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 ّ�ةاإلنسان ّ�ةاألخالق الفلسفة
 في �تاب تهذیب األخالق ل�حیى بن عديّ 

 ∗سم�ح رعداألب 

 ّ�ةفیلسوف إنسانّي في قلب الحضارة العر� . �حیى بن عديّ ١
إّن الفكر اإلنسانّي هو في حالة صراٍع مزمٍن مع الفكر الدینّي على الس�ادة، منذ بدا�ات تنظ�م الفكر 

 : ما هو �ائنٌ شيءٍ  "اإلنسان مق�اس �لّ  القائل إنَّ  ١سابروتاغور ین األوائل أمثال الفلسفّي مع السفسطائیّ 
إالَّ هذا الصراع  ٣وما �ان سبب محاكمة سقراط ٢".�ما هو غیر �ائنٍ  �ما هو �ائن، وما هو غیر �ائنٍ 

 انيٍّ مستقلٍّ أخالٍق إنس علمَ على الس�ادة ومن �ملك سلطة األمر الدینّي أو العقلّي، ففي محاولة تأس�سه 
                                                   

د�تور في الفلسفة. ُمجاز في الالهوت والعلوم اإلسالمّ�ة والعر�ّ�ة. أستاذ الالهوت العقائدّي والالهوت المقارن في معهد القّد�س   ∗
 ، منشورات دار المشرق.المهّجرمعّرب �تاب  .ن�قوالوس �فرنسا

 ق.م. هو زع�م الفكر السوفسطائّي في القرن الخامس قبل المیالد. ٤٢٠عام الوتوفِّي ق.م.،  ٤٨٧عامالولد  :بروتاغوراس  ١
 راجع:  ٢

Lambros Couloubaritsis, Aux origines de la philosophie européenne, de la pensée archaïque au 
.édition, Bruxelles, De Boeck Université, 2000, p. 161 ème, 3néoplatonisme 

لم یترك  .ّ�ةعتبر أحد مؤّسسي الفلسفة الغر�فیلسوف یونانّي �الس�كّي. �ُ  ق.م. ٣٩٩عام الق.م وتوفِّي  ٤٧٠عام الولد  :سقراط  ٣
 ما نعرفه عنه مستًقى من روا�ات تالمذته عنه. سقراط �تا�ات، وجلّ 



٢ 

 �لّ السقراطّي هذا ینسحب على  والنموذج ٤.اعقا�ً  استعر الصراع فغلَّب العقلّي على الدینّي، فجرَّعوه السمّ 
 .لعقليّ وا بین الدینيّ  نزاعالتار�خ 

منطقه الدور األساسّي في تكو�ن  أّدىحتّل المساحة و اهو الذي  ٥ّال أّن النمط الفكرّي األرسطيّ إ
من جهة، ومن الالهوت الدینّي من جهة ثان�ة. والمساحات  ّ�ةعن المیتافیز�قا األفالطون العقلّي �عیًدا

في الغرب،  ٦طر�ًقا ومكاًنا في الفكر وصوًال إلى بوئثیوس وجدت لذاتهااألرسطّ�ة ذات النزعة اإلنسانّ�ة 
ي العالم اإلسالمّي ، ف٩وصوًال إلى �حیى بن عديّ  ٨والفارابيّ  ٧في القرنین الخامس والسادس، والكنديّ 

 العر�ّي، في القرنین التاسع والعاشر المیالدّیین.

فإّن  ،ن الدین. من هنااهو زممن ذلك ولكن أكثر  ،ن الفلسفة والعلم واألدبازمان �حیى هو زمّن إ
تهذیب ا �حیى جدیٌد في الفلك الفكرّي. وما نّص أبي ز�ر�ّ  موضوعٌ  هو�حت  إنسانيٍّ  فلسفيٍّ  نّصٍ كتا�ة 

 .ه النجاح لكان بدا�ة لطر�ٍق طو�ل، لو �تب لحاولة تأس�سّ�ة لمفترق إّال م خالقاأل

اإلنسان في �تاب  ��ف رأى �حیى بن عديّ سوف نحاول أن نجیب على سؤال:  ي هذه المقالة،ف
. ودرسنا التهذیب؟ و��ف أّسس األخالق إنسان��ا عل�ه؟ وجوابنا سوف نستخرجه من �تاب تهذیب األخالق

درس هذا الفیلسوف قبلنا، ابتداًء من أوغسطین أن عّمن سبق  مغایرٍ  وجهٍ ا س�كون بأبي ز�ر�ّ  مللمعلّ 

                                                   
  راجع:  ٤

Lambros Couloubaritsis, Aux origines de la philosophie européenne, de la pensée archaïque au 
néoplatonisme, Ibidem, p. p. 153-197. 

