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العدد الثاني والعشرون- كانون الثاني/ يناير 2023الدراسات

التحديات الجديدة التي تواجه األخالق اإلسالمية)1)

املوضوعات والجبهات واملواجهات

                                                                                 إغناتسيو دي فرانشيسكو)2)

: ملخص
ً

أواًل

)املعضلة	األخالقية(	مسألة	أساسية	في	إسالم	اليوم:	كيف	يمكن	إعادة	صياغة	أخالق	النظام	الديني	لجعله	
مكوًنا	أساًسا	إلى	جانب	العقيدة	والعبادة،	ومن	ثم	مقاومة	تهميشها؟	تبدأ	هذه	الورقة	بتقديم	عرض	موجز	لبعض	
لتناقش	بعد	ذلك	 بين	الجنسين(،	 العالقة	 التعليم،	 )تاريخ	األفكار،	الشخصية	األخالقية،	 املوضوعات	األساس	
موضوعين	حساسين	بصورة	خاصة؛	األخالق	االقتصادية	واألخالق	الطبية.	يثير	كل	موضوع	مذكور	هنا	تلقائًيا	
التساؤل	حول	ما	قيل	حول	هذه	املسألة	في	الجانب	املسيحي،	ومن	ثم	سنختم	مع	بعض	االعتبارات	التي	تتعلق	

بجانب	املقارنة،	وبجانب	الحوار	بين	األديان.

ثانًيا: سؤال الهوية الحاسم 

الشيخ	 الشرف	 كان	ضيف	 	)3(CILE واألخالق(	 اإلسالمي	 التشريع	 دراسات	 )مركز	 لـ	 األول	 الدولي	 املؤتمر	 في	
بعض	 اإلعالم	عن	 في	وسائل	 نجًما	 منه	 الذي	جعل	 الجذاب	 بأسلوبه	 التعبير	 استطاع	 الذي	 القرضاوي	 يوسف	
األفكار	الرئيسة	حول	هذا	املوضوع	في	هذه	الدراسة.	في	املقام	األول،	املركزية	األساسية	لدور	األخالق	في	اإلسالم	
كما	يتلخص	في	القول	املشهور	))الدين	املعاملة((،	ثم	الصلة	التي	ال	تنفصم	بين	اإليمان	واألخالق،	ما	يعني	أن	الظلم	
يقارن	الشرك،	واالنحراف	يقارن	اإلثم؛	ويتبع	ذلك	االرتباط	الوثيق	بين	املجال	الديني	والسلوك،	حيث	يستمد	
السلوك	قوته	وتوجيهه	من	املجال	الديني؛	وأخيًرا:	التصور	املنتشر	بين	املسلمين	على	نطاق	واسع	بأن	الغرب	في	
موقف	مناهض	لبنية	هذه	الفضائل،	كما	قال:	))الغربيون	يظنون	أن	االقتصاد	الحقيقي	ليس	له	عالقة	باألخالق،	

)1(	 	 Ignazio	De	Francesco,	 ”The	New	Challenges	Facing	 Islamic	Ethics:	Topics,	 Fronts,	Confrontations,“	 Islamochristiana	46	 )2020(	219–
233.	

للدراسات	 البابوي	 املعهد	 من	 اإلسالمية	 الدراسات	 في	 الدكتوراه	 على	 )Patrology	Augustinianum(	وحاصل	 الكنيسة	 آباء	 في	 باحث	مستقل،	متخصص	 	)2(
اإلسالمية	في	روما	)Pisai(.	مندوب	سابق	للحوار	بين	األديان	في	كنيسة	بولونيا،	إيطاليا.	له	مؤلفات	عدة	في	األدب	املسيحي	السرياني	واملصادر	اإلسالمية:	الزهد،	

واألخالق،	والشريعة.

)3(		Center	for	Islamic	Legislation	and	Ethics.	
عقد	هذا	املؤتمر	في	الدوحة	في	2/28/	2013	تحت	عنوان	)السياسة	والفن	في	ميزان	األخالق:	رؤية	واقعية(.	مركز	دراسات	التشريع	اإلسالمي	واألخالق	هو	مؤسسة	

بحثية	تابعة	لكلية	الدراسات	الدينية	في	جامعة	حمد	بن	خليفة	في	قطر.
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تم�شي	بحسب	 ا	
ً
إذ الحياة	 باألخالق.	 له	عالقة	 ليس	 والسياسة	والحرب،	كل	�شيء	 باألخالق،	 له	 العلم	ال	عالقة	

املصالح،	واملصالح	الخاصة،	وليست	مصلحة	البشرية	العامة	كما	يريد	اإلسالم،	...	يريدون	املنفعة	الشخصية،	
منفعة	الشركة،	منفعة	املجموعة،	منفعة	الحزب،	منفعة	البلد،	وليذهب	اآلخرون	إلى	الجحيم(()4(.	

ثل	العليا	الشاملة	لألخالق	اإلسالمية،	
ُ
تستحضر	الكلمات	الحماسية	لـ	)الواعظ	العالمي(	ذي	املنزلة	الكبيرة	امل

دم	
َ
ومعها	التحذير	من	املخاطر	العاملية	التي	تتعرض	لها	اليوم	في	عالم	مترابط	بصورة	متزايدة،	حيث	اآلخر	الذي	ُيق

على	أنه	)النقيض(	هو	في	الواقع	الفعلي	)مجاور(	و)داخل(	بصورة	متزايدة.	إن	مطالعة	الكم	الهائل	من	املنشورات	
التي	أنتجت	في	عشرين	سنة	ماضية،	بالعربية	واللغات	الغربية،	تكشف	عن	نطاق	التحدي	بوضوح:	يمكن	إعادة	
صياغة	أخالق	النظام	الديني	لجعلها	مكوًنا	أساًسا	إلى	جانب	العقيدة	والعبادة،	وبالنتيجة	مقاومة	تهميشها؟	الحل	
ا،	فمن	ناحية	هناك	إصرار	قوي	على	الحاجة	إلى	العودة	إلى	)النصوص	التأسيسية(	التي	يزيد	عمرها	

ً
ليس	بسيط

عن	ألف	عام،	ومن	ناحية	أخرى	هناك	االعتراف	بأن	السياقات	الجديدة	تتحدى	الكفاءات	التقليدية	املبنية	علي	
تأسيس(	 )إعادة	 أيًضا	 ولكن	 فحسب،	 املحك	 على	 ما	 هو	 املفتي	 دور	 ليس	 أنه	 فهم	 إلى	 إضافة	 النصوص.)5(	 تلك	
الصعوبة	 تأكيًدا	صريًحا	 أكد	 الذي	 املؤلف	 هو	 وائل	حالق	 يكون	 ربما	 الحاضر.))(	 الوقت	 في	 الشريعة	 مقاصد	
البالغة،	بل	استحالة	)الحكم	اإلسالمي(	بالنسبة	إلى	مسلمي	اليوم،	))بما	أنهم	يعيشون	في	الحداثة،	فهم	يعيشون	

أيًضا	مشاريع	حديثة(()7(.

لذا	فإن	أهمية	املوضوع	وإلحاحه	يبرران	املبادرة	التي	اتخذها	الكاتب	للقيام	بالعمل	املعقد	لوصف	الجبهات	
اإلسهامات	 بوفرة	 يتعلق	 ما	 في	 هويتها.	 والدفاع	عن	 تحديدها	 إعادة	 اليوم	 اإلسالمية	 األخالق	 على	 التي	 الكثيرة	
الخاصة	بقطاعات	محددة،	ال	يوجد	-	على	حد	علمنا	-	نص	يقدم	نظرة	شاملة،	ويأخذ	في	الحسبان	أيًضا	املنظور	
القادم:	على	أساس	اختيارنا	لعدد	واضح	 املقارن.)8(	لذلك	يمكن	عّد	هذه	املقالة	بمنزلة	دراسة	تمهيدية	للكتاب	
	قائمة	موجزة	ببعض	

ً
من	الوثائق	)أكثر	من	00)	كتاب	وبحث	حتى	اآلن(	بالعربية	واللغات	الغربية،	سنقدم	أوال

املجاالت	املتعلقة	بموضوعات	أساس،	ثم	سنناقش	مسألتين	أساسيتين	حساستين:	األخالق	االقتصادية	واألخالق	
الطبية.	وسنختم	ببعض	املالحظات	املتعلقة	بالجانب	املقارن	والحوار	بين	األديان.

)4(		االقتباس	من	الخطاب	الذي	ألقاه	في	9	آذار/	مارس	2013،	يوتيوب،	من	الدقيقة	9.
 https://www.youtube.com/watch?v=fHHKfNczozs

)5(		ألخذ	فكرة	عامة	انظر:	القيم	الحضارية	في	السنة	النبوية،	في	ثالثة	مجلدات،	ووقائع	املؤتمر	الدولي	الذي	نظمته	كلية	العلوم	اإلسالمية،	إضافة	إلى	أعمال	
مؤلفين	آخرين	مثل:	طه	عبد	الرحمن،	سؤال	األخالق:	مساهمة	في	النقد	األخالقي	للحداثة	الغربية،	)بيروت:	املركز	الثقافي	العربي،	2000(؛	

T.	Ramadan,	Radical	Reform.	Islamic	Ethics	and	Liberation,	)Oxford	University	Press,	Oxford	2009(.

))(			انظر:	
M.	Bano	)ed.(,	Modern	Islamic	Authority	and	Social	Change.	I:	Evolving	Debates	in	Muslim-Majority	Countries;	II:	Evolving	Debates	in	the	
West,	)Edinburgh:	)Edinburgh	University	Press,	2018(.	

واملعلومات	حول	بعض	األبحاث	األساسية	الجارية	حالًيا:
	M.	Almarakeby,	A.	Shaybana,	A.	Alhaj,	M.	al-Khatib,	Journal	of	Islamic	Ethics	3,	)2019(,	p.	245-256.
إن	العدد	الكبير	من	املناظرات	التليفزيونية	التي	يمكن	العثور	عليها	تحت	عبارة	)الثابت	واملتغير	في	الشريعة(	يدل	على	أن	األمر	غير	مقتصر	على	املتخصصين.	

