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مالحظـــــات حـــــول األخـــــالق
نوف ال�سعيدية

يدعي �إبراهيم �صقر يف مقاله املعنون بـ « الأخالق والقيم يف الفكر الإ�سالمي القدمي :العقل الأخالقي العربي » واملن�شورة يف جملة الت�سامح �أ َّنه يناق�ش املذاهب
الأخالقية عند املُفكرين امل�سلمني؛ �إال �أ َّن مقاله �أقرب لأن يكون خطبة وعظية تفتقر �إىل املنطق العلمي .وعلى امل�ستوى ال�شخ�صي �أ�شعر بال�سعادة لأ َّن املقال وقع بني
يديَّ ل ِّأن مُهتمة بفل�سفة الأخالق عند الب�شر ب�شكل خا�ص ،والكائنات االجتماعية ب�شكل عام .ورغم �أ َّن املقال يحتوي على جمموعة من املقوالت التي ال �أتفق معها
�إال �أين �س�أورد �أهمها فقط :
كلمة «يتعدل» مبا حتوي �ضمنياً من معاين التحول �إىل
الأف�ضل قد ال يكون دقيقا.
.4العزلة والف�ضيلة« :الف�ضائل �إمن��ا تظهر يف جمتمع
وال تظهر يف عزلة الراهب»� ،شخ�صيا �أرى �أن الف�ضيلة
توجد يف �صلة الإن�سان بالطبيعة ومع الكائنات الأخرى
وح��ت��ى بينه وب�ين نف�سه ،ن��ع��م ق��د ت��ك��ون �أو���ض��ح ب��وج��ود
نا�س �آخرين ولكنها تبقى موجودة دائما ،هذا �أو ًال �أما
ثانياً فالكاتب ي�ستخدم لفظة «الأخ�ل�اق» و«الف�ضيلة»
كمرتادفات ،وهو �أمر غري دقيق.

�.1صلة علم الأخ�لاق بالعلوم الأخ��رى :يقول الكاتب
�إ ّنه من غري املُ�صيب القول ب�أ َّن الفكر الإ�سالمي خالٍ من
امل��ذاه��ب الأخ�لاق��ي��ة ،احل�ضارة الإ�سالمية « من وجهة
نظره » قائمة على الأخالق و«الأخالق بطبيعتها �أقرب
العلوم �إىل الدين» .لكن �أين هو مو�ضع علم الأخالق من
العلوم الأخ��رى� .أال يعتمد على املنهج العلمي يف درا�سة
م�سائل الأخ��ل�اق؟ �إذا ك��ان��ت الإج��اب��ة بنعم ف��ه��ذا يعني
�أ َّن��ه كعلم بعيد ع��ن العلوم الدينية ،و�إن كانت الإج��اب��ة
بال فهذا ي�ستدعي التو�ضيح �إذ يبدو �أ َّن الكاتب يعتمد
على الأدل��ة النقلية التي ال يعتد بها يف العلوم� .ألي�ست
الأخالق �أقرب للفل�سفة؟ علم النف�س االجتماعي؟ علم «.5الإن�����س��ان م��ن ب�ين جميع امل���وج���ودات كلها ه��و ال��ذي
ال�سلوك؟ حقيقة ال �أدري على �أيَّ �أ�سا�س يبني الكاتب ي��ل��ت��م�����س ل����ه اخل���ل���ق امل���ح���م���ود والأف�����ع�����ال امل���ر����ض���ي���ة ال
ي�شاركه فيها �سائر امل��وج��ودات» بينما تك�شف الدرا�سات
ا�ستنتاجه هذا.
احلديثة عن وجود منظومة �أخالقية جلميع الكائنات
.2الأخ��ل��اق بالن�سبة ل��ل�����س��ل��وك :بينما ي��ن��ظ��ر لل�سلوك االجتماعية� ،إذ ميكن مالحظة �سلوكيات تنم عن الإيثار،
الإن�ساين �أ َّن��ه نتيجة للوعي ثانياً واملعرفة �أو ًال� ،أي �أ َّنه التعاطف ،واالنت�صار للجماعة .
ي�أتي يف مرحلة الحقة للتبني الأخ�لاق��ي ،يرى الكاتب
�أنّ «ال�سلوك الإن�ساين ال يكون خلقا �إال �إذا �صار طبعا .6م���ن ي�ضع الأخ��ل�اق؟ ي��رى ال��ك��ات��ب �أنّ «امل�ستنبط يف
الأخ��ل��اق ه��و م��دي��ر امل��دي��ن��ة �أو امل��ل��ك» وذل����ك «ح��ت��ى ال
وجبلة� ...إال �إذا �صار عادة ل�صاحبه �أو ميال».
ي���ؤدي �إىل ما حذرنا منه �سقراط و�أف�لاط��ون و�أر�سطو
.3الإرادة والأخ��ل��اق�« :إذا م��ا راق��ب��ن��ا ���س��ل��وك احل��ي��وان من اخللل ،والفو�ضى الكامنة وراء املبد�أ ال�سف�سطائي
وانتقاله م��ن التوح�ش �إىل ال��ت���أن�����س ،وم��ن اجل��م��اح �إىل �أو �إن �شئت من ه��ذا املقيا�س الأخ�لاق��ي الن�سبي امل���ؤدي
ال�سال�سة .و�إذا ك��ان��ت ه��ذه احل��ي��وان��ات وغ�يره��ا يتعدل حتما �إىل الفو�ضى واال�ضطراب» .وهذا ر�أي خطري .يف
�سلوكها م��ن ح��ال��ة �إىل ح��ال��ة رغ��م �أن��ه��ا ال متلك الفعل الإجنليزية يتم التفريق بني مفهومني  Ethicsو
ف���الأوىل �إذن �أن ن��ق��ول� :إن الإن�����س��ان ال��ذي وه��ب العقل  Moralsحيث ت�أتي االيثك�س من النظام االجتماعي،
ميكنه �أن ُيغري �أخالقه من حالة �إىل حالة �أح�سن منها»� .أم��ا امل��ورال��ز فهي راجعة للفرد وه��ي غالباً ثابتة ما مل
ي��ق��ول ال��ك��ات��ب ب��اخ��ت�����ص��ار �إنّ ال��دل��ي��ل ع��ل��ى امل��ق��درة على تتغري وجهة نظره .من ي�ضع الأخالق �إذا؟ على الأغلب
تغيري الأخ�لاق عند الإن�سان هو تغريها عند احليوان� ،سيكون املفكرين ولكن يبقى للفرد خيار الأخذ بها من
مرتك ًبا بذلك جمموعة من الأخطاء املنطقية� .أو ًال :هو عدمه .فالأخالق حتكم �أفعالنا من �أ�صغرها لأكربها،
يقول �إن «الف�ضيلة الأخالقية ال تنطبق �إال على الأفعال ف��م��اذا ع��ن الأف��ع��ال ال�صغرية؟ كيف حت���دد؟ ه��ل تختار
الإرادي��ة االختيارية» ،واحليوان يف هذه احلال ال يتغري ال��ك��رم �أم االقت�صاد يف ع�شاء ُت��ع��ده ل�ضيوفك؟ الكاتب
ب�سبب الإرادة �إمنا ب�سبب ال�ضرورة وال�ضغط املفرو�ض يقول �إن الأفعال الأخالقية تقع بني متطرفني فالكرم
عليه .ثان ًيا :التحول «من التوح�ش �إىل الت�أن�س» قد ال مث ً
ال يقع بني التبذير والتقتري ولكن �أي��ن يقع اخلط
ي��ك��ون �أخ�لاق��ي��ا بالن�سبة جلماعة احل��ي��وان ،فا�ستخدام الفا�صل بينهما؟ قد تكون هذه امل�س�ألة �أحد �أهم ق�ضايا

