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ملحق أسبوعي يصدر عن مؤسسة

لإلعالم والثقافة والفنون
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حضور الفلسفة في مسرحيات الفيلسوف الرواقي
لوسيوس سينيكا
د .محمد جلوب الفرحان

نحسب بدرجات ما إن الفيلسوف الروماني الرواقي
لوسيوس آنيس سينيكا ( 4ق.م –  65ميالدية) هو
جان بول سارتر (1980 – 1905م) القرن األول بعد
الميالد ،وإن سارتر هو سينيكا القرن العشرين.

فمن المعروف إن كالهما كتب مسرحياته في إطار
ً
فمثال إن سينيكا ألف مسرحياته بهدي
فلسفي.

فلسفته الرواقية بل وتضمنت معالجة رواقية لبعض

المواقف التي مرت بها أبطال وشخصيات مسرحياته،
ومفاهيم رواقية عن اإلنسان والطبيعة وعالقة

اإلنسان بالطبيعة وهللا والقدر والمستقبل والمحط
األخير لإلنسان .وإن سارتر مثل سينيكا وظف الكثير
من شخصيات ومناخات المسرح الروماني لمعالجة
قضايا الحرية اإلنسانية والموقف من هللا وعالقة
اإلنسان بالله ،بل إن الكثير من المفاهيم وأسماء

األلهة الرومانيين قد حضرت في بعض مسرحيات
سارتر ،والشاهد على ذلك مسرحية سارتر والتي

حملت عنوان الذباب ،حيث اإلله الروماني جوبيتر،

وشخصيات رومانية مثل إجمامنون وإلكترا وأورستس
وكليمنسترا … وغيرها كثير كثير..

وال تن�س ��ى �إن �سارتر كتب م�س ��رحياته بوحي فل�سفته
الوجودية ،و�سينيكا ب ��دوره عالج الكثري من الق�ضايا
يف م�سرحيات ��ه يف �ض ��وء فل�سفت ��ه الرواقية .وما بني
الفل�سف ��ة الرواقي ��ة والفل�سف ��ة الوجودي ��ة الكث�ي�ر من
امل�ستبطن وامل�ضموم وخ�صو�ص� � ًا حول الإرادة وفعل
الإن�س ��ان وحريت ��ه وعالقت ��ه بالل ��ه والق ��در ..كم ��ا �إن
العالق ��ة ما بني الرواقي ��ة وامل�سيحية كانت قوية حيث
�إن الكث�ي�ر من �آب ��اء الكني�سة الأوائل كان ��وا رواقيون
كما وال تن�س ��ى �إن العالقة ب�ي�ن الوجودية وامل�سيحية
عميقة جدا جدا ،والوجودية منطني وجودية هرطقية
والتي مثلها كل من هيدجر و�سارتر .ووجودية م�ؤمنة
�أو ق ��ل م�سيحي ��ة مثله ��ا �سوري ��ن كريكيج ��ارد ،وكارل
يا�س�ب�رز وجربيل مار�سي ��ل ..ومفاهيمه ��م الوجودية
لي� ��س فيها �إحلاد و�إمنا كل م ��ايف الأمر فيها ت�أكيد على
حري ��ة الإن�س ��ان ..ويف كل م ��ن الوجودي ��ة الهرطقية
والوجودية امل�س ��يحية مناق�ش ��ات عري�ضة حول حرية
الإن�س ��ان وحري ��ة الل ��ه … وه ��ذا املقال �س ��يقدم مادة
و�ش ��واهد فيه ��ا م�ش ��اركة ما بني �س ��ينيكا و�س ��ارتر بل
وي�ص ��ح �أن نقول �إن �سارتر �إ�ستخدم الرتاث امل�سرحي
والعقيدي الروماين وهو عقيدة �سينيكا ل ُيعالج الكثري
م ��ن �أطراف فل�س ��فته الوجودية ..كم ��ا ولعبت رواقية
�شي�ش ��رون القريبة �إىل الفيل�س ��وف الرواقي �س ��ينيكا
دور ًا فاع�ل ً�ا يف ت�ش ��كيل البيئ ��ة الثقافي ��ة الروماني ��ة
التي تلقى فيها �س ��ينيكا تعليمه بع ��د �إن جاء �إىل روما
من �أ�س ��بانيا .وباملنا�س ��بة �إن �شي�ش ��رون كان من �أبناء

الق ��رن الأول قبل امليالد وقد ملآه �شي�ش ��رون بكتاباته
وخ�صو�ص ًا كتاباته عن الفل�س ��فة الرواقية وبالتحديد
كتابه النقدي الذي حمل عنوان برادك�س �أوف �س ��توك
فيلو�سويف وبالعربية تناق�ضات الفل�سفة الرواقية.
ومن املعلوم �إن الفيل�س ��وف الرواقي �س ��ينيكا ولد يف
نهاية القرن الأول قبل امليالد وكان فيل�سوف الرواقية
يف الق ��رن الأول امليالدي .ونفرت�ض �إنه عرف م�ؤلفات
�شي�شرون وخ�صو�ص ًا كتابه تناق�ضات الرواقية ،حيث
�إن روما والعامل الروماين عامة كان م�شغو ًال بكتابات
ال�ش ��هيد �شي�ش ��رون .وال�ش ��اهد على ذلك �إن �شي�شرون
قاد حرك ��ة ثقافية عرفت بالنزعة ال�شي�ش ��رونية والتي
قام ��ت �أو ًال بن�ش ��ر ت ��راث �شي�ش ��رون وم ��ن ث ��م جتديد
ه ��ذا ال�ت�راث والدف ��اع عن �شي�ش ��رون �ض ��د خ�ص ��ومه
ال�سيا�سيني يومذاك .كما وبتوجيه �سيا�سي مت تكليف
م�س ��اعده واملدع ��و ماركو� ��س تيليو� ��س ت�ي�رو (تويف
ع ��ام  4ق.م وكان عب ��د ًا وح ��رره �شي�ش ��رون وحم ��ل
الأ�س ��م الأول والث ��اين م ��ن �إ�س ��م الفيل�س ��وف) بكتابة
�س�ي�رته الذاتية ومن ثم قام بن�شرها ومعها ن�شر تراثه
الفل�سفي وال�سيا�سي ور�سائله وكل ذلك حدث ب�إ�شراف
اجلمهورية الرومانية … وهذا الإهتمام ب�شي�ش ��رون
ونزعته ال�شي�ش ��رونية �إمت ��د خالل القرون الع�ش ��رين
الالحقة وحتى اليوم.
ُيعد الفيل�س ��وف الروماين الرواقي لو�سيو�س �سينيكا
ظاه ��رة فل�س ��فية و�أدبي ��ة متف ��ردة يف م�ض ��مار عملية
الإن�ش ��اء يف جن�س ��ي الكتاب ��ة الفل�س ��فية والروائية –
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امل�س ��رحية بطرفيها الرتاجيدي والكوميدي .فقد كتب
ما ُيقارب الع�شرة تراجيديات وكوميديا واحدة ،وبث
فيها الكثري من فكره الفل�س ��في الرواقي .و�ش ��يد بهذه
املثابرة ال�ش ��عرية امل�سرحية ،جتربة فل�سفية رائدة يف
تاريخ امل�سرح وامل�سرح الروماين (الالتيني) وتاريخ
الفل�سفة على حد �سواء.
�ص ��حيح كل ال�ص ��حة �إن الفيل�س ��وف ال�ش ��اعر
الرواق ��ي الروم ��اين �س ��ينيكا ق ��د �إتخ ��ذ م ��ن امل�س ��رح
اليون ��اين (وخ�صو�ص� � ًا �إ�س ��خيلو�س و�س ��وفوكلي�س
ويوربيدي� ��س )..قاعدة ومودي ًال� ،أ�س ���س على هديهما
�آدب ��ه امل�س ��رحي .فمث�ل ً�ا �إن �س ��ينيكا تبن ��ى م�س ��رحية
�أودبيو�س وكييفها ل�ص ��الح رواقيته من �س ��وفوكل�س.
وتبنى �إ�صول م�س ��رحيته �إجاممنون من �أ�سخيلو�س.
�أم ��ا معظ ��م م�س ��رحياته الباقي ��ة فق ��د تاب ��ع �إ�ص ��ولها
وموديله ��ا من يوربيدي� ��س� .إال �إنه �إختل ��ف عنهما يف
فكره الفل�سفي واملو�ض ��وعات الفل�سفية التي تعر�ضت
لها الفل�س ��فة الرواقي ��ة ،وبذلك �أ�ض ��اف �أمالح ًا رواقية
�إىل ن�صو�صه امل�س ��رحية ،منحتها مذاق ًا فل�سفي ًا جديد ًا
�إ�ضافة �إىل �إ�سلوبه امل�سرحي الذي متيز به يف معاجلة
املن ��اخ امل�س ��رحي حني و�ض ��ع �شخ�ص ��ياته تتحرك يف
�إط ��اره ومن ثم جعلها تواجه قدرها وت�ص ��ل �إىل نهاية
تراجيديتها..
والحظنا ف ��وق كل ذلك �إن �س ��ينيكا يف بع�ض قليل من
م�س ��رحياته ،مل يتاب ��ع �إ�ص ��و ًال م�س ��رحية يونانية يف
كتاب ��ة م�س ��رحياته .وله ��ذا ف�إن ه ��ذا الع ��دد القليل من

امل�سرحيات ُتعد روائع �أ�صيلة �أبدعها يراع الفيل�سوف
�سينيكا ب�شخ�صه وهذه ق�ضية �سن�شري �إليها فيما بعد.
وذه ��ب عدد من الباحثني الأكادمييني الغربيني �إىل �إن
هناك �أثار ًا وا�ض ��حة على �إ�سلوب �س ��ينيكا يف الكتابة
امل�س ��رحية ي�ص ��عد �إىل كل من ال�ش ��اعريني الرومانيني
فريج ��ل ( 19 – 70ق.م) و�أوفي ��د ( 43ق.م – � 17أو
 18ميالدية) وخ�صو�ص ًا م�سرحية �سينيكا التي حملت
عنوان ميديا والتي ُنرجح �إن بع�ض �إ�صولها نزلت من
�شخ�صية ميديا الأوفيدية (ن�سبة �إىل ال�شاعر الروماين
�أوفي ��د) بالرغ ��م م ��ن �إننا نع ��رف ب� ��أن م�ص ��ادر �أوفيد
وم�صادر �س ��ينيكا هو ال�ش ��اعر اليوناين يوربيد�س..
وهن ��ا �سنخ�ص ���ص هذا املح ��ور للحديث ع ��ن جرنا �أو
جن� ��س �أو �أدب الرواية – امل�س ��رحية عند الفيل�س ��وف
الرواقي لو�س ��يو�س �أني�س �س ��ينيكا .و�ستكون البداية
التعريف بالروايات التي كتبها الفيل�س ��وف �س ��ينيكا،
ومن ثم نتبعها بتحليل امل�ض ��مون ل ��كل واحدة منهما.
وهن ��ا ن ��ود م ��ن الناحي ��ة امليثديولوجي ��ة �أن ن�ص ��حح
�س ��وء فهم لف واحد من �أهم امل�ص ��ادر الت ��ي كتبت عن
ما ميكن �أن ن�ص ��طلح عليه الأدب امل�س ��رحي الفل�س ��في
عند الفيل�س ��وف الرواقي الروماين لو�س ��يو�س �آني�س
�س ��ينيكا .وهذا امل�ص ��در هو املدخل الذي كتبه الأ�ستاذ
�أي� .أف .وتلن ��ك للكتاب الذي ق ��ام برتجمته وبعنوان
�أربعة تراجيديات و�أوكتفيا.
ونح ��ن ن�س ��عى هن ��ا ونتطل ��ع �إىل ت�ص ��حيح العن ��وان
وم ��ن ث ��م نك�ش ��ف ع ��ن �س ��وء الفهم ال ��ذي ل ��ف الرتاث
امل�س ��رحي الرتاجيدي للفيل�س ��وف الرواقي �س ��ينيكا،
ونق�ت�رح عنوان ًا بدي ًال رمبا ينطبق �أكرث على مثابرتنا
الأكادميي ��ة احلالي ��ة والت ��ي دافع ��ت و�أك ��دت عل ��ى �إن
م�س ��رحية �أوكتفي ��ا ه ��ي ج ��زء من ت ��راث الفيل�س ��وف
الرواق ��ي �س ��ينيكا امل�س ��رحي ،وه ��ي فع�ل ً�ا م�س ��رحية
كتبها �س ��ينيكا بري�شته اخلالقة ولي�س غريه .وعنوانا
الإفرتا�ضي هو� :سينيكا :ت�سعة تراجيديات و�أوكتفيا
(والأدق عل ��ى �أ�س ��ا�س دفاعن ��ا عن م�س ��رحية �أوكتفيا:
�س ��ينيكا :ع�ش ��رة تراجيديات رومانية) .و�إذا �إ�ض ��فنا
�إليه ��ا كوميديا �س ��ينيكا الت ��ي حملت عنوان ال�س ��انت
(القدي� ��س) كلوديو� ��س :اليقط�ي�ن  ،وه ��ي كوميدي ��ا
�سيا�س ��ية جريئ ��ة �إ�س ��تهدف به ��ا القي�ص ��ر الروم ��اين
كلوديو� ��س ( 10ق.م –  54ميالدي ��ة) ،ف� ��إن العن ��وان
احلايل ي�صبح ع�ش ��رة تراجيديات وكوميديا ال�سانت
كلوديو�س اليقطني .
الحظن ��ا �إن هن ��اك بع� ��ض الإختالف ��ات يف عناوي�ي�ن
ه ��ذه امل�س ��رحية الرتاجيدي ��ة الت ��ي كتبها الفيل�س ��وف
الروم ��اين الرواق ��ي �س ��ينيكا الأ�ص ��غر (�أو �س ��ينيكا
ال�ش ��اب) والت ��ي كانت بعنوان هرق ��ل املجنون مرة �أو
جن ��ون هرقل مرة �آخ ��رى .وت�ألفت من �أل ��ف وثلثمائة
و�أرب ��ع و�أربعني بيت ًا من ال�ش ��عر وظهرت يف جملدين
وكتبه ��ا يف ع ��ام  54ميالدي ��ة �أو رمب ��ا قب ��ل ذل ��ك،
وباملنا�سبة �إن موديل هذه امل�سرحية الرتاجيدية ،هي
م�س ��رحية تراجيدية �آثينية كتبها يف الأ�ص ��ل ال�ش ��اعر
امل�سرحي اليوناين امل�شهور يوربيد�س (حوايل 480
–  406ق.م) وكان ��ت بعنوان هركليز �أو هرقل والتي
مت متثيلها على امل�س ��رح حوايل عام  416ق.م �أي قبل
والدة الفيل�سوف الروماين �س ��ينيكا بحدود �أربعمائة
و�إثنتا ع�شر �سنة.
وم�س ��رحية �س ��ينيكا ت�ص ��ف حظ ن�ص ��ف الإله هريكلز
وال ��ذي ذه ��ب جمنون� � ًا بفع ��ل كل م ��ن الإله ��ة �آيار� ��س
والإلهة �إرني�س .و�آيار�س هي يف امليثلوجيا اليونانية
جت�س ��د القو�س قزح وهي ر�س ��ول الألهة .كما و ُتعرف
ب�أنها واحدة من �إلهات البحر وال�س ��ماء .و�آيار�س هي
التي ت�ش ��د الآلهة �إىل الإن�سانية ،وتنتقل من مكان �إىل
مكان �آخر ب�س ��رعة الرياح حيث تنتقل من نهاية العامل
�إىل ط ��رف �آخ ��ر من الع ��امل ،ومن ثم تذه ��ب بعيد ًا يف
�أعماق البحر وحتى ت�ص ��ل العامل ال�س ��فلى �أما �إرني�س
(�أو فريي� ��س �أو يومندي�س) وهي �ألهة اخل�ص ��ب و�إنها
�آلهة �أنثى و�ألهة الإنتقام والث�أر ،وهي تقابل ديري يف
الإ�سطورة الرومانية.
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فلسفة سينيكا :كيف تحقق أقصى إستفادة من الحياة؟
وائل الشيمي

سينيكا ( 4ق.م –  65م) هو فيلسوف روماني ولد في
قرطبة (اسبانيا) واشتهر بمقاالته المتميزة ورسائله

األخالقية في الفلسفة وعلوم السياسة ويعتبر أشهر
الفالسفة الرواقيين على االطالق وقام أيضا بتأليف

الدراما المسرحية وله تسع مسرحيات تراجيدية كتبت
بلغة الشعر ال تزال تعتبر من كالسيكيات المسرح
ً
سويا رحلة شيقة
العالمي .في هذا المقال نخوض
للتعرف على فلسفة سينيكا.

