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تقديم

ســياق  فــي  العمــل  هــذا  ينــدرج 

يثيــر  الــذي  األخــاق«،  »مبحــث 

األســئلة الُمرتبطــة بالعقــل العملــي 

وبــكل مــا مــن شــأنه أن يؤطــر عالقــة 

األفــراد ببعضهــم بعًضــا مــن جهــة 

جهــة  مــن  بالطبيعــة  وعالقتهــم 

الضــوء علــى واحــد  أخــرى، وُيســلط 

بالعالــم  الفلســفة  أعــالم  أهــم  مــن 

بالُمفكــر  األمــر  يتعلــق  العربــي، 

الحبابــي«،  عزيــز  »محمــد  المغربــي 

الــذي ُيعــد مــن أبــرز الفالســفة الذيــن 

وبحثــوا  اإلنســان  ســؤال  قاربــوا 

الُخلقيــة  ومميزاتــه  ماهيتــه  فــي 

واألخالقيــة بمنهجيــة ُتــزاوج بين اتباع 

واالنتصــار  النظــري  العقــل  مبــادئ 

اإلنســان  يربــط  الــذي  اإليمــان؛  لنــور 

وبالمخلوقــات  جهــة  مــن  بالخالــق 

ثانيــة. جهــة  مــن 

بنية الكتاب وإشكاليته

 ((8 المراجعة-فــي  -موضــوع  الكتــاب  يقــع 

إلــى  مقســمة  الُمتوســط،  الحجــم  مــن  صفحــة 

يضــم  حيــث  وُمتكامليــن،  ُمتوازنيــن  فصليــن 

مقدمــة  جانــب  إلــى  مباحــث،  ثالثــة  فصــل  كل 

ومدخــل تعريفــي وخاتمــة، وقائمــة بأهــم المصــادر 

إلــى  أحمــد  األســتاذ  ســعى  وقــد  والمراجــع.  

عزيــز  محمــد  الفيلســوف  تصــور  عنــد  الوقــوف 

الحبابــي لمفهومــي األخــالق واإليمــان إلــى جانــب 

تحليــل نظرتــه للُمجتمــع المعاصــر مــع اإلشــارة 

إلــى الحلــول التــي اقترحهــا للتقليــل مــن أزماتــه. 

وتجــدر اإلشــارة إلــى أن الســؤال الــذي تنتظــم 

حولــه مجمــل فقــرات هــذا الكتــاب هــو: هــل مــن 

منقــذ للمجتمعــات الحاليــة مــن الشــرنقة الذاتيــة 

التــي تأســر األنــا، ومــن الشــرنقة الجماعيــة التــي 

تحشــر الــدول فــي متاهــات بــال مخــارج؟

 يــرى المؤلــف بــأن أزمــات اليــوم تتجــاوز ُقــدرات 

اليميــن واليســار مًعــا. واألحــزاب االشــتراكية، كمــا 

تســتطع،  ولــم  تعــرف،  لــم  الليبيراليــة  األحــزاب 

أن ُتبلــور سياســة ناجعــة للحــد مــن المعضــالت 

علــى  بضاللهــا  ُترخــي  أضحــت  التــي  المعاصــرة، 

ُتحقــق  كيــف  ُتــدرك  ال  إنهــا  جمعــاء.  اإلنســانية 

المســاواة بيــن الشــعوب فضــًلا عــن تحقيقيهــا 

تؤمــن  كيــف  وال  الواحــد،  البلــد  مواطنــي  بيــن 

الحريــات وتتطلــع إلــى المشــترك الكونــي الــذي مــن 

شــأنه أن يخلــق التواشــج بيــن النــاس عبــر العالــم. 

مظاهــر  هــي  ومــا  باألخــالق؟  المقصــود  فمــا 

الفلســفة  موقــف  ومــا  المعاصــرة؟  األزمــات 
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منهــا؟ وهــل الطريــق إلــى حلهــا يمــر عبــر العقــل 

