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ُخ ُلق القرآن
موجها كالمه إىل مايكل وراشد قائلاً :
استهل راجيف احلديث
ً

مايكل :نعم ،أنا أتعجب من بعض املسلمني ،حيث أراهم يف جانب عىل درجة عالية من
األخالق النبيلة ،ويف جانب آخر أرى أخال ًقا هلم ال تتناسب مع الصورة األوىل.

راشد :هذا راجع إىل عاملني :منظورك أنت لألخالق ..والعامل الثاين :مدى انتظامهم هم
أيضا أثر البيئة
وتعبريهم حقيقة عن منظومة أخالقية معينة ،فاألخالق الشخصية يظهر فيها ً
والتنشئة بوضوح إضافة إىل العامل الذايت الوراثي ..وهذا ما أشار إليه رسول اإلسالم وأثبتته
التجارب والبحوث العلمية.

راجيف :ليتك توضح هذه اإلشارة.

راشد :هذه اإلشارة مستخلصة من حديثني للرسول صىل اهلل عليه وسلم :األول ،خياطب فيه
الرسول أحد أصحابه بقوله« :إن فيك خصلتني حيبهام اهلل ورسولهِ :
احللم واألناة» ،فقال له
الصحايب« :يا رسول اهلل ،أنا خت َّل ْقت ُُهام ،أو جبلني اهلل عليهام؟» ،فقال« :بل اهلل جبلك عليهام» ,ففي
هذا احلديث إثبات أن احللم واألناة قد يتصف هبام الشخص جب َّل ًة ضمن مكوناته اجلينية ،ويف
حديث آخر يقول الرسول صىل اهلل عليه وسلم« :إنام العلم بالتعلم ،وإنام احللم بالتحلم ،ومن
يتحر اخلري يعطه ومن يتق الرش يوقه» ،وفيه يثبت الرسول أن خلق احللم (الذي كان يف حالة
الصحايب السابق وراث ًّيا) يمكن اكتسابه ..وهذا بالطبع يكون عرب الرتبية التي تساهم فيها عملية
التنشئة االجتامعية.

مايكل :إن هذا جيرنا إىل مبحث فلسفي عميق وكثري التفاصيل ،ولكن بغض النظر عن هذه
اإلشكالية الفلسفية ،أود أولاً تقرير أن الشعور اخللقي يف اإلنسان شعور فطري ،حيمله عىل حب
بعض الصفات وكراهة أخرى ،وهو ،وإن كان متفاوتًا وعىل أقدار متنوعة يف خمتلف أفراد البرش،
إال أن الشعور العام لإلنسانية ،بقطع النظر عن األفراد ،ال يزال حيكم عىل بعض السجايا اخللقية
باحلسن وعىل بعضها بالقبح يف كل زمان؛ فالصدق واألمانة والعدالة والوفاء بالعهد مثلاً  ..كل
ذلك مما عدته اإلنسانية من الصفات اخللقية اجلديرة بالثناء واملدح يف كل دور من األدوار ،ومل
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إن حديثنا السابق عن سلوكيات بعض املسلمني يدفعنا إىل احلديث عن األخالق يف
اإلسالم ،أال ترون أن هذا املوضوع جدير باملناقشة؟
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تستحسن اإلنسانية حتى اآلن الكذب والظلم والغدر واخليانة ..وهكذا أمر املواساة والرتاحم
والسخاء وسعة الصدر والتسامح.
فهل نستطيع القول إن اإلسالم خيتلف يف ذلك عن عموم البرش ،وهل يستطيع أحد الزعم
بأن اإلسالم يمتلك منظومة أخالقية مستقلة ومتميزة عن غريها من املنظومات؟

