
 العالقة بين الدين واألخالق
 د. غازي محمد فريج                                              

 
 تمهيـد

متثل يف ذهين احلديث النبوي الشريف اما إن فكرت يف الكتابة حول موضوع العالقة بني الدين واألخالق حىت 
م مكارم : "إمنا بعثت ألمتصلى اهلل عليه وآلهالذي يوجز اهلدف األمسى لرسالة اإلسالم بقول رسول اهلل 

ديث الشريف إ ى فكريني: األو ى أن األخالق اقمقووة  ذهذا البثث ه  لقد أرشدين هذا احل 1األخالق"
لتزام ذها، فه  قوام الفضائل اإلنسانية اليت األخالق الكرمية احملموة  يف الشريعة، واقمطلوب من اقمؤمنني التثل  واال

 يتجلى يف ما يودر عن اقمؤمن من قول وعمل.
 

للمعىن األول، ويتمثل يف السلوك الفاسد واألعمال السيئة  اضاة  ثانية أن لألخالق معىن آخر موالفكر  ال 
نسبية، وإن هذه  ظة مطلقة الداللة، ويعرب عن معانوه  ما يعرف مبساوئ األخالق. ولذلك فإن األخالق لف

لى اقمعاين حتدةها جدلية الوراع بني اخلري والشر. وهذا يقوةنا إ ى نوعني من األخالق: مكارم األخالق اليت يتج
يف الفضائل والشمائل الكرمية، وحتركها بواعث اخلري يف النفس اإلنسانية؛ ومساوئ األخالق اليت ينشأ عن نوازع 

 نتظام العالقات اإلنسانية يف اجملتمع.امبواحلهم ويس ء إ ى  وك البشري واليت يؤذي الناس ويضرالشر يف السل
 

رف الباحثون على أهنا غايات يطلبها اإلنسان لذاهتا، ، ه  القيم اإلنسانية اليت يعااواألخالق، إصطالح   
ومن شأهنا أن يؤةي إ ى مقاصد سامية يتمثل يف حتقيق السعاة  لألفراة واجلماعات. وقد أمجع الباحثون على أن 
القيم اإلنسانية ينضوي حتت ثالثة عناوين كبري  ه : احلق واخلري واجلمال. وهناك من أضاف إليها قيمة رابعة ه  

عترب اجتاه حنو القيم األخرى. ومثة من اعترب آخرون أن هذه النزعة ه  جمرة ا(، فيما Holinessلنزعة الدينية )ا
ه اإلنسان حنو هذه القيم الثالث ذكور ، أي إن الدين هو الذي يوجأن هذه النزعة للتدين ممتزجة بالقيم الكربى اقم

 .2ال يتجزأ من عقيد  اإلنسان الدينية اذلك بأنه جيعلها جزء   عتقاةي هلذه القيم"،ويبلورها من خالل "التوور اال
هذا التونيف للقيم يقوةنا إ ى التساؤل عما إذا كانت هذه القيم معاين عقلية، أي من نتاج العقل  
 عن العقل؟ مبعىن آخر: هل يكتسب هذه القيم معانيها بالقياس مستقال   اعيني   ابتكاره، أم أن هلا وجوة  ااإلنساين و 

إ ى يفكري اإلنسان وشعوره حيث يعطيها العقل هذه اقمعاين، أم أن هلذه القيم صفات ذايية خالوة يوجب احلكم 
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عليها بأهنا حق وخري ومجال؟ بعض الباحثني أجاب عن هذا السؤال بالقول إّن هذه القيم ليست موضوعية 
يسبغ عليها معانيها األصلية،  اذايي   ار  . إن فيها عنواخالوة وال ذايية خالوة، بل حتتوي على العنورين مع  

. ولكن، يف كلتا احلالتني، يعترب 3ة لنا صفات اقموضوع الذي ميكن أن ننسبه إ ى هذه القيمحيد اموضوعي   اوعنور  
ختذ الدين ايف حد ذاهتا، وليس جمرة وسائل لتثقيق غايات. ولذلك  يم، وفق اقمفهوم اإلسالم ، غاياتهذه الق

يرمسها القيم وعنواهنا العام مكارم األخالق. حىت أن العباةات يف اإلسالم هتدف إ ى يفعيل القيم اإلسالم  هوية 
األخالقية، فإذا مل حتقق قمن ميارسها هذا اهلدف، كانت جمرة طقوس فارغة من مضموهنا احلقيق  الذي أراةه اهلل 

قمعروف والنه  عن اقمنكر. إن هذه القيم ه  لعباةه. ذلك أن عباة  اخلالق ينبغ  أن حتفز اقمتعبد إ ى األمر با
جوهر السلوك األخالق ، وإن األخالق ه  صنو الدين ويوأمه، وال ميكن للمسلم أن ميارس واجبايه الدينية مبعزل 

 عن مكارم األخالق، أي عن القيم اقمنضوية حتت عناوين: احلق واخلري واجلمال.
 مفهوم األخالق: -1

 : ماهية األخالق -أ
ة، وهو اخلليقة أي سكوهنا( وهو الدين والطبع والسجيمجع ُخلق )بضم اخلاء وبضم الالم أو  األخالق
 .4الطبيعة

مبنزلة  –وه  نفسه وأوصافها ومعانيها اقمختوة ذها  –وحقيقة اخلُُلق أنه، لوور  اإلنسان الباطنة 
ثواب والعقاب يتعلقان اخلَْلق لووريه الظاهر  وأوصافها ومعانيها، وهلما أوصاف حسنة وقبيثة. وال

بأوصاف الوور  الباطنة أكثر مما يتعلقان بأوصاف الوور  الظاهر ، وهلذا يكررت األحاةيث يف مدح 
 .5حسن اخلُُلق
قمعايري  ا( بأنه ذلك العلم الذي يبثث يف نظام السلوك اإلنساين وفق  Ethicsف علم األخالق )ويعر  
يه يعامل الناس فيما بينهم، وحيدة  ما ينبغ  أن يكون علشر ويبنيعلم يوضح معىن اخلري وال وهو 6راخلري والش

من  يبتغوها من وراء سلوكهم. وال بد ه إليها أعماهلم، ويشرح الغايات اليت جيب أناألهداف اليت ينبغ  أن يتوج
خري أو أن يكون أعمال اإلنسان صاةر  عن فعل إراةي ووع  يام، أي شعور واٍع، لك  ميكن احلكم عليها بأهنا 

 .7شر
 لما يلي ابناء على ما تقدم يمكن تحديد مفهوم األخالق وفق  

 يف اقمعىن اللغوي ه  السجية والطبيعة ألهنا ينطبع يف النفس ومتثل "صور  اإلنسان الباطنة". *
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قمعايري اخلري أمكن أن نونفه ضمن  ااألخالق ختضع قمعايري اخلري والشر. فما كان منها موافق   *
هلذه اقمعايري أمكن يونيفه ضمن الوفات الشرير  اقمعروفة  اخالق". وما كان مضاة  "حماسن األ

 بالرذائل أو "مساوئ األخالق".
بني الدين وحماسن األخالق فكأهنما وجهان لعملة واحد . ويف اقمفهوم  اهناك عالقة وثيقة جد   *

العباة  إ ى العمل بالفضائل  ةات والقيم اخللقية. فإذا مل يؤةاإلسالم  ال ميكن الفول بني العبا
 ومكارم األخالق، كانت عباة  جوفاء ال قيمة هلا على اإلطالق.

يبثث علم األخالق يف أعمال الناس اإلراةية الواعية فيثكم عليها باخلري أو الشر من أجل  *
 يوجيهنا حنو حتقيق اقمنفعة واإلصالح والكمال ألنفسنا ولآلخرين. إنه يشجع اإلراة  على عمل

 .8اخلري
 

 مصدر األخالق  -ب
من حتديد منبع األخالق هل ه  صاةر  عن معايري وأحكام يقررها  بعد يعريف مفهوم األخالق ال بد

باعها؟ أم ه  صاةر  عن القيم اإلنسانية الكربى القاةر  على يوجيه مسري  اإلنسان يّ ااجملتمع ويلزم أفراةه ب
ن ماهية األخالق ينجل  يف ضوء عالقتها مبفاهيم اخلري إ ى الوجهة الوثيثة؟ لقد سبقت اإلشار  إ ى أ

والشر. فاألخالق الواحلة ه  اليت يتوافق ومفاهيم اخلري، أما مساوئ األخالق فه  اليت يودر عن نوازع 
 ة؟بع معايري اخلري والشر وكيف يتثدالشر يف النفس البشرية. لذلك ينبغ  أن نتبني من أين ين

نسان هو الكائن الوحيد األخالق  يف هذه الدنيا، وليس لغريه من سائر الكائنات اإل من البديه  القول إنّ 
يباع غرائزها فقط من ةون ااحلية القدر  على فهم ماهية القيم، والتعبري عنها يف سلوكه. فاحليوانات يشبع شهواهتا ب
يستطيع معه جتاوز مستوى  أي متييز بني خري وشر. أما اإلنسان فهو "كائن عاقل ميلك من الفكر واإلراة  ما

ختيار بني فعل اخلري فاحلرية يعط  اإلنسان القدر  على اال 9الغريز  والتسام  إ ى مستوى السلوك األخالق  احلر"
ختيار ال ميكن أن ابال  اوفعل الشر، وال بد من وجوة احلرية لوجوة خري أو شر، ألن ما يقوم به اإلنسان مكره  

