َمناط الفعل األخالقي وخصائصه في التصور اإلسالمي
الشيخ جعفر السبحاين
تعريب :حيدر جنف
الكلمات المفتاحيّة :األخالق ،اإلسالم ،املادة ،اإلنسان ،التخيري والتسيري ،الوحي ،اهلل.

تعترب العالقة بني األخالق واإلنسان حمور معظم الفلسفات ،لذلك ،يقدم الشيخ جعفر السبحاين يف هذا البحث
"مناط الفعل األخالقي حبسب الفمم اإلسالمي" مقدما لذلك مبقدمة بسيطة تتحدث عن حمورية اإلنسان يف
األخالق ،ليعود بعد ذلك إىل احلديث عن اجلذور الداخلية لألخالق ،و"حسن الفعل وقيمه" ،و"دور التخيري"
و"العالقة بني اإلنسان ونزعاته الداخلية".
وحيلل الكاتب خالل عرضه الكثري من املصطلحات مثل النية والعمل الصاحل والقضايا املطلقة ،وضمان
التطبيق للقيم األخالقية ،وخيتم بنتيجة تستعرض حماور القضايا األخالقية .عرف اليونانيون القدماء ،واألوروبيون
املعاصرون نظما أخالقية متعددة ،توىل مؤسسوها التعريف هبا والدفاع عنما .إال أن معظم هذه النظم يعود إىل ما
بعد عصر النمضة ،حيث تغريت أساليب البحث ومناهج الدراسة ،إىل أن انبثقت فكرة "العلمانية" وفصل الدين
عن الدولة أو "نبذ الدين" بتعبري أصح.
ويف مثل هذه الظروف ،انربى دعاة فصل األخالق عن الدين ،إىل تدوين وعرض مجلة نظم أخالقية،
س نتطرق يف حبوث الحقة للمناطات السائدة فيما أما الذي نود إيضاحه يف هذا املقام فمو النظام األخالقي يف
التصور اإلسالمي وخصائصه.
إن صياغة أي نظام أخالقي رهن مبعرفة اإلنسان ،فما مل حيط مؤسس النظام األخالقي علما ومعرفة
باإلنسان ،لن يسعه فرز القيم اإلجيابية من أضدادها ،ومتيز القضايا الباعثة على السعادة من القضايا املفضية إىل
الشقاء ،فالغاية من إطالق النظم األخالقية رسم طريق السعادة واهلناء ،وما مل يُعرف اإلنسان ،مل تعرف أسباب

سعادته وشقائه .وإذا واجمتنا نظم أخالقية تتضارب مع بعضما جوهريا ،فمرد ذلك إىل تباين مؤسسيما يف
معرفتمم للمخلوق اإلنساين ،وهو تباين يرتك بصمات واضحة على رسم القيم األخالقية وتبيينما.

وسنعمد هنا إىل تعريف اإلنسان من وجمة نظر اإلسالم ،ليتجلى لنا كيف أنه أسس مدرسته األخالقية على
أساس معرفة عميقة باإلنسان ،على أنه من الضروري أوال حتديد مناط الفعل األخالقي من وجمة نظر اإلسالم
واختالفه عن الفعل العادي .هلذا ستكتسب املقدمة التالية أمهية خاصة الستيعاب جممل البحث.
مناط الفعل األخالقي في اإلسالم
كثرت التجاذبات بشأن ماهية الفعل األخالقي ،وفروقه عن الفعل العادي .فتناقش العلماء واملفكرون يف هذه
اإلشكالية منذ عصر اليونان القدمي إىل اليوم وكانت احملصلة ظمور مدارس ومذاهب نعرض هلا بالتدريج.
املمم بالنسبة لنا يف هذا البحث اإلشارة إىل مالك أو مناط الفعل األخالقي حسب الفمم اإلسالمي .فما
هو احلد الفاصل إسالميا بني الفعلني األخالقي والعادي؟
 .1الجذور الداخلية
"األخالق" مجع "اخللق" مبعىن الطبيعة ،واختيار هذه املفردة فيه داللة على أن الفعل األخالقي جيب أن تكون له
جذوره الضاربة يف دخيلة اإلنسان وباطنه ،فيكون مظمرا وجتليا إلحساس من األحاسيس الداخلية الراقية ،وعليه
فالفعل الذي ال يشي مبوقف اإلنسان من الغرائز ،ال يكون أخالقيا .فإذا ما مورس ضغط خارجي على أحد
األشخاص كي يشيد مستشفى أو مركزا علميا مثال ،واستجاب هذا الشخص ،فلن يكون عمله فعال أخالقيا
الفتقاره إىل احلافز الداخلي ،واقتصاره على العامل اخلارجي الذي فرض على اإلنسان أداء هذا الفعل.
وطبعا يعد اجلذر الداخلي شرطا الزما للفعل األخالقي ،وليس شرطا كافيا .فالشرط الثاين هو حسن العمل
وإجيابيته .وألجل إيضاح هذا الشرط من الواجب اإلشارة إىل تقسيم القضايا يف احلكمة النظرية والعملية إىل
"ذاتية املعيار" و"غري ذاتية املعيار" يصنف الفالسفة قضايا احلكمة النظرية إىل شقني:
أ :القضايا البديمية.
ب :القضايا النظرية.
املراد بالقضايا البديمية مجلة القضايا اليت ال حيتاج العقل لتصديقما أو تكذيبما إىل أدلة وبراهني .فتكون
القضية إذ ذاك "ذاتية املعيار" ،كما يف قولنا أن اجلزء أصغر من الكل.

