مجلة العلوم االنسانية......................................................كلية التربيةــ صفي الدين الحلي
أصول فلسفة األخالق عن املسلمني

د .جعفر عليوي
كلية التربية صفي الدين الحلي

المقدمة
لم يكن اإلنسان ومنذ باكورة وجوده على هذه األرض في غنى عن الوواع األلاقوي بكافوأ كاوكالو ءووا
ما كان منها متضمنا في األعراف االجتماعيأ كو التقاليد القبليأ كو األحكام الدينيأ كو حتى القوانين المدنيأ .
فاأللاق إذن حاجأ إنسانيأ ملحأ  ،ألنها تمثل الناظم الوذ يضوبإ إيقوال الحيواة اليوميوأ  ،ءووا مون جهوأ
عاقأ اإلنسان بأءرتو كو قبيلتو كو مجتمعو الكبير  ،ومن جهأ كلرى فالنظم األلاقيأ هي ما يكرس دوافع اإلنسان
للتوجو نحوو الحيواة ارلورة  ،باون النظور عون عبيعوأ عقيدتوو كو نوعيوأ الديانوأ التوي يتبناهوا  ،ولعول ات واق جميوع
األديان  ،السماويأ منها وغير السماويأ على حب الصدق و الصادقين ونبذ الكذب والكذابين وعلى كراهيأ السرقأ
وعلى حب الوفا و الكرم و األمانأ و الشجاعأ ...الخ هو دليل قاعع على مدى كهميوأ المبوادا األلاقيوأ فوي حيواة
اإلنسوان.على كن هوذه الحاجوأ الماءوأ والملحوأ ل،لوواق  ،ليسو مقتصورة علوى المجتمعوا القديموأ و الحضووارا
الباليأ إذ كن مجتمعنا المعاصرة  ،بكل ما يتخللو من ركائ علميأ والتراعوا مذهلوأ وتقنيوا تكواد تامود حودود
الخيال وبوعأة العولمأ التي كلق بظالها عليو وكذلك وءائل االتصال و المعرفأ المتاحأ وءهولأ الحصول عليهوا
وكل ذلك وغيره مما ال يعود و ال يحصوى  ،فانوو ي يود مون حاجوأ المجتمعوا و األفوراد إلوى االهتموام بالمنظوموا
األلاقيأ لما ولدّه كل هذا (التقدم العلمي) من فراغ روحي وتهاو كلاقي ترك معو الكثيور مون النواس يتخب وون
في م الق األنانيأ ويتهالكون على كسب اكبر قدر ممكون مون الملوذا و المكاءوب و المبوادا ومون دون تل و إلوى
العواقب االجتماعيأ كو األضرار الروحيأ و الن سيأ.فهل ال ي ال ل،لاق دور ايجابي في حياة النواس بحيوي يعواد
ت عيلو ألجل إنقاذ ما يمكن إنقاذه من كبعاد اإلنسان األلرى مما يتجاوز حدود الماديا و الملذا الجسديأ وان هذا
البحي هو مساهمأ بسي أ في تسليإ الضوو علوى التوراأل األلاقوي اإلءوامي عو ّل ذلوك يعمول علوى تحريوك هوذه
المنظومأ وإعادة دمجهوا فوي مجتمعاتنوا اإلءواميأ المعاصورة .البودّ قبول الودلول إلوى الت اصويل مون التعوري علوى
الجذور اللاويأ و االص احيأ لهذه الكلمأ (األلاق) لما لوذلك مون فائودة فوي تسوليإ الم يود مون الضوو علوى هوذا
الموضول .األلاق في اللاأ جمع (للق) وهو العوادة والسوجيأ وال بوع و المورو ة و الودين .وعنود القودما  ،ملكوأ
تصدر بها األفعال عن الن د من غيور تقودم رةيوأ وفكور وتكلور فايور الراءوخ مون صو ا الون د ال يكوون للقوا ،
كاضب الحليم و كذلك الراءخ الذ تصدر عنو األفعوال بعسور وتأمول  ،كالبخيول إذا حواول الكورم .وقود ي لوق ل و
األلاق على جم يع األفعال الصادرة عن الن د محمودة كانو كو مذموموأ  ،فتقوول فوان كوريم األلواق كو ءوي
األلوواق  ،وإذا كعلووق علووى األفعووال المحمووودة فقووإ د ّل علووى األدب  ،الن األدب ال ي لووق اال علووى المحمووود موون
الخصال  .و ال ورق بوين األدب و التعلويم إن األدب يتعلوق بالعوادا و التعلويم بالشورعيا  ،األول عرفوي دنيوو و
الثاني ارعي ديني  .وقود ي لوق األدب علوى الوورل وصويانأ الون د(. )1وعلوم األلواق علوى وجوو التحديود كو علوم
السلوك كو تهذيب األلاق كو فلس أ األلاق كو الحكمأ العمليأ كو الحكمأ الخلقيأ  .و المقصود بو معرفأ ال ضوائل
وكي يأ اقتنائها  ،لت كو بها الن د ومعرفأ الرذائل لتتنو ه عنهوا الون د(.)2علوى كن النظريوأ األلاقيوأ ليسو واحودة
عبر األزمان كو فوي مختلور الموذاهب كو المودارس ال كريوأ كو ال لسو يأ  ،ولعول كوضوا االلتافوا هوي تلوك التوي
تدور حول نسبيأ األلاق كو إعاقهوا  ،وكوذلك حوول مصودرها .هول هوو ءوماو كم وضوعي  ،وهول هوو عقلوي كم
تجريبي علما إن كل واحد من هذه االتجاها لو كنصاره وم كروه وبناةه النظر المستقل الوذ ال تعووزه الحجو
وال البراهين وال البنا ال كور المتماءوك .ولتأكيود هوذا التنوول و االلوتاف و التسلسول التراكموي ل لسو أ األلواق
عبوور التوواريخ ف ننووا ءوونحاول إن ناحووق األص وول االجتماعيووأ والحضوواريأ التووي رفوود كهووم النظريووا األلاقيووأ
المعروفأ لدينا مبتدئين بالحضارة العراقيأ القديمأ التي تعدُّ بحق م صا مهما لكثيور مون علووم البشور وفنوونهم .إن
ال كر العراقي القديم و المتمثل لصوصا بحقبتو البابليأ  ،كان حافا بالكثير من ماحم الصرال بين قووى الخيور و
الشر  ،والتناقن بين الدوافع ال رديأ و االنتما الجماعي( )3و كما مسلأ حمورابي وهي االنجاز الحضار الشامخ
عبر تاريخ البشريأ جمعوا فقود اوكل دلويا قاععوا علوى اهتموام اإلنسوان العراقوي بالجانوب األلاقوي مون حياتوو ،
فالبحووي عوون العدالووأ وص و ا الحوواكم العووادل ومحاربووأ كهوول الشوور وال سوواد و الحيلولووأ دون عايووان القووو علووى
الضعير  ،حتى وان كان هذا القو هو الحاكم ن سو  ،إذ ال بود لهوذا الحواكم إذا كراد نيول الوذكر الخالود  ،كن يكسوب
( )1المعجم الفلسفي  ،جميل صليبا  ،ج ، 1ص. 94
( )2ابن مسكويه  ،تهذيب االخالق  ،تحقيق قسطنطين زريق  ،ص.22

( )3للمزيد انظر  :نائل حنون  ،عقائد ما بعد الموت في حضارة بالد وادي الرافدين  ،ط ، 2بغداد  ،ص 94فما بعدها .
