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طبيعة العالقة بين اإلتيقيا والسياسة
يف الفلسفة اليونانية

٩

قيس الجهضمي

يتناول الكاتب معز مديوين يف مقالته التي بعنوان «الإتيقي وال�سيا�سي يف الفل�سفة اليونانية» واملن�شورة يف جملة التفاهم ،عالقة الإتيقيا بال�سيا�سة وكيفية ت�أثري كل
واحد منهما على الآخر يف منط احلياة داخل املدينة ،ومدى ح�ضور الإتيقيا وب�أي معنى داخل املدينة وفعلها ال�سيا�سي مبا ُيحقق ال�سعادة والرخاء من خالل منظور
الفال�سفة كما كان يف املرحلة اليونانية.

يرى الكاتب �أن االنتقال من الإيثو�س �إىل مرحلة الأخالق
ه��و ال��ذي جعل م��ن عالقة الإتيقيا وال�سيا�سة ت��واج��ه عدة
م���ش��اك��ل ن �ظ��ري��ة وع �م �ل �ي��ة ،ف ��الإي �ث ��و� ��س ي �ع�بر ع ��ن امل�لام��ح
امل�شرتكة ملجموعة م��ن ال�ن��ا���س ت�أ�س�ست مبقت�ضى ال�ع��ادة،
واملدينة اليونانية تعرب عن جمموعة من املواطنني تربطهم
هذه املالمح امل�شرتكة يف ذاكرتهم اجلماعية وهو على عك�س
ما وجد لدى املدينة الالتينية التي ذهبت �إىل �أن ما يربط
بني املواطنني هي ال�ضوابط القانونية لل�سلوك ،ومن خالل
ما تعنيه الأعراف والعادات لدى كل من املدينتني اليونانية
والالتينية جعل التمييز �صعباً بني الإتيقيا والأخالق فهما
ي���ش�ترك��ان يف ه ��ذا امل�ع�ن��ى ك��ون�ه�م��ا حم��ددي��ن ل�ل�ع�لاق��ة ،ل��ذا
فالإتيقيا مل تنف�صل عن ال�سيا�سة ومل يكن م�شكل الفل�سفة
اليونانية الت�سليم بالو�صل بينهما ول�ك��ن كيف ينبغي �أن
يتم هذا االت�صال بينهما ب�أي �صيغة ،و�أن الإتيقيا هي التي
تهتم باملواطن الفرد وتهتم ال�سيا�سة باملدينة وم�ؤ�س�ساتها.
لذا يرى الكاتب �أن حماكمة �سقراط من جن�س املحاكمات
العمومية «حماكمة املدينة للفيل�سوف»؛ لأن التهم املوجهة
�إليه مل تكن يف الإط��ار الإتيقي وح�سب ولكن �شملت الإطار
ال�سيا�سي وه��ي «�إن �ك��ار الآل�ه��ة اليونانية ،ال��دع��وة �إىل �آلهة
جديدة� ،إف�ساد ال�شباب» ،فالتهم هي �إتيقية من حيث �إنها
تتعلق ب�سردية اجلماعة وبرتبية ال�شباب ،وهي �سيا�سية من
حيث ت�صبح ُم�ه��ددة ل��ذاك��رة املدينة وال�شِ ركة القائمة بني
املواطنني.
يذكر الكاتب �أ َّن غاية مقاله هي فهم العالقة بني الإتيقي
وال �� �س �ي��ا� �س��ي يف ال�ف�ل���س�ف��ة ال �ي��ون��ان �ي��ة م ��ن خ �ل�ال �أر� �س �ط��و
و�أف�ل�اط ��ون ،ف�يرى �أن الفعل ال�سيا�سي قبل ��س�ق��راط كان
يعزى للأ�سا�س الذي و�ضعه هومريو�س يف �صورة «البطل»
ثم تغري ليكون «اخلطاب» وهو ما �أنتجته ال�سف�سطائية يف
امل�شهد ال�سيا�سي ،ف�صار التعبري عن الفعل ال�سيا�سي لدى
امل��واط�ن�ين �إم ��ا ع��ن العظمة �أو ال�ق��درة على الإق �ن��اع ،وحني
ح��اول الفيل�سوف �إي�ج��اد الأ��س��ا���س العقلي للفعل ال�سيا�سي
وح��اول التفكري يف العدالة والف�ضيلة ق��ام بو�ضع نف�سه يف
ا�شتباك مع املدينة ،وترى حنة �أرنت �أن �سقراط دخل جمال
ال�سيا�سة عندما ا��ش�ترط على م��واط�ن��ي امل��دي�ن��ة لتح�سني
و�ضعهم �أن ميار�سوا التفل�سف ،وهو يف هذا املو�ضوع يتحرك

