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 مقدمة
 

 بإصدار سلسـلة جديـدة تعـىن        ٢٠٠٤ملّا كانت منشورات املكتبة البولسية الغراء قد بدأت سنة          
، وقد صدر عن هذه السلسلة كتابان حتـى اآلن،          "سلسلة حكميات "باحلكمة واِحلكم، وحتمل عنوان     

، والثـاين   ) رفعت بدر  نقله إىل العربية األب   (ألنطوين دي ميلّو اليسوعي     " دقيقة حكمة "األول بعنوان   
 ، من تأليف مطران بعلبك سابقًا الياس الزغيب،"مكَخواطر وِح"بعنوان 

ما تنقله يف كلمات وجيزة وأسطر قليلة حتتوي الكـثري مـن            ونظرا إىل أمهية هذا النوع من الكتب لِ       
 العلم واحلكمة،

 املؤلّفات ذات اجلمـل القصـرية       ومبا أنّ جمتمعنا احلايلّ قد أصبح مييل أكثر إىل قراءة هذا النوع من            
 والقصص املقتضبة اليت تغنيه وتكون بالنسبة إليه مبثابة تأمالت يومية،

                ا الشباب منهم، وقد أصبحوا اليوم بأمسي هذا النوع من املؤلّفات، وخصوصم جلميع حمبأن أقد أحببت
وس حليام اليومية وسلوكهم يف املسـتقبل،       احلاجة إىل حكم األقدمني ليتعظوا ا وينهلوا منها العرب والدر         

وسعيت جهدي أن تكون هذه النخبة املختارة من أمثال حكم غري متداولة يف عاملنا حتى وإن كان قد سبق                   
وكلّي أمل أن يأخذ منها القريب والبعيد، الصغري والكبري، مـا           . لبعض منها أن ترجم ونشر يف لغتنا العربية       

 .ية أو ما يساعده على تربية أوالده أو تالميذه أو طالّبه أو غريهميفيده حلياته الشخص
 .مجيع أبنائي، أهدي هذا الكتابإىل مجيع حمبي هذا النوع من الكتب القيمة، وإىل و
 

 ملاذا اخترت هؤالء األمساء؟
 .هم غري مهمةألنّ مؤلّفام وحكمهم تفيد كثريا جمتمع اليوم، وهذا ال يعين أنّ مؤلّفات غري: أوالً
 .ألنّ أمساءهم غري متداولة كثريا يف األوساط الشعبية والعامة: ثانًيا
 .ةأألنّ مكتبتنا العربية تفتقد إىل ترمجات كتابام سواء أكانت كاملة أو جمتز: ثالثًا

 
 منهجية العمل والترمجة

 .لعت على املؤلَّف أو الكتاب كامالًاطّ: أوال
 .م أو النصوص اليت قررت ترمجتهاكَاخترت اِحل: ثانًيا
بالنسبة إىل خواطر ماركوس أوريليوس، فقد سبق أن نقله إىل اللغة العربيـة جـورج مـراد                 : ثالثًا

، وطُبع يف املطبعة اهلامشيـة،      ١٩٣٨، وذلك سنة    "تأمالت الفيلسوف أوريليوس  "العزيزات حتت عنوان    
بري، وقد وجدت أنّ ترمجته بعيدة كلّ البعد عن مضمون          غري أنه تصرف يف النصوص إىل حد ك       . عمان
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 ويف مجيع األحوال .النص حتى إنها يف أحيان كثرية تعطي معىن متناقضا متاما مع ما هو يف النص األصلي            
 .تبقى هذه الترمجة نادرة الوجود وليس هلا من ذكر يف املراجع العربية

الفرنسي، وعدت يف كلّ مرة كنت أجد فيها التباسا يف املعىن           اعتمدت يف الترمجة على النص      : ارابًع
 .إىل النص اليوناين أو الالتيين

 .حيث جيبسني لتوضيح املعىن مل أتصرف بالنص مطلقًا، ووضعت إضافات بني قو: ًساخام
 . الزمين من األقدم إىل األحدثارتبت هذه املختارات حبسب ترتيب مؤلّفيه: ادًسسا
ألني اعتربت أنّ ذلك ليس مـن       اليت ال حتمل يف األصل عناوين هلا،        مل أضع عناوين للحكم     : اسابًع
 .حقّي
 .وضعت احلواشي يف آخر الكتاب لكي ال يتشتت القارئ: اثامًن
وضعت نبذة صغرية عن حياة كلّ مفكّر، والغاية منها أن يتعرف القارئ عليه أوالً، مثّ حثّـه                 : اتاسًع

 .اءة حياته وفكره يف مراجع متخصصةعلى البحث وقر
 

 مالحظة هامة
 نظرا إىل غىن اللغتني اليونانية والالتينية، ومبا أنّ هلما أسلوبا أدبيا فيه غالبا إدغام أو اختصار،

ومبا أنّ الكلمات واألفعال ال يمكن أن تفهم بشكل تام إالّ إذا عاد املرء إىل النص األصلي الذي فيه                   
ن كتبها، وهلا ظروفهـا     جيب علينا أن نعرف أنّ لكلّ كلمة أو مجلة معناها يف فكر ووجدان م              ،كُتبت

التارخيية واالجتماعية والفكرية، وألجل ذلك، أنصح القارئ أن حياول الولوج إىل روح النص ووجدان              
 أُعطي مثالً هذه احلكمة     .مؤلّفه، وأالّ يتوقّف عند ظواهر الكلمات، حتى وإن بدت ال تتأقلم مع عقليتنا            

ال حتب إالّ ما حيدث لك، وما يشكّل حلمة حلياتك، فهل من شيء أفضل قـد                : "اركوس أوريليوس مل
 الترمجة ركيكة أو أنّ املعىن غري واضح، وقد كان باإلمكان التصـرف             قد يتخيل القارئ أنّ   ". صنع لك 

 : لكلمات بالذات، أما فهم النص فهوبالنص، ولكن احلقيقة يف وجدان املؤلِّف هي يف هذه ا
ال حتب من أمور الدنيا إالّ ما       "يليوس  بطريقة سلبية، وغايته طبعا اجلزم،        ريستعمل األمر ماركوس أو   

ومـا يشـكّل    "، وكم من أشياء حتدث لآلخرين نرغب حنن يف أن تكون قد حصلت لنا؟               "حيدث لك 
وتكـون  .  يصل ماضيك حباضرك ومستقبلك    ايشكّل جزءً ، أي ما يتصل حبياتك اليومية و      "حلمة حلياتك 

وهنـا  . إنك إذا فكّرت مليا يف ما حيدث لك وارتباطه حبياتك، فستجد أنّ هذا هو األفضل لك        : النتيجة
معىن هـذه احلكمـة     ويبقى  ". رب ضارة نافعة  "، أو   "كل شي بيجي من اهللا خري     "تنا العامية   غنقول بل 

 .لّ فرد كلّ يوم بطريقة جديدةمفتوح على مصرعيه ليلمس ك
 .أخريا، لقد اعتمدت الدقّة يف الترمجة، وأرجو أن حيقّق هذا الكتاب غايته املنشودة
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 )سهرياقليط(من أقوال الفيلسوف هرياكليت 
 

 ؟)Héraclite( من هو هرياكليت
أوائـل    يفعاش يف أواخر القرن السادس أو       . فيلسوف يوناين .). م.؟ ق ٤٨٠-؟٥٧٦  (قليطسهريا"

مدن إيونيا يف أوج الثورة على الفرس، تلك الثورة اليت انتقم منها امللك             كانت  يوم  . م.القرن اخلامس ق  
، فقـد وقعـت     لئن جنت أفسس، مسقط رأس هراقليطس، من انتاقم داريوس        لكن  و. داريوس بضراوة 

ومبا أنـه   . فكر الفيلسوف  فنت وانشقاقات داخلية انضافت إىل أهوال احلرب اخلارجية لتؤثّر على            فريسة
 سأّ أفسس، فقد كان من حقّه أن يتر       كان ينتمي إىل األسرة املالكة اليت خرج منها أندروقلس، مؤسس         

              ا، وعاش يف عزلة، ناذره تنازل عنه ألخيه، ورفض أن يكون مشترعة، لكنا نفسـه   أسرار دميتريا اإليلوزي
   ل وللنظر يف التغية الكربى اليت تترى فصوهلا          وبفضله بدأ . ر الكلّي للتأمالناس يعون تلك الدراما الفلسفي 

 واليت أبطاهلا الوجود والصريورة، ذانك العدوان اللدودان اللذان ال يفكّر واحدمها إالّ             على مسرح العامل،  
ويكمن تاريخ الفكر يف احلوار بني هراقليطس وبارمنيدس اللـذَين تبـادال آراءمهـا              . يف افتراس اآلخر  

 أو  يف الطبيعـة  بعنوان  وله ندين بأول مؤلَّف عقالين يف الكون        . ا من إيونيا إىل اليونان الكربى     واختصم
 ات الفنـات والسياسـة    : متمايزة وواضحة احلدود  ويتألّف من ثالثة أجزاء     . ربات واإلهليالطبيعي .

نوع من  ، ب -اهيتهاالنارية مب - واملوضوعات األساسية يف كومسولوجيا هراقليطس هي تفسري الكواكب       
. ذاته وخالد أما العامل نفسه فمستقلّ ب    . التبخر اجلاف للتراب، وتفسري السحب والرياح باألخبرة البحرية       

ومن تقابل القوى، ال من نسبة عددية، يولد        .  وهو قانون ثابت ال حيول وال يزول       وأول قوانينه احلرب؛  
إنّ هذه األضداد تتقارن أو تتناىف      : ياة واملوت، الشر واخلري   التساوق، النهار والليل، الشتاء والصيف، احل     

. النـار هو على قوة حية واحدة، رمزها ال حيتوي مع ذلك يف ماهيته إالّ        فتتشاطر العامل الذي    بالتناوب،  
ذلك أنّ النار حتيا من موت اهلواء، واهلواء من موت النار، واملاء حييا من موت التراب، والتـراب مـن                    

وقد عز على معاصري    . احلياة يف األسفل   و احلياة يف األعلى  وتؤلِّف هذه السريورة املزدوجة     . املاءموت  
وكان من عـادة    . ولسوف يشرحها هيغل يف زمن الحق شرحا رائعا       . هراقليطس فهم أشباه أقواله هذه    

س عـدو   وكـان هرياقلـيط   . هراقليطس أن يقول ألهل عصره إنّ احلمري تفضِّل الشعري على الـذهب           
وكـان عـدو    . يف جلدهم بالسياط   الشعراء فحسب، بل كذلك       وما كان يرغب يف طرد     ...الشعراء

 ."لعلم الكثري علم فاسد على الدواماالعالّمني واجلهابذة أيضا ألنّ 
 

 أقوالهمقتطفات من 
 .إنه مثل طفل إذا ما قارنته برجل. ليس اإلنسان سوى وليد حديث باملقارنة مع األلوهة
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 .إنهم يعيشون يف الظاهر: معظم الناس ال يفكّرون مبا حيدث هلم، وحتى لو تثقّفوا ال يفهمون

 
 .لقد أُعطي جلميع الناس أن يعرفوا ذوام وأن يفكّروا

 
صنعت من بعضهم آهلة ومن بعضـهم       .  مجيع األمور  ةمجيع األشياء، ومِلك  ) يف العربية أم  (املبارزة أبو   
 .ت البعض أحرارا والبعض اآلخر عبيداجعل. اآلخر رجاالً

 
جيب أن نعرف أنّ املبارزة عاملية، وأنّ العدالة هي املصارعة، وأنّ مجيع األشياء تولد انطالقًـا مـن                  

 .الصراع والضرورة
 

 .إنها طريق واحدة. الطريق الصاعدة هي نفسها الطريق النازلة
 

 والنوم، الشباب والشيخوخة، ألنّ هذه تتحول إىل تلك         احلياة واملوت، الصحو  : إنها الشيء نفسه فينا   
 . تلك تتحول إىل هذه،والعكس

 
فهو بالنسبة إىل السمك صاحل للشرب وصحي،       : ماء البحر هو األكثر نقاوة واألكثر تلوثًا يف آن معا         

 .ولكنه بالنسبة إىل البشر غري صاحل للشرب وقاتل
 

 بعضهم حييا من موت اآلخرين، وبعضهم اآلخر ميـوت مـن            :اخلالدون أموات، واألموات خالدون   
 .حياة البعض

