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الشر وموقعه ضمن التصور
الميتافيزيقي للعالم عند ابن سينا
Evil and its Place in the Metaphysical View of the World
According to Avicenna
 وتشكل طريقة اشتغاله لغزا، يظهر الشر للناس فوضويا ومفاجئا ومـهــددا لخيراتهم:ملخص
 بين من يلقي بالالئمة كلية على اإلرادة، ما يخلق تضاربا في تفسيراتهم،محيرا بالنسبة إليهم
 وبين من،اإلنسانية معتقدا بــأن األمــر يتعلق بمشكل أخــاقــي ال دخــل فيه ال للدين وال للعلم
 وبين،يتهم الطبيعة والظروف واألحوال ظنا منه أن التفسير الفيزيائي يلغي التفسير الميتافيزيقي
من يفوض األمر بالكامل لإلرادة اإللهية ويعفي نفسه من عناء البحث عن قوانين اشتغال الشر
، ويـشـكــل هــذا الـبـحــث فــرصــة ألن نـتـســاءل مــع ابــن سينا عــن داللــة الـشــر.فــي الطبيعة واإلن ـســان
. ونصيب كل من العلم واألخالق والدين والفلسفة في تفسيره،والحكمة من وجوده
 ابن سينا، واجب الوجود، الحكمة اإللهية، الشر، الخير:الكلمات المفتاحية
Abstract: The concept of evil is one that is often portrayed as chaotic, sudden,
and a threat to the good. How it operates is generally characterized as puzzling,
creating three conflicting interpretations: between those who assign blame for
evil to human (will in the belief that the issue is related to a moral problem
which has nothing to do with religion or science); those who blame nature
and circumstances (in the belief that a material interpretation does away with
metaphysical explanations); and those who assign the whole issue to divine will
(excusing themselves from the burden of seeking the laws of evil’s operation in
nature and upon humanity). This paper uses Avicenna’s notion of the meaning of
evil, the rationale for its existence, and the part of science, morality, religion, to
explore and critique current concepts of evil and the tension between them.
Keywords: Good, Evil, Divine Wisdom, Necessity of Existence, Avicenna
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تــقديم
إن وجــود الـشــر فــي الـعــالــم أمــر بديهي ال يختلف حــولــه اثـنــان ،وهــو قضية ال تحتاج إلــى نظر
واستدالل ،بل أجمع عليها جميع المذاهب واالتجاهات ،حتى تلك التي ال تؤمن بما وراء
ه ــذا الـعــالــم؛ فــالـشــر يـعـلــن نـفـســه لـكــل إن ـســان فــي مــا يـصـيـبــه أو يـصـيــب غـيــره مــن أم ــراض وفـقــر وك ــوارث
طبيعية ،وما يلحق بالمجتمع من تفكك اجتماعي ونزوع نحو العدوان والحرب واالستبداد .ورغم أن
خصوصا لمن
بديهيا وواق ًعا معيشً ا ،فإن هذا ال يمنع من أن يظل المفهوم مشكلة،
وجــوده يعتبر أمـ ًـرا
ً
ً
همه حب الخير وطلبه و ُبغض الشر وتجنبه ،بل ينشغل بالبحث في معناه بالنسبة إلى
ال يجعل كل ّ
الوجود بشكل عام.
فسر وأن ُيربط بأسباب وجــوده والغاية من ورائــه ،بدل االكتفاء بمعاينته
يقتضي البحث عن معناه أن ُي َّ
غالبا ما نكون ّإما طر ًفا ً
وإما ضحية لها؛ فاإلنسان ال يعاني فقط عندما يكون
فاعل فيها ّ
ظاهر ًة واقعية ً
حتميا ال ُي َرد وال ُيف َهم:
قدرا
عرضة للشر ،بل يعاني أكثر حين يعجز عن فهم معناه ،فينظر إليه بوصفه ً
ً
«تواجه الفلسفة والالهوت الشر كتحد ال مثيل له ،وهــذا ما يعترف به كبار المفكرين إلى أي مذهب
انتموا» ((( ،وهــو األمــر الــذي ربما يبعث على التشاؤم في مواجهة أمــر ال يقبل الفهم وال االستئصال،
وال حتى التخفيف من وطأته.
إن خاصية عدم الفهم والتفسير التي تميزه ،في نظر البعض ،مر ّدهاً ،
أول ،إلى عدم االنسجام بين شرور
ثانيا ،إلى
الطبيعة وغــايــات اإلنـســان وتمثّالته بصدد عالم ال يرغب في أن يسبب له أي ألــم ،ومــر ّدهــاً ،
ً
أن الشر الصادر عن اإلنسان نفسه ال يتناسب مع كائن يفترض فيه أن يكون ً
ومسؤول.
عاقل ووا ًعــيــا
هذا التناقض قد يدفع إلى االعتقاد بأن الشر غير قابل للفهم والتبرير ،وبأنه ّ
يشكل بحق تحد ًيا للعقل
البشري ((( ،ألنه يعكس تلك المسافة بين العقل والغريزة ،بين األنا المثالي ككائن حر ومسؤول ،واألنا
الواقعي الغارق في أحقاده وحروبه وآالمه ،بين اإليمان بخالق حكيم من َّزه عن كل نقص ،ومخلوقات
تكاد تغلب شرورها خيراتها.
وإذا ك ــان وجـ ــود ال ـش ــر ف ــي ال ـعــالــم ال ي ـت ـنــافــى  -ف ــي ن ـظــر أغ ـل ــب ال ـفــاس ـفــة ال ـق ــدم ــاء  -م ــع وجـ ــود مـبــدأ
ـدبــر لـلـمــوجــودات ،فــإن هـنــاك مــن الـمـحــدثـيــن مــن ذهــب إلــى عـكــس ذلــك ،معتقدً ا
أسـمــى وخـ ّـيــر هــو الـمـ ّ
أن «عــالـ ًـمــا يسمح بــوجــود الـشــر ال ينسجم مــع إلــه يــوصــف بــأنــه عـقــل أس ـمــى»((( ،مـتـســائـ ًـا :إذا كــان الله
عـقـ ًـا أسـمــى فكيف يسمح بــوجــود الـشــر؟ فالمشكلة بالنسبة إلــى الـمــذاهــب الدينية والميتافيزيقية هي
أن هــذه الـمــذاهــب تــؤمــن ،إضــافــة إلــى تسليمها بــوجــود الـشــر فــي هــذا الـعــالــم ،بـفـكــرة أخ ــرى مـفــادهــا أن
((( بول ريكور ،فلسفة اإلرادة :اإلنسان الخطاء ،ترجمة عدنان نجيب الدين ،ط ( 2الدار البيضاء؛ بيروت :المركز الثقافي العربي،
 ،)2008ص .218

((( ورد في كتاب لجون نابير ما يلي« :بين أن كل محاولة لعقلنة الشر مآلها الفشل  ...ألن العقل ال يمكنه أن يفهمه ،ويدركه في
موضوعا» .انظر:
ويحده في شموليته .بهذا المعنى ،ال يمكن أن يكون أبدً ا مثل الموضوعات األخرى ،وإن كان في ظاهره يبدو
ذاتيته،
ّ
ً
Marc Ballanfat, La métaphysique, : Jean Pierre Zarader, Les grandes notions de la philosophie (Paris, Ellipses, 2001).
(3) Grondin Jean, La philosophie de la religion, 2 édition (Puf et Point delta, Liban, 2012): 60.
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رحيما بهم ،يحب لهم الخير
ـدبـ ًـرا أفـعــال العباد،
لهذا العالم إلـ ًـهــا
ً
ً
حكيما ،خالقًا الـمــوجــودات كلها ،مـ ّ
وال يــرضــى لـهــم ال ـشــر .ه ــذا االع ـت ـقــاد هــو ال ــذي يــزيــد ه ــذه اإلشـكــالـيــة تـعـقـيــدً ا؛ فـلـيــس مــوضــع اإلش ـكــال
هــو فـقــط وجــود الـشــر وحـجـمــه وعــاقـتــه ب ــاإلرادة اإلنـســانـيــة ،بــل أيـ ًـضــا عــاقـتــه ب ــاإلرادة اإللـهـيــة وبالقضاء
اإلل ـهــي ال ــذي يـقـضــي بــأن جـمـيــع ال ـمــوجــودات تـحــدث وفــق تــرتـيــب مـسـبــق مــن إرادة إلـهـيــة خـ ّـيــرة ،حتى
مــا يتعلق بــأفـعــال اإلنـســان الـشــريــرة ونــوائــب الــدهــر الـمــؤلـمــة .فعندما نــأخــذ الـ ُـبـعــد الــديـنــي والميتافيزيقي
فــي الـمـفـهــوم ،تكتمل عناصر اإلشـكــال ،وتنتظم التفسيرات بشكل عــام ضمن منحيين كبيرين :األول
يـعـتـمــد م ـقــاربــة وضـعـيــة ال اع ـت ـبــار فـيـهــا لـمــا هــو م ـف ــارق ،فـيـتـبـ ّنــى تـفـسـيـ ًـرا أخــاقـ ًـيــا وض ـعـ ًـيــا ص ــر ًف ــا ،ويــربــط
علميا ضيقًا بــر ّده إلــى قوانين الطبيعة والبيولوجيا،
تفسيرا
المفهوم بحرية اإلرادة اإلنسانية ،أو يعطيه
ً
ً
والـ ـث ــان ــي ي ـع ـط ـيــه ُبـ ـعـ ــدً ا م ـي ـتــاف ـيــزي ـقـ ًـيــا وديـ ـن ـ ًـي ــا ،وي ــرب ـط ــه بــال ـتــدب ـيــر اإللـ ـه ــي ل ـل ـم ــوج ــودات ،وب ـق ـض ــاء ال ـل ــه،
وخطايا العباد.
تفسيرا
هــذا ما يدفعنا إلــى التساؤل :أحقًا ُيعتبر الشر ظاهرة مستعصية على الفهم والتبرير ،أم أنــه يقبل
ً
ً
معقول ،وأن لوجوده معنى في حياتنا؟ هل تعود أسباب وجوده إلى اإلنسان بوصفه المسؤول الوحيد
عـنــه ،أم أن اإلنـســان نفسه إن هــو إال ضحية لـكــوارث الطبيعة ونــوائــب الــزمــان ،أم أن اإلنـســان والطبيعة
م ًعا خاضعان إلرادة إلهية يعود إليها وحدها أمر تدبير ما يصيب المخلوقات من خير أو شر؟ من أين
مما هو ديني ميتافيزيقي؟ وبشكل عام،
مما هو طبيعي أم ّ
مما هو أخالقي أم ّ
يستمد الشر داللته :هل ّ
ما حقيقة الشر ومــا داللــة وجــوده؟ ومــا الحكمة من إيـجــاده في العالم؟ وبــأي معنى ُيعتبر وجــوده جــز ًءا
مــن الـتــدبـيــر اإللـهــي الـحـكـيــم لـلـعــالــم؟ وإذا كــان األم ــر كــذلــك ،فـلـمــاذا لــم يـخـلــق الـلــه تـعــالــى عــالـ ًـمــا خــالـ ًـيــا
من كل شر؟
حـظــي هــذا الـمـفـهــوم بــاهـتـمــام ســائــر الـفـلـسـفــات الـقــديـمــة والــوسـيـطــة ،وحـتــى الـحــديـثــة؛ فـفــي الميثولوجيا
تفسيرا جــاهـ ًزا ،فلم يكن الـشــر مــوضــوع تفكير وتـســاؤل بـقــدر مــا كان
اإلغــريـقـيــة ،كــانــت األســاطـيــر تـقــدم
ً
م ـج ـ ًـال ل ـلــوصــف .وم ــع فــاس ـفــة ال ـيــونــان ُأدمـ ــج ضـمــن ن ـظــرة فـلـسـفـيــة إل ــى ك ــون مـغـلــق وم ـت ــدرج؛ فـكـلـمــا
ان ـت ـق ـل ـنــا م ــن األع ـل ــى إل ــى األس ـف ــل ق ـ ّـل م ـن ـســوب ال ـخ ـيــر وازداد م ـن ـســوب ال ـش ــر ف ــي الـ ـم ــوج ــودات .كـمــا
ذهـبــت الـثـنــويــة الـفــارسـيــة الـقــديـمــة إلــى ال ـقــول بــوجــود إلـهـيــن اثـنـيــن ،إلــه لـلـخـيــر وآخ ــر لـلـشــر ،ألن الـفــرس
لــم يستسيغوا أن ُتـنـســب األفـعــال الـشــريــرة إلــى إلــه واحــد يـكــون هــو نفسه مـسـ ً
ـؤول عــن األفـعــال الـخـيــرة،
ك ـمــا ل ــم ي ـت ـص ــوروا إم ـكــان ـيــة ح ـص ــول ت ــواف ــق ب ـيــن ال ـخ ـيــر وال ـش ــر ،واع ـت ـب ــروا ال ـع ــال ــم ف ــي صـ ــراع دائـ ــم بـيــن
النور والظالم(((.
فربط مفهوم الشر عند المتكلمين بدالالت عقدية
أخذ هذا اإلشكال في الفكر اإلسالمي أبعاده كلهاُ ،
وتربوية أخالقية ،وأضاف الفالسفة إلى ذلك كله الداللة الميتافيزيقية .لكننا سنركز على عرض مذهب
ابن سينا ( 427 - 370هـ) بحكم ما يتميز به فكره؛ فهو وارث المذهب األرسطي المشّ ائي في الفلسفة
اإلسالمية ،ومجتهد في تمثّل قواعده الفلسفية وعقالنيته الصارمة في بيئة ثقافية مغايرة ،وهو في الوقت
((( علي سامي النشار ،نشأة الفكر الفلسفي في اإلسالم ،ج  ،1ط ( 8القاهرة :دار المعارف ،)1981 ،ص .189
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وانفتاحا على إشكاالتهم .وقد عمل على إغناء هذا الموضوع،
نفسه أكثر الفالسفة محاورة للمتكلمين
ً
فلم ينظر إليه مــن زاويــة تربوية أخالقية صــرف ،وال مــن زاويــة فلسفية يونانية خالصة ،بــل أدمــج مــا هو
ديني ضمن ما هو فلسفي ميتافيزيقي.
م ــا أح ــوج ـن ــا الـ ـي ــوم إلـ ــى اس ـت ـل ـه ــام م ــوروث ـن ــا ال ـف ـل ـس ـف ــي ،ل ـع ـلــه ي ـس ــاع ــدن ــا ع ـل ــى وضـ ــع م ـش ـك ـلــة ال ـش ــر فــي
إط ــاره ــا ال ـف ـكــري ال ـع ــام كـمـشـكـلــة ت ـه ـ ّـم ال ـعــالــم ك ـك ــل ،اإلن ـس ــان وال ـط ـب ـي ـعــة ع ـلــى الـ ـس ــواء ،ونـنـتـشـلـهــا مــن
ال ـت ـقــديــرات الـعـشــوائـيــة ل ـلــذة والـمـنـفـعــة؛ ذل ــك أن أح ـكــام األفـ ــراد األخــاق ـيــة ب ـصــدد مــا هــو خـ ّـيــر وم ــا هو
ش ــري ــر س ـت ـظــل نـسـبـيــة م ـت ـض ــارب ــة ،ورب ـم ــا تـ ــؤدي إل ــى ت ـف ـكــك أخ ــاق ــي وت ـم ــزق ــات اج ـت ـمــاع ـيــة وص ــراع ــات
س ـيــاس ـيــة ،م ــا دامـ ــت تـحـكـمـهــا اع ـت ـب ــارات أن ــان ـي ــة ن ـف ـع ـيــة ض ـي ـقــة ،أو م ـعــاي ـيــر ث ـقــاف ـيــة مـتـصـلـبــة ال س ـنــد لـهــا
إال العادة والعرف.