الأخ��ل�اق .ال��ق��وان�ين ميكن �ضبطها مب��ح��ددات وا�ضحة
لكن ماذا عن الأخالق كيف حتدد؟ ميكن تنظيم الأفعال
التي تالحظ وحتدد وتقا�س عرب القوانني ،ولكن هناك
�أمور ال ُيكن تنظيمها.
يف ال��ق�����ص��ة ال�����ش��ه�يرة ع��ن ح���امت ال��ط��ائ��ي ح�ين ي��ذب��ح
ف��ر���س��ه وال��ت��ي ي�����ض��رب ب��ه��ا امل��ث��ل يف ال��ك��رم ،ه��ل ه��ذه هي
حالة كرم بالفعل �أم �أ َّنها تهور؟ ماذا عن الذي �س ُيعانيه
�أب��ن��ا�ؤه يف ق��ادم الأي���ام كتبعات ل��ه��ذا الفعل؟ �ألي�س فيه
���ش��يء م��ن التجني عليهم وه��و م�����س���ؤول ع��ن �إع��ال��ت��ه��م؟
هذه الت�سا�ؤالت تدفعنا لالقتناع ب�أ َّن امل�س�ألة تعتمد على
تقدير الفرد وفق �إدراكه لل ُمعطيات ولتبعات خياراته.
�إ ًذا ف��امل��واق��ف الأخ�لاق��ي��ة جدلية ول��ك��لِ �سياق حكمه
الأخالقي .هناك الكثري من الأفعال هي �سيئة باملطلق،
ول��ك��ن م���ع وج����ود م���ا ُي�ب�رره���ا ت�����ص��ب��ح �أخ�ل�اق���ي���ة .مثال
ال��ق��ت��ل ���س��يء ،م���اذا ع��ن خ��و���ض احل����روب؟ م��ث�لا عندما
تفكر الدول �إن كان عليها التدخل يف بلدان مثل �سوريا
واليمن؟ ميكن �أن ت��رى الأم��ر على �أن��ه اع��ت��داء فيكون
بذلك فعال غري �أخالقي لكن ُيكن �أن تراه �أي�ضاً على
�أنه انت�صار لل�ضعفاء ممن يتعر�ضون للأذى يف بلدانهم،
وتنق�صهم القدرة على الدفاع عن �أنف�سهم .ق��رار كهذا
لن يكون معتمدا على اخليار الأخالقي الأمثل �أو على
احل�����س ال�سليم وح���ده ،ول��ك��ن �أي���ً��ض��ا ع��ل��ى اخل��ي��ار ال��ذي
يتوقع �أن ي�أتي ب�أف�ضل النتائج على امل��دى البعيد وفق
امل��ع��ل��وم��ات امل��ت��اح��ة ،وال��ت��ن��ب���ؤات ،والآث�����ار امل�ترت��ب��ة على
البدائل املُختلفة.
�أمر �آخر يف حال كانت ال�سلطة هي امل�س�ؤولة عن ت�شريع
الأخالق هل هذا يعني �أنها �ستكون م�س�ؤولة عن �ضبطها
� ً
أي�ضا (عن التنفيذ والف�صل يف النزاعات املتعلقة بها)؟
وهل �سيكون ذلك وفق االنتماء العرقي؟ وهل نفرت�ض
�أ�ص ً
ال الثبات يف الهوية العرقية؟ هذه الأ�سئلة ت�صل بنا
�إىل االعتقاد بعدم جدوى طرح الكاتب.
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