 جدلية الوراع يف هذه احليا  الدنيا: انية اليت سبق ذكرها. قال احلق سبثانه مبين  خيضع قمعايري القيم اإلنسا
َنا يُ ْرَجُعونَ } َنة  َوِإلَي ْ ُلوُكم بِالشَّرِّ َواخلَْرْيِ ِفت ْ أي أن اخلالق عز وجل خيترب الناس باقموائب يار  وبالنعم  10{َونَ ب ْ

أن اهلل يعا ى يبتل   رض  اهلل عنهابن عباس  أخرى فينظر من يشكر ومن يكفر، ومن يورب ومن يقنط. وعن
عباةه بالشد  والرخاء، والوثة والّسقم، والغىن والفقر، واحلالل واحلرام، والطاعة واقمعوية واهلدى والضالل وقوله 
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َنا يُ ْرَجُعونَ }  –ي ختبار الدنيو أي اال –بتالء . ولك  يكون اإلنسان يف ميدان اال11أي جنازيكم بأعمالكم {َوإِلَي ْ
وإما   اختيار والتمييز، وال بد له من إراة  واعية وحرية يامة يف إختاذ قراره، إما شاكر  فال بد له من قدر  على اال

 .اكفور  
رع، وليس قما حيدةه الش ا  أو شرير ، وفق  عتبارها خري اويف اقمفهوم اإلسالم  يتثدة هوية األعمال، جلهة 

 الناس يف الكذب رذيلة، ولكن الفقه أجاز الكذب من أجل اإلصالح بنيلألهواء البشرية. فالودق فضيلة و  ايبع  
إ ى قول النيب صلى اهلل عليه وسلم: "ليس الكذاب الذي يولح  اعليها، وذلك إستناة   حاالت حمدة  ورة النص

خدعة،  ويف صثيح مسلم يفويل هلذه احلاالت بأهنا ثالث: احلرب ألهنا 12"اأو يقول خري   ابني الناس فينم  خري  
ر وجيمع مشل األسر . جل لزوجته واقمرأ  لزوجها مبا يسواإلصالح بني الناس للتأليف بني قلوذهم، وحديث الر 
 .13ويفويل هذه احلاالت الثالث مبسوط يف كتب الفقه

ولذلك فإن األساس الذي يقوم عليه األخالق يف اإلسالم هو اإلميان باهلل ومبا أوحى إ ى رسوله من اهلدى 
 .14لتزم الفرة بواجبايه حنو ربه كان ذلك مبثابة القاعد  اليت يبىن عليها أخالقهااحلق، ومىت وةين 

ٌر لَُّكْم َوَعَسى َأن حتُِبُّوْا َشْيئ ا َوُهَو }قال يعا ى:  ،فالشرع هو منبع األخالق َوَعَسى َأن َيْكَرُهوْا َشْيئ ا َوُهَو َخي ْ
ألهوائه  افليس لإلنسان أن يستنسب ما يريده من األخالق وفق  . 15{ْم اَل يَ ْعَلُمونَ َشرٌّ لَُّكْم َوالّلُه يَ ْعَلُم َوأَنتُ 

وشهوايه، بل عليه أن ميتثل للقيم اليت أمرت ذها نووص الكتاب والسنة، ألن معيار اخلري والشر هو طاعة الشرع 
 .16فعال وقبثها هو أمر اهلل وهنيهاإلهل  أو عويانه. وذهذا قال األشاعر  الذين يرون أن اقمعيار الوحيد حلسن األ

ةت اقمذاهب يف بيان منشأ األخالق قبل اإلسالم وبعده. ومن اقمذاهب اليت فلسفت أصل ولقد يعد
ق.م( الذي رأى أن اللذ  ه  غاية احليا  وه  270 – 341خالق مذهب الفيلسوف اليوناين "أبيقورس" )األ

العقل إلختيار بعض اللذات ويرجيثها على بعضها اآلخر، ألننا احملققة للسعاة ، وأن األخالق يتجلى يف إعمال 
 بل جيب اقمفاضلة بينها. اال نستطيع إستيفاء اللذات الدنيوية مجيع  

وكان قد سبقه "أريستيبوس" أحد يالمذ  سقراط يف القرن اخلامس قبل اقميالة بالقول أن الطبيعة  
 .17األحكام األخالقية اإلنسانية اليت يدعو إ ى اللذات العاجلة ه  منشأ

وبعد اإلسالم عرفت مذاهب أخرى منها مذهب اقمنفعة الذي قال به الفيلسوف اإلنكليزي "جون 
( ومفاةه أن معيار إختيار األشياء وحتديد صالحها أو فساةها يتوقفان على 1873 – 1806ستيورات ميل" )

 يت يلثقها به.مدى اقمنفعة اليت حتققها هذه األشياء للمجتمع أو األضرار ال
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أما أيباع اقمذهب العاطف ، فيذهبون إ ى القول بأن كل عمل يكون ةافعه واحملرك له عاطفة احملبة لآلخرين، 
فهو عمل حسن؛ وكل عمل ةافعه حب الذات هو عمل قبيح. فاألخالق الفاضلة يتجلى يف األعمال الناشئة 

 .18عن التعاطف مع اآلخرين وحب الغري
 ذهب القو  الذي ةعا إليه الفيلسوف األقماين "فريدريك نيتشه" ومن هذه اقمذاهب م

م( كرة  فعل على األخالق اقمسيثية، فقد زعم نيتشه أن اقمسيثية يدعو إ ى ما مساه "روحية 1900 – 1844)
ر اإلنسان، ومن ةوهنا ال ميكن يوو  عترب أن القو  ه  منشأ كل الوفات احلسنة يفاالعبوةية يف نفوس أيباعها". و 

أي صفة جيد  يف بين البشر، وأن الضعف هو منشأ الوفات السيئة، ألن الضعيف يسعى إ ى حتسني ظاهره 
. وحسب يعبري نيتشه فإن "اقميتافيزيقيا الكهنويية وما فيها من عداء للثواس 19اولكنه يقوم باألعمال اقمشينة سر  

خالقية وإعاة  النظر فيها على أساس مذه ب " ولذلك ةعا إ ى نقد القيم األوحمتاال   جيعل اإلنسان كسوال  
 .20القو 

وخالصة القول أن اإلسالم خيتلف عن كل ما ذكرنا من مذاهب فلسفية، ألنه ربط مكارم األخالق بالقيم 
اليت أمر اهلل يعا ى عباةه بإلتزامها والعمل ذها منذ أوجد اإلنسان وجعله خليفة يف األرض، ولذلك يرى إبن 

األخالق هو أول علم يأسس منذ بدء اخلليقة، ألن اهلل سبثانه أفاض اقمعلومات واألمساء أن علم  *مسكويه
)...( وذلك ألن اقمواحل األرضية يقتض   الدالة على اقمسميات على أول بشر خلقه وجعله خليفته يف أرضه

ةات على وجه وجوة صناعة ذات أصول وقواعد لرتبية األنفس حبيث جتعلها صاحلة للبثث يف أحوال اقموجو 
ت يف احملل هتيأت إليه، هذه الوناعة اليت حلعتدال يف الطلب ويسري بكل نفس إ ى ما أعدت له و يضمن اال

لنظام العامل ويدبري  انقلبت يف اقملوك العاةلني والسالطني الواحلني، كانت سبب  ااألول من األنبياء واقمرسلني، مث 
 .21 مواحل اخللق...

مة اخلالق، عز قتضت حكاينبع من الوح  اإلهل  حيث  – اقمفهوم اإلسالم  يف –فالقيم األخالقية  
يلة، ال بد هذا اإلنسان الذي كّرمه عن سائر خملوقايه، بشرف اخلالفة يف األرض؛ وه  مهمة جل وجل، أن خيتص

واجلماعات إ ى عمل ة بأصول وقواعد لرتبية األنفس وهتيئتها لتكون قاةر  على قياة  األفراة قمن يقوم ذها من التزّ 
 اإلصالح وحتقيق العدالة يف اجملتمع.
                                           

 *
هـ، وهو فارسي 421أبو علي أحمد بن محمد بن مسكويه من فالسفة المسلمين في القرن الرابع الهجري توفي  

أن الشريعة ما خالفت  اوكان من الداعين إلى إقتران الحكمة بالشريعة مؤكد   األصل، تشّبع من فلسفة حكماء اليونان
العقل في شيء. قال عنه إبن أبي أصيبعة في "طبقات األطباء" ما نصه: "إبن مسكويه فاضل في العلوم الحكمية 

 ؤلف.ترجمة الم –خبير بصناعة الطب جيد في أصولها وفروعها". عن كتاب تهذيب األخالق إلبن مسكويه 
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 نفصال بين األخالق والدينتصال واالاال -2
يوال حتم  بني الدين واألخالق، ايف ضوء ما يقدم حول مفهوم وماهية األخالق يف اإلسالم نسأل: هل هناك 
وحبيث ال بد من يالزمهما ألهنما  حيث ال ميكن فول القيم األخالقية عن مباةئ العقيد  الدينية ويعاليمها،

عن التعاليم  اصنوان يودران عن أصل واحد هو الوح  اإلهل ؟ أم أن اقمعايري األخالقية ميكن أن ينفول أحيان  
 الدينية، لتتخذ مفاهيم أخرى ينبع من األعراف اإلجتماعية أو اقمواحل اقماةية؟

 
 تصال بين الدين واألخالقاال -أ

ا اإلسالم قمفهوم مكارم األخالق ال يدانيها مكانة أخرى، فاألخالق ه  اقمعيار األساس  إن اقمكانة اليت أفرةه
 للتفاضل بني الناس.