تعريف ابن سينا للخير والشر
ـوســع فــي فهمهم مــا ُيـ َـعـ ّـد شـ ًـرا إلــى درجــة أنـهــم يعتبرون الفشل فــي تحقيق أبسط
إن مــن عــادة الـنــاس الـتـ ّ
الــرغـبــات ،أو فــي تخطي أدنــى الـصـعــوبــات الـتــي تــواجـهـهــم فــي أفـعــالـهــم ،شـ ًـرا مـسـتـطـيـ ًـرا .وربـمــا يصيبهم
ش ـقــاء عـظـيــم إن ل ــم يـحـقـقــوا مـطــالـبـهــم ح ـتــى ل ــو كــانــت ك ـمــال ـيــات غ ـيــر ض ــروري ــة ،أو رغ ـب ــات تــاف ـهــة ،أو
ـورا مـبــالــغً ــا فـيـهــا وغـيــر واقـعـيــة .ه ــذا الـفـهــم ص ــار مـتـسـ ًـعــا لـكــل مــا ي ـعـ ّـده ال ـنــاس نـقـ ًـصــا فــي حـيــاتـهــم ،من
أم ـ ً
دون تـمـيـيــز بـيــن نـقــص ضـ ــروري وآخ ــر ث ــان ــوي ،وب ـيــن حـكــم الـعـقــل وح ـكــم ال ـغــريــزة ب ـشــأن حــاجـتـنــا إلــى
شــيء مــا ،ولــذلــك تبدو الحاجة ملحة لتحديد المجال الــذي ينطبق عليه المفهوم قبل تحديد داللته.
ويـنـ ّـبـهـنــا اب ــن سـيـنــا إل ــى أن لـيــس كــل مــا اعـتـبــرنــاه نــاقـ ًـصــا فــي حـيــاتـنــا ج ــاز لـنــا أن ن ـعـ ّـده ش ـ ًّـرا ،فـهــذا الـحـكــم
فــي ن ـظــره ال يـشـمــل ال ـمــوجــودات كــافــة ،وال يـنـطـبــق إال عـلــى دائ ــرة م ـحــددة مــن الـنـقــائــص وال ـحــاجــات.
وي ــذكّ ــرن ــا بـ ــأن ال ـش ــر ال ـم ـع ـت ـبــر ل ــدي ــه ه ــو ح ــرم ــان ال ـم ــوج ــود م ــن ك ـمــالــه الـ ـضـ ــروري ول ـي ــس ال ـث ــان ــوي ،ألن
طاغيا على أكثر الـمــوجــودات ،مثل حرمان
الـحــرمــان مــن بعض الكماليات غير الـضــروريــة يكاد يكون
ً
أغ ـل ــب ال ـن ــاس م ــن ال ـج ـمــال ال ـبــاهــر وال ـغ ـنــى ال ـف ــاح ــش ،وم ــن ع ـلــم ال ـه ـنــدســة وال ـف ـل ـس ـفــة؛ فـجـهــل أغـلــب
ال ـنــاس بــالـفـلـسـفــة ال ُيـعـتـبــر نـقـ ًـصــا فــي أم ــر ضـ ــروري ،ألن الـمـنــاســب لـقــرائـحـهــم هــو األســال ـيــب الـجــدلـيــة
والخطابية والشعرية.
يمكن أن نميز في المتن السينوي بين تعريفين رئيسيين للشر ،يرتبط األول منهما بثنائية الوجود والعدم،
بينما يرتبط الـثــانــي بثنائية اللذة واأللــم؛ فــاألمــور التي يقال إنها شر بحسب التعريف األول ،تكون ّإما
أمورا عدمية ،فإنها تكون عد ًما لضروريات الشيء ،أو ألمور
أمورا وجودية :فإن كانت ً
وإما ً
ً
أمورا عدمية ّ
َ
نافعة غير ضرورية ،أو ألمور كمالية مستغنى عنها .والشر بالذات هو الذي ُيطلق على القسمين األول
والـثــانــي ،فيقال شــر للنقص الــذي هــو مثل الجهل والضعف والتشويه فــي الخلقة ،والـمــوت والعمى،
فهي شــرور بــالــذات وليس لها اعتبار آخــر لتكون بحسبه شـ ًـرا ،ألنــه يترتب عنها أن يفقد الـشــيء كماله
شرا ألنه مانع للعضو من كماله ومن سالمته
الذي يتوقف عليه في وجوده أو في ماهيته؛ فالعمى ُي َع ّد ً
التي هي البصر ،وهذا الشر ذاتي وليس بالقياس إلى شيء آخر« ،فإن العمى ال يجوز أن يكون إال في
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العين ،ومن حيث هو في العين ال يجوز أن يكون إال ًشــرا»(((ّ .أما القسم الثالث من الشرور العدمية،
فــإنــه لـيــس فــي الـحـقـيـقــة ش ـ ًـرا ،ألنــه عــدم لـفـضــائــل يـمـكــن االسـتـغـنــاء عـنـهــا ،مـثــل عــدم مـعــرفــة عــامــة الـنــاس
بالفلسفة والهندسة.
ّأمــا إذا كانت األمــور التي نحكم عليها بأنها شــر وجــوديـ ًة ،فــاألمــر يتعلق بأشياء مــوجــودة فــي الــواقــع ال
شرورا بالذات ،بل بالعرض من حيث
مجرد إعدام ،إال أن هذه الشرور وإن كانت وجودية فهي «ليست
ً
إنـهــا تتضمن عــدم أمــور ضــروريــة أو نــافـعــة»((( ،فـمــا مــن فـعــل مــن األفـعــال الــوجــوديــة الـتــي يـقــال لـهــا شــر،
ســواء بالنسبة إلى الموجودات الطبيعية أو إلى الموجودات العاقلة ،إال وهو خير بالنسبة إلى فاعله،
شرا ،تتعلق بمن عرض له أن تضرر بذلك الفعل وفقد بسببه شي ًئا
لكن تكون له جهة أخرى يكون بها ً
من كماالته.
وما يقال عن ظواهر الطبيعة ينطبق ً
أيضا على أفعال اإلنسان؛ فاألفعال تُعتبر شريرة بسبب كونها إعدا ًما
لـكـمــاالت وجــوديــة يـجــب أن تـكــون لــإنـســان .هــذا الـشــر اإلنـســانــي لـيــس ش ـ ًـرا ذاتـ ًـيــا مـطـلـ ًقــا فـحـســب ،بل
هــو نسبي عرضي أيـ ًـضــا ،فهو شــر مــن جهة وخير مــن جهة أخــرى« ،وال نجد شي ًئا مما يقال لــه شــر من
األفـعــال ،إال وهــو كمال بالنسبة للفاعل لــه ،وإنـمــا هــو شــر بالقياس إلــى السبب القابل لــه ،أو بالقياس
إلى فاعل آخر يمنع عن فعله في تلك المادة التي أولــى بها من هذا الفعل»((( .مثال ذلك القتل ،فإنه
ـادرا على استعمال آلــة القتل ُيـ َعـ ّـد كـمـ ًـال لــه ،كما ُيـ َعـ ّـد كـمـ ًـال لــآلــة ،ولكنه شر
مــن حيث كــون الـقــاتــل ق ـ ً
للمقتول مــن حيث إنــه يتضمن زوال حياته .وكــذلــك االسـتـبــداد ،فإنه كمال للقوة الغضبية التي يصدر
عنها ،ألن هــذه الـقــوة إنما ُخلقت ألجــل أن تتوجه نحو الغلبة وتـفــرح بها ،ومتى ضعفت عــن التحكم
كــان ذلــك ش ـ ًـرا لـهــا ،وإنـمــا ُعــد ش ـ ًـرا بــالـنـسـبــة إلــى الـمـظـلــوم لـحــرمــانــه مــن حـقــوقــه ،أو إلــى الـنـفــس العاقلة
ألنــه مــانــع لـهــا عــن كـمــالـهــا الــذي هــو كـســر شـهــوة الـتـسـلــط والـغـلـبــة ،أو لـسـيــاســة الـمــديـنــة لـمــا يـفـ ّـوتــه عليها
من خيرات.
إن مقياس الـشــر فــي األفـعــال البشرية مرتبط بـمــدى األذى الــذي ُيلحقه بكمال اإلنـســان ولـقــواه العقلية
والنفسية والبدنية؛ فكمال الشهوة هو الخيرات المادية ،مثل الملبس والمأكل والمنكح ،وكمال القوة
الغضبية الغلبة ،وكمال العقل يتحقق بنوعين من الخيرات :الخيرات العملية التي ترتبط بتدبير العالقة
بــاآلخــريــن داخــل الـمـنــزل أو المدينة أو الــدولــة ،وبـهــا يكمل العقل العملي ،ثــم الـخـيــرات الــروحـيــة التي
ستكمل بها العقل النظري ،وتشمل سائر المعارف ،وبالخصوص تلك المتعلقة بذات الباري تعالى
ُي
َ
وصفاته وأفعاله .والنفوس التي حققت الخيرات العقلية المتمثّلة في المعارف واالعتقادات الحقة هي
فوتت هذه الخيرات نفوس شريرة شقية.
األجدر بالسعادة ،وتلك التي ّ
((( أبو علي الحسين بن عبد الله بن سينا ،كتاب النجاة في الحكمة المنطقية والطبيعية واإللهية ،تقديم ماجد فخري (بيروت :دار
اآلفاق الجديدة ،)1985 ،ص .321
((( فـخــر الــديــن محمد بــن عمر ال ــرازي ،كـتــاب الـمـبــاحــث الـمـشــرقـيــة فــي عـلــم اإللـهـيــات والطبيعيات ،ج ( 2طـهــران :مكتبة األســدي،
 ،)1966ص .520
((( ابن سينا ،كتاب النجاة ،ص .324
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ي ــرس ــم ال ـش ـي ــخ ال ــرئ ـي ــس ت ـعــري ـفــه هـ ــذا ل ـل ـشــر ان ـط ــا ًق ــا م ــن هـ ــذه األرضـ ـي ــة ال ـت ــي ت ـح ـصــر م ـج ــال ال ـش ــر فــي
ـررا
ال ـن ـقــائــص ال ـض ــروري ــة واإلع ـ ــدام ال ـمــؤكــد ضــرره ـمــا ،وال ـت ــي م ــن شــأن ـهــا أن ُت ـل ـحــق اض ـط ــرا ًب ــا بـ ّـي ـ ًنــا وض ـ ً
مـ ــؤكـ ــدً ا ب ـس ـيــر الـ ـمـ ــوجـ ــودات ال ـت ــي خ ـل ـق ـهــا ب ــارئ ـه ــا ألجـ ــل غ ــاي ــة مـ ـح ــددة ه ــي أن ت ـب ـلــغ ك ـم ــال ـه ــا ،ف ـيــأتــي
ال ـش ــر ل ـي ـحــول دون ذلـ ــك .ال ـش ــر ل ـيــس أم ـ ـ ًـرا وج ــود ًي ــا و«ال ذات ل ــه ،ب ــل ه ــو ّإمـ ــا ع ــدم ج ــوه ــر أو عــدم
صـ ــاح حـ ــال ال ـ ـجـ ــوهـ ــر»((( .وح ــاص ــل هـ ــذا ال ـت ـع ــري ــف ه ــو ت ـح ــدي ــد ال ـخ ـي ــر ب ــأن ــه ه ــو الـ ـم ــوج ــود ،وال ـش ــر
ب ــأن ــه ه ــو ال ـع ــدم؛ فـحـيـثـمــا ك ــان ه ـن ــاك إم ـك ــان أو وجـ ــود ب ــال ـق ــوة ،ف ــإن ال ـم ــوج ــود ي ـف ـقــد ق ــوت ــه ال ــوج ــودي ــة،
وي ـك ــون إل ــى ال ـت ـغ ـيــر وال ـف ـس ــاد أقـ ــرب وع ــن ال ـث ـب ــات وال ـخ ـل ــود أب ـع ــد« ،ال ـش ــر ه ــو ال ـع ــدم ،ك ـمــا أن الـخـيــر
هو الوجود»(((.
األصل في األشياء هو الخير ،وكل شيء يحصل له ،بحكم نوعه وطبيعته ،كمال يستحقه ،مثل البصر للعين،
وهذا الكمال هو كمال ضروري نوعي يتوقف عليه الوجود الشخصي للشيء ،والكمال للشيء يكمله
في وجوده الواجب له ،وفي صفاته الذاتية والعرضية ،وكل شيء بحكم طبيعته يبتهج بالخير ويشتاق إليه:
شرا من
«خير كل شيء ما يشتاقه ويبتهج به من كماله»( .((1لكن يحصل أن يعدم الشيء كماله،
ّ
فيسمى ً
حيث هو عادم للكمال الواجب له ،وعليه ،فإن «الشر بالذات هو العدم ،وال كل عدم ،بل عدم مقتضى
طباع الشيء من الكماالت الثابتة لنوعه وطبيعته»( .((1لذلك ،ال يلحق الشر األشياء التي ليس لها وجود
بالقوة ،أي تلك الموجودة في كمالها األقصى ،مثل الباري تعالى ،والعقول المفارقة ،وذوي ِ
الف َطر الكاملة
من الناس (األنبياء).
فــي األح ــوال كــافــة ،ال يصيب الـشـ ُّـر إال األشـخــاص (زيــد أو عـمــرو) ،وفــي أوق ــات مـحــددةّ ،أمــا األنــواع
(اإلنـســان) فمحفوظة .كما أن هــذا الشر ال يمكن أن يتجسد فــي مــوجــود بعينه ،ألن الـعــدم المطلق ال
وجود له ،ولذلك ليس للشر المطلق وجود ،ألنه لو وجد لكان ضد نظام الطبيعة وضد اإلرادة اإللهية
التي تهب الكمال لكل ما من شأنه أن يكون مستعدً ا له بحكم إمكانه ،وال يجوز في حقها أن تمنعه
عما كان ممكن الوجود وحضرت الشروط الضرورية المهيئة لحدوثه.
ّ
ـريـتـهــا مــن أكملها وج ــو ًدا إلــى أخسها
بـنــاء على هــذا الـتـصــور ،تترتب الـمــوجــودات بحسب
خيريتها وشـ ّ
ّ
في الوجود ،بــد ًءا بواجب الوجود تعالى الذي هو الخير المطلق ،بل هو الخير ذاتــه« :واجــب الوجود
بذاته فإنه خير محض وكمال محض  ...يجب أن يكون لذاته مفيدً ا لكل وجود ،ولكل كمال وجود،
فـهــو مــن هــذه الـجـهــة خـيــر أيـ ًـضــا ،ال يــدخـلــه نـقــص وال ش ــر»( ،((1ألنــه هــو الـمــوجــود الــوحـيــد الــذي يجب
وج ــوده بــذاتــه ول ــذات ــه ،وال يـتــوقــف فــي وج ــوده عـلــى غ ـيــره ،ول ـيــس فـيــه أي شـكــل مــن أش ـكــال الـنـقــص،
((( المصدر نفسه ،ص .265