أما القضايا النظرية فيتوقف تصديقما أو عدم تصديقما على األدلة والرباهني وإمعان النظر ،لذلك كانت
القضايا البديمية ذات دور حموري يف حل القضايا النظرية ،وبتجاهلما تنغلق أبواب العلم واملعرفة يف وجه اإلنسان.
وينسحب نظري هذا التصنيف على قضايا احلكمة العملية أيضا ،والفارق بني البديميات والنظريات يف
احلكمتني شيء واحد ،املطلوب يف قضايا احلكمة النظرية معرفتما والعلم هبا ،كأن نقول "لكل ظاهرة سبب
وموجد" ،فالقضية إذن ال متتد بطبيعتما إىل دائرة العمل واملمارسة ،بينما املطلوب النمائي يف قضايا احلكمة
العملية ،هو العمل هبا وتطبيقما ،كأن نقول العدل حسن ،والظلم قبيح.
يف القضايا األوىل نروم املعرفة ،ويف الثانية نسعى إىل العمل بعد املعرفة .وعلى كل حال ،تتوزع كال الفئتني إىل
قضايا بديمية وأخرى غري بديمية ونستخدم يف تقسيم قضايا احلكمة النظرية مفرديت "البديميات" و "النظريات".
أما يف تقسيم قضايا احلكمة العملية فال نستخدم لفظيت "البديميات" و "غري البديميات" .وإذا أردنا استعمال
تعبري جامع لكال احلكمتني ،فمن املناسب أن نقول:
أ .قضايا ذاتية املعيار.
ب .قضايا غري ذاتية املعيار.
ليس سبب هذا التقسيم يف كال النوعني من القضايا واضحا .فلو كانت كل القضايا يف احلكمتني نظرية أو
"غري بديمية" لتعذر كشف احلقيقة وامتنع ،فاملشكلة ال تعاجل املشكلة .لذا توجب أن يكون بني أكوام القضايا
"النظرية" و "املعقدة" قضايا جليلة متثل مفتاح حل القضايا األخرى .وال فرق يف هذا بني احلكمة النظرية واحلكمة
العملية.
 .2حسن الفعل وقبحه
ذكرنا أن اهلدف النمائي من معرفة قضايا احلكمة العملية هو تطبيقما والعمل على وفقما .ويوزع العقل قضايا
هذه احلكمة إىل حسنة وقبيحة .وهو مكتف بذاته يف نعتما باحلسن والقبح ،وال حيتاج إىل غريه ،فيصف على حنو
قاطع هذه القضية باحلسن وتلك القضية بالقبح ،فيقول :العدل حسن وينبغي العمل به ،والظلم قبيح وجيب
االنتماء عنه .وال يشرتط يف الفاعل سوى الوعي واالختيار.
وهذه األحكام بشأن العدل والظلم ،من األحكام الذاتية املعيار هلذه القوة اإلدراكية.

إذا ،فاألخالق جزء من مقولة "اجلمال" وطريق اكتشافما هو العقل الذي يتعامل مع الفعل ذاته جمردا عن
كل شيء عدا حسنه أو قبحه ،فيعلن هل هو إجيايب أم سليب.
وباملستطاع تصنيف اجلمال إىل حسي جسدي ،وآخر روحي .واجلمال من املفاهيم اليت يستطيع اإلنسان
إدراكما ،لكن يعجز عن صبما يف قالب التعريف .فمو "يدرك وال يوصف" .ومع ذلك ميكن القول :حقيقة
اجلمال هي توازن وانسجام أجزاء الشيء اجلميل .ومثل هذا بالضبط يصدق على مجال الروح .خلق اإلنسان
مبواهب وقابليات خمتلفة ،وكل واحدة من هذه القوى تعد من عوامل حياة اإلنسان وبقائه شريطة أن يقوم التعادل
والتوازن بني هذه القوى ،وينتمج سبيل االعتدال يف إشباع كل قوة وتلبية احتياجاهتا ،ويتحاشى اإلنسان حاالت
اإلفراط والتفريط .وعندئذ تستعيد الروح مجاهلا ومتمد األسباب حلكومة العقل وسلطانه.
وبالتايل ،فاألخالق هي ذلك السلوك اإلنساين النابع من الروح اجلميلة ،ومجال الروح ممكن يف ظل تعادل
القوى اإلنسانية وتوازن النزعات وامليول.
من هذا البيان ،ميكن استخالص أن األخالق قد تكون من سنخ اجلمال ،ويتسىن أيضا أن تكون من سنخ
العدالة .ذلك أن مجال الروح ال يتحقق إال يف ظل االعتدال واستخدام كل قوة من القوى اإلنسانية بعيدا عن
اإلفراط والتفريط .فعلى اإلنسان استخدام القوة الشموية والقوة الغضبية وإال انقطع نسل البشر .ولكن جيب يف
الوقت ذاته عدم تسليم زمام احلياة هلاتني القوتني بل يتعني حتكيم العقل يف استخدام هذه امليول واستثمارها.
إن مجال اجلسم يتكون يف عامل الرحم الذي ال سبيل لإلنسان إليه .بينما مجال الروح املتاح بفضل إجياد
التعادل بني القوى واملوازنة بني استثمار النزعات الداخلية ،منط من اجلمال خيضع إلرادة اإلنسان واختياره .فالروح
اجلميلة املعتدلة تستتبع سلوكا مجيال .أما الروح غري اجلميلة غري املعتدلة فتصدر عنما أفعال قبيحة سلبية.
يستفاد من اآليات القرآنية واألحاديث اإلسالمية أن حقيقة الفعل األخالقي كامنة يف حسنه أو قبحه .وما
األمر باملعروف والنمي عن املنكر ومها واجبان إسالميان إال دعوة جلملة أمور أخالقية حقيقتما كوهنا "معروفا" أو
"منكرا" وسنبني الحقا أن مديات األخالق يف اإلسالم أوسع من األخالق اليت يدركما العقل العملي .لذا كانت
بعض الفرائض والواجبات أو املنكرات من القضايا األخالقية اليت كشف عنما الوحي ،ومل يكن باستطاعة العقل
تشخيصما .يقول القرآن عن النيب األكرم "ص" أنه "يأمرهم باملعروف وينماهم عن املنكر( ")1واملعروف واملنكر أو
اإلجيابيات والسلبيات ،بعضما يعرفما العقل العملي من تلقاء نفسه ،وبعضما يدل عليما الوحي اإلهلي.

