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المقدمة
ّ
رب العالمين ،وال�صالة وال�سالم على �أ�شرف الخلق مح ّمد وعلى �آله
الحمد هلل ّ
الط ّيبين الطاهرين.
العملي ،وا ّلتي يهدف من خاللها �إلى بناء
� ّإن علم الأخالق من العلوم ذات ال ُبعد
ّ
ال�شخ�ص ّية الإن�سان ّية المثال ّية ،وا ّلتي ال ترتبط بمجتمع دون �آخر ،وال بدين دون دين،
الب�شري ،و�أ ّما الفل�سفة؛ فمن العلوم العقل ّية ا ّلتي تهدف لجالء
و�إنّما هي عا ّمة لك ّل النوع
ّ
ّ
الحق من خالل العقل والفكر ،ومن
ال�شك وبروز اليقين ،و�إلى دح�ض ال�سف�سطة و�سطوع ّ
خالل الدليل والبرهان.
و�أ ّم ��ا فل�سف ��ة الأخ�ل�اق ،فه ��و العل ��م ا ّل ��ذي ي�ؤّم ��ن الط ��رق ال�سليم ��ة ف ��ي الحياة
الإن�ساني ��ة ،ويب ّي ��ن م�ل�اكات ه ��ذه الطرق وي�ض ��يء عليها بن ��ور العق ��ل ،وبتعبير �آخر
ه ��و العلم ا ّل ��ذي يعقلن الأخالق ويجع ��ل االختيار الإن�سان � ّ�ي لل�سلوك العمل � ّ�ي معتمد ًا
عل ��ى �أُ�س� ��س العق ��ل والمعرفة ،لتجعل ��ه ثابت ًا �أمام زعزع ��ة العوا�صف و�أم ��واج ّ
ال�شك
واالنح ��رافوالتح ّل ��ل.
وب�ع��د �أن الح��ظ م��رك��ز ن��ون للت�أليف وال�ت��رج�م��ة �أه�م� ّي��ة ه��ذا ال�ك�ت��اب ،ومكانته
ال�ع�ل�م� ّي��ة ف��ي بع�ض ال�ج��ام�ع��ات ف��ي ال�ج�م�ه��ور ّي��ة الإ� �س�لام � ّي��ة الإي��ران�� ّي��ة ،والركن
ا ّل ��ذي م�ل��أه ه��ذا الكتاب ف��ي المكتبة الإ��س�لام� ّي��ة ،ق��ام بنقله �إل��ى اللغة العرب ّية،
وح�� ��اول ق� ��در الإم � �ك� ��ان ال �م �ح��اف �ظ��ة ع �ل��ى ال �ت �ع��اب �ي��ر واال�� �ص� �ط�ل�اح ��ات العلم ّية
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ال�ت�خ���ص���ص� ّي��ة ،ليبقى ال �ك �ت��اب م��ال �ئ � ًا م�ك��ان�ت��ه ال�ع�ل�م� ّي��ة وال �م �ع��رف � ّي��ة ع�ن��د �أهله.
ن�س�أل اهلل �سبحانه �أن يتق ّبل عمل ك ّل من �ساهم في �إخراج هذا ال�سفر �إلى ح ّيز
الوجود� ،إنّه ِنعم المولى و ِنعم المجيب.

مقدمة الم�ؤ ّلف
ّ
تُعتبر الأخالق من العلوم العمل ّية ،حيث � ّإن الإطالع عليها  وتع ّلمها  يعتبر مق ّدمة
التكويني ،قد ال يعمل بما يعلم� ،إلاّ � ّأن هذا
للعمل .ورغم � ّأن الإن�سان ،وب�سبب اختياره
ّ
العلم ينفع في الحقيقة �أولئك ال�ساعين �إلى الحياة ال�سعيدة .ولقد �سعى علماء الأخالق
وب�شكل دائم �إلى هداية الباحثين عن ال�سعادة والكمال ،وبالتالي و�ضعوا لهم هذا العلم
أهم �أهداف
لنيل مبتغاهم .وكذلك فقد اع ُت ِب َر القادة الدين ّيون  -ا ّلذين �سعوا �إلى تحقيق � ّ
الر�ساالت الدين ّية ال�سماو ّية � ّأي هداية الإن�سان �إلى ال�سعادة الحقيق ّية  -من �أعظم دعاة
الأخالق.
لقد واجهت هذه الهداية الكثير من العوائق والموانع كالت�شكيك والن�سب ّية ال ّلتين
الب�شري .وبطبيعة الحال لم ت�سلم منهما دائرة القيم
�أ ّثرتا في مختلف مجاالت الفكر
ّ
الأخالق ّية� .إلاّ �أنّه وفي القرون الأخيرة ظهر العديد من االتجاهات الفكر ّية ،وبالتالي
ظهرت في دائرة الأخالق قي ٌم جديدة كالنزعة الإن�سانية والليبرالية والت�ساهل والت�سامح
والإباح ّية .ومن جهة ثانية ف� ّإن التطور التكنولوجي جذب عامة النا�س �إلى اللذة وت�أمين
الدنيوي ،ودفع القوى العظمى �إلى ب�سط نفوذها العالمي ،وبالتالي
الرفاه المادي والربح
ّ
فقد اعتبرت هذه االتجاهات من الق�ضايا  الإن�سانية المعا�صرة ،ومن ّثم ومن جهة
الدنيوي دفع بالعديد من الفرق
المعنوي الناتج عن البعد
�أخرى ف� ّإن البلبلة والفراغ
ّ
ّ
�إلى المذاهب الو�ضع ّية الب�شر ّية لتح�صيل االطمئنان ،و�س ّد الفراغ .ولذا فقد �سعت هذه
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الفرق والنحل �إلى البحث عن الق�ضايا الأخالق ّية والدعوة �إليها في خطوة نوعية لالبتعاد
عن الأمور الدنيو ّية.
وحيث � ّإن الطبيعة الب�شر ّية تميل نوع ًا ما �إلى ك ّل تلك الق�ضايا ،فقد وجدت المذاهب
الأخالق ّية �أتباع ًا لها ومريدين وجذبت �إليها العديد من طوائف الإن�سانية.
وعليه فقد اقترحت هذه المذاهب العديد من الطرق لتح�صيل الحياة المطلوبة
لأتباعها.
�إلاّ � ّأن ت�أمين هذه الميول �سيكون معقو ًال �إذا لم يقابل الفهم ال�صريح والوا�ضح للعقل،
ولذا ف� ّإن ال�ساعين �إلى الطرق المعقولة للحياة �سيدركون بكل ب�ساطة � ّأن �إر�ضاء هذه
الميول ب�شكل غير معقول لن يكون �أخالق ّي ًا .ومن ّثم فقد ترافقت هذه الميول ،وفي
الكثير من الموارد ،مع الو�ساو�س  الذهنية ،والتي �أخذت �أحيان ًا طابع ًا فل�سفي ًا .وفي
هذه الحال فقد تعر�ضت مباني علم الأخالق  لنوع من اال�ضطراب واالختالل .وها هنا 
ي�سيطر على العقل غبار الأوهام وي�ض ّل �أولئك ال�ساعون في االهتداء �إلى طريق ال�سعادة
المن�شودة .وبنا ًء عليه �إذا خف نور العقل وامتلأ الف�ضاء بالغبار وال�ضباب كيف لنا � ّأن
نهتدي �إلى الحقيقة؟
�إن هدف «الفل�سفة» وب�شكل عام هو جالء غبار ال�سف�سطة والأوهام عن العقل .و�أما 
هدف «فل�سفة الأخالق» ب�شكل خا�ص فهو جالء الغبار ا ّلذي ّ
يغطي طريق العلم في م�سير
هذه الحياة .ولذا ُي َ
نتظر من فل�سفة الأخالق ،م�ضاف ًا �إلى ت�أمين الطرق ال�سليمة من �أجل
الحياة المن�شودةّ � ،أن ت�ؤ ّمن مالكات اختيار هذه الطرق و�أن ت�ضيئها بنور العقل.
وبال ٍّ
�شك ف� ّإن وجود المباني المحكمة واال�ستداللية في الأخالق تعتبر خطوة �أ�سا�سية
لالنتخاب ال�صحيح والمعقول من بين المذاهب الأخالق ّية.
�إن وجود هذه المباني ال�صحيحة والمعقولة والمتقنة هي ا ّلتي تم ّكن الإن�سان من
الثبات �أمام العوا�صف والأخطار الموجودة� ،أو ا ّلتي يمكن ح�صولها ،والتي �سته ّدد القيم
عزم واطمئنان.
الأخالق ّية ،وبالتالي �ستدعوه �إلى ال�سير في ال�صراط الم�ستقيم بكل ٍ

فّؤملا ةمّدقم
ل
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� ّإن علم الأخالق مق ّدمة ل�سعادة الإن�سان .و� ّإن فل�سفة الأخالق تهدي العقل �إلى
أخالقي ا ّلذي ي�ؤ ّمن هذه ال�سعادة ويبني الإن�سان ويربيه.
المذهب ال
ّ
� ّإن هذا الكتاب الماثل بين يديك هدفه المعرفة الإجمالية لمو�ضوع فل�سفة الأخالق
أخالقي ا ّلذي ُير�شد الإن�سان �إلى �سعادته الحقيق ّية.
وتعيين النطاق الك ّلي للمذهب ال
ّ
ومن ّثم ف� ّإن المنهج الم ّتبع في هذه البحوث لأجل �إيجاد مالكات القيم الأخالق ّية
والتحكيم بين مختلف نظريات المذاهب الأخالق ّية المتع ّددة في هذا المجال هو
المنهج العقلي .و�سوف نتع ّر�ض عند اللزوم �إلى تو�صيف هذه النظريات� ،إلاّ �أنّه لما كان
تو�صيف ك ّل النظريات ا ّلتي ترتبط ب�شكل ما بفل�سفة الأخالق ال يتالءم مع هدف و�ضع
هذا الكتاب ب�شكل مبا�شر  ،فلن نلزم �أنف�سنا بذلك ،ولهذا ال�سبب �سوف نعر�ض كليات
هذه المذاهب في ثالثة ف�صول و�سن�شير في الف�صل الأخير �إلى النطاق الكلي �أي� ًضا
أخالقي في الإ�سالم.
للمذهب ال
ّ
� ّإن �أ�سلوب عر�ض الكتاب علمي ُو�ضع للتدري�س في وحدتين من الوحدات الجامعية.
و�أما المذ ّكرات الواردة في �أواخر الف�صول فالغر�ض منها التو�ضيح والتذكير والإرجاع
�إلى الم�صادر ،وكذلك  نقد بع�ض الآراء الواردة في المتن مع الإ�شارة �إليها ،وكذلك ف� ّإن
هذه المذ ّكرات مفيدة لل�ساعين �إلى ٍ
مزيد من بزيادة االطالع والمعرفة حول الموا�ضيع
المذكورة .كما �أنّنا نقترح على الأ�ساتذة المحترمين الراغبين بتدري�س هذه الف�صول
مطالعة الهوام�ش الملحقة بها م�سبق ًا.
وكذلك ف� ّإن ق�سم «الخال�صة» و«�أكمل» قد و�ضعا ب�شكلٍ ي�سهل فيه تدوين الخال�صات
وتجميعها نظر ًا لالرتباط المنطقي بينها.
و�أ ّما «الأ�سئلة» فالغر�ض منها �أي� ًضا التذكير بالمو�ضوعات ا ّلتي تم در�سها وكذلك
الإجابة عنها واال�ستفادة منها في بع�ض الأحايين.
و�أخير ًا ف� ّإن ق�سم «للبحث» يطرح مو�ضوعات يمكن بحثها وتحليلها داخل ال�صف
بمعونة الأ�ستاذ ،وفي بع�ض الموارد ربما ت�ش ّكل مو�ضوع ًا م�ستق ًال للتحقيق والبحث.
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و�أرجو من القراء الكرام � ّأن يتف�ضلوا علينا ب�إبداء �آرائهم المفيدة وانتقاداتهم البنّاءة
�سواء لجهة الأ�سلوب والمنهج �أو محتوى الكتاب وم�ضمونه.
أخ�ص بالذكر
وكذلك �أق ّدم ال�ش ّكر لك ّل من �ساهم في تهيئة وتدوين هذا الكتاب ،و� ّ
الأ�ستاذ العالمة �آية اهلل م�صباح اليزدي� ،إذ �إنّه م�ضاف ًا �إلى توجيهاته الكلية فقد قام
بمطالعة �أغلب ما  في هذا الكتاب ونقده ،وكذلك �أ�شكر الأ�ساتذة المحترمين حجة
الإ�سالم والم�سلمين محمود فتحعلي ،وحجة الإ�سالم والم�سلمين مح ّمد ح�سين زاده،
علي لمطالعتهم هذا الأثر
والأ�ستاذ عبد الر�سول عبوديت والذين لهم ّ
الحق الكبير ّ
و�إبداء المالحظات عليه.
كما و�أتقدم بال�شكر لفريق فل�سفة الأخالق في «م�ؤ�س�سة الإمام الخميني (قد�س
�سره) التعليمية والتحقيقية» والذين �ساهموا في تهيئة المقاالت المرتبطة بمو�ضوع
الكتاب وو�ضعها في اختيارنا.
و�أخ�ص  بال�شكر الكبير �أي� ًضا ال�سيد علي ر�ضا  تاجيك ،ا ّلذي تق ّبل تنظيم هذا
الكتاب.
وفي الختام �أ�شكر اهلل تعالى على ك ّل نعمة .و�أقدم هذا الأثر المتوا�ضع في مح�ضر
موالي �صاحب الع�صر والزمان بقية اهلل الأعظم �أرواحنا له الفداء راجي ًا منه دوام
عنايته ولطفه.
مجتبى م�صباح
خرداد 1382هـ�.ش

الف�صل الأ ّول

تعريف فل�سفة
الأخالق ومكانتها
ربما يكون م�صطلح «فل�سفة الأخالق» غريب ًا على من لم ّ
يطلع م�سبق ًا على م�سائل
هذا العلم رغم معرفته بم�صطلح «الفل�سفة» وم�صطلح «الأخالق» ك ًّال على حدة.
� ّإن م�صطلح «الفل�سفة» لوحده ي�شير �إلى بيان العلوم النظرية ا ّلتي تبين خ�صائ�ص 
الوجود الكلية بالأ�سلوب العقلي.
و�أ ّما  م�صطلح «الأخالق» ف�إنّه يحكي ال�صفات الفا�ضلة والمذمومة في الإن�سان،
وكذلك العلم ا ّلذي يتكلم عن ال�صفات وال�سلوكيات القبيحة والح�سنة.
لكن ما هو المراد من الم�صطلح التركيبي «فل�سفة الأخالق»؟ جواب ًا عن ذلك نقول
�إنّنا في هذا الف�صل ،ومع تو�ضيح الأحكام القيم ّية ،وتقديم ت�ص ّو ٍر كاملٍ عن علم الأخالق
و�أهم ّيته� ،سوف نتع ّرف �إلى فل�سفة الأخالق ومكانة هذا العلم بالمقاي�سة بعلم الأخالق،
وكذلك �ضرورة التع ّر�ض لمثل هذه البحوث.
 1ـ العالقة بين األحكام القيم ّية والصفات النفسانية مع الهدف من الحياة.
 . 1 - 1األحكام القيم ّية

لطالما  حكمنا  وق�ضينا  على �سلوكنا  و�سلوك الآخرين مرار ًا وتكرار ًا .ومث ً
اال على
ذلك قلنا�« :إنّ ما قمت به بالأم�س لي�س �صحيحاً» و«بد ًال من �أن �أخاف من توبيخ
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�صديقي �س�أقول له الحقيقة» .وكذلك من الممكن � ّأن نق ّدر ال�شجاع ،الغيور� ،صاحب
المروءة والكريم وفي المقابل نوبخ الحاقد ،الح�سود ،والغافل ،وغير ذلك الكثير الكثير
من الأحكام ا ّلتي ن�صورها يومي ًا والتي لها ت�أثي ٌر كبي ٌر في حياتنا العمل ّية؛ �إذ �إنّه بنا ًء
على هذه الأحكام نقوم بانتخاب الأ�صدقاء وتعيين طريقة عي�شنا ،وبالتالي ندرك �أي� ًضا
كيفية تنظيم �سلوكنا وتقويمه ومع � ّأي جماعة �أو طائفة نتعامل ديني ًا واجتماعي ًا و�سيا�سي ًا
وثقافي ًا ،وفي الواقع �إن مثل هذه الأحكام تقع في نطاق «ما يجب» في �سلوكنا.
ومع �أنّنا نحكم بمثل هذه الأحكام ع�شرات المرات يومي ًا �أو نتكلم بها مع الآخرين �إلاّ 
�أنّه لربما لم نفكر دائم ًا في �أهم ّيتها وفائدتها.
وفي الحقيقة هل يمكننا � ّأن نعي�ش من دون وجود مثل هذه الأحكام؟ وما ا ّلذي يلزمنا 
� ّأن نفكر بها ونبحث حولها؟
لنت�صور مجيء ذلك اليوم ا ّلذي تُحذف فيه ك ّل هذه الأحكام من حياتناّ � ،أي �أنّه
عندما نريد � ّأن نقوم ب�أي فعل في ذلك اليوم الفر�ضي لن نعرف «ما يجب» علينا فعله.
مث ًال �أنا �أقوم الآن ك ّل يوم من نومي و�أذهب �إلى الدرا�سة �أو العمل ،وبالتالي �س�أت�صور
�أني في ذلك اليوم االفترا�ضي ال �أعرف �شيئ ًا ع ّما يجب فعله يومي ًا ،بل �أكثر من ذلك
علي فعله �أي� ًضا ،نعم من الممكن حينها � ّأن �أفكر في نف�سي �أنّه
�أنّني ال �أحكم ع ّما ال يجب َّ
علي � ّأن �أدر�س �أو �أعمل لتنظيم �أمور المجتمع �أو خدمة الآخرين �أو � ّأي هدف
هل الالزم َّ
�آخر ،لكن ال بد � ّأن ال نن�سى �أنّه في ذلك اليوم االفترا�ضي ال يوجد � ّأي ٍ
هدف من الأهداف
المذكورة بل وحتى �أ�ضداد تلك الأهداف قابل للتق�سيم في ر�أييّ � ،أي �أنني ال �أعرف � ّأن
�إدارة �أمور المجتمع �أو خدمة الآخرين �أو � ّأي هدف �آخر هل هو «ح�سن» �أو «قبيح» �أو هل
علي ذلك.
«يجب» � ّأن �أقوم به �أم «ال يجب» َّ
وبنا ًء على ذلك فلي�س لي حينها � ّأي ٍ
علي
علي �أو ال ينبغي َّ
هدف م�شخ�ص ينبغي َّ
القيام به �أو � ّأي هدف منها �أنتخب .وهذا التحير والحيرة ي�شمل ك ّل الأفعال ا ّلتي ترتبط
باختياري في فعلها �أو تركها ،وفي ذلك اليوم العجيب لن �أ�ستطيع � ّأن �أ�ستفيد وب�شكل
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مطلوب من �إرادتي وك�أنني م�سلوب االختيار والإرادة ،ولهذا �س�أكون حينها �أ�شبه بخ�شبة
فاقدة لالختيار ول�ست ب�إن�سان �أ�ص ًال.
وفي الحقيقة ف� ّإن مثل هذه الأحكام ا ّلتي �أ�شرنا �إليها ت�شير �إلى ماهية الأهداف
المنظورة في حياتنا وبالتالي توجب علينا � ّأن نختار منها ما يتنا�سب مع �أهدافنا القيمة
فنقوم بها بملء �إرادتنا.
وب�شكل مخت�صر يمكن القول � ّإن هذه الأحكام والقرارات �ست�ص ّوب حياتنا باتجاه
هدف مع ّين ومخ�صو�ص ،و�ست�ؤثر حتم ًا في تقييم وانتخاب ال�سلوك المنا�سب مع هذا
الهدف .وبنا ًء على ذلك �إذا كان هدف حياتنا مهم ًا ال بد � ّأن يكون مهم ًا لنا �أي� ًضا � ّأن
نعرف الأحكام والقرارات القيم ّية لكي نوفق بينها وبين �أفعالنا االختيارية ،حيث � ّإن
معرفة ما يجب فعله تعتبر الخطوة الأولى الختيار العمل المنا�سب لهدفنا في الحياة.
 1ـ  . 2الصفات النفسانية

من المقطوع به وجود عوامل �أخرى غير «المعرفة»  -والتي هي نوع من العلم  -ت�ؤ ّثر
في اختيارنا وقيامنا بالأعمال المفيدة ،ويمكن تق�سيم هذه العوامل �إلى ق�سمين :داخلية
وخارجية.
من جملة العوامل الخارجية يمكن الإ�شارة �إلى الثقافة والآداب والتقاليد االجتماعية،
وكذلك �أقوال و�سلوك ا ّلذين نعا�شرهم غالب ًا �سواء في العائلة �أو الأ�صدقاء والأ�ساتذة
وو�سائل الإعالم.
ومن جملة العوامل الداخلية يمكن الإ�شارة �إلى بع�ض ال�صفات كالعفّة والغيرة
وال�شجاعة �أو الح�سد والبخل والتك ّبر.
وي�شترك ك ٌّل من العوامل الداخلية والخارجية في بحثنا وتحريكنا لالختيار والقيام
خا�صة �أو تتنا�سب معها ،ومث ً
اال على ذلك لو عا�شر الإن�سان بع�ض
ب�أفعال و�سلوكيات ّ
الأفراد المتوا�ضعين �سيح ّركه ذلك وي�ش ّوقه �إلى التوا�ضع ،وكذلك من كان في طبعه
الح�سد وكانت هذه ال�صفة فعالة في نف�سه ف�إنّه �سيح�سد في العادة� ،إلاّ �إنّهما يفترقان
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في الت�أثير المبا�شر وعدمه ،فالعوامل المحركة الخارجية يمكنها الت�أثير ب�شكل غير
الخا�صة ،و�أما 
مبا�شر في اختيارنا  وبالتالي تحريكنا  ودفعنا  للقيام ببع�ض الأعمال
ّ
العوامل الداخلية ف�إنّها ت�ؤ ّثر فينا ب�شكل مبا�شر لكن يمكن تروي�ضها وال�سيطرة عليها 
بالمعرفة والتمرين وبالتالي �إيجاد التغيير فيها وتقويتها �أو ت�ضعيفها ،وزيادة ت�أثيرها �أو
تقليله ،وتفعيلها �أو تحجيمها [.]1
وبنا ًء عليه �إذا ا�ستطعنا  التع ّرف بد ّقة �إلى ال�صفات المثبتة والإيجابية من بين
ال�صفات الداخلية ف�سوف نعمل على تقويتها والتقليل من ت�أثير ال�صفات ال�سلبية ،و�سوف
نطمئن على �صوابية �أعمالنا و�سلوكنا في االتجاه ال�صحيح.
وفي الواقع ف� ّإن امتالك  ال�صفات النف�سانية الفا�ضلة والح�سنة عام ٌل محرك للقيام
بالأعمال الح�سنة وفي النتيجة تح�صيل الهدف من حياتنا.
وم�ضاف ًا على ذلك وبنا ًء على الر�ؤية المعرفية للإن�سان في الإ�سالم ف� ّإن حقيقة وجود
الإن�سان هي روحه المجردة والباقية بعد موته و� ّأن الإن�سان �سيح�شر مع �صفاته النف�سية.
�إذ ًا بنا ًء على ذلك ف� ّإن ال�صفات النف�سية عالوة على ت�أثيرها في اختيار الأفعال والقيام
بها ف�إنّها ت�ؤ ّثر �أي� ًضا في تكوين حقيقة وجود الإن�سان.
ت�شخي�ص الح�سن من القبيح في هذه ال�صفات ،وب�أي
�إلاّ � ّأن ال�س�ؤال المهم هو كيفية
َ
ٍ
�سلوك يمكن تغييرها وت�صحيحها.
وبعبارة �أخرى ما هو العلم ا ّلذي نحتاجه في �سبيل الو�صول �إلى الهدف من الحياة
المن�شودة؛ �أو ًال لتعيين ما ينبغي �أو ال ينبغي فعله من الأعمال وال�سلوكيات الح�سنة �أو
القبيحة ،وثاني ًا ليعرف لنا ال�صفات الداخلية الموجبة وال�سالبة وا ّلتي من ٍ
طرف ما 
ت�ؤ ّثر في �سلوكنا ب�شكل مبا�شر ومن طرف �آخر تتغير بنا ًء على ما نقوم به ،وبالتالي
تُك ِّون حقيقة وجودنا؟ وجواب ًا على ذلك نقول � ّإن العلم المتكفّل بهذا الأمر هو «علم
الأخالق» [.]3[ ]2
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 2ـ علم األخالق

يتك ّلم هذا العلم عن ال�سلوك الح�سن والقبيح وال�صفات المقبولة وغير المقبولة
وبعبارة �أخرى عن الف�ضائل والرذائل.
وكذلك يتح ّدث عن الأعمال ا ّلتي ينبغي فعلها �أو تركها ،وعن ال�صفات ا ّلتي ينبغي
تنميتها �أو تحجيمها.
ٍ
�صفات كالكرم والبخل وال�شجاعة والجبن والتي
� ّإن علم الأخالق يبحث �أي� ًضا عن
يمكن تح�صيلها �أو �إزالتها باختيارنا و�إرادتنا �أو ا ّلتي يمكن ال�سيطرة عليها والتحكم
بها.
وكذلك يتع ّر�ض هذا العلم لل�سلوك االختياري النا�شىء عن تلك ال�صفات الداخلية
ا ّلتي تح ّدد م�سيرنا واتجاهنا وبالتالي تقوية هذه ال�صفات المح ّركة �أو ت�ضعيفها.
ونتع ّرف في هذا العلم �إلى قواعد عا ّمة لتقييم ال�صفات وال�سلوكيات االختيارية والتي
على �أ�سا�سها نقوم بتقدير وتقييم �صفاتنا و�أعمالنا االختيارية وكذلك �صفات و�أعمال
الآخرين.
�أي �أنّه وبنا ًء على هذه الأ�س�س والقواعد الأخالق ّية يمكن الحكم على � ّأي عملٍ  �أو
�صفة ب�أنه ح�سن �أو قبيح ،وكذلك �أيهما ال�صحيح و�أيهما الخط�أ ،وكذلك المقبول منهما 
وغير المقبول ،وما ينبغي فعله منهما وما ال ينبغي كذلك ،وكما ترى ف� ّإن جميع هذه
الأمور مفيدة في الو�صول �إلى الهدف المن�شود من الحياة .وب�شكل مخت�صر يمكن القول
� ّإن علم الأخالق هو ذلك العلم ا ّلذي يتكلم عن قيمة ال�صفات وال�سلوكيات االختيارية
و�ضرورة((( وجودها عند الإن�سان [.]4

(((  �سوف نتكلّم في الف�صل الثالث تف�صي ًال عن مفهوم القيمة وال�ضرورة ب�شكل عام وعن القيمة وال�ضرورة في الأخالق ب�شكل خا�ص .وقبل
الو�صول �إلى تحقيق المراد منهما �سوف نكتفي في بحوثنا الحالية بالمفهوم االرتكازي عندنا عن القيمة واللزوم الأخالق ّيين وبقليل من
الم�سامحة نعبر عنهما بالح�سن والقبيح وما يجب وما ال يجب.
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 3ـ فلسفة األخالق
 1ـ  . 3األسئلة األساسية في مجال األحكام األخالق ّية

تعرفنا حتى الآن �إلى علم الأخالق و�أهم ّيته .لكن في الحقيقة هناك �آراء ونظريات
متع ّددة حول تعريف القيم وال�ضرورات الأخالق ّية والتي تختلف فيما بينها في مجال
تقييم ال�صفات والأفعال االختيارية و�ضرورتها ولزومها .وها هنا ومن �أجل تح�صيل
الهدف الهام ا ّلذي ن�سعى �إليه يجب علينا معرفة � ّأي واحد نختار من بين هذه المذاهب
الأخالق ّية:
ومج ّدد ًا نعود �إلى �أحكامنا  القيم ّية وا ّلتي ُقبلت على �أ�سا�س  القواعد الأخالق ّية
عندنا وا ّلتي �سوف ن�ستفيد فيها من كلمات نظير« :الح�سن» «القبيح» «يجب» و «ال
يجب».
وهنا ن�س�أل :ما هو  معنى هذه الكلمات بالد ّقة؟ و� ّأي �شيء تُخبر؟ وهل الح�سن والقبح
�صفتان واقع ّيتان لأفعالنا  و�صفاتنا؟ وهل يمكن �إثبات القواعد الأخالق ّية كما  ُنثبت
أخالقي
القوانين الفيزيائية والقواعد الهند�سية؟ وهل يمكن على �أ�سا�سها ت�شييد مذهب �
ّ
قوي يمكن الدفاع عنه؟ وهل يمكن تقييم القواعد الأخالق ّية بنا ًء على مالكات واقع ّية
وثابتة �أم � ّأن مبنى تقييم هذه القواعد �أمور متغيرة ال ثبات لها؟ وهل � ّأن الأخالق مطلقة
�أم �أنها ن�سبية؟
وفي الحقيقة ف� ّإن تحقيق هذه الأ�سئلة والإجابة عنها ال يرتبطان بعلم الأخالق [،]5
الح�سن والقبيح ،وكذلك ف� ّإن هذا العلم
ل ّأن هذا العلم يفتر�ض م�سبق ًا �أنّنا نعرف معنى َ
خا�صة به ويمكن القبول بها ،و�إنّما ن�سعى نحن فقط �إلى المعرفة
يمتلك قواعد �أخالق ّية ّ
التف�صيلية بها.
� ّإن علم الأخالق يق ّدم لنا جدو ًال من الأفعال وال�صفات الح�سنة والقبيحة� ،إلاّ �أنّه
ال ي�أخذ على عاتقه بال�ضرورة لزوم الدفاع العقالني عن جداوله ،ولو كان هذا الأمر
�ضروري ًا والزم ًا فال بد من الذهاب �إلى علم �آخر وطلب الإعانة منه [.]6
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 2ـ  . 3ضرورة اإلجابة عن األسئلة السابقة

ما هي �أهم ّية و�ضرورة معرفة الإجابة عن هذه الأ�سئلة؟ �أولي�س علم الأخالق كافي ًا
لنا للقيام بالأعمال الح�سنة واالبتعاد عن الأعمال القبيحة وال�سيئة؟ �أولي�س كافي ًا لنا 
المتالك ال�صفات الفا�ضلة وتهذيب �أنف�سنا من ال�صفات الرذيلة؟ لأجل �إدراك �أهم ّية
الإجابة عن هذه الأ�سئلة �سوف نت�ص ّور م ّرة �أخرى واقعة افترا�ضية:
في هذه الواقعة لي�س لدينا � ّأي اطالع على الإجابة عن � ّأي �س�ؤال جديد � ّأي �أنّنا ال نعرف
ما معنى الح�سن وما معنى القبيح ،وال نعرف � ّأن القواعد الأخالق ّية مطلقة �أو ن�سبية،
وهل � ّأن �أحكامنا القيم ّية �صحيحة �أم ال ،وكذلك ال نعرف � ّأي واحد هو المقبول والمعتبر
من بين المذاهب الأخالق ّية المختلفة ،و�أي� ًضا كما نحتمل � ّأن القواعد الأخالق ّية ت�شبه
البيانات العلمية بحيث يمكن �إثباتها ،و�أنها مبينة للحقائق العلمية ،كذلك نحتمل �أنها 
مجرد بيان لأحا�سي�سنا الداخلية �أو �أنها نا�شئة عن نوع من التوافق  والعقود االجتماعية
 كما ن�شير �إلى تو�ضيحها في الف�صول الالحقة  -وفي هذه ال�صورة ال يمكننا االطمئنانبد ّقة �إلى ما ن�صدره من �أحكام وقرارات ،وفي النتيجة �سوف نتردد فيما نختاره ونقرره
و�سوف نتهاون في حفظ وحماية قيمنا ا ّلتي قبلناها ،وم�ضاف ًا �إلى ذلك ف�إنّه في مثل هذه
الواقعة لن يكون معقو ًال � ّأن ندافع عن �آرائنا وبالتالي �إثبات �صحة قراراتنا للآخرين.
�إذا لم تكن القيم الأخالق ّية ذات مالكات واقع ّية وثابتة ال تتغير ،وكانت مبتنَية على
ٍ
فحينئذ لن يكون مفيد ًا � ّأي �سعي فكري �أو نظري لتحقيق
ال�سالئق الفردية �أو الجمعية
الهدف المن�شود من الحياة وت�أمين الطرق المو�صلة �إلى هذا الهدف ،وكذلك لن يكون
مفيد ًا � ّأي بحث وحوار لإثبات قيمنا المقبولة عندنا ور ّد تلك القيم ا ّلتي ال نقبلها.
نوع من الجهاد العملي في �سبيل حفظ قيمنا  المختارة
وكذلك �سوف يكون � ّأي ٍ
وتوطيدها في المجتمع ومواجهة الغزو الثقافي والقيم المعار�ضة والمنحرفة �أمر ًا غير
معقول.
ومن ّثم ف� ّإن هذه القيم �إذا لم تكن ذات مالكات ثابتة �سي�ؤثر ذلك ب�شكل مبا�شر على
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مقدار اطمئناننا في الت�شخي�ص ال�صحيح لهذه المالكات في ميزان اهتمامنا بحفظ
هذه القيم ،ون�شرها.
نعم من المقطوع به � ّأن عامة النا�س تمتلك مثل هذه القرارات والأحكام القيم ّية
ولديها �إجاباتها عن مثل هذه الأ�سئلة وبالتالي تحكم بنا ًء على هذه الإجابات على الرغم
من كونها مجملة �أحيان ًا �أو �أنها ال ت�ستند �إلى علم خا�ص �أو معرفة با�صطالحات ذلك
العلم ،ولذا ف�إنّنا  نراهم يقبلون بت�س ّر ٍع بع�ض تلك الأحكام والقرارات �أو يرف�ضونها 
كذلك.
�صحة �أحكامنا ف�إنّنا نحتاج حتم ًا �إلى تحليلها 
�إلاّ �أنّه ولأجل االطمئنان والت�أ ّكد من ّ
ب�شكل علمي ،وت�أكيد ًا لذلك نقول � ّإن عامة النا�س ي�ستد ّلون لإثبات مراداتهم مع �أنّه من
الممكن عدم تع ّلمهم قواعد اال�ستدالل في علم المنطق� ،إلاّ �أنّه ولالطمئنان على �صحة
اال�ستدالل وللحذر من الوقوع في فخ المغالطات ال بد لنا من االطالع ب�شكل علمي على
قواعد اال�ستدالل في علم المنطق.
 3ـ . 3فلسفة األخالق هي الجواب عن األسئلة المذكورة

وكما �أ�شرنا ف� ّإن علم الأخالق يبتدىء عمله مع هذا االفترا�ض الم�سبق وهو امتالكنا 
لإجابات  -ورغم كونها �إجمالية  -عن تلك الأ�سئلة المذكورة ،وهذا يعني � ّأن البحوث
المرتبطة بالإجابة عنها مق ّدمة على بحوث علم الأخالق ،ولذا لو �أردنا تقديم تحقيق
هذه الإجابات �ضمن علم م�ستقلٍ ف� ّإن مثل هذا العلم �سيكون مق ّدمة للدخول �إلى علم
الأخالق لأنّه في الحقيقة يبحث عن �أ�صوله ومبانيه وباال�صطالح عن مبادىء علم
الأخالق.
وبنا ًء عليه ف� ّإن العلم ا ّلذي يبحث عن مبادىء علم �آخر ي�سمى «فل�سفة» ذلك العلم
ولذا ي�سمى العلم ا ّلذي نبحث عنه بـ«فل�سفة الأخالق»(((.
هذا ومن الوا�ضح � ّأن «الح�سن» و«القبيح» و«القواعد الأخالق ّية» و«الواقع ّية �أو
(1) Ethics or Moral Philosophy.
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الالواقع ّية في القيم وال�ضرورات الأخالق ّية» وكذلك «ثبوت �أو عدم ثبوت القواعد
الأخالق ّية» و«االطالق والن�سب ّية في الأخالق» و�أمثال هذه المفاهيم لي�ست �أمور ًا
ح�سية يمكن م�شاهدتها ،ولذا ف� ّإن المنهج التجريبي لن يكون م�ؤ ّثر ًا ب�شكل مبا�شر في
ح ّل م�سائل هذا العلم [.]7
وبنا ًء عليه ف� ّإن المنهج الم ّتبع في تحقيق هذا العلم �سيكون منهج ًا عقلي ًا.
وب�شكل مخت�صر يمكن القول � ّإن:
(عقلي) حول المبادىء الت�صور ّية والت�صديق ّية
فل�سفي
فل�سفة الأخالق تحقيق
ّ
ّ
لعلم الأخالق.
وجه ٍ
�أي �أنّه يبحث في هذا العلم من ٍ
طرف ما حول مفاهيم «الح�سن»« ،القبح»،
«يجب» و «ال يجب»  -وا ّلتي ي�ستفاد منها  في التعابير الأخالق ّية  -وارتباطها  مع
الواقع ّيات ،ومن ٍ
وجه �آخر يحقق فيه حول الأ�صول الم�ؤ ّثرة في قبول �أو عدم قبول الأمور
أخالقي المطلوب ،ك ّل ذلك بنا ًء على
الأخالق ّية الالزمة �أو في كيفية اختيار المذهب ال
ّ
المنهج العقلي واال�ستداللي.

 1ـ 	 الأحكام القيم ّية موجودة في حياتنا اليومية ،وت�شير �إلى هدفنا في الحياة ،وتعتبر
من العوامل الم�ساهمة في قيامنا  بالأعمال المختلفة وفي تحقيق هدفنا  في
الحياة.
 2ـ	 تنق�سم العوامل الم�ؤ ّثرة في قراراتنا للقيام بالأفعال االختيارية �إلى ق�سمين :العوامل
الخارجية  -كالثقافة والآداب والتقاليد االجتماعية ،والأ�صدقاء ،والمعلمين وو�سائل
الإعالم ـ ،والعوامل الداخلية نظير ال�صفات النف�سانية.
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 3ـ	 تلعب العوامل المحركة الخارجية دور المر�شد والمحفّز ،و�أ ّما العوامل المح ّركة
الداخلية وا ّلتي ت�ؤ ّثر في �سلوكنا ب�شكلٍ مبا�شر فيمكن ال�سيطرة عليها عبر المعرفة
والتمرين والريا�ضة.
 4ـ	 بنا ًء على الر�ؤية المعرفية للإن�سان في الإ�سالم ف� ّإن العوامل المحركة الداخلية
(ال�صفات النف�سانية) م�ضاف ًا �إلى ت�أثيرها في �سلوكنا و�أنها تقبل الت�أثير والتغير
�أي� ًضا ف�إنّها ت�شكل حقيقة وجود الإن�سان.
 5ـ	� ّإن علم الأخالق ا ّلذي ُيتك َّلم فيه عن قيمة ال�صفات وال�سلوك االختياري للإن�سان
و�ضرورة وجودها يمكنه � ّأن يعيننا ،ولأجل نيل الهدف المن�شود من الحياة ،في � ّأن
نختار الأفعال الحميدة ا ّلتي ال ب ّد منها.
 6ـ	� ّإن فل�سفة الأخالق تحقي ٌق فل�سفي (عقلي) حول المبادىء الت�صورية والت�صديقية
لعلم الأخالق و ُيبحث فيه عن المفاهيم الأخالق ّية وارتباطها بالواقع ّيات وكذلك
عن الأ�صول المرتبطة بقبول �أو عدم قبول البيانات الأخالق ّية.
�صحة �أحكامنا 
 7ـ	 حيث � ّإن فل�سفة الأخالق هي مبنى علم الأخالق ف� ّإن اطمئناننا �إلى ّ
الأخالق ّية يرتبط بهذا العلم ،ومن ّثم ف� ّإن ميزان االطمئنان هذا ي�ؤ ّثر بدوره في ميزان
اهتمامنا بالثبات عليها في مقام العمل وال�سعي لحفظ وب�سط القيم الأخالق ّية.

 1ـ 	�أو�ضح ماهية االرتباط بين الأحكام القيم ّية مع الهدف من الحياة ،وكيف ت�ؤ ّثر في
نوعية �سلوكنا الفردي واالجتماعي.
 2ـ	 ما هي العوامل المحركة الداخلية والخارجية الم�ؤ ّثرة في طريقة اختيارنا؟ ب ّين
ماهية العامل الم�ؤثر في طريقة اختيارنا عند كليهما.
عم يتك ّلم علم الأخالق؟ وكيف يمكن اال�ستعانة بهذا العلم للو�صول �إلى الهدف
 3ـ	 َّ
المن�شود من الحياة.

تناكمو قالخألا ةفسلف فيرعت

25

 4ـ	 ع ّرف فل�سفة الأخالق وا�شرح نموذجين من م�سائلها.
 5ـ	 ما هو ال�سبب في تقديم فل�سفة الأخالق على علم الأخالق؟ �أو�ضح ذلك.
 6ـ	�أو�ضح �أهم ّية فل�سفة الأخالق من الناحية النظرية والعلمية.
 7ـ	 لنفتر�ض �أنك في مقام النهي عن المنكر �أو�صيت �أحدهم بترك �أمرٍ ما ال ينبغي
فعله ،ولكنه �أجابك بالقول «�إذا لم يعجبك هذا العمل فيمكنك �أنّ ال تقوم به
ولكنه ح�سن في ر�أيي و�أريد القيام به».
�أو�ضح ما يلي :هل � ّأن اختالفك معه يرجع �إلى علم الأخالق �أو �إلى فل�سفة الأخالق؟
ومن � ّأي علم ت�ستفيد في مقام �إجابته؟

مع الإ�شارة �إلى ما ا�ستفدناه وعرفناه حول علم الأخالق ،هل يمكن بر�أيك تحقيق
الهدف من الحياة بمجرد المعرفة بهذا العلم �أم بالعمل به؟ وما هو دور علم الأخالق
في تحقيق هذا الهدف؟ وما هي الأ�شياء الأخرى ا ّلتي نحتاج �إليها من �أجل الو�صول �إلى
هذا الهدف؟

[[[ من الممكن � ّأن تتفاوت ال�صفات النف�سانية بادىء ذي بدء عند مختلف الأفراد .وربما يرتبط هذا
متعددة ت�ؤ ّثر في ذلك كالوراثة مثالً � ،اّإل �أ ّنه
ال�ضعف الأ ّو ّلي بطبيعة ه�ؤالء الأفراد وعوامل �أخرى ّ
يمكن بعد التعود االختياري � ّأن يقويها بتكرار العمل �أو � ّأن ي�ضعفها بالتمرن على الترك (راجع ،عبد
الر ّزاق الهيجي ،گوهر مراد� ،ص .)667
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وحتماً ف� ّإن هذه المراتب من ال�صفات والتي ُتكت�سب �أو ُتحفظ باختيار الإن�سان وكذلك الأعمال
أخالقي (و�أن لي�س للإن�سان � اّإل ما �سعى و�أن �سعيه �سوف
ال�صادرة عنه باختياره هي الّتي تقبل التقييم ال ّ
يرى) (�سورة النجم ،الآيتان 39 :ـ .)40
«الخ ُلق» لغة،
[[[ ُيطلق على ال�صفة النف�سية الثابتة في قلب الإن�سان والتي �أ�صبحت بمثابة الملكة عنده ُ
حيث � ّإن الإن�سان حينها يقوم فوراً بالعمل الّذي يتنا�سب مع هذه ال�صفات وبدون � ّأي ت�أ ّملٍ وتر ّدد.
محمد مهدي النراقي ،جامع
تتعرف �أكثر �إلى تعريف ُ
«الخ ُلق» راجع قوامي�س اللغة ،وكذلكّ :
ولكي ّ
محمد كالنتر� ،ص.22
ال�سعادات ،ت�صحيح وتعليق ّ
محمد بن �شاه مرت�ضى الفي�ض الكا�شاني ،الحقائق في محا�سن الأخالق وقرة العيون في المعارف
 ّوالحكم وم�صباح الأنظار ،تحقيق وتذييل �إبراهيم الميانجي �ص.54
 عبد الرزاق الهيجي ،گوهر مراد� ،ص.667الخ ُلق لغة في ال�صفة الثابتة والملكة النف�سانية ،وهذا هو المراد عادة
هذا وعلى الرغم من ا�ستعمال ُ
أعم ُفيطلق ٍ
حينئذ على
عند ا�ستعماله في علم الأخالق � ،اّإل � ّأن هذا الم�صطلح قد ُي�ستعمل بمعنى � ّ
مجمل ال�صفات النف�سانية الّتي هي من�ش�أ الأفعال االختيارية � -سواء كانت هذه ال�صفة ثابتة (ملكة) �أم
وبناء على هذا الم�صطلح ف� ّإن ما يقوم به البخيل �أحياناً من عطا ٍء ولو مع التكلّف ُيعتبر
غير ثابتة (حال) ً -
أخالقياً �إيجابياً.
عم ًال � ّ
ٍ
وحينئذ ف� ّإن الأفعال
وفي الم�صطلح الثالث تطلق الأخالق فقط على ال�صفات الح�سنة والفا�ضلة
أخالقية.
القبيحة وغير المر�ضية ت�سمى باللاّ� ّ
وبناء عليه
الخ ُلق ُي�ستعمل �أحياناً في المحاورات العرفية بمعنى ُ
والجدير قوله � ّأن ُ
الخ ُلق االجتماعيً ،
الت�صرف
الت�صرف مع الآخرين ي�سمى بح�سن الأخالق ،وفي مقابل ذلك ف� ّإن من ي�سيء ّ
ف� ّإن من يح�سن ّ
اللغوي واال�صطالحي للأخالق
وبناء على ما ذكرناه من المعنى
ّ
معهم ي�سمى ب�سيئ الأخالق � ،اّإل �أ ّنه ً
تخت�ص فقط بالأخالق االجتماعية.
ف� ّإن الأخالق ال ّ
[[[ ربما يمكن اعتبار علم الأخالق م ّتحداً مع الأخالق المعيارية ( � )Normative Ethicsاّإل � ّأن بع�ضهم
المتعددة
اعتبر � ّأن هذه الأخيرة ق�سمان :الق�سم الأ ّول منها يتكلّم عن المالكات الكلية للأخالق والآراء ّ
الكلية وقبح الأفعال وح�سنها.
حولها ،وفي الق�سم الثاني يتكلّم عن م�صاديق تلك المالكات ّ
وبناء على هذا التق�سيم ف�إ ّننا �إذا اعتبرنا �إمكانية تحقيق المالكات الكلية للأخالق بالبحث
ً
والتحقيق العقلي والفل�سفي ،ف� ّإن هذا الق�سم من الأخالق المعيارية �سي�شترك مع علم ما بعد
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الأخالق  ( Meta Ethicsـ الأخالق التحليلية  Analytic Ethicsـ الأخالق النقدية (
أخالقية ومجال عملها وتحليل المفاهيم
 Ethicsـ والذي ُيبحث فيه عن الواقع الظاهري للجمل ال ّ
أخالقية في ت�شكيل فل�سفة الأخالق.
ال ّ
تخت�ص ببيان المالك الكل ّّي وم�صاديقه فقط ،وال ربط لهذا
و�أ ّما لو اعتبرنا � ّأن الأخالق المعيارية ّ
ٍ
فحينئذ يمكن م�ساواة علم الأخالق مع علم
العلم بالتحقيق العقلي والفل�سفي في انتخاب المالكات،
الأخالق المعيارية.
وفي هذه ال�صورة �إذا اعتبرنا التحقيق العقلي والفل�سفي النتخاب المعايير والمالكات جزءاً من ما
بعد الأخالق ف� ّإن فل�سفة الأخالق �أي�ضاً �ستكون م�ساوية لما بعد الأخالق (يراجع حول هذا المو�ضوع
علي �شيرواني ،فرا اخالق( ،ما بعد الأخالق)� ،ص  15ـ 20؛ و�صادق الريجاني ،فل�سفة �أخالق ،1
المجلة التخ�ص�صية :كالم ا�سالمي العدد � ،11ص71؛ وارنوك ،فل�سفه اخالق در قرن بي�ستم ترجمة
مقدمة المترجم� ،ص  32ـ .)35
وحوا�شي ابو القا�سم فنائيّ ،
[[[ بالن�سبة لمو�ضوع علم الأخالق والهدف الأ�صلي منه يوجد ر�أيان واتجاهان �أ�سا�سيان:
أخالقية هي بع�ض ال�صفات الداخلية ،وبالتالي ف� ّإن علم
�أ ّولهماّ � :أن الم ّت�صف �أ�صالة بالقيم ال ّ
الأخالق يتك ّفل ببيان قيمة و�ضرورة وجود هذه ال�صفات النف�سانية ،وكذلك ف� ّإن هدف علم الأخالق هو
تزيين النف�س بالملَكات النف�سانية الفا�ضلة وتخليتها من ال�صفات الرذيلة والو�صول �إلى كمال النف�س.
بناء على هذا الر�أي  -ف�إ ّنها في الواقع و�سيلة
و�أ ّما الأفعال وال�سلوكيات  -ومع �أ ّنه ُيبحث عن قيمتها ً
لتح ّقق ال�صفات الرا�سخة عند الإن�سان ،ومن �آثار تلك ال�صفات النف�سانية.
بناء على الر�ؤية المعرفية للإن�سان عندهم  -هذا االتجاه
وقد اختار علماء الأخالق الم�سلمون ً -
الواقعي عند الإن�سان
القائل ب� ّأن حقيقة وجود الإن�سان يتقدم بنف�سه المجردة و� ّأن الكمال والنق�ص
ّ
يراد منه نف�سه وروحه ،وبعبارة ثانية ف� ّإن الكمال والنق�ص الحا�صل للإن�سان في هذه الدنيا ب�سبب �أفعاله
االختيارية يبقى متعلقاً بروحه و� ّأن الإن�سان بعد موته �سيح�شر معها.
محمد مهدي النراقي ،جامع ال�سعادات ،الباب الأول ،ن�صير الدين الطو�سي� ،أخالق
(راجعّ :
نا�صري ،ت�صحيح وتو�ضيح مجتبى مينوي وعلي ر�ضا حيدري� ،ص ،48ابن م�سكويه� ،أحمد بن محمد،
تهذيب الأخالق� ،ص5؛ ابن م�سكويه� ،أحمد بن محمد ،كيمياي �سعادت ،ترجمة طهارة الأعراق،
ترجمة �أبو طالب زنجاني �ص.)27
أخالقية ناظرة
الثاني :وهو ما خرج عند علماء الأخالق في الغرب ،حيث يعتبرون � ّأن القيم ال ّ
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فقط �إلى ال�سلوك الإن�ساني ،و� ّأن علم الأخالق ينظر فقط �إلى بيان قيمة ال�سلوك و�ضرورته ،و� ّأن الهدف
الأ�صلي لعلم الأخالق هو ت�صحيح هذا ال�سلوك وال يوجد � ّأي هدف له ما وراء ذلك ،يقول فولكيه:
«� ّإن علم الأخالق عبارة عن مجموعة قوانين ال�سلوك الّتي ّ
تمكن الإن�سان من خالل العمل بها من
الو�صول �إلى هدفه» (راجع :عبد الرحمن بدوي ،الأخالق النظرية� ،ص ،)10ويذكر جك�س �أي�ضاً � ّأن:
«علم الأخالق عبارة عن تحقيق ال�سلوك الإن�ساني بال�شكل الّذي يجب � ْأن يكون عليه» (جك�س ،فل�سفة
العملية) ،ترجمة الدكتور �أبو القا�سم بور ح�سيني �ص.)9
اخالق (الحكمة ّ
هذا ويذهب االتجاه الأ ّول �إلى ت�سمية الأخالق بالف�ضيلة فيقول �أخالق الف�ضيلة ()Ethics of Virtue
و�أما االتجاه الثاني في�سميها بالوظيفة �أو العمل ويطلق عليها �أخالق الوظيفة �أو العمل (.)Ethics of Duty
وقد اختلف فال�سفة الأخالق �أي�ضاً حول م�صداق هدف علم الأخالق وتعيين مالك التقييم للبيانات
أخالقية ،و�سوف نتعر�ض �إلى ذلك بالبحث والتحقيق في الف�صول الآتية.
ال ّ
متعددة الإجابة عنها .وفي هذا
متنوعة ،وقد تك ّفلت علوم ّ
[[[لقد ُطرحت حول «الأخالق» �أ�سئلة ّ
العملية» والّتي
المجال ّ
وبغ�ض النظر عن «علم الأخالق» و«فل�سفة الأخالق» ن�شير �إلى «الأخالق ّ
تبين طرق ال�سير وال�سلوك
العملية للتحلّي بالف�ضائل والتخلّي عن الرذائل ،وكذلك ّ
تذكر الأ�ساليب ّ
أخالقية.
تعر�ض علماء الأخالق الم�سلمون �إلى ذلك في كتبهم ال ّ
من الناحية ال ّ
أخالقية .وقد ّ
أخالقيات الأفراد و�سيرتهم
وكذلك نذكر «الأخالق التو�صيفية»  Descriptive Ethicsوالتي ت�صف � ّ
العملية ،وتتكلّم عن المجتمعات والأديان والمذاهب.
ّ
كما ويمكن � ْأن يكون نف�س علم الأخالق مو�ضوعاً للبحث ،حيث يبحث عن تاريخ هذا العلم
مقدمة علم
والهدف منه وفائدته وحياة علماء الأخالق العظام وغيرها من الم�سائل الّتي ُتذكر عادة في ّ
بحد ذاته.
الأخالق �أو يمكن اعتبارها علماً م�ستقلاّ ً ّ
بناء على الحاجة �إليها والتو�سع في م�سائلها حتى �أ�صبحت
[[[ لقد ظهرت �أنواع ّ
متعددة من العلوم ً
ا�ستثناء من القاعدة ،حيث
علوماً م�ستقلة بحد ذاتها ،وفل�سفة الأخالق من هذا القبيل وال ُت ّعد
ً
� ّإن م�سائل فل�سفة الأخالق كانت متفرقة هنا وهناك �أو ُتذكر عند االبتالء �أو ال�س�ؤال ،فذُ كر بع�ضها
في كتب �أ�صول الفقه (ومن جملتها بحث القبح العقلي للعقاب بال بيان ،والذي هو مبنى البراءة
العقلية ،وكذلك الم�ستقلاّ ت العقلية) ،وذُكر بع�ضها في كتب الكالم (في بحث الح�سن والقبح
الذاتي والعقلي ،عند اال�ستدالل العقلي على الحكمة الإلهية والعدل الإلهي) ،وفي الفل�سفة وعلم
المعرفة �أي�ضاً (في بحث المفاهيم االجتماعية هل هي حقيقية �أم اعتبارية ،وكذلك ارتباط هذه
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أخالقية بالواقع) ،وكذلك ذُكرت في علم الأخالق (عند بيان الخير وال�شر
المفاهيم والبيانات ال ّ
الحقيقيين).
ّ
بناء على
[[[ من الممكن � ّأن يقال �إ ّننا ّلما ك ّنا م�سلمين ف�إ ّنه يمكننا الإجابة عن هذه الأ�سئلة
ّ
المتعددة ً
العقلية.
الدينيةً ،
وبناء على ذلك ف�إ ّننا ال نحتاج �إلى تحقيقها من الناحية ّ
عقائدنا ّ
بحقانية ديننا بالدليل والبرهان �سوف ندعو الآخرين ،وللت�صديق ب�صحة
ومن ّثم وحيث �إ ّننا نعتقد ّ
ٍ
وعندئذ وفي ظلّ ذلك �سوف
�إجاباتنا عن هذه الأ�سئلة� ،إلى التحقيق في �أدلّة �إثبات حقانية الإ�سالم،
أخالقي .وبعبارة �أخرى يمكن �إثبات حقانية دين الإ�سالم ب�شكل كلّي
يدركون حقانية مذهبه ال ّ
باال�ستفادة من علم الكالم �أو الأ�صول العقائدية ،ومن ّثم �سوف نجد �إجابات هذه الأ�سئلة بالمطالعة
التف�صيلية من الداخل الديني.
النبي الأعظم Pكان من جملة �أهداف بعثته المباركة
ومثا ًال على ذلك ف�إ ّنه باال�ستناد �إلى � ّأن ّ
(((
النبي الأكرمP
تتميم مكارم الأخالق  ،وكذلك �إلى � ّأن الدين الإ�سالمي قد اكتمل في زمان ّ
(((
نبي
}ا ْليَ ْو َم �أَ ْك َم ْل ُت لَ ُك ْم ِدينَ ُك ْم َو َ�أ ْت َم ْم ُت َع َل ْي ُك ْم ِن ْع َم ِتي َو َر ِ�ض ُ
يت لَ ُك ُم الإ ِْ�س َال َم ِدينًا{  ،و�إلى � ّأن ر�سالة ّ
الإ�سالم عا ّمة وعالمية } َو َما �أَ ْر� َس ْلنَ َاك إِ� اَّل َر ْح َم ًة ل ِّ ْل َعالَ ِم َين{((( }تَبَا َر َك الَّ ِذي نَ َّز َل ا ْل ُف ْر َقا َن َع َلى َع ْب ِد ِه ِليَ ُكو َن
(((
نين في هذا الدين ثابتان �إلى يوم القيامة (فحالله
المبي َ
ِل ْل َعالَ ِم َين ن َِذي ًرا{  ،و�إلى � ّأن الحالل والحرام َّ
حالل �إلى يوم القيامة وحرامه حرام �إلى يوم القيامة)(((  ،باال�ستناد �إلى كلّ ذلك يمكن القول � ّإن
الواقعية ال ّبد من البحث عنها من
�شخ�صية ،و� ّإن الأخالق
توافقية وال
ّ
ّ
ن�سبية وال ّ
الأخالق لي�ست ّ
داخل الدين وتعلّمها والعمل بها.
�إال �أ ّنه ال بد من االلتفات ها هنا �إلى بع�ض المالحظات الها ّمة:
�أ ّو ًال :ال ّبد لنا � ْأن نقبل ،وبنف�س المقدار ا ّلذي نعتبر فيه �ضرورة تحقيق هذه الإجابات من خالل المطالعة
الداخلية للدين ،ب�ضرورة وجود علم �آخر يتك ّفل بيان هذه الأمور ،وكما هو الحال في علم الفقه وعلم
الدينية� .أما البحث
الكالم واللذين هما علمان م�ستقلاّ ن � اّإل �أ ّنهما يتك ّفالن ببيان ٍ
ق�سم من المعارف ّ
عثت لأت ّمم مكارم الأخالق ،بحار الأنوار ،ج ،70الباب  ،59الحديث .18
((( ُب ُ
((( �سورة المائدة ،الآية.3 :
((( الأنبياء ،الآية.107 :
((( الفرقان ،الآية.1 :
((( بحار الأنوار ،ج ،11الباب الأول ،الحديث  ،55وكذلك الجزء  ،47الباب  4الحديث .33
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حول �أ�سلوب التحقيق في فل�سفة الأخالق � ّأي �أ ّنه هل يجب � ْأن نجيب عن الأ�سئلة المذكورة بالأ�سلوب
العقلي �أو �أ ّنه يمكن الإجابة عنها من خالل الدين فهو م�س�ألة �أخرى.
ثانياً� :إنّ التحقيق العقلي حول هذه الأ�سئلة يعطينا فر�صة م�ستقلّة للدفاع العقالني عن الدين الإ�سالمي،
كالنبوة والإمامة والع�صمة وغيرها .ومن الوا�ضح
و�إثبات حقانيتهّ ،
بغ�ض النظر عن البحوث الكالمية ّ
الب�شري
�أنّ مثل هذا الدفاع العقالني عن � ّأي م�س�ألة من م�سائل الدين وفروعه  -والتي يمكن للعقل
ّ
تحقيقها  -لن يكون غير مذموم فح�سب بل يمكن اعتباره عام ًال مكم ًال لإثبات حقانية الإ�سالم
وكذلك عام ًال مهماً في ا�ستقطاب الباحثين عن الحقيقة �إلى هذا الدين ،بل ربما يمكن القول �إنّ
أخالقي في الإ�سالم في مقابل بقية
هذا الطريق هو �أق�صر الطرق و�أف�ضلها لإثبات حقانية المذهب ال ّ
المذاهب الأخرى.
ثالثاً� :سنرى في الف�صول الآتية �أنّ الحاجة الأ�سا�سية للب�شر �إلى الدين في مجال الأخالق �إ ّنما هي في موقع
الدينية
عدم ا�ستطاعة عقل الإن�سان لوحده الت�شخي�ص ال�صحيح لآثار �سلوكه ،وكذلك ف�إنّ الأوامر ّ
أخالقية في الموارد ا ّلتي ال ي�ستقلّ العقل فيها بت�شخي�ص جهات القبح والح�سن فيها هي �أوامر
ال ّ
�إر�شادية.
الدينية
ً
يتبين في المتون ّ
وبناء عليه لو كان لدينا بع�ض القيم ال ّ
أخالقية الّتي يحكم بها العقل ولم َّ
فلن ُيعتبر هذا الأمر نق�صاً في الدين ولن يكون بمعنى �أ ّننا ال نقدر على ت�شخي�ص تكليفنا في هذه الموارد،
بل ال ّبد لنا حينها من اتباع حكم العقل ،لكن ها هنا ما هو مالك الت�شخي�ص ال�صحيح للعقل هي هذه
الموارد؟ وب�أي دليلٍ اعتمدنا على حكم العقل فيها؟ وهنا ن�س�أل� :أال يعتبر الأ�شعري نف�سه م�سلماً مع �أ ّنه
يتعبد فقط بالأخالق المن�صو�صة وال يقبل حكم العقل بح�سن الأفعال وقبحها؟
ّ
بالواقعيات فلماذا يجب علينا �إطاعة
أخالقية �إذا لم يكن لها � ّأي ارتباط
ّ
والأهم من ذلك � ّأن القيم ال ّ
�صحتها؟
الدينية و�أوامر اهلل تعالى؟ ومن هو الّذي �أ�صدر «يجب» الأولى وما هو مالك ّ
الأوامر ّ
الذاتيين
وكما �سنرى عند نقد ّ
نظرية الأ�شاعرة (الأمر الإلهي) ف�إ ّننا �إذا لم نقبل بالح�سن والقبح ّ
أخالقية الّتي ُ�ص ّرح بها في
ّ
والمقررات ال ّ
وحج ّية العقل في موردهما �سيبقى لزوم �إطاعة الأوامر الإلهية ّ
الدينية بال � ّأي دليلٍ .
الن�صو�ص ّ
الدينية علمنا � ّأن اهلل ور�سوله والإمام قد �أمرونا ب�أ ّنه يجب
لنفتر�ض ها هنا �أ ّنه بعدما راجعنا الن�صو�ص ّ
ٍ
فحينئذ ما
مجرد بيان �إح�سا�س �أو �سليقة الآمر
القيام بالعمل «�أ» ،وهنا لو احتملنا � ّأن «يجب» هذه كانت ّ
هو الدليل الملزم لنا بالعمل طبق �سليقته؟.
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وبناء على ما تقدم ف� ّإن تحقيق هذه الإجابات من خارج الدين �ضروري لإثبات ح�سن وقبح هذه
ً
المقررات
الأمور الّتي حكم بها العقل ولم ي�صرح بها في الن�صو�ص ّ
الدينية ،وكذلك لإثبات �ضرورة �إطاعة ّ
الدينية.
أخالقية المن�صو�ص عليها في المتون ّ
ال ّ
رابعاً� :إنّ تحقيق القواعد الكلية للعقل في مجال ح�سن الأفعال وقبحها �سيعيننا في ت�شخي�ص ح�سن وقبح
تغير
الأفعال ا ّلتي لم ُتطرح في ال�سابق وا�صطالحاً ا ّلتي ُت ّ
�سمى بالم�سائل الم�ستحدثة� ،أو في ت�شخي�ص ّ
تغيرها مع طرح ال�شرائط الجديدة وكذلك �أي�ضاً في موارد تزاحم القيم.
قيم الأفعال �أو عدم ّ
خام�ساً :كما �أنّ العقل القطعي ُيعتبر من م�صادر معرفة الأحكام كذلك ُيعتبر من م�صادر معرفة الأخالق
ٍ
حاكم عليه .وحيث �إنّ �سند
�أي�ضاً،
الظني ف�إنّ الأ ّول ٌ
وحينئذ عندما يتعار�ض العقل القطعي مع النقل ّ
الدينية �أو داللتها ظ ّن ّي ف�إنّ وجود الأحكام القطعية للعقل �سوف يعيننا على الفهم
بع�ض المتون ّ
أخالقية.
الدقيق للقيم ال ّ
ومن جميع ما ذكرناه ن�ستنتج � ّأن تحقيق الم�سائل المذكورة يحتاج �إلى علم م�ستقلٍّ ي�ستخدم �أ�سلوب
مقدم على علم «الأخالق» ،ومثل هذا العلم ي�سمى بـ «فل�سفة الأخالق».
التحقيق العقلي وهو ّ

الف�صل الثاني

ُيمكن القول � ّإن بح َثي الواقع ّية والالواقع ّية من البحوث الأ�سا�سية والمحورية من بين
أهم م�سائل هذا العلم تدور حول هذين
البحوث المتع ّددة في فل�سفة الأخالق ،حيث � ّإن � ّ
البحثين ،وكذلك يمكن اعتبارهما كمبنى لتق�سيم المذاهب الأخالق ّية المتع ّددة .ومن ّثم
أخالقي المعتبر.
ف� ّإن نتيجة هذا البحث �ستكون بمثابة الخطوة الأولى التخاذ المذهب ال
ّ
و�سوف ن�شير في هذا الف�صل ومن خالل تو�ضيح ٍّ
كل من نظر ّيتي الواقع ّية والالواقع ّية في
الأخالق �إلى لوازم ك ّل واحدة منهما ،وفي الختام �سوف ن�شير �إلى موقعية هذا البحث
بالمقاي�سة ببق ّية بحوث فل�سفة الأخالق.
 1ـ النظرية الواقع ّية والالواقع ّية []3
ت�أ ّمل هذه الجمل:
 1ـ (يخاطب القائد جنوده قائ ً
ال) :مع ال�صافرة الأولى انتظموا في ال�صف ،ومع
ال�صافرة الثانية ت�أهبوا وا�ستعدوا.
في األخالق

(1) Realism.

(2) Irrealism.
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 2ـ الأطعمة الهند ّية لذيذة.
 3ـ قرارات هذه ال�شورى تنفذ ب�أغلبية الثلثين.
 4ـ الحديد يتمدد �إثر تعر�ضه للحرارة.
من الممكن ها  هنا � ّأن ت�س�أل عن عالقة هذه الجمل مع «الأخالق» �أو «فل�سفة
الأخالق» ،والحقيقة �أنّها ال ترتبط ب� ّأي ٍ
وجه مع «الأخالق»� ،إلاّ � ّأن فال�سفة الأخالق
مختلفو الر�أي في �شباهة الجمل الأخالق ّية ب�أي واحدة منها ،وم ّرة ثانية نمر على هذه
الجمل:
  الجملة الأولى غير خبرية بل هي مجرد �أمرٍ وقرار ع�سكري �أراد القائد من خاللها �إظهار ما يريد من جنوده.
  الجملة الثانية و�إن كانت خبرية �إلاّ �أنّه بالتدقيق في معناها وقبل كونها تو�صيف ًاواقعي ًا[ ]4للأطعمة الهند ّية ف�إنّها تظهر مذاق و�سليقة المتك ّلم بها ،حيث � ّإن الو�صف
«بكثرة البهارات» يمكن اعتباره و�صف ًا واقعي ًا لهذه الأطعمة ،و�أ ّما كونها «لذيذة» فال
يعتبر و�صف ًا واقعي ًا لهاّ � ،أي �أنّها ال تحكي الواقع ّية العينية((( للأطعمة الهند ّية.
والمعنى الثاني لهذه الجملة � ّأن الأطعمة الهند ّية موافقة لذوق قائلها.
  الجملة الثالثة بيان التفاقٍ خا�ص ي�شير �إلى � ّأن قرارات هذه ال�شورى مث ًال يمكنح�صلت عدد ًا معين ًا من الآراء .وهذا يرجع �إلى التوافق الحا�صل بين �أع�ضاء
تنفيذها �إذا ّ
ال�شورى وبالتالي ال ربط لهذه الجملة بالواقع العيني.
  و�أخير ًا ف� ّإن الجملة الرابعة هي ا ّلتي ت�صف فقط الواقع العيني ،حيث �إنّها تب ّينالرابطة الواقع ّية [ ]5بين الحرارة وتم ّدد الحديد ،ومثل هذه الرابطة خالية من � ّأي نوع
من الأوامر واالنفعاالت والذوقيات �أو توافق الأفراد وا�صطالح ًا ت�سمى الرابطة العينية
والواقع ّية.
(1) Objective Reality.
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تعريف:

العيني  بغ�ض النظر عن الأوامر والتو�صيات
بيانات ت�صف الواقع
� ّإن الجمل الواقع ّية
ّ
ٌ
واالنفعاالت والذوقيات والتوافقات.
وبنا ًء على هذا التعريف ف� ّإن الجمل الأولى �إلى الثالثة «غير واقع ّية» و�أ َّما الجملة
الرابعة فهي فقط «واقع ّية».
وعليه فال�س�ؤال المطروح هنا :هل � َّأن الجمل الأخالق ّية ت�شبه � ّأي واحدة من الجمل  
الأربع المذكورة؟.
لقد اختلفت �إجابات المذاهب الأخالق ّية حول هذا ال�س�ؤال ،فذهب بع�ضها �إلى
اعتبار � ّأن الجمل الأخالق ّية هي مج ّرد �إن�شاء �أوامر ونوا ٍه وتو�صيات(((  بالقيام �أو عدم
القيام ببع�ض الأعمال ،وبر�أي بع�ضها الآخر ف� ّإن هذه الجمل بيان ل�سليقة الفرد و�إبراز
لإح�سا�سه((( .وذهب فريق ثالث �إلى اعتبارها ح�صيلة لتوافق الجماعة((( ،و�أ ّما الفريق
الرابع فقد اعتبر الجمل الأخالق ّية حاكية عن الواقعيات العينية .بغ�ض النظر عن
الأوامر والنواهي والتو�صيات والإح�سا�س والذوق واالتفاقات والمعاهدات.
ومث ً
اال على ذلك لن�أخذ هذه الجملة الأخالق ّية «ال�صدق ح�سن» .بنا ًء على المذاهب
الأخالق ّية المختلفة ف� ّإن هذه الجملة ت�ساوي �إحدى هذه الجمل الأربعة:
�أ  -قل ال�صدق.
ب  -ال�صدق مقبول.
ج  -تعاهدنا على � ّأن نكون �صادقين.
واقعي ت�شير كلمة «ح�سن» �إليه.
د  -لل�صدق و�صف ّ
� ّإن كافة المذاهب ا ّلتي ال تعتقد بالواقع ّية العينية للقيم وال�ضرورات الأخالق ّية بل
(((  الآمرون .imperativists :المو�صون.prescriptivist  :
(((  واالنفعاليون.emotivists:
(((  المتعاهدون. conventionalist :
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تعتقد ب� ّأن الجمل الأخالق ّية �شبيهة بالجمل الثالث الأولى ،و� ّأن مثال «ال�صدق ح�سن»
يعادل الجمل «�أ» و«ب» و«ج» ،ت�س ّمى المذاهب الأخالق ّية اللاّ واقع ّية .ومن ناحية �أخرى
ف� ّإن المذاهب القائلة بالواقع ّية العينية للقيم وال�ضرورات الأخالق ّية و� َّأن الجمل
الأخالق ّية �شبيهة بالجملة الرابعة الآنفة الذكر و�إنّها ت�ساوي في المثال ال�سابق ـ«د»،
ت�س ّمى المذاهب الأخالق ّية الواقع ّية.
وبنا ًء عليه يمكن تعريف الواقع ّية والالواقع ّية في الأخالق على هذا النحو:
الواقع ّية في الأخالق تعني � ّأن القيم وال�ضرورات الأخالق ّية لها واقع ّية عينية و� ّأن
الجمل الأخالق ّية حاكية للواقع.
و�أ ّما الالواقع ّية فتعني � ّأن القيم وال�ضرورات الأخالق ّية ال واقع ّية لها و� ّأن الجمل
الأخالق ّية ال تحكي الواقع[.]7[]6
وبنا ًء عليه ،من هنا  ف�صاعد ًا �سوف نع ِّبر باخت�صار عن الواقع ّية في الأخالق
«بالواقع ّية» ،وكذلك عن الالواقع ّية في الأخالق «بالالواقع ّية».
لكن �أ ّيهما هي النظر ّية ال�صحيحة؟
وقد تع ّرفنا ح ّتى الآن �إلى الواقع ّية والالواقع ّيةْ .
وكيف يمكن ت�شخي�ص النظرية ال�صحيحة؟
ربما يكون من المنا�سب قبل بيان ِّ
الحل وتو�ضيحه و�إبداء ر�أينا في هذا المجال � ْأن
نبين �أهم ّية هذا البحث وما هي لوازم و�آثار واقع ّية القيم واللوازم الأخالق ّية وال واقعيتها،
وكذلك م�شابهة الجمل الأخالق ّية لإحدى الجمل الأربعة ال�سابقة وعدمها ،وهل � ّأن البحث
في معنى الجمل الأخالق ّية مج ّرد ٍ
بحث �أدبي ،وما هو ت�أثير موقفنا في هذا المجال من
مختلف مواقفنا في بقية بحوث فل�سفة الأخالق ،بل هل �سي�ؤثر في ك ّل مواقفنا الأخالق ّية
�أم ال .ولتو�ضيح هذا المو�ضوع ال ب ّد لنا من تحقيق وبيان لوازم الواقع ّية والالواقع ّية حتى
يتبين معنا التفاوت الموجود بين هاتين النظريتين بما ال لب�س فيه.
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 2ـ لوازم الالواقع ّية

لنفتر�ض �صحة نظرية الالواقع ّية ،و� ّأن الجمل الأخالق ّية ال تحكي الواقع .وفي هذه
ال�صورة ف� ّإن قولنا «ال�صدق ح�سن» �شبيه ب�إحدى الجمل من (� )1إلى ( )3ويعادل �إحدى
الجمل من (�ألف) �إلى (ج) .وعليه �سوف نعالج لوازم هذه النظرية مع االلتفات �إلى
الجمل ال�شبيهة والمعادلة لها.
 1ـ  .2عدم قابل ّية الصدق والكذب

�أي واحدة من الجمل (� )1إلى (� )3صادقة و�أيها كاذبة؟ وهل (�ألف) و (ب) و(ج)
كذلك �أم ال؟
� ّإن ال�صدق يعني مطابقة الخبر للواقع .و�أ ّما الكذب فيعني عدم هذه المطابقة.
لكن هذه الجمل الثالث لم ي�شر � ّأي منها �إلى الواقع ّية العينية .وكما �أ�شرنا ف� ّإن الجمل
ّ
الأخالق ّية بنا ًء على الالواقع ّية ال تحكي الواقعّ � ،أي �أنّها ال تحكي الواقع ّية العينية ،وفي
النتيجة ف� ّإن مطابقة �أو عدم مطابقة الجمل الأخالق ّية للواقع العيني �ستكون بال معنى
وبالتالي ف� ّإن الجمل المذكورة ال قابل ّية لها لل�صدق �أو الكذب[.]8
 . 2 - 2عدم إمكانية النفي واإلثبات

«م�ؤتمر تحقيق لذّة الأطعمة الهند ّية �أو عدم لذّتها» �أولي�س هذا مدعاة لل�سخرية
واال�ستهزاء؟
ماذا يريدون القول في هذا الم�ؤتمر؟ وما هو ال�شيء ا ّلذي يريدون �إثباته �أو نفيه؟
لو ت�ص ّدى �أحدهم عن طريق البحث والحوار لإثبات �صحة ذوقه  و�إقناع الآخرين به،
�أو النتقاد �سليقة الآخرين ور ّدها ،فلن يكون هذا العمل معقو ًال ،ل ّأن الإثبات يعني الإ�شارة
الجمل الأمر ّية واالنفعال ّية
�إلى �صدق القول و «النفي» يعني الإ�شارة �إلى كذبه ،والحال � ّأن ُ
والتعاهد ّية ال تحتمل ال�صدق والكذب وبالتالي ال �إمكانية لإثباتها �أو نفيها.
الجمل
الجمل الأخالق ّية �ستكون من قبيل ُ
وبنا ًء على قبول النظر ّية الالواقع ّية ف� ّإن ُ
الأمرية واالنفعالية �أو التعاهدية �أي� ًضا ،وفي النتيجة ال يمكن تو ّقع واحتمال �صدق وكذب
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الجمل الأخالق ّية �أو �إثبات �صحة وعدم �صحة بع�ض المذاهب الأخالق ّية ،ومن غير
العلمي عن نظرياتنا الأخالق ّية ،ولذا وبنا ًء
المعقول � ْأن نلج�أ �إلى الحوار والبحث للدفاع
ّ
على هذه النظر ّية ف� ّإن ك ّل من يقوم بالبحث والحوار في مجال الأحكام الأخالق ّية وكذلك
أخالقي ما على
الدفاع عن �آرائه لإثباتها �أو الإ�صرار على الترجيح المنطقي لمذهب �
ّ
غيره من المذاهب �أو ل ّأي �سبب �آخر  -كتربية الآخرين  -ي�صدر �أوامره وتو�صياته ،ومن
ّثم يتو ّقع من الآخرين قبولها واالعتقاد ب�صحتهاْ ،لن ُيعتبر عمله معقو ًال و�صحيح ًا.