((( ابن سينا ،التعليقات ،ص .21

( ((1محمد مهدي بن أبي ذر النراقي ،شرح اإللهيات من كتاب الشفاء ،باهتمام مهدي محقق (طهران[ :مؤسسة مطالعات إسالمي
دانشكاه مك كيل] ،)1985 ،ص .128
( ((1ابن سينا ،كتاب النجاة ،ص .321
( ((1المصدر نفسه ،ص .265
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بــل هــو الـكـمــال الـمـطـلــق ،وك ــل مــا فــي عــالــم الـمـمـكـنــات مــن الــوجــود م ـجــرد فـيــض عـنــه وت ـجــل ل ـجــوده،
«فـهــو األحــق بــاســم الـخـيــر المطلق وب ــال ــذات»( .((1ثــم الـعـقــول الـمـفــارقــة الـتــي هــي واجـبــة الــوجــود بغيرها
مبرأة من الشر الــذي يلحق الموجودات
ممكنة الوجود لذاتها ،ليس فيها إمكان مــادي ،وهــذا يجعلها َّ
عقليا يضعها في رتبة أقل من واجب الوجود .ثم في المرتبة األخيرة عالم
الطبيعية ،ولكن فيها إمكانًا ً
الموجودات ما تحت فلك القمر ،عالم الكون والفساد ،حيث تُعتبر المادة المسؤول األول عن الشر
الـمــوجــود فــي هــذا الـعــالــم ،وتجعل هــذه الـمــوجــودات رهينة للنقص الــدائــم ،وتمنعها مــن أن تصل إلى
كمالها األخير.
ّأما التعريف الثاني للشر ،فيرتبط عند الشيخ باللذة واأللــم ،ويفسر به سبب حدوث الشر في األفعال
اإلنسانية االختيارية ،حيث يربط الخير باللذة ومــا يكون وسيلة إليها ،والشر باأللم ومــا يكون وسيلة
إليه .يقول في اإلشــارات والتنبيهات« :اللذة هي إدراك ونيل لوصول ما هو عند المدرك كمال وخير
مــن حـيــث هــو كــذلــك ،واألل ــم هــو إدراك ون ـيــل لــوصــول مــا هــو عـنــد ال ـمــدرك آف ــة وش ـ ــر»(((1؛ فــالـشــر في
ه ــذا الـتـعــريــف الـثــانــي يـحـمــل أيـ ًـضــا مـعـنــى وج ــود ًي ــا عــرضـ ًـيــا غـيــر ذات ــي :فـهــو وج ــودي ألن اآلالم ليست
مـعــانــي عــدمـيــة مـثــل ال ـشــرور بالمعنى الـســابــق ،ألنـهــا تـحــدث عــن شــيء مــؤلــم ،و ُت ـحــدث إدرا ًك ــا وجــود ًيــا
غـيــر مــائــم ،مـثــل الـظـلــم ال ــذي ي ــؤذي الـمـظـلــوم وال ـنــار الـتــي تـحــرق الـجـســد ،حـيــث إن الـمـتــألــم ال يـتــألــم
لفقده شي ًئا ،بــل إلدراكــه شي ًئا وجــود ًيــا مــؤذ ًيــا .وهــو عرضي ألن الـشــيء المؤلم ليس شـ ًـرا فــي نفسه ،بل
بــالـقـيــاس إلــى الـمـتــألــم بــه ،فــإن الـنــار ُتـ َـعــد شـ ًـرا بالنسبة إلــى مــن يـتــأذى بـهــا ،لكنها فــي ذاتـهــا ليست شـ ًـرا،
فــإنـهــا وإن ص ــارت ش ـ ًـرا بــالـقـيــاس إلــى الـمـتــألــم بـهــا ،فــإن لـهــا جـهــة أخ ــرى تـكــون بـهــا غـيــر شــر ،وهــي فعل
اإلحـ ــراق ال ـص ــادر ع ـنـهــا ،ف ـفــي قـ ّـوت ـهــا أن ت ـح ــرق ،وبــال ـتــالــي ُي ـ َع ـ ّـد اإلحـ ــراق خ ـي ـ ًـرا وك ـم ـ ًـال بــالـنـسـبــة إلـيـهــا،
وإن ـم ــا ه ــو (أي ال ـش ــيء ال ـمــؤلــم) ش ــر بــالـنـسـبــة إل ــى م ــن ف ـقــد ســام ـتــه بـسـبـبـهــا .وب ـه ــذا ي ـعــود ه ــذا الـمـعـنــى
الـثــانــي لـلـخـيــر وال ـشــر إلــى الـمـعـنــى األول ،فــإن إدراك الـمــائــم ،أي ال ـلــذة والـخـيــر ،إنـمــا هــو فــي حقيقته
كـمــال وج ــودي لـلـمــدرك ،وكــذلــك إدراك غـيــر الـمــائــم ،أي األل ــم وال ـشــر ،إنـمــا هــو فــي أصـلــه عـبــارة عن
عدم الكمال.
ه ـك ــذا ربـ ــط ابـ ــن س ـي ـنــا م ـف ـه ــوم ال ـش ــر ف ــي ك ــا ال ـت ـعــري ـف ـيــن ب ـم ـع ـيــار م ــوح ــد ي ـس ــري ع ـل ــى ج ـم ـيــع األف ـع ــال
والـمــوجــودات ،ب ــد ًءا بــالـبــاري تـعــالــى حـتــى آخــر الـمــوجــودات الـهـيــوالنـيــة؛ فـكــل مــا يحقق الـكـمــال والـلــذة
ً
وإدراكــا غير مناسب
ألما
خيرا ،وذلك هو الوجود ،وكل ما ُي َع ّد ً
نقصا ويسبب ً
واإلدراك المناسب ُي َع ّد ً
يعتبر شـ ًـرا ،ويحسب على العدم «الـمــراد بالخير :الموجود ،وبالشر :الـعــدم»( .((1ويكاد يكون مفهومه
لـلـخـيــر مـتـطــابـ ًقــا مــع مـفـهــوم ال ــوج ــود« ،فــالــوجــود خ ـيــريــة  ...وال ــوج ــود ال ــذي ال ي ـقــارنــه عـ ــدم  ...بــل هو
( ((1النراقي ،ص .128

( ((1ابــن سينا ،اإلشــارات والتنبيهات ،في :فخر الدين محمد بن عمر الــرازي ،شــرح اإلشــارات والتنبيهات ،ج ،2مقدمة وتصحيح
علي رضا نجف زاده (تهران :دانشكاه تهران ،)2005 ،ص .566

( ((1عـلــي بن محمد سيف الدين اآلمــدي ،كشف التمويهات فــي شــرح الــرازي على اإلشــارات والتنبيهات للرئيس ابــن سينا ،ويليه
لباب اإلشارات والتنبيهات تأليف اإلمام العالمة فخر الدين الرازي؛ تحقيق وتعليق أحمد فريد المزيدي (بيروت :دار الكتب العلمية،
 ،)2013ص .309
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دائ ــم بــالـفـعــل ،فـهــو خـيــر م ـح ــض»( ،((1وهـمــا مـ ًعــا عـلــى طــرفــي نـقـيــض مــع مـفـهــومــي ال ـشــر وال ـع ــدم« :ومــا
احتمل الـعــدم بــوجــه مــا ،فليس مــن جميع جهاته بــريـ ًئــا مــن الـشــر والـنـقــص»( .((1ومـتــى كــان الــوجــود تا ًما
(واجـ ـ ــب الـ ــوجـ ــود) كـ ــان ال ـخ ـي ــر م ـط ـل ـ ًق ــا ،وم ـت ــى كـ ــان ال ــوجـ ــود ن ــاق ـ ًـص ــا ،كـ ــان ال ـش ــر الز ًم ـ ـ ــا .هـ ــذا ي ــذ ّك ــرن ــا
بــال ـت ـصــور األف ــاط ــون ــي الـ ــذي يـمـيــز ب ـيــن عــالــم ال ــوج ــود الـمـطـلــق (ع ــال ــم ال ـم ـثــل) ح ـيــث ال ـخ ـيــر األس ـمــى،
وال ـعــالــم ال ـم ـح ـســوس مـسـكــن ال ـشــر ح ـيــث يـخـتـلــط ال ــوج ــود ب ــال ــاوج ــود ،وال ـخ ـيــر ب ـن ـق ـي ـضــه( ،((1ويــذكّ ــرنــا
أي ـ ًـض ــا ب ــدي ـك ــارت ال ـ ــذي اع ـت ـبــر خ ـطــايــا اإلنـ ـس ــان ن ـت ـي ـجــة ط ـب ـيـع ـيــة ل ـت ـمــوق ـعــه ض ـمــن ن ـق ـطــة وسـ ــط ب ـيــن ال ـلــه
والـ ـع ــال ــم؛ إذ ال ي ــوج ــد ب ـح ــق أي شـ ــيء ف ــي ذات ـ ــي م ـم ـكــن أن ي ـق ــودن ــي إلـ ــى ال ـخ ـط ــأ ،ب ـم ــا أن ال ـكــائــن
األع ـظ ــم أب ــدع ـن ــي ،ول ـك ــن إذا اع ـت ـبــرت نـفـســي م ـش ـ ً
ـارك ــا بـشـكــل م ــا بــال ـعــدم أو ب ــال ــاوج ــود ،أي ب ـمــا أنــي
ل ـســت ال ـكــائــن األع ـظ ــم ،أج ــدن ــي م ـع ـ َّـر ًض ــا ل ـمــا ال ن ـهــايــة ل ــه م ــن اإلخ ـف ــاق ــات بـحـيــث يـنـبـغــي أال أنــدهــش
عندما ُأخطئ(.((1
هــذا الـمـعـيــار جـعــل تـصــور ابــن سـيـنــا لـلـشــر شــامـ ًـا ســائــر ال ـم ـجــاالت ،فــالــوجــوه الـتــي يـقــال عـنـهــا أنـهــا شر
تضم :األفعال المذمومة :مثل الظلم؛ مبادئها من األخالق ،كإرادة الظلم؛ اآلالم والهموم وما يشبهها،
كاالحتراق بالنار؛ نقصان كل شيء عن كماله وفقدانه ما من شأنه أن يكون له ،مثل الجهل والضعف
والتشويه في الخلقة.
بناء عليه ،يمكن أن نميز ،مع ابن سينا ،في الشر بين:
ضررا بسالمته الجسدية وبحاجاته ورغباته ،ووسيلتا
 الشر الطبيعي ،ويتعلق بما يؤذي اإلنسان و ُيلحقً
اإلنسان لتمييزه هما اللذة واأللم.
ضارا أو مؤذ ًيا من األفعال التي تقع باختيار اإلنسان.
 الشر األخالقي ،ويتعلق بما يراه العقل العملي ً ال ـشــر الـمـيـتــافـيــزيـقــي ،ويـتـعـلــق ع ـمــو ًمــا بــالـنـقــص ال ــذي ي ـمــس ال ـم ــوج ــودات الـمـمـكـنــة ويـمـنـعـهــا م ــن أنتـصــل إل ــى الـكـمــال الــواجــب لـهــا .وه ــذا الـنـقــص أصـيــل فــي الـطـبـيـعــة واإلن ـس ــان ،وه ــو مــن صـمـيــم مــاهـيــة
هذه الموجودات.
ً
مرتبطا بالضرورة باالعتبارات الميتافيزيقية؛ فواجب الوجود
إن تعريفه هذا يجعل منظوره للخير والشر
هو المصدر األول لكل كمال يلحق الموجودات الممكنة ،وكل ما فيها من خير إنما هو فيض لخيره
المطلق ،وكل ما فيها من شر فالباري من َّزه عنه .هذا المنظور هو الــذي ظل مهيم ًنا حتى بداية العصر
الـحــديــث «ي ــرى الـتـقـلـيــد الـفـلـسـفــي ال ــذي بـلــغ أجـلــى مـظــاهــره مــع لـيـبـنـتــز ،أن مـحــدوديــة الـمـخـلــوقــات هي
فــرصــة الـشــر الـمـعـنــوي ،وكــونـهــا فــرصــة لـلـشــر الـمـعـنــوي ،فــإن هــذه الـمـحــدوديــة تـسـتــأهــل حـتــى اســم الـشــر
( ((1ابن سينا ،كتاب النجاة ،ص .265
( ((1المصدر نفسه ،ص .265
( ((1انظر :ريكور ،ص .27