أم عبــر اإليمــان؟

األخالق أولًا: من التحديد 
النظري إلى الغايات العملية

ــح المؤلــف هــذا العمــل بمدخــل تعريفــي  افتت

مــن  بالعديــد  توســًلا  األخــالق  داللــة  فيــه  حــدد 

تعكــس  التــي  والفلســفية،  اللغويــة  المعاجــم 

القائــم  الفلســفة  بمنهــج  المؤلــف  التــزام  مــدى 

وتحليــًلا  إبداًعــا  بالمفاهيــم  االشــتغال  علــى 

مســلًكا  الباحــث  انتهــج  وقــد  ونقــًدا،  وتمحيًصــا 

ــا اعتمــد باألســاس علــى أســلوب  ــا منطقًي حجاجًي

االســتقراء؛ مــن خــالل تدرجــه فــي شــرح المفاهيــم 

ُمختلــف  علــى  الوقــوف  مــع  للبحــث  المؤطــرة 

أطروحــة  علــى  لالنفتــاح  تمهيــًدا  تمفصالتهــا 

ــدًءا مــن موقفــه مــن أزمــات العصــر  ــي«؛ ب »الحباب

األزمــات  لهــذه  خصــه  الــذي  بالتحليــل  ا  مــروًر

قدمهــا  التــي  األخالقيــة  بالحلــول  وانتهــاء 

المعاصــرة. للُمعضــالت 

الُعــدة  الباحــث ضــرورة االنفتــاح علــى  اقتــرح 

علــى  ُتســاعد  أن  شــأنها  مــن  التــي  المفاهيميــة 

ــم،  ــى مــا يجــري فــي العال ــاء ُحكــم موضوعــي عل بن

حيــث عــرف مفهــوم األخــالق وشــدد علــى الطابــع 

هبــة  وليســت  واجًبــا،  بوصفهــا  لهــا  اإللزامــي 

نتفضــل بهــا علــى اآلخريــن، كمــا بحــث في إشــكالية 

الوعــي األخالقــي ليقــف علــى مصــدره الطبيعي من 

جهــة باالســتناد إلــى تصــور روســو وليعــرج علــى 

موقــف برغســون، الــذي أكــد علــى دور المجتمــع 

فــي تكريــس المبــادئ األخالقيــة. ليســتنتج مــن كل 

ذلــك تعريًفــا إجرائًيــا لألخــالق بوصفهــا تعبيــر عــن 

الصــورة الباطنــة لإلنســان، التــي ُتقابــل الخلقــة، 

التــي ُتعبــر عــن الصــورة الظاهــرة. 

والعقــاب؛  الثــواب  بفكــرة  األخــالق  ترتبــط 

حيــث يتمثــل الفــرد األفعــال التــي ُيعاقــب عليهــا 

كفعــل  عليــه  ُيكافــئ  مــا  ويتصــور  كممنوعــات 

ــا  مبــاح، وهــي الفكــرة التــي نجــد لهــا أساًســا نظرًي

فــي تحليــالت كل مــن ســيجموند فرويــد وإميــل 

المفكريــن. مــن  وغيرهمــا  دوركهايــم 

خلــص الباحــث مــن خالل وقوفه على مجموعة 

مــن التعاريــف التــي ُقدمــت لمفهــوم األخــالق إلــى 

جملــة مــن المحــددات التــي من شــأنها أن ُتســعف 

فــي تمثــل داللــة هــذا المفهــوم وهــي كــون:

الخلق هيئة راسخة وثابتة في الشخصية. 	

الحســن  	 بيــن  غالًبــا  الفــرد  تصرفــات  تتأرجــح 

يضعهــا  التــي  المعاييــر  حســب  والقبيــح 

. لمجتمــع ا

عــرج الباحــث بعــد ذلــك علــى داللــة األخــالق كما 

وردت فــي »معجــم الالنــد« ليقــف علــى خصائصهــا 

وقواعــد  نظــم  عــن  عبــارة  كونهــا  فــي  المتمثلــة 

يتعلمهــا اإلنســان فــي ســياق تاريخــي واجتماعــي 

ُمحــدد، وهــو التعريــف الــذي قــاده إلــى اســتنتاج 

علــى  مــا يضفــي  وهــذا  أخالقــه«؛  زمــن  »لــكل  أن 

هــذا الموضــوع طابــع النســبية ويجعلــه موضــوع 

الوضــع  هــذا  أمــام  الفالســفة.  بيــن  ســجال 

فــي  المنهجيــة  المســالك  باختــالف  الموســوم 

مقاربــة قضيــة األخــالق أثــار الباحــث ســؤاًلا جوهرًيــا 

يدعونــا إلــى المزيــد مــن التفكيــر فــي الموضــوع؛ 
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أي إلــى تخطــي عتبــة التحديــد المفاهيمــي لولــوج 

عالــم الفلســفة األخالقيــة واإلقامــة فيهــا. فهــل 

أم مــن جواهرهــا؟  نوافــل األفعــال  األخــالق مــن 

وهــل ُمعاملــة النــاس بشــكل جيــد يدخــل فــي خانــة 

االمتنــان والتفضــل أم فــي دائــرة الواجــب؟

لهــذا  إضاءتــه  رحلــة  فــي  صاحبنــا  استرشــد 

اإلشــكال بالعديــد مــن األطروحــات، التــي تكشــف 

عــن موســوعيته وعــن نزعتــه الكونيــة فــي التنظيــر، 

وُيمكــن أن ُنشــير إلــى تصــور كانــط حــول الواجــب 

وإلــى  المنفعــة،  اإلرادة والخالــي مــن  النابــع مــن 

مفاهيــم  بيــن  ربــط  الــذي  دراز،  هللا  عبــد  فكــرة 

األخــالق واإللــزام والمســؤولية وأبــرز أهميتهمــا 

بالنســبة للعدالــة المناقضــة للفوضــى والهمجية.

خُلــص المؤلــف إلــى فكــرة يصــح أن نعتبرهــا 

تصــورات  جــل  يختــرق  الــذي  الناظــم  الخيــط 

األخــالق  قيمــة  »أن  وهــي  لألخــالق  الفالســفة 

تكمــن فــي كونهــا إلزاًمــا وليــس منــة أو تفضــًلا«. 