 3ـ  . 2عدم الرابطة المنطقية بين «يجب» و «موجود»[]9
ت�أمل في هاتين الجملتين �أي� ًضا:
 -5الأطعمة الهند ّية كثيرة البهارات.
ٍ
وحينئذ هل يمكن � ْأن ن�ستدل
� ّإن هذه الجملة ت�شبه الجملة ( )4في حكايتها للواقع،
ون�ستنتج الجملة ( )2والواردة �أي� ًضا في خ�صو�ص الأطعمة الهند ّية (الأطعمة الهند ّية
لذيذة) من الجملة الخام�سة؟
�ضم الجملة الآتية �إلى الجملة
من الناحية المنطق ّية هناك طريق وحيد وهو ّ
الخام�سة:
 -6الأطعمة المليئة بالبهارات لذيذة.
�إلاّ � ّأن هذه الجملة لما كانت ال تحكي الواقع فهي �شبيهة بالجمل( ،)2وبنا ًء عليه
ن�ستنتج �أنّه ال يمكن ترتيب � ّأي ا�ستدالل تكون ك ّل مقدماته حاكية للواقع للو�صول �إلى
الجملة الثانية.
ولتعميم هذا المطلب يمكن بيانه على �شكل قاعدة كلية:
ال يمكن ا�ستنتاج الجمل الالواقع ّية من البيانات الواقع ّية.

والآن لنفتر�ض � ّأن الجمل الأخالق ّية ال تحكي الواقع ،وفي هذه ال�صورة وطبق ًا للقاعدة
ا ّلتي بين �أيدينا ف�إنّه ال يمكن ا�ستنتاجها من البيانات الواقع ّية ،وبعبارة �أخرى ف�إنّه بنا ًء
منطقي بين الجمل الأخالق ّية والبيانات الواقع ّية.
على الالواقع ّية ال يوجد � ّأي ارتباط
ّ
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تمرين :الختبار القاعدة ال�سابقة اذكر جملتين يمكن من خاللهما ا�ستنتاج (�ألف)،
وك ّرر هذا النحو مع (ب) و(ج).
هل يمكن � ْأن تكون ك ّل الجمل ا ّلتي تختارها واقع ّية؟ ولماذا؟
منطقي  -بنا ًء على الالواقع ّية  -بين
�أحيان ًا وبدل القول �إنّه ال يوجد � ّأي ارتباط
ّ
منطقي
الجمل الأخالق ّية والبيانات الواقع ّية ،يقال �إنّه وبنا ًء عليها ال يوجد � ّأي ارتباط
ّ
«النظري».
«العملي» و
بين «يجب» و «موجود» �أو بين «القيمة» و «الواقع»� ،أو بين
ّ
ّ
و�سوف ن�شير بالبيان التالي �إلى �سبب هذه الت�سميات :ذكرنا في الف�صل ال�سابق � ّأن
الجمل الأخالق ّية تب ّين القيم الأخالق ّية ل�صفات الإن�سان و�سلوكه ،ولزومها ،وكما �سنرى
في الف�صل الرابع � ّأن القيم الأخالق ّية �سوف تُب َّين بم�صطلحات من قبيل «ح�سن» و «قبيح»،
لكن
و� ّأن اللزوم ال
أخالقي �أي� ًضا �سوف يب َّين بم�صطلحات من قبيل «ينبغي» و «ال ينبغي»ْ ،
ّ
وبغ�ض النظر عن تفاوت هذه الم�صطلحات فيما بينها من حيث المعنى �أم ال ف�إنّه يمكن
ّ
بيان ك ّل الأحكام الأخالق ّية ب�صورة قيمية �أو لزوم ّية ،ومث ً
اال على ذلك ف� ّإن هاتين الجملتين
«ال�صدق ح�سن» و «ينبغي قول ال�صدق» يمكن ا�ستعمالهما بدل ك ّل واحدة منهما ولهذا
ال�سبب تُعتبر الأخالق من قبيل «القيم» و «اللزوم والناظرة �إلى العمل».
وكما هو الحال في بع�ض العلوم الأخرى كالفيزياء والهند�سة والتاريخ حيث �إنّها 
تحكي الواقع ّيات ،لذا يمكن بيانها كلها بـ «موجود» �أو «غير موجود» ولهذا اعتبرت من
قبيل «الواقع» و «الموجود» ومرتبطة «بالنظر»(((.
ومع االلتفات �إلى هذا الم�صطلح يمكن القول بنا ًء على الالواقع ّية �إنّه ال يوجد � ّأي
منطقي بين «القيمة» و«الواقع» و«العمل» و «النظر» وهناك هوة عميقة بين
ارتباط
ّ
قولنا «ينبغي» و «موجود».
(((  في الواقع ف� ّإن قولنا «ينبغي» و «موجود» ي�شير �إلى نوع هذه الجمل حتى ولو لم ن�ستعمل هاتين الكلمتين.
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 4ـ  . 2لزوم تعيين منشأ األحكام األخالق ّية وطريق الكشف عنها وأدلة اعتبارها

كيف تن�ش�أ الأحكام الأخالق ّية؟ وكيف ُيك�شف عنها؟ ولماذا يجب القبول بها؟
في الحقيقة ف� ّإن ك ّل المذاهب الأخالق ّية تواجه مثل هذه الأ�سئلة .وعليه ف�إذا قبلنا 
ٍ
فحينئذ يمكننا وبنف�س الأ�سلوب
الواقع ّية وقلنا � ّإن القيم واللزوميات الأخالق ّية واقع ّية
ا ّلذي نحقق ونك�شف به �سائر الواقع ّيات � ْأن نك�شف عن الواقع ّية في مورد بحثنا ،وبالطبع
�إذا تطابقت الجمل الأخالق ّية مع الواقع ّية ا ّلتي تحكيها �ستقع مورد ًا للقبول بها.
و�أما بنا ًء على الالواقع ّية و� ّأن القيم واللزوميات الأخالق ّية ال واقع ّية لها ،وبالتالي ف� ّإن
الجمل الأخالق ّية ال تحكي الواقعٍ ،
حينئذ �سوف نواجه ثالثة �أ�سئلة محور ّية وها ّمة:
 1ـ ما هو من�ش�أ الأحكام الأخالق ّية؟ وكيف تظهر مثل هذه الأحكام؟ مث ًال� :إذا لم يكن
لدينا � ّأي واقع ّية تكون من�ش�أً العتبار � ّأن ال�صدق ح�سن ،فما هو ال�شيء الملزم لنا 
العتبار ح�سن ال�صدق؟ وهل يمكن �إيجاد مثل هذا الحكم عبر �أوامر وتو�صيات
الأفراد� ،أم � ّأن االنفعاالت الداخل ّية وميول الأ�شخا�ص و�إرادتهم توجب ذلك �أم � ّأن
التعهد والتوافق هو من�ش�أ هذا الحكم؟
 2ـ بنا ًء على هذا الفر�ض ،ب�أي �أ�سلوب يمكن لنا ت�شخي�ص ماهية الأحكام الأخالق ّية؟
هل هو بالرجوع �إلى الأوامر الدين ّية �أم �أوامر نخب المجتمع �أو بالرجوع �إلى الثقافة
والعادات والتقاليد االجتماع ّية� ،أو بال�س�ؤال من �آحاد �أفراد المجتمع� ،أو بالمطالعات
النف�س ّية للأفراد �أو المجتمع� ،أو باال�ستناد �إلى الآثار التاريخية واالح�صاءات
والتحقيقات الميدان ّية �أو �أ�ساليب �أخرى الخ؟
 3ـ لماذا يجب علينا في ك ّل ٍ
مورد قبول الأحكام الأخالق ّية المرتبطة به بعد الك�شف عنها 
�أو ظهورها؟
نحن نقبل ب� ّأن مجموع الزوايا الداخل ّية ل ّأي مث ّلث هي  180درجة ل ّأن الروابط الواقع ّية
الريا�ض ّية والتي ُك�شف عنها بمعونة العقل توجب ذلك ،ونقبل �أي� ًضا ب� ّأن المعادن تتم ّدد
بالحرارة وقد ثبت ذلك بالتجربة.
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ولكن �إذا لم
وبعبارة �أخرى ف�إنّنا ن�ستنتج البيانات الواقع ّية من بيانات واقع ّية �أخرىْ ،
واقعي ولم نتم ّكن من ا�ستنتاج الجمل الأخالق ّية من البيانات
يكن لح�سن ال�صدق من�ش�أ ّ
الواقع ّية ،فحينها ب� ّأي دليل يجب علينا � ْأن نقبل ب� ْأن ال�صدق ح�سن؟ وهل يمكن للأوامر
والطبائع والتوافق الجمعي � ْأن تكون دلي ًال منا�سب ًا للقبول بح�سن ال�صدق �أم � ّأن ك ّل
الأحكام الأخالق ّية ال اعتبار لها؟ وهنا نقول �إنّه ال ب ّد لك ّل ٍ
معتقد بالالواقع ّية في الأخالق
الالواقعي للأحكام
� ّأن يجيب عن هذه الأ�سئلة الثالثةّ � ،أي ال ب ّد له من تعيين المن�ش�أ
ّ
الأخالق ّية ،و� ْأن ي�شخّ �ص �أ�سلوب ك�شفها ،وفي �صورة قبوله بالأحكام الأخالق ّية ال ب ّد � ْأن
يب ّين لنا دليل اعتبارها ومقبوليتها.
 5ـ  . 2التعدد ّية األخالق ّية

(((

يحب الأطعمة الهند ّية الحارة يمكنه � ْأن يقول � ّإن الأطعمة
� ّإن ال�شخ�ص  ا ّلذي ال  ّ
الهند ّية غير لذيذة.
وهنا  ف� ّإن هاتين الجملتين« :الأطعمة الهند ّية لذيذة» و«الأطعمة الهند ّية
غير لذيذة» متناق�ضتان في الظاهر فقط ،لأنّه ال يمكن القول � ّإن �إحداهما �صادقة
والأخرى كاذبة ،فال�سالئق والطبائع متفاوتة وبالتالي ف� ّإن ك ّل واحدة من هاتين
الجملتين مقبولة بنف�س المقدار ،وكذلك الحال في الأوامر والتو�صيات والتوافقات
ال�صادرة عن الأفراد والجماعات والمتناق�ضة في الظاهر ،وكما �أ�شرنا �إليه بالقول
الواقعي ،وفي
ف�إنّه بنا ًء على الالواقع ّية ال قابل ّية ل ّأي جملة �أخالق ّية لل�صدق والكذب
ّ
النتيجة وطبق ًا لهذه النظرية ف� ّإن كال الجملتين المتناق�ضتين في الظاهر من الناحية
الأخالق ّية يمكن قبولها .ولمجرد التمثيل نقول �إن هاتين الجملتين «ال�صدق ح�سن»
و «ال�صدق غير ح�سن» ال ب ّد من قبولهما بنف�س الدرجة والمقدار ،وبنا ًء عليه ف� ّإن
المذاهب الأخالق ّية والمتناق�ضة �أخالق ّي ًا في الظاهر ال �أف�ضل ّية لأحدها على الآخر
بل � ّإن جميعها  مقبول بنف�س  المقدار ،ومثل هذا القبول بك ّل المذاهب الأخالق ّية
(1) Ethical Pluralism.
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المختلفة ي�س ّمى «التعدد ّية الأخالق ّية»[ .]10والقبول بالتعدد ّية الأخالق ّية يعتبر من
لوازم القول بالالواقع ّية.
 6ـ  .2النسب ّية األخالق ّية

(((

أخالقي لي�س ك ّلي ًا ومطلق ًا ،وبعبارة
المراد من الن�سب ّية الأخالق ّية هو � ّأن � ّأي حكم �
ّ
�أخرى ف�إنّها تعني � ّأن للأحكام الأخالق ّية �شرائط اعتبا ٍر ،وبالتالي ف� ّإن هذه الأحكام
تكون معتبرة فقط بالنظر �إلى هذه ال�شرائط .وعليه لو ُحذفت هذه ال�شرائط
من � ّأي جملة �أخالق ّية ف� ّإن الجملة الأخالق ّية المتناق�ضة معها  يمكن قبولها  تحت
�شرائط �أخرى ،ومث ً
اال على ذلك يعتقد بع�ض القائلين بالن�سب ّية الأخالق ّيةّ � ،أن الحكم
الخا�صة ،ولذا
أخالقي «الحجاب ح�سن للن�ساء» معت َبر فقط في بع�ض المجتمعات
ال
ّ
ّ
يمكن القبول ب�أن «الحجاب غير ح�سن للن�ساء» في مجتمعات �أخرى معتب ٌر بنف�س 
المقدار �أي� ًضا.
الواقعي للقيم واللزوميات
ومن جهة �أخرى ف� ّإن القائلين بالالواقع ّية ال يقبلون بالمن�ش�أ
ّ
أخالقي كما في الجمل الأولى �إلى الثالثة ب�أمور
الأخالق ّية ولذا ف�إنّهم يق ّيدون � ّأي حكم �
ّ
غير واقع ّية كالأوامر والتو�صيات والأحا�سي�س واالنفعاالت وكذلك التوافق والتعاهد.
أخالقي يمكن اعتباره من دون هذه
وفي ر�أيهم �أي� ًضا �أنّه ال يمكن �إيجاد � ّأي حكم �
ّ
الأمور الالواقع ّية ،وعليه لو كان العمل (�ألف) ح�سن ًا ،ف� ّإن ح�سنه م�شروط ومقي ٌد ب� ّأن
�شخ�ص ًا ما قد �أمر به �أو � ّأن فاعله �شعر ب�إح�سا�س مقبول نحوه �أو � ّأن المجتمع قد توافق
أخالقي معتبر
عليه ،وبنا ًء عليه وطبق ًا لر�أي القائلين بالواقع ّية ف�إنّه ال يوجد � ّأي حكم �
ّ
بال � ّأي قيد �أو �شرط ،وفي النتيجة يمكن القول � ّإن الن�سب ّية الأخالق ّية من لوازم القول
بالالواقع ّية.
وبنا ًء على الن�سب ّية الأخالق ّية ف� ّإن �أحكامنا على القيم الأخالق ّية �ستكون من قبيل
هذه الأمثلة.
(1) Ethical Relativism.
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المثال الأول :من الممكن � ْأن ينهانا �أحدهم عن ترجيح منفعتنا ال�شخ�ص ّية على
منفعة الآخرين وفي نف�س الوقت قد ي�أمرنا �أحدهم بهذا الفعل ،ولذا ف� ّإن
ترجيح المنفعة ال�شخ�ص ّية على منفعة الآخرين ونظر ًا للقرار الأ ّول �سيئة لكن
نظر ًا للقرار الثاني ح�سنة.
المثال الثاني :من الممكن � ّأن يكون العفو عن الآخرين ُم ْر�ضي ًا عندكم ولكنّه غير
ُم ْر ٍ�ض عند �أحدهم ،ولذا ف� ّإن م�سامحة الآخرين ح�سنة عندكم وقبيحة عند
ذلك ال�شخ�ص.
المثال الثالث :من الممكن � ْأن يكون النا�س في مجتمعكم قد توافقوا على �ضرورة
�إعانة المحرومين لكنّهم توافقوا في مجتمع �آخر على عدم لزوم ذلك ،ولذا
ف� ّإن �إعانة المحرومين ح�سنة في مجتمعكم وقبيحة في ذلك المجتمع.
هذا ومن الممكن في مورد هذه الأمثلة الثالثة � ّأن ذلك ال�شخ�ص ـ ا ّلذي كان ينهى عن
تقديم المنفعة ال�شخ�ص ّية على منفعة الآخرين ـ ي�أمر هو نف�سه بها ،ومن الممكن �أي� ًضا
� ْأن ي�ستبدل ر�أينا في مورد العفو والت�سامح عن الآخرين ،وبالتالي يتوافق مجتمعنا على
�ضرورة عدم �إعانة المحرومين ،وفي المقابل �أي� ًضا من الممكن � ْأن تتب ّدل �آراء و�سالئق
ٍ
وحينئذ بنا ًء على النظرية الالواقع ّية ف� ّإن ك ّل
وتوافق الطرف الآخر على ما يعاك�سها،
الأحكام الأخالق ّية حالها حال هذه الأمثلة ا ّلتي ذكرناها ،وبالتالي ف�إنّها قابلة للتغير
والتب ّدل ،وعليه فال يوجد � ّأي حكم مطلق وثابت في موردها[.]11
 3ـ لوازم الواقع ّية

والآن لنفتر�ض � ّأن القيم واللزوميات الأخالق ّية واقع ّية و� ّأن البيانات الأخالق ّية حاكية
واقعي ت�شير �إليه
للواقع �أي� ًضاّ � .أي � ّأن جملة «ال�صدق ح�سنٌ » تعادل (د)( :لل�صدق و�صف ّ
كلمة «ح�سن») وفي هذه ال�صورة ف� ّإن الجمل الأخالق ّية يمكن � ّأن تكون �شبيهة بقولنا في
الجملة:
(« :)4المعادن تتم ّدد �إثر تع ّر�ضها للحرارة» ،و�أي� ًضا بقولنا في الجملتين الآتيتين:
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(« :)7مجموع الزوايا الداخلية لكل مث ّلث  180درجة».
(« :)8اجتماع النقي�ضين محال».
و�سوف نحقق ها هنا لوازم هذا الر�أي مع االلتفات �إلى خ�صائ�ص الجمل ( )4و ()7
و(.)8
 1ـ  . 3قابلية الصدق والكذب

� ّإن الجملة ( )4فيزيائية والجملة ( )7هند�سية والجملة ( )8بديهية عقلية .وك ّل
خا�صة بها ،وبالتالي �إذا تطابقت هذه الجمل مع الواقع ّيات
واحدة منها تحكي واقع ّية ّ
المرتبطة بها �ستكون �صادقة و�إال �ستكون كاذبة.
خا�صة بها،
وبنا ًء على الواقع ّية ف� ّإن الجمل الأخالق ّية مثل (د) تحكي �أي� ًضا واقع ّية ّ
ولهذا ف�إنّها تقبل ال�صدق والكذب الواقع ّيين � ّأي �أنّه �إذا تطابق تقريرها مع الواقع فهي
�صادقة والأخرى كاذبة ،وبنا ًء على الواقع ّية �أي� ًضا �سيكون من المعقول تح�صيل الأحكام
الأخالق ّية وكذلك تح�صيل المذاهب الأخالق ّية ا ّلتي يمكن االعتماد عليها ،و�أخير ًا،
�إمكانية البحث والحوار حولها �أي� ًضا.
 2ـ  .3لزوم تعيين واقع ّية األحكام األخالق ّية ،وأسلوب تحقيقها ودليل اعتبارها.

خا�صة بها وتحكيها،
�أ�شرنا �إلى � ّأن الجمل ( )7( ،)4و(  )8ناظرة �إلى واقعيات ّ
فالرابعة تخبر عن واقع ّية فيزيائية وال�سابعة عن واقع ّية هند�سية ،والثامنة عن
واقع ّية فل�سفية ،وبالتالي �إذا كان التحقيق حولها الزم ًا فال ب ّد � ْأن يكون �أ�سلوبه مع َّين ًا
على �أ�سا�س نوع الواقع ّية الم�شار �إليها ،وبالتالي �سوف ُيع َلم �صدق هذه الجمل بهذا
الأ�سلوب:
� ّإن الجملة ( )4نطاقها عالم الطبيعة ولهذا ال�سبب ف� ّإن �أ�سلوب التحقيق المنا�سب
لها هو الأ�سلوب التجريبي.
والجملة ( )7نطاقها الروابط العقلية بين الكميات الهند�سية ولهذا ف� ّإن �أ�سلوب
التحقيق المنا�سب لها هو الأ�سلوب العقلي.
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ومن ّثم ف� ّإن التحقيق التجريبي القائم على الم�شاهدة الح�سية وقيا�س حجم المعادن
المختلفة قبل وبعد تع ّر�ضها للحرارة هو دليل اعتبار الجملة ( ،)4وكذلك ف� ّإن اال�ستدالل
العقلي بنا ًء على �أ�سا�س �أ�صول هند�سة �إقليد�س هو دليل اعتبار الجملة (� ،)7أما الجملة
( )8ورغم كونها ناظرة �إلى الواقع ّية �أي� ًضا �إلاّ �أنها لما كانت بديهية فال حاجة �إلى
�إثباتها.
ومع القبول بالواقع ّية تُط َرح ثالثة �أ�سئلة:
 1ـ ما هو نوع الواقع ّية في القيم واللزوميات الأخالق ّية؟
 2ـ �إذا كان التحقيق الزم ًا في مورد الأحكام الأخالق ّية ،فما هو �أ�سلوب التحقيق فيها؟
 3ـ �إذا كانت الأحكام الأخالق ّية بديهية ،وت�شخي�ص �صدقها ممكن ًا بال � ّأي دليلٍ  ،فما هو
دليل بداهتها؟ و�إذا لم تكن هذه الأحكام بديهية فكيف يتم  �إثباتها؟
ومث ً
اال على ذلك ف� ّإن في مورد الجملة (د) واقع ّية �أُ�شي َر �إليها بكلمة «ح�سن» ،فما هو
نوع هذه الواقع ّية؟ وما هو الأ�سلوب الممكن للتحقيق حولها؟ وكيف يمكن فهم و�إدراك
مطابقة �أو عدم مطابقة هذه الجملة مع تلك الواقع ّية؟ وبنا ًء عليه ال ب ّد لأدعياء الواقع ّية
من تعيين الواقع ّية ا ّلتي تحكيها الأحكام الأخالق ّية ،وعلى �أ�سا�سها  ُيعلم �أ�سلوب التحقيق
في الم�سائل الأخالق ّية  -عند اللزوم  -ويت�ضح �أي� ًضا دليل اعتبار الأحكام الأخالق ّية.
 .3 - 3الوحدة األخالق ّية

قلنا � ّإن الجمل ( ،)4و ( ،)7و(  )8تقبل ال�صدق والكذب واقع ًا ،وهنا نقول � ّإن
الجملتين ( )4و(  )7ورغم �أنهما قبل التحقيق وك�شف الواقع ّية فيهما يحتمالن ال�صدق
و�صدق نقي�ضهما �أي� ًضا� ،إلاّ �أنّه في الواقع �إ ّما � ْأن تكون ( )4فقط �صادقة �أو � ّأن نقي�ضها 
�صادق فقط وكذلك الحال في مورد الجمل ( ،)7و�أما في مورد الجملة ( )8ونقي�ضها 
�أي� ًضا ف� ّإن (�  )8صادقة فقط دون نقي�ضها.
أخالقي ٍ
واحد ال يمكن قبولها 
�إذ ًا بنا ًء على الواقع ّية ف� ّإن القيم المتعار�ضة في مو�ضوع �
ّ
مع ًا بل ال ب ّد من كون �إحداها �صحيحة فقط.
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أعم في المذاهب الأخالق ّية المختلفة �إذ ال ب ّد من كون �أحدها 
وكذلك الحال وب�شكل � ّ
�صحيح ًا فقط ،وبالتالي �سيكون من غير الممكن القبول بالتعددية الأخالق ّية.

 4ـ  .3األخالق المط َلقة []12

أخالقي
ذكرنا فيما �سبق(((ّ � ،أن المراد من الن�سب ّية الأخالق ّية عدم اعتبار � ّأي حكم �
ّ
بال � ّأي قيد و�شرط ،وفي مقابل ذلك ف� ّإن الإطالقية((( الأخالق ّية تعني قبولنا ـ وعلى
الأقل ـ بوجود بع�ض الأحكام الأخالق ّية المعتبرة بال � ّأي قيد و�شرط .فالقائلين بالواقع ّية
الواقعي للقيم واللزوميات الأخالق ّية يرون عدم ارتباط
ورغم اعتقادهم بوجود المن�ش�أ
ّ
القيم التالية ب�أي ٍ
قيد و�شرط:
الواقعي للقيم
 1ـ ال�صفات وال�سلوكيات االختيارية الموافقة ،تحت � ّأي �شرط ،للمن�ش�أ
ّ
واللزوميات الأخالق ّية.
 2ـ ال�صفات وال�سلوكيات االختيارية المخالفة لها تحت � ّأي �شرط.
 3ـ ال�صفات وال�سلوكيات االختيارية المقابلة لها تحت � ّأي �شرط.
وفي ر�أي القائلين بالواقع ّية ،ف� ّإن«  »1ح�سنة مطلق ًا و« »2قبيحة مطلق ًا ،و«  »3فاقدة
للح�سن والقبح مطلق ًا .وبعبارة �أخرى وطبق ًا للقائلين بالواقع ّية ف� ّإن اعتبار بع�ض
الأحكام الأخالق ّية ّ � -أي الأحكام الناظرة �إلى الموارد من «� »1إلى «  - »3غير مقيد ب� ّأي
قيد و�شرط.
ومث ً
اال على ذلك ن�أخذ �أحد المذاهب الواقع ّية الم�سمى بمذهب النفعية((( �أو المنفعة
الواقعي للقيم الأخالق ّية هو في
أخالقي � ّأن المن�ش�أ
العامة ،حيث يرى هذا المذهب ال
ّ
ّ
النفع الأكبر لأكبر عدد من الأفراد وبالتالي تُق َّيم ال�سلوكيات المختلفة بنا ًء على هذا
المبد�أ ،ولذا ف� ّإن هذا المذهب يعتقد ب� ّأن اعتبار مثل هاتين الجملتين« :القيام بالوظائف
العامة ح�سن» و«الإ�ضرار بعامة النا�س قبيح» ال يق َّيد ب� ّأي قيد و�شرط.
(((    راجع 6 :ـ  2من هذا الف�صل.

(2) Ethical Absolutism.
(3) Utalitarianism.
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ٍ
ظروف
نعم من الممكن في ر�أيهم � ْأن يكون �إر�شاد �أحدهم للقيام بعمل ما �ضمن
معينة ال ي�صب في منفعة المجتمع غير ح�سنٍ بالمطلق من الناحية القيم ّية له ،لكن
في ك ّل الظروف وال�شرائط ما كان حقيقة ي�صب في خدمة المجتمع وعموم النا�س فهو
«مطلقاً» ح�سن ،وفي مقابله ما كان حقيقة يوجب الإ�ضرار بعموم النا�س فهو «مطلقاً»
قبيح.
ويعتقد هذا المذهب �أي� ًضا ب� ّأن �إر�شاد الآخرين ح�سنه م�شروط بما ينفع عامة النا�س،
ٍ
وب�شكل ك ّل ّي ف� ّإن ما عدا هذه الأحكام الأخالق ّية المعتبرة بال � ّأي ٍ
و�شرط تحتاج لقيود
قيد
و�شرائط ،وهذه القيود باعتقادهم قيود واقع ّية وال ترتبط ب� ّأي �أمر �أو تو�صية �أو �إح�سا�س 
�أو توافق وتعاهد ،وكما هو الحال في اعتبار الجمل ( )7( )4و(  )8لجهة عدم تق ّيدها 
وارتباطها ب� ّأي واحد من هذه الأمور.
 4ـ منزلة الواقع ّية والالواقع ّية في فلسفة األخالق

مع االلتفات �إلى ما تعلمناه في هذا الف�صل يت�ضح لدينا � ّأن العديد من المباحث ا ّلتي
تُطرح في فل�سفة الأخالق تُعتبر من لوازم الواقع ّية والالواقع ّية .وقبل الدخول في هذه
البحوث و�إبداء الر�أي ال�صحيح في موردها ال ب ّد من جعل محور البحوث هو الواقع ّية
والالواقع ّية ،ولذا يمكننا ا�ستنتاج الأمور التالية:
أهم البحوث المحورية في فل�سفة الأخالق
�أو ًال :يعتبر بحثا الواقع ّية والالواقع ّية من � ّ
والتي تعيننا في بحوث �أخرى من هذا العلم ،نظير البحث في قابلية ال�صدق
والكذب والر ّد والإثبات في الجمل الأخالق ّية وكذلك االرتباط بين القيم
والواقع ،وتعيين المن�ش�أ ،و�أ�سلوب التحقيق و�أدلة اعتبار الأحكام الأخالق ّية،
والوحدة والتعددية الأخالق ّية ،واالطالق والن�سب ّية في الأخالق.
ثانياً� :إن هاتين الم�س�ألتين هما نقطة االختالف الأ�صلية بين المذاهب المتع ّددة ،ولذا
يمكن ت�صنيف هذه المذاهب بنا ًء عليها وهو ما قمنا به في هذا الكتاب.
وكذلك ف� ّإن البحث حول معاني الم�صطلحات الأخالق ّية والذي ي�ش ّكل ق�سم ًا من بحوث
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فل�سفة الأخالق  ي�شير في الأ�سا�س �إلى مقدار ارتباط الجمل الحاوية لها بالواقع ّيات.
ومث ً
اال على ذلك ف� ّإن المعتقدين بم�شابهة الجمل الأخالق ّية للجملة (« :)2الأطعمة
الهند ّية لذيذة» في عدم واقعيتها  ي�سعون لإثبات دعواهم بتحليل الم�صطلحات
الأخالق ّية واعتبارها �إح�سا�سية مث ًال ،وكذلك يقوم المعتقدون بم�شابهة الجمل
الأخالق ّية للجملة (« :)4المعادن تتم ّدد �إثر تع ّر�ضها للحرارة» في كونها واقع ّية،
بتحليل الم�صطلحات والمعاني الأخالق ّية والإ�شارة �إلى الواقع ّية فيها لإثبات مدعاهم
في نهاية الأمر.
ثالثاًّ � :إن تحقيق وتحليل المفاهيم الأخالق ّية وتعيين معانيها والذي ي�شكل جزء ًا من
بحوث فل�سفة الأخالق �أي� ًضا يعتبر مق ّدمة لبحث الواقع ّية والالواقع ّية.
� ّإن هذه النتائج ت�شير بو�ضوح �إلى مكانة ومنزلة بح َثي الواقع ّية والالواقع ّية في علم
فل�سفة الأخالق.

بغ�ض النظر عن الأوامر
 1ـ	 الجمل الحاكية للواقع بيانات تحكي الواقع ّية العينية ّ
والتو�صيات والأحا�سي�س واالنفعاالت والتوافق والتعاهدات.
 2ـ	 الواقع ّية تعني � ّأن القيم واللزوميات الأخالق ّية لها واقع ّية و� ّأن الجمل الأخالق ّية
تحكي الواقع ،و�أما الالواقع ّية فتعني عك�س ذلك.
 3ـ	�إذا لم تكن الجملة مبينة للواقع ّية فال معنى لمطابقتها �أو عدم مطابقتها للواقع
ونتيجة ذلك � ّأن �إحدى لوازم الالواقع ّية عدم قابلية الجمل الأخالق ّية لل�صدق
والكذب الواقع ّيين.
 4ـ	 الإثبات يعني �إظهار �صدق المقال والرد يعني �إظهار كذبه ،وبنا ًء على ذلك ف� ّإن
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الالواقع ّية ال تقبل الإثبات وال ّرد �أي� ًضا وكذلك ف� ّإن البحث والحوار لإثباتها �أو ر ّدها 
غير معقول.
 5ـ	 بنا ًء على الالواقع ّية ال  يمكن ا�ستنتاج الجمل الأخالق ّية من البيانات الواقع ّية
وي�س ّمى هذا ا�صطالح ًا بعدم وجود الرابطة المنطقية بين «ما ينبغي» و «ما هو
موجود» �أو بين «القيمة» و «الواقع» �أو بين «العمل» و «النظر».
 6ـ	ال ب ّد للقائل بالالواقع ّية من تعيين المن�ش�أ الالواقعي للأحكام الأخالق ّية وت�شخي�ص 
�أ�سلوب الك�شف عنها ،وبنا ًء على اعتبار الأحكام الأخالق ّية عندهم ال ب ّد لهم من
بيان دليل اعتبارها.
 7ـ	 التعددية الأخالق ّية  -بمعنى قبول مختلف المذاهب الأخالق ّية  -من لوازم
الالواقع ّية.
أخالقي
 8ـ	 الن�سب ّية الأخالق ّية من لوازم الالواقع ّية �أي� ًضا ،وتعني عدم اعتبار � ّأي حكم �
ّ
ب�شكل مط َلق وبال � ّأي قيد و�شرط.
 9ـ	 بنا ًء على الواقع ّية ف� ّإن البيانات الأخالق ّية قابلة لل�صدق والكذب ،وكذلك ف� ّإن
أخالقي المقبول معقول.
تح�صيل الأحكام الأخالق ّية ال�صحيحة والمذهب ال
ّ
 10ـ	ال ب ّد للقائل بالواقع ّية من تعيين الواقع ّية ا ّلتي تحكيها الأحكام الأخالق ّية ،و� ْأن
يع َّين على �أ�سا�سها �أ�سلوب التحقيق في الم�سائل الأخالق ّية  -عند اللزوم  -وكذلك
تو�ضيح دليل اعتبارها.
 11ـ	 من لوازم الواقع ّية القول بالوحدة الأخالق ّية ،بمعنى � ّأن هناك مذهب ًا واحد ًا فقط
�صحيح ومقبول من بين ك ّل المذاهب الأخالق ّية.
 12ـ	 الإطالقية الأخالق ّية  -بمعنى � ّأن بع�ض الأحكام الأخالق ّية على الأقل مط َلق ومعتبر
بال � ّأي قيد و�شرط  -من لوازم الواقع ّية.
 13ـ	� ّإن بحث الواقع ّية والالواقع ّية يعتبر المحور لأهم البحوث في فل�سفة الأخالق والتي
تعد من لوازم هذين البحثين ،وم�ضاف ًا �إلى ذلك ف�إنّه يمكن على �أ�سا�سهما ت�صنيف
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المذاهب الأخالق ّية المتع ّددة من زاوية نقطة االختالف الأ�صلية بينها ،وكذلك ف� ّإن
البحث عن المفاهيم الأخالق ّية يعتبر مق ّدمة للبحث عن الواقع ّية والالواقع ّية.

أو�ضح
 1ـ	 ب ّي ْن الجمل الحاكية للواقع وغير الحاكية للواقع من بين الجمل التالية ،و� ِ
الإجابات بنا ًء على تعريف الجمل الواقع ّية والالواقع ّية:؟
�أ ـ	 تدور الأر�ض حول ال�شم�س.
ب ـ	ال يوجد � ّأي لونٍ  �أف�ضل من اللون الأبي�ض.
ج ـ	 يجب على ك ّل الممر�ضات ارتداء هذا النوع من اللبا�س.
د ـ	 قانون العمل الجديد ال ير�ضي بع�ض العمال.
هـ ـ	 يمكن للإن�سان ال�سفر �إلى كواكب �أخرى.
و ـ	 من الآن ف�صاعد ًا ال يمكن للبائعين عر�ض الب�ضائع الفاقدة للجودة (عالمة
الموا�صفات الدولية).
ز ـ	ال يمكن ا�ستنتاج لذة الأطعمة الكثيرة البهارات منطقي ًا.
ح ـ	 ال�ساكنون في المناطق اال�ستوائية �أكثر عر�ضة من غيرهم للأخطار النا�شئة
عن الأ�شعة ما فوق البنف�سجية.
ون�سبي بنا ًء على فيزياء
ط ـ	 جرم الأج�سام ثابت بنا ًء على فيزياء نيوتن
ّ
اين�شتاين.
ي ـ	 تُدفَع م�ستحقات المتعهدين بعد �ستة �أ�شهر من ا�ستالم الم�شروع ،وال بد من
تتميم النواق�ص االحتمالية.
 2ـ ب ِّين بالمقاي�سة لوازم الواقع ّية ولوازم الالواقع ّية.
 3ـ	 �أ ـ	 ما هو المراد من الرابطة بين «ما ينبغي» و «وما هو موجود»؟
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ب ـ	�إنكار هذه الرابطة هل هو من لوازم الواقع ّية �أم من لوازم الالواقع ّية؟
ولماذا؟
 4ـ مع قليل من الم�سامحة �أو طبق ًا لال�صطالح الرائج يمكن اعتبار «المعرفة» ر�ؤية كلية
ٍ
وحينئذ هل من الممكن � ْأن
للوجود ،و«الأيديولوجيا» د�ستور ًا عملي ًا كلي ًا للحياة،
يكون �أحدهم من الناحية المعرفية م�سلم ًا ومن الناحية الأيديولوجية مارك�سي ًا �أو
علماني ًا؟ �أجب عن هذا ال�س�ؤال بنا ًء على مبنى الواقع ّية والالواقع ّية.
 5ـ �أو�ضح ماهية ارتباط االطالقية والن�سب ّية الأخالق ّية بالواقع ّية والالواقع ّية في
الأخالق.
 6ـ ب ِّين منزلة الواقع ّية والالواقع ّية في فل�سفة الأخالق.
 7ـ ب ِّين موارد االختالف في الر�أي في هذه المحاورة واذكر نقطة االختالف الأ�صلية
بينهما.
·ّ � :إن العدالة والإيثار والمروءة وم�ساعدة المحرومين والأمانة والوفاء بالعهود ق ّيمة
واقع ًا ،و� ّإن الخيانة وال�سرقة والتهمة وقتل الأبرياء خاطئة واقع ًا.
� ّإن هذه القيم ثابتة ،ولو خالف �أح ٌد ما هذا الر�أي ف�إنّه م�شتبه .و�إذا كان التمييز
العن�صري والقومي مالك ًا للتف�ضيل عند �أحد المذاهب الأخالق ّية بينما يرى غيره � ّأن
مالك التقوى والعدالة والإن�صاف هو مالك التف�ضيل ،ف� ّإن هذا المذهب �أف�ضل من
المذهب الأول.
�أنا �أ�ستطيع �إثبات ر�أيي.
ال يمكن �إنكار الواقع ّيات.
· ·  :في ر�أيي �أنك تع ّمم قيمك المقبولة عندك بال � ّأي وجه وجيه .نعم يمكنك � ْأن
تعتبر هذه الأمور ا ّلتي عددتها ق ّيمة �أو غير ق ّيمة ،واتفاق ًا من الممكن � ْأن �أوافقك الر�أي
لكن ال يمكنك � ْأن تعتبر ر�أيك �صحيح ًا ور�أي من يخالفك
في تقييم بع�ض هذه الأمورْ ،
غير �صحيح.
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ال يمكن � ّأن يكون ر�أيك مطلق ًا.
أخالقي على بقية المذاهب الأخرى .
ال تف�ضيل ل ّأي مذهب �
ّ
القيم الأخالق ّية نابعة من �أحا�سي�سنا المتغيرة والمختلفة.
ال يمكنك �إدانة �إح�سا�سات الآخرين� ،أو ر ّدها ،بالبحث والحوار حولها.

خا�صة حول الجمل الأخالق ّية �سماها نظرية الخط�أ (
 1ـ	 ذكر « َم ِك ْي»  Mackieنظرية ّ
 ،)Theoryحيث يعتقد وفقها � ّأن الجمل الأخالق ّية تُب َّين من �أجل حكاية واقع ّية موهومة،
ويقول �أي� ًضا �أن الأفراد يقبلون القيم الأخالق ّية نتيجة العادة �أو التوافق� ،إلاّ �أنهم عند
ذكر الجمل الأخالق ّية ،ومث ًال عندما يعتبرون � ّأن العمل (�ألف) ح�سن �أو قبيح ،ف�إنّهم
يريدون حكاية القيم الواقع ّية له مع � ّأن القيم الأخالق ّية ال واقع ّية عينية لها.
أعط مث ً
 الآن � ِاال لجملة غير �أخالق ّية يمكن ت�شبيهها بالجملة الأخالق ّية طبق ًا
لنظرية َمكي.
 	 طبق ًا لنظريته ،هل الأخالق مطلقة �أم ن�سبية؟ بالنظر �إلى تعريف الواقع ّية هل ُيعتبر َمكي من الواقع ّيين �أم من الالواقعيين؟ 2ـ	 في هذا الف�صل ،بينّا باال�ستفادة من مثالٍ واحد عدم �إمكانية ا�ستنتاج الجمل
الالواقع ّية من البيانات الواقع ّية� ،أثبت هذه القاعدة ب�شكل كلي.
الواقعي والالواقعي.
 3ـ	 ح ّلل معنى الحياة بنا ًء على ر�ؤية
ّ
 4ـ	�إبحث مو�ضوع «الغزو الثقافي» من منظار الواقع ّية والالواقع ّية.
 5ـ �إنكار الرابطة بين «ينبغي» و «موجود» من لوازم الالواقع ّية ،هل � ّأن القبول بهذه
الرابطة ُيعتبر من لوازم الواقع ّية �أي� ًضا؟ (راجع الف�صل ال�سابع من هذا الكتاب).
Error
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أخالقية» ،ولي�س المراد من هذا
[[[ ُيطرح هذا البحث �أحياناً تحت عنوان «خبرية �أو �إن�شائية الجمل ال ّ
البحث تحليل �إخبارية �أو �إن�شائية ظاهر هذه الجمل كما هو المنظور في الأدبيات المتعارفة ،بل من
بناء على هذا الت�صنيف ت�سمية بع�ض الجمل بالخبرية  -رغم كونها �إن�شائية في الظاهر كما
الممكن ً
الواقعية ،وكذلك
بناء على مبنى
أخالقيين  -ب�شرط � ْأن يكون بيانها ً
ّ
هو الحال في الأمر والنهي ال ّ
واقعية لها.
من الممكن ت�سمية بع�ض الجمل بالإن�شائية ،رغم ظاهرها
ّ
الخبري �شرط قولنا � ّإن ال ّ
وحيث � ّإن الخبر والإن�شاء لهما معناهما المعروف ا�صطالحاً في الأدبيات المتعارفة ،وحذراً من
وبناء عليه فالمراد
الواقعية
م�صطلح ْي
وقوع اال�شتباهّ ،رجحنا في هذا الكتاب � ْأن ن�ستفيد من
َ
والالواقعيةً .
ّ
ّ
من الإن�شاء في هذا الكتاب  -والذي من �أق�سامه ما ذكرناه في الجملة ( - )1هو معناه اال�صطالحي
المعروف في الأدبيات والناظر �إلى ظاهر الجمل فقط.
أخالقية راجع ديفيد مك ناوتن ،ب�صيرت اخالقي (الب�صيرة
الواقعية
[[[ للمطالعة حول
والالواقعية ال ّ
ّ
ّ
أخالقية) ،ترجمة محمود فتحعلي.
ال ّ
والالواقعية في العديد من العلوم ،ومن جملتها علم معرفة الوجود ،وعلم
الواقعية
[[[ ُيطرح بحث
ّ
ّ
المعرفة ب�شكل عام.
الواقعية ( )Realismتعني وجود موجودات خارج عالم الذهن والإدراك،
في مجال معرفة الوجود ف� ّإن ّ
الالواقعية تعني في موردها �أ ّنه ال وجود لها �أو على الأقل ُيتر َّدد في وجودها .وت�شمل
وفي المقابل ف� ّإن
ّ
الواقعيات)ّ ،
وال�شك ّية
الالواقعية �أو المثالية ( ، )Idealismفي هذا المجال من المعرفة ،ال�سف�سطة (�إنكار ّ
ّ
(ال�شكية المطلقة �أو ال�شكية المرتبطة بما هو خارج الذهن).
والالواقعية بالنظر �إلى مو�ضوع خا�ص ،مث ًال يقال � ّإن
الواقعية
وفي معرفة الوجود �أي�ضاً قد ت�ؤخذ
ّ
ّ
�أفالطون كان واقعياً في مورد الكل ّّيات (�إال �أ ّنه وفي هذا المورد نف�سه وبالمعنى الآخر لم�صطلح «مثال»
والالواقعية).
ي�سمى مثالياً � ّأي من القائلين بالمثالية
َّ
ّ
الواقعية تعني
الذهني .وفي مجال المعرفة ف� ّإن
ويقال �أي�ضاً � ّإن بع�ض الأر�سطويين قائلون بالوجود
ّ
ّ
الالواقعية فتعني � ّأن
الواقعيات عن الإدراك والو�سائل الإدراكية ،و�أما
ا�ستقالل
الواقعية ترتبط دائماً
ّ
ّ
ّ
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واقعية م�ستقلة عن الإدراك.
بالو�سائل الإدراكية عندنا و�أ ّنه ال يمكن الكالم والتحقيق عن ّ
عيني م�ستقلّ ال ربط له بر�ؤية المدرك له
في مجال علم الجمال ف� ّإن
ّ
الواقعية تعني � ّأن الجمال � ٌأمر ّ
الالواقعية فتعني ها هنا � ّأن الحاالت الداخلية للفاعل
مو�ضوعي ( ،)objectiveو�أما
وباال�صطالح فهو �أمر
ّ
ّ
ذاتي (.)subjective
اال�ستك�شافي لها دخالة في اعتبار الجمال لأمر ما وفي اال�صطالح فهو � ٌأمر ّ
ّ
الواقعية في موردها تطلَق على �سبك من الكالم الم�ستند �إلى الظواهر
و�أ ّما في العلوم الأدبية ف� ّإن
ّ
الالواقعية فتعني تلك الم�ستندة �إلى الخياالت ال�شعرية عند المتكلّم �أو
الواقعية واالجتماعية ،و�أما
ّ
ّ
محمد ح�سين الطباطبائي� ،أ�صول فل�سفه ورو�ش رئالي�سم �أ�صول الفل�سفة والمنهج
الكاتب (راجع :ال�سيد ّ
محمد تقي
الواقعي ،المجلد الأول ،المقالة الثانيةّ ،
مقدمة وتعليق ال�شهيد مطهري� ،ص  55ـ 62؛ ّ
ّ
م�صباح ،درو�س فل�سفه اخالق [درو�س في فل�سفة الأخالق]� ،ص .)34

In Edward Craig, ed, Routledge «Realism And Antirealism», Edward Craig Encyclopedia
of Philosophy, vol 8, p611.

بغ�ض النظر عن الإرادة والإح�سا�س والتع ّهد.
[[[ المراد من الواقع في هذا البحث ما كان موجوداً ّ
أخالقية .و�أ ّما الالواقعيون
الواقعية ب�إزاء القيم واللزوميات والجمل ال ّ
الواقعيون بوجود مثل هذه ّ
ويعتقد ّ
ف�إ ّنهم ينفون وجودها .وللت�أكيد على � ّأن هذه
واقعية م�ستقلة عن هذه الأمور ُيطلَق عليها �أحياناً
الواقعية ّ
ّ
الواقعية العينية ،ومن المفيد ها هنا � ْأن نلتفت �إلى هاتين المالحظتين:
م�صطلح
ّ
المالحظة الأولى :رغم �أنّ الأوامر والأحا�سي�س والتوافقات موجودة بنف�سها � اّإل �أنّ المراد من كونها ذهنية
وغير عينية هو عدم وجود متعلقاتها مجردة من الأمور الداخلية.
الواقعية الجمل الأمرية واالنفعالية والتوافقية هو عدم وجود متعلقات هذه
وكذلك ف� ّإن المراد من
ّ
الجمل مجردة من �إرادة الآمر وانفعال �صاحب االنفعال وال�سليقة وتوافق المتوافقين ،ولهذا ال�سبب ف�إ ّننا
نعتبرها غير حاكية للواقع.
الواقعيات �إلى عينية ( )objectiveوذهنية ( )subjectiveوتبعاً لها تق�سيم الجمل �إلى
� ّإن تق�سيم
ّ
العيني
واقعية
ّ
ّ
ذهني ،حيث � ّإن الوجود ّ
عيني ووجود ّ
والواقعية يمكن ت�شبيهه بتق�سيم الوجود �إلى وجود ّ
يطلَق على الموجود ب�صرف النظر عن �إدراك الوجود ،وكذلك ف� ّإن المفاهيم الذهنية  -ورغم وجودها في
داخلي  -لأ ّنه ال
وبغ�ض النظر عن الإدراك  -والذي هو �أمر
ت�سمى بالوجود
الذهنيّ ،
حد ذاتها � -إنما ّ
ّ
ّ
�آثار محكية لها.
ومن الممكن �أي�ضاً � ْأن تحكي الجمل
الالواقعية �أموراً داخلية .ورغم � ّأن حكاية الأمور الداخلية �أي�ضاً
ّ
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بغ�ض النظر عن
�سميت
يعتبر حكاية
الواقعية لأنها تحكي �أ�شياء �أخرى ّ
للواقعية ف� ّإن هذه الجمل �إنما ّ
ّ
ّ
الحاالت الداخلية.
أخالقية بياناً
وبهذا الترتيب ف� ّإن تلك الطائفة من القائلين بالذهنية والذين يعتبرون الجمل ال ّ
بالالواقعية �أي�ضاً.
وتو�صيفاً للحاالت الذهنية في الحقيقة من القائلين
ّ
واقعية حتى ولو �صدرت عن � ٍ
أحد ما مع
واقعية عينية هي جملة ّ
المالحظة الثانية� :إنّ الجملة الحاكية ّ
الإح�سا�س واالنفعال ،مثالً ،لو قال �أحدهم حالة كونه م�ضطرباً« :لقد �سرقوا محفظتك» فقد قال جملة
واقعية ،بل �إنّ
واقعية ،وب�شكل كلّي ف�إنّ بيان الجملة بالتوافق مع الحالة الداخلية ال يعتبر مانعاً من كونها ّ
ّ
وبغ�ض النظر عن الحاالت الداخلية.
للواقعية العينية ّ
واقعية عدم حكايتها ّ
الموجب العتبارها غير ّ
أعم من كون هذا المفهوم له ما ب�إزاء
الواقعية العينية لمفهوم ما ،ال ّ
[[[ في هذا البحث :المراد من وجود ّ
وبناء على هذا ف� ّإن الروابط
عيني م�ستقل �أو له من�ش�أ انتزاع واقعي في�شمل المفاهيم الفل�سفية �أي�ضاًً ،
واقعية على الرغم من
القائمة بين
الواقعيات ،وحيث �إنها ال ترتبط ب�أي �أمر �أو و�سيلة �أو توافق ،تعتبر ّ
ّ
الفل�سفي ال وجود م�ستق ًال لها عدا وجود طرف َْي الرابطة.
�أنها باللحاظ
ّ
بالواقعية
والالواقعية لهما جهتان وجودية ومعنائية ،من الناحية الوجودية يعتقد القائلون
الواقعية
[[[
ّ
ّ
ّ
بالالواقعية ،ومن الناحية المعنائية
أخالقية بينما ينكر ذلك القائلون
ّ
بوجود القيم واللزوميات ال ّ
أخالقية حاكية للواقع بينما يرى الطرف الثاني عدم هذه
�أي�ضاً ف� ّإن الطرف الأ ّول يعتبر الجمل ال ّ
الحكاية.
واقعية عينية،
لكن لإثبات
أخالقية ذات ّ
الواقعية ،ال ّبد م�ضافاً �إلى �إثبات كون القيم واللزوميات ال ّ
ّ
بالواقعية هو � ّأن الأخالق تحكي
أخالقية ،ل ّأن ّمدعى القائلين
ّ
� ْأن نثبت �أي�ضاً حكاية الواقع في الجمل ال ّ
الواقعيين وهذا بنف�سه يت�ضمن دعويين:
القيم واللزوم
ّ
واقعية.
أخالقية ّ
�أوالهما � ّأن القيم واللزوميات ال ّ
أخالقية تحكيها �أي�ضاً.
والثانية � ّأن الجمل ال ّ
واقعية هاتين الدعويين �سوف نتعر�ض لذلك بالترتيب في الف�صل الثالث والرابع.
ولإثبات ّ
أخالقية للواقع بالمذاهب التو�صيفية ()Descriptive
[[[ ت�سمى المذاهب القائلة بحكاية الجمل ال ّ
فت�سمى بالمذاهب غير التو�صيفية
والمعرفية ( ،)Congitivistو�أما تلك القائلة بعدم حكايتها ّ
( )Non- Descriptiveوغير المعرفية(.)Non- congitivist
[[[ نعم ربما نعتبر � ّأن لمثل هذه الجمل نوعاً من ال�صدق والكذب وذلك من جهة مطابقة �أو عدم مطابقة
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الجملة للإرادة ،ال�سليقة ،والتوافق ،مثالًّ � :إن من يقول � ّإن هذا الطعام لذيذٌ  ،يكون كالمه �صادقاً �إذا
كان في الحقيقة ميا ًال �إلى هذا الطعام و�إال ف� ّإن كالمه كاذب.
وحيث � ّإن الإرادة وال�سليقة والتوافق لي�ست �أموراً عينية ف� ّإن �صدق وكذب مثل هذه الجمل ال يكون
الواقعية العينية فقد �أ�سميناهما
الواقعية العينية ،و�أما ال�صدق والكذب الناظرين �إلى
ناظراً �أي�ضاً �إلى
ّ
ّ
أخالقية
الواقعيين� .إن اختالف
بال�صدق والكذب
الواقعيين والالواقعيين هو في قابلية الجمل ال ّ
ّ
ّ
أخالقية في هذا
الواقعيين والمراد من قابلية �أو عدم قابلية ال�صدق والكذب للجمل ال ّ
لل�صدق والكذب ّ
الواقعيين لها.
البحث �أي�ضاً هو نف�س قابلية �أو عدم قابلية ال�صدق والكذب
ّ
[[[ للمطالعة حول م�س�ألة الرابطة بين «ينبغي» و«موجود» راجع :مح�سن جوادي ،م�س�أله بايد وه�ست:
بحثي در رابط ارز�شت وواقع (م�س�ألة ينبغي وموجود :بحث حول الرابطة بين القيمة والواقع)؛ �سيد
محمد ر�ضا مدر�سي ،فل�سفه اخالق� ،ص  282ـ.303
ّ
بناء على تف�سير �آخر لها على هذه النظرية الّتي تقولّ � :إن القيم واللزوميات
أخالقية ً
[ [[1تطلق التعددية ال ّ
والزم ،ومن
قيمي ٍ
أخالقية ورغم كونها ّ
ال ّ
واقعية � اّإل �أ ّنه لي�س لها من�ش�أ واحد يقبل التبدل �إلى �أم ٍر ّ
الالواقعية ،وال نبحث فيها ها هنا � اّإل �أ ّنه ال يمكن
البديهي � ّأن التعددية بهذا المعنى ال تتالءم مع
ّ
القبول بمثل هذه النظرية (راجع المذكرة ال�سابعة من الف�صل التا�سع).
لكن في بع�ض
[ [[1من الممكن � ْأن يقال � ّإن القبول
بالالواقعية يتنافى مع القبول ب�إطالق الأخالقْ .
ّ
أخالقية من قبيل
الموارد يمكن الجمع بينهما .ومثا ًال على ذلك نقول� :إذا كانت الأحكام ال ّ
القرارات واعتبرنا � ّأن من�ش�أها هو الأمر والنهي الإلهيان  -كما يقول الأ�شاعرة  -وقبلنا ب�أن �أوامر اهلل
ونواهيه ثابتة ال تتغير  -على الأقل في بع�ض الموارد  -ف� ّإن العمل بتلك المقررات �سيكون �أمراً
قيمياً والزماً ،ولن نقيد قيمتها ولزومها ب�أي ٍ
بالالواقعية
قيد .وعليه ف�إ ّنه في نف�س الوقت الّذي قبلنا فيه
ّ
أخالقية على الأقل � ّأي اعتقدنا ب�إطالق الأخالق �أي�ضاً.
اعتقدنا بثبات بع�ض الأحكام ال ّ
أخالقية نا�شئة عن الأحا�سي�س والميول الإن�سانية،
وكذلك الحال فيما لو اعتبرنا � ّأن الأحكام ال ّ
لكن اعتقدنا كذلك باتحاد الطبائع الإن�سانية بنحو توجب فيه هذه الطبيعة الواحدة ا�شتراك النا�س في
ْ
الحاجات والميول وتكون من�ش�أ على الأقل لبع�ض الأحا�سي�س والميول الم�شتركة عند كلّ �أفراد الب�شر،
أخالقية عند كلّ الأفراد وفي مختلف الظروف ثابتة وبال � ّأي قيد ،ف�إ ّننا هنا �أي�ضاً وفي
وقبلنا � ّأن قيمها ال ّ
بالالواقعية اعتقدنا ب�إطالق الأخالق �أي�ضاً.
نف�س الوقت الّذي قبلنا فيه
ّ
وبناء على هذا الو�ضع من الممكن � ْأن نقبل ب� ّأن كلّ الجوامع الإن�سانية قد قبلت وتوافقت على
ً

خألا يف ةّيعقاواللاو ةّّيعقاولا

57

بالالواقعية مع القول ب�إطالق الأخالق،
أخالقية م�شتركة ،وفي هذه الحال �أي�ضاً يمكن القبول
ّ
قواعد � ّ
�صرحا بعدم اعتقادهما
وم�ضافاً �إلى هذا ف� ّإن «ا�ستيفن�سون» القائل بالإح�سا�سية ،و «هير» القائل بالأمرية ّ
بالن�سبية.
ّ
لكن ال ّبد من االلتفات �إلى � ّأن المراد من �إطالق الأخالق ال يراد منه «�صرف عدم وقوع التغيير
أخالقية  -على الأقل -
أخالقية» بل هي بمعنى � ّأن بع�ض الأحكام ال ّ
واالختالف ،في بع�ض الأحكام ال ّ
أخالقية مقيدة.
غير مقيد ،مع �أ ّنه في هذه الأمثلة المذكورة ف� ّإن كلّ الأحكام ال ّ
بالالواقعية غير قائل بوجود من�ش�أ للقيم ما وراء الأمر والنهي الإلهي ف�إ ّنه يقيد ح�سن
�إذا كان القائل
ّ
الفعل الم�أمور به من قبل اهلل بالأمر الإلهي ،وفي ر�أيه هناك «�إمكان» للتغيير في كلّ الأوامر والنواهي
ٍ
الواقعية ،و�أنها في بع�ض
وحينئذ �إذا َق ِبلَ كون الأوامر والنواهي الإلهية تابعة للم�صالح والمفا�سد
الإلهية
ّ
الواقعية و�إطالق الأخالق معاً.
الموارد ثابتة ال تتغير ،فيكون قد َق ِبلَ
ّ
ال�شخ�صية ف�إ ّنه يقيد ح�سن
بالالواقعية يعتقد ب� ّأن من�ش�أ القيم هو الإح�سا�س وال�سليقة
و�إذا كان القائل
ّ
ّ
الفعل الّذي �شعر الفرد فيه ب�إح�سا�س الر�ضا والميل �إليه بوجود ذلك الإح�سا�س عند ذلك ال�شخ�ص على
الرغم من وجود هذا الإح�سا�س عند غيره من الأفراد بل هو عا ّم الوجود حقيقةً .وعليه �إذا �أذعن �أي�ضاً
الحقيقية
للواقعية  -نظير ال�سعادة
بوجود الأحا�سي�س والميول الم�شتركة على �أ�سا�س الإدراك الم�شترك
ّ
ّ
الواقعية  -واعتبر فقط تلك الأحا�سي�س والميول الم�شتركة المبتنية
�أو الكمال ورفع النق�ص والحاجة
ّ
بالواقعية و�إطالق الأخالق معاً �أي�ضاً.
الواقعية في التقييم ،فقد قبل
على
ّ
ّ
يقيد ح�سن ما توافق الجمع
بالالواقعية يعتقد ب� ّأن من�ش�أ القيم هو التوافق
و�إذا كان القائل
الجمعي ف�إ ّنه ّ
ّ
ّ
يخت�ص بمجتمع بعينه.
عليه بهذا التوافق ،على الرغم من كون هذا التوافق في مورد ما ال ّ
بناء على تح�صيل ال�صالح
أخالقية يقبل بتوافق كلّ النا�س عليها ً
وحيث �إ ّنه في بع�ض الأحكام ال ّ
الواقعية و�إطالق الأخالق معاً في هذا المورد
الواقعي عندهم ،و�أنها المعتبرة عنده ،فقد قبل
والف�ساد
ّ
ّ
الحقيقية ال الق�ضايا الخارجية ،ومثا ًال على ذلك
أخالقية بنحو الق�ضايا
ّ
�أي�ضاً ،وبعبارة �أدقّ ف� ّإن الق�ضايا ال ّ
بناء على هذا الفر�ض لو اتفق � ّأن كلّ النا�س
ف�إ ّنه عندما نقول � ّإن الكالم ب�شرط كونه �صادقاً ح�سن ،ف�إ ّنه ً
ح�سن بل �إ ّنه في هذه ال�صورة �أي�ضاً
كانوا �صادقين دائماً في كالمهم ف�إ ّنه ال يمكن القول � ّإن الكالم مطلقاً ٌ
وبناء على ذلك ف�إ ّنه في �صورة عدم تغير الأمر �أو ال�سليقة �أو
ال ّبد من تقييد ح�سن الكالم بكونه �صادقاًً ،
أخالقية ،ف� ّإن اعتبار
الواقعية في القيم ال ّ
التوافق في مور ٍد ما ،فطبقاً لنظر الالواقعي والذي ال يقبل بمبنى ّ
مقيد �أي�ضاً.
هذه الأحكام ٌ
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أخالقية
وعليه ف� ّإن كلّ الأوفياء
أخالقية مقيدة بمنا�شىء � ّ
للالواقعية يقبلون بكون كلّ الأحكام ال ّ
ّ
أخالقي يكون اعتباره مطلقاً وبال
ّ
الواقعية ويمكن تبدلها وتغيرها تبعاً لها ،وبالتالي ال يوجد � ّأي حكم � ّ
� ّأي قيد.
و�أما في مورد ا�ستيفن�سون وهير فال ّبد من القول  -وكما �أ�شار �إليه بونتينغ � - Buntingإ ّنهما ومع
الن�سبي هو من يعتقد ب� ّأن
بالن�سبية فقاال � ّإن
تقديم معنى جديد للن�سبية �أرادا تبرئة نف�سيهما من القول
ّ
ّ
مجرد تو�صيف لو�ضعية ال�شخ�ص الذهنية.
المفاهيم ال ّ
أخالقية هي ّ

(See: Harry Bunting, «A Single True Morality? Challenge of Realtivism», in (David Archard, ed, Philosophy and Pluralism, p 28; quoted in Mohammad A. Shomali, Ethical
Realitivism : An Analysis of the Foundations of Morality, p.59).

الن�سبية في الأخالق ال ينظر �إلى الألفاط وبالتالي ف�إ ّنه مختلف كلياً عن
[ّ � [[1إن بحث الإطالق �أو
ّ
بحث الإطالق والتقييد المذكور في مباحث الألفاظ من علم �أ�صول الفقه.

الف�صل الثالث

قيمة الأخالق ولزومها
تع ّرفنا في الف�صل ال�سابق �إلى نظريتي الواقع ّية والالواقع ّية في الأخالق ولوازمهما.
و�سوف نخطو في هذا الف�صل الخطوة الأولى لتح�صيل النظرية ال�صحيحة والمقبولة.
ومع االلتفات �إلى ما تق ّدم بحثه ف� ّإن ح ّل م�س�ألة الواقع ّية يم ّهد الطريق لح ّل الكثير
من بحوث فل�سفة الأخالق ،لكن كيف يمكن ح ّل هذه الم�س�ألة؟
مع االلتفات �إلى تعريف الواقع ّية والالواقع ّية ،ف� ّإن الم�س�ألة الأ�سا�س تدور حول � ّأن
القيم واللزوميات الأخالق ّية هل لها واقع ّية عينية �أم ال؟ وهل � ّأن الجمل الأخالق ّية تحكي
عنها �أم ال؟
في هذا الف�صل وبعد تحليل م�صطلحي «القيمة» و «اللزوم»[ ]1وتحقيق موارد
ا�ستعمالهما� ،سوف نتع ّرف �إلى مورد ا�ستعمالهما �أي� ًضا في الأخالق ،و�سوف نبحث
ها هنا �أي� ًضا واقع ّية �أو عدم واقع ّية القيم واللزوميات الأخالق ّية .و�أما حكاية الجمل
الأخالق ّية للواقع �أو عدم حكايتها له ف�سوف نبحثه في الف�صل القادم.
 - 1القيمة وأنواعها

ُي�ستعمل م�صطلح «القيمة» في موارد عديدة من قبيل القيمة االقت�صادية ،القيمة
الفنية ،القيمة المعرفية ،القيمة المنطقية ،القيمة االجتماعية ،القيمة التاريخية،
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القيمة ال�سيا�سية ،القيمة الق�ضائية ،القيمة الحقوقية والقيمة الأخالق ّية.
وما يهمنا في هذا البحث هو تعيين واقع ّية �أو عدم واقع ّية القيمة الأخالق ّية .ولتحقيق
هذا المطلب ال ب ّد لنا � ْأن نرى موارد ا�ستعمال القيمة الأخالق ّية.
وال�س�ؤال الم�شترك ب�شكل عام حول «القيم» مفاده ]2[:ما هي الخ�صائ�ص الم�شتركة
والمت�شابهة في ك ّل الموارد ا ّلتي ُيطلقَ عليها م�صطلح «القيمة»؟
كنموذج ابتدا ًء.
وللإجابة عن هذا ال�س�ؤال ،ن�أخذ القيمة االقت�صادية
ٍ
� ّإن تعداد ك ّل القيم االقت�صادية ال يهمنا في هذا المقام ،بل ما يه ّمنا هو ذكر بع�ض
�أنواعها والذي يمكن �إيجاد ما ي�شابهه في بقية الموارد وخ�صو�ص ًا في مورد الأخالق.
أنواع من
وبنا ًء على هذا وبنظرة �إجمالية �إلى القيم االقت�صادية �سوف نذكر ثالثة � ٍ
القيم في االقت�صاد وهي :القيمة الذاتية والغيرية والبديلة ،ومن ّثم �سوف نقوم بتحليلها 
في مورد الأخالق ،والبحث عن واقعيتها �أو عدم واقعيتها �أي� ًضا.
 1 - 1القيمة الذاتية والغيرية

�سوف نذكر فيما يلي بع�ض الجمل االقت�صادية ،ومرادنا من القيمة ها هنا القيمة
االقت�صادية:
(ّ � )1إن  1000تومان من المال تعادل قيمتها  300كلغ من القمح وهكتار ًا من الأر�ض.
(ّ � )2إن �إحياء الأر�ض وا�ستخراج المعادن والمعامالت المربحة �أمو ٌر ق ّيمة.
في هذه الجمل �أعتبر المال والب�ضائع و�أ�سلوب ك�سب الثروة والأموال �أمور ًا ق ّيمة.
وهنا ن�س�أل :ما هو معيار وكيفية التقييم في االقت�صاد؟
�إن مو�ضوع االقت�صاد هو الثروة والمال ،وها  هنا  ف� ّإن المال والب�ضائع والأر�ض
تعتبر من الم�سائل المالية ،وكذلك ف� ّإن �إحياء الأرا�ضي وزراعتها وا�ستخراج المعادن
والمعامالت المربحة تعتبر من و�سائل ك�سب الثروة والأموال �أي� ًضا ،وبالتالي ف� ّإن ك ّل هذه
الموارد مطلوبة وذات قيمة في االقت�صاد ،نعم قد تتفاوت المطلوبية فيما بينها حيث � ّإن
المطلوب الأ�صلي في االقت�صاد هو الأموال ،والأ�شياء ا ّلتي ُذكرت في الجملة ( )1تعتبر
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بع�ض المطلوب الأ�صلي (الأموال) ،و�أما مطلوبية الأ�شياء المذكورة في الجملة ()2
فهي �سبب مطلوبيتها المالية (مو�ضوع االقت�صاد) ،وكذلك ف� ّإن مقدار مطلوبيتها في
حد ذاتها يرتبط بمقدار م�ؤثريتها في تح�صيل المالية منها.
ٍ
وحينئذ يمكن القول � ّإن
�إن المطلوبية المالية في االقت�صاد ال ترتبط ب�أي �شيء �آخر،
الأموال لها قيمة «ذاتية» اقت�صادي ًا وكذلك ف� ّإن الأمالك المختلفة لها درجات متع ّددة
من القيم الذاتية االقت�صادية.
و�أما مطلوبية الن�شاطات االقت�صادية الأخرى ف�إنّها ترتبط بمطلوبية خارجة عنها هي
المطلوبية المالية ويقال ٍ
حينئذ � ّإن لها قيمة «غيرية» اقت�صادي ًا .وبنا ًء عليه يمكن القول من
الناحية االقت�صادية � ّإن القيمة والتقييم يرتبط ،باللحاظ االقت�صادي ،بالأمور المطلوبة.
وهذه القيمة االقت�صادية «ذاتية» في الناحية المالية و«غيرية» في �سائر الن�شاطات
االقت�صادية((( .ومع االلتفات �إلى مختلف ا�ستعماالت القيمة ،يمكن تعميم القول على
ال�شكل الآتي:
ُي�ستخدم مفهوم «القيمة» في مورد الأمور المطلوبة (  ]3[ )2في مو�ضوع ما� .إذا
ُع ِّبر عنها بالقيمة الذاتية فيراد منها كون القيمة في هذا المو�ضوع ال ترتبط ب�أي
�شيء �آخر و�أما �إذا ُع ّب َر عنها بالقيمة «الغيرية» فمعناها � ّأن القيمة في ذلك المو�ضوع
ترتبط وتتبع �شيئ ًا �آخر (. )3

(((  تق�سم القيمة في االقت�صاد �إلى �أنواع مختلفة �أي� ًضا فيقال مث ًال القيمة الم�صرفية للب�ضائع (� )Use Valueإنما هو في مطلوبيتها عند
ٍ
وحينئذ يمكن القول �إن المطلوبية هي
الم�ستهلك والقيمة التبادلية للب�ضائع ( )Exchange Valueهو في مبادلتها بب�ضائع �أخرى،
العن�صر الم�شترك بين هذه القيم ،فالقيمة الم�صرفية عبارة عن مطلوبية ال�سلعة عند الم�ستهلك ،والقيمة التبادلية عبارة �أي� ًضا عن
مطلوبية ال�سلعة في عرف المبادلة بالمقاي�سة بال�سلع الأخرى.
((( راجع :مح ّمد تقي م�صباح ،درو�س فل�سفة اخالق� ،ص .52-45
((( �أ ّما الوجه في �إطالق ت�سمية القيمة الذات ّية �أنّها قائمة بذاتها وغير متعلّقة بالغير .وتعتبر هذه القيمة �أ�صلية باعتبارها من�ش�أ قيم �أخرى في
المو�ضوع المبحوث عنه ،ومن جهة كون القيمة الذات ّية ناظرة �إلى ذاتهاُ ،يطلق عليها عنوان القيمة الداخل ّية ( .)Intrinsic Valueومن جهة
كونها م�ستقلّة عن القيم الأخرى  يطلق عليها القيم الم�ستقلّة .وعلى هذا الأ�سا�س ،فالقيمة الغير ّية المتعلّقة بغيرها ،يطلق عليها القيمة التبع ّية،
الخارج ّية ( ،)Extrinsic Valueالفرع ّية �أو العر�ض ّية .وهنا بهدف توحيد الت�سمية �سن�ستعمل عنواني القيمة الذات ّية والقيمة الغير ّية.
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 . 1 - 2القيم ،الالقيم ،وبال قيمة ،أو ما له قيمة مثبتة ،منفية وصفرية.

