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األكادميية للدراسات 
اإلجتماعية واإلنسانية

نظرية طرد اهلم عند ابن حزم الظاهري

ملخص

احتل السؤال عن كيفية بلوغ اإلنسان السعادة حيزا ال يحصر من كتابات القدامى والمعاصرين، 
سيان كانوا فالسفة أو علماء أو باحثين في السلوك اإلنساني عموما، وال مندوحة من القول بأن 
كل الديانات والفلسفات، بل وسائر المعارف والعلوم قدمت تشخيصا لعلِة تعاسة اإلنسان، كما قدمت 
الحلول إلخراجه منها إلى ما يحقق له السعادة والرضا. فال غرو أن يتمحور بحث الفيلسوف والعالم 
الموسِعيِّ الجهبذ ابن حزم الظاهري األندلسي- أبو محمد- )384هـ-456هـ/994م-1064م( حول هذه 
المسألة النفسية األخالقية في آن واحد، حيث أجمع كل من كتب في النفس واألخالق أن الغاية 
التي يرنو كل إنسان لتحقيقها هي أن يكون سعيدا، والرغبة في إزالة ضدها ونقيضها وهي التعاسة 
الناشئة عن الهم، هذا الهم الذي يتوجب طرده وإبعاده لتصفو نفسه من أكدارها وأقذارها وأوضارها. 
وقد برز ابن حزم الفيلسوف والعالم بالنفس واألخالق، كما هو عالم بفنون الشريعة وغيرها، بكتبه 
الماتعة الباسقة، وبآرائه السامقة المبثوثة في سائر مؤلفاته، وبخاصة رسالته الشهيرة:"مداواة النفوس 
وتهذيب األخالق" حيث حدد فيها معاني الخير والشر، وتكلم عن أنواع الفضائل والرذائل، ونظر فيها 

لما قمت بتسميته:" نظرية طرد الهم الحزمية".
فما حقيقة نظرية طرد الهم عند ابن حزم؟ وما عالقتها بالدين وباألخالق وبالنفس؟ وأين تكمن قيمتها 

الفلسفية ؟.
الكلمات  الدالة :األخالق، الفضائل، السعادة، طرد الهم، مداواة النفوس.

Abstract 

The question about moral behaviour has always been the interest of great number of ancient and new scientists 
such as philosophers, scientists or researchers in the human behaviour in general. There is no sin to say that all 
religions and philosophies, and other knowledge and sciences presented a full diagnostic to the reason of sadness 
of man. It also proposed some solutions to make the human being happy and satisfied. For this, the eminent 
philosopher and scientist Ibn Hazm El Andaloussi (994 - 1064) conducted a research concerning this ethical 
and moral question. All moral writers agreed that the most important purpose is happiness In fact, we cannot 
achievehappiness without excluding sadness. The majority of Ibn Hazm’s letters mentioned this idea as his book 
entitled:”Modawat Ennoufous Wa Tahdib Elakhlak.” “The soul therapy and the ethical discipline”, that what I 

reformulated it under the meaning “The theory of excluding anxiety of Ibn Hazm”.  

So what is the reality of this theory? And what is its relationship with religion, morals and self ? And where does 

its philosophical value reside?

Keywords:  the Ethics, the Value, Anxiety Excluding, Happiness, the Ethical Discipline.
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نظرية طرد اهلم عند ابن حزم الظاهري

مقدمة

إعتربت األخالق من صلب الدراسات يف اجملال الفلسفي، لذلك 
اهتم بها الفالسفة وعلماء األخالق، واحتل السؤال عن السلوك 
وقد  اإلسالم,  علماء  من  كثري  عند  خاصة  أهمية  األخالقي 
أمجع املؤّلفون يف األخالق، على أن كل ما يصدر عن اإلنسان 
من أفعال حسنة فهي فضائل، وأما نقيضها فتسّمى بالرذائل؛ 
مسألة  حول  حزم،  ابن  عند  األخالق  يف  البحث  متحور  وقد 
اليت  الغاية  أنها  األخالق  يف  كتب  من  كل  أمجع  أخالقية 
يسعى كل إنسان إىل حتقيقها، والرغبة يف إزالة ضدها، إنها 
السعادة ونقيضها اهلم الذي يتوجب طرده وإبعاده. وقد برز ابن 
حزم كشخصية فلسفية، إذ حاول بناء فلسفة خلقية متكاملة 
توزعت يف معظم مؤلفاته، لكن يبقى كتابه:"األخالق والسري" 
املصدر األول لنظريته يف األخالق، حيث حدد فيها معاني اخلري 
مؤكدا على مثرة  والرذائل،  الفضائل  أنواع  وتكلم عن  والشر، 
الفضائل،  النفس، بأن تستعمل يف دنياها  الفلسفة هي إصالح 
بضرورة  ونادى  املعاد،  يف  سالمتها  إىل  املؤدية  السرية  وحسن 
والفلسفة  النبوة  أو  الشريعة  املعاصي والرذائل، ألن  البعد عن 

ما جاءتا إال هلذا الغرض وحده.)1( 
وال شّك يف أن القضايا األخالقية اليت عاجلها ابن حزم، كتب 
فيها كثري من مفكري وفالسفة األخالق يف اإلسالم؛ غري أن 
تأّثروا  ما  غالبا  األخالق،  يف  الكتابة  إىل  سبقوه  الذين  معظم 
يف  عليها  معتمدين  األخالقية  وأرسطو  أفالطون  بنظريات 
تناولوها, كالسعادة  اليت  املسائل األخالقية  التأسيس ملختلف 
الشريعة  مع  وتتماشى  لتتأقلم  أسلمتها  حماولني  والفضيلة. 
الكندي)ت.256هـ(  مع  مثال  لنا  يتجلى  ما  وهذا  اإلسالمية, 
ومسكويه )ت.421هـ( وغريهما،)2( بل أننا إذا قارّنا بني ما كتبه 
فالسفة  من  قبله  فيها  ألَّف  من  وبني  األخالق,  يف  حزم  ابن 
األخالق يف اإلسالم، جند أن مجيعهم قد مزج اآلراء الفلسفية 
كانوا  حيث  الفلسفية،  لآلراء  الغالبة  السيطرة  مع  بالدينية 
حتت تأثري الفلسفات اليونانية وغريها، هلذا غلب عليهم الطابع 
الفلسفي يف األخالق؛ خبالف ابن حزم الذي متيز عنهم، بكونه 
الدينية  الروح  سيطرة  مع  بالفلسفية  الدينية  اآلراء  مزج 
أبي حممد األخالقية مبثوثة يف سائر مؤلفاته،  وآراء  عليه.)3( 
األخالق  وتهذيب  النفوس  :"مداواة  الشهرية  رسالته  وخباصة 
والزهد يف الرذائل")4(  وخييل لقارئها أن صاحبها كتبها يف آخر 
حياته، ألنها على ما يبدو مثرة يانعة، إقتطفها من سنيِّ نضجه 
ممزوج  عميق،  هادئ  بأسلوب  رها  سطيِّ حيث  جتاربه،  وزبدة 
باملواعظ واحلكم، بعيدا عّما هو مألوف عنه يف كتبه األخرى 
املشحونة باحلدة والعنف، واللهجة الساخرة املمزوجة بالتهكم 
خالصة  يرى  هنا،  حممد  أبو  سجله  ا  ملمَِ فالناظر  اآلخرين؛  من 
دراساته الدينية والفلسفية العميقة، ومالحظاته واستقراءاته 
جتاربه  من  نتف  مع  األخالقية،  وأفعاهلم  الناس  لشؤون 
الشخصية من أجل غايات تربوية تعليمية.)5( » فإني قد مجعت 
 ... تعاىل  التمييز  واهب  أفادنيها  يف كتابي هذا معاني كثرية 
حتى أنفقت يف ذلك أكثر عمري، وآثرت تقييد ذلك باملطالعة، 