وقد سبقت اإلشار  إ ى احلديث الشريف "إمنا بعثت ألمتم مكارم األخالق" للداللة على أن الغاية من 
م اليومية وسائر أنشطتهم الفرةية رسالة اإلسالم ه  يعليم الناس كيف ميارسون مكارم األخالق يف حياهت

يف التعامل مع اآلخرين.  اوأحسنهم أةب   اواإلجتماعية. فال غرو أن يكون األنبياء واقمرسلون هم خري الناس أخالق  
: "أّةبين ريب فأحسن يأةييب، مث أمرين مبكارم األخالق فقال: خذ العفو وأمر صلى اهلل عليه وآلهوقال رسول اهلل 
 .22عن اجلاهلني"بالعرف وأعرض 

َوِإنََّك َلَعلى }قول احلق يعا ى:  صلى اهلل عليه وآلهومما ورة يف القرآن الكرمي من الثناء على رسول اهلل  
يد بن هشام أنه رواه مسلم يف صثيثه عن سع ابن كثري يف يفسري هذه اآلية حديث  اوأورة اإلمام  23{ُخُلٍق َعِظيمٍ 

فقالت: ألست يقرأ القرآن؟ قال: بلى. قالت: فإن  صلى اهلل عليه وآله عن خلق رسول اهلل ةسأل السيد  عائش
 كان القرآن.  صلى اهلل عليه وآلهخلق رسول اهلل 

بن عباس يف يفسري هذه اآلية: اقمعىن أنك يا حممد لعلى ةين عظيم وهو اإلسالم؛ اوقال العويف عن 
نسف  لقول السيد  عائشة: "كان خلقه القرآن" أي وورة يف يفسري اإلمام ال .24وكذلك قال مجهور من اقمفسرين

 .25ما فيه من مكارم األخالق
ونالحظ أن مكارم األخالق يف القرآن الكرمي يدور حول األوامر والنواه ، أي األمر باقمعروف والنه  

ية، فإن أةاء عن اقمنكر. حىت أن العباةات اإلسالمية يف ةالالهتا اجلوهرية إمنا ه  يكريس للقيم اخللقية العمل
فرائض الوال  والووم والزكا  واحلج ال يكون مقبولة عند اهلل ما مل يؤِة إ ى األمر باقمعروف والنه  عن اقمنكر وإ ى 

 .26التثل  مبكارم األخالق
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َهْوَن َعِن اْلُمنكَ }قال يعا ى:  َر أُمٍَّة ُأْخرَِجْت لِلنَّاِس يَْأُمُروَن بِاْلَمْعُروِف َويَ ن ْ أي أن أفضلية  27{رِ ُكنُتْم َخي ْ
لتزامها األمر باقمعروف والنه  عن اقمنكر. واقمعروف هو كل ما يعارف ااألمة اإلسالمية وخرييّتها يتجلى يف مدى 

ا اقمنكر فهو ما أمجع الناس على إنكاره جعلوه قبلة أعماهلم، وأملتزموا به و فاالناس يف جمتمع ما على نفعه وفائديه 
 الذي يوافقوا عليه. للعرف  اعتباره نقيض  اب

وهذا يقوةنا إ ى العالقة بني أخالق الدين وأخالق العرف. فهل هناك صلة بني األخالق القائمة على 
رف حرتام العالقد أمر اإلسالم ب الدين واألخالق القائمة على العرف؟ هل مها ش ء واحد، أم ميكن أن ينفوال؟

 ضه، فهو العرف اقمنسجم مع مباةئ اإلسالم ويعاليمه.ألن مفهوم العرف يشمل كل ما خيالف اقمنكر ويناق
ولذلك فقد أبقى اإلسالم على  28{ُخِذ اْلَعْفَو َوْأُمْر بِاْلُعْرِف َوأَْعِرْض َعِن اجْلَاِهِلنيَ }قال احلق سبثانه: 

الضيف الفضائل اليت كانت من العرف اجلاهل  مثل الشجاعة، والكرم، وإغاثة اقملهوف، ونور  الضعيف، وإكرام 
وعاةات جاهلية يناقض مباةئ  اوحفظ األمانة، والوفاء بالعهد؛ ولكن اإلسالم، من جهة أخرى، رفض أعراف  

نتهاك حقوق النساء، وأكل ااإلسالم ويعاليمه مثل: العوبية القبلية، واألخذ بالثأر، وشرب اخلمر، ووأة البنات، و 
اهلية. وما يقال يف اإلسالم جلهة عالقته بالعرف، ينطبق غتواب اإلرث بالقو ، وسواها من األخالق اجلااقميتة، و 

على سائر الديانات السماوية، كاليهوةية واقمسيثية، لقد كانت الرساالت السماوية يراع  األعراف السائد  يف 
اجملتمعات البشرية شرط أال ختالف هذه األعراف يعاليم الدين. وذهذا اقمعىن يوبح األعراف واألخالق ويعاليم 

 .االدين ذات مفاهيم متقاربة إ ى حد التطابق أحيان  
 نفصال األخالق عن الدينا -ب

يتبني لنا من ةراسة القواعد السلوكية لدى بعض اجملتمعات البشرية، أن اقمفاهيم األخالقية ميكن أن ينأى عن 
ليم الدينية، أو جتماع  اقمنثرف على التعاالدين أو ختالف يعاليمه يف بعض األحوال عندما يطغى العرف اال

عندما ختضع القواعد السلوكية لنوازع النفع اقماةي وشهوات االنفس األمار  بالسوء. وكمثال على ذلك أخالق 
الربا اليت ينخر اجملتمعات البشرية ويستنزف األفراة واجلماعات، حيث يشتمل على أنواع كثري  ال حتوى من 

يتبعه الناس يف  ايومي   ايطبيق الربا، حىت أصبح مفهوم الربا خلق  اقمعامالت والنشاطات اإلقتواةية اقمتفرعة عن 
معامالهتم وسلوكهم سواء عن وع  أو جهل مبا يفعلون. فف  هذه اقمعامالت ختضع العالقات بني الناس ألخالق 

رمي الربا، وقد شدة اإلسالم يف حت يف النفع اقماةي، ورغبة يف الربح اقمايل السريع على حساب اآلخرين. االربا طمع  
أَن َُّهْم قَاُلواْ الَِّذيَن يَْأُكُلوَن الرِّبَا اَل يَ ُقوُموَن ِإالَّ َكَما يَ ُقوُم الَِّذي يَ َتَخبَّطُُه الشَّْيطَاُن ِمَن اْلَمسِّ َذِلَك بِ }قال احلق يعا ى: 

َا اْلبَ ْيُع ِمْثُل الرِّبَا َوَأَحلَّ الّلُه اْلبَ ْيَع َوَحرََّم الرِّبَا آكل  صلى اهلل عليه وآلهبن مسعوة قال: لعن رسول اهلل اوعن  29{ِإمنَّ
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ومن اقمشاهدات اليت يظهر طغيان العرف على يعاليم الدين، ما نراه يف بعض  30الربا وموكله وشاهديه وكايبه
صلى هلل عن رسول ا، عو إ ى ييسري مهر اقمرأ اقمهور، مع أن السنة النبوية يد اجملتمعات اإلسالمية جلهة التغايل يف

 .31ة صداقها""من مُين اقمرأ  يسهيل أمرها وقل" وقوله ا: "أن أعظم النساء بركة أيسرهن صداق  اهلل عليه وآله
وكذلك يطغى العرف يف بعض البلدان العربية على احلكم الديين يف ما يعرف ب  "جرائم الشرف" حيث  

ألحكام احلدوة اإلسالمية يف مثل هذه  افية خالف  يتساهل احملاكم يف احلكم على القايل ومتنثه األسباب التخفي
 .*اجلرائم

وعاةات ويقاليد متبعة يف بعض البلدان اإلسالمية ما أنزل اهلل ذها من سلطان، ومنها على  اوقد جند أعراف   
مني يف سبيل اقمثال، الزواج العريف، واللجوء إ ى السثر  والعرافني لقضاء احلوائج ومعرفة اقمستقبل، ويوديق اقمنج

وأمام هذه احلاالت اليت يشهد إنقطاع العالقة بني الدين واألخالق هناك من اقمفكرين  الرجم بالغيب... إخل.
أن نعتقد وجوة أفكار ميتافيزيقية هلا صلة  ااحملدثني من ينف  وجوة أية صلة بينهما. ويرى هؤالء أنه "ليس ضروري  

بدون اإلستناة على أي مبدأ ةيين، ومن هؤالء اقمفكرين  مبا هو أخالق ، بل إنه من اقممكن إجياة أخالق
األخالق والدين" ولكنه يرى أن مثة عالقة بني األخالق ""أوغست كونت" الذي ناةى بضرور  الفول بني 

 .32ال عالقة له بالدين اوالعرف ويستنتج من ذلك أن العرف أيض  
عالقة لألخالق بالدين ويرى أن وظيفة جتماع الفرنس  "إميل ةوركامي" وجوة كذلك يرفض عامل اال 

