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ملّخص

الغرض من هذه الورقة استجالء عدة أبعاد لعلم األخالق، الذي هو يف املقام األول 
تركيًزا  ترّكز  وهي  أخالقي«.  بعد  »ما  خطاب  سياق  ضمن  بالنفس،  متعّلق  علٌم 
حمدًدا عىل الوظيفة التكاملية، التي ال تنفصل، املناطة باإلهليات )metaphysics( يف 
نطاق ترتيب العلوم، يف سبيل حتديد معامل األخالق وكذلك تأكيد العالقة بني أنامط 
الوجود وأنامط الفعل. ثّم يأيت مزيُد سرٍب هلذه العالقة ضمن سياق فقرات من كتاب 
»الفتوحات املّكية« للشيخ األكرب حميي الدين بن عريب. إذ يفيد هنٌج يف األخالق من 
منظور اإلهليات، عند الشيخ األكرب، يف إثبات أّن املقاربة الوجودية لألخالق متأّصلة 
بقوة يف تراثنا، وهي مقاربة تقوم عىل تعريف متعاٍل لإلنسان. ويف املقابل، فإّن سمَة 
األخالق احلديثِة العجُز عن جتاوز تدليس النزعة النفسانية النفعية. ولذلك فإّنه يف 
هذا السبيل تنبثق األخالق القويمة عن علم كالم معترب، يعطي بدوره علَم اقتصاد 
ويقينية  معَلنًة  املقّدمات  تكون  حني  وذلك  ا،  سويًّ سياسة  علَم  فيضمن  سلياًم 

سة عىل نظام وجودي للواقع.  ومؤسَّ

نبذة عن الكاتب

كريم اللّحام، ماجستري من كلية الفنون املَلكية، ماجستري من جامعة أكسفورد، 
دكتوراة من جامعة كمربدج، حمامي »اهليكل الداخيل«. له مؤلفات عديدة، منها: 
»موقف الكنيسة الكاثوليكية من اإلسالم بعد املجمع الفاتيكاين الثاين«، و»تأّمالت 
يف بنية اإلطار املفهومي عند حمّمد شحرور« و»اإلهليات وعلم االجتامع« و»املجتمع 

احلريف« و»غاندي واإلسالم ومبادئ الالعنف والتمّسك باحلق«.



»كّلام ازداد املرء قرًبا من احلق    
صار أبعد عن السوء والقبح«     

—الصفحة ١5       
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مقّدمة

 إّن علم األخالق، وفًقا ملفّكرين من خمتلف مشارب املدارس الفلسفية كمحيي الدين
ابن عريب ونصري الدين الطويس، هو يف املقام األول علٌم يتعّلق بالنفس؛ وهو بالضبط 
ذلك العلم الذي يبحث يف كيفية متّكن املرء من اكتساب استعداد يف النّفس يثبت 
به عىل العمل الصالح ويمّيز به الفعل غري املرشوع. وتسعى هذه الورقة الستجالء 
عدة أبعاد هلذا األمر ضمن سياق مناقشٍة »ما بعد أخالقية«، وهو نفسه مصطلح 
فنّي ذو نزعة حتليلية جديدة بتاريخ مفهومه ومقتضيات هذا املفهوم. وتصّب هذه 
الورقة اهتاممها حتديًدا يف الدور الصحيح لإلهليات يف نطاق ترتيب العلوم لتحديد 
ثم  الفعل؛  وأنامط  الوجود  أنامط  بني  العالقة  فهم  ذلك  من  واألهم  األخالق،  معامل 
يتّضح هذا أكثر يف سياق بعض فقرات من كتاب »الفتوحات املّكية« للشيخ األكرب 

حميي الدين بن عريب، يف النصف الثاين من الورقة.
ولعله من املفيد بادئ األمر أن ننظر فيام له صلة باملوضوع من بعض جوانب 
بعد  العالقة بني »ما  بعبارات عاّمة  ثم نوجز  بعد األخالقي«،  طبيعة اخلطاب »ما 
اهتامم  إّن جمال  القول  التحليلية. ويمكن  املعيارية يف األنساق  األخالق« واألخالق 
»ما بعد األخالق« هو حتليل التعبريات األخالقية ومعانيها ووظائفها املنطقية. وبام 
يشء  ثمة  )فليس  آمنًا  نبًذا  اآلن  بَِذت  ُن قد  املنطقية  الوضعية  الفلسفة  نظريات  أّن 
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ُتنفى  أن  أيًضا  السابق(، فيمكن اآلن  ا رائًدا يف  يعّد طليعًي أكثر مما كان  باٍل  قديٌم 
بأمان إمكانيُة اختزال اجلَُمل والقضايا يف حقائق أساسية يف نظاِم ما يف اخلارج. عىل 
وبذلك  لغاية،  الوسيلَة  يكون  أن  من  بداًل  الغاية  هو  بذاته  صار  اللغة  توضيح  أّن 
أصبح املعنى متوقًفا عىل طريقة استخدام اللغة )مرحلة فِتغنشتاين املتأخرة(؛ إذ مل 
تعد الكلامت تشري إىل أبعد من نفسها لكنّها جمرد إحاالت ترجع إىل الوظيفة التي 
صارت  للواقعي  تفسريًا  باعتبارها  امليتافيزيقا  وأّن  املنطقية؛  القضايا  يف  للعبارات 
مستحيلة وإن كان الواقعي قد ُعرف بالتجربة؛ وأّن اللغة والفكر مرتادفان والفلسفة 
توّضح الفكر بإيضاح العبارات املستخدمة. ومن هذا املنظور، ليس بوسع أي قضية 

أن تقول شيًئا عن الواقع إذ إّن معناها مستَمٌد من العالقة الذاتية لعباراهتا(١).
وإّنه يف هذه البيئة االختزالية نوًعا ما قد ُوِضع مفهوم ما بعد األخالق. وكان أ. 
ج. آَير أول من استحدث هذا املصطلح سنة ١949 لتسمية هنجه اجلديد يف الفلسفة 
إىل  لدى عودته  فيينا«  »دائرة  من  كبري،  إىل حد  اجُتِلب،  ما  بنى عىل  إذ  األخالقية، 
إنكلرتا يف أوائل ثالثينيات القرن املايض(٢). فإذا كانت األخالق املعيارية عبارًة عن 
فإّن  األخالقية،  الناحية  من  صحيحة  أو  خاطئة  كانت  إن  نة  معّي أفعال  يف  النظر 
وتعليلها.  املعيارية وطبيعتها  األحكام  معنى  النظر يف  عبارة عن  األخالق  بعد  ما 
ولذلك اعتاد َمكلوسكي أن يقول إّنه توجد حالٌة ظاهرة من االرتياب بني أصحاب 
نزوعها  نفسها، من جهة  بعد األخالق«  »ما  بعد األخالق حول طبيعة  ما  فلسفة 
املنادين هبا. وهنا بوسعنا  يتبنّاها أحد  التي  النظرية ما بعد األخالقية  للتطابق مع 
القوانني  أّن  الثقافات، وذلك  باهتة، عودَة تصنيفات نسبية بحسب  أن نرى، رؤية 

١.  انظر: ج. أ. أورمسون، Philosophical Analysis )التحليل الفلسفي( )أكسفورد: مطبعة 
كالِرنُدن، ١958(.