)7(		W.B.	Hallaq,	The	Impossible	State.	Islam,	Politics,	and	Modernity’s	Moral	Predicament,	)New	York:	Columbia	Univ.	Press,	2013(.

)8(		سيحتوي	الكتاب	قيد	التحضير	على	ملحق	مقارن	بقلم	فابريزيو	ماندريولي	Mandreoli	Fabrizio	املحاضر	في	كلية	الالهوت	في	إميليا	رومانيا،	ومائير	بار-
آشر		Bar-Asher	Meir	املحاضر	في	الجامعة	العبرية	في	القدس.	

https://www.youtube.com/watch?v=fHHKfNczozs
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ا: رسم خريطة مجااًلت املوضوعات 
ً
ثالث

من	أين	أتينا؟	املجال	األول	الجدير	باالهتمام	هو	مجال	األعمال	التي	تعيد	بناء	)خط	الفكر(،	أي	تطور	موضوع	
مدونة	 استخالص	 محاولة	 في	 رّواد	 رهبار	 والباكستاني	 دّراز	 املصري	 مثل	 مؤلفون	 التاريخ.)9(	 في	مسار	 األخالق	
أخالق	املسلمين	من	القرآن	مباشرة،	بينما	يعود	الفضل	إلى	اللبناني	ماجد	فخري	لدفعه	خط	البحث	إلى	تجاوز	
إلى	 الغزالي(	 الرازي،	 حزم،	 ابن	 )املاوردي،	 عند	 األساسية	 اإلسالمية	 األخالقية	 والدراسات	 القرآنية	 األبحاث	
تلك	ذات	الطبيعة	الفلسفية	املتأثرة	تأثًرا	مباشًرا	بالنماذج	الهلينستية؛	الكندي،	الفارابي،	ابن	سينا  ،	ابن	رشد،	
مسكويه.)10(	تضم	قائمة	املؤلفين	التي	نوقشت	أيًضا	مفكًرا	مسيحًيا	صاحب	منزلة	مثل	يحيى	بن	عدي	الذي	احتل	
منزلة	مرموقة	في	مقال	حديث	لناجي	التكريتي،	أحد	أكثر	املؤلفين	غزارة	في	تاريخ	األخالق.)11(	إلى	جانب	األعمال	
األكثر	حداثة	باللغة	العربية،	يمكننا	وضع	نصين	تبسيطيين	يحاوالن	وضع	األخالق	اإلسالمية	في	النسيج	األوسع	
إلى	 املتزايدة	باستمرار،	يمكن	الوصول	 الغرب.)12(	من	هذه	املجموعة	األدبية	 إلى	 العالم،	من	الشرق	 لحضارات	
أداة	محتملة	 األخرى،	وهي	 األنظمة	األخالقية	 )املصادر(	ومع	 مع	 الروابط	 التركيز	على	 الذاكرة(:	 )تحدي	 فكرة	

للحوار	بين	الثقافات،	وترتبط	بالجهود	املبذولة	لتحديد	األصالة	الواضحة	للمساهمة	اإلسالمية.)13(

من	تاريخ	األخالق	إلى	األخالق	باعتبارها	ممارسة	يومية،	تبدأ	املجموعة	األخيرة	من	الدروس	حول	األخالق	
ملحمد	علي	شوملي،	وهو	عالم	دين	شيعي	نا�شئ،	من	املقدمات	التاريخية	والفلسفية	للوصول	إلى	تحليل	السلوك	
املو�شى	به.)14(	يقودنا	هذا	اإلسهام	إلى	اإلشارة	إلى	مجال	آخر	يستحق	االستكشاف،	األعمال	التي	تمثل	الدعوة	
األخالقية	لإلسالم	بالطريقة	األكثر	تقليدية	واألكثر	شعبية	أيًضا،	من	خالل	الكتابات	املكرسة	لوصف	)في	سبيل	
الغرس(	فضائل	املسلم.	ضرورة	نقل	النموذج	األخالقي	الذي	تركه	نبي	اإلسالم	يبرر	بدء	األعمال	املوسوعية	مثل	

)9(			ألخد	ملخص	حديث	حول	املوضوع	انظر:	
M.	Hashhas	-	M.	al-Khatib,	”Modern	Arab-Islamic	Scholarship	on	Ethics“,	in:	Id.,	Islamic	Ethics	and	the	Trusteeship	Paradigm,	)Brill:	Leiden	
Boston	2020(,

وأيًضا:	س.	رشوان،	"الدرس	األخالقي	للقرآن:	قراءة	في	بعض	املقاربات	الحديثة،	في:
	Journal	of	Islamic	Ethics	1,	)2017(,	p158-194.

)10(		M.	Fakhry,	Ethical	Theories	in	Islam,	)Brill:	Leiden,	1991(.	
ونشر	في	الهند	بعد	عشرين	سنة	بالعنوان	نفسه.		

S.M.	Hasan	Ethical	Theories	in	Islam,	)New	Delhi:	MD	Publications,	2010(.	
ويجب	أيًضا	ذكر:	

Islamic	Ethics	by	Mariam	al-‘Attār,	2010	
A	Companion	to	Muslim	Ethics	edited	by	Amyn	B.	Sayoo.	
Fakhry,	G.	Hourani,	Reason	and	Tradition	in	Islamic	Ethics,	)New	York:	Cambridge	University	Press,	1985(.

)11(		ناجي	التكريتي،	فلسفة	األخالق	عند	مفكري	اإلسالم،	)عّمان:	د.ن،	2012(.	وقد	خصص	كتاًبا	خاًصا	للفلسفة	األخالقية	عند	يحيى	بن	عدي،	نشر	في	عام	
)201،	بعد	أن	كان	نشر	دراسات	خاصة	تتعلق	باألخالق	عند	الرازي	والفارابي.	

)12(			محمد	أحمد	درويش،	األخالق:	الجينالوجيا	–	األديان	–	امليتافيزيقا،	)القاهرة:	عالم	الكتب،	2014(؛	مصطفى	كمال	املعاني،	مدخل	إلى	فلسفة	األخالق،	
)األردن/	إربد:	عالم	الكتب	الحديث،	2018(.		

)13(		املساحة	املخصصة	للبحث	بالكاد	تسمح	بذكر	نصوص	أساسية	لبناء	)خط	املناقشة(،	مثل:	أحمد	محمود	صبحي،	الفلسفة	األخالقية	في	الفكر	اإلسالمي،	
)د.م:	د.ن،	9)19(،	و:	أحمد	عبد	الحليم	عطية،	األخالق	في	الفكر	العربي	املعاصر،	)د.م:	د.ن،	1990(.	

)14(		M.A.	Shomali,	Lessons	on	Islamic	Morals,	)London:	Institute	of	Islamic	Studies,	2017(.
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بقليل.)15(  عام	 عشرين	 عن	 يزيد	 ما	 منذ	 مجلًدا	 عشر	 اثني	 في	 السعوديين	 الناشرين	 أهم	 أحد	 نشرها	 التي	 تلك	
املؤلفين	 بحسب	 بمجلدات	 وصنفت	 الحديث،	 مجموعات	 أقدم	 ومن	 القرآن	 من	 مأخوذة	 العمل	 هذا	 مصادر	
الكالسيكيين	مثل	ابن	أبي	الدنيا	)ت.	281/	884(.))1(	وهي	ما	تزال	مصدر	إلهام	لكثير	من	املؤلفين	املعاصرين	الذين	
يكرسون	أنفسهم	لتقديم	الصفات	املرغوبة	في	البشر،	وربما	تنظيمها	في	ملحة	عامة	عن	اآلداب	اإلسالمية،	ومن	
ثم	يتمكنون	اإلشارة	إلى	ارتباطهم	الرأ�شي	بالصفات	اإللهية	)أسماء	هللا	الحسنى(.)17(	في	هذا	السياق،	فإن	الثالثية	
للغاية،	 الزحيلي،	مهمة	 املعاصرين،	وهبة	 السنة	 في	السنوات	األخيرات	من	حياة	أحد	أعظم	فقهاء	 أنتجت	 التي	
وتثبت	)كما	لو	كانت	ثمة	حاجة	إلى	ذلك(	االرتباط	الوثيق	بين	علم	الكالم	واألخالق	والشريعة	بخط	يضم	مؤلفين	

مثل	الباكستاني	املودودي	والسوري	امليداني	والقرضاوي	نفسه	في	إسهام	حديث	جًدا.)18(

نقل	األخالق	إلى	الشباب؛	التعليم	هو	مجال	آخر	جدير	بالدراسة،	بسبب	التحدي	الكبير	الذي	يواجهه	اإلسالم	
العقيدة.	 تعليم	 إلى	مستوى	 بعد	 لم	تصل	 التي	 أهميته	 الجديدة،	وتحدي	 األجيال	 إلى	 قيمه	 نقل	مدونة	 في	 اليوم	
	إلى	حالة	

ً
لذلك	ليس	من	قبيل	املصادفة	أن	عدًدا	من	املؤلفين	الذين	يكتبون	عن	هذا	املوضوع	يشيرون	صراحة

األزمة:	هذا	هو	الحال	مع	محمد	الفاتح	حمدي	الذي	وصف	التوتر	بين	انتقال	القيم	في	األسرة	وانفتاح	األجيال	
الجديدة	على	)الخارج	الذي	ال	يمكن	السيطرة	عليه(،	وبعد	ذلك	يولي	اهتماًما	خاًصا	بدور	وسائل	اإلعالم،	وال	
تقدم	من	 التي	 التعاليم	األخالقية	 إلى	دراسة	 الباحث	 توجيه	 يمكن	 املجال،	 في	هذا	 الفضائية.)19(	 القنوات	 سيما	
خالل	كمية	كبيرة	من	مواد	الفيديو	املنتجة	للتلفزيون	واإلنترنت	التي	تجمع	عشرات	املاليين	من	املشاهدات.	ثمة	
طريقة	أخرى	مهمة	لالستكشاف	هي	تحليل	الخطاب	األخالقي	في	الكتب	املدرسية	حول	اإلسالم،	)وليتم	مقارنتها	
مع	كتب	التربية	املدنية	والتاريخ	واألدب(،	وهو	موضوع	مهم	للغاية	في	املناهج	املدرسية	كما	أوضحنا	عند	مناقشة	

الكتب	املدرسية	املستخدمة	حالًيا	في	األردن.)20(

)15(		مجموعة	من	املؤلفين،	موسوعة	نضرة	النعيم	في	أخالق	الرسول	الكريم	صلى	هللا	عليه	وسلم،	صالح	بن	حميد،	عبد	الرحمن	بن	ملوح	)مشرفان(،	)جدة:	
دار	الوسيلة	للنشر	والتوزيع،	1998(.

