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 مفاهیم أساسیة في الفلسفة األخالقیة 

 

 
 

 : صملخّ ال

أر�عتنا البحثية  الورقة  هذه  وعلم    ةولت  األخالق  مفهوم  و��:  األخالقية  الفلسفة   �� أساسية  مفاهيم 

القيم   نقر  األخالقيةاألخالق، ومفهوم  الفضيلة.  ثم مفهوم  الواجب األخال��،  هذه  اختيارنا    أنب ، ومفهوم 

املذاهب  أشهر  املفاهيم �عي��ا �ان مقصودا، باعتبار أ��ا ت�خص تار�خ الفلسفة األخالقية، وتخ��ل �� ثناياها  

األخالقية. فمفهوم األخالق ومفهوم علم األخالق يتضمنان حقبت�ن ك��ي�ن طبعتا الفلسفة األخالقية. أما  

والديو النفعية  املدارس  �ل  عن  �ع��  ف�ي  والواجب،  والقيم،  الفضيلة،   نطلوجيةأ-مفهومات 

أث ال�ي  عثوال�وسمولوجية  األخالقية  الفلسفة  نزعم    ��ت  ذلك،  ع��  العصور.  با�خيط  مر  لإلمساك  أنھ 

تب�ي هذه املقار�ة املفاهيمية، ال�ي ستسهل العبور أفقيا وعموديا ع�� إرث    نب��ي   الناظم للفلسفة األخالقية،

 فلسفي عر�ض التصق تار�خھ باإل�سان. 

األخالقية،  :مفاتيح   �لمات األخالقية،  الفلسفة  القيم  مفهوم  األخالق،  علم  مفهوم  األخالق،  مفهوم 

 . ب األخال��، مفهوم الفضيلةمفهوم الواج 

 

Abstract : 

This article examined four basic concepts of moral philosophy: the concept of Moral 

and Ethic, the concept of moral Values, the concept of Moral Duty, and the concept of 

Virtue. We recognize that our choice was conceived because these concepts 

summarize the history of moral philosophy and reduce their major doctrines. The 

concept of Moral and the concept of Ethics comprise two great epochs of moral 

philosophy. The concepts of virtue, values and duty, reflect respectively both of the 

utilitarian, deontological and cosmological schools. Therefore, we believe that to 

capture the thread governing moral philosophy, we claim that this conceptual approach 

must be adopted.  

Key words: moral philosophy, concept of Moral, concept of Ethics, concept of moral 

values, Moral duty, concept of virtue. 
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 : المقدمة  -1

عن  �  للتعب�   املستعملة  إذا �ان املفهوم هو أساس لغة التواصل الفكري والعل�ي، و�ذا �ان هو الوسيلة 

البحث والبناء  األف�ار وا�حاالت واالتجاهات بطر�قة مجردة، فال جرم أنھ يكت�ىي أهمية قصوى �� عملية  

لفظ عام �ع�� عن مجموعة متجا�سة  هو  النظري. �عرف قاموس مر�ام و�بس�� املفهوم ع�� النحو التا��: "

فاملفهوم    .1�سمح لنا بأن �ع�� عن هذا الواقع من خاللھع�� نحو  من األشياء، وهو عبارة عن تجر�د للواقع  

إذن، وصف تجر�دي لواقع م�حوظ دون إشارة إ�� حالة �عي��ا. من املسلم بھ أن حقل الفلسفة هو مجال  

�انط    لنحت املفاهيم وتأثيلها. لذلك، ال يمكن تصور أي فعل للتفلسف خارج هذه الوظيفة. يقر إيمنو�ل

(…) ينب�� أن �عرف أوال    أو غموضھ  هذه ا�حقيقة بقولھ: "�ل معرفة إنما تف��ض املفهوم، مهما �ان نقصھ

التجر�ة، ذلك أنھ ال   و��امل الدقة املفهوم الذي نر�د توضيحھ من خالل املالحظات، قبل أن �سال عنھ 

  .2حاجة إليھ، إال إذا كنا �عرف مسبقا ما ينب�� أن نبحث عنھ"�� يمكن للتجر�ة أن تمنحنا ما نحن 

مفاهيم نراها أساسية �� أي بحث    ةسنعمل ع�� �سط خمس   من هذا املنطلق واألساس العل�ي الرص�ن،

مجال الفلسفة األخالقية. هذه املفاهيم ��: مفهوم األخالق وعلم األخالق/ مفهوم القيم األخالقية/  ب  تصلي

الفضيلة.   مفهوم  األخال��/  الواجب  �ان  بنقر  و مفهوم  بل  اعتباطيا،  يكن  لم  املفاهيم  لهذه  اختيارنا  أن 

، باعتبار أن هذه املفاهيم ال �ش�ل مجرد مصط�حات، بقدر ما أ��ا تخ��ل �� ثناياها تار�خ  مقصودا �� ذاتھ

املذاهب الفلسفية من جهة أخرى. هذا ما سيجعل مهمتنا ال تقتصر فقط    أك��فلسفة األخالق من جهة، و 

ار�خ فلسفة  تتعداه إ�� تقصيھ أفقيا وعموديا من خالل ت   و�نما،  ا فحسبتقليدياملفهوم �سطا  ع�� �سط  

 األخالق ومذاه��ا الك��ى. 

 ): Ethics and Moralاألخالق وعلم األخالق (  -2

�عيدا عن التفريعات اإليتيمولوجية ال�ي تقوم ع�� تأصيل املصط�حات، كما هو الشأن �� الفلسفات  

حظ القار�ة، تقتصر الفلسفات األنجلوسكسونية ع�� �عقب املعا�ي بدل تحديد املاهيات. لهذا السبب، نال 

أن الكتابات الفلسفية األمر�كية تخلو تماما من طرح إش�الية التمي�� ب�ن األخالق وعلم األخالق. فالسياق  

 Moral and"علم األخالق" (و  " "األخالقياتاألنجلوسكسو�ي، سياق ال �عرف ا�خلط أو الغموض ب�ن  

Ethics(ا وقواعدها األخالقية، وكذا أصل �؛ فعلم األخالق عندهم، �عا�ج النظر�ة األخالقية من حيث مباد�

الفعل األخال�� ودوافعھ. �� ح�ن ��تم األخالقيات بنوازل القضايا األخالقية املتجددة، وال�ي تحتاج إ�� تقييم  

خص نازلة ما، �اإلجهاض  يأخال��، أي إ�� تطبيق املبادئ والقواعد األخالقية �غية استخالص حكم أخال��  

ن الفلسفة األخالقية األنجلوسكسونية، لنقف ع��  عولو ل��هة    عرضجدا أن �  مثال. لكن سي�ون من املفيد

�� الفلسفة القار�ة، و�� ذلك  "    Ethique"ومفهوم علم األخالق  "Morale"املعا�ي ال�ي نالها مفهوم األخالق  

 
1- https://www.merriam-webster.com/dictionary/concept 
2- Kant Emmanuel: La philosophie de l’histoire, Aubier - Montaigne,1947, p.129. 
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ولتكن البداية من  ، وكذا التطور الذي حصل �� تار�خ أف�ار هذين ا�حقل�ن.  ھجال�و   إبراز لوظيفة �ل م��ما

 :1تحديدات متباينة فيقول  أر�ع MORALEأخالق ض ل�لمة موسوعة أندري الالند الفلسفية حيث �عر 

  �� القواعد السلوكية املقبولة  ِقَبل جماعة �شر�ة  عصر أو"أ. أخالقية واحدة: مجموع  "أخالقية  .  من 

ل�ي تتحدد بالشروط والظروف ال�ي  أخالقية م��اخية". ل�ل شعب أخالقيتھ، ا– أخالقية ذميمة    –صارمة  

  .2�عيش ف��ا، وال�ي ال يمكن أن نن�خ ع��ا أخالقية أخرى مهما بلغ ارتفاعها، من دون تفكيك"

تفس��   املبالغة  من  شرط.  بال  صا�حة  املعت��ة  السلوكية  القواعد  مجموعة  األخالقية:  األخالق،  "ب. 

 .3األخالق" الشر... وال ينب�� للميتاف��يقا أن تفسر ما تدينھ

األخالق علم  والشر،  ل�خ��  عقلية  نظر�ة  النظر�ة  4Ethique"ج.  أن  دوما  ال�لمة  تتضمن  املع�ى  ��ذا   .

املقصودة ترمي إ�� عواقب معيار�ة. وقد ال تقال ع�� علم موضو�� ووصفي لآلداب أو ح�ى لألح�ام األخالقية 

الذي ال يقوم ع�� أك�� من ثالث أو أر�ع أح�ام مأثورة  (باملع�ى أ). إن�ي أ�ون لنف�ىي حياة أخالقية من التمّون  

 "ا�خ.

نحتفظ �� هذا التعر�ف بمصط�حات مفاتيح سي�ون لها دور كب�� �� انتقال األخالق من الالهوت إ��  

 "أ�ون لنف�ىي". –"علم موضو�� وصفي"  –"عواقب معيار�ة"    –العقالنية، ونذكر هنا "نظر�ة عقلية" 

ق، مثال عندما ُيح�ى عن "تقدم ا�حياة األخالقية" و��ون املقصود بذلك ليس  "د. مسلك مطابق لألخال 

 .5تقدم األف�ار األخالقية، بل تحقيق حياة أك�� إ�سانية، تحقيق عدالة أك�� �� العالقات االجتماعية، ا�خ

الفردية، وسيلة لتحقيق حي التعر�ف �عد جما�� لألخالق ونفحة غائية، تجعل من األخالق  اة  �� هذا 

نفسية ليفي برايل،    ��لسلم الدائم. وهذا االتجاه يفسر تأث�� ا�حرب العاملية  لة واا�سودها العدإ�سانية   أك��

الذي يرى أن التقدم ا�حقيقي لألخالق، ال يمر ع�� تطو�ر النظر�ات، بقدر ما يجب أن يتم عمليا �� تجو�د  

 ا�حياة اإل�سانية.

�ستشف إذن من خالل هذه التعر�فات األر�ع، أن مفهوم األخالق يلبس معا�ي متباينة حسب ا�خلفية  

ون سي�ولوجية أو اجتماعية، فردية أو جماعية، دافعية (داخلية)، أو  ال�ي ينب�ي عل��ا املع�ى؛ ف�ي قد ت�

غائية (خارجية). وهذه التفاصيل الدقيقة �ستحسن أن ترا�� �� شمولي��ا عند البث �� القضايا األخالقية،  

 ه توماس وول �� نظر�تھ األخالقية. دوهذا ما سيؤك

 
ندري،الالند  -1

ٔ
حمد خليل، منشورات عويدات، بيروت، ط. ا

ٔ
 .839، ص 1، المجلد2001. 2موسوعة الالند الفلسفية، ترجمة خليل ا

2- Durkheim Emil, Division du travail social; II, ch.1, P262. 
3- Lachelier J.: Psychologie et métaphysique dans le fondement de l’induction 3ème éd., p.171. 
4- Desccarte; discours de la méthode III, 1. 
5- Bruhl-Levy, la morale et la science des mœurs, chapitre IV, §2. 
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موضوعھ ا�حكم التقو��ي القائم ع�� التمي�� ب�ن   ھ: "علمأن ھ الالند بعرففي  ) Ethiqueأما علم األخالق ( 

طبق   املقابل   ��" والشر"،  اآلداب)،  Ethique«�لمة  Ampèreا�خ��  (علم  الوصفية  األخالقيات  ع��   «

 .Thélésiologie"1املتعارضة مع األخالقيات القسر�ة (علم ما يجب أن يراد) ال�ي أطلق عل��ا اسم " 

ب�ن   وهيمون،  وهيغل مواقف ل�ل من شلينغ   ةاألخالق وعلم األخالق ساق ثالثول�ي يضع الالند حدا 

األخالق   علم  ب�ن  الفصل  إ��  يميلون  ب�انط،  اقتدوا  الذين  األملان  النظر�ون  الفالسفة  "�ان  يقول:  حيث 

  واألخالق و��� وضع األو�� فوق الثانية، و�� هذا اإلطار يقول شلينغ: "عموما تطرح األخالق أمرا ال يخاطب 

سوى الفرد وال �ستوجب سوى ال�خصية املطلقة للفرد؛ وعلم األخالق يطرح أمرا يف��ض مجتمعا مؤلفا  

. كما  Œuvres،I،252من �ائنات أخالقية و�كفل ال�خصية ل�ل األفراد من خالل ما يفرض ع�� �ل م��م"  

دل ع�� مل�وت  يم األخالق  يرى هيغل أن األخالق تدل، باألو�� ع�� مجال النية الذاتية، وأن األخالقية (عل

�ل عقيدة تد�� تأسيس الهوتية مثالية وواجبا    نا�حياة األخالقية، أما هيمون فيق��ح أن يقال "أخالق" ع

 .2ع�� أساس مبادئ نظر�ة؛ وأن يقال علم األخالق ع�� �ل عقيدة طبيعانية بال مبادئ وال واجب صو��"

صل ب�ن األخالق وعلم األخالق، من خالل الفصل  وهيغل حاول الف �ستنتج أن �عر�ف �ل من شيلينغ 

ب�ن ا�حياة الفردية وا�حياة األخالقية للمجتمع. �� ح�ن يتجاوز هيمون هذا املعيار، مؤكدا أن �ل بناء نظري  

مؤسس ع�� مبادئ وقواعد مسبقة، هو ش�ل من أش�ال الالهوت، و�صنف �� خانة "األخالق". أما علم  

قيدة طبيعانية تؤمن با�حايثة والواقعية واملباشرة. وهذا تمي�� جوهري، يرى  األخالق، فإنھ يتأسس ع�� ع

والن�ي".   "األمر  منطق  ع��  تتأسس  ال�ي  الالهوتية  الذهنية  من  تاما  تحررا  الطبيعية،  األخالق  أنصار  فيھ 

ان السلوك،  فسواء �ان مصدر األمر أو الن�ي إلهيا أو عقليا فهما سيان؛ أل��ما، �� نظر الطبيعاني�ن، يقيد

هكذا يت�ح ومن خالل التعر�فات  و و�حدان من تطو�ر األح�ام القيمية تجاه القضايا األخالقية املستجدة.  