ورقمت ما سربت من ذلك بهذا الكتاب، لينفع اهلل تعاىل به من 
شاء من عباده... وإصالح ما فسد من أخالقهم.«)6(

أوال : نظرية "طرد اهلم"  وعالقتها باللذة والسعادة

أنَّ مجيع  يتناطح عليه عنزان،  اثنان وال  مما ال خيتلف حوله 
واحد  مطلوب  ألجل  وأعماهلم  مساعيهم  يف  ينطلقون  الناس 
قوا أمانيهم، وجيلبوا السعادة  ال غري، وهو كيف ميكن أن حيقيِّ
احة املادية واملعنوية ألنفسهم، وال ريب أن  لذواتهم، ويوفيِّروا الرَّ
مبتغى كل فرد حتت أديم السماء، بل وغاية كل إنسان هي 
كل  يسعى  ذلك  وألجل  سعيداً،  يكون  أن  أي  السعادة؛  حتقيق 
امرئ جاهداً إىل حتقيقها، فهي اهلدف األمسى يف الوجود كله 
وال شيء سواها. وهو ما توصل إليه أبو حممد من خالل دراساته 
يستوي  غرضا  تطّلبت  كله.»  البشرية  لتاريخ  واستقراءاته 
واحدا،  إال  أجده  فلم  طلبه،  ويف  استحسانه  يف  كلهم  الناس 
وهو َطْرُد اهلَّم... الناس كلهم ال يتحركون حركة أصال إال 
فيما يرجون به طرد اهلم... فطرد اهلّم مذهب قد اتفقت األمم 
كلها مذ خلق اهلل تعاىل العامل إىل أن يتناهى... على أاّل يعتمدوا 
واألمسى  األعلى  اخلري  هي  فالسعادة  سواه.«)7(  شيئا  بسعيهم 
واملتواصل  الدؤوب  العمل  خالل  من  إليه  البشر  يسعى  الذي 
إليه،  بطبعهم  الناس  يتشّوق  حيث  فيه،  الكمال  بلوغ  ألجل 
السعادة،  يسمونه  ما  وهو  باإلسم،  عليه  جيمع  أكثرهم  ويكاد 
السعادة.)8( فطرد  السرية هي  العيش وحسن  أحسن  أنَّ  ويرون 
اإلنسان َصْفَو حياته  اليت تكّدر على  والغموم واألحزان  اهلموم 
وهدوء باله، هي أبلغ وأقصى ما يطمح إليه املرء ويتمناه. هلذا 
َمَمُهم يف طرح اهلموم وإزالتها، بل  يزداد سعي البشر وتتفاوت همِ
يه ابن حزم طرد اهلم،  وإزاحتها عن أنفسهم. » وهذا الذي يسميِّ
بطرد  إال  تتحقق  ال  السعادة  ألن  بالسعادة،  أمسيناه  الذي  هو 
اهلموم اليت تلم بالنفس؛ ومع أن الناس اتفقوا على هذا املذهب 
إال أنهم اختلفوا اختالفا كبريا يف حتقيق السعادة اليت ينبغي 
أن يقصدها اإلنسان ويسعى يف حتقيقها يف واقع احلياة.«)9(  فما 
عربَّ عنه أبو حممد بطرد اهلم، اتفقت سائر األمم على اختالف 
دياناتهم وتباين أفكارهم على طلبه، ألنهم مشرتكون يف ذات 
عن  هم  كل  إبعاد  وهو  اهلدف،  نفس  يف  ومتساوون  الغرض 
أنفسهم، أيَّ هّم كان. هو ذاته ما قصد إليه أرسطو، وما ذهب 
صالح  الناس  غايات  بقوله:»  )ت.143هـ/760م(  املقفع  ابن  إليه 
مشرتكون  الناس  أن  يعلم  أن  العاقل  وعلى  واملعاد...  املعاش 
متساوون يف احلب ملا يوافق والبغض ملا يؤذي، وأن هذه منزلة 

إتفق عليها احلمقى واألكياس...«)10(
وهي:"  كلها،  احلياة  من  الغاية  حممد  أبو  تناول  فقد  وإذن 
بل  بالغة،  عناية  أوالها  اليت  املسائل  أهم  من  وهي  اهلم"،  طرد 
افتتح بها كتابه األخالقي:"  إذ  وأعطاها األولوية على غريها، 
حوهلا،  اخللقية  آرائه  كل  ومتحورت  النفوس"  مداواة  يف 
وحتدث  وأخالقيًا،  ونفسيا  دينيا  اإلنسان  وماهية  جوهر  ألنها 
إىل  اإلنسان  يتطلع  خري  أمسى  فهو  مستفيض؛  بشكل  عنها 
حتقيقه يف نظره، ويف ذات الوقت يكون اهلم أعظم شر يسعى 
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املرء للتخلص من ربقته، واإلنفكاك، بل واإلنسالخ منه بشتى 
الوسائل والسبل.)11( ذلك أن اهلم مصدر اآلالم والغموم، ومبعث 
اهلموم واألحزان اليت تذيب اإلنسان كمدا. يقول ابن حزم عن 
اآلالم وأصنافها:» أشد األشياء على الناس: اخلوف واهلم واملرض 
والفقر، وأشدها كلها إيالما للنفس اهلم لفقد احملبوب وتوّقع 
يف  مالزم  وجٌع  أملًا،  كلها  األمراض  وأشد  املرض...  ثم  املكروه 
من  أشد  عندها  فالذل  الكرمية  النفوس  وأما  بعينه،  ما  عضو 

كل ما ذكرنا.« )12(
شراهة  أنَّ  حيث  الطمع،  هو  حدوثه  وعلة  اهلم  نشوء  وسبب 
اإلنسان وطمعه يف حتقيق ما يقدر وما ال يقدر عليه، جتلب له 
املتاعب واهلموم، ومن مثة يعمل جاهدا ألجل التخلص منها. » 
الطمع سبب إىل كل هم... وأصل كل هم، وهو خلق سوء ذميم 
وضده نزاهة النفس... والطمع  مركب من أربع صفات وهي: 
اجلنب والشح واجلور واجلهل، ولواَل الطمع ما ذّل أحد ألحد.«)13( 
وجلب  طرده،  وجيب  شر  اهلم  أن  هو  ضرورة  ذلك  عن  ويلزم 
الرضا ينتهي باإلنسان حتما إىل اخلري، ومن مثة إىل السعادة. 
السلبية للسعادة، والناس مجيعا على  الطبيعة  فطرد اهلم هو 
يسعون  وأماكنهم  وعصورهم  وأجناسهم  اعتقاداتهم  اختالف 
إليها، هذه السعادة اليت تتصف بأنَّ قيمتها كامنة فيها،)14(  لكن 