وعليه يتساوى ما نقل عن أفالطون حول حقيقة الفعل األخالقي وأنه من سنخ اجلمال ،وما ذهب إليه
الفالسفة املسلمون واملتكلمون العدليون.
وحيث قد اتضح مالك الفعل األخالقي يف الفمم اإلسالمي ،أن األوان لإلشارة إىل مرتكزات وخصائص
النظام األخالقي يف الدين احلنيف:
 .3اإلنسان خليط من المادة والمعنى
تفيد النظرة السطحية لإلنسان أنه موجود مادي ،خيرج إىل العامل بعد أشواط من النمو األويل يف رحم األم ،ليبدأ
مساره صوب التكامل املادي ،وبعد اجتياز مراحل الطفولة واملراهقة والشباب والكمولة والشيخوخة ،ينطفئ
مشعل حياته إىل األبد ،وال يعود شيئا مذكورا.
إهنا رؤية ال ترى اإلنسان خملوقا لغاية أو هدف ،بل ليس من املؤكد من أين جاء هذا اإلنسان وملاذا؟ وإىل
أين هو سائر؟
أما من منظار املتأهلني – ال سيما فالسفة اإلسالم واملتكلمني املتعمقني – فاإلنسان مزيج من املادة واملعىن،
من اجلسم والروح ،ويف نظرة أعمق ال يكون احلديث عن امتزاج شيئني صحيحني ،إمنا حقيقة اإلنسان هي روحه
ونفسه ،وما البدن إال أداة لتكامل الروح فاإلنسان يرى املرئيات بعينه ،ويسمع املسموعات بأذنه ،لكن الرائي
والسامع احلقيقي هلذه األشياء ليسا العني أو األذن ،بل الروح اإلنسانية اليت تستخدم العني واألذن أداتني للرؤية
والسماع.
وقد أثبت الفالسفة املسلمون جترد الروح عن املادة بالرباهني الفلسفية ،وحياول الغربيون اليوم الوصول إىل
ذات النتائج باألساليب التجريبية .وال يسعنا يف هذا املقام سرد الرباهني الفلسفية على جترد الروح .لذا نكتفي
لعرض وجمة النظر القرآنية باإلشارة إىل آيتني كرميتني ،كي يتضح أن القرآن يرى النفس اإلنسانية أمسى وأرقى من
املادة:
أ .يلمح القرآن الكرمي يف سورة املؤمنون بعد إشارته إىل مراحل خلق اإلنسان يف رحم األم ،إىل املرحلة
النمائية من اخللق فيقول" :مث أنشأناه خلقا آخر"(.)2