املذ�ورة أن األخالق، قد تأخذ طا�عا عمليا، باعتبارها مجموع القواعد ال�ي ترشد اإل�سان لبلوغ غايات ما.  

هذه القواعد ال تحتمل التعدد، بل �� صادقة ع��  سيما أن ال  وهنا تحوز األخالق صفة الشمولية وال�لية؛ 

جميع الناس �� �ل زمان وم�ان (الن�عة ال�انطية). كما تأخذ األخالق طا�عا نظر�ا، بوصفها تنظيما مذهبيا  

يقوم ع�� مبادئ وقواعد وقوان�ن جزئية. و�ل مذهب يتعارض مع املذاهب األخرى من حيث مبادئھ وليس  

 : هذه الفرضياتوتأسيسا ع�� ما سبق نف��ض    من حيث أوامره العملية.

 ؛ أي أ��ا تؤسس النظر�ة، وترسم املن�ج العم�� لتنفيذها.�� الوقت نفسھ  أن األخالق نظر�ة وعملية معا  -

 أن اإل�سان حر، وأن أفعالھ ا�حرة �� ال�ي تنضوي تحت منظومة األح�ام األخالقية. -

ممكنة   - اإل�سا�ي  للسلوك  العامة  القواعد  أصلها    أن  عن  النظر  �غض  وامل�ان،  الزمان  وتتجاوز 

 (سي�ولو��، اجتما��، عق��، تجر��ي، طبي��...). 

 
ندري،الالند  -1

ٔ
 .370/371ص مرجع سابق،  ا

 ، الصفحة نفسها. نفسهالمرجع  -2



ول  (  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  الثةالسنة الث  - عاشر  العدد ال  – مجلة نقد وتنوير  
ٔ
 2021)  ديسمبر   - كانون اال

 

______________________________________________________________________________________________________________________ 
)178( 

أن األخالق ليست علما وصفيا، بل �� علم معياري، ��تم بوضع املعاي�� ال�ي يجب مراعا��ا عند تقييم   -

 األفعال اإل�سانية. 

ونحن   جدا  الطبي��  المن  هذه  الذكر،  و� ،  فرضيات"نف��ض"  السالفة  بالتعر�فات  �سوقنا  أن  سلم 

إ��   االستنتاج  إزاء  مثل    األو��  اليقظة  إ��  يقوداننا  النقدي،  التحليل وا�حس  لكن منطق  ا�خالصات.  هذه 

 مصادرت�ن:

�ا الفردي وا�جما�� واحدة ال تتغ�� و�ن �غ�� الزمان وامل�ان.  �: تقر بأن الطبيعة اإل�سانية �� �عداألو��

املعطى أ��ا  أمرفوض    وهذا  ع��  إل��ا  ينظر  اإل�سانية  الوجدانية  واملشاعر  األفعال  أن  كما  ن��و�ولوجيا. 

وما زالت    مستقرة وثابتة، وا�حال أن األخالق ��ذا املع�ى تن�ىى أن اإل�سانية مرت بأطوار وأحوال مختلفة

��ا بتمر  تختلف  وأ��ا  �شهداختالف  ،  إ��ا  بل  وا�حضارات،  من  الشعوب  ا�تباال  ضرو�ا  داخل    جتمع ين 

كما أن    ،الواحد، فالطبيعة اإل�سانية �� ا�حضارة الغر�ية، ليست �� تلك املرجوة �� ا�حضارات الشرقية

م الغرب   �� املسي��  املد  إبان  اإل�سانية  العلمانية    ختلفةالطبيعة  زمن   �� اإل�سانية  الطبيعة  عن  تماما 

ب�ل مذاهبھ االجتماعية والدينية والسياسية... أنھ من    علم األن��بولوجياقد أثبت  واملمارسة الديمقراطية. و 

أن الضم�� األخال�� �� اإل�سان، ذو    تقر ف  أما املصادرة الثانيةا�خطأ ا�حديث عن طبيعة إ�سانية واحدة.  

األخالق   وحدة  حتما  تؤسس  هذه  الضم��  ووحدة  فيھ.  تناقض  وال  �عارض  ال  من�جمة،  عضو�ة  وحدة 

ما �ستوجب  وهو  �امات األخالقية،  � مع �ل القواعد واإلل  من�جم� عند �ل إ�سان  النظر�ة. فالضم�� األخال�

��باملنطق اال اللذة...!إن اعتقادنا مع    تفاق  أو  أو السعادة  األوامر املطلقة، وعدم االختالف حول املنفعة 

ذاهب بأن املنفعة  �انط مثال �� اإلرادة ا�خ��ة واألوامر املطلقة وا��جام الواجب معها، و�سليمنا مع �عض امل

مع   تام  تطابق   �� واللذة،  من    �اوغايا�  النفس   صا�حموالسعادة  الضم��  �عيشھ  ما  إغفال  ومع  السامية، 

�� ح�ن أن واقع   والتسليم ��ا؛  تناقضات ومنازعات، هو الذي يبعث ع�� القبول بمصادرة وحدة الضم��

تصادم  ال  إ�� وجود نوع من  باستمرارأيضا    و�ش��ا�حال يؤكد التنازع ب�ن الواجبات، والتناقض ب�ن املطامح.  

ب�ن االل��امات، وصراع ب�ن الواجبات الفردية والواجبات ا�جماعية، والواجبات األسر�ة واملهنية. كما �عيش  

�ل هذه  لصراعات ب�ن الواجبات العقلية والدينية والسياسية... غ�� أن األخالق النظر�ة التقليدية ال تأبھ  

 لصراعات...، و�� بذلك تصر ع�� بناء صرح أخال�� صارم.االختالفات وا

إ�� طرح األخالق النظر�ة، و�ق��ح استبدالها �علم األعراف أو    ليفي برايللهذه االع��اضات �لها، يدعو  

التصورات العقلية ا�جردة، يرى ليفي برايل    ع�� ). فبدال من وضع األخالق  Science des moeursالعادات (

لواقع االجتما��، وتحليل ما�ىي ا�جتمعات اإل�سانية، و�دراك القوان�ن والروابط ال�ي تحكم  أهمية دراسة ا

اك سيت�ح لنا أن القواعد األخالقية واالل��امات وا�حقوق، ما �� إال مجموعة  و�دّ الظواهر االجتماعية؛  

واألعراف،   العادات  من  توليفة  بدوره  هو  األخال��  الضم��  مضمون  وأن  الوقائع،  الوقائع  من  من  أي 

" برايل:  ليفي  يقول  السياق  هذا  و��  شعب االجتماعية.  ما��ي  عرفنا  وفنونھ ما  فإذا  وعلومھ  دينھ   ،

الشعوب ا�جاورة وأحوالھ االقتصادية العامة، فإن أخالقھ تتحدد ��ذا ا�جموع من الوقائع  بوعالقاتھ  
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متفاوت �� درجة اال��جام    –ھ. و�ناظر ا�حالة االجتماعية ا�حددة تمام التحديد نظام  يلعدالة    �ي ��ال

 .1نظام واحد فحسب"وهو من القواعد األخالقية ا�حددة تمام التحديد،  –

األخال  و إن  االجتماعية،  الوقائع  من  جملة  برايل،  ليفي  حسب  كذلك، هو  ق   �� بما  دراس��ا  إ��  يدعو 

 و�املن�ج املستعمل �� دراسة الظواهر الطبيعية. وع�� هذا األساس فإن مهمة 

"a science des mœursl  أي علم األعراف والعادات، ال تتحدد �� وضع القواعد األخالقية وتحديد ما "

ي�ون  أن  معطيات ينب��  املع�ى،  ��ذا  األخالق  إن  األخالقية.  بالوقائع  املعرفة  تحصيل  مهم��ا  و�نما   ،

)Données  (" ول�ي نفهم هذا  الف��ياء األخالقيةتماما كما �� الف��ياء. ولهذا يمكن أن ننعت األخالق ب ."

إ��    هو الشأن بالنسبة  املوضوع من الف��ياء نحتاج إ�� علوم أخرى، تار�خية ودينيةواقتصادية...، تماما كما

 مع الف��ياء.  الر�اضيات

وا�خالصة أن ليفي برايل يدعو إ�� نبذ �ل أخالق نظر�ة أو �ل فلسفة خلقية، ثم استبدالها �علم األعراف  

تار�خ  مدار  والعادات، باعتباره علم وض�� �ستند إ�� معطيات الوقائع األخالقية لدى مختلف الشعوب ع��  

وصف �ل العادات واألعراف والتقاليد والرسوم األخالقية، عند مختلف  ��  العلم    اإل�سانية. فمهمة هذا

الشعوب و�� مختلف العصور، ثم اكتشاف قانون تطورها. إن علم األخالق �� نظر برايل سي�ون مضطرا  

إ�� التخلص من االعتبارات الذاتية، ح�ى يص�� علما موضوعيا شأنھ شأن سائر العلوم املوضوعية، ال�ي  

التنكر  ا إ��  الذاتية لضطرت  االعتبارات  والنتيجة  م��ا،    والتملص  �ل  وصفية.  علمية  أبحاثا  فأصبحت 

برايل،   أننا  املتوقعة حسب  �ل��   �� إزاء حقيقة مستقلة  أننا سن�ون  املوضو��،  املن�ج    تا إن سلكنا هذا 

 ا�حالت�ن:

 ا�حالة الطبيعية الواقعية أو الف��يائية. -

 خالقية. ا�حالة الطبيعية األ  -

إ��   العالم ونقلت حياتنا  تماما تصورنا حول  (ال�ي غ��ت  الف��يائية  العلوم  ب�ن  برايل  ليفي  يماثل  هكذا 

" إ�شاء   �� يوما  سينجح  الذي  والعادات،  األعراف  �علم  مطرد)،   Technique(  أخالقية  تقنيةتقدم 

morale( التجر�د إ�� العيان، فإن الصناعة   . فكما أن العلوم حولت املعرفة إ�� صناعة وتقنية، ونقل��ا من

تبق حكرا ع��    األخالقية بمقدورها أن �غ�� الواقع األخال�� وفق معطيات ووسائل عقلية. هذه الفكرة لم

ستكون وظيف��ا  قولھ: "   ��  )George Gurvitch 1894-1965(غــــورفيتش  جــــورج  ليفي برايل، بل أكدها  

اقع األخال�� املعطى، وذلك بوسائل عقلية، عن طر�ق نبذ عناصره  (أي الصناعة األخالقية) أن �غ��   الو

ال�ي عفا عل��ا الزمن، لصا�ح املنافع اإل�سانية، تماما كما تفعل املي�اني�ا والطب، من أجل هذه املنافع  

�� الظواهر الفسيولوجية والبيولوجية" الواقع 2نفسها،  �غي��  املع�ى، فعلم األخالق وظيفتھ  ��ذا  إذن   .  

، فالصناعة األخالقية ��  وال تثبيت قواعدها  نحو ما هو أنفع وأص�ح، وليس إعادة إنتاج املبادئ األخالقية

 
1- Bruhl- Lévy: La morale et la science des mœurs, Nabupress 2013, P.144 
2- Gurvitch George: Morale théorique et sciences des mœurs, Felix Alcan, Paris p.36. 
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 ) Fréderic Rauch 1981-1909(روه  فر�در�ك  إبداع و�غي�� للواقع، وليس صناعة مذاهب. وهذا ما يحمل  

يبحثون عن االعتقاد خارج    "�ل صا��� املذاهب،ع�� است�جان املذاهب األخالقية النظر�ة حيث يقول:  

الفعل"  خارج  أي  حسب  االعتقاد  األخال��  اليق�ن  فأساس  رو .  ��    فر�در�ك  األخالقية  يكمن  "التجر�ة 

ويعرفها  L’expérience Morale spécifique(النوعية"   األع��  “ بأ��ا ).  باملثل  املباشر  شعورنا   �� تقوم 

الفعل"  �� فيقول:�م��ها عن  و كما  ،  1معاشا  العلمية  بوقائع موضوعية    التجر�ة  يتعلق األمر  العلم   ��"

اقعة �� فقط ما هو مباشر، وهذا التوسع �� املع�ى   قابلة للقياس؛ أما هنا �� التجر�ة األخالقية، فالو

 .2مشروع تماما"

استخالصها   إذن فالطا�ع املم�� ل�ل تجر�ة أخالقية ما هو إال الفعل نفسھ؛ فاملبادئ األخالقية ال يمكن

حسب   يتحقق  األخالقية). وهذا ال  (التجر�ة  الفعل  خالل ممارسة  نفسھ ومن  السلوك  ��    روه إال من  إال 

الفاعل أي امل�حوب. فاإل�سان �� نظره ال يتأمل ثم يصنع،  بو�االتصال ال�� واملباشر  ما   االقتداء بنموذج

دائما   خلقھ   �� يفعل، و�جدد  نموذجھ وهو  يخلق  اإل�سان  إن  فعلھ.بل  ر�ط  بواسطة  �عد  روه،  يؤكد  ثم 

؛ و�� عناصر  دائمة  ، �� �غ�� مستمر و�� حركيةتجر�ةالتجر�ة األخالقية بالفعل، ع�� أن عناصر هذه ال

تتم�� بالفردية وال تقبل أي �عميم وتتمرد ع�� ا�جرد والنمطي والدائم. كما أن التجر�ة األخالقية �� حال  

مستمر  وديناميية  و�غ��،  باستمرار  ص��ورة  والتقو�م  التعديل  يقبل  بزمان  م��امنة  فإ��ا  مباشرة،  ة. وأل��ا 

من أجل أن يفعل اإل�سان أخالقھ، فإنھ ينب�� لھ أن يضع نفسھ �� املدة  وتأكيدا لهذا التحليل يقول روه: "

)Durée3") ومن وجهة نظر ا�حاضر. 