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رضا ارلهوأ و الشوعب وان يألوذ بمشوورة كمرائوو ونصوا مستشواريو و يعورض عون األاورار ويكواف .األليوار ...
الخ( . )1والى جانب ذلك نلح االهتمام المبكر لإلنسان المصر القديم  ،بالقيم األلاقيوأ  ،وبالحيواة ارلورة وكي يوأ
اءتعداده لها  ،وكير انو وعن ن سو على اإلحساس المتيق بالحقيقأ العظمى التي تشير إلى إن المرئيا ماهي إال
كمور زمنيأ وان الا مرئيا قد تكوون هوي موادة الخلوود الحقيقوي وان اءوتهداف هوذا الخلوود لوو األولويوأ علوى كول
اي (. )2إن اعتقاد اإلنسان بوجود حياه آلرة يعني بالضرورة اعتقواده بالحسواب وبوالثواب و العقواب  ،وان الموو
الذ يشكل لاصوا لكول المعوذبين و المظلوومين فانوو الوقو ن سوو يشوكل عقابوا حتميوا لكول مون كوان عكود ذلوك ،
ويك ي لذلك واع ا كن يضبإ اإلنسان إيقال ءلوكو وفق ما يحقق لو الراحأ األبديأ .ف ذا ما عرجنوا علوى الحضوارة
الهنديأ  ،فسنجد كن الم الب األلاقيأ ءتكون ككثر ء وعا كما هي غيرها من الحضارا  ،وذلك ألنها محكوموأ
كءاءا بال اعأ العميا للمثال األلاقي األعلى إلى جانب اإلعراض عن ماريا الحياة ولذاتها و احتقارها  ،وكل
ذلك مقرون بسلوك عملي ونه يومي كءاءو رياضأ الن د الدائمأ عن عريق ال هود والتقشور والتأمول والسوكون
وصوال إلى ال نا الم لق (النرفانا)(.)3إن الرياضأ الروحيأ هي األءاس في البنا األلاقي للعقيدة الهنديأ  ،وهوو
ما يستوجب ءلوك صارم وتقيد بقواعد ال تقبل الخرق .لقد رك ّ اإلنسان الهند القديم على الروح باعتبارها حقيقأ
م لقأ وهي كيضا كءاس البنوا األلاقوي لل ورد وءولوكو القوائم علوى التهيوة للحيواة الثانيوأ  ،لشويأ مموا قود يقوع مون
عقاب على هذه الروح وعمعا في بلوغ الحياة الخالدة  .إن ت شي قيم التساما و الش قأ و المحبأ و الا عنر هو ما
عبع هذه الحضارة بتلك الصوباأ اإلنسوانيأ التوي يمكننوا كن نلمود آ ارهوا واضوحأ إلوى يومنوا الحاضور .مون جهتهوا
رك و الحضووارة الصووينيأ علووى الحكمووأ بشووقيها (األلوواق و السياءووأ)  ،وذلووك علووى حسوواب الايووب و الحكمووأ
الماورائيووأ .ولعوول كون واوويوس ( 994-551ق.م) وهووو ابوورز كعووام هووذه الحضووارة  ،ي العنووا بتعالمووو األلاقيووأ
الراقيأ  ،فقد كان باحثا ومعلموا  ،ك انوو اءوت ال بنجواح كن يودم مواهو عملوي بموا هوو نظور فعنوده ال يوتم كموال
األلاق إال ب رضا الضمير عن عريق القيام بالواجب  ،والمر يولد م ورا على الخيور ويكوون واجوب التربيوأ
األلاقيأ هو المحافظأ علوى هوذه ال ورة ودعمهوا وتنميتهوا .لقود ركو كون واويوس فوي منظومتوو األلاقيوأ علوى
عاقتو ال رد بارلرين وكان يةمن باأل ر الكبير للقدوة الحسنأ وإموا كءواس عاقوا النواس الصوحيحأ فهوو رعايوأ
التبووادل القووائم علووى احتوورام الووذا و ارلوورين بالمقوودار ن سووو الن ءوولوك المجتمووع يمثوول مجمووول ءوولوك كفووراده إن
اإلنسان إذا كراد كن يامد تخوم الكمال فان عليو وفق المنظور الصيني كن يتحلى بالبشااأ و الوقار و اإللوا
و الوفا و العنايوأ بالعمول و احتورام مون هوم فوي معيتوو وكوذلك علوب المعرفوأ و العودل و االءوتقامأ وهوذه المبوادا
بمجموعهوووا كو ببعضوووها تشوووكل العمووواد الثابووو أل بنوووا كلاقوووي ءووووا فوووي الماضوووي ام فوووي الحاضووور( . )4بعووود
كون وايوس ءنق مباارة الى العصر اليوناني في مرحلوأ نضووجو  ،حيوي تجلو النظريوا األلاقيوأ واضوحأ
وبخاصأ لدى ا ي الحكمأ (ءقراع وكفاعون و كرءو و) كوال و انيوا الن توأ ير هوةال كوان واضوحا فويمن جوا
بعدهم من الم كرين حتى يومنا هوذا .ءوقراع ( 944-964ق.م) وهوو بحوق الرائود فوي توجيوو كضووا ال لسو أ نحوو
اإلنسان و ل اياه و كءراره المحيرة  ،وهو معنى القول الشهير (إن ءقراع ان ل ال لس أ من السما إلى األرض) .
