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الكلمات المفتاحيّة :األخالق ،الفطرة ،الدين ،هتذيب النفس ،اهلل ،اإلنسان ،جهاد النفس.

إن من األمهية مبكان أن ندرك بداية عن أي أخالق نتحدث ،فهل يدور احلديث عن أخالق املنفعة املادية ،أم
أنه يرتبط بتلك املنظومة األخالقية اليت ترتك عل الدين والييب والرو؟ إذ إن استخدام مفهوم األخالق يف
أكثر من جمال يفرض علينا أن نبادر أول إىل هذا التمي حرصا منا عل تقدمي الفكرة بشكل واضح وبعيد عن
اللتباس.
إننا نتحدث عن تلك األخالق اليت تستمد جذورها من الفطرة والدين ،وترتك عل الييب والرو؟ وحمورية
النفس ،أي تلك األخالق اليت تعطي األمهية للجانب الروحي ولتهذيب النفس وترويضها وفك أسرها من قيود
املادة والدنيا .إن أخالق الرمحة واحملبة وإرادة اخلري والسعادة لإلنسان والوجود هي الكفيلة بالعناية وباإلسهام يف
الوظيفة مورد البحث.
إن مي ة األخالق الدينية اليت ترتك عل الييب أهنا استطاعت أن تقوم بعملية توحيد بني منفعة النفس
ومنفعة اليري ،حيث ل ييدو نفع اليري إل نفعا للنفس ومنفعة اليري ،حيث ل ميكن احلصول عل نفع أكمل
للنفس إل من خالل نفع اليري ،إن هذه امل اوجة بني نفع األنا ونفع اليري ل جندها يف غري املنظومة األخالقية
الدينية إل مبعىن من املعاين ل يشفي اليليل ول يقنع السالل.
ولذلك ميكن القول أن األخالق الدينية ل تنبذ املنفعة ،ولكنها توسع جماهلا إىل مستوى يشمل النفس
ويتضمن الرو؟ ،ويستوعب اآلخرة ول يبق حمصورا يف حدود البدن واملادة والالدنيا ،وبالتايل فإن تلك األخالق
هتذب عالقة اإلنسان باملادة وجتعلها قالمة عل أساس من تلك امل اوجة وذلك التوحيد وهو ما يسمح بتأسيس
خمتلف اجملالت.
وينبيي اإلشارة إىل أن األرضية اليت تقوم عليها امل اوجة هي الييب ،الذي يعطي مضمونا خمتلفا جلملة من
املفاهيم األخالقية ،ويفتح لتلك املفاهيم باب يطل هبا عامل أرحب رحب الرو؟ ،وفضاء أوسع سعة الييب؛ ومن
هنا فإن أساسية الييب للمنظومة األخالقية هي أساسية تسري بتأثرياهتا إىل مجيع املفاهيم واملفرداتال األخالقية.

إن األخالق القادرة عل القيام بتلك املهمة يف إعادة التوازن عل مستوى عالقة اإلنسان باملادة والرو؟ ،هي
تلك األخالق اليت ترى اإلنسان موضوعا واهلل تعاىل هدفا ،وموضوعية اإلنسان هي يف جانبه الروحي ويف نفسه،
حيث تعمل لكن األخالق هتذيبا وترويضا وتكية ،وهدف العملية األخالقية هو اهلل تعاىل حيث ترى يف ذلك
التخليق اقتابا من اهلل تعاىل وفوزا برضاه وطيا للفيايف يف سبيل السري والسلوك إليه تعاىل .وبناء عل ما تقدم ،جند
من الضروري الدعوة إىل عوملة أخالقية تعيد العتبار ملفاهيم الضمري واخلري والرمحة وتعيد العتبار لإلنسان كقيمة
حبد ذاته ل باعتباره مصدرا للنفع وموضوعا للربح واملصلحة املادية .إن أخالقية السوق تسع إىل بسط سلطتها
يف أرجاء املعمورة ،وهي تعمل بقوة عل ضخ مفاهيمها يف الذهنية اجلمعية لشعوب األرض ،وهي تتوسع عل
حساب أخالقية اإلنسان؛ إهنا تسع إىل السيطرة الثقافية عل أمناط التعامل اإلنساين مع ما ميكن أن يؤدي إليه
ذلك من سيادة معايري يف التعامل ترتك عل النفع املادي دون األخذ بعني العتبار للقيم اإلنسانية وقيمة
اإلنسان.
إن تلك العوملة األخالقية  -اليت ندعو إليها  -جيب أن ترتك عل عنصرين :األول وهو البعد اليييب وما
يؤثره من رسم فضاء أوسع للقيم واملعايري األخالقية وما يؤدي إليه من توحيد بني مصلحة األنا ومصلحة اليري
ولو يف تلك املسافة اليت يسهم كل من العقل والنقل يف إثباهتا وإثبات مجيع مفرداهتا؛ والثاين هو حمورية النفس
اإلنسانية وما ختت نه من فطرة نقية وضمري حي مبا يؤسس لنطالقة واعية ومدركة من تلك النفس لتجعل بالتايل
النفس ذاهتا ً
حمال لعملها وجهدها مبعىن أن تكون اهلدف (أي املوضوع احملور) الذي تدور حوله القضايا األخالقية
اليت تستشرف الييب والدين واهلل تعاىل.
إن من األمهية مبكان أن ندرك أن هذه املنظومة األخالقية ،اليت حنن بصدد احلديث عنها ،هي منظومة
أخالقية ترتك عل املبادئ الدينية والرو؟ الدينية اليت تنسجم واألسس اليت أشرنا إليها ،وهي تستمد مضامينها
من الدين ،وبالتايل فإن تلك املنظومة األخالقية هي منظومة أخالقية إهلية ودينية.
وأمام املشهد املتدي عل املستوى األخالقي والقيمي والذي ينذر بعواقب خطرية متس اجملتمع البشري عامة
ل بد للمنظومة األخالقية أن تبادر للقيام بوظيفتها عل أمت وجه يف إحياء الن عة األخالقية يف الوعي العاملي ويف
إعادة العتبار للمعايري األخالقية يف خمتلف اجملالت؛ ومن أجل القيام بتل الوظيفة ينبيي مراعاة هذه األمور:
.1

