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يف �صلــة الأخــالق بالــدين والعــقل
�سامل امل�شهور

عندما ن�شرع يف احلديث عن الأخالق ت�ستوقفنا الكثري من الأ�سئلة ال�شائكة ،والتي كانت على م ّر الزمن مو�ضع اهتمام كثري من الفال�سفة وعلماء
الدين ،واليوم هذه الأ�سئلة بفعل احلداثة �أ�صبحت على �أل�سنة كثري من ال�شباب ومل تعد من اهتمامات النخبة فقط  .فلي�س من الغريب اليوم �أن جند
ال�شباب يف املقاهي يناق�شون طبيعة �صلة الأخالق بالدين ،ولي�س من الغريب �أن جند عندهم قائمة طويلة من الأ�سئلة الفل�سفية املعقدة مثل :هل
الدين هو م�صدر الأخالق �أم العقل؟ هل الأخالق ن�سبية �أم مطلقة؟ هل ميكن �إثبات القواعد الأخالقية كما نثبت القوانني الفيزيائية مثال؟.

يف م��ق��ال��ه “العقل وال���ع���دل والأخ���ل��اق م���راي���ا ال��ل��غ��ة وال��دي��ن
والفل�سفة” حتدث في�صل احلفيان يف جملة الت�سامح  -التفاهم
العدد ال�سابع عن جمموعة من املباحث اللغوية املتعلقة بالعقل
وال��ع��دل والأخ�ل�اق ،ثم انتقل للحديث عن جمموعة من املباحث
الفل�سفية املختلفة.
ولعلنا بحكم امل�ساحة املحدودة املتاحة لنا يف املقال� ،سن�ضطر �إىل
ع��دم مناق�شة كل املباحث اللغوية ،وجملة من املباحث الفل�سفية
املطروحة يف املقال ،لنكتفي مبا نراه العمود الفقري يف املقال ،وهو
مبحث �صلة الأخالق بالدين والعقل ،واجلدل الدائر يف ذلك.
 -1ثالثية العقل والعدل والأخالق
يذهب الكاتب �إىل �أنّ هناك ارتباطا ع�ضويا بني العقل والعدل
والأخ�ل�اق ،ولتقريب ال�صورة ميكننا “�أن نت�صور ثالثية العقل
وال��ع��دل والأخ�ل�اق على �شكل ه��رم مقلوب ،ر�أ���س��ه العقل وقاعدته
العدل والأخالق والعالقات بني الزوايا الثالث عالقات تفاعلية،
ذهابا و�إي��اب��ا يف جميع االجت��اه��ات و�إن ك��ان العقل بالطبع _ كما
يرى الباحث _ هو الأكرث ت�أثريا وحمورية “ .
 _2عالم تت�أ�س�س الأخالق؟
ه��ل تت�أ�س�س الأخ�ل�اق على العقل �أم على ال��دي��ن؟ ه��ل للعرف
وامل�صلحة دور يف ت�أ�سي�س القواعد الأخالقية ؟
يذهب الباحث �إىل �أن العن�صر الأب��رز والأق���وى ال��ذي تت�أ�س�س
عليه الأخ�ل�اق ه��و ال��ع��ق��ل ،بحكم ك��ون��ه _ �أي العقل _ يتحرك
يف م�ساحات كبرية من دائ��رة الن�شاط الإن�ساين مبختلف �أ�شكاله،
وهو �أي�ضا ي�شكل جزءا �أ�سا�سيا ،ال ميكن عزله �أو اال�ستغناء عنه يف
العنا�صر الأخرى  .وهذه املقاربة من الباحث تعود بنا �إىل نظريات
وت�صورات جمموعة من فال�سفة الأخالق الذين ذهبوا للقول ب�أن
الأخالق ُتبنى على العقل اخلال�ص وال تخ�ضع للن�سبية وال ت�ؤخذ
من العقل العملي ،و�أبرز ممُ ثل لهذا االجتاه عمانويل كانط الذي
بحث يف املبد�أ الأعلى للأخالق ورف�ض �أن تكون الأخ�لاق خا�ضعة
لل�سياقات االجتماعية والإن�سانية املتناق�ضة ،وقد بثّ فل�سفته هذه
يف جمموعة من كتبه و�أعماله ومن �أهمها“ :ت�أ�سي�س ميتافيزيقا
الأخالق” و” نقد العقل العملي “ و” الدين يف حدود العقل “ .
 _3الدين والأخالق
يكاد يجمع علماء الأخالق على وجود دور كبري للدين يف تر�سيخ
قدا�سة الأخ�ل�اق يف عقول وق��ل��وب عامة النا�س ،فالكتب املقد�سة
الر�سمية ل�ل�أدي��ان مليئة بن�صو�ص �أخ�لاق��ي��ة ،تقرتب �أح��ي��ا ًن��ا من
املثالية ،وهذا ما جعل بع�ض الباحثني يقرتب من فكرة �أن الأخالق
م��ا ك��ان لها �أن توجد �إال ب��وج��ود الأدي���ان ،فعلى �سبيل امل��ث��ال يرى
كارل بوبر �أن الأخ�لاق بد�أت مع الدين ،و�أن �أ ّول من و�ضع قانونا
�أخالقيا هو الإل���ه ،و�أن��ه ال يمُ كن ف�صل الأخ�ل�اق عن ال��دي��ن ،و�أن
الأخ�ل�اق ه��ي جم��ال ال��دي��ن وه��ي وظيفته ال�سامية يف املجتمعات