لقد كان ديدنو كن يحيا ب ين الناس و يعلمهم كي يأ السي رة على الن د  ،وهوي الخ ووة التوي ال زالو لحود ارن تعود
األءاس المتين لكل بنا كلاقي حقيقي  .يقول كرء و  :كان ءقراع يبحي في ال ضائل الخلقيأ وبمناءوبتها يسوعى
إلى تحديد الم اهيم الكليأ  ،الن من اروع العلم االلاقي هو السوعي للتحديود المنهجوي ب ريوق االءوتقرا لم واهيم
كليأ من قبيل م هوم العدالوأ كو م هووم الشوجاعأ( .)5فو ذا موا حودد اإلنسوان هوذه الم واهيم  ،فسوت يد معرفتوو بن سوو و
المعرفأ بالن د هي كءاس كل لير وعمل صالا  ،و بعكود هوذه العمليوأ يمكون القوول موع ءوقراع بوان الجهول هوو
منبع الشرور في حياة البشر  ،ك بمعنى كن الشر غير متأصول فوي الون د اإلنسوانيأ كموا انوو ال احود اورير ب وول
إرادتو  ،فكل ار كنما مصدره جهل بالذا يحسبو صاحبو علما  .إذن فنحن مع ءوقراع نكوون قود اقتربنوا ككثور مون
تحديد الماما الناضجأ ل لس أ األلاق  ،وان ظهور مص لحا مثل الخير و الشر وكبا جماح الن د يشوير إلوى
محاولأ جريئأ في اقحام العقل و كدواتو ومبادئو في معتقدا الناس و كفكارهم و كديانهم  ،ك ان كل اي كو فكرة
()1انظر  :طه باقر  ،مقدمة في تاريخ العراق القديم  ،دار الحرية  ،بغداد  ، 1496 ،ص. 161-161

( )2هنري فرانكفورت  ،ماقبل الفلسفة  ،ترجمة  :جب ار ابراهيم جب ار  ،دار مكتبة الحياة  ، 1461 ،ص.129
( )3د .محمد يوسف موسى  ،تاريخ االخالق  ،القاهرة  ، 1459 ،ص. 21
( )4للتفصيل – انظر – د .محمد يوسف موسى  ،المصدر السابق  ،ص 91فما بعدها .
( )5أميل برهيية  ،تاريخ الفلسفة  ،ج ، 1ترجمة جورج طربيشي  ،بيروت  ،ص.129
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كو معتقد  ،كصبا مع ءقراع معرضا لمشرع العقول وحكموو ونقوده وهوذا يمكون تسوميتو بو الثورة العقليوأ األولوى ف
يعورف ال ضويلأ
حياة البشريأ جمعا .كان ال ضيلأ هي المحوور الوذ دار حوول فلسو أ ءوقراع األلاقيوأ وهوو ّ
بأنها معرفأ و المعرفأ هي التي تحدد قيمأ األايا وتبين كين يكون الخير وكيور يوتم تحقيقوو فالصوحأ و الجموال و
الشجاعأ والع أ كلها ال تكون فضائل ما لم يصحبها تعقل للخير وتوجيو إليو  ،لذلك كان كءاس ال ضائل هو معرفأ
الخير في وجودها  .العقل إذن وهو كءاس المعرفأ هو الذ يمي بوين الحسون والقبويا و الخيور والشور و عليوو فوا
يمكن لإلنسان كن يعمل الشر وهو يعلم انو ار  ،الن الشر يأتي مون الجهول واإلنسوان يعمول الشوي إن وجوده نافعوا
م يدا ويتركو إذا وجده مضورا مةذيوا  .وعليوو فيمكننوا كن نعتبور األلواق السوقراعيأ كلواق ن عيوأ وهوذه تعودُّ ق و ة
نوعيأ في كي يأ نظر اإلنسان إلى القيم و الم اهيم العاموأ .وكموا كفاعوون ( 994-929ق.م) فقود توءوع فوي المجوال
األلاقي حتى انو جعل من الخير الم لق كءاس الوجود وعلتو ال بل غايتو  ،فاإلنسان كصورة مصوارة للكوون ال
يسعو كن يصيب ليرا كو يكون لو وجود إال إذا كان مستمدا من لير العالم ووجوده  .األلاق هنا تحول إلى ديون
وءلوك  .ديون باعتبوار إن ه هوو مصودر الخيور وان ليور وءويلأ لالتحواق بهوذا الخيور هوو التشوبو بوو فوي الودنيا و
السعي إلى تقليص دور الحواس و الجسد قدر اإلمكان  .وهوو ءولوك باعتبوار إن اءولوب النسوك و ال هود هوو يمونا
ل ئأ قليلأ من الناس ص أ الحكمأ و االءتعداد للمو الذ يخلصهم من رغبا الجسود ويسوما لهوم ببلووغ الحقوائق
الخالودة(.)1علوى العكود موون ءوقراع  ،لوم يوور كفاعوون إن العلوم وحوده يك ووي لكوي يصوبا الموور فاضوا فقود يعوورف
