8

جامدى األوىل  ١٤٣٨هـ  -فرباير  2017م

مقاربة بني الفلسفة املشائية واإلسالم
ب�سام الكلباين

الأخالق هي �أحد فروع الفل�سفة التي �أوالها الفال�سفة اهتماماً عظيماً ،بيد �أ َّنه للفيل�سوف العربي م�سكويه �آراء ُمتلفة عن بق ّية الفال�سفة� ،إذ يقوم م�سكويه
�إىل خلق مُقاربة بني الأخالق الأر�سطية والإ�سالمية من خالل كتابه «تهذيب الأخالق وتطهري الأعراق» والذي ُيناق�ش فيه الأركان اجلوهر ّية للأخالق
والتي ميكن ح�صرها يف الف�ضيلة واحلكمة والعفة وال�شجاعة والعدالة وال�سعادة واملحبة ،كما ُيقدم �شرحاً وافياً ملفهوم الرذيلة الأخالقية واخلوف والتعا�سة.
ت�ؤ ّكد دمية بوملحم يف مقالتها املعنونة «م�سكويه بني �أر�سطو
والإ�سالم» يف جملة الت�سامح ب�أ َّن �أ�صل الفعل اخللقي �إىل العادة
والتدريب والتع ّلم عند م�سكويه ،راف�ضاً �إ�سناد الأخ�لاق �إىل
الطبع متاماً ك�أر�سطو ،لأ َّن القول يف �أن الطبع �أ�صل الأخالق
يعني التقليل من �أهمية دور التمييز والعقل عند الإن�سان.
الأخ��ل�اق العملية ه��ي االع��ت��دال يف الأك���ل وامل��ل��ب�����س واجل��م��اع،
�أم��ا التعلم ف�يرف��ع م��ن قيمة الإن�����س��ان ،وت���دوم ه��ذه الف�ضيلة
بدوام تغذيتها ،و�أعني بهذا الغذاء العلم والزيادة يف املعلومات
والتزام ال�صدق يف الآراء وطلب احلق وقبوله ودح�ض الكذب
والبطالن ،فبالنف�س العاقلة يع ّود الإن�سان على ُحب الكرامة
والتقيد مب��ا ُيليه عليه ال��دي��ن ،وتف�ضيله ال��دي��ن على امل��ال،
ويحذر م�سكويه من اعتياد العيب عند �سامع التوبيخ يف حال
اخلط�أ ،لأ َّن اعتياده على ذلك يجعله وقحاً ،والوقاحة جتعله
يُكرر ما يفعله فيقوم بقبائح اللذات الكثرية� ،أي �أ ّنه  -م�سكويه-
يحث على طاعة الوالدين واملعلم وامل���ؤدّب واحرتامهم ،فتلك
الآداب �صاحلة لل�صبيان ول��ل��ك��ب��ار ،بيد �أن��ه��ا لل�صبيان �أن��ف��ع.
وما يُثري الده�شة حقاً هو �أ َّن مل�سكويه �أق��وا ًال ت�ؤ�س�س لنظرية
التطور التي �ست�شهدها الفل�سفة الأوروب��ي��ة احلديثة وخا�صة
عند الم��ارك الفرن�سي ودام�ين الإجنليزي حينما اعتقدا ب��� ّأن
ثمة ترقياً وتدرجاً يف مراتب الوجود ،وهذا يعود لقبول الآثار
وال�صور التي حتدث يف املوجودات.
الف�ضيلة
يرى م�سكويه �أ َّن الف�ضيلة و�سطاً بني رذيلتني ،فالذكاء و�سط
بني اخلبث والبالدة ،وال ِذك ُر و�سط بني الن�سيان والعناية مبا
ال ينبغي �أن ي��ح��ف��ظ ،ك��م��ا �أ َّن ال��ت��ع�� ّق��ل ه��و و���س��ط ب�ين ال��ذه��اب
بالنظر يف �أم��ر م��ا �أك�ثر مم��ا ه��و عليه والق�صور بالنظر فيه
ع ّما ه��و عليه .و�سرعة الفهم و�سط ب�ين اختطاف اخل��ي��ال يف
الفهم والإبطاء يف الفهم .فف�ضيلة النف�س الناطقة متم�صلة
بت�ش ّوقها �إىل العلوم واملعارف ،فالإن�سان م�ؤهل ليكون و�سيطاً
بني العا َلني الأعلى والأ�سفل ،كما �أ َّن البع�ض قد حظي بالنب ّوة،
ملن بلغ �أفقاً �إن�سان ّية.
احلكمة
يُ�شارك م�سكويه �أقرانه الفال�سفة يف �شروط احلكمة ،فاحلكيم
يجب �أن يتوافر لديه ال��ذك��اء والتع ّقل و�سرعة الفهم وق ّوته
و�صفاء الذهن و�سهولة التع ّلم ،فاحلكمة هي و�سط بني ال�سف ِه
وال��ب��ل��ه ،وي��ق�����ص��د ه��ن��ا ه��و تعطيل ال��ع��ق��ول ال��ف��ك��ري��ة ب�����الإرادة،
وبذلك فهو ي�ؤ ّكد ب���أ َّن احلكمة والفكر متالزمان ،وبهذا فهو
يلتقي ب�أر�سطو الذي ر ّكز يف حديثه عن احلكمة مط ّو ًال ،حيث

