اإلسالمي
األخالقية للفكر
المرجعية
ّ
ّ
ّ

ّ
حتديات التأصيل واملعاصرة

[*]

محمد علي مريزايئ

[[[

يسعى هذا البحث إىل بيان املرتكزات الكربى للمرجع ّية األخالق ّية يف الفكر اإلسالمي؛ ل ُيؤكّد
أسايس يف اإلسالم .وانطالقًا من قيام أصل البعثة
عىل ثوابت عقائديّة ترى إىل األخالق كركنٍ
ٍّ
النبو ّية الرشيفة عىل مكارم األخالق ،يعمل الباحث الشيخ الدكتور محمد عيل مريزايئ عىل
تأصيل هذه القاعدة التأسيس ّية يف إطار التحديات املعرف ّية التي تفرتضها النسب ّية األخالق ّية يف
ٍ
وتداعيات عىل مجمل القيم اإلنسان ّية املعارصة.
الفكر الغريب الحديث .وما يرتتّب عليها من آثا ٍر

ّ
		املحرر

الحساسية البالغة لِتأطري املفاهيم وتحديد ال ّدالالت لها ،ودورها يف مسار البحوث،
باتت
ّ

ٍ
نزاعات عبثيّ ًة غري منطقيّ ٍة ،تفرض علينا هنا ،وقبل
وكذلك االلتباسات املفهوميّة التي توجب عاد ًة
البدأ يف النقاش ،أن نذكر نقاط ع ّدة نظ ّنها مؤث ّر ًة يف طبيعة املوضوع و َمنحاه:

أ ّوالً :إ ّن كلمة القيمة (ج = القيم) ،هنا يف االصطالح مع أنّها عربية واضحة ،ولك ّن استخدامها

يف هذه املعاين األخالق ّية أصلها يرجع إىل مصطلح القيم ( )Valuesباالنكليزية .ويف اهتاممي

خيص مل أالحظ يف ال ّدراسات اإلسالم ّية األصيلة أ ّن األخالق باملعنى املتداول بيننا نحن
الشّ
ّ
السلبي يف منهجيّة
يب أو
املسلمني قد ُع ّب عنها بِلفظ القيم .ما يعني أ ّن هناك َ
بعض التفاعل اإليجا ّ
ّ

كل مخزون القيم ،وإن بطريق ٍة مختلف ٍة
البحث عن القيم .وأغلب الظ ّن أ ّن كلمة األخالق عندنا تعكس ّ

*ـ باحث يف الفكر اإلسالمي واملستشار األعىل لرئيس جامعة املصطفى العامل ّية ،وعضو الهيئة العلم ّية يف الجامعة ـ إيران.
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االستغرابة
تأصيلي
بحوث
ّ

وبتعاريف أخرى ومن جذور وأصول تختلف عن مناشئ القيم ومصادرها يف الفكر املعارص[[[.
َ
يل فحسب ،فال نتب ّنى الدالالت التفصيل ّية
عليه ،هنا نستخدم القيم؛ ألجل بناء املنطق التَ ُ
واص ّ
للكلمة وال جذورها التاريخيّة ،أو تعاريف الغربيني لها بالرضورة ،ولك ّننا نرغب يف تأكيد مصطلح
األخالق وترسيخه ،والحثّ عىل استخدامها وبناء التنظريات املعارصة عليها ،دون اإلرصار عىل
معبة وشاملة ،ويف جانب من دالالتها أغنى من
إقصاء املصطلحات اإليجاب ّية األخرى؛ ألنّها كلمة ّ
القيم ( .)Valuesويف اإلطار نفسه يصعب ج ًّدا أن نفصل بني املفاهيم واملصطلحات وجذورها
بالسياقات الحضاريّة الثقافية التي تنتمي إليها هذه املصطلحات .وهو ما يفرض علينا أن
املتّصلة ّ
اإلسالمي.
كل تدابري الحذر يف استعامل املفاهيم الوافدة من خارج السياق الفكري
نأخذ ّ
ّ
ثان ًيا :إ ّن كلامت أخرى تُستخدم يف اللغة اإلنجليزية هي مرتادفة أو متقاربة ج ًدا مع مفهوم
القيم ( ،)Valuesكأمثال )Ethics( :و( )Moralsو( ،)principlesفهذه املصطلحات رغم أنّها
قريبة ج ًّدا من مفهوم القيم ( ،)Valuesغري أنّها تختلف يف بعض الدالالت التفصيل ّية يف املنهج ّية
كل هذه
الغرب ّية .ونحن هنا ،عندما نستخدم مصطلح القيم ال نقصد بها ما يقع يف موقع التّبايُن مع ّ
َصدق عىل
املفردات؛ أل ّن الفوارق تلك صيغت عىل أساس املنظومة املعرف ّية الغربية ،وقد ال ت ْ
اإلسالمي .وهذه املقالة رغم تب ّني الكلمة ،إالّ أ ّن الخصائص الّتي
األخالقي
يف
املخزون املعر ّ
ّ
ّ
اإلسالمي م َؤكّدةً.
جه
ت ُذكر للقيم يف الثقافة الغرب ّية قد ال تكون هنا يف التو ّ
ّ

قبول مبدأ النسب ّية[[[ يف القيم واألخالق يف اإلسالم؛ باعتباره مبدأً
فعىل سبيل املثال ،ال ميكن ُ

[[[ -يُالحظ نوع من العفويّة وعدم الدقّة يف استخدام املفاهيم واملصطلحات يف أوساط الباحثني والكتّاب .وهو يرجع إىل ضَ آلة
ولكل مصطلح .فال ّ
شك يف أ ّن الدالالت الحقيقيّة
ّ
املعلومات والثّقافات املرتبطة بتاريخ تك ّونها والحدود املفهوميّة الدقيقة لِ ّ
كل مفهومٍ
للمصطلحات يف فهمها وتفسريها وبالتايل استخدامها ،لها ارتباط وثيق مبدى إملامنا بِ ناشئها وجذورها الحضاريّة والثقافيّة .عليه،
فإ ّن الجهل بهذه الظروف و ُمالبسات التأسيس أو استعاملها يف إطار عا ّم من الداللة َسيُحدث حاالت سوء فهم وارتباك التفاهم بني
ٍ
وشبكات معنوي ًة دالل ّي ًة
األطراف .لذلك ،كلّام حرصنا عىل الرؤية املنظو َمويّة النظريّة الشاملة؛ القدر نفسه ،علينا أن نضع ملفاهيمنا أنظم ًة
دقيق ًة عربها نستطيع فه َم الوجوه املعنويّة الدالليّة املميّزة ووجو َه الفوارق بني مدرستنا الفكريّة وغريها؛ أل ّن املدارس الفكرية الفلسفيّة
جوهري عىل املعاين العا ّمة للمفاهيم واملصطلحات ،وإنّ ا الفرق الحقيقي يظهر يف املناطق
والدينيّة املختلفة ال تختلف كثريا ً وبشكل
ّ
البعيدة عن الدالالت املركزية واملعاين ال ِفطريّة اللغويّة لها .فعىل سبيل املثال ،نالحظ أ ّن الكثريين يستخدمون الليرباليّة أو العلامنيّة
أو الدميقراط ّية ظ ّناً منهم بأ ّن لها معاين مشرتكة متطابقة ،والحال ،أ ّن االختالفات الدقيقة يف البنية الفلسف ّية الفكريّة التي بُنيت عليها هذه
املصطلحات هي الّتي تحتملها هذه املصطلحات يف طبقات دالليّة خافية ،فعىل سبيل املثال ،دالالت فلسفة األنسنة أو اإلناسة الغربيّة
التجريبيّة الوضعيّة هي من العنارص البنيويّة املشَ كِّلة لها .عليه ،فإن أحببنا أن نستخدم مصطلحاً معيّناً للتدليل عىل الحريّة ومركزيّة مفهومها
كل حال،
يف مدرستنا الفكريّة اإلسالميّة ،علينا أن نتج ّنب لفظة الليرباليّة للداللة عليها وإنّ ا األفضل أن نستعمل كلمة الحريّة نفسها .عىل ّ
إ ّن حروباً فتّاكة قد حصلت يف التاريخ عىل تفسري بعض هذه املصطلحات وتحديد نطاقها املفهومي والنزاع العنيف عىل النطاقات
املعنوية لها .فينبغي لنا يف مقام التنظري أن نلتفت إىل هذه املعضلة واإلشكاليّة ،ونبني النظريّات عىل الشباكات املعنوية والداللية الراجعة
إىل مدرسة الذّات وليس الغري.
[2]- relativism
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ثابتًا يف الفكر الغريب أن يُع ّد القيم من األطر النسبية التي تختلف من قوم إىل قوم ومن ثقافة إىل
اإلسالمي أن نعتربه من القيم؛ أل ّن املنهج ّية
ثقافة .فعليه ما يقبل بالتح ّول ال ميكن عندنا يف الفكر
ّ
البحث ّية يف املعرفة الدين ّية تختلف كلّ ًّيا عن تلك املتب ّناة يف الفلسفات الوضع ّية التي ال تُعطي
علمي.
أي اعتبار
للحقل القيمي
واألخالقي ّ
ّ
ّ

التقليدي يف األبحاث األخالق ّية ،وهي :إ ّن القيم
ثالثًا :هناك خصوص ّية للقيم باملقارنة مع ال ّنمط
ّ
لها أبعا ٌد موضوع ّية ترتبط بحقائق الحياة ومسارات واقعها أكرث من الطريقة الفلسفية شبه املج ّردة
متسمة بهذه
لصياغة األبحاث األخالقيّة التقليديّة .ال نقصد القول إ ّن األخالق يف الفكر
اإلسالمي ّ
ّ
كل حيثيّات
الخصوصيّة ونحن نالحظ أ ّن األخالقيّة اإلسالميّة يف منتهى الرتابط والتخالط مع ّ
بكل ساحاتها ،عىل الصعيد النفيس واالجتامعي العا ّم.
الحياة البرشية ّ

ونحن أصالً يف كتابات ،كهذه املقالة ،نرمي إىل تشجيع أهل االختصاص األخالقي يف
املؤسسات الدين ّية ،وبالذات الحوزويّة؛ ليعملوا عىل إعادة بناء علم األخالق؛ ليكون معن ًّيا بالقيم
ّ
واألخالق يف عمق مسارات ومناحي العيش والواقع .رغم ذلك فإنّنا نالحظ أ ّن األخالق مت ّيزت
كل
عن القيم بانخراط الثاين يف الواقع وسلوكيات اإلنسان املعارصة باملقارنة مع األ ّول .وعىل ّ
املنهجي ألمناط علامء األخالق وأنساقهم يف
حال ،فرغم أنّنا هنا لسنا بصدد توجيه ال ّنقد الجا ّد
ّ
الكتابات األخالق ّية ،غري أنّه كان من الرضوري اإلشارة إىل رضورات العمل عىل التصنيف الجديد
للكتابة األخالق ّية[[[.

ال ّ
شك يف أ ّن السعادة والشعور بالرضا يف الحياة يُع ّد الغائب األكرب يف حياة اإلنسان املعارص.
كل التط ّورات املا ّديّة والتنمية التقن ّية الهائلة التي أراحت اإلنسا َن من أعباء كثرية أن
ومل تستطع ّ
ِ
واملصريي والغائب؛ حيث نشهد أ ّن اإلنسان بقدر ما توغّل يف هذه
الحيوي
اإلحساس
ت ُشعره بذلك
ّ
ّ
اإلمكانيّات واستغرق يف هذه األسباب املا ّديّة وال ّرفاهية الكبرية؛ بالقدر نفسه شَ َعر بالضّ ياع واألمل؛
فيصيه كاملتعطّش امل ُدمن عىل
أل ّن الخطأ يف تشخيص ُس ُبل السعادة وطرق الراحة قاتل وجسيم؛
ّ
رشب ماء البحر املالح ،فال يزيده إلّ تعطّشً ا ومعاناة.
املنهجي الذي يقوم به يف الكتاب عىل املصادر
الجابري ،ص .11من امللفت نوعية النقد
[[[ -العقل األخالقي العريب ،محمد عابد
ّ
ّ
األخالق ّية األساس ّية ،حيث يعتربها غري مؤهّلة لتقديم املناهج واألنظمة (ال ّنظم) األخالقية القيم ّية املعارصة .من جملة ما يثريه عليها أ ّن
كل حال ،وليس املجال هنا إلثارة املالحظات عىل املصدر
بعض هذه املصادر تتبع املنهجية الفلسفيّة وعىل طريقة مسكويه .عىل ّ
عواصف من النقد املعاكس .ولكنه يف كل األحوال ،مصدر ها ّم يساعد
هذا؛ أل ّن ما يقدّمه الجابري هنا من شأنه أن يستف ّز الكثريين ويُثري
َ
الباحث عن إشكاليات املنظومة األخالقيّة اإلسالميّة يف الطرح املعارص.
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ّ

[[[
الفلسفي
إ ّن نظرة عابرة إىل حركة ال ّنقد
الحضاري يف الغرب ،تكشف بوضوح عن
واالجتامعي
ّ
ّ
ّ

الوجه القبيح املنفّر املد ّمر للفلسفات الغربية الحداث ّية ،وت ُثبت أنّها بالفعل ،أحدثت كوارثَ برشيّ ًة
كل نوع ،وهذه الجروح النازفة والتشقّقات الحضاريّة شكّلت َوقو ًدا هائالً إلشعال حركة
وطبيع ّي ًة من ّ
الحضاري لهذه الفلسفات الحداث ّية[[[ .وهذه الجهود التي
فكريّة انتقاديّة جديدة تبحث عن البديل
ّ

أميل إىل اعتبارها مج ّرد توجيه مالحظات وانتقادات منهجيّة ومعرفيّة واجتامعيّة وهي لح ّد اآلن ال

تعدو كونها محاوالت البحث عن البديل ،وليست البديل نفسه ،وهي الّتي تُدعى اليوم بـ «فلسفات

ما بعد الحداثة»[[[ .لك ّن الحقيقة ،أنّها ال متلك الطاقات الفكريّة والفلسف ّية التي تؤ ِّهلُها لتأسيس

البديل رغم أه ّم ّية هذه الحركة النق ّديّة يف إثبات أ ّن املصدر األساس يف ال ُبعد التدمريي يف الحداثة

ين املسؤول امللتزم
يتموقع يف منطقة قيم العدالة والفضائل اإلنسانيّة ،وتهميش اإلنسان الوجدا ّ

باألخالق والروحان ّية النفس ّية .هنا نالحظ أ ّن الفرصة اإلسالم ّية مؤاتية للمساهمة الف ّعالة يف وضع

اإلسالمي سيساهم يف تبديل مبدأ « االقتناع
البديل .وأغلب الظ ّن ،أ ّن البع َد األخالقي اإلمياين
ّ
العلمي» كأساس املعرفة الحداثية إىل مبدأ اليقني واإلميان وترشيد النفس وفضائلها يف السلوك

البرشي؛ أل ّن اإلسالم فيه هذه املنظومة الرائعة.