(18) Platon, La république, traduction George Leroux (Paris, Flammarion, 2004).
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الـمـيـتــافـيــزيـقــي»( .((2فــي مـقــابــل الـمـنـظــور الـحــديــث الــذي يسير تــدريـجـ ًـيــا فــي اتـجــاه تـجــريــد الـشــر مــن ُبـعــده
ال ــدي ـن ــي وال ـم ـي ـتــاف ـيــزي ـقــي وح ـص ــره ف ــي ُب ـع ــد أخ ــاق ــي أحـ ـ ــادي« ،ن ـق ــر ع ـلــى الـ ـ ــدوام بـ ــأن ال ـط ـب ـي ـعــة ال هــي
تـتـحـمــل الــذنــب عـنــه (حـيــن يـكــون ش ــري ـ ًـرا) ،وال هــي لـهــا الـفـضــل عـلـيــه (حـيــن يـكــون خ ـيـ ًـرا) ،بــل اإلنـســان
ذات ـ ــه ه ــو ص ــاح ـب ــه وال ـم ـت ـس ـب ــب ف ـ ـي ـ ــه»( .((2ل ـك ــن هـ ــذا ال ـت ـع ــري ــف ي ـط ــرح ف ــي ال ــوق ــت ع ـي ـن ــه ع ـل ــى ال ـش ـيــخ
إش ـك ــال ال ـع ــاق ــة ب ـي ــن اإلرادة ال ـخ ـ ّـي ــرة ل ــواج ــب الـ ــوجـ ــود ،وال ـش ــر ال ـك ــام ــن ف ــي الـ ـم ــوج ــودات الـمـمـكـنــة
الخاضعة لتدبيره.

عرضية الشر في العالم
ل ـكــي ي ـحــدد ال ـش ـيــخ اب ــن سـيـنــا مــوق ـفــه م ــن عــاقــة ال ـشــر ب ـ ــاإلرادة اإلل ـه ـيــة ،ع ـمــل ع ـلــى الـتـمـهـيــد ل ــه أيـ ًـضــا
ب ـت ـحــديــد ح ـج ــم وجـ ـ ــوده وم ــوق ـع ــه ض ـم ــن س ــائ ــر الـ ـم ــوج ــودات ال ـخ ـ ّـي ــرة األخ ـ ـ ــرى؛ ف ـن ـظــرتــه ب ـش ــأن حـجــم
وجـ ــود ال ـش ــر ف ــي ال ـع ــال ــم ومـ ــدى جــوهــري ـتــه ت ـق ــوم ع ـلــى م ـقــدم ـت ـيــن :األول ـ ــى ه ــي أن ــه ل ـيــس ل ـل ـشــر وج ــود
أص ـيــل فــي ه ــذا ال ـعــالــم ،ألن ــه ّإم ــا أن ُيـطـ َلــق عـلــى أم ــور عــدمـيــة لـيــس لـهــا وج ــود حـقـيـقــي ،بــل هــي مـجــرد
وإم ــا أن ُيـطـ َلــق عـلــى أم ــور وجــوديــة لـكـنـهــا غـيــر حقيقية بل
سـلــب لـمــا هــو ض ــروري أو نــافــع أو كـمــالــيّ ،
عــرض ـيــة ط ــارئ ــة .وال ـث ــان ـي ــة ه ــي أن ال ـشــر مــرت ـبــط ب ــال ـم ــادة؛ ذل ــك أن ال ـم ــوج ــودات ّإم ــا أن ت ـكــون ال مــاديــة
وإم ــا أن تـكــون مــاديــة ،واألول ــى ال قــوة فـيـهــا ،فــا نـقــص يـعـتــريـهــا ،فـهــي مـعـصــومــة مــن الـشــر« ،فــا يكون
ّ
(((2
(((2
فـيـهــا ش ــر أص ـ ـ ــا» ّ ،أمـ ــا ال ـثــان ـيــة ،ف ـهــي كــون ـهــا «ف ــي م ـعــرض الـ ـشـ ــر» م ــادي ــة يـجـعـلـهــا م ــوج ــودة بــالـقــوة
ومعرضة للنقص.
ّ
بـ ـن ــاء ع ـل ــى ه ــات ـي ــن ال ـم ـق ــدم ـت ـي ــن ،تـ ـك ــون االحـ ـتـ ـمـ ــاالت ال ـم ـم ـك ـن ــة ب ـخ ـص ــوص ح ـج ــم وج ـ ــود الـ ـش ــر فــي
الـ ـم ــوج ــودات ع ـن ــد ال ـش ـي ــخ ك ـم ــا ي ـل ــي« :ال ـم ــوج ــود ّإم ـ ــا أن ي ـك ــون خ ـي ـ ًـرا م ــن ك ــل الـ ــوجـ ــوه ،أو ش ـ ـ ًـرا مــن
كـ ــل ال ـ ــوج ـ ــوه ،أو خـ ـيـ ـ ًـرا مـ ــن وج ـ ــه وش ـ ـ ـ ًـرا مـ ــن وجـ ـ ــه .وهـ ـ ــذا األخـ ـيـ ــر ع ـل ــى ث ــاث ــة أق ـ ـسـ ــام :ف ــإن ــه ّإمـ ـ ــا أن
ي ـك ــون خ ـي ــره غ ــال ـ ًـب ــا ع ـل ــى ش ـ ــره ،أو ي ـك ــون شـ ــره غ ــال ـ ًـب ــا ع ـل ــى خـ ـي ــره ،أو ي ـت ـس ــاوى ش ـ ــره وخ ـ ـيـ ــره ،ف ـهــذه
أقسام خمسة»(.((2
ّأما القسم األول ،فقد وجب وجوده في نظر ابن سينا ،ألن الخير هو الموجود ،والموجود الذي يكون
خيرا لذاته وهو واجب الوجود تعالى ،إذ هو الخير
خيرا من كل وجه ومن َّز ًها عن كل شرّ ،إما أن يكون ً
ً
المطلق وغيره خير بالنسبة إليه« :الــوجــود الــذي ال يقارنه عــدم  ...فهو خير محض ،فــإذن ليس الخير
(((2
وإم ــا أن يـكــون خـيـ ًـرا لـغـيــره ،وهــو الـعـقــول الـمـفــارقــة واألفــاك
الـمـحــض إال الــواجــب الــوجــود ب ــذات ــه» ّ ،
( ((2المصدر نفسه ،ص .199

( ((2إيمانويل كانط ،الدين في حدود مجرد العقل ،نقله إلى العربية فتحي المسكيني (بيروت :جداول ،)2012 ،ص .69
( ((2الرازي ،كتاب المباحث المشرقية ،ج  ،2ص .520
( ((2المصدر نفسه.

( ((2المصدر نفسه ،ص .521

( ((2ابن سينا ،الشفاء .اإللهيات ،ص .381
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السماوية .الموجودات المفارقة لهذا العالم كاملة من َّزهة عن النقص ،فال شر يعتريها« ،وجميع الشر،
(((2
لما
إنـمــا يــوجــد فيما تـحــت فـلــك ال ـق ـمــر» ّ .أمــا الـقـســم الـثــانــي ،فــإنــه لــو وجــد لـكــان شـ ًـرا مـطـلـ ًقــا ،ولـكــن ّ
كــان الـشــر مــاز ًمــا لـلـعــدم ،وال ـعــدم الـمـطـلــق يـقـتـضــي نـفــي كــل مــوجــود ،فـقــد اسـتـحــال وج ــود هــذا القسم
«وال خـيــر عــن ع ــدم مـطـلــق إال عــن لـفـظــه ،فـلـيــس هــو بـشــر حــاصــل ول ــو ك ــان لــه ح ـصــول مــا ل ـكــان الـشــر
(((2
غالبا ،والرابع الذي يكون شره مساو ًيا لخيره ،يؤكد
العام»  .وكذلك القسم الثالث الذي يكون شره ً
الشيخ بأنه ال يمكن إيجادهما ،ألنهما لــو ِ
منافيا للحكمة اإللهية التي خلقت
وجــدا لكان وجــودهـمــا
ً
ال ـمــوجــودات عـلــى وجــه يـمـ ّـكـنـهــا مــن أن تـبـلــغ الـكـمــاالت الـتــي تـجــب لـهــا بـحـكــم مــا فـيـهــا مــن إمـكــانــات؛
طاغيا فــي الـمــوجــودات ،فلئن كثر العمى ً
مثل فــإن البصر أكـثــرّ .أمــا
فالشر مغلوب ،وينبغي ّأل يكون
ً
شره مقارنة
القسم الخامس الذي يكون خيره ً
غالبا على شره ،فيعترف بوجوده ،إال أنه يؤكد محدودية ّ
بـخـيــره الـغــالــب ،فـهــذا الـشــر «طـفـيــف بــالـقـيــاس إلــى ســائــر ال ــوج ــود»( ،((2ألن الـشــر منتشر فــي هــذا الـعــالــم
وال يـمـكــن إن ـكــاره ،وال ـجــود اإللـهــي يـعــم ســائــر ال ـمــوجــودات بفيضه إال أن الـبـعــض مـنـهــا ُح ـ ِرم مــع ذلــك
الـكـمـ ِ
ـاالت الـضــروريــة الـتــي تجب لــه بحكم نــوعــه ،مثل الـحــريــق الــذي يــأتــي على غــابــة فيحرم النباتات
نموها الطبيعي.
َّ
لكن إذا كانت غلبة الخير على الشر تبدو مقبولة في عالم الطبيعة ،فماذا عن عالم اإلنسان؟ ير ّد ابن
سـيـنــا عـلــى مــن يـقــول :إن الـغــالــب عـلــى أكـثــر الـنــاس هــو الـجـهــل وطــاعــة الـشـهــوة والـغـضــب ،أي الجهل
بــاالعـتـقــادات الـحـقــة والـخـلــو مــن األخ ــاق الـفــاضـلــة ،األم ــر ال ــذي يــوجــب الـشـقــاوة فــي الــدنـيــا واآلخ ــرة.
ويــؤكــد أن الـقــاعــدة أع ــاه تـســري عـلــى الـبـشــر فــي الــدنـيــا كـمــا فــي اآلخ ــرة ،فــالـغــالــب عـلـيـهــم فــي نـظــره هو
الـسـعــادة الــدنـيــويــة واألخ ــروي ــةّ ،أم ــا الـشـقــاوة فـتـبـقــى أقـلـيــة .ويـشـبــه حــال الـنـفــس بـحــال الـجـســد ،فـكـمــا أن
أحـ ــوال ال ـب ــدن ف ــي ال ـص ـحــة وال ـج ـم ــال ثـ ــاث :إح ــداه ــا ح ــال ال ـفــائــق ال ـج ـمــال وال ـص ـح ــة ،وال ـثــان ـيــة حــال
الـمـتــوســط ،والـثــالـثــة حــال القبيح والـمــريــض ،كــذلــك هــي أح ــوال الـنـفــس فــي الـخـلــق واالعـتـقــاد :إحــداهــا
حال البالغ فضيلة العقل والخلق ،والثانية حال النفس الخالية من فضائل العقل الحقة والباطلة ،ومن
األخــاق الجيدة والرديئة ،والثالثة حــال النفس الخالية من االعتقادات الحقة واألخــاق الفاضلة ،بل
مكتسبة نقيضهما.
للصنف األول الــدرجــة الـقـصــوى فــي الـسـعــادة األخــرويــة ،والـثــانــي مــن أهــل الـســامــة فــي اآلخ ــرة ،ويـنــال
ً
حظا ما من الخيرات العاجلة ،والثالث من أهل الشقاوة« :وكل واحد من الطرفين نادر ،فالوسط فاش
غالب ،وإذا أضيف إليه الطرف الفاضل صار ألهل النجاة غلبة وافرة الوجود»(.((2
ج ـعــل اب ــن سـيـنــا أه ــل ال ـس ـع ــادة أك ـث ــر رغ ــم إق ـ ــراره ب ــأن ال ـف ـئــة ال ـم ـتــوس ـطــة ،ال ـت ــي ه ــي ال ـغــال ـبــة ،خــال ـيــة مــن
ـوعــا واح ــدً ا،
الـعـلــوم الـحـقــة واألخ ــاق الـفــاضـلــة .ويــوضــح ذلــك بــالـقــول إن الـسـعــادة األخــرويــة لـيـســت نـ ً
( ((2ابن سينا ،كتاب النجاة ،ص .321
( ((2المصدر نفسه ،ص .321
( ((2المصدر نفسه ،ص .322

