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 ،واملسرترترترترترترترترترترترترترت ولية ،وحرية اإلرادة ،. فاملفاهيم اخلُلقية، مثل الواجب(1)بني الدين واألخالق كثري من النقاط املشرترترترترترترترترترترترترترت كة
ر والسرترترترترتعادة، جيت ز يتنيأ من الدين، اليق ز يقتصرترترترترت ،واحملبة ،والسرترترترترتال  ،والعدل ،واملثل العليا ،والصرترترترترتوا  ،واخلري

بني اإل اك  الصرترترترتإلة اإل اك. هييا يقرك اإلسرترترترتال  دائم   اعلى العقائد النظرية بل جيعل من األعمال الصرترترترتاخة اختبار  
"من ز حيب أخاه اليق  ، وأك  (2)اك بدوك األعمال مي"""اإل  وعمل الصرترترترترترترترترترترترترترتاخاي، وىليهب املسرترترترترترترترترترترترترترتيإلية    أك  

 .(3)أبصره، كيف حيب اهلل اليق مل يبصره؟"
 أو من نيىلنبع من العقل أو الشرترتعور البشرترتريهيه  لين الفرق بني األخالق الدينية واألخالق غري الدينية أك  

 ية املنيلة.ليم والفروض والوصايا اإلهلىللك ىلأخي شيل التعا مقتضياي السعادة الفردية وازجتماعية، يف حني أك  
  ين اختصار آرات املفيرين حول العالقة بني الدين واألخالق ضمن ثالثة حماور:

 الدين واألخالق واحد. -1
 بالنسبة    األخالق. اسلبي   االدين قد ييوك عنصر   -2
 ليل من الدين واألخالق استقالليته. -3

 توحيد الدين باألخالق
 على نظرياي مفيرين مثل كانط وفويرباخ وماركس وفالسفة التإلليل اللغوق.هنا نقع 

(. 1804 – 1724األخالق، ز بل األخالق يف عالقتها مع الدين، أهم ما  يي فلسرترترترترترترترترترترترترتفة   انويل كانط ) لعل
هيه األخالق ىلدور على مفهو  الواجب، وعلى ضرترترترترترترترورة ىلأديته كهد  أخري يف ياىله، أق ز لشرترترترترترترت ت سرترترترترترترتو  كونه 

ريد أك يفعله فعل لآلخرين ما ىل . اإلنسرترترترترترترتاك مف ور على معرفة واجباىله الل  ين ىللايصرترترترترترترتها باملبدأ ا  : (4)اجب  وا
والعهود،  عودالو  من هيا القبيل قول اخقيقة وحفظ .شرترترترترترترترترترترترترترتامال   اعام   اأك يصرترترترترترترترترترترترترترتري فعلك قانون   اا خروك لك، متمني  
 واألي ، واح ا  كرامة ا خر. وعد  السرقة والقتل

                                                 

، بريوي: دار النهار، المقدمة في فلسفففففففففففة الدين( مادة هيا البإلث مسرترترترترترترترترترترترترتتمدة، يف معظمها، من كتا  "أديب صرترترترترترترترترترترترترتعب"، 1)
 .1995، 2، ط1994

 .26: 2( رسالة يعقو ، 2)
 .20: 4( رسالة يوحن ا األو ، 3)
 .Groundwork of the Metaphysics of Morals: ا( ىلراجع كتاباي   انويل كانط يف املوضوع، خصوص  4)

Critique of Practical Reason. 



 

 

ن ما هو التربير األعلى للواجب؟ وهل جيوز أك يضإل   املرت بيل ش ت يف سبيل ىلأدية واجباىله من غري لي
الوقتية،  أك حيصرترترتد، بالضرترترترورة، سرترترتو  اخليبة؟ جوا  كانط أنه ز بد من ىلربير أخري لتضرترترتإلية املرت برغباىله ومصرترترتاخه

يف حياة   هيه اخياة، فالعدالة ىلقضرترترترت   ق قهوهيا التربير هو السرترترترتعادة. و يا كاك  صرترترترتيل السرترترترتعادة عسرترترترتري املنال يف
 اأخر  روحية. وهيه ز يضرترترترترترتمنها سرترترترترترتو  اهلل. هييا يف ض اإل اك باخلري األعلى، أق بالفضرترترترترترتيلة والسرترترترترترتعادة،   ان  
ا بوجود اهلل. ولئن أخفق الفالسرترترترتفة يف  قامة الدليل النظرق على وجود اهلل عرب مناقشرترترترتافم امليتافيييقية التقليدية، فه
هو كرتانط يقيم الرتدليرتل على "العقرتل العمل "، أق األخالق. فرتالتنربرتة اخلُلقيرتة ىلسرترترترترترترترترترترترترترتفر عن   رتاك  قرتائق معينرتة ز 

لى الفضيلة، هو ع يست يع امليتافيييقيوك برهاهنا، ه  اهلل واخرية وخلود النفس. واهلل، اليق  نإلنا السعادة ميافأة  
الواجباي اخلُلقية أوامر حفرها اهلل يف صرترترترترترترترترترترترترترتدور النا ، أق يف ف رفم. من هنا كاك  مانح القانوك امل لق، مبعىن أك  

 أهم ما يف الدين هو  األخالق وأك   صرترترترترترترتوي الضرترترترترترترتمري هو صرترترترترترترتوي اهلل. وييهب كانط أبعد من هيا    القول بأك  
الة والعبادة هلل صالعبادة الصإليإلة هلل ىلقو  ز على ال قو  أو الشعائر بل على فعل الواجب. فاإلنساك ي دق ال

وجوهر  ، لينه وجد فإلو  اإلهلياياب ريقة واحدة صإليإلة، ه   طاعة ضمريه وىلأدية واجبه. كانط آمن باهلل،  ي  
 الدين يف األخالق الل يوحيها اهلل ليل فرد عرب ضمريه.

د الدين باألخالق، ه  نظرة لودفيغ فويرباخ ) لن (، اليق أع1872 – 1804هناك نظرة أُخر ، ىلوحِّ
على عقب بتإلويله جوهر الدين من "الالهوي"    "األنثروبولوجيا"، أق من اهلل     اقلب املفاهيم الدينية رأسرترترترترترترترترترترترت  

اإلنسرترترترترترترترتاك هو اليق ابتدع مفهو  األلوهة بيضرترترترترترترترتفات طبيعته اإلنسرترترترترترترترتانية يف كماهلا على العامل  . فعنده أك  (5)اإلنسرترترترترترترترتاك
ة. جملال، ألك طبيعته البشرترترترترترية ىلن وق على العقل واإلرادة واحملباخلارج . ولد  اإلنسرترترترترتاك طاقة غري حمدودة يف هيا ا

واخياة اخلُلقية الفاضرترترترترترترترترترترترترترتلة ىلعل اسرترترترترترترترترترترترترترتتغالل هيه ال اقة    أقصرترترترترترترترترترترترترترتى حدودها من أجل  قيق السرترترترترترترترترترترترترترتعادة الفردية 
وازجتماعية. هيا، يف نظر فويرباخ، هو جوهر الدين اليق  ثل أعظم رجات لإلنسرترترترترترترترترترترترترترترتاك. لينه رجات يتإلقق هنا 

ألرض، عرب ىلأسيس حياة أفضل يف املياك الوحيد املمين. وبيطالقه عبارىله الشهرية "اإلنساك  له اإلنساك"، على ا
                                                 

 رباخ الرئيس  يف هيا املوضوع هو جوهر املسيإلية.( كتا  لودفيغ فوي5)
Ludwig Feuerback, The Essence of Christianity (translated by G. Eliot), New 

York: Harper, 1957. 