ُول ��د �س ��ينيكا يف قرطب ��ة ب�إ�س ��بانيا .كان وال ��ده �س ��ينيكا
الأك�ب�ر م ��ن طبق ��ة النب�ل�اء الروماني ��ة التي هاجر بع�ض� � ًا
منها �إىل �إ�س ��بانيا .ويف قرطبة �أم�ض ��ى �س ��ينيكا �س ��نواته
الأوىل مع والدته بينما ظل والده يف روما .ال نعرف على
وجه اليقني �س ��نة والدة �س ��ينيكا ،لكن هن ��اك بع�ض الأدلة
التي ُت�ش�ي�ر �إىل �إنه ولد ح ��ويل  1قبل امليالد .وحينما بلغ
�س ��ينيكا اخلام�س ��ة من عمره انتقل �إىل روما ليبد�أ تعليمه
وتدريبه داخل احلياة العامة الرومانية.
ال يُعرف الكثري على وجه اليقني عن حياة �سينيكا املبكرة،
وال �س ��يما حياته ال�شخ�ص ��ية .حيث قدم �سينيكا نف�سه يف
�أعمال ��ه الفل�س ��فية بطريق ��ة تخف ��ي الكثري من التفا�ص ��يل
ال�شخ�ص ��ية ،وم ��ع ذلك ،هن ��اك العديد من الإ�ش ��ارات التي
تقدم نظرة ثاقبة عن تعليمه الفل�سفة والبالغة على يد عدد
من الفال�سفة مثل الفيل�سوف الرواقي �أتالو�س الذي تلقى
عنه الفل�سفة الرواقية وغريه من الفال�سفة الآخرين.
كانت م�س�ي�رة �س ��ينيكا ال�سيا�س ��ية قد ب ��د�أت بداية بطيئة
�إىل ح ��د ما .فبحلول الوق ��ت الذي تويف فيه كاليجوال عام
 41م ،مل يك ��ن �س ��ينيكا البال ��غ من العمر  45عام� � ًا تقريب ًا
ق ��د دخل معرتك ال�سيا�س ��ة بعد ويعود ذل ��ك �إىل العديد من
الأ�س ��باب �أو التكهنات منها على �س ��بيل املثال� :سوء حالة
�س ��ينيكا ال�ص ��حية ،والتي يُعتقد �أنه ق�ض ��ى ب�س ��ببها عدد ًا
م ��ن �س ��نوات يف م�ص ��ر .كذلك اهتمام ��ه املتزاي ��د باحلياة
الفل�س ��فية ،هذا بالإ�ض ��افة �إىل �أن �سمعته النا�شئة كموهبة
خطابية بالغية؛ والبيئة ال�سيا�س ��ية امل�ضطربة خالل هذه
الفرتة م ��ن حياته �س ��اهمت يف ت�أخري دخول ��ه يف معرتك
احلياة ال�سيا�س ��ية العامة .لكن مهما كانت الأ�سباب ومهما
كانت طموحات �سينيكا ال�سيا�سية ،فقد تعطلت عندما نفاه
كاليجوال �إىل جزيرة كور�س ��يكا بعد �أن مت اتهامه و�إدانته
بارتكاب الزنا مع جوليا ليفيال� ،أخت الإمرباطور.
ويف ع ��ام  49ميالدي� � ًا انته ��ى منف ��ى �س ��ينيكا مب�س ��اعدة
م ��ن القي�ص ��رة �أغريبين ��ا من �أج ��ل �أن يكون معلم� � ًا البنها
نريون ال�ص ��غري .ومن هنا كان دور �س ��ينيكا يف ال�سيا�سة
الروماني ��ة بع ��د ا�س ��تدعائه ع ��ام  49غري تقليدي� � ًا �إىل حد
كب�ي�ر .حي ��ث كان ُيع ��رف يف البداي ��ة مبعلم ن�ي�رون لكنه
�أ�صبح فيما بعد م�ست�شار ًا م�ؤثر ًا وكاتب خطابات .ويبدو
�أن �س ��ينيكا لعب عل ��ى الأرجح دور ًا مهم� � ًا يف حكم روما،
عل ��ى الأق ��ل يف ال�س ��نوات الأوىل م ��ن حكم ن�ي�رون .لكن
م ��ن ال�ص ��عب معرفة ه ��ل كانت الإج ��راءات الت ��ي اتخذها
نريون جاءت بنا ًء على ن�صائح �سينيكا �أم ال؟ ومهما كانت
تفا�صيل م�ساهمة �س ��ينيكا ،ف�إن ال�سنوات اخلم�س الأوىل
من عهد نريون كان ��ت ناجحة �إىل حد ما .ومع ذلك فعندما
ن�ض ��ج نريون ،ب ��د�أ يق ��ل اعتماده على ن�ص ��ائح �س ��ينيكا.
وم ��ا لبث �أن تغري الو�ض ��ع مع اخللل العقلي الذي �أ�ص ��اب
نريون.
وله ��ذا ال�س ��بب كان �س ��ينيكا يف موق ��ف ال يح�س ��د علي ��ه.
فال�شعب يراه �ساكت ًا على جرائم نريون ،ونريون �أي�ض ًا مل
يغفر له ان�سحابه من بالط الإمرباطورية واعتزاله لدرجة
�أن و�ص ��ل الأمر �إىل اتهامه بالت�آمر عل ��ى احلكم الذي �أدى
بن�ي�رون �إىل �أن يطلب من �س ��ينيكا �أن ينف ��ذ حكم الإعدام
يف نف�سه �أمام اجلميع .وقبل تنفيذ حكم الإعدام يف نف�سه

كان كل هم �سينيكا هو تهدئة �أ�صدقائه ومن حوله يذكرهم
ب�إن ��ه ال ي ��رى غراب ��ة يف ه ��ذا احلكم ،ب ��ل �إنه م ��ن الأمور
املتوقع ��ة �أمل يقتل ن�ي�رون �أمه وزوجته و�أخ ��اه كما حرق
�أي�ض ًا روما .فلماذا �سيتوقف عنده؟
وبهذه الكلمات ي�صف لنا �سينيكا بب�ساطة �شديدة خال�صة
فل�س ��فته التي تن� ��ص عل ��ى �أن �أي �أمل �أو مرارة ن�ش ��عر بها
يف احلقيق ��ة ه ��ي نتيج ��ة طبيعي ��ة لتوقعات غ�ي�ر واقعية
ومنطقي ��ة فالدنيا – كما يقول – ال تدي ��ن لنا براحة البال
وال يعطينا احلظ �شيئ ًا من املمكن �أن نعطيه لأنف�سنا.
ولذل ��ك �إذا حرم ��ك الواقع �ش ��يئ ًا م ��ا؛ ال تتوق ��ع �أن يتدخل
احل ��ظ يف اللحظ ��ة املنا�س ��بة ليهب ��ك �إي ��اه و�إذا حرمت ��ك
الدنيا الأ�ص ��دقاء فار�س ��م حيات ��ك كما لو كن ��ت يف جزيرة
و�إن ��ك الإن�س ��ان الوحي ��د الباق ��ي فالب ��د �أن يك ��ون الواقع
وتوقعاته تبع ًا ل�س ��ينيكا يف حالة من الوفاق مع معطيات
الواق ��ع ،وهذا ال مينع بالطبع من الرغبة يف واقع �أف�ض ��ل
م ��ن الواقع املوجود ،ولكن هذه الرغبة تعي�ش ن�ش ��طة يف
دائرة اخليال والأحالم وال ميكن �أن تبنى احلياة عليها.
يف الواقع ،كان موت �س ��ينيكا مو�ض ��وع د�سائ�س وخالف
كب�ي�ر .فعند تلقى نب� ��أ عقوبته كان يت�ص ��رف به ��دوء تام،
و�أج�ب�ر على قط ��ع ذراعيه من �أجل �أن ين ��زف حتى املوت،
لكن ثبت عدم جدوى ذلك ب�س ��بب حالته ال�صحية ال�ضعيفة
و�ض ��عف ال ��دورة الدموية لدي ��ه .ومن هنا مت و�ض ��عه يف
حمام بخار من �أجل حت�س�ي�ن الدورة الدموية لكنه اختنق
بالبخ ��ار ومت حرق ��ة بعد ذلك بدون مرا�س ��م كم ��ا كتب يف
و�صيته.
ُتع ��د بيئ ��ة وظ ��روف وف ��اة �س ��ينيكا مبثاب ��ة ناف ��ذة عل ��ى
�ص ��عوبات فهم العالقة بني حياته والعمل الفل�س ��في .فمن
ناحية ،يبدو �أن موته كان على غرار موت �س ��قراط .حيث
تلقى حكم نريون هادئ ًا ،وقد �س ��بقت حلظة الإعدام ع�شاء
وحمادث ��ة مع زوجت ��ه بولينا و�أ�ص ��دقائه .و�أثن ��اء املحنة
نف�س ��ها ،حاول تهدئة �أ�صدقائه من خالل �إخبارهم ب�صورة
احلياة الفل�س ��فية التي �ص ��اغها يف �أعماله .بينما يبدو �أن
�سينيكا �ص ��نع موت ًا فل�سفي ًا مثل �س ��قراط متام ًا ،ولكن يف
�س ��ياق م�ؤامرة �سيا�س ��ية كبرية .يف حني �أن موت �سقراط
جاء نتيجة لرف�ضه االنخراط يف ال�ش�ؤون ال�سيا�سية.
فلسفة سينيكا

عل ��ى الرغم من مهنة �س ��ينيكا ال�سيا�س ��ية امل�ض ��طربة ،فقد
متكن من �إنتاج ون�ش ��ر الكثري من الأعمال الفل�سفية .ولعل
�أ�شهر �أعماله هي ر�سائل لو�سيليو�س .وتعد هذه الر�سائل
مبثاب ��ة نقطة دخ ��ول �إىل الفل�س ��فة الرواقي ��ة .كذلك ُتظهر
�أي�ض� � ًا مفه ��وم واعتقادات �س ��ينيكا عن كيفي ��ة عي�ش حياة
جي ��دة .هن ��اك كذل ��ك عدد م ��ن الأطروح ��ات الفل�س ��فية عن
مو�ض ��وعات حم ��ددة حول الغ�ض ��ب ،والرحم ��ة ،و�أوقات
الف ��راغ ،وع ��ن ثب ��ات ال�ش ��خ�ص احلكي ��م ،وع ��ن العناي ��ة
الإلهية ،واملنفعة.
�أما الأ�س ��ئلة الت ��ي طرحها �س ��ينيكا يف �أعماله فهي مماثلة
لتلك التي نفكر فيها اليوم .على غرار ما يلي:
كيف ميكننا معرفة ما هو مهم للرتكيز عليه؟
ما هي �أف�ضل طريقة للتعامل مع التغيري يف حياتنا؟
كيف نفكر يف التحديات؟
ما هي الأن�شطة التي ال طائل من ورائها وكيفية جتنبها؟
ملاذا من املهم الراحة والتفكري؟
قواعد لحياة رائعة

يخربنا �س ��ينيكا يف هذه الفل�س ��فة الرائعة ع ��ن العديد من
الأم ��ور الواج ��ب اتباعه ��ا م ��ن �أجل �أق�ص ��ى ا�س ��تفادة من
احلياة .حيث يقول:
ا�س ��تفد من طبيعتك احلقيقية .وحقق �أق�صى ا�ستفادة مما
�أن ��ت علي ��ه يف �ص ��ميمك .و�ض ��ع يف اعتبارك �شخ�ص ��يتك
و�أن ��واع الأ�ش ��ياء الت ��ي جتيدها ونق ��اط قوتك الرئي�س ��ية
وامله ��ارات الت ��ي بنيته ��ا على مر ال�س ��نني ،بالإ�ض ��افة �إىل
الأن�ش ��طة الت ��ي ت�س ��تمتع بالقي ��ام به ��ا .كذل ��ك �أك ��د عل ��ى
تف�ض ��يالتك ال�شخ�ص ��ية ،وركز على تقويتها وا�ستخدامها
كواجهة �شخ�صية لك.
ال تغ ��ايل يف املبالغ ��ة؛ فالنهاي ��ات لي�س ��ت م�س ��تدامة .لذا
ح ��اول �أن تفع ��ل كل �ش ��يء باعت ��دال .وهذا الأم ��ر ينطبق
عل ��ى حياتك املهني ��ة وكذلك ال�شخ�ص ��ية .وبه ��ذه الطريقة
�ستتجنب التقلبات يف مزاجك وحتفيزك و�أدائك.
جتنب ال�شكوى .فعندما ت�شعر �أنك تقاوم حتدي ًا تواجهه،
ال ت�ش ��تكي بل حاول �أن تعتاد على ظروفك .وركز على �أي
ميزة ميكنك �أن جتدها يف و�ض ��عك احل ��ايل ،وانظر دائم ًا

�إرادتهم .يقف �سينيكا مع الرواقيني يف رف�ض هذه النظرة
لل�س ��عادة .وغالب ًا ما يعود �إىل هذا املو�ض ��وع يف �سياقات
خمتلفة وي�ؤك ��د على �أهمية معرفة الأ�ش ��ياء املوجودة يف
�س ��لطة الفرد وما هي الأ�ش ��ياء غري املوجودة .كذلك يتفق
�س ��ينيكا م ��ع الرواقي�ي�ن على �أن الف�ض ��يلة كافي ��ة لتحقيق
ال�س ��عادة .وف�ض ��يلة املرء – على عك� ��س ظروفه – هي يف
حدود �سلطة املرء.
ترتب ��ط معرف ��ة طبيعة الف ��رد – يف الرواقي ��ة – مبعرفته
بالطبيعة ب�ش ��كل عام .لذا جند �أن �س ��ينيكا غالب ًا ما ين�ش ��د
�أهمية فهم الطبيعة يف �أعماله .فهو يو�ص ��ي – على �سبيل
املثال – ب�أن يقول ال�ش ��خ�ص الذي ينطلق يف رحلة لنف�سه
�أنه �سي�ص ��ل �إىل وجهته ما مل يتدخل �ش ��يء ما .ي�ؤخذ هذا
البي ��ان ليعك�س الفه ��م القائل ب�أن ما �إذا كان ��ت �أفعال الفرد
تتك�ش ��ف بال�ش ��كل ال ��ذي يري ��ده ال تقع بالكام ��ل يف نطاق
�س ��يطرة الفرد .وبالتايل ،يحث �س ��ينيكا على �أنه �سيكون
م ��ن اخلط� ��أ القول “�س�أ�ص ��ل �إىل وجهت ��ي ”.تتجاهل مثل
ه ��ذه اخلط ��ة حقيق ��ة �أن العدي ��د من ال�س ��فن ال ت�ص ��ل �إىل
وجهاته ��ا .فكلم ��ا زاد فهم املرء لطبيعة الأ�ش ��ياء ،زاد فهمه
ملا يف و�سعه وما هو لي�س كذلك.
الجوهر الفلسفي والموهبة األدبية

