِّر ،وترتكز يف جلِّها عىل عبارات مقتضبة يصعب
عدم قبولها ،ومن هذه مثالً :ما اتَّخذه سقراط شعارا ً لفلسفته حني نادى ”أيُّها االنسان اعرف
يبني بالصورة الواضحة كيف لإلنسان ح َّقاً أن يعرف نفسه ،وإن عرفها
نفسك“ ،من دون أن ِّ
فهل له من اليقني ما يجيز له االفصاح عن هذه النفس بالصورة الواثقة؟ .أو قوله “تكلَّم
يك أراك” فهذا الشعار عىل روعة ما يثي عند تلقِّيه ،فإنَّه إذا ما قيس عىل أسلوب التهكُّم
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السقراطي ،ال ينأى عن كونه شعارا ً يُخفي توري ًة كربى ،ألنَّه حني يكون املتكِّلم محاورا ً
ِّ

لسقراط ،فإ َّن مقصود الشعار مؤ ّو َالً سيكون :تكلَّم يك أراك صغيا ً ،ويك أعلِّمك كم أنت

حة ،إذا ما تت َّبعنا سلسلة مشاهد لسقراط
جاهل وم َّدعٍ ،وهذا تفسي يحوز نسبة عالية من الص َّ

فكل محاور لسقراط باستثناء (ديوتيام يف املأدبة) عاجز عن التعبي
يف محاورات أفالطونُّ ،
عن أفكاره بالشكل الواضح ،أو أنَّه يحمل أفكارا ً ناقصة أو مبهمة أو تجايف الصواب ،أ َّما
استسالمه آلراء (ديوتيام) وتنصيب نفسه لساناً لحالها يف املأدبة ،فليس إالَّ إعجاباً و طرباً
بآراء امرأة بني رجال عديدين عىل طاولة لهو وسمر ،ولهذا كان لها كامل السلطان والتأثي
عىل الحارضين الذين أذعنوا لها.

باملجمل ،نستطيع القول أ َّن أشكال التساؤالت السقراط َّية مل تكن مجموعة عن إثارات
بريئة تستهدف توليد أفكار املحاورين لسقراط ،أو إعانتهم عىل اإلفصاح والبيان عنها ،بقدر
ما كانت إثارات تستهدف السخرية منهم وتصغيهم ،بالصورة التي تدفعهم إىل اإلذعان
بالحق والحقيقة ،والعارف الذي
لسقراط وسامع صوته باعتباره الصوت الوحيد الناطق
ِّ
ي َّدعي ِك َربا ً عدم املعرفة ،عىل قاعدة بيت الشعر الشهي:
ُ
”مألى
السنابل تنحني بتواضعٍ

والفارغاتُ رؤوسه َّن شوامخُ“.
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حضاري كبي ،وليست مج َّرد نقل
العالقة بني سقراط والسفسطائيَّة هي عالقة تح ُّول
ٍّ
للفلسفة من مستوى إىل آخر ،أي نقلها من الكوسمولوجيا إىل مركزيَّة اإلنسان .إنَّها عالقة
أي
تعكس الرصاع داخل بحر إيجا ودور أثينا وحرب البلوبونيز .وهنا نحتاج إىل تبيني ِّ
األدوات املنهج َّية نتَّبع للتع ُّرف بعمق عىل العالقة بينهام ،فكلتاهام تشرتكان يف مركزيَّة
اإلنسان ،وتختلفان من حيث املضمون واألسس والغايات.
وعليه ،نحن أمام موضوع واحد ولكن من زاويتني مختلفتني ،خلقهام فعل التموضع
يف كونه
الذي يختاره اإلنسان ليك يفكِّر من خالله .والتموضع هو عبارة عن نوذج معر ٍّ

يضع املقوالت األساسيَّة التي تجيب عن مكانته يف الوجود ،وهذه األخية تتح َّدد من خالل
ربط اإلنسان بعامله املتك ِّون من عنارص كربى مثل اإلله ،املعاد ،الحياة ،الطبيعة ،ونسج
العالقة بينها يصنع موقعاً وموضعاً لإلنسان ،حيث سيعمل العقل عىل ترتيب بيت الوجود
يف عقله عرب املركز ،وهامش الوسيلة ،والغاية ،السبب ،والنتيجة ،الفاعل ،واملنفعل األكرب
واالصغر ،وغيها من الثنائيَّات .وهذا املوقع يجعله ميلك زاوية نظر إىل األشياء وإىل
العوامل.
يتبني لنا أ َّن املنهج األمثل لذلك هو منهج النامذج املعرفيَّة ،ألنَّه سيح ِّدد لنا
من هنا َّ
لكل
ماهيَّة االختالف ،وكذلك التمركزات وطبيعتها ،وهذا ما سيتيح لنا تقديم مامرسة نقديَّة ِّ
(*) أستاذ فلسفة يف جامعة باتنة ـ الحاج لخض ـ الجزائر.
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األطراف ،من دون أن ننىس السياقات التاريخ َّية التي أ َّدت إىل صنع التح ُّول .لذا ،فإ َّن الرتكيز
سيكون عىل ماه َّية التمركز ،ثم السياقات التاريخ َّية ،بهذه الطريقة يكون املنهج قد انضبط
لدينا.

يف الذي فكَّر من
إ َّن عمل َّية تطبيق هذا املنهج ستكون عىل النحو التايل :النموذج املعر ُّ
ين ،والذي أ َّدى إىل استثامرهم
خالله السفسطائيون ،والسياق املنتج للتح ُّول
ِّ
الفكري اليونا ِّ

الحضاري ،وبعدها ننتقل إىل
فيه ،ومنه ظهرت متركزاتهم املعرفيَّة وإدراكاتهم ملجالهم
ِّ
سقراط وعمليَّة التح ُّول التي قام بها وهي األخرى ذات أبعاد تاريخيَّة مشرتكة مع السفسطائيَّة،
مام ولَّد مقوالت مركزيَّة كان سعيها
يئ يف املجتمع
األثينيَّ ،
ويُضاف إليها فعل السفسطا ِّ
ِّ

الستنقاذ املجتمع من االنهيار.

وهنا نطرح السؤالني التاليني:
قوي ومتامسك ،أم آل بها األمر إىل
هل استطاعت السفسطائيَّة بناء مجتمعسيايس ٍّ
ٍّ

انهيار املجتمع؟

األخالقي؟
هل استطاع سقراط إنقاذ أثينا من انهيارهاِّ

كل أطروحة ،وكذلك مي ِّهدان للقراءة النقديَّة
وهذان السؤاالن يضعاننا أمام فكرة عن ِّ
لكليهام.
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من املتعارف عليه أ َّن الفلسفة ما قبل سقراط كانت ت ُعنى بالكسمولوجيا ،مبعنى أ َّن
الرباديغم املسيطرة عليها هي نظرة إىل الكون ،حيث ظهرت أسئلة كربى ،بدأت من سؤال
أصل الكون مع طاليس ،الذي تط َّور إىل سؤال الطبيعة أي طبيعة الكون مع الفيثاغوريَّة
وهياقليطس وبارمينيدس والذريون ،وطرح كذلك مسألة مصي الكون ،وتولَّدت مفاهيم
كربى عن الكونيَّات .لكن ما الذي أ َّدى إىل تغيي يف براديغم الكسمولوجيا إىل براديغم
عرب عنه ولرت ستيس قائالً :تختتم الفرتة األوىل من الفلسفة اليونان َّية
األنرثبولوجيا ،وهو ما َّ
بأنكسوجوراس .ولقد ق َّدم مذهبه القائل بوجود عقل يدبِّر العامل مبدأ جديدا ً يف الفلسفة،
الضمني
ين ،وبهذا نجد املبدأ
وهو مبدأ التناقض بني املا َّدة والجسامنيَّة والعقل غي الجسام ِّ
َّ
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للتناقض بني الطبيعة واإلنسان .فإذا كانت املشكلة املطروحة يف املرحلة األوىل من الفلسفة
هي أصل العامل وتفسي الوجود وصيورة الطبيعة ،فإ َّن املرحلة الثانية تبدأ بالسفسطائيني

بطرح مشكلة وضع اإلنسان يف الكون»[[[ ،ومعنى ذلك أنَّه منذ انكساغوراس أخذت الفلسفة

معه تنحو منحى اإلنسان لوجود التناقض بني عامل َي الطبيعة واإلنسان ،إالَّ أ َّن البداية الفعل َّية
كانت مع السفسطائيَّة التي ح َّولت نقطة االرتكاز ليس العامل بل اإلنسان .وال ب َّد من القول أ َّن

هنالك عوامل أخرى دفعت إىل إنتاج هذا التح ُّول ،والتي ميكن تحديدها يف ثالثة أبعاد هي:
التاريخي ،وكلُّها كمركب
االقتصادي ،والبعد
السيايس
االجتامعي
يف ،والبعد
ُّ
البعد الثقا ُّ
ُّ
ُّ
ُّ
سيمنحنا التحول .وقبل التح ُّول إىل تحليلها وجب أن نعرف أوالً السفسطائ َّية ث َّم مقوالتها
املركزيَّة ونط التفكي لديها ،وأخيا ً نقدها.

 ¿í¾   È؟

السفسطائيون كام تع ِّرفهم جاكلني روز يف كتابها «مغامرة الفكر األورويب»» :هم ببساطة
أساتذة بالغة يتنقَّلون من مدينة إىل أخرى ،وأساتذة خطابة يعلِّمون ف َّن الكالم أمام الجمهور.
وهم يعلمون كيف َّية الدفاع عن أطروحة أيَّاً تكن قيمتها ،وإذ يب ِّينون طرق الفوز عىل الخصم
يف مناقشة معيَّنة ،إنا يساهمون يف بناء العقل-الخطاب ،يف نظام ،حيث اإلقناع هو املعطى
األسايس يف اللُّعبة السياس َّية«[[[ ،وهذا التعريف إذا ما حلَّلناه سنجده يحمل الخصائص
ُّ
األساس َّية لهذه الحركة ،والتي سنفصلها كالً عىل ِحده:

يل ،أو
الخاص َّية األوىل :هي أنَّها مدرسة ت ُعنى بف ِّن البالغة ،وأساليب الخطاب الجد ِّ
كام يصفها ثيوكاريس كيسيديس يف كتابه «سقراط» حيث قال« :والسفسطة ،ف ُّن الخطابة
تأسست عىل تضا ِّد قض َّيتني متناقضتني،
الدياليكتيك َّية (أو فن الحرب الكالم َّية) ،كانت َّ
وكانت تسمح مبوازنة الرباهني وجهاً لوجه»[ ،[3مبعنى أ َّن الخطاب تعلُّم أسلوب اإلقناع من
خالل ف ِّن الكالم ،وذلك لغرض االنتصار عىل الخصم أثناء الجدل.

بغض النظر إن
الخاص َّية الثانية :هي أنَّها حركة أو مدرسة تعلِّم أساليب االنتصار واإلقناع ِّ
[- [1ولرت ستيس :تاريخ الفلسفة اليونانيَّة ،ترجمة مجاهد عبد املنعم مجاهد ،بيوت :مجد ،2005 ،ص.77

[ -[2جاكلني روس :مغامرة الفكر األورويب ،ترجمة أمل ديبو ،أبو ضبي :كلمة ،2011 ،ص.47

[ -[3ثيوكاريس كيسيديس :سقراط ،ترجمة طالل السهيل ،لبنان-الجزائر :دار الفارايب ،ANEP-ص.92
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كانت صحيحة أو غي صحيحة ،فهي تهت ُّم بأسلوب اإلقناع ،من هنا يظهر أنَّها مدرسة ال تهت ُّم
بالحقيقة ،وهذا ما يؤكِّده إمييل برهييه بقوله« :إ َّن السفسطة التي وسمت مبيسمها العقود

الخمسة األخية من القرن الخامس ،ال تشي إىل مذهب ،وإنا إىل طريقة يف التعليم...
املبني عىل ف ِّن اإلقناع
وعوضاً عن طلب الحقيقة ونرشها نشد السفسطائيون النجاح
َّ
واإلفحام واإلغراء»[[[ ،لهذا فهي تعلِّم مقابل املال وليست مذهباً واضحاً.

الخاص َّية الثالثة :هي املامرسة السياس َّية ،فالغرض من البالغة ليس مج َّرد الكالم فحسب،
ظل انتعاش القرار
بل أيضاً بغرض تحصيل السلطة السياسيَّة وصناعة القرار ،خصوصاً يف ِّ
يف الذي
االجتامعي
السيايس ،وهذا ما يقودنا إىل رضورة تحليل البعد
والتاريخي والثقا ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
السيايس ،فهي ال تندرج
أعطى لهذه الحركة مكانتها ،ال بوصفها مدرسة تعليم َّية بل لوجودها
ِّ
ضمن السياسة مبارشة ،بل تنتج مجتمعاً سياس َّياً ينبني عىل الخطاب.

وكل هذه الخصائص تسمح لنا بأن نتع َّرف عىل دور هذه املدرسة ،فعبارة سفسطة ال تعني
ُّ
السيايس
اللغوي ،بل تعلِّمهم الجدل ،وتساهم يف النشاط
الحكمة كام تشي إليه يف أصلها
ِّ
ِّ

من خالل تفعيل قدرات اإلقناع لدى السياسيني املساهمني يف الدميقراط َّية اليونان َّية .وعليه،
ممثالً بالدميقراطية،
َّ
السيايس
يف ممثَّالً بالبالغة مع البعد
فمع السفسطائيَّة يتفاعل البعد الثقا ُّ
ِّ
ين الذي متثِّله الدولة املدينة ،police
ويت ُّم هذا التفاعل داخل املجال
االجتامعي اليونا ِّ
ِّ
التاريخي ممثَّالً بجملة الحروب التي خاضتها أثينا واستدعت إصالحاً سياس َّياً
واملجال
ِّ

واقتصاديَّاً.

َّ
ُّ
ُّ
¾í
  Î¸¹ ü
Ç
 § 

يل
عند نشأة السفسطائيَّة كانت أثينا تعيش عىل املستوى
السيايس والجانب الداخ ِّ
ِّ
دميقراطي ،كام تؤكِّد حنه أرندنت أنَّه كان مجتمعاً يعيش
ظل نظام
للدولة املدينة األثين َّية يف ِّ
ٍّ
السيايس ،وإنَّ ا
القوي للسفسطائ َّية ليس كمركز للمشهد
بواسطة الكالم ،ما يعني الحضور
ِّ
ِّ
السيايس ،وهذا االنتعاش بدأ مع إصالحات صولون
يف متفاعل مع البعد
كحالة انتعاش ثقا ِّ
ِّ
األثيني من حكم
سنة  594حيث ق َّدم جملة من اإلصالحات كان هدفها نقل املجتمع
ِّ
[ -[1إميل برهييه :تاريخ الفلسفة (الفلسفة اليونانيَّة) ،ترجمة جورج طرابييش ،بيوت :دار الطليعة ،ط ،1987 ،2ص.106
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األرستقراطيني عىل حكم األثينيني ،واستم َّرت عمليَّة الزحزحة مع كليستنيس سنة ،509
حيث ث َّبت حكم الدميقراط َّية يف أثينا ،وهنا بدأ الدور عىل عمل َّية التثقيف داخل املجتمع

الشعبي» .فهم علَّموا املواطنني الضوريني
األثيني ،حيث «قاد السفسطائيون ذلك التنوير
ِّ
ِّ

للمشاركة يف الحياة السياس َّية :فنون املناقشة ،والخطابة والرتبية املدن َّية واملعرفة...وكانوا
معلِّمني وإعالميني ومفكِّرين ،فنقلوا املعرفة والثقافة إىل الشعب ،وخصوصاً إىل النشطاء

السيايس اقتىض تح ُّو ًال
يف السياسة والقادرين عىل دفع الثمن»[[[ .وبذلك ،فإ َّن التح ُّول
َّ
األرستقراطي،
ظل الحكم
حق التثقيف يف ِّ
ثقاف َّياً ،فالفئات االجتامع َّية املحرومة سابقاً من ِّ
ِّ
تح َّررت وأصبحت تنشد تحقيق مكانة اجتامع َّية داخل الدميقراط َّية اليونان َّية املبارشة والتي

تقوم عىل املشاركة املبارشة ألعضاء املدينة.

وفق هذه الحاجة املتولَّدة من انتصار املحرومني لتعميم الثقافة ،زادت الحاجة إىل
معلِّمني ميلكون املعرفة أ َّوالً ،ث َّم ميلكون الكفاءة عىل بناء مواطنني ميلكون ف َّن الخطابة،
أي ف َّن اإلقناع مبشاريعهم السياسيَّة ،هنا يكون السفسطائيون قد احتلُّوا موقعاً مركزيَّاً داخل
ين ،وذلك أنَّهم أصبحوا املدرسة املنتجة ألقوى رجاالت السياسة،
يف اليونا ِّ
املشهد الثقا ِّ
وهنا أخذ الشعب يتهافت عليهم خصوصاً امليسورين منهم ،فاقرتن لديهم التعليم بالكسب،
يتكسبون من مهنة التعليم.
أي أنَّهم كانوا
َّ

وكان من شأن ذلك والدة نزعة فرديَّة داخل هذه الثقافة تقوم عىل حريَّة الفرد الفكريَّة
والسيايس
االقتصادي
واستقالله يف اتخاذ قراراته .وبالتايل انترشت هذه النزعة من االنتعاش
ِّ
ِّ
الذي حظيت به أثينا ،والذي مل يتحقَّق إالَّ بسبب انتصاراتها عىل الفرس ،وبذلك احتلت
االقتصادي .وما زادها
مكانة كبية داخل بحر إيجه مام سمح لها بالسيطرة عىل املجال
ِّ
ق َّوة كذلك انتصارها عىل إسبارطة ،وتحالفها مع أغلب املدن اليونان َّية األخرى فرارا ً من
العسكري جعلت أغلب املدن
الديكتاتوري
اإلسبارطيني والفرس .فاألخية بحكم نظامها
ِّ
ِّ
تبتعد عنها وتلتف حول أثينا.
ومام ال َّ
شك فيه أ َّن انتصار أثينا عىل الفرس ،خصوصاً يف معركة ماراثون حوايل سنة
َّ

[ -[1غنار سكيبك ونلز غيلجي :تاريخ الفكر الغريب ،ترجمة حيدر حاج إسامعيل ،بيوت :املنظَّمة العربيَّة للرتجمة،2012 ،
ص .90
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 499ق.م ،ومعركة سالميس حوايل سنة  480ق.م ،أعطاها مكانة مركزيَّة زادتها ق َّوة اقتصاديَّة
وسياس َّية ،وهذه املركزيَّة أ َّدت إىل مركزيَّة ثقاف َّية ساهمت باالنتصار عىل األرستقراط َّية،

وهو بدوره أعطى مركزيَّة لسؤال اإلنسان وليس سؤال الطبيعة والكون ،األمر الذي يولِّد لنا
مهامً لفلسفة السفسطائيني
منعطفاً َّ
يف ،وهو عينه ما مينحنا تحليالً َّ
مهامً داخل املجال الثقا ِّ

يب ،فإن إنتاج القانون ولَّد سؤال
إن جازت لنا تسميتها بالفلسفة ،لكن من حيث األثر اإليجا ِّ

العدالة وسؤال الفضيلة وغيها من أسئلة املجال العام أو الحياة املشرتكة.

ö¾   Ó
أسسوا أطروحاتهم عىل
صحيح أ َّن السفسطائيني معلِّمو بالغة لكن هذا مل مينع أنَّهم َّ

يف ما ،وهو ما نجده يف أطروحاتهم النسبويَّة ،ووجود النسب َّية يسمح بسيولة القيم
تص ُّور معر ٍّ

األخالق َّية والسياس َّية ،األمر الذي سيتيح ملامرس السياسة أن يكون مقنعاً مبا يستعمله من

وسائل حتى يحقِّق مآربه ومطامحه السياس َّية ،وهنا تظهر شخص َّيتان كبيتان هام جورجياس

كل منهام ونقاشاتهام
وبروتاغوراس ،والس َّيام يف محاورات أفالطون التي تحتوي عىل آراء ٍّ

مع أرسطو.

إيديولوجي
ومؤسس تيار
بروتاغوراس (« :)480-410هو أحد رواد السفسطائيني
ِّ
ٍّ
وفلسفي جديد ،ومعروف باسم السفسطة ،أوكل إليه بيكليس كتابة دستور ملدينة «ثيوم»
ٍّ

تأسست يف عام  443من قبل األثينيني يف إيطاليا الجنوب َّية»[[[ ،وبذلك ذاع له صيت
التي َّ

واسع ومكانة رفيعة داخل أثينا وهو ما تظهره محاورة بروتاغوراس ،والتي يف فاتحتها يأيت

حل باملدينة وهو مجيء بروتاغوراس[[[،
أحد تالمذة سقراط ويخربه الخرب العظيم الذي َّ

وعىل ضوء هذا كان ألفكاره وزن كبي.

كل يشء ،مقياس
وأهام فكرة يعرضها مؤ ِّرخو الفلسفة هي قوله « :إ َّن اإلنسان هو مقياس ِّ

وجود املوجود منها ،ومقياس ال وجود غي املوجود منها»[ .[3هذه القولة التي فهمتها حنة
[-[1أفالطون :محاورة ثياتيتوس ،ترجمة أمية حلمي مطر ،القاهرة :دار غريب ،2000 ،ص.39

[-[2أنظر :أفالطون :يف السفسطائيَّة والرتبية (محاورة بروتاغوراس) ،ترجمة دكتور عزت قرين ،القاهرة :دار قباء.2001 ،
نقال عن :أمية حلمي مطر :الفلسفة اليونانيَّة ،القاهرة :دار قباء ،1998 ،ص.121
[ً -[3
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ارندت بأنَّها سلف كانط الذي جعل من اإلنسان غاية يف ذاته[[[ ،إالَّ أ َّن هذا الرأي مناقض
للواقع ،حيث أ َّن بروتاغوراس شخصية نسبويَّة ،فهو ال يريد من هذا القول أن يؤكِّد عىل
وجود حقائق فطريَّة متنح اإلنسان قيمة يف ذاته وقدرة عىل الحكم ،بل يقصد به اإلنسان

مام يعني
كل فرد له
ين ،أي أ َّن َّ
ُّ
الحق يف الحكم وهو عينه مقياس الحقيقةَّ ،
الفرد وليس الكو َّ
ومتغية من شخص إىل آخر.
أ َّن الحقيقة مطلقة
ِّ

هذا األمر يظهر يف محاورة بروتاغوراس التي ينقلها لنا أفالطون ،فسقراط الذي أق َّر
بأ َّن الفضيلة ال تعلَّم ألنَّها فطريَّة يف اإلنسان ،يف حني أ َّن بروتاغوراس ذهب إىل أنَّها ت ُعلَّم
وت ُكتسب ،ما يعني أنَّها خاضعة لعمليَّة التعلُّم ،وهو ما يورثها التغيي وعدم االستقرار ،وهنا
تتأكَّد األبعاد النسبويَّة يف أطروحته.

أ َّما موقفه من اآللهة فيظهر بشكل متضارب ،فتارة يؤكِّد عىل النسبيَّة ،وهو ما تنقله أمية
أي
حلمي مطر يف قوله« :يف ما يتعلَّق باآللهة فلست أدري إن كانت موجودة أم ال ،وعىل ِّ
شكل تك ُّون أل َّن أسباب الجهل بهذا األمر كثية ،وأولها غموض املوضوع ،وثانيها قرص
كل يشء ال ميكنه تحديد ما إذا كانت
الحياة»[[[ ،ومعنى ذلك أ َّن اإلنسان الذي هو مقياس ِّ

اآللهة أصالً موجودة أم ال ،فهو نتيجة لجهله ،وكذلك لقرص العمر ،فهو عاجز وفق هذين
املح َّددين عن أن يؤكِّد عىل وجودها من عدمه ،وبذلك يكون بروتاغوراس قد مارس نسياناً
لإلله ،وهو ما يؤول إىل تغييب الحقيقة املطلقة ،واألخية وليدة وجود إله ما أو آلهة ،ولكنه
يجسده
يف اآلن نفسه يؤكِّد عىل وجودها من خالل تأكيده عىل حريَّة اإلنسان ،وهذا ما
ِّ
قوله »:إ َّن اآللهة قد خلقت الناس أحرارا ً ومل تخلقهم عبيدا ً»[ .[3وهذا املوقف الذي يحسب
له يندرج ضمن إطار إصالحات صولون ،التي س َّنت قانون إلغاء ِّ
الرق ،وهنا وجب عىل

املركزي داخل
بروتاغوراس أن ينخرط فيها باعتبار أنَّها هي من منحت السفسطائ َّية حضورها
َّ
الثقافة اليونان َّية ،ورغم هذا التناقض فإ َّن غياب اإلله َّية ومركزيَّة اإلنسان يجعل أطروحتها
سنفصله من خالل النقد.
تعيش نوعاً من املفارقة .وهذا ما
ِّ
[ -[1حنة ارندت :الوضع البرشي ،ترجمة هادية العرقي ،بيوت :جداول.2015 ،

نقال عن :أمية حلمي مطر :الفلسفة اليونانيَّة ،القاهرة :دار قباء ،1998 ،ص.121
[ً -[2

نقال عن :مرجع نفسه ،ص .124
[ً -[3
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وتزداد النسبيَّة أكرث فأكرث من خالل تص ُّوره للمعرفة ،وهو ما يتمظهر يف محاورة ثياتيتوس،
التي يكون فيها النقاش بني سقراط وبينه حول أطروحة بروتاغوراس ،وهنا يعرضان رأيه

كل يشء ،ونجده يرفض التمييز
يف املعرفة والذي ينطلق من مبدأ أ َّن اإلنسان مقياس ِّ
يت
كيل وينطبق عىل الجميع ،يف حني أ َّن اإلحساس ذا ٌّ
بني اإلحساس والعقل ،فاألخي ِّ ٌّ
فكل ما هنالك هو اإلحساس ،وهذا األخي ال ميكنه نقل العامل
بكل فرد .لذاُّ ،
وخاص ِّ
ٌّ

الخارجي وما هنالك
الخارجي ،ويصل بروتاغوراس إىل نتيجة مفادها :أن ال وجود للعامل
ِّ
َّ
الحس َّية الذات َّية.
هو االنطباعات
ِّ

وهنا تكون أطروحة بروتاغوراس أطروحة نسبويَّة تؤكِّد عىل النسبية املطلقة ،وهو
السقراطي للخروج منه ،أي الخروج من
التناقض املوجود داخلها الذي يسعى املنحى
ِّ
النسب َّية والعدم َّية التي تفقد العامل وجوده ،وتهتك حرمة القيم اإلنسان َّية.
جورجياس ( :)375-480يُظهر من خالل كتابه « حول الطبيعة أو الالَّوجود» حالة
التناقض التي كرسها من خالل مقولته الشهية« :ال يشء يوجد ،وإذا وجد يشء فال ميكن
[[[
معرفته ،وإذا أمكن معرفته فال ميكن نقل معرفته إىل اآلخرين».

سيتغي،
فكل ما نعرفه
متغيُّ ،
ومعنى ذلك أ َّن الوجود غي قابل للمعرفة باعتبار أنَّه
َّ
ِّ
ولهذا يستحيل معرفة العامل .أ َّما القض َّية الثانية فهي عدم معرفة العامل ،وهنا يستم ُّر يف نهج
حسيَّة ،وهذه
بروتاغوراس ،مؤكِّدا ً أن العامل ليس لنا عنه ُّ
أي معرفة يقينيَّة بل مج َّرد انطباعات ِّ
االنطباعات ال ميكن نقلها نتيجة لعجز اللُّغة .وهنا تنتهي النسبويَّة ليس إىل إحياء اإلنسان

بل إىل إماتته.

«
َّ
¢
¾í
¶  ý

إ َّن التمركز هو الذي من شأنه أن يكشف عن طريقة فهم العامل ،واألطروحة السفسطائ َّية
متركزت حول اإلنسان لدرجة أنَّها وصلت إىل إلغاء موضوعها حتى أصبح غي موجود أصالً
فوقعت يف العدم ،وهنا أنشئت ذات خالية من املعنى ،أي ت َّم تفريغ اإلنسان من محتواه
أي قيمة ،فهو ٌّ
مهب النسبويَّة
أي قيمة يف
دال من دون مدلول ،وكينونة من دون ِّ
فلم يعد له ُّ
ِّ
نقال عن :ولرت ستيس ،تاريخ الفلسفة اليونانيَّة ،مرجع سابق ،ص .83
[ً -[1
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أي معنى .لذا ،فإ َّن عبارة
املطلقة التي تجعل عامله وهميَّاً خالياً من املعنى ،وذاته مفرغة من ِّ
كل يشء ستنتهي إىل نفي خطي وهو نفي الذات عينها ،ودليل استفراغها
اإلنسان مقياس ِّ

من محتواه هو كونها ال ميكن معرفة يشء وال ميكنها نقل ما تعرف ،فالقض َّية األوىل هي
قيمي ،والثانية ذات خالية من املعنى ،وهنا جاز لنا
يف
ذات فارغة من أي محتوى معر ٍّ
ٍّ
االجتامعي بني أفراد املجتمع،
القول أ َّن السفسطائيَّة قتلت الفضيلة وإمكانات التواصل
ِّ

وآلت إىل تدمي القيم األخالق َّية ،وهذا ما أ َّدى بأحد مؤ ِّرخي الفلسفة إىل القول :مل يساعد
السفسطائيون يف تحسني الوضع كثيا ً ،بل هم يف الحقيقة جعلوا األشياء تزداد سوءا ً»[[[،
سيايس راقٍ  ،بقدر ما ب َنت
وهنا يجوز الحكم عىل هذه الحركة بأنَّها مل تنجح يف بناء مجتمع
ٍّ
مجتمعاً من سياسيني مخادعني يستغلُّون غياب اليقني واملرجعيَّات الثابتة التي تصنع معايي
ثقاف َّية واجتامع َّية متامسكة تسمح بتامسك املجتمع ،ومتكُّن الفرد من تحديد مصالحه
وحاجاته ،بل مجتمع تغيب فيه الحقيقة واليقني بسبب فرد مفرغ من املحتوى والقيمة ،ومنه
والكل مشارك يف هذه العمل َّية ،وهو
ُّ
سيت ُّم صنع مجتمع من املتالعبني واملتال َعب بهم،

ما آل إىل انهيار شبكة العالقات االجتامعيَّة بسبب تضخُّم الذوات ،وانتشار الرنجسيَّة بني
أفرادها ،وهو ما سيزيد من تفكُّك العالقات االجتامع َّية.
وإذا أردنا أن نعرف سبب هذا االنهيار والفشل الب َّد من أن نرجع إىل البنية العميقة يف
فكر السفسطائيَّة ،والتي اقرتب منها املفكِّر التونيس فتحي الرتييك حينام قال« :فأصبح

التحليل والبحث موضوع الكالم بل أصبح الكالم موضوع الكالم .وهنا نستخلص أ َّن
القول ال يشي إىل العامل
الخارجي وال إىل املوجود بل إىل نفسه فقط»[[[ ،ومعنى ذلك أنَّها
ِّ
ٍ
ُّ
ِّ
مكتف بذاته ،ما يعني أنَّه هو املطلق
والدال
الدال من دون مدلول،
أطروحة متركزت حول
القائم بذاته ،وهنا نجد أ َّن نوذج املعرفة السفسطائيَّة هو الحلوليَّة ،التي تؤمن بأ َّن املطلق
كامن يف أحد مفردات الوجود كاإلنسان أو الطبيعة أو إحدى الجزئ َّيات كالجنس أو اللُّغة.
ِّ
الدال لتلغي كيان املدلول ،األمر الذي سيؤول إىل القضاء عىل
وهنا نجد أنَّها تتمركز حول
الحقيقة واليقني وإىل ذوات نرجسيَّة مفرغة ،ومن ث َّم تحطيم كيان املجتمع ذاته.
[ -[1أ.ه .آرمسرتونغ :مدخل إىل الفلسفة اليونانيَّة ،ترجمة سعيد الغاني ،أبو ضبي -بيوت :كلمة واملركز الثقايف اإلسالمي،
 ،2009ص .49
[ -[2فتحي الرتييك :فلسفة التن ُّوع ،بيوت :دار التنوير ،2009 ،ص .44-43
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يف مقابل السفسطائ َّية يظهر سقراط الخصم العنيد الذي جعل من الفلسفة كض ِّد
ِّ
الدال ويف املعرفة حول املحسوس بوصفه
للسفسطة ،فإذا كانت األخية متركزت حول
الكيل تتشكَّل ،وتط َّورت مع أفالطون
الكيل ،وهنا بدأت مدرسة
جزئ َّياً غي قادر عىل إدراك
ِّ ِّ
ِّ ِّ
إىل أرسطو ،لتشكِّل لنا أكمل صورة لهذه الفلسفة التي ص َّنفها املسلمون قدمياً بأنَّها فلسفة
اإللهي واملطلق واإلنسان ،وهنا تربز فلسفة سقراط كبداية ومنطلق لهذه
إله َّية ،حيث تستعيد
َّ
الفلسفة.
وقد متركز سقراط ( )370-499هو اآلخر عىل اإلنسان ،وهنا نجد املقولة الشهية التي
الفلسفي ،بأنَّه هو من أنزل الفلسفة من السامء إىل األرض ،وأصبحت تشغل
وصفت عمله
َّ
شوارع أثينا ،ومتتزج بشخصيَّته .وإذا كان السفسطائيون زعموا ألنفسهم الحكمة ،فسقراط
تواضع وس َّمى نفسه بالحكيم ،وكانت السفسطائيَّة تتقاىض أجرا ً عىل تعليمها ،فقد كان هو
أسايس يشكِّل شخصيَّته يف
يزدريها ومارس التعليم من دون أجر .ويظهر التواضع كخلق
ٍّ
لباسه وعالقته مع الناس ،مل يكن يتملَّق علِّيَّة القوم واألغنياء ،عىل عكس السفسطائيني
التكرب بادياً عىل لباسهم وطريقة تعاملهم مع الناس ،ومتلُّقهم لألغنياء وأصحاب
الذين كان
ُّ
الجاه والسلطة.
كل عنارص اإلنتاج
هذا التناقض يف الشخص َّية يعكس بالضورة تناقضاً يف الفكر ويف ِّ
الفلسفي ،إالَّ أ َّن الظروف تختلف ،فسقراط يظهر كمنقذ ألثينا من الوضع القائم ،أ َّما
ِّ
السفسطائ َّية فهي تريد الحفاظ عىل الوضع القائم باعتبار أنَّها استجابة له .لقد ثار سقراط
دميقراطي،
عىل ذلك الواقع لدرجة أنَّه انقلب عىل ذاته ،فبعدما كان أرستقراط َّياً تح َّول إىل
ٍّ
ث َّم رجع من جديد إلنتاج أرستقراط َّية جديدة يستفيد منها السفسطائيون .إنَّه واقع االنهيار
الخارجي ،متمثِّالً
الطبقي املحتدم ،والذي زاده التهديد
األخالقي ،وحالة التفكُّك والرصاع
ُّ
ِّ
ِّ
بالحرب مع إسبارطة التي كادت تنتهي بانتصار األخية.
تبدأ فلسفة أرسطو من شعار مهم يعكس رؤيته وفلسفته ،وهو «إعرف نفسك بنفسك»،
إلهي تلقَّاه يف معبد «دلفي» ،وقد كانت الكاهنة شاهدة عىل
هذه العبارة كانت مبثابة وحي ٍّ
هذا الوحي .وهو يف حديثه عن اإلله الذي أوحى له مي ِّيزه عن آلهة أثينا ،وهنا يولد منهجه
وفق مقولته الشهية «أنا ال أعرف شيئاً واليشء الوحيد الذي أعرفه هو أين ال أعرف شيئاً).
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وهنا سنحلِّل كال املستويني يف فلسفته :الرؤية واملنهج.

ِّ
َّ
(£  £  Ì) Î
 ¢

إلهي ،لهذا يقول »:لقد كلَّفني الله بأمر أن أقيض حيايت يف
الفلسفة بالنسبة لسقراط أمر ٌّ
الفلسفة واختبار نفيس واآلخرين»[[[ ،ما يعني أ َّن الحكمة التي جاء بها هي من اإلله ،وهنا
نجد أنَّه يقسم الحكمة إىل ثالثة مستويات:
األوىل :هي من الله ،أي من نصيب اآللهة ،وهي الحكمة الحقَّة.الثانية :هي املتوسطة التي يعرف أ َّن من ميلكها هو مثل سقراط.الثالثة :هي مثلام الحال عند من ي َّدعي أنَّه ميلكها وهو ليس بحكيم.من خالل تحديد مقام الحكمة ،أهل هو لإلله أم للبرش ،يجعل سقراط نفسه مح َّباً
للحكمة وليس حكيامً ،وأل َّن األخية هي من اإلله وليست من البرش ،هنا يكون قد وضع أول
كل يشء ،أل َّن املقياس ليس من اإلنسان بل من اإلله،
خطوة لتفكيك مقولة اإلنسان مقياس ِّ
واألخي هو الوحيد الذي يصلح أن يس َّمى بالحكيم ،ولهذا ما عىل اإلنسان إالَّ أن يكون
فيلسوفاً أي محباً للحكمة .وهنا يكون سقراط قد سحب أ َّول ورقة من يد السفسطائيني،
وهي ا ِّدعاد الحكمة وجعلها بيد اإلله.
وبعدما بني سقراط وظيفته اتَّجه إىل مناقشة أه ِّم عنرص وهو املعرفة ،وهنا سيستم ُّر يف
فلسفي سيكتب له االمتداد الواسع عرب تاريخ
نقض األطروحة السفسطائيَّة بتشييد نسق
ٍّ
الفلسفة إىل يوم الناس هذا ،وهو ما عمل عىل تشييده من خالل ربط املعرفة باألخالق،
األثيني ،من حيث أنَّه سيسمح بنقل املعرفة
وسيظهر أنَّه وضع أول خطوات إصالح املجتمع
ِّ
من مجال الكونيَّات إىل مجال اإلنسانيَّات ،مع حفظ قيمة هذه األخي .ويف هذا السياق
رش ،واألفضل واألسوأ.
يقول»:لن نحيا حياة سعيدة وطيِّبة إالَّ إذا كانت لدينا معرفة بالخي وال ِّ
ولن تستقيم حياتنا إالَّ إذا ما توفَّرت لنا جميع أنواع املعارف األخرى من دون هذه املعرفة
النص يؤكِّد سقراط عىل نقاط أساسيَّة ع َّدة منها:
رش»[[[ .يف هذا
ِّ
بالخي وال ِّ
[ -[1جورج ريدبوش :سقراط ،ترجمة أحمد األنصاري ،القاهرة :املركز القومي للرتجمة ،2014 ،ص.115

[ -[2جورج ريدبوش :سقراط ،مرجع نفسه.27 ،
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*النقطة األوىل :أ َّن املعرفة املحقِّقة لسعادة اإلنسان ليست الكونيَّات كالتي اهت َّم بها
الفالسفة الطبيعيون ،بل املعرفة األخالقيَّة ،وهي سبيل سعادة اإلنسان ،ومع ذلك فهو مل
يقصد االستهزاء واحتقار العلوم الكونيَّة بل ما يقصده هو وجود رعاية العلوم األخالقيَّة
املحقِّقة لسعادة اإلنسان« ،فبحسب أكسينوفان ،مل ينكر سقراط ( إىل ح ٍّد ما) فائدة ورضورة
ومعرفة علم الحساب والهندسة وعلم الفلك وسائر العوم .كان يويص بعدم التف ُّرغ لها
حرصا ً ،وبأن ال يك ِّرس لها حياته كلَّها عىل حساب دراسة علوم أخرى مفيدة»[[[.

أثيني
*النقطة الثانية :ربط املعرفة باألخالق أي بالفضيلة سيؤول إىل بناء مجتمع
ٍّ
أخالقي ،فانهيار األخالق الذي س َّببته نسبويَّة السفسطائيني ،سيصلحه سقراط ،بل سيى أ َّن
ٍّ
املعرفة هي عينها األخالق.
وهنا يطرح السؤال التايل :كيف سيشيد سقراط رصح املعرفة لديه؟

املنطقي القول أنَّه سيقلب املركزيَّات التي بنيت عليها السفسطائ َّية أُ ُسسها ،وذلك
من
ِّ
سيايس يقوم عىل قوة الخطاب ،أما هو فكان غرضه
لغرضني متباينني :األول ،بناء مجتمع
ٍّ
يتأسس عىل ق َّوة املعرفة األخالق َّية ،وهنا
إصالحاً أخالق َّياً للمجتمع ،أي بناء مجتمع
أخالقي َّ
ٍّ
مام ُّ
يدل عىل
وجب التنبيه إىل عمل َّية القلب التي مارسها ،والتي
متس بالتمركزات ذاتهاَّ ،
ُّ
الحس َّية أ َّما هو فقد متركز عىل العقل أي
عبقريته .فالسفسطائ َّية متركزت عىل االنطباعات
ِّ
ِّ
الدال أو
يئ حول
اللوغوس بوصفه كل َّية مشرتكة بني البرش ،وقد استبدل التمركز السفسطا َّ
الكيل الذي ترد إليه كل املفردات الجزئ َّية .وأما جذر القلب
اللَّفظ بالتمركُز حو املفهوم
ِّ ِّ
السقراطي فيظهر يف محاورة ثياتيتوس التي أبرز فيها مفهومه للعلم ،وهنا ناقش جذر
ِّ
واملتغي ،وذلك
أنطولوجي ينبني عىل عالقة الثابت
املشكلة واملتعلِّقة أساساً بتص ُّور
ِّ
ٍّ
باعتبار أ َّن بروتاغوراس قد أقام مذهبه عىل نزعة هياقليط َّية متط ِّرفة ،يف حني أ َّن سقراط
الكل ثابت ،وهنا
حتها وينفي الحركة الكلِّ َّية ،مثبتاً أ َّن َّ
ات َّجه إىل أطروحة بارمنيدس[[[ ليؤكِّد ص َّ
يكون قد م َّهد للمعرفة ولدرء النسبويَّة السفسطائ َّية ،وقد أورد لذلك حججاً كثية ولك َّن أقواها
تلك املتعلِّقة باملعرفة ذاتها أل َّن األخية خي معني ٍّ
ودال عىل ذلك.
وينبغي القول أ َّن املعرفة بالكل َّيات هنا هي نقطة التح ُّول الكربى يف الفلسفة اليونان َّية،

[ -[1ثيوكاريس كيسيديس :سقراط ،مرجع سابق ،ص.118

[ -[2أفالطون ،محاورة ثياتيتوس ،مصدر سابق ،ص .80
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ومجال الرصاع يف تاريخ الفلسفة كلِّه ،وهذا ما أظهره سقراط يف حديثه عن مصدر املعرفة،
وهو العقل ،فاألخي هو ملكة الكليَّات ،وهو ما يربره قوله« :فالعلم ال يقوم عىل اإلحساسات،
بل يستند إىل تعقُّل اإلحساسات بل به ميكن أن نصل إىل الوجود وإىل الحقيقة لكن بغيه
ال ميكن»[[[ .معنى ذلك أ َّن املعرفة تت ُّم بواسطة العقل ،ودليل سقراط يف ذلك يرجع إىل
مجموعة من األدلَّة:
الحواس ال تفكِّر يف ذاتها وإنا من يفكر فيها قدرة عليا.
الدليل األول :أ َّنَّ

الحواس عىل اختالفها.،
الدليل الثاين :أ َّن العقل هو من ميلك القدرة عىل املييز بنيِّ

الدليل األخري :ميكن أن نعتربه ر َّدا ً عىل بروتاغوراس ،وهو أ َّن الحيوانات تتلقَّى انطباعاتحس َّية مثلها مثل اإلنسان ،لكن األخي يفكِّر يف محسوساته أما هي فال ،وهذا يقيض عىل
ِّ
كل يشء ،حيث أنَّها جعلت الحيوان عىل
أطروحة بروتاغوراس القائلة بأ َّن اإلنسان مقياس ِّ
حق ،ومنه انتفت ملكة
َّ
حس َّية مثله مثل الحيوان ،ما يعني أ َّن
الكل عىل ٍّ
ٍّ
حق أل َّن إدراكات ِّ
الحق والباطل ،أ َّما مع وجود عنرص متعا ٍل متمثِّل يف العقل فهو يرفع املعرفة نحو
التمييز بني
ِّ
املطلق ،وهنا ميكن أن نضع الربهان.
بعد التمركز عىل حول العقل ،يتَّجه سقراط إىل تبيني مضمون املعرفة ،وهو املفهوم
الكيل ،أي موضوع العلم .فالعلم هو ظ ٌّن صادق يستتبعه برهان ،وهذا األخي ال يقوم إالَّ
ِّ ُّ
بالخاص َّية املم ِّيزة لألشياء وهو عينه الربهان ،وهذا ما أق َّره يف قوله »:إ َّن املعنى الذي يعرفه
ِّ
[[[
به عا َّمة الناس يتلخَّص يف وجود خاص َّية مت ِّيز موضوع البحث عن سائر األشياء األخرى» .
ومعنى ذلك أ َّن املفهوم هو الخاص َّية املم ِّيزة التي يشرتك فيها مجموعة من األفراد ومت ِّيزهم
ُّغوي عن
عن غيهم ،وهي بذلك تكون معنى كل َّياً ،ومنها يتك َّون التعريف بوصفه التعبي الل َّ
املفهوم.
السقراطي هو بداية رحلة فلسفيَّة بدأت مثارها مع
ومن امله ِّم القول أ َّن هذا التص ُّور
َّ
ربره ولرت ستيس حينام قال »:غي أ َّن نظريَّة املفاهيم أحدثت ثورة
أفالطون وأرسطو ،وهو ما ي ِّ
تأسست
يف الفلسفة ،وعىل تطورها تأسست فلسفة أفالطون بأكملها ،ومن خالل أفالطون َّ
[ -[1املصدر نفسه ،ص.91 ،

[ -[2أفالطون :محاورة ثياتيتوس ،مصدر سابق ،ص .133
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كل املثاليَّة التالية»[[[.
فلسفة أرسطو ،ويف الحقيقة ُّ

بعد هذا كلِّه ،يصل سقراط إىل الفضيلة ،ويع ِّرفها بأنَّها هي العلم والجهل هو الرذيلة،
املبني عىل العقل
مبعنى أنَّه ملعرفة السعادة وجب أن نعرف الخي ،ومعنى ذلك أ َّن العلم
َّ
رش عن جهل،
يؤسس للثوابت واليقين َّيات هو
الذي ِّ
أخالقي بالدرجة ،أل َّن الجاهل يفعل ال َّ
ٌّ
ألنَّه مل تحصل عىل املعرفة الصحيحة ما كان له أن يأيت بالفعل القبيح .فمعيار الفضيلة لديه
هو العلم ،والعلم يف ح ِّد ذاته فضيلة.
يتجىل معنى شعار سقراط « إعرف نفسك بنفسك» ،فمعرفة النفس هي أوىل خطوات
َّ
هنا
الخي ،وذلك « أ َّن املعرفة بالنفس هي السبيل الوحيد إىل تحقيق الفضيلة»[[[ ،ومعنى ذلك
أ َّن نقطة االنطالق يف تحقيق الفضيلة هي العلم ،وأول العلم هو معرفة النفس ،وفيها تبدأ
كل الفضائل ،وبعدها يأيت بنفسك ،وهي تعني أ َّن املعرفة فطريَّة يف اإلنسان ،أي أ َّن النفس
كل حكمة ،وقد أودعها داخل
لكل الفضائل بوصفها مخلوقة من الله ،فالله هو أصل ِّ
حاملة ِّ
ككل ،ومنه سيولد منهجه.
اإلنسان[ ،[3وهنا يصل سقراط إىل وضع أُ ُسس املرشوع ٍّ

األخالقي ملرشوع سقراط
يف
انطالقاً َّ
مام تق َّدم ،وجب تلخيص التأسيس املعر ِّ
ِّ
أسس عىل نظريته يف املعرفة
اإلصالحي ،فهو حمل شعار «إعرف نفسك بنفسك» ،حيث َّ
تص ُّوره لألخالق ،ومنه وصل إىل معرفة النفس بوصفها أصل الفضائل جميعاً ،وهو العلم
أو الحكمة اإلله َّية التي فطر الله بها خلقه ،وهذا املرشوع قام بقلب السفسطائ َّية أي جعل
ِّ
السيايس ،وهنا
للدال ،وللقيم األخالق َّية ال للطموح
الحس ،وللمفهوم ال
املركزيَّة للعقل ال
ِّ
ِّ
يعرب عنه مبنهج
وجب التوجه نحو آل َّية تنفيذ مرشوعه
اإلصالحي ،واملتمثِّل مبنهجه الذي ِّ
ِّ
التوليد.
منهج التوليد (أنا ال أعرف شيئاً ،واليشء الوحيد الذي أعرفه أين ال أعرف شيئاً)

ما دامت الحكمة هي من الله وقد أودعها يف اإلنسان ،وما عىل اإلنسان إالَّ أن يعرف ذاته
ليك يعرفها ،بهذا ،فاملعرفة فطريَّة يف اإلنسان ،ومن املتوقَّع أن يكون منهج سقراط منهجاً
[ -[1ولرت ستيس ،مرجع سابق ،ص.103

[ -[2أمية حلمي مطر ،مرجع سابق ،ص.151

[ -[3أنظر :أفالطون :محاورة بروتاغوراس ،مصدر سابق.
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توليديَّاً ،وليس تراكميَّاً ،وهذا تبعاً لنظريَّة املعرفة األخالقيَّة عنده ،واملناهج الفلسفيَّة ،تربز
املناهج التوليديَّة التي تؤمن بإمكان توليد املعرفة ،وهنا برزت مناهج االستنتاج ،واملناهج
الرتاكميَّة التي تقوم عىل االستقراء.

إ َّن أ َّول مسلَّمة بدأ بها سقراط أطروحته هي شعاره« :أنا ال أعرف شيئاً واليشء الوحيد
الذي أعرفه أين ال أعرف شيئاً» .وهذا الشعار له وجهان أساس َّيان :األول هو أ َّن الحكمة من
لله ،لهذا لن ي َّدعي لنفسه الحكمة ،أ َّما الثاين فسيح ِّدد وظيفته بأنَّه مولِّد للحكمة من نفوس
الناس.

َّ
ُّ
ø
øَّ ¢ Ý
·¦  û

العمل َّية األوىل :نس ِّميها سلب َّية ،وهي عمل َّية إثبات تهافت أطروحة الخصم وهم عادةيل الذي
السفسطائيون ،وذلك بإثبات جهله أي سلب املعرفة منه ،عن طريق السؤال الجد ِّ
الطبيعي أن يقع فيه الخصم ألنَّه يعيش ضمن شتات
يوقعه يف تناقض ،وهذا التناقض من
ِّ
والتغي والجزئ َّيات املتضاربة أصالً ،وهنا قوة سقراط.
الحواس
ُّ
ِّ

العمل َّية الثانية :نس ِّميها إيجاب َّية ،ويعمل فيها عىل توليد املعرفة من ذات املتكلِّم،كل
باعتبار أ َّن الفضيلة ال تعلَّم وإنَّ ا تولد من الذَّات البرشيَّة ألنها إله َّية واحدة ثابتة عند ِّ
حص ،والذي ع َّرفه
البرش .وهنا يظهر أ َّن آل َّية اشتغال هذا املنهج هو الجدل والسؤال التف ُّ
ين القديم ،فقد كان عبارة عن فحص،
طه عبد الرحامن بالقول« :أ َّما السؤال
الفلسفي اليونا ُّ
ُّ
ومقتىض الفحص أن يخترب السائل دعوى محاوره بأن يلقي عليه أسئلة تضط ُّره إىل طرح
الفلسفي مامرسة
أجوبة تؤول يف الغالب إىل إبطال دعواه ،وخي شاهد عىل هذا الفحص
ِّ
سقراط للسؤال»[[[ وآل َّية السؤال تظهر يف كال العمل َّيتني السالبة واإليجاب َّية.

وهنا يأخذ سقراط منهجه من أ ِّمه التي عملت قابلة ،حيث قال :إنَّك ال تشعر بآالم االمتالء
ال بالفراغ يا عزيزي ثياتيتوس .ألنَّك لست خاوياً بل حامل»[[[ ،وما يقصده هنا هو أ َّن اإلنسان
نص
حامل لألفكار الفطريَّة ،أي أنَّه ليس ممتلئاً .ث َّم يستفيض يف رشح خصائص منهجه يف ٍّ
طويل نعرضه ونحلِّله:
[ -[1طه عبد الرحامن :الحق العريب يف االختالف الفلسفي ،بيوت/الدار البيضاء ،املركز الثقايف العريب ،2006 ،ص.13

[ -[2أفالطون ،محاورة ثياتيتوس ،مصدر سابق ،ص.31
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-1الخاص َّية العقل َّية :فيها يقول« :وفني يف التوليد له الصفات العا َّمة نفسها التي لفنهن

أتوىل النفوس ال األجسام ،والخاص َّية
َّ
فإين
أين أولد الرجال ال النساءّ ،
والفرق بيني وبينهن ِّ

املميِّزة للف ِّن الذي أمارسه هو أنَّه قادر عىل إثبات نوع التفكي الناتج من الشباب»[[[ ،مبعنى

أ َّن منهجه مأخوذ من مهنة القابالت ،أل َّن أمه كانت متارس هذه املهنة.

جهه إىل
-2خاص َّية فطريَّة الحكمة« :ليس يف مقدوري أن أولد الحكمة ،واللَّوم الذي أو َّ

ألين
أي موضوعِّ ،
الكثيين صحيح ،وإذ أوجه األسئلة للغي فإين ال أقدم رأيي الخاص يف ِّ

ال أمتلك الحكمة»[[[ ،ومعنى ذلك أنَّه ال ميلك الحكمة بل يولِّدها من فطرة محاوره ،وهذا

اسرتاتيجي يف مواجهة السفسطائيَّة التي ا َّدعت امتالك الحكمة ،ومل َّا تكون الحكمة
له بعد
ٌّ

فطريَّة فال داعي ألن يظهر أناس ميلكونها من دون غيهم .لهذا فسقراط ك َّرس الدميقراط َّية
أ َّما السفسطائيَّة فك َّرست األرستقراطيَّة ،وبالتايل انقلبت عىل طموحها .وهنا ميكنه مامرسة

إصالحه خصوصاً عند إثبات أ َّن ا ِّدعاء امتالك الحكمة من طرف السفسطائيني هو كذب.

-3الخاص َّية اإلله َّية للحكمة« :إ َّن توليد اآلخرين فريضة عليا من اإلله ،أ َّما قدرة اإلنجاب

أي اكتشاف أع ُّده مولودا ً
لدي ُّ
أي نحو كان ،وليس َّ
فقد سلبت إياها ،لذا لست حكيامً عىل ِّ

لنفيس ،غي أ َّن من بني من يتعاملون معي ألول م َّرة يبدو أنَّهم ال يعرفون شيئاً عىل اإلطالق،

غي أنَّهم بقدر ما يتق َّدمون معي الحوار ،وبقدر ما ينعم عليهم اإلله يتق َّدمون برسعة فائقة

سواء يف نظر أنفسهم أم يف نظر الغي ،ذلك رغم أنَّهم يف الواقع مل يتعلَّموا م ِّني شيئاً،

فالحقائق العديدة الجميلة التي أخرجوها إىل النور إنَّ ا ت َّم لهم اكتشافها يف أنفسهم ،أ َّما

النص له دالالت عميقة ،وميكن أن نقسم
عن والدتها فرتجع إىل الله وإىل عميل»[ .[3وهذا
ُّ
حص وهو
الحضور
اإللهي يف مستويني :األول ،هو املحاور أي صاحب السؤال التف ُّ
َّ
إلهي له ،وهو التوليد ،وهو التكليف الذي
سقراط ،حيث أ َّن حضور اإلله كان مبثابة تكليف ٍّ
حصل عليه يف معبد دلفي .أ َّما ما َّدة اإلنجاب فليست له ،بل هي من الله ،وهنا املستوى

[ -[1املصدر نفسه ،ص.34-33
[ -[2املصدر نفسه ،ص.34

[ -[3أفالطون ،محاورة ثياتيتوس ،مصدر سابق ،ص.34
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اإللهي الذي يتمثَّل يف حضوره عىل مستوى املتحا َور معه الذي سيعمل
الثاين من الحضور
ِّ

عىل إنجاب الحقائق اإلله َّية .هذا يعني أ َّن الحكمة كلَّها من الله ،وهذا املوقف سيؤول إىل

اعتبار أ َّن الحقائق املوضوعيَّة هي من الله ،وهو ما سيحطِّم األطروحة السفسطائيَّة ابتدا ًء
كل يشء ،حيث أ َّن الحكمة ليست من اإلنسان بل من
من تفكيك أطروحة اإلنسان مقياس ِّ
أي حقيقة موضوعيَّة ،لتصبح الحقيقة
الله ،ث َّم نقض نسبويَّة السفسطائيَّة التي انتهت إىل نفي ِّ
املوضوع َّية ممكنة.

«
ِّ
Ý
 ¢
 ¶ý

لقد استغنت السفسطائ َّية باإلنسان عن الله ،فانتهت إىل موت اإلنسان ،لذا ،فإ َّن مرشوع
سقراط يف استعادة اإلنسان من خالل العودة إىل الله مه ٌّم ج َّدا ً ،لكن كُ ِتب عليه الفشل ومل
ينجح يف استعادة أثينا ،وهذا مر ُّده إىل الغياب الواضح ملفهوم الله .من هنا ،فإ َّن اكتامل
مه َّمة سقراط ،كان الب َّد من أن تكون من منطلقة من الله .مبعنى آخر« ،إعرف الله تعرف

نفسك» .فاألخالق ما هي إالَّ أسامء الله يف الكون ،وما عىل اإلنسان أن يتخلَّق بها حتى

يبلغ الكامل ويستعيد إنسان َّيته ،فالفضيلة ال تبدأ من معرفة اإلنسان لنفسه ،ألنَّه ليس هو من

أنشأها ،وهي مفارقة سقراط .فمن جهة يزعم أ َّن الفضيلة من الله ،ومن جهة أخرى هي تبدأ

واألصح أ َّن رأس الحكمة هو معرفة الله ،مصدر الحكمة ،ومعرفة رأس
من معرفة النفس،
ُّ
يزيك نفسه وفق تلك املعرفة .وهنا دامئاً تبدأ مشكلة الفلسفات
الحكمة سيمنح اإلنسان أن ِّ

من مركزيَّة اإلنسان لتتَّجه نحو مركزيَّة الله ،وهو نفسه الجدل الذي وقع بني ديكارت الذي
املنطقي ،وسبينوزا الذي بدأ من اإلله.
بدأ نسقه من اإلنسان عىل اإلله فوقع يف الدور
ِّ

حس وعقل ،من دون وعي
ومث َّة مشكلة سقراطيَّة ثانية تتمثَّل يف اعتبار أ َّن اإلنسان ٌّ
طبقات النفس األخرى وتدخلها يف بناء الذات ،وهنا وقع يف االختزال ،اختزال اإلنسان يف

الحس والعقل كان سبباً يف إنتاج منهج يتعامل مع العقل فحسب ،لذا ،فهو لن ميكِّن
بُعد
ِّ

كل إنسان َّيته لتشمل كينونته ،وهنا
النفس من التخلُّق التا ِّم ،وهذا ال يت ُّم إالَّ من خالل استيعاب ِّ
ميكن أن ت ِ
ُنشئ مجتمعاً أخالقيَّاً ،وهو سبيل التص ُّوف والعرفان.
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±

يف خامتة املقال ،نستنتج أ َّن هنالك نوعني من املركزيَّة:

البرشي،
تتأسس عىل أصالة اإلنسان املستغني عن الوجود
ِّ
-مركزيَّة السفسطائ َّية :وهي َّ

هذا االستغناء الذي ولَّد الطغيان ،وهو عودة األرستقراط َّية األثين َّية التي عادت من جديد

البرشي ،وهي العدميَّة التي انتهت إليها
تحت ثوب جديد ،وكذلك تؤول إىل نفي الوجود
ِّ

طبيعي عن االستغناء عن اإلله ،فهو الوحيد القادر عىل منح
السفسطائيَّة ،حيث أنَّها مآل
ٌّ
البرشي املعنى أيضاً ،وبنسيان اإلله سينىس اإلنسان ويتح َّول
العامل املعنى ،ومنح الوجود
ِّ
العامل إىل حالة صيورة مطلقة ال تثبت عىل معنى ،أي حالة سيولة مطلقة.
وهنا ميكن نستخرج املعادالت التالية:
املعادلة األوىل :استغناء عن الله  +متركُز حول اإلنسان = طغيان.املعادلة الثانية :نسيان اإلله  +متركُز حول اإلنسان = نسيان اإلنسان.وبالجمع بني املعادلتني سنصل إىل:
املعادلة الثالثة :استغناء عن الله  +نسيان الله  +متركز حول اإلنسان = طغيان عىلاإلنسان.