 

 

ادَّعى فويرباخ أنه يعرب  عن حقيقة األدياك الل دع" اإلنسرترترترترترترترتاك    "التأل ه"، أق  قيق أعلى ما يف طبيعته وطاقته. 
شرترترترترتأ من ة وقد رُفع"    امل لق حىت يتغلب على ىلغربه اليق نسرترترترترتم ل بيعته املثالي وما  ك يدرك اإلنسرترترترترتاك أك "اهلل" 

ليس  ااألمس دين   "ما كاك يف الدين التقليدق املا ئ. هييا يسرترترترترترتتعيد   انه بنفسرترترترترترته وقدرىله ومسرترترترترترتتقبله، ويدرك أك  
 .(6)هو دين الغد" االيو ، وما يسمى اليو   خاد   ادين  

. و ين ا، يف حني ىلغرترتدو األخالق مع فويربرترتاخ دينرترت  اقرترت  الرترتدين يغرترتدو معرترته أخال وبرترتالعودة    كرترتانط، نرترتد أك  
التعبري عن نظرة كانط باملعادلة ا ىلية: "الدين أخالق"، وعن نظرة فويرباخ باملعادلة ا ىلية: "األخالق دين". و يا 

انية، أق ثنظرة كانط جتد التربير الوحيد لألخالق يف حياة  النظرىلني ىلوحِّداك بني الدين واألخالق،  ز أك   صرترترترتح أك  
وىلرترتدعو     قيق  اامرترت  ىلرترت ايف اإل رترتاك برترتاهلل وخلود النفس، فيمرترتا ىلرف  نظرة فويربرترتاخ وجود اهلل واخيرترتاة الثرترتانيرترتة رفضرترترترترترترترترترترترترترترترت  

اخلالص ازجتماع  اليق ين لق من حمبة اإلنسرترترترترترترترتاك لإلنسرترترترترترترترتاك ويهد     ىلأسرترترترترترترترتيس وحدة بني النا  ينتف  فيها 
 دة للنميع.الظلم وىلتإلقق اخرية والعدالة واملساواة والسعا

 ياه من أداة نظرية لتفسرترترترترترترترترترترترتري العامل    أداة  ( خط فويرباخ، حموز  1883 – 1818وىلبىن كارل ماركس )
الدين "التقليدق" يغرِّ  اإلنسرترترترترتاك عن  . ورأ  ماركس أك  (7)عملية لتغيري العامل عرب النظا  ازجتماع  والسرترترترترتياسرترترترترت 
الح أوضرترترترترترترترتاعه من  صرترترترترترترترت عن مواجهة مشرترترترترترترترتاكله اخقيقية. فبدز  نفسرترترترترترترترته ويولِّد لديه النيوع    خلق عامل و   يلهيه 

وضرترترترترترتعه ازقتصرترترترترترتادق البائس ا   من اسرترترترترترتتعباد أصرترترترترترتإلا  رأ  املال للعمال  اامل دية على هيه األرض، خصرترترترترترتوصرترترترترترت  
ن خارج األرض ىلتإلقق فيه سرترترترترترترتعادىله املنشرترترترترترترتودة، ولين بعد املوي. هيا الدي او ي   ااملنتنني، ىلنسرترترترترترترت  ريلته فردوسرترترترترترترت  

"الو  "، اليق ابتيرىله ال بقاي اخاكمة مني فنر التاريخ زسرترترترترترترترترترترترتتغالل ال بقاي العاملة، هو "أفيوك الشرترترترترترترترترترترترتعو " 
حسرترتب ىلعبري ماركس، يف حني أك الدين "الصرترتإليح" هو الدين اإلنسرترتا  اليق يسرترتعى     صرترتالح وضرترتع اإلنسرترتاك 

                                                 

 .32( املصدر نفسه، ص6)
 :ا( ىلراجع كتاباي كارل ماركس األساسية، وأ ها رأ  املال. أنظر أيض  7)

Karl Mark, Selected Writings, edited by T. B. Bottomore and M. Rubel, 
Harmonds worth: Penguin Books, 1961. 

 كيلك يراجع كتا  نقد املثالية األملانية اليق وضعه ماركس مع فردريك  نغلي.



 

 

على األرض، فيإلرره من ىلغربه عن ياىله ويعيد  ليه قيمة عمله. يف هيا اجملتمع املثايل ىلنتف  اخاجة    الدين  ي 
ىلتإلقق سرترترترترترترترترترترترترترتعادة اإلنسرترترترترترترترترترترترترترتاك على األرض، وه  املياك الوحيد اليق  ين أك ىلوجد فيه حياة أو سرترترترترترترترترترترترترترتعادة، و ل 

 األخالق اإلنسانية حمل األخالق ال بقية.
 ا، الل سرترترترتادي العامل األنيلوسرترترترتيسرترترترتو  مني  و سرترترترتبعة عقود وكان" اسرترترترتتمرار  اأيضرترترترت   مع الفلسرترترترتفة التإلليلية

. وقرترترترتد عمرترترترتدي هرترترترتيه ( 8)(، نقع على نظرة ختف  الرترترترتدين    أخالق1886 – 1711لتنريبيرترترترتة ديفيرترترترتد هيو  )
عىن يف الفلسرترترترترترترترترترترتفة، يف مرحلتها األو  املعروفة باسرترترترترترترترترترترتم الوضرترترترترترترترترترترتعي ة أو اإلجيابية املن قية،    حصرترترترترترترترترترترتر ن اق املعرفة وامل

ج كل ن اق مثل الدين والفن خار  ابديهياي الرياضرترترترترترترترترترتياي واملن ق ويف قوانني العلو  ازختبارية، مع وضرترترترترترترترترترتعهما أمور  
هيه الفلسرترترترترترترترترترترترتفة، يف مرحلة زحقة، أعادي  موضرترترترترترترترترترترترتوع  و حالتهما على مرىلبة ياىلية مثل الشرترترترترترترترترترترترتعور واإلرادة.  ز أك  

ا على ن عنصرها الديل املميي، أز وهو حقيقة األلوهة، وفهمهازعتبار    التصاريح  الدينية، ولين مع جتريدها م
 أسا  أخالق  حم .

( ملوضرترترترتوع الدين من أبرز ما  يي 1990 – 1900معاجلة الفيلسرترترترتو  الربي ا  ريتشرترترترتارد بريثوي" ) ولعل
ديل اليال  الاملعىن الوحيد اليق حيمله  . ييهب بريثوي"    أك  (9)موقف فالسرترترترترترترترترتفة التإلليل اللغوق يف هيا اجملال

                                                 

 ( ىلراجع اليتب ا ىلية حول الفلسفة األنيلوسيسونية: 8)
- A. J. Ayer, ed. Logical Positivism, New York: The Free Press, 1959. 
- A. J. Ayer and others, The Revolution in Philosophy, London: 

Macmillan, 1956. 
- J. O. Urmson, Philosophical Analysis, Oxford: clarendon press, 1958. 
- G. J. Warnock, English philosophy since 1900, London: Oxford 

University Press, 1969. 
 طرح بريثوي" رأيه يف اليتا  ا  :( 9)

Richard Braithwaite, An Empiricist’s View of the Nature of Religious Belief, 
Cambridge: Cambridge University Press, 1955. 



