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 خالق بغري دين، وال دين بغري تربيةأال 

ولقد ذىبوا يف االىتماـ هبا وتشقيق احلديث . شغلت مسألة األخالؽ كثَتًا من الباحثُت قدديًا وحديثاً 
 .األخالؽعنها مذىباً جعلت منو ِعلماً مستقاًل بذاتو، مسي بعلم 

إنو إيثار مصلحة اآلخر على مصلحة : ولقد رأى كثَتاً منهم أف أدؽ تعريف لألخالؽ الفاضلة أف يقاؿ
 .الذات عند التعارض حبافز من الفطرة

ولكن مشكلتُت واجهتا الباحثُت يف ىذا ادلوضوع، لدى زلاولتهم حتويل األفكار والتصورات إىل وقائع 
أما إحدامها فالعجز عن االتفاؽ على . ات واألفراد، استعصيتا على التطبيقوأحكاـ نافذة تدين ذلا اجملتمع

وأما الثانية فالعجز عن إخضاع الناس حلقيقة .. ما يسمى منفعة أو مصلحة تدور على زلورىا األخالؽ 
لى دوف االعتماد على وازع ذايت، حيمل ع( قيما لو أمكن اتفاؽ سائر اجملتمعات عليها)ادلنفعة أو ادلصلحة 

 .الدينونة ذلا
شلن استولدوا علم األخالؽ ( فيثاغورس)و( زينوف)و( أبيقور: )ولقد وقفت على زلاوالت كثَتة ألمثاؿ

يف العصور الغابرة اليت سبقت ميالد ادلسيح، للعثور على معٌت متفق عليو للفضيلة، ولكن زلاولتهم مل تأت 
نة واألمكنة وتنوع الثقافات والتيارات لقد اصطدمت باألعراؼ ادلختلفة باختالؼ األزم.. بشيء 

 .االجتماعية، كما اصطدمت بالرغائب ادلتعارضة اليت تنسجها وتفرضها الرعونات واألىواء
وإف التاريخ ال يضّن علينا بأمثلة كثَتة لظاىرة التناسخ اليت تواردت على ما يسمى ادلصلحة بل لظاىرة 

من ذلك، كالبغاء الذي يعّد ذا عالقة شديدة بالنظرية األخالقية،  إف مثااًل واحداً . التعارض اآلين فيما بينها
إذ حسبنا أف نعلم أف كثَتًا من الشعوب ادلتحضرة يف . يكشف لنا كيف تسلسلت ادلعايَت ادلتعاكسة لو

العصور القددية كقدماء الكنعانيُت والبابليُت كانوا ينظروف إىل البغاء نظرة قدسية ويعّدونو يف كثَت من 
أما كثَت من شعوب شرؽ أفريقيا فَتوف أف البغاء أمر طبيعي ما مل تقًتف الفتاة بزوج . االت عماًل مربوراً احل
أما جردية القتل فما كانت تعترب جردية يف كثَت من األحياف لدى دولة الروماف، فقد كاف حيق للرجل أف .. 

ثواف زلدودة، فإذا اختنق مات غَت  يغمس طفلو الذي ولد للتّو يف دف كبَت من النبيذ مث ينتشلو بعد
مأسوؼ عليو، إذ يدؿ ذلك على أنو لن يكوف صاحلاً للحياة العسكرية ادلثالية يف نظر روما إذ ذاؾ، أما إف 

 .أخرج من الدف حياً خيتلج فقد أثبت بذلك جدارتو للحياة والبقاء
حقيقة ثابتة، فضاًل عن أف  ال تنطوي على( األخالؽ الفاضلة)وىكذا بدا ألولئك الباحثُت أف كلمة 

وحدىا، رلردة عن معناىا، إذ تغدو ( اخلُُلق)وإمنا الذي ديكن أف يتسم بالبقاء كلمة . تتصف باخللود والبقاء
 .ثوباً فضفاضاً ُيكسى بو كثَت من أنواع السلوؾ اليت قد تكوف يف رلموعها متضاربة متنافرة
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فمنهم من اعتّد . تفسَت ادلنفعة اليت تتبعها الفضيلة وعلى الرغم من ىذا، فقد ذىب كل منهم مذىباً يف
وذلذا ادلذىب أنصار من علماء . مبا مساه ادلنفعة العامة دوف أف يقيم وزنًا دلا قد يعارضها من منفعة األفراد

ومنهم من ذىب إىل نقيض ذلك ورأى أف السعادة . األخالؽ يف العصور الغابرة ويف العصر احلديث
األخالؽ الفاضلة، ومن أبرز من ينتصر ذلذا ادلذىب اليـو الوجوديوف بكال قسميهم  الشخصية ىي مقياس

 .ادلعروفُت
أمن ادلمكن أف يكوف رلرد اليقُت بأف الفضيلة تكمن يف حتقق : مث عن أصحاب ادلذىب األوؿ تساءلوا