))1(		مثل	ما	يتضح	من	االستخدام	املكثف	له	في:	
I.	Zilio-Grandi,	Le	virtù	del	buon	musulmano,	)Torino:	Einaudi,	2020(.	
)ت.	 املاوردي	 الحسن	 أبو	 	،)918/3(0 )ت.	 الطبراني	 	،)8(8/255 )ت.	 الجاحظ	 	،)857/243 )ت.	 املحاسبي	 	،)759/139 )ت.	 املقفع	 ابن	 السياق	 هذا	 في	 يذكر	

1058/450(،	ابن	حزم	األندل�شي	)ت.	)4/45)10(،	الراغب	األصفهاني	)ت.	1108/422(،	ابن	الجوزي	)ت.	1200/597(.	

ق	املسلم،	)القاهرة:	دار	الريحان	للتراث،	1987/1408(،	والذي	ما	يزال	يتمتع	بانتشار	كبير.	واألحدث:	أحمد	
ُ
ل
ُ
)17(		مثال	عن	النوع	األول،	انظر:	محمد	الغزالي،	خ

رجب	األسمر،	مكارم	األخالق	في	اإلسالم:	نظرية	وتطبيقًيا،	)عّمان،	دار	الفرقان،	2008/1428(.	
فيما	يتعلق	بالنوع	الثاني	انظر:	خالد	الخراز،	موسوعة	األخالق،	)الكويت:	مكتبة	أهل	األثر،	2009/1430(.

فيما	يتعلق	بالنوع	الثالث	انظر:	محمد	هويدي،	أسماء	هللا	الحسنى	وأثرها	في	الواقع	النف�شي	واالجتماعي،	)بيروت:	دار	البالغ،	2002/1422(.

)18(			وهبة	الزحيلي،	أخالق	املسلم:	عالقته	بالخالق،	أخالق	املسلم:	عالقته	بالنفس	والكون،	أخالق	املسلم:	عالقته	باملجتمع،	)دمشق:	دار	الفكر،	2002/1423،	
.)200(/1427	،2005/142(

A.	Maudoodi,	The	Ethical	View-Point	of	Islam,	)Lahore:	Jama‘at-e-islami	1944(.
عبد	الرحمن	امليداني،	األخالق	اإلسالمية	وأصولها،	)دمشق:	دار	القلم،	1999/1420(.	و:	يوسف	القرضاوي،	أخالق	اإلسالم،	)قطر:	دار	املشرق،	2017(.	

2017(.	وانظر	أيًضا:	ي	م	نبهان،	التربية	وأزمة	 )19(		محمد	الفاتح	حمدي،	أزمة	القيم	ومشكالت	الشباب	في	زمان	البث	الفضائي	العربي،	)عّمان:	دار	أسامة،	
األخالق،	)عّمان:	دار	جليس	الزمان،	2013(.	و:	رقية	نياز،	"حاجة	الشباب	إلى	الثقافة	اإلسالمية	في	زمان	االنفتاح:	من	املنظور	الدعوي"،	مجلة	الشريعة	والدراسات	

اإلسالمية،	ع:	95،	)2013/1435(،	ص	9)507-4.	
وباإليطالية:	

F.	Bocca-Aldaqre,	Un	Corano	che	cammina.	Fondamenti	di	pensiero	educativo,	didattica	e	pedagogia	islamica,	Studium,	)Roma:	2018(.

)20(		انظر:
I.	De	Francesco,	”Teaching	 Islam	in	Times	of	Emergency:	Tradition	and/or	 Innovation?	New	Jordanian	Textbooks	as	a	Major	Case	Study“,	
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ثورة	وردية؛	يمكن	أيًضا	وضع	)سؤال	النسوية(	في	هذه	الصورة.	يتعرض	هذا	القطاع	لضغط	شديد،	ليس	
فقط	من	خارج	من	العالم	اإلسالمي،	ولكن	أيًضا	من	الداخل،	من	ِقَبِل	أجيال	جديدة	من	النساء	اللواتي	يشككن	
في	البنية	التقليدية	ألدوار	الجنسين.	الجهد	املبذول	لتأكيد	ما	ورد	في	التراث،)21(	والذي	يمكن	أن	يصل	إلى	تفسير	
بعض	اإلبداعات	في	العادات	األنثوية	بأنها	مرتبطة	بـ	)نهاية	الزمان(،)22(	ويمكن	أن	تشمل	رد	فعل	محذر	من	وثائق	
مثل	CEDAW	)اتفاقية	األمم	املتحدة	للقضاء	على	جميع	أشكال	التمييز	ضد	املرأة()23(،	يجب	أن	تقارن	مع	تلك	التي	
تنتجها	أصوات	)النسوية	اإلسالمية(	في	اتجاه	مختلف.	ال	تشير	صفة	)مختلفة(	بالضرورة	إلى	معارضة	صدامية،	
أو	حتى	سمة	)معادية	للدين(،	ألن	عدًدا	من	هؤالء	الكاتبات	يهدف	إلى	استعادة	إسالم	)نقي(	خاٍل	من	ثغرات	تقاليد	

السلطة	األبوية	التي	زّيفت	رسالة	املساواة	األصلية	على	مر	القرون.)24(

األخالق	 مسألة	 إلى	 األخير	 املقام	 في	 اإلشارة	 تجدر	 الجنسين،	 بين	 العالقات	 أخالق	 في	 للتفكير	 واستمراًرا	
املتبادلة	وهدف	اإلنجاب،	هي	 املتعة(	 في	 )الحق	 بين	 التوتر	 الحميمة،	 الزوجية	 العالقة	 تعريف	 إعادة	 الجنسية؛	
في	مركز	القضايا	األساس	الجديدة	بدًءا	من	نقل	مبدأ	عذرية	ما	قبل	الزواج	إلى	األجيال	الجديدة.	التحديات	التي	
العالقات	 ثمة	مسألة	 ناحية	 الجنس	اآلخر؛	من	 بالعالقة	مع	 املتعلقة	 تلك	 بكثير	من	 أوسع	 يجب	مواجهتها	فعلًيا	
	،

ً
الجنسية	املثلية	التي	تتوتر	بسبب	املطالبة	باالعتراف	بها،	وما	يزال	اإلسالم	رسمًيا	يعد	هذا	االعتراف	مستحيال

ومن	ناحية	أخرى	مسألة	التحول	الجن�شي،	وهو	أمر	مرفوض	رفًضا	أكبر،	ما	يجعل	الحل	الناعم	إلخفاء	الهوية	
،	ويؤدي	إلى	االتهام	بهجوم	شيطاني	على	الحق	الفريد	

ً
)كما	هو	الحال	بالنسبة	إلى	املثليين	جنسًيا(	أمًرا	مستحيال

هلل	الخالق.)25(

Islamochristiana	43,	)2017(,	243-263.	
من	أصل	588	درًسا	للدورة،	من	الصف	األول	إلى	األخير،	خصص	أكثر	من	مئة	لألخالق	)نسبة	3/1	مقارنة	بدروس	العقيدة(،	ومن	خاللها	يمكن	الحصول	على	
خريطة	الفضائل	الشخصية	والسلوك	املو�شى	به	املسلمين،	وكذلك	السلوك	املدان،	بتفاصيل	إرشادية	تتما�شى	مع	دعوة	اإلسالم	الشاملة	التي	تذهب	إلى	حد	
تقديم	قاعدة	لكل	جانب	من	جوانب	الحياة	الفردية	والجماعية.	سجلنا	أيًضا	خمسة	دروس	في	موضوع	البيئة:	احترام	الحيوانات	وحماية	املياه	والنظام	البيئي	

بصورة	عامة	والنظافة	العامة.

)21(		انظر:	رحيمة	الطيب،	"اإلنسان:	صورة	املرأة	في	السنة	الشريفة"،	مجلة	الشريعة	والدراسات	اإلسالمية،	ع:	98،	)2014/1435(	173-217؛	عدنان	حسن	
باحارث،	أسس	التربية	اإليمانية	للفتاة	املسلمة،	)الرياض:	دار	املجتمع،	2004/1425(.	

)22(		انظر:	علي	العمري،	"صور	املرأة	في	أحاديث	أشراط	الساعة"،	مجلة	الشريعة	والدراسات	اإلسالمية،	ع:	4)،	)1427/)200(،	ص79-17.		

)23(		انظر:	ج.	الرفاعي،	خ	التوبة،	"اتفاقية	سيداوا:	حقيقتها،	أضرارها،	وموقف	الشريعة	منها”،	مجلة	الشريعة	والدراسات	اإلسالمية،	ع:	91،	)1433/2012(،	
ص	05)-559.	

)24(		انظر:
Sh.	Daqouri,	La	donna	araba	tra	presenza	e	assenza.	L’harem	del	XXI	secolo,	Marietti,	)Genova	Milano(2008	:.	

واألحدث	هو	نقد	كيشا	علي:	
K.	Ali,	Sexual	Ethics	&	Islam:	Feminist	Reflections	on	Qur’ān,	Hadith	and	Jurisprudence,	Oneworld,	Oxford	2006.	

ولفكرة	عامة	عن	األدبيات	انظر:	
 F.	Seedat,	”Islam,	Feminism	and	Islamic	Feminism:	Between	Inadequacy	and	Inevitability“,	Journal	of	Feminist	Studies	in	Religion,	29,	)2013(,

	.p25-45
حول	ظهور	الحركات	ذات	التوجه	الديني	والنشاط	التربوي	للعالم	النسائي،	انظر	أيًضا	البحث	األخير	)باكستان،	سوريا،	نيجيريا(	في:	

M.	Bano,	 Female	 Islamic	 Education	Movements.	 The	Re-democratisation	of	 Islamic	Knowledge,	Cambridge	University	 Press,	 Cambridge	
2017.	In	Italian	R.	Pepicelli,	Femminismo	islamico:	Corano,	diritti,	riforme,	)	Roma:	Carocci,	2010(.