رضوري لوجود اإلنسان ومن دونه ستصبح مركزيَّة اإلنسان مج َّرد
من هنا ،فإ َّن مفهوم الله
ٌّ
وهم ورضب من التناقض.
 مركز َّية اإلنسان :يف مقابل السفسطائ َّية نجد سقراط الذي جعل مركزيَّة اإلنسان تابعةللفضيلة ،ث َّم ر َّدها إىل مركزيَّة عليا هي مركزيَّة الله .ولكن مشكلة سقراط هي لحظة البداية،
فقد أخفق يف املنطلق ،حيث جعل من معرفة اإلنسان أساساً للحكمة ،واألصل أن تعرف
الله ألنَّه هو أصل الخي والفضيلة ،لتصل إىل اإلنسان .ولذلك ،كان مرشوعه منقوصاً وغي
كل من أفالطون وأرسطو لتطويره.
تام ،وهو ما عمل عليه يف ما بعد ٌّ
وحتى ال نظلم سقراط فهو خ َّ
ط طريق نقد الفلسفات املستغنية عن الله .وهنا ميكن أن
نولِّد مجموعة أخرى من املعادالت البديلة ،هي:
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املعادلة األوىل :مركزيَّة اإلله عىل الكون  +مركزيَّة اإلنسان يف الكون = تواضع.-املعادلة الثانية :تذكر لإلنسان لله  +مركزيَّة الله = كرامة اإلنسان.

حاال يف الكون ،أل َّن الله
ومعنى هذه املعادالت هي أ َّن مركزيَّة الله عىل الكون وليس َّ ً

التوحيدي هو الوحيد القادر عىل نفي الطغيان عن اإلنسان ،حيث أ َّن
يحل ،ومفهوم الله
ال ُّ
ِّ
جم من تضخُّم الذات فال تطغى ،ألنَّه تعلَّم أ َّن الذات لها قدرة لكنها من
الدين جاء ليك يح ِّ
مام يعني أنَّها ال تطغى أل َّن هنالك من هو فوقها أي الله.
اللهَّ ،

هذه املعادلة انسجمت مع أطروحة سقراط ،أ َّما املعادلة الثانية فهي ما كان ينقص
مرشوعه ،أي تذكُّر الله وليس معرفة اإلنسان هو من سيمنح اإلنسان الكامل ،حيث سيعمل

فالحب
حب الحكمة.
ُّ
اإلنسان عىل تذكُّر الله فتحصل منه كامالت الله ،وهنا سيتحقَّق فعالً ُّ
يقود إىل الحكمة ،واألخية أصلها من الله.
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  ó øí¾   ø
ّ
(نظرة نقدية)

الدبوس
سارة
ي

(* )

[[[

ِّ

الفلسفي بر َّمته ،لتناولها قض َّية
شكَّلت الفلسفة اليونان َّية القدمية مرتكزا ً أساس َّياً يف الفكر
ِّ
وكل ما ات َّصل به من علم وثقافة وف ٍّن وفلسفة وسياسة ،والهتاممها
وجود اإلنسان يف الكون َّ
يل هو األكرث
الواسع باملجاالت التي تش ُّده إىل الوجود .وكان اهتاممها بالجانب العم ِّ
حضورا ً يف خطاباتها حيث أ َّن القانون أو البحث عن مجال يضمن تحقيق العدالة ،قد أخذا
مساحة وافية يف أبحاثها.

والخطاب
األخالقي من جهة،
الفلسفي
الخطاب
الفلسفي
ويهيمن عىل هذا املبحث
ُ
ُ
ُّ
ُّ
ِّ
السيايس من جهة أخرى ،ذلك أ َّن الهدف العام الذي تسعى الفلسفة اليونانية
الفلسفي
ُّ
ُّ
لبلوغه ،بحسب ترصيحات فالسفتها ،هو تحقيق مجتمع العدل واإلنصاف.
فاالجتامع اإلنساين يستلزم بالضورة وجود قوانني ،ملا توفِّره من ترشيعات كاملساواة
والعدل واإلنصاف ،باعتبار أ َّن اإلنسان لن يعيش ح َّرا ً من دون قانون ،بل إنَّه سينزلق يف
القوي يسحق الضعيف ،وهذا ما سيرتتَّب عليه انتشار الجور والطغيان
الفوىض التي تجعل
َّ
بدل العدل واملساواة .لذلك ،فإ َّن أهم َّية وجود القانون من أهم َّية وجود اإلنسان لسعيه
الدائم نحو تجسيد مجتمع التنظيم واملساواة.
ورغم اتفاق الفالسفة اليونان عىل أهميَّة وجود القانون من أجل ترتيب الحياة اإلنسانيَّة
(*) أستاذة الفلسفة يف جامعة قفصة  -تونس.
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وتنظيمها وفقاً لترشيعاته ،إالَّ أنَّه مثَّل مصدر الرصاع ما بني سقراط[[[ والسفسطائيني[[[ حول
طبيعي
الخاصة ،أم هو قانون
وضعي أي وضَ عه البرش وفقاً ألهوائهم
طبيعته؛ أهو قانون
َّ
ٌّ
ٌّ

ولعل أثر الفكرة
َّ
وضعته اآللهة كام اعتقد بذلك بعض السفسطائيني من أمثال هيبياس.
مل يقف عند السفسطائيني فحسب بل آمن بها أيضاً سقراط يف ما بعد .وهذا ما يجعل من

املرشوع طرح السؤال :ما هو أصل القانون يف املجتمعات اليونانيَّة القدمية؟ أهي الطبيعة

أم البرش؟ وما الفرق بينهام؟

ين؛ لذلك ال ميكن اختزالها يف
عديدة هي اإلشكاالت املتَّصلة بالقانون يف الفكر اليونا ِّ
الفكري بني سقراط والسفسطائيني فحسب،
ججت الرصاع
َّ
البحث عن أصل القوانني التي أ َّ
بل إ َّن البحث عن الحريَّة قد مثل أيضاً منعرجا إتيق َّياً حاسامً آنذاك ،خصوصاً أ َّن هذه األخية
قد ارتبطت مبفهوم القانون فام مدى ارتباط الحريَّة بالقانون؟

وتجسده وفقاً للنظام العا ِّم
إ َّن فكرة القانون تفيض بالضورة إىل وجود الدولة التي ترعاه
ِّ
القائم بها ،كام أ َّن وجود القانون بها يجعل منها منظَّمة وخاضعة لرتتيباته ،وهذا ما أراد

سقراط بلوغه ضمن تناوله لهذه املسألة .فكيف تب َّدت طاعة القانون يف عالقتها بهيبة الدولة
الفلسفي؟ وما هي أُ ُسس دولة القانون يف التص ُّور
ضمن تص ُّوره
السقراطي؟
ّْ
ِّ


َّÅþ²  ë :

وتسي هذا الوجود ،خصوصاً
ين وجود قوانني تضبط
ِّ
يقتيض وجود االجتامع اإلنسا ِّ
أنَّه ميثِّل املالذ اآلمن للبرش؛ ألنَّه أسمى من ميوالتهم وأهوائهم من خالل بحثه املستم ِّر
عن العدالة واملساواة بينهم ،وأ َّن مجتمع بال قوانني لن يستم َّر يف العيش املشرتك؛ لذلك
كل
راهنت الفلسفة اليونانيَّة القدمية منذ نشأتها عىل البحث يف أصل القوانني حيث « أ َّن َّ
القوانني يجب أن توجد لسبب ،والسبب أنَّها تت ِّمم هدف القوانني ،والهدف هو جعل الذين
ين اهت َّم بالجدل والحوار ،وإثارة املسائل الفكريَّة والشكوك يف نفوس الناس حول
[ -[1سقراط ( 399-469ق.م) فيلسوف يونا ٌّ
القضايا التي أثارها السفسطائيون ،ات ُّهم بالكفر واإللحاد وإفساد عقول شباب أثينا ،لذلك حكم عليه باإلعدام ومات وعمره 70
سنة.
[ -[2السفسطائيون هم مجموعة من املفكِّرين اليونانيني السابقني لسقراط ،كانوا يعلِّمون األثينيني الخطابة وفنون الجدل ،ومن
أشهرهم بروتاجوراس وجورجياس وهيباس وبروديكوس.
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كل نوع من أنواع الخيات»[[[ .فإال َم يعود أصل
يستخدمونها سعداء ،وهي متنح مستخدميها َّ
القانون؟ أهو سلسلة من الضوابط الكونية املتصلة بالطبيعة ،أم هو مجموعة من األوامر
والقواعد التي وضعها اإلنسان ليحكم الكون؟ وما عالقته بالعدالة؟

يحوز مفهوم القانون عىل معانٍ كثية ،فهو من جهة ميثِّل مجموعة القواعد الضابطة
للسلوك والعالقات ما بني البرش يف املجتمع الذي ينتمون إليه ،وينجم عن عدم احرتامهم
له إخضاعهم للعقاب ،أو فرض احرتامهم له بالق َّوة ،ومن جهة أخرى ميثِّل رمزا ً
للحق
ِّ
لحل اإلشكاالت والنزاعات ما بني البرش .ولذلك كان موضع
والعدل يف االحتكام إليه ِّ
اختالف ما بني سقراط والسفسطائيني .يطلق لفظ القانون عىل معان ع َّدة .فهو يف علم

الطبيعة ،العالقة الضوريَّة التي تربط بني ظاهرتني أو أكرث ،أو هو القاعدة العا َّمة التي
تشي إىل العالقة الضوريَّة القامئة بني أصناف من الظواهر واألحداث الطبيع َّية .أ َّما باملعنى
واالجتامعي ،فهو ما كان مفروضاً بترشيع ثابت تضعه السلطات القامئة من أجل
السيايس
ِّ
ِّ
املصلحة العا َّمة ،وهو ،من هذا املنظور ،يس َّمى قانوناً وضعيَّاً(.[[[»)Loi positive

«
¾Ý¢
  þ²  â

إ َّن امله َّمة األساس َّية للفلسفة العمل َّية اليونان َّية تكمن خلف مراهنتها عىل البحث يف أصل
القانون ،أي البحث يف هويَّته ،وهو مبحث لطاملا شغل األثينيني القدامى منذ غابر األزمان،
كام أكَّدت عىل ذلك محاورة النواميس « الغريب األثيني :أخربوين ،أيُّها الغرباء هل واضع

قوانينكم هو إله أم إنسان؟»[ .[3فهذا املوضوع جعل من فالسفة اليونان ينقسمون إىل قسمني
اثنني ،حيث أق َّر قسم منهم بأ َّن أصل القانون صادر من الطبيعة ،وأق َّر القسم اآلخر بأ َّن القانون
الطبيعي وغاياته
من صنع البرش ،وهذا ما يدفعنا إىل البحث يف معاين نشأة فلسفة القانون
ِّ
الطبيعي راسخة منذ ال ِقدم لدى اليونانيني ،فحتى أساطيهم تؤكِّد
باعتبار أ َّن فكرة القانون
ِّ
عىل ذلك.

[ -[1أفالطون ،املحاورات الكاملة ،ترجمة ،شوقي داود متراز ،املجلَّد السادس :محاورة النواميس ،الكتاب األول ،األهل َّية
للنرش والتوزيع ،بيوت ،1994 ،ص.10
[ -[2جالل الدين سعيد ،معجم املصطلحات والشواهد الفلسفيَّة ،دار الجنوب للنرش ،تونس ،2007 ،ص.317

[ -[3أفالطون ،املحاورات الكاملة ،ترجمة ،شوقي داود متراز ،املجلَّد السادس :محاورة النواميس ،الكتاب األول ،األهليَّة
للنرش والتوزيع ،بيوت ،1994 ،ص.12
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بتغي الزمان أو املكان،
ويُقصد بالقانون
تتغي ُّ
الطبيعي مجموعة القواعد الثابتة والتي ال َّ
ِّ
وقد كان له دور كبي يف نشأة الترشيعات لديهم ».ال يكاد يكون هناك ،كام قيل ،ال يف
أخص يف
ين بصفة عا َّمة ،مفهوم أه ُّم وال
الفلسفة اليونان َّية بوجه
ُّ
ٍّ
خاص ،وال يف الفكر اليونا ِّ

داللته عليها إالَّ مفهوم الطبيعة»[[[.

الطبيعي عند اليونان القدامى باإلميان باآللهة حيث أ َّن هذه
ارتبط ،إذن ،مفهوم القانون
ِّ

القوانني كانت تؤخذ عىل شاكلة عادات مق َّدسة أوحت بها اآللهة للبرش ،وهذا ما نلحظ
ولعل ما ألقاه مبعوث أثينا إىل جزيرة ميلوس يف خطابه
صداه العميق من خالل إميانهم بهاَّ ،
خي شاهد عىل ذلك» إ َّن اآللهة التي تؤمن بها والناس الذين تعرفهم ،إنا يحكمون حتامً،
وحيثام استطاعوا ،وفقاً لقانون من وحي طبيعتهم»[[[.
الطبيعي من
ين يف فهمه للقانون
يف قد هيمن كثيا ً عىل مخيَّلة اليونا ِّ
يبدو أ َّن الفكر الخرا َّ
ِّ
خالل جعله يؤمن بوجود اآللهة وبتدبيها لشؤون الكون .ولكن هذا األمر لن يدوم طويالً
مع كائن العقل الذي ما َّ
انفك يبحث عىل الدوام يف أرسار ونواميس هذا الكون الذي يسكنه
ألجل ِّ
فك لغزه الغامض.
فاملتأ ِّمل لواقع العيش لدى اليونانيني القدامى الذي تحكمه القوانني الطبيع َّية التي
سيضمحل مع
ُّ
األسطوري
أفضت بهم إىل رضورة اإلميان باآللهة ،سيجد أ َّن هذا التفكي
َّ

يل املمن َهج الذي أرسته مجموعة من الفالسفة الطبيعيني
بداية ظهور بوادر التفكي العق ِّ
والذين انخرطوا عرب أفكارهم يف تأسيس العديد من املدارس الفكريَّة كالفيثاغوريَّة والذ ِّريَّة،
انصب اهتاممهم جميعاً يف فضاء الفلسفة الطبيع َّية .ولكن البحث يف القوانني مل
والذين
َّ
يتوقَّف مع الفالسفة الطبيعيني ولكنه شغل أيضاً السفسطائيني وأربك عقولهم ،فكيف تناولوا
هذا اإلشكال؟

 ¾øí¾    Ý¢

مل يتح َّرر اإلنسان من أرس رضورات الطبيعة إالَّ حني متكَّن من فهم قوانينها ،وبالتايل
[ -[1أولف جيجن ،املشكالت الكربى يف الفلسفة اليونانيَّة ،ترجمة عزت قرين ،القاهرة ،دار النهضة العربيَّة،1976 ،ص.231
السيايس ،ترجمة حسن جالل العرويس ،ج ،2القاهرة ،دار املعارف ،ص.36
[ -[2سباين ،تط ُّور الفكر
ِّ
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تجاوز وضع التحكُّم الذي تصدره القوى الطبيعيَّة الغاشمة يف شأنه ليصبح سيِّدا ً عليها
عرب تحويلها لخدمته .وهو األمر الذي تفطَّن إليه السفسطائيون حني اعتقدوا بأ َّن القانون ال
يصدر من طبيعة األشياء ،بل هو ُع ْرف محض.

ومن أشهر السفسطائيني نذكر بروتاغوراس الذي يذهب يف تناوله ملسألة القانون إىل
ح ْي الطبيعة واالتِّفاق ،أي القانون الذي أوجدته الطبيعة والقانون الذي
التمييز بني مصطل َ
صاغه الناس ،وقد آمن بضورة ات ِّباع الطقوس القدمية من أجل ضامن متاسك املجتمع.

كام نذكر جورجياس الذي ُعرف بنزعته الشك َّية ،وأنتيفون يف تناوله إلشكال القانون
إىل رضورة البحث يف قانون الطبيعة ألنَّه وحده القادر عىل تحقيق العدالة ،وحاول إبراز

الوضعي ،وأشار إىل كيف َّية تالعب البرش بالقانون وفقاً
الطبيعي والقانون
الفرق بني القانون
ِّ
ِّ
مليولهم الفطريَّة ،وأيضاً من خالل اإلفالت من العقاب.
ال يختلف اثنان يف القول بأن معلِّمي البيان هم أول من ف َّرقوا بني أصل نشأة القانون سواء

الوضعي ،لذا انقسموا إىل فريقني مختلفني ،أق َّر األول بأن أصل القانون
الطبيعي أم
يف جانبه
ِّ
ِّ
طبيعي ،ومن أعضائه أنتيفون وهيبياس ،أ َّما الثاين فرأى أ َّن القوانني
من وضع الطبيعة ،أي أنَّه
ٌّ
وضعي أي من صنع البرش ،ومن أعضائه بروتاغوراس الذي اعتقد بأ َّن القانون هو
ذات أصل
ٍّ
ُع ْر ٌف محض يتحكَّم فيه البرش.

كل
وكام أسلفنا الذكر ،فإ َّن السفسطائيني قد اختلفوا حول أصل القانون حيث يذهب ٌّ
من أنتيفون وهيبياس وثراسيامخوس إىل رضورة تطبيق قانون الطبيعة .فأنتيفون مي ِّيز بني
أي دولة عىل الخضوع
القانون
الطبيعي والقانون الذي وضعه البرش ،والذي يجرب مواطني ِّ
ِّ
له ،ويق ُّر بضورة تطبيق قانون الطبيعة ،معتربا ً إيَّاها األصل واألهم ألنَّها تبدو بنظره األكرث
األصح وال
حتم َّية ورضورة ألن الطبيعة هي التي أوجدتها ،ولذلك ال ميكن أن تكون إالَّ
َّ
يجب مخالفتها عىل خالف القوانني الوضعية.
الحق عىل خالف القوانني التي
ويرى أنتيفون أن القوانني الطبيع َّية هي التي تقود إىل
ِّ
ّْ
برشي ،ومن جهة أخرى تبدو هذه القوانني
رأي
تس ُّنها الدولة ألنَّها ليست إالَّ مج َّرد ُع ْرف أو ٍّ

والهمجي من حيث الطبيعة املشرتكة بني
ين
الصادرة عن الطبيعة بنظره جامعة بني اليونا ِّ
ِّ
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الناس .كذلك يرى ،عىل قدر ما ميكننا استخالصه ،أ َّن قانون الطبيعة يحتِّم عىل الناس أن

ينشدوا الحياة وينبذوا املوت ،وتبعاً لذلك عليهم السعي وراء «األشياء التي تجعلهم ينعمون

بالحياة أو الراحة ،واالبتعاد عن تلك التي يكمن فيها املوت أو التَّعب»[[[.

الوضعي ،واعتربه مناقضاً للطبيعة التي تُعترب مقياساً
للحق،
وكام انتقد أنتيفون القانون
ِّ
َّ

فقد انتقد أيضاً نظرة الناس إىل بعضهم البعض ،أي أولئك الذين مي ِّيزون بني البرش ،والحال

الطبيعي باعتباره ال
البيولوجي عينه؛ لذلك أكد عىل أهميَّة القانون
أنَّهم ميتلكون الرتكيب
ِّ
َّ
الوضعي يف َّرق بينهام.
قوي وضعيف ،وبني نبيل ووضيع ،يف حني أ َّن القانون
يف ِّرق بني ٍّ
َّ

يف هذا السياق ،يتَّفق هيبياس مع أنتيفون يف حسمه ملسألة تطبيق القانون ،حيث آمن

الطبيعي معتربا ً إيَّاه ذا أهم َّية مقارنة بالقانون الذي وضعه
هو اآلخر بضورة تطبيق القانون
ِّ
البرش ،خصوصاً أنَّه تب َّدى يف نظره يف صورة الطاغية الذي يتحكَّم يف البرش ويجربهم عىل

الطبيعي يف ترتيب حياة
فعل أشياء تتعارض مع الطبيعة ،ومن ذلك راهن عىل أهم َّية القانون
ِّ
الطبيعي باعتبار أنَّه قانون
البرش .وهكذا نالحظ أ َّن اإلثنني ات َّفقا عىل رضورة تطبيق القانون
ِّ

برشي ،وهذا ما يجعل
إلهي ال
ٍّ
يتغي ُّ
عا ٌّم وشامل للكون وال َّ
بتغي مكانه أو زمانه ألنَّه ذو أصل ٍّ
منه األكرث عدالة بني البرش.

ُّ
ó ÀÂ ø  Ý¢å


أ .القانون مع بروتاغوراس

عىل خالف ما أق َّر به غيه من السفسطائيني حول أصل القانون ،يذهب بروتاغوراس
الوضعي ،فقد كان مؤيِّدا ً للدولة ينادي ب ِق َدم قانونها واملساواة بني
إىل القول بأهم َّية القانون
ِّ
وضعي من صنع البرش ال يستم ُّد من اآللهة أو من الطبيعة،
أعضائها»[[[ .أي أ َّن القانون بنظره
ٌّ
فهو إذن صادر عن ات ِّفاق اآلراء بني أناس أحرار يسعون إىل تنظيم املجتمع من خالل
إقرارهم لقانون يعمل عىل تطبيق املساواة بني البرش.
[ -[1إرنست باركر ،النظريَّة السياسيَّة عند اليونان ،ج ،1ترجمة لويس اسكندر ،اإلسكندريَّة ،ص .128
[ -[2املصدر نفسه ،ص.121
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االجتامعي ،وذلك أل َّن البرش
هذا االتجاه الذي ات َّبعه بروتاغوراس شبيه مبفهوم العقد
ِّ
ات َّفقوا عىل صياغة القانون الذي يقتيض املساواة بني الجميع ويحرتم حقوقهم « .وعىل
أي حال فإن بروتاغوراس كان يؤمن بأ َّن القانون معلِّم جيِّد يهدي الناس إىل الطريق القويم
ِّ
الطبيعي أل َّن
الوضعي والقانون
للحياة»[[[ .ومن ذلك يرى أنَّه ال يوجد تعارض بني القانون
ِّ
ِّ
أحدهام ال يعرتض سبيل اآلخر.
رشع الوحيد لحقوقهم
وقد نادى بضورة احرتام القانون
الوضعي ألنَّه ميثِّل الضامن وامل ِّ
ِّ
من جهة ،وألنَّه أيضاً القادر عىل إرساء املساواة بينهم من جهة ،أو معاقبة مخالفيه من جهة
ثانية؛ أل َّن القانون يبدو بنظره األفق الوحيد الذي يقود الناس نحو الطريق السليم للحياة.
يعترب القانون عند بروتاغوراس أسمى يشء أل َّن السامء هي التي أق َّرته ،وبالتايل فهو
الذي أنقظ الناس من جربوت حالة الطبيعة التي مل يكونوا فيها يف حال أفضل من حال
القوي
الوحوش .هذا وقد أيَّد فكرة الدولة أكرث من الفرد ما يعني أنَّه مل يهت َّم بفكرة الفرد
ِّ
املتسامح القادر عىل السيطرة عىل باقي أفراد الدولة بالقدر الذي اهت َّم فيه بضورة وجود
عدالة واحرتام متساويني بني الجميع .فقد كان –كام أسلفنا الذكر« -مؤيِّدا ً للدولة ينادي ب ِق َدم
قانونها واملساواة بني أعضائها»[[[.
ب -القانون مع سقراط:
شكَّلت مسألة االهتامم باإلنسان موضوع املجادالت الشفاه َّية والحوارات النقاش َّية
لدى السسفسطائيني ،وكذا الحال لدى الحكيم سقراط ،وهذا ما جعله يف نقاش معهم
لدى تناوله العديد من املسائل املتَّصلة باإلنسان .إالَّ أ َّن الالَّفت لالنتباه يف تناولنا إلشكال
القانون بينهم هو اختالفه عنهم من حيث نظرته إليه ،حيث آمن ب ُعلويَّة وقداسة القوانني.
فالطاعة املطلقة للقانون هي السمة املم ِّيزة لحياته .ومع ذلك ،يرى سقراط رضورة أن يدافع
املواطن عن القانون ويرىض به .ويؤكد باركر هذا املعنى عنده حيث يذهب إىل أ َّن حياته
كانت تتم َّيز بعاملني اثنني هام :الثبات يف أداء الواجب املدين ،واإلرصار عىل رفض تخطِّي
ينّ»[.[3
القانون املد ْ
[ -[1إرنست باركر ،النظريَّة السياسيَّة عند اليونان ،ج ،1ترجمة لويس اسكندر ،اإلسكندريَّة ،ص .120
[ -[2إرنست باركر ،املصدر نفسه ،ص .121

[ -[3محمد ممدوح ،سقراط :اغتيال العقل ،ص( .183كتاب رقمي)
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يبدو أ َّن احرتام سقراط للقانون وتقديسه وطاعته له مل يتوقَّفا عند هذا الح ِّد ،بل إنَّه ارتقى
بتغي الزمان
تتغي ُّ
به يف ثباته ووحدته إىل مرتبة الحقيقة الرياضيَّة الواحدة الثابتة التي ال َّ
واملكان .وينبع هذا الشعور عن واجبه حيال القانون الذي يدفعه إىل السم ِّو به وجعله يف
أعىل مراتب الوجود ،فهو بنظره واحد وثابت ويجب احرتامه وتقديسه ،وال مجال للجدل يف
شأنه ،وهذا ما نلحظ صداه من خالل عدم دفاعه عن قضيَّته أمامه « إ َّن سقراط يشعر شعورا ً
عميقاً بالواجب واحرتام القانون»[[[.
وال َّ
شك يف أ َّن احرتام سقراط للقانون هو ما جعله أيضاً يختلف مع السفسطائيني من
حيث النظر إىل أصل القوانني ،حيث أنَّه م َّيز بني القوانني املكتوبة والتي هي من وضع أو
صنع البرش ،والقوانني غي املكتوبة والتي هي من صنع اآللهة « ،وكان سقراط يرى أ َّن هناك
معني ،فهي
قوانني غي مكتوبة مستم َّدة من اآللهة ،وهي غي
َّ
خاصة مبدينة مع َّينة أو بزمان َّ
تنص عليه هو العدالة اإلله َّية التي تكون طاعتها مق َّدسة»[[[.
عا َّمة ومعروفة للجميع ،وما ُّ

لقد راهن سقراط عىل رضورة احرتام القوانني سواء كانت مكتوبة أم غي مكتوبة ،أي سواء
كانت من صنع البرش أم من صنع اآللهة ،أل َّن تلك التي وضعها البرش تبدو يف نظره مستل َّهمة
من تلك التي وضعتها اآللهة ،لذلك راهن عىل واجب الطاعة لكليهام ،وال يقلِّل من شأن
أحدهام باعتبار أ َّن القانون وجبت طاعته وال مجال لعدم احرتامه مهام كان مصدره» .ويف
هذا الصدد يقول «إين ألؤكد لك يا هيبياس أ َّن طاعة القوانني والعدالة هي يشء واحد وإن
كنت ترى أمرا ً آخر فاذكره يل»[.[3

إلهي وذلك لثباتها
وضمن تناوله ملسألة أصل القانون ،يذهب سقراط إىل أ َّن أصلها
ٌّ
جل البلدان ،هذا فضالً عن عدم اتِّفاق البرش يف ما بينهم
تغيها ،ولوجودها أيضاً يف ِّ
وعدم ُّ
خصوصاً أنَّهم ال يتكلَّمون لغة واحدة ،لذلك فإنَّه من األرجح أن يكون أصل القوانني صادرا ً
السقراطي له باعتباره يحضُّ هم عىل احرتامها « .أ َّما عن أصل
من اآللهة حسب التص ُّور
ِّ
إين ألعتقد أ َّن اآللهة هي التي وضعت هذه القوانني للناس إذ إن
القانون فيقول ملحدثهِّ »:
[ -[1جورج سارتون ،تاريخ العلم،ج ،2ترجمة مجموعة من العلامء تحت إرشاف د .إبراهيم بيومي مدكور ،القاهرة ،دار
املعارف ،ص.67
[ -[2أمية حلمى مطر ،الفلسفة اليونانيَّة  :تاريخها ومشكالتها ،القاهرة ،دار قباء للطباعة والنرش والتوزيع ،1998 ،ص.153
[ -[3أمية حلمى مطر ،الفلسفة اليونانيَّة  :تاريخها ومشكالتها ،القاهرة ،دار قباء للطباعة والنرش والتوزيع ،1998 ،ص.153
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يحض عىل عبادة اآللهة»[[[.
كل الناس هو الذي
أول القوانني عند ِّ
ُّ
غي أ َّن بحثه عن أصل القوانني مل يجعله من مؤيِّدي أحدهام ض َّد اآلخر باعتباره يؤمن
وتتجىل هذه الطاعة
َّ
بأهم َّية القوانني ووجوب طاعتها ألنَّها تؤ ِّمن حياة الناس وتحفظ أمنهم.
التي دعا إليها بصيغة علن َّية لحظة محاكمته وامتثاله للقانون بدل الدفاع عن نفسه أمامه رغم
محاولة املق َّربني منه حثَّه عىل الهروب من أثينا وتجاوز قوانينها التي بدت لهم جائرة يف
الحكم عليه ،إالَّ أنَّه رفض ذلك وقبل االمتثال لها ،خصوصاً أ َّن تهمته ال تختلف عن تهمة
بروتاغوراس الذي مات غرقاً إثر هروبه من أثينا بعد اتهامه باإللحاد.
لقد فضَّ ل املوت عىل أن يتح َّدى القانون الذي لطاملا دعا إىل طاعته واحرتامه بل
حى عن الجدل وجعل قوانني
وتقديسه أيضاً ،وهذا ما أكَّده أقريطون يف حديثه عنه »:ثم تن َّ
تنص عليه القوانني لو الذ بالفرار( )...وختم حديثه بقوله»:
مدينتنا تتح َّدث( )...ذكر يل ما ُّ
هذا هو الصوت الذي ير ُّن يف أذين يا أقريطون ،يا صديقي العزيز ،ورنني هذه الكلامت
أحسه اآلن فسوف
موسيقى يخرس معها ُّ
كل صوت آخر ،فلو أنَّك عارضتها باألسلوب الذي َّ
يكون حديثك عبثاً ،ومع ذلك فإ َّن كنت ترى أ َّن حديثك سيؤ ِّدي إىل الخي فلتتكلَّم!»[[[.


 ¿  :

إن اهتامم سقراط بالقانون مل يتوقَّف عند رضورة طاعته واحرتامه وتقديسه ،بل تع َّدى
ذلك بكثي حينام اعتربه أه َّم املرتكزات التي تقوم عليها الدولة ،لذلك راهن عىل ثباته ألن
ذلك يفيض إىل ثبات الدولة واستمراريَّتها ،وأ َّن ما عدا ذلك سيفيض حتامً إىل زوالها ،لذلك
رفض الهروب من السجن وقبل باملوت مقابل أالَّ تسقط هيبة الدولة بسقوط القانون الذي
احتل القانون عند سقراط املكانة العليا ،وهل كان ليقول
َّ
يحفظ أمنها ونظامها« .وهكذا
رس الثبات والنظام وسط ال ُّنظم
عنه شيئاً آخر وهو عنده أساس الرتبية ،ومصدر الفضيلة ،و ُّ
الدامئة التغيي والقرارات املتع ِّددة التي أصبحت تخضع لألهواء املتقلِّبة التي كانت تسود
املجالس الشعب َّية يف حكم الدميقراط َّية؟»[.[3
[ -[1أمية حلمى مطر ،املصدر نفسه ،ص.154

مؤسسة هنداوي يس أي يس2018،ص.116
[ -[2كوراميس ،سقراط :الرجل الذي ج ُرؤ عىل السؤال ،ترجمة محمود محمودَّ ،
[ -[3أمية حلمى مطر ،الفلسفة اليونانيَّة  :تاريخها ومشكالتها ،القاهرة ،دار قباء للطباعة والنرش والتوزيع ،1998 ،ص.154
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إ َّن تأييد سقراط للقانون وعدم النفور منه هو ما جعله يقبل باإلعدام مقابل احرتامه
تظل الدولة قامئة
الحق ال يف ُّر من القانون وإنا ميتثل له يك َّ
وتقديسه ألنَّه يؤمن بأ َّن الرجل
َّ
وال تسقط هيبتها .لذلك فإ َّن دولة القانون معه تقتيض وجوب احرتام قوانينها العامة« .
وكذلك رأى سقراط أ َّن القانون ال يتعارض والعدالة اإللهيَّة ألنَّه رمز لها ،ويف هذا ما يكفي
لتأكيد اتِّجاهه إىل تقوية سلطان الدولة يف مقابل حريَّة الفرد»[[[.

ين،
كانت حياة سقراط كمواطن
أثيني تتم َّيز بعاملني اثنني :الثبات يف أداء واجبه املد ِّ
ٍّ
واإلرصار عىل رفض تخطِّي حدود القانون املدين»[[[ .وهذا ما يدفعنا إىل التساؤل عن
العالقة املمكنة بني القانون والحريَّة من جهة ،وعالقة املجتمع بالحريَّة من الجهة الثانية يف
يئ للحريَّة؟
فلسفته ،وما أوجه االختالف بينها وبني التص ُّور السفسطا ِّ


َّ
 
 :

شكَّلت العالقة بني الحريَّة والقانون مبحثاً فكريَّاً ها َّماً شغل الفلسفة اليونان َّية منذ بداياتها
القوي الذي يش ُّدها إىل املدينة باعتبارها
األوىل ،خصوصاً إذا ما نظرنا إىل ذاك االرتباط
ِّ
ين الذي متارس فيه الحقوق والحريَّات ،فال غرابة إذن من أن تتناول مسألة
متثِّل الكيان القانو َّ
السيايس للناس
ميس بالوجود
الحريَّة يف عالقتها بالقانون .هذا الطرح له ما ي ِّ
ربره الس َّيام أنَّه ُّ
ِّ
والذي يحتِّم عليهم التنازل عن بعض حريَّاتهم ألجل ضامن بعض الحقوق والحريَّات التي
يكفلها لهم القانون .وقد شغل هذا الطرح كثيا ً سقراط وبعض السفسطائيني أيضاً ،ولكن ما
كل منهم؟
طبيعة العالقة الجامعة بني الحريَّة والقانون يف نظر ٍّ

البرشي
ين ع َّدةة عىل طول تاريخ الفكر
ِّ
اختلف مفهوم الحريَّة عرب العصور ،واتخذ معا َ
حيث يس َّمى ح َّرا ً من البرش لدى اليونانيني من يعيش يف أرضه وبني شعبه ،أي الذي ال
يخضع لسيطرة أحد عليه ،ثم تط َّور مع ظهور مفهوم املدينة ،وأصبح من يعيش بها يعترب ح َّرا ً
ومن هو غريب عنها فليس ح َّرا ً ألنَّه غي خاضع لقوانينها .فقد ارتبطت هذه الحريَّة بدرجة
أوىل باآللهة عىل اعتبار أ َّن االعتقاد السائد آنذاك أنَّها هي من وضعت املدينة وهي من تق ِّرر
حريَّتها «ولهذا كانت الحريَّة موضوعاً للعبادة»[.[3
[ -[1أمية حلمى مطر ،املصدر نفسه.

[ -[2إرنست باركر ،النظريَّة السياسيَّة عند اليونان ،ج ،1ترجمة لويس اسكندر ،اإلسكندريَّة ،ص.160

املؤسسة العربيَّة للدراسات والنرش ،بيوت ،ط ،1984 ،1ص.458
[ -[3عبد الرحامن بدوي ،موسوعة الفلسفة ،ج،2
َّ
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َّ
    ¾øí

ت ُعترب الحريَّة عند السفسطائيني من أه ِّم املفاهيم الرتبويَّة التي أق ُّروها ألجل تحقيق
ين ،باعتبارهم أعطوا األولويَّة
االعتزاز بالنفس .فهي عندهم قامئة عىل العقل اإلنسا ِّ
كل يشء ،وقد ذهب إىل ذلك
لإلنسان عىل سائر املوجودات األخرى كونه ميثِّل مقياس ِّ
بروتاغوراس .حتى أنَّهم أق ُّروا بأ َّن متتُّع اإلنسان بعمر طويل يعود أساساً إىل متتُّعه بالحريَّة
النفس َّية الكاملة .لقد آمنوا بالحريَّة اإلنسان َّية بصفة مطلقة ،وف َّرقوا بني الطبيعة والقانون ،إالَّ

أنَّهم انقسموا بهذه التفرقة إىل اتجاهني اثنني :االت ِّجاه األول الذي يؤمن بأهم َّية القانون
ومثَّله بروتاغوراس ،واالت ِّجاه الثاين يؤمن بالفطرة التي منحتها الطبيعة لإلنسان ومثَّله باقي
السفسطائيني.

َّ
َّ
  ó


رأى سقراط أ َّن الحريَّة متثِّل فعل األفضل لذلك أق َّر بضورة أن يقوم اإلنسان بالفعل
األخالقي وفقاً
األفضل من بني األفعال املتاحة له ،فات َّخذ مفهوم الحريَّة معه معنى التصميم
ِّ
ملعايي الخي الذي يعتربه أسمى الغايات وضبط النفس عن امللذَّات» .واعترب أ َّن من رشوط
املنهجي من األحسن(أو الخي) من
الحريَّة األخالقيَّة ضبط النفس من ناحية ،والفحص
ُّ
ناحية أخرى ،والهدف هو االكتفاء الذايتّْ»[[[.

ومل َّا كان الخي هو أسمى الغايات التي يجب عىل اإلنسان بلوغها ألجل تحقيق الحريَّة
الحقَّة ،فقد أكَّد سقراط أ َّن اإلنسان الح َّر هو العارف بالخي ،ومن ذلك فقد ربط الحريَّة
رش بنظره فهو
رش رذيلة ،ومن يفعل ال َّ
باملعرفة واألخالق أل َّن املعرفة عنده متثِّل الفضيلة ،وال َّ
جاهل ،ومن كان جاهالً فهو ليس ح َّرا ً بنظره.
لقد فضَّ ل سقراط املوت بدل التنازل عن أفكاره وحريَّته الفرديَّة وذلك إلميانه العميق
الحق يف أن مييل عىل اآلخر
بحريَّة التعبي ،ويف هذا يقول« :ليس عىل األرض إنسان له
ُّ
حق التفكي كام يهوى» ،ما دام اإلنسان عىل وفاق مع
ما يجب أن يؤمن به ،أو يحرمه من ِّ
ضميه فإنه يستطيع أن يستغني عن رضا أصدقائه ،وأن يستغني عن املال وعن العائلة وعن
[ -[1عبد الرحامن بدوي ،املصدر نفسه.
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البيت )...( ،يجب أن يرتك الناس أحرارا ً ،لهم الحريَة التا َّمة يف مناقشة جميع املسائل ،من
دون أن تتدخَّل الحكومة يف مناقشتهم»[[[.

الكف عن تعليم تالميذه الحكمة مقابل العفو عنه ،رفض ،وهذا ُّ
يدل
وحني طُلِب منه
ُّ
عىل أ َّن إميانه عميق بفكرة الحريَّة يف الفعل واإلرادة ،وأن ال ه َّم له يف ما ستؤول إليه من
نتائج .فإميانه بحريَّته هو ما جعله يرفض التنازل عن مبادئه التي ميليها عليه ضميه الذي
يأمره بأن يعلِّم الناس طريق العقل رغم معرفته بالعقاب الذي ينتظره حتى املوت.
يبدو ،إذن ،أ َّن سقراط كان جنديَّاً لقيمه ومبادئه التي دافع عنها طيلة حياته ،وقد وصف
الحريَّة بأنَّها حريَّة الناس يف مناقشة جميع املسائل من دون رقابة السلطة ،أي أ َّن لكل الناس
الحق يف ولوج املسائل واإلشكاالت املتَّصلة بحريَّة تفكيهم بعيدا ً عن عيون السلطة التي
َّ
تك ِّبل وتأرس حريَّتهم النابعة عن ذواتهم املريدة .وهو يقول »:ليس عىل األرض إنسان له
الحق أن مييل عىل اآلخر ما يجب أن يؤمن به ،أو يحرمه من حق التفكي كام يهوى»[[[.
ُّ

إ َّن ما ن َّبهنا إليه من خالل تناوله للثنايئ قانون -حرية التفكي هو أ َّن القانون ال يق ِّيد الحريات
كل الناس تنازلوا عن جزء بسيط من حريَّتهم يف سبيل
بقدر ما يكفلها ويغذِّيها ،باعتبار أ َّن َّ
أن يوفر لهم القانون األمن والطأمنينة ،وهذا ما يجعلهم يحصلون عىل كامل حريَّتهم حينام
يطيعون القانون وال يتع َّدون حدوده ورمبا يكون رفضهم للتنازل عن حريتهم الفكريًّة رضباً
من احرتامه للقانون من جهة ،ونابعة من إميانه العميق بحريَّة العقل من جهة ثانية.

لقد عالج بعض السفسطائيني أيضاً مسألة الحريَّة الفرديَّة شأن بروتاغوراس الذي آمن
بأن جميع الناس متساوون أمام القانون ،وأ َّن حريتهم تنبع عن تلك املساواة التي تجمعهم
تحت طائلة القانون ،وهو كان من أش ِّد املؤمنني بفكرة التق ُّدم اإلنساين ،فعبارته الشهية «إ َّن
اإلنسان معيار األشياء جميعا» تشي بوضوح إىل أ َّن كل فرد من أفراد البرش إنا يصنع حياته
بنفسه باعتباره املقياس لوجود األشياء»[.[3

وإىل جانب بروتاغوراس ،عالج أنتيفون كذلك مسألة الحريَّة يف عالقتها بالقانون معتربا ً
[ -[1سالمة موىس ،حرية الفكر وأبطالها يف التاريخ ،مرص ،مؤسسة هنداوي للتعليم والثقافة ،2015 ،ص.25
[ -[2سالمة موىس ،املصدر نفسه.

[ -[3مصطفى النشار ،فلسفة التاريخ :نشأتها وتط ُّورها من الرشق القديم حتى توينبي ،نيو بوك للنرش ،2017 ،ص.106
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أ َّن اإلنسان يجب أن ينشد الحياة وينبذ املوت عرب تح ِّديه للقانون الوضعي وهدمه باعتباره
الطبيعي « أنتيفون يعترب أ َّن القانون املرغم يشء يتعارض مع القانون
ال يتَّفق مع القانون
ِّ
الطبيعي للحياة»[[[.
ِّ

كام تحدث جورجياس أيضاً عن اقرتان الحريَّة بالقانون ،ورأى أنَّه ال يق َّيد الحريَّة
املسؤولة ،حتى أنَّه حينام سأله سقراط عن أعظم خيات اإلنسان أجاب « :إنَّه يف الواقع
الخي األسمى ،ذاك الذي مينح الحائز عليه الحريَّة بالنسبة إىل نفسه ،والسيادة عىل اآلخرين
يف وطنه»[[[ .أي أ َّن الحريَّة املسؤولة بنظره ال يف ِّندها القانون بقدر ما يؤيِّدها.

يئ للعالقة الجامعة بني القانون والحرية ،فمعلِّمو البيان قد
هكذا يبدو التص ُّور السفسطا ُّ
راهنوا عىل أهم َّية وجود الحريَّة املسؤولة يف حياة البرش باعتبارها تساعد عىل تحقيق التق ُّدم
ين خصوصاً حينام ت ُوظَّف مبسؤول َّية.
اإلنسا ِّ


ُّ
ِّ
øí¾   ó ÿ   Ý
 
  :¢

ف
ي ف
السفسطائي�
ي� نقد مفهوم القانون لدى

تبني أنَّهم قد ات َّجهوا
ما تجدر مالحظته هنا ،هو أ َّن تناول السفسطائيني ملسألة القانون ِّ
الطبيعي الذي اعتربوه ثابتاً
الوضعي واإلعالء من قيمة القانون
نحو التقليل من شأن القانون
ِّ
ِّ
الحق إىل الطبيعة باعتبار أ َّن بإمكانها أن تق ِّدم للبرش معيارا ً
وكون َّياً ،لذلك أرجعوا مفهوم
ِّ
كل من أنتيفون وهيبياس يف حسمهام ملسألة القانون.
كون َّياً ،وهذا ما أكَّده ٌّ
البرشي ،يؤكِّد
ومتغي ألنَّه نتاج للرأي
الوضعي يف تقديره محدود
ومل َّا كان القانون
ِّ
ِّ
ُّ
الوضعي « ،إ َّن ما ينتمي ملجال القانون ليس
الطبيعي ال
أنتيفون عىل رضورة ات ِّباع القانون
ِّ
ِّ
إالَّ أمرا ً عرضيَّاً ،نتج من طريق االتفاق وليس من تلقاء نفسه ،عكس ما ينتمي إىل املجال
الطبيعي .فالذي يقوى عىل خرق القواعد الرشعيَّة من دون أن يراه أولئك الذين أوجدوها،
ِّ
فإنَّه سينجو من الشعور بالخجل والتع ُّرض للعقاب ،بينام إذا ما ت َّم اكتشافه فإ َّن األمر سيكون
مختلفاً متاماً»[.[3

[ -[1إرنست باركر ،النظريَّة السياسيَّة عند اليونان ،ج ،1ترجمة لويس اسكندر ،اإلسكندريَّة ،ص.128

[ -[2أفالطون ،محاورة جورجياس ،ترجمة محمد حسن ظاظا ،مرص ،الهيئة املرصيَّة العا َّمة للتأليف والنرش ،1970 ،ص.40

[ -[3سلفان ماتون ،حقوق اإلنسان من سقراط إىل ماركس ،ترجمة محمد الهاليل ،ط ،2مطبعة أمربيال ،الرباط ،1999 ،ص.12
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الوضعي تحمل يف طيَّاتها رضباً من االحتقار ،وهذا
إ َّن نظرة أنتيفون وهيبياس للقانون
ِّ
ما أكَّده أفالطون من خالل قراءته لتص ُّورات السفسطائيني يف مستهل الكتاب الثاين من
«الجمهوريَّة» ،فالبحث عن العدل كام ص َّوره السفسطائيون هو عبارة عن حاجز أقامه
الضعفاء لحامية أنفسهم من األقوياء « ومن ث َّم فإ َّن العادل ال يكون عادالً باختياره ،أو ألنَّه
يرى العدالة خيا ً له بوصفه فردا ً ،وإنا هو عادل رغم أنفه ،وخي دليل عىل ذلك ،أنَّه إذا
وكل القوانني التي
كل التعاويذ والتعاليم والتامئمَّ ،
توافرت له الق َّوة الكافية لداس بقدميه َّ
تتعارض مع الطبيعة»[[[.
الحق والعدل صورة مغلوطة ومضلِّلة
إ َّن الصورة التي ق َّدمها هؤالء السفسطائيون عن
ِّ
للحقيقة ،باعتبار أ َّن القانون أُوجِد من أجل أن ينظِّم ويرتِّب حياة الناس ،ويحفظ أمنهم،
والتحض ،ال من
الرقي والوعي
وينأى بهم عن الغطرسة واالنحطاط والهمجية ،وينقلهم إىل
ُّ
ِّ
الوضعي
الطبيعي عىل
أجل حامية الضعفاء من طغيان األقوياء ،لذا فإ َّن ترجيحهم للقانون
ِّ
ِّ
قوي يحكم ،وضعفاء مطيعني خادمني ملصالح األقوى عىل حساب
يفسح املجال لوجود ٍّ
الخاصة ،ومن ذلك يتَّضح لنا أ َّن عدم املساواة بني البرش وهيمنة األقوياء مر ُّده
مصالحهم
َّ
الطبيعي الذي مييل سلوك َّيات غي مرشوعة عقالن َّياً ،ولكن حكم الغلبة بني
إىل القانون
ِّ
ربر مرشوع َّيتها.
البرش ي ِّ
والوضعي ما
الطبيعي
مام سبق أ َّن يف قول السفسطائيني بالتعارض بني القانون
نتبني َّ
َّ
ِّ
ِّ
يفيض إىل نشوء هذه الرشور التي تخلق القوي والضعيف والرصاع بينهام ،باعتبار أن الطبيعة
وحب الذات ،ومن ذلك يكون االحتكام إىل
تتجىل يف البرش قوامها الجشع والرنجس َّية
َّ
كام
ُّ
الرئييس لفكرة الالَّمساواة والظلم بني البرش.
الطبيعي هو املحفِّز
القانون
ُّ
ِّ

يئ ،ال يتعارض
ويدر القول أ َّن القانون الذي يكون خادماً لألقوى ،وفق التص ُّور السسفطا ِّ
األلوهي عندهم ،إذ ينبغي أالَّ ننىس أ َّن اآللهة التي يق ِّدسها اليونانيون ويعبدونها،
مع الفكر
ِّ
الطبيعي أن ينتهي فكرهم إىل حاكم َّية قانون
هي آلهة متصارعة يفوز فيها األقوى ،فمن
ِّ
القوي مهيمناً ،بعيدا ً عن العدالة الحقيق َّية.
طبيعي يستم ُّد جذوره منها ،ويكون فيها
ُّ
ٍّ

ورغم أ َّن فلسفة السفسطائيني كانت وليدة عرصها يف أثينا والذي تغلب عليه فكرة هيمنة

[ -[1مصطفى سيد أحمد صقر ،فلسفة العدالة عند اإلغريق ،مكتبة الجالء الجديدة ،مرص ،1998 ،ص.50
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صاحب القدرة األعظم عىل من هو دونه قدرة ،إالَّ أن معلِّمي البيان مل يدحضوا هذه الفكرة
بل دافعوا عنها من خالل إقرارهم بأهميَّة القانون
الطبيعي .ولسنا ض َّد القول بأهميَّة هذا
ّْ
القانون لو كان منشأه اإلله العادل ،ال اآللهة املتسلِّطة واملتصارعة .وما تجدر مالحظته
تجىل يف ترجيحهم ملبدأ القوة والغلبة يف تناولهم ألصل
َّ
ضمن تناولهم للقانون هو ما
القانون ،وهذا ما يجعلنا نقرأ فكرة الهيمنة التي كانت سائدة حينها يف أثينا.
اإللهي)
الطبيعي ( ذي املصدر
إ َّن ما نيل إليه هو رضورة وجود قانون يجمع بني
ِّ
ِّ
ين،
والوضعي؛ من األول نستمد القواعد الكل َّية يف أصول العدالة ومتطلِّبات االجتامع اإلنسا ِّ
ِّ
البرشي ضمن إطار االنضباط العام
متغيات الوضع
ومن الثاين نط ِّبق القواعد العا َّمة عىل
ِّ
ِّ
ومتطلِّبات العدالة االجتامع َّية واملساواة.

  ¦  ó ÿ

يبدو أ َّن تناول سقراط للقانون وشعوره العميق بالواجب واالحرتام حياله ،هو ما جعله
يختلف مع السفسطائيني من حيث النظر إىل أصله ،لكن يبدو أ َّن دفاعه عن القانون وعن
الدولة يحمل يف ثناياه رضباً من تغليب فكرة الجامعة عىل الفرد ،وهذا ما يساهم سواء
بصورة مبارشة أم غي مبارشة يف سحق مفهوم الفرد ،وبالتايل تذويبه وطمس قيمه وآرائه
وأفكاره من خالل جعله أسي القوانني ال س ِّيدا ً عليها.

إ َّن قبول سقراط باإلعدام بدل الدفاع عن نفسه بتعليل احرتامه وتقديسه للقوانني قد ساهم
يف زعزعة عالقة االحرتام القامئة بني املواطن والدولة من خالل تغليب فكرتها عليه ،علامً
أن الدولة العادلة هي التي تحرتم مواطنيها ال التي تعتدي عىل حقوقهم.
كام أ َّن قبوله هذا ُّ
السفسطي املغالط ،خصوصاً أنَّه قد أثبت أطروحة
جهه
يدل عىل تو ُّ
ِّ
وحض شباب أثينا عىل تعلُّم
جهت إليه،
َّ
باطلة عند محاولته إثبات أنه بريء من التُّهم التي ُو ِّ
ربر موقفه معتربا ً إيَّاه طريقة سهلة وغي متعبة « :إ َّن
فن التهكُّم واإلزعاج .وهكذا نجده ي ِّ
رش فرسيع ،وقد لحق بكم برغم
املوت بطيء ،وقد لحق يب ،وأنا شيخ مس ٌّن بطيء ،أما ال ُّ
مهارتكم ،البد يل من أن أعاين حكمي ،ولكن البد لكم كذلك من أن تعانوا حكمكم»[[[.
[ -[1كوراميس ،سقراط :الرجل الذي جرؤ عىل السؤال ،ترجمة محمود محمود ،مؤسسة هنداوي يس أي يس ،2018 ،ص.111
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±
الوضعي ،ويف
الطبيعي أفضل من القانون
يخلص السفسطائيون إىل اإلقرار بأ َّن القانون
ِّ
َّ

االجتامعي الذي عاشوه آنذاك يف أثينا ،والذي
معربا ً عن الواقع
تقديرنا فإ َّن هذا اإلقرار كان ِّ
ِّ
تغلب عليه فكرة هيمنة صاحب القدرة األعظم عىل من هو دونه قدرة .فهذا اإلقرار قد يفيض
إىل نشأة فكرة عدم املساواة بني البرش خصوصاً حينام ترجح كفة الغلبة إىل القوى الذي

الطبيعي هذه املكانة التي دعمها السفسطائيون.
منحه القانون
ُّ

الجندي أمام القانون ،الس َّيام شعوره العميق بالواجب
تجىل لنا يف صورة
أما سقراط فقد َّ
ِّ
يبني لنا مدى احرتامه وطاعته للدولة والقانون رغم أنَّه قد أوغل يف
واالحرتام حياله ،وهو ما ِّ

يبني كيف
هذا االحرتام حينام قبل باإلعدام .فام نستخلصه من تص ُّوره للقانون هو أنَّه أراد أن ِّ

أ َّن القانون يجعل حياة الناس منظَّمة وآمنة لذلك يجب أن نطيعه وال نتع َّدى عليه حتى وإن
ظلمنا ،بل يجب تقديسه إن اقتىض األمر ،وهذا ما أثبته حينام قبل باإلعدام بدل الدفاع عن

نفسه أمامه لحظة املحاكمة رغم أنه يستطيع فعل ذلك.

كل من سقراط والسفسطائيني عىل تحرير فكر اليونانيني
باملحصلة ،لقد قامت أطروحة ٍّ

من أرس رضورات الطبيعة حينام اهت ُّموا بالبحث يف القوانني ،وذلك من أجل العمل عىل

تجاوز وضع التحكُّم الذي تصدره القوى الطبيعيَّة الغاشمة يف شأن البرش ليصبح اإلنسان

بالتايل س ِّيدا ً عىل الطبيعة عرب تحويلها لخدمته من خالل فهمه الج ِّيد للقوانني ،وهذا هو
كل من السفسطائيني وسقراط منذ غابر األزمان حينام أخذوا هذا اإلشكال
األمر الذي فطن له ُّ

عىل محمل ال ِ
ج ّْد.

يف الحقيقة ،رغم أ َّن املقاربات السقراط َّية والسسفطائ َّية للقانون مل تكن مصيبة ،من

وجهة نظرنا ،إالَّ أنَّها مثَّلت مساهمة يف تناول هذا املوضوع وفتح باب النقاش فيه عىل

مرصاعيه ،ويف رفع اللبس لدى الناس حول فهم معنى القوانني وأصلها ،وذلك من أجل
ّْ
والحق.
بأمس الحاجة إىل القانون باعتباره رمز العدل
تنظيم املجتمع الذي يبقى
ِّ
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كام أ َّن تناولهم إلشكال القانون كان محفوفاً بالعديد من النقائص خصوصاً يف ترجيحهم

الطبيعي وهم
لقانون عىل آخر ،كام هو الحال مع السفسطائيني الذين أق ُّروا بأهم َّية القانون
ِّ

يئ املتضا َّد ،أي القوي والضعيف
بذلك فتحوا املجال أمام العديد من الرشور التي تخلق الثنا َّ

وحب
تتجىل يف البرش قوامها الرنجس َّية
َّ
وما يتولد بينهام من رصاع ،باعتبار أ َّن الطبيعة كام
ُّ
الطبيعي محفِّزا ً لفكرة الظلم بني البرش .كام أ َّن التص ُّور
الذات ،ومن ذلك يكون القانون
ُّ

السقراطي للقانون وتقديسه له ،وما أفىض إليه من نتائج سلب َّية عىل الفرد أمام الدولة ،يبدو
ِّ

محفوفاً بالعديد من النقائص ،شأنه شأن العديد من الدعوات األخرى التي ت ُغلِّب وجود
الدولة عىل وجود اإلنسان.
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َّ
ُّ  À
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ّ
(قراءة نقدية)

ض
مرت�
محمد

(* )

ِّ

واألخالقي يف املدارس الفكريَّة
يل
يتأث َّر تشكُّل ال ُبعد
ِّ
النظري ،إضافة إىل ال ُبعد العم ِّ
ِّ
جهات املفكِّرين
والفلسفيَّة ،بطبيعة الحقب الزمانيَّة التي نَت وتط َّورت فيها ،كام تتأث َّر تو ُّ
الذين شكَّلوا هذه املدارس .وال تش ُّذ املدراس السقراطيَّة الصغرى عن غيها يف هذا األمر،
الهلنستي ،وهو العرص الذي يُطلق عىل القرون الثالثة التي أعقبت
فقد ُولدت يف فرتة العرص
ِّ

موت اإلسكندر األكرب ،بل متت ُّد يف الواقع إىل ما بعد امليالد بثالثة قرون؛ حيث سادت
وتسيَّدت العامل القديم إىل أن حلَّت محلَّها الفلسفة املسيحيَّة[.[1

ين وراءه امرباطوريَّة شاسعة األطراف ،متت ُّد ما بني
لقد خلَّف موت اإلسكندر املقدو ِّ
النيل والكنج ،وتتَّسع ألجناس برشيَّة مختلفة ،وللحضارات القدمية التي تفاعلت مع  -أو

فُرضت عليها -الثقافة اليونانيَّة التي حملها اإلسكندر معه يف غزواته الواسعة.

