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العدالة في معترك
أقوال الفالسفة

حميد الصلتي

ب�سالم واطمئنانٍ  ،وحتى يكون حق كل
ونوامي�س حتكمه؛ فقد و�ضع اهلل امليزان لأجل حتقيق العدالة لتعي�ش املخلوقات
لقد خلق اهلل الكون ،وجعل فيه �سن ًنا
ٍ
َ
ً
أحد.
خملوق
نظام و�ضعه ال�صانع بنف�سه فال يعدو �أحدٌ على � ٍ
حمفوظا وفق ٍ
قول وفعلٍ  ،و�أينما ُوجدت العدالة ُوجدت
فالعدالة
متطلب تتعط�ش له �أفئدة املخلوقات ب�شكلٍ �أجمع ويتعط�ش له بنو �آدم ب�شكلٍ �أخ�ص؛ فهي يجب �أن تتغلغل يف كل ٍ
ٌ
ً
�صفة من �أهم �صفاته وا�س ًما من �أعظم
وعطلت القوانني التي حتفظها .لهذا؛ جعل اهلل العدل
الطم�أنينة ،وال خري يف
جمتمع ُوجهت فيه العدالة �إىل منح ًنى �آخر ُ
ٍ
فناظر مبا يرجعون .ويف مقال «م�س�ألة العدالة عند الفارابي و�أبي
�أ�سمائه احل�سنى ،و�ألهم بني �آدم �إياه ،بل وجعلهم خلفاء يف الأر�ض يحملون لواء �أمانة العدل
ٌ
الوليد بن ر�شد (دور النف�س يف القول الفل�سفي العدل)» ،للكاتب يو�سف بن عدل ،واملن�شور مبجلة «التفاهم» ،ما يروي الظم أ� وي�سد احلاجة؛ حيث ابتد�أ الكاتب
مقاله باحلديث عن وجوه االختالف والتقارب بني الفيل�سوفني الفارابي وابن ر�شد يف ق�ضية العدالة ،و�أ�شار �إىل � َّأن �أوجه االختالف بينهما �أكرث من �أوجه االتفاق
م�ست�شهدً ا بذلك ببع�ض مقوالتهم.

وق ��د �أ� �ش��ار ال�ك��ات��ب �إىل �أ َّن ال �ف��اراب��ي حينما ر�أى اخل�لاف
�دب يف ال ��دول ال�ع��رب�ي��ة واخل�لاف��ة الإ��س�لام�ي��ة،
وال���ش�ت��ات ي � ُّ
ان �ب�رى ل �ي��و� ِّ��ض��ح �أم ��ر ْي ��ن م �ه �م�ين؛ ه �م��ا :وح� ��دة الفل�سفة
ورف��ع االخ�ت�لاف ب�ين الفال�سفة ،والأم ��ر ال�ث��اين :العالقة
التاريخية والتكوينية بني امللة والفل�سفة ،وقد كان هدف
الفاربي من هذين الأم��ري��ن هو اجلمع بني الآراء ل�صهر
جبل اخلالف املرتاكم.
ويف الزاوية الأخرى ،يُ�شري الكاتب �إىل ابن ر�شد الذي كان
ه��دف��ه الرئي�س م��ن ب��زوغ��ه مل�ع�ترك اخل���ص��ام ،ه��و ت�صحيح
القول الفل�سفي من جهة ،وت�صحيح القول امللي من جهة
�أخرى ولي�س لتحقيق هدف الوحدة.
ويرى الكاتب �أنه وبالرغم من وجود اختالفات كثرية بني
الفيل�سوفني� ،إال �أ َّنه توجد تقاطعات م�شرتكة بينهما .وهذا
ري م��ن الأح�ي��ان ل��و �أمع َّنا النظر
مم��ا ال �شك فيه؛ ففي كث ٍ
ري من
لتبني لنا �أ َّن��ه وبالرغم من وجود االختالف بني كث ٍ
النا�س ،ف�إنه ال بد من وجود بع�ض القوا�سم امل�شرتكة بينهم.
ف��ال �ك��ات��ب ي ��رى �أ َّن ال�ف�ي�ل���س��وف�ين ات �ف �ق��ا ع �ل��ى �أن امل��وج��ود
الإن���س��اين م�ه��د ٌد ب�سبب هيمنة �أخ�ل�اق الطاعة وتوظيفها
ل�صالح املت�أ ِّله على جهة التنا�سب بني الإن�سان والإله ،وهذا
ريا من النا�س
واق ٌع
ٌ
ملمو�س نراه اليوم يف حا�ضرنا؛ �إذ �إ َّن كث ً
�أً�صبحوا ي�ألفون التبعية على اال�ستقاللية ،فتجده يتبع
فالنا بكل �آرائ��ه ومعتقداته حتى و�إن كانت فا�سدة ،وهذه
التبعية العمياء لي�ست �إال قيودًا و�أغال ًال ي�ضعها املرء على
ري من الأحيان
عنقه فال ي�ستطيع التخل�ص منها ،ويف كث ٍ
يجد الن�صو�ص الدينية �أمام عينيه؛ فال يلقي لها با ًال لأ َّن
فال ًنا الذي يتبعه قال بخالفها وك�أن ل�سان حاله ي�ؤ ِّله ذلك
ال�شخ�ص وي�ت�رك ال�ق��ول الأ� �ص��ل ال ��ذي ن�ص عليه ال�شارع
العظيم.
وي �ن �وِّه ال�ك��ات��ب �إىل �أ َّن ال �ع��دل ل��ه م��دل� ٌ
�والت ك �ث�ير ٌة ارت�ب��ط
ري منها مب�صطلحات رمب��ا ه��ي �أق��رب لتحقيق امل�صالح
كث ٌ