٢.  انظر: أ. ج. آَير، “On Analysis of Moral Judgments” )حول حتليل األحكام 
األخالقية( جملة Horizon ٢٠، رقم ١١٧ )أيلول ١949(، ١8٢.
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وراء  الكامن  السبب  ا  غالًب وأهّنا  ثقافًيا،  نسبية  بأهنا  كبري  حد  إىل  ُتدرك  األخالقية 
رفض املجتمعات احلديثة لفكرة املفاهيم املطلقة كاخلري والرش.

وذكر َمكلوسكي أيًضا أّنه يمكن القول إّن وظيفة »ما بعد األخالق«، بعد الذي 
ناه آنًفا، اكتشاف معاين العبارات األخالقية، مضيًفا إضافًة أقل وضوًحا نوًعا ما:  ّي ب
ل إليها متيل إىل إضفاء صبغتها عىل  »وهكذا فإّن النظرية ما بعد األخالقية املتوصَّ
الوصف املطروح بخصوص طبيعة ما بعد األخالق«(3). ولذلك قد ُينظر إىل مذهب 
بأّنه ُخُلق معياري إذا ما ُعدَّ سلسلًة من األحكام األخالقية التي تعرّب عن  املنفعة 
املذكور  باملنظور  املنفعة  أّن  عىل  فلسفي.  نشاط  طريق  عن  أخالقية  نظر  وجهات 
اخلري  تعريفات  عىل  ا  مبنيًّ النشاط  كان  إذا  أخالقية  بعد  ما  اعتبارها  أيًضا  يمكن 
والرش. وبعبارة أخرى، »ما بعد األخالق« ليست دائاًم حيادية من الناحية املعيارية، 
وقد تستلزم استنتاجات معيارية، كام يف هذه احلالة. وإّن اخلط الفاصل غري واضح 
إىل حٍد ما، وفق ما أقرَّ به فون رايت(4)، ومن َثمَّ فهو، يف اعتقادي، يوّثر عىل املرجعية 
التنظيمية املتوقعة من أي مفهوم ما بعد أخالقي. وهذا ألّن املقتىض من ذلك أن يقوم 
التي يفّسوهنا،  فالسفة ما بعد األخالق بأحكام معيارية يف اختيار نوعية احلقائق 
بمعنى أهّنم حيددون السامت الرضورية التي ينبغي أن يمتلكها خطاب أخالقي ما.
بامرئ  ُيفرتَض  إذ كيف  إثباته؟  ينبغي  ما  أفال يفرتض هذا صحة  ومع ذلك، 
أن يصل من البداية إىل »ما بعد أخالق« معيارية ومرجعية وعىل أي أساس يمكنها 
أن تستند إليه؟ فهل ينبغي له يف هذه احلالة أن يتكّلم عىل مفهوم »ما بعد ما بعد 
إّن هذا متسق  متناهٍ؟  يقع يف تسلسل غري  األمر كذلك  إن كان  أخالقي«، بحيث 
النزعة  لفالسفة  األخالقية  اخلطابات  يف  الوضوح  عدم  من  أيًضا  املرء  جيده  ما  مع 

3.  هـ. ج. َمكلوسكي، Meta-Ethics and Normative Ethics )ما بعد األخالق واألخالق 
املعيارية( )الهاي: مارتينوس نيهوف، ١969(، 3.

غ. هـ. فون رايت، The Varieties of Goodness )أنواع اخلري( )لندن: َرتِلدج، كيَغن بول،   .4
.3-١(، ٢963
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عدم  وإّنه  هامرِش؛  وستيوارت  توملِن  وستيِفن  ستيِفنسون  تشارلز  مثل  التحليلية 
وضوح توّلد إىل حدٍّ كبري من غياب ميتافيزيقا تكاملية.

Principia Ethica وإّن مغالطَة النزعِة الطبيعية الواردَة يف الفصل األول من كتاب 
بأّن مفهوم اخلري أو  )مبادئ األخالق( جلورج إدوارد مور )١9٠3((5) تتضّمن القول 
)أو  العادية  األشياء  من  أيٍّ  مع  تطابقها  يمكن  ال  ذاهتا  حدِّ  يف  األخالقية  القيمة 
اخلصائص( املوجودة يف الطبيعة(٦). وتكمن املغالطة يف حماولة االنتقال من حقيقة 
، من »ما هو كائن )is(« إىل »ما جيب أن يكون  يشء أّنه طبيعي إىل حقيقة أّنه َخريِّ
)ought(«. فقد كان مور يزعم أّن األخالق التقليدية ختلط بني احلقائق األخالقية 
أصحاب  جانب  إىل  األوىل،  مرحلته  يف  فتغنشتاين  كان  وقد  الطبيعية.  واحلقائق 
الوضعية املنطقية، يعتقد أنه من غري املمكن التحقق من التعبريات األخالقية، إذ 
إّنه للقيام بذلك ال بد من اختزال التعبري األخالقي يف يشء آخر أواًل. ولذلك فقد 
من  األخالقية.  احلقائق  من  للتحقق  جمال  ال  أّنه  إىل  املنطقيون  الوضعيون  خلص 
جهة أخرى، فقد خالفهم مور بزعمه أّن اخلري هو حقيقة، حقيقة ال يمكن تعريفها 
كاللون األصفر، ولكن مع ذلك يمكن متييزها عند رؤيتها. وكام أّن اللون األصفر قد 
ها اللون ذاته، كذلك يمكن  فه وال يمكن عدُّ يقرتن باهتزازات ضوئية معّينة، ال ُتعرِّ
أن َيقِرن املرُء اخلري باملتعة أو باملنفعة، دون أن تكون املتعة أو املنفعة ُمعّرفًة للخري أو 

مطابقة له(٧).  فقد يقول قائل: »املتعة خري«، ولكنّه ال يقصد أّن املتعة تعني اخلري.

ج. إ. مور، Principia Ethica )مبادئ األخالق( )كمربدج: مطبعة جامعة كمربدج،   .5
١9٠3(، ص ١٠ وما يليها.

