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األخالق وتأثيرها على منحنى
المؤتلف اإلنساني

٩

حميد الصلتي

ك�سب بها القلوب ،و ُت�ؤ�سر بها النفو�س ،و ُت َّ
وطد بها العالقات ،وتق َّوى بها ال�صالت؛ فهي التي ترفع الفرد واملجتمع �إىل �أعايل
الأخالقُ هي الركيزة الأ�سا�سية التي ُت َ
الدرجات.
وال ُ
أخالق هي اجلاذبة العظيمة للطرف الآخر ،وحني امتدح
اهلل �سبحانه وت �ع��اىل ر��س��ول��ه ال�ع�ظ�ي��م حم�م��د نعته بقوله:
«و�إن��ك لعلى خلق عظيم» ،ومل يعرج �إىل جماله و�إىل ن�سبه
و�إىل م��ا �شابه ذل��ك ،ب��ل اخ�ت��ار �أع�ظ��م �صفة تعلو على ك��ل ما
��س��واه��ا م��ن ��ص�ف��ات .وي�ت�ح�دَّث ال�ك��ات��ب م�صطفى ال�ن���ش��ار يف
مقاله «نظرية الأخالق العاملية وامل�ؤتلف الإن�ساين عند هانز
كوجن» -واملن�شور يف جملة «التفاهم» -عن الأخالق وارتباطها
الوثيق بامل�ؤتلف الإن�ساين من زوايا متعددة.
الكاتب يف مقدمة مقاله �أن مبحث الأخالق يعد
اعتب
ُ
وقد َ
املبحث الفل�سفي الأم ال��ذي دارت حوله ت��أم�لات الفال�سفة
وامل �ف �ك ��ري ��ن خل �ل��ق اع �ت �ب ��اري ��ة واح� � ��دة ذات م �ع��اي�ير حم ��ددة
للأخالق ،كما يُ�شري الكاتب �إىل الدور التاريخي الذي لعبته
الأدي ��ان يف �سبيل الو�صول �إىل �أخ�لاق عاملية �شاملة .و�أتفق
ريا ما يعتقدون
معه فيما قاله؛ �إذ �أن املنتمني �إىل كل ديانة كث ً
اعتقادًا جاز ًما ب�أن الديانة التي ينتمون �إليها وي�ؤمنون بها
ه ��ي ال��دي��ان��ة ال���ص��احل��ة جل�م�ي��ع الأمم وال �ت ��ي حت �ت��وي على
الف�ضائل والأخ�ل�اق التي لو �سار عليها النا�س لو�صلوا �إىل
القمم.
َ
وان�ت�ق�ل ال�ك��ات� ُ�ب �إىل �إل �ق��اء ن�ظ��رة ع�ل��ى ث ��ورة ال�ع�ل��م احل��دي��ث
ريا �سلب ًّيا بال ًغا يف القيم
والتكنولوجيا العاملية التي �أثرت ت�أث ً
ٌ
ملحوظ يف
�رح��ا عمي ًقا ،وه��ذا
الأخ�لاق�ي��ة ،و�أح��دث��ت فيها ج� ً
خمتلف املجتمعات؛ حيث �إ َّن و�سائل التوا�صل االجتماعي وما
ن�شاهده فيها من انحالل �أخالقي وانهدام للقيم لهو �أكرب
دليل و�شاهد على ما �سطره الكاتب.
الكاتب يف مقاله للحديث ع��ن �أح��د �أه��م فال�سفة
وق��د ع � َّرج
ُ
الع�صر احلا�ضر �أال وه��و هانز ك��وجن ال��ذي ك��ان ل��ه دور ب��ارز
يف دف��ع عجلة مبحث الأخ �ل�اق؛ وذل ��ك ب�ه��دف ال�ت�ع��اون بني
الديانات الكربى وال�صغرى ال�سائدة يف العامل؛ حيث �إ َّن هذا
ال��رج��ل دخ��ل يف ��ص��راع��ات ب�ين اجت��اه��ات خمتلفة لي�صل �إىل
ري من الفال�سفة واملفكرين.
حقائق مل يطلها كث ٌ
وتناول الكاتب ��س��ؤا ًال مه ًّما ي�ستعر�ض فحواه �أي املنحنيني
�أه� ��م :م�ن�ح�ن��ى ال�ت�ك�ن��ول��وج�ي��ا �أم م�ن�ح�ن��ى الأخ� �ل��اق؟ وي ��رى
الفيل�سوف هانز ك��وجن �أن احلداثة والتكنولوجيا قد تركت
الأخ� �ل ��اق م ��ن امل �خ �ل �ف�ين وراء ظ �ه ��ره ��ا ،خ��ا� �ص��ة يف ال� ��دول
الأوروب �ي��ة ،وانتقد ما �آل��ت �إليه ال��دول الغربية من انحالل
�أخ�ل�اق ��ي يف ظ ��ل ت �ن��ام��ي ال�ت�ك�ن��ول��وج�ي��ا احل��دي �ث��ة واحل��رك��ة
االقت�صادية ،وهذا ما يف�سره الواقع املرير؛ �إذ �إ َّن �أغلب الدول
�صار �أكرب همها امل��ادة والتكنولوجيا �أكرث من �أي �شيء �آخر،