إهنا خلقة ختتلف جوهريا عن األطوار السابقة من اخللقة ،ألن األطوار السابقة حمصورة كلما يف إطار اخللق
املادي .وهي أوال النطفة ،وثانيا العلقة ،وثالثا املضغة ،رابعا حتول املضغة إىل عظام ،وخامسا اكتساء العظام حلما.
وحينئذ ينتمي البيان القرآين هلذه املراحل اخلمس ،فيشري إىل املرحلة السادسة بلمجة متفاوتة ،فيقول" :مث
أنشأناه خلقا آخر".
إنه خلق جديد ألنه طور تكتسب فيه املادة تكامال آخر ،وحتتضن يف داخلما الروح.
ب .يروي القرآن يف سورة السجدة شبمة منكري املعاد القائلة أن موت اإلنسان حيدث بسبب تفرق أجزاء
بدنه ،وبذلك تتفرق شخصيته وتفىن ،وإذا ما مجعت األجزاء تارة أخرى إىل بعضما ،فلن تعود إليما
الشخصية األوىل اليت كانت فيما ،بل ستكتسب شخصية جديدة ال يصح أن تتحمل املسؤولية حيال
أعمال اإلنسان السالفة.
ويقول القرآن ردا على هذه الشبمة" :قل يتوفاكم ملك املوت الذي وكل بكم مث إىل ربكم ترجعون"(.)3
واآلن ،جيب أن نرى كيف متثل هذه اآلية ردا على شبمة الكافرين املعتقدين أن موت اإلنسان وتفرق أجزاء
جسمه يغين شخصيته إىل غري عودة ،فتكون شخصيته الثانية شخصية أخرى ال تتحمل مسؤولية فعال الشخصية
األوىل.
خالصة الرد أن موت اإلنسان ال يعين فناء شخصيته ،إمنا يبقى قوام حقيقة اإلنسان حمفوظا عند اهلل .فملك
املوت يستويف حقيقة اإلنسان ويرجعما إىل اهلل.
تصرح هذه اآلية بأن ما يغىن ليس حقيقة اإلنسان ،فحقيقته تؤخذ من قبل ملك املوت ،وكلمة "يتوفاكم"
هنا مبعىن "يأخذكم".
بعبارة أخرى ،مىت ما شكلت املادة شخصية اإلنسان ،تصح الشبمة املذكورة ومتثل أشكاال متينا حيال عقيدة
املعاد .أما إذا كانت شخصية اإلنسان فوق املادة واملاديات ،فسرتتفع فوق أي فناء أو احنالل ،إمنا تنتزع الروح من
اجلسم بواسطة ملك املوت وتبقى عند اهلل إىل يوم القيامة ،مث تعود كل نفس إىل جسدها الدنيوي.
 .4اإلنسان مخلوق مخيّر

األخالق مقولة ختتص أساسا باملخلوق الواعي املخري .فمعلم األخالق يوصي البشر بالقيم احلسنة ،وحيضه على
سلوك طريق واجتناب آخر ،فيضعه يف االجتاه الذي يبلغ به التكامل .وغىن عن القول أن هذا األمر خاص
مبوجود يستطيع تشخيص القيم ،فيفضل مبنتمى وعيه تعاليم السعادة على سبل الشقاء .وإذا اعتربناه فاقدا
لالختيار واحلرية ،وسائرا من دون إرادة يف أحد هذين الطريقني ،فسيعود إرشاده وتعليمه ضربا من اللغو.
وتنطوي قضية احلرية اإلنسانية على الكثري من التعقيدات .فاإلنسان يالحظ من ناحية إمارات اجلرب يف
حياته ،ومن ناحية أخرى يلمس حقيقة احلرية واالختيار يف داخله .لذلك يبقى حائرا هائما مدة من الوقت إىل
أن خيتار إحدى الفكرتني.
فمو يرى من جمة ،أنه مل يدخل هذه احلياة حبريته واختياره على اإلطالق ،كما مل خيرت البيئة اليت ينشأ فيما
وبذا فإن عوامل الوراثة والثقافة والبيئة ترتك آثارها ال إراديا يف روحه ونفسيته ،وبالتايل يتكون يف ضوء هذه العوامل
السابقة لوالدته والالحقة هلا ،ويبقى مقيدا هبا ،حتتم عليه السري يف طريق معني.
ولو كان حرا خمتارا على اإلطالق ،ملا صح أن هتيمن عليه هذه العوامل اخلارجية هذا من جانب ،ومن جانب
آخر يشعر اإلنسان بعد أن ينمو ويكرب ويصل درجات التعقل واإلدراك حبقيقة احلرية يف أعماقه ،وال يرى نفسه
جمربا على القيام هبذا الفعل أو ذاك .صحيح أنه دخل هذا العامل بغري اختياره ،ونشأ يف بيئة مل خيرتها بنفسه،
لكنه اآلن ميسك بزمام حياته ،ويستطيع مكافحة املشكالت والعقبات بشكل من األشكال ،ويوجه مسار حياته
بأي اجتاه يشاء.
ليس معىن احلرية أن تكون كل خصوصياته من حلظة الوالدة إىل حلظة املوت حتت تصرفه.
أو أن خيتار عوامل الوالدة والرتبية حبرية مطلقة .إمنا حقيقة احلرية هي أن يشعر اإلنسان بفارق كبري بني حركة
اليد وحركة القلب ،فريى نفسه مسؤوال عن األوىل ،وغري مسؤول عن الثانية .وبالتايل فمو حر خالل طريق احلياة
يف ممارساته وأفعاله.
صحيح أن بعض املصائر يف هذه احلياة خارجة عن إرادة اإلنسان ،فقد يذهب اإلنسان ضحية حريق خالفا
إلرادته .أو يصاب بسيول وزالزل ،أو تطاله معارك ليس له دور فيما ،على أنه يشعر حبريته يف مجلة من األفعال،
وال يرى أي مانع أو رادع يقف بوجه إرادته ،وأنه ال يتحمل أية مسؤولية عن األعمال اخلارجة عن حيز إرادته
واختياره فمسؤوليته تقرتن فقط باملمارسات اليت ميسك هو بزمامما ،ومبستطاعه توجيمما إىل حيث يشاء.