على أي شيء سيحصل اإلنسان إن َتَّ طرد اهلم عنه ؟.  
إنَّ ما ميكن استنباطه من كالم أبي حممد هو أنَّ امُلراد بطرد 
اهلم، هو دفع اآلالم النفسية واجلسمية عن املرء، ألجل حتقيق 
املعنوية واملادية، وكل إنسان جمبول على حب  اللذة بنوعيها 
من  ونفوره  له،  مالئمة  بكونها  وإدراكه  بل  إلحساسه  اللذة، 
اهلم  بطرد  نتلذذ  مجيعا  فنحن  له.  ومؤذًيا  مؤملا  لكونه  األمل 
ألجل حتقيق احلياة السعيدة؛ وتبعا لذلك حنب احلياة من أجل 
حتقيق اللذة اخلالية من كل هم أو غم؛  لكن ما عالقة اللذة 

بالسعادة ؟ وهل يبلغ الناس حقا هذه السعادة اليت ينشدونها ؟.
يف  الكامنة  بالقوى  ترتبط  نفسية،  وجدانية  حالة  اللذة  إن 
اإلنسان أو ما يصطلح عليه: الطبع، وهي شعور خفي خيتلج يف 
النفس فيدفع املرء إىل العمل ألجل بلوغ مراده، سيان كان دينيا 
د نوازع ورغبات اإلنسان  أو دنيويا ، ماديا أو معنويا، وهكذا تتجدَّ
للبحث عن خمتلف اللذات ألجل بلوغ السعادة، والوصول تبعا 
لذلك إىل ما يقابله عكسيًا أي زوال اهلم وطرده، فتكون اللذات 
املعنوية واملادية قد ُجلبت وحلَّت بالتالي حملَّ اآلالم، وحينذاك 

يكون اهلم قد زال.
نوعان:  واآلالم  اللَّذات  أنَّ  من  حممد  أبو  إليه  أشار  ما  وهو 
معنوية ومادية. » لذة العاقل بتمييزه ولذة العامل بعلمه ولذة 
احلكيم حبكمته... أعظم من لذة اآلكل بأكله والشارب بشربه 
والواطئ بوطئه... وبرهان ذلك أنَّ احلكيم والعامل والعاقل ومن 

ذكرنا، واجدون 
ْيَنا، كما جيدها املنهمك فيها، وحيسونها  سائر اللذات اليت مسَّ
اللذات  يفضل  حممد  أبا  لكن  عليها...«)15(   املقبل  حيسها  كما 
وأطول  أكمل  ألنها  املادية،  اجلسمية  على  النفسية  املعنوية 

مدة، وأشد أثراً من اللذات املادية الزائلة بزوال ما يلتذ به، بل 
أن  واقعي جترييب، وهو  وأبقى؛ معتمدا على مقياس  هي خري 
لوها وأناخوا ببابها رحاهلم،  الذين جلأوا إىل اللذات الروحية فضَّ
السيما وأنهم قد ذاقوا من قبل اللذات املادية وعرفوها، وسربوا 
أغوارها فأدركوا كنهها وماهيتها، وقارنوا بينهما فوصلوا إىل 
املادية،  على  الروحية  اللذات  تفضيل  مفادها:  باسقة  حقيقة 
وباملقابل مل جيّرب أصحاب اللذات املادية أي لذات روحية، ومل 
اخُلرْبُ  وليس  مسعا،  كمن  راى  من  وليس  شيئا،  عنها  يعلموا 
كاخَلرَب، وإال فأين الثرى من الثريا، هلذا كان األولون أصدق 
من  الشيئني  يف  حيكم  وإمنا   ...« قيال.  وأْقَوم  وطئا  وأشّد  ُحكمًا 
عرَفُهما، ال من عرف أحدهما ومل يعرف اآلخر.«)16( أي أن من 
أن  ميكنه  ال  ما،  روحية  لذة  واستشعر  واحُلسن،  احلالوة  ذاق 

يعدهلا مبا يقابلها من لذائذ مادية مهما بلغ شأوها وشأنها. 
اللذية  النفعية  املدرسة  متابعة  باللذة  قوله  يعن  هل  لكن 
وتأثره بأفكارها ؟. الشك أن دفع اهلم له صلة وثيقة مبذهب 
ره أبيقور )ت.270 ق.م( حيث يرى أن املعيار  املنفعة)17( الذي قرَّ
الذي جيب أن تقاس به األفعال اخلرية هو ما جتلبه من منفعة، 
فالفعل  عنه،  اآلالم  إبعاد  مع  لذات  من  املرء  على  يعود  ما  أو 
عاد  أو  أملا  جلب  إن  وأما  وحسنا،  خرياً  ُيعترب  للمنفعة  اجلالب 
املنفعة  ق  حيقيِّ مل  لكونه  وسوء،  شر  فهو  صاحبه  على  بالضرر 
اهلم  فدفع  لذلك،  تبعا  اهلم  عنه  يطرد  ومل  لصاحبه  والسعادة 
دفعه  جيب  وأملًا  شراً  اهلم  يكون  وباملقابل  وخري،  منفعة  فيه 
وإزالته.)18( ومن هنا مال بعض الباحثني إىل القول بأن» نظرية 
ابن حزم األخالقية متشربة بالفلسفة الرواقية اليت تأثر بها 
النفعيني  عند  اللذة  أن  حمسوسًا.«)19(صحيح  تأثراً  حزم  ابن 
تناسوا  األقصى، لكن هؤالء  الشر  هي اخلري األمسى واألمل هو 
اللذة يف  أريستيب)433-366 ق.م( مؤسس مذهب  اللذة عند  أن 
للقيم  الوحيد  األساس  تعترب  أبيقور  وعند  النفعية،  األخالق 
وهي  اللذة،  على  املسيطرة  هي  املادية  النظرة  أن  أي  اخللقية، 
املفضلة غالبا، وهو ما نراه متبلورا فيما بعد مع بنثام جرميي 
)ت.1832م( وستوارت ميل )ت.1873م( وجون ديوي )ت.1924م( 

وحنوهم. 
للسلوك  مصدراً  البشرية  الطبيعة  تكون  ذلك،  ضوء  وعلى 
ويرتتب  للدين،  فيه  أثر  ال  فطري  دافع  اللذة  ألن  اخللقي، 
كان  ولو  حتى  املنفعة  أو  اللذة  عن  يبحث  اإلنسان  أن  عنه 
الغاية  قاعدة:  على  حتقيقها  فاملهم  للشرع،  خمالفة  فيها 
يني  اللذيِّ أغلب  اللذة عند   « الوسيلة، إضافة إىل ذلك فإن  تربر 
لذة أخرى.«)20(   ذاتها على  ل يف  أي ليس مثة لذة تفضَّ واحدة، 
وإذا كانت أخالق املنفعة مادية وظرفية ونسبية ختتلف من 
شخص آلخر، فإن اللذة واملنفعة يف األخالق احلزمية تستند 
إىل الدين والعقل، كما أن اللذات عنده متفاوتة، وأفضلها كما 
سبق بيانه اللذات الروحية، واللذة اليت تنال ليست ألجل ذاتها 
عند ابن حزم، ألن تلك حياة البهائم.)21( وإمنا تنال اللذات ألجل 
حتقيق طاعة اهلل، فالتلذذ الروحي واملتعة النفسية هي احللقة 
األخرية والقصوى اليت يسعى املسلم ألجلها، بل وألجلها يشّمر 
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نظرية طرد اهلم عند ابن حزم الظاهري