( ((2ابن سينا ،اإلشارات والتنبيهات ،في :الرازي ،شرح اإلشارات والتنبيهات ،ج  ،2ص .551
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وال ُت ـنــال بــالـعـلــم وح ــده ،فــالــذي يـقـتـضــي ال ـعــذاب الـمـخـلــد فــي ال ـنــار هــو فــي نـظــره الـعـقــائــد الـبــاطـلــةّ .أمــا
األخ ــاق الــردي ـئــة ،فــإنـهــا تــوجــب ال ـع ــذاب م ــدة ثــم تـتـخـلــص ال ـن ـفــوس إل ــى سـعــة مــن رح ـمــة ال ـلــه ،عكس
ال ـم ـع ـتــزلــة ال ــذي ــن ي ـق ــول ــون بـتـخـلـيــد مــرت ـكــب ال ـك ـب ـيــرة ف ــي الـ ـن ــار .ك ـمــا ي ــوض ــح أن ل ـيــس ك ــل ُخ ـ ُل ــق رديء
مــوجـ ًـبــا لـلـعــذاب ،بــل الـ ُـخـ ُلــق الـمــوجــب لـلـعــذاب هــو المتمكن مــن الـنـفــس تـمـكـ ًنــا بــالــغً ــا« :وال تـصــغ إلــى
مــن يـجـعــل الـنـجــاة وقـ ًفــا عـلــى ع ــدد ،ومـصــروفــة عــن أهــل الـجـهــل والـخـطــايــا صــر ًفــا إلــى األب ــد ،واسـتــوســع
رحمه الله»(.((3
خاليا من الكبائر كما
السعادة في نظر ابن سينا غير قاصرة على من عرف الحق بالبراهين ،أو من كان ً
يقول المعتزلة ،بل إنها شاملة ً
أيضا النفوس الخالية من العقائد الباطلة ،وحتى تلك التي اقترفت أخال ًقا
رديـئــة ستنتهي أيـ ًـضــا إلــى الـسـعــادة .وبـهــذا سيكون أهــل الـسـعــادة والـخـيــر أكـبــر مــن أهــل الـشـقــاوة والـشــر،
غالبا على الشر في اآلجلة كما هي الحال في العاجلة؛ فالشر بشكل عام موجود ولكن
ويكون الخير ً
حجمه مـحــدود ،ومغلوب مــن الخير ،ثــم إنــه غير مقصود لــذاتــه بــل لغيره (الـخـيــر) ،فهو عــارض طــارئ
غير أصيل.

ال ُبعد الديني والميتافيزيقي للشر

إذا كــان الشر مــوجــو ًدا فــي هــذا العالم ،ســواء نُسب إلــى الطبيعية أو إلــى اإلنـســان ،فحتى لــو س ّلمنا بأن
وجــوده عرضي وأقـلــي ،فــإن داللــة وجــوده داخــل المملكة الخاضعة لــواجــب الــوجــود تعالى ،الموجود
خصوصا بصدد ما إذا كان
الخير في ذاتــه والمن َّزه عن كل شر ،تبعث مع ذلك على النظر والتساؤل،
ً
مبرر وجــوده ينحصر فــي حرية اإلرادة ،فيكتسي بذلك داللــة أخالقية خالصة ،أو يـنــدرج ضمن تدبير
وميتافيزيقيا.
دينيا
ً
إلهي شامل ،فيكتسي بذلك ُبعدً ا ً

يـمـيــل ال ـف ـكــر ال ـحــديــث وال ـم ـعــاصــر ،بـشـكــل عـ ــام ،إل ــى ت ـجــريــد ه ــذا ال ـم ـف ـهــوم م ــن دالل ـت ــه الـمـيـتــافـيــزيـقـيــة
بـتـفـسـيــر الـطـبـيـعــة ت ـف ـس ـيـ ًـرا مـيـكــانـيـكـ ًـيــا ال غــائ ـيــة ف ـيــه ،م ـس ـت ـبـ ِـعــدً ا بــذلــك ك ــل تــأث ـيــر ل ـقــوة مـتـعــالـيــة م ــن شــأنـهــا
وإم ــا فــي خــانــة الـشــر .ويـعـمــل في
أن تـضـفــي عـلــى ح ــوادث الـطـبـيـعــة مـعـنــى يجعلها ّإم ــا فــي خــانــة الـخـيــر ّ
مـ ـ ــوازاة ذل ــك ع ـلــى ح ـصــر دالل ـت ــه الــدي ـن ـيــة إل ــى أق ـص ــى الـ ـح ــدود ،وذلـ ــك ب ـف ـصــل األخ ـ ــاق ع ــن ال ــدي ــن،
وربـطـهــا بـقــوانـيــن الـعـقــل الـبـشــري الـتــي تــوكــل إلـيـهــا مهمة تــرسـيــم الـحــدود بـيــن مــا هــو خـ ّـيــر ومــا هــو شــريــر.
ف ــإذا كــانــت األخ ــاق مــع كــانــط مـثـ ًـا تـقــود إل ــى الــديــن ،فــإنـهــا عـلــى األق ــل فــي تــأسـيــس واجـبــاتـهــا تستقل
بــذات ـهــا« :ف ــإن األخـ ــاق ال تـحـتــاج أبـ ــدً ا فـيـمــا يـتـعـلــق بــذات ـهــا إل ــى ال ــدي ــن ب ــل بـفـضــل الـعـقــل الـعـمـلــي هــي
مكتفية بذاتها»(.((3
لكن عندما يتعلق األمــر بفيلسوف مــن العصر الوسيط اإلســامــي مثل ابــن سينا ،فإنه وإن أقــر بنصيب
مــا لمسؤولية اإلنـســان األخــاقـيــة ،لــم يستطع أن يفصل مفهوم الـشــر عــن داللـتــه الميتافيزيقية والدينية،
بــل ربـطــه ب ــاإلرادة اإللـهـيــة وبـتــدبـيــره تـعــالــى لـلـعــالــم ،وعـمــل عـلــى حـصــر وج ــوده إلــى أدنــى درجــة ممكنة،
( ((3المصدر نفسه ،ص .558
( ((3كانط ،ص .45
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مع تحويله إلــى مجرد وجــود عرضي طــارئ وغير أصيل ،حتى يتناسب حجم وجــوده مع وجــود إرادة
إلـهـيــة خـ ّـيــرة خـلـقــت ال ـمــوجــودات مــن األس ــاس ألج ــل أن تـبـلــغ كـمــالـهــا الــواجــب لـهــا ،لـكــن مــن دون أن
مباشرا أو فــاعـ ًـا لــه ،أو متص ًفا بــه؛ ذلــك أن الله تعالى لــم يخلق مــوجــودات شريرة
سببا
يجعل الـبــاري ً
ً
عالما يهيمن عليه الشر وال حتى يتساوى
شـ ًـرا مطلقًا وال شـ ًـرا ذاتـ ًـيــا («والـشــر ال ذات لــه») ،ولــم يخلق ً
خـيــره مــع شــره ،بــل خلق عــالـ ًـمــا يغلب خـيــره شــره ،كما لــو أنــه قصد ابـتــداء أن ال يخلق إال الـمــوجــودات
خيريتها إال بأن يعرض عنها
الخيرة ،لكن الضرورة اقتضت أن ال توجد هذه الموجودات وأن ال تدوم
ّ
ّ
بـعــض األف ـعــال الـشــريــرة ،وتـتــرتــب عـلــى وجــودهــا آث ــار سلبية غـيــر مـقـصــودة بــالـقـصــد األول؛ فــالـلــه تعالى
مريد للشر لكن بالعرض وليس بإرادة ابتدائية ،وهو مقدر له وراض عنه لكن بالعرض« ،فالشر داخل
فــي ال ـقــدر بــال ـعــرض ،كــأنــه م ـثـ ًـا مـ ْـرضــي بــه ب ــال ـع ــرض»( ،((3وب ـهــذا الـمـعـنــى يـسـمــح ال ـبــاري بــوجــود الـشــر،
«فـهــو يــريــد الـخـيــر إرادة أولـيــة ويــريــد الـشــر أيـ ًـضــا عـلــى الــوجــه الــذي بــالـعــرض ،إذ عـلــم أنــه يـكــون ضــرورة
فلم يعبأ به»(.((3
خيرة وتساهم في كمال
الله تعالى غير مسؤول عن الـشــرور ،ألنــه إنما خلق مــوجــودات هي في ذاتها ّ
بــاقــي ال ـمــوجــودات ،ولـكــن وجــودهــا هــذا مــا كــان ليتم مــن دون أن تـصــدر عنها بــالـعــرض بـعــض اآلفــات
دائما
والـشــرور .وإنما تعود المسؤولية الذاتية في وجــود الشرور إلــى المادة التي تقبل العدم ،وتوجد ً
«وأم ــا الـشــرور
وج ــو ًدا بــالـقــوة ،وتـقـبــل الـمـتـنــاقـضــات ،وال تـسـمــح بــوجــود مــوجــودات كــامـلــة كـمـ ًـال تــا ًمــاّ :
فوجودها لضرورة الهيولى»( .((3وهــذا الشر ال يمكن أن يرتفع بشكل نهائي ،وبالخصوص من وجهة
نـظــر فـيـلـســوف يــؤمــن بــأن اإلمـكــان الــذي بـمــوجـبــه تـكــون الـمـخـلــوقــات ممكنة كــامــن فــي الـقــابــل (الـمــادة)
وليس في الفاعل (الخالق) .بل يذهب ابن رشد إلى حد ربط نظام اشتغال الشر بقانون السببية بعيدً ا
عن أهواء الناس ومتمنياتهم ،ولو جاز في نظره أن تنقلب الشرور الواقعة من هذه الموجودات خيرات
(ح ـتــى ي ـكــون ال ـعــالــم خــالـ ًـيــا مــن كــل ش ــر) الن ـه ــارت الـسـبـبـيــة ،ول ـجــاز أن يـنـقـلــب كــل ش ــيء إل ــى نـقـيـضــه:
«يمكن أن ينقلب الخير شـ ًـرا والـشــر خـيـ ًـرا فــا يكون هــا هنا حقيقة أصـ ًـا ،حتى يمكن أن يكون الخير
كله في تــرك عبادته واإلعــراض عن اعتقاد تعظيمه»(((3؛ فحتى حــدوث الشر تحكمه قوانين صارمة ال
تنفصل عــن قــوانـيــن عــالــم الـكــون والـفـســاد .وهــذا مــا أكــده أيـ ًـضــا اليبنتز الحـ ًقــا ،مـعـتـبـ ًـرا أن «ال ـنــزوع نحو
الـشــر فــي الـمـخـلــوقــات أمــر ض ــروري ،رغــم أن نـشــأتــه تـظــل عــرضـيــة ،بمعنى أنــه مــن ال ـضــروري أن تكون
الشرور ممكنة»(.((3
( ((3أبو علي الحسين بن عبد الله بن سينا ،اإلشارات والتنبيهات ،مع شرح نصير الدين الطوسي؛ تحقيق سليمان دنيا ،ج  ،4ط 3
(القاهرة :دار المعارف  ،)1980ص .305
( ((3ابن سينا ،كتاب النجاة ،ص .325

( ((3أبو الوليد محمد بن أحمد بن رشد ،تلخيص ما بعد الطبيعة ،حققه وقدم له عثمان أمين (القاهرة :مطبعة مصطفى البابي الحلبي
وأوالده ،)1958 ،ص .162
( ((3المصدر نفسه ،ص .164