كما تقدم ذكره ف� ّإن «القيمة» ت�ستخدم في الأمور المطلوبة ،وبنا ًء على هذا ف� ّإن
الأ�شياء المطلوبة تُعتبر ذات قيمة ،و�أما غير المطلوبة فتعتبر غير ذات قيمة ،و�أما غير
المطلوب �إذا تنافى مع المطلوب فيو�صف بالالق ِّيم ،و�أما �إذا لم َ
يتناف معه فيو�صف
فقط ب�أنه بال قيمة.
�إال � ّأن «القيمة» تُ�ستعمل �أحيان ًا بمعنى �أو�سع مما تقدم فتُق�سم �أي� ًضا �إلى المثبتة
والمنفية وال�صفرية .وطبق ًا لهذه اال�صطالحات ف� ّإن الق ّيم له قيمة مثبتة ،والالق ّيم له
قيمة منفية ،و�أما ما كان بال قيمة ف� ّإن له قيمة �صفرية ،وكذلك ف� ّإن بالإمكان ا�ستخدام
هذه التعابير في مورد مراتب القيمة الذاتية والغيرية �أي� ًضا.
ومث ً
اال على ذلك من الناحية االقت�صادية ،ف� ّإن عدم المالية �أو تلك المجموعة من
الن�شاطات االقت�صادية ا ّلتي ال تغيير في ماليتها تكون بال قيمة �أو ذات قيمة �صفرية.
وكذلك ف� ّإن المديونية �أو تلك الن�شاطات ا ّلتي تنق�ص المالية �ستو�صف بالالق ّيمة �أو
�أنها ذات قيمة منفية.
و�أما الموارد ا ّلتي لها مطلوبية في ك ّل المراتب فبالإمكان �أخذ مرتبة �صفرية من
القيم ،ومقاي�ستها بقيمة الأمور المختلفة ،وهذا التمثيل �شبيه ٍ
حينئذ ب�أخذ درجة ال�صفر
في االعتبار النجماد الماء ومقاي�سة حرارة الأج�سام المختلفة بالن�سبة �إليها.
 . 1 - 3القيمة البديلة

( )3في الأو�ضاع الراهنة من غير المفيد اال�ستثمار في الما�شية ،و�أما تربية الأ�سماك
فربحها �أكثر.
لقد افتُر�ض في هذه الجملة �أنّه با�ستثما ٍر ما يمكن تنفيذ �أحد م�شروعين اقت�صاديين،
وعلى الرغم من كونهما مربحين ولهما قيمة غيرية مثبتة �إلاّ �أنّه �سيحل �أحدهما مكان
الآخر من حيث القيمة لأن ربحه �أكثر ،وبنا ًء على هذا يمكن القول �إنّه في انتخاب �إحدى
خا�صة يطلق عليها ت�سمية
القيمتين الغيريتين ف� ّإن ما له قيمة غيرية �أكبر تكون له قيمة ّ
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القيمة البديلة ،وبنح ٍو ك ّل ّي يمكن القول � ّإن:
«�أ ـ »1لها القيمة البديلة مكان «�أ ـ ،»2فقط وفقط �إذا لم يمكن الجمع بين «�أ ـ »1و
«�أ ـ ،»2وكانت القيمة الغيرية لـ «�أ ـ� »1أكثر من القيمة الغيرية ل «�أ ـ.»2
و�أما �إذا كانت القيمة الغيرية ل «�أ ـ »1مت�ساوية مع القيمة الغيرية ل «�أ ـ »2فلن يكون
ل ّأي منهما قيمة بديلة ،ومث ً
اال على ذلك فيما �إذا ت�ساوى ربح الما�شية مع ربح الأ�سماك
فال قيمة بديلة لأي واحدة منهما[.]4
نموذج أنواع القيم

آ القيمة الذاتية

القيمة الذاتية

�أ ـ1

�آ1

ذات قيمة ()+
�آ2
�أ ـ2
					        مراتب القيمة الذاتية
مراتب القيمة الغيرية
بال قيمة ()0
ال قيمة ()-

�أ ـ3

�آ3

تمرين :ع ّين القيم البديلة في هذا النموذج
ذكرنا فيما تق ّدم � ّأن القيمة الذاتية والغيرية والبديلة هي �أنواع ثالثة من القيمة،
وي�ستفاد منها في مختلف المو�ضوعات ،والآن لن َر موارد اال�ستفادة منها في الأخالق.
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 - 2القيمة األخالق ّية((( [ ]5وأنواعها

ال �شك � ّأن الأفعال المرتبطة باختيارنا بع�ضها مطلوب وبع�ضها الآخر غير مطلوب،
�إلاّ �أنّه من الممكن اختالف الأفراد والمجتمعات المتع ّددة في اعتبار ما هو مطلوب �أو
غير مطلوب من الأفعال ،وعلى الأقل في بع�ض المواردّ � ،أي �أنّه من الممكن � ْأن يكون � ّأي
عملٍ مطلوب ًا في ر�أي الفرد �أو بع�ض الأفراد وغير مطلوب عند �آخرين.
وحول بيان من�ش�أ مطلوبية الأمور المختلفة يمكن الإ�شارة �إلى نظريتين:
 - 1لي�س لدينا � ّأي خ�صي�صة واقع ّية في مختلف الأمور بحيث توجب مطلوبيتها �أو عدم
مطلوبيتها ،بل � ّإن ذلك يتوقف فقط على وجود ملزم خارجي �أو رغبات الأفراد �أو
توافق الجماعات على فعلها �أو تركها.
 - 2مطلوبية الأفعال �أو عدمها يتوقف على وجود الخ�صائ�ص الواقع ّية العينية فيها .وفي
الحقيقة ف� ّإن اختالف القائلين بالواقع ّية والالواقع ّية يعود �إلى هاتين النظريتين،
وبعبارة �أخرى ف� ّإن الواقع ّيين يجيبون ب�شكل مثبت على ال�س�ؤال القائل «هل يمكن
�إيجاد خ�صي�صة �أو خ�صائ�ص في نف�س الأفعال المختلفة توجب مطلوبيتها �أو
عدم مطلوبيتها؟».
و�أما الالواقعيون ف�إنّهم يجيبون عنه  بالنفي.
نعم من الممكن � ّأن يقبل �أن�صار الواقع ّية بوجود الميول واالتجاهات المثبتة والمنفية
عند النا�س ،وبتوافق الجماعات المختلفة حول بع�ضها �أي� ًضا ،باال�ستفادة كذلك في
مجال تعليم الأحكام الأخالق ّية وتربية الآخرين من �أ�سلوب الأوامر والقرارات .غاية
الأمر � ّأن اختالفهم مع الالواقعيين في كون هذه الميول ال�شخ�ص ّية والتوافق الجمعي
والأوامر والتو�صيات ذات ٍ
�سند واقعي �أم ال ،وبتعبير �آخر هل توجد خ�صائ�ص معينة
في الأمور تبعث على تحريك الميول ،وتمتين التوافقات الأخالق ّية عليها ،و�إ�صدار
الأوامر الأخالق ّية من �أجلها؟ �أم � ّأن مثل هذه الخ�صائ�ص غير موجود في ذات الأمور
(1) Moral Value.
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والأفعال ،وبالتالي ال مف ّر من تحديد من�ش�أ المطلوبية وقيم الأفعال المختلفة بتلك الأمور
الالواقع ّية فقط � ّأي مجرد الأحا�سي�س وال�سالئق الفردية والتوافقات الجمعية والقرارات
والتو�صيات.
وبااللتفات �إلى هذه النكات ،يمكن اال�ستعانة بها في �إيجاد النظرية ال�صحيحة.
ّ �	- 1إن ك ّل �إن�سان يتعلق ويميل ذات ًا �إلى ما يرتبط به .ومث ً
اال على ذلك ف� ّإن اهتمام
الأ ّم بولدها ال  يوجد في مورد �أوالد الآخرين ،حيث �إن الأ ّم باهتمامها  بولدها 
الخا�صة فدا ًء
تر�ضي عواطفها الأمية .نعم قد يتجاوز بع�ض النا�س عن م�صالحهم
ّ
للمجموعة �أو الوطن �أو الدين ول ٍ
أهداف ال ترتبط بذواتهم� ،إلاّ �أنهم ينادون بها في
�سبيل العديد من الأمور كال�شهرة والعزة والتقرب من اهلل و�أمثال هذه الم�سائل
المفيدة في نظرهم .وعليه ف� ّإن ك ّل �إن�سان ذات ًا يعتبر وجوده وم�صالحه ومنافعه
�أمور ًا مطلوبة وي�سعى لت�أمينها(((.
ّ �	- 2إن الأعمال ا ّلتي نقوم بها  باختيارنا  وكبقية الظواهر الأخرى لها  نتائج واقع ّية
نتائجها واقعي .فبالدر�س يمكن اكت�ساب
وخا�صة بهاْ � ،أي � ّأن االرتباط بينها وبين
ّ
العلم ،وب�أكل الطعام   نرفع الجوع ،وبمداواة المري�ض ت�ستعاد عافيته و�سالمته
و....
 - 3لو قاي�سنا �أثر �سلوكنا مع �أنف�سنا ،لأمكننا تق�سيم ال�سلوكيات �إلى ثالث طوائف:
مفيدة و�ضارة وبال �أثر.
 - 4حيث � ّإن المطلوب عند ك ّل �إن�سان هو نف�سه ومنافعه ف� ّإن الطوائف الثالثة لل�سلوك
ا ّلتي تقدم ذكرها يمكن ترتيبها وت�سميتها وفق ال�شكل التالي:
مطلوبة ،ال مطلوبة ،ومتو�سطة� ،أو ق ّيمة ،ال ق ّيمة ،وبال قيمة� ،أو ذات قيمة مثبتة،
منفية و�صفرية.
و�إذا �أردنا الكالم باال�ستفادة من م�صطلحات الفال�سفة ال ب ّد � ْأن ن�س ّمي المنفعة
(((   �سوف ي�أتي البيان الفل�سفي لهذه النكتة في الف�صل التا�سع من هذا الكتاب.
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الوجودية للإن�سان بـ«الكمال».
فالفال�سفة ا ّلذين يقابلون الوجود والبقاء بالعدم والفناء ،والملكية بعدم المملكية
ف�إنّهم يقابلون �أي� ًضا الكمال بالنق�ص وبنا ًء عليه ف� ّإن الأكمل ما كان له مرتبة وجودية
�أعلى وا�ستفادة وجودية �أكبر .وطبق ًا لهذا اال�صطالح �أي� ًضا ف� ّإن كمال الإن�سان مطلوب
له ،وبالتالي ف� ّإن الأفعال الموجبة لكماله مطلوبة بالتبع �أي� ًضا .وحيث � ّإن كمال الإن�سان
له مراتب في نف�سه يمكن القول من حيث مجموع الأمور االختيارية � ّإن كمال الإن�سان له
قيمة ذاتية و� ّإن المراتب المختلفة للكمال الإن�ساني لها مراتب مختلفة من القيم الذاتية
الأخالق ّية �أي� ًضا ،وبنا ًء على هذا ف� ّإن الكمال االختياري له قيمة ذاتية �أخالق ّية(((،
وكذلك ف� ّإن ال�سلوكيات االختيارية ،وبن�سبة ت�أثيرها في الو�صول للكمال االختياري ،لها 
قيمة غيرية �أخالق ّية.
وكما ذكرنا في الف�صل الأ ّول ف� ّإن ال�صفات النف�سانية �أي� ًضا هي المن�ش�أ الداخلي
والمبا�شر لل�سلوكيات االختيارية عندنا ،وهي تت�أثر �أي� ًضا بال�سلوكيات الأخرى المختلفة.
� ّإن قيمة هذه ال�صفات وبح�سب ت�أثيرها في الكمال االختياري غيرية[� ]6أي� ًضا.
لو �أراد �إن�سا ٌن ما تقوية بدنه فالمطلوب منه ت�أمين مادة غذائية مقوية وذات قيمة
ٍ
وحينئذ �إذا كان الهدف عند الإن�سان هو الكمال االختياري فالمطلوب
غذائية كبيرة.
منه ت�أمين ال�سلوك المق ّرب ب�شكل كبير من هذا الكمال و� ْأن يكون هذا ال�سلوك ذا قيمة
غيرية �أخالق ّية كبيرة .و�إذا لم يكن ب�إمكانه القيام بعملين مختلفين مع ًا ،ف� ّإن العمل
الحاوي للقيمة الغيرية الأكبر �سيكون بمثابة القيمة البديلة �أخالق ّي ًا.
ومع مالحظة النكات المذكورة يمكن القول � ّإن الموجب لمطلوبية �أو عدم مطلوبية
بع�ض ال�صفات وال�سلوكيات كونها مو�صلة لنا �إلى الكمال �أو مبعدة عنه .وبنا ًء عليه
يمكن �إيجاد الخ�صي�صة  الواقع ّية في نف�س ال�صفات وال�سلوكيات االختيارية  -والقيمة
في الأخالق  -والموجبة لمطلوبية �أو عدم مطلوبية هذه ال�صفات وال�سلوكيات ،وهذه
(((   لمزيد من التو�ضيح واالطالع حول القيم الذاتية الأخالق ّية ،وتعيين مالكاتها راجع الف�صل التا�سع من هذا الكتاب.
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االختياري».
الخ�صي�صة هي «الرابطة الواقع ّية لها بالكمال
ّ
وبنحو مخت�صر يمكن القول:
•للكمال االختياري قيمة ذاتية �أخالق ّية.
•لل�صفات وال�سلوكيات االختيارية ،وبمقدار ت�أثيرها في الو�صول �إلى الكمال .قيمة
غيرية �أخالق ّية.
•ال�صفة �أو ال�سلوك ا ّلذي يمتلك قيمة غيرية �أكبر من القيمة الغيرية ل�صفة �أو
�سلوك �آخ َرين ،ومع عدم �إمكانية الجمع بينهما ،تكون له قيمة بديلة �أخالق ّية.
� ّإن الكمال االختياري للإن�سان يطلقَ على مراتب من الوجود بال�شكل ا ّلذي يمكن
فيه للإن�سان باختياره تح�صيلها  والدخول �إليها ،وهذه المراتب واقع ّية وال  ربط لها 
بالقرارات والتو�صيات �أو ال�سالئق �أو التوافقات.
وكذلك ف� ّإن رابطة �صفاتنا و�سلوكياتنا بهذه المراتب  -كما هو الحال في روابط �سائر
الظواهر بع�ضها مع بع�ض  -واقع ّية �أي� ًضا .ومن ّثم ف� ّإن القيمة البديلة من توابع القيمة الغيرية.
وبنا ًء على ذلك ف�إنّ :
كل �أنواع القيم الأخالق ّية لها واقع ّية عينية.
ومن الوا�ضح � ّأن كون القيم الأخالق ّية واقع ّية ال ي�ستلزم �إمكانية ت�شخي�صها ب�شكل
�صحيح من قبل ك ّل الأفراد.
االختياري ال ب ّد لنا � ْأن نعلم ماهية هذا الكمال
نعم من �أجل الو�صول �إلى الكمال
ّ
والطرق المو�صلة �إليه.
و�سوف نتكلم في الف�ص َلين التا�سع والعا�شر من هذا الكتاب عن ماهية القيم الواقع ّية
في الأخالق وكيفية �إمكان ت�شخي�صها.
 - 3نطاق القيم األخالق ّية

�إذا �أردنا  معرفة مجموعة الأ�شياء القابلة للتقييم في الأخالق   لر�أينا � ّأن هذه
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المجموعة ت�شمل ك ّل ال�صفات وال�سلوكيات االختيارية عند الإن�سان ،والخارج فقط عن
دائرة هذا التقييم هو الأفعال غير االختيارية عنده.
وكنموذج ،ن�أخذ من هذه المجموعة ال�سلوكيات االختيارية عند الإن�سان ،حيث � ّإن
هذه المجموعة في ح ّد ذاتها �أي� ًضا ت�شمل ك ّل الأعمال الفردية والعائلية واالجتماعية
ومختلف الن�شاطات االقت�صادية والثقافية وال�سيا�سية والحقوقية .وبنا ًء عليه ف� ّإن
أخالقي � ّأي من جهة
ك ّل هذه الأعمال والن�شاطات �إذا كانت مورد ًا للبحث باللحاظ ال
ّ
ٍ
أخالقيّ � .إن اللوحة الفنية
حينئذ في دائرة التقييم ال
الهدف المراد منها جميع ًا تدخل
ّ
قد يكون لها قيمة فنية وقيمة اقت�صادية �أي� ًضا � ْإن تفاوتت جهة التقييم بينهما ،وكذلك
ف� ّإن ال�سلوك الإن�ساني قابل للتقييم من جهات مختلفة �أي� ًضا .وبنا ًء على ما تقدم ال ب ّد
أخالقي للن�شاطات والأعمال االقت�صادية والثقافية
� ْأن ن�أخذ بالح�سبان عند التقييم ال
ّ
وال�سيا�سية والحقوقية ،و�سائر ال�سلوكيات االختيارية عند الإن�سان جهة ت�أثيرها  في
و�صول الإن�سان� ،إلى الكمال االختياري.
� ّإن علم الأخالق يبحث في ك ّل ال�صفات والأفعال االختيارية عند الإن�سان والتي لها 
�صفري  -في كماله االختياري ،ويقوم بتقييمها �أخالق ّي ًا.
منفي �أو
ّ
ت�أثير  -مثبت �أو ّ
 - 4اللزوم وأنواعه

في الجمل الثالثة الآتية �أ�ستفيد من اللزوم والالزم في ثالثة ا�ستعماالت مختلفة:
([ )4رئي�س الإدارة]  :الالزم على جميع العمال طلب الإجازة كتبي ًا من الرئا�سة.
(( )5طبق ًا لالتفاق ال�سابق) الالزم علينا �إجراء جل�سة على الأقل �شهري ًا.
(� )6أكد المخت�صون على لزوم جذب ال�سيولة النقدية لوقف الت�ضخّ م والحد منه.
مع مالحظة الجمل المذكورة ،عندما  نقول «الالزم» من الممكن �أن تكون لهذه
الجملة معانٍ متفاوتة:
ٍ
وحينئذ ي�سمى هذا النوع
�أحيان ًا مرادنا � ّأن �أمر ًا �أو تو�صية قد �صدرا للقيام بـ «�أ»
من اللزوم بـ «الأمري» والمراد منه اللزوم النا�شىء عن �أمرِ  � ٍ
أحد ما ،وكذلك ف� ّإن هذا
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وبغ�ض النظر عن هذا الأمر فال
اللزوم معتبر ل�صدور الأمر به عن ذلك ال�شخ�صّ .
واقع ّية له في المو�ضوع المبحوث فيه.
ومن الممكن �أي� ًضا � ْأن يكون المراد � ّأن «�أ» اعتبر الزم ًا بنا ًء على التوافق والتعاهد
بالتوافقي � ّأي � ّأن من�ش�أ لزوم «�أ»
عليه ونريد الآن بيان هذا التوافق .وي�س ّمى هذا اللزوم
ّ
وبغ�ض النظر عن التوافق ال واقع ّية له ،ومن الممكن � ْأن
هو التوافق .وهذا اللزوم �أي� ًضا ّ
يكون مرادناب� ّأن «�أ» بالمقاي�سة ب�شيء �آخر ،ومث ًال للو�صول �إلى «ب» الزم.
ومثل هذا اللزوم ل�شيء بالمقاي�سة ب�شيء �آخر ي�س ّمى ا�صطالح ًا بـ «اللزوم �أو ال�ضرورة
بالقيا�س �إلى الغير» �أو اخت�صار ًا «اللزوم �أو ال�ضرورة بالقيا�س» [ ]7وبه نخبر عن وجود
وبغ�ض النظر
االرتباط
الواقعي بين هذين ال�شيئين .ومن الوا�ضح � ّأن مثل هذا اللزوم ّ
ّ
عن �أوامر النا�س وتوافقاتهم يمتاز بالواقع ّية ،وبالتالي ف� ّإن الأمر والتوافق ال يوجد � ّأي
تغيير فيه[.]8
ومع االلتفات �إلى ُ
والتوافقي ال 
أمري
ما ذكر حول �أنواع اللزوم يت�ضح � ّأن اللزوم ال ّ
ّ
واقع ّية عينية لهما و�أما اللزوم بالقيا�س والذي يحكي الرابطة الواقع ّية بين �شيئين فله
واقع ّية عينية.
األخالقي
 - 5اللزوم[]9
ّ

أخالقي الالزم فعل �أو ترك هذا الأمر� ،أو الالزم امتالك �أو
عندما نقول باللحاظ ال
ّ
عدم امتالك هذه ال�صفات ...ف�أي معنى نريد منه؟
ذكرنا في بحث القيم الأخالق ّية � ّأن ال�صفات وال�سلوكيات االختيارية للإن�سان قابلة
للتقييم في الأخالق من زاوية ت�أثيرها في و�صوله �إلى الكمال االختياري ،وقلنا �أي� ًضا � ّإن
الكمال االختياري للإن�سان وت�أثير هذه ال�صفات وال�سلوكيات في تح�صيله واقعيان �أي� ًضا،
و� ّإن تلك الطائفة من الأفعال االختيارية مطلوبة وق ّيمة لجهة ت�أثيرها في الو�صول �إلى
االختياري ،وبالتالي فهي الزمة �أي� ًضا للو�صول �إليه .وبنا ًء عليه ف� ّإن لزوم بع�ض
الكمال
ّ
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إن�ساني ُيعتبر �أي� ًضا من نوع
ال�صفات وال�سلوكيات االختيارية من �أجل ك�سب  الكمال ال ّ
«اللزوم بالقيا�س» .وحيث � ّإن هذا اللزوم يمتاز بالواقع ّية العينية يمكن ا�ستنتاج ما يلي:
أخالقي له واقع ّية عينية.
اللزوم ال
ّ
وقد تبين معنا �إلى الآن � ّأن القيم واللزوميات الأخالق ّية لها واقع ّية عينية وال ارتباط
لها  بالأوامر والتو�صيات �أو الأحا�سي�س  وال�سالئق� ،أو التوافق والتعاهد .و ُيعتبر هذا
اال�ستنتاج الخطوة الأولى في طريق ِّ
حل م�س�ألة الواقع ّية .و�سوف نرى في الف�صل الالحق
كيفية حكاية الجمل الأخالق ّية للقيم واللزوميات الأخالق ّية ،وبالتالي �سوف نثبت حكاية
هذه الجمل للواقع �أي� ًضا.
�أكمل ما يلي:

 1ـ.
 2ـ.
 3ـ.
 4ـ.

ت�ستعمل القيمة فيما يتع ّلق
القيمة الذات ّية لمو�ضوع تعني القيمة التي ................................................
القيمة الغير ّية لمو�ضوع تعني القيمة التي ................................................
لو اعتبرنا � ّأن للقيمة مبد�أ ،فقيمة المبد�أ هي  ،..........................................والقيمة الأعلى
منها  هي  ،..........................................والقيمة الأدنى منها  هي  ،..........................................و�إذا
مخت�صة بالقيمة الإيجاب ّية ،فيطلق على المبد�أ ......................................
اعتبرنا � ّأن القيمة
ّ
 ،....وعلى الأعلى من المبد�أ  ،..........................................وعلى الأدنة من المبد�أ .............................
..................................................................................

،.............

 5ـ.
 6ـ.
 7ـ	
 8ـ.

لو كان لأمرين قيمة غير ّية متفاوتة بحيث ال  ُيمكن الجمع بينهما ،فالذي يمتلك
قيمة غير ّية �أكبر ،يمتلك قيمة ،..........................................
االختالف بين الواقع ّيين وغير الواقع ّيين في مطلوب ّية الأعمال المتن ّوعة هو
في ،..........................................
 ،..........................................يمتلك قيمة ذات ّية �أخالق ّية.
الخ�صائ�ص التي توجب مطلوب ّية �صفاتنا و�سلوك ّياتنا عبارة عن ،..........................................
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 9ـُ .يطلق الكمال االختياري للإن�سان على  ،..........................................وعليه تكون القيمة الذات ّية
الأخالقية واقع ّية.
 10ـ .العالقة بين ال�سلوك ّيات االختيار ّية ونتائجها عبارة عن ،..........................................؛ وعليه
فالقيمة  ،..........................................الأخالقية واقع ّية.
 11ـ .القيم الأخالق ّية البديلة واقع ّية بدليل ،..........................................
إن جميع �أنواع القيم الأخالق ّية هي ،..........................................
 12ـّ �.
 13ـ	  ،..........................................تقع في دائرة القيم الأخالق ّية.
 14ـ .ين�ش�أ اللزوم تارة من الأمر وتارة �أخرى من العقد وقد ُيطلق على ال�ضرورة
بالقيا�س ،وعلى هذا الأ�سا�س  ُيطلق على لزوم ................................ ،،..........................................
 ........و ،..........................................
ولكن لزوم .................
 15ـ	 لزوم  ،..........................................و� ،،..........................................أمور غير واقع ّية؛ ّ
واقعي.
ّ ،.........................
 16ـّ �.إن اللزوم الأخالقي الذي يو�ضح ال�صفات وال�سلوك ّيات ال�ضرور ّية للح�صول على
الكمال االختياري للإن�سان ،هي من النوع ،..........................................
والواقعي.
ّ

أخالقي وبين الواقع ّية؟
 - 1ما هو الرابط بين بحث القيمة واللزوم ال
ّ
أعط مث ً
 	 - 2ع ّرف القيمة الذاتية والغيرية والبديلة .و� ِ
اال على ك ّل واحدة منها.
 	 - 3في هذه العبارات ،ومع مالحظة مو�ضوع البحث ،ع ّين معنى القيمة ونوعها.
�أ ـ	 رئي�س المحكمة :يا ح�ضرة المحاميّ � ،إن ال�شواهد ا ّلتي قدمتها ال قيمة ق�ضائية
لها� .إذا كان لديك � ّأي دليل قوي فقم بتقديمه.
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ما �صرف فيه.
ب ـ	� ّإن ربح هذا العمل ال يق ّيم مع ُ
ج ـ	� ّإن �شراء الأدوية من هذه ال�شركة ذو قيمة باللحاظ االقت�صادي �إلاّ �أنّه وللأ�سف
ف� ّإن �أدوية هذه ال�شركة بالمقاي�سة بم�شابهها من �شركات الأدوية الأخرى ذات
قيمة عالجية �أق ّل.
د ـ	 على الرغم من كون ِّ
ال�شعر ا ّلذي قر�أته ال قيمة له يعتد بها باللحاظ الأدبي �إلاّ 
� ّأن المهم �أنك �أنت ا ّلذي نظمته ،وفي ر�أيي ف� ّإن هذا ال�شعر ق ّيم جد ًا لتنمية
مواهبك الأدبية.
ما هي الأمور ا ّلتي تو�صف بالقيمة الذاتية والغيرية والبديلة في الأخالق؟ وهل � ّأن
هذه القيم لها واقع ّية عينية؟
ما هو نطاق القيم الأخالق ّية؟
أخالقي.
اذكر �أنواع اللزوم ،وما هو اللزوم ال
ّ
ع ّين معنى اللزوم في الجمل التالية ،و�أو�ضح في ك ّل مورد دليل �إجابتك.
�أ ـ	 الالزم ح�ضور ن�صف الأع�ضاء العتبار هذا االجتماع اجتماع ًا ر�سمي ًا.
ب ـ	 في ر�أيي � ّأن تنظيم العقد واالتفاق الزم دفع ًا ل�سوء اال�ستفادة المحتملة.
ج ـ	 (�شرطي المرور يخاطب ال�سائق قائ ًال) :الالزم عليك حم ُل �إجازة ال�سوق
�أثناء القيادة.
د ـ	 (الجندي مخاطب ًا القائد)� :أَ ِم َن الالزم علينا � ْأن ن�صبغ �أحذيتنا ك ّل يوم؟
هـ ـ	 يعتقد بع�ض �أولياء الأمور ب�ضرورة وجود برنامج مع ّين لتنمية �أج�سام �أوالدهم
�إلاّ �أنهم ال يرون من الالزم وجود برنامج لتربيتهم.
و ـ	�إذا كان هدف �إعانتك لهذا الفقيه مج َّرد حل م�شاكله ،فما هو الملزم لتعريفه
ب�أنك �أنت ا ّلذي �أعنته؟
أخالقي واقعي ًا.
اذكر علة كون اللزوم ال
ّ
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 - 1مع التدقيق في بحوث هذا الف�صل� ،أو�ضح لنا ما هو الأمر ا ّلذي قمنا ب�إتمامه من
هذين الأمرين «�أ» و «ب».
(لال�ستفادة راجع المذكرة الأولى من هذا الف�صل وقم بمباحثتها مع الآخرين).
الواقعي لل�صفات
�أ ـ	 مع االلتفات �إلى ا�ستعماالت القيمة واللزوم� ،أثبتنا الت�أثير
ّ
وال�سلوكيات االختيارية للإن�سان في تح�صيل كماله االختياري.
الواقعي لل�صفات
ب ـ	 مع االلتفات �إلى ا�ستعماالت القيمة واللزوم والت�أثير
ّ
وال�سلوكيات االختيارية للإن�سان في الو�صول �إلى كماله االختياري نكون� :أو ًال:
قد �أو�ضحنا �سبب ت�سميتهم لهذه الرابطة الواقع ّية بالقيمة واللزوم.
وثاني ًا :منع ًا لوقوع المغالطة بالتم�سك بمعنى القيم واللزوم لإثبات الالواقع ّية.
 - 2من �أجل � ّأن نتع ّرف �إلى القيم الواقع ّية ،ما هي الطرق الم�ؤدية �إلى ذلك وما هي
الموانع ا ّلتي تعتر�ض طريقنا؟
وهل يمكن الو�صول �إلى الكمال عند معرفة القيم الواقع ّية؟

الواقعيات ال يرتبط بتحليل المفاهيم � ،اّإل �أ ّنه وللإ�شارة �إلى حقيقة
[[[ على الرغم من كون ك�شف
ّ
القيمة واللزوم قمنا بتحليل مفهومها ،وكذلك �سوف نقوم في الف�صل الالحق ،وللإ�شارة �إلى
أخالقية ،بتحليل هذه المفاهيم .وفي اعتقادنا �أ ّنه يمكن الكالم عن القيمة
حقيقة المفاهيم ال ّ
بغ�ض النظر عن موارد ا�ستعمال هذه
أخالقية ّ
واللزوم والح�سن والقبيح ،وما ينبغي وما ال ينبغي ال ّ
الم�صطلحات ،وبعبارة �أخرى حتى ولو تفاوت معنى القيمة واللزوم في الموارد الأخرى  -في غير
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الواقعية � اّإل � ّأن الكمال االختياري وت�أثير ال�صفات
الأخالق  -وكانا يدالن فيها �أي�ضاً على �أمور
ّ
واقعي ،ومن الممكن البحث فيهما
وال�سلوكيات الإن�سانية فيها  -والذي هو مورد بحث الأخالق ّ -
من دون تحليل مفهو َمي القيمة واللزوم � ،اّإل �أ ّنه من دون هذا التحليل ْلن ي ّت�ضح وجه ت�سمية القيمة
بمجرد ذكر القيمة واللزوم .و�أما الموارد الّتي ُت�ستعمل فيها الم�صطلحات
واللزوم ال ّ
أخالقيين ّ
والكلمات اللغوية المت�شابهة ف� ّإن تحليل المفاهيم فيها �سوف يو�ضح وجه ت�سمية الألفاظ ووجه
خا�صة عندما نتكلم في الف�صل الالحق حول
حكاية الجمل الواردة فيها ،وهذا الأمر ال ّبد منه ّ
الالواقعية ،كان من
خا�صة لإثبات
الحكاية
أخالقية ،ومن طرف �آخر ،في موارد ّ
ّ
الواقعية للجمل ال ّ
ّ
ال�ضرورة بمكان الإ�شارة �إلى وجه ا�ستعمالها في الأخالق لمنع ح�صول هذه اال�ستفادات ،ومثا ًال
على ذلك ف�إ ّنه من الممكن � ْأن ي�ستدل بع�ضهم بهذا ال�شكل فيقول � ّإن القيمة لما ا�س ُتعملت في
الواقعية عينية لها لذا ف� ّإن
بع�ض الموارد المطابقة لميولنا و�سالئقنا ولما كانت الميول وال�سالئق
ّ
الواقعية عينية لها� ،أو � ّأن يقال � ّإن اللزوم في بع�ض الموارد قد ين�ش�أ عن الأمر
أخالقية �أي�ضاً
ّ
القيم ال ّ
الواقعية �أي�ضاً.
أخالقية
ّ
والتوافق وهما ال واقعيان لذا ف� ّإن اللزوميات ال ّ
وبناء عليه ف� ّإن معرفة ا�ستعماالت القيمة واللزوم تبين لنا � ّأن هذين المفهومين ي�ستعمالن �أي�ضاً في
أخالقيان من
مور َدي المطلوب ذي المن�ش�أ
الواقعي واللزوم بالقيا�س �أي�ضاً والحال � ّأن القيمة واللزوم ال ّ
ّ
جملة هذين الموردين.
وبغ�ض النظر عن مطابقتها لميول الأفراد
وكذلك ف� ّإن ال�صفات وال�سلوكيات االختيارية للإن�سان ّ
واقعية بالكمال االختياري  -والذي هو مطلوب بذاته -
و�سالئقهم �أو للأوامر والتوافقات لها رابطة ّ
ونبحثها في علم الأخالق �أي�ضاً.
الحقيقية عن المجازية
وحيث � ّإن تعيين المعنى الدقيق للم�صطلحات وخ�صو�صاً تفكيك المعاني
ّ
منها لي�س بالأمر ال�سهل ولأنه ال �ضرورة له فيما نهدف �إليه ها هنا ،لذا �سنكتفي في هذا الف�صل والالحق
له ببيان موارد ا�ستعمال هذه الم�صطلحات ،وبهذا الطريق نكون قد ّبي ّنا وجه ا�ستعمالها في م�صاديقها
الواقعية في الأخالق.
ّ
يتم في الفل�سفة
[[[ البحث حول ماهية القيمة وتحليلها ب�شكلٍ كل ّّي  -ولي�س فقط في الأخالق ّ -
ي�سمى ( Axiologyمبحث القيم).
العملية �ضمن ٍ
فرع م�ستقل ّ
ّ
[[[ ُي�ستعمل مفهوم القيمة �أي�ضاً في مورد القيمة العددية ( ،)Numerical Valueمثالً ،في المعادلة
تتم به
الجبرية ف� ّإن القيمة العددية لمتغير ما عبارة عن العدد الّذي �إذا ُن�سب �إلى ذلك المتغير ّ
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المعادلة ٍ
حينئذ ،وبالتالي ف� ّإن المتغير الّذي يقبل �أعداداً �أكبر يكون ذا قيمة عددية �أكبر �أي�ضاً.
�إال � ّأن القبول با�ستعمال القيمة في �أمثال هذه الموارد ب�سبب المطلوبية م�شكل ،ولربما يمكن �إيجاد
أعم ال�ستعمال مفهوم القيمة بحيث ي�شمل القيمة العددية ٍ
حينئذ.
وج ٍه � ّ
وبناء على هذا الوجه ف� ّإن مفهوم القيمة ُيطلق فقط على المو�ضوعات الحاوية لجهتي الكمال والنق�ص،
ً
وبالتالي ف� ّإن كمال المو�ضوع ُي َّعبر عنه بالقيمة الالذاتية للمو�ضوع ،و�أما الم�ؤثر في كمال المو�ضوع ف� ّإن
له قيمة غيرية  -بمقدار ت�أثيره  -مثبتة �أو منفية �أو �صفرية ،وكذلك ف� ّإن القيم البديلة وطبقاً للتعريف ف�إ ّنها
تعين على �أ�سا�س القيم الغيرية ،وطبقاً لهذا االحتمال ف� ّإن القيمة ُت�ستعمل في مورد «الكمال».
َّ
وبناء على هذا الترتيب ف� ّإن القيم المنطقية والمعرفية والدوائية والغذائية وغيرها ال �ضرورة فيها�أي�ضاً
ً
الفترا�ض مطلوبيتها للإن�سان .نعم قد يبحث الإن�سان في العادة عن علوم تكون نتائجها مطلوبة له وخا�صة
في العلوم الإن�سانية حيث يكون المو�ضوع فيها �أموراً مطلوبة للإن�سان�( .إن البحوث العلمية �أي�ضاً من
جملة الأفعال االختيارية للإن�سان والتي ال يقوم بها الإن�سان � اّإل في �صورة كونها مطلوبة له) وعليه فمن
الممكن اعتبار نح ٍو من المطلوبية الإن�سانية لمختلف المو�ضوعات الّتي تكون مورداً للبحث و  -حتى
نوع من المطلوبية الذاتية لكمال المو�ضوع المبحوث عنه ،وكذلك لمقدماته
مع تعدد الو�سائط  -اعتبار ٍ
�أي�ضاً بالتبعية.
وعلى كلّ حال وطبقاً لهذا االحتمال ف� ّإن القيمة دائماً ُت�ستخدم في نطاق كمال المو�ضوع المبحوث
أخالقية �إنما ُ�س ّميت ذاتية لكون الكمال في الأمور االختيارية مرتبطاً
عنه ،و�أي�ضاً ف� ّإن القيم الذاتية ال ّ
بالإن�سان ،وكذلك ف� ّإن مقدار القيم الغيرية لل�صفات وال�سلوكيات االختيارية ال ّبد من كونه متنا�سباً مع
مقدار ت�أثيرها في الو�صول �إلى الكمال.
والجدير ذكره � ّأن المق�صود من تحليل مفهوم «القيمة» لي�س تعيين المعنى الدقيق لها ولي�س تفكيك
الحقيقية عن المجازية منها ،لأ ّنه من الممكن �إطالق هذا اللفظ على بع�ض الموارد من باب
معانيها
ّ
المجاز �أو من باب التو�سعة في معنى اللفظ ،وبالتالي ف� ّإن تفكيك هذه الموارد بع�ضها عن بع�ض -
وبناء على احتمال
حتى ولو راجعنا جميع ا�ستعماالت هذا اللفظ  -م�شكل .وما يهمنا في هذا البحث ً
أخالقية للكمال االختياري للإن�سان والأعمال وال�صفات
المطلوبية والكمال هو م�صاديق القيمة ال ّ
بناء على كون الوجه في ا�ستخدام القيمة هو المطلوبية،
واقعية .و�أما ً
الم�ؤ ّثرة في ذلك ،وكون هذه القيم ّ
فال ّبد � ْأن نو�ضح � ّأن من�ش�أ مطلوبية مجموع الأمور االختيارية للإن�سان هو �أمر واقعيّ � ،أي مطلوبية الكمال
االختياري  -وكما �أو�ضحناه في هذا الف�صل باخت�صار و�سنبينه ب�شكل كامل في الف�صل التا�سع من هذا

76

أسس األخالق

بناء على الوجه الثاني ف� ّإن كلّ موارد القيمة في الأ�سا�س ُت�ستعمل في نطاق الكمال ،ومن
الكتاب � ،اّإل �أ ّنه ً
الوا�ضح � ّأن الكمال االختياري للإن�سان والذي هو هدف الأخالق ُيعتبر �أمراً واقعياً  -مع � ّأن جعل هدف
الأخالق هو الكمال االختياري للإن�سان يحتاج �إلى مزيد من التو�ضيح.
[[[ يمكن الجمع بين المراتب المختلفة لإحدى القيم الذاتية ،حيث � ّإن المرتبة العليا واجدة للمرتبة
وبناء عليه ال يمكن ا�ستخدام القيم البديلة في مورد المراتب المختلفة للقيمة
الأولى منهاً ،
الذاتية.
متعددة في مو�ضوع واحد ف�إ ّنه ال يمكن مقاي�ستها بع�ضها ببع�ض.
وكذلك �إذا كانت القيمة الذاتية ّ
وبناء عليه ف� ّإن القيم البديلة ال يمكن
(راجع المذكرة ال�سابعة من الف�صل التا�سع من هذا الكتاب)ً .
المتعددة
افترا�ضها �سواء في مقاي�سة المراتب المختلفة لإحدى القيم الذاتية �أو في مقاي�سة القيم الذاتية ّ
في مو�ضوع واحد ،وبالتالي ف�إ ّنها ُت�ستخدم فقط في مورد مقاي�سة القيم الغيرية.
أخالقية في هذا الكتاب تلك القيمة الناظرة �إلى الأخالق وال�شاملة للقيمة
[[[ المراد من القيمة ال ّ
أخالقية �إلى من�ش�أ الأخالق
أخالقية �أي�ضاً .و�أما البيانات الّتي ُتن�سب فيها القيمة الذاتية ال ّ
الذاتية ال ّ
أخالقية وال يمكن اعتبارها �أي�ضاً من علم الأخالق ل ّأن مو�ضوعها ال يرتبط بال�صفات
فلي�ست بيانات � ّ
والأفعال االختيارية للإن�سان.
[[[ المفاهيم الم�ستخدمة في بيان ال�صفات الإن�سانية على طائفتين :الأولى منها ،نظير الحكمة والعدالة
تبين مراتب كمال الإن�سان �أو نق�صه ،و�إذا كانت اختيارية ف ُتع َت َبر �أي�ضاً من مراتب القيمة
والظلمّ ،
أخالقية.
الذاتية ال ّ
والثانية منها نظير كون الإن�سان ريا�ضياً �أو عام ًال �أو رئي�ساً تبين خ�صائ�ص قد ت�ؤ ّثر �أحياناً في كمال
أخالقية ترتبط بمقدار ت�أثيرها في الكمال �أو النق�ص عند الإن�سان.
الإن�سان �أو نق�صه ،ومن ّثم ف� ّإن قيمتها ال ّ
أخالقية لهذه الطائفة من ال�صفات غيرية .كذلك ف� ّإن كلّ ال�صفات االختيارية ،ومن
وعليه ف� ّإن القيمة ال ّ
زاوية ت�أثيرها في ال�سلوك االختياري ،م�ؤثرة �أي�ضاً في كمال الإن�سان �أو نق�صه ،وال ُي�ستثنى من هذه القاعدة
�أي�ضاً �صفات الطائفة الأولى ل ّأن هذه ال�صفات تقت�ضي �سلوكيات تتنا�سب معها وت�ساهم في تنمية الكمال
�أو النق�ص عند الإن�سان .ومن هذه الجهة تعتبر هذه ال�صفات االختيارية ذات قيمة غيرية ،ولذا يمكن
االختياري للإن�سان لها قيمة غيرية.
القول بنح ٍو كل ّّي � ّإن كلّ ال�صفات االختيارية الم�ؤ ّثرة في الكمال
ّ
[[[ اللزوم �أو ال�ضرورة بالقيا�س ،بمعنى لزوم �أو �ضرورة �شيء بالمقاي�سة مع افترا�ض �شيء �آخر ،يمكن
فر�ضه في مورد العلة بالمقاي�سة بمعلولها ،وفي مورد المعلول بالمقاي�سة بعلته التامة وفي مورد �أحد
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معلولي العلة التامة بالمقاي�سة مع المعلول الآخر لها وال�ضرورة بالقيا�س في هذا المورد �أعم من
ال�ضرورة بالغير ّ � -أي المخت�صة بتلك ال�ضرورة الّتي ي�أخذها المعلول من علته  -وم�ضافاً �إلى هذا ف�إ ّنه
في مورد ال�ضرورة بالغير ال بد من وجود المعلول  -والذي ا�ستفاد �ضرورته من وجود علته  -ووجود
العلة ،و�أما ال�ضرورة بالقيا�س فيمكن ح�صولها ووجودها حتى مع عدم وجود المعلول والعلة( .لمزيد
من التف�صيل راجع الكتب الفل�سفية).
و�أما في الأخالق ف� ّإن ال�ضرورة بالقيا�س ُت�ستخدم فقط في مورد �ضرورة العلة (فعل �أو ترك بع�ض
الأفعال االختيارية ،ووجود �أو عدم وجود بع�ض ال�صفات االختيارية) للمعلول (هدف الأخالق).
أخالقي.
[[[ ال ّبد من الإ�شارة �إلى ثالث نكات في مورد الأنواع الثالثة للزوم واللزوم ال ّ
الواقعي �صدور �أم ٍر به �أو وجود عقد م ّتفقٍ عليه ف� ّإن ذلك ال
الأولى :لو افتر�ضنا في مورد اللزوم
ّ
الواقعية بين الفعل ونتيجته المثبتة والقائمة
ناظر �إلى الرابطة
الواقعية ،ل ّأن اللزوم
ُيخرجه عن
ّ
ّ
الواقعي ٌ
َّّ
بغ�ض النظر عن وجود الأمر والتوافق.
ّ
االجتماعي ف� ّإن منع ال�سرقة قانونياً وو�ضع القوانين
ومثا ًال على ذلك :لو هددت ال�سرقة الأمن
ّ
الحقوقية الّتي تعاقب ال�سارق ال توجب �صيرورة لزوم االمتناع عن ال�سرقة لت�أمين الأمن االجتماعي
�أمراً غير واقعي.
التوافقي
أمري �أو اللزوم
هذا ومن الممكن في مو�ضوع واحد وجود اللزوم
الواقعي و�أي�ضاً اللزوم ال ّ
ّ
ّ
الواقعي مبنياً على الأمر
في �آن واحد ،ومع هذا تتفاوت جهة اللزوم فيها ،بل من الممكن كون اللزوم
ّ
بناء على ٍ
مقر ٍر بين الأع�ضاء � ّأن من يت�أخر عن ح�ضور
�أو التوافق ،ومثا ًال على ذلك :لنفتر�ض ً
اتفاق ما َّ
وبناء عليه ف� ّإن قولنا في هذه الجملة «الالزم على كلّ من
الجل�سة يدفع  50توماناً عن كلّ دقيقة ت�أخيرً ،
ت�أخر عن هذه الجل�سة � ّأن يدفع  50توماناً عن كلّ دقيقة» بيان للّزوم االتفاقي ،و�أما قولنا في هذه الجملة
الواقعي رغم
«لئال ت�ؤخذ �أموالك بعنوان العقوبة ،الالزم عليك � ْأن تح�ضر في بداية الجل�سة» ،بيان للّزوم
ّ
بناء على االتفاق الم�سبق «واقعاً» (ال ّبد من التدقيق في الكالم .في هذا المثال
� ّأن هذا اللزوم ن�ش�أ ً
يبين لزوم التبعية والطاعة للتوافق
حيث �إ ّنه ُي َّبين فقط اللزوم
الواقعي لخ�سارة المال عند الت�أخير وال َّ
ّ
واقعية
ناظر �إلى � ّأن هذا التوافق الم�سبق قد ُو�ضع واقعاً على �أ�سا�س نتائج مثبتة ّ
المذكور ،ل ّأن لزوم التبعية ٌ
وكما هو الحال في المثال الآتي) ومن طرف �آخر من الممكن �أي�ضاً كون اللزوم الأمري �أو االتفاقي
الواقعية ،ولمجرد التمثيل نقول �إ ّنه عندما تو�ضع بع�ض المقررات �أو ت�صدر بع�ض الأوامر ،من
مبتنياً على
ّ
بناء
�أجل حفظ النظام ،ف� ّإن نف�س هذه اللزومات �أمرية وتوافقية ،مع � ّأن نف�س هذا الأمر �أو التوافق قد ق ُِّرر ً
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على الرابطة ال�ضروية بين �إطاعة الأوامر ورعاية المقررات من جهة ،وحفظ النظام من جهة �أخرى ،وهذه
واقعية.
الرابطة ّ
وبناء على هذا ال ّبد في � ّأي ٍ
ابتداء مورد اللزوم ومن ّثم ت�شخي�ص نوعه ،ولذا
نعين بالدقة ً
ً
مثال من � ْأن ّ
في مثال و�ضع العقوبة على الت�أخير في ح�ضور الجل�سة� ،إذا كان المراد «لزوم دفع العقوبة المقررة في
توافقي ،و�إذا كان المراد «لزوم الح�ضور في بداية الجل�سة
مقابل مقدار الت�أخير ّ
المعين» ف� ّإن هذا اللزوم ّ
واقعي.
للمنع من خ�سارة المال» ،ف� ّإن هذا اللزوم ّ
وفي المثال الثاني �أي�ضاً� ،إذا كان المراد «لزوم �إطاعة الأمر �أو القانون المتفق عليه» ف� ّإن هذا اللزوم
وتوافقي ،و�إذا كان المق�صود منه «لزوم �إطاعة الأمر والقانون من �أجل حفظ النظام» ف� ّإن هذا اللزوم
أمري
� ّ
ّ
واقعي.
ّ
الواقعي � ْأن تكون �صادقة بال�ضرورة ،ومثا ًال على ذلك ف� ّإن
الثانية :ال ي�شترط في الجمل المبينة للّزوم
ّ
هذه الجملة «من �أجل غليان الماء ال ّبد من � ّأن ت�صل درجة حرارته �إلى  200درجة مئوية» بيان للّزوم
الواقعي مع �أنها كاذبة.
ّ
الثالثة :مع مالحظة ما تقدم في النكتتين ال�سابقتين والتو�ضيح المذكور في المتن حول من�ش�أ الميل
أخالقية � ّإن تلك الطائفة
�إلى ال�سلوكيات وال�صفات ّ
الخا�صة ،يمكن القول في مجال الجمل اللزومية ال ّ
أخالقية ب�سبب بيانها لزوم ال�صفات �أو ال�سلوكيات
أخالقية المبينة للزوم �إنما ُ�س ّميت � ّ
من الجمل ال ّ
الخا�صة المو�صلة �إلى الكمال االختياري.
ّ
وبغ�ض النظر عن كونها �صادقة �أو كاذبة � -إنما
أخالقية اللزومية -
ّ
ً
وبناء عليه ف� ّإن كلّ الجمل ال ّ
الواقعي حتى ولو كانت �صادرة ب�أمر الآمر �أو بناء على اتفاق
أخالقية لكونها مبينة للّزوم
ُتعتبر جم ًال � ّ
ّ
أخالقيتها ،وبعبارة �أخرى ف� ّإن لزوم بع�ض
�سابق ،ل ّأن جهة الأمرية �أو التوافقية ال ربط لها في الأ�سا�س ب� ّ
ال�صفات وال�سلوكيات االختيارية في الأخالق �إنما تبحث فيه من جهة لزومها بالمقاي�سة بالو�صول �إلى
الواقعي .ولو فر�ضنا وجود اللزوم الأمري �أو
الكمال االختياري للإن�سان ،ومثل هذا اللزوم يعتبر من النوع
ّ
الواقعية.
أخالقي عن
ّ
التوافقي في مورد بع�ض ال�سلوكيات االختيارية �أي�ضاً ف� ّإن ذلك ال يخرج لزومها ال ّ
[[[ قد ُي�ستفاد �أحياناً من كلمة «الإلزام» بدل كلمة «اللزوم»  ،وحيث �إ ّنه ُيفهم من كلمة الإلزام اللزوم
الأمري �أو التوافقي ّرجحنا في هذا البحث ا�ستخدام م�صطلح «اللزوم».
وبعبارة �أخرى ف� ّإن المعنى الأ�صلي للّزوم هو الم�صاحب والالزم الّذي ال َينف�صل عن غيره.
التكوينية بين العلة والمعلول والتي
وهذه الم�صاحبة في مورد اللزوم بالقيا�س �إنما هي ب�سبب الرابطة
ّ
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نوع من الطلب والتوافق من �أجل �إقامة مثل هذه
واقعية ،و�أما اللزوم الأمري والتوافقي فهو ٌ
هي رابطة ّ
ي�سمى عندهم �أي�ضاً بالإلزام بمعنى الم�صاحبة �أو جعله م�صاحباً ،وعلى
الم�صاحبة والمالزمة والذي ّ
التكويني للّزوم  -و�أن هذا النوع من الإلزام،
الرغم من � ّأن م�صطلح «الإلزام» قابل لال�ستعمال في الجعل
ّ
تكويني �إنما هو لزو ٌم بالقيا�س � اّإل � ّأن ذلك ال يتنافى مع كون هذا اللزوم واقعياً.
يعد جع ًال
والذي ّ
ّ

الف�صل الرابع

المفاهيم الأخالقيّة
تع ّرفنا في الف�صل الثاني �إلى نظريتي الواقع ّية والالواقع ّية في الأخالق ولوازمهما.
وقد ُعلم �ضمن ًا � ّأن تح�صيل النظرية ال�صحيحة يدور مدار تحليل القيم واللزوميات
الأخالق ّية ،وكذلك ح ّل م�س�ألة حكاية الجمل الأخالق ّية للواقع �أو عدم حكايتها له .وقد
�أثبتنا في الف�صل الثالث واقع ّية القيم واللزوميات الأخالق ّية ،و�أما في هذا الف�صل
ف�سوف ن�شير �إلى � ّأن حل م�س�ألة حكاية الجمل الأخالق ّية للواقع يرتبط بتحقيق المفاهيم
الأخالق ّية ودرا�ستها ،ولذا ف�إنّه بعد تحقيق المفاهيم الأخالق ّية �سوف ُنثبت حكاية
الجمل الأخالق ّية للواقع وتبع ًا لها �صحة نظرية الواقع ّية.
 - 1الجمل والمفاهيم األخالق ّية

الم�س�ألة الأ�سا�سية والفعلية لنا هي في كون الجمل الأخالق ّية حاكية للواقع �أم غير
حاكية له ،وابتدا ًء ،من الأف�ضل لنا ت�شخي�ص هذه الجمل بد ّقة ومن ّثم التحقيق في
حكايتها �أو عدم حكايتها الواقع.
لن�أخذ باالعتبار هذه الجمل:
  - 1الطق�س جي ٌد.
اله�ضمي يعمل ب�شكل جيد.
  - 2جهازك
ّ
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  - 3حفظ �أ�سرار الآخرين يق ّلل من الخ�صومات االجتماعية.
  الح�سن هو ال�شيء ا ّلذي له قيمة.4
َ
  - 5الوفاء بالعهد عمل ح�سن.
ذكرنا في الف�صل الأ ّول � ّأن علم الأخالق يتكلم عن قيمة ولزوم ال�صفات وال�سلوكيات
االختيارية عند الإن�سان.
أخالقي منها 
وعلى هذا الأ�سا�س يمكن التمييز في هذه الجمل الخم�سة بين ما هو �
ّ
أخالقي كذلك (غير ناظرٍ  �إلى الأخالق).
(ناظر ٌة �إلى الأخالق) وبين ما هو غير �
ّ
� ّإن الجملة الأولى ال تتكلم عن قيمة ولزوم �صف ٍة ما �أو �سلوك ما.
والجملة الثانية موردها  فعل ال  يرتبط ح�صوله باختيارنا ،ولهذا ال  ارتباط لها 
بالأخالق.
والجملة الثالثة موردها ال�سلوك االختياري عند الإن�سان �إلاّ �أنها ال تتكلم عن قيمته
�أو لزومه.
و�أما  الجملة الرابعة فقد ق ّدمت تو�ضيح ًا حول مفهوم «الح�سن» نف�سه ولم ُيق ّيم
معه � ّأي �صفة �أو �سلوك اختياري ،وبالتالي ف� ّإن هذه الجملة ترتبط بفل�سفة الأخالق ال 
بالأخالق نف�سها .و�أخير ًا ف� ّإن الجملة الخام�سة تقيم �سلوك ًا اختياري ًا عند الإن�سان ،ومن
بين الجمل الخم�سة المذكورة ف�إنّها الجملة الوحيد الناظرة �إلى الأخالق.
الجمل من (� )6إلى (� )12أخالق ّية �أي� ًضا:
 - 6الحر�ص على مال الدنيا قبيح.
 - 7يجب � ّأن تكون �أمين ًا.
يق�صروا في �إعانة  العاجزين.
 - 8ال ينبغي للقادرين � ْأن ّ
 - 9مع � ّأن ذكر عيبِ  � ٍ
أحد ما يمنع النا�س من االنخداع به� ،إلاّ � ّأن العمل ال�صحيح هو
� ْأن نذ ّكره بعيبه.
 - 10الر�شوة عمل غير �صحيح.
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 - 11النهي عن المنكر وظيفة ك ّل النا�س.
� - 12أيها الم�ؤمنون ال يغتب بع�ضكم بع� ًضا.
�إذ ًا الجمل الأخالق ّية �شبيهة ب�إحدى هذه الجمل ،وبا�ستثناء الجملة الأخيرة ()12
ف� ّإن الجمل من(� )5إلى ( )11جميعها خبرية ،وقد ا�ستُفيد فيها من هذه المفاهيم:
«الح�سن» «القبيح» «ال�صحيح» و«غير ال�صحيح» و «يجب �أو ينبغي» و«ال يجب»« ،ال
ينبغي» و«الوظيفة» [ .]1وهنا �سن�ستفيد من ا�صطالح المناطقة فن�س ّمي ذلك الجزء
من الجملة ا ّلذي نخبر عنه بـ «المو�ضوع» ،وذلك الجزء ا ّلذي يخبر عن المو�ضوع بـ 
«المحمول» .وعليه ففي الجمل الخبرية الأخالق ّية نعتبر ال�صفة �أو ال�سلوك االختياري  
أخالقي ب�أحد هذه المفاهيم ال�سبعة (�أو
بمثابة المو�ضوع ،ونبين فيها القيمة �أو اللزوم ال
ّ
المفاهيم الم�شابهة لها).
وكما �سي�أتي تو�ضيحه �سوف ن�ستفيد من المفاهيم الأربعة الأولى لبيان القيمة[،]2
ومن المفاهيم الثالثة الأخيرة لبيان اللزوم.
� ّإن مفاهيم «الح�سن»« ،القبح» «ال�صحيح» و«غير ال�صحيح» مفاهيم قيمية،
ومفاهيم «يجب»« ،ال يجب» و«الوظيفة» مفاهيم لزومية.
ي�ستفاد من المفاهيم القيم ّية واللزومية في الجمل الخبرية الأخالق ّية لبيان القيم
واللزوميات الأخالق ّية.
وحيث � ّإن المفاهيم القيم ّية واللزومية تُ�ستخدم لبيان القيم واللزوميات الأخالق ّية
�سوف ن�سميها «المفاهيم الأخالق ّية».
ومع هذا التو�ضيح يمكن القول � ّإن مفهوم «الح�سن» في الجمل ()1و ( )2و( )4لي�س 
مفهوم ًا �أخالق ّي ًا.
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�س�ؤال :مع � ّأن مو�ضوع الجملة الآتية ُيعتبر من جملة الأعمال االختيارية عند
الإن�سان� ،إلاّ � ّأن مفهوم «ال�صحيح» في هذه الجملة لي�س �أخالق ّي ًا ،وبالتالي ال يمكن
اعتبارها جملة �أخالق ّية ،لماذا؟
الفار�سية ال ي�صح ا�ستخدام الفاعل بعد الفعل �إلاّ عند ال�ضرورة كما في
«في اللغة
ّ
ال�شعر مث ًال».
وبنا ًء على ما تق ّدم من تعريف علم الأخالق وتعريف المفاهيم القيم ّية واللزومية
والأخالق ّية ،يمكن القول � ّإن الجمل الخبرية �إنما تكون �أخالق ّية �إذا تحقق فيها هذان
الأمران:
  - 1تعلقها بال�صفات وال�سلوكيات االختيارية عند الإن�سان[.]3
  - 2اال�ستفادة فيها من المفاهيم الأخالق ّية.
الجملة الثانية ع�شرة ت�شير �إلى �إمكان بيان الجمل الأخالق ّية ب�صورة الأمر �أو النهي
أخالقي .وبنا ًء عليه يمكن
�أي� ًضا ،وفي مثل هذه الجمل ف� ّإن الأمر والنهي يبينان اللزوم ال
ّ
ت�شخي�ص الجمل الأخالق ّية من خالل التعريف التالي:
الجمل ا ّلتي مو�ضوعها ال�صفات وال�سلوكيات االختيارية عند الإن�سان ،ومحمولها �أحد
المفاهيم الأخالق ّية ،ت�سمى «الجمل الخبرية الأخالق ّية» و�أما الجمل ا ّلتي ا�ستفيد
أخالقي ف�إنّها ت�س ّمى بالجمل الأخالق ّية الأمرية
فيها من الأمر �أو النهي لبيان اللزوم ال
ّ
�أو النهيية.
 - 2الحكاية الواقع ّية للجمل الخبرية األخالق ّية

لن َر �أو ًال كيفية كون الجمل الخبرية الأخالق ّية حاكية للواقع �أو غير حاكية له .ربما 
نجد طريق الحل من خالل مالحظة الجمل الحاكية للواقع �أو غير الحاكية له في غير
مورد الأخالق.
وكنموذج ن�أخذ باالعتبار هذه الجمل:
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 - 13الأطعمة الهند ّية لذيذة.
 - 14الأطعمة الهند ّية كثيرة البهارات.
« - 15منطقياً» ال يمكن ا�ستنتاج لذة الطعام من خالل كونه كثير البهارات.
بنا ًء على التعريف المتقدم ف� ّإن ( )13غير حاكية للواقع ،و�أما ( )14و( )15ف�إنّها 
حاكية عنه ،ويبدو � ّأن حكاية هذه الجمل �أو عدم حكايتها عن الواقع يرتبط بمو�ضوعها 
ومحمولها.
فمع � ّأن الجملتين ( )13و( )14تتكلمان عن الأطعمة الهند ّية ،والأطعمة الهند ّية لها 
واقع ّية عينية� ،إلاّ �أنّنا اعتبرنا( )13غير حاكية للواقع واعتبرنا ( )14حاكية للواقع،
فلماذا؟
�إن تفاوت هاتين الجملتين في حكاية الواقع يرجع �إلى  المفاهيم الأخرى الم�ستعملة
مر�ضي
فيهماّ � ،أي مفهومي «اللذيذ» و«الكثير البهارات» ،حيث ُيطلق الأ ّول على ما هو
ّ
عند الذائقة ال�شخ�ص ّية.
و ُيطلق الثاني على الأطعمة الحاوية �أكثر من غيرها  على البهارات ،ولذا فالأول
يرتبط ب�سليقة ال�شخ�ص وبغ�ض النظر عنها ال يمكن � ّأن ي�شير �إلى الواقع ّية ،بينما ي�شير
ٍ
وحينئذ يمكن القول � ّإن المفهوم الثاني يحكي الواقع.
الثاني �إلى و�صف واقعي
بغ�ض
المفهوم الحاكي للواقع هو ذلك المفهوم ا ّلذي ي�شير �إلى الواقع ّية العينية ّ
النظر عن الأمر والتو�صية والإح�سا�س وال�سليقة ،والتوافق ،والتعاهد.
والآن نقاي�س ( )13بـ ( .)15ومع �أننا ا�ستعملنا في كال الجملتين مفهوم ًا ال يحكي
الواقع «اللذيذ»� ،إلاّ � ّأن ( )13غير حاكية للواقع و�أما ( )15فحاكية للواقع ل ّأن الأخيرة
�أعطت خبر ًا واقعي ًا عن «اللذيذ» ،وعليه يمكن القبول � ّإن:
الجمل الخبرية ا ّلتي يحكي محمولها الواقع تكون حاكية له �أي� ًضا و�أما تلك ا ّلتي ال 
يحكي محمولها الواقع فتكون غير حاكية له �أي� ًضا.
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ٍ
التم�سك بهذه القاعدة ي ّت�ضح طريق حل حكاية �أو عدم حكاية الجمل
وحينئذ ف�إنّه مع ّ
الخبرية للواقع�« :إذا كانت المفاهيم الأخالق ّية حاكية للواقع فالجمل الخبرية كذلك
�أي�ضاً ،و�أما �إذا كانت هذه المفاهيم غير حاكية للواقع فالجمل الخبرية �أي�ضاً غير
حاكية للواقع».
وبنا ًء على هذا �إذا �أردنا معرفة كون الجمل الخبرية الأخالق ّية حاكية للواقع �أم ال 
فال ب ّد �أو ًال من تحليل المفاهيم الأخالق ّية ،ومع التحقيق في معانيها �سيت�ضح كون هذه
المفاهيم حاكية للواقع �أم ال.
 . 2 - 1تحليل المفاهيم األخالق ّية

الجدير ذكره �أنّه يمكن البحث من جهات متع ّددة حول المو�ضوعات والمحموالت
�أو المفاهيم الأخالق ّية (الح�سن والقبيح ،ال�صواب ،الخط�أ ،ما ينبغي ،ما ال ينبغي،
والوظيفة)[.]4
ولئال نخرج في بحثنا عن الحددود المنطقية� ،سوف نقوم ببحث المفاهيم الأخالق ّية
فقط ،وفقط من زاوية �إعانتها لنا في حل م�س�ألة حكاية الجمل الأخالق ّية للواقع.
 . 2 - 1 - 1الحسن والقبيح

اعتبرنا في هذا الف�صل الح�سن والقبح من المفاهيم القيم ّية وذلك ب�سبب اال�ستفادة
من هذين المفهومين في الإ�شارة �إلى القيم.
ت�شير هذه الموارد الثالثة �إلى ثالثة �أمثلة ا�ستُعمل فيها م�صطلح «الح�سن» بالترتيب
فيما له قيمة ذاتية وغيرية وبديلة:
ح�سن.
ّ �  -16إن تفكيرك ال�صحيح باللحاظ المنطقي ٌ
ّ � - 17إن هذا القلم غير ح�سن في التخطيط.
مبتلى بعقدة التحقير ،الأح�سن لك بدل التفكير بالنق�ص � ّأن تفكر
 - 18لقد �أ�صبحت ً
بقدراتك.
تمرين :مع مالحظة ما  تعلمناه في الف�صل ال�سابق حول ا�ستعماالت القيمة
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الأخالق ّيةِ � ،
أعط ثالثة �أمثلة ا�ستُعمل فيها م�صطلح« الح�سن »في الإ�شارة �إلى
القيم الذاتية والغيرية والبديلة في الأخالق.
ومن جملة الموارد ا ّلتي ن�ستعمل فيها م�صطلح «الح�سن»  هو عندما نريد بيان ما 
مر�ضي عندنا .ومث ً
اال على ذلك ف� ّإن الجملة (( )1الطق�س ح�سن) بهذا المعنى � ّأي
هو
ّ
المر�ضي �أي� ًضا نوع من المطلوبية� ،إلاّ � ّأن
� ّأن الطق�س لطيف ومطابق لطبعنا وميلناّ � .إن
ّ
هذه المطلوبية �إذا كانت مرتبطة فقط ب�إح�سا�س الفرد و�سليقته وال ت�ستند �إلى الواقع ّية
ف� ّإن مثل هذه الجمل لن تكون حاكية للواقع ،ومع االلتفات �إلى ما  ُب ِّي َن في الف�صل ال�سابق
حول واقع ّية القيمة الأخالق ّية من � ّأن مطلوبية ال�صفات وال�سلوكيات االختيارية تنبع
من المطلوبية الواقع ّية لكمال الإن�سان وال ترتبط بالأوامر والتو�صيات �أو الأحا�سي�س 
وال�سالئق �أو التوافقات والمعاهدات ،لذا ال ب ّد � ّأن نلتفت بنا ًء على ما ذكرناه �إلى � ّأن
المر�ضي ال يمكن اعتباره مفهوم ًا �أخالق ّي ًا على الرغم من � ّأن القيم
«الح�سن» بمعنى
ّ
الأخالق ّية  -ومن جهة ارتباطها بالكمال الإن�ساني ،وعند الأ�شخا�ص ا ّلذين يدركون هذا
االرتباط  -مر�ضية �أي� ًضا.
�س�ؤال� :أو�ضح معنى الجملتين ( )2و( .)5واذكر ب� ّأي معنى ا�ستُعمل فيهما 
م�صطلح «الح�سن».
ومع هذه التو�ضيحات ا ّلتي قدمناها حول مفهوم «الح�سن» �ستت�ضح �أي� ًضا ا�ستعماالت
م�صطلح «القبيح».
 . 2 - 1 - 2الصواب والخطأ

� ّإن هذين المفهومين �أي� ًضا من جملة المفاهيم القيم ّية وي�ستعمالن عادة للإ�شارة
�إلى القيمة الغيرية �أو البديلة[.]5
في هاتين الجملتين �أُطلق مفهوم «ال�صواب» بالترتيب على ما له قيمة غيرية ،وقيمة
بديلة:
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  -19لم ت�سلك الطريق ال�صائبّ � ،إن هذا الطريق لن يو�صلك �إلى مق�صودك.
 -20لديك مر�ض في القلب ،لذا مع وجود اخت�صا�صي القلب من الخط�أ مراجعة
الطبيب العادي.
وي�ستعمل هذان الم�صطلحان في الإخالق �أي� ًضا لتقييم ال�صفات والأفعال االختيارية
�أخالق ّي ًا.
فالعمل ال�صائب هو العمل ا ّلذي يتنا�سب مع هدف الأخالق ،وتبع ًا لها يكون مطلوب ًا
بحيث �إنّه ال يمكن القيام �إلاّ بعمل واحد من بين الأعمال المتع ّددة .وكذلك ف� ّإن العمل
ا ّلذي يتنا�سب ب�شكل �أكبر مع الأخالق �سيكون مطلوب ًا ب�شكل �أكبر �أي� ًضا.
 . 2 - 1 - 3ما ينبغي وما ال ينبغي

ال�صباحي
( -21قائد المع�سكر مخاطب ًا جنوده) :ينبغي لكم الح�ضور في التدريب
ّ
عند تمام ال�ساعة ال�ساد�سة.
 -22طبق ًا لالتفاق ،ينبغي دفع  %30من �أجورنا م�سبق ًا.
( -23حار�س الغابة مخاطب ًا الأطفال) :ال يمكنكم �إ�شعال النار بهذا الخ�شب ينبغي
� ْأن يكون الخ�شب ياب� ًسا.
� ّإن هذه الجمل الثالثة نماذج مختلفة ال�ستعمال ما «ينبغي»  .وبااللتفات �إلى معاني
هذه الجمل فقد ا�ستُعمل «ما ينبغي» في الإ�شارة �إلى �أنواع اللزوم :فالجملة ( )21مبينة
أمري ويمكن � ّأن ن�ستعمل مكانها وبنف�س المعنى هذه الجملة:
ل ّلزوم ال ّ
´ -21الالزم عليكم الح�ضور في التدريب ال�صباحي في تمام ال�ساعة .6
العملي ،ومعنى هذه الجملة ما يلي:
التوافقي
والجملة ( )22مبينة للزوم والوجوب
ّ
ّ
´ -22طبق ًا لالتفاق ،الالزم دفع  %30من الأجر م�سبق ًا.
و�أ ّما جملة «ينبغي كون الخ�شب ياب�ساً» الواردة في ( )23فلي�ست �أمرية وال توافقية
حيث � ّإن الحار�س ال يريد من الأطفال � ْأن ييب�سوا الخ�شب لإ�شعال النار ،وكذلك لي�س 
مراده طبق ًا للتوافق لزوم كون الخ�شب ياب� ًسا ،بل مراده من ذلك �أنّه:
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´ -23لإ�شعال النار ،الالزم كون الخ�شب ياب� ًسا.
وقد ا�ستعمل «ما ينبغي» في هذه الجملة بمعنى اللزوم بالقيا�س[ ]6كذلك ف� ّإن كلمة
«ال ينبغي» � ّأي «ينبغي» المنفية تُ�ستعمل بمعنى لزوم النفي و�أي� ًضا ربما يكون هذا اللزوم
�أمري ًا �أو توافقي ًا �أو بالقيا�س.
�س�ؤال :ب� ّأي معنى «ال ينبغي» في هذه الجملة؟ احذف كلمة «ال ينبغي» منها واكتب
ٍ
بعدئذ( .الطببيب مخاطب ًا مري�ضه :للأ�سف ف� ّإن
الجملة المطابقة لها في المعنى
مر�ضك قد ا�شت ّد ،لقد قلت لك �إنّه ال ينبغي لك �أكل الأطعمة المقلية).
أخالقي نوع من اللزوم بالقيا�س .وبنا ًء
لقد �أ�شرنا في الف�صل ال�سابق �إلى � ّأن ال ّلزوم ال
ّ
عليه ف� ّإن هذين الم�صطلحين «ينبغي» و «ال ينبغي» ي�ستخدمان في الأخالق لبيان هذا
النوع من اللزوم ،وكذلك فقد �أ�شرنا �إلى � ّأن اللزوم بالقيا�س له واقع ّية عينية ،ولذا طبق ًا
أخالقي ف� ّإن «ينبغي» و «ال ينبغي» حاكية للواقع.
للتعريف ال
ّ
وبنا ًء على هذا ف� ّإن «ينبغي» في الجمل الأخالق ّية بيان للزوم التحلي ببع�ض ال�صفات،
االختياري
والقيام ببع�ض الأفعال االختيارية للو�صول �إلى هدف الأخالق � ّأي الكمال
ّ
للإن�سان.
وكذلك ف� ّإن «ال ينبغي» في الأخالق بيان للزوم التخ ّلي عن بع�ض ال�صفات وترك
بع�ض الأفعال للو�صول �إلى هذا الهدف �أي� ًضا .لأنّه عندما نقول في الأخالق �إنّه «ينبغي
االختياري عند الإن�سان،
القيام بالعمل «�أ»» فمعناه � ّأن القيام به الزم للو�صول �إلى الكمال
ّ
وعندما نقول فيها �أي� ًضا �إنّه ال ينبغي القيام بالعمل «ب» فمعناه �أي� ًضا لزوم تركه للو�صول
�إلى هذا الهدف .لكن لماذا ال ت�ستخدم هذه العبارة «للو�صول �إلى الكمال االختياري
للإن�سان» في الجمل الأخالق ّية ب�شكل عام؟ د ّقق في هذه الجملة:
  -24ينبغي تعليم الأطفال الم�سائل ال�صحية.
في هذه الجملة ا�ستُعملت «ينبغي» بمعنى اللزوم بالقيا�س .ولكن ُحذف من الجملة التعليل
«لأجل ،»...والمراد منها � ّأن تعليم الم�سائل ال�صحية للأطفاف لأجل �سالمتهم الز ٌم �أو � ْأن
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نقول بعبارة �أخرى� :إذا �أردنا بقاء الأطفال �سالمين ينبغي لنا تعليمهم الم�سائل ال�صحية.
لكن من الوا�ضح � ّأن �سالمة الأطفال هي ما نريده نحن ولذا فال �ضرورة لذكره فيها.
وكذلك الحال في الأخالق حيث � ّإن المفرو�ض و�ضوح الهدف الكلي منها وهو مطلوب
الجميع ،ولذا ال �ضرورة لذكره في الجمل الأخالق ّية ،لكن ال ب ّد من االلتفات �إلى � ّأن
حذف التعليل «لأجل» من اللزوم بالقيا�س يجب �أال يوقعنا باال�شتباه بينه وبين اللزوم
التوافقي.
أمري �أو
ال ّ
ّ
 . 2 - 1 - 4الوظيفة

أ�صلي للوظيفة هو �إيكال عملٍ ما �إلى �أحد الأ�شخا�ص بنا ًء على �أمر �آخر� ،أو
المعنى ال ّ
جمع ما عليه ،لكن في �صورة قولنا بوجود نحو من ال�صالحية لهذا الآمر �أو الجمع
اتفاق ٍ
لإ�صدار وتعيين الوظائف.
وبنا ًء عليه يمكن القول �إن «الوظيفة» في الأ�صل هي للإ�شارة �إلى اللزوم الأمري �أو
التوافقي� ،إلاّ � ّأن هذا الم�صطلح  -وبنحو المجاز �أو من باب التو�سعة في معنى اللفظ -
ُي�ستخدم �أي� ًضا لبيان لزوم عملٍ ما لهدف ما  -وهذا اللزوم من نوع اللزوم بالقيا�س وال 
وجود فيه لأي �أمر �أو توافق  -و�أحيان ًا ي�ؤُخذ باالعتبار في هذه الموارد كون القوة المدركة
للزوم (العقل) بمنزلة الآمر وت�سمى تلك الوظيفة ٍ
حينئذ بالوظيفة العقلية.
و�أحيان ًا ت�شخّ �ص �أي� ًضا بح�سب المو�ضوع المبحوث فيه ،فيقال الوظيفة ال�سيا�سية
والوظيفة االجتماعية ،والوظيفة الدين ّية � ّأي تلك الأمور ا ّلتي يلزم القيام بها �سيا�سي ًا �أو
اجتماعي ًا �أو ديني ًا.
وكذلك الحال في الأخالق حيث � ّإن اللزوم فيها لزوم بالقيا�س ف� ّإن الوظيفة تُ�ستعمل
بهذا المعنى �أي� ًضا ،وبالتالي ف� ّإن ك ّل الأعمال الالزمة لتح�صيل الهدف من الأخالق ت�س ّمى
بالوظيفة الأخالق ّية .ومث ً
اال على ذلك القول� :إن م�ساعدة العاجزين وظيفة القادرين ،وبنا ًء
عليه ف� ّإن الوظيفة في الأخالق ت�ستعمل في مورد لزوم عملٍ ما لتح�صيل الهدف من الأخالق،
وهذا اللزوم من نوع اللزوم بالقيا�س وال حاجة له لأمر الآمرين �أو اتفاق المتفقين.
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 . 2 - 2النتيجة

لقد �أو�ضح تحليل المفاهيم الأخالق ّية � ّأن هذه المفاهيم حاكية للواقع[ ،]7و�أنها 
تُ�ستخدم لبيان القيم واللزوميات الواقع ّية الأخالق ّية .وقد ذكرنا  �سابق ًا � ّأن الجملة
الخبرية �إذا كان محمولها حاكي ًا للواقع تكون حاكية للواقع ،لذا يمكن ا�ستنتاج ما يلي:
الجمل الخبرية الأخالق ّية حاكية للواقع
 - 3واقع ّية الجمل األخالق ّية األمرية أو النهيية

ال �شك � ّأن جملتي «كن �شجاعاً» و «ال تح�سد» لي�ستا جملتين خبريتين في الظاهر،
لأننا ا�ستفدنا فيهما من جعل الأمر النهي ،وهنا ن�س�أل :هل الجمل الأخالق ّية الأمرية �أو
النهيية حاكية للواقع �أم �أنها غير حاكية للواقع؟ وقبل الإجابة عن هذا ال�س�ؤال ،لن َر هل
يمكن للجمل الحاوية للأمر والنهي � ّأن تحكي الواقع �أم ال:
لنلتفت �إلى الجمل الآتية:
� -25إذا �أردت ا�سترجاع عافيتك ،ال ت�أكل الأطعمة المقلية.
ابن بيت ًا من �أجل الفيل.
� -26إما � ّأن ال ت�صادق حار�س الفيلة� ،أو ِ
 -27قم ب�إحياء الليل لتكن �سعيد ًا.
وبغ�ض النظر عن الأمر
ورغم � ّأن هذه الجمل م�شتملة على الأمر �أو النهي ف�إنّها تدلّ ّ
الواقعي (اللزوم بالقيا�س) ،فالجملة الأولى تدل على
والإح�سا�س والتوافق على اللزوم
ّ
� ّأن عدم �أكل الأطعمة المقلية الزم لأجل ا�سترجاع العافية.
والجملة الثانية تقول �إن الزم ال�صداقة مع حار�س الفيلة � ّأن تبني بيت ًا لها.
الواقعي له
والجملة الثالثة �أي� ًضا م�ضاف ًا �إلى تو�صيتها ب�إحياء الليل تدل على اللزوم
ّ
من �أجل ال�سعادة.
نعم قد تُ�ستخدم الجمل الحاوية للأمر �أو النهي في بع�ض الموارد لمجرد الداللة
على الأوامر وبيان مراد المتكلم كما في قولنا «اعطني الماء» �أو لبيان مجرد التوافق
والتعاهد كما في قولنا« :بنا ًء على ما ُ�ص ِّوب في الجل�سة ال�سابقة ،عليك �أنّ تقدم تقرير
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العمل في �آخر ال�شهر» .وب�شكل عام ف� ّإن الأمر والنهي يدالن دائم ًا على اللزوم ،غاية
الأمر � ّأن هذا اللزوم قد يكون �أمري ًا �أو توافقي ًا �أو بالقيا�س �أي� ًضا .وطبق ًا للتعريف ف� ّإن
تلك الطائفة من الجمل الحاوية للأمر والنهي والمبينة ل ّلزوم بالقيا�س حاكية للواقع.
أخالقي،
وكما �أ�شرنا ف� ّإن الجمل الأخالق ّية الأمرية والنهيية تُ�ستخدم لبيان اللزوم ال
ّ
و� ّإن هذا اللزوم من نوع اللزوم بالقيا�س .ولذا ن�ستنتج � ّأن الجمل الأخالق ّية الأمرية �أو
النهيية حاكية للواقع
 - 4النتيجة

في هذا الف�صل وبالإ�ضافة �إلى تعريف الجمل الأخالق ّية قمنا بتق�سيمها �أي� ًضا �إلى
ق�سمين :الجمل الأخالق ّية الخبرية ،والجمل الأخالق ّية الأمرية والنهيية ،ومن ّثم وبعد
تحليل المفاهيم الأخالق ّية �أ�شرنا �إلى � ّأن الجمل الخبرية الأخالق ّية حاكية للواقعّ ،ثم
�أثبتنا كون الجمل الأمرية والنهيية الأخالق ّية حاكية للواقع �أي� ًضا .وبنا ًء على ما تقدم
يمكن القول ب�شكل ك ّلي � ّإن:
الجمل الأخالق ّية حاكية للواقع.
وال بد من االلتفات �إلى هذه النكتة وهي � ّأن الجمل الأخالق ّية لها ا�ستعماالت متع ّددة،
فيها  يمكن لنا �إبراز ما  نرت�ضيه وما ال  نرت�ضيه ،وكذلك بها  يمكن تحريك م�شاعر
الآخرين وت�شويقهم لفعل بع�ض الأمور �أو تركها� ،أو تحذيرهم كذلك من فعل بع�ض الأمور
�أو من تركها ،وكذلك يمكن بها  -وخا�صة في الجمل الحاوية للأمر �أو النهي � -إ�صدار
الأوامر والتو�صيات الأخالق ّية واال�ستفادة منها في تربية الآخرين ،كذلك ف� ّإن بيانات
بع�ض العلوم الأخرى كالطب وعلم النف�س لها ا�ستعماالت مت�شابهة .وهذه اال�ستعماالت
ال ارتباط لها بمعاني هذه الجمل من جهة ا�ستخدامها في علم الأخالق �أو الطب �أو علم
وبغ�ض النظر عن الأوامر
النف�س ،وال تمنع من حكايتها للواقع �أي� ًضا ،ل ّأن هذه الجمل ّ
والتو�صيات �أو الأحا�سي�س وال�سالئق� ،أو التوافقات ،تخبر عن الواقع ّية العينية.
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وخال�صة الكالم �أنّه مع االلتفات �أو ًال �إلى � ّأن القيم واللزوميات الأخالق ّية لها واقع ّية
عينية (نتيجة البحث في الف�صل الثاني) ،وثاني ًا �إلى � ّأن الجمل الأخالق ّية حاكية للواقع
(نتيجة البحث في هذا الف�صل) ن�ستنتج � ّأن:
النظرية الواقع ّية �صحيحة.
الخا�صة
وفي ختام هذا البحثُ ،نذ ِّكر ب� ّأن �أن�صار الالواقع ّية لديهم ا�ستدالالتهم
ّ
المهم منها ونبحثه في الف�صل ال�ساد�س من هذا
لت�صحيح نظريتهم ،و�سوف ن�شير �إلى ّ
الكتاب� ،إلاّ � ّأن من الوا�ضح �أي� ًضا � ّأن قبول �إحدى النظريتين ال يتوقف على ر ِّد ك ّل �أدلة
النظرية المقابلة ،وبنا ًء عليه ،لإثبات الواقع ّية ال حاجة لنا للبحث التف�صيلي في �أدلة
الالواقع ّية.
�أكمل ما يلي:

 1ـُ .يطلق على المفاهيم التالية «ح�سن»�« ،س ّيئ»�« ،صحيح» و«غير �صحيح»
 ........................................................و ُيطلق على المفاهيم التالية «يجب»« ،وال يجب»
ية» ..........................................................................
و«الم�س�ؤول ّ
 2ـ�.إذا كان بالإمكان ا�ستخدام المفاهيم القيم ّية واللزوم ّية لتو�ضيح القيمة �أو اللزوم
الأخالقي ،ف ُيطلق على هذه المفاهيم عنوان ......................................................................................
...........