 

 

هو املعىن اخلُلق . ولين يف حني كاك فالسرترترترترترترترتفة اإلجيابية املن قية قد أحالوا التصرترترترترترترترتاريح اخلُلقية على مرىلبة الشرترترترترترترترتعور 
التصرترترترترتاريح  فصرترترترترتاح  هيه الياىلية، يق   بريثوي" ومجاعة التإلليل اللغوق بع  الشرترترترترت ت من موقف كانط بقوهلم  ك  

 ة عامة جملموعة من النا ، أو قابلة لإلدراج  " خ ة من عن قصرترترتد صرترترتاحبها التصرترترتر  وفق خ  ة عمل ه  خ
التصاريح ،  ز يف سياقه العا ، فاأ  خلقي   اأ  ديني   اهيا النوع. و يا كاك ز جيوز فهم أق ىلصريح، سوات أكاك علمي  

ة مث الدينية، يف سرترترترترترترتياقها العا ، ه  ىلصرترترترترترترتاريح ُخلقية. وبالرغم من خفضرترترترترترترته الدين    أخالق، يضرترترترترترترتيف بريثوي" أك
 فوارق بني ازثنني، منها أك الدين ز يعلن خ ة عمله بصرترترتيغ مباشرترترترة، بل جيب اسرترترتتاراجها من كتاباىله كيل، وأك  

ورية ىلعتمد األ مثلة العباراي الل يقد  هبا الدين رسرترترترترترترترترترتالته ليسرترترترترترترترترترت" جتريدية على غرار الفلسرترترترترترترترترترتفة اخلُلقية، لينها صرترترترترترترترترترتُ
وه  قصرترترترترتي اينة اخصرترترترترتول، لين ز يهم،  ،صرترترترترتةعن دين آخر بقصرترترترترتصرترترترترته اخلا والقصرترترترترتي اخسرترترترترتية. و تلف دين

أو  ،علميتها أو ،. فأ يتها ليسرترترترترترترترترترترت" يف واقعيتهابالنسرترترترترترترترترترترتبة    رسرترترترترترترترترترترتالة الدين األخالقية، أك ىليوك حصرترترترترترترترترترترتل" فعال  
ىلار يتها، بل يف العربة اخلُلقية اليامنة وراتها، أق يف حثها النا  على اعتماد خ ة العمل الدينية والتصرترترترترترترترترترترترترترتر  

خ ة عمل واخفي  غايتها اق اح قة القصي الدينية بالسلوك عالقة نفسية، األمر اليق يعل أك  ب ريقة معينة. وعال
 عليها، ز َسْرد أحداث واقعية.

قبرترترتل ازنتقرترترتال    النمط الثرترترتا  من العالقرترترتة بني الرترترتدين واألخالق، أود   برترترتدات مالحظتني نقرترترتديتني حول 
 أو مل نعرضها.ال رائق التافيضية، سوات منها ىللك الل عرضناها 

ا ق  ليها األخالق بالضرترترترترترترترورة، وقل ما وقعنا على مثلهالدين ي رح أسرترترترترترترتئلة ملإلة ز ىلت ر  املالحظة األو  أك  
النبو ة و  يف املسرترترترترترترترتائل اخلُلقية. وه  أسرترترترترترترترتئلة ىلتناول مفهو  األلوهة وأصرترترترترترترترتل اليوك ومصرترترترترترترترتريه واملوي والبعث واإلعناز

. وامل من اجلاد  يضع حياىله اخلُلقية ضمن هيا اإلطار، فيبل أخالقه على   انه. والشر 
النظراي التافيضرترترتية من شرترترتأهنا القضرترترتات على شرترترترعية الدين بيخراجه من دائرة  ا املالحظة الثانية فه  أك  أم  

لله، أك  ه    وجوده، أك  يط به، أك ندركه، أك ا ما يعل أك نتنبأو موضرترترتوع   االعقل واملعرفة. لين أك نعقل شرترترتيئ  
فبعضرترترتها  – ما بينها يف ااملوضرترترتوعاي الل نعرفها أو نقيم معها عالقة ه  موضرترترتوعاي رتلفة كثري   نعربِّ عنه. ومبا أك  

كاك ز بد من اختال  صرترترتيغة التنبه واإلحاطة   –ق وبعضرترترتها غري مادق، بعضرترترتها حسرترترت  وبعضرترترتها غري حسرترترت  ماد
ا كرترترتانرترترت" حقيقرترترتة اهلل وحقيقرترترتة هرترترتيه الصرترترترترترترترترترترترترترتفإلرترترتة حقيقتني واإلدراك والتإلليرترترتل والتعبري من موضرترترترترترترترترترترترترترتوع    آخر. فرترترتيي



 

 

موضرترترترترترترترترترترترترترتوعيتني، فيدراك وجود اخقيقة املادية الل ه  الورقة رتلف عن  دراك وجود اخقيقة الروحية الل ه  اهلل. 
أو  امادي   اوهييا اإلحاطة بيل من هاىلني اخقيقتني ووصرترترترترترترترترترترترترتفهما والتعبري عنها. فاليياك اليق هو اهلل ليس موجود  

 لنوع وجوده. ا، وز بد من أك  تلف  دراك وجوده والتعبري عنه ىلبع  احسي  
ل ، لينه  تلف باختال  املعقول، و ي لن  اول هنا ىلفصياجامد   اواحد   االعقل ليس مفهوم   هيا يعل أك  

يل موضرترترترتوع ل على حدة، فالقول بأك   اىلأليفي   القول يف هيا األمر، ألك مسرترترترتألة  مثل العقل واملعقول. ىلقتضرترترترت  عمال  
أما  خراج الدين من دائرة العقل في دق     خراجه من دائرة املعقول.  ،له ن اقه ومن قه أو نشرترترترترترترترترترتاط عقله يعل أك  

هييا يظهر مفهو  جتاُوز العقل يف أكثر معانيه مباشرترترترترترترترترترترة ، وهو "الالعقل". لين ما من م من يرىلضرترترترترترترترترترت  أك يضرترترترترترترترترترتع 
ة دينية يعل البت ة أننا ندعو    التال  عن مقولة اإل اك، وه  مقول حياىله الدينية خارج العقل هبيا املعىن. هيا ز

العقل واإل اك يشرترترياك ز    أداىلني  صرترتل هبما املعرفة، بل    موضرترتوع املعرفة.  أسرترتاسرترتية. ولين جيب أك ندرك أك  
و  انه  ك كله، يف عقلهوهيا املوضرترترترترترترترترتوع، يف حال اإل اك، هو اهلل، ا خر امل لق والالحمدود، اليق يتناوز اإلنسرترترترترترترترترتا

 . واإل اك الديل يعل أك يضع املرت كل ش ت يف ضوت الالحمدود ويعقل كل ش ت يف هيا الضوت.امع  
 

 الدين عدّو األخالق
ناك، على ا بيبقائها على اإل اك أو برفضه، فهين واألخالق كتلك الل رأينا،  مد بني الد يا كاك هناك نظراي ىلُوح  

اسرترترترتع لألخالق. هيا نده مع مفيرين ظهروا يف القرنني الت اسرترترترتلبي   اير  دعافا يف الدين عنصرترترترتر   طر  آخر، نظراي
 .(10)ل، بعدما مهَّد له بع  مفيرق عصر التنوير يف القرك الثامن عشرسعشر والعشرين، مثل نيتشه ور 

                                                 

 ( حول فلسفة التنوير:10)
Ernst Cassirer, The Philosophy of the Enlightenment, Princeton: Princeton 

University Press, 1951. 
- Kingsley Martin, Rise of French Liberal Thought in the Eigtheenth Century, 

London: Phenix House, 1962. 



 

 

لى بل ع( بفتح النار ز على الدين التقليدق فإلسرترتب، 1900 – 1844متييي فلسرترتفة فردريك نيتشرترته )
. هيه رفضرترت" اإل اك (11)، اليق محل" لواته اخركاي اإليديولوجية الد قراطية وازشرترت اكيةا"الدين العلما " أيضرترت  

بالدين، لينها أبق" على القيم اجلماهريية امل لقة الل نادي هبا املسرترتيإلية. أما الفرد املتفوق اليق دعا  ليه نيتشرترته 
 الدينية. اخصوص   فال يأ   ز بعد قلب مائدة القيم،

رف  نيتشرترترترته فيرة القانوك اخلُلق  الشرترترترتامل والقيم امل لقة، وركي على األفراد املتفوقني. وعنده أك اإلنسرترترترتاك 
تأكيدهم اخلانعني والعاجيين  شرترترترترترترترترترترترترترتونه فيإلاولوك طمسرترترترترترترترترترترترترترترته ب املتفوق يبدع قيمه من غىن حياىله وقو ىله، يف حني أك  

الق ة نيتشرترترترترترترته    اليها  أبعد من اخلري والشرترترترترترترتر ىلعل ازرىلفاع عن أخأخالق "الق يع" الل يعتربوهنا م لقة. ودعو 
اجلماهري الل رأ  أهنا ىلنإلدر بيل ش ت    مستو  واحد، وىلشنع ازبتيال وىلردع منو اإلنساك املتفوق. لينه مل 