على  النفس  حيمل  ما  وهذا  املتنافسون،  ويتنافس  املشّمرون 
أعظم  بلوغ  ألجل  الفضائل،  وفعل  والطاعات  احلسنة  األعمال 
نسي  مات-   -أي  الدنيا  عن  املرء  نام  إذا   ...« السعادة.  وهي  لذة 
كل سرور وكل حزن، فلو رتَّب نفسه يف يقظته -أي حياته- 
التامة.«)22(  فاللذات احلقيقية  السعادة  على ذلك أيضا، لسعد 
عند أبي حممد هي تلك اللذات الاّلنهائية، السرمدية املطلقة، 
وهذه ال تكون إاّل يف اآلخرة. » فإذا صحَّ هذا كله، فالواجب على 
أال يقطع دهره إال بطلب معرفة ما ينجيه يف معاده...  العاقل 
ويرفعه إىل السموات اليت هي حمل احلياة األبدية والنجاة من 
كل مكروه، وموضع السرور السرمدي واللذات الدائمة اليت ال 

انقطاع هلا.«)23(
الرواقية  األخالق  تصور  بني  بنّيٌ،  واضح  االختالف  فإن  لذا 
للذة واملنفعة، وبني تصور األخالق احلزمية هلا، وجيدر بنا أن 
ومتى  ؟  األبدية  اللذات  هذه  حقا  الناس  يبلغ  هل  هنا:  نتساءل 
اهلموم  دميومة  ظل  يف  املنشودة  السعادة  على  الناس  حيصل 

واستمرارها؟. 
إن طرد اهلموم لن يتوقف ما دام اإلنسان حّيًا، ذلك أن اهلموم 
مّطردة وكأنها متتالية هندسية، وذات دميومة واستمرارية، 
ال تنقطع حتى أثناء النوم والغيبوبة، ومهما سعى اإلنسان وجدَّ 
واجتهد، فلن يقدر على إزالتها وطردها نهائيا، فهناك من يطرد 
هّم اجلهل بطلب العلم، وطالب املال لطرد هّم الفقر، ومزيل هم 
البطالة بطلب العمل، وهكذا... فكل الناس حياولون عبثا أن »... 
يطردوا عن أنفسهم أضداد هذه األفعال وسائر اهلموم، ويف كل 
ُض  ما ذكرنا ملن تدّبره هموم حادثة البد منها من عوارض َتْعرمِ
ر ما يتعذر منها، وذهاب ما وجد منها.«)24( ألن  يف خالهلا وَتَعذُّ
اإلنسان ما خلقه اهلل إال ليبتليه بأنواع شتى من اهلموم والغموم 
واألحزان. وإذن فال وجود لبصيص أمل، أو لوميض حلم لقطع 
دابر كل اهلموم، سوى أن يسلك املرء الطريق املتجهة إىل اهلل، 
إىل  يوصل  غريها  طريق  فال  اآلخرة،  حمطة  ألجل  ويعمل 
 ...« احلقيقية.  األبدية  اللذات  بذلك  فيحقق  ة،  احلقَّ السعادة 
لآلخرة...  بالعمل  وجل  عز  اهلل  إىل  التوّجه  يف  إال  أجدها  فلم 
كل  من  خالصا  عيب،  كل  من  ساملا  لآلخرة  العمل  ووجدت 
العامل  ووجدت  احلقيقة،  على  اهلم  طرد  إىل  موصال  كدر، 
، إذ  لآلخرة إن امُتحن مبكروه يف تلك السبيل مل يهتم بل ُيَسرُّ
رجاؤه يف عاقبة ما ينال منه، عوٌن له على ما يطلب... فاعلم أنَّ 
طرد اهلم ليس إليه إال طريق واحد، وهو العمل هلل تعاىل، فما 

عدا هذا فضالل وسخف...«)25(
راح اهلم وتناسيه وجتاهله،  وما ميكننا استنباطه من ذلك، أن اطيِّ
وعدم اإلهتمام به وعدم اإللتفات إليه، هو أنسب طريق إلزالته 
عن  باإلبتعاد  ينصحنا  حممد  أبا  جند  لذلك  نهائيا؛  وطرده 
الطمع وعن اهلم، ألن تكّلف النفس وتطلعها، سيؤدي بها حتما 
الناس  يلتمس  لذا  دائمني متالزمني مستمرين،  إىل قلق وهّم 
أنَّهم  جة لطرد اهلموم عنهم، إال  سبال وطرقا منفرجة ومتعريِّ
أنه ال يوجد  فشلوا ويفشلون، بل وسيفشلون حتما الزما، ذلك 

إاّل طريق واحد خمتصر، بل هو أفضل وأقصر الطرق كلها، 
حيث به وحده يتم اخلالص نهائيا وإىل األبد من كل هّم، إنه 
احلقيقة.)26(  على  اهلم  لطرد  موصل  لآلخرة  فالعمل  اآلخرة،  طريق 
مادية  لذة  أو  اخلارج،  من  يأتينا  شيئا  ليست  فالسعادة  وعليه 
ق لنا طرد اهلم، بل هي نشاط أو سلوك  خارجية نقرتفها، فُتحقيِّ
ذاتي صادر عنا، فهي ليست فعال خارجا عن نطاق الذات؛ بل إنه 
بنفسه،  ويكتشفه  ذلك  يدرك  أن  وعليه  ذاته،  اإلنسان  ذات  يف 
وإال فإن البهائم تشاركه يف ذات األفعال.)27( وعلى هذا فلست 
أوافق من ذهب إىل القول بأن ابن حزم تأثر بالفلسفة الرواقية 
ابن حزم  بأن حياة  ذلك  للسعادة، معلال  م تصوره هذا  حني قدَّ
املضطربة اليت كانت تتوق لالطمئنان والسكينة، إضافة إىل 
أن فكرة السيطرة على الذات اليت قال بها ابن حزم فكرة رواقية 
الرواقيني،  وفلسفة  حزم  ابن  فلسفة  بني  ما  فشتَّان  أيضا.)28(  
حيث أن منطلق أبي حممد دين إهلي، وقد كشف مبا ذكرناه 
من أقواله عن مصدر آرائه اخللقية، يف حني أن فلسفة الرواقيني 
طبيعية مادية ال عالقة هلا بالدين أصال، وهلذا جعل أبو حممد 
يف  وهو  اهلل  إىل  التقرب  حيث  ماورائي،  دين  بعد  ذات  السعادة 
كل هذا مبايٌن للرواقيني؛ والدليل قول أبي حممد: »... واعلم 
أن الوقوف على احلقائق اَل يكون إاّل بشدة البحث، وشدة البحث 
اَل تكون إاّل بكثرة املطالعة جلميع اآلراء واألقوال... واَلبد لطالب 
احلقائق من اإلطاَلع على القرآن ومعانيه... وحديث النيب صلى 
اهلل عليه وسلم... ومطالعة األخبار القدمية واحلديثة... واعلم 
الباطل  إنكار  إدراك احلقائق يف  نية  العلوم على  أن نظرك يف 
ونصر احلق، وتعليمه للناس، وهدي اجلاهل، ومعرفة ما تدين 
أديانهم  يف  الناس  ونفعك  جهل...  على  تعبده  لئاّل  خالقك  به 
لديهم،  القبيح  وتقبيح  وتفهيمهم  أمورهم...  وتدبري  وأبدانهم 
وجل  عّز  اهلل  إىل  بها  تتقرب  نافلة  كل  من  اهلل  عند  أفضل 
وأعظم أجرا... واعلم أن ذلك أعظم ثوابا وأفضل عاقبة، وأكثر 
منفعة من صلتك الناس بالدنانري والدراهم... وقد قال الواحد 
من  أن  واعلم   ...� الُعلََماُء  ِعباِدِه  من  اهللَ  َيَْشى  َا  إنمّ وجل:�  عز  األول 
فضل العلم واإلكباب على طلبه، والعمل مبوجبه أنك حتصل 
من  املقاصد  جلميع  اجلامع  الغرض  هو  الذي  اهلم"  "طرد  على 
كل قاصد، أوهلا عن آخرها، وباهلل التوفيق، وهو حسبنا ونعم 