يف املضامر نفسه ،لو قارنّا مشاعر اإلنسان املعارص وطبيعة معاناة املجتمعات املعارصة مع

كل أبعاد حياته كام اليوم.
كل أدوار حياة البرش لَ َوجدنا أ ّن اإلنسا َن مل يتج ّرع أزم ًة نفسيّ ًة ومأزقًا يف ّ
ّ

حداث ّية (Modern
ومن جملة هذه االنهيارات والتداعيات الخطرية الّتي نتجت عن الفلسفات ال َ
 )philosophiesال ّرافضة للفضائل اإلنسان ّية املقترصة عىل األهواء والغرائز ،ميكن أن نل ّمح إىل

العناوين التالية:

املنهجي :تدمري أدوات تقييم املعرفة ،وحرصها يف التّجربة
 - 1عىل املستوى العلمي املعريفّ
ّ
تراكم ما ّديًا محضً ا ،ومن معرفته مبا وراء املا ّدة معرف ًة
والحس املا ّديّنيِ ،م ّم جعل من اإلنسان
ً
ّ
[1]- Philosophical Critical Movement
[[[ -فيام بعد أخذت هذه الحركة النقديّة طابعاً أكرث انتظاماً وانسجاماً تحت عنوان عا ّم هو «فلسفة ما بعد الحداثة» وطالت هذه الفلسفة
يث ،وثقافة ما بعد حداثيّة ،وفلسفة ما بعد حداثيّة ،وف ّن ما بعد
كل أبعاد الحداثة ،فسعى أصحابها واملوالون لها لِبِناء اقتصاد ما بعد حدا ّ
يث نالحظ ما يشبه
يث.و اليوم بعد التداعيات الخطرية عىل العامل من ج ّراء الفكر الحدا ّ
يث ،وما إىل ذلك من فروع التفكري ما بعد الحدا ّ
حدا ّ
واألخالقي بالفضائل والعدالة
القيمي
نهضة ما بعد حداثية عامليّة يساهم فيها املسلمون بق ّوة متثّل الدعوة إىل تخليق الحياة و االلتزام
ّ
ّ
واملساواة مركزا ً لها.
[3]- Post Modern Philosophies
AL-ISTIGHRAB

خر يــف 2 0 2 1

االستغراب 21

األخالقيغةتسالا
اإلسالمي
للفكر
المرجعية بار ّ
ّ
ّ

143

خُرافيّة ال ُيكن البناء عليها! فتولّدت الفلسف ُة الوضعيّة التجريبيّة[[[ والفلسفة الوضعيّة املنطقيّة[[[،
كل املعايري األخالق ّية وال ّدين ّية[[[ ومصادرها الّتي تأيت من خارج اإلنسان .وهذا هو
فاستُب ِعدت ّ
التخصص ّية السلب ّية عىل حياة املجتمعات البرشيّة ،وتشتّت مسارات
أساس تفكيك العلوم ،ورواج
ّ

البرشي؛ ليكو َن عقالً ماديًّا محضً ا ال ميلك
العلوم اإلنسانية كلّها .ث ّم ت ّم إحكام القبض عىل العقل
ّ
إل القدرة عىل إدارة شهوة الفرج والبطن وإشباع غريزة السيطرة والتسلّط .بالطبع ،هي أزمات
ّ

انعكست يف جميع مناحي الحياة الفرديّة واالجتامعيّة ،وعىل مستوى األنظمة واملواقع السياسيّة
العليا أيضً ا.

بالطّبع ،فإ ّن خل ّو املناهج الحديثة من القيم األخالق ّية الدين ّية ،بل من املبادئ العقل ّية ،واقتصارها

الحسيّة التجريبيّة يرجع يف بعض أطرافه إىل قصور ال ُّنخَب واملثقّفني وال ُعلامء
عىل املنهجيّة
ّ
ين من ال ّدين.
العلمي
املسلمني يف تفسري الجانب
املنطقي والعقال ّ
ّ
ّ

نص
يني وكأنّه ّ
إ ّن إعطاء صورة ُمش ّوهة وغري عقالن ّية عن املعرفة الدين ّية ،وتصوير ال ّنص ال ّد ّ
ْهاب
عاطفي
الب َه َنة واالستدالل ،واقتصاره عىل أدبيات الخطابة ،وإِل ِ
وعظي يخلو من مق ّومات َ ْ
ّ
ّ
وينص عىل
الديني.
املؤسس
النص
َمشاع ِر امل ُخاطبني؛ هو أحد أسباب هذا االنطباع الخاطئ عن
ّ
ّ
ّ
ّ
الجابري ،فيقول:
هذه العقل ّية الخاطئة عن ال ّدين الدكتور مح ّمد عابد
ّ

يعتمد الدّ ين عىل اإلميان كمنطلق وأساس ،كام يعتمد الخطابة كمنهج ...واألسلوب الجديل

يب يف اإلقناع ،هو نوع من املُشادّات الكالم ّية مع الخصم تستهدف إفحامه وإلزامه ،وذلك
والخطا ّ

الديني إىل
مم يستهدف البناء .ويلجأ التفكري
بالعمل عىل إفساد براهينه ،وهو يستهدف الهدم أكرث ّ
ّ
الخيال لكسب وجدان الشخص ،ولذلك كانت الخطابة تعتمد الخيال أكرث من العقل وت ّتجه إىل
[1]- positivism
[2]- Logical Positivism
املعياري يف املعرفة اإلنسانيّة فتح الطريق أمام إباحيّة سلوكيّة يف حياة اإلنسان؛ لسبب أ ّن علوم اإلنسان خلت كليّاً
جه
ّ
[[[ -إقصاء التو ّ
وي ،واكتفت مناهج العلوم اإلنسانية (االجتامعية) بتوصيف الظواهر والوقائع ،ومل تعرتف أصالً بصالح ّية
ص
و
ت
و
معياري
أي توجه
َ
ْ َ ّ
من ّ
مطلق العلم واملعرفة يف توجيه الينبغيّات (ما ينبغي لإلنسان يف مجال من مجاالت الحياة) ،عليه فاقترصت مها ّم هذه العلوم بدرس
التجريبي! .ملزيد من التفصيل
الحس
الطبيعي
وكل ذلك باالستعانة من املنهج
الظواهر والسلوك وجذورهام وآثارهام يف واقع الحياة ّ
ّّ
ّ
ّ
يف إشكاليّات إهامل التقييم وامل َ ْع َية يف املناهج البحثية يف الغرب بإمكانكم الرجوع إىل :أمزيان ،مح ّمد ،تالزم املوضوعيّة واملعياريّة
االجتامعي بني الوضع ّية واملعياريّة،
يف املثودولوجيا اإلسالم ّية ،مجلّة املسلم املعارص ،العدد  ،59ص .57كذلك راجع :منهج البحث
ّ
العاملي للفكر اإلسالمي 2008،م ،ط  ،1الواليات املتحدة األمريكيّة.يبدو يل أ ّن هذا الكتاب األخري من أحسن ما
أمزيان ،مح ّمد ،املعهد
ّ
اإلسالمي للمناهج املعرفيّة الغربيّة للعلوم اإلنسانيّة وبالذّات فإ ّن الباب الثالث منه ينطوي عىل موضوع :إسالميّة
كتب بالعربيّة يف النقد
ّ
االجتامعي ،وهو ما نحن بصدد تأكيده يف هذه املقالة.
للبحث
ة
ي
املنهج
والضوابط
العلوم االجتامعيّة
ّ
ّ
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االستغرابة
تأصيلي
بحوث
ّ

مم تعمل عىل إستثارة العقل ،وصيلتها يف ذلك صور خيالية
إثارة الوجدان وإلهاب العواطف أكرث ّ
[[[
الجابري.
وتعابري ف ّن ّية بالغ ّية وأمثال ُمحكمة ،فيها بالغة وسحر وجامل وفنّ .انتهى كالم
ّ

حص
صح به الجابري يف كالمه اآلنف الذكر يعلنه أركون دون مواربة وخجل ،قائالً :يَ ُ
وما مل يُ ّ
يل ال ّن َ
جه الّذي ال ميكنه أن ينم َو ّ
داخل
َ
إل
يل يف حدود ال َعقل امل َؤطَّر واملو َّ
شاط العق ّ
الفك ُر األصو ّ
[[[
نص ّية ناجزة ُمغلقة عىل ذاتها ،أي نصوص القرآن والحديث.
مجموعة ّ
الديني مع املعرفة
النص
حا يف خروج بعض املفكّرين عن اإلميان بانسجام
ّ
واألكرث وضو ً
ّ
الجابري يف نقد املنهج ّية الفقه ّية ألنّها
وطاقاته الربهان ّية والعلم ّية .الغريب هو ما يطالعنا به قول
ّ
تعتمد عىل ال ّنص ،وتعرتف بسلطته:
لكل
يب كان وال يزال عقالً فقه ًّيا؛ أي عقالً تكاد تقترص عبقريّته يف البحث ّ
«إن كان العقل العر ّ
النص ،حتى
أساسا عىل
فرعٍ عن أصل ،وبالتايل لكل جدي ٍد عن قديم يُقاس عليه ،وذلك باالعتامد
ّ
ً
يب وفاعل ّيته .وواضح أنّ العقل يف مثل هذه
غدا
ّ
النص هو السلطة املرجع ّية األساس ّية للعقل العر ّ
[[[
نتج إالّ من خالل إنتاج آخر».
الحال ال ُيكن أن يُ َ
الروحي :انتشا ُر حالة الضياع النفيس والخواء الباطني ،وفقدان الوجهة
عىل املستوى النفيس
ّ
توس ُع حاالت الكآبة النفسيّة ،والسعي للتخلّص من
الواضحة والغاية املفهومة لإلنسان .وبالتّايلّ ،
الحياة ،وكرثة ظواهر االنتحار .وجزء أساس من هذه املعضالت النفسيّة يرجع إىل فقدان األجوبة
جه
عىل األسئلة املع ّمقة واملصرييّة ( ،)Basic Beliefsوهي اليوم بدالً من أن تلقى إجابات ،تُوا َ
ٍ
ٍ
عنيف
بسلوك
مم تتح ّول إىل أرض ّية
ٍ
وصارم؛ إلقصاءها من حياة الفرد ،والشطب عليها نهائ ًيا؛ ّ
مالمئة لتكوين اضطرابات وحاالت قلق مكبوتة داخل اإلنسان تنتهي بأمر اإلنسان إىل اإلحساس
البديهي أ ّن تنمية األوضاع املا ّدية وظروف
بالل قيمة يف الحياة .ومن الواضح
بالخواء والشعور ّ
ّ
الحس ّية املا ّديّة لإلنسان ال تزيل هذه اإلشكالية ،بل تزيدها
العمل وتطويرهام ،وتأمني املقو ّمات
ّ

[[[ -الجابري ،مح ّمد عابد وآخرون :دروس يف الفلسفة لطُلّب البكالوريا املغرب ّية ،ال ط ،الدار البيضاء ،دار النرش املغرب ّية،1971 ،
النص من الجابري كالم خطري ج ّدا ً ال ميكن الدفاع عنه يف تشويهه لصورة النصوص الدينيّة وهنا ليس املقام مالمئاً للر ّد عليه
ص .36وهذا
ّ
ين حتى مع تحكيم املنهجيات الحديثة .لك ّننا هنا أتينا بهذا ال ّنص ليُعلم أ ّن املسلمني
ين
ّ
للنص القرآ ّ
يل واملنطقي الربها ّ
وتأكيد الرثاء العق ّ
يف يف ال ّنص الديني دون أن يعني ذلك نفي األبعاد اإلميانيّة والرغبة يف
أنفسهم مل يعملوا عىل صياغة منهجيّة علميّة تثبت البعد املعر ّ
العلمي املحض .بي َد أ ّن نفي املعرف ّية عن النصوص الدين ّية أمر غريب مدهش بالتحديد عند انطالقه
عقلنة النص ،وتجميد دالالته يف البعد
ّ
من هؤالء املفكّرين من أمثال الجابري.
اإلسالمي ،ط ،1بريوت ،منشورات مركز اإلمناء العريب ،1986 ،ص.69
العريب
[[[ -أركون ،مح ّمد :تاريخيّة الفكر
ّ
ّ
العريب املعارص ،ط ،1بريوت ،دار الطليعة ،ص.36
الجابري ،مح ّمد عابد :الخطاب
[[[-
ّ
ّ
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عمقًا ،وتط ّور عنفيّتها وخطورتها أحيانًا .ومن املعلوم أ ّن حاالت القلق واألرق والكآبة النفسيّة

يف البلدان املتط ّورة أكرث من البلدان النامية أو املتخلّفة .ويف املضامر نفسه ،لوح َ
ظ يف الدول

اإلسكاندينافية ،وكذلك اليابان ،أ ّن نسبة القلق النفيس والكآبة هي أكرث باملقارنة مع الدول األخرى؛

والحق أن يُقال :إ ّن اتّصال اإلنسان باملطلق والحقيقة
أل ّن الرفاه ّية املا ّديّة ال تعالج املشكلة.
ّ
املتعالية واملعتقدات الخالدة اإللهيّة وحدها سرتبط عىل قلب اإلنسان[[[،ومتنحه املقاومة

قلب اإلنسان.
والصمود أمام األزمات واملآزق يف الحياة ،ويطم ّ
نئ بها ُ

[[[

ُ
تزلزل أركان الحياة الزوجيّة ،وتاليش العالقات
يل والعالقات االجتامع ّية :
عىل ّ
الصعيد العائ ّ

العاطفية الودوة[[[ املستم ّرة والطويلة ،وانهيار مفهوم السعادة األرسية ،وموت فكرة العائلة ،وفقدان

أوارص العالقة بني أفرادها ،كلّها تشكّل وض ًعا مأساويًّا يؤ ّدي باإلنسان إىل أن يُصبح فاق ًدا لألمل؛
مبج ّرد التفكري يف النصف الثاين من العمر ،وعذابات التهميش ،والقطيعة مع األهل واألوالد؛ أل ّن

أي مستقبل سعيد لهام يف أحرج
املساكنة والرشاكة الجنسية[[[ ال يُكن أن تضمن للرجل أو املرأة ّ

لحظات الحياة.

ري الطبيعة ،واستهالك مصادرها بطريق ٍة جنون ّي ٍة غري منضبط ٍة ،وسحقها؛
من ال ّناحية الطبيعية :تدم ُ

رب التّصنيع ،وتخريب الحياة الصح ّية املرتكزة إىل الزراعة والطبيعة.
ع َ

يل :انتشا ُر املدارس الفكريّة التي تدعو اإلنسان إىل اإلباح ّية الفكريّة
عىل الجانب الفكري العق ّ

بكل الوسائل ،والسعي
والعمل ّية أيضً ا ،وهي ظاهرة طبيع ّية يف ضوء معاداة الفكر الديني وتدمريه ّ

العتباره مجموعة خرافات اخرتعتها الكنيسة وملوكها للسيطرة عىل مصائر البرشية طيلة القرون
كل املق ّدسات ،وت ّم تتويجها بإعالن
املاضية .وهو مسار خطري من العلامنيّة أ ّدى إىل الجرأة عىل ّ
ريا .فانقطع اإلنسان عن السامء،
ما س ّموه والعياذ بالله موت الله! تعاىل الله ّ
عم يقولو َن عل ًّوا كب ً
وبات أسري ال ّنفس ،موغالً يف ملذّات الدنيا وأهوائها.