لي�س �إال؛ فهناك العدل الت�شريعي والعدل الفقهي والعدل
ال�سيا�سي والعدل الكالمي والعدل الفل�سفي ،وهذا مما ال
�شك فيه هناك من �شهد له التاريخ �أنه كان ينادي بالعدالة،
لكنه ال يطبق �شي ًئا مما ينادي به ،بل كانت له م�آرب �أخرى
لتحقيقها والو�صول �إليها ،وما �إنْ ي�صل �إليها حتى يخول
ما نادى به وراء ظهوره.
ويف املقال ،يُثري الكاتب ع��دة ت�سا�ؤالت؛ حيث يت�ساءل عن
ريا عن العدل وكتب فقط عن
الفارابي ،ومل��اذا مل يكتب كث ً
ال�سعادة ،ومل��اذا اب��ن ر�شد مل يكتب عن ال�سعادة وكتب عن
ٌ
منف�صل
العدل؟ فهل ال�سعادة منف�صل ٌة عن العدل ،والعدل
عن ال�سعادة؟
َّ
ومن وجهة نظري� ،أرى �أن ال�سعادة والعدل م�صطلحان ال
ينف�صالن عن بع�ضهما ،ف�أينما ُوجد العدل ُخلقت ال�سعادة،
ف�إن مل يكن العدل الب�شري موجودًا ،فيكفي �أننا نثق بوجود
العدل الإلهي ،وهذا كفيل ب�أن يحقق لنا ال�سعادة.
ويق�سم الفارابي الفال�سفة �إىل �أرب�ع��ة �أق�سام :الفيل�سوف
ِّ
الباطل (ينال العلوم النظرية من غري �أن يكون له ذلك)،
والفيل�سوف امل��زور (يتعلم العلوم من غري �أن يكون معدًا
ل�ه��ا) ،والفيل�سوف البهرج (تعلم العلوم �إال �أن��ه مل يطبق
الأخ� �ل��اق ال �ف��ا� �ض �ل��ة) ،وال�ف�ي�ل���س��وف احل ��ق (ي �ن ��ال ال�ع�ل��وم
ويطبقها ع�ل��ى �أر� ��ض ال��واق��ع ول ��ه م��ن الأخ �ل�اق الف�ضيلة
م��ا يجعله ق��دوة ل�غ�يره) ،ورمب��ا تق�سيمته ه��ذه مل ُ َ
تانب
ن�صيب
ريا من الفال�سفة لي�س لهم
ٌ
ال�صواب؛ حيث �إ َّن كث ً
من فل�سفتهم �إال بغية ال�شهرة �أو حب حتقيق ال ��ذات� ،أما
الفيل�سوف احلق فهو الذي ي�س َعى بكل ما �أوتي من قوة من
�أن يحقق ال�ت��وازن يف غالب ما ي�أتي وم��ا ي��ذر من �أق��والٍ �أو
�أفعال.
ف�ق��درة الفيل�سوف تت�ضح م��ن خ�لال ق��درت��ه ع�ل��ى الإق�ن��اع
ولي�س الإقناع وحده كاف ًيا �إن مل يكن له ٌ
حظ من االطالع
�شخ�صا
على اجل��وان��ب البعيدة؛ فرمبا ت�ستطيع �أن تقنع
ً

