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�أبو حيان التوحيدي بني املنهج َّية والر�ؤية العلم َّية يف الأخالق
�أجمد �سعيد

غياب الدرا�سة الأكادميية
يف مقال بحثي للأكادميي ال�سوري حممد اجلرب ،واملعنون بـ»الفكر الأخالقي عند �أبي حيان التوحيدي» يف جملة الت�سامح ،جند �أ َّن َ
املتخ�ص�صة يف الأخالق ،مل ُيثن عزم �أبي حيان عن التقدم يف املنهجية الت�أملية والربط العلمي التحليلي؛ ففي ُ�صلب املو�ضوعية يبد�أ التوحيدي بخلق
عالقات ما بني الفل�سفة والدين والعمل لي�ستنتج ماهية عالقة الأخالق بكل هذه املمار�سات الروتينية التي يتح َّلى بها الفرد ،وما هي عوامل ن�سبية هذه
املمار�سات -بنا ًء على ارتباطها الوثيق بالأخالق -يف الفرد الواحد.
فالتهمي�ش الذي قابل الفل�سفة الأخالقية يف الفكر الفل�سفي الإ�سالمي كان هو الزناد الذي �أطلق ر�صا�صة التوحيدي يف البدء يف هذا اجلانب ال�شائك من
�صنوف الفل�سفة الإ�سالمية املختلفة؛ فالتوحيدي ُيقر ب�صعوبة هذا املدخل ملا يرتتب عليه من فهم م�سبق للذات الب�شرية ولهيئة الفرد ال�سلوكية والبيئية
يف �آن ،وما يدلنا على �أن التوحيدي جاد كل اجلد يف م�سعاه هو رغبته يف كتابة كتابه الذي مل يكتب بعد -تويف قبل البدء فيه «ر�سالة يف الأخالق» ،ول�سوء
احلال ف�إنه كان من املمكن �أن يكون بني يدينا م�صدر مهم يف الفل�سفة الأخالقية والأخالق ب�شكل عام.
ي �ك ��ون ه� ��ذا امل �� �ص ��در ه ��و اجل ��ام ��ع ل �ك��ل الآراء
والأف� � �ك � ��ار الأخ �ل�اق� �ي ��ة؛ م �ن �ه��ا :اال� �س �ت �ه�لال �ي��ة،
واملكملة للفكر الأخ�لاق��ي .ومنابت ال�صعوبة يف
تفنيد الأخ�لاق وت�صنيفها تك ُمن يف �أنَّ الأخ�لاق
ت�شكل حلمة واحدة برفقة الدين والعلم والعمل
والفل�سفة ،هذه املحاور الأ�سا�سية التي كان البد
على التوحيدي �أن يخو�ض فيها لكي ي�صل �إىل
مبتغاه لأنها متداخلة جداً يف بع�ضها البع�ض.
ويف ك ِّل ُم�ؤلفات التوحيدي -من بينها« :مثالب
ال��وزي��ري��ن» -ي�شري �إىل ال�صاحب ب��ن عباد واب��ن
ال�ع�م�ي��د ،وي���س�ت�خ��دم�ه�م��ا ق��ال �ب ْ�ين ب�ط��ري�ق��ة غري
مبا�شرة لي�ستعر�ض مفاهيمه و�آراءه الأخالقية
من خالل نقد ال�شخ�صيتني وحتليلهما حتليال
فنياً ،ومب��ا �أنَّ الذكر �آت على مثالب الوزيرين،
فالبد لنا من ذك��ر املبادئ الأخالقية التي بثها
وا�ستعر�ضها التوحيدي يف كتابه:
 �أوال� :إمكانية نقد الآخر من زاوبة �أخالقية. ثانيا� :أنَّ الثلب -معنى الثلب يف اللغة هوالنقد واللوم -دينيا و�أخالقيا البد من ت�شريعه
ح�ت��ى ي���ص��ب يف امل���ص�ل�ح��ة ال �ع��ام��ة ل �ع��وام ال�ن��ا���س
وخ��ا��ص�ت�ه��مَّ � .أم� ��ا يف ج��ان��ب ال�ع�ق��ل وال�ع�ق�لان�ي��ة؛
فالتوحيدي ُيكِيل التقدير اجلزيل واملكانة املهمة
والرفيعة للعقل و�أهميته للأخالق؛ فهو الركيزة
الأ�سا�سية التي يبني عليه املرء �أخالقه ،وي�ستدل
على ذل��ك ب ��أنَّ م��ن �سقط عنه العقل �سقط عنه