�� قولھ: "إن الرجل    وهو ما يظهرأخال��،    و�ل تفك�� "�سبق �ل نظر�ة  التجر�ة األخالقية �� نظر "روهإن  

األم�ن، مثل املهندس قبل أن يفكر �� طبيعة �شاطھ، يفكر و�فعل ويعمل (...) وكما أن العلم التجر��ي ال  

يتعلم إال �� املعمل، فإن تحليل العقيدة األخالقية، وكيفية سلوك الرجل األم�ن سيكشف لنا قطعا عن  

 .4ال��"القواعد العملية للفعل األخ 

وع�� هذا األساس يحمل روه ع�� �ل الدعاوى القائلة ب�لية وثبات املبادئ األخالقية فيقول: "إن الفكرة  

ا�خاطئة القائلة بثبات املبادئ األخالقية و�لي��ا ترجع �� أصلها إ�� تصور زائف لليق�ن من الناحية النفسية.  

. لكن ثمة  5�� يقينيات را�خة مستقلة �� شد��ا وسع��ا"إ  ُيف�ىيإن اليق�ن األخال�� �� حالة الشعور الفعال  

�ىيء مث�� �� كالم روه؛ ذلك أنھ يقر بأسبقية التجر�ة األخالقية ع�� التفك�� األخال��، لكنھ �� الوقت ذاتھ،  

الفعل    �� التفك��  يقصد  الكالم  ��ذا  ولعلھ  ويعمل".  و�فعل،  "يفكر،  عبارة  فعال�ستعمل  ��  بصفتھ  ال   ،

أو تدفع  طبيعتھ  ال�ي  العقيدة  ا  ��  �ع�ي إ��  إتيانھ، واألمر ال  الفعل قبل   �� يفكر  بھ. ف�ل واحد منا  لقيام 

 
1- Rauh Frédéric: L’expérience morale, édition: le bord de l’eau, Paris, 2011, P.57.  
2- Ibid., P33.    
3- Rauh Fréderic: Etudes de morale, Hachette (BNF)، Paris, P.374. (édition originale 1911) 
4- Rauh Fréderic: L’expérience morale, le bord de l’eau, Paris, 2011.p.7. 
5- Ibid., P. 6. 
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ف��ا. والنظر  والقواعد  املبادئ  املقابل  و  استحضار  حتما    ح�ن��  فإننا  املبادئ،  و�ناء  القواعد  وضع  نر�د 

�ا ع�� التفكر والنظر  ل�ي ننتقل �  ضروب سلوكناحسب روه �ستحضر التجر�ة األخالقية، و�ستد�� �ل  

ما   وهذا  قبلية.  موضوعية  وحقائق  روحية  وقيم  حقيقية  عليا  مثل  إ��  ما،  لواقعة  تجر�ة  من  واالستقراء 

) ول�خروج من مأزق روه حول أسبقية الفعل ع�� النظر، أو  a priori(  يجعلنا �عتقد أ��ا سابقة ع�� التجر�ة

ث عن التجر�ة األخالقية، ال من حيث األسبقية،  )، الذي يتحد1928-1874العكس، �ستد�� ماكس شيلر(

و�� ال�ي تمثل التجر�ة العادية اليومية، واألخرى    "رمز�ة"  إحداهما �� تجر�ت�ن:   ج��و�نما �عرضها ع�� أ��ا تت

 شيلر أن التجر�ة األخالقية تتألف من أر�ع درجات تتفاوت �� العمق واملباشرة.  و�رى تجر�ة وجدانية مباشرة.  

�� درجة أفعال العاطفة ا�حضة، ال�ي يدرك ف��ا اإل�سان القيم منفصلة عن �عضها    الدرجة األو��:   -

 .ا�عض

تب�ي أفعال التفضيل أو أفعال  �ذلك  و �� درجة ينتقل ف��ا اإل�سان إ�� ترتيب القيم،    الدرجة الثانية:  -

 النفور.

؛  وتدركها  درجة أفعال التعاطف ال�ي �ستوعب ا�حياة االنفعالية للذوات األخرى   و��  الدرجة الثالثة:  -

 . خر�نتوسيع دائرة االنفعاالت لتتقاطع مع دوائر انفعاالت اآل ما �ع�ي  وهو

الرا�عة:الدر   - وا�جماعات،    أحاسيسدرجة    و��  جة  األفراد  �خصية  إدراك  من  تمكن  و��  ا�حب، 

فإن التجر�ة األخالقية �� نظر    ،وتنقل صاح��ا إ�� أس�ى القيم املتجسدة �� املوضوعات ا�حبو�ة. و�إيجاز

أفعال التفضيل، والتعاطف (شيلر تت�ون من أر�ع درجات ��:   ثم    )Sympathicالعواطف ا�حضة، و

الّد   .ا�حب هذه  من  درجة  �ل  وتدرّ و��  تفاوت  تتنوّ رجات  ا�حضة  فالعواطف  القيمة  ج.  تفاوت  حسب  ع 

آخر. وأفعال التفضيل و�ن  � �اآخر، ومن شعب � �ا مثال مختلف من عصر  ناسب من األخالقالواحدة؛ فامل

�� ترتي��ا؛ فهناك من يفضّ  القيم اسيطرت عل��ا لوحة قيم واحدة ف�ي تتفاوت  ل  ة، وآخر يفضّ �جماليّ ل 

أفعال التعاطف وأفعال ا�حب وتتفاوت    تتنوع  وكذلك  ة أو العقلية وهكذا دواليك.ينيّ ة أو الّد القانونيّ القيم  

 ��ا وا�ساع دائرة الذوات وعالم القيم املنتسبة إليھ.حسب شّد 

حيث يقول: "إن ا�حياة األخالقية تتج�� �� ألوان من السلوك.    نفسھ  املذهبعن    و�دافع جورج غورفيتش

لكن هذه األلوان من السلوك البد أن ت�ون إرادية وليست آلية، وأن تتضمن معا�ي باطنية، وهذه األخ��ة  

�ا اإلرادة؛ أي خ�� ينب�� تحقيقھ �� املستقبل. لكن  ف�  تتج�� بادئ األمر لضم��نا ع�� أ��ا "أغراض" ترغب

اض واألهداف ال ت�ون أخالقية إال إذا �انت �ستلهم غايات أخالقية. والغايات بدورها �� حدود للميول  األغر 

إذا لم   العقل. والغايات نفسها ال ت�ون أخالقية إال  إ��  بالغايات �عارض �ل رد  واملطامح، واإلرادة املقررة 

ت�ون هذه الغايات بمثابة صور عقلية    تناقض األوامر املطلقة، و�ال إذا تضمنت �� داخلها قيما أخالقية،

 و   لها.
ّ
 . 1ة املباشرة ندرك القيم املندرجة �� األغراض واألوامر والغايات"نا بواسطة التجر�ة األخالقيّ هكذا فإن

 
1- Gurvitch George: Morale théorique et science des mœurs, Felix Alcan, Paris, p.136. 
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إذن، وحسب غورفيتش فإن التجر�ة األخالقية املباشرة، �� ذهاب و�ياب وس�� ب�ن األغراض واألوامر  

م�� واإلرادة وامليول والطموح من جهة أخرى. لكن السؤال أين محل العقل �� والغايات من جهة، و��ن الض

 هذه التجر�ة األخالقية ال�ي يرسمها غورفيتش؟

تتم التجر�ة األخالقية املباشرة �� نظره بالذهاب إ�� ما �عد الغايات واألغراض واألوامر؟ ف�ي تبتدئ من  

املنبثقة   اإلرادية  إم األفعال  لتصل  االختيار،  حسب  ن  تتحول  أن  يمكن  القيم  لكن  القيم.  و���  ا�حر�ة   ��

�� طر�ق   إ�� عقبات  إ�� إرادة خالقة مباشرة أك�� من  "الفعل ا�حض"غورفيتش  . لذلك يحتاج اإل�سان 

 حاجتھ إ�� التصميم والقرار. ثم إنھ �� حاجة إ�� حر�ة خالقة أك�� من حاجتھ إ�� القيم ومباشرة القيم. 

ل غورفيتش:"هكذا نجد أن التجر�ة األخالقية ليست إال تمردا مستمرا للعقل: تمردا وتأكيدا ملا سبق يقو 

ع�� ا�حاضر باسم املستقبل، وتمردا ع�� ما تحقق باسم ما لم يتحقق �عد، وتمردا ع�� األغراض باسم  

القيم، و  باسم  الغايات واألوامر  األوامر، وتمردا ع��  باسم  العلية  تمردا ع��  الغايات، وتمردا ع�� قوان�ن 

القيم باسم ا�حر�ة ا�خالقة. و�ل مراحل الرد إ�� املباشر �� التجر�ة األخالقية �� إذن وجوه لتعميق التمرد.  

والتجر�ة األخالقية ثور�ة من الطراز األول؛ إ��ا ثورة روحية �� �عمق م��ايد. وتزداد أخالقية بقدر ما تزداد  

 .1ثور�ة"

  الّرؤ�ة وتماسكها؛ة  رده عن سابقيھ، من حيث جدة املصط�حات وقوّ ما يلفت انتباهنا �� هذا النص تف

 فقد أدرجت عبارات:  
ّ
األداة ال�ي تجنح    و“فهالعقل  " ، أما  "الثورة"، و"ا�خالقة"، و"ا�حر�ة"، و  د"مرّ "الت

ا�إدائما   لفكرة  �  تأكيد  و�� هذا  أفضل.  أخالقية  تجر�ة  نحو  والثورة  التمرد  تقود  ال�ي  التغ��  �حر�ة، و�� 

لتجر�ة األخالقية املباشرة. فالتجر�ة األخالقية  ام�� ما ي  ا باعتباره من والفردية، ا والص��ورة والدينامية وال�� 

أك�� �غ��ا من معظم التجارب األخرى، ألنھ �� التجر�ة األخالقية تتنوع األفعال؛ أي أفعال التقر�ر والتصميم  

باستمرار.   ا  وتتنوعواإلرادة  أيضا:  جوهرها  املعطيات   �� و�لها  ا�خالقة،  ا�حر�ة،  القيم،  املثالية،  لواجبات 

  و�خلص.  )Durée qualitative(شديدة التغ�� وا�حركة والدينامية، و�تحقق وجودها �� مدة زمنية كيفية  

 غورفيتش إ�� تحديد ستة أوجھ لتنوعات التجر�ة األخالقية املباشرة و��: 

وا�حر�ة   أوال: والقيم  املثالية  التغ��    الواجبات  تجسد  بمقدور لتغ�� ا  وقابلية ا�خالقة، و��  ي�ون  لن   ،  

 تحقيقھ و�نجازه.إ�� مواكبة هذا التغ�� باستمرار، والس�� دائما خالل من إ��  ألفراد وا�جماعات إدراكها ا

أو باالنفصال عن    ، أن أفعال التجر�ة األخالقية تتنوع، بتفضيل واجب ع�� آخر، وقيمة ع�� أخرى   ثانيا:

القيم"  الواجب "لوحة   �� مستمر  قلب  إ��  يؤدي  ما  الهوى. وهذا   �� والسقوط  ا�خالقة  وا�حر�ة  والقيم  ات 

)Tableau de valeurs(  ،؛ فبينما ي�ون تفضيل القيم الفردية �� عصر ما أو شعب ما، يتم تجاوز الفرد

ا�جماعية.   القيم  ا  وهناك بتفضيل  ع��  التأمل  كتفضيل  التفضيل؛  أفعال  من  أخرى  أأش�ال  و  لعمل 

 لعكس، أو تفضيل البطو�� ع�� املعتاد. ا

 
1- Ibid., p. 140. 
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وهو الوجھ األك�� عمقا، والذي يالمس مقدار الفعالية الذي تحدثھ �ل طبقة من طبقات تجار�نا    ثالثا:

األخالقية؛ ففي عصور ما، و�� حضارات ما و�� أنماط من ا�جماعات والتجمعات واألفراد، إما أن �سود  

 ) أو أن  (األخالق امل  فعالية تجر�ة القيم، و�ما أن �سود  )Déontologieفعالية تجر�ة الواجب  عيار�ة)، 

الفضائل   منظومة  و�ل  والشر  ا�خ��  وقيم  واإللزام  الواجب  تتجاوز  أخالق  (و��  ا�خالقة  األخالق  �سود 

 �� تحديد ما هو أخال�� وما هو غ�� أخال��).  الصواب وا�خطأالتقليدية، بحيث تتب�ى معياري  

فردية،    ا�عا:ر  ت�ون  قد  واملباشرة،  ا�حية  األخالقية  التجر�ة  أن  �عض  بما  ففي  جماعية؛  ت�ون  وقد 

و�درجات   العكس  أو  الفردية  التجر�ة  ع��  ا�جماعية  التجر�ة  �سود  الظروف  أو  العصور  أو  ا�حضارات 

من هنا يحصل التعارض ليس فقط �� األخالق النظر�ة، بل و�� األخالق الواقعية  و   متفاوتة �� هذه السيادة.

