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العقل والعدل واألخالق :مفاهيم ومرايا
ناصر الكندي
يف مقالته املن�شورة مبجلة التفاهم بعنوان «العقل والعدل والأخالق مرايا اللغة والدين والفل�سفة» ،يتناول الباحث «في�صل احلفيان» مفاهيم العقل والعدل والأخالق
لغويا ودينيا وفل�سفيا ويبحث العالقة اجلدلية بينها.

يفتتح كاتب املقال بتنبيه القارئ ب�أنه و�ضع يف ح�سبانه
م��ا كتبه بع�ض ال�ب��اح�ث�ين العمالقة م�ث��ل امل�ف�ك��ر املغربي
حم�م��د ع��اب��د اجل ��اب ��ري ود ح���س�ين ال�ق��وت�ل��ي ود ر� �ض��وان
ال�سيد ،وذلك من حيث اال�ستفادة والإ�ضافة عليهم عرب
�إثارة الأ�سئلة وحتديد املفاهيم .ويبد�أ الكاتب با�ستعرا�ض
م�ف�ه��وم «ال�ع�ق��ل» م��ن خ�لال م��راي��ا ال�ل�غ��ة وذل ��ك بتقدمي
�أه��م التعريفات ل��ه يف امل��راج��ع القدمية ك��اب��ن ف��ار���س� ،إذ
تعني كلمة العقل لديه احلب�س والربط واجلمع والفهم
ونقي�ض اجلهل.
و�أما ب�ش�أن «العدل» ،فقد ا�ستدل الكاتب �أي�ضاً بابن فار�س
حني يع ّرف العدل بامل�ستوى الطريقة واحلكم باال�ستواء
ون�ق�ي����ض اجل� ��ور .ول�ل�ع���س�ك��ري ت�ع��ري��ف �آخ ��ر ل�ل�ع��دل غري
اال�ستواء بل اال�ستقامة ،ذلك �أن اال�ستواء نقي�ضه التفاوت
واال�ستقامة نقي�ضها االعوجاج.
وي�ستمر الباحث يف حت� ّري��ه ع��ن مفهوم «اخل�ل��ق» لغو ًيا،
�إذ ي�ق��ول اب��ن ف��ار���س �أن اخل�ل��ق ه��و مال�سة ال���ش��يء ،وهو
ال�سجية والن�صيب وخلق الكذب �أي اختالقه .ويبدو �أن
كلمة خلق جتمع �أمرين وهما الإيجاد وال�سجية كما يقول
ابن فار�س� ،أما الع�سكري فيقول �إ ِّن كلمة خلق �أ�صل واحد
ال �أ�صالن ،وهو التقدير .ويقول اجلابري ب�أن اخللق كلمة
لي�ست وح��ده��ا يف دالل�ت�ه��ا ب��ل ت��رادف�ه��ا كلمة �أدب ،ولكن
هناك فرق دقيق بينهما �إذ من املمكن القول «ولد م�ؤدب»
ولكن ال ن�ستطيع قول «فتى خملق» ،ويختلف اللغويون يف
مدى غريز ّية وفطرية اخللق� ،إذ منهم من يقول �إ ِّنه عادة
مكت�سبة و�آخر من يقول ب�أنه فطري.
بعد ذلك ينتقل الباحث �إىل بحث هذه املفاهيم يف مرايا
الدين والفل�سفة ،فـ«العقل» يف مر�آة الدين يكون غريزة
ون ��ور ك�م��ا ذه ��ب �إىل ذل ��ك �أح �م��د ب��ن ح�ن�ب��ل والتميمي
وامل ��اوردي واملحا�سبي ،ويذهب املحا�سبي �إىل �أبعد من
ذلك ويقول ب��أ َّن العقل ثالثة :عقل غريزة وهو يفرق
بني العاقل واملجنون ،وعقل فهم ي�شرتك فيه العقالء
م��ن امل ��ؤم �ن�ين وغ�ي�ره ��م ،وع �ق��ل ب���ص�يرة وه ��و للعقالء
الذين فهموا الفهم احل��ق عن اهلل� .أم��ا العقل يف م��ر�آة
الفل�سفة فهو �شيء م�ستقل وجوهر ب�سيط قائم بذاته

