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الأخالق وال�سلوك الديني يف امل�سيحية
نا�صر احلارثي

ً
م�سلطا
ي�سعى الكاتب حم�سن اخلوين يف درا�سته حول «�أخالقيات ال�سلوك الديني و�إ�شكاالته» �إىل درا�سة النظام الأخالقي «الإيثيقي» مبيناً �أ َّن اال�ضطهاد قد يكون
على الدين �أو م�سلطاً با�سم الدين ،ولقد حاول يف درا�سته ا�ستقراء اال�ضطهاد با�سم امل�ؤ�س�سة الدينية �سواء الإ�صالحية منها �أو التقليدية يف املذاهب امل�سيحية منذ
م�ستخل�صا �أهم الوقائع وكذلك �إ�شكاليات احلوار الأخالقي.
ع�صر ق�سطنطني حتى القرن املن�صرم،
ً
كان اليهود والرومان ميار�سون التنكيل على �أتباع
ال��دي��ان��ة امل���س�ي�ح�ي��ة �إىل �أن ��س�ي�ط��ر ق�سطنطني على
الدولة الرومانية و�أعلن يف براءة ميالنو الت�ساهل مع
امل�سيحيني ل ُيعلن بذلك انطالق عهد جديد للم�سيحية
لت�صبح الديانة الر�سمية للإمرباطورية الرومانية،
ولكن ه��ذا التغري مل يوقف اخل�لاف��ات واالن�شقاقات
وال�ت�ع���ص��ب ب��ل �إنَّ اال��ض�ط�ه��اد ال��دي�ن��ي ا��س�ت�م��ر ولكن
ب�صورة خمتلفة �أو حت��ت غطاء م�سيحي؛ حيث طال
اللعن والطرد على الكاهن الإ�سكندري �آريو�س وذلك
ب�سبب �إنكاره �أزلية امل�سيح و�إقراره بب�شريته ،ولقد َّ
مت
حرق كتبه و�إقرار قانون �ألوهية امل�سيح واعتماد �أربعة
�أناجيل فقط بعد �أن تعددت الأناجيل وت�شعبت وهي
(متا ولوقا ومرق�س ويوحنا) ،وبعد ذلك ظهر �صراع
جديد ح��ول طبيعة امل�سيح بني كني�سة روم��ا وكني�سة
الق�سطنطينية ونتج عن اخلالف طرد ن�سطور و�إقرار
قانون الإمي ��ان ب ��أنَّ م��رمي ال�ع��ذراء وال��دة الإل ��ه ،ومن
ثم �ألغي االع�تراف بالكن�سية امل�صرية القبطية بعد
عدم اعرتافها بقرار �أن للم�سيح طبيعتني ُمنف�صلتني،
وحل�ق��ت الطائفة امل��ارون�ي��ة بالكنائ�س املنف�صلة بعد
ق ��رار �أن للم�سيح طبيعتني وم�شيئتني خمتلفتني.
وم��ن هنا جند �أنَّ اخل�لاف يف امل�سيحية غري مرتبط
بامل�ؤ�س�سة وح�سب بل �إنّه مي�س الأ�صول والعقائد وهو
ما �أنتج هذه التحزبات واالنق�سامات واحلروب.
عند احلديث عن الإ��ص�لاح الكن�سي وال�صراع بني
الكني�سة الكاثوليكية والربوت�ستانتية ف�إننا نتحدث
عن امل�سيحية يف الغرب ولي�س الديانة امل�سيحية ككل،
حيث ب��د�أ الت�صادم بني الربوت�ستانتية والكاثوليكية
مع دعوة الربوت�ستانتية �إىل امل�سيحية الأوىل وال�صفاء
الإجنيلي من خالل العودة �إىل الكتاب املُقد�س يف حني
�أنّ الكاثوليكية تنفي ه��ذه امل��زاع��م وت��رى �أ ّن�ه��ا املمثل
الوحيد للم�سيحية ،ولقد اتهم الربو�ستانت الكاثوليك
مبمار�سة القمع واال�ضطهاد با�سم الدين من خالل
ُ
حماكم التفتي�ش واحلرق والإعدام والتنكيل باجلثث.
