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المواريث األخالقية للعقل العربي
قيس المعولي
«العقل العربي الأخالقي قراءة يف فكر حممد عابد اجلابري» لرتكي علي الربيعو مقالة ناق�ش فيها كاتبها كما هو ما وا�ضح يف عنوانها العقل العربي الأخالقي عند
اجلابري� .إن املقالة و�إن كانت خا�صة بالعقل العربي الأخالقي عند اجلابري لكنها مل ُ
تخل من �أفكار اقتب�سها اجلابري �أو الربيعو للمفكرين العرب الذين �أبقوا
كتبا ومناق�شات توزن بالذهب لكلية العلم والفكر التي البد للمفكر العربي النا�شئ �أن يراجعها ويقر�أها ويتابعها خ�صو�صا �إذا كان مهتما بالفكر العربي ال�سابق
ويقارنه بالفكر العربي احلديث .يف هذه الكلمات �س�أناق�ش فكرة طرحها اجلابري يف فكره وهي ارتباط الفكر الأخالقي للح�ضارات التي جاورت وخالطت العرب
خالل الفرتة ال�سابقة وكيفية الت�شابه واالقتبا�س من تلكم احل�ضارات والدول العربية الإ�سالمية التي مرت على هذه الأمة العربية ال�شاخمة .بداية يجب �أن نعلم
�أن اجلابري قد �أفنى عمره وهو ينقد ويحلل ويناق�ش العقل العربي وثقافته ب�شكل عميق جدا وهو ما جعله �أ�ستاذ الفكر العربي املعا�صر وله م�ؤلفات كثرية تناق�ش
الفكر الأخالقي وال�سيا�سي واالجتماعي للمجتمع العربي.

�إن �أك�ثر احل�ضارات التي �أث��رت على املجتمع العربي هي
احل�ضارة الفار�سية وهي ح�ضارة �ضاربة يف القدم والتاريخ
ومثال قدمي على ال��دول املتمدنة يف ذلكم الزمان البعيد
ولكن ما ذكره اجلابري هو �أخالق الطاعة و�أ�ضيف عليها
�أن ال��والء ال��ذي هو �شدة االنتماء وغالبا ما يكون مبالغا
فيه غري الطاعة التي عهدت عن الإ�سالم والعرب .وي�صف
اجلابري هذا اخللق �أنه كان عائقا يف بع�ض الفرتات من
الو�صول واالت�صال باحلاكم ملناق�شة �أم��ور الدولة املدنية
بل �إن ال�شعب را�ضيا �أو مكرها عليه االن�صياع لأمر احلاكم
�أو الويل �أو الو�صي دون خمالفة �أو �إب��داء ر�أي ،ولكن هذا
مل ي�ك��ن ع��ام��ا �أب � ��دا ،ب��ل اخ�ت���ص��ت ب��ه ف �ت�رات دون �أخ ��رى
ودول دون دول وح�ضارات غري �أخ��رى� .إن اختفاء الت�أثري
الأرد�شريي بحد تعبري الكاتب هو الطريق الوحيد لكتابة
نه�ضة عربية جديدة ،ولكن لو �أردنا مواجهة الواقع ف�إن
هذا يحتاج �إىل الكثري والكثري من العمل الدميوقراطي
وال�شعبي ال��ذي لرمبا يحتم على ه��ذه ال��دول اخلو�ض يف
م�سائل �أمنية كبرية تعر�ض حياة النا�س للخطر فاحلل
ال�سريع لي�س هو الأف�ضل دائما ولكن انحالل هذا اجلانب
من الفكر يجب الرجوع فيه �إىل النهج النبوي املحمدي
ال ��ذي تخل�ص م��ن ال���س�ي��ادات القر�شية وال�ه��ا��ش�م�ي��ة على
م�ك��ة وال �ع ��رب ع��ن ط��ري��ق ال ��دع ��وة �إىل امل �� �س��اواة واح�ت�ك��ام
العدل يف كل جوانب احلياة االجتماعية منها وال�سيا�سية
واالقت�صادية.
ق�ب��ل ال�ن�ظ��ر يف امل � ��وروث ال �ث��اين وه ��و ال �ي��ون��اين ي�ج��ب �أن
نفرق كما ذك��ر الكاتب ب�ين ه��ذا امل ��وروث و�سابقه مثل ما
ق ��ال اجل��اب��ري ب ��أن ه�ن��اك ف��ار ًق��ا يف ال�ب�ح��ث ع��ن الأخ�ل�اق
ب�ین امل� ��وروث ال�ف��ار��س��ي وامل � ��وروث ال �ي��ون��اين .ف �ـ ��إذا كـانت
�أخ�لاق الطاعـة ترتبط باملوروث الفار�سـي بال�سيا�سة ف�إن
ال�ب�ح��ث (ال �ع ��امل) يف الأخ �ل�اق ع�ن��د ال�ی��ون��ان ق��د ارتبطت
تاریخ ًیا بالفل�سـفة ،ببناء ت�صور للكون ،ولی�س بت�شیید

