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الأخالق والفل�سفة عند عثمان �أمني وزكريا
�إبراهيم
نادية اللمك ّية

بني الأخالق والفل�سفة ُتولد النظريات ،وتت�شكل الأ�سئلة والآراء ،و ُتعالج الت�صورات على نح ٍو يتجاوز معرفتنا العا ّمة مبفهوم الأخالق كونها جمموعة
ٌ
القيم واملبادئ التي يجتم ُع على �إقرارها ٌ
جماعات �أو �أفراد ،وترتبط بها �أحكام عمل ّية تفر�ض علينا الواجب واملمنوع ،والقبيح واحل�سن ،على اعتبار
دين �أو
ِ
ومف�صل ٌة �سل ًفا ،لكن مفهوم «الفل�سفة الأخالقية» يتجاوز بالأمر �إىل �أبعد من ذلك؛ �إىل بحث القيمة العقلية لهذه الأحكام،
� ّأن هذه الأحكام معروف ٌة
ّ
وو�ضعها يف ميزان الن�سبي واملطلق ،و�إثبات ت�أثريها على الإن�سان باملنطق .يحدثنا ع�صمت ن�صار يف مقاله مبجلة الت�سامح( :الفل�سفة الأخالقية بني عثمان
�أمني وزكريا �إبراهيم) عن دور علَمني عربيني بارزين يف و�ضع الت�صور العربي للفل�سفة الأخالقية ،انطال ًقا من ثالث ّية م�شرتكة هي؛ الدين ،والنظريات
الفل�سلفية احلديثة ،والتجربة امل�ستندة �إىل الواقع.
ب���د�أ ال��ك��ات��ب م��ق��ال��ه بتحديد اجل��ان��ب ال��ت��اري��خ��ي ل��ب��دء الكتابة
ريا �إىل القرن الع�شرين منطلقًا زمن ًيا
العربية يف فل�سفة القيم ،م�ش ً
لها ،وق��د �أو���ض��ح وج��ود عاملني �ساهما يف ت���أخّ ��ر الت�أليف �أولهما؛
�إ���ش��ك��ال��ي��ة ال��ع�لاق��ة ب�ين ال��دي��ن وال��ف��ل�����س��ف��ة م��ا ح���دا ب��امل��ج��ت��م��ع �إىل
حماربة درا�سة الفل�سفة يف املدار�س واحللقات ،واقت�صر االهتمام
على املذاهب الكالمية وامل�سائل العقد ّية -كما ي�شري الكاتب -و�أما
ال�سبب ال��ث��اين فهو �إمي��ان املجتمع ب���أن الأخ�ل�اق ق��واع��د مرتبطة
بالأحكام ال�شرع ّية يف الن�صو�ص الدينية الإ�سالم ّية وامل�سيح ّية،
وه��ي ال تخرج عنها ،وال تعدو كونها تطبيقًا ل�ل�أوام��ر والنواهي
الإلهية .ووقو ًفا عند ال�سبب الأول فقد ناه�ض حممد �صبحي يف
كتابه «الفل�سفة الأخ�لاق��ي��ة يف الفكر الإ���س�لام��ي» الفكرة القائلة
بانعدام الت�أليف الإ���س�لام��ي يف الفل�سفة الأخ�لاق��ي��ة ،م���ؤك��دًا على
�أن البحث يف فل�سفة الأخ�لاق كما العلوم الأخ��رى ن�ش�أ مع نه�ضة
احل�����ض��ارة الإ���س�لام��ي��ة ،حت��دي��دًا م��ع م��راج��ع��ات الكندي واب��ن ر�شد
واب��ن �سينا وال��ف��اراب��ي مل�ؤلفات �أر�سطو ،وه��ي و�إن كانت مراجعاتٍ
م�ضت جن ًبا �إىل جنب م��ع تفنيد ال�تراث الوعظي غ�ير �أ ّن��ه��ا تع ّد
م��رح��ل�� ًة م��ت��ق�� ّدم��ة م��ن االه��ت��م��ام بفل�سفة الأخ��ل�اق ،ول��ع�� ّل الكاتب
ع�صمت ن�صار كان يُ�شري هنا حتديدًا �إىل البحث العربي املعا�صر
يف فل�سفة القيم بالنظر �إىل ظهور النظريات الفل�سفية احلديثة،
و�إ���ش��ارت��ه �إىل الفل�سفة الغربية م��ع��ي��ا ًرا؛ ول��ه��ذا ن��راه ي�ست�شهد يف
م��ق��ال��ه ب��ال��ف�لا���س��ف��ة ال��غ��رب امل��ح��دث�ين م��ن �أم��ث��ال دي��ك��ارت وك��ان��ط
وهيجل ونيت�شه وغريهم متجاو ًزا ذكر الرعيل الأول من الفال�سفة
الغربيني والإ�سالميني.