ونذ ّكر هنا بقول القرآن الكرمي حول حرية اإلنسان" :من عمل صاحلا فلنفسه ومن أساء فعليما وما ربك
بظالم للعبيد"( .)4ويقول يف آية أخرى" :وقل احلق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر"(.)5
 .5اإلنسان ونزعاته المتضادة
خلق اإلنسان بنزعات وغرائز متفاوتة .والواقع أنه خليط من نزعات متضادة غري متناسقة يف داخل اإلنسان ةمة
ميول خمتلفة ومتضادة ،فمن ناحية ينطوي املخلوق البشري على حب احلق ،وطلب احلقيقة ،وتوخي العدالة،
ونشدان املثل العليا ،ومن ناحية أخرى تضغط عليه نزعات األنانية وحب املنفعة ،وعبادة املناصب ،وطلب املال،
وحتري الشمرة .القسم األول من هذه امليول نابع من روحه امللكوتية وفطريته السامية ،بينما ينبثق القسم الثاين من
غرائزه الدانية اليت تضمن بقاءه وتتحكم بتحركاته وتصرفاته احلياتية ،وهلا جذورها العميقة يف نفس اإلنسان إىل
درجة قد متسك معما أحيانا بزمام مصريه وترسم مسار حياته ،وحتد بطغياهنا ومتردها املذهل من نفوذ العقل
وبصريته.
وينظر اإلسالم باحرتام لكل الغرائز ،فكلما ذات دور وتأثري يف تألق الوجود اإلنساين .ولو عُ ِم َد إىل كبت

بعضما وإطالق العنان للبعض اآلخر ،ملا بلغ اإلنسان كماله املنشود ،فإذا كانت نزعة العبودية هلل وطلب العدالة
وامليول صوب مساعدة اآلخرين واملعوزين ،من أسباب الكمال وبواعثه ،فإن حب الذات ونزعة الغضب والشموة
تعد هي األخرى من أركان احلياة اإلنسانية.
واإلنسان اخلايل منما إنسان مرتوك أما أن يسلم الروح إىل باريما يف زوايا العزلة ،وأما أن يذهب لقمة سائغة
للذئاب.
بناء على هذا يتوجب أن تقرتن العبادة وطلب احلق ،بالعمل والسعي الدنيوي ،ليتسىن لإلنسان بلوغ الكمال
املطلوب باستثمار كال اجلانبني .فحينما دعا اإلسالم إىل التزاوج وتلبية احلاجة اجلنسية ،قرر ذلك يف إطار
العفاف ،وهنى عن أي إفراط أو تفريط يف الشموات.
 .6معيار اإليجابي والسلبي
هناك معياران لتشخيص املبادئ األخالقية والقيم الروحية السامية مها:
أ .األمور الفطرية والنزعات اخللقية.

أثبتنا فيما مر بنا أن خلقة كل فرد مقرتنة جبملة من النزعات ،فمو مييل ذاتيا وال شعوريا إىل العدل والوفاء
بالعمد ورد اإلحسان باإلحسان ومساعدة العاجزين ،ويعترب هذه املمارسات حسنة ،وفاعلما حمسنا خريا.
ويستقبح مقابل ذلك مجلة أمور ،ويبغض أي ميل حنوها ،واملبادئ األخالقية يف اإلسالم تقوم على أساس
الفطرة واخللقة .فالنظام األخالقي اإلسالمي ال ينحرف ولو مبقدار شعرة عن هذه الفطرة .لذلك كانت األخالق
اإلسالمية عاملية تشمل كافة البشر ،وال حتدها حدود أو قيود.
ب .أنوار الوحي.
ومع هذا فإن نور الفطرة – وحىت ضياء العقل – يعجز أحيانا عن تشخيص القيم اخلرية وأضدادها – وهنا
يبدو الوحي أوثق السبل ملعرفة احلقيقة والواقع .لذلك كانت بعض احملرمات والواجبات من التعاليم األخالقية اليت
رمبا تعذر على فطرة اإلنسان وعقل الناس البسيط حتديد املصاحل املتوخاة منما .أما الوحي اإلهلي احمليط بكل
شيء فقد قرر مجلة من احملرمات والواجبات للبشر.
يقول اإلسالم أن تقصي عيوب اآلخرين ،والتدخل يف أسرار الناس واستغابتمم والتفاخر بالعنصر ،ممارسات
ممنوعة بتاتا ،وكذلك االنتفاع من القمار وشرب احلرام وأكل امليتة .فإذا أدرك العقل فلسفة حترمي هذه األشياء فنور
على نور ،وإال كنا مؤمنني هبذه الدساتري توكا على عصمة الوحي ،فال نشك أهنا مشرعة ألجل إسعاد البشر.
الفطرة والعقل اإلنسانيان يدعوانه للخضوع أمام اهلل الذي من عليه بكل هذه النعم ،بيدأن الطريقة الصحيحة
للشكر والثناء غري معروفة لدى اإلنسان ،لذلك يمرع الشرع ملساعدته ،فيدله أن أسلوب الشكر والثناء يتمثل يف
الصالة والصيام.
وهكذا ترتكز األخالق اإلسالمية على ركنني:
أ .امليول الفطرية واملعارف الوجدانية اليت حتدد احلسن من القبيح.
ب .الوحي اإلهلي ،وإرشادات اخلالق فيما خيص املمارسات املفضية إىل السعادة أو الشقاء.
 .7العمل الصالح والينبوع الطاهر

