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لقد تساءل الباحثون، على مّر العصور، عن طبيعة هذه القوة األخالقية التي تفرض نفسها 
في كل موقف إنساني يتعلق بالفعل األخالقي، واحتاروا في تفسيرها، فذهب بعضهم إلى القول: 
بأنها قوة نفسية، ووصفها بعضهم اآلخر بأنها قوة روحية، وقيل عنها بأنها بأنها قوة عقلية 
ويهديه  فينهاه  اإلنسان،  أعماق  في  يكمن  إلهي،  نور  من  قبس  بأنها  الوصف  وتواتر  خالصة، 
ويعاقبه. وجميعهم يتفق على وجود هذه القوة ويصفون تعاقب حاالتها؛ فالضمير قد يضعف 
ويكبر وينمو ويضمحل ويصاب بحاالت متعاقبة من التغاير في أحوال ضعفه وقوته، ولكنه مهما 
ضعف فإنه يبقى بصيصاً من نور أخالقي خّير، يضيء لصاحبه الطريق ويهديه إلى الصراط 
املستقيم. إنه أشبه مبحكمة داخلية تصدر أحكامها على كل فعل أخالقي يخترق معايير احلق 

واخلير واجلمال. 

فالضمير مركز إصدار األحكام األخالقّية املعيارّية على أفعال وتصّرفاته، ما حّتقق منها أو 
ما هو في طريقه للّتحّقق، ويتجلى بوصفه قوة تضرب وجودها في أعمق منطقة في الوجدان 
اإلنساني لتقوم بإصدار األحكام األخالقية العليا على سلوك الفرد فتوجهه إلى صراط الهداية 
الذي خبره  العذاب  أل��وان  أشد  وهو  وتبكيته  الضمير  بعذاب  عاقبته  يكن  لم  فإن  األخالقية، 

اإلنسان على مدى تاريخه الطويل. 

لقد اجتهد املفكرون في حتليل طبيعة الضمير أو الوجدان، فحاولوا تعريفه والكشف عن 
طبيعته. وميكننا في هذا السياق، أن نسوق عدداً من احملاوالت التي عكفت على تعريف مفهوم 

والتفسري،  بالتحليل  فتناولوه  األخالقي،  الضمري  مبسألة  القدم  منذ  املفكرون  ُشغل 
استكشافًا ملا ينطوي عليه من أسرار، وما يكتنفه من تعقيد، وما يكمن فيه من خفايا. لقد 
التي  القوة  هذه  اإلنسان،  أعماق  يف  تكمن  التي  اخلفّية  األخالقية  القوة  هذه  أذهلتهم 
 ، الرذائل  ارتكاب  عن  تنهاه  إذ  اإلنسان،  عند  أخالقيًا  السلوك  توجيه  يف  وظيفتها  متارس 
فعل  على  وحتّض  األخالقي،  الفعل  توجه  على  فتعمل  اآلثام،  وتصّيد  املعصية،  وإتيان 
اخلري، ومن ثّم تقوم بإصدار األحكام على األفعال التي يقوم بها الفرد، وأخريًا تعاقب الفرد 

بالتعذيب والتبكيت، عندما يرتكب معصية ويصيب شرا. 
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الضمير، وحتديد أبعاده وطبيعته وتخومه. 

وصف جان جاك روسو J.J.Rousseau الضمير:« بأنه صوت الروح«، ووصف األهواء:« 
بأنها صوت اجلسد«، ويخاطب روسو الضمير قائال: »أيها الضمير… أيتها الغريزة اإللهية، أيها 
الصوت السماوي اخلالد، أيها احلاكم املعصوم الذي يفرق بني اخلير والشر، أنت الذي جتعل 
اإلنسان شبيهاً بالله، فتخلق ما في طبيعته من سمو، وما في أعماله من خيرية، لوالك ملا وجدت 
في نفسي ما يرفعني على احليوان إال شعوري املؤلم باالنتقال من ضالل إلى ضالل، مبعونة 
ذهٍن القاعدة له، وعقل المبدأ له«))). فالضمير كما يعرفه روسو هو قبس من نور إلهي يتغلغل 
في أعماق الفرد ليضيء اجلوانب املظلمة فيها، فيرقى بالفرد إلى مرتبة اإلنسانية، ومن غيره 
يفقد اإلنسان جوهره اإلنساني، ويتحول إلى مجرد كيان بهائمي ال قيمة له في سلم االرتقاء، 
فالضمير وفقاً لروسو مينحنا جوهرنا اإلنساني، ألنه ومض وجودنا األخالقي، بوصفنا كائنات 

خالقة، ترتقي على ما غيرها في مملكة الكائنات احلّية. 