ة األخالق، بلغنا هؤالء اقمفكرين الغربيني يف ماهيوإذا أرةنا أن مناش  آراء  .33الدين يقتور على محاية األخالق
مع الفيلسوف األقماين "فريدريك نيتشه" الذي نفى وجوة األخالق اقمستمد  من القيم  االرأي األكثر يطرف  
عليا والفضائل اإلنسانية، وزعم أن األخالق يستند على قانون البقاء لألقوى، وأن البشر األقوياء واقمباةئ واقمثل ال

هم األناس الطيبون وهم أرفع وأرقى مبوجب مكانتهم السامية، وهلم، وحدهم، احلق يف خلق القيم وحتديدها. أما 
ستسالمهم للعجز احلاقد ام بالضعف و لتزام مكارم األخالق فإمنا هو يعبري عن شعورهاما يدعيه الضعفاء من 

 .34على اآلخرين
وعلى أي حال فإن عالقة األخالق بالدين أمر ثابت، وما ةعو  هؤالء إ ى فول األخالق عن الدين  
 .35عرتاف ضمين بوجوة مثل هذه العالقةاسوى 

                                           

 *
مفاده أن إحدى المحاكم األردنية حكمت على شاب بالسجن ستة  اخبر   9/6/2005نشرت الصحف الصادرة بتاريخ  

تخفيفية نص عليها القانون األردني لجهة ما يسمى "جرائم  اأشهر لقتله شقيقته المتزوجة. وقد منحته المحكمة أسباب  
 في األردن بداعي "الشرف". 2004إمرأة قد قتلن في العام  19الشرف". وكانت 
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 المفاهيم األخالقية بين التفسير الديني والتفسير المادي -3

القة بني الدين واألخالق يثري يف الذهن الكثري من األسئلة: هل ميكن اعتبار إن التعمق يف فكر  الع
ذا إ أحدمها عن اآلخر، ولكنهما منسجمان، وحيققان األهداف عينها؟ األخالق والدين مفهومني مستقال  

 كانت األخالق نابعة من الدين، حتمل مباةئه وحتقق يعاليمه، فما ه  طبيعة األخالق اليت ال ينبع من
هل هناك ثوابت ومتغريات يف اقمفاهيم األخالقية وكيف ميكن ؟ الدين وقد جندها عند أناس غري متدينني

 خالقية؟وما هو ةور الواقع يف حتديد هذه اقمفاهيم األ حتديدها؟
جتاه الروح  الديين، جتاهني فكريني رئيسني: االاإن اإلجابة عن هذه األسئلة يتثدة يف ضوء واحد من 

جتاهني. ختالفها يف شأن األخالق، ينثور يف هذين االااقماةي النفع . ذلك أن آراء اقمفكرين على جتاه واال
فمنهم من يرى أن الدين هو منبع األخالق والقيم، بينما يرى أيباع اقمذهب اآلخر أن اقمفهوم األخالق  ينبع من 

 الدوافع اقماةية اهلاةفة إ ى يلبية الشهوات واقمنافع الدنيوية.
 

 لتفسير الديني لألخالقا -أ
 يعرب اقمبدأ هذا اليومية. احليا  يف ويطبيقه إلتزامه على أيباعها وحتض األخالق  اقمبدأ على السماوية الرساالت يلتق 

 وه  جتماعيةاال األخالق أي العشر" "الوصايا ب  واقمعروفة السالم عليه موسى النيب إ ى اقمنسوبة النووص عنه

 نتهاءواال اهلل، أمر مبا لتزاماال أي التقوى، اإلسالم يف األخالق وقوام الثالثة. السماوية ألةيانا بني اقمشرتك القاسم

 إن لتعارفوا وقبائل اشعوب   وجعلناكم وأنثى ذكر من خلقناكم إنا الناس أيها "يا سبثانه: احلق قال عنه. هنى عما

 .36خبري" عليم اهلل إن أيقاكم اهلل عند أكرمكم
ستثقاقهم للكرامة. واقمتقون هم الذين ميثلون يف ااقمعيار اإلسالم  للتفاضل بني الناس و فالتقوى ه   

ِإنَّ الَِّذيَن }ت. قال يعا ى: ئاجرتاح السياريكاب الشرور و اسلوكهم مكارم األخالق ألن التقوى يعومهم من 
 اأخالقي   اولذلك جتعل هلم التقوى منهج   37{ا ُهم مُّْبِوُرونَ اي ََّقوْا ِإَذا َمسَُّهْم طَاِئٌف مَِّن الشَّْيطَاِن َيذَكَُّروْا فَِإذَ 

 حنراف عن الوراط اقمستقيم.يعومهم من الزلل واال
لّلُه  َلُكْم َوايِا أَي َُّها الَِّذيَن آَمُنوْا إَن يَ ت َُّقوْا الّلَه جَيَْعل لَُّكْم فُ ْرقَانا  َويَُكفِّْر َعنُكْم َسيَِّئاِيُكْم َويَ ْغِفرْ }قال يعا ى:  

ولكن ينبغ  هنا التمييز بني مفهوم التقوى الفرةية اقمتمثلة يف أةاء العباةات كالوال   38{ُذو اْلَفْضِل اْلَعِظيمِ 
جتماعية اليت ه  جوهر األخالق واليت يتجلى من خالل التعامل والويام واحلج وسواها، ومفهوم التقوى اال
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ية الكرمية هو اقمنهج األخالق  الذي يسري عليه اقمؤمن يف يعامله جتماع  مع اآلخرين، والفرقان اقمقووة يف اآلاال
ويذهب الفيلسوف الفرنس   .39ق بني اخلري والشر، وبني احلق والباطل وبني الفضيلة والرذيلةوبه يفر  مع الناس،

يف التطلعات  "هنري برغسون" إ ى القول بوجوة منبعني لألخالق، أحدمها يتمثل يف اإللزام والفرض، والثاين يتمثل
الروحية اقمبدعة لألفراة اقمتميزين. هذه الثنائية لألخالق جيدها برغسون يف ميدان الدين، حيث يرى نوعني من 

، وحتركه غايات نفعية ااألةيان: النوع األول بدائ  يقوم على اخلرافة والوهم والسثر ويفرض على الناس فرض  
 فيتمثل يف الرساالت السامية اليت يرقى إ ى أعلى مرايب القيم حمدوة  ذات طابع ماةي ضيق. أما النوع الثاين

الروحية واحملبة اإلنسانية ويأيت ذها األنبياء اقمرسلون وكبار اقمولثني. ويطلق برغسون على هذا السمو الديين عبار  
ونتيجة لذلك هناك  39 "الوثبة الووفية" أو "الدين احلرك " مقابل "الدين السكوين" الذي ميثله النوع األول البدائ

نوعان من األخالق: األخالق السكونية، وه  األخالق اجلامد  اقمريبطة بالتقليد اقمتخلف، واألخالق  اأيض  
 احلركية وه  أخالق اإلنسانية اقمنفتثة واقمبدعة.

: لقد إنطلق برغسون من اقمفهوم الديين ليفسر به األخالق، ولكنه فّرق بني مظهرين للفكر  الدينية 
اقمظهر األول متخلف وقاصر عن فهم مسو الرسالة الدينية ويعاليمها ذات البعد اإلنساين وهو يتمثل يف األةيان 
البدائية واقموروثات اإلعتقاةية البائسة. أما اقمظهر الثاين فيتجلى يف وثبات وإبداعات الرؤى اإلصالحية اليت عربت 

 .40عنها رساالت السماء وجاء ذها كبار اقمولثني
، حيث جند ابني أيباع الديانات السماوية مجيع   امشرتك   اهذه الثنائية يف فهم الدين يكاة يكون قامس   

، وختطئ يف التطبيق إ ى حد يناقض اصثيث   افئة يتمسك بالقشور ويرتك اللباب فتزيغ عن فهم الدين فهم   اةائم  
عاين اإلنسانية السامية اليت منفتثة الفكر يفهم اقممباةئ الدين يف كثري من األحيان، وباقمقابل هناك فئة عاقلة 

، ولذلك فه  يسعى جاهد  إ ى يطبيقها يف اجملتمعات البشرية، وينقيتها من أةران اصثيث   ا عنها الدين فهم  يعرب
التخلف اليت قد يعلق ذها. وهؤالء هم الذين يتجلى مباةئ ويعاليم الدين يف سلوكهم اليوم ، أي يف ممارساهتم 

 خالقية حنو اآلخرين.األ
بني القول والعمل،  وقد حذرت آيات القرآن الكرمي والسنة النبوية الشريفة من الوقوع يف شرك التناقض 

لتزام مبباةئ وقيم ويعاليم الدين، وبني ما يقومون به من سلوك وأعمال. إنه الزيغ اعيه الكثريون من أي بني ما يد
إلستسالم للوسوسة الشيطانية والركون إ ى النفاق، وصف القرآن الكرمي عن أخالق اإلسالم، وهو خلل نايج عن ا
ستثوذ عليهم الشيطان فأنساهم ذكر اهلل، أولئك حزب الشيطان، أال اهذه احلالة بأهنا يتمثل يف سلوك الذين "

َمن يَ ُقوُل  َوِمَن النَّاسِ }وهناك آخرون مرةوا على خلق النفاق. قال يعا ى:  41إن حزب الشيطان هم اخلاسرون"
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يف  *خُيَاِةُعوَن الّلَه َوالَِّذيَن آَمُنوا َوَما خَيَْدُعوَن ِإالَّ أَنُفَسُهم َوَما َيْشُعُروَن  *آَمنَّا بِالّلِه َوبِاْليَ ْوِم اآلِخِر َوَما ُهم مبُْؤِمِننَي 
ولذلك كان موريهم يف أقوى ةرجات ( 42انُوا َيْكِذبُونَ قُ ُلوذِهِم مََّرٌض فَ زَاَةُهُم الّلُه َمَرضا  َوهَلُم َعَذاٌب أَلِيٌم مبَا كَ 