ويف �إط���ار حديثه ع��ن ت���أري��خ مبحث الفل�سفة الأخ�لاق��ي��ة عند
ال��ع��رب مل ي��ت��ج��اه��ل ال��ك��ات��ب الأب���ع���اد االج��ت��م��اع��ي��ة واالق��ت�����ص��اد ّي��ة
وال�سيا�سية التي �ساهمت يف تعزيز البحث الفل�سفي يف القيم؛ ومن
ذل��ك ت���أ ّث��ر املجتمعات العربية مب��ا �أنتجه اال�ستعمار م��ن ات�صالٍ
مبا�شر مع الغرب ،وظهور الإر�ساليات والبعثات العلم ّية و�إن�شاء
اجلامعات التي تب ّنت مناهج درا�س ّية حديثةً ،
عو�ضا عن انتعا�ش
حركة الت�أليف والرتجمة على يد عد ٍد من الرواد العرب.
ن�صار مثاال على البحث الفل�سفي العربي
وي�ستعر�ض ع�صمت ّ
يف ت��ل��ك امل��رح��ل��ة منهجية ك��ل م��ن ع��ث��م��ان �أم�ي�ن وزك��ري��ا �إب��راه��ي��م
بفر�ض �أ ّن��ه��م��ا مت��ث�لان ال��ب��داي��ة احلقيقية للت�أليف ب�سمة عربية
يف ه��ذا املجال ،وتلتقيان يف ال��ر�ؤي��ة النقد ّية املبن ّية على التحليل

امل��و���ض��وع��ي ،وم��ن��اق�����ش��ة ال��ت�����ص��ورات ،واال���س��ت��ف��ادة م���ن ال��ن��ظ��ري��ات
الفل�سفية احل��دي��ث��ة ،ع��و� ً��ض��ا ع��ن ك���ون ال��رج��ل�ين -ك��م��ا و�صفهما
الكاتب -ي�ستندان على اخللفية الأيديولوجية (الإ�سالمية عند
عثمان �أمني وامل�سيح ّية عند زكريا �إبراهيم) حماولني اجلمع بينها
وب�ين الت�أ�صيل العلمي للقيم .وق��د جت���اوز ال��ك��ات��ب احل��دي��ث عن
البنية الفل�سفية عند امل�ؤلفني �إىل حتليل لغة خطابهما يف امل�ؤلفات،
و�أ�سلوبهما يف عر�ض الآراء ومناق�شتها ،ودورهما يف توجيه املجتمع
امل�صري حتديدًا �آنذاك لاللتفات �إىل البحث الأخالقي الفل�سفي،
م��ا جعل ه��ذا امل��ق��ال م��دخ�لا مه ًّما -يف ن��ظ��ري -عند احل��دي��ث عن
خ�صو�صية الفل�سفة الأخالقية العربية يف هذه املرحلة التاريخية.
عثمان �أمني وفل�سفة اجلوانية
«اجلوان ّية» كما الديكارت ّية والوجود ّية والو�ضع ّية وغريها تع ّد
خا�صة «تر ّكز على الداخل اجلواين� ،أي القلبي والوجداين
فل�سفة ّ
امل��ث��ايل» �ش ّكل عثمان �أم�ين بناءها العلمي وتطبيقاتها امليدان ّية
وفق ر�ؤيته الفل�سفية م�ستندًا على قراءته املتع ّمقة يف تراث الفكر
الفل�سفي من جهة ،ور�ؤي��ت��ه لواقع املجتمع الإ�سالمي ومتطلبات
نه�ضته من جه ٍة �أخرى ،وهو يقول عن هذه الفل�سفة «�إنّ اجلوانية
فل�سفة ث���ورة لأن��ه��ا نابعة م��ن �أع��م��اق ه��ذه الأم���ة ال��ث��ائ��رة ،ولأن��ه��ا
حم��اول��ة �أي��دي��ول��وج��ي��ة ل��ت��ح��ق��ي��ق �أم���ري���ن الب���د م��ن��ه��م��ا يف مرحلة
تطورنا التاريخي :الأول عودة �إىل ما�ضينا ومراجعة له ،والثاين
اجتا ٌه �إىل م�ستقبلنا و�إعدا ٌد له .وهي فل�سفة ثورة �أي�ضا لأنها تن�شد
املثل الأعلى يف عليائه بال ت��راخ يف ال�سعي �إليه ،ولأنها ت�ؤمن ب�أن
القوة املحركة للتاريخ هي قوة املبادىء و�إرادة التغيري ،والطموح
ن�صار
مي للأ�شياء جديد» .وبالرغم من �أنّ الكاتب ع�صمت ّ
�إىل تقو ٍ
مل ُي�����ش��ر بالتحليل امل��ت��ع�� ّم��ق يف م��ق��ال��ه �إىل م��ف��ه��وم ه���ذه الفل�سفة
ومرتكزاتها نظ ًرا القت�ضاء املقام احلديث عن حتليل خطاب عثمان
ن�صار نف�سه  -من جانبٍ
�أمني الفل�سفي للأخالق من جانب ،ولكون ّ
�آخر -مل ي َر فيها فل�سفة متكاملة �إذ يقول «مل ي�س َع كال اخلطابني
�إىل تقدمي نظرة فل�سفية متكاملة يف مبحث فل�سفة الأخ�لاق ،بل
قدما جمرد ت�أمالت نقدية ور�ؤى �إ�صالحية بعيدة كل البعد عن
الديجماطيق ّية النظرية ،والراديكال ّية النظرية»! غري �أ ّننا نرى
تلخي�صا لر�ؤية هذا الفيل�سوف على نحو ما مي ّيزه عن
يف اجلوانية
ً
املفكرين والفال�سفة يف ع�صره.