الهلنستي بانتفاء الحواجز السياس َّية التي كانت قامئة
مت َّيزت الحياة السياس َّية يف العرص
ِّ
بني سكَّان بالد اليونان وآسيا الصغرى وأهل الحضارات الرشقيَّة القدمية ،فانترشت العنارص
كل الجهات .ومن جهة أخرى ،زاد نشاط التجارة بني الدويالت فأ َّدى إىل
اليونان َّية يف ِّ
توسعت الحاجة
تحسني طرق املواصالت التي تربط بني العواصم النائية؛ ويف عرض ذلك َّ
(*) -الدكتور محمد مرتىض ،محارض يف تاريخ الفلسفة الغرب َّية يف جامعة املعارف (لبنان) ،وتاريخ األديان الرشق َّية القدمية يف
جامعة املصطفى العامليَّة (لبنان).
[ -[1راجع :مطر ،أمية حلمي :الفلسفة اليونانيَّة ،تاريخها ومشكالتها ،القاهرة ،دار قباء للطباعة والنرش والتوزيع ،1988 ،ص .344
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إىل تحسني فنون املالحة ،وتط ُّور بناء السفن لنقل الجنود والعتاد وتسهيل حركتهم بني
جعت
أرجاء البقاع املرتامية األطراف .وقد استتبع ذلك تط ُّور صناعة اآلالت القتال َّية التي ش َّ
الصناعي بشكل عا ٍّم يف أنحاء العامل
بدورها عىل تط ُّور املسار
الهلنستي[.[1
ّْ
ِّ

السيايس خصوصاً
غي أ َّن هذا التق ُّدم مل يُكتب له االستمرار طويالً ،نظرا ً لعدم االستقرار
ِّ
امليالدي ،وتح ُّولها
ينّ .فظهور روما عىل مرسح السياسة يف القرن األول
ِّ
يف العرص الروما ْ
إىل امرباطوريَّة ُمستع ِمرة لبالد اليونان ،وآسيا ،والرشق األوسط ،وشامل أفريقيا ،وطغيان
العلمي
قيارصتها ،أث َّر عىل الحركة الفكريَّة بالعزلة واالنكامش ،فانخفض مستوى التفكي
ِّ
امليالديْ.
والفلسفي بعد القرن األ َّول
ّ
ِّ

التدريجي ألوضاع الناس ،وارتفاع حجم التفاوت بني الطبقات ،ال
ظل هذا الرت ِّدي
يف ِّ
ِّ
عجب يف انهيار القيم اإليجابيَّة ،وسيطرة السلبيَّة والالَّمباالة عىل روح العرص ،تحت حكم
أمرباطور مثل كاليغوال أو نيون[.[2

الفلسفي بأديان الرشق ومعتقداته ،ومن ث َّم اشتداد
وإذا أضفنا إىل ما سبق تأث ُّر املناخ
ِّ
واملسيحي،
اليهودي
الرصاع بني الثقافة اليونان َّية يف بلدان الرشق األوسط وبني الرتاث
ِّ
ِّ
األخالقي يف تلك الحقبة ،ذاك
ت مشكالت الفلسفة واملسار
ح ْ
ميكن أن ندرك ملاذا نَ َ
ُّ
الخاص ،فانحرصت مشكالت الفلسفة يف البحث عن سعادة الفرد ،ومل ي ُعد يؤخَذ
النح َو
َّ
الجمعي ،عىل النحو التي ظهرت فيها عند فالسفة عرص أفالطون وأرسطو؛
باألخالق ب ُبعدها
ِّ
إذ تخفَّفت من الجوانب السياس َّية واالجتامع َّية ،وما عادت ترتبط بانهامم الفرد بأداء واجباته
نحو املدينة أو الوطن؛ «فتح َّرر» الفرد من هذه القيود ،بعدما ضاعت الروابط التي تربطه بوطن
معني ،بسبب تركيزه عىل السعي وراء كسب العيش يف أنحاء امرباطوريَّة
أو مدينة أو دين َّ
واسعة األطراف ،ما دفع بالفرد إىل ال ُّزهد يف الحياة العا َّمة ،وإىل السلب َّية املطلَقة ،والفرار
إىل أغوار نفسه باحثاً عن َمواطن الهدوء واالستقرار ،فكانت املدارس األخالق َّية التي نشأت
أي
حينذاك تعكس هذا الطابع املح َّمل بانطوائه عىل ذاته ،وشكِّه يف السعادة ،وتوقُّفه عن ِّ
جه نحو ال ُّزهد وعدم االكرتاث بيشء[.[3
حكم ،وصوالً إىل التو ُّ
[ -[1راجع :مطر ،الفلسفة اليونانية ،تاريخها ومشكالتها ،ص .345- 344
[ -[2م.ن ،ص .346

[ -[3راجع :مطر ،الفلسفة اليونانية ،تاريخها ومشكالتها ،ص .348 – 347
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َّø  Ì ó :

يؤسس ،ما اصطُلح عليه اسم،
رغم انتسابهم إليه يف التاريخ
الفلسفي ،إالَّ أ َّن سقراط مل ِّ
ِّ
املدارس السقراطيَّة الصغرى .فهو مل يرتك وراءه إرثاً نظريَّاً مح َّددا ً ومكتوباً ،غي أ َّن تالميذه
الذين استفادوا من فكره ،حني ض ُّموا عنارص إضاف َّية إىل أفكاره ،وأعادوا إنتاجها بأشكال
ّْ
خاص .وميكن اعتبار
كل واحد منهم استمرارا ً لهذا الفكر ،ولكن عىل نح ٍو
مختلفة ،اعتُرب ُّ

هذه املدارس مدارس سقراط َّية صغرى من منطلق أ َّن االرتباط بني فكر بعض هؤالء الفالسفة
السقراطي مل يكن ارتباطاً كبيا ً وشامالً[.[1
وبني الفكر
ِّ

ين ،فباإلضافة إىل عرص التأسيس
امتدت هذه املدارس فرتة طويلة يف حياة الفكر اليونا ِّ
الهلنستي ،وهو العرص الذي زادت فيه أهميَّتها كونها
زمن سقراط ،استطالت طوال العرص
ِّ
والفكري
السيايس
عكست الوضع
واالجتامعي الذي ساد آنذاك[ .[2وأه ُّم هذه املدارس:
َّ
َّ
َّ
املدرسة امليغاريَّة ،واملدرسة القورينائ َّية ،واملدرسة الكلب َّية .وقد أطلق عليها اسم املدارس
مؤسسيها وصف أنصاف السقراطيني .وتُعزى هذه
السقراط َّية الصغرى؛ وهناك من أطلق عىل ِّ
بكل جوانب شخصيَّته الفلسفيَّة،
التسميات إىل كون سقراط ،الذي قيل إنَّه ال ميكن اإلحاطة ِّ

يتمسك بجانب من جوانب تعاليمه،
واستيعاب كامل فكره؛ ولهذا كان ُّ
كل تلميذ من تالميذه َّ
خاصة به .عىل أننا نرى ،من دون اإلنقاص من قدر سقراط ،أ َّن
ثم يرشع بتحويله إىل فلسفة
َّ
يف هذا التوصيف نوعاً من املبالغة ،فهو مل يرتك لنا أثرا ً واحدا ً ،وما ميكن اعتباره من آرائه،
مام وصل إلينا من أفالطون ،غي مأمون بالكلِّيَّة من أن يكون قد دخل عليه من آراء أفالطون
نفسه ،مهام قال مؤ ِّرخو الفلسفة يف تقسيم مؤلِّفات األخي ،وسعيهم وراء محاولة تحديد ما

ميكن أن ميثّل آرا ًء سقراط َّية.

من جهة أخرى ،ليس واضحاً سبب توصيف هذه املدارس بالصغرى؛ فإن كان السبب
يعود إىل محدوديَّة انتشارها ،فهذا ينطبق إىل ح ٍّد كبي عىل امليغاريَّة والقورنائ َّية؛ لكنه ال
ينطبق عىل املدرسة الكلب َّية التي انترشت بشكل واسع ،وتركت أثرها عىل الحياة الثقاف َّية
[ -[1راجع :كوبلستون ،فردريك :تاريخ الفلسفة ،ترجمة إمام عبد الفتاح إمام ،القاهرة ،املجلس األعىل للثقافة ،ط ،2002 ،1
ج ،1ص .177
[ -[2راجع :مطر ،أمية حلمي :الفلسفة اليونانيَّة ،تاريخها ومشكالتها ،مرجع سابق :ص .349
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واألخالقيَّة ،مع اإلشارة إىل أ َّن الرواقيَّة ليست سوى من تأثيات هذه املدرسة.

كل مدرسة لجزء من شخص َّية سقراط ،إن كان ميكن
أي حال ،فإن مسار متثيل ِّ
عىل ِّ

كل تالميذه ،فإنَّه ال يشمل أفالطون الذي استطاع أن يلتقط تعاليم أستاذه كلَّها،
تطبيقه عىل ِّ
وأن يستوعبها بشكل ٍ
واف[.[1
ولقد قامت فلسفة سقراط عىل دعامتني أساس َّيتني:

األوىل ،نظريَّة املعرفة التي أنكرت أن تكون اإلدراكات الحس َّية أساساً للعلم ،وذهبت
إىل أن اإلدراكات العقل َّية – أي األحكام الكلِّ َّية – هي وحدها املعرفة ،وهي ليست من عمل
الحواس ،بل من صنع العقل .وهذا يعني أ َّن الحقائق يف العامل الخارجي ثابتة ،وبإمكان
ِّ
العقل أن يدركها عىل صورة واحدة ،عىل اعتبار أن العقل هو العنرص املشرتك عند جميع
الناس ،ومقاييسه ال تختلف باختالف الظروف.

حد بني العلم والفضيلة.
والثانية :هي النظريَّة األخالقيَّة التي تو ِّ

لقد كانت نظريَّة سقراط يف الفضيلة هي املؤث ِّر األكرب يف فكر أتباعه من أصحاب
املدارس السقراطيَّة الصغرى ،وهي قد استحوذت عىل إعجابهم حتى أنستهم جوانب
فلسفته األخرى؛ فكان شعارهم بعد موته أ َّن الفضيلة هي غاية الحياة[ .[2ولكن أتباع سقراط
اختلفوا حول معنى الفضيلة إىل مذاهب شتَّى ،خصوصاً أنَّه مل يرتك حولها تعريفاً واضحاً
ال خالف عليه.


è ¡¢ ó :

ذهب سقراط إىل أ َّن الفضيلة هي املعرفة .وقد وقع الخالف حول ما يعنيه من هذا
الكالم؛ أل َّن تعريف الفضيلة باملعرفة يوقعنا يف حلقة مفرغة ،وال يجعلنا نتق َّدم يف معرفة
بأي يشء؟ وهل هي املعرفة الخُلق َّية؟ فبحسب هذا التوجيه ستعني
حقيقتها؛ فهي معرفة ِّ
أي مكان .من هنا ،ذهب البعض إىل القول أ َّن
معرفة الفضيلة ،وهذا طريق ال يوصل إىل ِّ
[ -[1راجع :ستيس ،وولرت :تاريخ الفلسفة اليونانيَّة ،ترجمة مجاهد عبد املنعم مجاهد ،القاهرة ،دار الثقافة للنرش والتوزيع،
 ،1984ص .135 – 136
مؤسسة هنداوي يس أي يس ،2017 ،ص .89-88
[ -[2محمود ،زيك نجيب ،وأمني ،أحمدَّ :
قصة الفلسفة اليونانيَّة ،القاهرةَّ ،
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سقراط يقصد من عبارته هذه أ َّن الفضيلة تعتمد عىل املعرفة ،فتكون املعرفة هي رشط
الفضيلة .وبعبارة أخرى ،ال ميكن لإلنسان تحقيق الفضيلة ما مل يتع َّرف عليها .ولكن يبقى
يبني لنا رشط تحقُّقها ال أكرث.
يبني لنا ما هي الفضيلة ،بل هو ِّ
أ َّن هذا التوجيه ال ِّ

إ ّن عدم وضوح مفهوم الفضيلة يف طرح سقراط دفع بأتباعه إىل االختالف حولها،
وجعلهم ينحون فيها مذاهب شتَّى ،مع اتِّفاقهم عىل أنَّها الغاية الوحيدة للحياة .أما كيف
هي الحياة الفاضلة؟ فهذا ما سيتش َّعبون فيه إىل ثالث مدارس مختلفة[ ،[1سنتح َّدث عنها
يف ما يأيت.


َّ
(The Megarian School) Ä
 :

مؤسساً لهذه املدرسة ،هو أكرب
يُق َّدم إقليدس
ُّ
امليغاري ( 365 – 435ق.م) بصفته ِّ
تالمذة سقراط (وهو غي إقليدس عامل الرياض َّيات املشهور) .وبحسب إحدى الروايات،
فقد كان يلتقي بسقراط رغم منع امليغاريني له من دخول أثينا؛ إذ كان يدخل متنكِّرا ً يف ثياب
النساء ،وهو من الذين كانوا حارضين عند موته[.[2
كان إقليدس مغرماً بالتالعب باألفكار املنطق َّية ،ومتأث ِّرا ً بجدل املدرسة اإليل َّية ،وخصوصاً

زينون اإلييل[ ،[3وقام بإجراء تعديل عىل مذهب اإليليني بتأثي األخالق السقراطيَّة؛ إذ يتص َّور
الواحد عىل أنه الخي ،وهذا ما جعل املدرسة امليغاريَّة تنظر إىل الفضيلة عىل أنَّها وحدة،

حد الواحد مع الله ومع العقل،
فهي ترى أ َّن الواحد يُعرف بأسامء كثية؛ ولذلك ،فقد و َّ
طبيعي وجود مبدأ مضا ٍّد للخي[ .[4بعبارة أخرى ،لقد آمنت هذه
وهذا ما يجعلها تُنكر بشكل
ٍّ
املدرسة بالوجود املطلق الواحد ،وكانت تعترب أ َّن الكرثة كلَّها والحركة[ [5أيضاً وهميَّة ،وأ َّن
الحواس ليس فيه حقيق ٌة ح َّقاً ،وأ َّن الذي له حقيقة هو الوجود وحده[.[6
عامل
ِّ
[ -[1راجع :ستيس ،وولرت ،تاريخ الفلسفة اليونانيَّة ،مرجع سابق ،ص 136 - 137
[ -[2راجع :كوبلستون ،فردريك :تاريخ الفلسفة ،مرجع سابق ،ص .177

[ -[3راجع :مطر ،أمية حلمي :الفلسفة اليونانيَّة ،تاريخها ومشكالتها ،مرجع سابق ،ص .350

[ -[4راجع :كوبلستون ،فردريك :تاريخ الفلسفة ،مرجع سابق ،ص .178

[ -[5من الواضح تأث ُّر امليغاريَّة بزينون اإلييل ،وخصوصاً أدلَّته الشهية يف نفي الحركة.

[ -[6وولرت ستيس ،تاريخ الفلسفة اليونانيَّة ،مرجع سابق ،ص .141
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َّ
Ä
  è -

املدرسة امليغاريَّة ،كام غيها من املدارس السقراط َّية الصغرى ،أخذت شيئاً من مذهب
الفكري ومل تأخذه كلَّه ،ومع االلتفات إىل أ َّن مذهبه يف الفضيلة مل يكن كامل
سقراط
ِّ

الوضوح ،وكان يحتاج إىل التفسي؛ لذا فقد ذهبت ،بتأث ُّر من مدارس فلسف َّية أخرى ،يف

خاص يف توجيه الفضيلة؛ إذ اعتمد طرحهم لها عىل معتقدهم يف الوجود اآلنف
منحى
ٍّ
الذكر .فالفضيلة عندهم هي املعرفة؛ وأل َّن املعرفة الحقَّة ال ميكن أن تكون سوى املعرفة

بالوجود ،فإن الفضيلة هي املعرفة بهذا الوجود .وعليه ،فإ َّن الخي هو الوجود نفسه .إ َّن
الوجود والواحد والله والخي واأللوه َّية هي مج َّرد أسامء مختلفة ليشء واحد .أ َّما الصيورة
رش،
رش فهي أسامء عكس الوجود ،وتشي إىل الالَّوجود ،وكلُها أمور وهم َّية .فال ُّ
والكرثة وال ُّ
ّْ
الحق.
حقيقي ،والخي هو وحده
من وجهة نظرهم ،ليس له وجود
ٌّ

بحسب املدرسة امليغاريَّة ،فإ َّن الفضائل ،كالتسامح وضبط النفس واملرونة ،هي مج َّرد
أسامء مختلفة لفضيلة واحدة هي معرفة الوجود[ .[1ويف الخالصة ،لقد وجد امليغاريُّون
الفلسفي ،أي يف معرفة الوجود .بيد أ َّن مذهبهم يخالف السياق
الفضيلة يف حياة التأ ُّمل
ِّ
الواقعي لألمور ،يف أ َّن الفضيلة وتحقيق الخي واستجالبه ال تكفي فيه املعرفة التأ ُّمليَّة ،بل
َّ
«التحيل» بذلك؛
ِّ
يحتاج إىل سعي وجهاد مع الذات ،وصقل للنفس «امل ُامرِسة» يف سبيل
يف ال يحقِّق الصفات األخالق َّية التي ال ميكن لها أن تتحقَّق إالَّ
ولهذا ،فإ َّن التأ ُّمل املعر َّ
بإمتام املعرفة عرب العمل وامل ُام َرسة.

َّ
 َّ ¡ºÀ  ¢ Ä؟
¾ µ

خاصة ،إىل فلسفة مراء ومجا َدلة،
تح َّولت الفلسفة امليغاريَّة تحت تأثي «يوبليدز» بصفة
َّ
مزجت بني حجج مختلفة تستهدف دحض مواقف مع َّينة عن طريق برهان الخلف .أما
يل وحده هو
الفيلسوف «ديودور الكروين» فقد و َّ
يل وما هو ممكن؛ فالفع ُّ
حد بني ما هو فع ٌّ
جته عىل النحو اآليت :إ َّن املمكن ال ميكن أن يصبح مستحيالً ،ولو أ َّن
املمكن ،وتسي ح َّ
واحدا ً من النقيضني أجزناه فعالً ألصبح اآلخر مستحيالً .ومن ثم فلو كان ممكناً من قبل،
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لكان معنى ذلك أ َّن املستحيل يخرج من املمكن ،ومعنى ذلك أنَّه مل يكن ممكناً من قبل،
يل هو وحده املمكن.
وأ َّن الفع َّ

امليغاري ليك ِّرس جهده لألخالق ،وقد قام بتطوير مسألة الكفاية
جاء بعد ذلك ستلبو
ُّ
عام فقده يف عمليَّة
الذاتيَّة يف نظريَّة عن األباثيا (تبلُّد الشعور أو الالَّمباالة) ،وعندما ُسئل َّ
ال َّنهب التي حدثت يف ميغارا ،أجاب بأنَّه مل ي َر أحدا ً يحمل حكمة أو معرفة .هذا وقد كان
زينون
الرواقي أحد تالميذ ستلبو امليغاري[.[1
ُّ


َّ   :¢
(The Cyrenaic School) í

نظرة عامة

األقل من الناحية
ِّ
ت ُعترب الفضيلة بالنسبة إىل القورينائيني الهدف الوحيد للحياة ،عىل
كل معنى .فام هو معنى الفضيلة يف هذه
ستل منها َّ
الص َوريَّة؛ ألنَّهم يعطون للفضيلة تعريفاً يَ ُّ
املدرسة؟

كان القورينائ ُّيون يدعون إىل السعي للَّذَّة ،وتفادي الصعاب فحسب؛ فاللَّذَّة هي الخي

حقيقي
يئ أكرب ممثِّل
الوحيد ،وهي اليشء املم َّيز لفلسفتهم .وقد كان أريستبوس القورينا ُّ
ٍّ
لهذه الفلسفة يف تاريخ علم األخالق كلِّه.
يف هذا السياق ،ميكن طرح خمس مقوالت أساس َّية حول فلسفة اللَّذَّة املتط ِّرفة يف
املدرسة القورينائيَّة ،هي:
 -1املتعة هي الخي الوحيد ،وهذه هي مقولتهم الرئيس َّية.

 -2املتعة باعتبارها الخي الوحيد هي حالة خاطفة ولحظ َّية ،تعمل عندما يعمل الحافز فحسب.

 -3املتعة هي هدف الحياة ،والسعادة عبارة عن مجموعة متع جزئيَّة ،ويجب أن نطلبها
لنفسها ،أ َّما السعادة فال ت ُطلب لنفسها وإنَّ ا للمتعة الجزئيَّة التي تحتويها ،ومن الخطأ رفض
املتعة اللحظ َّية يف سبيل متعة املستقبل ،فيجب أخذ املتعة حيثام تأيت.
[ -[1راجع :كوبلستون ،فردريك :تاريخ الفلسفة ،مرجع سابق ،ص .179 – 178
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 -4للمتعة طبيعة جسديَّة ،واملتعة الجسديَّة هي الهدف الوحيد للحياة.

 -5املتعة حالة إيجاب َّية ،ويف هذه املقولة اختلفوا عن فالسفة اللَّذَّة املتأخِّرين  -مثل

أبيقور – والذين كانوا يعتربونها حالة سلبيَّة مبعنى أنَّها عدم وجود املعاناة .فالقورينائيون

اعتربوا أ َّن عدم املعاناة هو يف ح ِّد ذاته سعادة؛ أل َّن املتعة واملعاناة هي أنواع للحركة تحوم
حولنا ،وأ َّن املتعة وانعدام املعاناة يعنيان انعدام هذه الحركة.

 -6تختلف املتع من ناحية كثافتها؛ ولك َّنها ال تختلف نوعيَّاً ،أي ال توجد متعة أعىل
فكل املتع هي خي ،وحتى الفضيلة لها قيمة إذا أعطتنا متعة .نعم
أقل من األخرياتُّ .
أو ُّ
تختلف ُّ
كل متعة عن األخرى يف أ َّن واحدة أكرث ات ِّساعاً من األخرى[.[1
املؤسس لهذه املقوالت هو أريستبوس الذي كان تلميذا ً لسقراط.
وميكن اعتبار أن
ِّ

 ö À

مؤسس املدرسة القورينائ َّية ( 355 - 435ق.م) ،تع َّرف عىل تعاليم بروتاجوراس
هو ِّ
يف قورينا (وهي بلدة يف إقليم برقة بليبيا تعرف اآلن باسم مدينة شحات) ،ثم ارتبط بسقراط

يئ بروتاجوراس هو املسؤول إىل ح ٍّد
بعد ذلك يف أثينا .ويظهر أ َّن الفيلسوف السفسطا َّ
حواسنا هي وحدها التي تز ِّودنا باملعرفة اليقين َّية،
كبي عن مذهب أريستبوس القائل بأ َّن
َّ
أ َّما عن األشياء يف ذاتها فهي ال تستطيع أن تز ِّودنا بأيَّة معرفة يقين َّية ،وال عن أحاسيس
فكل
يلُّ .
اآلخرين .وبالتايل ،الب َّد من أن تكون األحاسيس الذات َّية هي أساس السلوك العم ِّ
ُلقي يقيِّد الفرد ض َّد رغباته[ .[2وهذا ما جعل
إنسان هو قانون نفسه ،وليس هناك قانو ٌن خ ٌّ

أريستبوس يربط النظريَّة السابقة مبذهبه يف اللَّذة ،ويستنتج أ َّن غاية السلوك هي الحصول
عىل أحاسيس ممتعة .فبام أ َّن اللَّذَّة كانت هي الغاية الوحيدة يف حياة اإلنسان ،لذا ،ال
ألي قانون خلقي ميكن أن ينتهك مطالب اللَّذة املطلقة من الخارج.
وجود ِّ
حينام نرجع إىل سقراط سنجد أ َّن الفضيلة عنده هي إحدى الطرق املؤ ِّدية إىل السعادة،

[ -[1راجع :تاتاركيفتش ،فوادسواف :الفلسفة اليونانيَّة ،ترجمة محمد عثامن ميك العجيل ،القاهرة ،كنوز للنرش والتوزيع ،ص
.150 – 151
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مع كون السعادة هي الباعث عىل مامرسة الفضيلة .وعليه ،فإ َّن اللَّذَّة بالنسبة إىل سقراط،
ليست هي غاية الحياة .لقد أمسك أريستبوس بجانب من تعاليم سقراط ،لكنه غض النظر

عن بق َّية التعاليم ،وهذا ما يجعل املدرسة القورينائ َّية تقع يف األمر ذاته الذي وقعت فيه
املدرسة امليغاريَّة؛ إذ إنَّها أخذت بعضاً من تعاليم سقراط ،مع توجيهها مبا يتناسب والبنية
الفكريَّة املوجودة عند مفكِّريها .فمن املعلوم أ َّن اللَّذَّة ليست هي الغاية عند سقراط ،بل
السعادة ،والسعادة هي الباعثة عىل مامرسة الفضيلة .لكن القورينائيني وجهوا الفضيلة
وفرسوها بحسب ركائزهم الخاصة املتأثرة باالتجاهات السفسطائية.
بناء عىل ما تق َّدم ،ذهب أريستبوس إىل أنَّه ال ميكن االعتامد عىل الغياب املحض

للَّذَّة واألمل ،وال ميكن أن تكون الغاية األخالق َّية غاية سلب َّية خالصة ،ومن ثم فال ب َّد من
أن تكون الغاية هي اللَّذَّة ،أي غاية إيجاب َّية .فاللَّذَّة عنده هي غاية الحياة .وهو يقصد اللَّذَّة
اإليجابيَّة الحارضة ،وليس تلك السلبيَّة التي تعني انعدام األمل كام عند أبيقور .انطالقاً من
هذا املبنى ،أضفت املدرسة القورينائيَّة قيمة عىل اللَّذَّة البدنيَّة ،واعتربت أنَّها تعلو عىل

اللَّذة العقل َّية مبا أنَّها أكرث ش َّدة وق َّوة.

محل نقاش كبي؛ فإذا أخذنا ببعض الفلسفات التي تعترب أ َّن ما هو غي
إ َّن هذا التفاضل ُّ
حيس ،فستصبح اللَّذائذ العقل َّية ،ومختلف
حيس متحقِّق وهو أرقى وجودا ً وأثرا ً مام هو ِّ ٌّ
ِّ ٍّ
الحس َّية.
الحس َّية ،غاية أعىل وأرشف من اللَّذائذ واملتع
املتع غي
ِّ
ِّ

الحس َّية قد ترتت َّب عليها آثا ٌر سلب َّية ،إذا ما خلت من بعض
إ َّن األخذ بغائ َّية املتع
ِّ
الضوابط؛ ولهذا ،مبا أ َّن لسقراط تأثيا ً عىل مدرستهم ،فقد أخذوا منه مبدأ الحكمة يف
يصح ،والحال هذه ،ات ِّخاذ مسلك اللَّذَّة؛ بحيث يؤ ِّدي ذلك إىل
التعامل مع اللَّذائذ ،فال
ُّ

األمل بعد ذلك .ولهذا ،فإ َّن الرجل الحكيم يحتاج إىل حصافة متُ كِّنه من تقييم لذَّات
معني ،يك ال تنقلب األمور عليه[.[1
الحياة املختلفة ،واالستمتاع بقدر َّ

بنا ًء عىل هذا املذهب يف الفضيلة ،سنجد أ َّن أريستبوس عاش حياة البالط واملشاهي،
يل .وكانوا يعقدون املقارنات بني
وكانت الحكايات عنه تظهره مبظهر
ِّ
االنتهازي والوصو ْ
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حياته وحياة أفالطون املليئة بالفخامة .ويقال إنَّه وضع نظريَّاته ومقوالته حول اللَّذَّة والسعادة
والفضيلة يف حياة سقراط ،وعاش مامرساً لها إذ كان دائم البحث عن اللَّذَّة[ .[1ولكنه كان
مام هو متاح وماثل للعيان ،ومل يكن يرهق نفسه أو يطمح للحصول عليها
يستم ُّد املتعة َّ

من األمور غي املتاحة .من هنا ،فقد أطلق الفيلسوف الكلبي ديوجينيس عليه لقب «الكلب
املليك» .ولهذا السبب همزه الكاتب الساخر «تيمون» وع َّرض به النغامسه يف حياة الرتف،

فقال عنه« :عىل مثل هذا النحو كانت طبيعة أرستيبوس املرتَفة ،حيث إنَّه كان يتع َّرف عىل
األخطاء عن طريق اللَّمس»[.[2
وال َّ
شك يف أ َّن أحد أبرز االنتقادات التي ميكن توجيهها إىل أريستبوس وفلسفته يف
الحس َّية هي الغاية األساس َّية لإلنسان فيه نوع من االنحطاط
اللَّذَّة واملتعة ،هو أنَّه جعل اللَّذَّة
ِّ
باإلنسان إىل مراتب هي دون ما يليق به كغاية نهائ َّية له .فاإلنسان يشعر باللَّذَّة أيضاً حني
الحسيَّة هي غاية أعىل
يتلقَّى املعرفة والعلم ،وحني يقدم عىل أفعال األخالق ،فهل اللَّذَّات
ِّ

الحسيَّة،
حتى تجعل غاية نهائيَّة لإلنسان دون غاية املعرفة ولذَّتها مثالً؟ وهل أفعال اللَّذَّات
ِّ
من االنغامس يف الشهوات وحياة الرتف أعظم من مامرسة األخالق؟

أي حال ،يقال إ َّن ابنة أريستبوس قد ترأَّست املدرسة القورينائيَّة من بعده ،ومن
وعىل ِّ
تبق عىل
بعدها ترأَّسها حفيده أريستبوس .وآخر من ترأَّسها كان هيجسياس[ .[3بيد أنَّها مل َ
نهج أريستبوس الذي كان يُعترب متط ِّرفاً يف دعوته إىل اللَّذَّة ،حيث أدخل عليها بعض أنصاره
كل املقوالت التي قال بها.
تحسينات وحلوالً أخرى أ َّدت يف النهاية إىل لفظ ِّ
فمن ضمن التعديالت التي أدخلت عىل نهج هذه املدرسة اعرتاف ثيودور بأ َّن الخي
الحقيقي وهدف الحياة ليسا حالة املتعة الخاطفة ،وإنَّ ا حالة دامئة من السعادة ،وأ َّن الرش
َّ
ليس هو املعاناة اللحظيَّة وإنَّ ا هو الحزن.

ومن التعديالت التي أدخلت أيضاً اعتبار املتعة الروح َّية نوعاً
خاصاً من املتعة ،بجانب
َّ
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كل أنواع املتع الروحيَّة ال ترتبط بتلك الجسديَّة.
املتع الجسديَّة ،ذلك أل َّن َّ

يب للمتعة ،وكان متشامئاً إذ قال بأنَّه ال ميكن
أما هيجسياس فقد َّ
تخىل عن الطابع اإليجا ِّ

الحصول عليها يف الحياة .وعليه ،يجب أن يكون هدفنا هو تج ُّنب الهموم واألحزان ،أي

أصبح الهدف سلبيَّاً .وللحصول عىل هذا الهدف يجب أن نتج َّنب السعي وراء الرثوات،
تغيت أيديولوج َّية اللَّذَّة ،وأصبحت قريبة من
والتطلُّعات واالهتامم باملا ِّديَّات .وبهذا َّ

أيديولوجيا الكلبيني ،وأصبحت نظريَّة متشامئة تدعو إىل املوت الذي يح ِّررنا من املعاناة.

هذا ،وقد أدخل أنيكيس اختالفات كيف َّية يف أشكال املتعة ،كان يدعو أنصاره إىل خدمة
األصدقاء والوطن والخي مام يعطي متعاً عليا[.[1

كل هذه التعديالت ،وبالذات تلك األخية ،تغييا ً جذريَّاً عىل القورينائ َّية،
لقد أدخلت ُّ
أسايس يف فلسفة اللَّذَّة ،ومل تعد املتعة هي الخي الوحيد .وهذا
ما أ َّدى إىل إحداث تغيي
ٍّ

جهها نحو مبدأ
يؤكِّد أ َّن األسس التي وضعها
ِّ
املؤسس األ َّول للمدرسة كانت متط ِّرفة يف تو ُّ
اللَّذَّة يف فلسفة الفضيلة ،ما جعل األجيال التي تعاقبت عىل مدرسته ت ُدخل عليها العديد من
تدريجي وعرب حقب زمن َّية متعاقبة.
التعديالت بشكل
ٍّ

لقد خلَّفت هذه التط ُّورات يف املدرسة القورينائيَّة أساساً جديدا ً ملفهوم اللَّذَّة ،وهذا ما
األخالقي بعد مائة عام من ظهور القورينائيَّة؛ بحيث
رفد تأسيس مدرسة أبيقور ومفهومها
ِّ
أصبحت األبيقوريَّة امتدادا ً للقورينائ َّية ،متاماً كام أصبحت الرواق َّية امتدادا ً للكلب َّية[.[2


 (The Cynic School) َّ Ö  :

ت ُعتَرب الكلب َّية واحدة من أه ِّم الفلسفات الهلنست َّية عىل اإلطالق ،ملا ق َّدمته من صو ٍر عن
السعادة املمكنة والخالص من املعاناة يف مرحلة زمنيَّة غاب فيها اليقني .ويكمن السبب
الثاين يف أهم َّيتها أنَّها كانت األساس الذي اعتمدت عليه الرواق َّية الحقاً ،مبا لها من تأثي
األخالقي ،والذي برز وانترش انتشارا ً واسعاً ،وامت َّد تأثيه عىل أساطني الفلسفة
بفعل مذهبها
ِّ
الغرب َّية ،الذين بدورهم ،لعبوا دورا ً مركزيَّاً يف تبل ُور فلسفة أخالق مسيح َّية.
[ -[1راجع :تاتاركيفتش ،فوادسواف :الفلسفة اليونانيَّة ،مرجع سابق ،ص .152

[ -[2راجع :املرجع نفسه ،ص .152
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  î

هل الكلب َّية فلسفة يف واقع األمر؟ مث َّة من ال يعتربها كذلك ،بل طريقة يف الحياة ،وهي
بوصفها طريقة يف الحياة فقد استم َّرت يف الوجود حتى الحقبة املسيحيَّة[ .[1أ َّما سبب

مؤسسها «أنتستينس» كان يتَّخذ من ملعب الكلب مكاناً
تسميتها بالكلب َّية فقد قيل ألن ِّ
للتعليم ،فكان يتحاور مع تالميذه يف ساحة الجمناسيون (معهد الرتبية الرياض َّية) الكائن
يف ضاحية «كينوسارجيس» التي تعني الكلب األبيض[ .[2وبحسب رواية أخرى ،فإ َّن سبب

التسمية يعود إىل أ َّن «انتستينس» كان يلقِّب نفسه بـ»الكلب» ،ألنَّه كان يع ِّنف تالميذه أو
يخيفهم؛ وكان يس َّمى أيضاً بـ»الكلب البسيط» ألنه كان يعيش حياة بسيطة بعيدا ً عن الرتف
والرفاهية؛ وقد تكون هذه التسمية من خصومه بسبب ابتعاده عن الحياة املدن َّية ،وح ِّبه للحياة
ربيَّة وكرهه للتن ُّعم[.[3
ال ِّ

مام تق َّدم ،صار يُطلق عىل أتباع هذه املدرسة لقب «الكلبيني» ،أي أشباه الكالب.
انطالقاً َّ
مع اإلشارة إىل أ َّن الكلب عند اليونانيني يرمز إىل الوقاحة ،وعدم الشعور بالعار؛ ومن ثم فإ َّن
يبني االت ِّجاه الذي سلكه استهزاء
أدىن تأ ُّمل يف األشياء التي تقوم بها الكالب أمام املألِّ ،
الكلبيني باألعراف [.[4

¿ُّ È
ُّ
Ø Ö Ë î µ²

لقد كان أنتستينس ( 336 - 440م ق) من أشهر تالمذة سقراط ،وتتل َمذ أيضاً عىل
«جورجياس» أشهر سفسطائ ِّيي عرصه [ .[5وقد اعترب مامرسة الفضيلة نقطة البداية يف فلسفته.
فالفضيلة عنده يف األعامل والسلوك ،وليست يف النظر ،وهي ال تحتاج إىل علم وال إىل
هبة إله َّية؛ ألنَّها مثرة التع ُّود واملامرسة .وشاع عنه قوله إ َّن الفضيلة هي الطريق الوحيد إىل

[ -[1راجع :آرمسرتونغ ،أ.هـ :مدخل إىل الفلسفة القدمية ،ترجمة سعيد الغاني ،أبو ظبي ،دار كلمة ،وبيوت ،املركز الثقايف
العريب ،ط  ،2009 ،1ص .159
[ -[2راجع :الالئريت ،ديوجينيس ،حياة مشاهي الفالسفة ،مرجع سابق ،ج  ،2ص .18

[ -[3راجع :املرجع نفسه ،ج  ،2ص  .10الهامش.

[ -[4راجع :آرمسرتونغ ،أ.هـ :مدخل إىل الفلسفة القدمية ،مرجع سابق ،ص .160

[ -[5راجع :مطر ،أمية حلمي :الفلسفة اليونانيَّة ،تاريخها ومشكالتها ،مرجع سابق ،ص .351

الصغرى
الس
المدارس ُّ
قراطية ُّ
َّ

429

السعادة ،وأنَّها السالح الذي ال يجب أن نلقي به مهام كانت األحوال[.[1
تعلّم أنتستينس من سقراط ق َّوة االحتامل ،وصار صنوا ً له يف عدم إطالق العنان ملشاعره،
وإبطال أثرها يف نفسه ،وقد أوىص يف تعاليمه بأ َّن األمل ينطوي عىل الخي ،مستشهدا ً يف
هذا املقام بأمثلة من حياة هياكليس العظيم ،وحياة قورش[.[2

كل متع الدنيا وثرواتها ،وهي غياب
الفضيلة يف نظر أنتستينس أيضاً هي االستقالل عن ِّ

الرغبة ،والتح ُّرر من الحاجات ،واالستقالل التا ُّم ،وهي كافية وحدها لتحصيل السعادة،
خاص لسقراط
وال يطلب يشء آخر غيها .يتب َّدى هذا التفسي للفضيلة عىل صورة فهم
ٍّ

جه الذي كان عليه،
وللفكر
السقراطي ،وهو فهم يجايف ما سعى سقراط إليه ،مع تحوير للتو ُّ
ِّ
ما يعني وقوع الكلبيني يف انحراف تفسي تعاليمه مبا ينسجم مع صبغتهم الفكريَّة ،واألمور
التي كانوا مييلون إليها .فسقراط كان رجل فكر ،وكان ه ُّمه األساس املعرفة ،وهذا ما جعله

مستقالً عن الخيات واملمتلكات األرض َّية ،فلم يعبأ بالرثوات ،ومل يستحسنها قلبه؛ ألنَّه
َّ
كان يعترب نفسه قامئاً عىل كنز أكرب وأعظم أال وهو املعرفة وتحصيلها.
جه إليه ،وإنا كان مج َّرد
فسقراط مل يجعل هذا االستقالل عقيدة أو غاية ،أو صنامً يتو َّ
فرس تعاليمه بأ َّن املقصود منها
وصلة إىل غايته األساس َّية التي هي املعرفة .ولكن أنتستينس َّ
االستقالل عن اللَّذَّات األرض َّية؛ بحيث يصبح ذلك هدفاً بح ِّد ذاته ،بل هدف الحياة كلَّها.

ولهذا نادى بال ُّزهد الكامل واستقامة النفس بشكل صارم[.[3

من جهة أخرى ،كان سقراط يعترب أ َّن املعرفة األخالق َّية هي املعرفة التي لها القيمة
العليا ،ولهذا كان أقل نزوعاً نحو غيها من املعارف .ولكن أنتستينس بالغ يف التعامل معها
لكل ف ٍّن ومعرفة ،بشكل
كل الفضل ،وت َّم تحويل هذا األمر إىل احتقار وازدراء ِّ
بحيث أعطاها َّ
جه الحاد مل يكن عليه سقراط ،وال نجده
ال يخلو من الصفاقة يف مرحلة ديوجينيز .وهذا التو ُّ
يف مذهبه[.[4
[ -[1راجع :مطر ،أمية حلمي :الفلسفة اليونانيَّة ،تاريخها ومشكالتها ،مرجع سابق ،ص .352
[ -[2راجع :ديوجينيس الالئريت ،حياة مشاهي الفالسفة ،مرجع سابق ،ج  ،2ص .10
[ -[3راجع :وولرت ستيس ،تاريخ الفلسفة اليونانية ،مرجع سابق ،ص 137 - 138

[ -[4راجع :وولرت ستيس ،تاريخ الفلسفة اليونانية ، ،ص .138
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لقد كان سقراط يعارض سلطة الحكومة ،لكنه كان مقتنعاً متاماً برشعيَّة سلطة الدولة
مبا هي كذلك ،وبسلطة القانون؛ ولهذا حينام ُعرض عليه الهرب من السجن ،رفض،
الس َّم طبقاً للقانون .أما أنتستينس فقد تجاوزه يف حيث َّية معارضة السلطة،
وفضَّ ل أن يتج َّرع ُّ
جهاته تتض َّمن هتكاً علن َّياً للدولة التاريخ َّية برتاثها وقانونها ،هذا فضالً عن إنكاره
وكانت تو ُّ
ين فليس
لل ِّدين
ِّ
التقليدي ،فبحسبه ،ليس هناك سوى إله واحد ،أ َّما مجمع اآللهة اليونا ُّ
سوى ُعرف ،والفضيلة هي الخدمة الوحيدة لله.

من جهة أخرى ،عارض أنتستينس بق َّوة نظريَّة املثل مؤكِّدا ً أنَّه ال وجود إالَّ لألفراد ،وقد
قيل إنَّه أشار إىل ذلك بقوله« :آه! يا أفالطون إنني أرى حصاناً لكنني ال أرى الحصانيَّة»

أي مثال الحصان .وهذا يعني أنَّنا ،بحسبه ،ال نستطيع أن ننسب إىل الفرد سوى طبيعته
الفرديَّة ،وليس يف استطاعة املرء أن ينسب إليه عضويَّة يف فئة ما[.[1

·~  Ë²

ديوجينس (امل َّ
ُتوىف حوايل سنة  324ق.م) هو تلميذ أنتستنيس ،ومع أ َّن األخي هو
املؤسس األول للمدرسة الكلب َّية ،قد بقي هو سقراط َّياً أكرث منه كلب َّياً يف طراز نزعته الزاهدة،
ِّ
ويف اهتاممه باملنطق واألدب اللَّذين كانا مح َّ
ط ازدراء بالغ عند الكلبيني .لذاميكن اعتبار

هذا الزاهد املتطرف ،وصاحب األطوار الغريبة ،الشخص َّية األكرث تأثيا ً يف عمل َّية تأسيس
هذا املذهب[.[2

كان ديوجينس غالماً حني أراد االلتحاق بأستاذه أنتستنيس الذي أمره بالذهاب بعيدا ً ،إ َّ
ال
كل املواضعات التقليدية ،سواء
أنَّه مل ينصت إىل أمره ،فقد كان يريد لنفسه الحكمة ،فنبذ َّ
السكنى ،أم بالطعام ،أم بطرق
أكانت
َّ
خاصة بالدين أم باآلداب العا َّمة ،أم بالثياب ،أم بطريقة ُّ
االحتشام ،ويقال إنَّه عاش يف جرة كبية من النوع الذي كان يُستعمل لل َّدفن يف العصور
البدائ َّية األوىل .كام أنَّه أعلن إخاءه للجنس البرشي عامة ،وللحيوان كافة سواء بسواء[.[3
[ -[1راجع :كوبلستون ،فردريك :تاريخ الفلسفة ،مرجع سابق ،ص .182 – 180

[ -[2راجع :آرمسرتونغ ،أ.هـ :مدخل إىل الفلسفة القدمية ،مرجع سابق ،ص .158

[ -[3راجع :راسل ،برتراند :تاريخ الفلسفة الغربيَّة ،ترجمة زيك نجيب محمود ،مراجعة أحمد أمني ،القاهرة ،الهيئة املرصيَّة
العا َّمة للكتاب ،2010 ،ص . 363 - 362
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كان ديوجينس يس ِّمي نفسه «الكلب» ،وكانت مه َّمته إعادة ِّ
سك ال ِقيَم .ويقال إنَّه دافع
والحب الح ّْر .أما يف مجال السياسة فقد أعلن عن نفسه
عن شيوع َّية الزوجات واألطفال
ِّ
أنَّه مواطن
عاملي.
ّْ

الخاصة ،وكان يس ِّميه «الطبل الذي ال يسمع
كان يعتقد أ َّن أنتستينس مل يعش نظريَّاته
َّ
غي دقَّات نفسه» .كام أنَّه مل يقتنع بـ»المباالته» باملتع الخارج َّية ،ولهذا دافع عن ال ُّزهد

يب ليك يبلغ الحريَّة.
اإليجا ِّ

سخر ديوجينس بشكل متع َّمد من األعراف ،وراح يفعل يف العلن ما كان ينبغي عىل

خاصة ،بل حتى ما ينبغي أالَّ يفعله اإلنسان مطلقاً ،حتى يف
املرء أن يفعله يف أماكن
َّ
األماكن
الخاصة[.[1
َّ
جههم قد زادت سلب َّيته،
جه
الكلبي يف مرحلة ديوجينيس سيلحظ أن تو ُّ
املتأ ِّمل يف التو ُّ
ِّ
كل املمتلكات .لقد رفض
لناحية أنَّه يدعو إىل التح ُّرر من جميع الحاجات واالستقالل عن ِّ
أي بيت ،وكان يتج َّول كاملتس ِّولني ،بل كان يعيش يف حوض استحامم[ ،[2أو يف ج َّرة
اقتناء ِّ
جهات الفطرة اإلنسان َّية السليمة ،ويخالف
كام ذكرنا سابقاً .وهذا السلوك يخالف أبسط تو ُّ
مقتضيات الفضائل األخالق َّية القومية التي تدعو إىل حفظ كرامة اإلنسان وع َّزته ،وإذا
جه املدرسة الكلب َّية يجعل من اإلنسان مح َّ
ط سخرية واستهزاء؛ حينام يجعله كاملتس ِّول
بتو ُّ
بأي وسيلة من الوسائل املسخَّرة له يف الطبيعة ،والتي من
والضعيف بسبب رفضه األخذ ِّ
يب ومتوازن.
املمكن استعاملها بشكل إيجا ٍّ

جعون
أناس ذوو مصالح قليلة ،وكانوا يش ِّ
لقد كانت الصبغة التي صبغت الكلبيني هي أنَّهم ٌ
املجتمعات عىل القناعة ،وهم أنفسهم سنجدهم منسحبني من املجتمع ليعيشوا حياة بسيطة
املناسب
الطبيعي
وبدائ َّية يفجزء منها؛ أل َّن الحياة عىل هذا ال َّنمط هي ما اعتربوه أسلوب الحياة
َ
َّ
لإلنسان .لقد علَّم الكلبيون املحرومني أن يقنعوا مبا لديهم حتى لو مل يكونوا ميلكون شيئاً[.[3
[ -[1راجع :كوبلستون ،فردريك :تاريخ الفلسفة ،مرجع سابق ،ص .182

[ -[2راجع :وولرت ستيس ،تاريخ الفلسفة اليونانيَّة ،مرجع سابق ،ص .138

[ -[3راجع :سكيبك ،غنار ،وغيلجي ،نلز :تاريخ الفكر الغريب من اليونان القدمية إىل القرن العرشين ،ترجمة حيدر حاج
إسامعيل ،بيوت ،املنظمة العربيَّة للرتجمة ،ط  ،2012 ،1ص 211
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الكلبي يف صورته الشعبيَّة ال يدعو الناس إىل االمتناع عن التمتُّع
وبدقَّة أكرث ،إ َّن املذهب
َّ
بط ِّيبات هذه الحياة الدنيا ،بل يكتفي منهم بأن يقفوا إزاءها موقف من ال يأبه لها ،جاءت أو
امتنعت[ .[1ولهذا حني تعقَّب التعاليم الكلب َّية بعد شيوعها بني الناس ،فسنجد يف الشطر األ َّول

من القرن الثالث قبل امليالد ،وعىل وجه الخصوص يف اإلسكندريَّة ،املواعظ الكلب َّية القصية
التي كان الناس يتبادلونها ،وهي تتض َّمن كيف ميكن لإلنسان أن يعيش سعيدا ً بالطعام البسيط،

وكيف ميكن له أن يحتفظ بالدفء يف الشتاء بغي ثياب غالية الثَّمن ،وكيف أنَّه من الحمق
يحب أرض وطنه ،أو يحزن إذا مات له األبناء أو األصدقاء[.[2
الشديد أن
َّ
تذكر املصادر التي اعتنت بديوجينس أنَّه اصطنع فضيلة الجوع والفقر ،وبدأ يتس َّول

يف األسواق العا َّمة من أجل العيش ،وينام يف األحواض الفخاريَّة امله َملة ،وتح َّول إىل

ظاهرة فلسف َّية مشهورة ،وبالتحديد يف حمله مصباحه يف النهار ،زاعامً أنه يبحث عن الرجل
األمني الصادق .وبعد رحلة بحريَّة ،قبض عليه القراصنة ،وباعوه عبدا ً يف أسواق النخاسة،
الكلبي
فقرر االستقرار يف كورنيثا .وهناك سلّم مصباح الفلسفة الكلب َّية إىل وريثه الفيلسوف
ِّ
مؤسس الفلسفة الرواقيَّة).
كريتس (والذي كان بدوره معلامً لزينون األكتوميِّ ،
حي ،ولكن جاءتنا التفاصيل عن حياته
مل يبق لنا من مؤلِّفات ديوجينس العديدة يشء ٌّ

من خالل روايات نقلها لنا ديوجينس الرتيوس ،يف كتابه الشهي «حياة وآراء مشاهي
الفالسفة»[.[3

ويعترب كريتس الطيبي أشهر تالمذته ،وينقل أنَّه مل َّا ق َّرر سلوك طريق الفلسفة وزَّع أمواله

عىل مواطنيه ،وعاش عيشة فقر وتقشُّ ف .ويُنسب إليه كتاب عنوانه «رسائل» يقول صاحب
كتاب «حياة مشاهي الفالسفة» إنه ينطوي عىل فلسفة رفيعة ،وأنَّه كتبه بأسلوب يشبه أسلوب
أفالطون ،كام كتب
مآيس تتَّسم بسمة فلسف َّية رفيعة[.[4
َ
[ -[1راجع :راسل ،برتراند :تاريخ الفلسفة الغرب َّية ،مرجع سابق ،ص .364

[ -[2راجع :املرجع نفسه.

[ -[3راجع :الفرحان ،محمد جلوب :أوراق فلسق َّية جديدة ،املجلَّد الخامس ،العدد العارش ،ربيع  ،2013من موقع:
https://bit.ly/2OS81tY

[ -[4راجع :فخري ،ماجد :تاريخ الفلسفة اليونانيَّة ،بيوت ،دار العلم للماليني ،ط  ،1991 ،1ص .145
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لقد انترشت الكلبيَّة مع صعود األمرباطوريَّة الرومانيَّة يف القرن األول قبل امليالد ،ولذلك
الحظ الباحثون أ َّن أعداد الفالسفة الكلبيني وحوارييهم كانت ملحوظة يف معظم مدن

األمرباطوريَّة (حيث كانوا يتس َّولون ويلقون مواعظهم عىل الناس) .ويف نهاية القرن الخامس
امليالدي انطفأت هذه املدرسة الفلسف َّية .ولكن البعض من الباحثني يزعمون أ َّن املسيحيني
ِّ
األوائل قد تب ُّنوا العديد من أفكار الكلبيَّة ،خصوصاً أفكارها الزهديَّة والخطابيَّة الوعظيَّة[.[1

لقد أراد الكلبيون إظهار عدم اكرتاثهم بالرأي العا ِّم وتح ِّديه ،وأرادوا إظهار استقاللهم
عنه ،ولك َّنهم وصلوا إىل ح ِّد املبالغة وقلَّة الحياء[ .[2من الجيِّد أالَّ يكون املرء تبعيَّاً يف
سلوكيَّاته ،وأن تكون له استقالليَّة عن الرأي العا ِّم ،ولكن من قال إ َّن مخالفة الرأي العا ِّم بح ِّد

كل األفعال واملواقف؟! فهناك موازين أخرى يجب أن تحكم
ذاتها غاية يجب مراعاتها يف ِّ
أفعالنا بحيث تضعها يف خانة الصواب ،وهذا يعني أنَّنا قد نوافق الرأي العا َّم حيناً وقد نخالفه
جهه ليس هو ميزان عدم الفضيلة ،ألنَّه قد يكون سليامً يف
حيناً آخر .وبعبارة أخرى ،إ َّن تو ُّ
بعض األحيان.
من جانب آخر ،بالغ الكلبيون يف تصنيف األفراد ووضعهم ضمن خانتني فقط هام:
الفضيلة والرذيلة ،من دون أن يعرتفوا بوجود مراتب عديدة تقع بني هاتني الخانتني .فليس
صحيحاً أ َّن الفرد إما أن ميتلك الفضيلة كلَّها ،أو ال ميتلك شيئاً منها ،ووجود املراتب
العديدة والكثية ميكن لنا مالحظته من خالل أدىن تأ ُّمل يف أحوال الناس ،ويف أخالقهم
وسلوكهم.
بيد أ َّن علينا عدم التقليل من أهم َّية بعض العوامل والظروف الزمان َّية واملكان َّية التي تؤث ِّر

عىل املفكِّر أو الفيلسوف فتجعله يأخذ وجهة فكريَّة مع َّينة ،أو يعتنق بعض القناعات تحت
وقع األمور التي م َّر بها ،ولهذا يقول برتراند راسل عن أنتستنيس ما ييل« :وشخصيَّة أنتستنيس
تستوقف النظر ،وهي يف بعض جوانبها أقرب إىل تولستوي؛ فإىل أن مات سقراط ،كان يحيا
أرستقراطي بني زمالئه من أتباع سقراط ،ومل ِ
يبد أيَّة عالمة ُّ
تدل عىل خروجه عىل
يف وسط
ٍّ
[ -[1راجع :الفرحان ،محمد جلوب :أوراق فلسق َّية جديدة ،املجلَّد الخامس ،العدد العارش ،ربيع  ،2013من موقع:
[ -[2راجع :وولرت ستيس ،تاريخ الفلسفة اليونانيَّة ،مرجع سابق ،ص .138

https://bit.ly/2OS81tY
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األوضاع املألوفة ،لكن حدث يشء – لعلَّه هزمية أثينا ،أو لعلَّه كراهية للشقشقة اللسانيَّة
التي دارت فيها الفلسفة – دفعة ،حني مل يعد شاباً ،إىل ازدراء األشياء التي كان يجعل لها
بالعامل
قيمة كبية يف ما مىض؛ ومل يعد يريد لنفسه شيئاً إالَّ الفضيلة الساذجة ،واختلط
َّ

وارتدى ثوباً من نوع ثيابهم ،وأخذ نفسه بالتبشي يف الهواء الطلق بأسلوب يستطيع أن يفهمه
كل رضوب الفلسفة التي ُّ
تدق معانيها ،ال قيمة لها ،فام
يتلق علامً؛ وذهب إىل أ َّن َّ
من مل َّ

ميكن معرفته إطالقاً ،ال بد من أن يستطيع فهمه الرجل الساذج .»...ثم يقول راسل مكمالً:
كل عناء يبذل
«ومل يكن زاهدا ً باملعنى الدقيق لهذه الكلمة ،إالَّ أنَّه ازدرى الرتف ،واحتقر َّ
الحس َّية املصطَنعة.[1[»..
يف سبيل الحصول عىل اللَّذائذ
ِّ

الكلبي ال يصلح لتق ُّدم الحضارة اإلنسان َّية وإعامرها
يف الختام ،ميكن القول أ َّن املذهب
َّ
جع عىل تق ُّدم الفنون أو العلوم أو ف ِّن
وتط ُّورها ،وهو كام يقول راسل« :مل يكن مذهباً يش ِّ
أي وجه آخر من أوجه النشاط ،أللَّهم إالَّ روح االحتجاج عىل ما يسود من ألوان
السياسة ،أو ِّ
الرشور»[ .[2فبحسبهم ،ماذا يجدي العلم ،فالفضيلة وحدها كافية لتحصيل السعادة ،وهي
ال تحتاج إىل القول الكثي والعلم الغزير ،ما تحتاجه هو العمل من خالل احتقار امللذَّات.

[ -[1راسل ،برتراند :تاريخ الفلسفة الغربيَّة ،مرجع سابق ،ص .361 – 362

[ -[2املرجع نفسه ،ص .363 – 364
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ليس من السهل أن تنشأ نظريَّات يف األخالق والقيم بحيث تسي املجتمعات عليها لفرتة

من الزمن ،ولكن املدارس الفلسف َّية التي تح َّدثنا عنها فعلت ذلك ،واستطاعت أن ترتك أثرها
يف الحضارة التي نت فيها ،وأن تعرب أيضاً إىل الحضارات التي تلتها من خالل املدارس

الجديدة الناشئة التي أخذت منها .ولهذا نجد كيف أ َّن الكلب َّية قد وفدت إىل املسيح َّية

من خالل الفلسفة الرواقيَّة ،والقورينائيَّة تجاوزت حدود مرحلتها من خالل تأثيها يف
األبيقوريَّة .وال ميكن أن نغفل أيضاً عن الدور الذي لعبه فالسفة هذه املدارس يف تكريس
أفكارهم أو نظريَّاتهم األخالق َّية ،فرغم أنَّهم مل يكونوا من قامة الفيلسوف العظيم سقراط،
بل مل يكونوا حتى بحجم الفيلسوف أفالطون ،إالَّ أنَّهم من خالل طريقة تفكيهم ،ومن
يل والتالميذ الذين نشأوا عىل أيديهم ،استطاعوا أن يكتبوا ألفكارهم
خالل سلوكهم العم ِّ

وملناهجهم األخالق َّية االنتشار .إن وقع سلوكهم وأفكارهم وأقوالهم مل يكن ذا تأثي عىل
ين القديم ،وعىل بعض من رموز
عا َّمة الناس فحسب ،بل حتى عىل نخب املجتمع اليونا ِّ
السلطة امله ِّمني.

ورغم أ َّن هذه املدارس مل تسلم من االنتقاد إالَّ أ َّن تركتها الفكريَّة واألخالق َّية مه َّمة ج َّدا ً،
وما زالت البرشيَّة تعود إليها حتى يومنا هذا .وأكرب دليل عىل أه ِّميتها أنَّها تركت أثرها حتى
عىل بعض األديان الكبية واالتِّجاهات الفكريَّة التي نشأت من بعدها.
هذه املدارس وغيها من االتِّجاهات الفكريَّة التي نشأت قبلها أو بعدها ،كانت السبب
التغي املتسارع يف املجتمعات البرشيَّة ،وهي املسؤولة عن القفزات التي حصلت لهذه
يف
ُّ
املجتمعات يف العديد من أبعادها خصوصاً البُعد املتعلِّق باألخالق حيث كانت تدفع يف

كل مرحلة إىل إعادة تعريف الكثي من املفردات من قبيل الفرد ودوره ،واألرسة ،واملرأة،
ِّ
والحب ،والسعادة واللَّذَّة ..إلخ.