)25(		لعرض	عام،	بما	في	ذلك	أحدث	املصادر	واملراجع،	انظر:
I.	De	Francesco,	”Giovani,	 intimità	coniugale,	omosessualità,	 transessualità:	Le	nuove	sfide	dell’etica	sessuale	 islamica“,	Rivista	di	 teologia	
dell’evangelizzazione	24,	)2020(,	p475-492.
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رابًعا: أخالق الثروة

ل	املقطع	اآلتي	
ّ
في	الكم	املتزايد	من	اإلسهامات	في	رسالة	األخالق	اإلسالمية	وأدواتها	في	املجال	االقتصادي،	يمث

ملخًصا	جيًدا	للمعضلة	التي	يجد	عدد	من	املفكرين	املسلمين	أنفسهم	يناقشونها	اليوم:

))ُيجاَدُل	بشكل	عام	أن	العالم	اإلسالمي	بقيمه	الفريدة	وثقافته	ومعتقداته	الدينية	قد	فشل	في	تحقيق	التقدم	
والتطور	نفسه	الذي	شهدته	الدول	الغربية.	وعلى	ذلك،	تطورت	في	الغرب	على	مدى	سنوات	كثيرة	رواية	مهمة،	
وكذلك	في	الدوائر	العلمانية	بين	املسلمين	التي	اعتبرت	اإلسالم	السبب	الجذري	للتخلف	في	العالم	اإلسالمي((.))2(

في	الخلفية	الفكرية،	دائًما	ما	يتم	التطرق	إلى	املواجهة	مع	رواية	العصر	الذهبي	التي	تؤكد	تقليدًيا	أهمية	البعد	
األعمال(:	 ريادة	 )دين	 بأنه	 بعضهم	وصف	اإلسالم	 أن	 إلى	حد	 األوائل	 أبطالها	 األمة	وسيرة	 في	حياة	 االقتصادي	
ن	ويشجع	نشاط	ريادة	األعمال،	أي	السعي	وراء	

ّ
))يمكن	اعتبار	اإلسالم	نفسه	)دين	ريادة	األعمال(،	بمعنى	أنه	يمك

الفرص	واملخاطرة	واالبتكار(()27(.

أعاد	عبد	الحليم	الجندي	في	الجزء	التاريخي	من	كتابه	عن	األخالق	االقتصادية	بناء	تاريخ	البدايات	باعتبارها	
نشاط	 في	 بحماس	 لالنخراط	 الشجاعة	 منحهم	 العكس،	 على	 بل	 اإلطالق،	 إيمانهم	على	 ُيِعْقُهم	 لم	 قصة	مؤمنين	
رابح،	مع	اإلشارة	إلى	املرحلة	الحاسمة	في	املدينة	املنورة	)احتراًما	للسرد	التقليدي(	باعتبارها	نقطة	تحول	تدفع	
إلى	تطوير	أنماط	جديدة	من	التعاون	االقتصادي.)28(	فإذا	كان	الزهد		املتطلع	إلى	حال	من	النقاء	قادًرا	على	تحذير	
املتدينين	من	التجارة	في	السوق،	وعلى	الرغم	من	شرعيتها	)تشتت	القلب(	عن	هللا،	فال	يمكن	إعادة	بناء	املجتمعات	
اإلسالمية	التي	تفشل	في	تأكيد	الدور	الحاسم	الذي	يلعبه	التجار	في	انتشار	اإلسالم،	إلى	جانب	الجنود	والوعاظ.)29( 

هذا	املوقف	اإليجابي	لإلسالم	من	السوق،	بوصفه	جزًءا	ال	يتجزأ	من	البعد	األر�شي	الخاضع	هلل،	يجب	أن	
في	 وفرصة	 تهديًدا	 الهالل	 لدين	 االقتصادية	 الناحية	 من	 تمثل	 التي	 العوملة	 تحديات	 مع	 بالحسبان	 اليوم	 ُيؤخذ	
له	االستعمار،	

ّ
ا	واضًحا	لخطر	أخبث	بكثير	من	الخطر	الذي	مث

ً
الوقت	ذاته.	فمن	ناحية،	إن	لدى	املؤلفين	إدراك

ويمكن	تحديده	كجسم	غريب	في	بالد	اإلسالم	من	خالل	االحتالل	الظاهر	بجيوشه	وهياكله،	في	حين	إن	الهجوم	
في	 الداخل،	ويعيد	تشكيلها	بشكل	مخادع	 لليبرالية	الجديدة	يعمل	على	تغيير	املجتمعات	اإلسالمية	من	 الجديد	
ضوء	املصالح	الخاصة	لليبرالية	الجديدة.	من	ناحية	أخرى،	وتحديًدا	بسبب	الطبيعة	العاملية	للتهديد	التي	ال	تعرف	
الحلول	من	أجل	 في	صدارة	 بأن	اإلسالم	يمكن	أن	يضع	نفسه	 للثقافة	والدين	والعرق،	فإن	اإلحساس	 حدوًدا	

التنمية	املستدامة	وعلى	مستوى	البشرية،	ما	زال	أيًضا	حًيا.)30(

)26(		Sh.	Jan-M.	Asutay,	A	Model	for	Islamic	Development:	An	Approach	in	Islamic	Moral	Economy,	)Edward	Elgar	Publishing,	2019(,	p62.

)27(		Ali	A.	Gümüsay,	”Entrepreneurship	from	an	Islamic	Perspective“,	Journal	of	Business	Ethics,	130,	)2015(,	p203.

)28(		عبد	الحليم	الجندي،	األخالق	في	االقتصاد	اإلسالمي،	)القاهرة:	دار	املعارف،	2004(،	52ص-54.

:	أحمد	العقيلي،	أمة	التجارة:	دور	الُتّجار	في	نشر	الدعوة	اإلسالمية	في	أفريقيا،	)الرياض:	املؤتمن	للنشر،	1998(؛	إمام	حّمودي	وقاسم	غنيمات،	
ً

)29(		انظر	مثال
دور	التجار	في	نشر	اإلسالم	في	جنوب	شرق	آسيا،	)الشارقة:	دار	الخليج،	2017(.	

)30(		ألخذ	فكرة	عامة	انظر:		
A.	Zaman,	”Islamic	Economics:	A	Survey	of	the	Literature“,	in	Islamic	Studies	48,	)2009(,	p395-424;	A.J.	Ali	-	A.	al-Aali,	Marketing	and	Ethics:	
”What	Islamic	Ethics	Have	Contributed	and	the	Challenges	Ahead“,	Journal	of	Business	Ethics,	129,	)2015(,	p833-845;	in	Italian	E.	Francesca,	
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ا	جيًدا	في	دراسته	عن	مقاصد	الشريعة	
ً
ولذا،	فإن	نقطة	البداية	الهوتية،	كما	بحث	عز	الدين	بن	زغيبة	بحث

في	مجال	االقتصاد،	ملكية	البضائع	تعود	هلل،	واإلنسان	مؤتمن	عليها.	وظيفة	الخالفة	ضمان	التوجه	األخالقي	في	
استخدام	الثروة،	يمكن	لإلنسان	أن	يستخدمها،	وأن	ينصاع	لغريزة	التملك	التي	خلقها	هللا،	ولكن	ال	يتجاوزها	
املرشح	 هو	 اإلسالم	 األعمال	 من	 عدد	 ففي	 وهكذا	 اإلخوة.)31(	 وبمجتمع	 نفسها،	 باملمتلكات	 اإلضرار	 حد	 إلى	
لدور	املركز	الوسط	بين	االنحراف	األخالقي	للرأسمالية	التي	تضحي	باملجتمع	على	مذبح	تعظيم	األرباح	الفردية،	

واملاركسية	التي	تحرم	الشخص	من	غريزة	التملك	املشروعة	التي	خلقها	هللا،	وهي	بالنتيجة	خير.)32(

ر	األخالق	اإلسالمية	في	املقام	األول	عالم	االقتصاد	املريض	بالتغلب	على	منطق	املضاربة	البحتة	التي	تميز	
ّ
تبش

العالم	املالي	بصورة	متزايدة	على	نطاق	واسع،	مع	االنفصال	عن	االقتصاد	الحقيقي	الذي	هو	أمام	عيني	الجميع.	
	في	حد	ذاته،	ولكنه	

ً
إن	تحريم	الشريعة	الربا،	أي	القرض	بفائدة،	يحمل	رسالة	جذرية؛	بما	أن	املال	ليس	أصال

أداة	في	خدمة	امللكية،	فمن	غير	األخالقي	أن	يصبح	املرء	ثرًيا	باملتاجرة	باملال،	أو	االستفادة	من	املال	من	دون	العمل	
في	 لكي	تكون	أخالقًيا،	يجب	أن	تكون	األعمال	املصرفية	 بناء.	 في	موقع	 أو	 أو	ورشة	عمل	 في	حقل	 	مباشًرا	

ً
عمال

خدمة	املجتمع	خدمة	حقيقية،	ال	في	خدمة	األسواق،	يجب	أن	توسع	القاعدة	االجتماعية	التي	يمكنها	الوصول	
إلى	امللكية،	ما	ير�شي	غريزة	التملك	التي	وضعها	هللا	في	البشر؛	عليها	أن	تربط	خدماتها	باقتصاد	حقيقي	ذي	طابع	

أخالقي،	وبالنتيجة	في	إطار	ما	تصفه	الشريعة	بالحالل.