الفكرة هنا أّن الفوارق األخالقية ليس هلا مرتبة وجود، وهي فكرة تعود إىل ديفيد هيوم،   .6
A Treatise of Human Nature )رسالة يف الطبيعة البرشية(، حترير ل. أ. ِسلبي بيغيه 

)أكسفورد: مطبعة كالِرنُدن، ١888(، 469.
مور، Principia Ethica )مبادئ األخالق(، 6-١٧.  .٧



5

وعىل الرغم من أّن مور، باعتباره من أصحاب النزعة احلدسية، َيُعدُّ اخلرَي غرَي 
 Ethics قابل للتعريف من حيث إّنه صفة ُخُلقية، فقد ذكر يف أول فصلني من كتابه 
)األخالق( صيغًة نفعّية عواقبّية، حيث قال إّن واجبنا القيام بفعل يفيض أحسن 
يف  النظر  إال  مور  عند  صحيًحا  معيار  ال  هنا  النهاية  ففي  اخلري.  توليد  إىل  إفضاء 
يواجه أيَّ موقف  الذي  املأزق  أّن  بيد  الفعل.  التي ستنتج عن مثل ذلك  العواقب 
عواقبّي، عىل وجه الدقة، أّنه قد يكون األثُر العاجل لفعٍل ما خاطًئا ولكن قد يكون 
حيكم  أن  هذه،  واحلالة  يمكن،  فكيف  بالعكس.  والعكس  صحيًحا،  اآلجل  أثره 
املوضوعي  الصحيح  فكرة  مور  طرح  التساؤل،  هذا  عىل  ورًدا  الفعل؟  بخريية  املرُء 
فعٍل  آثار  جممل  من  أفضَل  ما  لفعل  اآلثار  جممُل  تكن  مل  فإذا  الذايت؛  والصحيح 
ا. بينام الفعل اخلاطئ  بديل كان القيام به ممكنًا، فذلك الفعل خاطئ خطًأ موضوعيًّ
خطًأ ذاتًيا هو عندما يمكن حتديد استحقاق اللوم عليه عىل أساس عواقبه املتوقع 
الذاتية  حدوثه«  »املتوقع  فكرة  وكذلك  األوىل،  املوضوعية  معايري  أّن  غري  حدوثها. 

واالعتباطية، من املحال حساهبا لتكون أساًسا لوضع أيِّ قاعدة لألخالق.
ذايت.  وحّق  موضوعي  حّق  وجود  هنا  مور  يفرتض  السؤال  هذا  عىل  ولإلجابة 
فعندما ال تكون جمموع آثار فعل ما أْفضَل من جمموع آثار فعٍل بديٍل آخر كان ُيمكن 
أداؤه، حينها يكون ذلك الفعل خطأ موضوعيا. وأّما اخلطأ الذايت فيتحّقق عندما 
يمكن حتديد كراهة فعل ما بناًء عىل العواقب املتوَقَعة. وهنا نرى أّنه ال ُيمكن تعداد 
»ملا هو  الذايت واالعتباطي  املفهوم  قبول  ُيمكن  مثلام ال  السابقة  املوضوعية  معايري 

ُمتوّقع« كأساس لوضع أّي قاعدة لألخالق.
آَير،  وضعية  تعّصب  عن  مبتعًدا  مور  أثر  اقتفى  الذي  ستيِفنسون،  وعند 
واالنفعايل(8).  احلقيقي  املعنى  بني  جيمع  أّنه  بيد  معنى،  األخالقية  للتعبريات  إّن 

تشارلز ستيِفنسون، Ethics and Language )األخالق واللغة( )نيوهيِفن: مطبعة جامعة   .8
ييل، ١944(، 36.
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فبالنسبة لستيِفنسون، أي تعبري أخالقي، كونه أمًرا شبه إلزامي، ال يفيض إىل أنَّ 
أنني أستحسن »س« وأّن عليك  أيًضا إىل  القوَل »س« حسٌن فحسب، بل يفيض 
باملعنى  يقصده  ما  هي  باالستحسان  املطالبة  فهذه  كذلك.  »س«  تستحسن  أن 
االنفعايل. ويدافع ستيِفنسون عن فكرته من هتمة الالعقالنية موّضًحا بقوله إّنه قد 
ُتعطى أسباٌب لتعليل االستحسان أو االستقباح، وأّنه ال بد أن يكون هلذه األسباب 
اتساق منطقي ومن َثمَّ تكون هلذه األسباب عقالنية. إال أّن حقيقَة تقديم أسباٍب 
لألحكام األخالقية ال يمكنها، بالتأكيد، أن تربِّئ ستيِفنسون من الالعقالنية، وذلك 
القيم. إذ  أّن االتساق املنطقي يف االستدالل ال يمكن أن يعطَي معياًرا لقيمة من 
َئني  َئني بأّن قضيتي صحيحة، وليس بوسعه أن ُينبِ االّتساق املنطقي بوسعه أن ُينبِ
بأّن قضيتي صادقة. وإذ ال ملجأ لستيِفنسون إىل املبادئ األوىل، فيبقى املرء مع تعبري 
يقدم  أن  استحسانه،  أجل  بوسعه، من  املرَء  أّن  اسُتحِسن ملجرد  أخالقي العقالين 
به أي نسق  التحديد لتجنّ اتساق منطقي. وهو غري عقالين عىل وجه  أسباًبا ذاَت 
أخالقي، وذلك أّنه ال يمكن وجود واجب ُملِزم عندما يكون هذا الواجب مرتكًزا 

عىل االختيار الشخيص.
هيتم  منعطف  بإضافة  ولكن  ستيِفنسون  مسار  وتوملِن(١٠)  هامرِش(9)  تابع  وقد 
بدراسة الظواهر، وذلك بالنظر يف االستدالل األخالقي بطريقة وصفية أكثر. ومع أّن 
َرين قد عرض دراسة يف أسباب تتعّلق بأحكام أخالقية ولكن مل يقّدم أيٌّ  كال املفكِّ
منهام يف أي مكان أساًسا لتعليل هذه األحكام ومل يبنّي إن كان ينبغي إعطاء معيار 
أخالقي واحد أولوية عىل معيار آخر. ولئن قيل إّن املدرسة التحليلية يف السنوات 
األخرية كانت تبتعد بصورة مّطردة عن نزعة آَير الوضعية، إال أّنه ال تزال بقيٌة ملحوظٌة 

ستيوارت هامرِش، Thought and Action )الفكر والفعل(، الطبعة الثانية )لندن: تشاتو &   .9
ِوندوس، ١98٢؛ ١959(.

ستيِفن توملِن، An Examination of the Place of Reason in Ethics )بحث يف حمّل العقل   .١٠
يف األخالق( )كمربدج: مطبعة جامعة كمربدج، ١95٠(.
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باقيًة يف متّسكها املستمر بنهج وصفي عىل مستوى أفقي ال يعرتف بأي تراتبية فيام 
النسبية  من  نمٍط  إىل  تعيدنا  التي  األساسية  املشكلة  هي  وهذه  باألخالق.  يتعّلق 
األخالقية من غري املمكن ختفيف حّدته بأي تطبيق ملفهوٍم ما بعد أخالقي مؤّثر.