(36) Gottfried Wilhelm Leibniz, Sur l’origine radicale des choses (1697); La Cause de Dieu, défendue par sa justice,
elle-même conciliée avec toutes ses autres perfections et la totalité de ses actions (1710), introd. et commentaires par
Pierre-Yves Bourdil; trad. par Martine Etrillard et Pierre-Yves Bourdil, profil. Hatier, 712 (Paris: Hatier, 1990), 65.
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حكيما
األصل إ ًذا في الموجودات هو الخير ،وجميع الموجودات الخيرة مرا ّدة للباري بمقتضى كونه
ً
جــوا ًدا تفيض عنه الموجودات على الوجه األكملّ ،أما تلك التي يعرض لها نوع من الشر ،مثل النار
والـظـلــم والـمــرض ،فإنها أيـ ًـضــا صــادرة عــن الـبــاري بمقتضى إرادت ــه ورض ــاه ،لكنها ال تـصــدر عــن إرادتــه
مرضي به ،والشر مراد مكروه ،فهو من حيث أنه شر مكروه ،إال
بالقصد بل بالعرض فقط؛ فالخير مراد ْ
(((3
أنه صار مرا ًدا لكونه من لوازم الخير المطلوب بالذات ،فهو «مكروه بالذات مراد بالعرض»  ،ألن ليس
من الحكمة اإللهية أن تترك خيرات كثيرة ألجل شرور قليلة« ،فما كان يحسن أن تترك المنافع األكثرية
والدائمة ألغراض شرية أقلية ،فأريدت الخيرات الكائنة عن هذه األشياء إرادة أولية على الوجه الذي
يصلح أن يقال إن الله تعالى يريد األشياء ،ويريد الشر ً
أيضا على الوجه الذي بالعرض ،إذ علم أنه يكون
(((3
ضرورة فلم يعبأ به ،فالخير مقتضى بالذات ،والشر مقتضى بالعرض ،وكل بقدر»  .الشر مضاف إليه
ُّ َ
َ ُ َ
َّ ُ َ
َ ََ ُ
الل خال ُِق ك ِل ش ْي ٍء﴾( ،((3وقــولــه﴿ :خلق
ك ْم َو َما ت ْع َملون﴾(،((4
تعالى على الـعـمــوم ،كقوله تعالى﴿ :
ْ
َ
ُ
َ
ّ
َ
َ
ّ
َ
َ
َ
َ
ْ
َ
والـخـيــر مـضــاف إلـيــه على الـخـصــوص ،كقوله تـعــالــى﴿ :بيدِك الخي ُر إِنك عل ٰى كل ش ْي ٍء قد ٌ
ِير﴾(((4؛
ۖ
ِ
ِ
ويقدره على العباد ،ولكن ليس بأن
فالله تعالى يقضي ،بحسب الفالسفة المسلمين المشّ ائين ،بالشر
ّ
يريده أو يصدر عنه مباشرة ،بل بأن يصدر عن الموجودات التي خلقها والتي هي بحكم مادتها وماهيتها
تفسيرا لكيفية اكتساب العباد أفعالهم الشريرة
ناقصة .ولذلك يعترضون على النظرة األشعرية ،التي تقدم
ً
وارتباط ذلك بتكوينهم النفسي والبيولوجي ،لكنها مع ذلك تتشبث بأن تر َّد كل أفعالهم ،خيرها وشرها،
إلى إرادة الباري المد ِّبر الوحيد واألوحد للكون« :أحكام الشر هي من الجهل والشيطان بخالف الله
سبحانه وتعالى وقــدره فإنه فاعل للخير والشر م ًعا ومقدرهما إذ ال فاعل ســواه»( .((4لذلك ،يع ّلق ابن
رشد على من يربط الشر بإرادة الباري ،بالقول إنه يلزمه نسبة الظلم للباري تعالى عن ذلك« :يلزمهم
يجوروه»(.((4
ضرورة أن ّ
وهكذا نرى كيف أن الشيخ يميل ،عندما يتعلق األمر بتفسير سببي لوجود الشر في العالم ،إلى التنزيه
التام لله تعالى «الصادر عنه ليس بِشَ ر»( ،((4مع إيمانه بأن الحكمة اإللهية اقتضت وجوده ،فمن يتحمل
إ ًذا مسؤولية حصوله؟
رغــم ص ــدور الـشــر بـمــوجــب الـقـضــاء اإلل ـهــي ،فــإن الـمـســؤول الـمـبــاشــر عـنــه لـيــس الـعـلــة الـفــاعـلــة (الـبــاري
ت ـعــالــى) بــل الـعـلــل ال ـقــاب ـلــة؛ فــالـشــر الزم ألش ـخــاص ال ـم ــوج ــودات وطـبــاعـهــا واس ـت ـعــدادات ـهــا الـكــامـنــة في
( ((3فخر الدين محمد بن عمر الرازي ،المطالب العالية من العلم اإللهي ،ج  :3في ذكر الصفات االيجابية وهي كونه سبحانه قادر ًا،
حيا ،تحقيق أحمد حجازي السقا (بيروت :دار الكتاب العربي ،)1987 ،ص .281
عالم ًاً ،
( ((3ابن سينا ،كتاب النجاة ،ص .235 324-
( ((3القرآن الكريم« ،سورة الزمر »،اآلية .62

( ((4المصدر نفسه« ،سورة الصافات »،اآلية .96

( ((4المصدر نفسه« ،سورة آل عمران »،اآلية .26

( ((4أبو زيد عبد الرحمن بن محمد بن خلدون ،مقدمة ابن خلدون (بيروت :دار الجيل[ ،د .ت ،)].ص .158
( ((4ابن رشد ،ص .164

( ((4نصير الدين الطوسي ،شرح اإلشارات والنبيهات ،في :ابن سينا ،اإلشارات والتنبيهات ،ج  ،4ص .305
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مادتها ،وإال فــإن المخلوقات التي تتعالى عــن حركة الــزمــان وال تلتبس بالمادة والشهوة تكون من َّزهة
عن الشر ،كما هو الشأن في األنــواع واألجناس والعقول والنفوس المفارقة« :الشرور فيجب إضافتها
إلــى األشـخــاص واألزم ــان والـطـبــاع ،وأنــه مـتــى حـصــل نـقــص فــي آحــاد نــوع مــا ،كــان ذلــك الـنـقــص عــائــدً ا
إلــى ضعف فــي القابل وقـصــور فــي الـمـسـتـعــد»( .((4كما يلزم الشر بسبب كثرة الـمـبــادئ واألسـبــاب ،فإن
الـمــوجــودات لــم تـصــدر كلها مـبــاشــرة عــن واجــب الــوجــود ،بــل صــدرت على سبيل الترتيب والــوســاطــة،
وكـلـمــا كـثــرت الــوســائــط قـ َّـل مـنـســوب الـخـيــر وزادت حـظــوظ الـشــر .كـمــا أن الـكـثــرة يـلــزم عـنـهــا الـتـضــارب
والـمـصــادفــة ،فـلــم يـكــن بــاإلمـكــان مـثـ ًـا أن يـكــون الـمــاء سـبـيـ ًـا لـكــل هــذه الـخـيــرات مــن دون أن تحصل
عرضا هــذه الـشــرور القليلة« :الخير الغالب لما كثرت مبادئه وتباينت أسبابه لــزم من ذلــك التباين
عنه ً
(((4
والـكـثــرة شــر مــا عـلــى سبيل ال ـم ـصــادفــات»  ،فالخير الزم لـلــوحــدة والـشــر الزم لـلـكـثــرة .ولـلـشــر عمو ًما
سببان رئيسيان:
صادرا عنها ومالز ًما لإلمكان والقوة
األول هو المادة التي ال تقبل أبدً ا الكمال المطلق ،وسيظل الشر
ً
(((4
والنقص الكامن فيها« :وإنما يلحق الشر ما في طباعه ما بالقوة»  .ويلحق الشر المادة بسببينّ :إما
أن بعض األسباب أثر في المادة في ابتداء ّ
لتقبل شكل
تشكلها ،فصارت رديئة المزاج ولم تعد مهيأة ّ
وإمــا أن أسبا ًبا
وقــوام مناسب ،فتشوهت الخلقة ،ال بسبب أن الفاعل ُحــرم بل ألن المنفعل لم يقبلّ ،
خارجية طارئة تمنع عن الموجود كماله ،مثل البرد الشديد الذي يمنع النبات من أن يحصل له كماله
في وقته.
وال ـثــانــي هــو الـفــاعــل ،فــإنــه لـمــا ك ــان خــالـ ًقــا لـهــذا الـعــالــم ال ـم ــادي ،وكــانــت ال ـمــادة ال تــوجــد إال ب ــأن تقبل
العدم والتناقض ،استحال أن يدبر الباري هذه الموجودات نحو الغرض المقصود (الخير) من دون أن
يحصل عنها ،ما هو غير مقصود (الشر).
صادرا عن الباري ،بل الباري ال يصدر عنه إلى الوجود،
أمرا وجود ًيا
ً
فالشر ال ذات له ،وليس في ذاته ً
والــوجــود كمال ،ولكن الـمــوجــودات تتلقاه بحسب استعداداتها المتفاوتة؛ فالشر حاصل في الحقيقة
عن امتناع الموجود عن تلقّي الــوجــود ،وعجزه  -بحكم مادته  -عن قبول الفيض الـصــادر عن واجب
الوجود «وإال فالفيض عام من غير بخل به وال منع منه»(.((4
إن ما يقال عن الطبيعة يسري على اإلنسان ،فغرائز الجسد وهــوى النفس ُيعتبران في الغالب مصيدة
ُتــوقــع اإلنـســان فــي شـ َـرك الـشــر ،لـكــن مــن دون أن يعني هــذا أن اإلنـســان شــريــر بــالـكــامــل ،ألن هــذا الشر
عينه يصير دافـ ًـعــا لــإنـســان لطلب الـسـعــادة الـتــي فيها خـيــره األقـصــى؛ إذ لــو كــان الـنــاس متخلصين كلية
( ((4أبـ ــو عـلــي الـحـسـيــن بــن عـبــد الـلــه بــن سـيـنــا ،الــرســالــة الـعــرشـيــة فــي حـقــائــق الـتــوحـيــد وإث ـبــات الـنـبــوة ،تحقيق وتـقــديــم إبــراهـيــم هــال
(القاهرة :جامعة األزهر ،)1988 ،ص .39
( ((4المصدر نفسه ،ص .41

( ((4ابن سينا ،كتاب النجاة ،ص .321

( ((4ابن سينا ،الرسالة العرشية ،ص .39

ثاحبأو تاسارد
 انيس نبا دنع ملاعلل يقيزيفاتيملا روصتلا نمض هعقومو رشلا
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ً
عقول مفارقة تعيش في سعادة أبدية ،فجسمانيتهم وإن انحطت بهم إلى
من المادة والشهوة لصاروا
درج ــة أق ــل ،لــم تمنعهم مــن بـلــوغ درج ــة الـسـعــادة إن هــم انـشـغـلــوا بتحصيل الـخـيــر ألنـفـسـهــم .وكــل من
يشتاق إلــى خير فهو إلــى مفيض الخير أكـثــر اشـتـيــا ًقــا ،فحق على كــل مــوجــود ممكن أن يـكــون بجب ّلته
مـشـتــا ًقــا إل ــى الـخـيــر الـمـطـلــق« ،وواجـ ــب ال ــوج ــود ب ــذات ــه خـيــر م ـحــض ،وال ـخ ـيــر بــالـجـمـلــة ه ــو م ــا يـتـشــوقــه
كل شيء»(.((4

الشر والحكمة اإللهية
إذا س ّلمنا بــوجــود الشر فــي المملكة الخاضعة لــإرادة اإللهية ،فــأي حكمة فــي إيـجــاده؟ يعتقد الشيخ
ابن سينا أن وجوده ال يتنافى والحكمة اإللهية التي اقتضت وجود عالم هو أكمل العوالم الممكنة في
ـريـتــه« :هــذه الـشــرور الحاصلة غير خالية عــن حكمة تــامــة بها يـكــون قــوام الـعــالــم»(،((5
درجــة كماله وخـيـ ّ
والحكمة اإللهية اقتضت أال تمنع أي مــوجــود مــن كماله الــذي يستحقه ،وال يجوز أن تحرم مــوجــو ًدا
كـمـ ًـال يستحقه بحكم الـشــروط الـتــي تهيأت لــه .بـنــاء عليه ،يمكن الـقــول إن هــذا العالم أفـضــل العوالم
واجبا ،وأنه لم يكن
شرا إلى درجة أن ابن سينا يعتبر صدوره عن الباري
ً
خيرا وأقلها ً
الممكنة وأكثرها ً
باإلمكان أن يصدر عنه إال هذا العالم ،وما كان ممك ًنا أن يصدر عالم غير هذا العالم ،وإال فإنه سيكون
شرا ،وهذا لو حصل لكان عبثًا في حق الباري تعالى« :يظهر إثبات الحكمة اإللهية
أقل خيرية وأكثر ً
في وجود هذه الموجودات ،وأنها وجدت على أكمل ما يمكن أن يكون ،وأنه لم يتخلف عنها شيء
من كمالها الممكن لها في نفس األمــر ،ولــو كــان في اإلمـكــان وجــود أكمل مما هي عليه لما وجدت
على غيره»(.((5
إن الـشــر ص ــادر بـمــوجــب هــذه الـحـكـمــة اإللـهـيــة ولـيــس مـجــرد أمــر مـنـفـلــت؛ فـفــي وج ــوده حـكـمــة يتوقف
صدور الموجودات عليها ،ولئن كان غير مقصود لذاته ،فإنه مقصود ألجل السير العام للموجودات،
ولو لم يحصل لما حصلت ربما الموجودات على كمالها الواجب لها؛ فالخير ذاتــه هو علة حصول
ـاس فــي الـمــاء ً
الـشــر« :الـخـيــرات هــي مـبــادئ ال ـشــرور»( ،((5فغرق الـنـ ِ
مثل هــو نتيجة عــارضــة ولكنها الزمــة
نهائيا ألجــل أال يغرق
النتفاع سائر الـمــوجــودات الحية بــه ،وال يليق بالحكمة اإللهية أن تمنع وجــوده ً
فـيــه أحــد؛ فــوجــود الـشــر فــي الـعــالــم لـيــس جــائـ ًزا فـحـســب ،بــل ض ــروري أيـ ًـضــا ،وهــو نتيجة طبيعية لحركة
الـمــوجــودات ولـجــدلـيــة الــوجــود وال ـعــدم ،والـكـمــال والـنـقــص ،ولــو انـتـفــى مــن الـعــالــم كـلـيــة النـتـفــى الخير
تجنبا للشر القليل« :فإن وجود ذلك الشر في
نفسه ،ولذلك ال يليق بالحكمة اإللهية ترك الخير الكثير ً
األشياء ضرورة تابعة للحاجة إلى الخير»(.((5
( ((4ابن سينا ،الشفاء .اإللهيات ،ص .380
( ((5ابن سينا ،الرسالة العرشية ،ص .38
( ((5المصدر نفسه ،ص .38-37
( ((5المصدر نفسه ،ص .38