لكــن مــا الــذي ُيضفــي علــى األخــالق طابــع اإللــزام؟ 

هــو مصدرهــا؟ ومــا 

اإلشــكال  هــذا  فــي  القــول  الباحــث  عمــق 

باســتحضار مجموعــة مــن المواقــف؛ حيــث انطلــق 

الوعــي  بفطريــة  القائــل  الروســوي  التصــور  مــن 

األخالقــي وقابلــه بموقــف برغســون الــذي شــدد 

علــى دور المجتمــع فــي تهذيب فكر الفرد وســلوكه 

»فالمجتمــع قــد رســم لنــا الطريــق، فمــا يســعنا؛ 

إذ نجــده مفتوًحــا، إال أن نتبعــه ونســير فيــه«، وهــو 

مــا يجعــل األخــالق تتســم بطابــع التعــدد وُتعبــر 

عــن الخالصــة القيميــة للعصــر الــذي تنتمــي إليــه.

األخــالق  لمصــادر  مناقشــته  ســياق  وفــي 

ــروح الفلســفة القائمــة علــى  ــا ل ــا وفي ظــل صاحبن

النقــاش؛ حيــث اســتعرض الطــرح الكانطــي، الــذي 

يؤســس األخــالق علــى العقــل، لكنــه لــم ينســى 

البعــد اإليمانــي فــي األخــالق الكانطيــة المؤمنــة 

بوجــود عالــم ُمفــارق تتحقــق فيــه العدالــة. وقــد 

والعقــل  المجتمــع  تجــاوز  لموقــف  بذلــك  مهــد 

وحتــى الفطــرة لُيقــر بــأن الديــن هــو منبــع األخــالق، 

وهــو مــا عبــر عنــه »أنــدري كريســون« مــن خــالل 

تأملــه فــي األديــان الســماوية، حيــث قــال: »وســواء 

نظرنــا إلــى الشــريعة الموســوية أم إلــى الشــريعة 

أن  هــو  فيــه  نــزاع  ال  مبــدأ  نجــد  فإننــا  المســيحة 

اإلنســان ال شــأن لــه باكتشــاف القواعــد األخالقية، 

نحــو  يتجــه  أن  إال  معرفتهــا  أراد  إذا  عليــه  ومــا 

وهــذا  ويتدبرهــا«؛  يقرؤهــا  المقدســة  النصــوص 

يعنــي أن الديــن هــو مصــدر الوعــي األخالقــي؛ أي 

ــى  ــي ينبغــي عل ــة الت ــة الروحي ــه يعكــس الحقيقي أن

ويجســدها. يفهمهــا  أن  اإلنســان 

النقد األخاقي للواقع . )
المعاصر

 أوال:
 داللة األزمة

ــى مجموعــة مــن المواقــف  ــف إل اســتند المؤل

للتأكيــد علــى أن القــرن العشــرين هــو قــرن األزمــة، 

كمــا هــو الشــأن بالنســبة لتصــور إدغــار مــوران فــي 

أيــن يســير العالــم« وبرترانــد راســل  كتابــه »إلــى 

األخــالق  فــي  المدنــي  »المجتمــع  مؤلفــه  فــي 
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تصــور  علــى  للوقــوف  وتمهيــًدا  والسياســة«. 

الحبابــي أشــار إلــى أن هــذا األخيــر قــد شــدد علــى 

ضــرورة االنتبــاه لألزمــات األخالقيــة، التــي يؤكدهــا 

التــي  لألزمــة؛  المقاربــة  لألدبيــات  الكثيــف  الــرواج 

لهــا تجليــات واقعيــة ال ُتخطئهــا عيــن الباحــث فــي 

باألزمــة ويســاهم  يعــي  الــذي  الُمجتمــع،  قضايــا 

فــي بنــاء خطــاب نقــدي حولهــا. وهــو نفــس الرهــان 

الــذي ينشــده الكتــاب قيــد المراجعــة؛ حيــث أبــرز 

المؤلــف العالقــة الموجــودة بيــن التقــدم ووقــوع 

اإلنســان فــي األزمــات، وأشــار إلــى التأثيــر المــزدوج 

للحداثــة علــى اإلنســان مــن خــالل التســاؤل عــن 

المظاهــر الُمختلفــة للحداثــة، فهــل الحداثــة تقــدم 

ــة علــى  ــج الحداث كمــي أم كيفي؟ ومــا هــي أهــم نتائ

التنظيــر والممارســة؟ مســتوى 

يبــدو أن مفارقــة الحداثــة تتمثــل فــي اعتبارهــا 

تقــدم تقنــي وفــراغ إنســاني وروحــي، حيــث تكــون 

أنــه ســاهم  آثــاره العرضيــة؛ علــى اعتبــار  للتقــدم 

ــى قيمــه؛  ــر عل ــه يؤث ــاة اإلنســان لكن ــد حي فــي تجوي

ــا علــى  ــا ُمضطرًب حيــث أفــرز التطــور التقنــي وضًع

تولــدت  لذلــك  واألخالقــي،  القيمــي  المســتويين 

ــا عــن  ــه، بحًث ــر في ــى نقــده وإعــادة التفكي الحاجــة إل

أفــق جديــد للحيــاة اإلنســانية.