السمَ َو ِ
ات َوا َلْ ْر ِ
ض لَن نَّ ْد ُع َو ِمن دُونِ ِه إِلَ ًها لَ َق ْد قُلْ َنا إِذًا شَ طَطًا سورة
ب َّ
ل قُلُو ِب ِه ْم إِ ْذ قَا ُموا فَقَالُوا َربُّ َنا َر ُّ
[[[ -إشارة إىل اآليةَ  :و َربَطْ َنا َع َ
ُ
ُ
ني( .سورة القصص ،اآلية) .10
م
م
أ
د
ا
ؤ
ف
ح
ب
ص
ُ
َ
وس فَا ِرغًا إِن كَادَتْ لَتُ ْب ِدي ِب ِه لَ ْو َل أَن َّربَطْ َنا َع َل قَلْ ِب َها لِتَكُو َن ِم َن الْ ُم ْؤ ِم ِن َ
ِّ ُ َ
الكهف ،اآلية  14وإىل اآلية َ  :وأَ ْ َ َ
َ
ِ
ِ
ِ
ْ
ْ
ّ
ّ
ُوب( .سورة الرعد ،اآلية .28
ئ قُلُوبُ ُهم ب ِِذكْ ِر الله أ َال بِذكْرِالله تَط َم ُِّ
[[[-ال َِّذي َن آ َم ُنوا ْ َوتَطْ َم ُِّ
ئ ال ُقل ُ
َ
َ
ف َذلِ َك َ
ك ُرونَ( .سورة ال ّروم .اآلية .)21
ليَاتٍلِّ َق ْومٍ يَتَ َف َّ
[[[َ  -و ِم ْن آيَاتِ ِه أَ ْن َ
ح َم ًة إِ َّن ِ
خل ََق لَكُم ِّم ْن أنف ُِس ُك ْم أ ْز َوا ًجا لِّتَ ْس ُك ُنواإِلَيْ َها َو َج َع َل بَيْ َنكُم َّم َو َّد ًة َو َر ْ
العائيل كام يس ّمونها!
ّ
بديال للنظام التقليدي
الحداثوي! ً
[[[ -هي كلامت ومفاهيم جديدة يطرحها ُر ّواد ال ّنظام األرسي
ّ
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والترشيعي :تسلّط أصحاب الرثوات واألموال عىل الناس
االجتامعي
التنظيمي
عىل املستوى
ّ
ّ
ّ

أي مجال
من خالل أنظمة سياس ّية ليربال ّية رفضت األخالق والقيم من أن تكون لها مكان ًة يف ّ
وتقييم (قضا ًء) بع َد ما ع ّدوها من إفرازات
ريا (ترشي ًعا) ،وتطبيقًا (تنفيذًا)،
ً
من نواحي الحياة؛ تنظ ً
الحاالت الشخص ّية الناتجة عن الخلل يف طريقة التفكري ،أو مشكلة يف طبيعة النفس ،أو أدوات
بالسلطة من رجال الدين!
تخدير املجتمع؛ ألغراض الشغوفني ّ

من ال ّناحية السوسيولوج ّية :تفكّك بني ِة املجتمعات البرشيّة وتحويلها إىل مجموعات متباينة

جهات ،ومتناقضة يف القيم ،تجمعها كذبة العقد االجتامعي وفري ُة الدميقراط ّية التي يف
يف التو ّ
حقيقتها تأمني املزيد من الفرص؛ ليستم ّر الرأسامل ّيون العامل ّيون عرب رشكاتهم املتع ّددة الجنس ّية؛

بامتالك املزيد من ال ّناس! وإكامل حلقات حضارة الجنس ،و َمسخ القيم ،ومن ث ّمُ ،مراكمة األموال
واملمتلكات يف البنوك ،وخزنها وتكديسها يف أيدي أقلّ ّية قليلة[[[ من الشعوب ال تتجاوز  1%من

وكل ذلك يف غياب القيم ّية األخالق ّية ،وبالذّات املبدأ الذّهبي العا ّم؛ أي
مجمل سكّان العاملّ .

كل أبعادها الفرديّة واالجتامع ّية.
العدالة يف ّ

من الناح ّية االقتصاد ّية :انتشار املدارس النفع ّية املصلح ّية ( ،)Pragmatismوشيوع الفقر

كل الرثوات والطاقات االقتصاديّة بيد عدد قليل من
واملجاعة بني املاليني من البرش ،واحتكار ّ
األغنياء .وهي ظواهر خطرية نشأت عن فقدان العدالة والقيم اإلنسان ّية الحقيق ّية يف طبيعة العالقة

االقتصاديّة بني ال ّدول املتط ّورة اقتصاديًّا وغريها ،أو بني طبقات املجتمع الواحد .هذه املعضالت
وعنارص االختالل االقتصادي ( )Economic Disordersبدورها أ ّدت إىل ذيوع أعىل نِ َسب الفساد

االقتصادي
يمي يف أكرث املجتمعات تط ّو ًرا؛ أل ّن العالقة القيم ّية بني الحقل
ّ
الخُلقي والتَ َ
حلّل ال ِق ّ

الص ُعد بطريق ٍة فاضح ٍة و ُمدويّ ٍة؛
ين يف التعامالت االقتصاديّة انهارت عىل ّ
كل ُّ
واألخالقي اإلنسا ّ
ّ
َ
طوال القرن
حقيقة واضحة قام الغرب والرشكات الرأسامل ّية عرب أمرباطورياتهم اإلعالم ّية العمالقة
خ ًرا من خالل األزمات االقتصاديّة ،وانهيار
جرت مؤ ّ
املايض عىل إخفائها ،إالّ أ ّن هذه الفُقاعة قد تف ّ

وشيك ألنظمتها ،وبالتّحديد تلك الّتي كشفتها حرك ُة احتلّوا ول سرتيت(.)occupy wall street

ي األ ْغ ِنيَا ِء
السبِيلِ ْ
كَ ال يَكُو َن دُولَ ًة بَ َ ْ
ل َر ُسولِ ِه ِم ْن أَ ْهلِ الْ ُق َرى فَلِلَّ ِه َولِل َّر ُسو ِل َولِ ِذي الْ ُق ْر َ
ب َوالْيَتَا َمى َوالْ َم َساكِ ِني َوابْنِ َّ
[[[َ -ما أَفَا َء اللَّ ُه َع َ
ِم ْن ُك ْم( .سورة الحرش ،اآلية .)6
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يف الحقيقة ،ال ُيكن التشكيك يف أ ّن العامل اليوم أمام َ
مآزق خطري ٍة يف كافّة ال ّنواحي الحياتيّة.

الصحيح ،وال يستق ّر له ٌ
بال يف يشء .وأحوال العامل
واإلنسان فيه
متحي يف أمره ،ال يعرف املسا َر ّ
ّ

وكل
يف توت ّر مستم ّر واضطراب خطري يُنذر مبزيد من الكوارث واملنازعات والتناحرات القاتلةّ ،
خلُقيّة األخرى.
ألي مبادئ أخالقيّة ترتكز إىل العدالة االجتامعيّة واملبادئ ال ُ
ذلك يف غياب ملفت ّ

ولهذه الحالة املرعبة أسباب كثرية؛ لك ّن ضعف القيم األخالق ّية بال ّنسبة لِ
ِ
موقف صاحب املقالة

العاملي؛ فرغ َم أ ّن توتّرات كثرية نتجت عن عنارص متن ّوعة؛
يشكل األه ّم من بني عنارص التأزيم
ّ
ّ

الشخيص منه والّذي أفقدت األزم ُة فيه
النسبي
ي
غري أ ّن الجانب
القيمي املنهار أو النوع املا ّد ّ
ّ
ّ
ّ

ِ
كل فرص التالقح والتالقي
واملجتمعات يف عالقاتها الداخلية بني أبنائها أو مع من خارجهاَّ ،
األم َم

ّقات وتص ّد ٍ
الثقايف والحضاري ،وس ّببت هذه األزمة القيم ّية تشق ٍ
الفردي
عات هائل ًة يف التّدمري
ّ

ين.
واإلجتامعي اإلنسا ّ
ّ

وهو أمر يستدعي املزي َد من الجهود من ِقبلِ الجميع للتّفكري الجا ّد نح َو البدائل القيم ّية

واملراجعات الجريئة يف ات ّجاه املناحي الب ّناءة لها .وألنّه ليس هناك أقوى من النوايا والطباع

واألنفس البرشيّة يف صياغة الحضارات والثقافات واألنظمة االجتامع ّية والسياسية ،فهي كلّها
تدخل يف إطار األعامل الّتي قال ال ّرسول« :إنّ ا األعامل بال ّن ّيات[[[» .أي إ ّن الدافع الداخيل

ريا .ومرشوع بناء اإلنسان وتهذيبه من
رشا أو خ ً
الباطني يف نفس اإلنسان هو الذي سيحسم األفعال ًّ
ريا من هذه الكوارث ،وهو أمر سيط ّور املعارف
الداخل وحده سيكون ناج ًعا ،وسيج ّنب الحياة كث ً

النفس ّية البرشيّة؛ يف حال أخذناه بالج ّد.

كل جانب تقع ونحن نرى أ ّن الكثريين
البرشي يف ّ
كل هذه املشاكل الحقيق ّية والوضع املأزوم
ّ
ّ

املؤسسات العامل ّية وما يس ّمى بالرشع ّية الدول ّية وحقوق اإلنسان ،ميارسون
يف العامل ،وتحت ق ّبة
ّ

الضغوط عىل العامل ليق ّدم مزي ًدا من التنازالت السياس ّية واالقتصاديّة والثقاف ّية لصالح اللصوص،

رساق السعادة .ففي غياب املنهاج األخالق ّية يُصبح الحامي
لصوص اإلميان ،وقراصنة األخالق ،و ّ

السقة! واملنتهكون
عبي.
ّ
واللص يُفلسف ألهدافه من ّ
هو الحرامي بعينه ،كام يُقال يف املثل الشّ ّ
[[[-الحر العاميل ،وسائل الشيعة،ج ،،1مؤسسة آل البيت إلحياء الرتاث،ط:2:قم 1414 ،هـ ،باب وجوب النية يف العبادات الواجبة،ص 48
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حق الشعوب والدول املستضعفة! هي حضارة
مشغولون بالتنظري والتفلسف لتربير انتهاكاتهم يف ّ
الفساد واإلفساد يف غياب القيم واألخالق.

َخليق الحضار ِة والقيم[[[ العامل ّية وأَن َْس َنتها[[[ الفطريّة:
املرشوع
اإلسالمي يف ت ِ
ّ
األخالقي عىل مصري الحضارات كام اهت ّز
مل أشعر بتأث ّر هائل يف داخيل يف مطالعتي للتّأثري
ّ

ضمريي عىل أثر املقولة الشّ هرية ألرنولد توينبي الربيطاين عندما لخّص دراساته الحضاريّة الّتي
احتلّت الجزء األكرب من حياته فقال :الحضارات ال متوت قتالً ،وإنّ ا متوت انتحا ًرا .ويؤكّد يف

والديني.
األخالقي
الحضاري يحصل عىل أثر العجز
مكان آخر :أ ّن االنهيار
ّ
ّ
ّ

القيمي ودوره يف ظهور
يف ضوء ما م ّر إىل اآلنُ ،يكننا القول إ ّن ما يعطي ملراجعة ال ّنظام
ّ

السلوك
الحضارات وانهيارها أه ّم ّي ًة بالغة ومصرييّة هو أ ّن للقيم عالق ًة عضويّ ًة منطق ّي ًة مبارشة مع ّ

ين يف أبعاده الحيات ّية كلّها[[[ ،ومن جهة ثانية؛ لها صالت قويّة ج ًّدا مع طبيعة األنظمة النظريّة
اإلنسا ّ
والترشيع ّية جمي ًعا؛ بحيث تشكّل حقيقة ُمذهلة ال تدع شكًّا يف أ ّن تحييد األخالق والقيم (الخري

[1]- Moralization Of Valueses
[[[ -ليس املقصود من مفهوم األنسنة هو بالتحديد ما يختزنه املعادل اللفظي يف الفلسفة الغربية أي  humanismأو humanization
ّيني عموماً ،حيث اإلنسان وقضاياه وحيث متطلّبات الزمان واملكان،
ولك ّننا نقصد منها هنا عمل ّية مقاربة فهم الرشيعة وصياغة الفكر الد ّ
بالضورة مع طبيعة
الخميني (قده) يؤكّدها يف منهاجه
كام كان اإلمام
االجتهادي باستمرار .وخالصة الفكرة هي أ ّن األحكام اإللهيّة تنسجم ّ
ّ
ّ
اإلنسان ،وبل هي سبب تأمني حاجياته ،وترشيد نفسه وإسعاد واقعه الحيايتّ ،فعليه ينبغي للفكر أن ينطلق من فهمني عميقني لإلنسان
الصدر(قده).
وللدّين معاً ،وأن تبدأ العمليّة االجتهاديّة من الواقع إىل ال ّنص حسب تعبري السيّد الشهيد ّ
وكام جاء يف ال ّروايات اإلسالم ّية  >:من َع َر َف نَفْسه فَقَد َع َر َف َربّه< (رشح نهج البالغة ،ابن أيب الحديد،ج،20ص،292 ،مؤسسة
إسالمي مع طبيعة اإلنسان وفطرته .لك ّنهم يف فلسفاتهم الغربيّة امل ُ َؤن َْس َنة يرون أ ّن اإلنسان
أي حكم
اسامعيليان،ال .ت) فال يُقبل أن يتباين ّ
ّ
هو األساس واملحور ،وهو السقف األرفع يف إمكانيّة الفهم واملعرفة ،وما يأتيه من مصادر أخرى ث ّم ال ميكن اختباره يف املختربات
حقيقي.
الحسيّة التجريبيّة ،فهو باطل ال أساس من املعرفة له! .هذا بالتأكيد كفر رصيح بالله وإلحاد
ّ
ّ
َ
نس َن ْة إسالم ّياً نستخدمها إللزام الخصم ،وإشعاره بأنّنا يف فلسفتنا الدّين ّية اإلسالم ّية ال نؤمن بترشيعات غري معقولة أو غري منص ّبة
أل
ا
ن
أ
غري
ّ
َ
يف صالح اإلنسان وأ ّن األحكام اإللهيّة تتبع املصالح واملفاسد كلها ترجع إىل اإلنسان (غري أ ّن هذه الرؤية يف مصلحة اإلنسان تختلف
جوهريّاً عن املصلحيّة والنفعيّة  ،)Pragmatismعليه فإ ّن هذه األنسنة اإلسالميّة) ( Islamic Humanismرغ َم أنّها تؤكّد مركزيّة اإلنسان
وجل أرسل األنبياء(عله) وأنزل معهم الكتاب إلسعاده
ّ
أيضاً ،وهي تأكيد عىل أ ّن اإلنسان هو أرشف املخلوقات وأع ّز الكائنات والله ع ّز
يف الدنيا واآلخرة ،وهو سخّر له ما يف الساموات وما يف األرض؛ إالّ أ ّن اإلنسا َن ليس املصدر األ ّول واألخري يف الترشيع وتنظيم الحياة،
كل ما عالقاته الثالث مع ربّه ومع ِ
نفسه ومع غريه.
وأ ّن املصلحيّة املنفعيّة املا ّديّة ليست الغاية الحقيقيّة ،وأنّه هو مسؤول أمام الله عن ّ
[[[ -والسبب يف هذا الحكم الشامل الواسع هو أ ّن اإلنسان وما يفعله خاضع للنفسية اإلنسانية وتابع لها .ويف الحقيقة أ ّن أكرث أحداث
رشا ً؛ أل ّن القرارت املصرييّة التي حسمت خرائط العامل واملجتمعات تأيت
التاريخ خطورة تتغذّى من إرادة إنسان أو مجموعة خريا ً أو ّ
بالغالب ضمن رغبة شخص أو أشخاص مع ّينني إن كانوا صالحني؛ فإ ّن الثامر ستكون مباركة ،وإال ستكون كارث ّية .حول أه ّمية البعد
الشخيص للمسؤوليّة من
ين يف املنظومة القيميّة القرآنية ،راجع :باب رشوط املسؤوليّة األخالقيّة والدينيّة ،الباب األ ّول :الطابع
الفردا ّ
ّ
يفصل كيف أ ّن اإلنسان الفرد هو مسؤول عن فعله وأ ّن « النفس» لها مكانة مركزية
دستور األخالق يف القرآن ،ج ،1ص 148؛ أل ّن الباب ّ
يف النظم األخالقيّة القرآنية.
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ّ
معريف وغري
رش أو ما ينبغي وما ال ينبغي[[[) من مسار العلوم ،بعد اعتبارها أم ًرا غري
علمي[[[،
وال ّ
ّ
وأخل يف املنهج ّية املعرف ّية عمو ًما ومناهج الحقول املعرف ّية
ّ
أحدثَ فجوة خطرية داخل العلوم،
القيمي يف هذه العلوم انتهى إىل إخالء الحياة من القيم واألخالق؛
خصوصا ،كام أ ّن الفقر
اإلنسان ّية
ً
ّ
حيث نرى أ ّن هذه العلوم ال تعرتف باألخالق والقيم كجزء من العلوم املنطق ّية[[[ ،وتعتقد منهج ًّيا
أن ال ميكن إقحام القيم يف القوانني والربامج الحياتيّة ،حتى باتت ميادين الرتبية وعلم النفس أيضً ا
أي
أي وزن؛ فبالتايل ال يُوىل لها يف ميادين الحياة ومجاالت الرتبية وأنظمة التعليم ّ
ال تعطي لها ّ
البرشي تخلو
عناية ودور .إ ّن النتيجة واضحة ،حيث أصبحت حياة اإلنسان ،ومنظومات املجتمع
ّ
من األخالق ،فلَ ْم يعد بإمكان اإلنسان أن يجد تفاعالً أخالق ًّيا يف عالقاته مع اآلخرين ،مبا يف ذلك
أكرث العالقات حميميّة يف مناخ العائلة والعالقات األرسيّة.
و قد يكون من ال ّنافع تأكي ُد أم ٍر وهو أ ّن التمييز بني ما هو نافع وصالح وخري ،وما هو ضا ّر
يل[[[ مركوز يف ال ّنفس اإلنسان ّية ،قبل أن يكون
رش من املنظار
اإلسالمي هو«:إلهام داخ ّ
وطالح و ّ
ّ