الوكيل؛ اَل إله إاّل هو.«)29(
ثانيا: الفضيلة عند ابن حزم: مفهومها وأصوهلا

إن لطرد اهلم عالقة وطيدة بالسعادة والفضيلة، لذلك حييلنا 
أبو حممد إىل ضرورة فهم الفضيلة والرذيلة، والتعرف على 
السعادة  املرء  يبلغ  حتى  عنهما  يرتتب  ما  ومعرفة  أصوهلما 
السعادة  وإلدراك  السعادة،  سبيل  هي  الفضيلة  إن  املنشودة. 
وجب إدراك الفضائل أّوال ومعرفتها وااللتزام بها سيان كانت 
إىل  يشري  جنده  حيث  كْسبية.)30(   أو  طْبعية  الفضائل  هذه 
اهلل عز وجل خلقها يف عباده، وال  األخالق منح وهبات من  أن 
يستطيع أحد أن يفعل إاّل ما طبعه اهلل عليه.)31( »... َفامَلَلُل مثال 
من األخالق املطبوعة يف اإلنسان.«)32( ومن الناس من هو مفطور 
رياضة  يعرف  ومل  جاهال،  كان  ولو  احلميدة  األخالق  على 
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النفس، ومنهم من هو عامل مطالع لكتب الدين واحلكمة، لكنه 
مكتسبة  الفضائل  جيعل  أنه  كما  األخالق.)33(   فاسد  خبيث 
حينا آخر بالتعلم ورياضة النفس واإلطالع على ما قاله األنبياء 
واحلكماء، وباستخدام العقل ومتييزه اخلري من الشر، وبالتالي 
يتفاوت الناس فيما جيبلون عليه من الفضائل والرذائل، كما 
اكتساب  من  متكنهم  اليت  وقواهم  استعداداتهم  أيضا  تتفاوت 
فيه  يفوقه  بصفة  يغتبط  ال  والعاقل   ...« الفضائل.)34(  وتعلم 
سبع أو بهيمة أو مجاد وإمنا يغتبط بتقدمه يف الفضيلة... وهي 
التمييز الذي يشارك فيه املالئكة... لكن من قوي متييزه واتسع 
َخاَف  َمن  َوأمَّا  اهلل:�  وقول  بذلك  فليغتبط  عمله  وحسن  علمه 
ه َونََهى النَّْفَس َعِن اهلََوى فَإنَّ اجلََّنةَ ِهَي املَأَْوى�)35( جامع لكل 

ِّ
َمَقاَم َرب

فضيلة... وما دام لإلنسان عقل ففرض عليه تعلم اخلري والعمل 
الفضيلتني  استوفى  فقد  مجيعا  األمرين  بني  مجع  فمن  به، 
معًا.«)36(  ولذا يتحدث أبو حممد كثريا عن الفضيلة، نظرا ملا 
تكتسيه من أهمية بالغة يف فلسفة األخالق عنده، كما يشري 
إليها،  والوصول  عليها  احلصول  وطرق  ومبادئها  أصوهلا  إىل 

وهنا نتساءل عن مقصود أبي حممد بالفضيلة ؟ 
يرى ابن حزم أنَّ الفضيلة يف الفعل حد وسط، فأي سلوك يقوم 
به اإلنسان البد أن حيتمل ثالثة أوجه، فإما أن يكون فيه إفراٌط 
الفضيلة  يعرف  هلذا  بينهما،  ووسط  اعتدال  أنه  أو  تفريط  أو 
على أنها:» وسط بني اإلفراط والتفريط، فكال الطرفني مذموم 
يبذل  أن  مثال  الشجاعة  فحّد  حممودة.«)37(  بينهما  والفضيلة 
سائر  وعن  املظلوم  وعن  الدين  عن  دفاعا  للموت  نفسه  املرء 
تفريط  وهو  وَخَور،  فُجنب  ذلك  عن  التقصري  أما  احلق،  سبل 
الدنيا  أعراض  من  لعرض  النفس  بذل  وباملقابل  لذلك  تبعًا 
الدنيئة السخيفة يعد تهورا ومحقا، وإفراطا يف غري موضعه. 
والرذائل  املعاصي  إىل  متيل  أن  إما  اإلنسان  نفس  ألن  وذلك 
يف  غلوها  أو  والطاعات  الفضائل  بعمل  تقصريها  خالل  من 
قد  تكون  فهنا  بالطاعات  قامت  إذا  أما  القبيحة،  األعمال  إتيان 
أنست  من  السعيد  فإن  وهلذا  والوسطية؛  االعتدال  إىل  قت  وفيِّ
نفسه بالفضائل ونفرت من الرذائل، والشقي على خالفه. ذلك 
وأنسها.«)38(   النفس  نفار  إال  والرذائل  الفضائل  بني  ليس   « أنه 
للتفريط  نفسه  ض  يعريِّ ال  من  عنده  الفاضل  فاإلنسان 
اإلفراط،  حلد  يبالغ  أو  يشتط  وال  الواجبات  أداء  يف  والتقصري 
ي كما يف حال الشجاعة بنفسه  بل هو على استعداد ألْن ُيَضحيِّ
يف املواطن اليت تتطلب ذلك،  فيقدم يف حال اإلقدام وحيجم يف 
مواطن اإلحجام.)39( فنظريته يف الفضيلة وسط بني اإلفراط 
والتقصري، وكال الطرفني مذموم، كما أنها عادة تتكّون بتكرار 
السلوك املكتسب، والوسطية املميزة للفضيلة تنتج عن تعادل 
سيطر  فإذا  بينهما،  صراعا  هنالك  ألن  والشهوة؛  العقل  قوى 
العقل أصبح اإلنسان زاهدا، وإذا سيطرت الشهوة جعلت اإلنسان 
جمردا من القيم اإلنسانية. وال يتوقف األمر عند أبي حممد يف 
االلتزام حبدٍّ ُمعني من الفضائل بل » ينبغي أن يرغب اإلنسان 
العاقل يف االستكثار من الفضائل واألعمال اليت يستحق من هي 
كر اجلميل والثناء احلسن... فهي اليت تقربه من بارئه  فيه الذيِّ