ســياق  فــي  الشــخصانية  الفلســفة  وتنــدرج 

للتحديــث؛  المحــدود  لألفــق  الفكريــة  المقاومــة 

علــى  أثرهــا  األخالقيــة  األزمــة  هــذه  تركــت  حيــث 

أعمــال العديــد مــن المفكريــن؛ الذيــن أجمعــوا على 

وجماعيــة،  فرديــة  أبعــاد  لهــا  المجتمــع  أزمــة  أن 

ومــن  القطاعــات.  ُمختلــف  علــى  ُتلقــي بضاللهــا 

ثمــة ضــرورة تكثيــف الجهــود المعرفيــة الكتشــاف 

األزمــة والوقــوف علــى تجلياتهــا. فليــس المهــم 

مــن  التقليــل  يهــم  مــا  بقــدر  باألزمــة  االعتــراف 

هــو  ذلــك  إلــى  األساســي  والمدخــل  حدتهــا؛ 

أيــن رانــد. أوًلا علــى حــد تعبيــر  اكتشــافها 

 ثانًيا:
 مظاهر األزمات األخالقية 

الكذب أ. 

فــي  الصــدق  مفهــوم  عنــد  الباحــث  وقــف 

مســتثمًرا  واالصطالحيــة  اللغويــة  الداللتيــن 

بيــن  تجمــع  التــي  المرجعيــات  مــن  مجموعــة 

حــدد  كمــا  معاصــرة.  وأخــرى  تراثيــة  نصــوص 

مــن  مجموعــة  إلــى  باالســتناد  الكــذب  مفهــوم 

ولغويــة  ثقافيــة  مرجعيــات  مــن  الدراســات 

ُمختلفــة للوقــوف علــى الخيــط الناظــم الــذي تلتئــم 

حولــه كل تعاريــف الكــذب بيــن الشــرق والغــرب 

وبيــن الشــمال والجنــوب؛ حيــث الحــظ بــأن الكــذب 

واإلخفــاء،  والتكتــم  والخــداع  بالتلفيــق  يرتبــط 

تضليــل  فــي  القصديــة  شــرط  علــى  ويتأســس 

وهــذا  الواقــع؛  ُيناقــض  بمــا  وإيهامهــم  اآلخريــن 

ويتولــد  الحقيقــة،  نقيــض  هــو  الكــذب  أن  يعنــي 

حســب ابــن حــزم عــن »الجــور والجهــل والجبــن«. 

بيــن  االختــالف  أوجــه  علــى  الباحــث  وقــف  كمــا 

الصــدق والكــذب مــع اإلشــارة إلــى الحقــل اللغــوي 

ومــا  األقــوال  فــي  الكــذب  خطــورة  عــن  المعبــر 

األفعــال. فــي  انحــراف  مــن  عنــه  يترتــب 

 ويعــد الكــذب عائًقــا أمــام الحقيقــة؛ إذ ُيســاهم 

فــي نشــر الجــور بيــن النــاس. لكــن هــذا ال يعنــي أن 
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لــه ماهيــة ثابتــة؛ إذ مــن الممكــن أن يكــون الكــذب 

خســيس يتعلــق بإخفــاء الحقيقــة لغايــات ُتهــدد 

كيــان المجتمــع وُيمكــن أن يكــون نبيــًلا عندما يقوم 

بالدهــاء  ُينعــت  حيــث  دولًيــا،  مقبــول  مبــدأ  علــى 

ويرتبــط بمــا يروجــه القــادة مــن أخبــار زائفــة حمايــة 

لمصالحهــم.

بعــدة  المــاوردي-  الكذب-حســب  ويرتبــط 

الضــر.  واســتدفاع  النفــع  اجتــالب  مثــل  دوافــع 

لكنــه مــع ذلــك ُيعــد ممارســة مرذولــة وال تليــق 

للكــذب،  الرافــض  التحديــد  أمــام هــذا  باإلنســان. 

تســاءل الباحــث: هــل األصــل فــي اإلنســان الصدق 

الكــذب؟ أم 

عــاد المؤلــف إلــى موقــف الحبابــي الــذي شــدد 

علــى أن مــا هــو طبيعــي يمتــد تأثيــره إلــى مــا هــو 

اجتماعــي؛ إذ تتجلــى خطــورة الكــذب فــي تهديــده 

ألمــن المجتمــع »وبمــا أن الكــذب مضــر بالحيــاة 

المســتوى  علــى  يكــون  أن  بــد  فــال  المجتمعيــة، 

الفــردي ضــارا كذلــك«. لكــن أقصــى درجــة مخاطــر 

الكــذب ُيمكــن أن نجدهــا فــي الكــذب السياســي، 

بتصــور  توســًلا  مســاوئه  الباحــث  أبــرز  الــذي 

نيتشــه؛ الــذي حــذر مــن خطــورة الكــذب السياســي 

ووقــف  والتضليــل.  بالخــداع  ارتباطــه  علــى  وأكــد 

الــذي وجهــه الحبابــي  النقــد  الباحــث كذلــك علــى 

إلــى مــن يقــارب الكــذب بمجهــر تراتبــي، يتــم التمييــز 

ُيقــدم  الــذي  الغربــي،  اإلنســان  كــذب  بيــن  فيــه 

الثالــث،  كبــارع وبيــن كــذب اإلنســان فــي العالــم 

الــذي ُينظــر إليــه كديماغوجــي مــع مــا تحملــه هــذه 

الصفــة مــن مالمــح ســلبية. 