ق.م. فیلسوف یونانّي، تلمیذ أفالطون ومعّلم اإلسكندر  ٣٢٢عام الق.م.، وتوفِّي  ٣٨٤عام النس�ة إلى أرسطو الذي ولد  أرسطيّ   ٥
الموس�قى المسرح والشعر والمیتافیز�قا وز�اء وي �تا�اته مجاالت عّدة، منها الفیالكبیر، وواحد من عظماء المفّكر�ن، تغطّ 

 علم الحیوان.علم األح�اء وات واألخالق�ّ الحكومة والس�اسة وات واللغو�ّ البالغة والمنطق وو
 ة.عزاء الفلسفشتهر �كتاب إفیلسوف وس�اسّي رومانّي. أرسطّي المنهج.  م. ٥٢٤عام الم. وتوفِّي  ٤٨٠عام ال ولد :بوئیثوس  ٦
 .م. فیلسوف عر�يّ  ٨٧٣هـ / ٢٥٦عام الوتوفِّي  م. ٨٠٥هـ/  ١٨٥عام ال، ولد الكندّي هو أبو یوسف �عقوب بن إسحاق الكنديّ   ٧
ي إقل�م تر�ستان م في فاراب ف ٨٧٤هـ/ ٢٦٠عام الد بن أوزلغ بن طرخان الفارابي. ولد د بن محمّ هو أبو نصر محمّ  الفارابيّ   ٨

 و�انت له قّوة في صناعة الطّب. ّ�ةم. فیلسوف عر�ّي، اشتهر �إتقان العلوم الحكم٩٥٠هـ/ ٣٣٩عام التوفِّي ا) و (كازاخستان حال�� 
 ال�عقو��َّة. ةالسر�ان�ّ  كن�سةالم. و�ان ینتمي إلى  ٨٩٣ العامالتكر�تـّي في تكر�ت  ا المنطقيّ ا �حیى بن حمید بن ز�ر�ّ ولـد أبو ز�ر�ّ   ٩

ي المدرسة األرسطاطال�َّة ، رئ�سَ ى وعلى أبي نصر الفارابيّ قرأ على أبي �شر متّ . ن تكر�ت إلى �غدادرتحل مإ .لق�ه الش�خ الرئ�س
�حیى ا أبو ز�ر�ّ . توفِّي ا �حیى بن عديّ م، انتهت الرئاسة إلى أبي ز�ر�ّ  ٩٤٠العامى بن یونس عندما توفِّي أبو �شر متّ  .ّ�ةال�غداد

 . م ٩٧٤عام الالحاد�ة والثمانین من عمره، 
ا �حیى بن ة لكتاب تهذیب األخالق ألبي ز�ر�ّ ة الدین�ّ الجذور الفلسف�ّ : �حثنافي   وافً�ا عن ح�اته في فصل خاّص راجع تفصیًال 

. راجع أ�ًضا: ١٩٩٨ورة، الجامعة اللبنان�ة، عل�ا في الفلسفة، إشراف الد�تور جورج �تّ الدراسات الت لنیل دبلوم عدّ ، رسالة أُ عديّ 
 التراث العر�يّ "سلسلة  ،، حقَّقها عن المخطوطات وقّدم لها األب سمیر خلیـل ال�سوعيّ مقالة في التوحید، �حیى بن عديّ 

نتاج الفكر العر�ّي المس�حّي القد�م �إدارة المطران ناوف�طوس إدلبي إ، ل ر ط، مجموعة نصوص وأ�حاث حول ٢ "المس�حيّ 
مقاالت �حیى . سح�ان خل�فات، ١٩٨٠ ،لبنان منشورات المكت�ة البولس�َّة -جون�ة ، بروما الشرقيّ  و�التعاون مع المعهد ال�ابويّ 

  . راجع أ�ًضا �الفرنسّ�ة:١٩٨٨ة، الط�عة األولى، عمان، منشورات الجامعة األردن�ّ ة، الفلسف�ّ  بن عديّ 
Marie-Thérèse Urvoy, Traité d’éthique d’Abû Zakaria Yahyâ Ibn ‘Adî, Introduction, Texte et traduction, 