تقدمي خطاب أخالقي قادر عل النفوذ إىل الوعي الشعيب والعقل اجلمعي ،فاخلطاب األخالقي جيب أل
يكون خطابا خنبويًا وهو ليس لفئة دون أخرى ،إنه لعموم الناس وجيب أن يستخدم يف آلياته البيانية

تلك اآلليات اليت ميكن لعموم الناس أن يفهموا دللهتا ومعانيها وينبيي لذلك اخلطاب األخالقي أن
يستخدم مجيع اإلمكانيات البيانية والبالغية اليت تساعده عل القيام بدوره يف النفوذ إىل قلوب الناس
ونفوسهم فسحر اللية وسالسة البيان ولطافة البالغة مع احملافظة عل عدم حتويل اللية إىل حاج مينع
عموم الناس من الوصول إىل املفاهيم األخالقية إل إذا كان ل بد من كتابات أخالقية تقتضي قوة
مضموهنا املعريف وعمق مفاهيمها العلمية لية خاصة ،فهنا تتطلب املصلحة املعرفية هكذا بيان وإن كان
ل بد بالتايل من تسييل تلك املعارف األخالقية حىت تصل من خالل فعل التفكيك والتبسيط إىل بيان
قوي يف عمقه ،واضح يف دللته مبا ميكن من فهمه وإدراك معارفه أي أن نور تلك املادة األخالقية
ومساعدته يف أداء وظيفته.
.2

إن من األمهية مبكان تقدمي األخالق كمادة جديرة بالبحث والتنقيب ،وجيب أن تدرج عل قالمة املواد
املعرفية اليت هتتم هبا مجلة من املعاهد واملراك واملؤسسات ذات العالقة بفروع العلوم اإلنسانية والفلسفية.
إنه مل يعد مقبول التعامل مع األخالق كمادة معرفية تقع يف هامش املواد املعرفية األساسية كالفلسفة وعلم

الجتماع ،إذ إنه من املطلوب أن حندد املعايري اليت ميكن عل أساسها أن خنتار مجلة من املواد املعرفية فيما نعرض
عن مواد أخرى ،واملوازين اليت حنكم من خالهلا بأولوية بعض املواد فيما ننظر إىل مواد أخرى بأمهية أقل.
وإذا كانت النفعية مبفهومها اإلجيايب الذي يشمل املادة والرو؟ معيارا أساسيًا فمن الصعب أن جند مادة
معرفية ميكن هلا أن نتقدم عل األخالق مبفهومها الواسع والشامل وبوظيفتها املرجتاة منها ،ألن شعاع األخالق
لن يدع زاوية يف زوايا الجتماع اإلنساين إل وسوف يدخل إليها ،ولن يتك كوة ينفذ من خالهلا إىل أي من
ميادين الجتماع البشري إل وسوف يدخل منها مهت ًما يف إصال؟ العالقات اإلنسانية ويف سيادة القيم املعنوية
واخللقية ويف إعادة التوازن يف عالقة اإلنسان باملادة والرو؟.
إن العالج األخالقي بذاك املفهوم لن يقتصر عل اإلطار الشكلي للعالقات اإلنسانية .بل ل بد أن يدخل
إىل املنبع الداخلي (النفس) لتلك العالقات مهذبا ومربيا ومؤدبا وعامال عل تكية تلك النفس لتكون الرصيد
األكرب والكن األعظم يف تلك العالقات.
.3

