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القيم والأخالق العربية يف منظور اجلابري
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ب�سام الكلباين

يذكر اجلابري يف مقدمة كتابه «العقل الأخالقي العربي» �أ َّن املكتبة العربية خالية من �أ ّية حماولة جادة و�شاملة ،حتليلية ونقدية لنظام القيم يف الثقافة العربية
الإ�سالمية ،ثم ي�ستعر�ض ما كتب قدمياً وحديثاً يف مقاربة هذا املو�ضوع؛ لي�ستنتج �أن العرب مل ينتجوا يف ميدان الفكر الأخالقي ما يرقى �إىل م�ستوى ما �أنتجوه يف
الفكر الفل�سفي؛ وليجعل هذا اال�ستنتاج مبثابة فر�ضية يرتتب عليها �س�ؤاله :ملاذا مل يقم علم الأخالق يف الثقافة العربية على غرار العلوم الأخرى؟
يقول حممد �أم�ين فر�شوخ يف مقالته املعنونة «نقد نظم القيم
يف الثقافة العربية»  -واملن�شورة مبجلة التفاهم  -ب�أن اجلابري
قد جعل كتابه يف ق�سمني :الق�سم الأول حتت ع�ن��وان :امل�س�ألة
الأخ�ل�اق �ي��ة يف ال �ت�راث ال �ع��رب��ي ،ح ��دد ف�ي�ه��ا م �ع��اين امل �ف ��ردات:
�أخالق� ،أدب ،نظام ،قيم متحدثاً عن �أزمة القيم و�أيهما ي�ؤ�س�س
الأخ�لاق ،العقل �أم النقل .ويف الق�سم الثاين حتت عنوان :نظم
ال�ق�ي��م يف ال�ث�ق��اف��ة ال�ع��رب�ي��ة �أ��ص��ول�ه��ا وف��روع �ه��ا ،در� ��س امل ��وروث
الفار�سي واليوناين وال�صويف ،قبل �أن يدر�س امل ��وروث العربي
اخلال�ص ،وامل��وروث الإ�سالمي يف البحث عن �أخ�لاق �إ�سالمية،
ليعود يف ف�صول هذا الق�سم الأخرية �إىل �أزمة القيم وحماوالت
يف �أ�سلمة الأخالق.
وه �ك ��ذا ا��س�ت�ع��ر���ض ون��اق ����ش يف ال�ق���س��م الأول م �ع��اين امل �ف ��ردات
اال�صطالحية التي تعرب عن احلقل املعريف ملو�ضوع البحث ،ففي
اللغة العربية كلمتان يعرب بهما عن الأو�صاف التي يو�صف بها
ال�سلوك الب�شري:
ُخ� ُل��ق (واجل�م��ع �أخ�ل�اق) و�أدب (واجل�م��ع �آداب) والكلمتان غري
مرتادفتني مع �أن الواحدة منهما قد تنوب عن الأخ��رى .وقد
قرر اجلرجاين يف تعريفاته �أن «ا ُ
خل ُلق عبارة عن هيئة يف النف�س
را�سخة ت�صدر عنها الأفعال ب�سهولة وي�سر من غري حاجة �إىل
فكر وروي��ة» م�شرياً هنا �إىل فكرتني هما :الر�سوخ والتلقائية،
وب�ه��ذا املعنى يكون اخللق غ�ير ال�سلوك ،فهو ملكة �أو هيئة يف
النف�س تكون منبعاً لل�سلوك .وبعد �أن دقق الراغب الأ�صفهاين
يف ذلك  -ناقال عن املراجع الأفالطونية والأر�سطية يف الأخالق،
م�ستح�ضراً يف الوقت نف�سه املرجعية الإ�سالمية  -قال«:جُ عل
اخللق مرة للهيئة املوجودة يف النف�س التي ي�صدر عنها الفعل
بال فكر ،وجُ عل مرة ا�سما للفعل ال�صادر عنه با�سمه» ،ويخل�ص
اجلابري �إىل اال�ستنتاج ب�أن للفظ اخللق �أربع ا�ستعماالت :الأول
ه��و معنى «ال �ق��وى ال�غ��ري��زي��ة» وه��و ق��ري��ب م��ن معنى ال�سجية
وال�ط�ب��ع .وال�ث��اين ه��و معنى «احل��ال��ة املكت�سبة ال�ت��ي ي�صري بها
الإن���س��ان خليقاً �أن يفعل �شيئاً ،كمن ه��و خليق بالغ�ضب حلدة
مزاجه .والثالث �أن يكون ا�سماً للفعل ال�صادر عن احلالة ،وهنا
توحيد ب�ين ال�سلوك وب�ين اخللق داف�ع��ه ال�غ��ري��زي .وال��راب��ع �أن
يكون ا�سماً للهيئة والفعل معاً ،مثل العفة والعدالة وال�شجاعة.