 3ـ.
 4ـ.
 5ـ.
 6ـ.

الجمل الأخالق ّية التي يكون مو�ضوعها  .............................................................................ومحمولها 
 ...............................................................................هي جمل خبر ّية �أخالق ّية.
في الجمل الأخالق ّية التي ت�شتمل على الأمر والنهي ،ف� ّإن الأمر والنهي ي�ستخدم
لتو�ضيح ..............................................................................................................
المفهوم الواقعي هو مفهوم ..................................................
الجمل الخبر ّية التي يكون فيها  .......................................................واقعي ،هي جمل واقع ّية.
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 7ـ .ب�شكل عام ُي�ستعان بـ «الح�سن» و«ال�س ّيئ» للإ�شارة �إلى
 8ـ	  ...............................................التي تعني ال�سرور لي�س مفهوم �أخالق ّي ًا.
 9ـ .ت�ستعمل مفاهيم «ال�صحيح» و»الخط�أ» في الأخالق لتو�ضيح ...............................................
 10ـ .تُ�ستعمل مفاهيم «يجب» و»ال يجب» في الأخالق لتو�ضيح ...................................................
 11ـ	 ي�ستعمل مفهوم «الم�س�ؤول ّية» في الأخالق لتو�ضيح  ..........................................................وهو
من نوع  ..........................................................................وهو ال يحتاج �إلى فر�ض الآمر �أو الوا�ضع.
إن تلك المجموعة من الجمل الم�شتملة على ا لأمر والنهي والتي هي ...
 12ـّ �.
 ....................................................هي جمل واقع ّية.
 13ـ .بما � ّأن المفاهيم الأخالق ّية والجمل الأخالق ّية التي تحتوي على الأمر والنهي
هي �أمور واقع ّية ،والجمل الأخالق ّية هي .........................................................................................
 .ونظر ّية � ......................................صحيحة.
 14ـّ �.إن اال�ستعماالت المختلفة للجمل الأخالق ّية  ...............................................تمنع واقع ّيتها.
...........................................................

�	- 1أجب في مورد الجمل الآتية عن هذين ال�س�ؤالين:
ال�س�ؤال الأول :ف ّكك الجمل الأخالق ّية بنا ًء  -على ما عرفناه في هذا الف�صل  -عن
الجمل غير الأخالق ّية ،واذكر ال�سبب في ك ّل مورد منها.
ال�س�ؤال الثاني :على فر�ض اال�ستفادة من المفاهيم القيم ّية �أو اللزومية في هذه
الجمل ب ِّين الوجه في ا�ستعمالها فيها.
�أ ـ	 ال�صبر �أحد  المو�ضوعات الأخالق ّية.
ب ـ 	 تقطيع الكالم �صفة قبيحة.
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ج ـ 	� ّإن هذا الغراء غير جيد للخ�شب.
د ـ	� ّإن قولنا � ّإن «بني �إ�سرائيل كانوا يقتلون �أنبياءهم» �صحيح.
طرح م�شترك ،ولذا ف� ّإن من الخط�أ
هـ ـ	� ّإن الهدف من عقد هذا االجتماع تقديم ٍ
طرح الم�سائل الخالفية في هذا االجتماع.
ٍ
كمالك لتقييم �أفعال الإن�سان �أخالق ّي ًا.
و ـ	ال ينبغي جعل ال�سليقة ال�شخ�ص ّية
ز ـ	 العمل الح�سن في الأخالق ُيطلق على العمل ا ّلذي يتنا�سب مع الهدف المطلوب
فيها.
ح ـ 	 يعتبر الإيثار  -والذي هو �أف�ضل �أنواع الكرم  -من الأخالق الح�سنة.
ط ـ 	 ينبغي � ّأن تُكثر ال�سفر لإن�ضاج �شخ�صيتك.
ي ـ 	 التمييز العن�صري عمل غير �صائب.
 	 - 2ك ّون جم ًال �أخالق ّية تُذكر في ك ّل واحدة منها �أحد المفاهيم الأخالق ّية.
�	- 3أ ـ 	 على ماذا يطلق مفهوم حكاية الواقع؟
ب ـ	 لماذا تعتبر الجملة الخبرية حاكية للواقع �إذا كان محمولها حاكي ًا للواقع؟
 4ـ	�أ ـ	 اذكر المعنى الأ�صلي للوظيفة.
ب ـ	 ب� ّأي معنى ُي�ستعمل هذا الم�صطلح في الأخالق؟
 - 5بالإ�ضافة �إلى بيان اال�ستعماالت المختلفة للجمل الأخالق ّية� ،أو�ضح كيفية عدم
التنافي بين هذه اال�ستعماالت وبين كون الجمل الأخالق ّية حاكية للواقع؟
 - 6ب ِّين في ثالثة �أ�سطر �سير البحث المنطقي لإثبات الواقع ّية.

 - 1مع االلتفات �إلى هاتين الآيتين القر�آنيتين ،ابحث حول الرابطة بين «الح�سن
والقبيح» مع «المر�ضي والمبغو�ض» (المحبوب والمكروه)
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 }و َع َ�سى �أَن َت ْك َر ُهواْ �شَ ْيئًا َو ُه َو خَ ْي ٌر َّل ُك ْم َو َع َ�سى َ�أن ت ُِح ُّبواْ �شَ ْيئًا َو ُه َو �شَ ٌّر َّل ُك ْم{(البقرة.)216 :
} َف َع َ�سى �أَن َت ْك َر ُهواْ �شَ ْيئًا َو َي ْج َع َل ُاهلل ِفي ِه خَ ْي ًرا َك ِثي ًرا { (الن�ساء.)19 :
أخالقي «للح�سن والقبح» ما هو ر�أيك � -ضمن �سطرين -
 - 2بالنظر �إلى المفهوم ال
ّ
في النظرية الإح�سا�سية (االنفعالية) والتي لخ�صناها في هذه الفقرة:
� ّإن الجمل الأخالق ّية تُ�ستخدم لإظهار وبيان الإح�سا�س ال ُمر�ضي �أو الالمر�ضي عند
المتكلم ولتحريك الإح�سا�س الم�شابه له عند ال�سامع.
 - 3قلنا في ختام هذا الف�صلّ � :إن القبول ب�إحدى النظريات ال يتوقف على ر ّد �أدلة
النظرية المخالفة لها ،وهنا ن�س�أل :هل يكفي ر ّد �أدلة النظرية المخالفة للقبول
بالنظرية المقابلة لها؟
وما هو الفرق بين ر ّد �أدلة النظرية المخالفة وبرهان الخلف والذي يعتبر كافي ًا
لإثبات النظرية المدعاة؟
 - 4بااللتفات �إلى ما تعلمته في الف�صل الثاني والثالث حول الواقع ّية ،ابحث فيما يلي
حول هذه الموارد (لوازم الواقع ّية):
�أ ـ	 مالك ال�صدق �أو الكذب في هذه الجملة الأخالق ّية «�ألف هو عمل ح�سن» هو
المطابقة �أو عدم المطابقة مع ماذا؟
ب ـ	 ما هي واقع ّية القيم واللزوميات الأخالق ّية؟
أ�سلوب يمكن التحقيق
ج ـ	 هل يمكن الم�شاهدة الح�سية لهذه الواقع ّية؟ وب�أي � ّ
حولها؟
أخالقي «العدالة ح�سنة» مطلق ًا؟
د ـ 	 ب�أي معنى نعتبر هذا الأ�صل ال
ّ
أخالقي واحد �صحيح؟ ما هو ال�شيء ا ّلذي ي�ضعه
هـ ـ	 لماذا نقول بوجود مذهب �
ّ
أخالقي؟
أخالقي كمالك للتقييم ولتعيين اللزوم ال
هذا المذهب ال
ّ
ّ
 - 5اكتب ا�ستد ً
الال منطقي ًا تكون ك ّل مقدماته من نوع «الموجود» وتكون نتيجته من
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نوع «ما ينبغي» الأخالق ّية�( ،إر�شاد :ابتدا ًء �ضع كلمة «الالزم» مكان «ينبغي»
الأخالق ّية.
االجتماعي
�	- 6أثبت كون «ال�سرقة قبيحة» (�إر�شاد وت�شبيه :اعتبر حفظ النظام والأمن
ّ
االختياري).
�شرط ًا الزم ًا لكمال الإن�سان
ّ

أخالقية في هذه المفاهيم ال�سبعة ،و�أما المفاهيم
[[[ عادة ما يح�صر �أرباب هذا ّ
الفن المفاهيم ال ّ
الأخرى المعادلة �أو الم�شابهة لها باعتقادهم ف�إ ّنهم يرجعونها �إليها  -وبحيث ُت�ستعمل هذه المفاهيم
وال�شر ،الح�سن والقبيح ،الجميل والب�شع ،الف�ضيلة
كمحموالت في الجمل ال ّ
أخالقية  -نظير الخير ّ
والرذيلة ،المقبول والمرفو�ض (المحمود والمذموم) ،الالئق وغير الالئق ،الجدير وغير الجدير
(المنا�سب وغير المنا�سب) ،ال�صحيح والغلط ،والحق والالحق (الباطل) ،التكليف والم�س�ؤولية...
أخالقية �إلى مفهومين �أ�سا�سيين :الجيد
وقد �سعى بع�ض فال�سفة الأخالق لإرجاع كلّ المفاهيم ال ّ
وال�سيئ �أو ما ينبغي وما ال ينبغي (يجب �أو ال يجب ،ينبغي �أو ال ينبغي) ،وحتماً ف� ّإن كلّ ٍ
واحد من
خا�صة بها ،وبع�ضها قد تكون له ٍ
معان �أخرى
المفاهيم الأخرى الّتي ذكرناها لها خ�صائ�ص معنائية ّ
في غير الأخالق � اّإل �أ ّنه وللتنا�سب بين معانيها هناك وبين م�صاديقها في الأخالق �أوجب ا�ستعمال
االختياري للإن�سان والأفعال
أخالقية .ومثا ًال على ذلك ف� ّإن الكمال
ّ
هذه المفاهيم في الجمل ال ّ
وبغ�ض النظر عن ال�سالئق والطبائع  -وحيث �إنها مطلوبة
واقعية ّ -
المتنا�سبة معه ،مع كونها �أموراً ّ
م�صطلحي «الح�سن» و«القبح» الم�ستعملين في غير
للإن�سان ،والميول والطبائع تميل �إليها ف� ّإن
َ
الأخالق بمعنى المتنا�سب �أو غير المتنا�سب مع الميل والطبع ا�س ُتعمال �أي�ضاً في المو�ضوعات
أخالقية.
ال ّ
كذلك وحيث � ّإن الإن�سان بفطرته يدرك التنا�سب بين كماله االختياري ومقدماته وبين خلقه �أو
نظام الخلقة ب�شكل عام ،ف� ّإن مفاهيم الجميل والب�شع والح�سن والقبيح  -والتي فيها جنبة من المعرفة
أخالقي وما هو غير
الجمالية  -ا�س ُتعملت في هذه المو�ضوعات �أي�ضاً � اّإل � ّأن عدم التفكيك بين ما هو � ّ
أخالقية �أوجب
أخالقي من هذه المفاهيم ،وكذلك عدم �إدراك المن�ش�أ
الواقعي للقيم واللزوميات ال ّ
ّ
� ّ
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وجود بع�ض المغالطات في اعتبار هذه المفاهيم غير حاكية للواقع.
القيمية .و�أما مفهوما «الخط�أ
[[[ اعتبر بع�ض الك ّتاب فقط
مفهومي «الجيد» و«ال�سيئ» من المفاهيم ّ
َ
وال�صواب» وكذلك «ما ينبغي» و «ما ال ينبغي» و«الوظيفة» فقد اع ُتبرت عندهم من المفاهيم
الإلزامية � ،اّإل � ّأن ا�ستعمال هذين الم�صطلحين  -ال�صواب والخط�أ  -في الأخالق وغير الأخالق
يبعث على عدم «�صواب» هذا الر�أي .ويمكن � ّأن يكون ال�سبب في اعتبار هذين المفهومين
�إلزاميين هو ذهاب بع�ض المفكرين والك ّتاب الغربيين �إلى اعتبار م�صطلحي « »rightو «»wrong
�إلزاميين ،وبالتالي ترجم هذين الم�صطلحين �إلى ال�صواب والخط�أ .مع � ّأن المحتمل كون «»right
و«� »wrongأقرب �إلى معنى «الحق» و «الالحق» ،وحيث � ّإن الحق �أقرب �إلى التكليف والإلزام
بع�ض �آخر من ه�ؤالء
اع ُتبر عند بع�ض الم�ؤلفين الغربيين من المفاهيم الإلزامية ،هذا وقد اعتبر ٌ
القيمية كما هو الحال
الكتاب الغربيين �أمثال «تيلور» � ّأن  »right« :و « »wrongهما من المفاهيم ّ
في « »goodو «.»bad
أخالقية �أي�ضاً ،لكن ال ّبد � ْأن نلتفت �إلى � ّأن المو�ضوع
[[[ «مح�سن �إن�سان جيد» يمكن � ْأن تكون جملة � ّ
أخالقية ناظرة �إلى �صفاته و�أفعاله
في هذه الجملة مع كونه �أحد �أفراد الإن�سان � ،اّإل � ّأن قيمته ال ّ
وبناء عليه ف� ّإن ما يقيم في �أمثال هذه الجمل �أي�ضاً هو ال�صفات والأفعال االختيارية في
االختياريةً .
الواقع.
جيد»« ،النية الح�سنة جيدة»« ،العمل ال�صائب
ومن جهة �أخرى ف� ّإن هذه الجمل« :القول الح�سن ٌ
هو العمل الّذي ي�ستتبع الكثير من الخير»�« ،إتقان العمل �صائب» و«�أداء الوظيفة وظيفتنا» ،لي�ست جم ًال
أخالقية لأ ّنه و� ْإن كان مو�ضوعها ال�صفات والأفعال ظاهراً ،و� ْإن �أخذت مفاهيم «الجيد»« ،ال�صواب» و
� ّ
«الوظيفة» في هذا المو�ضوع قيداً لل�صفات والأفعال � ،اّإل � ّأن هذه المفاهيم في الواقع هي نف�س مو�ضوع
هذه الجمل
ولي�ست ال�صفات �أو الأفعال ،وبالتالي ف� ّإن هذه الجمل و�أمثالها الّتي تعطي تو�ضيحاً حول المفاهيم
أخالقية داخلة في فل�سفة الأخالق ال الأخالق نف�سها.
ال ّ
أخالقية ومثا ًال على ذلك
[[[ يمكن طرح العديد من البحوث حول المفاهيم الم�ستعملة في الجمل ال ّ
أخالقية نظير «العدالة» «التقوى» و«الغيبة»،
يمكن البحث في ماهية المعنى الدقيق للمو�ضوعات ال ّ
أخالقية في الذهن ،وهل يمكن �إرجاع بع�ض هذه المفاهيم �إلى
وكذلك كيفية �إيجاد المفاهيم ال ّ
بع�ض �أم ال؟ وفي هذه ال�صورة ما هو المفهوم الأ�سا�س فيها؟ وكذلك هل � ّأن الجمل الحاوية لهذه
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المفاهيم خبرية �أم �إن�شائية من الناحية الأدبية؟
�إن بع�ض هذه البحوث يرتبط بفل�سفة الأخالق وبع�ضها الآخر بالأخالق �أو علم النف�س �أو الذهن �أو
الأدب.
أخالقية للواقع
وحيث � ّإن مثل هذه البحوث ال ارتباط لها ب�شكل مبا�شر بم�س�ألة حكاية الجمل ال ّ
التعر�ض لذكرها لذا ورغم ارتباطها بفل�سفة الأخالق فقد �أرت�أينا
وبالتالي ف�إ ّنه يمكن الإجابة عليها من دون ّ
�صرف النظر عنها وعدم البحث فيها.
أخالقية  -عناوين
و�سوف ن�شير ها هنا فقط �إلى � ّأن الأفعال االختيارية  -والتي هي مو�ضوع الجمل ال ّ
انتزاعية من الرابطة بين الفعل ونتائجه المطلوبة �أو غير المطلوبة في الأخالق وباال�صطالح ُي َّعبر عنها
أخالقية  -ورغم حكايتها الواقع -
بالمعقوالت الفل�سفية الثانيةً ،
وبناء على هذا الت�صور ف� ّإن المفاهيم ال ّ
خا�صة �أي�ضاً بل هي من نوع المفاهيم الفل�سفية
لي�ست من نوع المفاهيم الماهوية وال ت�شير �إلى ماهيات ّ
محمد تقي م�صباح ،درو�س فل�سفه اخالق� ،ص ،14 - 13 :و�ص .)27 - 24
(لمزيد من التو�ضيح ،راجعّ :
[[[ «ال�صواب والخط�أ» ي�ستعمالن �أحياناً بمعنى المطابقة وعدم المطابقة مع الواقع ،وفي تو�صيف
الق�ضايا �أي�ضاً.
والظاهر � ّأن المطابقة وعدم المطابقة مطلوب وال مطلوب منطقي (�أو الكمال والنق�ص) ،وبالتالي ف� ّإن
م�صطلحي
هذا المعنى ُيعتبر �أي�ضاً م�صداقاً من م�صاديق القيمة (القيمة المنطقية) ،وكذلك يبدو � ّأن
َ
«ال�صواب والخط�أ» ين�سبان فقط �إلى الو�سائط وال ُي�ستخدمان في مورد القيمة الذاتية.
[[[ كما قيل ف� ّإن كلمة «ينبغي» ُت�ستخدم بمعنى اللزوم بال�ضرورة والمراد منها �ضرورة �شيء بالمقاي�سة
مع �شيء �آخر ،وهذه ال�ضرورة يمكن افترا�ضها في مورد العلة بالقيا�س �إلى معلولها ،والمعلول
بالقيا�س �إلى علته التامة ،و�أحد معلولي العلة التامة بالمقاي�سة مع معلولها الآخر .وبالتالي ف� ّإن
م�صطلح «ينبغي» يمكن ا�ستعماله في كلّ هذه الموارد .في هذا المثال �إ�شارة �إلى نماذج مختلفة
ال�ستعمال «ينبغي» بمعنى ال�ضرورة بالقيا�س:
قوي ب�شكل مبا�شر �إلى وجه المذيع ،لكن مع وجود
نور ٌّ
«ينبغي» لعر�ض �أخبار التلفزيون � ْأن ي�سلَّطَ ٌ
هذا النور القوي «ينبغي» � ْأن تتولد منه حرارة كبيرة � ،اّإل �أ ّنه ُي�ستفاد داخل اال�ستديو من و�سائل التبريد،
لذا ينبغي � ْأن يكون هواء الغرفة بارداً.
الخا�صة ،والتي هي
لكن حيث � ّإن «ينبغي» في الأخالق ُتحمل على ال�صفات والأفعال االختيارية ّ
أخالقية بيان فقط ل�ضرورة العلّة (ال�صفات والأفعال
علة الو�صول �إلى هدف الأخالق ،لذا ف� ّإن «ينبغي» ال ّ
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االختيارية) بالمقاي�سة بمعلولها (هدف الأخالق).
أخالقية نظير «ما
[[[ اعتبر بع�ض العلماء الم�سلمين كالعلاّ مة الطباطبائي وال�شهيد مط ّهري المفاهيم ال ّ
أخالقية �أي�ضاً
ينبغي» و «ال ينبغي» و«الجيد» و«ال�سيئ» �أنها اعتبارية وتبعاً لها اعتبروا � ّأن الأحكام ال ّ
اعتبارية.
بالالواقعية في الأخالق ولوازمها،
وحيث �إ ّنه من الممكن � ّأن ُي�ستفاد من مثل هذا الكالم �أنهم قائلون
ّ
نقدم هنا تو�ضيحاً مخت�صراً حول نظريتهم هذه.
أخالقية ،ال ّبد � ْأن ّ
الن�سبية ال ّ
والتي من جملتها ّ
اعتبر العالمة الطباطبائي � ّأن معنى «ما ينبغي» و «ما ال ينبغي» الوجوب واللزوم ،واعتقد � ّأن هذا
قائم بين القوة الفعالة و�آثارها � .اّإل � ّأن الإن�سان الّذي لديه رابطة �إمكانية مع �أفعاله الإرادية،
الوجوب ٌ
الواقعي القائم بين القوة الفعالة و�أثرها
ولأجل الو�صول �إلى النتائج المطلوبة عنده ي�ضع الوجوب واللزوم
ّ
بينه وبين ال�صورة العلمية لذلك الأثر المطلوب ويقوم باعتباره ليجد المحرك عنده من �أجل تح�صيل
تعين الإرادة عنده ،و�أي�ضاً ،وتبعاً لهذا التع ّهد يقوم بن�سبة هذه الـ «ينبغي» والوجوب
النتيجة المطلوبة بعد ّ
�إلى المادة الّتي هي متعلق الفعل ويقول ٍ
علي القيام بتلك الأعمال الموجبة لح�صول
حينئذ :ينبغي ّ
تلك النتيجة المطلوبة( .راجع ،مرت�ضى مطهري ،مجموعة �آثار ،ج� ، 6ص � 427 - 420أ�صول فل�سفه
الواقعي للعالمة الطباطبائي».
ورو�ش رئالي�سم) «�أ�صول الفل�سفة والمنهج
ّ
المدركة �أو
كذلك ف� ّإن الح�سن والقبح اللذين هما في ر�أيه،موافقة �أو مالءمة �شيء ما مع القوة ُ
عدمهما كذلك معها� ،إنما ُيعتبران بعد اعتبار الوجوب بين الإن�سان وال�صورة العلمية لل�شيء المطلوب
له( ،راجع نف�س الم�صدر �ص .((()432
ورغم � ّأن العالمة الطباطبائي يعتقد ب� ّأن هذه الأحكام االعتبارية تابعة للإح�سا�سات الداخلية من
زاوية الثبات والتغيير والبقاء والزوال (راجع نف�س الم�صدر� ،ص  )428و�أنها ن�سبية (نف�س الم�صدر� ،ص
 )432و�أنه ال يمكن البرهان عليها (نف�س الم�صدر� ،ص  � ،)429اّإل �أ ّنه في نف�س الوقت ي�ؤكد � ّأن هذه
الواقعية (نف�س
االعتباريات قائمة على الحقيقة (نف�س الم�صدر� ،ص  393و 453و )455ولها �آثارها
ّ
الم�صدر� ،ص  )394وي�صرح ب� ّأن هذه الإح�سا�سات وليدة ل�سل�سلة من االحتياجات الوجودية (نف�س
الم�صدر� ،ص  )399و� ّأن بع�ض هذه االعتباريات عا ّم وثابت ال يتغير (نف�س الم�صدر� ،ص 429 - 428
الواقعية
و  )437 - 436وقد �أقام البرهان للإ�شارة �إلى � ّأن هذه االعتبارات على � ّأي مبنى من الحاجات
ّ
الواقعي ،ج� ،1ص  ،575م�ؤ�س�سة �أم القرى ،الطبعة الثانية ،بيروت ،رجب 1422هـ.
(((   راجع �أ�صول الفل�سفة والمنهج
ّ
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يتم اعتبارها (نف�س الم�صدر� ،ص .)455 - 402
� ّإن التدقيق فيما �أفاده العالمة الطباطبائي يو�ضح لنا � ّأن مراده من ن�سبية هذه الأحكام المذكورة
�أ ّنه ال توجد حقيقة تحت عنوان «ما ينبغي» و «ما ال ينبغي» و «الجيد» و «ال�سيئ» من دون النظر �إلى
الخا�صة( ،ربما يمكن القول � ّإن هذا الكالم �شبيه بقولنا � ّإن
الميول والحاجات والكماالت الوجودية ّ
هذه المفاهيم فل�سفية تتح�صل من خالل المقاي�سة والمقارنة) .ولهذا ال�سبب ف� ّإن الأحكام الحاوية لهذه
حي كالإن�سان مث ًال �إلى الكائنات الحية الأخرى ،كذلك وحيث � ّإن
المفاهيم متفاوتة ومتغيرة من كائنٍ ّ
بع�ض حاجات الإن�سان متغيرة ف� ّإن «ما ينبغي» و «ما ال ينبغي» و «الجيد» و «ال�سيئ» المرتبطة بالإن�سان
متغيرة �أي�ضاً ،بل � ّإن �إمكانية التغيير والزوال هي الأ�سا�س في مثل هذه الأحكام � اّإل �إذا كانت ناظرة �إلى
االحتياجات العامة عند النا�س.
وال ّبد من الإ�شارة هنا �إلى � ّأن العالمة الطباطبائي لما كان يعتقد ب� ّأن معنى «ما ينبغي» و «ما ال ينبغي»
هو الوجوب المتو�سط بين الفاعل ومطلوبه ال الوجوب المتو�سط بين الفعل والنتيجة المطلوبة لذا
اعتبرها �أحكاماً اعتبارية قائمة على الحقيقة.
و�أما ال�شهيد مطهري و�ضمن تعليقاته على �آراء العالمة الطباطبائي فقد التزم بما قاله من اعتبارية هذه
المفاهيم و�أحكامها المرتبطة بها � اّإل �أ ّنه خالفه الر�أي في موردين:
�أوالً :لم ِ
يرت�ض ال�شهيد تعميم هذه االعتبارات بحيث ت�شمل الحيوانات (راجع ،مجموعة �آثار)
(مجموعة �آثار ال�شهيد مطهري ،ج� ،13ص .)719 - 717
وبتحليل من�ش�أ ما يطلبه الإن�سان  -والذي هو الفائدة والنفع كما يقول  -ف�إ ّنه يعتقد ب� ّأن من�ش�أ
النوعي للإن�سان ،والذي هو على ن�سق واحد عند
المطلوبيات الم�شتركة هو النفع النوعي � ّأي الكمال
ّ
أخالقية من هذا النوع (نف�س الم�صدر �ص .)725
كلّ �أفراده وكلّي ومطلق ويعتقد �أي�ضاً ب� ّأن القيم ال ّ
ثانياً :لم يقبل ال�شهيد المطهري بكفاية االعتباريات الثابتة  -كما قال العالمة  -لإثبات «خلود
الأخالق» (نف�س الم�صدر� ،ص  )731 - 730مع ت�أكيده على بعدي الحيواني والإن�ساني في وجود
«العلوي» ،ومع االلتفات �إلى � ّأن الأ�صل في الإن�سان هو «العلوي» و� ّأن
«ال�سفلي» و
الإن�سان وقد �سماهما
ّ
ّ
واقعية -
أخالقية ناظرة �إلى كماالت هذه الدرجة عند الإن�سان ،فقد اعتبر � ّأن هذه الكماالت ّ
القيم ال ّ
ولي�ست توافقية واعتبارية  -وم�شتركة عند جميع النا�س و�أنها �أ�سا�س الأخالق الخالدة (نف�س الم�صدر�،ص
.)740 - 737
ومما تجدر الإ�شارة �إليه � ّأن المعاني المعطاة في هذه النظرية لمفاهيم «الجيد»« ،ال�سيئ»« ،ما ينبغي»
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أخالقية قابلة للنقا�ش والتو�ضيحات المذكورة حولها في المتن
و «ما ال ينبغي» بلحاظ ا�ستعماالتها ال ّ
تمهد لحلها.
�إال � ّأن النكتة الها ّمة والتي ال ّبد من ذكرها ها هناّ � ،أن العالمة الطباطبائي وال�شهيد المطهري يعتقدان
واقعية وم�ستندة �إلى الحقيقة.
ب� ّأن هذه االعتباريات ذات مالكات ّ
ويعتقدان �أي�ضاً في مورد نتائج الأفعال المطلوبة � ّأن نف�س رابطة الوجوب واللزوم بين العلة والمعلول
(�أي بين القوة الفعالة و�أثرها الخارجي) والتي هي رابطة حقيقية ،وبين الإن�سان وال�صورة العلمية لذلك
الأثر المطلوب ،وتبعاً لها بين الإن�سان وما يعتقده مو�ص ًال له �إلى تلك النتيجة ،اعتبارية ،ولذا ف� ّإن اعتبارية
والحقيقية بين الفاعل الإرادي وال�صورة العلمية
الواقعية
«ما ينبغي» فقط لجهة �أ ّننا نعتبر تلك الرابطة
ّ
ّ
تو�سطت بين الفاعل وعمل
لها نتيجة مطلوبة �أو كانت ّ
مقدمة للو�صول �إلى تلك النتيجة المطلوبة كما لو ّ
خا�ص.
�إال � ّأن هذا االعتبار ال يمكن قبوله � اّإل �إذا �أو�صلنا هذا العمل واقعاً �إلى النتيجة المطلوبة ،والم�صلحة
المتوخاة عندنا.
وم�ضافاً �إلى ذلك ف�إنهما يعتقدان ب� ّأن مطلوبية النتيجة ترجع �إلى الإح�سا�س النا�شىء عن احتياجات
القوة الفعالة والتي يرتبط بع�ضها بنوعية النوع والبناء الطبيعي للإن�سان .وبالتالي ف� ّإن االعتباريات الناظرة
�إلى هذه الطائفة من الحاجات ثابتة ال تتغير .وخال�صة القول � ّإن االعتباريات المذكورة �إنما ُت َقبل فقط
الواقعية للإن�سان وتو�صل الإن�سان �إلى الكمال.
في مورد الأفعال الّتي ت�ؤ ّمن الحاجات
ّ
أخالقية عند هذين العل ََمين الكبيرين اعتبارية
ومع هذا التو�ضيح يتبين لنا � ّأن المفاهيم والأحكام ال ّ
أخالقية في
بالالواقعية
واقعي ،ولذا ال يمكن اعتبارهما من القائلين
والن�سبية ال ّ
ّ
ّ
مح�ض لكنها ذات �سند ّ
الأخالق.

الف�صل الخام�س

ا إلطالق �أم الن�سبيّة
في الأخالق
كان �سيدني مورجِ نب�سر الأ�ستاذ في جامعة كولومبيا يد ّر�س الفل�سفة في �صفٍّ
يميل طالبه بقوة �إلى القول بالن�سب ّية .وعند �إجراء االمتحانات قام هذا الأ�ستاذ
بتر�سيب ك ّل الطالب ،ومع ذلك �أو�ضح لهم �أنّ الأغلب قد �أجاب ب�شكل �صحيح وممتاز.
وعندما اعتر�ضوا على الالعدالة في المقام �أجابهم مورجِ نب�سر قائ ً
ال� :إنني �أطبق
النظرية الذهنية (الن�سب ّية الفردية) في تقييم االمتحان وفي هذا المورد ف�إنّ �أ�صل
العدالة ال اعتبار عينياً له(((.
�أ�شرنا في الف�صل الثاني و�ضمن بيان لوازم الواقع ّية والالواقع ّية �إلى اختالف هاتين
النظريتين في �إطالق الأخالق والن�سب ّية في الأخالق.
ومع �إثبات النظرية الواقع ّية اتّ�ضح � ّأن �إطالق الأخالق وبالمعنى ا ّلذي �أو�ضحناه في
ذلك الف�صل هو ال�صحيح والمقبول ،وبالتالي ف�إنّه ال يمكن القبول بالن�سب ّية في الأخالق
بمعناها المقابل لالطالق لكن ومن �أجل توجيه النظرية الن�سب ّية الأخالق ّية فقد ا�ستدل
بطرق متع ّددة ،وذكر لها �أنواع ًا مختلفة ،وا�ستنتج منها نتائج متنوعة .وحيث � ّإن بحث
�إطالق الأخالق ون�سبية الأخالق له لوازم نظرية وعملية متع ّددة �أفردنا لهما هذا الف�صل
ب�شكل م�ستق ّل ،و�سوف نتعر�ض فيه لمختلف البحوث المذكورة.
(((   لوي�س بويمن« ،نقدي بر ن�سبيت اخالقي» ،ترجمة محمود فتحعلي ،مجلة نقد ونظر ،العدد � ،14 - 13ص .329
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 - 1حقيقة اإلطالق والنسب ّية في األخالق (تذكير)

خا�صة حول االطالق والن�سب ّية في الأخالق،
ق ّدم بع�ض فال�سفة الأخالق تعاريف ّ
ومث ً
اال على ذلك فقد اعتبر بع�ضهم � ّأن مجرد تق ّيد الأحكام الأخالق ّية ببع�ض القيود
الخا�صة مانع من �إطالقها و�إطالق الأخالق ،واعتبروا �أي� ًضا � ّأن القول ب�إمكان وجود
ّ
طرق متع ّددة للو�صول �إلى الهدف هو نوع من القول بالن�سب ّية[.]1
نغ�ض النظر عن مثل هذه التعريفات للإطالق والن�سب ّية في الأخالق ،و�سيكون
و�سوف ّ
المالك عندنا هو التعريف الم�شهور والمعروف لها في الأخالق.
بنا ًء على هذا التعريف -وكما �أ�شرنا �إليه في الف�صل الثاني -ف� ّإن المراد من الإطالق
في الأخالق هو � ّأن بع�ض الأحكام الأخالق ّية مطلق وغير مقيد ب� ّأي قيد ،و�أما الن�سب ّية في
الأخالق فمعناها � ّأن ك ّل الأحكام الأخالق ّية لها قيود و�شروط.
والجدير ذكره � ّأن ك ّل فال�سفة [ ]2الأخالق متفقون على كون بع�ض الأحكام الأخالق ّية
خا�صة به� ،إلاّ � ّأن االختالف بينهم يدور حول �إمكانية �إيجاد حكم
مقيد بقيود و�شرائط ّ
من بين الأحكام الأخالق ّية معتبرٍ بال � ّأي قيد �أو �شرط �أو عدم �إمكانية ذلك[.]3
وقد �أ�شرنا في الف�صل الثاني �إلى �أنّه بنا ًء على ر�أي القائلين بالإطالق في الأخالق
ف� ّإن تلك الطائفة من الأحكام الأخالق ّية المقيدة والم�شروطة لها قيود و�شروط واقع ّية.
وفي الحقيقة ف� ّإن وظيفة قيود و�شرائط تلك الأحكام هو الإ�شارة �إلى � ّأن هذه الأحكام
تحت � ّأي واحد من الأحكام غير المقيدة داخلة[.]4
ومث ً
اال على ذلك ف� ّإن تلك الطائفة من ال�صفات والأفعال االختيارية وتحت � ّأي �شرط
الواقعي للأخالق  -والذي له قيمة ذاتية  -لها قيمة مثبتة بدون � ّأي
متحدة مع المن�ش�أ
ّ
قيد و�شرط ،و�أما الأفعال الأخرى فلها قيمة مثبتة �شرط اتحادها معها في الجهة ،و�أما 
الخا�صة ف�ستكون ذات قيمة منفية.
�إذا كانت في خالف جهتها �ضمن بع�ض ال�شرائط
ّ
و�أما  القائلون بالن�سب ّية الأخالق ّية فقد ق ّيدوا الأحكام الأخالق ّية بقيود و�شرائط  
الواقع ّية نظير الأوامر واالنفعاالت والتوافقات[.]5
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أهم
و�إدامة لهذا الف�صل �سوف ُنع ِّرف �أنواع الن�سب ّية الأخالق ّية مع بيان وتحليل � ّ
دالئلها في ك ّل مورد منها.
 - 2أنواع أو مراحل النسب ّية األخالق ّية

عادة ما تُذكر هذه الأنواع الثالثة للن�سبية الأخالق ّية .وفي الحقيقة ف� ّإن هذه الأنواع
هي ثالث مراحل من الن�سب ّية الأخالق ّية .و�سوف نقوم بعر�ض وتحليل مدعى ودليل ك ّل
ٍ
واحد منها على حدة:
 . 2 - 1النسب ّية التوصيفية

المدعىّ � :إن الأفراد والجوامع المختلفة تختلف اختالف ًا جوهري ًا حول ك ّل  /بع�ض
الأحكام الأخالق ّية.
� ْإن هذا المدعى ذو جنبة تو�صيفية فقط .وفي هذه المرحلة ف� ّإن القائل بالن�سب ّية ال 
جوهري
يحكم ب�صحة � ّأي ر�أي من الآراء المختلفة بل يقرر وي�صف فقط وجود خالف
ّ
أخالقي ما 
في الر�أي بينها ،ونحن عندما نقول � ّإن هناك اختالف ًا في الر�أي حول حكم �
ّ
بين اثنين من الأفراد �أو المجتمعات فمعنى ذلك �أنهما ال يقبالن به مع ًا ،ومث ً
اال على
ذلك ف� ّإن اختالف الر�أي بين اثنين حول كون« :ال�سرقة ٌ
عمل خاطىء» معناه � ّأن �أحدهما 
ال يقبل بهذا القول .لكن ما هو المراد من اختالف الر�أي الجوهري بينهم؟ لن َر هذا
المثال:
·  -لقد �أخذت المال ا ّلذي وقع على الطريق لنف�سكّ � .إن عملك هذا غير �صائب.
�صواب.
· · ّ � -إن هذا العمل باعتقادي
ٌ
في هذه المحاورة لدينا  اختالف في الر�أي حول القيمة الأخالق ّية لعملٍ خا�ص 
(اللقطة) ،لكن هل يرجع هذا االختالف في الحقيقة �إلى االختالف في الر�ؤية الأخالق ّية
عند هذين ال�شخ�صين؟ لنتابع مع ًا بقية حوارهما:
(((

(((    المراد ها هنا ك ّل �أو بع�ض؛ �إن هذه العالمة «� »/إنما ي�ستفاد منها في مورد وجود ر�أيين م�ستقلين في نف�س المقام فتو�ضح بينهما منع ًا
لتكرار الكالم (المترجم).

106

أسس األخالق

· ّ � -إن عملك هذا �سرقة :لقد �أخذت م ً
اال هو ملك لغيرك.
خا�صة يوجب تملكه ،والآن هذا
· ·  -لي�س كذلك ،ل ّأن العثور على �شيء �ضمن �شرائط ّ
المال ملكي� .أنا لم �أ�سرقه.
� ّإن اختالف هذين االثنين في القيمة الأخالق ّية لهذا العمل يرجع في الحقيقة �إلى � ّأن
العثور على �شيء ما هل يبيح تملكه �أم ال؟
� ّإن هذين ال�شخ�صين ال يختلفان بتات ًا في � ّأن ال�سرقة عمل خاطىء ولذا ف� ّإن اختالفهما 
أخالقي لهذا العمل يرجع �إلى جملة غير �أخالق ّية مفادها � ّأن هذا العمل هل
في الحكم ال
ّ
هو �سرقة �أم ال؟ (والذي هو بدوره نا�شىء عن االختالف في كيفية ح�صول الملكية[.]6
وبالتالي لو اتّفقا على كون هذا العمل �سرقة �أم ال ،فلن يختلفا في القيمة الأخالق ّية
أخالقي في � ّأن التقاط
اللتقاط ذلك المال ،و�إنما اختالف الر�أي بينهما حول الحكم ال
ّ
المال �أمر غير �صائب يرجع �إلى ا�ستعمال الجملة «ال�سرقة خاطئة» في التقاط ذلك
المال ،وهذا االختالف ال  ُيعتبر اختالف ًا جوهري ًا[.]7
أخالقي �إنما ي�س ّمى جوهري ًا فقط وفقط في
� ّإن اختالف الر�أي حول � ّأي حكم �
ّ
�صورة عدم قابلية هذا االختالف للرفع بعد التوافق الم�سبق حول كيفية ا�ستخدام
البيانات الأخالق ّية.
إفراطي ومعتدل :من الناحية
لقد طرح مدعى الن�سب ّية التو�صيفية �ضمن نحوين� :
ّ
الإفراطية َ
قبل بوجود االختالف الجوهري في مورد ك ّل الأحكام الأخالق ّية ،و�أما من
الناحية المعتدلة فقد َ
قيل بوجوده في بع�ضها فقط.
الدليل :عادة ما ي�شير الن�سبيون لإثبات هذه الدعوى �إلى التفاوت الثقافي بين الأقوام
والملل المختلفة �أو عند قوم ما مع مرور الزمن .وقد قام ه�ؤالء بذكر بع�ض النماذج
من هذه الخالفات لت�أكيد �أقوالهم والتي ت�ستند في �أغلبها �إلى تقارير علماء االجتماع
والتقارير التاريخية.
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و�إليك بع�ض النماذج من هذه التقارير:
النموذج  :1ينقل هرودون ( 430 - 485ق.م) في تاريخه � ّأن �إحدى القبائل الهند ّية
(كالتي) كنت ت�أكل �أج�ساد الأباء الأموات و� ّأن اليونانيين كانوا يحرقون �أج�ساد
يوم من الأيام قال «داريو�ش» لبع�ض اليونانيين عنده :في
�آبائهم الأموات .وفي ٍ
مبلغ من المال �أنتم حا�ضرون لأكل �أبدان �آبائكم الأموات؟
مقابل � ّأي ٍ
ف�أجابوه متعجبين :ال يمكن لأي مبل ٍغ من المال �أنْ ُيلجئنا �إلى هذا العمل الوح�شي.
فقال داريو�ش  لبع�ض �أفراد الكالتي :في مقابل � ّأي مبلغ من المال �أنتم
حا�ضرون لإحراق �أج�ساد �آبائكم الأموات؟ ف�أجابوه كذلك ب�أنهم ال يمكنهم
ب� ّأي وجه القيام بهذا العمل الب�شع.
العجز من �آبائهم و�أمهاتهم حتى يموتوا من الجوع،
النموذج  :2يقوم اال�سكيمو برمي َّ
بينما نعتبر نحن هذا العمل خاطئ ًا.
النموذج  :3قبل مائة عام كان �أغلب �سكان الواليات الجنوبية الأمريكية يعتقدون
ب�صوابية الرق والعبودية ،لكنهم الآن يعتقدون بعدم �صوابية هذا العمل.
النموذج  :4تقوم �إحدى القبائل في �شرق �أفريقيا برمي �أوالدها الناق�صي الخلقة في
النهر اعتقاد ًا منهم ب� ّأن ه�ؤالء الأوالد ملك لإله النهر «هيبوبوتامو�س» ،بينما 
يعتقد �آخرون بعدم مقبولية هذا العمل.
النموذج  :5يوافق بع�ض النا�س على �إ�سقاط الجنين (الإجها�ض) ويخالف �آخرون
ذلك.
التحليل :ال ب ّد � ْأن نذكر قبل � ّأي �شيء � ّأن هذه النماذج وما ي�شابهها حتى ولو كانت
م�شيرة �إلى االختالف الجوهري في الأخالق ف�إنّه ال يمكنها نفي وجود االتفاق
في الر�أي حول موارد �أخرى .وبنا ًء على ذلك ف�إنّه ال يمكن �إثبات الناحية
الإفراطية في الن�سب ّية التو�صيفية بمج ّرد ذكر بع�ض النماذج.
وم�ضاف ًا �إلى ذلك ف� ّإن العديد من المفكرين وعلماء االجتماع ع ّددوا بع�ض الخ�صائ�ص 
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الثابتة والم�شتركة[ ]8عند ك ّل النا�س  والمجتمعات المختلفة واعتقدوا ب� ّأن الأ�صول
الكل ّية الأخالق ّية ناظرة �إلى هذه الخ�صائ�ص الم�شتركة عند الجميع ،وبالتالي �أرجعوا
االختالفات الموجودة �إلى اختالف الر�أي في ا�ستخدام هذه الأ�صول الكلية .ولذا فقد
�أوقعوا ال�صورة الإفراطية  -بل وال�صورة المعتدلة  -لهذه الن�سب ّية التو�صيفية في ورطة
الترديد الجدي �أو الإنكار ،ومث ً
اال على ذلك فقد ذكروا � ّأن ك ّل النا�س والمجتمعات � -سواء
العلمي  -متفقو الر�أي على ح�سن العدالة� ،إلاّ �أنّهم قد يختلفون في
النظري �أو
باللحاظ
ّ
ّ
ت�شخي�ص وتعيين بع�ض م�صاديقها.
الوالدين بمثابة �أ�صلٍ ٍ
ثابت �إلاّ �أنّهم
وكذلك ف� ّإن الجميع يعتبر االهتمام واحترام
َ
يختلفون فقط في كيفية �إبراز ذلك .و�أي� ًضا ف� ّإن الموافقين والمخالفين للإجها�ض
يقبلون ب� ّأن قتل الإن�سان البريء عمل مذموم ولكن اختالفهم في � ّأن ال�سقط �إن�سان �أم
ال[ .]9بل وحتى في �صورة اختالف الر�أي في هذه الموارد ،ف� ّإن هناك �أ�صو ًال كلية مقبولة
ب�شكلٍ  �أكبر عند ك ّل النا�س  -مث ًال في مورد ح�سن الأفعال الموجبة لكمال الإن�سان،
وقبح ال�صفات الموجبة لنق�ص الإن�سان  -لأنها ناظرة �إلى وجود الإن�سان� ،إلاّ � ّأن الأفراد
والجوامع المختلفة قد يختلفون في كيفية ا�ستخدام هذه الأ�صول.
�س�ؤال :بالن�سبة للنموذج الثالث والرابع ،ما هي اليقينيات الأخالق ّية الم�شتركة ا ّلتي
يمكنك ذكرها من حيث � ّإن اختالف الر�أي �إنما هو في كيفية ا�ستخدامها؟
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 . 2 - 2نسبية ما وراء األخالق

(((

 . 2 - 2 - 1المدعى ،األدلة ،تحليل األدلة

المدعى :ال  يوجد � ّأي حكم من بين الأحكام الأخالق ّية معتب ٌر ب�شكل مطلق .في
أهم مراحل الن�سب ّية  -يتع ّر�ض القائل بالن�سب ّية
هذه المرحلة  -والتي هي � ّ
�إلى الحكم في مورد اعتبار الأحكام الأخالق ّية .وفي هذا المجال ف� ّإن �أ�شهر
المذاهب الأخالق ّية القائلة بالن�سب ّية يعتقد ب� ّأن اعتبار الأحكام الأخالق ّية
الجمعي .وفي نظرهم
يرتبط بالإح�سا�س و�سليقة الفرد �أو التوافق والتعاهد
ّ
ف� ّإن الأحكام الأخالق ّية معتبرة فقط عند من يقبل بها من الأفراد والمجتمعات
وبالتالي ف�إنّه ال عمومية وال �إطالق في اعتبارها ،وي�سمون اعتبار الأحكام
الأخالق ّية المرتبطة بالفرد «الن�سب ّية الفردية»((( ،وتلك المرتبطة بالمجتمع
«الن�سب ّية االجتماعية»((([ ،]10والثانية �أكثر �شيوع ًا من الأولى.
و�سوف نتكلم عن هاتين الن�سبيتين ب�شكل �أو�سع بعد بيان وتحليل هذه المرحلة من
الن�سب ّية .وابتدا ًء لن َر كيف �أثبت الن�سبيون ن�سبية ما وراء الأخالق.
الدليل :لإثبات هذا المدعى ُي�ستدل عادة بثالثة طرق:
الأول :باال�ستناد �إلى الن�سب ّية العامة في المعرفة ،ف� ّإن القائلين بهذه النظرية يقولون
ب� ّأن اعتبار ك ّل المعارف ،ومن جملتها المعارف الأخالق ّية ،ن�سبي[.]11

(((   بما �أنّه في هذه المرحلة من الن�سب ّية يحكم على اعتبار الأحكام الأخالق ّية و� ّأن هذا الحكم يرتبط ب�شكل مبا�شر بمباحث ما وراء الأخالق
وفل�سفة الأخالق لذا ُ�س ّميت هذه الن�سب ّية بن�سبية ما وراء الأخالق ،وكذلك حيث �إن اعتبار المعرفة ُيطرح عادة في علم المعرفة ُ�س ّميت
هذه المرحلة من الن�سب ّية بالن�سب ّية المعرفية.
(2) Individual Relativism.
(3) Social Relativism.
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تحليل الدليل الأول:
تُبحث نظرية الن�سب ّية العامة المعرفية في علم المعرفة .ومن جملة االنتقادات
الواردة على هذه النظرية كونها متناق�ضة � ّأي �أنّها تنق�ض نف�سها في كونها نظرية مطلقة،
وفي علم المعرفة تعرف المباني اليقينية للمعرفة وطرق تح�صيل المعارف اليقينية
الأخرى((( ،ويمكن في الأخالق �أي� ًضا باال�ستناد �إلى المباني اليقينية تح�صيل المعارف
اليقينية والمطلقة(((.
الثاني :باال�ستناد �إلى الن�سب ّية التو�صيفية :مع مالحظة وجود االختالف الجوهري
في مورد ك ّل  /بع�ض الأحكام الأخالق ّية ،ف�إنّه ال يوجد � ّأي حكم منها معتبر
مطلق ًا ،و� ّإن الأحكام الأخالق ّية معتبرة فقط عند ك ّل فرد  /مجتمع يقبل بها.
تحليل الدليل الثاني:
تمرين :الختبار �صحة اال�ستدالل المذكور �أعاله ،ا�ستخدم بدل عبارة «الأحكام
الأخالق ّية» عبارة «البيانات الهند�سية ،الفيزيائية �أو التاريخية» واذكر �سبب عدم
�صحة هذا اال�ستدالل.
ال ي�صح اال�ستناد �إلى ال�صورة المعتدلة وال ال�صورة الإفراطية من الن�سب ّية التو�صيفية
ّ
لإثبات ن�سبية ما وراء الأخالق عبر هذا الطريق ،حيث �إنّه ا�ستُنتج في هذا اال�ستدالل عدم
اعتبارية الأحكام الأخالق ّية مطلق ًا من خالل اختالف الر�أي حول الأحكام الأخالق ّية
وهذا اال�ستنتاج غير �صحيح باللحاظ المنطقيْ � ،أي �أنّه بمجرد افترا�ض �صحة مق ّدمة
اال�ستدالل ف�إنّه ال يمكن من خاللها �إثبات المدعى[ ،]12ومن جهة �أخرى ف� ّإن مق ّدمة
اال�ستدالل نف�سها (الن�سب ّية التو�صيفية) غير ثابتة وال يمكن قبولها[.]13

(((   راجع ،مح ّمد تقي م�صباح� ،آموز�ش فل�سفة ،ج� ،1ص  70 - 143الالواقع ّية ؛ مح ّمد ح�سين زاده ،معرفت �شنا�سي.
(((   �سوف نذكر المباني اليقينية للمعارف الأخالق ّية في الف�صل التا�سع والعا�شر من هذا الكتاب.
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الثالث :باال�ستناد �إلى الالواقع ّية.
(((
ذكرنا في الف�صل الثاني � ّأن الن�سب ّية من لوازم الالواقع ّية ور ّبما تكون الالواقع ّية
أهم دليل ي�ستفاد منه في هذه المرحلة من الن�سب ّية[.]14
� ّ
�س�ؤال :ق ّرر هذاالدليل مع اال�ستناد �إلى الفرع  2 - 6من الف�صل الثاني.
تحليل الدليل الثالث:
 ال �أهم ّية لهذا الدليل بعد �إثبات القول بالواقع ّية في الف�صل الثالث والرابع.
 . 2 - 2 - 2النسب ّية الفردية واالجتماعية

لو افتر�ضنا  وقبلنا  بعدم وجود مبانٍ واقع ّية للقيم واللزوميات الأخالق ّية فمن
المعقول بالدرجة الأولى القبول بالن�سب ّية الفردية ،لأنّه في هذ الفر�ض ال يوجد � ّأي مبنى
واقعي يلزم الفرد بقبول �آراء الآخرين الأخالق ّية .ومع هذا فقد تق ّدم القول � ّإن الن�سب ّية
ّ
االجتماعية �أكثر �شيوع ًا وقبو ًال  -عند منظري الن�سب ّية  -من الن�سب ّية الفردية ،ويعود
ال�سبب في ذلك �إلى � ّأن الأخيرة لها لوازم غير مقبولة  ب�شكل وا�ضح ،ومن جملتها:
�	- 1إذا قبلنا بالن�سب ّية الفردية ف� ّإن ك ّل الأفراد العاملين ب�إرادتهم �سوف يت�ساوون في
القيمة ،وعليه فال فرق بين هتلر وغاندي.
 - 2م�ضاف ًا �إلى ذلك وبنا ًء على الن�سب ّية الفردية ،ف� ّإن ك ّل �سعي لمنع التجاوز والتع ّدي
من قبل � ّأي فرد على الآخرين بل وحتى �إ�صالح �سلوكه و�أفعاله لن يكون موجه ًا،
وعليه ف� ّإن و�ضع القوانين الحقوقية وت�شكيل الحكومات والق�ضاء والعقوبات بل وحتى
التربية الأخالق ّية لن يكون لها توجي ٌه معقول ٍ
حينئذ� ،إلاّ �أنّه ال يمكن تجاهل �ضرورتها 
ب�شكل ك ّل ّي.
لمثل هذه الأ�سباب ذهب الن�سبيون �إلى االعتقاد بمقبولية الن�سب ّية االجتماعية ب�شكل
�أكبر من الن�سب ّية الفردية ،لكن يا  ترى هل � ّأن م�شاكل الن�سب ّية االجتماعية �أق ّل من
(((   الجدير ذكره � ّأن �أن�صار الالواقع ّية قد ت�صدوا ب�أ�ساليب متع ّددة لإثبات  الالواقع ّية و�سوف نتعر�ض لأهم �أدلتهم في الف�صل ال�ساد�س من
هذا الكتاب.
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الن�سب ّية الفردية؟
 - 1باللحاظ النظري ف� ّإن التقييم المبتنى على الن�سب ّية االجتماعية متناق�ض في بع�ض
الموارد ،انتبه �إلى هذاالمثال:
�سمية ابنة �إحدى العائالت غير الملتزمة ديني ًا ب�شكل كامل .من طرف ما ف� ّإن عائلة
�سمية ال ترت�ضي لها التزام الحجاب في ال�شارع ،ومن طرف �آخر ف�إنّها فتاة م�سلمة
إ�سالمي يرى لزوم رعاية الحجاب وااللتزام به.
والمجتمع ال
ّ
بنا ًء على الن�سب ّية االجتماعية ف� ّإن رعاية الحجاب بالن�سبة ل�سمية من الناحية
الأخالق ّية ح�سن وقبيح �أي� ًضا.
لذا بنا ًء على المراد من الجامعة ا�صطالحها االجتماعي  -ا ّلذي يطلق على ك ّل
مجموعة ذات هدف م�شترك  -فمن الممكن ل ّأي فرد � ْأن يكون ع�ضو ًا في �أكثر من مجتمع
واحد .وبح�سب العادة والمتعارف ف� ّإن ك ّل الأفراد �أع�ضاء في جوامع متع ّددة :كالعائلة
والدولة والفرق العلمية ،والعمل ،والتيارات ال�سيا�سية ،والمذاهب الدين ّية والفرق الفنية
والريا�ضية ،و ...وب�شكل ك ّلي في الموارد ا ّلتي تتعار�ض فيها القيم بين مجموعتين �أو
مجتمعين وذات ع�ض ٍو م�شترك بين االثنين ف� ّإن �سلوك هذا الع�ضو �سيق َّيم على �أنّه
متناق�ض بنا ًء على نظرية الن�سب ّية االجتماعية.
 - 2بنا ًء على الن�سب ّية االجتماعية ف� ّإن � ّأي حركة �إ�صالحية لتغيير التحلل االجتماعي،
�ستكون محكومة وغير مقبولة ،وعليه ف� ّإن عمل ال�سارقين والفا�سدين  -والذين
يعملون بنا ًء على توافق المجموعة � -سيكون عم ًال �صائب ًا و�صحيح ًا .و�أما الأنبياء
والم�صلحون االجتماعيون ا ّلذين يدعون �إلى العدالة والأمانة والوفاء ،ويكافحون
من �أجل رفع الظلم والخداع والف�ساد ف�س ُيعتبرون خاطئين فيما يقومون به ،ل ّأن ما 
يجاهدون لأجل رفعه ّ � -أي الخلل االجتماعي  -هو مورد توافق وعمل عند النا�س،
وم�ضاف ًا �إلى هذا ففي نظر الن�سب ّية االجتماعية الأ�سا�س وجود التوافق الجمعي
وبالتالي ال وجود للنظم والالنظم وال�صالح والف�ساد في قامو�سها [.]15

خألا يف ةّيبسنلا مأ قالطإلا

113

 - 3بنا ًء على الن�سب ّية االجتماعية ف� ّإن المجرم يكفيه في توجيه عمله �أخالق ّي ًا � ْأن يع ّرف
لنا �أعوانه المتفقين معه في الر�أي لأن ر� ّأي المجموعة يو ّلد القيمة.
وبغ�ض النظر عن مباني و�أدلة ن�سبية ما وراء الأخالق ف� ّإن الن�سب ّية الفردية والن�سب ّية
ّ
االجتماعية ال يمكن تعقلهما والقبول بهما.
 . 2 - 3النسب ّية القواعدية

(((

في هذه المرحلة ي�ستنتج[ ]16القائل بالن�سب ّية بع�ض الأ�صول الأخالق ّية وي�ؤكد عليها 
بعنوان �أنها قواعد عامة[ .]17ومث ً
اال على ذلك ف� ّإن هذه الأ�صول العامة الأخالق ّية ت�س ّمى
بالن�سب ّية القواعدية.
المدعى:
	- 1ال ي�صح �أخالق ّي ًا الحكم من الناحية الأخالق ّية على �أفعال و�سلوك الآخرين بنا ًء
على ما تعتقده من النظرية الأخالق ّية.
	- 2ال ب ّد لك ّل ٍ
فرد  /جامعة � ّأن يكون حر ًا في اختيار ما يريد من النظريات الأخالق ّية
والعمل بها (�أ�صل الحرية الأخالق ّية)(((.
	- 3ال ب ّد لك ّل فرد  /مجتمع � ّأن يتحمل الآخرين  -ممن اختار وعمل بالنظريات الأخالق ّية
أخالقي).
المخالفة له  -و� ْأن يحترم قراراتهم (الت�ساهل والت�سامح((( ال
ّ
تنبيه :المراد من الآخرين بنا ًء على الن�سب ّية الفردية ك ّل فرد �آخر مخالف في
النظرية الأخالق ّية ،وبنا ًء على الن�سب ّية االجتماعية ك ّل جامعة �أخرى ذات
نظرية �أخالق ّية مختلفة.
والآن لن َر كيف يثبت القائل بالن�سب ّية هذا المدعى.
الدليل :لإثبات هذا المدعى هناك نوعان من الأدلة:
(((   تعني كلمة «هنجار» القاعدة والقانون ،وحيث �إن الن�سبي يطرح في هذه المرحلة قواعد �أخالق ّية عامة �سميت هذه المرحلة الن�سب ّية
القواعدية.

(2) Ethical Liberalism.
(3) Tolerance.
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الدليل الأول :ا�ستناد ًا �إلى الن�سب ّية التو�صيفية :حيث � ّإن الأفراد والجوامع المختلفة
يختلفون اختالف ًا جوهري ًا في ك ّل  /بع�ض الأحكام الأخالق ّية (الن�سب ّية
التو�صيفية) ف� ّإن الحكم على �سلوك و�أفعال الآخرين بنا ًء على ما تعتقد من
ة ال ي�صح �أخالق ّي ًا؛ وال ب ّد � ّأن يكون ك ّل فرد   /جامعة حر ًا
النظرية الأخالق ّي
ّ
في انتخاب ما يريد من النظريات الأخالق ّية المقبولة عنده والعمل بها و� ْأن
نتحمل الآخرين ،ونحترم قراراتهم و�أعمالهم.
تحليل الدليل الأول :توجد عدة �إ�شكاالت على هذا الدليل:
 - 1الن�سب ّية التو�صيفية غير مقبولة (راجع :تحليل الن�سب ّية التو�صيفية).
	- 2ال  ارتباط منطقي ًا بين المق ّدمة ونتيجة اال�ستدالل ل ّأن مجرد وجود االختالف
الجوهري في الأحكام الأخالق ّية ال يع ّد دلي ًال كافي ًا لأ�صول الن�سب ّية القواعدية لأنّه
من الممكن منطقي � ْأن يقبل بع�ضهم بمق ّدمة هذا اال�ستدالل و� ْأن ال يقبل بنتائجه.
تمرين :اكتب مق ّدمة هذا الدليل (الن�سب ّية التو�صيفية) مع نقي�ض الأ�صول
الثالثة للن�سبية القواعدية ،وب ّين �إمكانية � ْأن يقبل �أح ٌد ما منطقي ًا الن�سب ّية
التو�صيفية ونقي�ض الن�سب ّية القواعدية.
ّ �	- 3إن الن�سب ّية التو�صيفية من نوع «الوجودات» و�أما الن�سب ّية القواعدية فهي من نوع
منطقي بين «ما
اللزوميات ،وباعتقاد الواقع ّيين والن�سبيين ف�إنّه ال يوجد � ّأي ربط
ّ
ينبغي» (الز ٌم) وبين ما هو «موجود» ،ولذا ف�إنّهم بنا ًء على ما يعتقدون به ال يمكن
ا�ستنتاج الن�سب ّية القواعدية من الن�سب ّية التو�صيفية.
الدليل الثاني :ا�ستناد ًا �إلى ن�سبية ما وراء الأخالق حيث ال يوجد � ّأي حكم من بين
الأحكام الأخالق ّية معت َب ٌر مطلق ًا بل � ّإن هذه الأحكام لها اعتبارها عند ك ّل فرد
 /جامعة يقبل بها (ن�سبية ما وراء الأخالق) ف� ّإن الحكم على �سلوك و�أفعال
الآخرين بنا ًء على النظرية المقبولة عندك ال ي�صح �أخالق ّي ًا وال ب ّد � ّأن يكون
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ك ّل ٍ
فرد  /جامعة حر ًا في انتخاب ما يريد من النظريات المقبولة عنده والعمل
بها وال ب ّد � ْأن تتح ّمل الآخرين وتحترم قراراتهم و�أعمالهم.
تحليل الدليل الثاني :في هذا اال�ستدالل �أي� ًضا ع ّدة �إ�شكاالت:
	- 1ال يمكن القبول بن�سبية ما وراء الأخالق (راجع تحليل ن�سبية ما وراء الأخالق).
 - 2لنفتر�ض �صحة مق ّدمة هذا اال�ستدالل و� ّأن الأحكام الأخالق ّية لها اعتبارها فقط
ٍ
أخالقي على
وحينئذ يمكن القول � ّإن الحكم ال
عند ك ّل فرد  /جامعة يقبل بها.
ّ
�سلوك و�أفعال الآخرين بنا ًء على ما تقبله من النظرية الأخالق ّية غير معتبر وال 
يمكن القبول به� ،إلاّ � ّأن اال�ستدالل المذكور ال يو�ضح لنا � ّأن مثل هذا الحكم لماذا  
قيمي؟
 باللحاظ الأخالقي  -غير �صحيح وغير ّ
ّ
 - 3مق ّدمة هذا اال�ستدالل (ن�سبية ما وراء الأخالق) ال تتوافق مع نتيجته (الن�سب ّية
القواعدية) ل ّأن الأولى تنفي اعتبار الأحكام الأخالق ّية ب�شكل مطلق بينما ترى
ٍ
وحينئذ كيف يمكن � ّأن ن�ستنتج من
الثانية � ّأن �أ�صولها الأخالق ّية الثالثة مطلقة.
الخا�صة القبول بهذه
ن�سبية ك ّل القيم �إطالق بع�ضها؟ �إذا لم يرد الفرد  /الجماعة
ّ
القيم العامة فما هو الدليل ا ّلذي يدل على �شمول هذه القيم لها؟
بغ�ض النظر
 - 4بنا ًء على ن�سبية ما وراء الأخالق لي�س لدينا � ّأي قيمة مطلقة ،و ّ -
عن قرار الفرد  /توافق الجمع  -ف� ّإن «�أجيدة» و«�أغير جيدة» كالهما معقوالن
ومعتبران ،لأنّه �إذا �أمكننا ا�ستنتاج �أ�صول مطلقة من ن�سبية ما وراء الأخالق فلن
يوجد � ّأي ترجيح بين الأ�صول العامة للن�سبية القواعدية وبين الأ�صول المقابلة
لها (كون الأحكام الأخالق ّية في حق الآخرين قيمية ،وال قيمية الحرية والت�ساهل
أخالقي) ،ولذا كيف يمكن للقائل بالن�سب ّية � ْأن ي�ؤكد على لزوم القبول
والت�سامح ال
ّ
بالطائفة الأولى فقط؟
 - 5كما مر �سابق ًا ف� ّإن �إ�شكال الرابطة المنطقية بين «ما ينبغي» وبين «موجود» موجود
�أي� ًضا في هذا اال�ستدالل[.]19

116

أسس األخالق

 .2 - 3 - 2النسب ّية القواعدية ،نظرية متناقضة في ذاتها وال يمكن تطبيقها

حتى الآن .ذكرنا وحللنا الأدلة ا ّلتي �أقيمت لإثبات الن�سب ّية القواعدية ور�أينا مع ًا
وبغ�ض النظر عن هذه الأدلة ف� ّإن نف�س 
عدم تمامية � ّأي دليل لإثبات المدعى� .إلاّ �أنّه ّ
هذه الن�سب ّية القواعدية عليها ا�شكاالت نظرية وعملية متع ّددة تن�سف هذه النظرية من
�أ�سا�سها.
�أ) اال�شكاالت النظرية (تناق�ض وتعار�ض �أ�صول الن�سب ّية القواعدية) :لنت�ص ّور
�شخ�ص ًا ما وقف على مرتفع �صارخ ًا�« :أيها النا�س هذا مقام الحمقى ،وك ّل من يتكلم
مع النا�س من هذا المكان فهو �أحمق».
� ّإن هذا ال�شخ�ص  ب�إ�صداره هذا الحكم فقد حكم على نف�سه قبل � ْأن يحكم على
الآخرين.
الن�سب ّية القواعدية هي �أحكام عامة �أخالق ّية ن�سبية وت�شمل �أفعال و�سلوك الآخرين
أخالقي بالن�سبة لأفعال الآخرين
�أي� ًضا� .إلاّ � ّأن الأ�صل الأ ّول منها  يقول � ّإن الحكم ال
ّ
و�سلوكهم على �أ�سا�س النظرية المقبولة عندنا غير �صحيح �أخالق ّي ًا ،ولذا فالأ�صل الأ ّول
من الن�سب ّية القواعدية ينفي تمام الأ�صول فيها .و�أي� ًضا ف� ّإن �أ�صل الحرية المطلقة -
باللحاظ النظري � -شامل لنفي نف�سه ،لأنّه ي�شمل حرية �سلب الحرية �أي� ًضا.
وكذلك �أ�صل الت�ساهل والت�سامح المطلق ف�إنّه  -باللحاظ النظري � -أي� ًضا ي�أمر بتحمل
عدم الت�ساهل ،وباحترام من ينق�ض الت�ساهل وبعبارة �أخرى ف� ّإن قبول هذه الأ�صول
والدفاع عنها ي�ستلزم القبول بنفي الأ�صول والدفاع عنها �أي� ًضا ،وفي هذه ال�صورة من
غير المعلوم ٍ
عم يدافع القائل بالن�سب ّية؟[.]20
حينئذ َّ
 - 3تعارض أصل الحرية مع أصل التساهل والتسامح في بعض الموارد

� ّإن المجتمع العن�صري ا ّلذي يرى � ّأن عرقه وعن�صره هو الأف�ضل ربما  يكون في
عقيدته وجوب �إزالة ومحو ك ّل الأعراق  والعنا�صر الأخرى .وفي المقابل ربما يكون
هناك مجتمع ما يرى بنا ًء على نظريته الأخالق ّية � ّأن العن�صرية مذمومة و� ّأن وظيفته
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الأخالق ّية تقت�ضي مواجهتها .وبنا ًء عليه ف� ّإن �أ�صل الحرية عند هذين المجتمعين يجيز
لهما الحرب مع الآخر بينما �أ�صل الت�سامح والت�ساهل عندهما �أي� ًضا يحذرهما منها 
ويدعوهما �إلى االبتعاد عنها.
وب�شكل ك ّلي في ك ّل مقام �إذا ا�ستلزم التعهد بما نعتقده من النظريات الأخالق ّية
عدم تح ّمل �أفعال الآخرين و�سلوكهم ف�سيح�صل مثل هذا التعار�ض ،حيث � ّإن قبول �أ�صل
الت�ساهل والت�سامح في هذه الموارد معناه الأغما�ض عن النظرية الأخالق ّية المقبولة
عندنا وعدم العمل بها ،وهذا مما يتعار�ض مع �أ�صل الحرية عندنا(.)21
ب) اال�شكاالت العمل ّية (لزوم الهرج والمرج وعدم التزام الن�سبيين ما يعتقدونه في
مقام العمل).
بغ�ض النظر عن اال�شكاالت النظرية الواردة على الن�سب ّية القواعدية ف� ّإن افترا�ض
العمل بهذه الأ�صول ي�ستلزم بع�ض اللوازم الالمقبولة عملي ًا:
 - 1لو بنينا  على � ّأن ك ّل فرد �أو مجمتع لديه الحرية الكاملة في � ْأن يفعل ما  يريد
وال يحق بالتالي لغيره � ّأن يمنعه ،ف� ّإن ذلك �سي�ستلزم حدوث الهرج والمرج
وي�شتهي،
ّ
العظيمين(((.
ل ّأن كون الفرد حر ًا في قتل الآخر �أو تعذيبه لأنّه م�سرور بذلك �أو � ّأن كون مجموعة من
الفا�سدين �أو قطاع الطرق �أحرار ًا �سي�ؤدي �إلى المخاطرة ب�أمن النا�س �سواء في �أموالهم
�أو �أرواحهم.
واقعي للقيم الأخالق ّية و�إنما يقيم ال�سلوك
لكن حيث � ّإن
الن�سبي ال يقبل ب� ّأي مبنى ّ
ّ
واالنفعاالت بنا ًء على �آثارها ونتائجها ،ف�إنّه ال يرى � ّأن عواقب هذه الأمور الالمطلوبة
توجب محدودية الحرية الفردية واالجتماعية.
 � ّإن � ّأي مجتمع يقوم على �أ�سا�س الن�سب ّية القواعدية �سيكون �أكثر وح�شية من حيوانات
الغاب المفتر�سة.
ا�س بَ ْع�ضَ ُه ْم ِببَ ْع ٍ�ض لَّف ََ�سد َِت الأَ ْر ُ�ض( {...البقرة .)251 :1
(((   ي�شير القر�آن الكريم �إلى هذه المالزمة بقوله تعالى } َولَ ْو َال َد ْف ُع ا ِهلل ال َّن َ
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 - 2هل يمكن لنف�س  القائلين بالن�سب ّية التزام �أ�صول الن�سب ّية القواعدية في مقام
العمل؟
من البعيد جد ًا ل ّأي قائل بالن�سب ّية �إذا ما تع ّر�ض الآخرون له في نف�سه � ْأن يختار
طريق الت�ساهل والت�سامح و� ْأن يقول بحرية �أمثال ه�ؤالء المخالفين ليعملوا طبق ميولهم
و�سالئقهم �أو طبق ما تعاهدوا عليه.
ولو ظننتم غير هذا فيمكنكم � ّأن تجربوا ذلك وتمتحنوه!
العملي
عيني على عدم االلتزام
ّ
� ّإن الق�صة ا ّلتي ذكرناها في بداية هذا الف�صل مثال ّ
للن�سبيين بنظرياتهم.
ومن المهم � ْأن تعرف � َّأن القائل بالن�سب ّية وطبق ًا لنظرياته ال ب ّد له �ألاّ يقابل الظلم في
حقه باالنتقام ولي�س هذا فح�سب ،بل ال ب ّد له � ّأن ال  ُيظهر �أو يبدي � ّأي مقاومة تجاهه بل
وحتى � ْأن ال يق ّبح هذا الفعل قلبي ًا �أي� ًضا.
�س�ؤال :مع � ّأي �أ�صلٍ من �أ�صول الن�سب ّية القواعدية يتنافى تقبيح الأفعال الظالمة؟
 .2 - 3- 3قيود النسب ّية القواعدية

ق ّلما نجد نظرية كالنظرية الن�سب ّية الأخالق ّية كانت عر�ضة لهذا الح ّد من النقد
واال�شكاالت .وهنا ن�س�أل �أال يوجد منا�ص للتخ ّل�ص من ك ّل هذه اال�شكاالت؟ ومن الممكن
� ّأن ت�س�أل �أي� ًضا عن �سبب ت�أكيد القائل بالن�سب ّية على �إطالق �أ�صول الن�سب ّية القواعدية.
وهل يمكن من �أجل الإجابة وحل هذه اال�شكاالت � ّأن نقيد هذه الأ�صول؟
مما يجدر االلتفات �إليه � ّأن �إطالق �أ�صول الن�سب ّية القواعدية ُيعتبر من لوازم النظرية
الن�سب ّية ومرحلة من مراحلها .وعليه �إذا لم تكن للقيم الأخالق ّية واقع ّية ،ولم يكن � ّأي
(((