Préface de Gérard Troupeau, Paris, Cariscript, 1991. -Augustin Périer : Yahya ben 'Adî, un philosophe arabe 
., Thèse de doctorat ès lettres, édition: J. Gabala et P. Geuthner, 1920, 228 psiècle èmechrétien du X 



٣ 

ماري تر�ز  ، ثمّ ١٢، إلى سح�ان خل�فات١١�حیى، مروًرا �جاد حاتم إلى، أّول من عّرفنا ١٠بر�ه
ًرا عاطف وأخیًرا ول�س آخ ،الذي استندنا عل�ه ١٤تهذیب األخالقوصوًال إلى سمیر خلیل في �تا�ه ١٣أورفوا
 .١٥الحك�م

عتمدنا في مقالتنا هذه على منهجّ�ة مبتكرة هي منهجّ�ة االستنطاق النصّي، وهي دراسة النّص إ 
ى آخره؛ ومیزتها �النّص. میزتها األولى أّنـها تدرس المفردة �المفردة والفكرة �الفكرة، من بدا�ة النّص حتّ 

 ،ه استنطاًقا موضوع��ا صرًفاأو التأو�ل، ال بل تستنطقلتفسیر في ا ها تبتعد عن الفهم الذاتيّ ـالثان�ة أنّ 
 ،ر المعتادأكثر من المتوفّ  ،معرفيٌّ  لنصل أخیًرا إلى فهم النّص فهًما �حیو��ا فر�ًدا. والهدف منه استخراجٌ 

 من أنواع الف�ض، وهذا هو الجّدة في الموضوع. كنوعٍ 

 . األخالق اإلنسانّ�ة في �تاب تهذیب األخالق٢
: اإلنسان هو ٍ إنسانيٍّ صرففلسفيّ  من أساسٍ  �حیى بن عديّ ینطلق ، تهذیب األخالقع في مطل

ة التي تمیِّزه من سائر وقد عرَّف اإلنسان �میزاته الخاّص  .وعلى هذا األصل سیبني �تا�ه جملةً  األصل،
 قال عنه: ١٦.الكائنات

 
 ،ِاعَلْم  َأنَّ  اإلنسان،  ِمْن  َبْیِن  َساِئِر  الَحَیوانِ "

 و  ِفْكٍر  وَتْمِییٍز.ذُ 
 ُهَو  َأَبًدا  ُ�ِحبُّ  ِمَن  اُألُموِر  َأْفَضَلَها،و 

                                                   
 راجع:  ١٠

- Augustin Périer, Yahya ben 'Adî, un philosophe arabe chrétien du Xème siècle, ibid. 
- Yahya bin Adî, Défense du dogme de la Trinité contre les objections d'Al-Kindi, texte arabe de Ben Adi, 
traduction de Augustin Périer, in: Revue de l'Orient Chrétien, 1920. 

 ، �اهن، عاش في القرن العشر�ن. متخّصص �العلوم العر�ّ�ة والسر�انّ�ة واإلسالمّ�ة.وأغسطین بر�ه فرنسيّ 
وجاد حاتم فیلسوف وشاعر، لبنانّي،  .١٩٨٥دار المشرق،  ،بیروت، �حیى بن عدّي وتهذیب األخالق، دراسة ونّص ، حاتم جاد  ١١

 �س یوسف، لبنان.، أستاذ الفلسفة في جامعة القدّ ١٩٥٢ العامولد 
 .٢٠١٢عام الوتوّفي  ١٩٤٣عام الخ للفلسفة، ولد ، عالم اجتماع ومؤرّ �ان خل�فات أردنيّ سح  ١٢
 راجع:  ١٣

- Marie-Thérèse Urvoy, Traité d’éthique d’Abû Zakaria Yahyâ Ibn ‘Adî, ibid. 
في تولوز  اثول�كيّ كفي المعهد ال ة�ّ واإلسالم ّ�ة، وهي أستاذة العلوم العر�١٩٤٩عام الولدت في دمشق،  ،ّ�ةوماري تر�ز أورفوا فرنس

 وفي أكثر من جامعة في فرنسا.
سة ، القاهرة، مؤسّ "المس�حيّ  التراث العر�يّ "ط، سلسلة  ل ر، تحقیق األب سمیر خلیل ال�سوعّي، تهذیب األخالق، �حیـى بن عديّ   ١٤