هــو  العصــر  هــذا  أن  إلــى  الباحــث  خلــص 

عصــر كــذب بامتيــاز، تفــوق بضخامتــه وبأشــكاله 

كل  علــى  تنظيمــه،  بدقــة  وكذلــك  وبوقاحتــه، 

المؤسســات  ببعــض  ارتباطــه  بحكــم  العصــور. 

وللكــذب  التمويــه.  علــى  فائقــة  قــدرة  لهــا  التــي 

يرتبــط  كمــي  مظهــر  أساســيين:  مظهريــن 

الكــذب؛  نوعيــة  يهــم  كيفــي  ومظهــر  بالســلوك 

فالكذبــة بقــدر مــا تكــون مريحــة بقــدر مــا يصدقهــا 

النــاس. 

دائًمــا  يســيء  الكــذب  إلــى  اإلشــارة  تجــدر 

آخــر  إنســان  إلــى  ُيســيء  ال  كان  وإن  الغيــر،  إلــى 

إلــى اإلنســانية عامــة؛ ألنــه يقضــي  فإنــه ُيســيء 

علــى مصــدر القانــون ويتناقــض مــع رهــان قــول 

الحقيقــة بوصفهــا قيمــة أخالقيــة غيــر مشــروطة 

جزئيــة. منفعــة  أو  بــأي ســياق 

األنانيةب. 

المعاصــرة  لألزمــات  الثانــي  المظهــر  يتمثــل 

ــرة عــن الشــطارة  ــر هــذه األخي ــة؛ إذ تعب فــي األناني

االنتصــار  فــي  الرغبــة  وتعكــس  والشــوفينية، 

أبعــاد  تتخــذ  التــي  والوطنيــة  الدينيــة  للهويــة 

للوطــن  الفــرد  حــب  يفتــرض  حيــث  دوغمائيــة؛ 

كرهــه لإلنســانية. وفــي معــرض إضاءتــه لمفهــوم 

اللفــظ  هــذا  أن  إلــى  المؤلــف  أشــار  األنانيــة 

مســتحدث وال يوجــد فــي المعاجــم القديمــة، التــي 

كانــت تتضمــن مفهــوم اآلثــرة الــذي كان متــداوًلا 

فــي التــراث العربــي ليســتنتج بــأن »األثــرة تفضيــل 

للنفــس علــى الغيــر وجمــع كل خيــر لهــا وحرمــان 

ــا لهــم، وهنــا تلتقــي  اآلخريــن منــه حتــى لــو كان حًق
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ــا مــن أوجهــه«. إن  ــم لتكــون وجًه ــرة مــع الظل األث

لألنانيــة وجهــان أساســيان إمــا اســتغالل اآلخريــن 

وإمــا تفضيــل الــذات علــى الغيــر، وهــو األمــر الــذي 

يــؤدي إلــى تفــكك الروابــط اإلنســانية وإلــى دفــع 

للعطــاء؛  مؤهــل  غيــر  ألنــه  لالنعــزال  اإلنســان 

حيــث  األنوميــا؛  مــن  حالــة  عــن  األنانيــة  تعبــر  إذ 

تتفــكك الروابــط وتنحصــر القيــم، ويســود نظــام 

التفاهــة وتنتشــر الطائفيــة؛ حيــث تــم االنتقــال مــن 

اإلنســان الُمكبــل بالخــوف مــن ارتــكاب الخطايــا 

إلــى اإلنســان المتمركــز حــول ذاتــه؛ حيــث تفضيــل 

ــا مــن األنانيــة إلــى  القوميــة؛ أي تــم التحــول تدريجًي

الفردانيــة إلــى تقويــض مجمــل القيــم اإلنســانية.

 وتؤكــد هــذه الوضعيــة بأن النهضة اإلنســانية 

قــد عجــزت عــن بنــاء المشــترك اإلنســاني الكونــي 

بحكــم قيامهــا علــى المركزيــة الغربيــة الُمفهرســة 

ــا  علــى نمــاذج ثقافيــة ُتقصــي اآلخــر الُمختلــف دينًي

وعرقًيــا.

الُمزاحمة ت. 