ل دعا بيقصد هنر القيم و حالل الفوضى حمل األخالق. كيلك مل يشأ حرماك اجلماهري األخالق الل ىلالئمها، 
   حرماهنا أق سرترتل اك لفرض نظامها اخلُلق  على اإلنسرترتاك املتفوق، املدعو     بداع قيم ةبوية جديدة ىلعرب  عن 

 اخياة الصاعدة ومتيِّن اإلنساك من جتاوز نفسه على الدوا   و مرىلبة أعلى يف سل م الوجود اإلنسا .
ر ألخالق اجلماهري. وافمها بييزل اجلسرترترترترترتد واحتقا ا، منويج  اوجد نيتشرترترترترترته يف املسرترترترترترتيإلية، ويف الدين عموم  

ومعي   اوخانع   اضع  ومتوا اومستسلم   االدوافع والغرائي وحرية العقل والقيم اجلمالية. ورأ  أهنا جتعل اإلنساك ضعيف  
عن النمو اخر، ومتنع منو املتفوقني أو   مهم. ويف حني مل يشرترترترترترترترترتأ أك ىلتهاف" الشرترترترترترترترترتاصرترترترترترترترترتية     االضرترترترترترترترترتمري وعاجي  

حمتو  "األخالق اجلديدة" الل دعا  ليها  ماسرترترترترترترترترترترترترترترتة فائقة. واكتفى  اموعة غرائي عميات،  ز أنه مل يصرترترترترترترترترترترترترترتف أبد  جم
بالدعوة     حالل اإل اك باإلنسرترترترترترترترترترترترترترترتاك املتفوق حمل اإل اك باهلل، األمر اليق يفتح ال ريق، يف نظره، أما  طاقاي 

قف يف ، بأوامره وزواجره، ز يايإل  و له األدياك عموم  اإلنسرترترترترترترتاك اخلالقة لي  ىلتفتح    أقصرترترترترترترتى حد. فاإلله املسرترترترترترترت
ال ريق بعد ا ك، ومل ىلعد عينا اإلنسرترترترترترترترترترترترترترترتاك متنهتني  و لات و ية ورات ال بيعة وعامل آخر غري هيا العامل. و يا 

 عر  اإلنساك كيف جاتي فيرة اهلل، ب ل   انه به، وأخي هو مياك اهلل كاالق للقيم.
                                                 

- Paul Hazard, La pensée européenne en 18 esiecle, de Montesqieu á 
Lessing, Paris: Boivin 1946. 

 ىليلَّم زردش"، ورات اخلري والشر، أصول األخالق. ( كتب فردريك نيتشه الرئيسية ه : هييا11)



 

 

 للدين يف العلو  ال بيعية،  ي ز ىلسرترترترترترترترترتت يع ىليويد اإلنسرترترترترترترترترتاك بر يا وهد  واجتاه لي  ومل جيد نيتشرترترترترترترترترته بديال  
حيقق ياىله ويتا ى ياىله  و األفضرتل. لينه وجد هيا البديل يف الفلسرتفة، كما يع يها املفير اخر املتوحد، املتفر  

ورة مضادة ه  ثورة دعا نيتشه    ثللتفيري والياهد باملناصب. ولئن دعا ماركس    ثورة مجاهري )بروليتاريا(، فقد 
جية، كالد قراطية يديولو احملاوزي اإل ألخالق اجلماهري، فقد رأ  أك   االنابة. وكما رأ  نيتشرترته يف املسرترتيإلية ىلأكيد  

ياك يف ىلشنيع ُخلقية من األد اوازش اكية، الل رفض" اإل اك باهلل وأبق" على القيم التقليدية، ليس" أكثر حظ  
 املبتيلة وطمس اإلنساك النابوق املميي. اجلماهري

( من رف  الدين كأسا  1970 – 1872ل )سعلى غرار نيتشه، ان لق الفيلسو  الربي ا  برىلراند ر 
. لينه، على عيس نيتشرترترترترترته، وجد البديل ز يف الفلسرترترترترترتفة، بل يف العلم. ولعل  هيا اخلال  الظاهرق (12)لألخالق

لوسرترترترتائل ل عن اسرترترترتاألخالق، وهو  قيق الياي أو السرترترترتعادة، يف حني ىليلم ر عائد    أك نيتشرترترترته ىليلم عن هد  
 الضرورية لتإلصيل السعادة.

لينه  ،وز فاضرترتال   اعن اإل اك باهلل ز  ين أك ييوك املرت سرترتعيد   االيثريين  ربوننا أنه بعيد   ل  ك  سرترتيقول ر 
الل  ين أك يتمتع هبا اإلنسرترترترترترترترترتاك اثنتاك: الع ف  . فأهم الفضرترترترترترترترترتائل(13)التنربة واملراقبة ز يقر اك هيا الرأق جيد أك  

ل، ىلعوقه العقائد من أق نوع كان"، والع ف يعوقه اإل اك باخل يئة والعقا . ساملن ق، يف رأق ر  واملن ق.  ز أك  
العامل حيتاج ز    العقيدة الدينية أو أق عقيدة سرترتواها لتأسرترتيس السرترتعادة، بل    الشرترتغف والبإلث  ليلك ير  أك  

 لعلميَّني.ا

                                                 

 ( أنظر اليتا  ا  :12)
Bertrand Russell, Why I Am Not a Christian, London: Unwin Books, 1957,pp. 

65 ff. 
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 . وعنده أك  (14)ركائي األخالق الدينية، وه  اهلل واخرية وخلود النفس، ز ي يدها العلم ل أك  سرترترترترترترترترترترترترترترتَوَجد ر 
، وأك فيرة اهلل مسرترترترتتمدة من ال غياك يف الشرترترترترق، وغري (15)الدين ُولد من اخلو  وَجرَّ الب   على اجلنس البشرترترترترق

، مل ىلين أفضرترترتل من سرترترتواها يف املمارسرترترتة، اية، والدينية عموم  األخالق املسرترترتيإل . ورأ  أك  (16)جديرة باإلنسرترترتاك اخر
" ا. ويف مقاله "ملايا لسُ" مسيإلي  (17)ألهنا ارىلب " بسلبياي كثرية مثل قهر اجلسد واض هاد من اعتربفم منإلرفني

ع ن اق الشر والظلم املنتشرين على أوس ل أك  س(، اليق أع ى كتابه الرئيس  يف املوضوع عنوانه، وجد ر 1927)
للاري  ا. و يا وجد امل منوك باهلل يف فيرة اخياة الثانية  قيق  (18)يف العامل برهاك ضرترترترترترترترترترترترترترترتد وجود اهلل، ز على وجوده

 والعدل، فف  رأق رصل أك مبدأ ازحتمال العلم  ز يتيح لنا ازعتقاد  ياة أفضل من هيه.
م لألخالق، فري  أنه ليس أعظم النا  فضيلة  وز حيمة  كما يصوره ل شاي املسيح كمعلسويتناول ر 

اىلباعه. ويسرترترتتعرض ىلعاليم املسرترترتيح اإلجيابية، وأ ها احملبة، فيند أهنا ليسرترترت" جديدة، وأك زوىلسرترترتو )م سرترترتس الديانة 
املسرترتيإليني،   ك   اوي ة يف الصرترتني( وغوىلاما )م سرترتس الديانة البويية يف اهلند( سرترتبقاه  ليها رمسرترتة قروك أو سرترتتة. متال

ل، ز حياكوك املسرترترتيح يف الع ف على الفقرات والضرترترتعفات وعد   صرترترتدار األحيا  على ا خرين. وهناك سرترترتيف نظر ر 
م على أسرترتوأ ما فيه ازعتقاد باجلإليم والنار األبدية. وهو اعتقاد قائ ل  ك  سرترتجانب سرترتليف يف ىلعاليم املسرترتيح، يقول ر 
يئه الثا ، ولئك اليين ز ي منوك مبناصرترترتر السرترترتلبية لد  املسرترترتيح  ييره أعنالقسرترترتوة، ز على الرمحة والع ف. ومن ال