 
، يطلبون منهم   )من اجلسم (فاألطباء الذين يقصون ويكوون املرضى يف كلّ مكان         . اخلري والشر واحد  

 .بغري حق أن يكرموهم طاملا أنّ أدويتهم متعبة هي األخرى كاألمراض
 

 .ته هي مملكة الطفلالزهر، ومملكالزمن طفل يلعب بطاولة 
 

 .طبع اإلنسان يحدِّد مصريه
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يف النص  . (يشترى والنفس مثنه  ) أي القلب (املصارعة ضد قلبه، ألنّ ما يريده       ) على اإلنسان (تصعب  

 ).حرفيا ألنّ ما يريده يشترى بثمن النفس
 

 .عظيم هو املوت واألعظم منه هو املصري امللتصق به
 

 .حنن أصحياء، والرقاد هو ما نراه وحنن نياماملوت هو ما نراه و
 

 .يعمل البشر خالل نومهم ويسهمون يف صريورة الكون
 

 .من بني مجيع الذين مسعتهم يتجادلون، مل يتوصل أحد إىل أن يفهم أنّ احلكمة منفصلة عن الكلّ
 

 . الطبيعةأكرب الفضائل هو التفكري، واحلكمة تكمن يف قول احلقيقة والعمل باإلصغاء إىل
 

 . تعلّمناههل، أي بدون اتباع التقليد الذيال جيب أن نعيش مثل أطفال بدون سلطة األ
 

 .لطاملا حبثت عن ذايت
 

 .و أطفالهليست اآلراء البشرية سوى لَ
 

نبـات  (إذا كانت السعادة تستقر يف ملذّات اجلسد، نقول إنّ الثريان سعيدة طاملا أنها جتد خناقًـا                 
 .لتأكله) يطفيل
 

 .ضروري أكثر إطفاء اإلفراط من إطفاء احلريق
 

 .تعوي الكالب على من ال تعرفهم
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 من أقوال الفيلسوف إيزوكراِتس
 )إيزوقراط(

 
 من هو إيزوكراِتس؟

دعـا إىل االتحـاد ضـد الفـرس         . من خطباء أثينا  . م. ق ٣٣٨-٤٣٦) Isocratès(إيزوكراِتس،  "
يقال إنه أضرب عن الطعام ومات جوعا ملّا انتصر فيليبوس املكدوين يف            . ينيواالستنجاد عليهم باملكدون  

 ).املنجد يف اللغة واألعالم" (خريونة واحتلّ أثينا
 

 أقوالهمقتطفات من 
وال متارس من التمارين البدنية تلك اليت تنمـي         . كن ألهلك ما تريد أن يكونه أوالدك لك بالذات        

وإنك لتستطيع احلصول على هذه النتيجة إذا أوقفـت         .  حتافظ على الصحة   القوة فحسب، بل تلك اليت    
 .جمهودك يف وقٍت كنت تستطيع أن تطيله أكثر

 
إذا ارتكبت عمالً ختجلُ منه، فال ترجو البتة ختبئته، ألنه وإن خفي عن اآلخرين، إالّ أنه سيكون دوما               

 .معروفًا من ِقبلك
 

واختر لك قاعدة   .  كاذبة، فاحلشد جيهل احلقيقة وال ينظر إالّ إىل الظواهر         إحذر من التهم ولو كانت    
أن تعمل دوما كما لو أنه ال جيب عليك أن رب من مراقبة أحد، فإذا اختبأت يف حينـه ستكشـف                     

والوسيلة األضمن للحصول على إعجاب العامة تكمن يف رؤيتهم إياك متتنع عن األعمال الـيت               . الحقًا
 .آلخرين عليهاستلوم ا

 
إذا كان يؤول إىل حتريرك من مة كاذبة، أو إذا كـان            : ما يفرض عليك يف حالتني اثنتني     ستقبل قَ 

وال تتوسل البتة إىل اهللا من أجل أمور مالية، حتى ولو كان يف نيتـك أن                . لينقذ صديقًا من خطر كبري    
 . أمام أولئكام أمام هؤالء، وجشعسلقَمك، فإنك ستبدو ناكثًا لسحتافظ قانونيا على قَ

 
 .افرح باحلالة الراهنة، ولكن فتش دوما على حتسينها
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ستكون حمبوبا إذا مل تكن سجيتك عدوانية أو صعبة، وإذا مل جتِر وراء مجيع الناس، وإذا مل تجـب                   
  ...بتكلّف على حنقات الذين حييطون بك

 
. ، وانسحب قبل الثمل   )باملشاركة فيها (انت الفرصة تسمح لك     احتط من اجتماعات الشرب، إذا ك     

فالعربة الـيت فقـدت     . فعندما يضطرب العقل من جراء اخلمر، يكون مصريه مثل عربة فقدت قوادها           
ر أظِه. والنفس تكون عرضة جلميع الشرود عندما يكون العقل مضطربا        . قائدها تكون مقودة حنو اازفة    

غبطـة مسـرات    ) خالل(رها مائتة من خالل االعتدال يف        ِكبر مشاعرك، وأظهِ   نفسا خالدة من خالل   
 .الساعة احلاضرة

 
مارس مجيع أنواع النشاطات اليت م حياتك، ولكن منِّ خصوصا عقلك، فالروح الرزينة يف اجلسـد                

تفكري، لكـي   عود جسمك على حمبة اجلُهد، ونفسك على حمبة ال        . البشري هي أكرب قوة يف أكرب ضعف      
 .تكون، بفضل األوىل، قادرا على حتقيق إرادتك، وبفضل األخرى قادرا على اإلحساس املسبق خبريك

 
. تأمل يف مجيع الكلمات اليت تنوي التلفّظ ا، فعند عدد وافر من الناس يركض اللسان قبل الـتفكري               

تعرف ال اإلفراط يف الفرح عند االبتهاج،       فكّر إذًا بأنّ ال شيء ثابت يف احلوادث البشرية، وإذ ذاك فلن             
 .وال اإلفراط يف املعاناة عند املصيبة

 
 .ر دوما مولعا للغاية باحلقيقة، حبيث حتصل كلماتك على نفوذ أكثر من خطابات اآلخرينهاِظ
 

أولئك الذين  ) خذ(ال تأخذ أصدقاًء لك مجيع أولئك الذين يريدون أن يصبحوا لك أصدقاء، ولكن              
جديرون بسجيتك، وال ختتر فقط أولئك الذين تسرك صحبتهم باألكثر، بل أولئك الذين يكونـون               هم  

 .أكثر نفعا لك لقيادة الدولة
 

يكمن (مارس سلطتك على نفسك كما متارسها على اآلخرين، واعترب سلوكًا أكثر كرامة مللٍك هو               
 .يادته ملواطنيهأالّ يكون عبدا ألي رغبة، وأن يقود ميوله أكثر من ق) يف

 
 .يخبئ السرور عيوب النفس حتى عند اجلبناء، والشدة تكشف سريعا طبيعة كلّ واحد
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 )إبيكور(من أقوال الفليسوف أبيقور 
 

 من هو أبيقور؟
 
 
 
 
 
 
 
، وتربى تربية ذاتية،    .م. ق ٣٤٢-٣٤١ولد يف شاِمس سنة     .). م.ق ٢٧٠-٣٤١) (Epicure(أبيقور  "

ا كثريا، لو أننا ال نستطيع أن نصدق هذا القول على عالّته، ولكنه استطاع، على كـلّ                 وهو يفخر ذ  
حال أن يتثقّف بنفسه، ويعرف كثريا من املذاهب السابقة بالقدر الذي يقضي به منطق فلسفته، والغاية                

وظلّ . حديقة إبيقور مثّ انتقل إىل أثينا، وهناك أقام مدرسة يف حديقته املشهورة باسم            . من الفلسفة عنده  
إنّ مقياس اخلري هو اللذّة ومفارقـة       : يقول إبيقور . م. ق ٢٧٠يدرس ا ست وثالثني سنة وتوفّي سنة        

وإذا كنا يف   . األمل، وهذا شيء ال حاجة بنا إىل الربهنة عليه، فالطبيعة يف كلّ أنواع سلوكها تكشف عنه               
يف كلّ أدوار حياته من ميالده حتى املوت، فإنـا          حاجة إىل الربهنة، فيكفي أن نشاهد سلوك اإلنسان         

فاألصل إذًا يف كلّ األخالق خرية أن       . سنجد قطعا أنّ اإلنسان يرمي دائما إىل حتصيل اللذّة وجتنب األمل          
 ."تتجه حنو حتصيل اللذّة واالبتعاد عن األمل

 
 أقوالهمقتطفات من 

 .االعتقاد اخلاطئ بأنّ لدينا قدرة غري حمدودةليس البطن، كما يعتقد كثريون، ال يشبع، إنما 
 

 .عندما يزج احلكيم يف التعذيب، فإنه ال يتألّم أكثر مما يتألّمه إذا كان صديقه مكانه
 

فمن حرم من إحدى . ال ميكنك العيش بسعادة بدون أن تكون حكيما وصادقًا ومستقيما يف آن معا
 .ستطيع أن يعيش سعيدا حتى ولو كان صادقًا ومستقيماهذه األشياء، كاحلكمة مثالً، ال ي
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يجب علينا أن نعمل فأما فيما خيصنا حنن، . جيب أن تكون النصائح اليت يوجهها إلينا أقراننا عفوية
 .ألجل شفائنا
 

 .عند كثريين من الناس اهلدوء سبات، واالنفعال غضب
 

 .يستحق كلّ شفقتنا) لينتحر (من كانت لديه عدة حجج لكي يغادر احلياة
 

 .الضرورة) حكم(الضرورة شر، ولكن ال توجد ضرورة للعيش حتت مملكة 
 

 .احلياة املستقيمة خالية من االضطراب واحلياة امللتوية، هي، على العكس، مليئة به
 

 .ينعم املستقيم دوء نفس كامل، يف حني أنّ املُلتوي ممتلئ من أكرب اضطراب
 

 . مجيع اخلريات اليت توفّرها لنا احلكمة لسعادتنا يف كلّ حياتنا، الصداقة هي األكثر واألكربمن بني
 

 .جيب البحث عن الصداقة ألجل ذاا، يف حني أنّ هلا باألصل منفعتها
 

لسنا حمتاجني كثريا إىل خدمات أصدقائنا، بقدر ما حنتاج إىل التأكّد من أنهم سـيكونون جـاهزين                 
 .خلدمتنا
 

عندما ال تسنح لنا الفرصة لرؤية املوضوع احملبوب جدا، وعندما تتوقّف العالقات احلميمة واملتاجرة،              
 . العشقىيضعف هو

 
 .عندما نكتفي بذاتنا، نصل إىل امتالك اخلري الذي ال يثمن أال وهو احلرية

 
 .ال شيء يكفي من يعترب قليالً ما هو كاٍف
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 .م الروح ليس ثقيل الظلّ ال على ذاته وال على اآلخريناإلنسان الذي ميتلك سال
 

دهم للحياة العتيدة، وال ينتبهون إىل أنّ مسا قاتالً قد سبق وسكب            ومن الناس من يستعدون طيلة وج     
 . احلياةعيف ينبو
 

 .يف الوقت عينه ولد اخلري واألمسى والفرح
 

 .ولد للتوكلّ واحد منا يغادر احلياة وهو يعتقد بأنه 
 

 .انظروا نتيجة حياة طويلة: ناكر اجلميل هو ذاك الذي يقول عن اخلريات املفقودة
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 )إبكتيت(من أقوال الفيلسوف إبكتات 
 

 ؟)Epictète( من هو إبكتات
 
 
 
 
 
 
 

إنّ هذه العبـارة السـاخرة     . فقريا مثل إروس، عزيزا عند اخلالدين     أعرج،  أنا إبقتاتوس، كنت عبدا،     
 ٥٠فقد ولد إبقتاتوس حوايل سنة      . ختتصر لنا يف كلمات قليلة حياة بكاملها      ) يت حفظها لنا مكروبس   ال(

 اون والفسق ،    ، مدينة أم اآلهلة قيباال، اليت كانت تقام بامسها طقوس         يف فرجييا يف إيرابوليس   ،  بعد امليالد 
كان امسه نفسه أُخـذ مـن       وربما  . اوجنهل كيف ومىت استيق إىل روما عبد      . وحيرق هلا البخور املقدس   
 حبق بيت   بيد أنّ إبقتاتوس هو الوجه اجلليل     . وبكلمة واحدة، كان كائنا غفالً    . نعت معناه ملحق أو تابع    