يف حني يقول الكاثوليك ب�أن الربوت�ستانتية مار�ست
القمع با�سم الدين من خالل احل��روب والتواط�ؤ مع
الثورة والت�ساهل يف ال��دم��اء .وميكننا ت�أمل املذهبني
من خالل منظور خارجي واملتمثل يف �سقوط غرناطة
واكت�شاف الأمريكتني حيث َّ
مت ا�ضطهاد كل من اليهود
وامل ُ���س�ل�م�ين يف غ��رن��اط��ة يف حم��اك��م ت�ف�ت�ي����ش ا ِّت���س�م��ت

بالب�شاعة والوح�شية والتهجري والت�صفية العرقية،
وال ُي�ك��ن تخطي م��ا ح�صل يف الأرا� �ض ��ي الأم��ري�ك�ي��ة
م��ن ت�صفية يف ح��ق ��ش�ع��وب ت�ل��ك امل�ن��اط��ق وال�ت��ي متت
مبباركة من الكني�سة الكاثوليكية ثم الربوت�ستانتية
ُ
فيما ي�سمى بنظرية احل��رب العادلة ولقد ه�زَّت تلك
احل��روب �ضمري القدي�س الدومنكاين برتوليمي دي
ن�صا بعنوان «العالقة العابرة
ال�س كازا�س والذي كتب ً
يف حتطيم الهنود» وذل��ك بعد م�شاركته يف احلمالت
امللكية وال�ت��ي �أدان وح�شيتها ب���ش��دة ،ول�ق��د ذك��ر �أح��د
زع�م��اء ال�ه�ن��ود احل�م��ر وه��و ي��رث��ي حل��ال ق��وم��ه مبينًا
�إفال�س قيم املغت�صب هذه العبارات اخلالدة�« :إن ربكم
ي��زي��دك��م ق��وة ك��ل ي��وم و��س��رع��ان م��ا �ستغطي �أع��دادك��م
�سطح هذه الأر�ض ،بينما ينح�سر عدد �أبنائنا ب�سرعة
�...إن رب الرجل الأبي�ض ال ي�ستطيع �أن ُيحب �شعبنا
و�إال ل�شملهم بحمايته لقد �أ�صبحوا مثل �أي�ت��ام بال
مالذ وال م�أوى فكيف نكون �إخواناً».
وي ��رى ال�ك��ات��ب حم�سن اخل ��وين �أنَّ ال�ت�ج��ارب التي
خ��ا��ض�ت�ه��ا امل���س�ي�ح�ي��ة الأوروب� �ي ��ة يف ال ��داخ ��ل واخل ��ارج
�أدت �إىل انت�شار موجة ال�شك يف كونية القيم وذل��ك
ك��ردة فعل على الوثوقية الفتَّاكة م��ن خ�لال كتابات
الفرن�سي مونتاي والفيل�سوف ديفيد هيوم واعتماد
دي �ك��ارت ع�ل��ى منهج ال���ش��ك يف ال�ب�ح��ث ع��ن احلقيقة،
ل��ذا خرجت �أوروب ��ا من ه��ذه احل��روب الدينية بنتائج
ح��ول �آليات و�أ�ساليب تنظيم العالقة ال�سيا�سية بني
ال�سلطة والدولة ،وكتب جون لوك ر�سالة يف الت�سامح
وانتقد فولتري التع�صب واعتربه مر�ضاً دينياً فتاكاً،
وال حل للخروج من هذه الأزمة الأخالقية �إال بالروح
الفل�سفية وال�ت��ي ه��ي �أب�ل��غ داء و�أجن��ع م��ن القانون يف
مكافحة طاعون التع�صب .ولقد ح��اول ماك�س فيرب
حتليل العالقة بني الإ�صالح والعلم والأخ�لاق ،و�أكد
م��ن خ�لال��ه ع�لاق��ة الأخ �ل�اق ووج ��ود الربوت�ستانتية
يف ن�ش�أة الر�أ�سمالية وذل��ك من خالل الذاتية كقيمة
�أ��س��ا��س�ي��ة يف امل��ذه��ب ال�بروت���س�ت��ان�ت��ي� .أ� �ض��ف �إىل ذل��ك
التعددية وال�ت��ي ه��ي م��ن �أه��م ال�سمات امل�شرتكة بني
ال��ر�أ��س�م��ال�ي��ة وامل��ذه��ب الإ� �ص�لاح��ي .وي� َّت���س��م ال�ع�ل��م يف
ال�غ��رب ب ��أ ّن��ه امل�ع��رف��ة ال�ت��ي تخلق ال �ق��وة ،و�أم ��ا عالقة
العلم وال��دي��ن يف الأخ�ل�اق ف ��إنَّ ماك�س فيرب ي��رى �أنَّ
الأخالق قد تكون �أخالق اقتناع �أو �أخالق م�س�ؤولية،
�أما �أخالق االقتناع فهي تت�سم بالذاتية وال تعطي �أي

اعتبار للنتائج امل�ترت�ب��ة� ،أم��ا �أخ�ل�اق امل�س�ؤولية فهي
حم��ددة ب�شروط احل��ري��ة ،وك��ذل��ك ي��رى ماك�س فيرب
�أنَّه من خالل عالقة العلم بالدين انت�صرت املعقولية
العلمية الأدات�ي��ة والتي جعلت وع��ي الإن�سان الغربي
ي�شعر ب�أنّ احلياة خالية من املعنى و�أن الإن�سان يعي�ش
يف �صراع �أبدي مع الآلهة و�أن القيم فقدت قيمتها وهو
ما �أ َّدى �إىل �إع�لان نيت�شه موت الإل��ه يف نهاية القرن
التا�سع ع�شر و�أنَّ القوة هي مبد�أ احلياة.