 . أيضا ب�ن "األخالق الفردية" و"األخالق ا�جماعية"

الوجھ ا�خامس للتنوع، يكمن �� أن التجر�ة األخالقية ليست فقط تجر�ة روحية (الواجبات،    خامسا:

القيم، وا�حر�ة ا�خالقة)، بل �� أيضا تجر�ة ا�حسوس: أي امليول الطبيعية الفردية وا�جماعية، ثم اعتبار  

درجة    وفق �� التجر�ة األخالقية.  املواقف الراهنة واملستجدات اآلنية. و�� عوامل تؤدي حتما إ�� �غ��ات  

األخالقية  للتجر�ة  الروحية  املعطيات  مع  اال�ساق  ع��  والقدرة  ال�خصية  واملواقف  الطبيعية    امليول 

ع��ا، ��   االختالف  وال  التار�خية  ال�حظات  مختلف   �� واحدة  ليست  واالف��اق  اال�ساق  درجات  أن  ذلك 

، بل وال ح�ى عند الفرد الواحد نفسھ. ومثال ذلك "قيم  مختلف ا�حضارات وال ح�ى داخل ا�جماعة الواحدة

خر.  آ  إ��خر، ومن فرد  آ  إ��  ا�حداثة" �� الوطن العر�ي، تتباين درجات اال�ساق معها والنفور م��ا، من بلد

التعارض    ومن ينشأ  النظر والواقع    –هنا  املتشددة"  ب�ن ما �س�ى ب  –��  "أخالق املذاهب    و  "األخالق 

 .الطبيعية"

املباشرة    سا:ساد األخالقية  التجر�ة  لتنوع  واألخ��  السادس  الوجھ  عن  ف أما  ينجم  الذي  ذلك  هو 

       عن القيم ا�جمالية وا�حيو�ة فتبعا لنوع القيم و�نشأ ،الوجدانيات االنفعالية من �عاطف وحب

 أو تفتقر.   و�غت�ي  االنفعالية وتبعا لتنوعات أفعال الوجدان االنفعا��، تتسع التجر�ة األخالقية أو تضيق،

األخالق النظر�ة ينب�� أن �عمل با�ساق مستمر مع علم العادات    إّن ثم ين�ي غورفيتش تحليلھ بالقول،  

شروط أساسية    ةاألخالق النظر�ة لن ت�ون ممكنة إال إذا استوفت ثالثو .  Science des mœursواألعراف  

 و��:

 ، إن �� ت��مت من األمر والن�ياوفرع فلسفي اعلم  بصف��ا ت�ون األخالق النظر�ة ممكنة -أ

)Ne prescrit rien(    نظر�ة أح�ام  وضع  ع��  اقتصرت  ثم  التقو�مية.  األح�ام  إصدار  عن  وامتنعت 

خالصة �ع�� عن املعطيات ا�حية �� التجر�ة األخالقية املباشرة الالمتناهية التنوع. و�أننا �غورفيتش يتصور  

هندسة أو العلوم الف��يائية، ال�ي يمكن أن تضع لها قواعد ومبادئ ومسلمات  األخالق كعلم الر�اضيات أو ال

حل �ل القضايا املتعلقة ��ا ع�� تنوعها النظري والتطبيقي. لكن إ�� أي حد  عن طر�قها  ومصادرات يمكن  
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حظة  األخالق مجال ال يقبل القياس وال ا�حساب، كما ال يقبل املال   خاصة أّن   يمكن القبول ��ذا التمثيل،

 !!!. ؟والتجر�ب

أن األخالق النظر�ة ليست ممكنة إال إذا أمكن اكتشاف تجر�ة أخالقية مقننة، لها يقينيات وثوابت   -ب

 خاصة، ال تقبل الرد ع�� غ��ها. 

) ولم تقع ��  Mœursأن األخالق النظر�ة ليست ممكنة إال إذا تقاطعت مع علم العادات واألعراف (   -ج

  إن أكمل أحدهما اآلخر.، بل إال نزاع أو �عارض معھ

 مفهوم القیم األخالقیة:  -3

تضاف القيمة إ�� السلعة، فيحوز حي��ا    إذا  غالبا ما �ستعمل �لمة "قيمة �� مجال االقتصاد؛ بحيث

ثم تأخذ هذه القيمة شكال ماديا مجسدا. لكن القيمة ال    ،ال�ىيء إما ع�� قيمة االستعمال، أو قيمة التبادل

تتخذ أش�اال معنو�ة مختلفة؛ �القيمة ا�جمالية لعمل ف�ي، أو القيمة العقلية لنظر�ة  ت�ون دائما مادية، بل  

 ما، أو القيمة األخالقية لسلوك ما أو موقف ما، أو اختبار ما. فما الذي نقصده بالقيم األخالقية؟

تتناسب مع    القيمة فيقول: "إن قيمة ال�ىيء �� قدرتھ ع�� إثارة الرغبة، و�ن القيمة  1ر�بو  �عرف تيودول 

الرغبة" جيد  .2قوة  شارل  الفر��ىي  االقتصاد  عالم  التعر�ف  هذا  نتصور  3و�ؤكد  أن  "يجب  يقول:  ح�ن   .

 4القيمة ع�� أ��ا إضاءة األشياء تحت الشعاع امللقى من رغبتنا"

املوضوع أخالق  عن  املدافع�ن  عند  مفرط،  �ش�ل  األخالق  إ��  القيم  �سبت   Ethique(  وقد 

matérielle(  مع خاصة  العشر�ن،  القرن  من  األول  الثلث  إبان  ورو�ي    )،Max sheller( شيلر  ماكس  ، 

هؤالء إ�� أن القيمة �ش�ل موضوعا    بو�ذه   ).Louis lavelle(الفيل  لويس  و  )،René Le senne(لوس�ن  

أح  �� تتأسس  أ��ا  كما  املوجودات،  عن  تماما  مستقلة  و��  والتقديرات،  والرغبات  ع�� للميول  �امها 

ٌل أع�� وَسْوَرة  
َ
االنفعاالت؛ أي أن التقدير مرده إ�� االنفعال وال دخل للعقل فيھ. فالقيمة �� نظرهم �� َمث

"Elan"وأن القيم تجد أسسها ال��ائية �� ا�حر�ة الالمتناهية    ،من اإل�سان نحو غايات يصنعها هو بحر�ة

. و�� هذا السياق �عرف دومينيك  وتتأكد بھ  سان غاياتھلإل�سان، وال�ي تتج�� �� الفعل الذي يصنع بھ اإل� 

  "القيمة �� ناتج حكم تقديري؛ إ��ا تؤكد القابل للرغبةالقيمة كما ي��:  )Dominique Parodi( بارودي 

). ف�ي إذن أك�� من ذلك  Le désiré(  فيھ  ب و رغ املمقابل    ) Le désirable(  القابل ألن يكون موضوع رغبة

فكرة    و��  ي�حب العقل و�وجهھ أثناء الوقت الذي يتم فيھ؛ إ��ا فكرة باملع�ى ا�حقيقي،ال��يق الذي  

أي شك،  غ��  من  ولكن  أّ��ا  عملية  مقبل،  فعل  إ��  فعل�ش��  الذي   ھ  للفعل  وسبب  تحقيقھ:   �� متم�� 

 
1-Ribot Théodule (1839-1916) 
2-Ribot Théodule: la logique des sentiments, L ’Harmattan, Paris 2000, p.41. 
3- Gide Charles (1847-1932) 
4- Gide Charles: Principe d’économie politique, Edition électronique, Québec, 20005, chap III, p257. 
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 �� فإنھ  ولهذا  الفعل.  من  خاص  لنوع  قانون  إ��ا  �عده؛  من  و�بقى  ويسبقھ  ي��ره،  أو  يفسره    سينجر، 

 .1"مستوى التأمل والرو�ة، و�� وضع برنامج أو خطة للسلوك تتدخل حقا فكرة القيمة

ول�ن �انت �� أصلها   يتب�ن إذن من هذا التعر�ف، أن القيمة تولد �� رحم التقدير أي ا�حكم التقديري.

  بح القيمة دافعاو�حولها من داخلھ إ�� فكرة عملية. وهكذا تص  ،العقل و�وجهھ  ��إن بر�قها يؤثر  فانفعالية،  

تقديري تصبح رغبة، والرغبة تتحول إ�� فكرة،    احكم  بوصفها   . فالقيمةمن أسبابھوسببا مباشرا    إ�� الفعل

استحضرنا أن أح�امنا التقييمية،    خاصة إن  و�� بدورها تنجز سلو�ا. لكن األمر ليس ب�ل هذه البساطة،

أي أن القيم ليست سواء، بل �� متفاوتة من    ذات طا�ع �خ�ىي وذا�ي، وأ��ا تتوقف ع�� أفعال التفضيل،

 أصناف من القيم، ��:  ةب�ن ثالث لويس الفيلحيث الدرجة وا�خصائص، و�� هذا الصدد، يم�� 

العالم:   -"أ  �� اإل�سان  (   قيم  االقتصادية  القيم  العاطفية  Valeurs économiquesو��  القيم  ثم   ،(

)Valeur affectives .( 

  )  intellectuellesValeurs(هنا يم�� ب�ن نوع�ن من القيم: قيـــم عقليــة  الم:قيم اإل�سان تجاه الع -ب

 .)Valeurs esthétiques(باملعرفة، وقيم جمالية  ةمتعلق

األخالقية ال�ي تتضمن الفعل �� الواقع املوضو��، وتحو�ل   م القي  و�شمل:قيم اإل�سان فوق العالم  -ج

يقول الفيل وع��ا  الدينية؛  أو  الروحية  القيم  ثم  املادي،  ا�خالص  إ�ّ "   العالم  التقدم  لها سوى  �ا ال غاية 

 .2للشعور �� عالقتھ با�"

 أما لوس�ن ف��ى أن هناك خصائص أساسية للقيم، و��:

 ) bsoluL’aأ��ا ذات عالقة باملطلق (–

�ة القيم ذات  �ك  من خالل  أ��ا ذات وحدة من جهة، وال ��ائية من جهة ثانية. و�تج�� ذلك �� تجر�تنا    -

 الطا�ع اإل�سا�ي.

 إن اإل�سان �شارك �� صياغة املطلق والقيمة املطلقة.  -

  و��ن محايثة �ل قيمة �� عالقة ب�ن ينبوع عال، هو املطلق �� ذاتھ، الذي ال يدرك �� كمال فيضھ،    -

)Immanence .القيمة ا�جزئية ال�ي �ستشعرها الفرد �� موقف تار��� مع�ن �� ( 

يجب أال نفهم من وحدة القيم أ��ا سلسلة تدرجية ذات اتجاه واحد من القيم ا�حددة املتم��ة �عضها   -

أ��ا لون من وحدة   الوحدة ع��  نفهم هذه  أن  ينب��  بل  لبعض،  اإلشعاع: من �عض وال�ي يخضع �عضها 

للنور   بؤرة مولدة  الصادرة عن  �األشعة  األخرى،  القيم  تصدر  وع��ا  القيم،  �� مركز   �� املطلقة  فالقيمة 

 .3وا�حرارة"

 
1- Parodi Dominique: La conduite humaine et les valeurs, Felix Alcan, Paris, 1993. P.10-11. 
2- Lavelle Louis: Traité de valeurs, P.U.F, 1955, tôme II, p.294. 
3- Le senne René: Traité de morale générale, 5éme édition, P.U.F, col : logos, Paris 1967, pp 692-700. 
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والذي ��م األخال�� من �ل هذه القيم هو القيمة األخالقية، وال�ي ينب�� لھ أن َ�عرف م�ان��ا ودرج��ا ب�ن  

"ليست القيمة األخالقية �� القيمة املطلقة،  حيث يقول:  القيم. لذلك يدعو لوس�ن إ�� حسن توظيفها  

و�نما �� قيمة محددة، متم��ة من سائر أنواع القيم، وال يحق لها أن تحل محل غ��ها من القيم. وليس  

من حقها أن تفرض عدم االح��ام نحو ا�حق، وهو القيمة العقلية، وال االزدراء نحو ا�جمال، الذي هو 

من هذه القيم �عب�� عن    قيمة  الستخفاف با�حبة، ال�ي �� القيمة الدينية. إن �لالقيمة الفنية وال ا

فعلھ  القيمة املطلقة (...) والقيمة األخالقية �� قيمة األنا بوصفھ إرادة. و�مكن �عر�فها بأ��ا ما يجب  

)faire-Le devoir" 1) إ��ا قيمة التحديد املثا�� و�� قيمة الفعل . 