�إمرباطورية .عودة للموروث اليوناين وهو �أخالق ال�سعادة
وال ��ذي ك��ان يف اجل�ه��ة الأخ ��رى املقابلة ل�ل�م��وروث ال�سابق
الذي ال ميثل جانبا نف�سيا �أكرث منه جماعيا .ما املق�صود
بهذه ال�سعادة عند �أغلب الفال�سفة اليونانيني وه��ل هي
نف�سها التي �أخذها العرب عنهم؟ والإجابة هي «من �أهم
�أعمال �أر�سطو هي عمله يف الأخالق وفيه يعر�ض نظرية يف
ال�سعادة ال تزال ت�صلح ليومنا هذا .ال�س�ؤال الأ�سا�سي الذي
ي�سعى �أر�سطو للإجابة عليه يف هذه املحا�ضرات هو «ما هو
الهدف النهائي للوجود الإن�ساين؟ ما هو الهدف �أو الغاية
نوجه نحوها كل ن�شاطاتنا؟ يف كل مكان نرى
التي يجب �أن ّ
النا�س يبحثون عن ال�سعادة ،وال�ثروة ،وال�سمعة احل�سنة.
ولكن مع �أن كل واحدة من هذه لها قيمة ،ف�إن �أيا منها ال
ميثل اخلري الرئي�سي الذي يجب �أن تهدف له الإن�سانية.
لكي يكون الفعل غاية نهائية ،يجب �أن يكون نهائيا ومكتفيا
بذاته - ،هو املرغوب دائما بذاته ولي�س لأجل �أي �شيء �آخر
ويجب �أن يكون قابال للتحقيق بوا�سطة الإن�سان .يدّعي
�أر�سطو �أن كل �شخ�ص تقريبا يتفق ب�أن ال�سعادة هي الغاية
التي تلبي ك��ل ه��ذه املتطلبات� .إن��ه م��ن ال�سهل ر�ؤي ��ة �أننا
نرغب بالنقود ،واملتعة ،وال�شرف فقط ب�سبب �أننا نعتقد �أن
هذه اخلريات �سوف جتعلنا �سعداء� .إن كل الأ�شياء اخلرية
الأخرى هي و�سائل للح�صول على ال�سعادة ،بينما ال�سعادة
هي دائما غاية بذاتها» بعد هذه الإجابة املطولة جند �أن
ال�سعادة التي �سعى �إليها العرب هي نف�سها التي و�ضحها
�أر�سطو يف فل�سفته للأخالق وهي �أي�ضا ما �أيده اجلابري
يف كتاباته عن واقع العقل الأخالقي العربي.
�إن الكاتب تركي الربيعو قد كتب عن ثالثة �أبواب �أخرى
تخ�ص املواريث الثالثة املتبقية عند اجلابري ولكني �سوف
�أختزلها يف حم��ور واح��د �أب�ين م��ن خالله ت�ق��ارب �أفكارها
وت�صوراتها .املواريث املتبقية هي املوروث ال�صويف واملوروث
العربي اخلال�ص وامل ��وروث الإ��س�لام��ي .م��ن ه��ذه النقطة

�سوف نبد�أ بن�ش�أة الت�صوف الإ�سالمي لأن��ه الأح ��دث من
حيث الن�ش�أة ،وهنا يجب �أن نعلم ما يعك�سه هذا الت�صوف
م��ن الأخ�ل�اق ال�ت��ي بينها اجل��اب��ري وو�ضحها الربيعو يف
مناق�شته وهنا قد ذكروا �أخالق الفناء وفناء الأخالق وهي
مبعنى اب�ت�ع��اد الت�صوف ال ��ذي دخ��ل �إىل املجتمع العربي
خ�لال ف�ترة ه��وان يف احل���ض��ارة العربية على ح�سب ر�أي
اجل��اب��ري وغ�ير من نظرة الفرد العربي احلياة وتب�صره
فقط للفناء دون غريه وهو ما �أبعده عن الأخالق الأخرى
وه ��و م��ا �أ� �ش��ار �إل �ي��ه ال�ك��ات��ب ب�ق��ول��ه ف�ن��اء الأخ� ل��اق .تباعا
لذكرنا للمجتمع العربي فقد �أن�ش�أ هو ذاته �أخالق املروءة
التي كانت تعد والزال ��ت عند البع�ض م��ن الأخ�ل�اق التي
يجب �أن ين�ش�أ عليها الرجل العربي منذ نعومة �أ�ضافره
ولكن ما يكمل هذا هو الأخالق الإ�سالمية التي هي �أخالق
الدين احلنيف فقد جاء النبي متمما ملكارم الأخالق وقد
و�صف عليه ال�صالة وال�سالم ب�أن خلقه القر�آن فمن هذا
الو�صف جند ون�ستنتج �أن الإ�سالم ي�أخذ �أخالقه من كتاب
اهلل و�سنة نبيه الكرمي .رجوعا للأخالق الإ�سالمية فهي
توحد جميع الأخ�لاق التي مت ذكرها �سابقا ولكن مبنهج
الو�سطية واالعتدال واحلق.
�إن الفكر العربي املعا�صر يجب �أن يتخذ منحنى �آخر غري
الذي ينهجه الآن لأن احل�ضارة العربية �أ�صبحت منقادة
ال ق��ائ��دة وال رائ ��دة ،ب��ل ه��ي تعتمد على غ�يره��ا ول�ك��ن ما
ال�سبيل �إىل ذلك؟ �إن الوحدة التي يجب �أن تكون الأ�سا�س
امل�شرتك بني الدول العربية التي �أي�ضا يجب �أن تنظر �إىل
�أخ�لاق امل��روءة التي تدعو �إىل امل��ؤاخ��اة التي �أي�ضا يح�ض
عليها اخل�ل��ق الإ��س�لام��ي .و�أي���ض��ا م��ا يجب �أن ينتبه �إليه
العربي هي التن�شئة االجتماعية ال�سليمة التي دعا �إليها
ال�ن�ب��ي ال�ك��رمي و�أي���ض��ا تعلم ال�ف�ك��ر ال�ع��اق��ل املتعقل ال��ذي
يطلق للعقل ال�ع�ن��ان للتفكري ال���ص��ال��ح امل�ستقيم امل��واف��ق
للفكر العربي ب�شكل عام.
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