فقـد  . تلك الكثرة من العبيد الذين أسهموا، ابتداًء بليفيوس أندرونيقوس، يف االرتقاء العقلي لسـادم             
ولقد اجتـازت   . والفضيلة فهومي احلرية مني إىل أن يربط بأوثق العرى        هذا العبد الفرجيي املسك    توصل

.  عمد إىل جدعه وبتره مبنتهى القسـوة والـربودة         ...فسيده إبافروديتس . فضيلة إبقتاتوس امتحان النار   
. حذار، فلَسـوف تكسـرها    : وفيما كانت أداة التعذيب تبتر ساقه، اكتفى إبقتاتوس بأن يقول جلالّده          

لقد روى هذه القصة احملزنة أورجيانوس      . أمل أقل لك  : كسرت الساق، اكتفى العبد بأن يضيف     وعندما ان 
ومن املُحقَّق أنّ أبافروديتس مـا كـان   ). ٣٦٨، ٣، ب  ردا على قالسوس  (الذي أخذها عن قالسوس     

، الرواقي  يتألّق بسجاياه اخللقية، لكن إباحته لعبده حضور الدروس اليت كان يعطيها موزونيوس روفوس            
 .الذي اقتتح مدرسة يف روما، وإعتاقه إبقتاتوس بعد ذلك بزمن وجيز، يكفيان لرد بعض االعتبار إليـه                

وكان إبقتاتوس حيدث تالميذه عن بعض الشمات الطبعية اليت حلظها لدى معلّمه القدمي، وقـد كـان                 
اتوس انطباعا غري قابـل  س يف إبقتوقد ترك موزونيو. ذلك كان انتقامه الوحيد  : يضرا هلم مثالً يحتذى   

 كبريا للرواقية، باعتبارها منطًا للحياة، ومعلِّما للشبيبة، متاما مثلما كـان            لالحماء، وجعل من العبد داعية    
وكان أكابر األرستقراطية الرومانية يشهرون علـى       . سينكا معلّما للرجال الذين أدركوا مرحلة النضج      

لكن، ما كان للطغيـان     . زية من مسات التم    عينها ويتباهون ا باعتبارها مس     واقيةاملأل اعتناقهم لتلك الر   
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، فأمر نريون بنفي موزونيوس، مثّ صدر، يف عهد دوميسـيانوس، قـرارا بطـرد                أن يتعايشا  والفلسفة
 .إبقتاتوس، أبرمه أعضاء جملس الشيوخ الذين أدانوا يف نص واحد الفالسفة والرياضيني واملنجمني

ه بسرعة حتى صار مجيع املسافرين، إبقتاتوس نيقوبوليس يف إفرييا، حيث طار صيت قصد ٩٤يف عام 
 ويف نيقوبوليس، كما يف روما، عاش. مبن فيهم اإلمرباطور أدريانوس، يتوقّفون فيها ليستمعوا إىل دروسه

،ه. ويف عزلة عن الناسإبقتاتوس عيشة فقر جديرة بكليبأخذ معه، يف أواخر  ويروي مسبليقيوس أن 
وقد بلغ من صدق أقواله . ١٣٠ و ١٢٥وكان وفاته بني . حياته، امرأة لتهتم باليتيم الذي كان تبناه

وقوا وعفويتها أنها وصلتنا بتمام حيويتها من خالل املذكّرات اليت دوا عنه بأمان خارق للمألوف 
 وهلذا األخري .ذي سيصري يف املستقبل مؤرخا المعاواحد من أكثر تالميذه محاسة له، وهو أريانوس ال

 . املختصر وكتاب احملادثاثندين بكتاب
يف روما ال يف أثينا، سقراط يفتقد روح اهلزء، فإبقتاتوس يطلب فكره إنّ إبقتاتوس لَهو سقراط تكوَّن 

 له عباراته تأججا ججه قناة، وبإميان سريع العدوى تتأ بعناد ال تلني ل-احلرية ال احلكمة–الفضيلة 
وتعاليم إبقتاتوس، اليت حظيت بإعجاب املفكّرين اليونان . وحييطها بألق يبدو لنا قريبا غاية القرب

فالقديس الناسك . والرومان يف أواخر عهد اإلمرباطورية الرومانية، نالت أيضا حظوة لدى املسيحيني
كذلك . ه دستور الرهبنة الذي استنه لنساك جبل سيناءنيلوس، تلميذ القديس يوحنا فم الذهب، أخذ عن

وابتداًء من القرن السادس عشر  .وضعه القديس بندكتس بعضا من تعاليمهاستلهم دستور الرهبنة الذي 
 إبقتاتوس، الذي تعددت ترمجاته، تأثريا عميقًا على العديد من الكتاب األخالقيني، خمتصرمارس 

 ... بسكال يجلّهومعروف لدينا كم كان

أجد لدى إبقتاتوس فنا ال يضاهى لتعكري سكون من يطلبون السكون يف األشياء             : قال عنه بسكال  "
لئن كان إبقتاتوس يكـافح     ... رغامهم على اإلقرار بأنهم عبيد حقيقيون وعميان بائسون       إل، و اخلارجية

 لـديهم   د الضرر على أولئك الذين مل يتوطّد      الكسل، فإنه يتأدى إىل الكربياء، حبيث ميكن أن يعود بأش         
 ."االقتناع بفساد أكمل عدالة إن مل تصدر عن اإلميان

 
  إبكتيت)حمادثات ( مقتطفات من حماورات

 
 ما هي العالمة اليت من خالهلا تعرف الكرامة الشخصية؟

 لكرامته الشخصية؟ما هي العالمة اليت من خالهلا يعرف كلّ واحد منا ما هو موافق : سأله أحدهم
 عندما يهاجم األسد؟) املوافقة لكرامته الشخصية(ما هي العالمة ): أجاب(
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من أين تأتيه عنـدما ينـدفع      ) يعرف(يعرف الثور قوته، و   ) بدون أن يعلّمه أحد   (لوحده  ): وأردف(
 .حلماية قطيع بأكمله

ال ميكنـه أن    : ملعـىن ا(جيهل امتالكها   فمن ميلك قوة مشاة ال      . وبالنتيجة، بالنسبة إلينا األمر نفسه    
 ).، ويعرف قوته باالختبار بدون أن يخربه أحديجيهل أنه قو

ين ، بل جيب عليه إمتام متار     )فورا(وال يصري الثور فورا ما هو عليه، وال اإلنسان يكتسب نبلَ النفس             
 .ش يف ما ال يناسبه بأي شكل عليه أن يتهيأ وأالّ يقذف بنفسه بطيب، وجي)أي متارين شاقّة(الشتاء 
 

 ارتباطنا باجلسد ونتائجه
بـدون  ) أي(باجلسد وامليل حنوه، يصبح البعض منا مشاني للذئاب         ) قرابة، نسب (بسبب ارتباطنا   

عدميي الشـفقة ومتوحشـني     ) أي(لألسود  ) ويصبح البعض اآلخر مشاني   . (إميان، خمادعني ومضرين  
ومن هـو اإلنسـان     . الثعالب ومجيع ما هو شنيع بني احليوانات      ) يشبهون(ة  ري أنّ األغلبي  غ. ومفترسني

  ثعلب أو شيء آخر أكثر مسكنة واحنطاطًا؟الّإالسفيه والفاسد؟ أليس هو 
 .فاحذروا، إذًا، واسهروا على أالّ تصبحون مشاني إلحدى هذه الكائنات الشنيعة

 
 يف أي شيء يكمن التقدم؟

أن نكتسب السعادة حتديدا، وعدم التأثّر والرزانة، يكـون بالتأكيـد           ) كمن يف ت(إذا كانت الفضيلة    
، ألنه دائمـا ويف الكـلّ، إذا        )أي عيشها يف الواقع   (التقدم يف الفضيلة تقدما يف كلّ واحدة من أحواهلا          

إنّ األهـداف   : املعىن هنا . (وجد هدف يقود حنوه الكمالَ بشكل ائي، فإىل هذا اهلدف يقربنا التقدم           
 .)النبيلة هي اليت جتر حنوها الكمال، وال بد من أن يدفع بنا التقدم حنو هذا الكمال

 
 أباء اهللا؟: ما هو الشعور الذي جيب أن يثري يف الناس لقبهم

إذا كان حقيقيا أنّ مثّة نسب بـني اهللا والبشـر، كمـا يـزعم               ): ب إبكتيت على هذا السؤال    يجي(
 على من يسأهلم من أي بلد       ا االقتداء بسقراط؟ أي أالّ جييبو     غرييفعلوه  لكي  س  ا يبقى للنا  الفالسفة، فماذ 

 .أنا مواطن أثينائي، أو مواطن كورنثي، بل أنا مواطن من العامل): قائلني(هم 
من هذه الزاوية من األرض حيـث طُـرح         ) أنت مواطن (ببساطة  : أثنائي، عوضا عن  : فلماذا القول 
 لوالدة؟جسدك يف ا
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أليس واضحا أنك تدين بامسك إىل أصل أهم، ال يشمل هذه الزاوية من األرض فحسب، بل بيتـك                  
البلد الذي تعاقب فيه أسالفك وصوالً إليك، فمن أين تتأتى مقدرتك على            ) يشمل(برمته أيضا، وبكلمة    

 تسمية ذاتك أثنائيا أو كورنثيا؟
 الذي كونه اهللا    ي واألهم واألعم  ئ أنّ جلميع األشياء النظام املبد     منا وإذا فه  إذا انتبهنا إىل أصل الكون    

والبشر، وأنّ من هناك تصدر البذار اليت مل ختلق أباك أو جدك فحسب، بل مجيع ما هو على األرض حييا                    
ـ     ) الكائنات العاقلة (وينمو، وخصوصا الكائنات العاقلة، إذ وحدها        ي، تشترك بطبيعتها مع اتمع اإلهل

ابن اهللا؟ وملاذا ختشى    ) نقول إني (وترتبط باهللا من خالل العقل، فكيف نقول إنين مواطن من العامل؟ وال             
التقلّبات البشرية أيا تكون؟ إنّ النسب مع قيصر أو مع أي ذي نفوذ يف روما يكفي لتمكيننا من العيش                   

ذنا اهللا خالقًا وأبا وحاميا، أال يكفينا إذًا        فإذا اتخ . ببعض من أمان، والتعايل عن كلّ ذلّ وعن كلّ خوف         
 للتحرر من األحزان واألهوال؟

 
 املوقف املتكرر مع التالميذ

 .هذا ما جيب أن يكون عليه موقف املربي جتاه الشبان النجباء
 ماذا حيصل حاليا؟

 .جثّة هو املربي، وجثث هم التالميذ
حبون من أمر الغد، وقلقني ملعرفة إذا كنتم سـتجدون مـا            عندما متتلئ بطونكم، تظلّون جالسني تنت     

 .تأكلونه غدا
أو ستملكه، أو إذا كنت ال متلكه ولن متلكه، يبقـى البـاب          ) طعام الغد (أيها العبد، إذا كنت متلك      

ملاذا تنتحب؟ هل من موضوع للبكاء؟ أي حجة للنوح؟ ملاذا ستحمل           ). أي بإمكانك أن جتده   (مفتوحا  
 حسد؟ وملاذا تدع نفسك تفشى من ِقبل من ميلكون كثريا أو من هم يف السلطة؟ خصوصا                 حسدا فوق 

 إذا كانوا أقوياء وشرسني؟ ماذا نستطيع العمل؟
 . نا ما يستطيعون فعله، فما حيدث لنا ال يستطيعون أن يفعلوا به شيئًاال يقلق

 دت؟من إذًا يستطيع أن يلقي بثقله على إنسان ميلك هذه االستعدا
 

 ال أحد يفلت من جتاه األلوهة
ما هو الدليل على أنّ ال أحد من أعمالنا يفلت من جتـاه             : طرح أحدهم على إبكتيت هذا السؤال     (

اهللا، وكان جوابه مبا معناه أنّ مجيع أعمالنا ظاهرة أمام اهللا وله وحده جتب العبادة، ولكن اإلنسـان ال                   
 ). هذا التهكّميفي بوعوده، وكانت نتيجة كالم الفيلسوف



 ١٦

فهـؤالء، وإن   . الذي يفعله اجلنود لقيصر   ) القَسم(هلذا اإلله جيب عليكم أنتم أيضا أن تؤدوا الوالء          
وأنتم الذين قُدِّر لكم أن  . سمون على أالّ يضعوا أي شيء فوق سالمة قيصر        قالّ أنهم ي  إكانوا مأجورين،   