اإلنسان الشر و يأتيو ويعورف الخيور وال ي علوو  .وإنموا ال بود بجانوب العلوم بال ضويلأ كن يوةمن اإلنسوان بهوا و ي يول
العقبا التي تعترضها كالبيئأ ال اءدة و القدوة السيئأ  .إن الذوق والتنبة و الحدس  ،ك الودوافع التلقائيوأ يمكون كن
تقرب اإلنسان من ال ضيلأ بما يشبو اإللهام .الن د اإلنسانيأ لها دور رئيسوي وفاعول فوي المنظوموأ األلاقيوأ عنود
ّ
كفاعون  ،لذلك فقد غا في ت اصيلها ودقائقها  ،إذ قسمها إلى واأل قووى وهوي  :القووة العقليوأ وهوي قووة عاليوأ
نبيلأ تصدر عنها الحكمأ وتتمرك في الدماغ وهي كعلى القوى الثاأل  .م قوة غضبيأ او قوة الكبريوا و السويادة
على االلرين وموضعها القلب  ،وقوة اهوانيأ وهي قوة اريرة موضعها الب ن وهي تصدر عنها بواعي اللوذا
الحسيأ الخالصأ  .وفي مقابول هوذه القووى وضوع كفاعوون واأل فضوائل تودبر هوذه القووى وتوجههوا نحوو كموا لهوا
النسبي األمثل فالحكمأ هي فضيلأ العقل و الع أ فضيلأ القوة الشوهويأ ويتوءوإ هواتين ال ضويلتين .الشوجاعأ وهوي
فضيلأ القوى الاضبيأ و التي تعين العقل للتالب على إغورا اللوذة ومخافوأ األلوم  .واموا السوعادة فيوأتي دورهوا بعود
ذلك ك من لال التوازن بين قوى الن د وتاليب ءي رة العقل على باقي قوى الن د فواذا موا توم ذلوك فوان الون د
تنال السعادة الح قيقيوأ التاموأ  ،الن الحكموأ هوي ال ضويلأ الحقوأ  ،وهوي ليسو ف ريوأ تنوال بالورا وأ وانموا تكتسوب
بالجهد العقلي و المعرفأ و الحكم الصحيا على االايا  .هذا التوازن بين القوى يسوميو افاعوون بالعدالوأ  .المور
المعتدل هو من يسما لوظائ و ال بيعيأ تعمل بصورة معتدلأ وان تمارس اعمالهوا تحو اراواد العقول حتوى تح و
االنسجام للكوائن الحوي وتبعوده عون ال سواد و التااوي(. )2هوذه العدالوأ التوي تحقوق التووازن للجسود يمكنهوا ان تحقوق
التوازن دالل المجتمع باعتباره إنسان كبير  .فالمجتمع يتكون من األ عبقا كل عبقأ منها تقابل قوة من قووى
الن د وعلى ركس هذه القوى يقع الحاكم (العادل) الذ يحكم الجمهوريوأ ال اضولأ .موع ارءو و ( 922-949ق.م)
يصبا الخير هو الهدف االوحد الوذ يتشووقو الكول و الاايوأ التوي يرغوب فيهوا الجميوع وءويكون هنواك ليور فورد
ولير جماعي على ان لير المجتمع اعظم و اكمل من لير ال رد(. )3نعم ان الخير هو السعادة كما يقول ارءو و ،
ولكن ما المقصود بالسعادة  ،او بااللرى ما السعادة الحقيقيأ هل هي الثرا ورغد العيش وحسون السوي رة ام هوي
الصحأ ام الجاه؟ ان كل هذه االاكال هي ءعادا زائلأ يرضى بها عوام النواس واموا الحكموا فيختوارون السوعادة
الثابتأ وهي حياة التأمل و العقل وبما ان هذه ال تتم اال في مجتموع اذن فالسوعادة هوي مشواركأ االلورين فوي تحقيوق
الخير(. )4ولنا ان نتسا ل اليوم هل كوان ارءو و علوى حوق حوين وضوع السوعادة فوي ك وأ الحكموأ ام ان العكود هوو
الصحيا فالحكما هم اكثر الناس اقا و اقلهم انسجاما مع واقعهم ومع محي هم االجتماعي ولعل ال لم العقانوي
الذ عااو ارء و باعتباره رائدا من رواد الثورة العقليأ وهو ما دفعو الى منا الثقأ الى العقل على حساب الجسد
او العاع أ او الحد .تعد ال ضيلأ هي المحور الرئيسي الوذ تودور حولوو فلسو أ ارءو و االلاقيوأ النوو اذا كانو
السعادة فعل من افعال الن د بحسب ال ضيلأ الكاملأ  ،فيجب ان نبحي عن ال ضويلأ الكاملوأ  .ابتودا ؤ يةكود ارءو و
ان ال ضوويلأ هووي للوون د وليسو للجسوود  .ويوجوود هنوواك نوعووان موون ال ضوويلأ ال ضوويلأ ال كريووأ و ال ضوويلأ الخلقيووأ .
