
2022السنة الثامنة عشرة                                                                                                     العدد الثامن، أيار 
______________________________________________________________________________

الرابط المشترك بين اللّذة واأللم
المتربوليت يروثيوس من نافباكتوس

نقلتها إلى العربية الخورية جولي عطية عيسى

، وهذا الكتاب ُيظه�ر قيم�ة األلم في الحي�اة البش�رّية. األلم: الهدّية التي ال يريُدها أحد ا عنوانه  "قرأُت كتاًبا مهمًّ "

َرين. درس في إنكل�ترا، وعم�ل1914المؤّلف اسمه بول براند، وهو ط�بيٌب ُول�َد في الهن�د في الع�ام   لوال�َدين مبش�ّ
برهن أّن غياب اإلحساس ب��األلم ه��و م��ا ، و رائًدا في معالجة الَبَرص في الهند "طبيًبا في الهند مع الُبرص. كان  " "

هات المرافقة للبَرص. وأثبت الحًقا هذه النتائج في الواليات المّتحدة على مرض الس�كّري وأم�راٍض َب التشوُّ سبَّ
أخرى. إّن هذا االكتشاف المهّم قاده إلى االستخالص أّن األلم يجب أاّل ُيسكّن، وليس ذلك فحسب، بل أّنه واحٌد

. "من طرائق التواصل األكثر فعالّية في الجسم

، ويسرد فيه الكث�ير من أفك�اره المث�يرة لالهتم�ام، ح�ول الل�ّذة واأللم اللّذة واأللم "عنوان أحد فصول كتابه هو  "

كتوأمان.
وضَعت الطبيعة البشَر تحت س��لطةفي بداية هذا الفصل، يشير إلى رأي جيريمي ِبنتهام " مؤّسس جامعة لندن: 

لق�د . ثّم يق�ول:  َدين، األلم واللّذة. لهما وحدهما أن يقّررا ما علين�ا أن نفع�ل، وأن يح�ّددا م�ا يجب أن نص�نع "سيِّ "

ا ق�د انتقدُت المجتمع الحديث ألّنه يسيء فهم األلم، ألّنه يكتمه بداًل من اإلصغاء إلى رسالته. أتس�اءل إذا م�ا كنّ�
. "أسأنا أيًضا فهَم اللّذة

بالحّس الطّبي، أمي�ُل إلى األخ�ذ أّواًل بوجه�ة نظ�ر الجس�د عن�دمايحّلل بول براند  "هذا الموضوع، فيكتب قائاًل: 

ا ع�اِلم التش�ريح ف�يرى أّن مبدأ اللّذة كمحّفٍز أولّي للسلوك البش�رّي. أمّ� "أحّلل إحساًسا ما. لقد شّدد فرويد على  "

إنش مرّبعة من الِجلد تحت�وي على آالف أعص�اب األلم وال�برد والح�ّر (الجسد يركّز أكثر على األلم. فكّل بوصة  (

 إلى ه�ذا الح�ّد، ب�ل إّن المتع�ة َتنتج كش�يٍءفاس�قةواللمس، ولكّنها ال تحتوي على أّية خلّية لّذة. ليست الطبيعة 
. نشوة المجموعة ‘"تابع، كجهٍد تصنعه العديد من الخاليا المختلفة التي تعمل مًعا في ما أسّميه  ’

أخيًرا، يؤكّد أّن الل�ّذة واأللم توأم�ان، ولكّنهم�ا يختلف�ان الواح�د عن اآلخ�ر. إّنهم�ا يح�دثان في عقلن�ا، ويعتم�دان
تقارير أعضاء الحواّس. ا على  "جزئيًّ "

ع بم�ا تنتج من التمتُّ "ويستشهد بتعريٍف من قاموس أكسفورد اإلنكليزّي لَيصف األلم واللّذة، والذي ِبحسِبه اللّذة 

المتع�ة على ه ك��ان معظم حيات�ه يص�ّنف  . وي�ذكر أنّ� "ُيعدُّ جّيًدا أو مرغوًبا فيه، أو من توّقعه... على عكس األلم "

، بما يتماشى مع قاموس أكسفورد اإلنكليزّي. إاّل أّنه بسبب بحثه الالحق، توّصل إلى اس��تنتاٍج "أّنها نقيض األلم

ان عص�ر النهض�ة مفاده أّن أفضل َمن يعّبر عن الحقيقة حول العالقة بين اللّذة واأللم ه�و ليون�اردو دافنش�ي، فنّ�
الذي رأى األشياء على نحٍو مختلف.