قسمون، وال تظلّون أمناء لقسمكم؟ ماذا تقسمون؟       تكونوا مستحقّني لعطية كربى ومثينة كهذه، أفال ت       
أالّ تعصوه البتة، وأالّ تعارضوه البتة، وأالّ تتكدروا البتة من أي شيء أُعطي لكم من ِقبل اهللا، وأالّ تفعلوا                   

سم قفهل من قسم يشبه اآلخر؟ ي     ). من حدوثه (البتة أو يفرض عليكم خيار سيئ، األمر الذي ال بد منه            
 .بأن نضع أنفسنا فوق كلّ شيء) نقسم(ود على أالّ يضعوا شيئًا فوق قيصر، وحنن اجلن

 
 جيب عدم االغتياظ من األخطاء

 . هو مستقلّ عن شخصهاال شيء مم. من هو الرجل غري املقهور؟ إنه ذاك الذي ال شيء يقلقه
 
ن يريدون أن يكونوا موضع إعجابم 

أيها اإلنسان، ماذا تريد أن حيـدث       . ، فال نطمحن إىل ما هو أمسى      إذا كانت مكانتنا يف احلياة الئقة     
 …لك؟

 .أيها الفيلسوف الكبري: أريد أن أحرك إعجاب مجيع من يلتقون يب، وأن يبجلوين معلنني
من هم الرجال الذين يبحث عنهم ليظهروا إعجام بك؟ أولئك الذين لك بالعـادة أن تـدعوهم                 

 رغب يف أن يكون اانني معجبون بك؟جمانني؟ ماذا إذًا؟ أت
 

 جيب اختيار اخلريات احلقيقية
: أجاب سقراط على من دعاه ليتحضر للمحاكمة) طُلب من سقراط االستعداد للمثول أمام احملاكمة     (

 أال تعتقد بأني يف كلّ حيايت كنت أستعدُّ هلا؟
 أي استعداد؟): سأله(

 .لقد حفظت ما كان حتت سلطيت: قال
 كيف إذًا؟): سأله(
 .مل أرتكب ظلما البتة، ال يف حيايت اخلاصة وال يف حيايت العامة): أجاب(
 

 إىل الذين يطلبون أن يوصى م لدى الفالسفة
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. لن يعرف أحد ذلك بدون أن يـراك       ! أنت رجل : أجاب ديوجني إىل من طلب منه رسائل توصية       
وإذا مل يكـن    . تمرسا يف فن متييز الصاحلني من الطـاحلني       سيعرف ذلك إذا كان م    ! أنت صاحل أو طاحل   

 .متمرسا، فلن يكتشفه، حتى ولو كتبت له ألوف الرسائل
 

 مشاة الرحالة
 وأمضـي   وجيب أن آتِ  . لساعة جزء من النهار   لست أبديا، بل أنا إنسان، جزء من الكلّ، كما أنّ ا          

يف الواقع، من خالل    !  حصل ذلك غرقًا أو بواسطة املرض      وماذا يهمين كيف سأمضي، إذا    . مثل الساعة 
 .إحدى هذه الوسائل جيب أن أمضي

 
 معرفة حدودنا

ولو كان للقَدم بالذات    . لو عرفت حقا بأنّ القدر قد قضى بأن أُصاب باملرض، فإني سأتقبله حبرارة            
 .عقالً لكانت تذهب هي األخرى حبرارة لتغرق يف الوحل

 
 اليس املوتشر 

وحنن . اعلموا أيضا أنّ عدم املوت لعنة للناس، وكذلك عدم الوصول إىل النضج، وعدم احلصاد أيضا              
! نغتم من ذلـك   . أن يكون لدينا الوعي عن هذا األمر أننا سنحصد        ) جيب(و. بالذات جيب أن نحصد   

ان، مثلنا مثل الفارسات اللـوايت      ولسنا متعلّمني ما خيتص باإلنس    . فهذا يعين أننا ال نعرف بعد من نكون       
 .لسن متعلّمات ما خيتص باألحصنة

 
 اهللا وحنن

أنت من يأكل ومن يتغذّى؟     ! ملاذا ال تعرف من أين أتيت؟ أال تريد أن تتذكّر عندما تأكل من تكون             
ويف عالقاتك اجلنسية، من تكون، أنت الذي يستعمل هذه العالقات؟ ويف حياتـك االجتماعيـة ويف                

ارينك الرياضية، ويف أحاديثك، أال تعلم أنك تغذّي ومترن إهلًا؟ حتمل اهللا يف كلّيتك، أيهـا الشـقي،                  مت
وجتهل ذلك؟ أتعتقد بأني أتكلّم عن إله خارجي أو عن مال؟ إنك حتمله فيك وال تنتبه إىل أنك تدنِّسه                    

 تتجاسر يف احلقيقة على اقتراف أي عمـل         هللا ال ) إيقونة(أمام صورة   ! بأفكارك الدنيئة وأعمالك القذرة   
 رُّ خجالً بأن تفكّر بذلك وتفعله؟     وأمام اهللا نفسه احلاضر فيك، ويرى ويسمع كلّ شيء أال حتم          . تقترفه

 .أيها اإلنسان غري املدِرك لطبيعتك، ستكون موضوع الغضب اإلهلي
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 كيف يتميز اإلنسان عن احليوان
 ومن أجل حمبة الشهوات اجلنسية، وعندما نعمل باستخفاف وبدون         عندما نعمل من أجل حمبة البطن،     

ماذا نكون قد هدمنا؟ امليزة     ! إتقان وال اكتراث، فإىل أي مستوى نكون قد احندرنا؟ إىل مستوى اخلراف           
 . العقلية

عندما نتخاصم، وعندما نؤذي بعضنا بعضا، وعندما نسخط ومنارس العنف، فإىل أي مستوى نكون              
وفضالً عن ذلك، توجد بيننا حيوانات بأجسام كـبرية،         . درنا؟ إىل مستوى احليوانات املتوحشة    قد احن 

 .فبجميع هذه األعمال تتحطّم وظيفة اإلنسان... وأخرى بأجسام صغرية خبيثة وضعيفة
 
 

 التمرين أفضل من اخلطابات
:  بإضافة التفكري والتمـرين    يوصي الفالسفة بعدم االكتفاء بالتعلّم، بل     ) السبب الذي من أجله   (إليك  

 .ألننا مع مرور الوقت قد اكتسبنا عادة التصرف بطريقة مناقضة للتعليم الذي حصلنا عليه
 

 أمساء األبناء واإلخوة
بإطاعتـه يف   ... تنظر إىل مجيع ما خيتص به     ) يلزمك بأن (فبماذا يلزمك هذا الدور؟     . تذكّر أنك ابن  

     ه        كلّ شيء، وبعدم انتقاده أمام أيشيء ميكنه أن يغم ا،     .  كان، وبعد فعل أيا له دائموبأن تكون مراعي
 .وأن تذعن له، وأن تقدِّم له أكرب قدر ممكن من التعاون

. ويدخل يف هذا الدور أن تكون مهتما به، مالطفًا له، ساهرا على كلماتك            . واعلم، من مثّ، أنك أخ    
 .تذعن بطيب خاطر إىل منو فائدتنا يف مجيع ما يتعلّق بناوأالّ تناقشه بشيء يتخطّى قوانا، بل أن 

 
 سائر األمساء

إذا كنت شابا، تذكّر أنك شاب، إذا كنت        : إذا كنت مستشارا يف إحدى املدن، تذكّر أنك مستشار        
وما بانتباه  فكلّ واحد من هذه األمساء إذا محِّص د       . مسنا تذكّر أنك مسن، إذا كنت أبا تذكّر أنك أب         

 .يستوجب تصرفات خاصة به
 

 املبادئ األوىل للفلسفة
يوجد إله، وهو ميارس عنايته على الكـون، وال         : إنّ أول مبدأ جيب تعلّمه هو التايل      : يقول الفالسفة 

 .تستحيل ختبئة أعماله فحسب، بل نواياه وأفكاره أيضا
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 مشهد احلياة
نقود قطعـان اخلـراف     .  يوجد شيء منه يف ما جيري يف السوق        ،)يف ما خيتص حبياتنا   (يف ما خيصنا    

وملـاذا  . وق، ولكي يروا كيف جيري ذلـك      م الناس هناك لالستمتاع مبشهد الس     والثريان لنبيعها، ومعظ  
وهكذا حنن نعيش يف سوق العامل هذا، بعضنا مثـل قطيـع            . ومن هم منظّمو السوق، وما هو غرضهم      

ما هو إذًا العامل؟ من     : وقليلون هم الذين يأتون إىل السوق حبا باملشهد       . اخلراف ال هم هلم سوى العلف     
كن مثّة من يدبِّره ويسهر     يدبِّره؟ ال أحد؟ وكيف ميكن ملدينة أو لبيت أن يدوم ولو لوقت قصري، إذا مل ي               

ـ   وهل ميكن لبناء، مهما كان واسعا أو مجيالً أن يدار بكثري من النظام، إذا كان ذل                عليه؟  قبيـل   نك م
، هـل   )اهللا(فمن هو وكيف يدبِّره؟ وحنن الذين خلقنا هو         . الصدفة أو لوفرة احلظّ؟ يوجد إذًا من يدبِّره       

 يوجد فعالً من رابط بينه وبيننا؟ هل توجد عالقة، نعم أم ال؟
فراغهم يف هـذا األمـر      ) أوقات(وهكذا ميضون   . هذه هي املشاعر اليت خيتربها عدد قليل من الناس        
فماذا حيدث؟ يسخر احلشد منـهم، كمـا        ). ميوتوا(فقط، وعن هذا يبحثون يف السوق قبل أن يرحلوا          

 .حيدث يف احلالة األخرى إذ يسخر الباعة من املشاهدين
وإذا كان للحيوانات ذاا بعض من تفكري، لكانت ستسخر من الذين ال يعجبون بشيء آخر غـري                 

 .العلف
 

 عف النفسعناد بدون تفكري هو عالمة ض
تخذ حكيما كصديق يل من ليس هو       أواهللا حيفظين من أن     . جرحه) ميكن(ال ميكن إقناع جمنون وال      

 .سوى جمنون
 

 خميلتنا ختلق صعوباتنا
األمر نفسه، عندما حتدث هزة أرضية، أختيل أنّ املدينـة          . ما الذي يقلقين؟ البحر؟ كالّ، بل حكمي      

  رية لكي تطيِّر عقلي؟أفال تكفي حبصة صغ. ستسقط فوقي
 

 االرتقاء إىل فكر اهللا
ارفـع،  . أيها اإلنسان، ال تتردد، كما يقول املثل، يف إضاعة رأسك ألجل السعادة واحلرية والشهامة             

اسـتعملين علـى    : يف النهاية، رأسك مثل إنسان حر من العبودية، وجترأ على رفع نظرك حنو اهللا وقُل              
قُدين حيث تريـد، وألبسـين   . وال أرفض شيئًا مما يبدو لك صاحلًا. ، إني لكإنّ أفكاري لك : طريقتك

 ...الثوب الذي حيلو لك
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إذا كنت ترغب بشيء آخر، فستتبع بامتعاض ومتلمل أيا كان من من هم أقوى منـك، بـدون أن                   
 .يث هيتصل البتة إىل أن تكون سعيدا، ألنك تبحث عنها حيث ال توجد، ومل البحث عنها ح

 
 عدم ختيل معرفة ما جنهل

 .إنه ملستحيل أن ننكب على تعلّم ما نعتقد بأننا نعرفه
 
 

 أقوالهمقتطفات من 
إني مجيل، يكـون ذلـك      : إذا كان احلصان، يف ابتهاجه بذاته، يقول      . ال تتهلّل من جراء تقدم الغري     

فما هي  . علم أنك تعظّم قيمة احلصان    عندي حصان مجيل، ا   : ولكن عندما تتباهى أنت وتقول    . حمموالً
 قيمتك؟

لذلك، عندما تعظّم نفسك، يف استعمالك للتماثيل،       ). االستعارات الصورية (استمال التماثيل   ) إنها(
 .يف الواقع ستكون متهلّالً ألجل قيمة هي لك. وفقًا للطبيعة، فعندها لّل

 
ويف حال أنك   :  تظهر حكيما  ب البتة بأن  وال ترغ . اقبلْ بشهرة شخص غيب للغاية    . تريد حتقيق تقدم  
 .، فال تثق بذاتك)شخصا ذي قيمة(بدوت للبعض أحدا 