( )1ناجي التكريتي  ،الفلسفة االخالقية االفالطونية عند مفكري االسالم  ،دار الشؤون الثقافية  ، 1444 ،ص. 54
( )2التكريتي  ،المصدر نفسه  ،ص. 61

( )3ارسطوطاليس  ،االخالق  ،ترجمة  :اسحق بن حنين  ،تحقيق عبد الرحمن بدوي  ، 1449 ،ص.1149
( )4ارسطو  ،المصدر السابق  ،ص. 1145
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االولى تتكون بالتعلم و المران وتحتاج الى تدريب ومدة مون ال موان بينموا الثانيوأ فتوأتي مون العوادة ك بمعنوى انهوا
ليس من عبال االنسان ولكننا م بوعون على قبولهوا ونكمول بهوا .ال ضويلأ هوي وءوإ بوين رذيلتوين هموا االفوراع
والت ريإ وان الحياة ال اضلأ تكون باالعتدال فا الى زيادة او نقصوان( . )1وهوذا هوو السولوك المسوتو الصوحيا ،
وهو يعنوي ان يموارس االنسوان ال ضوائل كموا ينباوي  ،وفوي الوقو الوذ ينباوي  ،وال اوك كموا يقوول ارءو و فوان
االايا التي ي لبها دائما هي  :الجميل و النافع و اللذيذ  ،واضدادها  ،ك التي يتجنبها األ ايضا وهي  :القبيا و
الضار و المكروه  .واالنسان ال اضل هو من يسلك السلوك المستقيم في جميعها و الرجل الدني هوو المخ و .فوي
جميعهووا .لقوود قووال ءووقراع موون قبوول ان ال ضوويلأ معرفووأ و الرذيلووأ جهوول  ،وهووو مووا يرفضووو ارءو و الن ال ضوويلأ و
الرذيلأ عنده عنده ارادة  ،فنحن نختار ال ضيلأ عوعا ونترك الرذيلأ عوعا ونترك الرذيلوأ عوعوا  .اننوا نقوول نعوم
ونقول ال  ،ك اننا بارادتنا نكون اليارا او ااورارا و دليلوو علوى ذلوك هوو الثوواب و العقواب فاوليوا االموور ءووا
الحاكمون ام االبا  ،يجي ون ال عل الجميل ويوبخون ال عل القبيا ولو كان هذه االفعال ال اراديأ لما ترتب عليها
ك اي  .وءنجد ان هوذه ال كورة وقود عوور كثيورا عنود عنود المسولمين وترتبو عليهوا قضوايا كثيورة كوالثواب و
العقاب و الجبر و االلتيار والعدل االلهي وهو ما نجده واضحا عند المتكلمين المسلمين اكثر منو عند ال اء أ .
فلس أ األلاق عند المسلمين :
في حقيقأ االمر ال يمكن ال باحي ان يحصى او يل ّم بكافوأ التوأ يرا علوى فكور موا او موذهب او عقيودة ،
ويستحيل االمر اكثر مع الحضارة االءاميأ وبخاصأ لو علمنا انها كان م توحأ على كافأ التأ يرا والموة را
و االحتماال  .ولكن توجد ب بيعأ الحال ماما هي اكثر وضوحا من غيرها  ،يمكن ان تشكل لنا داللأ على ربإ
هذه ال كرة بتلك او تقاربها معها في اقل تقدير وهو ما ين بق بالوذا علوى عاقوأ ال كور االءوامي وبشوقو ال لسو ي
تحديدا  ،مع ال كر اليوناني الذ ادهوش المسولمين بوضووحو ودقتوو ودرجوأ عقانيتوو حتوى انهوم وضوعوا نظريوا
كثيرة وجريئأ لل تقريب بينو وبين االءام الخالص وهو ما تجلى بوضوح عند ابن ءينا وابن راد .لقد آمن اليونان
بوجود الن د وللودها و بالثواب والعقاب و بعضهم قال بالعقل االول يودبّر الكوون و بوالمحرك الوذ ال يتحورك و
بالعلأ االولى و بواجب الوجود بن سو  ...الخ وكل هذه االفكار و غيرها عمأن الم كرين المسلمين و امن جانبهم
امام العامأ او على االقل هذا ما توهموه .والجل كل هذه االءباب فقد تم التركي على العاقوأ التوي توربإ ال كورين
ال لس يين اليوناني و االءامي  ،النهوا العاقوأ االكثور ءو وعا مون غيرهوا وهوو موا ءنلمسوو قريبوا عنود بعون مون
نماذج م كر االءام الذين آ رنا تحر التنول و التاف المشارب فيما بينهم .
الكند  :ابو يوءر يعقوب بن اءحاق المتوفي عام (252ه ) وهو يعد بحق رائد ال لس أ العربيأ االءاميأ  ،توأ ر
كثيرا ب لس أ ءقراع وافاعون و ارء و و اجتهد كي يوفق بين افكارهم و التعاليم االءواميأ  .فوي مجوال ال لسو أ
االلاقيأ رك الكند على موضول الون د باعتبارهوا المصودر االءاءوي لجميوع االفعوال الحسون منهوا والسوي و
الخيّر والشرير  .و الن د ما دام مقترنأ بالجسد فانها تخوض صراعا ؤ مريرا ؤ معو  ،فأما ان تتالب عليو وتوجهوو
نحو افعال الع أ و اما ان يتالب عليها ويتركها لاضعأ لن واتو واهوائو الحسيأ الدنيئأ .
الن د عند الكند  :جوهر روحاني الهي بسيإ لالد( . )2وهي ذا ارف وكمال عظيموأ الشوأن وجوهرهوا مون
جوهر البار ع وجل كقياس ضيا الشمد من الشمد  .هذه الن د ليس من نسي واحود  ،بول هوي تتكوون مون
األ قوى  ،اهويأ وغضبيأ وعاقلأ  ،وهذه االليرة هي بي القصيد  ،وصويانتها هوي الاايوأ لكول عمليوأ الاقيوأ
ودينيأ .الن د العاقلأ اذن  ،البد ان تقر على الضد من الجسد ومن القووتين الشوهويأ و الاضوبيأ  ،وان نتيجوأ هوذا
التضاد هو ما يحدد مصير االنسان  ،فاموا ان يكوون روحانيوا نقيوا قريبوا مون العوالم العلوو واموا ان يكوون اوهوانيا
حسيا غارقا في ظلما الجسد و المادة .ناح اذن ان هدف الكند من اصاح الن د و ت هيرهوا و االبتعواد عون
الشهوا الدنيئأ  ،هو الوصول الى تهذيب االلاق  .وهذا الهدف يتوافق عليو الدين و ال لس أ فهموا ال يتعارضوان
الن الحق واحد  ،والنهموا ينبعوان مون نوور الحوق(. )3ومموا ءوبق يمكننوا ان ناحو ءوعي الكنود لتأءويد منظوموأ
الاقيأ تعتمد على العقل و المعرفأ  ،وهو في ذلك كان اقرب الى ال كر اليوناني منو الى ال كر الديني الذ راعوى
ال رة و العمل و الكسب باالضافأ الى التدبر والت كر .