إتَّسع علمه وحسن  الفضائل،  املرء يف  تعاىل.«)40(  وكلما تقدم 
عمله وزادت سعادته وأصبح قريبا من املالئكة؛ فنهُي النفس عن 
اهلوى جامع لكل فضيلة، ومن اتبع اهلوى فقد هوى، وهذا النهي 
أيضا رادع هلا عن الطبع الغضيب والشهواني، ألن كالهما واقع 
حتت موجب اهلوى، فلم يبق إال استعمال النفس النزيهة اليت 
هي العاقلة، وذلك للنطق أو العقل املوجود فيها، والذي به بانت 
يصنف  األساس  هذا  وعلى  والسباع.)41(  واحلشرات  البهائم  عن 
ابن حزم النفس إىل ثالثة أصناف: شهوانية وغضبية وناطقة 
-عاقلة-؛ فذو القوة الغضبية ال يرى من ذلك ما يراه ذو القوة 
النباتية الغالبة على نفسه، وكالهما ال يرى من ذلك ما يراه ذو 
القوة الناطقة الغالبة على نفسه. وإشارته إىل النفوس على هذا 
النفس بكونها  اليونان لقوى  ُرَنا بتقسيم فالسفة  ُيَذكيِّ النحو، 
عاقلة،  وناطقة  غضبية،  وحيوانية  شهوانية  نباتية  ثالثة: 
الرابعة  الفضيلة  تنتج  وعنها  بعملها،  نفس  كل  قيام  وعن 
فهي  حممد  أبي  عند  الفضائل  أصول  ا  وأمَّ  )42( العدالة.  وهي 
أربعة، وعن هذه األربعة تنتج بقية الفضائل األخرى، كما أن 
أصول الرذائل أيضا أربعة وعنها ترتكب باقي الرذائل. » أصول 
الفضائل كلها أربعة وعنها ترتكب كل فضيلة وهي: العدل 
والفهم والنجدة واجلود، وأصول الرذائل أربعة، وعنها ترتكب 
واجلهل  اجلور  وهي:  ذكرنا،  اليت  أضداد  وهي  رذيلة،  كل 

واجلنب والشح.«)43(
ِزَماُم أصول مجيع الفضائل              عدٌل وفهم وجوُد وبـــأٌس

َبت غريهـا                فمن حازها فهو يف الناس َرأُس فـعن هذه ُركِّ
كذا الرأس فيه األمور كلها              بإحساسها يكشف االلتباس.)44(

ويرى ابن حزم أن كل قوة من قوى النفس تتعلق بها فضيلة 
ما، وينتج عن انسجام كل قوة مع فضيلتها فضيلة رابعة هي 
العدل، أما الفضائل مجيعها فرتتّد إىل أربع، هي: العدل والفهم 
األربع  إىل  باإلضافة  العامة  الفضائل  وأما  واجلود؛  والنجدة 

األساسية فقد عّدها ابن حزم يف تسع فضائل هي:
والعملية،  النظرية  املعرفة  على  فضيلته  وتشتمل  الفهم: 
وحسن  املشكالت  للمرء  تنري  عقلية  فضيلة  منها  فالنظرية 
يف  تتمثل  فهي  العملية  أما  ألمره،  باالمتثال  اهلل  عن  الفهم 

اجتناب الرذائل. 
رذيليت  بني  وسط  وهي  بالتضحية،  إال  تتم  ال  وهي  النجدة: 
ها بذل النفس عن الدين والعرض واجلار  اجلنب والتهور، وحدُّ

واملستجري، ويف سائر سبل احلق.
إىل  تؤدي  اليت  الشهوة  وإشباع  النفس  بغرائز  وتتعلق  العفة: 
ومجيع  البصر  غض  وحّدها  الغري،  أعراض  على  االعتداء 

اجلوارح عن األجسام اليت ال حتل له.
العدل: وهلا أهمية تفوق غريها من الفضائل، وتتمثل يف انسجام 
العدل"،  بالطبع على   " اليت عرب عنها  املختلفة  النفس  وظائف 
ويرى أن كل من خال منها، فال مطمع يف إصالح نفسه، وحّدها 

بأن تعطي من نفسك الواجب وتأخذه.
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الوفاء: وهو من الفضائل املركبة من فضائل عدة أهمها العدل 
واجلود والنجدة، وتربز أهمية الوفاء يف متسك اإلنسان وحرصه 
الغري وأماناتهم، خصوصا حينما تتغري  إذاعة أسرار  على عدم 

العالقة مع أصحاب األسرار واألمانات.
الفضل  ببذل  حّدها  وقد  األساسية،  الفضائل  من  وهي  اجلود: 

كله يف وجوه الرب وأعلى درجات اجلود هو اإليثار.
الوجدان، للمحاماة عن األعراض،  الغرية: وهي خلق مغروز يف 
إىل  يتعدى  أن  كره  عَدل  فمن  والعدل،  النجدة  من  مركبة 
حرمة غريه أو أن يتعدى غريه على حرمته، ومن كانت النجدة 

طبعا له، حدثت فيه عزة متنع األنفة من اإلهتضام.
عزة النفس: حيث اعتربها ابن حزم مزجيا من الفضائل اإلنسانية 
فارتفع  رذيلة  كل  سبب  الطمع  أن  أدرك  فصاحبها  كلها، 
التدني إىل ما يرذل نفسه، وهي حتتاج إىل الصرب  بنفسه عن 

واملغالبة.
الصدق: نظري وخلقي، فالنظري هو اإلخبار عن الشيء مبا هو 
عليه، وأما اخللقي فهو مركب من العدل والنجدة، فالصادق 
عادل يف وضع الشيء يف نصابه حتى لو تضرر منه، وهو شجاع 

يف تقديم مصلحة غريه على مصلحته.
وقد أمجل ابن حزم أنواع الرذائل باإلضافة لألربع الرئيسية، 
يف ثالث خصال هي: الكذب الذي يرتكب من ثالث رذائل هي: 
اجلور واجلنب واجلهل، فالكذاب مهني النفس ظامل، تعمد جتاوز 
احلق، وهذا من أقبح الصفات، لكن ابن حزم أباحه يف أربع صور: 
كذب الرجل على امرأته إلصالحها، وكذب احلامي للمظلوم 
من سلطان جائر، والكذب يف احلرب للنيل من العدو، والكذب 
الرذائل،  ثاني  وهي  النميمة  أما  البني؛  ذات  إصالح  أجل  من 
الكذب،  لرذيلة  املتطرفة  الصورة  مبثابة  حزم  ابن  فيعتربها 
إذ يدرك فاعله ما يؤدي إليه من فتنة وتشويه للحقائق، وهي 
تنشأ من ننت األصل ورداءة الطبع وخبث النشأة، ملا تلحقه من 
الذي يصل  الدماء، وآخرها احلرص  ضرر قد يؤدي إىل سفك 
بني رذائل عظيمة، جوهرها التعلق باألشياء وسيطرة احلاجات 
هو  والرذائل  الفضائل  مصدر  أن  إىل  مشريا  النفس.  قوى  على 
أصول  عنها  تصدر  نزيهة  نفس  قسمان:  ألنها  ذلك  النفس، 
الفضائل، ونفس طماعة، ألن الطمع ضد النزاهة، بل هو أصل 
كل هّم عند أبي حممد، وعنه تصدر أصول الرذائل.)45( مستدال 
ه َونََهى النَّْفَس َعِن اهلََوى فَإنَّ 