 .43العذاب: "إن اقمنافقني يف الدرك األسفل من النار"
أما األحاةيث النبوية فقد أكدت التفسري الديين اخلالص للمفاهيم األخالقية، وأوضثت العالقة الوثيقة  

أحسنهم  ا: "أكمل اقمؤمنني إميان  عليه وآله صلى اهللاقمتداخلة بني الدين واألخالق. منها قول رسول اهلل 
وقوله: "إن اهلل يعا ى قسم بينكم أخالقكم كما قسم بينكم أرزاقكم، وإن اهلل يعط  الدنيا من حيب  44..."اخلق  

ويعرّب هذا احلديث عن  45ومن ال حيب، وال يعط  الدين إال من أحّب، فمن أعطاه اهلل الدين فقد أحبه.."
منهما أي الدين والدنيا. فاألخالق يف هذا احلديث  خالق واألرزاق من جهة وما يقابل كال  اقمزاوجة بني األ

 الشريف مراةفة للدين.
على  اإن هذا الربط الوثيق بني الدين واألخالق يقوة إ ى التساؤل عما إذا كانت مكارم األخالق وقف   

 ون مبكارم األخالق من ةون أن يلتزموا بأي ةين؟، وما ه  حال األشخاص الذين يتثلاقمؤمنني بالدين
 

 ة األخالق التي ال تنبع من الدينماهي -ب
 وحتديد شخويته يكوين يف األثر أكرب وهلا عليها، فطر طبيعة إنسان لكل أن البشر بطبائع اقمتعلقة اقمسلمات من

 منذ اإلنسان مع ختلق أصوله ألن التسمية هذه ختذا أنه ُخُلق كلمة معىن يفسري عند اإلشار  سبقت وقد سلوكه.

 للتعبري إنسان كل لدى فطري إستعداة هناك أي شخويته. يف الكامنة الفطرية واقميول النوازع يف يتجلى مث الوالة 

 األصلية. فطريه لطبيعة اوفق   به خاص السلوك من منط عن
يِن َحِنيف ا ِفْطرََ  اللَّ } سبثانه: احلق قال  َها اَل يَ ْبِديَل خِلَْلِق اللَِّه َذِلَك فَأَِقْم َوْجَهَك لِلدِّ ِه الَّيِت َفَطَر النَّاَس َعَلي ْ

يُن اْلَقيُِّم َوَلِكنَّ َأْكثَ َر النَّاِس اَل يَ ْعَلُمونَ  لزموا فطر  ةين اهلل، والفطر  اخللقة،... فاقمعىن أنه خلقهم اأي " 46{الدِّ
ه... ومن غوى منهم فبإغواء شياطني اجلن واإلنس"، فكل قابلني للتوحيد واإلسالم غري نابني عنه وال منكرين ل

مولوة يولد على الفطر ، كما ورة يف احلديث الشريف. وقال الزّجاج: معناه أن اهلل يعا ى فطر اخللق على اإلميان 
منهم  د أّن فئاتمن الناس يغويهم الشياطني وحترفهم عن هذه الفطر ، ومع ذلك فقد جن ا. ولكن كثري  47به

أو غري ملتزم بدين من األةيان،  اون مبثاسن األخالق يف يعاملهم مع اآلخرين. ورمبا كان أحدهم ملثد  يتوف
 عتقاة الديين؟ولكنه يلتزم آةاب السلوك احلسن مع الناس فمن أي يتأيى له ذلك وهو خايل الوفاض من اال
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ية نفعية. ويزعمون أن يرى أصثاب اقمذاهب اقماةية أن األخالق ه  مظاهر سلوكية ذات ةوافع ماة 
لتزام مبكارم األخالق يهدف إ ى حتقيق مواحل القيم اإلنسانية ال وجوة هلا مبعزل عن اقمنافع اقمتوخا  منها، وإن اال

على هذا الرأي، فإن التاجر األمني ال يلتزم صفة األمانة يف يعامله مع الناس إال ألن ذلك  اليس إال. وقياس  
مبزيد من الزبائن وبالتايل زياة    الطبيب اقمخلص يف مداوا  اقمرضى ال يفعل ذلك إال طمع  ، وااوافر   ايضمن له رحب  

ختالف أعماهلم ووظائفهم االيت يقوم ذها الناس على  وقْس على ذلك مجيع األنشطة –كسبه اقماةي 
 جتماعية!اال

 يشرعها البشر لتنظيم لتزام األخالق  يتمثل يف الوازع الوضع  والقوانني اليتوهناك ةوافع أخرى لال 
جتماع ، يف هذه احلالة، يفرض بقو  الشرائع اجملتمع، ومن خيالف أحكامها يتعرض للعقوبة الزاجر . فالسلوك اال

 الوضعية، وليس بقو  الوازع الداخل .
نتظام اجملتمع وكيف يتورف وميكننا أن نسأل أصثاب هذه التفسريات اقماةية لألخالق: ماذا حيول ال 
فتقدت اإذا مل يريبط السلوك األخالق  مبولثة أو منفعة ماةية، وهل ينفلت اجملتمعات من عقاهلا إذا الناس 

 التشريعات اقملزمة للناس؟
يف احلالة األو ى، أي عندما يريبط السلوك األخالق  بدوافع اقمنفعة اقماةية، ميكن أن جيد اقمرء نفسه  
لتزام ذها. فهو ال يتثلى مبكارم األخالق األخالقية اليت سبق له اال، يف بعض احلاالت، إ ى خمالفة القيم امضطر  
 ، بل يتخذها وسيلة ألغراض أخرى.اطبع  

ن ةوافع اقمنفعة ولذلك فإن حماسن األخالق، عند هذا وأمثاله، ال ينبع من العقيد  واإلميان وإمنا م 
ياء وينف  عن صاحبه صفة اإلميان. فاألعمال بة. وهذا السلوك، يف اقمعيار اإلسالم ، يتوف بالر الدنيوية اقمتقل

احلسنة جيب أن يكون خالوة قمرضا  اهلل يعا ى حىت يلقى القبول، وينال فاعلها األجر والثواب. قال رسول اهلل 
. واألحاةيث اليت يتضمن هذا اقمعىن كثري  48: إمنا األعمال بالنيات وإمنا لكل إمرئ ما نوىصلى اهلل عليه وآله

ينذر اقمرائني بسوء العاقبة، كالذي يدع  اكتساب العلم وقراء  القرآن ليقول الناس عنه عامل وقارئ، ومنها ما 
ة ليقال عنه شجاع. فهؤالء ال يعترب يقال عنه جواة، والذي يقايل محي باجلاه ولك  اوالذي ينفق اقمال طمع  

لدخوهلم  اعليهم وسبب   بل كانت وباال   أعماهلم من الفضائل ومكارم األخالق ألهنا مل يكن خالوة لوجه اهلل،
 .49النار كما ورة يف بعض األحاةيث النبوية

للوازع القانوين الوضع   اوخضوع   أما يف احلالة الثانية، أي عندما يكون اإللتزام بالسلوك األخالق  إمتثاال   
ناس من العلماء وأولياء األمور فهذا مما يقتضيه سياسة السلطة لتثقيق اإلنتظام يف اجملتمع. فإذا كان فضالء ال
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 الودق يديّنهم وقو  إمياهنم، فإن صنف   اويتأصل السلوك احلسن يف شخوياهتم يبع   ايتثلون مبكارم األخالق طبع  
آخر من الناس، لعله سواةهم األعظم، ال يرعوي عن الغّ  وال يلتزم حبسن التورف إال حتت وطأ  الوازع الوضع  

 .50القائمة. وهذا ما يعرّب عنه القول اقمأثور: أن اهلل ليزع بالسلطان ما ال يزع بالقرآن اقمستمّد من قو  السلطة
وبناء على ما يقدم خنلص إ ى القول إن السلوك األخالق  الذي ال ينبع من الدين يتوف بأنه سلوك  

نقيضه مىت حتّولت الظروف وحالت  نسيب قابل للتغرّي إذا ما يغرّيت اقمنافع اقماةية اقمبتغا  من ورائه، وقد ينقلب إ ى
 اقمنفعة. وهذا النمط السلوك  واقمفهوم اقماةي لألخالق يؤةيان إ ى الوقوع يف شبهات الرياء والنفاق.

أما األخالق اليت ميليها اإلميان وحتث عليها يعاليم الدين فه  ذات مفاهيم ثابتة ال يريبط بأية قيوة أو  
رسها اقمؤمن إستجابة ألمر اهلل وإبتغاء مرضايه قبل أي أمر آخر. فالعالقة هنا شروط، بل ينطلق من العقيد  وميا

 بني الدين واألخالق عالقة مطلقة كأهنما وجهان لعملة واحد .
 ر في المفاهيم األخالقيةلثابت والمتغيا -ج

 شخص نيب خيتلف السعاة  مفهوم ولكن السعاة . حتقيق وهو أال البشرية، إليه يسعى مشرتك كبري هدف مثة

 العلم كتسابا  يف جيدها من ومنهم واجلاه، السلطة يف اآلخر والبعض اقمال، طلب يف ينشدها فالبعض وآخر.