بناًء	على	هذه	االفتراضات،	عمل	التمويل	اإلسالمي	في	العقود	األخيرة	على	إنتاج	منتجات	مالية	بأسماء	مختلفة	
)مشاركة،	مضاربة،	مرابحة،	إجارة،	واستصناع(،	ولكنها	تتميز	أساًسا	بمبدأ	أن	مقّدم	املال	يشارك	في	مخاطر	
املضاربة	 منطق	 من	 البديل	 هذا	 نجاح	 كان	 خسارة.	 ثمة	 كان	 إن	 ويخسر	 أرباح،	 ثمة	 كان	 إن	 يكسب	 الشركة،	
)الكالسيكي(	ساحًقا،	فبلغ	حجم	مبيعاته	ثالثة	تريليونات	دوالر	أميركي،	لكن	السؤال	الذي	يتجادل	العلماء	حوله	
هو	إلى	أي	مدى	تتوافق	املثل	العليا	لطريقة	العمل	وتحقيق	الربح	من	قبل	املشغلين	واألدوات	املالية	)اإلسالمية(	
التي	 الديون	 على	 القائمة	 األدوات	 مجموع	 ))إن	 اآلتي:	 مثل	 للغاية،	 قاسية	 تكون	 أن	 يمكن	 آراء	 مع	 الواقع،	 مع	
أصبحت	محور	التمويل	اإلسالمي،	تتعارض	مع	طبيعة	الشريعة	في	تجنب	الديون...	وبهذه	الطريقة،	فإن	أساس	

مبدأ	التمويل	الشرعي،	أي	تجنب	الديون،	ومن	ثم	تأثير	الربا،	تّم	تجاهله	في	التمويل	اإلسالمي((.)33(

في	 التشكل	 آثار	 إليها	بوصف	)األسلمة(،	وكذلك	 التي	يشار	 املنتجات	 ِرح	سؤال	مماثل	عن	مشكلة	تسويق	
ُ
ط

فضائل	العمل	اإلسالمية	والعالقة	بين	موضوعات	نظام	الشركات،	يمكن	للبعد	الديني	أن	يكون	إيجابًيا	في	توجيه	

”Denaro	e	valori“,	in	Divus	Thomas	119,	)2016(,	p137-170.

)31(		عز	الدين	بن	زغيبة،	مقاصد	الشريعة	الخاصة	بالتصرفات	املالية،	)دبي:	مركز	جمعة	املاجد	للثقافة	والتراث،	2001/1422(.	

وهي	 د.ت(.	 اإلسالمية،	 الثقافة	 دار	 )د.م:	 الرياض،	 اإلسالم،	 في	 التملك	 ونظرية	 االشتراكية	 من	 اإلسالم	 ان،	موقف	
ّ
القط مناع	 لـ:	 التقليدي	 اإلعالن	 انظر	 	 	)32(

حصيلة	محاضرة	شهيرة	في	الجامعة	اإلسالمية	باملدينة	املنورة	22	نوفمبر	1)19.

)33(		M.A.	Choudhury,	”The	Nature	of	Business	Social	Ethics	in	Mainstream	and	Islamic	Worldview“,	in:	A.J.	Ali	)ed.(,	Handbook	of	Research	
on	Islamic	Business	Ethics,	)Cheltenham:	Edward	Elgar	Pub.,	20159(	,(;	Similarly	L.	Rethel,	”Whose	Legitimacy?	Islamic	Finance	and	the	Glob-
al	Financial	Order“,	Review	of	International	Political	Economy,	18,	)2011(,	95.	Cfr.	also	M.	Khan,	”Islamic	Banking	Practices:	Islamic	Law	and	
Prohibition	of	Ribā“,	Islamic	Studies,	50,	)2011(,	p413-422;	S.	Dreher,	”Islamic	Capitalism?	The	Turkish	Hizmet	Business	Community	Network	
in	a	Global	Economy“,	Journal	of	Business	Ethics,	129,	)2015(,	p823-832.
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الجانب	 وضمن	 مضمون.)34(	 دون	 من	 دعاية	 إلى	 اختزالها	 يمكن	 ولكن	 موظفيها،	 والتزام	 التجارية	 االتصاالت	
األخالقي	االقتصادي	يمكننا	التساؤل	عما	إذا	كان	ثمة	حد	للقدرة	على	الربح،	أو	ما	إذا	كان	اإلسالم	يسمح	بأي	
طريقة	 بل	 الربح،	 مدى	 تحدد	 ال	 ))الشريعة	 مشروعة:	 أشياء	 وعلى	 األطراف	 عليه	 يوافق	 أن	 بشرط	 مكسب،	
الربح(()35(.	وفي	سياق	)أخالقيات	التراكم(	أثيرت	أيًضا	مشكلة	الترف،	أي	البذخ	الزائد	الذي	يتعارض	مع	الزهد	
الذي	يعني	التخلي	طوًعا	عن	األشياء	التي	يكون	من	حق	اإلنسان	امتالكها.	وتشجع	دراسة	حديثة	نشرتها	مجلة	
ال	 واقعي	 دين	 ))اإلسالم	 ألن	 قاعدة،	 تحديد	 من	 أكثر	 األمر،	 هذا	 في	 االعتدال	 على	 الكويت	 جامعة	 في	 الشريعة	
يهدف	إلى	حشر	الناس	في	زوايا	ضيقة(())3(.	أخيًرا،	في	هذا	العرض	املختصر	لبعض	املشكالت	األخالقية	لالقتصاد	
اإلسالمي،	فإن	الجدل	حول	مشكلة	استخدام	املال	الحرام،	أي	الثروة	التي	يجمعها	املسلم	من	مصادر	غير	شرعية	
ذلك	عيش	 في	 بما	 االقتصاد،	 في	ظروف	عوملة	 املالية(	 واملضاربة	 الحالل	 غير	 املنتجات	 تجارة	 املثال	 )على	سبيل	

املسلمين	في	الخارج؛	يجعل	من	شبه	املستحيل	تجنب	التجاوزات.)37(

الغربي	 للنموذج	االقتصادي	 املعممة	 األزمة	 في	 منها.	 بدأنا	 التي	 املعضلة	 إلى	 يعيدنا	 املقترح	 العرض	املختصر	
ومرايا	 دخان	 من	 االهتمام	 تحول	 مع	 جذاًبا،	 مخرًجا	 اإلسالمية	 االقتصادية	 األخالق	 تقدم	 الجديد	 والليبرالي	
في	 فإن	وضعها	 اإلسالمية،	 ثل	

ُ
امل تنجح	 لكي	 لكن	 الشاملة.	 االجتماعية	 ورسالته	 الحقيقي	 االقتصاد	 إلى	 التمويل	

التطبيق	أمر	ضروري	وحاسم	بدًءا	من	املناطق	اإلسالمية:

البطالة	والتضخم	 اقتصادية	مثل	 النامية	واألمة	اإلسالمية	على	وجه	الخصوص	مشكالت	 البلدان	 ))تعاني	
والتوزيع	غير	املتكافئ	للثروة...	ما	يمثل	تحديات	خطرة	أمام	االقتصاد	اإلسالمي	األخالقي	لتقديم	حلول	معقولة	
العالم	 فسيقبله	 املشكالت،	 لهذه	 حلول	 تقديم	 األخالقي	 اإلسالمي	 االقتصادي	 بإمكان	 كان	 إذا	 املشكالت.	 لهذه	

.)38())
ً

بوصفه	نظاًما	بديال

ا	وثيًقا	بموضوع	الطريقة	
ً
يمكن	أن	تنطبق	هذه	االعتبارات	أيًضا	على	موضوع	جانبي،	ولكنه	مرتبط	ارتباط

اإلسالمية	للتنمية	االقتصادية	املستدامة؛	املشكلة	البيئية.	باالطالع	على	أعمال	شخصيات	رائدة	مثل	سيد	حسين	
)النموذج	 بـ	 املرتبطة	 واإلنتاجية	 االقتصادية	 للقوى	 اتهاًما	 نجد	 الدين،)39(	 عز	 وماويل	 خالد،	 فضلون	 نصر،	

)34(		A.J.	Ali,	”Islamic	Work	Ethic:	a	Critical	Review“,	Cross	Cultural	Management,	15,	)2008(,	p5-19;	R.	Haniffa-M.	Hudaib,	”Exploring	the	
Ethical	Identity	of	Islamic	Banks	via	Communication	in	Annual	Reports“,	Journal	of	Business	Ethics,	76,	)2007(,	p97-116;	M.M.	Al-Nashmi,	
”The	Relationship	Between	Islamic	Marketing	Ethics	and	Brand	Credibility.	A	Case	of	Pharmaceutical	Industry	in	Yemen“,	Journal	of	Islamic	
Marketing,	8,	)2017(,	p261-288.

)35(		انظر:	أشرف	محمود	عقلة	بني	كنانة،	"اتباع	األثر	في	حكم	تحديد	أرباح	التجار"،	مجلة	الشريعة	والدراسات	اإلسالمية،	ع:	89،	)1433/	2012(،	ص314.	
يرى	املؤلف	أن	األدلة	املؤيدة	لوضع	حد	على	قيمة	البضاعة	للعالمة	التجارية	ليست	ملزمة،	وإنما	هي	إرشاد	عام	إلى	اإلنصاف	والكرم	في	التفاوض.

)36(		I.	Kāẓim	al-‘Isāwī,	”al-Wasaṭiyya	fī	al-taraffuh	wa-l-sa‘a	fī	al-fiqh	al-islāmī“,	Maǧalla	al-šarī‘a	wa-l-dirāsāt	al-islāmiyya,	78,	)1430/2009(,	
p420.

.Ab.	Belhaj,	”Illicit	Money	in	Contemporary	Islamic	Ethics“,	in	Religions,	9,	)2018(,	p226-235  )37(
عباس	أحمد	الباز،	"االنتفاع	بالفوائد	الربوية	واألموال	املشبوهة	في	األعمال	الخيرية"،	مجلة	الشريعة	والدراسات	اإلسالمية،	98،	)1435/2014(،	ص331-371.

)38(		Jan	–	Asutay,	A	Model	for	Islamic	Development,	p95.