(((   ومث ً
اال على ذلك راجع ،لوي�س بويمن« ،نقدي برن�سبيت اخالقي»( ،نقد الن�سب ّية الأخالق ّية) ترجمة محمود فتحعلي ،مجلة نقد ونظر،
العدد � ،14 - 13ص 343 - 324؛ بول روبيجك« ،اخالق ن�سبي ا�ست يا مطلق» (الأخالق ن�سبية �أم مطلقة) ترجمة �سعيد عدالت نزاد،
نف�س الم�صدر ال�سابق� ،ص 323 - 300؛
Mohammad A. Shomali, Ethical Relativism. An Analysis of the Foundations of Morality.
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عمل  -في الواقع  -ال ح�سن وال قبيح ،فال دليل على حرية االنتخاب والعمل في بع�ض
الأعمال ولزوم تحمل ذلك من قبل الآخرين وال دليل على عدم جواز الت�ساهل والحرية
في بع�ض الأعمال الأخرى �أي� ًضا .وبنا ًء على هذا ف� ّإن الن�سبيين وطبق ًا لنظريتهم لي�س 
لديهم � ّأي توجيه لتقييد �أ�صول الن�سب ّية القواعدية ،لأنّه طبق ًا لهذه النظرية �أي� ًضا ف� ّإن
تعيين القيود الأخالق ّية كما هو الحال في نف�س الأحكام الأخالق ّية تابع لل�سليقة  /التوافق
وال يمكن ل ّأي �شخ�ص في هذا المجال � ْأن يع ّين تكليف ًا ثابت ًا لكل الأفراد  /المجتمعات،
وم�ضاف ًا �إلى هذا ف�إنّنا لو رفعنا اليد عن الن�سب ّية القواعدية �ستبقى اال�شكاالت على
المراحل ال�سابقة من الن�سب ّية الأخالق ّية قائمة ،ومع هذا كله فمن الممكن للن�سبيين من
�أجل تفعيل نظريتهم عملي ًا � ْأن يجعلوا بع�ض القيود على هذه الأ�صول .و�سوف نتابع في
هذا المجال مناظرة فر�ضية بين قائل  ☻ بالن�سب ّية وبين ٍ
ناقد ☺:
�س�ؤال :مع التدقيق في هذه المناظرة اذكر ماهية القيود ا ّلتي يمكن افترا�ضها في
مورد الن�سب ّية القواعدية .وهل يمكن القبول بمثل هذه القيود؟ ولماذا؟
☺ّ � :إن �أ�صول ن�سب ّيتك القواعد ّية متناق�ضة في نف�سها ،ويرد عليها  العديد من
اال�شكاالت العمل ّية ،وبنا ًء عليه ال يمكن القبول بنظر ّية الن�سب ّية الأخالق ّية.
☻ :نحن نعتقد بلزوم تبيعة هذه الأ�صول حتى الح ّد الممكن منها ولي�س في ك ّل
الموارد ،وعليه فال ترد هذه اال�شكاالت عليها.
☺ :ما هو مرادك بالدقة من قولك «حتى الحد الممكن»؟
النظري ف�إنّها تكون قابلة للتطبيق ،مث ًال :لو
☻� :إلى الح ّد ا ّلذي ال يوجب التناق�ض
ّ
كانت الحرية مطلقة ف�إنّها ت�شمل �سلب حرية الآخرين �أي� ًضا ،وهذا ال يمكن القبول به
ٍ
أخالقي  -غير �أ�صول
نف�سها حينئذ ،لكن لما لم يكن لدينا �أ�ص ٌل عا ٌم �
لأنّه ي�ستلزم نفي
ٌّّ
الن�سب ّية القواعدية  -يقيدها ف�إنّنا نقول � ّإن هذا الأ�صل بنف�سه يع ّين قيوده بمعنى � ّأن
الحرية محترمة �إلى الح ّد ا ّلذي ال يوجب �سلب حرية الآخرين.
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☺� :س�أ�صرف النظر عن ك ّل اال�شكاالت الأخرى ،ولنفتر�ض � ّأن مثل هذه الأ�صول
تم �إثباتها و�أنه ال مف ّر لنا �إلى الح ّد الممكن من قبولها ،والعمل بها ،لكن �س�أفتر�ض لك
مورد ًا ما و�س�أطلب منك طبق ًا لأ�صول الن�سب ّية � ْأن تو�ضح لنا التكليف فيه:
☻ :موافق.
☺� :إفتر�ض � ّأن العن�صريين �صمموا  -بنا ًء على عقائدهم  -على تطهير الأر�ض من
لوث الأعراق الأخرى ،هل هم �أحرا ٌر في ذلك؟
☻ :ال يمكن ذلك ب� ّأي وجه ،وبالدقة ف� ّإن هذا المورد من الموارد ا ّلتي ال يقبل فيها 
ب�أ�صل الحرية ،لأنّه �سوف ت�سلب حرية الآخرين في الحياة ،وبالتالي ف� ّإن حرية ه�ؤالء
العن�صريين �سوف تتعار�ض مع حرية الآخرين وال يمكن القبول بذلك.
☺ :تعار�ض الحرية بين هاتين المجموعتين وا�ضح ،ولكن رفع هذا التعار�ض له
ثالثة طرق� :إما � ّأن ت�سلب حرية العن�صريين و�إما � ّأن ت�سلب حرية الآخرين ،و�إما � ّأن
ت�سلب حري َت ْيهما مع ًا.
☺ :وعليه فب�أي دليل رجحت االحتمال الأول؟.
☻ّ � :إن هذا التعار�ض يرتفع ب�سلب حرية �أحدهما ،وال  حاجة ل�سلب حرية االثنين
مع ًا ..و�أما �سلب حرية الآخرين فيعني تجويز قتلهم بيد العن�صريين ،هل يمكنك �أنت � ْأن
ترجح هذا االحتمال؟
ّ
الواقعي من الأخالق،
☺ :نعم ،القائلون ب�إطالق الأخالق يقاي�سون قيمة الأفعال بالهدف
ّ
لكننا الآن نبحث ونتكلم عن نظرية الن�سب ّية ،وبنا ًء على الأ�صول والمباني ا ّلتي تعتمدها 
ال يمكنك ترجيح �إحدى الحريتين على الأخرى باال�ستناد �إلى النتائج الواقع ّية للأفعال،
الن�سبي لي�س لديه � ّأي مالك لالختيار في مثل هذا الموارد؛ لأنّه لو �أردنا النظر
وبالتالي ف� ّإن
ّ
�إلى نتائج العمل والفعل وبالتالي التقييم على �أ�سا�سه فلن يبقى � ّأي توجيه ومعنى لأ�صول
الن�سب ّية القواعدية ،والآن هل يمكنك � ْأن تب ّين لنا ماذا تعني «بكونها قابلة للتطبيق»؟
☻ :المراد منها � ّأن الحرية والت�سامح والت�ساهل �إذا لم تكن مقيدة وم�شروطة �سيلزم
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منها �أحيان ًا الف�ساد والهرج والمرج واقع ًا ،و�ست�صبح الحياة عملي ًا غير ممكنة �أو �صعبة،
و�سيكون الأمن االجتماعي عر�ضة للأخطار و ،...لكن �إذا لم تح�صل مثل هذه المفا�سد
والمحاذير ف� ّإن العمل ب�أ�صول الن�سب ّية القواعدية يبقى الزم ًا.
☺ :وهذا القيد �أي� ًضا ناظ ٌر �إلى اللوازم الواقع ّية ل�سلوك الأفعال� .أنا �أقترح عليك
لمرة واحدة و�أخيرة � ّأن تع ّين مرادك ور�أيك من الواقع ّية والالواقع ّية ،لأنّه �إذا قبلت
بالالواقع ّية ف� ّإن اال�ستناد �إلى عواقب الأفعال في التقييم �سيكون بال معنى وبالتالي ف� ّإن
الح�سن والقبح وال�صالح والف�ساد �سيكون لها معنى فقط ،وفقط بعد �إرادة الفرد  /توافق
الواقعي عند الالواقعيين
المجموعة  وكذلك ف�إنّها لي�ست مطلقةّ � ،إن التعبير بالفا�سد
ّ
والن�سبيين ي�شبه التعبير بالخرافة الواقع ّية.
☻ :طبع ًا لي�س مرادي اال�ستناد في التقييم �إلى العواقب الواقع ّية للأفعال بل �إنني
�أذكر بع�ض القيود المجمع عليها والمعتبرة عند ك ّل النا�س ،لأن � ّأي �إن�سان ال يقبل بالهرج
والمرج و�إف�ساد الحياة.
أظن � ّأن هذا الكالم مقبول بكليته ،لأنّه ربما يكون القاتل موافق ًا على
☺� :أنا ال � ّ
�إف�ساد حياة المقتول ،والعن�صريون كذلك موافقون على �إف�ساد حياة الآخرين ،وكذلك
على الرغم من � ّأن ال�سارقين يهتمون بحفظ �أموالهم �إلاّ �أنّه من الممكن � ْأن يتوافقوا
�أي� ًضا على �سرقة �أموال الآخرين ،و�أي� ًضا ف� ّإن المخلين بالأمن والطالبين للهرج والمرج
ٍ
وحينئذ من ذا ا ّلذي �سيق ّيم هذه الأمور
توافقوا على �إيجاد الهرج والمرج في النظام،
بما وراء الإرادة والتوافق؟
☻ :ما المانع من ا�ستنادنا في تقييم مثل هذه الموارد �إلى العواقب الواقع ّية؟
☺ :اال�ستناد �إلى العواقب الواقع ّية �صحيح في ح ّد ذاته� ،إلاّ �أنّه �إذا كان �صحيح ًا ها 
هنا فال دليل على عدم �صحته في �سائر الموارد وعليه ال ب ّد � ّأن نقبل بالواقع ّية و�إطالق
ٍ
وحينئذ مع االلتفات �إلى هدف الأخالق ُنق ّيم ك ّل الأفعال .وفي هذه ال�صورة
الأخالق،
�سيكون حال الحرية والت�ساهل حال بقية الأفعال من ناحية التقييم ال � ّأن القيمة مطلقة
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في موردهما� ،إذ �إنّه ال يمكن �إثبات قيمتهما �إلى الحد ا ّلذي يوجب تناق�ضهما ذات ًا
وقبولهما للتطبيق خارج ًا .وكما هو الحال في ال�سير حيث �أنّه ال قيمة مطلقة له وال يع ّد
أخالقي تجب رعايته �إلى الحد الممكن ،كذلك ف� ّإن �أ�صول الن�سب ّية القواعدية
ك�أ�صل �
ّ
غير خارجة عن هذا الن�سيج وبالتالي ال يوجد � ّأي دليل للت�أكيد عليها والعمل بها لأنّه في
أهم ا ّلتي يجب � ّأن تكون
الأخالق الواقع ّية ،ربما يوجد الكثير الكثير من القيم الهامة وال ّ
ك�أ�صول ثابتة� ،أما �أنت فقد �سلكت الطريق الخاطىء منذ البداية.
☻ّ � :إن ت�أكيدنا  على �أ�صول الن�سب ّية القواعدية يعود �إلى الأدلة ا ّلتي تثبت هذه
الن�سب ّية.
☺ :نعم للأ�سف � ّإن نف�س هذه الأدلة غير �صحيحة ،وم�ضاف ًا �إلى ذلك لو �سلمنا 
ٍ
وحينئذ ال يمكنك �إ�ضافة
بتمامية هذه الأدلة ف�إنّها �ستثبت هذه الأ�صول ب�شكل مطلق،
� ّأي قيد عليها لأنّه طبق ًا لما تعتقد من تبعية الأحكام الأخالق ّية لل�سليقة  /التوافق ،ف� ّإن
قيودها كذلك تابعة لها.
ولذا ال يمكنك  -بنا ًء على ما تعتقد  -تحميل هذه القيود على الجميع .وربما يريد
�أحدهم  /جماعة الحرية والت�ساهل ب�شكل مطلق� ،إلاّ � ّأن �أ�صل الإ�شكال يرجع �إلى
الالواقع ّية ،وفي ر�أيي ف�إنّه ال يمكن لأي �إن�سان � ّأن يعي�ش من دون القبول بالواقع ّيات
الأخالق ّية بل وحتى مع كونه غاف ًال عن هذه الحقيقة ،وبالدقة �أي� ًضا ف� ّإن � ّأي �إن�سان ال 
يمكنه � ّأن يعي�ش من دون القبول بالمعرفة اليقينيةّ � .إن الن�سب ّية الأخالق ّية ت�شابه الن�سب ّية
المعرفية في كونها متناق�ضة في ذاتها وغير عملية �أي� ًضا ،وكما ترجح �أنت نف�سك البقاء
على االنتحار ف� ّإن هذا دليل بذاته على �أنك قاي�ست قيمة الأفعال بعواقبها وبالتالي ف� ّإن
قرارك مبتنى على نتائج الأفعال المطلوبة وغير المطلوبة منها .نعم من الممكن � ّأن
يكون ت�شخي�ص � ّأي ٍ
واحد منا في تعيين المطلوب الأ�صلي خاطئ ًا �أو � ْأن نكون م�شتبهين في
تحديد طرق الو�صول �إليه في بع�ض الموارد ،ولكن لهذا ال�سبب ف� ّإن الأخالق بحاجة �إلى
البحث والذي هو من �أعظم البحوث و�أكثرها قيمة.
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☻ :ربما يمكن القبول ب�شيء م�شابه لهذا في مقام العمل� ،أنا �أقبل ب� ّأن الحرية
لي�ست مطلقة في مقام العمل بل �إنّه بنا ًء على الن�سب ّية الأخالق ّية يمكن �إثبات  قيمة
الحرية في العمل وال�سلوك «�إلى الح ّد الممكن» .لكن يمكننا على الأقل القبول بقيمة
الحرية والت�ساهل نظري ًا.
☺ :ماذا تعنى بقولك «نظرياً» في مقابل قولك الحرية والت�ساهل عملي ًا؟
☻� :أعني حرية العقيدة والفكر والبيان والقلم.
☺ :هل تعتقد بر�أيك � ّأن هذه الموارد ا ّلتي �س�أعددها لك عملية �أم نظرية؟ وهل
هي ح�سنة �أم قبيحة؟ الكذب ،الإ�شاعة والت�شهير ،والفح�ش  �سواء كانت بالل�سان �أم
بالكتابة؟
☻ :ال ال! � ّإن هذه الأعمال قبيحة ،وال �أظن � ّأن �أحد ًا يقبل بها .ال ب ّد من حفظ احترام
الآخرين ولذا ال ب ّد من اجتناب هذه الأمور.
☺� :إذ ًا البيان والقلم يرجعان �إلى ناحية العمل ،والحرية والت�ساهل في موردهما 
لي�سا مط َل َق ْين.
☻ :ربما  يمكن القول � ّإن الحرية والت�ساهل نظريتان �إلى الحد ا ّلذي يبقى فيه
النظري ب�صورة عقيدة فكرية .فالإن�سان ح ّر في ذاته ويفعل ما يريد ،و�أما لو ات�صف
ّ
ٍ
حينئذ �سيكونان عمليين .وقد بحثنا حول هذا
بالناحية العمل ّية ف� ّإن الحرية والت�ساهل
الأمر م�سبق ًا.
☺� :إذا كنت تقبل بالن�سب ّية ف� ّإن اال�شكاالت الواردة على �أ�صل الحرية عملي ًا واردة
ها هنا �أي� ًضا ،وبالتالي لي�س لديك � ّأي طريق لإثبات القيمة المطلقة للحرية والت�ساهل
من الناحية النظرية.
☻� :أنا �أظن �أنّه بالإمكان �إثبات ذلك وحتى في مورد البيان والقلم بنا ًء على مبنى
االطالق ،نعم با�ستثناء الموارد ا ّلتي عددتها كالكذب والفح�ش� ،إذا لم يكن الأفراد
�أحرار ًا في العقيدة والفكر ولم يتمكنوا من بيانها  فلن ي�ستطيعوا ت�شخي�ص  العقائد
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ال�صحيحة من العقائد الفا�سدة بل وربما �سيبتلون بالفا�سدة منها .وبنا ًء على الواقع ّية
ف� ّإن �إخفاء العقيدة الفا�سدة والعمل على طبقها �سيرتب عليها بع�ض المفا�سد �أي� ًضا ،لأن
من يعتقد ب�أنه ي�ستطيع الخيانة �أو �أخذ الر�شوة من �أجل منفعته ال�شخ�ص ّية �إذا لم يكن
جريئ ًا في �إبراز عقيدته والبحث والنقا�ش حولها فلن ي�ؤمل في ت�صحيح عقيدته ،وهل
ترجح �أنت مفا�سد العمل بالأفكار الفا�سدة على حرية البيان؟ من الوا�ضح في ر�أيي � ّأن
حرية العقيدة والفكر والبيان والقلم موجبة لر�شد المجتمع ،ل ّأن هذا الر�شد مطلوب
�أي� ًضا حتى عند القائلين بالواقع ّية ،ولذا ينبغي عليك �أي� ًضا � ّأن تقبل بهذا ك�أ�صل م�س ّلم
به.
☺ّ � :إن كون الحرية والت�ساهل في النظر وبا�ستثناء بع�ض الموارد ذات قيمة بمعنى
� ّأن قيمتهما لي�ست مطلقة ،لكن لنعرف ما هي الموارد ا ّلتي لها قيمة فيها ،ف�س�أجيبك من
خالل �س�ؤال �أطرحه عليك� :أال تظن �أنّه �إذا �أو�صينا مر�ضى ال�سل ب�أمر طبي يحذرهم بما 
هم �أحرار بالتوا�صل والتما�س مع الآخرينّ � ،أن ذلك �سيوجب على ه�ؤالء عدم الذهاب
�إلى الطبيب وعدم عالجهم في � ّأي وقت؟
☻ :كال ،الحل في ر�أيي � ّأن يتوا�صل ه�ؤالء المر�ضى مع المتخ�ص�صين فقط ا ّلذين
يعرفون كيفية وقاية �أنف�سهم من االبتالء بال�س ّل عند معالجة ه�ؤالء المر�ضى واالرتباط
بهم.
☺ :و�أنا �أقترح هذا الحل �أي� ًضا على �أ�صحاب العقائد الفا�سدة والتي من الممكن � ّأن
المخت�صين ،و�إيجاد العقيدة
ت�س ّبب ف�ساد وانحراف الآخرين ،لذا يجب عليهم مراجعة
ّ
ال�صحيحة من خالل البحث والحوار معهم ،ال � ْأن يقوموا بعقد االجتماعات مع الأفراد
العاديين ا ّلذين ال يخت�صون بهذا المجال �أو بن�شر �أفكارهم في المن�شورات العامة.
�إن وجود مراكز بحث تخ�ص�صية وحرية التعبير من  �أجل ت�شخي�ص الر�أي ال�صحيح
ومع رعاية �شرائطه في هذه المراكز الزم وعظيم و�أما �إ�شاعة الأفكار الباطلة الموجبة
للف�ساد واالنحراف فهي �ضد القيم وال بد من منعها والوقوف في طريقها.
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☻ّ � :إن هذا القيا�س غير �صحيح (قيا�س مع الفارق) ل ّأن مر�ض ال�سل قات ٌل و�أما 
الفكر في حد ذاته فلي�س له هذا ال�ضرر والخطر ،نعم �إذا لم ي�ستفد بع�ضهم منه ب�شكل
ٍ
�شخ�ص ما فحينئذ ال ب ّد من ردعه ومنعه من ذلك.
�صحيح و�أدى مث ًال �إلى قتل
☺ :بنا ًء على الن�سب ّية ،ف� ّإن العواقب والنتائج لي�س لها � ّأي ت�أثير في القيمة ،لكن
الواقعي للقيمة،
عندما نق ّيم بنا ًء على الواقع ّية والأخالق ال ب ّد ابتدا ًء من تعيين المالك
ّ
ومن ّثم تعيين درجة النفع وال�ضرر وال�صالح والف�ساد فيهاّ � .إن من يعتقد ب� ّأن الإيمان
باهلل ويوم القيامة بنا ًء على كتبه ال�سماو ّية �شرط لال�ستقامة يعتقد ب� ّأن الراحل من
إلهي �إلى الأبد ،ويعتقد �أي� ًضا ب� ّأن خطر و�ضرر
هذه الدنيا بال �إيمان �سيبتلى بالعذاب ال ّ
الأفكار الفا�سدة الموجبة ل�سلب �إيمان الفرد �أعظم من قتله بمراتب ،و�أنت ال يمكنك من
دون �إثبات المادية ونفي وجود اهلل والمعاد � ّأن تعتقد بعدم �صحة هذا التقييم.
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�أكمل.

� - 1أكمل الجدول التالي:
القواعدية

ما وراء الأخالق

التو�صيفية

مراحل الن�سب ّية

.2

.1
المدعى

.2

.1

.2

.1
الدليل

.1
.2
.1
.2
03
.1
.2

.1
.2
التحليل

 - 2بغ�ض النظر عن الأدلة ،اذكر خال�صة اال�شكاالت على الن�سب ّية الفردية واالجتماعية
والقواعدية.
 6ا�شكاالت الن�سب ّية الفردية:
-1
-2
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 6ا�شكاالت الن�سب ّية االجتماعية
-1
-2
-3
 6ا�شكاالت الن�سب ّية القواعدية
�ألف) النظرية:
-1
-2
ب) العمل ّية:
-1
-2
 - 3اذكر قيدين من قيود الن�سب ّية القواعدية ،واكتب في �سطرين خال�صة النقد عليهما.
القيد الأول:
النقد:
القيد الثاني:
النقد:
 - 4اذكر باخت�صار وفي �سطرين فقط ما هو المراد من االطالق والن�سب ّية في
الأخالق؟

128

أسس األخالق

أخالقي نا�شىء عن عدم التوافق في
 - 1اعتقد ا�ستيفن�سون ب� ّأن عدم التوافق ال
ّ
االح�سا�سات ،و� ّأن عدم التوافق هذا ممكن �أي� ًضا حتى مع وجود اال�شتراك في
االعتقادات الناظرة �إلى الواقع.
جوهري �أم ال؟
طبق ًا لر�أي ا�ستيفن�سون هل � ّأن االختالف في الأحكام الأخالق ّية
ّ
 - 2ما هي بر�أيك االنتقادات الأخرى الواردة على نظرية الن�سب ّية الأخالق ّية؟ ابحث
عنها و�أ�ضف خال�صتها �إلى الفهر�س.
 - 3ابحث حول لوازم نظرية الن�سب ّية الأخالق ّية بالن�سبة �إلى الموارد المبينة �أدناه
وب�شكل م�ستق ّل من ناحيتي الن�سب ّية الفردية والن�سب ّية االجتماعية:
تهذيب النف�س ،الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ،الدفاع عن القيم ،ت�صدير
القيم ،البحث والحوار مع المخالف لنا حول القيم.
 - 4بر�أيكّ � ،إن من ال يع ّين معنى «ال�صالح» و«الف�ساد» وما هو ال�صالح ا ّلذي يريده ،بل
يوكل تعيين ذلك �إلى المجتمع ،هل هو من المعتقدين بالقيم الأخالق ّية المطلقة �أم
العملي ُبعرف المجتمع �أو
غ�ض النظر عن التزامه
�أنّه من القائلين بالن�سب ّية؟ (مع ّ
ّ
عدم التزامه بذلك).
ال�صف ،وبح�ضور الأ�ستاذ ،حول قيمة:
 - 5قم ب�إجراء مناظرة مع �أحد �أ�صدقائك في
ّ
الديمقراطية ،االغتيال ،العنف ،المداراة ،الإعالن العالمي لحقوق الإن�سان،
العقوبات ال�شرعية والقانونية [كالجلد وقطع اليد ،والرجم واالعدام).
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أخالقية نفي لتحريك
[[[ ومثا ًال على ذلك ف� ّإن «ا�ستيفن�سون» و«هيركه» يعتقدان بالترتيب � ّأن الأحكام ال ّ
أخالقية بمعنى � ّأن المحموالت
الن�سبية ال ّ
�إح�سا�سات الطرف المقابل� ،أو للتو�صيات العامة ،واعتبرا ّ
بالن�سبية
أخالقية هي تو�صيف للو�ضع الداخلي لذهن الفرد عندنا ،وفي النتيجة ف�إنهما ال يقوالن
ّ
ال ّ
الو�ضعية الذهنية
مقيداً فقط بتو�صيف
ّ
أخالقي في نظرهما �إنما يكون ن�سبياً �إذا كان ّ
بل � ّإن الحكم ال ّ
عند الفرد و�أما �سائر القيود  -كالتقيد ب�إح�سا�س القائل �أو الأمر والتو�صيات �أو توافق الجمع عليه
تعد مانعة لإطالق الأخالق .ويبدو لنا  -وكما �أ�شار �إليه بونتينج ّ � -أن مثل هذه التعريفات
 فال ّبالن�سبية ولي�س الغر�ض مجرد تعريفها.
والآراء �إنما ق ُّدمت لت�صون قائلها من اتهامه بالقول
ّ
خا�صة مانعة من اطالق
وبناء عليه ف�إ ّننا ال نقبل ما اع ُت ِق َد من � ّأن التعريفات الم�شتملة على قيود ّ
ً
الخا�صة عند القائلين بالإطالق .كما لو � ّأن كلّ
الأخالق � اّإل �إذا وجدنا الوجه الم�شترك للحاظ القيود ّ
واقعية .ومن طرف �آخر اعتبر «وانج» � ّأن
أخالقية بقيود غير ّ
تقيد الأحكام ال ّ
القائلين بالإطالق ينكرون ّ
والحد من تعار�ض منافع ال�شخ�ص �أو منافع الأ�شخا�ص في
هدف الأخالق هو تنظيم الروابط االجتماعية ّ
المجتمع ويعتقد �أي�ضاً ب�أنه من الممكن وجود طرق مختلفة لتحقيق هذا الهدف .ويقول �أي�ضاً �إ ّنه لما ال
أخالقي وحيد منا�سب لتحقيق هذاالهدف ال بد ٍ
بالن�سبية،
حينئذ من القبول
ّ
يمكن القول بوجود مذهب � ّ
لكن الأنظمة المقبولة ٍ
حينئذ هي الأنظمة الّتي يمكنها � ّأن ت�ؤمن وتحقق هذا الهدف.
بل من الممكن في ر�أيه � ّأن يكون �أحد الأنظمة هو الأف�ضل من بينها والأكثر قبو ًال ولكنه ال يمكن
وبغ�ض النظر عن اال�شتباه الّذي وقع فيه لجهة تعيين
القول �إن هناك مذهباً واحداً �صحيحاً فقط � .اّإل �أ ّنه ّ
الواقعية واالطالقية
أخالقي -حتى عند ّ
هدف الأخالق من الممكن وجود طرق مختلفة في كلّ مذهب � ّ
أخالقياً ف�إ ّنه
�أي�ضاً  -لت�أمين بع�ض الأهداف .ومثا ًال على ذلك � ّإن القائل باالطالق عندما ي�ضع نظاماً � ّ
يعتقد بوجود بع�ض الأ�صول المطلقة كقيمة الهدف ،والأعمال الّتي ت�ؤدي �إلى الهدف مطلقاً وال يعتقد
بانح�صار الطريق �إلى ذلك الهدف.
الن�سبية المتعارفة حيث
الن�سبية غير ّ
لكن ال بد � ّأن ّننبه �إلى � ّأن «وانج» نف�سه ي�شير �إلى � ّأن مراده من ّ
أخالقية ،وفي
�إن نظريته هي نموذج عن التعديالت الطارئة في ال�سنوات الأخيرة على نظرية
الن�سبية ال ّ
ّ
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الواقع ف� ّإن هذه النظريات تنكر فقط نوعاً خا�صاً من �إطالق الأخالق.
مقيدة
[[[ كما � ّإن « َكان ْْت» نف�سه والمدافع بقوة عن �إطالق الأخالق ال يعتقد ب� ّأن القيم ال ّ
أخالقية َّ
مقيدة
بالزمان �أو المكان �أو الفاعل بل وال بنتيجة الأفعال �أي�ضاً بل يعتقد ب� ّأن قيم الأفعال االختيارية َّ
بنية الخير ،والقيمة الوحيدة غير المقيدة ب�أي قيد هي الخير في حد ذاته ،فالخير هو نية الخير عنده
ّ
(راجع نظرية العقل العملي في الف�صل ال�سابع من هذا الكتاب).
بالن�سبية مجبورون على طرح بع�ض الأ�صول
الالواقعية وكلّ القائلين
[[[3حتماً ف� ّإن كلّ المذاهب
ّ
ّ
العملي فهم ملتزمون فع ًال بالكثير من هذه الأ�صول المطلَقة،
النظري ،و�أما باللحاظ
المطلقة باللحاظ
ّ
ّ
الن�سبية �إلى هذه الأ�صول
بالرغم من منافاة ذلك لمبانيهم .وقد �أ�شرنا عند ذكر االنتقادات على
ّ
والعملية .وفي الواقع ف� ّإن هذه االنتقادات ترجع �إلى � ّأن الالواقعيين والن�سبيين ال
المطلقة النظرية
ّ
يمكنهم  -ال نظرياً وال عملياً  -االلتزام بنظرياتهم ونق�ض مبانيهم ،ولذا ف� ّإن هذا المطلب  -ومع � ّأن
أخالقي مطلق -ال يتنافى معه بل م�ؤيد
ّ
الواقعيين والن�سبيين ال يمكنهم منطقياً القبول ب� ّأي �أ�صل � ّ
له (دقّق في ذلك).
ن�سميها بالأ�صول
[[[ ً
أخالقية  -والتي يمكن � ْأن ّ
بناء على هذا يمكن القول �إن بع�ض الأحكام ال ّ
أخالقية ف�إ ّنها ترتبط بقيود مندرجة
مقيدة ب� ّأي قيد .و�أما �سائر الأحكام ال ّ
أخالقية المطلقة  -غير ّ
ال ّ
تحت هذه الأ�صول المطلقة .ويمكن بيان هذا المطلب منطقياً بال�شكل التالي :ال يوجد � ّأي حكم
مقيد ب� ّأي قيد �شرط � ْأن يكون المحمول((( على المو�ضوع ذاتياً �أو �أ ّولياً (كما هو الم�صطلح
أخالقي َّ
� ّ
محمد تقي م�صباح ،درو�س فل�سفه اخالق� ،ص .)194 - 187
في البرهان) (راجعّ :
عد هذا
بناء على هذا يمكن تعريف االطالق
والن�سبية في الأخالق بنحو �آخر  -مع �أ ّنه من الممكن ّ
[[[ ً
ّ
أخالقية  -فيقالّ � :إن �إطالق الأخالق معناه
التعريف من نوع التعريف بلوازم الإطالق
والن�سبية ال ّ
ّ
واقعية ،و�أما
أخالقية فمعناها � ّأن كلّ
الن�سبية ال ّ
ّ
مقيد بقيود و�شرائط غير ّ
أخالقي َّ
�أ ّنه ال يوجد حكم � ّ
واقعية كالأمر والإح�سا�س والتوافق.
مقيدة بقيود و�شرائط غير ّ
الأحكام ال ّ
أخالقية َّ
المختلف
[[[ من الوا�ضح �أي�ضاً �أنهما ال ّبد � ْأن يتفقا كذلك على تحديد مفهوم ال�سرقة ل ّأن المو�ضوع
َ
عليه ال ّبد � ْأن يكون واحداً ،وقد اخترنا المثال الموجود في المتن بنح ٍو ي�شير �إلى � ّأن االختالف هو
في م�صداق ال�سرقة ولي�س في مفهومها.
(((   الذاتي في كتاب البرهان :هو المحمول الّذي ي�ؤخذ في حد المو�ضوع �أو المو�ضوع �أو �أحد مقوماته ي�ؤخذ في حده .والمراد من الأولي فيه
�أي� ًضا هو المحمول ال بتو�سط غيره � ّأي ال يحتاج �إلى وا�سطة في العرو�ض في حمله على مو�ضوعه (المترجم).

131

خألا يف ةّيبسنلا مأ قالطإلا

أخالقية �أكبر كلية بالمقاي�سة بمو�ضوعات بع�ضها الآخر
[[[ مع التنبه �إلى � ّأن مو�ضوع بع�ض البيانات ال ّ
يمكن ٍ
أخالقية بنحو ُت�ستنتج فيه الجمل
حينئذ افترا�ض نظام �أو عدة �أنظمة طولية من البيانات ال ّ
أعم ،وفي مثل هذه اال�ستنتاجات نحتاج �إلى جمل
أخالقية ال ّ
أخالقية ال ّ
أخ�ص من الجمل ال ّ
ال ّ
أخ�ص م�صداق من موا�ضيع
أخالقية ال ّ
تبين � ّأن مو�ضوع الجمل ال ّ
أخالقية ،وهذه الجمل ّ
�أخرى غير � ّ
أعم في م�صاديق جديدة.
تبين ا�ستخدام الجمل ال ّ
أخالقية ال ّ
أعم ،وبعبارة �أخرى ِّ
الجمل ال ّ
أخالقية  -فقط وفقط مع
كذلك ف� ّإن االختالف �إنما يكون جوهرياً  -في مورد �إحدى البيانات ال ّ
أخالقية المعينة لم�صاديق المو�ضوعات � -أو بعبارة �أخرى
افترا�ض التوافق على كلّ البيانات غير ال ّ
أعم  -ومن ّثم ف� ّإن هذا االختالف ال يقبل الرفع.
ا�ستعماالت البيانات ال ّ
أخالقية:
وهذا الجدول ي�شير �إلى �أحد الأنظمة الطولية من البيانات ال ّ
�إذا ا ّتفق الر�أي على البيانات الالخالقية الموجودة في العمود الأول ،ف� ّإن االختالف على البيانات
التالية «ب ح�سنة» �أو« ج ح�سنة» لن يكون جوهرياً و�أ�سا�سياً ،و�إذا اختلف الر�أي حول هذه الجملة «�أ
ح�سنة» ف� ّإن هذا االختالف غير القابل للرفع مع وجود االتفاق حول بيانات العمود الأ ّول �سيكون اختالفاً
جوهرياً و�أ�سا�سياً.
البيانات غير الأخالق ّية (ال�صغرى)

ب هي �ألف
ج هي ب

البيانات الأخالق ّية (الكبرى)

�أ ح�سنة
ب ح�سنة
ج ح�سنة

[[[ راجع :مرت�ضى مطهري ،مجموعة �آثار ،ح� ،2ص  ،274وج � 13ص  .740 - 685وكذلك ،ف� ّإن اي.
�أو .ويل�سون  -عالم حياة اجتماعية  -قد اكت�شف وعرف �أكثر من ع�شرين خ�صي�صة كلية ،و�أي�ضاً ّبين
كاليد كالكهان  -عالم في الأقوام والملل  -بع�ض الخ�صائ�ص العامة الثقافية.
(see: Louis P. Pojamn, Philosophy: The Quest for truth, p 314 -324).

[[[ نعم توجد لبع�ض الآداب والر�سوم االجتماعية المتنا�سبة مع �شرائط المحيط واالعتقادات المختلفة
وبغ�ض النظر عن كونها �صحيحة �أم خاطئة  -متفق عليها و ُيعمل بها .وهي مختلفة باختالف
 ّالمتعددة .و�أما الآداب والر�سوم االجتماعية ف�إ ّنها تو�ضع ب�شكل عام فقط لأجل ت�أمين
المجتمعات
ّ
أهمية فيها هو وحدة الأداء
نوع من التوافق واالن�سجام في الحياة االجتماعية وال�شيء الحائز لل ّ
أخالقي عند عامة النا�س على
عملياً ال �شكلها الخا�ص ،ومن الممكن وجود نوع من التوافق ال ّ
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�أ�صل احترام هذه الآداب والر�سوم والتقاليد االجتماعية ،وم�ضافاً �إلى هذا ف� ّإن الأخالق ت�ؤخذ
على �أنهامجموعة الأفعال وال�صفات االختيارية عند الإن�سان ،وهدفها �أكبر من مجرد وجود نوع
وبناء عليه ف� ّإن رعاية االحترام لهذه الآداب والتقاليد االجتماعية -
من التوافق االجتماعي عليهاً .
أخالقياً من زاوية النظر �إلى هدف الأخالق
والذي ّ
تقيم � ّ
يعد من �أفعال الإن�سان االختيارية � -إنما َّ
مقيدة بهذا الهدف.
وبعبارة �أخرى ف� ّإن قيمتها َّ
وي�شير «هارمان» �إلى � ّأن الآداب والتقاليد االجتماعية  -كما في لبا�س الأفراح لوناً و�شك ًال � -إنما
تو�ضع من �أجل �إيجاد الوحدة واالن�سجام ،والحد من بروز االختالف والخلل ،و� ّإن هذه التوافقات �شبيهة
االجتماعي
بالتوافقات الكالمية ومقررات ال�سير (قيادة ال�سيارة) ،والمهم فيها قبل �شكلها هو االن�سجام
ّ
الحا�صل منها.
(See: Gilbert Harman. The nature of Morality, p.96).

أخالقية مقبولة وم�شتركة بين مجتمعين رغم اختالفهما
ويعتقد «را�شيلز» �أي�ضاً ب�إمكانية وجود قواعد � ّ
في الآداب والتقاليد االجتماعية ل ّأن هناك الكثير من العوامل الّتي تتفاعل بع�ضها مع بع�ض لتنتج هذه
الآداب والتقاليد .و ُتعتبر َقيم المجتمع �إحدى هذه العوامل ،ومن جملتها �أي�ضاً مختلف االعتقادات
الناظرة �إلى الواقع والمقبولة عند �أفراد ذلك المجتمع .وكذلك ف� ّإن ال�شرائط الفيزيائية الّتي يعي�شها ه�ؤالء
وبناء عليه ف�إ ّنه ال يمكننا ولمجرد وجود االختالف بين المجتمعات
أهميتها في هذا المقامً ،
الأفراد لها � ّ
من جهة الآداب والتقاليد � ْأن ن�ستنتج وجود االختالف الجوهري بينها في القيم.

(See: James Rachels, The Element of moral philosophy, p.23; Mohammad A. Shomali,
- 203).

Ethical relation: An Analysis of the Foundation of Morality, p 201

«الن�سبية الفردية» مع �أنهما غير متعادلين .نعم قد توجد بع�ض
[ [[1ا�ستخدم بويمن «الذهنية» مكان
ّ
الم�صاديق الم�شتركة بينهما.
عدهما من �أن�صار
واعتبر � ّأن (« )Donaldsonدونالد�سن» و«رث بنيدكت» ( )Ruth Benedctيمكن ّ
الن�سبية والقائلين بها.
ّ
«الن�سبية االجتماعية» .وهنا يمكن اعتبار التعاهدية -
كذلك ا�ستخدم بويمن «التعاهدية» مكان
ّ
أخالقية هو التعاهد والتوافق االجتماعي -
أخالقية تعتبر من�ش�أ القيم واللزوميات ال ّ
والتي هي نظرية � ّ
الن�سبية الثقافية معادلة للن�سبية االجتماعية ،مع
بمثابة مبنى للن�سبية االجتماعية .و�أحياناً يعتبر بويمن
ّ
إن�ساني
� ّأن
ّ
معرفي � ّ
أخالقي والذي هو �أمر ّ
الن�سبية الثقافية ناظرة فقط �إلى وجود االختالف الثقافي �أو ال ّ
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فقط ،وم�ضافاً �إلى هذا فمن الممكن ل ّأي طَ ائفة من الأفراد ذات هدف م�شترك � ْأن ّ
ت�شكل مجتمعاً خا�صاً
بها � اّإل �أ ّنه لي�س من ال�ضرورة بمكان � ّأن تكون لها ثقافة م�شتركة.

(See: Mohammad A. Shomali, Ethical relativism: An Analysis of the Foundation of
morality, p.26-27).
بالن�سبية هو بروتاغورا�س ،الّذي يعتبر الإن�سان معيار كلّ �شيء ،و�أما من المعا�صرين
[� [[1أول قائل
ّ

فيمكن ذكر نل�سون جودمن ( )Nelson Goodmanهيالري بوتنام ( )Hilary Putnamوريت�شارد
رورتي (.)Richard Rorty
[ [[1ذكر را�شيلز هذا الدليل وقام بنقده واال�شكال عليه

(See: James Rachels, The Elements of moral philosophy, p. 18 - 19; quoted in mohammad
A. Shomali. Ethical relativism: An Analysis of the foudation of morality, p 74 -75).

الن�سبية التو�صيفية يمكن اال�ستدالل �أي�ضاً بما
[ [[1لإثبات «ن�سبية ما وراء الأخالق» باال�ستناد �إلى
ّ
يليّ � :إن وجود االختالفات الجوهرية في الأحكام الأخالق ّية ي�شير �إلى عدم وجود �شيء
با�سم الواقع ّية الأخالق ّية ،ل ّأن الواقع ّيات حالها  حال الأ�صول الريا�ضية في عدم وقوع
االختالف الجوهري فيها ،وحيث �إنّه ال وجود للواقعيات الأخالق ّية فلن تكون الأحكام
الأخالق ّية مطلقة.
الالواقعية ومن الأخيرة لإثبات
الن�سبية التو�صيفية لإثبات
وقد ا�س ُتفيد في هذا اال�ستدالل من
ّ
ّ
ن�سبية ما وراء الأخالق � .اّإل � ّأن هذا اال�ستدالل غير تا ّم لأ ّنه:
الن�سبية التو�صيفية غير مقبولة.
�أوالًّ :
الالواقعية �أي�ضاً غير مقبولة.
ثانياً:
ّ
الواقعية مورد االختالف �إذ � ّإن االختالف في الأحكام
ثالثاًّ � :إن وجود االختالف لي�س دلي ًال على
ّ
أخالقية قد يكون لعللٍ �أخرى من جملتها:
ال ّ
 -1مع وجود االتفاق في الر�أي على ح�سن الكمال والمنفعة والم�صلحة وقبح النق�ص وال�ضرر
الواقعية للكمال والنق�ص �أو للمنفعة وال�ضرر �أو للم�صلحة والمف�سدة
والمف�سدة � ،اّإل � ّأن تعيين الم�صاديق
ّ
يرتبط بالر�ؤية الكونية والمعرفة الإن�سانية ال�صحيحينّ � .إن تفاوت ر�ؤى الأفراد والمجتمعات المختلفة
في هذه المعتقدات الأ�سا�سية ت�ؤ ّثر في تعيين مبد�أ القيم في الأخالق وتوجب بروز اختالف النظر في
أخالقية.
الأحكام ال ّ
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و�صعب
ّ � -2إن ك�شف الرابطة بين الأفعال وال�صفات الإن�سانية وبين كمال الإن�سان �أو نق�صه معقد
ٌ
في �أكثر الموارد.
واقعية من الممكن
حيث � ّإن � ّأي عملٍ ما قد تكون له �آثار مختلفة ّ
ومتعددة بل وفي �شرائط مختلفة ّ
�أي�ضاً � ْأن تتفاوت هذه الآثار باختالف ال�شرائط .ولذا ف� ّإن رابطة العمل مع كمال الإن�سان �أو نق�صه ال ّبد من
الواقعي عنده مع محا�سبة نتائج كلّ �آثار العمل في مختلف ال�شرائط
� ْأن تكون ناظرة �إلى الكمال والنق�ص
ّ
الواقعية وت�أثيرها بالدقة في هذا الكمال والنق�ص .وهذا الأمر يتطلب وي�ستلزم �إحاطة علمية بهذه الموارد
ّ
إلهي.
والتي ال يمكن تحققها عند الب�شر  -با�ستثناء بع�ض الموارد الكلية  -من دون اال�ستعانة بالوحي ال ّ
أخالقية ال ّبد من مقاي�ستها ب�أ�صعب البحوث النظرية من علم النف�س وعلم
وفي مثل هذه الأحكام ال ّ
االجتماع ال بالأ�صول البديهية الريا�ضية بالرغم من � ّأن منهج البحث لك�شف مبد�أ و�أ�صول القيمة في
ومبتنى على البيانات البديهية.
عقلي
فل�سفة الأخالق ٌّ
ً
أخالقية غير نا�شئة عن االختالف في الفهم �أو الر�أي بل
 -3ن بع�ض االختالفات في الأحكام ال ّ
تن�ش�أ عن االختالف في االلتزام العملي وتو�ضيح ذلك � ّأن الأخالق لما كانت ناظرة �إلى مقام العمل ف� ّإن
العملية �أي�ضاً ،والتي تتنافى في الكثير من الموارد مع
أخالقية ي�ستتبع القبول بلوازمها ّ
االلتزام ب� ّأي نظرية � ّ
ميول الإن�سان الحيوانية و�أهوائه النف�سانية (الناظرة �إلى المراتب النازلة عند الإن�سان).
وقد ال يفرق عند �أحد الأفراد مث ًال � ْأن تكون درجة غليان الماء  100درجة �أو غير ذلك ،ولكنه قد
يفرق عنده الحال في قبول � ّأن الحجاب والعفاف الزم لكماله �أم ال.
الفيزيائي الّذي و�صل �إلى ال�شهرة عن طريق
كذلك ف� ّإن قبول اال�شتباه في نظرية فيزيائية  -با�ستثناء
ّ
لكن القبول ب�أننا �أخط�أنا في
هذه النظرية الخاطئة ويرى � ّأن حيثيته وماء وجهه في خطر  -لي�س �أمراً �صعباًّ ،
�صعب جداً.
أخالقي ٌ
�سلوكنا ال ّ
� ّإن هذه الموانع النف�سية توجب في بع�ض الموارد على الأفراد �أو المجتمعات ورغم قبولهم بهذه
أخالقية والحكم ب�صحتها باال�ستدالل والنظر االختالف فيها واالمتناع عن قبولها ،وت�شير
الأحكام ال ّ
هذه الآيات ال�شريفة �إلى �إمكان �إنكار الحق �أو كراهية قبوله في بع�ض الموارد الّتي لها لوازم عملية:
} َو َج َح ُدوا ِب َها َو ْا�ستَ ْي َقنَ ْت َها �أَن ُف ُ�س ُه ْم ُظ ْل ًما َو ُع ُل ًّوا . ((({...

((( النحل .14 :27
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اب يَ ْعرِ فُونَ ُه َك َما يَ ْعرِ فُو َن �أَ ْبنَاء ُه ْم َو ِ�إنَّ َفرِ يق ًا ِّم ْن ُه ْم لَيَ ْكتُ ُمو َن ا ْل َح َّق َو ُه ْم يَ ْع َل ُمونَ{(((.
}الَّ ِذ َين �آتَ ْينَا ُه ُم ا ْل ِكتَ َ
}بَ ْل يُرِ ي ُد ْ إال َِن�سا ُن ِليَ ْف ُج َر �أَ َما َم ُه{(((.
}كال بل تحبون العاجلة * وتذرون الآخرة{(((.
}...و َع َ�سى �أَن ت َْك َر ُهو ْا � َش ْيئًا َو ُه َو خَ ْي ٌر لَّ ُك ْم َو َع َ�سى َ�أن ت ُِح ُّبو ْا � َش ْيئًا َو ُه َو � َش ٌّر لَّ ُك ْم َواهللُ يَ ْع َل ُم َو َ�أنتُ ْم َال
تَ ْع َل ُمونَ{(((.
الن�سبية التو�صيفية فيقال :حيث �إن الأخالق فيها اختالفات
يقرر هذا الدليل �أحياناً مركَّ باً مع
ّ
[َّ [[1
الواقعية بل تتبع ال�سليقة  /التوافق ،لذا
أخالقية ال تتبع ّ
ر�أي جوهرية ،وحين � ّإن القيم واللزوميات ال ّ
أخالقية لي�ست مطلقة وترتبط باختالف ال�سليقة  /التوافق ،وبالتالي تتفاوت �أحياناً.
فالأحكام ال ّ
الن�سبية الثقافية (= االجتماعية) لها نتائج �أخرى باعثة على
[ [[1يقول لوي�س بويمن في هذا المجالّ « :
أخالقي دائماً على خط�أ ،لأنهم قاموا
القلقّ � .إن هذه النظرية ت�ستلزم كون الإ�صالحيين باللحاظ ال ّ
بمحاربة كلّ اتجا ٍه ملتزم بالمالكات الثقافية .وعليه ف� ّإن قيام ويليام ويلبرفور�س في القرن الثامن
الهندية الأرملة مع
ع�شر ّ
�ضد العبودية كان خط�أ ،وكذك ف� ّإن مخالفة �إنكلترا لل�ساتي (�إحراق المر�أة ّ
زوجها المتوفّى) كان خط�أ ،و�أي�ضاً ف� ّإن امتناع الم�سيحيين الأوائل عن الخدمة في جي�ش روما �أو
� ّإن �إبداء التعظيم واالحترام �أمام قي�صر روما (�أي الأعمال الّتي كان يعتقد �أكثر �أتباع االمبراطورية
أخالقية) كان خط�أ ،وكذلك ف� ّإن عي�سى Qب�شفائه للمر�ضى في يوم
الرومية ب�أنها وظيفتهم ال ّ
أخالقي ،لأن عدداً
ال�سبت ،وبمواعظه على الجبل قد دا�س بقدميه على قانون وقته وقام بعملٍ غير � ّ
قلي ًال في ذلك الزمان (و�أي�ضاً في زماننا هذا) قد قبلوا بمبادئه!» (راجع« :نقدي برن�سبيت اخالقي»
مجلة نقد ونظر ،العدد � ،14 - 13ص332؛
(Louis P. Pojman, Philosophy: The Quest for truth, P 318 - 319).

[ُ [[1يعتبر ب�س ( ،)Boasوبنديكت ( )Benedictوهر�سكوفيت�س ( )Herskovitsمن علماء الأقوام
الن�سبية القواعدية ،ويعتقد وانج ( )Wongب� ّأن �أمثال
والملل في القرن الع�شرين من المدافعين عن ّ
الن�سبية القواعدية كردة فعلٍ على الت�صور الغربي القائل بحقارة
ه�ؤالء العلماء لربما دافعوا عن هذه ّ
((( البقرة .146 :2
((( القيامة .5 :75
((( القيامة .21 - 20 :75
((( البقرة .216 :2
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الثقافات الأخرى والتي كان لها دورها في اال�ستعمار �آنذاك.

(David Wong, (Moral Relativism), in Edward Craig, ed, Routledge Encyclopedia of
philosophy, vol. 6. P. 541).

أخالقي �آخر ب�شكل مطلق ،وحيث �إنهم ال يقبلون ب�أي
[ [[1حيث � ّإن الن�سبيين ال يقبلون ب� ّأي �أ�صل � ّ
أخالقي مع
مبنى واقعي لقبول القيم ال ّ
أخالقية وتو�صيتها للآخرين ،يت�ضح ال�سبب عند كالمهم ال ّ
الآخرين وبا�صطالح البع�ض عند مواعظهم للآخرين  -ومع � ّأن هذا العمل يتنافى مع مبانيهم  -في
تحمل المخالف لنا ونفي العنف ،وبالتالي من دون � ْأن يكون عندهم
�أنهم ال يذكرون �سوى الحريةُّ ،
� ّأي كالم �آخر في الأخالق يكررون ب�شكل دائم هذه القيم الفارغة من المبنى وب�شكلٍ باعث على
الملل وال يقدمون بتاتاً � ّأي �إر�شاد ٍ
هادف وك� ّأن هدف الحياة � ْأن نكون �أحراراً نذهب بال � ّأي هدف في
ونتحمل الآخرين فقط!
كلّ اتجاه� ،أو � ْأن نجل�س ّ
[ [[1بالن�سبة لكلمة  Toleranceمن حيث اال�شتقاق والمعنى اللغوي واال�صطالحي ،وما يعادلها في
اللغة الفار�سية ،و�أي�ضاً لمزيد من التو�ضيح حول هذا البحث (راجع :محمود فتحعلي« ،ت�ساهل
وت�سامح اخالقى ،دينى� ،سيا�سى»� ،ص  ،37نق ًال عن:

(Geoffery Harrison. «Relativism and Tolerance», in Peter laslet and James Fishkin,

eds, Philosophy, Politics and society, p. 273 - 290).

[ [[1بلحاظ هذا التناق�ض النظري ،ف� ّإن الن�سبيين  -ورغم �شعاراتهم الخادعة  -ال يريدون وال يقدرون
على � ْأن يقولوا بالحرية لمن يخالف م�صالحهم� ،أو � ْأن يت�ساهلوا في تعاطيهم مع المخالفين للن�سبية
وبناء على نظرياتنا المقبولة عندنا ْ � -أن تت�ساهلوا
وك�أنهم يقولون لمخالفيهم في الر�أي ال ّبد لكم ً -
نتحمل الآخرين!
معنا .وفي نف�س الوقت يقولون لأنف�سهم  -وخالفاً لنظريتهم  -ال يجب علينا � ْأن ّ
[ [[2ذكر جف جوردن �إ�شكا ًال قريباً مما ذكر (راجع :محمود فتحعلي ،نف�س الم�صدر �ص ،63 - 62
نق ًال عن:

Jeff. Jordan, «Concerning Moral, Tolerance», in Mahdi Amin Razavi and David Am-

buel, eds, Philosophy, Religion and the Question of Intolerance, p.213).

أخالقية مع
وطرح مك ناوتن هذا اال�شكال ببيانين (عدم المالءمة بين حرية انتخاب الر�ؤية ال ّ
أخالقي ،و�أي�ضاً عدم �إمكان الت�ساهل المطلق) (راجع :دايفيد مك ناوتن،
االعتقاد ب�أف�ضلية الت�ساهل ال ّ
ب�صيرت اخالقي ،ترجمة محمود فتحعلي� ،ص .)32

الف�صل ال�ساد�س

المذاهب الأخالقيّة
الالواقعيّة
«�إذا قلت لأحدهم« :لقد قمت بعمل �سيئ حيث �سرقت ذلك المال»
فلم �أقل له �شيئاً �أكثر من قولي هذا «�أنت �سرقت المال» .ومع �إ�ضافة
القول «قمت بعمل �سيئ» لم ِ
اعط خبراً زائداً على ذلك وفقط �أظهرت
عدم �صوابية هذا الفعل عندي �أخالق ّياً .ومثال هذا بالدقة كما لو تكلمت
ٍ
محاك للتنفر فقلت «�أنت �سرقت المال»� ،أو �أنني كتبت
بلحن خ�شن
هذا الخبر و�أ�ضفت �إليه عالمة التعجب ،ف�إنّ اللحن الخ�شن �أو عالمة
الواقعي للجملة ،غاية الأمر �أنهما
التعجب ال ي�ضيفان �شيئاً �إلى المعنى
ّ
يظهران �أنّ حكاية الخبر عند المتكلم �صاحبه بع�ض االنفعاالت»(((.
تعرفنا في الف�صل الثاني �إلى نظريتي الواقع ّية والالواقع ّية في الأخالق .وبااللتفات
�إلى لوازمهما �أ�شرنا �إلى �أنّه بالإمكان � ْأن تكون الواقع ّية والالواقع ّية مبنى لتقييم المذاهب
الأخالق ّية من زاوية من�ش�أ اعتبار الأحكام الأخالق ّية.
(((   �آلفرد جولز �آير« ،زبان ،حقيقت ومنطق» ،ترجمة منوچهر بزركمهر �ص .146 - 145
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وفي الف�صل الثالث والرابع قمنا ب�إثبات الواقع ّية ،وفي الف�صل الخام�س ح ّللنا �إحدى
اللوازم المهمة للاّ واقع ّية.
أهم المذاهب الواقع ّية والالواقع ّية ،وهدفنا من ذلك
والآن حان الوقت لنتعرف �إلى � ّ
ٍ
وحينئذ مع تحليل ميزان القوة وال�ضعف فيها �سنرى ما ينبغي لنا 
التع ّرف �إلى �أدلتها،
قبوله من هذه المذاهب الأخالق ّية[.]1
�أ�شرنا في الف�صل الثاني �إلى � ّأن الالواقعيين يعتقدون ب� ّأن من�ش�أ الأحكام الأخالق ّية
هو الأوامر والتو�صيات� ،أو الإح�سا�س وال�سالئق� ،أو التوافق والتعاهد .وفي الواقع ف�إنّهم
الواقعي للأخالق واجهوا هذا ال�س�ؤال :كيف ظهرت
بعد عجزهم عن �إيجاد المن�ش�أ
ّ
الأحكام الأخالق ّية وما هو من�ش�أ اعتبارها؟ و�إذا لم تكن هناك � ّأي واقع ّية توجب االعتقاد
بح�سن �أو قبح بع�ض الأفعال وال�صفات فما هو ال�شيء ا ّلذي يوجب االعتقاد عندنا ب� ّأن
هذا العمل �أو ال�صفة ح�سن �أو قبيح ،وفي � ّأي �صورة تُعتبر هذه الأحكام؟ وفي الإجابة
عن هذه الت�سا�ؤالت عمد بع�ض الالواقعيين �إلى االعتقاد ب�أن من�ش�أ الأخالق هو الأوامر
والتو�صيات ،وذهب بع�ض �آخر �إلى �أنّه الإح�سا�س وال�سالئق ،وذهب بع�ض ثالث منهم �إلى
�أنّه التوافق والتعاهد ،و�سوف نحلل في هذا الف�صل هذه المذاهب:
 - 1األمرية

(((

«رجح الآخرين
من الوا�ضح � ّأن هاتين  الجملتين الأخالق ّيتين «ال تكن ح�سوداً» و ّ
أمري.
على نف�سك» لهما قالب � ّ
أمري ،مث ً
اال على ذلك
ويعتقد القائلون بالأمرية � ّأن معنى ك ّل الجمل الأخالق ّية هو � ّ
ف� ّإن هاتين الجملتين «ال�صدق ح�سن» و«نق�ض العهد عمل خاطىء»  -واللتين ظاهرهما 
خبري  -تبينان �أي� ًضا الطلب من �أحدهم ال�صدق وترك نق�ض العهدّ � ،أي � ّأن هاتين
ّ
الجملتين في الواقع �أمر ّيتان.
وفي اعتقادهم �أي� ًضا �أنّه عندما نقول «عمل ح�سن» �أو «ينبغي القيام به» فهو بمعنى
(1) Imperativism.
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� ّأن �أحدهم  -والذي نعتبر �أوامره  -طلب القيام بهذا العمل و�أ�صدر �أمر ًا في مورده.
� ّإن من�ش�أ القيمة واللزوم الأخالق ّيين في النظرية الأمرية هو الأمر ولي�س الواقع ّية
العينية ،و� ّإن اعتبار ك ّل حكم �
أخالقي يرتبط بوجود الأمر في مورده ،لكن �أمر � ّأي �آمرٍ
ّ
يوجب اعتبار هذه الأحكام الأخالق ّية؟ وفي حق من تكون هذ الأوامر معتبرة؟
�أجاب القائلون بالأمرية على هذا ال�س�ؤال بنوعين من الإجابة �أوجبا ظهور نوعين من
الأمرية:
�شخ�ص خا�ص معتبر للجميع؛
� - 1أمر
ٍ
�شخ�ص معتبر فقط عند من يقبل به.
� - 2أمر ك ّل
ٍ
اإللهي((()[]2
 . 1 - 1أمرية النوع األ ّول (نظرية األمر
ّ

� ّإن من يعتقد بكون الأمر ال�صادر عن �شخ�ص خا�ص معتبر في حق الجميع ،ال ب ّد
بالطبع �أي� ًضا � ْأن يعتقد ب� ّأن مثل هذا ال�شخ�ص الخا�ص لديه بع�ض الخ�صائ�ص ا ّلتي
�أوجبت كون �أمره فقط هو المعتبر .وب�شكل عام ف� ّإن من يعتقد بهذا الر�أي يعتقد ب� ّأن
هذا ال�شخ�ص هو اهلل تعالى فاهلل هو مالك الجميع وال �أحد �أعلى منه في الوجود له لياقة
الأمر والنهي بحق الآخرين ،وبنا ًء عليه ف� ّإن �أوامر اهلل هي المعتبرة فقط وهذه الأوامر
إلهي».
معتبرة في حق الجميع وت�سمى هذه النظرية «بنظرية الأمر ال ّ
� ّإن هذه النظرية تقول � ّإن من�ش�أ القيم واللزوميات الأخالق ّية هو �أوامر اهلل ونواهيه،
�أما ما وراء �أمره ونهيه ،فال يمكن �إيجاد � ّأي واقع ّية عينية في �أفعالنا و�صفاتنا تكون
مبنى لأوامر اهلل ونواهيه .وبعبارة �أخرى �إذا لم يكن اهلل موجود ًا �أو كان موجود ًا لكنه
ال ي�أمر وال ينهى فلن يكون هناك � ّأي فرق بين العدل والظلم ،وال�صدق والكذب وحفظ
غ�ض النظر عن الأمر والنهي
اليتيم و�أكل ماله ،وبنا ًء على هذا وطبق ًا لهذه النظرية ومع ّ
ح�سن �أو قبيح في ذاته ،ومن الوا�ضح ٍ
حينئذ �أنّه ال يمكن
الإلهيين ف�إنّه ال يوجد � ّأي �شيء َ
ت�شخي�ص ح�سن � ّأي
من دون الرجوع �إلى �أمر اهلل ونهيه وباال�ستفادة من عقولنا في
ُ
إلهي ينكرون
�شيء �أو قبحه ،وبح�سب اال�صطالح والمتعارف يقال � ّإن �أتباع نظرية الأمر ال ّ
(1) Divine Command Theory.
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الح�سن والقبح الذاتيين � ّأي �أنّهم يعتقدون ب� ّأن الأ�شياء لي�ست ح�سنة �أو قبيحة ذات ًا ،وتبع ًا
لذلك �أنكروا الح�سن والقبح العقليين وبعبارة �أخرى ف�إنّهم يعتقدون ب� ّأن العقل ال يمكنه
�إدراك ح�سن الأ�شياء �أو قبحها.
 .1-2أمرية النوع الثاني

� ّإن من يعتقد بالأمرية في نوعها الثاني (الذي تقدم ذكره) ومع قبوله ب� ّأن ل�سان
الأخالق هو ل�سان الأوامر والتو�صيات و� ّأن من�ش�أ القيم واللزوميات الأخالق ّية هو الأوامر،
ومع ذلك ف�إنّه ال يقبل ب�أف�ضلية � ّأي فرد كان على الآخرين� ،أو ب� ّأن تكون هذه الأف�ضلية
دلي ًال كافي ًا العتبار �أوامره في حقهم وعليه ف�إنّه يعتقد ب� ّأن ك ّل �إن�سان يمكن � ْأن يكون �آمر ًا
أخالقي �أي� ًضا.
�أو � ْأن يقبل � ّأي �أمر �
ّ
وقي ر�أيه �أي� ًضا ،عندما يقال «ال�سرقة عمل خاطىء» �أو«ال ينبغي �أنّ ت�سرق» ف� ّإن
ٍ
ّها حينئذ
معنى ذلك «ال ت�سرق» ،لكن لما كانت االوامر الأخالق ّية ال مبنى واقعي ًا لها ف�إن
أخالقي �إنما هو معتبر في
غبر معتبرة في حق الجميع ،بل يمكن القول فقط � ّإن � ّأي �أمر �
ّ
حق من يقبل به .وطبق ًا لهذه النظرية لما كان من�ش�أ القيم واللزوميات الأخالق ّية هو
وبغ�ض النظر عن �إرادتنا القيام ب�أي عمل �أو تركه ف� ّإن ذلك العمل في ح ّد ذاته
الأوامرّ ،
لي�س قبيح ًا ولي�س ح�سن ًا.
�أكمل:

 - 1القائلون بالأمرية يعتقدون:
�أ  -معنى كافة الجمل الأخالقية ...
ب  -من�ش�أ القيم الأخالقية ولزومها ...يعني بغ�ض النظر عن � ....أي �شيء
بلحاظ الأخالق ح�سن ًا �أو قبيح ًا.
 - 2في نظرية الأمر الإلهي ،االعتبار فقط للأوامر ....وهذه الأوامر لـ .....هي
معتبرة.
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�	- 3أتباع نظرية الأمر الإلهي ينكرون ح�سن وقبح .....الأ�شياء ،ويتبعهم في ذلك
منكرو الح�سن والقبح....
 - 4في النوع الثاني من �أنواع الآمرية ...ب�إمكانه �إعطاء الأوامر وكذلك تقبل الأمر
الأخالقي ،ولكن كل �أمر �أخالقي يكون بالن�سبة لـ ....معتبر ًا.
 -2االنفعالية((( []4

«الأمانة عمل ح�سن» ،ماذا يعني ذلك؟
يجيب �أ�صحاب النزعة االنفعالية عن هذا ال�س�ؤال ب�إحدى هاتين ال�صورتين:
�ألف) الأمانة ،اوه اوه(((!
ب) الأمانة مر�ضية عندي (و�أميل �أي� ًضا لأن تكون مر�ضية عندك).
االنفعالية في الأخالق تعني � ّأن القيم واللزوميات الأخالق ّية من�ش�ؤها  االنفعاالت
وعيني.
أها واقعي
الداخلية عند الأفراد ال � ّأن من�ش�
ّ
ّ
وحيث � ّإن هذه االنفعاالت متفاوتة عند النا�س وقابلة للتغيير ذهب �أن�صار هذه النزعة
�إلى القول بعدم وجود معيا ٍر ٍ
وبغ�ض
واحد لتقييم البيانات والم�ضامين الأخالق ّية ،و�أي� ًضا ّ
النظر عن �إح�سا�س الفرد ف� ّإن � ّأي عمل ال يت�صف بالح�سن �أو القبح واقع ًا و� ّإن الأحكام
أخالقي.
الأخالق ّية معتبرة فقط عند من يكون لديه ذلك االنفعال ال
ّ
وطبق ًا لهذه النظرية �إذا كان �شخ�ص ما ال يبالي ف�سرق �أو كذّب �أو لم ِ
يف بوعده،
إح�سا�س مر�ضي بذلك ف�إنّه �سوف يعتبر هذه الأعمال ح�سنة عنده .ولن يكون
وكان لديه �
ّ
لدينا � ّأي دليل ومعيا ٍر لنقول له �إنك ا�شتبهت في حكمك على هذه الأفعال.
أخالقي وحيث
وحيث � ّإن االنفعالية باعثة على الجر�أة والتفلت وعدم التقيد ب�أي قيد �
ّ
(((  Emotivismاعتبرت االنفعالية من �أكثر النظريات الأخالق ّية نفوذ ًا في منت�صف القرن الع�شرين.
(((   اي�ضاحُ :ع ّبر في المتن بقوله« :الأمانة َبه َبه» وحيث � ّأن « َبه» كلمة تعبر عن اال�ستح�سان والتعجب وال مرادف لها في العربية عبرنا في المتن
بما ي�شير �إلى المراد منها (المترجم).
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� ّإن االلتزام بها ال يلزم �أتباعها برعاية � ّأي قاعدة �أخالق ّية ،ف� ّإن طبع الإن�سان المتمرد
يميل �إليها .وهناك الكثير من الأفراد  -ومن دون وجود � ّأي دليل عندهم على هذه
النظرية  -ا ّلذين يلتزمون بها عملي ًا .وقد �سعى بع�ضهم �إلى توجيه هذه النظرية وبنائها 
على �أدلة محكمة والدفاع عنها نظري ًا ،و�سوف  نتع ّرف ها هنا �إلى منهجين في توجيه
االنفعالية ،لكن ل ّما كان مبنى ك ّل واحد منهما يتفاوت مع الآخر ف� ّإن جواب �أن�صار
النزعة االنفعالية عن ال�س�ؤال ال�سابق في بداية البحث حول معنى الجمل الأخالق ّية
متفاوت �أي� ًضا.
 . 2 - 1االنفعالية المبتناة على الوضع ّية المنطقية

يذهب بع�ض �أن�صار الو�ضع ّية المنطقية �إلى و�ضع معانٍ للجمل الأخالق ّية كما هو
الحال في الجملة (�ألف) .ويو�ضحون ابتدا ًء � ّأن الجمل الأخالق ّية في الواقع ال معنى لها 
ٍ
ويعتبرونها حينئذ نوع ًا من �إبراز االنفعاالت (الحظ الفقرة المنقولة عن �آير في بداية
هذا الف�صل) ،لكن لماذا تكون الجمل الأخالق ّية بال معنى؟ هنا ي�ستعملون مبانيهم
المعرفية والمعايير المو�ضوعة عندهم للمعاني لإثبات هذا المدعى ،وفي ر�أيهم ف� ّإن
الطريق الوحيد المعتبر لمعرفة الواقع ّيات هو الح�س والتجربة .وهناك نوعان فقط من
الجمل ا ّلتي لها معنى:
 - 1الجمل الحاكية للواقعيات الح�سية والتجريبية والتي يمكن �إثبات �صحتها �أو عدم
�صحتها من خالل التجربة (البيانات التجريبية).
 - 2الجمل ا ّلتي يندرج مفهوم المحمول في مفهوم المو�ضوع فيها كما في قولنا «الأب
عنده ول ٌد» (الجمل التحليلية �أو �أنّه من باب تح�صيل الحا�صل((( )(((.
و�أما الجمل الأخالق ّية الخارجة عن كال الطائفتين ف� ّإن «ح�سنها وقبحها» وما ينبغي
منها وما ال ينبغي منها ،وغير ذلك من المفاهيم الأخالق ّية الواردة فيها لي�ست مرئية
(((  .Tautologyوالمراد منه تح�صيل الحا�صل �أو اللغو �أو �أنه نف�سه(المترجم).
(((  باعتقاد �أن�صار الو�ضع ّية المنطقية ف� ّإن هذه الجمل �صادقة بال�ضرورة �إلاّ �أنها ال تبين � ّأي واقع ّية.
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وال م�سموعة وال تد َرك ب�أي حا�سة من الحوا�س الأخرى .وبنا ًء عليه ال يمكن تجربة وجود
�أو عدم وجود هذه الخ�صائ�ص في المو�ضوعات الأخالق ّية ،ومن جهة �أخرى ف� ّإن هذه
المفاهيم الأخالق ّية غير مندرجة في مو�ضوعات الجمل الأخالق ّية ،ومث ً
اال على ذلك ف� ّإن
«الح�سن» لي�س جزء ًا من معنى «الأمانة» .ولذا فقد ا�ستنتج ه�ؤالء � ّأن الجمل الأخالق ّية
�إذا لم تكن تجريبية وال تحليلية فهي بال عنى .وهنا  ُيطرح هذا ال�س�ؤال� :إذا كانت هذه
الجمل بال معنى فلماذا تُ�ستخدم؟ وفي � ّأي ٍ
مورد ي�ستفاد منها؟
ويجيب ه�ؤالء ب�شكل مخت�صر :لبيان الإح�سا�سات واالنفعاالت الأخالق ّية .ولتو�ضيح
مرادهم نتوجه �إلى هذا المثال:
عندما ترون منظر ًا طبيعي ًا خالب ًا تفرحون لر�ؤيته ،ومن الممكن حينها بيان �إح�سا�سكم
وانفعالكم بنحو ال�صراخ مث ًال �أو بقول (بع�ض عبارات التعجب واال�ستح�سان) «اهلل اهلل»
«اوه اوه»ّ � ،إن «اوه اوه» لي�ست جملة ذات معنى وهي كال�صراخ تع ّد نوع ًا من �إظهار
االنفعال فقط .وهكذا ف�إنّنا عندما نواجه �أمر ًا ما نحبه ونرت�ضيه �أو لمجرد ت�صوره
ن�شعر بح�س ال�شوق �إليه والعالقة به ،وكذلك عندما نواجه �أمر ًا ما ال نحبه �أو لمجرد
بح�س التنفّر منه .ومن الممكن في هذه الحاالت � ْأن ُنظهر عك�س العمل
ت�صوره ن�شعر ّ
الطبيعي تجاهه.
� ّإن القائل بكون الجمل الأخالق ّية لبيان االنفعاالت والأحا�سي�س يعتقد ب�أنّه عندما 
يقال � ّإن هذا العمل ح�سن �أو قبيح ف�إنّنا قد �أبرزنا �شعورنا و�إح�سا�سنا حول ذلك العمل
باال�ستعانة من الألفاظ ،ومث ً
نوع
اال على ذلك �إذا قلنا «الأمانة ح�سنة» فهي مجرد بيان ٍ
من الإح�سا�س الإيجابي بالن�سبة للأمانة.
وبالإ�ضافة �إلى الح�سن والقبح ف� ّإن �سائر المفاهيم الأخالق ّية �أي� ًضا تلعب مثل هذا
إيجابي حول
الدور .ولذا لو قلنا �أي� ًضا «ينبغي �أنّ تكون �أميناً» فهو كذلك �إبراز لإح�سا�س � ّ
الأمانة �أي� ًضا [.]6
وبنا ًء على ك ّل هذا فقد ا�ستنتج �أن�صار هذه النظرية � ّأن الجمل الأخالق ّية مبرزة
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للإح�سا�سات الأخالق ّية في قالب الألفاظ ولي�ست جم ًال ذات معنى ،بل ومن الممكن � ْأن
يكون المق�صود من �إظهارها و�إبرازها �إيجاد نف�س الإح�سا�س وال�شعور عند المخاطبين
بها.
 . 2 - 2االنفعالية المبتناة على انفعالية المصطلحات األخالق ّية

عندما ت�أكل طعام ًا لذيذ ًا �سوف ت�شعر بانفعال و�إح�سا�س مر�ضي عندك ،ولذا� ،إذا
قلنا هذه الجملة «�إن هذا الطعام لذيذ» فلن يكون �إخبار ًا واقعي ًا عن ذلك الطعام بل هو
بيان لإح�سا�سك و�شعورك بالن�سبة له .بمعنى �أنك ارت�ضيت و�أحببت هذا الطعام.
فالجملة المذكورة ال تحكي الواقع بل ومن الممكن بذكرك لها االعتقاد ب�أنك تريد
� ّأن ترغّ ب �شخ�ص ًا ما ب�أكل هذا الطعام.
ويعتقد بع�ض �آخر من االنفعاليين[ ]7ب� ّأن الجمل الأخالق ّية لها معانٍ  �إلاّ � ّأن معانيها 
متفاوتة عن معاني الجمل المخبرة عن الواقع ،و ُيرجعون هذا التفاوت �إلى تفاوت
الم�صطلحات الأخالق ّية عن غيرها من الم�صطلحات العادية.
وخال�صة قولهم �إنّه يمكن تق�سيم الم�صطلحات والكلمات �إلى �إح�سا�سية وغير
�إح�سا�سية ،بحيث تُ�ستعمل الطائفة الأولى منها لبيان الأحا�سي�س واالنفعاالت الداخلية
و�أما الثانية منها فلي�ست لها هذه الخ�صو�صية ،ومث ً
اال على ذلك ف� ّإن كلمة «جاء» ت�شير
�إلى كلمة واقع ّية عينية ولم ُيلحظ فيها �شعور و�إح�سا�س المتكلم ،و�أما كلمة «لذيذ» ف�إنّها 
لطعم خا�ص مث ًال.
كلمة �إح�سا�سية وت�شير �إلى �إح�سا�س و�شعور مر�ضي عند المتكلم ٍ
وعليه فالم�صطلحات الإح�سا�سية واالنفعالية غير حاكية للواقع و�أما الم�صطلحات
غير الإح�سا�سية ف�إنّها تحكي الواقع.
ومن طرف �آخر ف� ّإن �أمثال هذه الم�صطلحات كالح�سن والقبح والتي ت�ستخدم لبيان
المفاهيم الأخالق ّية م�صطلحات �إح�سا�سية تب ّين �إح�سا�س المتك ّلم .ولذا فالم�صطلحات
الأخالق ّية ال تحكي الواقع ونتيجة ذلك �أي� ًضا � ّأن الجمل الأخالق ّية لن تحكي الواقع كذلك.
وب�شكل مخت�صر نقول � ّإن هذه الفئة من االنفعاليين تعتقد ب� ّأن الجمل الأخالق ّية لما 
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كانت م�شتملة على الم�صطلحات االنفعالية كالح�سن والقبح ف� ّإن هذه الجمل ال تحكي
الواقع وال ت�شير �إلى واقع ّية عينية بل �إنها تب ّين فقط �إح�سا�س المتكلم و�شعوره ،بل من
َ
المخاطب بها.
الممكن ا�ستعمالها �أي� ًضا لإيجاد �إح�سا�س و�شعور م�شابه عند
وفي اعتقادهم �أي� ًضا ف� ّإن الجمل الأخالق ّية و�إن كانت ذات معنى �إلاّ �أنها ال تحتمل
ال�صدق والكذب الواقع ّيين.
�أكمل:

-1
-2
-3
-4
-5

االنفعالية تعني....
طبق ًا لر�أي كلتا المجموعتين من االنفعاليين ،وبغ�ض النظر عن ...ف�إن �أي �شيء
لي�س ح�سن ًا وال �سيئ ًا.
بر�أي االنفعاليين ف�إن الأحكام الأخالقية معتبرة لـ ....فقط.
االنفعالية المبنية على الو�ضعية المنطقية ال يرون معنى الجمل الأخالقية بدليل
�أن....
االنفعالية المبنية على انفعالية الم�صطلحات الأخالقية يرون �أن الجمل
الأخالقية ال واقع لها (غير واقعية) وذلك بدليل...