�إىل اجلانب الإيجابي للأ�شياء.
غ�ي�ر الطريقة التي تنظ ��ر بها �إىل التحديات .فكل م�ش ��كلة
�س ��وف متر ،وال توجد م�ش ��كلة واحدة �ستبقى م�شكلة �إىل
الأبد .لذا فمن م�صلحتك �أن تفكر يف كيفية حلها عن طريق
الرتكي ��ز على ما هو متاح لك الآن والذي �سي�س ��اعدك على
التغل ��ب عل ��ى عقب ��ة �أو الو�ص ��ول �إىل ه ��دف .وال حتاول
الو�ص ��ول �إىل �ش ��يء بعيد ال ميكن �أن يكون مفيد ًا لك .لذا
حقق �أق�صى ا�ستفادة مما لديك.
ك ��ن مرن� � ًا قدر الإم ��كان واقب ��ل التغي�ي�ر .فلي�س م ��ن املهم
فق ��ط التعام ��ل مع التغي�ي�ر ،ولكن م ��ن املهم �أي�ض� � ًا توقعه
واحت�ض ��انه .وح ��اول التغل ��ب عل ��ى خوفك م ��ن التغيري،
وابذل ق�ص ��ارى جه ��دك ،وال تكن �ص ��ارم ًا �أو عنيد ًا لتغيري
�ش ��يء ما بينما حاول �أن تتكي ��ف مع �أي ظروف جديدة قد
جتد نف�سك فيها.
عليك �أن تقدر ال�صداقة فال�صداقة قيمة عظيمة تدور حول
امل�ش ��اركة وال ��والء .حيث ي�ش ��ارك الأ�ص ��دقاء احلقيقيون
املعرف ��ة والن�ص ��ائح والأ�س ��رار وال�ض ��حك .ل ��ذا علي ��ك �أن
تفعل كل ما يف و�س ��عك لتجنب الأ�ش ��خا�ص الذين يعانون
م ��ن الك�آبة �أو املزاج ال�س ��يئ ،واالبتعاد ع ��ن �أولئك الذين
ي�ش ��كون دائم� � ًا ،لأن ه� ��ؤالء الأ�ش ��خا�ص – ح�س ��ب كلمات
�سينيكا – هم �أعداء لراحة البال.
سينيكا والرواقية

من الأف�ض ��ل فهم نظرة �س ��ينيكا الفل�سفية من حيث ظروفه
اخلا�ص ��ة .فه ��و مث ��ل العدي ��د م ��ن الفال�س ��فة الرومان يف
ع�ص ��ره ،كان مهتم� � ًا بالفل�س ��فة الأخالقية �أك�ث�ر من فروع
الفل�س ��فة الأخرى .حيث يركز الكثري من عمل �سينيكا على
الأم ��ور الأخالقية .وبينما تكرث املناق�ش ��ات حول النظرية
واخلالف ��ات النظرية يف ر�س ��ائل �س ��ينيكا و�أعمال �أخرى،
ف�إن تركيزه ين�ص ��ب با�س ��تمرار على كيف ميك ��ن �أن ت�ؤثر
نظريت ��ه – الرواقي ��ة – يف عي�ش حياة امل ��رء .حيث ي�ؤكد
�سينيكا على �أهمية هذا الأمر يف ر�سائل لو�سيليو�س ،فهو
ي�شجع لو�سيليو�س (املر�سل �إليه الر�سائل) على االنغما�س
يف رغبته يف درا�س ��ة املنطق طاملا �أنه ي�ش�ي�ر �إىل كل �شيء
يتعلمه ليعي�ش حياة جيدة.
النظرة الرواقية لألخالق

وعل ��ى الرغ ��م من �أن �س ��ينيكا مييز نف�س ��ه ع ��ن �أقرانه يف
بع� ��ض النواح ��ي� ،إال �أن ��ه يعل ��ن والئ ��ه للرواقي ��ة .حي ��ث
ميك ��ن ر�ؤية التزامه باملدر�س ��ة ب�ش ��كل �أكرث و�ض ��وح ًا يف
عودت ��ه املتكررة �إىل عدد من املواقف الرواقية الأ�سا�س ��ية
– ال �سيما املواقف التي دافع عنها يف الفل�سفة الأخالقية
الرواقي ��ة .تتمي ��ز النظ ��رة الرواقي ��ة للأخ�ل�اق عن غريها
من املدار�س الفل�س ��فية الهلن�س ��تية والكال�سيكية من خالل
التزامه ��ا بفك ��رة �أن للف ��رد �س ��لطة مطلق ��ة على �س ��عادته.
وبينما يرف� ��ض الرواقيون الفكرة الأر�س ��طية القائلة ب�أن
ال�س ��عادة تتح ��دد جزئي ًا عل ��ى الأق ��ل ب�أ�ش ��ياء خارجة عن

كان ��ت موهب ��ة �س ��ينيكا الأدبي ��ة ال مثيل لها خ�ل�ال حياته.
حيث ا�س ��تقطب �أ�س ��لوبه جمهوره الروم ��اين على الفور.
فلقد كان �أ�س ��لوب نرث �سينيكا �أ�صلي ًا و�شائع ًا متتد �أ�صالته
�إىل ما وراء �أ�س ��لوب جمله و�ص ��و ًال �إىل تنظيم �أطروحاته
الفل�س ��فية� .إن ��ه يف�ض ��ل يف كل م ��كان �أ�س ��لوب الكتاب ��ة
الفل�س ��فية الذي ي�ش ��به املحادثة �إىل ح ��د كبري .لكن تواجه
عبقرية �سينيكا الأدبية �صعوبة يف قراءة ن�صه .فال ميكن
للمهتمني بفل�س ��فة �سينيكا بب�س ��اطة جتاهل جوانب النوع
والأ�س ��لوب وما �إىل ذلك .وبالن�سبة ل�سينيكا ،ترتبط هذه
الأمور ب�شكل مهم مع معايري النوع الذي يعمل فيه.
تعر�ضت حياة �سينيكا و�أعماله للنقد منذ حياته اخلا�صة،
والتي مت خالله ��ا بالطبع اتهامه و�إدانت ��ه بالزنا والت�آمر.
على الرغم من �أن الأدلة يف �أي من هاتني احلالتني مل تكن
حا�س ��مة ب�شكل وا�ضح ،فقد �أ�ضافوا �إىل النقد املتزايد ب�أن
طريقة حياة �س ��ينيكا قو�ض ��ت ر�سالته الفل�س ��فية .اكت�سب
ه ��ذا النق ��د املزيد من الزخم م ��ن حقيقة �أن �س ��ينيكا ،الذي
كتب �أن الفقر لي�س �شر ًا – كان واحد من �أغنى الرجال يف
العامل .الحظ العلماء �أن هناك حاجة �إىل بع�ض احلذر يف
تقيي ��م هذه التهم ��ة املوجهة �إىل �س ��ينيكا ،ولكن حقيقة �أن
�س ��ينيكا كان ثري ًا للغاية ويف الوقت نف�س ��ه كتب �أنه يجب
عل ��ى امل ��رء �أن يكتفي مبا لدي ��ه – و�أن الفق ��ر يف حد ذاته
لي�س �شر ًا – كان نقد ًا دائم ًا.
ي�ش�ي�ر هذا املث ��ال �إىل خط �أو�س ��ع للنقد ب�أن �س ��ينيكا كان
غري مت�س ��ق م ��ع ذات ��ه .فرثوته وت�ص ��ريحاته ح ��ول قيمة
الفق ��ر لي�س ��ت �س ��وى مثال واح ��د .ي�ض ��اف �إىل ذلك مدحه
للحي ��اة الفل�س ��فية �إىل جان ��ب م�ش ��اركته املتك ��ررة يف
ال�سيا�س ��ة الرومانية وحر�صه على العودة �إىل روما خالل
ف�ت�رة منف ��اه .ويف كتاب ��ه “عن الرحمة” �ش ��جع �س ��ينيكا
الإمرباطور ال�ش ��اب نريون على �أخذ فكرة �أنه يف حني �أن
الكثريين قد يكون لديهم القدرة على قتل الآخرين� ،إال �أنه
وحده لديه القدرة على منح احلياة (�أي ال�س ��ماح باحلياة
حي ��ث عقوبة امل ��وت لها ما يربره ��ا) ،ومع ذل ��ك رمبا كان
�س ��ينيكا طرف ًا يف اغتيال نريون لوالدته� .أو على الأقل ،مل
يكن �سينيكا قادر ًا على �إيقاف نريون.
م ��رة �أخ ��رى ،ي�ؤي ��د �س ��ينيكا �أهمي ��ة التحرر م ��ن العاطفة
يف عي� ��ش حياة �س ��عيدة .كما �إنه ي�ش ��جع عل ��ى التدريبات
اليومي ��ة للتخل� ��ص م ��ن الغ�ض ��ب والعواط ��ف الأخ ��رى،
لكن ��ه يكتب م�آ�س ��ي تكون فيها العواط ��ف اجلاحمة حمور
الرتكي ��ز .كذل ��ك ي�ش ��جع قرائه عل ��ى التفكري فيم ��ا هو لهم
و�أن ين�أوا ب�أنف�سهم عن ال�سيا�سة يف حني يكتب هو هجا ًء
�سيا�سي ًا.
ً
كانت هذه ال�س ��مات من حياة �س ��ينيكا وعمل ��ه هدفا للنقد.
لكن يح�س ��ب له �أنه اعرتاف ب�إنه كان على و�شك �أن يعي�ش
حياة فل�س ��فية كاملة ،وكان يعمل لتحقيق هذا الهدف لكنه
ف�شل .وعلى الرغم من اعرتافه بالف�شل الفل�سفي ،ف�إن روح
�أعمال ��ه الفل�س ��فية يقو�ض ��ها دوره يف احلي ��اة الرومانية.
ورمب ��ا كان ف�ش ��ل �س ��ينيكا بب�س ��اطة يف عي� ��ش احلي ��اة
الفل�س ��فية التي يطمح �أن يعي�ش ��ها يعود �إىل �أن طموحاته
الفل�سفية كانت ثانوية بالن�سبة لطموحاته ال�سيا�سية.
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الدروس التي يقدمها لنا فيلسوفان قديمان خالل الوباء
ديفيد فون دريله
ترجمة :عالء الدين أبو زينة
كانت رحلة ال�س ��يارة التي ت�ستغرق �س ��اعتني �إىل �إحدى جامعات و�سط الغرب
الأمريك ��ي الكب�ي�رة ق ��د ب ��د�أت للت ��و عندما فتح ��ت ابنت ��ي ،العائ ��دة �إىل احلرم
اجلامعي بعد ق�ضاء عطلة نهاية �أ�سبوع يف املنزل مبنا�سبة عيد العمال ،كتابها
املقرر مل�س ��اق الفل�س ��فة .و�س� ��ألتني �إذا كن ��ت �س� ��أمانع �إذا قر�أت الدر� ��س املكلفة
عال.
بدرا�سته ب�صوت ٍ
ــ �أمانع؟
بالن�س ��بة ملتخ�ص�ص قدمي يف الفل�سفة ،كانت هذه دعوة غري متوقعة �إىل ال�سفر
عرب الزمن .وعندما �ش ��رعت ابنتي يف القراءة� ،سرعان ما اكت�شفت �أننا كنا يف
طريقن ��ا �إىل لق ��اء اثنني م ��ن املعلمني القدام ��ى ،لطي َفني و�إمن ��ا متط ِّلبني ،وهما
رواقيان .وكان ذلك يل مبثابة مل لل�شمل؛ ولها تعارف �أول.
كان لو�س ��يو�س �آنيو�س �س ��ينيكا ،ق ��ر�أت ابنتي ،عالمِ � � ًا روماني� � ًا بثقافة متعددة
الأوج ��ه من ع�ص ��ر نريون ،قب ��ل ح ��وايل  2000عام .وكفيل�س ��وف ،و�ش ��اعر،
وكاتب م�س ��رحي و�سيا�س ��ي ،ازدهر ب�ش ��كل كبري قبل �أن ينتهي به املطاف (كما
ح ��دث مع كثريين) وقد �أثار غ�ض ��ب الإمرباطور .وقبل �أن يُجرب ،مثل �س ��قراط
م ��ن قبله ،عل ��ى االنتح ��ار ب�س ��بب جرائم ��ه الفكرية ،كتب �س ��ينيكا مق� �الاً حول
مو�ضوع ال�سعادة احلقيقية.
ال ميك ��ن العثور عل ��ى احلياة ال�س ��عيدة يف امللذات �أو املمتلكات ،كتب �س ��ينيكا
الذي �س ��رعان ما �س ��يتم جتريده من كليهما� .إنها حياة ُتق�ض ��ى يف ال�س ��عي �إىل
الف�ض ��يلة ،يف تعلُّم ما هو ال�شيء ال�ص ��حيح الذي ينبغي فعله ثم فعله – بغ�ض
النظر عن عدد الأ�شخا�ص الذين يفعلون خالف ذلك .قد نعي�ش حتى ال�شيخوخة
�أو منوت �ص ��غا ًرا؛ قد نكون �أ�ص ��حاء �أو مر�ض ��ى� ،أغنياء �أو فق ��راء :هذه �أمور
تتعل ��ق بالق ��در وخارجة ع ��ن �إرادتن ��ا� .إننا نتحكم فق ��ط يف �أفكارن ��ا و�أفعالنا،
وكيف نت�صرف مع �أنف�سنا وكيف ُنعامِ ل الآخرين.
ومن نرث �س ��ينيكا املن�س ��اب القابل لالقتبا�س ،حتولت ابنتي �إىل قراءة القطعة
التالي ��ة املطلوبة :مقاطع من عم ��ل ذلك اليوناين القدمي ال�ص ��عب� ،إبكتيتو�س.
وق ��د ذك ��رين دائمًا بامل ��درب اخل�ش ��ن يف �أحد �أف�ل�ام هوليوود الريا�ض ��ية ،ذلك
الذي يدفع �أع�ض ��اء الفريق بق�س ��وة لأنه كان ،يف �أعماقه ،يحبهم كثريًا .وي�أتي
االنطب ��اع عن هذه ال�شخ�ص ��ية من ق�ص ��ة م�ش ��كوك فيه ��ا من حيات ��ه املبكرة يف
العبودية ،قبل �أن يك�س ��ب حريته ويذهب �إىل التدري�س .كان �س ِّي ٌد وح�شي (�أحد

�أ�ص ��دقاء ن�ي�رون – ه ��ا هو ذا نف�س ��ه مرة �أخ ��رى!) يعذب �إبكتيتو�س ال�ص ��غري
عن طريق ّ
يل �س ��اقه .وقال �أبكتيتو�س متفكر ًا بهدوء ،ا�س ��تمر يف هذا و�س ��وف
ً
تك�س ��رها .وا�س ��تمر ال�س ��اديُّ يف ليّها؛ وك�سرت ال�س ��اق ،وبدال من ال�صراخ من
الأمل ،قال الفيل�سوف :لقد �أخربتك �أنها �ستفعل.
وق ��ال ذات م ��رة �إن الل ��ه مثل مدرب امل�ص ��ارعة ال ��ذي يجعلنا نخت�ب�ر الأمل لكي
يجعلنا �أبطا ًال يف الف�ضيلة.