األخالق واإلهليات

يف هنٍج متعّلق برتتيب العلوم، سواء كان البن سينا أم الغزايل(١١) أم التهانوي أم غريهم، 
تتمّيز العلوم فهي إّما نظرية وإما عملية. والعلم النظري هو علم غايته األساسية 
حتصيل علم من حيث هو، يبحث فيه عن احلقيقة املتعّلقة بأغراضه من أجل احلقيقة 
ال غري. فهو قبل أيِّ يشء معنيٌّ بامهية تلك األغراض ومن َثمَّ فهو معنيٌّ بوجودها. 
وكذلك العلم العميل معنيٌّ بحقيقة األشياء ولكنّه يسعى الكتشاف القواعد واملعايري 
التي حتّدد لغرض ما كيف ينبغي أن يكون. فهو هيتم يف األساس بمبادئ التنظيم 

التي حتكم صّحة األفعال وفًقا ملعايري ثابتة مقّررة.
ا، وهو كغريه  ُيَعدُّ علُم األخالق )أو علم هتذيب النفس عند الغزايل( علاًم عمليًّ
ووفًقا البن سينا(١3)  واملبادئ(١٢).  واملسائل  املوضوع  من  به  ما خيتص  له  العلوم  من 
األنبياء  إىل  هبا  موحى  وغائيَتها  األخالق  مبادئ  فإّن  الرازي  الدين  فخر  وشارحه 
مون َمن ُأرسلوا إليهم كامل األعامل ومتامها.  والرسل عليهم السالم؛ فقد كانوا يعلِّ
منفعة  يطلب  كالذي   ، كيّلّ بمنهج  كان  تعليمهم  أّن  أيًضا  الرازي  اإلمام  ذكر  ثّم 
ه إىل فعٍل جزئي، وهذا يف املقابل بخالف توجيه شخص بعينه، كزيد مثاًل، يف  فيوجَّ

انظر كتابه: ميزان العمل )القاهرة: دار املعارف، ١38٠هـ/١96١م(.  .١١

أدرج الفارايب بطبيعة احلال األخالق يف كتابه »إحصاء العلوم« حتت علم السياسات، ولكنّه   .١٢
مل يمّيزه باسم بصفته علاًم مستقاًل.

انظر: فخر الدين الرازي، رشح عيون احلكمة، حتقيق أمحد السّقا )طهران: مؤسسة   .١3
الصادق، ١4١4هـ/١994م(، ١: ١3-١4.
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ا لتقرير الفقهاء أي  فعٍل جزئي معنّي(١4). ويف هذا ُترَتك خصوصية تطبيق املبدأ غالًب
وفًقا للعقل العميل. وهنا يشري اإلمام الرازي إىل نقطة هاّمة، يبدو أن إيامنويل كاْنت 
مل يكن قادًرا عىل وضعها موضع التطبيق، وذلك أّن مرجعية األخالق عنده كامنة 
ّية ملجال متغرّي  يف اإلرادة املستقلة. ومل يتمّكن كاْنت من حِل مسألة جماورة قاعدٍة كّل
من التطبيق، وذلك ألّنه افرتض أّن صحَة األفعال متوقفٌة عىل إمكانية جعلها أفعااًل 

ّية أو عدم هذه اإلمكانية. كّل
العقل  )نقد   Critique of Practical Reason كتابه  يف  كاْنت  جعل  وقد 
يف  مطلق  أمر  عىل  متوّقَفني  ورضورته  األخالقي  الناموس  ّية  كّل  )١٧88( العميل( 
إراداتنا، ال عىل فعل جتريبي وال عىل النهاية املتصّورة للفعل(١5). وتفرض هذه األوامر 
لّية لإلرادة، وهذه األوامر هي التي حتّدد  ْب َق ًغا  ا باعتبارها ِصَي املطلقة نفسها تلقائيًّ
هي  هذه  )األمر(  اإلرادة  فصيغة  َثمَّ  ومن  ا؛  أخالقيًّ فعاًل  وجتعله  التجريبي  الفعل 
التي جتعل فعل اإلنسان حسنًا من الناحية األخالقية. وهذا األمر الذي حيّدد اخلري 

ّية.  رضورٌي وصالٌح للتطبيق الكيّلّ بحيث يمكن أن جُتَعل مجيع أفعال اخلري كّل
ا ال بّد  يًّ ووفًقا هلذا، بوسع املرء أن يستمر يف القول إنَّ كلَّ ما يمكن جعله كّل
ّية هذا الفعل، عىل  أن يكون صحيًحا وحسنًا(١٦). وإذا كانت صحة فعل ما هي كّل
زعم كاْنت، فاإلشكالية األساسية التي نواجهها عندئذ هي أّن كلَّ القواعد املتعّلقة 
فعل من  أكثر  عىل  ّية  كّل قاعدة  تنطبق  فحتى  استثناءات.  هلا  الصحيح   بالسلوك 

نمّيز  لكي  خمّففة،  ظروف  أي  دون  نفسه،  النوع  من  األفعال  هذه  تكون  أن  بد  ال 
فعند  الفعل.  هذا  من  نوع  لكل  ّية  كّل قاعدة  إجياد  إىل  فسُيصار  وإال  التطبيق،  هذا 

املصدر السابق، ١4.  .١4
انظر: إيامنويل كاْنت، Critique of Practical Reason )نقد العقل العميل(، ترمجة: توماس   .١5

 كينغسِمل أُبت، الطبعة الثالثة )لندن: لونغسامن وغرين ورشكاؤمها، ١883(،
.6٠-49

بالتأكيد ال ينبغي أن يكون السؤال: هل يمكن جعله كّليًّا؟ إناّم، هل ينبغي جعله كّليًّا.  .١6



9

العقلية، أي ما دام الذي  ا متليه علينا فطرتنا  يًّ كاْنت، اختيارنا ملا نريد باعتباره كّل
ا ال يتعارض مع نفسه(١٧). وال غرابة يف أّن كاْنت خيلط  يًّ نبتغي أن نريده باعتباره كّل
بني األساس املوضوعي للواجب األخالقي واملسألة الذاتية املتعّلقة بتفسري: كيف 
ة بنفسها غري  يَّ يمكن ملا هو واجب أن يطالبنا بالقيام به؟ ومن نافلة القول إّن الكلِّ

قادرة عىل إعطاء أساس كاٍف لفهم صحة فعل ما، فهذا يشء طبيعي.
سلوك  يف  تبحث  علم،  أهّنا  جهة  من  لألخالق،  األصيلة  املوروثة  النظرة  إّن 
اإلنسان من وجهة نظر تتعلّق بالصواب واخلطأ، وليس جمرد تقديم تاريخ لألحكام 
ه أفعال اإلنسان وال تكتفي بوصفها. وإّن  األخالقية أو العادات املنسية؛ أي أهّنا توجِّ
القيمة العملية هلذه النظرة هي كوهنا تسعى لتقديم حلول، وأهّنا بذلك، يف واقع 
األمر، فلسفة أخالقية من حيث إّن هدفها بالنسبة للنفس بلوغ السعادة، ومن َثمَّ 
ا  بلوغ حالة وجودية. ويمكن القول إّن ملنهاج األخالق ثالثَة جوانب: منهًجا عقلًي
ا يف إصدار حكم عىل حاالت  أو نظرًيا يوصل إىل السلوك الصحيح، ومنهًجا إفتائيًّ
ا يعتني بالتحيّل بالفضائل وهتذيب النفس(١8). أخالقية خمصوصة، ومنهًجا إحسانيًّ

عن  األوضاع  متييز  من  بّد  وال  نة.  معّي أوضاع  عىل  تقوم  ها  كلَّ العلوم  أّن  بيد 
املصادرات. فاألوضاع هي مقّدمات ليس بالرضورة أن تكون بدهيية، ولكنّها عادًة 
تؤخذ من علوم أخرى أعىل منها تّم فيها الربهنة عليها. أّما املصادرات فهي التي 
م هبا دون برهنة عليها يف علم آخر، وقد ال تكون قابلًة ألن ُيربَهن عليها يف العلم  ُيسلَّ
الذي تستخدم فيه. واملصادرة هي افرتاض نوًعا ما. ويمكن القول إّن أوضاع علم 
األخالق هي قدرة اإلنسان عىل التفكري )وضع معريف(، ووجود اخلالق البارئ )وضع 
عدالة إهلية(، ووجود النفس )وضع نفساين(. وبغري هذه األوضاع حمال أن يوجد علم 
أخالق. وإّن مفهوم التكليف )الذي يدخل فيه الفهُم احلديث للمسؤولية( الواجِب 

انظر: كاْنت، نقد العقل العميل، 55.  .١٧
عند اإلمام الغزايل، األخالق يف جوهرها علُم أحوال القلب.  .١8
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ًفا، وقدرَة املرء عىل فهم املطلوب منه، ويف النهاية إدراك أّنه  عىل املسلم، يقتيض مكلِّ
توجد نفٌس رهينة حساب أخري.