)39(		لنظرة	عامة	موجزة	انظر:
D.L.	Johnston,	”Intra-Muslim	Debates	on	Ecology:	Is	Shari‘a	Still	Relevant?“,	Worldviews,	16,	)2012(,	p218-238.	For	more	complete	documen-
tation,	cfr.	R.C.	Foltz	-	F.M.	Denny	-	A.	Baharuddin,	Islam	and	Ecology,	A	Bestowed	Trust,	)Harvard	University	Press,	Cambridge	Mass,	2003(.
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الغربي(	التي	فقدت	البصيرة	لرؤية	الصلة	بين	املخلوقات	والخالق،	ومن	ثم،	فهي	مسؤولة	عن	الكارثة	البيئية	التي	
	وقبل	كل	�شيء	جذور	الهوتية	وأنثروبولوجية،	وبالنتيجة	أخالقية،	ويمكن	تلخيصها	

ً
لها	في	التفسير	اإلسالمي	أوال

في	خيانة	دور	الخليفة	الذي	كلف	هللا	به	آدم	ونسله.	ولعكس	املسار،	يقترح	املؤلفون	املسلمون	في	املقام	األول	
استعادة	عالقة	دينية	وتأملية	مع	الطبيعة،	والتثقيف	في	استخدام	أشياء	هذا	العالم	من	خالل	نظرة	تشمل	العالم	
اآلخر.)40(	باالنتقال	إلى	الخطة	التنفيذية،	يحاول	هؤالء	املؤلفون	استخالص	تلك	املؤسسات	من	القرآن	والسنة	
واملصادر	الفقهية	)على	سبيل	املثال:	حما،	حريم،	وقف(	التي	يمكن	تحديثها	في	سياسات	حماية	البيئة.	ومع	ذلك،	
فإن	اللجوء	إلى	املصادر	القديمة	ال	يمكنه	تجنيب	االنطباع	بأن	الخطاب	األخالقي	اإلسالمي	في	هيكله	الكالسيكي	

مستقطب	من	قبل	البعدين	الشخ�شي	واالجتماعي،	ومن	ثم،	أقل	انتباًها	للعالقة	بين	اإلنسان	والطبيعة.

دفع	 ما	 العملي،	 املستوى	 ففي	 كبرى	 العملي	بصورة	 والسلوك	 الرواسب	 بين	هذه	 املسافة	 الحديث	عن	 يتم	
عثمان	ليولين،	أحد	أبرز	الشخصيات	في	علم	البيئة	اإلسالمية،	إلى	القول:	

وأخالق	 والقانون	 الشريعة	 على	 ترتكز	 معظمها	 اإلسالمية	 البلدان	 في	 املحافظة	 التقليدية	 املمارسات	 ))إن	
ذلك،	 بعمل	 تخبرنا	 الحكومة	 ألن	 ما	 �شيء	 حماية	 بين	 كبير	 فرق	 ثمة	 املسلمة،	 املجتمعات	 إلى	 بالنسبة	 اإلسالم.	
وحمايته	ألن	ذلك	واجبنا	تجاه	رب	الكائنات	جميعها.	ومع	ذلك،	لسوء	الحظ،	فإن	املمارسات	التقليدية	املحافظة	
التشريعات	 تطبق	 ما	 ونادًرا	 معظمها،	 اإلسالمية	 والتشريعات	 اإلسالمية	 البلدان	 في	 رسمًيا	 بها	 معترف	 غير	
ا.	ما	يزال	اإلسهام	الذي	يجب	أن	تقدمه	الشريعة	اإلسالمية	واألخالق	غير	محقق	

ً
ق
ّ

	أو	خال
ً
اإلسالمية	تطبيًقا	فّعاال

إلى	حد	كبير((.)41(

خامًسا: مسألة حياة أو موت

	
ً
تقدم	فاطمة	حافظ	من	خالل	االنغماس	في	التاريخ	)وهي	مسألة	موضوعية	للغاية	في	األوضاع	الحالية(	مثاال
ملموًسا	على	نطاق	التحدي	الذي	يضعه	تقدم	العلوم	الطبية	على	التراث	الديني،	وعلى	وجه	الخصوص	شخصية	
القضايا	 لتقدير	 	- املفتي	 أي	 	– له	 متروك	 األمر	 والقانون.)42(	 واألخالق	 التقوى	 بين	 التقاطع	 وهي	مسألة	 املفتي،	
عمل	 عام؛	 ألف	 من	 أكثر	 منذ	 الجدلية	 واملناهج	 بالنصوص	 مسلًحا	 مذهلة،	 بسرعة	 تتطور	 التي	 تماًما	 الجديدة	
التباعد	 علي	 محمد	 حكومة	 فرضت	 عشر،	 التاسع	 القرن	 في	 بمصر	 عصفت	 التي	 األوبئة	 صور	 لوقف	 شجاع!	
االجتماعي	)الحجر	الصحي(	وأولى	حمالت	التطعيم.	وبسبب	الطبيعة	القسرية	لهذه	االبتكارات	في	قطاع	الصحة،	
انتقاد	 الدينية	منزعجة	بصورة	خاصة،	توجه	أكثر	 	كان	أكبر،	وكانت	السلطات	 للناس	 فإن	اإلحساس	األخالقي	
إن	 في	خطر،	 كائن	حي	 لكل	 الذي	وضعه	 ولقضائه	 الخالق	 لعمل	هللا	 الذليل	 الخضوع	 أن	 رؤية	 إلى	حد	 الورعين	
الدنيوية	 الحياة	 في	 )الرغبة	 أفسدتها	 نية	 وهو	 مترنح،	 إليمان	 خيانة	 بمنزلة	 كان	 الجديدة	 األساليب	 إلى	 اللجوء	

)40(		يتضمن	هذا	أيًضا	موضوع	التوازن	الجديد	في	العالقة	مع	عالم	الحيوان:	
S.	Tlili,	”Animal	Ethics	in	Islam:	A	Review	Article“,	Religion,	9,	)2018(,	p269-287	)online(;	I.	Zilio-Grandi,	”I	diritti	degli	animali	nell’islam	tra	
voci	contemporanee	e	fondamenti	tradizionali“,	Quaderni	di	studi	arabi,	14,	)2019(,	p399-414.

)41(	 	 S.	 Faiz,	 ”Llewellyn	 of	 Arabia:	 Eco-Personality	–	An	 Interview“,	 EcoIslam,	 4,	 )2008(,	 p6,	 https://www.ifees.org.uk/news-media/eco-
islam/.

.128-152	،)2019(	،.Journal	of	Islamic	Ethics	3	،"الشريعة	مرجعية	على	وأثرها	الطبية	التقنيات	والتحديث:	"املفتي	حافظ،	فاطمة		)42(
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املتقنة	بقسوة	 الطبيعة	األخالقية	 والخوف	من	املوت(.	رّد	املسؤولون	الحكوميون	على	هذه	االعتراضات	ذات	
ال	تقل	عنها،	واتهموا	املعارضين	بأنهم	)ال	يفهمون	شيًئا(،	وبأنهم	)مثل	الحيوانات	التي	ال	تميز	بين	الخير	والشر(.

	)1882 )ت.	 عليش	 محمد	 عيار	 من	 ديني	 مرجع	 إحراج	 إن	 الصحية{،	 لإلجراءات	 }املعارضة	 )ال(	 جبهة	 على	
مسألة	مهمة	وملموسة	في	الفتوى	الصادرة	ضد	التطعيم	ضد	الجدري.	بعد	أن	أثار	عاصفة	ضد	فرض	ممارسة	
قد	تكون	ضارة	)تعريض	الطفل	لإلصابة	قصًدا	من	شأنه	أن	يضفي	الشرعية	على	قانون	الثأر	أو	الدية	في	حالة	
الفشل(	من	)األشرار	وأعداء	الدين(	الذين	يجب	عدم	طاعتهم،	لكنه	اعترف	بأنه	لم	يستطع	اقتباس	)نص	قديم(	
يالحظ	 السخرية،	 من	 بلمسة	 إيجاده.)43(	 في	 ينجح	 من	 أن	هللا	سيكافئ	 مؤكًدا	 املساعدة،	 وطلب	 لصالحه،	 واحد	
مؤلف	الدراسة	أن	عدم	القدرة	على	إيجاد	نص	ذو	سلطة	حجية	ُينظر	إليه	على	أنه	)معضلة	حقيقية	وضربة	لقوة	
الفتوى	الجدلية(.	لكن	حالة	أخرى	لم	تمنع	املفتي	من	ممارسة	اجتهاده	بحرية:	))كان	أول	من	أعلن	تأييده	استخدام	

التلغراف،	على	الرغم	من	غياب	أي	نص	يمكن	أن	يبني	عليه	موافقته(()44(.

ليس	من	املبالغة	القول	إنه	منذ	ذلك	الحين،	استمر	)النزال(	بين	)الطب	الجديد(	واألخالق	الدينية	من	دون	
انقطاع.	من	الواضح	أن	هذا	ينطبق	على	مجاالت	توسع	الحضارة	التكنولوجية	جميعها،	ولكن	املجال	الطبي	هو	
بال	شك	املجال	األكثر	إشكالية،	حيث	يقع	على	الحدود	بين	الحياة	واملوت،	ومن	ثم،	يالمس	قضايا	حساسة	للغاية	
ذلك	 يمكن	مالحظة	 الخالق.	 امتيازات	 في	 )التدخل(	 وحرية	 والجسد،	 الروح	 بين	 والعالقة	 اإلنسان،	 حالة	 مثل	
بناء	املناقشة	داخل	اإلسالم	حول	ما	يسمى	)مشروع	الجينوم	البشري(	الذي	انطلق	 في	إعادة	 بصورة	ملموسة	
في	بداية	األلفية	الجديدة	على	جانبي	األطل�شي،	من	أجل	فهم	وظيفة	مكونات	الحمض	النووي	فهًما	أفضل،	ومن	
ثم،	الوصول	إلى	إنتاج	عالجات	طبية	مبتكرة.	يالحظ	محمد	غالي)45(	في	وصف	موقف	الجبهتين	السلبية	الحذرة	
واألخرى	املتطلعة	إلى	الحكمة	املحتملة	مبدئًيا	الحيرة	النسبية	للعلماء	الذين	يشعرون	أنهم	ال	يستطيعون	إتقان	
للمعارضين،	 التقليدية.	ووفًقا	 البعد	عن	كفاءاتهم	 البعيدة	كل	 تأتي	من	حقول	األبحاث	 التي	 املعلومات	جميعها	
الغطرسة	 أعمال	 من	 عمل	 وهو	 الحصري،	 الخالق	 لعمل	 له	 داعي	 ال	 اقتحاًما	 عده	 حد	 إلى	 البحث	 هذا	 يذهب	
الالهوتية	املماثلة	لتلك	التي	أنتجت	القنبلة	الذرية.	وفي	تحديد	هذا	املوقف،	فإن	الحكم	على	التوجه	الديني	للعلماء	
مهم	أيًضا:	))عدد	من	نتائج	البحث	العلمي	الحديث	ال	يتفق	مع	الشريعة	اإلسالمية	ألن	القادة	في	هذه	املجاالت	ال	
الهدي	اإللهي	كما	 ...	غياب	 املادي	والهوى	الشخ�شي	 باالهتمام	 الدينية،	ومدفوعون	أساًسا	 بالقيم	 يسترشدون	

وصلنا	من	خالل	الكتب	املقدسة	سيؤدي	حتًما	إلى	الضالل	واالنحراف	عن	الصراط	املستقيم(())4(.