يف الن�سخ املكتوبة لدرو�سه املنطوقة ال�صريحة� ،شدد على الفارق بني الأ�شياء
القليلة التي نتحكم فيها – �أفكارنا و�أفعالنا – والأ�ش ��ياء الكثرية اخلارجة عن
نط ��اق �س ��يطرتنا و�إرادتنا .ومثل �س ��ينيكا الأكرب �س ��ن ًا منه بقلي ��ل ،الحظ مدى
التعا�س ��ة الناجت ��ة عن اخلل ��ط بني هذه الأم ��ور .وعندما قر�أت ابنتي ن�ص ��يحة
الفيل�سوف بتقبل املرء – حتى موت ابنه نف�سه – برباطة ج�أ�ش ،انكم�شنا معًا.
لكنني غامرتُ بعد ذلك بقول �أن �إبيكتيتو�س رمبا كان يحاول �أن ي�صدمنا حتى
نرى �أن فل�سفته املتمثلة يف عدم �أخذ �أي �شيء على حممل امل�سلمة ،واغتنام كل
حلظة ،تنطبق حتى يف �أ�سو�أ الظروف.
كانت ال�سيارة مت�ضغ الطريق ال�سريع بينما غرقنا يف التفكري .يف الأمام تكمن
ظ ��روف �أقل حدة من موت ابن ،ولكنها �أكرث �ص ��عوبة بكثري من ظرويف عندما
كنتُ يف �س ��ن ابنتي .ال�ش ��باب يف زمن “كوفيد� ”-19أ�ش ��به بال�سري يف م�سار
موانع �أخالقي ،واختبار �ص ��ارم لل�شخ�صية يف ظروف خارجة عن �إرادة املرء.
ٍ
ثمة متع احلفالت املزدحمة وامل�شاعر احلميمة املتقا�سمة تنادي ب�إغراء ب�صوت
�أعلى من ف�ض ��ائل ارت ��داء الكمامات والتباع ��د االجتماعي� .إن ��ك تريد �أن تكون
احلكومة كف�ؤة ،و�أن يكون القادة خا�ض ��عني للم�ساءلة ،و�أن يت�صرف مواطنوك
مب�س� ��ؤولية .وم ��ع ذلك ،ف� ��إن افتقارك �إىل ال�س ��لطة على هذه الق ��وى اخلارجية
فوري وحتمي مثل �شا�ش ��ة احلا�س ��وب املحمول التي ت�ش ��ارك بها يف �ص ��فوفك
الدرا�سية بوا�سطة “زووم” وت�شاهد عليها بث “نيتفليك�س”.
غالبًا ما يُ�س ��اء فه ��م الرواقية ،فتفهم عل ��ى �أنها تعني اال�ست�س�ل�ام للعجز .وكما
�س ��معتها يف ق ��راءة ابنتي ،ف�إن الفل�س ��فة كانت تع ّل ��م العك�س متا ًم ��ا :االعتناق
اجلذري للم�س�ؤولية الفردية� .إن الرواقية ت�ضع طالبها يف ظرف معني وت�صدر
حتديًا :ابذل ق�ص ��ارى جه ��دكَ .
هاك مليار دوالر� :أي خري ميكن ��ك �أن تفعل بها؟
�إليك ال�سرطان� :أي كرامة ميكنك �أن ت�ستخرجها منه؟ �إليك ال�شهرة� :أي توا�ضع
ميكنك تعزيزه من خاللها؟ �إليك احلزن� :أي تعاطف ميكنك �أن تتعلم منه؟
َ
الحظ ��ت ابنت ��ي �أن �أح ��د الأم ��ور املعزي ��ة يف الفل�س ��فة ه ��و �أنه حت ��ى املفكرين
املوقرين قد يفهمون الأمور املهمة خط�أ .كانت لدى �أر�س ��طو ،على �سبيل املثال،
العدي ��د م ��ن النظري ��ات – لكن بع�ض ��ها جن ��ون حم�ض� .أم ��ا الدرو� ��س الداعمة
ل�س ��ينيكا و�إبكتيتو�س ف�ش ��يء خمتلف .و�س ��واء كنت �أبًا عجو ًزا ت�سمعها للمرة
الألف �أو �ش ��ابًا يلتق ��ي بها لأول مرة ،ف�إنها مفاتيح للعي�ش بنزاهة وب�شخ�ص ��ية
متما�سكة يف عامل ال ميكن التنب�ؤ به ،وغالبًا ما يكون غري عادل.
تت�ض ��رع �ص�ل�اة م�ألوف ��ة م ��ن �أجل �ص ��فاء النف� ��س لقبول م ��ا ال ميك ��ن تغيريه،
وال�ش ��جاعة فعل ما هو يف جمال �س ��لطتنا ،واحلكمة ملعرفة الفرق .وقد متتمت
به ��ا عندم ��ا �أودعت ابنت ��ي يف كليتها� .إلي ��ك جائحة� :أي قوة ميكنك �أن ت�س ��تمد
منها؟

سنيكا ..الفيلسوف الذي زهد في متاع الدنيا
د .يسري عبد الغني عبد هللا
” مل ��ا كان النا� ��س �إخوة ،فقد وجب عليه ��م �أن يتعاونوا
على الرب ،ويف ال�س ��راء وال�ض ��راء وحني الب�أ�س ،و�إنه من
الواج ��ب عل ��ى كل �إن�س ��ان قادر �إطع ��ام امل�س ��كني ،وهداية
ال�ضال ،وذلك هو الواجب الأ�سمى” (�سنيكا).
احلياة:
كان مولد الفيل�سوف والروائي � /سنيكا يف مدينة قرطبة،
يف ال�س ��نة الرابع ��ة قب ��ل مي�ل�اد ال�س ��يد  /امل�س ��يح (علي ��ه
ال�س�ل�ام) ،وكان وال ��ده من �س ��راة الرومان ،حم ًب ��ا للأدب
والفك ��ر ،كم ��ا كان ��ت والدته تتمت ��ع بقدر كبري م ��ن الذكاء
والثقافة ،كما كانت على خلق رفيع.
ذه ��ب �س ��نيكا �إىل روم ��ا وه ��و بعد �ص ��بي ياف ��ع ،ودر�س
الفل�سفة ،ف�أكب عليها وكلف بها كل ًفا �شديدًا ،وتعلم الأخالق
وف ًقا للفل�س ��فة الرواقية على يد �أ�س ��تاذه (�أطالو�س) ،فحذا
حذو الأ�س ��تاذ ،وزهد يف متاع الدنيا ،و�أن�ش�أ يعي�ش عي�شة
الفيل�س ��وف الذي ال يطمع يف �أي �ش ��يء دنيوي زائل ،غري
�أن (طيربو� ��س)� ،إمرباطور الروم ��ان يف تلك الآونة ،كان
قد حظر على النا�س ممار�سة ال�شعائر الدينية الأجنبية.
وخاف والد �س ��نيكا على ابنه مغبة االندماج يف زمرة �أهل
تلك ال�ش ��عائر ،ف�ألح عليه �أن يرتك الفل�س ��فة ،و�أن ين�صرف
�إىل اخلطاب ��ة والكتابة ،وجنح �س ��نيكا يف املحاماة وطار
�ص ��يته يف الأفاق ،فحن ��ق عليه (كاليج ��وال) ،وكان طاغية
روم ��ا امل�س ��تبد حينئذ ،و�أم ��ر بقتله عل ��ى الفور ،ل ��وال �أن
جنا �س ��نيكا م ��ن الهالك بف�ض ��ل �س ��يدة (يقال �إنه ��ا �إحدى
�س ��يدات املجتم ��ع وكانت مقربة لق�ص ��ر احلكم) �س ��عت له
عن ��د ذلك الطاغية ،فعفا عنه ،وتنحى �س ��نيكا عن اخلطابة
واملحاماة ،وعاد �إىل اال�ش ��تغال بالفل�سفة التي ا�ستحوذت

على لبه وقلبه.
اتهام باطل ونفي �إجباري:
ويف ذلك احلني ،حتم�س �س ��نيكا لتعاليم الفيل�سوف املعلم
 /دميرتيو� ��س الكلبي ،و�ش ��رع ير�ش ��د طائفة من ال�ش ��باب
امل�س ��تنريين ،وعلى ر�أ�س ��هم تلميذه ��م (لوقليو�س) ،ولكن
(م�س ��الينا) تلك ال�س ��يدة التي ا�ش ��تهرت يف جمتمع �سنيكا
بالتهت ��ك واخلالع ��ة مل تكن حت ��ب �س ��نيكا �أو متي ��ل �إليه،
ف ��رددت �ش ��ائعة مفاده ��ا اته ��ام �س ��نيكا بجرمي ��ة الزنا مع
(يولي ��ا) ابن ��ة (جرمانيقو�س) ،وحكم على �س ��نيكا بالنفي
الإجباري �إىل (كور�سيكا) �سنة  41بعد امليالد.
احلكيم ال ي�ضام وال يهان:
فكتب �إذ ذاك ر�سالة (املوا�ساة) �إىل (مارقيا) ،و (ر�سالة يف
الغ�ض ��ب) ،وظل الفيل�سوف يف منفاه � 8س ��نوات� ،شريدًا
طري� �دًا حمرومًا من كل �ش ��يء �إال من عون الفل�س ��فة ،وكما
كان يق ��ال :احلكيم ال ي�ض ��ام وال يهان مهما كانت الظروف
والأحوال ،وعندما �أعلن مقتل (م�س ��الينا) �س ��مح ل�س ��نيكا
بالعودة �إىل روما.
وقلد �س ��نيكا من�صب (بريتور) وعهد �إليه برتبية (نريون)
الطاغي ��ة امل�ش ��هور فيما بع ��د ،ويف الواقع نح ��ن ال ندري
م ��ا كان م ��ن �أثر الفيل�س ��وف عل ��ى الطاغية ،مع �أن �س ��نيكا
كان �أ�س ��تاذه ومعلمه ونا�ص ��حه املقرب �إليه ،وفكر �س ��نيكا
ً
متفرغ ��ا للفل�س ��فة
�آخ ��ر الأم ��ر �أن يعت ��زل احلي ��اة العام ��ة
حب ��ه الأول والأخ�ي�ر ،وقيل� :إن ��ه �أراد الن ��زول عن جميع
�أمالكه اخلا�ص ��ة ،ف�أبى عليه نريون ذلك الت�ص ��رف ،واتهم
الفيل�س ��وف باال�ش�ت�راك يف م�ؤامرة �سيا�س ��ية لقلب نظام
احلكم ،وحكم عليه بالإعدام.
حكم باالنتحار وزوجة وفية:
و�أذن ل ��ه نريون �أن ينتحر �أمام النا�س ،على عادة الرومان
يف ذل ��ك احل�ي�ن� ،إال �أن زوجت ��ه الت ��ي كانت حتب ��ه وجتله
�أعلن ��ت رغبته ��ا يف �أن مت ��وت معه يف نف� ��س الوقت ،ومن
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هنا اجتمع �أ�صدقا�ؤهما ،وقطع �سنيكا �شريا ًنا من �شرايني
ذراعه ،وكذلك فعلت زوجته.
يقول لنا التاريخ �أنه �أثناء هذا امل�ش ��هد امل�أ�س ��اوي الدموي
�ش ��رع �س ��نيكا يلق ��ي خطبة م ��ن �أبلغ خطبه عل ��ى جمع من
رفاقه ومريديه ،والدم ي�س ��يل من جراحه ،حتى مات وهو
يخطب.
�أما ال�س ��يدة زوجته فقد مت عالجها ب�أمر الإمرباطور حتى
�شفيت من جراحها ،ومل يبق من م�ؤلفات �سنيكا �إال القليل،
منها ع�ش ��ر روايات تراجيدية ،ور�س ��الة موا�ساة �إىل �أمه،
و�أخرى �إىل (ماراقيا) ،وثالثة �إىل (بوليب) ،وو�صل �إلينا
من م�ؤلفاته (الغ�ض ��ب) ،و (ال�س ��عادة) ،و (ثبات احلكيم)،
وغريها� ،..إىل جانب ر�سائله �إىل �صديقه (لوقليو�س).
عن امتحان ال�ضمري وكمال النف�س:
تن ��اول �س ��نيكا �أق ��وال الرواقي�ي�ن الأقدم�ي�ن يف مذه ��ب
الأخالق ،ف�أ�ض ��فى عليها حياة �إن�سانية ومرونة مل نعهدها
يف فل�س ��فة الرواقي�ي�ن ،ومن �أرائه التي �أ�س ��هب يف بيانها
قول ��ه� :إن ب ��ذل اجله ��د من �ش ��يم الك ��رام ،يعني خا�ص ��تهم
و�صفوتهم ،و�إن ال�شرف ال�صحيح هو الذي يناله الإن�سان
بنبل قلبه وعظمة نف�سه.
ويقول� :إنه ينبغي علينا �أن نعد الكمال �ص ��راعً ا م�ستم ًرا،
و�أن نخ�ض ��ع �أنف�س ��نا الختب ��ار ج ��واين (داخل ��ي) دقيق،
فننظر كل م�ساء كيف �أنفقنا �ساعات نهارنا.
و�س ��ينكا يذكرن ��ا �أنه ال �ش ��يء م ��ن افعالنا بن ��اج من رقابة
ال�ض ��مري ال ��ذي يق ��ف لن ��ا باملر�ص ��اد ،ث ��م هوين�ص ��ح لن ��ا
باال�س ��تعدد باحلي ��اة الباقي ��ة ،وذل ��ك ب�أن ن�ض ��عها ن�ص ��ب
�أعيننا ،و�أن �آخر �أيام احلياة �أول �أيام البقاء ،ثم هو يتكلم
ع ��ن الإعج ��اب الذي ي�س ��توىل على نفو�س ��نا ح�ي�ن يتجلى
لن ��ا النور الإلهي ،وحني ن�ست�ش ��فه من منبع ��ه عند الت�أمل،
وي�ص ��ف الأديب الفيل�سوف ح�ضور الله يف نف�س الإن�سان
ح�ضو ًرا لو انك�شف لفا�ضت له النف�س وجدًا.

�إن�سانية متفردة:
وقد خفف �س ��نيكا من حدة الأخالق الراقية القدمية ،فل�شد
ما ت�سمعه يتغنى بالرحمة والإخاء ،ويقول :ملا كان النا�س
�إخ ��وة ،فق ��د وج ��ب عليه ��م �أن يتعاون ��وا عل ��ى الرب ،ويف
ال�سراء وال�ضراء وحني الب�أ�س ،وهو يرى �أنه من الواجب
على كل �إن�سان قادر �إطعام امل�سكني ،وهداية ال�ضال ،وذلك
عنده هو الواجب الأ�سمى ،و�إن خالف امل�ألوف من �أخالق
الع�ص ��ر و�آرائه ،و�س ��نيكا يف�ض ��ل طيبة القلب ،والإح�سان
يف ال�سر ،على �سائر �ضروب الإح�سان الظاهر.
عن الفل�سفة واملال:
و�ش ��واهد ذلك �أنه يرى التكالب على جمع املال والت�صارع
على املنا�ص ��ب �أم� � ًرا ذميمًا ،ولكن ��ه يقول لن ��ا� :إن املال �إذا
جاءن ��ا مل يكن من احلكم ��ة �أن ننبذه نب ًذا ،بل رمبا كان من
�ض ��عف الرج ��ل �أن يعجز ع ��ن احتمال ال�ث�روة� ،إذ الرثوة
حمنة ينبغي عليه �أن يجتازها بكرامة ومروءة.
ويق ��ول �س ��نيكا� :إذا �ص ��ح �أنن ��ا ينبغ ��ي �أن نعي� ��ش عل ��ى
وف ��اق م ��ع الطبيع ��ة� ،أفال يك ��ون م ��ن خمالف ��ة �إرادتها �أن
نوقع بالبدن �ص ��نوف الع ��ذاب؟ ،نعم� ،إن الفل�س ��فة حت�ض
النا� ��س على العي� ��ش يف كفاف ،لكن الكف ��اف ال يتنافى مع
اال�س ��تمتاع بطيبات احلياة ،وجملة القول� :إننا ينبغي �أن
نقتني املال ،على �ش ��رط �أن ال نرتكه ي�ستعبدنا ،و�إذا �ضاع
منا مل تذهب نفو�س ��نا عليه ح�سرات ،وما �أجمل �أن ن�ساعد
به املحتاج والفقري وال�ضعيف.
يق ��ول الفيل�س ��وف الزاه ��د� :إنن ��ا ن�س ��تطيع �أن نتغنى مبا
ي�س ��مى الع�ص ��ر الذهبي ،و�أن ن�ش ��يد بالأكواخ التي عا�ش
فيها �آبا�ؤنا الأولون ! ،ولكن ال ن�ستطيع �أن نحمل ثريا من
االثرياء� ،أو �س ��يدًا من ال�سادات على ان يعي�ش فى برميل،
كما �صنع (ديوجني).
عن موقع ثقافات
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فلسفة قديمة لحياتنا المعاصرة
لطفية الدليمي
جترب ٌة رائع ٌة تلك التي �س ��نختربها لو ت�ص ��وّ رنا الكيفية
التي �س ��تكون عليه ��ا حياتنا ل ��و �أخبرَ َ نا ف ��ر ٌد (�أو جماع ٌة
م ��ا) ب�أنّ يف م�س ��تطاعنا جت ��اوز ّ
كل العوام ��ل املعيقة لنا
يف احلياة .هذا هو بال�ضبط مافعله الرواقيون Stoics
القدماء ،و�ص ��ار من الوا�ض ��ح �أ ّنهم يتو ّفرون على القدرة
الكامل ��ة جلعل ��ه طريق ��ة حياة ر�ش ��يدة حتى بالن�س ��بة لنا
الذين نحيا ع�ص ��ر احلداثة الفل�س ��فية والتقنيات الفائقة
يف القرن احلادي والع�شرين.
معاناتنا النف�س ��ية لي�س ��ت �س ��وى طريقة نظ ��ر خمطوءة
لعي� ��ش احلي ��اة :هذا ماي ��راه �أقط ��اب الفل�س ��فة الرواقية
الثالث ��ة العِ ظ ��ام (�س ��ينيكا� ،إيبكتيتو� ��س ،ماركو� ��س
�أوريليو� ��س) الذي ��ن عا�ش ��وا يف القرن�ي�ن االول والثاين
بعد امليالد .يُع َر ُف عن �س ��ينيكا �أنه كان مع ّلم الإمرباطور
ن�ي�رون ،ويع َر ُف عن �إيبكتيتو�س �أنه كان عبد ًا �إ�س ��تطاع