ذك�ًرا واح�ًدا ينقس�م إلى قس�َمين عن�د البطن: إلى ام الش�هير في دف�اتر مالحظات�ه  "في الواق�ع، رس�م ه�ذا الرس�ّ

رم�ٌز "جذَعين، ورأَسين ملتحَيين، وأربعة أذرع، مثل التوائم الس�يامّية الملتص�قة عن�د الخص�ر. وس�ّمى دراس�ته 
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ر المتعة واأللم كتوأمان، كما لو أّنهما ملتصقان بعضهما ببعض، إذ ال يوج��د الواح��د من ُتصوَّ ، معّلًقا:  "للّذة واأللم "

هما يتعارضان في ما بينهما. إّنهما ينموان من الج��ذع نفس��هّدون اآلخر... ُجعل ظهُر كلٍّ منهما على ظهر اآلخر ألن
. "ألّن لديهما األساَس نفسه. فأساس المتعة هو التعب بألم، وأساس األلم هو الملّذات الفاسدة والفاسقة

ة إًذا، اللّذة واأللم لهما الجذر نفسه، ويتناوبان في حياتنا. يستخدم ب��ول بران��د أمثل��ًة مختلف��ًة من العل��وم الطبيّ��
لُيصّور هذا الرابط المشترك بين األلم واللّذة، بما في ذلك نتائج استهالك السكّر المكّرر. فهذا السكّر غ��ير موج��ود

في الطبيعة، وهو منتٌج صناعيٌّ معالٌَج على نحٍو مركّز، يسّبب مشكالٍت طبّيًة ال حصر لها. 
ا نرى األمر نفسه في المجتمع، ألّن أشكال االستمتاع المتنّوعة تسّبب مشكالٍت جسدّية. ويحدث هذا األمر أيض��ً
. هذه المغامرات الكاذبة ال ُتشعر اإلنسان بالرض��ى، يجلسون في مقاعد المسرح المخملّية يشاهدون فيلًما "لَمن  "

ق راح��ة الي��د، وس��رعة ض��ربات القلب، تع��رُّ "على الرغم من أّنها ُتنتج آثاًرا جانبّيًة يمكن لألطّباء مالحظتها، مثل 

. ج العضالت، وارتفاع األندرينالين "وتشنُّ

رات االس��تنتاَج المنطقّي ُيظهر تعاطي المخ��دِّ رات. كتب بول براند قائاًل:  "واألمر واضٌح أيًضا في تعاطي المخدِّ

رات غير المشروعة تمنح الوصوَل المباشر إلى مرك�ز المتع�ةّبالمتعة، ألنخاطًًئا الذي يقول إنَّ ثّمة شعوًرا   المخدِّ
في الدماغ. وليس من المستغرب أّن المتعة قص��يرة األم��د، ال��تي تنتج من ه��ذا الوص��ول المباش��ر، ُتنتج الب��ؤس

. يشير إلى رأي الكاتب دان ويكفيلد الذي قال: "الطويل األمد

رات بالطريقة التي يستخدمها بها معظم الناس، كما أعتقد، ال من أجل الشعور بالمتعة أو "لقد استخدمُت المخدِّ
البريق، كما ه��و معت��اد، ب��ل من أج��ل التخلُّص من األلم، ألم ذل�ك الف��راغ ال��داخلّي أو النفس��ّي... المفارق��ة هي أّن
رات أو الكحول التي يستخدمها المرء لتخدير األلم، بهذه الطريقة الكيميائّية االص��طناعّية، المخدِّ -المواّد ذاتها  -