ولكن ال ُيكن التعميم على الأفراد بهذه املقوالت ،و�إمنا من
املمكن تناول الغالبية العظمى يف هذه املجتمعات.
كما يَرى كوجن �أ َّن التكنولوجيا احلديثة والنمو االقت�صادي
كغاية بحد ذاته �أدى خللق نتائج �سلبية وغري �إن�سانية تندرج
حتت م�سميات خمتلفة يف و�سائل الإعالم كتلوث البيئة و�شح
امل� ��وارد وال ��دي ��ون ال �ع��ام��ة ...وغ�يره��ا ،وه ��ذا ال ي�ت�م��ارى فيه
عاقالن؛ �إذ �إ َّن التكنولوجيا املت�سارعة ا�ستنزفت الكثري من
املوارد البيئية دون �أخالق مت�سك جلامها حتى �آل الأمر بها
�إىل خلق طبقيات بني ال��دول نف�سها؛ فرنى ال��دول الفقرية
ً
فاح�شا.
فق ًرا مدق ًعا والدول الغنية غنى
وقد �أ�شار الكاتب يف مقاله �إىل ت�سا�ؤلٍ مُهم جدًّا يدور يف �أدمغة
املفكرين والفال�سفة؛ �أال وهو :هل ميكن للعلم والتكنولوجيا
احلديثة �أنْ ي ُقودا التقدم الإن�ساين على النحو ال��ذي يت�سم
بالآلية واملادية املطلقة؟ �أم �أنه �أ�صبح من ال�ضرورة مبكان �أنْ
تدخل املبادئ الأخالقية والدينية لتكون جن ًبا �إىل جنب يف
القيادة والتوجيه؟
ومن وجهة نظري ،ال ميكن للعلم �أن يقود العامل الإن�ساين
وح ��ده �إن مل ُي�ت��وج ب ��أخ�لاق وم �ب��ادئ حت�ك�م��ه ،خ��ا��ص��ة ونحن
ن��رى ك ًّما هائ ً
ال من �أ�صحاب العلم ال��ذي و�صلوا �إىل القمم
يف التكنولوجيا احلديثة ولكن م��ا فعلوه يف النتيجة �أحل��ق
ال�ضرر بهم وبالأمم الأخ��رى ،بل وبامل�ستعمرة الأر�ضية ككل
� ً
أي�ضا.
ومن زاوية �أخرى ُي�ؤكد هانز كوجن �أ َّن �أخالق امل�ستقبل ينبغي
�أن تت�سم بعدة �سمات� ،إ�ضافة لل�شمولية والعمومية ومن �أهم
ما ذكر من �صفات:
 �أنها �أخ�لاق تعتمد على امل�س�ؤولية بدال من اعتمادها علىالنجاح:
َّ
و�أت�ف��ق مع الفيل�سوف هنا؛ �إذ �إن الأخ�لاق التي تعتمد على
النجاح فقط دون حتمل امل�س�ؤولية هي �أخ�لاق فا�سدة ،حيث
تتبع كل ال�سبل وكل الطرق من �أجل النجاح بغ�ض النظر عن
النتائج ال�سلبية التي قد حتدث ،وبغ�ض النظر عن الأ�ضرار
الناجمة بعد ذلك النجاح.
 �أنها �أخالق ت�سعى نحو امل�ؤتلف الإن�ساين:وه��ذا م��ا ال ي�سعنا �أن نختلف فيه م��ع ك��وجن؛ �إذ �إ َّن التطور
التكنولوجي والعلم احلديث ال ميكن �أن يتوجه �إىل توجه
ح�ك��م ال �غ��اب��ة؛ ب�ح�ي��ث ي ��أك ��ل ال �ق ��وي ال���ض�ع�ي��ف ،ب ��ل ع�ل�ي��ه �أن
يتوجه �إىل توطيد �أوا�صر املحبة والإلفة ،وال�سعي نحو خلق
جمتمعات متما�سكة ولي�س جمتمعات قمعية يقم ُع بع�ضها