هللا:	 لحكمة	 انعكاًسا	 العالم	 عمل	 في	 ويرون	 الُحّجة،	 يقلبون	 الجيني	 البحث	 يؤيدون	 من	 فإن	 املقابل،	 وفي	
))في	مقابل	هذه	الخلفية	الالهوتية،	تتوافق	نتائج	الثورة	العلمية	مع	عدل	هللا	وحكمته،	بمعنى	أن	أولئك	الذين	
استخدموا	ما	وهبهم	هللا،	أي	الفكر	البشري،	وعملوا	بال	هوادة	)الدول	الغربية(	انتهى	بهم	األمر	بحصاد	نتائج	

)43(		محمد	عليش،	فتح	العلي	املالك	في	الفتوى	على	مذهب	اإلمام	مالك،	)بيروت:	دار	الفكر،	د.ت(،	2:	7)1.

)44(		حافظ،	"املفتي	والتحديث"،	134.	لم	تذكر	املؤلفة	مصدرها	هنا،	ولكنه	على	األغلب	فتوى	جواز	استخدام	معلومات	التلغراف	املتداولة	عند	رؤية	الهالل	
لإلعالن	عن	بداية	شهر	رمضان:	انظر:	محمد	عليش،	فتح	العلي،	1:	180.

)45(		M.	Ghali,	”Islamic	Ethics	and	Genomics:	Mapping	the	Collective	Deliberations	of	Muslim	Religious	Scholars	and	Biomedical	Scientists“,	
M.	Ghaly	)ed.(,	Islamic	Ethics	and	Genome	Question,	)Brill,	Leiden	201947-79	,(.

))4(		املرجع	السابق	نفسه،	ص0).	اإلشارة	هنا	إلى	املوقف	الذي	عّبر	عنه	عجيل	النشمي،	محاضر	في	الشريعة	بجامعة	الكويت.
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ف	عن	الركب	أولئك	الذين	لم	يرقوا	إلى	السلوك	املثالي	في	هذا	املضمار	)الدول	اإلسالمية(()47(.
ّ
جيدة،	بينما	تخل

املنفتحون	على	األبحاث	الجينية	يفعلون	ذلك	عن	طريق	منحها	مكاًنا	ضمن	مقاصد	الشريعة	اإلسالمية،	مع	
إدراك	أنه	يمكن	استخدامها	لحماية	النسل	والنفس،	اثنين	من	املقاصد	األساسية	للشريعة.	وتشير	إلى	ما	يعرف	
باسم	)املصلحة	املرسلة(	التي	تشير	إلى	نوع	من	))الفائدة	التي	لم	تذكر	أو	تنظم	صراحة	في	مصادر	التشريع((	وفق	

مبدأ	معترف	به	في	أصول	الفقه	اإلسالمية.

التحدي	بين	الطب	والدين	أكبر	عند	الحد	الفاصل	بين	الحياة	واملوت؛	مع	انتقال	فكرة	املوت	من	توقف	الجهاز	
التنف�شي	القلبي	إلى	الفكرة	الثورية	حول	)املوت	الدماغي(،	يجب	على	العلماء	أن	يأخذوا	في	الحسبان	أهمية	إعادة	
تحديد	مكان	حدوث	الوفاة	وزمانها.	وثكق	كثيرون	الجدل	اإلسالمي	في	هذا	املضمار،	بمن	فيهم	عمر	سلطان	حق،	
تبقى	 متى	 وإلى	 الجسد،	 في	 الروح	 مكان	 ما	 األعضاء.	 زرع	 التطبيق؛	 في	 للجدل	 إثارة	 األكثر	 الجانب	 في	 تحقيق	 مع	
ما	لجعلها	 إزالة	األعضاء	من	جسد	شخص	 في	شرعية	 املناقشة	 أهمية	عن	ذلك	 يقل	 في	جسد	من	مات؟)48(	وال	
املقدسة	 الطبيعة	 يضعون	 املعارضون	 املواقف)49(:	 استقطاب	 سالم	 مصطفى	 يوضح	 آخر.	 شخص	 جسد	 في	
لإلنسان	في	املركز	التي	كرمها	هللا	تكريًما	خاًصا	)القرآن	17:	70(،	ليعلنوا	أنه	يمكن	االستفادة	من	كل	�شيء،	إال	من	
الجسد	البشري،	ألنه	ليس	ملكنا،	وإنما	هو	ملك	هلل،	لذلك	ال	يمكن	ألحد	أن	يمنح	شيًئا	ال	يملكه.	وأما	املؤيدون،	
يصبح	 حيث	 القصوى،	 الضرورة	 حالة	 في	 )االضطرار(	 مبدأ	 على	 للمحافظة	 	،)173 	:2( القرآن	 من	 فيقتبسون	

املحظور	جائًزا،	وعمليات	الزرع	تنقذ	األرواح.)50( 

إن	مشكلة	الطبيعة	املقدسة	للجسد	وعدم	إتاحته	لتعديالت	تعسفية	تغير	خلق	هللا،	تدخل	أيًضا	بصورة	كبيرة	
في	منطقة	ال	يمكن	أن	تستدعي	)في	الحاالت	معظمها(	معيار	الضرورة:	الجراحة	التجميلية.	النص	الرئيس	الذي	
يرد	على	 إذ	 	،}119 }اآلية	 النساء	 الخارجي	هو	من	سورة	 املظهر	 لتعديل	 املبتكرة	 التقنيات	 إليه	معارضو	 استند	
﴾،	)وأيًضا	السورة	 ِ

َّ
َق	هَّللا

ْ
ل
َ
	خ ُرنَّ ّيِ

َ
ُيغ
َ
ل
َ
ُهْم	ف ُمَرنَّ

َ
َعاِم	َوآل

ْ
ن
َ ْ
اَن	األ

َ
	آذ نَّ

ُ
ك ُيَبّتِ

َ
ل
َ
ُهْم	ف ُمَرنَّ

َ
ُهْم	َوآل َينَّ َمّنِ

ُ َ
ُهْم	َوأل نَّ

َّ
ِضل

ُ َ
لسان	إبليس:	﴿َوأل

30:	اآلية	30(،	هذا	أصل	التحريم	التقليدي	للوشم،	وقياًسا	على	ذلك	الجراحة	التجميلية.	ومع	ذلك	حاول	عبد	
الرحمن	حللي	إظهار	أن	ما	هو	على	املحك	في	اآليات	املستخدمة	ليس	التغيير	املادي	للجسد	بوصفه	تحدًيا	دينًيا،	
وإنما	هو	التوحيد	الذي	كان	يستهدفه	املشركون.	تسمح	إعادة	بناء	السياق	التاريخي	لتلك	الفقرات	بالقول،	في	ما	
ثم	 الديني.)51(	 بآثار	االبتداع	 لم	ًتصبغ	 إذا	 املبدأ،	 بها	من	حيث	 التجميلية	مسموح	 الجراحة	 إن	 بالتطبيق،	 يتعلق	
هناك	ضغوط	السوق	البينية	اإلسالمية:	مع	وجود	األرقام	في	متناول	اليد	)زيادة	مذهلة	في	عمليات	التجميل	في	
دول	الخليج،	تنافس	اآلن	مصر	ولبنان	وإيران(،	أظهر	بن	آري	شوش	كيف	أن	الطلب	على	هذه	العمليات	حجب	

)47(		املرجع	السابق	نفسه،	5).	من	ممثلي	هذا	املوقف	عبد	الستار	أبو	غدة.

)48(		O.S.	Haque,	”Brain	Death	and	Its	Entanglements:	A	Redefinition	of	Personhood	for	Islamic	Ethics“,	The	Journal	of	Religious	Ethics,	36,	
)2008(,	p13-36.

)49(		M.	Salem,	”The	Islamic	Legal	System	vis-à-vis	Euthanasia	and	Organ	Transplantation“,	H.M.	Vroom	)ed.(,	Looking	Beneath	the	Surface:	
Medical	Ethics	from	Islamic	and	Western	Perspectives,	)Brill,	Leiden	2013(,	p265-282.

)50(		أحد	الجوانب	الخاصة	لهذه	املناقشة	إمكانية	حصول	املسلم	على	عضو	تبرع	به	غير	مسلم.	انظر:
K.	Schipper,	M.	Ghaly,	T.A.	Abma,	”Receiving	a	Donor	Organ	and	Muslims	in	Europe“,	Vroom,	Looking	Beneath,	p215-226.	Can	a	Muslim	pray	
validly	with	the	kidneys	of	an	unbeliever?

.153-179	،)2019(	،	Journal	of	Islamic	Ethics	3	،"والفقهاء	املفسرين	أقوال	في	نقدية	دراسة	بالبدن:	التصرف	وأحكام	الخلق	"تغيير	حللي،	الرحمن	عبد			)51(
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املوقف	الرافض	حتى	لسلطة	فكرية	من	عيار	يوسف	القرضاوي،	في	حين	إن	البحث	الذي	أجراه	على	محتويات	
قي	أو	الذي	حدث	

ْ
ل
َ
الفتاوى	في	اإلنترنت	يظهر	توسًعا	في	القبول	في	حاالت	تصحيح	التشوه	الجسدي	)سواء	الخ

الحًقا(	ألولئك	الذين	يهدفون	فقط	إلى	الراحة	النفسية	ممن	يطلبون	هذا	النوع	من	الجراحة.)52(	يمكن	استخدام	
الحديث	الشهير	املوثق	في	املصادر	الصحيحة	لتبرير	ذلك:	))إن	هللا	جميل	يحب	الجمال((.

