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بسم اهلل الرحمن الرحيم
المقدمة
احلمد هلل رب العاملني ،والصالة والسالم على سيد املرسلني وخامت النبيني ،سيدنا حممد وآله
وصحبه أمجعني.
جديدا يف جمال الثقافة بعامة والثقافة اإلسالمية
وبعد ،فإن البحث يف موضوع "األخالق " ليس ً
خباصة ،ففي ضوء ازدهار املعارف والعلوم اإلنسانية يف العصر احلديث .نال علم األخالق -أو
وفريا من عناية الباحثني والكتاب ،فمنهم من عرض هذه القضية من
الفلسفة اخللقية  -حظًا ً
جانب املناهج الغربية ،واآلخر من جانب وجهة النظر اإلسالمية مبينًا عالقة األخالق يف اإلسالم

بالكتاب والسنة مستقرئًا اآليات واألحاديث اليت حتض على الفضائل األخالقية يف األنشطة
اإلنسانية كلها وما أكثرها.
ولعل األخالق يف الفلسفة الغربية قد حظيت بأغلب األحباث منذ إدخال الفلسفة إىل جامعاننا
مبباحثها املختلفة.
وال نزعم أننا سنأيت جبديد يف جمال يف هذه الدراسات ولكننا ندلف إليها من نفس الباب الذي
دلفنا منه إىل ما سبق لنا حبثه من قضايا الفكر اإلسالمي املعاصر ،ونقصد بذلك املنهج املقارن
بني فلسفة العصر الغربية السائدة وما يقابلها من استقراء مبواقف إسالمية فاحصة وناقدة.1
إن الدافع الذي حيركنا لاللتزام هبذا املنهج هو أننا نعيش كأمة إسالمية يف فرتة املخاض حيث نعاين
آالم والدة جديدة  -قد نكون عسرة  -ولكنها مبشيئة اهلل نعاىل ستنتهي مبيالد إسالمي متجدد
يف القرن اخلامس عشر اهلجري الذي حنن يف مستهله اآلن.

 1ينظر كتابانا :واإلسالم واملذاهب الفلسفية املعاصرة) ط دار الدعوة6041 ،هـ6891 -م .و(السلفية بني العقيدة
اإلسالمية والفلسفة الغربية) ط دار الدعوة6041 ،هـ6891 -م.
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ومع إدراكنا للصعوبات والعراقيل اليت جيب ختطيها ،فإن اإلسهام يف عمل مثمر يبدأ من مواصلة
بيان أوجه إعجاز اإلسالم يف كافة أركانه ونظمه :العقيدة والعبادات والنظم والقيم والفضائل
األخالقية.
وملا كان اإلنسان "حي حساس متحرك باإلرادة" ،أو أنه "حامل قيم" ،أو أنه "مهام وحارث"،
فمعىن ذلك أنه يعمل مبوجب ما يعتقده من عقائد أو فلسفات ويسعى يف أعماله وسلوكه طب ًقا
ملعتقدانه.
خمتصرا يف دراسة احلضارات إذا حبثنا يف العقائد والفلسفات والنظم
ومن هنا لعلنا نرسم طريقا
ً
األخالقية املرنبطة هبا ،باعتبار أن اإلنسان هو األصل يف قيام احلضارات وسقوطها مبكونانه
العقدية الفلسفية ودوافعه السلوكية وقيمه األخالقية.
أيضا فإن الدراسة األخالقية نكشف عن "جوهر" احلضارة املعاصرة إذا حبثنا
ومبوجب هذا املنهج ً

يف نالفيف عقل وقلب اإلنسان الغريب من خالل نراثه الفلسفي ومذاهبه األخالقية .ولعلنا بذلك
نستطيع الوصول إىل فهم أعمق جلوانب القصور يف حضارنه اليت نبدو يف الظاهر مزدهرة فاننة،

ولكنها يف حقيقتها  -بدراسة فلسفتها األخالقية  -نكشف عن خماطر هتدد العامل؛ إذ أصبح
التقدم التكنولوجي يف خطر ألن العلم بغري ضوابط أخالقية ،نصبح آثاره املدمرة أكثر بكثري من
فوائده وها هي التهديدات باحلروب النووية وحروب الكواكب وغريها من الكوارث اليت هتدد
البشرية بأوخم العواقب ،ماثلة أمامنا.
وعندما حنيط جبوانب املذاهب األخالقية السائدة نستطع احلكم بقدر من الدقة على مدى قدرة
استمرار احلضارة الغربية على البقاء ،أو حىت عالج نفسها وإنقاذ العامل من املخاطر اليت هتدده،
فهل نستطيع أخالق "املنفعة" ،أو األخالق العملية الربامجانية أو املاركسية أو الوجودية االستمرار
يف اإلسهام يف نقدم هذه احلضارة وبقائها؟
إننا بعد دراسة هذه املذاهب كما يتضح من كتابنا نشك يف إمكان حتقيق هذا الغرض ،فقد
أيضا -
نعرضت "األخالق " واملبادئ األخالقية يف أوروبا وأمريكا نارخيًيا -ويف العصر احلديث ً
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نعرضت لعدة نقلبات جنحت هبا من "النفعية" إىل "الوضعية العملية" و"املاركسية" و"الوجودية"،
أيضا مذاهب "مثالية" إال أهنا ذات النفوذ األقل بني املذاهب األخرى.
وإن كانت هناك ً
وهكذا أخذت هذه احلضارة نبدل أخالقياهتا وسلوكياهتا كما نغري أزياءها يف العصور املختلفة.
أبدا
أما النظرة املقابلة ،فتوضح  -على العكس -أن القيم األخالقية اإلسالمية الثابتة ظلت باقية ً
مل نتغري ،ولكن املسلمني هم الذين نغريوا وأصبح واجبًا عليهم نعديل سلوكياهتم وفقا هلًا؛ إذا
أرادوا إثبات استحقاقهم لقيادة العامل من جديد.
وبعد هذه العجالة ال نريد القفز منذ اآلن إىل النتائج املستخلصة من الكتاب ولكننا نود من
القارئ مشاركتنا يف نأمل القضايا العديدة املتشابكة األطراف اليت يثريها حبث موضوع األخالق،
جبوانبه وأركانه املختلفة ،وسنمر عليها بطريقة إمجالية قبل نناوهلا بالتفصيل بني دفيت الكتاب.
 -1األخالق بين فالسفة اليونان والعصر الحديث:
إننا نرضى حبكم أحد الفالسفة املعاصرين على دور أرسطو وأفالطون يف مسئوليتهما عن التميز
العنصري ونظرة التعايل اليت دفعت باإلنسان األورويب إىل حتقري ما دونه من أجناس أخرى ونربير
استعمار واستغالل واستعباد غري األوروبيني يقول برنراند رسل" :لقد أخطأ اليونان خطأ فاح ًشا

حني أحسوا شعور السيادة على الشعوب الرببرية ،وال شك أن أرسطو قد عرب عن فكرهتم العامة
يف ذلك حني قال "إن أجناس الشمال مليئة بشعلة احلياة وأجناس اجلنوب متحضرة ،واليونان
وحدهم هم الذين جيمعون الطرفني فشعلة احلياة متلؤهم وهم يف الوقت نفسه متحضرون،
وأفالطون وأرسطو كالمها قد ذهبا إىل أنه من اخلطأ أن يتخذ من اليونان عبيد لكن ذلك عندمها
جائز بالنسبة للشعوب الرببرية".2
مث يربز لنا رسل فكرة أخرى قال هبا أرسطو حيث قبل عدم املساواة داخل اجملتمع نفسه مما جعل
رسل يتساءل :هل نرضى من الوجهة اخللقية عن جمتمع يسري وفق دستور من شأنه أن خيص
 2ناريخ الفلسفة الغربية :برنراند رسل ج 6ص ،156ونرمجة د .زكي جنيب حممود ومراجعة أمحد أمني ،جلنة التأليف
والرتمجة والنشر 6811م.
www.alukah.net
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األقلية بأحسن األشياء ويطالب األكثرية بالقناعة مبا هو دون ذلك؟ يقول أفالطون وأرسطو:
"نعمل" ويوافقهما نيتشه".
ويصدر حكمه على مثل هذا االعتقاد بأنه خيلق مشكلة أخالقية سياسية يف آن واحد ،وبعد
حتليل مستفيض يصل رسل إىل إصدار حكمه اآليت" :هلذه األسباب يف رأيي يكون كتاب
"األخالق" قليل األمهية الذانية على الرغم من شهرنه".3
وإذا كان هذا حال التصورات األخالقية عند فالسفة اليونان فإن امتداد نأثريهم على احلضارة
املعاصرة جيعلنا يف موقف اليقظة والتحذير من االقتداء بقيمها األخالقية اليت هي يف حقيقتها ال
خترج ،إما عن هدم األخالق وعدم االعرتاف هبا كما يف الفلسفة املاركسية ،وإما إخضاع األخالق
إىل وسيلة نفعية نأخذ هبا إن حققت لنا املصاحل واآلمال ونلقي هبا جانبًا وهنملها إن مل نفعل.
وكال التصورين يعربان عن احلضارة الغربية ،فإن "ماركس" بسبب اعتقاده يف أن التقدم ال مندوحة
عنه ،فقد ظن أن من املمكن "االستغناء عن االعتبارات األخالقية ،فإذا كانت االشرتاكية آنية
فهي البد أن نكون حتسينًا".4
وهذه النظرية يف حقيقتها "ال أخالقية" بالرغم من نناوله يف احلديث عن أخالق الطبقة العاملة
والقيم اليت نضعها لنفسها ألنه ما دامت القيم غري ثابتة ،وأهنا نتغري وف ًقا لألغراض الطبقية فإنه
بذلك يهدم أهم ركن من أركان السلوك األخالقي احلق ،وال ينطلي علينا حديثه عن التقدم
املنتظر .وكذلك الفلسفة العملية األمريكية اليت أقامت األخالق على حتقيق املنافع واملصاحل بغري
إقرار بثبات القيم األخالقية يف ذاهتا ،ونكتفي بعبارة وردت على لسان أحد الرؤساء السابقني -
مسرت نرومان  -نفصح جبالء عن هذا االعتقاد حيث وصف مساعدة بالده ألوروبا عقب احلرب
العاملية الثانية باملشروع املسمى مبشروع النقطة الرابعة فقال" :إن مشروع النقطة الرابعة يعين
بالنسبة للواليات املتحدة نوسيع نطاق التجارة وزيادة أسواق التصريف ومتوين أمريكا باملواد
 3ناريخ الفلسفة الغربية ،برنراند رسل ،ص.185 ،190
 4ناريخ الفلسفة احلديثة برنراند رسل -ج  1نرمجة حممد فتحي الشنيطي  010اهليئة املصرية العامة للكتاب سنة
.6811
www.alukah.net

األخالق بين الفالسفة وعلماء اإلسالم
www.alukah.net

األولية" ،وشاركه يف الرأي وزير اخلارجية ،آنذاك حيث قال" :إن الدافع على الرغبة يف جناح
املشروع ليس حب أمريكا للنوع البشري بل هو مصلحة أمريكا العملية".5
 -2الشريعة اإلسالمية وفضائلها األخالقية:
ووفقا ملا نوصلنا إليه من نتائج يف هذا الكتاب مبوضوعية كاملة نستطيع الربهنة على ضرورة
االستمساك بشريعتنا اإلهلية اليت نتصف ضمن ما نتصف به باألخالقيات واالجتاه باإلنسان إىل
حتقيق ((خالفة)) اهلل نعاىل يف األرض بتنفيذ مكارم الشريعة .يقول األصفهاين" :ومكارم الشريعة
هي احلكمة والقيام بالعدالة بني الناس واحللم واإلحساس والفضل والقصد منها أن نبلغ إىل جنة
املأوى وجوار رب العزة نعاىل".6
والشريعة في هذا المجال لها دوران:
دور الردع واإللزام كما يرى ابن حزم حيث نكف الناس عن القتل الذي فيه فناء اخللق وعن الزنا
الذي فيه فساد النسل وخراب املواريث ،وعن الظلم الذي فيه الضرر على األنفس واألموال
وخراب األرض ،وعن الراذئل من البغي واحلسد والكذب واجلنب والبخل والنميمة والغش واخليانة
وسائر الرذائل.7
اإلحس ِ
ِ َّ
ِ ِ ِ
ان
دور احلث على االنصاف مبكارم األخالق كقول اهلل نعاىل { :إ َّن اللهَ يَأْ ُم ُر بالْ َع ْدل َو ْ ْ َ
َوإِيتَ ِاء ِذي الْ ُق ْرََب } [النحل ،]84 :قوله نعاىل{ :قُ ْل نَـ َعالَ ْوا أَنْ ُل َما َحَّرَم َربُّ ُك ْم َعلَْي ُك ْم أََّال نُ ْش ِرُكوا
بِِه َشْيئًا َوبِالْ َوالِ َديْ ِن إِ ْح َسانًا} [األنعام ]656 :إىل انقضاء نلك اخلصال يف سورة األنعام من اآلية
 656وما بعدها).

 5التبشري واالستعمار يف البالد العربية :د .مصطفى اخلالدي و د .عمر فروخ ص 681املكتبة العصرية -بريوت
6811م.
 6الذريعة إىل مكارم الشريعة ،الراغب األصفهاين ص  86حتقيق الدكتور أبو اليزيد العجمي ط دار الوفاء للطاعة
والنشر 6045هـ6859 -م.
 7الفصل يف امللل واألهواء والنحل :ابن حزم ج 6ص  94 -18ط صبيح 6101هـ.
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واآليات كثرية يف هذا الغرض حيث حتقق األخالق الفاضلة حبيث جتعلنا نؤيد الرأي القائل بأن
"الشريعة إمنا هي ختلق مبكارم األخالق".8
إمجاال بالشرائع السابقة عليها فإن الشرائع الثالث -كما
كذلك يتضح مسو شريعتنا مبقارنتها ً
يفصلها شيخ اإلسالم ابن نيمية  -شريعة عدل فقط ،وشريعة فضل فقط ،وشريعة جتمع بني
العدل والفضل ،فتوجب العدل ونندب إىل الفضل ،وهذه أكمل الشرائع الثالث ،وهي شريعة
القرآن الذي جيمع فيه بني العدل والفضل ،مع أننا ال ننكر أن يكون موسى عليه السالم أوجب
أيضا أوجب العدل وندب إىل الفضل...
العدل وندب إىل الفضل ،وكذلك املسيح عليه السالم ً

إخل.

والقرآن بني أن السعداء أهل اجلنة ،فهم أولياء اهلل نوعان :أبرار مقتصدون ،ومقربون سابقون.
فالدرجة األوىل حتصل بالعدل وهي أداء الواجبات ونرك احملرمات ،والثانية ال حتصل إال بالفضل
وهي :أداء الواجبات واملستحبات ونرك احملرمات واملكروهات ،فالشريعة الكاملة جتمع العدل
{وإِ ْن َكا َن ذُو عُ ْسَرةٍ فَـنَ ِظَرةٌ إِ َىل َمْي َسَرةٍ} [البقرة ]194 :فهذا عدل واجب،
والفضل كقوله نعاىلَ :
ص َّدقُوا َخْيـٌر لَ ُك ْم إِ ْن ُكْنتُ ْم
{وأَ ْن نَ َ
من خرج عنه استحق العقوبة يف الدنيا واآلخرة ،مث قالَ :

نَـ ْعلَ ُمو َن} [البقرة ]194 :فهذا فضل مستحب مندوب إليه ،من فعله أثابه اهلل ورفع درجانه ،ومن
نركه مل يعاقبه.

{وَم ْن قَـتَ َل ُم ْؤِمنًا َخطَأً فَـتَ ْح ِر ُير َرقَـبَ ٍة ُم ْؤِمنَ ٍة َوِديَةٌ ُم َسلَّ َمةٌ إِ َىل أ َْهلِ ِه} [النساء.]81 :
وقال نعاىلَ :
وح
فهذا عدل ،مث قال{ :إَِّال أَ ْن يَ َّ
{وا ْجلُُر َ
ص َّدقُوا} [النساء ]81 :فهذا فضل .وقال نعاىلَ :
قِصاص} [املائدة ]05 :فهذا عدل ،مث قال{ :فَمن نَصد َ ِِ
َّارةٌ لَهُ} [املائدة]05 :
َْ َ
َ ٌ
َّق به فَـ ُه َو َكف َ
فهذا فضل.

 8نفسري القامسي املسمى حماسن التأويل ج 6ص  84نصحيح حممد فؤاد عبد الباقي ط عيايب احلليب 6111هـ-
6851م.
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{وإِ ْن َعاقَـْبتُ ْم فَـ َعاقِبُوا مبِِثْ ِل َما عُوقِْبتُ ْم بِِه} [النحل ]611 :فهذا عدل ،مث قال:
وقال نعاىلَ ( :
ِ
صبـرُْمت َهلُو َخْيـر لِ َّ ِ
ين} [النحل ]611 :فهذا فضل.
{ولَئ ْن ََ ْ َ ٌ
َ
لصاب ِر َ
ِ
ٍ
َصلَ َح
{و َجَزاءُ َسيِّئَة َسيِّئَةٌ مثْـلُ َها } [الشورى ]04 :فهذا عدل ،مث قال{ :فَ َم ْن َع َفا َوأ ْ
وقال نعاىلَ :
َج ُرهُ َعلَى اللَّ ِه } [الشورى ]04 :فهذا فضل.
فَأ ْ
أيضا كثرية ،منها قوله
وهو سبحانه دائما حيرم الظلم ويوجب العدل ويندب إىل الفضل واآليات ً
نعاىل{ :وجزاء سيِّئَ ٍة سيِّئَةٌ ِمثْـلُها فَمن ع َفا وأَصلَح فَأَجره علَى اللَّ ِه إِنَّه َال ُِحي ُّ ِ ِ
ني ()04
َ َ ْ َ َ ْ َ ْ ُُ َ
ب الظَّالم َ
ُ
َ ََ ُ َ َ
ِ
َّ ِ
ك َما َعلَْي ِهم ِم ْن َسبِ ٍيل ( )06إَِّمنَا َّ ِ
َّاس
صَر بَـ ْع َد ظُْل ِم ِه فَأُولَئِ َ
َولَ َم ِن انْـتَ َ
ْ
يل َعلَى الذ َ
ين يَظْل ُمو َن الن َ
السب ُ
ِ
ض بِغَ ِري ا ْحل ِّق أُولَئِك َهلم ع َذ ِ
ك لَ ِم ْن َع ْزِم
صبَـَر َو َغ َفَر إِ َّن ذَل َ
َ ُْ َ ٌ
يم (َ )01ولَ َم ْن َ
َويَـْبـغُو َن ِيف ْاأل َْر ِ ْ َ
اب أَل ٌ
ِ
ِ
ك ومن عاقَ ِِ
ِ
ب بِِه ُمثَّ بُغِ َي َعلَْي ِه
ب مبثْ ِل َما عُوق َ
ْاأل ُُمور } [الشورى ،]01 - 04 :وقال{ :ذَل َ َ َ ْ َ َ
ِ
ور} [احلج.]14 :
لَيَـْن ُ
صَرنَّهُ اللَّهُ إ َّن اللَّهَ لَ َع ُف ٌّو َغ ُف ٌ
{و َجَزاءُ َسيِّئَ ٍة َسيِّئَةٌ ِمثْـلُ َها }
وهذا من أحسن الكالم وأعدله وأفضله ،حيث يشرع العدل فقالَ :
ب
َج ُرهُ َعلَى اللَّ ِه إِنَّهُ َال ُِحي ُّ
[الشورى ،]04 :مث ندب إىل الفضل فقال{ :فَ َم ْن َع َفا َوأ ْ
َصلَ َح فَأ ْ
ِِ
ني} [الشورى.9]04 :
الظَّالم َ
فهذا أحسن شرع وأمجله ،يرغب يف الصرب والعفو واإلصالح بغاية الرتغيب ويذكر ما فيه من
الفضائل واحملاسن ومحيد العاقبة ،ويرفع عن املنتصف من ظلمه املالم والعذل ،ويبني أنه ال حرج
عليه وال سبيل إذا انتصر بعد ما ظلم.10
وإن كانت العقيدة للمسلم مبثابة اجلذور للشجرة فإن الثمار هي األخالق وسياجها الشريعة اليت
حتيط هذه األخالق الفاضلة فتمنع عنها الريح العاصفة وهتيئ هلا النمو والوفرة ،ومن مث فإننا ال
نتصور أن نزكو األخالق باملفهوم اإلسالمي وسط أحراش من القوانني الوضعية اليت قد نعرقل
جهود املسلم حنو سلوك احلد األدىن للرقى األخالقي ،ونعىن بذلك االلتزام باحلالل واالنتهاء عن
 9اجلواب الصحيح ملن بدل دين املسيح :ابن نيمية -ج  1ص  114 -118مطبعة مدين بدون ناريخ.
 10نفسه ص .151،159
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احلرام ،بينما حتيط به قوانني نبيح شرب اخلمر وصناعته وال حترم الزنا ونقنن التعامل بالربا وغري
ذلك من "كبائر" يف شريعة اإلسالم.
 -3اإليمان بالقدر في اإلسالم ال يتنافى مع إطالق حرية اإلنسان في العمل والسلوك:
ونأيت إىل أهم عامل له صلة وثيقة باملشكلة األخالقية وهي إطالق احلرية لإلرادة وحتميل اإلنسان
املسئولية عن أفعاله حيث التبس األمر بني اإلميان بالقدر وبني االعتقاد يف حرية اإلنسان
ومسئوليته عن أفعاله .حدث هذا بني املسلمني أنفسهم فظهرت فرقة نسمى بـ (اجلربية) ،ورمبا
امتدت العدوى إىل غريها من املسلمني  -ال سيما يف العصور األخرية عندما فشى اجلهل بعقائد
اإلسالم الصحيحة إال بني القالئل الذين ال خيلو منهم عصر من العصور.
ولكن املؤكد أن املسلمني األوائل ويف العصور الزاهرة كانوا يعملون وجيتهدون حتت مظلة اإلميان
بالقدر ،ومل مينعهم هذا اإلميان من السعي والنشاط ،وما نوقفت حركة احلضارة اإلسالمية إال يف
قدما حنو
ظل االعتقاد املنحرف الذي أدى هبم إىل اجلربية املعطلة عن العمل ،والبحث والسري ً
األفضل واألرقى.
وهنا حنن نوضح املسألة باالسرتشاد بفهم السلف ،فإن نارخينا ال يعين فقط قرونًا مضت
وانقضت ،ولكنه حيمل يف طيانه النموذج الذي حتقق يف عصر الرسول  -صلى اهلل عليه وسلم ،-
أيضا يف جانبيه التشريعي واألخالقي.
واخللفاء الراشدين ومن نبعهم ،هذا النموذج يظل حيًا شاخمًا ً
وكان الصحابة  -رضي اهلل عنهم  -على وعي كامل باألحاديث اليت قيلت هلم يف هذا الصدد
حبيث فهموا منها أن "القدر السابق ال مينع العمل وال يوجب االنكال عليه بل يوجب اجلد
ادا
واالجتهاد ،وهلذا ملا مسع بعض الصحابة ذلك احلديث اخلاص بالقدر قال :ما كنت أشد اجته ً

مىن اآلن ،وهذا مما يدل على جاللة فقه الصحابة ودقة أفهامهم وصحة علومهم".11

 11شفاء العليل يف مسائل القضاء والقدر والتعليل :ابن القيم ص  ،15مكتبة الرياض احلديثة -مصورة عن طبعة
اخلاجني 6111هـ.
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ويضرب ابن القيم األمثلة على أن سعي اإلنسان إىل حتقيق أغراضه يف الدنيا ال يتم إال بالسعي
واالجتهاد يف العمل :كطالب العلم ،واملتطلع إىل نكثري النسل بالزواج ،والباحث عن زيادة الزرع
بالغرس والعناية واحلصد إىل غري ذلك من أعمال اإلنسان العادية اليت يسعى بإرادنه لتحقيقها
كاألكل والشرب واللبس وغريها ،إىل أن خيتم كل ذلك بقوله "وهذا شأن أمور املعاش واملعاد،
انكاال على القدر السابق فهو مبنزلة من عطل األكل والشرب واحلركة يف املعاش
فمن عطل العمل ً
انكاال على ما قدر له ،وقد فطر اهلل سبحانه عباده على احلرص على األسباب اليت
وسائر أسبابه ً
هبا مرام معاشهم ومصاحلهم الدنيوية ،بل فطر اهلل على ذلك سائر احليوانات..
فالقدر السابق معني على األعمال وما حيث عليها ومقتض هلا ،ال أنه مناف هلا .وصاد عنها...
فالنيب  -صلى اهلل عليه وسلم  -أرشد األمة يف القدر إىل أمرين مها سببا السعادة :اإلميان باألقدار
فإنه نظام التوحيد ،واإلنيان باألسباب اليت نوصل إىل خريه وحتجز عن شره وذلك نظم الشرع".12
إسهاما منا يف إقناعهم بأن من حقنا وواجبنا
وبعد ،فإننا نقدم هذا الكتاب لطالبنا ومثقفينا
ً
االستمساك برتاثنا الثقايف ذي النظام التشريعي واألخالقي املتميز حبيث يغنينا عن الدوران يف فلك
أي نظام ثقايف آخر ،غربيًا كان أو شرقيًا.
وإذا كان الفكر الفلسفي قد أصاب النظام األخالقي مبا يشبه الفوضى ،فإن نظامنا األخالقي ما
زال يف قمته ألنه مستمد من الوحي اإلهلي ،وشرح نفاصيله علماؤنا وحكماؤها عن دراية وفهم.
ونقلوه إلينا عرب األجيال.

أما احلديث فقد أوردنا نصه بالكتاب عند عرض آراء ابن القيم ،وال بأس من ذكر بعض ألفاظه هنا لالستئناس حيث
قال الرسول  -صلى اهلل عليه وسلم – "ما من نفس منفوسة إال كتب مكاهنا من اجلنة أو النار وإال قد كتبت شقية أو
سعيدة ،فقال رجل يا رسول اهلل :أفال نتكل وندع العمل ..قال الرسول  -صلى اهلل عليه وسلم  :-اعملوا فكل ميسر
ِ
ِ
استَـغْ َىن
َّق بِ ْ
صد َ
احلُ ْس َىن ( )1فَ َسنُـيَ ِّسُرهُ ل ْليُ ْسَرى (َ )1وأ ََّما َم ْن َخب َل َو ْ
ملا خلق له ..مث قرأ{ :فَأ ََّما َم ْن أ َْعطَى َوانـَّ َقى (َ )5و َ
احلُ ْس َىن ( )8فَ َسنُـيَ ِّسُرهُ لِلْ ُع ْسَرى } [الليل.]64 - 5 :
ب بِ ْ
(َ )9وَك َّذ َ
 12شفاء العليل ،ص .11
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نفعا شاخمًا
صحيح أننا مل نعد نعرب عنه يف أوضاعنا العامة  -اللهم إال القلة منا – ولكنه يظل مر ً

ضا القول يف
حافزا لالرنقاء إليه .ومن احلق أي ً
لكي يساعدنا على قياس مدى احندارنا عنه ويظل ً

كبريا
النهاية بأن اقتحام الغرب العسكري واالقتصادي والسياسي والثقايف ألمتنا قد أسهم
ً
إسهاما ً
يف ندهورنا.
واهلل نعاىل املسئول أن يأخذ بأيدينا إىل ما حيب ويرضى من مكارم األخالق ومعاليها.
وآخر دعوانا أن احلمد هلل رب العاملني.
الجيزة في  11صفر سنة 1141هـ.
 24أكتوبر سنة 1891م.
مصطفى بن محمد حلمي.
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األخالق بين الفالسفة وعلماء اإلسالم
الباب األول
مذاهب أخالقية في الفلسفة الغربية

الفصل األول :تعريف علم األخالق وصلته بعلوم أخرى.
الفصل الثاني :األخالق عند فالسفة اليونان
الفصل الثالث :مذاهب أخالقية في الفلسفة الحديثة
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الفصل األول
تعريف علم األخالق وصالته بعلوم أخرى وأهدافه
إن أول ما ينبغي البدء به يف دراسة علم من العلوم هو التعريف به ومبوضوعه ،فإذا حاولنا نعريف
علم األخالق ،فإنه من املسلم به أن نقدم املعىن اللغوي ألن اخللق يف اللغة هو" :السجية والطب
والعادة" ،ولكن املسألة ليست هبذه البساطة ألن كلمة "خلق" وحدها حتتمل معنيني اخللق احلسن
واخللق القبيح ،ولذا فإننا ننتقل من نعريف اخللق لغويًا إىل نعريف علم األخالق وموضوع دراسته.
وميكن نعريف علم األخالق من حيث البحث عن املبادئ ونرنيبها واستنباطها والكشف عن
أمهيتها للحياة األخالقية ،مع بيان الواجبات اليت يلتزم هبا اإلنسان.13
ومن التعريفات هلذا العلم ما يتجه به حنو سلوك اإلنسان بالنظر إىل مثل أعلى حىت ميكن وضع
قواعد عامة للسلوك واألفعال نعني على "فعل اخلري واالبتعاد عن الشر".14
ويعترب علم األخالق -أو الفلسفة اخللقية  -عادة من العلوم املعيارية  -أي ال نقتصر على دراسة
ما هو كائن ،أو األوضاع الراهنة ولكن مبا ينبغي أن نكون عليه ولذا فإن مهمته هي "وضع
موضوعا
الشروط اليت جيب نوافرها يف اإلرادة اإلنسانية ويف األفعال اإلنسانية لكي نصبح
ً

ألحكامنا األخالقية عليها".15

ومن هذا التعريف نرى أننا يف حاجة إىل إيضاح كثري من املوضوعات يف اجملال األخالقي.
إن أول مسألة نواجهنا يف دراسة األخالق هي معرفة الفرق بني اإلرادة اخللقية واإلرادة الطبيعية،
فإن أفعال اإلنسان وسلوكه منها ما هو صادر عن دوافع طبيعية غريزية حبتة شأنه فيها شأن
 13مقدمة كتاب علم األخالق إىل نيقوماخوس ألرسطو :بارنلي ص  .9نرمجة أمحد لطفي السيد ،مطبعة دار الكتب
6101هـ6801 -م.
 14مقدمة يف الفلسفة العامة :د .حيىي هويدي.
 15مدخل لدراسة الفلسفة ص  ،86 -98نأليف ليون جونييه نرمجة حممد يوسف موسى سنة 6110هـ6805 -م
دار الكتب األهلية.
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احليوان ،ومنها ما خيضع للقوانني واملبادئ والقواعد "إن احلياة اإلنسانية الصحيحة ال نبدأ إال من
حيث ننتهي احلياة احليوانية الصرفة".16
أيضا النظر يف القيم أو املبادئ اخللقية أو املثل العليا.
كما يواجهنا ً
وجها لوجه أمام اإلنسان الذي خيوض
أي على وجه اإلمجال ،حنن يف دراستنا لألخالق نقف ً
جتربة احلياة االبتدائية بكل ما فيها من خري وشر ،وحناول أن نتعرف على مدى قدرنه على اجتياز
هذا الطريق أو ذاك.
كبريا من االنفاق على أن املبادئ اخللقية واملثل العليا قد حازت يف ناريخ اإلنسانية
وهنا جند ً
قدرا ً

الطويل على قدر ثابت من التأييد .فقد غرس اهلل نعاىل فينا بصائر أخالقية فطرية ،إذ مهما بلغت
درجة االحنراف والفساد اللذين قد نسقط فيهما وفيما عدا حاالت استثنائية خاصة بضالل
الضمري ،فإننا نعرتف وحنب ونقدر الفضيلة يف ذاهتا ويف غريها حىت إن أعوزننا الشجاعة لالرنفاع
إىل مستواها.17
والذي ظهر من دراسة علماء النفس يف حبوثهم يف سيكولوجية الشعوب أن األحكام التقديرية اليت
يطالب هبا الدين .كما ظهرت يف العرف والتقاليد االجتماعية.18
كذلك كشفت الدراسات األنثروبولوجية احلديثة أن ناريخ احلضارة البشرية مليء بالشرائع
شديدا ،19وحىت إذا افرتضنا وجود اختالفات بينها فإنه ليس هناك
األخالقية وأهنا نتقارب نقاربًا ً

ما مينع ظهور أخالقية مطلقة ،20وهذا يعين أن األساس األخالقي يف البشرية فطري ،وأن للقيم
وجودها الذايت حيث نفرض نفسها على الوجدان البشري بطريقة أولية حدسية "أما عجز بعض
 16املشكلة اخللقية :زكريا إبراهيم .ص  11مكتبة مصر الفجالة سنة 6818م.
 17مدخل إىل دراسة القرآن الكرمي .د .دراز ص 98نرمجة حممد عبد العظيم علي -مراجعة د .السيد بدوي دار القرآن
الكرمي -دار القلم بالكويت 6186هـ6816 -م.
 18مدخل لدراسة الفلسفة :جونييه ص.86
 19املشكلة اخللقية :زكريا إبراهيم .ص .11
 20نفسه ص .11
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األشخاص عن إدراك القيم أو التمييز بينها إمنا هو "العمى اخللقي" الذي قد يرجع إىل انعدام
النضج أو نقص الرتبية لديهم".21
وإذا عدنا إىل استعراض التعريف الذي بدأنا به كالمنا ،فإننا جند أنفسنا يف حاجة إىل بيان اآليت:
علما وضعيًا.
 -1صفة علم األخالق كعلم معياري وليس ً
 -2التعريف بالقيم أو المبادئ األخالقية.
 -3اإللزام الخلقي.

( )1علم األخالق علم معياري:
علما معياريًا أي يدرس
انضح لنا من التعريفات اآلنفة لعلم األخالق أن النظرة التقليدية له نعده ً

ما ينبغي أن يكون عليه السلوك اإلنساين فيضع بذلك قوانني األفعال اإلنسانية ومثلها أو املبادئ
العليا هلا ،وكان هذا هو االجتاه التقليدي "املعتمد بني مجهرة األخالقيني فهم هذا العلم وحتديد
منهجه .ولكن مدرسة من علماء االجتماع يف فرنسا قد اجتهت باألخالق يف هناية القرن الغابر

موضوعا
فرعا من علم االجتماع
ً
اجتاها اجتماعيًا صورت فيه علم األخالق ً
ومطلع القرن الراهن ً
ومنهجا.22
ً
علما وضعيًا فهدموا بذلك التصور التقليدي
وقد ذهب أنباع هذه املدرسة إىل اعتبار علم األخالق ً

له.23
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لقد فصل ليفي بريل وأستاذه دروكامي علم االجتماع عن الفلسفة ،وأطلقا عليه اسم "علم
العادات" إشارة إىل أن األخالق هي دراسة موضوعية جتريبية لقوانني العادات اخللقية عند
اإلنسان.
ولكن علم األخالق -حىت كعلم عادات  -ال ميكن أن يتجرد عن املبادئ والقيم املعنوية اليت ال
ختضع للتجربة.
إن الطردنى التجربيية مل حتل لنا إطالقًا هذه املبادئ اليت هي يف جوهرها معنوية ،فإن التجربة مل
ختربنا عن حقيقة اخلري أوالشر أو السعادة أو الكرم أو الشجاعة ..إخل.
ومن الثابت نارخييًا أن من احملاوالت اليت عرضت املبادئ اخللقية لالهتزاز كانت بواسطة
مقياسا
السوفسطائيني القدماء يف بالد اليونان حيث إهنم يف نظريتهم يف املعرفة قد اختذوا من الفرد ً

لألشياء فأصبحت احلقائق وليدة اإلحساسات واالنطباعات الذانية الفردية فشككوا يف وجود
احلقيقة املوضوعية الثابتة .كما امتدت نظريتهم االبستمولوجية أي يف املعرفة إىل جمال األخالق

"فكان الفرد مقياس اخلري والشر".24
افضا قبول نظريتهم يف املعرفة والنتائج األخالقية ملذهبهم ،ورد
ووقف يف وجههم سقراط بشدة ر ً
احلقائق إىل العقل ،وأقر بوجود قيم موضوعية مطلقة "ال ختتلف باختالف الزمان واملكان ،وال
نتغري بتغري الظروف واألحوال".25
ونتفق النظرية السقراطية مع ما ذهب إليه الفالسفة التقليديون حيث وضعوا األخالق ضمن
علومهم املعيارية كما أوضحنا  -فأصبح موضوع األخالق عندهم هو قيمة اخلري ،26وهبذا
التوضيح يظهر الفرق األساسي بني النظرية الفلسفية التقليدية لألخالق وبني النظرية الوضعية أو
الوصفية أو التقريرية  -اليت نبناها بعض علماء االجتماع  -حيث أصبحت األخالق عندهم هي
 24الفلسفة اخللقية :د .نوفيق الطويل ص .66
 25نفس املصدر ونفس الصفحة.
 26مشكلة الفلسفة :د .زكريا إبراهيم ص .541
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جمرد "القواعد السلوكية اليت نسلم هبا فيعة من الناس يف حقبة من حقب التاريخ" .27فنزعوا عن
القيم األخالقية فكرة الثبات والدوام اليت عرفناها عند مثل سقراط.
ورمبا نشأت املشكلة يف ميدان البحث األخالقي أن األخالق نرفض دافع البحث عن اللذة لذاهتا
كسلوك أخالقي ،ألن الشعور اخللقي يظهر أن ابتغاء اللذة البد أن يفضي إىل حالة أليمة من
التشتت الروحي والضياع النفسي ،أي أن مسايرة الطبيعة من حيث نشدان اللذة وجتنب األمل ال
حتقق لدى اإلنسان مكارم األخالق اليت يستمدها من معرفته للقيم واملبادئ األخالقية واملثل
العليا.
ويف نظرة إفيلية عامة آلراء فالسفة األخالق رأينا سقراط قد خلع على األخالق طا ًبعا عقليًا ألنه

عد الفضيلة علم والرذيلة جهل ،وكذلك اجته كانط يف العصر احلديث إىل اعتبار األوامر املطلقة يف
األخالق مبنزلة البديهيات يف الرياضة إيل الطبيعة.
ومن واقع هذه النظريات وغريها اليت نضع األخالق يف صورة مبادئ وقوانني أخالقية بصورة
معيارية نعمل على حتديد القواعد كاحلال يف املنطق ،فإن األخالق يف هذه احلالة نصبح نشر ًيعا
ونضطلع مبهمة التكليف واإللزام ال مبهمة العلم أو املعرفة.28
التعريف بالقيم:
ويف حتريفنا للمبادئ نستطع أن نقول أنا سواء كانت خاصة بالعلوم أم باألخالق فهي القضايا
األولية "اليت نعد نقطة بدء ضرورية لكل حبث كمبادئ علم اهلندسة ،وكمبدأ احلتمية العام يف علم
الطبيعة ،وكمبدأ الواجب املطلق يف األخالق.29
وكان من الشعارات اليت متسك هبا كثري من فالسفة األخالق يف القرون الوسطى بأوروبا هو أنه
من الضروري أال نوضع املبادئ موضع الشك أو املناقشة.
 27نفسه ص .140
 28مشكلة الفلسفة ،د .إبراهيم زكريا ،ص .148
 29اجتاهات الفلسفة املعاصرة :برييه ص .98
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مثال يذهب إىل أن هذه املبادئ حقائق أبدية نرنبط بالوجود اإلهلي.30
وكان القديس أوغسطني ً
ولكن يف العصر احلديث أصاب املبادئ األخالقية ما أصاب باقي املبادئ للعلوم األخرى،
وأصبحت املكانة اليت نتمتع هبا هدفًا للهجوم ،وذلك نتيجة للمالحظات "اليت نقررها فلسفة
العلوم مبا يتعلق بالتحوالت احلديثة يف العلوم الرياضية والطبيعية ويف العلوم األخالقية والسياسية
أيضا".31
ً
ومن اخلطورة مبكان إنزال القيم أو املبادئ األخالقية من حمط نصها واستهدافها لتأثري النظريات
النسبية اليت سادت يف القرن التاسع عشر ،حيث امتدت فكرة احلقائق النسبية إىل ميدان األخالق
وغلت يف القول ونسبيتها ،وسوت بني العادات األخالقية املتغرية يف كل قطر ويف كل أمة ويف كل
عصر ،وبني القاعدة األخالقية الثابتة.32
خنلص من كل ذلك إىل أن كلمة القيم أو املبادئ نشري إىل معاين الضرورة والكلية والثبات
واإلطالق ،وهلذا فإننا حنذر من النظر إىل املبادئ األخالقية مبفهوم العصر احلاضر يف الغرب املتسم
بطابع النسبية واملرونة ،ألننا إذا أخضعنا القيم األخالقية إىل قوانني التغري والنسبية فلن نلبث أن
نصيب احلقيقة يف الصميم (وبالتايل فإنه لن يلبث أن يؤدي إىل بلبلة الرأي العام األخالقي).33
ولتفادي الوقوع يف هذا املأزق ،ينبغي حترير الفعل األخالقي من التقيد بالزمان أو املكان ،ألن ال
يكون أخالقًا على احلقيقة إال إذا ختلص من الرغبة أو اهلوى ،وانفصل عن الرغبة يف حتقيق منفعة
أو رغبة 34أي التزم بقانون خيالفه منافعه ورغبانه.
( )3اإللزام األخالقي:

 30اجتاهات الفلسفة املعاصرة :برييه ص .98
 31اجتاهات الفلسفة املعاصرة ،برييه ،ص .84
 32نفسه ص .80
 33املشكلة اخللقية :زكريا إبراهيم ص .14
 34مقدمة أسس ميتافيزيا األخالق :د .الشنيطي ص .1
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واإللزام يف القانون األخالقي ينبع من ذانه ،أو بعبارة أخرى فإن األساس يف االلتزام صادر عن
اإلنسان نفسه مبحض إرادنه.
يقول كاريل "جيب على اإلنسان أن يفرض على نفسه قاعدة داخلية حىت يستطيع أن حيتفظ
بتوازنه العقلي والعضوي .إن أي دولة قادرة على فرض القانون على الشعب بالقوة ،ولكن ال
نستطيع أن نفرض عليه األخالق".35
ولكن اإللزام األخالقي خيتلفن عن احلتمية يف القانون الوضعي ،فهذا اإللزام ينطوي على املسئولية
األخالقية ألن األفعال نصدر عنه ككائنات أخالقية متلك احلرية وهي وثيقة الصلة باألخالق.36
وينبغي أن يدرك كل فرد ضرورة فعل اخلري وجتنب فعل الشر وأن يرغم نفسه على انباع هذا املنهاج
ببذل جهد إرادي ،فاإللزام هو احملور الذي ندور حوله املشكلة األخالقية؛ ألن زوال فكرة اإللزام
نقضي على احلكمة العقلية والعملية اليت ينبغي حتقيقها ،فإذا انعدم اإللزام انعدمت املسئولية وضاع
األمل يف إقامة العدل وعمت الفوضى وساد االضطراب.37
وهكذا فإننا جند أنفسنا أمام عالقات واضحة حمددة نتناول املبادئ األخالقية يف إطالقها وثباهتا
وعموميتها كهدف أمسى يسعى اإلنسان لتحقيقه .ودعائم اإللزام اليت نشكل عنصر الضرورة للفعل
األخالقي ،مع نوافر حرية اإلرادة لتأكيد املسئولية حىت يصبح للثواب والعقاب معىن.
ولكننا سرعان ما نصطدم باملشكلة األخالقية ،وهي مزدوجة نتمثل يف معرفة اخلري مث يف طريقة
فعله ،38ونتضح أبعاد هذه املشكلة يف اإلحلاح املستمر الذي يواجه اإلنسان يف نشاطه الدائم
لالختيار بني هذا الفعل أو ذاك ،واضطراره ألن يفرض على نفسه قاعدة معينة للسلوك فيختار
األحسن من بني أوجه التصرف العديدة وأن يتخلص من أنانيته وحقده.39
 35اإلنسان ذلك اجملهول :ألكسيس كاريل ص .051 :651
 36األخالق بني الفلسفة وعلم االجتماع ص  ،11دار املعارف.
 37األخالق بني الفلسفة وعلم االجتماع ،د .سيد بدوي :ص  11دار املعارف باإلسكندرية 6811م.
 38الفلسفة اخللقية :نوفيق الطويل ص .16
 39اإلنسان ذلك اجملهول ص .656
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وما دمنا نعترب اإلنسان هو حمور دراستنا ،فإنه مما ال شك فيه "أن النظر يف سلوك اإلنسان ينتقل
بنا إىل مشاكل جديدة ندخل يف نطاق دراستنا من حيث التزامه اخللقي ومسئوليته عن أفعاله اليت
نرنكز على ركنني أساسيني مها :العقل وحرية االختيار.40
اإلنسان وحياته األخالقية:
إن النظام األخالقي يوجهنا  -كما يقول دوركامي  -حنو السيطرة على النفس بالذات ويعلمنا
كيف نسلك على غري مانريد دوافعنا الباطنة ،فال يرتك نشاطنا ينساب يف جمراه الطبيعي ،ولكن
يعلمنا كيف نقدم السلوك مبجهود .ولذا فإن كل فعل أخالقي يتضمن مقاومة نبديها مليل معني -
ونقييما لنزوع خاص.41
وكبتًا لشهوة ما ً -
أضفت إىل ذلك أن اإلنسان هو الكائن األخالقي الذي أعده اهلل سبحانه لقابلية االرنفاع إىل
درجات الكمال مبقتضى روحه اليت متده لبلوغ الغاية املطلوبة وهو يشعر يف أعماقه هبذا الصراع
الدائم بني روحه املهيأة وبني أخالط عناصر جزئه األرضي أي جسده املعرض للسقوط.42
إن الدور الذي نقوم به األخالق هو جتريد هذا العنصر الروحي فرتنقي به فوق املستوى
الطبيعي ،43وهو ما يسميه بارمتلي املبدأ األسى أو القانون امللزم لنا.
ونفسري ذلك أن اإلنسان جيد يف نفسه صونًا يناجي ضمريه فيمدحه إذا ما عمل صاحلًا ويلومه إذا

ما عمل سيئًا ،فهو مبثابة القانون امللزم الذي يناجي العقل "هواملبدأ األمسى وفوق اإلنساين".44

 40فلسفة األخالق الصوفية عند ابن عريب :زكريا إبراهيم ص .618
 41الرتبية األخالقية :إميل دوركامي ص .01
 42ابن باديس حيانه وآثاره إعداد ونصنيف :د .عمار الساليب ج -6ص  565دار ومكتبة الشركة اجلزائرية
6199هـ6819 -م.
 43املشكلة األخالقية :زكريا إبراهيم ص .19
 44مقدمة كتاب األخالق ألرسطو :بارمتلي ص .61
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ويذهب بارمتلي إىل أننا نشعر يف أعماق نفوسنا بصدى هذا القانون ونعجز عن نغيريه رغم وحي
منافعنا وعمليات شهواننا .هذا دليل على أنه أمر مغاير لنا ،وهو ما يعنيه بقوله "هو فينا ولكنه
ليس إيانا".
شارحا ملقصوده ،فإن اإلرادة على عكس هذا القانون "هي
ورمبا يأيت يف العبارة التالية لإلرادة ً
حنن ...حنن ،وهي شخصنا .وبقدرننا املزدوجة على الطاعة والعصيان".45
"فاإلرادة نستطيع مبا هلا من حرية ويطلق عليها من صفات اهلبة املعجزة املخيفة" أن ننفذ هذا
القانون أو خيالفه .ومن الصراع الناشب بينها جيد اإلنسان أنه حيمل يف نفسه ما يشبه القانون أو
احملكمة متلك احلق يف إصدار احلكم باإلدانة أو الرباءة حاسب أنواع سلوكه ،ورهن قدرهتا على
شرا.46
ننفيذ األحكام قاصرة إما على الرضا إن عمل ً
خريا وإما باللوم ووخز الضمري إن عمل ً
صعودا إىل املستوى اإلنساين
إن األخالق إذن لصيقة باإلرادة ،ندور معها إجيابًا وسلبًا ،أي
ً
الراقي ،أو هبوطًا إىل املستوى احليواين.
ونأكيدا هلذه املكانة ،فإن الدكتور دراز قد حدد نعريف اخللق بأنه "قوة راسخة يف اإلرادة ننزع هبا
ً
محيدا ،أو إىل اختيار ما هو شر وجور إن كان اخللق
إىل اختيار ما هو خري وصالح إن كان اخللق ً

ذميما".47
ً

وكأنه يضعنا هبذا التعريف أمام مرآة نفسنا لكي ننظر فيها مث نعدل اجتاه إرادننا لنتحرى فعل اخلري
ونتجنب فعل الشر.
وهذا هو هدفنا من دراسة علم األخالق.
الهدف من دراسة علم األخالق:
 45بارمتلي :ص .61
 46نفسه ص .61
 47دراسات إسالمية يف العالقات االجتماعية والدولية :للدكتور حممد بن عبداهلل دراز ص 99ط دار القلم بالكويت
6181هـ6811/م.
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"خلُق" وحدها ال نعطي
قلنا يف البداية إن اخللق يف اللغة :هو احلجية والطب والعادة ولكن كلمة ُ

معىن األخالق احلسنة؛ ألهنا حتتمل املعنيني احلسن والقبيح ،فكيف نكتسب األخالق احلسنة

ونتخلص من األخالق السيئة؟
متاما ألننا نعتقد أن مثرة العلم العمل ،فال يكفي يف الدراسة األخالقية
إن هذا السؤال يف موضعه ً

البحث العلمي يف احلياة اخللقية وقوانينها ،ولكن جيب أن هندف إىل اإلقناع بأنه يف إمكاننا

بواسطة اجلهد الدائب أن نرنفع بأخالقنا إىل املستويات احلسنة وأن نتخلص من األخالق السيئة،
وهذا ما ننبه إليه علماء اإلسالم حيث هدفوا إىل التخلق باألخالق الفاضلة بالتكلف واملران.
منهم اإلمام ابن القيم الذي رأى أن يكون اخللق بالنفس يتم على مراحل ويأيت بالتكيف والتمرن،
وطبعا
كالتحلم والتشجع والتكرم وسائر األخالق ،فإذا نكلفه اإلنسان واستدعاه صار سجية ً
مستندا يف ذلك إىل حديث الرسول  -صلى اهلل عليه وسلم " -ومن يتصرب يصربه اهلل".48
ً
ويقول الراغب األصفهاين" :اإلنسان مفطور يف أصل اخللقة على أن يصلح أفعاله وأخالقه وعلى
أن يفسدها ،وميسر له أن يسلك طريق اخلري والشر".49
ونصبح الدراسة األخالقية مساعدة على بذل اجلهد األخالقي املطلوب ،إذا اقتنعنا بعد البحث
والدراسة أن يف إمكان اإلنسان التخلص من أخالقه الرديئة واكتساب األخالق احلسنة ،فالعلم
البد أن يقودنا إىل العمل وإال فال فائدة فيه إذ االكتفاء بالعلم دون العمل مضيعة للوقت واجلهد.
اهلدف إذن من علم األخالق  -كما حيدده ابن مسكويه "016هـ" أن حنصل ألنفسنا خل ًقا
نصدر به عنا األفعال كلها مجيلة ،ونكون مع ذلك سهلة علينا ال كلفة وال مشقة ويكون ذلك
بصناعة وعلى نرنيب نعليمي.50

 48عدة الصابرين وذخرية الشاكرين :ابن القيم ص  61مطبعة اإلمام مبصر نعليق زكريا إبراهيم.
 49نفصيل النشأنني :للراغب األصفهاين ص .51
 50هتذيب األخالق :ابن مسكويه ص .1
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ويشري ابن مسكويه يف عبارنه إىل رياضة النفس ونقوميها بالتهذيب والصقل حىت نصري األخالق
ملكه.
ويقول زميلنا الفاضل الدكتور عبد اللطيف العبد "إنه البد من إعادة بناء شخصية اإلنسان املسلم
على أساس من القيم األخالقية الرفيعة ،املستمدة من شريعة اهلل نعاىل .ال على أساس املنهج
بعيدا عن
املادي وحده ،هذا املنهج الذي جيعل من اإلنسان شخصية هزيلة الروح.
وشبحا ً
ً
اإلنسانية والرمحة".51
ولتحقيق ذلك البد من معرفتنا بأنفسنا والوقوف على املعركة الدائرة فيها بني اإلرادة والغرائز.
اإلنسان بين الغريزة واإلرادة:
مهما نعددت النظريات األخالقية ونباينت الفلسفات اليت نعاجل املشكالت األخالقية فإهنا نتفق
أساسا ألحباثها وهو اإلنسان بعامة واإلرادة اإلنسانية خباصة إذ أن
على موضوع واحد نتخذ منه ً
األخالق ندور على ماهية اإلنسان

52

فهي نعد بالبحث يف عواطفه وغرائزه وانفعاالنه وميوله

وحاجات أساسية يتفق فيها مع احليوان ،وهي متثل احلد األدىن لإلنسان .كما أن هذا اإلنسان
يتميز عن احليوان بالعقل والعلم واإلرادة .وال يعنينا يف الدراسة األخالقية كما قلنا العلوم واملعارف،
بل يعنينا يف املقام األول اإلرادة اإلنسانية .وهلذا قلنا إن هذه اإلرادة هي مركز الدائرة يف املعظم-
إن مل يكن كافة مذاهب املفكرين األخالقيني والفالسفة ،ألن علم األخالق يتناول دراسة أفعال
الناس بالقياس إىل مثل أعلى.53
وعندئذ يتضح لنا موضوع هذا العلم بصورة شاملة والنقصد باألفعال الفصل بني النشاط
الفسيولوجي والنشاط العقلي يف اإلنسان إال جملرد حماولة نبسيط املوضوع الذي حنن بصدده.
فاحلقيقة أن اجلسم والروح مها وجهان لشيء واحد ،فال الروح وال اجلسم ميكن أن يفحص كل
 51األخالق يف اإلسالم :د .عبد اللطيف العبدي ص 5مكتبة دار العلوم 6045هـ6895 -م.
 52ناريخ الفلسفة اليونانية :يوسف كرم ص .51
 53مقدمة يف الفلسفة العامة د .هويدي ص .160
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منهما على حدة  -إذ يتكون اإلنسان من مجيع وجوه نشاطه الفعلية واحملتملة ،ولكننا مع هذا
سنظل نتحدث عن الروح باعتبارها شيئا ذانيًا "فالروح هي جانب أنفسنا احملدد طبيعتنا والذي مييز

اإلنسان عن مجيع احليوانات األخرى".54

والواقع أن كل عصر وكل جمتمع إدنا يضعان حتت "مفهوم اإلنسان" إنسان "هذا العصر" أو هذا
اجملتمع ال "اإلنسان املطلق" أو اإلنسان بصفة عامة .وإذا كان من احلق أن الرجل اليوناين قدميًا مل
أيضا كما يقول "دوركامي "إن الرجل
يكن حيتسب للرجل الرببري أي حساب ،فإن من احلق ً
األوريب يف أيامنا هذه ما يزال يعتقد أن اإلنسان هو على وجه التحديد "إنسان هذا اجملتمع الغرب
املسيحي" .55وهذه النظرة نفسر لنا اختالف الفالسفة وعلماء األخالق يف معاجلتهم للمسائل
أيضا .على أن االكتفاء بوصف اإلنسان بأنه كائن ناطق
األخالقية ،ونكشف عن النزعة العنصرية ً

روحي شاعر بذانه ،56قد يصلح يف جمال دراسة علم النفس الذي يعىن بدراسة اإلنسان من
الناحية النفسية أو العقلية ،ولكنه ال يعطينا املدلول الرئيسي يف جمال األخالق؛ إذ البد من إثبات
اإلرادة حىت ميكننا حتليل السلوك اإلنساين من حيث حرية الفعل أو العكس .ونظهر املسئولية
األخالقية بوضوح إذا نظرنا إىل ركنيها الرئيسيني ومها كما بينا من قبل  -العقل وحرية االختيار،57
وما دام األمر كذلك فإن البحث يف جمال األخالق له صلة وثيقة بالرتبية.
صلة األخالق بالتربية:
نبني لنا مما نقدم أن العنصر اجلوهري يف طبيعة اإلنسان هو العنصر العقلي أو الروحي ،وإذا كان
يتشابه مع احليوان يف اشرتاكهما يف الشهوات والإلحساسات ،فإنه يتميز بالعقل .58يستطيع
بفضله أن يعرف األشياء كما يستطيع بفضل إرادنه هتذيب شهوانه بالرياضة والرتبية.
 54اإلنسان ذلك اجملهول ص .606
 55املشكلة اخللقية :زكريا إبراهيم ص .16
 56مقدمة كتاب سدجويك :نوفيق الطويل ص  15ج 6دار نشر الثقافة باإلسكندرية 6880م.
 57الكتاب التذكاري -ابن عريب :نوفيق الطويل ص  616اهليئة العامة للتأليف والنشر 6198هـ6818 -م.
 58الفلسفة اخللقية :د .نوفيق الطويل ص .111
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ونظهر الوظيفة األوىل للمريب يف العمل على نفتيح ذهن احلدث أو الشاب للقيم اخللقية.59
والرتبية لغويًا" :من ربا يربو إذا زاد ومنا .فهي نعهد الشيء ورعايته بالزيادة والتنمية والتقوية واألخذ

به يف طريق النضج والكمال الذي نؤهله له طبيعته".60

ونظهر الرتبية ولإلنسانية الكاملة إذا نظرنا إىل احتياجات ولإلنسان املتعددة ومواهبه املتنوعة
وأحطنا بقواه وملكانه مجيعها لكي نتعهدها بالتنمية والتقوية.
نبعا لقوى اإلنسان وملكانه ،فمنها الرتبية البدنية لتنمية اجلسم وحفظ الصحة،
ونتعدد أنواع الرتبية ً

والرتبية األدبية اليت نتعهد اللسان ونقومه ونصلح بيانه ،والرتبية العقلية لتصحيح نفكريه وأحكامه،
والرتبية العلمية اليت نزوده باملعلومات النافعة والرتبية الذهنية اليت نساعده على كسب عيشه،
والرتبية الفنية اليت نوقظ شعوره جبمال الكون ودقة ننسيقه وننظيمه ،والرتبية االجتماعية وهدفها

أيضا
ننمية روح اإليثار والغرية ضد األنانية والتعريف بالنظم والقوانني السائدة باجملتمع ،وهناك ً

الرتبية اإلنسانية لتوسيع األفق والتنبيه إىل األخوة العاملية .والرتبية الدينية للتسامي بالروح إىل األفق
األعلى بإطالق .ونأيت الرتبية اخللقية للتوجيه املستمر للعمل على سنن االستقامة حىت نتكون

العادات الصاحلة واألخالق احلميدة الراسخة.61
مجيعا ،فمن واجب الفنان مراعاة
ومن املعلوم أن الرتبية اخللقية هي السياج اليت حتيط بألوان الرتبية ً

قانون احلشمة واللياقة واحملافظة على سرت احلياء والعفاف ،وعلى املعلم اإلحسان يف اختيار مادة

ندريبه العقلي واللغوي ..وهكذا ينبغي أن خنضع سائر ألوان الرتبية يف وسائلها وأساليبها وبواعثها
لقواعد اآلداب وأن نقيس ذلك كله مبقاييس الفضيلة.62

 59املشكلة اخللقية :زكريا إبراهيم ص .65
 60دراسات إسالمية يف العالقات االجتماعية والدولية :د .دراز ص 61دار القلم بالكويت 6181هـ6811 -م.
 61دراسات إسالمية ،د .دراز ،ص .610
 62نفسه ص .615
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وحتتاج الرتبية اخللقية إىل أنواع من التعب والصرب وطول املرانة لتكوين امللكة اخللقية حىت يصبح
عمال انبعاثيًا حمببًا إىل القلب .أما الكساىل الضعفاء فال نتكون لديهم
السلوك األخالقي ً
امللكات ،بل متوت مواهبهم ونضعف عزائمهم وحيرمون من االضطالع بأعباء احلياة والتأثري فيها،
بل يعيشون وميونون يف جهالة جهالء.63
كذلك ال ينبغي أن نغفل بيان الصلة الوثيقة بني األخالق والدين كمصدر رئيسي لقدسية القوانني
األخالقية ودافع قوي لإلنسان إىل األعمال اخلرية.
صلة األخالق بالدين:
هناك نعريفات خمتلفة للدين بوجه عام ،منها "أنه حالة خاصة بالشخص مؤلفة من عواطف
وعقائد ،وصت أعمال عبودية نتعلق باهلل" أو أنه نظام اجتماعي لطائفة من الناس يؤلف بينها
إقامة شعائر موقونة ،ونعبد ببعض الصلوات وإميان بأمر حنو الكمال الذايت املطلق وإميان بانصال
اإلنسان بقوة روحانية أمسى هي اهلل الواحد ،أو هو احرتام يف خشوع لقانون أو عادة أو عاطفة.64
وإذا نظرنا إىل الدين باعتباره معرفة احلق األعلى ونوقريه.
وإىل اخللق باعتباره قوة النزوع إىل فعل اخلري وضبط النفس عن اهلوى ،فإننا أمام فضيلتني أحدمها
نظرية واألخرى عملية.
غري أنه ملا كانت الفضيلة العملية ميكن أن نتناول حياة اإلنسان يف نفسه ويف خمتلف عالئقه مع
اخللق ومع الرب ،كان القانون األخالقي الكامل هو الذي يرسم طريق املعاملة اإلهلية كما يرسم
طريق املعاملة اإلنسانية .وكذلك ملا كانت الفكرة الدينية الناضجة هي اليت ال جتعل من األلوهية
مبدأ ندبري فعال فحسب ،بل مصدر حكم ونشريع يف الوقت نفسه ،كان القانون الديين الكامل
هو الذي ال يقف عند وصفه احلقائق العليا النظرية وإغراء النفس حببها ونقديسها ،بل ميتد إىل
 63آداب اإلسالم :حممد أبو بكر وآخرون ص .641
 64الدين والوحي واإلسالم :مصصفى عبد الرازق ص ( 61مؤلفات اجلمعية الفلسفية املصرية) ط احلليب
110هـ6805/م.
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وجوه النشاط املختلفة يف احلياة العملية فيضع هلا املنهاج السوي الذي جيب أن يسري عليه الفرد
واجلماعة .وهكذا يصل القانون الديين إذا استكمل عناصره إىل بسط جناحيه على علم األخالق
متمما حلقيقته
كله ،بل على سائر القوانني املنظمة لعالقات األفراد والشعوب حبيث جيعلها جزءً ً
ويصبغ كل قواعدها بصبغته القدسية.65
والعقيدة باعتبارها املصدر الرئيسي لإلحساس بقدسية القوانني األخالقية هي أكرب دافع يدفع
اإلنسان إىل األعمال اإلجيابية اخلرية وأقوى رادع يكفه عن انباع اهلوى.66
وبذلك يظهر نفوق العقيدة الدينية يف احلياة اإلنسانية إذا قورنت بالقانون ،ذلك ألن القانون ال
يكفي وحده لضبط السلوك اإلنساين .ويذهب الفيلسوف األملاين فيخته إىل أن األخالق من غري
دين عبث ،وباملثل يضع غاندي الدين ومكارم األخالق يف مرنبة واحدة ال يقبالن االنفصال ،بل
يرى أن الدين يغذي األخالق وينميها وينعشها كما أن املاء يغذي الزرع وينميه.
بعيدا إذا استشهدنا بنتائج التحقيق الذي أجراه القاضي الربيطاين ديننج يف فضيحة
وال نذهب ً
الوزير الربيطاين وكريستني كيلر حيث مكث حنو ثالثة شهور حيقق يف هذا القضية قابل خالهلا
رجال وامرأة وعكف يدرس القضية مبنظار الباحث املدقق ،فخرج منها بنتيجة مهمة أعلنها
ً 694
يف قوله "بدون الدين ال ميكن أن نكون هناك أخالق وبدون أخالق ال ميكن أن يكون هناك
قانون".67
أما عن مكانة التدين يف الفطرة اإلنسانية ،فإنه من العناد واملكابرة إنكار هذه العاطفة الراسخة يف
نأثريا يف حياة األفراد
النفس البشرية ،إذ أهنا أشد عواطف اإلنسان لصوقًا بنفسه ،وأعظمها ً

 65الدين :دراز .51 -55
 66االجتاه األخالقي :املقداد ياجلن ،ص .611
 67اإلميان واحلياة :د .يوسف القرضاوي ص  .166مكتبة وهبة بالقاهرة.
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والشعوب "ولقد صحب الدين اإلنسانية منذ نشأهتا ،فهو قرينها وموجهها ،وليست نلك العاطفة
خياال ولكنها عنصر جوهري يف فطرة كل إنسان".68
ومهًا أو ً
ودور الدين يف نربية األفراد ال يقل شأنًا عنه يف نربية اجلماعات واألمم ،بل وإقامة احلضارات،
فليس مرد احلضارة  -كما سنرى يف الفقرة التالية  -إىل التقدم املادي الذي قد حيجب مؤقتًا
مظاهر الضعف واالحنطاط اخللقي ،بل إن أساس احلضارات كلها هو اإلنسان ،منه يبدأ التقدم
والتشييد واالكتشافات العلمية ،فال نغين العلوم والثقافات عن الرتبية والتهذيب الديين ألن العلم
أيضا ،والبد له من رقيب أخالقي عند استخدامه لكي
سالح ذو حدين ،يصلح للبناء واهلدم ً
يوجه إىل خري اإلنسانية  -ال لدمارها ونشر الشر والفساد يف ربوع األرض ،وهذا الرقيب هو
العقيدة واإلميان.69
وليس أدل على ذلك من األقوال اليت نسوقها لبعض أقطاب العلم والزعماء وقواد احلرب يف العامل
الغريب نفسه .يقول روبرت ميلكيان العامل الطبيعي األمريكي "إن أهم أمر يف احلياة هو اإلميان
حبقيقة املعنويات وقيمة األخالق .ولقد كان زوال هذا اإلميان سببًا للحرب العامة وإذا مل جنتهد
اآلن الكتسابه أو لتقويته فلن يبقى للعلم قيمة ،بل يصري العلم نكبة على البشرية" ،وقد نصح
الرئيس األسبق للواليات املتحدة األمريكية قومه بضرورة إنقاذ حضارهتم باملعنويات ،إذ لن
يستطيعوا املثابرة على البقاء مباديتها "وأهنا ال ميكن أن ننجو إذا سرى الروح الديين يف مجيع
مسامها ...ذللت هو األمر الذي جيب أن نتنافس فيه معابدنا ،ومنظماننا السياسية ،وأصحاب
رءوس أموالنا ،وكل فرد خائف من اهلل حمب لبلده" واعترب املارشال مونتجمري ((أحد القواد الكبار
يف احلرب العاملية الثانية)) ،أن أهم عوامل االنتصار يف احلرب هو العامل األخالقي موقنًا بأن
اجليش إذا سار على غري مرضاة اهلل سار على غري هدى ،وحث جنوده باالنتصار على أنفاسهم
قبل العدو .وهو نفس اهلدف الذي رمى إليه املارشال بيتان عقب نوقيعه اهلدنة إثر هزمية فرنسا يف

 68مقدمة كتاب مبدأ علم االجتماع روجيه بانسنيد :د .قاسم.
 69الدين :د .دراز ،ص .641
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احلرب العاملية الثانية من النداء الذي وجهه إىل أمته قال فيه" :إنين أدعوكم أول كل شيء إىل
هنوض أخالقي".70
عامال
إن العقيدة الدينية إذن جتعل لألخالق فعالية وإجيابية مؤثرة ،إذ أن الفكرة اجملردة "ال نصبح ً
عنصرا دينيًا ،وهذا هو السبب يف أن األخالق الدينية أقوى من األخالق
ً
فعاال إال إذا نضمنت ً
املدنية إىل حد يستحيل معه املقارنة ،ولذلك ال يتحمس اإلنسان يف اخلضوع لقواعد السلوك
القائم على املنطق ،إال إذا نظر إىل قوانني احلياة على أهنا أوامر منزلة من الذات اإلهلية.71
وخري دليل يربهن على هذا الرأي ما يسجله لنا التاريخ اإلسالمي من عجائب االنقياد والطاعة
لألوامر اإلهلية اليت كان املسلمون يصدعون هبا حال التبليغ هبا ،ومنها ما حدث عند نزول النهي
حال،
عن اخلمر "فعن أي بريدة عن أبيه قال  -بينما حنن قعود على شراب لنا وحنن نشرب اخلمر ً
إذ قصت حىت آيت رسول اهلل  -صلى اهلل عليه وسلم  -فأسلم عليه إذ نزل حترمي اخلمر {يَا أَيـُّ َها
َّ ِ
اخلَمر والْمي ِسر و ْاألَنْصاب و ْاأل َْزَالم ِرجس ِمن عم ِل الشَّيطَ ِ
ِ
ان} [املائدة ]84 :إيل
ْ
ين َآمنُوا إَّمنَا ْ ْ ُ َ َ ْ ُ َ َ ُ َ ُ ْ ٌ ْ َ َ
ا لذ َ
قوله {فَـ َه ْل أَنْـتُ ْم ُمْنتَـ ُهو َن} [املائدة ]86 :فجئت إىل أصحايب فقرأهتا عليهم إىل قوله {فَـ َه ْل أَنْـتُ ْم

ُمْنتَـ ُهو َن} [املائدة ]86 :قال  -وبعض القوم شربته يف يده قد شرب بعضها وبقي بعض يف
اإلناء ،فقال باإلناء حتت شفته العليا كما يفعل احلجام ،مث صبوا يف باطيتهم فقالوا" :انتهينا
ربنا".72

 70الدين :د .دراز ،ص .640 -641
 71نأمالت يف سلوك اإلنسان :د .ألكسيس كاريل :ص  604نرمجة حممود القصاص ،مبراجعة د .حممود قاسم.
 72نفسري ابن كثري ج 1ص  61ط دار الشعب بالقاهرة.
وأن ذلك من العناد الذي قوبل به قانون حترمي اخلمر يف أمريكا حىت اضطرت حكومتها إىل إلغائه عام  6811بعد أن
أنفقت  14مليون دوالر على التوعية مبضارها ومفاسدها ،وبلغ ما حتملته الدولة يف سبيل ننفيذ القانون يف مدة أربعة
عاما ما ال يقل عن  154مليون جنيه ،وقد أعدم فيها 14 :نفس وسجن حنو مخسمائة ألف فرد ،وصودرت
عشر ً
أمالك ما يقرب من  044مليون وأربعة ماليني جنيه (نعليقه رقم  6من كتاب ماذا خسر العامل باحنطاط املسلمني
للندوي ص .)94
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كذلك ضرب النساء املسلمات املثل يف التصديق لكتاب اهلل واإلميان بالترتيل ،إذ ملا نزلت يف
ض ِربْ َن ِخبُ ُم ِرِه َّن} [النور ،]16 :انقلب رجال األنصار إىل نسائهن يتلون عليهن ما
{ولْيَ ْ
سورة النور َ
أنزل اهلل إليهم منها ،يتلو الرجل على امرأنه وابنته وأخته وعلى كل ذات قرابة فما منهم امرأة إال
قامت إىل مرطها املرحل فاعتجرت به نصدي ًقا وإميانًا مبا أنزل اهلل من كتاب ،فأصبحن وراء رسول

اهلل  -صلى اهلل عليه وسلم  -كأن على رءوسهن الغربان.73

وما أحوجنا إذا أردنا استعادة أجمادنا من جديد إىل االنقياد ألوامر شرع اهلل نعاىل كما فعلت
أجيال املسلمني من قبل إبان ازدهار حضارننا اإلسالمية ،ال سيما إذا علمنا  -كما بينا ًنوا  -أن

األخالق هي الركن املكني للحضارات واألمم.
األخالق والحضارة:

عندئذ نأيت مناسبة طرح الصلة بني األخالق واحلضارة ،بادئني بتحليل آراء أحد الفالسفة الذين
ختصصوا يف قضية احلضارة وهو ألربت شفيتزر فيعرف احلضارة بأهنا ((بذل اجلهود بوصفنا كائنات
إنسانية من أجل نكميل النوع اإلنساين وحتقيق التقدم ..على أن هنب العامل واحلياة معىن
حقيقيًا".
ويرى أن طابع احلضارة أخالقي يف أساسه ،فهناك إذن ارنباط بني احلضارة ونظرننا إىل الكون وإىل
احلياة ،فإن املعتقدات  -ال اإلجنازات التكنولوجية  -هي القوة الدافعة للحضارة.74
ومرد اهتمامه باملعىن والغرض يرجع إىل أنه بافتقاد النظرة الكونية ،سيبقى اإلنسان سجني رغبانه
وآماله املوقونة اليت ننقضي بتحقيقها ،ويبقى السؤال بال إجابة ،أي :ما معىن حيايت وما اهلدف
منها؟
 73رواه أبو داود.
 74فلسفة احلضارة ص  65 ،1 ،5نرمجة د .عبد الرمحن بدوي سلسلة األلف كتاب مصر  .6811وحيكم على الثورة
حكما خمال ًفا ملا نردده املصادر الغربية والناقلني عنها فيقرر أهنا (كانت عاصفة ثلجية سقطت على أشجار
الفرنسية ً
مزهرة) ص .114
www.alukah.net
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إنه خيشى على أبناء حضارنه من أثر فقدان املعىن احلقيقي للحياة ،ويرى أن مأساة اإلنسان
املعاصر هي نضاؤل احلرية والقدرة على التفكري وأن بداية كل حياة روحية ذات قيمة هي اإلميان
75
مقرتحا ختصيص ثالث دقائق كل مساء للنظر يف السماء
بالشجاع باحلق والقول به صراحة
ً
متهيدا إلصالح األحوال اليت نعيش فيها اليوم.
املرصعة مبا ال هناية له من النجوم ً

ورمبا كان اقرتاحه هذا بسبب افتقاده ملعرفة ما نصت عليه العديد من اآليات القرآنية للحث على
النظر والتدبر يف آيات اهلل نعاىل يف السماء واألرض.
وعلى أية حال فإنه عرب عن فطرنه يف حاجة اإلنسان املاسة إىل التفكر يف أوقات متقاربة  -كما
ينبغي للمسلم أن يفعل "ال ثالث دقائق فحسب كل مساء" ليتحرر من آلية احلياة االجتماعية
ويراجع نفسه وجيد نشاطه الذهين ليظل متيقظًا ومدرًكا ملعىن احلياة والنشأة والغاية ،وعندئذ يتضح
جبالء ضرورة القيم اخللقية للحياة اإلنسانية ،فاخلري يف حفظ احلياة ونرقيتها ونقويتها ،والشر حنو
حتطيمها ونضييق آفاقها.76
جدا من لقدمها الروحي ،بينما
أما نعليل أزمة احلضارة فيقوم على اعتبار التقدم املادي أكرب بكثري ً
ال يتحدد الطابع اجلوهري للحضارة بإجنازاهتا املادية ،بل باحتفاظ األفراد باملثل العليا لكمال
اإلنسان ،وحتسني األحوال االجتماعية والسياسية للشعوب ولإلنسانية يف جمموعها.77
مث يأيت مبقرتحانه إلنقاذ احلضارة املعاصرة وجتديدها وهي:
 -6جتديد النظر إىل احلياة ،وسعي جديد إلجياد نظرة كونية.78
 -1هز الناس يف هذا العصر ودفعهم إىل التفكري األوىل يف حقيقة اإلنسان ومكانته يف العامل،
ألن الكمال الروحي واألخالقي للفرد هو الغاية القصوى من احلضارة.79
 75نفسه ص .91
 76فلسفة احلضارة ،ص .88 ،89
 77نفسه ص .649 ،641
 78نفسه ص .665
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حتليال ثانيًا للدكتور مراد هوفمان الذي جتمدت لديه عناصر املنهج العلمي مع البحث
ونضيف ً
والدراسة واملعايشة الواقعية لكال احلضارنني الغربية واإلسالمية.
إنه يرى أن الغرب انصرف منذ بداية القرن التاسع عشر عن الدين املسيحي واستبدله "بأيديولوجية
دينية أخرى" نشكلت من فيورباخ وماركس وداروين ونيتشه وفرويد ،منطل ًقا هبا انطالقة مادية
هائلة أثرت على السواد األعظم من الكتل البشرية يف القرن العشرين ،يف فقدان السمو فوق املادية
ومتكن املادية املبتذلة لدى اإلنسان الغري املرنبط بوازع يزعه "والذي يتخذ من عامل أحاسيسه املادية
مقياسها لكل شيء ،فاملتعة واللذة غاية وجوده ،ونعطشه ال يروى الهثًا خلف حتقيق اجلنة
االستهالكية على األرض".80
وقد أصبحت هذه الظاهرة  -عن طريق العدوى مع التقليد احلريف – أحد أسباب ندهور العامل
معلال
اإلسالمي ،ولكن مل نصل إىل حد التطور العقيم غري القومي الذي انتهى إليه العامل الغريبً ،
ذلك بأن دروع املقاومة للعامل اإلسالمي متثلت يف االستمساك بالفضيلة واألخالق احلميدة بالرغم
من مظاهر التدهور.
واستخلص الدكتور مراد هوفمان  -من دراسته ومالحظانه عن كثب  -أن اإلسالم "الذي زلزلته
اخرا باحلياة
الكوارث الدامية واألزمات النامية مل يقض حنبه ومل يقرب ،بل على العكس انطلق ز ً
والنشاط أقوى ما نكون احلياة ،حىت لقد بدأ البعض يف الغرب يعتقد أنه البد مرة أخرى  -أن
حياسب لإلسالم حساب وأن خيشى بأسه ،أما اجملتمعات الصناعية الغربية ،فقد أخذت األزمات
خبناقها.81
 79نفسه ص .661
 80اإلسالم كبديل للدكتور مراد هوفمان (سفري أملانيا بالرباط) نرمجة د .غريب حممد غريب ص  11ط مؤسسة بافاريا
وجملة النور الكويتية 6016هـ6881 -م.
واملؤلف حاصل على درجة الدكتوراه يف القانون من جامعة هارفرد وعمل باخلارجية األملانية ونوىل مناصب يف بعثتها
باجلزائر واملغرب وبون وباريس وبروكسل وفينا وبلجراد ،وله عدة مؤلفات منها (هنج فلسفي لتناول اإلسالم ،دور
الفلسفة اإلسالمية ،واإلسالم هو البديل ،ويوميات أملاين مسلم).
 81اإلسالم كبديل ،د .مراد هوفمان ،ص .11
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ونتلخص هذه األزمات يف حتول اخلصال احلميدة والسلوك احلسن املنضبط إىل قيم جديدة وألفاظ
سلوك مستحدثة كاألثرة والسلوك اجلمعي الغري املتعقل يف جمموعات "شلل" نؤم املراقص،
والفوضى اخللقية ،وإباحة اإلجهاض وجنون االستهالك والعداء األعمى للرتاث ،أو لكل ما يعد
حمرما ،واملخدرات بأنواعها ...إخل.82
حمظورا أو ً
نقليديًا واإلباحية اجلنسية اليت ال نعرف ً
معتمدا "مل يفقد قط وظيفته
مشروعا
ويقرر يف النهاية أن اإلسالم باعتباره دينًا ونظام حكم
ً
ً
وهيبته ،حىت يف نركيا نفسها ،اللهم إال إذا استثنينا الفئة املتشبهة بالغرب الغربية الثقافية واليد
واللسان والزي".83
مث يفخر كمسلم اعتنق اإلسالم دينًا بعد اقتناع وفهم ،أنه دين يدعو للفضيلة واألخالق احلميدة
بينما يعرف من خربانه السابقة عن جمتمعات الغرب أن الغريب يرى التحلي بالفضيلة وااللتزام
سائدا يف العصر الفيكتوري من التزمت اخللقي املصطنع .مث يبدي
خطرا يقربه مما كان ً
اخللقي ،يراه ً

رأيه يف العبارة التالية وكأنه خياطب أحد مواطنيه بقوله" :لتقل إذن أن اإلسالم يف متسكه بالفضيلة

عتيق ،ولنا أن نعتز بذلك فنؤكد أن اإلسالم فخور هبذا".84
***
وسنمضي يف حبثنا يف الفصل التايل لعرض مذاهب األخالق عند بعض فالسفة اليونان وبيان
أوجه القصور فيها.