يرتكز تقييم أفعال اإلنسان يف العامل املعاصر ،على النظر لظاهر األعمال وشكلما اخلارجي ،فمثال إذا تضرع أحد
إىل اهلل أمام الناس أو راح يعول ويبكي من خوف اهلل ويستغفره ويتضرع إليه أو إذا بىن رجل ثري مستشفى خرييا
للفقراء ،فإن الناس ستثين عليه وعلى فعله ،وال تقيم وزنا لنيته وحافزه من هذا العمل ،وهل أنه بكى وتضرع من
خوف اهلل حقا؟ أم أنه أراد الرياء والنفوذ إىل قلوب الناس؟ وهل شيد الثاين مستشفاه بدوافع إنسانية حقيقية
وجملرد مساعدة املعوزين والفقراء ،أم أن أغراضا مادية تقف وراء فعله احلسن هذا ،كأن يريد الفوز يف انتخابات
مدينته أو حمافظته؟
مع أن ظاهر العمل ميثل أحد العناصر املممة لتقيميه يف النظام األخالقي اإلسالمي ،ولكن ما مل يصاحبه
عنصر آخر ،ال يتسىن اعتبار فعل اإلنسان عمال أخالقيا خريا .والعنصر اآلخر هو النية الطاهرة اليت تعد ينبوع
العمل واصله .من هنا إذا كان الفعل احلسن صادرا عن نوايا مادية مل يكن جديرا بالتقدير والثناء ،وال يعد عمال
قيميا .وهبذا الشرط يبتعد النظام األخالقي اإلسالمي عن كل النظم األخالقية يف اليونان القدمي والغرب املعاصر
ببون شاسع ،وال يقر بأخالقية العمل إال إذا صدر عن إميان الفاعل باهلل وإخالصه له ،ال عن أهوائه ونزواته
الشخصية.
كان مشركو مكة يف عصر الرسالة وثنيني ،لكنمم ينمضون بتعمري املسجد احلرام على أحسن وجه – لذلك
أصابوا منزلة رفيعة يف قلوب اجملتمع العريب آنذاك ،بيدأن القرآن يؤكد بكل صراحة أن عملمم هذا بال قيمة،
مشددا على ضرورة أن يكون العمل الصاحل ةمرة يف شجرة اإلميان واإلخالص .فالعمل إسقاط لنية اإلنسان
فأّن هلؤالء النفر الكافرين املقرين بكفرهم أن يعمروا بيوت
وانعكاس هلا ،لذلك يتلون بألواهنا ويكتسب نكمتماّ ،
اهلل اليت هي للمؤمنني باهلل .يقول الباري عز وجل يف هذا:

"وما كان للمشركني أن يعمروا مساجد اهلل شاهدين على أنفسمم بالكفر أولئك حبطت أعماهلم ويف النار
هم خالدون"(.)6
ويف اآلية التالية ،يقرر أن عمارة املساجد من اختصاص املؤمنني باهلل واليوم اآلخر ،ومقيمي الصالة ومؤيت
الزكاة والذين ال خيشون إال اهلل:
"إمنا يعمر مساجد اهلل من آمن باهلل واليوم اآلخر وأقام الصالة وأتى الزكاة ومل خيشى إال اهلل"(.)7
 .8النية الحسنة بديل العمل الصالح

أحيانا حتل النية احلسنة حمل العمل الصاحل وتعد بديال عنه .وهذا ال يعين أن املدرسة األخالقية يف اإلسالم تدعو
إىل االكتفاء بالنوايا احلسنة وعدم االكرتاث باألفعال والتطبيقات العملية إمنا الغاية من هذا الفمم إعداد كافة
شرائح اجملتمع لألعمال اخلرية ،حىت يبادر من كانت له املقدرة إىل العمل ،وينمي غري القادر حمفزات العمل
الصاحل يف سريرته ،حىت إذا واتته املقدرة هرع إىل احلسىن والتحقق بصفوف احملسنني.
حينما انتصر جيش احلق يف معركة اجلمل ،جاء رجل لإلمام علي عليه السالم وقال له كنت أود لو كان
أخي معنا يشاركنا هذه املعركة ،ولريى كيف نصرك اهلل على أعدائك ،فقال له اإلمام "أهوى أخيك كان معنا؟
فقال :نعم ،قال :لقد شمد .)8("...
ويسرون لنصرنا إذا مسعوا به ،سيثابون ويؤجرون كما نؤجر.
وليس أخوك فقط بل كل من سيولدون الحقا ّ
والنتيجة هي أن اإلسالم يشدد أعظم التشديد على تطمري النية وإصالح النوازع ،ويكافح جبد كل أمناط
الرياء .ويكفي هلذا مراجعة آيات ذم الرياء يف القرآن الكريم(.)9
 .9القضايا المطلقة الشاملة
املطلق والنسيب مفردتان شائعتان يف العلوم والفلسفة ،يعرف الدارسون معانيمما غالبا .فإذا كانت القضية بال
حدود وال ختوف ،وحكمما سار يف كل األزمنة واألمكنة ،فمي قضية مطلقة ،أي أهنا تشمل كل املصاديق ،وال
يشذ عنما شاذ ،فمثال قضية أن احلديد يتمدد باحلرارة ،ذات إطالق ومشول ،ألن صدقما ال يتوقف على زمان أو
مكان بذاته ،فحكمما ال يتغري يف أي زمان أو مكان ،وال يستلزم إال متاثل الظروف ،أما أن تكون بناية من
األ بنية كبرية أو صغرية فمذا نعت غري ثابت ،ألنه منوط بالبناية اليت نقيس عليما البناية األوىل .فقد تكون البناية
صغرية بالقياس إىل أخرى أكرب منما ،وكبرية بالنسبة إىل ما هو أصغر منما ،لذا ال ميكن اعتبار الصغر أو الكرب
صفة ثابتة هلا.
والقيم األخالقية يف املدرسة اإلسالمية تتمتع بإطالق ومشولية مؤكدة ،ألن احملاور اليت تعتمدها ذات إطالق
ومشول عام .وحماور القضايا األخالقية يف اإلسالم هي:
أ .النزعات اخللقية وميول البعد املتسامي يف اإلنسان.
ب .الوحي اإلهلي حينما تعجز الفطرة والعقل عن حتديد القيم.