ال ووارابي ( :توووفي عووام 926ه و )  :يقووول ان الهوودف الحقيقووي و االوحوود لكوول عمليووأ الاقيووأ هووو تحصوويل السووعادة
العظمى التي ت لب لذاتها و التي تعني تحرر الن د من قيود المادة وانحالهوا فتصوير عقوا كواما  ،ك ان تصوير
( )1التكريتي  ،المصدر نفسه  ،ص. 46
( )2الكندي  ،رسائل الكندي الفلسفية  ،تحقيق محمد ابو ريدة  ،ج ، 1ص. 192
( )3التكريتي  ،المصدر نفسه  ،ص. 292
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ن د االنسان من الكمال و النقا و السمو بحيي ال تحتاج في قوامها الى مادة( )1وان تبقى على هذه الحال دائما ابدا
والن د تبلغ ذلك بافعال اراديأ بعضها فكر يرمي الى معرفأ الحكمأ و بعضها بدني وناح هنا اقتراب ال رابي
اكثر من ءابقو من التوجها الصوفيأ االءاميأ مع حرصو على االلذ بمباد ال لس أ اليونانيأ ولعل السبب في
ذلك يعود الى عيشو في بيئأ اكثر ان تاحا على كل التيارا و المدارس و النظريا ال كريأ .ان السعادة هي الاايوأ
القصوى في حياة كل انسان  ،وهي اءمى الخيرا التي يحب االنسان اقتنا ها  ،وهذه السعادة ال تنال اال بممارءأ
االعمال المحمودة عن ارادة وفهم متصلين  ،لهذا فان ك انسان يست يع عمل الخير ويسوير فيوو وينوال السوعادة اذا
اراد ذلك فما عليو اال محاولأ تنميأ لصال الخير الموجودة فوي ن سوو بوالقوة لتصوير ملكوو راءوخأ تتجوو دائموا الوى
عموول الخيوور  .اذن فقوود وازن ال ووارابي بووين الجووانبين النظوور و العملووي و اعتبوور ان ارادة الخيوور لوحوودها ال تك ووي
لبلوغو و انما االمر يحتاج الى جهد وءعي و عمل .لقد اع ى ال ارابي لالاق اأنا كبيورا فوي حيواة االفوراد فكموا
ان علم المن ق يضع قوانين المعرفوأ  ،فكوذلك علوم االلواق يضوع القووانين االءاءويأ التوي ينباوي ان يسوير عليهوا
االنسان في ءلوكو بالرغم من ان اأن العمل و التجربأ في االلاق اكبر مما هو فوي المن وق  ،الن االلواق هوي
في االءاس ممارءأ  ،و االفعال التي اعتدناها و التي اكسبتنا الخلق الجميل هوي االفعوال التوي اوأنها ان تكوون فوي
اصحاب االلاق الجميلأ و التي تكسبنا الخلق القبيا هي التي تكون من اصحاب االلواق القبيحوأ(. )2نق وأ مهموأ
الرى يةكد عليهوا ال وارابي وهوي ان العمليوأ االلاقيوأ منظوموأ ال تكتمول اركانهوا اال بوجوود ال ورد دالول مجتموع
فليد من الممكن ان يبلغ االنسان كماال اذا عوا من وردا دون معاونوأ االلورين  ،النوو م وور فوي بلوغوو الفضول
كماالتو الوى ااويا كثيورة اليمكنوو القيوام بهوا وحوده(. )3وكموا ان لانسوان غايوأ قصووى يسوعى الوى تحقيقهوا  ،وهوي
السووعادة  ،كووذلك فووان للمجتمعووا ءووعادة جماعيووأ تستحصوول بوجووود الحوواكم العووادل و المحكووومين العقووا وهووةال
بمجموعهم يشكلون المدينأ ال اضلأ التي تحكمها قوانين الخير و الخير فقإ وهو حلم يعلم ال ارابي باءتحالأ حدو و
على ارض الواقع ولكن ذلك لم يمنعو من الحديي عنو و الدلول في ت صياتو .
ابن ءينا 924-991( :ه ) المعروف بالشيخ الرئيد  .وهو الذ تبنى نظريأ ال ين التي لاصوتها ان هوذا العوالم
الذ نعيش فيو انما هو فين فاض من الذا االلهيأ ك ين ضو الشمد عن الشمد وهذا العالم ليّر الن الوذا
االليهأ لير م لق و اليصدر عن الخير اال الخير واما الشر فوجوده نسبي الن عالمنا هذا هو عوالم كوون وفسواد ،
ك ان الشر فيو البد ان يوجد الى جانب الخيور ولكون موع ذلوك فوان الخيور هوو الموجوود الحقيقوي النوو مون ال بيعوأ
االصليأ للوجود  ،على عكد الشر فهو عارض على الوجود ولهوذا يقوول ابون ءوينا ان نظوام عالمنوا هوذا هوو اجو ّل
نظام في الوجود .العالم اذن مامور بالخير الم لق واما الخير الذ يصيب االنسان فهو نسبي ويعبر عنو بالسعادة
الشر  .فيقترب من ال ضيلأ ويبتعود
 ،وهذه السعادة يدركها االنسان بالعقل  ،الن العقل هو االداة التي تمي الخير و
ّ
عن الرذيلأ(. )4وبعد ان يبين ابن ءينا الحدود ما بين ال ضيلأ والرذيلأ فانو يحي على السير على ل وى ال ضويلأ ،
الن المعتني بأمر ن سو المحب لمعرفوأ فضوائلو وكي يوأ اقتنائهوا لت كوو بهوا ن سوو ومعرفوأ الرذائول وكي يوأ اجتنابهوا
لت هر منها ن سو فيكون قد وفى انسانيتو حقها من الكمال المستعد للسعادة الدنيويأ و االلرويوأ(. )5صوحيا ان ابون
ءينا تأ ر بال لس أ اليونانيأ ولكن تأ ره باالءام وبخاصأ التيار الصوفي منو كان واضوحا فتوراه حوين يتحودأل عون
اللذا فانو يمي بين نوعين منها  :لذة جسميأ ولذة عقليأ  ،وهو يحي على علب اللذة العقليأ النهوا ااورف و ابقوى
من اللذا الجسديأ وفي مقابل ذلك فان اقصى درجا السعادة هي تلك التي يبلاها من تن هوا عن اواغل البدن و
اتجهوا الى الكمال االعلوى و عوالم النوور  .واموا الخ ووا العمليوأ الموصولأ الوى ذلوك فتبودك بواالعراض عون متوال
الحياة الدنيا و عيباتها ومازمأ العبادا م الخوض في التأمل والت كر .