 82نفسه باختصار ص .18 ،19 ،11
أيضا ص  165عن نفاصيل خمزية لشواطئ العراة ،ونبادل األزواج والزوجات واللواط والسحاق وأفالم اجلنس
وينظر ً
إخل.
 83نفسه ص  .16وخيصص نركيا بالذات ألهنا أول البالد اليت نعرضت حلملة نغريب عنيفة على يد أنانورك اليهودي
الدومني الذي قضى على اخلالفة العثمانية وأصبح قدوة يتأسى هبا الثوريون يف الشرق اإلسالمي.
 84اإلسالم كبديل ،د .هوفمان ،ص .165
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الباب األول
الفصل الثاني
األخالق عند بعض فالسفة اليونان
سنبدأ يف هذا الفصل والذي يليه باإلطالل على اجلانب األخالقي يف الفلسفة اليونانية واحلديثة
ونرجو أن نفيد فائدنني:
األولى:
إثبات عجز الفالسفة عن اللحاق بآفاق الشريعة اإلسالمية حيث حتقق لإلنسان إذا ما التزم هبا
وطبقها أعلى مستوى أخالقي ممكن على مستوى الفرد والفيعات واألمم ،ومن مث فال حميص عن
انباع شريعة اهلل نعاىل دون غريها.
الثانية:
اختصار الطريق لفهم جوهر احلضارة الغربية املعاصرة والوقوف على عللها ونفسري موقفها منا ،وما
أيضا منها ،فإن األنظمة الغربية يف السياسة واالقتصاد
ميليه هذا املوقفى من حتديد موقفنا حنن ً
واالجتماع قائمة على أصول فلسفية وأخالقية.
وما دمنا مستهدفني كأمة ذات حضارة كانت رائدة العامل لعدة قرون لغزو عسكري واقتصادي
وثقايف منظم متواصل ،فال سبيل إىل صده والعمل على إبطال مفعوله إال مبنهج مضاد يف جمال
ائدا يف حيز العمل والسلوك والتعامل مع هذه احلضارة.
العلم واملعرفة ليصبح ر ً
يقول جارودي "كان الشاغل األساسي للمستعمر هو أن يقوض ثقة الشعوب املستعمرة يف
جاهدا ليدمر اعتزاز الشعوب مباضيها".85
نفسها  -لقد سعى ً

 85حماضرات جارودي ص  618جملة الطليعة بالقاهرة سنة 6814م.
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إن جارودي بسبب إخالصه للقيم اليت هي ملك اإلنسانية مجعاء كان دائم احلرص على نوجيه
النصح إىل أهل أوروبا وأمريكا لالنفتاح على قيم الشعوب األخرى والتخلص من االستعمار حيث
نزعم أوروبا وأمريكا الشمالية بأهنا املركز الوحيد يف املبادرة التارخيية ويف خلق القيم.
وذهب جارودي إىل أن اإلنسانية يف عصرنا احلاضر سوف نصاب بطعنات قانلة إذا ما امتنعنا
"أي أهل الغرب" عن البحث والكشف عن القيم اليت من صنع نلك الشعوب اليت عرقل
االستعمار منوها األصيل وجردها من نارخيها اخلاص.86
لذلك فإن منهجنا الذي لن حنيد عنه قيد أمنلة -والذي ميليه علينا اإلخالص لقواعد املنهج
العلمي العقلي  -هذا املنهج يتلخص يف دراسة ما عند الغرب من ألوان الثقافة اليت نتناول
الفلسفة وعلم النفس واالجتماع واألخالق 87إذ أهنا نشكل التكوين الثقايف للشخصية الغربية مث
موازنتها برتاثنا اإلسالمي يف العلوم نفسها ناركني لبين قومنا -من الطالب والقراء  -إصدار
أحكامهم بأنفسهم حيث ال نعوزهم ملكة االختيار.
سقراط والنظرية الخلقية:
عنيدا للسوفسطائيني ،وأخذ على عانقه الرد على أباطيلهم بكل الوسائل مبا
كان سقراط
خصما ً
ً
يف ذلك جمادلة الناس يف األسواق وعلى قارعة الطريق ،وعرضته مواقفه للمحاكمة حيث صدر

احلكم بإعدامه فتقبل هذا احلكم بصدر رحب ومل حياول أن يربئ نفسه.88
شريا إىل هني قومه عن عبادة
وإن الباحث ليقف ً
طويال أمام العبارة اليت أوردها الشهرستاين م ً
األوثان والشرك ،إذ يصفه بأنه "احلكيم الفاضل الزاهد من أهل أثينية ،وكان قد اقتبس احلكمة من
فيثاغورس وأرساالوس ،واقتصر من أصنافها على اإلهليات ،واألخالقيات واشتغل بالزهد ،ورياضة
 86حماضرات جارودي ص .651
 87نفذنا ذلك بكتابنا (مناهج البحث يف العلوم اإلنسانية بني علماء اإلسالم وفالسفة الغرب) حيث عقدنا مقارنة بني
املنهجني اإلسالمي والغريب يف علوم النفس واالجتماع والسياسة واألخالق .ط دار الدعوة باإلسكندرية 6061هـ-
6886م.
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النفس وهتذيب األخالق وأعرض عن مالذ الدنيا واعتزل اجليل وأقام يف غربة ..مث يستطرد يف باقي
احلديث عنه فيقول إنه "هنى الرؤساء الذين كانوا يف زمانه عن الشرك وعبادة األوثان ،فثاروا عليه
الغاغة وأجلأوا ملكهم إىل قتله ،فحبسه امللك ،مث سقاه السم وقضيته معروفة".89
وقد يظن القارئ ألول وهلة أن الشهرستاين يضعه يف إطار ديين حيث يدعو إىل التوحيد ،ولكن
النصوص اليت وردت يف حماورات "فيدون" نؤيد هذه الرواية مما يدعم حتري الشهرستاين للوقائع
وأمانته ودقته يف القول ،وإن انفاق نصوص احملاورات اليت نشرت حديثًا نتفق مع عبارنه اآلنفة
الذكر.
ومن واقع رواية "السحب" ألرسطو ،فإن اخلصم العنيد لسقراط أورد ضمن اهتامانه إياه اهتامه
"بالكفر بآهلة املدينة" ،90وورد يف عريضة احملكمة "أنه ينكر آهلة املدينة ،ويقول بغريهم ،ويفسد
الشباب".91
فماذا كان يقول سقراط أمام احملكمة؟
إنه يقول إن إرادة إهلية أوحت إليه أن يعظ مواطنيه وحيثهم على الصالح بتعاليمه ونصائحه ،راغبًا
هدايتهم غري راغب يف عرض من أعراض الدنيا ،وإنه يتقبل احلكم عليه يف كال احلالتني بصدر
شرا "بل يرى فيه اخلري كل اخلري
رحب ،وإذا صدر احلكم مبونه فإنه ال خيشى املوت وال يعتربه ً
سواء افرتضناه سبانًا أبديًا أبو بعثًا حلياة جديدة".92
وكان سقراط أثناء حيانه يأَب نصديق ما يروى من شهوات اآلهلة وخصوماهتا ألن هذا يتضمن
اهنيار الدين من أساسه ،بينما يرى من مهام الدين "نكرمي الضمري النقي للعدالة اإلهلية ،ال نقدمي
القرابني ونالوة الصلوات مع نلطخ النفس باإلمث" 93وقد أرجع مصدر آرائه ونعاليمه اليت يبثها بني
 89امللل والنحل حتقيق بدران القسم الثاين :الشهرستاين ص .98
 90ناريخ الفلسفة اليونانية :يوسف كرم ص .50
 91نفسه ص .50
 92ناريخ الفلسفة اليونانية ،ص .51
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الشباب إىل ذلك الصوت الذي كان يسمعه يف نفسه ينهاه عن إنيان الفعل الضار به "وكان
يسميه بالروح اإلهلي وال ينسبه إلله معني".94
إن احملنة السقراطية نكشف لنا عن احتمال قيام سقراط مبحاولة بعث لبقايا عقيدة دينية نأثر هبا
وأخذ عنها.
ومع هذا ،فإنه من الصعب القطع برأي يف هذه املسألة ال سيما وأنه أحيانًا يتحدث عن آهلة
أيضا هل
وأحيانًا عن اإلله ،ولكن دراسة الظروف واملالبسات اليت مر هبا يف حيانه جتعلنا نتساءل ً
كان يؤمن بوجود اهلل وخلود النفس؟.95

ليال
لقد سبقنا أستاذنا الدكتور قاسم  -يرمحه اهلل  -هبذا التساؤل لكي يتخذ من اإلجابة عليه د ً
اجتاها روحيًا خلقيًا ودينيًا حبيث يعد مبثابة رد فعل ملادية معاصريه ،كما يتخذ
على أن سقراط اجته ً
نتاجا للمجتمع،
من التجربة السقراطية برهانًا على زيف يف دعوى دوركامي الذي يرى يف العبقرية ً

إذ يثبت لنا سقراط بآرائه وسلوكه أن عبقريته مل نكن من صنع اجملتمع "لكن عبقريته ،واستعداده

نفكريا خمال ًفا ملعاصريه".96
النفسي اخلاص ،دفعاه إىل أن يفكر ً
نظريته الخلقية:
كان لسقراط إرهاصات يف التفكري اخللقي نتمثل "يف العبارات البسيطة املتناثرة يف شعر احلكمة
إبان القرن السابع والسادس قبل امليالد" ،97وقد خلفت لنا بعض الفالسفة يف هذه الفرتات
متجها حنو موضوعات البحث الطبيعي
شذرات من هذا القبيل ألن جل اهتمامهم كان
ً

 94نفسه ص .55
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وامليتافيزيقي ،من هؤالء فيثاغورس " 544ق.م" وهريقليطس " 014ق.م" إال أن سقراط كان
اهتماما ملحوظًا بدراسة السلوك اإلنساين".98
"أول من اهتم
ً
إنه نصدى ملغالطات السوفسطائية اليت نستهدف زعزعة املبادئ األخالقية واالجتماعية ،مما دعا
سقراط إىل االهتمام يف فلسفته باإلنسان وسلوكه بعد أن كان هذا البحث يشغل مكانًا ثانويًا يف

البحث الفلسفي السابق عليه ،إذ أنه مل حيفل بالنظريات العلمية -أي بالطبيعيات والرياضيات يف

عصره حيث آثر النظر يف اإلنسان فاحنصرت الفلسفة عنده يف حميط األخالق؛ ألهنا أهم ما
يتصل باإلنسان ويهمه ((وهذا معىن قول شيشرون إن سقراط أنزل الفلسفة من السماء إىل
األرض ،أو إنه حول النظر من الفلك والعناصر إىل النفس ،وندور األخالق على ماهية
اإلنسان".99
أوال بإجياز ملوقف
وألمهية الدور الذي قام به سقراط يف ميدان األخالق ،ينبغي أن نعرض ً
السوفسطائيني منها:
كان السوفسطائيون يدعون أن الطبيعة اإلنسانية شهوة وهوى ،وقد وضع املشرعون القوانني بغية
قهر هذه الطبيعة ،فهي نتغري بتغري الظروف والعرف ،إهنا إذن نسبية "ومن حق الرجل القوي
بالعصبية أو باملال أو بالبأس أو بالدهاء أو باجلدل أن يستخف هبا أو ينسخها وجيري مع هوى
الطبيعة".100
أيضا على اإلحساس ،وذهب زعيمهم بروناجوراس إىل القول بأن
وقد أقام السوفسطائيون املعرفة ً

مجيعا ،وبذا نتعدد احلقائق بتعدد مدركيها وامتنع وجود حق أو باطل يف
الفرد هو مقياس األشياء ً

ذانه.101
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ولئن كانت هذه النظرية يف املعرفة ،إال أهنم مدوا أثرها إىل جمال األخالق وأصبحت القيم واملبادئ
نبعا لذلك  -نسبية نتغري كما قلنا بتغري الزمان واملكان .لقد أطاحوا باحلقائق الثابتة يف
اخللقية ً -
جمال املعرفة وأبطلوا القول باملبادئ املطلقة يف جمال األخالق.102

أوال ،ألهنا أساس البناء األخالقي هلم ،فأقام
"ورأى سقراط لز ًاما عليه أن يهدم نظريتهم يف املعرفة ً

احلقائق الثابتة على العقل يف ميدان املعركة بعد فصله بني موضوع العقل وموضوع احلس ،وأصبح

يرى أن اإلنسان له عقل وجسم ،فإن قوة عقله هي اليت نسيطر على دوافع احلس ونزوانه ،مثبتًا أنه

إذا كانت قوانني األخالق نتعارض مع اجلانب احليواين يف طبيعتنا ،فإهنا نتمشى مع طبيعتنا

اإلنسانية العاقلة".103
والقوانني العادلة نصدر عن العقل ،وبعدها صورة مطابقة للقوانني الغري املكتوبة اليت رمسها اآلهلة يف
أيضا ،وحىت إذا احتال
قلوب البشر ،فالذي حيرتم هذه القوانني فإنه حيرتم العقل والنظام اإلهلي ً
البعض ملخالفتها نفاديًا للعقاب الذي قد يتعرض له يف الدنيا ،إال أنه سيؤخذ بالقصاص ال حمالة

يف احلياة املقبلة.

دائما
وأطلق سقراط عبارنه املشهورة "الفضيلة علم والرذيلة جهل" ،ألنه يرى أن اإلنسان يريد اخلري ً

حتما ،أما الشهواين
ويهرب من الشر بالضرورة" ،فمن نبني ماهيته وعرف خريه مبا هو إنسان أراده ً
عمدا".104
فرجل جهل نفسه وخريه ،وال يعقل أنه يرنكب الشر ً

وقد أشار سقراط إىل خلود الروح ،وأن هذا اخللود هو الثمن املقابل حلياة النفس الفاضلة يف هذه
الدنيا "وأن هذه النفس حينما نغادر اجلسد سرعان ما نغمرها السعادة الدائمة ألهنا ستحيا إىل
جوار اآلهلة يف العامل العقلي".105
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وأثار سقراط مشكالت كثرية يف احمليط األخالقي ما زالت نشغل بال أهل الفكر حىت العصر
احلاضر ،فقد أراد بناء األخالق على العقل ،وأساسها على قواعد ثابتة ،وألغى رد األخالقية إىل
سلطة خارجية.
ويظهر أثر النظرية السقراطية العكسي يف دوائر متأخرة علماء الالهوت يف الغرب حيث يرون أن
اهلل سبحانه وحده هو الذي حيدد اخلري ومييز بينه وبني الشر ،كما انضح أثرها املؤيد عند أصحاب
املذاهب الوضعية من العقليني واحلدسيني بعد نعديله ،وما زال ناشبًا بينهم وبني أصحاب املذاهب

معدال.106
الذانية من األخالقيني الذين اعتنقوا مذهب السوفسطائيني ً

اجتاها روحيًا خلقيًا ودينيًا إذ أعلن لقضانه ولشعب أثينا أنه
ومهما يكن من أمر ،فقد اجته سقراط ً

يضع طاعة اإلله فوق طاعتهم وفوق حمبته هلم ،وأنه لن يكف عن إرشادهم إىل الفضيلة  -أي

السعادة  -وكان موقفه هذا رد فعل ضد االجتاه املادي الغالب على معاصريه ،وهلذا فإن اجتاهه
"ردا حامسًا على نظرية بعض
الفلسفي اإلنساين  -كما يرى أستاذنا الدكتور قاسم  -يعطينا ً
احملدثني الذين يفسرون العبقرية بأهنا من صنع اجملتمع .ومنهم دوركامي".107
نظرية أفالطون في األخالق:
نابع أفالطون أستاذه سقراط ابستمولوجيًا وأخالقيًا ،ففي املعرفة فصل بني املعرفة الظنية
باحملسوسات واملاهيات املفارقة للمادة "املثل" ،ومن هنا عد اخلري أمسى املثل وهو عنده مصدر
الوجود والكمال ،خمال ًفا بذلك سقراط إذ أنه جتاوز املاهيات املتحققة يف املوجودات احملسوسة إىل

ما مساه باملثل.108
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وألفالطون دور كبري يف إبطال االجتاه السوفسطائي الذي أقام األخالقية على الوجدان ،إذ
عاما للناس يف كل عصر ومصر "وال يتيسر هذا إال
استهدف أفالطون جعل القانون األخالقي ً
بإقامته على أمسى جانب مشرتك يف طبائع البشر ونعين به العقل" ،109وزاد خطوة عن موقف
أستاذه جتاه السوفسطائية ،فرأى أن الفعل اخللقي يتضمن جزاءه يف باطنه ،وأن اإلنسان الفاضل
يؤدي الفعل اخلري لذانه باعتباره غاية يف نفسه ،وأبطل بذلك املذهب السوفسطائي الذي وضع
غاية األخالقية خارجها ،ورهن اخلريية باللذة اليت ننجم عنها.110
واعترب أفالطون كأستاذه سقراط أن النفس أمسى من اجلسد ،فهي احلاصلة على الوجود احلقيقي
وجودا ثانويًا وغري مؤكد "وهو الذي حيمل قواها الروحية النبيلة ويوجهها
وما وجود اجلسد إال ً
وجهة غري أخالقية ألنه مصدر الشرور واآلثام.
وهلذا فإن النفس نشقى هبذا الوجود األرضي ،ونعود فتحاول االنطالق من حمبسها لتصعد إىل
العامل املعقول".111
لدودا للسوفسطائيني القائلني باللذة وإن عالمة العدالة هي سيادة األقوى وإذعان
وكان
خصما ً
ً
األضعف له ،وإن اجلميع يبتغون السعادة فال ضرورة للخضوع ألي قانون ،ألنه يكفي أن يتعهد
اإلنسان يف نفسه أقوى الشهوات حىت نتحقق العدالة والفضيلة والسعادة ،إذ على الشخص أن
يستخدم ذكاءه وشجاعته إلرضاء شهونه مهما بلغت من قوة.
ويتلخص رد أفالطون يف أنه جاء الشهوات هو يف احلقيقة نعهد آالم يف النفس ال هتدأ فتصبح
متكررا ،مثال ذلك "األجرب الذي ال يفتأ حيس حاجته حلك جلده فيحك
حياة الشهوة مونًا
ً
بقوة فتزيد حاجته ويقضي حاجته يف هذا العذاب" ،112بينما احلكيم هو الذي يتقيد حبياة
أيضا يعيشه يف ظل نظام سياسي
االعتدال .وملا كان اهتمام أفالطون بالفرد ككائن اجتماعي ً
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معني ،فإن األخالق ارنبطت عنده بالسياسة ،113ولذا فإن احلكيم يف السياسة بوجه خاص جيب
عليه االعتدال وضبط شهوانه قبل حكمه على اآلخرين وإال فسدت حاله وحاهلم.114
وردا على حياة اللذة اليت نصورها أنباع املذهب السوفسطائي ،فإن أفالطون يرى على العكس أن
ً

خفة االنفعال وضعف اللذة واألمل هي مسة احلياة الفاصلة ،وهي ألذ حياة ،بينما حياة الرذيلة هي

اليت نتسم باألمل الذي يغلب ويدوم.115
والفضائل عنده أربعة :ثالثة منها ندبر قوى النفس وهي:
 -6احلكمة فضية العقل نكمله باحلق ،وهي أوىل الفضائل ومبدؤها.
 -1العفة فضيلة القوة الشهوانية نلطف األهواء.
 -1الشجاعة وهي فضيلة القوة الغضبية.116
وقد رمز أفالطون بقوى النفس الثالث  -أي الغضبية والشهوانية والعقلية  -بالعربة ذات اجلوادين
فهما مبثابة القونني الغضبية والشهوانية "أما احلوذي الذي يشد أعنة اجلوادين فهو يرمز إىل القوة
الناطقة".117
وإذا ما حتققت الفضائل الثالث للنفس ،حتقق فيها التناسب والنظام" ،ويسمي أفالطون حالة
التناسب هذه العدالة" ،118وهي الفضيلة الرابعة.
وإذا كان العدل على املستوى الفردي عند أفالطون هو التوازن الصحيح بني القوى الثالث ،فإنه
يصبح على املستوى االجتماعي أداء الوظيفة املناسبة يف اجملتمع.119
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والعدل واحلكمة  -يف رأي الدكتور سدجويك  -مها الفضيلتان الرئيسيتان عند أفالطون ،ومها -
مىت بلغتا أمسى صورمها  -نضمنت إحدامها األخرى بالتبادل "فالنفس احلكيمة هي بالضرورة نلك
كامال ما مل نكن القوة الناطقة
اليت نعمل فيها كل القوى بانساق وانسجام ،وال يكون عملها هذا ً
املهيمنة حكيمة ح ًقا".120
وإذا ما حتقق التوازن  -أي العدالة  -بني قوى النفس وفضائلها حتقق للنفس سعادهتا ،وهي حالة
باطنية عقلية أخالقية ،يظهر فيها فيل النفس وصحتها "وسيطرة اجلزء اإلهلي فيها على الشهوات
ورغبات اجلسد ،وهذا هو الوضع الذي ينبغي أن يكون عليه اإلنسان".121
إنه يؤكد أن الفضيلة  -أي احلكمة  -يكمن فيها خري اإلنسان وسعادنه .لبيان كذب دعوى
السوفسطائيني الذين ينادون بطلب اللذة استجابة لنداء الطبيعة ،فإن دليل كذهبم أن الطبيعة ال
ندعو إىل أن يعمل اإلنسان على دمار نفسه ،وهلذا فهو ال يكتفي بتقويض دعائم آرائهم ،بل
يذهب إىل ضرورة فرض أنوع من العقوبات على املنحرفني إىل الرذيلة ،فليس أشنع من ارنكاب
املرء جرمية مث اإلفالت بال عقاب يصلحه ويقومه .ويظهر نأثر أفالطون باملذهب الفيثاغوري يف
نصوره اجلسم بأنه مصدر شقاء النفس وأصل مجيع الشرور ،فهي سجن النفس ومانعته من
االنطالق إىل العامل األعلى ،وال خالص هلا إال بالتطهر واجملاهدة ،وهكذا ننتهي األخالق عنده
إىل نوع من الزهد والنسك.122
 -3األخالق عند أرسطو:
إذا كان أفالطون قد وضع الشروط اليت ينبغي نوافرها يف املقاييس اخللقية ،فإن أرسطو هو واضع
املذهب األخالقي املستند إىل فكرة السعادة.123
 119اجململ يف ناريخ علم األخالق :سدجويك ص .611
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يقول أرسطو يف مقدمة كتابه "األخالق النيقوماخية"" :إن كل فن وكل فحص ،وكذلك كل فعل
خريا ما ،وهلذا السبب فقد قيل حبق إن اخلري هو ما يهدف
واستقصاء ال يقصد به أن يستهدف ً

إليه اجلميع" .ويفصل الغايات من األفعال واختالفها ،فيتساءل "فما هو إذن اخلري يف كل واحد

منها؟" أليس هو الشيء الذي من أجله يصنع كل الباقي؟ " ويعدد األمثلة اليت يشرح هبا رأيه
مثال هو الصحة ،ويف فن احلركات العسكرية هو الظفر ،وهو البيت يف فن
فيقول "يف الطب ً
العمارة ،وهو غرض آخر يف فن آخر .لكن يف كل فعل ،ويف كل نصميم أديب ،اخلري هو الغاية
نفسها اليت نبتغي".124
وإذا كانت الغائية ظاهرة يف الطبيعة ،فهي يف اإلنسان أظهر واألخالق باعتباره علم عملي -
والعمل يتجه بالضرورة إىل حتقيق غاية  -ومن مث أصبح من الطبيعي أن يبدأ حبثه يف حتديد غاية
احلياة ،ألن الغايات متعددة ومرتنبة فيما بينها ،لكن البد من التوقف عند حد لتسلسلها وهي
مجيعا "هذه الغاية هي من غري شك
الغاية القصوى اليت حتتفظ بقيمة ذانية وهي غاية األفعال ً
اخلري األعظم وإن معرفتها لتهمنا إىل أكرب حد ،ألن على معرفة اخلري يتوقف نوجيه احلياة".125
وحيدد أرسطو نعريفه للسعادة كغاية قصوى بقوله" :على هذا فالسعادة هي إذن على التحقيق
شيء هنائي كامل مكتف بنفسه ،ما دام أنه غاية مجيع األعمال املمكنة لإلنسان".126
وخيتلف الناس يف فهم السعادة حيث يقسمهم أرسطو إىل مرانب ثالث من حيث السلوك
األخالقي .فالطائع العامية الغليظة نرى السعادة يف اللذة ،إذ خيتار أكثر الناس مبحض ذوقهم
عيشة البهائم .وضد هؤالء أصحاب العقول املمتازة النشيطة وغايتهم حتقيق السعادة يف اجملد  -أو
الكرامة السياسية  -نبقى املرنبة الثالثة من مرانب السلوك األخالقية وهي مرنبة حياة احلكمة
والتأمل أو العيشة التأملية والعقلية وهي السعادة احلقة عند أرسطو.127
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وقد اختذ أرسطو منذ البداية نفس موقف سقراط وأفالطون يف حماربة اللذة ،واعترب السعادة غاية
قصوى ألفعال اإلنسان ،وها حنن نالحظ يف نقسيمه للسلوك األخالقي أن االقتصار على اللذة
جيعل اإلنسان يف مرنبة البهائم ،ذلك أن اإلنسان يتميز عن سائر الكائنات بالعقل  -وكمال
وجوده مرهون بتأديته هلذه الوظيفة ،ألنه يشارك النبات يف النمو واحليوان يف احلس ،ولكنه ينفرد
دوهنما بالتأمل العقلي "ومن مث كانت مزاولة التأمل أكمل حاالت الوجود اإلنساين".128
صلة السعادة بالفضيلة:
ونرنبط الفضيلة بالسعادة يف مذهب أرسطو ،فيقول "ما دام أن السعادة على حسب نعريفنا هي
فاعلية ما للنفس مسرية بالفضيلة الكاملة ،جيب علينا أن ندرس الفضيلة ،وسيكون هذا وسيلة
أيضا".129
عاجلة لتجديد فهم السعادة ذاهتا ً
والفضيلة نكون حيث نؤدي قوى اإلنسان وظيفتها .وملا كان اإلنسان جيمع بني الشهوة والعقل،
فإن الفضائل صنفان ،أحدمها يتمثل يف التغذي واحلق ،والثاين يتمثل يف حياة التأمل العقلي ،ومن
مث نصبح فضيلة الصنف األول يف السيطرة على الشهوات واألهواء بواسطة العقل ،وفضيلة الصنف
الثاين يف حياة التأمل وهي أمسى من األول بكثري ،والسعادة بصفة عامة جتمع بني هذين
الصنفني.130
ومن نظرنه إىل هذه الثنائية يف اإلنسان ،أي الشهوة والعقل ،فإن الفضائل نوعان أحدمها عقلي
دائما من نعليم ،وإليه يسند أصلها ومنوها ،ومن هنا
واآلخر أخالقي (فالفضيلة العقلية نكاد ننتج ً

جييء أن هبا حاجة إىل التجربة والزمان .وأما الفضيلة األخالقية فإهنا نتولد على األخص من العادة

والشيم ،ومن كلمة الشيم عينها بتغيري خفيف اختذ األدب امسه املسمى به).131
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فليست الفضيلة طبيعية إذن ،ولكن الشيعي فينا قوى واستعدادات "فالفضائل ليست فينا بفعل
الطبع وحده ،وليست فينا كذلك ضد إرادة الطبع ،ولكن الطبع قد جعلنا قابلني هلا ،وأن العادة
لتنميها ونتمها فينا" ،132ومن هذه العبارة ندرك أمهية الرتبية عند أرسطو ،فالفضيلة نتعلم كما
يتعلم أي فن "بإنيان أفعال مطابقة لكمال ذلك الفن .ونفقد بإنيان أفعال مضادة .واألفعال
املطابقة ختلق ملكات أو قوى فعلية جتعلنا أقدر على إنياهنا" .133معىن ذلك بلغة أرسطو أننا ال
نكتسب الفضائل إال بعد ممارستنا هلا ،شأهنا يف ذلك شأن الفنون مجيعها اليت ال نتعلمها إال
عادال بإقامة
مبمارستها فاإلنسان يصبح معماريًا بأن يبىن ،وموسيقيًا مبمارسة املوسيقى ،ويصبح ً
وشجاعا باستعمال الشجاعة.134
وحكيما مبزاولة احلكمة،
العدل،
ً
ً
وإذا نساءلنا عن كيفية حتديد الفضائل اخللقية عند أرسطو؟ لعثرنا على إجابته عندما يتحدث عن
أفعال اإلنسان وضرورة األخذ بفكرة الوسط ،فكما أن كثرة األطعمة نفسد الصحة فكذلك قلتها
عن احلد الالزم ،فاألمر كذلك بالنسبة للفضائل اإلنسانية كالعفة والشجاعة وغريمها "إن اإلنسان
الذي خيشى كل شيء ويفر من كل شيء وال يستطيع أن حيتمل شيئا هو جبان ،والذي ال خيشى
البتة شيئًا ويقتحم مجيع األخطار هو متهور .كذلك الذي يتمتع جبميع اللذات وال حيرم نفسه
مجيعا بال استثناء كاملتوحشني سكان احلقول هو بنوع ما
واحد منها هو فاجر .وهذا الذي يتقيها ً
كائن عدمي احلساسية ،وذلك بأن العفة والشجاعة ننعدمان على السواء إما باإلفراط وإما

بالتفريط ،وال نبقيان إال بالتوسط.135
الفضيلة إذن هي وسط بني طرفني كالمها رذيلة ،ولكن هذا الوسط الذي يعنيه أرسطو هو وسط
اعتباري ،يتغري بتغري األفراد والظروف اليت حتيط هبم ،والعقل وحده هو الذي يعني هذا الوسط.
ولكن الفضيلة المست غاية لسلوك اإلنسان ،وإمنا هي وسيلة لغاية هي السعادة ،ولذا فإن
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الفضائل إرادية ،136فهو يقول "حينئذ الفضيلة بال أدىن شك نتعلق بنا ،وكذلك الرذيلة نتعلق بنا
أيضا نرك الفعل املخجل".137
أيضا وإذا كان إنيان الفعل الصاحل يتعلق بنا فإنه يتعلق بنا ً
ً
ويقتضي ذلك أن حيقق الفاعل يف نفسه شرطني باإلضافة إىل العلم مها :استقامة النية واملثابرة،
صادرا عن ملكة ثابتة "ومن يتوهم أن املثابرة غري الزمة للحصول على
ومن مث يصبح الفعل
ً
الكمال مثله مثل املريض الذي يريد الشفاء وال يستعمل وسائله".
هذا بإجياز بعض معامل املذهب األرسطوطاليسي يف األخالق ،الذي مل يسلم من بعض املآخذ
اليت وجهت إليه  -ال سيما يف فكرة الوسط  -فإن هذا الضابط ال يصلح لكل الفضائل ،فإن
مثال هو مطابقة اخلري للواقع ،ويظهر نكلف أرسطو حني يقول "إن الصدق وسط بني
الصدق ً
التبجح وبني التواضع الكاذب".138
ولعل أهم مأخذ يف نظريته األخالقية ،مي!ش أن يستند إىل مذهبه الغائي نفسه فإننا نعلم أنه يثبت
الغائية يف الطبيعة ،فالطبيعة عنده نعين أمرين مها :املادة والصورة ،فالصورة هي الغاية اليت من
أجلها يتم إجناز الشيء فإذا مل نتحقق الغاية من أي موجود طبيعي كما حيدث بالنسبة للمسخ
"فإننا نقول إنه قد حدث فشل يف اجملهود الغائي" ،139وهذا ما الحظه يف صور احلياة املختلفة
من أدناها إىل أعالها ،إذ أن جذور النبات اليت ميدها إىل باطن األرض متده بالورق واألوراق متد
الثمار بظل حيميها ،والطائر يبىن عشه ،والعنكبوت ينسج بيته ..وهكذا فإن كمال الوجود مرهون
مبدى نأديته لوظيفته.140
فما بال اإلنسان؟
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إنه يرى أن الغاية يف حياة اإلنسان أظهر منها يف الطبيعة ،141ولكنه ال يلتزم بسياق هذا املبدأ يف
قصارا،
فكرنه عن السعادة ،فاإلنسان عنده يزاول النظر بواسطة العقل ،ولكنه ال يزاوله إال أوقانًا ً
ومن مث فإن سعادنه به ناقصة ألن السعادة لن نتحقق كاملة إال إذا مأل حيانه بالنظر .معىن ذلك
طب ًقا ملذهب الغائية أن اإلنسان فانته غايته ،بينما سائر املوجودات حتقق غايتها .وهنا يصح أن
نشارك يف التساؤل "أفليست نقتضي الغائية أن نتحقق سعادة اإلنسان يف حياة أخرى؟".142

سنجد اإلجابة على هذا السؤال عند دراستنا ألفكار شيوخ املسلمني ،ذلك أن الذين متتلكهم
مشاعر سامية وحب إهلي ال جيدون يف نعاليم أرسطو األخالقية ز ًادا ،143وهذا ما حتقق منه شيخ
اإلسالم ابن نيمية الذي عارض النتاج العقلي للفلسفة اليونانية بكل ما أويت من ثقافة إسالمية

عميقة ،ودراسة شاملة لكافة جوانب الفكر اإلغريقي ،مع إحاطة واعية مبعايف الكتاب والسنة ،إنه
يقرر أن اهلل سبحانه أمر بالتفكر والتدبر والنظر  -أي استخدام العقل كوسيلة للمعرفة واالستدالل
معارضا
إنه مل يعارض الفلسفة بذاهتا كلون من ألوان التفكري أو النظر العقلي ،ولكنه وقف بصالبة
ً

لكافة التصورات الفلسفية اإلغريقية اليت نسربت لفالسفة املسلمني ألهنا ال نتفق مع احلقائق اليت

ميدنا هبا الكتاب ونوضحها لنا السنة يف أحسن بيان وأكمله.
مثال يوجه سهام نقده
ويف موضوع األخالق ،اختذ نفس املوقف العدائي من الفكر اليوناين ،فنراه ً
إىل رأي فالسفتهم يف النفس فهي عندهم نشتمل على شهوة أو غضب من حيث القوة العملية،
وهلا نظر من حيث القوة العلمية ،ورأوا يف الوسط هو الكمال دون أن يعرفوا حمبة اهلل ونوحيده -
وهو هنا يعين أرسطو بصفة خاصة ،بعبارة أخرى كانت نظرياهتم ال نتصل بالتوحيد واإلميان باهلل
الذي به املسلمون عليه العقيدة واألخالق ،فإن حمبة اهلل ونوحيده هو الغاية اليت نؤدي إىل صالح
النفس حيث نتحقق الصالحية بعبادة اهلل نعاىل وحده ،144كما ال نتم زكاة النفس إال بالتوحيد
َّ ِ
ِ ِ
ين َال
{وَويْلٌ ل ْل ُم ْش ِرك َ
وإخالص العبودية هلل عز وجل وحده ،وهذا معىن قوله نعاىلَ :
ني ( )1الذ َ
 141ناريخ الفلسفة اليونانية :يوسف كرم ص .695
 142ناريخ الفلسفة اليونانية ،يوسف كرم ،ص .144
 143الفلسفة العامة :د .كمال جعفر ص .144 -688
 144اجلواب الصحيح ملن بدل دين املسيح :ابن نيمية ج  0ص  645ط الكردي 6111هـ6845/م.
www.alukah.net

األخالق بين الفالسفة وعلماء اإلسالم
www.alukah.net

يـُ ْؤنُو َن َّ
الزَكاةَ } [فصلت ،]1 ،1 :فابن نيمية ال يفسر معه الزكاة هنا بزكاة األموال وهي النصاب
احملدد الذي جيب إخراجه عن األموال اليت مضى عليها احلول

145

ولكنه يفسر الزكاة بزكاة

النفوس ،فإن ما نزكو به النفوس هو التوحيد ولوازم اإلميان ،وعلى العكس من مل خيلص هلل ويزكي
نفسه ال يصبح من أهل النجاة والسعادة.146
ولعل أقوى احلجج اليت استند إليها شيخ اإلسالم يف الطعن يف نظريات الفالسفة األخالقية ،هي
أهنا اختيارية وليست ملزمة من جانب ،147كما أهنم من جانب آخر ذكروا الفضائل األربعة
للنفس  -وهي العفة واحلكمة والشجاعة والعدالة  -دون حتديد دقيق ملا حتتاج إليه النفس لتحقيق
النجاة والسعادة ،مكتفني بالنصح بااللتزام بالتوسط بني اإلفراط والتفريط.
أما األنبياء فقد فعلوا ذلك ،أي حددوا مقدار ماحتصل به النجاة والسعادة.
الفلسفة الرواقية ومعالمها:
ظهرت الفلسفة الرواقية  -نسبة إىل املدرسة اليت أنشأها زينون " 111 -110ق .م" مبدينة أثينا
أوائل القرن الثالث قبل امليالد ،وهي إىل جانب كوهنا مذهبًا فلسفيًا  -فهي كذلك "وقبل كل
شيء أخالق ودين".148
كان ظهور الرواقية إيذانًا بتغليب الفكر الشرقي أو محلة هذا الفكر إىل اليونان؛ إذ أن أغلب

أنصار الرواقية من الشرقيني.149

ويعين الرواقيون بالعناية اإلهلية ،ونعريفهم هلا بأهنا "الضرورة العاقلة اليت نتناول الكليات واجلزئيات"،
مع نربئتها من الشر .أما الشر الذي نراه يف العامل فهو ضروري له كضد اخلري .إن اهلل يريد اخلري
 145اجلواب الصحيح ملن بدل دين املسيح ،ابن نيمية ،ج  1ص .645
 146نفسه ج  0ص .641
 147نفسه ج  0ص .645
 148الرواقية :د .عثمان أمني ص .1
 149نفسه ص .1
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خريا من كافة الوجوه "أما الشر اخللقي أو اخلطيئة
ً
طبعا ،وقد يقتضي حتقيقه وسائل ليبست ً
فيعزوهنا إىل حرية اإلنسان".150
ومن املفكرين من يعد أثر الرواقية من خطورة الشأن حبيث امتد أثرها حىت العصور احلديثة .يقول
رودييه "إن اإلنسانية املفكرة إمنا عاشت على املذهب الرواقي حىت أدركت املسيحية ولبثت نتغذى
151
سحرا ما زال جيذب عقول املستنريين يف زمننا
منه بعدها حقبة من الزمان"  ،بل إن هلا ً
هذا.152

شديدا عن املسيحية ،إال أن املفكرين املسيحيني أفادوا من
ولئن كانت مبادؤها ختتلف اختالفًا ً
أقواها يف "الفضائل والرذائل ويف صفات اهلل ويف العناية اإلهلية".153

واملتأمل يف حياة زينون مؤسس املدرسة ليعثر على مادة مهمة نصلح لدراسة مدى انصاله باألفكار
الدينية السابقة على ظهور الفلسفة اليونانية  -ونعين هبا الفكر الشرقي القدمي ،وكأنه أحياها من
جديد يف قلب بالد اإلغريق.
إن زينون ولد جبزيرة قربص ،مث انتقل إىل أثينا ،وكان موضع نقدير األثينيني ،حيث رثوه رثاء رمسيًا
عاما ،مستح ًقا لتقديرهم حلثه الشباب على الفضيلة
على أثر وفانه بعد أن بلغ من العمر ً 89

مثال أعلى لألخالق الكرمية .لقد بلغ هذا احلكيم "من قوة اإلرادة
واحلكمة ،وكان أثناء حيانه ً
وطول الصرب وضبط النفس والعفة والسيطرة على اهلوى مبلغًا أدهش معاصريه ،فكان األثينيون

يضربون به املثل قائلني "أضبط لنفسه من زينون".154

 150ناريخ الفلسفة اليونانية :يوسف كرم ص .118
 151الرواقية :د .عثمان أمني ص .1
 152نفسه ص .66
 153ناريخ الفلسفة اليونانية :يوسف كرم ص .111
 154الرواقية :د .عثمان أمني ص .61
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ويف مذهب زينون عنصر مميز عن فلسفة اإلغريقيني ،فهو يتصل بالفينقيني - ،أونقاليد الساميني
 مما جعله خيتلف يف آرائه وأخالقه عن فالسفة اليونان ،حىت قيل إنه أقرب إىل مثال النيب الشرقيمنه إىل مثال الفيلسوف اليوناين.155
مثال نزداد صحة هذا االحتمال إذا كان أفالطون على العكس من
وباملقارنة بني زينون وأفالطون ً
زينون  -حياول استخالص احلقيقة الكامنة فينا باالستنباط ،والدليل العقلي ،بينما اجته زينون يف
إعالن نتائجه مقتديًا باألنبياء ،إذ يكشف احلقيقة على نقيض طريقة الفالسفة  -بالتأمل واإلهلام
مرسال من عند اهلل ،وكان زينون  -يف اقرتاب نغمة صونه
 -وألن النيب يعلن هذه النتائج باعتباره ً

من نغمة األنبياء "يشعر أنه مكلف برسالة يريد أن يؤديها وأن يأخذ الناس هبا كاملة".156
الفلسفة أو الحكمة الرواقية:
إن الفلسفة يف الرواقية هي "حمبة احلكمة ومزاولتها" ،ويتضح من هذا التعريف الناحية العملية يف
أيضا االهتمام باإلهليات،
هذه احلكمة حيث نشرتط العمل واملزاولة .كما يظهر من التعريف التايل ً
أيضا هي "علم األشياء اإلهلية واإلنسانية".157
فاحلكمة ً

أيضا أن هدف الرواقيني هو جتاوز نظرة سقراط القاصرة على األمور اإلنسانية،
كذلك يتضح ً
حيث أضافوا إليها النظرة يف األمور اإلهلية.158
أيضا الصبغة األخالقية للفلسفة الرواقية اليت حتتل فيها األخالق املكان األول" ،فالفلسفة
ونتضح ً

أيضا هي ممارسة الفضيلة حبيث ميكن القول بأهنا يف صميمها مذهب أخالقي" ،159أو
عندهم ً
"حقال أرضه اخلصبة العلم
بعبارة أخرى جتعل من األخالق الغاية والثمرة ،فاحلكمة عندهم نشبه ً
الطبيعي وسياجه اجلدل ،ومثاره األخالق".
 155نفسه ص .11
 156الرواقية :د .عثمان أمني ،ص .10
 157ناريخ الفلسفة اليونانية :يوسف كرمي ص .110
 158الرواقية :د عثمان أمني ص .661
 159ناريخ الفلسفة اليونانية :يوسف كرم ص .110
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أيضا ،سنفصل القول يف مذهبها األخالقي.
ومن أجل ذلك ً
األخالق في المذهب الرواقي:
رأينا مما نقدم أن سقراط دعا إىل السعادة القائمة على نغليب العقل على دوافع الشهوة ودواعي
أيضا فكرة السعادة يف ضبط
احلس ،كما عرفنا من اجتاه كل من أفالطون وأرسطو أهنم يرون ً
النفس.
مث جاء زينون " 114ق .م" فرأى ضرورة العمل على "قمع األهواء ووأد الشهوات وحماربة اللذات
واإلشادة حبياة الزهد واحلرمان ،حتقي ًقا للسعادة الرواقية".160
إن من يدرس الفلسفة يف املدر!مة الرواقية ،يتبني له أن الرواقية يف صميمها مذهب أخالقي ،فما
هو هذا املذهب وما هي مسانه الرئيسية؟
إن ما يدل على أن األخالق حتتل املرنبة األوىل يف املذهب الرواقي هو نعريفهم للفلسفة ذاهتا،
فهي عندهم "ممارسة الفضيلة ،والفضيلة صناعة واحدة ال نتجزأ ،وهي أشرف الصناعات متصلة،
وهي نالئم طبيعة البشر مالءمة خاصة" 161إن البحث يف الطبيعيات واملنطق عندهم أداة خلدمة
األخالق ،واحلكمة هي رأس الفضائل ونصدر عن احلكمة الفضائل الرئيسية األربعة :االستبصار
والشجاعة والعفة والعدالة.162
ويوحد أهل الروا!نى بني الفضيلة والسعادة ،فالسعادة ننحصر يف فضائل عقلية هي (ضبط
النفس) و (االكتفاء بالذات) ،و (احلكمة) وقد اكتسبت هذه الفضائل الثالث صبغة عقلية،
وأصبحت الفضيلة عندهم عبارة عن التخلص من الرغبة والتحرر من االنفعال ،حيث يظهر معىن
الفضيلة بصفة خاصة عند مناداهتم باالكتفاء بالذات باعتباره فضيلة أساسية من فضائل الرجل

 160الفلسفة اخللقية :د .نوفيق الطويل ص .11
 161الفلسفة الرواقية :د .عثمان أمني ص .659 -651
 162الفلسفة اخللقية ص .11
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احلكيم فإهنم يف احلقيقة يشريون إىل حالة رجل مل يعد يعوزه شيء ،أو بعبارة أخرى ننازل وختلى
متاما عن كل شيء.163
ً
ويظهر لنا وجه االختالف هنا بينهم وبني أرسطو ،أنه مل يطالب بالعمل على استئصال الشهوات
وقمعها ،بل اكتفى بإخضاعها حلكم العقل وسيطرنه ،ألن الشهوات هلا مكاهنا يف الطيعة
اإلنسانية ،ووقف الرواقيون على الضد ،فاحتقروا األهواء واعتربوها خمالفة يف جوهرها ملنطق العقل
مطالبني باجتثاثها وإبادهتا بقدر اإلمكان.164
ومن أجل ذلك وضعوا احلكيم يف صورة مثالية إذ أصبح يف نظرهم أشبه الناس بشخص معصوم،
يتقن كل أفعاله ،ال سلطان لألهواء عليه ،فال يتأثر بشيء "ال حيس أملا ،وال يستشعر شجنًا ،وال
ً
يعرف مهًا ،وال يساور قلبه وجل وال أسف وال رجاء ،هو الغين من غري مال ،وامللك من غري
مملكة ،إنه باإلمجال الفرد العامل الذي حييط بكل فن ويتقن كل صنعة ويعلم األمور اإلهلية
مجيعا".165
واإلنسانية ً
وستتضح معامل األخالق عند الرواقيني بصورة أعمق إذا نكلمنا عن الصلة يف مذهبهم بني الطبيعة
والعقل.
الصلة بين الطبيعة والعقل:
إذا كانت الطبيعة نتجه إىل غايتها بال شعور يف اجلماد والنبات ،وبالغريزة والشعور يف احليوان،
فإهنا نتخذ يف اإلنسان طري ًقا آخر هو العقل ،فهو أكمل الطرق لتحقيق أمسى الغايات ،ووظيفة
اإلنسان "أن يستكشف يف نفسه العقل الطبيعي وأن يرتجم عنه بأفعاله ،أي أن حييا وفق الطبيعة
والعقل".166
 163املشكلة اخللقية :د .زكريا إبراهيم ص .654 -608
 164الفلسفة اخللقية :د .نوفيق الطويل ص .15
 165الفلسفة الرواقية :عثمان أمني ص .615
 166الفلسفة الرواقية :د .عثمان أمني ص .658
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أوال أن يعيش اإلنسان على وفاق
ولذا أطلق زينون عبارنه املشهورة "احلياة وف ًقا للطيعة" ومعناها ً
مع العقل ،فاستخدم لفظ الطبيعة مرادفًا للقانون الكبري الذي حيكم العامل ،ومن مث فإن سعادة
اإلنسان نتحقق إذا عاش وفيًا للطبيعة الكلية ،ويوضح لنا هذا التفسري العبارة اليت قاهلا أحد
الرواقيني" :كل شيء يالئمين إذا الءمك أيها العامل .وما جاء يف الوقت املالئم بالنسبة إليك،
متأخرا بالنسبة إيل ،وكل ماجاءنىن به فصولك أيتها الطبيعة فهو نارة عندي ،كل
فليس ً
متقدما وال ً

شيء يأيت منك ،وكل شيء فيك ،وكل شيء يعود إليك".167

الطبيعة إذن مبعناها يف العبارة اآلنفة الذكر هي قوانني الوجود ،ومبعناها الضيق املتصل بسلوك
اإلنسان هي العقل ،ومها أمر واحد يف نظر الرواقيني "ألن العامل يسري وفاقًا لقانون العقل،
واإلنسان الذي يتبع طبيعته العاقلة يتشبه بالعامل األكرب ،واإلنسان ال ميلك عصيان قوانني الوجود،
ولكنه ككائن عاقل  -هو الوحيد الذي يطيع هذه القوانني عن وعي ونعمد وإدراك ،ابتغاء حتقيق
السعادة".168
ولكن كيف نتحقق هذه السعادة؟
ولإلجابة على هذا السؤال علينا أن نتبين:
أوال :الطريقة اليت رأوا انباعها لتحرير النفس من أوهام األحكام.
ً
ثانيًا :التمييز بني اإلحساس اجلسماين واملوقف النفساين.
وفيما يتعلق بالشق األول ،فإهنم نظروا إىل الشرور نظرة ذات شقني :إحدامها باطنية كاخلطأ
وزعزعة اإلميان واألسفل والندم واحلزن واجلهل .وخارجية :كالفقر والرق واملرض والبؤس واإلهانة
عالجا عقليًا إذ ذهبوا إىل أن األشياء اخلارجية النؤثر بذاهتا فينا
واألذى والتشهري .وعاجلوا املشكلة ً
ولكن املؤثر احلقيقي هو االستعداد النفسي الذي جيعلنا حنكم عليها لنصفها باحلسن أو القبح

باخلري أو الشر ،وهذه األحكام هي سبب شعورنا بالسعادة أو بالشقاء .ولكي حنقق السعادة علينا
 167الفلسفة اخللقية :د .نوفيق الطويل ص .10
 168الفلسفة الرواقية :د .عثمان أمني ص .611
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أن نتحرر من أوهام األحكام بواسطة إرادننا .مثال ذلك ما حدث لسقراط الذي أقدم على املوت
بال مباالة ،ويوضح لنا موقفه بقوله "إن الذي يصيب الناس ويؤثر يف حياهتم ليست هي األشياء
شرا لوقع الرعب منه يف قلبه ،لكن
نفسها ،بل آراؤهم عن األشياء ،فلو كان سقراط يرى املوت ً
شرا ،فأقدم عليه غري مبال".169
سقراط مل يكن يرى املوت ً

ثانيًا:
ولكن االنفعاالت املتولدة يف النفس أمر خارج عن سلطان ولإلرادة أو األحكام العقلية ،كاللذة
واألمل أواخلوف أو الرجاء ،هذا هو االعرتاض الذي شغل الرواقيني ،إهنم يقرون بأن االنفعاالت
النفسية هي حجر عثرة يف طريق السعادة ،ويف سبيل نذليل هذه العقبة فرقوا بني اإلحساس
اجلسماين الذي ال قدرة لنا عليه ،وبني املوقف النفساين الذي نتخذه عقب اإلحساس وهو يتصل
بقدرننا وإرادننا.
ومع االعرتاف بأن األمل يصيب املرء فيحتمله نارة ويضنيه أخرى ،فإن هذا يدل على أنه يستطع
أن يقرر حبريته إذا كان من الالئق به االستسالم لألمل .ويسري على باقي االنفعاالت كاحلزن
واخلوف وغريها ما يسري على األمل .وعالج املسألة يف نظرهم بالرجوع إىل العقل الذي يوضح لنا
أن أحداث الكون كلها ضرورية ألهنا خاضعة للقدر ،170والرجل الفاضل احلكيم هو الذي "يقبل
معتقدا أهنا داخلة يف النظام
طوعا كل ما يأيت به القدر من أحداث ،حىت املصائب والنكبات،
ً
ً
الكلي والقضاء اإلهلي".171
ولعل أفضل مثال يوضح لنا نصورهم لتحقيق السعادة  -ما قاله أحدهم وهو أبكتيتوس
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يف اإلقدام على املوت ما يدعو إىل التأوه والتأمل ،وإذا قدر يل أن أزج إىل السجن فلن أذهب إليه
متخاذال وإذا طلب
باكيًا منتحبًا ،وإذا قدر يل أن أعاين مرارة النفي فلن أذهب إىل منفاي مكتئبًا
ً

سرا وهددين بأن يقيدين باألصفاد ،قلت له إنك نقيد ساقي وال متلك أن
إيل طاغية أن أفشي ً
متس إراديت بسوء وإذا أرسلين إىل السجن أمكنك أن نتحكم يف جسدي دون أن متتد قدرنك إىل

ساخرا :أنا اإلنسان الوحيد الذي
نفسي ،وإذا أنذرنين بفصل رأسي عن جسدي قلت لك
ً
يستحيل قطع رأسه".173
نقد الرواقية:
إن طريقة حياة احلكيم الضابط لنفسه كما يريدها أهل الرواق ندخل يف روعنا صورة كائن صناعي
متضخم العقل على حساب الروح والعاطفة ،وليس اإلنسان كذلك بل هو مزيج من العقل
والوجدان والعاطفة ،وال نتحقق سعادنه األرضية إال باملوازنة بني هذه العناصر لتتحقق الوسطية
بينها فينتج عنها السعادة ،وهو املنهج الذي رمسه اإلسالم بتشريعه احملدد للسلوك اإلنساين يف دائرة
"احلالل" دون "احلرام" مستجيبًا لدواعي الفطرة يف اإلنسان وضابطًا لنوازعها بال نفريط وال إفراط.
ومما يقرب إلينا فهم ميزة اإلسالم يف هذا الصدد أن نتدبر العبادات ودورها يف نقومي السلوك ونربية
لص َالةِ } [البقرة ]05 :ويف دور الصالة
الص ِْرب َوا َّ
استَعِينُوا بِ َّ
{و ْ
الضمري ،وأمهها الصالة قال نعاىلَ :
دائما
واستيعاهبا حلياة املسلم اليومية يقول الشيخ حممد الراوي "إن القرآن العظيم جعل اإلنسان ً
منهجا
مرنبطًا بالواجبات منوطًا بالتبعات وهو يرسم له يف يومه الذي هو وحدة زمنية متكررة ً

يستوعب اليوم كله ،واليوم عنده يبتدئ من مطلع الفجر الصادق حيث نقام الصالة ويلتقي الناس
دائما أن يكون اليوم أفضل من األمس ،ومن استوى يومه بأمسه فهو
على ذكر اهلل ،وهو يطلب ً

مغبون.