علــى  واألنانيــة،  المزاحمــة  بيــن  الباحــث  ربــط 

نقيــض  أنهــا  أي  احتــكار؛  الُمزاحمــة  أن  اعتبــار 

ُتعبــر  حيــث  اإلنســانية؛  واألخــالق  التعــاون 

علــى  الظلــم  وتجســد  األنانيــة  عــن  المزاحمــة 

األفــراد. بيــن  المعامــالت  مســتوى 

 ويتجلــى االختــالف بيــن المنافســة والحســد 

زوال  فــي  بالرغبــة  يتعلــق  األخيــر  هــذا  كــون  فــي 

النعمــة علــى الغيــر واالســتفراد بهــا للــذات، بينمــا 

تتضمــن المنافســة أبعــاًدا خالقــة؛ نظــًرا آلثارهــا 

عكــس  علــى  المجتمــع  تطــور  علــى  اإليجابيــة 

إذ  محضــة؛  فرديــة  أبعــاد  لهــا  التــي  المزاحمــة 

تدفــع الُمزاحمــة إلــى العــدوان وتــؤدي إلــى هيمنــة 

النزعــة االقتصاديــة علــى ســلوك اإلنســان الــذي 

ال تحركــه ســوى مصلحتــه المباشــرة. وهــو األمــر 

الــذي يــؤدي إلــى غيــاب التضامــن بيــن األفــراد وإلــى 

االجتماعيــة. الروابــط  تفــكك 

وقــد حاجــج الباحــث علــى فكرتــه، التــي ترفــع مــن 

شــأن المنافســة، من خالل من خالل االستشــهاد 

ببعــض اآليــات القرآنيــة مثــل قولــه تعالــى »وفــي 

ذلــك فليتنافــس المتنافســون«. وهــذا يعنــي أن 

للتنافــس آثــار إيجابيــة علــى الُمجتمــع بحكــم تأثيــره 

علــى مــا يمتلكــه الفــرد، ودفعــه إلــى تطويــره، وفــي 

هــذا التطويــر فائــدة عظيمــة للُمجتمــع بأســره؛ 

إذ  الُمجتمــع،  بنــاء  أســاس  الملكيــة  ُتعــد  حيــث 

لــم  إذا  الحيــاة  بلــذة  الفــرد  يشــعر  أن  ُيمكــن  ال 

بينمــا  عوائدهــا.  مــن  ويســتفيد  الثــورة  يمتلــك 

ُتعتبــر المزاحمــة نقيــض األخــالق؛ أي أنهــا تــؤدي 

إلــى تفــكك الروابــط بمبــرر انســجامها مــع حريــة 

الفــرد ومــع رغبتــه فــي امتــالك األشــياء فــي ســياق 

يبــدو أنــه مفتــوح أمــام الجميــع بالتســاوي، لكنــه 

الحصانــة  لهــا  قليلــة  فئــة  إال  ُيالئــم  الواقــع  فــي 

ــة التــي تخــول لهــا  السياســية واإلمكانيــات المادي

إمكانيــة ربــح معركــة المنافســة. لكــن مــا الحظــه 

الحبابــي هــو أن »المجــاالت مفتوحــة، لكــن ليــس 

للمقامــرة،  (بالتســاوي)  مهيئيــن  األفــراد  جميــع 

فــال ينجــح فــي المزاحمــات إال األقويــاء«.

بمعناهــا  المزاحمــة  أن  إلــى  اإلشــارة  وتجــدر 

المعاصــر هــي محــاكاة لحالــة الطبيعــة حيــث الغلبــة 
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إلــى انحصــار قيــم  يــؤدي حتمًيــا  لألقــوى، وهــو مــا 

الصداقــة والتعاطــف وتضاعــف مشــاعر األنانيــة.

فمــا هــو الحــل لتجــاوز هــذه الُمعضــالت؟ ومــا 

هــو الســبيل إلعــادة اإلنســان إلــى جــادة صوابــه؟ 

كيــف يمكــن الحــد مــن هــذه األزمــات؟

 قــارب الحبابــي هــذا الســؤال مــن داخــل التصور 

اإلســالمي القائــم علــى القصــد، حيــث يتوقــف جــزاء 

الفعــل علــى حضــور الرغبــة فــي العمــل واالجتهــاد 

ومــا يترتــب عنهمــا مــن نتائــج إيجابية على مســتوى 

حيــاة الفــرد والجماعــة. كمــا ناقــش الســلوك مــن 

الكونيــة  المبــادئ  مــع  ينســجم  نقــدي  منظــور 

الــذي  للواجــب،  الكانطــي  التصــور  للعقــل مؤيــًدا 

يــرى أن الفعــل الحســن فعــل حســن فــي ذاتــه؛ أي 

غيــر مشــروط بــأي ســياق وغيــر مقيــد بأيــة غايــات 

قيمتــه  األخالقــي  الفعــل  يســتمد  حيــث  نفعيــة؛ 

مــن مقاصــده »وهكــذا فــإن الفعــل الحســن هــو 

فعــل ذو عواقــب ومــآالت حســنة. إن لالســتتباعية 

ارتباًطــا وثيقــا بالنفعيــة؛ ذلــك أن األخــالق تتحــدد 

طبًقــا لمــا ينتــج عــن الفعــل مــن منافــع ومصالــح 

بُحكــم  نتائجهــا  اإلنســان  يتحمــل  أضــرار«  أو 

انســجامها مــع إرادتــه، وهــذا يعنــي بــأن الفعــل 

الحــر يؤثــر علــى العالــم واآلخريــن بحكــم أنــه يصــدر 

مــن الــذات ويتجــه نحــو العالــم فــي أبعــاده الماديــة 

والرمزيــة والفكريــة.

ويــرى الحبابــي فــي ســياق مناقشــته لمفهــوم 

مــن  الكثيــر  يشــوبه  األخيــر  هــذا  بــأن  الحريــة 

الغمــوض، لذلــك حــاول إضاءتــه مــن خــالل ثــالث 

وهــي: أساســية  مرتكــزات 

ال توجــد حريــة، بصفــة مطلقــة مجــردة؛ وهــذا  	

يعنــي أن حريــة اإلنســان ُمقيــدة ونســبية.

ال بد من تكاملية الحريات. 	

 ال تفهــم أيــة حريــة إال إذا ارتكــزت علــى معاييــر  	

تنظمهــا وتؤطــر غاياتهــا. 