لها تأثير حقيقيٌّ في توسيع الفراغ الذي يس�عون إلى ملًئ�ه. فتك�ون هن�اك حاج�ٌة دائم�ٌة إلى المزي�د والمزي�د من
. رات، في سعٍي ال ينتهي لملء الحفرة التي تزداد حتًما بسبب الجهود المتزايدة للقضاء عليها "الخمر والمخدِّ

س��ك األرثوذكسي . يمكنن��ا أن نج�دّهذا الرابط المشترك بين اللّذة واأللم مألوٌف لدى آباء كنيستنا، وهو أساس النُّ
ذلك في كتابات اآلباء كّلها، ولكّنني سأشّدد هنا باألكثر على تعليم الق�ّديس مكس�يموس المع�ترف، وه��و ق�ّديٌس

ا في قضايا عصره، ولكن أيًضا في كّل عصر. من القرن السابع، أّدى دوًرا أساسيًّ
في نصوٍص مختلفٍة تتكلَّم على الالهوت، والتدبير اإللهّي، والفضيلة والرذيل��ة، يش��ير الق��ّديس مكس��يموس، من
بين أموٍر أخرى، إلى العالقة المتبادلة بين الل��ّذة واأللم. سنش��ير هن��ا بإيج�اٍز إلى ذل�ك، حّتى نتمكّن من رؤي�ة أّن

ا فيما يتعّلق بهذا الموضوع، ألّنهم يتطّرقون إلى مشكالِت البشر الوجودّية الخالدة. آباء الكنيسة حديثون جدًّ
لم يجع��ل الح��واّس قابل��ًةّيبدأ القد "يس مكسيموس باإلشارة إلى حقيقة أّن اهلل، عندما خلق الطبيعة البشرّية، 

م ب��ه بطريق��ٍة  يتع��ّذرللمتعة أو األلم. بداًل من ذلك، زرع فيها ق��درًة نوس��ّيًة معّين��ة، يمكن للبش��ر من خالله��ا التنعُّ
ة للن��وسوصفها . ومع ذلك، لم يتبع اإلنس��ان ه��ذه الحرك��ة الطبيعيّ�� الشوق الطبيعّي للنوس إلى اهلل ". هذا هو  " "

الل��ّذةغري��زًةنحو اهلل، بل اّتبع االّتجاه المعاكس. لقد حّول هذه الحركة نح��و الح��واّس، واكتس��ب  ة، وهي  " أوليّ��

زرَع األلم . ثّم إّن اهلل، ال��ذي يهتّم بخالص��نا،  "التي تعمل فيه من خالل الحواّس، بطريقٍة تتعارض م��ع الطبيع��ة "
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قانون الموت في الجسد، وبالتالي وضع حدوًدا للش��وق . لقد قام بتجذير  "بجانب اللّذة كنوٍع من قّوٍة توبيخّية "

. ه، بطريقٍة تتعارض مع الطبيعة، نحو األشياء الحّسّية "الهوسّي للنوس، الموجَّ

لم ُتخلق اللّذة واأللم مع الجسد في وقٍت  واح��د. على العكس، الس��قوط ه��و ال��ذي اخ��ترع المتع��ة، إلفس��اد"إًذا، 
، ما جلب له أيًضا، عن طريق التوبيخ، األلَم الذي يؤّدي إلى فساد طبيعت��ه. الحرّية (قدرة اإلنسان على االختيار  (

ة. وأّدى األلم، عن طري�ق ه�ذا الفس�اد، إلى هكذا، وبسبب الل�ّذة، أص�بحت الخطيًئ�ة م�وَت النفس المخت�ار بحريّ�
. "تحّلل الجسد