اذن فالسعادة الحقيقيأ و التامأ هي في االتجاه الدائم نحو ه تعالى والشوق اليو  ،والن وس البشريأ اذا نال الاب أ
العليا في حياتها الدنيا كان اج ّل احوالها ان تبقى عااقأ مشتاقأ لنور الحق الذ يامور كول اوي (. )6والبود لانسوان
الذ يريد ان يبلغ هذه الدرجأ العاليأ من ان يتحلى بص ا الاقيأ محددة  .اذ البد اوال ان يكوون متواضوعا يبجول
الكبير و ينبسإ موع الصوار  .وال فورق عنوده بوين القوو و الضوعير النوو يعورف الحوق فوي كول منهموا وال يعورف
ال مووع ءووبيا الووى قلبووو وهووو ال ي وورح لوجووود الشووي وال يح و ن علووى فوتووو  .وال يعوورف التجسوود و ال يسووتهويو
( )1الفارابي  ،الساسات المدنية  ،حيدر آباد الدكن 1996 ،هـ  ،ص. 9
( )2الفارابي  ،التنبيه على السعادة  ،حيدر آباد الدكن 1996 ،هـ  ،ص. 4
( )3الفارابي  ،تحصيل السعادة  ،حيدر آباد الدكن 1996 ،هـ  ،ص. 19
( )4التكريتي  ،المصدر نفسه  ،ص. 921
( )5ابن سينا  ،تسع رسائل في الحكمة والطبيعيات  ،مصر 1414 ،م  ،ص. 225

( )6ابن سينا  ،االشارات و التنبيهات  ،تحقيق سليمان دنيا  ،القاهرة  ،ج ، 9ص. 225
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سوا
الاضب  .واذا امر بمعروف امر برفوق ناصوا ال بعنور معيّور  .وهوو اوجال ال يخواف الموو كوريم صو ّاح ن ّ
لاحقوواد يووة ر التقشوور علووى التوورف  .ولعوول هووذه الصو ا ال تصوولا اال لمقووام النبوووة او االنسووان الكاموول كمووا رءووم
صورتو بعن م كر االءام .لقد وضع ابن ءوينا لجو ّل افكواره االلاقيوأ فوي واأل قصوص رم يوأ اوكل النوواة
االولى لادب ال لس ي عند المسلمين وهذه القصص هي حي بون يقضوان وءواما و ابسوال ورءوالأ ال يور .وفوي
مجمل هذه القصص  ،فان العقل ينال اعلى الدرجا وهو اءمى ما فوي االنسوان النوو جووهر لالود  .وهوذا العقول
يخوض صرال مع الشهوا الحسيأ االنساني أ ويستمر ذلك موادام ملتصوقا بالبودن  .هوذا الصورال دائوم  .الن العقول
مدفول بالرغبأ في التحرر من القوتين الشهويأ والاضبيأ  ،كما انو من جهأ الورى ال يسوت يع التخلوي عون البودن
وحواءو  .لهذا يحب السي رة عليو بالتأمول و االعوال حتوى يسوت يع ان يودرك السوعادة الكاملوأ بعود م ارقوأ البودن
عندما يدرك العلأ االولى ك ه تعالى  .الن العقل االنساني الذ يتحرر من الشهوا الحسيأ يسوت يع ان يلتصوق
بالعالم العلو (. )1
الا الي (توفي 515ه )
مع الا الي نكون قد دللنا في حقل الاقي يختلور تقريبوا عون ءوابقو مون المسولمين  ،انوو مجوال االلواق
العمليأ او التصوف  .وكما يقول الا الي  :لما انتهي من العلوم الشورعيأ و النظريوأ  ،اقبلو بهمتوي علوى عريوق
الصوفيأ وعلم ان منهجهم يوتم بعلوم وعمول  ،وان حاصول علمهوم هوو ق وع عقبوا الون د و التنو ه عون الاقهوا
المذمومأ وص اتها الخبيثأ  ،حتى يتوصل بها الى تخليأ القلب عن غير ه تعالى وتحليتو بذكر ه(. )2السعادة عند
الا الي ال تأتي اال بكر الن د عن الهوى وركس ذلك كلو ق ع عاقأ القلب عن الدنيا بالتجافي عن دار الارور و
االنابأ الى دار الخلود و االقبال بكل همأ على ه تعالى  .وهذه السعادة تتحقق بوصوول المور الوى كمالوو الخوا
بو  ،وهو ادراك االمور على ما هوي عليوو  ،ك بادراكهوا عاريوأ عموا يابسوها واضوحأ جليوأ وقريبوأ مون الحقوائق
االلهيأ  .وهو يةكد ان هذا النول من السعادة يكون نادرا في هذه الحياة  ،لكنو يوتم فوي الحيواة االلورة لمون اعود لهوا
ن سو(.)3ويمكننا ان ناح هنا بوضوح  ،اءتخدام الا الي للاأ وادوا وم ردا اءواميأ لالصوأ  ،وكأنوو اجتهود
في االبتعاد عن لاأ ال اء أ  ،ان المقصد واحد بين الا الي و ابن ءينا على ءوبيل المثوال  ،اال وهوو تجورد الون د
قدر ال اقأ عن عالم الحد ومن جهأ وتمثلها قدر ال اقأ بعالم العقل او الاحد او العوالم العلوو مون جهوأ الورى