الخاصة ،ومن قيمتها
رشعة سامويّة؛ وبأنّ الفضيلة -يف نهاية املطاف -إنّ ا ت ّتخذ مرقاتها من طبيعتها
ّ
ال ّذات ّية وأنّ العقل والوحي عىل هذا ليسا سوى ضوء ها ٍد ،مزدوج ،ملوضوع واحد وترجمة مزدوجة
[[[
لواقع واحد أصيل ،متتدّ جذوره يف أعامق األشياء».
وكل الخريات والرشور هي نسب ّية ،فال ميكن
والرشّ ،
أرص ر ّواد العلوم االجتامع ّية (اإلنسان ّية) الحداثية عىل أن ال وجود حقيقاً للخري
ّ
[[[ّ -
إقحامهام يف موضوع العلم .انظر عىل سبيل املثال  :دوركايم ،إميل :قواعد املنهج يف علم اإلجتامع ،ترجمة :محمود قاسم ،ط ،2مرص،
مكتبة ال ّنهضة املرصيّة ،ص.105-93
ّ
واملعريف قضايا وأحكام باتت
العلمي
غري
واإلحسايس
الذوقي
والطابع
ة،
ي
الفردان
تها
ي
وخصوص
ة
ي
األخالق
[[[ -النسبيّة القيميّة ،الشخصانيّة
ّ
ّ
ّ
ّ
االجتامعي
ة
ي
العرف
م
القي
ن
أ
هو
ل
و
األ
أمرين:
يف
تكمن
الحقيقة
يف
املشكلة
ن
لك
الغرب،
يف
ة
ي
املعرف
ة
محسومة بالنسبة لقادة املنهج ّي
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
العلمي الغريب وحركة ال ّنهضة وقادتهم هناك
الطبيعي أن ال يستثني ص ّناع التنوير
يف أغلبها غري مرتكزة إىل العلميّة والعقالنيّة ،فكان من
ّ
ّ
الديني املسيحي يف الغرب مل يقدر عىل تقديم صورة معقولة وعلميّة
وبخاصة أ ّن الفكر
من إخضاع ميدان القيم أيضاً للمعايري العلميّة،
ّ
ّ
اإلسالمي فيه الطاقات الالفتة
الديني
الفكر
ن
أ
غري
ّلن
ق
والتع
للتفكري
آخر
ال
ً
حق
يعتربها
أن
املنطقي
عن اإلميان واألخالق ميكن للعامل
ّ
ّ
ّ
ّ
اإلسالمي يف توجيه النقد إىل املنهج ّية الغرب ّية يف العلوم االجتامع ّية أو
العمل
فاقتصار
عليه
األخالقي
يف تقديم صورة عمل ّية عن النظام
ّ
ّ
واملعياري هو أمر ال يفي بالغرض ،وال يصنع بديالً .يبدو يل أ ّن الغربيني أنفسهم قد التفتوا
القيمي والتقييمي،
غريها ،باعتبارها فاقدة للبعد
ّ
ّ
إىل إشكالية القيم وأه ّميّتها وكذلك إىل إشكاليات تعميم املنهاجيّة البحثية املعتمدة يف العلوم الطبيعيّة والتجريبيّة عىل العلوم اإلنسانيّة.
اإلسالمي.
حة اليوم هو الذهاب إىل تقديم البديل
إذا ً فالحاجة املل ّ
ّ
أنظر Feigl,M. Reading in the philosophy of scice, P.528:أيضاً للتعرف عىل االتجاه املعارض لتوحيد املنهجية املعرف ّية
ين أنظر:
وأدوات صناعة العلم يف الحقل الطبيعي واإلنسا ّ
Natanson,M.(ed) philosophy of the social SscinceA.Reader., op,cit.,p.186.
[3]- Logical Sciences
[[[ -ونَف ٍ
جو َرهَا وت َ ْق َواهَا ،قَ ْد أَفْل ََح َمن َزكَّاهَا ،وقَ ْد خَاب َمن د َّساهَا(.سورة الشّ مس ،اآلية  .) 9-6علينا أن نفهم
ْس و َما س َّواهَا ،فَأَل َه َم َها ف ُ
اإلجتامعي الواسع،عليه،فإ ّن مفهوم الفالح والفجور والتقوى والتزكية وعنارص تكوينها وآثارها كلّها
معاين هذه اآليات ضمن النطاق
ّ
تتمظهر يف األبعاد الفرديّة واإلجتامعيّة.
[[[ -د ّراز ،مح ّمد عبد الله :دستور األخالق يف القرآن ،ترجمة :عبد الصبور شاهني ،ج ،1ص.16
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ّ

الطبيعي بني اإلنسان وهذه القيم األخالقيّة يف الفكر
وهذا هو ما يدفعنا لنؤكّد االنسجام املطلق
ّ
اإلسالمي أم ًرا ميسو ًرا لو اتّبعنا
القيمي
األخالقي
اإلسالمي؛ مام يجعل من عمل ّية العوملة لل ّنظام
ّ
ّ
ّ
ّ
صية الداخلية لل ّدين قمنا بأبحاث واقع ّية تثبت هذا االنسجام
هذا املبدأ ،وإىل جانب الرباهني ال ّن ّ
الذايت بني منظومة القيم اإلسالم ّية وطبيعة اإلنسان.
هنا ،وباملناسبة ،ينبغي ذكر أه ّم ّية دور األخالق وقيمها يف الفكر اإلسالمي؛ ليكون الفارق بني
جه اإلسالمي يف منح األخالق املكان َة املركزيّة وموقع ّية األساس ،وبني الحضارة العلامن ّية
التو ّ
الّتي تستبعدها عن مسارات املعرفة والتطبيق نهائيًّا؛ باعتبارها قضايا شخصيّ ًة ال توصف بالعلميّة،

املستوعب ملناهج املعرفة
الصحيح والشّ امل
فال تؤث ّر يف منطقيّة األنظمة الحياتيّة! .إ ّن الفه َم ّ
َ
اإلسالمي
اإلسالم ّية ومضامينها يف ضوء مرجع ّية القرآن الكريم ،يكشف حقيق َة أ ّن األخالق يف الفكر
ّ
الفقهي وبرامج الحياة ،وبالتّايل متق ّدمة عليها.
أكرث أه ّم ّي ًة من ال ّنظام
ّ

َ
أصول األخالق والقيم هي أساس الفقه والفلسفة الحقيق ّية
و من جهة أخرى ،نستطيع الجزم بأ ّن
للرشيعة؛ أل ّن الفقيه ميارس االجتهاد لفهم ما ينبغي فعله عىل امل ُ َكلَّف وصوالً إىل تنجيز مواصفات
مع ّينة يف نفس اإلنسان؛ أي ،تحقيق األخالق[[[ يف داخل اإلنسان ،وتقديم مبدأ تهذيب ال ّنفس عىل
تنمية الخارج ،وترشيد العمل .نالح ُ
ظ أ ّن العبادات كلّها تهدف إىل تهذيب النفس وتزكيتها ،وإ ّن
[[[
فلسفة بعثة األنبياء وإنزال الكتب السامويّة يف األساس هي ترجع إىل الرتقّي بالطبع اإلنساين
ونفسه إىل مستوى الخالفة اإلله ّية ،وتظهري األسامء والصفات اإلله ّية ،وتجسيدها يف النفس.
قبل ذكر بعض الشّ واهد اإلسالم ّية عىل مركزية دور القيم ،ينبغي تأكيد نقطة ها ّمة وهي أ ّن
الغربيني الذين قتلوا قيمة القيم ،وأقصوها عن مدار املعرفة ،ومن ث ّم الحياة نهائ ًّيا ،يتح ّدثون بكرث ٍة

[[[ -فيام تابعت من األبحاث األخالقية اإلسالميّة الحديثة الحظت أ ّن النقاش الذي أىت به الدكتور مح ّمد د ّراز يف الفصل األ ّول من كتابه
تحت عنوان [النظرية األخالقية يف اإلسالم] (باب اإللزام) ،ومن ث ّم بحثه عن تشكّل حالة املسؤول ّية الداخل ّية والخارج ّية؛ باعتبارها مثرة
النفيس ،وتكوين اإللزام املبني عىل
حالة اإللزام ،هو من أغنى األبحاث يف ما يتّصل ببناء الجوهر األخالقي اإلسالمي عىل زرع الدافع
ّ
التقوى .أنصح املتابع لهذه املباحث مراجعة هذه الصفحات من الكتاب.
[[[ -لَقَد ا َ ْر َسلْنا ُر َسلَنا بِالْبَيِّ ِ
اس بِالْ ِق ْسط ،سورة ،اآلية .25
نات واَنْ َزلْنا َم َع ُهم الْ ِك َ
تاب والْميزا َن لِيَقُو َم ال ّن ُ
ِ
ِ
ْ
ِّ
َ
ك ْم ما لَم تَكُونُوا ت َ ْعلَ ُمون .سورة البقرة ،اآلية .151
ك
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ا
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ُم
ك
ّي
ك
ز
ي
و
نا
ت
آيا
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ي
ل
ع
ُوا
ل
ت
ي
ِ
تاب وال ِْحك َم َة و ِي َعلِّ ُم ُ
ُ
َ
َ
ْ
َ
ُ ُ ُ
كَام ا َ ْر َسلْنا في ُك ْم َرسوال ِم ْنكُم َ
َ
ْ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
َ
َ
ْ
ِّ
َ
َ
ُ ه َو الَّذى بَ َعثَ ِ
ن قبْ ُل لفى ضَ الل ُمبِني .سورة
تاب والْحك َمة وا ْن كانوا م ْ
ف االُميِّ ّ َ
ي َر ُسوال م ْن ُهم يَتْلُوا َعليْ ِه ْم آياته ويُ َزكّي ِه ْم ويُ َعل ُم ُه ُم الك َ
الجمعة ،اآلية .2
وف َويَ ْن َها ُه ْم عَنِ الْ ُمن َك ِر َويُ ِ
ح ُّل لَ ُه ُم الطَّيِّبَ ِ
يَأْ ُم ُرهُم بِالْ َم ْع ُر ِ
َت َعلَيْ ِه ْم.
ح ِّر ُم َعلَيْ ِه ُم الْ َ
ص ُه ْم َواألَ ْغال ََل الَّ ِتي كَان ْ
ات َويُ َ
خبَآئِثَ َويَضَ ُع َع ْن ُه ْم إِ ْ َ
سورة األعراف ،اآلية .157
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ُّ
ْ
ْ
حميد .سورة ابراهيم ،اآلية .1
اس م َن الظلُامت ا َ
َتاب اَنْ َزلْنا ُه اِلَيْ َك لِتُ ْ
ل ال ُّنو ِر ِباذْنِ َربِّ ِه ْم اىل صاط ال َعزي ِز ال َ
ك ٌ
خر َِج ال ّن َ
األخالقي باعتباره الفلسفة الحقيقيّة لترشيع الدين وإرسال
القيمي والفضاء
وعرشات اآليات الواضحات األخرى الّتي تتحدّث عن املناخ
ّ
ّ
ال ّرسل وإنزال الكتب.
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عن فلسفة األخالق وكذلك فلسفة الدين؛ وهكذا بسبب أ ّن هذه املقوالت ال ميكن درس مضامينها
وأحكامها للسبب نفسه ،ولكن يرون من الرضوري أن يسلّطوا الضوء عىل أسسها الكل ّية الخارجة
عن مسائلها وموضوعاتها الداخلية.
إ ّن ر ّواد الفلسفات املعرفيّة الغربيّة ال يعرتفون بعلميّة مضامني هذا ال ّدين والقيم الدينيّة
ومنطق ّيتها ،يؤكّدون ذلك من خالل خصائص مناهجهم املعرف ّية ،واضعني لها ضم َن املشاعر
واألحاسيس وأحيانًا أدوات نفس ّية يلتجئ إليها اإلنسان كآل ّية طبيع ّية نفس ّية للحامية[[[ .عليه ،فإنّهم
يدرسون يف الجامعات فلسفة األخالق وفلسفة ال ّدين وفلسفة الوحي وهكذا! والذي يثري الغرابة
نغي املعادلة العلامنيّة يف منهجيّة صناعة املعرفة عىل
واألسف ،نحن املسلمني فبدالً من أن ّ
أساس صناعة املسألة وصياغتها فنح ّول الوجهة من دراسة فلسفة األخالق والدين إىل فلسفة
الحياة االجتامعية األخالق ّية ،ودرس خصائص املجتمع القائم عىل القيم واألخالق الدين ّية ،وقعنا
املنهجي ،وصارت أنظمتنا ونخبنا أرسى مناهجهم ومسائلهم.
يف فخّهم
ّ

التأسيس النظري لألخالق الديني�ة:
مثة رضورة أكيدة من أجل التّأسيس ال ّنظري ملنهجيّة تفاعل بني األخالق وال ّدين وساحات
الحياة كلّها .قام فالسفة الغرب بإسقاط منهج ّيتهم املعرف ّية ال ّرافضة للقيم واألخالق ،لتكون جز ًءا
من املنظومة املعرف ّية اإلنسان ّية ،ونحن علينا أن نخوض معركة نثبت من خاللها عالقة القيم يف
استعامر[[[ األرض ،وتحقيق الواقع اإللهي ال ّرشيد واإلنساين الفطري عىل األرض ،من خالل
الكشف عن الخيوط املسكوت عنها يف مناهجنا أيضً ا يف العالقة النظاميّة املنهجيّة بني هذه
كل مفردات العيش ومخطّطات الحياة ،ال أن نخوض معركة إثبات الوجود
القيم األخالق ّية وبني ّ
اإللهي وإقامة الرباهني عىل أ ّن القيم اإلسالم ّية هي ميكن أن ت ُطرح إىل جانب القيم الغرب ّية! ينبغي
ّ
ذكر هذه املالحظة وهي :أ َّن ال ُّنخَب الفلسف ّية والدين ّية يف الغرب نجحت نسب ًّيا يف ج ّر طاقاتنا
اإلسالميّة إىل جامعاتهم؛ لِتصدير املسائل الفلسفيّة الدينيّة أو الفلسفيّة األخالقيّة القيميّة إىل عمق
رصوح
أنظمتنا ،ومدارسنا ،وجامعاتنا ،بل حوزاتنا العلم ّية ،يف حني أ ّن مسائلهم التي ش ّيدوا عليها
َ
النفيس
الفلسفي
[[[ -هذا هو ال ّرأي الغالب والتفسري السائد بني فالسفة نفس الدين وعلامئه ملا هم يس ّمونه الظاهرة الدينيّة وفقاً للتفسري
ّ
ّ
متافيزيقي ال ميكن القول بأنّه
رصون عىل أنّه أمر
الديني .وبعضهم رغم أنهم يؤكّدون أه ّم ّية وبل حيويّة الدّين لحامية ال ّنفس ولك ّنهم ي ّ
ّ
ّ
حقيقة ،ولك ّنهم يرون يف االعتقاد به منفعة نفسيّة للمتديّن به وللمعتنق له!
يهُ ُه َو أَنْشَ أَكُ ْم ِم َن ا َلْ ْر ِ
ل َُ
حا ق َ
استَ ْع َم َركُ ْم
ثو َد أَخَا ُه ْم َ
ض َو ْ
صالِ ً
َال يَا قَ ْومِ ا ْعبُدُوا اللَّ َه َما لَ ُك ْم ِم ْن إِلَ ٍه َغ ُ ْ
[[[ -إشارة إىل اآلية الرشيفة َ  :وإِ َ
ِيب سورة هود – .61
َاستَ ْغ ِف ُرو ُه ث ُ َّم ت ُوبُوا إِلَيْ ِه إِ َّن َر ِّ
ِفي َها ف ْ
ب قَر ٌ
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ّ