���ش��دَّد الأخ�ي�ر على �أ َّن احلكمة ه��ي �أ ُّ
مت �أن���واع امل��ع��رف��ة� ،أي �أ ّنها
لي�ست حم�صورة يف اجلانب ال�سيا�سي وح�سب ،بل هي �إدراكٌ
مل�صالح املرء اخلا�صة منها .ميكننا ر�ؤية هذا التقارب بني �آراء
م�سكويه والإ���س�لام يف م�س�ألة احلكمة م��ن خ�لال اجل��م��ع بني
�صفتي احلكمة والعلم ،وهو ما ورد يف �سورة الأنعام ( إ� َّن ر ّبك
حكيم عليم) ويف �إ�شارة �أخ��رى �إىل �أهمية دور التع ّقل يف حياة
الإن�سان ومت ّيزه عن ما حوله يف قوله تعاىل (�إن �ش َّر ال��دواب
عند اهلل ال�ص ُّم البك ُم الذين ال يعقلون).
العفة
مل�سكويه ر�أي ُمتلف يف العفة ،فهو �أكرث فال�سفة املُ�سلمني نقداً
للزهد واملبالغة يف التع ّفف� ،إذ يرى �أن للإن�سان دوراً مه ًما يف
احلياة ،فالإن�سان مدين بطبعه ،كما اعتقد ب�ضرورة م�ساهمة
جميع الأ�شخا�ص ودون ا�ستثناء م��ن �أج��ل حت�صيل ال�سعادة،
�أي �أ ّن��ه ي��رى الزاهد كاجلماد امل ّيت ال��ذي ال يعمل ح�سب قواه
ومكانته ال��ت��ي م�� ّي��زه اهلل بها ع��ن غ�يره م��ن ال��ك��ائ��ن��ات� ،أي �أ ّن��ه
يتوجه �إىل خري وال �إىل �شر ،فهو لي�س عفيفاً
بزهده املفرط ال ّ
وال عاد ًال .فالزاهد يفتقر �إىل الطموح وامتحان ذاته يف مواقف
احلياة العديدة التي قد تظهره �شريراً ،كذلك هو احلال عند
�أر�سطو ال��ذي �أ ّك��د �أن اللذات نوعان :منها ما يرتبط بالبدن
كالع ّفة ،ومنها ما يناط بالنف�س كالطموح واملعرفة .كما حتدّث
م�سكويه عن ت�ش ّبه ال��زاه��د باجلماد �أو امليت �إذا مل ّ
يتوغل يف
دروب احلياة املتباينة من حيث ال�شر واخلري.
ال�شجاعة
ه��ن��ال��ك م��ن ي��ق��وم ب���أع��م��ال ال�����ش��ج��ع��ان ،وه��و يف احلقيقة لي�س
�شجاعاً ،مبعنى �أ ّن���ه ي��ق��وم ب��ذل��ك م��ن �أج��ل غ��اي��ة ،ف��ه��ذا �شرير
ولي�س فا�ض ً
ال �أي �شجاعاً ،ومنهم من يقوم ب�أعمال ال�شجعان
خ��وف��اً م��ن م�لام��ة �أو ع��ق��وب��ة ،وه��و الآخ���ر لي�س ب�شجاع .يرى
م�سكويه �أن ال�شجاعة و�سط بني اجل�بن وال��ت��ه�� ّور ،فال�شجاعة
واحلكمة والعفة مفاهيم متالزمة ال ميكن الف�صل بينها الب ّتة.
وه��و بذلك  -م�سكويه  -ي�شارك �أر�سطو بفل�سفته امل�شائية يف
كون �أن العلم عند املحارب يجعله ي�ستحق �صفة ال�شجاع؛ �أما
املحارب عن جهل فهو غري �شجاع ،وال�شجاعة ال تخلو من الأمل
جلي يف الإ�سالم� ،أي �أننا ميكننا
وال�صرب والتج ّلد ،والأمر ذاته ّ
�أن ُنالم�س ال َّتقارب بو�ضوح يف تالقي ر�أي م�سكويه يف ال�شجاعة
وبني الإ�سالم ،ففي الإ�سالم على الإن�سان �أن ي�أخذ احلذر من
ت�صرفاته النابعة ع��ن كربيائه وق�� ّوت��ه ،و�أال يكون خم��ت��ا ًال �أو
جباراً �أو متعجرفاً ،وهو ما ت�ؤكده الآية ( َفلَ َّما �أَ ْن �أَ َرا َد �أَ ْن َيبْطِ َ�ش
ُو�سى �أَ ُترِي ُد َ�أ ْن َت ْق ُتلَنِي َك َما َق َت ْلتَ
بِا َّل ِذي ُه َو َع ُد ٌّو َل ُه َما َقا َل يَا م َ