ا ألٌم مفي��د، في أش��كاٍل متعد متعٍة ال معنى له��ا ... اكتس��ب ال��دخوَل أيض��ً دٍة من المعان��اة. فيّ"هذا يعني أّنه بعد 
. وبه�ذه الطريق�ة، ف�إّن ة "هذه العذابات، ومنها، يأخذ الم�وت أص�له. مث�ل ه�ذا األلم يط�رد المتع�ة غ�ير الطبيعيّ�

بتعب��ير آخ��ر، الم��رض ، واالنقضاض على أولًئك ال��ذين ي��أتون من دون طلب  أي النُّسك )ابتكار اآلالم الطوعّية  ) ( "

الق��درة على المتع��ة ال��تي تكمن في الطبيع��ة ، ولكن من دون ت��دمير  ، يطرد المتعة ويه��ّدئ من قّوته��ا "والموت " )

. معاناة طبيعّية غير طبيعّية تتبعها  . كّل متعة  "البشرّية كقانوٍن طبيعّي " " " "

بع��د الس��قوط، ص��ارت والدة "نرى هذا في الطريقة التي يولد به��ا البش��ر، حيث ت��أتي المتع��ة أّواًل ويتبعه��ا األلم. 

جياش�ةفي�ه  والدة  بالطبيع�ة منمتحررًايكن أحد على اإلطالق الجميع مسبوقًة على نحٍو طبيعي بالمتعة، ولم 
ا، خض��عوا للمعان��اة والم��وت ال��ذي ي��أتي منالعاطفة والمتعة. على العكس، كما لو كان ب الجميع يفون ديًنا طبيعيًّ

اللّذة الظالمة والمعاناة التي تستحّقها عن جدارة، أّدت إلى   . "هذه الوالدة اإلنسان على نحٍو ُيرثى ل��ه، ألّنتحّلل "
أدخ�ل . وألّن آدم  "حياته تبدأ في الفساد الذي ي�أتي من والدت�ه بالل�ّذة، وتنتهي بالفس�اد ال�ذي ي�أتي من الم�وت "

شكَل الوالدة هذا الذي هو ظالٌم والناتج من المتعة، فقد جلَب باستحقاٍق على نفسه، وعلى جميع المولودين في
بعد السقوط، صارت الحياة البشرّية تولد عن طري��ق حم��ٍل ن��اتٍج  . "الجسد منه، هالَك الموت من خالل المعاناة "

. "من المتعة، ووالدٍة عبر حيوانات األب المنوّية. وتنتهي بموٍت مؤلٍم من خالل الفساد

لم يستطع البشر تحرير أنفسهم من الرابط بين اللّذة واأللم، وعانوا كثيًرا. جلب المسيح الش��فاء بالطريق��ة ال��تي
، ٍل من�ه من دون ب�ذرة أٍب بش�رّي وت�دخُّ والدًة لم تنتج من المتع�ة  (ُولد بها كإنسان، وبموته. لق�د ُول�د المس��يح  ( "

ا الموَت المؤلم الذي، بسبب في محّبته، َقِبَل طوعيًّ  . "لتحرير الجنس البشرّي من الوالدة التي جاءت من اإلدانة "

ا، من إلغ��اء األص��ل ال��ذي يس��ود ه��ذه الحي��اة، المتعة، ينهي الحياة البشرية، حّتى يتمكّن، من خالل العذاب ظلمً��
ألّنه كما أّن حياة آدم في الل��ّذة ول��َدت الم��وت د المسيح تغّير كلُّ شيء،  . بتجسُّ "األصل الظالم الناتج من المتعة "

. "والفساد، هكذا كان موت الرّب من أجل آدم، متحّرًرا من اللّذة التي نشأت في آدم، هو مصدر الحياة األبدّية

ألّن س��يادة "بسبب والدتنا ، نحن عرضٌة بشكٍل طبيعّي للمعاناة والموت. ولهذا ترتبط المتعة في طبيعتنا ب��األلم. 