ربر لوجودها بالخصائص نفسها يف بنية النص اإلسالمي ،ودالالت التجربة
هذه الفلسفات ال م ّ
النبوي واملعصوم لها.
املعصومة ،والتطبيق
ّ
أساس صعود الحضارات
إنّه من بديهيّات مضامني ديننا وواضحاتها أن نعترب األخالق والقيم
َ
أو سقوطها ،وتقلّبات الثقافات واملجتمعات .وواجب العلامء املسلمني أن مييطوا اللثام عن هذه
العالقات
ويفسوا األوارص املعرف ّية واملنطق ّية فيها [[[.واأله ّم من نقاش املنهج وتبيني الرضورة
ّ
رص منهج ّية ،يت ّم عرض العلوم
لتحديد مقام القيم فيها وأيضً ا ما لو أمكن تح ّول القيم إىل عنا َ
اإلنسانيّة عليها؛ وهذه خطوة جبّارة ،ولك ّنني متأكّد من أ ّن األنظمة الرتبوية واالقتصاديّة والسياسية
والثقافيّة عمو ًما وبشكل مح ّدد يف الحضارة الغربية وصلت إىل هذه املآزق واألزمات الخطرية
األخالقي وتداعيات علمنة اإلنسان وعقله قبل املجتمع وأنظمته.
بسبب خل ّوها من القيم والتربير
ّ

ين بالتحديد ،فإ ّن األمم واألقوام تتأث ّر يف وجودها ،وظهورها،
من املنطلق
اإلسالمي والقرآ ّ
ّ
رشا وقويًّا بنوع ّية تفاعلها وتعاملها مع
وتط ّورها ،وفتورها ،وضعفها ،وخلودها أو سقوطها ،تأث ّ ًرا مبا ً
القيم واألخالق واملناحي البنيوية املتّصلة باملسائل األساس ّية حول اإلنسان ،والتاريخ ،وال ّدين،
[[[
والثقافة ،والقيم ،والعالقة اإلنسانية اإلله ّية وما يشبهها.
أشار ابن خلدون يف مق ّدمته إىل مراحل خمس ،مت ّر عليها الحضارات من البدء إىل الختم:

ال ّطور األ ّول :طور القيام والنشأة .حيث :إ ّن مجموعة من ال ّناس أصحاب َعصبيّة جاهدت
وقاتلت حتى حصلت عىل امللك تجد أنّهم يف املرحلة األوىل مجتمعني؛ أل ّن امللك حصل لهم
جمي ًعا؛ فبينهم تعاون ،وتضافر ،وتالحم.
[[[ -رغ َم أه ّميّة تنظيم القيم اإلسالميّة وبالتحديد يف ضوء الدرس القرآين ،إال أنّنا ال نرى يف أعامل العلامء املسلمني مرشوعاً
شامال
ً
جامعاً عن الرشيعة األخالقية من القرآن ،كام يؤكّد هذه الحقيقة ،الدكتور مح ّمد د ّراز – رحمه الله  -يف عمله الخالد  :دستور األخالق يف
القرآن ،م.س ،ج ،1ص ،8من املقدّمة.
[[[ -تشري إىل هذه الحقيقة يف عالقة مصري األمم والحضارات باملسألة األخالقيّة ،مجموعة كبرية ج ّدا ً من اآليات ،وأغلبها هي تندرج
السنن االجتامعيّة .من جملة هذه اآليات ميكن اإلشارة إىل:
ضمن آيات ّ
يغيوا ما بأنفسهم( .سورة الرعد ،اآلية ،)11يبدو يل من فهمي لآلية ،أ ّن مآل األمم واألقوام ومصري هام
ى
ت
ح
بقوم
ما
غي
ّ
ّ
إ ّن الله ال يُ ّ
الحقيقي تبدأ جولته الحقيقيّة من النفس وما تتّسم به من
مرتبط مبا يف أنفسهم وليس مبا يف خارج أنفسهم باألساس .عليه ،فإ ّن التغيري
ّ
أخالقيّات وقيم.
َ ولَ َق ْد أَ ْهلَ ْك َنا الْ ُق ُرو َن ِمن قَبْلِ ُك ْم ل ََّم ظَلَ ُموا ْ َو َجاءتْ ُه ْم ُر ُسلُ ُهم بِالْبَيِّ َن ِ
ني .سورة يونس ،اآلية .12
ج ِر ِم َ
جزِي الْ َق ْو َم الْ ُم ْ
ات َو َما كَانُوا ْ لِيُ ْؤ ِم ُنوا ْ كَ َذلِ َك نَ ْ
صائِ َر لِل َّن ِ
ح َم ًة َّ َعلَّ ُه ْم َت َ َذكَّ ُرونَ .سورة القصص ،اآلية .43
اب ِمن بَ ْع ِد َما أَ ْهلَ ْك َنا الْ ُق ُرو َن الْ ُ َ
ول بَ َ
اس َو ُهدًى َو َر ْ
َ ولَ َق ْد آت َ ْي َنا ُم َ
وس الْ ِكتَ َ
َ
ٍ
َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ُ
ُ
َّ
ف الْ ْرض فَيَ ْنظ ُروا كَيْ َف كَا َن َعاقبَة الَّذي َنم ْن قَبْل ِه ْم َوكَانُوا أشَ َّد م ْن ُه ْم قُ َّو ًة َو َما كَا َن الل ُه ليُ ْع ِ
ف
الس َم َوات َوال ِ
شء ِ
ريوا ِ
ف َّ
أَ َولَ ْم يَ ِس ُ
ج َزهُ م ْن َ ْ
الَ ْر ِ
ض إِنَّ ُه كَا َن َعلِيامً ق َِديرا ً  .سورة الفاطر ،اآلية .44
ْ
ح ّق َ َعلَيْ َها الْ َق ْو ُل فَ َد َّم ْرنَاهَا ت َ ْد ِمريا ً .سورة اإلرساء ،اآلية .16
ت ِفي َهافَف ََسقُوا ْ ِفي َها فَ َ
َ وإِذَا أَ َر ْدنَاأَن نُّ ْهلِ َك قَ ْريَ ًة أَ َم ْرنَا ُم ْ َ
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الطّور الثاين :هو ما يس ّميه طور االستبداد واالستئثار بالسلطة والسلطان.
الطّور الثالث :طور الفراغ والدعة؛ لتحصيل مثرات امللك.

الطّور الرابع :طور الخنوع واملساملة والتقليد للسابقني ،بحيث «يقول اإلنسان إن ما كان عليه
آباؤه وأجداده هو السليم».
السوء ،وإبعاد الصالحني الناصحني[[[.
الطور الخامس :هو اإلرساف ،والتبذير ،واصطناع قُ َرناء ُّ

كام تالحظون أ ّن األطوار الخمسة التي تنتهي يف آخر املطاف إىل انهيار الدولة وسقوط الحضارة

القيمي .التفتوا إىل مفردات :االستبداد ،واالستئثار بالسلطة
األخالقي والتخلّف
كلّها تأيت من املأزق
ّ
ّ
والسلطان ،والفراغ وال ّدعة لتحصيل مثرات امللك ،والخنوع ،واملساملة ،والتقليد للسابقني،
السليم ،واإلرساف ،والتّبذير ،واصطناع
بحيث :يقول اإلنسا ُن إ ّن ما كان عليه آباؤه وأجداده هو ّ
األخالقي
الخلقي والسقوط
الصالحني ال ّناصحني؛ هي كلامت تحيك االنهيار
السوء ،وإبعاد ّ
قُ َرناء ّ
ّ
ّ
بجميع تجلّيّاته يف السلطة والدولة .عليه ،فإ ّن الحضارات واألمم يف الرؤية الخلدونيّة يف أطواره
حا إ ّن هذه األوصاف
الخمسة للحضارات والدول تسقط بسقوطهم األخالقيُ .
ويكننا القول رصي ً
كلم تأخّر االنهيار.
كلّام تأخّرت حاالت وقوعها؛ ّ
الحضاري وبعض تعابري عبد الرحمن يف مق ّدمته،
وهذه القراءة الخلدون ّية يف كيف ّية االنهيار
ّ
أثارت احتجاجات من بعض املحلّلني بأ ّن ابن خلدون يقول بحتم ّية االنهيار وال إراديّته يف األمم،
غري أنّنا بوضوح رأينا أ ّن ابن خلدون يتح ّدث عن ظروف موضوع ّية إراديّة يف مصري األمم والدول
ّب
والحضارات ،فإن سعت لعدم الوقوع يف تلك الظروف الال أخالقيّة والال قيميّة؛ سيتأخر ما ت َرت َ
والقيمي يف انهيار الحضارات
األخالقي
عليها من سقوط الحضارة .وأغلب الظ ّن ،أ ّن مركزيّة السبب
ّ
ّ
رصحوا
يف فكر ابن خلدون أث ّر بق ّوة يف أفكار ر ّواد النظريّات الحضاريّة .ومن جملة هؤالء الذين ّ
ريا ،ترقّ ًيا
بأ ّن التاليش
األخالقي هو السبب األقوى واألَ ْ
ح َسم يف مصري الحضارات تعزي ًزا وتدم ً
ّ
ين الشهري؛ حيثُ يعتقد توينبي أ ّن موتَ الحضارات ليس
وتالشيًا هو أرنولد توينبي املؤ ّرخ الربيطا ّ
أم ًرا حتم ًيا ال مف ّر منه ،ويقول يف بعض
مؤشات نظريّته املعروفة بالتّح ّدي واالستجابة[[[ عن
ّ
الحضارات:
[[[ --املقدّمة (لتاريخ ابن خلدون) ،الفصل السابع عرش(يف أطوار الدّولة) ،ص .172
[[[ -ال ّنجم ،زياد عبدالكريم :توينبي ونظريّته ..التحدّي واالستجابة ،الحضارة اإلسالميّة منوذجاً ،الهيئة العا ّمة السوريّة للكتاب .2011 ،كان
الرضوري أن أن ّوه إىل أنّني يف توضيح فكرة التحدّي واالستجابة الحضارية ألرنولد باألساس ع ّولت عىل هذا املصدر الها ّم واملفيد.
من
ّ
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إ ّن الحضارة إذا تغلّبت عىل التّحدي ،ميكن أن متيض يف الطّريق من جديد ،وميكن أن تنسحب
السكون أو املوت؛ ولك ّن املوت
وتعود م ّرة ثانية ،أو ميكن أن تتج ّمد إىل أن يشاء الله لها الحياة أو ّ
ليس حتم ًيا[[[.

باملناسبة قد ينفعكم أن تعرفوا أ ّن أشهر ما قاله أرنولد عن الحضارات هو نظريّة التح ّدي
واالستجابة ،بالنسبة له فإ ّن الحضارات تقوم وتصعد استجاب ًة لتح ّديات ُم َع ّينة؛ سواء أكانت ما ّديّة أم
اجتامع ّية .ويف تحليله ،أ ّن الحضارة ،عندما تصل إىل مرحلة تعجز فيها عن االستجابة للتح ّديات
نفسه هنا بق ّوة ،أال وهو :ما
ريا يطرح َ
الّتي تجابهها ،فإنّها تدخل يف مرحلة االنهيار ،لك ّن سؤاالً كب ً
الّذي يجعل حضار ًة تعجز عن االستجابة للتّح ّديات؟
يف رأي أرنولد توينبي ،أ ّن السبب األساس لهذا العجز عن االستجابة هو عندما تفقد الحضارة
ق ّوتها األخالقيّة والقيميّة وال ّروحيّة؛ أي عندما تشهد انهيا ًرا قيميًا وأخالقيًّا ودينيًّا .يف تحليل توينبي
والديني يقود إىل الجمود وإىل العجز عن االبتكار والتجديد
واألخالقي
القيمي
إ ّن هذا االنهيار
ّ
ّ
ّ
واإلبداع ،ومن ث ّم العجز عن مواجهة التّح ّديات .حني يحدث هذا تشهد األ ّمة أو الحضارة ما يس ّميه
توينبي رشخ يف ال ّروح يقود إىل موت القدرة ال ّروح ّية واألخالق ّية عىل اإلبداع والتجديد ومجابهة
التح ّديات.
يقسم مراحل تط ّور الحضارات إىل خمس مراحل .ونالحظ تأث ّره
وهو بناء عىل نظريّته هذهّ ،
الشّ ديد هنا بالتّقسيم الّذي ق ّدمه ابن خلدون يف مق ّدمته:
 - 1مرحلة امليالد والنشأة.
والتوسع الرسيع.
 - 2مرحلة االزدهار
ّ

 - 3مرحلة الجمود والعجز عن التّط ّور واإلبداع والتجديد.
األخالقي.
 - 4مرحلة االنحالل والتدهور
ّ

السقوط واإلنهيار.
 - 5مرحلة ّ

أساسا بسبب عوامل داخليّة.
إذًا ،جوهر نظريّة توينبي يقوم عىل أ ّن األمم والحضارات متوت
ً
ويف القلب من هذه العوامل الداخل ّية انهيار القيم والق ّوة األخالق ّية .ولقد لخّص هو بنفسه القض ّية
التاريخي عند اإلغريق ،ترجمة :ملعي املطيعي ،ط  ،3القاهرة ،الهيئة املرصية العا ّمة للكتاب 1990 ،م ،ص.14
[[[ -توينبي ،أرنولد :الفكر
ّ
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ب ّرمتها يف عبارة بليغة حقًّا ،عندما قال :الحضارات ال متوت قتالً ،وإنّ ا متوت انتحا ًرا[[[.

وفطري ،وهذه الخصوص ّية
ين
ّ
هذا ،ومن جهة أخرى نالحظ أ ّن القيم الطبيع ّية لها طابع إنسا ّ
هي الّتي تؤ ّهلها لتلعب دو ًرا إنقاذيًّا للحضارات .وأغلب الظ ّن ،أ ّن السعي ألنسنة القيم[[[ اإلسالميّة
اإللهيّة و َع ْقلَ َنتها ستنفعنا أكرث بكثري من أن نحاول أَ ْسلَ َمة القيم القامئة والتامس النصوص اإلسالميّة
السامء عرب الوحي إىل اإلنسان واألرض .عليه ،يف الحقيقة
لها؛ أل ّن اإلسالم حقيقة إله ّية نازلة من ّ
إ ّن القيم الوحيانية الربّان ّية تن ّزلت ،فباتت قابل ًة ليعيها اإلنسا ُن ويُدركها يف حياته ،ويتعقّلها نحو
مم يصطاده اإلنسان
ألي حقيقة دينيّة أن تتحقّق عىل األرض إالّ إذا صارت ّ
تطبيقها .فال ميكن ّ
بفهمه وعقلهُ ،مدركًا أنّها نزلت لتحقيق مصالحه.
ويف ضوء ذلك ،فبدالً من أن ننقل املنهج ّية القيم ّية الغرب ّية إىل داخل عقولنا ومجتمعاتنا ،ومن
اإلسالمي عليها  -وهي أصالً نشأت يف ظروف حضاريّة وثقافية
ث ّم نسعى إلضفاء الغطاء الرشعي
ّ
القيمي
ومجتمع ّية متباينة مع أوضاعنا  -ث ّم نس ّمي عملنا هذا باألَ ْسلَ َمة! علينا أن نعيد صياغة نظامنا
ّ
املتطابق مع مبادئنا الفلسف ّية الدين ّية ،واملتالمئة مع مقاصد رشيعتنا ،ويف الوقت نفسه دعوها
املوضوعي ورامية إىل معالجة الحياة وواقع
لتكون عمل ّية يف منتهى املرونة وغلبة البعد اإلنساين
ّ
اإلنسان والعامل املعارص.