وينبغي التفريق عند هذه النقطة بني األخالق والالهوت األخالقي. ففي الرتاث 
َثمَّ فهي علم  الغريب، ال تعتمد األخالق إال عىل التجربة وعىل مبادئ العقل ومن 
الوحي والعقل.  بينام الالهوت األخالقي يستنبط استنتاجاته من مبادئ  طبيعي؛ 
يطرح  ربام  األخالق  عىل   )ethics( »ايثكس«  اسم  تطبيق  فإّن  األساس،  هذا  وعىل 
إشكالية، وهذا قد يكون مهامًّ أيًضا يف التحقق مما إذا كان استعامل مصطلحات مثل 

)meta-ethic( »ما بعد األخالق« عند الكالم عىل األخالق متناسًقا فكرًيا. 
أو  اإلهليات  يف  عليها  مربهٌن  مقّدمات  هي  آنًفا  إليها  أُشري  التي  األوضاع  إّن 
العلم اإلهلي. والعلم اإلهلي ليس فيه أوضاع، إذ إّنه علم املبادئ األوىل. وعىل الرغم 
لكاْنت  تبًعا  احلداثيون،  املفكرون  منه  يشمئز  يزال  ال  األوىل  املبادئ  مفهوم  أّن  من 
وهيغل يف التنقيص من اإلهليات )امليتافيزيقا(، فام فتئت النظرة الرتاثية املعرّب عنها 
احلقائق  بأّن  نيتشه  نظر  فوجهة  اإلهليات.  أو  اإلهلي  العلم  بالتارخيية  متصلة  هنا 
إىل  زمنية  حقبة  من  للتغيري  عرضة  فهي  َثمَّ  ومن  بالتاريخ  مرتبطة  امليتافيزيقية 
أخرى، هي وجهة ترفض وجود طبيعة دائمة تكمن وراء العصور املتغرّية(١9). إال أّن 
قابلية امليتافيزيقا للتحّول والتغرّي ادّعاء فلسفي ال بّد له، عىل ما يبدو، من التهّرب 
ادّعاًء  يكون  أن  أجل  من  بعده  جاء  ومن  نيتشه  وضعه  الذي  التارخياين  اإلطار  من 
صحيًحا؛ فإذا كان األمر كذلك فالنظرة التارخيانية للميتافيزيقا عندئٍذ ليست ادّعاًء 

ا بل ادّعاء يستند إىل نزعة إرادية حمضة. رضورًيا وال عقالنًي
 ويف تراث الشيخ حميي الدين بن عريب العلم اإلهلي ذوقي ال جتريبي، حيث 
بوسع املرء أن يقول إّنه ال يوجد أيُّ علم أو نوع آخر من املعرفة يتكّون منه العلم 

انظر: إِميل فاِكنهايم، Metaphysics and Historicity )امليتافيزيقا والتارخيية( )ِملووكي:   .١9
مطبعة جامعة ماركيت، ١96١(؛ وأيًضا: فريدريش نيتشه، The Will to Power )إرادة 

القوة(، ترمجة ف. كاوفَمن )نيويورك: رانُدم هاوس، ١968(. 



١١

اإلهلي؛ فكأن الشيخ حميي الدين يرى رأي من يقول إّن املرء ال يكفي أن يتصّور احلق 
بل هو مدعو إىل أن يتحقق به. فإن االنتكاس احلايل يف امليتافيزيقا، وهو موروث من 
ح فيهام املوضوع الصوري للميتافيزيقا، أّدى هبا إىل  الفلسفتني الكانتية واهليغلية ُنقِّ
ا خمتزاًل  ا، باإلضافة إىل استخدامها نسًقا صوريًّ أن تفقد استقالهلا باعتبارها علاًم نظريًّ
يف عقيدة فكرية. وهذا أّدى أيًضا باملبادئ األوىل، يف القرن التاسع عرش، إىل أن تغدو 
مصادرات، إذ كان نظام الوجود خُيَتَزل بالتدريج يف نظام املعرفة، واملعرفة ختَتزل يف 
العمل أو الفعل. ومن األمهيِة اإلحاطُة علاًم هبذا عند االنخراط يف خطاب معارص إذا 
كان ممكنًا التحقق من أيِّ استيعاب ناجح ملواقف الرتاث اإلسالمي من األخالق. 
عىل أّن نجاح هذا االستيعاب أو فشله سيتوّقف عىل عامَلني اثنني. األول هو املقدار 
املمكن لتخفيف قيود العقل املعارص فيام يتعّلق بالفكر يف جمال اإلهليات. والثاين 
هو التقليص الرضوري الستخدام املصطلحات الفنية الغربية املتناظرة يف اخلطاب 
اإلسالمي باعتبارها متكافئة مع املصطلحات اإلسالمية عىل أساٍس من الوصف فقط. 

أخالق التجيّل اإلهلي

من املوضوعات املمّيزة يف الرتاث النفيس عند الشيخ األكرب التناسُب بني العامَل الكبري 
والعامل الصغري، وهو ما يشار إليه يف بعض األحيان باآلفاق واألنفس وفًقا ملا جاء يف 
(٢٠). واإلشارة  ُه احْلَقُّ َ هَلُْم أَنَّ َبنيَّ ى َيَت ْم آَياتِنَا يِف اآلَفاِق َويِف أَنُفِسِهْم َحتَّ ِرهيِ قوله تعاىل: َسنُ
هنا إىل جتّليات أسامء اهلل يف العامل ويف اإلنسان. وإّنه باعتبار احلديث النبوي الرشيف 
الذي يقول: »إّن اهلل خلَق آدَم عىل صورتِه«، وأّن »اهلل« هو االسم اجلامع، قال الشيخ 
حميي الدين: فإّن اهلل تعاىل خلق اإلنسان يف صورة مجيع أسامئه. وإن كانت هذه األسامء 
متجلية يف مجيع البرش، إال أّن اإلنسان ضمن نطاقه اإلنساين يتمّيز من جهة ظهور 