وهكذا فإن املنهج اليومي بالنسبة للصالة مخس فرائض ،أوالها نبعثه من نومه ونوقظه ،وآخرها
نودعه إىل مرقده وحتفظه ،وثالث نأيت يف وسط النهار وآخره ،متتزج مع السعي ونتائجه فتستقيم
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هبا حياة الروح واجلسد ،وهبذا االمتزاج ننشأ آداب السلوك اليت نضبط كل حركة من حركات
اإلنسان بضابط اخللق ورقابة الضمري".174
إن اإلسالم إذن بعقيدنه وعبادانه  -وأمهها الصالة  -يصحح لنا املوقف األخالقي للرواقية ،فقد
صورت لنا هذه املدرسة اإلنسان احلكيم وكأنه معصوم من الوقوع يف الزلل واخلطأ فأين جند هذا
اإلنسان يف حياننا اللهم إال يف أشخاص الرسل واألنبياء؟ وحىت هؤالء ،فقد خاضوا حياهتم كاملة
ومل يكتفوا حبياة التأمل والنظر يف النفس وضبطها  -بل محلوا الرساالت اليت ناءت هبا كواهلهم
أيضا بأفضل األخالق وأحسنها.
على ثقلها ،مع متيزهم ً
خاتمة:
من احلق أن يقال :إن البحث األخالقي عند اليونان مل يكن بدءً غري مسبوق مبقدمات نسلم
إليه ،فإن يف حكمة الشرق الضاربة يف أغوار املاضي السحيق اجتاهات أخالقية واضحة املعامل ،يف
نراث مصر واهلند والصني واليابان صور خمتلفة من التفكري األخالقي األصيل نبتت يف ظله فلسفة
األخالق يف أعمق اجتاهاهتا.175
وحنن نرى أن الرساالت السماوية قامت على الدعوة  -بعد معرفة اهلل نعاىل ونوحيده ونطبيق
شرعه  -إىل مكارم األخالق ومعاليها.
لذلك فإن النتائج األخالقية الصحيحة للفالسفة ما هي إال صدى بعض رساالت الرسل
واألنبياء.
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الباب األول
الفصل الثالث
مذاهب أخالقية في الفلسفة الحديثة
مل ننقطع الصلة بني النظريات األخالقية عند اليونان وبني فالسفة أوروبا احملدثني ،فإن ديكارت
مثال قد نرسم خطى الرواقية وأقر زينون يف اعتباره أن أمسى اخلريات هي ممارسة الفضيلة ،ألن
الفضيلة نتوقف على إرداننا ،وهلذا فإنه كان يرى أن التغلب على هوى النفس أمر أسبق من
بدال من نغيري نظام العامل
التغلب على احلظ ،وأنه ينبغي على املرء بذل جهده يف نغيري رغبانه ً
"وأن يروض نفسه على أن يعتقد أن آراء اإلنسان وأفكاره هي كل ما ميلك يف هذه الدنيا".176
إن النظرة املقارنة ملعامل األخالق عند ديكارت وبعض الفالسفة اآلخرين ،نؤدي إىل القول بأن
"األخالق عند ديكارت ليست إال األخالق الرواقية ،وما مذهب سبينوزا إال املذهب الرواقي يف
ثوب ديكاريت .وما األخالق عند كانط إال أخالق الرواقيني يف لغة جديدة" ،177وما مذهب
املنفعة إال مذهب األبيقوريني يف ثوب جديد كما سنرى.
مذهب المنفعة العامة:
علينا قبل دراسية مذهب املنفعة العامة يف الفالسفة احلديثة أن نوضح جذوره املمتدة من أثر
مذهب األبيقوريني اليونان:
ذهب الفيلسوف اليوناين أرستبس إىل أن اللذة هي صوت الطبيعة ،وأن الغريزة هي احملرك األول
ألفعال اإلنسان مثله يف ذلك كمثل احليوان والطفل ،وجعل معيار اللذة واألمل هي معيار القياس
خلريية األفعال وشريتها ،وقصر اللذة على اللذات البدنية .وجاء بعده ابيقور فانفق مع سلفه من
حيث نشدان الناس للذة  -مثل احليوانات  ،-بدافع الغريزة .ولكنه رأى أنه مع أن اللذة هي اخلري
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خريا ،فاإلفراط يف اللذات يؤدي إىل عواقب
األعظم إال أن هلا أحيانًا عواقب قد ال نكون ً
آالما؛ ألهنا عائقة لتحقيق السعادة .وعارض
جسيمة ،فنادى بضرورة اجتناب اللذات اليت جتر ً
دائما باألمل املقابل هلا ،كما
أرستبس الذي اعترب اللذة مطلقة ،إذ فطن إىل نسبة اللذة ألهنا نقاس ً

أعلى ابيقور من ممكن اللذات الروحية ،وأصبحت األخالق عنده مبثابة هتذيب اللذات النبيلة:
أيضا إىل التحكم
كالصداقة واحلكمة وما إىل ذلك" ،ومل يقف أبيقور عند هذا احلد ،بل لقد دعا ً

مظهرا من مظاهر "ضبط النفس" ونغلب "القيم العليا" على
يف الدوافع الدنيا واعترب الفضيلة ً
"القيم الدنيا".178
حماوال التحايل للعودة إىل نقرير مبدأ اللذة ،ولكن مع
ويف العصر احلديث ،ظهر املذهب النفعي ً
ندخل "الفكر" لتنظيم اللذات ألهنا لو نركت لذاننا وشأهنا لتحولت إىل حشد متناقض فوضوي
من امللذات ونأثرت مبجال الوعي كله ،بينما العامل متناه ويستحيل أن نتحقق فيه سائر اللذات
معا ،إن إدخال التفكري أو التدابري أو التحطم على سلسلة اللذات ينتقل بنا إىل مذهب اللذة
ً
معدال بعبارة أخرى ،يريد مذهب املنفعة لنفسه "أن يكون جمرد نصحيح عقلي لفلسفة اللذة".179
ً
وقد بعث الفالسفة الفرنسيون يف أواخر القرن الثامن عشر نعاليم نشبه نعاليم األبيقورية .كما
جتلت هذه التعاليم يف مذهب املنفعة العامة وشغل إجنلرتا يف القرن التاسع عشر.180
وسنقتصر يف دراستنا على املذهب النفعي على اثنني من فالسفة اإلجنليز مها أوميابنثام ،وجون
ستيورات مل.
لقد ازدهرت النزعة التجريبية يف نفكري اإلجنليز منذ بيكون يف مطلع القرن السابع عشر ،وبلغت
أيضا يف القرن التاسع عشر على
الذروة عند ديفيد هيوم يف القرن الثامن عشر ،مث هنضت التجريبية ً
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يد بنثام وجون ستيورات مل وغريمها ،إذ جتلت النزعة التجريبية "أوضح ما نكون يف اجملال
األخالقي الذي كان يعرب عنه مذهب املنفعة العامة".181
إن معامل املذهب النفعي نتلخص يف التقاء مفكريه على القول بأن اللذة أو املنفعة هي اخلري
املرغوب فيه ،واألمل هو الشر الذي جيب نفاديه ،ومن مث فإن املنفعة عندهم هي مقياس اخلريية.
ولكن هناك من أصحاب هذا االجتاه من ابتغى السعي وراء اللذة أو املنفعة الفردية أمثال
األبيقوريني قدميًا وهوبر حديثًا فهم أصحاب مذهب اللذة الفردي أو األناين ،182ومنهم من
التمس املنفعة العامة  -وهم احملدثون  -حيث طالبوا بتحقيق "أكرب قدر من السعادة ألكرب عدد
من الناس".183
النفعية عند بنثام (1932 -1419م):
اعتنق بنثام املذهب النفعي ،وأنشأ جملة الدعوة إىل اإلصالح الدستوري ،وكان لدعونه أثرها الكبري
يف السياسة اإلجنليزية.
أما مذهبه يف املنفعة فإنه يرى أن الناس بطبائعهم يسعون وراء اللذة وجيتنبون األمل كاحليوانات
متاما ،مع امتيازهم عن احليوان بانباعهم ملبدأ النفعية الستخدامهم للعقل ،ألن العقل هو الذي
ً
حيكم على الفعل اخلري؛ إذ يعود بلذة مستمرة نفوق فيه اللذة على األمل ،وبالعكس فإن الفعل
الشرير يؤدي إىل زيادة األمل على اللذة ،مع استمراره ،وهو يقيس اللذات من حيث صفاهتا الذانية
كالشدة واملدة والثبات وقرب املنال أو القدرة على إنتاج لذات أخرى وخلوها من األمل ،كما
نقاس بالنظر إىل آثارها االجتماعية كخوف املواطنني من عواقب اجلرمية إذ إهنا قدوة سيئة ونسبب
اضطرابًا اجتماعيًا ،ينبغي على الفرد مراعاهتا ألن منفعة اجملموع شاملة للمنافع الفردية.184
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وأهم العوامل يف حساب اللذات اليت حددها بنثام هو هذا العامل األخري ،أي ما يسميه عامل
االمتداد ،أي عدد األفراد الذين ميكن أن يشملهم الشعور هبا يف وقت واحد ،ألن ما يعنيه هو أن
نشمل اللذة أكرب عدد ممكن من األفراد ،فالبحث عن لذة اآلخرين عند بنثام هو أحسن وسيلة
إلعانة الفرد على حتقيق أكرب قسط من اللذة ،فاملنفعة الشخصية مرنبطة باملنفعة العامة ،ألن املرء
عاجز عن الوصول إىل ما هو نافع له من غري االجتماع بغريه والتضامن مع أفراد اجملتمع .بل إنه
طوع فكرة "اإليثار" هلذا الفهم ،فاإليثار هو نضحية الفرد جبزء من لذانه ،بغرض احلصول على
قدر أكرب من اللذة لنفسه بواسطة حتقيق مصاحل الغري ،185وكأنه يسخر من مبدأ اإليثار والغريية،
فهو ليس يف رأيه إال أنانية مقنعة متنكرة ،ألن التجربة ندل على أن املرء ال يفعل اخلري للغري إال إذا
حصل من ورائه على نفع لنفسه ،ولكنه من فرط استحيائه من وصف األنانية أو االهتام بالنفعية
فإنه ينافق بإطالق عبارات خلقية جوفاء من اخرتاع خصوم املذهب النفعي  -أي احلدسيني
والعقليني املثاليني  -الذين استخدموا نعبريات كالواجب واإللزام والضمري وغريها "مما عربوا به عن
اجتاههم املثايل يف النزوع بالسلوك اإلنساين إىل حتقيق ما ينبغي أن يكون احرت ًاما لكرامة اإلنسان

وإنسانيته".186

وهنا نظهر النزعة التجريبية يف مذهب بنثام ألن معيار األخالقية عنده مرهون بنتائج األفعال
وآثارها ،وليست مرنبطة بالبواعث كما يرى احلدسيون والعقليون.187
إن بنثام ال يهتم باملقاصد أو النوايا وإلفا جعل مهه حنو النتائج ،فتحولت احلياة األخالقية على يده
 والنفعيني بصفة عامة  -إىل سعي وراء الوسائل املؤدية إىل املنفعة ،دون نظر إىل قيمة الغاية اليتعبدا للمنفعة ساعيًا وراء اللذات دون
يسعى حنوها .ورمبا هلذا السبب أصبح الرجل احلديث ً
التفكري يف الغاية اليت يلتمسها من ورائها ،ولذا ميكن القول بأن إنسان العصر احلديث ((أصبح
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متاما إىل اإلحساس بالقيم ،نلك القيم اليت نكمن وراء شىت األشياء ،ونضفي عليها كل ما
مفتقرا ً
ً
هلا من معىن أو داللة".188

مقنعا .كما أن
ومن املآخذ اليت وجها إىل مذهب املنفعة عند بنثام ،أنه يف حقيقته مذهب أبيقور ً

مرد اخلطأ يف مذهبه يرجع إىل إرجاعه اللذة واألمل إىل الكم ،ومها يف احلقيقة يرجعان إىل الكيف،

ومن مث يستحيل قياس القيمة الذانية للذة باعتبار الكم ،أو املوازنة بني لذنني من نوع واحد كلذة
مثال ولذة اخلوخ ،ويستحيل املوازنة بني لذنني خمتلفتني بالنوع كاللذة احلسية واللذة العقلية
التفاح ً
كذلك ال يوجد قياس مشرتك بني قرب املنال والنقاء ،أو بني الشدة واملدة ،إىل غري ذلك من
خصائص اللذة اليت ميتنع اجتماعها للذة بعينها ،وإمنا يتفق بعضها للذة وبعض آخر للذة أخرى،
وهكذا حبيث يقتنع املضاهاة وميتنع االختيار.189
ويبدو أن بنثام قد الحظ التضاد بني قوله بشدة اللذة ومشوهلا لآلخرين ،ألهنا إذا كانت قوية
لصاحبها فإهنا ستضعف بتوزيعها عليهم ،فاستبعد يف أواخر حيانه منطوق املذهب "ألكرب عدد
من الناس" ،وأصبح شعاره "حتقيق أوىف قدر من السعادة" فكان بذلك أمينًا لنزعته الفردية.190
جون ستيورات مل (1943 -1941م):
سار على نفس الدرب الذي سبقه إليه بنثام إمام املذهب األخالقي النفعي؛ إذ اعترب علم
علما وضعيًا موضوعه وصفه سلوك األفراد يف اجملتمعات املختلفة ،وجعل منهج البحث
األخالق ً

األخالقي استقرائيًا جتريبيًا بعد أن كان حدسيًا عقليًا.191

ومع أن جون مل قد نشأ منذ حداثته يف رحاب املذهب البنثامي يف املنفعة ،مشارًكا أستاذه بنثام
يف إقرار املنفعة كغاية لسلوك اإلنسان ومعيار لألحكام ،فقصد باملنفعة حتصيل اللذة واخللو من
 188املشكلة األخالقية .د .زكريا إبراهيم ص .619
 189ناريخ الفلسفة احلديثة :يوسف كرم ص .111
 190الفلسفة اخللقية .د .نوفيق الطويل ص .111
 191جون ستيوارت ،د .نوفيق الطويل ص  646 -644دار املعارف -نوابغ الفكر الغريب (.)1
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األمل ،وعلق األخالقية على نتائج األفعال دون بواعثها ،واعترب اجلزاءات كعنصر مشجع على فعل
اخلري واجتناب الشر.
خامسا إىل اجلزاءات اليت سبقه إىل وضعها بنثام .فقد كان بنثام يرى أن أخالقية
وأضاف جزاء
ً
الفعل مرهونة جبزاءانه؛ إذ حيث اجلزاء الطيب على فعل اخلري بينما ينفر اجلزاء السيئ من إنيان
الشر ،مصن ًفا اجلزاءات إىل أربعة :بدنية نصيب الشرير يف بدنه .وسياسية أو قانونية حيث ننزل
العقوبات مبن خيالفها ،وعرفية اجتماعية متمثلة يف استهجان الرأي العام للخارجني على نقاليده،
ودينية نظهر يف عذاب جهنم للخارجني على نعاليم اهلل ،أقر (مل) هذه اجلزاءات اليت وضعها إمام
خامسا باطنيًا؛ إذ عد اجلزاءات األربعة السابقة خارجية نظهر
النفعيني األول ،وأضاف إليها جزاء
ً

يف الطمع يف الرضا واخلوف من الضيف وخشية األقران ورهبة اهلل ،بينما يظهر اجلزاء الباطين "يف

استشعار الضيق عندما يعصي اإلنسان نداء الواجب ،وارنياحه حني يليب هذا النداء.192
ولكنه على أثر انصاله بالتفكري األملاين  -ال سيما مبثالية كانط وهيجل – عن طريق شراحها
اإلجنليز  -أصيب بأزمة نفسية ،كانت سببًا يف إعادة نظرنه إىل النفعية احلسية اليت نلقاها عن
أستاذه بنثام" ،وكان من أظهر دالالت هذا املوقف ضيقه باألنانية املسرفة اليت نقوم عليها النفعية،
ونفوره املؤقت من النزعة احلسية ،ونربمه باجلربية األخالقية اليت ندعو إليها هذه النزعة".193
وقام مل بتصحيح مذهب املنفعة يف نقطتني:
األوىل :أن اللذة ليبست راجعة كلها إىل اللذة احلسية كما رأى بنثام ،إذ أن هناك لذات معنوية
كيفية نتصل حبياة الوظائف العليا لإلنسان ،هي أشرف من حياة الوظائف الدنيا ،ما من إنسان
يرضى أن يستحيل حيوانًا أعجم.194

 192جون ستيوارت :د .نوفيق الطويل ،ص .661
 193الفلسفة اخللقية :د .نوفيق الطويل ص .180
 194ناريخ الفلسفة احلديثة :يوسف كرم ص  108ط دار املعارف مبصر.
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متأثرا بتفضيله كيفية اللذة على كميتها باالجتاه املثايل األملاين الذي صاحب أزمته
ورمبا كان مل ً
مفضال لذات العقل على لذات
النفسية كما قلنا ،فأخذ مييل إىل االجتاهات العاطفية الوجدانية،
ً
احلس ،ويذكر أننا لو سألنا "أهل اخلربة ممن مارسوا شىت اللذات ،لكي نتحقق من أن هناك لذات
مثال أن نوضع لذات احلس يف مستوى واحد مع لذات
نبيلة رفيعة وأخرى دنيئة حقرية ،فال ميكن ً
العقل ،بل رمبا كان من األفضل للفرد أن يكون إنسانا شقيًا ،من أن يكون خنز ًيرا متلذذًا"،195
ذلك ألن منابع اللذة عند اإلنسان ختالف منابعها عند احليوان ،فلإلنسان قوى عقلية ممثلة يف
العقل والوجدان واخليال.196
الثانية :إخضاع املنفعة الذانية للمنفعة الكلية ،فطالب الفرد بأن ينصف غريه ويغلب املصلحة
عمال بنصح عيسى عليه السالم يف معاملة الناس مبا حتب أن يعاملوك
العامة على املصلحة الفردية ً
به ،وأن حتب جارك كما حتب نفسك ،وجاهر مل بأن اخلري هو ما يقصد إليه احلكيم ويلذ الرجل
العاقل.197
ومع هذا فإن دراسة مذهب مل  -حىت بعد هذين التعديلني  -نكشف عن نناقضه ،إذ أن
املذهب احلسي ال يعرتف بالكيفية ،وال يقر بقيم موضوعية للموجودات والوظائف ،فال فرق بني
الوظائف العليا والدنيا ،إذ أن االختيار بني اللذات مرتوك لتقدير املنفعة احلسية فحسب ،ويف
النقطة الثانية ،فما دام النفع الذايت هو األصل يف املذهب احلسي ،فإنه ال خيضع للنفع العام
كثريا ما يتعارضان.
ألهنما ً
ونكشف هذه النتيجة عن "نناقض املذهب احلسن مع احلقيقة الشاملة ،وستيوارت مل ملوم
إلصراره على هذا املذهب بعد أن ملس نقصه يف نواح كثرية ،ولكنه استنشقه يف بيته وبيئته ،ومل
يوفق إىل فهم املذهب العقلي على حقيقته".198
 195املشكلة اخللقية :د .زكريا إبراهيم ص .618
 196الفلسفة اخللقية :د .نوفيق الطويل ص .185
 197نفسه ص .180
 198ناريخ الفلسفة احلديثة :يوسف كرم ص .108
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األخالق في الفلسفة العملية (البرجماتية):
فروعا شىت وانتصر له طائفة من الفالسفة
نفرع املذهب النفعي يف النصف األول من هذا القرن ً
األمريكيني بوجه خاص وأصبح من اجلائز يف منطق هؤالء النفعيني أن يوضع حلل املشكلة الواحدة
جمموعة من املذاهب قد نصدق كلها أو يصدق الكثري منها يف وقت واحد ،مىت أفضت هذه
الفروض إىل حتقيق منفعة بغري اعرتاف للحق لذانه أو الباطل لذانه!!199
ويتضح املذهب بصورة أوضح عند أحد كبار فالسفته وهو وليم جيمس الذي يرى أن اخلري يقوم
يف إشباع مطالب اإلنسان وحتقيق رغبانه.
معتقدا دينيًا ال حيملنا على اعتناقه نفكرينا
ومعىن هذا أن من حقنا أن نعتنق مبدأ خلقيًا أو
ً
النظري اجملرد ،بل ندعونا إىل اعتناقه مطالب احلياة ومقتضياهتا.
وحىت الدين ،فقد أقامه على التجربة ،فحاول أن يثبت أن اعتناق الدين واإلميان باهلل حق ،ألنه
يتحول عند املؤمن إىل سلوك ناجح ال حيانه ،فاإلميان يساعد صاحبه على احتمال الكوارث
وجيعله أقدر على الصرب والعمل ،بعكس اإلحلاد الذي يدفع بصاحبه إىل االنتحار إذا أصابته
كارثة.200
وجاء بعده جون ديوي الذي اعترب األفكار واملثل العليا واملبادئ جمرد وسائل وذرائع يستعني هبا
اإلنسان فيتوجه سلوكه إىل حيث نتحقق مطالبه وغايانه.201
نقد البرجماتية:
إمجاال فيما يلي:202
ميكن نوجيه النقد هلذا املذهب األخالقي ً

 199الفلسفة اخللقية :د .نوفيق الطويل ص  114 -118دار النهضة العربية .6811
 200الفلسفة احلديثة ،د .نوفيق الطويل ،ص .111
 201نفسه ص .111
 202ينص نقد الربمجانية فلسفيًا وإسالميًا بكتابنا (اإلسالم واملذاهب الفلسفية املعاصرة) طبعة دار الدعوة ،اإلسكندرية.
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 -6إن احلق قيمة مطلقة وليست نسبية  -وإال فإن اجملتمع يصاب بالفوضى املدمرة لكيانه
وبعالقانه مع غريه من اجملتمعات بسبب احلرب.
 -1هل نلتزم بالدين ألنه نافع؟
إن هذا االعتقاد جيعل الربمجانية يف موضع نقد شديد ،ألهنا أخضعت أعظم عالقة نربط بني العبد
وربه  -عز وجل  -إىل جمرد عالقة نفعية نتأرجح بني اإلجياب والسلب ،فأين اإلميان الذي يهب
اإلنسان القدرة على مقاومة أعىت الصعاب؟ وهو نفسه  -أي وليم جيمس  -ما طور من أطوار
حيانه  -استطاع التغلب على املرض بإرادنه النابعة من إميانه.
ونأتي اآلن إلى التحليل والتفصيل في نقد المذهب:
لتقومي هذه الفلسفة ينبغي أال نبخس وليم جيمس حقه ما بعثه لألمل الذي حيفزنا إىل حتدي الشر
ومغالبته ،ويهبنا الشجاعة ،على أن نأخذ احلياة غالبًا 203وحثنا على نرقية العامل ،ألنه ما وسعنا

أن ننهض برتقيته بفضل إرادننا.

كثريا مما حيتاجه اإلنسان الفرد لشحذ إرادنه،
هذا الشطر من فلسفته ال غبار عليه ،بل يتضمن ً
ودفعه إىل العمل اإلجيايب املثمر ،ولكن وفق أي "مبدأ"؟
نلك نقطة اخلالف معه ،إذ نعتقد بثبات القيم واملبادئ يف بداية الطريق ،مث منضي بإرادننا
لتحقيقها ،وإذا فرض وفشلنا يف الوصول إىل اهلدف ،فلنعد النظر يف طريقتنا؛ إذ ليس العيب يف
"املبدأ" ولكن العيب فينا ويف منهجنا.
وبغري االعتقاد يف ثبات املبادئ ،فإننا لسنا أمام فلسفة جديدة وإن بدت كذلك ،ولكنها جمرد
إعادة للنظرية الرواقية القدمية "مضافًا إليها الروح النضالية احلديثة"

204

فإن اخلري احلقيقي عند

الرواقي القدمي يف حكمة االختيار وحدها وليس يف الشيء املختار الذي يصطفيه "مثله كمثل
 203املفكرون من سقراط إىل سارنر :هنري نوماس ص  011نرمجة عثمان نويه .مكتبة األجنلو املصرية .6814
 204نفسه ص .011
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ضارب القوس يهدف إىل عني الثور ،فغايته ليست يف إصابة اهلدف نفسه ،بل إظهار مهارنه يف
إصابته".205
إن نعليق احلكمة هنا مظهرها العملي  -أي على النجاح يف ذانه بصرف النظر عن طبيعة اهلدف
بعضا ،إذ نتنافس على "التفوق"
 جتعل من اجملتمع غابة من الوحوش الضارية يأكل بعضها ًو"الغلبة" ،وال نتفق إراداهتا على حتقيق أي قيمة من القيم الفاضلة :كاحلق والعدل واإليثار وغريها
من الفضائل اإلنسانية الثابتة يف ذاهتا.
فهل حنن مرة أخرى أمام دليل حديث يثبت أن الفلسفة الغربية نعيش على نراثها القدمي؟
يرى وليم جيمس أن (احلق) إمنا هو فرض عملي ،أي جمرد أداة خيترب هبا (نصوره) السابق ،ويرى
أن احلقائق ننقسم إىل قدمية وجديدة!!.
والصواب الذي يتفق عليه أغلب الفالسفة ،أن احلق يستمد قيمته املطلقة من قيمته الثابتة خارج
مقوليت "الزمان"" ،املكان".
أيضا خيلط خلطًا معينًا بني املبادئ واألهداف؛ حيث يصبها يف قالب "املنفعة" ،بينما
ونراه ً
أوال عن اقتناع ونثبت بقيمتها الذانية،
التفكري السليم يقتضي العكس ،أي اإلميان بالفكر والعقيدة ً
فضال عن افتقاد "املنافع" وهذا هو منهج
مث السعي مبقتضاها مهما قابلنا يف طريقنا من صعوباتً ،
األنبياء والرسل عليهم السالم.

 205اجململ يف ناريخ علم األخالق :د .هـ .سنجويك ج 6ص.615
نرمجة ونعليق د .نوفيق الطويل وعبد احلميد محدي  -دار نشر الثقافة باإلسكندرية  6808معىن ذلك أننا نساوي وفق
هذه الفلسفة بني اللص الذي ينهب الثروات وينجح يف مجعها بأي وسيلة ،وبني التاجر الذي ينمي ثرونه وفق مبادئ
الشرف والصدق (والرواقية ننسب إىل زينون الرواقي  114 -101ق .م) وكان خيتار (الرواق) ليعلم الناس فيه).
ولكن من جهة أخرى يرى الدكتور نوفيق الطويل ،العمليني التقوا مع السوفسطائية يف رد القيم إىل اإلنسان ،ولكنهم
خالفوا السوفسطائية يف ج عل اإلنسان ،وليس الفرد ،معيار القيم ،فقصدوا هبذه التجربة اإلنسانية ،وهي جتربة نصطبغ
يف هناية املطاف بطابع اجتماعي .الفلسفة اخللقية ص .111
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ومهما كانت نية وليم جيمس وحوافزه ذات الطابع األخالقي فإن صدى فلسفته كانت متعارضة
مع نواياه ،فقد فوجئ بإخوانه األمريكيني يندفعون لتكديس الثروات ،وأخذ يلومهم "ألهنم يعبدون
نلك اآلهلة الفاجرة اليت ندعي "النجاح").206
ولكن ماذا كان يتوقع غري ذلك؟
إن هذا هو املصري احملتوم والنتيجة املنطقية لفلسفة نعظم املنفعة ونزدري الفكرة الثابتة والقيم
املطلقة.207
يقول الدكتور نوفيق الطويل يف نقييم هذه الفلسفة "ويكفي أن نعترب الربمجانية احلق أو اخلري
فعال فاحلق
كالسلعة املطروحة يف األسواق ،قيمتها النقوم يف ذاهتا بل يف الثمن الذي يدفع فيها ً
فيما يقول جيمس كورقة نقد نظل صاحلة للتعامل حىت يثبت زيفها ،ومل جيد أصحاب الربمجانية
غضاضة يف النظر إىل احلق أو اخلري ،كما ينظرون إىل السلعة اليت نطرح يف األسواق ،هذه هي
العقلية األمريكية يف الفلسفة ويف األخالق ويف السياسة ويف كل جمال".208
ونضيف إىل ذلك أن هذه الفلسفة كانت ملهمة للنظام الرأمسايل القائم على مبدأ املنافسة
احلرة ،209مث ظهرت مساوئه عند التطبيق واستفحلت أخطاره اليت نتضح  -كما يرى الدكتور فؤاد
زكريا يف ثالثة:

 206املفكرون من سقراط إىل سارنر :هنري نوماس ص .018
 207ويف حتليل اجملتمع األمريكي املعاصر ،يقول األستاذ هيكل الصحفي املعروف ذو اخلربة الواسعة بالسياسة العاملية:
(إننا نتصور أحيانًا أن التأثري ممكن مبنطق احلق والعدل والقانون ،وننسى أننا حيال جمتمع نعود أن يتعامل مع الواقع
بصرف النظر عن التاريخ ،وبالنسبة ملعايريه ليس هناك حق وال عدل وال قانون يف املطلق .إن معيار القيمة الوحيدة هو
النجاح) من كتابه( :زيارة جديدة للتاريخ).
 208الفلسفة اخللقية :د .نوفيق الطويل ص .119
 209قصة الفلسفة :د .مراد وهبة ص .645
ويرى أن املنافسة احلرة غري املقيدة نضر ىف هناية أمرها باملشروعات اخلاصة ،األمر الذي يؤدي إىل ضرورة نكتلها
واختاذها على هيئة شركات كربى وبنوك وغرف جتارية ،فتنتهي الرأمسالية إىل مرحلة االحتكار يتم فيها نقسيم العامل بني
االحتكارات الدولية الكربى ،ونسمى هذه املرحلة باإلمربيالية .وبظهور التطور للهيكل االقتصادي للرأمسالية لزم التغيري
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 -6الال أخالقية بالرغم من التقيد ببعض الفضائل كاألمانة واالنضباط والدقة ومراعاة املواعيد.
ولكنها  -كفضائل  -ليست مقصودة لذاهتا ولكنها نفيد الرأمسايل يف نعامله مع الغري .ونظهر
(الال أخالقية) بوضوح يف أساليب الدعاية واإلعالن.
 -1االرنباط الوثيق باحلرب.
 -1االحنرافات السلوكية وأظهرها اإلجرام ،إذ أن فتح الباب على مصراعيه للمنافسة والصراعات
من شأنه متجيد العنف ،ويتضح االحنراف بصورة أخرى يف شرب املسكرات واملخدرات وعقارات
اهللوسة وغريها ،ونفسريها أهنا ظاهرة هروبية من واقع العنف واملنافسة املريرة اليت ال نرحم.210
مفرا من إعادة فحص أخالق املنفعة بكل اجتاهاهتا لتقوميها ومقاومة آثارها ألننا
ويف النهاية ال جند ً

نشاهد مع األسف أهنا زحفت إىل جمتمعاننا.

ومن الواضح عجز هذا املذهب عند كل فالسفته عن استيعاب عالقات وروابط إنسانية أبعد ما
نكون عن حتقيق منفعة ،أو البحث عن حتقيق رغبات شخصية وأهداف مادية بل على النقيض،
ننبعث من حب التضحية والفداء بالوقت والنفس واملال ،كاجملاهدين يف سبيل اهلل كما نعرفه حنن
معشر املسلمني ،وكذللث املؤنون حقوق املال من الزكاة والصدقات واألوقاف اخلريية وأعمال الرب
كلها ،أضف إىل ذللث طاعة األبناء آلبائهم وأمهاهتم مهما كلفهم ذلك من نضحيات ،وال
ننسى العالقة اليت نربط اآلباء واألمهات باألبناء ،وصالت األرحام من اإلخوة واألخوات واألقرباء
ىف الفكر الفلسفي الربمجايت الذي عرب عنه (ديوي) ىف مجحه بني فكرة (العمل) كمقياس للحقيقة من الربمجانية و(الروح
املطلق) عند هيجل .يقول الدكتور وهبة (وهلذا فإن االحتكارية ىف حاجة إىل أيديولوجية نروج إلزالة الفوارق والفواصل
من جهة ،وإىل جتميد األوضاع االجتماعية من جهة أخرى وليس يف اإلمكان نوفري اإلزالة والتجميد إال بأن نرقى
األيديولوجية املطلوبة إىل مستوى املطلق) ص  648نفس املصدر.
ويقصد بإزالة الفوارق بني أصحاب املعتقد الواحد مث نذويب الفوارق بني املعتقدات كلها.
كذلك نرى أنه من أجل حتقيق اخلطوة األوىل نشكلت منظمات دينية ىف املسيحية باسم جملس الكنائس العاملي) الذي
أسس سنة 6809م (ص  )664لنفس املصدر.
 210اجلوانب الفكرية يف خمتلف النظم االجتماعية :د .فؤاد زكريا  ./54 -01ط جامعة عني مشس سنة .6811
نشرت جريدة األهرام بعددها الصادر لتاريخ  96/1/9ص  11حتت عنوان (صدق أو ال نصدق بأن نعرضت واحدة
من كل  0أسر أمريكية سنة  6890حلادث سطو أو عنف).
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كاخلاالت والعمات ،والتوصية حبسن اجلوار ومعاونة األصدقاء والزمالء ومشاركتهم يف األحزان
واملصائب وختفيف وقعها عليهم .كل هذه األعمال حتكمها قيم معنوية  -ال نفعية حسية -
نرنقي باإلنسان إىل أعلى املرانب؛ إذ ختلصه من أنانيته ومنافعه اخلاصة ونندرج حتت أمر اهلل نعاىل
بالتعاون على الرب والتقوى ،وكلها قيم معنوية مطلقة.
أين هذا من مظاهر االهنيار األخالقي يف اجملتمع األمريكي الذي أدار ظهره ألخالقيات العفة
والطهارة والفضيلة والوفاء واإلخالص؟ .وقد حذرنا الدكتور مصطفى حممود يف مقال له من
العدوى الال أخالقية على التقاليد واألعراف والبناء العائلي واألسري واالجتماعي ،ألنه إذا اهندم
البناء األسري واالجتماعي اهندم كل شيء.211
(ب) األخالق عند الفالسفة الوضعيين:
حتولت فلسفة األخالق عند الوضعيني إىل علم واقعي يدرس العادات متأثرين باملنهج االستقرائي
يف البحث العلمي ،ومن مث نطلعوا إىل انباع هذا املنهج يف العلوم اإلنسانية ويف مقدمتها األخالق.
استنادا
وحتولت فلسفة األخالق عند الوضعيني إىل علم واقعي يدرس العادات واالكتفاء بوصفها
ً

علما واقعيًا جتريبيًا).212
إىل املالحظة (وهبذا أصبح ً
فرعا من علم االجتماع الذي يؤملون يف إقامته ً

وكانت األخالق يف صورهتا التقليدية نتجه إىل اإلطالق ،وجتاوز نسبية الزمان واملكان ألهنا وليدة
الضمري اإلنساين العام ،أو العقل البشري كله .أما الوضعيون فإهنم يقصرون مهمة عامل األخالق
على دراسة العادات والعرف والتقاليد واآلداب العامة واملثل العليا اجلماعية اليت نعارفت عليها
طابعا عقليًا وأن احلقيقة األخالقية "واقعة ذهنية"
اجملتمعات ..كذلك يرى الفالسفة أن لألخالق ً
ولكن دعاة املذهب الوضعي يرون أهنا  -خبالف ذلك " -ظاهرة موضوعية" ميكن مالحظتها.213

 211مقال جبريدة األهرام بتاريخ 6881/64/8م.
ورصد ضمن الدالالت املهمة يف دراسة اجملتمع هناك أن جنوم الذروة يف أمريكا اآلن يشكلون ثلثي العنف املطلق،
واجلنس الفاحش ،والتخنث والشذوذ والعبث (ص .)61
 212الفلسفة اخللقية :د .نوفيق الطويل ص .119
 213مشكلة الفلسفة :د .زكريا إبراهيم ص .166 -164
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أوجست كونت (1984م):
وقد ظهر االجتاه االجتماعي يف عصر اضطرب فيه التفكري األخالقي ،ومتلكت كونت الرغبة
امللحة كغريه من املفكرين ،الرغبة يف اإلصالح والتعمري بعد الدمار الذي حلق بفرنسا بعد ثورهتا
املدمرة ،وهو الذي أنشأ الفلسفة الوضعية يف فرنسا

214

ويقول جارودي" :إن األزمة املعنوية اليت

نكافح فيها مدنيتنا الغربية منذ ثالثة قرون ،وإمنا هي أزمة خلقية".215
لقد أطاحت الثورة الفرنسية بالنظام االجتماعي ،ووجهت إىل الديانة املسيحية ضربة قاصمة،
ورأى كونت أنه من العبث البحث يف الديانة املسيحية عن أسس لألخالق لعجزها يف رأيه عن
متابعة خطى العلم ،وأخذ يبحث عن أساس جديد وهو العلم الوضعي لكي يقيم عليه األخالق
والدين ،216إنه رأى أنه ينبغي على التفكري الفلسفي النظري أن يتجه إىل املشاكل الدينية
شديدا باألمور االجتماعية ،مث العلم .فاخلدمة اليت ينتظرها
اهتماما
واالجتماعية ،وكان يهتم
ً
ً
كونت من الفلسفة هي أن نضع قواعد اجملتمع احلديث بناء على أساس عقلي217؟
وأخذ كونت يبذل جهده إلعادة ننظيم العقائد" ،أي لكي يستعيض عن العقيدة املوحى هبا اليت
انتهت جذوهتا إىل الركود بعقيدة يقوم عليها الربهان" 218وخبالف ذلك اعتقد أن العلوم الوضعية
أصال لإلميان املستند إىل الربهان وكلما نقدم اإلنسان يف الدراسة الوضعية للظواهر ،فإنه
ستصبح ً
سيرتك بالتدريج التفسريات الالهونية وامليتافيزيقية ،ألنه سيتضح له أن الظواهر خاضعة للقوانني.
فاملعرفة احلقيقية ننصب على الظواهر وقوانينها "ويف مجلة القول ،ستصبح الفلسفة وضعية بالضرورة
مىت أصبح العلم بأسره وضعيًا".219
 214الفلسفة اخللقية :د .نوفيق الطويل ص .119 ،111
 215املشكلة األخالقية والفكر املعاصر :جارودي ص  1نرمجة د .حممد غالب ومراجعة د .إبراهيم بيومي مدكور ،ط
األجنلو املصرية سنة .6859
 216فلسفة أوجست كونت :دكتور قاسم صفحة (ك).
 217نفسه ص .1
 218فلسفة أوجوست كونت ،ليفي بريل ص  11نرمجة د .قاسم.
 219نفسه ص .16
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وقد نطلع واضع الفلسفة الوضعية إىل نأسيس علم االجتماع ،أو ما مساه "علم الطبيعة
االجتماعية" الذي سيقضي على سبب وجود الالهوت وامليتافيزيقيا ،وييسر االنتقال من العلم
الوضعي إىل الفلسفة الوضعية فتتحقق بذلك وحدة العقل فيؤدي ذلك إىل االنسجام اخللقي
والديين لإلنسانية.220
ويتصل إنشاء هذا العلم بالقانون املسمى بقانون احلاالت الثالث؛ ألنه مىت ثبت هذا القانون فإن
علما وضعيًا.221
علم الطبيعة االجتماعية ال يظل جمرد فكرة فلسفية بل يصبح ً
وقد حدد كونت صيغة هذا القانون بطريقتني:
الطريقة األوىل :حدد الصيغة كاآليت "بناءً على طبيعة العقل اإلنساين نفسها البد لكل فرع من
فروع معلوماننا من املرور يف نطوره بثالث حاالت نظرية خمتلفة متتابعة احلالة الالهونية ،واحلالة
أخريا احلالة الفلسفية أو العلمية الوضعية".
امليتافيزيقية أو اجملردة ،و ً
مث أضاف يف كتابه "دروس الفلسفة الوضعية" الصيغة التالية" :وبعبارة أخرى يستخدم العقل
اإلنساين بطبيعته ،يف كل حبث من حبوثه ،ثالث طرق فلسفية متتابعة خيتلف طابعها اختالفًا
أخريا الطريقة
جوهريًا ،بل قد يكون ً
مضادا  -وهي أوال الطريقة الالهونية ،مث الطريقة امليتافيزيقية ،و ً

الوضعية .ومن هنا ننشأ ثالثة أنواع من الفلسفة ،أو من املذاهب الفكرية العامة عن جمموع
الظواهر .ونتناسق هذه األنواع الثالثة بعضها مع بعض .والفلسفة األوىل نقطة بدء ضرورية للذكاء
اإلنساين .وأما الثالثة فهي حالته النهائية الثابتة ،وأما الثانية فقد قدر هلا أن نستخدم فقط كمرحلة
انتقال".222
أقام كونت فلسفته على قانون األطوار الثالثة  -ولكنه نعرض هلجمات شديدة كما سنوضح بعد
قليل  -إال أن النزعة العلمية لفلسفته كان هلا أثرها على نظريته يف األخالق .وأصبح علم
 220نفسه ص .11
 221نفسه ص .10
 222نفسه ص .15
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فرعا من فروع علم االجتماع الذي اعترب مهمته مالحظة الظواهر العقلية واخللقية
األخالق عنده ً

مستقال يضيفه إىل العلوم
علما
ً
وجعل مهمة علم األخالق نقوية العاطفة االجتماعية "وجعله ً
الستة اليت نتألف منها الفلسفة الوضعية اجلديدة ،وهي الرياضة والفلك والطبيعة والكيمياء واحلياة
واالجتماع".223
نزعته األخالقية:
مل يقبل كونت مذهب املنفعة ،أو مذهب الواجب؛ ألن األول يقر األثرة وينكر الغريية الكامنة يف
أيضا
طبائع البشر ،والثاين يقوم على أسس ميتافيزيقية فيستحيل حبثها باملنهج العلمي كما مل يقتنع ً

مبذهب العاطفة باملدرسة اإلسكتلندية .ويف نظرنه لألخالق املسيحية أعجبه اجتاهها إىل احلض

على اإليثار ،واحلث على نقدمي العون إىل احملتاج والضعيف وننفريها من األثرة اليت نعد أم الرذائل،
أساسا
ولكنه يف الوقت نفسه أخذ عليها التعثر يف مسايرة التقدم العلمي ،فانصرف عن اختاذها ً
لألخالق اجلديدة.224

وبعد أن استبعد كونت أساليب كل من التفكري امليتافيزيقي والالهويت ،استبدل هبما مناهج التفكري
العلمي أسوة بالعلماء الطبيعيني ،فاجته إىل "وضع قوانني نفسري الظواهر الال أخالقية نوطئة
للسيطرة عليها واإلفادة منها يف دنيانا احلاضرة".225
واخلصائص الرئيسية لألخالق الوضعية كما نظر إليها كونت نتحدد وفقا ملا يلي:
أوال :أهنا نقوم على أساس العلم الوضعي وحتقق صفانه ،وهلذا فهي حقيقية ،أي نقوم على
ً
املالحظة ال على اخليال وننظر إىل اإلنسان كما هو كائن بالفعل ال على النحو الذي يتخيل أن
يوجد عليه.

 223الفلسفة اخللقية :د .نوفيق الطويل ص .111
 224الفلسفة اخللقية :د .نوفيق الطويل ،ص .110
 225نفسه ص .115
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ثانيًا -:أن األخالق نسبية ،ونستمد نسبيتها من نسبية املعرفة وليس هلا طابع مطلق كما كان يرى
كانط.

وقد أزعجت هذه الفكرة الكثريين ألهنم رأوا أن معناها نفي األخالق برمتها ،فإما أن يكون اخلري
مطل ًقا ،أو ينعدم التمييز بني اخلري والشر ،ولكن كونت مل يشاركهم هذا االنرعاج؛ إذ يرى أن
كثريا ما متكن من أن يعيش على حقائق نسبية "وسيأيت الوقت الذي يصبح فيه مثل
العقل البشري ً

مقبوال بالنسبة إىل األخالق".226
هذا احلل ً

ثالثًا :نتحدد املشكلة األخالقية يف أن يبذل اإلنسان قصارى جهده لكي يغلب غرائز املودة بني
الناس على دوافع األثرة ،أي بعبارة أخرى أن نتغلب الرتعة االجتماعية على الشخصية الفردية.227

ابعا :ومع نغلب العاطفة االجتماعية بشكل مباشر يف املذهب األخالقي لكونت ،فإنه يؤكد
رً
وجودا فطريًا يف النفس البشرية ،ويسمي هذه امليول (املودة) ،وهو نعبري
وجود امليول "الغريية" ً
مستمد من املدرسة اإلسكتلندية ،ويقول كونت" :إنك إذا قررت هذه العواطف الغريية ظهرت

األخالق ،وإذا انتزعتها اختفت األخالق".228
ويتضح نأثره بأنباع املدرسة اإلسكتلندية يف االجتاه العاطفي ،إال أنه يذهب إىل أهنم اكتفوا بتقرير
وجود هذه العواطف ،وأمهلوا البحث عن الكيفية اليت ننمو هبا األخالق ،فاألخالق عندهم ذات
كامال ينبغي أن
طابع سطحي وننقصها الدقة املنهجية ،ولكي نفسر األخالق اإلنسانية
نفسريا ً
ً
عنصرا ذا صفة عقلية" .229معىن ذلك أن احلاسة
يضاف "إىل العناصر ذات الصبغة العاطفية
ً
أيضا لدى كثري من احليوانات ،فهي
اخللقية ننشأ بسبب عواطف املودة بني الناس ،وكما حيدث ً

 226فلسفة كونت :بريل ص .146 -144
 227نفسه ص .141
 228فلسفة أوجوست كونت :ليفي بريل ص .149
 229نفسه ص .148
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عواطف نلقائية نتحول إىل حاالت وجدانية عائلية واجتماعية .فاألخالق غريزية طب ًقا جلذورها
احليوانية ونصبح عقلية يف نطورها اإلنساين.230

وقد نعرضت فلسفة كونت الوضعية أللوان من النقد واملعارضة استهدفت قانون األطوار الثالثة
الذي قسم به ناريخ اإلنسانية يف نعسف واضح ،قد ثبت أن الصناعات اخرتعت يف عصر ما قبل
التاريخ وبدء العصر التارخيي ،كما وجدت مشاهد فلكية وأنواع من العلوم كهندسة إقليدس ،وطب
دورا فلسفيًا ،فإذا انتقلنا إىل الطور الوضعي وهو
أبقراط ،وطبيعيات أرسطو يف الدور الذي عده ً
العصر احلديث فإننا نعثر على كثري من دعاة األخالق والدين والتأمل امليتافيزيقي خبالف ما كان
يظن كونت.231
فاحلاالت الثالث ال لقتل أدو ًارا متعاقبة؛ بل نيارات متعاصرة ،بل إهنا متعاصرة متجاورة يف النفس

الفردية ،فقد نفسر احلوادث العادية بأسباهبا ،ومنا من يفسر األحداث اخلارقة بالقضاء والقدر أو
سبب غييب جمهول .ويذهب األستاذ الدكتور دراز إىل أبعد من هذا فيقرر أن النظرة الوقوعية نقع

يف البداية ومتثل مرحلة الطفولة النفسية؛ ألن مبعثها احلاجة العاجلة وضرورة احلياة اليومية ،وأهنا
وظيفة احلس ال العقل .مث ننبثق بعدها نظرة التعليل باملعاين العامة ،وهي مرحلة النضج والكمال.
أما النظرة الروحية أو الدينية اليت ختيل كونت أهنا يف أول املراحل ،فهي يف الواقع نأيت يف آخرها
حيث ال نولد يف النفس إال بعد انساع أفقها ،حيث نتجاوز ظهر الكون إىل ما ورائه.
أسا على عقب ،ألن األوضاع الطبيعية للحاجات النفسية
وهكذا ينقلب نرنيب كونت اخليايل ر ً
نرتنب كاآليت  -حاجة احلس فحاجة العقل فحاجة الروح "على أن الذي يعنينا هنا ليس هو
مجيعا يف كيان النفس اإلنسانية،
الوضع التقوميى لكل واحدة من هذه النزعات ،وإمنا هو دخوهلا ً
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فكما أننا ال جند أمارة واحدة ندل على قرب زوال النزعة االستقرائية أو النزعة التعليلية ،كذلك ال
نرى أمارة واحدة نشري إىل أن فكرة التدين ستزول عن األرض قبل أن يزول اإلنسان".232
 -2إميل دوركايم (1814 -1989م)
نابع دوركارمي أوجست كونت يف فلسفته الوضعية ،وجعل علم الالجتماع حمور دراسانه مستهدفًا
مستقال ،فالظاهرة االجتماعية نؤثر يف الفرد ونوجه سلوكه على غري
علما واقعيًا
ً
إقامة االجتماع ً
إرادة منه ،بل ال ميكنه مقاومة نأثريها ،وهي ختضع لقوانني علمية كالظواهر الطبيعية ،وننشأ بنشأة
اجملتمع؛ ألهنا من صنع العقل اجلمعي وهلا صفة اإللزام ،كما أهنا نفرض نفسها على األفراد.
ويف إقامة دوركامي للمذهب األخالقي ،جعل القيم األخالقية ومثلها العليا كالظواهر االجتماعية،
فهى وليدة اجملتمع الناشئة عن اجتماع الناس بعضهم ببعض ودور علم األخالق هو دراستها كما
هي بالفعل مرنبطة بالزمان واملكان.
كثريا ما يتغاضى عن مشاعره اخلاصة
وإذا ما اصطدمت الواجبات االجتماعية بعواطف الفرد ،فإنه ً

وخيضع للمثل االجتماعية العليا ،أما إذا لقرد على قيم اجملتمع فإنه يتعرض للسخط والعقوبة،

وللعقوبة مظهران :إحدامها مادية هو القوانني الوضعية ،والثانية أدبية نتمثل يف سلطة الرأي العام،
وهبذا املعىن ذهب دوركامي إىل أن الضمري يعكس بيئة اجلماعة ونلتقى فيه نعاليمها ،فاإلنسان ابن
عصره ووليد بيئته.233
وأما الدين فهو كاالجتماع ،قدمي ،بدأت صورنه األوىل بتصور الناس قوة ال شخصية متفرقة يف
أوال ،مث يف اإلله الواحد وأصبحت لنا
األشياء متنحها ماهلا من قوة شم نشخصت يف "الطوطم" ً
فكرة اهلل ،وهذه الفكرة يف زعمه "ليست مستفادة مما نشعر به من قوة باطنة وال مكتسبة
باالستدالل ،ولكنها اجتماعية والدين أقوى مظاهر احلياة االجتماعية وأعمقها إليه نرجع الصور
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اليت انتظمت هبا املعارف اإلنسانية ،إذ أنه الينبوع الذي نفيض منه القوة اجلسمية والقوة املعنوية يف
أفعال احلياة املشرتكة".234
وقد وجهت إىل دوركامي – كسلفه  -عدة انتقادات ،منها أنه إذا كانت األخالق متغرية فكيف
نعلل ما يبدو لبعضها من ضرورة عند مجيع الكائنات؟
أما عن افرتاض احلياة البدائية كمظهر أول للحياة االجتماعية فإنه ميكن القول بأهنا أبسط ما
وصل إىل علمنا من حاالت ،ال أهنا احلالة األوىل نارخييًا "فاالجتماعيون يعدون البسيط قدميًا
وليس هذا بالضروري".
ولعل أشد صور النقد وأقواها هي اليت يعرب عنها أستاذنا الدكتور حممود قاسم يف مقدمة كنابه
"مبادئ علم االجتماع الديين لروجيه باستيد" ،فقد كال ودوركامي أشد الضربات اليت كشف عن
أخطاء منهجية وقع فيها هذا الفيلسوف االجتماعي الفرنسي.
منها نعسفه يف نفسري احلياة الدينية بقانون األحوال الثالثة ألوجست كونت ألن مؤدى النظرية
يقول "بأن اجملتمع يعبد نفسه ،وليعست هذه النظرية إال صورة مشوهة من ديانة اإلنسانية اليت
نبتت يف خيال مريض" ،235ومنها إنكاره شخصية الفرد وجعله دمية يف يد اجملتمع خيضع لقبول
آرائه وأفكاره وعقائده ،وينزع عنه العاطفة الدينية ألهنا ننشأ طبقا لآلراء والعواطف االجتماعية
"ويف هذه النظرية العلمية املزعومة ما فيها من إنكار وجود للنبوات والرساالت والعبقريات".236
ويقرر أستاذنا أن ما حدث بالنسبة للعقيدة الدينية هو العكس فقد كانت عقيدة التوحيد خالصة
من كل شوب ،مث نطرقت إليها اخلرافات االجتماعية ،فالتوحيد هو دين الفطرة ،وأن البدائي أقرب
ما يكون إىل فكرة التنزيه ،وهذه النتيجة اهتدى إليها علماء األجناس ،ولقد نواىل األنبياء والرسل
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عليهم السالم لتطهري العقائد من الشرك وما يتطرق إىل احلياة الدينية من املسخ والتشويه بسبب
األوهام االجتماعية.
وإذا خصصنا اإلسالم باحلديث ،فإنه ال يوجد يف اإلسالم وظائف كهنونية أو سلطة دينية ،أو غري
ذلك من األمور اليت نعرب عن سلطة اجتماعية "وهذا يرجع إىل أن اإلسالم يقرر أن املسئولية
الدينية فردية ،وأن الصلة بني الفرد وربه ال حتتاج إىل وساطة اجتماعية".237
 -3ليفى بريل (1838 -1984م):
ناصر بريل املذهب االجتماعي يف األخالق ،حيث نظر إىل أنواع السلوك اإلنساين كظواهر طبيعية
علما لألخالق حيل حملها .ويستند يف نقده إىل
فحسبً ،
منتقدا فلسفة األخالق ،حيث اقرتح ً
ثالثة أمور:
علما معياريًا حيدد ما ينبغي أن نصبح عليه األفعال اإلنسانية،
األول :أن فلسفة األخالق ليبست ً
ألن العلم هو عبارة عن دراسة وصفية للظواهر وقوانينها،238

فيتساءل "أليس هناك نناقض بني هانني الكلمتني االصطالحيتني؟ وهل نوجد حقيقة علوم
معيارية؟".239
الثاين :أنه ال يوجد صلة منطقية بني قواعد السلوك وبني املبادئ اليت يستنبطها الفالسفة من هذه
القواعد ،بدليل أن الفالسفة خمتلفون يف املبادئ متفقون يف قواعد السلوك.
الثالث :يضع الفالسفة قضيتني ال ميكن قبوهلما ،األوىل افرتاض وحدة الطبيعة اإلنسانية الفردية
جدا بني الناس أفر ًادا ومجاعات .والقضية الثانية جعل
واالجتماعية بينما املالحظ أن التباين شديد ً
الضمري أمر مطلق بينما هو نتاج األيام ووليد التجارب والعادات كما يؤكد علم االجتماع.240

 237نفسه ص .9-1
 238ناريخ الفلسفة احلديثة :يوسف كرم ص .015
 239األخالق وعلم العادات األخالقية :ليفي بريل ص  .11نرمجة د .حممود قاسم ط احلليب 6111هـ6815 -م.
www.alukah.net

األخالق بين الفالسفة وعلماء اإلسالم
www.alukah.net

وقد سلك ليفي بريل مسلك سابقيه  -أي كل من كونت ودوركامي  -فوحد بني احلقيقة الطبيعية
واحلقيقة االجتماعية ،فهما يتفقان من حيث كوهنما موضوعيني ،فيقول" :إن الفكرة اجلديدة عن
العالقة بني التطبيق العملي والنظرية يف األخالق نتضمن أن هناك حقيقة اجتماعية موضوعية،
عاقال أن يسللث جتاه
كما أن هناك حقيقة طبيعية موضوعية ،وأنه جيب على اإلنسان إذا كان ً
احلقيقة األوىل نفس املسلك الذي يتخذه حيال احلقيقة الثانية ،ومعىن ذلك أنه جيب عليه أن
سبيال".241
يبذل جهده ملعرفة قوانينها ،حىت يسيطر عليها ما استطاع إىل ذلك ً
إن شرط التأثري يف القوانني االجتماعية اليت نسيطر على الظواهر األخالقية هو معرفة هذه القوانني
أوال ،وهذا هو الفن األخالقي العقلي الذي يعده السبيل الوحيد لتحسني احلياة االجتماعية
ً
األخالقية.242
ونظرا للمراحل الطويلة اليت ينبغي أن جيتازها هذا العلم ،فإنه رمبا انقضت عدة قرون قبل أن
يكتمل ،أو قبل أن يكون ذا نأثري فعال يف احلياة االجتماعية.243
ومع إقراره بأن العلوم االجتماعية ما زالت شديدة النقص وأهنا يف مراحلها األوىل ،إال أهنا ستوقفنا
على "الطبيعة االجتماعية" وأمهيتها ،وسيكون هلا آثارها األمسى من "العلم اخللقي" ومن "مملكة
الغايات" ومن "مدينة اهلل" "أي أمسى من نلك األفكار اخليالية املكررة اليت نناقلها علماء الالهوت
والفالسفة".244
وال خيفى من هذه العبارة إفراطه يف اخليال "وكأنه نسي أو كأنه يتناسى أن الصلة بني العلم
واألخالق ليبست بالقدر الذي يصوره لنا".245
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وقد هبت يف وجه بريل موجة من املعارضة العانية نقوض دعائم نظريانه من أساسها ،ورمبا كان
مرددا ألقوال احلسيني ،من عهد بعيد أيدها
أخفها شأنًا هو أنه مل يكن
مبتكرا هلا ،وإمنا كان ً
ً
بشواهد مستمدة من مذكرات املبشرين والسياح وهو جالس إىل مكتبه.246
إن اجلانب الصحيح يف علم العادات الذي يقرتحه بريل صحيح من حيث املنهج الذي يضعه
لبحث النظم االجتماعية املتصلة بالزواج واإلرث وننظيم العمل ومنع اجلرائم إخل ..فالبحث قد
يدلنا على ناريخ وضعها ومدى نغريها حسب اختالف األزمنة واجلنسيات واملواطن ،فيصبح من
املمكن نصنيفها ونرنيبها ،أي أن هذا العمل يدخل يف دائرة اإلمكان العلمية .247ومع الصعوبات
اجلمة اليت نعرتضه إال أنه لكي يعين بفيعة ما عناية علمية ينبغي أن نتوافر الشروط التالية:
 -6احلال اليت ينبغي أن نكون عليها مجاعة من اجلماعات حىت يقال إهنا مجاعة صحيحة.
 -1قيم نفرتق فيها هذه اجلماعة عن اجلماعة الصحيحة؟
 -1ما هو العالج حىت نردها إىل عامل الصحة؟.248
أوال قبل نطيق الفن الذي يقرتحه ليفي بريل.
وينبغي حل هذه املشاكل ً
مثال عند قيام الطبيب بتشخيص حالة
فإذا قارنا هذا التشخيص للجماعة مبا يتم يف علم الطب ً
أوال ،مث
متاما ،ألن مهمته ننحصر يف معرفة اجلسم احلي العادي املتزن ً
مريض ،فاألمر يبدو خمتل ًفا ً

معرفة ما هو خمالف يف جسد املريض ومعرفة الدواء الذي يعيده إىل انزانه وصحته ،إن الكائن

العادي هنا يف احلقيقة ممكن التحديد وعمل األعضاء ونوازهنا أمر يدركه العقل وليس موضوع
جدال ،ومع أن املهمة صعبة إال أهنا ليست مستحيلة كاألمر يف حالة نشخيص أحوال جمتمع من
اجملتمعات كما بينا آن ًفا.249
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أيضا  -هل معرفة منبع املشاعر األخالقية كافية إلمدادنا مبا حنن حباجة إليه من
ولنا أن نتساءل ً
القواعد األخالقية ،إذا سلمنا بأن املعرفة هبذا املنبع ستكودن كافية؟ إذ هنا نكمن املشكلة
األخالقية ،ولن يكون بوسع األخالقيني االجتماعيني اإلجابة على السؤال الذي يسأله الفرد يف
نلهف "وما الذي جيب أن أعمله ألكونن على سنن األخالق؟ وأي موقف أقفه من املاضي؟ وأي
قرار حاسم أسري عليه يف احلال؟".250
أي بعبارة أخرى ،أنه البد من مبادئ ميكن االستناد إليها عند احلاجة وهذه الضرورة هي اليت
أجلأت األخالقيني من أصحاب املذاهب املأثورة إىل وضع املبادئ األخالقية ،251بينما لسان حال
املذهب عند أمثال ليفي بريل ال يقدم لنا جوابًا بل يدعونا إىل االضطراب وكأنه يقول :إن
األجيال املقبلة سوف نعيش يف عصر بلغ فيه علم العادات مبلغ الكفاية من التقدم .إهنم
سيكونون يف أحوال كافية لكي مييزوا جبالء ما كان جيب أن يتبع يف هذه الظروف احلاضرة .أما
أيضا يف دور طفولته .إنكم لن
أنتم يا أبناء هذا الزمان فما أنتم سوى بواكري زمن ال يزال هو ً
نقدروا على أن نعرفوا معرفة علمية ما هو اخلري لكم فيما جيد لكم من أحوالكم .اعملوا إذن ،ما
يبدو لكم أنه األحسن حاسب ما نوحيه إليه طبائعكم ،ومأثور نعاليمكم األخالقية ،خطأ كان
ذلك أم صوابًا على قدر ما يتيحه احلظ".252
إن االستعدادات األخالقية يف اإلنسان ال ميكن نفسريها بواسطة هذه الدراسات األخالقية
املقرتحة لعلم العادات االجتماعية ،بل رمبا أدت هذه الدراسات إىل هدم مشاعرنا األخالقية
وإنالفها ،والدليل على ذلك أن أصل املشاعر األخالقية بفطرهتا نثور ضد الزنا باحملارم ،دون حاجة
إىل إرجاع أصلها إىل معتقدات البدائيني البعيدة عن املنطق ،بل البالغة أحيانًا غاية السخافة ،وهنا
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يتساءل أندريه كرسون "فهل نكون هذه املعرفة مما يساعدين على نقوية كراهايت النبيلة ضد الزنا،
ومما يساعدين على السري سرية محيدة متزنة؟".253
أخالق الضمير عند بطلر
تمهيد:
كثريا ما ننبثق أفكار ونظهر مذاهب كرد فعل ملذاهب سائدة .وإذا طبقنا هذه القاعدة على
ومعارضا للمذهب األخالقي السائد
معدال
مذهب الضمري يف األخالق ،جاز لنا القول بأنه كان ً
ً

يف عصره املعروف مبذهب احلاسة اخللقية ،ويرى أنباع هذا املذهب أن احلواس اخلمس يف اإلنسان

مهمتها إدراك أغراض احملسوسات ولكن احلاسة اخللقية نتميز عنها بأهنا ندرك خريية األفعال
وشريتها ،وهي قوة باطنة فطرية لإلنسان دون احليوان ،وهي ننمو بالرتبية واملران ،ونضعف باإلمهال
ونذوب يف البيئة الفاسدة.254
ناقدا هلذا املذهب إذ رأى قصور احلاسة األخالقية عن نفسري املقومات األخالقية،
وجاء بطلر ً
فحاول معاجلة هذا القصور مبذهب جديد وضعه عن "الضمري".
ولكنه يتفق مع أنباع هذا املذهب يف رد األخالقية إىل باطن الذات 255كما شاركهم يف معارضتهم
كثريا ما يتصرف بدوافع النرمي "إىل حتقيق منفعته أو
ملذهب اللذة واملنفعة ،إذ رأى أن اإلنسان ً
لذانه ،بل إن األفعال اإلنسانية نقصد إىل حتقيق غاية أمسى من سعادة الفرد فإننا نعجب عادة من
أهل الغريية واألرحيية ،وننفر من أولئك الذي يبالغون يف القلق على سالمتهم".256
كما كان رده حامسًا على هوبز صاحب التفسري األناين يف مشاركة املصابني بالكوارث فيما يتصل
برأيه اإلنساين عن معىن الشفقة ،فقد أقر بطلر وجود النزعات الغريية مؤكذا انفاقها مع نوازع اإلثرة
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حيث جعل الشفقة نقرتن بثالث حاالت عقلية وهي :شعور بالغبطة ناجم عن املقارنة بيننا وبني
املصاب ،وقلق على أنفسنا ،مث نعاطف خيتلف عن الشعورين السابقني وهو عنصر فريد يف التجربة
اإلنسانية.257
مجيعا حيث أكد وجود دوافع طبيعية
وهكذا جتده يوجه ضربات قاصمة ملذاهب اللذيني واألنانيني ً

نزيهة ال هتدف إىل حتقيق لذة فردية أو منفعة شخصية ،ومثال ذلك من ينفق بعض ماله على

احملتاجني يسعده ما أنفقه عليهم أكثر مما يسعده ما أنفقه على نفسه ،كما أن انتقام املرء لنفسه
قد يضر أحيانًا بصاحبه كما يضر باجملين عليه ،وهنا نرى األثرة واإليثار يتعانقان ويتشابكان ،مما
جعل من العسري رد األفعال اإلنسانية إىل واحد منهما بعينه ويؤكد بطلر أن لفت اإليثار يف نفوس
الناس حبيث يتوخون خدمة غريهم يسعد العامل الذي نشقيه األنانية .وما يقال يف األفراد ينسحب
كثريا منها حيث يلتمس سعادنه وينشد رفاهيته يسيء إىل جريانه ويوقع الضرر
على الشعوب ،فإن ً
كثريا ما نلتقيان.258
مبصاحلهم ،وإذا صح هذا جاز القول بأن السعادة والفضيلة ً

أيضا لنزعات اإلحلاد
وكان بطلر رجل دين يؤمن بالنصرانية ونعاليمها ،ومن هنا كانت معارضته ً
والشك ،رغبة منه يف نوكيد نعاليم الدين ،وظهرت فلسفته اخللقية يف مواعظه حيث شغل وظيفة
متأثرا
أسقف .ومع أنه حاول أن يفلسف األخالق ويقيمها على أسس سيكولوجية ،إال أنه كان ً
بالالهوت يف مظاهر ثالثة:
أوال :أن العامل من صنع إله معين مبخلوقانه والطيعة البشرية ننزع إىل حتقيق الغاية اليت هيئت هلا.
ً
ثانيًا :أن أوامر الضمري هو صوت اهلل ،وأهنا متثل قوانني العدالة اإلهلية فجعل بذلك األخالقية
استجابة لصوت اهلل.
ثالثًا :أن احلياة األخرى كفيلة مبعاجلة النقص البادي يف حياننا احلاضرة.259
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ولكن ما دور الضمري يف حياننا؟ هذا ما سيتضح إذا ما عرفنا الصلة بني الطبيعة البشرية والضمري.
الطبيعة البشرية والضمير:
حرا إذ نصدر أفعاله
فاعال ً
بالنظر إىل اإلنسان من بني سائر املوجودات ،فإنه ميكن اعتباره ً
عاقال ً

العقلية واإلرادية لتحقيق غاية ،أو بلوغ قيمة أو أداء واجب وباختصار فإن القوة احملركة لإلنسان
هو التونر الذي يشعر به اإلنسان بني ما ميلكه وما يبغي احلصول عليه ،إن هذا "التونر" هو الذي
أعطى لإلنسان املعىن األخالقي ،إذ أنه يراقب أهواءه ونزعانه وميوله ويدفعه إىل جماهدة غرائزه،

وانفعاالنه ،ودوافعه الشيعية ،ويتم ذلك بواسطة "الضمري" إذ أنه يف صميمه "ضرب من الرقابة
على نشاطنا العادي التلقائى".260
ويف حتليل بطلر للطبيعة البشرية والعناصر املكونة هلا ،فإنه يقسم هذه الطبيعة إىل عناصر ثالثة
مؤلفة من:
أوال :األهواء واملشاعر والشهوات وهي الدوافع اليت نظهر يف حاالت الغضب واحلسد واجلوع..
ً
إخل .وكل من هذه املشاعر يتجه إىل اإلشباع دون التفات إىل نزوع غريه من الدوافع.
ثانيًا :هناك باعثان آخران مها حب الذات وينزع لتحقيق اخلري لصاحبه .واإليثار أو األرحيية الىت
هتدف إىل حتقيق سعادة اآلخرين.
ثالثًا :الضمري وهو املبدأ األمسى الذي يسود باقي العناصر.261
والضمري ملكة عليا مغروسة يف طبع البشر ،وهو واحد من الناس مجيعا وملزم هلم إذ ال يهديهم
أيضا ،وله وظيفتان:
فقط للطريق السوي ،بل يلزمهم على ذلك ً
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األوىل :الرتوي والتبصر عند نقييم األفعال اإلنسانية ،والتمييز بني اخلري والشر والنافع والضار ،وهو
يرتيث حىت يعرف بواعث األفعال ومالبساهتا فيستطيع التمييز بني نصرف املعتوه ونصرف العاقل،
وسلوك الراشد وسلوك الطفل ،كما أنه ال يغفل يف أحكامه مسألة اجلزاء واالستحقاق.
والوظيفة الثانية :هي نفوذه وسلطانه على اإلنسان ،فمع أنه ملكة نعقل ونأمل إال أنه مع كفالة
حرية اإلنسان يف التصرف مييل إىل اخلري ويغري بفعله ،ويضيق بالشر وينفر من اقرتافه ،ويف طاعته
راحة وطمأنينة ويف عصيانه إثارة للقلق والضيق واإلنسان يف احلالني حر فيما يأيت أو يتجنب من
أفعال.262
وللضمري قيمة مطلقة بالرغم من حماوالت التجريبيني واالجتماعيني الذين حيشدون النماذج الدالة
يف رأيهم على اختالف الشعوب ،إذ البد من وجود عنصر أخالقي مشرتك بني البشر ،وحسبنا أن
نلقي نظرة على معظم قواعد البشر األخالقية ،لكي نتحقق من أن اإلنسان يف كل زمان ومكان
قد أعلى من شأن الشجاعة ،ووضع أبطاله موضع التكرمي واإلجالل ،ودعا إىل احرتام حقوق
خصاال كالصدق والسخاء واألرحيية والشهامة ونبل النفس..
الغري ،ورفع إىل مصاف الفضائل
ً
اخل.263
نقد المذهب:
ولقد وجه إىل مذهب بطلب مآخذ نتصل بغموض جانب "التعقل يف الضمري" كقوة عقلية داركة
"أو مبدأ مفكر عاقل" ،إذ مل مييز بني أوامر الضمري ونداء الرغبة ،وقد ختتلط أوامره بالعرف
والعادات االجتماعية يف البيئة اليت يعيش فيها الفرد.264
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اضحا ما حيدث لنا غالبًا من أن نعمى العادات ضمرينا أو نضلله
ومن احلق التساؤل هنا "أليس و ً

األوهام أو نتسلط عليه املنفعة وأن نتحدث إلينا العاطفة أحيانًا متخفية يف ثوب العقل ومتقلدة

بلغته"؟.265

أوال،
ونرى أنه ال خالص من هذا الغموض واخللط إال بتحديد أكثر دقة ألجهزة اإلدراك اإلنساين ً
مث بيان األوامر والنواهي اليت نضبط السلوك األخالقي على وجه الدقة ،أي نعرفه مبا هو "حالل"
وما هو "حرام" ثانيًا.
وال يتحقق ذلك إال يف دائرة اجتهادات علماء اإلسالم الذين برعوا يف الغوص يف أعماق النفس
البشرية وحذروا من آفاهتا ،وهذا ما مل يتوفر لغريهم.
ولكي يتضح لنا صحة ما ذهبنا إليه ،سنلقي نظرة خاطفة على مثرة اجتهادات أحد علماء
املسلمني يف جمال علم النفس األخالقي.
وجزا ملذهب بطلر ورد يف "املوسوعة
وقبل اخلوض فيما حنن بصدده ،سنضع أمام القارئ وص ًفا م ً
الفلسفية املختصرة" حيث قال كانبها:

"لعل أجدر مسات فكره األخالقي بالبقاء هي ذلك العدد الكبري من التحليالت البارعة اليت
يتألف منها مذهبه يف علم النفس األخالقي".266
إن من كتب هذا الكالم مل يطلع على حتليالت علماء املسلمني األخالقيني فيما مساه "بعلم
ضخما حيتاج إىل جمموعات من الباحثني لقراءنه
النفس األخالقي" إذ نفخر بأن لدينا نراثًا
ً
ونصنيفه واستخالص كل ما هو بديع وأصيل ومفيد لإلنسان مهما كان زمنه وعصره.
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إن جمرد االطالع على آراء عامل واحد من علمائنا  -كما سيأيت  -يكفي لفتح نافذة صغرية على
كنزا مل نعرف بعد كيف نستفيد منه ونوظفه يف حياننا األخالقية
هذا الرتاث الثري الذي يعد ً
ارنقاء إىل املستوى اإلسالمى املنشود ،وإىل القارئ الشواهد على ما نقول:
أوال :انضح لنا غموض نعريف الضمري.
ً
مثانيما :قصور املذهب عن بيان التمييز بني الفعل األخالقي إجيابًا وسلبًا حيث ال يكفي وصف

الضمري بأنه "مبدأ مفكر عاقل" إذ البد من ضوابط هلذا املبدأ واالسرتشاد بقواعد علمية ثابتة

كبيان أفعال احلالل واحلرام واملباح واملندوب واملكروه عند املسلمني حبيث خيضع اإلنسان لنداء
ضمري إذا نأرجح بني هذا وذاك.
كل ذلك مل يبينه لنا بطلب وإمنا اكتفى بقوله "والضمري يف صحيحه مبدأ مفكر عاقل ،فهو
يرفض أن يرد مجيع الواجبات إىل واجب أعلى مزعوم كأحداث العادة العامة ،فواجباننا متعددة،
واهلل وحده مبا له من نظرة حميطة بكل شيء هو الذي ميكنه أن يتوىل حتقيق أكرب نفع ممكن
لنا".267
ونعود للحديث عن أحد علمائنا األخالقيني

268

الذين عنوا باإلنسان "من الداخل" إن صح

التعبري ،أو اإلنسان على احلقيقة" حيث غاص يف أعماق النفس البشرية ،فتحدث عن القلب
كجهاز إدراك ،وعاجل آفات النفس األمارة بالسوء ،ورسم الطريق حنو السلوك الصحيح يف اجملال
األخالقي.
أوال التعريف ببعض املصطلحات املستخدمة يف طريقة مقاومة آفات النفس
ويلزم من ذلك ً
وأهوائها.
اجملاهدة :نعرب عن فعل نفسي وجهد أخالقي إرادي.
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املراقبة :نعرب عن اليقظة وهي ضد الغفلة.
أيضا على الفعل واحلركة "أي اخلروج من كل شبهة
الورع :وله نعريفات كثرية ،منها ما يدل ً
وحماسبة النفس مع كل طرفة" حيث قال أحدهم ما رأيت أسهل من الورع كل ما حاك يف نفسك
نركته ،وهو قول النيب  -صلى اهلل عليه وسلم " :-اإلمث ما حاك يف صدرك وكرهت أن يطلع عليه
الناس" وهو إذا مل ينشرح الصدر به وكان يف قلبك منه شيء".269
تعريف المراقبة والطريق العملي لوضعها موضع التنفيذ:
يعرف اجليالين املراقبة بأهنا "علم العبد بإطالع الرب سبحانه عليه ،واستدامته هلذا العلم مراقبة
لربه ،ولزوم طريق احلق وإحسان مراعاة القلب بينه وبني اهلل نعاىل ..فيعلم أن اهلل نعاىل عليه
رقيب ،ومن قلبه قريب ،يعلم أحواله ويرى أفعاله ،ويسمع أقواله".270
وأصلها ما أشار إليها رسول اهلل  -صلى اهلل عليه وسلم  -حني سأله جربيل عليه السالم عن
اإلحسان فقال" :اإلحسان أن نعبد اهلل كأنك نراه .فإن مل نكن نراه فإنه يراك).
أما عن املنهج العملي لتطبيق ذلك فإنه ينتج عن معرفة خصال أربع هي:
أوهلا :معرفة اهلل نعاىل باآليات والدالالت ،وبصفانه وأمسائه احلسىن ،وعلى وجه االختصار فهي
أن يعرف ويتيقن أنه واحد فرد صمد ،مل يلد ومل يولد ،ومل يكن له كفوا أحد {لَي ِ ِ ِ
س َكمثْله َش ْيءٌ
ً
ْ َ
الس ِميع الْب ِ
صريُ} [الشورى ]66 :حميط علمه باألشياء ..يعلم السر وأخفى ،عليم بذات
َوُه َو َّ ُ َ