غري أنّنا نستطيع القول جز ًما ،إنّه من املمكن أن نفكّر يف استحضار القيم اإلسالم ّية مبواصفاتها
وخصائصها التي سنذكر بعضها بعد قليل إىل خض ّم الحياة املتفاقمة اليوم ،وندرس خيو َ
ط العالقة
بينها وبني العقل والواقع ،ونثبت باألدلّة البحث ّية أ ّن العلوم اإلنسان ّية لو اندمجت منهج ّياتها مع
األخالق والقيم باملعنى الّذي يُراد يف منظوماتنا املعرف ّية اإلسالم ّية؛ ستكون النتائج عىل الواقع
كبرية ج ًّدا.
ٍ
الص ُعد
جا آخر للتنمية والتط ّور
عليه،
الحضاري يف ُّ
ّ
فعندئذ ستشهد املجتمعات املعارصة منوذ ً
كافّة ،دون أن تستم ّر الكوارث هذه عىل الحياة .وهذا هو ما أس ّميه هنا بعمل ّية تَخْليق الواقع وأَن َْس َنة
أخالقي أو غري متخلّق،
ري
األخالق اإلسالمية .وكلتا امله ّمتني لهام أه ّميّة بالغة؛ أل ّن الواقع اليوم غ ُ
ّ
واإلنسان اليوم ال يبحث عن تنمية النفس وتهذيبها من التل ّوثات واالنحرافات واالعوجاجات
املد ّمرة والساحقة.
[[[ -زياد عبد الكريم النجم ،تويبني ونظريته...التحدّي واالستجابة ،م.س ،ص.34

[2]- Humanization of Values.

االستغراب 21

AL-ISTIGHRAB

خر يــف 2 0 2 1

156

االستغرابة
تأصيلي
بحوث
ّ

بنا ًء عليه ،فيجب العمل عىل جعل املسار الواقعي للحياة مسا ًرا متخلّقًا.

ولك ّننا من جهة ثانية ،ال نشعر أ ّن هناك تطوي ًرا حقيق ًّيا يف علم األخالق عندنا؛ أل ّن الدرس
العلمي الجا ّد ،وال يقع فيه يشء
الحوزوي مثالً ،درس ال يخضع العتبارات االجتهاد
األخالقي
ّ
ّ
ّ
درسا يُعالج حياة اإلنسان املعارص،
يف؛ ليصبح ً
يُذكر من اإلبداع والتطوير يف مفاهيمه ونظامه املعر ّ
ويسعى لتخفيف آالمه من التداعيات واالنهيارات املتن ّوعة يف املجتمعات الحديثة.

درسا جا ًّدا قاد ًرا عىل التأثري يف حياتنا اليوم ّية،
األخالقي
يف الحقيقة ،إ ّن الدرس
اإلسالمي؛ ليُصبح ً
ّ
ّ
مم يحظى به ال ّدرس الفقهي من االهتامم والرتكيز .واملطلوب أن تتداخل
ينبغي له أن يلقى شيئًا ّ
حا عرصيًّا
ُ
املسألة األخالق ّية مع إشكاليات املعرفة والعيش والواقع ،وأن يتح ّول هذا
الحقل سؤاالً مل ًّ
يب يف كتابه الها ّم «سؤال األخالق».
حسب تعبري ال ّدكتور طه عبدال ّرحمن الفيلسوف املغر ّ
َ

إ ّن األخالق بالطريقة التقليديّة املوجودة يف بعض مصادرنا ينقصها الكثري لتصلح أن تكون
أساس العمل ّية ،وليست مضاميننا األخالق ّية ومنهج ّية التفسري والعرض تفي بهذا الغرض النبيل
الها ّم .من هنا ،وليك تكون املوا ّد القيميّة اإلسالميّة صالحة إلقحامها يف عمليّة صياغة املعرفة
واالجتامعي
ين الفردي
بطريقة منهج ّية ،وألجلِ أن تكون مالمئة لتُ ْعتَرب أساس السلوك اإلنسا ّ
ّ
ريا عرصيًّا ،وإعادة صياغة
الشامل ،يجب القيام بتطويرها ،والكشف عن مقاصدها ،وتفسريها تفس ً
مسائلها وتنظيمها من جديد؛ من منطلق املسائل املعارصة؛ وطبيعة متطلّبات الزمان واملكان.
كام أ ّن تط ّورات هائلة ينبغي لها أن تقع يف ن ََسق العالقة بينها وبني غريها من الحقول املعرف ّية
بكل شعبه الفردية واالجتامع ّية ،العباديّة والسياس ّية ،وغريها ،أيضً ا يف عالقتها مع
الدين ّية ،كالفقه ّ
علم الكالم والعقيدة؛ ألنّه ال ميكن التوخّي من القيم اإلسالميّة أن تحدث معجزة لوال أن يت ّم
َهيْ َكلَتها وإعادة بنائها وفقًا ملسائل عرصنا .وال ُيكن أن نتوقّع منها معالج َة أَزَماتنا قبل أن ترجع
إىل مكانتها الطبيع ّية داخل املنظومة املعرف ّية اإلسالمية .كيف ُيكننا أن نعرض القيم هذه عىل
العامل وهي يف داخل املنهج ّية اإلسالم ّية أيضً ا (مع األسف كام يف مناهج الغربيني) علم األخالق
غريب ومه ّمش؟

أليس من املرشوع أن نتساءل ،كيف أ ّن فر ًعا فقه ًّيا يستنفد الطّاقة الهائلة من املجتهد املسلم
كل أدوات ال ّنظر والتّحقيق ومستنف ًدا الجهود الج ّبارة يف الوصول
درسا وتنقي ًبا وبحثًا مستخد ًما ّ
ً
الرشعي ،ولك ّن األخالق ،رغم أنّها ينبغي أن يُعرتف بها غاي ًة للفقه نفسه ،وفلسف ًة لِبَعثة
إىل الحكم
ّ

الن ّبي كام نعلم جمي ًعا ،غري أنّها ال يت ّم درسها بالطّريقة املنهج ّية واالجتهاديّة يف الحوزات
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العلميّة؟ وما ال ّداعي إىل حكر االجتهاد يف الفروع الدينيّة؟ أليست الحاجة إىل تفسري الحكم
الرشعي هو س ّبب توسيع رقعة العمل اإلجتهادي الفقهي يف الظروف املستجدة واملستحدثات؟
ّ
وهل ّ
نشك يف أ ّن إشكال ّيات العامل اليوم وأزمات إنسان عرص ال ّنهضة والتقنيات وتعقيداته ،واقع
ين أكرث من أي موضوع آخر؟ يبدو يل أنّنا ال
يف مستنقع الفساد
ين والروحا ّ
األخالقي والفقر اإلميا ّ
ّ
نزال مرت ّددين يف أ ّن األخالق يف أه ّميّتها وتأثريها متق ّدمة عىل الفقه .وأ ّن األخري هو أساس لِتحقيق
األ ّول ،وال قيمة له لوال يكون ضم َن نطاق تهذيب النفس ،وتربية الباطن ،وتوسيع الفضائل.

إذًا ،نقول برصاح ٍة كامل ٍة :إ ّن الظروف هذه تقتيض أن نعلم بدقّة علميّة واجتهاديّة أيضً ا دو َر القيم
السبُل العلميّة للتعامل
واألخالق يف الترشيع
اإلسالمي بطريق ٍة منهجيّ ٍة أ ّوالً ،ومن ث ّم نتع ّرف عىل ُّ
ّ
العلمي مع األبعاد الواقع ّية العقل ّية اإلنسان ّية يف الحياة.
الطبيعي
ّ
ّ

يصح التّأكيد هنا للقول :إ ّن تفعيل األخالق والقيم اإلسالميّة يف ساحات الواقع وأنظمة
و
ّ
اإلسالمي أ ّو ًل؛ أل ّن مشكلة تهميش األخالق يف العمل ّية الفقه ّية
الحياة تستدعي إعادة بناء االجتهاد
ّ
َخليق الفقه أيضً ا أمر ال ب ّد منه .ولوال نبادر إىل هذه العمل ّية فال األخالق
التقليديّة أمر ُمؤكّد وت ُ
وستظل يف الهامش ،وال الفقه سيكون قاد ًرا عىل تحقيق
ّ
ستدخل يف حياتنا من ب ّوابة الرشيعة
أهداف أبوابه وأحكامه تكليفًا ووض ًعا[[[.
بعض العلامء املعارصين يف وضع التنظريات األ ّول ّية
ويف ضوء ذلك- ،ولله الحمد -نجح
ُ
حا يطرح نفسه هنا وهو :هل الفقه
السيايسّ ،
السياسة اإلسالميّة وتط ّور الفقه
يف ّ
إل أ ّن سؤاالً ُمل ًّ
ّ
السيايس الّذي قمنا باملقاربة نحوه ،فيه العنارص القيم ّية األخالقية الكافية ضامنًا ألخالق ّية التجربة
ّ
السياس ّية ال ّدين ّية وحتى ال تقع التجربة السياسية الدين ّية يف ضوء الثورات العربية املباركة هذه يف
أزمات التجربة الغربية نفسها الفاقدة للمرشوع ّية األخالق ّية والقيم ّية؟

الحضاري
السيايس املعارص يهت ّم بالجانب
اإلسالمي
ألن أشعر أحيانًا أ ّن العقل
أقول هذا ّ
ّ
ّ
ّ
والقيمي للتجربة اإلسالم ّية ،وهذا بالفعل مخيف
األخالقي
واألسباب املا ّديّة أكرث بكثري بالجانب
ّ
ّ
أن نالحظ تربية أجيال مسلمة تفهم السياسة أكرث من األخالق ،وتقرأ الدين من نافذة السياسة
اإلسالمي ترجع إىل بسط العدالة،
فحسب ،مع أ ّن الفلسفة الحقيقيّة للحضارة والدولة يف الفكر
ّ

[[[ -أعني هنا ،رضورة العمل عىل إعادة َم ْوقَ َعة األخالق يف األحكام التكليف ّية ولزوم اعتبار القضايا األخالق ّية ضمن الفقه ،ألنّها متثّل من
ربرا ً كافياً إلقصاءه من
أسس التكليف والسلوك اإلنساين ،شأنه شأن العمل الجوارحي ،وأل ّن مج ّرد كون عمل هو من أعامل الجوانح ليس م ّ
حة العبادات ال يجوز استبعاد
الفقه
اإلسالمي ،أيضاً يجب أن تكون األخالق مؤث ّرة يف األحكام الوضعيّة أحياناً ،فعىل سبيل املثال يف ص ّ
ّ
ً
الجوانحي.
القلبي
وليس
الجوارحي!
باملعنى
ة
ح
الص
يف
الدرس
يف
الفقه
واقتصار
،
فقهي
غري
ا
شأن
باعتبارها
األخالق؛
ّ
ّ
ّ
ّ
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رسل ليُتَ ّم َم مكارم األخالق.
النبي الكريم أُ َ
ونرش القيم ،وتوطيد األخالق يف النفوس ،كام أ ّن
ّ
ين املقصد؟
أخالقي املضمون،
وأي قيمة للسياسة اإلسالم ّية لو ال يكون
ّ
وقيمي املحتوى ،وربّا َّ
َّ
ّ

ّ ّ
ّ
ّ
القييم البديل يف اإلسالم:
األخاليق
العامة للنظام
اخلصائص

ريا من املدارس واملذاهب األخالق ّية وفلسفات مختلفة ،بل متباينة
رغ َم أنّنا نالحظ عد ًدا كب ً
أحيانًا ،غري أنّنا يف الوقت نفسه ومن خالل دراسة مقارنة يف املبادئ ال ّنظريّة الفلسفيّة بني الفكر
يته ،وكذلك نوعيّة اإللزامات األخالقيّة فيه،
األخالقي
اإلسالمي ومصادره ،وأدوات تقييمه ،و َم ْع َ َ
ّ
ّ
نجد أ ّن املدرسة األخالق ّية اإلسالم ّية تتّسم بسامت وصفات ُم َع َّينة مت ّيزها عن غريها.

هذه امليّزات الدينيّة تتغذّى من اختالف تفسري الوحي اإللهي والفلسفة اإلسالميّة للّه ،ولإلنسان
ونفسه ،وللمعرفة ومنهج ّيتها ،وللمجتمع وطبيعة أنظمته وأجهزته ،وهي وليدة املعنى الّذي يعتمدون
عليه للحياة والوجود.

عليه ،فهذه العنارص جميعها ساهمت يف إحداث فوارق واضحة بني املدرسة األخالقيّة
اإلسالم ّية ،وغريها من املدارس
املتأسسة عىل أصالة اللّذة[[[ ،أو أصالة املصلحة[[[ ،أو أصالة
ّ
الحس والتجربة ،وهكذا بإمكاين أن أؤكّد،
الواقع[[[ ،أو أصالة الفرد ،أو أصالة املجتمع ،أو أصالة
ّ
ري أخالقيّة ،فبالتايل ،أنظم ًة أخالقية
مدارس
أنّنا منلك ِب َع َدد الفلسفات البرشيّة كلّها،
ومذاهب وتفاس َ
َ
َ
هنا ،وباختصار شديد نستعرض بعض هذه الخصائص:
القيمي يف اإلسالم:
الوجودي أساس النظام
املقاصد التوحيديّة اإللهيّة[[[ والتعايل
ّ
ّ

من أعظم ما ابتليت به الحضارة الغرب ّية واملفاهيم القيم ّية فيها أنّها ليست لها ُوجهة غري ما ّديّة
وال ترتكز إالّ عىل املقاصد املا ّديّة ،والّتي ترجع يف آخر املطاف إىل الغرائز اإلنسان ّية؛ أل ّن الفكر
[[[ -نظريّة اللذّة األخالقيّة (.)HedonismMoral
[[[ -الرباجامتية األخالقيّة()Moral Pragmatism
[[[ -الواقعيّة األخالقيّة (.)Moral Realism
اإلسالمي تحظى كلمة التوحيد مبركزية مطلقة يف جميع مناحي اإلسالم ،وفلسفات ال ّنظر ،وأنظمة العمل .بدأت هذهالقيمة
[[[ -يف الفكر
ّ
(التوحيد) من خالل آيات التوحيد يف القرآن الكريم ،وهي تربو عىل أكرث من ألفي آية من محكامت القرآن ت ُل ّمح إىل هذا املبدأ ال ّركن
مبارش ًة أو غري مبارشة .يف ضوء ذلك ،فإ ّن التوحيد اعتقادا ً وتطبيقاً يف أرض الواقع ،هو مبثابة عمود اإلسالم واإلميان وركنهام .بدأ ال ّرسول
الشك والجهل ،وعبادة األصنام بالتأكيد عىل هذه القيمة املحوريّة قائالً> :قولوا ال إله إالّ الله ت ُفلحوا<.
الكريم ِحراكَه يف مواجهة ّ
(املجليس ،محمد باقر ،بحار األنوار،،ج ،18ص ،302:ط،3ت1983م،دار إحياء الرتاث العريب ،بريوت) وهي كام تالحظون تجعل
الديني وبالذات البعد
يل ،حيث الحجر األساس وصخرة الزاوية يف جميع أبعاد الفكر
من مبدأ التوحيد النظري العقدي والسلويك العم ّ
ّ
القيمي؛ ألنّه هو التوحيد يح ّول املنظومة األخالقيّة إىل مرقاة عروج النفس اإلنساين نحو الله والذّوبان فيه واألنصهار املطلق
األخالقي
ّ
بينه وبني الله املطلق الالمتناهي.
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الحسيّة الرباجامتيّة.
إل ضم َن املنظومة
رش ّ
الرتبوي
ّ
ّ
واالجتامعي ال يعرتف بالخري وال ّ
ّ
بنا ًء عىل ذلك ،فإ ّن القيمة ال تتّسم بالوجهة واملقصد املتعايل عن الحياة املا ّديّة.