436

نقد الحضارة الغرب ّية (( )6تاريخ اإلغريق بين القرنين الخامس واألول ق.م)

²  ³

 -1الالئريت ،ديوجينيس ،حياة مشاهي الفالسفة ،ترجمة إمام عبد الفتاح إمام ،القاهرة،
املجلس األعىل للثقافة ،ط .2006 ،1
 -2كوبلستون ،فردريك :تاريخ الفلسفة ،ترجمة إمام عبد الفتاح إمام ،القاهرة ،املجلس
األعىل للثقافة ،ط .2002 ،1
 -3ستيس ،وولرت :تاريخ الفلسفة اليونان َّية ،ترجمة مجاهد عبد املنعم مجاهد ،القاهرة،
دار الثقافة للنرش والتوزيع.1984 ،
مؤسسة هنداوي
 -4محمود ،زيك نجيب ،وأمني ،أحمدَّ :
قصة الفلسفة اليونان َّية ،القاهرةَّ ،
يس أي يس.2017 ،
 -5تاتاركيفتش ،فوادسواف :الفلسفة اليونانيَّة ،ترجمة محمد عثامن ميك العجيل،
القاهرة ،كنوز للنرش والتوزيع.
 -6مطر ،أمية حلمي :الفلسفة اليونان َّية ،تاريخها ومشكالتها ،القاهرة ،دار قباء للطباعة
والنرش والتوزيع.1988 ،
 -7آرمسرتونغ ،أ.هـ :مدخل إىل الفلسفة القدمية ،ترجمة سعيد الغاني ،أبو ظبي ،دار
كلمة ،وبيوت ،املركز الثقايف العريب ،ط .2009 ،1
 -8راسل ،برتراند :تاريخ الفلسفة الغرب َّية ،ترجمة زيك نجيب محمود ،مراجعة أحمد
أمني ،القاهرة ،الهيئة املرصيَّة العا َّمة للكتاب.2010 ،

يب من اليونان القدمية إىل القرن
 -9سكيبك ،غنار ،وغيلجي ،نلز :تاريخ الفكر الغر ِّ
العرشين ،ترجمة حيدر حاج إسامعيل ،بيوت ،املنظمة العربيَّة للرتجمة ،ط .2012 ،1
 -10فخري ،ماجد :تاريخ الفلسفة اليونان َّية ،بيوت ،دار العلم للماليني ،ط .1991 ،1

 -11الفرحان ،محمد جلوب :أوراق فلسف َّية جديدة ،املجلَّد الخامس ،العدد العارش،
ربيع  ،2013من موقعhttps://bit.ly/2OS81tY :

َّ
 ¿¹î
¸ µä
جوزيف معلوف

(* )

ِّ


تندرج األبيقوريَّة يف سياق فلسفة السعادة التي شغلت الفالسفة يف بالد اليونان منذ
ِّيني .فقد كان ه ُّمهم األ َّول إرساء نط حيايتٍّ يُعني اإلنسان
سقراط حتى أواخر العرص الهل ّْ
الهش ،يك ينعم بسعادة دامئة تُب ِعد عنه هاجس القلق وشبح الفراغ الذي
َّ
عىل تخطِّي واقعه

كل صوب .ومن املعروف أ َّن الحروب واالضطرابات يف أثينا[ [1واملدن
يُه ِّدد وجوده من ِّ
اليونان َّية األخرى ،وال س َّيام بعد موت اإلسكندر الكبي ،أظهرت هشاشة الطبقة السياس َّية
وخداعها[ ،[2مامَّ فتح املجال للبحث عن بديل آخر يُعيد الثقة واألمل إىل قلوب الناس .ويف
املتوسطة يف أثينا من الفوىض العارمة التي حلَّت مبمتلكاتها،
السياق عينه ،س ِئمت الطبقة
ِّ

رش ،فكانت
ومن الت َّيارات الفلسف َّية املعقَّدة واملج َّردة ،ومن التعريفات الغامضة للخي وال ِّ
تتوق إىل فكر قريب من البساطة والواقع َّية ،يُساعدها عىل العيش يف السعادة والسكينة.

مؤسس الرواق َّية ،وراح يُنادي
يف هذا الج ِّو ،ظهر أبيقورس[ ،[3يف زمن الفيلسوف زينون ِّ
بفلسفة جديدة تعترب «اللذَّة مبدأ الحياة السعيدة وغايتها»[ .[4هذا القول ترك تساؤالت كثية
يف األوساط الفكريَّة نظ ًرا إىل ما ينطوي عليه من معانٍ وتفاسي متع ِّددة ومتناقضة.

*ـ أستاذ الفلسفة األملانيَّة واألخالقيَّة يف الجامعة اللبنانيَّة.
[[[. Cf., Didier JULIA, Dictionnaire de la philosophie, Paris, Larousse, 1964, p. 86.

[ .[2تجدر اإلشارة إىل أ َّن قُ َّواد اإلسكندر الكبي ،تشاجروا عىل اقتسام أمرباطوريَّته بعد موته يف العام  323قبل امليالد ،مامَّ خلق
االجتامعي والفكري .أنظر:
ِّيني ،وتركت أث ًرا سلبيًّا يف الواقع
ّ
فوىض عارمة يف العامل الهل ِّ
Jean BRUN, L’épicurisme, Paris, Presses Universitaires de France, 1959, p. 9- 10.

[ُ .[3ولد أبيقورس يف أثينا يف العام  341ق.م .انتقل إىل جزيرة ساموس إبَّان شبابه ،ث َّم عاد إىل أثينا و َمكَثَ فيها حتّى آخر حياته.
وقد اشرتى حديقة ،أمىض حياته كلَّها فيها مع أصدقائه .أصيب بشلل يف رجليه ،وبقي يعاين منه حتّى مامته يف العام  270ق.م.
[4]. ÉPICURE, Lettre à Ménécée, trad. Pierre-Marie Morel, Paris, GF Flammarion, 2009, p. 47.
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يف الواقع ،مل تح َ
ِّيني بالتقدير والثناء اللذين رافقا تط ُّور الفكر
ظ األبيقوريَّة يف الفكر الهل ِّ
مؤسس
ّْ
الرواقي .فمنذ العصور القدمية ،ساد لدى البعض ج ٌّو من التحفُّظ من أبيقورسِّ ،
ين شيرشون[،[1
هذا الت َّيار ،ومن مدرسته ،إىل ح ِّد االحتقار ،وال س َّيام من الفيلسوف الروما ِّ

نظ ًرا إىل األقوال الغريبة التي كانت مدرسته تُطلقها من حني إىل آخر ،يف مفهوم اللذَّة
ين بلوطرخوس[ .[2وقد حفظت الذاكرة الفلسف َّية هذا القول
والسعادة ،ومن الفيلسوف اليونا ِّ
كل خي وأصله يكمن يف لذَّة البطن»[ ،[3مامَّ خلق الريبة يف
ألبيقورس يَعترب فيه «أ َّن نبع ِّ

قيمة تعاليمه وآرائه .بيد أ َّن هناك ت ّيا ًرا آخر كان يعترب أ َّن حياة أبيقورس الزهديَّة ال تنسجم
الفكري الذي يدعو إليه يف عقيدته ،وبالتايل كان له دور رائد يف تحرير الناس
مع املوقف
ِّ

من الخرافات وامليثولوجيا التي كانت تسيطر عىل عقولهم آنذاك .يف هذا السياق ،بات
مؤسس هذه املدرسة ،من لوكريتيوس[ )Lucretius( [4يف القرن األ َّول قبل امليالد
أبيقورسِّ ،
لكل
اإللزامي ِّ
إىل ميشال أونفري ،مرو ًرا بجيميي بنثام وجون ستيورت ِمل وماركس ،املم َّر
َّ
فلسفة ماديَّة ونفعيَّة.

كان ه ُّم أبيقورس أن يحصل عىل السعادة من خالل اللذَّة يك يخفِّف من اآلالم واملخاطر
التي تُعكِّر صفو الحياة .وقد لخَّص يف كتابه «رسالة إىل مينيسه» مفهوم الحياة يف أربعة
كل سعادة ،اآللهة كائنات خالدة وسعيدة تقبع يف
عالجات :التد ُّرب عىل الفلسفة ،مصدر ِّ
رب فيهام عن احتقاره
[ .[1يحمل شيرشون ( 106ق.م 43 -.ق.م ).عىل األبيقوريَّة يف كتابَيه َ Tusculanae disputationesو  De finibusويُع ِّ
لها ،وال سيَّام أتباعها يف األمرباطوريَّة الرومانيَّة ،من أمثال لوكريتيوس ( )Lucretiusوغيه .ويًشدِّد يف هذين الكتابني ،استنادًا إىل أفالطون
والرواق َّية ،عىل أ َّن السعادة ال تُكتَسب عن طريق اللذَّة ،بل عن طريق الفضيلة.
Cf., CICÉRON, Tusculanes, 2 tomes, trad. Jules Humbert, Paris, Les Belles Lettres, 1970 ; CICERON, Les termes extrêmes
des biens et des maux, tome I, trad. Jules Martha, Paris, Les Belles Lettres, 1967.

ي حياتيّة
يف يف روما يف العا ِّم  .125كان فيلسوفًا
وكاتب س ٍ َ
َ
[ُ .[2ولد بلوطارخوس ( )Πλούταρχοςيف وسط اليونان يف العا ِّم  46ب.م ،وتو ِّ
ومعل ًّام يف األخالق .سعى يف كتاباته إىل إ قامة خالصة لفكر أفالطون من خالل امتداد مدرسته .انتقد الرواقيّة واألبيقوريّة عىل السواء يف
كتاباته األخالقيّة ،وال سيَّام يف كتابه ض َّد كولوتيس  ،Contra Colotesالذي يحمل فيه بشدِّة عىل تعاليم أبيقورس.

[3]. In François CHÂTELET )dir.(, La philosophie. De Platon à Saint-Thomas, Paris, Marabou, 1972, p. 153.

ين عاش يف القرن األ َّول قبل امليالد .ترك كتابًا شعريًّا واحدًا بعنوان يف طبيعة األشياء  ، De rerum naturaيُعترب
[ .[4فيلسوف وشاعر روما ٌّ
من أه ِّم املراجع القيّمة عن الطبيعة وعن فلسفة أبيقورس ،ولو غاىل أحيانًا يف عرض فكر معلّمه إىل ح ّد التشويه يف بعض القضايا امله ّمة،
خاصا ،كام يبدو ذلك جليًّا يف الفصل الخامس من كتابه .يقول
كعدائه للدين ومفهومه لللذَّة واملوت ...ويفتخر أنّه اهت َّم بفكر معلِّمه اهتام ًما
َّ
يف هذا الصدد« :أجد نفيس اليوم أ َّول شخص استطاع نَقْل فكره (أي أبيقورس) يف لغتنا األم (الالَّتين ّية)» .أنظر:
A. Ernoult, De rerum natura, Les Belles Lettres, rééd. 1968, V 335- 337.
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النقدي للتخلُّص
مكان آمن بعيد عن البرش ،فال يجب أن نخاف منها ،التد ُّرب عىل الفكر
ِّ
يا ،املوت ليس شيئًا ُمرع ًبا وأنَّه من الجهل أن نتص َّور حياة من
من اآلراء املغلوطة ،وأخ ً

دون نهاية[ .[1لذا ،اختار أن يعيش بعي ًدا عن ضجيج العامل وصخبه ليتف َّرغ إىل التفتيش عن

السعادة يف حديقة مع أصدقائه املق َّربني منه ،بعي ًدا عن صخب املدينة ،يك تنعم نفسه
بالهدوء والسكينة ( .)ἀταραξίαبيد أ َّن فكرة السعادة مل تكن جديدة يف زمن أبيقورس؛ إذ

هيمنت عىل املفكِّرين اليونان ّيني بر َّمتهم .فهناك من كان يعترب أ َّن السعادة ت ُكتسب بالتأ ُّمل
الغيبي (أفالطون) ،كام اعتربت الرواق َّية أ َّن السعادة ت ُكتسب عن طريق الفضيلة
يف العامل
ِّ
يا آخر للسعادة يقوم عىل اللَّذة،
والعقل .إزاء هذا التفكي السائد ،انربى أبيقورس ل ُيق ِّدم تفس ً
أو عىل ما يُسمى بالهيدونيَّة[ ،[2إذ هي ،يف رأيه ،مصدر الهدوء والسالم.
ها نحن أمام نظريَّة فلسف َّية تحتمل أكرث من قراءة وتأويل .ملاذا اختار أبيقورس هذا النمط
من العيش ،وملاذا كان يحتقر عامل السياسة وصخب الحياة االجتامع َّية يك يرىض بأن
مهووسا بفكرة السكينة وغياب األمل
يعيش منزويًا يف حديقة مع بعض املق َّربني منه؟ لِ َم كان
ً
إىل هذا الح ّْد؟ ملاذا ات َّخذ موقفًا ال مبال ًيا من اآللهة؟ ما مدى تأثيه يف األوساط الفكريَّة؟
أين تكمن إيجاب َّيات فكره وسلب َّياته؟ يف ضوء هذه األسئلة ،سأحاول أن أتت َّبع فكر أبيقورس
أتقىص أبعاده ومآالته من خالل إخضاعه للتحليل والنقد.
يك
َّ


ُّ
À ð ÉÊ ُّ  Ó
َّ} :

الفلسفي الذي تركه سقراط
البديهي قبل التع ُّرف إىل فكر أبيقورس أن نفهم اإلرث
من
َّ
ِّ
[[3
تجىل يف حوارات تلميذه أفالطون وكتاب «الذكريات»
َّ
يف املعرفة واألخالق ،كام
لكسينوفون؛ إذ من دون هذا اإلرث ال ُميكننا فهم الت َّيارات الفكريَّة التي ظهرت بعده .ففي
حواراته العديدة مع السفسطائ ِّيني ،تص َّدى سقراط لهذا الت َّيار وف َّند مزاعم أتباعه يف مقاربتهم
العلوم السائدة يف أيَّامهم .ففي حني كان السفسطائ ُّيون يتبا َهون مبعارفهم يف شتَّى امليادين
إىل ح ِّد الغرور يف أغلب األحيان ،استنا ًدا إىل ما ورد يف كتابات كسينوفون وأفالطون ،كان
[[[ Cf., Pierre-Marie MOREL, Épicure. Lettre à Ménécée, Paris, GF. Flammarion, 2009, p. 17.

[ .[2إىل جانب مصطلح اللذَّة ،سأستخدام أيضً ا لفظة هيدون َّية كام وردت تقري ًبا يف األصل اليوناينّ ἡδονήσμόςوالتي تعني اللذّة أو
الفكري الصحيح يك ال تأخذ معاين مبتذلة عند أبيقورس ،كام يرى نقَّاده.
املتعة .بيد أ َّن هذه اللفظة تحتاج إىل وضعها يف سياقها
ِّ
[3]. Xénophon, Les mémorables, Paris, Les Belles Lettres, trad. Louis-André Dorion, 2015.
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يا عن العلوم ،يف
سقراط يجيبهم مبواقف ال تخلو من السخرية،
ً
زاعام أنَّه ال يعرف شيئًا كث ً
إال أ َّن هذه املعارف ،يف رأيه ،كانت مغلوطة .إزاء
وقت كانوا ي َّدعون امتالك املعارف كلِّهاَّ ،
معرفة السفسطائيّني املغرية بالكالم املن ّمق ،كان سقراط يفتخر بالكتابة التي وردت عىل
واجهة معبد ديلف« :إعرف نفسك» ،ال ليدعو اإلنسان إىل االنطواء عىل نفسه ،بل إىل معرفة
ين ،ألنَّه كان مقتن ًعا بأ ّن معرفة األشياء الخارجيَّة قبل معرفة الذات من شأنها أن
واقعه اإلنسا ِّ
تع َّرض اإلنسان للضياع والتشتّت .ما يدعو إليه سقراط هو االستقالليَّة يف التفكي والصالبة
كل ما يُبْهر.
الداخليَّة والرتفُّع عن ِّ
وبعد موت سقراط ،راح تالميذه يدعون إىل االنطواء واالكتفاء بالذات ،واالنسحاب من
حياة املدينة الصاخبة واملضطربة .ومل ميَثِّل الربميل الذي سكن فيه ديوجينوس سوى تنازل
كل يشء،
الفيلسوف عن دوره يف قضايا املجتمع ورصاعاته ،فبات الفرد مقياس نفسه يف ِّ
رش .فبينام كان سقراط يُعلِّم أن مقياس الخي
إذ مل ي ُعد هناك ُّ
أي مرجع َّية لتمييز الخي من ال ِّ
رش مرتبط بفكرة الخي والكائن األسمى ،كان السفسطائ ُّيون يعتربون أ َّن «اإلنسان مقياس
وال ِّ
مام فتح باب تأويل املبادئ األخالق َّية عىل مرصاعيه .أمل يقل تراسيامغوس يف
ِّ
كل يشء»َّ ،
الكتاب األ َّول من «الجمهوريَّة» أنَّه من األفضل أن نقرتف الظلم بدالً من أن نتك َّبده ،وأ َّن
ِّ
جة األقوى هي الفضىل؟ فال عجب يف أ َّن متيل الناس إىل
كل يشء ،نظ ًرا
الشك[ [1يف ِّ
ح َّ
النسبي الذي ساد آنذاك.
إىل الفكر
ِّ

حاسام يف األوساط الفكريَّة هام من دون منازع،
بيد أ َّن املدرستني اللتني تركتا أث ًرا
ً
السيايس
املدرسة الرواق َّية واملدرسة األبيقوريَّة .مدرستان حاولتا استيعاب االضطراب
ِّ
كل يشء .ما
املقلق يف أثينا ،والتغلُّب عىل العقيدة السفسطائ َّية التي تعترب اإلنسان مقياس ِّ
يجمع بينهام هو العودة إىل الطبيعة ومصالحة اإلنسان معها .كان شعارهام واح ًدا« :العيش
[[2
رص الرواق ُّيون
يف تناغم مع الطبيعة»  .ولكن ،هناك فرق كبي بني املدرستني يف مقاربتها :ي ُّ
كل عناية ،إذ هو يف متا ٍه معها ،بينام
عىل أ َّن االنسجام مع الطبيعة ينبغي أن مي َّر بالله مصدر ِّ
متناغام مع الطبيعة من خالل األحاسيس التي يَشعر
يُعلِّم األبيقوريُّون اإلنسان عىل أن يكون
ً

الريبي ( )scepticismeمع بيون يف القرن الثالث قبل امليالد .كانت حكمة هذا الفيلسوف قامئة عىل مجموعة
يك أو
[ .[1ظهر املذهب الش ِّ
ِّ
والالمباالة ،وهي أفكار تساعد اإلنسان عىل التخلُّص من األهواء
كل يشء  :التوقُّف عن الحكم ،والعذوف عن الكالمَّ ،
من األقوال التي تنفي َّ
كل اضطراب.
ومن ِّ
[[[. In Jean BRUN, L’épicurisme, op.cit., p. 15.
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كل خي .هذا ما يجعل من األبيقوريَّة
بها ،ألنَّها أ َّو ًال مصدر املعرفة ،وألنَّها ثانيًا مصدر ِّ
مدرسة قامئة عىل
الحسيَّة[ [1والهيدونيَّة .فليس من باب الصدفة أن يقول أبيقورس بأ َّن مسكن
ِّ
اآللهة هو يف جبل األوملبس ،وأنَّها ال تكرتث ملعاناة البرش.
تتجىل يف طلب السكينة والراحة ()ataraxie
َّ
هناك أيضً ا نقطة مشرتكة بني املدرستني
الرواقي أ َّو ًال من خالل الفضيلة والحريَّة
كل اضطراب .هذه السكينة يكتسبها
للتخلُّص من ِّ
ُّ
السيايس
يتوصل إليها بواسطة إرادته ،وثان ًيا من خالل انخراطه يف العمل
العقل َّية التي
َّ
ِّ
بني ترابط األشياء بعضها ببعض يكون الله فيها صلة
واالجتامعي ،وثالثًا من خالل منطق يُ ِّ
ِّ
األبيقوري فيكتسب سالم النفس من الطبيعة من دون تدخُّل اآللهة من جهة،
الوصل .أ ّما
ُّ
فرس حركاتها ،وبالتايل
ومن عدم الخوف منها ومن املظاهر الطبيع َّية ،إذ بوسع اإلنسان أن يُ ِّ
يُه ِّيىء ،من حيث ال يدري ،مجيء الفلسفة الوضع َّية التي تعترب أ َّن القوانني العلم َّية تُستم ُّد من
جة املدينة ومشاكلها،
الطبيعة فحسب .كام يكتسب
ُّ
األبيقوري السكينة يف االبتعاد عن ض َّ
سلبي بعض اليشء ،إذ اعتُرب
واالنعزال يف حديقة هادئة ال تعرف االضطراب ،وهو موقف
ٌّ
تجىل ذلك يف
والتخيل عن مسؤول َّية الفيلسوف يف إدارة املجتمع ،كام َّ
ِّ
نو ًعا من الهروب
فكر أفالطون ويف فكر أرسطو ،ولكن بطريقة مختلفة.
والغني ،نشأت األبيقوريَّة وفرضت نفسها خالل بضعة
الفكري املتن ِّوع
يف هذا الفضاء
ِّ
ِّ
عرب
قرون كمدرسة لها أسسها وتعاليمها األخالق ّية ،ال بل وصل تأثيها إىل فرنسا وبريطانيا ْ
غساندي وميشال أونفري والفلسفة النفع ّية التي تعترب اللذّة أساس السعادة.
ّ


  [[[Î :

 À

يف ُعرف أبيقورس ،الفلسفة هي البداية والنهاية يف حياة اإلنسان؛ إذ «تض َمن وحدها
جل
عرب عنه يف مطلع الرسالة التي كتبها إىل صديقه مينيسه« :ال نؤ ِّ
ص َّ
حة النفس» .هذا ما َّ
الفلسفة إىل وقت الحق ألنَّنا ما زلنا يافعني .وينبغي لنا أالَّ نتعب من الفلسفة ألنَّنا طع َّنا يف
ألي شخص كان ،وال س َّيام إذا كان األمر متعلِّقًا بضامن
الس ِّن .ليس الوقت مبك ًرا أو متأ ِّ
خ ًرا ِّ
حة النفس .من يقول إ َّن لحظة الفلسفة مل ِ
تأت بَ ْعد ،أو إ َّن هذه اللَّحظة قد ولَّت ،يُشبه من
ص َّ
[[[. Cf., Émile BRÉHIER, Histoire de la philosophie, Antiquité et Moyen-âge, Paris, Quadrige, PUF, 1997, p. 295.

ج ُّل ما نعرفه عن هذا الكتاب
[ .[2يبدو أ َّن أبيقورس ،استنادًا إىل لوكريتيوس ،قد ترك كتابًا يحمل عنوان القانون ( ، )La canoniqueلك ّنه فُ ِقدُ .
الاليريت(. )Diogène Laërce
يعود إىل االستشهادات التي وردت يف كُتب لوكريتيوس وشيرشون وديوجانوس َّ
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يهتام
لدي الوقت لبلوغ السعادة .لذا ،والحال هذه ،ينبغي للشَّ اب وامل ُس ِّن أن
َّ
يقول :ليس َّ
بالفلسفة ،فيُحافظ امل ُس ُّن عىل روح الشباب ،ويبقى شابًّا تحت تأثي الخي ،من خالل تذكُّر
حكيام وأن يُب ِّدد الخوف إزاء ما
اب ،عليه أن يُصبح
ً
األيام املاضية .ومهام كان عمر الشَّ ِّ
كل يشء ،وحني
سيحدث .علينا دراسة الوسائل الكتساب السعادة .فحني نلكها ،نلك َّ
نفقدها ،نصنع املستحيل يك نكتسبها»[.[1
هذا الثناء للفلسفة ودورها يف تربية األجيال يبقى يف إطار العموم َّيات؛ إذ ال يضيف شيئًا
عرب عنه الفالسفة قبل أبيقورس أو بعده عن مكانة الفلسفة .ما يه ُّم أبيقورس يف مسألة
إىل ما َّ
كل التامرين العقل َّية التي تُبعد اإلنسان
التخيل عن ِّ
ِّ
الحقيقة التي يفتِّش عنها يف الفلسفة هو
عن واقعه
الحيس .فال عجب من أن ينتقد الجدل َّية التصاعديَّة التي لجأ إليها أفالطون من
ِّ ِّ
الحيس ليفعنا إىل عامل املُثُل ،إىل عامل هو من نسج خياله ،عىل
أجل تحريرنا من العامل
ِّ ِّ
ح ِّد تفسيه .وال غ ْر َّو أن يَحمل أيضً ا عىل منطق أرسطو امل ُثقَل باملفاهيم املج َّردة ،وهو
كل ما يحتاج إليه يف فلسفته هو بعض التعابي
ياُّ .
نط
ٌّ
فكري ال يُعيه أبيقورس اهتام ًما كب ً
اإللزامي
الحس َّية .ففي رأيه ،وحدها الطبيعة تشكِّل املدخل
ُعرب عن الطبيعة
ِّ
البسيطة التي ت ِّ
َّ
لكل حقيقة.
ِّ
يف هذا السياق ،إ َّن أ َّول مبدأ لقاعدة الحقيقة هو اليقني
الحيس ( ،)sensationsمصدر
ِّ ُّ
الضوري أن نضع نصب أعيننا أ َّن أبيقورس يدعو اإلنسان إىل أن يبقى عىل
كل معرفة .فمن
ِّ
ِّ
كل حدث
رصف بح ِّريَّة ورويَّة إزاء ِّ
خارجي.
ّْ
ات ِّصال دائم بالواقع ،األمر الذي يسمح له بأن يت َّ
ويتجىل اليقني الثاين يف املشاعر ( )affectionsمن خالل الَّلذَّة واألمل ،كام يقول
َّ
ديوجانوس َّ
الاليريت[« :[2هناك نوعان من املشاعر :الَّلذَّة واألمل ،يشعر بهام اإلنسان.
األ َّول منسجم مع الطبيعة ،أ َّما الثاين فغريب عنها .انطالقًا منهام ،نستطيع أن ن ِّيز األشياء
التي يجب أن نفتِّش عنها ،واألشياء التي يجب أن نتج َّنبها»[ .[3استنا ًدا إىل هذين املبدأين
األخالقي .فإذا اعتربنا «أ َّن الحواس هي قاعدة الحقيقة ،ت ُصبح
ُميكننا فَ ْهم تعليم أبيقورس
ِّ
[[[. ÉPICURE, Lettre à Ménécée, op.cit., p. 43.

ين ( )Diogène Laërceعاش يف القرن الثالث بعد امليالد .تظهر أهم َّيته يف أنَّه املصدر الوحيد لبعض الفالسفة القدامى ،وال
[ .[2كاتب يونا ٌّ
س َّيام أبيقورس ،إذ من خالله نعرف الكثي عن هذا الفيلسوف.
[3]. In Jean BRUN, L’épicurisme, op.cit., p. 45.
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الَّلذَّة بداية الحياة السعيدة وغايتها»[ ،[1عىل ح ِّد قول ديوجانوس الالَّيريت .بيد أ َّن السعادة
التي يطمح أبيقورس إىل تحقيقها من خالل الَّلذَّة تخضع لعمليَّة تنقية واسعة ،يختار منها
الفيلسوف ما هو مفيد للسعادة فحسب.
ولكن ،من أين تأيت األفكار التي يف ذاكرتنا؟ يعترب أبيقورس أ َّن األحاسيس الخارج َّية التي
تفرض ذاتها علينا ،رسعان ما تُك ِّون فينا ِب ِف ْعل التكرار تعابي واضحة تساعدنا عىل التمييز بني
األشياء .فحني نقول عىل سبيل املثال :هذا إنسان ،يحض يف ذاكرتنا الشكل الذي يص ِّور
اإلنسان بفضل األحاسيس الخارج َّية التي انطبعت فينا[ .[2من دون هذه األحاسيس التي
تتمركز يف الذِّهن ،يستحيل عىل اإلنسان أن يصف شيئًا ما .فعندما نتساءل :هل ما نراه هناك
حصان أم ثور؟ الجواب سهل للغاية :لو مل نكن نعرف مسبقًا شكل الحصان أو شكل الثور
من خالل اإلدراك ملا متكَّنا من أن نقول هذا حصان وهذا ثور .وخالصة القول ،أ َّن املعرفة
الحواس هي التي تك ِّون أفكارنا والتعابي التي ننطق
املس َبقة[( [3اليقني الثالث) النابعة من
ِّ
بها .هذه األفكار تُظهر إىل ح ٍّد كبي مدى تعلُّق أبيقورس بالطبيعة  ،φυσικόςإذ وجد فيها
رس تعلُّقه بها؟
من دون سواها ما يصبو إليه :املعرفة والسعادة .ولكن ما ُّ



 Æ ¢¾ :

سعى أبيقورس ،عىل غرار ليوكيبوس[ 460( [4ق.م 370-ق.م) ودميوقريطس (460
نسق جديد
يس نظريَّة الذ َّرة يف الكون القامئة عىل املا َّدة ،سعى لبناء َ
ق.م 370-ق.م)ِّ ،
مؤس َ
لفهم الطبيعة ،ينايف كلِّ ًّيا ما كان سائ ًدا يف بالد اليونان .فقبل أبيقورس ،كانت العودة الدامئة
حي
إىل امليثولوجيا ،وال س َّيام عند أفالطون ،برهانًا عىل أ َّن الطبيعة يف بنيتها هي جسم ٌّ
مام يعني أ َّن هناك كائنات سامية تتخطَّى اإلنسان .وقد تجلَّت هذه الفكرة
مرتبط باآللهةَّ ،
أيضً ا عند الرواق ِّيني الذين عارصوا أبيقورس؛ إذ كانوا يعتربون أ َّن الله والطبيعة وحدة ال
تنفصل .بيد أ َّن األمر تب َّدل متا ًما مع أبيقورس ،فاعترب أ َّن الطبيعة واقع ُميكن تفسيه ،وأنَّه
الضوري العودة إىل كائنات سامية لتفسي تجلِّياتها .هذا يعني أ َّن أبيقورس أخرج
ليس من
ِّ
[[[ In ibid., p. 46.

[ .[2من الَّالفت أ َّن تكوين األفكار عند أبيقورس يُشبه إىل ح ٍّد كبي ما تُعلِّمه الفلسفة التجريب َّية ،وال س َّيام يف كتابات ديفيد هيوم.

[3]. Connaissance par anticipation.

ين عاش قبل سقراط الحكيم .وجد نظريَّة الذ َّرة مع تلميذه دميوقريطس.
[ .[4ليوكيبوس ( ،)Leucippeفيلسوف يونا ٌّ
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ج ًال انتصا ًرا عىل الديانات التي كانت سائدة آنذاك يف
تفسي الطبيعة من الدائرة الدينيَّة ،مس ِّ
بالد اليونان ،األمر الذي حمل لوكريتيوس يف كتابه «طبيعة األشياء» عىل مدح معلِّمه بالقول:
«بينام كانت اإلنسانيَّة ،وعىل مرأى من الجميع ،تعيش عىل األرض حياة بائسةُ ،مداسة تحت
أقدام األديان[ ،[1ووجهها يُه ِّدد الناس مبنظرها املر ِّوع من أعىل املناطق السامويَّة (يقصد
ين ،كان أ َّول من تجارس ورفع عينيه ض َّدها ،ووقف يف
جبل الوليمب) ،انربى رجل يونا ٌّ
أي يشء ،ال الخرافات اإللهيَّة ،وال الصواعق ،وال هدير السامء امله ِّدد،
وجهها .مل يوقفه ُّ
بل ازدادت ح َّدة شجاعته ورغبته يف ِّ
دك أبواب الطبيعة املغلَقة بإحكام .لذلك ،إ َّن الجهد
[[2
يل الذي بذله انترص يف آخر املطاف ،وتخطَّى حواجز عاملنا امللتهبة»  .نستنتج من
العق َّ
لكل معرفة ،وأ َّن العامل مل يُخلَق من أجلنا بإرادة
هذا القول أ َّن أبيقورس اختار الطبيعة مرج ًعا ِّ
األسايس الذي تقوم عليه الطبيعة؟
املتأصلة فيه .فام هو املبدأ
إلهيَّة ،نظ ًرا إىل العيوب
ِّ
ُّ
خلِق من ال يشء
يف رأي لوكريتيوس ،الذي يُعتَرب من أه ِّم مراجع األبيقوريَّة«،ال يشء ُ
بفعل قدرة إله َّية»[ .[3وهو مبدأ غريب يقودنا إىل مبدإ ثانٍ أكرث غرابة« :الكون مك َّون من
ّْ
عرب
الحواس ] .[...إذا كان ما نس ِّميه
أجسام ومن فراغ .إ َّن وجود األجسام ُميكن برهنته ْ
س غي موجود ،لن يكون هناك مكان تستطيع فيه
الفراغ أو الفضاء أو الطبيعة التي ال متُ ُّ
األجسام أن تتح َّرك وترى ما تفعل»[ .[4إ َّن األجسام التي تُك ِّون هذا العامل ال تُحىص وال
أي تغيي .ويُضيف
تُع ُّد ،وإ َّن امتداد الفراغ ال ح َّد لهَّ ،
يل ،مل يطرأ عليه ُّ
مام يعني أ َّن الكون أز ٌّ
أبيقروس أ َّن الذ َّرات ت ُشكِّل عد ًدا ال يُحىص ،وهي عنارص ثابتة ال تتج َّزأ ،تُشكِّل األجسام
املركَّبة .فكيف تلقَّف املفكِّرون هذه النظريَّة الغريبة عن الطبيعة؟

يا يف أوساط املفكِّرين ،وال س َّيام عند
يف الواقع ،مل َ
تلق هذه النظريَّة اهتام ًما كب ً
يبني أ َّن
رش» (ِّ ،)De finibus bonorum et malorum
شيرشون .ففي كتابه «حدود الخري وال ِّ
أبيقورس مل ِ
يأت بيشء جديد يف مفهوم الطبيعة ،وأنَّه استعار معظم تعابي دميوقريطس عن
الذ َّرة والحركة والجاذب َّية وغيها«:إ َّن الطبيعة التي يفتخر بها هي استعارة يف مجملها .فهي

[ .[1املقصود فيها الديانات القدمية يف الحضارات القدمية ،ومنها امليثولوجيا اليونان َّية.
[[[. LUCRECE, De rerum novarum, I, 62 -77. In Lettre à Ménécée, Dossier, p. 7677-.
[3]. Ibid., I, V, p. 146.

[4]. Diogène LAËRCE, X, 39, 40.
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ححه ،أقلُّه يف رأيي ،قد أفسده»[.[1
كلُّها أفكار دميوقريطس التي يعرضها ،وما حاول أن يص ِّ
ومهام كان موقف شيرشون من نظريَّة أبيقورس يف الطبيعة ،إالَّ أ َّن اعتامده عىل دميوقريطس
لكل معرفة ليس أكرث.
مل يكن سوى وسيلة لدعم رؤيته عن الطبيعة كمرجعيَّة ِّ

إال أ َّن ما
ومع أ َّن هذه النظريَّة قدمية وال تجد لها مكانًا يف النظريَّات العلم َّية الحديثةَّ ،
يه ُّمنا يف نهاية املطاف هو الهدف منها يف الحياة العمل َّية .مل يس َع أبيقورس إىل تلقني
تالميذه يف حديقته الشهية تعاليم عقل َّية ومج َّردة ،بل كان يبغي من هذه القراءة للطبيعة
إيجاد الطريق الذي يقود اإلنسان إىل االتِّزان والرصانة ،إذ مل يَ ُعد تحت رحمة املظاهر
السامويَّة[ [2أو تحت وطأة كابوس املوت .وهو ،استنا ًدا إىل مقاربته للطبيعة ،يحمل عىل
الخرافات امليثولوج َّية يك يستطيع أن يتذ َّوق الَّلذَّات النق َّية التي تساعده عىل العيش يف
سالم مع ذاته.
األخالقي يف األبيقوريَّة ،إذ هي أه ُّم ما تُرِك من
أبني ال ُبعد
انطالقًا َّ
مام سبق ،سأحاول أن ِّ
َّ
فكري يف هذا املجال .بيد أ َّن هذا ال ُبعد يحتاج إىل تنقية يك نتج َّنب الشائعات السلب َّية
تراث
ٍّ
يا يف تفسي األبيقوريَّة،
املتد َوالة عنه يف بعض األوساط الفكريَّة ،وال س َّيام أ َّن هناك لغطًا كب ً
وخصوصا مع لوكريتيوس.
نظ ًرا إىل تش ُّعباتها بعد موت املعلِّم،
ً


ُّ
|  Åþ À Ó
¢ :¢

حتَّى اآلن ،حاولت تبيان أ َّن قاعدة الحقيقة ( )La canoniqueت ُدلُّنا عىل الطرق التي
ت ُساعدنا عىل االت ِّصال بالواقع ،وأ َّن مقاربة الطبيعة ت ُسعفنا عىل التح ُّرر من تأثي اآلراء
املغلوطة عن اآللهة ،ومن الخوف من وطأة املوت .وسيدلُّنا أبيقورس يف مقاربته األخالق َّية
عىل طريق من نوع آخر يقود إىل الحكمة ،الحكمة القامئة عىل الَّلذَّة التي تُعطي الحكيم
ج ُّل ما يطمح
القدرة عىل االكتفاء بذاته يف تناغم كبي مع نفسه ،بعي ًدا من األهواء الغب َّية ،إذ ُ
«غياب
التوصل إىل
إليه ،كام ورد يف الصفحة األخية من «الرسالة إىل مينيسه» هو
ُّ
[[[. CICERON, Les termes extrêmes des biens et des maux, op.cit., v-6, p. 15.

[ .[2قد يساورنا أحيانًا تفكي بأ َّن ماديَّة أبيقورس ونظريَّته األمبييَّة ال ترتك مكانًا لله .فقد ن َعتَه بعضهم بامللحد ،وال سيَّام بلوطارخوس
وشيرشون يف ما بعد .ولكن ،إذا أمع َّنا النظر يف فكره ،نكتشف أنَّه كان يؤمن بوجود اآللهة ،وأنَّها نوذج للسعادة التي يتوق إليها الحكيم،
جه إىل لوكريتيوس أكرث من معلِّمه ،إذ كان يضمر العداء
رشيطة َّ
أال تتح َّول إىل ف َّزاعة تُخيف الناس .يف رأيي ،إ َّن تهمة اإللحاد ينبغي أن تو َّ
سلبي عىل عقول الناس ،كام ورد يف كتابه« ،يف طبيعة األشياء».
والضغينة لرجال الدين واألديان عا َّمة ،نظ ًرا إىل ما تركته من تأثي
ٍّ

446

نقد الحضارة الغرب ّية (( )6تاريخ اإلغريق بين القرنين الخامس واألول ق.م)

االضطراب حتَّى يعيش تلميذه كإله بني الناس»[.[1

أين تكمن الحكمة األخالق َّية الجديدة يف فكر أبيقورس؟ ما الفرق بينه وبني أفالطون
وأرسطو والرواق َّية؟ ما تفسيه ملفهوم الَّلذَّة؟ هذا ما سأحاول أن أب ِّينه يف تحليل «الرسالة إىل
مينيسه» ،إذ هي املرجع الوحيد املبارش الذي بقي من كتاباته عن هذا املوضوع ،إىل جانب
شيرشون الذي أثار تعاليمه يف كتبه وأخضعها للنقد والتحليل ،وكتابات لوكريتيوس ،وهي
ب سنعود إليها من حني إىل آخر يف سياق هذا القراءة لفكر أبيقورس
األخالقي.
ّْ
كُتُ ٌ

األخالقي ألبيقورس إىل املدراس اليونان َّية التي كانت تعترب أ َّن السعادة
ينتمي الفكر
ُّ
إال أ َّن التباين يف
( )eudaimoniaهي الغاية القصوى التي يتوق إليها اإلنسان يف حياتهَّ .
مفهوم السعادة بني هذه املدارس يظهر يف املضمون وليس يف الشكل .ففي رأي أفالطون،
السعادة هي مزيج من الفطنة والَّلذَّة .واإلنسان السعيد هو الذي يعيش يف االعتدال ويُخضع
رصف كالبهائم ،هذا كلُّه
الرغبات والَّلذَّات للعقل ،يك ال ينحرف ويُضحي عب ًدا ألهوائه ويت َّ
الهش لبلوغ عامل أجمل
ِّ
الحيس
ينسجم مع عقيدة أفالطون األساس َّية  :الرتفُّع عن العامل
ِّ ِّ
وأفضل ،حسبام ورد يف كتاب «فيليبوس أو يف الَّل َّذة»[ .[2أ َّما أرسطو ،فكان يُشيد بِدور
تتجىل يف السياسة والتي ت ُكتسب بالعادة ،وبِدور الفضائل العقل َّية
َّ
الفضيلة العمل َّية التي
كالفطنة ( )phronésisواملعرفة التي تُكتسب بواسطة التعلُّم ،ويف كلتا الحالتني ،تساعد
الفضيلة اإلنسان عىل العيش يف االعتدال لبلوغ السعادة ،استنا ًدا إىل قوله الشهي« :الفضيلة
تكمن يف الوسط».
يل ،يستفيد
ّيني ،كان ه ّم الفالسفة تحويل السعادة إىل نط حيايتٍّ وعم ٍّ
ويف العرص الهل ّ
لكل إنسان .ففي حني
منها الجميع ،رغم قساوة الزمن آنذاك ،علَّها تُصبح هدفًا سهل املنال ِّ
ركَّز الرواق ُّيون عىل الفضيلة وحدها للعيش يف السعادة الدامئة ،راح أبيقورس يُفتِّش عنها
كل ما كُ ِتب عن هذه املسألة يف الفكر
يف الَّلذَّة من دون سواها ،وهي نظريَّة تُنايف نو ًعا ماَّ ،
ين ،وتُشكِّل يف ح ِّد ذاتها «منعطفًا يف تاريخ األفكار»[ ،[3إذ أحدثت قطيعة مع املايض
اليونا ِّ
[[[. ÉPICIURE, Lettre à Ménécée, op.cit., p. 52.

[[[. Cf. PLATON, Philèbe ou du plaisir, trad. Emile Chmabry, La Bibliothèque électronique du Québec, Collection
Philosophie.
يف مطلع الحوار ،يخترص سقراط مضمون اإلشكال َّية « :يعتقد فيليبوس بأ َّن خي الكائنات الح َّية يأيت من الفرح والَّلذَّة والرسور ،وأنا أزعم
وكل ما يرتبط بها ،كالرأي املستقيم والتفكي الصحيح ،هي أمثن من الَّلذَّة ،»...ص .31
أ َّن األمر ليس كذلك ،وأ َّن الحكمة والفكر والذاكرة َّ
[3]. Jean BRUN, L’épicurisme, op.cit., p. 89.
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من خالل اآلراء التي ساقها يف هذا املوضوع ملقاربة األخالق.
تبني لنا حتّى اآلن أ َّن املشاعر واألحاسيس هي االختبار األكرث ضامنة لإلنسان يف
لقد َّ
عالقته بالواقع والطبيعة .وات َّضح أيضً ا أ َّن اإلحساس ( )sensationيف األخالق هو مبدأ
أخالقي عليها ،إذ هي نتيجة
البديهي أن ت ُبنى الهيدون َّية كنظام
الخي يف فكر أبيقورس ،فمن
ٍّ
ِّ
منسجمة مع تعليمه .والهيدون َّية هي نط حيايتٌّ غايتها القصوى السكينة وغياب االضطراب.

يف ضوء ذلك ،تأخذ الَّلذَّة بُع ًدا جدي ًدا ،إذ ال تعني عىل اإلطالق اإلرساف يف الفسق
والشهوات[ [1بل الحصول منها عىل ما يكفي ،ل ُنبعد ع َّنا األمل والقلق .لذا ،ص َّنف أبيقورس
نص واضح
يف «الرسالة إىل مينيسه» ال َّرغبات املفيدة وال َّرغبات غي املفيدة لل َّنفس يف ٍّ
ٍ
رغبات كثية،
الضوري أن نث ِّبت عن طريق القياس ( )analogieأ َّن هناك
يقول فيه« :من
ِّ
رضوري
طبيعي والبعض اآلخر ال أساس له ،وأ َّن من بني ال َّرغبات الطبيع َّية ما هو
بعضها
ٌّ
ٌّ
رضوري للسعادة ،ومنها ما
طبيعي فحسب .ومن بني ال َّرغبات الضوريَّة ما هو
ومنها ما هو
ٌّ
ٌّ
ض بالحياة نفسها.
يُعطِّل وظيفة الجسم ،ومنها ما ي ُّ

حة الجسم
كل اختيار ِّ
إ َّن الدراسة الدقيقة لل َّرغبات تسمح لنا بإرجاع ِّ
وكل رفض إىل ص َّ
وإىل غياب االضطراب يف النفس ،إذ هذه هي غاية الحياة السعيدة .فمن أجل ذلك نفعل
كل يشء ،يك ال نتألَّم وال نشعر بالخوف ] .[,,,لهذا السبب نقول بأ َّن الَّلذَّة هي مبدأ الحياة
َّ
السعيدة وغايتها»[.[2

يف هذا السياق ،ال ب َّد من اإلشارة إىل أ َّن منتقدي أبيقورس غال ًبا ما يخلطون بينه وبني
يئْ[ [3الذي كان ينادي بأ َّن الَّلذَّه هي أقىص ما يجب أن يسعى إليه اإلنسان
أرستي ُّبوس القرينا ّ
للتوصل إىل إحساس ّْ
قوي ،خالفًا ملا كان يفكِّر فيه أبيقورس الذي كان يعترب أ َّن الَّلذَّة ليست
ُّ
سوى وسيلة من أجل بلوغ السكينة والهدوء ( .)ataraxieكام وقع ضح َّية تلميذه لوكريتيوس
[[[. Cf., EPICURE, Lettre à Ménécée, op.cit., p. 50.
[[[. Ibid., p. 4748-.

يف يف العا ِّم  356ق.م .كان تلميذًا لسقراط
يئ( ، )Aristippe de Cyrèneفيلسوف يونا ٌّ
[ .[3أرستي ُّبوس القرينا ُّ
ين ُولد يف العا ِّم  435ق.م ،وتو ِّ
ومؤس ًسا للمدرسة القرينائيَّة القامئة عىل الهيدونيَّة .وقد حدَّد هدف الحياة بـ «أنَّها حركة سلسة تفيض إىل إحساس ما» .وهو يتميَّز عن
يف أثينا
ِّ
األبيقوريَّة يف تفسيه للهيدونيَّة ،إذ هي ،يف رأيه ،حركة يرافقها إحساس وشعور ،بينام غاية الَّلذَّة عند أبيقورس هي السكينة( ، )ataraxieوبالتايل
يعتربها أرستي ُّبوس نو ًعا من التخدير الحيايتِّ والحرمان من األمل .أنظر :
Diogène Laërce, II, 85.
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الذي تخطَّى معلِّمه يف البحث عن الَّلذَّة والسكينة ويف نقد ال ِّدين واملجتمع.

ال َّ
شك يف أ َّن الَّلذَّة التي يتط َّرق إليها أبيقورس تَجد جذورها يف الجسد .فام دام الجسد
يتوصل إىل ما يصبو إليه،
يتجىل يف هدوء أعضائه ،فإ َّن اإلنسان
َّ
يوحي بغياب األمل الذي
َّ
وتتح َّول الَّلذَّة إىل بُ ٍ
يب تُسهم يف إرساء السعادة يف حياته .وهو يقول يف هذا اإلطار:
عد إيجا ٍّ
عام يرتبط
«عندما نعترب أ َّن الَّلذَّة هي الغاية ،ال نتكلَّم عن امللذَّات الناجمة عن الفسق ،وال َّ
بالتمتُّع  -كام يعتقد بعض الذين يجهلون ما نقوله[ ،[1ويعرتضون عىل مقاصدنا ويفهمونها
عام يرتبط بالجسد يك ال يتألَّم ،وبالنفس
يف معنى مناهض ملعناها الصحيح – ،بل نتكلَّم َّ
الرشب ،أو يف حفالت التمتُّع
يك ال تضطرب .يف الواقع ،ما نحتاج إليه ليس االستمرار يف ُّ
وامللذَّات ،أو يف معارشة الغلامن والنساء ،أو يف ما توفِّره األسامك وسائر األطعمة التي
تُق ِّدمها مائدة غن َّية ما يجعل الحياة ُممتعة .ما نحتاج إليه هو التَّفكي ال َّرصني الذي يفتِّش
نتخىل عن اآلراء التي تزرع
َّ
عن املعرفة الدقيقة ،عندما نختار أو نرفض شيئًا ما ،وعندما
الغموض الذي يستحوذ عىل النفس»[.[2
رص عليها أبيقورس يف نظريَّته األخالق َّية هي لذَّة طبيع َّية تضعنا يف تناغم
إ َّن الَّلذَّة التي ي ُّ
دائم مع الطبيعة ،إذ هي القاعدة الذهب َّية يف تعليمه .فام إن يولد اإلنسان حتَّى مييل إىل الَّلذَّة
وينفر من األمل من تلقاء نفسه .وإ َّن بؤس اإلنسان هو نتيجة اآلراء الكاذبة التي ت ُبثُّ هنا
التخيل عن مفهوم التناغم مع الطبيعة .فحني
ِّ
وهناك عن األبيقوريَّة ،أل َّن املشكلة هي يف
الحرصي للكلمة فهو ال يخجل من ذلك ،بل يُق ُّر
يعترب أبيقورس أ َّن الَّلذَّة طبيع َّية باملعنى
ِّ
بأ َّن الطبيعة هي املالذ األخي .فعىل سبيل املثال« :ليس البطن الذي ال يشبع هو املشكلة،
كام يعتقد الجميع ،بل الرأي الخاطئ الذي نك ِّونه عن قدرة استيعابه َّ
الالمحدودة»[ .[3هذا
يعني أ َّن أبيقورس ال يهرب من األكل والرشب ،بل يأخذ منهام ما يس ُّد حاجته ،مكتف ًيا بالقليل
كل ما يؤث ِّر عىل تفاعالت جسمه .مبعنى آخر ال يسعى
يك يبقى مسيط ًرا عىل ميوله وعىل ِّ
إال إذا شعر بحاجة ما أو بأمل ما كالجوع والعطش .فام إن يتب َّدد األمل
األبيقوري إىل الَّلذَّة َّ
ُّ
يتوقَّف عن التفتيش عن الَّلذَّة .هذا يعني أ َّن أرقى لذَّة عنده هي إزالة األمل.
[ .[1املقصود بهؤالء أتباع الرواقيَّة يف عرص أبيقورس الذين كانوا يحتقرون هذه الفلسفة العتامدها الَّلذَّة مبدأ الحياة وغايتها.

[[[. ÉPICURE, Lettre à Ménécée, op.cit., p. 50.
[3]. In Jean BRUN, L’épicurisme, op.cit, p. 97.
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األخالقي بالَلذَّة ،ولو
ِّري األخالق تكمن يف اختزال البعد
بيد أ َّن املشكلة التي تقلق منظ ِّ
ِّ
يبني معناها
أ َّن أبيقورس حاول أن يرشحها بشتَّى الوسائل ،ويتح َّمل الكثي من اإلجابات يك ِّ
إال إذا كانت
يبْ» .كام أ َّن السكينة ( )ataraxieالتي يسعى للحصول عليها ال تستقيم َّ
«اإليجا ّ
خاضعة للغاية األساسيَّة :الَّلذَّة .هذا التعبي مل يح َ
ظ بتقدير كبي ،إذ ذهب إىل أبعد من ذلك،
فقد وقع يف عمليَّات حسابيَّة إىل ح ِّد اله َوس ليقيس ،كام سيظهر الحقًا يف الفلسفة النفعيَّة،
األخالقي رونقه وتلقائيَّته.
مام يُفقد البعد
ما هو مفيد وما هو غي مفيد لحياتهَّ ،
َّ

َّ
ِّ
 Ý
   Ó
   :

«

ليبني
من هذا املنطلقَ ،
رش”ِّ ،
ح َم َل شيرشون عىل أبيقورس يف كتابه ”حدود الخري وال ِّ
هشاشة نظريَّته األخالق َّية مف ِّن ًدا مضمونها يف تفاصيلها كلِّها[ .[1فهو ينتقده أ َّوالً عىل املنهج
الكل ومي ِّيز
قسم فيها َّ
واملنطق يف عرض آرائه« :إنَّه يُلغي التحديدات .ويف الطريقة التي يُ ِّ
أي وسيلة لبناء املنطق واستنتاجه .وال يُح ِّدد املنهج َّية من
األجزاء ،ال يُعلِّم شيئًا .ال يُق ِّدم َّ
بالحواس ] [...بحيث يُلغي
جة كاذبة إلزالة االلتباس .إ َّن مقياس الواقع مرتبط
أجل ِّ
حل ح َّ
ِّ
متييز الحقيقة من الخطأ»[ .[2وثان ًيا ،يحمل عىل مفهو َمي الَّلذَّة واألمل وعىل ما يجب أن
نفتِّش عنه وما يجب أن نتج َّنبه .ويضيف يف السياق عينه« :ومع أ َّن املبدأ (الَّلذَّة) هو من
أرستي ُّبوس ،وأ َّن القورينائ ّيني يدعمونه أفضل من أبيقورس وبطريقة أكرث صدقًا ،لك َّنني أعتقد
أقل قد ًرا منه .ذلك أ َّن
بأ َّن هذا املبدأ ينتمي إىل طبيعة تجعلنا نتص َّور أنَّه ال يوجد يشء ُّ
ّْ
الطبيعة قد خلقتنا من أجل أمور أرقى منه .هذا هو رأيي عىل
األقل»[.[3
بني
وعىل غرار حوارات أفالطون ،يُحاول ُمحاور شيرشون ،واسمه تركواتوس ،أن يُ ِّ
ملعلِّمه أ َّن أبيقورس ال يحتاج إىل الغوص يف تحديدات مج َّردة لفهم تج ُّنب األمل وللبحث
الطبيعي ال يحتاج ال إىل املنطق وال إىل العقل ،بل يفرض ذاته عىل
عن الَّلذَّة .هذا امليل
ُّ
ني
اإلنسان .ويف موضع آخر ،يعرض شيرشون ِبفَم محاوره مفهوم أبيقورس للفضيلة[ ،[4ويُب ِّ
أ َّن الفضائل ال قيمة لها إ ْن مل ت ُؤ ِّد إىل الَّلذَّة املنشودة .كام يستعرض تركواتوس تعاليم
فلسفي متني ،ل ُي َّبني
أبيقورس عن الفطنة والعدالة والصرب والصداقة وغيها يف أسلوب
ٍّ
[[[. Cf., CICÉRON, Des termes extrêmes des biens et des maux, op.cit., p. 17- 47.
[[[. Ibid., VII – 22, p. 18.

[3]. Cf., CICÉRON, Des termes extrêmes des biens et des maux.
[4]. Cf., ibid., XIII-42, p. 30.
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وكأين بشيرشون يتع َّمد هذا الرشح املسهب عن أبيقورس من أجل أن
ِّ
ملعلِّمه متانة فكره،

الالحقة من كتابه .وال عجب ،فهو كان أقرب إىل الرواق َّية – ولو
ينقض عليه يف الصفحات َّ
َّ

أنَّه انتقدها بعض اليشء  -منها إىل األبيقوريَّة.

جهه شيرشون ألبيقورس هو عجزه عن
من املهمِ القول هنا أ َّن االنتقاد
َّ
الجوهري الذي يو ِّ

تحديد مضمون الَّلذَّة ،إذ مل يكن يفهم ماذا يعني بهذا املصطلح«:ما أريد أن أقوله ،أ َّن أبيقورس
نفسه ال يعرف أن يُح ِّدد الَّلذَّة ،وأنَّه يرتجف أمام هذه النقطة»[ .[1فأن يختزل أبيقورس األخالق

يف الَّلذَّة وأن ير َّد الفضائل كلَّها ،كالحكمة والعدالة والشجاعة ،إىل الَّلذَّة ،هو أم ٌر مل يستطع
حق ،تح ُّ
ط من قيمة اإلنسان
شيرشون قبوله ،يف املدرسة األبيقوريَّة ،إذ إنَّها يف رأيه ،وهو ُم ٌّ

ّْ
الذي يطمح إىل أرفع من املا َّدة
ِئ أح ًدا ،ألنَّه بقي أمي ًنا لفكر
والحواس .وموقفه هذا ال يُفاج ُ

أفالطون وزينون ،وبالتايل ،تبقى األبيقوريَّة يف رأيه يف منزلة أدىن بكثي منهام.

يف مقاربة أخرى ،نرى بلوطارخوس يف كتابه «ضدُّ كولوتيس من أجل الدفاع عن سائر

الفالسفة»[ ،)Contra Colotes( [2وهو ،أي كولوتيس ،أحد تالميذ أبيقورس ( 320ق.م-

ويبني له أنَّه من املستحيل أن نعيش برسور بحسب
 268ق.م) ،يحمل عىل نظريَّة الَّلذَّة،
ِّ

جه بلوطارخوس سلسلة من االنتقادات إىل كولوتيس ،ومن
تعاليم أبيقورس .يف الواقع ،يو ِّ
خالله إىل معلِّمه ،أه ُّمها:

-أ َّو ًال ،أعطى أبيقورس األفضل َّية للجسد يف البحث عن السعادة وحرصها يف ملذَّاته،

عىل ح ِّد قوله .لهذا السبب ،اعترب األبيقوريَّة نظريَّة خاطئة ومضلِّلة ،إذ تقيض عىل تقليد

أخالقي طويل يقوم عىل اعتبار ال َّنفس أرقى من الجسد.
ٍّ

-ثان ًيا ،ال يفهم أبيقورس أ َّن مامرسة الفضيلة ال تبعث الَّلذَّة يف قلب اإلنسان ،بل تزرع فيه

سعادة من نوع آخر.

ويُضيف بلوطارخوس أ َّن الطريقة التي يُقارب فيها أبيقورس الجسد والَّلذَّة ال تليق بالبرش
[[[. Ibid., Livre II, II-6, p. 57.