ولأنّ عثمان �أم�ين كان مهت ًّما بربط الفل�سفة بق�ضايا املجتمع

العربي؛ ي�ؤكد الكاتب على كون خطابه ا ّت�سم بالب�ساطة وو�ضوح
املعاين ،غري �أ ّن��ه يف الوقت ذات��ه كان يغلب عليه «الطابع املدر�سي
ع�صار يقرر بالقول
وال��روح الفرن�س ّية يف ال�سرد» ما جعل ع�صمت ّ
�إنّ الفيل�سوف كان ي�ستهدف الطبقة الو�سطى يف خطابه .والواقع
�أنّ املرجعية الدين ّية املت� ّأ�صلة ،وامل�ستوى املعريف امل�ستند �إىل ثقافة
عربية وفرن�سيةً ،
عو�ضا عن عمل الفيل�سوف حما�ض ًرا لطالب كلية
ّ
الآداب كلها عوامل ت�شكل �صورة اخلطاب و�أ�سلوبه ،ب�صرف النظر
عن ا�ستهداف طبقة املثقفني �أو الربجوازيني ،وخطاب الفل�سفة
عمومًا يتطلب لغ ًة علم ّية ر�صينة.
زكريا �إبراهيم ور�ؤيته الفل�سفية للأخالق
خا�صة للأخالق
تف ّرد زكريا �إبراهيم هو الآخر بر�ؤية فل�سفية ّ
والقيم؛ فقد اعتمد منهجية ا�ستعرا�ض الت�صورات املتباينة لأ�شهر
الفال�سفة ال��غ��رب املحدثني ث��م عمِ د �إىل تفنيد �آرائ��ه��م املرتبطة
بالقيم وفقًا ملا ت�ش ّكل لديه من معرف ٍة معتمد ٍة على ثالثة �أعمدة؛
تعاليم دينه امل�سيح ّية ،و�إمي��ان��ه بفل�سفة �أوغ�سطني ح��ول الفعل
الأخالقي ،وت�أ ّثره باملثالية عند كانط .ولع ّل ما م ّيز زكريا �إبراهيم
� ً
أي�ضا -بح�سب الكاتب -هو قدرته على ت�شكيل �صورة جديدة متزنة
بني كل هذه الآراء الفل�سفية� ،صورة ترف�ض ما ال يتوافق والثقافة
ريا وتطبيقًا دون �إ���س��اء ٍة �أو
التي �شكلته ،وت�ؤمن مبا ي�ستقيم تنظ ً
ه���دم .وق��د ق���دّم ع�صمت ن���ّ��ص��ار �أم��ث��ل�� ًة خمتلفة م��ن خ��ط��اب زكريا
�إبراهيم ي�ستعر�ض فيها النزعات الفل�سفية املختلفة يوافق بع�ضها
علمي متمكن.
ويف ّند �أخرى ب�أ�سلوبٍ
ٍّ
وعالو ًة على ر�ؤيته تلك ،فقد قدّم زكريا �إبراهيم ن�سقًا �أخالق ًّيا
وفق ثالث ر�ؤى هي؛ «ال�سمو الروحي يف اعتناق املبادئ ،واحل�س
ال��دي��ن��ي يف تقبلها ،وال��ق��ن��اع��ة ال��ذات�� ّي��ة يف تطبيقها» وه��ي ثالثية
نراها � ً
أي�ضا عند عثمان �أمني ،وقد م ّيزت النظرة الفل�سفية العربية
�ير م��ن ال��ن��زع��ات ال��ت��ي ت��رف�����ض ال��دي��ن �أو ت�� ّدع��ي
ل�ل�أخ�لاق ع��ن ك��ث ٍ
املثالية الكاملة دون تطبيق.
ن�صار �إذن �أن يقف بنا على مالمح الر�ؤية
لقد ا�ستطاع ع�صمت ّ
الفل�سفية للقيم عند اثنني من ر ّوادها ،لكنه �أوقفنا يف النهاية على
الأ�سئلة ال�صعبة؛ تلك التي تعاود �إيقاظ الرغبة يف ظهور م�شاريع
�إ���ص�لاح�� ّي��ة فل�سف ّية ج��دي��دة تنت�صر للقيم وامل��ث��ل العليا وتن�شد
تطبيقها.
nkha008@gmail.com