ِّ
بقول اهلل عز وجل:�َوأمَّا َمْن َخاَف َمَقاَم َرب

اجلََّنةَ ِهي املَأَْوى�.)46(
ورؤية ابن حزم للفضائل ختتلف عن رؤية أفالطون، وإن بدا 
أن للفلسفة األخالقية األفالطونية تأثرياً على النسق احلزمي 
يف األخالق، ألن ابن حزم استمد أصول الفضائل من مصادرها 
أقرته  ما  إىل  إضافة  القدمية،  العربية  القيم  أي  الثابتة 
الشريعة اإلسالمية، وليس أدل على ذلك من تأكيد ابن حزم 

على وجوب الرجوع إىل القرآن الكريم والسنة النبوية. )47(
 لذلك فإني أرى أن ما كتبه ابن حزم يف األخالق، يعترب نتائج 

لدراسات وجتارب شخصية، هلذا انتهى إىل أن الفضائل تؤخذ 
من الدين واحلكمة والفلسفة والتجربة.)48( وال غرو أن جنده 
يرشد الذي جيهلون معرفة الفضائل بأن يعتمدوا على ما ورد يف 
الشرع قائال:»... من جهل معرفة الفضائل، فليعتمد على ما أمر 

به اهلل تعاىل ورسوله، فإنه حيتوي على مجيع الفضائل....«)49(
مًا إياها بالتقوى: د أصول الفضائل متميِّ ويف قصيدة له يعديِّ

وكمال الكل بالتقــوى             وقول احلق نـور
ذي أصول الفضل عنها          حدثت بعد البزور)50(

وأبو حممد يعترب أن أفضل من مجع أشتات الفضائل بأسرها، 
وحماسن اإلقتداء كلها، هو احلبيب املصطفى رسول اهلل صلى 
اهلل عليه وسلم، وهلذا وجب اإلقتداء والتأسي به)51(  لقول احلق 
َحَسَنة�)52(   أُْسَوٌة  اهلِل  َرُسوِل  ِف  لَُكْم  َكاَن  لََقْد  وتعاىل:�  تبارك 
وبهذا يبدو لنا جليا أن ابن حزم أقام نظرية أخالقية منسجمة 
ومتسقة، بل ومتميزة أيضا عن نظرياتها اليونانية أو اإلسالمية 
املتأثرة بالفكر األخالقي اليوناني، إذ أسس بنظرية " طرد اهلم" 

مبدأ هاما يف فلسفة األخالق مل يكن معروفا عند سابقيه.
ثالثا: الغاية من األخالق ومنهجه يف دراستها

اهتمامات  يف  كربى  أهمية  األخالقية  األفكار  شكلت  لقد 
أبى حممد, وإن مل نكن مبالغني فإنَّنا نقول إنها حمور أفكاره 
كلها, ألنها الغاية اليت جيب أن يدركها اإلنسان ويستوعبها، 
خاصة وأن الشريعة والفلسفة قد اتفقتا معًا على الدعوة إىل 
ابن  كان  هلذا  اخللقية.)53(   بالقيم  التمسك  وإىل  الفضائل 
الفرد  بتميز  إال  تتحقق  لن  اإلنسان  إنسانية  أنَّ  مدركًا  حزم 
بالسلوك الفاضل، فهو املوصل إىل الكمال الدنيوي واألخروي، 
ومن مثة السعادة األبدية السرمدية. ومادام اإلنسان يف صراع 
دائم مع اهلم، حماوال طرده واخلالص منه، فإنه جيب أن ينتبه 
أو ليس سلبيا كله كما يف هذه  دائمًا،  إىل أن اهلم ليس شراً 
ك  وحُمريِّ ديناميكي،  وباعث  حيوي  عامل  أيضا  هو  بل  احلالة، 
إجيابي ودافع إىل اخلري، فلواله ما اْنَبَعَث يف نفس املهموم الَعْزُم 
د والسعي ألجل طرد اهلم، طمعا يف احلصول على ضده  واجلَّ
احملمود واملرغوب فيه. » وإمنا طلب اللذات من طلبها ليطرد بها 
عن نفسه هّم فوتها، وإمنا طلب العلم من طلبه ليطرد به عن 
أضداد  أنفسهم  عن  ليطردوا  الناس  وكل  اجلهل...  هم  نفسه 

هذه األفعال وسائر اهلموم.«)54(
اهلم  بني  جدليا  طريقا  مثة  بأن  اجلملة  هذه  لنا  وتومض 
الطمع  يقوي  وباملقابل  ويدفعه،  صاحبه  يثري  فاهلم  والطمع، 
إرادته وعزميته ألجل احلصول على ما يتمناه أو يريده، وبذلك 
يتخلص من اهلم، وهكذا تتم القضية ونقيضها، فتتكاثر اهلموم 
وتزداد األطماع وهكذا دواليك. وبهذا يستمر التنازع ألجل البقاء 
والصراع بني قوة اهلم وقوة الطمع. طمع جيلب اهلم، ثمَّ همٌّ ال 
تزول كلية  اهلموم  بدون جدوى، فال  بالطمع ولكن  إال  ُيزال 
مطلوبها  على  وحتصل  تتحقق  األطماع  وال  نهائيا،  وتضمحل 

فما هو املخرج ؟ وما احلل هلذه اإلشكالية.؟ 
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جييب أبو حممد بطريقة غري مباشرة، بأن من أراد طرد اهلم 
فعليه أن ال يشغل باله به، فلكي تطرد اهلم ال تهّم بطرده وال 

تهتم، ألنك 
التحلي  دور  يأتي  وهنا  الدنيوي،  ال  األخروي  الثواب  تريد 
وليست  اآلخرة  هي  اليت  السعادة،  حتقيق  ألجل  بالفضائل 
بالضرورة يف هذه الدنيا. فحتى لو تأذى اإلنسان أو نكب وأصابه 
وانشراح  سرور  يف  فهو  لذلك،  يهتم  أن  ينبغي  فال  والغم  اهلم 
نفس دائم؛ ألنه يرى أنَّ ذلك ألجل اهلل ويف سبيل اهلل، فكل عمل 
ألنك  جوهره،  يف  فاضل  أخالقي  سلوك  هو  اهلل  لوجه  به  تقوم 
تؤديه هلل وحده، وهلذا فهو برئ من كل عيب، خالص من كل 
العاجل واآلجل.  فلماذا اهلم إذن ؟  يا  كدر، وعقباه سرور يف 
وإنَّ احلقيقة إمنا   ...« اهَلمَّ منفرج ال حمالة.  إنَّ   ، اهلَّممِ صاحب 
يهتم  مبا  اهلم  فقلة  العاجل  يف  أما  فقط...  لآلخرة  العمل  هي 
الدين  أنَّ  يالحظ  لذا  فاجلنة.«)55(  اآلجل  يف  وأما  الناس...  به 
الطريق  ألنه  احلياة،  شؤون  كل  يف  حزم  ابن  على  مسيطر 
أو  معامل  جمرد  ليست  األخالقية  والقواعد  للهداية،  الوحيد 
العلم  اقرتان  من  البد  بل  حتفظ,  أو  تدّرس  نظرية  أصول 
بالعمل، وال قيمة للفضائل ما مل يتم جتسيدها عمليا، وغرضه 
من األخالق أن تكون ترمجة تطبيقية، وسلوكًا عمليًا واقعيًا، 
ومداواة النفوس بتهذيبها ميدانيًا على أرض الواقع، باألخالق 