إن من املطلوب تشكيل نظام للبحث األخالقي تتوفر فيه مجلة من املمي ات اليت تعطي القدرة للفعل
املعريف األخالقي عل إمناء املعرفة األخالقية وتطويرها مبا جيعلها قادرة عل القيام بوظالفها عل أن

يلحظ بشكل أساس التقسيم املوضوعي يف البحث األخالقي ليجعل البحث متمحورا حول موضوعات
حيوية وقضايا عملية متس صميم الواقع احليايت للمجتمع البشري ،وهو ما سوف يوفر لدينا أكثر من
نتالج يدور حول عناوين األخالق الجتماعية واألخالق السياسية واألخالق األسرية وأخالق ال وج
وأخالق ال وجة ...وبالتايل ل بد أن تتوفر يف ذلك النظام هذه املمي ات األساسية:
أول :جيب أن يكون متاللما ومنسجما مع متطلبات العصر وحاجاته مبا يعين أن النتاج الذي سوف يسهم
ذاك النظام يف الوصول إليه جيب أن يكون قادرا بشكل فعال عل الولوج إىل مجيع مفاصل اجملتمع وميادينه.
ثانيا :جيب أن يوفر مستوى أكرب من الفرصة لإلنتاج يف املادة مورد البحث ،إذ إن بعض (مناهج) البحث
وأنظمته جتعل اإلنتاج عميقا إىل حد كبري ،بينما جند أنظمة ومناهج أخرى تسهم بشكل قوي يف زيادة اإلنتاج
املعريف ونوعيته.
ثالثا :من املهم أن يسمح ذاك النظام بالستفادة من مجلة من مناهج العلوم اإلنسانية اليت تتالءم مع تلك
املادة األخالقية من أجل أن تسهم يف تفعيل البحث األخالقي ،ول ضري يف ذلك طاملا أن املنهج األخالقي قد
رأى إمكانية الستفادة من هذه األدوات املنهجية أو تلك.
.4

وبالتايل جند من األمهية مبكان العمل عل ختصيب املادة األخالقية مبختلف جمالهتا واملراد بذلك
الستفادة من مجيع اإلمكانات املعرفية يف سبيل تفعيل البحث وتطويره يف هذا احلقل املعريف ،ول شك
أن ما ذكرناه من نقاط سابقة يسهم يف هذه النتيجة إل وهي إمناء املعرفة األخالقية وتطويرها وجعلها
قادرة عل مواكبة الفضاء املعريف الذي تسبح فيه أي إن املطلوب إجياد عملية حتف للبحث يف هذا
العقل العلمي وتدفع إليه وتشجع لإلنتاج فيه سواء يف جانبه العامودي أي عل مستوى تعميق املفاهيم
والبحث يف جذورها املعرفية والفلسفية وإرجاعها إىل أسسها الكالمية والعلمية؛ أو يف جانبها العمودي
عل مستوى شر؟ تلك املفاهيم وتطويرها والعمل عل تسييلها يف إغناء تلك املباحث األخالقية
وجعلها من أولويات املواد املعرفية اليت تدفع الباحثني إىل التنقيب والتحقيق فيها وإىل استخدام مجيع
أدوات البحث ووسالله وأساليبه.

إن ما ميكن أن نصل إليه من خالل ما تقدم هو أن الوظيفة اإلنقاذية لألخالق ما زالت قالمة ،بل كلما
تقدم بنا ال من كلما كانت احلاجة إىل تلك الوظيفة أكثر ،لكن األخالق كمادة معرفية يف وضعها احلايل حتتاج
إىل الكثري من اجلهد املنهجي ،ليمكنها من القيام بوظيفتها من خالل بناء نفسه وتيذيتها بالقيم.
إن تلك المور اليت ذكرناها فيما يرتبط بتخصيب املادة األخالقية وتشكيل نظام للبحث األخالقي قادر
عل أن يفي هبذه املهمة ويقدم األخالق كمادة معرفية متتلك أولويتها الدراسية يف املؤسسات األكادميية واملعاهد
الدراسية والعلمية فضال عن تقدمي خطاب أخالقي ميلك إمكانية النفوذ إىل مجيع مفاصل احلياة الجتماعية
وزواياها؛ إن مجيع هذه المور تسهم بشكل قوي يف مساعدة األخالق عل القيام بوظيفتها يف الظروف احلالية
جملتمعنا املعاصر.