ة، اللّذة واأللم تسري بوضوٍح على ما هو  سريع الّتأثر في الطبيعة البشرية. وعن��دما تش��تّد عقوب��ة األلم الطبيعيّ��
نسعى لمواساة أنفسنا إلى حدٍّ ما، من خالل المتعة. وذلك ألّننا، رغبًة مّنا في اله��روب من األلم، نبحث عن ملج��أ
. ويوضح ذلك َمَثُل الج��رح. "في المتعة، فنحاول أن نجلب الراحة لطبيعتنا المضغوطة بشّدٍة بسبب عذاب األلم

ف��ألم الج��رح ي��دفعنا إلى خدش��ه، م��ا يجلب لن��ا المتع��ة، لكّن األلم ي��زداد. ونالح��ظ األم��ر نفس��ه في المش��روبات
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من خالل المحاول��ة به��ذه ا جدي��ًدا.  رات. نحن نشرب لتهدئة األلم، لكّن هذه المتع��ة الجدي��دة تجلب ألمً�� "والمخدِّ

الطريقة لتخفيف األلم بالمتعة، فإّننا ببساطٍة نزيد من مجموع ديوننا، ألّننا ال نستطيع االستمتاع بالمتعة خالي��ًة
. "من األلم والمعاناة

ا من أج��ل هزيمت��ه، فق��د أعطى البش��ر الق��درة على ل األلم طوعً�� وبما أّن ميالد المسيح لم يرتبط بالمتع��ة، وتحمَّ
إّن لّذة التوليد الموروثة عن آدم "االنتصار على كلٍّ من اللّذة واأللم. نرى هذا في القّديسين المّتحدين بالمسيح. 

لم تُعد نِشطًة في داخلهم، بل فقط األلم الذي نشأ بسبب آدم، والذي يجلب لهم الموت، ليس كَديٍن عن الخطيًئ��ة
يتوّجب دفعه، ولكن بحسب التدبير الخالصّي، بسبب حالتهم الطبيعّية، به��دف ت��دمير الخطيًئ��ة. ألنّ��ه عن��دما ال

 حي��اة آدمّيولد الموت من تلك اللّذة التي يكون توبيخها وظيفَتها الطبيعّية، فإّنه يلد الحياة األبدّية. ألّنه كم��ا أن
ا من الل��ّذة ال��تي نش��أت في آدم، ه��و في اللّذة ولدت الموت والفساد، هكذا م��وت ال��رّب من أج��ل آدم، كون��ه ح��رًّ

. "مصدر الحياة األبدية

من الواض��ح أّن البش��ر، من��ذ الس��قوط، يتحّرك��ون بين ه��اتين الواقع��تين: المتع��ة واأللم. الل��ّذة ُتس��ّبب الخطيًئ��ة
وُتبعدهم عن اهلل، ثّم يأتي الندم، والشعور بالذنب، وأحياًنا األمراض الجسدّية. بع��د ذل��ك، من أج��ل اله��روب من

طاق، ومن أجلُاأللم والمعاناة، يتجّرعون عّينًة أخرى من المتعة، لكّن هذه المتعة الجديدة ُتنشئ ألًما جديًدا ال ي
التعامل مع هذا، ُيقادون نحو متعٍة جديدة. ويستمّر هذا الوضع، ما يخل�ق حلق�ًة مفرغ�ة. إّن المس�يح، من خالل
ا من ا وق�اباًل الم�وت، خاليً� ر من حلقة اللّذة واأللم المفرغة ه�ذه. لق�د اّتخ�ذ جس�ًدا فانيً� ده، مكّننا من التحرُّ تجسُّ

الخطيًئة أو المتعة، من أجل أن يشفي اللّذة واأللم.
إّن تقليد الكنيسة يتمّثل في هذا التسامي للرابط المشترك بين اللّذة واأللم. إّنها ليست مسألة حظر وحرمان، بل
تحرير الناس من هؤالء التوائم السيامّية. وفًقا للتقليد اآلبائي، كما عّبر عن��ه الق��ّديس مكس��يموس المع��ترف، إّن
تطهير القلب يتغّلب على اللّذة واأللم. ثّمة مقطٌع يكتب فيه أّن الشخص الذي ق��د ح��ّرر جس��ده من الل��ّذة واأللم،
. المعاين��ة ا الطبيعي��ة  (قد حّقق فضيلًة عملّية. الشخص الذي طرد النسيان والجهل من روح��ه، ق��د بل��غ الثيوريّ�� (