ويطابق فرويد بني الضمير و«األنا األعلى« وهو املنطقة األكثر قدسية في الكيان السيكولوجي 
بإصدار  تعنى  التي  اإلنساني  الكيان  في  العليا  احملكمة  هو  األعلى  فاألنا  فرويد،  عند  للفرد 
واجلمال،  واحلق  اخلير  ينشد  أخالقياً،  توجيهاً  اإلنساني  الفعل  وتوجيه  األخالقية،  األحكام 

ويرفض الباطل والشر والفساد. 

ويقابل فرويد بني »األنا األعلى« وبني »الهو«، وإذا كان »األنا األعلى« كما يراه هو الضمير 
األخالقي، فإن« الهو« - وهي منطقة الغرائز وامليول في الكيان النفسي للفرد- ميثل منطقة 
الشهوة إذ يعبر عن مطالب اجلسد ويلبي امليول الطبيعية الغرائزية في اإلنسان. وعلى هذا 
النحو، يتجلى األنا األعلى في صوت احلق والضمير والقيمة األخالقية، في الوقت الذي يعبر 
فيه« الهو« عن صوت الشهوة والرغبة وامليل والعاطفة والهوى. واحلياة األخالقية تكون – وفق 
فرويد- بالصراع األبدي ما بني »األنا األعلى« وما بني »الهو« الذي يعبر عن منطقة الرغائب 
وامليول والشهوات في الفرد، ويرى بأن هذا الصراع هو صراع بني اجلسد وبني العقل، بل هو 

صراع بني النور وبني الظالم في الكيان النفسي للفرد. 

لقد شكل مفهوم الضمير حتدياً أبيستيمولوجياً بالنسبة للمفكرين والباحثني، فعكفوا على 
تعريفه وتصنيفه، والفصل بني حدوده ورسم تخومه. وقد قّدم كل تعريف من هذه التعريفات 
إضاءة جديدة لبعض من معانيه ودالالته، وشكلت اجلهود املبذولة في تعريفه مجتمعة نوعاً من 

)))  - نقال عن: أحمد ابو زايد، الضمير، املوسوعة العربية، املجلد الثاني عشر،
http://www.arab-ency.com/index.php?module=pnEncyclopedia&func=displa 
y_term&id=159404
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األدب الفكري الذي لم يستطع أبداً أن يستنفد الثراء األخالقي الذي يتسم به مفهوم الضمير 
الذي شكل قضية فكرية نثير تساؤالت متجددة حول هذا الكيان اإلعجازي مبا ينطوي عليه 

من أسرار كبيرة. 

والّضمير، في اللغة العربية، املستور املضمر الساكن في األعماق. ويدّل أيضاً على املضمر 
في الّنفس، املوجود وجوداً خفياً ال يكشفه النظر، إّنُه املستور من العواطف والّنوايا اّلتي تظهر 
الّسريرة.  في  أو  الّسر،  في  يخفى  وما  اإلنسان،  باطن  فالّضمير  االستثارة.  أو  احلاجة  عند 
ائُر ». ويقابل كلمة الضمير  رُّ وداِخ��لُ اخلاطِر، واجلمع الضمَّ والضمير في لسان العرب« السِّ
العربية كلمة Conscience في اللغة الفرنسية، وتعني بأنها إحساس أخالقي داخلي ميكن 

اإلنسان من أن يكون شاهداً على نفسه أي على ما يقوم به من أفعال خيرة أو شريرة. 

وقد جاء في املعجم الفلسفي ملراد وهبة بأن الضمير:«.. خاصّية العقل في إصدار أحكام 
معيارّية تلقائّية ومباشرة على القيمة األخالقّية لبعض األفعال الفردّية املعّينة. وحني يتعلّق هذا 
الّضمير باألفعال املقبلة فإّنُه يّتخذ شكل صوت يأمر أو ينهى، وإذا تعلَّق باألفعال املاضية فإّنُه 
ضمير التكلّم.« ))). ويالحظ أن هذا التعريف يركز على الطابع العقلي للضمير حيث هو خاصية 
من خواص العقل ووظيفة من وظائفه وهذا التعريف ينسج إلى حّد كبير مع التيارات العقالنية 

التي تنظر إلى األخالق بوصفها كينونة عقلية خالص كما هو احلال عند سقراط وكانط. 

ويعرف الالند A.Lalande الضمير » بأنه خاصة متّكن الفكر البشري من إطالق أحكام 
ويتضح  احملددة«))).  الفردية  األعمال  لبعض  األخالقية  القيمة  على  ومباشرة  عفوية  معيارية 
أن الالند يركز على اجلانب العقلي في الضمير الذي يأخذ طابعاً عفوياً في سائر أحواله في 

إصداره ألحكامه األخالقية.