ومفارق للأج�سام و�سائ�س للنف�س ومدبر لها ،وهو لي�س
ثالثة كما قال املحا�سبي بل عقل �أول كما قال الكندي
تليه ع�ق��ول ث�لاث��ة ث��ان��وي��ة ،وي�سميه ال�ف��اراب��ي بالعقل
الف ّعال.
وكلمة «ال�ع��دل» يف م��ر�آة الدين تتمحور يف اهلل وحرية
ف�ع��ل الإن �� �س��ان ،وه��و م��ا ي��ذ ّك��ر بالق�ضية ال �ك�برى التي
�أث�ي�رت يف ال�ت��اري��خ الإ��س�لام��ي ب�ين الأ��ش��اع��رة واملعتزلة
ح��ول خلق اهلل لأف�ع��ال الإن���س��ان كما ق��ال الأ��ش��اع��رة �أو
حرية الإن�سان يف فعله كما قال املعتزلة ،وذلك لتحديد
مفهوم العدل دينيا� .أم��ا من الناحية الفل�سفية ،فعلى
الرغم من �أن مباحث العدل فل�سفية تناولها الفال�سفة
قدميا وحديثا� ،إال �أن الق�ضية ب�صورتها املتكاملة هي
ق�ضية دينية �إ�سالمية.
�أما بخ�صو�ص كلمة «خلق» دينيا ،فقد عدّه العديد من
العلماء �شيئا غ��رزي��ا فطريا وك��ذل��ك ن��وع��ا م��ن ال�ع��ادة
واالك �ت �� �س��اب ك �م��ا ق ��ال يف ذل ��ك الأ� �ص �ف �ه ��اين ،ول�ل�خ�ل��ق
فل�سفيا معنى متغري �إذ يرى �أر�سطو يف الفكر اليوناين
�أن الأخ �ل�اق كلها ع ��ادات تتغري و�أن ��ه لي�س ��ش��يء منها
ب��ال�ط�ب��ع ،وب ��إم �ك��ان الإن �� �س��ان �أن ي�ن�ت�ق��ل م��ن ك��ل واح��د
منها �إىل غريه باالعتياد والدربة .وي�صنّف جالينو�س
الأخ �ل�اق �إىل ن��وع�ين :م��ا ي�ك��ون طبيعيا م�ث��ل الغ�ضب
وما يكون م�ستفادا بالعادة والتدرب .وي�ؤكد الباحث �أن
ق�ضية غريزية اخللق �أو اكت�سابه ما زال��ت مثارة �سواء
ع�ل��ى م�ستوى الن�صو�ص ال��دي�ن�ي��ة الإ��س�لام�ي��ة �أو على
م�ستوى ال�ف�ك��ر الفل�سفي ال �ق��دمي ال�ي��ون��اين �أو الفكر
الفل�سفي الإ�سالمي.
وينتقل الباحث احلفيان �إىل املبحث الأخري وهو مرايا
العالقات �أو اجلدل بني املفاهيم الثالثة :العقل والعدل
والأخ �ل�اق .فهو ي��ذك��ر ب��أن��ه م��ن املمكن ت�صور ثالثية
العقل على �شكل ه��رم م�ق�ل��وب ،ر�أ� �س��ه العقل وقاعدته
العدل والأخالق .كما يربط الباحث بني العقل والعدل
لغويا من خالل العود �إىل مفهوم العقل كحب�س وربط
وجمع وفل�سفيا ب�أنه اهلل ،فال ميكن ت�صور الإن�سان عادال
�إذا مل يكن لديه عقل ذل��ك �أن انتفاء العقل ي�سلب ما

ي�صدر عن الإن�سان قوال �أو فعال قيمته وغايته .كما �أن
املعتزلة حني �أكدوا �أن العدل والتوحيد ثمرة من ثمار
العقل فقد �أرادوا �أن يدح�ضوا القول باجلرب من خالل
القول بخلق الإن�سان لأفعاله وم�س�ؤوليته عنها .و�أم��ا
بالن�سبة عن ح�ضور العدل يف العقل ،فال ميكن ت�ص ّور
عاقل ظامل لنف�سه �أو لغريه وال عاقل يفرط ويرتكب
حماقات وال عاقل ال يعمل يف عقله يف ما ُيعر�ض له من
م�شكالت.
ويف ج��دل العقل م��ع الأخ �ل�اقُ ،ت�ث��ار ع��دة ق�ضايا حول
ه�ي�م�ن��ة ال�ع�ق��ل ع�ل��ى الأخ �ل��اق �أم �أن الأخ �ل��اق ترتبط
بالدين دون حاجة للعقل يف ذل��ك� .صحيح �أن ثمة من
قال �إن الدين هو �أ�سا�س الأخ�لاق ولي�س العقل ،ولكن
هل من املمكن ت�صور ت�أ�سي�س الأخالق يف رجل غري ذي
عقل .وي�شري �إىل ذلك عابد اجلابري ب�أن الن�ص الديني
يف احل�ضارة العربية  ،ولو �أنه يغطي من الناحية املبدئية
جميع مظاهر احل �ي��اة ،ف��إن��ه ت��رك م��ع ذل��ك ل�ل�أخ�لاق
جمالها اخلا�ص الوا�سع العري�ض ،وه��ذا الو�ضع ينتج
عنه �أن الدين يف الإ�سالم لي�س هو �أ�سا�س الأخ�لاق ،بل
هناك �إجماع على �أن م�صدر احلكم الأخالقي هو العقل.
ويقوم الباحث ب�إثارة بع�ض الأ�سئلة على كالم اجلابري
�أهمها :هل ن�ستطيع �أن نغفل �أثر العنا�صر الأخرى كلية
حني ن�شاهد اختالف القيم بني ُمتمع و�آخ��ر؟ وفيما
يتع ّلق ب��االجت��اه امل�ع��اك����س �أي ع�لاق��ة الأخ �ل�اق بالعقل
�إذ نت�ساءل :هل الأخ�لاق منفعلة �أم �أنها �أي�ضاً فاعلة؟
ويجيب الباحث ب�أن الأخ�لاق ترتد باخلري على العقل
نف�سه وتق ّومه � ً
أي�ضا.
ويختتم احلفيان مقاله ع��ن عالقة ال�ع��دل ب��الأخ�لاق،
ذل��ك �أن الأخ�ل�اق �أع � ّم وال�ع��دل �أخ��� ّ�ص ،ولكن ه��ل ي�صح
ال �ق ��ول �إن ال �ع ��دل ه ��و الأخ �ل��اق ال�ف��ا��ض�ل��ة؟ وخ�لا��ص��ة
ال�ق��ول ه��و �أن ال�ع��دل �أو ال�ع��دال��ة ه��و الأخ�ل�اق الكرمية
�أو احل�سنة ،وه��ذا ما يت�ضح من �سياق الفكر الفل�سفي
يق�سم اخللق �إىل ف�ضيلة هي مبد�أ ملا هو
اليوناين الذي ّ
كمال ،ورذيلة ملا هو نق�صان.
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