( ((5ابن سينا ،كتاب النجاة ،ص .322
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وما يؤكد عدم تنافيه مع الحكمة اإللهية ،بل واندراجه ضمن تدبير إلهي محكم ،هو أنه ال يصيب إال
أشخاصا ،وفي أوقاتّ ،أما األجناس التي تتشكل منها ماهية األشخاص ،فهي محفوظة وال يمكن أن
ً
نهائيا
ترتيبا دقيقًا وحفظتها ،ولــو انقرضت
ً
يصيبها شــر؛ إذ إن اإلرادة اإللهية رتبت األجـنــاس واألنــواع ً
ِ
الموجودات الممكن َة كماالتِها وماهياتها إلــى األبــد ،والختل نظام العالم .المخلوقات آمنة،
لحرمت
على األقل من الشرور الكبرى التي تهدد كينونتها ،من قبيل انقراض النوع اإلنساني كلية ،أو انقالب
الطبيعة الـبـشــريــة إلــى طبيعة شــريــرة فــي األص ــل ،أو مــن قـبـيــل تــوريــث خـطــايــا األج ـيــال الـمــدبــرة لــأجـيــال
المقبلة .صحيح أن الفرد عندما يخرج إلى الوجود يجد نفسه في مواجهة عوامل النقص الكامنة في
جـســده وشـهــواتــه وإغ ــراءات محيطه ،لكنه مــع ذلــك يـكــون فــي كـنــف عـنــايــة إلـهـيــة حكيمة وهـبـتــه اإلرادة
وهيأت له جميع أسباب السعي نحو الكمال.
كثيرا فإنه ليس بأكثري ،وهو محصور في األشخاص والجزئيات
الشر في الموجودات قليل ،وإذا كان ً
دون الكليات ،وفي الضروريات دون الكماليات .وحتى هذا النوع من الشر المعترف به يعمل على
تـبــريــر وج ــوده بجعله حــافـ ًزا لـلـمــوجــودات للسعي نـحــو الـكـمــال؛ ذلــك أن الـحـكـمــة اإللـهـيــة تقتضي في
نـظــره وجــود هــذا الـنــوع حـتــى تبلغ الـمــوجــودات الطبيعية  -الـتــي يــازم الـنـقــص طبيعتها  -كـمــالـهــا ،فكل
طـلــب لـلـكـمــال هــو تـخـلــص مــن شــر .واإلرادة اإللـهـيــة اقـتـضــت أن تـسـيــر ال ـمــوجــودات س ـيـ ًـرا حـثـيـ ًثــا نحو
الكمال ،ولذلك قضت بأن ال يوجد الشر إال بقدر معلوم حتى ال يسيطر على الخير فيمنع الموجودات
مــن طلب كمالها ،ويختل نظام العالم بأكمله ،ويـفـ ّـوت على الجنس البشري المقصد األسـمــى الــذي
ألجله ُخلق.
ً
معقول
فــي المحصلة ،يـبــدو حجم الـشــر وخـطــورتــه ودوره فــي المملكة الخاضعة للتدبير اإللـهــي أمـ ًـرا
ومـقـبـ ً
ـول ،ألن فــي حـصــول الـشــر مفسدة قليلة وخـيـ ًـرا كـثـيـ ًـرا ،وفــي عــدم حصوله عكس ذلــك« :وتحمل
أدنى المفسدتين لدفع أعالهما من مقتضيات الحكمة ،وهو المراد من قولهم :إن في أن ال يوجد الخير
كثيرا»(((5؛ فعند مقارنة مصالح النار بمفاسدها ً
خيريتها
مثل ،تبدو
ّ
شرا ً
الكثير تحرزًا عن الشر القليلً ،
جـلـيــة مــؤكــدة ،فــالـنــار كــائــن خـيــر ،ووجــودهــا فــي الـعــالــم لـيــس عـبـ ًثــا بــل ض ــرورة ،ألنـهــا تـســاهــم فــي ُحسن
سببا ألن تبلغ كماالتها الضرورية ،ولذلك ال يمكن الشر العارض
سير الموجودات األخــرى ،وتكون ً
ـررا ل ــإرادة اإللـهـيــة ألن تـمـنــع وجــودهــا عــن الـعــالــم ،بــل إن إيـجــادهــا هــو عين
مــن وجــودهــا أن يـكــون م ـبـ ً
الحكمة والجود.

الشر والعناية اإللهية
لقائل أن يقول :إذا كانت الـمــوجــودات تقع بــإرادة الله وحكمته ،فلماذا لم يخلقها عارية عن كل شر
خيريتها إلى هذا الشر القليل ،كأن يخلق النار ً
مثل
ابتداء ،حتى ال تكون في األصل محتاجة في بلوغ
ّ
سببا للشر ،وبذلك يكون عالمنا مملكة خالية
سببا للخير ،ويمنع وجودها عندما تكون ً
عندما تكون ً
من كل شر؟ إن الشيخ في رده على هذا السؤال أجاب بأنه لو خلقها كذلك لكان هذا هو القسم األول
( ((5الرازي ،شرح اإلشارات والتنبيهات ،ج  ،2ص .549
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مــن الـمــوجــودات ،أي ذلــك الــذي يـكــون خـيـ ًـرا تــا ًمــا ،ولـيــس ذلــك إال لــواجــب الــوجــود الـمـتـفــرد بالخيرية
المطلقة .نـعــم ذلــك ممكن فــي عــالــم غـيــر عالمنا الطبيعي ،عــالــم الـسـمــاء والـعـقــول الـمـفــارقــة ،فــإنــه تـنـ ّزه
ـدبــر األول
عــن الـشــر وإن لــم يصل إلــى درجــة الكمال المطلق فــي الخيرية« ،وذلــك مما فــاض عــن الـمـ ّ
ووجــد فــي األم ــور العقلية والنفسية والـسـمــاويــة»(ّ .((5أمــا عــالــم اإلنـســان والـطـبـيـعــة ،عــالــم الـمــادة والتغير
والـجـهــل والـنـفــس الـشـهــوانـيــة والــرغ ـبــات الـحـسـيــة ،فـقــد ظــل مـحـ ًـا لـكــل شــر ،بــل مــا كــان لـيـكــون ممكن
الــوجــود إال بــأن يـكــون نــاقـ ًـصــا عــار ًيــا عــن الـكـمــال الــواجــب لــواجــب الــوجــود ،وشـ ّـريـتــه لـيـســت شـيـ ًئــا آخــر
غـيــر ه ــذا الـنـقــص الـمـتــأصــل فــي مــاهـيـتــه .لـكــن لــو ك ــان كـلــه ش ـ ًـرا أو لــو ك ــان ش ـ ّـره طــاغـ ًـيــا عـلــى خ ـيــره لما
كــان مـمـكــن الــوجــود أص ـ ًـا ،ألن ال ـبــاري تـعــالــى بـحـكــم ج ــوده وعـنــايـتــه يـمـتـنــع فــي حـقــه أن يـخـلــق عــالـ ًـمــا
مـثــل ه ــذا ،إذ ال ـشــر ال ذات ل ــهّ .أم ــا وأن الـعــالــم ك ــان واج ــب ال ـصــدور عــن ال ـب ــاري ،بـنــاء عـلــى االعـتـقــاد
فــي ِقــدمــه ،وأن الـبــاري مــوجــب غير مختار فــي صــدور الـمــوجــودات عـنــه ،ولــم يكن بــاإلمـكــان أن يكون
غالبا
الـعــالــم مطلق الـخـيــر وال مطلق الـشــر وال حـتــى أن يـكــون شــره غــالـ ًـبــا ،فـلــم يـبــق إال أن يـكــون خـيــره ً
شره.
على ّ
ـارضــا مع
الـشــر واجــب الــوجــود فــي أفـعــال اإلنـســان والطبيعة عـلــى ال ـســواء ،لـكــن مــن دون أن يـكــون مـتـعـ ً
الـعـنــايــة اإلل ـه ـيــة ،بــل أن ي ـكــون مـنـسـجـ ًـمــا مـعـهــا؛ إذ إن الـعـنــايــة اقـتـضــت أن ي ـصــدر الـعــالــم عــن ال ـلــه على
أح ـســن ن ـظــام وأف ـضــل ك ـمــال بـحـســب اإلم ـك ــان« :الـعـنــايــة هــي ك ــون األول عــالـ ًـمــا بـمــا عـلـيــه ال ــوج ــود من
نـظــام الـخـيــر وعـلــة لــذاتــه لـلـخـيــر والـكـمــال بـحـســب اإلم ـكــان ،وراضـ ًـيــا بــه ،فـيـفـيــض أتــم تــأديــة إلــى الـنـظــام
بحسب اإلمكان»(.((5
ولــو لــم يكن الشر مــوجــو ًدا لما كــان لسعي الـمــوجــودات الممكنة نحو الخير معنى؛ «فالخير بالجملة
ه ــو م ــا ي ـت ـشــوقــه ك ــل ش ــيء ف ــي ح ــده وي ـت ــم ب ــه وجـ ـ ـ ــوده»( ،((5ف ـهــو ال ــداف ــع ل ـهــا ألن تـتـخـلــص م ــن الـنـقــص
وال ـع ــدم ،بـحـيــث تـصـيــر مـسـيــرتـهــا بـشـكــل ع ــام هــي ذل ــك الـجـهــد الــدائــم لـلـتـخـلــص مــن الـنـقــص ،والـسـعــي
نـحــو كـمــال الــوجــود ،وأغ ـلــب أف ـعــال ال ـمــوجــودات فــي هــذا االت ـجــاه؛ فـمــا إن يــوجــد الـمــوجــود أو يــوجــد
ل ــه أحـ ــد ك ـم ــاالت ــه ح ـتــى ي ـك ــون ق ــد ت ـخ ـلــص م ــن ال ـع ــدم الـ ــذي كـ ــان ي ـع ــوق أحـ ــد ال ـك ـم ــاالت ال ــواج ـب ــة لــه
بـحـكــم مــاهـيـتــه ،ذلــك أن الـشــر م ــازم لـحــالــة الــوجــود بــالـقــوةّ ،أم ــا الـخـيــر فـمــازم لـحــالــة الــوجــود بالفعل.
والـ ـع ــدم ،وإن ك ــان م ـتــأصـ ًـا ف ــي ال ـم ـخ ـلــوقــات ،ي ـظــل ح ــال ــة اس ـت ـث ـنــائ ـيــة وم ـش ـكـ ًـا يـنـبـغــي ال ـت ـخ ـلــص مـنــه،
«والـعــدم مــن حيث هــو عــدم ال يتشوق إلـيــه ،بــل مــن حيث يتبعه وجــود أو كمال لـلــوجــود»( .((5وهكذا،
ال ي ـت ـنــافــى ال ـش ــر وال ـع ـنــايــة اإلل ـه ـيــة بــال ـعــالــم ،ب ــل ال ي ـم ـنــع أي ـ ًـض ــا أن ي ـص ــدر ع ــن ال ـب ــاري أف ـض ــل ال ـعــوالــم
الممكنة خيرية.
( ((5ابن سينا ،كتاب النجاة ،ص .323
( ((5المصدر نفسه ،ص .320
( ((5المصدر نفسه ،ص .323
( ((5المصدر نفسه ،ص .380
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الـمـنـطــق ي ـق ـضــي ،بـحـســب ال ـفــاس ـفــة الـمـيـتــافـيــزيـقـيـيــن وال ـم ـ ّل ـي ـيــن ،ع ــدم ال ـت ــداخ ــل وال ـخ ـلــط ب ـيــن عــالـمـيــن
مـخـتـلـفـيــن ت ـمــا ًمــا ف ــي درجـ ــة ك ـمــال ـه ـمــا؛ ع ــال ــم م ـف ــارق ك ــام ــل م ـن ـ َّزه ع ــن ك ــل ش ــر ،وآخـ ــر مـ ــادي ن ــاق ــص ال
م ـفــر م ــن أن ي ـســاك ـنــه ال ـش ــر« :ال ـن ـقــص ال ـحــاصــل ف ــي أف ـع ــال ال ـم ـخ ـلــوقــات إن ـم ــا مـ ــرده إل ــى ال ـح ــرم ــان مــن
ال ـك ـمــال ،وي ـتــولــد عــن م ـحــدوديــة أصـلـيــة تـتـســم بـهــا الـمـخـلــوقــات بـحـكــم مــاه ـي ـت ـهــا ...ألن مــا ك ــان مـنـ َّز ًهــا
ع ــن ك ــل ح ــد ل ــن ي ـكــون م ـخ ـلــو ًقــا ب ــل خ ــالـ ـ ًق ــا»(ّ .((5أم ــا أن نــريــد م ــن ه ــذا ال ـعــالــم أن يـبـقــى ع ـلــى طـبـيـعـتــه،
وم ــن اإلن ـس ــان أن يـظــل مـ ــزدوج الـطـبـيـعــة (ال ـع ـقــل وال ـح ـيــوان ـيــة) وم ــع ذل ــك ي ـكــون عــالـمـنــا م ـن ـ َّز ًهــا عــن كل
«إم ــا أال تــوجــد ه ــذه األش ـيــاء ال ـتــي يلحق
ش ــر ،ف ـهــذا عـيــن الـتـنــاقــض ال ـتــي تــأبــاه م ـبــادئ الـعـقــل الـبــديـهـيــةّ :
وإم ــا أن تــوجــد بـهــذه ال ـحــال ،إن كــان ال يـمـكــن فــي وجــودهــا
وجــودهــا شــر مــا ،فـيـكــون ذلــك أعــم ش ـ ًـراّ ،
أكثر من ذلك»(.((6
إنـنــا لسنا مـخـتــاريــن فــي هــذا الـعــالــم الـخــاضــع للعناية اإللـهـيــة بـيــن عــالــم تــام الـخـيــر وآخــر نــاقــص ،بــل بين
عــالــم أكـثــر شـ ًـرا وآخــر أقــل ش ـ ًـرا .ولـمــا كــان الـبــاري تـعــالــى مـنـ َّز ًهــا عــن الـعـبــث ،اقـتـضــت إرادت ــه هــذا العالم
ندا
خاليا من كل شر ،لكان كامل الوجود ،ولكان بالتالي ًّ
شره؛ فلو افترضنا ً
عالما ً
الكثير خيره والقليل ّ
لواجب الوجود تعالى ،فوجود مثل هذا العالم إذن ممتنع ،وبالمقابل ال يبدو وجود الشر ممك ًنا فقط،
واجبا ً
أيضا ،ال بحكم الطبيعة الناقصة لإلنسان والكون فحسب ،بل بحكم خضوعهما للتدبير
بل يبدو
ً
اإللهي ً
أيضا.
يبدو الشر غير مفهوم وغير مستساغ لو نظرنا إليه فقط من زاوية عاطفية غير عقالنية هي زاوية طموحات
اإلنـســان وأمــانـيــه ،أو مــن زاويــة علمية تجريبية بحتة ال تــأخــذ فــي الحسبان غائية الطبيعة ،أو مــن زاويــة
أخالقية وضعية ال تراعي إال حرية اإلرادة .ولكن عندما نــدرج الكل ضمن رؤيــة ميتافيزيقية ،تنضبط
الداللة وتزول التناقضات.