التكليف املنوط به ،والتكليف جمرد غطاء لأفكار
�أخالقية ودينية عملية ،واملواقف الأخالقية خري
دليل على ذلك؛ فالتوحيدي لديه اهتمام جزيل
باملواقف الأخ�لاق�ي��ة .وي��رج��ع امل��وق��ف الأخ�لاق��ي
�إىل عوامل عديدة؛ منها :طبع الإن�سان وخُ لقه،
ويف اجلانب الآخر هنالك عوامل وظروف �أخرى
ُت �� �س �ه��م يف ت���ش�ك��ل امل ��واق ��ف الأخ�ل�اق� �ي ��ة؛ م�ن�ه��ا:
عوامل اقت�صادية و�سيا�سية واجتماعية ،كالفقر
ال ��ذي ال ي ��ؤث��ر ع�ل��ى خ�ل��ق ال��رج��ل ب��ل ع�ل��ى دينه
�أي�ضا ومو�ضوعيته وا�ستقامته �أث�ن��اء ممار�سته
ليومياته.
� َّأم� � ��ا م ��ن ج ��ان ��ب ال �ت ��أث ��ر امل �ن �ه �ج��ي ،ف �ن�رى �أنَّ
ال �ت��وح �ي��دي ف �ي��ه م ��ن ب�ع����ض الأف�ل�اط ��ون �ي ��ات يف
التق�سيم ما بني الأخالق وقوى النف�س ،فريجع
التوحيدي �إىل �أنَّ الإن�سان له ثالث قوى نف�سية؛
هي :النف�س الناطقة ،والنف�س الغا�ضبة ،والنف�س
ال���ش�ه��وان�ي��ة .وامل �م��اث �ل��ة الأف�لاط��ون �ي��ة ت�ك�م��ن يف
�أن �أف�لاط��ون ق��د ر َّدد يف كتابه «اجل�م�ه��وري��ة» �أنَّ
الأفعال ترجع �إىل ثالثة عنا�صر؛ هي :الإدراك،
والغ�ضب ،وال�شهوة .ويجب على الإن�سان �أن يعي
�أنَّ هنالك جزءاً غري ناطق يف النف�س وجز ًءا ناطقا
�آخر ،و�أنَّ ال�صراع احلقيقي بني قوى النف�س هو
كامن بني الغ�ضب وال�شهوة؛ مما ُي ِ
ف�ضي �إىل �أن
القوتني حتتاجان لت�أطري �أخالقي قبل التعامل
اخلارجي معهما.

وامل� �ف� �ه ��وم اخل ��ا� ��ص ل � ��دى ال �ت ��وح �ي ��دي يف �أنَّ
ا ُ
خللق واخللق �شيئان ال ميكن الف�صل بينهما؛
ف �ه �ن��ال��ك ع�ل�اق ��ة ت�ك��ام�ل�ي��ة ب�ي�ن خ�ل�ق��ة الإن �� �س��ان
و�أخالقه ،ويفند النا�س �أخالقيا ح�سب �أمزجتهم
و�أحوالهم؛ فعلى ح�سب املزاج �أو البيئة التي ين�ش�أ
فيها الإن�سان تكون �أخالقه مرتطبة بتلك البيئة،
ول�ك��ن ت ��دارك ه��ذا امل���س��ار ال��زل��ق �أت ��ى �سريعا من
التوحيدي ف�صححه ،وبني �أنه يجب على املرء �أن
يبتعد عن املذموم ويقرب املحمود وذل��ك ح�سب
�أهوائه .وال �شك �أنَّ التوحيدي �س َّلم ب�أنَّ الإن�سان
ج��ام��ع ل�ك��ل �أن� ��واع الأخ �ل�اق ح�م�ي��ده��ا وذم�ي�م�ه��ا،
وهذه املحامد وامل��ذام متفاوتة ن�سبيا يف الإن�سان
عامة ،ولكن الذي يثري اهتمام التوحيدي هو �أي
ال�صفات ال�ت��ي ��س��وف تغلب يف الإن���س��ان وم��ا هي
تلك العوامل امل�ؤثرة يف هذه الغلبة؟
�أب��و حيان التوحيدي َ�سلَك امل�سلك ال�شائك يف
علم الأخالق؛ فقد غابت عنه الأكادميية ،ولكنه
�سلك املنهج ،واتخذ العلم طريقا يف هذا امل�سعى،
ول��و �أنَّ اجل�م�ي��ع مم��ن ع��اي���ش��وه يف حقبته �أق ��روا
بعلمه ،ولو �أن لديه بع�ض امل�سالك الأفالطونية
وه��و �ش�أن جميع علماء امل�سلمني� ،إال �أنَّ ذل��ك ال
يقلل من م�سعى التوحيدي يف هذا ال�ش�أن العظيم
الذي �سوف ميهد الطريق ملن بعده ليقفوا على
�أكتافه مكملني فقط ما بد�أه الفيل�سوف الكبري.
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