الدين " ودعوىله    انتظار النهاية و  ال الغد، وفديده عد  امل منني به وىلسرترترترترترترترترترترترترترتميتهم "أوزد األفاع ". وجيد أك  
. ويضر  الينيسة (19)امل"املسيإل ، كما هو منظَّم يف كنائسه، كاك وما ييال العدو الرئيس  للتقد  اخلُلق  يف الع

ز  اعياب   ازحق   يا مرض جنسرترترترترترت  لتعا  يف عد  لاحها بال الق لفتاة قليلة اخلربة ىليوج" رجال   الياثولييية مثال  
                                                 

 .46( املصدر نفسه، ص14)
 .28( املصدر نفسه، ص 15)
 .26( املصدر نفسه، ص 16)
 .166در نفسه، ص ( املص17)
 .27 – 13( املصدر نفسه، ص 18)
 .25( املصدر نفسه، ص 19)



 

 

السرترترترترترتعادة البشرترترترترترترية ز عالقة هلا باألخالق؟ وز يعنب  يا انته  الديُن  مربر له. ويتسرترترترترترتاتل: هل ىلظن الينيسرترترترترترتة أك  
ئم على اخلو ، وهو أسرترترترترترتا  العنف والقسرترترترترترتوة: اخلو  من اجملهول، من اإلخفاق، من العنَف ضرترترترترترتد النا ، ألنه قا

املوي، وعلى طلب اخماية يف كائن م لق يع ف على النا  وز  يهلم. لين العامل حيتاج    املعرفة والعلم، ز 
يا العلم اليق مل العلم، ه يف العامل وز يست يع السي رة على ش ت  ز بواس ة ا   أوها . واإلنساك ز يفهم شيئ  

 يت ور  ز بانفصال الفير عن الدين وسل اك الينيسة.
اي الل لألخالق. واملناقشرترترترترترت ال، على اختالفهما، هو جعلهما الدين عدو  سرترترترترترتاملشرترترترترترت ك يف نظر  نيتشرترترترترترته ور 

وقد اع    .ىلار ية يف حياة الدين أو سرترترترترترترتوت اسرترترترترترترتتادا  له اقدمها كال ا مبنية على ىلفاصرترترترترترترتيل  ين اعتبارها ظروف  
ل هبيا األمر، لينه مل يعد ه خ أ:  يا قال قائل  ك ه زت املسرترترترترتيإليني ز  ثلوك املسرترترترترتيإلية اخقة، فف  اإلمياك سرترترترترتر 

 .(20)الرد عليه بأك اخيومة السوفياىلية ز متثل املاركسية الصإليإلة
 hominem ك هرترترترترتيا النوع من املن ق يرىليرترترترترتب مغرترترترترتال رترترترترتة ه  املنرترترترترتاقشرترترترترترترترترترترترترترترترترترترتة ضرترترترترترترترترترترترترترترترترترترتد األشرترترترترترترترترترترترترترتارترترترترتاص)

argumentum ad  ز ضد أفيارهم. و يا وجد الفيلسوفاك امليكوراك يف بع  مبادئ املسيإلية، مثل قهر )
لألخالق الصرترترترتإليإلة، فهيا ألهنما ىلناوز مبادئ ىلفصرترترترتيلية مفردة وعيزها عن األخالق املسرترترترتيإلية أو  ااجلسرترترترتد، عدو  

ا. ها جمموعة مبادئ مبعثرة ومعيولة عن سرترترترترتياقهاألخالق الدينية ز  ين أك  ل حمل األخالق الدينية كيل.  ز أك  
و يا أخينا الوصرترترترتايا العشرترترترتر عند اليهود واملسرترترترتيإليني أو الفضرترترترتائل اهلندوسرترترترتية أو البويية أو أق جمموعة من الوصرترترترتايا 

عددها ليس بيق شرترترترترترترترترترترترترترترتأك على اإلطالق حيال املبدأ العا  اليق ىلقو  هيه األخالق  الدينية العملية، لوجدنا أك  
ل    ما ز هناية. ويف اإلنيل أك  عليه. فالوصرترترترترتاي ي ا سرترترترترتأل املسرترترترترتيح ناموسرترترترترت ا العشرترترترترتر قد خُتتصرترترترترتر    َّس وقد ىلفصرترترترترتَّ

به: "يا معلم، أية وصرترترترترترترتية ه  العظمى يف النامو ؟ فقال له يسرترترترترترترتوع:  ب الر   هلك من كل قلبك ومن كل لينر 
ني الوصرترترتيتني بك كنفسرترترتك. هباىلنفسرترترتك ومن كل فيرك. هيه ه  الوصرترترتية األو  والعظمى. والثانية مثلها:  ب قري

 من ييوك(. وما فعله ا"القريب" هو اإلنساك ا خر، كائن   .  )م أوضح املسيح أك  (21)يتعلق النامو  كله واألنبيات"
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املسرترتيح مل يين  ضرترتافة وصرترتية جديدة    النامو ، أق الوصرترتايا العشرترتر، بل كاك اق اح املبدأ العا  اليق ىلقو  عليه 
وحمبة  م لفة، فهدفها كلها حمبة اهلل اأ  أُلوف   اها، وهو احملبة. وسرترترترترترترتوات أكان" الوصرترترترترترترتايا عشرترترترترترترتر  األخالق املسرترترترترترترتيإلية كل

ا خر. ليلك ثار املسرترترتيح على شرترترتيلية الفريسرترترتيني أو ناموسرترترتيتهم الل  اول حصرترترتر األخالق يف وصرترترتايا جامدة ز 
لقليف العميق، اخل، يف اإل اك اىليثري للمواقف الل حيصرترترترترترتل ازختيار والعمل فيها، ووضرترترترترترتع ركيية لألخالق يف الد

 ز يف اخلارج.
 امتييي نيتشرترترترترترترترترته بني "أخالق اجلماهري" و"أخالق النابة"، و دانته األخالق املسرترترترترترترترترتيإلية والدينية عموم   م  ك  

ألهنا من النوع األول يف رأيه، ليس بالتمييي الواضرترترترترترترترترترتح اليق  ين أك ةرج منه بنتينة عملية صرترترترترترترترترترتإليإلة. فييا كاك 
اجلماهري أهنا ىللك الل ىل مس املواهب الفردية، وأخالق النابة أهنا ىللك الل ىلتيح للمواهب جمال  ديد أخالق 

التفتح والتإلقق، فأهم ما ين وق عليه الدين هو ىلفتح اإلمياناي الفردية اخلالقة    أقصرترترترترترترترترترترترترترتى حدودها املمينة. 
د مسرترترترترترت ول جتاه اهلل عن حسرترترترترترتن اسرترترترترترتتادا  الفر  ، كان" العربة أك  (22)وعندما أع ى يسرترترترترترتوع مَثل الوزناي أو املواهب

املواهب الل أع اه  ياها أو عن سرترترترتوت اسرترترترتتادامها. و يا كان" النابة ىلشرترترترتري    نوعية رتارة من النا  لتفو قها يف 
جمال أو آخر من جمازي اخياة، وكان" اجلماهري ىلشرترترترترترترتري    غالبية النا  الل ز مواهب خاصرترترترترترترتة لديها متييها عن 

 على أسرترترترترترترترترترترترترترتا  مع ياي ز يد هلم فيها. و يا أنعمنا النظر يف اأو ُخلقي   االتفريق بني النا  ديني   سرترترترترترترترترترترترترترتواها، فال جيوز
 للنماهري أو لغالبية النا ، ز بل ه  أخالق ا، ليسرترترترترترترترترترترترترترترت" أخالق  ااألخالق الدينية، لوجدنا أهنا، مبعىن عميق جد  

ع، دعوة واحدة    أخالق من هيا النو  أب ال وقديسرترتني، ىلقو  على جماهدة النفس. ولئن كاك الدين يدعو اجلميع
نتابوك" كما يف  كثريين يدعوك وقليلني يُ   فاليين يقبلوك رسرترترترترترترترترترترترترترترتالة الدين اإل انية واخلُلقية حق القبول هم قلة، "ألك  