خاتمة
يـظـهــر الـشــر لـلـنــاس فــوضــو ًيــا ومـفــاجـ ًئــا وم ـهــد ًدا لـخـيــراتـهــم ،وتـشـكــل طــريـقــة اشـتـغــالــه لـغـ ًزا مـحـيـ ًـرا بالنسبة
إلـيـهــم ،وه ــو مــا ُيـ ْـحــدث ت ـضــار ًبــا فــي تـفـسـيــراتـهــم ،بـيــن مــن يـلـقــي بــالــائـمــة كـلـيــة عـلــى اإلرادة اإلنـســانـيــة،
معتقدً ا أن األمر يتعلق بمشكل أخالقي ال دخل فيه ال للدين وال للعلم ،ومن يتهم الطبيعة والظروف
واألحوال ،ظ ًّنا منه أن التفسير الفيزيائي يلغي التفسير الميتافيزيقي ،ومن يفوض األمر بالكامل لإلرادة
اإللهية ويعفي نفسه من عناء البحث عن قوانين اشتغاله في الطبيعة واإلنسان .غير أن الشيخ الرئيس
ً
ومتكامل ،فلم
ابــن سينا حــاول ،بتفسيره طريقة اشتغاله وحــدود انتشاره ،أن يضفي عليه معنى متوازنًا
ينظر إليه من زاويــة أخالقية صــرف ،وال من زاويــة طبيعية ضيقة ،وال من زاويــة ميتافيزيقية مفارقة ،بل
أدمجه ضمن رؤيــة ميتافيزيقية شاملة ،بحيث أدمــج ما هو طبيعي وأخــاقــي ضمن ما هو ميتافيزيقي،
(59) Leibniz, Sur l’origine, 65.

( ((6ابن رشد ،ص .163 - 162
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وأخ ــذ بـعـيــن االع ـت ـبــار مـســؤولـيــة اإلن ـس ــان واألس ـب ــاب الـطـبـيـعـيــة وربـطـهـمــا ب ـ ــاإلرادة اإلل ـه ـيــة فــي إط ــار من
التناغم واالنسجام.
لقد أراد الشيخ منا أن نأخذ بعين االعتبار في أحكامنا األخالقية المعيار الميتافيزيقي المرتبط بنظرة
شاملة لعالم في حركة دؤوب نحو الكمال؛ فلو اعتمد الناس على تقديراتهم الشخصية في الحكم،
لكانت جميع أحكامهم نسبية ربما ،ولصارت أفعالهم متضاربة ومتصادمة بصدد ما هو خير مطلوب
حتما
وشــر مـهــروب مـنــه .وال ـفــرد ال ــذي يـقـ ّـيــم األش ـيــاء مــن زاوي ــة لــذتــه ومـنـفـعـتــه الـشـخـصـيــة فـقــط سيسقط ً
فــي أحـكــام نسبية ظــرفـيــة؛ فالعملية الـجــراحـيــة مــؤذيــة للجسد ولكنها منقذة للحياة ،والـشـمــس الساطعة
ممتعة لسائح مزعجة لفالح ينتظر سقوط المطر ،والزلزال مهلك للزرع والنسل مفيد الستكمال ُّ
تشكل
األرض لبنيتها الجيولوجيةّ .أما عندما نضع األشياء في إطار نظرة شاملة ،يأخذ الخير والشر معناهما
الحقيقي ،وهكذا ،فإن العملية الجراحية والشمس الحارقة والــزلــزال المدمر ،التي اعتبرها شخص ما
خيرة ،إذ إنها شر لمن تضرر منها وخير لمن حقق عبرها
شرا
شرا
ً
ً
خالصا ،تبدو ً
ً
عرضيا ،بل هي في ذاتها ّ
كماله الذي يخصه.
كـمــا أن الـشـيــخ جعلنا متفائلين بـصــدد خـطــورة الـشــر فــي عــالــم الطبيعة واإلن ـســان مـ ًـعــا ،ألن الـسـيــر الـعــام
لـلـمــوجــودات الطبيعية سـيــر إيـجــابــي فــي اتـجــاه الـكـمــال والـتـطــور ،وكــل حــركــة أو فـعــل ليسا عــامــة على
التدهور واالنحطاط والفساد كما اعتقد أفــاطــون ،بل هما على العكس من ذلــك ،سعي حثيث نحو
كـمــال الخيرية ،ومــن شــأن ذلــك أن يخفف مــن القلق الــوجــودي على مصيرنا فــي عــالــم تحكمه التقنية
والمصلحة وتهدده الحروب ،ألن الشر رغم قبحه ال يمنع الموجودات من االرتقاء الدائم نحو الخير،
كما يرى ابن سينا ،ما دام واجب الوجود هو الضامن ألن يظل الخير يفيض على الموجودات ،وفيضه
ال يحجب عن أي منها.
معا بالميتافيزيقا ،فــإن ابــن سينا ال يعفي اإلنـســان من واجبه األخالقي
رغــم إلحاق األخــاق والفيزياء ً
بــالـسـعــي الك ـت ـســاب س ـيــرة جـمـيـلــة ،وإع ـ ــداد ال ـش ــروط الـكـفـيـلــة ب ـح ـصــول ال ـخ ـيــر وت ـج ـنــب ال ـش ــر .ومـهـمــة
الـفــرد ليست أن يـكــون علة فاعلة مستقلة للخير ،بــل أن يهيئ فــي األســاس الـشــروط لكي يفيض عليه
المهيئة لوجود الخير األخــاقــي ،بينما يعتبر
الخير من واجــب الــوجــود؛ فاإلنسان ُيعتبر في نظره العلة
ِّ
واج ــب ال ــوج ــود الـعـلــة ال ـفــاع ـلــة ،ألن ص ــدور الـفـعــل ع ــن ال ـفــاعــل واج ــب عـنــد الـفــاسـفــة مـتــى حـضــرت
جميع الشروط.
لكن فلسفة الشيخ تجعلنا في الوقت نفسه نعي محدودية معركتنا ضد الشر ،وتمنعنا من اإلفراط في التفاؤل
وهم القضاء النهائي عليه ،ألنه متأصل في العالم وفي حقيقة الموجودات؛ فما دامت الموجودات
ومن ْ
خصوصا تلك الـتــي تـكــون الـمــادة أو الـغــريــزة جــز ًءا مقو ًما
بحكم ماهيتها ممكنة ،فإنها ستظل ناقصة،
ً
ً
محضا ،فذاته بذاته تحتمل العدم ،وما احتمل العدم بوجه
خيرا
لحقيقتها« :والممكن الوجود بذاته فليس ً
ناقصا،
ما فليس من جميع جهاته بري ًئا من الشر والنقص»(((6؛ فما من موجود ممكن إال وله جهة بها يكون ً
( ((6ابن سينا ،كتاب النجاة ،ص .381
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خصوصا إن كان هذا النقص يهم الكماالت الضرورية ،وله في المقابل
ويمكن أن تنزع به نحو الشر
ً
جهة بها يكون ً
كامل وترقى به نحو الخير .بناء عليه ،سيظل الشر ،أو على األقل النقص ،مالز ًما لإلنسان
والطبيعة على السواء ،وال أمل في الخالص التام بالنسبة إلى اإلنسان إال في عالم آخر بعد أن تفارق
النفس البدن.
لكن هل معنى هذا أن كل موجود ممكن شرير بالضرورة؟ من المؤكد أن كل ممكن ناقص ،وكل نقص
هــو نقص فــي الـخـيــر ،وال يصل الخير إلــى كماله إال فــي واجــب الــوجــود «وواج ــب الــوجــود بــذاتــه خير
محض»( .((6لكن ال يلزم من هذا أن الممكنات كلها في معرض الشر ،ألن الشر ال ُيط َلق في الحقيقة
إال على النقص الحاصل في الكماالت الضرورية ،والحال أن الجزء العلوي من العالم لم ُيحرم ًّأيا من
هذه الكماالت ،فهو من َّزه عن الشر وإن لم يبلغ درجة الخيرية المطلقة ،فكل شر هو عدم خير ،ولكن
ليس كل عدم للخير شر.
وقد أجاب الشيخ عن المفارقة المتعلقة بوجود الشر في العالم ِ
الخيرة؛ فهو وإن
وصلته باإلرادة اإللهية ّ
وأقليا ،لم ينكر وجوده ،ولم يجعل تدبيره خارج هذه اإلرادة ،كما ذهبت إلى ذلك الثنوية
عارضا
ً
اعتبره
ً
الفارسية القديمة ،لكنه عمل في الوقت ذاته على عقلنته وبيان طريقة اشتغاله ،وأدمجه ضمن النظام
العام للموجودات ،في مقابل المذهب األشعري الذي ربطه بالمشيئة اإللهية المطلقة .إال أن عقالنيته
لــم تــذهــب بــه مــع ذلــك مــذهــب الـمـعـتــزلــة ،الــذيــن ذهـبــوا إلــى حــد إنـكــار ال ـشــرور الـمــرتـبـطــة بــالـمــوجــودات
خيرا ،حيث اعترف بهذا الشر وذهب في اتجاه البحث عن قوانين اشتغاله في
الطبيعية ،واعتبروا الكل ً
الطبيعة ً
الشر البشري فقط باإلرادة المستقلة للعباد عن الباري
أيضا .كما أنه لم يجا ِرهم في تفسيرهم َّ
تعالى ،ومال إلى التقصي عن أسباب ذلك في الطبيعة الغريزية لإلنسان.
وحــاول الشيخ أن يستجيب فــي تناوله هــذه اإلشكالية لمقتضيات العقيدة اإلســامـيــة الـتــي تــربــط الكل
معا إلى قضاء الله النافذ في عباده ،وإلى مقتضيات العقل الفلسفي
باإلرادة اإللهية وتُرجع الخير والشر ً
بالبحث عن آليات اشتغال الشر .فإلى أي حد نجح في ذلك؟ وإلى أي حد ساهم في مساعدة اإلنسان
على فهم العالم المحيط بــه ،وفهم جــزء مظلم من ذاتــه وعالمه ،وعلى تحقيق واجــب أخالقي بشري
في انتصار الخير على الشر؟ وهــل المقاربة الميتافيزيقية الناظمة التي تب ّناها ّ
تفسيرا في
تشكل بحق
ً
إطار اإلرادة اإللهية ،أم إنها مجرد تبرير لظاهرة تتحكم فيها قوانين المادة والبيولوجيا؟ هل ّ
يشكل الشر
ظاهرة أقلية وعرضية؟ أليس األلم والشر غالبين على أحوال الناس في هذا العالم؟
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