حول احملور األول ،نذكر بأن امليول املتسامية واحدة لدى مجيع البشر ،فالعدل حسن مجيل والظلم سيئ قبيح
يف فطرة كافة الناس .والقضية املرتكزة على مثل هذا احملور تصطبع بلونه وتغدو عاملية مطلقة ،لذلك يرى كل أفراد
البشر بذوقمم الفطري أن جمازاة اإلحسان باإلحسان مجيلة ،وباإلساءة قبيحة .والقضية النابعة عن مثل هذا
املعني ،تبقى فياضة متفجرة إىل األبد.
طبعا ،قد تكون بعض املدارس األخالقية على هذه الشاكلة أيضا ،على أن املدرسة األخالقية اإلسالمية
تتسم بوضوح خاص يف هذا املضمار ،فاملدرسة اليت ترى حمور احلسن والقبح يف اللذة الغريزية والتصور الشخصي
للجمال ،واملنفعة اجملتمعة احلاصلة ،ال تستطيع تقدمي نظام أخالقي متناسق للبشرية .فامللذات الشخصية كسموم
األفاعي والعقارب حيوية جدا هلذين احليوانني ،وقاتلة فتاكة ملن يلسعانه .ورمبا كان املشروع مفيدا جملتم ٍع ما مضرا
جملتمع آخر .وبذا فإن اعتبار النفع الشخصي أو االجتماعي حمورا لتشخيص املمارسة األخالقية مؤشر إفالس
وختبط يف رسم مالمح نظام أخالقي متماسك.
وقد يقال أن القضايا األخالقية اإلسالمية "نسبية" هي األخرى .فالصدق مثال وهو قيمة أخالقية ليس جمندا
وال حممودا يف كل األحوال ،فإذا أدى إىل هالك إنسان برئ ،بدا قبيحا مذموما ،ويف املثل الفارسي أن "الكذب
املصلحي خري من الصدق اململك".
والرد على هذا اإلشكال حول حسن الصدق وقبح الكذب ،واضح جدا ،إذ يتوجب القول عن الصدق يف
مثل هذه الظروف :أساس الصدق ال يفقد حسنه ومجاله أبدا ،بيدأن العقل يف هذه الظروف اخلاصة ال يسمح
لإلنسان بالصدق ،ألن إنسانا شريرا يريد إساءة استغالل هذا العمل اخلري ،بسفك دم إنسان مسكني .وبالتايل
فإن االمتناع عن هذا العمل احلسن ،ال يفيد انتفاء حسنه ونقض إجيابيته ،إمنا يعين احليلولة دون جور اجلائرين
املرتبصني الدوائر بإنسان مظلوم ،ويريدون مد العمل الصاحل جسرا إىل ممارسات شيطانية جمرمة.
وبشأن الكذب االضطراري ننوه إىل أنه قبيح مذموم حىت يف مثل هذه الظروف ولكن مبا أن اإلنسان يقف
هنا إزاء مفرتق طريقني ،إحدمها ارتكاب عمل قبيح ،والثاين االنزالق لعمل أقبح ،لذا حيكم العقل بالصرب على
القبيح ويسمح للمرء بالكذب ،ويرجح قبيحا على قبيح آخر ،واملسألة كحالة إنقاذ إنسان تتوقف على كسر
شباك اآلخرين .فالعقل جييز هذا القبيح ألجل هدف أمسى ،لكنه ال ينكر إطالقا قبح العمل وسلبيته.
 .10القيم األخالقية وضمان التطبيق