أساسا هلا؛ ففي عرص النهضة
كثريا من النظريات األخالقية تتخذ من األنانية
ً
فمثلاً  :إن ً
األوربية قرر كل من هوبز واسبينوزا بطرق خمتلفة أن حفظ بقاء الذات هو اخلري ،كام أن فرويد
منذ كتاباته األوىل قدّ م نظرية – ما زالت تشكل سلوكيات كثري من الغربيني  -سيطر عليها
متا ًما مفهومه عن إرضاء الذات  ،self-gratificationبل لقد عدَّ هذا املفهوم أول ًّيا بالقياس
إىل غريه من املفاهيم النفسية ،يف حني نظر إىل الغريية واإلحسان بوصفهام ظاهرتني ثانويتني
تستمدان كل ما هلام من تأثري من ارتباطهام بالصور املختلفة إلرضاء الذات.
أساسا
ويف مقابل هذه األخالق الفردية تنهض األخالق التي تتخذ من اجلامعة واملجتمع
ً
هلا ،ويتبنى هذا النوع من األخالق نظريات تشدّ د عىل أمهية اجلامعة بدلاً من التشديد عىل أمهية
الفرد.
مايكل :إذا قلنا إن اإلسالم يمتلك بالفعل منظومة أخالقية متميزة عن غريها ،فعىل أي أساس
تقوم تلك املنظومة؟ وما هي سامهتا وخصائصها؟
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أيضا عىل حقيقة مضمون الفضائل
راشد :مع حتفظي عىل تقرير احلقيقة التي ذكرهتا ،وحتفظي ً
والنقائص األخالقية التي ذكرهتا ،فإين أضيف عىل كالمك :أنه رغم ذلك نشأت نظم أخالقية
خمتلفة ،ليس يف اإلسالم فقط ،بل يف مجيع األديان والنظم االجتامعية الوضعية؛ ألهنا اختلفت يف
حتديد معيار احلسن والقبح يف األخالق ووسيلة العلم التي يعرف هبا اخلري من الرش ،وألهنا مل
تتفق يف تقرير القوة النافذة التي تعمل عملها وراء القانون واملواظبة عليه ،وسبب هذا االختالف
اختالفها يف التصور هلذا الكون ومنزلتها يف نظامه الواسع وغاية احلياة اإلنسانية فيه.

https://www.path-2-happiness.com/ar
حوارات السعادة

قسا يف
وهذا ما يعرب عنه الدكتور م .جُ .د ّراين ( ،)Dr. M. H. Durraniالذي عمل ًّ
ردحا من حياته ،بقوله:
كنيسة إنجلرتا ً

«اإلسالم لديه النظام والقانون واألخالق مجي ًعا ،فالطقوس الدينية املفروضة عىل األشخاص
هلا هدف خلقي ..فهي هتدف إىل تنظيم الفرد خلق ًّيا وروح ًّيا بطريقة معقولة ،كام هتدف إىل تطهري
عقله وتنقيته وكذلك تقويته كي يؤدي واجباته جتاه اآلخرين الذين يعيشون معه؛ فاإلسالم هو
الدين الوحيد من حيث كونه نظر ًّيا وعمل ًّيا ،ال يطلب من املرء أن يؤمن بمبادئ هامدة وأرسار
غامضة كام هو احلال يف الديانة النرصانية؛ إذ إن اإلسالم يتقبل جوانب احلياة الروحية واملادية
عىل حدّ سواء ،ويضع كلاًّ يف موضعه الالئق به ،ويقيم فلسفته عىل أساس أن تغطي كافة جوانب
السلوك اإلنساين».

راجيف :إذا عددنا هذا هو األساس الذي تقوم عليه منظومة اإلسالم األخالقية ،فإن من املهم
ذكر خصائص هذه املنظومة وأهم ما يميزها عن غريها.
راشد :يمكن إمجال خصائص النظام األخالقي اإلسالمي يف:

األساس العقدي :الذي يتمثل يف أن :اإلنسان خملوق مربوب ،وأن خالقه أعلم به وبام
ينفعه ،وأنه مل يرتكه عب ًثا ،بل أرسل إليه رسله يبلغونه تعاليمه ويعرفونه منهجه ،وأن هذا اإلنسان
سيبعث بعد املوت يف حياة أخرى حياسب فيها عىل ما قدم من خري أو رش يف حياته الدنيا ،وهذا
خالف األخالق يف الغرب املعارص التي انفصلت عن الدين مع انفصال العلم واحلياة عن
الكنيسة.