 فالضمير وفقاً ألغلب التعريفات يتمثل في شعور غريزي باخلير والشر، إذ ميكن لإلنسان 
أن يرجع إلى ضميره حينما اليجد متسعاً من الوقت، أو ال يتيسر له فحص القيمة األخالقية 
الذي  الوجداني  العمق  منهجياً. ويكون هذا بطريقة استفتاء  للعمل قبل اإلقدام عليه فحصاً 
يستشعر  أو  عليه  ويحض  فيؤكد خيره  األخالقي  الفعل  عفوية حول مصداقية  إجابات  يقدم 
النزعة احلدسية والصوفية الذين ينظرون  شره فينهى عنه. وهذا ما يتوافق ورؤية أصحاب 
إلى الضمير بوصفه قوة فطرّية تدرك اخلير والّشّر حدسياً من غير خبرٍة سابقة أو فحص أو 
تأمل، وقد أنكر الّطبيعّيون ذلك ورجعوا به إلى الّتجربة، فقرنوا ما بني احلكم على أخالقّية 

األفعال بنتائجها. 
)))  - وهبة، مراد، املعجم الفلسفي، طبعة ثالثة، دار الّثقافة اجلديدة، القاهرة، 979)، ص47). 

)))  - أحمد ابو زايد، الضمير، املوسوعة العربية، املجلد الثاني عشر،
http://www.arab-ency.com/index.php?module=pnEncyclopedia&func=displa

y_term&id=159404
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 وفي سياق آخر، لم يكتف صاحب املعجم الفلسفي بالكشف عن طبيعة الضمير في تعريفه، 
بل تناول وظائفه وديناميات فعله، فعّرفه بأنه:« خاّصة يصدر بها اإلنسان أحكاماً مباشرًة على 
القيم األخالقّية ألعمال معّينة، فإن تعلَّق مبا وقع، صاحبه ارتياح أو تأنيب، وإن تعلَّق مبا سيقع 

كان آمراً أو ناهياً »)4). 

األساسية  الوظائف  على حتديد  األخالقي  معجمه  في  كون  إيغور  يركز  املقام  هذا  وفي   
للضمير، ويؤكد على وظيفته الرقابية التي تأخذ طابعاً ذاتيا، ويرى بأن فعالية الضمير مشبعة 
األخالقّية،  ال��ّذات  مراقبة  ف��ي:«  الضمير  وظيفة  تتمثل  حيث  الوجداني،  االنفعالي  بالطابع 
والّصياغة الذاتّية املستقلّة لواجباتها األخالقّية، ومطالبة نفسها بتأديتها، وإعطاء تقييم ذاتي 
ملا قامت به من تصّرفات، وأحد جتلّيات وعي الذات األخالقّي عند الّشخصّية، وقد ال يتجلّى 
الّضمير في صورة إدراك عقلي لقيمة األفعال األخالقّية، فقط، بل وفي صورة معاناة عاطفّية، 
كما في الّشعور بتأنيب الّضمير، أو في أحاسيس« راحة الّضمير« اإليجابّية. وعليه، فإنَّ الّضمير 
هو وعي الّشخصّية الّذاتي لواجبها ومسئوليتها جتاه املجتمع«))). فالضمير وفقاً لهذا التعريف 
يتميز بطابعه الذاتي ووظيفته تتمثل في املراقبة واملطالبة والتقييم والوعي والعقاب واإلحساس 

بالسمؤولية االجتماعية وذلك من أجل التوجيه األخالقي للسلوك اإلنساني. 

الفلسفّية  املوسوعة  تؤكد  للضمير،  الوظيفي  اجلانب  على  )ك��ون)  تعّريف  يرّكز  وبينما   
املكتسب في  تؤكد على اجلانب االجتماعي  الوجداني، كما  العاطفي  الّسوفيتّية على اجلانب 
تكوينه، فالّضمير وفق املوسوعة:« مرّكب من اخلبرات العاطفّية القائمة على أساس فهم اإلنسان 
للمسؤولية األخالقّية لسلوكه في املجتمع، وتقدير الفرد اخلاص ألفعاله وسلوكه. وليس الّضمير 
صفٌة والدّية، إّنا يحّدده وضع اإلنسان في املجتمع، وظروف حياته، وتربيته. ويرتبط الّضمير 
ارتباطاً وثيقاً بالواجب، ويشعر املرء عندما يؤدي واجبه على نحو كامل بصفاء الّضمير، وفي 
التأنيب. وعلى هذا  بألم وخزات  الواجب فإنه يشعر  الفرد  ينتهك  احلالة املضادة أي عندما 

األساس فإن الّضمير يشكل قّوة دافعٌة تعمل على تهذيب الفرد أخالقيا« ))). 