المظلــم  للجانــب  مناقشــته  ســياق  وفــي 

أطروحــة  إلــى  المؤلــف  أشــار  اإلنســاني  للوجــود 

»تفاهــة الشــر« كمــا تبنتهــا حنــة أرنــت التــي انتبهــت 

ُيمكــن  تفاهــة  األكثــر  البشــري  »الكائــن  أن  إلــى 

الفظائــع، وليــس  أن يصيــر مســؤوًلا عــن أســوء 

ضرورًيــا أن يكــون وراءه دافــع أو ســبب أو حــق«؛ 

علــى  ُيقــدم  أن  ُيمكــن  اإلنســان  أن  يعنــي  وهــذا 

ممارســات ليســت لهــا أيــة مشــروعية أخالقيــة أو 

سياســية، وهــو مــا يــؤدي حتًمــا إلــى وقــوع اإلنســان 

فــي براثــن الشــر والوحشــية. فمــا هــو الحــد الفاصل 

بيــن اإلنســاني والوحشــي؟ وهــل أفعــال اإلنســان 

ــا  ــا وسياســًيا وثقافًي المعاصــر مشــروطة بيولوجًي

أم أنهــا نتــاج إلرادتــه الحــرة والمســتقلة؟

حــاول المؤلــف اإلجابــة عــن األســئلة الســالفة 

بتقديــم فرضيتيــن أساســيتين وهمــا:

فهــذا  حــر،  اإلنســان  أن  افترضنــا  إذا  أولًا: 

يعنــي أنــه ســيء وشــرير وعــدو لذاتــه ولآلخريــن، 

واقــع  االعتبــار  بعيــن  أخذنــا  مــا  إذا  وخصوًصــا 

لواقــع  المالزمــة  واالنتهــاكات  الحــروب 

العصــور. مــر  علــى  المجتمعــات 
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مشــروط  اإلنســان  أن  افترضنــا  وإذا  ثانًيــا: 

شــريرة  طبيعــة  لــه  أن  يعنــي  فهــذا  بيولوجًيــا، 

وقبيحــة ال جــدوى منهــا لبنــاء المدينــة العادلــة. 

لذلــك ينبغــي ترســيخ مبــدأ المقاومــة األخالقيــة 

أضحــى  الــذي  الضميــر  أزمــة  لتخطــي  والروحيــة 

المصلحــة. معيــار  علــى  يتأســس 

 )- طاقات اإليمان باعتبارها حلًّا 
لألزمات األخاقية

القيــم  طاقــة  هــي  النيــة  بــأن  الحبابــي  يعتبــر 

هللا  مراقبــة  اســتحضار  تقتضــي  ألنهــا  الدينيــة 

فــي القــول والفعــل، وبذلــك يحــق اعتبارهــا مدخــًلا 

لتزكيــة النفــس؛ إذ ترتبــط النيــة باألخــالق والتقــوى 

ويبــرز دورهــا فــي تهذيــب األقــوال واألفعــال بفعــل 

اإلحســاس برقابــة هللا، كمــا ترتبــط النيــة بالصــدق، 

الــذي ُيعــد أســاس كرامــة اإلنســان ألنــه يفــرد هللا 

بالعبوديــة وُيحقــق المســاواة بيــن األفــراد بينمــا 

ويحقــق  اإلنســانية  وحــدة  باللــه  الشــرك  يهــدد 

وجوهــر  ماهيــة  يتنافــى  مــا  وهــو  الالمســاواة، 

وحــدة  إلــى  اإلســالم  وينظــر  الدينيــة.  الحقيقــة 

الحقيقــة مــن منظوريــن:

جانــب ذاتــي: الحقيقــة قــوة تؤثــر علــى ســلوك 

الشــخص.

جانــب مجتمعــي: ضــرورة االعتــراف باختــالف 

النــاس فــي الثقافــة وإشــاعة االحتــرام بينهــم.

انتقــال  أن هنــاك  مــا ســبق  خــالل  مــن  يبــدو 

مــن األنــا إلــى الغيــر؛ أي مــن تمثــل حقيقــة الديــن 

التفاعــل  فــي ســياق  إلــى ممارســته  واســتيعابه 

ــار أن رســالة  مــع باقــي أفــراد المجتمــع؛ علــى اعتب

ــد  الديــن أخالقيــة بالدرجــة األولــى كمــا تؤكــد العدي

مــن األحاديــث، التــي ُتشــدد علــى ارتبــاط التوحيــد 

بحســن الخلــق وبتنويــر الُمجتمــع؛ إذ يغــدو الديــن 

اإلســالمي كحامــل لمشــروع االنتقــال مــن حالــة 

الطبيعــة إلــى حالــة المدنيــة؛ وهــو مــا ألمــح إليــه 

المؤلــف مــن خــالل المحاولــة التــي قــام بهــا لقــراءة 

رســالة النبــي محمــد صلــى هللا عليــه وســلم مــن 

ــرز مــدى قصــور العقــل  منظــور فلســفي؛ حيــث أب

ــا  وصــواب القلــب، الــذي ينبــع منــه اإليمــان ُمنتهًي

اإلســالمي  الديــن  فــي  الشــخص  قيمــة  أن  إلــى 

تتأســس علــى فضائلــه الشــخصية.