 الناس ومن احملتاجني، ومساعد  اآلخرين إسعاة يف سعاةيه جيد من وهناك اقماةية، شهواهتم يلبية يف وآخرون واقمعرفة،

 مفاهيم هلا فالسعاة  إخل. األخروية... السعاة  طلب إ ى الدنيا إغراءات عن واإلنوراف الزهد يف السعاة  يرى من

 جتماعيةا قمعايري ختضع اقمنشوة  لسعاةيه اطلب   اقمرء ذها يقوم اليت األعمال أن غري وآخر، شخص بني يتفاوت خمتلفة

 هذه من جتماعية،اال فواألعرا واألنظمة القوانني وافق فما شرير . أعمال وإما  خري  أعمال إما بأهنا يونفها لوكيةس

 ه  هل والشر؟ اخلري بني يفول اليت اقمعايري هذه ه  ما ولكن بالشر. ُوصم خالفها وما اخلري، صفة إختذ األعمال،

 القاألخ علم إن والظروف؟ واقمواقف األحوال ليبد حسب يتغري نسبية ه  أم والدميومة، باتبالث يتوف مطلقة

 يكون أن ينبغ  ما ويبني والشر، اخلري معىن "يوضح ذيال العلم بإعتباره التساؤل هذا عن اإلجابة لنا ميقد الذي هو

فمهمة األخالق إيقاظ اإلحساس بالقيم لدى اإلنسان والتسام  به إ ى  .51"ابعض   بعضهم الناس معاملة عليه
 .52مستوى السلوك األخالق  احلر

 إ ى بلوغها؟ أه  ثابتة أم متثّولة؟فما ه  هذه القيم اإلنسانية اليت يسعى السلوك األخالق   
يرى الباحثون أن القيم اإلنسانية الكربى ثالث: احلق واخلري واجلمال ومنها يتفرع سائر القيم واقمثل  
 قيمة رابعة يتمثل يف القداسة الدينية  –كما سبقت اإلشار    –أضاف بعض الباحثني  العليا.
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(Holinessوهذه القيم صنفان: صنف يطلب ل .)ها زمان وال مكان، ولذلك يه بإعتباره غاية مطلقة ال حيدذا
 .53فهو يتوف بالثبات؛ وصنف نسيب يتخذه الناس وسيلة لتثقيق غايات ختتلف بإختالف حاجاهتم ومطالبهم

من اقمولوة، واألسباب  ابأن اجلزء أصغر من الكل، والوالد أكرب سن   – مثال   –فاحلق مبعناه اقمطلق يقض   
لوجوة ال ميكن أن يتسلسل إ ى ما ال هناية، وكل كائن ح  موريه اقموت... إخل فهذه كلها حقائق والعلل يف ا

مطلقة ثابتة ال يتأثر بالزمان أو اقمكان. ومن هذه احلقائق ينبع قيم كثري ، فثقيقة أن اجلزء أصغر من الكل ميكن 
أحدهم بالثرو  ةون اآلخرين. وحقيقة أن  أن ينبع منها قيمة العدل يف يوزيع اإلرث على الوارثني فال يستأثر

الوالدين أكرب من ولدمها يدعو إ ى بّر الوالدين والرفق ذهما. وحتمية إنتهاء العلل إ ى هناية يوجب اإلعتقاة بوجوة 
علة أصلية واحد  إنبثقت عنها سائر اقمعلوالت يف الوجوة، وه  يرجع إ ى اخلالق سبثانه. وصريور  كل كائن ح  

ت ميكن أن يوح  إلينا بأن احليا  الدنيا ليست غاية يف حد ذاهتا، وإمنا ه  مرحلة يف الدور  احليايية. إ ى اقمو 
ولذلك ينبغ  اإلعداة والتزّوة قما بعد هذه اقمرحلة. إن اقمفاهيم األخالقية اقمتعلقة ذهذه احلقائق ه  مفاهيم مطلقة 

 يستخدمها اإلنسان لرتمجة هذه اقمفاهيم األخالقية يف يتوف بالثبات واقمبدئية. أما الوسائل واألساليب اليت
على  –نسبية خمتلفة بإختالف اقموضوع الذي يتوجه إليه. فاقمساوا   سلوكه اليوم ، فيمكن أن يتخذ أشكاال  

من القيم اإلنسانية اليت جتعل الناس متساوين يف احلقوق والواجبات ويف احلريات العامة، فه  قيمة  –سبيل اقمثال 
 ثابتة مطلقة ذهذا اقمعىن. 

ولكن عندما حناول يطبيق مبدأ اقمساوا  جيب أن ننتبه إ ى اقموضوع أو احلالة اليت نستهدفها. فالعامل  
واجلاهل متساويان من حيث كوهنما إنسانني هلما حقوق اإلنسان على قدم اقمساوا . ولكنهما من حيث القيمة 

ُقْل َهْل َيْسَتِوي الَِّذيَن }، ألن اقمساوا  بينهما يؤةي إ ى اإلخالل بالعدالة. اد  اقمعرفية ال ميكن أن يكونا متساويني أب
وهذا ما ةفع بعض الباحثني إ ى القول "إن القيم ليست ذايية خالوة وال  54{يَ ْعَلُموَن َوالَِّذيَن اَل يَ ْعَلُمونَ 

وضوع يوجب احلكم عليه بأنه حق أو خري أو ، ولكن مرّةها إ ى صفة يف اقماذايي   ا، إن فيها عنور  اموضوعية صرف  
مجيل" مبعىن آخر ميكن القول إن علم األخالق حيدة لنا اإلجتاه العام واقمباةئ الكلية ويدع لإلنسان حرية 

 .55لكل الظروف" االتورف وفق  
 
 الخالصة -4

 الوضعية األخالقية للمفاهيم أم للدين والتوجيه: القيادة لمن  -أ
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 األهداف يف بينهما إنفوال وال الدين جوهر األخالق ألن اإلسالم  اقمفهوم وفق له مسوّغ ال السؤال هذا

 بالدين. هلا عالقة وال اقمختلفة الفلسفية اقمذاهب يف جندها أخرى مفاهيم لألخالق يكون قد ولكن النهائية.

-1858) ةوركهامي" "إميل الفرنس  اقمفكر ومنهم اإلجتماع  اقمذهب ةعا  يرى اقمثال سبيل على
 هو ألنه األخالق، يف اجملتمع إيباع من بد فال ولذلك اجملتمع، ةون من لألخالق وجوة ال أنه م(1919
 .56األعمال من والقبيح احلسن لنا حيدة الذي

( الذي يدعو إ ى إختيار ما حيقق لنا السعاة ، وليست Utilitarianismوهناك مذهب اقمنفعة ) 
، اأو شر   العمل احلسن هو الذي حيقق النفع للمجتمع. فاقمعيار يف كون العمل خري  السعاة  سوى اللذ  واقمنفعة. وا

 .57قمنفعة اجملتمع أو غري حمقق هلا امن وجهة نظر أخالقية، يتمثل يف كونه حمقق  
ويذهب آخرون إ ى ربط األخالق بالعاطفة اإلنسانية، وهم أيباع اقمذهب العاطف  الذين يرون أن  

ة ه  اليت حتركها عاطفة احملبة حنو اآلخرين ومشاركتهم آالمهم وأفراحهم. أما األعمال اليت األعمال األخالقي
 .58حتركها اقمنفعة األنانية وحب الذات فه  أعمال غري أخالقية

لألخالق والفضائل اإلنسانية، وقد ةعا إليه الفيلسوف األقماين  امذهب آخر جيعل من القو  معيار   
عم أن القو  والسلطة مها منشأ كل الوفات احلسنة يف اإلنسان. وقد صنف األخالق إ ى فريدريك نيتشه الذي ز 

صنفني: أخالق الساة  وهم األقوياء، وأخالق العبيد وهم الضعفاء. وكل ما ينشأ عن الشعور بالسلطة والقو  هو 
امهم. وقد كانت وكل ما ينشأ عن الضعف فهو شر: ولذلك ينبغ  التخلص من العاجزين واقمرضى بإعد خري.

 .59أفكار نيتشه مبثابة متهيد لنشوء احلركات العنورية يف أوروبا مثل النازية والفاشية
 

سرتسال يف عرض آراء اقمذاهب الفلسفية اقمعاصر  يف األخالق، ولكن أرةنا من إيراة مواقف وال نريد اال 
بطها بتفسريات وضعية، ميكن أن ستدالل منها على أن فول األخالق عن الدين، ور بعض هذه اقمذاهب اال

خيضع للنقد والتهافت. فأصثاب مذهب اقمنفعة إختلفوا حول ما إذا كانت السعاة  احلقيقية يكمن يف اقمنفعة 
وأما ةعا  اقمذهب العاطف  فقد زعموا أن أعمال اإلنسان اهلاةفة إ ى يأمني منافعه ،الشخوية أو يف اقمنفعة العامة
ألخالق، وإعتربوا أن أعمال التعاطف مع اآلخرين فقط ه  األعمال األخالقية ةون الشخوية خارجة عن إطار ا

لألخالق، وبذلك فقد أنكر قبح الظلم وحسن العدل، وإعترب  اأما مذهب القو  فقد جعل السلطة معيار   سواها!
كذلك ميكن يفنيد   م.! وهذا مما خيالف التفكري اقمنطق  السليا، والظلم الواةر عن القوي خري  انور  الضعيف شر  

جتماع  بالوقائع اليت أثبتها ياريخ البشرية حول ظهور مولثني كبار يف مسري  احلضار  آراء أصثاب اقمذهب اال
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اإلنسانية، خالفوا الكثري من القيم واألخالق واألعراف اإلجتماعية، ومترةوا عليها، وقاةوا الكثري من الشعوب 
 لقد ألغى اقمذهب اإلجتماع  ةور الفرة وجتاهل قيمته يف اجملتمع.واألمم إ ى قواعد أخالقية خمتلفة. 