�إنتزاع حريته وم�ض ��ى بعدها لت�أ�س ��ي�س مدر�سة فل�سفية
له ّ
تب�ش� � ُر باملب ��ادئ الرواقية ؛ �أمّا ماركو� ��س �أوريليو�س
ً
ً
ُ
فكان �إمرباط ��ورا رومانيا .لي�س ثمّة من يتخ ّيل مدى من
الإختالف ��ات ميكن �أن يبلغ الإختالف بني ه�ؤالء الثالثة ؛
لكنّ
ماوحدهم هو نزوعهم الرواقي الذي �أعلوا من �ش�أنه
ّ
واعتربوه طريقة جم ّربة يف عي�ش حياة طيبة.
مل ي�ت�رك لنا ه� ��ؤالء الرواقي ��ون الثالث ��ة – وعلى خالف
�أكاب ��ر فال�س ��فة الإغري ��ق – �س ��وى القلي ��ل م ��ن الآث ��ار
الأدبية الدا ّلة عليهم :ترك لنا �س ��ينيكا بع�ض� � ًا من املقاالت
التي تناولت �ش ��تى املو�ض ��وعات الفل�س ��فية ،وجمموعة
م ��ن الر�س ��ائل التي كتبه ��ا ل�ص ��ديقه لو�س ��يلو�س ،وعدد ًا
م ��ن الرتاجيديات� ،أم ��ا �إيبكتيتو� ��س فرتك لنا ع ��دد ًا من
املحادثات كتبها تلميذه �أريان وهي يف جمملها ت�س ��جيل
لوقائ ��ع املحا�ض ��رات الت ��ي كان يلقيها عل ��ى تالمذته يف
مدر�س ��ته الرواقية ،وقد �إختزله ��ا �إيبكتيتو�س الحق ًا على
�شاكلة مو�ضوعات رئي�سية حمدّدة يف كتاب (املخت�صر).
احلال ��ة م ��ع الإمرباط ��ور ماركو� ��س �أوريليو� ��س كان ��ت
خمتلف ��ة بع�ض ال�ش ��يء ؛ فقد عمد �إىل تدوي ��ن (ت�أمالته)

ال�شخ�ص ��ية ب�ش� ��أن الأفكار املركزية يف الرواقية وكيفية
توظيفه ��ا يف �س ��ياق عمل ��ي يتما�ش ��ى مع وقائ ��ع احلياة
اليومية.
يل�ست املبادئ الفل�سفية الرواقية مقت�صرة على الأدبيات
القدمي ��ة �أع�ل�اه ؛ بل ث ّم ��ة توجّ ه عاملي لن�ش ��ر هذه املبادئ
وتعزيزه ��ا عل ��ى امل�س ��تويني الأكادمي ��ي والع ��ام ،وه ��ذا
ماتك�ش ��فه الزي ��ادة الكب�ي�رة يف الكت ��ب املن�ش ��ورة الت ��ي
تتناول هذه املبادئ يف �سياقات خمتلفة.
الفل�س ��فة الرواقي ��ة ميكنُ �أن تو ّفر لنا ع ��زاءات يف �أوقات
الأزم ��ات الع�ص ��يبة الميك ��ن �أن توفره ��ا فل�س ��فاتٌ �أخرى
قدمية �أو حديثة ؛ لكن علينا الإنتباه �إىل تفا�صيل حمدّدة:
�أو ًال :احلي ��اة الطيب ��ة (�أو العي� ��ش الط ّي ��ب) تتق� �دّم على
حماولة الفهم والإبحار العميق يف ّ
جلة التف ّكر الفل�سفي.
ل ��ن تغنينا الق ��راءات العميقة لت�أريخ املدار�س الفل�س ��فية
فيم ��ا ل ��و تع ّكر �ص ��فو حياتن ��ا ب�س ��بب اخل ��وف �أو القلق
التوجه
�أو اجل ��زع من احلي ��اة ،وميكنُ لنا مالحظة ه ��ذا
ّ
�ات عملي ��ة ترتق ��ي
املتنام ��ي يف توجي ��ه الفل�س ��فة وجه � ٍ
بنوعي ��ة احلياة ب ��د ًال من اعتباره ��ا ا�ش ��تغا ًال منعز ًال يف

ممالك فكرية مهجورة.
ثاني� � ًا :ميك ��ن مالحظ ��ة �أوجه �ش ��به كث�ي�رة ب�ي�ن املبادئ
الفل�س ��فية الرواقية ومقاربة (العالج ال�سلوكي الإدراكي
 )CBTال�س ��ائدة يف عل ��م النف�س احلدي ��ث ؛ الأمر الذي
ي�ش�ي�ر �إىل �إمكاني ��ة تع�ش ��يق مقارب ��ات فل�س ��فية قدمي ��ة
م ��ع توجه ��ات معرفي ��ة حديثة عل ��ى امل�س ��تويني النظري
والتطبيقي.
ثالث� � ًا :م ��ن اخلط ��ل �إعتب ��ا ُر املب ��ادئ الفل�س ��فية الرواقية
واح ��دة من ثيمات (�أو مو�ض ��ات) التنمية الب�ش ��رية التي
�ش ��اعت يف وقتنا و�ص ��ار لها دعا ٌة كذبة كثريون .تختلف
الرواقية احلديثة جوهري ًا عن �أدبيات التنمية الب�ش ��رية
ال�س ��ائدة ،ولي�س لها من ّ
مب�شرين �سوى �آبائها امل�ؤ�س�سني
الثالثة ف�ض�ل ً�ا ع ��ن بع� ��ض الفال�س ��فة املعا�ص ��رين الذين
حت�س ���س مدى ر�صانة �أفكارهم عن طريق القراءة
ميكننا ّ
وُ�س ��طاء يعتم ��دون و�س ��ائل الدعاية
املبا�ش ��رة بد ًال م ��ن َ
الإعالمي ��ة املبهرج ��ة ،والأم ��ور بخواتيمه ��ا يف نهاي ��ة
�ات تقودنا
�ياق وراء �إعالن � ٍ
املطاف ولي�س ��ت حم�ض ان�س � ٍ
�إىل مزيد من اخلواء.

كيف تتحكم بالغضب؟..

سينيكا” يقدم فلسفته لتسيطر على انفعاالتك
كريم طرابلسي
ر�أى الفال�س ��فة القدماء من املدر�سة الرواقية الغ�ضب على
�أنه جنون م�ؤقت ،حيث يفقد املرء ر�ش ��ده يف حلظة مفعمة
بامل�ش ��اعر الالعقالني ��ة .يف ع�ص ��ر توي�ت�ر واالختالف ��ات
احلادة على كل �ش ��يء م ��ن احلرب يف �س ��وريا �إىل طريقة
القي ��ادة عل ��ى الط ��رق ال�س ��ريعة ،ف� ��إن تطبي ��ق ن�ص ��ائح
الرواقيني ،والفيل�سوف �سينيكا� ،سي�سمح بال�سيطرة على
الغ�ضب.
يغ�ض ��ب النا�س للعديد من الأ�س ��باب ،من الأ�سباب التافهة
(�س ��ائق يعرت�ض طريق �أحدهم) �إىل الأ�سباب اجلدية جدا
(النا�س ميوتون يف �س ��وريا وال �أحد يفعل �أي �شيء حيال
ذلك) .ولكن يف الغالب ي�أتي الغ�ض ��ب لأ�سباب تافهة .لهذا،
ف�إن جمعي ��ة علم النف�س الأمريكية لديها ق�س ��م يف موقعها
الإلكرتوين خم�ص�ص “لإدارة الغ�ضب” .الالفت يف الأمر
�أن هذه ال�صفحة ت�شبه �إىل حد كبري �إحدى �أقدم الدرا�سات
ح ��ول هذا املو�ض ��وع وه ��ي “عن الغ�ض ��ب” ،الت ��ي كتبها
الفيل�س ��وف الرواقي لوكيو�س �أ ّنايو�س �سينيكا يف القرن
الأول ميالدي!
اعتقد �س ��ينيكا �أن الغ�ض ��ب هو جنون م�ؤق ��ت ،و�أنه حتى
عندما يكون مربرا ،يجب �أال نت�ص ��رف �أبدا على �أ�سا�س ��ه،
لأن ��ه يف ح�ي�ن ق ��د “ت�ؤ ّثر الرذائ ��ل الأخرى عل ��ى حكمتنا،
ف�إن الغ�ض ��ب ي�ؤثر على ر�ش ��دنا ،ت�أتي الرذائل الأخرى يف
نوب ��ات خفيفة وقد مت�ض ��ي دون �أن يالحظه ��ا �أحد ،ولكن
عقول الرجال قد تغو�ص فج�أة يف الغ�ضب… .و�شدّته ال
تتنا�سب ب�أي حال من الأحوال مع �سببه ،فهو قد ي�صل �إىل
�أعلى امل�ستويات من �أكرث البدايات تفاهة” يقول.
�إن البيئ ��ة احلديث ��ة حي ��ث �إدارة الغ�ض ��ب �ض ��رورية هي
الإنرتنت� .إذا كان لديك ح�س ��اب على تويرت �أو في�س ��بوك،
�أو تق ��وم بالكتاب ��ة ،والق ��راءة ،والتعليق عل ��ى املدوّ نات،
ف�أن ��ت �س ��تعرف ما املق�ص ��ود هنا� .إن الغ�ض ��ب على تويرت
و�ص ��ل �إىل م�س ��تويات مرتفع ��ة (�أو متدني ��ة ،اعتمادا على
وجهة نظرك) لي�س �أقله بف�ض ��ل الرئي�س احلايل للواليات
املتحدة ،دونالد ترمب.
�أن ��ا �أكتب عل ��ى املنتدي ��ات ع�ب�ر الإنرتنت ،فه ��ذا جزء من
وظيفتي كمد ّر�س وواجبي كع�ض ��و يف املجتمع الب�شري.
ومتي ��ل املحادث ��ات التي �أُجريه ��ا مع �أ�ش ��خا�ص من جميع
�أنحاء الع ��امل �إىل �أن تكون ودية ومفي ��دة للطرفني ،ولكن
يف بع�ض الأحيان تتدهور هذه املحادثات وتتو ّتر .م�ؤلف
بارز اختلف مع ��ي م�ؤخرا حول �أمر تقني مل يرتدد بنعتي
بع�ض ��و يف “ق�س ��م الهراء”! كيف ميكن للمرء �أن ال ي�شعر

بالإهانة خا�ص ��ة عندما ال ت�أتي من مت�صيّد جمهول ،بل من
�شخ�ص م�شهور لديه �أكرث من  200000متابع؟ اجلواب:
من خالل تطبيق ن�ص ��يحة فيل�س ��وف �آخر م ��ن الرواقيني،
ابكتيتو� ��س (الذي كان عبدا مملوكا قبل حتوّ له �إىل مع ّلم)
من الق ��رن الثاين ،ف ��كان قد نب ��ه تالميذه به ��ذه الطريقة:
“تذكر �أننا نحن الذين نع ّذب �أنف�سنا ،ونخلق �صعوبات
له ��ا� ،أو هي �آرا�ؤنا الت ��ي تفعل ذلك (عند الغ�ض ��ب) .فماذا
يعن ��ي �أن نتعر� ��ض للإهان ��ة؟ ق ��ف بجان ��ب �ص ��خرة وق ��م
ب�إهانتها ،ماذا �س ��وف تنجز؟ لكن �إذا �ش ��خ�ص ما ا�ستجاب
للإهانة مثلما قد تفعل ال�ص ��خرة ،فما الذي �سوف يكت�سبه
املهني بنعوته؟».
بالطبع ،يتط ّلب الأمر الكثري من الوقت واملمار�سة لي�صبح
مثل ال�ص ��خرة �إزاء الإهانات .ماذا فعل ��تُ �إذن مع الهجوم
املذكور �أعاله؟ ت�ص� � ّرفتُ مثل ال�صخرة ،فتجاهلته ور ّكزت
طاقت ��ي ب ��دال من ذلك عل ��ى الإجابة عن �أ�س ��ئلة حقيقية من
الآخري ��ن ،وبذل ق�ص ��ارى جهدي لإ�ش ��راكهم يف حمادثات
بناءة .ونتيجة لذلك ف�إن امل�ؤلف البارز كما قيل يل غ�ض ��ب
�أكرث و�أكرث ،فيما حافظتُ �أنا على �صفائي.
الآن ،يق ��ول بع� ��ض النا� ��س �إن الغ�ض ��ب ه ��و اال�س ��تجابة
ال�ص ��حيحة لظروف معينة ،مثال كرد فعل على الظلم ،و�أن

الغ�ضب – املعتدل – ميكن �أن يكون قوة دافعة �إىل العمل.
لكن �س ��ينيكا قد ير ّد ب�أن احلديث عن الغ�ض ��ب املعتدل هو
من �ض ��روب امل�ستحيالت ،بب�س ��اطة ال يوجد �شيء من هذا
القبيل يف هذا العامل� .أما بالن�س ��بة �إىل الدافع �إىل العمل،
ف� ��إن موقف الرواقي�ي�ن هو �أننا ُندف ��ع �إىل العمل من خالل
امل�ش ��اعر الإيجابية ،مثل ال�ش ��عور بال�س ��خط عندما ن�شهد
ظلم ��ا� ،أو الرغب ��ة يف جعل الع ��امل مكانا �أف�ض ��ل للجميع.
الغ�ضب لي�س �ضروريا على الإطالق بنظرهم ،ويف الواقع
فهو غالبا ما يكون عقبة يف الطريق.
قدّمت الفيل�س ��وفة مارثا نو�س ��باوم مثاال حديثا م�ش ��هورا
عل ��ى ذلك يف مقالها عن نيل�س ��ون مانديال يف موقع �آيون.
كم ��ا تروي الق�ص ��ة ،عندما �أُر�س ��ل مانديال �إىل ال�س ��جن –
ملدة  27عاما – من ِقبَل نظام الف�صل العن�صري يف جنوب
�أفريقيا ،كان يف غاية الغ�ض ��ب ولأ�س ��باب وجيهة جدا ،مل
يكن قد تع َّر�ض لظلم خطري ار ُتكب �ضده �شخ�صيا فح�سب،
ب ��ل كان الظل ��م ه ��ذا يطال كام ��ل �ش ��عبه .ومع ذل ��ك� ،أدرك
ماندي�ل�ا يف مرحل ��ة ما �أن تغذية غ�ض ��به ،والإ�ص ��رار على
التفكري يف خ�ص ��ومه ال�سيا�س ��يني كوحو�ش ال ب�ش ��ريني،
ل ��ن ي�ؤدي �إىل �أي نتيجة .كان بحاجة �إىل التغلب على تلك
العاطفة املدمرة ،للو�صول �إىل اجلانب الآخر ،لبناء الثقة،