وم��ن ثم ينتقل الكاتب �إىل ق�ضية فل�سفية ُمهمة
نتجت من خالل حماولة الغرب عقلنة ال�سيا�سة وهي
�أهمية ال��وج��ود الأخ�لاق��ي .وتتمثل ردود الفعل حول
�أهمية الأخالق يف كونية الأخالق وكذلك يف �أن العقل
هو �أق�صى درج��ات الفعل الأخالقي كما هو احل��ال يف
الفل�سفة الرباغماتية ،ولقد حتدَّث �أبل عن معقولية
الأخ�لاق و�إ�شكالية �إخ�ضاعها للمعرفة وكذلك مدى
ت�أثري �إر�ساء �أمناط معقولية يف املبد�أ الأخالقي مبيناً
�أنَّ هذه الأمن��اط ال تنق�ص من قيمة املبد�أ الأخالقي
ب��ل ميكننا م��ن ت�صنيف الأمن ��اط املعقولية �إىل عدة
�أ�صناف وه��ي معقولية املنطق الريا�ضية ومعقولية
التقنية العلمية ومعقولية الإ�سرتاتيجية ومعقولية
االج�ت�م��اع�ي��ة ال�ت��وا��ص�ل�ي��ة وك��ذل��ك معقولية احل ��وار.
ل��ذل��ك ف � ��إنّ �إخ �� �ض��اع الأخ �ل��اق ل �ل��درا� �س��ة ال�ع�ق�ل�ي��ة ال
يجعله يف م�صاف العلوم التطبيقية وهو �أبلغ رد على
ن�سبية الأخ�ل�اق .وم��ن هنا يخل�ص الكاتب يف حتليل
فل�سفة �أبل حول �أخالقية احلوار يف �أنها ال تدعو �إىل
التكاف�ؤ بني الطرفني وال يف احرتام طبيعة ال�شخ�ص
الآخ ��ر املختلف يف ال�ع��رق �أو ال��دي��ن �أو اجلن�س ب��ل يف
جتاوز اخل�صو�صية والو�صول �إىل درجة �أعلى من نبذ
التع�صب ،وهو منهج املعقولية الأداتية يف التعامل مع
فل�سفة الأخالق والتي �ساعدت الغرب بعد �أن جتاوزت
احل��روب الدينية املقد�سة وو�صلت �إىل منهج ح��واري
�أخ�ل�اق ��ي ي���س�م��ح بتحقيق ال�ت�ف��اه��م وال�ت�ع��اي����ش ون�ب��ذ
التع�صب واحلروب .وجند الكاتب يحاول �أن ي�ستقرئ
ق�ضية الأخ �ل�اق يف �أوروب � ��ا يف ��س�ي��اق ت��اري�خ��ي وكيف
�أن الأخ�ل�اق الدينية �أ�سهمت يف ت�أ�سي�س الفل�سفات
ال��و��ض�ع�ي��ة وم ��ن ث � َّم جن�ح��ت ال�ف�ل���س�ف��ات ال��و��ض�ع�ي��ة يف
تد�شني �إيثيقا احلوار والذي �ساعد الغرب يف اخلروج
من بوتقة ال�صراعات واحلروب.
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