
  

 والوظيفة المعاصرة األخالق

 الشيخ حممد شقري

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

أم  ،يةدة املاعاملنف أخالقفهل يدور احلديث عن  ،نتحدث أخالق أيعن  درك بداية  ن أنمبكان  األمهيةمن  إن
 يف األخالقاستخدام مفهوم  ن  إذ إ ترتك  عل  الدين والييب والرو؟  ية اليتاملنظومة األخالقبتلك يرتبط  هنأ

بشكل واضح وبعيد عن  الفكرةعل  تقدمي  اا من  هذا التمي  حرص   إىل أول  نبادر  أنمن جمال يفرض علينا  أكثر
 .اللتباس

لييب والرو؟ وحمورية وترتك  عل  ا ،ة والديناليت تستمد جذورها من الفطر  األخالقنتحدث عن تلك  إننا
من قيود أسرها  وفك وترويضهالتهذيب النفس للجانب الروحي و  األمهيةاليت تعطي  األخالق لكتأي  ،النفس

يف  وباإلسهامبالعناية  الكفيلةي هوالوجود  لإلنساناخلري والسعادة  وإرادةالرمحة واحملبة  أخالق إن .املادة والدنيا
 .الوظيفة مورد البحث

 تقوم بعملية توحيد بني منفعة النفس أنهنا استطاعت أالدينية اليت ترتك  عل  الييب  خالقاألمي ة  إن
ري، حيث ل ميكن احلصول عل  نفع أكمل ا للنفس ومنفعة اليإل نفع  يدو نفع اليري يل حيث  ،ومنفعة اليري

 األخالقيةاملنظومة  جندها يف غريل   اوجة بني نفع األنا ونفع اليري، إن هذه املنفع اليريللنفس إل من خالل 
 . يقنع السالليشفي اليليل ول ل مبعىن من املعاين إلالدينية 

مل النفس شمستوى ي إىلولكنها توسع جماهلا  ،الدينية ل تنبذ املنفعة األخالق أنولذلك ميكن القول 
 األخالق تلكن إ فتايلوبال ،دنيااللا يف حدود البدن واملادة واول يبق  حمصور   اآلخرة ويستوعب ،ويتضمن الرو؟

امل اوجة وذلك التوحيد وهو ما يسمح بتأسيس  كمن تل أساسلها قالمة عل  عباملادة وجت اإلنسانعالقة  هتذب
 .خمتلف اجملالت

جلملة من ا ا خمتلف  الذي يعطي مضمون   ،اليت تقوم عليها امل اوجة هي الييب األرضية أن إىل اإلشارة وينبيي
من و  أوسع سعة الييب؛وفضاء رحب الرو؟، أرحب باب يطل هبا عامل  ويفتح لتلك املفاهيم األخالقية، املفاهيم
 .األخالقية الللمنظومة األخالقية هي أساسية تسري بتأثرياهتا إىل مجيع املفاهيم واملفرداتالييب  أساسية نإهنا ف



  

هي  ،باملادة والرو؟ اإلنسانعل  مستوى عالقة  التوازن إعادةالقادرة عل  القيام بتلك املهمة يف  األخالق إن
 ه،الروحي ويف نفس ههي يف جانب اإلنسانوموضوعية  ،اتعاىل هدف   ا واهللموضوع   اإلنساناليت ترى  األخالق لكت

تعاىل حيث ترى يف ذلك  هو اهلل األخالقيةوهدف العملية  ،ا وت كية  ا وترويض  هتذيب   األخالقحيث تعمل لكن 
جند  ،عل  ما تقدم وبناء   إليه تعاىل.وطيا للفيايف يف سبيل السري والسلوك  ها برضاتعاىل وفوز   ا من اهللاب  التخليق اقت 

كقيمة   لإلنسان العتباراخلري والرمحة وتعيد ملفاهيم الضمري و العتبار  تعيد أخالقيةعوملة  إىلمن الضروري الدعوة 
السوق تسع  إىل بسط سلطتها  أخالقية إن .للربح واملصلحة املاديةا ا للنفع وموضوع  مصدر   هل باعتبار  هذاتحبد 

يف أرجاء املعمورة، وهي تعمل بقوة عل ضخ مفاهيمها يف الذهنية اجلمعية لشعوب األرض، وهي تتوسع عل  
 يهإليؤدي  أنمع ما ميكن  اإلنساينالتعامل  أمناطية عل  فالسيطرة الثقا إىلتسع   إهنا حساب أخالقية اإلنسان؛

 ةوقيم اإلنسانيةللقيم  رخذ بعني العتبااألالنفع املادي دون  عل يف التعامل ترتك   معايري سيادةذلك من 
 .اإلنسان

وهو البعد اليييب وما  األول: ترتك  عل  عنصرين أنجيب  - اليت ندعو إليها - األخالقيةتلك العوملة  إن
 نا ومصلحة اليريمن توحيد بني مصلحة األ إليهوما يؤدي  ةاألخالقي واملعايريللقيم  أوسعفضاء من رسم  هيؤثر 