للداللة وذلك  من �لمتي تهذیب األخالق)، (أّول حرف أ ت و يْ . سوف تعتمد في االستشهاد على حرفَ ١٩٩٤نطونیوس، أ�س القدّ 
 ، �اهن، �سوعّي، مختّص ١٩٣٨عام الولد �القاهرة،  سمیر خلیلعها المحّقق. و وسنستعمل أرقام المقاطع �ما وزّ  ،على الكتاب

 واالستشراق. ّ�ةوالسر�ان ّ�ةوالسام ّ�ة�الدراسات اإلسالم
لبنان، منشورات المكت�ة  - ، جون�ه٤وأ�حاث  ّ�ة، دراسات جامععند �حیى بن عديّ  ّ�ةالحكمة العمل ،عاطف خلیل الحك�م  ١٥

 .ّ�ةالقد�مة في الجامعة اللبنان ّ�ةمعاصر، أستاذ الفلسفة واللغات السام عاطف خلیل الحك�م لبنانيّ . و ٢٠٠٦، ّ�ةالبولس
 .٥٤–٤٧، ص ص حیى بن عديّ ا �لكتاب تهذیب األخالق ألبي ز�ر�ّ  ّ�ةالدین ّ�ةالجذور الفلسف في �حثنا، راجع تفصیًال   ١٦



٤ 

 وِمَن  الَمَراِتِب  َأْشَرَفَها،  
 ِمَن  الُمْقَتَنَ�اِت  َأْنَفَسَها، و 

 إَذا  َلْم  َ�ْعِدْل  َعِن  التَّْمِییِز  في  اْخِتَ�اِرِه،    
 

 ١٧."اِع  أَْغَراِضهِ اُه  في  اتِّ�َ وَلْم  َ�ْغِلْ�ُه  َهوَ 

ص اإلنسان �خمس صفاتٍ أ تعر�فستنتج من هذا الن الثان�ة و ، : األولى أنَّه ذو فكرٍ نَّ �حیـى قد خصَّ
والخامسة أنَّه  ،الرا�عة قدرته على التمییز في االخت�ارو الثالثة أنَّه �حّب أفضل األمور، و أنَّه ذو تمییز، 

 لُب هواه.�مكنه غ

 فهي الكمال والتمام، �قول: دهعنمَّا غا�ة اإلنسان أ

  ،"وَأْوَلى  َما  اْخَتاَرُه  اإلنسان  ِلَنْفِسهِ    

   ،َلْم  َ�ِقْف  ُدوَن  ُبُلوِغ  الَغاَ�ِة  ِمْنهُ و 

   ،َلْم  َیْرَض  ِ�التَّْقِصیِر  َعْن  ِنَهاَیِتهِ و 

 ١٨َتَماَمُه  وَ�َماَلُه ."  

 

 ول:مَّا الكمال والتمام فهما نتاج أخالقه، �قأ

 وِمْن  َتَماِم  اإلنسان  وَ�َماِلِه  "