ة األخالقية، �ش�ل حلقة �� منظومة القيم، ال�ي �لها ت��ال من القيمة املطلقة، يؤكد لوس�ن أن القيم

كما ل�ل قيمة وظيف��ا ومجالها. وا�خطأ الذي قد يقع فيھ املرء، هو �عي�� الفن أو ا�حق أو ا�حبة...، بمعاي��  

�� نظره، ألن تقييم �ل مجال يتم وفق معاي��ه ومقاييسھ أي   وفق قيمھ. فحسب  أخالقية. فهذا ال يجوز 

من وظيفة القيم    هو  لوس�ن ليس من مهمة األخال�� أن يحدد للفنان ما يجب فعلھ؛ فما يجب فعلھ فنيا

الفنية. لكن السؤال الذي �ع��ضنا، ونحن �سلم بمنظومة من القيم، �عضها فوق �عض، هو كيف ندرك  

قيمة املعرفة أفضل من قيمة    تلك؛ فهل مثال  ��أخرى، أو كيف نتمكن من تفضيل هذه ع  ��عسمو قيمة  

 ا�حب؟

بفضلھ ت�ون    )Hiérarchie(يرى ماكس شيلر، أننا أمام مملكة من القيم، تنتظم �� ترتيب تصاعدي  

 �خصائص التالية: ا إ�� أس�ى من قيمة أو أحط م��ا، وهذا التمي�� راجع  ما قيمة

وهذا املعيار وقعت فريسة لھ �ل األخالق    العابرة.تفضيل القيمة الدائمة ع�� القيمة    :األو��ا�خاصية    -

القائمة ع�� وحدة الوجود، وال�ي تصورت الدوام أنھ مدة زمنية. و�� ظل هذا الوهم، �شأت حكمة داعت  

هذا التصور، ح�ن قال �� مطلع    �� وهم   سبينوزا نفسھ وقع  ". و ال تتعلق بما هو فانب�ن األمم من قبيل:"  

"�عدما علمت�ي التجر�ة أن أك�� صروف الدهر تواترا ��  العقل، �� الفقرة األو��:  كتابھ رسالة �� إصالح  

حياة اإل�سان إنما �� �� معظمها تافهة باطلة، و�عدما ات�ح �� أن األشياء ال�ي �انت �� نظري موضوعا  

العزم أخ��ا  ل�خشية أو سببا من أسباب ا�خوف ال تنطوي �� ذا��ا ال ع�� ا�خ�� وال ع�� الشر (...) عقدت 

ع�� البحث فيما إذا �ان يوجد ��يء يكون خ��ا حقيقيا قابال للتوصيل، تزهد النفس فيما عداه، وال  

تتأثر �سواه، بحيث يجعلها اكتشاف هذا ا�خ�� وامتالكھ مبت�جة "أبدا" أعظم اب��اج (...) إنھ من العبث  

. 2بدا �� أن�ي كنت أر�د التفر�ط �� خ�� ثابت"  أن يتنازل املرء عن الثابت �� سبيل ما لم يثبت �عد (...) لقد

غ�� الثابت �� نظر سبينوزا هو "ا�جد" و"ال��اء" و"اللذة" والثابت عنده هو السعادة والفرح. فالسؤال عند  

" فعلم األخالق حسب  ؟ " ولكن "ماذا يجب أن أفعل �ي أفوز بالسعادة؟سبينوزا ليس " ماذا يجب أن أفعل

علم اإل�سان    سبينوزا، مطلوب منھ
ٌ
أن يقود بالتدرج صوب ا�خ�� األعظم. فأخالق السعادة وفلسفة الفرح �

 
1- Ibid., 698 

 . 27، ص1990، تونس 1سبينوزا باروخ: رسالة في إصالح العقل، ترجمة جالل الدين سعيد، دار الجنوب للنشر، ط -2
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كيف يضمن لنفسھ أك�� عدد من انفعاالت الفرح وأقل عدد من انفعاالت ا�حزن. هكذا يتب�ن لنا أن سبينوزا 

لة الدوام  عابرة. لكن ما دال  ا أن هناك قيم دائمة وقيم  و�� يتفق مع شيلر �� وجود قيمة أس�ى من أخرى  

 �ىيء آخر؟ هو  ي أويائوالعبور، هل هو الزمن الف�� 

�لما �انت أقل قبوال للقسمة، أي ح�ن ال    ىس�أ شيلر أن القيم املادية ت�ون    يرى   ا�خاصية الثانية:  -

عندما ت�ون    ىس�أيتقاسمها عدد كب�� من الناس. �� ح�ن أن القيم الروحية وا�جمالية وقيم ا�حق ت�ون  

 قابلة للقسمة و�تشارك ف��ا أق�ىى عدد من الناس.

ي اإلشباع للذة، القيمة األس�ى �� القيمة ال�ي تحقق أق�ىى درجات اإلشباع وال �ع� :ا�خاصية الثالثة -

 و�نما الشعور باالمتالء.

ثم �عد التصنيف األول القائم ع�� الثبات والتغ�� والقرب والبعد من القيمة املطلقة، يطلق ماكس شيلر  

 تصنيفا آخر للقيم يرتبط باملوضوع محل القيمة وفيھ يصنف القيم ع�� النحو التا��: 

 قيم ال�خصية وقيم األشياء.  -

 قد ي�ون ذوات كما قد ي�ون أشياء)  خر(اآل  خراآل  قيم الذات وقيم -

والبصر    - �السمع  الوظيفة  وا�حب،  �املعرفة  (الفعل  الفعل  رد  وقيم  الوظيفة،  وقيم  الفعل،  قيم 

 واإلدراك، وردود الفعل مثل التعاطف واالنتقام....) 

 قيم حال النفس وقيم السلوك، وقيم النجاح. -

 )  Valeurs devisée intentionnellesقيم القصد وقيم ا�حال. (  -

 قيم األساس وقيم الش�ل وقيم العالقة. -

 القيم الفردية والقيم ا�جماعية.  -

 القيم بذا��ا والقيم بالتبعية. -

وقد يتساءل القارئ، ملاذا �ل هذا ا�حشو واإلطناب �� ا�حديث عن القيمة، أال يكفي أن �عرفها ونقف  

إن البسط ل�ل هذه التعر�فات مقصود ��    هذه التفريعات والتفصيالت؟عند �عض خصائصها، فلماذا �ل  

ذاتھ، ذلك أن �ل ال�جاالت ال�ي تطرح �� القضايا األخالقية، خاصة م��ا املعاصرة، قد ال ت�ون واعية ��ذه  

معھ   �ستحيل  العمومي،  الفضاء   �� نقاش  حصول  وعند  القيمية،  وا�خصائص  والدرجات  املستو�ات 

يم القضية ال ي�ون ع�� درجة  ي، ألن كيفية تق)Compromis(أو التسو�ة املؤقتة  )ensusCons(  التوافق

  واحدة أو مستوى 
َ

م من  يوآخر يق  مة،ءاملالم من خالل  يواحد أو من خالل خاصية موحدة. فهناك من ٌيق

م من خالل مبدأ القيم الروحية  يالقائمة ع�� الفعل والوظيفة وردود الفعل. وطرف ثالث يق األحوالخالل 

بتشعبا��ا املعرفية والفنية والقانونية والدينية. فال يمكن مثال، أن نقنع �خصا متشبعا بقيم القداسة، أن 

ن�جية واملعرفية �سلم القيم  ت�ون اليقظة امل  و��ذافعلھ غ�� مالئم لوضع ما (تقد�س علماء ذرة هنود للبقر).  
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ضرور�ة �� اختيار درجة ومستوى القيمة ال�ي يمكن أن �سمح باالختالف، ومن ثم املناقشة. وهذا ما تدعو  

 . 1ه��ماس إليھ أخالق التواصل عند يورغن

لكن، �عيدا عن ال��اد�غم السابق الذي �سلم بنظام القيم، وال يختلف أ�حابھ إال من حيث التصنيف  

نوال� الفيلسوف فر�در�ك  ، ليطرح سؤاال جوهر�ا:  *تشھ ي�تيب واألولو�ات واملدخالت وا�خرجات، ينتصب 

أم القيم؟ هل هو اإل�سان؟  الذي يضع  القيم األخالقية:    ��  من  تتحدد  ثم كيف  خارج اإل�سان؟  سلطة 

إ��   وجيا األخالق""جينا لتشھ �� كتابھ  ييدعونا فر�در�ك ن ا�خ�� والشر؟ ثم هل ثمة قيم أخالقية واحدة؟

ن النظر ف��ا سيقودنا إ�� أن ما �عت��ه خ��ا هو �ل ما يصدر عن األخيار. واألخيار  ، أل "خ��"التمعن �� �لمة  

عليا من  ين�ل  ما  ف�ل  "السامية".  النفوس  أ�حاب  والنبالء،  واألعلون  األقو�اء  ما  �هم  و�ل  خ��،  فهو  �م 

اء يصنعون قيم ا�خ��. والبؤساء والفقراء يصنعون قيم  يصدر عن الدهماء والعامة هو شر. إذن فاألقو�

سواء خالقون للقيم. لكن ما يصنعھ السادة من قيم مخالف    حد  الشر. هكذا نرى أن السادة والعبيد ع�� 

واألفعال ال�ي تحوز ع�� قيمة إيجابية عند السادة، �عزو إل��ا العبيد قيمة سلبية. فتار�خ   ،ملا يخلقھ العبيد

تشھ، هو صراع ب�ن قيم السادة وقيم العبيد، وال يزال هذا الصراع قائما ح�ى اليوم، ع�� ين األخالق حسب

الرغم من أن قيم العبيد قد انتصرت وأصبحت �� السائدة. فمنبع األخالق إذن، ليس هو األوامر والنوا��  

األ  التجر�ة  ليس  أنھ  كما  بالواجب.  املطلق  اآلمر  اإل�سا�ي  العقل  ح�ى  وال  الوقائع  الدينية،  وال  خالقية 

األخالقية، إنھ �� نظر نيتشھ، الطبيعة اإل�سانية املنطو�ة �� جوهرها ع�� غر�زة حب السيطرة و�رادة القوة.  

طبيعة   حسب  لها  وتقو�م  اإل�سانية  لألفعال  تفس��  هناك  إنما  ذا��ا،   �� أخالقية  أفعال  هناك  ليست  إذ 

قِوم، وما تطمح إليھ هذه الطبيعة
ُ
يم  ي. وال�ىيء الذي يقع عليھ التقةمن حب السيطرة و�رادة القو   الفاعل وامل

 �� ذاتھ ليس أخالقيا، وليس مضادا لألخال��، و�نما هو ع�� ا�حياد.

يرى نيتشھ أن �ل القيم ال�ي يصنعها العبيد، صادرة عن الكذب، �� ح�ن أن قيم السادة نا�عة من الفعل. 

اول عبثا إن�ار واقع (ال�جز، الفقر، العبودية...)، أما الثانية ف�ي األو�� "أصنام" والثانية حقيقة؛ األو�� تح

  العبيد قيمهم برد فعل ضد الصعو�ة والعقبة،   يخلق  و�ينماتحقق واقعا (ال��اء، ال�حة، اللذة، ا�جد...).  

��   يخلق السادة  أفعال  وأول  السعادة والفعل.  ب�ن  الفصل  توكيد ذوا��م، وعدم  بواسطة  السادة قيمهم 

لسان  اب ع��  نيتشھ  يقولھ  ما  بالضبط  وهذا  جديدة.  قيم  خلق  سبيل   �� يتحرروا  أن  هو  للقيم،  ت�ارهم 

زرادشت، ح�ن يرمز إ�� األسد الذي يمتلك القدرة ع�� خلق قيم جديدة لكنھ لم يفعل ذلك �عد. وهذا الفعل 

لذين فقدوا العالم، فإ��م أي التغي��، فعل شرس يحتاج إ�� ذات شرسة قو�ة شأ��ا شأن األسد. أما العبيد ا

و�ينما وهميا.  عاملا  ألنفسهم  ل�حياة    يصنع  يصنعون  السادة  يقول  الواقع،  من  للفرار  العليا  املثل  العبيد 

تصدر عند العبيد جملة من القيم الزائفة، فقد اخ��عوا    -تشھيحسب ن-من هذا الوهم    أقب��!الواقعية:  

 من املد�س الدنيوي، وأحلوا محل �حة ا�جسد، �حة  فكرة الروح الزدراء ا�جسد، وفكرة  
ّ
املقدس ل�حط

 الروح، ومحل حياة الرفاه، الزهد والتجرد. 

 
1- Habermas Jürgen: Théorie de l’agire communicationnel, Fayard, 1987. 



اهر بن عاشور تنويرّيا"  تقديم
ّ
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ٔ
 ا
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أ دينية  �انت  سواء  للقيم،  القبلية  األسس  ب�ل  نيتشھ  �عصف  والقواعد    مهكذا،  فاملبادئ  عقلية. 

َس 
َ
رجع �

ُ
َب األخالق إ�� طبيعة اإل�سان.  األخالقية والقيم املبنية عل��ا، �� تيھ فكري وضالل معر��، إن لم ت

وع�� رأس هذه الطبيعة الغرائز عامة، وغر�زة اإلرادة والقوة خاصة. فالقيم األخالقية، ما �� إال حصاد  

لصراع ب�ن فئة قبلت ال�جز واستسلمت لھ، وفئة تحررت وصنعت لنفسها واقعا جديدا وقيما جديدة. وع�� 

 هذا النحو �ستمر ص��ورة القيم.