ال	تسمح	املساحة	املتاحة	هنا	بمناقشة	املوضوعات	األخرى	املهمة	-	بإيجاز	-	على	خطوط	املواجهة	بين	الحكمة	
األب	 غير	 من	 	– املغاير	 )التلقيح	 املساعد	 اإلخصاب	 تقنيات	 قبول	 املثال	 سبيل	 على	 الطبية،	 والعلوم	 الدينية	
الشرعي-	محّرم	تماًما(،	والذي	يتضمن	بالنسبة	إلى	اإلسالم	أيًضا	تحديد	لحظة	نفخ	الروح	في	الجنين،)53(	التالعب	
املخفية	 النية	 أي	 النهاية(،	 )أخالق	 اعتبارات	 أيًضا	 تدخل	 حيث	 العمر،	 وإطالة	 الجنين	 عيوب	 لتصحيح	 الجيني	
)استناًدا	 بشدة	 رفضه	 في	 اإلسالمي	 الخطاب	 يستمر	 الذي	 الرحيم	 القتل	 اإلجراءات؛)54(	 من	 األنواع	 هذه	 وراء	
إلى	الحديث	في	كتب	الصحاح	عن	العقوبة	األخروية	لالنتحار(	بينما	يناقش	وقف	العالج	للمر�شى	امليؤوس	من	
شفائهم.)55(	إلى	أي	مدى	تسمح	حكمة	اإلرث	التقليدي	للمفتي	بمجاراة	مستوى	ابتكارات	من	مثل	هذه	املجاالت؟	
إن	حميد	مافاني	أحد	األصوات	التي	تطرح	ضرورة	إثراء	االجتهاد	باملعرفة	واملهارات	التي	ال	يملكها	غالبية	الفقهاء	
ملواجهة	التحديات	الجديدة:	))وهذه	بدورها	تتطلب	نقلة	نوعية	بعيًدا	عن	نموذج	االجتهاد	التقليدي	الذي	وصل	

إلى	حدوده،	وال	يمكنه	تقديم	ردود	مقنعة	تتوافق	مع	العدالة	املتساوية	واألخالق	القرآنية(())5(.	

سادًسا: معرفة األخالق اإلسالمية ملعرفة الذات وللحوار

إن	الكم	الهائل	من	املوضوعات	املدرجة	بإيجاز	شديد	في	هذا	اإلسهام،	وتعقيدها،	يمكن	أن	يجعال	مشروع	
تأليف	كتاب	يقدم	نظرة	شاملة	عن	املسائل	األساس	في	األخالق	اإلسالمية	يبدو	متهوًرا.	ومع	ذلك،	ُيحب	اإلسالم	أن	
يصف	نفسه	بأنه	كلي،	وأن	الشمولية	تتضمن	جوانب	الحياة	جميعها،	ما	يعطي	أهمية	استثنائية	ملجال	السلوك،	
رؤية	شاملة	 تقديم	 فإن	محاولة	 ثم،	 ومن	 أخالقًيا"(()57(.	 "كائًنا	 تب	مؤخًرا	

ُ
ك كما	 املسلم،	 يجعل	 أعلى	 ملثل	 وفًقا	

)52(		B.-A.	Shosh,	”The	Changing	Attitude	of	Islam	Toward	Cosmetic	Procedures	and	Plastic	Surgery“,	Acta	Orientalia	Academiae	Scientiarum	
Hungaricae,	66,	)2013(,	p147-161;	B.	Atiyeh,	”Aesthetic	Surgery	and	Religion:	Islamic	Law	Perspective“,	Aesthetic	Plastic	Surgery,	23,	)2008(,	
1-10.

صالح	الفوزان،	الجراحة	التجميلية:	عرض	طبي	ودراسة	فقهية	مفصلة،	)الرياض:	دار	التدمرية،	2008/1429(.	

)53(	 	 Sh.	 Islam,	 Ethics	 of	 Assisted	 Reproductive	 Medicine:	 A	 Comparative	 Study	 of	 Western	 Secular	 and	 Islamic	 Bioethics,	 )London:	
International	Institute	of	Islamic	Thought,	2013(,	p97-131.

.304-330	،	Ghaly,	Islamic	Ethics،اإلسالمية	املجتمعات	على	وأثره	الحياة	تمديد	والحياة:	الجينوم	الناصر،	عمارة		54((

)55(		S.	Alsolamy,	”Islamic	Views	on	Artificial	Nutrition	and	Hydration	in	Terminally	Ill	Patients“,	Bioethics,	28,	)2014(,	p96-99.	For	a	general	
overview,	cfr.	J.E.	Brockopp,	”The	‘Good	Death’	in	Islamic	Theology	and	Law“,	Id.,	Islamic	Ethics	of	Life,	Abortion,	War,	and	Euthanasia,	)Co-
lumbia:	University	of	South	Carolina,	2003(,	p177-193.

وحول	املوضوع	ذاته	انظر	أيًضا	اإلعالن	املشترك	لألديان	اإلبراهيمية	التوحيدية	في	مسألة	نهاية	الحياة،	الفاتيكان	2019/10/20،	وأيًضا:	
.Islamochristiana,	45,	)2019(,	p393-396	for	the	English	original

)56(		H.	Mavani,	”Two	Shi’i	Jurisprudential	Methodologies	to	Address	Medical	and	Bioethical	Challenges:	Traditional	Ijtihād	and	Foundational	
Ijtihād“,	The	Journal	of	Religious	Ethics,	42,	)2014(,	p279.

)57(			Davids-Y.	Waghid,	Ethical	Dimension	of	Muslim	Education,	Palgrave	Macmillan,	London	2016,	1.
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األقل	بصورة	 املختلفة،	على	 األجزاء	 وتتوافق	معها	 املنهجية	لخطابها،	 الطبيعة	 تتوافق	مع	 لألخالق	اإلسالمية	
مثالية.

الجانب	 )في	 عنها	 يقال	 ماذا	 السؤال:	 تلقائية	 شبه	 بصورة	 هنا	 املذكورة	 املوضوعات	 من	 موضوع	 كل	 يثير	
إذا	 التي	حددت،	 التركيز	على	بعض	األسئلة	 املقارنة	من	خالل	 للمقارنة،	ولتتم	 يثير	حافًزا	قوًيا	 املسيحي(؟	هذا	
تكون	 قد	 التي	 الفردية	 األخالقية	 لألسئلة	 واألنثروبولوجية	 والفلسفية	 الالهوتية	 الخلفية	 مقابل	 التعبير،	 جاز	
متغيرة	في	كثير	من	األوقات.	على	وجه	الخصوص	أسئلة	من	نوع	العالقة	بين	املمارسة	األخالقية	واألنثروبولوجيا/	
املصادر	 ضوء	 في	 الثقافات-البيئات	 هذه	 تفسير	 خاللها	 من	 يعاد	 التي	 الطرق	 )املوحاة(؛	 والقوانين	 الثقافات	
قرأ	بها	مصادر	التقاليد،	ويختارها	الفكر	املعاصر،	ويفسرها.	يمكن	أن	يوفر	هذا	العمل،	

ُ
التقليدية،	والطرق	التي	ت

أيًضا	 األخالقي	 وللتفكير	 املسيحية،	 لالهوت/األخالق	 املفيدة	 العمل	 أدوات	 بعض	 االنعكاس	 إعادة	 تأثير	 بفضل	
من	قبل	التقاليد	الدينية	الفردية	التي	عليها	أن	تواجه	تحديات	مماثلة	في	املواجهة	مع	التعددية	األخالقية	فائقة	

الحداثة.)58(

إن	التعرف	على	اآلخر	مفيد،	ال	للتعرف	على	الذات	بصورة	فضلى	فحسب،	ولكن	لنسج	فرص	أعمق	للحوار	
في	 التي	وقع	عليها	 مًعا	 والعيش	 العالمي	 السالم	 أبو	ظبي	لألخوة	اإلنسانية	من	أجل	 أيًضا،	كما	يتضح	من	وثيقة	
البابوية	 الرسالة	 من	 تاله	 وما	 الطيب،	 أحمد	 لألزهر	 األكبر	 واإلمام	 فرانسيس	 البابا	 	2019 فبراير	 شباط/	 	4
البعد	 بها.	إن	دور	 )2020/10/3(	)كلنا	إخوة(.	)في	األخوة	والصداقة	االجتماعية(	نص	رصين	له	روابط	عميقة	
األخالقي	في	بناء	الجسور	ليس	فقط	بين	األديان،	ولكن	أيًضا	بين	األديان	واملواطنة	التي	هي	ملك	للجميع،	مؤمن	

وغير	مؤمن،	واضح	في	الوثيقتين	كلتيهما.)59(

)58(		نقتبس	هنا	من	مالحظات	فابريزيو	ماندريولي	Mandreoli	Fabrizio،	محرر	امللحق	املقارن	للعمل	قيد	اإلنجاز.

)59(		حول	مركزية	املصطلحات	األخالقية	لوثيقة	أبو	ظبي	انظر:
I.	De	Francesco,	”Alcune	note	sul	testo	arabo	del	Documento	di	Abu	Dhabi“,	in	Rivista	di	teologia	dell’evangelizzazione	47	)2020(	79-82.	
فيما	يتعلق	بوثيقة	"كلنا	أخوة"	Brothers	)All	tutti	Fratelli(	راجع	على	سبيل	املثال	رقم	29،	الذي	يعلن	صرخة	اإلنذار	من	“تدهور	األخالق”	من	وثيقة	أبو	ظبي.	
وأيضا،	فيما	يتعلق	بتطوير	موضوع	تعزيز	الصالح	األخالقي	من	األرقام	113-112.	األمر	نفسه	ينطبق	على	فئة	املواطنة	التي	تذكرها	“كلنا	أخوة”	في	رقم	131،	مع	

اقتباس	ن�شي	من	وثيقة	أبو	ظبي.
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