 ،ِق  وَمَحاِسِنَهاالْن  َ�ُكوَن  ُمْرَتاًضا  ِ�َمَكاِرِم  اَألخْ أَ 

 ،ُمَتَنزًِّها  َعْن  َمَساِوِئَها  وَمَقاِ�ِحَهاو 

   ،آِخًذا  في  َجِم�ِع  َأْحواِلِه  ِ�َقَواِنیِن  الَفَضاِئلِ       

َذاِئِل.اِدًال  في  ُ�لِّ  َأْفَعاعَ   ِلِه  َعْن  ُطُرِق الرَّ
 

  ،و�َذا  َ�اَن  َذِلَك  َ�َذِلكَ 

 اَن  َواِجً�ا  َعَلى  اإلنسانكَ 

 ْن  َ�ْجَعَل  َقْصَدُه  اْكِتَسابَ أَ 

 ،ُكلِّ  ِش�َمٍة  َسِل�َمٍة  ِمَن  اْلمعائب  

                                                   
 .٤–٢ت أ، ف ف   ١٧
 .٦–٥ت أ، ف ف   ١٨



٥ 

َتُه  إَلى  اْقِتناءِ و   َ�ْصِرَف  ِهمَّ

َواِئبِ  لِّ  ِخ�ٍم  َ�ِر�ٍم  َخاِلٍص  ِمَن كُ     ،الشَّ

 َأْن  َیْبُذَل  َجْهَدُه  في  اْجِتَناِب و 

 ،ُكلِّ  َخْصَلٍة  َمْكُروَهٍة  َرِدیَئةٍ   

 َراِح  َ�ْسَتفِرَغ  ُوْسَعُه  في  اطِّ و 

 َئٍة؛ لِّ  َخلٍَّة  َمْذُموَمٍة  َدنیكُ   

   ،ِئِقهِ   الَكَماَل  ِبَتْهِذیِب  َخالتَّى  َ�ُحوزَ حَ 

   ،َل  الَجَماِل  ِبَدَماَثِة  َشَماِئِلهِ َ�كَتِسَي  ُحلَ و 

   ،ُ�َ�اِهَي  ِ�َحقٍّ  أَْهَل  الُسْؤُدِد  والَفْخرِ و 

 ١٩َ�ْلَحَق  ِ�الذَُّرى  ِمْن  َدَرَجاِت  النََّ�اَهِة  والَمْجِد ."و 

 نَّه �ائنٌ �صفه أ�ًضا �أ اأ�ا ز�ر�ّ نَّ إف�الط�ع،  مدنيٌّ  �ذا قال الفالسفة األقدمون إنَّ اإلنسان �ائنٌ و 
ضاف إلى الصفات الخمس اآلنفة الذ�ر، وهي سمة تمیِّزه من بین األخیرة تهـذه الصفة و  .�الط�ع أخالقيٌّ 

من هنا �أتي اهتمامه األساسّي �علم األخالق. وهذا ما حداه أن �جعل مكارم األخالق  ٢٠سائر الكائنات.
س لعلم األخالق اإلنسانّي أسّ ، ا ال�اب أ�ًضااس. ومن هذاألس إلنساناوغا�ة  ّ�ةومحاسنها النت�جة النهائ

 السائد في زمانه. من جانب مغایر لعلم األخالق الدینيّ 

مثِّل علم األخالق الجانب العملّي من فلسفة �حیى اإلنسان�َّة، بل هو خالصة تلك الفلسفة، ألنَّ تمام �
ا عن مساوئها ومقا�حها، آخًذا فـي اإلنسان و�ماله أن �كون مرتاًضا �مكارم األخالق ومحاسنها ومتنـزِّهً 

وفي هذا العمل عندنا فعالن:  ٢١جم�ع أحواله �قوانین الفضائل، عادًال في �لِّ أفعاله عن طرق الرذائل.
لمعالجة  ةً یرسم خطّ  هكذافعل األخذ �محاسن األخالق وفعل العدول أو االبتعاد عن رذائـل األخـالق. 

، وفي ٢٣على المحمود منها والمذموم ، و�دلّ ٢٢قول في األخالق قوًال عل�ه أن � موضوعه، و�رى أنَّه واجبٌ 
 .٢٤الختام �صف اإلنسان التامّ 

تعر�ًفا فلسف��ا محًضا. فهو لم �قل مثًال إنَّ �عّرُفه اإلنسان تعر�ًفا دین��ا، بل   �عّرف �حیـى بن عديّ ال
سان، ِمْن َبْیِن َساِئِر الَحَیواِن، ُذو ِفْكٍر نَّ اإلنإِ م�اشر: " وجهٍ �قول الدین. بل قال ب ،هللا هو الذي خلقه

                                                   
 .١٥–٧ ت أ، ف ف  ١٩
 .٨-٧ت أ، ف ف   ٢٠
 .٨–٧ت أ، ف ف   ٢١
 .١٩ت أ، ف   ٢٢
 .٢٥ت أ، ف   ٢٣
 :ناستَ ادر راجع   ٢٤

Samih Raad, «L'homme parfait dans le traité d'éthique de Yahya Ibn Adi», in : Parole de l'Orient, 2003. 
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 أن یبنى، �مكن فلسفيٌّ محٌض  أنتر�ولوجيٌّ  عدٌ �هناك ، إنَّما الهوتيٍّ  �عدٍ  ما ِمنوَتْمِییٍز"، وفي هذا التعر�ف 
 .منطقّ�ة عل�ه نظرّ�ة میتافیز�قّ�ة عقلّ�ة

: "إنَّ النَّاَس َقِبیٌل َواِحٌد، ، قالنسانعرًضا الهوت��ا عن اإلفي آخر الكتاب ّدم قذا علًما أّن �حیى ه
. و�ذلك یر�د ٢٥ُمَتَناِسُبوَن، َتْجَمُعُهُم اإلنسان�َُّة. وِحْلَ�ُة الُقوَِّة اإلَلِه�َِّة ِهَي في َجِم�ِعِهْم، وفي ُ�لِّ َواِحٍد ِمْنُهْم."