فّصلت: 53.  .٢٠
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قهر بعض األسامء يف احلكم لبعضها اآلخر يف أناس، وبطون بعض األسامء يف آخرين. 
َل  وحيث إّن هذا الوصف لألسامء احلسنى منسوب ملقام اإلنسان اآلدمي(٢١)، فبقوهتا مَحَ
األمانة التي أَبت الساموات واألرض واجلبال أن حيملنها كام جاء يف اآلية الكريمة(٢٢).
 ثم إّن األسامء اإلهلية عند الشيخ حميي الدين ملك لإلنسان، فام من اسم إهلي 
إال ولنا فيه نصيب(٢3). وقد استغرق الشيَخ حميي الدين يف الباب الرابع والثالثني 
ذكر،  ثّم  آنًفا؛  مرَّ  كام  اإلنسان  محلها  التي  األمانة  البحُث يف  املكّية  الفتوحات  من 
وهو يشري إىل احلديث النبوي »إّن اهلل خلَق آدَم عىل صورته«، أّنه وإن كان الضمري 
قد يعود عىل آدم كام قد يرى بعض النُّظار، فإّنه يف واقع األمر قد يعود عىل اهلل تعاىل، 
وذلك لتخّلق اإلنسان بجميع األسامء اإلهلية. وعىل غرار اإلمام الغزايل يف اإلحياء(٢4)، 
أورد الشيخ حميي الدين يف فتوحاته احلديَث القديس )مع أّنه عموًما يعترب حديًثا ال 
يصّح( الذي يقول فيه تعاىل: »ما َوِسَعنِي َأريِض وال َساَمِئي، وَوِسَعنِي َقْلُب َعْبِدي 
امْلُْؤِمن«(٢5). وعند الشيخ حميي الدين هذه السعة بياء اإلضافة املراد هبا الصورة التي 
يف  إاّل  ها  كلُّ أسامئي  »ما ظهرت  يقول:  وتعاىل  كأّنه سبحانه  عليها،  اإلنسان  خلق 
َها(٢٦)، أي األسامء اإلهلية  َم آَدَم األَْساَمء ُكلَّ النشأة اإلنسانية«، وذلك لقوله تعاىل: َوَعلَّ

ها ومل ُتعَطها املالئكة. التي وجدت عنها األكوان كلُّ
 وعادة ما يشري الصوفية يف كتاباهتم إىل أّن احلّق يتجىّل عىل قدر استعداد العبد، 
إال أّن الشيخ حميي الدين يرى أّن املسألة ليست كذلك مؤّكًدا أّن العبد يظهر للحق 

حميي الدين بن عريب، الفتوحات املكية، 4 جملدات )بريوت: دار صادر، بال تاريخ(، ٢: ١٧٠.  .٢١
األحزاب: ٧3.  .٢٢

ابن عريب، الفتوحات، ١: 88، ٢: ١٢4.  .٢3
أبو حامد الغزايل، إحياء علوم الدين، )جّدة: دار املنهاج، ٢٠١١/١43٢(، 5: 54.  .٢4

حول مفهوم سعة القلب، انظر: حميي الدين بن عريب، فصوص احِلَكم، حتقيق: أبو الُعال   .٢5
عفيفي )بريوت: دار الكتاب العريب، ١98٠/١4٠٠(، الفص ١٢، ١١9-١٢١.

البقرة: 3١.  .٢6
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عىل  القلب  يف  احلق  استقبال  وإّن  احلّق(٢٧).  فيها  له  يتجىّل  التي  الصورة  قدر  عىل 
قدر االستعداد الذي هو من جتيّل الغيب الذي يعطي هذا االستعداد يف العبد؛ فإذا 
حصل للقلب هذا االستعداد جتىّل احلّق له جتيّلَ الشهادة فظهر بصورة ما جتىّل له فرآه 
بصورة معتقده، فهو عني اعتقاده. فال يشهد القلُب أبًدا إال صورة معتقده يف احلق. 
فاحلق الذي يف املعتقد هو الذي وسع القلب صورته، وهو الذي يتجىّل له فيعرفه. 

.(٢8)ٍء َخْلَقُه ُثمَّ َهَدى فهو سبحانه وتعاىل أعطاه االستعداد بقوله: أَْعَطى ُكلَّ يَشْ
 وإّن هذه السعة القلبية املشار إليها هي سعة تنشأ من الصورة اإلنسانية، يف 
اَمَواِت َواألَْرِض َأْكرَبُ ِمْن َخْلِق  املعنى ال يف اجلرم، ال سيام واهلل تعاىل يقول: خَلَْلُق السَّ
محل  عىل  اإلنسان  قدرة  تنشأ  َثمَّ  ومن   ،(٢9) ََيْعَلُمون ال  النَّاِس  َر  َأْكَث َوَلِكنَّ  النَّاِس 
الدين  الشيخ حميي  ثّم يميض  الساموات واألرض أن حيملنها.  التي مل تطق  األمانة 
يف وصف اإلنسان يف هذا الباب بأّنه نسخة جامعة باعتبار أّن فيه شيًئا من السامء 

بوجه ما ومن األرض بوجه ما، وأّنه خرج عىل صورة االسم اهلل(3٠). 
 وقد ذكر الشيخ حميي الدين أّن اإلنسان الكامل متمّثل بالنبيِّ حمّمٍد ملسو هيلع هللا ىلص الذي 
قال: »أّدبني ريبِّ فأحسن تأديبي«. ويف الباب ٢88 من الفتوحات(3١)، توّسع الشيخ 
نًا أّن أوَل ما أمَر اهللُ به عبَده اجلمُع، وهو األدب،  ّي حميي الدين يف مفهوم اجلمع مب
وهو مشتق من املأدبة وهو االجتامع عىل الطعام؛ وكذلك األدب عبارة عن مجاع اخلري 
الشيخ حميي  قال  أّدبني...«  اهلل  »إّن  كّله. ويف رواية أخرى للحديث حني قال ملسو هيلع هللا ىلص: 
الدين: أي مجع فيه مجيع اخلريات، ألّنه قال بعد ذلك: »... فحّسن أديب« أي جعله 

ابن عريب، فصوص احِلَكم، ١: ١٢٠.  .٢٧
طه: 5٠؛ ابن عريب، فصوص احِلَكم، ١: ١٢١.  .٢8

غافر: 5٧.  .٢9
وانظر أيًضا ما ذكره الشيخ حميي الدين عن العالقة بني العامَل الصغري والعامَل الكبري يف   .3٠

الفتوحات، الباب ٧3، السؤال ١43، ٢: ١٢3.
املصدر السابق، ٢: 64٠.   .3١
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حمالًّ لكل حسن. وكذلك اإلنسان، كام أشار الشيخ حميي الدين، قد قيل له: امجع 
اخلريات، فام خلق اهلل عبده إال للجمع فإن مَجع ما أُِمر بجمعه وجباه كان سعيًدا 