الصدور.271

الثانية :معرفة عدو اهلل إبليس فقد أمر اهلل نعاىل مبحاربته وجماهدنه يف السر والعالنية ،يف الطاعة
واملعصية.
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وحيذر اجليالين من هذا العدو ويذكرنا بأصل عداء إبليس ،ألنه عادى اهلل عز وجل يف عبده ونبيه
وصفيه وخليفته يف األرض آدم عليه السالم وضاره يف ذريته.
كذلك ينبهنا إىل أن هذا العدو ال ينام إذا نام اآلدمي ،وال يغفل إذا غفل اآلدمى ،وال يسهو إذا
سها يف نومه ويقظته ،جمتهد يف عطب اآلدمي وهالكه ال يفرت عن إغواء بىن آدم باملعاصي هادفًا
ِ ِ
ِ
َصح ِ
اب
يف النهاية إىل إلقائهم معه يف جهنم ،حيث قال جل وعال{ :إَِّمنَا يَ ْدعُو ح ْزبَهُ ليَ ُكونُوا م ْن أ ْ َ
السعِ ِري} [فاطر.]1 :
َّ
الثالثة :معرفة النفس األمارة بالسوء ،فيضعها حيث وضعها اهلل عز وجل ،ويصفها مبا وصفها اهلل
نعاىل ،فإهنا أعدى له من إبليس ..وهي رأس البالء ومعدن الفضيحة وخزانة إبليس ومأوى كل
سوء ،فعلى العبد حماسبتها ومراقبتها وخمالفتها وجماهدهتا يف مجيع ما ندعو إليه وندخل فيه.
الرابعة :معرفة العمل هلل عز وجل بأن يعلم العبد أن اهلل عز وجل أمره بأمور وهناه عن أمور ،فالذي
أمره به هو الطاعة ،والذي هناه عنه هو املعصية له عز وجل وأمره باإلخالص فيهما والقصد إىل
سبيل اهلدى على هنج الكتاب والسنة.272
الورع:
وال يتم الورع إال أن يرى عشرة أشياء فرضها على نفسه:
ضا} [احلجرات.]61 :
ض ُك ْم بَـ ْع ً
ب بـَ ْع ُ
{وَال يَـ ْغتَ ْ
أوهلا :حفظ اللسان من الغيبة لقوله نعاىلَ :
ِ ِ ِ
ض الظَّ ِّن إِ ْمثٌ}
{اجتَنبُوا َكث ًريا م َن الظَّ ِّن إِ َّن بَـ ْع َ
الثاين :االجتناب عن سوء الظن لقوله نعاىلْ :
[احلجرات ]61 :ولقوله  -صلى اهلل عليه وسلم " :-إياكم والظن فإنه أكذب احلديث".
{ال يَ ْس َخ ْر قَـ ْوٌم ِم ْن قَـ ْوٍم} [احلجرات.]66 :
والثالث :اجتناب السخرية لقوله نعاىلَ :
والرابع :غض البصر عن احملارم لقوله نعاىل{ :قُل لِلْم ْؤِمنِني يـغُ ُّ ِ
صا ِرِه ْم} [النور.]14 :
ضوا م ْن أَبْ َ
ْ ُ ََ
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اع ِدلُوا} [األنعام ]651 :يعين فاصدقوا.
{وإِذَا قُـ ْلتُ ْم فَ ْ
واخلامس :صدق اللسان لقوله نعاىلَ :
والسادس :أن يعرف منة اهلل نعاىل عليه لكي ال يعجب بنفسه لقوله نعاىل{ :بَ ِل اللَّهُ َميُ ُّن َعلَْي ُك ْم
أَ ْن ه َدا ُكم لِ ِْإلميَ ِ
ان} [احلجرات.]61 :
َ ْ
والسابع :أن ينفق ماله يف احلق وال ينفقه يف الباطل لقوله نعاىلِ َّ :
ين إِذَا أَنْـ َف ُقوا َملْ يُ ْس ِرفُوا َوَملْ
َ
{والذ َ
يَـ ْقتُـ ُروا} [الفرقان ]11 :يعين مل ينفقوا يف املعصية ومل مينعوا من الطاعة.
ِِ
ك الد ِ
ِ
يدو َن
ين َال يُِر ُ
والثامن :أن ال يطلب لنفسه العلو والكرب لقوله نعاىل{ :ن ْل َ ُ
َّار ْاآلخَرةُ َْجن َعلُ َها للَّذ َ
عُلًُّوا ِيف ْاأل َْر ِ
ادا} [القصص.]91 :
ض َوَال فَ َس ً
{حافِظُوا
والتاسع :احملافظة على الصلوات اخلمس يف مواقيتها بركوعها وسجودها لقوله نعاىلَ :
الص َالةِ الْوسطَى وقُ ِ ِ ِِ
علَى َّ ِ
ني} [البقرة.]119 :
َ
وموا للَّه قَانت َ
الصلَ َوات َو َّ ُ ْ َ ُ
ِ
ِ ِ
{وأ َّ
يما فَانَّبِعُوهُ َوَال
َن َه َذا صَراطي ُم ْستَق ً
والعاشر :االستقامىت على السنة واجلماعة لقوله نعاىلَ :
السبُ َل فَـتَـ َفَّر َق بِ ُك ْم َع ْن َسبِيلِ ِه } [األنعام.273]651 :
نَـتَّبِعُوا ُّ
نفصيال على سلوك الطريق القومي ،وسيتضح
وهكذا يزودنا اجليالين بأدوات مراقبة النفس ويدلنا
ً
ذلك بشكل أمشل عند نناول األخالق عند علماء اإلسالم.
ولكننا اآلن سنختم حديثنا عن الفالسفة بعرض األخالق عند كانط.
فلسفة كانط األخالقية (الواجب)
نشأ إمانويل كانط "6940 -6110م" يف بيئة متدينة إذ كان والداه ينتميان إىل شيعة
برونستانتية نستمسك بالعقيدة اللوثرية ،ونؤمن بأن موضع الدين اإلرادة ال العقل ،وأنه البد من
أن يؤيد اإلميان بواسطة األعمال ،وننظر إىل املسيحية إىل أهنا نقوى وحمبة هلل بينما نرى يف
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مصطنعا أقحم على املسيحية ،وقد نأثر كانط هبذه
نفسريا
الالهوت "علم الكالم املسيحي"
ً
ً
العقيدة يف فلسفته ،وقال يف فلسفته "أردت أن أهدم العلم مبا بعد الطبيعة ألقيم اإلميان".274
ويف مذهبه األخالقي استبعد مذهب السعادة الشخصية ،ألنه يرد اخلري إىل اللذة واملنفعة ،كما أنه
متييزا بني
يعجز عن استخراج قانون كلي ضروري من أنواع احلساسية اجلزئية املتغرية ،وال يضع ً
أوال وبالذات،
أيضا على مذهب العاطفة األخالقية مع اعرتافه بالفضيلة ً
بواعث الرذيلة ،ومل يوافق ً

ولكنه يف الوقت نفسه استبدل باملنفعة احلسية الرضا النفسي ،وجلأ أنصاره إىل العاطفة ليأسهم من

مقياسا للخري والشر".275
العقل "ومل يقدروا أن العاطفة متغرية نسبية ال نصلح ً
إنه مع نسليمه بأن اإلنسان يسعى إىل بلوغ السعادة ،إال أن فكرة السعادة قد بلغت من عدم
التجديد مبلغًا جعل كل إنسان يعجز عن التعبري عما يشتهيه بالرغم من رغبته يف حتقيق السعادة
لنفسه ،ذلك ألن العناصر املختلفة للسعادة مستمدة من التجربة ،ومن مث فإنه من املستحيل على
كائن متناه  -وهو اإلنسان  -وإن ظن أنه أحكم املخلوقات وأشدها قوة أن يكون فكرة حمددة
مثال فإنه سرعان ما يتعرض
عما يريده على وجه الدقة من وجوه على هذه األرض ،فإن أراد الثروة ً
للحسد والدس والوقيعة ،وإذا سعى إىل املزيد من املعرفة والبصرية ،فرمبا أدى ذلك إىل أن يزيد
طويال ،فمن يضمن له
عمرا ً
بصره نفاذًا إىل الشرور اليت نتوارى عنه يف حالته الراهنة ،وإذا اشتهى ً

عاصما من
أال يكون شقاء طويل األجل؟ وكذلك يف طلبه للصحة ،فرمبا كان اعتالل اجلسد
ً
إفراط كان سببًا يف وهن الصحة الكاملة "إنه على اجلملة عاجز عن أن حيدد بيقني نام ،ومبقتضى
مبدأ من املبادئ ما ميكن أن يوفر له السعادة احلقة ،ألنه سيحتاج حينئذ إىل املعرفة الكلية اليت
حتيط بكل شيء ،وإذن فليس يف استطاعة اإلنسان لكي حيصل على السعادة أن يراعي يف أفعاله
مبادئ حمددة وإمنا عليه أن يتبع نصائح جتريبية".276

 274ناريخ الفلسفة احلديثة :يوسف كرم ص .148
 275نفسه ص .101
 276نأسيس ميتافيزيقيا األخالق :كانط ص  51نرمجة د .عبد الغفار مكاوي.
www.alukah.net

األخالق بين الفالسفة وعلماء اإلسالم
www.alukah.net

لقد كان كانط يف مقدمة القائلني بوجهة النظر املثالية ،فأراد أن حيرر السلوك األخالقي من قيود
امليول واألهواء ،وهلذا استبعد اللذة واملنفعة والسعادة غاية قصوى ألفعال اإلنسان اإلرادية ،إذ
جعل الباعث يقوم يف اإلرادة نفسها ،وبذلك ارندت عنده األخالقية إىل مبدأ الواجب.277
ويقدم لنا بعض الواجبات حبعسب نقسيمها إىل واجبات حنو أنفسنا وواجبات حنو غرينا وهي:
حدا حليانه ،فإذا ما حبثنا إن كان
 -6لنضرب ً
حدا قرر معه أن يضع ً
مثال حالة رجل بلغ به اليأس ً
عاما؟
من املمكن أن يصري فعله قانونًا طبيعيًا ً
واملشكلة حينئذ هي أنه هل ميكن أن يتحول مبدأ حب الذات هنا إىل قانون طبيعي عام؟ "ولكن
الإلنسان سرعان ما يدرك أن الطبيعة اليت يهدف قانوهنا إىل حتطم احلياة عن طريق اإلحساس
الذي نقوم وظيفته على دفع عجلة التطور يف احلياة ،إمنا نناقض نفسها بنفسها وال ميكن أن
نبعا لذلك مبا جيعلها طبيعية ،وأن من املستحيل على نلك املسلمة أن نصبح قانونًا طبيعيًا،
حتتفظ ً
وأهنا نتيجة لذلك كله نناقض املبدأ األعلى للواجب مناقضة نامة" 278أي أن االنتحار يستحيل أن
يصبح قانونًا طبيعيًا.
 -1احلالة الثانية :حالة امرئ احتاج إىل اقرتاض مبلغ من املال بينما يعلم أنه لن يتمكن من
سداده ،ونتنازعه الرغبة يف عدم السداد ،ولكن سرعان ما يقف يف وجهه وازع الضمري لينبهه إىل
حترمي االلتجاء إىل هذه الطريقة حلل ضائقته املالية.
عاما "وذلك
وحىت إذا كان هذا املبدأ ً
عادال ،فإنه لن يصبح بأي حال من األحوال قانونًا طبيعيًا ً

ألن التسليم بقانون عام مؤداه أن كل إنسان يعتقد أنه يف ضائقة يستطيع أن يعد مبا خيطر على
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باله ،مع النية املعقودة على عدم الوفاء هبذا الوعد سيجعل الوعد نفسه والغاية اليت يطمع يف
مستحيال ،إذ لن يصدق أحد ما يبذل له من وعود".279
أمرا
ً
حتقيقها عن طريقه ً
 -1أمر ثالث :يتمتع بكثري من املواهب وحيتاج معها إىل التثقيف والتهذيب ولكنه يهملها ساعيًا
بدال من بذل اجلهد يف ننمية استعدادنه الفطرية وحتسينها ،مث سرعان ما يتبني له أن
وراء اللذات ً
نزعته الطبيعية إىل التمتع باللذات ال نتفق مع ما يسمى بالواجب .كما ال ميكن أن نصبح قانونًا
عاما "ذلك ألنه مبا هو كائن عاقل ،يريد بالضرورة أن ننمى مجيع ملكانه لكوهنا نافعة له،
طبيعيًا ً
وألهنا أعطت له ليبلغ ألوانًا عديدة من الغايات واألهداف".280

 -0أما الرابع :الذي نوافرت له أسباب احلياة الرغدة فإنه ينظر إىل من حوله من املكافحني دون
أن ميد هلم يد املساعدة مع مقدرنه على ذلك ،بل ال يرغب يف حتقيق السعادة هلم مبعاونتهم باملال
أو الوقوف إىل جانبهم يف أوقات الشدة إن جمرد إرادة أن يتحول ذلك التصرف إىل قانون طبيعي
عام نناقض نفسها بنفسها "فقد حيدث يف كثري من احلاالت أن حيتاج مثل هذا اإلنسان إىل حب
حمروما من كل أمل يف احلصول على املساعدة اليت يتمناها ،إذ
اآلخرين وعطفهم ،وأن جيد نفسه ً
حيول بينه وبينها ذلك القانون الطبيعي املنبثق من إرادنه ذاهتا".281

ومن هنا نستطع أن نتبني أفعال الواجب اليت حيددها كانط على النحو التايل :إن حمافظة اإلنسان
على حيانه واجب ،واإلحسان واجب ،ونأمني اإلنسان لسعادنه الذانية واجب غري مباشر ،وحمبة
عدوا واجب.282
اجلار ولو كان ً
خريا إال إذا صدرت عن واجب ،ال عن ميل مباشر أو
وهكذا فإن األفعال اإلنسانية ال نكون ً
رغبة يف حتقيق مصلحة شخصية ،فإذا أدى اإلنسان واجبًا  -كإنقاذ غريق  -فإنه لكى يصبح

نصرفه أخالقيًا ينبغي أن يكون باعث الواجب من بني عدة بواعث هو الكايف لإلقدام على
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الفعل ،ومع إقرار العواطف النبيلة كعامل مساعد إلنيان األفعال اخلرية فإن غرسها يف النفس يعد
أيضا "فإن العامل يفتقد من اختاذ السعادة غاية مباشرة ألفعالنا .إن علينا واجبًا غري مباشر
واجبًا ً
يقضي بالبحث عن سعادننا".283
نعريف الواجب:
ولكن ما هو نعريف كانط للواجب؟
إنه يصفه بأنه "ضرورة القيام بفعل عن احرتام للقانون".284
واإلنسان ليس يف حاجة إىل علم وال فلسفة لكي يعرف ما ينبغي عليه أن يفعل لكي يكون أمينًا

وخريا ،285وإن معظم أفعالنا نتفق مع الواجب
ً

286

ذلك ألن املبادئ األخالقية هي مبادئ قبلية

حبتة "خالصة من كل عنصر جترييي ،وأنه ال ميكن أن جندها أو جند أقل جزء منها إال يف نصورات

العقل اخلالصة".287
ومن السهل علينا أن نفرق بني األفعال اليت نصدر عن شعور بالواجب واألخرى اليت ننبع عن
حرص أناين على املصلحة .مثال ذلك أن التاجر الفطن يتحاشى رفع سعره وحيافظ على مستوى
سعر ثابت للجميع حبيث يستطيع أن يشرتي هبا الطفل وأي إنسان آخر ،وهنا ال حميص من
االعرتاف بأنه يعامل املشرتين بأمانة ،ولكن ال يكفي هذا لالستدالل عن صدور فعله التز ًاما

مببادئ الواجب ،ألن مصلحته قد اقتضت ذلك ،وال نستطيع افرتاض أنه يتصرف مع عمالئه
بوحي من عاطفته حنوهم "وإذن فلم يصدر هذا السلوك ال عن واجب ،وال عن ميل مباشر ،بل

كان الباعث عليه هو املصلحة الذانية وحدها".288
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وعلى العكس من ذلك  -كما نبني لنا آن ًفا أن حمافظة اإلنسان على حيانه واجب بالرغم من
إحساسه أحيانًا بالتعاسة واهلزمية واهلوان ومتين املوت ،فمحافظته على حيانه بالرغم من كل هذه
الظروف صادر عن مسلمة ذات مضمون أخالقي.
وكذلك اإلنسان الذي حيسن إىل الغري منفلتًا من مهومه الذانية اليت نقضي على كل مشاركة
وجدانية لآلخرين ،وصرفه معاونتهم عن االنشغال بشقائه الشخصي فإن نصرفه هذا يصدر عن
شعور بالواجب .وكذلك يأيت نأمني اإلنسان لسعادنه من قبيل الواجب بطريق غري مباشر "ذلك
ألن عدم رضا املرء عن حاله ونزاحم اهلموم العديدة عليه ومعيشته وسط حاجات مل يتم إشباعها
قد نكون إغراء قويًا له على أن يدوس على واجبانه" 289ولكن البد من أن نكون قاعدة حتقيق
السعادة مصحوبة بأضرار نلحق ببعض امليول؛ ويصدر التصرف إذن ال عن ميل بل عن إحساس
بالواجب.290
ومن هذا يتضح أن السمات الرئيسية للواجب نتحدد وفقا للقواعد الثالث اآلنية:
أوهلا :أنه نشريع كلي وقاعدة شحاملة ،ونكمن قيمة الواجب يف صميم الواجب نفسه بصرف
النظر عن أية منفعة أو فائدة أو كسب مادي ،وعلى هذا فإن اإلنسان هو الكائن الوحيد الذي
يفعل مع معرفته بأن "قيمة الفضيلة إمنا نزيد كلما كلفتنا الكثري ،دون أن نعود علينا بأي
كسب".291
الثانية :أن الواجب منزه عن كل غرض ،فال يطلب لتحقيق املنفعة أو بلوغ السعادة وإمنا ينبغي أن
يطلب لذانه ،أي ينبغي أن نؤدي واجبنا "فليست األخالق هي املذهب الذي يعلمنا كيف نكون
سعداء بل هي املذهب الذي يعلمنا كيف نكون جديرين بالسعادة".292
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والسمة الثالثة :للواجب أنه قاعدة غري مشروطة لفعل ،أي أنه قانون سابق ،أو حكم أويل سابق
على التجربة.293
ويشرتط للواجب شرطني مها احلرية وازدواج الطبيعة البشرية:
الحرية وازدواج الطبيعة البشرية:
يذهب كانط إىل القول بأن االلتزام اخللقي مرنبط ارنباطًا وثي ًقا بالشعور باحلرية ،وينبغي علينا أن
نوضح كيف وصل هذا الفيلسوف إىل فكرنه عن احلرية بتحليله للطبيعة البشرية وإثبات ازدواجها.
إن احلديث عن مصدر اإللزام يف فلسفته وثيق الصلة بفلسفته امليتافيزيقة يف نصور الكون .فالعامل
عنده عاملان:
أحدمها :عامل األشياء كما هي يف ذاهتا.
والعامل الثاين :هو عامل األشياء اليت نبدو لنا وهو خيتلف عن األول ،مثال ذلك أن الرجل الذي
مثال يرى كل شيء مصطبغًا هبذا اللون ،وكذلك العقل ،فإنه
ولد على عينيه منظار أزرق اللون ً
حيزا من املكان أو
يضيف إىل األشياء صفات الكم والكيف كون الشيء علة أو ً
معلوال ،يشغل ً
الزمان "هبذا ال ندرك قط شيئًا على حقيقته ،وإمنا ندركه كما يبدو لنا".294

واإلنسان ال خيرج عن نطاق العامل الذي أنشأه وصوره له عقله أو على األقل ساهم يف إنشائه.
وباملقارنة بني العامل واإلنسان ،فإن لإلنسان بدوره مظهرين أحدمها :يتمثل يف ذانه التجريبية اليت
نربطه بعامل األشياء كما نبدو.
واإلنسان هبذه الصفة له طبيعة مزدوجة أي خيضع مع غريه من املخلوقات لقوانني العلية اليت حتكم
العامل الفيزيقي "أي الطبيعي" والعومل اجلربية نتصل باستعدادانه السيكلوجية والفسيولوجية واجلنس
الذي احندر عنه ،والطبقة املنتمي إليها والبيئة اليت نشأ فيها والرتبية اليت ندرج هبا ،ولكن مع هذا،
 293أسس الفلسفة اخللقية :د .نوفيق الطويل ص .115
 294نفسه ص .111
www.alukah.net

األخالق بين الفالسفة وعلماء اإلسالم
www.alukah.net

فإن اإلنسان ليس كاجلماد واحليوانات اليت ال نستطيع بطبيعتها أن نتصرف على غري الذي
فعال ،وإمنا هو يتميز عنهما  -كما يتميز عن الظواهر الطبيعية  -بظاهرة ينفرد هبا
نصرفت عليه ً
خاضعا للسنن الطبيعية ونظمها
دون غريه من الكائنات ،ألنه الكائن الوحيد الذي يعد من جهة
ً

كامال ويعد من جانب آخر مزود بدوافع ورغبات متلي عليه ما يأنيه من نصرفات .إنه
خضوعا ً
ً
يتميز بالشعور "مبا ينبغي" أن يفعله ،أي أن اإلنسان وحده "هو الذي يشعر بإلزام يوجب عليه أن
يتصرف وف ًقا ملبدأ".295
وهنا يبدو املظهر الثاين لإلنسان ،وهو انتماؤه إىل عامل احلقائق يف ذاهتا ،وحينما يشعر اإلنسان
متحررا من آثار الوراثة وقيود البيئة ومواضعات
باإللزام اخللقي ،إمنا يستلهمه من مثل أعلى
ً
نفعا
متجردا عن العامل الطبيعي،
الظروف،
ً
متخلصا من اجلانب الذي يربطه بالعامل كما يبدو ،مر ً
ً

إىل عامل احلقائق يف ذاهتا "وعندئذ يتصرف ككائن أخالقي ،فيخضع سلوكه ملبدأ الواجب ،ويزاول

أفعاله بإرادة حرة ،وال يتقيد بغري نفسه اليت نعتنق مبدأً أخالقيًا ندين له بالوالء".296
نقد المذهب:
يتجاهل كانط الغالبية من البشر مبكوناهتم املذهبية والعاطفية الذين يسعون بتصرفاهتم وسلوكهم
إىل غايات ختتلط فيها األهداف بتحقيق منافع أو حبث عن سعادة ،أو حتكم أعماهلم دوافع
الرجاء أو اخلوف ،ونتعدد واجباهتم بتعدد األحوال والعالقات.
إن قانون الواجب الصارم يصلح فقط لقلة خاصة من ذوي اإلرادات احلديدية الذين ال حيققون
من سلوكهم إال عمل "الواجب فحسب ،حىت لو أدى ذلك إىل نضحيات باملال والوقت والراحة
وغريها".
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إن هذه الصيغة الكانطية اليت نقيم اإللزام على أساس "شكله احملض" اجملرد عن مادنه

297

هذه

الصيغة يصعب االنقياد هلا يف كل األحوال.
ويقول الدكتور دراز "الواجب الكلي العام ،فلنقبله ،ولكن ينبغي أن نفرق بني درجات كثرية من
امتدادا بقدر ما هلا من مفاهيم:
العمومية فإن هلا ً
الواجب األبوي واألموي ،والزوجي ،والبنوك ،واجبات الرياسة والصداقة واملواطن واإلنسان واجب
العمل وواجب التفكري وواجب احملبة".
ويتساءل بعد ذلك "وهل من حقنا أن نقول لرئيس أن يعامل من هم أعلى منه رنبة معاملته
ملرؤسيه؟ وأن نطلب إىل زوج أن يعامل كل نساء الدنيا كما يعامل زوجته والعكس؟".298
مث يطرح لنا البديل يف ننفيذ أوامر الشرع ونواهيه وهي اليت جتعل املؤمن ال يذعن للواجب "كفكرة"
أو "ككائن عقلي" ولكنه يذعن له من حيث هو صادر عن اهلل نعاىل الذي زودنا بالعقل وأودع
فيه احلقائق األوىل ،مبا يف ذلك احلقيقة األخالقية يف املقام األول.
وبذلك نكون قد انتهينا من عرض بعض املذاهب األخالقية عند الفالسفة ،ويصبح موضوعنا يف
الباب الثاين عن املذاهب األخالقية يف الفكر اإلسالمي.
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الباب الثاني
مذاهب أخالقية في الفلسفة الحديثة

الفصل األول :مزايا األخالق في اإلسالم.
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الفصل األول
مزايا األخالق في اإلسالم
قدمنا يف الباب األول بعض النماذج من املذاهب األخالقية يف الفكر اليوناين والفلسفة العربية
احلديثة ،وقد انتقينا منها ما يلقي بالضوء على االجتاهات املختلفة يف النظر إىل املشكلة
األخالقية .وإذا أخذنا بالتصنيف 299الذي ينظر إىل الفعل األخالقي من ناحية املصدر ،فقد ظهر
لنا أن املذاهب األخالقية اليونانية اليت نظرت إىل مصدر الفعل األخالقي  -أي احلكمة  -نتضح
يف آراء سقراط وأفالطون وأرسطو والرواقيني ،ويف العصر احلديث درسنا النظرية األخالقية عند
كانط الذي رأى أن مصدر الفعل األخالقي هو إرادة الواجب .أما من حيث الفعل األخالقي
بالنظر إىل الغاية منه ،فقد أملمنا ببعض املذاهب اليت نتجه إىل حتقيق السعادة كهدف أخالقي،
أخريا حبثنا آراء
كاألبيقورية واملنفعة عند كل من بنثام وجون ستيوارت مل واملذهب العملي ،و ً
الوضعيني من علماء االجتماع واألخالق يف الفلسفة املاركسية.
غري أن االختالف حول هذه املذاهب قد أثار موجة من النقد ،نلمحها يف اآلراء اليت ينقلها لنا
جوستاف لوبون عن بعض فالسفة أوروبا املعاصرين ،وقد وصف حماوالت علماء الالهوت وعلماء
األخالق بأهنا عجزت عن إقامة ما هو ثابت يف األخالق .والدليل على ذلك ما نبصره من
الفوضى العميقة اليت ال نزال بادية يف الوقت احلاضر حول هذا املوضوع القدمي 300ويشري يف نص
آخر إىل نعدد املذاهب األخالقية وآثارها يقول" :حق إن مسيوبايو قال  -انصرف من كان جيب
عليهم أن ينريوا السبيل فرتكوا الكثلكة  -إحدى مذاهب النصرانية  -ولكنهم مل يلبثوا ساعة من
بدال منها ....وقيل باألخالق العلمية ،مث أعلن مسيو
هنار حىت أدركوا أهنم لن يقيموا شيئًا آخر ً
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أيضا األخالق التلذاذية واألخالق
هنري بوانكاريه مع األسف عدم وجود أخالق علمية ،وإليك ً
النفعية ..وإليك ...وإليك ،...فاألمر هو "ضوضاء أدمغة" كما قال فونتني.301

"كثريا من الناس يف
ويبدو أن فصل الدين عن األخالق يف الغرب أدار بعض اآلراء املعارضة ألن ً
الوقت احلاضر يعدون الديانة الناظم الرئيسي للسلوك".302

ويتساءل مسيو كروازي حول "االرنباط اخللقي" "نرى علم األخالق يف مجيع الربامج يدرس كشيء
منفصل عن الدين ...فباسم أي مبدأ غري ديين يعلم الواجب والغرض اخللقي؟ إنه يسأل الفالسفة
فيظفر بأجوبة متهاوية"

303

هذا بينما اشتملت كتب اليهود الدينية على نعاليم خلقية ،وهي

نتضمن الوصايا العشر املوجزة ،وصاغت النصرانية القواعد األخالقية على حنو جيعل اهلدف يف
احلياة األبدية ال يف هذه احلياة الدنيا ،حيث نتصف السعادة بالزوال حبكم الطبيعة

304

وسرتى أن

دراسة االجتاه األخالقي يف اإلسالم يثبت أن األخالق يف اإلسالم "هي روح الرسالة اإلسالمية،
وأن النظام اإلسالمي التشريعي يعد صورة جمسمة هذه الروح".305
احدا من أشد خصوم هذه الفكرة ومن أبرز الذين
وعن فكرة ارنباط األخالق بالدين ،فإننا نرى و ً
سعوا للفصل بينهما ،نراه نسليم باالرنباط الوثيق بينهما يقول دوركامي "إن األخالق والدين قد
ارنبطا ارنباطًا وثي ًقا منذ أمد بعيد ،وظال طوال قرون عديدة متشابكني ،فلم نصبح العالقات اليت

نربطهما عالقات خارجية أو ظاهرة ،ومل يعد من السهل فصلهما بعملية يسرية كما نتصور".306

ومع ذلك فإنا علينا أن نوضح أن الصراع يف الغرب حول فصل الدين عن جماالت النشاط
اإلنساين ومقومانه يف جماالت العلم واألخالق واالقتصاد والسياسة وغريها كان له ظروف وأوضاع
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خاصة بأوروبا نفسها دون غريها ،إذ كان لرجال الدين هناك "سلطات هائلة يف رعاية احلاجات
الدينية للناس وهم الذين يؤدون الشعائر وينظمون العبادة ويوجهون حياة الناس ،فإىل أين سار
هذا التوجيه؟ لقد سار حنو دعم نفوذ الكنيسة ذاهتا .فرجاهلا قد كدسوا ثروات هائلة ،وكان هلم
نفوذ سياسي كبري ،ويف معظم األحيان كانوا يتحالفون مع النبالء واإلقطاعيني ويشجعوهنم على
االستمرار يف استبدادهم 307ورمبا كان هذا هو السبب الذي أدى بأوجست كونت إىل القول بأن
الديانة املسيحية قد انقضى زمنها ،والبد من االستعاضة عنها بديانة أخرى ،وهي الفكرة اليت
صحبت اجلمهورية الفرنسية الثالثة اليت فصلت بني الدين والدولة ،ومن مث فقد اعتقد أنه مت حتلل
أجزاء الديانات من الوجهة العقلية  -أي ال نصمد أمام النظر العقلي .ولكن مرد اخلطأ هنا أنه إذا
كانت هذه الظاهرة صادقة "فيما يتعلق بالديانة املسيحية يف أوروبا فهي ليست كذلك حبال فيما
يتعلق بتاريخ التفكري اإلسالمي".308
ناما بالنسبة للمسلمني ،فقد شيدوا صرح حضارهتم ،وأقاموا نلك
ولكن األمر خيتلف اختالفًا ً
الدولة العظيمة "اليت امتدت على عجل من األندلس إىل قرب القارة اآلسيوية مارة بشمال أفريقية
كله" 309وذلك بناء على فهمهم الصحيح لإلسالم ،وانباعهم ملنهج أسالفهم يف الفهم والتطبيق.
فاإلسالم ليس مظهر كهنونية ،وال حياة منعزلة عن الواقع نبغي الفرار منه بل هو نظام كامل
للحياة يوجه اإلنسان لكي حيقق كماالنه اليت استحق هبا مقام اخلالفة  -أي حيصل لنفسه وللفيعة
أيضا على أمسى درجة من الكمال اإلنساين ،يف الروح واخللق واملادة والعقل ،وينظم
اإلنسانية ً

 307اإلنسان واحلضارة يف العصر الصناعي ،د .فؤاد زكريا ص  15الناشر مركز كتب الشرق األوسط مايو .6851
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احلليب 6111هـ6851 -م.
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عالقته بربه وعالقته بأخيه اإلنسان يف كل مظاهر احلياة" ،310أي أنه باختصار شديد دين
وحضارة.
كلمة عن المنهج:
يتناول احلديث يف األخالق لدى املسلمني ثالثة ميادين:
األول :ميدان الفلسفة التقليدية اليت يعرب عنها أمثال :الكندي والفارايب وابن سينا وابن رشد الذين
اقتصروا يف أكثر األحوال على الدراسة النظرية متأثرين بالفلسفة اليونانية ،الدخيلة على علوم
املسلمني.
الثاين :ميدان علم الكالم ،وال نكاد نعثر فيه على مذهب أخالقي متكامل شامل لكافة املشاكل
األخالقية ،فيما عدا بعض املوضوعات املهمة املتصلة باألخالق كقضية اخلري والشر واحلسن
والقبح ،واالختيار واجلرب.
الثالثة :ميدان الزهد والتصوف 311وقد احتوى نراثه على كثري من البدع باستثناء أهل القرون األوىل
من الزهاد الذين التزموا بالتقيد بالكتاب والسنة ،وهؤالء ميكن اعتبارهم علماء أخالقيني مبعىن
الكلمة.
ونفى أن نصفي هذا الرتاث وننقيه من البدع القولية والفعلية نفضل أن نستمد املبادئ األخالقية
من القرآن والسنة كما استخلصها شيوخ املسلمني املتقيدين مبنهج السلف ،ذلك أهنم رأوا أن
مصطلح "التصوف" مستحدث حيث نشأ وشاع يف القرن الثاين اهلجري ،بينما عرب القرآن بلفظ
ِ
ني َر ُس ًوال
{ه َو الَّذي بـَ َع َ
ث ِيف ْاأل ُِّميِّ َ
"التزكية" كركن أساسي كلف الرسول صلوات اهلل عليه بتحقيقه ُ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِِ
ِ
ض َال ٍل ُمبِ ٍ
ني}
اب َوا ْحل ْك َمةَ َوإِ ْن َكانُوا م ْن قَـْبلُ لَفي َ
مْنـ ُه ْم يَـْتـلُو َعلَْي ِه ْم آيَانه َويـَُزِّكي ِه ْم َويـُ َعلِّ ُم ُه ُم الْكتَ َ
 310موقف اإلسالم من املعرفة والتقدم الفكري (الثقافة اإلسالمية واحلياة املعاصرة) د .حممود عبد اهلل ص  14مكتبة
النهضة ومؤسسة فرانكلني.
 311ينظر كتابانا :مع املسلمني األوائل يف نظرهتم للحياة والقيم (الزهاد األوائل) و التصوف واالجتاه السلفي يف العصر
احلديث ط دار الدعوة باإلسكندرية.
www.alukah.net

األخالق بين الفالسفة وعلماء اإلسالم
www.alukah.net

[اجلمعة ]1 :أي "نزكية النفوس وهتذيبها وحتليتها بالفضائل ،وختليتها من الرذائل .التزكية اليت نرى
أمثلتها الرائعة يف حياة الصحابة رضوان اهلل عليهم ،وإخالصهم ،وأخالقهم واليت كانت نتيجتها
هذا اجملتمع الصاحل الفاضل املثايل ،الذي ليس له نظري يف التاريخ".312
وسنعرض للمشكلة األخالقية لدى حكماء أالسالم يف إطار النسق العام للبحث يف األخالق من
حيث بيان املوضوعات اآلنية:
أوال :املعامل البارزة لقواعد األخالق يف اإلسالم باملقارنة للوصايا األخالقية يف اليهودية واملسيحية،
ً
لتوضيح هيمنة القرآن على الرساالت السابقة ،وبيان دور خامت الرسل حممد عليه الصالة والسالم
يف اجملال األخالقي ،مع نفصيل مقومات اإللزام األخالقي يف اإلسالم.
ثانيًا :دراسة االجتاهات األخالقية عند كل من:
 -6الراغب األصفهاين.
 -1ابن القيم.
 -1اإلمام عبد احلميد بن باديس.
 -0اإلمام ويل اهلل الدهلوي.
ممهدا ملعرفة فضائل اإلسالم األخالقية ،سنحاول اإلملام بأوجه النقص اليت
ولكي يصبح الطريق ً
الحظها بعض الفالسفة يف نراثهم األخالقي الغريب.
األخالق الغربية أمام النقد:
لقهيذا لدراسة النظريات األخالقية لدى بعض علماء املسلمني وحكمائها فإنه يلزم إلقاء نظرة
عامة على معامل األخالق اليت نكلمنا عنها عنها يف الباب األول ،إذ نالحظ أهنا ال ختلو من
بعض املآخذ ،بعضها يوجه إليها من ناحية افتقادها لعنصر اإللزام ،والبعض اآلخر لفصلها بني
 312ربانية ال رهبانية ،أبو احلسن الندوي ص .61
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الدين واألخالق إىل جانب االنتقادات اليت وجهت إىل آراء الفالسفة األخالقيني اليت أوضحناها
آن ًفا.
ولقد سبق البن نيمية أن ننبه إىل خلو نظريات فالسفة اليونان األخالقية من اإللزام ،إذ نبني له
313
ملزما.
ا
اجب
و
ليس
أي
من دراستها أن "ما ذكروه من العمل متعلق بالندب"
ً ً

اإللزام اخللقي إذن ال يشتق من الفكرة احملضة ،والقوانني األخالقية ال ينبغي أن نصبح نرفًا عقليًا،
وإمنا ينبغي أن نكون قواعد للعمل .وقد سلم األخالقيون اليونان هبذه احلقيقة عند نقسميهم
للعلوم واعتبار األخالق من العلوم العملية ،وحرص بعضهم  -كسقراط والرواقيون  -على التعبري
عن مثلهم األخالقية بسلوكهم العملي وهنا يتضح لنا اجلانب العلمي الذي يتصل بالدين أكثر من
انصاله بالفلسفة كمنهج نظري عقلي حمض ،ألن االنساق بني النظر والعمل "أو بني االعتقاد
والسلوك يف الدين واجب ،ومن مث كان لوم الكتاب الكرمي ملن {يَـ ُقولُو َن َما َال يَـ ْف َعلُو َن }
[الشعراء.314]111 :
وقد سبق بيان االعرتاض الشديد من بعض علماء الغرب من موقفه العلماء الوضعيني من الدين،
وباملثل ،قد قوبلت فكرة فصل األخالق عن الدين مبعارضة شديدة من وجهة النظر اإلسالمية
أيضا .يقول الكواكيب "أما املتأخرون الغربيون ،فمنهم فئة سلكوا طريق اخلروج بأممهم من حظرية
ً
الدين وآدابه النفسية إىل فضاء اإلطالق ونربية الطبيعة ،زاعمني أن الفطرة يف اإلنسان كإلىة لضبط
النظام"

315

بل قيل إن أكرب دعاة االجتاه االجتماعي من أصحاب فكرة الفصل بني األخالق

والدين كانوا من اليهود "فهم يستجيبون لنداء املصلحة وال يرعون املثل العليا حرمة ،فيستهدفون
لسخط الفيعات البشرية اليت يعيشون بينها ،فرأوا أن حيطموا قدسية هذه املثل يف نفوس الناس

 313اجلواب الصحيح ملن بدل دين املسيح :ابن نيمية ص .645
 314الفلسفة الال أخالقية يف الفكر اإلسالمي .د .أمحد صبحي ص  16ط دار املعارف .6818
 315طبائع االستبداد ،الكواكيب ص .180
www.alukah.net

األخالق بين الفالسفة وعلماء اإلسالم
www.alukah.net

حىت ال نثري نصرفاهتم الشائنة ثائرة اجملتمعات نقبل وجودهم ونذعن ملسلكهم الكريه راضية
خمتارة".316
كذلك لوحظ أن النظريات األخالقية ألغلب الفالسفة  -ال سيما القدماء  -ال نعرف  -أو
ننكر احلياة اآلخرة اليت نتلو احلياة الدنيا ،وهذا اإلنكار جيعل من قانون األخالق ومسئولية
معتمدا على العقيدة الدينية
اإلنسان عن أفعاله يف أزمة حقيقية ،ولذا فإن على علم األخالق -
ً
متجها باإلنسان إىل اهلل نعاىل ،مثبتًا وجود احلياة اآلخرة مبا
 أن يتجاوز هذه احلياة األرضيةً ،فيها من الثواب والعقاب.317
وإذا انضح أن األخالق علم عملي ،فإنه ال يكفي إذن أن نعرف الفضيلة حىت نروض أنفسنا على
انباعها ،كذلك فإن اإلقناع العقلي بدوره ال يكفي إللزام اإلرادة على السلوك القومي بل البد من
عنصر اإللزام لكي نسلك طريق اخلري دون الشر ،وها هو أرسطو بعد أن انتهى من كتابه
"األخالق" يصرح "بأن كل ما يف وسع املبادئ أن حتققه يف هذا الصدد هو لسوء احلظ أن نشد
عزم فتيان كرام على الثبات يف طلب اخلري ونرد القلب الضعيف بفطرنه صدي ًقا للفضيلة وفيًا
لعهدها" 318واألمر ال حيتاج إىل كبري عناء إلثبات أن احلد األوسط الذي وضعه أرسطو ال يكفي
أيضا للتحديد والقطع بني الفضيلة والرذيلة ،فهو نفسه يصرح هبذه احلقيقة فيقول" :لنتفق بادئ
ً
ذي بدء على هذه النقطة وهي أن كل مناقشة نورد على أفعال اإلنسان ال ميكن البتة أن نكون
جمردا عن الضبط ،كما قد نبهنا إليه بادئ األمر".319
مبهماً ،
إال رمسًا ً
هذا من جانب .ومن جانب آخر افتقد أرسطو والفالسفة دوافع اإللزام يف فلسفاهتم اليت حترك
سلوك اإلنسان بالرغبة والرهبة.

 316مقدمة كتاب اجململ يف ناريخ األخالق د .نوفيق الطويل ص .16 -14
 317نفسه ص .616
 318األخالق :أرسطو (الرتمجة العربية) ص .118
 319نفسه.
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وهنا يتضح  -كما يذكر بارمتلي مرتجم كتاب أرسطو يف األخالق  -الفرق بني التشريع اإلهلي
والقانون الوضعي ،فإن القوانني اليت يضعها الناس بدافع احلاجة الستعماهلا ،إذ حىت مع افرتاضها
االلتزام مببدأ العدل ،فقد نذهب إىل حتديد العقوبة باإلعدام على القانل ولكنها ال متس نفس
العازم على ارنكاب اجلرمية ،أي أهنا ختيفه من غري أن نصلحه ،أما يف شارع اهلل عز وجل فإن املرء
أيضا أن يتقي
"هو قاضي نفسه مؤقتًا على األقل ،ومن أجل أنه ميكن أن حيكم على نفسه ،ميكنه ً

الوقوع يف اخلطيئة اليت يشعر بأهنا كبرية من الكبائر ،فإن الصوت الذي يناجيه من داخل نفسه قد

أنذره بادئ األمر أنه ميحص له النصح قبل أن يقرعه باللوم".320
هذا بينما يعترب أساس اإلميان باحلياة اآلخرة يف االجتاه اإلسالمي لألخالق من أهم األسس اليت
يشيد عليها البناء األخالقي ويف عملية االلتزام به ،فبدونه نفقد األخالق قدسيتها ونأثريها القوي
أساسا للسلوك األخالقي فقط ،بل إنه أساس للحياة إذ ال معىن للحياة -
يف اإلنسان ،وليس هذا ً
يف احلقيقة  -دون وجود هذا األساس ودون االعتماد عليه.321

وما دام األمر كذلك فلم نلجأ إىل نراث غرينا ناركني نراثنا؟ وقد مر بنا نعليق ابن نيمية على
مذهب أرسطو فال نعود إليه إال مبقدار ما نسجله من رأي للدكتور سدجويك  -الذي يكاد يتفق
مع شيخ اإلسالم إذ يرى ذلك العامل الغريب أن القارئ لكتاب األخالق ألرسطو يعثر على حبث
جدا لعمل ناقص مشتت".
"أثرا قويًا ً
متقن خيتفي وراءه نفاسري دقيق ،ولكنه يرتك يف نفس القارئ ً
من أجل هذا كان يلح ابن نيمية يف نداءانه للمسلمني أن يكتفوا بكتاب اهلل وسنة نبيه  -صلى
اهلل عليه وسلم  -ألنه "من نأمل ما نكلم به األولون واآلخرون يف أصول الدين والعلوم اإلهلية
وأمور املعاد والنبوات واألخالق والسياسات والعبادات وسائر ما فيه كمال النفس وصالحها

 320مقدمة كتاب األخالق ألرسطو :بارمتلي ص .69
 321االجتاه األخالقي يف اإلسالم :مقداد ياجلن ص .616
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وسعادهتا وجناهتا مل جيد عند األولني واآلخرين من أهل النبوات ومن أهل الرأي كاملتفلسفة وغريهم
إال بعض ما جاء به القرآن".322
ويعنينا قبل دراسة نفاصيل موضوع األخالق اإلسالمية أن حنصى الركائز األساسية اليت نقام عليها
هذه األخالق فتفردها بسمات خاصة ،سواء باملقارنة باليهودية واملسيحية أو مبا نضيفه من فضائل
جديدة وماننطوي عليه من ألوان اإللزام املتعددة ،مع نقدمي األسوة احلسنة يف شخص الرسول
صلوات اهلل عليه ،حيث نقد بسلوكه وأخالقه ما نضمنه القرآن احلكيم من نعاليم فكان  -حبق
نباعا فيما يأيت من حبوث:
وصدق على خلق عظيم  -وهذا ما ما سنعرضه ً
تمهيد:
ستعتمد دراستنا يف هذا الباب على مؤلفات حكماء اإلسالم وعلمائه الذين مل يلقوا بعد العناية
اليت يستحقوهنا بالنظر إىل مسامهاهتم يف اجملاالت األخالقية  -وما أكثرها.
ورمبا ساعد على ذلك أننا كنا نعتمد إىل وقت قريب على املصادر الغربية يف حبوثنا ومؤلفاننا مما
نقضا معينًا البد من نداركه.323
يعد ً
وقد استعرض أستاذنا الدكتور السيد بدوي كتب األخالق اليت كتبها كتاب الغرب فوجد فيها ثغرة
كبرية ،فهؤالء الكتاب يف نأرخيهم للمذاهب األخالقية قد عرضوا هلذا املذاهب يف العصور اليونانية
القدمية ،مث الديانتني اليهودية واملسيحية وقفزوا منها فجأة إىل املذاهب األخالقية يف العصور
احلديثة يف أوربا أي منذ عصر النهضة إىل وقتنا احلاضر ،بدون أن يعرجوا يف قليل أو كثري على ما
يتصل بالقانون األخالقي يف اإلسالم.

 322جواب أهل العلم واإلميان :ابن نيمية ص .01
 323وقد بدأ علماؤنا فعال بتدارك هذا النقص ،نذكر منهم على قدر علمنا الدكتور حممد عبد اهلل دراز رمحه اهلل
والشيخ ندمي اجلسر والدكتور مقداد ياجلن وزمالءنا األفاضل الدكتور عبد اللطيف العبد والدكتور عبد املقصود عبد
الغين والدكتور أبو اليزيد العجمي وغريهم.
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ومع ذلك فإن ما جاء به القرآن يف جمال األخالق ذو قيمة عامة ال بالنسبة للحياة العملية
مجيعا ،ومعرفة القانون األخالقي كما جاء به
للمسلمني أنفسهم فحسب بل بالنسبة ألبناء البشر ً

القرآن يكمل النقص يف ناريخ املذاهب األخالقية ويفتح آفاقًا جديدة يف دراسة املشكلة األخالقية
ذاهتا ويف حل كثري من املسائل والصعوبات اليت نثريها.
ويرى الدكتور السيد بدوي أنه إذا كان بعض الكتاب قد نعرض يف كتابانه عن النظم اإلسالمية
بوجه عام لسرد بعض القواعد األخالقية اليت نستلخص من القرآن ومن التشريع اإلسالمي ،فقد
كان يعاد هذه املسائل يف عجالة دون أن يكون فيما يسرده ما يشفي غليل الباحث الذي يريد
أن يتعمق الدراسة العلمية .ومل يتعرض أحد لبحث اجلانب النظري من املسألة ومل حياول
استخالص املبادئ العامة اليت نستمد من القرآن .وكل ما فعله هؤالء  -الكتاب أو املستشرقون -
هو مجع بعض اآليات القرآنية اليت حتتوي على قواعد للسلوك األخالقي ونرمجتها.
عاما عامل جليل من علماء األزهر وهو
أخريا نصدى هلذا العمل الكبري ما يقرب من مخسة عشر ً
و ً
األستاذ الدكتور حممد عبد اهلل دراز يف رسالته القيمة اليت نال هبا درجة الدكتوراه من السربون

وعنواهنا "أخالق القرآن".
ويرى الدكتور السيد بدوي أن املذاهب األخالقية لدى فالسفة الغرب مل نربز من احلقيقة
األخالقية  -وهي حقيقة مركبة متشابكة  -إال بعض وجوهها .واملتتبع لتاريخ الفلسفة يالحظ
العيب نفسه يف املذاهب الكربى اليت نتعرض لنظرية املعرفة ،فهناك املذهب املثايل واملذهب الواقعي
واملذهب العقلي واملذهب التجرييب وكلها يتعارض بعضها مع بعض ال لسبب إال ألهنا ادعت
لنفسها إمكان نفسري املعرفة اإلنسانية بالرجوع إىل مبدأ وحيد.
أيضا "وما حدث بالنسبة للفلسفة النظرية حدث كذلك بالنسبة لألخالق فأراد فالسفة
ويقول ً
األخالق كل بدوره أن يبين قواعد األخالق على مبدأ وحيد فهو أحيانًا مبدأ السعادة وأحيانًا مبدأ
اللذة وأحيانًا مبدأ العقل اخل .واحلقيقة أنه ال يكفي يف نوجيه إرادننا أن نرجع إىل قاعدة عامة أو
أن حنلل بدقة املوقف اخلاص الذي جند أنفسنا فيه بل إننا حنتاج إىل اجلمع بني هذين الشرطني أي
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إىل التوفيق بني مثال أعلى يأنينا من مصدر علوي وبني احلقيقة الواقعية اليت نعيش يف
وسطها".324
وال شك أن أي باحث يف األخالق اإلسالمية البد له من االستناد إىل كتب ومقاالت الدكتور
حممد عبد اهلل دراز  -رمحه اهلل نعاىل  -ألن هذا العامل اجلليل قد استكمل وسائل البحث اليت
أوال ،مث إنقانه للغة الفرنسية
أهلته للخوض يف ميدان علم األخالق بتكوينه اإلسالمي األصيل ً
واستيعابه للثقافة الفلسفية الغربية القدمية واحلديثة ثانيًا ،فحصل على درجة الدكتوراه من فرنسا
على رسالته بعنوان دستور األخالق يف القرآن -دراسة مقارنة لألخالق النظرية يف القرآن.325
وقد وفق وبرع يف اإلحاطة بالقانون األخالقي يف القرآن الكرمي مبنهج جديد مل يسبقه إليه أحد
فيما نعلم.326
وسنبدأ بعرض موجز لبحثه املبتكر الذي يبني فيه معامل القانون األخالقي يف القرآن احلكيم.
معالم القانون األخالقي في القرآن الكريم
لقد حفظ القرآن القانون األخالقي الذي جاء به موسى عليه السالم ولكن القانون مل يأت على
كل شكل كتلة واحدة كالوصايا العشر ،ولكنه ورد كآيات متفرقة يف عدد من السور.327
وقد عقد الدكتور دراز مقارنة بني القانون األخالقي يف القرآن وبني ما جاء يف التوراة واإلجنيل:
الوصايا العشر كما جاءت بكل من التوراة والقرآن

 324األخالق بني الفلسفة وعلم االجتماع الدكتور السيد بدوي ص .11 -11
325
كثريا على كتبه وأمهها الكتاب الفريد يف بابه (دستور األخالق يف القرآن دراسة مقارنة لألخالق النظرية يف
اعتمدنا ً
القرآن) نرمجة الدكتور عبد الصبور شاهني ومراجعة الدكتور السيد حممد بدوي دار البحوث العلمية -الكويت ومؤسسة
الرسالة بريوت 6181هـ6811 -م.
 326نقع الرتمجة العربية يف  119صفحة.
 327مدخل إىل القرآن الكرمي :د .دراز ص  -81دار القرآن الكرمي ودار القلم الكويت 6186هـ6816 -م نرمجة
حممد عبد العظيم ،مراجعة د .سيد بدوي.
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التوراة
سر الخروج الفصل العشرين
ال يكن لك آلهة أخرى أمامي
ال تصنع لنفسك آلهة مسبوكة
باطال
ال تنطق باسم الرب إلهك ً
أكرم أباك وأمك
ال تقتل
ال تزن

ال تسرق

القرآن الكريم
ك أ اَال تَـ ْعبُ ُدوا إِاال إِيااهُ } [اإلسراء]23 :
ضى َربُّ َ
{وقَ َ
َ
الرجس ِمن ْاألَوثَ ِ
{فَ ِ
ان } [الحج]34 :
ْ
اجتَنبُوا ِّ ْ َ َ ْ
ضةً ِألَيْ َمانِ ُك ْم} [البقرة]221 :
{وَال تَ ْج َعلُوا اللاهَ عُ ْر َ
َ
ِ ِ ِ
سانًا} [اإلسراء]23 :
{ َوبال َْوال َديْ ِن إ ْح َ
س ُك ْم} [النساء]28 :
َ
{وَال تَـ ْقتُـلُوا أَنْـ ُف َ
ِ
{قُل لِل ِ ِ
صا ِرِه ْم َويَ ْح َفظُوا
ين يَـغُضُّوا م ْن أَبْ َ
ْ ُ
ْم ْؤمن َ
وج ُه ْم } [النور]34 :
فُـ ُر َ
ضن ِمن أَب ِ
{ وقُل لِلْم ْؤِمنَ ِ
ْن
ات يَـغْ ُ
ض َْ ْ ْ َ
َ ْ ُ
صا ِره ان َويَ ْح َفظ َ
وج ُه ان } [النور]31 :
فُـ ُر َ
سا ِرقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْ ِديَـ ُه َما } [المائدة:
سا ِر ُق َوال ا
{وال ا
َ
]39

الزوِر} [الحج]34 :
ال تشهد على قريبك شهادة الزور
اجتَنِبُوا قَـ ْو َل ُّ
{و ْ
َ
ض ُك ْم َعلَى بَـ ْع ٍ
ض}
ال اللاهُ بِ ِه بَـ ْع َ
التشته بيت قريبك وال شيئًا مما َ
{وَال تَـتَ َمنـ ْاوا َما فَض َ
[النساء]32 :
لقريبك
وهكذا يتبني أن أسس القانون األخالقي ظلت حمفوظة بالقرآن ،إذ جاء عيسى عليه السالم فقال
عظيما يف
عن هذا القانون "فمن نقض إحدى السماوات وأما من عمل وعلم فهذا يدعى
ً
ملكوت السماوات".328
كما أعلن عليه السالم أنه مل يأت ليلغي وينسخ وإمنا ليكمل قال "قد مسعتم من قيل للقدماء
((كذا)) وأما أنا فأقول لكم ((كذا)) كان يقصد أنه كان يويل من بعدهم مهمة التطهري
جماال للتقدم والرقى".329
األخالقي اليت بدأها املرسلون من قبله ،واليت كانت ننتج ً
 328مدخل إىل القرآن الكرمي :د .دراز ص .80 -81
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ولو مضينا -مع املرحوم الدكتور دراز لتتبع الوعظ اإلجنيلي حيث أثبت أن هذه املبادئ قد عزها
كتاب اإلسالم الحتجنا إىل مبحث كامل .يقول نعاىل{ :وأَنْـزلْنَا إِلَي َ ِ
ص ِّدقًا لِ َما
َ َ ْ
اب بِا ْحلَ ِّق ُم َ
ك الْكتَ َ
ني ي َديِْه ِمن الْ ِكتَ ِ
اب َوُم َهْي ِمنًا َعلَْي ِه} [املائدة.]09 :
بَـ ْ َ َ
َ
ولكننا سنكتفي بإشارة إلى بعض النماذج
القرآن الكريم
اإلنجيل
ض َها
{و َسا ِرعُوا إِلَى َمغْ ِف َرةٍ ِم ْن َربِّ ُك ْم َو َجن ٍاة َع ْر ُ
طوبى للودعاء ألنهم يرثون األرض (متى َ
ات و ْاألَر ِ
ت لِل ِ
ين} [آل
)8:8
ال ا
س َم َاو ُ َ ْ ُ
ض أُع اد ْ ُ
ْمتاق َ
عمران]133 :
{إِاال َم ْن أَتَى اللاهَ بَِقل ٍ
ْب َسلِ ٍ
يم} [الشعراء:
طوبى لألتقياء القلب ()9 :8
]98
ِ
ِ
اه ْم إِاال َم ْن أ ََم َر
طوبى لصانعي السالم ()8 :8
َ
{ال َخ ْيـ َر في َكثِي ٍر م ْن نَ ْج َو ُ
ٍ
بِ ٍ
ص َال ٍح بَـ ْي َن الن ِ
ااس}
ص َدقَة أ َْو َم ْع ُروف أ َْو إِ ْ
َ
[النساء]111 :
ِ
قد سمعتم أنه قيل للقدماء التزن وأما أنا {قُل لِل ِ ِ
صا ِرِه ْم َويَ ْح َفظُوا
ين يَـغُضُّوا م ْن أَبْ َ
ْ ُ
ْم ْؤمن َ
وج ُه ْم } [النور]34 :
فأقول لكم إن كل من ينظر إلى امرأة فُـ ُر َ
ض ْ ِ
ليشتهيها فقد زنى بها في زنى بها في قلبه { وقُل لِلْم ْؤِمنَ ِ
صا ِرِه ان
ات يَـغْ ُ
ض َن م ْن أَبْ َ
َ ْ ُ
وج ُه ان } [النور]31 :
(متى )28 -24
ْن فُـ ُر َ
َويَ ْح َفظ َ

اسألوا تعطوا (متى )4:4

احترزوا من األنبياء الكذبة الذين يأتوكم
بثياب الحمالن ولكنهم من داخل ذئاب

َك ِعب ِ
ادي َعنِّي فَِإنِّي قَ ِر ِ
يب
{وإِ َذا َسأَل َ َ
ٌ
َ
يب أُج ُ
َد ْعوةَ ال اد ِاع إِذَا َد َع ِ
ان} [البقرة]191 :
َ
ال ربُّ ُكم ا ْدعُونِي أ ْ ِ
ب لَ ُك ْم } [غافر:
َستَج ْ
َ
{وقَ َ َ ُ
]14
ك قَـولُه فِي الْحياةِ
{وِم َن الن ِ
ااس َم ْن يُـ ْع ِجبُ َ ْ ُ
ََ
َ
الدنْـيَا َويُ ْش ِه ُد اللاهَ َعلَى َما فِي قَـ ْلبِ ِه َو ُه َو أَل ُّ
ُّ
َد
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خاطفة (متى .)18 :4

ِ
ص ِام (َ )241وإِذَا تَـ َولاى َس َعى فِي ْاألَ ْر ِ
ض
الْخ َ
ِ ِ ِ
اس َل َواللاهُ َال
ْح ْر َ
يها َويُـ ْهلِ َ
ليُـ ْفس َد ف َ
ك ال َ
ث َوالن ْ
ِ ِ
يُ ِح ُّ
سَ
يل لَهُ اتا ِق اللاهَ
ب الْ َف َ
اد (َ )248وإذَا ق َ
أَ َخ َذتْهُ ال ِْع ازةُ بِ ِْ
اإلثْ ِم} [البقرة- 241 :
]241

وهكذا يثبت أن القرآن يوضح أعمال الرسل ويؤيد شرائعهم ،ويوحد خمتلف االجتاهات يف إطار
قانون أخالقي واحد "فكم هو مجيل أن نرى كتابًا أخالقيًا قد مجع بني دفتيه حكمة األولني،
عديدا من الدروس".330
ً
فضال عن أنه قدم يف وقت واحد وهبدف واحد ً
وكنا قد أوضحنا من قبل ضرورة نوثيق الصلة بني األخالق والدين ،واحلديث عن الدين يستحثنا
هنا لدراسة نظرة اإلسالم إىل الفضيلة وكيف حددها القرآن مبعيار دقيق.
وقبل نناول نفاصيل اإلضافات اجلديدة يف اإلسالم ،فإنه ينبغي حبث كيف حدد القرآن احلكيم
الفضيلة بالنظر إىل مستويات السلوك اإلنساين.
الفضيلة في القرآن:
رأينا نقد ابن نيميه لفكرة الفضيلة يف فلسفة أرسطو األخالقية بسبب أهنا اعتبارية وال جيمعها حد
متييزا دقي ًقا بني طريف التفريط واإلفراط.
جامع واضح مييز ً
ويف العصر احلديث أدى نظر الدكتور دراز لآليات القرآنية إىل أنه استخلص منها نعري ًفا منضبطًا
للفضيلة بالنظر إىل املستويات اإلنسانية منها .فإن طرق الناس يف سلوكهم ال يتعدى صدورها عن
إحدى النزعات الثالث اآلنية:
إما نزعة االستئثار وإما نزعة اإليثار وإما نزعة املبادلة واملعادلة.
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ويرى الدكتور دراز أن البيان القرآين أفاض يف ذم سجية األثرة والبغي والعلو ،بينما وزع القيم
األخالقية قسمة ثالثية يف طرفها األعلى فضيلة اإليثار والطرف األدىن رذيلة االستئثار .ومل يعترب
مبدأ املقاصة الدقيقة يف احلقوق والواجبات فضيلة أو رذيلة.
صَر بَـ ْع َد ظُْل ِم ِه
ألنه مبثابة رخصة مباحة ال يستحق املدح أو الذم وآية ذلك قوله نعاىلَ { :ولَ َم ِن انْـتَ َ
ِ
َّ ِ
ك َما َعلَْي ِهم ِم ْن َسبِ ٍيل ( )06إَِّمنَا َّ ِ
َّاس َويَـْبـغُو َن ِيف ْاأل َْر ِ
ض بِغَ ِْري
فَأُولَئِ َ
ْ
يل َعلَى الذ َ
ين يَظْل ُمو َن الن َ
السب ُ
ِ
ا ْحل ِّق أُولَئِك َهلم ع َذ ِ
ك لَ ِم ْن َع ْزِم ْاأل ُُموِر} [الشورى- 06 :
صبَـَر َو َغ َفَر إِ َّن ذَل َ
َ ُْ َ ٌ
يم (َ )01ولَ َم ْن َ
َ
اب أَل ٌ

.]01

السوِء ِم َن الْ َق ْوِل إَِّال َم ْن ظُلِ َم } [النساء.]609 :
َ
{ال ُِحي ُّ
ب اللَّهُ ا ْجلَ ْهَر بِ ُّ
{إِ ْن نـُبدوا خيـرا أَو ُخت ُفوه أَو نَـع ُفوا عن س ٍ
وء فَِإ َّن اللَّهَ َكا َن َع ُف ًّوا قَ ِد ًيرا} [النساء.]608 :
ْ ُ ًَْ ْ ْ ُ ْ ْ َ ْ ُ
أوال عن نعامل الناس بالفاحش من القول ألنه يستوجب غضب اهلل ،مع استثناء من
فالنهي ً
ردا ملظلمة ،مث وضع اخلطة احلميدة والفضيلة املندوب إليها وهي خطة العفو حىت
كانت إساءنه ً
يستحق مغفرة اهلل {أََال ُِحتبُّو َن أَ ْن يَـ ْغ ِفَر اللَّهُ لَ ُك ْم} [النور]11 :
يقول الدكتور دراز ((وهكذا متضي إرشادات القرآن احلكيم ناهية عن التزيد يف حق النفس،
حاضة على الزيادة يف حق الغري ،خمرية املعاملة باملثل دون هني عنه أو حتريض عليه" 331هذه مسة
أوىل من مسات الفضيلة.
أما السمة الثانية فتتعلق بنفاذها إىل أعماق الضمري حىت يتشرهبا القلب فتصدر عنه برتحاب
وطيب خاطر وحمبة ،ال عن جهاد خلقي شاق ،على عكس بيان الفالسفة ،فقد أشار مؤرخو
الفلسفة إىل زعم سقراط أن اإلنسان جمرد عقل فحسب ،مث أضاف أفالطون إليه العاطفة ،وجاء
علما ننزع
أرسطو فرأى أن اإلنسان يشتمل ً
أيضا على إرادة فعالة ،مبينًا أن الفضيلة ليست ً
 331نظرات يف اإلسالم( :د .دراز ص  661وما بعدها .بتصرف) ،حتقيق حممد موفق البيانوين -مكتبة اهلدى -
حلب 6181هـ6811 -م.
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بصاحبه إىل العمل مع قصور اهلمة ،بل هي عمل يربز إىل الوجود ،وحيتاج إىل الرياضة والتدريب
اسخا.
حىت يصبح عادة ثابتة وخل ًقا ر ً
عمال آليًا نسخرييًا متجه النفس.
ولكنها يف هذه احلالة ،قد نصبح الفضيلة ً
عمال انبعاثيًا حمببًا إىل القلب.
أما الفضيلة يف القرآن الكرمي ،فهي نرنقي بالنفس اإلنسانية لتصبح ً
ِ
ب إِلَْي ُكم ِْ
اإلميَا َن َوَزيـَّنَهُ ِيف قُـلُوبِ ُك ْم َوَكَّرَه إِلَْي ُك ُم الْ ُك ْفَر
مصداق ذلك قوله نعاىلَ :
{ولَك َّن اللَّهَ َحبَّ َ
ُ
ِ
ِ
ِ ِ
الر ِاش ُدو َن ( )1فَ ْ ِ
والْ ُفس َ ِ
يم }
ك ُه ُم َّ
صيَا َن أُولَئِ َ
وق َوالْع ْ
يم َحك ٌ
ض ًال م َن اللَّه َون ْع َمةً َواللَّهُ َعل ٌ
َ ُ

[احلجرات.]9 ،1 :

خريا
وعلى العكس من ذلك ،فإن فاعل اخلري املفتقد ألرحيية النفس له ليس خلي ًقا بأن يسمى ً
اب من يـت ِ
ويسجل القرآن اجمليد هذه النظرات{ :وِمن ْاأل ْ ِ
َّخ ُذ َما يـُْن ِف ُق َم ْغَرًما} [التوبة]89 :
َعَر َ ْ َ
َ َ
ِ
ت الَّ ِذي
الص َالةَ إَِّال َوُه ْم ُك َس َ
{وَال يَأْنُو َن َّ
اىل َوَال يـُْنف ُقو َن إَِّال َوُه ْم َكا ِرُهو َن} [التوبة { ]50 :أَفَـَرأَيْ َ
َ
نَـ َوَّىل (َ )11وأ َْعطَى قَلِ ًيال َوأَ ْك َدى } [النجم.]10 ،11 :
وقد رسم القرآن احلكيم الطريق العلمي لرتبية اإلنسان الفاضل خماطبًا الفرد واجملتمع ،فإذا كان
اجملتمع هو األساس األول الذي يقوم عليه بناء الدولة ،فإن العناية بالفرد ،وهو لبنة يف بناء اجملتمع
يصبح ضروريًا وأساسيًا إذا أردنا هلذا البناء القوة واملنعة.332
وخيتلف الناس يف سلوكهم بني املتخبط يف احلضيض ،أو املتهادي يف القمة أو السائر وسطًا .وإذا
أردنا االرنفاع باملستوى األدىن واألوسط إىل القمة ،فعلينا البدء باألخالق ألهنا أول اخليط الذي
يصل بنا إىل الغاية.
وقد وضع اإلسالم فلسفة إصالح اجملتمع ونقوميه على قاعديت األمر باملعروف والنهي عن
املنكر.333

 332دراسات إسالمية :د .دراز ص ( 619 ،611 ،645بتصريف).
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وعند نطبيق هذه القاعدة يرى الدكتور دراز أهنا نتجه اجتاهني:
األول :اجتاه إجيايب

والثاين :اجتاه سليب.

