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  .السعادة متثالت: احملور األول

  .السعادة وراء السعي: احملور الثاين
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 :الطرح اإلشكايل

وهذا ما جيعلها غاية لإلنسان يسعى إليها سواء على  ،… واالرتياح، واللذةإن السعادة هي شعور الفرد بإحساس الفرح، 

وهكذا فللسعادة قيمة حسية، وقيمة  ،الغريزي، أو على مستوى الفكر النظري، أو على مستوى السلوك األخالقي -  املستوى احلسي

إضافة إىل  ،التمثالت اليت تنسج حوهلا، وتنوع املوضوعات اليت حتققهافلسفية تأملية، وقيمة أخالقية تثري عدة قضايا فلسفية متمثلة يف تعدد 

إا  ،وأخريا ارتباطها بالواجب الذي حيقق السعادة عندما يكون اجتاه الذات واجتاه الغري كذلك ،تعدد الدوافع اليت تدفعنا إىل السعي ورائها

 :قضايا ميكن صياغتها من خالل هذه األسئلة

 مت بناؤها حول السعادة؟ ما هي التمثالت اليت 

 ملاذا نسعى حنو السعادة؟ 

 ما عالقة السعادة بالواجب؟ 

 :السعادة متثالت: احملور األول

 :للفكر إشباع السعادة - أ

 القول هذا فإن البدنية، اللذّات وسائر والشهوة املطعم لذّة السعادات وأكمل اللذّات أقوى أن هو الناس عند الغالب كان إذا

 :وهي وجوه عدة ذلك على ويدل الرازي، الدين فخر عند يزول

 من يعد الشهوة بقضاء االنشغال أن نعلم وحنن ،عليه إقباال أكثر اإلنسان يكون والكمال السعادة حلصول سببا يكون شيء كل �

  .والنهم الدناءة

 العقالء من أحد ال أن نعلم وحنن ،إلظهاره يتبجح أن بل منه، يستحىي ال أن وجب وسعادة، كماال نفسه يف يكون شيء كل �

  .بوالشر األكل بكثرة يفتخر

 .اإلنسان من وكماال سعادة أكثر الباب، هذا يف أقوى هو الذي احليوان لكان الشهوة بقضاء متعلقة السعادة كانت لو �

  .والشرب باألكل ال الفاضلة، واألخالق واملعارف بالعلوم إال تظهر ال وفضيلته وكماله - الرازي حسب - اإلنسان سعادة إن �

 :ذاا يف غاية السعادة - ب

 ،لذاته يطلب فعل هي وإمنا - أرسطو نظر يف - ملكة ليست والسعادة لغريه، يطلب وفعل لذاته، يطلب فعل صنفان األفعال إن

 مما ذلك مع وهي الثروة، أو اجلسد بأمر التهاون من يؤدي قد ملا منفعة ال ضرر عنها ينجم لكن لذاا، تطلب اللهو أصناف بعض هناك

 طوال نكد وأننا ،احلياة غاية هو اللهو إن يقال أن اجلهل من أنه واحلق. السعداء عداد يف يندرجون ممن الناس من الكثري عليه يتهافت

 حبد غاية هي إذ السعادة إال عداه، ما أجل من يطلب تصوره ميكن ما كل إن، صبياين قول هذا مثل قول إن ،اللهو لنا يتاح لكي العمر

  .هلو حياة ال واجتهاد، جد حياة وهي الفضيلة، وفق املرء حيياها اليت هي السعيدة واحلياة ،-أرسطو حسب - ذاا

  :السعادة وراء السعي: احملور الثاين

 :شقاء السعادة وراء السعي -أ 
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 اإلنسان على أن روسو، جون جاك أكد السعي، هذا وجدوى السعادة، حتقيق وراء اإلنسان سعي حول أطروحته بناء إطار قي

 بسيطة، الرغبات كانت حيث الطبيعة، حالة يف إال ممكنة تكن مل معادلة أا إال وقدراته، رغباته بني متكافئة معادلة حيقق أن غايته ليبلغ

 وراء سعي احلقيقة يف هو إمنا السعادة وراء السعي فإن وعليه قدراته، وجتاوزت تطورت الرغبات فإن التمدن، حالة أما عليها، ومقدور

 متعددة كماالت ظهور من ذلك صاحب وما اجلماعة حياة إىل حاجاا، يف البسيطة الطبيعة حالة من اإلنسان انتقال فإن وهكذا، الشقاء

 .مستمر شقاء إىل عنها البحث وحتول لسعادته، فقدانه إىل -روسو نظر يف - أدى متناهية وال

 :السعادة حيقق اجلمال - ب

 أن بإمكانه سعادته، حتقيق من االقتراب إمكانات أيضا أبدع وإمنا -هيوم ديفيد نظر يف -  الشقاء أسباب فقط يبدع مل اإلنسان إن

 والسمو الذوق هذا ذيب على وعمل رهيفا، ذوقا ميلك كان فإذا ،)…الشعر الرسم، املوسيقى،( الفنية إبداعاته على اعتمادا ذلك حيقق

  .السعادة من واالقتراب واألمل التوتر من التخفيف أمكنه ورقة، مجال من الفنية األعمال تقدمه مما انطالقا به

 :والواجب السعادة: احملور الثالث

 :الغري اجتاه واجب السعادة -أ 

 الغري، على للتعرف تلقائية مبودة منهم التقرب حماولة يكفي إذ راسل، برترند نظر يف اآلخرين سعادة حتقيق الصعب من ليس

 تشرط تصورات من راسل مع ننتقل وهكذا الذات، سعادة حتقيق وبالتايل الغري، إسعاد مصدر يشكل ما وهذا وخصوصيته، تفرده وفهم

 .والفعل باملمارسة يربطها تصور إىل إقصائها، أو الرغبات بتحقيق السعادة

 :الذات اجتاه واجب السعادة -ب 

 يكون وال واآلخر الذات جتاه واجبا وتصبح طلبها، إرادة اإلنسان لدى تتوفر عندما - أالن  نظر يف -ممكنة  السعادة تكون

 احلياة تقدمه ما يرفض أن عليه السهل من كما مستاء، يكون أن املرء على السهل فمن لذاته السعادة منح إذا إال غريه، إسعاد باستطاعته

 رفض إن باآلخرين، عالقته يف يتلمسها اليت السعادة مظاهر وبسيطة، قليلة أشياء من يصنع أن اإلنسان على السهل من وباملقابل عطايا، من

 تصرفات توجه أخالقية قيمة السعادة تصبح وهكذا وحروب، مآس من اإلنسانية تعرفه فيما األكرب السبب هو أالن حسب السعادة

 .وباآلخر بذاته عالقته يف اإلنسان

 :استنتاجات عامة

 األفراد حسب وتتنوع تتحدد الشعور هذا مصادر أن إال ،…النفس  على والرضا بالسرور داخلي شعور السعادة إن

 وحتصيل العلم بواسطة العقل بإشباع حيققها من وهناك الغرائز، وإشباع األموال مجع خالل من السعادة حيقق من فهناك واجلماعات،

  .الباطنية واألحاسيس املشاعر مستوى على الروحية اجلوانب إشباع يف سعادته جيد من نرى كما املعارف،

 املشاعر وإشباع الرغبات، حتقيق يف األول املظهر بتمثل أخالقي، عملي وآخر تأملي، نظري مظهر مظهرين، للسعادة إن

  .بالذات اآلخر عالقة أو باآلخر أو بذاا سواء الذات بعالقة تتحدد اليت. والفعل باملمارسة فريتبط الثاين املظهر أما واألحاسيس،