ووهبه احلق مجيع ما جباه وأنعم عليه.
للقيم  ميزان  األدب  إّن  حيث  من  بالغة،  عناية  األدب  بفكرة  هنا  اعُتني  وقد 
ها يف موضعها الصحيح. ففي الباب 445 من الفتوحات(3٢)، أشار  يضع األشياء كلَّ
الشيخ حميي الدين إىل حديث »أّدبني ريب...« مرة أخرى ليبنّي أّنه لتعريف اهلل تعاىل 
بمنازل اخللق عنده من ويلٍّ وغريه طريقان، األول طريق الكشف، فريى صاحُبه منازَل 
اهلل، والطريق األخرى مالزمة األدب  بمنزهلا من  فيعامل كلَّ طائفة  اهلل  اخللق عند 
اإلهلي، واألدب اإلهلي هو ما رشعه لعباده يف رسله وعىل ألسنتهم، فالرشائع آداب اهلل 
التي نصبها لعباده، فمن وّف بحق رشعه فقد تأّدب بأدب احلق وعرف أولياء احلق، 

فالعبد الذي مجع اخلري بيديه ومألمها به قد أخذ بأدب اهلل تعاىل.
ه  ثم بنّي الشيخ حميي الدين يف قول رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص وهو يدعو رّبه: »واخلري كلُّ
أّن اخلري إذا أراد امرؤ أن يعرفه فهو مجاع مكارم األخالق وهي معروفة  بيديك«(33) 

ُعرًفا ورشًعا. 
ثّم إّن هلذا احلديث أمهية عند الشيخ حميي الدين إلدراك العدالة اإلهلية يف شطره 
الثاين: »والرشُّ ليس إليك«(34). ففي الباب 385 من الفتوحات(35)، قال الشيخ حميي 
الدين إّنام اجلهل عبارة عن عدم العلم ال غري، فهو ليس بأمر وجودي، وهذا العدم 
هو الرش. ويدّل قوُل النبي ملسو هيلع هللا ىلص »والرشُّ ليس إليك« عىل أّن الرشَّ ال ُينسب إىل اهلل، 

املصدر السابق، 4: 58.  .3٢

تتمة هذا احلديث الذي ذكره الشيخ حميي الدين: »والرشُّ ليس إليك«.  .33
 ْلَعبِيِد ٍم لِّ ا َفِلنَْفِسِه َوَمْن َأَساء َفَعَلْيَها َوَما َربَُّك بَِظالَّ تأمل أيًضا قوله تعاىل: َمْن َعِمَل َصاحِلً  .34

ُكْم َفَمِن اْهَتَدى َفإِنَّاَم  بِّ َا النَّاُس َقْد َجاَءُكُم احْلَقُّ ِمن رَّ )فصلت: 46(، وقوله: ُقْل َيا َأهيُّ
اَم َيِضلُّ َعَلْيَها َوَما َأَنْا َعَلْيُكم بَِوِكيٍل )يونس: ١٠8(. هَيَْتِدي لِنَْفِسِه َوَمن َضلَّ َفإِنَّ

ابن عريب، الفتوحات، 3: 5٢8.  .35
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ه خري، وإجياده إىل اهلل تعاىل، إذ ال فاعل  ا، فالوجود كلُّ وذلك أّن الرشَّ ليس أمًرا وجوديًّ
إال اهلل وهو سبحانه عني اخلري املحض. والرشُّ قبيح لنفسه، فال يصح أن يقال إّن له 
 .(3٦)ْسنَى مشاركة مع احلق، ال سيام واهلل تعاىل يقول يف حمكم التنزيل: َلُه األَْساَمء احْلُ
فلذلك ما ظهر الرش يف العامل إال من جانب املمكن ال من جانب احلق سبحانه(3٧). 
فإّن مالزمَة احلق هي  السوء والقبح.  أبعد عن  قرًبا من احلق صار  املرء  ازداد  وكّلام 
ْسَن أو القبَح الذي ُينسب  مالزمُة األدب اإلهلي، وهو الرشع. وحَيسن التذكري بأّن احلُ
إىل حالة أفعال اإلنسان مرتبط ارتباًطا مبارًشا بطاعة أحكام اهلل أو معصيتها؛ وفيام 
عدا ذلك عند الشيخ حميي الدين فال فرق بني ُحسن وقبح، إّنام هو ُحْسٌن كّله(38).

ويف جواب الشيخ حميي عن السؤال 45 الذي سأله احلكيم الرتمذي يف الباب 
باإلشارة  وذلك  الَكِلم«،  جوامَع  »أوتيت  ملسو هيلع هللا ىلص:  النبي  قول  ذكر  الفتوحات،  من   ٧3
إىل منزلة إعطاء آدم عليه السالم األسامء كّلها، وأّن هذه احلقيقة ما ظهرت يف أحد 
من البرش إال يف النبّي حمّمد ملسو هيلع هللا ىلص الذي أُعطَي جوامَع الَكِلم، وهو قوله يف حقِّ آدم 
الَكِلم بمنزلة األسامء واجلوامع بمنزلة كّلها. ويف  عليه السالم »األسامء كّلها«، وأّن 
حميي  الشيخ  ذكر  آدم؟  أُعطيها  التي  األخالق  عدد  كم   :46 السؤال  عن  اجلواب 
ق بواحد منها دخل اجلنّة«. وهذه  الدين قول النبّي ملسو هيلع هللا ىلص: »إّن هلل ثالثامئة ُخلق َمن ختلَّ
األخالق منحها اهللُ تعاىل آدَم عليه السالم، وهي ال ُتكتَسب بعمل بل يعطيها اهلل 

اختصاًصا.(39)

احلرش: ٢4.  .36
ابن عريب، الفتوحات، 3: 389.  .3٧

املصدر السابق، 3: 4٠3.  .38
وال يصح التخّلق هبا باالكتساب ألّنه ال أثر هلا يف الكون وإّنام هي إعدادات بأنفسها   .39

لتجليات إهلية عىل عددها. ويف كتاب سرية األولياء يشري احلكيم الرتمذي الذي عاش يف 
القرن التاسع امليالدي إىل أخالق اهلل تعاىل بأهّنا ١١٧ ُخُلًقا تبًعا لرواية أخرى للحديث. 

انظر: حمّمد بن عيل )احلكيم( الرتمذي، سرية األولياء، يف: ثالثة مصنّفات للحكيم 
الرتمذي، اهتامم: بريند راتكه )شتوتغارت: ف. شتاينر، ١99٢(، 99، رقم ١٢8.
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ها  كلُّ فاألخالق  الدين:  حميي  الشيخ  قال  الفتوحات(4٠)،  من   ١49 الباب  ويف 
نعوت إهلية فكّلها مكارم وكّلها يف جبّلة اإلنسان ولذلك خوطب هبا، فإّن بعض 
من ال معرفة له باحلقائق يقول إهنا يف اإلنسان ختّلق ويف احلق خلق، فهذا من قائله 
أّن ما هو للحق حقيقة  بالتخّلق  أّما إن أراد  جهٌل باألمور إن مل يطلق ذلك جماًزا، 
واتصف به العبد إن مل يكن عنده إال يف الوقت الذي اتصف به فسامه لذلك ختلًقا ال 
ُخُلًقا، وما يكون خلًقا إال ما ُجبِل عليه يف أصل نشأته، فال علم له بنشأة اإلنسان 
وال أّن األخالق جبّلية فيه. وهذه األخالق التي يشري إليها الشيخ حميي الدين هي 
أّنه مّيز بني معنيني هلا  التحيّل هبا، غري  التي يتكّلم الصوفية عىل  مكارم األخالق 
يف هناية الباب، أحدمها املتعارف عليه بأّنه املكتسب بالتخّلق، واملعنى اآلخر الذي 
ا يف أصل خلق اإلنسان من حيث إّن اهلل خلق آدم  أراد أن يظهره هو ما يكون جبليًّ
أّنا  عىل صورته. وهذه األخالق هي قديمة هلل كان هبا وما كنّا، فلاّم كنّا كنّا هبا، ال 