 - 3التعاهدية

(((

�إذا لم يكن هناك � ّأي قاعدة وقانون في لعبة كرة القدم ،ف�سوف يقع التعار�ض
واالختالف والتنازع بين الالعبين.
وكذلك �إذا لم يكن توافق البائع والم�شتري الزم ًا في المعامالت االقت�صادية وبالتالي
كان ك ّل واحد منهما حر ًا في  �أخذ ما يريد ويقدر من مال الآخر ف�سوف يقع التعار�ض
والتنازع بينهما �أي� ًضا.
(((   Contractarianism or conventionalismالتعاهدية ،التوافقية ،التعاقدية.
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ولذا ف� ّإن قواعد وقوانين لعبة كرة القدم �إنما  تو�ضع لرفع التعار�ض بين فريقي
الالعبين ،وكذلك ف� ّإن قوانين العر�ض والطلب �إنّما تو�ضع لرفع التعار�ض في المعامالت
وت�أمين المنافع والم�صالح المتقابلة ،وعليه ف� ّإن رعاية العهود والعقود واالتفاقات تعود
منفعتها لكل الأفرقاء .وباعتقاد �أن�صار التعاهدية ف� ّإن القواعد الأخالق ّية لي�ست مجرد
مجموعة من الأوامر والتو�صيات �أو االنفعاالت والميول الفردية بل � ّإن هذه القواعد
نو ٌع من التوافق العام على ال�سلوكيات االجتماعية يتعاهد و ُيتفق عليها  بعد ت�شكيل
المجموعات والمجتمعات بهدف رفع التعار�ضات العامة االجتماعية والمجموعية على
فر�ض ح�صولها.
� ّإن هذه العقود واالتفاقات من الممكن ح�صولها ب�أي �صورة ونحوٍ ،ولي�س لها � ّأي مبنى
بها ي�صب في م�صلحة ومنفعة ك ّل �أفراد المجتمع.
واقعي ،ولكن العمل
ّ
وفي اعتقادهم �أي� ًضا ف� ّإن الأحكام الأخالق ّية �إنّما تكون معتبرة فقط عند المجتمع
ا ّلذي تعاقد وتعاهد عليها .وعليه ف� ّإن � ّأي عمل قبل هذا التعاهد االجتماعي لي�س ح�سن ًا
ولي�س قبيح ًا و�إن من�ش�أ اعتبار ك ّل الأحكام الأخالق ّية هو التعاهد والتوافق.
نعم � ّإن التوافقات الأخالق ّية تت�شكل ب�شكل طبيعي بااللتفات �إلى الثقافة والآداب
والر�سوم والتقاليد واالعتقادات الم�شتركة و�أمثالها ،وهي متفاوتة ومختلفة عن العقود
والتوافقات والقوانين الر�سمية ا ّلتي تحتاج �إلى الإم�ضاء ال�سندي �أو ا ّلتي تو�ضع من قبل
الخا�صة.
الهيئات
ّ
�أكمل:

القائلون بالتعاهدية  يعتقدون:
 - 1لتحقق الأخالق بعد ت�شكيل ...فقط.
 - 2القيم الأخالقية ولزومها ين�ش�أ من ...وب�شكل طبيعي ،وقيل ذلك ف�إن �أي عمل
لي�س له �صفة الح�سن �أو القبح.
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 - 3التعاهدات الأخالقية و�ضعت لأجل....
 - 4الأخالق التعاهدية في كل مجتمع تكون معتبره بالن�سبة لـ.....
 - 4تحليل المذاهب الالواقع ّية
الكلي
 . 4 - 1التحليل
ّ

�	- 1أثبتنا في الف�صل الثالث والرابع من هذا الكتاب ،ومع الإ�شارة �إلى واقع ّية القيم
واللزوميات الأخالق ّيةّ � ،أن الأحكام الأخالق ّية ب�إمكانها  اال�ستناد �إلى المباني
الواقع ّية ،وبنا ًء على ذلك �أبطلنا مبنى هذه المذاهب الالواقع ّية.
 - 2اال�شكال الآخر الم�شترك على ك ّل هذه المذاهب ا�ستلزامها الن�سب ّية الأخالق ّية،
وقد تعر�ضنا في الف�صل الخام�س من هذا الكتاب �أي� ًضا �إلى الكالم تف�صي ًال عن
هذه النظرية ونقدها والإ�شكال عليها.
 - 3الإ�شكال الآخر الم�شترك �أي� ًضا على هذه المذاهب يعود �إلى من�ش�أ اعتبار وتوجيه
الأحكام الأخالق ّية عند المذاهب الالواقع ّية.
و�سوف نعيد ها هنا ذكر الجمل ا ّلتي و�ضعنا خط ًا تحتها في هذا الف�صل:
 � ّإن �أوامر اهلل هي المعتبرة فقط.حق من يقبل به.
 � ّإن � ّأي �أمر �أخالقي �إنما هو معتبر في ّ
ّ
أخالقي.
 � ّإن الأحكام الأخالق ّية معتبرة فقط عند من يكون لديه ذلك االنفعال الّ
 � ّإن الأحكام الأخالق ّية �إنما تكون معتبرة فقط عند المجتمع ا ّلذي تعاقد وتعاهدعليها.
� ّإن الالواقعيين يربطون اعتبار ك ّل الأحكام الأخالق ّية بالأوامر  /االنفعاالت
 /التوافقات ،ويوجهونها على هذا الأ�سا�س ،ولذا ال ب ّد � ْأن تكون نف�س تلك الأوامر /
االنفعاالت  /التوافقات معتبرة عندهمّ � ،أي �أنّهم ال ب ّد � ْأن يقبلوا ب�إحدى هذه الجمل
الآتية:
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} ينبغي((( على الجميع �إطاعة �أوامر اهلل.
} ينبغي لكل ٍ
فرد � ّأن ي ّتبع الوظائف الأخالق ّية العمل ّية المقبولة عنده.
} ينبغي لك ّل فرد العمل طبق انفعاالته الأخالق ّية.
} ينبغي لأفراد ك ّل مجتمع العمل طبق التوافقات الأخالق ّية عند مجتمعهم.
أخالقي ،وهذاالوجوب
� ّإن ك ّل واحدة من هذه الجمل تب ّين نوع ًا من «الوجوب» ال
ّ
أخالقي ناظ ٌر �إلى ذلك «الوجوب» الأ�صليّ � ،أي � ّإن اعتبار «الوجوبات»
(ينبغي ،يلزم) ال
ّ
الأخالق ّية الأخرى يرتبط بهذا «الوجوب» لكن ب�أي دليل يعتبر نف�سه «الوجوب» الأ�صلي؟
ولماذا يجب علينا �إطاعة �أوامر اهلل؟ ولماذا...؟
ولتوجيه «الوجوب» الأ�صلي يمكن افترا�ض �إحدى هذه الأوامر:
�	- 1إنّه ال يحتاج �إلى التوجيه والإثبات.
ّ �	- 2إن التوجيه والإثبات موجود معه وفي ذاته.
ّ �	- 3إن التوجيه والإثبات يح�صل بجملة �أخرى.
لكن ال ب ّد لنا من االلتفات �إلى �أنّه:
 - 1طبق ًا لنظرية الالواقع ّية ف�إنّه ال يمكن ل ّأي «ينبغي» �أخالق ّية � ّأن تكون م�ستقلة عن
الأوامر وال�سالئق والتوافقات.
 - 2اال�ستناد �إلى نف�س «ينبغي» الأ�صلية (الوجوب الأ�صلي) من �أجل توجيهها ي�ستلزم
الدور الباطل.
 - 3الجملة ا ّلتي �سي�ستند �إليها واقع ًا لإثبات «الوجوب» �إ ّما � ْأن يكون وجوبها �أكثر
�أ�صالة[ ]9و�إ ّما � ْأن تكون من نوع «الموجود» .لكن بنا ًء على االفترا�ض فال يوجد
«الوجوب» الأكثر �أ�صالة .وطبق ًا لر�أي الالواقعي ال  يمكن ا�ستنتاج «يجب»
(ينبغي) من «موجود» .وبنا ًء على هذا ال ب ّد عند ك ّل المذاهب الالواقع ّية من
(((   في المتن الفار�سي عبر بكلمة«بايد» وقد �أ�شرنا �سابق ًا �إلى �أنّها من المفاهيم الأخالق ّية بمعنى«ما ينبغي» ،و«نبايد» بمعنى «ال ينبغي»
ولكن قد يكون لها �أي� ًضا �أحيان ًا مرادفات �أو معانٍ  �أخرى بح�سب وقوعها في الكالم ،كالوجوب واللزوم وال�ضرورة ،لذا اقت�ضى التو�ضيح
(المترجم).
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توجيه ك ّل «الوجوبات» الأخالق ّية بوا�سطة الوجوب الأ�صلي (ينبغي الأ�صلية)،
أخالقي
لكن هذه الأخيرة ال يوجد � ّأي توجيه و�إثبات لها ولذا ف� ّإن � ّأي «وجوب» �
ّ
لن يكون موجه ًا وثابت ًا.
ٍ
وحينئذ هل هذا
أ�صلي.
�س�ؤال :حول ك ّل واحد من هذه المذاهب اكتب
ٌ
«ح�سن» � ّ
الإ�شكال المذكور يرد �أي� ًضا على «الح�سن» الأ�صلي؟
ما لم تتر�سخ جذور �شجرة الأخالق في �أر�ض الواقع ّية ،فلن تثمر هذه ال�شجرة في � ّأي
وقت ولن يظهر � ّأي لزوم وقيمة واقع ًا.
والآن �سوف نقوم بتحليل ك ّل واحد من هذه المذاهب الالواقع ّية على حد ٍة:
اإللهي)
 . 4 - 2تحليل النوع األ ّول من األمرية (نظرية األمر
ّ

حق الجميع �إلى
ُي�ستند في هذه النظرية لتعيين الإله المعتبرة �أوامره ونواهيه في ّ
الكماالت الإلهية المطلقة .وعلى الرغم من كون هذا الإله المتعالي المالك والقادر على
الإطالق والحاوي ل�سائر الكماالت الوجودية في حدها الأعلى .وقد ثبت هذا المدعى
العقلي ،فقد ذهب �أن�صار الالواقع ّية �إلى القول ب�أنه ال يمكن الو�صول �إلى
بالبرهان
ّ
هذا الوجوب عن طريق هذه الوجودات بحيث يجب �إطاعة الأوامر الإلهية ،لأنّه بنا ًء
منطقي بين «الوجوب» والموجود .وبنا ًء على هذا
على الالواقع ّية ال يوجد � ّأي ارتباط
ّ
إلهي با�ستنادهم �إلى الكماالت الإلهية لإثبات اعتبار
الأ�سا�س ف� ّإن �أن�صار نظرية الأمر ال ّ
�أوامر اهلل قد نق�ضوا مبانيهم القائمة على  الالواقع ّية.
 - 2لو لم يكن � ّأي �شيء م ّت�صف ًا بالح�سن �أو القبح قبل �أمر اهلل ونهيه ف� ّإن العقل ال يمكنه
وبغ�ض
لكن ّ
ت�شخي�ص ح�سن وقبح � ّأي �شيء من دون الرجوع �إلى �أمر اهلل ونهيهْ ،
النظر عن الأمر والنهي الإلهيين ف� ّإن العقل يمكنه ت�شخي�ص القبح والح�سن في
بع�ض الموارد ،مث ً
اال على ذلك ف� ّإن غير  المعتقد باهلل يدرك �أي� ًضا ح�سن العدل
وال�صدق والوفاء بالعهد والأمانة وكذلك قبح الظلم والكذب والخيانة ونق�ض
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العهود ،وهذا ي�شير �إلى � ّأن الح�سن والقبح عقليان ،و� ّأن الح�سن والقبح الذاتيين
موجودان �أي� ًضا[.]10
�شرطي
 - 3لنفتر�ض �أنّك �أ�ضعت الطريق في �سفرك �إلى مق�صدك ،وهنا  قال لك
ّ
الطريق بعدما عرف المق�صد ا ّلذي تنوي الذهاب �إليه :ينبغي لك � ْأن ت�سلك الطريق
عقالئي� ،إلاّ � ّأن هذا ال يعني
ال�شرطي �أمر
الأيمن ،وعليه ف� ّإن اتّباع ار�شادات هذا
ّ
ّ
ال�شرطي هو الموجب لكون الطريق الأيمن هو المو�صل �إلى مق�صدك.
كون �أمر
ّ
إلهي قد التفتوا �إلى هذه النكتة ال�صحيحة
ومن المحتمل � ّأن �أن�صار نظرية الأمر ال ّ
وهي � ّأن �أكثر القيم الأخالق ّية والأفعال الالزمة ال يمكن ك�شفها و�إدراكها �إلاّ عن
إلهي .فالإن�سان ال يمكنه ا ّدعاء المعرفة ال�صحيحة لما هو
طريق الوحي والبيان ال ّ
مفيد والزم للو�صول �إلى هدف الأخالق و�أنه يمكنه ت�شخي�صها بعقله.
وبنا ًء عليه ف� ّإن �إطاعة �أوامر اهلل ونواهيه عقالنية والزمة �إلاّ � ّأن ذلك ال يعني � ّأن الأمر
والنهي الإلهيين موجبان لقيمتها ولزومها الأخالق ّيين و�أنّه ال تفاوت قبل وجود الأمر
والنهي بين الأمانة والخيانة والعدل والظلم و�إعانة المحرومين وقتل الأبرياء.
فاهلل ّ
باطالعه الكامل على العواقب الواقع ّية للأفعال ي�أمرنا وينهانا من �أجل هدايتنا وار�شادنا 
�إلى ال�صراط الم�ستقيم ،ال �أنّ  �أوامره ونواهيه تجعل الطرق م�ستقيمة �أو غير م�ستقيمة.
 .4 - 3تحليل النوع الثاني من األمرية

ل ّما كانت الأمرية ال تقبل بوجود المباني الواقع ّية للقبول بالأحكام الأخالق ّية �أو ر ّدها 
لذا ف�إنّها ال ت�ستطيع �إثبات اعتبار هذه الأحكام لمن ال يقبل بالأوامر الواردة في موردها 
ولذا �أي� ًضا ف�إنّهم ي�ؤكدون �أنّها معتبرة فقط عند من يقبل بها ال غير .لكن ما هو معنى
هذا االعتبار؟
لننتبه �إلى هذا المثال:
أ�سا�سي � ّأن ك ّل �إن�سان له الحق
لنفتر�ض � ّأن هناك دولة افترا�ضية ورد في قانونها ال ّ
حق
الحق في القبول ب� ّأي قانون �أو ر ِّده ،و� ّأن ك ّل قانون معتبر فقط في ّ
في التقنين ،و� ّأن له ّ
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من يقبل به.
وعليه في مثل هذه الدولة الفر�ضية من الأف�ضل � ّأن ُي�ص َّرح في قانونها الأ�سا�سي ب�أنه
ال قيمة واعتبار ل ّأي قانون فيها؛ و� ْأن ت�س ّمى هذه الدولة بدولة الالقانون!
وكذلك ف� ّإن هاتين العبارتين لهما نف�س الم�ؤ ّدى:
	�إذا لم ترد � ْأن ت�سرق فحكم «ال ت�سرق» معتب ٌر في حقّك وعندك ،و�إذا �أردت � ْأنت�سرق فحكم «ا�سرقْ » معتب ٌر في حقّك وعندك �أي� ًضا.
	�إذا �أردت فا�سرق و�إذا لم ترد ذلك فال ت�سرق ،ف� ّإن كال هذين الحكمين غيرمعتبرين.
وبنا ًء عليه ف� ّإن القول � ّإن الأوامر الأخالق ّية معتبرة فقط عند من يقبل بها حالها حال
القول � ّإن الأوامر الأخالق ّية غير معتبرة �أ�سا� ًسا.
 .4 - 4تحليل النظرية االنفعالية

المعنائي عند الو�ضع ّية المنطقية ال يمكن القبول بهما بل
ّ �	- 1إن مبنى المعرفة والمعيار
ّ
وعليهما �إ�شكاالت كبيرة ومتع ّددة((( .حيث � ّإن القبول بهذا المبنى والمعيار المق َّدم
من قبل الو�ضع ّية المنطقية �سي�ؤدي �إلى اعتبار العلوم غير التجريبية علوم ًا ال ت�ؤدي
�إلى المعرفة وعلوم ًا بال معنى ،بل و�ستعتبر العديد من بيانات العلوم التجريبية
الم�شتملة على مفاهيم غير مح�سو�سة ومجربة ب�شكل مبا�شر بال معنى ،والأعجب
من ك ّل ذلك ف� ّإن نف�س دعواهم القائلة � ّإن «المعتبر هو المعرفة الم�ستندة �إلى
الح�س والتجربة» و«�إنّ �أمثال هذه الق�ضايا هي ا ّلتي لها معنى فقط» لي�ست
تجريبية وال تحليلية ،وعليه فبنا ًء على نف�س مبناهم ف�إنّها غير معتبرة وبال معنى
�أي� ًضا.
ّ �	- 2إن كلمة «م�ساعد» بمعنى المعين� ،إلاّ � ّأن هذه الكلمة نف�سها من الممكن � ْأن يكون لها 
وانفعالي ،وكذلك من الممكن لأجل � ْأن تن ّبه �أ�صدقاءك من حادثة
إح�سا�سي
ثق ٌل �
ّ
ّ
(((   راجع :مح ّمد تقي م�صباح� ،آموز�ش فل�سفه ج� ،1ص 215 - 212؛ مح ّمد ح�سين زاده ،معرفت �شنا�سى� ،ص .127 - 115
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خطيرة كاحتراق البيت مث ًال � ْأن تقول لهم بحالة من اال�ضطراب واالنفعال «�إنّ
بيتكم يحترق» .وعلى الرغم من كون هذه الجملة ذات ثقلٍ
انفعالي وقد ُذكرت
ّ
َ
المخاطب التخاذ الموقف المنا�سب �إلاّ �أنها جملة حاكية للواقع.
لتحريك
وبنا ًء عليه ف� ّإن مجرد افترا�ض كون الم�صطلحات الأخالق ّية وكذلك الق�ضايا 
وانفعالي ال يوجب اال�ستنتاج ب�أنها غير واقع ّية .نعم قد
إح�سا�سي
الأخالق ّية ذات ثقل �
ّ
ّ
تكون لدينا بع�ض الم�صطلحات كقولنا «لذيذة» وبع�ض الجمل الحاوية لها كقولنا «هذا
الطعام لذيذ» �شاملة لكونها �إح�سا�سية وغير حاكية للواقع� .إلاّ � ّأن هذا ال يعني ت�سرية
إح�سا�سي ال بد � ْأن ال يكون
الحكم على ك ّل الم�صطلحات والجمل بحيث يقال � ّإن ما له ثق ٌل �
ّ
حاكي ًا للواقع ،لأنّه وطبق ًا للتعريف المتقدم ف� ّإن المفاهيم والجمل �إنّما ن�سميها بالحاكية
بغ�ض النظر عن الأوامر والأحا�سي�س والتوافقات ،وقد
للواقع لإ�شارتها �إلى واقع ّية عينية ّ
�أ�شرنا في الف�صل الرابع عند تحليل المفاهيم الأخالق ّية �إلى ثبوت كون هذه المفاهيم
والق�ضايا الأخالق ّية حاكية للواقع ،ولذا ف� ّإن التوجيه الثاني لالنفعالية ال يمكن القبول
به �أي� ًضا.
 .4 - 5تحليل النظرية التعاهدية

 - 1لو � ّأن رج ًال يعي�ش وحده في مزرعته دون � ّأي توا�صل وارتباط بالآخرين فحينها �أال 
ب�صحته �أو قطعه لأ�شجار مزرعته
يمكن القول في مورده � ّإن �صالته �أو اهتمامه ّ
المثمرة ح�سنة �أو قبيحة؟
� ّإن نطاق الأخالق و�أفعال الإن�سان االختيارية ال يح ّدان �سلوك الإن�سان و�أفعاله مع
النا�س الآخرين بل ي�شمالن �أي� ًضا ارتباطه باهلل وبنف�سه وبالطبيعة.
�إال � ّأن �أن�صار التعاهدية ت�ص ّوروا � ّأن �أفعال الإن�سان االجتماعية وحدها  القابلة
أخالقي ،وعلى هذا الأ�سا�س اعتقدوا ب� ّأن الأخالق منوطة بت�شكيل
للتقييم باللحاظ ال
ّ
المجتمعات والمق�صود منها رفع التعار�ضات االجتماعية على فر�ض ح�صولها .وكما 
ترى ف� ّإن الأخالق حتى بالن�سبة لأولئك ا ّلذين يعي�شون في المجتمعات ال تنح�صر في
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الأمور االجتماعية وح ّل التعار�ضات واالختالفات فيما بينهم.
 - 2يعتقد �أن�صار التعاهدية ب� ّأن رعاية القواعد الأخالق ّية ا ّلتي تَوا َفقَ المجتمع عليها 
نافعة ومفيدة لرفع التعار�ض بين �أفراد المجتمع .وهنا ن�س�أل ه�ؤالء هل � ّأن رفع
أخالقي  -ق ّيم
التعار�ض وت�أمين المنافع المتقابلة لأفراد المجتمع  -باللحاظ ال
ّ
والزم بنف�سه وذاته �أم � ّأن ذلك يحتاج �إلى وجود توافق �آخر عليه؟
وهنا بنا ًء على االفترا�ض الأ ّول ف� ّإن القائل بالتعاهدية وخالف ًا لمبانيه قد قبل نوع ًا ما 
ٍ
وحينئذ ال ب ّد لنا � ْأن نتباحث معه  -في مو�ضعه ومكانه  -حول هدف الأخالق
بالواقع ّية،
الواقعي لها هل هو مج ّرد رفع التعار�ض وت�أمين المنافع المتقابلة للأفراد �أم
والمن�ش�أ
ّ
�أنّه �شيء �آخر .وكذلك حول ماهية مالك المنفعة عنده �أي� ًضا .و�أما لو �ص ّرح بنا ًء على
مبنى الالواقع ّية ب� ّأن رفع التعار�ض االجتماعي لي�س ق ّيم ًا والزم ًا بذاته وفي ح ّد نف�سه بل
ٍ
حينئذ الت�سل�سل ل ّأن قيمة ولزوم هذا التوافق
ال ب ّد له من توافق �آخر عليه ف�سوف يلزم
الثاني �أي� ًضا يحتاج �إلى توافق �آخر وهكذا...

اال�شكاالت على المذاهب الالواقع ّية

�صحة الالواقع ّية والن�سب ّية الأخالق ّية وعدم التوجيه المنا�سب للأحكام
ّ �	- 1إن عدم ّ
موج َهين تُعتبر من الم�شاكل
الأخالق ّية ب�سبب عدم كون الوجوب والح�سن الأ�صليين َّ
الم�شتركة عند ك ّل المذهب الالواقع ّية.
إلهي وب�سبب اعتقادهم بالالواقع ّية ال يمكنهم منطقي ًا  -من
ّ �	- 2إن �أتباع نظرية الأمر ال ّ
خالل ا�ستنتاج «الوجوب» من «الموجود»  -التم�سك ب�أف�ضلية اهلل العتبار �أوامره.
وبغ�ض النظر عن الأمر والنهي الإلهيين،
ّ �	- 3إن العقل يمكنه في بع�ض الموارد،
ّ
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ت�شخي�ص ح�سن الأ�شياء وقبحها ،ولذا فالح�سن والقبح عقليان وتبع ًا لهما �أي� ًضا
فالح�سن والقبح الذاتيان موجودان �أي� ًضا.
 - 4وقع اال�شتباه في نظرية الأمر الإلهي بين من�ش�أ القيم واللزوميات الأخالق ّية وطرق
ت�شخي�ص قيمة ولزوم بع�ض الأمور.
حق من يقبل بها فقط ي�ساوي القول بعدم
ّ �	- 5إن القول باعتبار الأوامر الأخالق ّية في ّ
اعتبارها �أي� ًضا.
ّ �	- 6إن مبنى الو�ضع ّية المنطقية غير �صحيح ومن الممكن � ْأن تكون المعارف غير
الح�سية معتبرة وذات معنى �أي� ًضا.
 - 7بالتو�ضيح ا ّلذي ذكرناه حول المفاهيم والق�ضايا الأخالق ّية �أثبتنا كونها حاكية
إح�سا�سي ف� ّإن ذلك ال 
للواقع ،و� ّأن هذه المفاهيم والق�ضايا حتى ولو كانت ذات ثقل �
ّ
ي�ؤ ّثر في حكايتها للواقع.
	- 8ال ينح�صر نطاق الأخالق بالروابط االجتماعية وح ّل التعار�ض بين �أفراد المجتمع.
ّ �	- 9إن �أن�صار التعاهدية ال يمكنهم االعتقاد ب� ّأن ح ّل التعار�ض االجتماعي له قيمة ذاتية ،وال 
يمكنهم ربط قيمته بتوافق �آخر عليه ،حيث �إنّه بنا ًء على ال�صورة الأولى ي�ستلزم نق�ض
مبناهم القائم على الالواقع ّية وعلى ال�صورة الثانية �سيبتلون بالت�سل�سل الباطل.

 - 1اذكر ثالثة ا�شكاالت م�شتركة ترد على المذاهب الالواقع ّية؟
 - 2اذكر ر� َأي القائلين بالأمرية حول معنى الق�ضايا الأخالق ّية ومن�ش�أ القيم واللزوميات
الأخالق ّية.
حق الجميع؟
إلهي اعتبار �أوامر اهلل في ّ
�أ -كيف ّ
يوجه �أتباع نظرية الأمر ال ّ
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ب -هل يتوافق هذا التوجيه مع مبنى هذه النظرية؟ �أو�ضح ذلك.
� - 4أ -ما المراد بالح�سن والقبح الذاتيين والعقليين؟
إلهي ينكرون الح�سن والقبح الذاتيين
ب -لماذا يقال � ّإن �أتباع نظرية الأمر ال ّ
والعقليين؟
ج -لماذا ال يمكن القبول ب�إنكار الح�سن والقبح العقليين؟
إلهي بين ت�شخي�ص  القيم واللزوميات
 - 5كيف ح�صل اال�شتباه في نظرية الأمر ال ّ
الأخالق ّية وبين من�شئهما؟
حق َمن يقبل
ُ - 6ذكر في النوع الثاني من الأمرية � ّأن الأوامر الأخالق ّية معتبرة فقط في ّ
بها� .أو�ضح ما يلي:
�أ -لماذا ال يرى ه�ؤالء اعتبار هذه الأمور في حق الآخرين؟
ب -ما هو المراد من كون هذه الأمور معتبرة في حق من يقبل بها؟
 - 7ع ِّرف االنفعالية.
 - 8ما هو التوجيه المذكور لإثبات االنفعالية من قبل هذين الفريقين:
�أ -الو�ضعيين المنطقيين
ب -المعتقدين ب� ّأن الم�صطلحات الأخالق ّية �إح�سا�سية
 - 9لماذا قلنا  بعدم مقبولية مبنى الو�ضع ّية المنطقية القائل بكون الم�صطلحات
والق�ضايا الأخالق ّية بال معنى؟
 - 10هل من الممكن القبول ب� ّأن الم�صطلحات الأخالق ّية �إح�سا�سية ولكنها ال تحكي
الواقع؟ �أو�ضح ذلك.
 - 11اذكر ر�أي القائلين بالتعاهدية في هذه الأمور وقم بنقده:
�أ -نطاق الأخالق.
ب -من�ش�أ القيم واللزوميات الأخالق ّية واعتبار الأحكام الأخالق ّية.
ج -الهدف من و�ضع التوافقات الأخالق ّية.
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�  - 12أ�  -صنّف هذه الجمل من حيث المالءمة مع الواقع ّية �أو الالواقع ّية؟
ب -بالن�سبة للجمل المالئمة مع الالواقع ّية ،اذكر مع � ّأي نظرية من النظريات
ا ّلتي ُب ِّينت في هذا الف�صل متالئمة؟
الأولىّ � :إن �أوامر اهلل ت�شير لنا �إلى ح�سن الأفعال �أو قبحها واقع ًا.
الثانية :الح�سن والقبح الأخالق ّيان عبارة عن المر�ضي وغير المر�ضي.
الثالثة :ك ّل �إن�سان يحتاج لواعظ من نف�سه لي�أمر نف�سه بفعل الأفعال الح�سنة وينهاها 
كذلك عن الأفعال القبيحة.
الرابعة :الأفعال ا ّلتي ي�أمر اهلل بها ت�صبح ح�سنة.
الخام�سة :يمكن للنا�س في بع�ض الموارد � ْأن ي�شخّ �صوا بد ّقة الأعمال الح�سنة.
ال�ساد�سة :العمل الح�سن هو ما �ألزمنا �أنف�سنا القيام به.
ال�سابعةّ � :إن اهلل ال ي�أمر بالقبيح من الأفعال.
الثامنة :بع�ض الأفراد ي�شعرون ب�إح�سا�س ح�سن عند فعل الأفعال الح�سنة وي�شعرون
بال�سوء عند فعل الأفعال القبيحة.
التا�سعةّ � :إن ما ي�أمر به النا�س هو الح�سن ويجب فعله.
العا�شرة :يمكن من خالل ذكر الجمل الأخالق ّية الحاوية للأوامر والنواهي تو�صية
الآخرين بفعل الأعمال الح�سنة وترك ال�سيئة منها.

تباحث مع �أ�صدقائك حول هذه الموا�ضيع ،و�أو�ضح ماهية الفرق بينها وبين ُم ّدعى
المذاهب الالواقع ّية:
ّ �	- 1إن الق�ضايا الأخالق ّية ناظرة �إلى �صفاتنا و�أفعالنا االختيارية ونتائجها المطلوبة
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وغير المطلوبة ،ونحن عندما نتحادث عادة عن الأعمال ا ّلتي تنتهي �إلى مثل هذه
النتائج المرغوبة وغير المرغوبة يتولد عندنا انفعال وتحريك داخلي مث َبت �أحيان ًا
ومنفي �أحيان ًا �أخرى ،ولذا ف� ّإن الق�ضايا الأخالق ّية م�ضاف ًا �إلى الجانب العلمي فيها 
ّ
لها جانب تحريكي �أي� ًضا.
 - 2توجد �أهداف م�شتركة بين �أفراد المجتمع والجماعات المختلفة ،و�إذا ما ا�شتركوا
الكلي من الحياة والطرق المو�صلة �إليه بعقائد مت�شابهة
�أي� ًضا حول هذا الهدف ّ
فعادة ما يكونون قد توافقوا على قواعد �أخالق ّية م�شتركة �أي� ًضا .وهنا يمكن اعتبار
بع�ض �أنواع الثقافات والآداب والر�سوم والتقاليد و�أمثالها من علل ت�شابه االعتقادات
بين ه�ؤالء الأفراد.
 	 - 3يمكن لالعتقادات � ْأن ت�ؤ ّثر في القواعد الأخالق ّية المقبولة عند الأفراد .ومن الممكن
�أي� ًضا � ْأن تكون هذه االعتقادات �صحيحة �أو غير �صحيحة .وبنا ًء عليه ف� ّإن �إ�صالح �أو
قيم � ّأي مجتمع من الممكن � ّأن يتم من خالل �إ�صالح �أو �إف�ساد عقائدهم.
�إف�ساد َ
 	 - 4رغم � ّأن الهدف النهائي للحياة الإن�سانية لي�س ترك ه�ؤالء النا�س كالذئاب تنه�ش 
بع�ضها بع� ًضا ،ف� ّإن رفع التعار�ض والخالفات االجتماعية يعتبر من جملة �شرائط
االختياري عند الإن�سان والذي هو هدف الأخالق ،ولذا يعتبر هذا
الو�صول �إلى الكمال
ّ
العمل نوع ًا ما ذا قيمة وبنا ًء عليه �إذا ا�ستطاع �أفراد المجتمع و�ضع طرقٍ لرفع هذا
التعار�ض بحيث تكون متحدة مع هدف الأخالق ف� ّإن العمل بها يعتبر قيم ًا والزم ًا.
 - 5من الممكن وجود العديد من  هذه الطرق ا ّلتي ت�ؤدي �إلى رفع التعار�ض والتي
تت�ساوى جميعها من ناحية الو�صول �إلى هدف الأخالق ولذا �إذا ا�ستطاع ه�ؤالء
الأفراد ت�شخي�ص هذه الطرق ب�شكل �صحيح فمن الممكن التوافق على ٍ
واحد منها،
ٍ
وحينئذ يكون هذا التوافق والعمل على طبقه ق ّيم ًا والزم ًا �أي� ًضا.
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[[[ لقد ُطرح العديد من النظريات حول الم�سائل النظرية في نطاق فل�سفة الأخالق والتي يمكن
متعددة ،ونحن ّلما كان لدينا هدف محدد في هذا الكتاب وهو �إيجاد
تنويعها وتق�سيمها �إلى طوائف ّ
أخالقي الواجب الإتباع (ال�صحيح) جعلنا المحور الأ�سا�س في هذا المجال م�س�ألة
المذهب ال ّ
أخالقية المرتبطة
أخالقية ،وعلى هذا الأ�سا�س ق�سمنا ورتبنا النظريات ال ّ
من�ش�أ و�إثبات الأحكام ال ّ
بها ،وهناك �أي�ضاً العديد من الم�سائل النظرية الأخرى الّتي تبحث في فل�سفة الأخالق تبعاً لهذه
الم�س�ألة ،ومثا ًال على ذلك ف� ّإن الالواقعيين وكما مر معنا ال يقولون بوجود من�ش�أ واقعي للأخالق،
أخالقية ،وبالتالي
وفي الحقيقة ف�إ ّنهم لم يتمكنوا من �إيجاد مثل هذا المن�ش�أ
الواقعي للأحكام ال ّ
ّ
أخالقية ال�صادقة ،ولهذا
تق�سيمها �إلى ال�صادقة والكاذبة وبيان وجه ال�صدق ومقبولية الأحكام ال ّ
أخالقية بال معنى و�سعوا بالتالي �إلى تقديم ا�ستعماالت لها
ذهب بع�ض منهم �إلى اعتبار الق�ضايا ال ّ
واقعية.
أخالقية �أمور ال ّ
غير حاكية للواقع .وذهب بع�ض �آخر منهم �إلى � ّأن معنى الق�ضايا ال ّ
الواقعيين الّذين لم ي�ستطيعوا �أي�ضاً � ّأن يعرفوا من�ش�أً وا�ضحاً وم�شخ�صاً
ومن طرف �آخر فقد اعتقد بع�ض ّ
أخالقية يمكن فهمه من دون حاجة �إلى البيان واال�ستدالل،
أخالقية �إلى � ّأن من�ش�أ الأحكام ال ّ
للقيم ال ّ
الواقعية البديهية الّتي ال
وعليه فال حاجة �إلى البحوث النظرية في هذا المجال .ولذا فقد اختار ه�ؤالء
ّ
حاجة لإثباتها.
الواقعي للأخالق الّذي يمكن �إثباته واال�ستدالل
وفي مقابل ه�ؤالء اعتقد �آخرون بوجود المن�ش�أ
ّ
وتكون العديد من المذاهب
عليه ولكنهم اختلفوا في تعريفه واال�ستدالل عليه ،ولهذا �أي�ضاً فقد ظهر ّ
أخالقية �إلى عدم �إبداء الر�أي ال�صريح والوا�ضح حول
أخالقية .وقد ذهب بع�ض �أتباع المذاهب ال ّ
ال ّ
بالتعر�ض �إلى بع�ض الم�سائل الجزئية � اّإل �أ ّنه يمكن الحد�س من خالل
الواقعية �أو
ّ
ّ
الالواقعية ،بل اكتفوا ّ
لوازم كلماتهم بما يعتقدونه في هذا المجال (هذا في �صورة معرفة لوازم كالمهم �أو في �صورة عدم وجود
التعار�ض في كلماتهم ومواقفهم).
التعر�ض لكل واحدة من هذه النظريات على حدة ،و�سواء في الم�سائل الأ�صلية �أو
ً
وبناء على هذا ف� ّإن ّ
الفرعية لفل�سفة الأخالق ،خارج عن قابلية هذا الكتاب ،وكذلك ف� ّإن �إثبات تعلّق النظرية مث ًال ب�شخ�ص
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البينة فيها �إلى �صاحب تلك النظرية مع الأخذ بمجموع
ما �أو عدم تعلقها به وخا�صة �إثبات اللوازم غير ّ
كالمه في باب الأخالق يعتبر عم ًال �صعباً و�شاقاً وطويالً.
وم�ضافاً �إلى ذلك ف� ّإن لكل م�س�ألة نظريات غير مذكورة يمكن فر�ضها في مجالها وموردها.
لكن الأهم من ذلك كله �أ ّننا ولأجل ت�أمين هدفنا المذكور ل�سنا بحاجة لذكر كلّ النظريات البديلة
الموجودة والممكن وجودها في كلّ م�س�ألة من م�سائل فل�سفة الأخالق .ولهذا انتخبنا �أق�صر الطرق
أخالقية المتنا�سبة مع هذا الكتاب ،وتتبعنا الهدف الأ�صلي منه من
للتعرف �إجما ًال �إلى المذاهب ال ّ
دون الت�أكد من تحليل كلّ نظريات ما وراء الأخالق ،والأخالق القواعدية والقانونية ،ومن دون ا�ستق�صاء
والمتعددة في هذه الم�سائل ومن دون الت�أكيد على �إثبات ا�ستنادها �إلى خ�صو�ص
الأقوال المختلفة
ّ
بع�ض �أهل الر�أي فيها.
الفكرية الّتي قد تعتر�ض طريقنا،
وقد �سعينا في �سبيل الو�صول �إلى هذا الهدف �إلى رفع الموانع
ّ
أخالقية المهمة والتي ا�ستند بع�ض �أهل الر�أي
ولهذا فقد �أ�شرنا �إلى �أ�صول وكليات بع�ض المذاهب ال ّ
واالخت�صا�ص �إليها وقمنا بتحليل �أدلتها .نعم قمنا بذكر بع�ض الجزئيات المتعلقة بهذه المذاهب في
المذكّ رات فقط.
وال نغفل عن هذا االحتمال �أي�ضاً وهو �إمكانية المناق�شة في �إ�سناد بع�ض الأقوال لأ�صحابها نظراً �إلى
مواقف �أخرى لهم في غير مكان.
ابتداء عند اليونانيين الأقدمين وفي القرون الو�سطى �أي�ضاً ،ون�سبت عند
[[[ طرحت هذه النظرية ً
الم�سلمين �إلى الأ�شاعرة.
إلهي � -إذ �س�أله
و ُيذكر في هذا المجال مناظرة قامت بين �سقراط واثيفرون  -القائل بنظرية الأمر ال ّ
�سقراط�« :إذا �أمر اهلل ب�شيء ما ،فهل ل ّأن اهلل �أمر به �أ�صبح �صواباً� ،أم لأ ّنه �صواب ف� ّإن اهلل قد �أمر به»؟.
و�أجابه اثيفرون« :ال حتماً ،لأ ّنه �صواب ف� ّإن اهلل قد �أمر به» .وهنا قال �سقراط فوراً�« :إذا كان ما تقول
�صحيحاً فال بد � ْأن ترفع اليد عن نظريتك» (ويليام ِكى .فرانكنا ،فل�سفه اخالق ،ترجمة هادي �صادقي،
�ص .)75
وين�سب هذا القول �أي�ضاً �إلى ويليام اكام (1347 - 1287م) وجان دان�س ا�سكاتو�س (- 1266
1308م) ).راجع :ا�سكات مك دونالد «قرون و�سطى مت�أخر» ترجمة مح�سن جوادي؛ «تاريخ فل�سفه
اخالق غرب» �سي الرن�س بيكر ،ترجمة مجموعة من المترجمين� ،ص .)94 - 93
وي�صرح �أبو الح�سن الأ�شعري (339 / 324 - 260هـ.ق ).رئي�س فرقة الأ�شاعرة �إحدى الفرق
ّ
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يعد
الكالمية والم�شهورة عند الم�سلمين  -ب�أن اهلل �إذا عذّ ب الم�ؤمنين و�أدخل الكفار �إلى الجنة فلن َّ
ذلك قبيحاً منه .وكذلك لو �أمر بالكذب ف�سيكون الكذب ح�سناً ،لكن نحن نعتقد ب�أ ّنه �سيعاقب الكفار
لأ ّنه نف�سه �أخبر بذلك ،والكذب و � ْإن لم يكن قبيحاً منه � اّإل �أ ّنه محال في حقه( .راجع :علي بن
�إ�سماعيل الأ�شعري ،كتاب اللمع في الرد على �أهل الزيغ والبدع� ،ص  ،)117 - 116والجدير ذكره
الالواقعية �أو من حيث
وبغ�ض النظر عن اال�شكاالت الواردة الم�شتركة على كلّ المذاهب
ها هنا ّ -
ّ
الخا�صة بها ّ � -أن هناك بع�ض الآيات القر�آنية الّتي ذُكر فيها وجه بع�ض الأوامر والنواهي
اال�شكاالت ّ
والتي ال تتوافق مع ما ذكره الأ�شاعرة:
}ْ ...اع ِدلُو ْا ُه َو �أَ ْق َر ُب ِلل َّت ْق َوى{(((.
} ...ق ُْل �إِنَّ اهللَ َال يَ�أْ ُم ُر بِا ْل َف ْح�شَ اء.((({...
} َو�أَ ْوفُوا ا ْل َك ْي َل �إِذا ِك ْلتُ ْم َوزِ نُو ْا ب ِِالق ْ�س َط ِا�س ا ْل ُم ْ�ستَ ِق ِيم َذ ِل َك خَ ْي ٌر َو�أَ ْح َ�س ُن تَ�أْوِ ي ًال{(((.
وكذلك ف� ّإن ا�ستحالة الكذب على اهلل حالها حال ا�ستحالة تعذيب الم�ؤمنين مت�أخرة بح�سب الرتبة
عن عدم الإرادة الإلهية ،وعدم الإرادة الإلهية مت�أخرة رتبة عن قبح الكذب ،وك� ّأن الأ�شعري ظاهراً قد
مقدمة على عدم الإرادة الإلهية.
ت�صور � ّأن ا�ستحالة الكذب على اهلل َّ
ّ
الو�ضعية المنطقية �أمثال رودولف كارناب(  ( rRudolf Ca
[[[ ن�سبت هذه النظرية �إلى بع�ض �أن�صار
ّ
 1891( )nabـ 1970م) ومن الممكن اعتبار نظرية التو�صيات الكلية ()Universal Prescriptivism
المن�سوبة �إلى ريت�شارد ميرفن هير (1919( )Richard Mervyn Hareم) �أحد الفال�سفة البريطانيين،
المجردة.
قريبة من هذه النظرية �أي�ضاً .مع � ّأن ميوله النفعية ال تتالءم مع الأمرية َّ
أخالقية �إنما ي�ستفاد منها في الغالب من
وذهب كارناب  -مع مالحظة � ّأن الأحكام وا�صطالحاً ال ّ
�أجل هداية الأفعال والت�أثير فيها � -إلى القول ب�أنها في الحقيقة �أوامر �أو نوا ٍه ،ولذا ف� ّإن القول «ال ينبغي
لك � ّأن ت�سرق» بيان لقولك «ال ت�سرق» وكذلك ف� ّإن قولك «الرحمة ح�سنة» بيان لقولك «كن رحيماً» (ج.
وارنوك ،فل�سفه اخالق در قرن حا�ضر .ترجمة �صادق الريجاني� ،ص .)26
واعتقد هير بوجود الفا�صلة بين «الوجود» و«الالزم» ،وبعبارة �أخرى بين «الواقع» «والقيمة» وفي النتيجة
القيمي هو التو�صية ال التو�صيف ،لكن
بين «التو�صيف» و«التو�صية» .وفي ر�أيه ف� ّإن الدور الأ�صلي ل ّّل�سان
ّ
((( المائدة .8 :5
((( الأعراف .28 :7
((( الإ�سراء .35 :17
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أخالقية والأوامر العادية � ّأن الأولى ال ّبد � ْأن تمتلك قابلية التعميم،
التفاوت الأ�صلي بين التو�صيات ال ّ
أخالقي ي�ستلزم االلتزام به في كلّ الموارد ذات ال�شروط
وبعبارة �أخرى يرى هير � ّأن القبول ب� ّأي حكم � ّ
الم�شابهة والقبول بتعاطي و�سلوك الآخرين معنا طبقاً له .واعتبر �أي�ضاً � ّأن ال�شرط الوحيد لقبول � ّأي حكم
أخالقية مختلفة عن الأفراد
و�صرح �أي�ضاً ب� ّأن لكلّ فر ٍد ّ
الحق بقبول �أ�صول � ّ
أخالقي كونه مالئماً فقطّ .
� ّ
حد ذاته.
الآخرين من دون � ّأن يكون عمل كلّ واحد منهم غير معقول في ّ
الالواقعية
�إال � ّأن هير �أ�ضاف فيما بعد الر�ؤية النفعية �إلى مذهبه ونظرياته وبالتالي ابتعد عن مبانيه
ّ
بالواقعية
أخالقية يتنا�سب مع القول
حيث � ّإن الأخذ بالمنافع
ّ
ال�شخ�صية عند اتخاذ التو�صيات العامة ال ّ
ّ
الواقعية �أي�ضاً .م�ضافاً �إلى �أ ّنه من غير الوا�ضح ٍ
و�سيطر�أ ٍ
عندئذ لزوم عمومية
حينئذ البحث عن المنافع
ّ
أخالقي مع عدم كون التعميم المتخذ من قبل الآمر به له حكم العمومية ،ومن طرف �آخر ف� ّإن
الحكم ال ّ
أخالقي �إنما يكون عاماً مع مقاي�سته بهذه ال�شرائط -
التعبير بال�شرائط الم�شابهة  -بحيث � ّإن الحكم ال ّ
أخالقي ب�شروط
مبهم ومجمل ويقبل التفا�سير
ّ
المتعددة� ،إذ من الممكن ل ّأي فرد � ّأن ي�شترط حكمه ال ّ
خا�صة به.
ّ
الالواقعية لتحديد تلك ال�شرائط الم�ؤ ّثرة واقعاً في ذلك
بناء على
وبناء عليه فال يوجد � ّأي معيار ً
ً
ّ
أخالقي( .راجع :ج .وارنوك ،فل�سفه اخالق در قرن حا�ضر ،ترجمة �صادق الريجاني� ،ص - 39
الحكم ال ّ
62؛ �آر .اف .اتكين�سون ،در �آمدى به فل�سفه اخالق ،ترجمة �سهراب علوي نيا� ،ص 159 - 146؛

Mohammad A. Shomali. Ethical Relativism: An Analysis of the Foundations of

Morality, P. 94

- 97).
أخالقية فقد اعتبرت هذه النظرية
[[[ حيث � ّإن االنفعالية ال تقول
بالواقعية العينية للقيم واللزوميات ال ّ
ّ
يعبر عنه
نوعاً من «الذاتية»( )Subjectivismوللأخيرة �أنواع ّ
متعددة :منها النوع الب�سيط والذي َّ
أخالقية
بالذاتية الب�سيطة ( )Simple Subjectivismوالمراد منه نف�س االنفعالية �أي كون الق�ضايا ال ّ
يراد منها �إظهار وبيان �إحا�س الفرد وميوله.
(الو�ضعيون ك�أمثال �آير ي�صرحون ب� ّأن نظريتهم و� ّإن كان من الممكن اعتبارها نوعاً من الذاتية � اّإل �أنها
أخالقية بياناً للإح�سا�سات واالنفعال في �أنهم ال يعتبرون
متفاوتة عن الذاتية العادية الّتي تعتبر الق�ضايا ال ّ
مجرد �إبراز لتلك االنفعاالت والإح�سا�سات (راجع:
هذه الق�ضايا �إخباراً عن االنفعاالت الداخلية بل �إنها ّ
الف ،ج� ،آير« ،زبان ،حقيقة منطق» ترجمة منوچهر بزركمهر� ،ص .)150 - 148
وبناء عليه يمكن تق�سيم الذاتية الب�سيطة �إلى نوعين �أي�ضاً العادية وغير العادية ،والنوع الثاني منها
ً
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الو�ضعية المنطقية ،والنوع العادي منها يراد منه االنفعالية المبتناة على
يراد منه االنفعالية المبتناة على
ّ
أخالقية انفعالية).
كون الم�صطلحات ال ّ
كما و� ّأن النوع الثاني منها � ْأي الذاتية غير العادية ُتعرف �أي�ضاً بنظرية الخط�أ ( )Error Theoryوالتي
أخالقية .وبهذا الت�صور يقال لها خط�أ حيث � ّإن
أخالقية ق�ضايا ُت�ستخدم لبيان
الواقعية ال ّ
ّ
تعتبر الق�ضايا ال ّ
الواقعية موجودة مع � ّأن ما ت�شير �إليه هذه الق�ضايا باطل ال �أ�سا�س له ،لأ ّنه وطبقاً لهذه النظرية ال وجود
هذه ّ
أخالقية .ونظرية الخط�أ تقول � ّإن الأخالق قامت على هذا االفترا�ض الم�سبق الباطل وهو وجود
للواقعية ال ّ
ّ
أخالقية  -ب� ّأن الموجب لالعتقاد بالأحكام
أخالقية .ويعتقد مكي � -صاحب هذه النظرية ال ّ
الواقعية ال ّ
ّ
أخالقية هو الثقافة والتوافق ،ويقول �آير � ّإن بع�ض القائلين بالذاتية �إنما يعتبرون الفعل ح�سناً �إذا كان
ال ّ
أخالقي من قبل بع�ض النا�س (راجع :نف�س الم�صدر ال�سابق� ،ص .)141 - 140
مورداً للت�صويب ال ّ
أخالقية
وربما يمكن القول � ّإن اال�صطالح العام للذاتية  -في مقبال العينية  -ي�شمل كلّ المذاهب ال ّ
الالواقعية.
ّ
ولمزيد من التو�ضيح والمراجعة حول االنفعالية واال�شكاالت عليها ،راجع :ج .وارنوك ،فل�سفه
اخالق در قرن حا�ضر ،ترجمة �صادق الريجاني �ص 38 - 24؛ مرى وارنوك ،فل�سفه اخالق در قرن
بي�ستم ،ترجمة �أبو القا�سم فنائي� ،ص .)138 - 103
الو�ضعية المنطقية �أو �أ�صالة التجربة المنطقية من �إنتاجات جماعة فيينا ( .)Vienna Circleوهذه
[[[
ّ
ا�سم لمجموعة من الأع�ضاء الم�شاركين فيها من الفال�سفة والعلماء �أمثال كارناب ،فايكل،
الجماعة ٌ
غودل هان ،نويرات وفاي�سمان بزعامة موريت�س �شليك ،وقد �أُ ِّ�س�ست �سنة  1920في فيينا (راجع:
ايان باربور ،علم ودين ،ترجمة بهاء الدين خرم�شاهى� ،ص  ،152الحا�شية رقم .)9
الو�ضعية المنطقية البريطانيين في كتابه المعروف «زبان،
يقول �آير (1989 - 1910م) �أحد فال�سفة
ّ
الو�ضعية
أهم الآثار و�أدقها حول تعاليم
حقيقت ومنطق» (اللغة ،الحقيقة والمنطق) والذي ّ
يعد من � ّ
ّ
أخالقية في � ّأي ق�ضية ال ي�ضيف � ّأي �شيء
المنطقية باللغة الإنكليزية ،يقولّ �« :إن ح�ضور العالئم ال ّ
الواقعي ،مثالً� ،إذا قلت لأحدهم« :لقد قمت بعمل �سيئ حيث �سرقت ذلك المال» فلم
لم�ضمونها
ّ
�أقل له �شيئاً زائداً على قولي هذا «�أنت �سرقت المال» ومع �إ�ضافة القول «قمت بعمل �سيئ» لم ِ
اعط
أخالقياً ،ومثال هذا بالدقة كما
خبراً زائداً على ذلك ،وفقط �أظهرت له عدم �صوابية هذا الفعل عندي � ّ
لو تكلمت بلحن خ�شن ٍ
حاك للتنفر فقلت «�أنت �سرقت المال» �أو �أنني كتبت هذا الخبر و�أ�ضفت �إليه
الواقعي للجملة،
عالمة التعجب ف� ّإن اللحن الخ�شن �أو عالمة التعجب ال ي�ضيفان �شيئاً �إلى المعنى
ّ

عقاواللا ةّّيقالخألا بهاذملا

163

عممت
غاية الأمر �أنهما يظهران � ّأن حكاية الخبر عند المتكلم قد �صاحبها بع�ض االنفعاالت ،ومن ّثم لو ّ
واقعي ...ف�أنا عندما �أقول
خبري ال�سابق وقلت «�سرقة المال قبيحة» فقد قلت جملة لي�س لها � ّأي معنى ّ
نوع العمل الفالني �صواب �أو خط�أ لم � ِ
عما يدور في ذهني ،و�إنما �أظهرت فقط
أعط خبراً واقعياً ولم �أخبر ّ
يبين �شعوره و�إح�سا�سه �أي�ضاً .ولذا
أخالقية .وال�شخ�ص الّذي يعار�ض ما �أقوله ف�إ ّنه ّ
بع�ض العواطف ال ّ
عمن يقول م ّنا القول ال�صحيح �س�ؤال بال معنى لأن �أياً منا لم يعنون كالمه كق�ضية حقيقية
ف� ّإن ال�س�ؤال ّ
(زبان ،حقيقت ومنطق� ،ص  .)147 - 145وي�ضيف قائالً« :ال ّبد من االلتفات �إلى هذه النكتة وهي
�ستخدم فقط لإبراز الإح�سا�سات واالنفعاالت بل ت�ستخدم �أي�ضاً لتحريك
أخالقية ال ُت َ
� ّأن الكلمات ال ّ
الإح�سا�سات والعمل بها»(نف�س الم�صدر� ،ص .)147
(((
أخالقية.
وقد ُ�س ّميت نظريته بنظرية  Boo/Hurrahال ّ
أخالقية ،مثل «الواجب» و«الوظيفة» ،م�ضافاً لمعناها
[[[ نعم � ّإن «�آير» يقبل بكون بع�ض الم�صطلحات ال ّ
تت�ضمن �أي�ضاً معنى الأمر والتو�صية ولكنه ال يقبل بحكاية � ّأي منها للواقع
االنفعالي والإح�سا�سي ّ
(نف�س الم�صدر� ،ص .)147
[[[ ُت َن�سب هذه النظرية �إلى ت�شارلز ل�سلي �ستيفن�سون (1979 - 1908م) (.)Charles Lestli Stevenson
[[[ ُتطلق التعاهدية �أو التوافقية على عدة نظريات منها ما هو حول من�ش�أ م�شروعية الحكومة ،ومنها ما
أخالقية .والمراد من
هو حول تعيين الحق والعدل و�أي�ضاً منها ما هو حول من�ش�أ اعتبار الأحكام ال ّ
أخالقية �أو التوافقية
التعاهدية في هذا البحث الأخيرة منها والتي يمكن ت�سميتها �أي�ضاً بالتعاهدية ال ّ
أخالقية.
ال ّ
أخالقية في كالم بع�ض ال�سوف�سطائيين �أمثال
ويمكن �إيجاد جذور الكالم حول التعاهدية ال ّ
بروتاغورا�س ( 490( )protogorasـ 420ق.م) � اّإل � ّأن بع�ض الكلمات المن�سوبة �إليه تظهر �أ ّنه من القائلين
بالن�سبية الفردية كقوله« :بال � ّأي ترديد� ،إذا كان �أحدهم يعتقد واقعاً ب� ّأن ال�سرقة ح�سنة فما دام معتقداً
ّ
بذلك فال�سرقة له ح�سنة» (دبليو كى� .سى .كاترى ،تاريخ فل�سفه يونان ،ج ،11ترجمة ح�سن فتحي �ص
.)52 - 51
بالن�سبية االجتماعية وكذلك
لكن حا�صل بع�ض كلماته الأخرى المن�سوبة �إليه تفيد ب�أنه من القائلين
ّ
ّ
بالتوافقية ،كقوله« :ما دام � ّأي �شيء يبدو في نظر المجتمع ح�سناً وجميالً ،وقد اعتبره ذلك المجتمع
(((   Booبوه كلمة ت�ستعمل لال�ستهجان  Hurrah .هتاف ي�ستعمل للت�أييد والفرح.
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فع ًال ح�سناً وجميالً ،ف� ّإن ذلك ال�شيء �سيكون ح�سناً لذلك المجتمع وموافقاً للعدل» (افالطون ،الدورة
محمد ح�سن لطفي ،ج� ،3ص ( 1316ر�سالة ثئاتيتو�س  ،)1670وقوله:
الكاملة لآثار �أفالطون ،ترجمة ّ
تعين بتوافق الآراء ،وما يراه الأفراد من حيث المجموع �أ ّنه الأفيد والأقرب �إلى
«� ّإن القيم ال ّ
أخالقية َّ
ال�صالح في مقام العمل ُيعتبر ّقيماً( .راجع :علي مراد داوودى� ،سوف�سطائيان» مجلة دانك�شده
ادبيات وعلوم ان�سانى( ،مجلة الآداب والعلوم الإن�سانية) جامعة طهران ،العدد � ،90ص .)31 - 30
ويعتقد دايفيد اميل دوركايم ( 1858 ( )David Emile Durheimـ 1917م)  -عالم اجتماع
فرن�سي « -ب� ّأن الأخالق تبد�أ من حيث بداية االرتباط بين المجموعة» (اميل دوركايم ،فل�سفه وجامعة
�سنا�سى ،ترجمة فرحناز خم�سة اى� ،ص .)51
وفي ر�أيه ال ّبد � ّأن ُينظر �إلى المجتمع ك�شخ�صية تتفاوت كيفاً عن �شخ�صية الأفراد ّ
الم�شكلين لها (نف�س
الم�صدر� ،ص ،)51و� ّأن المجتمع بمثابة «مق ّنن ال ّبد من تعظيمه و�إطاعة �أوامره» (نف�س الم�صدر �ص ،)116
قيم ناتجة من االعتقادات
و� ّأن «الأ�شياء �أنف�سنا ،ومن �أنف�سنا ،واالعتماد على �أنف�سنا ،ال قيمة لها ...هي ٌ
الجمعية العامة» (نف�س الم�صدر �ص  ،)178وبهذا الو�صف ف� ّإن دوركايم يقول بوجود �شخ�صية للمجتمع
أخالقية هو ر�أي المجتمع �أو
تتفاوت عن �شخ�صية الأفراد الم�شكلين له و� ّإن من�ش�أ اعتبار الأحكام ال ّ
بغ�ض النظر
أخالقية ،لكن ّ
الروح الجمعية .وكما ترى ف� ّإن نظريته قريبة من نظرية القائلين بالتوافقية ال ّ
عيني للمجتمع  -من دون وجود
عن اال�شكاالت الم�شتركة عليه وعلى التوافقيين ،ف� ّإن القبول بوجود ّ
الأفراد الم�شكلين له  -مورد للمناق�شة والبحث ،وعموماً في مثل هذه الموارد عندما يرتبط �أثر الأجزاء
عيني م�ستقلّ
بع�ضها مع بع�ض يتوهم وجود �أثر �شيء �آخر ّ
ي�سمى �أثر الكل وهو ال�سبب في تو ّهم وجود ّ
لهذا الكل في الخارج.
ومن المعا�صرين يمكن اعتبار دايفيد جاثييه( ( )Davis Gauthierوجيلبرت هارمن ( rGilbert Ha
 )manودايفيد وانج ( )David Wongمن القائلين بكون الأخالق ت�ؤ ّمن المنافع المتقابلة للأفراد �أو
�أ ّنها ترفع التعار�ض بين متطلبات الفرد نف�سه وبين متطلبات �أفراد المجتمع �أي�ضاً ،ويعتقد ه�ؤالء �أي�ضاً ب� ّأن
التوافقات االجتماعية هي الطريق الّذي ي�ؤ ّمن هدف الأخالق.
وفي ر�أي جاثييه ف� ّإن الأخالق ّ
ت�شكل محدوديات عملية يتوافق عليها الأفراد العقالء بين بع�ضهم
الفردي.
الحد الأكبر من النفع
بع�ضاً للو�صول �إلى ّ
ّ

Samuel Freeman, Contrctarianism in Edward Craig, Routledge, Encyclopedia of Phi-

losophy. vol 3. P. 66.
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و�أما «هارمن» فيعتقد ب� ّأن الأخالق مجموعة من التوافقات ال�ضمنية لتنظيم الروابط االجتماعية الّتي
بال�صحة والخط�أ ،و�أ ّنه
وي�صرح ب�أ ّنه «قبل و�ضع العقود والتوافقات ال يمكن ا ّت�صاف � ّأي عمل ّ
ُيحتاج �إليهاّ ،
أخالقياً بلزوم فعل �أو ترك � ّأي عمل.
ال معنى للحكم على النا�س � ّ
خا�صة للعمل بها ولئال يقع التعار�ض بينهم
ْ
ولكن عندما يتوافق مجموعة من النا�س على نظم توافقية ّ
ٍ
فحينئذ يمكن الحكم على �أعمالهم بالنظر �إلى ذلك التوافق الحا�صل بينهم ،و�أما الأفراد الخارجون عن
هذه الجماعة المرتبط بع�ضها ببع�ض والباقون في و�ضعهم الطبيعي فال يمكن الحكم عليهم كما حكمنا
على غيرهم».

(Gilbert Harmen, The Nature of Morality.p. 110; quoted in Mohammad A. Shomali,

Ethical Relativism: An Analysis of the Foudations of Morality, p.148).

وقد �أ�شرنا فيما �سبق �إلى نظرية «وانج» (راجع :المذكرة الأولى من الف�صل الخام�س) .ومع �أ ّنه
يقول � ّإن الأخالق مخلوق اجتماعي وقد حدد هدفها بتنظيم الروابط االجتماعية ورفع التعار�ض بين
منافع الفرد �أو بين �أفراد المجتمع � اّإل �أ ّنه ا�شتبه في تحديد نطاق الأخالق والهدف منها � ،اّإل �أ ّنه
أخالقية ذات ال�صالحية
أخالقية فقط والتي �أ�سماها بالنظم ال ّ
كان يعتقد بمقبولية بع�ض النظم ال ّ
( .)Adequate Moral Systemواعتقد ب� ّأن بع�ض خ�صائ�ص الإن�سان الذاتية والحاجات االجتماعية
أخالقية ذات ال�صالحية ،وقال �أي�ضاً�« :إن النظم
المت�شابهة عند كلّ النا�س تحدد مجال النظم ال ّ
أخالقية القائمة على �أ�سا�س تنا�سب �أو عدم تنا�سب ق�ضايا ه�ؤالء النا�س مع الهدف الكلي قابلة للنقد
ال ّ
ومحكم على
أخالقية عندنا في ا�ستنادها ب�شكل �صحيح
ٍ
والتحليل وكذلك هو الحال في القواعد ال ّ
الحقائق المرتبطة بالإن�سان ومحيط حياته �أم ال»
بالواقعية وابتعد �شيئاً ما عن التوافقية المجردة.
وبناء عليه ف� ّإن «وانج» قد قبل نوعاً ما
ً
ّ
وبغ�ض النظر عن اال�شكاالت الواردة على �صحة �أو عدم �صحة تعيين الأهداف
وب�شكل كلّي ّ
أخالقية وطرق الو�صول �إليها والتي تقبل الطرح في مثل هذا النوع من التوافقيات ،من الوا�ضح � ّأن
ال ّ
ه�ؤالء قد �أخذوا واقعاً ت�أمين منافع ومطالب الأفراد �أو رفع التعار�ضات هدفاً للأخالق .وهنا نقول �إذا كان
بغ�ض النظر عن العقيدة والنظر وال�سليقة
واقعية ّ
المراد من هذه المنافع والمطالب تلك الأمور الّتي لها ّ
واقعية ولي�ست توافقية مح�ضة ،لكن �إذا كان
عند الأفراد فال ّبد � ْأن ّ
تعد هذه المذاهب نوعاً ما كمذاهب ّ
قيم �أو بال
المراد مجرد مطالب الأفراد غير المبتناة على
أخالقي ٌ
ّ
الواقعية� ،أو � ّأن مراد الفرد باللحاظ ال ّ
ٍ
وبناء على ال�صورة الأولى ف� ّإن اال�شكاالت الواردة على االنفعاليين واردة عليهم �أي�ضاً.
قيمة
فحينئذ ً
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القيمة ،على الرغم
وم�ضافاً �إلى هذا ف� ّإن نظريتهم توجب المنع ّ
والحد من تحقق بع�ض مطالب الأفراد ّ
الحد �أحياناً ب�سبب عدم امكانية التحقق العملي لكل القيم �أو للحد من ح�صول الهرج
من كون هذا ّ
أخالقي ال قيمة لها فكيف �ستكون مطالبه
والمرج �أحياناً �أخرى .لكن �إذا كانت مطالب الفرد باللحاظ ال ّ
الم�شتركة والمتوافق عليها مع بقية الأفراد ّقيمة �أي�ضاً؟
وكذلك ف� ّإن جان راولز (1921( )John Rawlsم) في كتابيه «نظرية في باب العدالة» ()1971
و«الليبرالية ال�سيا�سية» ( )1993وباال�ستناد �إلى تقرير «الأمر المطلق» لـ« َكان ْْت»  -الّذي يعتقد ب� ّأن معيار
الب�شرية دائماً �سواء
أخالقية بهذا النحو« :ليكن �سلوكك بال�شكل الّذي تعتبر فيه
ّ
القوانين وااللزامات ال ّ
في �شخ�صك �أو في �شخ�ص الآخر بعنوان غاية فقط ولي�ست �أبداً بعنوان الو�سيلة» (عمانويل َكان ْْت ،بنياد
ما بعد الطبيعة �أخالق (ت�أ�سي�س ميتافيزيقيا الأخالق) ترجمة حميد عنايت وعلي قي�صري� ،ص - )74ف�إ ّنه
غ�ضوا النظر عن كلّ ميولهم ومنافعهم واح�سا�ساتهم �سي�ضعون
يعتقد «�أي راولز» ب� ّأن كلّ النا�س �إذا ما ّ
�سميت نظرية راولز
ب�شكل
ّ
حيادي قوانين عامة وم�شتركة على �أ�سا�س حكم العقل فقط .ولهذا ال�سبب ّ
التعاهدية َ
بنوع من المعاملة
الكانْتية ،ولكن لي�س مراد راولز � ّأن الأفراد ومن �أجل ت�أمين منافعهم �سيقومون ٍ
وبغ�ض النظر عن
والتوافق فيما بينهم ،بل مراده � ّأن العقل
العملي عند كلّ الأفراد ومع رعاية الحياد ّ
ّ
ال�شخ�صية �سي�ضع بع�ض القواعد العامة وك� ّأن كلّ الأفراد قد توافقوا على مثل هذه القواعد
المنافع
ّ
أخالقية وال
العملية .ومن الوا�ضح � ّأن نف�س التوافق واتفاق الآراء في ر�أي راولز ال ّ
يعد من�ش�أ الأحكام ال ّ
ّ
�ستخدم من �أجل ايجاد طرق ت�أمين المنفعة �أو لرفع التعار�ض بين الأفراد و�أمثال هذه الأمور ،بل �إ ّنه
ُي َ
العملي عند كلّ الأفراد ،وبعبارة �أخرى ف� ّإن راولز يعتقد ب� ّأن توافق الأفراد
م�شير فقط �إلى وحدة العقل
ٌ
ّ
أخالقية توافقية هو � ّأن عقل
لي�س له � ّأي دور في ايجاد �أو ك�شف حكم العقل و� ّأن معنى كون الأحكام ال ّ
أخالقية حيادية .والظاهر � ّأن اطالق التوافقية على التعاهدية َ
الكانْتية  -الّتي تعتبر
الإن�سان ي�ضع �أحكاماً � ّ
أخالقية  -الّتي
أخالقية مو�ضوعة من قبل العقل العملي  -وغيرها من �أنواع التوافقيات ال ّ
الأحكام ال ّ
أخالقية يعود �إلى التوافق بين الأفراد من �أجل ت�أمين الهدف الم�شترك � -إنما
تعتبر � ّأن اعتبار الأحكام ال ّ
اللفظي فقط.
هو من باب اال�شتراك
ّ
وما ينبغي قوله � ّإن في كالم «راولز» نوعاً من التعقيد واالبهام وبالتالي ف� ّإن كالمه حول اعتبار «ال�شهود»
أخالقية �أو االن�سجام �أو التوافق المذكور ،قابلٌ للبحث والنقا�ش ويتطلب الحكم
كمن�ش�أ لكل الأحكام ال ّ
في مورده مح ًال �آخر ،ومن المحتمل �أ ّنه ا�ستعان بالتوافق المذكور و«الأمر المطلق» فقط من �أجل تعيين
معنى «العدالة».
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وكذلك ف�إ ّننا �سوف نبحث عن نظرية َكان ْْت في «الأمر المطلق» واعتبارها في الف�صل القادم من هذا
الكتاب.
أعم من
[[[ اال�ستنتاج المفتر�ض هنا من نوع القيا�س المنطقي ،وفيه نحتاج دائماً �إلى ّ
مقدمة تكون � ّ
النتيجة (كبرى القيا�س).
[ [[1التقرير الفني لهذا اال�شكال بهذا النحوّ � :إن هذه المالزمة �إنما ُتقبل �إذا كانت الأ�شياء في ذاتها
ال ح�سن وال قبح لها ولم يكن با�ستطاعة العقل �أي�ضاً �إدراك ح�سنها وقبحها ،وقد اعتقد �أتباع هذه
النظرية ب�أ ّنه من خالل و�ضع المقدم ي�ستنتج و�ضع التالي ،مع �أ ّنه في الموارد الّتي يمكن للعقل
وحده �إدراك ت�أثير ال�صفات �أو الأفعال  -كالعدل مث ًال  -في الو�صول �إلى هدف الأخالق ،ف�إ ّنه
يمكن من خالل رفع التالي ا�ستنتاج رفع المقدم .وبالتالي القبول بالح�سن والقبح العقليين وتبعاً
لها الح�سن والقبح الذاتيين.
أخالقية نظير ال�صواب
[� [[1أحد اال�شكاالت الواردة على هذه النظرية مفاده � ّأن بع�ض الم�صطلحات ال ّ
أخالقية ال يتالءم
والخط�أ لي�س لها � ّأي ثقل �
إح�سا�سي كما و� ّأن �شرائط بيان العديد من الق�ضايا ال ّ
ّ
�أي�ضاً مع تحريك المخاطب بها( .راجع :وارنوك ،فل�سفة �أخالق در قرن حا�ضر ،ترجمة �صادق
الريجاني� ،ص.)35 - 33

الف�صل ال�سابع

الواقعيّة غير القابلة ل إلثبات
«الح�سن» :ما هو؟ لقلت في الجواب :الح�سن ح�سن ،وهذا غاية
لو ُ�سئلت عن ُ
ما يمكن قوله ،ولو �سئلت مجدداً :كيف يجب تعريف الح�سن؟ �سيكون جوابي ب�أنّ
الح�سن ال يمكن تعريفه ،وهذا تمام الكالم ا ّلذي يمكنني قوله فيه(((!
ُ
أهم المذاهب الأخالق ّية الالواقع ّية وتحليلها ا�ستنتجنا 
بعد االطالع االجمالي على � ّ
� ّأن �أي ًا من هذه المذاهب ال يمتلك الدليل المقبول والمقنع على ما ي ّدعيه ،ومن جهة
�أخرى وطبق ًا لما قلناه في الف�صل الثالث والرابع ف� ّإن الواقع ّية �صحيحة و�صائبة ،و� ّإن
القائلين بها  يعتقدون بالواقع ّية العينية للقيم واللزوميات الأخالق ّية ،و� ّإن الأحكام
الأخالق ّية تخبر عنها و� ّإن هذه الأحكام تقبل ال�صدق والكذب �أي� ًضا.
وقد �أ�شرنا في الف�صل الثاني �إلى �أنّه ال ب ّد للواقعيين من تو�ضيح ماهية هذه الواقع ّية
لكن في الأ�سا�س هل يمكن تقديم
وكيفية ت�شخي�ص �صدق �أو كذب الأحكام الأخالق ّيةْ .
تو�ضيح حول هذه الواقع ّية وتبع ًا لها �إثبات قيمة ولزوم المو�ضوعات الأخالق ّية؟ هل
ٍ
يمكن القيام بذلك؟ ذهب بع�ض الواقع ّيين �إلى االعتقاد ب� ّأن القيم واللزوميات الأخالق ّية
و� ْإن كانت واقع ّية �إلاّ �أنّه ال ارتباط لها مع الواقع ّيات الأخرى ،وبنا ًء على ذلك ال يمكن
(1) G.E. Moore, Principra Ethica, p.6.
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تو�ضيحها مع الواقع ّيات الأخرى؛ واعتقدوا �أي� ًضا ب� ّأن الأحكام الأخالق ّية ال يمكن اثباتها 
بنا ًء على البيانات الواقع ّية الأخرى كذلك ،و�سوف نذكر في هذا الف�صل بع�ض هذه
المذاهب ونقوم بتحليلها:
 - 1ما هي الواقع ّية غير القابلة لالثبات؟

قبلنا فيما �سبق نظرية الواقع ّية ،والآن لنفتر�ض م�ضاف ًا �إلى ذلك ب�أنّنا نعتقد بعدم
وجود االرتباط بين الواقع ّية الأخالق ّية وغيرها  من الواقع ّيات .وكما  ع ّبرنا  عنه في
ٍ
حينئذ
الف�صل الثاني و�أو�ضحناه من �أنّنا ننكر الرابطة بين «ما ينبغي» وبين «الواقع»،
بنا ًء على هذه ال�صورة نكون قد قبلنا ب� ّأن الأحكام الأخالق ّية ال يمكن �إثباتها ا�ستناد ًا
�إلى البيانات ا ّلتي تكون كلها غير �أخالق ّية ،وهذا ما ن�س ّميه ا�صطالح ًا عدم قابلية �إثبات
الأحكام الأخالق ّية.
تعريف :الواقع ّية غير القابلة للإثبات تعني القبول بالواقع ّية الم�صاحبة لعدم
قابلية �إثبات الأحكام الأخالق ّيةّ � .أي �أنه:
�أ ّو ًال :القيم واللزوميات الأخالق ّية لها واقع ّية عينية و� ّإن الق�ضايا الأخالق ّية حاكية
للواقع.
ثانياً :ال يمكن �إثبات الأحكام الأخالق ّية على �أ�سا�س البيانات ا ّلتي تكون كلها غير
�أخالق ّية.
وبنا ًء عليه �إذا اعتقدنا  بعدم قابلية �إثبات الأحكام الأخالق ّية فكيف يمكن لنا 
ٍ
حينئذ تمييز الأحكام الأخالق ّية ال�صائبة وال�صادقة من الأحكام الأخالق ّية الخاطئة
والكاذبة؟
وهنا نقول �إنّه مع القبول بالواقع ّية غير القابلة لالثبات� ،إذا �أردنا ت�شخي�ص ال�صادق
أخالقي
حكم �
والكاذب من الأحكام الأخالق ّية فالطريق الوحيد[ ]1هو � ّأن نقبل ب� ّأن ك ّل ٍ
ّ
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�إما �أنّه ال يمكن �إثباته وبالتالي ف�إنّه ُيد َرك و ُيع َلم بالبداهة ،و�إما � ْأن ن�ستفيد من الأحكام
الأخالق ّية البديهية الثباته.
ولهذا ف� ّإن القائلين بهذه الواقع ّية اعتقدوا بوجود بع�ض الأحكام الأخالق ّية
يتم اثباته باال�ستفادة من هذه الأحكام
البديهية[ ،]2و� ّإن �سائر الأحكام الأخالق ّية ّ
البديهية[.]3
 - 2أنواع الواقع ّية غير القابلة لالثبات

يظهر معنا مما تقدم � ّأن المعتقدين بهذه الواقع ّية ال ب ّد لهم الثبات دعواهم من
االجابة عن �أ�سئلة ثالث:
 - 1ما هو �سبب �صحة الواقع ّية؟
َ - 2لم ال يمكن اثبات الأحكام الأخالق ّية من البيانات ا ّلتي ال تكون كلها �أخالق ّية؟
 - 3ما هي الأحكام الأخالق ّية البديهية؟ وكيف يمكن ا�ستنتاج �سائر الأحكام الأخالق ّية
منها؟
لم يجب �أتباع هذه النظرية عموم ًا على ال�س�ؤال الأ ّول � ّأي �إثبات الواقع ّية ولربما �أنها 
�أي� ًضا ال تقبل االثبات �أو �أنها بديهية كذلك .وحيث �إننا قد بحثنا في هذا المو�ضوع �سابق ًا
وقبلنا بالواقع ّية ف�سوف ن�صرف النظر عنها ها هنا� .إلاّ �أنهم اختلفوا في الر�أي حول
ال�س�ؤالين الأخيرين وكيفية بيانهما ،و�سوف نتع ّرف ها هنا �إلى نوعين من هذه الواقع ّية
العملي وال�شهود ،و�سوف نو�ضح اجابة ِّ
كل منهما 
ا ّلتي ال يمكن اثباتها � ّأي  نظرية العقل
ّ
على ال�س�ؤالين المذكورين:

العملي []4
 . 2 - 1نظرية العقل
ّ

المراد من هذه النظرية نف�س نظرية َكان ْْت(((- ،الفيل�سوف الألماني ال�شهير[-]5
الأخالق ّية ،حيث كان يعتقد ب� ّأن �أفعال العقل يمكن تق�سيمها �إلى ق�سمين م�ستقلين :العقل
(1) Immanuel Kant (1724 – 1804).
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النظري والعقل
العملي[ ،]6والأول ينظر �إلى وظيفة العقل في فهم الواقع ّيات الطبيعية
ّ
ّ
والثاني �إلى الفهم الم�ؤ ّدي للعمل والنتائج الحا�صلة من هذا الفهم.
وي�ؤكد َكان ْْت � ّأن �أ�سلوب ت�شكيل المعرفة متفاوت فيهما ،وال ينبغي لنا الخلط بين
�أحكام كال المعرفتين ل ّأن المعارف المرتبطة بالعقل النظري ترتبط بزمان ومكان
العملي بها.
ومقولة الفهم بينما ال ترتبط المعارف المرتبطة بالعقل
ّ
وبنا ًء على ذلك اعتقد َكان ْْت ب�أنّه فقط يمكن ا�ستنتاج بيانات نظرية �أخرى من
النظري ،وطبق ًا لتق�سيماته فقد اعتبر � ّأن المعارف الأخالق ّية
البيانات المرتبطة بالعقل
ّ
والتي هي معرفة الواقع ّيات الناظرة �إلى العمل والتي ال  تُح ّد بزمان ومكان مح َّد َدين
العملي .ولذا بنا ًء على مبانيه المعرفية ال يمكن ا�ستنتاج «ما ينبغي»
ترتبط بالعقل
ّ
من «الواقع ّيات»[ْ � ]7أي � ّأن الأحكام الأخالق ّية ال  يمكن �إثباتها  على �أ�سا�س  البيانات
ا ّلتي تكون كلها غير �أخالق ّية .ولهذا لم يكن مف ّر �أمام َكان ْْت �سوى القبول بالواقع ّية غير
القابلة لالثبات.
وقد قدمنا القول �إنّه ال ب ّد لأتباع هذه النظرية من االجابة عن �س�ؤالين ،و� ّإن �أ�سا�س 
جواب َكان ْْت عن ال�س�ؤال الأ ّول � ّأي دليله على عدم قابلية اثبات الأحكام الأخالق ّية هو
� ّأن �أ�سلوب ت�شكيل المعرفة متفاوت عند كال العقلين النظري والعملي ،ولكن كيف �أجاب
أخالقي واحد
َكان ْْت عن ال�س�ؤال الثاني؟ لقد اعتبر َكان ْْت وجود حكم �
بديهي[ ]8و�سعى
ّ
ّ
�إلى ا�ستنتاج ك ّل الأحكام الأخالق ّية منه .و�سوف نتابع ونحلل نظرية َكان ْْت الأخالق ّية
حول الأحكام الأخالق ّية الناظرة �إلى القيم واللزوميات الأخالق ّية لنثبت من وراء ذلك
أخالقي البديهي:
كيفية �إرجاع الأحكام الأخالق ّية كلها �إلى ذلك الحكم ال
ّ
�أ  -الأحكام الأخالق ّية الناظرة �إلى اللزوم