 
يعرّب عن الكثري مما ورة يف آراء الفالسفة  اويف مواجهة هذه اقمذاهب جند أن يعاليم اإلسالم يتضمن أفكار   

اك بعض واقمفكرين، ولكنها أفكار وسطية ال يتطرف إ ى مذهب، وال جتنح إ ى اإلفراط، وال يقع يف التفريط. وه
 األمثلة: 
ة والعامة. قال يعا ى: جند يف يعاليم اإلسالم ما حيث اقمؤمنني على التعاون لتثقيق اقمنافع اخلاص -1

 (.2 –)سور  اقمائد   {َويَ َعاَونُواْ َعَلى اْلربِّ َوالت َّْقَوى}
حديث آخر: : "من كان يف حاجة أخيه كان اهلل يف حاجته" وقال يف صلى اهلل عليه وآلهوقال رسول اهلل 

: "اخللق كلهم عيال اهلل وأحبهم إليه صلى اهلل عليه وآلهوقال  60"اهلل يف عون العبد ما كان العبد يف عون أخيه"
 أنفعهم لعياله".

 ذلك طاقما أنه ال يعتدي على حقوقةعا اإلسالم إ ى حتقيق اقمنفعة الشخوية ومل جيد أية غضاضة يف  -2
نْ َيا َوَأْحِسن َكَما َأْحَسَن اللَُّه }ا ى: اآلخرين أو يلثق الضرر ذهم. قال يع َواَل يَنَس َنِويَبَك ِمَن الدُّ

( فإن حتقيق اقمنفعة الشخوية ال يتعارض مع اإلحسان إ ى اآلخرين، وال 77)القوص  {إِلَْيكَ 
 قما يزعمه أيباع اقمذهب العاطف . اجيايف مكارم األخالق، خالف  

للقيم األخالقية كما زعم "نيتشه". قال رسول  اوحيد   الها معيار  حث اإلسالم على القو ، ولكنه مل جيع -3
( 61): "اقمؤمن القوي خري وأحّب إ ى اهلل من اقمؤمن الضعيف ويف كٍل خري"صلى اهلل عليه وآلهاهلل 

 حذر من إيذاء الواحلني والضعفاء واقمساكني. –يف الوقت نفسه  –ولكن اإلسالم 
  
 خالق بال دينما قيمة الدين بال أخالق واأل -ب

 ميكن يونيف أسس الدين اإلسالم  إ ى ثالثة أقسام رئيسية ه :
 وه  جوهر اإلميان، وينبع من عقيد  التوحيد اخلالص هلل يعا ى. العقائد: -1
، كالوال  والزكا  والويام واحلج، وما يتول ذها من أحكام وشروط ويفاصيل العباةات والفرائض -2

 فقهية.
 فيها األخالق اإلسالمية وآةاب التعامل يف اجملتمع وشؤون السياسة واإلقتواة. ويدخل اقمعامالت: -3
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إن إكتمال اإلميان يتجّلى يف التكامل بني العقيد  والعمل: فاإلميان ما وقر يف القلب وصّدقه العمل. عن  

ومنع هلل، فقد إستكمل  قال: "من أحّب هلل، وأبغض هلل، وأعطى هلل، صلى اهلل عليه وآلهأيب أمامة أن رسول اهلل 
عن أفضل اإلميان. فقال: "أن حتّب هلل، ويبغض  صلى اهلل عليه وآلهاإلميان". وعن معاذ بن جبل أنه سأل النيب 

هلل، ويعمل لسانك يف ذكر اهلل". قال: وماذا يا رسول اهلل؟ قال: "أن حتّب للناس ما حتّب لنفسك، ويكره هلم ما 
 . 64يكره لنفسك"

 
ه  وسائل جيب على اقمتعّبد أن يتوّسلها من أجل الوصول  –يف جوهر الفقه اإلسالم   –والعباةات 

إ ى غايات اإلميان اليت يتجلى يف الفضائل اإلنسانية ومكارم األخالق، واليت يعرب عنها اقمؤمن يف أعماله وسلوكه 
 خالف قوله فعله. قال احلق اليوم  مع الناس. ولذلك شّدة اإلسالم عقوبة من أمر مبعروف أو هنى عن منكر مث

ُلوَن اْلِكَتاَب أََفاَل يَ ْعِقُلونَ }سبثانه:    .44 ، اآليةالبقرةسور   {أَيَْأُمُروَن النَّاَس بِاْلربِّ َويَنَسْوَن أَنُفَسُكْم َوأَنُتْم يَ ت ْ
وإمنا هو وسيلة يتبنّي مما يقّدم أّن التدّين مبعىن ممارسة الطقوس والعباةات الدينية ليس غاية يف ذايه،  

أنه كان يقول، إذا نظر يف  صلى اهلل عليه وآلهلبلوغ حماسن األخالق. وحسبنا يف ذلك ما روي عن رسول اهلل 
 .68اقمرآ : "اللهّم كما أحسنت خلق  فأحسن ُخلق "

ن وإذا كان هناك من يفهم الدين بأنه أةاء العباةات اجملرة  من سائر القيم الدينية، فقد أفرغ الدين م 
مضمونه وأساء فهم رسالته. ويبقى حماسن األخالق ه  اقمعيار األساس  الذي يتفاضل به الناس يف ةنياهم 

وقال: "ما من ش ء أثقل يف ميزان  70"ا: "خياركم أحاسنكم أخالق  صلى اهلل عليه وآلهوأخراهم. قال رسول اهلل 
 .71ء"اقمؤمن يوم القيامة من خلق حسن، وإن اهلل ليبغض الفاحش البذي

إذا كان هذا شأن من يقتور فهمه للدين على الطقوس والعباةات جمرة  من أخالق التعامل مع الناس،  
فما هو شأن الذي يتثلى بالسلوك األخالق  يف اجملتمع من ةون أن يلتزم باإلميان الديين؟ هناك من حيرص يف 

د  اقمنافع اقمتباةلة وليس على قاعد  اإلميان بأنه معاماليه اإلجتماعية على إظهار اإللتزام بآةاب التعامل على قاع
عقيد  ةينية. وهذا التفسري لألخالق هو ما ذهب إليه أصثاب مذاهب خمتلفة ينسب األخالق إ ى مفاهيم 
عديد  ما عدا اقمفهوم الديين. فاقمذهب اإلجتماع  ال يرى وجوة أخالق وال معايري أخالقية من ةون وجوة 

قما حتققه لإلنسان من لذ  ومنفعة. "فاقمعيار يف كون  افعة يفّسر األخالق، خريها وشرها، وفق  اجملتمع. ومذهب اقمن
قمنفعة اجملتمع أو غري حمقق هلا". ومنهم من يربط  ا، من وجهة نظر أخالقية، هو كونه حمقق  اأو شر   االش ء خري  
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سيئة فه  اليت يليب ةواع  "األنا" أي حّب مفهوم األخالق احلسنة بروابط العاطفة جتاه اآلخرين، أما األخالق ال
ولو إسرتسلنا يف عرض هذه اقمذاهب لوجدنا أن اقمثل األعلى الذي  73الذات. وهؤالء أصثاب اقمذهب العاطف 

 لألخالق هو من نسيج أفكار أصثابه وأيباعه. ايتخذه كل مذهب معيار  
خالقية اليت وضعها، ويرفض معايري اقمذاهب واجلدير باقمالحظة أن كل مذهب ال يعرتف إال باقمعايري األ 

األخرى. ولذلك فنثن أمام معايري خمتلفة لألخالق، ومن شأن ذلك اإلختالف أن يزك  الوراعات والنزاعات 
بني أيباع هذه اقمذاهب، وقد يؤةي إ ى نشوب اإلضطرابات واحلروب بني األمم والشعوب. أمل يكن النازية 

 اقمذاهب، أي مذهب القو ، مما أةى بالتايل إ ى احلرب العاقمية الثانية؟والفاشية وليديني ألحد هذه 
أليست أفكار مذهب اقمنفعة ه  اليت يقوة ةعا  العوقمة اليوم، ويوّجه سياسة "احملافظني اجلدة" يف أمريكا  

 اإلنسان؟ ومن يدور يف فلكهم يف العامل، حتت ستار من الشعارات الرباقة مثل: احلرية والدميقراطية وحقوق
 

عندما يوبح مكارم األخالق جمرة قراراٍت يتخذها البشر على اختالف أطماعهم وأهوائهم، يفقد الكثري  
 خوبة لبذور اإلختالف والنزاعات. امن قيمتها التوحيدية اإلنسانية، ويوبح أرض  

 
 الهوامش

 
س للدراسات والرتمجة ةار طال ،أحاديث المصطفى المصطفى فيموطفى طالس؛ ، صالح األخالقويف رواية  (1)

 احلديث رواه اإلمام أمحد بن حنبل. ،479 فثةوال. باب األخالق 1997والنشر 

 .16و 15 الوفثتان ،1999 القاهر ، مدبويل، بةمكت ،األخالق فلسفة عبده، موطفى (2)