يف الإط ��ار الإتيقي وال يريد ال��دخ��ول يف املجال ال�سيا�سي؛
لأن حديثه يتعلق بعالقة املرء مع نف�سه وو�صوله للتناغم
الداخلي بعيداً عن �صورة البطل واخلطيب ،لذا فالإتيقيا
تتعلق بالداخل وبتعيني منظومة الف�ضائل لتحويل الفرد
�إىل �إن�سان فا�ضل وال عالقة لها بالقوانني املفرو�ضة داخل
نظام املدينة.
وال�ستبيان عالقة الإتيقي بال�سيا�سي ي�أخذ الكاتب حادثة
حماكمة �سقراط الفيل�سوف والتهم املوجهة �إليه من خالل
امل��دي�ن��ة ،ف�ف��ي حم ��اورة �أوث �ي �ف��رون ي�ضع �أف�ل�اط ��ون �أ�سا�سا
ميتافيزيقيا للورع على �أن��ه يتحدد يف ذات��ه وال دخ��ل لنظر
الآلهة فيه ،وجعل هذا الأ�سا�س معياره يف التفكري يف بقية
الف�ضائل ،ويف العدالة يرى �أفالطون �أنها املقوم الأ�سا�سي
للعي�ش بني املواطنني ،ويرى �أن حماكمة �سقراط غري عادلة
لأنها �أخذت ت�صور الورع دون الأ�سا�س العقلي فيه« ،واملق�صود
بالورع هنا هو طبيعة العالقة التي تربط �سقراط بالإطار
امليثي ملواطني املدينة الأثينية ،وه��ذا الإط ��ار ال�سردي هو
ما ميثل �أ�سا�س احلياة الإتيقية داخل املدينة» ،وبهذا املعنى
خالل املحاكمة افتقد ما يربطه مبواطني املدينة فبالتايل
�أ�صبح ي�شكل خطرا عليهم ،لكن �أفالطون ح ّول م�س�ألة الورع
�إىل م�س�ألة فل�سفية وبهذا الإجراء «ي�سند له �صيغة الكينونة
يف ذاتها ،فالآلهة حتب الورع لأنه بالفعل كذلك يف كينونته
اخل��ا� �ص��ة» .وب �ه��ذا ي�ق��وم �أف�ل�اط ��ون بالف�صل «ب�ي�ن �سردية
اجلماعة ال�سيا�سية (ذاك��رة املدينة) وبني الإط��ار املفهومي
الفل�سفي (ذاك��رة الفيل�سوف)» ،فال يعترب الإن�سان فا�ضال
الحتفاظه بذاكرة املدينة ولكن مبفعول الف�ضيلة ب�صورتها
العقلية ،و«وح� ��ده الفيل�سوف م��ن ي�ك��ون م ��ؤه�لا للرتبية
واحلكم» ،ومبا �أن ال�سيا�سيني ال يعرفون ما هو خري للمدينة
افرت�ضوا �أن الفيل�سوف غري نافع ك�سقراط ،وبهذا �صار
مفهوم املدن الفا�ضلة هي التي يقوم فيها ال�ش�أن ال�سيا�سي
على �أ�سا�س عقلي.
ي��رى الكاتب �أن �أف�لاط��ون حينما ا�ستند ملثال اخل�ير كانت
غايته ت�شريع حكم الفال�سفة؛ فالفيل�سوف هو القادر على
متكني املدينة من حياة �سيا�سية عادلة ،لكنه بهذا الت�صور
جعله غري قابل للتحقق �إال ب�صنع م�سافة نظرية فعلية بني
الفيل�سوف واملدينة حيث ميتلك احلقيقة الفيل�سوف وحده،