[ .[2هذا الكتاب هو ر ٌّد عىل كتاب كتبه كولوتيس بعنوان « :من الصعب أن نعيش بحسب النظريَّات األخرى لسائر الفالسفة».
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مام يُقلِّل من قيمة
بل ت ُشبه إىل ح ٍّد ما عامل الحيوانات ،الذي ال يعرف َّ
إال الَّلذَّة فحسبَّ ،
رأسا عىل عقب.
النفس ،وكأ َّن العامل انقلب ً


Ó  îº Ý¿ ·Ä :
مهام يكن ،فإ َّن هدف األبيقوريَّة ،بحسب ا ِّدعاء صاحبها ،هو اكتساب حكمة من نوع

يتوصل اإلنسان إىل الح ِّريَّة ،أي التح ُّرر من
تتجىل يف أعىل بهائها ،ال ب َّد من أن
َّ
آخر .وليك
َّ

رضوريْ .فحني يتح َّرر من اآلخرين يُصبح س ِّيد نفسه ،ويعيش يف ج ٍّو من االكتفاء
كل ما هو
ِّ
ّ
الرشور التي تحيق بالنفس ،متا ًما كام يفعل
يتّ .وما دور الفلسفة سوى تحريرنا من ُّ
الذا ْ

الطبيب حني يُح ِّرر الجسم من املرض .ال يُشبه الحكيم الخليقة القلقة التي تهرب تارة من

رش ،وطو ًرا ترغب فيه لتضع ح ًّدا لبؤس الحياة .الحكيم ال ته ُّمه امل َّدة
املوت ،إذ هو أكرب ٍّ

التي سيعيشها من الحياة بقدر ما ته ُّمه نوع َّية امللذَّات التي يتذ َّوق منها ليعيش يف الهدوء

كل ما
والطأمنينة .فال عجب من أن يعيش أبيقورس يف حديقة مغلقة قرب أثينا ،بعي ًدا من ِّ

يُعكِّر صفو حياته .لقد اختار أقرب املق َّربني منه ليعيش معهم يك ال يقع يف الحسد والحقد
واملشاجرات والخصومات ،وهي كلُّها رشور ت ُفسد املجتمعات اإلنسان َّية.

نتبني هنا ،أ َّن الحكيم ،عند أبيقورس ،هو الذي تح َّرر من تأثي الناس عليه ومن الخرافات
َّ

كلِّها .وك َّنا قد أرشنا يف سبق إىل نظرة أبيقورس االزدرائيَّة للشأن العا ِّم واألمور السياسيَّة،
وإىل انعزاله مع أصدقائه ليعيش يف سالم .فعىل األبيقوريِّني أن يعيشوا يف الخفية ليك

يكونوا سعداء .هذه هي صيغتهم :االختباء .ويف الحقيقة مل يكن أبيقورس يضمر العداء
إال الحكيم ،لهذا السبب اختار العيش بعي ًدا
ألحد ،بل كان يكره السياسة .فالحكيم ال يفهمه َّ

عن صخب الحشود البرشيَّة .هذه العزلة التي اختارها بإرادته شاطرها مع أصحابه ،القتناعه

بأ َّن الصداقة هي ق َّمة السعادة ،إىل ح ِّد أنَّه كان ينتقد األشخاص الذين ينفرون منها ،فكانت

جا للعدل والصداقة[ .[1فهل الحكمة تكمن يف
الحديقة التي تحتضنه مع أصدقائه نوذ ً

الهروب من الواقع؟ وهل الحكيم هو املنعزل ،أم ينبغي أن يكون هو املنخرط يف شؤون
الناس ،محاوالً إصالحهم؟

[[[. Cf., ibid., p. 106- 112.
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±

ما من ٍّ
شك يف أ َّن فكر أبيقورس خضع لتفاسي متن ِّوعة ومتناقضة .فقد اتُّهم بأنَّه كان
ملح ًدا وأنَّه فضَّ ل الهيدونيَّة عىل ال ِقيَم والفضائل السائدة يف عرصه .ومع ذلك ،فقد نال

«كنت أناقش
عرب عن ذلك يف كتاب ”االعرتافات”:
ُ
إعجاب أوغسطينوس يف شبابه كام َّ

رش املطلق .كان بإمكان
مع صديق ََّي ألي ِّبيوس ونيربيديوس مسألة الخي املطلق وال ِّ
أبيقورس أن ينال إعجايب ،لو مل أكن أؤمن بخلود النفس وبعقاب األفعال ،هذا ما كان

الفلسفي
غساندي[ [2فقد ترك لإلرث
يرفضه أبيقورس .[1[ »...أ َّما الفيلسوف
الفرنيس بيار َّ
ُّ
ِّ
كتابًا[ [3عن حياة أبيقورس وفكره ،هذا الفيلسوف الذي انتقد األفكار الفطريَّة التي ر َّوج لها
ظلام من الرواق َّية ومن شيرشون
ديكارت يف كتابه «املقال عن املنهج» ،اعترب فيه أنَّه اضطُهد ً

وبلوطارخوس ،ومتاهى معه يف حياته ،مع أنَّه كان كاه ًنا كاثوليك ًّيا معروفًا يف األوساط
الفرنيس جان-ماري غيُّون ( ،[4[)1888-1854واح ًدا
الالهوتيَّة آنذاك .ورأى فيه الفيلسوف
َّ
َّ
من الذين ه َّيأوا مجيء املدرسة التجريب َّية واملدرسة النفع َّية يف بريطانيا التي قامت عىل
مفهوم السعادة املرتبطة بالَّلذَّة من أجل مساعدة أكرب عدد ُممكن من الناس عىل أن يكونوا
سعداء ،متا ًما كام فهمها جيميي بنثام وجون ستيورت ِمل .ويف السياق عينه ،تجدر اإلشارة
الفرنيس املعارص ميشال أونفري[ [5وضع الهيدونيَّة يف املرتبة األوىل من
إىل أ َّن الفيلسوف
َّ
املدارس الفلسف َّية اليونان َّية.

عرب عنها أبيقورس يف تفتيشه عن السعادة
ال ُميكننا التقليل من قيمة األفكار التي َّ
توصل إىل السيطرة
حا ،إذ ما الفائدة من الحكيم إذا َّ
والسكينة .ولك َّن النقاش يبقى مفتو ً
[[[. AUGUSTIN, Les Confessions, trad. Joseph Trabucco, Paris, GF Flammarion, 1964, VI, XVI, p. 128.

فرنيس يف الرياضيَّات والفلك ( .)1655-1592كان مناهضً ا لفكر أرسطو
غساندي ( )Pierre Gassendiفيلسوف والهويتٌّ وعامل
[ .[2بيار َّ
ٌّ
الالهوتيَّة للعامل بقراءة علميَّة .سعى يف كتاباته إىل ر َّد اعتبار أبيقورس ،فجعل
والفلسفة السكوالستيكيَّة .آمن بأنَّه من املمكن استبدال القراءة َ
من تعاليمه األخالق َّية مرج ًعا له ،فاعتَرب أ َّن الَّلذَّة هي الغاية القصوى التي يسعى إليها اإلنسان من أجل الحصول عىل حياة سعيدة ،وأ َّن الفلسفة
هي مترين مه ٌّم لتكون الحياة أكرث سعادة.
[3]. Pierre GASSENDI, Vie et mœurs d’Épicure, Paris, les Belles Lettres, 2006.
[4]. Jean-Marie Guyau )1854 -1888(.

ٌ
فرنيس ُولِد يف العام  1959يف مقاطعة النورماندي .وهو من أه ِّم املفكِّرين حال ًّيا يف فرنسا .قام بثورة فكريَّة يف األوساط الفرنس َّية
فيلسوف
[.[5
ٌّ
وأسس الجامعة الشعبيَّة يف مدينة كان( )Caenالفرنسيَّة .وهو مييل إىل الهيدونيّة واألبيقوريّة .وله
وحمل عىل التقاليد واألديان والسياسيِّنيَّ ،
أكرث من مئة كتاب.

تأثيرات األبيقوريَّة وانتشارها

453

يت
عىل أهوائه ،واستطاع أن يعيش يف السكينة ،يف حني أ َّن اآلخرين يحتاجون إىل نط حيا ٍّ
السلبي» إىل ح ٍّد ما،
يساعدهم عىل العيش يف املدينة وليس يف االنزواء؟ هذا «املوقف
ُّ

يخلق نو ًعا من التحفُّظ من فكر أبيقورس بسبب انسحابه من الحياة السياس َّية ومن الشأن
ليبني أ َّن الفلسفة التي ال تُويل اهتام ًما
عرب عنه بلوطارخوس يف أكرث من كتابِّ ،
العا ّمْ .موقف َّ

بالشأن العا ِّم ،متا ًما كام فعل أفالطون وأرسطو والرواقيُّون والفالسفة يف العصور الحديثة،
إال يف
تبقى دون املستوى املطلوب ،أل َّن املقياس األ َّول ملصداق َّية نظريَّة ما ،ال يظهر َّ
احتكاكها بالحياة السياس َّية واالجتامع َّية.

)م.) (تاريخ اإلغريق بين القرنين الخامس واألول ق6( نقد الحضارة الغرب ّية

454

²  ³
[. A. Ernoult, De rerum natura, Les Belles Lettres, rééd. 1968.
[. AUGUSTIN, Les Confessions, trad. Joseph Trabucco, Paris, GF Flammarion, 1964,
VI, XVI.

3. Cf. PLATON, Philèbe ou du plaisir, trad. Emile Chmabry, La Bibliothèque électronique du Québec, Collection Philosophie.

4. Cf., CICÉRON, Tusculanes, 2 tomes, trad. Jules Humbert, Paris, Les Belles Lettres,
1970 ;

5. Cf., Didier JULIA, Dictionnaire de la philosophie, Paris, Larousse, 1964.
6. Cf., Émile BRÉHIER, Histoire de la philosophie, Antiquité et Moyen-âge, Paris,
Quadrige, PUF, 1997.

7. CICERON, Les termes extrêmes des biens et des maux, tome I, trad. Jules Martha,
Paris, Les Belles Lettres, 1967.

8. Diogène LAËRCE, X, 39.
9.

ÉPICURE, Lettre à Ménécée, trad. Pierre-Marie Morel, Paris, GF Flammarion,

2009.

10. In François CHÂTELET )dir.(, La philosophie. De Platon à Saint-Thomas, Paris,
Marabou, 1972.

[[. Jean BRUN, L’épicurisme, Paris, Presses Universitaires de France, 1959.
[[. LUCRECE, De rerum novarum, I, 62-77. In Lettre à Ménécée, Dossier.
13. Pierre GASSENDI, Vie et mœurs d’Épicure, Paris, les Belles Lettres, 2006.
14. Xénophon, Les mémorables, Paris, Les Belles Lettres, trad. Louis-André Dorion,
2015.

َّ
§ ø  Îþ  ¤¿þ
َّ
نقدية)
(رؤية

عل
غيضان السيد ي

[[[(*)

ِّ


الناس يف العرص الهيللنستي عن ال َّنظر العميق يف ميادين العلم والفلسفة ،يف
َع َز َف
ُ
ج ٍّو يسوده رصاع عنيف حول مطالب الحياة املاديَّة العاجلة ،ولهذا احتلَّت هذه املطالب
الصدارة يف هذا املجتمع املتع ِّدد األجناس .ولك َّن كان ال ب َّد لهذا الرصاع
العمل َّية مكان َّ

من ضحايا اعترصتهم رضاوة املواجهة املنافية للمبادئ وامل ُثل األخالقيَّة ،فكان لزا ًما عىل
الفلسفة أن تنهض لتق ِّدم العالج الناجع والراحة النفس َّية لهؤالء الذين تطلَّعوا إىل أن يجدوا
كل ِ
صالتهم بالظروف الخارج َّية،
لديها امللجأ األمني والطريق املم ِّهد للتط ُّهر ،وذلك بقطع ِّ
ث َّم بالعكوف عىل تأ ُّمل حياتهم الباطن َّية .فالتأ ُّمل  -إذن  -كان األسلوب املستخ َدم يف

تطهي النفس ومامرستها للحياة الروحيَّة الكاملة يف هذا العرص .ومن ث َّم تص َّورت الفلسفة
األبيقوريَّة أ َّن السعادة اإليجاب َّية فوق قدرة البرش ،ولذلك قالت بطأمنينة نفس َّية سلب َّية تتمثَّل
يف البحث عن سبيل للوصول إىل حالة الهدوء والطأمنينة ،والخل ِّو من اآلالم واملتاعب،
والتح ُّرر من املخاوف وحاالت القلق واله ّمْ .وجعلوا من اللَّذة الخي األسمى ،فهي –

عندهم  -أساس األخالقيَّة ،وغاية الحياة ،ومعيار القيم .ولذلك عملت األخالق األبيقوريَّة
يب ،واآلخر
عىل وصف الحياة السعيدة لإلنسان وتهيئتها له عرب َمظهرين اثنني :أحدهام إيجا ٌّ
بكل
يب فيتلخَّص يف الدعوة إىل أن يعيش اإلنسان حياة اللَّذة ،ويستمتع ِّ
ّْ
سلبي .أَ َّما اإليجا ُّ
تقض مضجعه ،مثل
كل املخاوف التي
السلبي فهو التخلُّص من ِّ
امللذَّات املمكنة .أ َّما
ُّ
ُّ
الخوف من املوت ،أو من اآللهة ،أو من عذاب الجحيم بعد املوت.
مؤسس
وتنتسب األخالق األبيقوريَّة إىل أبيقور Epicuros
األثيني ( 270-341ق.م) ِّ
ِّ
(*) -أستاذ الفلسفة املشارك يف كليَّة اآلداب بجامعة بني سويف  -جمهوريَّة مرص العربيَّة.
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يا بطبيعيَّات دميقريطس وأخالقيَّات أريستيبوس .وهو
املدرسة األبيقوريَّة الذي تأث َّر كث ً
أسس مدرسته املعروفة بالحديقة يف ميتلني  Myteleneوملبساكوس  ،Lampsacusثم
َّ
ِّ
وتويف عن عمر يناهز  72عا ًما .يُنسب إىل أبيقور عدد كبي من الكتب
نقلها إىل أثينا،
واملؤلَّفات التي بلغ عددها حوايل  300كتاب ورسالة ،نذكر منها :يف الطبيعة ،يف الذ َّرات
والخالء ،يف اآللهة ،مآخذ عىل الطبيعيني ،يف التقوى ،يف العدالة والفضائل األخرى ،يف
امللك َّية  ...وغيها من املؤلفات التي فُ ِقد أغلبها ،وما تبقَّى منها ضئيل ج ًّدا بالنسبة إىل ما

كتبه بالفعل ،والذي ال يتناسب مطلقًا مع املكانة الكبية لهذا الفيلسوف وتأثيه يف الفكر
العاملي.
ّْ


َّ
  [ · È  {ô  º È ¢
َّ:

الهللينستي  -الذي ظهرت فيه األبيقوريَّة  -بالفوىض واالضطرابات السياس َّية
ات َّسم العرص
ُّ
قوي يكفل استتباب
واالجتامع َّية ،وانعدام األمن واألمان ،والسخط العام ،واالفتقار لحاكم ٍّ
األمن الذي غاب متا ًما نتيجة لغارات الجيوش املستم َّرة ،والتم ُّرد الدائم عىل األمراء الذين

يرعون أهل العلم ،والثورة عىل األغنياء الغتصاب أموالهم نظ ًرا التِّساع الفوارق الطبق َّية بني
كل أرجاء املدن،
األغنياء والفقراء .وقد تفشَّ ت االضطرابات االجتامعيَّة وعدم االستقرار يف ِّ
ح َب ُه خوف من متاعب الثورات ،وانخفاض
وانترش بني الناس سخط
اجتامعي عا ٌّم صا َ
ٌّ
األجور مع ارتفاع األمثان ،واقرتن هذا بفساد كان من مظاهره أن أخذت املعابد تقوم مبه َّمة
أصحاب املصارف ،فَتَم ِلك الذهب ،وتُقرض القروض ،وتتقاىض الفوائد أضعافًا مضاعفة!

الطبيعي أن يسود يف مثل هذا املناخ العا ِّم :انحالل األخالق ،وسيادة األفكار
لذا ،كان من
ِّ
املنحرفة اله َّدامة التي متأل النفس بالقلق والتوت ُّر ،وتؤ ِّدي يف النهاية إىل االنطواء واالغرتاب.
كل الجهود العقل َّية،
ومن نتيجة ذلك ،أصيب الناس ببالء شديد ،وازداد بؤسهم ،فهجروا َّ
ِّ
واملشاق ،ويبحثون عن
إال يف الخالص من تلك اآلالم واملتاعب
وأصبحوا ال يفكِّرون َّ
النفيس ،ما حدا باألبيقوريَّة إىل أن تبحث عن سبيلٍ لتخليصهم من هذه
الطأمنينة والهدوء
ِّ
املعاناة ،مع االستمتاع -يف الوقت ذاته -بامللذَّات املمكنة .لقد كان األبيقوريون يحاولون
أن يطرحوا عن أنفسهم كل أنواع الخوف ،وأن يبلغوا الحال التي ال يُخرجهم فيها عن
سكينتهم يشء .والحقيقة ،كام يقول جورج سارتون” :إ َّن روحهم يف جملتهم كانت تنقصها
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أال ننىس أنَّهم كانوا يعيشون يف أزمان
البطولة ... ،وقد يبدو أنهم كانوا أنانيني ،ولكن ينبغي َّ
وكل يشء بدا من التزعزع أكرث مام بلغه يف
مملوءة باملخاطر ،الطغيان فيها أكرث من العدلُّ ،
بدال من أن يجلب لنفسه الحسد
أي وقت مىض ،فكان األجدى باإلنسان أن يخفي أحواله ً
ِّ

واألذى“[.[1

قوي بالعطف عىل اإلنسان َّية بسبب
وهنا يبدو أبيقور مبثابة الفيلسوف الذي انتابه شعو ٌر ٌّ

ما تعانيه من آالم؛ فراح يه ِّون من أمرها ،وذهب إىل القول بأ َّن تلك اآلالم تنحرص يف دائرة
مام تبدو عليه ،إذ عزا الخوف واألمل اللذين يعكِّران صفوها إىل مصدرين اثنني هام:
أضيق َّ
الدين ،والخوف من املوت ،ورأى أ َّن أحدهام مرتبط باآلخر؛ أل َّن ال ِّدين يشجع عىل الرأي

القائل بأن املوىت أشقياء .ولذلك أخذ يبحث عن ميتافيزيقا من شأنها أن تربهن عىل أ َّن
اآللهة ال تتدخَّل يف شئون البرش ،وأ َّن الروح تفنى مع فناء البدن[.[2
وهنا يخالف أبيقور تلك الرؤى التي سادت قدميًا وحديثًا ،وما زالت تسود حتى اليوم،
والتي ترى يف الدين مصدر عزاء .أ َّما عنده فهي عىل النقيض من ذلك؛ إذ رأى أ َّن ت َ َدخُّل
األخروي قضا ًء عىل
اآللهة يف مجرى الطبيعة والحياة هو مصدر فزع .كام رأى يف الخلود
ِّ
كل أمل يف النجاة من األمل .وعىل ضوء ذلك ،راح يبني مذهبه بتفصيالته ،لعلَّه يشفي به
ِّ
الناس من عقائدهم التي تبثُّ يف نفوسهم الخوف.
ين؛ حيث
قد يرى البعض أنَّه ميكن التامس العذر ألبيقور يف موقفه هذا من الدين اليونا ِّ
ين القديم
أ َّن هذا الدين كان دي ًنا خراف ًّيا مليئًا باألساطي والخرافات التي مألت حياة اليونا ِّ
وس َدنة الهياكل ،وأصحاب النبوءات .ثم جاءت
بالرعب والخوف لصالح سلطان ال ُك َّهانَ ،

الحروب مبا فيها من الباليا والرزايا ،ومن قلَّة الطأمنينة السياس َّية واالقتصاديَّة لتزيد من مآسيه
وقلقه واضطرابه ،فلم يكن هناك ب ٌّد من أن يهاجم أبيقور رجال الدين الذين مألوا الفضاء
العا َّم يف ذلك الوقت بأكاذيب ممقوتة عن اآللهة.
وإذا كان جورج سارتون قد ذهب إىل أن أبيقور مل يحارب الدين الربيء من الباطل،
[ -[1جورج سارتون ،تاريخ العلم ،ج ،3ترجمة توفيق الطويل وآخرين ،القاهرة ،الهيئة العا َّمة لقصور الثقافة ،2013 ،ص.369

[ -[2أنظر ،برتراند رسل ،تاريخ الفلسفة العربيَّة ،الكتاب األول ،ترجمة زيك نجيب محمود ،مراجعة أحمد أمني ،القاهرة ،الهيئة
املرصيَّة العا َّمة للكتاب ،2010،ص.382
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وإنَّ ا كان يكره ذلك ال ِّدين الذي وطَّد أركانه األفالطونيون واألرستقراطيون ،وهو ذلك النوع

الذي كانت تح ِّبذه «الطبقة العليا من الناس» وتق ِّدمه -زو ًرا وبهتانًا -عىل أنَّه يبتغي مصلحة

جا ،ال بخرافات وضعية فحسب ،بل أيضً ا بق َّوة البوليس
الطبقات الدنيا .وكان دي ًنا ممتز ً

والجاسوس َّية واالضطهاد[ .[1إالَّ أ َّن ذلك الزعم ال يستقيم من وجهة نظرنا؛ حيث أ َّن الدين

عند أبيقور مل يكن له قيمة ت ُذكر وال أدىن فائدة للناس ،فاآللهة – التي أق َّر بوجودها -تعيش

تخص البرش؛
أي أمور
يف عواملها
ُّ
َّ
الخاصة سعيدة مغتبطة ال تعكِّر صفو حياتها السعيدة ُّ

ومن ثم أنكر فكرة العناية اإللهيَّة التي كانت أثية عند الرواقيني .بل إنَّه أنكر فكرة الخلق ،أو

هو عىل األقل أنكر فكرة الخلق املتج ِّدد ،إذ رأى أ َّن الله خلق العامل ثم نفض يده منه وتركه
ّْ
بأي رضب من رضوب
يحقِّق تط ُّوره
الخاص .وأ َّن قوانني الطبيعة ال يجوز االعتداء عليها ِّ
التعسف[.[2
ُّ

ومل يكتف أبيقور مبهاجمة الدين ورجاله ،بل هاجم أيضً ا العلم ونظريَّاته ،فكان يحتقر

ينْ.
املنطق وال يثق بالرياضيَّات ،وهاجم بش َّدة علم العدد
ِّ
الفيثاغوري وعلم الهندسة األفالطو ّ

العلمي ،وال أدىن باعث يحثُّه
حب االستطالع
خالصة القول أنَّه مل يكن لديه ُّ
أي يشء من ِّ
ِّ

رس يف أ َّن أرسطو مل يعجبه ،وكيف زعم أن ُج َّل
عىل اكتشاف الحقيقة .وهذا قد ِّ
يفرس لنا ال َّ
نظريَّاته العلم َّية ال طائل من ورائها .ومل يكن ذلك بغريب عىل مذهب أبيقور الذي وضع

العلمي
ه َّمه كلَّه يف البحث عن اللَّذة وتحايش األمل .وكام هو معروف أ َّن لذَّة البحث
ِّ
وتقص الحقيقة
ليست من نوع امللذَّات التي كان ينشدها ،بل إ َّن املثابرة عىل طلب العلم
ِّ
من األمور التي تجلب اله َّم واألمل والقلق ،وهي أمور أراد أن يتخلَّص منها ومن مسبِّباتها.

 َّ َّ
َّ

§ À Îþ  :

اللَّذَّة هي جوهر الحياة األخالق َّية عند األبيقوريَّة؛ فهي بداية الحياة السعيدة وغايتها،

وهي الخي األول املوافق لطبيعتها ،والقاعدة التي تنطلق منها يف تحديد ما ينبغي اختياره
يا املرجع الذي نلجأ إليه كلَّام اتَّخذنا اإلحساس معيا ًرا للخي
وما ينبغي تج ُّنبه ،وهي أخ ً
[ -[1جورج سارتون ،تاريخ العلم ،ج ،3ص.372
[ -[2املرجع نفسه.
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الحاصل لنا[ .[1ومن ثم ع َّرف أبيقور الخي باللَّذَّة ،وحرص السعادة يف التمتُّع مبلذَّات
فكل لذَّة هي يف ذاتها خي .ولكن علينا أن نتج َّنب تلك اللذَّات التي من املمكن
الدنيا[ُّ .[2

أن تس ِّبب لنا بعض األمل أو القلق .ولذلك كانت اللذَّة عنده هي الخي األسمى ،وكان األمل

رش األقىص ،وليس للفضيلة قيمة يف ذاتها ،ولكن قيمتها ت ُستَم ُّد من اللذَّات التي تقرتن
هو ال َّ
بها وتصاحبها .وبذلك هو أبعد ما يكون عن األخالق املثاليَّة األفالطونيَّة الداعية إىل هجر
ملذَّات الدنيا الزائفة ،والتخلُّص من ربقة أهواء الجسم ورغباته.

الحسيَّة التي تنتج من مشاركة اإلنسان يف
واللذَّة ،كام يقصدها أبيقور ،هي تلك اللذَّة
ِّ
الفطري بإشباع الرغبات.
طبيعي بشكل مبارش؛ تلك الناتجة من اإلحساس
االستمتاع مبا هو
ِّ
ٌّ

ومن هذه الزاوية هي تنتج من إزالة شعور ما باألمل بفعل الحاجة إىل يشء ما ،سواء كان
مثال عند أبيقور ليست كام
الحاجة إىل الطعام ،أم إىل الرشاب ،أو النوم...إلخ .فلذَّة البطن ً
تص َّورها القورينائيون حرك ًة وجيَشانًا ون َه ًام ،بل هي تلك التي ال يطلبها إنسان منذ مطلع
إال حينام
إال حينام يحتاجها ،أو يساوره األمل نتيجة عدم تلبيتها .فاإلنسان ال يأكل َّ
حياته َّ

يحس بالعطش ،ومبجرد زوال الجوع أو العطش وال
إال حينام
يحس بالجوع ،وال يرشب َّ
ُّ
ُّ
[[3
يعود يطلب شيئًا من األكل أو من الرشاب ،تتحقَّق له لذَّة البطن التي يقصدها أبيقور .
الحس َّية الخالصة غاية الحياة ومرماها؛ ألنَّه رأى أ َّن اإلنسان
وهكذا يق ُّر أبيقور اللذَّة
ِّ
كالحيوان بكونه يطلب لذَّته منساقًا بفطرته ،وإن سخَّر عقله لتهيئة الوسائل املؤ ِّدية إليها،
رشا ،بل رأى أ َّن األمل إذا نجمت عنه
وع َّد َّ
كل لذ ٍة خ ً
يا ما مل تقرتن بأمل فتصبح من أجل هذا ًّ
لذَّة وجب طلبه ،ليتح َّول مذهب اللذَّة عند أبيقور إىل مذهب يف املنفعة[ .[4ومن هنا ميكننا
ين ،فقد القت اللذَّة اهتام ًما فائقًا عند مفكِّري وفالسفة
[ -[1ومل يكن موقف أبيقور من اللذَّة موقفًا غري ًبا أو شاذًّا يف الفكر اليونا ِّ
عرب عن رضاه عن حياة(الفياسيان) الشهوانيَّة ،ومرو ًرا بسقراط الذي حرص عىل بحث طبيعة اللذَّة،
اليونان منذ هوميوس الذي َّ
وكان أريستيبوس بطل اللذَّة املتف ِّوق أبرز تالمذة سقراط الذي ذهب إىل أنَّها هي صوت الطبيعة ،فال موجب للحياء أو الخجل
كل من بروتاغوراس وأفالطون بإقامة نوع من حساب اللذَّة واألمل،
كل القيود من وضع العرف .كذلك اهت َّم ٌّ
من طلبها مادامت ُّ
ورأى أرسطو فيهام طريقة وجود إيجاب َّية مستم َّرة ،وتط َّرف القورنيائيون املتأخِّرون يف طلب اللذَّة التي ال كابح لجامحها ،والشهوة
التي ال رادع لها.

[ -[2جالل الدين سعيد ،أبيقور الرسائل والحكم ،دراسة وترجمة جالل الدين سعيد ،الدار العربيَّة للكتاب ،د.ت ،ص .109

[ -[3مصطفى النشار ،تاريخ الفلسفة اليونانيَّة من منظور رشقي – املدارس الفلسفيَّة اليونانيَّة يف العرص الهللينستي ،القاهرة،
الدار املرصيَّة اللبنانيَّة ،2013 ،ص .114

[ -[4توفيق الطويل ،الفلسفة الخلقيَّة نشأتها وتط ُّورها ،القاهرة ،دار النهضة العربيَّة ،الطبعة الثانية ،1967 ،ص.109
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أن نقف عىل القواعد األربعة التي بَنى عليها مذهبه األخالقي ،وهي:
 -1أطلب اللذَّات التي ال يعقبها أمل.
ِ -2ف َّر من األمل الذي ال يجلب أيَّة لذَّة.

 -3أرفض اللذَّة التي تحرمك من لذَّة أكرب منها ،أو تكون عاقبتها أمل ًا أكرب منها.
 -4إقبل األمل الذي ينجيك من أمل أكرب ،أو الذي يجلب لك لذَّة أعظم[.[1
حريصا يف خض ِّم دعوته إىل الحياة السعيدة عىل
للحق -كان
ولكن أبيقور – إحقاقًا
ِّ
ً
كل لذَّة فرديَّة أو رغبة شخص َّية ميكنها أن تستعبده وتسيطر عليه،
رضورة أن يستبعد اإلنسان َّ
وأوجب عىل اإلنسان أن يسيطر عىل شهواته ويتحكَّم يف أهوائه ،وأن يحتمل األمل من أجل
لذَّة يتوقَّعها من وراء احتامله.
وهو يف ِّرق بني نوعني من اللذَّات :لذَّة هادئة دامئة هي لذَّة السكون والطأمنينة ،ولذَّة
حا َّدة رسيعة زائلة وهي لذَّة الحركة.
كل أمل وقلق وخوف واضطراب .ويرى أبيقور أ َّن عدم
الل َّذة األوىل :هي الخل ُّو من ِّ

األمل ليس مج َّرد متتُّع فحسب ،وإنا هو أيضً ا متتُّع بلغ الق َّمة .فهذه اللذَّة التي تجعلنا
سعداء ألننا ننعم بجسم خا ٍل من األمل ونفس هادئة ليس هناك ما يقلقها ،أو يعكِّر صفوها.
وألجل تحقيقها دعا إىل االنسحاب من الحياة العا َّمة ،فمن سامت الرجل الحكيم أن يعيش
مستو ًرا عن األنظار ،حتى ال يكون له أعداء ،أل َّن ذلك من املمكن أن يس ِّبب األمل؛ كام
رفض السعي إىل طلب الرثوة أو الجاه وما شابههام من متع الدنيا ألنَّها تبثُّ القلق يف نفس

اإلنسان .ومن هذا املنطلق دعا تالمذته إىل الفرار من رضوب الثقافة ،وحثَّهم عىل عدم
لكل منهم نو ًعا من األمل والقلق نتيجة خوفه عىل
الزواج أو اإلنجاب أل َّن ذلك قد يس ِّبب ٍّ
أوالده وزوجته.
الل َّذة الثانية :هي التي تستحثُّها فينا نوازع الجسم التي تتطلَّب اإلرضاء دامئًا مثل لذَّة
األكل والرشب والنوم واللذَّة الجنس َّية ،وهي متثِّل عند أبيقور الرغبات الطبيع َّية الضوريَّة.
[ -[1محمد يوسف موىس ،تاريخ األخالق ،القاهرة ،مطابع دار الكتاب العريب مبرص ،الطبعة الثالثة ،1953 ،ص .108
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ويق ّر بأنَّه ال يستطيع أن يتص َّور فكرة الخي إذا استبعد مثل هذه اللَّذائذ ،فيقول يف كتاب له
عن ”نهاية الحياة“ :إنَّني ال أدري كيف أستطيع أن أتص َّور فكرة الخي؛ إذا أنا استبعدت لذائذ

حاستَ ْي السمع والبرص“ .وقال أيضً ا” :إ َّن
حاسة الذوق ،واستبعدت لذائذ
الحب ،ولذائذ َّ
َّ
ِّ
كل خي وجذوره األوىل ،هي لذَّة املعدة ،فحتى الحكمة والثقافة الب َّد من أن تتَّصال
بداية ِّ
بهذه اللذَّة بعض االتِّصال“[.[1
من هنا ،فإ َّن أبيقور يبحث عن اللذَّات الطبيع َّية الضوريَّة التي ال ميكن لإلنسان اجتنابها
وإال تع َّرض للموت واملرض ،ويرفض رغبات ولذائذ طبيعيَّة يراها غي رضوريَّة مثل الزواج
َّ
واإلنجاب؛ أل َّن الزواج واألب َّوة مصدران لهموم ومشاغل كثية من الفطنة أن يف َّر منها الحكيم.

كام يرفض رغبات غي طبيع َّية وغي رضوريَّة مثل الرغبة يف الغنى والسلطة والجاه؛ أل َّن
السعي وراء هذه امللذَّات من املمكن أن يجلب القلق والتوت ُّر والخوف ،وكلَّام كرثت هذه
الرغبات ازداد خضوعه لها وخرج زمام األمر من يده ،ولذلك كان أحكم الناس عنده هو
الذي يزهد يف هذه الرغبات ،وينرصف إىل الحياة الهادئة البسيطة محاكاة للراحة اإللهيَّة
األبديَّة بعي ًدا عن دنيانا الحارضة.

غريزي
هكذا يطلب اإلنسان عند أبيقور اللذَّة الجسميَّة -كالحيوانات سواء بسواء -بدافع
ٍّ
ال أثر فيه للتفكي أو التعليم ،وتعكس رؤيته وتص ُّوراته عن اللذَّة تلك النزعة البهيم َّية التي
يعوزها السم ُّو
إال الحصول عىل
األخالقي .فغاية الحياة السعادة ،والسعادة عنده ال تعني َّ
ّْ
فاضال إذا أوصلنا إىل اللذَّة ،وتب ًعا لذلك تكون
ً
اللذَّة مع الخل ِّو من األمل ،إذ يع ُّد العمل
الفضيلة ملكة اختيار األعامل التي تنتج هذه اللذَّات .فهي ال ت ُكتسب لنفسها ،بل ملا نحصل
مثال ال تستم ُّد قيمتها من تطهيها للروح بل ألنَّها تحقِّق
منها عىل السعادة .ففضيلة العفَّة ً
يا يف ذاتها؛ أل َّن العدالة الطبيع َّية هي مج َّرد
لنا لذَّات أد َوم من غيها .والعدالة ال تُعترب خ ً
تعاهد الت ِّقاء األذى املتبادل .والصداقة من الفضائل ،ألنَّها تعود علينا مبنافع متبادلة .ومن
ث َّم فجميع القوانني التي تجلب لنا منافع تبقى لها قدسيَّتها ،فإذا انتفت منها املنفعة تصبح
يف الوقت نفسه غي جديرة باالحرتام.
[ -[1أنظر ،برتراند راسل ،تاريخ الفلسفة العربيَّة ،الكتاب األول ،ص.379
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يتبني أ َّن آراء
قائال« :من ِّ
وقد علَّق الدكتور محمد غالب عىل هذه األخالق ً
كل ما تق َّدم َّ
أبيقور يف األخالق النظريَّة ُمسفَّة وضيعة ترمي إىل إنزال اإلنسان من عرش إنسان َّيته إىل

مثال أعىل لإلنسان ،وتجزم بأ َّن ما كان غاية
مستوى األنعام ،فتعترب املثل األعىل للحيوان ً

لألول ،وجب أن يكون غاية للثاين ،وهذا منتهى الضِّ عة واالبتذال»[.[1

َّ

÷ ¼º Îå  º Ê :
µþ   ì

كل صور األمل
يئ هو التخلُّص من ِّ
بنا ًء عىل ما سبق ،ميكننا القول أ َّن هدف أبيقور النها َّ
وكل أنواع الخوف والقلق واالضطراب ،وأ َّن اإلنسان متى أشبع لذَّاته وتخلَّص من آالمه
ِّ
ومخاوفه ،يعيش حالة األتراكسيا ،وهي حالة التغلُّب عىل األمل سواء أكان نفس ًّيا أم عضويًّا.

وهنا يحاول أبيقور أن يرسم الطريق للتخلُّص من اآلالم الجسديَّة ،فياه يف مامرسة اللذَّة
وطبيعي من رغباتنا .فالسعادة تبدو أكرث ما تبدو لدى
رضوري
املعتدلة ،واالكتفاء مبا هو
ٌّ
ٌّ
ورضوري من رغبات؛ ألنَّه هو القادر
طبيعي
بكل ما هو
اإلنسان البسيط القادر عىل التمتُّع ِّ
ٌّ
ٌّ
عىل إشباعها من دون أن يطلب املزيد واملزيد؛ ”فالفقر املتَّزن مع حاجاتنا غنى وفي،
وعىل العكس من ذلك فالغنى فقر مدقع بالنسبة إىل َمن ال يعرف حدو ًدا“[ .[2ومن ثم ينادي

أي دعوة منه إىل التقشُّ ف،
أبيقور باالكتفاء مبا هو متاح من لذائذ ،من دون أن يعني هذا َّ
إذ يقول« :والخي األعظم يف اعتقادنا هو أن نحسن االكتفاء بذاتنا ،وليس معنى ذلك أن
نتقشَّ ف دامئًا يف عيشنا ،وإنا أن نقتنع بالقليل إن ك َّنا ال نلك الكثي .ونحن واثقون من أ َّن
أقل الناس حاجة إىل الرثاء هم الذين يتمتَّعون به أكرث من غيهم»[.[3
َّ
الحسيَّة ،فامذا عن التخلُّص
إذا كان هذا هو الحال يف ما يتعلَّق باللذَّات الجسامنيَّة أو
ِّ

من اآلالم النفسيَّة ،وهي أشنع وأش ُّد من آالم الجسد؟ بوصفها أكرث دوا ًما واستمرا ًرا؛ فهي ال
تتعلَّق بالحارض فحسب ،وإنا تتعلَّق أيضً ا باملايض والحارض واملستقبل.
يرى أبيقور أ َّن اآلالم النفسيَّة من املمكن أن تحدث إ َّما نتيجة عدم إشباع اللذَّات الجسديَّة،
[ -[1محمد غالب ،الفلسفة اإلغريقيَّة ،الجزء الثاين ،القاهرة ،الطبعة األوىل ،1938 ،ص208

[ -[2أنظر ،جان بران ،الفلسفة األبيقوريَّة ،تعريب جورج أبو كسم ،دمشق ،األبجديَّة للنرش ،1992 ،ص109

[ -[3أبيقور ،رسالة إىل مينييس ،ضمن كتاب :الرسائل والحكم ،ترجمة جالل الدين سعيد ،الدار العربيَّة للكتاب ،1991 ،ص .206
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بكل أنواع املخاوف التي تساور اإلنسان فتفسد عليه
أو أن تكون آال ًما نفسيَّة خالصة تتعلَّق ِّ
االستمتاع بحياته .وأ َّن هذه اآلالم متنعه من أن يصل إىل حالة األتراكسيا املنشودة .من هنا

نراه يف معالجة النوع األول من اآلالم؛ أي ذلك النوع الناتج من عدم إشباع اللذَّات الجسديَّة
فكريت التذكُّر
حني ال ميكننا امتالك إمكان َّية إشباعها يف اللَّحظة الحارضة ،قد لجأ إىل
َْ
السيكولوجي إىل ح ٍّد
حال لهذه املشكلة هو من العمق
الذهني ،فهام يضعان ًّ
والحدس
ِّ
ِّ

الحس يف وقت من األوقات ترتبط بالوضع
يدعو إىل الدهشة؛ فمشاعرنا التي يؤ ِّديها إلينا
ُّ
النفيس والحالة السيكولوج َّية التي نكون عليها يف ذلك الوقت؛ فإذا ما ك َّنا يف حالة حزن
ِّ
نفيس فإ َّن املؤث ِّرات اللَّطيفة ال تكاد تؤث ِّر فينا مهام بلغت ق َّوتها ،يف حني
وقلق واضطراب
ٍّ
نحس به ونتألَّم منه يف عنف ال يقاوم[.[1
أ َّن أدىن أمل يجعلنا
ُّ

إىل ذلك ،يرى أبيقور أ َّن بإمكاننا استخدام الذاكرة والحدس يف تثبيت اللذَّة العابرة،
الوقتي؛ فبالذَّاكرة ميكننا استدعاء وتذكُّر اللذَّات املاضية ،وهذا يف ح ِّد
وتخفيف األمل
ِّ
الذهني أو التوقُّع ميكننا مت ِّني لذَّات مستقبلية وتخيُّلها .وهكذا يقول
ذاته لذَّة ،وبالحدس
ِّ

بفن التمتُّع باملشاعر السعيدة والتخلُّص من املشاعر األليمة عن طريق تذكُّر اللَّحظات
السعيدة التي حدثت يف املايض؛ أي أنه حينام تعرض لنا لذَّة وإن صغُرت ينبغي االستمتاع
بكل ما أوتينا من ق َّوة .أ َّما
نتمسك بها ِّ
بها أبلغ استمتاع ،وأن نثبِّت صورتها يف الذاكرة ،وأن َّ
إذا ما اعرتانا األمل فينبغي علينا قهره باستعادة ذكريات اللذَّات املاضية واألمل يف اللذَّات
رب عن ذلك بالفعل أثناء األمل الذي صاحبه يف مرضه األخي؛
رسات املستقبل َّية[ .[2وقد ع َّ
وامل َّ
إذ قال يف رسالته إىل أيدومانيوس»:يف هذا اليوم الذي أشعر فيه بأعظم السعادة ،والذي هو
أيضً ا اليوم األخي من أيام حيايت ،أكتب إليك هذا ،إ َّن اآلالم التي أعانيها من انحصار البول
أحس بسعادة روحيَّة
والدوسنتاريا ،قد بلغت الش َّدة ح ًّدا ال مزيد له ،ومع هذه اآلالم كلِّها،
ُّ
إذا تذكَّرت محادثاتنا يف ما مىض»[.[3

أ َّما اآلالم الروحيَّة الخالصة التي تنتج من تلك املخاوف التي تساور اإلنسان فتفسد عليه
[ -[1أنظر ،ألبي ريفو ،الفلسفة اليونانيَّة -أصولها وتط ُّورها ،ترجمة عبدالحليم محمود وأبو بكر ذكري ،القاهرة ،مكتبة دار العروبة،
د.ت ،ص  .193وانظر أيضً ا :مصطفى النشار ،تاريخ الفلسفة اليونانيَّة من منظور رشقي ،مرجع سابق ،ص.117

[ -[2املرجع السابق ،ص.117

[ -[3نقالً عن جورج سارتون ،تاريخ العلم ،مرجع سابق ،ص.383
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االستمتاع بحياته ،فإ َّن أبيقور قد حرصها يف ثالثة أنواع هي :الخوف من املوت ،والخوف
من اآللهة ،والخوف من العذاب بعد املوت .وهنا يبذل جهده يف تخليص اإلنسان من هذه

املخاوف؛ فيى أ َّن الخوف من املوت يزول إذا ما اعتقد املرء أ َّن النفس فانية ،وأ َّن املوت

يعني انعدام اإلحساس فلم يعد ميثِّل شيئًا بالنسبة إليه .وإذا قلنا إ َّن اإلنسان ال يخىش املوت
الساموي وال
يف ذاته بل يخىش اآللهة وعقابها ،نراه ير ُّد بأ َّن اآللهة تحيا مغتبطة يف عاملها
ِّ

شأن لها بحياة البرش ومآلهم األخي.

هكذا يق ِّدم أبيقور رؤيته الفلسفيَّة التي من شأنها أن تصل باإلنسان إىل حالة األتراكسيا
كل شعور باألمل أو القلق أو الخوف ،فهي حالة
التي ينعم فيها بالسعادة ،ويزول عنه فيها ُّ
حة الجسم َّية والسعادة والطأمنينة النفس َّية.
التمتُّع بالص َّ

ولك َّن هذه الطريقة التي يحاول بها إزالة الخوف واألمل تبدو أشبه بطرق السوفسطائ َّية؛
حيث يزعم أ َّن اإلنسان ال ميكنه مالقاة املوت أل َّن املوت إذا وقع انعدم وجود امليت،
حسه وإدراكه ،وإذا مل يقع كان من الضالل أن نخاف شيئًا مل يحدث بعد.
وبالتايل يزول ُّ

وبالتايل يقول بفناء الروح ،مع أ َّن األدلَّة العقل َّية والفلسف َّية كلَّها تذهب إىل بقاء الروح بعد
األبيقوري التخلُّص منه يك يبقى الحكيم
فناء الجسد .أ َّما الخوف من املوت الذي يريد
ُّ
األخالقي .أال
يب يحفِّز عىل العمل
مبعزل عن االضطراب ،فليس خوفًا سلب ًّيا بل هو إيجا ٌّ
ِّ
ترى املؤمن يحاول جاه ًدا أن يبتعد عن الرذائل خوفًا من مالقاة تلك اللَّحظة![.[1

َّ

ٌّ
²±
 Ì° Ìô
¿  ø ¦¿ :¢

فكل
أال يأبه أتباعه بالظروف الخارجيَّةُّ ،
األبيقوري َّ
الطبيعي يك يستقيم املذهب
كان من
ُّ
ِّ
ما يعنيهم هي الظروف الداخليَّة لإلنسان؛ أل َّن الحكيم بينهم يستم ُّد غبطته من باطن نفسه
من دون اكرتاث للعوامل التي ت ُفرض عليه فرضً ا :من أجل هذا يستطيع أن يسعد وهو عىل
كل أمل
جح َّ
آلة التعذيب ،ألنَّه يجد يف أعامق نفسه طأمنينة باطن َّية  Inner tranquilityتر ِّ
يحتمل أن ينزل به.
كل شقاء فقد آثر أن يتج َّنبها،
األبيقوري يرى يف الظروف الخارج َّية مصدر ِّ
ومل َّا كان
ُّ
[ -[1عبدالفتاح الفاوي ،يف األخالق ،القاهرة ،دار الهاين للطباعة والنرش ،د .ت ،ص.123
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عام افتقده خارجها! وبنا ًء عىل ذلك ،أوىص
وانطوى عىل نفسه ،وراح يبحث يف خباياها َّ
كل ما يدعو إىل إثارة املشاعر؛ من أجل هذا مل
أبيقور باالنسحاب من الحياة واإلقالل من ِّ

ثل األبيقوريَّة األعىل قامئًا يف اللذَّات الهائجة املحمومة ،بل كان يتمثَّل يف حالة
يكن َم ُ

الهدوء والطأمنينة والخل ِّو من اآلالم واملتاعب ،والتح ُّرر من املخاوف وحاالت القلق
والهيلة  ،Anxietyوبهذا كانت نظرتها للحياة مشوبة بتشاؤم لطيف مرتف ،ذلك أ َّن السعادة

اإليجابية فوق مقدور البرش ،فحسب اإلنسان أن يتفادى األمل وأن يعيش قان ًعا راض ًيا[.[1

باطني من دون االعتداد بالظواهر الخارجيَّة ،كان أبيقور
انطالقًا من الرتكيز عىل ما هو
ٌّ
دامئًا ما يرشد تالمذته إىل تج ُّنب اإلفراط يف امللذَّات خوفًا من الوقوع يف األمل ،فكان يقول

قليال خوفًا مام يحدث يف الصباح التايل،
قليال خوفًا من الهضم الس ِّيىء ،وارشب ً
لهم” :كُل ً
واجتنب السياسة والحب وشتَّى أوجه النشاط التي تتطلَّب العواطف العنيفة ،وال متكِّن
األيام من نفسك بأن تتز َّوج ويكون لك أطفال ،وعلِّم نفسك يف حياتك العقليَّة أن تتأ َّمل
الباطني باالبتعاد
اللَّذائذ أكرث مام تتأ َّمل اآلالم“[ .[2وغاية األمر من ذلك توفي األمن
ِّ
كل ما يثي االنفعال ويجلب املتاعب.
عن ِّ

باطني وما يرتتَّب عليه من انسحاب من الحياة العا َّمة ،يُع ُّد من
بيد أ َّن هذا االهتامم مبا هو
ٌّ

األبيقوري؛ حيث أ َّن الحياة املعيشة الواقع َّية ذات حركة دائبة
أه ِّم نقاط الضعف يف املذهب
ِّ
ورصاع متَّصل .وهذه النزعة االنسحاب َّية كفيلة بإثارة اليأس واالستخفاف بالطموح وال س َّيام
يف عامل ف َّياض بالحيويَّة والنشاط .كام أ َّن االنسحاب من الحياة هو نزوع تأباه مقتضيات

الحياة االجتامعيَّة يف املجتمع املعارص الذي يقوم عىل التعاون والتآزر بني أفراده لكفالة
يث-
الخي وتحقيق املصلحة املشرتكة[ .[3كام تبدو هذه الدعوة االنسحاب َّية  -من منظور حدا ٍّ
تعرب عن أخالق
جة هزيلة ،فمثل هذه األخالق املنطوية عىل ذاتها ،من منظور
ٍّ
ف َّ
نيتشويِّ ،
حا مري ًرا ال رفق فيه وال هوادة ،واالنسحاب من زحمة الشؤون العا َّمة
العبيد؛ فالحياة تع ُّد كفا ً
يقيض عىل طموح اإلنسان ويسلبه الحيويَّة التي ال تستقيم بغيها حياة.
[ -[1أنظر ،توفيق الطويل ،الفلسفة الخلقيَّة نشأتها وتط ُّورها ،ص.111

[ -[2أنظر ،برتراند راسل ،تاريخ الفلسفة العربيَّة ،الكتاب األول ،ص.382

[ -[3أنظر ،توفيق الطويل ،الفلسفة الخلقيَّة نشأتها وتط ُّورها ،ص.115
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ع َّد أبيقور اللذَّة غاية الحياة ومعيار القيم ،وح َّولها إىل منفعة شخص َّية ،وتص َّور الفضائل
ظل هذه املنفعة فسلبها قيمتها الذاتيَّة ،وجعلها مرهونة مبا تحقِّقه من منافع ولذَّات ،ويف
يف ِّ

ضوء هذا أباح عصيان القوانني متى حقَّق هذا منفعة لنا ،ومل يصبنا من وراء هذا العصيان
أذى! كذلك أباح الخروج عىل مبدأ العدالة وإيقاع الظلم بالناس متى ترتَّب عىل هذا نفع
وكان صاحبه مبأمن من انتقام الناس! أليست طأمنينة النفس هي أقىص أماين اإلنسان؟[![1

عىل هذا ،تبدو ”العدالة“ يف نظر األبيقوريني ممدوحة إذا حقَّقت لنا نف ًعا؛ أي إذا أَ َّمن

املرء يف ظلِّها من االنتقام والعدوان وظفر بالطأمنينة ،أما إذا مل تحقِّق العدالة هذا الهدف
تستحق أن توجد .وهنا يقول أبيقور
ألي سبب كان ،فهي مذمومة ال قيمة لها يف ذاتها ،وال
ُّ
ِّ
أي عرص
أي مكان ويف ِّ
“:ال يوجد عدل يف ذاته ،بل العدل تعاقد مربم بني املجتمعات يف ِّ
كان“[ .[2وقد يبدو هذا من وجهة نظر البعض شيئًا مقبوالً ،إالَّ أنَّنا نرفض هذا ونرى أنَّه
كل
وخصوصا يف كثي من الحاالت .فالعدالة يف أبسط تعريفاتها إعطاء ِّ
مقبوال
ً
ال يع ُّد
ً

نسبي يرجع إىل حالة املجتمعات وظروفها
حق حقَّه ،وال يجوز أ َّن تتح َّول إىل معنى
ذي ٍّ
ٍّ
الرثي الذي يستطيع أن يُ َؤ ِّمن نفسه ويحميها
القوي
النسبيَّة .فطبقًا ألبيقور ،ال يكون الرجل
ُّ
ُّ
من اآلخرين ظامل ًا عندما يستويل عىل حقوقهم؛ إذ ال يصبح ذلك مجاف ًيا للعدالة طاملا هو
ٍ
وحينئذ تكون العدالة يف األبيقوريَّة أشبه بالعدالة عند السوفسطائيني
يحقِّق له النفع والفائدة،
حيث تعني عندهم مصلحة األقوى.

ويظل اإلخالص لألصدقاء
ُّ
ومن املنظور نفسه ،تبقى الصداقة ممدوحة عند األبيقوريني،
كل املبادئ
من الفضائل إذا عاد ذلك مبنافع متبادلة ،فإذا مل يعد بها فال معنى لها وال قيمةُّ .
والقيم والقوانني عند األبيقوريني تستم ُّد قيمتها من منفعتها ومبا تنتجه من لذَّات ،واليوم
الذي يصبح فيه مبدأ أو قيمة أو قانون غي نافع فإنَّه يصبح يف الوقت نفسه غي محرتم ،بل
يستحق أن يوجد.
ال
ُّ
[ -[1أنظر ،توفيق الطويل ،الفلسفة الخلقيَّة نشأتها وتط ُّورها ،ص.115

[ -[2أبيقور ،الحكم األساسيَّة ،ترجمة جالل الدين سعيد ،ضمن كتاب « أبيقور – الرسائل والحكم» الدار العربيَّة للكتاب،
 ،1991ص .213
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األبيقوري؛ فاللذَّة الشخصيَّة
وهنا تبدو النزعة األنانيَّة املتط ِّرفة التي تكمن يف املذهب
ِّ
أال يرتت َّب عىل اقتناصها أمل
بأي وسيلة ،رشط َّ
هي الغاية من هذه الحياة ،ويجب اقتناصها ِّ

يُذكر ،حتى لو كان تحقُّقها بهذا الشكل عىل حساب قوانني الدولة التي نعيش فيها ،فال بأس

من رسقة الجار أو القريب أو الغريب والتمتُّع بهذه املرسوقات ما دام الشخص املرسوق لن
يستطيع معرفتك أو إثبات تهمة الرسقة عليك .وال ضَ ي من الزنا طاملا لن يلحق بك رض ًرا أو

أمل ًا من وراء مامرسته ..إرتكب ما شئت ،واقرتف ما أحببت من ملذَّات رشط أن تتمكَّن من
بأي وسيلة حتى لو كانت غي رشيفة،
النجاة من األمل والضر .وهذا معناه اقتناص اللذَّات ِّ
َّ
وأدق السلوك بال مبدأ وال قاعدة.
أو معناه بعبارة أشمل
يف هذا السياق ،مل يكن غري ًبا عىل أبيقور أن يتح َّدث اللُّغة الجارية بني البغايا والنساء
الاليت ك َّن يحتفلن بأعياد كيلس  ،Ceresوبني الشحاذين ،إلخ ،بل مل يكن غري ًبا أيضً ا أن
َّ
تض َّم مدرسته الكثي من البغايا والغواين وبنات الليل ،وهو األمر الذي مكَّن العديد من
السمعة السيِّئة به وبتالميذه.
خصومه من التشنيع مبدرسته ،وإلحاق ُّ

األبيقوري عداء الجامعات الدين َّية ،واليهوديَّة
الطبيعي أن يواجه املذهب
من هنا ،كان من
ُّ
ِّ
شخصا متم ِّر ًدا كاف ًرا؛ وكان من السهل إىل
عىل الخصوص ،فكان أبيقور يُع ُّد يف نظرهم
ً
ح ٍّد ما ،تصوير تالميذه يف صورة قوم من املاديني املوسومني بال ِّرجس ،وإظهارهم مبظهر

كل من :فيلون السكندري الذي عاش يف
طالب اللذَّة ،واملشكِّكني والكذَّابني .وقد نعته ٌّ
َّ
النصف األول من القرن األول للميالد ،و“يوسف فالفيوس“ الذي عاش يف النصف الثاين
وظل
من القرن األول ،بأنَّه ملحد ،وصار وصف اإلنسان يف اللُّغة العربيَّة بأنَّه(أبيقوري) ُسبَّةَّ ،
كذلك إىل اليوم[.[1
الفج الذي يرى أ َّن أخالقيّة الفعل ت ُقاس بنتيجته أو بلذَّته
ولو سلَّمنا معهم بهذا املذهب ِّ
كل رضوب األمل ،فمن الذي يحكم عىل هذه النتيجة؟ هل هو الشخص املفرد؟
الخالية من ِّ
إذا كان األمر كذلك فإ َّن األبيقوريني هنا يتَّفقون مع السوفسطائيني ،إذ كيف نجعل من فرد
لكل األفراد؟ فإذا اعتربنا خييَّة الفعل مرتبطة بالفرد الذي يحيا يف ظروف
مقياسا ِّ
واحد
ً
[ -[1أنظر ،جورج سارتون ،تاريخ العلم ،مرجع سابق ،ص.379
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متغية ليس لها معيار ثابت.
معيَّنة إنَّ ا نعترب األخالق نسبيَّة
ِّ

÷
«
َّ
َّ


 ¦ ¾  
  Îí Ú
 :

إ َّن أبرز صفات األخالق األبيقوريَّة هي ”النفع َّية“؛ فإذا كانت اللذَّة هي القانون األسمى،

واألخالقي يف
فإ َّن الفضيلة املتعارفة بيننا ليس لها قيمة يف ذاتها ،ولكن العمل الفاضل
َّ

إال إذا كان ناف ًعا ،ولهذا ال تنشد األبيقوريَّة الفضيلة لذاتها ،وإنَّ ا لل َّنفع
رأي أبيقور ليس شيئًا َّ
دنيوي خالص ،فال مجال للحديث عن
والفائدة التي تعود من ورائها .وال َّنفع هنا هو نف ٌع
ٌّ
نفع أُ
األخالقي بعد املوت ،هذا الثواب الذي
خروي يتمثَّل يف الثواب الذي يلقاه اإلنسان
ٍّ
ُّ
ميكن أن يكون داف ًعا لإلنسان عىل مواصلة االنضباط وااللتزام باالعتدال ،وعدم التع ِّدي
عىل اآلخرين أو االستيالء عىل حقوقهم ،أو إلحاق الضر بهم .ومن ث َّم ميكننا القول أ َّن
قرص األخالقيَّة عىل فائدتها الدنيويَّة قد يدفع اإلنسان دف ًعا إىل الخطيئة واإلفراط يف اللذَّة.