والثاين هو حمورية النفس  ؛هتااثبات مجيع مفردإا و اهتبثيسهم كل من العقل والنقل يف إافة اليت سولو يف تلك امل
ايل ي مبا يؤسس لنطالقة واعية ومدركة من تلك النفس لتجعل بالتح نقية وضمريمن فطرة  ختت نها مو  اإلنسانية

 األخالقيةالقضايا  هالذي تدور حول (احملورأي املوضوع )تكون اهلدف  أندها مبعىن  لعملها وجهالنفس ذاهتا حماًل 
 .تعاىل الييب والدين واهلل فاليت تستشر 

هي منظومة  ،، اليت حنن بصدد احلديث عنهاخالقيةألاملنظومة ا هذه أندرك ن أنمبكان  األمهيةمن  إن 
واألسس اليت أشرنا إليها، وهي تستمد مضامينها  مجسناليت ت الدينية والرو؟ الدينية ل  املبادئع ترتك  أخالقية

 .ةيودين إهلية أخالقيةهي منظومة  األخالقيةاملنظومة  تلك نإف من الدين، وبالتايل

عامة شري اجملتمع الب سبعواقب خطرية مت روالقيمي والذي ينذ األخالقياملشهد املتدي عل  املستوى  وأمام
يف الوعي العاملي ويف  األخالقيةالن عة  إحياءيف  هوج أمتا عل  هتبادر للقيام بوظيفت أن األخالقيةبد للمنظومة  ل

 :األمور هاعاة هذمر  ينبييالوظيفة  بتلجل القيام أومن  ؛يف خمتلف اجملالت األخالقية للمعايريالعتبار  إعادة

 ألجيب  األخالقيفاخلطاب  ،الوعي الشعيب والعقل اجلمعي إىل قادر عل  النفوذ أخالقيتقدمي خطاب  .1
وجيب أن يستخدم يف آلياته البيانية لعموم الناس  هنإ أخرى،فئة دون لوهو ليس  اا خنبويً يكون خطاب  



  

 أن األخالقين يفهموا دللهتا ومعانيها وينبيي لذلك اخلطاب أتلك اآلليات اليت ميكن لعموم الناس 
قلوب الناس  إىليف النفوذ  هقيام بدور العل   هالبيانية والبالغية اليت تساعد اإلمكانيات يستخدم مجيع

ع نىل حاج  ميإعل  عدم حتويل اللية  ةمع احملافظولطافة البالغة  البيان سةالساللية و  رحسفنفوسهم و 
تقتضي قوة  أخالقيةبد من كتابات  ذا كان لإل إ األخالقيةيم هىل املفاإمن الوصول  سعموم النا

ان كن  إذا بيان و هكا تتطلب املصلحة املعرفية هنف ،خاصة يةالعلمية ل هامضموهنا املعريف وعمق مفاهيم
بيان ىل إل من خالل فعل التفكيك والتبسيط خالقية حىت تصف األلك املعار تيل يستمن بالتايل ل بد 

 األخالقيةاملادة  لكتور ن أن  أي هعارفم وإدراك ههمفمبا ميكن من  هواضح يف دللت ه،مققوي يف ع
 .هوظيفت أداءيف  هدتعاسوم

عل  قالمة املواد  أن تدرجوجيب  ،كمادة جديرة بالبحث والتنقيب  األخالقمبكان تقدمي  األمهيةمن  إن .2
 .يةوالفلسف اإلنسانية ومالعل عو فر املراك  واملؤسسات ذات العالقة باملعرفية اليت هتتم هبا مجلة من املعاهد و 

كالفلسفة وعلم   األساسيةامش املواد املعرفية هكمادة معرفية تقع يف   األخالق التعامل مع مل يعد مقبول   إنه
ما نعرض ملواد املعرفية فيلة من امجخنتار  أن أساسهاعل   ميكناليت  املعايري ددحن أنمن املطلوب  هنإ إذ ،الجتماع

 .أقل يةأمهب أخرى فيما ننظر إىل مواد ية بعض املوادو ا بأولواملوازين اليت حنكم من خالهل أخرى،واد معن 

مادة  جند أنالصعب  فمن اأساسيً  ا؟ معيار  و لر جيايب الذي يشمل املادة واها اإلهومكانت النفعية مبف  وإذا
 القاألخن شعاع أل ،اهمن اةبوظيفتها املرجتو ع والشامل سالوا األخالق مبفهومهانتقدم عل   أنا معرفية ميكن هل

 أي من إىلولن يتك كوة ينفذ من خالهلا  إليها،ف يدخل سو و  إل اإلنساينلن يدع زاوية يف زوايا الجتماع 
القيم املعنوية  ويف سيادة اإلنسانيةالعالقات  إصال؟ا يف وسوف يدخل منها مهتمً  إلميادين الجتماع البشري 

 .ة والرو؟باملاد اإلنسانالتوازن يف عالقة  إعادة واخللقية ويف

يدخل  أنبد  بل ل .اإلنسانيةالشكلي للعالقات  اإلطاربذاك املفهوم لن يقتصر عل   األخالقي جالعال إن
يد رصكية تلك النفس لتكون ال  عل  ت مال  اا وعا ومؤدب  ا ومربي  ( لتلك العالقات مهذب  سالنفاملنبع الداخلي ) إىل