 .الذي هو البناء اإلنسانيّ لبناء األكبر �ابناء نظرّ�ة جامعة تعّددّ�ة �مكن ر�طها  �ستط�ع هأن یثبت أنّ 

مع اآلخر�ن، ول�س هو الكائن المعزول عن غیره أو  مطلقةٌ  صالّ�ةٌ تّ ا هو حالةٌ  إنسان ابن عديّ ّن إ
ینتقل من خـالله إلى اآلخر�ن، ومن  . لإلنسان عنده �عٌد تواصليٌّ نفسهالمنغلق في دائرة مقفلة على 

مترا�ط �الكّل.  والكلّ . ّل، والكّل یتألَّف من أجزاء هذا الكلّ من الك اإلنسان إلى اإلنسانّ�ة. فالفرد هو جزءٌ 
 ، بل في المجتمع �كّل.وحسب �فردٍ  و�التالي فإّن التمام والكمال �جب أن یتحقَّقا، ل�س في اإلنسان التامّ 

  أْن �حّدد األخالق وعلَّتها،ا واضًحا بهدف الوصول إلى غایته: فهو یر�د أوًَّال رسم أبو ز�ر�ا رسمً ی
یر�د أْن یدلَّ على طر�ق  . ثمّ وما المستق�حستثنـى مُ ـي منها، وما الِض رْ مُ ـو�م نوًعا هي، و�م قسًما، وما ال

ن طر�ق التدر�ب. ف�صیر مالفضائل، بهدف الوصول إلیها  ض �المحمود من أنواع األخالق، أياالرت�ا
ئ الذي نشأ لإلنسان السیّ  �ح مثال هدا�ةٍ وهو بـدوره �ص، ٢٦وط�ًعا" ، وسجّ�ةً للمتدرِّب عل�ه "دیدًنا وعادةً 

المتفّوق على و  النموذج في أخالقهو " المثال �عد ذلك، "اإلنسان التامّ  �صف،و  .على الرذائل وأِنَس بها
 التـي ستشتاق إلى صورته. النادر في خضمِّ ال�شرّ�ةو الثابت أبًدا على الفضائل و الرذائل 

له وجود في الذهن  ىمجّرًدا عقل��ا وحسب، ول�س معنً عًنى معنى األخالق اإلنسانّ�ة هنا ل�س مّن إ
 .٢٧الناس "احتذاء سیرته" �غيی في إنسان تامّ  ، بل هو محّققٌ وحده

 ه �تا�ه إلى ثالث فئات من الناس:یوجّ  ن هنا �ظهر لنا أنَّ �حیـى بن عديّ م

أنَّها تع�ش الرذائل من رغم ال�تظّن هذه الفئة أنَّها في غا�ة الكمال،  .هم األشرار ٢٨الفئة األولى - ١
ورذائل، بل على العكس تظّن أنَّ هذه العیوب فضائل، لهذا  ها ال تعلم أنَّها عیوبٌ فـي ح�اتها الیومّ�ة، ولكنّ 

أنَّه �جب تكرار األخالق الحمیدة على هذه  �رى �حیـى بن عـديّ و ه في غا�ة الكمال. �عتبر �لُّ فرد نفسَ 
، ألنَّه بتكرارها تت�ّقظ نفوسها، وتأنف من الرذائل، فتجتهد إلى تر�ها والتنـزُّه ٢٩الفئة، وخصوًصا المكروهة

 عنها.

                                                   
 .٨٥٠-٨٤٩ت أ، ف ف   ٢٥
 .٢٧ت أ، ف   ٢٦
 .٣٢ت أ، ف   ٢٧
 .٣٥–٣٣ت أ، ف ف   ٢٨
 .٣٤ت أ، ف   ٢٩
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�عضها اآلخر، ولكنَّهم إلى ون ر من األخالق المحمودة و�فتق لكثیرٍ  ، وهم أصحابٌ ٣٠الفئة الثان�ة - ٢
كننا تسم�ة هذه الفئة إلى اإلحاطة �جم�ع الفضائل. من هنا �م �شتهونها و�توقون إلیها، وفـي نفوسهم نزعةٌ 

 �الفئة الفاضلة.