إنما توجد . اعلم حقا أنه ليس سهالً حفظ اخليار األخالقي موافقًا للطبيعة، وكذلك األشياء اخلارجية        
 .خرىأنك إذا شغلت بالك باألوىل فستهمل األ) تكمن يف(ضرورة مطلقة 

 
          أن يعيش أوالدك وزوجتك وأصدقاؤك إىل األبد فأنت غيب يف احلقيقة، تريد أن تكـون      . إذا أردت

 .األشياء اليت ليست بسلطتك حتت سلطتك، واألمور اليت ليست لك أن تكون لك
 الّ تكـون  أيف احلقيقة، تريد من الشـائبة       . وبالطريقة عينها، إذا أردت أالّ خيطأ عبدك، فأنت جمنون        

 . شائبة، بل شيئًا آخر
أي (ولكن إذا كنت ال تريد أن تفشل، عندما تكون تطمح إىل شيء، فهذا بإمكانك احلصول عليـه   

 .مترس إذًا على ذلك ما استطعت). عدم الفشل
سيد كلّ واحد هو ذاك الذي ميلك القدرة على أن يوفِّر للمرء أن ينتـزع منه ما يريـده أو مـا ال                      

 .يريده
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ويف .  إذًا، أن يكون حرا، فال يرغنبَّ بشيء، وال يهربن من شيء يكون حتت سلطة الغـري                من يريد، 
 .حال العكس، فيجب بالضرورة أن يكون عبدا

 
 .تذكّر أنه جيب عليك التصرف وكأنك يف وليمة

 .ك باعتدالبعد أن تلتقطه، خذْ حصت: ن إليكإذا وصل صح
 .ال متسكه: مرَّ الصحن إىل غريك

 .فال تتبع شهيتك كثريا، بل انتظر حتى يصري أمامك:  يصل بعد إليكمل
جيـب عليـك    (هكذا جيب عليك التصرف مع أوالدك وزوجتك ومع الوظائف العامة، وهكـذا             

 .مع الغىن، وستكون يوما مدعوا إىل وليمة اآلهلة) التصرف
تلقي ـا وراء    (، بل جتهلها    )تكن أنانيا أي مل   (لكنك، إذا طاملا كنت ال تأخذ باملرامي اليت نفعتك          

يف احلقيقـة، إنّ    . ، فعندئذ لن تكون مدعوا إىل وليمة اآلهلة فحسب، بل ستمارس السلطة معهم            )ظهرك
 .ديوجني وهراقليط وأمثاهلم، إذ تصرفوا ذه الطريقة، كانوا حبق إهليني، وعلى هذا النحو تسمَّوا

 
 رحيل ابن، أو من جراء فقدان أمالكه اخلاصة، احترس من أن جيـرك              عندما ترى أحدا يبكي من أمل     

إىل االقتناع بأنه يف مصيبة بسبب وقائع خارجية، بـل لـيكن،            ) عيش احلالة يف عقلك   (التمثيل خارجا   
 بل  -ألنه بالفعل ال يؤمل غريه    –ليس ما حصل هو الذي يؤمل هذا        ): التايل(فورا، يف متناول يدك التأمل      

 .يه فيهرأ
لكـن  : ويف مجيع األحوال، ال تتردد بالكلمات فقط على مشاطرته األمل، وإذا لزم األمر نـح معـه                

 .حذاري من أن تبكي أيضا يف داخلك
 

إذًا، . يعنفك، إنما حكمك على أنّ هذه األعمال مهينة       ) يكون(تذكّر أنّ من يشتمك أو جيرحك ال        
حاول، بالتايل، أالّ تكون جمرورا حنو التمثيل       .  هو الذي استفزك   عندما يستفزك أحدهم، اعلم أنّ رأيك     

سود على  تيف الواقع، مىت توفّر لك بعض الوقت لكي تكرسه للتفكري، ف          ). االسترسال يف ختيل اإلهانات   (
 .ذاتك بسهولة أكرب

 
 تفكّرنّ البتـة    وال: ليكن املوت والنفي ومجيع ما يبدو خميفًا نصب عينيك كلّ يوم، وباألخص املوت            

 .مبا هو وضيع وال ترغنب كثريا بشيء
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فإذا كـان انتقـاص     . سأعيش بدون شرف، ولن أكون أحدا يف أي مكان        : ال تؤملنك هذه األمور   
 . يف اخلجل بسبب آخرحتى الشرف، يف احلقيقة، شرا، فال ميكنك البقاء يف الشر وال 

 
 .تحقّق، هكذا، ال توجد يف الكون طبيعة الشرمل يوضع لكي ال ي) ما(كما أنّ هدفًا 

 
كما يف التنـزه تكون حذرا من أن تدوس على مسمار أو من أن ختلع كَعبا، هكـذا انتبـه إىل أالّ                     

 .إذا متسكنا ذه القيمة يف كلّ عمل، فسنبادر إىل أي عمل بثبات أكثر. تؤذي اجلزء املسيطر فيك
 

وألجل ذلك حتديدا ال ترين أنه      . بع عشرة حتى يدعوهن الرجال سيدات     ما أن تتمم النساء سن الرا     
   ن فعل شيء آخر  (جيدر (        جيدر إذًا  . سوى مضاجعة الرجال، فيبدأنّ بالتجمُّل ويضعن فيه كلّ رجائهن

 .االنتباه إىل أالّ يفهمن أنهن مكرمات ألجل أي سبب آخر سوى أن يظهرن صادقات ورزينات
 
)فته  )  يف هذه اجلملة   تصرة   إنتكريس وقت كبري للعنايـة باجلسـد، وكـذلك          خلاٍل من كلّ أمهي 

بل باألحرى جيب إمتام هـذه      . االسترسال طويالً يف األكل والشرب، والتغوط واجلماع بطريقة مفرطة        
 .كلّ االنتباه موجها حنو العقل) وأن يكون: (النشاطات بطريقة هامشية

 
واحد آخر يشرب الكثري من . ، بل يستحم بسرعةسيئ فال تقل يستحم بشكل :يستحم أحد بسرعة

يف احلقيقة، قبل أن متيز رأيه كيف ميكنك . ، بل إنه يشرب كثريافال تقل إنه يشرب بشكل سيئ: مراخل
 ...أن تعرف إذا كان سيئًا

 
ذلك، وإذا شربت ماًء، فال عندما تكون قد تعودت على العيش ببساطة جتاه جسدك، فال تتباهى يف 

وإذا رغبت يوما يف تكبد العناء، فافعله ألجل ذاتك ال ألجل العامل . تقل يف كلّ ساحنة إنك تشرب ماًء
، ولكن إذا كنت يف أحد األيام ملتهبا عطشا )املغطّاة بالثلج يف الشتاء(وال تقبِّل التماثيل . اخلارجي

 . ذلك ألحدفاشرب ينبوع ماء مثّ ابصقه و تقل
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. أمام مجيع األشياء اليت تسرُّك وختدم حاجاتك أو حتبها، ال تنسى أن تقول لذاتك ما هي يف احلقيقة
اًء من فخار، فإذا انكسر فإذا كنت حتب وعاًء من فخار، قل لنفسك إني أحب وع. وابدأ من أصغرها

 .ربب كائنا ميوت، فإذا مات لن تضطوإذا كنت حتب ابنا أو زوجة، قل لنفسك إنك حت. ربلن تضط
 

 .ال تطلب البتة أن حتصل األمور كما ترغب، ولكن ارغب يف أن حتصل كما حتصل، وسترتاح دائما
 

هوذا عائق يعيق ... املرض حاجز للجسم، ولكنه ليس كذلك بالنسبة إىل اإلرادة، إالّ إذا ضعفت
وعن احلوادث اليت حتدث لك قل لنفسك األمر عينه، . الكلّولكنه بالنسبة إىل إراديت جزء من ! قدمي

 .وستجد أنه دوما مانعا لشيء آخر ولكنه ليس مانعا لك
 

 .تستطيع أن تكون غري مقهور إذا مل ختض أبدا مبارزة ال يتعلّق النصر فيها بك مطلقًا
 

 .إذا كنت وحدك أو مع اآلخرين: حدد لنفسك، مسبقًا، طبعا معينا وقاعدة تتبعها دائما
 

 .وال بإفراط. وال غالبا. لوقت طويل: ال تضحك البتة
 

والثياب واملسكن  ال تستعمل أشياء ضرورية للجسم إالّ يف حال كانت النفس تطلبها، كالغذاء مثالً              
 .ا تشتم منه رائحة اخلفّة أو الغرور عن كلّ موختلَّ. واخلَدم

 
قها، فيجب أن تكون علـى      وإذا كنت تتذو  . امتنع عن ملذّات احلب قبل الزواج، إذا كنت تستطيع        

 .األقلّ ضمن القانون
 

إذا أوصل إليك أحدهم أنّ واحدا تكلّم عنك بالسوء، فال تستهني البتة يف متحيص ما قيل لك، ولكن                  
من قال عني ذلك جيهل سائر رذائلي، وإالّ ملا كان قد اكتفى بالكالم عن هذا األمر                إنّ  : أجب ببساطة 

 .فقط
إذا أخذت دورا يفوق قواك، فلن تقوم به بشكل سيئ فحسب، ولكنك أيضا ستترك الدور الـذي                 

 .سيكون بإمكانك القيام به
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 .الشر، بل ينتظره دوما من اآلخرينإنه ال ينتظر من نفسه أبدا ال اخلري وال : حالة وطبع اجلاهل
 

 .إنه ال ينتظر إالّ من نفسه خريه وشره: حالة وطبع الفيلسوف
 

 .من يأقلم ذاته مع مقتضيات الضرورة، حكيم وفِطن يف معرفة أمور اآلهلة
 

ما ولكني أموت كما جيب أن ميوت الرجل الذي مل يفعل سوى أن أعاد              . عندما حتني الساعة، أموت   
 .سلِّفه
 

 .ال شيء يفوق احتمال الرجل العاقل سوى من هو بدون عقل
 

 .ولكن جيب اخلوف من اخلوف. جيب عدم اخلوف من الفقر والنفي والسجن وحتى املوت
 

 .)إذا فقدها(يخلِّص احلكيم حياته بفقداا 
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 عن كتاب الواجبات لشيشرون
 

 ؟)Marcus Tullius Cicero( من هو شيشرون
 
 
 
 
 
 
 
 قبل  ١٠٦ يناير سنة    ٣ يف   )Arpinum(ولد بالقرب من أربينم     . فيلسوف وسياسي وخطيب روماين   "
منذ نعومة أظفارمها ولعا شديدا باملعرفة جعل أبامها ينتقل         ) Quintus(نتس  يوأظهر هو وأخوه كو   . امليالد

األنطـاكي،  ) ) Archiasما إىل روما حيث درسا على يد كبار املعلّمني فيها، ونذكر منهم أرخيـاس             
وقد تولّى شيشرون الدفاع عنه حني اتُّهم سنة        ). .م.ق ١٢٠ولد حوايل سنة    (الشاعر والنحوي اليوناين    

وبعد أن تلقّى شيشرون، توجا الرجولة وهو الرداء الرمسي   .  بأنه ادعى كذبا أنه مواطن روماين      .م.ق ٦٢
، وبعـد  )Q. Mucius Scaevola(لى يد أسقفوال للمواطن الروماين وكان من الصوف األبيض، درس ع

وفيلون الـذي مـن   . اإلبيقوري) Phaedrus(ذلك بسنوات، إبان احلرب األهلية، درس على يد فدرس     
وبعد هذا التكـوين    ). Molon(رسا رئيس األكادميية الرابعة، وديودوتس الرواقي وأبولونيوس مولون         ال

) احملاماة(زمية حزب ماريوس، بدأ شيشرون يف ممارسة مهنة الدفاع          املمتاز، ولدى انتهاء احلرب األهلية      
 . دفاعا عن كوينتس.م.ق ٨١وأول خطبة باقية لدينا ألقاها يف سنة . يف الفروم الروماين

وكان قد هامجـه، مثّ المتـام       ) Sulla( سافر إىل بالد اليونان حتاشيا للقائد سوال         .م.ق ٧٩ويف سنة   
، تلك الصداقة اليت استمرت )Pomponius Atticus(عقد أواصر الصداقة مع أتيكوس دراسته، ويف أثينا 

فاسـتأنف  . ، أي بعد عامني من إقامته يف أثينا وبالد اليونـان          ٧٧مثّ عاد إىل روما يف سنة       . حتى وفاته 
 .اخلطابة يف الفروم بنجاح