العملي .وهذا الأ�صل هو
أخالقي ُيد َرك بوا�سطة العقل
اعتقد َكان ْْت بوجود �أ�صل ك ِّلي �
ّ
ّ
ا ّلذي �شخّ �ص لنا ك ّل الوظائف الأخالق ّية � ّأي ك ّل ما يجب علينا فعله �أو تركه ،وقد �س ّمى
هذا الأ�صل بالأمر المطلق بالبيان التالي« :الأمر المطلق ي�أمر ك ّل �إن�سان ب�أنْ يكون
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�سلوكه وفقاً للقانون ا ّلذي يريد له �أنّ ي�صبح قانوناً كلياً للطبيعة»((( ((.
ولكي نعرف كيفية ت�شخي�ص الوظائف الأخالق ّية من خالل هذا الأ�صل المذكور نذكر
مثالين من الأمثلة ا ّلتي ذكرها  َكان ْْت((( نف�سه:
بو�ضع ٍ
�صعب ومعق ّد ،وكنت م�ضطر ًا القترا�ض
المثال الأول :لنفتر�ض �أنك مررت ٍ
مبلغ من المال� ،إلاّ �أنك تعلم ب�أنّك لن تقدر �أبد ًا على �سداد هذا الدين ،وكان
ٍ
ال�شرط لإعطائك هذا القر�ض هو � ْأن تعدهم ب�إرجاعك المال في الوقت
المحدد ،هنا  هل � ّأن هذا االلتزام الكاذب من �أجل �أخذ القر�ض مطابق
للوظيفة الأخالق ّية �أم �أنّه مخالف لها؟
يقول َكان ْْت ها هنا �إنّه يمكن ت�شخي�ص الوظيفة على �أ�سا�س «الأمر المطلق» وال نحتاج
معه �إلى � ّأي ا�ستداللٍ  �آخر ،فالأمر المطلق يقول �إننا �إذا �أردنا �سيكون هذا العمل كقوانين
الطبيعة ،وهذا العمل هو وظيفتنا و�إذا لم نقدر على ذلك فلن يكون كذلك ل ّأن قوانين
الطبيعة قوانين عامة وكلية ،ومث ً
اال على ذلك ف� ّإن في الطبيعة دائم ًا قوة الفعل ور ّد الفعل
بع�ضها في خالف بع�ض ،ولنفر�ض �أنّنا �أردنا � ْأن يتح ّول هذا الوعد الكاذب لح ّل م�شكلتنا 
ٍ
وحينئذ هل يمكننا � ّأن نطلب
�إلى �أ�صل كلي وعا ّم كما هو الحال في هذا القانون الطبيعي،
ٍ
وحينئذ لو كان القرار واقع ًا ب� ْأن
من ك ّل النا�س دائم ًا � ّأن يعدوا كاذبين لح ّل م�شاكلهم؟
يكذب ك ّل النا�س لح ّل م�شاكلهم فلن يقبل بعد ذلك � ّأي �شخ�ص بوعد الآخر له .وفي هذه
ال�صورة لن يتحقق ولن نجد � ّأي وعد .ولكن طبق ًا للقانون االفترا�ضي ال�سابق الذكر ف� ّإن
هناك وعد ًا موجود ًا في الظاهر ولكن ك ّل �شخ�ص مبتلى ب�أي م�شكلة ال يريد العمل به والذي
يبدو ظاهر ًا � ّأن هذا الأمر غير ممكن � ّأي � ّأن هناك تناق� ًضا في ذلك القانون الفر�ضي وال 
يمكن � ّأن يكون مثل هذا القانون قانون ًا عام ًا كلي ًا كما هو الحال في قوانين الطبيعة.
(((   نف�س الم�صدر ال�سابق� ،ص  .61ق ّرر كَان ْْت الأمر المطلق ب�صور مختلفة لكنها جميعها ت�ؤدي نف�س المعنى (راجع :نف�س الم�صدر� ،ص ،27
.)90 ،89 ،88 ،87 ،86 ،83 ،82 ،81 ،74 ،61 ،60
(((   ترجمنا تعريف الأمر المطلق هنا مع قليل من الت�ص ّرف (المترجم).
(((   راجع� :إيمانويل كَان ْْت ،بنياد ما بعد الطبيعة اخالق (ت�أ�سي�س ميتافيزيقيا الأخالق) ترجمة :حميد عنايت ،وعلي قي�صري� ،ص 29 - 27
و .64 - 62
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المثال الثاني :لنفتر�ض � ّأن هناك رج ًال ما لديه العديد من الم�ؤهالت بحيث لو قام
بتنميتها وتفعيلها ال�ستفاد منها في العديد من المجاالت لكنه الآن  في راح ٍة
ٍ
وحينئذ هل � ّأن هذا العمل
ي�ضحي براحته من �أجل تنمية م�ؤهالته
وال يريد � ّأن ّ
مطابق لوظيفته الأخالق ّية �أم �أنّه مخالفٌ لها؟ طبق ًا للأمر المطلق لنفتر�ض
�أنّنا �أردنا � ّأن يتحول هذا العمل �إلى قانون كلي كما هو حال قوانين الطبيعة،
� ّأي �أنّنا طلبنا من ك ّل النا�س � ْأن ال يقوموا بتنمية م�ؤهالتهم .ونحن نعلم ب� ّأن
قوانين الطبيعة كلية ،وم�ضاف ًا �إلى ذلك ف� ّإن بع�ضها متالئم مع بع�ض ،لكن
هل يمكن � ْأن يكون هذا القانون كلي ًا �أي� ًضا ومتالئم ًا مع بقية قوانين الطبيعة؟
حيث �إننا عقالء ف�إنّنا نعلم ب� ّأن تنمية الم�ؤهالت مفيدة لنا وتعيننا في الو�صول
�إلى �أهدافنا ،وبنا ًء عليه ف�إنّنا وب�شكل طبيعي نريد على الأقل تنمية بع�ض هذه
الفر�ضي فلن
المواهب والم�ؤهالت ،ولذا �إذا افتر�ضنا الكلية لهذا القانون
ّ
يتالءم مع هذا الميل الطبيعي عندناْ � .أي � ّأن طلب تعميم ال�سلوك المذكور -
الطبيعي للإن�سان لتنمية م�ؤهالته،
عدم تنمية الم�ؤهالت  -يتناق�ض مع الميل
ّ
وعليه فالإن�سان ال يمكنه وطبق ًا لإرادته � ّأن يتحول قانون عدم تنمية الم�ؤهالت
كلي وعا ّم.
�إلى قانون ّ
وعلى هذا الأ�سا�س وطبق ًا لنظرية َكان ْْت �إذا �أردنا � ْأن نعلم موافقة � ّأي فعلٍ للوظيفة
ٍ
وحينئذ
الأخالق ّية �أم ال يكفينا � ْأن نفتر�ض الطلب من ك ّل النا�س القيام دائم ًا بهذا الفعل،
�إذا كان هذا القانون الك ّلي متناق� ًضا في نف�سه �أو كان متناق� ًضا مع الميل الطبيعي
فلن يكون هذا الفعل موافق ًا للوظيفة الأخالق ّية ،و�أما �إذا لم ي�ستلزم �أي ًا من
للإن�سان ْ
هذين التناق�ضين ف�سيكون هذا الفعل موافق ًا للتكليف والوظيفة الأخالفية(((.
وفي ر�أي َكان ْْت وكما � ّأن الأمر المط َلق ال يق َّيد ب� ّأي قيد ف� ّإن ك ّل الوظائف الأخالق ّية
(((   نف�س الم�صدر� ،ص .65
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الم�ستفادة منه مطلقة �أي� ًضا ونافذة((( على الجميع وفي ك ّل الموقعيات ومن دون � ّأي
ا�ستثناء.
لكن �إذا �س�ألنا  َكان ْْت عن الدليل على �صحة «الأمر المطلق» �سيكون جوابه � ّأن نف�س 
بديهي من �أحكام العقل
الأمر المطلق حكم
العملي ،ندركه قبل � ّأي تجربة((( وال  ُي�ستنتج
ّ
ّ
العملي ُيدرِك بو�ضوح وب�شكل بديهي � ّأن القواعد
من � ّأي واقع ّية خارجية((( .والعقل
ّ
حق الجميع.
الأخالق ّية يجب � ّأن تكون نافذة دائم ًا و�أبد ًا وفي ّ
ب  -الأحكام الأخالق ّية الناظرة �إلى القيم
لكن بر�أي َكان ْْت ،كيف يمكن � ْأن نعرف � ّأن هذا الفعل ح�سن و� ّأن ذلك الفعل قبي ٌح؟
يقول َكان ْْت � ّإن الفعل االختياري يكون ق ّيم ًا وح�سن ًا �أخالق ّي ًا �إذا تحقّق فيه هذان
ال�شرطان :الأ ّول � ْأن يكون مطابق ًا للوظيفة الأخالق ّية ،والثانيْ � ،أن ي�ؤتى به بنية العمل
بالوظيفة الأخالق ّية ،ومع تخ ّلف �أحد هذين ال�شرطين فيه فلن يكون ح�سن ًا باللحاظ
االختياري هي في �أنّنا نقوم بوظيفتنا 
أخالقي ،وفي الواقع ،ف� ّإن القيمة الأخالق ّية للفعل
ال
ّ
ّ
من �أجل �أنها وظيفتنا ولي�س ل�شيء �آخر �أو بن ّية �أخرى[.]9
لكن يجب � ْأن يكون الفعل �أي� ًضا مطابق ًا لوظيفتنا الأخالق ّية ،وكما قلنا �سابق ًا �إذا �أردنا 
� ّأن نعرف كون هذا الفعل مطابق ًا لوظيفتنا �أم ال يكفينا � ّأن نرجع �إلى «الأمر المطلق».
وبنا ًء على ذلك ف� ّإن َكان ْْت يعتقد � ّأن ك ّل الأحكام الأخالق ّية  -القيم ّية واللزومية -
أخالقي واحد (الأمر المطلق) والذي يدرك باعتقاده
يمكن تح�صيلها بالرجوع �إلى �أ�صل �
ّ
العملي .وبذلك يت�ضح جواب َكان ْْت على ال�س�ؤال الثاني �أي� ًضا.
بديهي بحكم العقل
ب�شكل
ّ
ّ
العملي
 . 2 - 1 - 1تحليل نظرية العقل
ّ

تمتاز هذه النظرية بوجوه مثبتة و�أخرى يمكن المناق�شة فيها ،ولكننا في هذا البحث
نتعر�ض لها فقط من جهة كونها نوع ًا من الواقع ّية غير القابلة لالثبات ،والتي تُبتنى
(((   نف�س الم�صدر� ،ص .38
(((   نف�س الم�صدر� ،ص .59
(((   نف�س الم�صدر� ،ص  45 - 42و .69 - 67
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والعملي،
النظري
في هذه النظرية على التفكيك  في �أ�سلوب ت�شكيل المعرفة بين العقل
ّ
ّ
و�أي� ًضا في كون الأمر المطلق بديهي ًا وفي تح�صيل �سائر الأحكام الأخالق ّية منه.
وبغ�ض النظر عن المناق�شات الجزئية ا ّلتي يمكن � ّأن
وفي مجال هاتين الم�س�ألتين ّ
تطر�أ في بع�ض الأمثلة ،لدينا عدة مالحظات �أ�سا�سية:
� 	 - 1سوف ن�صرف النظر عن اال�شكاالت المعرفية على نظرية َكان ْْت حول �أ�سلوب ت�شكيل
ولكن وكما ر�أينا في الف�صل الثالث من هذا الكتاب
المعارف النظرية والعمل ّيةْ ،
ف� ّإن القيم واللزوميات الأخالق ّية �إنما تُنتزع بالنظر �إلى ارتباط ال�صفات والأفعال
االختيارية للإن�سان بواقع ّية �أخرى ا�سمها كمال الإن�سان ،ولذا ف� ّإن التفكيك بين
والعملي من ناحية عدم ارتباط المعارف الناظرة �إلى العمل بمعرفة
النظري
العقل
ّ
ّ
الواقع ّيات الأخرى ال يمكن القبول به.
 	 - 2لماذا يجب علينا القبول بامكانية تح�صيل القواعد الأخالق ّية ب�شكل عا ّم وك ّلي ودون
� ّأن تكون متناق�ضة مع القوانين الأخرى؟ � ّإن البيانات البديهية ال تحتاج �إلى االثبات
لكن ال�س�ؤال المذكور حول الأمر المطلق لي�س بهذا
وال�س�ؤال عن دليلها بال معنىّ ،
بديهي وال يحتاج �إلى االثبات،
ال�شكل ،ولذا ال يمكن القبول ب� ّأن «الأمر المطلق»
ّ
نعم � ّإن القول بكون القواعد الأخالق ّية «بنح ٍو ما» عامة وكلية و«في النهاية» ال ب ّد
� ْأن يتالءم بع�ضها مع بع�ض كالم �صحيح� ،إلاّ �أنّه ال ب ّد من �إثباته[.]10
ٍ
ول�سبب ما  -كالعادة مث ًال  -تميل �إلى �شرب الماء من االبريق بد ًال عن
 	 - 3لنفر�ض �أنك
الكوب ،هل ُيعتبر هذا الفعل وظيفة �أخالق ّية �أم ال؟
طبق ًا لنظرية «الأمر المطلقَ» ال يوجد � ّأي تناق�ض في � ْأن ن�أمر بتح ّول هذا ال�سلوك
�شخ�ص � ْأن يقبل بكون �شرب الماء من االبريق
�إلى قانون عا ّم وك ّلي ،لكن ال يمكن ل ّأي
ٍ
وظيفة �أخالق ّية ،ولذا ف� ّإن مجرد قدرتنا على طلب � ْأن يكون � ّأي فعلٍ عام ًا وكلي ًا ال يعتبر
دلي ًال كافي ًا ل ْأن نعتبر ذلك الفعل وظيفة �أخالق ّية.
� ّإن قوانين العبور والمرور �أو الأمر الل�ساني �أي� ًضا ومع كونها ناظرة �إلى بع�ض ال�سلوكيات
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تناق�ض �إلاّ �أنها لي�ست �أخالق ّية.
االختيارية وباالمكان طلب كونها قوانين عامة وبال � ّأي
ٍ
نعم من ال�ضروري � ْأن تكون القواعد الأخالق ّية عا ّمة و�أن يكون بع�ضها متالئم مع
بع�ض� ،إلاّ � ّأن هذا ال�شرط وحده ال يكفي لكون قواعد ال�سلوك �أخالق ّية[.]11
�س�ؤال :مع مراجعة بحث القيمة الأخالق ّية الوارد في الف�صل الثالث ،اذكر ما هو
ال�شيء الموجب لكون قواعد ال�سلوك قواعد �أخالق ّية؟
وبنا ًء عليه ،وحيث � ّإن «الأمر المطلق» ال  ُيع ّرف لنا �شرط ًا الزم ًا وكافي ًا للقواعد
الأخالق ّية ،لذا ال يمكن اعتباره معيار ًا لت�شخي�ص القواعد الأخالق ّية عن غيرها.
 - 4اعتقد َكان ْْت ب� ّأن طلب تعميم � ّأي �سلوك �إذا ما تناق�ض مع الميل الطبيعي للإن�سان
فال يمكن طلب تعميمه وبالتالي ال  يمكن قبول ذلك ال�سلوك بعنوان الوظيفة
الطبيعي للإن�سان» ودليل
الأخالق ّية� ،إلاّ � ّأن المبهم في هذا الكالم قوله« :الميل
ّ
أ�سا�س ومعيار يمكن اعتبار بع�ض
ترجيحه بمنزلة الوظيفة الأخالق ّية� ،إذ على � ّأي � ٍ
ميول الإن�سان ميو ًال طبيعية عنده وعلى � ّأي �أ�سا�س يعتبر ت�أمينها وظيفة �أخالق ّية
وبالتالي عدم اعتبار ما يتناق�ض معها من الميول وظيفة �أخالق ّية؟
ففي المثال ا ّلذي �ضربه َكان ْْت حول طلب الراحة �إذا ما تحولت �إلى قانون عا ّم ف�إنّها 
�ستتناق�ض مع الميل الطبيعي لتنمية اال�ستعدادات والم�ؤهالت .وهنا يقول َكان ْْت حول
ٍ
وحينئذ ما هو دليل هذا التفاوت
هذا التناق�ض � ّإن الأ ّول وظيفة والثاني ال يعتبر وظيفة،
بينهما؟ من الممكن � ّأن يقال � ّإن التفاوت بينهما مث ًال في كون الثانية تقع في م�سير كمال
الحقيقي ولهذا ال�سبب �سميت «طبيعية» و� ّإن ت�أمينها وظيفة �أخالق ّية و� ّإن ما 
الإن�سان
ّ
يتناق�ض معها من الميول لي�س وظيفة ،ولكن في هذه ال�صورة ال ب ّد � ْأن نقبل ب�أننا بحاجة
�إلى واقعيات غير �أخالق ّية �أي� ًضا لإثبات الأحكام الأخالق ّية و�أنه يمكن تعيين الوظيفة
والقيم الأخالق ّية بالرجوع �إليها ال �إلى الأمر المطلق فقط .و�أما �إذا لم ن�أخذ بالح�سبان
 -بنا ًء على مبنى َكان ْْت  -الواقع ّيات الأخرى ونتائج ال�سلوك فال دليل على اعتبار بع�ض
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الميول طبيعية وال دليل على ترجيحها على بع�ض الميول الأخرى[.]12
 - 5لنفتر�ض �أنّك وعدت �شخ�ص ًا ما بعدم �إف�شاء �سره ،لكن طر�أت عليك بع�ض الأمور
ٍ
وحينئذ ما  هي
ا ّلتي توجب عليك الكذب �إذا ما �أردت العمل بوعدك وعهدك،
وظيفتك في هذا المقام؟
في هذا المجال يعتقد َكان ْْت ب� ّأن لزوم الوفاء بالوعد و�أي� ًضا لزوم اجتناب الكذب
حالهما حال بقية القواعد الأخالق ّية والقوانين الطبيعية الكلية ا ّلتي ال تقبل اال�ستثناء،
�إلاّ �أنّه ال يق ّدم ح ًال عند تزاحم الوظائف الأخالق ّية وما هو المتع ّين منها.
 . 2 - 2الشهودية((( (الحدسية)

المراد من «ال�شهود» بنا ًء على �أحد التعريفات[ ]14فهم الأ�شياء من دون اال�ستفادة
من � ّأي ت�ص ّور �أو ت�صديق �آخر.
والمعرفة ال�شهودية تعني المعرفة البديهية ،ومث ً
اال على ذلك ف� ّإن هذه الجملة «الك ّل
�شهودي.
بديهي وا�صطالح ًا ب�شكل
�أكبر من جزئه» تُدرك بال � ّأي ا�ستدالل وب�شكل
ّ
ّ
ويعتقد �أتباع هذه النظرية  -ومن الآن فالحق ًا �سوف ن�سميهم ال�شهوديين  -ب� ّأن بع�ض
الأحكام والمفاهيم الأخالق ّية على الأق ّل بديهية و�شهودية .وتختلف �آراء ال�شهوديين
بديهي
حول بع�ض الم�سائل ،منها :هل � ّأن ك ّل الأحكام الأخالق ّية تُدرك مبا�شرة وب�شكل
ّ
�أم � ّأن بع� ًضا منها فقط كذلك؟ ومنها هل �أنها كلها بديهية و�شهودية �أم � ّأن بع� ًضا منها 
فقط كذلك؟
ومن الممكن لل�شهودي �أي� ًضا � ّأن يعتبر هذين الحكمين�« :إن ارجاعك الأمانة �إلى
�صديقك عمل ح�سنٌ » و«الوفاء بالعهد وظيفتنا»
حكمين بديهيين[.]15
َ
وال�شهوديون عموم ًا[ ]16يقولون بالواقع ّية غير القابلة لالثبات ،حيث �إنهم م�ضاف ًا
�إلى القول بالواقع ّية ،يعتقدون �أي� ًضا ب� ّأن الأحكام الأخالق ّية ال  يمكن اثباتها  على
�أ�سا�س البيانات غير الأخالق ّية ،وكما �أ�شرنا وقلنا ف�إنّهم يعتقدون بكون بع�ض الأحكام
(1) Intuitionism.
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الأخالق ّية على الأقل بديهية ،لكن ما هو دليل ال�شهوديين على عدم قابلية �إثبات الأحكام
الأخالق ّية؟ وما هي الأحكام الأخالق ّية ا ّلتي يعتبرونها بديهية؟
قبل بيان االجابة على ذلك ،لنالحظ هذه الأمثلة:
لماذا نعتبر هذه الأعداد زوجية1256 ،34 ،2 :؟ لأنها تقبل الق�سمة على اثنين.
في هذا اال�ستدالل ا�ستفدنا  من تعريف «الزوج» لبيان علة زوجية هذه الأعداد.
واال�ستدالل بهذا النحو:
الأعداد  1256 ،34 ،2تقبل الق�سمة على اثنين.
العدد ا ّلذي يقبل الق�سمة على اثنين ن�سميه «زوجاً».
ولهذا ال�سبب ف� ّإن الأعداد المذكورة زوجية.
ٍ
وحينئذ �إذا �سئلنا «لماذا نعتبر م�ساعدة
لكن لنفر�ض عدم امكانية تعريف «الح�سن»،
المحتاجين ،الأمانة والوفاء بالعهد �أعما ًال ح�سنة؟» فماذا يمكن � ّأن نجيبهم عن
ذلك؟ يعتقد عامة ال�شهوديين ب�أنه �إذا لم يمكن تعريف المفاهيم الأخالق ّية فال يمكن
بيان الأحكام الأخالق ّية و�إثباتها[ .]17ومن طرف �آخر ف�إنّهم يعتقدون ب� ّأن المفاهيم
الأخالق ّية ال يمكن تعريفها ولهذا قالوا � ّإن الأحكام الأخالق ّية �أي� ًضا غير قابلة لالثبات.
وقد ذكرنا  فيما  �سبق � ّأن عدم قابلية الأحكام الأخالق ّية للإثبات معناه � ّأن هذه
الأحكام ال يمكن اثباتها �إذا كانت م�ستندة �إلى بيانات غير �أخالق ّية ،وكذلك الحال �أي� ًضا
في عدم قابلية تعريف المفاهيم الأخالق ّية حيث �إنّه ال يمكن تعريف هذه المفاهيم
�إذا كانت م�ستندة �إلى مفاهيم غير �أخالق ّية �أي� ًضا ،ومث ً
اال على ذلك فقد ع ّرف «مور»
أخالقي �آخر وهو «الح�سن»
( )Mooreمفهوم ال�صواب والوظيفة م�ستفيد ًا من مفهوم �
ّ
فقال في تعريفهما« :ال�صواب �أو الوظيفة هو العمل ا ّلذي له المقدار الأكبر من
الح�سن بالمقاي�سة بغيره من الأعمال» .وكما ترى ف� ّإن مفهوم «الح�سن» اعتُبر غير
قابل للتعريف (الحظ كالم مور نف�سه في بداية هذا الف�صل) وبنا ًء عليه ف� ّإن مور يعتقد
بعدم امكانية تعريف المفاهيم الأخالق ّية ،و�أنه ل ّما كان ال يمكننا تو�ضيح الح�سن على
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�أ�سا�س المفاهيم الأخرى ف�إنّه ال يمكننا تو�ضيح �سبب كون الأعمال الح�سنة ح�سنة ،ويرى
أخالقي وواقعي ُيدرك بال�شهود مبا�شرة ،و�أننا على الأقل ندرك
مور � ّأن الح�سن و�صفٌ  �
ّ
بديهي و�أما �سائر الأحكام
أعم الأحكام الأخالق ّية[ ]18الحاوية لمفهوم الح�سن ب�شكل
� ّ
ّ
الأخالق ّية الأخرى فنثبتها باال�ستناد �إليها ،ولي�س على �أ�سا�س الق�ضايا والجمل ا ّلتي تكون
كلها غير �أخالق ّية.
ولمج ّرد التمثيل نقول �إنّه �إذا �أردنا � ّأن نرى ونعرف هل � ّأن تح�صيل العلم في الوقت
الحا�ضر يعتبر وظيفتنا الأخالق ّية ويجب ال�سعي �إليه �أم ال؟ ال ب ّد � ْأن نقاي�س الح�سن
ٍ
وحينئذ نرى
الحا�صل منه مع ح�سن ك ّل الأعمال الأخرى ا ّلتي يمكن القيام بها بد ًال عنه
هل � ّأن نتيجة تح�صيل العلم �أح�سن من نتائج بقية الأعمال �أم ال[.]19
واعتقد بع�ض ال�شهوديين ب� ّأن ك ّل المفاهيم  -و�أي� ًضا الأحكام الأخالق ّية � -شهودية
وبديهية من دون تعريف بع�ض المفاهيم الأخالق ّية على �أ�سا�س المفاهيم الأخرى.
وبنا ًء على ذلك ف� ّإن ك ّل ال�شهوديين يعتقدون ب� ّأن دليل عدم قابلية الأحكام الأخالق ّية
البديهي
للإثبات هو عدم امكانية تعريف المفاهيم الأخالق ّية� ،إلاّ �أنهم اختلفوا فيما هو
ّ
من هذه الأحكام.
 . 2 - 2 - 1تحليل الشهودية

 - 1عندما نقول � ّإن هذه الجملة «لكل �أبٍ �إبنٌ » بديهية لأنّه منطقي ًا ال نحتاج في فهم
�صدقها �إلى ت�صديقٍ  �آخر ،حيث � ّإن تحليل مفهوم المو�ضوع يكفي لت�صديق هذه
الق�ضية.
وكذلك عندما �أكون م�سرور ًا ف� ّإن جملة «�أنا م�سرور» بديهية لي لأنني ال �أحتاج في
ت�صديقها �إلى ت�صديق �آخر لأنني �أدرك �سروري من داخلي وبال � ّأي وا�سطة �أخرى.
وعلى الرغم من عدم حاجة البيانات البديهية للإثبات �إلاّ �أنّه ال ب ّد لنا � ّأن نو�ضح
�سبب بديهيتها وعدم حاجتها لالثبات� ،إلاّ � ّأن ال�شهوديين لم يو�ضحوا ال�سبب في كون
بع�ض الأحكام الأخالق ّية �شهودية وبديهية[.]20
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 - 2كما �شاهدنا ور�أينا ف� ّإن ك ّل ال�شهوديين يعتقدون بعدم امكانية تعريف المفاهيم
الأخالق ّية ،ولن نتعر�ض ها هنا �إلى ذكر �أدلتهم في هذا المجال[ ]21بل �سنفتر�ض
تمامية الأدلة المقامة من قبلهم ،لكن وبال �شك ف� ّإن �أحد �أهداف ال�شهوديين في عدم
امكانية تعريف المفاهيم الأخالق ّية هو اثبات عدم قابلية �إثبات الأحكام الأخالق ّية.
لكن لنفتر�ض-وكما  ذكره «مور» في المثال ال�سابق((( ّ � -أن «الح�سن» نظير
«اال�صفرار» مفهوم ب�سيط وال يمكن تعريفه� ،إلاّ �أنّه ب�إمكاننا التحقيق في علة ا�صفرار
الأج�سام ال�صفراء و� ْأن نثبت من خالل ذلك � ّأن هذا الج�سم مث ًال والذي ال نراه الآن
ب�شكل مبا�شر هو �أ�صفر ،ومث ً
اال على ذلك ف�إنّه يمكننا القول � ّإن علة كون بع�ض الأج�سام
خا�صة  -من هذه الأج�سام �إلى عيوننا 
�صفراء �سببه النور المنعك�س  -ب�أمواج طولية ّ
ولذا ف� ّإن الج�سم العاك�س لهذه الأنوار �أ�صفر ،وعليه وكما اعتبر «مور» (ّ � )Mooreأن
مفهوم «الأ�صفر» ال يمكن تعريفه �إلاّ �أنّه باالمكان �إثبات ا�صفرار الأج�سام ،كذلك الحال
في مفهوم الح�سن �أي� ًضا حيث �إنّه ال يمكن تعريفه �إلاّ �أنّه يمكن �إثبات ح�سن الأعمال
الح�سنة.
وبنا ًء على هذا ال يمكن ا�ستنتاج عدم قابلية �إثبات الأحكام الأخالق ّية من خالل عدم
امكانية تعريف المفاهيم الأخالق ّية[.]22
 - 3النتيجة

الواقع ّية تقول لنا � ّإن القيم واللزوميات الأخالق ّية لها واقع ّيةّ � ،أي � ّإن هناك خ�صائ�ص 
واقع ّية في الأفعال وال�صفات الح�سنة وكذلك في القبيحة منها ،و� ّإن هناك خ�صائ�ص 
واقع ّية في الأعمال ا ّلتي ينبغي علينا القيام بها وكذلك في تلك ا ّلتي ال ينبغي علينا 
القيام بها.
ومع قبولنا بالواقع ّية ُيطرح ال�س�ؤال عن ماهية هذه الخ�صائ�ص الواقع ّية .وبعبارة
(((   مري وارنوك ،فل�سفه اخالق در فرن بي�ستم ،ترجمة �أبو القا�سم فنائي� ،ص  52نق ًال عن:

G.E. Moore, Principia Ethica، p.10.
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الواقعي ا ّلذي يوجب كون بع�ض الأفعال وال�صفات ح�سن ًا والآخر
�أخرى ما هو ال�شيء
ّ
منها قبيح ًا ،وكون القيام ببع�ض الأعمال �أو تركها الزم ًا؟
الواقعي للقيم واللزوميات الأخالق ّية وبالتالي �إثبات
� ّإن هذا ال�س�ؤال �س�ؤال عن المن�ش�أ
ّ
الأحكام الأخالق ّية على �أ�سا�سه.
العملي ،وتبع ًا له التفكيك بين المعارف
النظري والعقل
لكن َكان ْْت بالتفكيك بين العقل
ّ
ّ
الأخالق ّية والمعارف النظرية ا�ستنتج عدم امكانية االجابة عن هذا ال�س�ؤال.
وكذلك الحال عند ال�شهوديين ا ّلذي اعتقدوا بعدم امكانية تعريف المفاهيم الأخالق ّية.
النظري
وقد �أو�ضحنا  في هذا الف�صل عدم مقبولية التفكيك الكامل بين العقل
ّ
العملي ،و�أنه ال يمكن ا�ستنتاج عدم قابلية �إثبات الأحكام الأخالق ّية من خالل
والعقل
ّ
عدم �إمكانية تعريف المفاهيم (بعد الت�سليم ب�صحة الفر�ض الأخير).
وبنا ًء عليه يبقى ال�س�ؤال المذكور محتاج ًا لالجابة[.]23
� ّإن الأخالق تع ّلمنا «كيف ينبغي �أنّ نكون» ،وفل�سفة الأخالق ت�س�أل لماذا «كيف ينبغي
�أنّ نكون»؟ ولذا ال ب ّد من �إثبات الأحكام الأخالق ّية ،لكن كيف؟ �سن�شير في الف�صل
الالحق �إلى بع�ض االجابات عن هذا ال�س�ؤال ،ومن خالل تحليل نقاط القوة وال�ضعف
فيها حتى ن�صل �إلى الجواب النهائي.
�أكمل ما يلي:

	 - 1ال تقبل الواقع ّية الإثبات ،بمعنى
 	 - 2الواقع ّية ال تقبل الإثبات بنوعي النظرية  ................و  ................قابل للإطالق.
إن دليل عدم قبول الواقع ّية الأخالق ّية هو ................
 	 - 3يقول « َكان ْْت» � ّ
بديهي وي�سم ّيه ................
أخالقي
 	 - 4يقول « َكان ْْت» � ّإن الحكم ال
ّ
ّ
ْت» ُيطلق على الأ�صل الك ّلي الذي ................
 	 - 5الأ�صل المطلق في نظر « َكان ْ
 	 - 6طبق ًا لر�أي « َكان ْْت» �إذا �أردنا  معرفة موافقة عمل ما  للوظيفة الأخالق ّية يجب
................

ابثإلل ةلباقلا ريغ ةّّيعقاولا

183

 	 - 7بر�أي « َكان ْْت» ف� ّإن العمل االختياري له قيمة �أخالق ّية ب�شرطين  ................و
 	 - 8بااللتفات �إلى القيم الأخالق ّية وال ّلزوم الأخالق ّية ينتزع من  ................ف�إنه ال مجال
لعدم العالقة بين المعرفة العمل ّية والمعرفة النظر ّية.
 	 - 9ت�شير حقيقة ال�س�ؤال المنطلق من دليل «الأمر المطلق» �إلى ................
 - 10الأمر المطلق ال ي�أخذ �شرط  ................بعين االعتبار لتعريف القاعدة الأخالق ّية.
� - 11إن ت�شخي�ص الطلبات الطبيع ّية وترجيحها يقوم فقط على �أ�سا�س  ................وهو غير
متوافق مع ر�أي « َكان ْْت».
 - 12معيار « َكان ْْت» ال ي�ستطيع تعيين  ................في مورد التزاحم.
 - 13المق�صود بال�شهود في ا�صطالح ال�شهود ّيين  ................
� - 14أتباع ال�شهود ّية في الأخالق يرون� ............... .أمر ًا بديه ّي ًا و�شهود ّي ًا.
 - 15دليل �أتباع ال�شهود ّية في �إثبات عدم قبول الأحكام الأخالق ّية  ................
 - 16ال�شهود ّيون �أو�ضحوا لماذا يعتبرون  ................بديه ّي ًا.
 - 17يرى «مور» �أنّه ال مجال لتعريف مفهوم «الأ�صفر» بينما نرى � ّأن كون الأج�سام
ال�صفراء �صفراء اللون قابل للإثبات ،وعليه فيتح ّمل كون المفاهيم الأخالق ّية غير
قابلة للتعريف ومع ذلك فالأحكام الأخالق ّية .................
 - 18بتعليل الواقع ّية غير القابلة للإثبات ن�صل �إلى نتيجة مفادها................
................
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� - 1أ  -ما هو مرادف «عدم قابلية �إثبات الأحكام الأخالق ّية» في نظرية الواقع ّية غير
القابلة للإثبات؟
ب  -اذكر نوعين من هذه النظرية.
� - 2أ  -لماذا اعتقد َكان ْْت بعدم قابلية اثبات الأحكام الأخالق ّية؟
ب  -ما هو �إ�شكالك على �أدلته؟
� - 3أ  -ما هو المراد من «الأمر المطلق» في نظرية العقل العملي عند َكان ْْت؟
ب  -لماذا ال يمكن القبول بكون «الأمر المطلق» بديهي ًا؟
 - 4كيف ا�ستنتج َكان ْْت ك ّل الأحكام اللزومية والقيم ّية في الأخالق من «الأمر
المطلق»؟
 - 5هل يمكن اعتبار «الأمر المطلق» معيار ًا لت�شخي�ص القواعد الأخالق ّية؟ لماذا؟
 - 6مع � ّأي مبنى من مباني َكان ْْت الأخالق ّية ال يتالئم ترجيح الميول الطبيعية على بقية
الميول؟ �أو�ضح ذلك؟
أعط مث ً
� - 7أ ِ � -
اال تتزاحم فيه هذه الوظيفة الأخالق ّية «ال ينبغي �أنْ تذكر الآخرين
ب�سوء» مع وظيفة �أخالق ّية �أخرى؟
ب  -طبق ًا لنظرية َكان ْْت؛ ماذا يجب � ّأن نفعل في هذا المقام؟
 - 8ما هي �شروط القيمة الأخالق ّية في ر�أي َكان ْْت؟ � ِ
أعط مثالين �أحدهما يحتوي هذه
ال�شروط والآخر ال يحتويها؟
� - 9أ  -ع ّرف «ال�شهود» با�صطالح ال�شهوديين؟
ب  -ما هي الأمور ا ّلتي يعتبرها �أتباع ال�شهودية في الأخالق بديهية و�شهودية؟
ج  -ما هي الأمور ا ّلتي لم يو�ضح ال�شهوديون كونها بديهية؟
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� - 10أ  -لماذا اعتقد ال�شهوديون بعدم قابلية �إثبات الأحكام الأخالق ّية؟
ب  -اذكر الإ�شكال على دليلهم.
� - 11أ  -اذكر في �سطرين معنى اثبات الأحكام الأخالق ّية.
ب  -لماذا تحتاج الأحكام الأخالق ّية للإثبات؟

 - 1مع الأخذ باالعتبار عدم حاجة البديهيات للإثبات� ،إبحث في �صدق �أو كذب
هذه البيانات:
�أ � -إنكار الرابطة بين «ما ينبغي» و«الواقع» هو من لوازم القبول بالواقع ّية غير
القابلة لالثبات.
ب  -القبول بالواقع ّية غير القابلة للإثبات من لوازم �إنكار الرابطة بين «ما ينبغي»
و«الواقع».
ج  -القبول ببداهة ق�ضية �أخالق ّية واحدة على الأقل من لوازم القبول بالواقع ّية
غير القابلة لالثبات.
د  -القبول بالواقع ّية غير القابلة للإثبات من لوازم القبول ببداهة ق�ضية �أخالق ّية
واحدة على الأقل.
 - 2اقر�أ هذه الفقرة بدقة:
من الممكن ل ْأي ق�ضية بديهية ال وا�سطة لها في االثبات � ْأن يكون لها وا�سطة في
الثبوت ،كما في قولك «�أنا م�سرو ٌر» (لأنني ُوفِّقت للقيام بعملٍ هام).
وكذلك من الممكن � ْأن تكون الق�ضية غير البديهية لها وا�سطة في االثبات ولي�س لها 
�شخ�ص ما).
وا�سطة في الثبوت ،كما في قولك «اهلل موجود» (لكن لم ُيوجده
ٌ
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و�أي� ًضا من الممكن � ْأن ال يكون للق�ضية ال وا�سطة في االثبات وال وا�سطة في الثبوت
الزوجي هو العدد ا ّلذي يقبل الق�سمة على اثنين).
كما في قولك «العدد
ّ
وفي مقابل ذلك من الممكن � ْأن يكون لها وا�سطة في االثبات ووا�سطة في الثبوت
�أي� ًضا كما في قولك «ك ّل متح ّرك ناق�ص» (لأنه فاقد للفعلية على � ّأي حال).
والآن ابحث حول هذه الأ�سئلة:
�أ  -ما المراد من الوا�سطة في االثبات والوا�سطة في الثبوت؟
ب  -هل � ّأن مراد القائلين بالواقع ّية غير القابلة للإثبات من � ّأن الأحكام الأخالق ّية
غير قابلة لالثبات ،هو � ّأن هذه الأحكام ال وا�سطة لها في الثبوت �أم �أنّه ال 
وا�سطة لها في االثبات� ،أم االثنان مع ًا؟

[[[ هذا �إذا قبلنا بوجود ق�ضايا في الأخالق يمكن ت�شخي�ص �صدقها وكذبها ،وقبلنا �أي�ضاً ب� ّأن الطريق
الوحيد الثبات المعارف غير البديهية هو �إرجاعها  -باال�ستدالل � -إلى المعارف البديهية .ومن
بالواقعية يقبل بالفر�ض الأول ،و�أما الفر�ض الثاني ف�إ ّنه ي�ستلزم اعتبار النظرية
الوا�ضح � ّأن القائل
ّ
المبنائية هي ال�صحيحة من بين النظريات الناظرة �إلى الموجهات في علم المعرفة .وهذا الفر�ض
الواقعية غير القابلة لالثبات.
يتم اثباته في هذا العلم ،وهو مقبولٌ عند ان�صار
ّ
أخالقية � اّإل �أ ّنهم
الواقعية غير القابلة للإثبات ببديهية بع�ض الأحكام ال ّ
[[[ من الممكن � ْأن يعتقد �أن�صار ّ
أخالقية  -واحتما ًال حتى الأحكام البديهية  -على
يعتقدون �أي�ضاً بامكان �إثبات كلّ الأحكام ال ّ
أخالقية ،ولكن على كلّ ٍ
حال ف� ّإن دعوى البداهة لبع�ض �أو كلّ الأحكام
�أ�سا�س البيانات غير ال ّ
أخالقية يحتاج �إلى � ٍ
إثبات .ومن المنا�سب في هذا المقام � ْأن ن�شير �إلى ما ا�ستدل به بع�ض �أهل
ال ّ
الر�أي على لزوم وجود بع�ض الأحكام العامة البديهية في الأخالق ،وباعتقاد هذا القائل �أ ّنه وكما
توجد بع�ض الق�ضايا البديهية الّتي تمنع ح�صول الدور �أو الت�سل�سل في اال�ستدالل عند ا�ستنتاج
العملية �أي�ضاً � ّأي ال ّبد من وجود مثل هذه
الأحكام النظرية ،كذلك الحال في ا�ستنتاج الأحكام ّ
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الق�ضايا البديهية لعدم ح�صول الدور �أو الت�سل�سل( ،راجع :جعفر �سبحاني ،ح�سن وقبح عقلى،
تقرير علي رباني كلپايكاني� ،ص.)64 - 62
�إال � ّأن هذا الكالم قابل للمناق�شة من جهتين:
الأولى :من الممكن �إثبات وجود البيانات المبنائية عن طريق بطالن الدور �أو الت�سل�سل ،ولكن
ال يمكن اثبات بداهتها �أي�ضاً بنف�س الطريق ،فلو �أنكر �أحدهم وجود � ّأي ق�ضية يقينية في الأخالق فمن
بناء على بع�ض الق�ضايا المبنائية ،مع اعتقاده ب� ّأن هذه
أخالقية ً
الممكن � ْأن يقبل با�ستنتاج الأحكام ال ّ
الظن
الق�ضايا المبنائية ال بديهية وال يقينية ،ورغم حاجتنا �إلى �إثباتها ال يمكننا �إثباتها و�إنما نقبل بها بنحو ّ
�أو � ّأن نفتر�ض م�سبقاً �صدقها فقط.
الثانيةّ � :إن مجرد القبول بكون بع�ض الق�ضايا المبنائية بديهية �سوف ي�سهل �إمكانية المعرفة ب�سائر
أخالقية ،لأ ّنه
أخالقية ،وبهذا الدليل المذكور ال يمكن �إثبات لزوم كون هذه الق�ضايا المبنائية � ّ
الأحكام ال ّ
أخالقية من ق�ضايا مبنائية بديهية في غير الأخالق ،وبعبارة �أخرى
من الممكن لنا � ْأن ن�ستنتج الأحكام ال ّ
والعملية وعلى عدم وجود االرتباط بين
مبتنى على التفكيك بين الأحكام النظرية
ّ
ف� ّإن هذا اال�ستدالل ً
أخالقية لما كانت مرتبطة بواقعيات �أخرى فيكفي ٍ
حينئذ وجود
«ما ينبغي» و«الواقع» �.إال � ّأن الأحكام ال ّ
أخالقية اليقينية.
الق�ضايا البديهية في غير الأخالق للمنع من الدور والت�سل�سل ولإثبات المعارف ال ّ
أخالقية  -بل حتى الأحكام
[[[ يعتقد بع�ض �أن�صار
الواقعية غير القابلة للإثبات ب� ّأن كلّ الأحكام ال ّ
ّ
ال�شخ�صية والجزئية  -ال يمكن �إثباتها ،وهذا ما يظهر من كالم بريت�شار (�أحد القائلين بال�شهودية).
ّ
أخالقية الجزئية �أو الكلية الم�شتملة على مفاهيم
وذهب بع�ض �آخر منهم �إلى � ّأن تلك الأحكام ال ّ
أخالقية فيمكن �إثباتها ب�إرجاع المفاهيم
ّ
خا�صة كمفهوم الح�سن مث ًال ال يمكن �إثباتها ،و�أما �سائر الأحكام ال ّ
ال�شهودي �أي�ضاً.
أخالقية �أخرى .ومن ه�ؤالء يمكن اال�شارة �إلى مور
ّ
أخالقية الواردة فيها �إلى مفاهيم � ّ
ال ّ
أخالقياً ال يمكن اثباته  -كما هو الحال في
وذهب ق�سم ثالث منهم �إلى اعتبار � ّأن �أ�ص ًال كلياً واحداً � ّ
أخالقية فيمكن �إثباتها بارجاعها �إلى
الأ�صل الّذي �سماه َكان ْْت بالأمر المطلق  ،-و�أما �سائر الأحكام ال ّ
بالواقعية غير القابلة للإثبات ف�إ ّنهم يعتقدون
الواقعيون الّذين ال يقبلون ب� ّأي �شكل
ّ
الكلي ،و�أما ّ
ذلك الأ�صل ّ
أخالقية ،حيث � ّإن الحقائق
أخالقية تثبت في النهاية على �أ�سا�س الق�ضايا غير ال ّ
ب� ّأن تمام الأحكام ال ّ
أخالقية غير منف�صل ٍة عن الحقائق الأخرى الموجودة في هذا العالم ،وكما ي�ستفاد في هذه الحقائق من
ال ّ
أخالقية واال�ستدالل عليها.
الو�سائل والأ�ساليب المعرفية لفهمها كذلك الحال في فهم الحقائق ال ّ
الواقعية غير القابلة للإثبات
الحد الدقيق بين
وباال�ستفادة من هذا النموذج
الدائري يمكن بيان ّ
ّ
ّ
والواقعية القابلة لالثبات.
ّ
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أخالقية كالأمر المطلق مث ًال
الدائري :مع القبول
تو�ضيح حول النموذج
ّ
بالواقعية ،ن�أخذ ق�ضية � ّ
ّ
ٍ
بالواقعية
وحينئذ �إذا اعتقدنا ب�أ ّنها غير قابلة للإثبات كما يرى َكان ْْت فنكون قد قبلنا
ون�سميها الق�ضية(،)1
ّ
غير القابلة لالثبات.
ٍ
وحينئذ
ومرة ثانية ن�أخذ هذه الق�ضية «� ّإن حفظ هذا المال عمل ح�سن» ون�سميها الق�ضية (.)1
بالواقعية غير القابلة للإثبات في هذه الق�ضية
�إذا اعتقدنا ب�أ ّنها غير قابلة للإثبات فنكون قد قبلنا �أي�ضاً
ّ
أخالقية ،و�إذا قلنا �إنها قابلة للإثبات وتحتاج �إلى اال�ستدالل فمن الممكن ٍ
حينئذ اثباتها
ال�شخ�صية ال ّ
ّ
بالبيان التالي (�سوف ن�ستفيد في كلّ اال�ستدالالت من القيا�س االقتراني «ال�شكل الأول» ،و�سوف ُنرجع
كلّ اال�ستدالالت الأخرى �إليه ،وكذلك ف� ّإن كلّ اال�ستدالالت افترا�ضية بمعنى � ّأن ذكرها ال يدلّ لزوماً
على �صحتها �أو مقبوليتها عندنا):
 حفظ هذا المال �أمانة.ح�سن.
 الأمانة عملٌ ٌحفظ هذا المال عمل ح�سن.
ن�سمي الجملة الأولى «حفظ هذا المال �أمانة» والتي هي �صغرى القيا�س بالق�ضية (،)2
وهنا �سوف ّ
والجملة الثانية «الأمانة عمل ح�سن» والتي هي كبرى القيا�س بالق�ضية(.)3
أخالقية ،وهنا نكرر ال�س�ؤال
أخالقية ن�ضعها جانباً .و�أما الق�ضية ( )3فهي � ّ
وحيث � ّإن الق�ضية ( )2غير � ّ
ال�سابق عن قابلية �إثباتها �أو عدم قابلية ذلك.
ن�سمي هذه الق�ضية «الأمانة عمل ح�سن» بالق�ضية رقم ( )1ون�س�أل هل
�أي �أ ّننا في هذه المرة �أي�ضاً ّ
بالواقعية غير القابلة
�أنّ هذه الق�ضية غير قابلة للإثبات؟ �إذا كان جوابنا عن هذا ال�س�ؤال مثبتاً فقد قبلنا
ّ
أخالقية ،و�أما �إذا كان الجواب منفياً فمن الممكن ٍ
حينئذ �إثبات
للإثبات في فهم هذه الق�ضية الكلية ال ّ
هذه الق�ضية الكلية على النحو التالي:
 الأمانة وظيفتنا. العمل الّذي هو وظيفتنا ح�سن.∴الأمانة ح�سنة.
أخالقية.
وهنا �سوف ّ
ن�سمي ال�صغرى والكبرى بـ()2و( )3على الترتيب ،الق�ضية (« )2الأمانة وظيفتنا» � ّ
أخالقي «ح�سن» ُع ِّرف على �أ�سا�س المفهوم
وفي هذه ال�صورة في الق�ضية ( )3ف� ّإن المفهوم ال ّ
أخالقي «الوظيفة».
ال ّ
لكن ال�س�ؤال عن قابلية �إثبات �أو عدم قابلية الإثبات �سي�ستمر في مورد الق�ضية(.)2

189

ابثإلل ةلباقلا ريغ ةّّيعقاولا

ن�سمي هذه الق�ضية «الأمانة وظيفتنا» بالق�ضية ( )1ونكرر ال�س�ؤال ال�سابق� ،إذا
وهنا مجدداً �سوف ّ
أخالقية �إلى
اعتقدنا ب�أ ّنها غير قابلة للإثبات فقد قبلنا
بالواقعية غير القابلة للإثبات ب�إرجاع المفاهيم ال ّ
ّ
أخالقية غير
بع�ضها الآخر و�إذا اعتقدنا ب�أنها قابلة للإثبات فمن الممكن �إثباتها في نهاية الأمر مع ق�ضية � ّ
أخالقية
أخالقية غير قابلة للإثبات مع �أحد المفاهيم ال ّ
قابلة للإثبات مع محمول «الوظيفة» �أو مع ق�ضية � ّ
بالواقعية غير القابلة للإثبات.
الأخرى نظير «ما ينبغي» وفي كلّ هذه ال�صور نكون قد قبلنا
ّ
البداية

الق�ضية الأخالق ّية الحاكية للواقع والمفتر�ضة = ()1

ب

هل ( )1غير قابل ٍة للإثبات؟
خ
()1(  )2

الواقع ّية غير القابلة للإثبات
�صغرى القيا�س = ()2
كبرى القيا�س = ()3

( )3تعريف �أحد المفاهيم الأخالق ّية
أخالقي �آخر
باال�ستفادة من مفهوم � ّ
ب

هل (� )2أخالق ّية؟
خ

()1(  )3

النهاية

ب

هل � ّأن (� )3أخالق ّية؟

الواقع ّية القابلة للإثبات
( )3حمل �أحد المفاهيم الأخالق ّية على
واقع ّية �أخرى في المو�ضوعات الأخالق ّية
خ
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لكن من الممكن �أي�ضاً �إثبات �إحدى هذه الق�ضايا ،مث ًال الق�ضية:
«الأمانة عمل ح�سن» بالبيان التالي:
مقدمة للكمال.
 الأمانة ّمقدمة الكمال ح�سنة.
 ّ∴ الأمانة ح�سنة.
أخالقية (� ّإن عدم كون
وفي هذه ال�صورة ف� ّإن كلتا المقدمتين في هذا اال�ستدالل لي�ست ق�ضية � ّ
المقدمة الثانية فلأن مو�ضوعها لي�س فع ًال �أو �صفة
أخالقية ّ
ّ
أخالقية وا�ضح ،و�أما عدم � ّ
المقدمة الأولى � ّ
مقدمة للكمال �أو علة له).
واقعية لل�صفات والأفعال االختيارية ((المو�ضوع = كونه ّ
اختيارية بل خ�صي�صة ّ
نعم � ّإن بع�ض ال�صفات والأفعال االختيارية من م�صاديق هذا المو�ضوع كما هو الحال في �صغرى هذا
أخالقية على حقائق
أخالقية ،وحملنا المفاهيم ال ّ
القيا�س) .وقد رجعنا �إلى غير الأخالق لإثبات ق�ضية � ّ
بالواقعية غير
مقدمة للكمال ،وفي هذه ال�صورة لم نقبل
أخالقية نظير كونها ّ
ّ
�أخرى في المو�ضوعات ال ّ
القابلة لالثبات.
[[[ بالرغم من � ّأن «�أر�سطو» وتبعاً له الفال�سفة وعلماء الأخالق الم�سلمون قد ا�ستعملوا م�صطلح العقل
عما ا�صطلحه « َكان ْْت»
العملي في مقابل العقل
ّ
النظري � اّإل � ّأن مرادهم من ذلك اال�صطالح يختلف ّ
ّ
خا�صة به.
مباني معرفية ّ
حيث � ّإن له َ
فالفارابي والمحقق الطو�سي والمحقق الأ�صفهاني والعالمة الطباطبائي من جملة القائلين بكون
العملي عندهم فهو
العقل النظري هو المدرك للأمور غير الناظرة �إلى الأفعال االختيارية و�أما العقل
ّ
المدرك للأمور الناظرة �إليها.
النظري هو المدرك لكلّ الكليات (الأعم من
و�أما �أر�سطو وابن �سينا ومال �صدرا فقد اعتبروا العقل
ّ
االختياري �أم ال) و�أما العقل
كونها ناظرة �إلى الفعل
العملي فهو المدرك للجزئيات الناظرة �إلى الأفعال
ّ
ّ
االختيارية .وهذه االدراكات في ر�أيهم ت�ؤ ّثر ب�شكل مبا�شر في العمل ،وفي اعتقادهم ف� ّإن العقل م�شترك
لفظي في هذين الموردين.
ّ
العملي فهو
النظري مدركٌ و�أما العقل
محمد مهدي النراقي فقد اعتبرا � ّأن العقل
ّ
و�أما بهمنيار والمال ّ
ّ
محركٌ وعاملٌ ولي�س قوة �إدراكية في الأ�سا�س.
مبهم في بع�ض الموارد  � -اّإل � ّأن الجميع
وعلى الرغم من هذا االختالف في اال�صطالح  -والذي هو ٌ
العملية  -هي العلم بالحقائق
م ّتفق على � ّأن الحكمة  -والتي هي المق�سم للحكمة النظرية والحكمة ّ

ابثإلل ةلباقلا ريغ ةّّيعقاولا

191

العملي
النظري مدركاً للحكمة النظرية ويعتبر العقل
وبناء عليه ف� ّإن الفريق الأ ّول يعتبر العقل
ّ
الكلية ً
ّ
العملية.
مدركاً للحكمة ّ
النظري � ّأي � ّأن العقل
و�أما الفريقان الثاني والثالث فيعتبران � ّأن المدرك لكال الق�سمين هو العقل
ّ
العملية ،و�أي�ضاً يدرك العلوم الكلية
ّ
النظري يدرك العلوم الكلية الناظرة �إلى العمل والتي ّ
ت�سمى الحكمة ّ
ت�سمى الحكمة النظرية ،وكذلك ف� ّإن الجميع ال ينكرون الرابطة بين «ما
غير الناظرة �إلى العمل والتي ّ
الواقعيات الأخرى.
أخالقية من
ّ
ينبغي» و«الواقع» و�إمكانية ا�ستنتاج الأحكام ال ّ
الواقعية غير القابلة للإثبات .ولمزيد من التو�ضيح
وبناء عليه ال يمكن اعتبار � ٍّأي من ه�ؤالء من اتباع
ً
ّ
راجع :ح�سن معلمى ،مبانى �أخالق در فل�سفه غرب وفل�سفه �إ�سالمى� ،ص ،196 - 163و.282 - 272
محمد محمد ر�ضائي ،تبيين ونقد
أخالقية ونقدها وتحليلها راجعّ :
[[[ لالطالع على نظرية َكان ْْت ال ّ
فل�سفه �أخالق َكان ْْت؛ ويليام كى ،فرانكنا ،فل�سفه �أخالق� ،ص.83 - 77
العملي« .في نهاية المطاف
النظري والعقل
ويق�سم بلحاظ �إدراكاته �إلى العقل
ّ
[[[ يعتبر َكان ْْت العقل قو ًة َ
ّ
والعملي)( .ايمانويل َكان ْْت ،بنياد ما
النظري
ولكن م�صاديقه متفاوتة (من حيث
ّ
ف� ّإن العقل واحد ّ
ّ
بعد الطبيعة �أخالق) ت�أ�سي�س ميتا فيزيقيا الأخالق ،ترجمة حميد عنايت وعلي قي�صري� ،ص.)9
الحد الّذي ال يمكن عنده ا�ستنتاج
النظري
وفي ر�أي َكان ْْت ف� ّإن ادراكات العقل
والعملي متفاوتة �إلى ّ
ّ
ّ
النظري محدودة بالزمان والمكان بينما معارف العقل
ما يدركه �أحدهما من الآخر .و� ّإن معارف العقل
ّ
العملي مطلقة غير محدودة بالزمان والمكان.
ّ
المتقدمة والمت� ّأخرة ،ومن �أجل ت�شكيل المعرفة المت�أخرة
ق�سم �إلى
و� ّإن معارف العقل
ّ
ّ
النظري ُت َ
ابتداء من ورود مادة االح�سا�س ،وعن طريق �إحدى الحوا�س� ،إلى الذهن ومن ّثم
للعقل
ّ
النظري ال ّبد ً
ح�س ّي ،ومن ّثم ف� ّإن الذهن
ُت ّبدل مع �صور الزمان والمكان والتي ّ
ي�سميها َكان ْْت متقدمة وذهنية �إلى مفهوم ّ
وباال�ستفادة من المقوالت االثني ع�شر العاقلة والتي هي �أي�ضاً في ر�أي َكان ْْت متقدمة وذهنية ُت�شكل
المعرفة المت�أخرة من المفاهيم الح�سية.
�إن هذه المعارف تركيبية دائماً وال يمكنها � ّأن تنبهنا �إلى ما هو واقع في نف�سه (.)Noumena
تق�سم �إلى طائفتين تحليلية وتركيبية ،وال�شهود المح�ض
المتقدمة للعقل
و�أما المعارف ّ
ّ
النظري ف�إ ّنها َ
للزمان والمكان ِّ
النظري.
المتقدمة للعقل
يمكن من �إدراك الق�ضايا التركيبية ّ
ّ
الحرة للإن�سان
وباعتقاد َكان ْْت ف� ّإن العقل
العملي وم�ضافاً �إلى الأخالق ف�إ ّنه ي�شمل �أي�ضاً فهم الإرادة ّ
ّ
حد � ٌّأي منها بالزمان والمكان ،وجميعها
وخلود النف�س واهلل والتي ُتعتبر جميعها من نتائج الأخالق .وال ُي ّ
متقدمة ويقينية.
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النظري و� ّأن االعتقاد بها مالز ٌم لقبول القواعد
واعتبر َكان ْْت � ّأن اثبات هذه الأمور ال يرتبط بالعقل
ّ
أخالقية.
ال ّ
بناء على فل�سفة َكان ْْت  -ال
وبناء على هذا ف� ّإن �إثبات اهلل والإرادة الحرة للإن�سان وخلود النف�س ً -
ً
النظري و�إنما يمكن �إثباتها فقط بعد الأخالق وعن طريقها ال غير.
يمكن عن طريق العقل
ّ
المطلق
بديهي هو الأمر
َ
أخالقية ّ
ويعتقد َكان ْْت ب� ّأن كلّ القواعد ال ّ
تتح�صل من �أ�صل كل ّّي واحد ّ
العملي ،ويمكن ادراكه من خالل مفهوم الحرية
والذي ُي ّعد من الأحكام التركيبية المتقدمة للعقل
ّ
ومقوالتها.
الواقعيات التجريبية
متعددة ُ -تطرح في علم المعرفة  -بالن�سبة لكيفية ادراك
وهناك ا�شكاالت ّ
ّ
النظري ،و�أي�ضاً حول اعتبار الزمان والمكان ذهنيين ،وعلى ما �سماه َكان ْْت مقوالت الفاهمة
بالعقل
ّ
والظاهر � ّأن َكان ْْت كان ي�سعى بربطه المعارف المت�أخرة النظرية بال�شهوديات المح�ضة زماناً ومكاناً
وبالمقوالت الفاهمة �إلى تعيين مكانة هذه الأمور في المعرفة واالجابة على «هيوم».
بالواقعيات التجريبية في نف�سها
ومع االلتفات �إلى � ّأن هذا العمل ي�ستلزم فقدان المعرفة اليقينية
ّ
والعملي �إلى نجاة الأخالق ويقينية خلود
النظري
ف� ّإن َكان ْْت �سعى من خالل التفكيك بين العقل
ّ
ّ
والن�سبية و�أي�ضاً �إلى
النظري للعقل �أ ّدى �إلى ال�شكية
لكن �سعيه في البعد
ّ
النف�س ويقينية وجود اهللّ ،
ّ
وعر�ض الّذين يقبلون هذه المباني �إلى مواجهة العديد من الإ�شكاالت
عدم اتقان مباني العقل
العملي ّ
ّ
والم�شكالت في �إثبات الأخالق وتوابعها.
الحرة
[[[ كما �أ�شرنا في المذكرة ال�سابقة ف� ّإن َكان ْْت اعتبر � ّأن بع�ض
ّ
«الواقعيات» كوجود اهلل و�إرادة الإن�سان ّ
وخلود النف�س والتي ت�شبه �أحكام الطبيعة و�أنها غير محدودة بزمان �أو مكان تنتج من «الواجبات» � اّإل
أخالقية ال
�أ ّنه وحيث يعتبر � ّأن مرجع كلّ �أحكام العقل العملي هو الأخالق ف� ّإن هذه الواجبات ال ّ
الواقعيات غير
الواقعيات الطبيعية المرتبطة بالعقل
ّ
النظري .وال من ّ
تقبل اال�ستنتاج باعتقاده ال من ّ
الواقعيات.
الطبيعية ،وعليه ف�إ ّنه يعتقد ب� ّأن الواجبات مطلقاً ال يمكن ا�ستنتاجها من
ّ
[[[ بالرغم من � ّأن َكان ْْت كان ي�سعى �إلى ابتناء «الأمر المطلق» على مفهوم «الحرية» ف�إ ّنه �أراد بهذا الطريق
ا�ستعالئي � ْأن ي�شير �إلى �إمكانية كون الأمر المطلق بمنزلة ق�ضية تركيبية متقدمة ال �إ ّنه
وبا�ستنتاج
ّ
�أراد �إثبات ذلك بهذا الطريق.
� ّإن َكان ْْت من ٍ
طرف ما ي�ؤكد على كون الأمر المطلق بديهياً ويقينياً وعلى عدم �إمكان �إثباته من خالل
الواقعيات الخارجة عن الذهن ،ومن طرف �آخر يعتبر مفهوم الحرية بمنزلة �شرط م�سبق الزم للأخالق،
ّ
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وي�صرح ب� ّأن الحرية ال يمكن � ْأن تت�أ ّتى �أبداً من خالل الفهم والنظر (بنياد ما بعد الطبيعة �أخالق ،ترجمة
حميد عنايت وعلي قي�صري� ،ص.)131 - 130
و�أما كيف يمكن تحقق نف�س هذا االفترا�ض الم�سبق ،ف�إ ّنه ال يمكن بتاتاً وفي � ّأي ٍ
وقت من �إدراكه
ب�شري( ،نف�س الم�صدر� ،ص.)134
بوا�سطة � ّأي عقل ّ
أخالقية � اّإل � ّأن الفاعل ّلما قام به
[[[ في ر�أي َكان ْْت حتى لو كان �شكل عمل الفاعل مطابقاً للوظيفة ال ّ
ال�شخ�صية �أو اللذة �أو الكمال الحا�صل منه فلن يكون لعمله � ّأي قيمة
بنية �أخرى كتح�صيل المنفعة
ّ
ال�شخ�صية �أو ذلك الّذي
أخالقية .ومثا ًال على ذلك ف� ّإن التاجر الّذي يكون �أميناً لأجل منفعته
ّ
� ّ
أخالقية (راجع:
واقعية � ّ
يعطف على الآخرين لمجرد ميله لفعل الخير ،لن يكون لفعلهما � ّأي قيمة ّ
بنياد ما بعد الطبيعة �أخالق ،ترجمة حميد عنايت ،وعلي قي�صري� ،ص. )21 - 18ويمكن اقتبا�س
دليل َكان ْْت على اعتبار �شرط النية من خالل كلماتهّ �« :إن الذكاء والذوق والتمييز واال�ستعدادات
ا�سم قرئت و ُع ِّبر عنها ،وكذلك ال�شجاعة والهمة والم�ساعدة بعنوان �أنها
الأخرى للذهن وب�أي ٍ
ٍ
�أو�صاف الطبع والخلق وبال � ّأي ّ
وترديد ومن جهات مختلف ٍة ح�سن ٌة ومر�ضيةٌ .لكن �إذا لم
�شك
تكن نية اال�ستفادة من هذه الأمور وكذلك الخ�صال الناتجة عنها ح�سنة ،ف� ّإن مواهب الطبيعة هذه
�ستكون قبيحة وم�ؤذية جداً» (نف�س الم�صدر� ،ص.)12
وكذلك «ف� ّإن االعتدال في الأحا�سي�س والعاطفة و�ضبط النف�س وال�صبر ...ح�سنة من عدة جهات...
تو�صف بالح�سن مطلقاً وبال � ّأي قيد �أو ٍ
ريد اال�ستفادة من
� اّإل �أ ّنها ال
ّ
�شرط ،...لأ ّنه �إذا �أُ َ
ت�ستحق � ّأن َ
بدم بارد لي�س
هذه الأ�صول بال � ّأي نية ح�سنة ف�سوف تكون قبيحة جداً .فالمجرم الهادئ الّذي يقتل ٍ
�أخطر من المجرم الغا�ضب فح�سب بل �إ ّنه في نظرنا �أدعى للتنفر واال�شمئزاز» (نف�س الم�صدر� ،ص)13.
العرفي فقط.
والظاهر � ّأن َكان ْْت تم�سك في ا�شتراط النية الح�سنة لح�سن الأفعال بالفهم ّ
وقد �أنكر َكان ْْت ارتباط قيمة العمل بنتائجهّ �« :إن مقا�صد �أعمالنا الّتي ن�أخذها بالح�سبان �أو �آثارها
ونتائجها الّتي ُتعتبر بمنزلة الغايات والمحركة لميولنا و�إرادتنا ،ال يمكنها � ْأن تهب � ّأي قيمة مطلقة (بال � ّأي
أخالقية لنف�س تلك الأعمال»(نف�س الم�صدر� ،ص.)23
�شرط) �أو � ّ
«� ّإن كلّ الغايات الّتي يقررها � ّأي عاقل ب�إرادته بعنوان �أ ّنها �آثار �أعماله (�أي الغايات المادية) ن�سبية
الخا�صة بكل �إن�سان هي الأ�سا�س لقدرها وقيمتها
�صرف ،ل ّأن الرابطة والن�سبة بينها وبين الميول والأماني ّ
ولهذا ال�سبب ال يمكن � ْأن تكون بمثابة �أ�صول عامة وكلية و�ضرورية لكل �إن�سان عاقل ولكل الإرادات
الن�سبية فقط من�ش�أً للزوميات
وبعبارة �أخرى ال يمكن � ّأن تعطينا قواعد عامة كلية .ولذا كانت هذه الغايات ّ
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االفترا�ضية «�أو ال�شرطية»( .نف�س الم�صدر� ،ص)72
وبناء عليه اعتبر َكان ْْت � ّأن من�ش�أ قيمة كلّ الأفعال هو نية الخير�« :إن هذه القيمة ال يمكن � ْأن تت�ضمن
ً
� ّأي �شيء � اّإل مع وجود �أ�صل النية» (نف�س الم�صدر� ،ص. )24وم�ضافاً �إلى ذلك اعتبر َكان ْْت � ّأن قيمة نية
الخير ذاتية وغير م�شروطة« :ال يمكن ا�ستح�ضار � ّأي �شيء في هذا العالم  -وحتى خارج هذا العالم � -إلى
الذهن واعتباره ح�سناً بال � ّأي قيد و�شرط � اّإل (النية �أو) �إرادة الخير» (نف�س الم�صدر� ،ص.)12
لكن ما هي نية الخير �أو �إرادة الخير؟ يجيب َكان ْْت عن ذلك ب� ّأن «�إرادة الخير هي الإرادة الّتي ت�ؤ ّثر
محمد ر�ضائي ،تبيين ونقد فل�سفه �أخالق َكان ْْت� ،ص ،53نق ًال عن:
في القيام بالتكليف» (محمد ّ

Immanuel Kant, Ground Word of the Metaphisics of Morals, te.H.J Paton, in The

Moral Law, p62).

والطبيعي لإقرار هذه المعادلة ،حيث يقول« :والآن
العرفي
وقد تم�سك َكان ْْت هنا �أي�ضاً بالفهم
ّ
ّ
نتعر�ض ل�شرح مفهوم الإرادة (والنية) والتي يجب علينا � ّأن نقدرها لذاتها ،لأنها ح�سنة بذاتها وبال
�سوف ّ
طبيعي و�سالم وال يحتاج � اّإل �إلى
� ّأي مقاي�سية مع �شيء �آخرّ � .إن هذا المفهوم مودع في (ذات) كلّ فهم ّ
ابرازه ال تعلّمه ونحن نفتر�ضه دائماً ب�شكل م�سبق في تقييم � ّأي عمل وهو �شرط لكلّ الأعمال الأخرى
مت�ضمنة لمفهوم �إرادة الخير في نف�سها» (ايمانويل َكان ْْت
�أي�ضاً ،ولذا لو �أخذنا مفهوم «الوظيفة» مث ًال ف�إ ّنها ّ
تقدم ف� ّإن َكان ْْت
.وبناء على ما ّ
بنياد ما بعد الطبيعة �أخالق ،ترجمة حميد عنايت وعلي قي�صري� ،صً )18
أخالقية � ّأن ي�ؤ ّدى ذلك الفعل
ا�ستنتج � ّأن ح�سن الأفعال م�شروط بالإ�ضافة �إلى مطابقة الفعل للوظيفة ال ّ
أخالقية.
بنية القيام بالوظيفة ال ّ
�إال � ّأن هذا الق�سم من كالم َكان ْْت ال يخلو من اال�شكال:
العرفي  -ومثا ًال على
�أوالًّ � :إن ا�شتراط القيمة ال ّ
أخالقية للأفعال بالنية م�ضافاً لكونها موافقة للفهم ّ
يفرق بين من يمتنع عن �أكل طعام ما لأجل � ْأن ي�أكله غيره وبين من يم�سك عنه لأجل
ذلك ف� ّإن العرف ّ
االمتالء وال�شبع في تقييم عملٍ كلّ منهما  -ف�إ ّنه يمكن اثباتها بالدليل العقلي �أي�ضاً ،وهذا ال�شرط من
أخالقية � ،اّإل �أ ّنه من غير المعلوم وجه اعتبار نية الخير كقيم ٍة ذاتية،
النكات االيجابية في نظرية َكان ْْت ال ّ
حيث � ّإن �ضرورة كون نية الخير خيراً ك�ضرورة كون فعل الخير خيراً �ضرورة �شرط المحمول وفي نف�سها،
النية �أي�ضاً.
تتعين لجهة كونها خيراً �أو لنوع ّ
ال �أنها ّ
وهذا نظير قولنا � ّإن الأمانة ذاتاً ح�سنة ،والقول الح�سن بذاته ح�سن والعمل بالوظيفة في ذاته وظيفتنا.
أخالقية في الف�صل الثالث ف� ّإن الكمال االختياري للإن�سان وحده له
وطبقاً لما ذكرناه حول القيمة ال ّ
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وتتعين بااللتفات �إلى نتائجها.
قيمة ذاتية و�أما قيمة كلّ ال�صفات والأفعال االختيارية فغيرية ّ
االختياري لها قيمة غيرية �أي�ضاً ،وحيث � ّإن الفعل
فالنية بمنزلة العلّة الغائية �أو العلة الفاعلية للفاعل
ّ
االختياري ال يتح ّقق من دونها اع ُتبرت من عوامل تعيين درجة القيمة الغيرية لذلك الفعل (�سي�أتي
ّ
تو�ضيح هذا المطلب في الف�صل العا�شر من هذا الكتاب).
المتح�صل من كالم َكان ْْت �أ ّنه �إ ّنما �أنكر ارتباط قيمة الفعل بنتائجه لأ ّنه يظن � ّأن الرابطة بين
ثانياً:
ّ
الخا�صة لكل �إن�سان ومن �أجل ذلك ف�إ ّنها م�شروطة ون�سبية ،ولذا لو �أخذنا
الأفعال ونتائجها ترتبط بالميول ّ
قواعد كلية من هذه الرابطة فلن ن�ستطيع الو�صول في الأخالق �إلى �أ�صول عا ّمة و�ضرورية.
أخالقية  -ترتفع بااللتفات �إلى � ّأن كلّ النا�س م�شتركون
�إال � ّأن هذه ال�شبهة ّ � -أي ن�سبية القواعد ال ّ
في �إرادتهم وطلبهم لكمال �أنف�سهم وهذا المطلوب العا ّم والم�شترك هو المبنى ال�ستنباط الأ�صول
أخالقية.
ال ّ
أخالقية في �أفعال
تم�سك َكان ْْت بالفهم
ثالثاًّ :
الطبيعي العتبار تطابق نية الخير ونية القيام بالوظيفة ال ّ
ّ
الإن�سان االختيارية ،والذي يبدو لنا � ّأن الفهم الطبيعي مخالف لذلك.
[ [[1والدليل على هذا الأمر � ّأن النا�س ورغم االختالف الطبيعي المتعدد بينهم من حيث العرق
واللون واللغة � اّإل �أنهم م�شتركون في من�ش�أ الميول والحاجات والرغباتّ � .إن كلّ النا�س ملتفتون �إلى
وجودهم و�إمكان و�صولهم لكمال �أنف�سهم وهم ي�سعون من �أجل الو�صول �إلى هذا الكمال .ولهذا
وبغ�ض النظر عن
أخالقية الّتي ت�شير �إلى طريق و�صول ه�ؤالء �إلى هدفهم الم�شترك ّ -
ف� ّإن القواعد ال ّ
الواقعية من �أجل تح�صيل ذلك الهدف  -كلية وعامة.
القيود المعينة لل�شرائط
ّ
ومن جهة �أخرى ف� ّإن المق�صود من هذه القواعد هو هداية ال�سلوك وال�صفات االختيارية باتجاه هذا
الواقعيات الأخرىّ � ،أي �أ ّنه مع
الهدفً .
وبناء عليه ولإمكانية تطبيقها ال ّبد � ْأن ال تتعار�ض فيما بينها وال مع ّ
أخالقي عند ح�صوله و�أي�ضاً تعيين درجات
افترا�ض وجود التزاحم فيما بينها ال ّبد من تعيين التكليف ال ّ
القيمة فيها لتعيين القيم البديلة ٍ
حينئذ.
أخالقية ونحو العموم فيها ومالءمتها بع�ضها مع بع�ض ومع
ولهذا ال ّبد من اثبات لزوم هذه القواعد ال ّ
الواقعيات الأخرى في هذا العالم .وم�ضافاً �إلى هذا ف� ّإن القول ببداهة «الأمر المطلق» غير ٍ
مقبول.
بقية
ّ
[ّ � [[1إن هذا الإ�شكال �شبيه بالإ�شكال الوارد على نظرية المعرفة من حيث ان�سجام المعارف في �صدق
المعرفة والذي يقول :مع � ّأن الالزم كون المعارف ال�صادقة من�سجمة ومتالئمة بع�ضها مع بع�ض � اّإل
� ّأن ذلك ال يكفي ل�صدقها ومطابقتها مع الواقع.
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[ [[1والملفت للنظر اعتقاد َكان ْْت عند تقريره «الأمر المطلق» ب� ّأن الإن�سانية غاية في نف�سها وم�ستقلّة ولها
قيمة مطل َقة ،وب� ّأن قيمة �أفعال الإن�سان م�شروطة بعدم تنافرها مع �شخ�صية الإن�سان بل هي م�شروطة
تقدم الإن�سان وتطوره( .راجع :ايمانويل كانت ،بنياد ما بعد الطبيعة �أخالق،
بمالءمتها معها ومع ّ
ترجمة حميد عنايت ،وعلي قي�صري� ،ص.)77 - 72
�إال �أ ّنه يعتقد ب� ّأن كون الإن�سان �أو ذاته العاقلة غاية يتفاوت مع الغايات الأخرى من جهة � ّأن هذه الغاية
لي�ست �أمراً ال ّبد من تحقق فعليته بل هي موجودة ب�شكل م�ستقلّ .
و�أي�ضاً ف� ّإن المراد من اعتباره غاية هو �أ ّال ينظر �إلى الإن�سان على �أ ّنه و�سيلة (راجع ،نف�س الم�صدر،
�ص.)89
ولكنه وباال�ستفادة من نف�س هذا التقرير عن «الأمر المطلق» ،ولإثبات � ّأن الت�سامح في تنمية
اال�ستعدادات مخالف لوظيفتنا يقول ب�صراحة« :يمتلك الآدميون م�ؤ ّهالت للو�صول �إلى الكمال ،ترتبط
بالغاية الم�أخوذة في نظر الطبيعة بالن�سبة للإن�سانية (الموجودة) عندنا بعنوان الفرد ،و� ّإن التق�صير في
(تنمية) هذه الم�ؤهالت ربما يتطابق مع النظر �إلى الإن�سانية بعنوان �أنها غاية م�ستقلة� ،إال �أ ّنها ال تن�سجم
وبناء على هذا ك� ّأن َكان ْْت ولأجل ترجيح �إرادة
مع تطور هذه الغاية»( .نف�س الم�صدر� ،صً )77 - 76
تنمية اال�ستعدادات والم�ؤهالت  -والتي يعتبرها �إرادة طبيعية عند الإن�سان لأ ّنه موجود عاقل  -على
ٍ
وحينئذ ف� ّإن
تطوره ،تم�سك  -غاف ًال  -بالإن�سانية على �أنها غاية طبيعية عند الإن�سان.
«كمال الإن�سان» �أو ّ
بالواقعيات الأخرى ،وعدم ارتباط قيم
أخالقية
ّ
هذا الكالم يبطل مبانيه القائلة بعدم ارتباط الأحكام ال ّ
الأفعال بنتائجها و�أهدافها.
أخالقية هو �إمكان �إرادة تعميمها.
[ [[1بل � ّإن ال�شرط الوحيد في ر�أي َكان ْْت للوظيفة ال ّ
أخالقية المتزاحمة بع�ضها مع بع�ض؟ وهل
وهنا ن�س�أل :هل بالإمكان وجود �إرادة التعميم للقواعد ال ّ
أخالقيتين � اّإل �أ ّنه مع التعميم لن يمكن العمل بهما معاً في بع�ض
من الممكن � ّأن نطلب تعميم قاعدتين � ّ
أخالقية الّتي ا�ست�شهد بها َكان ْْت  -كالوفاء بالعهد والأمانة -
الموارد؟ والظاهر � ّأن العديد من الوظائف ال ّ
أخالقية.
وبناء على الأمر
َ
لي�س لها هذه الخ�صائ�ص بل ً
المطلق ال يمكن اعتبارها �أ�سا�ساً وظائف � ّ
و�أي�ضاً ال ّبد من االلتفات �إلى هذه المالحظة وهي � ّأن بع�ض القوانين الطبيعية قد تقبل اال�ستثناء
الواقعية ّ � -أي � ّأن لها
الخا�صة فقط � ،اّإل � ّأن هذه القوانين بالن�سبة لمو�ضوعاتها
�أحياناً وفي بع�ض الموارد ّ
ّ
واقعية في �ضمن مو�ضوعاتها  -كلية ال تقبل اال�ستثناء ،فمث ًال عندما نقول � ّإن «الماء يغلي
قيوداً و�شرائط ّ
عند درجة  100مئوية � اّإل �إذا كان الماء غير خال�ص �أو كان �ضغط الهواء �أقل من واحد اتم�سفر» ف� ّإن هذا
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معناه � ّأن الماء الخال�ص �ضمن �ضغط الهواء البالغ واحد اتم�سفر يغلي دائماً على درجة � 100سانيتغراد
مئوية.
[ُ [[1يطلق ال�شهود على الأ�سلوب الّذي يقع في طياته �أمر قابل لل�شهود ،و�أي�ضاً على نف�س المورد الّذي
البديهي في مقابل
يقع ال�شهود عليه .والمراد من العلم ال�شهودي با�صطالح ال�شهوديين هو العلم
ّ
الح�ضوري.
النظري ،وطبقاً ال�صطالح �آخر ف� ّإن ال�شهود يطلق على العلم
العلم
ّ
ّ
[ [[1ال�شهودية ترتبط بالأ�شياء الّتي يمكن دركها بال�شهود ،كالح�سن والوظيفة ،وال�شهود �أنواع متفاوتة
كلية وانتزاعية �أو عينية وجزئية ويعتبر جورج �إداورد مور  -فيل�سوف بريطاني ّ � -أن مورد ال�شهود
أخالقي هو الح�سن والقبح.
ال ّ
و�أما هارولد �آرثور بريت�شارد ( 1871( )Harold Arthur Prichardـ 1947م) وجوزيف
باتلر( 1692( )Joseph Butlerـ 1752م)  -فيل�سوف في الأخالق والدين  -فذهبا �إلى � ّأن مورده
أخالقية.
الوظيفة والإلزامات ال ّ
بريطاني
وذهب ويليام دايفيد رو�س ( 1877( )Willam David Rossـ 1971م)  -فيل�سوف �أخالق
ّ
أخالقية
أخالقية بالنظرة الأولية ( )Prima Facie Dutyفي مقابل الوظائف ال ّ
 �إلى � ّأن مورده الوظائف ال ّفي مقام العمل.
واعتبر البريطاني ريت�شارد براي�س ( 1723( )Richard Priceـ 1791م) وهنري �سيجيفيك (Henry
 1838 ( )Sidgwickـ 1900م) � ّأن موارد ال�شهود كلية وانتزاعية .و�أما بريت�شارد وباتلر فذهبا �إلى �أنها
جزئية وعينية.
وعادة ف� ّإن الّذين يعتبرون ال�شهود عقلياً � -أمثال براي�س ومور  -يعتقدون ب� ّأن موارد ال�شهود كلية
الح�سي �أمثال بريت�شارد وتوما�س
أخالقي وي�شبه االدراك
وانتزاعية ،و�أما الّذين يعتبرونه نوعاً من ّ
ّ
الح�س ال ّ
رايد ( 1710( )Thomas Riedـ 1796م) ف�إ ّنهم يعتقدون بكونها جزئية وعينية.