حسرترترترترترترترترتب  (26)و"أكثر النا  ز ي منوك" (25)و"أكثرهم ز يعقلوك" (24)، وألك "أكثرهم جيهلوك"(23)كال  املسرترترترترترترترترتيح
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وعندما ىليلم نيتشه نفسه عن األفراد املتفوقني، فهو دعا اجلميع دعوة واحدة    التفوق، وكاك التعبري اإلسالم . 
 .احق   اطموحه أك ييوك أكرب عدد اين من األفراد متفوق  

للدين فليس أكثر مدعاة     القبول من متييي نيتشرترترترترترترترترترترته بني أخالق  ال على جعل العلم عدو  سرترترترترترترترترترترتأما  قدا  ر 
و دانته الدين  نة دعوىله    أخالق مجاهريية مبتيلة. فنإلن ز ند يف اإلنيل وز يف  اجلماهري وأخالق النابة

 ا العلم سالح  جتد يف اأق كتا  مقد   دانة للعلم أو دعوة    اإلقالع عنه. صإليح أك يف املسيإلية وسواها ِفَرق  
ها ياي اجلراحية، ويقاو  بعضرترترترترترتمن ابتيار الشرترترترترترتي اك وىلُعارض اسرترترترترترتتادا  وسرترترترترترتائل كاملادراي واملسرترترترترترتيناي يف العمل

أق افا  للمسرترترترتيإلية أو سرترترترتواها من األدياك على أسرترترترتا  ىلفسرترترترتري شرترترترتاي أو  اجلراحة وال ب على وجه العمو .  ز أك  
مت ر  أو على أسرترترترتا  اارسرترترترتاي سرترترترتلبية قام" هبا هيه امل سرترترترتسرترترترتة الدينية أو ىللك باسرترترترتم الدين، مثل  قدا  حماكم 

م صرترترترتيانة ألوروبية على اضرترترترت هاد العلمات وامل لفني واملبدعني يف الغر  باسرترترترتالتفتيش الياثولييية يف عصرترترترتر النهضرترترترتة ا
 العقائد والقيم املسيإلية، هو مغال ة من قية وواقعية ز متيي بني املبدأ األصل  وىلشويهه.

 
 استقاللية كل من الدين واألخالق

 اين  ليته. فاألخالق ليسرترترترترترترترترترترترترترت" دليل منهما اسرترترترترترترترترترترترترترتتقال النمط الثالث من العالقة بني الدين واألخالق ييهب    أك  
 ثنني ىلأثريه يف ا خر.، و ك كاك ليل من اإلاوالدين ليس أخالق  

ك ليل منهما ن اقه. فما هو ن اق األخالق، وما أك ييوك ليل من الدين واألخالق اسرترترترترترترترترترترترترترتتقالله يعل أ  
 حازي الصرترترترترترتراع بني، فإلصرترترترترترتر ن اق األخالق يف اهو ن اق الدين؟ بعضرترترترترترتهم نظر    األمر من زاوية ضرترترترترترتيقة جد  

الرغبة والواجب، وحصرترترترترترترترترترترترترترتر ن اق الدين يف ال قو  أو الشرترترترترترترترترترترترترترتعائر الل ي ديها امل من داخل أمينة العبادة أو يف 
 مناسباي وأوقاي حمدودة.

لين مرترتايا عن ىلرترتأديرترتة املرت واجبرترته خرترتارج  طرترتار الصرترترترترترترترترترترترترترتراع؟ أز يرترتدخرترتل هرترتيا ضرترترترترترترترترترترترترترتمن األخالق؟  يا راجعنرترتا 
 اق ن جب والقيم واخرية واإلرادة واملس ولية واخلري والصوا ، ألدركنا أك  مص لإلاي األخالق األساسية، مثل الوا

األخالق هو ن اق األفعال اإلنسرترترترترترترتانية كلها، على  و يسرترترترترترترتتإليل معه التمييي بني اخياة اإلنسرترترترترترترتانية واخياة اخلُلقية. 
ور من ن اقاي  ن اق حمصفاخياة اإلنسانية ُخلقية بالضرورة، واإلنساك كائن ُخلق  بالتإلديد. وهو هييا ليس يف



 

 

حياىله، هو الن اق ازختبارق اليق ين وق على صرترترترترترترترترترترترترترتراع بني الرغبة والواجب، بل يف ن اقاي حياىله كلها. و يا  
ع  ب هد  األخالق هو  قيق الياي. ومبا أك       قيق الياي، فهيا يعل أك   اكان" اخياة اإلنسرترترترترترترترترترتانية سرترترترترترترترترترتعي  

اي والعامل دق بالقيم املوضرترترتوعية امل لقة، ىلقصرترترتر نظرفا    الوجود على اليالفلسرترترتفاي اخلُلقية، وبينها فلسرترترتفاي ىلنا
عرفرترترتة القيم مل امن غري أك ىلتنرترترتاوز رترترتا    اهلل،  مرترترتا ألهنرترترتا ز ىلع   بوجود اهلل و مرترترتا ألهنرترترتا ز ىلر  وجوده ضرترترترترترترترترترترترترترتروريرترترت  

األخالق اينة  ، أك  لوالواجباي و قيق املوضرترترترترترترترترتوعية اخلُلقية، فهيا يعل، بالنسرترترترترترترترترتبة    هيه الفلسرترترترترترترترترتفاي على األق
بانفصرترترترترتال عن الدين. فالضرترترترترتمري قوة ف رية يف اإلنسرترترترترتاك، جتعل كل فرد يدرك ماهية اخلري والشرترترترترتر والسرترترترترتعادة والب   

 والصوا  واخل أ وبقية املقوزي اخلُلقية.
امللإلد أو املشرترترترترتيك ز يعفى من اخياة اخلُلقية على أسرترترترترتا  موقفه السرترترترترتليف من وجود  يضرترترترترتا     هيا أك  

فامللإلدوك واملشييوك واليين ز يدينوك بأق دين يُعتربوك، يف أق حال، مس ولني عن أفعاهلم كأق شاي  اهلل.
. واألنظمة املدنية يف أق مياك حول العامل ز (27)م من، ألهنم قادروك على معرفة اخلري والشرترترترترترترتر واخل أ والصرترترترترترترتوا 

ري على ، امللإلد ز يعفى من فعل اخلاخالق.  ي  ىلسرترترترترترترترتتثل ه زت من التقيد بالقانوك، اليق هو جيت ز يتنيأ من األ
 سوات أكاك هناك  له أ  ز، وحياة أخر  أ  ز. اُخلقي   اأسا   خاده. ويبقى فعل الشر سيئ  

انية   يث يشرترترترترترترتمل اخياة اإلنسرترترترترترترت ان اق األخالق واسرترترترترترترتع جد    ين أك ةرج بنتينتني اا سرترترترترترترتبق: األو  أك  
سا  قائم يف ياىله، يست يع املرت اارسته باستقالل عن الدين. ولين مايا عن األخالق نشاط  ن كلها، والثانية أك  

ن اق الدين؟  يا كان" األخالق ىلقو  على نظرة    الوجود ىلن لق من السرترترترترترترترترترترترت ال عن اإلنسرترترترترترترترترترترترتاك: عن معىن حياىله 
ة الدينية وأق ر بدوك نظرة من هيا النوع. لين الفرق األسرترترترتاسرترترترت  بني النظ اوهدفها وقيمتها، فالدين ز يقو  أسرترترترتاسرترترترت  

الدين يضرترترترتع اإلنسرترترترتاك والعامل وأق حقيقة من هيا القبيل يف  طار حقيقة شرترترترتاملة ه   نظرة سرترترترتواها    العامل هو أك  
                                                 

 ( أنظر ا  : 27)
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 : اهلل. وز يقتصرترترترترترتر الدين على النظر اليهل اجملرد    حقائق الوجود يف ضرترترترترترتوت اخقيقة اليرب احقيقة اخقائق مجيع  
لك    شرترترترترترترترترترترترترترتعور الفرد بوجود اهلل واىلياله على اهلل. فعالقة امل من مع اخقيقة الشرترترترترترترترترترترترترترتاملة الل ه  اهلل، بل يتعد  ي

القصرتو  عالقة شرتاصرتية، أق عالقة بني شرتاي وشرتاي. وىل كد الصرتالة، يف شرتيليها الفردق واجلماع ، طبيعة 
 هيه العالقة.