ث ��م ي�ن�ت�ق��ل اجل ��اب ��ري �إىل ال �ب �ح��ث يف م�ع�ن��ى الأدب يف امل�ع��اج��م

وال�شواهد ال�شعرية ،والدرا�سات احلديثة ،م�شرياً �إىل قول طه
ح�سني يف �إن الكلمة « :كانت تدل منذ الع�صر الأموي على هذا
النحو م��ن العلم ال ��ذي لي�س دي�ن�اً وال مت�صال ب��ال��دي��ن ،و� ّإن ��ا
هو خرب �أو مت�صل بال�شعر واخل�بر»� ،ساكتاً عن معنى �آخ��ر ظل
م�لازم �اً لكلمة �أدب منذ الع�صر الأم ��وي وه��و الأخ �ل�اق ،فابن
املقفع له «الأدب ال�صغري» و»الأدب الكبري» ،وقد �أ�شار بو�ضوح
�إىل �أنهما يف الأخ�ل�اق ،وي��ؤك��د ه��ذا �أي���ض�اً عبد احلميد -كاتب
مروان بن حممد � -إذ ا�ستعمل كلمة �أدب مبعنى �أخالق يف كثري
من ن�صو�صه .لقد �شبه ابن املقفع الأدب بالغذاء ،فهو جمموع
النقول واملرويات من الأخبار والأقوال امل�أثورة الداعية ب�صورة
مبا�شرة �أو غري مبا�شرة �إىل التحلي مبكارم الأخالق.
وي���ش�ير اجل ��اب ��ري �أي �� �ض �اً �إىل �أن الأدب يف ا� �ص �ط�لاح ال�ف�ق�ه��اء
كالتكملة لل�س ّنة؛ وذل��ك «�أن الواجب ما �شرع لإكمال الفر�ض،
وال���س�ن��ة لإك �م��ال ال ��واج ��ب ،والأدب لإك �م��ال ال���س�ن��ة» وع�ل��ى ه��ذا
الأ� �س��ا���س حت��دث��وا ع��ن �آداب ال �ع �ب��ادات وال �ت��ي جمعت فيما بعد
حتت عنوان «الآداب ال�شرعية» ،وابن عربي يف�ضل لفظ «�أدب»
على لفظ «�أخ �ل�اق» ،وي�ق��دم ت�صنيفاً �آخ ��ر ل ل��أدب متفرعاً عن
ثنائية �شريعة/حقيقة التي حتكم التفكري ال�صويف ،وهو عنده
ق�سمان� :أدب ال�شريعة ،و�أدب احلقيقة ،وكالهما متقابالن؛ �إذ
ال�شريعة ت�ؤخذ من الوا�سطة (الر�سول)� ،أم��ا احلقيقة فت�ؤخذ
بالك�شف عندما ي�صل املت�صوف �إىل درجة الفناء .فال�شريعة �أدب،
واحلقيقة ترك الأدب بالفناء �إىل اهلل.
ث��م ي�ستعر�ض يف ال�ف���ص��ول ال�ث�لاث��ة ال�ت��ال�ي��ة م��ن ه ��ذا الق�سم:
�أ�سباب ح�ضور موروثات ثقافية يف ال�ساحة العربية ،وهو ح�ضور
امل�ستوى ال�ع��ادي لتداخل الثقافات ،وك��أن��ه ظ��اه��رة ال ميكن �أن
تف�سر �إال بالغزو الثقايف الذي ي�صاحب �أو يتبع الغزو الع�سكري
وال�سيا�سي ،م��ر ّك��زاً على �أزم ��ة القيم ال�ت��ي ع��ان��ى منها املجتمع
ال�ع��رب��ي الإ��س�لام��ي وال�ت��ي �أف��رزت�ه��ا الفتنة ال �ك�برى ،وع ّمقتها
الأحداث والتطورات التي تلتها.