األبيقوري أنَّه مل يستطع أن يربط
وعليه ،كان من أه ِّم جوانب الضعف يف املذهب
ِّ
األخالقيَّة بثواب وعقاب أُ
الخاصة لأللوهيَّة؛ حيث أ َّن اآللهة عند
خروي وذلك نظ ًرا لرؤيته
َّ
ٍّ

أال
األبيقوريَّة – وكام سبق أن ب َّينا  -مشغولة بأنفسها عن أمور البرش ،فسعادتها تفرتض َّ
تشغل أنفسها بالعامل وال بأمور البرش .ولكن – بال شك -يبقى ربط األخالقية بثواب وعقاب
أخروي أيًّا كان صورته من شأنه تشجيع اإلنسان عىل االستمرار يف مامرسة حياة الفضيلة
النفس..آمال يف الحصول عىل الثواب املنتظر يف الحياة األخرى.
ً
واالعتدال وضبط
األبيقوري يبحث عن اللذَّة أينام كانت ،لك َّنها اللذَّة التي تعود عليه
معنى ذلك أ َّن
َّ
يا ما يرتك تلك اللَّذائذ التي ميكن أن تسبِّب له رض ًرا
باملنفعة اآلنيَّة ،العاجلة ال اآلجلة .فكث ً

عاجال له ،ويبتعد عن
ً
أو أمل ًا ،ومن ثم يكرث من مامرسة األفعال التي يكون جزاؤها ثوابًا
عاجال أيضً ا .فالثواب والعقاب اآلجالن يف عامل أُ
خروي
ً
األفعال التي يكون جزاؤها عقابًا
ٍّ
ليس لهام وجود عند األبيقوريني؛ ألنَّه إذا مات اإلنسان ف ِن َي جسده وروحه فنا ًء تا ًّما.
األبيقوري القائم عىل فناء الروح مع البدن بعد املوت مبن ًّيا عىل اعتقاد
كان ذلك التص ُّور
ُّ
ي ،قوامها ذ َّرات تتألَّف منها زفرات األنفاس والحرارة ،وأ َّن ذ َّرات
أبيقور أ َّن الروح كائن ما ِّد ٌّ
الروح موزَّعة خالل الجسم كلِّه ،وإذا ما جاء املوت تف َّرقت الروح وتالشت وتحلَّلت ،وإن
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بقيت ذ َّراتها موجودة ،لكنها ال تعود قادرة عىل اإلحساس ،ألنَّها ال تعود مرتبطة بالجسم.
عرب عنه أبيقور يف عبارته املشهورة” :املوت ال يشء بالنسبة إلينا ،أل َّن ما يتحلَّل
وذلك ما َّ
ال إحساس له ،وما يعوزه اإلحساس ،ال يكون شيئًا بالنسبة إلينا“[.[1

األسايس -من وجهة نظرنا  -الذي حدا باألبيقوريني أن يع ُّدوا اللذَّة مصد ًرا
هذا هو العامل
ُّ
الجسمي من دون
الخلقي أو منب ًعا للقيم األخالق َّية .فقد قرصوا اإلنسان َّية عىل جانبها
لإللزام
ِّ
ِّ
خال من ِقبلهم؛ ألنَّه إذا كانت شخص َّية اإلنسان تتك َّون من
الروحي .ويُع ُّد هذا اختزاالً ُم ًّ
ّْ
كل الشخصيَّة.
الجسمي هو أحدها فحسب ،وليس هو َّ
جوانب ع َّدة متكاملة ،فإ َّن الجانب
َّ
الجسمي مبشتمالته الداخليَّة العضويَّة يشرتك فيه اإلنسان
باإلضافة إىل أ َّن هذا الجانب
َّ

تؤسس األخالق عىل ما هو مشرتك بني اإلنسان والحيوان،
والحيوان ،ومن ث َّم ال
يصح أن َّ
ُّ
ينْ .وقد كانت هذه الرؤية نتيجة إلهامل األبيقوريني لخلود
وإنَّ ا َّ
تؤسس عىل ما هو إنسا ّ
الروح بعد املوت ،فالفناء التا ُّم –عندهم -هو مصي اإلنسان كام هو مصي الحيوان.

يف السياق عينه ،عكس البحث الدائب عند األبيقوريني عن اللذَّة نزعة أنان َّية واضحة،

فالكل يبحث عن مصلحته الخاصة تلقائ ًّيا قبل النظر إىل مصلحة اآلخرين يف املجتمع ،وال
ُّ
يأبه بإحسانهم إليه .وهذا ما أ َّدى بهم إىل إغفال القيم اإلنسانيَّة السامية واألخالق الرفيعة،
كل
حا يف شخص أبيقور نفسه ويف حكمه عىل أساتذته الذي كان بعي ًدا َّ
وقد بدا ذلك واض ً
البعد عن عرفان الفضل والجميل؛ فقد كان يسمي أستاذه نوسيفانيس(السمكة الهالم َّية)

أو ذلك (الرخو) .وقد استعمل ألقابًا أخرى قبيحة يف وصف هياكليتوس (املخلط)،
أي اعتبار[ .[2كام
ودميوكريتوس (اللَّغو) ،وأرسطو (املاجن) ،ورفض أن يعي لوبكيبوس َّ

الالئريت“ قامئة كاملة من عبارات الشتم التي يقال إ َّن أبيقور قد استعملها
ق َّدم لنا ”ديوجني َّ
بالنسبة إىل أعظم الفالسفة من أسالفه ،وهو إىل جانب افتقاره إىل كرم الخُلق بالنسبة إليهم،
كان معي ًبا بنقيصة شنيعة أخرى وهي استمساكه بعقائد مع َّينة استمساكًا فيه جمود واستبداد،
حة يشء فيها أو خطأه[.[3
ومل يكن يسمح ألتباعه ِّ
بحق السؤال عن ص َّ
[ -[1أنظر ،برتراند راسل ،تاريخ الفلسفة العربيَّة ،الكتاب األول ،ص.383

[ -[2جورج سارتون ،تاريخ العلم ،مرجع سابق ،ص.382

[ -[3أنظر ،برتراند راسل ،تاريخ الفلسفة العربيَّة ،الكتاب األول ،ص.379
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جهاتهم النفعيَّة عىل جعل اللذَّة واملنفعة واألنانيَّة أساس
لقد عمل األبيقوريون بتو ُّ
األخالق ما أ َّدى بهم إىل إغفال القيم اإلنسان َّية النبيلة ،كام أهملوا دور الدين وضوابط
واالقتصادي
السيايس
املجتمع ،وأعرضوا عن املامرسة الف َّعالة واملشاركة يف أوجه النشاط
ِّ
ِّ
واالجتامعي ُمؤثِرين عزلة ال تتناسب مطلقًا مع طبيعة الحياة املفعمة بالنشاط والحيويَّة وما
ِّ

يف طبيعتها من عنف ومشقَّة ومجازفة وتوت ُّر .من هنا فإ َّن تالميذه مل يستطيعوا أن يتقيَّدوا

الحس َّية العاجلة عىل طريقة
مبذهبه فضبوا عرض الحائط مبوازينه ،وانرصفوا إىل اللذَّة
ِّ
الحس َّية العاجلة.
أرستيبوس ،وهكذا أصبحت األبيقوريَّة معهم عنوانًا للتَّهالك عىل اللذَّات
ِّ
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ينتهي بنا البحث يف األخالق ومذهب اللذَّة عند األبيقوريني إىل نتائج مه َّمة عديدة،
ميكننا حرصها يف ما ييل:
األبيقوري مذه ًبا ل ِّذيًّا ،مبعنى أنَّه يبحث عن اللذَّة ويع ُّدها غايته
أ َّو ًال :بدا املذهب
ُّ
خصوصا أنَّه قد تح َّرر بصورة كاملة من االعتقادات الدينيَّة التي هي كالشكيمة
املنشودة،
ً

للشهوات ،حتى أ َّن النظرة الكليَّة لهذا املذهب ترى أنَّه يقوم عىل أساس إرخاء العنان للغرائز
آالم أو أرضا ٍر تعقبها.
والشهوات ،والسعي القتناص اللذَّات ،والس َّيام تلك التي تخلو من ٍ
وهذا ما يجعلنا نتساءل :إذا كانت اللذَّة هي غاية فعل الحيوانات فهل تكون هي عينها غاية
فعل اإلنسان الذي يتطلَّع إىل قيمة عليا ومثل أعىل ينشده؟!
األبيقوري الدائب والحثيث للخالص من األمل ،وذلك عرب
ثان ًيا :إ َّن سعي املذهب
ِّ
كل وجوه الحياة العا َّمة ،واالنعزال التا ِّم عن املشاركة فيها ،فهذه حال
االنسحاب من ِّ

املت َعبني من الحياة ورصوفها ،الذين تب َّددت شجاعتهم وآمالهم ،ومل يبق لهم من ق َّوة وأمل
إال يف العيش من يوم ليوم يف سكون وراحة هي أشبه باملوت منها إىل الحياة .كام أنَّه ،تب ًعا
َّ
كل الخطأ
األبيقوري بهذا يخطئ َّ
أخالقي ،واملذهب
كل التضحيات أم ًرا غي
لذلك ،تصبح ُّ
ُّ
ٍّ

لكل أخالق
حق أسمى القيم البرشيَّة وأنبلها .كام أنَّه يجعل لألفعال األسوأ واملنافية ِّ
يف ِّ
ربرات بحيث يعطيها قيمة كربى ما دامت النتيجة هي املعيار لخييَّة الفعل.
م ِّ

فكل يشء فيه قابل للكون والفساد ،ال
مادي رصفُّ ،
ثالثًا :بدا أبيقور صاحب اتِّجاه
ٍّ
محل فيه لخلود الروح ،وال مجال لثواب وعقاب أُ
خروي ،إذ ال توجد عنده حياة أُخرويَّة
َّ
ٍّ

الساموي سعيدة مغتبطة ال تأبه بحياة البرش
من األساس .فاآللهة موجودة تعيش يف عاملها
ِّ
أال يخاف اإلنسان
داعي للخوف من اآللهة .كذلك ينبغي َّ
وال تنشغل بهم .ومن ث َّم فال
َ
من املوت ألنَّه عبارة عن فقد اإلحساس والشعور بالفناء التا ِّم ،فإذا وجدت الحياة انعدم
املوت ،وإذا انعدمت الحياة كان املوت ،والحياة واملوت ال يلتقيان .ومن ثم ال يجب أن
يخشاه عاقل.
األخالقي عند األبيقوريني خط ًرا عىل األخالقيَّة؛ ألنَّه ال يجعل
راب ًعا :بدا املذهب
ُّ
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للفضائل القيم الذاتيَّة والسلطان املطلوب ،ولذلك كان مآل أصحابها األخي أنَّهم أصبحوا
أخالقي يهت ُّم بالنتيجة من دون الباعث ،هو
طالب لذَّة مهام كان أمرها .كام أنَّه كمذهب
َّ
ٍّ

ربر الوسيلة؛ حيث أنَّها جعلت اللذَّة التي متثِّل النتيجة هي معيار الفعل
أمر يجعل الغاية ت ِّ

الخلقي مع أ َّن هذه البواعث إن مل تكن
الخلقي ،أي أنَّها أهملت البواعث الداخل َّية للفعل
ِّ
ِّ
تقل أهميَّة عن الفعل ذاته.
أه َّم من نتيجة الفعل فإنَّها ال ُّ

خامسا :بدت تعاليم أبيقور مليئة بالخرافات والتناقضات؛ إذ إنَّه يؤمن بوجود آلهة متع ِّددة
ً
وينكر عنايتها بالكون مع ما يف اعتقاده من ضالل وفساد .وهو يؤمن بالفضيلة لك َّنه ال يرى
إال عىل املنفعة املتبادلة .كذلك يؤمن أبيقور
أي قيمة لها يف ذاتها ،والصداقة عنده ال تقوم َّ
َّ

بحب ،وال
بأهم َّية الحكمة لكنه يرى الحكيم إنسانًا زاه ًدا يهمل الروابط اإلنسان َّية فال يهيم
ٍّ
وكل األمور العا َّمة يف نزعة انسحاب َّية
يصبح ربًّا ألرسة ،يعيش مبتع ًدا عن الرصاعات السياس َّية ِّ
الهللينستي الذي أصبحت فيه رغبة الفرد يف الهروب من
تكاد تكون سمة من سامت العرص
ِّ
متاعب الحياة ورشورها غاية ما يتم َّناه.

يا ،نؤكِّد عىل خطأ تلك التربيرات التي قام بها بعض الباحثني الغربيني
ً
سادسا :وأخ ً
مدافعني عن أبيقور دفا ًعا منحازًا ،وتبعهم فيها بعض الكتَّاب العرب الذين نسبوا إليه
قليال ،ونظروا نظر ًة
تقديم اللذَّة الروح َّية عىل اللذَّة الجسم َّية .ولو أ َّن هؤالء وأولئك مت َّهلوا ً
األبيقوري بر َّمته ،ألدركوا عىل الفور أ َّن املاديَّة تكتنفه من أ َّوله إىل آخره
مجمل ًة للمذهب
ِّ
يف األلوه َّية ،والنفس ،ووسائل املعرفة ،واملنطق ،وأليقنوا أنَّهم حينام يعزون الروح َّية إىل
أبيقور إنَّ ا يسيون يف طريق ال يتَّفق مع املنطق يف يشء.
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َّ

µ
يض
ب� اإليمان واإللحاد

ض
الكيال�
د .محمد جمال
ي

(* )

ِّ


ت ُع ُّد املدرسة األبيقوريَّة امتدا ًدا طبيع ًّيا للذريَّة املاديَّة عند دميقريتوس(360ق.م-
ربا أ َّن األشياء ال تحدث مصادفة ،مبعنى
350ق.م) الذي أكَّد مفهوم الضورة العلميَّة ،معت ً

أن ال يشء يولد من ال يشء .وهو كان مؤم ًنا مببدأ بارمنيدس اإلييل (  485ق.م ) أال وهو
التغي املستم ِّر؛ ونفي إمكان َّية الخلق والفناء املطلَقني .كام نادى باملبدأ الذ ِّري؛ ذلك
نفي
ُّ
إال
كل يشء يتبع بالضورة قوانني وجوده؛ وأ َّن الكون بأرسه ليس َّ
ينص عىل أن َّ
املبدأ الذي ُّ
وخصوصا الدور
يل؛ من دون التسليم بالقوى الخارجيَّة،
اإللهي.
ّْ
ً
نتيجة حتميَّة لرتكيبه األز ِّ
هذا األمر دفع أبيقور(341ق.م) وتالميذه[( [1علامً أ َّن هؤالء التالميذ انحرفوا عن مذهب

روحي للوجود
يل أو
أستاذهم إىل املغاالة ىف الَّلذَّة وإىل اإللحاد) ،إىل رفض ِّ
أي تفسي عق ِّ
ِّ
ينّ.
بصفة عا َّمة وال سيام الوجود اإلنسا ْ

حتمي لألسباب املا ِّديَّة اآلل َّية التي متنع
كل ما يف الوجود هو نتاج
واعتقد هؤالء أ َّن َّ
ٍّ
تدخُّل اآللهة أو عنايتها أو ما يطلق عليه العا َّمة القدر املزعوم وتدخُّله يف سي األحداث ،أو
حتى سعادة اإلنسان أو تعاسته.

* -أستاذ مساعد الفلسفة اليونان َّية والرومان َّية كل َّية اآلداب-جامعة قناة السويس باإلسامعيل َّية -مرص.

[ -[1تالميذ أبيقور:

أ -الرجال (:أخوته نيوكليس -وخايريدميوس) من ذكر اسمهم يف وصيَّة أبيقور( أمينوماخوس بن فيلوكراتيس من بايت – وتيموقراطيس بن
دميرتيوس من بوتاموس -هيمارخوس بن اجيمورطوس امليتيليني) ميرتودورس ( 330ق.م277 -ق.م) من المبساكوس ،ويع ُّد التلميذ األثي
إىل قلب أبيقور – بوليآينوس  Polyainos of Lampsacusالقرن الثاىن قبل امليالد – هيمارخوس من ميتلينا  -ليونتيوس Leonteus, son of
 Coronusمن المبساكوس – كولوتيس  kolotesمن المبساكوس– إيدومينيوس من المبساكوس – بوليسرتتوس  - polystratosديونيسيوس-
باسيليديس -أبولودورس  180 Apollodorusق.م ،والذي لُقِّب بطاغية الحديقة حيث أنَّه ألف ما يربو عىل األربعامئة كتاب – زينون من صيدا
 Zenon Sidomosوهو تلميذ أبولودوروس – دميرتيوس الالكوىن -ديوجينيس من من طرسوس – أوريون  .Orioالشاعر الروماين لوكريتيوس
يف القرن األول قبل امليالد94ق.م55-ق.م
ب -النساء :ثيميستا  themistaزوجة ليونتيوس  Leonteus, son of Coronusمن المبساكوس .وقد كتب لها أبيقور رسائل عدَّة.

476

نقد الحضارة الغرب ّية (( )6تاريخ اإلغريق بين القرنين الخامس واألول ق.م)

وهام من األوهام ،متسائلني:
حقيقة ،لقد أنكر األبيقوريني العناية اإللهيَّة معتربين إيَّاها
ً
رش فيه أكرب آالف امل َّرات من ح ِّ
أين هي يف عامل ح ُّ
ظ الخي ،ومصي الخي أسوأ بكثي
ظ ال ِّ
رشّ؟
من مصي ال ْ

أما موضوع بحثنا واملع ْن َون باملفارقات األبيقوريَّة فقد أشار إليه الكتانتيوس (مؤ ِّرخ
امليالدي) ىف كتابه املع ْن َون «بغضب اإلله» ،وأيضً ا ذكرها
ين من القرن الرابع
ِّ
وكاتب روما ٌّ
ديفيد هيوم (1776-1711م) يف كتابه الذي يحمل آراءه الشك َّية عن وجود اإلله واملع ْن َون
بـ «محاورات ىف الدين
الطبيعي» .وما بني معارض لها (مثل الرواقيني ومنهم زينون
ّْ

وكريسيبوس وماركوس أوريليوس وسينكا وابيكتيتوس -وأيضً ا الكتانتيوس) ،أومؤيِّد لها
جة أبيقور «تطرح زعمها بأ َّن
مثل (ديفيد هيوم) ،نجد أ َّن هذه املفارقة املعروفة أيضً ا بـ «ح َّ
رش يف العامل والوجود املزعوم إلله يُفرتض أنَّه عليم وقادر و ُمريد
هناك تناقضً ا بني وجود ال ِّ
ورحيم.
مث َّة أسئلة ع َّدة تُطرح فهذا املجال ،هي :
أ -هل املفارقة األبيقوريَّة تُع ُّد حالة فكريَّة ض َّد اإلميان باإلله؛ أم ض َّد وجود عنايته اإلله َّية؟

سبيال لرفض القدرة
ً
ب -هل من املعقول أن تكون دعوة أبيقور إىل السعادة اإلنسانيَّة

اإللهيَّة؟!

كل
ج -إذا كانت آلهة أبيقور تتألَّف من الذ َّرات التى يتألَّف منها البرش مع اختالف جودة ٍّ
رش عن اإلنسانيَّة؟
رص عىل رضورة أن يرفع اإلله ال َّ
منهام ،فلامذا أ َّ
د -ملاذا يسعى الشُّ كَّاك والالَّأدريني ىف الغرب بد ًءا من بروتاجوراس وحتى وقتنا الراهن،
علام أنّهم مل ينسبوا إليه دو ًرا حقيقيًّا ،ومل
رش عن البرشيَّة ً
إىل افرتاض رضورة رفع اإلله لل ِّ
يسلِّموا بوجوده وصفاته؟
لذلك يرى الباحث رضورة أن يعرف قارئه ما إذا كان أبيقور مؤم ًنا أم كاف ًرا.

 · ø   .١

الخاصة ىف السعادة وإحداث حالة ” األتراكسيا“
رغم أ َّن أبيقور قد اجتهد لتقديم نظريَّته
َّ
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إال أ َّن معظم الروحيني
النفيس؛ َّ
ين وانتفاء القلق
تلك الطأمنينة التى تنشد غياب األمل البد ِّ
ِّ
اإللهي؛ بل يع ُّدونه امتدا ًدا للسوفسطائيني.
يع ُّدونه من امللحدين واملشكِّكني يف الوجود
ِّ

اإللهي من دون
والسؤال الذى يسبق التفسي والتدليل :هل املؤمن هو الذي يق ُّر بالوجود
ِّ

أن يكون له دور ىف الوجود أو الحياة؟

نجد قول أبيقور عن اإلميان ىف رسالته إىل مينويكيوس :Menoikeus
الحس
حي خالد وسعيد؛ طبقًا للفكرة التى ميليها
” عليك ً
ُّ
أوال أن تؤمن بأ َّن اإلله موجود ٌّ
أال تجهر بيشء يتعارض مع خلوده ،أو ال يتَّفق
املشرتك عن اإلله ،فإذا آمنت بذلك فعليك َّ
جد جميع صفاته التي تؤكِّد خلوده وتحافظ عىل سعادته،
مع سعادته ،بل
ٌّ
حري بك أن مت ِّ

وذلك أل َّن اآللهة موجودة ومعرفتهم بادية للعيان ،ولك َّنهم ليسوا ىف صفاتهم كام يؤمن
العا َّمة من الناس ،فالناس ال يواظبون عىل الحفاظ عىل التص ُّورات التى يشكِّلونها عنهم.
ويقول أبيقور عن الكفر“ :الكافر ليس هو الشخص الذى ينكر وجود اآللهة التى يعبدها

العا َّمة ،بل هو الشخص الذي يذهب إىل أ َّن اآللهة ليست عىل الصورة التى يتص َّورها العا َّمة
عنهم؛ وذلك أل َّن أقوال العا َّمة من الناس عن اآللهة ليست تص ُّورات سليمة بل هي افرتاضات
كاذبة“[.[1
النص السابق يجد مفارقة صارخة عند أبيقور:
واملتأ ِّمل يف هذا
ِّ
حي ،خالد،
ففى زعمه باإلميان قال لـ  Menoikeus :عليك أن تؤمن بأ َّن اإلله موجود ٌّ

وسعيد.

كيف يكون اإلله خال ًدا وهو مؤلَّف بالضورة من الذ َّرات؟ طبقا ملسلمته ىف رسالته إىل
هيودوتوس“ال يشء يخرج من ال يشء“[.[2
وأيضً ا قول لوكريتيوس« :والغريب عىل العقل أ َّن الدمار سيلحق بالسامء واألرض».
كل ما عىل األرض إىل ركام.
فلعلك ترى بعينيك أ َّن الزالزل العنيفة تح ِّول يف وقت ضئيل َّ
[ -[1أبيقور:رسالة إىل مينويكيوس -ف -123ص 311ديوجني.

[ -[2ديوجينيس الئرتيوس:حياة مشاهي الفالسفة -م -3ف 35ص.248
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وليت القدر الهادي أو اآللهة املباركة يج ِّنبنا هذا املصي ،وليت املنطق يقنعك ،عىل
نحو أفضل ،أن تج ِّرب الحدث ذاته[.[1
اإللهي الذى يزعمه أبيقور؟!
فأين هذا الخلود
ُّ

مفارقة ثانية الدعاء أبيقور باإلميان حني يقول« :اآللهة موجودة ومعرفتهم بادية للعيان».
الحواس هي املصدر األول للمعرفة والحقيقة اإلنسانية ،حيث يقول« :ت ُع ُّد
لقد أكَّد أ َّن
َّ
كل أحاسيسك؛ فلن
كل ألوان املعرفة؛ ولو أنَّك قاتلت ض َّد ِّ
الحس َّية هي األساس ىف ِّ
املعرفة
ِّ
يكون لديك معيار تعود إليه ،وعىل ذلك ،لن تستطيع أب ًدا أن تحكم عىل تلك األحاسيس
بالكذب؛ ألنها صادقة عىل اإلطالق» [.[2
بالحس فكيف
بالحواس؟ وإذا كان يراها
هذا األمر يجعلنا نتساءل :هل آلهة أبيقور تُرى
ِّ
ِّ
يف الثاين أال وهو التص ُّورات أو
تكون خالدة؟ وإذا كانت تلك اآللهة تُدرك مبعياره املعر ِّ
املفاهيم التى يُشكِّلها العقل؛ فهل العقل عنده يُدرك وجود اآللهة؟

الحواس ،نظ ًرا أل َّن
يدحض أبيقور فرضنا هذا بقوله« :إ َّن العقل ال ميكنه أن يدحض
َّ
العقل يعتمد اعتام ًدا كليًّا عىل هذه
الحواس التي مت ُّده مبا يعرفه» [.[3
ِّ
حيس.
وعليه ،فإ َّن العقل عنده ال ميكنه أن يتح َّرر من سلطة
الحواس؛ فعقله عقل ِّ
ِّ

مفارقة ثالثة الدعاء أبيقور باإلميان حيث يقول« :فالناس ال يواظبون عىل الحفاظ عىل
التص ُّورات التى يشكلونها عن اآللهة».

األبيقوري هو
كيف يُك ِّون الناس تص ُّورات عن اإلله ومصدر تص ُّوراتهم طبقًا للمبدأ
ِّ
الحواس؟!
ّْ
حس ًيا
هذا األمر يجعلنا نؤكِّد أ َّن عىل أبيقور أن يُق َّر مببدأ العناية اإلله َّية حتى يشهد ِّ
الحس َّية.
وتص ُّوريًّا لطفها وعنايتها به من دون أن يراها أو يُخضعها للرؤية
ِّ
[ -[1لوكريتيوس :ىف طبيعة األشياء -ك -5ب -108-98صص.413 -412
[ -[2أبيقور :رسالة إىل هيودتوس -ف  32ص.245

[ -[3املصدر نفسه.
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أ َّما عن أدلَّته املزعومة لرفض الكفر فرناه يقول« :والكافر ليس هو الشخص الذى ينكر
وجود اآللهة التى يعبدها العامة ،بل هو الشخص الذى يذهب إىل أن اآللهة ليست عىل

الصورة التى يتص َّورها العا َّمة عنهم؛ وذلك ألن أقوال العا َّمة من الناس عن اآللهة ليست

تص ُّورات سليمة بل هي افرتاضات كاذبة».

وهنا نسأل :هل رفض أبيقور تص ُّور العا َّمة لآللهة؟

والجواب :نعم .وذلك ألنَّه أكَّد أ َّن اآللهة ال تتدخَّل ىف شؤون البرش ،وأ َّن اإلنسان ال
ينبغي عليه أن ينشغل باستعطافها أو اسرتضائها»[.[1
دليال عىل أ َّن اآللهة مل
ومث َّة قول للوكريتيوس مفاده« :أ َّن وجود األمل واملعاناة يُع ُّد ً
تخلق البرش ومل تهت َّم به ،ونحن لسنا يف حاجة إىل وجودها»[.[2
سؤال آخر :إ َّن أبيقور مل يُسلِّم بتص ُّور العا َّمة عن اآللهة ،فهل أفسح املجال لإلميان

ببعض األساطي التى نسجها وآمن بها العا َّمة عن اآللهة؟

إذا كان كذلك ،وهو القائل إن الكافر هو الذي يرفض تص ُّور العا َّمة عن اآللهة ،فإذن هو
كافر!
لقد أق َّر باألساطي املتعلِّقة باآللهة ،ورفض اإلميان بها ىف الوقت نفسه ،ونجده يرفض
األساطي ىف رسالته إىل هيودوتس بقوله« :ال ُميكننا أن نلجأ إىل األساطي لفهم طبيعة
اآللهة ،أو ما هو غامض عنا وال يخضع ألحاسيسنا؛ فتلك األساطي هي رضب من رضوب
الخرافة والتك ُّهن»[.[3
كذلك نجده يُقر باألساطي يف رسالته لـ  Menoikeusمقابل رفضه لإلميان حيث
يقول« :من األفضل لنا أن نتق َّبل األساطي املتعلِّقة باآللهة من أن نخضع لربقة القدر»[.[4
ولكن فيلسوف السعادة واللَّذَّة مل يُق َّر بأيَّة أساطي تتعلَّق باآللهة قد ت ُحزن البرش ،أو تبثُّ

[ -[1فردريك كوبلستون :تاريخ الفلسفة -م ،1ص.538

[ -[2لوكريتيوس :ىف طبيعة األشياء -ب.199-195-5
[ -[3أبيقور :رسالة إىل هيودتوس -ف 104ص.298

[ -[4أبيقور :رسالة إىل مينويكيوس -ف .134
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فيهم الخوف والقلق؛ ولك َّنه أكَّد قبول األساطي التى تبثُّ ىف نفوس البرش السعادة واملتعة
الحس َّية والتخ ُّيل الب َّناء املرتبط بالَّلذَّة.
ِّ

  ñ  ô .٢
ارتبط معنى القدر ”  ” Ειμαρμενηςعند اليونان والرومان مبفهوم الضورة ،فنجد

إنكسيامندروس أحد الطبيعيني األوائل يح ِّدد مناطق للعنارص الطبيع َّية األربعة خوفًا من
أال
تحتل مناطق معيَّنة يجب َّ
ُّ
جزاء وعقاب القدر أو الضورة بقوله ” :إ َّن العنارص األربعة

وإال قيض عليها بدفع الجزاء عن ِّ
تتجاوزهاَّ ،
كل تجاوز بحكم الضورة أو القدر ،[1[“.هذا

باإلضافة إىل أ َّن ربَّات القدر ( كلوتو -الخيستيس -أتروبوس) عند اليونان ت ُع ُّد كائنات يخضع

ين اعتقاده
لها زيوس نفسه ،ورمبا كانت مصد ًرا من املصادر التي استم َّد منها العلم اليونا ُّ

بقوانني الطبيعة

[2[ .

ين وسخر من
ي فقد رفض ما هو سائد وموروث ىف العقل
أما أبيقور املا ِّد ُّ
الجمعي اليونا ِّ
ِّ

القدر الذى يه ِّدد الكثي من الناس ،حيث يقول« :إ َّن الحكيم يسخر من القدر الذي يجعل

كل األشياء ،ولعلَّه من
من بعض الناس أسيا ًدا عىل البعض اآلخر ،أو متحكَّمني يف مصائر ِّ

األفضل حقًّا أن نصدق باألساطي املتعلِّقة باآللهة عىل أن نخضع للقدر؛ ذلك أ َّن األسطورة
ال تجعلنا نفقد األمل يف إمكان َّية استعطاف اآللهة بإجاللنا لها ،يف حني أ َّن القدر يتَّصف

بالحتميَّة املطلقة التي ال ميكن ر ُّدها».

وأيضً ا قوله« :إ َّن الرجل الحكيم يضحك ملء شدقيه ،ويسخر من القدر الذي يع ُّده

البعض سيِّ ًدا عىل جميع املوجودات ،ويؤكِّد باألحرى أ َّن هناك طائفة من األشياء تحدث

بالضورة ،وأ َّن هناك طائفة أخرى منها تحدث بالصدفة ،يف حني أ َّن طائفة ثالثة منها تحدث

بسبب أفعالنا نحن ،وذلك ألنَّه يرى أ َّن الضورة مج َّردة من املسؤول َّية ،وأ َّن الصدفة أو الح َّ
ظ

[ -[1برتراند رسل :تاريخ الفلسفة الغربية-ك -1الفلسفة القدمية -ترجمة د /زىك نجيب محمود -مراجعة د /أحمد أمني -لجنة
التأليف والرتجمة والنرش -وزارة الثقافة -القاهرة -1967 -ص.36
[[[- W.Jaeger. The theology of the Early Greek philosophers. Oxford. 1968.p.67.
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الطبيعي أن تكون هذه األفعال
ومتغي ،وأ َّن أفعالنا ح َّرة ال يشء يتحكَّم فيها ،وأ َّن من
متقلِّب
ِّ
ِّ
[[1
هي التي تستوجب املدح أو القدح.
واألبيقوري املذهب فأشار إىل إميان الرومان بالقدر،
ين
ُّ
أ َّما لوكريتيوس الشاعر الروما ُّ

وتسليمهم بتدخُّله يف شؤون حياتهم بل وتحديدها ،فنجد العديد من اآللهة واألساطي

يا من اآللهة الرومانيَّة
املتعلِّقة بهم ،حيث كانت تُبنى املدن الرومانيَّة لإلله الراعي لها ،وأ َّن كث ً

كانت مرتبطة بشكل وثيق مع الطوائف بدالً من األساطي ،فكان رومولوس ورميوس إبنا

مارس (إله الحرب) وريا[.[2

لقد اعتمد الرومان الكثي من آلهة اليونانيني وقصصهم ،وقاموا بإعادة تسمية عدد منهم

مثل أفروديتي (إلهة الحب والجامل) أصبحت الربَّة فينوس (التي استفتح لوكريتيوس قصيدته

باالبتهال لها) ،وأرمتيس (إلهة الصيد) أصبحت ديانا ،وأريس (إله الحرب) عند اليونان الذي
كل معركة .هذا باإلضافة إىل اهتامم
أصبح مارس الذي أمن القادة الرومان بالتضحية له قبل ِّ

األباطرة بالدين والقدر واآللهة ،مثل األمرباطور أغسطس الذي حاول تأسيس جمهوريَّة
للدين القديم وتقديس اآللهة[.[3

وهنا يتضح لنا أ َّن هذه الرؤية اإلميان َّية مل توجد عىل اإلطالق يف املدرسة اإلبيقوريَّة
وخصوصا عند أبيقور وتلميذه لوكريتيوس ،ألنَّهم اعتمدوا عىل تفسي العامل من خالل
ً

أي يشء ،وذلك أل َّن اإلنسان هو
القوى املا ِّديَّة والقوانني الطبيع َّية ،رافضني تدخُّل اآللهة يف ِّ

اآلخر مك َّون من الذرات ،فساوى لوكريتيوس بني القدر والعدم.
يف هذا اإلطار ،يقول لوكريتيوس:

«اليشء الذي يُخلق بالحكمة القدمية لآللهة
البرشي وبغرض الخلود،
من أجل الجنس
ِّ
[ -[1أبيقور :رسالة إىل مينويكيوس -ف .134ص.207

[ -[2أمني سالمة -األساطي اليونانيَّة والرومانيَّة -دار الفكر العريب-القاهرة -1988-ص.9

[ -[3ميسيا إلياد -تاريخ املعتقدات واألفكار الدينيَّة-ج -2ترجمة عبد الهادى عباس -دار دمشق للطباعة -سوريا-1987 -
ص.158

482

نقد الحضارة الغرب ّية (( )6تاريخ اإلغريق بين القرنين الخامس واألول ق.م)

بأي قوة
ليس من املسموح له أن يخ َّر يو ًما من قواعده ِّ

رأسا عىل عقب؛
أو يتأث َّر بالكلامت ،أو ينقلب ً

إنَّه ملن الحامقة :اختالق وإضافة أباطيل أخرى
فأي نفع ميكن أن يحقِّقه
من هذا القبيلُّ ....

شعورنا باالمتنان من اآللهة الخالدة واملباركة،
أي يشء من أجلنا؟»[.[1
إىل الدرجة التي تجعلها تحاول إنجاز ِّ
وهنا يرفض لوكريتيوس القدر أو ما يس َّمى بتعديل القدر من خالل بعض الصلوات
والعبادات والطقوس اإلله َّية ،بل وتدخُّل رجال الدين يف الوساطة لتعديل قدر اإلنسان ،أو
كل هذه األساليب أباطيل وخرافات
ربا َّ
تعديل قدر جامعة مع َّينة ،أو تعديل قدر مدينتهم ،معت ً
ت ُنسب إىل اآللهة الخالدة التي ال تهت ُّم بالبرش وال تريد إزعاجهم كام تفضِّ ل لنفسها.
ويضيف لوكريتيوس اعرتاضه عىل خلق اآللهة للعامل من أجل اإلنسان أو تدخُّلهم يف
متسائال:
ً
شؤونه وعنايتهم به أو تهديده بالقدر،
«هل لنا أن نعتقد أ َّن الحياة كانت غارقة يف الظالم والحزن
إىل أن خرج للنور أول موجود من املوجودات؟
عالوة عىل ذلك ،من أين ُغرِس لدى اآللهة
أول نوذج لخلق املوجودات ،وصورة البرش األول ذاتها،
حيث يعرفون ويرون بعقولهم ما يرغبون يف خلقه؟
وبأي طريقة عرفوا ق َّوة الذ َّرات؟
ِّ

وكيف عرفوا التأثي املحتمل التِّحاد الذ َّرات يف ما بينها عىل تن ُّوعه،

جا لعمليَّة الخلق؟
إذا مل تق ِّدم الطبيعة ذاتها نوذ ً

[ -[1لوكريتيوس :ىف طبيعة األشياء -ك -5ب :160ب  -166ص .417

المفارقات األبيقوريَّة بين اإليمان واإللحاد 483

فإنَّني  -عىل أيَّة حال – أجرؤ عىل أن أؤكِّد أ َّن
العامل مل ت ُع ُّده اآللهة من أجلنا قطُّ،
وإنَّه لخطأ فادح أن يقفوا يف طريقنا»[.[1
لقد أراد لوكريتيوس أن يدفع ع َّنا الخوف من العدم عن طريق التأ ُّمل يف املوت والفناء
الحتمي؛ وال س َّيام سخريته من القدر [ .[2ومل يتوقَّف األمر عنده؛ ولكننا نجد ماركوس
ِّ

توليوس شيرشون (106ق.م 43 -ق.م) وأحد الشُّ كَّاك األكادمييني واملتعاطف مع الفلسفة
الرواق َّية ميتدح موقف أبيقور من سخريته من القدر يف مقابل إميان الرواقيني به.

يقول شيرشون للرواقيني« :لقد أقمتم عىل رقابكم س ِّي ًدا أبديًّا يجب أن تخشوه نها ًرا
كل يشء،
وليال ،يف الواقع من ال يضط ُّر أن يخاف إل ًها يستبق األمور بفكر ورويَّة ،ويالحظ ُّ
ً
كل يشء هو صنعه وقدره؟ من هنا تنتج يف بادئ األمر
والذي يف فضوله وعمله يظ ُّن أ َّن َّ

حتميَّة القدر الذي تس ُّمونه «هيمامني» يعني حسب رأيكم كل ما يحدث يأيت من الحقيقة
الخالدة ومن ارتباط األسباب ،أيَّة قيمة يجب إعطاؤها لفلسفة ت ُعتَرب مثلام كانت تعتقد النسوة
كل يشء يحدث وفقًا لقدر محتَّم ...إ َّن قدركم يغرقنا ىف خرافات نضط ُّر
الساذجات أ َّن َّ
جانا
حرة واملتنبِّئني
بسببها ألن نك ِّرم الراصدين والع َّرافني َّ
ومفرسي العالمات ....لقد ن َّ
ِّ
والس َ
أبيقور من ِّ
كل هذه املخاوف واقتادنا إىل الحريَّة والسعادة»[.[3
إال أنَّه هو اآلخر وقع ىف
ورغم أ َّن شيرشون ألَّف كتابًا تحت عنوان «مفارقات الرواقيني» َّ
املنطقي
حا يف ذلك االت ِّساق
املفارقة األبيقوريَّة؛ فنجده ىف ِّ
النص السابق يرفض القدر ممتد ً
ِّ

النص التايل فنجد العكس حيث يقول« :إ َّن أبيقور قد
حا الرواقيني؛ أ َّما يف
ِّ
عند أبيقور وقاد ً
تهب الرياح عليهم مخرتقة
أراد أن يهزأ باآللهة ويحيطهم بالسخرية ،فمثَّلهم يف صورة شفَّافة ُّ
إيَّاهم ،وص َّورهم مقيمني بني عالَ َمني ،كام كانوا بني غابتني خشية الهالك ...ث َّم ميعن ىف
سخريته فيجعلهم أطرافًا عىل نحو ما لنا من أطراف ،ولك َّنهم ال يستخدمونها ىف عمل ما،
[ -[1لوكريتيوس :ىف طبيعة األشياء :ك -5ب  -180ب  197ص.416:419

[ -[2اميل برهييه-تاريخ الفلسفة-ج -2الفلسفة الهللينست َّية والرومان َّية-ترجمة د جورج طرابيىش -دار الطليعة للطباعة والنرش-
بيوت -1988 -ص .191
[3]- Cicero, Natura Deorum , 11,5,12.
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جة ال يرت َّدد ىف تحطيم
ومن ث َّم فإ َّن أبيقور الذي يحطِّم اآللهة بهذه الطريقة امللتوية املِع َو َّ
عنايتهم باملوجودات ،وتحطيم التك ُّهن بالغيب ...ومهام يكن من يشء فإ َّن يف تفكي
املنطقي عند أبيقور أنَّه اتِّفاق يف فكرة
أبيقور ات ِّساقًا منطق ًّيا( ...يقصد شيرشون هنا باالتِّساق
ِّ

حا ألبيقور ،ولكنه ر ًّدا عىل
الرفض التا ِّم للعناية وتدخُّل اآللهة يف أي يشء ،وال يقصد بها مد ً
تضارب الفالسفة الرواقيني واختالفهم).
بأي
أ َّما الرواقيون فليس ىف آرائهم انسجام ،أل َّن إله أبيقور الذي ال شأن له بنفسه ،وال ِّ
إنسان آخر ،اليسعه أن يخلع عىل الناس القدرة عىل التنبُّؤ بالغيب ،كام أ َّن إله الرواقيني
يتوىل حكم الدنيا ،ويقوم بتدبي الخي لبني
َّ
ال يستطيع أن مينحهم هذه القدرة ،رغم أنَّه

اإلنسان ،فلامذا تو ِّرطون أنفسكم -أيُّها الرواقيون -ىف مثل هذه السف َْسطة التي ال تقوون عىل
[[1
إيضاحها أب ًدا؟».
الرواقي (281ق.م205-ق.م) عن
ويقول شيرشون معتم ًدا عىل كتاب كريسيبوس
ِّ
اآللهة« :وإذا كان اإلنسان ال يستطيع أن يخلق شيئًا ،فمن يخلق هذا اليشء ،يخلق من هو
أفضل من اإلنسان ،استطاع ذلك سابق يف وجوده عىل اإلنسان ،ولكن من يستطيع أن يسبق
اإلنسان ىف الوجود سوى اإلله؟ إذن هناك إله»[.[2

َّ
  
·¢  .٣

اإللهي بني اإلميان والكفر؛ ذهب إىل أبعد من ذلك فأنكر
بعدما ناقش أبيقور الوجود
َّ

يعج بالرشور واملآيس هي فعل
العناية اإلله َّية؛ بل ذهب األبيقوريون إىل أ َّن العامل الذي ُّ
من أفعال اآللهة.

أي تدخُّل
لقد اعتمدت وجهة نظر أبيقور يف الطبيعة عىل أساس رغبته ىف إقصاء أثر ِّ
من تأثيات خف َّية ،تفوق الطبيعة ذاتها ىف شؤون هذا العامل ،أل َّن هذا التدخُّل هو ما يقلق
اإلنسان ،وينزع هدوء باله ،ويبقيه يف خوف دائم من قوى ال حرص لها ،فهو يهدف إىل
خالصا.
يا آل ًّيا
ً
سكينة العقل عن طريق تفسي الطبيعة تفس ً
[[[- Cicero, Natura Deorum , 11,2,9.
[[[- Ibid.11,5,13.
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يئ للخوف من املوت
وكان أبيقور يأمل أن متكِّنه نظريَّته يف الطبيعة من وضع ح ٍّد نها ٍّ
أي صورة
ومن اآللهة ،وهو من أكرب معاريض فكرة تدخُّل اآللهة ىف شؤون اإلنسان عىل ِّ

ات َّخذتها [ .[1لك َّنه ا َّدعى أنَّه مل ينكر وجود اآللهة ،بل أنكر تدخُّلها يف حياة اإلنسان تج ُّن ًبا

للخوف والقلق منها ،فأنكر الخلق طبقًا ملا ِّديَّة وآل َّية العامل وال س َّيام دعوته إىل تع ُّدد العوامل،
كام أنكر العناية اإللهيَّة لسببني:
ي متنع تدخُّل اآللهة.
أ َّولهام :أ َّن النزعة اآلل َّية للعامل الذ ِّر ِّ

ثانيهام :أ َّن اآللهة ال تكرتث للبرش ألنَّها ُمثُل أخالق َّية يكذب اإلنسان عىل نفسه ليك
يعتنقها؛ كونه غي مؤمن بها.
يل السعيد ال يس ِّبب املتاعب لنفسه ،فال يهت َّم
يف هذا السياق يقول أبيقور« :الكائن األز ُّ
كل دافع من هذه
بالبرش ،ألنَّه متح ِّرر من دوافع الغضب والتح ُّيز أو املحاباة؛ حيث أ َّن َّ
الدوافع ينطوي عىل الضعف»[.[2
نصه السابق ،ففي
والسؤال املطروح هنا هو :طاملا أ َّن إله أبيقور ليس بضعيف كام يف ِّ
تتجىل قدرته؟!
َّ
أي يشء
ِّ
وكل
برصاحة مطلقة يؤكِّد لوكريتيوس نفي العناية املزعومة بقوله« :إذا كان وجود العامل ِّ

فبأي يشء تُفيدنا العناية اإلله َّية؟
ما فيه يرت ُّد إىل الذ َّرات ِّ

وأيضً ا بقوله« :كيف تتدخَّل العناية اإلله َّية يف عامل محكوم باآلل َّية ،وعىل سبيل املثال

إنجاب البرش أو عقم بعض الرجال....؟.

إ َّن أؤلئك العقامء يرهقون املشيئة اإللهيَّة واألقدار بظ ِّنهم

أ َّن اآللهة هي التي تجعل زوجاتهم حباىل مبن ِّيهم الغزير،
حيث ينرثون يف أىس الدم الكثي عىل مذابح اآللهة،
ويك ِّدسون قمم املذابح بالهدايا.

[[[- E Zeller, outlines of the History of Greek philosophy, translated by, LR palmer, Harcourt company new York, 1931, p 234.

[ -[2أبيقور :رسالة إىل مينويكيوس-ف.139
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رجال عن قدرته عىل اإلنجاب»[.[1
إ َّن اآللهة ال تعوق ً
األبيقوري ال ينبغي له أن يتز َّوج وينجب األبناء طبقًا لقول أبيقور يف
علام أ َّن الحكيم
ً
َّ

كتابه «املشكالت أو املعضالت» (  ،) Diaporiaiوكذا يف كتابه ”عن الفيزيقا“ ،ولكن

خاصة[.[2
الحكيم األبيقوري قد يتز َّوج يف بعض األحيان إذا كانت يف حياته ظروف
َّ

الكل ميرض وفنى بحكم
أ َّما اآللهة عند أبيقور واتباعه فهم ال يهتمون بالبرش؛ وذلك أل َّن َّ

طبيعته وليس برغبة اآللهة أو إشفاقها عىل البرش ،حيث يقول لوكريتيوس:
ربحة،
«إن كان الجسد ذاته عرضة لألمراض الفتَّاكة ولآلالم امل ِّ
فكذلك العقل عرضة للهموم الثقيلة وللحزن والخوف؛
لذا ،فإ َّن العقل يشارك الجسد والروح يف املوت.
عالوة عىل ذلك؛ عند إصابة البدن باألسقام فإ َّن العقل
يهيم شار ًدا؛ ألنَّه يفقد قواه ،ويهذي بكلامت غي مفهومة،
وأحيانًا يُصاب بغيبوبة ثقيلة فيغ ُّ
ط يف سبات
عميق ال نهاية له بعينني مغمضتني ورأس منكَّس،
وهكذا ال يتمكَّن من سامع أصوات من حوله ،وال التع ُّرف عىل
مالمح هؤالء الذين يقفون بجواره ويدعونه للعودة إىل الحياة،
إ َّن عدوى املرض تتغلغل إىل داخله؛
أل َّن األمل واملرض هام صانعا املوت وليست اآللهة»[.[3

ولكن املفارقة التى تظهر لنا هنا جليًّا إذا كانت اآللهة من وجهة نظر أبيقور وأتباعه ال
[ -[1لوكريتيوس :ىف طبيعة األشياء-ك 4ب.1240-1180

[ -[2ديوجني الئرتيوس-حياة مشاهي الفالسفة-م -3أبيقور-ص.285
[ -[3لوكريتيوس :املصدر السابق -ك -3ب 474-445
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ينشغلون بشؤون البرش ،فلامذا أكَّد أ َّن الحكيم [ [1ينبغي عليه أن يفي بال ُّنذور ويُقيم التامثيل
رسا أم ال؟!
لآللهة سواء كان مو ً
استهل نظم قصيدته «عن طبيعة األشياء» بالدعاء إىل
َّ
وأيضً ا مفارقة لوكريتيوس الذي

الحب والجامل عند الرومان ،حيث يقول لها:
«فينوس» ربَّة
ِّ
يا واهبة الحياة

يا من متألين البحر امليلء بالسفن ،واألرض بالثامر
ِ
ِ
تخشاك
وسحب السامء
إ َّن الرياح
تتحاشاكُ ،

كل املخلوقات
الحب الساحر يف قلوب ِّ
تغرسني
َّ

كل حسب جنسه
وتتس َّببني يف جعلهم يحافظون عىل أجناسهمٍّ -

إنَّك وحدك من يتحكَّم يف طبيعة األشياء
ومن دونك ال يولد يشء.

[[2

لكل ما أق َّره وآمن به من مبادئ
إ َّن املتأ ِّمل يف هذا الدعاء يتَّضح له مفارقة لوكريتيوس ِّ
وخصوصا رفض تدخُّل اآللهة يف أحداث الكون
للفلسفة األبيقوريَّة
الحتمي.
ّْ
ً

مفارقة ثانية للوكريتيوس وللفلسفة األبيقوريَّة تتمثَّل يف قض َّية املوت وما ت ُثيه من خوف
لدى اإلنسان؛ وما يتعلَّق بها مثل قض َّية االنتحار ،يقول فيها:
«غال ًبا ما يبلغ الخوف من املوت إىل ح ِّد أن

تسيطر -عىل البرش كراهية الحياة ورؤية نورها،

ولدرجة أنَّهم يُ ِ
قدمون عىل االنتحار بفؤاد قانط،
كل الهموم،
متناسني أ َّن ذلك الخوف هو مصدر ِّ
[ -[1انظر أبيقور.رسالة إىل هيودتوس -ف 120

[ -[2لوكريتيوس :يف طبيعة األشياء-ك -1ف :5ف65
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فهو يدفع الواحد إىل انتهاك الحرمات ،ويحثُّ اآلخر عىل تحطيم أوارص الصداقة»[.[1
يا إىل تحكُّم اإلرادة
يف هذه األبيات الشعريَّة السابقة يرفض لوكريتيوس االنتحار ُمش ً

اإلنسانيَّة يف ما يس َّمى بالقدر ،ويعني ذلك أنَّه يلغي نظريَّة القدر متا ًما ،ويع ِّول عىل اإلرادة
اإلنسانيَّة يف اختيار االستسالم للموت عندما يأيت.

أما االنتحار ،فتحذيره من االنتحار يعني االستسالم للق َّوة املجهولة التي تح ِّدد مسألة

املوت وهالك الروح والبدن م ًعا .فام هي تلك القوى املجهولة؟ وإذا كان املوت هو عبارة
ّْ
اإلرادي؟!
عن فساد تناغم الذ َّرات فال وجود إذًا ملا يس َّمى باالنتحار

ضمني
يف هو تق ُّدم لإلنسان ،فهو
يف اإلطار عينه ،يقول لوكريتيوس« :إ َّن َّ
كل تق ُّدم ثقا ٍّ
ٌّ
إلهي كأداة توضيح َّية ،أو معونة إله َّية ،فاإلنسان مل يحتج إىل
ال حاجة فيه إىل تدخُّل
ٌّ
بروميثيوس لتقديم النار ،أل َّن الذي لفت انتباه اإلنسان هو نيان الغابة املوقَدة طبيع ًّيا ،واللُّغة
ظهرت أل َّن الناس بدأت مالحظة ردودهم الصوت َّية الطبيع َّية إىل األشياء ،مقارنة باألصوات
الحيوانيَّة ،فظهرت اللُّغة لخدمة رغبتهم الحدسيَّة لالتصال ،مثل األطفال وإشارتهم غي
الُّلغوية لالت ِّصال»[.[2
الديني الذي أ َّدى إىل ظالم العقل ليس رشوقًا لشمس جديدة،
ويقول أيضً ا« :إ َّن اإلرهاب
َّ

ولكن هناك الطبيعة وقانونها ،الذي يعلِّمنا أ َّن ال يشء يأيت من ال يشء ،وعندما نعرف أ َّن من
كل األشياء قد خُلقت وليس بأداة من اآللهة،
ال يشء مازال ال يشء ميكنه الخلق ،فنتيقَّن أ َّن َّ
وكل األشياء توجد بالبذرة الخالدة،
واألجيال التلقائ َّية أعدل األشكال ،والتافه من اليشءُّ ،
التي ال تسمح طبيعتها بالدمار أو االنهيار وال حتى بفعل الق َّوة الخارجيَّة ،التي ال تصل إليها

حطِّم العامل وانهار بالكامل نتيجة االستهالك تعود
بفضل خالياها املج َّوفة ،وإذا حدث و ُ
الزهرة إىل ضوء الحياة ،ويعود العامل بأجياله املتن ِّوعة»[.[3

ويف إطار نفيه وجود ما يُس َّمى بالعناية اإللهيَّة يقول لوكريتيوس« :اليشء الذي يُخلق

[ -[1لوكريتيوس :يف طبيعة األشياء -ك -3ب .85-80
[ -[2املصدر نفسه :ك.5ف.1028

[ -[3املصدر نفسه :ك -5ف.1055

المفارقات األبيقوريَّة بين اإليمان واإللحاد 489

البرشي وبغرض الخلود ،ليس من املسموح له
بالحكمة القدمية لآللهة من أجل الجنس
ِّ
رأسا عىل عقب؛ إنَّه ملن
أن يخ َّر يوماً من قواعده ِّ
بأي قوة ،أو يتأث َّر بالكلامت أو ينقلب ً

فأي نفع ميكن أن يحقِّقه شعورنا
الحامقة :اختالق وإضافة أباطيل أخرى من هذا القبيلُّ ...

أي يشء من
باالمتنان من اآللهة الخالدة واملباركة ،للدرجة التي تجعلها تحاول إنجاز ِّ
أجلنا؟»[.[1
وهنا يرفض لوكريتيوس العناية اإلله َّية والقدر املزعوم من وجهة نظره أو ما يس َّمى بتعديل
القدر من خالل بعض الصلوات والعبادات والطقوس اإللهيَّة؛ وال سيَّام تدخُّل رجال الدين
يف الوساطة لتعديل قدر اإلنسان ،أو تعديل قدر جامعة معيَّنة ،أو تعديل قدر مدينتهم،
كل هذه األساليب أباطيل وخرافات ت ُنسب لآللهة الخالدة التي ال تهت ُّم بالبرش ،وال
ربا َّ
معت ً
تريد إزعاجهم كام تفضِّ ل لنفسها.

ويضيف لوكريتيوس اعرتاضه عىل خلق اآللهة للعامل من أجل اإلنسان ،أو تدخُّلهم يف
متسائال:
ً
شؤونه وعنايتهم به أو تهديده بالقدر،
«هل لنا أن نعتقد أ َّن الحياة كانت غارقة يف الظالم والحزن
إىل أن خرج إىل النور أول موجود من املوجودات؟
عالوة عىل ذلك ،من أين ُغرِس لدى اآللهة
أول نوذج لخلق املوجودات ،وصورة البرش األول ذاتها،
حيث يعرفون ويرون بعقولهم ما يرغبون يف خلقه؟
وبأي طريقة عرفوا ق َّوة الذ َّرات؟
ِّ

وكيف عرفوا التأثي املحتمل الت ِّحاد الذ َّرات يف ما بينها عىل تن ُّوعه،

جا لعمليَّة الخلق؟
إذا مل تق ِّدم الطبيعة ذاتها نوذ ً

فإنني  -عىل أيَّة حال – أجرؤ عىل أن أؤكِّد أ َّن
[ -[1لوكريتيوس :يف طبيعة األشياء  -ك -5ف :160ف.166
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العامل مل ت ُع ُّده اآللهة من أجلنا ق ّْ
ط،
وإنه لخطأ فادح أن يقفوا يف طريقنا»[.[1
مفارقات عديدة أوقعت أبيقور ومن تاله من أبيقوريني يف تناقض القول والفعل ،أو
التنظي واملامرسة ،بغية رفض الدين بصفة عا َّمة واآللهة ووجودها وعنايتها وقدرها؛ بهدف
التلذُّذ بالحياة والشعور بالسعادة.

من ذلك قوله« :الَّلذَّة هي املرجع َّية الوحيدة التى نحتكم إليها».

وقوله« :الَّلذَّة هي البداية  archeوالنهاية  Telosللحياة السعيدة“.

وقوله “:الحياة مشتهاة ومرغوبة“[.[2

«
¹   .٤

ال َّ
الفلسفي ال تؤمن مبا يس َّمى بالعدل
شك يف أ َّن الفلسفات املا ِّديَّة عرب تاريخ الفكر
ِّ
تجل من تجلِّيات
بكل ما فيه أنَّه ٍّ
خصوصا أ َّن تص ُّورها للعامل ِّ
املطلق أو العدل يف ذاته؛
ً
املا َّدة اآلل َّية التي تط ِّور نفسها بنفسها.

رش يف العامل يتنايف مع زعمهم
مبعنى آخر ،إ َّن معادلة إقرار الفالسفة املاديني بوجود ال ِّ

بأ َّن هناك إله ال صلة له بالعامل؛ ونجد يف نصيحة أبيقور ملينويكيوس قوله “:ليس هناك أب ًدا
عدالة مطلقة أو عدل يف ذاته“[.[3
وتؤكِّد هذه النصيحة األبيقوريَّة عدم إميان أبيقور باآللهة؛ فلامذا يفارق نفسه وينسب
رش عن اإلنسان َّية.
رش أو عدم قدرتها عىل رفع املعاناة وال ِّ
إليها ال َّ
وعليه ،فال يوجد عند أبيقور عدالة إله َّية أو»الثيوديسيا» – “Theodicyذلك املصطلح
الذي أطلقه ليبنتز  Gottfried Wilhelm Leibnizألول م َّرة يف عام .1710
رش عىل النحو التايل:
وقد صاغ الكتانتيوس يف القرن الرابع
ِّ
امليالدي مفارقة ال ِّ

[ -[1لوكريتيوس :يف طبيعة األشياء -ك -5ف :180ف .197
[ -[2أبيقور :رسالة إىل مينويكيوس -ف :124ف.126
[ -[3املصدر نفسه :ف.150
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رش عن البرش؛ لك َّنه غي قادر؛ أو هو قادر وال
«ذهب أبيقور إىل أ َّن اإلله إ َّما يُريد أن يرفع ال َّ
يُريد؛ أو أنَّه ال يُريد وال يستطيع؛ أو أنَّه راغب وقادر يف الوقت نفسه؛ وإذا كان راغ ًبا وغي

قادر فهو ضعيف؛ وهذا ال يتوافق مع صفات اإلله؛ وإذا كان قاد ًرا وغي راغب فهو حسود

وهذا ال يتوافق مع صفات اإلله؛ وإن مل يكن يُريد وال يقدر؛ فهو حسود وضعيف؛ وبالتاىل
أي مصدر
مل يكن إل ًها؛ وإذا كان راغبًا وقاد ًرا؛ فهذا وحده مناسب لطبيعته كإله -.ولكن من ِّ
رشّ؟»[.[1
تأيت الرشور؟ وملاذا مل يتدخَّل اإلله إلزالة ال ْ

رش الذي يتمثَّل بصفة مطلقة
لقد َّ
رسخت األساطي اليونانيَّة قبل أبيقور مفاهيم ع َّدة عن ال ِّ
أنَّه أداة من أدوات اآللهة للتعبي عن غضبهم ض ِّد البرش؛ األمر الذي متحور يف اعتقادهم
وتجىل يف رصاع آلهة األوليمب هو
َّ
رش الذي سبق وجود اآللهة؛
ال َّراسخ بأ َّن الفوىض وال َّ
حقيقة دامغة يف صفات اآللهة؛ وكانت متُ ثِّل دامئًا يف صورة «اإلله الحاقد»؛ ما جعل البرش
ظل وجود تلك اآللهة؛ إىل أن ظهر فالسفة اليونان وحاولوا إكساب
يشعرون باملعاناة يف ِّ
اإلنسان القدرة عىل تح ُّمل مسئوليَّته اإلنسانيَّة.