م هذا ا�حور، نذكر أن القيمة األخالقية، �� حكم تقديري، قد ي�ون منبعھ الرغبة أو أفعال  و�� ختا

التفضيل. و�ناء ع�� تفاوت الرغبات وتباين أفعال التفضيل، تتفاوت درجات القيم. ول�ي ننجح �� االختيار،  

يجب فعلھ"، فإننا دائما  البد أن نتعرف خصائص القيم وأنواعها. و�ذا �ان الفعل األخال�� منصب ع�� "ما  

ما نجد أنفسنا أمام اختيارات متعددة، ون�ون مضطر�ن إ�� التفضيل ب�ن هذه األفعال حسب قيم��ا. وهذا  

أو   ف��ا  اإلشباع  درجة  أو  دوامها،  أساس  ع��  إما  سموها،  حيث  من  القيم  ترتيب  إ��  حتما  يدفعنا  بدوره 

لهذا �لھ، فإ��ا تتمثل �� استثمار �ل هذا البناء املعر��،  مادية). ول�ن �انت ثمة فائدة    –انتما��ا (روحية  

أن املدخل األسا�ىي إلصالح منظومة القيم األخالقية، لم يتم   واملؤكد�� القضايا األخالقية املعاصرة.    ّت للب

، ألن من  يتم �غ�� ذلك  ولن   إال ع�� تحر�ر اإل�سان من �ل أش�ال البؤس وال�جز واملرض والفقر والعبودية، 

القيم ع�� درجة واحدة ومستوى واحد و�إيقاع    ننظر إ��  ن تمك�ن ا�جميع من حر�ة اإلرادة، أن يجعلناشأ

واحد، ومن أجل غايات واحدة. �حيح أن االختالف القائم �� منظومة القيم ا�ختلة، مرده باألساس إ��  

بإرادة   االستنساخ  والصناعية  املتقدمة  الدول  تناقش  فبينما  اإلرادات،  �غي��  تباين  ع��  القادر  القوي، 

املعطيات، نحو واقع جديد، يتحدث أفراد الدول الضعيفة الفاقدة للقدرة ع�� هذا الفعل، عن أزمة القيم 

قيم   إ��  القو�ة  أي  األو��  الدول  فيھ  تتطلع  الذي  الوقت  و��  �االستنساخ.  بفعل  القبول  إ��  أوصلتنا  ال�ي 

ر والرفض ع�� أولئك العاجز�ن ت��يرا �حالهم وواقعهم. وال  أفضل. تخيم قيم الش   إ�� مستقبل  جديدة تصبو

فإن   و�ال  املستجدة،  القضايا  ومواكبة  املعرفة   �� حقهم  من  ا�جميع  بتمك�ن  إال  اإلرادات،  لتحر�ر  سبيل 

 تشھ! يكيفيات التقييم ستظل مختلة تماما كما نبھ إ�� ذلك ن

 ): devoir Leمفهوم الواجب (  -4

خالق �لها، فالواجب هو الذي يولد الشعور باالل��ام تجاه القيم، وهو  األ   أساس الواجب    �عت�� �انط" 

تنفيذ مقتضيات األخالق. ول�ي نحدد بدقة مع�ى  إ��  الدافع  للغايات، وهو  الذي يجسد السلوك ا�حقق 

) و�� تذكر  Nuancesن �عض املفاهيم األخرى ال�ي قد تحدث �عض الغموض ( مالواجب، البد من تمي��ه  

ِبيل الضرورة، واالل��ام، وا�حر�ة، وامليول الطبيعية. �� سياقھ؛  
َ
 من ق

 الواجب والضرورة:  -4-1
وهو ما ي�ح أن ي�ون    Contingentاملمكن  الضروري هو ما ال يمكن أن ي�ون بخالف ما هو �ائن. وقابلھ  

ة تمدد  ° أو ضرور 100Cدرجة  الوأال ي�ون. والضرورة إما تأخذ طا�عا ف��يائيا مثل ضرورة غليان املادة ��  

 قيا كضرورة عدم التناقض. نطاملعادن با�حرارة. كما قد تأخذ وجها م
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إنھ ا�حر�ة ال�ي تلزم  أما الواجب فهو مفهوم أخال�� ال عالقة لھ بالضرورة امليتاف��يقية أو الف��يائية،  

أفعال معلومة السبب قد �ستعمل    ولهذا  هنا قيل إن الواجب ال��ام تقوم بھ ذات حرة.  ومن  .نفسها بقيم و

. فاالل��ام هو الوجھ الباط�ي والشعوري للواجب، �� ح�ن أن الواجب  Engagement  لالل��ام  االواجب رديف

 هو التجسيد العي�ي لهذا الشعور.

 الواجب والحریة: -4-2
  الواجب و�ن �ان ملزما من الناحية األخالقية، فإنھ يؤكد ع�� بقاء اإل�سان حرا. فاالل��ام و�ن �ان يقلص 

ينبع من إرادة حرة، �� ال�ي شرعت لنفسها هذا االل��ام، كما أ��ا �� ال�ي قررت    فإنھ  من مجال االختيار،

بنفسها أداء الواجب. فاالل��ام ليس مفروضا من ا�خارج عن طر�ق القوان�ن، بل هو نا�ع من العقل ا�حض.  

" �انط:  إيمانو�ل  يقول  هذا  تف��ض  و��  أن  يمكن  ال  الواجب  فكرة  يمارسھ إن  الذي  ذلك  غ��  قسر  أي 

 .1"اإل�سان ع�� نفسھ بنفسھ �� التحديد الباطن لإلرادة 

بل إن �انط ين�ع نزوعا إ�� أن الواجب أو ما �سميھ األمر املطلق ال ي�ون ممكنا إال با�حر�ة. لذلك تجده  

ن ي�ون إال ما يرفع  عك النبيل؟ إنھ ال يمكن أذيخاطب الواجب مسائال إياه: "أ��ا الواجب! أين نجد جذر ج

أن   يمكن  بينھ و��ن نظام األشياء ال  ير�ط  العالم ا�حسوس. وما  اإل�سان فوق نفسھ، بوصفھ جزءا من 

يفهمھ غ�� العقل، و�� نفس الوقت ��يمن ع�� �ل العالم ا�حسوس ومعھ ع�� الوجود، ا�حدد تجر�بيا،  

ل إنھ  الغايات...،  مجموع  وع��  الزمان،   �� باإل�سان  حر�تھ؛  ا�خاص  أع�ي  �خصيتھ،  غ��  آخر  شيئا  يس 

واالستغالل تجاه آلية الطبيعة �لها... فال �جب أن ع�� اإل�سان وهو ينتسب إ�� هذين العامل�ن، أن �عت�� 

اح��ام   أك��  يبذل  وأن  بالتوق��،  �عت��ه  أن  واألع��،  الثا�ي  تحديده  إ��  �سبتھ  حيث  من  ا�خاص  وجوده 

يؤكد �انط من خالل هذا النص أن اإلرادة تندرج تحت العلية.    .2ا�حالة"  للقوان�ن ال�ي يخضع لها �� هذه

أ  طبيعية  علية  صنفان  األخ��ة  بال�ائنات    ي وهذه  خاصة  علية  و��  با�حر�ة؛  والعلية  بالضرورة،  العلية 

�ي العاقلة. فإرادة اإل�سان تفعل دون أن تتحكم �� فعلها علل خارجية أجنبية. أما ال�ائنات غ�� العاقلة ف

تفعل تحت تأث�� علل الضرورة الطبيعية. لهذا فإرادة اإل�سان تل��م بالواجب بإرادة حرة، وِعِلية فعلها �� 

 ا�حر�ة.

غو�و ماري  جون  بقولھ   )1854-1888( لكن  أستطيع"  إذن  ع��  "يجب  القائل:  �انط  موقف  �عارض 

 .3"أستطيع إذن يجب ع��"

ا�حياة، دون أن يتقيد بقيود الواجب واإللزام، أل��ا  اإل�سان أن ينطلق مع فيض    من إن غو�و يطلب  

نضب عي��ا ا
ُ
. والواجب عنده هو الشعور بنوع من القوة الباطنة بطبيعتنا العالية  لّدافقةتقلص ا�حياة وت

هو ز�ادة فيض ا�حياة ال�ي تر�د أن تمارس طاق��ا وأن تبذل  " غو�وع�� سائر القوى. إن الواجب حسب  

 
1- Kant Emmanuel: Principes métaphysiques de la morale, tr, fr. partissot, Nabu presse, Paris, 2012, p146. 
2- Ibid. p. 147. 
3- Gurjau Jean Marie: Esquisses d’une morale sans obligation ni sanction, biblio bazaar, 2009, p248. 
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� بولغ  ولقد  شعور  نفسها؛  ��يء  �ل  قبل  ولكنھ  القسر؛  أو  بالضرورة  شعور  بأنھ  اآلن  ح�ى  تفس��ه،   �

 .1"بالقوة

واالبت�ار.  اإلبداع  أمام  الطر�ق  �سد  عليك"  "يجب  عبارة  أن  يرى  فإنھ  نيتشھ  أن  أما  اإل�سان    وع�� 

، ح�ى يكون بمقدوره أن يخلق قيما  يتحرر فاإل�سان �� نظره بحاجة إ�� أن  عبارة "أر�د....."،  �  ا �ستبدله

 تحول دون حر�ة خلق قيم جديدة. أداء إن ما يخشاه نيتشھ هو أن يصبح الواجب عقبة �  .2"جديدة

 الواجب والمیول الطبیعیة: -4-3
ميتاف��يقا أخالق    إن تمي�� �انط ب�ن الواجب وامليول الطبيعية، هو �عب�� عن نزعتھ العقلية ال�ي تنشد

ُمؤسسة �� العقل ا�حض، وصا�حة ل�ل �ائن عاقل، �غض النظر عن امليول ا�حسية. إن هذا التشدد ال  

امليول بأ��ا شر�رة؛ بل يقوم ع�� رفض صالحي��ا ألن ت�ون قواعد لإلرادة ومبادئ لألخالق.    اّ��ام يقوم ع��  

العمل   لذة  الطيبة وال �ست�جن  املشاعر  يدين  ب��و�د  إنھ ال  املشاعر  تقوم هذه  أن  لكنھ يرفض  الصا�ح. 

اإلرادة بقواعدها املقررة. إن �انط ير�د من القانون األخال�� أن ي�ون عقليا محضا، أي خاليا من �ل شوائب  

الدوافع وامليول، ألن هذه تفسد صفاء القانون العق�� وسموه وقوتھ، كما يفسد أي عنصر تجر��ي، مهما  

إذا دخل فيھ. إن �انط يم�ىي أ�عد من ذلك، إذ ال يقتصر ع�� توكيد    وقّمتھ   لر�ا�ىيضؤل، قوة ال��هان ا

ي�ون من   بل استقاللھ عن �ل توجيھ خاص  وامليول،  العواطف والدوافع  القانون األخال�� عن  استقالل 

ال�ي العاقلة بوجھ عام. فاملش�لة  ال�ائنات  القانون األخال�� ل�ل  العقل اإل�سا�ي، بحيث يص�ح  ��م   شأن 

سس ع�� ا�حساسية االنفعالية. وعنده  
َ

ؤ
ُ
�انط �� مش�لة أساس األخالق. ورأيھ هو أن األخالق ال يمكن أن ت

أن �ل ميوالتنا حسية. وفكرة السعادة ليست فكرة عقلية محضة. إ��ا َمثل أع�� من إبداع ا�خيال، وليست  

ميعا حسب �انط أن ن�ون سعداء، ألننا  من صنع العقل. إ��ا تصنع كال مطلقا إلرضاء امليول؛ إننا نود ج

�� طبيعة �ل �ائن عاقل   إ�� السعادة مغروز بالضرورة  ببساطة ال �ستطيع أن نحدد ماذا نر�د. إن امليل 

للميول   مخالفا  أي  للسعادة  مخالفا  سي�ون  بالتعدي  فإنھ  للضرورة،  مخالف  الواجب  ومادام  متناه. 

و�ؤكد أن   عن �ل فعل يصدر عن امليل.  "صفة "األخالقية  ، فإن �انط �ستبعد� ذلكالطبيعية. و�ناء ع�

الواجب هو نوع من القسر الذي  الفعل إذا �ان دافعھ هو امليل فهو ليس فعال أخالقيا. يقول �انط: "إن  

) فيضع  Le senne. أما لوس�ن (3"يمارسھ اإل�سان ضد ميولھ الطبيعية �� سبيل تحقيق غاية أخالقية 

فهو الذي    –بما هو وجود    –الواجب هو ما ليس �عد، أما الوجود  يث يقول: " الواجب مقابل الوجود ح

فهنا تقابل ب�ن ما يجب أن ي�ون، و��ن ما هو �ائن. وح�ن يتحقق ما يجب  .   4"يق��ي ع�� الواجب بتحقيقھ

 
1- Ibid., 106. 
2- Nietzsche F.: Ainsi parlait Zarathoustra, éd. Belingue, Aubier-Montaigner, pp.87-89. 
3- Kant Emmanuel: Principes métaphysiques de la morale, tr. fr. Tissat, Nabus presse, 2012.p. 87. 
4- Le senne René, Le devoir, 2éme édition, P.U.F, Paris, 1950, p. 262. 
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يقول   املع�ى  نفس  و��  واجبا.  �عد  �عد  ولم  �ائنا ووجودا،  صار  ي�ون، فقد  ناب��أن  "جون  أن  :  يقهر البد 

اق��، �ي ال �ستطيع أن نؤكد بأن تفضيالتنا ليست ردود فعل طبيعية معلومة  . 1الواجب وجودنا الو

 أنواع الواجبات وأوجھ التنازع بینھا: -4-4
 أ. أقسام الواجبات من حيث الش�ل: 

 *  واجبات إيجابية، �� األوامر ال�ي تفرض االل��ام بفعل �ىيء ما. 

 � أو أفعال الن�ي وال��ك.* واجبات سلبية، و�قصد ��ا النوا�

 ب. أقسام الواجب من حيث العالقة مع الذوات: 

 * واجبات تجاه اإللھ. 

 (�ائنات عاقلة وغ�� عاقلة). آلخر* واجبات تجاه ا 

 * واجبات تجاه الذات أو النفس.