طبيعي بالنظر إىل الفلسفة الوضع ّية يف الغرب (وفيام بعد يف أغلب األنظمة
إىل هنا فإ ّن األمر
ّ
األخالقي
االجتامع ّية يف العامل) غري أ ّن املشكلة لها أبعاد أعمق من هذا بكثري؛ أل ّن ال ّنظام
ّ
االجتامعي
االجتامعي ولن تساهم بق ّوة يف ضبط السلوك
خيص لن يقدر عىل التحكّم بالوضع
الشّ
ّ
ّ
ّ
أي نظام
والسيايس .عليه ،فينترش يف املجتمع النزع ُة املاكيافيليّة التربيريّة الرباجامتيّة .فال يفكّر ّ
ّ
واجتامعي يف انتهاج سياسات أو مخطّطات تهدف إىل تعزيز القيم ّية واألخالق ّية يف
سيايس
ّ
ّ
االجتامعي.
الفردي أو
ين
ّ
السلوك اإلنسا ّ
ّ

معي من القيم األخالق ّية
ي
حس ما ّد ّ
نسبي ،ويف حال القبول بوجود مستوى ّ
والقيمة عندهم أمر ّ ّ
ّ
إل أنّها ال ترتبط مببادئ علياء يف منظومتهم املعرف ّية والعلم ّية ،ومن ناحية أخرى فإنّها
غري املا ّديّة ّ
جه
تذبل يف الحياة عىل أثر مركزيّة األنظمة الوضع ّية املا ّديّة يف املجتمع ،وهو ما يُضعف التو ّ
املسيحي أيضً ا ،كام أ ّن التناقضات القامئة بني القيم الدينيّة واملنهجيات الوضعيّة من جهة
الديني
ّ
ّ
جوات خطرية بني
وتكريس العلامن ّية املعرتف بها يف الفكر
املسيحي من جهة ثانية ،أحدثَ فَ َ
ّ
املسيحي للقيم) يف رصاع
الديني
النظامني فانهارت منظومة القيم املتعالية (املرتابطة مع التفسري
ّ
ّ
القيم املاديّة والدين ّية.

ولك ّن املقاصد اإلله ّية هي املستوى األعىل يف تحفيز اإلنسان نحو العمل ،وهي األساس يف
اإلسالمي نسري نحو الله واملقصد هو اللقاء معه،
تشكيل السلوك ومنحها الخصائص .إنّنا يف الفهم
ّ
أيضً ا إ ّن ألفاظًا مثل :وجه الله ،سبيل الله ،لله ،يف الله ،االحتساب عند الله ،رىض الله ،قرب ًة إىل
ين.
الله ،وما إىل ذلك من مفردات كثرية ج ًّدا كلّها تتح ّدث عن رضورة تحديد وجهة العمل اإلنسا ّ
وهذا مبدأ ثابت ومحسوم يف القيم اإلسالم ّية .وهو أمر نالحظه يف اآليات القرآن ّية وال ّنصوص
الروائ ّية بكثافة:
َْ ّ َ ْ
َّ َ َ ْ َ َ ْ َ
الل ُمْل ًِصا َّ ُل ّ
اع ُب ِد َّ َ
ك الْك َِت َ
ادل َ
ِين.[[[
إِنا أنزلا إِل
اب بِال ِق ف
َ
َ
قُ ْل إ ّن أُم ِْر ُ
الل ُمْل ًِصا َّ ُل ّ
ت أ ْن أ ْع ُب َد َّ َ
ادل َ
ِين.[[[
ِِ
[[[ -سورة ال ّزمر ،اآلية.2
[[[ -سورة ال ّزمر ،اآلية .10
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وم َماىت َّللِ َرب الْ َعلَم َ
قُ ْل إ َّن صالىت ونُسك وحمْ َياى َ
ني.[[[
ِ
ِ
ِ
َ
ُّ
ّ
َ ْ
َ
ُ ْ َ َ َ َّ ْ َ ًّ ُ
لك َن ْفس إال َعلَ َ
وه َو َ
لك ْ
يها وال ت ِز ُر َوازِ َرةٌ وِ ْز َر
ىش ٍء وال تكسِب
ب
ر
قل أ غري اللِ أب ِغ ربا
ٍ ِ
ِ
ُ
ْ
َ
َ
ُ
َ
ُ ْ
كم ف ُين ّب ُئكم ب َما ك ُ
خ َرى ُث َّم إىل َر ّبكم َّم ْرج ُع ْ
نت ْم فِيهِ خت َتل ِفون.[[[
أ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ُّ ْ
ٌ َّ
ٌ َ ُ َّ
َ
ُ ْ َ َ َّ َ َ ُ َّ ُ َ َّ ُ
ك ْم ل َِّل َ َ ْ
ادلن َيا َح َس َنة َوأ ْرض اللِ َواس َِعة إِن َما
قل يا عِبادِ الِين آمنوا اتقوا رب
ِين أح َس ُنوا ِف ه ِذه ِ
ُ َ َّ َّ ُ َ
ون أَ ْ
ج َر ُهم ب َغ ْي ح َ
[[[

اب
ِس
يوف الصابِر
.
ِ
ِ
ّ
ٍ
ّ
ّ
ّ
ّ
ً َ ْ َ ْ َ َ َ ْ َ ُ َ َ ُ َ ُْ ٌ َ ََ َ ََ َْ َ َ ً َ ََ
َ َ ْ
ات َذ َّ
الل إب ْ َراه َ
و َم ْن أح َس ُن دِينا مِمن أسلم وجهه ِلِ وهو مسِن واتبع مِلة إِبراهِيم حن ِيفا و
ِيم
ِ
َ ً
خل ِيال.[[[
َ َ َ َّ َ ُ َ
َْ ْ
َ
َ
َ َ
ُ ْ َّ َ َ َ َ َ ٌ ْ ُ ُ
قل إنما أنا ب
ش ّمِثلك ْم يُوح إ ِ َّل أن َما إِل ُهك ْم إ ِ ٌل َواح ٌِد ف َمن كن يَ ْر ُجو ل ِقاء َر ّبِهِ فل َي ْع َمل
َ َ ً َ ِ ً ََ ُْ ْ َ َ َّ َ
ً
َ
عمال ص ِ
شك بِعِبادة ِ ربِهِ أحدا.[[[
الا ول ي ِ
َّ َ
ُ َ ُ
َ َُ ُ َ
ُ ْ َ َّ
ُ ْ َ ُ ْ َ ْ ٌ َّ ُ
ون ف َ
تؤم ُِنون بِاللِ َو َر ُس ِ
ي لك ْم إِن
يل اللِ بِأ ْم َوال ِك ْم َوأنفسِكم ذل ِكم خ
ب
س
ولِ وتاهِد
ِ
ِ
ِ
ُ ُ ََْ َ
ك
نت ْم تعل ُمون.[[[
َ
َ
َ
َ
ّ ُ َّ َ ُ ْ ُ َ َ َ ُ ُ َ ّ ً َ َ
َّ َ ُ ُ َ
ال أ ًذى ل َّ ُه ْم أ ْ
ج ُر ُه ْم ع َ
ون أ ْم َوال َ ُه ْم ف َ
ِند َر ّب ِ ِه ْم
يل اللِ ثم ال يتبِعون ماأنفقوا منا و
ب
س
الِين ينفِق
ِ
ِ
ِ
َ
َ َ ٌ َ
َ
َ
ُ
ْ
ُ
ْ
َ
َ
َوال خ ْوف َعليْ ِه ْم وال هم يزنون.[[[
َ َّ َ ْ ُ ْ َ َ
ُ ْ َ ُ ْ َ ْ َ ُ ُ ْ َ ْ َّ َ ْ ُ َ َ َ
َّ ُ
ْ [[[
إِن َما ن ْطعِمكم إِذا هم أطعموهم ل ِوجهِ الل يعنون طلب رِضا الل والقربة إِلهِ. 

لنعي كيف أ ّن النوايا والقصد
التدبّر يف هذه اآليات وهي قليل من كثري ،يفتح آفاقًا واسعة أمامنا َ
ستؤث ّر يف شخص ّية العامل ،ويف نوع ّية العمل وما يرتتّب عليه من آثار جسيمة .يف الحقيقة ،إ ّن
األعامل بقدر بُ ِ
وتتجسد يف الحياة .وإ ّن األعامل
عد مقاصدها و ُعلُ ّو ه ّمة فاعلها ،ستكون يف الواقع
ّ
حس ّية دنيويّة
تتسم بسامت القصد الّذي وراءها .ومن
الطبيعي ألّ يبلغ العمل املا ّدي مع مقاصد ّ
ّ
ّ
كل طاقات اإلنسان؛ أل ّن املرء يف الغالب ،يبذل
كل َم َدياته ،وال يقدر عىل أن يستنفد َّ
محدودةَّ ،
[[[ -سورة األنعام ،اآلية .162
[[[ -سورةاألنعام ،اآلية .164
[[[ -سورة ال ّزمر ،اآلية.11
[[[ -سورة ال ّنساء ،اآلية .125
[[[ -سورة الكهف ،اآلية .110
الصف ،اآلية .11
[[[ -سورة
ّ
[[[ -سورة البقرة ،اآلية .262
[[[ -سورة اإلنسان ،اآلية .9
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املطلق
جه َده بقدر العزمية وبالتناسب مع النيّة .فبقدر النيّة يرتفع مقام العمل ،إن كان الله أو
ُ
َ
يئ ورضاه
صاحب الصفات الجامل ّية والجالل ّية هو
املتعايل
ُ
الهدف واملبتغى وهو القص َد ال ّنها َ
األصل ،فال ب ّد للعمل أن يأيت بأقىص ما ميكن أن مينحه الفاعل من جهد وطاقة وأن ال ّنجاح
َ
هو
فيه يقوى .وإ ّن املقاصد اآلن ّية املا ّديّة العاجلة لن تفرز إالّ ما يصلح لالستهالك يف األمد القريب.
ولن تحظى بنوعيّة عالية .إذًا ،إ ّن القيم ومن جملتها هذه القصديّة املتعالية ليست عنارص بعيدة
املوضوعي .وهو عىل خالف املنهج ّية الغرب ّية التي استبعدت القيم باعتبارها
عن الواقع واألمر
ّ
االجتامعي أو مصري األمور .والقصديّة اإلله ّية يف
خصائص الشخص وغري ف ّعال يف بنية العمل
ّ
مستوى يقول فيه النبي األكرم[ :إِنَّ َا ْ
الَ ْع َم ُل بِال ِّن َّي ِةَ ،وإِنَّ َا ِل ْمرِئٍ َما
اإلسالمي يصل
الفكر
ً
ّ
نَ َوى][[[ .أي أ ّن قيمة اإلنسان هي بقدر ما ينويه وليس بقدر ما يصدر منه من أفعال .قيم ُة اإلنسانِ يف
فعل قلبه ال يف عمل أركانه وجوارحه.

بنا ًء عليه ،فإ ّن النيّة الحسنة واإلخالص لله يف العمل ليس حسنة تنفع املؤمنني يف يوم القيامة
فحسب ،وإنّ ا عنرص أساس سيساهم بق ّوة يف تعزيز العمل ورفع مستوى نوعيّته يف الدنيا أيضً ا.
كل أبعاده وجوانبه من خالل تحسني النوايا
ين يف ّ
ويف ضوء ذلك ،علينا أن نع ّزز الواقع اإلنسا ّ
ومتتني املقاصد وتوجيهها نحو آفاق غري ما ّديّة بحتة.
والقيم التي تتفاعل مع النفس والضمري أ ّوالً هي عامل حاسم يف طبيعة الحياة التي يصنعها
االجتامعي ومن أركان املعرفة اإلنسانية يف
اإلنسان .وهي ينبغي أن تكون من مق ّومات الفعل
ّ
جميع األنظمة البرشية.
من هنا ،يجب االلتفات إىل أه ّم ّية أن يعيش اإلنسان ذكر املعاد واملوت[[[؛ ألنّه أمر يُحدث يف
النفس اعتداالً يف الحياة[[[ ،ومينعه من أن يَطغى[[[ ويفجر[[[ فيسحق نفسه ويُ َ
هلك محيطَه أو يقع
ل
النص الكامل للحديث
[[[-
النبوي الرشيف « :إِ ََّنا ا َلْ ْعم َُل بِال ِّنيَّ ِةَ ،وإِ ََّنا لِ ْمرِئٍ َما نَ َوى ،فَ َم ْن كَان ْ
ّ
ّ
ل اللَّ ِه َو َر ُسولِ ِه فَ ِه ْ
َت ِه ْ
ج َرتُ ُه إِ َ
ج َرتُ ُه إِ َ
ل ُدنْيَا يُ ِ
ج َر إِلَيْ ِه».
ج َرت ُ ُه إِ َ
ج َرت ُ ُه إِ َ
اللَّ ِه َو َر ُسولِ ِهَ ،و َم ْن كَان ْ
ل َما هَا َ
ج َها فَ ِه ْ
صيبُ َها أَ ْو ا ْم َرأَ ٍة يَتَ َز َّو ُ
َت ِه ْ
[[[َ  -وابْتَغِ ِفيمَ آت ََاك اللَّ ُه الدَّا َر ا ْ
س نَصيبَ َك ِمن الدُّنيا .سورة القصص ،اآلية .77
ل ِخ َر َة َوال ت َ ْن َ
[[[ُ -وصف املوت يف بعض ال ّروايات النبويّة الرشيفة بهادم اللذات،أل ّن ذكر املوت يقتل الشهوة الجامحة ويضبط جيشانها وغليانها
اإلسالمي أ ّن ذكر املوت واملعاد من أه ّم أسباب االعتدال يف الحياة وضبط
القيمي
ويجعلها تحت سيطرة اإلنسان .لذلك يف النظام
ّ
ّ
جموح النفس وتخفيف االندفاع نحو موبقات األفعال من السلوكيات املد ّمرة وال ّرذائل عىل مستوى الفرد أو املجتمع أو الدولة والحضارة.
استَغْنى .سورة العلق ،اآليتان 6و.7
[[[ -إ ّن اإلِ نْسا َن لَيَطْغى أ ْن رآه ْ
ج َر أَ َما َمهُ  ،يَ ْسأَ ُل أَيَّانَ يَ ْو ُم الْ ِق َيا َم ِة .سورة القيامة ،اآلية  .6اآلية الكرمية تدلّنا عىل النتيجة الكارث ّية لنسيان املوت أو
[[[ -بَ ْل يُرِيدُ ا ِلْن َْسانُ لِ َي ْف ُ
ثم الرغبة الجامحة والنزعة الالمتناهية وإزالة جميع القيود واملوانع من أمامه،ليفعل ما يشاء دون مانع ورادع .عليه ،فإنّ
إنكار القيامة.و من ّ
اإلسالمي هي تضبط اإلنسان وتنهى عن الفحشاء واملنكر،
ذكر القيامة س ُي َق ّيد اإلنسان ويضبط سلوكه .لذلك نؤكّد دوماً أنّ القيم يف الفكر
ّ
اإلجتامعي.
وتخفّف الفلتان والتحلُّل الخلقي والفساد
ّ
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االستغرابة
تأصيلي
بحوث
ّ