160

ﺣوارات-اﻟﺳﻌﺎدة-ﺧﻠق-اﻟﻘرآنhttps://www.path-2-happiness.com/ar/

راشد :كام ذكرت يف حوارات سابقة :إن اإلسالم منهج حياة ،حياة برشية واقعية بكل مقوماهتا؛
فكام أنه منهج يشمل التصور االعتقادي الذي يفرس طبيعة (الوجود) ،وحيدد مكان (اإلنسان)
أيضا منهج يشمل النظم والتنظيامت
يف هذا الوجود ،كام حيدد غاية وجوده اإلنساين ..فإنه ً
الواقعية التي تنبثق من ذلك التصور االعتقادي ،وجتعل له صورة واقعية متمثلة يف حياة البرش؛
كالنظام األخالقي والينبوع الذي ينبثق منه ،واألسس التي يقوم عليها ،والسلطة التي يستمد
منها ،والنظام السيايس وشكله وخصائصه ،والنظام االجتامعي وأسسه ومقوماته ،والنظام
االقتصادي وفلسفته وتشكيالته ،والنظام الدويل وعالقاته وارتباطاته..
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املثالية مع الواقعية :إذا كانت األخالق اإلسالمية يسمها بعض من ال يعرفها بأهنا مثالية،
إال أن حقيقتها أهنا مثالية واقعية تراعي واقع البرش وطاقاهتم ،ويستطيع كل فرد أن يطبقها
ويتواءم معها ،فهي أخالق حتافظ عىل حياة الفرد باعتباره كائنًا كريماً  ،وجتعل حياته مستمرة دون
مواجهة عثرات أو معوقات ،أخالق ال تتعارض مع الطبيعة البرشية وال تنافيها ،بل تتكامل
معها وتتناسق؛ فالتصور اإلسالمي يتضمن كلاً من اجلانب الترشيعي للحياة ،الذي اهتمت
به اليهودية ،واجلانب الروحاين الذى ركزت عليه املسيحية ،وهذا ما يشري إليه الكاتب اهلندي
بيجي رودريك ( )Peggy Raderikبقوله:
امتزاجا تا ًّما بني املثالية والواقعية ،فيستطيع اإلنسان
«إن تعاليم اإلسالم اخللقية حتقق
ً
بفضلها أن يتعرف إىل اهلل ،ويصبح ربان ًّيا ،بينام يكون منهمكًا يف شؤون حياته اليومية.»..

االلتزام :ويعني :تعهد اإلنسان بالتمسك هبذه األخالق يف مواجهة البرشية كلها ،وذلك
بنا ًء عىل كون اإلنسان مكل ًفا يف هذه احلياة الدنيا ،له رسالة وحيمل أمانة ،وله حرية اإلرادة التي
حتكم أعامله وتكون مناط اجلزاء ،لذا :كان االلتزام األخالقي أبرز معامل املسؤولية الفردية.

املسؤولية :فال يمكن أن يكون اإلنسان صاحب خلق فاضل ما مل يتولد لديه شعور
باملسؤولية ،واملسؤولية تعني هنا :إقرار املرء بام يصدر عنه من أفعال ،وباستعداده حتمل النتائج
املرتتبة عىل التزاماته وقراراته واختياراته ،إجيا ًبا أو سل ًبا ،أمام اهلل وأمام ضمريه وأمام جمتمعه.

ويتعلق باملسؤولية حدود املسؤولية ،وهي يف اإلسالم مسؤولية شخصية فردية تقترص عىل
أيضا مسؤولية اجتامعية إذا اشرتك يف الفعل أو القرار أكثر من
مصدر القرار أو الفعل ،وهي ً
شخص ،كام أن هناك مسؤولية متبادلة بني الفرد وجمتمعه ،ولكن القاعدة :أال يتحمل شخص
تبعة أفعال أو قرارات شخص آخر.
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الثبات :فاألخالق اإلسالمية معربة عن مبادئ وقيم ثابتة ومنبثقة من أسس وتصورات
ثابتة لإلنسان واحلياة والكون ،وهي موجهة إىل إنسان ال تتغري حقيقته وال يتبدل جوهره عرب
السنني ،حتى وإن تغريت حوله ظروف احلياة ووقائع األحداث ،فالصدق واألمانة واحللم
ستبقى فضائل أبد الدهر ،والكذب والنميمة والغيبة ستبقى رذائل أبد الدهر ،والشذوذ شذوذ،
سيبقى كذلك ال يغريه انتشاره بني الناس أو إباحة بعض األنظمة له ،مهام تغري نمط حياة الناس
وتبدل.
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راجيف :حقيقة ،نظام جدير بالتأمل واالحرتام.

162

ﺣوارات-اﻟﺳﻌﺎدة-ﺧﻠق-اﻟﻘرآنhttps://www.path-2-happiness.com/ar/

تنمية الوازع الداخيل مع ربط األخالق بالنظام االجتامعي العام :فاإلنسان هو الذي يشكل
عامله الداخيل ،ومن هذا العامل يتولد الوازع احلقيقي لاللتزام األخالقي ،وقد عمل اإلسالم عىل
تنمية هذا الوازع عرب تأكيده يف كل حال عىل ما يعرف فيه بـ(النية) ،وهي استحضار القصد
الداخيل املحدد واملرشوع والصالح للعمل الذي يعمله اإلنسان ،ولكن اإلسالم يدرك أن
اإلنسان ليس كاملاً وال معصو ًما من اخلطأ ،وأنه تعرتيه حلظات ضعف قد تناله وتؤثر عىل من
حوله ،لذا :مل يدع اإلنسان وضمريه الداخيل ،بل دعم التزام األفراد باملبادئ األخالقية التي
حددها من خالل تقريره ملجموعة من الزواجر والعقوبات االجتامعية والترشيعية واألخروية
ملن خيرج عن هذه املبادئ.

