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جدلية :هل العقل هو أساس القيم
األخالقية؟

٧

أم كلثوم الفارسية

يقول الدكتور حممد عابد اجلابري يف كتابه «العقل الأخالقي العربي» «من امل�سائل الأ�سا�سية التي يهتم بها «مبحث الأخالق» يف الفكر الفل�سفي احلديث واملعا�صر،
ما يعرب عنه بـ»امل�شكلة الأخالقية» ،وتتلخ�ص يف ال�س�ؤال التايل :على �أي �أ�سا�س تقوم الأخالق؟ عالم ن�ستند عندما نحكم على هذا ال�سلوك �أو ذاك ب�أنه خري �أو �شر،
ح�سن �أم قبيح؟ هل على جمرد كونه يحقق لنا لذة �أو منفعة �أو ي�سبب لنا �أملا �أو م�ضرة؟ هل لأنه يتفق �أو ال يتفق مع ما جتري به العادة والعرف االجتماعي؟ هل لأن
الدين ي�أمر به �أو ينهى عنه؟ هل لأن العقل ي�ستح�سنه �أو يوجبه �أو ي�ست�شنعه �أو مينعه ،هل لأن «ال�ضمري» يقبله �أو يرف�ضه ،يرتاح �إليه �أو ينفر منه؟ ومن الق�ضايا
املرتبطة بـ «امل�س�ألة الأخالقية» م�س�ألة «ن�سبية الأخالق»؛ ذلك �أن من امل�شاهد عرب التاريخ �أن ال�سلوك الواحد قد يعترب ح�سنا يف زمن ومكان ،بينما يعترب بالعك�س
من ذلك قبيحا يف زمان �آخر �أو مكان �آخر.

ه��ذا �إ�ضافة �إىل �أن الف�ضائل التي تعترب �إن�سانية
ت��ع��ل��و ع��ل��ى ال��زم��ان وامل��ك��ان ق��د يختلف م�ضمونها
قليال �أو كثريا من مكان �أو زم��ان �إىل �آخ��ر� ،أو �أنها
قد تتبادل املواقع مع �أ�ضدادها يف ظ��روف خا�صة.
�ألي�ست هناك ح��االت يكون فيها «الكذب» مباحا �أو
مطلوبا �أو رمبا واجبا؟
كل هذه «العنا�صر»« :اللذة ،العرف ،الدين ،العقل،
ال�ضمري »...ت�صلح بهذه الدرجة �أو تلك ،لأنها تعترب
�أ�سا�سا وحمددا للأخالق والقيم .وقد عرف تاريخ
الفكر الأخالقي (مدار�س) تعتمد هذه الأ�س�س:
مدر�سة �سيكولوجية تف�سر ال�سلوك الأخالقي
بالعوامل النف�سية ويف مقدمتها اللذة والأمل،
ومدار�س اجتماعية ترى �أن ال�سلوك الأخالقي هو
عبارة عن عادات اجتماعية ،عن �أعراف وتقاليد...
�إلخ .وهناك باملقابل من يرى �أن �أ�صل الأخالق هو
الدين ،و�آخرون يرون �أن «العقل» هو الذي يقف وراء
احلكم الأخالقي ،بينما يقرر فريق �آخر �أن «ال�ضمري»
هو منبع الأخالق».
ويو�ضح موالي �أحمد موالي عبد الكرمي �أ�ستاذ
متعاون يف ق�سم الفل�سفة بك ّلية الآداب والعلوم
الإن�سانية يف جامعة نواك�شوط مبوريتانيا ،يف مقاله
«�أخالق التعقّل يف فل�سفة الفارابي وراهنيتها يف الفكر
الفل�سفي العربي املعا�صر» ،الذي �سنتناوله بالتحليل،
ً
وترابطا بني الأخالق والعقل بغ�ض
�أن هناك ت�ضاي ًفا
النظر عن �س�ؤال الأ�سبقية يف العالقة بينهما .ويف
هذا ال�سياق يتنزل مفهوم التعقل عند الفارابي
بو�صفه م�ستوى جتلي العالقة بني العقل النظري
والعقل العملي مبا يظهر البعد العملي والأخالقي