و��ن هذه الواجبات الثالث والقيم املرتبطة ��ا يقع تنازع و�عارض دائم ومستمر؛ حيث تحضر أفعال  

 لتفضيل لتقر�ر األولو�ات وا�حسم �� االختيار. ا

 ج. واجبات قانونية: 

ع و���تب  وضعية،  واجبات  بالقوة    ��و��  ��ا  القيام  يفرض  وأحيانا  مادية  عقو�ات  ��ا  القيام  عدم 

بالقوة، كما ال   تنفيذ  أو  أي قهر  الذي ال يتضمن  الواجب األخال��  يم��ها عن  القاهرة. وهذا ما  والسلطة 

 عدم القيام بھ أو الوفاء بھ أي عقاب مادي.  ي��تب ع��

 د. أقسام الواجب من حيث االل��ام:

"أعط ل�ل إ�سان ما هو لھ". ولهذا �انت  وإ�� أحد"    �ىئتقوم ع�� قاعدت�ن "ال �  و��* واجبات العدالة،  

 . العدالة هنا قانونية تل��م بحرفية القانون 

اإلحسان   ع��  تقوم  واجبات   �� اإلنصاف،  واجبات  إ�� *  القانون  حرفية  وتتجاوز  اإل�سانية  والروح 

توسيع   �ستد��  اإلنصاف  فواجب  املرجوة.  الغايات  عن  البعيد  الن�ىي  مساره  وت�حيح  روحھ،  تجسيد 

النظرة ومراعاة الظروف كذلك. يقول فيكتور هوغو "ال �ىيء �ستحق أن ي�ون فوق العدالة غ�� اإلنصاف".  

�� من األحيان �أن يخلف فق�� وعده �� رد الدين لظروف قاهرة،  وقد تتعارض العدالة مع اإلنصاف �� كث

 فبينما العدالة تق�ىي بتطبيق القوان�ن عليھ، يدعو اإلنصاف إ�� تخفيض ديونھ وتأجيلها أو إسقاطها. 

 
1- Nabert Jean: Elements pour une éthique, press universitaire de France, p. 47. 
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 مصدر الواجب ومنابعھ: -4-5
 A�بية (التجر�ة وال�  ��برهن �انط ع�� أن مصدر الواجب هو "العقل العم��"، الذي يتم�� باألسبقية ع

prioriفرو�د، يرون �� الواجب ا�ع�اسا لألنا األع��    غموندي). لكن أنصار التحليل النف�ىي وع�� رأسهم س

"Le surmoi  لفھ تر�ية اآلباء واملر��ن عند الطفل. فهؤالء هم الذين غرسوا �� نفس
َ

خ
ُ
" الذي يت�ون جراء ما ت

العقاب املادي (الضرب)، واملعنوي (االزدراء). ثم  هذا الطفل الشعور بالواجب، وعززوا هذا الشعور بأنواع  

�عد مرحلة الطفولة ال�ي خيم عل��ا ا�خوف من العقاب، �ستمر األنا األع�� �� ت�خمھ تحت ضغط ا�جتمع  

واألعراف والعادات والتقاليد، لهذا فإن أنصار التحليل النف�ىي، ال يرون �� املذاهب األخالقية القائمة ع��  

اس سوى  عبثا  الواجب،  يحاول  الذي  العق��  الغطاء  ذلك  عن  النظر  �غض  الطفو��،  األع��  لألنا  تمرار 

مذاه��م. ع��  يضفوه  أن  املذاهب  هذه  يفسر  و�ناء   أ�حاب  ذلك  أخالق    ع��  النف�ىي  التحليل  أ�حاب 

 Lesوموسوس�ن ()، وال�ي تنتج م��مت�ن  Sadiqueالواجب بأ��ا استمرار لفعل األنا األع�� ذي الن�عة القاهرة (

scrupuleux et les obsédés.يبالغون �� التشدد ا�خلقي إ�� درجة الهوس والعصابية ( 

أما األخالقيون من ذوي الن�عة الالهوتية، فإ��م ير�طون ب�ن الواجب وا�حبة وهذا ما نص عليھ القد�س  

  ن. فاملؤم)10العبارة  13صل  (الف  "إن ا�حبة �� أداء الشريعةبولس �� رسالتھ إ�� أهل روما ح�ن قال: " 

إن ما يجب علينا هو ما  بقولھ: "أندري مارك  يرى �� أوامر الشريعة تحقيقا لناموس ا�حبة. وهذا ما �عززه  

نر�ده، وما نحبھ. لكن هذه اإلرادة وهذه ا�حبة تتخذان ش�ل االل��ام (...) إن الواجب �ش�� �� ا�حياة  

  اّم�� بتدئ�ن أو املتقدم�ن، و�لما ساد حب ا�خ�� �� ال�خص  األخالقية إ�� حال النقص، وهو حال امل 

الشعور بالقسر، مخليا امل�ان رو�دا رو�دا للشعور باالستقالل الذا�ي والتلقائية الروحية امل��ايَدْين. و��  

إن   مطلقة.  سيادة  ا�حبة  وستسود  بالقسر،  شعور  �ل  سيختفي   (...) إليھ  نص��  الذي  الكمال  حال 

 .1"ال حيلة �ستخدمها ا�حبة، ابتغاء الوصول إ�� هذا الوضعالواجب ما هو إ

ثم يدعم هانز ماير ما ذهب إليھ أندري مارك، حيث يقول: "ينب�� أال �غفل عن هذه ا�حقيقة و�� أنھ  

ليس أداء الواجب بمع�ى مراعاة القانون، بل العمل الباطن لطبيعتنا اإل�سانية هو واجبنا. إن �انط يفرغ  

سانية ويعر��ا من قداس��ا. إن ا�حبة أع�� من مبدأ الواجب. وكبار معل�ي اإل�سانية الديني�ن  ا�حياة اإل� 

األخالقي�ن مثل �سوع و�وذا و�ونفوشيوس والو�سيھ لم �سل�وا مسالكهم أداء للواجب. وتصور القد�س  

التجذيف. األس��ي  فر�شس�و  لقد أعوزت    وفا�سان دي بول �عمالن وفقا لألمر املطلق سي�ون نوعا من 

 .2�انط النظرة إ�� مالء ا�حياة الفعالة و��� عمق اإل�سان، ولهذا أعوزه ما �عنيھ املسيحية بالفداء"

مع   معناه  تداخل   �� سواء  الواجب،  بمفهوم  يحيط  الذي  الغموض  �ستخلص  ا�حور،  هذا  ختام  و�� 

ال�ي تتفرع من حيث  ممعا�ي الضرورة وا�حر�ة وامليول، وصعو�ة تمي��ه   ��ا. أو سواء �علق األمر بأقسامھ 

بتبعاتھ حتما    الش�ل واملوضوع. ناهيك عن اإلش�ال العميق الذي يثار حول مصدر الواجب، والذي يلقي

 
1- Marc André, Dialectique de l’agire, Paris, 1954, p. 447. 

خوذ    .213، ص 3، ج1960هانز ماير، الفلسفة التنظيمية، بادربورن،  -2
ٔ
خالق النظرية،  عن عبدما

ٔ
 . 141ص الرحمن بدوي، اال
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من عدمھ، ناهيك أن   اأخالقي   ع�� التواصل األخال��، إذ يصعب اإلجماع ب�ن األخالقي�ن حول الواجب فعال

السياق ال �سمح لنا ببسط وجوه االختالف العميقة ب�ن فلسفة األخالق �� الفكر الغر�ي، وفلسفة األخالق  

الفعل األصوليون  سم 
َ

ُيق ح�ن  خاصة  اإلسالمي،  ال��اث  ومباح.   ��  إ��: واجب، ومندوب، وحرام، ومكروه، 

 وح�ن �عتمدون مبدأ الرخصة والعز�مة، وغ��ها من القواعد ال�لية، ال�ي تحتاج منا بحثا مستقال.  

 مفهوم الفضیلة:  -5

موقع   �ان  أيا  والكمال  املثال  تو��  و��  واألحسن،  واألجود  األمثل  �ع�ي  اليونا�ي،  السياق   �� الفضيلة 

أي رجل، و�� بذلك �ع�ي الرجولة  "Virus"الفرد، وأيا �انت ظروفھ. أما �� الالتينية، ف�ي مأخوذة من �لمة 

ثة، أصبحت تدل ع�� القوة والفضل  والقوة وال�جاعة. ومع توسع استعماال��ا �� اللغات األورو�ية ا�حدي

اإلنجل��   قول  ومنھ  األخالق؛   �� اللغة " of Law VirtueIn"والتفوق   �� مطابق  واألمر  القانون.  بقوة  أي 

أي بقوة كذا. وقد وردت عدة �عر�فات للفضيلة تصب مجملها �� �و��ا  "بفضل كذا"العر�ية ح�ن تقول  

األ  من  مع�ن  نوع  إلنجاز  الرا�خ  ا�خ��  "االستعداد  إلرادة  الرا�خ  االستعداد  أ��ا  أو  األخالقية،  فعال 

" العادة ال�ي ��ا تتمثل اإلرادة ل�خ��: ف�ي �شارك  الفضيلة بأ��ا:    فولكيھ. ويعرف  والتعود ع�� فعل ا�خ��"

أ��ا   كما  الطبيعة؛  عن  تتم��  و�ذلك  باملمارسة  مكتسبة  أ��ا  األساسيت�ن:  ا�خاصيت�ن  هات�ن   �� العلة 

. والكث�� من الفالسفة، بل ومعظمهم، يتفق مع فولكيھ، �� �ون  1ستمرار وتتج�� �� �ل ا�حياة"تتضمن اال 

الفضيلة مكتسبة وليست فطر�ة، إال إذا كنا نخ��لها �� األطر العقلية ال�ي توجد بالقوة �� العقل العم��.  

طھ املطلقة. و�� متعلقة  والفضيلة مكتسبة ع�� ضوء العقل، فاألصل ف��ا هو فهم النظام األخال�� وشرو 

الفاضلة، تكتسب   إرادتنا ع�� األفعال  أساسا باإلرادة، ألن منشأها هو األفعال اإلرادية. ومن فرط �عو�د 

لتصبح عادة وأصال �� فعل ال�خص الفاضل. فإذا رجعنا إ�� أرسطو، وجدناه يحدد جنس    ةالفضيلة قوّ 

  �� . فينجم عن ا�حالة االعتيادية  الوسط واالعتدال��  ، كما يحدد نوعها  "ا�حالة االعتيادية"الفضيلة 

و  والرو�ة،  للعقل  خضعت  �عدما  األفعال،   �� والعصمة  �ع�يالثبات  ما  إن    هو  الشهوانية.  النفس  ضبط 

الذي   هو  الدافع  أو  النية  استقامة  ألن  الفضيلة.  أخالق   �� حاسم  أمر  الفعل،  دافع  أي  النية،  استقامة 

. فقد يصمد ال�خص �� القتال من أجل النياش�ن والتشر�فات، أو ِ�َحِمّية ��  يجعلنا نقوم بالفضيلة لذا��ا

ولن ينال أي امرئ هذه الفضيلة، إال حينما يصمد من أجل    املزاج، لكن هذا ال يمنحھ فضيلة ال�جاعة.

ف  �انط.  الواجب عند  مفهوم  إ��  بنا  �عود  التحليل  الفضائل. وهذا  �ل  ذلك  ع��  ذاتھ، وقس    إنالصمود 

 �غ�� املراد املتمثل �� فعل ال�ىيء لذاتھ. مانا الفضيلة بالواجب عوض

 

 
1- P. Foulquié, Morale, Paris, 1955, p.326. 
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 : الفضائل ال اإللزامات -5-1
�عيب توماس وول ع�� علم األخالق ترك��ه ع�� صياغة املبادئ والقواعد والدعوة إ�� إلزامها، و��مل طرح  

الصا�حةلبدائل   ال�خصية  يمنح  وتطو�رها  صناعة  ما  وول  رأي   �� وهذا  أخالق  .  لعلم  والقوة  االمتياز 

القيام بما هو صائب    خاّصة   الفضيلة، أ��ا تركز ع�� ما هو خ�� أخالقيا، وليس ما هو صائب. قد ي�ون 

جزءا مما يجعل املرء �خصا صا�حا، فاملرء ال �عت�� صا�حا أخالقيا طاملا أنھ يقوم �سلوكيات ال أخالقية.  

مھ بما هو صائب. فال�خص الصا�ح أو الفاضل أخالقيا �� غ�� أن صالح املرء ال يتوقف فحسب ع�� قيا 

نظر وول، هو الذي يحوز ع�� �خصية أخالقية صا�حة. وال�خصية األخالقية الصا�حة تت�ون من عادات  

أخالقية فاضلة، أو فضائل. يمكن اعتبار الفضائل نزوعا أو ميوال شطر السلوك بطرق محددة ومقبولة  

�� املقابل فإن ا�خداع رذيلة، و  الن�وع إ�� قول ا�حق.  إن الصدق هو  أخالقية،أخالقيا. الصدق مثال فضيلة  

تجسد عادة الكذب. ثمة أنواع أخرى من الفضائل، تصاحب الفضائل األخالقية؛ فالص�� مثال �عد فضيلة  

كرة  فيما يقال لنا، لكنھ ليس فضيلة أخالقية. لنا أيضا أن نتحدث عن الفضائل الذهنية، مثال عادات املذا

غاية   تحقيق  �ش��ط  مهارات  أو  الفضائل عادات  اعتبار  يمكن  ا�حقيقة.  ع��  العثور   �� والرغبة  ا�جيدة، 

صا�ح. �خص  تر�ية   �� تتمثل  وول-  نقتصرو   �عي��ا،  توماس  كتاب  نحلل  الفضائل   -ونحن  دراسة  ع�� 

 األخالقية دون غ��ها من الفضائل األخرى. 