الص َالةَ وأْمر بِالْمعر ِ
مثال األول قوله نعاىل{ :يَا بـُ ََّ ِ ِ
وف َوانْهَ َع ِن الْ ُمْن َك ِر} [لقمان.]61 :
ين أَقم َّ َ ُ ْ َ ْ ُ
وذلك يف إطار فردي وللفيعةُ { :كْنتم خيـر أ َُّم ٍة أُخ ِرج ِ
َّاس نَأْمرو َن بِالْمعر ِ
وف َونَـْنـ َه ْو َن َع ِن
ْ َ ْ
َ ُْ
ت للن ِ ُ ُ
ُ ْ ََْ
الْ ُمْن َك ِر} [آل عمران.]664 :
ان ِمن الْمؤِمنِني اقْـتتـلُوا فَأ ِ
ُخَرى فَـ َقانِلُوا الَِّيت
{وإِ ْن طَائَِفتَ ِ َ ُ ْ َ ََ
حوا بَـْيـنَـ ُه َما فَإِ ْن بَـغَ ْ
ت إِ ْح َد ُامهَا َعلَى ْاأل ْ
ْ
َصل ُ
َ
نَـْبغِي َح َّىت نَِفيءَ إِ َىل أ َْم ِر اللَّ ِه} [احلجرات]8 :
ويف حالة التداخل لإلصالح بني املتنازعني واحلض على قول كلمة احلق حني يدعو الداعي إليها،
{وَم ْن يَ ْكتُ ْم َها فَِإنَّهُ ِآمثٌ قَـ ْلبُهُ} [البقرة.]191 :
فإن الساكت عن كلمة احلق شيطان أخرس َ
أما املثال املعرب جبالء عن االجتاه السليب فإننا نعثر عليه يف الثالثة الذين ختلفوا عن غزوة نبوك إذ
مجيعا بالتنفيذ الشامل.
نفذ الرسول  -صلى اهلل عليه وسلم  -مبدأ مقاطعتهم وأمر املسلمني ً
وهكذا رأينا كيف حيدد القرآن الفضيلة ويسمو باإلنسان لالرنقاء األخالقي املنشود ،ويصنع له
اخلطة الرتبوية لبناء اجملتمع الفاضل.
وسنأيت إىل بيان نفصيل الفضائل املتعددة اليت متيز هبا اإلسالم.
اإلضافات الجديدة في الفضائل:
أما اجلديد -كما يرى األستاذ الدكتور دراز  -فهو يظهر يف املوضوعات اآلنية.334
أوال -في مجال الفضيلة الشخصية:
ً
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جديدا ،أما القاعدة اجلديدة فهي حترمي اخلمر ونناول أي
جند يف هذا اجملال قاعدة جديدة ومبدأ ً
َّ ِ
ين َآمنُوا إَِّمنَا ا ْخلَ ْم ُر َوالْ َمْي ِس ُر
مسكر والقضاء على مصادر اخلمر يف قوله نعاىل{ :يَا أَيـُّ َها الذ َ
و ْاألَنْصاب و ْاأل َْزَالم ِرج ِ
ِ
اجتَنِبُوهُ لَ َعلَّ ُك ْم نُـ ْفلِ ُحو َن} [املائدة ]84 :وداللة
س م ْن َع َم ِل الشَّْيطَان فَ ْ
َ َ ُ َ ُ ْ ٌ
التحرمي يف هذه اآلية قاطعة ألن األمر باالجتناب قد سبق بوصفه ((الرجس)) "والذي يقرتن به

ذكر أشنع ضروب الكفر والشرك وهو اإلقبال على األوثان هو أصرح وأبلغ يف الداللة على
التحرمي".335
أما املبدأ اجلديد فهو ((النية)) باعتبارها لب العمل األخالقي فقد كان موسى عليه السالم يغري
قومه بأرض امليعاد ،والرخاء يف احلياة الدنيا والنصر على أعدائهم ويظهر من دعوة عيسى عليه
السالم ،طلب االنصراف عن احلياة الدنيا ألن السعادة ال نتحقق فيها ولكنها يف ملكوت
السماء.
وجيمع القرآن الكرمي بني هذين الوعدين ،ال كباعث أخالقي ،وإمنا باعتبار أن الغاية اليت يقصدها
اإلنسان الفاضل أعلى من هذا كله "إنه يف اخلري املطلق ،أي يف ابتغاء وجه اهلل نعايل الذي جيب
استحضاره يف القلب عند أداء العمل اإلنساين بتنفيذ أوامره".336
لقد استقامت شجرة الفضيلة بأحكام التوراة واإلجنيل ،حيث حددت عالقات الناس بعضهم
ببعض وقيامهم على أساس العدل واحملبة ،وحفظهما القرآن ،وأضاف إليهما نقنينات يف األدب
والذوق االجتماعي يف املظهر ،نعثر عليها يف آيات عديدة يف سور كثري كسور النور واحلجرات
واألحزاب وغريها.
ثانيًا -الفضيلة في العالقات بين األفراد:
ِ
ٍِ
وها إِ َّن اللَّهَ َكا َن َعلَى
َح َس َن مْنـ َها أ َْو ُرُّد َ
{وإِذَا ُحيِّيتُ ْم بِتَحيَّة فَ َحيُّوا بِأ ْ
من هذه اآليات قوله نعاىلَ :
ُك ِّل َش ْي ٍء َح ِسيبًا} [النساء.]91 :
 335القرآن يف الرتبية اإلسالمية (جممع البحوث اإلسالمية) الشيخ :ندمي اجلسر ص  ،15اآلية  14من سورة املائدة.
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{يا أَيـُّها الَّ ِذين آمنُوا ِ ِ ِ
ِ
ض ُك ْم
ب بَـ ْع ُ
اجتَنبُوا َكث ًريا م َن الظَّ ِّن إِ َّن بَـ ْع َ
َ َ ْ
َ َ
ض الظَّ ِّن إ ْمثٌ َوَال َجتَ َّس ُسوا َوَال يَـ ْغتَ ْ
ضا} [احلجرات.]61 :
بَـ ْع ً
َّ ِ
ين َآمنُوا َال نَ ْد ُخلُوا بـُيُونًا َغْيـَر بـُيُونِ ُك ْم َح َّىت نَ ْستَأْنِ ُسوا َونُ َسلِّ ُموا َعلَى أ َْهلِ َها ذَلِ ُك ْم َخْيـٌر
{يَا أَيـُّ َها الذ َ
لَ ُك ْم لَ َعلَّ ُك ْم نَ َذ َّك ُرو َن} [النور.]11 :
ِ ِ
ِ
ك وبـنَانِ َ ِ ِ ِ ِ
ني َعلَْي ِه َّن ِم ْن َج َالبِيبِ ِه َّن} [األحزاب:
{يَا أَيـُّ َها النِ ُّ
ني يُ ْدن َ
ك َون َساء الْ ُم ْؤمن َ
َّيب قُ ْل أل َْزَواج َ َ َ
.]58
ثالثًا -الفضائل االجتماعية والفضائل العامة.337
يتضح من القانون األخالقي يف اليهودية إقامة احلواجز بني اإلسرائيليني وغريهم ،فاخلري ال يتعدى
مثال "لألجنيب نقرض بربا ولكن ألخيك
دائرة اإلسرائيليني أنفسهم ،والنصوص الدينية نأمر بذلك ً
ال نقرض بربا" "وإذا افتقر أخوك عندك وبيع لك فال نستعبده استعباد عبد".
وكان للقانون املسيحي فضل إسقاط هذه احلواجز وإبطال الطابع العنصري ،ومد مبدأ احملبة
الحتواء اإلنسانية كلها ،ولكنه مل يركز االهتمام بتقوية رابطة لفيعة املسيحية نفسها.
مث جاء القرآن ليوفق بني الفضيلة العامة اليت نوحد العالقة يف األخوة اإلنسانية  -أي األسرة
العاملية الكربى  -والفضيلة الفيعية داخل اجملموعة اإلسالمية ،ففصل وحدة الفضيلة العامة اليت أمر
هبا اإلجنيل من قبل ،حيث وسع دائرهتا لتهيمن على جماالت احلياة املختلفة .قال نعاىل{ :يَا أَيـُّ َها
َّاس إِنَّا َخلَ ْقنَا ُك ْم ِم ْن ذَ َك ٍر َوأُنْـثَى َو َج َع ْلنَا ُك ْم ُشعُوبًا َوقَـبَائِ َل لِتَـ َع َارفُوا إِ َّن أَ ْكَرَم ُك ْم ِعْن َد اللَّ ِه أَنْـ َقا ُك ْم
الن ُ
ِ
ِ
يم َخبِريٌ} [احلجرات.]61 :
إ َّن اللَّهَ َعل ٌ
َّ ِ
ين َملْ يـُ َقانِلُوُك ْم ِيف الدِّي ِن َوَملْ ُخيْ ِر ُجوُك ْم ِم ْن ِديَا ِرُك ْم أَ ْن
وقوله عز وجلَ :
{ال يَـْنـ َها ُك ُم اللَّهُ َع ِن الذ َ
ِِ
ني} [املمتحنة]9 :
وه ْم َونُـ ْق ِسطُوا إِلَْي ِه ْم إِ َّن اللَّهَ ُِحي ُّ
ب الْ ُم ْقسط َ
نَـبَـُّر ُ
{وَال َْجي ِرَمنَّ ُك ْم َشنَآ ُن قَـ ْوٍم َعلَى أََّال نَـ ْع ِدلُوا} [املائدة.]9 :
وقوله سبحانهَ :
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وهكذا يعلمنا القرآن أنه نوجد خارج األخوة يف اهلل ،األخوة يف آدم عليه السالم ،ولكنه يف الوقت
نفسه حيدد مبدأين حلفظ كيان الفيعة اإلسالمية ،ومها:
صموا ِحبب ِل اللَّ ِه َِ
ِ
مج ًيعا َوَال نَـ َفَّرقُوا } [آل
ً
{و ْاعتَ ُ َْ
أوال -:دعوة املؤمنني ليكونوا فيعة واحدة متماسكة َ

عمران.]641 :

واملسلمون يف نوادهم ونرامحهم ،كمثل اجلسد الواحد ،إذا اشتكى منه عضو نداعى له سائر
األعضاء بالسهر واحلمى .ومظهر املسلمني يف الصالة يعرب أصدق نعبري عن التضامن املطلوب،
احدا ال فرق بني رئيس ومرؤوس ،أو بني فقري وغىن ،يقفون
فاجلميع يقفون يف صالة الفيعة ص ًفا و ً
اك نَـعب ُد وإِيَّ َ ِ
ِ
ني ()5
اك نَ ْستَع ُ
ً
مجيعا يف اجتاه واحد وراء إمام واحد ،كل منهم يدعو للجميع { إيَّ َ ْ ُ َ
ِ
مجيعا يطلبون النجاح والفالح ،ليس فقط
ْاه ِدنَا ِّ
يم} [الفاحتة" ]1 ،5 :إهنم ً
الصَرا َط الْ ُم ْستَق َ
جملموعة املصلني وإمنا جلميع عباد اهلل الصاحلني أينما كانوا "السالم علينا وعلى عباد اهلل

الصاحلني".
ثانيًا :ونتضح أمهية املبدأ الثاين من الناحية األخالقية وهو مبدأ األمر باملعروف والنهي عن املنكر
{ ُكْنتم خيـر أ َُّم ٍة أُخ ِرج ِ
َّاس نَأْمرو َن بِالْمعر ِ
وف َونَـْنـ َه ْو َن َع ِن الْ ُمْن َك ِر } [آل عمران،]664 :
ْ َ ْ
َ ُْ
ت للن ِ ُ ُ
ُ ْ ََْ
ص َّ َّ ِ
ِ
ِ
اص ْوا
ين ظَلَ ُموا ِمْن ُك ْم َخ َّ
{وانَّـ ُقوا فْتـنَةً َال نُ َ
اص ْوا بِا ْحلَ ِّق َونَـ َو َ
{ونَـ َو َ
اصةً } [األنفالَ ،]15 :
َ
ينب الذ َ
بِ َّ ِ
اص ْوا بِالْ َم ْر َمحَِة } [البلد ،]61 :فعلى املسلم دعوة
اص ْوا بِ َّ
الص ِْرب َونَـ َو َ
{ونَـ َو َ
الص ْرب} [العصرَ ،]1 :
أخيه املسلم إىل ما هو حق وعدل ،وهنيه عن السوء ،وأوجب القرآن على مجيع املسلمني التعاون
{ونَـ َع َاونُوا َعلَى الِْ ِّرب َوالتَّـ ْق َوى} [املائدة ]1 :وحتذر اآلية الواردة بسورة
يف نشر الفضيلة والتقوى َ
األنفال  -السالف اإلشارة إليها  -املسلمني بأال يرتكوا املنكر يسود يف جمتمعهم.338
ابعا -الفضيلة في المعامالت الدولية وبين األديان:
رً
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مل نتح للديانتني اليهودية واملسيحية إقامة عالقات مع دول معادية ،لكن الوضع اختلف يف عصر
وقائدا يف جمال السياسة
النيب  -صلى اهلل عليه وسلم  ،-حيث أصبح أسوة يف جمال األخالق ً
أيضا.
ً
{وقَانِلُوا ِيف َسبِ ِيل اللَّ ِه
ونورد بعض املبادئ اليت وضعها القرآن يف احلرب الشرعية لدفع العدوان َ
َّ ِ
ِ
لس ْل ِم
{وإِ ْن َجنَ ُحوا لِ َّ
ين يـُ َقانلُونَ ُك ْم َوَال نَـ ْعتَ ُدوا} [البقرة ]684 :مث نتوقف احلرب عند انتهائها َ
ا لذ َ
اجنَ ْح َهلَا َونَـ َوَّك ْل َعلَى اللَّ ِه} [األنفال ]16 :واألمر باحرتام العهود واملواثيق يف العالقات الدولية
فَ ْ
{وأَوفُوا بِعه ِد اللَّ ِه إِ َذا عاه ْد ُمت وَال نَـْنـ ُقضوا ْاأل َْميا َن بـع َد نَـوكِ ِ
يد َها } [النحل.]86 :
َ ْ َْ
ََ َْ
ُ َ َْ ْ
لقد اقتضت مهمة الرسول صلوات اهلل عليه كسياسي ،وقائد نشر ًيعا أخالقيًا لظروف احلرب
والسلم ،كما نبني لنا من هذه اآليات وغريها ،إىل جانب القواعد اليت حددهتا السنة.339
 -3طرق اإللزام األخالقي وتنوعها (أو وسائل الردع والزجر):
ننطوي الشرائع الوضعية على اإللزام ،ولكنه إلزام سطحي ،يتسم بالنقص حيث يقف عند حدود
اجلرائم دون أن يتناول األخالق ،وينص على التخويف بالعقوبات الدنيوية دون األخروية ،أو
يعتمد على االقتناع العقلي.
ولكن القرآن ميتاز عن الشرائع باستكماله طرق اإللزام ،ومعىن اإللزام هو إلزام املكلف بتصديق ما
قرره من احلق ،وننفيذ ما شرعه من األحكام واألخذ مبا وصى به من مكارم األخالق والعزوف
عما هنى عنه من مساوئها.
وقد عدد القرآن  -كما يذكر الشيخ ندمي اجلسر  -طرق اإللزام وفصلها وشعبها ،كما أوضح
متبعا طرق الرتبية
الكبائر والصغائر واألخالق واآلداب،
ً
مفصال أبواب الرتهيب والرتغيبً ،
األخالقية اليت هتذب النفس ونقومها.

 339مدخل إىل القرآن الكرمي :د .دراز ص .661
www.alukah.net

األخالق بين الفالسفة وعلماء اإلسالم
www.alukah.net

ونكاد ننحصر طرق اإللزام يف القرآن يف ستة أنواع كما حددها الشيخ ندمي اجلسر يف حبثه اجلامع
بني دراسة النفس واألخالق يف اإلسالم ،340نلخصها فيما يلي:
 -1اإللزام بوازع العقل:
إن مزية اإلسالم الكربى على باقي األديان هي منحة العقل والسلطة يف الفهم واستنباط األحكام،
واآليات القرآنية اليت حتث على حتكيم العقل ونرك انباع الظن ال نكاد حتصى ،ذلك ألن عقل
عاجزا أمام التجارب احملدودة أن يدرك اخلري ،وأن
اإلنسانية يف بدايته وأثناء مراحله األوىل كان ً
حيدد مكارم األخالق ومساوئها ،وكان الوحي السماوي يتوىل هذا التجديد بواسطة الرسل.
حدا يستطيع أن يعرف احلق واخلري "أنزل اهلل سبحانه آخر
وعندما نكامل العقل اإلنساين وبلغ ً
كتبه على آخر رسله ،وجعل للعقل مبقتضى هذه الشريعة األخرية السلطان األعلى يف إدراك
حكمة ما حدده القرآن من املبادئ خلدمة احلق واخلري ومكارم األخالق".341
وآيات النظر العقلي ،واحلض على النظر والتفكري والتدبر كثرية يف القرآن ،مع وصفه للغافلني بأهنم
يعيشون كاألنعام ،ال حظ هلم يف نزكية األنفس أو نثقيف العقول .وهكذا أبطل القرآن احلجر على
حرية التفكري حيث كانت التقاليد الدينية قد كبلت هبذا الرق البشرية "وإن أكثر ما ذكر فعل
العقل يف القرآن قد جاء يف الكالم على آيات اهلل ،وكون املخاطبني هبا ،والذين يفهموهنا،
ويهتدون هبا هم العقالء".342
ولئن كان من "أشرف مثرات العقل معرفة اهلل نعاىل وحسن طاعته والكف عن معصيته" ،343فإن
أيضا أن يصبح الإللزام بوازع العقل يف احمليط األخالقي هو عماد طرق اإللزام وأوهلا،
من البديهي ً
 340القرآن يف الرتبية اإلسالمية :الشيخ ندمي اجلسر ص .641
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6816م.
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إذ أوضح القرآن أن اهلل خلق اإلنسان ليعبده وأنه يريد اختياره يف هذه احلياة الدنيا ،كما بني أنه ال
إكراه يف الدين ،ودل على األوامر والنواهي ،لذلك كان االقتناع العقلي بصحة القضايا العقلية
واملبادئ واألحكام أول أنواع اإللزام.344
 -2اإللزام بوازع الضمير:
ولكن الإللزام العقلي ال يتم إال للقلة من احلكماء الذين يعبدون اهلل نعايل ،ويدعون أوامره ،ألنه
سبحانه مستحق بذانه للعبادة وأن أوامره مستحقة الطاعة.
ولكن الكثرة الغالبة ال يكفيها وازع العقل ،وحتتاج إىل وازع الضمري كزاجر يبعدها عن الذنوب اليت
ختفى على أعني الناس ،وال يناهلا العقاب األرضي بواسطة البشر .والضمري هو عبارة عن حالة
نفسية من االنشراح أو االنقباض ،ويتكون من احلكم العقلي على األفعال بالنظر إىل حسنها
وقبحها ،نفعها وضررها "ومن اإلميان باهلل ،وقدرنه ،وعدله ،ومن اخلوف على النفس ،واألموال،
واألوالد ،ومن خوف العقاب من اهلل ومن الناس".345
ويرنبط الضمري بفكرة املسئولية ،وضمري املؤمن موصول باهلل سبحانه فهو يعيش يف حراسة ضمريه
ويقظة نفسه اللوامة.
وملا كانت النفس البشرية معرتًكا للخري والشر ،فإن سالح جماهدة املؤمن هو الضمري أو النفس

اللوامة "ويسمى هذا الضمري يف عرف أهل الشرع املراقبة أو خوف اهلل أو وازع القلب" ،346ذلك
أن يف إمكان اإلنسان أن خيدع القانون أو يستغله لصاحله أو حيتال عليه ،أو يفلت من العقاب
الذي ينص عليه ألن القانون من صنع الناس أنفسهم ،أما ضمري اإلنسان املؤمن فهو مبثابة
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 345نفسه ص .85
 346ينظر البحث السابق عن اجليالين.
www.alukah.net

األخالق بين الفالسفة وعلماء اإلسالم
www.alukah.net

"حمكمة أمن" داخل اإلنسان "ال ميكن خداعها وال الفالت منها وال جتدي عنها املعاذير ،ألهنا
دائما ،نوجه إىل صاحبها إنذارات التأنيب ،حىت نرده إىل اخلري".347
مرنبطة برقابة عليا ،إهنا لوامة ً
ومن مكونات الضمري الكربى الرقابة اإلهلية 348اليت نفهمها من اآليات القرآنية العديدة اليت
َع ُ ِ
ني َوَما ُختْ ِفي
حتذرنا مغبة االحنراف عن الطريق السوي ألن اهلل سبحانه { يَـ ْعلَ ُم َخائِنَةَ ْاأل ْ
ور} [غافر.]68 :
ُّ
الص ُد ُ
اإلنْسا َن ونَـعلَم ما نُـوس ِو ِ
ب إِلَْي ِه ِم ْن َحْب ِل
س بِه نَـ ْف ُسهُ َوَْحن ُن أَقْـَر ُ
ومن هذه اآليات َ
{ولََق ْد َخلَ ْقنَا ِْ َ َ ْ ُ َ َ ْ ُ
الْوِر ِ
يد } [ق.]61 :
َ
ض إَِّال ِيف كِتَ ٍ
اب ُمبِ ٍ
الس َم ِاء َو ْاأل َْر ِ
ني} [النمل]15 :
{وَما ِم ْن َغائِبَ ٍة ِيف َّ
َ
{واللَّهُ يَـ ْعلَ ُم َما نُ ِسُّرو َن َوَما نـُ ْعلِنُو َن } [النحل.]68 :
َ
{وَما َخيْ َفى َعلَى اللَّ ِه ِم ْن َشي ٍء ِيف ْاأل َْر ِ
الس َم ِاء} [إبراهيم.]19 :
ض َوَال ِيف َّ
َ
ْ
ِ ِ
{يَ ْستَ ْخ ُفو َن ِم َن الن ِ
ضى ِم َن الْ َق ْوِل َوَكا َن
َّاس َوَال يَ ْستَ ْخ ُفو َن م َن اللَّه َوُه َو َم َع ُه ْم إِ ْذ يـُبَـيِّتُو َن َما َال يَـ ْر َ
اللَّهُ ِمبَا يَـ ْع َملُو َن ُِحميطًا} [النساء.]649 :
ِ
ودا } [يونس]16 :
{وَال نَـ ْع َملُو َن م ْن َع َم ٍل إَِّال ُكنَّا َعلَْي ُك ْم ُش ُه ً
َ
 -3اإللزام بالترهيب والترغيب:
ننوعت أساليب القرآن من حيث الرتهيب والرتغيب .ففيما يتصل بالرتهيب فإن اهلل سبحانه حيذر
العاصي من انتقامه يف النفس واألوالد ،أو يف األموال والثمرات هذا يف الدنيا .أما يف ولآلخرة،
فالتحذير من أهوال القيامة وعذاب النار.
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ويف جانب الرتغيب ،وعد خبري الدنيا وزيادنه ملن يشكر ،وحفظ النعم على من حيافظون على
سلوك طريق االستقامة ،ووعد املتقني باجلنة يف اآلخرة مبا فيها من نعيم دائم ،لتعويض احملرومني
من خري الدنيا يف املآكل واملشارب واملساكن وغريها وهو وصف يعرتض عليه بعض اجلهال
واملشككني الذين ميأل الزيغ قلوهبم ،أما الذين يدركون خفايا النفس البشرية يف شدة حبها للخري
والنعيم ،ونقمتها من احلرمان ،فإهنم ليعلمون أنه وصف الزم وضروري ويف منتهى احلكمة".349
 -1اإللزام بوازع الكفارات:
ومن أساليب نربية الضمري ،نفويض اهلل سبحانه إىل العبد أن يعاقب نفسه جزاء ملا اقرتفت يداه،
ونكفريا عن بعض الذنوب كالصوم ،وهي عقوبة جسدية ،أو عتق رقبة أو إطعام املساكني وهي
ً
عقوبة مالية .وهكذا يظهر لون من امتحان اإلميان ونعود اإلنسان على حماسبة نفسه ،بعد اإلقرار
بذنبه ،واإلذعان حلكم ربه وفيها نربية للضمري ،واستحضار للرقابة اإلهلية ،ونعويد على حفظ
اإلميان والكف عن بعض املخالفات.350
أيضا يرى الشيخ حممد أبو زهرة  -رمحه اهلل " -أن
وعن أنواع الكفارات ودورها االجتماعي ً
اإلسالم جعلها مبثابة التعاون االجتماعي ،من أفطر يف رمضان بغري عذر شرعي فعليه عتق رقبة،
يوما أو إطعام ستني مسكينًا ومن قال المرأنه أنت حرام على كأمي ال يقرهبا إال
أو صيام ستني ً

يوما أو أطعم ستني مسكينًا ،ومن حلف وحنث يف ميينه كان عليه
إذا أعتق رقبة أو صام ستني ً
عتق رقبة أو إطعام عشرة مساكني أو كسوهتم".351
 -8اإللزام بوازع الرأي العام:

ومن األساليب اليت امتاز هبا القرآن يف الرتبية ،هو األخذ مببدأ األمر باملعروف والنهي عن املنكر
على قدر الطاقة ،وال سيما يف النهي عن منكرات األخالق اليت ال متتد إليها يد القوانني واحلديث
 349القرآن يف الرتبية اإلسالمية :الشيخ ندمي اجلسر ص .645
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منكرا فليغريه
ً
أيضا يؤيد هذا األسلوب وهو قول النيب  -صلى اهلل عليه وسلم " :-من رأى منكم ً
بيده ،فإن مل يستطع فبلسانه ،فإن مل يستطع فبقلبه".

ويعتمد هذا اإللزام على استثارة غريزة حب الظهور والرغبة يف الثناء وال خوف من الذم ،وهذه من
حكم القرآن اليت حتول طاقة الغرائز ،ونعمل على إعالئها إىل اخلري باألسلوب الذي اكتشفه
علماء النفس بعد قرون عديدة.352
لقد أخذ القرآن بأساليب الرتبية اليت نعتمد على نظرة اإلعالء للغرائز ،مثل حتول املقانلة للنهب
والسلب إىل الدفاع عن الوطن واملستضعفني والشرف ،وغريزة حب الظهور بالكرم والسخاء،
والتبذير إىل اإلنفاق يف سبيل اهلل ،وغريزة حب الظهور ومدح الناس ،لتوجيه اإلنسان إىل عمل
اخلري وصرفه عن الشر.
ونستطيع أن خنتار بعض اآليات اليت نشري إىل هذه املعاين يف النفس البشرية ،مثل قوله نعاىل{ :
الس ِ
ِ َّ
وء} [يوسف ،]51 :نشري إىل مجوح الغرائز والشهوات.
س َأل ََّم َارةٌ بِ ُّ
إن النَّـ ْف َ
ض ُك ْم لِبَـ ْع ٍ
ض َع ُد ٌّو} [البقرة ]11 :إشارة إىل غريزة املقانلة وننازع البقاء.
{وقُـ ْلنَا ْاهبِطُوا بـَ ْع ُ
َ
{وَكا َن ِْ
اإلنْ َسا ُن أَ ْكثَـَر َش ْي ٍء َج َدًال} [الكهف ]50 :إشارة إىل غريزة حب االستطالع ،والبحث
َ
واالنسياق مع هوى النفس.

ب َم ْن َكا َن خمُْتَ ًاال فَ ُخ ًورا} [النساءَ { ،]11 :ك َّال إِ َّن ِْ
{إِ َّن اللَّهَ َال ُِحي ُّ
اإلنْ َسا َن لَيَطْغَى ( )1أَ ْن َرآهُ
{ال َحتس َّ َّ ِ
ين يَـ ْفَر ُحو َن ِمبَا أَنَـ ْوا َوُِحيبُّو َن أَ ْن ُْحي َم ُدوا ِمبَا َملْ يَـ ْف َعلُوا فَ َال
استَـ ْغ َىن} [العلقَ َ ْ َ ،]1 ،1 :
ْ
نب الذ َ
َْحتسبـنـَّهم ِمبََف َازةٍ ِمن الْع َذ ِ
اب} [آل عمران.]699 :
َ َ
ََ ُ ْ
وهذه اآليات نشري إىل غريزة حب الظهور واالستعالء والتفاخر.
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وقد ارنقى القرآن بالنفس البشرية إىل أمسى الغايات ،حىت يصبح العمل ابتغاء مرضاة اهلل "بل إنه
بلغ من عناية القرآن بإعالء نفس املسلم فحصر أعظم املدح وأوثق الوعد والرضوان والنجاة من
نار جهنم باألنقى الذي ينفق إكر ًاما لوجه ربه األعلى".353
 -1اإللزام بوازع السلطان:
وقد ال يصلح مع بعض الناس طرق اإللزام السابقة ،فقد ال يكفي وازع العقل وحده عند مجيع
الناس ،كما ال يكفي وازع الضمري عند الغارقني يف اجلرائم واآلثام ،والرتهيب ال حيقق هدفه مع
املفضلني للعاجلة ،أو املعتمدين على رمحة اهلل عز وجل بال نفكري يف أن الرمحة ال نناقض العدل
واحلكمة البالغة ،ووازع الرأي العام ال يؤيت مثاره مع الذين جف يف وجوههم ماء احلياء من اهلل،
والناس ال سيما عندما يعم البالء ،كما يضرب اهلل املثل مبا حدث للذين كفروا من بين إسرائيل
ِ
ٍ
س َما َكانُوا يَـ ْف َعلُو َن} [املائدة ]18 :لذلك كان ال
حيث { َكانُوا َال يَـتَـنَ َ
اه ْو َن َع ْن ُمْن َكر فَـ َعلُوهُ لَبْئ َ
بد من وازع أعظم ،وهو وازع السلطان ،حيث قيل "إن اهلل يزع بالسلطان ما ال يزع بالقرآن،

"وهى العقوبات املختلفة اليت فرضها القرآن على بعض اجلرائم ،وفوض أمرها إىل احلكام".354
أخريا فإننا نرى أن القرآن مجع الوازعات كلها حول اإلنسان ،ومل يكتف بنوع واحد منها أو
و ً
أيضا قد ال ميتد إىل بعض
اثنني ،كما اكتفت الشرائع والقونني األخرى ،إذ أن وازع السلطان ً
اجلرائم اليت ختفى عليه "أو يفلت من يد العدالة من ضعف احلكومة أو فقدان األدلة أو فساد

القضاء".355
واجتماع الوازعات كلها قد يكفي عند أكثر الناس ،ألن إحاطتها باإلنسان نردعه ونزجره وننهاه.
رسول اهلل  -صلى اهلل عليه وسلم  -هو األسوة الكاملة:
ِ ِ
ُس َوةٌ َح َسنَةٌ} [األحزاب.]16 :
قال نعاىل{ :لََق ْد َكا َن لَ ُك ْم ِيف َر ُسول اللَّه أ ْ
 353القرآن يف الرتبية اإلسالمية :الشيخ ندمي اجلسر ص .641 ،11 ،54 ،09
 354نفسه ص .641
 355نفسه ص .641
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وإذا كانت أخالق اإلنسان هي املرآة الصافية لسرينه ،فها هو القرآن الكرمي يشهد حملمد صلوات
قدرا ،وأعلى مكانة من سائر البشر ملا هو عليه
اهلل عليه بأنه قد حتلى مبكارم األخالق ،وأنه أرفع ً

من جليل األعمال ،وقومي األخالق ،ولذا فقد أذاع بني أولياء الرسول  -صلى اهلل عليه وسلم -
ك لَ َعلَى ُخلُ ٍق َع ِظي ٍم } [القلم.356]0 :
{وإِنَّ َ
وأعدائه قوله نعايلَ :
وهناك من الصفات اخلاصة اليت وصف هبا الرسول  -صلى اهلل عليه وسلم  -مثل قوله نعايل:
ِ
ٍِ ِِ
ظ الْ َقلْ ِ
ك } [آل عمران:
ب َالنْـ َف ُّ
ت فَظًّا َغلِي َ
ضوا ِم ْن َح ْول َ
ت َهلُ ْم َولَْو ُكْن َ
{فَبِ َما َر ْمحَة م َن اللَّه لْن َ
.]658
وهي شهادة على صفانه يف الرمحة والرأفة ،كما قال اهلل عز وجل فيه {لََق ْد َجاءَ ُك ْم
ِ ِ
ِ
{وَما أ َْر َس ْلنَ َ
اك إَِّال َر ْمحَةً
ُّم} [التوبة ]619 :وقوله سبحانه َ
أَنْـ ُفس ُك ْم َع ِز ٌيز َعلَْيه َما َعنت ْ

[األنبياء.]641 :

ول ِم ْن
َر ُس ٌ
ِ ِ
ني}
ل ْل َعالَم َ

ويف هانني اآليتني قد وصفه ربه مبا وصف نفسه.357
مث هناك شهادات زوجانه وأصحابه ،ومن املعروف أن الزوجة أعرف من غريها بصفات زوجها
وأخالقه ،وها هي السيدة خدجية رضي اهلل عنها عندما أخربها خبرب الوحي ،صدقته وآمنت به،
وأدخلت الطمأنينة على قلبه بقوهلا "إن اهلل ال خيذلك ،فإنك نصل الرحم وحتمل الكل ،ونكسب
املعدوم ،وننصر املظلوم ،ونقري الضيف ،ونعني على نوائب احلق".
أحدا ،وال جيزي على السوء
ويف وصف السيدة عائشة رضي اهلل عنها له "أنه مل يكن يعيب ً
بعيدا عن السيئات .إنه مل ينتقم من أحد لنفسه ،ومل يضرب
بسوء ،بل كان يعفو ويصفح ،وكان ً

سائال إال إذا مل يكن عنده شيء".358
خادما قط ،بل مل يضرب حيوانًا ومل يرد ً
غالما وال أمة وال ً
ً

 356الرسالة احملمدية :سليمان الندوي ص .640
 357الوحي احملمدي :حممد رشيد رضا  660املطبعة السلفية.
 358نفسه ص .641
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وقال أنس بن مالك  -رضى اهلل عنه " :-خدمته عشر سنني ،ما قال يل أف قط ،وال قال لشيء
359
أيضا قال" :كان رسول اهلل صلى
فعلته مل فعلته؟ وال لشيء مل أفعله أال فعلت كذا؟"  ،وعنه ً

اهلل عليه أحسن الناس خل ًقا" متفق عليه.

ويذهب ابن القيم إىل أن االمسني "أمحد أو حممد" اشتقا من أخالقه وخصائصه احملمودة "اليت
حممدا  -صلى اهلل عليه وسلم  -وأمحد ،وهو الذي حيمده أهل
ألجلها استحق أن يسمى ً
السماء ،وأهل األرض ،وأهل الدنيا واآلخرة ،لكثرة خصائصه احملمودة اليت نفوق عدد العادين
وإحصاء احملصني".360
وإن كل من قرأ عن سرينه  -صلى اهلل عليه وسلم  -ليتفق يف الرأي مع ابن القيم بال أدب نردد،
فمن املسلم به أن الباحث ليعجز أن جيمع يف هذا احليز الضيق من الكتاب كل فضائله وأخالقه
اليت حتل عن الوصف والإلحصاء ،ولكن ال بأس من أن نذكر بعض حماسن األخالق ،اليت نوجزها
كما فعل املقدسي بوصفه بأنه "كان رسول اهلل  -صلى اهلل عليه وسلم – أحلم الناس وأسخى
الناس وأعطف الناس ،وكان خيصف النعل ويرقع الثوب وخيدم يف مهنة أهله ...وكان جييب دعوة
نباعا ..ال جيفو على أحد ،ويقبل معذرة
اململوك ،ويعود املرضى ومل يشبع من خبز بر ثالثة أيام ً
أحدا
املعتذر إليه ،ميزح وال يقول إال ح ًقا ،ال ميضي عليه وقت يف غري عمل هلل نعاىل ،وما ضرب ً
بيده قط ،إال أن جياهد يف سبيل اهلل ،وما انتقم لنفسه إال أن ننتهك حرمات اهلل ،وما خري بني
شيئني إال اختار أيسرمها ،إال أن يكون مأمثًا أو قطيعة رحم ،فيكون أبعد الناس منه ..اخل".361
وعلينا أن ننظر يف القرآن لنستخرج اآليات اليت ندل على أن كل ما جاء به قد امتثله الرسول -
صلى اهلل عليه وسلم  -ومثله للناس بفعله وبينه بقوله ،أي أن كافة أفعاله وأقواله مستمدة من
القرآن فما من حكم أو نوجيه يف القرآن إال وقد بينه الرسول  -صلى اهلل عليه وسلم – للناس

 359خمتصر منهاج القاصدين :املقدسي ص  600واحلديث متفق عليه.
 360زاد املعاد يف هدي خري العباد ،ابن القيم ج 6ص .11
 361خمتصر منهاج القاصدين :املقدسي ص .600 -601
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362
{وَما يَـْن ِط ُق
بقوله وعمله وخلقه هديًا ومسيًا" فمن حيث األقوال ،فإن هذا معىن قوله نعاىلَ :
ِ
ِ
وحى} [النجم ،]0 ،1 :ومن حيث خلقه ،قد أوجزنه السيدة
َع ِن ا ْهلََوى ( )1إ ْن ُه َو إَّال َو ْح ٌي يُ َ

عائشة رضي اهلل عنها عندما سأهلا بعض الصحابة أن نصف هلم أخالق رسول اهلل  -صلى اهلل

عليه وسلم  -ونصرفانه ،فأجابتهم أمل نقرءوا القرآن الكرمي؟ لقد كان خلق رسول اهلل  -صلى اهلل
عليه وسلم  -القرآن .وهكذا نفهم من عبارهتا على إجيازها وعمقها أنه إذا كانت آيات القرآن
وسوره أصوات وكلمات ،فإن عمل الرسول صلى اهلل عليه وسلم وخلقه معانيها ونفسريها.363
ك لَ َعلَى ُخلُ ٍق َع ِظي ٍم} [القلم]0 :
{وإِنَّ َ
ومن حيث األخالق ،فقد فهم األوائل من قوله نعاىلَ :
أن اخللق مبعىن الدين ،وهذا ما عرب كل من ابن عباس وابن عيينة وأمحد بن حنبل رضى اهلل عنهم
أيضا معىن
حيث قالوا ((على دين عظيم)) ويف لفظ عن ابن عباس ((على دين اإلسالم)) ،وهو ً
قول السيدة عائشة السالف الذكر وكذلك قال احلسن البصري .أدب القرآن هو اخللق العظيم.

شارحا عبارة
ومييل ابن القيم إىل نرجيح نفسري ابن عباس رضى اهلل عنهما بأن اخللق هو الدينً .

السيدة عائشة رضي اهلل عنها السالفة الذكر ،إذ أن أخالق رسول اهلل صلى اهلل عليه مقتبسة من

نفصيال له ،ونبيينًا ،وعلومه علوم القرآن ،وإرادنه
مشكاة القرآن ،فكان كالمه مطاب ًقا للقرآن
ً
وأعماله ما أوجبه وندب إليه القرآن وإعراضه ونركه ملا منع منه القرآن ،ورغبته فيما رغب فيه،
وزهده فيما زهد فيه ،وكراهته ملا كرهه ،وحمبته ملا أحبه ،وسعيه يف ننفيذ أوامره ،ونبليغه واجلهاد يف
إقامته ،فرتمجت أم املؤمنني لكمال معرفتها بالقرآن وبالرسول  -صلى اهلل عليه وسلم  ،-وحسن
نعبريها عن هذا كله بقوهلا ،كان خلقه القرآن ،وفهم هذا السائل هلا عن هذا املعىن ،فاكتفى به
واكتفى.364
هذه هي سرينه العطرة  -صلى اهلل عليه وسلم .-
 362الرسالة احملمدية :سليمان الندوي ص  641املطبعة السلفية.
 363أمراض القلوب وشفاؤها :ابن نيمية ص  10املطبعة السلفية.
 364التبيان يف أقسام القرآن :ابن القيم ص  .611نصحيح ونعليق طه يوسف شاهني -مكتبة أنصار السنة احملمدية
بعابدين مبصر 6199هـ6819 -م.
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جدا منها قوله
أما أحاديثه  -صلى اهلل عليه وسلم  -يف احلث على مكارم األخالق فهي كثرية ً
"الرب حسن احللق ،واإلمث ما حاك يف صدرك وكرهت أن يطلع عليه الناس" رواه مسلم.
وقوله  -صلى اهلل عليه وسلم " :-إن من خياركم أحسنكم أخالقًا" متفق عليه.
ويف نقديره لقيمة اخللق يوم القيامة قال" :ما من شيء أثقل يف ميزان العبد املؤمن يوم القيامة من
حسن اخللق ،وإن اهلل يبغض لفاحش البذئ" رواه الرتمذي وقال حديث حسن صحيح كذلك
سئل  -صلى اهلل عليه وسلم  -عن أكثر ما يدخل الناس اجلنة قال "نقوى اهلل وحسن
اخللق" .365ويف حديث آخر "أكمل املؤمنني إميانًا أحسنهم خل ًقا" ونفهم من احلديث اآليت مدى
أمهية األخالق يف ميزان العمل الصاحل والعبادة ،حيث يقول من "إن املؤمن ليدرك حبسن خلقه
درجة الصائم القائم".366
سيرته  -صلى اهلل عليه وسلم  -باقية خالدة:
ع لَ ُك ْم
إن أفضل أنبياء اهلل هم املرسلون منهم ،وأفضل املرسلني هم أولو العزم كما قال نعاىلَ :
{شَر َ
ِ
صى بِِه نُوحا والَّ ِذي أَوحيـنا إِلَيك وما و َّ ِِ ِ ِ
ِ
يموا
ِم َن الدِّي ِن َما َو َّ
يم َوُم َ
يسى أَ ْن أَق ُ
ْ ََْ ْ َ َ َ َ
ً َ
صْيـنَا به إبْـَراه َ
وسى َوع َ
ِ
وح
ك َوِم ْن نُ ٍ
ني ِميثَاقَـ ُه ْم َوِمنْ َ
َخ ْذنَا م َن النَّبِيِّ َ
{وإِ ْذ أ َ
ِّين َوَال نَـتَـ َفَّرقُوا} [الشورى ]61 :وقال نعاىلَ :
الد َ
ِ ِ
ِ
َخ ْذنَا ِمْنـ ُه ْم ِميثَاقًا َغلِيظًا} [األحزاب ]1 :فأولو العزم هم:
يسى ابْ ِن َم ْرَميَ َوأ َ
يم َوُم َ
َوإبْـَراه َ
وسى َوع َ
نوح وإبراهيم وموسى وعيسى وحممد  -صلى اهلل عليه وسلم.

وأفضل أويل العزم هو خالقهم حممد  -صلى اهلل عليه وسلم  -فإنه "إمام املتقني وسيد ولد آدم،
وإمام األنبياء إذا اجتمعوا ،وخطيبهم إذا وفدوا شفيع اخلالئق يوم القيامة".367
ولكونه خامت األنبياء واملرسلني ،فقد حفظت سرينه بدقائقها ،ونفاصيلها لتتضح للناس كافة،
ولكي نتحقق فيها األسوة الكاملة اخلالدة إىل يوم القيامة ،فهو القائل "إن مثلي ومثل األنبياء من
 365رواه الرتمذي وقال حديث حسن صحيح.
 366رواه أبو داود (ينظر كتاب رياض الصاحلني للنووي باب حسن اخللق).
 367الفرقان بني أولياء الرمحن وأولياء الشيطان ،ابن نيمية ص  15املطبعة السلفية.
www.alukah.net

األخالق بين الفالسفة وعلماء اإلسالم
www.alukah.net

دارا فأمتها وأكملها إال موضع لبنة فجعل الناس يدخلوها ويتعجبون منها
قبلي كمثل رجل بىن ً
ويقولون لوال موضع اللبنة ،فأنا موضع اللبنة جئت فختمت األنبياء" رواه مسلم.
أيضا أن هدف الرساالت اإلهلية هو هدف أخالقي .368ولكن بقي أن رسالة
ومن هنا يتضح ً
خامت األنبياء عليه الصالة والسالم ،قد حفظت على مر األجيال ،وأن سريرنه ستظل كذلك
بسبب عموميتها للناس كافة ،ولكي يتيسر اختاذها قدوة للبشر مجيعا يف كافة الظروف واألحوال
على مدى العصور .لقد أمتها بسلوكه وبرسالته "إنه مل يبعث لينشر األخالق الكرمية فحسب،
وإمنا بعث ليتمم مكارمها".369
ض ُه ْم َعلَى
الر ُس ُل فَ َّ
ك ُّ
إن املسلمني يؤمنون بكافة الرسل ،مع علمهم بأهنم متفاضلون {نِْل َ
ض ْلنَا بَـ ْع َ

بَـ ْع ٍ
ض} [البقرة ]151 :ومل يتم البقاء إال لسرية آخرهم عليه الصالة والسالم "أما غريه من األنبياء
فلم ختتم النبوة بأحد منهم ،ومل نكن سريرهتم خالدة وكانت حياهتم أسوة للذين أرسلوا إليهم يف

عهدهم".370
على أنه من الواضح أن سريرنه  -صلى اهلل عليه وسلم  -قد حفظت لإلنسانية كاملة ،خبالف
سرية األنبياء والرسل عليهم السالم قبله.
مجيعا مبعايل األخالق ما جيعلهم يف أعلى املرانب
وما من شك يف متتع األنبياء  -عليهم السالم ً -

األخالقية ،إذ يظهر يف كل منهم معامل أخالق نربزه عن غريه ،فيظهر محاس نوح يف نبليغ الدين،

وشدة عناية إبراهيم بأمر التوحيد ،وعرف اإليثار عن إمساعيل وكان جهاد موسى يف مواجهة
مقرا بذنبه فاستغفر وأناب ،وكان
فرعون وقومه ً
جهادا عمي ًقا حيث آزره أخوه هارون ،وظهر يونس ً

حكيما ،وظهرت من حيىي خصال العفاف وطهارة النفس
يعقوب راضيًا بأمر ربه ،وكان سليمان
ً

 368االجتاه األخالقي يف اإلسالم :املقداد ياجلن ص .09
 369شخصية املسلم ك .د .عبد احلليم حممود ص .619
 370الرسالة احملمدية :سليمان الندوي ص .11
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اهدا يف الدنيا ،وامتاز أيوب بالصرب على اآلالم ،وهذه اخلصال العالية هي اليت
وكان عيسى ز ً

نسعى البشرية للتحلي هبا.371

ولكن بسبب عدم معرفتنا بدقائق أخبارهم وأحواهلم فهذا ما حيول بني اختاذهم أسوة كاملة ،حيث
يشرتط أن نكون مجيع نواحي احلياة يف الشخصية املقتدى هبا معلومة" ،أن املقتدى به والذي
يتخذ الناس من حيانه أسوة البد أن نكون حيانه كلها واضحة صافية كاملرآة ،وليلها كنهارها،
لتتبني للناس املثل العليا اليت حيتذوهنا يف حياهتم جبميع أطوارها ومناحيها".372
والجند هذا متحق ًقا إال يف خامت األنبياء والرسل حممد  -صلى اهلل عليه وسلم  ،-حيث نوافرت يف
سرينه أربع خصال هي:
 -6أن التاريخ الصحيح املمحص يصدقها ويعضدها.
 -1أهنا سرية جامعة حميطة مبناحي احلياة ومجيع شئوهنا وأطوارها.
 -1أهنا كاملة متسلسلة ال ينقصها أي حلقة من حلقات احلياة.
 -0وهي عملية حبيث يعرب هبا عن الفضائل والواجبات ،وقد حقق النيب  -صلى اهلل عليه وسلم
مثال عليا للناس،
 بسرينه كافة هذه الفضائل والواجبات اليت نادى هبا ،فأصبحت أفعاله وأخالقه ًونظهر هنا احلكمة اإلهلية من افتقادنا للسرية الكاملة للرسل واألنبياء قبله حيث بعثوا ألممهم
خاصة ،ومل نبق احلاجة الستمرار سريهتم يف أمم أخرى بعدهم ،ولكن احلاجة كانت ماسة لبقاء
سرية حممد  -صلى اهلل عليه وسلم  -مسجلة ومعلومة إىل قيام الساعة ليتيسر التأسي هبا جلميع
{ما
أمم األرض ،وهذا من أصدق الرباهني على كونه صلوات اهلل عليه خامت النبيني وال نيب بعده َ
َكا َن ُحم َّم ٌد أَبا أَح ٍد ِمن ِرجالِ ُكم ولَ ِكن رس َ ِ
ني } [األحزاب.373]04 :
ول اللَّه َو َخ َامتَ النَّبِيِّ َ
َ َ َ ْ َ ْ َ ْ َُ
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والتاريخ مل حيفظ لنا ناريخ غريه من األنبياء والرسل ،حيث ال نعلم إال بعض سريهم وهو ال يكاد
يكفي ،ألن الذي جنهله عنهم أكثر بكثري مما نعلمه بينما حيتاج من يريد أن يتخذ من سريهتم
أسوة ،أن يعرف مجيع أطوار حياهتم وأدوارها.374
ذكرا موسى
إننا إذا رجعنا إىل حياة املرسلني ،فإننا ال نعرف إال القليل عنهم ،ومن أكثر األنبياء ً
عليه السالم ،ولكننا ال نعثر يف أسفار التوراة إال على وقائع متناثرة كرتبيته يف قصر فرعون،
ومناصرة قومه بىن إسرائيل على ظلم فرعون ،وخروجه على غفلة من فرعون بصحبة قومه ،واجتيازه
البحر حيث وجد طري ًقا بإذن اهلل ،وغرق فرعون بعد أن نبعه.
عهدا باإلسالم ،فإن الروايات اليت بلغتنا ال
أما ناريخ عيسى عليه السالم ،وهو أقرب األنبياء ً
نتعدى ثالث سنوات من أواخر حيانه عندما جادل اليهود وناظرهم ،هذا فيما عدا ما نعلمه عن
مولده ،واآليات اليت أراه اهلل إياها "مث غاب عن الناس وظهر هلم وهو يف الثالثني من عمره".375
هذا إىل جانب أننا نفتقد يف سرية الرسل واألنبياء كافة األعمال واألحوال اليت نعثر عليها ماثلة
متحققة بواسطة القائمني هبا "إن العامل الذي حيتاج سكانه يف حياهتم إىل أسوة نامة ليعلموا كيف
نكون الرابطة بني الزوج وزوجته ،وبني الصديق وأصدقائه ،واألب وبنيه ،واملقانل وأعدائه ،واهلدنة
منوذجا عاليًا يأمت به إذا عبد ربه ،أو عاشر الناس ،وحياول
بني املتحاربني ،وكيف ننعقد ..إخل ويريد ً
أن يلم بالقوانني اليت ينبغي العمل هبا بالنسبة إىل الراعي والرعية واحلكام واحملكومني

376

إىل غري

ذلك من األعمال اليت حيتاج فيها البشر إىل قدوة يف شىت نواحي احلياة ،إن هذا اجملال ال جنده إال
يف حياة حممد  -صلى اهلل عليه وسلم  ،-حيث اختصت سرينه بالشمول ،ومشائل صفة جوانب
مجيعا
احلياة اإلنسانية ،فكانت ح ًقا سرية جامعة .أضف إىل ذلك أن ما وهبه اهلل سبحانه الرسل ً
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قد أونيت حممد  -صلى اهلل عليه وسلم  -وحده "وأن ما نفرق من مكارم األخالق يف الرسل قد
اجتمع فيه".377
ويقول ابن حزم "من أراد خري اآلخرة ،وحكمة الدنيا ،وعدل السري ،واالحتواء على حماسن
األخالق كلها ،واستحقاق الفضائل بأسرها ،فليقتد مبحمد رسول اهلل  -صلى اهلل عليه وسلم ،-
وليستعمل أخالقه وسريه ما أمكنه".378
أما عن الحكمة من اتباع السنة في مجال السلوك واألخالق:
فإننا سنرتك اجملال ألحد املهتدين إىل اإلسالم وكان من اليهود وهو األستاذ حممد أسد رمحه اهلل
حيث يبني أن هناك أسبابًا ثالثة نؤكد ضرورة إقامة السنة ونبني أطرافًا من حكمة انباعها:
دائما يف حال من الوعي الداخلي واليقظة
 -6مترين اإلنسان املسلم بطريقة منظمة على أن حييا ً

الشديدة وضبط النفس .وهذه ميزة االقتداء برسول اهلل  -صلى اهلل عليه وسلم  -يف حركانه

وسكنانه ،إن هذا االنضباط السلوكي وف ًقا لسنته يؤدي إىل التخلص من األعمال والعادات
العفوية اليت نعرقل النشاط اإلنساين عن التقدم ،يقول حممد أسد (إن األعمال والعادات اليت نقوم
عفو الساعة ،نقوم يف طريق التقدم الروحي لإلنسان كأهنا حجارة عثرة يف طريق اجلياد املتسابقة).
 -1حتقيق النفع االجتماعي للمسلمني ،ألهنم بانباع السنة (أي املنهج النبوي يف احلياة) نصبح
عاداهتم وطباعهم متماثلة مهما كانت أحواهلم االجتماعية واالقتصادية متنافرة.
 -1ضمان اهلداية إىل احلياة اإلنسانية الكاملة الكفيلة بتحقيق السعادة واحلياة الطيبة ألنه -
صلى اهلل عليه وسلم  -يعمل بوحي إهلي ،وقد أرسل رمحة للعاملني وليس هاديًا من اهلداة
فحسب ،ولكنه  -وحده  -اهلادي إىل طريق مستقيم.

 377نفسه ص .86
 378رسالة األخالق :ابن حزم ص .14 -68
www.alukah.net

األخالق بين الفالسفة وعلماء اإلسالم
www.alukah.net

وعلى هذا نصبح شخصيته  -صلى اهلل عليه وسلم  -متغلغلة إىل حد بعيد يف منهاج حياننا
اليومية نفسه ،ويكون نفوذه الروحي قد أصبح العامل احلقيقي الذي يقودنا طول احلياة.379
وما أحوجنا إىل انباع سنة الرسول  -صلى اهلل عليه وسلم  -ملقاومة احلمالت املعادية املدروسة
وفق أساليب علم النفس لصياغة اإلنسان املسلم صياغة لتطويعه وإخضاعه لثقافة الغرب وطرق
حيانه.380
ويقول كاريل" :إن كل فرد ميلك القوة على نعديل طريقته يف احلياة ،وأن يفرض على نفسه أنظمة
فسيولوجية وعقلية معينة ،وعمل معني ،وعادات معينة ،كذا اكتساب السيطرة على بدنه وعقله،
وحيدا لن يستطع أن يقاوم بيئته املادية والعقلية واالقتصادية إىل ما ال هناية.381
ولكنه إذا وقف ً
ولنا أن نفخر معشر املسلمني بسنة الرسول  -صلى اهلل عليه وسلم  -اليت حتقق لنا  -عند
انباعها  -احملافظة على مقوماننا الذانية وأصالتنا واالرنقاء بسلوكياننا وأخالقنا ،بل من عوامل
أيضا أن ((نتدين)) ونتقرب إىل اهلل نعاىل عندما نفرض على أنفسنا األنظمة والعادات
سعادننا ً
ونكتسب السيطرة على أبداننا وعقولنا عندما نقتدي بنبينا عليه الصالة والسالم ،ذلك ألن سنته
من قبل الوحي اإلهلي ،وهو األسوة الكاملة يف حتقيق السعادة لإلنسان بناء على معرفته له حق
املعرفة ،بينما عجزت البشرية حىت القرن العشرين ،وسيكون ذلك حاهلا ألن املعرفة الصحيحة
باإلنسان ينبغي أن نستمد من خارج نطاق العقل اإلنساين وجتاربه أي الوحي.382
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الباب الثاني
الفصل الثاني
علماء اإلسالم والقضايا األخالقية
أوال ،مث العودة للتمييز
قبل اخلوض يف موضوعنا نرى لز ًاما علينا إيضاح الفرق بني الفلسفة واحلكمة ً

بني منهج البحث يف األخالق عند كل من الفالسفة وعلماء اإلسالم الذين اهتموا جبانب

احلكمة.
وسنعود مرد أخرى لعقد مقارنة متهيدية لبيان االختالف يف املنهج ،أي من حيث طرق وأساليب
البحث والنظر إىل اإلنسان من حيث مكونانه ودوافعه وأهدافه ،فعندما اختلفت الفالسفة يف
املنهج اختلفت هبم النتائج.
فضال عن اجلهل حبقائق الوحي اإلهلي الذي يرشد اإلنسان إىل الطريق األقوم يف األخالق
هذا ً
واالجتماع والسياسة والنظم.
أوال :الفرق بين الفلسفة والحكمة:
ً
استعمل الفالسفة إىل جانب كلمة ((فلسفة)) املرتمجة من اليونانية كلمة ((حكمة)) العربية وما
اشتق منها مثل ((حكمة وحكيم وعلوم حكمية)).383
وقد أوردت املصادر املختلفة هذه الكلمات يف موضعها يف وصف احلكماء وأهل احلكمة
((وخزانة احلكمة)) ...فوصف خالد بن يزيد بن معاوية ((58هـ407 -م)) بأنه يسمى حكيم
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آل مروان وله مهة وحمبة للعلوم ،وأنه قرب أهل احلكمة ورؤساء أهل كل صناعة ،كما أن املأمون
كان له خزانة احلكمة وحتوي كتب الفالسفة اليت نقلت للمأمون من جزيرة قربص.384
ويكاد يتفق اللغويون على أن احلكمة نتكون من عنصري العلم والعمل ،فإن احلكمة لغة ((اسم
للعلم املتقن والعمل به .أال نرى أن ضده السفه ،وهو العمل على خالف موجب العقل ،وضد
العلم اجلهل؟)).385
وقد استخدما كلمة ((حكمة)) وما أخذ منها بواسطة العرب قبل اإلسالم فكانت ندل على
أيضا
وجهة التفكري عند العرب ،كما نطلق على احلكام أي ذوي األمر واحلكم والفتوى ،وعرب هبا ً

عن أهل الطب.386

أيضا حيث
فإذا انتقلنا إىل النظر يف اآليات القرآنية فإننا سنستدل منها على ما فهمه املفسرون ً
وردت ((حكمة)) يف كثري من املواضع.
ِ
اب َوا ْحلِ ْك َمةَ} [البقرة.]921 :
{ويـُ َعلِّ ُم ُه ُم الْكتَ َ
قال نعاىلَ :
فاحلكمة هنا مبعىن ((أسرار األمور وفقه األحكام وبيان املصلحة فيها ،والطريق إىل العمل هبا،
ذلك الفقه الذي يبعث على العمل ،أو هي العمل الذي يوصل إىل هذا الفقه يف األحكام أو
طرق االستدالل ومعرفة احلقائق برباهينها ألن هذه الطريقة هي طريقة القرآن)).387
َّ ِ
ين
وقد أطلق البعض اسم ((احلكماء)) على اآلمرين بالقسط وذلك يف قوله نعاىلَ :
{ويَـ ْقتُـلُو َن الذ َ
يَأْ ُم ُرو َن بِالْ ِق ْس ِط ِم َن الن ِ
َّاس} [آل عمران ،]29 :فإن الذين يأمرون بالقسط ((هم احلكماء الذين
يرشدون الناس إىل العدالة العامة وجيعلوهنا روح الفضائل وقوامها ،ومرنبتهم يف اهلداية واإلرشاد نلي
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مرنبة األنبياء)) 388فاآلمرون بالعدل هم احلكماء الذين مل ختل منهم اجملتمعات اإلنسانية منذ بدء
اخلليقة قال نعاىل{ :فَـلَوَال َكا َن ِمن الْ ُقر ِ
ون ِم ْن قَـْبلِ ُك ْم أُولُو بَِقيَّ ٍة يَـْنـ َه ْو َن َع ِن الْ َف َس ِاد ِيف ْاأل َْر ِ
ض إَِّال
ْ
َ ُ
قَلِ ًيال ِممَّن أ َْجنيـنا ِمْنـهم وانـَّبع الَّ ِذين ظَلَموا ما أُنْ ِرفُوا فِ ِيه وَكانُوا ُجم ِرِمني ( )994وما َكا َن ربُّ ِ ِ
ك
ك ليُـ ْهل َ
َ َ
ْ َ
ََ
ْ َْ َ ُ ْ َ َ َ َ ُ َ
َ
صلِ ُحو َن } [هود ]994 ،994 :القرون ،هي األجيال والشعوب ،أولو
الْ ُقَرى بِظُْل ٍم َوأ َْهلُ َها ُم ْ
بقية وأصحاب بقية من دين ونقوى وعقل وحكمة)).
وجاءوا نفسري ((املنار)) أن املراد من التخصيص يف اآلية األوىل النفي ،أي أنه كان ينبغي أن يقوم
يف قرون الذين كانوا قبل ظهور اإلسالم باإلصالح العام أصحاب بقية من دين موسى وعيسى
وغريهم من األنبياء  -عليهم السالم  ،-أو حكماء العقالء الذين فسر هبم اآلمرون بالعدل يف
َّ ِ
قوله{ :ويَـ ْقتُـلُو َن النَّبِيِّ َ ِ ِ
ين يَأْ ُم ُرو َن بِالْ ِق ْس ِط ِم َن الن ِ
َّاس} [آل عمران:
َ
ني بغَ ْري َح ٍّق َويَـ ْقتُـلُو َن الذ َ
.389]29
وقدا أعطى الشيخ حممد عبده احلكمة معىن التدبر والتعقل ،مع نوضيح الصبغة العملية النصاهلا
أيضا يذهب اإلمام عبد احلميد بن باديس فريى أن احلكمة هي ((العلم
بالفقه ،وإىل هذا املعىن ً
الصحيح الثابت املتمر للعمل املتقن املبين على ذلك العلم)).390
ووردت كلمة احلكمة يف موضع آخر مبعىن فقه مقاصد الكتاب وأسراره ومعرفة جمال التطبيق
والتنفيذ يف اجملتمعات البشرية على مدى العصور ،وهى هبذا املغزى أكمل وأمشل من الفلسفة قال
نعاىل{ :وأَنْـزَل اللَّه علَي َ ِ
ك َما َملْ نَ ُك ْن نَـ ْعلَ ُم } [النساء.391]992 :
اب َوا ْحلِ ْك َمةَ َو َعلَّ َم َ
َ َ ُ َْ
ك الْكتَ َ
كما يتضح االختالف بني الفلسفة واحلكمة بأن األوىل مل يستجب هلا يف الزمن الطويل إال قليل
من طالب الفلسفة؛ إذ ال نتمتع الفلسفة باهلداية الىت يتمتع هبا الوحي من السلطان على القلوب
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392
فضال عن نأييد الوحي -
واألرواح  .وهذا يتضح من دعوة خامت األنبياء عليه الصالة السالم ً -
ك بِا ْحلِ ْك َم ِة َوالْ َم ْو ِعظَِة ا ْحلَ َسنَ ِة
بأهنا نتميز بأركان ثالثة كما يتبني من قوله نعاىلْ { :ادعُ إِ َىل َسبِ ِيل َربِّ َ
ِ
ِ
َح َس ُن} [النحل.]928 :
َو َجاد ْهلُ ْم بِالَِّيت ه َي أ ْ

فجمعت اآلية بني الوسائل الىت ميكن هبا اإلقناع واإلرشاد ،فال اعتماد على العقل وحده واالكتفاء
باحلث على النظر العقلي وهي من مسات اخلاصة وإمنا ينصرف معىن احلكمة يف اآلية إىل ما
((يدعي به العقالء وأهل النظر من الرباهني واحلجج)) وأضيف إليها املوعظة أي ((ما يدعى به
العوام والسذج)) ،مث اجلدل بالىت هي أحسن وهو منهج الدعوة ((اللمتوسطني الذين مل يرنقوا إىل
االستعداد لطلب احلكمة وال ينقادون إىل املوعظة بسهولة)).393
ونفسري احلكمة بالنظر والعمل ال يتعارض مع القائلني بأن معناها ((السنة)) اليت فسرها هبا
كثريون ،ومنهم اإلمام الشافعي ،ألن السنة هي املفصلة لكتاب اهلل نعاىل وهي املوضحة لألركان
العملية لإلسالم ،وعن مالك أهنا  -أي احلكمة (( -معرفة الدين والفقه فيه واالنباع له)).394
وقيل أيضا بأن احلكمة هي "هتذيب األخالق".395
ث
{ربـَّنَا َوابْـ َع ْ
لقوله نعاىلَ :
ت الْ َع ِز ُيز
َويـَُزِّكي ِه ْم إِنَّ َ
ك أَنْ َ

مفسرا
ويرى الراغب األصفهاين أن احلكمة هي أشرف منازل العلمً ،
ِ
ِ
اب َوا ْحلِ ْك َمةَ
في ِه ْم َر ُس ًوال ِمْنـ ُه ْم يَـْتـلُو َعلَْي ِه ْم آيَانِ َ
ك َويـُ َعلِّ ُم ُه ُم الْكتَ َ
ِ
يم} [البقرة ]921 :حيث يتقيد برتنيب اآلية ومطابقتها يف الوقت نفسه للمنهج الذي انبعه
ا ْحلَك ُ

النيب  -صلى اهلل عليه وسلم  ،-فقد أنى  -بعد إعالنه النبوة  -باآليات الدالة على نبونه ،مث
أخذ يف نعليمهم حقائق الكناب ال ألفاظه "مث بتعليمهم الكتاب يوصلهم إىل إفادة احلكمة وهي
ت ا ْحلِ ْكمةَ فَـ َق ْد أ ِ
ُويتَ َخْيـًرا
أشرف مرتلة يف العلم
ً
{وَم ْن يـُ ْؤ َ
َ
مستدال على ذلك بقوله عز وجلَ :
َكثِ ًريا} [البقرة.]241 :
 392نفسري املنار ج  7ص .701
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مطهرا -
وللحكمة ً
أيضا درجاهتا عند الراغب األصفهاين ،حيث يصري هبا اإلنسان مزكى  -أي ً

"مستصلحا جملاورة اهلل عز وجل".396
ً

استنتاجا من اآليات السابقة ،أن األول يعتنق
أخريا قد يظهر الفرق بني الفيلسوف واحلكيم،
ً
و ً
نظرية فلسفية وقلما يعمل هبا أو خيلص هلا ،بل قد يؤثر هواه ومنفعته بينما احلكيم يصل إىل أعلى
مرانب العلم النافع والعمل الصاحل فإنه ((املؤمن الفقيه يف دينه)).397
ثانيًا :المنهج عند الفالسفة:
لن نعود إىل احلديث عن مذاهب الفالسفة يف األخالق مرة أخرى ،ولكن سنقتصر هنا على
عرض مقارنة عامة بني منهجهم ومنهج علماء اإلسالم وحكمائه.
فإذا نظرنا إىل األخالقيات الغربية من االجتاهني  -الغائي واملوضوعي  -فإن منها مذاهب غائية
حتكم على الفعل اخللقي باالستناد إىل آثاره أو نتائجه وأشهرها مذهب اللذة عند أرستيس وأبيقور
قدميًا ،أو مذهب املنفعة حديثًا ((ويعتربه الدارسون التصحيح العقلي ملذهب اللذة .وهناك أخالق

السعادة عند أرسطو وهي اخلري األقصى نقصد لذاهتا وهي كافية بنفسها إلسعاد احلياة ،أما

الرواقيون فرأوا احنصار السعادة يف "ضبط النفس" و"االكتفاء بالذات" و"احلكمة" أي أنه حترر من
االنفعال والتخلص من اهلوى)).
ولكن أبرز معامل االجتاه املوضوعي يظهر يف مذهب كانط صاحب فكرة ((قانون الواجب)) الذي
حيكم على الفعل اخللقي  -يف ذانه  -ال بالنظر إىل آثاره ونتائجه.
ونعد املدرسة االجتماعية األخالقية يف العصر احلديث من أهم املدارس اليت أسهمت بآراء روادها
يف دراسة األخالق منذ "كونت" و "دور كامي" اللذين أرادا نطبيق منهج البحث يف العلوم
التجريبية على دراسة الظواهر االجتماعية من ناريخ واقتصاد وأخالق ولغة وغري ذلك.
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ويأيت فالسفة الوضعية املنطقية فينكرون القضايا األخالقية ألن الفلسفة األخالقية يف رأيهم ال
ننطوي على أي حبث يف الواقع ،ويذهبون يف غلوهم اإلنكاري إىل القول بأهنا قضايا زائفة ال نعرب
عن أي شيء قابل للتحقيق جتريبيًا.
ويف ضوء هذا اإلنكار يرون يف األحكام األخالقية جمرد "نوصيات" أو "رغبات " أو "عبارات
نعجب".
أما أساطني الفلسفة الوجودية أمثال كري كجارد وجربايل مارسيل وسارنر ،فبدافع رفضهم إخضاع
الفرد للحتمية االجتماعية أو املوضوعية العلمية ،ونقديسهم للحرية باعتبارها مصدر اإللزام،
أسقطوا مجيع القيم من حساهبم ،فكانت فلسفتهم يف احلقيقة ضربة قاصمة للقيم والفضائل
اخللقية ،وجتاوزت معاول هدمهم هذا احلد ،وهوت باحلياة اإلنسانية إىل مشاعر القلق والعبث
والغربة والضياع والفراغ واليأس.
فهل حنن إذن أمام فلسفة أخالقية أم ندهور أخالقي؟
يف رأي جارودي أن األزمة املعنوية اليت نكافح فيها املدنية الغربية منذ ثالثة قرون إمنا هي أزمة
معلال إياها باالنفصال الذي حدث بني األخالق والوحي الديين ،ومن مث فإن احلاجة
خلقيةً ،
أصبحت ماسة من جديد إىل سلطة ما ،وإىل قاعدة خارجية وإىل مبادئ موضوعية.398
وأمام هذا الرتدي يف املذاهب األخالقية هناك ،هل يصعب علينا استقراء املغزى؟
إن األزمة احلقيقية للفلسفة الغربية يف األخالق نابعة من احنراف عن املنهج الصحيح يف استمداد
نصورات الإلنسان للقيم اخللقية ،أو اللهث وراء البحث عن اللذة أو املنفعة وخطأ نصورانه  -أي
اإلنسان  -عن اهلدف واملرمى من احلياة الدنيوية وحبته عن أهداف كالسراب ،مع افتقاده للنظرة
الصحيحة للقيم الثابتة اليت نستمدها حنن من عقيدننا ،ومن خربة األجيال نلو األجيال.
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إن احلياة وف ًقا للعقيدة الإلسالمية مهما كانت زينتها فإهنا زائلة ال نلبث أن نتكشف عن زيف
حتما إىل فناء ،ونبقى آثار األعمال الصاحلة لتصاحبنا إىل حياة اخللد يف اجلنة ،وهي
معدهنا؟ ألهنا ً

اهلدف الصحيح النهائي الذي يستحق املكابدة والسعي واجلهاد ،فإن كل بالء  -دون النار -

عافية ،وكل نعيم  -دون اجلنة  -حقري.
إن الطريق إذن طويل وحيتاج إىل صرب ومصابرة مع العمل املستمر ،وجماهبة العقبات نلو العقبات،
فمن حديث أنس عن النيب  -صلى اهلل عليه وسلم  -أنه قال(( :حفت اجلنة باملكاره ،وحفت
النار بالشهوات)) رواه مسلم.399
وكل ما يقابله الإلنسان يف الدنيا من صعاب ومشقات يهون إذا عرف زواهلا وانقضائها ،قال
الدنْـيَا إَِّال َهلْو ولَعِ ِ
{وَما َه ِذهِ ا ْحلَيَاةُ ُّ
َّار ْاآل ِخَرَة َهلِ َي ا ْحلَيَـ َوا ُن لَ ْو َكانُوا يَـ ْعلَ ُمو َن}
ٌ َ ٌ
ب َوإ َّن الد َ
نعاىلَ :
[العنكبوت.]47 :
خمربا عن حقارة الدنيا وزواهلا وانقضائها ،وأهنا أال دوام هلا،
جاء يف نفسري ابن كثري يقول نعاىل ً
وغاية ما فيها هلو ولعبِ .
َّار ْاآل ِخَرةَ َهلِ َي ا ْحلَيَـ َوا ُن} [العنكبوت ]47 :أي :احلياة الدائمة
{وإ َّن الد َ
َ
احلقة اليت ال زوال هلا وال انقضاء ،بل هي مستمرة أبد اآلباد.400
أصول المنهج األخالقى لدى علماء المسلمين:
ويف ضوء حبثنا للمشكلة اخللقية جند أهنا مل نطرح بواسطة علماء املسلمني بعامة بالطريقة اليت
طرحت هبا على مسرح الفلسفة يف أوروبا سواء اليونانية قدميًا أو الغربية حديثًا.
وإلثبات ذلك جلأنا إىل طريقة املقارنة ألهنا كفيلة بتوضيح مسات الفكر األخالقي اإلسالمي ومن
مث يستطيع القارئ الفاحص التمييز بني األصالة والتبعية حيث نرى احلاجة املاسة إىل نعديل
مناهج دراسة العلوم اإلنسانية للتوافق مع العقيدة اإلسالمية ونصورها الصحيح حىت يفهمها اجليل
 399ويف البخاري عن أيب هريرة ،إال أن لفظه (حجبت مكان حفت).
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احلاضر ويقدر قيمتها ويعرف مدى اإلسهام احلقيقي الذي قام به حكماء اإلسالم يف نراث
دافعا له على مواصلة نفس املنهج الذي ساروا عليه يف احلياة العلمية والعملية.
اإلنسانية ،فيصبح ً
وننبع أخالقيات اإلسالم من أصلني :أوهلما :عقيدة التوحيد اليت جددها اإلسالم ونادى هبا رسول
اهلل  -صلى اهلل عليه وسلم  ،-باإلضافة إىل الشريعة اليت أنزهلا اهلل نعاىل عليه ،فهي األساس
الضروري للحياة اإلنسانية الطيبة ألهنا نضع للمجتمعات البشرية النظم املالئمة حلياة الفرد وحياة
اجلماعة وف ًقا لكافة القيم اخللقية العليا.
واألصل الثاين :اإلميان باليوم اآلخر كضرورة نوجه سلوك اإلنسان إذ يزوده باستعداد نفسي
للتضحية باملتاع الزائل وحتمل الصعوبات واملشاق لبلوغ جنة اهلل نعاىل ورضوانه ،وال ميلك ذلك
االستعداد إال من كان يؤمن إميانًا عمي ًقا بأن كل منا سيقف أمام اهلل نعاىل يوم القيامة ليحاسبه
عما عمل يف حيانه الدنيا فيكافئه أو يعاقبه حبسب عمله.
وخبالف هذه العقيدة وهذا اإلميان فإننا رأينا كيف ندهورت األنظمة والقواعد األخالقية عندما
قطعت صلتها مبصدر الوحي اإلهلي ،ونولت قيادهتا أيدي البشر ،وأصبح االحتمال القائم  -بل
املاثل لألعني  -وقوع العامل يف ما يشبه الفوضى املؤدية إىل فساد الفرد واجلماعة ،وهو ما يتحقق
أمام أعيننا بني شعوب العامل املسمى باملتحضر.
ومهما يكن من أمر ،فإن عناية أصحاب االجتاهات األخالقية بوضع أسس صحيحة لإلقرار
مجيعا على رفع أصواهتم حمذرين ومنذرين جملتمعاهتم من التدهور
بالقيم واملبادئ ،وحرصهم ً
جسدا وغرائز وشهوات فحسب،
األخالقي ،هذا كله دليل ما بعده دليل على أن اإلنسان ليس ً
ولكنه أفضل من ذلك وأمسى ،وأن شقاءه احلقيقي ناجم عن عجزه عن املواءمة بني جسده
وروحه ،أي بني متطلبات اجلسد واحتياجانه ،وبني شوق الروح ونطلعها إىل األمسى واألفضل.
هلذا يعد موقف علماء اإلسالم يف دائرة اإلسالم استجابة لنداء القرآن بالنظر إىل اآلفاق واألنفس،
ويف ضوء هذا املنهج سيتضح لنا كيف كان الراغب األصفهاين متواف ًقا مع اآليات القرآنية
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مرورا بابتالءانه املتوالية
ً
ومستخلصا منها التصور الصحيح لإلنسان أثناء دورنه يف احلياة الدنياً ،
حىت ينتقل إىل احلياة اآلخرة.
ومن النموذج األخالقي التطبيقي للراغب األصفهاين سنعرف أن املشكلة اخللقية مل نطرح بواسطة
علماء املسلمني بالطريقة الىت طرحت هبا على مسرح الفلسفة يف أوروبا ،سواء اليونانية قدميًا أو
الغربية حديثًا ،فباستثناء أشهر الفالسفة كابن مسكويه  -ومن سار على منهجهم ممن نأثروا
بالنزعة اليونانية  -مل ينفصل البحث يف ((األخالق والقيم اخللقية)) عن دراسة اإلنسان يف ظل
شريعة اهلل نعاىل وخضوع اإلنسان هلذا التشريع يف العبادة ،والسلوك واألخالق واألعمال الصاحلة
مجيعا ،ولعل أول املستويات ((اخللقية)) لدى املسلم ،ينبغي أن نتحقق يف حتري "احلالل"
ً
فضال عن الصبغة األخالقية املميزة للشريعة اإلسالمية كما قلنا يف املقدمة.
واجتناب "احلرام" ،هذا ً
وقد عين علماء املسلمني عند عالج املشكلة األخالقية بتفسري الكتاب الكرمي وحرصوا على
االستضاءة بالسرية النبوية؛ ألن اإلسالم جاء خماطبًا اإلنسان ،حاثًا إياه على االرنفاع إىل املستوى

قياسا على طاعة
األخالقي الالئق به ليهيأ خلالفة اهلل نعاىل على األرض ،فرنب النماذج اإلنسانية ً
َّ ِ
ين
الر ُس َ
{وَم ْن يُ ِط ِع اللَّهَ َو َّ
ول فَأُولَئِ َ
اهلل ورسوله  -صلى اهلل عليه وسلم  .-قال نعاىلَ :
ك َم َع الذ َ
أَنْـعم اللَّه علَي ِهم ِمن النَّبِيِّني و ِّ ِ
ِّيقني والشُّه َد ِاء و َّ ِِ
ك َرفِي ًقا } [النساء:
ني َو َح ُس َن أُولَئِ َ
الصاحل َ
الصد َ َ َ َ
َ َ
ََ ُ َ ْ ْ َ

.]41

لذلك فإننا نلحظ أن املنهج الذي انبعه علماء املسلمني يتصل بالتصور الصحيح حلقيقة اإلنسان
اختبارا،
ودورنه يف احلياة املبتدئة خبلق آدم  -عليه السالم  ،-مث إهباطه إىل األرض ابتالء و ً
نفاعا مبستواها اإلنساين إىل
ومصاحبته مع شريعة اهلل نعاىل التز ًاما بأوامرها وننفي ًذا ألحكامها ،وار ً
العمل مبكارمها

401

حىت ينتقل من هذه احلياة الدنيا إىل احلياة اآلخرة ويعود أدراجه إىل موطنه

األصلي  -إذا اجتاز االبتالء الدنيوي بنجاح  -أي إىل اجلنة.