ة القصو  قة اإلهليلين  يا كاك الدين نظرة شاملة    الوجود، أق نظرة    اإلنساك والعامل يف ضوت اخقي
األخالق ىلقع ه  األخر  داخل هيا اإلطار. بيال  آخر،  ووضع كل ش ت بال استثنات يف  طارها، فهيا يعل أك  

 أخالق امل من جيت من   انه، وه  ىليتسرترترترترترترتب حقيقتها وىلربيرها األخريين يف ضرترترترترترترتوت هيا اإل اك. و يا صرترترترترترترتح أك    ك  
ل األدياك َقرن" ك  ن يسرترترترترترترترترتتتبع األخالق وز ييتمل  ز هبا. واخق أك  األخالق ز ىلسرترترترترترترترترتتتبع الدين بالضرترترترترترترترترترورة، فالدي

ق اينة من األخال لإل اك. فييا سرترترترترترترترترترترترترترتلَّمنا بأك   االعمل باإل اك، أق األخالق بالعقيدة، ز بل جعل" العمل رتبرتر  
دوك أخالق. وز بد للم من من اختبار مبادئه وخياراىله وأحيامه اخلُلقية يف ضرترترترترترترترترترترترترترتوت  اغري دين، فالدين ليس اين  

  انه الديل. و يا كاك هد  األخالق  قيق الياي، فال معىن لتإلقيق الياي، بالنسرترترترترترتبة    امل من،  ز يف ضرترترترترترتوت 
 اخقيقة القصو  الل ىلنتم   ليها الياي، وه  اهلل.

ور بازىليال هيه  صل يف  طار الشع األخالق غري الدينية واألخالق الدينية أك  ولعل الفارق الرئيس  بني 
بالضرترترترترترترترترترترورة  الألخالق الدينية حمتو  رتلف   ، ليس يف أك  اعلى اهلل، فيما  صرترترترترترترترترترتل ىللك خارج هيا اإلطار. الفرق،  ي  

ري امل من ن امل من وغعن حمتو  األخالق خارج الدين. فالقيا  بالواجب، أق فعل اخلري وجتنب الشرترترترترترترترترتر، م لو  م
. ولين يف حني جيد القائلوك باألخالق غري الدينية مصرترترتادر رتلفة للاري، كالعقل والشرترترتعور واجملتمع وال بية، امجيع  
 للاري، هو اهلل. اواحد   االقائلني باألخالق الدينية جيدوك مصدر   فيك  

القداسة، الدين، يف رب ه األخالق ب و أك  مثة فرق آخر بارز بني األخالق الدينية واألخالق غري الدينية، ه
، هو أقصرترترترترتى ما يسرترترترترتت يع بلوغه. فإلني ييوك اهلل مصرترترترترتدر األخالق وىلربيرها، يغدو اجد   اعالي   ي لب من املرت مثاز  

 ار أو التأل ه هدف  . و ي جتعل األدياك من التنو  ا هلي   املثاُل األعلى اليق يضرترترترترترترتعه املرت لنفسرترترترترترترته ويسرترترترترترترتعى     قيقه مثاز  
أخالق امل من أخالق أب ال وقديسرترترترترترترترترترتني. وربط هيه  يشرترترترترترترترترترتهد على أك   القي  ا خلإلنسرترترترترترترترترترتاك، فه   منا ىلضرترترترترترترترترترتع له هدف  

رَي  األخالق باهلل يشرترتدِّد اإلنسرترتاك يف جماهدة النفس والصرترتراع مع األهوات الل قد ىلقف يف طريق الواجب. ولنا من سرترتِ



 

 

ية وقدوة لآلخرين، وما يقلل من أ  افم مثاز  القديسرترترترترترترترترترترترترترتني واألوليات والصرترترترترترترترترترترترترترترتاخني يف كل األدياك ما جيعل من حي
يف التأله أو ازجتاه  اد  واح ااخلالفاي العقائدية القائمة يف ما بينهم ويُظهرهم واقفني على طريق واحدة وبايلني سعي  

  و اهلل.
ْعَيه يف عالقة مباشرترترترترترترترة مع اهلل، ىلضرترترترترترترتيف األخالق الدينية    القامو  اخلُ  ق  لويف وضرترترترترترترتعها اإلنسرترترترترترترتاك وسرترترترترترترتَ

عباراي ومفاهيم مثل: اخل يئة، التوبة، الغفراك، اخسرترترترترترترترترترترترترترتا ، اخلالص. هيه املفاهيم ىلدخل يف لب  العقيدة الدينية 
لية. هيه املفاهيم ليسرترترترترترترترترترترترترترترت" نظرية مبقدار ما ه  عم أك   ري منها، على األخالق. ويبدو جلي االل ىلدور، يف جيت كب

مل  ألخالق الدينية أكثر عملية  منها  ي ز معىن هلا البتة  كومهما كان" األخالق، يف شيلها الفلسف ، عملية، فا
ىلين طريقة حياة. فاإل اك يف اإلسال ، كما رأينا، مقروك على الدوا  بعمل الصاخاي، واإل اك يف املسيإلية مي" 

 بال أعمال.
ريقة اخياة ا طكيلك ىلتميي األخالق الدينية عن األخالق غري الدينية ببع  وسرترترترترتائلها أو اارسرترترترترتافا، ومنه

الرهبانية أو الصرترترترترترترترترتوفية الل ىلقتضرترترترترترترترترت  اعتيال العامل وىلبلغ فيها جماهدة النفس يروفا. والنسرترترترترترترترترتك موجود، على  و أو 
 آخر، يف كل األدياك.

ارجها. و مياناي يف األخالق ما كاك املرت ليعرفها خ ااخلربة الدينية ىلفتح أبعاد   هليا كله  ين القول بأك  
أهنا فروض  هلية  ةرض قواعد جامدة على امل منني  ن" يف فخالق الدينية نيعاي شرترترتيلية جتلاألولئن نشرترترتأي يف 

عن "الدين القومي" يسرترترترترترترتتوجب العيل والفصرترترترترترترتل وازضرترترترترترترت هاد، كما ند يف   امقدسرترترترترترترتة واعتبار كل ا را  عنها ا راف  
حسرترترترترتن نظر يف ل و ز دليل ىلعق  ،  خماسرترترترترتة الدينية الشرترترترترتيلية دليل غلو وىل ر هيه ا كتا  التلمود اليهودق،  ز أك  
مجيع م سس  األدياك ثاروا على األخالق الشيلية املنغلقة ودعوا    أخالق منفتإلة  اإل اك. وييف  أك نيكر أك  

. وبالرغم من ثورة املسرترترترترتيح على شرترترترترتيلية الفريسرترترترترتيني الل متيي كل (28)نابعة من القلب، من "الروح" ز من "اخر "
هيا مل  نع بعضرترترتهم من صرترترتياغة قواعد ناموسرترترتية مغلقة حاولوا فرضرترترتها بالقوة على أهنا  ك  رسرترترتالة العهد اجلديد،  ز أ

                                                 

 : "اخر  يقتل، ولين الروح حيي ".6( أنظر بولس الرسول، الرسالة الثانية    أهل كورنثو ، 28)



 

 

مثل فويرباخ    القول: "حيثما أُقيم" األخالق على الالهوي  افروض  هلية. هيه املمارساي الشاية دفع" أناس  
 .(29)"اوظلم   اواخق  على السل ة اإلهلية،  ين ىلربير أكثر األمور سوت  

البعد الديل الصإليح من شأنه أك ينيع الشيلية عن مفهو  الواجب ويرب ه أكثر فأكثر بالداخل:   ز أك  
واجب الواجب مبصرترترترتدره وىلربيره اليق هو اهلل أو اخلري امل لق، ز يبقى ال القلب أو احملبة. و ي يربط الدينبالروح أو 

ي اك ورجات وحمبة،   بيل شرترت ت يف سرترتبيله بونضرترتإل مه مبا يعارضرترته يف حياىلنا، بل ن ديهعلينا حىت عند اصرترت دا اعبئ  
 أق بياك الفرح اإلهل  اليق  يي اخلربة الدينية.