 حيث يقول: � ضرورة التمي�� ب�ن الفضائل والقواعد األخالقية،منذ الوهلة األو��، إ�  وول ينبھ توماس

وهلة، أن ا�حديث عن الفضائل مجرد طر�قة أخرى �� ا�حديث عن القواعد. مثال ذلك أن    يبدو ألول "

ثم يتساءل وول، ما الفرق الكب�� إذن ب�ن علم  .   1فضيلة الصدق تبدو مجرد العيش وفق قاعدة "ال تكذب"

كث��ة تطبع هات�ن املقار�ت�ن    اعلم األخالق املؤسس ع�� املبادئ؟ يقر وول، أن هناك فروق أخالق الفضيلة و 

�� علم األخالق. و�رى أنھ من املفيد لفهم علم أخالق الفضيلة أن نتتبع مواطن االختالف ال�ي تم��ه عن علم 

متشا���  واملبادئ  األخالق  السطح  ع��  يبدوان  أ��ما  من  الرغم  فع��  �شكالن  واإللزامات.  فإ��ما  تماما،  ن 

بّينا  طر�ق�ن مختلف�ن التفك�� األخال��.  اختالفا  إ�� ترك�� نظرنا ��  ��  وجوه أساسية    ةثالث  وهو ما يدعونا 

 :ف��ا املذهبانيختلف 

يمتلك ِعلم أخالق الفضيلة الكث�� ليقولھ عن دوافع السلوك. فعلم األخالق ُ�ع�ى بما يجعل   الوجھ األول:

هذا  و   ؛ إ��ا تكمن �� أسباب أو دوافع السلوك.)Goodness(  أفعالنا"خ��ية"وهذا مكمن  الناس صا�ح�ن،  

ال �ع�ي أن الذين يؤكدون ع�� نظر�ات اإللزام ليس لد��م ما يقولونھ عن الدوافع، لكن مثل هذه النقاشات  

رفاهيتھ ورفاهية اآلخر�ن  تتبوأ من�لة مركز�ة �� علم أخالق الفضيلة.�� هذا العلم، عادة ما �عت�� عناية املرء ب

أفضل دوافع السلوك. يختلف هذا كث��ا عن مفهوم �انط �� الدافعية. عنده الدافع املناسب الوحيد للفعل 

طبيعة   عن  النظر  بصرف  العقل،  إمالءات  وفق  أسلك  الواجب  وفق  أسلك  ح�ن  الواجب.  هو  األخال�� 

  �� التوجه�ن  هذين  ب�ن  الفرق  تحديد  ورغبا�ي.إن  ��  لدافعية""امشاعري  غاية  األخال��  للفعل  املناسبة 

 
1- Thomas F. Wall: Thinking critically about moral problems; Wadsworth, USA, 2003, p. 45. 
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األهمية. لقد رأينا إ�� أي حد �سلك األم ب��ودة املشاعر ح�ن تطعم وتكسو وتؤوي أطفالها �جرد أن الواجب  

يفرض عل��ا القيام بذلك. إ��ا لن ت�ون جديرة بالثناء، إال ح�ن تقوم بذلك استجابة لدافع عناي��ا برفاهية  

ا�حب.ب��سيخھ فكرة أن خ��ي لنف�ىي ولآلخر�ن يمكن أن ي�ون دافعا يحظى بأسبقية    أطفالها؛ أي بدافع

ع�� الواجب، �سمح علم أخالق الفضيلة باس��داد املشاعر والرغبات ثانية إ�� ا�حياة األخالقية، رغم أ��ا  

نا األخالقية  تظل دوما تحت سيطرة العقل. وخالفا ل�انط، يتيح لنا علم أخالق الفضيلة أن �عت�� اختيارات

  .1ع�� أ��ا اختيارات أ�خاص، وليس فقط اختيارات نا�عة من العقل ا�جرد

ال مقار�َ�يْ ثا�يالوجھ  ب�ن  الفرق  يكمن  نظر�ات  األهداف؛  ��  "الفضيلة"و  "اإللزام"،  هدف  أن  ذلك 

اإللزام يتع�ن �� �عليمنا كيفية تحديد الفرق ب�ن الصواب وا�خطأ. و�� تحقق هذا الهدف ع�� تحديد قواعد  

 اومبادئ يلزمنا  
ّ
باعها، ح�ى إن لم نكن نرغب �� ذلك. �� املقابل يتع�ن هدف علم أخالق الفضيلة �� بيان  ت

ع�� حد  )  lourishingF Human(حياة "ازدهار �شري"  كيف ي�ون املرء سعيدا، وكيف يحيا حياة خ��ة،  

�عب�� أرسطو. قد يتضمن جزء من ا�حياة ا�خ��ة العيش وفق إلزامات املرء األخالقية، غ�� أن علم أخالق  

�كز  �الفضيلة يحتاز ع�� مفهوم أوسع بكث�� ل�حياة األخالقية من ذلك الذي يقره علم أخالق اإللزام، إنھ ي

هو خ�� لنا ولآلخر�ن، وال يقتصر ع�� تحديد اإللزامات املفروضة علينا إزاءهم. ��    تحقيق ما  ��خصوصا  

�� مخطط عيش حياة أك�� خصو�ة   إلزاماتنا ليس مهما بقدر إسهامھ  إ��  علم أخالق الفضيلة، االمتثال 

 وكفاية. 

ا �ان الهدف من  . فإذ"مقار�ة القيم"يتع�ن الفرق ب�ن عل�ي أخالق الفضيلة واإللزام ��  ثالث،الوجھ ال

علم أخالق الفضيلة بيان كيفية عيش حياة خّ��ة وسعيدة، فإنھ سي�ون محتم عليھ أن �شتمل ع�� مفهوم  

ل هذه ا�حياة، أي املثال األخال��. و��ذا، فلن �ستطيع تحديد الفضائل الفردية ال�ي نرغب �� تطو�رها إال  
َ
ث
َ
مل

ذه ا�حالة مفهوم عام ل�حياة ا�خ��ة، بمع�ى آخر مثال عام لنوع  �� ضوء ِمثل هذا املثال. فاملثال األخال�� �� ه

حقا. سعداء  ن�ون  أن  أردنا  إذا  منوالهم  ع��  ن�ون  أن  يجب  أنھ  �عتقد  الذين  تتحدث    و�ينما  األ�خاص 

نظر�ات اإللزام عن �ىيء يبدو مشا��ا تماما للمثال األخال�� ح�ن تتحدث عن القيم األخالقية، فإن هذين  

يو  املتعة عند    امختلف  توظيفاظفان  املفهوم�ن  مثال  يوظف  ذلك،  ومثال  األخالقية.  نظر���ما  ضمن  تماما 

ل، �� التمي�� ب�ن الصواب وا�خطأ. إذا حقق الفعل ذلك  يرت ماأنصار النظر�ة العاقبية، من طرف ستيو 

وجهها مجرد وسائل  لذلك ي�ون خاطئا. إلزاماتنا والقواعد واملبادئ ال�ي ت  وخالفا  املثال، فإنھ ي�ون صائبا؛

حياة السعادة، ال�ي تز�د إ�� ا�حد األق�ىى من امللذات وتقلل إ�� ا�حد األد�ى من    ��   لتحقيق حياة مثالية،

 اآلالم.

غ�� أن الفضائل �� علم أخالق الفضيلة، ليست مجرد وسائل لتحقيق حياة سعيدة. فمجموع الفضائل  

عيدة، هو العيش بطر�قة فاضلة. فسمات ال�خصية  املثال األخال��؛ ذلك أن عيش حياة خ��ة أو س  هو

النا�ع م��ا، وامليول واملشاعر املناسبة ال�ي تصاح��ا �عت�� خ��ة �� ذا��ا، أل��ا �ش�ل ��   والسلوك الفاضلة، 

 
1- Ibid., p. 46. 
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م شيئا  ا�خ��ة  ا�حياة  ليست  ا�خ��ة.  ا�حياة  عننفسها  كرة  ا  ختلفا  لعبة  لعب  أن  كما  تماما  لفضائل، 

جيدة، )  Baseballالبيسبول( بطر�قة  واالنتشار  جيدة،  بطر�قة  الكرة  ضرب  سوى  ليس  متقنة  بطر�قة 

عدمھ.   من  اإلتقان  حكم  إصدار  ع��  يحملنا  الذي  هو  ا�جموع  فهذا  ذلك.  شابھ  وما  ا�جري   �� والسرعة 

عن ا�جموع   ختلفاوكذلك شأن السعادة أو املثال األخال��، فما هو إال مجموع الفضائل وليس شيئا آخر م

 ال��. األخ

 
ّ
أن أ��ا طرق  �ستخلص إذن  إلزامات أصبحت عادات، بل يجب وصفها ع��  ھ يجب أال �عت�� الفضائل 

�سهم �� ا�حياة ا�خ��ة. و�أن ا�حياة ا�خ��ة بمثابة ��ر كب��، تصب فيھ مجار وسواق من �ل جانب. وهذه  

لم أخالق الفضيلة �� أن  املصبات �لها �� ال�ي �ش�ل مجرى ال��ر وقوة جر�انھ. إن أفضل وسيلة لفهم ع

يصبح املرء سعيدا، وهذا �ىيء    ّية أننف��ض أنھ ال �ستخدم مفهوم اإللزام. إذا �ان علم األخالق معنيا بكيف

بأننا   للقول  إذن  مع�ى  فال  ولغ��نا،  ألنفسنا  تحديد  "ملزمون"نر�ده  عن  فعوضا  أخال��.  هو  بما  لنقوم 

ا�خ�� والناس والسعداء؛ أناس �عيشون حياة االزدهار البشري.  إلزاماتنا، يتع�ن هدف علم األخالق �� إنتاج  

تؤدي  ا�خ��  الفضائل �� شعاب  ا�حياة    إ��  �� مثل هذه  �ان �حكم  او�سهم  إذا  من    مع�ى"صائب"�خ��ة. 

يجعل  املعا�ي املع�ى  فهذا  الفضيلة،  أخالق  ا�حياة  "صائب"  لفظ  �� علم   �� �سهم  الذي  للسلوك  مطابق 

 . 1نا"يل إنسبة بالالسلوك غ�� ا�خ��  خطأ""ا�خ��ة، �� ح�ن �ع�ي 

لكن، هل يكفي أن نقول بأن علم أخالق الفضيلة ُ�ع�ى با�حياة ا�خ��ة، أم أن هذا العلم مطلوب منھ أن  

 يفائھ حقھ �� اإلجابة. سؤال يحتاج إ�� بحث مستقل إل   وهو  يحدد ما الذي �عنيھ حقيقة هذه ا�حياة؟

 الخاتمة:  -6

 : تقر املقار�ة املفاهيمية ال�ي تبنينا باالستنتاجات التالية

 أن األخالق مجموع القواعد السلوكية املقبولة �� عصر ما ومن قبل جماعة �شر�ة ما. -

 دي�ارت).أن األخالق نظر�ة عقلية �� ا�خ�� والشر �س��دف النظر �� الفاعل وليس الفعل( -

 علم األخالق نظر�ة �� ا�خطأ والصواب �س��دف النظر �� الفعل وليس الفاعل.أن  -

 أن النظر�ة األخالقية قد ت�ون معيار�ة كما قد ت�ون وصفية. -

أخالقية  - �ائنات  من  م�ونا  مجتمعا  يف��ض  األخالق  علم  أما  فردي  طا�ع  ذات  األخالق  أن 

 (شيلينغ). 

 ية واألخالقيات التطبيقية. يطلق ع�� األخالقيات الوصف Éthique أن مصط�ح -

 يطلق ع�� األخالق القسر�ة املتعلقة باإللزام والواجب(�انط). Moraleمصط�ح أن  -

 أن علم األخالق يدل ع�� مل�وت ا�حياة األخالقية (هيغل). -

 
1- Ibid., pp. 46- 47. 



ول  (  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  الثةالسنة الث  - عاشر  العدد ال  – مجلة نقد وتنوير  
ٔ
 2021)  ديسمبر   - كانون اال
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�� عمقھ،  - الالهوت  يختلف عن  أخالق، وهو ال  والقواعد هو  املبادئ  يتأسس ع��  ما  �ل  أن 

منطق األمر والن�ي، سواء �ان املصدر عقليا أم دينيا. أما علم األخالق  فكالهما يتأسس ع��  

 .وض�� طبي�� وح��ي مباشر فهو

 أن األخالق تتسم باإلطالق والشمولية عندما �عتمد القواعد، واملبادئ القبلية.  -

والتطور   - بالتغ��  تتم��  األخالق  عالديناميةوالتقدم  أن  �عتمد  عندما  األخالقية  ،  التجر�ة   ��

 .عندما تتحول إ�� وقائع عوض قواعد ومبادئ  أي باشرة؛ امل

أن الواجب نوع من القسر الذي يمارسھ اإل�سان ضد ميولھ الطبي�� �� سبيل تحقيق غاية   -

 أخالقية.

تختلف  - و��  التفضيل،  أفعال  أو  الرغبة  منبعھ  ي�ون  قد  تقديري  حكم  األخالقية  القيم  أن 

 باختالف ا�جاالت وا�جتمعات

 ست إلزامات، إ��ا مثل عليا ترسم لنا الطر�ق نحو ا�خ�� والسعادة. الفضائل لي -

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



اهر بن عاشور تنويرّيا"  تقديم
ّ
. فؤاد هراجة     ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   كـتاب "ُمحّمد الط

ٔ
 ا
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