�إن مل يك ��ن ال�ص ��داقة .ف�ص ��ادق مانديال حار�س ��ه اخلا�ص،
ويف النهاي ��ة �أثبت ��ت رهانات ��ه �ص ��وابها ،فلق ��د متك ��ن من
الإ�ش ��راف على حتقيق حتوّ ل �س ��لمي �إىل جمتمع �أف�ض ��ل،
مما يعترب حدثا نادرا جدا يف التاريخ.
وم ��ن املثري لالهتم ��ام �أن �إح ��دى اللحظ ��ات املحورية يف
حتول ��ه ج ��اءت عندما قام �أح ��د زمالئه ال�س ��جناء بتهريب
ن�س ��خة م ��ن كت ��اب لفيل�س ��وف رواقي �آخ ��ر �إىل ال�س ��جن،
والكتاب هو ت�أمالت ماركو�س �أوريليو�س .ر�أى ماركو�س
�أن ��ه �إذا كان النا� ��س يرتكب ��ون �أخطاء ،فما علي ��ك فعله هو
“هدايته ��م و�إر�ش ��ادهم دون �أن تك ��ون غا�ض ��با” .وه ��و
بال�ضبط ما فعله مانديال بنجاعة.
ما يلي �إذا هو دليلي لإدارة الغ�ضب م�ستوحى من ن�صائح
الرواقيني وخا�صة �سينيكا:
ت�أ ّم ��ل وقائي ��ا :ف ّكر يف املواقف التي ت�س ��بب لك الغ�ض ��ب،
وق ّرر يف وقت مبكر كيفية التعامل معها.
احتو الغ�ض ��ب مبجرد �أن ت�شعر ب�أعرا�ضه .ال تنتظر ،و�إلاّ
ِ
ف�إنك �سوف تدعه يخرج عن نطاق ال�سيطرة.
عا�ش ��ر �أ�شخا�ص ��ا هادئني ،ق ��در الإمكان ،وجتن ��ب الأنا�س
الع�صبيني �أو �سريعي الغ�ضب ،فاملزاج مُعدٍ .
تع ّلم العزف على �آلة مو�س ��يقية� ،أو �أي ن�شاط يريح عقلك،
فالعقل امل�سرتخي ال يغ�ضب.
ابح ��ث ع ��ن البيئ ��ات ذات الأل ��وان املريح ��ة ،ال املزعج ��ة،
ف�ض ��بط البيئ ��ة اخلارجي ��ة يف الواقع له ت�أث�ي�ر كبري على
مزاجنا.
ال ت�شارك يف املناق�شات عندما تكون متعبا ،ف�ستكون �أكرث
عر�ض ��ة لال�س ��تثارة ،والذي ميك ��ن �أن يتحول ب ��دوره �إىل
غ�ضب.
ال تب ��د�أ املناق�ش ��ات عندم ��ا ت�ش ��عر بالعط� ��ش �أو اجل ��وع،
لل�سبب نف�سه.
ت ّ
نب الفكاهة ال�س ��اخرة من الذات� ،س�ل�احنا الرئي�س ��ي �ضد
عدم الق ��درة على التنب�ؤ بالكون ،وق�س ��وة بع�ض �إخواننا
من الب�شر.
�أبعد نف�س ��ك �إدراكيا – ما ي�س ��ميه �س ��ينيكا بت�أخري الر ّد –
عن طريق امل�ش ��ي �أو الذه ��اب �إىل احلم ��ام� ،أو القيام ب�أي
�شيء ي�سمح لك باال�سرتخاء بعيدا عن موقف متوتر.
غ�ّي�رّ ج�س ��مك لتغي�ي�ر ر�أيك ،ق ��م عم ��دا ب�إبط ��اء خطواتك،
وخف� ��ض ن�ب�رة �ص ��وتك ،وفر� ��ض ال�س ��لوك اله ��ادئ عل ��ى
ج�سمك.
قبل كل �ش ��يء ،كن حم�س ��نا جتاه الآخري ��ن دائما كطريقك
نحو حياة جيدة� .إن ن�ص ��يحة �س ��ينيكا ب�ش� ��أن الغ�ضب قد
�ص ��مدت �أمام اختب ��ار الزمن ،وهناك فائ ��دة لنا جميعا يف
ا ّتباعها.
عن موقع اجلزيرة نت
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الفيلسوف الروماني سينيكا:
الرسائل والفلسفة العملية
كه يالن محمد
االهتم ��ام باحلق ��ل الفل�س ��في مل يع ��د قي� � َد االن�ش ��غاالت
الأكادميي ��ة ،وال يقت�ص� � ُر الغر�ض من هذا الن�ش ��اط العقلي
على �إثارة ال�سجاالت ب�ش� ِأن الأحجية اللغوية واملالب�سات
�بح الإدراك ب�ض ��رورة الع ��ودة �إىل
ُ
ال�سف�س ��طائية ،و�أ�ص � َ
اجلانب العملي يف املجال الفل�س ��في وا�ض ��ح ًا يف م�ساعي
عدد م ��ن املفكرين املعا�ص ��رين ،كم ��ا �أنَّ ر�ص ��د التقاطعات
ب�ي�ن حي ��اة الفال�س ��فة ومنجزه ��م املع ��ريف ،م ��ن مقومات
الروايات امل�س ��تمدة مادتها من �س�ي�رة الأعالم الفل�س ��فية،
كم ��ا جتد ذلك يف �أعمال الكات ��ب الأمريكي �إرفني د .يالوم،
�إذ يتناول يف ثالثيته عن �س ��بينوزا ونيت�شه و�شوبنهاور
املبادئ الأ�سا�سية يف م�شاريع ه�ؤالء ،رابط ًا ذلك بتحوالت
يف م�س�ي�رتهم احلياتي ��ة ،وعل ��ى املن ��وال ذات ��ه ي�س ��تعي ُد
املفك ��ر الفرن�س ��ي فريدك لون ��وار جتريته ال�شخ�ص ��ية يف
االكت�ش ��افات الفل�س ��فية ورحلته مع �س ��بينوزا ،كذلك الأمر
بالن�س ��بة للكاتب ��ة الربيطاني ��ة �إدي ��ث ه ��ول الت ��ي حت ��د ُد
املحط ��ات الت ��ي مرتْ به ��ا قبل الو�ص ��ول �إىل الفيل�س ��وف
اليون ��اين �أر�س ��طو ،و�إدراك عامل ��ه والبع ��د العمل ��ي يف
�أفكاره.
�إذن ذاب اجللي� � ُد ب�ي�ن الفكر الفل�س ��في واحلي ��اة اليومية،
وال يعن ��ي التفل�س � ُ�ف االنكف ��اء عل ��ى الف�ض ��اءات املحددة،
والتن�س ��م خ ��ارج �أوك�س ��جني ال�ش ��ارع .وم ��ن املعل ��وم �أن
الت�أم� � َل يف الظواهر الب�ش ��رية انطالق ًا م ��ن جتربة الذات،
نواة لت�أ�س ��ي�س املنظومات الفل�س ��فية يرى مونتني� ،أن يف
كل حياة بقطع النظر عن توا�ضعها ،توج ُد �أفكار وب�إمكان
امل ��رء �أن ي�س ��تم ُد �أفكار ًا عظيمة من جتربت ��ه الذاتية� ،أكرث
من تلك الأفكار الراقدة بني ت�ضاعف الكتب.
علي ��ه ف� ��إنَّ مراقب ��ة الظواه ��ر اخلارجي ��ة ،دون االنقط ��اع
عن ال�ش ��عور الباطني �أو جتاهل الأ�س ��ئلة التي جتو ُل يف
الذه ��نُ ،
يكون عام�ل ً�ا لتولي ��د الأفكار التي تزداد ب�ص�ي�رة
بالهم ��وم الوجودي ��ة والهواج� ��س النف�س ��ية ،ل ��ذا فم ��ن
الطبيعي �أن حت َل الفل�سفة مكان �أريكة املُعالج النف�سي ،ف�إنَّ
ما يزي ُد من �أهمية الطب النف�س ��ي بر�أي �إرفني د .يلوم هو
تقاربه مع الفل�سفة من حيث الآلية ،ف�إن الطبيب على غرار
ُ
َ
املري�ض
وي�شرك
الفيل�س ��وف يقو ُم ب�إجراء درا�س ��ة معمقة
يف البح ��ث ع ��ن الأ�س ��باب ،من خ�ل�ال �ص ��ياغة الأ�س ��ئلة.
واحلال هذه يتعاظ ُم دور الفل�س ��فة العملية يف عامل اليوم،
ف� ��إنَّ الأزم ��ات املتتالية �أدت �إىل تفاقم ال�ش ��عور باالختناق
واملل ��ل ،وبالت ��ايل مل يعد الكال ُم ع ��ن �أفول الفل�س ��فة عمل ًة
رائجة� .ص ��حيح �أن الطني ما زاد �إال ِبل ًة ،جراء االن�س ��ياق
وراء دعاة امل�ش ��اريع اخلال�ص ��ية واحلل الأخري ،وهم يف
الأغل ��ب كانوا متمرت�س�ي�ن خلف التيارات الفل�س ��فية ،لكن
ذلك ال يعني الو�ص ��ول �إىل الطريق امل�س ��دود يف التعاطي
الفل�س ��في م ��ع املعا�ض ��ل احلياتية .فم ��ا دوّ ن ُه الفيل�س ��وف
الروماين �س ��ينيكا يف م�ؤلفه املن�شور بعنوان «ر�سائل من
املنفى» يقد ُم و�ص ��فة ب�ش� �� ِأن �أ�س ��لوب معاي�ش ��ة املرء لواقع
يعجُ باالحتماالت املتعددة� ،إذ ُ
يهدف من خالل فل�سفته �إىل
تطويع النف�س مع الال اكتمالية املتالزمة مع الوجود.
هبة فلسفية

ُ
يناق�ش �س ��ينيكا يف �سياق مرا�س ��لته مع لوكيليو�س جمل ًة
م ��ن املوا�ض ��يع املت�ش ��ابكة م ��ع واق ��ع احلي ��اة وال�ص ��فات
املتغلغل ��ة يف �س ��رائر النف�س الب�ش ��رية ،ب ��دء ًا من اخلوف
والأمل ،م ��رور ًا بالرغبة والتقدم يف العم ��ر ،ولي�س نهاي ًة
باحلظ والقدر ،لكن قبل معرفة ما يقول ُه �سينيكا حول هذه
املعطي ��ات احلياتية ،فمن الأج ��در حتديد منزلة الفل�س ��فة
ل ��دى احلكي ��م الروماين ،فهو يع�ت ُ
�رف ب�أ َّنه يدي ��نُ بحياته
للفل�س ��فة ،كم ��ا �أن احلرية احلقيقية هي وليدة التفل�س ��ف،
الفت� � ًا �إىل �أن احلي ��اة اجليدة هبة الفل�س ��فة .ففي نظره �أنَّ
مهم ��ة هذا الن�ش ��اط ال تكم ��نُ �إال يف تدري ��ب العقول ،لذلك
ُ
يرف�ض انت�س ��اب التقنيات امل�ستخدمة يف احلياة اليومية،
�أو التط ��ور العم ��راين �إىل الفال�س ��فة ،كما يذه ��ب �إىل ذلك
بو�س ��يدونيو�س ،والأه ��م عل ��ى ه ��ذا امل�س ��توى ه ��و ر�أي

هادئ ًا ،كما �أن املرء ال ميكنُ �أن ينج َز �ش ��يئ ًا عظيما يف ر�أي
هيغل� ،إذا مل يكن م�ستق ًال عن الر�أي العام.
ي�ش ��ار �إىل �أن �ص ��احب «ظاهري ��ات ال ��روح» يف طليعة من
�أعج َب ��وا ب�س ��ينيكا ملمح� � ًا �إىل ت�أثريه الأعمق والأو�س ��ع
عل ��ى العق ��ل املعا�ص ��ر .ال ين�ص � ُ
�رف �س ��ينيكا ع ��ن مهم ��ة
الأم ��ان الروح ��ي ،ويلف ��تُ نظ ��ر �ص ��ديقه لوكيليو�س �إىل
�أ َّن ��ه قد ا�س ��ت�أجر فوق حمام عموم ��ي ال تنقط ُع عنه اجللبة
وال�ضو�ض ��اء ،غري �أنَّ االنهم ��اك بالعامل الباطني� ،أك�س ��به
مناع� � ًة ،والطم�أنين ��ة الوحي ��دة يف ر�أي ه ��ذا الفيل�س ��وف
م�صدرها يف النمو احلر للعقل ال�سليم.
صفوة الحكمة

�س ��ينيكا عن الف�ض ��يلة التي ال تعطيها الطبيعة للإن�س ��ان،
يتطلب االنهمام على
بل التحول �إىل كائن ب�ش ��ري جيد فن
ُ
النف� ��س� .إذن يول ُد الإن�س ��ان من �أجل الف�ض ��يلة ،وال ُ
يكون
مفط ��ور ًا عليه ��ا ح�س ��ب ت�أم�ل�ات �س ��ينيكا ،وم ��ن املالحظ
�أ�سبقية الف�ضيلة على جميع االهتمامات الأخرى بالن�سبة
ل�سينيكا ،حيث يت�ساء ُل يف الر�سالة املعنونة بـ»الدرا�سات
احلرة» عن فائدة املعارف الهند�س ��ية والأدبية والل�س ��انية
واملو�س ��يقية ،قيا�س� � ًا مبنفعة الفل�س ��فة ،رمبا ق ��د ال توافق
على كل ما ت�ضمه هذه الر�سالة من �إنكار �أي دور للمجاالت
الفني ��ة والأدبي ��ة املتنوع ��ة ،يف خدم ��ة اجلان ��ب الروحي
يجب
والذهني ،لكن ما يفه ُم من كالم �س ��ينيكا �أن الأولوية ُ
�أن تك ��ون للن�ش ��اطات الت ��ي تفي ُد لتح�س�ي�ن من ��ط التفكري،
وتنظي ��م حياة املرء ،والإر�ش ��اد �إىل ما يجب �أن يفعله وما
ي�صحُ تركه ،وحتقيق الغايات الأربع «احلكمة وال�شجاعة
والتحكم بالنف�س واالعتدال».
ال يفهم �س ��ينيكا الفل�س ��فة بو�ص ��فها دع ��وة �إىل التزهد ،بل
ه ��ي خريط ��ة طري ��ق �إىل حي ��اة ب�س ��يطة .تنفتحُ ر�س ��ائل
�س ��ينيكا على تن ��اول الظواه ��ر احلياتية وال�س ��لوكية وال
يثق ُل م�ض ��مون هذه املدونات بالن�ب�رة اخلطابية املعقدة،
وذلك ما ي�ضاعف من قيمتها العملية.
يجب �أن يك ��ون مفيد ًا ،ولي�س
ويرى �س ��ينيكا �أنَّ ما نقوله ُ
ممتع ًا وح�سب� ،إذ ين�صحُ لوكيليو�س ب�أن ي�صبح فيل�سوف ًا
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عملي� � ًا وال يكتفي ب�إمتاع م�س ��تمعيه بكلم ��ات ذكية ،بل من
الأف�ض ��ل بالن�س ��بة له �أن يح�ص ��نَ روحه ويح�ض ��رها �ضد
�أي �ش ��يء يهددها ،والناظ ُر �إىل حمتوى ر�س ��ائل �س ��ينيكا
يق ُع على ال�ص ��ور املُ�س ��تمدة م ��ن تربة احلي ��اة ،والتجربة
ال�شخ�ص ��ية فه ��و كان يعاين من مر�ض الربو الذي ي�ص ��فه
الأطب ��ا ُء بـ«مري ��ن املوت» غري �أنَّ �س ��ينيكا وج َد الرحلة يف
الت�أمالت البهيجة ،خالل �ص ��راعه م ��ع نوبات املر�ض ،ومل
ي�ست�س ��ل ْم ملوج ��ات التوت ��ر النا�ش ��بة م ��ن �ض ��يق التنف�س،
ُ
يقارن
وعندم ��ا ينتق� � ُل �إىل احلديث ع ��ن التق ��دم يف العمر
نف�س ��ه بتهالك بيته الكائن على حافة مدينة روما .م�ش�ي�راً
�إىل �أنَّ ه ��ذا البي ��ت� ،أظه ��ر ل ��ه تقدم ��ه يف ال�س ��ن ،وهذا ال
يث�ي�ر لديه احل ��زن واحلنني ،بقدر ما يحدو ب ��ه للت�أمل يف
م�صادر املتعة لهذه املرحلة ،م�ستدعي ًا �صورة من الطبيعة،
فالفاكه ��ة تك ��ون �أل� � َّذ عندما يقرتب املو�س ��م م ��ن االنتهاء،
كم ��ا �أن الك�أ� ��س الأخرية هي الأمتع عند ال�ش ��ريب املحنك.
�إذن كل متع ��ة حتتف � ُ�ظ ب�أعظ ��م لذاته ��ا لأواخره ��ا .ويدور
ج ��زء �آخر من الر�س ��ائل ح ��ول امل�ؤث ��رات اخلارجية ،وما
يج � ُ�ب جتنبه يف حياتنا اليومية� ،إذ ي�ص � ُ�ف االجنراف مع
ُ
ويحرك
احل�ش ��ود باملخاطرة لأ َّنه يزلزل ال�س�ل�ام الداخلي
الأ�ش ��ياء التي قد تخل�ص منها .طبع ًا �أن �صدى هذه الفكرة
موج ��ود لدى با�س ��كال ،ال ��ذي يعتق ��د �أنَّ ال�س ��بب الوحيد
يجل�س يف غرفته
لتعا�س ��ة الإن�س ��ان ،هو قلة معرفته كيف
ُ