 تضاىا؟ادلنفعة ألوسع رقعة يف نطاؽ اجملتمع اإلنساين حامالً على التحلي هبا واالنضباط مبق
ذلك ما أكده حىت فالسفة ما قبل عصر . مل أر يف الباحثُت، قددياً وحديثاً، من ذىب إىل إمكاف ذلك

، وىو ما قرره ستيورات ميل يف كتابو (أصوؿ الشرائع)ادلسيح، وىو ما قد قرره العامل الربيطاين بنتاـ يف كتابو 
ولقد سخر جاف  -يكوف حافزاً على التحلي هبا  كلهم قرروا أف رلرد اإلدياف بالفضيلة ال يكفي أف. احلرية

إف يف الفضيلة ذاهتا حافزاً يدعو إىل التحلي هبا، سائاًل من ىذا الذي : جاؾ روسو شلن صّدؽ خيالو القائل
يقنعٍت باالبتعاد عما أجد فيو متعيت باسم الفضيلة؟ إف ركوين إىل حتقيق لذائذي ىو الوجو الثاين للفضيلة 

 .زع اخلارجيعندما يغيب الوا
إذف ما ىو الوازع اخلارجي الذي ال بد منو الزدىار األخالؽ الفاضلة وحلماية اجملتمع من نقائضها 

 ادلتمثلة يف األخالؽ ادلرذولة؟
مل يعثر أولئك الباحثوف الذين حدثتك عنهم من القدامى وعلماء ىذا العصر، إال على وازع واحد ال 

ذلك ما عاد فقرره بنتاـ وىو ما أكده . يهيمن سلطانو على النفس ثاين لو، أال وىو الوازع الديٍت إذ
وعلى أساس ذلك سار وانتشر ادلثل الربيطاين ( إميل)ستيورات ميل، وىو ما ذّكر بضرورتو روسو يف كتابو 

 (.ال أخالؽ بدوف دين، وال دين بدوف أخالؽ: )القائل
إنو ديهد لذلك . وة إىل التحلي مبكاـر األخالؽبل إف ىذا ما يقرره القرآف من قبلهم مجيعاً، عند كل دع

بتأسيس العقيدة اإلديانية باهلل يف العقل والدعوة إىل االصطباغ هبا عبودية هلل يف النفس والسلوؾ، مث يبٍت 
 .على ذلك دعوتو إىل مكاـر األخالؽ

الؽ اإلنسانية تأمل يف ىذه الدعوة التمهيدية اليت جيعل منها القرآف أساسًا لطائفة ىامة من األخ
وجقجضجى رجبُّكج , ْذُموماً سلَُّْذوالً الَّ َتجْعجل مجعج الّلِو إِلجػهاً آخجرج فػجتػجْقُعدج مج }: الفاضلة، يوصي هبا الناس مجيعاً، إهنا قولو

 :مث خياطب الناس بسلسلة من مكاـر األخالؽ يدعوىم إليها، بدءًا من قولو, {..أجالَّ تػجْعُبُدوْا ِإالَّ إِيَّاُه 
ْيِن ِإْحسجاناً { مث إنو يعود فيختمها باألساس الذي بدأ . إىل آخر عشرة مبادئ أخالقية يوصي هبا }وجبِاْلوجاِلدج

ِة وجالج َتجْعجْل مجعج الّلِو ِإذلجًا آخجرج فػجتُػْلقجى يف ججهجنَّمج }: قائالً . فأقامها عليو ذجِلكج شلَّا أجْوحجى إِلجْيكج رجبُّكج ِمنج احلِْْكمج
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إذف فإف أْخذج الناس أنفسهم بالًتبية اإلديانية بضوابطها وآداهبا، ىو احلصن , 93اإلسراء{مًا مَّْدُحورًا مجُلو 
 .الذي ال بديل عنو حلماية األخالؽ وغرسها يف تربة القوة والبقاء

*    *    * 

العربية ولكن دعوة تنطلق اليـو من مؤسسات عادلية متخفية، وتتمركز يف كثَت من اجملتمعات 
باستثناء )واإلسالمية، ختالف كل ىذا الذي انتهى إليو مجيع علماء الفلسفة واألخالؽ قدديًا وحديثًا 

إذا كانت الغاية من معرفة الدين والتحلي بو، : تقوؿ ىذه الدعوة( .. الوجوديُت وقادة الفلسفة ادلادية
ة، ولنختصر الطريق إىل الغاية دوف أف التمسك باألخالؽ ادلثلى، فلتكن دعوتنا إىل ىذه األخالؽ مباشر 

واختصار الطريق يعٍت، فيما يصرحوف بو، طّي سبيل  الًتبية الدينية ال . نقيم ادلسافات الطويلة بيننا وبينها
 .سيما يف ادلدارس، واالستعاضة عنها بتدريس األخالؽ مباشرة