البرشي ،وهذا ما أكَّده
رش وال َّذنْب يرجعان دامئًا إىل الضعف
يتبني َّ
ِّ
َّ
مام تق َّدم أ َّن ال َّ
رش  Tycheيرجع إىل جهل
دميقريتوس أستاذ أبيقور ورائده؛حيث نجده قد أق َّر بأ َّن ال َّ
ي
رش املا ِّد َّ
اإلنسان سواء مبعرفته بنفسه أم بطبيعة اآللهة؛ وهذا ما أكَّده سقراط بقوله إ َّن ال َّ
األخالقي يرجعان إىل نقص املعرفة اإلنسان َّية.
رش
وال َّ
َّ
رش هو حرمان من الخي؛ وهو
قبل دميقريتوس وسقراط كانت الفيثاغوريَّة قد أكَّدت أ َّن ال َّ

الالمحدود؛ تلك الثنائ َّية الفيثاغوريَّة التي
ظل الخي َّ
يعرب عن املحدود يف ِّ
رش الذي ِّ
ذلك ال ُّ
رش بصفة مطلقة إىل اإلله أبولو.
مل تنسب ال ِّ
أ َّما أبيقور فقد نادى بانحراف الذ َّرات بعكس أستاذه دميقريتوس ليك يُدلِّل عىل مكانة
ووجود الحريَّة اإلنسان َّية [[2؛ وطاملا أ َّن اإلنسان من وجهة نظره ح ٌّر؛ فنتيجة منطق َّية أ َّن الحريَّة

رش إىل اآللهة؟!
تتبعها املسئوليَّة فلامذا ينسب ال َّ

[[[- Lactantius, “A Treatise on the Anger of God” in The Ante-Nicene Fathers, eds. Alexander Roberts and James
Donaldson, vol.7. Buffalo, NY: Christian Literature Company. 1886. P1020..

[ -[2د مصطفى النشار :فلسفة أرسطو واملدارس املتأخِّرة -دار الثقافة العربيَّة -القاهرة -ص.323
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الرواقي يف كتابه
اليهودي وكليانتيس
ونجد أيضً ا عرض ديفيد هيوم يف حواره بني فيلون
ِّ
ِّ
قائال:
رش ً
امل ُع ْن َون بـ»محاورات يف الدين
الطبيعي» لتساؤالت أبيقور القدمية عن مشكلة ال ِّ
ِّ

رش ولك َّنه
«إ َّن أسئلة أبيقور القدمية ما برحت بال جواب؛ أهو (ويعني اإلله) ُمري ٌد الجتناب ال ِّ

غي قادر عىل ذلك؟ وهذا يفرض عليه العجز؟ أم هو قادر ولك َّنه غي ُمريد؟ وهذا يفرض
[[1
عليه الحقد والكراهية للبرش؛ ولو كان قاد ًرا ومري ًدا كام يزعمون فمن أين تأيت الرشور؟»
رش ولك َّنه ال يقدر
ُّ
رش األبيقوريَّة عىل ما ييل :إن شاء اإلله أن مينع ال َّ
وتنص مشكلة ال ِّ
يل القدرة؛ وإذا كان قاد ًرا ولكن ال يريد؛ إذا كان قاد ًرا وراغبًا؛ ث َّم
عىل ذلك؛ ثم إنَّه ليس كُ َّ

رش؛ إذا كان ال يقدر وال يريد؛ فلامذا يدعو أبيقور الحكيم إىل ال ُّدعاء والوفاء
من أين يأيت ال ُّ
بالنذور وإقامة التامثيل لها؟!
ولو افرتضنا أ َّن أبيقور أضاف إىل اآللهة صفة الشجاعة والقدرة؛ فهل الشجاعة عند أبيقور

متأصلة يف اإلله أكرث من البرش؟
ت ُع ُّد صفة
ِّ

يقول أبيقور إ َّن الشجاعة بصفة عا َّمة ليست فطريَّة؛ ولك َّنها أمر يتحقَّق من خالل حسابات
[[2
املنفعة».
رش
أما لوكريتيوس
ُّ
األبيقورى فقد وصلت به النزعة املا ِّديَّة اآلليَّة إىل القول بأنَّ« :الدين ٌّ
كل دين،
رش ،وإ َّن الواجب عىل اإلنسان ومه َّمة الفلسفة األوىل التخلُّص نهائيًّا من ِّ
ما بعده ٌّ
أل َّن الدين هو ينبوع ِّ
رشّ» [ .[3وهنا مل يقصد بالفلسفة األوىل امليتافيزيقا أل َّن األبيقوريَّة
كل ْ
حيس ،ال يؤمن بامليتافيزيقا.
مذهب ِّ ٌّ

ويف هذا السياق ت ُطرح األسئلة اآلتية:

ظل رؤية أبيقور
ين إىل اآللهة يف ِّ
رش
رش املا ِّد ُّ
األخالقي اإلنسا ُّ
ي أم ال ُّ
هل يُنسب ال ُُّّ
وتالميذه؟
[ -[1ديفيد هيوم :محاورات يف الدين الطبيعي -ترجمة وتقديم د .محمد فتحي الشنيطي /تصدير د .عثامن أمني .ط 1مكتبة
القاهرة الحديثة -القاهرة -1956 -صص.117-116
[ -[2أبيقور :رسالة إىل بيثوكليس -ف.120

وأيضً ا :د /عبد الرحمن بدوي :خريف الفكر اليوناين -ص.57

[3]- Lucretius, On the Nature of Things, p.258.
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وهل اآللهة قادرة عىل ثواب وعقاب األخيار واألرشار؟وإذا كانت قادرة فهل ثوابها وعقابها يف الحياة أم يف اآلخرة؟يف الواقع ،مث َّة مفارقات ع َّدة أوقعت أبيقور يف التخ ُّبط والتناقض؛ سواء من حيث رفضه

لتدخُّل اآللهة يف الكون؛ أم عدم الخوف من املوت لفقدان اإلحساس به؛ أو حتى سخريته
ي فال يوجد عنده أل َّن الظواهر السامويَّة واألرض َّية محكومة
رش املا ِّد ُّ
من القدر .أ َّما ال ُّ

بالحتميَّة اآلليَّة والضورة الكونيَّة.

ورغم عدم اهتاممه وتالميذه بدراسة الرياض َّيات والطبيع َّيات ألنَّها ال تُسهم يف السعادة
اإلنسانيَّة ،فقد وجه رسالة إىل هيودوتس قال فيها إنَّه سوف يتط َّرق إىل بيان علل الظواهر

رش للبرشيَّة.
السامويَّة ألنَّها ال متثِّل وال متلك إحداث ِّ
أي ِّ

وهو يرشح موقفه بالقول« :لن يتمكَّن املرء من الحصول عىل طأمنينة النفس الحقيقيَّة
[[1
والشعور بالسعادة ،ما مل يدرك حقيقة الظواهر السامويَّة».

فرس بعض
وانطالقًا من رؤيته هذه كرشط لتحقيق السعادة وشعور اإلنسان بها ،فقد َّ
الظواهر السامويَّة والجويَّة عىل النحو اآليت:
 .1يرجع اختالف طول الليل والنهار إىل رسعة حركة الشمس ،واختالف طول املسافات
التي تقطعها الشمس عرب فضاءات مختلفة.
 .2ترجع العالمات املوجودة ىف السامء والتي يتمكَّن املرء من خاللها بالبتن ُّبؤ بأحوال
الطقس ،إىل محض اتفاق بني فصول السنة األربعة ،كام هي الحال ىف العالمات أو

اإلشارات املوجودة بني الحيوانات التى تعيش أمامنا عىل األرض.

السحب وتتك َّون إ َّما بفعل تكاثف الهواء تحت ضغط الرياح ،أو عن طريق
 .3ترتاكم ُّ
تشابك الذ َّرات بعضها مع البعض اآلخر ،أو تكاثف التبخُّرات الصادرة عن األرض واملياه.
 .4تحدث األمطار بسبب نفثات من الرطوبة املتصاعدة من مناطق مناسبة عرب الهواء،
ويرجع طوفان املطر األش ِّد عنفًا إىل تراكامت معيَّنة مناسبة ملثل هذه الرطوبة.
[ -[1أبيقور :رسالة إىل هيودتوس -ف.78
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رمبا ترجع إىل مت ُّزق
السحب ،أو َّ
 .5ال َّرعد إىل دوران الرياح داخل األماكن املج َّوفة يف ُّ
السحب بعضها بالبعض اآلخر.
السحب وتهتُّكها ،أو قد تعود إىل احتكاك ُّ
ُّ
السحب واصطدامها ،فإ َّن تج ُّمع الذ َّرات وتشكُّلها هو
 .6يحدث الربق بسبب احتكاك ُّ
[[1
السبب يف تولُّد النار وهو املسؤول عن إحداث الربق.

يا
واملتأ ِّمل هنا يجد أ َّن أبيقور سعى لتفسي حدوث الظواهر السامويَّة واألرض َّية تفس ً
علميًّا؛ حتى ال يشعر العا َّمة بأنَّها أدوات لآللهة ليك تُعاقب البرش بهذه الظواهر.
ولكن السؤال املطروح هو :هل اهت َّم أبيقور بالبحث عن العلَّة الغائ َّية لهذه الظواهر
السامويَّة واألرضيَّة؟

علمي
ومفارقة أخرى نجدها عند لوكريتيوس الذي اهت َّم مثل أستاذه أبيقور بتقديم تفسي
ٍّ
لتلك الظواهر السامويَّة واألرضيَّة ،كام جاء ىف الكتاب السادس واألخي يف قصيدته عن

يا عن تفسيات أستاذه .فلامذا نسب يف بداية القصيدة
طبيعة األشياء؛ وهي ال تختلف كث ً
كل يشء إىل فينوس ،واعترب أ َّن البحر والرياح والربق والرعد ُمسخَّرة جميعها وفق رغبتها؟!
َّ
األخالقي عند أبيقور نرى أنَّه يرتبط بالَّلذَّة واألمل ،فلامذا ينسبه إىل
رش
باالنتقال إىل ال ِّ
ِّ
اآللهة؟
يف هذا املجال ،يقول يف مبحثه املعنون بـ ” الغاية األخالقيَّة ” ” :لست أدري حقًّا كيف
يتس َّنى يل أن أتص َّور الخي مبعزل عن لذَّات التذ ُّوق“ ، “Chyloiومبعزل عن متع الجنس،
[[2
ومتع الصوت ،ومتع الشكل الجميل للمرأة الفاتنة“.

نص آخر ضمن رسالته إىل مينويكيوس نجده يقول له« :إ َّن اآللهة تعاقب األرشار
ويف ٍّ
بأعظم ألوان الضر؛ وتكافئ األخيار بأعظم أنواع ال ِّنعم؛ وذلك أل َّن األرباب يُفضِّ لون دو ًما
كل ما
الخية ،ويبتهجون بالناس قدر ابتهاجهم بأنفسهم ،ولك َّنهم يرفضون َّ
الخاصة
فضائلهم
َّ
ِّ
هو مخالف لطبعهم ويذرون عنه ،...فع ِّود نفسك ،إذن ،عىل اإلميان بأ َّن املوت ليس بذي
[ -[1املصدر نفسه :فقرات.101-100-99-98-97-96 :

[ -[2أبيقور :الغاية األخالقيَّة -ف .6نقالً عن ديوجني الئرتيوس :حياة مشاهي الفالسفة -ف - 6ص.222
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رش بأرسهام يتضم َّنان اإلحساس».
خطر بالنسبة إلينا حيث إ َّن الخي وال َّ

[[1

ويظهر لنا من خالل هذا النص مفارقات كثية ألبيقور منها:

أ .كيف ت ُعاقب اآللهة البرش وتُثيبهم وهي مل متلك عناية بهم ،وال قد ًرا ُمسلطًا عليهم
ّْ
األبيقوري؟
تب ًعا للنهج
ب .هل ثواب وعقاب اآللهة يكون يف الحياة أم يف اآلخرة التي رفضها؟
رش
رش طبقًا لقوله السابق يعتمدان عىل اإلحساس ،فهل الخي وال ُّ
ج .مل َّا كان الخي وال ُّ
عنده نسبيَّان؟

رش عند األبيقوريني هو الَّلذَّة واألمل؛ سواء
هذا األمر يجعلنا نُجزم بأ َّن أساس الخي وال ِّ

ينص عىل أ َّن غياب
رش؛ أو العكس الذي ُّ
كان اإلحساس والتمتُّع بالَّلذَّة لغياب األمل أو ال ِّ
رش بعينه.
الَّلذَّة هو األمل وال ُّ
ثم جاء تلميذه لوكريتيوس ليؤكِّد أ َّن اإلنسان قد انتزع إرادته من األقدار ليك يستطيع

أن يذهب حيث تقوده متعته ،منحرفًا بها يف حركته متا ًما كام تفعل الذ َّرات يف أوقات غي
مح َّددة أو أماكن غي مح َّددة[.[2
رش إىل اآللهة حيث يقول:
وىف موضع آخر من قصيدته ،ينسب ال َّ

«عندما دبَّت حياة البرش عىل األرض،
عانت من وطأة املعتقدات الخاطئة

تطل برأسها من أنحاء السامء
التي كانت ُّ
وتزعج البرش مبظهرها املخيف»[.[3

[ -[1أبيقور :رسالته إىل مينويكيوس -ف.124

[ -[2ريكس وورنر :فالسفة اإلغريق -ترجمة عبد الحميد سليم -الهيئة املرصيَّة العامة للكتاب -القاهرة -1985 -ص.202

[ -[3لوكريتيوس :يف طبيعة األشياء -ترجمة د .عيل عبد التواب عيل ،ود .صالح رمضان ،ود .سيد أحمد صادق -مراجعة وتقديم
د .عبد املعطي شعراوي -املركز القومي للرتجمة -القاهرة -2018 -ك -1ب .65

496

نقد الحضارة الغرب ّية (( )6تاريخ اإلغريق بين القرنين الخامس واألول ق.م)

إال رضبًا من
رش عند أبيقور واتباعه من األبيقوريني َّ
عىل ِّ
أي حال ،مل تكن مفارقة ال ِّ
التخ ُّبط والتناقض الذايتِّ ىف التنظي واملامرسة؛ لقد سعى إلثبات مبدأ انحراف الذ َّرات

التي تسي يف خطوط رأس َّية من أعىل إىل أسفل ،ولكنها تنحرف بغية تربيره لحريَّة اإلرادة

اإلنسان َّية؛ ورغم خروجه عىل آراء أستاذه دميقريتوس بفكرة حريَّة اإلرادة؛ مل يستطع أن
رش هو مسؤوليَّة اإلنسان وليست اآللهة؛ األمر الذي يجعل الفلسفة األبيقوريَّة
يربهن أ َّن ال َّ

فلسفة متناقضة هدفها الحياة فحسب؛ وليست أيَّة حياة وإنَّ ا املتعة والَّلذَّة والسعادة التي مل
الروحي يف اإلنسانية جمعاء.
تدرك الجانب
َّ

¤¢

نخلص مام سبق عرضه عن املفارقات األبيقوريَّة بني اإلميان واإللحاد إىل اآليت:

 .1مل تكن األبيقوريَّة فلسفة للحياة وللسعادة بقدر ما كانت فلسفة تشاؤم َّية ،متثِّل
هدفها يف االهتامم بالحياة ،من دون أن يكون هدفها ربط الثواب والعقاب باآلخرة؛ فإذا
فأي سعادة تدعو إليها؛ حتى وإن كان أبيقور دعا
كان
األبيقوري يشعر بنهمه للحياة ومتعها؛ ُّ
ُّ

لحظي ،ومل يس َع يف تفكيه إىل
ين
إىل اللذَّة العقل َّية ،فالعقل هنا ينعم بالتفكي يف ما هو آ ٌّ
ٌّ
املستقبل املرشق وال س َّيام مستقبله الخاص من دون غيه؛ والشاهد عىل ذلك هو رفضه
التفكي يف املستقبل بقوله “:املستقبل ليس ملكًا لنا ،فال تع ِّول عليه يف يشء؛ وكأنَّه مل
يوجد“.

كل من أبيقور ولوكريتيوس،
 .2إ َّن الخي والرش ليس لهام معنى ثابت يف مقوالت ٍّ
فالحكيم إذا كان يشعر بالسعادة يف التأ ُّمل واملعرفة فإنَّه ال يتألَّم إذا أكل ورشب ومارس

املقتضيات الجسديَّة والجنسيَّة ،واستجاب إىل أحاسيسه وعواطفه ،وعىل العكس من ذلك
يل أو طلب املعرفة ألنَّها ال تقع يف
فإ َّن الجاهل
ُّ
يحس بالشقاء واألمل إذا دفعته للتأ ُّمل العق ِّ
نطاق اهتاممه.
 .3إ َّن امتداح الرواقيني والس َّيام شيرشون إلنكار األبيقوريني القدر ال يعني إنكارهم
أي دخل بإرادة األفراد
للحتم َّية ،فهي عندهم تسي وفق قانون االحرتاق ،أ َّما القدر فليس له ُّ
جر عىل حريَّتهم .فاملراد سواء عند األبيقوريني أو الرواقيني هو تخليص األذهان من
أو الح ْ
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الخرافات التي لحقت بقضيَّة القدر وجعلته مسلويب اإلرادة.

 .4إ َّن اعرتاف لوكريتيوس بوجود اآللهة من دون إرادة عليا ،ال يعني أنَّها علَّة األخالق

يا
كام زعم ،أو هي السبب الرئيس لوجود الحكمة ،واعتقد أ َّن حديثه عن اآللهة مل يؤث ِّر كث ً
إال عند العوا ِّم الذين تحاىش غضبتهم أو سخطهم عىل وجهته اإللحاديَّة املنكرة لوجود
َّ
كل يشء مبا يف ذلك القدر.
الجمعي فشملت َّ
اإلله بصفاته التي رسخت يف العقل
ِّ

إال فلسفة الفراشات التي تسعى وراء الَّلذَّة؛ ومل تكن بنيانًا
 .5مل تكن الفلسفة األبيقوريَّة َّ
يل لديها ممتن ٌع طبقًا لقول أبيقور علينا أن نُ عن
عقل ًيا متَّسقًا؛ وذلك أل َّن إمعان النظر العق ِّ
النظر يف ما يقع ىف نطاق خربتنا وأحاسيسنا.
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الكتيومي يف أثينا ،أوائل القرن الثالث قبل
أسسها زينون
الرواقيَّة مدرسة فلسفيَّة كبيةَّ ،
ُّ

طالبه[.[1
امليالد ،و ُعرِفت بهذا االسم نسبة إىل الرواق الذي كان يلقي فيه محارضاته عىل َّ

والرواق َّية ليست مذهباً فلسف َّياً كباقي املذاهب التي سبقتها ،بل هي مذهب يف السلوك،

وموقف من الدين أو التجربة الدينيَّة .وهي يف ما يتَّصل بقضايا املعرفة كانت وسطاً بني

تلفيقي من أفكار شتَّى ومدارس
أرسطو وأفالطون ،وبخصوص امليتافيزيقا فهي مذهب
ٌّ
مختلفة وإن غلب يف الطبيعة اعتامدهم عىل هياقليط.

ين وحده ،رغم أنَّها
ثم إ َّن الرواقيَّة ليست يونانيَّة املنشأ ،وال مثرة من مثار الفكر اليونا ِّ

قامت يف اليونان ،بل هي مثرة االنفتاح املستج ِّد للغرب عىل الرشق وتراثه .وأغلب مفكِّريها
رشقيُّون ،أو يرجع نسبهم إىل أصول رشقيَّة[.[2

ولقد تن َّوعت مصادرها وتضخَّمت حتى ليكاد يظ ُّن املرء أن ال يشء فيها من اإلبداع ،لكن

الحقيقة أ َّن ما أضافته ليس بالقليل ،وأ َّن أثرها يف مدارس الفكر بعدها ال ميكن إغفاله[،[3

خصوصاً يف ميادين األخالق والحكمة العمل َّية ،حيث بقي حضورها مهيمناً يف الغرب حتى
بعد انتشار املسيح َّية وتوطٌّد حضورها[.[4

* -أستاذ الفلسفة يف الجامعة اللبنانيَّة.
[[[- Diogène laerce, vie des philosophes ,Paris ,charpentier,1847, VII, 38.
[[[- Vernon Arnold, Roman stoicism, camp ridge, 1915, p28.

[3]- Albert Rivaud, les grandes courant de la pensée antique, 2e.éd, paris, 1932, p17.
[4]- Rodier, Etudes de philosophie greque 1926, p 219.
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كل ما واجهها من
طويال رغم ِّ
ً
قامت الرواقيَّة قبل املسيحيَّة بثالثة قرون[ ،[1وعمرت
عقبات ،وما برز لها من أعداء كان أش َّدهم عىل اإلطالق األكادمي ُّيون الشُّ كَّاك واألبيقوريون،

ث َّم مل يقترص نفوذها عىل مفكَّريها األولني[ ،[2زينون وكليانتس وكروسبوس (م َّمن سيأيت

ين املتأخِّر ،زمن شيرشون الذي ساهم يف نرشها،
تعريفهم) ،بل جاوز ذلك إىل العامل الروما ِّ

ليعتنقها مفكِّرون ،مثل سينكا وأبكتيتوس وماركوس أوريليوس ،ولترتك أثرها يف تاريخ
الفلسفة الغربيَّة[..[3إىل عصور متأخِّرة.

وألنَّنا لسنا يف صدد التأريخ لهذه املدرسة ،سنكتفي بهذا اإليجاز حول طبيعتها ونشأتها،

لنعطف الكالم عىل أصولها ومبادئها ،ث َّم عىل أفكار فالسفتها يف ما يتَّصل مبوضوع الخي
رش والفضيلة األخالقيَّة.
وال ِّ


ِّ
َّ
  ¦ ِّ  ¢
َّ   ¦¢ ¾ :

مل تكن وفاة اإلسكندر األكرب حدثاً عابرا ً يف التاريخ القديم ،وال كذلك واقعة عرض َّية .فمع

رحيله بدأ التأريخ ملرحلة جديدة يف العامل ،ولحقبة ستُعرف يف ما بعد بالحقبة الهلنست َّية.
وبغض النظر عن سبب التسمية هذه وأبعادها ،فهي َع َنت يف ح ِّدها األكرث داللة ووضوحاً
ِّ
انتهاء الدولة – املدينة اليونان َّية التي كانت تتمتَّع بقسط وافر من االستقالل والحريَّة ،وهي

ترسخت فكرته يف أثينا يف عرصها
َع َنت كذلك أ َّن التمييز بني اليونانيني والربابرة والذي َّ

الذهبي ،بات من املايض .وسينتج من ذلك كلِّه دخول ال حدود له لحضارة الغرب ونتاجاته
ِّ

املعرفيَّة والفكريَّة وأبعاده الحضاريَّة إىل الرشق القديم من جهة ،واختالط هذه الحضارة

بثقافات كانت ت ُعتَرب يف املدينة اليونان َّية ثقافة هامش َّية إىل ح ٍّد بعيد من جهة ثانية[.[4

ومل تعد أثينا أو إسبارطة مثالً ،وحدات ح َّرة مستقلَّة ،إنا باتت تشبه واليات يف أمرباطوريَّة
يف ،الذي كان يشعر به سكَّان املدينة ،عىل
واسعة النطاق ،رغم أ َّن الشعور العميق بالتف ُّوق الثقا ِّ
[ -[1عثامن أمني ،الفلسفة الرواق َّية ،القاهرة ،ص 5وبعدها.
[ -[3الرواقيَّة ،ص.11 -6

[[[- Rodier,Etudes de philosophie greque, 1926,p219

[ -[4جان توشار ،تاريخ األفكار السياسيَّة  ،دمشق ،التكوين ،ج ،1ص.77
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والشر والفضيلة األخالق ّية في
الخير
َّ
ُّ

ّْ
«ظالم» من يس ُّمونه بالربابرة ،بقي مهيمناًعىل حياتهم وأشكال تعبيهم الثقافيَّة ونتاجهم
الفكري[.[1

وسيرتك هذا الوضع آثارا ً ج َّد واضحة ،يف تص ُّورات املفكِّرين ورؤاهم حول اإلنسان
والحياة واملجتمع .لقد كان أفالطون وأرسطو رجلني يف دولة املدينة ،تشكَّلت ثقافتهام يف

سياق فهمهام لطبيعتها ولدورها وملكانة اإلنسان – الفرد فيها .وألجل ذلك ،كان تص ُّورهام
للفرد قامئاً عىل فكرة أنَّه جزء ال يتج َّزأ من حياتها ،أو أنَّها جزء ال يتج َّزأ من حياته إذا قصدت

الدقَّة والوضوح ،بحيث ال ميكن له أن يبلغ غاياته ،وينجز أهداف وجوده ،وميارس حياة
الفضيلة يف أسمى معانيها وأبلغ صورها من دونها ومبعزل عنها ،ليصبح من غي املمكن،

والحال هذه ،تص ُّور الفرد من دون األفق الذي تضعه أمامه املدينة – الدولة[.[2

أما وقد انتهى الزمن هذا ،ومل تعد املدينة – الدولة هي النموذج الذي فيه تحقِّق حياة
الفضيلة ،وباتت يف صورتها األكرث وضوحاً جزءا ً من عامل أوسع ،فإ َّن االنتامء مبعناه العميق
بات شيئاً بعيد املنال ،ذلك أ َّن املدينة أصبحت جزءا ً ال يتج َّزأ من عامل أوسع .ومل يعد
«عاملي
املواطن مواطناً يف مدينة بل صار مواطناً عامل َّياً من حيث طغى االنفتاح عىل كون
ٍّ

ين بتنا نجد له حضورا ً
أعظم»[ .[3وستبزغ ج َّراء ذلك تص ُّورات تتَّصل مبثَل أعىل ملواطن كو ٍّ
راسخاً يف مدارس الفكر وتيَّاراته ،كام نجد ذلك يف الرواقيَّة.
وستتب َّدى شيئاً فشيئاً معامل املذاهب الفرديَّة التي دفعت إليها فكرة املواطنة العامل َّية،

كل أعظم ،ولن يعود
ذلك أنَّه مع زوال الدولة – املدينة املركزيَّة سيندفع املواطنون يف ِّ
كل التزام بقانون املدينة وأعرافها
مث َّة مندوحة من أن يسي املرء عىل غي ُهدى متح ِّررا ً من ِّ
ونُظُمها ،وجملة العالقات التي تفرضها طبيعة العيش فيها.
وإذا ما رصفنا عنايتنا نحو األثر الذي تركه ذلك يف ميادين الفكر خصوصاً يف الفلسفة
ومذاهبها ،وجدنا أن أعظم أثر ولده ذلك هو أن الفلسفة راحت تركز اهتاممها عىل الفرد،
وعىل ما يكفل له تلبية حاجاته إىل التوجيه واإلرشاد والنصح ،بعدما أصبح مضطرا ً للعيش
يف عامل واسع مرتامي األطراف ال يعرف عنه إالَّ القليل ،وال ميلك قدرة عىل معرفة كيفيَّة
[ -[1جان توشار ،تاريخ األفكار السياسيَّة  ،دمشق ،التكوين ،ج ،1ص.77
[ -[2املصدر نفسه .ص.79
[ -[3املصدر نفسه.
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توسعه املطَّرد  -عن مجتمع
مواجهة أحداثه ووقائعه ،يف مجتمع يختلف جذريَّاً  -لجهة ُّ
املدينة الض ِّيق املغلق واملحدود.
من هنا بات االهتامم مبذاهب الفكر والنظر منصبَّاً عىل الجوانب األخالقيَّة ،وعىل

قضايا السلوك ،وتراجعت إىل الوراء القضايا النظريَّة ،امليتافيزيقيَّة والالَّهوتيَّة ،ومل يبق لها
من الحضور إالَّ مبقدار ما تسهم يف صياغة األُ ُسس واملبادئ الضوريَّة للحياة األخالق َّية،

وللعيش عىل طبق الفضيلة.

فلسفي ،فلقد كان
كل مذهب
وأل َّن املشكالت امليتافيزيق َّية موضع اهتامم أكيد يف ِّ
ٍّ
يكفي أن تلجأ مدارس الفكر يف هذه املرحلة من أجل حلِّها إىل مذاهب يف الفكر قدمية،

وإىل تص ُّورات كان لها حضورها الطاغي يف العصور الذهب َّية ألثينا أو قبل ذلك ،ومل يكن
يعنيها اجرتاح مذاهب جديدة مستقلَّة يف النظر والفكر ،فأخذت الرواقيَّة تنهل من فيزيقا
هرقليطس ،وكذا صنعت األبيقوريَّة .والالَّفت أ َّن االقتباس عن السابقني مل ينحرص هنا يف
أقل وضوحاً،
األفكار امليتافيزيق َّية والطبيع َّية ،بل انسحب عىل االخالق نفسها ،لكن بدرجة َّ

وكان يُراد منه خدمة فكرة جديدة ،أو رؤية ُمبت َدعة ،أو تص ُّور ناجز يف ما يتَّصل باألخالق،
رش والسعادة ،من
فاستعار الرواقيون مثالً ،يف محاولة بناء مذهبهم يف الفضيلة ويف الخي وال ِّ
الكلبيني أو من مذاهب أخرى تقرتب من رؤاهم قليالً أو كثيا ً.

ومل يكن زوال الدولة – املدينة وحده هو السبب يف مثل هذا التح ُّول ،وال انقالب أشكال
الحياة وأساليبها ،وال التح ُّرر من الفضاء الض ِّيق املحدود لطبيعة االنتامء واملواطنة ،بل كان
يقل خطورة ،عىل طبيعة االختيارات الفكريَّة وأناط
الحضاري أثر ال ُّ
السيايس –
للواقع
ِّ
ِّ

ال ُّرؤى والتأ ُّمالت ،ذلك أن الرومان مل يكونوا يف الحقيقة – يف أ َّول أمرهم – أصحاب
ميتافيزيقي
نظري،
يل
وديني ،وكانوا مييلون إىل الفعل ،ويعنيهم العمل واالت ِّجار[،[1
ٍّ
فكر تأ ُّم ٍّ
ٍّ
ٍّ
وإذا كان الرومان القدامى قد ركَّزوا عىل الخلق أساساً ،فلقد تط َّور ذلك يف األمرباطوريَّة
الرومان َّية ،ليصبح من مها ِّم الفيلسوف ،أو أه ِّم مهامه ،أن يز ِّود الفرد بقواعد للسلوك ،وقوانني
للعمل ،ومبادئ للقيم ولألخالق ،تعينه عىل أن يدبِّر حياته ،وينجز وظيفته يف املجتمع،
[ -[1الفلسفة الرواقيَّة ،ص.6
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ويرسخ سلوكه وعالقاته استنادا ً إليها يف خض ِّم اضطراب الوقائع واألحداث ،وأن يقود نفسه
ِّ
بجدارة يف خض ِّم تعقُّد الخيارات والتباس الطرق واملسارات ،وليصبح من مها ّمه كذلك

األخالقي ،الذي يرسم معامله وينظِّر له ويبنيه ،مع الفعل القائم عىل
أن يؤكِّد ات ِّساق املبدأ
ِّ
ين مع
األخالقي
االستقالل
والروحي للفرد[ ،[1كل ذلك بعيدا ً عن مدى ات ِّساق القول الروما ِّ
ِّ
ِّ
فعله ،وانسجام الحكمة العمليَّة عىل مستوى التنظي مع تطبيقاتها.

جهاً للسلوك ،يرسم
انطالقاً َّ
مام تق َّدم ،سيصبح الفيلسوف مرشدا ً أخالق َّياً وروح َّياً ،ومو ِّ
رصف ،ومناهج التعامل مع الذات ومع اآلخرين ،ويرشدهم إىل
للناس قواعد العمل والت ُّ
حياة الفضيلة والسم ِّو والتوازن .ومثل هذا االنقالب يف وظيفته من النظر املج َّرد إىل النظر

يف العمل ،ستجعل من الفلسفة نط تفكي يأخذ عىل عاتقه تزويد الناس العاديني مبعايي
مام أسهم يف انتشار الفلسفة انتشارا ً واسعاً يف أوساط الطبقات املثقَّفة،
مح َّددة للحياةَّ ،
وحري القول أ َّن الفلسفة يف الفرتة الرومانية،
ويف نشوء شكل من أشكال الفلسفة الشعبيَّة[.[2
ٌّ

وقد أصبح هذا هو جوهرها وهذه هي وظيفتها ،غدت منافسة للمسيحيَّة التي كانت كذلك
رصف والعمل.
ديني
نسقي لطرائق الرتبية والتوجيه ،وقواعد العيش والت ُّ
ٍّ
معن َّية بوضع تص ُّور ٍّ
وإذا كانت املسيح َّية يف جوهرها تطمح إىل إشباع التطلُّعات الدين َّية والحاجات الروح َّية،

واإلجابة عن األسئلة التي تتجاوز حدود وجودنا املبارش ،فإ َّن الفلسفة اندفعت يف االت ِّجاه
نفسه خصوصاً عندما فقدت امليتولوجيا حضورها املهيمن ،وسيطر الالَّإميان بني الطبقات
العليا التي كانت تبحث عن طريقة تريض فضولها ،وتجيب عن أسئلتها يف ما يتعلَّق بالوجود
وباملصي.
وتجدر األشارة هنا إىل أ َّن الفلسفة ،وهي تنهض بعبء كهذا ،وجدت نفسها أمام تراث
عام كانت املسيح َّية تنهض بعبء
رشقي ُمغرِق يف ال ِق َدم راسخ ومعقَّد ،ال ُّ
ديني
يقل فرادة َّ
ٍّ
ٍّ
اإلعالن عنه وترويجه .فراحت تقتبس بال تر ُّدد من أكرث الديانات الرشق َّية فرادة وروحان َّية،
ومن أفضل أنواع العبادات انسجاماً
نسق يستجيب بعمق لتطلُّعات
ومتاسكاً ،يف محاولة بناء َ
ُ
[ -[1الفلسفة الرواقيَّة ،ص.6

ين ،تج .محمد السيد عبد الغني ،القاهرة ،املركز القومي للرتجمة،2016 ،
[ -[2كريستوفر روي ،الفكر
ين والروما ُّ
السيايس اليونا ُّ
ُّ
ص.587
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املؤسسة
الفرد الروحيَّة ،خارج إطار الحرصيَّة املسيحيَّة ،التي باتت أقرب ما يكون إىل
َّ
جهات
املغلقة
ِّ
والرصاط َّية .وألجل ذلك ،اختلطت هذه الفلسفات بالتأ ُّمالت األخالق َّية والتو ُّ
نسقاً هو أقرب إىل األنساق التلفيق َّية منه إىل األنساق املبتكَرة الح َّرة،
الدين َّية الرشق َّية ،لتنجز َ
واملنطقي املحكم.
النظري
التي تفتقد يف ذاتها إىل التامسك
ِّ
ِّ

بيد أ َّن هذه الفلسفة ،يف الحقيقة ،كانت كافية إلشباع الحاجات الروحان َّية والعمل َّية،
متسكوا بها وآمنوا بفائدتها وجدواها[ .[1فالفلسفات الجديدة كانت تركِّز عىل
ألولئك الذين َّ
األخالق وحدها وعىل أشكال العمل ،فلقد ُولِدت يف سياق تنظيها مثالً أعىل لالستقالليَّة
الروحيَّة والكفاية الذاتيَّة ،أو أنَّها راحت تفرتضه كنقطة مركز يف تأ ُّملها حول الفضيلة ،وهو
يشء سيتب َّدى بوضوح ال مر َّد له يف الرواق َّية املتق ِّدمة واملتأخِّرة عىل ح ٍّد سواء.

أ َّما تأكيدها عىل األبعاد الدينيَّة للحياة األخالقيَّة ،فقد قادها بالضورة إىل اإلميان مببدأ
ف َّعال للحياة األخالق َّية متعا ٍل وكامل ،وإىل أن يصبح تهذيب النفس وبلوغ الفضيلة األخالق َّية
اإللهي[ .[2أو فلنقل الفعل
الروحي شكالً من أشكال التدخُّل
والسم ِّو
اإللهي.
ّْ
ِّ
ِّ
والديني من جهة أخرى ،شكَّل
األخالقي من جهة،
ال ريب يف أ َّن الرتكيز عىل الجانب
ِّ
ِّ
اتجاهني كادا يكونان مستقلَّني .وهام ،حينام كانا كذلك ،أسهام يف تثبيت مسارين:

األخالقي املكتفي بذاته للشخصيَّة
 املسار األول ،هو تأكيد منزلة فضيلة الكاملِّ
اإلنسان َّية ،وعىل القيمة السامية والرفيعة للجهد الذي يؤ ِّديه الفرد ويقوم به بغية تحقيق
يت وجهدهُ ،مقا َمة عىل مبادئ خلق َّية ،وعىل قواعد للسلوك.
شخص َّيته استنادا ً إىل فعله الذا ِّ

بكل أشكال
حد مع الله ،والقيام ِّ
 املسار الثاين ،هو تأكيد الحاجة الوجوديَّة إىل التو ُّيت الذي ال ميكن له أن يحقِّقه وحده ،وأن
العبادة الكفيلة بأن يحقِّق اإلنسان االكتفاء الذا َّ
يجد يف ذلك مرتكزا ً متيناً لحياته.
من بني هذين االتجاهني اختارت الرواق َّية األول ،وأولت عناية لألخالق ،وركَّزت عىل
الطابع األساس لحياة الفرد يف سياق منظومة من املبادئ األخالق َّية والسلوك َّية ،واعتربت

[[[- G. Rodies, Etudes de philosophie greque, paris,vrin, 1969, p223 .

[[[- Sextus empiricus, contra DE mathématiciens,dans: Œuvres choisies, aubier, montagne, 4;133.
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الحياة الدينيَّة ،يف جوهرها ،شكالً من أشكال الحياة األخالقيَّة ،أو من أشكال العيش وفق
الفضيلة.


َّ
  ¸ 
¿ð :

عرفت الرواق َّية ازدهارها األول[ [1وتأسيسها عند نهاية القرن الرابع قبل امليالد ،مقرتنة

بظهور فلسفات أخرى كان لها الطَّابع نفسه ،أي كونها فلسفات توكيديَّة وثوق َّية كاألبيقوريَّة
كل وثوقيَّة،
مثالً ،باإلضافة إىل فلسفات ش ِّكيَّة و َريبيَّة كانت يف حقيقة أمرها ر َّدات فعل عىل ِّ
ِّ
الشك عند بيون ومذاهب ال َريب َّية األكادمي َّية[.[2
كام هو الحال مع مذهب

ولقد أ َّدى التفاعل بني هذه الفلسفات إىل بروز مذاهب انتقائيَّة يف الفكر بدأت ،عىل وجه
الدقَّة ،تتَّسع دائرتها مع الرواق َّية الوسيطة ،واستم َّرت ك َميلٍ
توفيقي
جذري إىل إيجاد متثُّل
ٍّ
ٍّ

شامل لجملة واسعة من اآلراء واألفكار والنظريَّات املتضاربة واملتصارعة يف ما بينها ،بدأ
امليالدي.
حقيقة يف أواسط القرن األول قبل امليالد ،واستم َّر إىل أواسط القرن الثالث
ِّ

وقد شهدت هذه املرحلة عودة واسعة إىل الفالسفة القدامى وأعاملهم ومذاهبهم مع

شكل من أشكال التح ُّرر وامليل إىل االعتدال ،يف مقابل مذاهب االنتقاء الخالص ،ونشط
أبرز الفالسفة يف اإلسكندريَّة وطغى ميل إىل جوانب العمل ،ونزوع إىل صوفيَّة دينيَّة تزايدت
نظري
أي نزوع
ٍّ
يفرسهام ،عىل وجه أكرث داللة ،غياب ِّ
ق َّوتها بالتدريج .ومثل هذين امليلني ِّ
أي نسق
أي مذهب
ميتافيزيقي حول الوجود والعامل واإلنسان ،واحتجاب ِّ
منتج ،وخفاء ِّ
ٍّ
منطقي متامسك.
شامل
ٍّ

وساهم رواج الديانات الرشق َّية والعبادات الغريبة واألرساريَّات يف توكيد هذا النزوع
كل العنارص الدين َّية
توفيقي يستوعب َّ
نسقي
وترسيخه ،وقاد شيئاً فشيئاً إىل اإلرصار عىل بناء
ٍّ
ٍّ
والصوف َّية الجديدة والوافدة ،كام هو الحال يف الفيتاغوريَّة الجديدة ،وحاول فالسفةٌ ،من
اإلسكندري ،تنسيق تص ُّوراتهم يف الجانب اآلخر عىل خلفيَّة فلسفيَّة.
نط فيلون
ِّ
نظري
إىل ذلك ،نشأ يف الفرتة األخية من فرتات تط ُّور الفلسفة الهلنست َّية الرومان َّية ،جهد
ٌّ
[[[- Diogène laerce, VII,38.
[[[- Ibid, p5.
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حد جميع العنارص ذات القيمة يف
أخي للفلسفة القدمية يطمح إىل أن يض َّم يف نسق مو َّ
املدارس القدمية واملدارس الدين َّية والفلسف َّية يف الرشق ويف الغرب عىل السواء ،وإدراجها

كل التط ُّورات الفلسف َّية التي سادت لقرون ع َّدة .وهو جهد امت َّد
يف مذهب شامل يستوعب َّ
ّْ
امليالدي.
من منتصف القرن الثالث إىل منتصف القرن السادس


َّ
َّ
ِّ

 
è ¹
ä± Ö¹ :

رش والفضيلة األخالقيَّة
ما يعنينا هنا عىل وجه الدقَّة من هذا املسار هو مسألة الخي وال ِّ
يف الرواق َّية القدمية؛ وأل َّن النصوص األساس َّية لهذه الرواق َّية وتناثرت رؤاها هنا وهناك ،فمن
املتوسطني ومن املفكِّرين املتأخِّرين يف ما
الضوري االستفادة من نصوص املفكِّرين
ِّ
ِّ
رشاحاً كام هو الحال مع سينكا الذي كان أكرث ميالً إىل آراء القدامى .وأل َّن
يتَّصل بكونهم ُ َّ

رشوحاته ورشوحات أبكتيتوس تيضء الكثي من جوانب الرواقيَّة القدمية فسوف نتح َّدث
السياق.
عنهام مبا يفيد ِّ

رش يف
وينبغي هنا أن نأخذ بعني االعتبار مسألتني مه َّمتني عند الحديث عىل الخي وال ِّ

الرواق َّية :املسألة األوىل هي أ َّن املعالجة يف الحقيقة عىل شكل مسار بدأ مع زينون،
وسيستم ُّر عند مفكِّرين ينتمون إىل املرحلة الثالثة من مراحلها كسينكا وأبكتيتوس .واملسألة
امليتافيزيقي الذي نرى فيه مسألة
الثانية هي أنَّنا سنعالجها من منظورين ،األول هو املنظور
ُّ
الوجودي ،والثاين هو املنظور الذي نرى فيه املشكلة من جانبها
رش يف جانبها
ِّ
الخي وال ِّ
األخالقي .ويف ما ييل سنعالج هذه األمور عىل وجه الرتتيب:
السيكولوجي أو
ِّ
ِّ

َّ
ِّ
 ÎÓ
 ¹
ä± Ö¹ .١

الرواقي،
مؤسس املدرسة الرواق َّية ،أو املذهب
يُعتَرب زينون[263 – 336( [1ق.مِّ ).
ِّ
تأث َّر بزينافون وأفالطون وسقراط؛ لك َّنه تتلمذ يف الحقيقة عىل أقريطوس
الكلبي[ [2وسمع
ِّ
لزينوقراط[[3ولبوليمون[ ،[4ولقد استفاد زينون من هذين املعلِّمني الكثي ،واألول أعني
[[[- Diogène laerce, VII,31.
[[[- ibid .

[3]- Léon robin, LA pensé grecque, paris, albinmichel,2è. Ed. 1928, p409.
[4]- Diogène laerce, VII,31 .
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كل يشء ،وأنَّه ال سعادة بال فضيلة ،أ َّما الثاين فكان
زينوقراط كان يرى أ َّن الفضيلة هي ُّ
ميتدح الرتبية القامئة عىل املجا َهدة ورياضة النفس ويؤثِرها عىل تربية أساسها النظريَّة
والجدل والبحث .وكان يرى أ َّن الحياة الكاملة هي الحياة املالمئة للطبيعة.

الكلبي فقد تتلمذ عليه زينون فرتة غي قصية ،وتأث َّر به تأث ُّرا ً عميقاً.
أما أقريطوس
ُّ
وأقريطوس هذا كان من املعجبني بأخالق سقراط وما طُبِع عليه يف ق َّوة النفس ،والصرب
عىل املكاره ،وعدم االكرتاث للجاه واملال .ولقد تعلَّم زينون من أقريطوس شيئاً آخر ،وهو
ازدراء العرف وإطراح التقاليد واألوضاع .والكلبيُّون ،الذين انتمى إليهم أقريطوس ،كانوا ال
كل يشء .وألجل ذلك تج َّردوا من أموالهم قصدا ً ،وآثروا أن
يحفلون بيشء ويسخرون من ِّ

يعيشوا عيشة الفقراء ،وأن يح ُّدوا بإرادتهم من سلطان الشهوات والحاجات ،وكانوا يرون أ َّن
يتجسد يف ات ِّباع
يل أمره بيدنا ،وال يستطيع أحد سلبنا إيَّاه ،وهو
َّ
السعادة إنَّ ا هي يشء داخ ٌّ
الفطرة والسي وراء طبيعتنا .وهذان املبدآن جوهريَّان عند الكلبيني وهام مدار األخالق عند
الخاصة التي استم َّدت
وسيؤسس زينون حواىل عام 300ق.م .مدرسته
زينون وصحبه.
َّ
ِّ

اسمها من الرواق الذي كان يلقي فيه دروسه .ومل يبق لنا من مؤلِّفاته سوى شذرات قليلة
ال يتَّضح لنا منها مذهبه وال جامع رؤاه .ولقد خلفه يف رئاسة املدرسة كليانس[ [1املولود
َّ
واملتوىف سنة  231ث َّم ترأَّسها بعده كروسبوس[ [2املولود يف
يف أسوس عام  331ق.م.
الحقيقي للمدرسة بسبب ما قام به من
املؤسس
صول من أعامل قربص سنة 281ق.م .وهو
ِّ
ُّ
املؤسسني.
تنسيق النظريَّات الرواق َّية وتنظيم ملبادئ
ِّ

يف موضوع الكوزمولوجيا ورؤى العامل ،لجأ الرواقيون القدامى إىل هيقليطس ،وأخذوا
عنه نظريَّته يف اللوغوس ،واعتقدوا تبعاً له أ َّن النار هي جوهر العامل ،لك َّنهم أضافوا عنارصا ً
ي خالص،
ِّ
من أفالطون وأرسطو محاولني تحويل أفكارهم من طابعها
املثايل إىل طابع ما ِّد ٍّ
واعتربوا أ َّن مث َّة مبدأين يف الواقع هام املبدأ الفاعل واملبدأ املنفعل ،غي أ َّن ذلك مل يكن
يعني عندها وجود ثنائيَّة يف الوجود عىل ما نجده عند أفالطون مثالً ،لجهة أ َّن الفاعل عندهم
[[[- , LA pensé grecque, p70.

[ -[2الشهرستاين ،امللل والنحل ،مرص ،ج 3ص ،99هامش الفصل يف امللل والنحل البن حزم .والقفطي ،أخبار الحكامء،
مرص  1236ص.171
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ي من عنارص الطبيعة.
ليس روحاً ،بل هو عنرص ما ِّد ٌّ

مام يسمح باعتبار الرواق َّية فلسفة ما ِّديَّة
هذان املبدآن يشكِّالن عند الرواقيني َّ
كالً واحدا ً َّ
[[2
واحديَّة ،وهو يشء سرناه واضحاً يف تحليالت كليانس[ ،[1وأكرث وضوحاً عند كروسبوس
كل
يعرب عن ذلك فيقول« :ليس ُّ
الذي جعل املبدأين هذين شيئاً واحدا ً بصورة مطلقة ،وهو ِّ

كل واحد رائع ومذهل ،جسده هو الطبيعة ،وروحه هو الله»[.[3
يشء سوى أجزاء من ِّ

ال ب َّد من اإلشارة هنا إىل أ َّن املبدأ املنفعل ،حسب الرواقيَّة القدمية ،يشكِّل املا َّدة
الخالية من الصفات والكيف َّيات ،يف حني أنَّه العقل املحايث أو الله ،واألخي ُّ
يدل عليه

الطبيعي والغاية الواضحة يف نظام العامل ،وهو مبدأ الفكر كلِّه ،وهو الذي
وجود الكامل
ِّ
رتَّب بعنايته َّ
وسيحتل مفهوم العناية مكانة بارزة يف التفكي
ُّ
كل يشء لصالح اإلنسان[.[4
رش كام سرنى قريباً.
الرواقي املبكر حول الخي وال ِّ
ِّ

ولقد لجأوا يف التدليل عىل وجود الله وعنايته كذلك ،باالستناد إىل فكرة الوعي ،ذلك
أ َّن اإلنسان هو أعىل ظاهرة من ظواهر الطبيعة كونه ميلك وعياً ،وألنه كذلك فال ميكن
أقل
فالكل ال يكون َّ
ُّ
ككل ،أي يف مجموع ظواهره ،من وعي كذلك.
افرتاض خل ِّو العامل ِّ
كامالً من الجزء ،ومن مث َّة فالله هو وعي العامل.

مل َّا كان الرواقيُّون متأث ِّرين بفكرة النار عند هيقليطس ،وكانوا ينزعون نزعة ماديَّة خالصة،

لكل األشياء ،وأ َّن الله هو النار الفاعلة ،وأنَّها محايثة
فقد اعتقدوا أ َّن النار هي املبدأ األساس ِّ
كل األشياء ،والعنارص التي يتشكَّل منها العامل
للكون رغم كونها املصدر الذي خرجت منه ُّ
ُّ
ي ،وهي عنارص تخرج من الله ث َّم
فكل موجود إذن هو إما
تنحل فيه يف النهاية[ُّ .[5
املا ِّد ُّ
النار األوىل أو الله يف ذاته ،وإما الله يف حاالته املختلفة .وإذا كان الله هو الذي ينظِّم
[ -[1كوبلستون ،ج.512 ،1
[ -[2املصدر نفسه.

[ -[3كوبلستون ،ج.519 ،1

[4]- Diogène laerce, VII,183184-. Cicéron, premières academiques, 2; p77.in: oœuvres de cicéron,tr. Fr. Nisard pori,
1848.et: rodier, etudes, pp237- 238.

[ -[5الفلسفة الرواقيَّة ،ص .22
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الضوري هنا الحديث عنه[ ،[1نحو األفضل ،فقد كان عىل
األشياء حسب تفصيل ،ليس من
ِّ
األقل ،أن يحاولوا جعله منسجامً مع
ِّ
رش يف العامل أو عىل
الرواقيني أن ِّ
يفرسوا وجود ال ِّ

نزعتهم التفاؤل َّية ،وسنجد أفضل تعبي عن هذه املشكلة مع الرواق َّية املبكرة عند كريسبوس،

خي
بصفة
َّ
خاصة ،الذي أخذ عىل عاتقه صياغة نظريَّة لنظام العامل يوفِّق فيها بني وجود إله ِّ
رش يف العامل.
وعادل ،وبني وجود ال ِّ

رش هو املبدأ
لقد اعترب كريسبوس أ َّن املبدأ الذي يجب االستناد إليه يف بناء نظريَّته يف ال ِّ
رش يف العامل عندما
الذي يقول إ َّن نقص األفراد يساعد يف كامل ِّ
الكل ،وأنَّه ال يوجد ح َّقاً ٌّ
يُنظَر إىل األشياء من منظور األزليَّة.
ال ريب يف أ َّن مثل هذا الكالم يعني أ َّن العامل ال ب َّد من ال َّنظر إليه يف كلِّ َّيته ال عىل نحو
كل يشء فيه يف سياق النظام الذي يرتت َّب وفقه ويقوم عليه،
يئ ،وأنه ال ب َّد من ال َّنظر إىل ِّ
جز ٍّ
كل يشء يف املوضع املناسب الذي يحقِّق لإلنسان
حينها سنجد أ َّن العناية اإلله َّية وضعت َّ
خيه األسمى ويوصله إىل غاياته ومقاصده[.[2

ويذكر كروسبوس يف كتابه الرابع عن العناية اإلله َّية أ َّن الخيات ال ميكن أن توجد
وحدها من دون ما نس ِّميه نحن رشورا ً ،عىل اعتبار أ َّن األزواج من األضداد ال ميكن ألحدها
أن يوجد من دون اآلخر.
الفيزيقي مشكلة كبية عند كريسبوس ،وأنَّه ميكن تفسيه يف سياق
رش
لكن إذا مل يكن ال ُّ
ُّ
رش
فهمنا للنظام
األخالقي؟
ّْ
ِّ
الخي الذي يقوم عليه العامل يف كلِّ َّيته ،فامذا نفعل بال ِّ

لقد اعتقد الرواق ُّيون األوائل أن ليس مث َّة فعل رشي ٌر مستَهجن يف ذاته .إ َّن الن َّية أو الحالة
رشيرا ً .أ َّما الفعل نفسه ،ومبعزل عن حالة الفاعل
األخالق َّية للفاعل هي التي تجعل الفعل ِّ
رش ،لكن ذلك ال يعني أ َّن الن َّية
ككيان
طبيعي محايد ،فليس كذلك ،فال هو خ ٌ
ي وال هو ٌّ
ٍّ
األخالقي ،وسوف يكون
أي فعل ،بل إ َّن الفعل يف الحقيقة يدخل يف النظام
ربر َّ
الطيِّبة ت ِّ
ِّ
خية خالصة ،متو ِّرطاً يف
رشا ً ،رغم أنَّه إذا ما أنجز الفاعل فعالً س ِّيئاً بن َّية ِّ
حينها إ َّما خيا ً أو َّ
[ -[1كوببستون ،ج1؛ ص 515وبعدها.
[ -[2كوبلستون ،املصدر نفسه.
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حالة من الجهل ،فإ َّن ذلك يجعل من الفعل شيئاً منافياً للعقل السليم ،لك َّنه من ناحية خييَّته
رشا ً ما ِّديَّاً ،وال يكون الفاعل مذنباً أصالً .وإذا نظرنا إىل العقل يف ذاته
رشيَّته ال يكون إالَّ َّ
أو ِّ

برشي ،فإ َّن تصور كريسبوس له هو تص ُّور صائب ،أل َّن
فحسب ،مبعزل عن طابعه كفعل
ٍّ
رشا ً يف ذاته فأل َّن فعالً واحدا ً ميكن أن يكون خيا ً
الفعل مبا هو كذلك محايد .أ َّما أنَّه ليس َّ
رشا ً يف حالة أخرى ،كالقتل أو الكذب.
بنظرنا يف حالة ،و َّ

األخالقي يتألَّف أساساً من الحرمان من ال ِّنظام السليم يف
رش
بنظر كريسبوس ،إ َّن ال َّ
َّ
رشا ً ،عن االنسجام مع العقل
اإلرادة البرشيَّة ،التي تخرج ،يف حالة كون الفعل
َّ
البرشي َّ
السليم[.[1

فإذا كان ميكن أن يكون لدى اإلنسان ن َّيات حسنة فإنَّه يستطيع أن يكون لديه ن َّيات س ِّيئة
تقل دائرة األخالق يف أهميَّتها عن دائرة الفيزياء ،مبعنى أنَّه كام يتض َّمن
كذلك ،ومن ث َّم فال ُّ
الض ُّد ض َّده يف األخية ،فهو كذلك يف األوىل.

وتساءل كريسبوس يف هذا السيَّاق :كيف ميكن للشجاعة أن تُف َهم مبعزل عن الجنب؟
[[2
وكيف ميكن للعدل أن يُف َهم مبعزل عن الظُّلم؟
كام أ َّن القدرة عىل الشعور بالَّلذَّة تتض َّمن القدرة عىل الشعور باألمل ،وكذلك القدرة عىل
أن تكون عادالً تتض َّمن القدرة عىل أن تكون ظاملاً ،وهذا يعني أ َّن القدرة عىل العدل والقدرة
عىل الظلم يشء ينتمي إىل عامل الشعور الخالص ال إىل عامل الوقائع.
ومل َّا كان كريسبوس يعني ببساطة أ َّن القدرة عىل الفضيلة تتض َّمن يف الحال القدرة عىل
الرذيلة ،فهو يعتقد أ َّن ذلك هو الصواب ،أل َّن اإلنسان يف حالته الحارضة يف هذا العامل،
وبإدراكه املحدود للخي األقىص ،فإ َّن الحريَّة يف أن يكون فاضالً تتض َّمن الحريَّة يف أن
يرتكب الخطيئة .ولكن الحريَّة نفسها يشء خي عىل اإلطالق .وإذا كان اإلنسان قادرا ً عىل
اختيار الفضيلة كان ذلك أفضل ،وهذا يعني أ َّن حريَّته يف أن يكون قادرا ً عىل اختيار الرذيلة
كذلك خي له من أن ال يكون له حريَّة عىل اإلطالق[ .[3وألجل ذلك ،نفى الرواقيون األوائل
[[[- Diogène laerce, VII,83 .

[ -[3كوبلستون ،املصدر نفسه .ص.528

[[[- Ibid, 178 .
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األخالقي يف العامل[.[1
رش
أن تكون هناك حجة ض َّد العناية اإللهيَّة مستم َّدة من وجود ال ِّ
ِّ

لكن إذا كان كريسبوس يعتقد أ َّن حضور الفضيلة يف الكون يتض َّمن بالضورة وجود
كل ض ٍّد يتض َّمن بالضورة وجود ض ِّده ،فإنَّه ليس صحيحاً اعتقاده
الرذيلة عىل أساس أ َّن َّ

بأ َّن الحريَّة اإلنسانيَّة األخالقيَّة إذا كانت تتض َّمن إمكان الرذيلة يف الحياة فهي ال تتض َّمن
يل ،ذلك أنَّه إذا كان وجود الفضيلة يقتيض بالضورة وجود الرذيلة،
بالضورة تحقيقها الفع َّ
ٍ
حينئذ حتم َّياً ..ومثل هذا التعارض يف الوجهة يكشف عن الخلل
مبا هي ض ٌّد ،كان تحقُّقها
البرشي وتُحيله
األخالقي يف العامل بالوضع
رش
ِّ
الذي تعاين منه نظريَّة تلقيفيَّة تربط ال َّ
َّ
بالضورة عىل فكرة العناية اإللهيَّة.

الفيزيقي سواء بسواء.
رش
رش
األخالقي عند الرواقيني كتربير ال ِّ
ينبغي القول أ َّن تربير ال ِّ
ِّ
ِّ
فاألخي يعتمد عىل الخي املطروح يف بديل أعىل من وجود ما هو سيِّئ[ .[2لكن إذا كان
يل يف العامل فمن املؤكَّد أ َّن من األفضل لإلنسان أن يكون ح َّرا ً،
هناك مثل هذا ال ِّنظام الحا ِّ
الحق أنَّه من األفضل
وبالتايل قادرا ً عىل ارتكاب الخطيئة ،من أن يكون بال حريَّة .لكن
َّ
لإلنسان أن يستخدم حريَّته يف اختيار األفعال الفاضلة ،وسوف يكون أفضل وضع للعامل أن
يفعل الناس جميعاً الصواب والخي عىل الدوام ،مهام كان حضور الرذيلة طاغياً.