لقى الكثري من خطبه الشـهرية،      ويف أثناء تولّيه هذا املنصب، أ     ) Praetor( صار بريتور    ٦٦ويف سنة   
مثّ اختري قنصالً   . قتضاه عين بوميب قائدا للحرب املترادتية     ومنها خطبة يف الدفاع عن قانون ماتليا الذي مب        

 احلزب الشـعيب،    فترك. ، وهو أرفع منصب سياسي يف روما      .م.ق ٦٣يناير سنة    مع أنطونيوس يف أول   
، وقد مضى عليها    )Catilina(ثناء قنصليته وقعت مؤامرة كاتلينا      ويف أ . األرستقراطي بوانضم إىل احلز  
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فلما انتهت مدة قنصليته، كان عليه أن يدافع عن نفسه ضد احلزب الشـعيب              . شيشرون حبزمه وحصافته  
فاضطر إىل ترك روما قبل أن      . وختلّى عنه قيصر وبوميب وكراسوس    . وأصدقاء املتآمرين يف مؤامرة كاتلينا    

، ٥٧لكن أصدقاءه يف روما سعوا إىل إعادته إىل روما، فعاد إليها يف سنة              . ٥٨ه، وذلك يف سنة     ينكّل ب 
 أُرغم على الذهاب إىل قيليقية حاكما عليها، لكنه عاد          ٥١ويف سنة   . لكنه عاش بعيدا عن أوار السياسة     

ي يف الوقـت الـذي      ، أ ٤٩ يناير سـنة     ٤، ووصل إىل نواحي روما يف       ٥٠إىل إيطاليا قرب اية سنة      
اشتعلت فيه احلرب املدنية بني قيصر وبوميب، وبعد تردد، انضم إىل جانب بوميب وعرب البحر إىل بـالد                  

غري أنّ قيصـر عفـا عـن        . ٤٨لكن قيصر هزم بوميب يف فرسالوس يف سنة         . ٤٩اليونان يف يونيو سنة     
ن مبودة كبرية، ومسح له بالـذهاب إىل        شيشرون، وملّا عرب قيصر إىل إيطاليا عند برنديزي عامل شيشرو         

 .روما
وهنا اعتزل شيشرون احلياة العامة متاما، وانصرف إىل التأليف يف الفلسفة واخلطابة طوال ثـالث أو                

 .نتاجه الفلسفيإأربع سنوات، كتب فيها معظم 
ة، فصـار   ، عاد شيشرون إىل احلياة العام     .م.ق ٤٤ مارس سنة    ١٥لكن ملّا اغتيل يوليوس قيصر يف       

فكانت السبب يف هالكـه،     : على رأس احلزب اجلمهوري، وراح يلقي اخلطب النارية ضد أنطونيوس         
 نوفمرب  ٢٧يف  ) Lepidus(فلما تولّت السلطة حكومة ثالثية مؤلّفة من أوكتافيان، وأنطونيوس وليبدوس           

اجلنود املرسلني يف إثـره     فحاول الفرار، لكن    . ، كان شيشرون على رأس قائمة املطلوبني      .م.ق ٤٣سنة  
 الدفاع عنه، لكنه طلب منهم الكف عن ذلـك،          ، الذين كانوا معه   ،حلقوا به يف الطريق، وحاول عبيده     

. تزوا رأسه ويديه وبعثوا ا إىل روما، فأمر أنطونيوس بتعليقها يف امليـدان     جوأسلم رقبته هلؤالء اجلنود فا    
 .م.ق ٤٣ ديسمرب سنة ٧وكان مصرع شيشرون يف 

 آراؤه الفلسفية
وإنما أمهيته ترجع إىل قدرته علـى عـرض         . ليس لشيشرون آراء فلسفية أصيلة، وال مذهب مبتكر       

وبعـض  . بأسلوب مشرق مجيل واضح   ) الالتيين(األفكار واملذاهب الفلسفية اليونانية للقارئ الروماين       
 .كتب شيشرون هذهآراء الفالسفة أو املفكّرين اليونانيني إنما وصلتنا عن طريق 

كان شيشرون يف اجتاهه الفلسفي أقرب إىل الشك، وكانت تلك نتيجة ملعرفته العميقـة بتضـارب                
املذاهب الفلسفية اليونانية، لكنه ملّا كان أخالقي النـزعة، عملي االتجاه، شأنه شـأن كـلّ أو جـلّ                  

هلذا جنح إىل   . األخالق واحلياة العملية  املفكّرين الرومان، فقد أدرك ما يف نـزعة الشك من خطر على            
 ).األرسطي(املذهب الرواقي يف األخالق، وأملَّ بطرف من املذهب املشائي 
ات وأخذ عن املشائية تقـديرها للخـري      . فأخذ عن الرواقية قوهلا إنّ الفضيلة تكفي لتحصيل السعادة        

ما ذهبوا من أنّ الرجل احلكـيم جيـب أن          ووافق الرواقية على    ). من ثروة وصداقة وجاه اخل    (اخلارجية  
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. يكون هادئ النفس خاليا من االنفعال، كما اعتنق تعريف املشائية للفضيلة بأنها وسط بـني رذيلـتني                
 .نّ الفضيلة العليا هي العمل، وليس النظر والفكر كما قال أرسطوإوقال مع الرواقية 

دين الشعيب ملا يف ذلك من فائدة للعامـة مـن           ويف أمور الدين، كان شيشرون يرى احملافظة على ال        
 من اخلرافات الغليظة، خصوصا تلك اليت تنسب إىل         هلكنه يف الوقت احلاضر نفسه دعا إىل تطهري       . الناس
 .أفعاالً قبيحة) وشيشرون كان مشركًا وثنيا(اآلهلة 

 مؤلّفاته يف الفلسفة واخلطابة
 :ن نذكر هنا كتبه يف الفلسفة واخلطابةإىل جانب خطب شيشرون ومراسالته، يهمنا أ

 .يف احلدود القصوى للخريات والشرور -١
 ).Tuscnlanae Disputationes(التسكالنيات  -٢
 .تقسيم الفن اخلطايب -٣
 .يف اخلطيب -٤
 .األكادمييات -٥
 .يف طبيعة اآلهلة -٦
 .يف القوانني -٧
 .يف القدر -٨
 .يف الصداقة -٩
 .يف الشيخوخة -١٠
 .يف الكهانة والتنبؤ بالغيب -١١
 .فضائليف ال -١٢
 .يف اجلمهورية -١٣
 .يف الواجبات -١٤
 ."حلم شيبيون -١٥

 
 أقوالهمقتطفات من 

 .يف احلقيقة، يلمع العدل من تلقاء نفسه، ويدلّ اخلوف على خمطّط جائر
 

والثانيـة  . األوىل من خالل املناقشة، وهي خاصية البشـر       : خمتلف) شخص(فحام  إلتوجد طريقتان   
 .بالقوة وهي خاصية البهائم
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 نتصارع ألجل السيطرة، ومن خالل احلرب نبحث عن اد، جيب على األقلّ أن يكون مثّـة                 عندما
 .مبدأ

 
والقـوة  . م الثعلبيأما اخلداع فهو نوعا ما من ِش. القوة أو اخلداع: توجد طريقتان الرتكاب املظامل  

 .واألمران ال يليقان حكما باإلنسان. م األسديمن ِش
 

يأخذون من البعض ليحسنوا إىل البعض      ) هؤالء(ناس املشغوفني بالعظمة واد،     يوجد كثريون من ال   
 .ويعتقدون بأنهم سيظهرون محسنني يف عيون أصدقائهم إذا أغنوهم بغض النظر عن الوسائل. اآلخر
 

 .كن يف الوقت عينه مستقيمايكرمي إذا مل ) ال أحد(يف الواقع، ال شيء 
 

يدفعهم نوع من متجيد    ) هؤالء إذ (ريا من الناس الذين ليسوا بطبيعتهم كرماء،        ميكننا أن نرى عددا كب    
منها عـن   ) أكثر(الذات إىل الظهور مبظهر احملسنني، يصنعون أشياء تظهر مسبقًا أنها منبثقة عن التباهي              

 .حسن اإلرادة
 

 . اجلميلاألول أخذ املبادرة باإلحسان، والثاين رد: يوجد فعليا نوعان من الكرم
 

رابط اتمع مها العقل والكلمة اللذان من خالل التعليم والدرس، يؤديـان إىل التواصـل واحلـوار                 
 .ويوحدام يف نوع من جمتمع طبيعي. واحلُكم، وإىل تضامن الناس فيما بينهم

 
بيتا واحدا وكلّ   ) اتمع(يكمن اتمع أوالً يف الثنائي الزوجي، ومن مثّ يف األوالد، وبعد ذلك يصري              

 .شيء فيه مشترك
 

عينهما، أن جيد أحدهم يف اآلخـر اللطـف         ) إرادة باجلمع (حيصل ملَن لديهم انشغال البال واإلرادة       
 .الذي جيده يف ذاته

 
 . وأوالدنا وأقرباؤنا وأصدقاؤنا، غري أنّ الوطن يعانق مجيع عواطفنا جتاههم مجيعاا علينا أهلنأعزاء
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بـبعض  (ظام الضرورة هو عينه نظام الظروف، وهكذا توجد واجبات تربطنا بـالبعض             لن يكون ن  
 .أكثر من البعض اآلخر) الناس
 

 .عديدون هم الرجال الذين سعوا إىل احلروب حبثًا عن اد
 

جتب استمالة اجلسد وجعله مستعدا ألن يطيع احلكمة والعقل، وبعد ذلك األشغال والتجلّـد علـى                
 .التعب
 
رب من خطر       حت اـ            )ما(ى ولو كن فاء ع، ال جيب علينا مطلقًا أن نكون عرضة للظهور مبظهـر الض

 .واخلائفني
 

) ما يفكّرون بـه   (ون حتى على النطق مبا يفكّرون ولو كان رائعا          ؤمن الناس، يف الواقع، من ال جير      
 .خوفًا من احلسد

 
النقضاض بعنف على األعداء، ويعتربون أن ذلـك        ال جيب البتة اإلصغاء إىل أولئك الذين يفكّرون با        

 .صنيع رجل عظيم السجية وشجاع
 

حتى عندما تكون أعمالنا مزدهرة وموافقة لرغبتنا، جيب اهلرب من الكربياء واالزدراء واخليالء، مهما              
 .كان الثمن

 
ا أكثر من   نة علي حتى يف زمن االزدهار، جيب علينا باألكثر استعمال نصائح األصدقاء وإعطائهم سلط           

 .السابق
 

 .)يف حالة رقود(كم من أناس يتحلّون بِكرب نفس، لكنهم يف احلياة نيام 
 

 .بالنسبة إىل طبيعة االختالف بني اجلميل واملناسب، إنه ألسهل استيعاا من شرحها
 



 ٣٠

 يف  ما هو حقيقي  استخدام العقل واللغة حبذر، وإجناز ما نعمله بتفكري، والنظر إىل           : هذا هو املناسب  
 .كلّ شيء والدفاع عنه

 
نقول إنّ الشعراء حيترمون حتديدا ما هو مناسب عندما يقولون ما هـو مناسـب لكـلّ شخصـية                   

 .)ميدحوا(
 

   ه إىل أنف جتاه الناس بني العدل واالحترام        هجيب التنبفدور العدل يكمن يف عدم     :  يوجد فرق بالتصر
 .الحترام يكمن يف عدم صدهمممارسة العنف ضدهم، ودور ا

 
يف الغضب أو يف اهتزاز العقل من جراء بعض األهواء، أو يف اخلوف،             : نستطيع أن منيز وجوه الناس    
الوجوه واألصوات واحلركـات والتصـرفات      ) نرى(وعندهم مجيعهم   . أو يف االنقياد وراء لذّة مفرطة     

 .متبدلة
 

عليه، لكي ال نستسلم لإلفراط وال نقع من جراء االجنراف          حتى يف املزاح يوجد مقياس جيب احلفاظ        
 .باهلواء يف خزي ما

 
 .جيب أن يكون للغذاء والعناية باجلسم هدف، وهو الصحة والنشاط، ال اللذّة

 
     ظهر حجون يف          كَفليعرف كلّ واحد مناقبه، وليب أن يكون املهرا حاذقًا خلصاله وعيوبه، لكي نتجنم

 .مة منااملسرح أكثر حك
 

بقدر ما جيب علينا اهلرب من      ) بالفطرة(ال جيب علينا بذل اجلهد يف السعي وراء صفات مل تمنح لنا             
 .العيوب