الفاضلة، وإىل التحرر من ضابطها،  شلا ال ريب فيو أهنا يف احلقيقة دعوة إىل نبذ األخالؽ والقيم إفّ 
ولكنها تأيت مقّنعة بصورة الدعوة إليها، وىي دعوة شكلية ال تأيت بطائل، ألهنا مقرونة يف الوقت ذاتو 
بالعمل على اجتثاث الفضيلة بكل قيمها من أساسها الذي ال ُتستنبت إال يف تربتها، أال وىو أساس الًتبية 

ىذه الدعوة يعلموف كما نعلم أف األخالؽ الفاضلة ال ديكن أف تزدىر يف إف أرباب . الدينية بكل فروعها
فراغ، وإهنم ليعلموف أف تاريخ اإلنسانية مل يشهد أمة أو مجاعة التزمت القيم األخالقية وتقيدت بضوابطها 

ل دوف االعتماد على وازع خارجي يقودىا إىل ذلك، وإهنم ليعلموف أيضًا أنو ال يوجد وازع ينجح يف مح
ًً كانوا، على ىذا االلتزاـ، إال وازع الدينونة هلل عز وجل، وإمنا تستقر ىذه الدينونة يف نفوس  الناس، أياج
الناس عموماً ويف نفوس الناشئة خصوصاً عن طريق الًتبية الدينية يؤخذ هبا اجليل منذ أوؿ نشأتو، قرر ذلك 

مجيع العلماء الًتبويوف واألخالقيوف من أمثاؿ  (من حيث يعلموف أو ال يعلموف)القرآف أواًل، وداف لقراره 
 .روّسو وبنتاـ وستيورات ميل يف العصر احلديث، ومن أمثاؿ زينوف وسقراط وفيثاغورس يف العصور الغابرة

( الذباب)احلقيقة، وانسجم مع إحلاده عندما قاؿ يف مسرحية ( سارتر)ولقد أنصف الوجودي الفرنسي 
وىو يعود فيعرب عن . قيم أخالقية يف عامل مل يتح لو اإلدياف بوجود خالق فيو إنو ال يستطيع اإلدياف بوجود

إف عدـ وجود اهلل معناه عدـ : إف الوجودية تقوؿ: )ىذه احلقيقة ادلنبثقة عن إحلاده بإحلاح أكثر فيقوؿ
وجداف   وجود القيم ادلعقولة كذلك، وعدـ وجود اخلَت بصورة مسبقة، ألف عدـ وجود اهلل معناه عدـ وجود

كامل ال متناه يعقل ذلك اخلَت، وىكذا يصبح القوؿ بوجود اخلَت أو بوجوب الصدؽ والنزاىة قواًل ال معٌت 
 (.1)(لو

                                                 

. 42-42ص: الوجودية مذىب إنساين لسارتر( 1)  
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إف ادلسافة بُت كالـ سارتر ىذا، والذين يدعوف إىل تدريس األخالؽ بداًل عن الًتبية الدينية، جّد قصَت 
ن وجود اهلل واخلضوع لسلطانو، غَت أف سارتر أقّر مبا إف كاًل منهما يعلن عن عدـ احلاجة إىل البحث ع.. 

تنطق بو احلقيقة عندئذ، من عدـ وجود قيم أخالقية يف عامل ال يوجد لو فيو إلو، أما اآلخروف فيؤكدوف أف 
ولعمري إهنم ليعلموف أهنا لن تكوف . انضباط اجملتمع اإلنساين باألخالؽ الفاضلة ال حيتاج إىل وساطة إلو

أخالقًا ومهية وقيمًا كالمية، إذ األخالؽ والقيم ال تُفرض على اجملتمع إال من عُل، وىيهات أف  حينئذ إال
 .يتسابق الناس فينجحوا يف أف يفرض بعضهم إياىا على بعض

إذا ثبت أنو ال حاجة إىل توظيف اإلدياف باهلل من خالؿ تربية النشء تربية دينية، فقد ثبت : وأقوؿ حبق
إذ إف االعتقاد بعد احلاجة إىل .. أنو ال توجد قيم أخالقية يف عامل ال وجود للخالق فيو  ما قالو سارتر من

توظيف اإلدياف باخلالق، يساوي القوؿ بعدـ وجود اخلالق، إال يف مقياس ادلتالعبُت بالعبارات ادلختبئُت وراء 
 .لغو اإلشارات

فإف يف ادلسلمُت ( ين، وال دين بغَت أخالؽال أخالؽ بغَت د: )ومرة أخرى أردد ادلثل الربيطاين القائل
الذين يدعوف إىل األخالؽ مع نبذ الًتبية الدينية لعدـ احلاجة إليها، من يثق بادلثل الربيطاين أكثر من ثقتو 

 . بالقرآف
 

 