الآخر بحكم القوة التكنولوجية التي و�صلت �إليها.
 �أنها �أخالق حتقق مطالب الإن�سان يف ع�صر ما بعد احلداثة:واملطلب الإن�ساين الأهم هو حتقيق العدالة وامل�ساواة وو�ضع
احلد للفروقات بني البي�ض وال�سود وبني الفقراء والأغنياء
وبني الأقوياء وال�ضعفاء.
وي��رى الكاتب م�صطفى الن�شار �أن احل ��وار ب�ين الأدي ��ان هو
ن�ق�ط��ة ال �ب��داي��ة ل�ل�م���ش��روع الأخ�ل�اق ��ي ال �ع��امل��ي ،ك�م��ا ي�ضيف
أ�س�سا �أولية حتكم قيام الأدي ��ان العاملية ككل بدور
�أن هناك � ً
الداعم للأخالق العقلية العاملية ،و�أرى �أن ما يقوله الكاتب
قد �أ�صاب كبد احلقيقة؛ �إذ �إ َّن الأديان على خمتلف معتقداتها
وب�خ��ا��ص��ة م ��ا ي���ص�ط�ل��ح ع�ل�ي��ه ب�ع���ض�ه��م ب ��الأدي ��ان ال���س�م��اوي��ة
(ا إل��س�لام ،واليهودية ،وامل�سيحية) ،ال بد من وج��ود قوا�سم
م�شرتكة بينها؛ فعلى كل فرد من �أف��راد �أي ديانة �أن ُي�ؤمن
ويبحث عن القوا�سم امل�شرتكة ولي�س عن االختالفات حتى
ت�صل املجتمعات �إىل الوحدة والتكاتف ونبذ التع�صب لديانة
معينة �أو مذهب معني ،كما �أن على كل فرد �أن ي�أخذ ويتقبل
من الطرف الآخر ما هو نافع له ويرتك ما هو �ضار وال �ضرر
وال �ضرار.
ويف الأخ�ير ،ال ي�سعني �إال �أن �أذك��ر ق�صة النبي حممد معلم
الأم ��ة م��ع امل ��ر�أة ال�ع�ج��وز ال�ت��ي �ساعدها يف حمل احل�ط��ب يف
م�شم�س �شديد احلرارة ،فحمله عنها و�أو�صله �إىل بيتها،
يوم
ٍ
وع�ن��دم��ا و��ض��ع احل�ط��ب ب�ي��دي��ه ال���ش��ري�ف�ت�ين ،ق��ال��ت ل��ه امل ��ر�أة
العجوز :ال �أجد �أج��رة �أعطيكها ولكن �أهديك ن�صيحة ،ف�إذا
رجعت �إىل مكة ف�إ َّن هناك �ساح ًرا يُدعى حممد َيدَّعي �أنه نبي
فال تتبعه ،ف�أجابها النبي عليه ال�سالم فيما معناه :و�إذا قلت
لك �أنني �أنا حممد فقالت العجوز� :إذا كنت �أنت حممد ف�إين
�أ�شهد أ�ن��ك ر�سول اهلل ،وهكذا �سحرت الأخ�لاق هذه العجوز
فدخلت يف دين حممد العظيم.
وقد قال ر�سول اهلل عليه ال�سالم فيما معنى حديثه« :الدين
املعاملة«؛ فك� َّأنا ح�صر كل الدين «�صلواتك ،زكواتك ،حجك،
�صومك� ...إل��خ» يف املعاملة ،ف��إنْ �صحت معاملتك و�أخالقك
فقد �صح دي�ن��ك و�إال ف��راج��ع اخل�ل��ل ال��ذي �أح��دث�ت��ه يف �أرك��ان
دينك.
ٌ
أمم يجمعها �شمل واح ٌد
فالأخالق هي املبعث الرئي�س خللق � ٍ
ُ
ال يتقهقر ،وال يُهد بنيانه وال تتقو�ض �أركانه وال تدك قوائمه
وال يُزعزع �صرحه.

humaid096@gmail.com