 
 ناجتة  ابأنه(ادها، وإن كانت توحي     والوظائف والغىن واالقتدار، وأضد   إنّ السلطة واألوامر والشهرة     

فهـي مرتبطـة    ) يف احليـاة  ( نريد أن نلعبها     حتت الظروف، أما شخصيتنا اليت    ) مجيعها(الصدفة،  ) عن
 .بإرادتنا
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نادر هو صنف أولئك الذين وإن كانوا يتحلّون بسمو الطبع أو باملعرفة أو بالتربية املمتازة، أو ـذه                  
 .)هلم(، قد عرفوا أن يفكّروا أيضا يف املهنة اليت يريدون أن خيتاروها كأولوية )من الصفات(أو تلك 

 
 سن رأي                 عندما نغير منط حياتنا، جيب علينا التيقّظ، بكلّ عناية، على أن يظهر هذا التغيري ناجتًا عن ح

 .)حسن قرار: املقصود هنا(
 

 .إنّ أفضل إرث ينقله األهل إىل أوالدهم، ويفوق كلّ ِتركة، هو جمد فضائلهم وصفام
 

وجيب علينا اعتبـار النعمـة      . الكرامةيف األول تستقر النعمة، ويف الثاين       : يوجد نوعان من اجلمال   
 .خاصية املرأة، والكرامة خاصية الرجل

 
ميارس العقل البحـث عمـا هـو        . أوالها من العقل، وأُخراها من الرغبات     : خلجات النفس نوعان  

فيجب إذًا التيقّظ على توظيف العقل يف أفضل األشياء، وجعل          . ، بينما تدفع الرغبات حنو العمل     حقيقي
 .ات مطياعة للعقلالرغب
 

وتسـتعمل  . كلمة الفصاحة وكلمة احملادثة   : والكلمة نوعان . بكلّ تأكيد، عظيمة هي أمهية الكلمة     
واحملادثـة تصـري يف     ). جملس الشـورى  (الفصاحة للجداالت يف احملاكم، ويف اجلماعات، ويف الس         

 .امتبع أيضا وجبات الطعتاالجتماعات واحلوارات ولقاءات األصدقاء، و
 

أن يكون مميـزا، وأن     : نتبع مبدأين ) جيب أن (ويف استعمال الصوت    . منلك صوتا للتعبري عن الكلمة    
وكال املبدأين مطلوبان بالطبيعة، غري أنّ التمرين يحسِّن األول، يف حني يكون الثاين مـن               . يكون محبَّبا 

 .خالل االقتداء بأولئك الذين يتكلّمون دوء ونعومة
 

 . هو مناسبالينا تكبد العناء، إذا كنا فعالً نبحث يف كلّ شيء عمجيب ع
 

األمر الذي حيصل غالبا عندما ننكـب علـى     . النتيقّظ قبل كلّ شيء يف أالّ نظِهر بعض عيوب طبعن         
 .اغتياب اآلخرين لنقدح ونستهزئ م
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 .ال يكِسب املنـزل شرفًا للمعلّم، بل املعلّم للمنـزل
 

، ال أعرف كيف، أن منيز، بشكل أفضل، عند اآلخرين ال عند أنفسنا ما ميكن أن يكـون                  حيصل لنا 
 .)يف هذه اجلملة يسخر(معاب 
 

 .إنه ألمر سيئ بالفعل، عندما حناول احلصول على ما جيب أن يكون بالفضيلة، عن طريق املال
 

 وأن يثقوا بنا، وإذ نكون قد حصلنا        أن حيبنا الناس،  : تنتج ذروة كمال اد من هذه الشروط الثالثة       
 .على بعض اإلعجاب، يأملون يف أن نكون مستحقّني للشرف

 
أن نثق يف من حنكـم      ) أي. (أن منتلك احلذر والعدل معا    : للحصول على الثقة، ال بد لنا من صفتني       

اللحظة احلامسة يكونون   أنهم أزكى منا، ويف أولئك الذين نعتقد بأنهم يتوقّعون املستقبل، وأمام احلدث و            
ال يقصد مبن يتوقّعون املستقبل املنجمني أو العرافني، بل الـذين           . (جديرين باتخاذ قرار يناسب اللحظة    

 ).خبربم وحنكتهم يعرفون توقّع ما سيحصل يف املستقبل
 
 .احلياة واملوت والغىن والفقر، تثري الناس بكلّ عنف): هذه األمور(
 

قة وكلّ قاعدة حياة حتتاج إىل مساعدة الناس، وبالتايل لكي حنصل على من ميكن أن               برأيي، كلّ طري  
 .ما مل حنمل مسات الرجل الصاحل) حتقيق ذلك(نشاطرهم الصداقة، يكون من الصعب 

 
 .)ائيا(العكس، فلن يكون مثّة حق ) نفعل(نفتش دوما عن املساواة يف احلقوق، ويف الواقع 

 
، وإالّ لـن تكـون      )أوالً( ننمي العدالة وحنافظ عليها بكلّ الطرق، وذلك ألجل ذاا           جيب علينا أن  

 .دف منو شرفنا وجمدنا) من مثّو(عدالة، 
 

ن يريد احلصول على جمد العدالة احلقيقيعليه أن يفي بواجبات العدالةم ،. 
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 حكم أخرق، قادك إىل هذا      أي): ا إليه بعث  (برسالة  ) املقدوين(فيليبس ابنه االسكندر    ) امللك(أنب  
أن تفكّر يف أنّ الذين قد أفسدم مبال سيكونون لك خملصني؟ أو إنك تفعل ذلك للمقدونيني ال                 : األمل

    ـود  أناس عديدون بذّروا أموال أسـره     . كهم، بل خادمهم ووكليهم   ِللكي يرجوا أن تصبح من يم متج
 .بطيش
 

 .ليس للجود من رصيد: قال املثل
 

 .جيب أن يكون اإلحسان لذوي املصائب، إالّ إذا كانوا يستحقّون مصائبهم
 .حنافظ على الصحة من خالل معرفة اجلسد

 
أن تكون منفعة كلّ فرد هـي عينـها منفعـة           :  كهدف هيوجد شيء جيب على اجلميع أن يأخذو      

 .ع البشري كلّه، فسيكون احنالل اتمه وإالّ إذا كان كلّ فرد يشد املنفعة حنو…اجلميع
 

ا ولذيذًا، وسوى ذلك من مثل هـذه        ا وغني شريفًعلى الصداقة ال جيب تفضيل مجيع ما يظهر نافعا و         
 .األمور
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 )ليوسرماركس أو(من خواطر اإلمرباطور مرقس أوريليوس 
 

 ؟)Marcus Aurelius  Antonius( من هو مرقس أوريليوس
 
 
 
 
 
 
 
 
 بعد املـيالد    ١٢١ سنة    نيسان ٢٦ولد يف روما يف     . زعة رواقية نـإمرباطور روماين، وفيلسوف ذو     "

، وملّا توفّي أبـواه يف سـنMarcus Annius Verus(   (من أسرة نبيلة، وكان امسه ماركوس أنيوس فريوس 
، )Marcus Cornelius Fronto ( ماركوس كورنيليوس فرونتووكان من معلّميه. مبكّرة من عمره، رباه جده

وقد أعجبت مناقبـه    .  عن سخاوة نفس التلميذ واجتهاده     دلّ املعلّم وتلميذه مراسالت ت     بني وقد جرت 
) وهو املعروف باسم أنطونيـوس بيـوس      (اإلمرباطور هادريانوس إىل حد أنه نصح أورليوس أنطونيوس         

ـ                   رش وكان هادريانوس قد عينه ليخلفه إمرباطورا، أن يتبنى هذا الولد، وأن جيعله وريثًا لـه علـى ع
 .اإلمرباطورية الرومانية

) Diognetus(ويف سن احلادية عشرة تعرف ماركس إىل آراء الرواقيني بفضل الفيلسوف ديوجنيتـوس    
 الفالسفة الرواقيني وعاش عيشة الزهد والتقشف وحتمل اآلالم، وتـرك دراسـاته             يزفارتدى ماركس   

 .ياة الرواقيةفرغ لتحقيق مبادئ الرواقيني وميارس احلتاألخرى لي
وملّا تولّى أنطونينوس التقي عرش اإلمرباطورية الرومانية تبنى ماركس، وزوجه من ابنتـه فاوسـتينا               

)Faustina .(      لقاه وصار ين تبنخذ ماركس اسم موخـالل  .  عليه اسم ماركس أورليوس أنطونينوس     ىفات
نينوس، عين بدراسة فن احلكم، إىل أن تـوفّي         الثالث وعشرين سنة التالية، وبوصفه رفيقًا وزميالً ألنطو       

وأشرك معه يف احلكم لوقيوس     . ، فتولّى عرش اإلمرباطورية الرومانية    ١٦١اإلمرباطور أنطونينوس يف سنة     
على الرغم من معارضة جملس الشيوخ، وكان لوقيوس فريوس ابنا بالتبني ثانيـا  ) Lucicus Verus(فريوس 

اطورية، وزوجه ماركس من    ربا لتولّي احلكم، فاشترك االثنان يف حكم اإلم       ًءومل يكن كف  ألنطونينوس، و 
 ).Lucilla(ابنته اوكالّ 
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وات حكم ماركس أورليوس، هذا الرجل احلكيم اهلادئ احملب للسالم، حفلت بـاحلروب             نولكن س 
ا عاد فريوس جبيشه    وملّ. من زالزل وحرائق وسيول   : الدامية، واالضطرابات الداخلية، والكوارث الطبيعية    

انتشر يف سائر أحناء اإلمرباطورية، وتدفّقت جحافـل        الذي  من محلة يف سوريا، عاد معه ببذور الطاعون         
، فاضطر ماركس إىل مغادرة )Pannonia(على حدود بانونيا ) Quadi and Marcomanni(الكوادي واملركون 

 .اربة هذه القبائل املغريةروما وتولّى قيادة الفيالق الرومانية على الدانوب حمل
 . توفّي فريوس، وأصبح ماركس وحده هو اإلمرباطور١٦٩ويف سنة 
 مترد إفيديوس كاسيوس، قائد القوات الرومانية يف آسيا الصـغرى، وأعلـن نفسـه               ١٧٥ويف سنة   
 من  فأبدى ماركس . فأسرع ماركس بالتوجه حنو آسيا، لكنه علم أن ضباط كاسيوس قتلوه          . إمرباطورا

. كرم النفس ما جعله يأمر بإحراق أوراق كاسيوس، ودعا جملس الشيوخ إىل العفو عن أسرة كاسيوس               
 مخسة أبنـاء،    يها، بعد أن أجنبت منه    ويف أثناء هذه احلملة توفّيت زوجته فاوستينا، وكانت قد رافقته ف          

خلف أباه علـى عـرش   ماتوا مجيعا يف حياة أبيهم باستثناء ولد واحد شرير هو كومودس الذي عاش و           
 .اإلمرباطورية

وملّا عاد ماركس من الشرق، استأنف قتاله املضين ضد القبائل املترببرة على ر الـدانوب، وهنـاك                 
 وبعـد أن حكـم      ،توفّي بني اإلرهاق والقلق، وكانت وفاته وهو يف التاسعة واخلمسني مـن عمـره             

 ).١٨٠ مارس سنة ١٧ إىل ١٦١ مارس سنة ٧من (اطورية تسع عشرة سنة رباإلم
تقنـها إىل   كتبه باللغة اليونانية وكان ي    ". تأمالّت"أما آراؤه الفلسفية فقد سجلها يف جملّد مسي باسم          

وقد كتبه أثناء محلته يف وادي الدانوب ضـد         ). كتاب( مقالة   ١٢جانب لغته األصلية الالتينية، ويقع يف       
وتتواىل هذه التأمالت دون ترتيب حمكـم،       .  يف األخالق والدين   وهو يتناول فيه آراءه   . ةالقبائل املترببر 

ونظرا إىل تفكّك سردها، فقد افترض أنهـا جمـرد          . إنما هي خواطر إنثالت عليه وهو معمعان املعارك       
تعليقات ومذكّرات سيستعني ا بعد ذلك يف تأليف كتاب حمكم التأليف، ورأى البعض اآلخـر أنهـا                 

 ." يقصد ا ماركس إالّ اإلفضاء عن مكنون فكره لنفسهخواطر ومناجيات مل
، يف حني إنه    )Pensées(جتدر اإلشارة إىل أنّ الترمجة الفرنسية أعطت هلذا املؤلَّف اسم           : مالحظة هامة 