ما بفكر ٍة ما ،ولكن ال يت�أتى لك ذلك مع ال�شخ�ص الآخر؛
فالإقناع الذي ن�شري �إليه هو الإقناع الذي ال يرتك جما ًال
للت�سا�ؤل وال يرتك جما ًال لال�ستفهام وال يرتك فرج ًة من
املمكن �أن تكون فارغ ًة وميكن الولوج منها.
وارت�أى الكاتب �أ َّن العدل يك ُمن مفهومه يف داللتني:
 الأوىل :ق�سمة اخل�يرات امل�شرتكة (ال�سالمة والكرامةوالأموال) ،و�أتفق مع الكاتب يف ذلك؛ �إذ �إ َّن ق�سمة اخلريات
ع�ل��ى امل�ج�ت�م��ع ،ك��ل وف ��ق ا��س�ت�ح�ق��اق��ه وح �ف��ظ ك��رام��ة �أف ��راد
املجتمع ،وال�سعي نحو كل ما من �ش�أنه �سالمتهم هو ٌ
عدل
بحد ذاته.
 الثانية :ا�ستعمال الإن�سان �أفعال الف�ضيلة فيما بينه وبنيغريه ،وهذا مما ال يختلف فيه اثنان؛ �إذ �إ َّن الإن�سان الذي
يقوم بالرذيلة ب�شتى �أنواعها� ،صغري ًة كانت �أو كبري ًة ،هو
جائ ٌر يف حق نف�سه ،ظا ٌ
مل لها ،والذي يحر�ص كل احلر�ص
على فعل الف�ضائل التي دلت عليها ال�شريعة الغراء واملبادئ
الإن�سانية هو ٌ
عادل يف حق ذاته.
وي��رى اب��ن ر�شد �أ َّن العدل يف نف�س الفرد هو بعينه العدل
يف املدينة ،وه��ذا مما نتفق معه فيه؛ �إذ �إ َّن الر�سول -عليه
ال�صالة وال�سالم -قال فيما معنى حديثه« :كيفما تكونوا
ي َّ
ُول عليكم»؛ فالفرد �إنْ انتهج نهج العدالة مع نف�سه ي�سخر
اهلل له من يتواله ويتوىل ق�ضية عدالته وفق املنهج ال�سوي،
ومن جار ف�إمنا ي�سخر اهلل له من يجور عليه و�إال كان له
ن�صيب من عذاب الآخرة.
ٌ
وخ�ت��ا ًم��ا ..على ك��ل ف ��ر ٍد �أنْ يعي �أن ال�ع��دل يجب �أن يكون
م ًَ
ُولا يف كل دقيقٍ وجليلٍ يف احلياة حتى مع الأعداء ومع
اختالف معه يف الآراء؛ فاختالف الر�أي ال يف�سد
من هم يف
ٍ
للود ق�ضية ..فالعدل ما ُوجد يف �شي ٍء �إال وغمرته ال�سعادة
واملحبة وال�سرور والوحدة وال يُنزع من �شي ٍء �إال وتكالبت
ع�ل�ي��ه ال�ت�ع��ا��س��ة وال�ت�ف�ك��ك وال�ت���ش�ت��ت وه��اج�م�ت��ه الأم ��را� ��ض
والأ�سقام والأوبئة.
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