 .العالقات كيف تل األعظموالكن   األكرب

مجلة من املمي ات اليت تعطي القدرة للفعل  هتتوفر في األخالقيملطلوب تشكيل نظام للبحث من ا إن .3
 أنوتطويرها مبا جيعلها قادرة عل  القيام بوظالفها عل   األخالقيةاملعرفة  إمناءعل   األخالقييف ر املع



  

موضوعات ا حول ليجعل البحث متمحور   األخالقييم املوضوعي يف البحث سالتق أساسيلحظ بشكل 
كثر من أوهو ما سوف يوفر لدينا  ،لمجتمع البشريصميم الواقع احليايت لس متحيوية وقضايا عملية 

ال وج  وأخالق األسرية واألخالق ةالسياسي واألخالقالجتماعية  األخالقحول عناوين  رنتالج يدو 
 ساسية:األاملمي ات  هتتوفر يف ذلك النظام هذ أنبد  وبالتايل ل ...ال وجة وأخالق

ج الذي سوف يسهم النتا  أن عينمبا ي ها مع متطلبات العصر وحاجاتومنسجم  ا يكون متاللم   أنجيب  :أول  
 .وميادينهمجيع مفاصل اجملتمع  إىل جالولو عل   فعال بشكل اقادر  ون كي أنجيب  إليهذاك النظام يف الوصول 

البحث  )مناهج(بعض  نإ إذ ،د البحثر مو  ادةامل يفلإلنتاج  كرب من الفرصةأتوى سم يوفر أنجيب : اثاني  
اإلنتاج  زيادةهم بشكل قوي يف ست أخرى ومناهج أنظمة  ما جند نيب ،حد كبري إىلا عميق   اإلنتاججتعل  وأنظمته

 .املعريف ونوعيته

 كلم مع تءاليت تتال اإلنسانيةج العلوم همن منا ةمن مجل بالستفادةمح ذاك النظام سي أنمن املهم : اثالث  
ضري يف ذلك طاملا أن املنهج األخالقي قد  األخالقية من أجل أن تسهم يف تفعيل البحث األخالقي، ولاملادة 

 .تلك رأى إمكانية الستفادة من هذه األدوات املنهجية أو

ملراد بذلك األمهية مبكان العمل عل  ختصيب املادة األخالقية مبختلف جمالهتا واوبالتايل جند من  .4
ول شك  ،يف هذا احلقل املعريفالبحث وتطويره  لت املعرفية يف سبيل تفعيامكاندة من مجيع اإلالستفا

وجعلها  وتطويرها األخالقيةفة ر املع إمناءل وهي إالنتيجة  هيف هذيسهم من نقاط سابقة ذكرناه ن ما أ
للبحث يف هذا   فية حتملع جيادإن املطلوب إأي  هبة الفضاء املعريف الذي تسبح فيكقادرة عل  موا 

املفاهيم أي عل  مستوى تعميق  لعاموديا هسواء يف جانب هفي لإلنتاجوتشجع  إليهالعقل العلمي وتدفع 
 موديوالعلمية؛ أو يف جانبها الع ةوالبحث يف جذورها املعرفية والفلسفية وإرجاعها إىل أسسها الكالمي

 األخالقيةغناء تلك املباحث إها يف لييتس عل  عل  مستوى شر؟ تلك املفاهيم وتطويرها والعمل
مجيع ىل استخدام إوالتحقيق فيها و  ىل التنقيبإاليت تدفع الباحثني  املواد املعرفيةيات و ولأا من هوجعل

 .ه وأساليبهالبحث ووساللأدوات 



  

كلما   قالمة، بل ما زالت لألخالق اإلنقاذيةن الوظيفة أمن خالل ما تقدم هو  إليهصل نن أن كن ما ميإ
تاج ايل حتيف وضعها احل دة معرفيةخالق كمالكن األ ،كثرأالوظيفة تلك ىل إقدم بنا ال من كلما كانت احلاجة ت
 .وتيذيتها بالقيم نفسهمن خالل بناء بوظيفتها نها من القيام كليم ،من اجلهد املنهجي ثريكىل الإ

قادر  األخالقيكيل نظام للبحث وتش األخالقيةاملادة  بتخصيبالمور اليت ذكرناها فيما يرتبط  ن تلكإ
واملعاهد  األكادمييةيتها الدراسية يف املؤسسات و ولأكمادة معرفية متتلك   األخالقاملهمة ويقدم  هن يفي هبذأعل  

 جتماعيةالنفوذ إىل مجيع مفاصل احلياة المكانية إ خالقي ميلكأ عن تقدمي خطاب الدراسية والعلمية فضال  
 وف احلاليةر خالق عل  القيام بوظيفتها يف الظبشكل قوي يف مساعدة األ تسهملمور ا همجيع هذن اياها؛ إوزو 

 .جملتمعنا املعاصر