وب �ه��ذا الأم ��ر ف�صل ب�ين ال�ن�ظ��ر وب�ي�ن ال�ف�ع��ل ف���ص��ار جم��ال
الفيل�سوف علميا بحتا ،وه��ذا الأم ��ر على غ��رار م��ا طرحه
�سقراط حيث �أنه كان يتحرك يف الف�ضاء العام ،ف�سقراط مل
يكن هدفه من التفل�سف مواجهة املدينة بالعقل من خالل
العدالة والف�ضيلة ولكنه �أراد من املواطنني حت�سني احلياة
ال�سيا�سية عن طريق التوليد العقلي ،وهذا الأمر فيه توكيد
على احلياة ال�سيا�سية كوعد �إيتقي داخل املدينة لكنه يطالب
ب �ـ«�أن ي�صبح التفكري يف النف�س منطلقا للتفكري يف املدينة
والطبيعة» ،فتكون الإتيقيا �أ�سا�سا للحياة ال�سيا�سية والتي
يكون فيها املواطنون مت�ساوين فيها وه��م �أ�صدقاء« ،فمن
يخفق يف اختبار ال�صداقة مع نف�سه ال ي�ستطيع �أن يكون
�صديقاً للآخرين».
ويف مو�ضوع ال�صداقة يرى �أر�سطو �أن البحث يف ال�صداقة
�أه ��م م��ن البحث يف ال�ع��دال��ة؛ لأن «�أ�سبقية ال�صداقة على
العدالة هي التي جتعل من احلياة ال�سيا�سية وعدا �إتيقيا»،
فال�صداقة تعد بامل�ساواة بني الأف ��راد ويق�صد هنا امل�ساواة
ال�سيا�سية غري االقت�صادية ،و«يبدو �أن �سقراط اعتقد يف �أن
الوظيفة ال�سيا�سية للفيل�سوف متثلت يف امل�ساعدة على �إقامة
ه��ذا النوع من العامل امل�شرتك القائم على فهم ال�صداقة
التي ال يحتاج فيها �إىل ت�سلط» ،وميزج �أر�سطو بني ال�صداقة
واحل ��ب حيث يجعل ك�لا منهما �سندا ل�ل�آخ��ر ،ف��احل��ب هو
الذي يجعل ال�صداقة ت�ستمر ولكي يتحققا على نحو �أف�ضل
البد �أن يكونا يف �أفق املدينة.
ي ��رى ال�ك��ات��ب يف ن�ه��اي��ة امل �ق��ال �أن ال�ع�لاق��ة ب�ين الإي�ت�ي�ق��ي
وال�سيا�سي ال تكون عرب قوانني منظمة لل�سلوك ولكن على
�صيغ تدبر �ش�ؤون الب�شر حمكومة بالناحية العلمية ،و�أن
الفرق بني �أفالطون و�أر�سطو مل يكن فيها الإق��رار ب�صلة
الإتيقي بال�سيا�سي ولكن يف طبيعة ه��ذه ال�صلة والكيفية
ال �ت��ي ت���ص��ور ك�لا منهما م�ف�ه��وم اخل�ي�ر يف ك�لا اجل��ان�ب�ين
النظري والعملي .ومن وجهة نظري ،ح�صول هذا التمييز
ومعرفة كيف ينفعل الإتيقي بال�سيا�سي كونهما ال ينف�صالن
داخل املدينة هو ما �سيحدد ال�ضوابط والقوانني التي متنح
�أف ��راد ذل��ك املجتمع ال�سعادة م��ن خ�لال اال�شتغال الف َّعال
علميا وعمليا على القيم والف�ضائل واملفاهيم املرتبطة
بالإتيقيا يف الداخل.
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