اكتسبناها وال استعرناها منه إذ تبقى له هو سبحانه ألنه واجب الوجود.
الوجود خري، ولكْن ألّن  إىل  برز  ما  فإّنه من منظور احلقيقة اإلهلية كلُّ  وهكذا 
التعيني املالزم للموجود كامن يف مراتب الوجود، فهذا »العدم« يتأتى منه الرشُّ. فعامل 
الصور من حولنا، الذي هو عند الشيخ حميي الدين بمعنى من املعاين عاملُ الظواهر 
أو عامل األسباب، هو من جتّليات أسامء اهلل وقد يّدلنا عليه سبحانه من حيث إّنه 
مسبُب األسباب أو مكّوُن األسباب(4١)؛ وإال فقد يكون حجاًبا يبعدنا عنه سبحانه. 
تتباين  الدين عن عامل األسباب  الشيخ حميي  كتابات  اإلجيابية يف  النظرة  وإّن هذه 
ا مع أهل الزهد من الصوفية الذين تربّؤوا عموًما من األسباب إذ ال اعتبار  تباينًا جليًّ
هلا عندهم وال أمهية. فالشيخ حميي الدين يثبت أّن احلكمة اإلهلية قد اقتضت أّنه 
اهلل  فإّن  اهلل،  إىل  العبد  ُيرِجع  ال  فيه  يشء  وال  قيمة  وله  إال  الوجود  إىل  يشء  يربز  ال 

ابن عريب، الفتوحات، ٢: ٢4١.  .4٠
املصدر السابق، ٢: 4١4.  .4١
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وْا َفَثمَّ َوْجُه اهللِ (4٢). ووجهه سبحانه هو األسامء اإلهلية التي  تعاىل يقول: َفأَْينَاَم ُتَولُّ
توّجهت إىل طلب نظام اخللق فظهر العامل مربوًطا بعضه ببعضه بأسباب تدل داللة 
إهلية عىل آثار األسامء، فيتفّكر فيها العبد األديب. فاإلنسان اآلدمي يدرك هذا املعنى 

ه«. كام جاء يف األثر: »من عرف نفسه عرف ربَّ
وأوهلا  للعبودية(43).  املختلفة  باملراتب  يتعّلق  أمر  إيضاح  ينبغي  اخلتام  ويف   
نقول  أن  يمكن  )أو  اإلهلي  للنظام  مطابق  لإلنسان  وجودي  حال  وهي  العبودة 
لألعيان الثابتة( مع عدم إمكان املعصية؛ وهي ثابتة ال تتبدل من غري اعتبار للمقام 
العبودية، وهي، كام  الثانية  الروحية. واملرتبة  الرتبية  إليه من طريق  الذي قد يصل 
وصفها اإلمام اجلييل، عدم الغفلة عن مشاهدة العبودة مع حال من الطاعة يف دار 
التكليف وعامل التجيل، وبذلك تؤدي إىل كامل العبادة. عىل أّنه قد اتضح أّن العبودة 
ثابتة تبقى كام هي مهام تكن أفعال العبد يف عامل التجيّل، فال سبيل إىل تغرّيها أو 

معارضتها أو اّتقائها، ومن َثمَّ فال سبيل إىل اكتساهبا أو التصديق هبا.

خامتة

هذه الورقة عبارة عن ملحة موجزة حول مفاهيم القواعد األخالقية عند الشيخ األكرب 
حميي الدين بن عريب ال سيام ما جاد به من بيان األساس الوجودي للُحْسن والقبح. 

البقرة: ١١5.  .4٢
كان هذا موضوع دراسة بديعة مليشيل شودِكويتش بعنوان Un Océan sans Rivage )حميط   .43

 An بال ساحل( )باريس: سوي، ١99٢(، ترمجها إىل اإلنكليزية: ديفيد سرتيت بعنوان
Ocean without Shore: Ibn ‘Arabi, the Book, and the Law  )حميط بال ساحل: ابن 

عريب والكتاب والرشيعة( )ألَبني: مطبعة جامعة نيويورك احلكومية، ١993( ١٢١-١٢9. 
انظر أيًضا: عبد الكريم اجلييل، اإلسفار عن رسالة األنوار فيام يتجىّل ألهل الذكر من األنوار 

)بريوت: دار الكتب العلمية، ١4٢4/٢٠٠4(.
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وإّنه قد حصل يف منظور األخالق الواجبة فصل بني فعل اليشء بذاته واألمر بفعله؛ 
وأّن أمَر الشارع هو الذي جيعله صحيًحا أو خطًأ وليس الفعل ذاته الذي يقوم به 
العبد. فالشيخ حميي الدين يعيد نوًعا ما تكامل األساس الوجودي للفعل مع الفاعل 
نفسه، وهو اهلل سبحانه وتعاىل، بحيث تعّد مجيع األفعال جزًءا ال يتجّزأ من تفاعل 

األسامء اإلهلية معها وتأثريِها فيها.
باألخالق من  يتعّلق  أي هنج  أّن  مفادها  فكرة  إىل  أتطرق  أن  نيتي  كانت  وقد 
الوجودية  املقاربة  أّن  إثبات  يف  يفيد  األكرب  الشيخ  بمفهوم  اإلهليات  نظر  وجهة 
حيث  من  باملطلوب  يِف  مل  رشحها  كان  وإْن  تراثنا.  يف  بقوة  متأّصلة  األخالق  يف 
االعرتاض  نبذ  يف  ًرا  مؤّث يزال  ال  ذلك  فمع  حتلييل،  قاَلب  يف  ا  موفقًّ عرًضا  عرُضها 
املضاد لألساس الوجودي )counter-ontological(، وذلك أّن اخلري يمكن تعريفه 
ا. عىل أّن السمة اجلوهرية لألخالق احلديثة هي أهّنا أبًدا ال تسمو  تعريًفا موضوعيًّ
فوق النزعات النفسانية النفعية، وهي عىل نقيض األخالق املوروثة التي تقوم عىل 
تعريف متعاٍل لإلنسان الذي هو أمر وجودي، يف املقام األول، ومن َثمَّ فهو ضمن 
القويمة عن  تنشأ األخالق  السبيل  أو علم اإلهليات. ويف هذا  العلم اإلهلي  نطاق 
ا، وذلك  علم كالم معترب يعطي بدوره علَم اقتصاد سلياًم فيضمن علم سياسة سويًّ

سة عىل نظام وجودي للواقع. حني تكون املقّدمات معلنة ويقينية ومؤسَّ