َن ْف ً�سا بِالأَمْ ِ�س ِ �إ ْن ُترِي ُد �إِال �أَ ْن َت ُكو َن َج َّبا ًرا ِف الأَ ْر ِ�ض).
العدالة
ال��ع��دل �أ���س��ا���س املُ��ل��ك ،وال��ع��دال��ة ه��ي �أ ُّ
مت الف�ضائل ،فهي تتخذ
الو�سط ب�ين الأط���راف ،ع��ن م��ن���أى م��ن اجلميع ،فالعدالة هي
امل�ساواة باملعنى الأرمتاطيقي ،وقد �شرح م�سكويه كالم �أر�سطو
عندما ق��ال�« :إن �أر�سطو ال��ذي ق�� َّرر �أ َّن الدينار نامو�س عادل،
�إمن��ا كان يعني بالنامو�س لغة ال�سيا�سة والتدبري ،فالنامو�س
الأكرب هو �إلهي ،والثاين هو احلاكم ،والثالث هو الدينار ،و�أما
اجلائر يف ر�أي �أر�سطو فهو على ثالثة مراتب؛ اجلائر الأعظم
ال��ذي يخرج عن ال�شريعة ،واجلائر الثاين وهو ال��ذي يخ�ضع
ب�شكل ج��زئ��ي ل��ق��ول احل��اك��م ،واجل��ائ��ر الثالث ه��و ال��ذي ي�أخذ
املال من غري حق ،فيظلم به غريه ب�إعطائه �أقل مما ي�ستحق،
فالعدالة ه��ي الف�ضيلة كلها ،واجل���ور ه��و الرذيلة كلها»� .أم��ا
امل�ض ّرات ،فريى �أ َّن �أولها ال�شهوة وتتبعها الرداءة ،وثانيها ال�شر
يتبعه اجلور وثالثهما اخلط�أ ويتبعه احلزن ،ورابعهما ال�شقاء.
ال�سعادة
ي�صعب على �شخ�ص واحد بعينه احل�صول
�إ ِّنه من الطبيعي �أن
َ
َّ
على كل ال�سعادات ،ولذلك وجب التعاون بني النا�س لتح�صيل
اخل�يرات امل�شرتكة وال�سعادة� ،إذ �إنها تختلف من �شخ�ص �إىل
�آخ��ر ،فهي كمال ل�صاحبها ولي�س جلميع الب�شر ،فال�سعيد يف
املرتبة الأوىل هو من اعتدل يف طلب الأحوال املح�سو�سة ،واجته
�إىل مثيل احلكمة� ،أم��ا ال�سعيد يف املرتبة الثانية فهو ال��ذي
َّ
ف�ض َل ما هو �أف�ضل للبدن دون �أن يبايل بالأهواء وال�شهوات �إال
ما كان �ضرور ّياً منها ،وقد عزا �أر�سطو االختالف بني ال�سعيد
يف املرتبة الأوىل وال�سعيد يف املرتبة الثانية �إىل اختالف طبائع
النا�س �أو ًال ،و�إىل التدريب والتعليم ثانياً ،و�إىل مراتبهم من
حيث حت ّليهم بالف�ضل وال��ع��ل��م وامل��ع��رف��ة وال��ف��ه��م ث��ال��ث��اً ،و�إىل
ه ّمهم رابعاً ،و�إىل �شوقهم ومُعاناتهم وجدّهم خام�ساً.
م�����س��ك��وي��ه ح����اول ج���اه���داً �أن ي���و ّف���ق ب�ي�ن ال��ف��ل�����س��ف��ة ال��ي��ون��ان��ي��ة
وال�شريعة الإ���س�لام��ي��ة ،م��ن خ�لال امل���زج ب�ين �أف��ك��ار �أف�لاط��ون
و�أر���س��ط��و ،وم���ا ان��ط��وى ع��ل��ي��ه الإ����س�ل�ام م��ن ن��ظ��ام خ��ل��ق��ي دون
�أن ي��خ َّ��ط لنف�سه فل�سفة عملية �أ���ص��ل�� ّي��ة ،وب��ال��ه��دف ه���ذا ،يقع
م�سكويه يف فخ ال�شجاعة من خالل مُواجهة الفل�سفة اليونانية
ومُقاربتها ،وبذلك يثبتُ هو الآخر �أ َّن الف�ضيلة واحلكمة لي�سا
�أمراً يق�صدُ �إليه ،بل �أمر تقع فيه دون احت�ساب وتو ّقع.
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