ومل��ا ك��ان النقا�ش ح��ول معطيات ه��ذه الأزم ��ة ق��د ارت�ف��ع خالل
الع�صر الأم ��وي �إىل م�ستوى «ال�ت�ع��ايل بال�سيا�سة» ،فقد ف�سح
املجال للنظر والبحث عن حلول فكرية لأزمة القيم امل�ستفحلة،
وهذا النقا�ش الذي �أطلق عليه فيما بعد ا�سم علم الكالم ،تعامل
م��ع �أزم ��ة ال�ق�ي��م م �ث�يراً م��و��ض��وع��ات ه��ي م��ن �صميم ال�ب�ح��ث يف

الأخ�ل�اق ،وق��د ا�ستنتج اجل��اب��ري هنا �أن النتيجة كانت �سلبية؛
فاملتكلمون م��ن معتزلة و�أ��ش�ع��ري��ة بحثوا بعمق يف مو�ضوعات
ت�ع��رف يف ال�ف�ك��ر الفل�سفي «بامل�شكلة الأخ�لاق �ي��ة» ،فف�صلوا يف
ق���ض��اي��ا احل ��ري ��ة وامل �� �س ��ؤول �ي��ة واجل� � ��زاء ،ووج �ه ��ات احل �ك��م على
الأف �ع ��ال ،ورغ ��م �أن�ه��م �أج�م�ع��وا ع�ل��ى �أه�م�ي��ة دور ال�ع�ق��ل �� -س��واء
بو�صفه �شرطاً يف التكليف� ،أو ملكة لإدراك احل�سن والقبيح،
والتمييز بني اخلري وال�شر -ف�إنهم مل يخ�صوا القيم والأخالق
بنظر وا�ستدالل ،يتعامل معها كعلم قائم بذاته.
ل��ذا ع��اد اجل��اب��ري للت�أكيد �أ ّن ��ه» يف ال�ب��دء كانت �أزم��ة قيم» هذه
الأزمة التي تطورت �سيا�سياً �إىل حماكمة النوايا بتوظيف �أ�سئلة
�إره��اب�ي��ة ح��ول مرتكب الكبرية ،والإمي ��ان والكفر ،وال�ف��رق بني
الكافر والفا�سق ،والق�ضاء والقدر ،وامل�س�ؤولية واجلزاء.»...
وبدا وا�ضحاً تنويه اجلابري باحلل الذي ابتكره وا�صل بن عطاء،
بدعوته �إىل منطق «ثالثي القيم يقول باملنزلة بني املنزلتني،
بني الإميان والكفر ،مثبتاً اخلط�أ يف حق جميع الذين �شاركوا يف
الفتنة الكربى ،ومنهم �صحابة كبار ،ولكن ال على التعيني» ،هذا
احلل فتح النقا�ش النظري واالجتهاد الفكري للبحث عن طريق
لتجاوز الأزم��ة ،وهو حل معقول كمخرج نظري ،ولكنه مل يكن
مطلوباً وال معقو ًال كمخرج �سيا�سي؛ لأن امل�شكلة �سيا�س ّية �أ�صال.
فالأمويون يطلبون ح ً
ال فكريا �آخر �صاحلاً للتوظيف ال�سيا�سي
ل�ف��ائ��دت�ه��م ،ح�لا ي�ت�ج��اوز �أزم ��ة ال�ق�ي��م ال�ت��ي ت �ط��ورت �إىل �أزم ��ة
�سيا�سية خانقة ،ع ّمقها متزق املجتمع والدولة يف �آخر عهدهم.
وي�أتي �أفالطون  -تلميذ �سقراط  -ليو�سع هذه الأفكار ،فيف�صل
يف ع��امل امل ُ� ُث��ل ،حيث النماذج الثابتة ،ويتحدث عن ق��وى البدن
وف�ضائلها ،و�أن ال�ت��وازن بينها ه��و عماد احل�ي��اة ال�سعيدة ،و�أن
ال�سعادة ال تكون م��ع اجل�ه��ل ،ول��و ك��ان اجلهل مقرونا باللذات
كلها ،وال يرى �أفالطون مانعاً من حت�صيل العلوم جميعها من
�ضرورة التمييز بني اللذات احلقيقية وتلك ال�شهوانية التي هي
يف احلقيقة ف�ترات تف�صل بني �أمل�ين ،فاللذات التي تتناغم مع
العلم ت��زداد ب��ازدي��اده ،فيتحول العلم �إىل ل��ذة وال�ل��ذة �إىل علم،
ومثل هذه اللذة منوذج من ال�سعادة املطلقة وهي يف الوقت نف�سه
اخل�ير امل�ط�ل��ق ،وال��و��ص��ول �إل�ي��ه يحتاج �إىل ت��دب�ير� ،إىل �سيا�سة
ال�ن�ف����س ،وه ��ي تتلخ�ص يف حت�ق�ي��ق ال �ع��دال��ة ب�ين ق ��وى النف�س
الثالث :الف�ضيلة ،وال�سعادة ،والأخالق.
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