للعقل؛ فالفارابي يرى �أن التعقل �أه ّم �ش�ؤون الإن�سان
احلياتية ،فالإن�سان املتعقل هو الذي يعتمد العقل يف
حياته �أداة لكل تفكري عملي؛ وعلى هذا ميكن القول
قبل �أن توجد الف�ضائل الأخالقية البد �أن تكون
معقولة �أوال.
ولهذا يرى الفارابي �أن الإن�سان «يحتاج يف كل ما
يعانيه �إىل تعقل ما� ،إما ي�سريا و�إما كثريا» ،ويت�أرجح
القول من دون ح�سم منذ القدم حول عالقة العقل
بالأخالق ،فم�س�ألة عد العقل املعيار الأ�سا�سي
للأخالق لي�ست مطلقة ،فعلى الرغم من �أن العقل
له ت�أثري فاعل وت�أ�سي�سي للأخالق واختيار ال�سلوك
الأخالقي؛ مبا ي�ؤكد �أن الأخالق مبنية على معايري
عقالنية ،ف�إن للأخالق �أ�سا�سا دينيا هو املعترب يف
الغالب لأن الأ�سا�س العقلي وحده ال يكفي لقيام
الأخالق �إال �أنه ومما ال �شك فيه �أي�ضا �أن العقل
ي�ساهم يف بناء الأخالق �إىل جانب الدين واملعايري
الأخرى .وتقومي مدى م�شاركة العقل يف بناء
الأخالق يف الثقافة العربية يبقى جمال اختالف
بني الأن�ساق الفكرية ،فاجلابري يرى �أن الأ�سا�س
الذي يقوم عليه احلكم الأخالقي يف الثقافة العربية
الإ�سالمية هو العقل ،و�أن االعرتاف بالعقل ك�أ�سا�س
للأخالق يف الثقافة العربية الإ�سالمية قائم مبا
ي�شبه الإجماع ،بينما يرد طه عبدالرحمن العقالنية
�إىل الأخالقية لأن العقل من وجهة نظره فعل مثل
اخللق قائم مبا ي�شبه الإجماع.
�...إ َّن اتفاق الفال�سفة واملفكرين على �أن القيم
الأخالقية ميزة �إن�سانية ،قابله تعار�ض �شديد حول
طبيعة و�أ�سا�س القيم الأخالقية وتعددت املواقف

والآراء حولها ،حيث هناك من �أرجع �أ�سا�س الأخالق
�إىل العقل  ،وهناك من يرى �أن �أ�سا�سها هو اللذة
واملنفعة ،يف حني يذهب طرف �آخر للقول ب�أن املجتمع
هو املحدد لقيمنا الأخالقية ،وعلى العك�س من ذلك
يذهب موقف �آخر �إىل �أن الدين هو �أ�سا�س الأخالق.
ويف ظل هذا االختالف نطرح الت�سا�ؤل التايل :هل
ميكن القول �إن العقل هو �أ�سا�س قيمنا الأخالقية؟
بعبارة �أخرى :كيف ي�ستطيع الإن�سان احلكم على
فعله الأخالقي باخلري �أو ال�شر؟
فعلى الرغم من تبني كل موقف ر�أيه اخلا�ص� ،إال �أن
القيم الأخالقية ال ميكن حتديدها ب�أحد هذه الآراء
دون غريها؛ فالفعل الأخالقي يقوم على الدين
الذي يقوم العقل بت�أويله وفق ما يحقق غايات يف
نف�سية الإن�سان ويقوم بتطبيق قيمه داخل املجتمع
الذي يعي�ش فيه ،ونقول �إن �أ�سا�س الأخالق يتم وفق
تكامل الآراء ال�سابقة.
ويكن القول يف اخلتام �إ َّن الأخالق ال ميكن التعامل
ُ
معها ب�شكل ب�سيط ،بل بتدخل جميع الأ�س�س :العقل،
وا�ستجابتنا لقوانني الطبيعة واملجتمع الذي ال
ي�ستطيع �أي فرد العي�ش مبعزل عنه ،وما جاء يف
ال�شرع؛ فكل هذه الأمور تلعب دورا بارزا يف حتديد
قيمنا الأخالقية .فال ميكن �أن نبني الأخالق على
مبد�أ واحد حتى لو كان العقل �أو الدين نظرا �إىل �أن
القيم الأخالقية ن�سبية متغرية عرب الزمان واملكان
وهي تابعة ل�شروط خمتلفة تتحكم فيها؛ فاملجتمع
الإ�سالمي يتم�سك بالدين �أوال وبالعقل ثانيا
كمبد�أين �أ�سا�سيني يف �إقامة الأخالق دون �إهمال باقي
املبادئ الأخرى.
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