 401مييز األصفهاين بني مكارم الشريعة والعبادات .فإن العبادات فرائض معلومة وحمددة ،بينما املكارم درجة أعلى من
العبادات .وال يستحق اإلنسان مقام (اخلالفة) إال بتحري مكارم الشريعة ألن اخلالفة عند الراغب األصفهاين (االقتداء
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وينبغي علينا االحرتاز من التعبريات اليت نرتدد يف كتب األخالق عند احلديث عن "التخلق
بأخالق اهلل نعاىل" ،حيث نلتبس على الكثريين ،والصحيح أن احلديث املروي عن الرسول -
احدا  -من أحصاها دخل
صلى اهلل عليه وسلم  -نصه "هلل نسعة ونسعون امسًا  -مائة إال و ً
اجلنة ،وهو ونر حيب الونر" ويف رواية ((من ختلق بصفة دخل اجلنة)) رواه البخاري من حديث أيب
هريرة  -رضي اهلل عنه .-
وإزاء ما نلحظه عند األصفهاين وغريه عند استخدامهم للدعوة إىل "التخلق بأخالق اهلل" فإننا
نرى أن أفضل نفسري هلذه الدعوة ،أن "الصفات يف حق اهلل نعاىل كمال مطلق ال حييط به بشر،
وهي حني ننسب إىل اإلنسان نقص يتدرج حنو الكمال بقدر ما يطلبه البشر.402
ونعود إىل املقارنة بني اإلسالم كمصدر لألخالق عن حكماء املسلمني ،وبني الدين واألخالق يف
أوروبا ،إذ يستطع الباحث امللم بتاريخ أوروبا يف العصر احلديث نعليل بزوغ عصر النهضة على
النقيض من أصول قيام احلضارة اإلسالمية ،قد كانت األوىل  -أي احلضارة األوروبية  -حركة رد
فعل لكل ما هو ديين ،حيث انسلخت العلوم واآلداب والنظم االجتماعية عن الدين ،وطرحت
املفاهيم الدينية جانبًا وحلت حملها مفاهيم بشرية يف كفة العلوم والنظم ،ومن هنا كانت احلضارة
األوروبية وفلسفتها ونظمها منسجمة من حيث األصول املستمدة منها ،واحنسر الدين داخل
الكنائس يعاجل شئون الروح .وعندما عاد أهل أوروبا يف العصر احلاضر من اإلغريق يف املادية
وأعجزهتم املشكالت الدنيوية ،بدأ البحث يف األديان واللجوء إىل بيوت العبادة.403

به نعاىل على الطاقة البشرية يف حتري األفعال اإلهلية) ،الذريعة إىل مكارم الشريعة ص  21ط مكتبة الكليات األزهرية،
مراجعة ونقدمي طه عبد الرؤوف سعد 9212هـ9142 -م.
 402قيم احلياة يف القرآن :حممد شديد ص 41دار الشعب 9212م9142 -م.
 403مثال ذلك ما ذكرنه وكالة األنباء الفرنسية يف نقرير هلا يوم  57/9/5من موسكو ،أن الكنائس األرثوذكسية يف
شديدا حلضور قداس عيد امليالد الذي احتفل به ليلة  4 ،4يناير وهو ما فسره
العاصمة السوفيتية شهدت
ازدحاما ً
ً
املراقبون بأنه دليل على استمرار وجتدد الشعور الديين هناك رغم ازدياد الدعاية لإلحلاد وضغوط احلكومة على السلطات
الدينية يف اآلونة األخرية (جريدة األهرام ص  7يوم .)9147/9/1
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ِ
ت
ت لَ ُك ْم دينَ ُك ْم َوأ َْمتَ ْم ُ
أما اإلسالم باعتباره احللقة األخرية الكاملة لدين اهلل نعاىل{ :الْيَـ ْوَم أَ ْك َملْ ُ
ِ
ِ
يت لَ ُكم ِْ
اإل ْس َال َم ِدينًا} [املائدة ،]2 :فإنه هبذه الصفة جاء لينظم  -وبصفة
َعلَْي ُك ْم ن ْع َم ِيت َوَرض ُ ُ
كاملة وهنائية  -مسلك اإلنسان يف احلياة الدنيا املتجه إىل اآلخرة بالضرورة ،فكان االنسجام يف
احلياة النفسية لدى املسلمني ،وهلذا ال نعثر يف صفحات التاريخ على مشكالت وأزمات نفسية
وعصبية وأخالقية عاىن منها املسلمون بالصورة اليت يضج منها الغرب اآلن بالشكوى ذلك ألن
نظم اإلسالم يف عبادانه وشرائعه ومبادئه قد خطت أحسن الطرق لإلنسان باعتبارين:
األول :أن طبيعة اإلنسان جتمع بني اجلسد والروح.
والثاين :احلياة اإلنسانية ممتدة من الدنيا إىل اآلخرة.
إن األمراض النفسية املعاصرة إذن ومظاهر االحندار اخللقي وافدة ضمن ما وفد من الغرب أي مع
أساليبه ونظمه يف املذاهب والفلسفات واحلياة االجتماعية والسياسية.
واآلن ،سنعرف بالراغب األصفهاين ونشرح آراءه يف كيفية حل املشكلة اخلالفية.
عاجلنا يف مقال سابق .404بعض رءوس املوضوعات املتصلة باألخالف عند الراغب األصفهاين،
حيث أثبت حرية اإلرادة اإلنسانية وإمكان االرنقاء باإلنسان إىل مقام "اخلالفة" عن طريق العمل
مبكارم الشريعة ،وهي مرنبة أعلى من الشريعة ذاهتا.

وبعد اهنيار االحتاد السوفييت عادت الكنيسة لتأدية دورها ونثبيت قدمها كعامل مهم يف التطورات السياسية ال سيما يف
أحداث االصطدام األخري بني الرئيس الروسي والربملان إذ ندخل البطريرك إليكس الثاين للتوفيق بينهما .هذا ،وقد نابع
عضوا يف احلزب الشيوعي ملدة
العامل باهتمام ودهشة احنناء الرئيس واحرتامه للبطريرك ،بالرغم من أن الرئيس كان ً
عشرين سنة .مع العلم بأن بطريرك الكنيسة األرثوذكسية الروسية يعد صاحب أعلى منصب ديين للكنيسة الشرقية،
مقابل بابا الفانيكان .ينظر جملة (أكتوبر -العدد .)558
 22ربيع الثاين 9797هـ 9 0 -أكتوبر 9112م ص .21
 404ينظر مقالنا (الذريعة إىل مكارم الشريعة كما يوضحها الراغب األصفهاين) جملة الدارة بالرياض (ص -204
 )224مجادى الثاين  9214هـ -يونيو 9144م.
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وسنحاول اآلن عرض أفكار مقالنا السابق مع شرح منهجه يف ميدان األخالق ،وكيف أخذ بيد
اإلنسان ملعاونته يف اجتياز طريق احلياة امللىء باملخاطر ،إذ بعد أن أرسى قواعد املنهج وحلل
املشكلة األخالقية ،قدم هلا بتحليل مسهب لإلنسان ومكانته بني املخلوقات والغرض الذي من
أجله خلق وبيان مصريه وإمكان إصالح أخالقه ونوجيه اإلرادة اإلنسانية الوجهة األفضل عن
طريق بذل اجلهد والعمل الدائب لرياضة النفس وحتسني اخللق.
وبعد كل هذه املقدمات واألصول التفسريية اليت استقرأها من فهمه لآليات القرآنية والسنة النبوية،
كفيال بتحقيق سعادة اإلنسان
ممهدا لشرح آرائه العملية يف ننفيذ ما رآه ً
أصبح أمامنا الطريق ً
وصوال إىل اجلنة يف اآلخرة.
والوصول به إىل حياة أفضل من الدنياً ،
أيضا معشر مسلمي
جديدا و ً
واملنهج الذي خطه الراغب يعد ً
أصيال يف نفس الوقت .إذ يرشدنا ً
العصر احلاضر إىل الطريقة اليت حنقق هبا الصفات اإلنسانية بفضائلها األخالقية كأحسن ما نكون
يف ضوء الشرع اإلسالمي ،وسنبدأ بالتعريف به قبل عرض آرائه.
الراغب األصفهاني (أبو القاسم الحسين بن محمد) 702هـ.
يعد الراغب األصفهاين من حكماء املسلمني الذين أكدوا علو مكانتهم العقلية وجهودهم البناءة
يف عامل الفكر اإلسالمي ،ولكنهم مل يلقوا العناية اجلديرة هبم بسبب االحنصار يف دائرة بعض
فالسفة املسلمني التقليديني الذين كثر االهتمام هبم ،ونشعبت حوهلم الدراسات واألحباث ،أمثال:
الكندي والفارايب وابن سينا وابن رشد وغريهم ،فأشبعتهم الدراسات حبثًا حىت راجت أفكارهم
واشتهرت أمساؤهم على حساب عدد آخر من حكماء اإلسالم ،فكم من العلماء ،احلكماء
الغائبني يف متاهات النسيان أو زوايا النكران؟!!
وال حنب االنسياق وراء التعليالت والتفسريات بسوء احلظ الذي حلقهم أموانًا كما حلقهم أحياء،
فقد آلينا على أنفسنا أن نساهم جبهدنا احملدود  -واهلل املستعان  -يف مسح غبار النسيان عن
بعض بناة أجماد الثقافة اإلسالمية ،بادئني بأحد حكمائها الشيخ أيب القاسم احلسني بن حممد بن
املفضل الراغب األصفهاين ،الذي مجع ثقافات عصره من لغة وأدب وناريخ ونفسري وحديث وفقه
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وفلسفة وعلم كالم ومقارنة األديان ،وكتب يف هذه العلوم عن دراسة واسعة وفهم عميق .فأخرج
كتابه "حماضرات األدباء وحماورات الشعراء والبلغاء" ،الذي مجع فأوعى من كافة صنوف املعرفة
علما ،كما نفتق ذهنه عن منهج جديد يف نفسري القرآن احلكيم ،فرأى أن
والعلوم اليت أحاط هبا ً

أول ما حيتاج أن يشتغل به من علومه(( ،العلوم اللفظية)) ،ومن العلوم اللفظية حتقيق األلفاظ

املفردة (فتحصيل معاين مفردات ألفاظ القرآن يف كونه من أوائل املعاون ملن يريد أن يدرك معانيه،
كتحصيل اللنب يف كونه من أول املعاون يف بناء ما يريد أن يبنيه) ،405والقارئ لكتابه "املفردات
يف غريب القرآن" يقتنع بصحة منهجه.
كما أوضح لنا رأيه يف االجتاهات األخالقية السائدة حينذاك واستوعبها يف كتاب ،رمبا يعد من
أفضل كتب األخالق اليت أبدعتها قرائح علماء املسلمني ،ومساه "الذريعة إىل مكارم الشريعة" ،إىل
جانب كتب أخرى ما زالت راقدة على أرفف املخطوطات ننتظر من حيييها بعد طول رقاد.
ونقول باختصار :أننا نرى أنه أسهم مبؤلفانه يف مقاومة نيار الغزو الثقايف األجنيب ،بل استطاع
نطويع هذه الثقافة للتصورات اإلسالمية ،فكشف عن حكيم مسلم ،حيث مزج النظر العقلي
التأملي يف موضوعات الغياب  -أو ما وراء الطبيعة  -بنبضات احلياة األخالقية املثلى لإلنسان
مبتكرا
أثناء سعيه يف األرض حنو غاية الغايات ،وهي السعادة األخروية األبدية ،وأعطى ً
مدلوال ً
للحرية بشقيها امليتافيزقى واألخالقي ملا أثبته من حرية اإلنسان يف اختيار أفعاله ،إىل جانب
مدلول احلرية املعرب عن سيطرة اإلنسان على أهوائه وشهوانه وارنقائه إىل مستوى ((التلطف عن
األخذ)).406

 405املفردات يف غريب القرآن :حتقيق ،وضبط حممد سيد كيالين ص  4ط احلليب 9259هـ9149 -م.
 406الذريعة إىل مكارم الشريعة :حتقيق طه عبد الرؤوف سعد ص  81ط مكتبة الكليات األزهرية 9212هـ-
9142م.
وقام زميلنا األستاذ الدكتور أبو اليزيد العجمي بإصدار طبعة حمققة جديدة .دار الصحوة بالقاهرة 9708هـ-
9158م.
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واسرتشد الراغب باآليات القرآنية لالستدالل على مفاهيم متعددة نتناول الغرض من وجود
صا فكرة "عمارة األرض" اليت عىن هبا كأحد األهداف اإلهلية
الإلنسان على هذه األرض ،مستخل ً

من خلق اإلنسان.

ويف نظرنه إىل ((العبادة)) مل يقتصر على املعىن األخالقي هلا كفعل مناف للشهوات  -كما سنرى
 ولكنه جعل األعمال اإلنسانية كلها لونًا من العبادات ،أي أنه باالصطالح احلديث ،جعل منمظاهر هذه العبادة سيطرة اإلنسان ونسخريه ملا يف السماء واألرض من موجودات لصاحله
واالرنقاء حبيانه ،وجناحه يف االكتشافات العلمية املؤدية الستخراج ما يف باطن األرض وظاهرها،
ونعمريها ،واستغالل كنوزها ،واستخدام اآلالت املخرتعة يف نوفري احتياجانه وحتقيق سعادنه يف
الدنيا والتمتع خبرياهتا .وحث على بذل اجلهود الإلنسانية بكافة قواها  -مباشرة أو بواسطة اآلالت
احملققة هلذه األغراض  -للوصول إىل نسخري املخلوقات وحتسني ظروف احلياة على ظهر األرض،
جاعال من كل هذه األعمال لونًا من العبادات .فقد جعل من كل فعل يتحراه اإلنسان عبادة
ً
متوسعا يف األعمال املباحة ،ألنه ما من مباح يف رأيه إال
مباحا،
ً
سواء كان الفعل واجبًا أو ندبًا أو ً
عابدا هلل
وإذا نعاطاه اإلنسان على ما يقتضيه حكم اهلل نعاىل كان ((كاإلنسان يف نعاطيه ً

مستندا خلطاب النيب  -صلى اهلل عليه وسلم  -لسعد ((إنك لتؤجر يف كل
مستحقا لثوابه))،407
ً
أيضا(( :ما من مسلم غرس
شىء حىت اللقمة نضعها يف فم امرأنك)) ،وعلى هذا الوجه قال ً
غرسا مل يأكل منه أحد إال كان له صدقة)) ،ولكنه يشرتط يف هذه األعمال لكي نكون عبادة،
ً
مراعاة أمر اهلل يف مجيع األمور دقيقها وجليلها ،وأن يتحرى هبا حكم الشريعة.408

ودعاه ذلك إىل حبث مدلول "اإلنسان احلضاري" بلغتنا ،وهو عنده اإلنسان املؤمن ،اآلخذ
باألسباب املؤدية إىل جعله مستح ًقا خلالفة اهلل سبحانه ونعاىل يف األرض ،أي األخذ مبكارم
جاعال دور احلكماء يلى الرسل واألنبياء عليهم السالم.
الشريعة ،وهى احلكمة والقيام بالعدالةً ،
 407نفصيل النشأنني وحتصيل السعادنني :األصفهاين ص  75من سلسلة الثقافة اإلسالمية العدد  25ذو القعدة
9250هـ -أبريل 9149م.
408
غرسا
نفصيل النشأنني ،وحتصيل السعادنني :ص  71 -75ويف مسند اإلمام أمحد عن أيب الدرداء( :من غرس ً
مل يأكل منه آدمي خلق من خلق اهلل.)..
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الحكمة لدى األصفهانى:
منعا
عرض األصفهاين ً
أوال للمعىن اللغوي للحكمة ،فردها إىل الفعل الثالثي "حكم" وأصله منع ً
إلصالح ،ومنه مسيت اللجام "حكمة" الدابة فقيل حكمته ،وحكمت الدابة منعتها حبكمة،
وأحكمتها جعلت هلا حكمة ،وكذلك حكمت السفينة وأحكمتها.
عندما نظر إىل الكلمة كما وردت يف القرآن ،ميز بني احلكمة املنسوبة هلل سبحانه ونعاىل واملتصف
هبا اإلنسان ،فاحلكمة من اهلل نعاىل "معرفة األشياء وإجيادها على غاية اإلحكام ،ومن اإلنسان
معرفة املوجودات وفعل اخلريات" أي ألن هلا وجه أخالقي عملي إىل جانب املعرفة.
ِِ
ني} [التني:
َح َك ِم ا ْحلَاكم َ
س اللَّهُ بِأ ْ
وقد نفرد اهلل عز وجل مبعىن ال يوصف به غريه يف قوله{ :أَلَْي َ

.]5

{ويـُ َعلِّ ُم ُه ُم
وأوضح الراغب املقصود باحلكمة يف بعض اآليات الواردة يف القرآن مثل قوله نعاىل َ
ِ
مستندا إىل
اب َوا ْحلِ ْك َمةَ} [البقرة ]921 :فقيل :نفسري القرآن؟ ويعىن ما نبه عليه القرآن،
ً
الْكتَ َ
نفسري البن عباس بأهنا علم القرآن ناسخه ومنسوخه حمكمه ومتشاهبه.409

ورمبا يتضح االجتاه األخالقي لألصفهاين يف نعريفه للحكمة يف موضع آخر بأهنا :اسم لكل علم
حسن وعمل صاحل ،فهي بالعلم العملي أخص منه بالعلم النظري.
أما الوسيلة لبلوغ درجة احلكمة فهي ال نتحقق إال لرجلني:
أحدمها :مهذب يف فهمه ،مؤمن يف فعله ،ساعده معلم ناصح وكفاية وعمر ،أي أنه جيعل الغاية
من احلكمة نكوين اإلنسان املؤمن ،ألن اإلميان زبدة العقل والعمل ،ومن مث فال يعد الكافر إنسانًا
إال على سبيل اجملاز ألنه مل يستكمل مرنبة اإلنسانية القائمة على العلم باهلل وعبادنه.410
الثاين :الذي يصطفيه اهلل نعاىل .ورمبا يقصد احلاصلني على احلكمة بنوع من اإلهلام.411
 409املفردات ص .925 -924
 410نفصيل النشأنني ص .74 -78
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وقد ننبه األصفهاين إىل اختالف مفهوم احلكمة كما وردت يف القرآن واحلديث ،ويبني احلكمة
عند فالسفة اليونان ،إذ وصفهم بأهنم كانوا أصحاب حكمة ومل يكونوا عملة ،ويستطرد يف بيان
رأيه عنهم فيقول(( :كانوا يصورون اآللة وال خيرطون األداة ،يشريون إليها وال ميسوهنا يرغبون يف
التعلم ويرغبون يف العمل)).412
بينما يلح على ذكر العمل ألنه ما خلى ذكر الإلميان يف عامة القرآن من ذكر العمل الصاحل كقوله
ِ
{الَّ ِذين آمنُوا وع ِملُوا َّ ِ ِ
ص َع ُد الْ َكلِ ُم
َ َ ََ
الصاحلَات} [البقرة ،]28 :وإىل ذلك أشار بقوله نعاىل {إِلَْيه يَ ْ
الصالِ ُح يَـ ْرفَـعُهُ } [فاطر ،]90 :وجيمع األقوال الدالة على إبطال فائدة العلم بال
ب َوالْ َع َم ُل َّ
الطَّيِّ ُ
عمل فالعلم من غري العمل مادة للذنوب ،وقال رجل لرجل يستكثر من العلم وال يعمل "يا هذا

إذا أفنيت عمرك يف مجع السالح فمىت نقانل".413
ونكتفي هبذه املقدمة للتعريف بالراغب األصفهاين وأشهر كتبه املطبوعة ،لننتقل للحديث عن
مواقفه امليتافيزيقية واألخالقية ،وبيان منهجه الذي مجع فيه بني العقل والنقل ومزجهما عن دقة
فهم وإحاطة ،وسنحاول التعبري عن هذا االمتزاج الذي يلمسه القارئ ملؤلفانه النابضة باحلياة
واحلركة ،فنصحب معه اإلنسان منذ والدنه إىل مونته األوىل مث بعته ،ونسري معه على الدرب
الطويل ،نرقبه يف جماهدانه وصراعانه مع هوى النفس وهوانف الشيطان ،ونرنقي معه إىل الكماالت
اإلنسانية ،وننظر وإياه إىل أعماق النفس البشرية يف أحواهلا ونقلباهتا .مث نستمع إىل إجابانه
الواضحة ،احملددة عن األسئلة امللحة اليت نراود اإلنسان يف كل عصر ومصر بعامة ،واحلكماء
والفالسفة خباصة ،أال وهي:
كيف خلقنا؟ ومل خلقنا؟ وإىل أين املصري؟
أوال :كيف خلقنا؟
ً
 411الذريعة ص .79
 412حماضرات األدباء ج 9ص.12
 413الذريعة ص .994 -998
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نقتضي دراسة النظرية األخالقية عند األصفهاين أن نستطلع آراءه يف أهم املوضوعات اليت نطرق
إليها ،حيث نكلم عن اإلنسان من حيث ماهيته مبينًا ما يفضل به على سائر احليوان ،وأنه على
سفر إىل الدار اآلخرة ،مع بيان الغرض الذي من أجله خلق اإلنسان .وعاجل الصلة بني العقل
وهوى النفس كما نطرق إىل أنواع األفعال اإلرادية والغري اإلرادية ،وأوضح مفهوم السعادة احلقيقية
اليت ينبغي أن يسعى هلا اإلنسان.
أوال :اإلنسان
ً
 -9ماهية اإلنسان:
اإلنسان عنده مركب من جسم مدركه البصر ،ونفس مدركها البصرية ،ويستند يف ذلك إىل نفسريه
ِِ
لقوله نعاىل{ :فَِإ َذا س َّويـتُه ونَـ َفخ ِ ِ ِ ِ
ين } [احلجر ،]21 :فالروح
َ َُْ ْ ُ
ت فيه م ْن ُروحي فَـ َقعُوا لَهُ َساجد َ
هي النفس ،ويرى أن إضافتها إىل اهلل نعاىل نشري ًفا هلا.414
واإلنسان أفضل من سائر احليوان بالعقل والعلم واحلكمة والتدبري والرأي ،وإن كل ما أوجد يف هذا
415
قادرا على التمييز بني
العامل فمن أجل اإلنسان  ،وهو يعىن أن ختصيص اإلنسان بالعقل جيعله ً

اخلري والشر ،وقد ارنقى إىل درجة الكمال ببعثة األنبياء.416

ويقول يف إحدى عبارانه "ومجلة األمر ،أن اإلنسان هو زبدة هذا العامل ،وما سواه خملوق ألجله،
ض َِ
{ه َو الَّ ِذي َخلَ َق لَ ُك ْم َما ِيف ْاأل َْر ِ
مج ًيعا} [البقرة ،]21 :واملقصد من اإلنسان
وهلذا قال نعاىلُ :
سوقه إىل كماله الذي رشح له.417
وللنفس اإلنسانية قونان ،قوة الشهوة وقوة العقل ،فباألوىل حيرص اإلنسان على نناول اللذات
البدنية والبهيمية ،وبالثانية حيرص على نناول العلوم .وقد عاجل الراغب اختالف الناس يف اخللق
 414الذريعة إىل مكارم الشريعة ،األصفهاين ص .99
 415نفصيل النشأنني وحتصيل السعادنني ص  98سلسلة الثقافة اإلسالمية (العدد 9250 )25هـ9149 -م.
 416حماسن التأويل ،القامسي ج  2ص .252
 417نفسه ص .990-901
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خريا
"األخالق" ،حيث رأى بعضهم أهنا من جنس اخللقة وال يستطيع أحد نغيري ما جبل عليه إن ً
شرا ،ويعارض هذا الرأي ألن لإلنسان قوة جتعله يستطيع أن يتخلق باألخالق احلسنة ،فقد
وإن ً

اب َم ْن
جعل اهلل له ً
سبيال إىل إسالس أخالقه؛ وهلذا قال نعاىل{ :قَ ْد أَفْـلَ َح َم ْن َزَّك َ
اها (َ )1وقَ ْد َخ َ
اها } [الشمس ،]90 ،1 :وإذا مل يكن األمر كذلك لبطلت فائدة املواعظ والوصايا والوعد
َد َّس َ
أحدا مل فعلت ومل نكصت وكيف يكون هذا يف
والوعيد واألمر والنهي وملا جاز ً
عقال أن نسأل ً

ممتنعا وقد وجدناه يف بعض البهائم ممكنًا ،فالوحش قد ينقل بالعادة إىل التأنس واجلامح
اإلنسان ً

إىل السالسة.418

ومهما اختلف الناس يف غرائزهم ،من حيث قبول البعض إىل إمكان التغيري السريع ألخالقهم
والبعض اآلخر إىل البطء والبعض يف الوسط؛ إال أنه ال ينفك من أثر قبول.
والبواعث على طلب اخلريات الدنيوية ثالثة ،أدناها مرنبة الرتغيب والرتهيب ممن يرجى نفعه
وخيشى ضره ،وهي من مقتضى الشهوة؛ ولذا فهي من فعل العامة ،والثاين :رجاء احلمد وخوف
الذم ممن يعتد حبمده وذمه وهي من مقتضى احلياء وهي لكبار أبناء الدنيا ،والثالث :حتري اخلري
وطلب الفضيلة وهي من مقتضى العقل وفعل احلكماء.
أيضا:
أما البواعث على طلب اخلريات األخروية فهي ثالثة ً
األول :الرغبة يف ثواب اهلل نعاىل واملخافة من عقابه وهي مرتلة العامة ،والثاين :رجاء محده وخمافة
ذمه وهي منزلة الصاحلني والثالث :طلب مرضانه عز وجل وهي مرتلة النبيني والصديقيني
َّ ِ
ين
اصِ ْرب نـَ ْف َس َ
والشهداء ،وهي أعزها ً
{و ْ
وجودا وأفضل ما يتقرب به العبد .قال نعاىلَ :
ك َم َع الذ َ
يدو َن َو ْج َههُ} [الكهف ،]25 :فإن أفضل ما يتقرب به العبد إىل
يَ ْدعُو َن َربـَّ ُه ْم بِالْغَ َداةِ َوالْ َع ِش ِّي يُِر ُ
ربه عز وجل أن ال يريد يف الدنيا واآلخرة غريه.419

ثانيًا :لم خلقنا؟
 418الذريعة إىل مكارم الشريعة ص .21
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يقسم الراغب األصفهاين الكائنات من حيث األغراض اليت حتققها ،واألفعال اليت ختتص هبا،
كالبعري خصص ليبلغنا وأثقالنا إىل بلد مل نكن بالغيه إال بشق األنفس ،والفرس لنصل به إىل
غاياننا يف سرعة ويسر ،واملنشار إلصالح املصنوعات اخلشبية وغريها ،والباب لندخل به إىل
املنزل.
وباملثل فإن لإلنسان ثالثة أفعال ختتص به وهي:
استَـ ْع َمَرُك ْم فِ َيها} [هود ]49 :لتحصيل املعاش.
{و ْ
 -9عمارة األرض املذكورة يف قوله نعاىلَ :
لنفسه ولغريه.
 -2عبادنه املذكورة يف قوله نعاىل{ :وما خلَ ْق ِ
اإلنْس إَِّال لِيـعب ُد ِ
ون} [الذاريات،]84 :
ََ َ ُ
ت ا ْجل َّن َو ِْ َ َ ْ ُ
أي االمتثال هلل سبحانه يف عبادنه يف أوامره ونواهيه.

{ويَ ْستَ ْخلِ َف ُك ْم ِيف ْاأل َْر ِ
ف نَـ ْع َملُو َن} [األعراف:
ض فَـيَـْنظَُر َكْي َ
 -2خالفته املذكورة يف قوله نعاىلَ :
.420]921

وال يستحق اإلنسان اخلالفة إال بتحري مكارم الشريعة ،وهي احلكمة والقيام بالعدالة بني الناس يف
احلكم واإلحسان والفضل ،والغرض منها بلوغ جنة املأوى.
وملا كان شرف األشياء بتمام حتقيق الغرض من وجودها ودناءهتا بفقدان ذلك املعىن ،فإن الفرس
منشارا ،وباملثل فمن مل
إذا مل يصلح للعدو اختذ للحمولة ،والسيف إن مل يصلح للقطع اختذ
ً
يصلح من اإلنسان لتحقيق ما ألجله أوجد ،فالبهيمة خري منه ولذلك ذم اهلل نعاىل الذين فقدوا
َض ُّل} [األعراف 421]941 :وحتري مكارم الشمريعة
هذه الفضيلة {أُولَئِ َ
ك َك ْاألَنْـ َع ِام بَ ْل ُه ْم أ َ
أوال بتهذيب نفسه قبل غريه ،حيث ذم اهلل نعاىل من يأمر غريه
حيتاج إىل أن يصلح اإلنسان نفسه ً
ِ
َّ ِ
ين َآمنُوا ملَ
باملعروف ،وينهاه عن املنكر وهو غري مهذب يف نفسه .فقال سبحانه {يَا أَيـُّ َها الذ َ
نَـ ُقولُو َن َما َال نَـ ْف َعلُو َن (َ )2كبُـَر َم ْقتًا ِعْن َد اللَّ ِه أَ ْن نَـ ُقولُوا َما َال نَـ ْف َعلُو َن} [الصف.]2 ،2 :
 420الذريعة إىل مكارم الشريعة :الراغب األصفهاين ص .95
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www.alukah.net

األخالق بين الفالسفة وعلماء اإلسالم
www.alukah.net

ونبدأ مكارم الشريعة بطهارة النفس بالتعلم للتوصل إىل احلكمة ،مث العفة للتوصل إىل اجلود،
والصرب ليدرك الشجاعة واحللم ،والعدالة لتصحيح األفعال.
وباستكمال هذه الدرجات فإنه أصبح املعىن بقوله نعاىل{ :إِ َّن أَ ْكَرَم ُك ْم ِعْن َد اللَّ ِه أَنْـ َقا ُك ْم}
[احلجرات ]92 :وصلح خلالفة اهلل عز وجل.
ويظر لنا من التفرقة بني مكارم الشريعة والعبادات ،أن العبادات فرائض معلومة وحمددة وناركها
يصبح ظاملا ،بينما املكارم درجة أعلى من العبادات ،ولذا فإن أداء العبادات من باب العدالة،
ً
422
ولكن التحري مبكارم الشريعة من قبيل النفل و األفضال .
وهكذا فإن الراغب األصفهاين يضع مستويات أخالقية ألعمال اإلنسان ،فالعدل فعل ما جيب
والتفضل الزيادة على ما جيب.
كذلك ال يصلح خلالفة اهلل وال يكمل لعبادنه وعمارة أرضه إال من كان طاهر النفس ،فكما أن
للبدن جناسة فكذلك للنفس جناسة ،األوىل ندرك بالبصر والثانية ندرك بالبصرية ،وإياها قصد
ِ
َِّ
ِ
س
ك َْجي َعلُ اللَّهُ ِّ
س} [التوبة ]25 :ولقوله نعاىلَ { :ك َذل َ
نعاىل بقوله { :إمنَا الْ ُم ْشرُكو َن َجنَ ٌ
الر ْج َ
َّ ِ
ين َال يـُ ْؤِمنُو َن} [األنعام ]928 :كما أشار سبحانه إىل طهارة القلوب بقوله نعاىل{ :
َعلَى الذ َ
ِ
أُولَئِ َّ ِ
َ
ج نـَبَانُهُ
ب َخيُْر ُ
ين ْامتَ َح َن اللَّهُ قـُلُوبَـ ُه ْم للتَّـ ْق َوى} [احلجرات ،]2 :وقولهَ :
{والْبَـلَ ُد الطَّيِّ ُ
ك الذ َ
ِ
ث َال َخيُْر ُج إَِّال نَ ِك ًدا} [األعراف.]85 :
بِِإ ْذ ِن َربِِّه َوالَّذي َخبُ َ
ومن اآليات أيضا اليت نتضمن معىن التطهر قوله نعاىل{ :إَِّمنَا ي ِر ُ ِ ِ
س أ َْه َل
ب َعْن ُك ُم ِّ
ً
ُ
يد اللَّهُ ليُ ْذه َ
الر ْج َ
الْبـي ِ
ين }
ني َوُِحي ُّ
ت َويُطَ ِّهَرُك ْم نَطْ ِه ًريا } [األحزاب ،]22 :وقال{ :إِ َّن اللَّهَ ُِحي ُّ
ب التـ َّ
َّوابِ َ
َْ
ب الْ ُمتَطَ ِّه ِر َ
[البقرة.423]222 :

ما تطهر به النفس:

 422نفسه ص .20
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مرشحا خلالفة اهلل
ولكن كيف يتم نطهري النفس يف رأي حكيمنا األخالقي حىت يصبح اإلنسان
ً

نعاىل مستح ًقا به ثوابه؟

يرى أن العلم والعبادات مها املطهران للنفس ،إذ أن أثرمها يف النفس كأثر املاء الذي يطهر
424
{استَ ِجيبُوا
البدن  ،وأدلته على ذلك اآليات القرآنية اليت يفسرها هبذا املعىن ،مثل قوله نعاىلْ :
ول إِ َذا دعا ُكم لِما ُحييِي ُكم} [األنفال ،]27 :وقوله نعاىل{ :أَنْـزَل ِمن َّ ِ
لِلَّ ِه ولِ َّلرس ِ
َ ُ
ََ ْ َ ْ ْ
الس َماء َماءً
َ َ
ت أ َْوِديَةٌ بَِق َد ِرَها} [الرعد.]94 :
فَ َسالَ ْ
فاآلية األوىل ندل على أن حياة النفس يف العلم والعبادة.
أما اآلية الثانية فقد فسرها ابن عباس بأن املاء يعىن به القرآن ألن به طهارة النفس واألودية هي
القلوب اليت احتملته حبسب ما وسعته.425
والذي يلزم نطهريه من النفس القوى الثالث :قوة الفكر بتهذيبها حىت حتصل احلكمة والعلم -
واحلكمة هى أشرف منزلة من العلم 426ألهنا العلم والعمل به .وهلذا وصف اهلل نعاىل الذين ليس
هلم علم صحيح وال عمل على الطريق املستقيم بقولهِ ِ :
يل َهلُ ُم انَّبِعُوا َما أَنْـَزَل اللَّهُ قَالُوا بَ ْل
َ
{وإذَا ق َ
نَـتَّبِ ُع َما أَلْ َفْيـنَا َعلَْي ِه آبَاءَنَا أ ََولَ ْو َكا َن آبَ ُاؤُه ْم َال يَـ ْع ِقلُو َن َشْيئًا َوَال يَـ ْهتَ ُدو َن } [البقرة.]940 :
فالعقل يقال باإلضافة إىل املعرفة ،واالهتداء باإلضافة إىل العمل.427

وهتذيب قوة الشهوة بقمعها لكي نكتسب العفة واجلود ،ويتم إخضاع قوة احلمية باستيالء العقل
عليها حىت ننقاد له فيحصل الشجاعة واحللم "فيتولد من اجتماع ذلك العدل".428
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الطريق ممهد إذن لإلنسان لتطهري نفسه ورياضتها ،ونقومي أخالقه واالرنقاء هبا إىل ما ميكنه حبيث
يصل هبا إىل أرقى املستويات ،ألن اإلنسان هو خمتار ،واألدلة على ذلك نلزمنا بإيضاح وحتليل
العوامل املؤثرة يف اإلرادة إذ خييل للبعض أنه "جمرب" ولكن احلقيقة غري ذلك .وإليك البيان.
 -2اإلنسان مختار:
يقسم األصفهاين األحياء إىل ثالثة أنواع ،نوع للدار الدنيا وهي احليوانات ،ونوع للدار اآلخرة
واملأل األعلى "أي املالئكة" ،واإلنسان بني هذين النوعني يصلح للدارين ألنه واسطة بني اثنني
أحدمها وضيع وهو احليوانات والثاين رفيع وهو املالئكة ،فهو كاحليوانات من حيث الشهوة البدنية
والغذاء والتناسل واملنازعة وغريها من صفات احليوانات ،وكاملالئكة يف العقل والعلم وعبادة الرب
واالنصاف باألخالق الشريفة كالصدق والوفاء وغريها ،وذلك ألن حكمة اهلل عز وجل اقتضت
أن يرشح اإلنسان لعبادنه وخالفته وعمارة أرضه وهيأه أيضا جملاورنه يف جنته فلو خلق كاحليوانات
ملا صلح للمجاورة باجلنة ،ولو خلق كاملالئكة ملا صلح لتعمري األرض "فاقتضت احلكمة اإلهلية أن
جتمع له القونان ويف اعتبار هذه اجلملة ننبيه على أن اإلنسان دنيوي أخروي وأنه مل خيلق عبثًا
{أَفَ َح ِسْبتُ ْم أََّمنَا َخلَ ْقنَا ُك ْم َعبَثًا َوأَنَّ ُك ْم إِلَْيـنَا َال نـُ ْر َجعُو َن} [املؤمنون.429]998 :
أما بالنظر إىل البشر يف مدى اختالفهم فإنه يرى أن التفاوت بينهم يظهر لألسباب اآلنية:
ج نَـبَانُهُ بِِإ ْذ ِن َربِِّه
أوال :اختالف اخللقة،
ً
ً
ب َخيُْر ُ
مستخرجا هذا املعىن من قوله نعاىلَ :
{والْبَـلَ ُد الطَّيِّ ُ
ِ
ِ
ِ
ص ِّوُرُك ْم ِيف
َوالَّذي َخبُ َ
ث َال َخيُْر ُج إَِّال نَك ًدا} [األعراف ،]85 :واآلية األخرىُ :
{ه َو الَّذي يُ َ
ف يَ َشاءُ } [آل عمران ،]4 :ويستشهد مبا روي عن واقعة أصل اخللق "إن اهلل نعاىل
ْاأل َْر َح ِام َكْي َ
ملا أراد خلق آدم عليه السالم أمر أن يؤخذ من كل أرض قبضة فجاء بنو آدم على قدر طينها

األمحر واألبيض واألسود والسهل واحلزن والطيب واخلبيث".430
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ثانيًا :اختالف طبائع الوالدين ونأثري عوامل الوراثة ،وهلذا قال الرسول  -صلى اهلل عليه وسلم –

((ختريوا لنطفكم)).431

ثالثًا :اختالف الوالدين من حيث الصالح والفساد؛ إذ أن الطفل حبكم نشأنه بينهما وخمالطته
هلما قد يتأثر مبا مها عليه من مجيل السرية واخللق وقبيحها.
ابعا :أثر الغذاء من حيث الرضاع وطيب املطعم ،وبسبب هذا التأثري نصف العرب صاحب
رً
الفضل بقوهلا "هلل دره".432
خامسا :من حيث الرتبية والتهذيب وننشئتهم على التعود بالعادات احلسنة ونبذ القبيحة ،وبيان
ً
نفصيل ذلك أخذ الطفل باآلداب الشرعية وأمره بالصالة لسبع وضربه لعشر طب ًقا حلديث الرسول
 صلى اهلل عليه وسلم  ،-مع إبعاده عن جمالسة األردياء ألنه يتطبع بطبائعهم ،ونعليمه أنيسلك السبيل القومي يف أقواله وسلوكه ،وأن يقتصد يف املآكل واملشارب ،وخيالف الشهوة "ومينع
من املفاخرة ومن الضرب والشتم والعبث واالستكثار من الذهب والفضة ،ويعود صلة الرحم
وحسن نأدية فروض الشرع".
سادسا :اختالف الناس الذين يعيشون معهم وخيتلطون هبم من حيث اآلراء و املذاهب.433
ً
سابعا :مدى االختالف يف االجتهاد يف نزكية النفس بالعلم والعمل ،فإذا ما اجتمع لإلنسان هذا
ً

الركن فجاهد نفسه يف نعريف احلق وزكاها مع نوفر االستعدادات اجلبلية من حيث طيب املنبت

وصالح الوالدين وحسن الرتبية عن طريق األخذ بالقواعد السالف اإلشارة إليها ،بلغ املرنبة العليا
ِ
ِ
َخيَا ِر}
ني ْاأل ْ
صطََف ْ َ
{وإِنـَّ ُه ْم عْن َدنَا لَم َن الْ ُم ْ
يف اخلريات من مجيع اجلهات ،وحق فيه قول اهلل نعاىلَ :
[ص ]74 :على عكس من يسميهم بالرذل التام الرذيلة أي بعكس األمور اليت ذكرها.434
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وهكذا جند األصفهاين يقر جانب عوامل الوراثة والبيئة وأصل اخللقة من حيث التكوين البيولوجي،
مث حيرص على التنويه بأنه مهما نفاوت الناس يف هذه العوامل اليت نعد يف حكم اجلربية ،إال أنه ما
من أحد "إال وله قوة على اكتساب قدر ما من الفضيلة ،ولودال ذلك لبطلت فائدة الوعظ
واإلنذار والتأديب" .وهلذا فإن على اإلنسان أن يبذل قصارى جهده ليكتسب ما يقدر عليه من
ف اللَّهُ نَـ ْف ًسا إَِّال ُو ْس َع َها} [البقرة]254 :
أنواع الفضائل واهلل نعاىل يعذره بقوله سبحانه َ
{ال يُ َكلِّ ُ

فاألمر املهم والضروري هو احملاولة وعقد النية على نغيري سلوكه وحتسينه ،حىت إذا فعل غاية وسعه

كان ذلك إيذانًا بأن يزيل اهلل عنه باقي السيئات اليت عجز عن التخلص منها .يقول نعاىل{ :يَا
َّ ِ
ِ
وحا َع َسى َربُّ ُك ْم أَ ْن يُ َكفَِّر َعْن ُك ْم َسيِّئَانِ ُك ْم} [التحرمي:
ين َآمنُوا نُوبُوا إِ َىل اللَّه نَـ ْوبَةً نَ ُ
ص ً
أَيـُّ َها الذ َ

.435]5

إنه يثبت جانبًا جربيًا يف اإلنسان ،يتمثل يف عوامل الوراثة واخللقة وظروف النشأة والبيئة ،ولكنه
يرى أنه خمتار ألفعاله ،ويدعوه إىل بذل اجلهد واستخدام إرادنه احلرة يف رياضة نفسه ونقومي أخالقه
ما استطاع إىل ذلك سبيال ،وهنا يكاد يتفرد األصفهاين بنظرنه إىل دور العبادة يف اجملال
األخالقي.
العبادة ودورها في السلوك األخالقي:
متهيدا لبيان دور العبادة يف نقومي األخالق ،ينبغي البدء بشرح ما ميتاز به اإلنسان عن احليوان ،من
ً
حيث القوى والطبائع احليوانية أي الشهوة البدنية والغذاء والتناسل وغريها ،ولكن اإلنسان ينتقل
إىل مستوى أعلى حيث يتميز بالعقل ،بل إنه بسبب العقل صار إنسانًا ،ولكن العقل ال يصلح
وحده بغري الشرع ،وهنا نظهر أمهية العبادة يف السلوك اإلنساين عند الراغب األصفهاين "فمن قام
بالعبادة حق القيام فقد استكمل اإلنسانية ،ومن رفضها فقد انسلخ عن اإلنسانية فصار حيوانًا أو
436
ت
نعاىل:
قال
كما
خلق،
أجلها
من
اليت
الغاية
حيقق
بالعبادة
ألنه
؛
دون احليوان"
{وَما َخلَ ْق ُ
َ
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ِ
ون ( )84ما أُِر ُ ِ ِ ِ ٍ
يد أَ ْن يطْعِم ِ
اإلنْس إَِّال لِيـعب ُد ِ
ِ
ون} [الذاريات،84 :
ا ْجل َّن َو ِْ َ َ ْ ُ
َ
يد مْنـ ُه ْم م ْن رْزق َوَما أُر ُ ُ ُ
ِ
ِ
ِِ
ِّين} [البينة.]8 :
{وَما أُم ُروا إَِّال ليَـ ْعبُ ُدوا اللَّهَ خمُْلص َ
َ ،]84
ني لَهُ الد َ
فما هي العبادة وما هو دورها يف السلوك األخالقي؟
العبادة كما يعرفها هي" :فعل اختياري مناف للشهوات البدنية نصدر عن نية يراد هبا التقرب إىل
اهلل نعاىل طاعة للشريعة".
ِ
ت اللَّ ِه
أما دورها فهو احملافظة على الفطرة اليت خلق هبا اإلنسان املشار إليها بقوله نعاىل{ :فطَْر َ
الَِّيت فَطَر النَّاس علَيـها َال نَـب ِديل ِخلَْل ِق اللَّ ِه} [الروم ،]20 :وقوله عز وجلِ :
{صْبـغَةَ اللَّ ِه َوَم ْن
َ َ َ َْ
ْ َ
َح َس ُن ِم َن اللَّ ِه ِصْبـغَةً َوَْحن ُن لَهُ َعابِ ُدو َن } [البقرة ]925 :فالصبغة هي العقول اليت متيز هبا
أْ

اإلنسان عن البهائم ،واالستفهام يف اآلية لإلنكار والنفي ،فال صبغة أحسن من صبغته نعاىل،

ويتساءل الراغب ((فكيف نذهب عنا صبغته وحنن نؤكدها بالعبادة ،وهي نزيل رين القلب فينطبع
فيه صورة اهلداية؟)).437
ونرنفع العبادة إىل أرقى مرانبها عندما حيب اإلنسان أن يتحرى هبا ابتغاء مرضاة اهلل .يؤديها
بدال من جماهدة النفس "وهلذا قال عليه الصالة والسالم :إن استطعت أن نعمل هلل
بانشراح صدر ً
يف الرضا باليقني فاعمل وإال ففي الصرب على ما نكره خري كثري".438
ثالثًا :إلى أين المصير؟
يرى الراغب أن اإلنسان يف دنياه مسافر متخ ًذا الدليل على ذلك قصة اخللق؛ إذ قال نعاىل:
ض ُمستَـ َقٌّر وَمتَاعٌ إِ َىل ِح ٍ
ض ُك ْم لِبَـ ْع ٍ
ني} [البقرة،]24 :
{وقـُ ْلنَا ْاهبِطُوا بَـ ْع ُ
ض َع ُد ٌّو َولَ ُك ْم ِيف ْاأل َْر ِ ْ َ
َ
ويستشهد بعبارة على بن أيب طالب رضي اهلل عنه "الناس على سفر والدنيا دار ممر ال دار مقر
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وبطن أمه مبدأ سفره واآلخرة مقصده وزمان حيانه مقدار مسافته وسنوه منازله وشهوره فراسخه
وأيامه أمياله وأنفاسه خطاياه يسار به سري السفينة براكبها".439
فالغاية لإلنسان ينبغي أن نكون دار السالم ،وحيتاج يف حيانه إىل التزود للسفر ،وهو يف كدح
ِ
وكبد ما مل ينته إىل دار القرار ،كما قال نعاىل{ :يَا أَيـُّ َها ِْ
ك َك ْد ًحا
ك َكاد ٌح إِ َىل َربِّ َ
اإلنْ َسا ُن إِنَّ َ
فَ ُم َالقِ ِيه} [االنشقاق.]4 :
والناس يف طلبها على ضربني:
ضرب انصرفوا عن طلب اآلخرة وركنوا إىل الدنيا ،وقالواَ { :ما ِه َي إَِّال َحيَانُـنَا ُّ
وت َوَْحنيَا}
الدنْـيَا َمنُ ُ
[اجلاثية ]27 :وطلبوا الراحة فيها من حيث ال راحة ،أي أهنم يف أعماهلم وسلوكهم يبتغون من
الدنيا ((ما ليس يف طبيعتها وال موجودا فيها وهلا)).440
ونفهم من رأي األصفهاين احنراف هذا املوقف من الناحية األخالقية ألن أصحابه يسعون يف
نصرفاهتم حنو غاية لن نتحقق ،مصداقًا لقوله نعاىل{ :والَّ ِذين َك َفروا أ َْعما ُهلم َكسر ٍ ِ ٍ
اب بِق َيعة َْحي َسبُهُ
َ َ ُ َ ُْ َ َ
الظَّ ْمآ ُن َماءً َح َّىت إِذَا َجاءَهُ َملْ َِجي ْدهُ َشْيئًا} [النور ]21 :أما الضرب الثاين من الناس ،فهم الذين
{ولَ ُك ْم ِيف ْاأل َْر ِ
ض ُم ْستَـ َقٌّر َوَمتَاعٌ إِ َىل
عرفوا أهنم يعيشون يف الدنيا بصفة مؤقتة كما قال سبحانهَ :
ِح ٍ
ني} [البقرة ،]24 :ومن مث فقد أصبح الدافع هلم يف أعماهلم التزود لدار اخلود ،فاغرتفوا من
الزاد الروحاين كاملعارف واحلكم والعبادات واألخالق احلميدة ،ألهنم على يقني من احلصول على
مثرنه وهي احلياة األبدية ،فإن االستكثار من هذا الزاد حممود "وال يكاد يطلبه إال من قد عرفه
وعرف منفعته".441
ومل ينس هذا الفريق من الناس يف الوقت نفسه نصيبه من الدنيا ،فتزود بالزاد اجلسماين كاملال
ب الشَّهو ِ
ات ِمن النِّس ِاء والْبنِني والْ َقنَ ِ
الذ َه ِ
اط ِري الْ ُم َقْنطَرةِ ِم َن َّ
واألثاث { ُزيِّ َن لِلن ِ
ب َوالْ ِفض َِّة
َ َ ََ َ َ
َّاس ُح ُّ َ َ
َ
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اخلي ِل الْمس َّوم ِة و ْاألَنْـع ِام وا ْحلر ِ
ث} [آل عمران ،]97 :وغايتهم أن يستعينوا به على احلياة
َو َْْ ُ َ َ َ َ َ َْ
الدنيوية الفانية ،إذ من طبيعة هذا الزاد أن يسرتد من اإلنسان بعد مفارقته للدنيا ،فال ينبغي الركون
{وَما ا ْحلَيَاةُ ُّ
الدنْـيَا إَِّال َمتَاعُ } [آل عمران:
إليه واالستغناء به عن الزاد الروحاين الالزم لآلخرة َ
 ]958وخيشى على املتكثر منه أن يثبط صاحبه عن مقصده .يقول الراغب "واالستكثار منه
متناوال على الوجه الذي جبب وكما
ليسر مبذموم ما مل يكن مثبطًا لصاحبه عن مقصده ،وكان ً
جيب" ،442ويقصد بالشق الثاين من عبارنه التقيد يف املعامالت مبقتضى الشرع.
وقد نقصر نفس املرء عن اجلمع بني األمرين ،وهنا جيب االهتمام مبا يبقى ونفضيله عما يفىن ،أي
إيثار اآلخرة على الدنيا ،وال يأخذ من الثانية إال مبا يبلغ به دار اخللود بضرط مراعاة حكم الشرع
َّاس إِ َّن َو ْع َد اللَّ ِه َح ٌّق فَ َال نَـغَُّرنَّ ُك ُم ا ْحلَيَاةُ ُّ
الدنْـيَا َوَال
واحملافظة على قول اهلل نعاىل{ :يَا أَيـُّ َها الن ُ
ِ ِ
ور} [فاطر.443]8 :
يَـغَُّرنَّ ُك ْم باللَّه الْغَُر ُ
وحيرص عاملنا األخالقي على أن يستخدم اإلنسان قواه الىت فطر هبا للوصول إىل أشرف مرانب
السعادة وأعالها وهي السعادة األخروية اجلديرة بأن نعد السعادة احلقيقية واليت ال سبيل إليها إال
ك َكا َن
{وَم ْن أ ََر َاد ْاآل ِخَرةَ َو َس َعى َهلَا َس ْعيَـ َها َوُه َو ُم ْؤِم ٌن فَأُولَئِ َ
باكتساب الفضائل ولذلك قال نعاىلَ :
َس ْعيُـ ُه ْم َم ْش ُك ًورا} [اإلسراء.444]91 :
ونكتسب الفضائل باستخدام القوى الثالث الىت خص هبا اإلنسان ،أي السعي يف استخدام
القوى الشهوية يف حدود ما رمسه الشرع ،واستعمال القوة الغضبية يف اجملاهدة اليت حتميه ،وقونه
الفكرية لتحصيل العلم الذي يهديه ،وعليه أال يركن إىل اخلمول والكسل ،بل أن يعمل بقول
القائل" :إن أردت أن ال نتعب فانعب لئال نتعب" فإن اإلنسان أمسى من احليوان ،وإذا كان
للحيوان قوة التحرك سعيًا لطلب الرزق ،فلإلنسان قوى العقل الذي إن مل يستخدمه فقد أبطل
كل نعمة أنعمها اهلل عليه ويصبح وجود العقل عبثًا ،ألن النفس نتبلد برتك التفكر والنظر كما
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يتبلد البدن بتعود الرفاهية بالكسل "فحق اإلنسان أن ال يذهب عامة أوقانه إال يف إصالح أمر
دينه ودنياه وموصالنه إىل آخرنه مراعيًا هلا".
إن احلكيم األصفهاين يصور اإلنسان يف حركة دائمة ساعيًا حنو غايته ،فهو على سفر ،ومقصده

معربا عن هذا
الدار اآلخرة حيث نتحقق له السعادة الدائمة .بل إنه يستخدم لفظ "التحريك" ً
التصور لإلنسان يف حركته ،حنو اآلخرة ويستند إىل احلديث "سافروا نغنموا" فإنه يف رأيه حيث على
التحريك الذي يثمر املأوى ومصاحبة املأل األعلى وجماورة اهلل نعاىل وكلها أمسى الغايات.
ولكن اإلنسان يف سعيه هذا حيتاج إىل مخسة أشياء :معرفة املعبود املشار إليه بقوله {فَِفُّروا إِ َىل
اللَّ ِه} [الذاريات ]80 :ومعرفة الطريق املشار إليه بقوله{ :قُ ْل َه ِذهِ َسبِيلِي أ َْدعُو إِ َىل اللَّ ِه َعلَى
ِ ٍ
الز ِاد
{ونَـَزَّو ُدوا فَإِ َّن َخْيـَر َّ
بَص َرية} [يوسف ]905 :وحتصيل الزاد املتبلغ به املشار إليه بقولهَ :
التَّـ ْقوى} [البقرة ]914 :واجملاهدة يف الوصول كما قال نعاىل{ :وج ِ
اه ُدوا ِيف اللَّ ِه َح َّق ِج َه ِادهِ}
ََ
َ
{وَال يَـغَُّرنَّ ُك ْم بِاللَّ ِه
[احلج ]45 :وهبذه األشياء يأمن الغرور الذي خوفه اهلل نعاىل منه يف قولهَ :
ور} [لقمان.]22 :
الْغَُر ُ

السعادة األبدية:
يطلق الراغب األصفهاين السعادة احلقيقية على اخلريات األخروية ،أما نسمية غريها هبذا االسم،
نافعا فيه "وكل ما أعان على خري وسعادة فهو خري وسعادة".445
فإما لكونه معاونًا على ذلك أو ً
وهلذا فإن سعى اإلنسان جيب أن يتجه لتحقيق هذه السعادة حيث البقاء بال فناء والعلم بال
جهل والقدرة بال عجز والغىن بال فقر.
ولكن الوصول إليها أمر بعيد املنال وال يتم إال باكتساب الفضائل النفسية وهي أربعة أشياء:
"العقل وكماله العلم ،والعفة وكماهلا الورع ،والشجاعة وكماهلا اجملاهدة ،والعدالة وكماهلا
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446
ك َكا َن
{وَم ْن أ ََر َاد ْاآل ِخَرةَ َو َس َعى َهلَا َس ْعيَـ َها َوُه َو ُم ْؤِم ٌن فَأُولَئِ َ
اإلنصاف" ولذلك قال نعاىلَ :
َس ْعيُـ ُه ْم َم ْش ُك ًورا} [اإلسراء ]91 :فنبه أنه ال مطمع ملن أراد الوصول إليها إال بالسعي.447
448
ِ
ت
{وإِ ْن نَـعُ ُّدوا ن ْع َم َ
ولإلنسان سعادات أبيحت له يف الدنيا وهي النعم املذكورة يف قوله نعاىلَ :
ِ
وها} [إبراهيم ]27 :ولكن الفرق بني النعم الدنيوية واألخروية هو أن األوىل نبيد
صَ
اللَّه َال ُْحت ُ

بينما الثانية دائمة ال نبيد.

والنعم الدنيوية نكون نعمة وسعادة إذا نناوهلا الناس على الوجه الذي جعل اهلل هلم فأصبحت هلم
ِِ
الدنْـيَا َحسنَةٌ ولَ َدار ْاآل ِخرةِ
َح َسنُوا ِيف َه ِذهِ ُّ
ين أ ْ
َ َ ُ
نعمة وسعادة وهم املوصوفون بقوله نعاىل{ :للَّذ َ
َ
ِ
ِ
ني} [النحل.]20 :
َخْيـٌر َولَن ْع َم َد ُار الْ ُمتَّق َ
وآجال وهم املوصوفون بقوله
عاجال ً
وهناك فريق آخر ركنوا إليها فأصبحت عليهم نقمة فتعذبوا هبا ً
يد اللَّهُ لِيُـ َع ِّذبَـ ُه ْم ِهبَا ِيف ا ْحلَيَاةِ ُّ
الدنْـيَا َونَـ ْزَه َق أَنْـ ُف ُس ُه ْم َوُه ْم َكافُِرو َن} [التوبة:
نعاىل{ :إَِّمنَا يُِر ُ
.449]88
واللذات األخروية ال ندرك بالعقل يف هذه الدنيا ألنه يقصر عن معرفتها ،وهلذا قد قرب اهلل
{مثَلُ ا ْجلَن َِّة
سبحانه نلك اللذات يف األذهان فشبهها هلم بأنواع ما ندركه حواسهم فقال نعاىلَ :
ِ ٍ
ِ
نب َمل يـتـغَيَّـر طَعمه وأَنْـهار ِمن مخَْ ٍر لَ َّذةٍ
ِ
ِ
ِ
الَِّيت ُوع َد الْ ُمتَّـ ُقو َن ف َيها أَنْـ َه ٌار م ْن َماء َغ ِْري آس ٍن َوأَنْـ َه ٌار م ْن لََ ٍ ْ ََ ْ ْ ُ ُ َ َ ٌ ْ
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 448ونالحظ أن التصور اإلسالمي للدنيا واآلخرة هو القاسم املشرتك بني علماء األخالق ،فانظر ً
(وأن احلر حق احلر -من أعتقته األخالق اجلميلة ،كما أن أسوأ العبيد من استعبدنه األخالق الدنية ومن أفضل الزاد يف
أيضا مدلوالت –
فرحا نطري بالسرور) وال حظ ً
املعاد اعتقاد احملامد الباقية ،ومن لزم معايل األخالق أنتج له سلوكها ً
احلرية  -احملامد الباقية -األخالق كتاب (روضة العقالء ونزهة الفضالء) ص  282 -282حتقيق حممد حميي الدين
عبد احلميد .ط دار الكتب العلمية -بريوت 9218هـ9148 -م.
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ِ
ِ
{مثَ ُل ا ْجلَن َِّة
للشَّا ِربِ َ
ني َوأَنْـ َه ٌار م ْن َع َس ٍل ُم َ
صفًّى } [حممد .]98 :وقوله عز وجل يف أول هذه اآلية َ
الَِّيت ُو ِع َد الْ ُمتَّـ ُقو َن} [الرعد ]28 :يدل على أن ذلك نصوير وعلى سبيل التشبيه.450
ولئن كان املوت هو الذريعة إىل السعادة الكربى ،وإن اإلنسان لن يطلع على سعادة اآلخرة إال
بعد مفارقته اهليكل اإلنساين ،إال أن بوسعه قبل مفارقته هلذا اهليكل أن يزيل األمراض النفسانية
املشار إليها بقوله نعاىلِِ ِ :
ضا} [البقرة ]90 :لكي يطلع "من
ض فَـَز َاد ُه ُم اللَّهُ َمَر ً
{يف قُـلُوهب ْم َمَر ٌ
وراء سرت رقيق على بعض ما أعده له" ،وقد حدث هذا حلارثة الذي قال للنيب  -صلى اهلل عليه
بارزا وأطلع على أهل اجلنة يتزاورون،
وسلم  -عزفت نفسي عن الدنيا فكأين أنظر إىل عرش ريب ً
وعلى أهل النار يتعاوون" فقال له النيب  -صلى اهلل عليه وسلم " -عرفت فالزم".451

السعادة األخروية إذن هي اجلديرة بالسعي والعمل ،وال جيب على اإلنسان أن يبتئس إذا حرم من
نعم الدنيا بالرغم من حماوالنه ودعوانه وابتهاله إىل اهلل ،بل عليه أن يعلم "أن نعمته فيما مينعه من
دنياه كنعمته فيما خوله وأعطاه" ،452ورمبا يقصد بذلك أن اختيار اهلل نعاىل للعبد أفضل من
اختيار العبد لنفسه.
وال يعد فقدان النعيم الدنيوي خسارة ،بل هو على سبيل االختيار واالبتالء؛ إذ قال نعاىل:
ِ
اه ِدين ِمْن ُكم و َّ ِ
ين} [حممد ]29 :فإن هذه اآلية مشتملة على
{ولَنَْبـلَُونَّ ُك ْم َح َّىت نـَ ْعلَ َم الْ ُم َج َ ْ َ
َ
الصاب ِر َ
َّ ِ
حمن الدنيا كما بني نعاىل ما للصابرين عنده بقوله{ :وب ِّش ِر َّ ِ
َصابَـْتـ ُه ْم
ين إِ َذا أ َ
ََ
ين ( )988الذ َ
الصاب ِر َ
مِ
صيبَةٌ} [البقرة ]984 ،988 :أي :الذين إذا أصيبوا هبذه الباليا{ .قَالُوا إِنَّا لِلَّ ِه} [البقرة:
ُ
 ]984أي أننا ملك هلل وخلق له ،فال جيب املباالة باجلوع ألن رزق العبد على سيده(( ،فإن منع
{وإِنَّا إِلَْي ِه َر ِاجعُو َن}
فالبد أن يعود إليه وأموالنا وأنفسنا ملك له ،فله أن يتصرف فيها مبا يشاء)) َ
[البقرة ]984 :يف دار اآلخرة .فيحصل لنا عنده ما فونه علينا.453
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الباب الثاني
الفصل الثاني
علماء اإلسالم والقضايا األخالقية
المشكلة األخالقية وكيفية التغلب عليها عند ابن القيم الجوزية ( 481هـ)
التعريف بابن القيم:
هو حممد بن أيب بكر بن أيوب بن سعد بن حارز املعروف باسم ابن القيم اجلوزية ولد عام
صا على اقتناء الكتب يف اختالف
186هـ بدمشق ،وكان شغوفًا بالعلم منذ نعومة أظافره ،حري ً
فروع العلوم واملعارف املطلوبة يف عصره ،فامتلك مكتبة ضخمة عكف على االطالع على
وهنارا كما يذكر عن ذلك ابن كثري يف نارخيه ،وقد نرك لنا مؤلفات يف شىت فروع
حمتوياهتا ً
ليال ً
العلوم كالفقه وأصوله والكالم والفلسفة والتصوف والسرية النبوية .الزم أثناء حيانه شيخه ابن
نيمية ونلقى عنه ونأثر به ال سيما منذ عودنه من مصر عام 161هـ ،وابتداءً من هذا الوقت ارنبط
مصريه مبصريه ،وكان من نتائج هذا الوفاء أن قاسم أستاذه يف كثري من حمنه.

ابتلي وسجن بسبب بعض آرائه اليت التزم هبا شيخه ووقع يف نزاع مع بعض الفقهاء والصوفية
نأثريا عمي ًقا يف كثري من معاصريه ،ونرك
املعاصرين له ،ونويف سنة 156هـ بعد أن أثر طوال حيانه ً

لنا مؤلفات عديدة يغلب عليها منهج أستاذه من حيث االرنباط بالكتاب والسنة والدفاع عنهما،
والدفاع كمنهج أصلي يغىن عن انباع مناهج املتكلمني والفالسفة والصوفية ،وإن مال يف كثري من
نصانيفه إىل االجتاه األخالقي الصويف ،مع مالحظة أنه ال يعد صوفيًا باملعىن احلريف للكلمة ،وإن
كان ذا مذهب خاص يف احلياة الوجدانية واألخالقية ،وأخذ ينقد بشدة الصوفية املنحرفني عن
الطريق اإلسالمي الصحيح ،البعيد عن منهج القرآن "فاحلقيقة والطريقة واألذواق واملواجيد
الصحيحة كلها ال نقتبس إال من مشكانه وال نستمد إال من شجرنه".454
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فعال يف مؤلفانه هبذه القاعدة.
وقد التزم ً
وسنتوخى يف هذه الدراسة بيان موقف ابن القيم من املشكلة األخالقية ومعاناة اإلنسان هلذه
املشكلة ،مع نتبع آرائه يف كيفية التغلب عليها وحلها والطريقة املوصلة إىل السعادة احلقيقية
املنشودة.
ومما يساعد على فهم آرائه أن نقف على حتليله حلقيقة االنسان ،ونفسريه لقصة خلق آدم عليه
السالم ،وشرحه آلثار خلقة اإلنسان على أخالقه بسبب التنازع بني اجلانبني املتضادين يف النفس
البشرية أحدمها جيذبه إىل الرفيق األعلى من أعلى عليني وجاذب جيذبه إىل أسفل سافلني.
اإلنسان على الحقيقة:
إننا ال نستطع فهم االنسان ونفسري سلوكه وأخالقه إال إذا عرفنا حقيقته ،فليس هو الظاهر أمامنا
جبوارحه وأعضائه اليت نصور فقط اهليكل اخلارجي ،وإمنا حقيقته نكمن يف داخله ،أي يف قلبه،
أيضا البدء بإصالح قلبه.
فمن أراد إصالح أخالقه فعليه ً
والقلب يطلق على معنيني:
أحدمها :أمر حسي وهو العضو اللحمي جممع الدم.
والثاين :معنوي ،وهو لطيفة ربانية رمحانية روحانية هلا هبذا العضو نعلق واختصاص ،ونلك اللطيفة
هي حقيقة اإلنسانية.455
ويقرب إلينا ابن القيم فهم هذا القلب الذي هو اإلنسان على احلقيقة فيصوره يف شكل ملك
جالسا على سرير مملكته ،يأمر ،وينهي ،ويويل ،ويعزل ،وقد حف به األمراء والوزراء واجلند،
عظيم ً
كلهم يف خدمته ،وإن استقام استقاموا وإن زاغ زاغوا ،وإن جنح جنحوا ،وإن فسد فسدوا ،فعليه
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املعول ،وهو حمك نظر الرب نعاىل ،وحمل معرفته وحمبته وخشيته ،والتوكل عليه ،واإلنابة إليه،
أوال وعلى رعيته وجنده نب ًعا.
والرضى به ،وعنه ،والعبودية عليه ً
وملا خلق القلب للسفر إىل اهلل والدار اآلخرة وحصل يف هذا العامل ليتزود منه ،افتقر إىل املركب
والزاد لسفره الذي خلق ألجله .فأعني باألعضاء والقوى وسخرت له ،وأقيمت له يف خدمته
لتجلب له ما يوافقه من الغذاء واملنافع ويدفع عنه ما يضره ويهلكه.
لذلك احتاج القلب إىل جنديني:
باطن :وهو اإلرادة والشهوة والقوى.
ظاهر :وهو األعضاء أي آلة اإلرادة.
وعلى ضوء حقيقة ابتالء اإلنسان يف الدنيا بالشهوة والغضب والشيطان فإن اهلل نعاىل أعانه عليها
وحمال ينفذها فيه :فبإزاء
جبند من املالئكة .بل ما ابتلى بصفة من الصفات إال وجعل هلا مصرفًا ً
احلسد جعل له املنافسة يف فعل اخلري والغبطة عليه واملسابقة إليه.
وبإزاء الكرب جعل له التكرب على أعداء اهلل نعاىل وإهانتهم ،وقد قال النيب  -صلى اهلل عليه وسلم
 ملن رآه خيتال بني الصفني يف احلرب ((إهنا ملشية يبغضها اهلل إال يف هذا املوطن)).وهكذا جعل لكل أحاسيس النفس وإرادات القلب مصارف ومواضع نستعملها بأعمال احلالل.
وإليكم هذه املصارف:
جعل لقوة احلرص مصرفًا ،وهو احلرص على ما ينفع كما قال النيب  -صلى اهلل عليه وسلم –
((احرص على ما ينفعك)) ،ولقوة الشهوة الزواج ،ولقوة حب املال إنفاقه يف مرضانه نعاىل ،وحملبة
اجلاه مصرفًا وهو استعماله يف ننفيذ أوامره وإقامة دينه ونصر املظلوم وإغاثة امللهوف وإعانة
الضعيف وقمع أعداء اهلل ،فمحبة الرياسة واجلاه على هذا الوجه عبادة.
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وجعل لقوة اللعب واللهو مصرفًا ،وهو هلوه مع امرأنه أو بقوسه وسهمه أو نأديبه فرسه "أي
التمرين على آالت احلرب وأسلحة القتال يف عصرنا احلاضر".456

اإلنسان ومكانته في الكون:
إذا خلصنا عقيدنه املتصلة بالإلميان باهلل نعاىل وموقفه من قضايا خلق اإلنسان والعامل فسنرى أنه
نقيد بعقيدة شيخه ابن نيمية ،فاعتمد على النصوص الواردة عن الصحابة والتابعني ونابعيهم
إلثبات الصفات واألفعال هلل نعاىل ،وهي أدلة الكمال ،ويستخدم أحيانًا نفس عبارات شيخه
للتعبري عن آرائه ،مثل قوله :إن الرسل صلوات اهلل عليهم مل خيربوا مبا حتمله العقول والفطر،
والثاين :ما الندركه العقول ،كالغيوب اليت أخربوا هبا" فاملنهج الذي يفضله هو انباع األنبياء ،ومن
مث إبعاد اآلراء الفلسفية والكالمية واملبتدعة ،وكان من نقاد األخالق عند الفالسفة كما سنرى.
ومن النظر يف القرآن الكرمي نعرف اهلل سبحانه" ،ومعرفة اهلل نوعان:
 -6معرفة إقرار.
 -1معرفه نوجب احلياء واحملبة له ونعلق القلب به".457
والسالك إىل ربه البد له من التقرب باألعمال الظاهرة مث أعمال القلوب ،ويبدو أنه خلص إىل
القرب هبذا املعىن من شرح حديث التقرب إىل اهلل نعاىل بالفروض مث بالنوافل.
أما عن اإلنسان فقد اقتضت حكمة اهلل نعاىل خلق آدم عليه السالم من مواد خمتلفة :نراب
لصاال كالفخار ،مث
األرض واملاء فأصبحت كاحلمأ املسنون ،مث جفت بواسطة الريح فصارت ص ً
متكامال كأنه ينطق ،إال
جسدا
ً
قدر هلا األعضاء وغريها وأبدع نصويرها ونشكيلها حىت صارت ً
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وعظاما
أنه ال روح فيه وال حياة ،فلما نفخ اهلل نعاىل فيه نفخة "انقلب ذلك الطني حل ًما ود ًما
ً
وبصرا ومشًا ولسانًا وحركة وكال ًما".458
وعروقًا ومس ًعا ً
ويستند ابن القيم يف نفضيل آدم على املالئكة إىل عدة أسباب ،منها العلم ،وأنه خالصة الوجود
ووفرنه ،وأنه مجع ما فرقه يف العامل يف آدم "فهو العامل الصغري وفيه ما يف العامل الكبري".459
وبالنظر إىل القرآن ،استمد حقيقة اإلنسان الذي جعله اهلل نعاىل خليفة يف األرض ،ألنه الغاية اليت
من أجلها خلقت السموات واألرض والشمس والقمر والرب والبحر.460
أيضا إىل احلديث النبوي عثر على املزايا اليت اختصها آدم وحده ،وهي "خلق اهلل له
وبالنظر ً
بيديه ،النفخ فيه من روحه ،وإسجاد مالئكته له ونعليمه أمساء كل شيء".461
ولتتضح لنا حمنة اإلنسان فإن الشيخ يلجأ كدأبه إىل القرآن الكرمي ليستخرج منه املكونات املادية
والروحية لإلنسان ،فيعود بنا إىل خلقه ونشأنه.
خلق اإلنسان ونشأته:
إن لفظ "اإلنسان" يف القرآن ال يقصد شخص معني كأيب جهل أو غريه كما يقول كثري من
ِ
املفسرين يف قوله نعاىل{ :يَا أَيـُّ َها ِْ
ك َك ْد ًحا فَ ُم َالقِ ِيه} [االنشقاق]1 :؛
ك َكاد ٌح إِ َىل َربِّ َ
اإلنْ َسا ُن إِنَّ َ
ألن القرآن أجل من ذلك ،بل اإلنسان هو اإلنسان من حيث هو من غري اختصاص بواحد
بعينه ،أي أنه اإلنسان املشخص الواقعي الذي جيده الفرد منا يف ذانه ويف غريه ،ال إنسان عصر
بعينه وال قارة وال بلد وال اإلنسان املطلق الذي يتصوره الفالسفة عادة.
 458الفوائد ص  .666الناشر زكريا علي يوسف.
 459التبيان يف أقسام القرآن ص  140ط املديرية حتقيق طه يوسف شاهني.
 460الفوائد ص  59الناشر زكريا علي يوسف.
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وهلذا فإنه يتتبع السور واآليات اليت ذكر فيها اإلنسان بالكتاب الكرمي وساعدنه حصيلته الوفرية
من املعرفة بالتفسري ،واطالعه على احلديث ومعلومانه الوفرية يف علوم ومعارف عصره ،كل هذا
شكل منها نظرنه حلقيقة اإلنسان سواء بتتبع خلق آدم عليه السالم ،أو مبا اشتملت عليه الطيعة
اإلنسانية من خري وشر والصراع الدائب بينهما أخذ يبحث يف أصل اخللق األول من املادة -
مضطرا إىل نوعني من احلياة ،حياة بدنه وحياة قلبه وعين
وهي الرتاب  -والروح ،فأصبح اإلنسان
ً
أكثر حبياة القلب وما ميأله من معرفة اهلل نعاىل به ،وهي معرفة فطرية.