كثير املفكرين يؤكد على أن احلرية تشكل جوهر الضمير، فالضمير جوهر أخالقي يقوم 
التي متنح  هي  فاحلرية  األبّية.  النفوس  معه  ومت��وت  مي��وت،  غيرها  ومن  احلرية،  مبدأ  على 
اإلنسان اإلرادة، ومن غيرها تتحول احلياة اإلنسانية إلى بهائمية مظلمة. وفي هذا األمر يقول 
الكواكبي:« احلرية أعز شيء على اإلنسان إذ بفقدها نفقد اآلمال، ومتوت النفوس، وتتعطل 

)4)  مدكور، إبراهيم، املعجم الفلسفي، مجمع اللغة العربّية، جمهورّية مصر العربّية، الهيئة العامة لشئون 
املطابع األميرية، القاهرة، )98)، ص، 0)).

)))  كون، ايغور، معجم علم األخالق، ترجمة توفيق سلّوم، دار التقدم، موسكو، 984)، ص 48). 
)))  جلنة من العلماء واألكادميّيني الّسوفياتّيني، بإشراف، روزنتال .م، ويودين.ب، ترجمة، سمير كرم، 

املوسوعة الفلسفية، دار الّطليعة، بيروت، الطبعة الرابعة، )98)، ص، )8). 
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الشرائع وتختل القوانني فاحلرية هي أن يكون اإلنسان مختاراً في قوله وفعلة ال يعترضه مانع 
ظالم))7)). وقد يكون أجمل القول في احلرية كامن فيما يقول القديس توما اإلكويني عندما 

يقول بأن: »اإلنسان احلّر هو الذي يكون علة ذاته«. 

فاحلرية تشكل جوهر الضمير األخالقي وعمقه، حيث يكون الضمير علة الفعل األخالقي 
وعلة نفسه، وتتجلى هذه العالقة األبدية بني احلرية والضمير في هذا التصور الذي يقدمه 
يطأ  أن  للمجتمع  يجوز  ال  ح��رام  منطقة  الفرد  حياة  في  إنَّ  يقول«  عندما  ِمل  ستيورت  جون 
ساحتها، هي موطن احلرّية الّصحيحة)...) ونعّبر عنها بحرّية الّضمير، والفكر والوجدان«)8). 
وتعّد هذه املنطقة املقدسة احملّرمة موطن الضمير األخالقي، حيث يكون الضمير هو السيد 
املطلق، إذ يستمد أحكامه من ذاته، ويتزود من الصفاء األخالقي الذاتي الذي يتميز به، فال 
والقيمة األخالقية  والفضيلة  والواجب  والعقل  يهادن وال يذعن، وال يخضع إال ألحكام احلق 
يعّرف  األس��اس  وعلى هذا  باحلرية،  إال  يستقيم  ال  الضمير  بأن  للقول:  ويؤسس هذا  العليا. 
للّرؤية  تبعاً  بنفسه،  تصّرفاته  اإلنسان على حتديد  قدرة  بأنها:«  احلرّية  األخ��الق  علم  معجم 
اّلتي يتبّناها، وقدرته على الفعل استناداً إلى قراره الّذاتي. وهي تعني أنَّ اإلنسان حني يقوم 
بالّتصّرف، يختار )االختيار) بني اخلير والّشّر، بني األخالقي والاّلأخالقي«)9). وهذا كله يعني 
أن احلرية تشكل وطن الضمير وجوهره، ومن غيرها، ال ميكن لإلنسان إال أن يكون عبداً صاغراً 

لغيره أو مللذاته وأهوائه الذاتية. 

وعلى هذه الصورة يتجلى الضمير بوصفه كياناً أخالقياً، يتسم بالقدرة على توجيه الفعل 
املشبوبة  العاطفة  ومناهل  احلرية  ينابيع  من  تنطلق  التي  األخالقّية  القّوة  بوصفه  األخالقي، 
وفي  ال��روح  أعماق  في  ونقاًء  صفاًء  األكثر  املنطقة  الضمير  إن��ه  اخل��الق،  اإلنساني  بالتوهج 
كينونة العقل، وبه يستطيع اإلنسان أن يتماهى بجوهره اإلنساني نبضاً بكّل املعاني األخالقية 

والوجدانية السامية. 

)7)  محمد ابراهيم املنوفي، نحو فلسفة تربوية ملواجهة ظاهرة االستبداد السياسي، دراسات تربوية، 
صادرة عن رابطة التربية احلديثة، املجلد العاشر، جزء79، صص)97-)7))،ص09).

بيروت،  والنشر،  للدراسات  العربية  املؤسسة  ط)،  الفلسفةج)،  موسوعة  الرحمن،  عبد  ب��دوي   (8(
 .(984

)9)  زيادة، معن، املوسوعة الفلسفّية العربّية، معهد اإلناء العربي، املجلّد األّول، الطبعة األولى، معهد 
اإلناء العربي، بيروت، )98). 