بصرف النظر عن آراء فريق من علماء األخالق جيعلون اللذة الشخصية حمورا للنظام األخالقي ،فإن كافة النظم
األخالقية توصي جبملة أمور تتعارض غالبا مع النزعات الفردية لإلنسان وتطبيق مثل هذه الدساتري مبا هي عليه
من طبيعة وخصائص ،يستلزم ضمانة تنفيذية تصحب اإلنسان يف سره وعالنيته ،وحتضه على أداء احلسىن
واإلقالع عن السوء .لكن لألسف أما ال يوجد يف النظم األخالقية البشرية ضمانة تنفيذية ،أو أهنا إذا وجدت،
ال تتعدى سياط الوجدان وضغوط الضمري .واحلال أن هذه الضمانات ال تصمد لسيول األهواء والنزوات اجلاحمة
على شكل ٍ
شموة وغضب ،ولن يكون مصريها سوى اهلزمية النكراء.
من خصائص النظام األخالقي يف اإلسالم أنه يتوكأ على الدين ،لذلك تقرتن االرشادات احلاثة على اتيان
احلسنات واجتناب السيئات مبسؤولية ثقيلة ،مما يضفي على النظام األخالقي يف اإلسالم تألقا وعظمة مميزة.
إن األخالق املرتكزة إىل الدين ،بالشكل الذي تغدو معه املعتقدات الدينية واإلميان بالثواب والعقاب
األخروي رصيدا وضمانة إجرائية للتعاليم األخالقية ،هي السبيل الذي اختطته األديان السماوية ،ال سيما الدين
اإلسالمي احلنيف ،فاةمر طوال أربعة عشر قرنا نتائج باهرة.
االعتقاد بإله مطلع على باطن اإلنسان وظاهره ،وال خيفى عليه شيء يف السماوات وال يف األرض ،وهو يعلم
بعدد ذرات الكون الالمتناهية ،إله هو احلكم يوم اجلزاء ،والذي يفتح ملف أعمال اإلنسان املدون من قبل
املالئكة مبنتمى الدقة ومبنأى عن أي أغراض مادية ،وليس هذا فحسب بل يرينا أعمالنا تارة أخرى بقدرته غري
احملدودة ،ويشمد علينا جوارحنا بإرادته املاضية النافذة ،مث جيزي كل إنسان جبزائه احلق( ،)10مثل هذا االعتقاد
الراسخ املتني ،أعظم رصيد لألخالق ،وهو الضمانة الطبيعية لتطبيق املبادئ اإلنسانية .والواقع أنه أةمن كنز
وأضخم رصيد ورثناه عن رسل السماء ،وينبغي صيانته وحراسته كرتاث ال يقدر بثمن.
إن قدرات اإلميان باهلل واالعتقاد جبزاء اآلخرة ،يصل أحيانا إىل درجات تعصم اإلنسان من الذنب ،وجتعل
من املذنب شخصا ملكوتيا بريئا.
إن قدرة اإلميان الديين على التحكم باإلنسان من الشدة حبيث لو تصرف املؤمن خالفا ملقتضى اإلميان ومين
وعرج على طريق الندم واحلسرة ملا صدر
وفكر فورا بالتعويضّ ،
باهلزمية يف ساحة حربه ضد العواطف والغرائز ،لعاد ّ

عنه من أخطاء ،وسلم نفسه من تلقاء نفسه حملكمة الدين ،من دون أية مالحقة قضائية دنيوية ،طالبا من رئيس
احملكمة بكل جد معاقبته وتطمريه حىت يلتحق به يوم القيامة متخففا من الذنوب طاهرا من اإلدران(.)11

النتيجة
ميكن اخللوص من جممل ما أوردناه ،إىل حماور القضايا األخالقية يف اإلسالم ،والتعرف على خصائص النظام
األخالقي اإلسالمي .فيما يلي تلخيص هلا على شكل نقاط:
 .1متثل الروح يف الرؤية اإلسالمية حقيقة اإلنسان والروح خالدة باقية بعد املوت .وينبغي أخذ احلياة الدنيوية
واألخروية بنظر االعتبار عند التخطيط إلسعاده .لذلك كانت بعض امللذات ممنوعة بوصفما منكرات،
ألهنا تنال من سعادته األخروية ،خصوصا إذا قلنا أن العذاب األخروي ،هو باطن أعمالنا الدنيوية اليت
تتجسد يف ذلك العامل وضمن ظروف خاصة على شكل جحيم والذين يتمتعون ببصرية معمقة تشعرهم
بتبعات هذه األعمال ،يعدوهنا من السيئات اليت جيب نبذها.
خمري ،ال يعد عمله قيميا إال إذا صدر عن وعي وحرية تامة .فإذا سدد اإلنسان ما
 .2مبا أن اإلنسان فاعل ّ
ترتب عليه من ضرائب أو زكاة جمربا ،يكون قد أدى الواجب ،إال أن عمله هذا ال يعد فعال أخالقيا.

 .3يعين النظام األخالقي اإلسالمي بالغرائز الساميه والدنيئة يف اإلنسان ويوصي هبا مجيعا يف ظل االعتدال
واملوازنة.
 .4الفطرة والوحي مها مناطا القيم األخالقية يف اإلسالم.
 .5حسن العمل ومجال الظاهر ال يسبغ الطابع القيمي عليه ،إال إذا صدر الفعل عن نية طاهرة .فالرياء
الذي يراد به خداع اآلخرين يسلخ األعمال عن قيمتما وبعدها األخالقي.
 .6النظام األخالقي اإلسالمي نظام مطلق ثابت شامل ،ألن حموره امليول اإلنسانية الداخلية والوحي،
وكالمها خالد شامل.
 .7يتوفر النظام األخالقي يف اإلسالم على ضمانة تنفيذية ،فمو ليس من سنخ التوصيات املفتقرة ألي
حمفزات وإلزامات.
ومبعرفة أسس النظام األخالقي يف اإلسالم ،من الضروري إعادة قراءة املدارس األخالقية يف اليونان القدمي
والغرب احلديث ملعرفتما بوجه أفضل يف ضوء املعارف اإلسالمية األصيلة.
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