دولــة  اإلطــار  هــذا  فــي  المؤلــف  ناقــش  كمــا 

القــرآن واعتبرهــا واقعيــة وقابلــة للتطبيــق، بحكــم 

واقعيــة ومعقوليــة القيــم التــي تنشــدها، والتــي 

تتمثــل فــي العــدل والحلــم والحفــاظ علــى الوحــدة 

والعفــو عنــد المقــدرة. 

هويتــه  يســتمد  المســلم  أن  المؤلــف  يــرى 

نظريــة  أبعــاد  لهــا  التــي  الشــهادة  مــن  وقيمتــه 

وعمليــة؛ حيــث تفــرض الشــهادة ضــرورة اإليمــان 

باللــه والقيــام بأفعــال خيــرة تجــاه الجماعــة، وهــو 

مــا ُتجســده الــزكاة والصدقــة التــي ُيمكــن اعتبارهــا 

مــن أهــم أبعــاد الغيريــة فــي الثقافــة اإلســالمية، 

اإليمــان،  إلــى  األخــالق  حاجــة  يبــرز  مــا  وهــذا 
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فالمؤمــن الطهــور يحتــرم نفســه وغيــره، ويجــد 

ــذي  ــه النظــام مــن وراء الشــتات ال ــده لل فــي توحي

يشــهده العالــم. وهــذا معنــاه بــأن عدالــة وعقلنــة 

بالتوحيــد. ترتبــط  اإلســالم 

وإلبــراز قيمــة اإليمــان أشــار المؤلــف إلــى قصــة 

األصــل  ذي  األمريكــي  المواطــن  إكــس  مالكــوم 

اإلفريقــي الــذي كان يعانــي بســبب اللــون والديــن، 

والــذي غيــر صورتــه عــن ذاتــه وعــن غيــره بفعــل 

خوضــه تجربــة الحــج، الــذي وقــف فيــه علــى معانــي 

الكونيــة والمســاواة واالحتــرام، التــي كان يفتقدهــا 

فــي بلــده؛ الــذي لــه معاييــر ُمفهرســة علــى نمــوذج 

اإلنســان الغربــي المتمركــز علــى ذاتــه، هــذا األخيــر 

الــذي يحتقــر المختلــف حيــث يغــدو لــون البشــرة 

واالنتمــاء الدينــي والجنــس كعائــق أمــام االندمــاج. 

بالتقــوى؛  تجاوزهــا  ُيمكــن  التــي  النقائــص  وهــي 

التــي تشــترط المســاواة بيــن النــاس عــل اختــالف 

أطيافهــم. »لقــد قلــب الحــج كيــان مالكــوم إكــس 

وصيــره إنســاًنا ال يحمــل كرًهــا وال ضغينــة لآلخــر 

كيفمــا كان«. بســبب هــذه الحجــة عــرف اإلســالم 

الحقيقــي، الــذي اســتنتج بأنــه الديــن الوحيــد الــذي 

حــل  علــى  والعمليــة  النظريــة  القــدرة  يمتلــك 

ُمشــكل العنصريــة.

خاتـــــــــــمة

بنــاء علــى مــا ســبق نخلــص إلــى أن أطروحــة 

هــذا الكتــاب تدافــع علــى إلزاميــة األخــالق بغــض 

علــى  وتؤكــد  اإللــزام،  هــذا  مصــدر  عــن  النظــر 

التــي  األخالقيــة؛  المســألة  فــي  الديــن  محوريــة 

المؤسســات  دفــع  جانــب  إلــى  تثمينهــا  ينبغــي 

األزمــات  لمقاومــة  بهــا  االهتمــام  إلــى  التربويــة 

األخالقيــة، التــي لهــا تجليــات كثيــرة علــى مســتوى 

قصــور  وأمــام  الجماعــة.  مســتوى  وعلــى  الفــرد 

عــن  وعجزهــا  واالشــتراكية  الليبراليــة  الحلــول 

إيجــاد حــل لألزمــات التــي يتخبــط فيــه المجتمــع 

المعاصــر، إلــى جانــب تهافــت خطــاب  الدراســات 

المســتقبلية وعــدم مراعــاة تنظيراتهــا لمــا يتعلــق 

اإلنســان  لكرامــة  واغتصابهــا  اإلنســان  بكرامــة 

مــن  ُيضاعــف  مــا  وهــو  اإلنســان،  حقــوق  باســم 

هامشــية العالــم الثالــث فــي التأثيــر على السياســة 

،اقتــرح  اإلنســان  بحقــوق  المتعلقــة  الدوليــة 

اســتلهام  ضــرورة  بالحبابــي-  -توســًطا  المؤلــف 

القــوة التنويريــة للوحــي لتجــاوز األزمــات األخالقيــة؛ 

حيــث يلعــب اإليمــان دور كبيــر فــي الربــط والوصــل 

يرتبــط  أنــه  كمــا  المصلحــي  والحــق  الحــق  بيــن 

تهذيبــه  يجــب  الــذي  للفــرد،  اليومــي   بالســلوك 

وتجويــده وتنويــره بطاقــات اإلســالم الخالقــة، التي 

ينبغــي إعــادة ترســيخها علــى مســتوى الكلمــات 

واألشــياء.
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