مع الزهد واإلبتعاد عن الرذائل.)56(
وإنَّ النظرة التحليلية الفاحصة الناقدة آلراء وأقوال أبي حممد 
يف األخالق، تبني بوضوح عنايته الشديدة باجلانب العملي منها، 
وال عجب أن تكون دراساته اخللقية مبنية على منهج استقرائي 
جترييب، حيث تناول من خالل جتاربه اخلاصة، ومن معايشته 
اليت  والسلوكيات  األفعال وردودها، واألحوال  للناس خمتلف 
باستقرائها  قام  مثة  ومن  والنقد،  بالتحليل  يشاهدها  كان 
ليصل إىل تقرير أحكامه العامة ونتائجه الكلية، ليكون اخُلرْبُ 
واإلستنتاج  الدين  اإلستدالل  عليها  مْضفيا  اخَلرَب؛  من  أبلغ 
صلى  الرسول  شخصية  من  يتخذ  دوما  نراه  هلذا  العقلي. 
بها،  حُيتذى  أن  جيب  اليت  واألسوة  القدوة  وسلم،  عليه  اهلل 
السامق  اخللق  وألن  الفضيلة،  مراتب  وأكمل  أمسى  لبلوغها 
لذا  والسالم.  الصالة  عليه  شخصه  يف  جمسد  األمسى  واخلري 
مذهبه  من  وتنهض  الدين،  من  تنبع  احلزمية  األخالق  فإن 
وما  النافع،  اخللق  وهو  اخلري،  فهو  به  اهلل  أمر  فما  الظاهري، 
نهى اهلل عنه فهو الشر، وهو اخللق الباطل والضار. هلذا الحظ 
نقدية  األخالقية كانت  ابن حزم  دراسات  أنَّ  الباحثني  بعض 
حتليلية عميقة، خاصة يف تقريره املبادئ اخللقية اليت تستند 
إىل األصول الدينية، وإىل العقل والتجربة، وكان ملّمًا بكثري 
من النظريات اليونانية، فضال عن أنه كان على علم غري قليل 
له  حبكمة الُفرس واهلند، إضافة إىل جتاربه الشخصية، مّما أهَّ
إىل تقديم نظرية أخالقية رائدة؛ وهو بهذا املنهج يشبه إىل حد 
بعيد جداً، املنهج الذي اتبعه أرسطو يف دراسته لألخالق. فابن 
حزم كان فيلسوف وعامل أخالق، إستقرأ أفعال الناس ليصل 
اهلم، ثم اختذ  بينهم مجيعًا، هو دفع  املشرتك  أنَّ غرضهم  إىل 

يشرتطون  األخالق  علماء  أن  ذلك  والشر،  للخري  مقياسا  ذلك 
يف الضابط الذي يصلح مقياسا خلقيا للخري والشر، أن يكون 
فاألحكام  كلها،  األفعال  قيم  لوزن  ميزان  ألنه  خاصًا،  ال  عامًا 

اخللقية عامة لكل الناس.)57(
خامتة 

الفلسفي، وال  النظر  ابن حزم مل يعدم  أن  من ذلك كله نرى 
أخالقيا  مذهبا  لنا  فقّدم  اإلنسانية،  للنفس  العلمي  التحليل 
متكامال ومتسقا، ومل يكتفمِ باجلانب النظري، حيث البحث عن 
الفضائل وبيان الرذائل ومعرفة اخلري من الشر، وإمنا سعى إىل 
حتقيق غاية تربوية عملية، تهدف إىل تربية السلوك الفاضل، 
وغرس القيم يف النفوس البشرية حتى تصلح وتتهذب وتسعد، 
النقل  بني  مْجعه  األخالقية،  أفكاره  من  لنا  يتجلى  كما 
جتمع  بصيغة  األخالقية،  القضايا  معاجلة  حماوال  والعقل، 
قواعد األخالق اإلسالمية مع ما يوافقها يف الفلسفة والعرف 
من  وأما  األخالقية)58(  أفالطون  فلسفة  السيما  االجتماعي، 
كيفية  جهل  أو  القدرة،  له  تكن  مل  أو  االهتداء،  يستطع  مل 
ما  على  يعتمد   ...« بأن  حممد  أبو  فينصحه  عليها،  احلصول 
أمره اهلل ورسوله صلى اهلل عليه وسلم، فإنه حيتوي على مجيع 

الفضائل...«)59( 
يف  الظاهري،  للمنهج  بتوظيفه  حزم  ابن  تفرد  فلقد  وبعد: 
والعقل  النص  على  معتمدا  اهلم"،  ملسالة:"طرد  معاجلته 
الكبرية،  اخللقية  النفسية  القضية  هذه  معاجلا  والتجربة، 
واليت ال يزال كثري من فالسفة وعلماء هذا العصر يتخبطون 
السيكوسامتيكية  األمراض  انتشار  ظل  يف  هلا،  حل  إجياد  يف 
أصابت  اليت  املختلفة  واالضطرابات  القلق  من  غالبا،  النجمة 
أن  استنباطه،  ميكننا  وما  واهلم.  القلق  بداء  العصر  هذا  إنسان 
اإلنسان ال ميكن أن حيصل على السعادة، إال مبعرفة الفضائل 
والتمسك بها، ومعرفة الرذائل ثم جتنبها، ولن تدرك حقيقة 
الفضيلة إال إذا ت إدراك مسألة " طرد اهلم"؛ ألن هذا املبدأ هو 
ما يسعى الناس مجيعا للتخلص منه، ولكنهم مل ولن يتخلصوا 
منه، ألن وعيهم بالفضيلة ومن مثة حبقيقة السعادة ومبسالة 
حتى  وإدراكاتهم  فهومهم  عن  املنال  بعيد  يزال  ال  اهلم،  طرد 
جيعل  ذكرنا  ما  كل  بعد  وهو  منه،  التخلص  يستطيعوا 
أصل  ألنهم  الناس  عن  واإلنفراد  العزلة  يف  والراحة  السالمة 
كل هّم وغّم، وبهذا يكون ابن حزم رائدا يف بيان حقيقة مسألة 
أو ظاهرة أو حالة  اهلم، مع تقدميه لعالجها من خالل:" نظريته 

يف طرد اهلم.
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