رش ،ولو قليالً ،يثي الكثي من الشكوك
مل يكن كريسبوس يغفل عن أ َّن االعتقاد بوقوع ال ِّ
حول طبيعة تحقُّق العناية اإللهيَّة يف العامل ،كام هو الحال عندما تقع أحداث تافهة لعائلة
[[3
رص عىل اإلقرار
كبية منظَّمة تنظيامً ج ِّيدا ً من خالل إهامل يشء ما  ،وألجل ذلك هو ي ُّ
مبثل هذه الرشور ،ولك َّنه يقلِّل من تأثي وجودها عىل تحقُّق العناية اإلله َّية يف العموم،
مفرتضاً أ َّن الرشور الفيزيق َّية التي تحيط بالخي رمبا تح َّولت إىل نعمة وبركة حسب طبيعة
الفرد الذي يقومان عنده ويتحقَّقان يف تجربته ،ويف خربته ،وحسب موقفه منهام[.[4

جة ستتك َّرر يف األفالطون َّية املحدثة يف ما بعد ،وعند أغسطينوس
ولقد ذكر كريسبوس ح َّ
[ -[1كوبلستون ،املصدر نفسه .ص.528
[ -[2كوبلستون املصدر نفسه .ص.529
[ -[3املصدر نفسه .ص.509

[ -[4املصدر نفسه ،ص .523
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رش
يف القرون الوسطى ،ومع باركيل واليبنز يف مطلع عرص النهضة ،وهي أ َّن حضور ال ِّ
والظل حيث مينح
ِّ
يف العامل يعطي الخي إجازة طويلة ،كام هو الحال يف تقابل النور
األخي لألول أبعاده الدالل َّية ،ويكشف عن كامل معناه .أو كام هو الحال يف الكوميديا التي

تحتوي عىل يشء من السخرية والضحك ،وهو مثال ذكره كريسيوس نفسه ،فقال« :تتض َّمن
الكوميديا بداخلها أشياء مثية للضحك والسخرية ،وهي رغم أنَّها سيئة يف ذاتها فإنَّها تضفي
قدرا ً من النغمة عىل املرسح َّية ّْ
ككل»[.[1

َّ
 · è ÎÓ Ó¹ Î
.٢

ينتمي سينكا إىل املرحلة األخية من مراحل الرواق َّية ،أو فلنقل إىل املرحلة الثالثة،

كل من أبكتيتوس وماركوس أوريليوس[ .[2واستقصاء آرائه هنا يف ما
التي برز فيها كذلك ٌّ

رش ،وكذلك آراء أبكتيتوس وكليانس وكروسبوس ليس
يتَّصل بالفضيلة األخالق َّية وبالخي وال ِّ

محاولة للقفز عىل تص ُّورات الرواق َّية القدمية ،وال هو تأريخ منفصل للرواق َّية املتأخِّرة ،بل

أل َّن الكشف عن آرائهم عىل وجه الخصوص يساهم يف فهم أكرث وضوحاً للرواق َّية القدمية
مام
باعتبارهم شارحني لل ُّرؤى القدمية ،وأل َّن جهدهم عىل وجه
ٍّ
خاص يكشف لنا الكثي َّ
املؤسسني .وهدفنا من استعراض آرائهم الكشف عن هذا املدى من التص ُّورات
فقد من آراء
ِّ
التي بقيت مجهولة يف جهود السابقني ،ذلك أ َّن أفضل متثُّل لألخالق الرواق َّية ميكن إيجاده
عن طريق وصف ما ق َّدمه هؤالء املفكِّرون الذين يلتقون مع السابقني ويشرتكون مع الرواق َّية
املبكرة يف تعريفها للفلسفة بوصفها علامً للسلوك.

املتوسطة ومفكِّروها ،الذين عاشوا بني القرنني الثاين
وبديهي القول هنا أ َّن الرواق َّية
ِّ
ٌّ
والثالث قبل امليالد ،سوف لن يجدوا عناية من ال َّدارسني ،ألنَّهم مالوا إىل املذاهب
االنتقائ َّية ،وأدخلوا عنارص أفالطون َّية وأرسط َّية يف مذاهبهم ،وتخلُّوا عن الرواق َّية املحافظة
بسبب الهجامت التي تع َّرضت لها الوثوق َّية املبكرة من قبل األكادمييني والشُّ كَّاك ،وبسبب
ين الذي كان
يل للنظريَّات الفلسفيَّة أكرث من
َّ
احتكاكهم بالعامل الروما ِّ
مهتامً بالتطبيق العم ِّ
[ -[1كوبلستون املصدر نفسه .ص.523
[ -[2الفلسفة الرواقيَّة ،ص 186وبعدها.
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النظري .هذا الحال ينطبق عىل بناتيوس وفناينوس[[1وبوزيدينوس الذين
اهتاممه بالعقل
ِّ
تخلُّوا عن املعتقدات الرواق َّية املحافظة ،ولجأوا إىل التلفيق مع نظريَّات أرسط َّية وأفالطون َّية،
وإىل االستجابة لتشكيكات األكادمييني.

مهام يكُن من أمر ،فإ َّن سينكا يع ِّرف الفلسفة باآليت:

أي يشء ،وإنَّ ا هي العلَّة الطبيع َّية للحياة أو املعرفة الج ِّيدة بالحياة ،أو
«الفلسفة ليست َّ

هي ف ُّن تنظيم الحياة الطبيعيَّة ،ولن نخطئ إذا قلنا إ َّن الفلسفة هي قانون الحياة ،ومن يقول
هذا الحكم عن الحياة هو الذي يس َّمى بالحكيم[.“[2

وألجل ذلك ،فالفلسفة عنده ترتبط بالسلوك ،وتعتمد غاية لها مح َّددة هي الحياة الفاضلة،
ين
أو السعادة .أعني الحياة الطبيع َّية ،أو العيش وفقاً للطبيعة ،وهي تعني اتفاق السلوك اإلنسا ِّ

مع قانون الطبيعة ،أو اتِّفاق اإلرادة البرشيَّة مع اإلرادة اإلله َّية.
“ ِعش عىل وفاق الطبيعة”[.[3

يتوافق اإلنسان مع قوانني الطبيعة أو الكون ،باملعنى الواسع للكلمة ،ويتَّفق سلوكه
مع العقل ،الذي هو طبيعته الجوهريَّة ،ما دام الكون يحكمه قانون الطبيعة ،طبيعة الكون،
أو الطبيعة اإلنسان َّية ،كام يعتقد كروسبوس ،يف سياق وجودها
األنرتوبولوجي .والتص ُّور
ّْ
الرواقي للعيش وفقاً للطبيعة يختلف عن تص ُّور الكلبيني القدامى ،ذلك أ َّن الطبيعة عند
ُّ
والغرائزي ،وألجل ذلك كان العيش وفاقاً للطبيعة عندهم يتض َّمن
يئ
َّ
اآلخرين تعني البدا َّ
تجسدت يف
السخرية املتع َّمدة من العادات والتقاليد واألعراف
ِّ
املتحضة ،وهي سخرية َّ
ألوان السلوك الشاذَّة التي كثيا ً ما تكون غي محتشمة.

لكن العيش عىل وفاق الطبيعة عند الرواقيني يعني العيش وفقاً للمبدأ الف َّعال ِ
النشط يف
الطبيعة ،وهو املبدأ الذي يُشارك فيه عن طريق النفس اإلنسان َّية[ ،[4ومن ث َّم فالغاية األخالق َّية
اإللهي يف العامل .وألجل ذلك ،اعترب كريسبوس
عندهم تعتمد أساساً عىل الخضوع للنظام
ِّ
[ -[1كوبلستون ،املصدر نفسه .ص.523

[[[- Senèque, Constantia sapientis,in: Œures completes, , paris,Hachette,1861,5;3
[3]- Senèque,dialogues,œuvres complete;7;3.1- 3.2

[4]- Senèque, lettres à lucilius, paris, libraries poussieègue frères 1887.p8.
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مثالً أ َّن جميع البحوث األخالقيَّة تبدأ بدراسة الكون ونظامه وترتيبه.

ولقد ُمنح اإلنسان حسب الرواق َّية عقالً ،وهو امللكة التي بها يتف َّوق عىل الحيوانات،
ومن هنا كان العيش وفاقاً للطبيعة بالنسبة إليه هو أن يعيش وفاقاً للعقل ،عىل خالف الحيوان

حب البقاء .وأل َّن اإلنسان كذلك فقد ع َّرف زينون الغاية من األخالق
الذي تحكمه غريزة ِّ
بأنَّها الحياة وفقاً للطبيعة ،أي أ َّن نفس حياة الفضيلة تعني أ َّن الطبيعة نفسها تقودنا إىل مثل
هذه الحياة.

من ناحية أخرى ،ت ُعترب الحياة الفاضلة هي الحياة التي تتطابق مع تجربتنا ملسار الطبيعة،
كل ذلك ق َّرر زينون أ َّن
ذلك أ َّن طبيعتنا البرشيَّة ليست سوى جزء من الطبيعة الكلِّ َّية ،وألجل ِّ

الغاية التي يصبو اإلنسان إليها ويطمح لتحقيقها هي التي تتبع الطبيعة وتسي وفق قانونها ،ال
طبيعتنا فحسب ،بل طبيعة الكون يف كلِّيَّته كذلك .وهو يقصد من ذلك الحياة التي ال يعمل
اإلنسان فيها شيئاً يضا ُّد الطبيعة الكلِّ َّية ،التي هي العقل السليم أو الرصيح[ [1املبثوث يف
جميع األشياء ،والذي يتَّحد حسب الرواق َّية مع زيوس[ [2يف هويَّة واحدة ،هي حاكم الكون
ومرشده.
كل يشء ال ب َّد بالضورة من أن يطيع قانون الطبيعة،
ومل َّا كانت الرواق َّية قد ذهبت إىل أ َّن َّ
فإ َّن السؤال الذي يثور هنا وينبثق هو :ما الخي يف أن نقول لإلنسان إ َّن عليه أن يطيع قوانني
الطبيعة طاملا أنَّه ال يستطيع غي ذلك يف جميع األحوال؟
يجيب الرواق ُّيون بأ َّن اإلنسان كائن عاقل ،وبالتايل فهو رغم أنَّه يستجيب لقوانني الطبيعة
كل حال ،فهو يعرف هذه القوانني ويصادق عليها بوعي ،ويكون ح َّرا ً يف تغيي
ويتبعها عىل ِّ
الحتمي الذي يجد املرء نفسه فيه.
مواقفه الداخليَّة وتعديلها مبا يضا ُّد املوقف
َّ

لكن الواقع أنَّنا ال نجد واحدا ً من الحتميني يتَّسق مع ذاته فعالً يف ما يتَّصل بهذه النقطة،
يغي من مواقفه الداخليَّة تجاه الحتميَّة الوجوديَّة التي هو فيها؟ ث َّم
إذ كيف ميكن لإلنسان أن ِّ
يتغي يف الوضع ،إذا كان محتوماً عليه أن يعيش وفق قانون الطبيعة
لو أمكنه ذلك فام الذي َّ

[ -[1الفلسفة الرواق َّية ،مصدر سابق .ص. 205

[[[- Senèque, lettres à lucilius,p8, 41.
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قبل ذلك أو مل يقبل؟ وال نجد عند الحتميني إجابة عن مثل هذه األسئلة ،وليست الرواقيَّة
هنا استثناء.
رشير يف
النتيجة التي نخلص إليها هي أنَّه ال يوجد خطأ يف ذاته ،وال يتحقَّق يشء ِّ

اإلرادي أو للمسؤوليَّة األخالقيَّة .يف حني
الجوهر ،ذلك أن الحتميَّة ال ترتك مجاالً للعقل
ِّ
خاصة،
رش فحسب عندما يبدو من وجهة نظر جزئ َّية
َّ
رش يف املذهب الواحدي هو ح َّقاً ٌّ
أ َّن ال َّ
كل يشء خي وصواب.
لكن من منظور األزلُّ ،

يتبني يف هذا السياق ،أ َّن الرواق َّية مع سينكا قد قبلت ،ولو نظريَّاً ،فكرة أنَّه ال توجد أفعال
َّ
رش يف ذاتها ،كام كان زينون يعتقد مبثل هذه الفكرة ،لك َّنه مل يكن يقصد منها مدح مثل
هي ٌّ

الطبيعي محايد ،وأنَّه ال
رشيرة أو خاطئة ،بل كان يعني أ َّن الفعل
هذه األفعال التي تص َّنف ِّ
َّ
األخالقي يتَّصل ات ِّصاالً
رش
يتَّصف ،مبا هو يشء
رشيَّة ،ذلك أ َّن ال َّ
فيزيقي ،ال بخييَّة وال ب ِّ
َّ
ٌّ
البرشي يتبع بالضورة
وثيقاً باإلرادة البرشيَّة وبالن َّية ،أما كليانس فهو يفرتض[ [1أ َّن الوجود
َّ
الخي .وهو يق ِّرر ذلك بقوله:
رش ،فال ب َّد يل من أن أتبعها»[.[2
«لو أ َّن إراديت مت َّردت عىل ال ِّ
ويق ِّررها سينيكا بقوله:

«يقود القدر الرغبة ،لكنه ال يلغيها ...فلتضع نفسك بني يدي القدر»[.[3
لكن الحتم َّية الرواق َّية هذه ستجد بعض تعديل لها يف املامرسة العمل َّية ،أل َّن النظريَّة
تقول إ َّن الرجل الحكيم هو من يتبع طريق املصي عن وعي ،عندما يقرتن بأخالق ال ُّنصح

يل وتب ِّني
عندهم .وهي تتض َّمن الحريَّة إىل ح ٍّد ما .فاإلنسان ح ٌّر يف تغيي موقفه الداخ ِّ
موقف الخضوع واالستسالم بدل موقف التم ُّرد والعصيان ،وهم يسلِّمون بال تر ُّدد بسلَّم
األقل ،أ َّن الرجل الحكيم ح ٌّر يف اختيار ال ِق َيم العليا ،وتج ُّنب ال ِق َيم
ِّ
للقيم يحتوي ضمناً ،عىل
الحتمي ال ميكن أن يتَّسق مع الناحية العمل َّية ومع الفعل ،وهي حقيقة ال
الدنيا ،لك َّن ال َّنسق
َّ
[ Diogène laerce -[1ولد سنة 331ق.م .وقدَّم أثينا وانكب عىل الفلسفة حتى أصبح أحد أبرز الرواقيني عىل اإلطالق.

[[[- Pearson,the fragmentsof zeno and Cleanthes, London,clay and sons,1831p189.
[3]- F. ogereau,essai surle système des stoïciens, paris,félix alcan,1843,p107

518

نقد الحضارة الغرب ّية (( )6تاريخ اإلغريق بين القرنين الخامس واألول ق.م)

تثي ال َّدهشة ما دامت الحريَّة تحقُّقاً فعليّاً نحن مع وعي به .وحتى لو أنكرناها من الناحية
الخلفي ،كام يقول كوبلستون[.[1
النظريَّة فإنَّها تتسلَّل وتدخل من الباب
ِّ
لكن ما الفضيلة عىل وجه الدقَّة؟

وكل يشء ال هو فضيلة وال هو رذيلة،
هي عند الرواقيني الخي باملعنى التَّام للكلمةُّ ،

رش ،إنَّ ا هو يشء محايد ،واستنادا ً إىل ذلك ،ت ُعتَرب الفضيلة
بل يف الحقيقة ال خي وال ٌّ
استعدادا ً يتوافق مع العقل وينسجم مع ذاته ولِذاته ال بسبب خوف أو رجاء ،وال بسبب باعث
خارجي .وانسجاماً مع ذلك ،فقد سخر كريسبوس مثالً من األساطي األفالطون َّية املتعلِّقة
ٍّ
بالثواب والعقاب يف الحياة الثانية ،ومع ذلك ففي هذه املنطقة الوسطى تسمح الرواقيَّة
بوجود ما هو مفضل وما هو منبوذ ،وترتك أشياء ثالثة تتَّصف بالحياد باملعنى الض ِّيق للكلمة،
وهو امتياز للمامرسة عىل حساب النظريَّة ،لكنه يشء تيش به النظريَّة وتتطلَّبه بال ّْ
شك.
من املفيد القول هنا أ َّن الرواقيني يجعلون األشياء املحايدة ثالثة أقسام:
-األشياء التي هي عىل وفاق مع الطبيعة ،وهي األشياء الفاضلة التي ميكن أن نعزو لها

شيئاً من القيمة.

األشياء املضا َّدة للطبيعة ،والتي ال قيمة لها.-األشياء التي تقع يف الوسط والتي ال نتث َّبت من كونها مطابقة للطبيعة أو ال ،لها قيمة

أو ليس لها قيمة.

استنادا ً إىل ذلك ،وضع الرواقيون سلَّامً لل ِقيَم ،وق َّرروا ،كام فعل كليانس ،أ َّن اللَّذَّة نتيجة

لكل نشاط ،وهي تقع يف سلَّم الفضائل يف دائرة ما يتناىف مع الطبيعة .وإذا كانوا
مصاحبة ِّ

يوافقون يف املجمل عىل كون املتعة نتيجة مصاحبة للنشاط ،فهم ال يوافقون كليانس عىل
أنَّها عىل خالف الطبيعة متاماً .وهم يتَّفقون كذلك عىل فكرة أ َّن الفضائل ترتبط ارتباطاً وثيقاً،
وأنَّها تعبي واضح عن خلق واحد فحسب .حتى أ َّن حضور فضيلة واحدة يتض َّمن عندهم
حضور بقيَّة الفضائل .واألمر يف الرشور وال َّرذائل عىل ال َّنسق نفسه ،حيث أ َّن حضور إحدى
[ -[1كوبلستون ،املصدر السابق .ص.55
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ال َّرذائل يعني حضور ال َّرذائل األخرى .ومن ث َّم فالخلق هو النقطة األساسيَّة التي يُش ِّدد عليها
باعتبارها السلوك الفاضل ح َّقاً ،مبا هو إنجاز كامل للواجب (املصطلح الذي ابتكره زينون)
يف الروح الحقيق َّية .وهو يشء ليس مبقدور أحد أن ينجزه سوى الرجل الحكيم .وإذا كانت

الفضائل كلُّها ترتبط بعضها ببعض ،فال توجد درجات للفضيلة ،ذلك أ َّن اإلنسان إ َّما أن
يكون فاضالً أو ال يكون كذلك ،وهذا كان موقف الرواقيَّة املبكرة عىل وجه الدقَّة .بالتايل،
األخالقي ،ال يكون فاضالً بعد ،وال يبلغ بذلك
فإ َّن اإلنسان الذي أكمل تقريباً طريق التق ُّدم
ِّ

السعادة الحقَّة .وألجل ذلك ،فقلَّة هم أولئك الذين يبلغونها يف نهاية العمر.

ستخف ح َّدتها
ال ب َّد من اإلشارة إىل أ َّن هذه املثاليَّة األخالقيَّة التي ميَّزت الرواقيَّة املبكرة
ُّ
شيئاً فشيئاً ليصبح التشديد عىل تص ُّور التق ُّدم بشكل أكرب ،ولتك ِّرس الرواق َّية بعد ذلك جهدها
وانتباهها لتشجيع اإلنسان عىل مواصلة السي يف طريق الفضيلة ،معرتفة بأنَّه ال يوجد فرد
بالفعل يتحقَّق فيه املثل األعىل للرجل الحكيم ،الذي ال انفعاالت له والذي هو سيِّد حياته.

يف هذا السياق ،قلَّام تجد االنفعاالت والعواطف اهتامماً رواق َّياً حول تنظيمها وترتيب
أنساقها ،بقدر ما تجد اهتامماً بالتخلُّص منها باعتبارها أشياء ال عقل َّية وال طبيع َّية ،كالحزن
والَّلذَّة واالكتئاب وال َّرغبة والخوف ...إلخ .عىل األقل عندما تصبح عادات راسخة ،تتطلَّب
جهدا ً من أجل إزالتها .وميكن لنا ببساطة أن ن َّدعي أ َّن الرواق َّية كانت شكالً من أشكال
الحرب عىل العواطف ،ومحاولة لبلوغ حالة الحريَّة والسيادة األخالق َّية ،والتحكُّم بالذَّات،
ومحاولة االستقالل الكامل عن العوامل واملؤث ِّرات الخارج َّية ،وهذا جانب مه ٌّم من جوانب
الرواق َّية ورثته عن الكلبيني لك َّنها تجاوزت ذلك إىل الرتكيز يف ما بعد عىل فكرة املواطَنة
الطبيعي والحالة هذه أن يعيش
اجتامعي يف طبيعته ،ومن
العامل َّية لجهة أ َّن اإلنسان موجود
ِّ
ٌّ
كل البرش .وليس مث َّة
يف مجتمع ،وذلك ما ميليه عليه العقل الذي هو الطبيعة املشرتكة بني ِّ
لكل الناس .والحكيم ليس مواطناً هنا أو هناك ،بل إنَّه مواطن
إالَّ قانون واحد ووطن واحد ِّ
يف العامل[.[1

تنتهي الرواقيَّة من تحليل فكرة املواطَنة هذه إىل خالصة مفادها أ َّن جميع البرش لهم إرادة
خية ولهم حقوق .وهذا يتطلَّب منهم االرتفاع فوق الحدود االجتامع َّية الض ِّيقة ،واالنتامءات
ِّ
[[[- G. Rodies, Etudes de philosophie greque,p223- 227.
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األخالقي يف الواقع ،لفكرة املواطنة هذه ،ال
الجزئيَّة ،والوالءات الجهويَّة .لكن األساس
َّ
حب الذَّات ،لكنها
يوجد يف إرادة الخي ،بل يف امليل
األسايس للحفاظ عىل الذَّات ،أو ِّ
ِّ

كل ما ينتهي إىل الفرد ويتعلَّق به ،ابتداء من األرسة وانتهاء بالبرشيَّة
تتجاوز ذلك لتشمل َّ
كل البرش كح ِّبنا ألنفسنا ،أو
نحب َّ
جمعاء .وهذا يعني أنَّنا نبلغ املثل األعىل للخي عندما
ُّ
كل ما يرتبط بنا ،مبا يف ذلك البرشيَّة بصفَّة عامة[.[1
عندما يشمل حبُّنا ألنفسنا َّ

ِّ
Îä±
¢¾  â ،ÀÓ .٣

بتمسكها باملبادئ
إ َّن األخالق األساس َّية للرواق َّية يف األمرباطوريَّة املبكرة مت َّيزت
ُّ
األخالق َّية والعمل َّية للمدرسة األم .وهي مبادئ اصطبغت بشكل أو بآخر بصبغة دين َّية،

حب أقرانه من البرش .مثل هذه األخالق
وارتبطت برؤية تش ِّبه اإلنسان بالله ،وتفرض عليه َّ
النبيلة نجدها مبثوثة يف أفكار الرواقيني الثالثة ال ِعظام يف الفرتة املتأخِّرة من حياة هذه
املدرسة ،وهم سينكا الذي عرضنا ليشء من أفكاره عىل اإلجامل ،وأبكتيتوس صاحب
املخترص الشهي[ ،[2وماركوس أوريلوس األمرباطور الفيلسوف صاحب التأ ُّمالت.

وأل َّن ماركوس أوريلوس هو آخر هؤالء ،وألنَّه مارس الحكم والسلطة ،فإ َّن الحديث ع َّنه
يتطلَّب جهدا ً
مستقالً ،وألجل ذلك سنكتفي باستعراض يشء من آراء أبكتيتوس لسببني
َّ
عرضنا لواحد منهام سابقاً وهو أ َّن الرجل استفاد بإسهاب من آراء مفكِّري الرواق َّية األوائل
التي ضاع أكرثها ومل يصلنا منها إالَّ القليل.
تؤصل ملبادئ الرواق َّية تأصيالً عميقاً ،وتؤكِّد عىل
وأل َّن أبكتيتوس صاحب رؤية
ُّ
معتقداتها وأصولها وقناعاتها ،والجيِّد يف األمر أنَّه قد بقي ما يكفي من أدب هذه املرحلة

ونصوصها ،وهو مقدار يعني عىل تشكيل فكرة واضحة عن تعاليم هذه املدرسة ،ويساعد
عىل تكوين صورة شبه تفصيل َّية عن مبادئها .يف هذا السياق تربز تعاليم أبكتيتوس التي رواها
ين يف القرن الثاين.
أيانوس املؤ ِّرخ اليونا ٌّ
يل من الفلسفة ،كام هو شأن
من جهته ،ش َّدد سينكا ،كام ب َّينا سابقاً ،عىل الجانب العم ِّ

[[[- G. Rodies, Etudes de philosophie greque,p223- 227.

[ -[2صدرت األعامل الكاملة باإلنكليزيَّة م َّرات عدَّة منها هذه الطبعة.
وأل َّن النسخة التي نلكها منها ال ترقيم لها فسنكتفي باإلشارة إليهاEpictetus, Complete works, uk, Delphi classics, 2018 :
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فلسفي ،واهت َّم مبامرسة الفضيلة
الرواقيني القدامى ،واعتنى باألخالق مبا هي ميدان تأ ُّمل
ٍّ
النظري يف طبيعتها .وإذا ما تع َّرض للمعرفة العقل َّية فألنَّها مل تكن
أكرث من اهتاممه بالبحث
ِّ
موضع عنايته بذاتها ،بل بوصفها وسيلة الكتساب الفضيلة وطريقاً إىل الخي.
ولقد أرص سينكا عىل قهر االنفعاالت الطاغية من خالل جعل اإلنسان مساوياً لله،
كل حياة أخالق َّية .وهو يشء يذكِّرنا برؤى الرواق َّية املبكرة
الحق يف ِّ
واتِّخاذه املوضوع
َّ

وانشغاالتها .ولقد قلنا كذلك إنَّه ينتمي من الناحية النظريَّة إىل الرواق َّية املا ِّديَّة القدمية .لك َّنه
افرتق عنها كام يظهر من آرائه بوضوح يف اعتقاده أ َّن الله ما َّدة مفارقة ،فاندفع نحو ثنائيَّة
ميتافيزيقيَّة ،هي نتيجة حتميَّة لثنائيَّته السيكولوجيَّة القامئة عىل تفريقه بني البدن والنفس،
وهذه الثنائ َّية كام يتَّضح أفالطون َّية املنشأ[.[1

والفضيلة الحقَّة عنده تبقى يف الداخل ،والخيات الخارجيَّة ال متنح سعادة حقيقيَّة،
وإنَّ ا فرصاً مؤقَّتة للحظ السعيد .ولكل إنسان ،حسب سينيكا ،بوصفه موجودا ً عاقالً القدرة
عىل أن يسي نحو الفضيلة إذا ما قصد ذلك وأراده.

إ َّن الله سيساعد أولئك الذين يساعدون أنفسهم ،أل َّن اآللهة تق ِّدم يد العون ملن يرتفع[.[2
والذي ساعد نفسه يستطيع قهر انفعاالته ،ويسي يف حياته طبقاً للعقل السليم ،وانسجاماً

مع الطبيعة .وإذا كان سينكا يشجع الناس عىل سلوك طريق الفضيلة ومواصلة السي رغم
الطبيعي أن يخفِّف من غلواء
رش ،فمن
الصعاب ،ويف مواجهة أشكال الغواية والسقوط وال ِّ
ِّ
األخالقي
النزعة املثال َّية الحا َّدة التي م َّيزت الرواقيني األوائل .وألنَّه كان يدرك طبيعة الرصاع
ِّ
رش ،فهو كان يق ُّر بتعذُّر بلوغ الفضيلة من خالل تح ُّول
بني الفضيلة والرذيلة وبني الخي وال ِّ
يلّ.
فجا ٍّ
يئ ،أو انقالب آ ْ
لقد م َّيز سينكا بني ثالث فئات من البرش من أهل الجدارة :األوىل ،تض ُّم أولئك الذين
ورسخوا العزم
رش والخطايا جزئ ّياً .الثانية ،تض ُّم أولئك الذين ات َّخذوا قرارا ًَّ ،
أقلعوا عن ال ِّ
رشيرة بصفة عا َّمة رغم أنَّهم يبقون عرضة لالنتكاس[.[3
عىل نبذ ِّ
كل الرشور واالنفعاالت ال ِّ

[[[- Senèque,dialogues,œuvres complete,8; 3.1.
[[[- Senèque, lettres à lucilius,p4.
[3]- Ibid, p8.
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والثالثة ،تض ُّم أولئك الذين تجاوزوا مرحلة القرار ،لك َّنهم كانوا يفتقرون إىل الثقة بأنفسهم،
الخاصة ،رغم اقرتابهم من الفضيلة الكاملة.
وإىل الوعي بحكمتهم
َّ
خية.
إ َّن الخيات الخارجية عند سينكا ،مثل الرثوة ،ميكن أن ت ُستَخدم من أجل غايات ِّ

األخالقي
والرجل الحكيم من يسيطر عىل ثروته .وهو يقدم نصيحة عمليَّة لضامن التق ُّدم
ِّ
عن طريق محاسبة النفس يوم ّياً كام كان يفعل[ .[1كذلك يش ِّدد عىل العالقات بني البرش،
وعىل أ َّن الحكيم مجرب عىل تقديم يد العون ألقرانه من الناس ،وأن يغفر ألولئك الذين
يسيئون بدل أن يكتفي بنفسه ،أل َّن الكفاية الذاتيَّة يشوبها يشء من االزدراء باآلخرين .ونراه
يقول« :ينبغي عليك أن تعيش من أجل اآلخرين ،إن أردت أن تعيش لنفسك»[ .[2ويتابع:
«لقد أمرتني الطبيعة أن أكون ذا نفع للبرش سواء أكانوا عبيدا ً أم أحرارا ً ،فحينام يكون هناك
برشي فهناك إمكان لألريح َّية»[.[3
موجود
ٌّ

وإذا كان ما م َّر كافياً لبيان بعض تص ُّورات الرواق َّية القدمية اعتامدا ً عىل سينكا ،فإ َّن
أبكتيتوس ( 38 – 50ام) .سيضيف إضافة مه َّمة من خالل آرائه التي وصلت إلينا الستيضاح
هذه التص ُّورات وأبعادها .وأبكتيتوس كان أول عبد يعمل يف الحرس الخاص لألمرباطور
فأسس حينها
نيون ،ث َّم مل َّا أُع ِتق واصل حياته يف روما ،إىل أن أبعد دومتان الفالسفة منهاَّ ،

مدرسة له يف نيكوبوليس وترأَّسها حتى وفاته .ولقد د َّون لنا تلميذه أريانوس محارضاته
ومثانية كتب عن تعاليمه مل يبق لنا منها إالَّ األربعة األوىل .فضالً عن كتابه املخترص الذي
أجمل فيه أريانوس آراء أستاذه بشكل دقيق وواضح.

يؤكد أبكتيتوس أ َّن للناس جميعاً قدرة عىل فعل الفضيلة ،وأ َّن الله وهبهم جميعاً الوسائل
التي ميكنهم من خاللها أن يصبحوا سفراء ،وليتمكَّنوا من ضبط أنفسهم وقمع انفعاالتهم
«فام هي طبيعة اإلنسان إذن ...أن يلسع ويركل؟ كال ،إنَّ ا أن يفعل الخي ،وأن يتعاون مع
األ ُسس األول َّية واملبادئ األخالق َّية
اآلخرين ،وأن يتم َّنى لهم الخي“[ .[4وكل الناس لديهم ُ
خية وبناء عيش فاضل .ومع ذلك ،فإ َّن التهذيب
الجوهريَّة التي تتيح لهم إقامة حياة ِّ
[[[- Ibid, p41.et: de la providence, 5; 4.
[[[- Senèque,de la coler, 2; 316.

[3]- Senèque, lettres à lucilius, p59.

[4]- Epictète, Entretiens, paris, academique, 1908. 4; 1.1.
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رش يف
الفلسفي الزم للجميع ليكون باستطاعتهم تطبيق تص ُّوراتهم األوليَّة عن الخي وال ِّ
خاصة.
ظروف جزئ َّية
َّ
لكن ما هي هذه التص ُّورات األول َّية حسب أبكتيتوس؟

يف إجابته عن هذا السؤال ،يرى أنَّها التص ُّورات الشائعة عند الناس جميعاً ،وأنَّها ال
مبا نشأت صعوبة يف تطبيقها عىل الحاالت الجزئ َّية.
يقع فيها تر ُّدد وال ارتياب أصالً[ .[1ور َّ
يفرس حسب أبكتيتوس تبايُن األفكار األخالقيَّة ،أو تباين تطبيقاتها بني شعوب
وهو ما ِّ
مختلفة ،وعند أفراد متفاوتني .وألجل ذلك ،كانت الرتبية رضوريَّة مبقدار ما يعتمد تطبيق
رش األول َّية وإقامتها استنادا ً إىل االستدالل ،ومبقدار ما يعتمد االستدالل
مبادئ الخي وال ِّ
عىل املنطق .لك َّن امله َّم أن ميلك اإلنسان معرفة نظريَّة ،وأن يكون قادرا ً عىل تطبيقها يف
املامرسة العمليَّة.

وهناك عامالن حسب أبكتيتوس تتألف منهام الرتبية:

رش عىل الحاالت
األول :أن يتعلَّم اإلنسان كيف يط ِّبق التص ُّورات الكلِّ َّية حول الخي وال ِّالجزئ َّية[.[2
-الثاين :أن يتعلَّم التفرقة بني األشياء التي يكون يف مقدورنا فعلها أو ال يكون[.[3

وال ب َّد لإلنسان من أن يكون حريصاً عىل أالَّ يتوق توقاً شديدا ً إىل الرثوة واملجد ،وإىل

حة الدامئة ،بل عليه أن يتق َّبل ما يحصل له عىل أنَّه قدر محتوم ،أو عىل
االستمتاع بالص َّ
أنَّه مشيئة الله وإرادته من دون مت ُّرد أو عصيان .فام الذي يكون يف قدرته إذن ما دام الذي
يحصل له إنَّ ا هو مشيئة القدر؟[.[4
يف الواقع ،إ َّن الذي يف قدرة اإلنسان هو حكمه عىل األحداث والوقائع وإرادته .فذلك
ما يستطيع أن يسيطر عليه .وتربيته لذاته تتوقَّف عىل الحكم الصائب واإلرادة الح َّرة السليمة،
[[[- Epictète, Entretiens,1; 18.17.
[[[- Ibid, 1, 17.21.

[3]- Epictète, manuel, 1; 1.2.
[4]- Ibid,
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رش تكمن يف مواقف اإلرادة[ ،[1وهي تتحقَّق داخله .وميكنها لذلك أن
أل َّن ماهيَّة الخي وال ِّ
تنترص عىل نفسها ،لكن ليس مثة يشء ميكنه أن ينترص عليها[.[2
رش .وإذا مكَّن نفسه
ما هو الزم لإلنسان ح َّقاً هو أن يريد الفضيلة ،وأن ينترص عىل ال ِّ

ور َّوضها عىل الخي كان له ما يريد ،ألنَّه ال يشء أكرث سهولة من االنقياد من النفس البرشيَّة.
وينبغي أن تكون اإلرادة سليمة صائبة ،فمن كان كذلك بلغ الخي من أوسع أبوابه ،والعكس

كل يشء ،ألنَّه من داخله
كذلك صحيح ،فلو تراخى من ناحية أخرى يف تيقُّظه وحذره خرس َّ
يأيت الدمار ،ومن داخله أيضاً يأيت الغوث واملساعد.

باالنتقال إىل أبكتيتوس ،نرى أ َّن الخطايا والرشور بالنسبة إليه تختلف باختالف منظورنا
املا ِّد ّْ
األخالقي ،من حيث إنَّها جميعاً تنطوي عىل
ي .لكنها واحدة متساوية من املنظور
ِّ

إرادة منحرفة ،ويف مقدور البرش أن يتغلَّبوا عىل هذه اإلرادة ،وأن يجعلوها سليمة مستقيمة،
وما عىل اإلنسان ليفعل ذلك إالَّ أن يحادث نفسه فحسب[.[3
وينصح أبكتيتوس ،كام هو الحال مع سينيكا ،مبحاسبة مؤقَّتة للنفس وللضمي كوسيلة
األخالقي ،وبتج ُّنب الرشور وال َّرذائل واليقظة الذات َّية كمعني عىل تجاوز الحالة التي
للتق ُّدم
ِّ
يشعر فيها املرء بفتور ه َّمته بسبب السقطات التي يتو َّرط فيها .وهو يدعونا إىل املثابرة،
ويذكِّرنا بأ َّن للفضيلة مثالً أعىل يجب أن نضعه أمام أعيننا ،ونتذكَّر عىل الدوام أن مث َّة من
رسه[.[4
ينظر من أعىل إىل ما يحدث ،وأن علينا أن نفعل ما ي ُّ
ويفرق أبكتيتوس ،مثل سينكا ،بني ثالث مراحل يف مسار التق ُّدم نحو الفضيلة:

 األول :أن نتعلَّم تنظيم ال َّرغبات وفقاً للعقل السليم ،ونح ِّرر أنفسنا من االنفعاالتالضا َّرة ،ونبلغ طأمنينة النفس.

 ثانياً :أن نتد َّرب عىل الفعل ،وعىل القيام بواجبنا ،فنسلك تجاه البرش كام لو كانوا األخالحق.
َّ
[[[- Epictète, manuel, 1; 1.2.

[[[- Epictète, Entretiens, 2; 16
[3]- Manuel,1; 1.2
[4]- Ibid.

الرواقية المبكرة 525
والشر والفضيلة األخالق ّية في
الخير
َّ
ُّ

أي مظهر مي ُّر من غي فحص أو
ثالثاً :أن نضمن تحقُّق املرحلتني السابقتني ،فال ندع َّاألخالقي الصائب الذي ال يخطئ.
يتأىت لنا أن نبلغ الحكم
تدقيق أو مساءلة ،حتى َّ
َّ

أ َّما واجبات املرء تجاه نفسه فتبدأ بالنظافة الروحيَّة والجسديَّة الداخليَّة والخارجيَّة ،ث َّم
حب الفضيلة كالعدل والعفَّة وتأنيب الضمي ،وأن يغرس البساطة يف
بأن يزرع يف نفسه َّ
روحه ،ويرتجمها عمالً ومامرسة ،وأن يكون سعيه وراء الرثوة والجاه لغايات نبيلة ،وأن
يتد َّرب عىل أن يفعل دامئاً بإخالص وصدق[.[1
ال ب َّد من اإلشارة إىل أ َّن أبكتيتوس مل يرفض العقاب شأنه شأن الرواقيني أجمعني ،أل َّن
كل انتهاك للقانون ال ب َّد له من عقاب .لكن ينبغي أن يصدر من الطبيعة املرتويَّة ال من
َّ
رسع ،وأن ميتزج بال َّرحمة ،ويتَّجه إىل عالج املذنب ال إىل مج َّرد ردعه فحسب
الغضب املت ِّ
وتأنيبه.

املبرش بالحقيقة
الكلبي عىل أنَّه
وهو يق ِّدم نصوصاً حول الكلب َّية يظهر فيها الفيلسوف
ِّ
َّ
الكلبي
رش ،وأنَّه سفي اإلله إىل البرش .وقد كان معجباً بعدم االكرتاث
املتعلِّقة بالخي وال ِّ
ِّ
طبيعي تعتمد فيه السعادة عىل ما هو داخل يف
للخيات الخارج َّية ،ألن ذلك يعني أنَّه وضع
ٌّ

مستقل عن الظروف الخارج َّية واألوضاع ،أعني ما يقوم عىل إرادتنا وأفكارنا
ٌّ
قدرتنا ،وما هو
عن األشياء ،وكيفية استخدامنا لها ،وأنحاء هذا االستخدام.

ولو بحثنا عن السعادة يف الخيات التي ال نعتمد متاماً عىل أنفسنا يف بلوغها أو امتالكها،
فإنَّنا نُع ُّد أنفسنا للشقاء ...وألجل ذلك كان أبكتيتوس يحثَّ عىل مامرسة ال ُّزهد والبحث عن
السعادة والخي يف دواخلنا[.[2

رابعاً :يف املكانة الفلسف َّية للرواق َّية ،خامتة نقديَّة:

مل تشكِّل الرواق َّية نسقاً فلسف َّياً كامالً ،كام كانت عليه األفالطون َّية مثالً ،رغم ثالثة أجيال
من املفكِّرين الذين تعاقبوا عىل صياغة أفكارها ومفاهيمها ،فهي كانت تفتقر إىل رؤية
يف امليتافيزيقا جذريَّة وأصيلة .وآراؤها ،كام الحظنا ذلك يف ما يتَّصل مبا وراء الطبيعة أو
[[[- Epictète, Entretiens, 1; 17,21.
[[[- Ibid, 4, 8.
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بالطبيعة نفسها ،من تلفيقات كانت تفتقر يف جوهرها إىل الدقَّة والتامسك املنطقيني ،إىل
األصالة مبعناها العام.
ولعل ما كانت الرواقيَّة تجهد يف سبيله هو إعادة تكوين تص ُّور لطبيعة الفلسفة ،تنأى بها
َّ
عن أن تكون مذهباً شامالً يف اإلنسان والعامل والطبيعة والوجود ،يتمتَّع بالتناسق ،ويقوم
كل ذلك .وهي راحت،
جة نظريَّة محكمة ،أو عن تكون تأ ُّمالً خالصاً مج َّردا ً يف ِّ
عىل ح َّ

بدل ذلك ،تركِّز عىل ما يشكِّل بنية للعمل والسلوك ،ونظرا ً تجريبياً ـ أقصد إجرائ ّياً ــ يف
الفضيلة والسعادة ،ورؤية يف أحوال النفس اإلنسانيَّة ،كام تتب َّدى يف مستوى الفعل والسلوك
الخالصني.
رش ،التي كان لها ح ِّيز من النظر يف سياق الرواق َّية كلِّها ،ت َّم
وينبغي القول هنا أ َّن مشكلة ال ِّ
رش ذاته،
رش
األخالقي ،أو العمل الرشير ،من غي تدبُّر مج َّرد يف طبيعة ال ِّ
الرتكيز فيها عىل ال ِّ
ِّ
ويف طبيعته امليتافيزيق َّية الوجوديَّة ،أو يف كيف َّية تفسيه وتفسي وجوده.

هي ،إذن ،مذهب غي مكتمل يف العمل واألخالق والفضيلة كام يتب َّدى ،وهي من
جانب آخر تلفيق من عنارص متباعدة ،ورؤى تكاد ال تنسجم يف ما بينها أدىن انسجام،
وصورة لفكر مصاغ من منابع شتَّى متعارضة ،وغي متجانسة ،رشق َّية وغرب َّية ،دين َّية وأسطوريَّة
الهيلنستي ،كاألبيقوريَّة ومذاهب الشُّ كَّاك
وفلسف َّية ،شأنها شأن مذاهب الفكر كلِّها يف العرص
ِّ
الكلبي ،الذي كان وما زال يتمتَّع بحضور وتأثي واضحني.
والالَّأدريني واملذهب
ِّ

نظري خالص ،أقصد أنَّها مل تنشأ يف سياق
الريب يف أ َّن الرواق َّية مل تكن مج َّرد تأ ُّمل
ٍّ
نظري مع مذاهب الفكر ال َّراسخة السابقة عليها ،وال من تأ ُّمل خالص يف الطبيعة
سجال
ٍّ
واإلنسان والوجود يطمح إىل التامسك كنسق ،بل كانت يف الحقيقة وليدة سياق ،أي نط
عيش طاغ مثَّلته الهلنست َّية يف صورة نزعة عمل َّية شاملة للحصول عىل اللَّذة املا ِّديَّة ،وعىل
املتجسدة يف الحصول
متع الحياة عا َّمة ،ويف الرتكيز عىل ال َّرغائب والسعادة العابرة اآلن َّية
ِّ
عىل ما يريض نزوع النفس وشهواتها.

يؤصل عىل أساسأ َّن مث َّة مذاهب فكر ت َّدعي قدرتها عىل تفسي الطبيعة
ثم راح ذلك َّ
ترسخ
البرشيَّة وجوهر السعادة ،كام حصل يف األبيقوريَّة ،ومذاهب اإللحاد والتحلُّل التي ِّ
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األخالقي يف الزمن
وجودها ،مع صورة شاملة لالنحالل
الهلنستي.
ّْ
ِّ

إذن ،الرواق َّية كانت ر َّد فعل عىل نط عيش ،مل يكن عند أقطابها سوى شكل من أشكال
األخالقي وغياب الفضيلة ،ومل يشكِّل يف حقيقته إالَّ انحدارا ً للطبيعة اإلنسانيَّة
االنحالل
ِّ

وكل ر ِّد فعليقع يف الحقيقة يف مبالغة ما ،وهذا ما حصل
نحو شكل من أشكال الحيوانيَّةُّ .

مع الرواق َّية التي بالغت يف رسم صورة للسعادة تتمثَّل يف االرتفاع فوق حدود ال َّرغبات ،ويف
كل لذَّة ما ِّديَّة أو رغبة عابرة ،أو شهوة جامحة ،ثم
تص ُّور لطبيعة الحياة األخالق َّية ين ِّزهها عن ِّ
يجسد حياة الفضيلة ،كام يبلغها الفيلسوف أو الحكيم ،والذي من
افرتضت أ َّن مثل ذلك ِّ
مها ِّمه ــ أو فلنقل أوىل مها ِّمه ــ تعليم الكيفيَّة التي بها يرتقي اإلنسان فوق حدود مشاعره،
كل انفعال أو اندفاع رغبة ،أو اشتعال غريزة.
ويتسامى عىل ِّ

ومل يكن نيتشه مبالغاً حني افرتض أ َّن النظر من األعىل يجعلنا نرى «أجياالً وعصورا ً

األخالقي تبدو موروثة عن تلك األزمنة؛ أزمنة
التعصب
بكاملها كانت مصابة بنوع من
ُّ
ِّ
اإلكراه والرضوخ والتط ُّهر والشحذ ،من قبيل الرواق َّية التي برزت يف األجواء املنحلَّة
للحضارة الهلينست َّية املتخَمة بالعطور امله ِّيجة للشهوة ،فيصبح من السهل بعد اآلن تأويل
مفارقة تسامي الغريزة الجنسيَّة خالل العرص املسيحي ألوروبا تحت ضغط أحكام القيمة
حب شغوف.»...
املسيح َّية إىل ٍّ

ري
ومن املمكن أن يكون نيتشه من الذين يفرتضون تأث ُّر املسيحيَّة بالطابع
الزهدي التط ُّه ِّ
ِّ
للرواق َّية ،أو أنَّه يفرتض انتظامهام يف سياق مواجهة االنحالل يف عرصهام .لكن ذلك ال

ض بأصل الفكرة التي تجعل من الرواق َّية ر َّد فعل عىل نط حياة الرذيلة الذي طغى عىل
ي ُّ
أميا
املرحلة الهيلنست َّية ،ورفضاً لل ُّرؤى التي ولَّدها العرص ،والتي راحت تعت ُّد باللَّذة املا ِّديَّة ُّ
نت الرواقيَّة ق ُّ
ط بشكل تدبي الجموع ،أعني
اعتداد ،كام هو حال األبيقوريَّة .إىل ذلك ،مل تع ِ
البرشي غياباً تا َّماً عن رؤى مفكِّريها ،ذلك
بالفكرة السياس َّية ،وغاب تحليل طبيعة االجتامع
ِّ
يف ما أظ ُّن مل يكن ع َرضاً ،أل َّن الرواق َّية مذهب يعنى يف أصل وجوده بالفرد ـــ أو بفكرة
فردي ال خي جامعة .هنا تستحض
الفرد – ما هو الكيان األصيل ،وبتدبي الخي مبا هو خي
ٌّ
الرتكة السقراطيَّة األفالطونيَّة يف جانب منها ،أعني يف القناعة ال َّراسخة بأ َّن املجتمعات تنزع
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إىل االنحطاط وإىل السعي الدينء وراء السعادة ،وأ َّن مهمة الفيلسوف هي بلوغ الفضيلة
الخية للذَّات
والتدليل عليها ،وجعل ذلك ممكناً يف حياة الفكر ،ويف االنسجام مع الطبيعة
ِّ
ي واالندفاع وراء ال َّرغبات .أو فلنقل تصبح
البرشيَّة ،ال يف حياة اللذَّة العابرة واالنحالل املا ِّد ِّ

مهمة الفيلسوف أن يبلغ السعادة عرب االعتدال من خالل ضبط النفس ،وترويضها ،واكسابها
الفضائل السامية العقليَّة والعمليَّة .ث َّم إنَّه إذا كان شعارها هو العيش يف وفاق مع الطبيعة،
فام هي الطبيعة عىل وجه الدقَّة؟ وكيف ميكن معرفتها؟

يف اإلجابة عىل ذلك ،يبدو أ َّن الرواقيَّة تفرتض أ َّن الطبيعة البرشيَّة هي طبيعة الالَّتعلُّق،
وأنَّها طبيعة من عقل خالص ال شعور فيها وال اكرتاث ،طبيعة تنسجم مع دواعي القدر

تتأىت من
وتسلِّم بها ،أو تستسلم لها .لكن إذا كانت من جانب آخر تؤمن بأ َّن املعرفة إنَّ ا َّ
الحواس ،وأن اإلنسان يولد صفحة بيضاء خالية من أيَّة دوافع أو معارف أو رغائب
خالل
ِّ
حسيَّة النزعة إذا شئنا أن نكون أكرث دقَّة،
أو غرائز وميول ،فهي إذن ما ِّديَّة النزعة ،أو فلنقل ِّ
ين ،ومع فلسفة الزهد والتط ُّهر ،ومع
وذلك يتناقض جوهريّاً مع مه َّمتها لضبط الكائن اإلنسا ِّ

الحواس مصدر املعرفة الوحيد ،وبناء األخالق عىل
األخالق السامية والفضيلة؛ أل َّن اعتبار
ِّ
الحسيتني
املعرفة ،يفيض إىل أخالق ما ِّديَّة خالصة ،فمن أين يجيء إذن رفض املتعة واللذَّة
ِّ
ما دامت املعارف كلُّها ما ِّديَّة؟

إ َّن مثل هذه النزعة املعرف َّية يف الحقيقة تتناسب مع مذاهب اللذَّة كاألبيقوريَّة ،وتناسب
مذاهب امللحدين التي ترى العامل ما َّدة ،وأ َّن املتعة هي التي تح ِّدد عالقاتنا بالعامل ،وأ َّن
األخالق تولِّدها املتعة واملصلحة ،ال مذاهب الزهد والتط ُّهر كام هي الرواقيَّة.

ث َّم إ َّن الرواق َّية سلبية تجاه الفعل ،هي فلسفة انفعال ،أو فلنقل هي فلسفة سلب َّية تفرتض
أ َّن حياة الفضيلة إنَّ ا تكون بالرتفُّع عن الحاجات واالرتقاء فوق الرغبات وقمع الهوى ،وهو
معنى العيش وفاقاً للطبيعة .واألخي ،هو شكل من أشكال العيش املرتفِّع ،الذي يرى تحقُّق
الطبيعة البرشيَّة يف االستسالم للوقائع ويف تق ُّبلها والرضا بها وتجاوزها ،بأن تنأى النفس
يغي شيئاً يف
عن االنفعال بها انفعاالً ُّ
يخل بسويَّتها .وألجل ذلك ،ليس مبقدور الحكيم أن ِّ
بكل رضا جميع ما يحمله له القدر من حوادث ووقائع ،
الكون ،وليس بوسعه إالَّ أن يتقبَّل ِّ
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كل ما
فال يحزن وال يجزع عىل أحد مهام كانت صلته به .وبوسعه أن يستأصل من داخل ِّ
يخالف منطق الطبيعة من أمل وخوف وأوهام.
لكن ما هو حيِّز الحريَّة املتاح للحكيم أمام هذه الجربيَّة املطلقة ،أو فلنقل التسليم

املطلق بسطوة القدر وسلطانه؟

لقد سخر األبيقوريون من فكرة القدر هذه ومن مثل هذا التأ ُّمل يف الطبيعة البرشيَّة
بصورتها السالبة ،وآمنوا بأ َّن اإلنسان سيِّد هذا العامل وحده ،ال يشاركه يف السيادة عليه أحد،
وهو بالتايل س ِّيد نفسه وسيد قراره ،يف ر ِّد فعل واضح عىل مذهب الرواقيني املستسلم أمام
وقائع القدر وأحداثه.
إ َّن العيش وفاقاً للطبيعة ،واستنادا ً إىل الفضيلة ،يفرتض كائناً سلب ّياً بال حدود ،غي مكرتث
إىل األقىص ،بال نوايا وال اعتبارات ،بال شفقة وال إحساس وال شعور ،عقيامً وخائرا ً يف اآلن
مام يجعل من االكرتاث شكالً من أشكال السلطة التي تفرض هيمنتها عىل العقل
ذاتهَّ ،
واإلرادة .لكن كيف ميكن لإلنسان مهام بلغ من السلبيَّة أن يعيش طبقاً لعدم االكرتاث هذا؟
إن معنى أن يحيا بالضبط يعني شيئاً آخر غي هذه الطبيعة ،أن يحيا يعني أن يق ِّوم ويفاضل
ويفضل ،أن يظلم وأن يعدل ،أن يندفع خارج محدوديَّته بغية إيجاد كينونة مغايرة تواجه
الظروف وتقهرها وتفهمها وتستوعب م َديَاتها ،ثم تفكِّكها مبا يخدم مصلحة اإلنسان وخيه،

ومبا يخدم خربته يف العيش يف سياق ظروف معقَّدة متش ِّعبة ومتعارضة.

ولعل مثل هذه السلب َّية يف فهم الطبيعة البرشيَّة ،ويف التفكي يف معنى الفضيلة ،هو أثر
َّ
يكاد يكون جليّاً من ديانات رشقيَّة تط ُّهريَّة ،فارسيَّة وهنديَّة ومرصيَّة ،ثم إلباسها صورة يونانيَّة

ين يكاد يبدو أصيالً.
وتركيبها عىل مصطلح يونا ٍّ

لقد ولدت الرواق َّية يف سياق التص ُّورات السقراط َّية األفالطون َّية ،وهي حاولت جاهدة
ين ومدارسه ،رغم
أن تبدو يف تناسق تا ٍّم مع فكرة الفضيلة كام َّ
رسختها مذاهب الفكر اليونا ِّ
ما حفلت به من عنارص رشق َّية دين َّية وأسطوريَّة طاغية .وحينام يقال ذلك فإنَّ ا يُقصد به
أنَّها ولدت يف سياق أفالطون َّية مضا َّدة للهيلينست َّية ،يف السياق النظري ألفالطون املتسامي
بالفطرة اإلنسان َّية مبا هي يشء يرتقي فوق ال َّرغائب الغابرة والظروف.
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إ َّن كل يشء ق َّرره الرواقيون وقاموا به كان له خصائص سامية تتمثَّل يف الرشف املعروض
وحب املسؤول َّية ،أو كشكل
كشكل من أشكال التقشُّ ف ،أو يف القانون أو يف فضيلة التعايل
ِّ
رشقي
الرواقي فر ٌد
من أشكال السلطة املطلقة املتز ِّمتة والقصوى للشخص الفرد ،حتى لكأ َّن
ٌّ
َّ
متلفِّع بثوب من التص ُّورات اليونان َّية.

وأل َّن الرواق َّية كانت جربيَّة مبعنى ما ،وتقبل األشياء كام هي ،وتق ُّر بالقدر ومبقتضايته،
الطبيعي أن تتب َّناها األمرباطوريَّة الرومان َّية يف ما
ويسلم الفرد فيها راضياً بوقائع القدر ،فمن
ِّ
بعد ألنَّها وجدت فيها شيئاً يعني عىل الخضوع وقبول األمر الواقع .ومل َّا شاعت وطغت
أفكارها يف األمرباطوريَّة راحت تؤث ِّر شيئاً فشيئاً يف املسيحيَّة نفسها يف أشكال التط ُّهر

التخيل
ِّ
والرت ْه ُنب والتز ُّمت ،ويف العزلة والعيش خارج سياق وقائع العامل اليوم َّية ،ويف
الطوعي عن الرغائب والنوازع.

يف الختام ،مل تكن الرواق َّية فلسفة يف اإلنسان بل حول اإلنسان كام هو أكرث مذاهب
كل
ين .هي محاولة للتأقلم مع عدم الفهم العميق للطبيعة البرشيَّة الذي وسم َّ
الفكر اليونا ِّ

الفلسفات الكربى منذ سقراط ،والتي كانت يف الحقيقة فلسفات تحاول التأقلم مع العجز
الشامل عن فهم اإلنسان ،فلسفات ظواهر أكرث منها فلسفات جوهر ،وصف خارجي للفعل
وللعمل اإلنسانيني قلَّام نجد فيه تفسيا ً وافياً أو وصفاً عميقاً لألبعاد الوجوديَّة للذَّات
السطحي للشعور باعتباره شيئاً يأيت
البرشيَّة وللطبيعة اإلنسان َّية ،ويبدو ذلك جل ّياً يف الفهم
ِّ
من اآلخرين ،أو فلنقل باعتباره أفكارا ً تأتينا من اآلخرين ،وأ َّن العقل يفرض عىل اإلنسان

التخلُّص من املشاعر ليتح َّرر ..فإذا كان الجميع يريد منك أن تحزن عند موت صديقك
باعتبار أ َّن الفكرة السائدة تقول ذلك ،فعليك أن تتح َّرر منها .اإلنسان عقل خالص إذن،
تتجسد الحكمة يف العيش
وتق ُّبل املوت واملرض واألمل برىض وقناعة عىل أنَّهام قدر
َّ
انسجاماً معه ،هي فكرة رشق َّية واضحة يف الرواق َّية التي صدرت عن الحدود املبارشة بني
ترسخ الخضوع
اليونان وفارس والهند” .يجب عليك“ هي قاعدة الرواقيَّة األساسيَّة التي ِّ
لطبيعة مبهمة غي واضحة هالم َّية وسلب َّية ،انكفائ َّية وخالية من الفاعل َّية .أ َّما نسقها فام َّ
انفك
كل األفكار املتعارضة ليبني منها مذهباً هجيناً .وأ َّما فلسفتها فهي حرش لعنارص أو
يجمع َّ
ملبادئ أو لرؤى وتأ ُّمالت منفصلة يف أصلها ومنبعها متباعدة يف نسقها ونشأتها ،صهرت يف
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والشر والفضيلة األخالق ّية في
الخير
َّ
ُّ

مذهب غي محكم وال يتمتَّع إالَّ بالقليل من االنسجام ،وهو يشء يذكِّرنا مبا فعله أفالطون
يف نظريَّة املثل ،وكأن الهجانة األفالطون َّية هنا انتقلت بشكل شامل ال مر َّد له إىل الرواق َّية يف

مجمل رؤاها وتص ُّوراتها.

رش والفضيلة األخالقيَّة ،وإذا كانت معالجتنا
هذه خالصة أفكار الرواقيني حول الخي وال ِ
حمة بعض اليشء يف دراسة تعتني أساساً بالرواق َّية القدمية ،فإ َّن ذلك
ألفكار املتأخِّرين مق َ

الالحق منها
ويفرس َّ
يشكِّل رضورة هنا ،أل َّن الرواق َّية تأخذ األفكار فيها بعضها برقاب بعض،
ِّ
تغيت باستثناء الرواقيَة الوسيطة التي
السابق ،ويرشحه ويوضحه .وأل َّن أفكار الرواقيني قلَّام َّ
رش عناية تُذكر ،يف قبال عنايتها بالعلم واملشكالت الطبيعيَّة .وإذا
مل تكن عنايتها بالخي وال ِّ
حد أغلب ما يرتبط
كان مثة من حسنة يف مثل هذه الدراسة فهي أنَّها تجمع يف سياق مو َّ
رش والفضيلة األخالق َّية من أفكار الرواقيني.
بالخي وال ِّ
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