 .، أي إنه كتبها لذاته"لذايت"حيمل يف اليونانية عنوان 
 

 هخواطرمقتطفات من 
 عن الكتـب، وال تـدع ذاتـك         فتخلَّ. التنفّس واملرشد الداخلي   و اجلسد: يختصر مجيع ما أنا ذا    

بل فكّر بأنك مائت، واحتقر اجلسد، فهو ليس أكثر من دنـاءة            . تتشوش، فذلك مل يعد مسموحا لك     
هواء وليس هو   : وإليك أيضا ما هو نفَسك    . ودم، وعظام وشبكة رفيعة من األعصاب، وشرايني وأوردة       
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يبقى إذًا شيء ثالـث هـو املرشـد    .  كلّ حلظة تزفره لتعود فتستنشق غريه جمددانفسه دائما، ألنك يف  
ففكّر فيه . الداخلي . سنفال تسمح له    ! أنت م) طيع مثل دمية        ) للمرشد الداخليا، وال أن يأن يبقى عبد

 .للغرائز األنانية، وال أن يتكدر من القدر احلاضر، وال أن خيشى مما هو آت
 

، وكم من مرة حصلت من اآلهلـة علـى فـرص    )عمالً(وأنت تؤجل   ) مضى(م من وقت    تذكّر ك 
جيب أخريا أن تفهم، ومنذ اآلن، من أي جزء من الكون أنت، ومن أي كـائن                . جديدة مل تستفد منها   

وأنّ حياتك مرتبطة متاما بالزمن، فإذا مل تستفد من هذه اللحظـة لتحسـن              ! ومنظّم للعامل أنت انبثقت   
 .ممكنة) العودة(وأنت متضي ولن تكون ) الزمن(ذاتك، ميضي 

 
باختصار، إنها احلياة لكـلّ     ! أمل تعودي جتدين الوقت لتبكيت ذاتك     ! عار عليِك، اخجلي يا نفسي    

وحياتِك أوشكت أن تزول بدون أن حتترمي ذاتك عندما تكونني تعلّقني سعادتك يف ما حيصـل               . واحد
 .بنفوس اآلخرين

 
تفرغ لكي تتعلّم أشياء جيدة، وتوقّـف عـن         .  نفسك تتلهى باحلوادث اليت تأيت من اخلارج       ال تدع 
جيب عليك أن حتفظ نفسك من النوع اآلخر من الشرود، فمجانني           ). املقصود يف حلقة مفرغة   (الدوران  

 مجيـع   هم أولئك الذين، من جراء األعمال، قد تعبوا من احلياة، وليس لديهم من هدف يوجهون حنوه               
 .وبكلمة، مجيع أفكارهم. جهودهم

 
ألنه أخطأ إذ صب انتباهه إىل ما جيري يف نفس          ) تعيسا(ليس من السهل رؤية رجل قد أصبح شقيا         

 .أما أولئك الذين ال يالحظون حركات نفوسهم، فشقاؤهم حمتم. غريه
 

، وما هي العالقة اليت تـربط       ما هي طبيعة كلّ شيء، وما هي طبيعيت       : جيب دوما تذكّر هذه النقاط    
وأن ال أحد مينعك من العمل والـتكلّم دومـا          . أي جزء من الكون أنا، وأي جزء مني هو        . هذه بتلك 

 .تشكّلُ جزًءا منها) أنت(حبسب الطبيعة اليت 
 

 أمتلك عقالً؟ فلماذا ال تستخدمه؟ وإذا كان يقوم بوظيفته، فماذا تريد أكثر؟
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. ور موضوعة على مذبح واحد، يسقط بعضها قبل اآلخر، وتسقط األخرى الحقًا           بني عدة حبات خب   
 .وليس لذلك أي أمهية

 
قبل انقضاء عشرة أيام تظهر هلم كأنك إله، يف حني إنك لست اآلن، بالنسبة إليهم، سوى حيـوان                  

 .مفترس أو قرد، ولكن على شرط أن تعود إىل مبادئ وحكْم العقل
 

فبقدر ما تعيش،   . معلّق بأهدابك ) أي املوت (ستعيش عشرة آالف سنة، ألنّ املُحتم       ال تعمل وكأنك    
 .وبقدر ما يكون ذلك ممكنا، ِصر رجلَ خري

 
 .عينها) اليت يستعيدها(هو نفسه موضوع الذكرى ) ما(كلّ شيء زائل، من يستعيد ذكرى 

 
 .جنبون، وأيا منها يطلبونحمص املبادئ اليت تقود احلكماء، وأي أنواع من األشياء يت

 
 ...تصيره احلوادث تيارا عنيفًا. الزمن مثل النهر

 
فمن هذه األصناف هي األمـراض      : مألوف هو وتافه أيضا، مثل الزهرة يف الربيع والثمار يف الصيف          

 .واملوت واالفتراء واملُشاحنة ومجيع ما يسبب الفرح أو يحزن من ال عقل هلم
 

 .)أي الشرور(ويف الواقع يستحيل على األشرار عدم القيام مبثل هذه األعمال . ستحيل جنونطلب امل
 

 ...ال حيدث ألي إنسان ما ال يستطيع طبيعيا احتماله
 

كيف تصرفت، حتى اآلن، جتاه اآلهلة وأهلك وإخوتك وأخواتك وزوجتـك وأوالدك وأسـاتذتك              
ال تفعـل   :  هل حافظت، جتاههم، حتى اآلن، على الوصية       وحكّامك وأصدقائك وعالقاتك وخدامك؟   

ا وال تنطق بشرألحد شر. 
 

زعجا يف داخلك، فعد فورا إىل ذاتك، وال تفقد رباطـة اجلـأش      ـك الظروف املعاكسة من   تإذا تركَ 
 .وستكون سريعا أكثر اتزانا مما تصبحه غالبا. لفترة أطول مما هو ضروري
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. ستطيع أن يقنعين برباهني أنّ آرائي أو سلوكي غري مستقيمني، فإني أُغيرها بسـرور             يإذا كان أحد    
 .ألنّ الضرر هو بالعكس استمرار املرء يف أخطائه وجهله. إني أحبث عن احلقيقة اليت ال تضرُّ أحدا

 
 ه ملن املخجل لك أن تكفد(إننفسك عن هذه احلياة قبل جسدك) تتجر. 

 
ر، فقد رأى كلّ شيء، وكلّ ما كان منذ األزل وكلّ ما سيكون حتى األبـد، ألنّ                 من رأى احلاض  

 .جلميع األشياء األصل نفسه واملظاهر عينها
 
حبب الناس الذين أعطاكهم القدر رفاقًا، على أن يكـون          ا األشياء اليت ربطك القدر ا، و      ق مع توافَ

 .ذلك من كلّ قلبك
 

 .تعطي أكرب انتباه ملا يقال لك، وجلْ إىل نفْس الذي يكلّمكتعود، بقدر ما تستطيع، على أن 
 

 .إنّ الذي ال يفيد قفري النحل ال يفيد النحلة طبعا
 

 .كم من أناس دخلوا معي إىل العامل وقد غادروه
 

ال يصدك أحد عن العيش حبسب منطق الطبيعة، ولن حيدث لك أمر يتعدى على منطق الطبيعة العاملية              
 .)ونيةالك(

 
وكـم  ! من هم أولئك الذين نريد أن نسرهم؟ وألية غايات وبأية وسائل؟ كم بدد الزمن مجيع ذلك               

 .من أشياء سبق وبددها
 

وكـم ممَّـن كـانوا      . كم من رجال كُرموا ألنهم كانوا يريدون ذلك، وأصبحوا اليوم طي النسيان           
 .يكرموم اختفوا منذ زمن طويل

 
 قلقنوأنت حتمل يف ذاتك العقل نفسـه       ) اقتحمه(ستصل إليه، فإذا أحوجك األمر      . ك املستقبل ال ي

 .الذي تستعمله اآلن لألمور احلاضرة



 ٣٩

 
يزول مجيع ما هو مادي يف اجلوهر الكوينّ، وكلّ علّة تعود بلحظة إىل العقل الكوينّ، وكلّ ذكـرى                  

 .تدفن يف األبدية
 
 .وهذا كلّ شيء.  وعمل عقليللكائن العاقل عمل طبيعي) يكفي(
 
 .مستقيما أو مصلحا لذاتك) كن(
، ويأخذ  "ال "،"أو"يف تعليق الناشر على النص اليوناين، يضع تصويبا يف هذه اجلملة إذ يفترض بدل               (

 :، فيكون املعىن"مصلحا لذاتك"مصدر الفعل اليوناين لـ 
 .كن مستقيما وال تسعد بالنجاح

 :ن املعىن أيضاويحتمل أن يكو
 ).ويف األحوال الثالثة العربة يف غاية األمهية. (كن مستقيما وإالّ ال تصلح أحدا

 
 ...مهما حصل أو مهما قيل، جيب علي أن أكون رجل خري

 
 .وعاجالً سينساك اجلميع. عاجالً تنسى كلّ شيء

 
 .ء أفضل قد صنع لكال حتب إالّ ما حيصل لك، وما يشكّل حلمة حلياتك، فهل من شي

 
يشبه فن احلياة املصارعة أكثر مما يشبه الرقص، إذ جيب دوما أخذ احلذر وضبط النفس من الضربات                 

 .اليت تصب عليكم فجأة
 

 ).مأخوذ عن الفيلسوف إفرييبيد. (ال جيب احلنق على األشياء ألنها تعاجل
 

ا لو كان اآلِخر وأن نتجنب االضطراب والفتـور         يلزم الكمال األخالقي يف أن نمضي كلّ يوم كم        
 .واملراءاة
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والرغبة يف توقّي شرور اآلخرين، وهو أمر       . إنه ملن السخرية عدم توقّي شرنا اخلاص، وهو أمر ممكن         
 .مستحيل

 
وتقبُّل اخلدمات عمل يناسب الطبيعة، فال تتكدر من تقبلها، ويف          . ال يتكدر أحد من تقبُّل اخلدمات     

 .الوقت عينه من إسدائها
 

هل ذلك يدهشك؟ الشـمس أيضـا       . فللحصان الكرم ). املعىن هنا وجهته وغايته   (لكلّ كائن قدره    
ص، هل كـان هـذا      لقت؟ لكي تبتهج؟ حم   وأنت إذًا ملاذا خ   .  سائر اآلهلة  صنعت ألجل مهمة، وكذلك   

 .التفكري قابالً للتأكيد
 

 .فثقّفهم أو احتملهم. مصنوعون هم البشر أحدهم ألجل اآلخر
 
 . يف نفس كلّ أحد ودعه يلج يف نفسكجلُ

 
 .ومن يظلم فهو يظلم نفسه بتحويل ذاته إىل شرير. من خيطأ، فإنه خيطأ ضد ذاته

 
 .غالبا ما يكون املرء ظاملًا عن إغفال ال بالعمل فقط

 
 .كن خريا أن ارتفعتليس شرا أن تعود وتسقط حجرة قُذفت يف اهلواء، كما أنه مل ي

 
 .)اخلطأ(جيب أن تترك خطأ اآلخر حيث هو 

 
 ما تريـدين،    يأعط: ول الرجل املثقّف واملتواضع   عن الطبيعة اليت متنح وتعود لتأخذ ما قد منحته، يق         

جتاه (وال يقول هذه الكلمات عن استخفاف، بل بشعور الطاعة واليقظة جتاهها            . واسترجعي ما تريدين  
 .)الطبيعة
 

 .التشبه به) جيب(ال جتدر مناقشة كلّ شيء عما جيب أن يكونه رجل اخلري، بل باألحرى 
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وثق بأنه يف طريقه إىل االحنالل،      . ركّز انتباهك على كلّ واحد من الكائنات اليت تقع حتت ناظريك          
كـلٌّ  : ت هذه األعراض  أو باألحرى عاينها حت   ). التبدد(فهو يبدأ بالتحول مثّ بالفساد، أو مثالً بالتبعثر         

 .منها يأيت إىل العامل لكي ميوت
 

أو . أو جره ويكون هـذا مـا تريـده        . أو إنك ال بد قد تعودت عليه      . إنك تعيش يف هذا املكان    
هذه هي احتماالت   . (فتشجع إذًا . وخارجا عن ذلك ال يوجد شيء     . باألحرى متوت وقد متّت رسالتك    

 ).حياة اإلنسان
 