وعندما فضله اهلل نعاىل على باقي املخلوقات وخصه باخلالفة وأمر املالئكة بالسجود ففعلوا إال
دائرا يف احلياة الدنيا ،وهي مرحلة انتقال ،نتم هبا دورة اإلنسان ليعود
إبليس أصبح الصراع بينهما ً

يف النهاية إىل املصري احملتوم ،فالناس منذ خلقوا مل يزالوا مسافرين ،وليس هلم حظ عن رحاهلم إال
يف اجلنة أو النار.
ومن هنا كان من الضروري لبين آدم من يرشدهم  -وهم الرسل واألنبياء  -املكلفني مبهام علمية
ونشريعية وأخالقية ،وخامتهم حممد  -صلى اهلل عليه وسلم  -الذي بعث هاديًا وداعيًا إىل اهلل
وآمرا هلم هبا ومواقع سخطه وناهيًا هلم عنها
وإىل جنته ،ومعرقا باهلل ومبينًا لألمة مواقع رضاهً ،
وخمربهم أخبار األنبياء والرسل وأحواهلم مع أممهم وأخبار ختليق العامل وأمر املبدأ واملعاد ،وكيفية

مشقاوة النفس وسعادهتا وأسباب ذلك.
ويرى ابن القيم أن اخللق الفاضلة ميكن اكتساهبا ويرسم لنا الطريق.
الخلق مكتسبة:
يعرف ابن القيم اخللق بأهنا "هيئة مركبة من علوم صادقة وإرادات زاكية وأعمال ظاهرة وباطنة
موافقة للعدل واحلكمة واملصلحة وأقوال مطابقة للحق ،نصدر نلك األقوال واألعمال عن نلك
العلوم واإلرادات ،فتكتسب النفس هبا أخالقًا ،هي أزكى األخالق ،وأشرفها ،وأفضلها".462
 462التبيان يف أقسام القرآن ط أنصار السنة احملمدية ص .615
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ويرى ابن القيم أن الصفات اخللقية نكتعسب باملران واجلهاد واملثابرة ،كالتحلم والتشجع والتكرم
وحنوها ،وإذا نكلفه املرء واستفاده صار سجية له كما يف احلديث عن النيب  -صلى اهلل عليه
وسلم (( -ومن يتصرب يصربه اهلل)) ،463وكذلك العبد يتكلف التعفف حىت يصري التعفف له
سجية ،كذلك سائر األخالق .وقد عرض لوجهيت النظر املتعارضتني ،فاجلربيون يرون أن اهلل
سبحانه قد فرغ من اخللق ،وعارضهم آخرون فقالوا بل ميكن اكتساب اخللق كما يكتسب العقل
واحللم واجلود والسخاء والشجاعة والتجارب شاهدة بذلك إذ أن املزاوالت  -أي مزاولة اخللق
املطلوب  -نعطي امللكات ،أي نصري ملكة لصاحبها ،ومعىن هذا أن من زاول خل ًقا يريده واعتاده
ومترن عليه صار ملكة له وسجية وطبيعة ،فال يزال الفرد يتكلف التصرب حىت يصري الصرب له
سجية ،كما أنه ال يزال يتكلف احللم والوقار والسكينة والثبات حىت نصري له أخالقًا مبنزلة
الطبائع ،وقد جعل اهلل سبحانه يف اإلنسان قوة القبول والتعلم ،فنقل الطبائع إذن عن مقتضياهتا
غري مستحيل ،غري أن هذا االنتقال قد يكون ضعي ًفا وقد يكون قويًا حبسب اجلهد اخللقي
املبذول ،464وسنرى بعد قليل كيف يرسم طريق هذا اجلهاد ويستحثنا على صعود الدرج
األخالقي مبثابرة ومهة وإصرار لنغري أخالقنا إىل األحسن ،ونقاوم آثار البيئة والعادة وأوهام اخلضوع
للطبائع الذميمة ،وخري من يعني على ذلك هو الدين ال الفلسفة عن اقتناع بالفارق الكبري بينهما
يف عالج املشكلة األخالقية.
األخالق بين الدين والفلسفة:
أوال أن نعرف العلم اإلهلي ،كما يراه فأصل العلم هو العلم باهلل
لتعريف الدين عند ابن القيم ً
نعاىل وأمسائه وصفانه وأفعاله ،كذلك العمل مبرضانه واجنذاب القلب إليه باخلوف والرجاء فيتعني
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من ذلك أن نصبح أجل املقاصد يف الشوق إىل لقائه والتنعم بذكره "وهذا أجل سعادة الدنيا
واآلخرة ،وهذا هو الغاية اليت نطلب لذاهتا".465
وهكذا خلص الدين كله مبقصوده األمسى وغايانه العظمى فعرفه بكلمات خمتصرة هلا دالالت
أخالقية ((فالدين كله يدور على أربع قواعد :حب وبغض ويرتنب عليهما فعل ونرك)) 466وذلك
على التفصيل الذي سيأيت بيانه بعد اعرتاضانه على األخالق الفلسفية ونالحظ أنه نأثر فيها
بشيخه ابن نيمية.
أما الفالسفة فقد افتقدوا هذه النظرة املتكاملة للنفس البشرية وما يوجب سعادهتا أو شقاوهتا،
فاعتربوا أن املقصود بالشرائع والعبادات هتذيب أخالق النفوس ونعديلها لتستعد بذلك لقبول
احلكمة العملية والعلمية ،إذ إهنم رأوا النفس هلا شهوة وغضب بقوهتا العملية وهلا نصور وعلم
بقوهتا العلمية فقالوا :وكمال الشهوة يف العفة وكمال الغضب يف احللم والشجاعة وكمال القوة
النظرية بالعلم والتوسط يف مجيع ذلك بني طريف اإلفراط والتفريط هو العدل أي بعبارة أخرى دارت
نفسرياهتم األخالقية حول الغاية من العبادات والشرائع فظنوا يف النفس واستكمال قوهتا العملية
بالعدل.
واحلقيقة غري هذا فإنه ال كمال للنفس إال بتحقيق ما خلقت ألجله ويتلخص يف معرفة اهلل
بأمسائه وصفانه ،ومعرفة أمره ودينه والتمييز بني مواقع رضاه وسخطه ،واستفراغ الوسع يف التقرب
قاهرا لكل حمبة وال سعادة للعبد يف دنياه وال
إليه وامتالء القلب مبحبته ،حبيث يكون سلطان حبه ً

يف أخراه إال بذلك ،467وهذا هو مقصود الدين األمسى الذي يدفع بالعبد إىل الكماالت
األخالقية.
 465املرجع السابق ص .81
 466الروح ص .151
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ونفهم من سياق نقده للنظريات األخالقية عند الفالسفة أنه يعين نظرية الوسط عند أرسطو من
قلده من فالسفة املسلمني ،فأخذ ابن القيم يناقش الفكرة من كافة وجوهها ،وخيصص بعض
مثال مل يذكروا عن ماذا نكون وال مقدارها
السجايا األخالقية عندهم بالنقد ،ففيما يتعلق بالعفة ً
الذي إذا جتاوزه العبد وقع يف الفجور وكذلك احللم مل يذكروا مواقعه ومقداره وأين حيسن وأين
يقبح ،وكذلك الشجاعة وكذلك العلم مل مييزوا العلم الذي نزكو به النفوس ونسعد به من غريه ،بل
أصال وذلك خبالف الرسل صالة اهلل وسالمه عليهم فقد بينوا ذلك غاية البيان وفصلوه
مل يعرفوه ً
ِ
َِّ
ش َما
يب الْ َف َواح َ
أحسن نفصيل ،وقد مجع اهلل ذلك يف كتابه يف آية واحدة فقال{ :قُ ْل إمنَا َحَّرَم َرَِّ
ظَ َهر ِمْنـ َها َوَما بَطَ َن َو ِْ
اإل ْمثَ َوالْبَـ ْغ َي بِغَ ِْري ا ْحلَ ِّق َوأَ ْن نُ ْش ِرُكوا بِاللَّ ِه َما َملْ يـُنَـِّزْل بِِه ُس ْلطَانًا َوأَ ْن نَـ ُقولُوا َعلَى
َ
اللَّ ِه َما َال نَـ ْعلَ ُمو َن} [األعراف ]11 :فهذه األنواع األربعة اليت حرمها حترميًا مطل ًقا مل يبح منها
شيئًا ألحد،
فالفواحش متعلقة بالشهوة  -ونعديل قوة الشهوة باجتناهبا  -والبغي بغري احلق متعلق بالغضب
ونعديل القوة الغربية باجتنابه  -أي الغضب  -والشرك باهلل ظلم عظيم على اإلطالق ،وهو مناف
للعدل وفساد العلم يرنبط بالقول على اهلل نعاىل بغري علم وهذه احملرمات احملرمة حترميًا مطل ًقا

خبالف غريها كامليتة والدم وحلم اخلنزير فإهنا حترم يف حال ونباح يف حال.468

معا للنفس ال االقتصار على أحدمها دون اليآلخر،
ويدور نقده ً
أيضا حول ضرورة العلم والعمل ً
فإن جمرد العلم ليس بكمال للنفس ما مل نكن مريدة حمبة ملن ال سعادة هلا إال بإرادنه وحمبته .وإذا

كماال للنفس ،ألن ما عندهم
افرتضنا أنه مبجرد العلم نكمل النفس فإن ما هلم من العلم ال يعد ً
من العلوم ال خترج عن كوهنا إما رياضية أو طبيعية ال كمال للنفس بأحدمها أو هبما م ًعا ،وحىت
العلم الإلهلي عندهم فإنه باطل عندهم كله مل يوفقوا يف إصابة احلق فيه ولو يف مسألة واحدة.
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أما مقصودهم يعين الفالسفة يف  -كمال القوة العملية  -فغايته عندهم نعديل الشهوة والغضب
أي جلب ما ينفع البدن ويبقى النوع فغايتهم املقصودة واحلقيقية هو البدن ،والبدن هو آلة النفس
فلم يذكروا كمال النفس من حيث اإلرادة والعمل باحملبة واخلوف والرجاء.
ننتهي من كل ذلك إىل ما اشرتطه ابن القيم يف القونني العلمية والعملية للنفس حىت نتحقق
سعادهتا على أمت وجه فالبد من غاية هنائية وهدف أسى يتخطى املراحل املؤقتة اليت جتتازها النفس
يف أدوار حياهتا املختلفة مع جتدد أغراضها ،فإن عمل اإلنسان االختياري نابع لإلرادة ،وكل إرادة
البد هلا من مراد لنفسه أو مراد لغريه ينتهي إىل املراد لنفسه.
مضمحال فانيًا كتحقيق أو جلب منفعة مؤقتة فتزول حينئذ
وهذا املراد يف النهاية إما أن يكون
ً
اإلرادة بزواله وكأن اجلهد املبذول انتهى إىل ال شيء ،وإما أن يكون باقيًا غري فان فيجب إ ًذا أن

يكون مراد النفس الذي نكمل بإرادنه وحبه وإيثاره باقيًا ال يفىن وال يزول ،وليس ذلك إال هلل
وحده ،أي العمل ابتغاء مرضانه عز وجل.469
ولكن كيف نستطع اكتساب األخالق احلسنة ونبذ األخالق الرديئة؟ هذا ما يوضحه ابن القيم
أثناء حديثه عن خلق الصرب وبيان مكانته يف اجلهد اخللقي والكفاح املستمر لتقوية اإلرادة اخلرية
وإضعاف اإلرادة الشريرة.
مكانة الصبر في الجهد الخلقي:
مر بنا أن ابن القيم يرى أنه ميكن اكتساب اخللق ،فبالرغم من ظروف البيئة وفساد الطباع وعوامل
الوراثة واألخالق الرديئة ،فإن الراغب يف الرقي األخالقي يستطع نزكية نفسه ونقومي خلقه بالعزمية
الصادقة واملثابرة املصممة على الفوز بل الكماالت اإلنسانية ال ننال إال باآلالم واملشادنى،
كالعلم والشجاعة والزهد والعفو واحللم واملروءة واإلحسان والصرب.
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ويعرف ابن القيم الصرب نعري ًفا دقي ًقا يف جمال األخالق يربط فيه بني الرغبات النفسية واإلرادة
فيقول" :والصرب حبس النفس عن السخط باملقدور ،وحبس اللسان عن الشكوى وحبس اجلوارح
عن املصيبة".470
وحتقيق ذلك أن اإلنسان بني أمر جيب امتثاله وننفيذه ،وهني جيب عليه اجتنابه ونركه ،ولكن
الصرب الزم له ،وهو مبثابة عاصم للنفس من التمادي يف الشعور النفسي املقبض كاجلزع واحلزن
واخلوف واليأس ،أو التمادي يف الشعور النفسي املضاد أي الفرح والزهو والبطر ،كذلك فإنه
ضابط لإلرادة ،ممسك هلا عن إنيان اآلثام والفواحش فالصرب كاخلطام والزمام للنفس ذلك ألن
الصرب ال خيلو من نوعني:
أحدهها:
يوافق هوى اإلنسان ومراده كالصحة والسالمة واجلاه واملال وأنواع املالذ املباحة ،وهو أحوج إىل
الصرب فيها حىت ال يركن إليها ويغرت هبا فتحمله على البطر املذموم ،وحىت ال يبالغ يف استقصائها
فتنقلب إىل أضدادها ،وحىت ال ندفعه نفسه إىل جتاوز احلد فتوقعه يف احلرام بعد نيل حظها من
احلالل ،واملقدرة على الصرب يف هذه األحوال أشد منها يف حال املصائب ،فصدق القائل "البالء
يصرب عليه املؤمنون والكفار وال يصرب على العافية إال الصديقون".
واآلخر:
خمالف للهوى وهو بدوره ينقسم إىل قسمني:
أ -أحدمها :يرنبط باختياره كالطاعات واملعاصي ،فالصرب حيتاج إليه ألن النفس بطبعها ننفر عن
كثري من العبادات ونؤثر الكسل والراحة ،ال سيما إذا انفق مع ذلك قسوة القلب ورين الذنب
وامليل إىل الشهوات وخمالطة أهل الغفلة.
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ب -الثاين :ال يرنبط باختياره كاملصائب اليت ال صنع للعبد فيها كموت عزيز أو مرضه أو سرقة
مال وحنو ذلك.471
أما اجلزاء على الصرب فيختلف يف احلالتني ،إذ أن الصرب على األمور اخلارجة عن إرادة العبد ال
يكتب لصاحبها أجر ولكن يكفر هبا اخلطايا ،وال يؤجر العبد إال على األعمال االختيارية ،وما
نولد منها ،وذلك كان صرب يوسف الصديق عليه السالم عن مطاوعة امرأة العزيز ،وصربه على ما
ناله من ذلك من احلبس واملكروه أعظم من صربه على ما ناله من أخونه ملا ألقوه يف اجلب وفرقوا
بينه وبني أبيه وباعوه بيع العبيد.
جماال فسي ًحا يف دائرة حماوالنه اهلادفة للسمو بأخالقنا،
مبثل هذا التفسري يفتح ابن القيم أمامنا ً
وبذل اجلهود الدائبة لتحسينها واالرنقاء هبا ،ويستحثنا على ذلك بيان أخالق اهلل نعاىل ،إذ أنه
سبحانه هو الصبور ،بل ال أحد أصرب على أذى منه ،وقد قيل :إن اهلل سبحانه أوحى إىل داود
"ختلق بأخالقي فإن من أخالقي أين أنا الصبور" ،ويعلق ابن القيم على ذلك بقوله" :والرب نعاىل
حيب أمساءه وصفانه وحيب مقتضى صفانه وظهور آثارها يف العبد فإنه مجيل حيب اجلمال ،عفو
حيب أهل العفو ،كرمي حيب أهل الكرم ،عليم حيب أهل العلم ونر حيب أهل الونر قوي واملؤمن
القوي أحب إليه من املؤمن الضعيف ،صبور حيب الصابرين ،شكور حيب الشاكرين ،وإذا كان
سبحانه حيب املتصفني بآثار صفانه فهو معهم حبسب نصيبهم من هذا اإلنصاف ،فهذه املعية
ومؤيدا".472
يدا ً
وبصرا و ً
اخلاصة عرب عنها بقوله" :كنت له مس ًعا ً
ومع وضعه هذه الغاية العظمى واهلدف األمسى ،فإنه يرسم الطريق وخيطط معامل الوصول عندما
حيلل ويشرح طبيعة اإلرادة اإلنسانية ،إذ ال عذر للمرء يف اختيار الرذائل ومكابدة آالم اخلطايا
حيث األسف والندم؛ ألن اإلرادة صاحلة للضدين ،فاختيار أحد الطريقني على اآلخر من
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مسئوليته ،ويتم حبريته ،فالعبد هو املستجيب املريد الفاعل حقيقة إذ ال سلطان ألحد على إرادنه
أيضا حديث الرسول  -صلى اهلل عليه وسلم (( -بعثت داعيًا ومبلغًا
احلرة املختارة ،وآية ذلك ً
وليس إيل من اهلداية شيء ،وبعث إبليس مزينًا ومغويًا وليس إليه من الضاللة شيء)).473
ويظل اإلنسان طوال حيانه  -مع الكفاح يف نقوية اإلرادة واخلري وإضعاف اإلرادة الشريرة -
مصمما على الكف عما
نادما
مؤمال يف غفران اهلل نعاىل،
ً
مستغفرا من ذنوبهً ،
عائدا إىل اهلل نائبًا ً
ً
ً

يغضبه حيدوه األمل والرجاء ،فقد كان عمر رضي اهلل عنه مع منزلته يف الصحبة واإلميان والعدل
ومكارم األخالق يقول يف دعائه "اللهم إن كنت كتبتين شقيًا فاحمين واكتبين سعي ًدا فإنك متحو

ما نشاء ونثبت".474

ونظهر العزمية الصادقة كأظهر ما نكون يف خلق الصرب ،وهو إن كان شاقًا كري ًها على النفوس
فتحصيله ممكن ،ويرتكب من العلم والعمل فمنهما نركب مجيع األدوية اليت نداوى هبا القلوب
واألبدان.
ويتلخص منهاج ابن القيم يف طريق هذا اجلهاد اخللقي بتقسيمه إىل قسمني:
أحدمها علمي:
وهو إدراك ما يف املأمور من اخلري والنفع واللذة والكمال ،وإدراك ما يف احملظور من الشر والضر
والنقص.
الثاين عملي:

 473شفاء العليل يف مسائل القضاء والقدر واحلكمة والتعليل ،ط اخلاجني سنة  6111هـ.
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أي العزمية الصادقة واهلمة العالية والنخوة واملروءة اإلنسانية ،وبذلك يكون مصارعة باعث العقل
والدين لباعث اهلوى والنفس ،وككل متصارعني أرادا أن يتغلب أحدمها على اآلخر ،فالطريق فيه
نقوية من أراد أن نكون الغلبة له ويضعف اآلخر كاجلاه مع القوة واملرض سواء.
وهذه القاعدة العامة لعالج أمراض النفوس ،ولكنه يويل عناية خاصة لطرق عالج داء الشهوات
سهال إذا ما انبع اإلنسان طرق العالج اآلنية:
احملرمة الذي يصبح هينًا ً
األول :أن ينظر إىل مادة قوة الشهوة فيجدها من األغذية احملركة للشهوة فيقللها أو ميتنع عن
نناوهلا فإذا مل ننحسم فعليه بالصوم فإنه يضعف جماري الشهوة ويكسر حدهتا.
الثاين :أن جيتنب حمرك الطلب وهو النظر فاحلديث ((النظر سهم من سهام إبليس)) فإن نصبت
غرضا فيوشك أن يقتله سهم من نلك السهام املسمومة.
قلبك ً
الثالث :نسلية النفس باملباح املعوض عن احلرام.
الرابع :التفكر يف املفاسد الدنيوية املتوقعة من قضاء هذا الوطر.475
وبعد:
فقد وضح لنا كيف حل املعضلة األخالقية بعد بيان أصل اإلنسان ودوره ومصريه مث ربطه بالطريق
إىل اهلل نعاىل بواسطة معرفته وعبادنه وحمبته عز وجل.
وإذا شئنا أن نتابعه يف نصوره للدورة اليت يستغرقها اإلنسان يف حيانه فإهنا نبدو هكذا:
عند بدء اخللق ،فطر اإلنسان على معرفة ربه ،ولذا فإن دور األنبياء عليهم السالم هو نذكرنه
بامليثاق الذي أخذه اهلل نعاىل عليه حينذاك ،وعندما فضله على باقي املخلوقات وخصه باخلالفة،
وأمر إبليس بالسجود له فأَب ،زين له األكل من الشجرة املنهي عنها ،فأخرج آدم عليه السالم من
اجلنة وما زالت ((نلك األكلة نعاوده حىت استوىل داؤه على أوالده ،فأرسل اللطيف اخلبري الدواء
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على أيدي أطباء الوجود {فَِإ َّما يأْنِيـنَّ ُكم ِم ِّين ه ًدى فَم ِن انـَّبع ه َداي فَ َال ي ِ
ض ُّل َوَال يَ ْش َقى} [طه:
ُ
َ ََ ُ َ َ
ََ ْ
.476))]611

ونظل املعارك دائرة مع إبليس ميداهنا النفس ،واجليوش اإلسالمية كلها حتت لواء اإلرادة اإلنسانية
لو طلبها واستخدمها "أمراء هذا اجليش ومقدموه وعساكره  -شعب اإلميان املتعلقة باجلوارح -
وهي العبادات وشعبه الباطنة املتعلقة بالقلب".477
ويلفت نظرنا أن استخدامه لفظي اجليش واجليوش مل يكن من قبيل االستعارة أو التشبيه البليغ
فحسب ،بل إن ابن القيم يعىن اختيار ألفاظه ليدلل على نصوره هلذه املعركة الفعلية الدائرة حقيقة
جمازا  -فيقول خلائر العزم املنصرف إىل اللهو" ،احلرب قائمة وأنت أعزل؟" ليستحثه على
 ال ًاجلهد األخالقي واحلرص على جنانه يف هذه املعركة املصريية اليت يرتنب عليها يف النهاية إما جنة
وإما نار.
ودوال ،إىل أن يستويل أحدمها على اآلخر.478
سجاال ً
إذن هي حرب طاحنة ،وهى ال نزال ً
ولكى ينتصر اإلنسان البد له من علم يقيين وعقيدة راسخة ،هي معرفته أن اجلنة موطنه األصلى،
وأن أمسى ما فيها هو رؤية اهلل عز وجل ،حيث يعود اإلنسان الظافر إىل ربه حمافظًا على ما يف
قلبه من كنوز اإلميان والتوحيد واإلخالص واحملبة والتعظيم واملراقبة.479
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ومما يساعد اإلنسان على االحتفاظ هبذه الكنوز ،دوام النظر واالستدالل باآليات العيانية املتمثلة
يف خلق العامل واإلنسان نفسه ،واآليات القولية السمعية املتلقاة بالوحي عن طريق األنبياء والرسل
فقد نوع سبحانه األدلة الدالة عليه ،وننوع أفعاله ومفعوالنه من أعم األدلة على ربوبيته.480
والبد أن يصاحب العلم العمل ،أي احلركة الإلرادية الدائبة املتجهة إىل اهلل نعاىل يف أنشطة
اإلنسان كلها معربة عن اإلخالص وصدق النية.
وال حجة ألحد بعد أن حقق األنبياء والرسل النجاح الكامل من قبل ،فهم القدوة يف سلوك
الطريق إىل اهلل نعاىل مبا ال قوه يف الدنيا من الصعاب واألهوال وقد بلغوا الذروة يف ابتالءاهتم
فنجحوا وصاروا قدوة للطائعني ،وسيصريون حجة على العاصني يوم القيامة .ولذلك فال حجة
ألحد أمام اهلل نعاىل ،ألن إرسال الرسل وإنزال الكتب نوع من اإللزام للبشرية وهو نوع فريد من
الإللزام اخللقي ،وهنا جند كلمات ابن القيم نكاد نقفز فوق األسطر معربة عن سخطه وأمله ،ناهيًا
على الالهني الالعبني ضعف العزمية وخور اإلرادة "أين أنت والطريق؟ طريق نعب فيه آدم ،وناح
ألجله نوح  -ورمى يف النار اخلليل ،واضطجع للذبح إمساعيل ،وبيع يوسف بثمن خبس ،ولبث يف
السجن بضع سنني ،ونشر باملنشار زكريا ،وذبح احلصور حيىي ،وقاسى الضر أيوب ،وزاد على
املقدار بكاء داود ،وسار مع الوحش عيسى ،وعاجل الفقر وأنواع األذى حممد  -صلى اهلل عليه
وسلم".481
هلذا كله ،فابن القيم يؤكد حرية اإلرادة  -الركن البارز يف املشكلة األخالقية  -على النحو التايل:
حرية اإلرادة اإلنسانية:
مل يكن ابن القيم فري ًدا يف إثبات هذه احلرية ،فقد أثبت علماء اإلسالم حرية اإلرادة اإلنسانية
كدعامة من دعامات األخالق ومسئولية اإلنسان عن أفعاله ،ولعل أفضل ما نستهل به هذا
 480طريق اهلجرنني وباب السعادنني ص  651املنرية سنة  6151هـ.
 481الفوائد :ص .11
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املوضوع ،هو إجابة السؤال الذي وجه إىل جعفر الصادق رضى اهلل عنه حيث سئل عن قول اهلل
نعاىل{ :أَفَ َح ِسْبتُ ْم أََّمنَا َخلَ ْقنَا ُك ْم َعبَثًا َوأَنَّ ُك ْم إِلَْيـنَا َال نـُ ْر َجعُو َن} [املؤمنونِ ]665 :ملَ خلق اخللق؟
فأجاب" :ألن اهلل كان حمسنًا مبا مل يزل فيما مل يزل ،فأراد اهلل أن يفيض إحسانه إىل خلقه وكان
غنيًا عنهم ،مل خيلقهم جللب منفعة وال لدفع مضرة ،ولكن خلقهم وأحسن إليهم فأرسل إليهم
الرسل ليفصلوا بني احلق والباطل فمن أحسن كافأه باجلنة ومن عصى كافأه بالنار".
ويشرح ابن القيم أنواع االبتالءات اليت يتعرض هلا اإلنسان أثناء حيانه يف الدنيا حمصيًا اآليات
القرآنية الدالة عليها.
ويذكر أن اهلل سبحانه ونعاىل ابتلى العباد بالنعم كما ابتالهم باملصائب ،وأن ذلك كله ابتالء
اخلَِْري فِْتـنَةً } [األنبياء.]15 :
فقال { َونـَْبـلُوُك ْم بِالشَِّّر َو ْ
وقال{ :فَأ ََّما ِْ
اإلنْ َسا ُن إِ َذا َما ابْـتَ َالهُ َربُّهُ فَأَ ْكَرَمهُ َونَـ َّع َمهُ فَـيَـ ُق ُ
ول َرِّيب أَ ْكَرَم ِن (َ )65وأ ََّما إِ َذا َما ابْـتَ َالهُ
ول َرِّيب أ ََهانَ ِن} [الفجر.482]61 ،65 :
فَـ َق َد َر َعلَْي ِه ِرْزقَهُ فَـيَـ ُق ُ
ِ
وقال{ :إِنَّا َج َع ْلنَا َما َعلَى ْاأل َْر ِ
َح َس ُن َع َم ًال} [الكهف .]1 :وقال:
ض ِزينَةً َهلَا لنَْبـلَُوُه ْم أَيـُّ ُه ْم أ ْ
ِ
ِ
َح َس ُن َع َم ًال} [امللك ]1 :وقالَ { :وُه َو الَّ ِذي َخلَ َق
{الَّذي َخلَ َق الْ َم ْو َ
ت َوا ْحلَيَاةَ ليَْبـلَُوُك ْم أَيُّ ُك ْم أ ْ
ِِ
ِِ
َّ ِ
َح َس ُن َع َم ًال } [هود.]1 :
الس َم َاوات َو ْاأل َْر َ
ض ِيف ستَّة أَيَّ ٍام َوَكا َن َع ْر ُشهُ َعلَى الْ َماء ليَْبـلَُوُك ْم أَيُّ ُك ْم أ ْ
فأخرب سبحانه أنه خلق العامل العلوي والسفلي وقدر أجل اخللق ،وخلق ما على األرض لالبتالء
واالختبار ،وهذا االبتالء إمنا هو ابتالء صرب العباد وشكرهم يف اخلري والشر والسراء والضراء.483..

 482يف نفسري ابن القيم اآلية قال اهلل نعاىلَ { :ك َّال}.
كال :أي ليلى األمر كما يقول اإلنسان بل قد ابتلي بنعميت وأنعم ببالئي.
 483عدة الصابرين وذخرية الشاكرين :ابن القيم ص ( 615مطبعة اإلمام).
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كذلك وردت األحاديث الكثرية يف بيان ما يقابله املؤمن يف حيانه من ابتالءات طوال عمره،
ومنها:
عن صهيب الرومي  -رضي اهلل عنه  -قال :قال رسول اهلل  -صلى اهلل عليه وسلم (( :-عجبًا
ألمر املؤمن أن أمره كله له خري وليس ذلك ألحد إال للمؤمن ،إن أصابته سراء شكر فكان خ ًريا
خريا له)) رواه مسلم.
له وإن أصابته ضراء صرب فكان ً

عن مصعب بن سعد عن أبيه قال :يا رسول اهلل أي الناس أشد بالء؟ (أي حمنًا وشدائد) .قال:
((األنبياء واألمثل فاألمثل ،يبتلى الرجل على حسب دينه ،فإن كان يف دينه صلبًا اشتد بالؤه،
وإن كان يف دينه رقة ابتاله اهلل على حسب دينه ،فما يربح البالء بالعبد حىت ميشى على األرض
وما عليه خطيئة)) رواه ابن ماجه وابن أيب الدنيا والرتمذي وقال حديث حسن صحيح.
والعبد املؤمن يداوم ممكره على النعم وصربه على البالء حىت جيتاز طريق الدنيا ويعود إىل اجلنة -
موطنه األصلي كوعد اهلل نعاىل إياه "فإنه ما حرمه – عز وجل  -إال ليعطيه ،وال أمرضه إال
ليشفيه ،وال أفقره إال ليغنيه ،وال أمانه إال ليحييه ،وما أخرج أبويه من اجلنة إال ليعيدمها إليها على
أكمل وجه .كما قيل :يا آدم ال جتزع من قويل لك اخرج منها ،فلك خلقتها وسأعيدك إليها".
موقف اإلنسان:
اإلنسان إذن أمام هذه احلقيقة ال ميلك فر ًارا ،فهو بني أمر جيب عليه امتثاله وننفيذه ،وهني جيب

عليه اجتنابه ونركه ،والصرب مع هذين الطرفني الزم وال خيلو من نوعني:
أحدمها :يوافق هواه ومراده كالصحة والسالمة واجلاه واملال.

واآلخر :املخالف للهوى وهو على شكلني ،كما شرحنا عند نناول خلق الصرب.
أ -يرنبط باختياره كالطاعات واملعاصي ،وعليه يرتنب األجر.
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ب -ال يرنبط باختياره كاملصائب ،وهبا متحى السيئات أو نرفع الدرجات ولكن الثابت أن
اإلنسان ال ميلك منح نفسه القدرات واملزايا اجلبلية كالذكاء والصحة واألنوثة أو الذكورة ،وال ميلك
اختيار أبويه فريث عنهما مواهب ومسات معينة دون األخرى ،وال انتخاب الزمان الصاحل ليعيش
فيه وال البيئة الصاحلة ليمضي فيها طفولته .هذه كلها أمور ال ميلكها اإلنسان وخارجة عن نطاق
مسئوال عنها.484
اختياره وليس ً
ولكن املتعللني بالقدرة على أفعاطم اإلنسانية حيتجون بآيات قرآنية خيتاروهنا وفق أهوائهم ،كقول
اهلل نعاىل{ :ي ِ
ض ُّل َم ْن يَ َشاءُ َويَـ ْه ِدي َم ْن يَ َشاءُ } [فاطر.]9 :
ُ
وهذا االحتجاج سرعان ما يدحض أمام النظرة القرآنية آليات أخرى ختري اإلنسان بني فعلني،
كقوله عز وجل{ :إِنَّا َه َديْـنَاهُ َّ ِ
يل إِ َّما َشاكًِرا َوإِ َّما َك ُف ًورا} [اإلنسان ]1 :وقوله سبحانه
السب َ
ونعاىلَ { :ونَـ ْف ٍ
س َوَما َس َّو َاها ( )1فَأَ ْهلََم َها فُ ُج َورَها َونَـ ْق َو َاها} [الشمس.]9 ،1 :
بعضا ،وهذا التفسري هو أدق التفاسري الذي يلجأ إليه العلماء ألن القرآن
والقرآن يفسر بعضه ً
الكرمي ميسر لكل ذي بصر وبصريةَ { .ولََق ْد يَ َّس ْرنَا الْ ُق ْرآ َن لِ ِّ
لذ ْك ِر فَـ َه ْل ِم ْن ُم َّدكِ ٍر} [القمر.]61 :
ضحا ال لبس فيه؛ إذ معناها أن إضالل اهلل لشخص ألنه
وهبذا الفهم يصبح نفسري اآلية األوىل وا ً

آثر الغي على الرشاد فأقره اهلل على مراده ومتم له ما يبغي لنفسه قال نعاىل{ :فَـلَ َّما َزاغُوا أ ََزا َ
غ اللَّهُ
ِِ
ِ
ني} [الصف.]5 :
قُـلُوبَـ ُه ْم َواللَّهُ َال يـَ ْهدي الْ َق ْوَم الْ َفاسق َ
ض ُّل من ي َشاء} [فاطر ]9 :ال يعارض ،وقوله{وما ي ِ
ِ
ض ُّل بِِه إَِّال
ََ ُ
إذن ،فمعىن قوله نعاىل{ :يُ َ ْ َ ُ
َّ ِ
ِِ
ضو َن َع ْه َد اللَّ ِه ِم ْن بَـ ْع ِد ِميثَاقِ ِه} [البقرة ]11 ،11 :كذلك احلال يف
ين يَـْنـ ُق ُ
الْ َفاسق َ
ني ( )11الذ َ
قوله نعاىل{ :يَـ ْه ِدي َم ْن يَ َشاءُ} [البقرة ،]601 :وعلينا النظر إىل قيمة اإلرادة اإلنسانية يف ضوء
ِ ِ
ِ
اب ()11
قول اهلل نعاىل وهو يتكلم عن إرادنه {قُ ْل إِ َّن اللَّهَ يُض ُّل َم ْن يَ َشاءُ َويـَ ْهدي إِلَْيه َم ْن أَنَ َ
َّ ِ
ِ ِ ِ ِ ِ
ِ
وب } [الرعد.]19 ،11 :
ين َآمنُوا َونَطْ َمئ ُّن قُـلُوبـُ ُه ْم بِذ ْك ِر اللَّه أََال بِذ ْك ِر اللَّه نَطْ َمئ ُّن الْ ُقلُ ُ
ا لذ َ
 484نعريف عام بدين اإلسالم ،للشيخ علي الطنطاوي ص  611 ،616دار الرائد 6185هـ.
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مث يأيت دور مناقشة احملتجني باألحاديث النبوية ،ورمبا يقع أكثرهم على احلديث اآليت ويفسرونه
خطأ بأنه يدل على اجلرب ونفي حرية اإلرادة اإلنسانية.
واحلديث" :ما منكم من أحد إال وقد كتب مقعده من النار ومقعده من اجلنة ،قالوا يا رسول اهلل،
أفال نتكل على كتابنا وندع العمل؟ قال :اعملوا فكل ميسر ملا خلق له فأما من كان من أهل
السعادة فيصري لعمل أهل السعادة ،وأما من كان من أهل الشقاوة فيصري إىل عمل أهل الشقاوة.
َّق بِا ْحلُ ْس َىن ( )1فَ َسنُـيَ ِّس ُرهُ لِْليُ ْسَرى (َ )1وأ ََّما َم ْن َِخب َل
صد َ
مث قرأ{ :فَأ ََّما َم ْن أ َْعطَى َوانـَّ َقى (َ )5و َ
ب بِا ْحلُ ْس َىن ( )8فَ َسنُـيَ ِّس ُرهُ لِْلعُ ْسَرى} [الليل.485]64 - 5 :
َو ْ
استَـ ْغ َىن (َ )9وَك َّذ َ
أما العلم السابق هلل نعاىل فيفسره باآليات اآلنية:
قال نعاىل{ :وما جع ْلنا الْ ِقبـلَة الَِّيت ُكنت علَيـها إَِّال لِنـعلَم من يـتَّبِع الرس َ ِ
ِ
ب َعلَى
ََ َ َ َ ْ َ
ْ َ َ َْ
َ ْ َ َ ْ َ ُ َّ ُ
ول مم ْ
َّن يَـْنـ َقل ُ
َع ِقبَـْي ِه} [البقرة.]601 :
ِ َّ َّ ِ
ِ
اه ُدوا ِمْن ُكم ويـ ْعلَم َّ ِ
ين} [آل
ين َج َ
الصاب ِر َ
وقال { :أ َْم َحسْبتُ ْم أَ ْن نَ ْد ُخلُوا ا ْجلَنَّةَ َولَ َّما يَـ ْعلَم اللهُ الذ َ
ْ ََ َ

عمران.]601 :

ِ
اه ِدين ِمْن ُكم و َّ ِ
َخبَ َارُك ْم } [حممد.]16 :
ين َونَـْبـلَُو أ ْ
وقولهَ { :ولَنَْبـلَُونَّ ُك ْم َح َّىت نَـ ْعلَ َم الْ ُم َج َ ْ َ
الصاب ِر َ
وفيما يتصل بالعلم اإلهلي السابق ،نعود لآلية األوىل اليت وردىف فيها {إَِّال لِنَـ ْعلَ َم} [البقرة]601 :
فروى عن ابن عباس يف قوله {إَِّال لِنَـ ْعلَ َم} [البقرة ]601 :أي( :لنرى) وروى لنميز.
 485ويقول ابن القيم (فانفقت هذه األحاديث ونظائرها على أن القدر السابق ال مينع العمل وال
يوجب االنكال عليه ،بل يوجب اجلد واالجتهاد وهلذا ملا مسع بعض الصحابة ذلك قال :ما كنت
أشد اجتها ًدا مين اآلن ،وهذا مما يدل على جاللة فقه الصحابة ودقة أفهامهم وصحة علومهم)
شفاء العليل ص  .15ويقول الشيخ حممد الغزايل :وهذا احلديث – للبصر النافذ  -ال لبس فيه
(عقيدة املسلم ص .)604
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وكذلك قال عامة املفسرين( :إال لنرى ومنيز) ،وكذلك قال مجاعة من أهل العلم ،قالوا :لنعلمه
موجوًدا واق ًعا بعد أن كان قد علم أنه سيكون ولفظ بعضهم ،قال :العلم على منزلتني  -علم
بالشيء قبل وجوده وعلم به بعد وجوده  -واحلكم للعلم به بعد وجوده ألنه يوجب الثواب
والعقاب.
قال :فمعىن قوله "لنعلم" أي لنعلم العلم الذي يستحق به العامل الثواب والعقاب ،وال ريب أنه
كان عاملا سبحانه بأنه سيكون ،لكن مل يكن املعلوم قد وجد.486
ً
وال يشكل علم اهلل نعاىل السابق ضغطًا أو إجبا ًرا على إرادة اإلنسان.

 486الرد على املنطقيني :ابن نيمية ص  011س ط الهور 6181هـ6811 -م دار ومكتبة
الشركة اجلزائرية .6819
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الباب الثاني
الفصل الثاني
علماء اإلسالم والقضايا األخالقية
آراء اإلمام عبد الحميد بن باديس في األخالق
التعريف باإلمام عبد الحميد بن باديس:
أوال حبفظ القرآن الكرمي فأمته وهو يف السنة
ولد ابن باديس يف ديسمرب سنة  6998ونلقى نعليمه ً
الثالثة عشرة من عمره ،487وأخذ مبادئ العربية ومبادئ اإلسالم عن الشيخ محدان الونيسي ،مث
نلقى الدراسة االبتدائية مبدينة قسنطينة والثانوية جبامع الزيتونة حيث درس من عام  6849إىل
عام ( 6861ونويف رمحه اهلل نعاىل سنة 6804م).
حماوال حترير بلده من
وخاض اإلمام يف جماالت خمتلفة نعليمية وصحفية واجتماعية وسياسية ً
االستعمار الفرنسي ،وإحياء اإلسالم يف نفوس اجلزائريني بعد أن حاولت فرنسا نزع العقيدة
مثيال.
اإلسالمية من النفوس وسط محلة نغريب ضارية مل جتد هلا يف التاريخ ً
وجنح ابن باديس مبنهجه اإلصالحي املستمد من اإلسالم يف إنقاذ بالده وإعادة شخصيتها وكياهنا
فحق اعتبار ذلك مبثابة معجزة القرن العشرين.488
دليال ومرش ًدا يف منهجه
وقد اختذ هذا اإلمام الكبري من الكتاب والسنة وسرية السلف الصاحل ً
وأعماله كلها سيتضح لنا بعد قليل ،وقد خلف لنا رمحه اهلل جتارب عظيمة يف اإلصالح األخالقي
واالجتماعي والسياسي.
آراء اإلمام عبد الحميد بن باديس في األخالق

489

 487ابن باديس حيانه وآثاره ،عمار الطاليب ج  6ص .10
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منهجه:
من املمكن أن نلخص املنهج الذي انبعه اإلمام عبد احلميد بن باديس من الكلمة املوجزة اليت
ألقاها جبمعية الرتبية والتعليم عام 6159هـ 6818م بقوله( :مل ال نثق بنفوسنا ،وقد أعطانا اهلل
عقوال ندرك هبا؟ وقد أعطانا من هذا الدين اإلنساين ،ومن هذا الدين العقلي والروحي ما يكمل
عقولنا ويهذب أرواحنا ،أعطانا منه ما مل يعط لغرينا ،لنكون ن قادة وسادة وأعطانا وطنًا شاس ًعا
مثل ما لغرينا ،فنحن إذن شعب عطم يعتز بدينه ،يعتز بلغته ،يعتز بوطنه يستطيع أن يكون يف
الرقي واح ًدا من هذه الشعوب.490)..
كان معتًزا باإلسالم ألنه ال سبيل إىل الناس يف دنياهم وأخراهم ومغفرة خالقهم ورضوانه إال
بالعمل مبا أمر به واالنتهاء عما هنى عنه ،وذلك مصداقًا لقوله نعاىل { قُ ْل َه ِذهِ َسبِيلِي أ َْدعُو إِ َىل
ِ ٍ
ِ
ِ
ِ
ِ
ني} [يوسف ،]649 :ويفسر
اللَّه َعلَى بَص َرية أَنَا َوَم ِن انَّـبَـ َع ِين َو ُسْب َحا َن اللَّه َوَما أَنَا م َن الْ ُم ْش ِرك َ
اإلمام هذه اآلية بأن اهلل خلق حمم ًدا  -صلى اهلل عليه وسلم  -أكمل الناس وجعله قدوهتم

وفرض عليهم انباعه واالقتداء به ،وقد بني سبيله بثالثة أشياء (الدعوة إىل اهلل على بصرية أنا ومن
انبعين وسبحان اهلل وما أنا من املشركني).491
ويف عبارة موجزة يعرب لنا عن مفهوم الدين عنده ،فالدين كله (عقيدة بالقلب ،ونطق باللسان،
وعمل باجلوارح الظاهرة والباطنة).492

 489قام األستاذ الدكتور حممود قاسم  -رمحه اهلل نعاىل  -بدراسة شاملة لسرية هذا اإلمام اجلليل ،ومنهجه يف
اإلصالح ،وفكره السياسي ،وفلسفته ،مع دراسة مقارنة بينه وبني املانريدي وابن رشد يف فكرة السببية ،ونشر بعض
النصوص من نفسري اإلمام للقرآن الكرمي (ينظر كتاب اإلمام عبد احلميد بن باديس الزعيم الروحي حلرب التحرير
اجلزائرية  -ط دار املعارف مبصر سنة  6819للدكتور حممود قاسم).
 490الزعيم الروحي حلرب التحرير اجلزائرية :اإلمام عبد احلميد بن باديس( .د .حممود قاسم) ص .11
 491نفسري ابن باديس ج 6ص .610
 492العقائد اإلسالمية من اآليات القرآنية واألحاديث النبوية :ابن باديس ص  51مكتبة الشركة اجلزائرية رواية ونعليق
حممد الصاحل رمضان 6195هـ6811 -م.
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إنه يتمسك بالقرآن لإلصالح يف كافة اجملاالت ،ومنها األخالق فقد بني لنا مكارم األخالق
ونفعها ومساوئ األخالق وضررها ،ولكن املسلمني مل يستمسكوا هبذا األصل وانصرفوا إىل مناهج
أخرى ،فمنهم من اندفع إىل التصوف األعجمي واعتربوا إياه عنوانًا على السلوك القومي ،بينما
احلقيقة أنه خمتلط برتاث أمم وثنية ،أي أن املسلمني انصرفوا عن األخالق اليت بينها القرآن ،واليت
ال ندانيها أخالق أي دين آخر أو أي مذهب فلسفي ،ووضعوا أوضا ًعا من عند أنفسهم
واصطالحات خمرتعة ابتعدوا هبا عن احلقيقة السمحة ،وأدخلوا من النسك األعجمي ما هو بعيد
كل البعد عن روح اإلسالم بل معارضة القرآن هبا.493
فمرد خطأ الصوفية يف منهجهم االلتجاء إىل مصادر ثقافية ودينية أجنبية واالستناد إىل قواعد
ضا عندما مل يستمدوا العقائد من القرآن،
أخالقية غريبة عن اإلسالم ،كما أخطأ املتكلمون أي ً
وهي سهلة قريبة يف متناول عامة املسلمني ،فكأمنا  -هجروا القرآن  -إىل عباراهتم االصطالحية
الصعبة (وقد كان من نتيجة هذا ما نراه اليوم يف عامة املسلمني من اجلهل بعقائد اإلسالم
وحقائقه).494
إنه يؤمن بأن احلقيقة القرآنية متكاملة (نشمل احلياة األخالقية والسياسية واالقتصادية
واالجتماعية ،أو ما يعرب عنه بالدين والدولة أو الدنيا ،وليس اإلسالم كاملسيحية اليت اهتمت
اهتما ًما بالغًا باإلصالح الروحي ،وأمهلت النظام االجتماعي ،وهو ما أراد بعض الناس أن يطبقه
أيضا).495
على اإلسالم ً
كما اعرتض اإلمام ابن باديس على طريقة املسلمني يف نلقي القرآن وحفظه دون نطبيقه ،فإن
هذه الطريقة خمالفة لطريقة السلف حيث استخدموا عقوهلم لفهمه ،واستعملوا مهمهم العالية لنشره

 493اإلمام عبد احلميد بن باديس :د .حممود قاسم ص .50
 494نفسري ابن باديس ج  6ص .111
 495مقدمة التفسري :عمار الطاليب ج  6ص .644
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ونعميمه (فإن القرآن ال يأيت مبعجزانه ،وال يؤيت آثاره يف إصالح النفوس إال إذا نولته بالفهم عقول
كعقول السلف ،ونولته بالتطبيق العملي نفوس سامية ومهم بعيدة ،كنفوسهم ومهمهم).496
هكذا فهم إمامنا رسالة القرآن ،وكان هذا الفهم حجر الزاوية يف منهجه اإلصالحي ،لتخليص
عقائد املسلمني من الشوائب ،وأخالقهم من نأثريات التصوف ،واألخذ بيدهم يف االرنقاء
والتقدم .ويعترب أن الشرع كله متوجه إىل إصالح النفوس ،فصالح اإلنسان وفساده يقاس بصالح
اها}
اب َم ْن َد َّس َ
نفسه وفسادها مستشه ًدا بقول اهلل نعاىل{ :قَ ْد أَفْـلَ َح َم ْن َزَّك َ
اها (َ )8وقَ ْد َخ َ
[الشمس ]64 ،8 :فعارض بذلك املدرسة االجتماعية اليت نضع يف املقدمة نغري املؤسسات
االجتماعية ،ونفرتض أن اإلنسان صار إىل ما صار إليه نتيجة عوامل خمتلفة ،وهو مع منادانه
ضا ،إال أنه يرى أنه ينبغي البدء باإلنسان ،وهلذا فإن
باإلصالح يف ميادين االقتصاد واالجتماع أي ً

متأخرا
العامل األخالقي هو األساس يف كل إصالح عند ابن باديس بينما جتعله املدرسة األخرى ً
عن املسائل املادية ،ومن املهم أن ندرك – كما فعل الدكتور عمار الطاليب يف دراسته ملنهج اإلمام
اجلزائري  -أن كون النفس هي أساس اإلصالح ليس معناه التأمل واالنقطاع عن احلياة ،فإن هذا
التصور كان بعي ًدا متا ًما عن الفكر الباديسي ،ألن ميزنه العقلية (أنه جيمع بني الفكر والعمل ،بني

النظر والتطبيق ،وهي ميزة النفوس القوية ،وطبيعة املفكرين املؤمنني).497

معارضا ملنهج الفالسفة كابن سينا وأمثاله (الذين حياولون نطبيق العبارة اإلسالمية على
وكان
ً
الفلسفة اليونانية واآلراء األفالطونية) 498ويقارن بينهم وبني الفقيه املغريب ابن العريب ماد ًحا إياه،
فيصفه بأنه حكيم إسالمي وفقيه قرآين وعامل سين ،ويوضح منهجه بأنه ال يبين أنظاره إال على

أصول اإلسالم ودالئل الكتاب والسنة.
المفهومات األخالقية:

 496اإلمام ابن باديس :د .حممود قاسم (النص األول من نفسري اإلمام) ص .614
 497مقدمة التفسري :د .عمار الطاليب ص .641
 498نفسري ج  6ص.014
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أوال على معاين ألفاظ كثرية يستخدمها اإلمام ابن باديس مثل القلب،
من الضروري أن نتعرف ً
الروح ،النفس ،العقل ،وسنحاول بيان املفهومات اليت نناسب علم األخالق ،وذلك متهي ًدا
للحديث عن مذهبه يف األخالق.
كثريا يف القرآن
يبدو من سياق آرائه أنه جعل القلب أساس احلياة األخالقية .وقد ذكر القلب ً
الكرمي ،فإذا فاجأنا إىل استطالع حكيم أخالقي سابق عليه ،وهو الراغب األصفهاين لعثرنا على
معىن القلب عنده ،فاملراد بالقلب (يف كثري من اآليات :العقل واملعرفة) ،499ومن هنا نفهم قول
العامل اجلزائري املسلم (إن إطالق لفظ الفؤاد والقلب على العقل جماز مشهور) ،500أما القوى
النفسية فهو يف الغالب يقصد هبا االنفعاالت واهلواجس ،ألنه يقسم النفوس البشرية إىل ثالثة
أقسام ،قسم يصدر عنه الضرر ويعمله ،وقسم ال يريد اخلري فيسعى يف سلبه وانتزاعه وهو شر من
خطرا ألنه (يوسوس بكلمة السوء مزينة الظاهر مغطاة القبح
األول ،والقسم الثالث وهو األعظم ً
حىت نستنزل صاحبها إىل اهلالك) .501هذا إن كان القلب شر ًيرا خاليًا من دواعي العلم واإلميان،

أما إذا كان حمصنًا باإلميان فحينئذ يصبح جملى العقول فال يستطيع الوسواس له نقبًا.502

والنفس الكرمية هي اليت كملت مبحاسن األخالق اليت هبا كمال النفوس 503ووسيلتها إىل ذلك
التحلي بعقائد اإلسالم يف اهلل ومالئكته وكتبه ورسله واليوم اآلخر والقدر كله ،ونذوق حالوهتا،
فتتكون هلا منها (إرادة قوية يف الفعل والرتك متلك هبا زمامها ،نلك اإلرادة اليت ال نكون إال عن
عقيدة راسخة).504
نظرا ألمهية القلب فإنه يعرب به عن
إن للنفس إذن عند ابن باديس معىن أعم من القلب ،ولكن ً
النفس على طريق اجملاز.
 499نفسري القامسي ج  1ص .06
 500نفسري ابن باديس ج  6ص.111
 501نفسه ص .616
 502نفسه ص .611
 503نفسه ج 6ص .146
 504نفسه ج  6ص .611-611
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إن املكلف املخاطب من اإلنسان هو نفسه ،ويسري عليها ما يسري على البدن من صحة
ومرض ،فكما أن صحة البدن هو اعتدال مزاجه وقيام أعضائه بوظائفها ،ومرضها هو نعطيل
أيضا بالنسبة للنفس
أعضائه وضعفها وعجز بعضها أو كلها عن القيام بوظائفها ،األمر كذلك ً
من حيث اعتالهلا ومرضها ،وطريقة عالجها ونقوميها ،فعالج البدن بالدواء (وإصالح النفس
مبعاجلتها بالتوبة الصادقة وإفساد البدن بتناول ما حيدث به الضرر ،وإفساد النفس مبقارفة املعاصي
والذنوب).505
واستنا ًدا إىل اآليات واألحاديث يقدم لنا األدلة على صحة ما يذهب إليه ،ففي قوله نعاىل{ :قَ ْد
اها} [الشمس ]64 ،8 :دليل على أن رقي اإلنسان
اب َم ْن َد َّس َ
أَفْـلَ َح َم ْن َزَّك َ
اها (َ )8وقَ ْد َخ َ
واحنطاطه برقي نفسه واحنطاطها .واحلديث ((أال وإن يف اجلسد مضغة إذا صلحت صلح اجلسد
كله وإذا فسدت فسد اجلسد كله أال وهي القلب)) .وميضي معل ًقا على هذا احلديث فيقول
(وليس املقصود من القلب مادنه وصورنه ،وإمنا املقصود النفس اإلنسانية املرنبطة به ،وللنفس
ارنباط بالبدن كله ،ولكن القلب عضو رئيسي يف البدن ومبعث دورنه الدموية على قيامه بوظيفته
نتوقف على صالحية البدن الرنباط النفس به فكان حقيقيًا ألن يعرب به عن النفس على طريقة
اجملاز).506
واحلياة األخالقية نرنبط ارنباطًا وثي ًقا بالقلب مبعىن النفس ،فإن الصالح يتم بالعقائد احلقة
واألخالق الفاضلة  -أي بصحة العلم وصحة اإلرادة  -ونبىن األعمال على العقائد واألخالق،
ولذا فعلينا يف رأيه أن نوجه االهتمام األعظم لرتبية أنفسنا ونربية غرينا ووسيلتنا (نصحيح العقائد
ونقومي األخالق ،فالباطن أساس الظاهر).507
اإلنْس ِ
ِ
ِ
ان
وأشار اإلمام إىل الغرائز دون نفصيل ،ففي نفسريه لقويل اهلل نعاىلَ { :وإذَا أَنْـ َع ْمنَا َعلَى ْ َ
ِ ِِ ِ
وسا} [اإلسراء ]91 :يذكر أنه يف النوع اإلنساين غرائز
أ َْعَر َ
ض َونَأَى جبَانبِه َوإ َذا َم َّسهُ الشَُّّر َكا َن يَـئُ ً
 505نفسري ابن باديس ج  6ص .116
 506نفسه ج  6ص .111
 507نفسه ج  6ص .118
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غالبة عليه ال يسلم منها إال من عصمه اهلل أو وفق إىل اإلميان والعمل الصاحل ،ورأى أن يف هذه
اآلية بيان اإلعراض عن النعمة واليأس من الرمحة (فليحذر املؤمن من هذين الوصفني الذميمني
والعمل على اجتناهبما واجتثاثهما من أصلهما ،508وقد أوضح القرآن الكرمي بيانًا لكثري من الغرائز
ضا حمبة اإلنسان نفسه .والناحية النافعة يف
للتحذير من شرها والتنبيه على سوء مغبتها ،منها أي ً
هذه احملبة هو جلب للنفس حاجتها ودفع عنها ما يضرها والسعي يف نكميلها ،ولكنها من ناحية
أخرى هي مدخل من أعظم مداخل الشيطان ،فيحسن لإلنسان أعماله (وهو حملبة نفسه حيب
بعيدا،
أعماله ويغرت هبا فيذهب مع هواه يف نلك الألعمال على غري هدى وال بيان فيهلك هال ًكا ً
والوقاية من هذا اهلالك هو أن يزن اإلنسان أعماله مبيزان الشرع ال سيما إذا ما اشتدت رغبته يف
أمر ندعو إليه نفسه ،فعليه أن يتهم إياها".509
ويف عالجه ملوضوع الغرائز يضع العالج هلا ،وينبه إىل إمكان السيطرة عليها حبيث جتلب النافع
وندفع الضار ،ووسيلته إىل ذلك هو عقائد اإلسالم اليت نتكون منها إرادة قوية يف الفعل والرتك
لقللث هبا زمام النفس.510
إن اخللق إذن عند اإلمام قابل للتعديل والتحسني حىت يصري ملكة نفسه ،إذ يعرف اخللق بأنه
(امللكة النفسية اليت نصدر عنها األعمال).511
ومصدره يف بيان األخالق هو القرآن الذي جاء موض ًحا األخالق الصحيحة وعطم نفعها وحسن

عاقبتها ،ومبينًا األخالق الفاسدة وسوء أثرها وقبح مغبتها ،فجاء مصح ًحا للعقائد مقوًما
لألخالق وهبما سالمة األرواح وكماهلا .إن فيه شفاء للفرد واجلماعة مبا شرع من أصول العدل
وقواعد العمران ونظم التعامل وسياسة الناس .فباإلمجال نضمن شفاء العقائد واألخالق  -ومها
أساس األعمال  -واجملتمع .هذه الثالثة ال نكاد ختلو آيات القرآن من معاجلتها وبيان ما هو
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شفاء هلا وال شفاء هلا إال بالقرآن وبيان النيب  -صلى اهلل عليه وسلم  -راجع إىل القرآن ،ومن
مرضا ،ويضرب
طلب شفاءها  -أي أمراض العقول والنفوس  -يف غري القرآن فإنه ال يزيدها إال ً

مثال باألمم الغربية اليت امتألت باجلنايات والفضائح املنكرة بالرغم من سجوهنا
على ذلك ً
ومشانقها وحماكمها ،بينما بعض املمالك اإلسالمية الىت داوت األمراض بالقرآن قد استقرت فيها
السكينة بال سجون وال مشانق.
التربية األخالقية:
قلنا يف بداية هذا احلديث إن اإلمام ابن باديس يرى أنه ينبغي البدء باإلنسان يف منهجه
اإلصالحي (واإلصالح هو إرجاع الشيء إىل حالة اعتداله بإزالة ما طرأ عليه من فساد).512
ومن هذه العبارة ،نفهم كيف سعى إىل بيان طريقته يف الرتبية اليت رأى أنه البد فيها من الشرع،
وأهنا (ال نكون جمدية إال على أساس نصحيح العقائد ونقومي األخالق) ،513يقول األستاذ الدكتور
قاسم (ومن قبل حاول أوجست كونت مثل هذه النهضة لكنه فصل األخالق عن الدين وحاول
بعض أنباع مدرسته أن ينشئ األخالق على أساس من العلم ال من الدين فلم يفلح لقد ظنت
فرضا ،ورأى ابن باديس ،ومثله مجال
املدرسة الفرنسية أن اجملتمع هو الذي يفرض القيم األخالقية ً

الدين األفغاين أن األخالق هي اليت ننبع من أعمال الضمري املتدين ال من قهر اجملتمع ،ألن
صوت الضمري أقوى من مئات القوانني).514
َن أَهل الْ ُقرى آمنُوا وانَّـ َقوا لََفتَحنَا علَي ِهم بـرَك ٍ
ات ِم َن
ويف نفسري ابن باديس لقول اهلل نعاىلَ { :ولَْو أ َّ ْ َ َ َ َ ْ ْ َ ْ ْ ََ
الس َم ِاء َو ْاأل َْر ِ
ض} [األعراف ]81 :يعين أن اإلميان والتقوى مها العالج الوحيد للمسلمني.
َّ
فليبدءوا من اإلميان بتطهري عقائدهم من الشرك وأخالقهم من الفساد وأعماهلم من املخالفات

(فبدوام السعي واستمراره يأيت ذلك القليل من اإلصالح على صرح الفساد العظيم من أصله،
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وليكن دليلنا يف ذلك وإمامنا كتاب ربنا وسنة نبينا  -صلى اهلل عليه وسلم  -وسرية صاحل
سلفنا) ،515والدين كله عمل صاحل ونوحيد خالص.516
هذا هو الدليل الصحيح الذي ينبغي االسرتشاد به يف الرتبية واإلصالح والنهوض باألمة
اإلسالمية ،وليست املدنية الغربية املادية يف هنجها وغايتها ونتائجها ،إذ جتعل القوة فوق احلق،
سبيال يف ضالل العقائد ،وفساد األخالق ،ونعذيب
والعدل ،والرمحة ،واإلحسان ،وكانت ً
اإلنسانية باألزمات اخلانقة واحلروب املخربة (هذه هي باليا اإلنسانية اليت يشكو منها أبناء هذه
املدنية املادية اليت عمرت األرض وأفسدت اإلنسان).517
وندرك من موقفه من احلضارة الغربية فهمه العميق ملقوماهتا  -وال ننسى أن حديثه هذا قاله عام
 -6815أي يف الظروف الىت كانت نتهيأ فيه أوروبا للحرب العاملية الثانية ،مث إنه عاىن مع
مسلمي اجلزائر من آثار هذه احلضارة بسبب االستعمار الفرنسي للجزائر .لقد أفسدت هذه
احلضارة اإلنسان ،فالبد من البدء باإلنسان وإصالحه على أساس من الدين ،ودليله هو القرآن
العظيم (ففيه بيان العقائد وأدلتها ورد الشبه عنها وفيه بيان األخالق ،حماسنها ومساوئها ،وطرق
الوصول إىل التحلي باألوىل والتخلي عن الثانية ومعاجلتها ،وفيه أصول األحكام وعللها).518
أما عن وسيلة االنتفاع به ،لكي نتهذب به األخالق ،ونتزكى به النفوس ،ونتأدب جبميع آدابه،
ِ
ك ُمبَ َارٌك لِيَ َّدبـَّ ُروا آيَانِِه
اب أَنْـَزلْنَاهُ إِلَْي َ
فهو االنكباب عليه ونفهمه وندبره كما قال نعاىل{ :كتَ ٌ
ولِيتَ َذ َّكر أُولُو ْاألَلْب ِ
اب} [ص.519]18 :
َ
ََ َ
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ويتم نقومي األخالق بالسلوك النبوي ،والتأسي مبحمد  -صلى اهلل عليه وسلم  -الذي كان خلقه
متمثال يف ذلك كله
القرآن فكان نذكريه بآيات القرآن .يتلوها ويبينها بالبيان القويل والبيان العملي ً
اف و ِع ِ
ِ ِ
يد} [ق.520]05 :
أمر ربه نعاىل بقوله{ :فَ َذ ِّك ْر بالْ ُق ْرآن َم ْن َخيَ ُ َ
إن الغاية الىت يسعى إليها كل عاقل هي السعادة احلقة ،وقد شرعت التكاليف اإلسالمية لسوق
اإلنسان إليها ،ويرى أن إعجاب املرء بنفسه سبب اقرتاف كل شر واالبتعاد عن كل خري ودليله
ش ِيف ْاأل َْر ِ
على ذلك قول اهلل نعاىلَ { :وَال متَْ ِ
ال
ض َولَ ْن نَـْبـلُ َغ ا ْجلِبَ َ
ض َمَر ًحا إِنَّ َ
ك لَ ْن َختْ ِر َق ْاأل َْر َ
طُ ًوال} [اإلسراء ]11 :ويسمي هذه اآلية آية األخالق ،حيث سيتبني لنا سبب التسمية.
فالعجب هو أصل اهلالك ألنه سبب الكرب ،والكرب يؤدي إىل احتقار الناس فال يعتقد املتكرب هلم
حرمة ومل يراقب فيهم ًإال وال ذمة ،ويصبح من أظلم الظاملني (وإبليس اللعني -نعوذ باهلل نعاىل منه
 كان أصل هالكه من عجبه بنفسه ،وأنه خلق من نار ،وأنه خري من آدم ،فتكرب عليه فكانمن الظاملني اهلالكني) ،521ولذا فإن نرك العجب شرط يف حسن وكمال األخالق ،ألنه أساس
الرذائل واملانع من اكتساب الفضائل ،ألن املرء إن مل يكن معجبًا بنفسه ،فإن نلك اجلبلة ندعوه

إىل التخلق مبحاسن األخالق ،والتنزه عن نقائصها (وإذا رغب يف الكمال كانت داعية فال يزال
بني التذكريات اإلهلية واجلبلة اإلنسانية اخللقية يتهذب ويتشذب حىت يبلغ ما قدر له من كمال.
وهلذه املعاين اليت نتصل بتفسري هذه اآلية الكرمية  -وهو أصول يف علم األخالق  -عنون عليها
بآية األخالق).522
مث يرى يف اآلية الىت نعقبها نأكيد األوامر والنواهي املتقدمة بطريق اإلجياز يف قوله نعاىلُ { :ك ُّل
ِ
وها} [اإلسراء ،]19 :فالقبائح املنهي عنها فيما نقدمها من آيات
ك َكا َن َسيِّئُهُ ِعْن َد َربِّ َ
َذل َ
ك َم ْك ُر ً
قبيحة لذاهتا ولنهي اهلل نعاىل عنها ،إذ أهنا مبغوضة له نعاىل ويعاقب عليها ويسخط على
مرنكبها ،فنفهم من ذلك أوامر الشرع ونواهيه على مقتضى العقل الصحيح والفطرة السليمة ،فإن
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اهلل سبحانه ال يأمر إال حبسن وال ينهي إال عن قبيح ،ويف ذلك ما حيملنا على االمتثال والرتغيب
ك} [اإلسراء]19 :
يف احلسن ألن النفس متيل إليه وننفر من القبيح ويف قوله نعاىلِ { :عْن َد َربِّ َ
غاية الرتغيب يف احلسن والتنفري من القبيح فإن احلسن جد احلسن ما كان حسنًا عنداهلل نعاىل،
والقبيح جد القبيح ما كان قبي ًحا عنده.523

ونربية النفس نقتضي التوبة ونرك املعاصي مث العمل الصاحل ،إذا استثىن اهلل نعاىل التائبني من
املذنبني يف قوله عز وجل {إَِّال من نَاب وآمن وع ِمل عم ًال ِ
ِّل اللَّهُ َسيِّئَاهتِِ ْم
ك يـُبَد ُ
صاحلًا فَأُولَئِ َ
َ ْ َ َ َ َ َ َ َ ََ َ
ِ
ٍ
يما} [الفرقان.]14 :
َح َسنَات َوَكا َن اللَّهُ َغ ُف ًورا َرح ً
ووجوه التبديل يف هذه اآلية أن السيئات املاضية حمقت بالتوبة ،وأن التائب صار يعمل الصاحلات
بدال من السيئات ،كما أن نفس التائب بعد أن كانت مظلمة شريرة باملعصية ،أصبحت منرية
ً
خرية بالتوبة والعمل الصاحل ،فالتبديل إذن قد مت يف الكتب والعمل وحالة النفس).524
وقد جاء اإلسالم بالوسائل الىت هتذب النفس ونربيها نربية فاضلة ،منها الصالة الىت ننهى عن
الفحشاء واملنكر ونري النفس على استصغار الدنيا وما فيها ،525والصرب من األمور الضرورية
للتهذيب والرتبية ،ألن اإلنسان ال ينهض بامتثال املأمورات ونرك املنهيات إال به ،فالصرب (خلق
من األخالق اليت نري وننمو باملران والدوام فواجب على املكلف أن جيعل نربية نفسه عليه
ونعويدها به من أكرب مهه).526
وباختصار فقد أوضح القرآن أصول الطاعات وأمهات املعاصي وقدم إثبات الطاعات على انتفاء
املعاصي ننبي ًها على (أن من راض نفسه على الطاعات دانت نفسه واالنقياد ألوامر الشريعة
ضعفت منه أو زالت دواعي الشر والفساد فانكف عن املعصية) ،527وهو يقصد نقدمي إثبات
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ِ
اد
الطاعات باآليات القرآنية اليت نصف عباد الرمحن يف سورة الفرقان) ونبدأ بقوله نعاىلَ { :وعبَ ُ
ض هونًا وإِ َذا خاطَبـهم ا ْجل ِ
َّ َّ ِ
اهلُو َن قَالُوا َس َال ًما} [الفرقان،]11 :
ين ميَْ ُشو َن َعلَى ْاأل َْر ِ َ ْ َ َ َ ُ ُ َ
الر ْمحَ ِن الذ َ
حيث نوضح هذه اآلية وما بعدها صفات عباد الرمحن وأخالقهم وآداهبم يف صالهتم وعالقاهتم