، و ك كاك ليل منهما اسرترترترترترتتقاللية عن ا خر. لين أز اهييا ند ال ريق من الدين    األخالق واضرترترترترترتإل  
نا رأينا خالق بالدين؟ لين ين أك ييوك هناك طريق من األخالق    الدين؟ أليس" أقصر هيه ال رق ىلوحيد األ

لين مع من املفاهيم اخلُلقية    اهلل، و  اأك هيا التوحيد يفتح البا  على  مياناي عدة. فمع كانط وجدنا طريق  
اإلبقرتات على حمتو  واحرتد للرتدين هو احملتو  اخلُلق  أو ىلرتأديرتة الواجرتب. ومع فويربرتاخ وقعنرتا على دين بال  لرته، دين 

أو طريقة  . ومع بريثوي" وفلسرترترترترتفة التإلليل اللغوق ُخف  الدين    أخالقاة البشرترترترترترية  هل   نسرترترترترتا  ىلصرترترترترتري فيه ال بيع
 حياة، مع ازستغنات عن كل عناصره اإلهلية.
جُيمع  املبادئ اخلُلقية الف رية الل صرترترترتوي الضرترترترتمري هو صرترترترتوي اهلل، وأك   ليننا نسرترترترتمع من أوسرترترترتاط كثرية أك  
ي اهلل ييشرترترترترترترترترترترترترتف عن ياىله للنا  و اطبهم عرب صرترترترترترترترترترترترترتو  كرب دليل على أك  عليها النا  يف رتلف األزمنة واألمينة أ

ه كل هيا ما ىليهب  لي ،لن جيده يف مياك فاهلل  اطبنا من الداخل. ومن ز ييشرترترترترترترترترترترترتف اهلل داخله أوز   ،الضرترترترترترترترترترترترتمري
مفيرين  بني ه زت األدياك. لين مايا عن اليين يع فوك بصرترترترترترترترتوي الضرترترترترترترترتمري من غري أك يقر وا أنه صرترترترترترترترتوي اهلل؟  ك  

، وبرىلراند رصرترترترترترترترترترترترترترترتل اليق دافع (30)مرموقني مثل جورج  دوارد مور اليق ناد  باألخالق امل لقة دوك أك ي من باهلل
 األخالق. الدين عدو بعناد عن القيم اإلنسانية العليا، لينه وجد، كما رأينا، أك  
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G. E. Moore, Principia Ethica, Cambridge: Cambridge University Press (first 
Published in 1903). 



 

 

من راطبته، حىت  ااهلل ز يسرترترترترترترترتتثل أحد   ( ير  أك  1960 – 1886املفير الديل الربي ا  جوك بايل  )
لبه، و ك أنير كل شاي م من يف أعماق ق  . ويقول  ك  (31)أُولئك اليين يسموك أنفسهم ملإلدين أو مشييني

ق يف ضرترتمري دو صرترتوي اهلل ي صرترتوي الضرترتمري هو صرترتوي اهلل، فال  ين البتة القول بأك   منا بأك  يلك بعقله. و يا سرترتل  
صرترترترتوي يف كال الضرترترترتمريين. ف ايوك حمتو  هيا الصرترترترتوي واحد  امل من وحده وز يدوق يف ضرترترترتمري غري امل من، حني ي

الضرترترترترترترترترترترترترترتمري هو النق ة الل يتالقى عندها كل النا ، من م منني وملإلدين ومشرترترترترترترترترترترترترترتييني. من هنا كان" األخالق 
للإلوار بني امل منني وغري امل منني وللإلوار بني األدياك، ز بقصرترترترترتد ازقتصرترترترترتار على شرترترترترت وك األخالق  احسرترترترترتن   مدخال  

مثل وجود  اول أمور  للإلوار الديل اليامل اليق يتنا  افادق شرترترترترت وك العقيدة الدينية الل ىلفر ق بل متهيد  الل جَتمع وىل
 اهلل وطرائق راطبته النا  والعالقة بني اإلنساك واهلل ومفاهيم اخل يئة واخلالص والثوا  والعقا  واخياة الثانية.

 . األول أك  اهلل ىلُغل عن مفهو  األلوهة فمرفوض لسببني معرفة القانوك اخلُلق  بانفصال عن ا القول بأك  أم  
لين النظر    الياي  .ااإلنسرتاك يسرتت يع، مبعىن، معرفة ياىله ومعرفة العامل ومعرفة كل شرت ت بانفصرتال عن اهلل أيضرت  

القانوك  عرفةم عن اهلل ليس كالنظر    هيه كلها يف ضوت اهلل. والسبب ا خر هو أك   اوالعامل وكل ش ت آخر بعيد  
كرتل   اهلل والقرتانوك واحرتد. فرتييا كرتاك اهلل منتهى اليمرتال يف اخلُلق  امل لق ه ، يف الوقرت" نفسرترترترترترترترترترترترترترترته، معرفرتة اهلل، ألك  

 .اش ت، فهو منتهى اخلري أيض  
ليلك ز جمال للدفاع عن قول دعاة ازسرترترترترترتتقاللية اخلُلقية بأنه حىت عندما نيو ك مبادئنا اخلُلقية يف ضرترترترترترتوت  

 هيا الدين ال بيع ، على األقل، يدخل يف   اننا الديل فالدين ز يدخل مباشرترترترترترترترترترترترترترترة يف ىليوين هيه املبادئ.  ك  
ال ا الوقيتنا والشرترترترترتعور بواجبنا. والعنصرترترترترتراك كالن اق. والدين ال بيع  ميوك من عنصرترترترترترين أسرترترترترتاسرترترترترتيني: الشرترترترترتعور مب

يشرياك    ازىليال على اهلل. والدين ال بيع ، بناحيتيه الوجودية واخلُلقية هاىلني، هو أسا  أق لقات ديل وُخلق  
بني النا . و يا شرترترترترتات امل منوك هبيا الدين املوحى أو ياك القول بأك كل  نسرترترترترتاك على وجه األرض "م من" من غري 

عر  أو يع  ، فهرترتيا اإل رترتاك يشرترترترترترترترترترترترترترتري    الرترتدين ال بيع  ز    أديرترتاك الوح . وهرترتيا الرترتدين ينتم     ف رة أك ي

                                                 

 ( راجع اليتا  ا  :31)
John Baillie, Our Knowledge of God, London: Oxford University Press, 1939. 



 

 

اإلنسرترترترترترترترترتاك. وهو األسرترترترترترترترترتا  العقل  لقبول أق دين موحى. وعندما جعل املسرترترترترترترترترتيح معىن الدين والنامو  واألنبيات يف 
 . ن الف رة يف جانبيه الوجودق واخلُلقد على ديحب اإلنسرترترترترترترترترتاك غري املشرترترترترترترترترتروط هلل وألخيه اإلنسرترترترترترترترترتاك، فهو  منا أك  

ف اخسرترتا  حيصرترتل على أسرترتا  ما ييشرترت وهييا فعل اإلسرترتال  بالتشرترتديد على دين الف رة. واألدياك كلها ىل كد أك  
ز  اعن نفسرترترته كاري أو شرترترتر، صرترترتوا  أو خ أ، للضرترترتمري، أق القانوك اخلُلق  ال بيع . هييا ىلصرترترتري األخالق جيت  

من الدين  از ىلبقى العالقة بني الدين واألخالق عالقة طارئة، ىلبدو األخالق جيت  يتنيأ من الدين ال بيع . و ي 
 من األخالق. اوالدين جيت  

 
 