. فهي ال تعرف الرذائل وال تع�شها �ما هي هي فئة اإلنسان التامّ ف واألخیرة ٣١الفئة الثالثةأمَّا  -٣
المحاسن.  لكـلّ  ل�عض من الفضائل فتسعى لتحق�قها، بل هي جامعةٌ  حال الفئة األولى، وال هي ناقصةٌ 

قٌ  على جم�ع الفضائل �عرفها و�عتنقها. إنسان هذه  على الرذائل، وحاصـلٌ  ، منتصرٌ إنسان هـذه الفئة متفوِّ
الفئـة إذا سمع عن الفضائل والمناقب والصفات النف�سة، وجدها في نفسه: وجد أنَّها جـزء منه، وهي 

 .فاتهعاداته وسجا�اه، �حملها في تصرّ 

رت الفضائل كِ إذا ذُ  عقلّ�ةٌ  ي لذَّةٌ ، ه٣٢�سرُّ إنسان هذه الفئة أ�ًضا و�فرح، و�شعر بـ"لذَّة عجی�ة"س
في �تبهم، ألنَّ هذه  فـي أخالقهم أو منشورةً  بین الناس، أكانت مطبوعةً  أمامه، وعرف أّنها منتشرةٌ 

فهي … في �تب األخالق�ما في الناس  له ألنَّها مطبوعةٌ  الفضائل هي من ط�اعه. وس�عدُّ ذلـك مكافأةً 
للمستقبل. وهذه الحال ستكون حافًزا  مكتو�ةٍ  د في صحفٍ لَّ وسُتحَفظ وُتخَ  ،الیـوم من الناس ومعاشةٌ  معروفةٌ 

 إلى االستمرار في ع�شه لألخالق الفاضلة. لإلنسان التامّ 

 إنسانّ�ة معتدلة . فلسفة �حیى بن عديّ ٣
تهذیب �حیى في �تا�ه  ، فإنّ ٣٣األخرويّ  هي ال�عد اإلسكاتولوجيّ  ّ�ةإذا �انت غا�ة األخالق الدین

 ٣٤.ّ�ةتفضي �اإلنسان إلى السعادة و�لوغ �مال اإلنسان ا�ةٌ  بوّ األخالق ما هي إالّ  د أنّ یؤ�ّ  القاألخ

هو التي ساهم فیها المس�حّیون، ال بل  ّ�ةمن التحف الفلسف التحفة األهمّ  تهذیب األخالق�قى �تاب ی
 في مجال علم األخالق. ّ�ةالجوهرة األثمن بین جواهر �تب الفلسفة العر�

هي حالة من حاالت  تهذیب األخالقفي �تاب  التي طرحها ابن عديّ  ّ�ةالعر� ّ�ةلسفة اإلنسانوالف 
ّي، ى �مكن اعت�ارها انتصاًرا للفكر النقدّي الحسّ أو نوع من أنواع االمتالء أو البلوغ أو حتّ  ،الش�ع الفكريّ 

 أمامه. إّن الفلسفة اإلنسانّ�ة هي �عیًدا عن أحّقّ�ة هذا االنتصار أو ق�مة انهزام الفكر التقد�سّي الدینيّ 
شعوريٍّ حاسٍم أّن اإلنسان، �ّل اإلنسان، أص�ح مقبوًال و�مكن التعبیر عنه بوعي، �معزٍل عن  نت�جة فعلٍ 

وغایته النهائّ�ة، و�التالي  ٣٥أّي سلطٍة خارجٍة عنه، وفي أقصى تطّرفه �عتبر هذا اإلنسان "مر�ز الوجود"
 ما الدینّ�ة التي تنازعه على الس�ادة.أخرى الس�ّ  یرفض أّي سلطةٍ 

 

                                                   
 .٣٧–٣٦ت أ، ف ف   ٣٠
 .٤٤–٣٨ت أ، ف ف   ٣١
 .٤١ت أ ف   ٣٢
 .٤٦–٣١: ٢٥راجع متى   ٣٣
 . ٢١٩ت أ، ف   ٣٤
ان، و�الة المطبوعات الكو�ت ودار القلم، لبن –. ب ر ط، بیروت في الفكر العر�يّ  ّ�ةوالوجود ّ�ةاإلنسانبدوي:  عبد الرحمن  ٣٥

 .٤٠م، ص  ١٩٨٢/هـ٤٠٣