ي�س ��تم ُد �س ��ينيكا م�ص ��ادر معرفته من ن�ص ��و�ص �أ�س�ل�افه،
ال�س ��يما م ��ن فل�س ��فة �أبيق ��ور� ،إ�ض ��افة �إىل م ��ا تفي� � ُ�ض به
التجرب ��ة الذاتي ��ة .ويت�ص � ُ�ف �أ�س ��لوب �س ��ينيكا يف تناول
املوا�ض ��يع املتنوعة باحليوية ،وت�ض ��في مقتب�سات واردة
يف تالفيف ن�صو�صه بعد ًا توا�صليا �إىل فل�سفته ،مو�ضح ًا
ُ
م ��ا بدا معقد ًا بالن�س ��بة للم َ
يوافق �س ��ينيكا الكاتب
ُخاطب،
الرواقي هيكانو عل ��ى ترابط بني الأمل واخلوف ،فرب�أيه
�رب �إىل
�أن التوق ��ف ع ��ن الأمل ،يعن ��ي �أن اخلوف ال يت�س � ُ
دواخ ��ل النف� ��س ،والقل ��ق ال يف�س� � ُد �ص ��فاء التفك�ي�ر وم ��ا
ي�ص ��ع ُد من التوتر هو ،ال�ص ��راع مع ما ت�س ��تعيده الذاكرة
من املا�ض ��ي ،واخلوف مم ��ا هو يف طيات الغي ��ب .تتمثل
الوظيفة الأ�سا�س ��ية للفل�س ��فة يف تنظيف العقليات امللوثة
باخل ��وف من امل ��وت ،وتتقاط� � ُع ر�ؤية �س ��ينيكا م ��ع �أفكار
�أبيق ��ور حول املوت ،فحالة ما بعد الكينونة ال تختلف عن
العدم ،الذي �سبق حلظة الوالدة لدى االثنني� .أكرث من ذلك
ف�إنَّ �س ��ينيكا يفر ُد م�س ��احة للحديث عن �أهمية ال�ص ��داقة،
والرغب ��ة الفطرية لإقامة عالقات ال�ص ��داقة م ��ع الآخرين،
غري �أنَّ كل من ت�ص ��حب ُه قد ال ي�س � ُ
�تحق �أنْ ت�ضعه يف خانة
الأ�ص ��دقاء� ،إذا مل ْ
تثق به كما تثق بنف�سك .وال تكمنُ املتعة
يف احلف ��اظ عل ��ى ال�ص ��داقات القدمي ��ة وح�س ��ب ،ب ��ل من
التوا�ص ��ل مع الأ�ص ��دقاء اجلدد ،وذلك ال يعن ��ي �أنَّ الرجل
احلكي ��م ينف� � ُر من الوح ��دة وال يتحمله ��ا ،ويف الواقع هو
ال ينق�ص ��ه �شيء ،لكن يحتاج �إىل �أ�ش ��ياء كثرية ،ويف هذا
املف�صل تقع على عبارة مقتب�سة من �أبيقور الذي يعتق ُد �أنَّ
كاف ،رجل
�أي رج ��ل ال يرى يف ما ميلكه ،م ��ا هو �أكرث من ٍ
غ�ي�ر �س ��عيد حتى لو كان �س ��يد العامل .وما يقو ُد الإن�س ��ان
ح�س ��ب فل�س ��فة �س ��ينيكا هو التناغم م ��ع الطبيع ��ة ،م�ؤمن ًا
ب�ض ��رورة ت�أ�س ��ي�س احلي ��اة ،وفق� � ًا للطبيع ��ة ولي�س على
�ش ��اكلة ما هو �س ��ائد لدى الأغلبية� .أ�ض ��ف �إىل ما �أ�س ��لفت
الإ�ش ��ارة �إليه� ،أنَّ هذا الفيل�سوف يف�ض ُل �أن يكون الإن�سان
جي ��د ًا ،عل ��ى �أن ترتاك ��م لدي ��ه معلوم ��ات غزي ��رة وُيع َر ُف
ب�س ��عة اطالعه ،ويرى �أنَّ من احلكمة قراء ُة االكتفاء بعدد
م ��ن الكتب ،التي ميكنُ قراءتها بد ًال من امتالك ما ال ي�س� � ُع
العمر ملتابعته.
ال يفهم �س ��ينيكا الفل�س ��فة بو�ص ��فها دع ��وة �إىل التزهد ،بل
ه ��ي خريط ��ة طري ��ق �إىل حي ��اة ب�س ��يطة .تنفتحُ ر�س ��ائل
�س ��ينيكا على تن ��اول الظواه ��ر احلياتية وال�س ��لوكية وال
يثق ُل م�ض ��مون هذه املدونات بالن�ب�رة اخلطابية املعقدة،
وذل ��ك م ��ا ي�ض ��اعف م ��ن قيمته ��ا العملي ��ة .ونحنُ ب�ص ��دد
احلدي ��ث ع ��ن الفل�س ��فة العملية ،فمن املنا�س ��ب �أن ن�ش�ي�ر
�إىل ر�أي الباحثة اللبنانية با�س ��كال حل ��ود ،التي ت�ؤك ُد �أن
الفل�س ��فة يتجاذبها منذ العهد الإغريق ��ي مفهومان :مفهوم
«ع � مِ�ال» نخبوي معرف ًّي ��ا ،ويف بع�ض الأحي ��ان اجتماعيّا،
و�آخر �ش ��عبي .وبالطبع ف�إنَّ اتاحة الفل�سفة يف الف�ضاءات
تتطلب
العام ��ة والرغبة يف امتداد �أحزم ��ة الأمان العقلي،
ُ
اال�ش ��تغال على اجلانب ال�شعبي يف عملية التفل�سف ،ومن
جانبه ��ا مابرح ��ت الكاتب ��ة التون�س ��ية �أم الزين بن�ش ��يخة
امل�س ��كيني م ��ن الدع ��وة �إىل �إع ��ادة الفل�س ��فة �إىل م ��كان
مولدها ..لقد ظهرت الفل�س ��فة يف �شوارع �أثينا على ل�سان
يجب قوله هنا �أنَّ �سينيكا تعر�ض لالنتقادات،
�سقراط .ما ُ
لأنَّ من ��ط حيات ��ه الباذخة ،خال ��ف خطابه الفل�س ��في ،لكن
جتربت ��ه يف مواجه ��ة امل ��وت ،وم�ؤامرة اخل�ص ��وم عليه،
تذك ��ر بلحظ ��ة البطول ��ة التي توجت م�س�ي�رة الفيل�س ��وف
اليوناين �سقراط.
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«سينيكا» وحاضرنا التراجيدي
د .محمد عبد الستار البدري
ت�أتي للمرء وم�ض ��ات حن�ي�ن لفكر الفيل�س ��وف الروماين
«�س ��ينيكا الأ�ص ��غر» ،وبع� ��ض روايت ��ه وكتب ��ه ،يف �أثناء
متابعة ن�ش ��رات الأخبار العربية خالل ه ��ذه الأيام .و�أي ًا
كان ��ت �أ�س ��باب ذلك ،ف�إن «�س ��ينيكا الأ�ص ��غر» يع ��د واحد ًا
م ��ن �أه ��م اثن�ي�ن م ��ن املفكري ��ن الذي ��ن �أجنبته ��م الدولة
الروماني ��ة على م ��دار امتداده ��ا الزمني الطوي ��ل .فهو،
م ��ع «�شي�ش�ي�رون» ،يع ��د ركن� � ًا مهم� � ًا يف مدر�س ��ة الفكر،
وبدرجة �أقل الأدب ،فالرجل ولد لأ�س ��رة مي�سورة احلال،
لأب مفكر كاتب ،هو «�س ��ينيكا الأك�ب�ر» ،فتنقل يف �أرجاء

الإمرباطورية الرومانية ،وتدرج يف املنا�صب ،و�صارت
م�ؤلفات ��ه الأدبي ��ة والفكرية املمتدة �أ�سا�س� � ًا فكري� � ًا مهم ًا،
وامت ��داد ًا للمدر�س ��ة الرواقي ��ة ( )Stoicالت ��ي روج ��ت
لأهمية الأخالق والف�ض ��يلة والعفة والزهد ،وغريها من
املبادئ احلميدة لل�س ��لوك الب�ش ��ري ،وذل ��ك �إىل جانب ما
ناهز من الروايات الرتاجيدية الع�شر ،على ر�أ�سها رائعته
«ميدي ��ا» ،حيث ت�أثر و�س ��عى ملناف�س ��ة الأدي ��ب اليوناين
القدمي «�س ��وفوكلي�س» م�ؤ�س�س الأدب الرتاجيدي ،ف�ض ًال
عن مئات الر�سائل والكتيبات املختلفة التي عك�ست فكر ًا
�إن�ساني ًا عميق ًا ،و�آرا ًء �سيا�سية ال ب�أ�س بها.
ولق ��د �أوىل �س ��ينيكا �أهمي ��ة خا�ص ��ة للمجتم ��ع ،ب�ص ��فته
�أ�س ��ا�س احلياة الب�شرية ،ولكنه خرج عن الفكر التقليدي
للح�ض ��ارتني اليونانية والروماني ��ة ،الداعي ب�أن الدولة
ه ��ي �أ�س ��مى كي ��ان اجتماع ��ي� ،إذ عده ��ا جمرد �ض ��رورة

عملية ال غري ،بعد �أن �س ��ادت حالة اال�ضطراب والفو�ضى
بالإن�س ��انية ب�سبب عنا�صر الإف�س ��اد الطبيعي ،ممثلة يف
امللكي ��ة اخلا�ص ��ة وتق ��دم �أ�س ��اليب احلياة ،الت ��ي �أبعدت
الإن�س ��ان عن جوهره و�إن�س ��انيته ،فعوامل الإف�س ��اد هي
الت ��ي جاءت به ��ذه امل�ؤ�س�س ��ات بعدما ا�ست�ش ��رت مفاهيم
اجل�ش ��ع ب�ي�ن الإن�س ��انية ،م�ص ��حوبة بالطم ��وح الفردي
واجلماعي ،ومن ثم �أهمية �إيجاد �آلية �سيا�سية لل�سيطرة
على املجتمعات والأفراد من خالل القوانني لكبح اجل�شع
امل�ست�ش ��ري ،ولعل يف هذه النظرة ما يربر رف�ضه الكامل
ملفه ��وم «الع�ص ��ر الذهب ��ي» ال ��ذي كث�ي� ً
را م ��ا تت�ش ��دق به
املجتمعات ،فهذا الع�ص ��ر بالن�س ��بة ل ��ه يتمثل يف املرحلة
البدائية للإن�سان ،عندما كان يعي�ش حياة ب�سيطة املطلب
بريئة الطابع ،فكان يخ�ضع ل�سلطة احلكماء من املجتمع
دون احلاجة للدولة واحلكومة و�آلياتهما املمتدة.
لق ��د كان �إميان «�س ��ينيكا» بالإن�س ��انية وعظمته ��ا عميق ًا،
�ش� ��أنه يف ذلك �ش� ��أن من �س ��بقوه وحلقوه من الروائيني،
فلق ��د ر�أى �أن مفاهي ��م الأخ�ل�اق وال�س ��ماحة هي �أ�س ��ا�س
القانون الطبيعي للإن�س ��انية كلها ،فال نحتاج لأي تف�سري
�أو و�س ��يط لإدراك ه ��ذه الطبيع ��ة لأن ��ه ميك ��ن �إدراكه ��ا
باحلد�س لكوننا ننتمي للإن�س ��انية .وكل هذه الف�ض ��ائل
حمفورة يف هذا القانون الإن�س ��اين الذي يجب �أن ت�سود
قيم ��ه �أف ��راد املجتم ��ع ،مرجع ًا �أن ��واع اخل ��روج عن هذا
القانون كافة ل�ص ��ناعة الإن�س ��ان ذات ��ه والتقنية املرتبطة
بتقدم ��ه .وبهذه الر�ؤية املت�ش ��ائمة ،فرق ه ��ذا املفكر بني
مفهومي «املواطنة» و«الإن�س ��انية» ،فالأوىل من �ص ��ناعة
الدول ��ة ،حتكمه ��ا قوان�ي�ن ال�سيا�س ��ة واحلكوم ��ة ،بينما
الثانية من �ص ��ناعة الق ��وى الطبيعي ��ة ،ويحكمها مفهوم
�إن�س ��انية الف ��رد ورفع ��ة الأخ�ل�اق والف�ض ��ائل الأخ ��رى.
وبالطب ��ع ،كان الرج ��ل ميي ��ل يف كتابات ��ه �إىل املفه ��وم
الثاين ،فعد البعد عن ال�سيا�س ��ة و�أدوات احلكم �أف�ضل ما
ميكن �أن ي�س ��لكه املرء لأنها �أدوات �إف�ساد للخري بالن�سبة
له كفرد.
ولع ��ل ه ��ذا م ��ا ي�ب�رر رف�ض ��ه حتدي ��د �أف�ض ��ل �أن ��واع
احلكوم ��ات ،مثل �س ��ابقيه من املفكري ��ن ،لأن املجتمع مت
�إف�س ��اده بالفعل ،ف�أ�ص ��بحت امل�س� ��ألة يف النهاية مرتبطة
مبن �س ��يحكم ،ومدى ا�س ��تبداده �أو عدمه ،ولي�س نوعية
م�ؤ�س�س ��ات احلكم ،فلم ��ح �إىل جواز االعتم ��اد على حاكم
م�س ��تبد لأنه خري م ��ن االعتماد على جمتمع �س ��يطر عليه
العن ��ف واجل�ش ��ع والبع ��د ع ��ن الإن�س ��انية .وم ��ن هن ��ا،
ارت� ��أى الرجل الع ��زوف عن املنا�ص ��ب ال�سيا�س ��ية ،و�أن
ي�س ��تبدل بها االنخراط يف العمل الإن�ساين لرفعة الفرد،
بتعليم ��ه الف�ض ��يلة لإعادته لإن�س ��انيته املفق ��ودة ،فوجد
املوا�س ��اة احلقيقية يف البعد الإن�ساين عنه يف املادي �أو
ال�سيا�سي.
ويبدو �أن جزء ًا من ر�ؤية الرجل املت�شائمة كانت مرتبطة
�إىل ح ��د كبري بال�ص ��عود والهبوط ال�سيا�س ��ي الذي غلب
على حياته املهنية ،فالرجل كان يحظى مبكانة عليا �إىل �أن
مت نفيه �إىل جزيرة «كور�س ��يكا» ،بعد غ�ضب الإمرباطور
«كلوديو� ��س» علي ��ه� ،إىل �أن عفا عنه فعاد و�أ�ص ��بح مقرب ًا
من �أ�س ��رة الإمرباطور املختل «نريون» ،و�أ�ص ��بح مُعلم ًا
ل ��ه وع�ض ��و ًا يف «جمل�س ال�ش ��يوخ» الروماين ب�س ��لطات
�سيا�س ��ية قوي ��ة ،ثم دارت علي ��ه الدوائر ،فت ��م اتهامه يف
ق�ضية «زنا» ،وحكم عليه �أ�س ��تاذه الإمرباطور الروماين
املخت ��ل «ن�ي�رون» بالإعدام منتح ��ر ًا ،فح ��زا الرجل حذو
�سقراط وان�صاع للحكم.
ويداعبن ��ي خي ��ال �أتوق ��ع مع ��ه �أن ��ه ل ��و كان «�س ��ينيكا»
يعي� ��ش بينن ��ا اليوم وي�ش ��اهد ن�ش ��رات الأخب ��ار لكان قد
نح ��ى نح ��و ًا �أك�ث�ر ح ��دة يف �ص ��ياغة ر�ؤيته ال�سيا�س ��ية
املت�ش ��ائمة وكتابات ��ه الرتاجيدية وهو ي�ش ��اهد ن�ش ��رات
الأخب ��ار التعي�س ��ة ،فالرتاجيدي ��ا هي الرابط الأ�سا�س ��ي
الذي كان �س ��يجمع بني عبقريته الفكري ��ة والأدبية ومنت
ن�ش ��رات الأخبار هذه ،والتقدير �أن تعا�س ��ة هذه الأخبار
كان �س ��يكون وقعها عليه مزيد ًا من الرتاجيديا ،وتعميق ًا
لر�ؤيت ��ه ال�سيا�س ��ية والفكري ��ة املت�ش ��ائمة للمجتمع ��ات
واحلكوم ��ات التي دونها منذ قرابة �ألف ��ي عام ،والتقدير
�أن ��ه م ��ا كان �س ��يحتاج ل�ص ��دور حك ��م ل ��ه باالنتح ��ار من
�إمرباط ��ور خمتل مث ��ل «ن�ي�رون» ،ف�أغلب الظ ��ن �أنه كان
�س� �ي َّ
ُقطع �ش ��رايينه مرة �أخ ��رى ،كما فعلها من ��ذ �ألفي عام
طواعية ،لي�س ان�ص ��ياع ًا ل�ش ��ذوذ حاكم خمتل ،ولكن غم ًا
وحزن ًا على ما �آلت �إليه �أحوالنا.
عن ال�شرق االو�سط
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سينيكا ..الفلسفة في خدمة الحياة