ولكون الحو كلموا مثول الهووى ودار الاورور و الهموأ واالقبوال و التجوافي فوي مقابول الممكون و الواجوب و العقول
ال عّال و الن د الكليأ اذن فسعادة االنسان هي حكر فقإ على من يتشبو بالمائكأ في الن ول عون الشوهوا وكسور
الن د األ ّمارة بالسو و االبتعاد عن مشابهأ البهائم التوي تسترءول موع هواهوا بحسوب موا يقتضويو عبعهوا مون غيور
حاج ( )4فالا الي اذن ال يرى السعادة الحقيقيوأ فوي اللوذا الحسويأ حتوى موا كوان منهوا فوي الجنوان  .انهوا عنوده فوي
وصول المر الى كمالو الخا بو وهو ادارك االمور على ما هي عليو  ،النها من صنر الحقائق االلهيأ التي ال
تتجلى اال للن وو س النقيوأ  ،فوان تجلو فانهوا ءوتكون ق عيوأ يقينيوأ ال يخال هوا اوك و ال يعتورهوا وهوم  .وفوي هوذه
النق أ بالذا يكون الا الي قد للوإ بوين السولوك االلاقوي و المونه المعرفوي فوا معرفوأ بودون تجريود الون د و
عهارة القلب وال حقائق يقينيأ بدون ءلوك الاقوي صوارم.تأريخيا يمكون القوول  :ان الموقور المعرفوي فوي الو من
الذ عا فيو الا الي  ،وبخاصأ في باوداد  ،قود وضوع فوي موقور حورج  ،فمون جهوأ ال اءو أ و المتكلموون وموا
توافر بين ايوديهم مون توراأل فكور ضوخم اءوا الوبعن اءوتخدامو و اءوت بوو العووام  .ومون جهوأ الورى ال قهوا
بتشبثهم باصولهم الخاصأ وت متهم في وجو ك تيار فكر ال ينسجم مع ما يقروه  .و وءإ هذا البحر الهائ عمل
الا الي وكوان هدفوو الوذ وضوعو نصوب عينوو هوو التوفيوق بوين اوتى التيوارا و الموذاهب و المودارس ال كريوأ و
ال لس يأ وقد توج جهده هذا في كتابو (احسا علوم الدين) الذ يمكن تسميتو كتابا فقهيا صوفيا كاميوا عقائوديا فوي
الوق ن سو .وكما يقول الا الي فان الكل يقتبد من نور مشكاة واحدة وان االلتاف هو في الحقيقوأ الوتاف فوي
االذواق و المشارب و اما المقاصد و الم الب فهي واحدة عند الجميع .

( )1للتوسع انظر  :ابن سينا  ،قصة سالمات وابسال  ،مصر  1414 ،م .
( )2الغزالي  ،ميزان العمل  ،تحقيق د .سليمان دينا  ،دار المعارف  ،مصر  ،ص. 159
( )3التكريتي  ،المصدر نفسه  ،ص. 954

( )4الغزالي  ،كتاب االربعين في اصول الدين  ،القاهرة  ،ص. 49
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نتائ البحي
اليمكن ان يأتي زمن من االزمان يستاني فيو االنسان و مهما كان درجوأ تحضوره ورقيوو وتقدموو  ،عون
ار و االلاقي و القيمي  ،فالقيم االلاقيأ هي في الحقيقأ حاجأ انسانيأ متجددة فوي الون د البشوريأ مثلهوا فوي ذلوك
مثوول قوويم الجمووال و قوويم الحووق .وموون ناحيووأ الوورى يمكننووا ان ناحو وعبوور المسووا السووريع للتوواريخ ال كوور لكافووأ
المجتمعووا و االمووم و الحضووارا  ،انووو ال يمكوون ال مجتمووع او حضووارة االدعووا باحتكووار هووذه القوويم او االدعووا
بابتكارها الن هذا االرأل الثر و الباهر  ،تراكم عبر العصور وكان لكل ركون مون اركوان االرض وعبور تعاقوب
العصور  ،ءهم فيو .ومن ناحيوأ الورى فوا داعوي للتحسود مون هوذا االرأل والقوول انوو غريوب و ال يخصونا وانوو
يتقوواعع مووع قيمنووا  ،صووحيا ان هنوواك الووتاف فووي الت اصوويل ولكوون موون حيووي المبوواد و االصووول فووان المعووايير
االلاقيأ واحدة و الهدف منها واحد  .واليمكن ال كان ان يدّعي او يتخيل دنو زمان ال تكون فيو قيم الشوجاعأ و
االمانأ والكرم  ...الخ قيم محمودة ومرتجاة .تبقى هنواك نق وأ واحودة فوي غايوأ االهميوأ اال وهوي االرأل االلاقوي
االءامي  ،وهو ارأل ر ومتنول وم عم بالحيواة  ،وهوو حقوا يصولا لكول زموان ومكوان ولكون موع ذلوك فوان هوذه
نموو
المي ا يجب ان ال تع لنا عن العالم المحيإ بنوا فالتثواقر و الوتاقا ال كور ضورورة حتميوأ مون ضورورا
ّ
الحضارا و رقيها و ازدهارها  .وان قأ االنسان بمبادئو وتدفعو الن يعرضوها علوى االلورين ويودافع عنهوا ال ان
ين و عليها او يتقوقع داللها .
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