فريسة الشهوات[[[ وهي أساس عدد كبري من االضطرابات النفسيّة واالجتامعيّة .كام أنّه من الثابت
أقل خط ًرا عىل نفسه ومن حوله وما يحيط به،
يف الفكر اإلسالمي ،أ ّن اإلنسا َن الذّاكر للموت هو ّ
رش فإنّه سيلقاه
وإ ّن اإلنسان املتذكّر ليوم الحساب والذي يرى أ ّن ما يفعله من ذ ّرة خري أو من ذ ّرة ّ
رب العاملني ملا يصدر منه وإنّه تعاىل يكتب ما يفعل وآثار أفعاله.
يوم الحساب ،وأنّه مسؤول أمام ّ

الحقيقي ،وصدق الن ّية والوجهة اإلله ّية يف حركات اإلنسان
ومن املؤكّد أ ّن التقوى والزهد
ّ
إفسادي وساحق للمجتمع .إ ّن التأثري
أي عمل
ّ
واملجتمع سيكون ف ّعاالً ج ًّدا يف عرقلة بل منع ّ
الردعي لحسن السرية وسالمة الباطن عن خراب املجتمع وفساد االقتصاد ،وهالك اإلنسان هو
ّ

أي نقطة يف العامل
تأثري محسوم
وحتمي ت ّم اختباره يف أرض الواقعً .
علم أنّه مل تندلع حرب يف ّ
ّ
أي حقبة من التاريخ عىل يد إنسان زاهد وطاهر وصاحب مقاصد إله ّية حقيق ّية .وأغلب
ويف ّ
الحروب املد ّمرة يف القرون املاضية اندلعت عىل أثر شهوة يف السلطة ،أو رغبة يف املال أو نزعة
حقه.
شيطانيّة نحو إسقاط اآلخر َ
وس ْ

القيمي اإلسالمي ،لوجدنا أ ّن اإلسالم
األخالقي والنظام
يف الحقيقة ،لو نظرنا إىل بنية الفكر
ّ
ّ
يف مرشوعه اإلصالحي يك ّرس مبدأ حاكم ّية األخالق عىل امليادين األخرى .ما يعني أ ّن تخليق
املجتمع والفرد هو الهدف األسمى بني مقاصد الرشيعة .وهذا ال ميكن أن يتحقّق يف غياب
تخص الطبيعة
األخالقي ليس من مقوالت الك ّم وإنّ ا من قضايا
اإلخالص والن ّية؛ أل ّن الرتشيد
ّ
ّ
الحقيقي عرب التهذيب والتزكية وتحلية النفس بالقيم
ين وهو أمر يبلغ التشخّص
والباطن اإلنسا ّ
ّ
واألخالق.
أخالقي منسجم تنتهي
جه اإلنسان يف نظام
وباختصار ،ميكننا القول إ ّن املقصد
ّ
التوحيدي سيو ّ
ّ
جميع أبعاده إىل الله الواحد الق ّهار .وهي م ّيزة هائلة الدالالت تنقذ النظام الوجودي البرشي وحياته
الفردية واالجتامعية من أن تقع فريسة مصالح األرباب املتفرقني! أل ّن املنظامت الّتي ال تتمركز حول
حد ستتحول إىل عنرص تدمري من الداخل يو ًما ما من خالل تكاثر التناقضات والتباينات.
محور مو ّ
َ
َ
ْ
ْ
ُ
َ
َ
َ
َّ
َ
َ
َ
ْ
ِّ
َ
ٌ
َ
ُ
ْ
ُّ
ْ
ُ
َ
حد القه ُ
ح َب السجن َءأرباب متف ِّرقون خ ٌ
ار *
ّ
ي أ ِم اهلل الو ِ
ولعل اآلية تشري إىل هذا َاملعنى :ي ٰـص ٰـ ِ
ِ
ِ
َ
َ
ْ
ْ
ُ ُْ
ْ َ ً َ َّ ْ ُ ُ َ ُ ْ َ َ ُ ُ َّ َ َ ُ َ
َ َُُْ َ
ُ
ُ َٰ
ما تعبدون ِمندون ِ ِه إِآل أسمآء سميتموهآ أنتم وءابآؤكممآ أنزل الل َ بِها ِمنسلطـ ٍن إ ِ ِن الكم
[[[ -جاء يف أمايل الطويس ،ج ،1ص .27هذا الحديث وهو دليل ما قلناه من أ ّن ذكر املوت ضابط للنزعات ومتحكّم بالشهوات :يف
أنفسكم من الشّ هوات ،وكفى
كتاب أمري املؤمنني إىل محمد بن أيب بكر وأهل مرص ،قال :وأكرثوا ذكر املوت عندما تُنازعكم إليه ُ
ِ
املوت ،فإنّه هاد ُم اللّذات ،حائل بينكم وبني
باملوت واعظاً؛ وكان رسول الله كثرياً ما يُومي أصحابَه ِب ِذكر املوت ،فيقول :أكرثوا ذك َر
الشهوات.
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َ
َّ
َّ ُ َ َ ِّ ُ ْ َ ِّ ُ َ
َ َْ َُ َ
َ َ َ َّ َ ْ ُ ُ
ك َّن أ ْك َ َ
اس ل يعلمون.[[[
ث انلَّ ِ
إِل هلل أم َر أل تعبد ٓوا إِآل إِياه ذل ِك ادلين القيم َول ٰـ ِ
ََ َ ُ ْ
ْ ًَ َ
َْ
َ َ َ َ َ َ َّ ُ َ ْ ُ ْ َ َ َ ْ َ َ ْ
ً [[[
ي اهللِ لوجدوا فِي ِه اختِالفا كثِريا. 
واآلية  :أفال يتدبرون القرآن ولو كن مِن عِن ِد غ ِ

جه املقصدي يف
هذه اآليات وعرشات من أمثالها ّ
تؤسس ملركزية الله سبحانه وتعاىل يف التو ّ
ي وغري ذايتّ ،بل ينبغي أن يكون املقصد
األخالق ،أي ليس يجب أن يكون املقصد هو غري ما ّد ّ
(شك ّية) يف العبادة والقصد ،أي ،يجب
هو الله بإخالص دون أن يكون ألي يشء آخر ّ
أي مدخل ّية ِ ْ
أن يكون اإلنسان
جه نحو الله[[[ ،والفرار
ً
مخلصا له يف حياته .هنا تقع اآلثار الهائلة عىل هذا التو ّ
إليه[[[ ،واالستعاذة به[[[ ،االنقطاع إليه[[[ ،والتوكّل عليه وحده ،ورفض الرشك به ،وإ ّن هذه اآلثار
ستنعكس عىل نوع ّية سلوك اإلنسان ومقاومته أمام األهواء ومامنعته من أن يقع يف سلوك ّيات غري
أخالق ّية ومعاكسة للقيم؛ أل ّن مصدر اإللزام هو الله تعاىل وأل ّن النفس اإلنسان ّية ستنتفع من ج ّراء
أي مثار ما ّديّة يف الفلسفات املا ّديّة.
هذا اإلخالص لله أكرث من ّ
أرقى نظريات اإللزام ( )obligationوأكرثها ف ّعال ّية يف الردع وتكريس املسؤول ّية:

الديني هو أه ّم ّية بل مركزيّة اإللزام والتع ّهد يف
األخالقي
من القضايا الها ّمة ج ًّدا يف الفكر
ّ
ّ
املنظومة الحقوق ّية والقانون ّية ،ولك ّن هذه الحالة والقدرة تنشأ من النفس والقدرة الباطن ّية عىل
االرتداع واالمتناع قبل أن يتحقّق تحت وطأة القانون والرشطة من الخارج.
مع أ ّن األنظمة واملذاهب األخالق ّية جمي ًعا؛ تستند يف نهاية األمر إىل فكرة اإللزام وحسب قول
الدكتور د ّراز[[[:
[[[ -سور يوسف ،اآلية .39
[[[ -سورة النساء ،اآلية .82
ج ُه اللّ ِه ِإ َّن اللّ َه َو ِ
اس ٌع َعلِي ٌم .سورة البقرة ن اآلية .115
ِب فَأَيْ َنمَ تُ َولُّوا ْ فَثَ َّم َو ْ
ش ُق َوالْ َم ْغر ُ
[[[َ  -ولِلّ ِه الْ َم ِ ْ
َ
ِ
ِ
ِ
َ
َ
ني .سورة األنعام ،اآلية .79
ر
أل
ا
و
ات
و
م
الس
ر
ط
ف
ي
َّذ
ل
ل
ِي
ه
إِ ِّ
ضَ
ح ِنيفاً َو َما أَنَاْ ِم َن الْ ُم ْ ِ
ج ْه ُ
شكِ َ
َ َّ َ َ
َ ْ َ
ت َو ْ
ن َو َّ
ج َ
ٍ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
َ
ْ
َ
ٌ
َ
َّ
ج ُعونَ .سورة القصص ،اآلية .88
َ و َل تَ ْد ُع َم َع الله إلَهاً آ َ
ح ْك ُم َوإليْه تُ ْر َ
ج َه ُه ل ُه ال ُ
ُّشء هَالك إلَّ َو ْ
خ َر لَ إل َه إ َّل ُه َو كُل َ ْ
خ َر إِنِّ لَ ُك ْم ِم ْن ُه ن َِذي ٌر ُمب ٌِني .سورة الذاريات ،اآلية .50
ج َعلُوا َم َع اللَّ ِه إِلَ ًها آ َ
ل اللَّ ِه إِنِّ لَ ُك ْم ِم ْن ُه ن َِذي ٌر ُمب ٌِني َوال ت َ ْ
[[[ -فَ ِف ُّروا إِ َ
ِرب الناسَ ،ملِ ِ
ِ
واس الخ ّن ِ
رش ال َو ْس ِ
الناس من ال ِ
ج ّنة وال ّناس.
صدور
ك الناس ،إل ِه ال ّناسِ ،من ّ
اس ،الّذي يُ َوسوِس يف ُ
[[[ -قُل أعو ُذ ب ِّ
جميع آيات سورة الناس .يف الواقع إ ّن اآليات الباهرات هذه تدفع باإلنسان امل ُ َهدّد واملتع ّرض ملخاطر ثالث :ما يُعالَج باالستعاذة بربوب ّية
الله وما يُعالج ويُدفع باالستعاذة مبالكيّة الله وما يُدفع ويعالج باالستعاذة بألوهيّة الله؛ وهي محاور ثالثة يتع ّر ض لها اإلنسان يف حياته
كلّها .ومن الطبيعيّة أن تكون هذه املحاور هي أساس تكوين الرذائل اإلنسانيّة ،حيث انّنا نالحظ أ ّن سورة موجزة بهذا الحجم تعيذنا بالله
وإىل الله من رشور الوسوسة والنزعات السلبيّة .إذنن أ ّن السورة هذه تدلّنا عىل التوحيد كمصدر أساس يف التخلّص من النزعة وامليل
القيمي.
خلُق ّية والتحلّل
الشديد نحو االنهيارات ال ُ
ّ
َ
َ
َ
ِ
ل َم ْعدنِِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
َ
ْ
َ
َ
َ
َ
صا ُر ال ُقل ِ
حتَّى ت َ ْ
خر َِق أبْ َ
ل كَم ََل االنْقطَا ِع إليْك وأن ْر أبْ َ
َب ِ
ح ُ
ُوب ُ
صا َر قُلُو ِب َنا بِضيَاء نَظ ِرهَا إليْك َ
ج َ
[[[( -إِلَهِي ه ْ
ب ال ُّنو ِر فَتَص َل إ َ
ح َنا ُم َعلَّ َق ًة ِب ِع ِّز قُد ِ
ْس َك) .فقرات من املناجاة الشعبانيّة املعروفة.
ري أَ ْر َوا ُ
الْ َعظَ َم ِة وت َِص َ
[[[ -مح ّمد د ّراز ،دستور األخالق يف القرآن ،مصدر سابق ،ص .21
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االستغرابة
تأصيلي
بحوث
ّ

أخالقي ،وبدونه
كل نظام
«وهو القاعدة األساسيّة واملدار ،والعنرص النووي الّذي يدور حوله ّ
ّ
ال معنى لجوهر الحكمة العمليّة ذاته وفناء ماهيّتها ،ذلك أنّه إذا مل يكن هناك إلزام فلن تكون هناك
ٍ
تتفش الفوىض ،ويفسد
وحينئذ
أي مسؤوليّة ،وإذا عدمت املسؤوليّة ،فال ميكن أن تعود العدالة؛
ّ
ّ
النظام ،وتع ّم ال َه َمجيّة ،ال يف مجال الواقع فحسب ،بل يف مجال القانون أيضً ا ،وطبقًا ملا يُس ّمى
باملبدأ
األخالقي»[[[.
ّ

األخالقي
قيمي بال إلزام! مع أ ّن النظام
والغريب ،أن يسعى البعض لطرح فكرة أخالق ّية أو نظام
ّ
ّ
أي إلزام فهو يناقض نفسه وال ميكن أن يشكّل يف اإلنسان عامل رد ٍع عىل
والقيمي لو يخلو من ّ
ّ
وبغض النظر عن أصل اإللزام وهو األساس يف إيجاب روح املسؤول ّية والشعور به
اإلطالق .لك ّنه
ّ
أمام اآلخر وبل أمام النفس وأمام الله ،غري أ ّن هذه اإللزام ّية النفس ّية قد تتح ّول يف بعض مراتبه إىل
يث املعروف لل ّنفس :الل ّوامة ،واملطمئ ّنة ،األ ّمارة؛ وهي كلّها تنشأ عن وجود شعور
التصنيف الثال ّ
رش سواء كان هناك قوانني وروادع ونواهي وأوامر خارج ّية أم ال.
يل يف اإلنسان تجاه الخري وال ّ
داخ ّ
فهناك عرشات اآليات تؤكّد هذه الحقيقة بأ ّن اإلنسان كائن مختار ،فيأخذ الحق أو يذره عن وعي
ومعرفة وشعور وإرادة.
اإلسالمي يعني أنّه يُحقّق نفسه وذاته
أخالقي يف الفكر
قيمي
وعليه ،فقيام اإلنسان بفعل
ّ
ّ
ّ
ويتح ّرك ضمن عنارص االنسجام مع نفسه ،كام أ ّن ارتكاب السوء يأيت مناقضً ا للنفس وفاعله يشعر
أنّه يعادي ويخاصم ذاته وينقلب عليها ،لذلك ينشأ حالة وخز الضمري ولوم الذات (الل ّوامة) ،يف
بعض الحاالت وهي أقوى حالة ال ّردع واملنع لإلنسان؛ أل ّن أثر الواعظ النفيس أقوى من الناصح
الخارجي والرادع القانوين مثالً .إذًا ،ليس امليزة األساس ّية هي تواجد اإللزام هذا ،وإنّ ا نوع ّيته
الف ّعالة واملتم ّيزة عن مفهوم اإللزام يف املدارس األخالق ّية األخرى[[[.
[1]- Moral Principle
أمال يف أن تُتاح فرصة لتحريرها
أي توضيحً ،
[[[ -ضيق املجال ال يسمح لتناول وتفسري الخصائص األخرى ،ولك ّني أرسدها عناوين دون ّ
يف النصف الثاين من املقال يف املستقبل إن شاء الله تعاىل ،وهي:
ـ الوسطية واالعتدال.
ـ الشمولية يف حدود الواقع.
ـ الشمولية يف أبعاد اإلنسان.
ـ منطق الحوار والتعامل والتفاعل اإليجايب بينها وغريها.
ـ العقالنية واحرتام منطق األسباب والعلل الطبيعية للظواهر.
ـ املنظوموية والجهاز التوحيدي يف املفاهيم.
ـ الفطرية اإلنسانية أساس الترشيع القيمي.
ـ علميّة القيم اإلسالمية ومنطقيّتها املعرفيّة.
اإلسالمي
ـ قابليّة الترشيع والتقنني ،وإمكانيّة التّحويل إىل مبادئ الواقعية
ّ
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