خبلقه .مث نفت عنهم اآليات القرآنية يف ختام وصف ال ُك َّمل من عباد اهلل أمهات املعاصي يف قوله
َّ ِ
ِ
س الَِّيت َحَّرَم اللَّهُ إَِّال بِا ْحلَ ِّق َوَال يَـ ْزنُو َن}
ين َال يَ ْدعُو َن َم َع اللَّه إِ َهلًا َ
نعاىلَ { :والذ َ
آخَر َوَال يَـ ْقتُـلُو َن النَّـ ْف َ
[الفرقان.]19 :
ويستخلص إمامنا من النظر يف هذه اآليات ونفسريها أن على املسلم الذي جيتهد لتزكية نفسه (أن
يواظب على الطاعات بأنواعها وأن جيتهد يف حصول األنس هبا واخلشوع فيها ،فإن ذلك زيادة
على ما يثبت فيه من أصول اخلري يقلع منه أصول الشر ومييت منه بواعثه).528
إن نربية النفس وهتذيبها إذن ينبين على عاملني :أحدمها املواظبة على الطاعة لتدعيم أصول اخلري
وندعيمها ،والثاين اجتثاث أصول الشر وإمانة بواعثه ومقدمانه ،وهذا مانفعله العبادات .فاملؤمن
اخليـر ِ
يطلب أمسى الغايات ننفي ًذا ألمره نعايل {فَ ْ ِ
ات} [البقرة ]609 :ومعناها طلب الرنب
استَب ُقوا َْْ َ
العليا يف اخلري والكمال والسبق إليها .ومن مل يطلب الكمال بقي يف النقص ،بينما طلب الكمال
كمال ألن الساعة إليه (حىت إذا مل يصل مل يبعد وحىت يكون يف مظنة الوصول بصحة القصد
وصدق النية).529
ويرى أن هذا الكمال الإلنساين يتوقف على قوة العلم وقوة اإلرادة وقوة العمل (فهى أسس اخللق
الكرمي والسلوك احلميد اللذين ينهض هبما جبالئل األعمال ويبلغ هبما أمسى غايات الشرف
والكمال).530
إن قوة العلم وقوة العمل من األسباب الىت ينبغي األخذ هبا حنن معشر املسلمني  -كما يذكر
أهال للدفاع عن احلق وحزبه ،مقيمني لسلطان اهلل يف أرضه باحلق
اإلمام ابن باديس  -لنكون ً
 528التفسري ،ص .018
 529التفسري ج  6ص.085
 530نفسه ج  1ص .148
www.alukah.net

األخالق بين الفالسفة وعلماء اإلسالم
www.alukah.net

والعدل واإلحسان ،معتمدين مع حتصيل نلك األسباب على اهلل وحده ومنتظرين منه الفرج
والتيسري) .531وهنا يتضح لنا إميان هذا العامل املسلم الكبري حبرية إرادة الإلنسان وحماربته لدعوى
اجلرب والتواكل الىت سادت يف عصره على لسان الصوفية.
معربا عن التقاء الفكر بالعمل يف سلوكه وأخالقه ،وها هو يعلن يف
وكان إمامنا  -رمحه اهلل ً -
الكلمة الىت ألقاها مبناسبة ختم القرآن( ،أنا زارع حمبة ،ولكن على أساس من العدل واإلنصاف
واالحرتام مع كل أحد من أي جنس كان ومن أي دين كان).532
لم يخلق اإلنسان لألرض:
يقول الإلمام ابن باديس (مل خيلق اإلنسان لألرض وإن خلق منها ،وإمنا خلق للسماء وللمأل
األعلى) ،533فماذا يعىن هبذه العبارة ،وما مغزاها يف جمال احلياة األخالقية لإلنسان؟
إذا نأملنا نظريته املستخرجة من القرآن الكرمي عن اإلنسان منذ بدء اخللق فإننا نستطيع أن ندرك
ما ننطوي عليه هذه العبارة من مغزى أخالقي ،إذ أنه ينبغي على اإلنسان أن يسعى لطلب
السعادة التامة يف اآلخرة ،وأن جيعل الغاية النهائية حليانه هو اختيار الباقية على الفانية ،فالدنيا
طريق االختبار واالبتالء (لينال اإلنسان ما يستحقه على حسن نصرفه أو سوء نصرفه من عادل
اجلزاء ،بعد خروجه من دار الفناء إىل دار البقاء).534
وخلق اإلنسان من روح وبدن يقتضي أن يبقى على بدنه بالغذاء وأمر اهلل أن يكون املأكل من
ضا
الطيبات لتغذيه وال نؤذيه خبالف اخلبائث اليت يكثر فيها األذى ويقل هبا الغذاء ،وأمر أي ً

بالعمل الصاحل الذي نزكو به نفسه .وليس من اإلسالم حترمي الطيبات اليت أباح أكلها كما يفعل
ضا عن نعذيب البدن كما يفعل صوفية اهلنادك ومن قلدهم
غالة الصوفية ،وقد هنى اإلسالم أي ً
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من املنتسبني لإلسالم ،فالغذاء الطيب له أثره على القلب والبدن فتصلح األعمال (كما أن الغذاء
اخلبيث يفسد به القلب والبدن فتفسد األعمال).535
وإذا كان األمر كذلك ،فاحلياة حيانان  -حياة الروح وحياة البدن – وحياة الروح وحريتها مها
أصل حياة البدن وحريته ،وإذا شرع اهلل الصوم لتحصيل حرية الروح ليرتك املؤمن طعامه وشرابه
وشهوات بدنه لتحرير روحه من سلطة املادة والشهوة ويرنفع هبا إىل عامل علوي من الطهر
والكمال.536
اه ْم ِيف الْبَـِّر َوالْبَ ْح ِر
لقد كرم اهلل سبحانه النوع اإلنساين بقوله نعاىلَ { :ولََق ْد َكَّرْمنَا بَِين َ
آد َم َو َمحَْلنَ ُ
ِ
ورزقْـنَ ِ
ض ْلنَاهم علَى َكثِ ٍري ِممَّن خلَ ْقنَا نَـ ْف ِ
ض ًيال} [اإلسراء.]14 :
اه ْم م َن الطَّيِّبَات َوفَ َّ ُ ْ َ
َ ََ ُ
ْ َ
واألرواح اإلنسانية كرمية اجلوهر ألهنا من عامل النور ،ألن نفخ الروح يتم بواسطة امللك واملالئكة -
خلقوا من النور  -وقد ورد يف احلديث الصحيح (إن أحدكم جيمع خلقه يف بطن أمه أربعني يوًما

نطفة ،مث يكون علقة مثل ذلك ،مث يكون مضغة مثل ذلك ،مث يرسل إليه امللك فينفخ فيه
ضا ألهنا فطرت على الكمال إذ أضافها اهلل نعاىل إليه يف
الروح ...إخل) إن الروح كرمية اخللقة أي ً
قولهُ { :مثَّ س َّواه ونَـ َفخ فِ ِيه ِمن ر ِ
وح ِه} [السجدة ،]8 :وإذا ما انصلت باجلسد قد نرقى بالتزكية
َ َُ َ
ْ ُ

فرتنفع إىل معارج الكمال ،أو ننحط إىل أسفل سافلني (وبعد ارنباطها بالبدن يتكون منهما
املخلوق العظيم العجيب املسمى باإلنسان ،الذي جعله اهلل نعاىل خليفة يف األرض ليعمرها
ويستثمرها).537
ويعيش اإلنسان يف الدار الدنيا املوضوعة على احملنة واالبتالء فينهض بامتثال املأمورات ونرك
املنهيات ،وحيانه من البداية إىل النهاية مبنية على اإلرادة والفكر والعمل ،وهي املذكورة يف قوله
ِ
َّه َار ِخ ْل َفةً لِ َم ْن أ ََر َاد أَ ْن يَ َّذ َّكَر أ َْو أ ََر َاد ُش ُك ًورا} [الفرقان]11 :
نعاىلَ { :وُه َو الَّذي َج َع َل اللَّْي َل َوالنـ َ
فيخرج اإلمام ابن باديس من هذه اآلية بأن اإلنسان يستفيد مما خلقه اهلل له وجعله ألجله.
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والتذكر يتم بالتفكر والشكر يتم بالعمل .ولكن هذه األركان نعتمد على ثالثة أخرى هي البدن
الالزم للعمل ،والعقل للتفكر ،واإلرادة اليت نتوقف على اخللق .فالتفكري الصحيح يرنبط بالعقل
الصحيح ،واإلرادة القوية نامجة عن اخللق املتني ،والعمل املفيد يؤديه البدن السليم (فلهذا كان
اإلنسان مأموًرا باحملافظة على هذه الثالثة عقله وخلقه وبدنه ،ودفع املضار عنها ،فيثقف عقله
بالعلم ويقوم أخالقه بالسلوك النبوي ،ويقوي بدنه بتنطم الغذاء ونوقي األذى والرتيض على
العمل).538
ونفسريا إلحدى اآليات القرآنية ،يصور لنا اإلمام حركة املسلم يف حيانه ،فإن كل فرد من أفراد
ً
بىن اإلنسان ال ينفك يف كل ساعة بل كل حلظة من حلظات عمره عن املداخل باعتبار دخوله
فيها مما قبلها ،واملخارج خلروجه منها إىل غريها ،فعليه إذن أن يقضيها صادق العقيدة صادق
القول ،صادق السلوك فتصبح بذلك مدخل صدق وخمرج صدق ،والعكس إذا قضاها بسوء يف
النية والقول والعمل فهي مدخل كذب وفجور وخمرج كذب وفجور ،فاإلنسان حمتاج يف كل
حلظة من حيانه لتوفيق اهلل ونأييده وحفظه وإمداده فجاء هذا الدعاء القرآين منب ًها على هذه
العقيدة .539قال نعاىل{ :وقُل ر ِّ ِ
ِ ٍ
ِ ٍ
اج َع ْل ِيل ِم ْن
ب أ َْدخ ْل ِين ُم ْد َخ َل ص ْدق َوأ ْ
َخ ِر ْج ِين خمَُْر َج ص ْدق َو ْ
َ ْ َ
ك سلْطَانًا نَ ِ
ص ًريا} [اإلسراء.]94 :
لَ ُدنْ َ ُ
فالسلوك األمثل هو أنه على اإلنسان أال يدخل يف أمر أو خيرج منه إال على بصرية به وحبث
ومعرفة حلكم اهلل نعاىل فيه ،دون نفرقة بني أمر وآخر ،أو كبري وصغري ،أو جليل وحقري ،مع
األخذ باألسباب.540
وأخ ًذا باحلديث النبوي ،يصف اإلمام ابن باديس الناس يف احلياة الدنيا بصفتني حارث ومهام أي
عامل ومريد .وبالنظر يف اآليات القرآنية اليت نتناول من يريد الدنيا ومن يريد اآلخرة ،يقسم
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حكيمنا العباد  -من حيث املال يف اآلخرة والسعي يف الدنيا ،واحلصول على الثواب أو
االستحقاق للعقاب  -إىل أربعة أقسام:
 -6مؤمن أخذ باألسباب الدنيوية ،فهذا سعيد يف الدنيا واآلخرة.
 -1ودهري نارك هلا ،فهذا شقي فيهما.
 -1ومؤمن نارك لألسباب فهذا شقي يف الدنيا وينجو  -بعد املؤاخذة على الرتك  -يف اآلخرة.
 -0ودهري آخذ باألسباب الدنيوية ،وهذا سعيد يف الدنيا ويكون يف اآلخرة من اهلالكني.541
يد
إن اإلنسان إذن يف موقف االختبار بني طلب الدنيا وطلب اآلخرة ،قال نعاىلَ { :م ْن َكا َن يُِر ُ
الْع ِ
وما َم ْد ُح ًورا} [اإلسراء:
اجلَةَ َع َّج ْلنَا لَهُ فِ َيها َما نَ َشاءُ لِ َم ْن نُِر ُ
َّم يَ ْ
َ
ص َال َها َم ْذ ُم ً
يد ُمثَّ َج َع ْلنَا لَهُ َج َهن َ
 ]69فمن يريد الدار العاجلة وقصر مهه عليها دون النظر إىل ثواب أو عقاب بعدها ،وال يتقيد يف
سلوكه بشرائع العدل واإلحسان ،فإنه يصبح مطروًدا من الرمحة يف اآلخرة ومصريه إىل النار.542
والقسم الثاين من اخللق قصد بعمله اآلخرة كما قال نعاىلَ { :وَم ْن أ ََر َاد ْاآل ِخَرةَ َو َس َعى َهلَا َس ْعيَـ َها
ك َكا َن َس ْعيُـ ُه ْم َم ْش ُك ًورا} [اإلسراء ]68 :واآلية نوضح شروط قبول عمله
َوُه َو ُم ْؤِم ٌن فَأُولَئِ َ
صا ،وميتثل أوامر ربه ونواهيه ،كما ينبغي أن
لآلخرة وهو أن يقصد بعمله ثواب اآلخرة قص ًدا خمل ً

يكون مؤمنًا موقنًا بثواب اهلل نعاىل وعظيم جزائه (وإذا اختل واحد منهما فليس العمل مبتقبل وال
مبثاب عليه بضرورة انعدام املشروط بانعدام شرطه).543

وإذا أمعنا النظر يف نقسيم اإلمام للعباد من حيث طلب الدنيا وطلب اآلخرة لرأينا أن اإلمام جيعل
األخذ باألسباب هو األساس سواء يف العمل ابتغاء السعادة يف الدنيا أو لطلبها يف دار البقاء
واخللود ،إن هذه النزعة واضحة يف كتابانه كلها ،فهو يثبت لإلنسان حرية االختيار ويشيد بالعقل
اإلنساين الذي ميتاز بقوة التحليل والرتكيب والتطبيق فتغلب بذلك على عناصر الطبيعة واستعمل
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احليوان واجلماد يف مصلحته ،والتمييز بني اخلري والشر ،544وقد وضع الدين لإلنسان قوانني ثابتة
للخري والشر موض ًحا أن اخلري ما نفع وأن الشر ما ضر.545
ولكنه وإن أويت قوة التمييز مل يؤت قوة االستعصام امتحانًا وابتالء من اهلل ،واستمد نظرية
االمتحان واالختبار من معىن قوله نعاىل{ :وجع ْلنا بـعض ُكم لِبـع ٍ ِ
ك
صِربُو َن َوَكا َن َربُّ َ
ض فْتـنَةً أَنَ ْ
َ َ َ َ َْ َ ْ َ ْ
بِ
ص ًريا} [الفرقان ،]14 :فالفتنة يف هذه اآلية نعىن االبتالء واالمتحان واالختبار ،فجعل اهلل الرسل
َ
بشرا يأكلون ويتكسبون المتحان العباد يف االقتداء بالرسل من حيث الصرب على اجلهد والبالء،
ً
وجعل الغين امتحانًا للفقري والفقري امتحانًا للغين ،والصحيح فتنة للمريض ،واملريض فتنة للصحيح،
وهكذا..
ويف كل أحوال البشر فإن اهلل نعاىل مطلع على ما يكون من عباده عند االمتحان ليجازيهم عليه،
وإذا نساءلنا عن احلكمة من االمتحان مع سبق علم اهلل سبحانه مبا يكون عليه العباد ،فإن إجابة
اإلمام صرحية يف إثبات الفعل لإلنسان ألنه متمكن من الفعل والرتك وله القدرة على االختيار،
وهلذا ميتحن اهلل العباد (لتظهر حقائقهم ويقع جزاؤهم على ما كسبت أيديهم باختيارهم ،وال
حجة هلم يف نقدم علمه نعاىل مبا يكون منهم ،ألن نقدم العلم ملجئ هلم على أعماهلم ،ففي هذا
االمتحان قيام حجة اهلل على العاملني أمام أنفسهم وأمام الناس ،كما فيه إظهار حلقيقتهم
ألنفسهم ولغريهم).546

المذهب األخالقي عند اإلمام ولي اهلل الدهلوي
تمهيد:
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الحظنا فيما نقدم ما امتاز به علماؤنا يف حبوثهم األخالقية أهنم يتعاملون مع اإلنسان يف حيانه
وحركته الدائبة الواقعية اسرتشا ًدا بكتاب اهلل وسنة رسوله  -صلى اهلل عليه وسلم  ،-ال اإلنسان
الساكن ،أو اإلنسان يف (عامل املثل) كما ختيلته الفالسفة.

ويأيت اإلمام ويل اهلل الدهلوي فيضخم هذا التصور ويغذيه بعمله وجتاربه الوجدانية فيجعلنا نعايش
دائما على االرنفاع مبستوى نفسه وروحه إىل مستوى املالئكة ،وهو دائم
اإلنسان املؤمن احلريص ً

احلركة النشطة لتزكية نفسه بالعبادات ونصحيح سلوكه يف ضوء العلوم الفقهية الدالة على اجتياز
سلوك الطريق املستقيم (فال يزال املؤمن طوال عمره يف جماهدة نفسه).547
دائما يف شخصيات حسية
ويصح وصف هذه الظاهرة بأهنا نعرب عن عظمة اإلسالم اليت نتجلى ً

نفهمه حق الفهم ،ونؤمن به أعمق اإلميان ،ونعيش كل مبادئه ونعاليمه ومن مث ينعكس إمياهنا يف
((سلوك)) إسالمي هو (أعمال صاحلة).548
أمر آخر مل يعاجله الفالسفة وهو اكتشاف الصلة الوثيقة بني الطهارة اجلسمية احلسية والطهارة
النفسية الروحية ،ومن هنا شرع االغتسال والوضوء والتطهر من النجاسات وننظيف البدن والثياب
ضا صلة األطعمة واألشربة بالسلوك اخللقي.
وأثر كل ذلك على النفس والروح والسلوك ،وأي ً
أيضا باخللق .قال:
إن اإلمام الدهلوي حيذر من نناول األطعمة واألشربة احملرمة لصلتها الوثيقة ً
(اعلم أنه ملا كانت سعادة اإلنسان يف األخالق األربعة – أي الطهارة واإلثبات والسماحة
والعدالة  -وشقاونه يف أضدادها ،أوجب حفظ الصحة النفسانية وطرد املرض النفساين أن
يفحص عن أسباب غري مزاجه إىل إحدى الوجهتني .فمنها أفعال نتلبس هبا النفس ومنها أمور
نولد يف النفس هيئات دنية نوجب مشاهبة الشياطني والتبعد من املالئكة وحتقق أضداد األخالق
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الصاحلة 549فإن ما يتناوله الإلنسان يؤثر يف بدنه ويتحول مزاجه إىل مشاهبة احليوان املأكول فيجل
على األخالق املضادة لألخالق املطلوبة من الإلنسان.
وسنعرض يف الصفحات التالية بإجياز شديد لبعض معامل املذهب األخالقي لإلمام الدهلوي بعد
التعريف به ومبنهجه.
التعريف بولي اهلل الدهلوي
يعد هذا اإلمام  -كما وصفه الشيخ أبو احلسن الندوي  -من نوابغ بالد اهلند ،ومن عباقرهتا
أيضا ،وكان معروفًا حبكيم
األفذاذ الذين قل أن يوجد هلم نظري حىت يف العامل اإلسالمي ً
اإلسالم.550
ُولد عام 6660هـ ونلقى العلوم عن والده وقرأ أمهات الكتب يف العلوم املختلفة ،وفرغ من
التحصيل وهو يف اخلامسة والعشرين من عمره واشتغل بالتدريس حن ًوا من اثىن عشرة سنة.
وكانت إقامته باحلرمني الشريفني ملدة عامني كاملني فرصة ساحنة لتلقي دروس عن كتب السنة
على الشيخ أيب طاهر حممد بن إبراهيم الكردي باملدينة املنورة فأجازه ،كما حضر دروس الشيخ
ناج الدين القلعي املكي.
وشعرا ،والتبحر يف علوم القرآن وأصول
وامتاز اإلمام الدهلوي بالفصاحة يف اللغة العربية نثًرا ً
احلديث وأصول الفقه والدين مما جعله موضع ثناء علماء عصره ،وانتفع بعلمه الكثريون ،كما
سعى إلزالة فنت اإلشراك والبدع وحمدثات األمور يف الدين.551

نفصيال.
 549حجة اهلل البالغة ج  1ص  694 -618وسيأيت شرح هذه األخالق
ً
وحيدد ذكر أنواع احليوانات والطيور احملرمة كاخلنزير والسبع واحلمار والغراب واحلية والعقرب إخل ..فمنها ما جبل على
اإليذاء واالختطاف ومنها ما جبل على الصغار واهلوان ،ومنها ما نتعيش بالنجاسات أو اجليفة.
 550ص  1 -5من مقدمة كتاب (الفوز الكبري يف أصول التفسري لإلمام الدهلوي بقلم املرتجم سلمان احلسيين
الندوي) .ط دار الصحوة 6041هـ6891 -م.
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وله مصنفات عدة يف علوم القرآن واحلديث وأصول الدين والسلوك والسري وله مصنفات عدة يف
علوم القرآن واحلديت وأصول الدين والسلوك والسري واألدب.552
أما كتابه الشهري (حجة اهلل البالغة)  -مصدر هذه الدراسة  -فهو مأثرة اإلمام الدهلوي العلمية
الرائعة ،وهو كتاب موسوعي حيتوي على اجتهادانه يف علوم الفقه واحلديث والتفسري والعقائد
والتصوف ومقارنة األديان واألخالق ،والسرية النبوية وأشراط الساعة ،كما ينفرد ببيان وشرح
أسرار العبادات كلها ،ومثراهتا املتحققة يف األخالق الفاضلة وحتقيق السعادة .نويف  -رمحه اهلل -
سنة 6611هـ مبدينة (دهلي وله ثنتان وستون سنة).
منهجه:
جتاوز اإلمام الدهلوي عالج قضية األخالق يف نطاق العقل النظري باحثًا يف أسرار الدين مبنهج

علمي مساه علم (املصاحل واملفاسد) مربهنًا على أن العبادات نثمر مصاحل ،أي فوائد نفسية
وأخالقية مرنف ًعا باألخالق العملية املتحققة بالطهارة واإلخبات هلل نعاىل والسماحة والعدالة إىل
مستوى االقرتاب من املالئكة.

إنه يرنفع بنا إذا ما صاحبناه بنظرانه النافذة ونوجيهانه املخلصة إىل مستوى السلوك اإلمياين يف
مقامات نبلغ باإلنسان مرحلة القرب من اهلل عز وجل ونذوق حمبته ،خمططًا لنا املنهج العملي
الذي جيعل نفوسنا (امللكية) قاهرة لنفوسنا (البهيمية) ،مث نتجاوز هذا اخلط الرفيع فتنتقل من حياة
دنيوية احلس والغرائز إىل مستويات نالمس درجات املالئكة وحتيا على حافة اجلنة متطلعة إىل
نعيمها.
ويبدو للباحث يف ثنايا كتابه (حجة اهلل البالغة) أنه يسجل أذواقه ومواجيده يف عبارات صادقة
مثال يفصح عن أثر السهر يف العبادة فيصفه بأنه
وأسلوب متميز خبصوصيته يف التعبري ،فإنه ً
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خاصية عجيبة يف إضعاف البهيمية (أي إحدى صفيت النفس وهي املضادة للملكية) وهو مبنزلة
الرتياق.553
أو عندما يشرح املفعول اجملرب لصالة االستخارة فيذكر أن فوائدها أن يغين اإلنسان عن مراد
نفسه وننقاد هبيميته مللكيته ويسلم وجهه دمه عز وجل ،فيسمى العبد يف األمر بعدها بداعية
إالهية ال داعية نفسانية ،مث يضيف بأن مثرهتا نرياق جمرب لتحصيل شبه املالئكة.554
وهو يف كتابانه واجتهادانه وفتاويه يستند إىل اآليات القرآنية واألحاديث النبوية ،فقال يف (باب
االعتصام بالكتاب والسنة):
(قد حذرنا النيب  -صلى اهلل عليه وسلم  -مداخل التحريف بأقسامها وغلظ النهي عنها وأخذ
العهود من أمته فيها ،فمن أعظم أسباب التهاون نرك األخذ بالسنة).555
ومن أحاديثه  -صلى اهلل عليه وسلم (( -فعليكم بسنيت وسنة اخللفاء الراشدين من بعدي))،
وخط رسول اهلل  -صلى اهلل عليه وسلم  -للصحابة خطًا مث قال :هذا سبيل اهلل مث خط خطوطًا
َن ه َذا ِصر ِ
اطي
عن ميينه ومشاله وقال :هذه سبل على كل سبيل منها شيطان يدعو إليه وقرأَ { :وأ َّ َ َ
ِ
السبُ َل فَـتَـ َفَّر َق بِ ُك ْم َع ْن َسبِيلِ ِه} [األنعام.]651 :
يما فَانَّبِعُوهُ َوَال نَـتَّبِعُوا ُّ
ُم ْستَق ً
وبعد أن أورد اإلمام الدهلوي هذه النصوص عقب عليها بقوله (الفرقة الناجية هم اآلخذون يف
العقيدة والعمل مجي ًعا مبا ظهر من الكتاب والسنة وجرى عليه مجهور الصحابة والتابعني وإن
استدالال منهم
اختلفوا فيما بينهم فيما مل يشتهر فيه نص وال ظهر من الصحابة انفاق عليه
ً
نفسريا جلمله ،وغري الناجية كل فرقة انتحلت عقيدة خالف عقيدة السلف
ببعض ما هنالك أو
ً
أو عمال دون أعماهلم.556

 553ج  1ص .65،61
 554ج  1ص .68
 555ج  6ص .618
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ونراه ينقد بعنف علماء عصره املخالفني هلذا املنهج حمذ ًرا من انباعهم فوصفهم بعلماء السوء
طالب الدنيا (فإنك إذا أردت أن نرى لفاذج اليهود يف هذه األمة فانظر إىل علماء السوء ،طالب
الدنيا ،املولعني بتقليد آبائهم ،املعرضني عن كتاب اهلل نعاىل وسنة رسوله  -صلى اهلل عليه وسلم
 ،الذين يستندون إىل نعمقات العلماء ونشديداهتم ،واستنباطاهتم اليت ال أصل هلا من الكتابوالسنة ،ناركني كالم الشارع املعصوم  -صلى اهلل عليه وسلم  -يتبعون األحاديث املوضوعة،
وجيرون وراء التأويالت الفاسدة".557
مكانة اإلنسان بين المخلوقات:
يف نعريفه لإلنسان جعل مدخل الدراسة اختصاص اإلنسان بتعريف خاص مييزه عن سائر
املخلوقات مع اشرتاكه معها يف بعض الصفات  -كالطول وعظم القامة  -فإن كانت السعادة
هذه فاجلبال أمت سعادة ،وصفات يشارك فيها النبات كالنمو املناسب واجلمال ،فإن كانت
السعادة هذه فالورود أمت سعادة وصفات يشارك فيها احليوان كشدة البطش وجهورية الصوت،
وكثرة األكل والشرب ووفور الغضب واحلسد ،فإن كانت السعادة هذه فاحلمار أمت سعادة.
كذلك فإن التدبريات والصنائع ال ينفرد هبا اإلنسان ألن بعض احليوانات ننفرد بالشجاعة وحب
االنتقام والثبات يف الشدائد واإلقدام على املهالك ،وهذه كلها متوفرة يف الفحول من البهائم
وكذلك أصل الصناعات موجود يف احليوان كالعصفور الذي ينسج العش ،بل رب صنعة يصنعها
احليوان بطبيعته ال يتمكن منها اإلنسان بتجشم.
ولكن من مزايا اإلنسان وصفانه الىت ال يشاركه فيها احليوان القدرة على التعليم ،ال بقوى اإلدراك
أيضا املعارف بطريق احلدس أو الرؤيا أو اهلانف مع اختالف األفراد،
العقلية فحسب ،بل يتلقى ً

 557الفوز الكبري يف أصول التفسري ،ص  .51ويبدو أنه لقي العنت من معاصريه حيت قال يف مقدمة كتابه( :إين يف
زمان اجلهل والعصبية والتعنت وانباع اهلوى وإعجاب كل امرئ بآرائه الردية وإن املعاصرة أصل املنافرة ،وإن من صنف
قد استهدف).
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فمنهم الكامل ومنهم الناقص ،والناقص حيتاج الكامل ،وله صفات حيل طورها عن طور صفات
البهائم وهي صفات أخالقية كاخلشوع والنظافة والعدالة والسماحة.558
كما (أن النفس اإلنسانية نبلغ من أرواح األعمال ما انفق عليه أمم بىن آدم من عمل الرياضات
والعبادات ومعرفة أنوار كل ذلك وجدانًا وشعبة هي أحوال ومقامات سنية كمحبة اهلل والتوكل

عليه مما ليس يف البهائم جنسها)( 559فإن كمال اإلنسان أن يتوجه إىل ربه ويعبده).560

أيضا بطائفة من العلوم الىت نرنفع به إىل املستويات العليا اإلميانية أي إىل مقامات
وينفرد اإلنسان ً

نبلغ باإلنسان درجة القرب من اهلل نعاىل مبعرفته وحمبته ،وهذه العلوم (يسد هبا العقل خلته فيكمل
كماله املكتوب له ،ونلك الطائفة منها علم التوحيد والصفات ،وجيب أن يكون مشرو ًحا بشرح
يناله العقل اإلنساين ..فشرح هذا العلم املشار إليه بقوله (سبحان اهلل وحبمده) فأثبت لنفسه
صفات يعرفوهنا ويستعملوهنا بينهم من احلياة والسمع والبصر والقدرة واإلرادة والكالم والغضب
والسخط والرمحة وامللك والغىن ،وأثبت مع ذلك أنه ليس كمثله شيء يف هذه الصفات فهو حي
ال كحياننا بصري ال كبصرنا قدير ال كقدرننا مريد ال كإرادننا متكلم ال ككالمنا وحنو
ذلك).561
ومن الصفات اليت خيتص هبا اإلنسان وال يشاركه فيها باقي املخلوقات من احليوانات والنبانات
فهي األخالق املهذبة والتدبريات الصاحلة والصنائع الرفيعة واجلاه العظيم.562
ويبدو من حبوث كتاب (حجة اهلل البالغة) اهتمام اإلمام الدهلوي بإنقاذ اإلنسان من الرتدي حنو
هاوية إشباع الغرائز والشهوات اليت نغذي ما مساه (بالنفس البهيمية) واالستعالء عليها بتزكية ما
مساه (بالنفس امللكية) أي إعدادها لتلقي هوانف امللك كما ورد يف احلديث النبوي.
 558ج  6ص .11
 559ج  6ص .11
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(إن للملك ملة بقلب ابن آدم وللشيطان ملة .فلمة امللك إيعاد باخلري ونصديق باحلق وملة الشيطان
563
نفسريا لقوله نعاىل{ :الشَّْيطَا ُن يَعِ ُد ُك ُم الْ َف ْقَر َويَأْ ُم ُرُك ْم
وذلك
،
إيعاد بالشر ونكذيب باحلق)
ً
ِ
ِ ِ
يم} [البقرة.]119 :
بِالْ َف ْح َشاء َواللَّهُ يَعِ ُد ُك ْم َم ْغ ِفَرةً ِمْنهُ َوفَ ْ
ض ًال َواللَّهُ َواس ٌع َعل ٌ
التدافع بين قوى النفس البهيمية والملكية:
يشرح اإلمام الدهلوي املقصود بقوقي النفس البهيمية وامللكية والتدافع بينهما فيأيت إىل قصة خلق
آدم عليه السالم ،ويرى أن اهلل نعاىل أراد خبلقه أن يكون نوع اإلنسان خليفة يف األرض ،يذنب
ويستغفر فيغفر له ،ويتحقق فيهم التكليف وبعث الرسل والثواب والعذاب ومرانب الكمال
والضالل ،وكان أكل الشجرة حسب مراد احلق ووفق حكمته.
وكان آدم عليه السالم  -ما مل يأكل الشجرة  -ال يظمأ وال يضحى وال جيوع وال يعرى ،وكان
مبنزلة املالئكة ،فلما أكل غلبت البهيمية وكمنت امللكية.
وننتهي القصة بأنه عليه السالم استغفر وناب فتاب اهلل عليه.564
ومن هنا فعلى العبد املؤمن السعي الدائم لردع !مييته ونقوية ملكيته ،ومن أدبه أن ال جيرتئ على
طلب سلب نعمة ،واحلياة نعمة كبرية ألهنا وسيلة إىل كسب اإلحسان ويظل يرتقى حبًا يف لقاء
اهلل ،حسب قوله  -صلى اهلل عليه وسلم (( :-من أحب لقاء اهلل أحب اهلل لقاءه ومن كره لقاء
اهلل كره اهلل لقاءه)).
وهذا خبالف العبد الفاجر الذي مل يزل يسعى يف نغليظ البهيمية يشتاق إىل احلياة الدنيا ومييل
إليها.565

 563قال الرتمذي (هذا حديث حسن غريب).
 564ج 6ص  611باختصار.
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ومن استلهام اإلمام الدهلوي لقصة خلق آدم عليه السالم يرى أن السعادة احلقيقية لبنيه يف هذه
احلياة (انقياد البهيمية للنفس النطقية ،وانباع اهلوى للعقل وكون النفس الناطقة قاهرة على
البهيمية ،والعقل غالبًا على اهلوى).566
وهنا نتحقق مصلحة اإلنسان يف أن جيعل غاية مهته ومطمح بصره هتذيب النفس وحتليتها هبيئات
جتعلها شبيهة مبا فوقها من املأل األعلى وهم أفاضل املالئكة ،وحتقيق السعادة عند هذا املقام
بالعبادات حيث ننجذب إىل النفس اجنذاب احلديد إىل املغناطيس.567
فبالصالة نظهر النفس امللكية ونقهر البهيمية ،وبالصوم ننكسر البهيمية ونذعن للملكية.568
ومسحت له حصيلته الوفرية يف حفظ وفهم اآليات واألحاديث من نتبع اآلثار املتبادلة بني نزكية
النفوس ونشأة اخلواطر بواسطة املالئكة ،569أو أثر النظافة املؤثرة يف جذر النفس نقدس النفس
ونلحقها باملالئكة.570
وحيثنا دائ ًما على التعرض لصالة املالئكة واالستعداد لذلك كاحلديث النبوي الذي يصف املصلي

احملافظ على هيئته بعد صالة اجلماعة باملسجد أنه إذا صلى مل نزل املالئكة نصلي عليه ما مل
حيدث.571
ويف حثه إىل الدعوة إىل اهلل نعاىل ونشر دينه ،يبشر الدعاة جبائزة غالية من وراء الغيب نكسبه
سعادة يف الدنيا قبل اآلخرة ،فإن الداعي إذا ذكر اهلل يف مأل وكان مهه إشاعة دين اهلل وإعالء
كلمة اهلل ،فجزاؤه أن اهلل نعاىل يلهم حمبته يف قلوب املأل األعلى يدعون له ويربكون عليه ،مث ينزل
له القبول يف األرض.
 566ج  6ص .56-54
 567ج  6ص .56
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هدفه من شرح أسرار الدين:
إن ما يقصده بشرح أسرار الدين ،يهدف به جتلية املصاحل العائدة على العباد من التدين وأداء
العبادات من الصالة والزكاة والصيام واحلج وأفعال اخلري كلها.
يقول الدهلوي( :إن مدار السعادة النوعية ومالك النجاة األخروية هي األخالق األربعة ،فجعلت
الصالة املقرونة بالطهارة سببًا ومظة خللقي اإلخبات والنظافة ،وجعلت الزكاة املقرونة بشروطها
املصروفة إىل مصارفها مظنة للسماحة ..والبد من طاعة قاهرة على النفس ليدفع هبا احلجب
الطبيعية وال شيء يف ذلك كالصوم).572
فضال عن املصاحل املرعية وأعظمها نعظيم شعائر اهلل.573
واحلاج من شأنه أن يذلل نفسه هلل ً
إنه هبذه التفسريات يرد على من يظن أن األحكام الشرعية غري متضمنة لشيء من املصاحل وإنه
ليس بني األعمال وبني ما جعل اهلل جزاء هلا مناسبًا وإن مثل التكليف بالشرائع كمثل سيد أراد

أن خيترب طاعة عبده فأمره برفع حجر أو ملس شجرة مما ال فائدة فيه غري االختبار فلما أطاع أو
عصى جوزي بعمله.
ويرى اإلمام الدهلوي أن هذا ظن فاسد نكذبه السنة وإمجاع القرون املشهود هلا باخلري ،فإن
األعمال معتربة بالنيات واهليئات النفسانية اليت صدرت منها وهي شرط يف الثواب والعقاب .ال
جمرد أعمال آلية ،574فإن النية روح والعبادة جسد وال حياة للجسد بدون الروح ..وشبه الرسول
 صلى اهلل عليه وسلم  -يف كثري من املواضع من صدقت نيته ومل يتضمن من العمل ملانع مبنعمل ذلك العمل كاملسافر واملريض ال يستطيعان ورًدا واظبا عليه فيكتب هلما ،وكصادق العزم يف
اإلنفاق وهو مملق يكتب كأنه أنفق.
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ويضيق املقام عن ذكر املواضع اليت يتضح فيها أن األحكام معللة باملصاحل ،وأن األعمال يرتنب
عليها اجلزاء من جهة كوهنا صادرة من هيئات نفسانية نصلح هبا النفس ونسر وندفع اإلنسان إىل
إصالح قلبه ،ففي احلديث قال النيب  -صلى اهلل عليه وسلم (( :-أال إن يف اجلسد مضغة إذا
صلحت صلح اجلسد كله ،وإذا فسدت فسد اجلسد كله أال وهي القلب)).
وهي مواضع جتل عن احلصر نكتفي باجتزاء بعضها ،فمنها أن القصاص شرع زاجر عن القتل،
ِ
ُويل ْاألَلْب ِ
ص ِ
اب} [البقرة ،]618 :وأن احلدود
كما قال اهلل نعاىلَ { :ولَ ُك ْم ِيف الْق َ
اص َحيَاةٌ يَا أ ِ َ
ال أ َْم ِرهِ} [املائدة]85 :
وق َوبَ َ
والكفارات شرعت زواجر عن املعاصي كما قال اهلل نعاىل{ :لِيَ ُذ َ
ِ
وه ْم َح َّىت َال نَ ُكو َن فِْتـنَةٌ
وأن اجلهاد شرع إلعالء كلمة اهلل وإزالة الفتنة ،كما قال اهلل نعاىلَ { :وقَانلُ ُ
ِّين ُكلُّهُ لِلَّ ِه} [األنفال ]18 :وأن أحكام املعامالت والزواج شرعت إلقامة العدل
َويَ ُكو َن الد ُ

وهكذا.575..

وغريها وغريها ،فتحيا األمة يف ظل شجرة األخالق الوارفة الظالل ،ونتضاءل آالم احلياة الدنيوية
إىل أدىن مستوى.
نفسريا نفسيًا وأخالقيًا لكل منها ،وعندما عارضه البعض ،ناقش
إنه نتبع العبادات كلها وقدم
ً
احدا فواحد وهى:
اعرتاضاهتم باألدلة وفندها و ً
 -6أن هذا العلم يضيف نو ًعا من املعجزات لنبينا حممد  -صلى اهلل عليه وسلم  -إذا أنى من
اهلل نعاىل بشريعة هي أكمل الشرائع متضمنة ملصاحل يعجز عن مراعاة مثلها البشر وعرف أهل

زمانه شرف ما جاء به بنحو من أحناء املعرفة حىت نطقت به ألسنتهم ،فلما انقضى عصرهم وجب
نوضيح وجوه هذا النوع من اإلعجاز.
 -1حيصل به االطمئنان الزائد على اإلميان ،كما قال إبراهيم عليه الصالة والسالم (بلى ولكن
ليطمئن قليب).
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 -1ندفع طالب اإلحسان إىل االجتهاد يف الطاعات وهو يعرف وجه مشروعيتها ويقيد نفسه
باحملافظة على أرواحها وأنوارها نفعه قليلها ،وهلذا املعىن اعتىن اإلمام الغزايل يف كتب السلوك
بتعريف أسرار العبادات.
 -0معرفة الصواب يف حالة اخلالف بني الفقهاء فإن علم أسرار الدين مبنزلة علم أصول الفقه
بتفاريع الفقهاء ،وسبب اختالفهم يف الفروع هو اختالفهم يف العلل املخرجة املناسبة ،وحتقيق ما
هو احلق هنالك ال يتم إال بكالم مستقل يف املصاحل.
 -5الرد على املبتدعة املتومهني لتعارض بعض أمور الشرع مع العقل وال دفع هلذه املفسدة إال
ببيان املصاحل ونأسيس القواعد.
 -1الرد على من زعم رد األحاديث املخالفة للقياس ،فبني أهل احلديث أهنا نوافق املصاحل املعتربة
يف الشرع.576
من مقاصد الشريعة اكتساب األخالق الفاضلة:
ويف شرح هذا الغرض يرى اإلمام الدهلوي أن الشارع أفادنا نوعني من العلم متمايزين :أحدمها:
علم املصاحل واملفاسد (أي جلب املصاحل ودرء املفاسد).
الثاين:
علم الشرائع واحلدود والفرائض.
ويعين الدهلوي  -يف حديثه عن أسرار الدين  -بالنوع األول ألنه املختص بتهذيب النفس
باكتساب األخالق النافعة يف الدنيا واآلخرة وإزالة أضدادها ،غري مقدر لذلك مبقادير معينة ،بل
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مديرا للطلب أو املنع على
رغب يف احملامد وزهد يف الرذائل ،نارًكا كالمه إىل ما يفهم أهل اللغةً ،
أنفس املصاحل ،فمدح الشجاعة وأمر بالرفق والتودد والقصد يف املعيشة.577

إنه هبذا التحليل يضفي الصبغة األخالقية على الشريعة ،وإن من مقاصدها نوفري احلياة السعيدة
لألفراد واجلماعة واألمة بل العامل.
كذلك فإنه دائب اإلحلاح على هذا املعىن فأخذ يتتبع صيغ الرتغيب والرتهيب يف اآليات اقرآنية
واألحاديث النبوية ،مقرًرا أن كل مصلحة حثنا الشرع عليها وكل مفسدة ردعنا عنها ،فإن ذلك ال

خيلو من الرجوع إىل أحد أصول ثالثة:

 -6هتذيب النفس باخلصال األربع املبنية عليها السعادة وهتذيب النفس إثبانًا أو نفيًا ،وهي
النظافة واخلشوع لرب العاملني ومساحة النفس والسعي يف إقامة العدل بني الناس.
ويشرح على ما يرتنب على األعمال من الثواب والعذاب ومعرفة مناسبة األعمال ألجزيتها وأهنا
نرجع إىل أصل معقول املعىن ،وأن األحكام معلقة بأصول كلية.
ونظري ذلك ما قاله الفقهاء يف حديث (لو كان على أبيك دين أكنت قاضيه؟ قال :نعم ،قال:
فدين اهلل أحق أن يقضى).
ومنها أن الصدقات نرجع إىل هتذيب النفس كالتسبيح والتهليل والتكبري.578
وهكذا ،فإن للرتغيب والرتهيب طرق ،ولكل طريقة سر ..فمنها بيان األثر املرتنب على العمل يف
هتذيب النفس من انكسار إحدى القونني أو غلبتها وظهورها ،ولسان الشارع أن يعرب عن ذلك
بكتابة احلسنات وحمو السيئات كقوله  -صلى اهلل عليه وسلم (( :-من قال ال إله إال اهلل وحده
ال شريك له ،له امللك وله احلمد وهو على كل شىء قدير يف يوم مائة مرة  -كان له عدل عشر
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حرزا من الشيطان يومه ذلك حىت
رقاب وكتبت له مائة حسنة وحميت عنه مائة سيئة ،وكانت له ً
ميسي ومل يأت أحد بأفضل مما جاء به إال رجل عمل أكثر منه)).579

ومنها نشبيه ذلك العمل مبا نقرر يف األذهان حسنه أو قبحه ،كما شبه املرابط يف املسجد بعد
صالة الصبح إىل طلوع الشمس بصاحب حجة وعمرة ،وشبه العائد يف هبته بالكلب العائد يف
قيئه.580
مجاال من غري نعرض لوجه احلسن أو القبح كقول الشارع (نلك
ومنها ما ينبه على حال العمل إ ً
صالة املناق 581وليس منا من فعل كذا وهذا العمل عمل الشياطني أو عمل املالئكة ،ورحم اهلل
امرءًا فعل كذا وكذا) وحنو هذه العبارات.
ومنها حال العمل يف كونه متعل ًقا لرضا اهلل أو سخطه وسببًا النعطاف دعوة املالئكة إليه أو عليه
كقول الشارع  -صلى اهلل عليه وسلم (( :-إن اهلل حيب كذا وكذا ويبغض كذا وكذا)) -وقوله
 صلى اهلل عليه وسلم (( :-إن اهلل نعاىل ومالئكته يصلون على ميامن الصفوف)).582 -1إعالء كلمة احلق ولقكني الشرائع والسعي يف إشاعتها فإن (غلبة الدين على األديان هلا
أسباب ،منها إعالء شعائره على شعائر سائر األديان ،وشعائر الدين أمر ظاهر خيتص به وميتاز
صاحبه من سائر األديان كاخلتان ونعطم املساجد واألذان واجلمعة واجلماعات).
 -1انتظام أمر الناس وإصالح سلوكياهتم وذلك ألن أكثر املكلفني ال يعرفون املصاحل وال
يستطعون معرفتها إال إذا ضبطت بالضوابط وصارت حمسوسة يتعاطاها كل متعاط.583
النوع الثاني من العلم:
 579ج  6ص .661
 580ج  6ص .665
 581متام احلديث (جيلس يرقب الشمس حىت إذا اصفرت وكانت بني قرين الشيطان قام فنقر أر ًبعا ال يذكر اهلل فيها إال
قليال) رواه مسلم.
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وهو علم الشرائع واحلدود والفرائض حيث حدد املقادير وضبط أنواع الرب بتعيني األركان والشروط
واآلداب بني الندب واإلجياب والتحرمي ،أي األحكام املنصوص عنها بالشرع ،وهي األمور اليت ال
سبيل إىل إدراكها إال اإلخبار اإلهلي.584
وجيعل التوحيد أصل أصول الرب وعمدة أنواعه وذلك ألنه يتوقف عليه اإلخبات لرب العاملني الذي
هو أعظم األخالق الكاسبة للسعادة وهو أصل التدبري العلمي.585
وتتحقق السعادة في رأيه على مستويين:
المستوى األول:
للقلة من أهل الرياضات الشاقة والتفرغ القوي إلصالح النفس لآلخرة ،وهم من املتأهلني من
احلكماء واجملذوبني من الصوفية فوصل بعضهم غاية مداها ،ولكن لو انبع أكثر الناس طريقتهم
خلربت الدنيا.586
المستوى الثاني:
هم العاكفون على إصالح أنفسهم البهيمية ونقومي اعوجاجها ودفع اآلالم املتوقعة يف املعاد عنها
(إذ لكل نفس أفعال ملكية (أي نتشبه فيه باملالئكة) نتنعم بوجودها ونتأمل بفقدها).587
وتتم طرق سعادة هؤالء بأخالق أربعة:
 -1الطهارة:
وحقيقتها أن اإلنسان عند سالمة فطرنه وصحة مزاجه ونفرغ قلبه من األحوال السفلية الشاغلة له
عن التدبري إذا نلطخ بالنجاسات وما شاهبها انقبضت نفسه وأصابه ضيق وخزي ووجد نفسه يف
 584ج  6ص .614
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غاشية عظيمة ،فإذا ما اغتسل ونطهر ولبس أحسن ثيابه ونطيب اندفع عنه ذلك االنقباض ووجد
مكانه انشرا ًحا وسروًرا وانبساطًا.588
 -2اإلخبات هلل تعالى:
وحقيقته أن اإلنسان عند سالمته ونفرغه إذا ذكر بآيات اهلل نعاىل وصفانه وأمعن يف التذكر
ننبهت النفس النطقية وخضعت احلواس واجلسد هلا ،فتتهيأ النفس للتوجه حنو بارئها عز وجل
وإمياهنا يف جالله واستغراقها يف نقديسه.589
 -3السماحة:
وحقيقتها كون النفس حبيث ال ننقاد وختضع مستسلمة لدواعي القوة البهيمية من الشهوات
بأنواعها ،أو الغضب أو الشح ،ولكنها نظل متيقظة ،فإذا استغرقت منها هذه األحوال البهيمية
ساعة ،فإنه سرعان ما نتخفف ونرنفع فوق العالئق الظلمانية إىل مستوى النفس امللكية فيحصل
هلا األنس ونصري يف أرغد عيش.590
والسماحة وضدها هلا ألقاب كترية حبسب ما يكونان فيه :فما كان منهما يف املال يسمى سخاوة
وش ًحا ،وما كان يف داعية الغريزة اجلنسية يسمى عفة وشره ،وما كان يف داعية الرفاهية والبعد عن
صربا وهل ًعا ،وما كان يف داعية املعاصي املمنوعة شر ًعا يسمى نقوى وفجوًرا.
املشاق يسمى ً

وعمال.
ومن وظائف السماحة جعل نفس صاحبها يسعى حنو الكمال املطلوب عل ًما ً
وإذا متكنت السماحة من اإلنسان بقيت نفسه عرية عن شهوات الدنيا واستعدت للذات العلية
اجملردة.591
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 -1العدالة:
وهي مل!صة يف النفس نصدر عنها األفعال اليت يقاوم هبا نظام املدينة واحلي بسهولة ونصبح هبذه
الصفة كاملالئكة .والنفوس اجملردة عن العالئق اجلسمانية اليت ينطبع هبا ما أراد اهلل يف خلق العامل
من إصالح النظام بإقامة العدل ،فإذا بعث اهلل نبيًا إلقامة الدين وليخرج الناسخ من الظلمات إىل
النور ويقوم الناس بالعدل ،فمن سعى يف إشاعة هذا النور ووطأ له يف الناس كان مرحوًما ،ومن

سعى لردها وإمخادها كان ملعونًا مرجوًما.592

إنه هبذا الرأي يعاجل قيمة العدل على املستويني األخالقي والسياسي ،وهذا دأب علمائنا  -ال
نقليدا لبعضهم البعض  -ولكن بسبب وحدة املنهج امللتزم بالكتاب والسنة ألن قيمة العدل من
ً
أبرز القيم األخالقية يف الشريعة اإلسالمية ،وختتص هبا احلضارة اإلسالمية دون غريها من
احلضارات.
ونذكر يف هذا الصدد ابن أيب الربيع مؤلف كتاب (سلوك املالك يف ندبري املمالك) الذي حققه
حديثًا الدكتور حامد ربيع  -رمحه اهلل  -وقال نعقيبًا على مفهوم العدالة بالذات( :ولعل مفهوم
أيضا
العدالة ليحتل الشطر األكرب من اهتمامات ابن أيب الربيع .هي ليست جمرد وظيفة ،ولكنها ً
شرط الزم لصالحية املمارسة ،والعدل هو حكم اهلل نعاىل يف أرضه ،وهذا النظام للقيم خيلق
جمموعة التزامات ال نقتصر على أن نكون نظامية ودينية بل إهنا كذلك معنوية ..والواقع أن مفهوم
العدل لدى ابن أيب الربيع يتسع فإذا به يشمل مجيع أنواع وعناصر املثاليات السياسية ،وهو يف
هذا إمنا يعكس التقاليد اإلسالمية يف أنقى خصائصها).593
كيفية اكتساب األخالق
وبعد هذه التعريفات النظرية اجململة ،نأيت التفصيالت وختطط الطريق العملي الكتساهبا ،وهي:
 592ج  6ص .55-50
 593سلوك املالك يف ندبري املمالك البن أيب ربيع ج  1ص  181حتقيق د /حامد ربيع دار الشعب بالقاهرة
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 -1طرق النظافة والطهارة:
ال خيلو منها كتاب من كتب الفقه ،وأثرها جمرب يلحق صاحبها باملالئكة ورمبا يقصد خروج
املتطهر من الذنوب كما وردت باألحاديث ،ومنها(( :من نوضأ فأحسن الوضوء خرجت خطاياه
من جسده حىت خترج من حتت أظافره)) رواه مسلم.
 -2يكتسب اإلخبات هلل تعالى:
بالتجرد من الرذائل البشرية وعدم قبول النفس نقوش احلياة الدنيا وعدم االطمئنان هبا وذلك
بالتفكر وهو أنواع:
أ -التفكر يف آالء اهلل نعاىل.
عمال حبديث النيب -
ب -التفكر يف صفات اهلل كالعلم والقدرة والرمحة واإلحاطة أي املراقبة ً
صلى اهلل عليه وسلم (( -اإلحسان أن نعبد اهلل كأنك نراه فإن مل نكن نراه فإنه يراك)).
مل يتصور آيات املعية كقوله نعاىلَ { :وُه َو َم َع ُك ْم أَيْ َن َما ُكْنتُ ْم } [احلديد ،]0 :وقوله عز وجل:
{وَحنن أَقْـرب إِلَي ِه ِمن حب ِل الْوِر ِ
يد} [ق ،]61 :وقوله سبحانهَ { :وَكا َن اللَّهُ بِ ُك ِّل َش ْي ٍء ُِحميطًا}
َ ْ ُ َ ُ ْ ْ َْ َ
[النساء ،]611 :وقوله نعاىل{ :وهو الْ َق ِ
اه ُر فَـ ْو َق ِعبَ ِادهِ} [األنعام ،]69 :وغريها من اآليات
َ َُ
واألحاديث.

ِ
َّ ِ
ودا
ين يَ ْذ ُك ُرو َن اللَّهَ قيَ ًاما َوقُـعُ ً
ج -التفكر يف أفعال اهلل نعاىل الباهرة ،واألصل فيه قوله نعاىل{ :الذ َ
وعلَى جنُوهبِِم ويـتَـ َف َّكرو َن ِيف خلْ ِق َّ ِ
ض ربـَّنَا ما خلَ ْقت ه َذا ب ِ
اط ًال} [آل عمران:
َ
الس َم َاوات َو ْاأل َْر ِ َ َ َ َ َ َ
َ َ ُ ْ ََ ُ
 ]686فيالحظ إنزال املطر وإنبات العشب وحنو ذلك ويستغرق يف منة اهلل نعاىل.
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د -التفكر يف املوت وما بعده واألصل فيه قوله  -صلى اهلل عليه وسلم (( :-اذكروا هادم
اللذات)) وصفته أن يتصور انقطاع النفس عن الدنيا وانفرادها مبا اكتسبته من خري وشر وما يرد
عليها من اجملازاة.594
( )1 -3السماحة والعدالة:
صا للعدالة يف ضوء شرح حلديث
جيمع اإلمام الدهلوي بني هذين اخللقني ،ويعكل اهتما ًما خا ً
الرسول  -صلى اهلل عليه وسلم (( :-خياركم أحاسنكم أخالقًا)) ،ويرتكب حسن اخللق من
جمموع أمور جامعة بني السماحة والعدالة ،فخص باب السماحة :اجلود والعفو عن ظلم والتواضع
ونرك احلسد واحلقد والغضب ومن باب العدالة :التودد إىل الناس وصلة الرحم وحسن الصحبة مع
الناس ومواسانه احملتاجني.
والباب األول يعتمد على الثاين الذي ال يتم إال باألول فبينهما نشابك وارنباط.
وتكتسب أخالق السماحة بخصال تتوافر في النفس فمنها:
 -1الزهد:
فإن النفس رمبا متيل إىل شره الطعام واللباس والنساء حىت نكتسب من ذلك لونًا فاس ًدا يدخل يف
جوهرها ،فإذا نفضه اإلنسان عن نفسه فذلك الزهد يف الدنيا ،وليس نرك هذه األشياء مطلوبًا
بعينه ،بل إمنا يطلب حتقي ًقا هلذه اخلصلة.
 -2القناعة:
وذللث أن احلرص على املال رمبا يغلب على النفس حىت يدخل يف جوهرها فإذا نقضه من قلبه
وسهل عليه نركه فذلك القناعة وليست القناعة نرك ما رزقه اهلل نعاىل من غري إشراف النفس.595

 594ج  1ص .95 -90
 595ج  1ص .18
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قال النيب  -صلى اهلل عليه وسلم " :-ليس الغىن عن كثرة العرض (أي املتاع) ولكن الغىن غىن
النفس)).
 -3الجود:
وذلك ألن حب املال وحب إمساكه رمبا ميلك القلب وحييط به جوانبه ،فإذا قدر على إنفاقه ومل
مبغضا لعينه فإنه نعمة كبرية .قال
جيد له ً
باال فهو اجلواد وليس اجلواد إضاعة املال .وليس املال ً
رسول اهلل  -صلى اهلل عليه وسلم (( :-ال حسد إال يف اثنتني :رجل آناه اهلل القرآن فهو يقوم به
ماال فهو ينفق منه آناء الليل وآناء النهار)) ويرى الإلمام
آناء الليل وآناء النهار ورجل آناه اهلل ً
الدهلوي أن أنفع األخالق يف املعاد بعد اإلخبات هلل نعاىل هو سخاوة النفس.596
 -1قصر األمل:
مبغضا
وذلك ألن اإلنسان يغلب عليه حب احلياة حىت يكره ذكر املوت .وليس العمر يف نفسه ً

بل هو نعمة  -ألنه يصدر عنه األعمال الصاحلات املفضيات إىل درجة املالئكة  -قال  -صلى
اهلل عليه وسلم (( :-كن يف الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل)) وخط خطًا مرب ًعا وخط خطًا يف

الوسط خار ًجا منه وخط خطوطًا صغا ًرا إىل هذا الذي يف الوسط من جانبه الذي يف الوسط
فقال:
هذا اإلنسان ،وهذا أجله حميط به ،وهذا الذي هو خارج أمله ،وهذه اخلطوط الصغار األعراض
(أي اآلفات والبليات واألمراض) ،فإن أخطأه هذا هنمه هذا ،وإن أخطأه هذا هنمه هذا.597
وقد عاجل النيب  -صلى اهلل عليه وسلم  -ذلك بذكر هادم اللذات وزيارة القبور واالعتبار مبوت
األقران.
 -8التواضع:
 596ج  1ص .91 -95
 597ج  1ص .99 -91
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وهو أن ال نتبع النفس داعية الكرب واإلعجاب حىت يزدري بالناس فإن ذلك يفسد نفسه ويثري
على ظلم الناس واالزدراء.
 -1الحلم واألناة والرفق:
وحاصلها أن ال يتبع داعية الغضب حىت يروى ويرى فيه مصلحة ،وليس الغضب مذموًما يف مجيع
األحوال.

 -4الصبر:
وهو عدم انقياد النفس لداعية الدعة واهللع والشهوة والبطر.

 -9خلق العدالة:
وهي جتمع مما إطارها كل هذه األخالق ونضيفه إليها بيان حقوق املسلم على أخيه املسلم وحق
الوالدين والزوجة على زوجها والزوج على زوجته واألوالد واجلار واملريض والشيخ الكبري وحامل
القرآن وذي السلطان املقسط.
وقد أورد اإلمام الدهلوي أحاديث كثرية يف هذه العالقات وهي ننبه على خلق العدالة وحسن
املشاركة.
بحمد اهلل تعالى وحسن توفيقه
تم الكتاب
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المصادر والمراجع
اإلسالم والمذاهب الفلسفية المعاصرة
د /مصطفى حلمي .دار الدعوة 689م604 -هـ.
اإلسالم على مفترق الطرق
حممد أسد .دار العلم للماليني -بريوت.
اإلسالم كبديل
د .مراد هوفمان .نرمجة النور الكويتية -مؤسس بافاريا 6061هـ6881 -م.
األخالق في اإلسالم
د /عبد اللطيف العبد .مكتبة دار العلوم 6045هـ6895 -م.
األخالق وعلم العادات األخالقية
ليفي بريل نرمجة د /حممد قاسم .ط احلليب 6111هـ6851 /م.
األخالق والدين
رجيه (رجاء) جارودي نرمجة نزيه احلكيم .دار الوثبة -دمشق.
األخالق بين الفلسفة وعلم االجتماع
د /السيد بدوي .دار املعارف باإلسكندرية 6811م.
ابن باديس حياته وآثاره
إعداد ونصنيف د /عمار الطاليب .دار مكتبة الشركة اجلزائرية 6199هـ6891 -م.

www.alukah.net

األخالق بين الفالسفة وعلماء اإلسالم
www.alukah.net

آداب اإلسالم
حممد أبو بكر وآخرون.
اإلنسان ذلك المجهول
الكسيس كاريل .نرمجة شفيق أسعد فريد بريوت.
التبيان في أقسام القرآن
ابن القيم نصحيح ونعليق طه يوسف شاهني .مكتبة أنصار السنة احملمدية بعابدين مبصر
6199هـ6819 -م.
التبشر واالستعمار في البالد العربية
د /مصطفى اخلالدي ود /عمر فروخ .املكتبة العصرية بريوت 6811م.
االتجاه األخالقي في اإلسالم
مقداد ياجلن .ط اخلاجني مبصر.
األخالق في الفلسفة الحديثة
اندريه كرسون.
التربية األخالقية
إميل دوركامي.
التصوف واالتجاه السلفي في العصر الحديث
د /مصطفى حلمي .دار الدعوة باإلسكندرية.
الثقافة اإلسالمية والحياة المعاصرة
www.alukah.net
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د /حممود عبد اهلل .مكتبة النهضة ومؤسسة فرانكلني.
الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح
ابن نيمية ،مطبعة املدين بدون ناريخ
الجوانب الفكرية في مختلف النظم االجتماعية
د /فؤاد زكريا -جامعة عني مشس 6811م.
حجة اهلل البالغة
ويل اهلل الدهلوي .دار املعرفة -بريوت بدون ناريخ.
الدين
حممد عبد اهلل دراز .دار القلم -الكويت 6184هـ6814 -م.
الدين والوحي واإلسالم
مصطفى عبد الرازق مؤلفات اجلمعية الفلسفية املصرية .ط احلليب 6110هـ6805 -م.
الدعوة اإلسالمية دعوة عالمية
حممد الراوي -الدار العربية بريوت لبنان 6196هـ6811 -م.
الذريعة إلى مكارم الشريعة
حتقيق طه عبد الرؤوف .ط مكتبة الكليات األزهرية 6181هـ6811 -م.
الرد على المنطقيين البن تيمية
الهور 6181هـ6811 -م.
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الرواقية
د /عثمان أمني.
الزهاد األوائل
د /مصطفى حلمي .دار الدعوة باإلسكندرية
أسس الفلسفة
د /نوفيق الطويل .مكتبة النهضة املصرية 6855م.
السلفية بين العقيدة اإلسالمية والفلسفة الغربية
د /مصطفى حلمي .دار الدعوة 6041هـ6891 -م.
أسس الفلسفة الخلقية
د /نوفيق الطويل .شفاء العليل يف مسائل القضاء والقدر واحلكمة والتعليل اخلاجني 6111هـ.
العقائد اإلسالمية من اآليات القرآنية واألحاديث النبوية
ابن باديس .رواية ونعليق :حممد الصاحل رمضان .مكتبة الشركة اجلزائرية 6195هـ6811 -م.
الغنية لطالبي طريق الحق
عبد القادر اجليالين .ط احلليب 6115هـ6851 -م.
الفلسفة العامة واألخالق
د /كمال جعفر.
الفلسفة الخلقية نشأتها وتطورها
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د /نوفيق الطويل .دار النهضة العربية.
الفلسفة األخالقية في الفكر اإلسالمي
د /أمحد صبحي .دار املعارف 6818م.
الفصل في الملل واألهواء والنحل
ابن حزم .صبيح 6101هـ.
الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان
ابن نيمية .املكتبة السلفية.
فلسفة كونت
ليفي بريل.
القرآن في التربية اإلسالمية
الشيخ ندمي اجلسر .جملة البحوث اإلسالمية 6186هـ6816 -م.
المجمل في تاريخ علم األخالق
د .هـ .سلجويك .نرمجة ونعليق د /نوفيق الطويل وعبد احلميد محدي -دار النشر الثقافية
باإلسكندرية 6808م.
المشكلة األخالقية والفكر المعاصر
اجلاوردي .نرمجة د /حممد غالب .مراجعة د /إبراهيم بيومي مدكور .ط األجنلو املصرية 6859م.
المفردات في غريب القرآن
حتقيق وضبط حممد سيد كيالين .ط احلليب 6196هـ6816 -م.
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المفكرون من سقراط إلى سارتر
هنري نوماس .نرمجة عثمان نويه .مكتبة األجنلو املصرية 6814م.
الزعيم الروحي لحرب التحرير الجزائرية
اإلمام عبد احلميد بن باديس .د /حممود قاسم .دار املعارف مبصر 6819م.
الموسوعة الفلسفية المختصرة
نرمجة فؤاد كامل -جالل عشري -عبد الرشيد صادق .مراجعة د /زكي جنيب حممود .مكتبة
األجنلو املصرية.
أمراض القلوب وشفاؤها
ابن نيمية .املطبعة السلفية.
المشكلة الخلقية
زكريا إبراهيم .مكتبة مصر بالفجالة 6818هـ.
الملل والنحل
الشهرستاين حتقيق بدران.
اإلنسان والحضارة في العصر الصناعى
د /فؤاد زكريا .الناشر مركز كتب الشرق األوسط 6851م.
الوابل الصيب من الكلم الطيب
البن القيم .املنريية 6119هـ.
الوحى المحمدي
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حممد رشيد رضا .املطبعة السلفية.
اإليمان والحياة
د /يوسف القرضاوي .مكتبة وهبة بالقاهرة.
بارتملي .مقدمة كتاب علم األخالق إلى نيقوماخوس
ألرسطو :نرمجة :أمحد لطفي السيد .مطبعة دار الكتب 6101هـ6810 -م.
تاريخ الفلسفة اليونانية
يوسف كرم .دار املعارف.
تاريخ الفكر الفلسفى في اإلسالم
د /حممد علي أبوريان.
تاريخ الفلسفة الحديثة
برانرند رسل .نرمجة حممد فتحي الشنيطي -اهليئة املصرية العامة للكتاب 6811م.
تأمالت في سلوك اإلنسان
د /ألكسيس كارين -نرمجة :حممود القصاص .مراجعة حممود قاسم.
تاريخ الفلسفة الغربية
برنراند رسل -نرمجة :ذكي جنيب حممود .مراجعة -أمحد أمني .جلنة التأليف والرتمجة والنشر
6811م.
تأسيس ميتافيزيقا األخالق
كانط :نرمجة د /عبد الغفار مكاوي.
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تاريخ الفلسفة الحديثة
يوسف كرم .دار املعارف.
تاريخ الفكر الفلسفي
د /أبو ريان -الدار القومية .6815
تفسير ابن كثير
دار الشعب بالقاهرة
تفسير المنار
الشيخ رشيد رضا -املطبعة السلفية.
تفسير القاسمي
حممد مجال الدين القامسي .نصحيح :حممد فؤاد عبد الباقي .ط عيسى الباب احلليب 6111هـ-
6851م.
تفصيل النشأتين وتحميل السعادتين
األصفهاين -سلسنة الثقافة اإلسالمية 6194هـ6816 -م.
تمهيد لتاريخ الفلسفة اإلسالمية
مصطفى عبد الرازق -جلنة التأليف والرتمجة والنشر.
دراسات إسالمية في العالقات االجتماعية والدولية
د /دراز -دار القلم بالكويت 6181هـ6811 -م.
دراسات في الفلسفة اإلسالمية
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د /حممود قاسم -دار املعارف 6811م.
دروس ونفوس
د /نوفيق سبع .ط جممع البحوث اإلسالمية.
األخالق في القرآن
د /حممد عبد اهلل دراز نرمجة د /عبد الصبور شاهني.
سر تطور األمم
جوستاف لوبون نرمجة أمحد فتحي زغلول باشا -مطبعة املعارف مبصر 6110هـ6861 -م.
شفاء العليل في مسائل القضاء والقدر
ابن القيم -مكتبة الرياض احلديثة .مصورة عن طبعة اخلاجني 6111هـ.
عدة الصابرين وذخيرة الشاكرين
ابن القيم .نعليق زكريا إبراهيم .مطبعة اإلمام مبصر.
الفوز الكبير في أصول التفسير
ويل اهلل الدهلوي نرمجة سلمان احلسيين الندوي .دار الصحوة 6041هـ6891 -م.
فلسفة أوجست كونت
ليفي بريل .نرمجة د /قاسم.
قيم الحياة في القرآن
حممد شديد .دار الشعب 6181هـ6811 -م.
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مبادئ الفلسفة واألخالق
د /زكريا إبراهيم .مكتبة مصر بالفجالة.
محاسن التأويل
القامسي .نصحيح فواد عبد الباقي .ط عيسى البايب احللىب 6111هـ6851 -م.
محاضرات جارودي
جملة الطليعة بالقاهرة 6814م.
مدخل لدراسة الفلسفة
ليون جونييه -نرمجة :حممد يوسف موسى دار الكتب األهلية 6110هـ6805 -م.
مدخل إلى دراسة القرآن الكريم
د /دراز نرمجة حممد عبد العظيم علي .مراجعة د /السيد بدوى .دار القرآن الكرمي -دار القلم
بالكويت 6186هـ6816 -م.
مدارج السالكين
حتقيق الشيخ حممد حامد الفقي -املطبعة السلفية.
مشكلة الفلسفة
د /زكريا إبراهيم -مفتاح دار السعادة ومنشور والية العلم واإلرادة صبيح 6106هـ.
مقدمة كتاب روجيه باستيد مبادئ علم االجتماع الديني
د /حممود قاسم .ط األجنلو املصرية.
مقدمة كتاب المجمل في تاريخ األخالق
www.alukah.net
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د /نوفيق الطويل.
مقدمة كتاب سدجويك
د /نوفيق الطويل .دار نشر الثقافة باإلسكندرية 6808م.
مقدمة في الفلسفة العامة
د /حيىي هويدي .د /مصطفى حلمي .جملة الدرة بالرياض6181 .هـ6811 -م.
مقدمة أسس ميتافيزيقا األخالق
د /الشنيطي.
مناهج البحث اإلسالمي في العلوم اإلنسانية
د /مصطفى حلمي .دار الدعوة باإلسكندرية.
نظرات في اإلسالم
د /دراز -حتقيق :حممد موفق البيانوين .مكتبة اهلدى حلب 6181هـ6811 -م.
نوابغ الفكر الغربي
جون ستيوارت .د /نوفيق الطويل .دار املعارف.
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الفهرس
الموضوع
المقدمة

رقم الصفحة
3

الباب األول :مذاهب أخالقية في الفلسفة الغربية

13

الفصل األول :تعريف علم األخالق وصالته بعلوم أخرى

18

وأهدافه

الفصل الثاني :مذاهب أخالقية في الفلسفة الحديثة

88

الباب الثاني :مذاهب أخالقية في الفكر اإلسالمي

88

الفصل األول :مزايا األخالق في اإلسالم

141

الفصل الثاني :علماء اإلسالم والقضايا األخالقية

138
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218
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