علي حسين
لوكيوس سينيكا ،فيلسوف روماني ولد عام خمسة
للميالد في قرطبة  ،أدرك إن واجب الفلسفة
هو السعي لتنمية قدرات العقل ،فاذا كانت

الفلسفة ضرورية فهي البد من السعي إليها وفي
ذهننا الغاية العملية .وعلى الرغم من أن سينيكا

ينتسب من الناحية النظرية الى الفلسفة الرواقية
ومذهبها الحتمي ،فإنه يؤكد إن لكل انسان

ً
ً
عاقال ،القدرة على أن يسير في
موجودا
بوصفه
طريق المعرفة لو انه فقط أراد ان يفعل ذلك.

خ�ل�ال حيات ��ه ،كان �س ��ينيكا ق ��د �ش ��هد وواج ��ه كوارث
هائلة وم� ٍآ�س �شخ�ص ��ية ،كان يهيئ نف�س ��ه كي يعمل يف
ال�سيا�س ��ة ،لكنه يف �أوائل حياته �أ�ص ��يب بال�س ��ل ،حيث
بقى طريح الفرا�ش ،ما �أدى اىل تفرغه للقراءة و�إطالعه
على كتب �أر�سطو فرناه يكتب”�أدين بحياتي للفل�سفة».
كان �س ��ينيكا ق ��د رف ��ع ل ��واء العق ��ل ،فرناه يكت ��ب لأحد
�أ�صدقائه طلب ًا منه ن�صيحة ملواجهة م�شكلة كبرية :حاملا
نتعام ��ل بعقالني ��ة مع ما �س ��يحدث ،حتى ل ��و مل تتحقق
رغباتنا� ،س ��ندرك على نحو كبري �إن امل�شكالت ال�ضمنية
�أ�ص ��غر من حاالت القلق التي تولدها” .ويرى �س ��ينيكا
�أن الو�ص ��ول اىل احلكم� �ة، ه ��و �أال نحاول �أن ن�ص ��عب
الأو�ض ��اع ال�س ��لبية عن طري ��ق ردود فعل من الغ�ض ��ب
واال�ش ��فاق عل ��ى الذات وامل ��رارة والقل� �ق، و�أن نحاول
تنمية قدرة العقل يف ك�ش ��ف الواقع ،ويرى �س ��ينيكا �أن
يف ا�س ��تطاعة الإن�سان �أن ي�ش ��عر بال�سعادة حني يتمكن
ا�ستخدام عقله يف الوقت املنا�سب.
وقد ا�س ��تطاع �س ��ينيكا �أن ي ��رى بو�ض ��وح ،و�أن ي�ؤكد،
توق ��ع اهتم ��ام النا� ��س ب�أهمية املعرف ��ة ومكان ��ة العقل

م�س ��تقب ًال كت ��ب �س ��ينيكا”:يجهل العديدون اليوم �س ��ر
خ�س ��وف القم ��ر .ومل يت ��م تعريفن ��ا بذل ��ك �إال حديث� � ًا.
و�س ��وف يجيء اليوم الذي ينج ��ح فيه الزمان ومثابرة
بني الب�ش ��ر يف �إي�ض ��اح م�شكالت تبدو م�س ��تغلقة الآن.
نعم �سيجيء يوم يُده�ش فيه �أخالفنا من جهلنا ب�أ�سباب
�ستبدو وا�ض ��حة لهم” .قام �سينيكا بالتو�سع يف الكالم
عن �أهمية العقل و�إن الإن�س ��ان ي�س ��تطيع �أن”يحلق فيه
بني النجوم».
يقول هيغل �إن �سينيكا�”:ص ��احب �أعمق و�أو�س ��ع ت�أثري
على عقلية ع�ص ��رنا ب�صفة عامة ،وعلى �شكل وم�ضمون
الفل�س ��فة� .إذ مل َ
يلق �أي كات ��ب روماين �أو حتى �إغريقي
تقدير ًا كالذي القاه �سينيكا»
وعلى الرغم من �أن �سينيكا ينت�سب من الناحية النظرية
اىل الفل�س ��فة الرواقية ومذهبها احلتمي ،ف�إنه ي�ؤكد �إن
لكل ان�س ��ان بو�ص ��فه موج ��ود ًا عاق�ل ً�ا ،الق ��درة على �أن
ي�سري يف طريق املعرفة لو انه فقط �أراد ان يفعل ذلك.
يكت ��ب �س ��ينيكا� ”:إن معرفتن ��ا ل�ل��أروع ،العقل واخلري
والف�ض ��يلة تبد�أ من املعرفة التي تعطينا �إياها العينان،
التمييز ب�ي�ن ما نراه لي ًال ونهار ًا ،ق ��د هدانا� ،إىل معرفة
الزم ��ن وه ��ذه ال�ص ��بوة �أو�ص ��لتنا الفل�س ��فة ،ومل يحظ
النا�س بنعمة �أكرب من نعمة العقل هذه” .ي�صف مي�شيل
اونف ��ري كتاب ��ات �س ��ينيكا بانها و�ص ��فة وجودية فعالة
للحي ��اة “ :ال يه ��م م ��ن �أين �أت ��ت �أو م ��ا �إذا كانت” .كان
�س ��ينيكا ،قد كتب �أنن ��ا يجب �أن نب ��د�أ كل يوم من خالل
التفك�ي�ر بعم ��ق يف كل ع ��ذاب ميك ��ن �أن تلحق ��ه احلياة
بن ��ا ،وه ��و يطالنا ب�أن نفك ��ر يف كل �ش ��يء ،ونتوقع كل
�ش ��يء .خالل حياته� ،ش ��هد �س ��ينيكا يف حيات ��ه كوارث
هائل ��ة وم�آ�س � َ�ي �شخ�ص ��ية ،كان يهي ��ئ نف�س ��ه كي يعمل
يف ال�سيا�س ��ة ،لكن ��ه يف اوائ ��ل حياته ا�ص ��يب بال�س ��ل،
حي ��ث بقى طريح الفرا� ��ش ،م ��ا �أدى اىل تفرغه للقراءة
واطالع ��ه عل ��ى كت ��ب ار�س ��طو ف�ن�راه يكت ��ب “ادي ��ن
بحيات ��ي للفل�س ��فة” ،وكان الفيل�س ��وف الروماين يرى
ان امل�ش ��كلة لي�ست يف ق�ص ��ر احلياة ،بل يف اال�ستعمال
ال�س ��يئ للوقت ال ��ذي نتوفر عليه ،يكت ��ب دو بوتون“ :
يج ��ب �أن ال نغ�ض ��ب لأن احلي ��اة ق�ص�ي�رة و لك ��ن يجب
عو�ض ��ا عن ذلك �أن ن�ستفيد من كل الوقت املتوفر� ،أ�شار
�إىل ان ��ه ميك ��ن لبع�ض النا�س هدر �آالف ال�س ��نني بنف�س

ال�س ��هولة التي ي�ض ��يعون بها �س ��نوات حياتهم ،وحتى
حلظتها �سي�ش ��تكون ب� ��أن احلياة هي ق�ص�ي�رة جدا .يف
الواق ��ع احلياة طويلة بالق ��در الكايف لنحقق الكثري من
الأعمال �إذا قمنا باالختيارات املنا�س ��بة� ،إذا مل ن�ضيعها
يف الأم ��ور التافه ��ة “ – عزاءات الفل�س ��فة ترجمة يزن
احلاج – .
�إذن كيف يجب �أن نق�ض ��ي وقتنا ح�س ��ب �س ��يينكا؟ ،كان
الهدف الأ�س ��مى للفيل�سوف ال�شهري ،هو العي�ش يف ظل
الفل�س ��فة الت ��ي وجد فيها ع ��زا ًء يف مواجهة املحن التي
م ��ر بها والتي انتهت با�ص ��دار االمرباطور نريون امرا
بان يقتل الفيل�س ��وف امل�ش ��اغب “ �س ��ينيكا “ نف�سه على
الفور .يخربنا هيغل وهو يكتب مقا ًال يبدي فيه �إعجابه
بالفيل�س ��وف الروماين ،ان �س ��ينيكا مل ير�ضخ للحظات
ال�ض ��عف املعت ��ادة ،اذ واج ��ه الواق ��ع ع�ب�ر موت ��ه حيث
ا�س ��هم يف خلق رب ��ط دائم ب�ي�ن جوهر كلمة “فل�س ��فة”
ومقارب ��ة هادئة للواقع الكارثي ال ��ذي يحيط به..هكذا
تتحول الفل�س ��فة اىل عزاء يف ا�ص ��عب املح ��ن ،وهو ما
ي�ؤك ��ده دو بوت ��ون من ان الفل�س ��فة ميكن �أن ت�س ��اعدنا
يف النظ ��ر �إىل العامل ”:نحن الأن ��واع الوحيدة القادرة
عل ��ى فهم الكون ،حت ��ى ولو بطريقة حم ��دودة ،و�أعتقد
�أننا �س ��نفعل جيدًا لاللتزام به ��ذا املنظور� ،إذا متكنا من
حترير �أنف�س ��نا من نف�س ��نا ،ف�س ��وف نكون قادرين على
تبني وجهة النظر هذه «.
يف منت�ص ��ف ع ��ام  65للميالد قرر ن�ي�رون ان يتخل�ص
م ��ن معلمه �س ��ينيكا فار�س ��ل الي ��ه مفرزة ع�س ��كرية اىل
املنزل ،وكان ال�ض ��ابط امل�س� ��ؤول عليها يحمل تعليمات
من االمرباطور تن�ص على وجوب ان يقتل الفيل�س ��وف
امل�ش ��اغب “ �س ��ينيكا “ نف�س ��ه عل ��ى الف ��ور .كان نريون
هائج� � ًا وقرر ان ينتق ��م من كل الذين يعي�ش ��ون بالقرب
من ��ه ،بع ��د ان ُك�ش ��فت م�ؤام ��رة للتخل�ص منه ،فا�ص ��در
�أوام ��ر بقتل اجلمي ��ع وكان منهم معلمه �س ��ينيكا ،برغم
عدم وج ��ود دليل يربط الفيل�س ��وف بامل�ؤامرة ،وعندما
ع ��رف تالم ��ذة الفيل�س ��وف الروم ��اين ب ��د�أوا بالب ��كاء
والعوي ��ل ،لك ��ن الفيل�س ��وف طل ��ب منهم اله ��دوء وقال
له ��م”:مل يك ��ن احد غاف�ل ً�ا عن ان ن�ي�رون قا� � ٍ�س ،اذ بعد
ان قت ��ل �أم ��ه و�أخ ��اه ،مل يب ��ق �أمامه �س ��وى قت ��ل معلمه
ومر�شده.

يعترب �س ��ينيكا من ا�ش ��هر الكت ��اب واملفكري ��ن الرومان
الذي ��ن �ش ��رحوا يف م�ؤلفاته ��م املذه ��ب الرواق ��ي الذي
كان �س ��ائدا يف ع�صره وت�ض ��م اعماله ثالث جمموعات:
املجموع ��ة االوىل تتك ��ون م ��ن اثن ��ي ع�ش ��ر كتابا حتت
عن ��وان املح ��اورات .ومنه ��ا “ ع ��ن الغ�ض ��ب “ و “ عن
وقت الفراغ “ و “ عن احلياة ال�س ��عيدة “ .واملجموعة
الثانية ت�ض ��م اربع ��ة اعمال نرثي ��ة .واملجموعة الثالثة
ت�ض ��م ر�س ��ائله .ويف جمال امل�س ��رح لديه ع�ش ��رة اعمال
م�سرحية ترجمت العديد منها اىل العربية.
« ع ��ن الغ�ض ��ب “ – ترجم ��ه اىل العربية حم ��ادة احمد
عل ��ي – عب ��ارة عن ثالث ��ة ر�س ��ائل وجهها �س ��ينيكا اىل
لوكيو�س �أنايو�س يجيب فيها �س ��ينيكا عن �س�ؤال اخيه
كيف يكبح االن�س ��ان غ�ض ��به؟ يتحدث يف هذه الر�سائل
عن اهوال وعواقب الغ�ض ��ب وه ��ل هو انفعال ال ارادي
ام يت ��م ب�إرادة االن�س ��ان؟ ثم يناق�ش الفرق بني الغ�ض ��ب
والق�سوة ثم ينتهي باال�شارة �إىل معايري تكبح الغ�ضب
لدى ال�ش ��خ�ص نف�س ��ه ولدى الآخرين .وجنده يقول ان
الغ�ضب ال ينجم عن انفجار جامح للم�شاعر بل عن خط�أ
قابل للت�صحيح يف التفكري.وا�ستخدم االبتعاد املعريف
وه ��و م ��ا يطلق علي ��ه ت�أجيل ال ��رد عن طري ��ق اخلروج
للتم�شي او القيام ب�أي تغيري يعطيه ا�سرتاحة من توتر
املوقف ال�سابق
وقد اعتقد �س ��ينيكا �أن الغ�ض ��ب هو جنون م�ؤقت ،و�أنه
حت ��ى عندما يك ��ون مربرا ،يجب �أال نت�ص ��رف �أبدا على
�أ�سا�س ��ه ،لأن ��ه يف حني قد “ت�ؤ ّث ��ر الرذائل الأخرى على
حكمتنا ،ف�إن الغ�ض ��ب ي�ؤثر على ر�ش ��دنا ،ت�أتي الرذائل
الأخرى يف نوبات خفيفة وقد مت�ضي دون �أن يالحظها
�أحد ،ولكن عقول الرجال قد تغو�ص فج�أة يف الغ�ضب.
…و�شدّته ال تتنا�سب ب�أي حال من الأحوال مع �سببه،
فهو قد ي�ص ��ل �إىل �أعلى امل�س ��تويات من �أك�ث�ر البدايات
تفاهة».
من املثري لالهتمام �أن كتاب عن الغ�ضب ل�سينيكا وكتاب
“ الت�أمالت “ للفيل�سوف ماركو�س �أوريليو�س كانا قد
هربا اىل زنزانة الزعيم االفريقي نيل�س ��ون مانيال الذي
ق ��ال علمني �س ��ينيكا ان ا�ؤم ��ن ان كل النا� ��س يرتكبون
االخطاء ،وعلينا ار�ش ��ادهم وهدايته ��م دون ان يتملكنا
الغ�ضب