والشخص الذي قد حّرر نوسه من االنطباعات الكثيرة، أي من الصور واألوهام، قد اكتسب سّر الالهوت.
داخل الكنيسة، من الممكن لنا، من خالل الالهوت واألسرار المقّدسة والنُّسك، أن نقط��ع الص��لة بين الل��ّذة واأللم،
ا أن نبل�غ ح�االٍت ل التج�ارب والمعان��اة واألم��راض والخ�وف من الم�وت، ولكن أيض��ً وأن نعالج الل�ّذة، وأن نتحمّ�

ا. روحّيًة ساميًة تحّرر الشخص من الروابط كّلها، وتجعله حرًّ
، أّن هن��اك ن��وعين وال ت��دخلنا في تجرب��ة "يقول القّديس مكسيموس مفّسًرا الصالة الربانّية، وتحديًدا التم��اس  "

من التجارب، أحدهما ُممتٌع واآلخر مؤلم. النوع األّول الذي هو ُممتع، هو نتيجٌة الختيارنا المتعّمد وحرّيتن�ا. إنّ�ه
طوعّي ألّننا نريد االستمتاع به. أّما النوع اآلخر، الذي هو مؤلٌم ومرتب��ٌط ب��األمراض والم��وت، فه��و غ��ير ط��وعّي،
ألّننا ال نريده، لكّنه يأتي إلى حياتنا. التجربة الممتعة تلد الخطيًئة، في حين أّن التجربة المؤلمة، عن��دما نتحّمله��ا

بصبر، تشفينا من الخطيًئة.
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. إّن األلم الجسدّي والنفسّي األلم: الهدّية التي ال يريدها أحد "سأنهي من حيث بدأت، بعنوان كتاب بول براند،  "

األقمص�ة "والوجودّي هو هبٌة من اهلل للبشر. إنه هبة اهلل للحالة الساقطة التي نجد أنفس�نا فيه�ا. وه�و مرتب�ٌط ب�

ة ال��تي له��ا وظيف��ٌة مزدوج��ة: فهي ج��زٌء من حالتن��ا الس��اقطة، لكّن اهلل باركه��ا، ويمكنن��ا التغلُّب عليه��ا "الجلديّ��

بمساعدته. كلُّ نوٍع من المعاناة يجلب إمكانّية إعادة الوالدة. تماًما كما تعاني المرأة األلم في أثناء الوالدة، ولكّن
هذا األلم يؤدي إلى والدة حياٍة جديدة. كلُّ نوٍع من األلم يؤّدي إلى الوالدة، إذا كّنا ق�ادرين على االس�تفادة من�ه

جّيًدا.
، وال�تي أن�ا أع�اني إًذا أن�ا موج�ود "هذه هي الطريقة التي يجب أن نفّسر بها عبارة دوستويفسكي الكالس�يكّية  "

. ويمكن مقارنة العبارتين بعب��ارة ديك��ارت: أنا أحبُّ إًذا أنا موجود "يمكن ربطها بقول القّديس سلوان اآلثوسّي:  "

. ال يتّم تعري�ف الوج�ود البش�رّي على نح�ٍو مطل�ق بالعق�ل، ب�ل يتّم التعب�ير عن�ه من خالل "أفكّر إًذا أنا موج�ود "

ة. يش�ير موقفن�ا من ه�ذه األق�وال الثالث�ة إلى مس�توى ثقافتن�ا ونم�ط الحي�اة التغلُّب على األلم واختب�ار المحبّ�
السائد فينا.

Source: His Eminence Metropolitan Hierotheos of Nafpaktos and St Vlassios. The Mutual Link between Pleasure
and Pain. https://www.parembasis.gr/index.php/6725-2021-01-28-en
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