 .17 الوفثة .نفسه اقمرجع (3)

 فثةوال (10) اجلزء ياريخ، ال وت،بري  ،صاةر ةار ،العرب لسان منظور، بن مكرم بن حممد الدين مجال الفضل أبو (4)

 "خلق". باب ،86

 .87و 86 الوفثتان سابق، مودر ،منظور بنا (5)

(6) 259258..,1993 pp , Librairie du liban,Webster Dictionary -The New Merriam  

 .3و  2 –مقدمة الكتاب ص. ص  – 1985القاهر   –ورية ، مكتبة النهضة اقمكتاب األخالقأمحد أمني،  (7)
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 .5 فثةوال اقمودر نفسه، (8)

 .23م.س. ص  فلسفة األخالقموطفى عبده،  (9)

 .35اآلية  ،األنبياءسور   (10)

 .178م، اجلزء الثالث ص 1980، بريوت ،ةار اقمعرفة ،تفسير القرآن العظيممساعيل بن كثري، ااحلافظ  (11)

م، باب ما جيوز من 1986 -ه  1407، مؤسسة الرسالة، بريوت، رياض الصالحينحيىي بن شرف النووي،  اإلمام (12)
 واحلديث متفق عليه. 435 – 434 الوفثتانالكذب 

ال  ،بريوت ،، ةار إحياء الرتاث العريبإحياء علوم الديناإلمام الغزايل،  ا، يراجع أيض  435 فثةوال ودر نفسهاقم (13)
 .137 الوفثة ،3 اجلزءياريخ، 

 .13 – 11ص. ص  1995، اهلييئة اقمورية العامة للكتاب األخالق في اإلسالمحممد عبد القاةر حامت،  (14)

 .216اآلية ، البقرةسور   (15)

، ةراسة مقارنة بني اقمذاهب األخالقية، يعريب حممد حسن زراقط، معهد الرسول فلسفة األخالقجمتىب موباح،  (16)
 .43و 42 الوفثتان م، 2002ه ،  1423للشريعة والدراسات اإلسالمية  األكرم العايل

 .64و 61 ودر سابق، الوفثتانم ،فلسفة األخالق (17)

 .73و 72 الوفثتان ودر نفسه،اقم (18)

 .76 فثةوال مودر سابق، ،فلسفة األخالقموباح،  جمتىب (19)

 .28و  14 الوفثتان ،فريدريك نيتشه، أصل األخالق وفولها، يرمجة حسن قبيس  (20)

م. 1985 -ه   1405الطبعة األو ى  –بريوت  –، ةار الكتب العلمية تهذيب األخالقأمحد بن حممد بن مسكويه،  (21)
 )ز( و )ح(. الوفثتانمقدمة الكتاب 

 ، واحلديث أخرجه السمعاين يف "أةب اإلمالء واإلستمالء" من رواية إبن مسعوة،199 اآلية ،األعرافسور   (22)
 والعسكري يف "األمثال" من رواية عل  بن أيب طالب.

 .4اآلية  ،القلمسور   (23)
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م، 1980 -ه   1400 –بريوت  –ةار اقمعرفة  ،تفسير القرآن العظيم ،إمساعيل بن كثري القرش  الدمشق اإلمام  (24)
 .402 ، الوفثةالقلميفسري سور   –اجلزء الرابع 

، حتقيق الشيخ مروان حممد الشعار، تفسير النسفي: مدارك التنزيل وحقائق التأويل ،سف أمحد الن اإلمام عبد اهلل بن (25)
 .409م، اجلزء الرابع ص 1996 -ه 1416ةار النفائس بريوت، 

 .95 مودر سابق، الوفثة ،فلسفة األخالقموطفى عبده،  (26)

 .110اآلية  ،آل عمرانسور   (27)

 .199، اآلية األعرافسور   (28)

 .278 – 275، اآليات البقرةجع يفسري سور  را (29)

 باب يغليظ حترمي الربا. 455و 454 الوفثتان مودر سابق، ،رياض الصالحيناإلمام النووي،  (30)

لبنان.  –ت ، إختيار وحتقيق عبد البديع صقر، ةار العربية للطباعة والنشر والتوزيع، بريو مختصر مشكاة المصابيح (31)
 الوفثة بن حبان،ا، واحلديث الثاين أخرجه احلاكم و ، احلديث األول رواه أمحد والبيهق 303، الوفثة ه 1388الطبعة األو ى 

33. 

 الوفثة ،1991الطبعة األو ى  ،بنغازي –، منشورات جامعة قاريونس األخالق والعرفهنية مفتاح القماط ،  (32)
146. 

 .147ص  اقمودر نفسه، (33)

 .49 – 23، يرمجة حسن قبيس  ص.ص ق وفصلهاأصل األخالفريدريك نيتشه،  (34)

 .147، م.س. ص األخالق والعرفهنية القماط ،  (35)

 .13اآلية  – الحجرات سور  (36)

 .201اآلية  – األعراف سور  (37)

 .29اآلية  – األنفالسور   (38)

 –، ةار العلم للماليني، بريوت ، يعريب سام  الدرويب وعبد اهلل عبد الكرميمنبعا األخالق والدينهنري برغسون،  (39)
 .21و 8و 7 الوفثات، 1984لبنان 
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 وما بعدمها. 23 – 22 ودر نفسه، الوفثتاناقم (40)

 .19اآلية المجادلة سور   (41)

 .10 – 8اآليات  البقرةسور   (42)

 .145اآلية  النساءسور   (43)

 .213، باب حسن اخللق ص رياض الصالحيناإلمام النووي،  (44)

 .547م. ص 1997الطبعة السابعة  –ةار طالس للدراسات والرتمجة والنشر  – المصطفى من أحاديث المصطفى (45)

 .30اآلية  الرومسور   (46)

 .394ص  3م.س. اجلزء  مدارك التنزيل وحقائق التأويليفسري اإلمام النسف ،  (47)

، واحلديث ورة يف 13م ص 1989 -ه  1409الرسالة ، مؤسسة متن األربعين النوويةاإلمام حيىي بن شرف النووي،  (48)
 صثيث  مسلم والبخاري من رواية عمر بن اخلطاب )ر(.

 .456 – 455 الوفثتان، م.س. الحديث في رياض الصالحينيراجع  (49)

ا إلبن مسكويه، م.س. يراجع مقدمة الكتاب للشيخ عبد الكرمي سلمان من كبار علماء األزهر. أم تهذيب األخالق (50)
 هذا القول اقمأثور فينسب إ ى اخلليفة الراشدي الثالث عثمان بن عفان )ر(.

 (.2( و )1) صلى اهلل عليه وآلهم.س. اقمقدمة كتاب األخالق أمحد أمني،  (51)

 .23و  22 الوفثتان، م.س. فلسفة األخالقموطفى عبده،  (52)

 .16اقمرجع السابق ص  (53)

 .9، اآلية الزمر سور  (54)

 .17ص  ،وطفى عبده م.س.م (55)

 .55 – 54، ةراسة مقارنة بني اقمذاهب األخالقية، جمتىب موابح، م.س. ص.ص فلسفة األخالق (56)

 .68اقمرجع السابق ص  (57)
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 – 1788م( واألقماين آرثر شوبنهاور )1790 – 1723من ةعا  هذا اقمذهب الفالسفة: اإلنكليزي أةام مسيث ) (58)
 م(.1857 – 1798كونت. )  م( والفرنس  أوغست1860

 .77 – 76 الوفثتانم.س.  فلسفة األخالقجمتىب موباح،  (59)

 باب قضاء حوائج اقمسلمني. 97م.س. ص  رياض الصالحين (60)

 باب اإلسالم. – 38، احلديث رقم 137. م.س. ص المصطفى من أحاديث المصطفى (61)

 .106 – 103 لوفثتانام.س.  رياض الصالحينيراجع بعض هذه األحاةيث يف  (62)

ةار الثقافة  –لإلمام أيب القاسم سليمان بن أمحد الطرباين  مكارم األخالقفاروق محاة ، يقدمي الطبعة الثالثة من كتاب  (63)
 .13اقمغرب من ةون ياريخ ص  –الدار البيضاء  –

 ثاين رواه أمحد بن حنبل.، احلديث األول رواه أبو ةاوة، وال47و  46م.س. ص.ص  ،مختصر مشكاة المصابيح (64)

 .81– 80راجع رياض الواحلني م.س. ص. ص  –احلديث رواه أبو ةاوة وقال: حديث حسن  (65)

ص.ص.  1ج  –بريوت، من ةون ياريخ  –ةار إحياء الرتاث العريب  – إحياء علوم الديناإلمام أبو حامد الغزايل،  (66)
 .236و  159

 .273و  272ص.   م.س. المصطفى من أحاديث المصطفى (67)

 .206م.س. ص  ،خمتور مشكا  اقموابيح (68)

 .16ص  ،م.س. ،فاروق محاة  (69)

، واحلديث من رواية عبد اهلل بن عمرو )ر( رواه أمحد والبخاري 519ص  ،م.س المصطفى من أحاديث المصطفى (70)
 ومسلم والرتمذي وإبن حبّان.

 الدرةاء )ر( رواه أمحد وأبو ةاوة والرتمذي وإبن حبّان وسواهم. ، واحلديث مروي عن أيب543، ص ودر نفسهاقم (71)

 .72و 68و 55و 54 الوفثاتم.س.  ،فلسفة األخالقجمتىب موباح،  (72)