الإن�سانية ،ويقرتب من هذه الفكرة فيل�سوف �إ�سالمي معا�صر وهو
الدكتور عدنان �إبراهيم الذي يرى �أن الأخ�لاق ال يمُ كن �أن تقوم
على غري �أ�سا�س من الدين .والطرح الفل�سفي الذي يربط الأخالق
بالدين ين�سجم مع خطاب عامة الوعاظ التقليديني يف �أو�ساطنا
الإ�سالمية الذين رمبا �أحيانا ي�صل الأمر بهم �إىل ربط الأخالق
بالدين الإ�سالمي فقط .
ويف امل��ق��اب��ل ه��ن��اك ن��ظ��ري��ة �أخ����رى يف ال��و���س��ط ال��دي��ن��ي يتبناها
املعتزلة وبع�ض علماء الكالم من بقية املدار�س الإ�سالمية ،وكثري
من ال�صوفية ،وخال�صة نظرتهم �إىل الأخالق جنملها يف الآتي:
موقع الأخ�لاق يف حياة الإن�سان مما يدل عليه الدين ،وير�شد
�إليه ،مبعنى �آخ��ر �إن��ه �أم��ر ال ي�ؤ�س�سه الدين لأن��ه يُعلم عق ً
ال ،وكل
ما يُعلم عق ً
ال فالدين يكون فيه داال ومقررا ،ي�أتي ليثري دفائن
العقول باجتاه التفكري فيه وا�ستك�شافه وال ي�أتي لي�ؤ�س�سه� .إننا
ن���درك بعقولنا الب�سيطة الأخ��ل�اق ،وي�ستوي يف ه��ذا الفيل�سوف
ورجل ال�شارع وكما قال كانط يف “ت�أ�سي�س ميتافيزيقا الأخالق”:
“الإن�سان لي�س يف حاجة �إىل علم وال فل�سفة لكي يعرف ما ينبغي
عليه �أن يفعل لكي يكون �أمينا وخيرّ ا” بل “�إن قدّي�س الإجنيل
نف�سه ينبغي �أن يقارن باملثال الذي لدينا عن الكمال اخللقي قبل
�أن ن�صفه ب�أنه كذلك”.
 _4الدين يف حماية الأخالق

كان نيت�شه ي�ؤمن فقط ب�أخالق القوة ،ويكفر مبا عداها ،ي�ؤمن
ب�أخالق ال�سادة ويكفر ب�أخالق العبيد ،ي�ؤمن ب�أخالق روما ويكفر
ب�أخالق امل�سيحية ،فهو ي��رى �أنّ الرحمة حيلة ابتدعها ال�ضعفاء
لكي يخدعوا بها الأقوياء ،ويف املقابل يذهب مارك�س �إىل �أنّ �أخالق
الرحمة هي حيلة من حيل الأقوياء لكي ي�ست�ضعفوا بها الفقراء
وامل�ساكني ،بل �إن هناك من ال�شيوعيني من كان يرى �أن الأخالق
خدعة ميتافيزيقية وبع�ضهم قال :خدعة برجوازية ،وهناك من
يتكلم عن الن�سبية يف الأخالق ب�صورة توحي لك �أن م�ساحة الثابت
يف عامل الأخالق ال وجود لها ،يف مثل هذه الأجواء واملخاطر التي
ت��واج��ه الأخ��ل�اق ،ي���أت��ي ال��دي��ن ل ُي�سدي �أف�����ض��ل خ��دم��ة للإن�سانية
بتدعيم قدا�سة الأخ�لاق و�إثبات حقيقتها ونفي الوهم واخلرافة
عنها ،ومنطق الدين يف تثبيت دعائم الأخالق هو الذي حمى عامة
النا�س من الت�أثر ب�إفرازات احلداثة يف نظرتها للأخالق.
و�أختم مقايل هذا بعبارة ذهبية لكانط ختم بها كتابه
“نقد العقل العملي” و ُنق�شت بعد موته على قربه بحروف من
ذهب ،يقول�“ :شيئان ميلآن الوجدان ب�إعجاب و�إجالل يتجددان
ويزدادان على الدوام كلما �أمعن الفكر الت�أمل فيهما :ال�سماء ذات
النجوم من فوقي ،والقانون الأخالقي يف �صدري”.
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