«Intuitionism in Ethics», See: Robert L.

In Edward Craig, ed. Routledge

Fraizer,(Encyclopedia of Philosophy vol.4,p.853 - 856).

أخالقية واالنتقادات الواردة
و�أي�ضاً لمزيد من التف�صيل حول ال�شهودية وخ�صو�صاً نظرية «مور» ال ّ
عليها راجع ،ج .وارنوك ،فل�سفة �أخالق در قرن حا�ضر ،ترجمة �صادق الريجاني� ،ص23 - 6؛ مرى
وارنوك ،فل�سفة �أخالق در قرن بي�ستم ،ترجمة �أبو القا�سم فنائي� ،ص.101 - 45
[ [[1الأكثر اعتدا ًال من بين ال�شهوديين هو رو�س ( )Rossحيث �إ ّنه ومع اعتقاده بكون المفاهيم
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بديهي فقط في بع�ض
أخالقية بديهية و�شهودية ف�إ ّنه يعتقد� ،أوالً :ب� ّأن ت�شخي�ص الوظيفة ال ّ
ال ّ
أخالقية ّ
الموارد ،و�أي�ضاً قبل تزاحم الوظائف بع�ضها مع بع�ض وبالنظرة الأولية.
أخالقية غير قابلة للتعريف (راجع :مرى وارنوك ،فل�سفة �أخالق در
ثانياً :مع �أ ّنه يعتقد ب� ّأن المفاهيم ال ّ
قرن بي�ستم ،ترجمة �أبو القا�سم فنائي� ،ص )97ف� ّإن الظاهر �أ ّنه ال يقطع بعدم قابليتها للتعريف (راجع :نف�س
الم�صدر� ،ص. )100ومن طرف �آخر ف�إ ّنه مع تفكيك بداهة هذه المفاهيم وعدم قابليتها للتعريف عن علة
ثبوتها ،يرى باالمكان التحقيق حول الم�س�ألة الثانية( .راجع ،ج وارنوك ،فل�سفة �أخالق در قرن حا�ضر،
ترجمة �صادق الريجاني� ،ص 16و.)17
نتلم�س الطريق لفهم �صدق
[ [[1ال ّبد من االلتفات �إلى �أ ّننا في فل�سفة الأخالق وبعد القبول
بالواقعية ّ
ّ
أخالقية.
�أو كذب كلّ الأحكام ال ّ
أخالقية هو
أخالقي بديهياً ف� ّإن الطريق الوحيد الثبات مجموع الأحكام ال ّ
و�إذا لم يكن � ّأي حكم � ّ
أخالقية هي م�س�ألة ك�شف علة ح�سن الأفعال
«اللمي»ً .
البرهان ّ
وبناء عليه ف� ّإن م�س�ألة �إثبات الأحكام ال ّ
وال�صفات الح�سنة ،وعلة قبح الأفعال وال�صفات القبيحة ،وعلة لزوم القيام بالأفعال �أو تركها ،ووجود �أو
أخالقية لمو�ضوعاتها فلن
عدم وجود ال�صفات ّ
الخا�صة .وعليه �إذا لم ن�ستطع �إدراك علة ثبوت المفاهيم ال ّ
أخالقية �أي�ضاً وبالتالي �ستكون هذه الأحكام غير قابلة لالثبات.
ندرك علة ثبوت الأحكام ال ّ
أخالقية هو
وك�أن ال�شهوديين ظنوا ب� ّأن ما يمكن � ّأن يكون وا�سطة في الثبوت لمجموع الأحكام ال ّ
أخالقية) .ومع اعتقادهم بعدم قابلية تعريف المفاهيم
ذاتيات المحموالت فقط (مقومات المفاهيم ال ّ
أخالقية وبالتالي
أخالقية (بالذاتيات) �أنكروا �إمكان ك�شف علة ثبوت هذه المفاهيم للمو�ضوعات ال ّ
ال ّ
أخالقية غير قابلة للإثبات.
اعتقدوا ب� ّأن الأحكام ال ّ
أخالقي عام بديهي نظير «م�ساعدة الآخرين ح�سنة» فمن الممكن ا�ستنتاج
[� [[1إذا كان لدينا حكم � ّ
م�صاديقه منه كقولنا «االنفاق ح�سن» �أو قولنا «� ّإن م�ساعدتك اليوم لجارك عمل ح�سن».
عدد
أخالقية �أي�ضاً .وقد ّ
ولكن من الوا�ضح �أ ّننا نحتاج في هذا النوع من اال�ستنتاج �إلى الق�ضايا ال ّ
أخالقية العامة البديهية في كتابه مباني الأخالق.
«مور» ( )Mooreبع�ض القواعد ال ّ
[ [[1تنبه «مور» نف�سه �إلى �صعوبة هذا العمل ،وتر ّدد بالن�سبة المكان ح�صول االطمئنان بماهية وظيفتنا
على كلّ حال ،حتى �أ ّنه �أو�صى  -في �أغلب الموارد  -كلّ �شخ�ص بمتابعة التوافقات الحاكمة في
مجتمعه( .راجع :ج ،وارنوك ،فل�سفة �أخالق در قرن حا�ضر ،ترجمة �صادق الريجاني� ،ص ،11نق ًال
عن.)G.E. Moore, Principia Ethica,p162( :
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أخالقي مال �إلى � ّأن الوظيفة و�صف قابلٌ ل�شهود �آخر (راجع :مرى ،وارنوك،
�إال � ّأن مور في كتابه ال ّ
فل�سفة �أخالق در قرن بي�ستم ،ترجمة �أبو القا�سم فنائي� ،ص.)84 - 83
[ [[2يمكن تقرير هذا الإ�شكال بنحو �أكمل بالبيان التالي:
يعد دلي ًال كافياً
أخالقية غير قابلة للإثبات ال ّ
ال ّبد من االلتفات �إلى � ّأن مجرد كون الأحكام ال ّ
أخالقية بكون بع�ضها على
لبديهية �صدقها ،ولهذا ال�سبب تو�سل ال�شهوديون لإثبات �صدق الأحكام ال ّ
الأقل �شهودي وبديهي.
(�إذا كان المفهوم (= الت�صور) غير قابلٍ للتعريف فالالزم � ْأن يكون بديهياً ،وهذا �صحيح لأنّ المفهوم
الذهني �إذا لم يمكن ح�صوله من المفاهيم الأخرى ف�سيح�صل ب�شكل مبا�شر ،ولكن �إذا كانت الق�ضية
ّ
ت�صور لهذه الق�ضية في
بديهي لزوماً لأ ّنه من الممكن وجود ّ
بكاملها غير قابلة للإثبات ف�صدقها غير ّ
بديهي) وال ب�شكل غير مبا�شر (عن طريق
الذهن � اّإل �أنها غير قابلة للت�صديق ال ب�شكل مبا�شر (�أي ب�شكل ّ
ت�صديقات �أخرى).
أخالقية على الأقل �شهودية
لكن ال ّبد � ّأن ن�س�أل ال�شهوديين عن مرادهم من كون بع�ض الأحكام ال ّ
وبديهية ،هل مرادهم بداهتها المعرفية �أم بداهتها النف�سية،؟ فباللحاظ المعرفي ف� ّإن الق�ضية البديهية ال
تحتاج منطقياً ل ّأي ت�صديق �آخر من �أجل فهم �صدقها ،وا�صطالحاً ف�إ ّنها موجهة بنف�سها و�أما باللحاظ النف�سي
ف� ّإن الق�ضية البديهية هي الّتي ندركها لنف�سها ب�شكل وا�ضح وال نطالب بالدليل عادة في موردها.
وعليه �إذا كان مراد ال�شهوديين بالبداهة البداهة المعرفية فال ّبد � ْأن يو�ضحوا لنا كيفية كون الأحكام
أخالقية موجهةبنف�سها ،والحال �أ ّنهم لم يقوموا بذلك ،و�أما �إذا كان مرادهم منها البداهة النف�سية لهذه
ال ّ
الأحكام فم�ضافاً �إلى �صعوبة �إثبات ذلك لن يكون لدينا � ّأي دليل حينها على �صدق هذه الأحكام.
أخالقية غير قابلة لالثبات ،فذهب بع�ضهم
[ [[2اختلف ا�ستدالل ال�شهوديين في كيفية كون الأحكام ال ّ
العرفي فقط ،ومثا ًال على ذلك � ّإن النا�س عندما يعتقدون بكون
لإثبات ذلك �إلى االكتفاء بالفهم ّ
� ّأي فعل ح�سناً فال ي�ستدلون على � ّأن هذا الفعل موجب لل�سعادة �أو اللذة �أو الكمال �أو  ...الخ �إذ � ّإن
الح�سن لي�س بمعنى الواهب لل�سعادة �أو اللذة �أو الكمال...
ُ
�إال � ّأن هذا الدليل غير �صحيح لأ ّنه من الممكن � ْأن ال يكون للنا�س وفي �أكثر معارفهم دليل عليها �أو
تعليل لها و�إنما قبلَ بها �أكثر النا�س لأنها م�شهورة عندهم وفيما بينهم.
وقد �أتى «مور» بالبرهان المعروف بال�س�ؤال المفتوح ( )open Questionلال�ستدالل على عدم قابلية
تعريف مفهوم «الح�سن».
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وخال�صة هذا الدليل ما يلي:
بناء على ٍ
و�صف �آخر نظير «�أ» مث ًال فحينها يمكن القول � ّإن ما يمتلكه
�إذا �أمكن تعريف «الح�سن» ً
ح�سن.
ُ
الو�صف «الف» ٌ
داع.
ومن طرف �آخر نعلم ب� ّأن التعاريف لها نف�س الم�ؤ ّدى وال�س�ؤال عنها �سيكون لغواً وبال ٍ
ولغو.
مث ًال �إذا �أمكن تعريف «ب» بـ «ج» ف� ّإن ال�س�ؤال عن كون «ب» هل هي «ج» بال ٍ
داع ٌ
و�أما ما ب�إزاء كلّ «�أ» �إذا �سئل عن ح�سن الو�صف الموجود في «�أ» ف�سيكون ال�س�ؤال في مورده
وذا معنى ،مث ًال �إذا افتر�ضنا � ّأن «�أ» هي ال�سعادة �أو اللذة فيمكن ال�س�ؤال عن ُح�سن ال�شيء المت�ضمن
لل�سعادة �أو اللذة.
وبناء عليه ف� ّإن «الح�سن» غير قابلٍ للتعريف.
فلن توجد � ّأي «�أ» يمكن � ْأن ّ
ولذا ْ
تعد تعريفاً «للح�سن» ً
وهنا توجد عدة مالحظات على برهان مور «ال�س�ؤال المفتوح»:
� - 1إذا �أمكن تعريف «ب» بـ«ج» فال�س�ؤال عن كون «ب» هي «ج» ممن ال يعرف هذا التعريف في
محله ،مث ًال ال�س�ؤال عن كون الإن�سان هل هو الحيوان الناطق في محله عند من ال يعرف تعريف الإن�سان
ب�أ ّنه حيوان ناطق.
عما هو
 - 2من غير المعلوم كيفية اثبات «مور» لهذه القاعدة الكلية الّتي تقول � ّإن ال�س�ؤال في محله ّ
ب�إزاء كلّ «�أ».
حيث � ّإن ذكر بع�ض الم�صاديق كال�سعادة واللذة ال يكفي ال�ستنتاج هذه القاعدة الكلية.
يعد دلي ًال على
 - 3من الممكن القبول ب� ّأن لدينا دركاً ب�سيطاً عن مفهوم «الح�سن» � اّإل � ّأن ذلك ال ّ
عدم قدرتنا على تف�صيله �إلى �أجزاء مفهومية وتعريفه ،مث ًال � ّإن وجع ال�ضر�س حالة يدركها المبتلى بها
بدرك ب�سيط ،ولكنه بامكانه � ْأن يف�صلها �إلى �أجزاء مفهومة ويقول في تعريفها هي وجع ت�شعر به في
ال�ضر�س.
للم َعر ِف.
ومن الوا�ضح �أي�ضاً � ّأن ال يتوقع من التعريف االدراك الح�ضوري ُ
� - 4صحيح � ّأن نف�س مفهوم الح�سن ب�سيط  -ولي�س ادراكه  -ال يقبل التعريف بالذاتيات � ،اّإل � ّأن
تعريف المفهوم ال ينح�صر بها بل يمكن تعريفه باللوازم �أي�ضاًّ � ،أي �أ ّنه من الممكن � ْأن يقال � ّإن «الح�سن»
حقيقة ب�سيطة ال يمكن تعريفه بالحد ولكن يمكن تعريفه بالر�سم والذي هو من لوازمه.
فل�سفي ولي�س مفهوماً ماهوياً فباالمكان تعريفه عن
ومع االلتفات �أي�ضاً �إلى � ّأن مفهوم «الح�سن» مفهوم ّ
طريق تعريف من�ش�أ انتزاع ذلك المفهوم .وبعبارة �أخرى يمكن تعريف «الح�سن» بذكر ال�شرائط الالزمة
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في ال�شيء الح�سن لنتمكن حينها من انتزاع مفهوم «الح�سن» منها.
أخالقية بديهية � اّإل � ّأن �أمثال هذه المفاهيم« :الح�سن،
 - 5من الممكن القبول بكون المفاهيم ال ّ
ال�صواب والوظيفة»  -وكما ذكّ ر بذلك العديد من فال�سفة الأخالق  -لها ٍ
متعددة وقد ا�س ُتعملت
معان ّ
في الأخالق بمعنى خا�ص يختلف عن بقية المعاني.
لمفهوم ما ٍ
متعددة ،ف� ّإن بداهة �أحدها �أو كلها ال يغنينا عن تو�ضيح مرادنا ومق�صودنا
وعليه �إذا كان
معان ّ
ٍ
يعين المعنى الم�ستعمل في
في كلّ مورد من موارد ا�ستعمالها .ولذا ال ّبد لفيل�سوف الأخالق � ْأن ّ
نوع من
الأخالق من بين معاني مفهوم «الح�سن» حتى ولو كان ذلك المعنى بديهياً ،وال�س�ؤال هناّ � :أي ٍ
الح�سن هو ح�سن الأخالق؟
أخالقية وعلى
 - 6الظاهر � ّأن برهان ال�س�ؤال المفتوح الّذي ا�ستدلّ به مور على بداهة الأحكام ال ّ
فر�ض تماميته دليلٌ على عك�س ما ا ّدعاه مور � ّأي �أ ّنه دليل على عدم بداهتها.
ح�سن ،ف� ّإن
عما ب�إزاء «�أ» :هل � ّأن ال�شيء المت�ضمن لو�صف «الف» ٌ
لأ ّنه �إذا كان في محله � ْأن ن�س�أل ّ
حكم «الف ح�سن» ب�إزاء كلّ «�أ» لي�س بديهياً ،لأ ّنه �إذا كان ال�س�ؤال عن التعاريف في غير محلّه فال�س�ؤال
أخالقي
�أي�ضاً عن الأحكام البديهية في غير محلّه ولذا وبنف�س هذا البرهان والدليل ن�ستنتج � ّأن � ّأي ٍ
حكم � ّ
م�شتمل على «الح�سن» لي�س بديهياً.
[ [[2وبعبارة �أخرى ف� ّإن معرفة مفهوم «الح�سن» �إنما هو لتعيين محلّ النزاع ولي�س لحلّ النزاع.
ففي فل�سفة الأخالق نريد � ّأن نعرف ما هي علة ح�سن الأ�شياء الح�سنة .وكما هو معروف ف� ّإن علّة
ثبوت المحمول للمو�ضوع ال ينح�صر في ذاتيات المحمول.
بديهي وغير قابلٍ للتعريف � ّأي �أ ّننا لفهم معنى هذا المفهوم ال نحتاج
لنفر�ض � ّأن مفهوم «الح�سن» ّ
تو�ضيح بل ال يوجد � ّأي تو�ضيح ممكن له � .اّإل � ّأن ال�س�ؤال الباقي دائماً هو حول ماهية من�ش�أ
�إلى � ّأي
ٍ
الح�سن.
وقد تنبه رو�س (� )Rossإلى هذا اال�شكال جيداً � ّأي � ّأن هناك تفاوتاً بين بداهة المفهوم وعدم قابليته
للتعريف وبين علّة ثبوته لمو�ضوعه.
أخالقية وعدم قابليتها للتعريف � اّإل �أ ّنه يقول ب�إمكان
ومع �أ ّنه قائل بال�شهودية وبداهة المفاهيم ال ّ
أخالقية ولم ِ
ينف ذلك.
التحقيق حول علّة الأحكام ال ّ
� ّإن مثال تعريف «الزوج» لإثبات حكم الزوجية للأعداد  1256 ،34 ،2ي�شير �إلى �إمكان اال�ستفادة
من تعريف المحمول لأجل ك�شف علة الحكم.
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وكذلك ف� ّإن مثال اال�ستفادة من
الواقعيات الأخرى لك�شف علة ا�صفرار بع�ض الأج�سام ي�شير �أي�ضاً
ّ
وبناء عليه ف� ّإن عدم قابلية تعريف المفاهيم
�إلى � ّأن ك�شف علة الحكم غير منوط بتعريف محموله دائماًً .
أخالقية.
أخالقية ال ُينتج عدم قابلية �إثبات الأحكام ال ّ
ال ّ
ومن الممكن � ْأن نقول � ّإن علة كون بع�ض الأفعال ح�سنة كونها مو�صلة �إلى الكمال و�أنها مطلوبة لنا
تبعاً لمطلوبية الكمال المطلوب بذاته لناّ � ،أي �أ ّنه ورغم عدم قبولنا بكون «الح�سن» بمعنى المطلوب ف�إ ّنه
من الممكن � ْأن نقبل بكون مطلوبية الأفعال الح�سنة علة ح�سن هذه الأفعال.
الواقعية
وبناء عليه ف� ّإن مجرد �إبطال �أدلة
[ [[2من المحتوم به � ّأن �إبطال دليل المدعى ال يثبت نقي�ضهً ،
ّ
الواقعية القابلة لالثبات � ،اّإل �أ ّنه لما كانت هذه الأخيرة
غير القابلة للإثبات ال يوجب ا�ستنتاج �صحة ّ
أخالقية فال حاجة بعد ذلك �إلى اثبات �إمكان ثبوت هذه
ت�شير �إلى �أ�سلوب �إثبات الأحكام ال ّ
الأحكام.
أخالقية
ونحن نعتقد هنا �أي�ضاً
بالواقعية القابلة للإثبات .ومع ا�شارتها �إلى �أ�سلوب �إثبات الأحكام ال ّ
ّ
الواقعية غير
حد ذاتها ولهذا فقد �أ�شرنا في هذا الف�صل فقط �إلى �أدلة
ال حاجة �أي�ضاً لإثبات �إمكانها في ّ
ّ
القابلة للإثبات وقمنا بتحليلها وبي ّنا عدم تماميتها.

الف�صل الثامن

الواقعيّة القابلة ل إلثبات
«نحن نطلب ك ّل الأ�شياء ال لذاتها بل ل�شيء �آخر با�ستثناء ال�سعادة لأنها الغاية
النهائية»(((.
تعرفنا في الف�صلين ال�سابقين �إلى الواقع ّية والواقع ّية غير القابلة للإثبات وقمنا 
بتحليلهما .و�سوف نقوم في هذا الف�صل ب�شرح وتحليل المذاهب القائلة بالواقع ّية
القابلة للإثباتّ � ،أي �أنّه م�ضاف ًا �إلى قولها بالواقع ّية ف�إنّها تقول ب�إمكان �إثبات الأحكام
الأخالق ّية.
والمهم في هذه النظرية هو بيان �أ�سلوب �إثبات هذه الأحكام .ولذا كان من الواجب
ّ
على هذه المذاهب تقديم مالك واقعي في هذا المجالّ � .أي ال ب ّد لهم من تعيين الواقع ّية
ا ّلتي هي من�ش�أ القيم واللزوميات الأخالق ّية وعلى �أ�سا�سها تع ّين القيم الغيرية والبديلة
لل�صفات والأفعال االختيارية ولزوم هذه ال�صفات والأفعال ،وبهذا الأ�سلوب تثبت
الأحكام الأخالق ّية.
� ّإن هذه المذاهب الأخالق ّية متفقة عموم ًا على قيمة «ال�سعادة» الذاتية ولهذا ال�سبب
ف� ّإن ك ّل النا�س تطلب ال�سعادة وت�سعى لتح�صيلها لأنها بذاتها مطلوبة لهم جميع ًا.
(((   �أر�سطو ،اخالق نيكوماخو�س بالفار�سية.1176 ،
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�إال � ّأن الخالف بين هذه المذاهب هو غالب ًا في اختالف الر�أي على ماهية ال�سعادة
وكيفية الحياة ال�سعيدة.
بغ�ض النظر عن ترتيبها 
أهم هذه المذاهب ّ
و�سوف نتع ّرف في هذا الف�صل �إلى � ّ
م�شاكلها الخا�صة بك ّل واحد منها.
أهم
التاريخي ،و�سوف ن�شير �إلى � ّ
ّ
ّ
نغ�ض النظر �أي� ًضا عن النتائج
نظري بحت ،ف�سوف ّ
وحيث �إننا افتر�ضنا البحث ب�شكل ّ
المترتبة على االلتزام بكل ٍ
واحد من هذه المذاهب عملي ًا ،و�أي� ًضا عن تحديد الأكثر
مالءمة من بينها مع فهم عموم النا�س للقواعد الأخالق ّية.
� ّإن هدفنا  الكلي والأ�سا�س  من طرح هذه المذاهب وتحليلها  هو اختيار المذهب
أخالقي المقبول في نظرنا وبنحو نبتعد فيه بعد معرفة نقاط قوة و�ضعف هذه المذاهب
ال
ّ
عن الوقوع في الأخطاء واال�شتباهات.
 - 1مذهب اللذة((( الشخص ّية []1

اللذة مطلوبة عند الجميع و�أما العذاب والألم فغير مطلو َبين عند �أحد.
�أحد المذاهب ا ّلتي تقول بوجود واقع ّية معينة كمن�شئ للقيم واللزوميات الأخالق ّية
وعلى �أ�سا�سها �أثبتت الأحكام الأخالق ّية المقبولة عندها هو مذهب اللذة ال�شخ�ص ّية،
أخالقي له قيمة ذاتية وبعبارة �أخرى ف� ّإن ال�سعادة
والذي يقول � ّإن التذاذ فاعل العمل ال
ّ
أخالقي الثبات
هي تم ّتع الفرد ب�أكبر مقدا ٍر من اللذة ،وا�ستدل �أتباع هذا المذهب ال
ّ
القيمة الذاتية للذة بالبيان التالي:
� ّإن الإن�سان بطبعه يميل �إلى طلب اللذة واالبتعاد عن القهر والآالم حيث � ّإن ك ّل ٍ
فرد يرى
� ّأن �سعادته ولذته مطلوبة له ،وفي المقابل ف� ّإن ك ّل فرد ال يرغب في ح�صول القهر والألم
له .وبنا ًء عليه ف� ّإن القيمة الذاتية ل ّلذة ومن�ش�أ مطلوبيتها هو نف�س الفرد ،ونتيجة ذلك
أخالقي له قيمة غيرية مثبتة وال ب ّد من القيام به
ف� ّإن الفعل الموجب للذة الفاعل للعمل ال
ّ
وتحققه ،و�أما الفعل الموجب لقهره وت�ألمه فله قيمة غيرية منفية وال ينبغي القيام به.
(1) Hedonism.
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و�أما في �صورة تزاحم فعلين عنده بحيث ال يمكن الجمع بينهما ف� ّإن الفعل الموجب
لأكبر قدر من اللذة عنده (في �صورة تزاحم الفعلين الموجبين للذة) �أو الفعل الموجب
لأقل قدر من القهر (في �صورة تزاحم الفعلين الموجبين للقهر) �ستكون له القيمة
البديلة ٍ
حينئذ.
 . 1 - 1فهمان حول اللذة الشخص ّية

اغتنم الفر�ص و�إال حا�سب نف�سك بتعقّل.
�أحد هذين الفهمين ب�سيط جد ًا [ ]2حيث يعتبر اللذة ال�شخ�ص ّية هي اللذة الحا�ضرة.
وبنا ًء على هذا الفهم ف� ّإن من يريد � ّأن يرى ويعلم قيمة عملٍ ما ال ب ّد � ّأن يرى � ّأن هذا
العمل فع ًال هل هو موجب للذته �أم لحزنه و�ألمه؟ و�أما اللذة والألم الم�ستتبعان لهذا
الفعل م�ستقب ًال فلي�س لهما � ّأي ت�أثير في قيمة ولزوم ذلك العمل �أخالق ّي ًا.
ٍ
حينئذ الخت�صا�ص 
ولكن �إذا قبلنا ب� ّأن الإن�سان بطبعه يميل �إلى طلب اللذة فال وجه
اللذة باللذة الحا�ضرة ،ل ّأن اللذة �إذا كانت مطلوبة لذاتها ف� ّإن القدر الأكبر منها مطلوب
�سواء كانت اللذة حا�ضرة �أم حا�صلة م�ستقب ًال �إذ كم من لذة طويلة وكبيرة تح�صل
بعد تحمل قليلٍ من الألم ،وكم من لذة قليلة حا�ضرة وزائلة يعقبها �ألم وحزن كبيران
ودائمان .كذلك ف� ّإن الإن�سان لتمتعه بخ�صي�صة العقل والتعقل بامكانه � ّأن يفكر في لذاته
و�آالمه الم�ستقبلية وبالتالي � ّأن يختار من مجموعها �أكثرها ايجاب ًا للذته و�سعادته .ومث ً
اال
على ذلك :ف� ّإن الكثيرين ي�أكلون الأطعمة اللذيذة مع ا�ستتباعها لألم المر�ض والعذاب،
و�أي� ًضا وفي موارد كثيرة يح�صل التزاحم عندهم بين اللذائذ المختلفة مع عدم امكانهم
للجمع بينها ،مث ًال ف� ّإن بع�ضهم قد يتزاحم عنده ت�أمين لذة بدنه وراحته مع ت�أمين لذة
طلب العلم والمعرفة ولهذا ال�سبب ف� ّإن �أغلب [� ]3أتباع نظرية اللذة ال�شخ�ص ّية ،ولأجل
تعيين القيمة الغيرية لأي عملٍ  ،يقوم بمحا�سبة اللذة والألم الحا�صل منه ،ولأجل تعيين
القيمة البديلة في مورده ،ف�إنّه م�ضاف ًا �إلى ذلك يقوم بالمقاي�سة بينها ويوجب تعيين
اللذة الأعلى من بينها.
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وقد ق ّدم ه�ؤالء بع�ض المعايير لمحا�سبة مقدار اللذة �أو الألم الحا�صل من الأفعال
المختلفة .وا ّدعى ه�ؤالء امكان تقييم الأعمال المختلفة بوا�سطة هذا الأ�سلوب.
ومن بين هذه المعايير الفعل الح�سن ،حيث � ّإن ك ّل فرد ينبغي له القيام بالأعمال ا ّلتي
�ستزيد ومن حيث المجموع وبالنظر �إلى عواقبها الفعلية والم�ستقبلية من لذة الفاعل
ال
أخالقي� ،أو �أنها على الأقل ومن حيث المجموع �أي� ًضا �ستقلل من �آالمه [ ،]4وبالتالي
ّ
ف� ّإن العمل الم�ستتبع للذة الأكبر �ستكون له قيمة �أكبر من غيره.
ومع � ْأن بع�ض اتباع نظرية اللذة ي�ؤكد على القيمة الذاتية للذة �إلاّ �أنهم ال يعتقدون
بت�ساوي اللذائذ من حيث القيمة بل يعتبرون اللذائذ الروحانية [ ]5ك�سكون النف�س 
وهدوء البال �أعلى و�أف�ضل من اللذائذ الج�سمانية وال�شهوانية.
 . 1 - 2التحليل

 - 1ي�ؤكد �أن�صار هذه النظرية على � ّأن اللذة مطلوب طبيعي للإن�سان و� ّأن لها قيمة
طبيعية ولهذا ال�سبب ف� ّإن لها قيمة ذاتية ،ويمكن بيان ا�ستداللهم بالنحو التالي:
 اللذة لها قيمة طبيعية. ك ّل ما له قيمة طبيعية له قيمة ذاتية.∴∴اللذة لها قيمة ذاتية
ومرادهم من القيمة الطبيعية تلك القيمة ا ّلتي تقت�ضيها طبيعة الإن�سان ،وبعبارة
�أخرى ف�إنّهم يعتقدون ب� ّأن طبيعة الإن�سان مجبولة على طلب اللذة وبالتالي ال يوجد � ّأي
و�ضع عند الإن�سان ال تكون اللذة فيه مرغوب ًا فيها ومطلوبة ولذا ف� ّإن لها قيمة طبيعية.
ٍ
نعم �إن مفهوم عامة النا�س عن اللذة ين�صرف �إلى اللذائذ الج�سمانية �أو الدنيو ّية
وذلك ب�سبب ابتالئهم في الغالب بالأمور المادية والدنيو ّية ،و�أما �إذا ما �أخذنا اللذة
أعم والأو�سع من ذلك فالظاهر من كالم �أن�صار مذهب اللذة حول القيمة
بالمعنى ال ّ
الطبيعية للذة �أنّه يمكن قبوله بهذه ال�صورة ،وهي � ّأن اللذة وب�صرف النظر عن � ّأي
�شيء �آخر ومن دون مقاي�ستها بالعواقب الأخرى تُع ّد �إحدى الأمور المطلوبة طبيعي ًا عند
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الإن�سان ولذا ف� ّإن قيمتها طبيعية .ومن ّثم ف� ّإن االلتفات �إلى القيم الطبيعية له �أهم ّيته
لجهة � ّأن القيم الذاتية الأخالق ّية ال ينبغي � ّأن تتنافى معها بالك ّلية.
�إال � ّأن المق ّدمة الثانية لال�ستدالل المتق ّدم غير �صحيحة ،لأنّه من الممكن � ّأن يكون
ل�شيء ما قيمة طبيعية ومع هذا وحيث � ّإن مطلوبيته ترتبط بمطلوبية �شيء �آخر لن تكون
قيمته ذاتية.
و�سوف ن�شير في الف�صل الالحق �إلى � ّأن مطلوبية ك ّل الأمور االختيارية ومن جملتها 
اللذة ترتبط بمطلوبية الكمال
االختياري [.]6
ّ
حا�صل الكالم � ّأن اللذة و�إن كانت ذات قيمة طبيعية �إلاّ � ّأن قيمتها لي�ست ذاتية.
وعليه ف� ّإن �أن�صار اللذة ومن دون �إثبات عدم ارتباط مطلوبية اللذة بمطلوبية �شيء
�آخر ا�ستنتجوا قيمة اللذة الذاتية من القيمة الطبيعية ،وهذا من باب المغالطة  -وقد
تكررت المغالطات عند بقية المذاهب الأخرى �أي� ًضا و�سوف ن�شير �إليها في هذا الف�صل
 و�سوف ن�سميها« :مغالطة القيمة الطبيعية والذاتية».وبنا ًء على ما تق ّدم ف� ّإن ا�ستدالل ه�ؤالء لإثبات القيمة الذاتية للذة غير �صحيح.
 - 2كما ذكرنا �سابق ًا ف� ّإن مذهب اللذة ال�شخ�ص ّية المعتدل ق ّدم بع�ض المعايير لمحا�سبة
ومقاي�سة لذائذ الأعمال و�آالمها .ورغم وجود بع�ض اال�شكاالت عليها [� ،]7إلاّ �أنّنا لن
نتع ّر�ض لنف�س هذه المعايير هنا لكن ال ب ّد من القول �إنّه ومع افترا�ض تماميتها و�صحتها 
تبقى هذه اال�شكاالت موجودة .و�سوف نذكر ها هنا معيار ًا واحد ًا فقط هو معيار ال�ش ّدة
والم ّدة لنرى امكانية محا�سبة ومقاي�سة اللذة والألم بنا ًء على هذه المعايير.
اختياري من محا�سبة وقيا�س 
وكما تق ّدم ذكره ال ب ّد لتعيين قيمة ولزوم ك ّل فعل
ّ
مجموع مقدار اللذة �أو الألم الحا�صل منه .ولتعيين القيمة البديلة ال ب ّد من مقاي�سة
الأفعال المتزاحمة من جهة مجموع اللذة الأكبر المتولد عنها �أو مجموع الألم الأق ّل.
لكن ال�س�ؤال المطروح هو كيفية تعيين مجموع اللذة الأكبر �أو الألم الأق ّل في هذه الأفعال
ّ
المختلفة.
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ومن الممكن � ّأن يكون جواب هذا ال�س�ؤال ب�سيط ًا فيقال � ّإن اللذة والت�ألم �أمران داخليان
ندرك مقدارهما في ذات �أنف�سنا وبالتالي ف�إنّه بنا ًء على هذا االح�سا�س الداخلي يمكن
محا�سبة مقادير اللذة والت�ألم المختلفة لمختلف الأفعال ومقاي�ستها بع�ضها ببع�ض.
وبعبارة �أخرى ومع الأخذ بمدة و�شدة اللذة �أو الألم فما يكون موجب ًا للذة يكون ح�سن ًا
وما يكون موجب ًا للألم يكون قبيح ًا.
وكذلك ف� ّإن الموجب للألم يكون الأح�سن والموجب للت�ألم الأكبر يكون الأقبح.
لكن مع قليلٍ من الت�أمل ف� ّإن هذا الجواب غير ٍ
كاف لمحا�سبة ومقاي�سة اللذة والت�ألم
ل ّأن ما يدركه ك ّل فرد عنهما في ذاته محدود بتجاربه ال�شخ�ص ّية فقط.
ولنفتر�ض مع قليلٍ من الت�سامح �أي� ًضا �إ�ضافة تجارب الآخرين �إلى تجاربنا ال�شخ�ص ّية
وقلنا  حينها � ّإن ما  يوجب التذاذ النا�س  يكون ح�سن ًا وما  يوجب ت�ألمهم يكون قبيح ًا
وا�ستندنا في محا�سبتها وقيا�سها �أي� ًضا �إلى تجارب ه�ؤالء النا�س� .إلاّ � ّأن التنبه �إلى هذه
�ضروري وهو �أنّنا حتى في تعيين القيمة الغيرية ل ّأي فعل ال ب ّد من محا�سبة
المالحظة
ّ
تمام لذاته و�آالمه الناتجة عنه وبالتالي ال يمكن اعتبار ذلك الفعل ح�سن ًا �إلاّ �إذا كان
من حيث المجموع موجب ًا للذة مع �أنّه ال يوجد لدينا � ّأي دليل على قيام ولو �إن�سانٍ واحد
ب�إتمام تجربة اللذة والألم لأحد �أفعاله حتى نهايتها.
و�إذا قلنا بوجود الحياة الخالدة بعد الموت ف� ّإن هذه التجارب الناق�صة عن اللذة
والألم الحا�صلين من الأفعال �ست�ستم ّر في ذلك الزمان �أي� ًضا .بل ربما تكون اللذائذ
والآالم هناك �أكبر مما تحملناه واكت�سبناه ها هنا.
وبنا ًء عليه ال ب ّد لهذا المذهب من �أجل محا�سبة القيم الأخالق ّية للأفعال وتعيين
الوظائف الأخالق ّية بنا ًء على مقدار اللذة �أو الألم من �سلوك �أ�سلوب �آخر غير �أ�سلوب
التجربة ال�شخ�ص ّية �أو النوعية لت�شخي�ص تمام اللذائذ والآالم الحا�صلة عن الأفعال[.]8
ونحن �أي� ًضا ال ب ّد لنا  -م�ضاف ًا �إلى تعيين ٍ
مالك لتقييم الأفعال ْ � -أن نع ّين �أ�ساليب
ت�شخي�ص هذه القيم �أي� ًضا.
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 - 3وكما ذكرنا �سابق ًا ف� ّإن بع�ض اتباع مذهب اللذة ومع �أنهم ي�ؤ ّكدون على القيمة
الذاتية للذة ف�إنّهم يعتبرون بع�ض اللذائذ �أكثر قيمة من بع�ضها الآخر.
ومث ً
اال على ذلك ف�إنّهم ذكروا � ّأن اللذائذ الروحانية �أكثر قيمة من اللذائذ
الج�سمانية.
ونحن �أي� ًضا نوافقهم في هذا القول ونعتقد ب� ّأن القيم الأخالق ّية متفاوتة بين مختلف
اللذائذ .لكن ال ب ّد لنا � ّأن نمتلك معيار ًا �آخر لتحديد نوع اللذة الأكثر قيمة.
� ّإن القبول باختالف �أنواع اللذائذ من حيث القيمة معناه وجود معيا ٍر �آخر يرتبط به
تقييم اللذائذ ،و� ّإن مجرد كون الأفعال لذيذة ال يع ّين قيمتها ،ونتيجة الكالم هو � ّأن اللذة
لي�س لها قيمة ذاتية.
 - 2مذهب الزهد وترك الدنيا

طلب اللذة �سيبقيك م�ضطرب ًا دائم ًا .اترك الدنيا لتبقى مرتاح البال.
كما ر�أينا وتقدم معنا ف� ّإن �أتباع مذهب اللذة مع ذهابهم �إلى معادلة ال�سعادة مع
اللذة قالوا � ّإن اللذائذ ذات قيمة بال � ّأي ٍ
كيف �أو لماذا.
ورغم �أنهم بالفهم الب�سيط لها قد ذهبوا �إلى تحديدها وح�صرها باللذة الحا�ضرة
�إلاّ � ّأن �أكثر القائلين باللذة وبعد تعديل هذه النظرية قاموا بتفكيك �أنواع اللذائذ بع�ضها 
عن بع�ض و�أكدوا على محا�سبة اللذائذ الطويلة الأمد وبع�ضهم م�ضاف ًا �إلى عدم انكاره
اللذائذ الج�سمية الدنيو ّية قال ب�أف�ضلية اللذائذ الروحانية  -ك�سكون النف�س  وهدوء
البال  -على الج�سمانية منها.
�إال � ّأن بع�ض المذاهب الأخالق ّية [ ]9وبعد ت�أ�صيل هذه الأ�صول� :سكون النف�س ،هدوء
البال ،والتخل�ص من اال�ضطراب (االطمئنان) اعتقدت ب� ّأن تح�صيل اللذائذ الدنيو ّية
والمادية مانع من الو�صول �إلى هذه الأ�صول ،وبعبارة �أخرى � ّإن ال�ساعي وراء رغباته
ولذائذه الج�سمانية لن يكون مرتاح ًا وهادئ البال �أبد ًا.
وبنا ًء عليه اعتبرت هذه المذاهب «طلب الدنيا» �ضد القيمة ،وذهبت �إلى وجوب
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االجتناب قدر االمكان عن لذائذها ،وذهب ه�ؤالء رغم اختالفهم في الر�ؤية الكونية �إلى
التو�صية عموم ًا بعدم االهتمام بالدنيا واالبتعاد عنها ،ودعوا النا�س �إلى محبة الآخرين
والتعاطف معهم والعفو والت�سامح.
الخا�صة بكل واحد
ولذا ف� ّإن �أتباع هذا المذهب  -وبااللتفات �إلى الر�ؤية الكونية
ّ
أخالقي على ركيزتين:
منهم � -أ�س�سوا مذهبهم ال
ّ
�أوالهما :اعتبارهم القيمة الذاتية و�سعادة الإن�سان �إنما  هي في �سكون النف�س 
واالطمئنان.
وثانيهماّ � :إن طلب الدنيا  والتمتع باللذائذ الدنيو ّية مانعة من الو�صول �إلى هذا
الهدف.
وبالتالي اعتبروا � ّأن ترك الدنيا والزهد فيها من الأمور القيمة جد ًا.
 . 2 - 1التحليل

ولكن بقية الأمور
من المقطوع به � ّأن الإن�سان ي�سعى ل�سكون النف�س وراحة البال ّ
الأخرى مطلوبة له �أي� ًضا والتي من جملتها التم ّتع باللذائذ المادية والدنيو ّية.
وكما تقدم معنا ف� ّإن الر�ؤية الكونية عند هذا المذهب توجب من ٍ
طرف ما كون �سكون
النف�س والتخل�ص من اال�ضطراب هما المح�صالن لل�سعادة الواقع ّية و�أنهما �أعلى و�أكمل
ٍ
مطلوب ممكنٍ للإن�سان.
ومن طرف �آخر ف�إنّها تعتبر اللذائذ الدنيو ّية عامة مانعة من الو�صول �إلى هذا الهدف
وبنا ًء عليه ف� ّإن اللذائذ الدنيو ّية لها قيمة منفية.
وحيث � ّإن هذا المخت�صر ال مجال فيه لذكر الر�ؤى الكونية المختلفة لأ�صحاب هذا
�سنغ�ض النظر عنها ونكتفي باال�شارة �إلى نكتة هامة في هذا المقام،
المذهب و�أتباعه
ّ
واقعي لمطلوبية ك ّل
ومفادها � ّأن القبول بالواقع ّية القابلة للإثبات معناه القبول بمن�ش�أ ّ
�أمور الإن�سان االختيارية ونتيجة ذلك � ّأن ال�سعي من �أجلها يعتبر ق ّيم ًا ،وحيث � ّإن هذا
ال�سعي ي�ستلزم الحياة في هذه الدنيا وامتالك الو�سائل الالزمة لالنطالق نحو ال�سعادة
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أخالقي يقبل بالواقع ّية القابلة للإثبات � ْأن يقبل ولو بهذا الح ّد
لذا ال ب ّد لكل مذهب �
ّ
بقيمة الدنيا  والتمتع ب�إمكاناتها  وو�سائلها ،ل ّأن االهتمام بحاجات الج�سم الطبيعية،
وال�سعي لإدامة البقاء والحياة وال�صحة وال�سالمة واكت�ساب الو�سائل الالزمة في هذه
الحياة تعتبر من ال�شرائط العامة لت�أمين ال�سعادة الواقع ّية .وبنا ًء عليه ال يمكن القبول
بالت�ضا ّد الم ّدعى بين اللذائذ الدنيو ّية وبين �سكون النف�س وال�سعادة ب�شكل ك ّل ّي.
نعم من غير الممكن تعيين ميزان قيمة الدنيا والأفعال االختيارية المرتبطة بها �إلاّ 
الواقعي لل�سعادة فقط.
بعد تعيين الم�صداق
ّ
 - 3مذهب القوة

هل � ّأن الحياة ا ّلتي يع ّلل فيها الإن�سان �ضعفه وعجزه وخنوعه �أمام ظلم الآخرين له
بحجة راحة البال والفرار من الم�شاكل والآالم هي الحياة المريحة والمطلوبة؟
� ّإن مذهب القوة ا ّلذي تبنّاه نيت�شه((( [ُ ]10يعتبر ر َّد فعلٍ على مذهب ترك الدنيا 
ا ّلذي يدعو النا�س وب�شكل �إفراطي �إلى الت�سليم في مقابل الحوادث الواقعة و�إلى محبة
الآخرين والتعاطف والت�سامح والت�ساهل معهم.
ويعتبر هذا المذهب � ّأن للقوة قيمة ذاتية ،ولذا ف� ّإن نيت�شه يعتقد ب� ّأن �أفراد الإن�سان
طبيعي
بمختلف �أنواعهم و�أعراقهم حالهم حال الحيوانات يتنازعون فيما بينهم ب�شكل
ّ
من �أجل البقاء والحياة وال�سيطرة فيها .ويقول � ّإن الغلبة واالنت�صار في هذا النزاع
بحاجة �إلى القوة ولذا ف� ّإن �أ�سا�س الحياة يتمحور حول طلب تح�صيل القوة وامتالكها.
وبالتالي ف� ّإن طلب الحياة والبقاء فيها و�إبراز الغلبة والت�س ّلط بحاجة �إلى هذه القدرة
ولذا فهي قيمة بذاتها بل � ّإن نيت�شه قد اعتبر � ّأن قيمة الفرد هي بمقدار قوته ،ومن
الطبيعي عندما نقول بالقيمة الذاتية للقدرة والقوة � ّأن نجيز ك ّل فعل يوجب ازدياد قوة
الفرد بل اعتبارها ح�سنة والزمة حتى ولو �أ ّدت �إلى عذاب الآخرين وت�ألمهم و�أحيان ًا �إلى
قتلهم و�إبادتهم.
.(1844 – 1900) Friedrich Nietzche
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وكذلك ف� ّإن ك ّل فعل يوجب �ضعف هذه القوة قبيح ومرفو�ض ويجب االجتناب عنه
حتى ولو تنافى مع الف�ضائل الأخالق ّية المتعارفة كالت�سامح والتعاطف مع الآخرين
و�إعانة المحتاجين.
وقد َ
قبل نيت�شه بهذه اللوازم كلها بل و�أكد عليها ،و�إذا ما �أُ�شكل عليه ب�أنك في هذه
تجاهلت حقوق الآخرين ف�سوف يجيبك قائ ًال � ّإن �أفراد الإن�سان لما كانوا
ال�صورة قد
َ
طبيعي من حيث االمكانات واال�ستعداد والم�ؤهالت فهم �أ�سا� ًسا ال 
مختلفين ب�شكل
ّ
يتمتعون بحقوق مت�ساوية لتكون رعاية هذه الحقوق �أمر ًا واجب ًا والزم ًا [.]11
 . 3 - 1التحليل

 - 1لو افتر�ضنا القبول بكون القوة قيمة والزمة من �أجل البقاء والحياة والنفوذ فيها 
فلن تكون قيمتها قيمة ذاتية ل ّأن قيمتها ومطلوبيتها ترتبط ب�شيء �آخر وهو قيمة
الحياة الدنيا نف�سها ولذا كان على نيت�شه في هذا المقام �إثبات القيمة الذاتية
للحياة الدنيا ومن ّثم الإ�شارة �إلى القيمة الغيرية للقوة.
 - 2لو فر�ضنا  القبول بقيمة الحياة الدنيا ،ف� ّإن �إثبات قيمة القوة في نظرية القوة
عند نيت�شه ُيبتنى على القبول بكون التنازع مع الآخرين والغلبة عليهم هو الطريق
الوحيد من �أجل البقاء والحياة والنفوذ فيها ،وهذا المبنى بنف�سه �أي� ًضا ُيبتنى
على افترا�ض م�سبق بوجود التنافي دائم ًا بين حياة النا�س ومنافعهم على اختالف
�أنواعهم و�أعراقهم� ،إلاّ � ّأن نيت�شه لم ُيثبت هذا الفر�ض الم�سبق.
ّ �	- 3إن نيت�شه ملتفت �إلى � ّأن قبولنا بنظريته ور�أيه في كون القوة ذات قيمة ذاتية،
ي�ستلزم قبولنا بكون الأقوياء مجازون في قمع الآخرين ال�ضعفاء بل و�إبادتهم.
ونتيجة هذا القول هي � ّأن ِ
الم َلل والأقوام والأفراد غير مت�ساوين في الحقوق بل � ّإن
ه�ؤالء الأقوياء والمت�سلطين لهم �أف�ضلية في الحقوق المتالكهم القوة واالمكانات.
ولهذا ال�سبب َ
قبل نيت�شه بعدم ت�ساوي النا�س  في الحقوق وع ّلل ذلك باختالفهم
الطبيعي من حيث االمكانات والم�ؤهالت وعدم ت�ساويهم فيها.
ّ
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� ّإن هذا الكالم ُيبتنى على افترا�ض م�سبق مفاده � ّأن وجود هذه االمكانات والم�ؤهالت
حق اال�ستفادة منها مع �أنّه لم ُيثبت ذلك �أي� ًضا .وم�ضاف ًا �إلى ذلك
والتم ّتع بها ي�ستلزم ّ
فمن الممكن � ْأن تق َّيد وتح َّدد حقوق النا�س من حيث اال�ستفادة من �إمكاناتهم وم�ؤهالتهم.
وبعبارة �أخرى ف� ّإن نيت�شته لم يو�ضح الدليل وال�سبب ا ّلذي يخ ّول الإن�سان القيام ب� ّأي عمل
يمكنه القيام به.
وبنا ًء على ما قلناه ف� ّإن ا�ستدالل نيت�شه لإثبات القيمة الذاتية للقوة ال يمكن القبول
به ،نعم ب�شكل ك ّلي يمكن ع ّد القوة �أحد الأمور المطلوبة عند ك ّل النا�س ل ّأن ك ّل �إن�سان ال 
يرت�ضي ال�ضعف والعجز له وال يكره � ّأن يكون قوي ًا وقادر ًا� .إلاّ �أنّه ال يمكن ا�ستنتاج القيمة
الذاتية للقوة من هذه القيمة الطبيعية ،لأنّه من الممكن � ْأن يكون من�ش�أ مطلوبيتها كما ٌل
يعود �إلى نف�س الإن�سان.
 - 4مذهب االنسجام العقالني

اتّفقت �آراء �أ�شهر فال�سفة اليونان �أمثال� :سقراط� ،أفالطون ،و�أر�سطو [ ]12على
الأ�صول التالية والتي بنوا عليها مذاهبهم الأخالق ّية:
 - 1القيمة الذاتية للأخالق من حيث موافقتها مع طبيعة الإن�سان.
 - 2طبيعة الإن�سان مر ّكبة من جز�أين :الروح والبدن.
 - 3الميزة الأ�سا�سية لروح الإن�سان هي التعقّل.
وقد ا�ستنتج ه�ؤالء � ّأن ال�سعادة الحقيق ّية وما له القيمة الذاتية هو التوفيق واالن�سجام
بين الروح والبدن على �أ�سا�س العقل.
العقالني بين �أجزاء وجوده المختلفة
واعتقد ه�ؤالء ب� ّأن ايجاد الإن�سان لالن�سجام
ّ
�سيم ّكنه من اكت�ساب خ�صائ�ص تتالءم مع طبيعته وقد �أ�سموها بالف�ضيلة ،وذكروا في
�أبحاثهم الأخالق ّية الف�ضائل وطرق تح�صيلها.
عقلي وقاعدة م�شخّ �صة لنيل هذه الف�صائل الأخالق ّية
وقد �سعى �أر�سطو لتقديم ٍ
حكم ّ
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ولإيجاد االن�سجام بين روح الإن�سان وبدنهُ ،عرفت با�سم «القاعدة الو�سطى الذهبية»(((.
وبنا ًء على هذه القاعدة ف� ّإن الف�ضيلة دائم ًا هي الح ّد الأو�سط بين ح َّد ْي االفراط
والتفريط .ولذا فقد اعتقد �أر�سطو بامكانية تحقيق االن�سجام بين �أجزاء الإن�سان
المختلفة على �أ�سا�س العقّل وبت�أمين حاجات ومتطلبات ك ّل واحد منها مع رعاية االعتدال
واالبتعاد عن االفراط والتفريط.
حد و�سط
و�أي� ًضا ف� ّإن هذه الف�ضائل النا�شئة عن رعاية الح ّد الأو�سط ال تحتاج �إلى ٍّ
فيها بل كلما كانت هذه الف�ضيلة �أكبر كانت مطلوبة ب�شكلٍ  �أكبر �أي� ًضا.
 . 4 - 1نقد وتحليل

أخالقي قد التفتوا واهتموا ب�أجزاء الإن�سان و�أبعاده
ّ �	- 1إن �أ�صحاب هذا المذهب ال
ّ
الوجودية واعتبروا الخ�صي�صة الأ�صلية للإن�سان هي مالك االن�سجام بين �أجزائه.
والظاهر � ّأن اهتمامهم ببحث الأبعاد الوجودية للإن�سان �سببه اعتقادهم بوجوب
ليتم على �أ�سا�سها تعيين الف�ضائل والرذائل
الفهم ال�صحيح لحقيقة هذا الإن�سان ّ
الإن�سانية.
وب�شكل ك ّلي يمكن الت�أكيد على هذه النكتة وهي �أنّه ال  ب ّد من �أجل تعيين القيم
الأخالق ّية � ّأن نتع ّرف قبل ذلك �إلى حقيقة وجود الإن�سان ولذا ال ب ّد لنا من �أجل تعيين
هذه القيم الأخالق ّية � ْأن ن�ستعين بمعرفة الإن�سان الفل�سفية.
أخالقي� ،إلاّ � ّأن الم�شكل الأ�سا�س 
 - 2بنا ًء على �إمكانية القبول بمباني هذا المذهب ال
ّ
يبقى في كيفية ايجاد مثل هذا االن�سجام بين �أبعاد الإن�سان الوجوديةّ � .إن القاعدة
الذهبية لأر�سطو قد تكون مفيدة في الكثير من الموارد� ،إلاّ �أنّه لي�س من ال�سهل
تعيين الحد الأو�سط في ك ّل �أمور الإن�سان م�ضاف ًا �إلى � ّأن �أر�سطو نف�سه لم يثبت هذه
قطعي.
القاعدة با�ستدالل ّ
(1) Golden Mean Rule.
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 - 5مذهب العاطفة

يرجح لذته وقوته وراحة نف�سه �أو االن�سجام العقلي لوجوده على � ّأي �شيء
� ّإن من ّ
أناني ولي�س �إن�سان ًا �أخالق ّي ًا� ،إذ ينبغي له � ْأن يفكر بالآخرين �أي� ًضا.
�آخر ،هو �إن�سان � ّ
تعريف:

الأنان ّية معناها قيام الإن�سان بفعلٍ ما من �أجل م�صلحته ال�شخ�ص ّية .والغير ّية
(الإيثار) تعني القيام ب�أفعالٍ من �أجل منفعة الغير وخيرهم.
اعتقد البع�ض ب� ّأن المذاهب ا ّلتي قمنا �إلى الآن بدرا�ستها  وتحليلها  ت�ستلزم
الأنانية((( ولهذا ال�سبب كانت مرفو�ضة عندهم ،وفي المقابل قالوا � ّإن الغيرية((( قيمة،
و� ّإن القيمة الأخالق ّية للأفعال وال�سلوكيات �إنما تن�ش�أ من خالل �سعينا من �أجل م�صلحة
الآخرين.
واعتقد ه�ؤالء ب� ّأن مالك القيمة في الأخالق هو العاطفة والغيرية (االيثار) .ولذا
ف� ّإن الأعمال ا ّلتي ت�ؤتى ب�سبب العواطف ودافع الغيرية  -نظير االيثار والكرم والرحمة
والتعاطف مع الب�ؤ�ساء ،والأخذ بيد العاجزين ،وم�ساعدة المحتاجين  -ق ّيمة باللحاظ
أخالقي ،وفي مقابل ذلك ف� ّإن الأعمال ا ّلتي ي�ؤتى بها بدافع الأنانية  -نظير ال�شهوة،
ال
ّ
الح�سد ،طلب العافية ،البخل وعدم الرحمة  -و�سواء كانت �ضد م�صلحة الآخرين �أم
ال ف�إنّها �ض ّد الق َيم �أو بال قيمة.
العاطفي �أو مذهب العاطفة وبنا ًء
أخالقي بالمذهب
وقد �أ�سمينا هذا المذهب ال
ّ
ّ
عليه وب�شكل مخت�صر ف� ّإن العاطفيين ومع قبولهم ب� ّأن الأنانية تتنافى كلي ًا مع الغيرية،
رجحوا العاطفة والتي هي مظهر الغيرية على غيرها  واعتبروها  المالك للتقييم
ّ
أخالقي.
ال
ّ
(((  Egoismالأنانية �أو الذاتية.
(((  Altruismالغيرية �أو االيثار.
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وحذر ًا من التطويل لن نتع ّر�ض لذكر الأدلة الم�ستفادة من كلماتهم على قيمة الغيرية
ولزوم ترجيحها(((.
 . 5 - 1التحليل

ُ - 1يعتبر هذا المذهب من جملة المذاهب المعدودة((( ،ا ّلتي ت�ؤ ّكد وب�شكل �صحيح على
ت�أثير النية في قيمة الفعل.
فالعاطفيون في تقييم الأفعال يلتفتون  -وقبل النظر �إلى مقدار الخير العائد منها 
�إلى الغير � -إلى نية الفاعل والدافع له للقيام بها ،ولذا اعتبروا نية الغيرية من�ش�أ القيمة
وبغ�ض النظر عن نية
الأخالق ّية لتلك الأفعال� ،إلاّ � ّأن الظاهر � ّأن الأفعال المختلفة ّ -
فاعلها  -لها نتائجها المطلوبة �أو غير المطلوبة والتي ت�ؤ ّثر في تقييمها �أخالق ّي ًا ولم
يق ّدم هذا المذهب � ّأي �أ�سلوب لمحا�سبة قيم الأفعال بنا ًء على النتائج الحا�صلة منها.
أخالقي للفعل �إنما يمكن بعد تعيين
� ّإن ميزان ت�أثير النية ونوع الفعل في التقييم ال
ّ
من�ش�أ القيمة الأخالق ّية .ولذا يجب علينا نحن �أي� ًضا بعد � ّأن نع ّين القيمة الذاتية � ْأن نع ّين
ت�أثير ٍّ
كل من ن ّية الفاعل ونوع الفعل في القيمة الغيرية له.
 - 2على فر�ض القبول بوجود المنافاة بين الأنانية والغيرية ،والقبول بترجيح الثانية
�أي� ًضا ،ف� ّإن اتّباع العواطف �سيكون فقط مالك ًا لتقييم الأفعال المرتبطة بالغير� ،إلاّ 
� ّأن الأخالق ت�شمل �أي� ًضا ك ّل ال�صفات والأفعال االختيارية عند الإن�سان ،ومع هذا ف� ّإن
العاطفي لم يقدم لنا معيار ًا منا�سب ًا لتقييم ولزوم هذه الطائفة من الأفعال
المذهب
ّ
االختيارية الفردية �أو الناظرة �إلى �سلوك الإن�سان مع اهلل تعالى �أو مع الطبيعة.
وعليه ف� ّإن «العاطفة» ال يمكنها � ّأن تكون معيار ًا كافي ًا لتعيين القيمة الأخالق ّية.
 . 5 - 2األنانية والغيرية

� ّإن �أ�صل وجود هذين الأمرين عند الإن�سان مما ال يمكن انكاره �إلاّ � ّأن هناك ثالث
(((   لالطالع �إجم ً
اال على �أدلة العاطفيين في ترجيح الغيرية ،والإ�شكاالت عليها راجع :المذكرة الحادية ع�شرة من هذا الف�صل.
(((   الحظ ر�أي كَان ْْت حول ت�أثير النية في تق�سيم الأفعال الوارد في الف�صل ال�سابع من هذا الكتاب.
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م�سائل يمكن بحثها في م�س�ألتي الأنانية والغيرية:
الأولى :على فر�ض ا�ضطرارنا �إلى االختيار بين الأنانية والغيرية فهل باالمكان
ترجيح الغيرية؟ وبعبارة �أخرى هل باالمكان � ْأن ُي�ؤ ِثر الإن�سان وباختياره
م�صلحة الآخرين على م�صلحته؟
الثانية :هل � ّأن الغيرية تتنافى كلي ًا مع الأنانية بحيث ال يمكن الجمع بينهما بتات ًا،
�أم �أنّه باالمكان وقوع التزاحم بينهما في بع�ض الموارد� ،أم �أنها متالزمان
دائم وكلي؟
وموجودان مع ًا وب�شكل ٍ
الثالثة :في �صورة التنافي �أو التزاحم بينهما و�إمكان ترجيح الغيرية� ،أ ّيهما يرجح
على الآخر؟
ذهب القائلون بالأنانية  -وكما هو الحال عند �أتباع مذهب اللذة ال�شخ�ص ّية � -إلى
االجابة بالنفي عن ال�س�ؤال الأ ّول وقالوا � ّإن الإن�سان يميل ذات ًا �إلى ما  هو م�صلحته
يرجح خير الآخرين وم�صلحتهم على خيره وم�صلحته
وخيره وبالتالي ال  يمكنه � ّأن ّ
ال�شخ�ص ّية.
ومن طرف �آخر ف� ّإن القيمة واللزوم الأخالق ّيين ال ي�شمالن �إلاّ الأفعال االختيارية
للإن�سان .ومن المعلوم � ّأن القدرة �شرط لإمكان  القيام بهذه الأفعال ،ولذا  -بنا ًء على
طبيعي
ر�أي القائلين بالأنانية  -ل ّما كان الإن�سان غير قاد ٍر على ترجيح الغيرية ب�شكل
ّ
�سيرجح الأنانية ،و�أما القائلون بالغيرية � -أمثال العاطفيين  -ف�إنّهم يعتقدون عموم ًا
ف�إنّه ّ
ب� ّأن �إمكان تبعية العواطف عالمة و�إ�شارة على �إمكانية ترجيح الغيرية[ ،]14ويعتقدون
�أي� ًضا بوجود التنافي الكلي بين الأنانية والغيرية.
أخالقي
ويقول ه�ؤالء ،ومع اعتبار النية في تقييم الفعل وال�سلوكّ � ،إن فعل الفاعل ال
ّ
�إذا كان لم�صلحته ال يمكن � ّأن يكون لم�صلحة الآخرين �أي� ًضا و�إذا كان لم�صلحة الآخرين
فال يمكن � ّأن يكون لم�صلحته �أي� ًضا.
كما � ّأن ه�ؤالء ومع اعتقادهم بالتنافي الك ّلي بينهما ف�إنّهم يعتبرون � ّأن ترجيح الغيرية
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هو الأكثر قيمة ،ولكل ٍ
واحد منهم دليله على هذا الترجيح .والآن �سوف نتع ّر�ض لذكر
أخالقي �آخر يرى عدم وجود التنافي الك ّلي بين الأنانية والغيرية ،وعدم امكانية
مذهب �
ّ
تزاحم بينهما بل يرى �أنهما متالزمان وموجودان مع ًا دائم ًا.
ح�صول � ّأي
ٍ
 - 6النفعية العمومية

� ّإن المجتمع الإن�ساني �شركة تعاونية كبيرة جد ًا لذا تعالوا من �أجل م�صلحتنا ومنفعتنا 
نعمل النتفاع الآخرين �أي� ًضا.
أخالقي  -و�سوف نعبر عنه باخت�صار بعد الآن
� ّإن مذهب النفعية العمومية مذهب �
ّ
بالنفعية(((  -يعتبر النفع العام مالك القيمة الأخالق ّية و� ّأن المنفعة العامة لها قيمة
أخالقي ف� ّإن الأعمال ا ّلتي تنفع النا�س ح�سنة ال ب ّد من القيام بها 
ذاتية .وباللحاظ ال
ّ
والتي ت�ضرهم قبيحة ال ينبغي فعلها[.]15
أعم والذي ال يخت�ص بالمنفعة االقت�صادية لأنّه
ومراد النفعيين من المنفعة معناها ال ّ
أهم و�أكثر مطلوبية منها ،مث ًال :منفعة الحياة
وبالمقاي�سة معها قد يكون لدينا منافع � ّ
المطمئنة الم�ستلزمة للقناعة قد تكون احتم ً
اال �أكبر من منفعة تح�صيل الثروة ب�شكل
مفرط والم�ستلزمة للقلق واال�ضطراب الدائمين.
ولذا ف� ّإن مرادهم ومق�صودهم من النفعية العمومية هو ح�صول اللذة لعموم الأفراد
�أو �إر�ضاء ميولهم.
أخالقي يتم ّثل في ال�سعادة والتي
كما ويعتقد ه�ؤالء ب� ّأن هدف الأخالق والخير ال
ّ
نفع لأكبر عدد من الأفراد[.]16
يع ّرفونها ب�أنها ت�أمين �أكبر ٍ
أخالقي  -عند المذهب النفعي  -تع َّين على �أ�سا�س 
وبنا ًء عليه ف� ّإن قيمة الفعل ال
ّ
أخالقي.
النفع الحا�صل منه لبقية الأفراد ولي�س النفع المبا�شر العائد لمنفعة الفاعل ال
ّ
ل�شخ�ص ما وتعيين الوظيفة
وبعبارة �أخرى ف�إنّهم �إذا �أرادوا محا�سبة قيمة الفعل
ٍ
الأخالق ّية له ف�إنّهم ي�أخذون باالعتبار مجموع النفع وال�ضرر العائد �إلى الأفراد  -وب�شكل
(1) Utilitarianism.
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حيادي  -ومن ّثم يحا�سبون نتائجها الحا�صلة منها .ويعتقد النفعيون ب� ّأن الأنانية والغيرية
ّ
م�ضاف ًا �إلى عدم تنافيهما بع�ضهما مع بع�ض ف�إنهما متالزمان لأنّه كلما ازداد النفع
العمومي ازداد نفع الفرد �أي� ًضا وكذلك العك�س ،وكلما ازداد ال�ضرر العمومي ازداد �ضرر
ّ
الفرد �أي� ًضا وكذلك العك�س ،وبنا ًء عليه �إذا �س�ألتم هل � ّأن وظيفتنا الأخالق ّية تقت�ضي
ال�سعي لت�أمين ما ينفعنا �أو ما ينفع الآخرين ،ف� ّإن النفعيين �سيجيبون قائلين اختاروا �أي ًا
منهما ف� ّإن النتيجة واحدة فيهما وقيمة العمل الأخالق ّية واحدة �أي� ًضا[.]17
لكن �إذا اعتبرنا  ما  ينفعنا  وما  ينفع غيرنا  واحد ًا من حيث القيمة فلماذا ي�ؤكد
العمومي و�أخذه بعين االعتبار؟
النفعيون على محا�سبة النفع
ّ
و�سيكون جوابهم � ّإن الأنانية والغيرية لما كانا متالزمين وكان نفع الفرد يرتبط بنفع
العموم ب�شكل مبا�شر فال يمكن عند تعيين نفع الفرد النظر �إلى العوائد الراجعة �إليه
الواقعي للفرد � ْأن نحا�سب �أي� ًضا النفع
مبا�شرة فقط بل ال ب ّد من �أجل محا�سبة النفع
ّ
العائد �إلى العموم .وكذلك الحال �إذا �أردنا تعيين نفع الآخرين ،فم�ضاف ًا �إلى احت�ساب
النفع العائد �إليهم ب�شكل مبا�شر ال بد � ّأن ن�أخذ باالعتبار نفع الفرد غير المبا�شر العائد
�إليهم �أي� ًضا.
وخال�صة الكالم � ّأن النفعيين عموم ًا[ ]18ومع قبولهم ب� ّأن ك ّل فرد يطلب منفعته
الخا�صة به[ ،]19وا�ستناد ًا �إلى التالزم بين الأنانية والغيرية ،ينبهون �إلى �أنّه ال ب ّد من
ّ
الأخذ باالعتبار محا�سبة النفع الحا�صل للآخرين عند محا�سبة النفع الدقيق للعمل
وتعيين قيمته الواقع ّية.
لكن ما يبقى على عهدة ه�ؤالء بيانه هو دليلهم على المالزمة بين الأنانية والغيرية،
وبتعبيرهم  �أنف�سهم ،لماذا هناك ارتباط دائم بين ت�أمين منفعة الفرد وت�أمين منافع
الآخرين؟
وقد ذكروا هذين الدليلين لإثبات هذه المالزمة واالرتباط المبا�شر(((:
(((   راجع :فردريك كابل�ستون ،تاريخ فل�سفه ،ج ،8ترجمة بهاء الدين خرم�شاهى� ،ص  47 ،35 ،34 ،29و.49
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الدليل الأولّ � :أن �إحدى منافع الفرد هي ار�ضاء عاطفة حبه للآخرين �أو بتعبير �آخر
ح�س �إرادة الخير لغيره والتي تع ّد من الحاجات الروحية عند الفرد ولذا ف�إنّه
ّ
من خالل اي�صاله النفع للغير يقوم بار�ضاء هذه العاطفة �أو الح�س عنده وبهذا
الأ�سلوب يكون قد نفع نف�سه �أي� ًضا .ولذا ف� ّإن ال�شخ�ص ا ّلذي يقوم بفعل االيثار
بنوع من اللذة ،وفي مقابل ذلك ف� ّإن البخيل
�أو الكرم �أو الرحمة مع الغير ي�شعر ٍ
والح�سود والظالم يبتلى بالعذاب والقلق واال�ضطراب ،وعليه ف� ّإن الفرد �إذا
�أراد � ّأن ي�أخذ منافعه بعين االعتبار فال ب ّد له من �أخذ منفعة الآخرين بعين
لحب
االعتبار �أي� ًضا وال�سعي لت�أمينها ،وبالتالي يكون قد �أر�ضى عاطفته وميله ّ
الآخر .ونتيجة الكالم � ّأن الغيرية غير ممكنة �إلاّ مع الأنانية .والأنانية كذلك
لن ت�ؤ ّمن �إلاّ مع الغيرية .ولذا ف� ّإن ك ّل واحدة منهما م�ستلزمة للأخرى.
الدليل الثاني :ما  قلناه �سابق ًا يرجع �إلى خ�صو�ص  ار�ضاء العواطف وا�شباعها 
وااللتذاذ الحا�صل منها ،لكن بنح ٍو ك ّلي نقول �إن ك ّل منافع الفرد ترتبط بمنافع
الجميع ومنافع ه�ؤالء �أي� ًضا ت�ؤ َّمن في ظ ّل منافع الفرد �أي� ًضا.
وكما هو الحال عند �أع�ضاء � ّأي �شركة تعاونية من حيث الربح والخ�سارة كذلك الحال
عند �أفراد المجتمع ف�إنّهم مرتبطون بع�ضهم ببع�ض من حيث النفع وال�ضرر �أي� ًضا.
يتوهم اي�صال النفع لنف�سه من خالل الإ�ضرار بالآخرين في�سرق مث ًال
ولذا ف� ّإن من ّ
�أو يكذب �أو يخون الأمانة ،ف�إنّه في الواقع يع ّر�ض المجتمع ا ّلذي يعي�ش هو نف�سه فيه
الظن به من قبل الآخرين و�س ُيح َرم الكثير من المنافع
للهرج والمرج ،و�سي�س ّبب �سوء ّ
ا ّلتي يمكن � ْأن تعود عليه من قبل الآخرين.
ال�شخ�ص يظن �أنّه ي�ؤ ّمن منافعه من خالل الإ�ضرار بغيره مع � ّأن هذه الأعمال
� ّإن هذا
ّ
في مجموعها �ستنتهي ب�ضرره ،وعلى هذا الأ�سا�س �إذا �أراد اكت�ساب النفع له فال ب ّد � ْأن
ي�أخذ في النظر �أي� ًضا منفعة الجمع لأن نفع �أو �ضرر � ّأي فرد يرتبط بمنفعة و�ضرر ك ّل
الأفراد ،ومن ٍ
طرف �آخر ف� ّإن زيادة نفع الفرد موجبة لزيادة نفع المجتمع ل ّأن الفرد
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ع�ضو في هذا الجمع وبزيادة ربح �أع�ضاء المجموعة �ستزيد �أرباح المجموعة نف�سها،
وبنا ًء على هذا ف� ّإن نفع الفرد ونفع المجتمع يرتبطان ب�شكل مبا�شر بع�ضهما مع بع�ض
وعليه ف� ّإن الأنانية والغيرية متالزمان.
 .6 - 1تحليل

ّ
طبيعي يعتبر «النفع» �أمر ًا مطلوب ًا له ،وفي المقابل ف� ّإن
ال �شك � ّأن ك ّل �إن�سان وب�شكل
ّ
ٍ
أعم بحيث
� ّأي �إن�سان ال يريد ال�ضرر لنف�سه،
وحينئذ �إذا �أمكننا � ْأن ن�أخذ النفع بمعناه ال ّ
ٍ
مطلوب ،ومع االلتفات �إلى امكانية افترا�ض �أنواع متع ّددة من النفع
يكون �شام ًال لكل
وب�إمكانية ح�صول التزاحم بينها ،لذا ال ب ّد من ايجاد مالك لتعيين النفع الأف�ضل
وعلى �أ�سا�س ذلك نقاي�س بقية الأنواع من النفع به ،وتعيين درجات النفع في ك ّل ٍ
واحد
منها.
النفعي العديد من الأ�سئلة واال�شكاالت المختلفة حول معنى
وقد ُطرح في المذهب
ّ
النفع ومالك تعيين نفعية الأمور المختلفة� ،إلاّ �أنّنا لن نتعر�ض ها هنا لذكر اال�شكاالت
الجزئية[ ]20بل �سنكتفي بتحليل ودرا�سة اال�ستداللين ال�سابقين وب�شكل م�ستق ّل.
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 - 1كيف يمكن للما�سو�شيين(((  -والذين يلتذّون بايذاء الآخرين � -إر�ضاء عواطفهم
من خالل منفعة الآخرين؟
� ّإن بع�ض الأفراد ول ّأي �سبب كان  -نظير التعود على الوح�شية وقتل النا�س �أو �أنواع
الأذى الأخرى بهم  -يميلون بد ًال عن �إي�صال النفع للآخرين وااللتذاذ بذلك �إلى تعذيبهم
وت�سبيب الآالم لهم ويلتذون بذلك �أو على الأقل يميلون �أكثر �إلى �أذية الآخرين وااللتذاذ
بذلك ،ومن الممكن � ّأن نعتبر مثل ه�ؤالء الأفراد �أنا� ًسا غير طبيعيين �أو مجانين و�أن
نعتبر �أفعالهم بنا ًء على فهم عامة النا�س من جملة الأفعال القبيحة وال�سيئة.
لكن على فر�ض و�ضوح المراد من قولنا � ّإن هذا الإن�سان «غير طبيعي» �أو «مجنون»
(1) Masochistis.
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ف� ّإن النفعيين لم ُيثبتوا � ّأن لذائذ وميول مثل هذا ال�شخ�ص غير معتبرة عندهم ،ولم
ٍ
النا�س كمالك للتقييم.
يجعلوا فهم عامة
وبنا ًء عليه �إذا كان النفع (مجرد اللذة �أو �إر�ضاء الميول) ذا قيمة ذاتية عندنا ف� ّإن
التذاذ ه�ؤالء الأفراد ب�إيذاء الآخرين �أو �إر�ضاء ميولهم من خالل ذلك يعتبر منفعة
وبالن�سبة له�ؤالء الأفراد ف� ّإن الأنانية ال ت�ستلزم الغيرية.
 - 2على فر�ض اعتبار العاطفة �أو ِح َّ�س �إرادة الخير تجاه الآخرين منفعة في مقابل
�أذيتهم ،ف� ّإن منفعة العواطف �إذا تزاحمت مع �سائر منافع الفرد ،وكان مقدار هذه
المنافع �أكبر فال ب ّد بنا ًء على الأنانية من ترجيح تلك المنافع ،وفي هذه ال�صورة
�أي� ًضا ف� ّإن الأنانية ال ت�ستلزم الغيرية �أي� ًضا.
وبغ�ض النظر عن مقدار
ومن الممكن � ْأن يقال في مواجهة هذين اال�شكالين �إنّه ّ
النفع الحا�صل ف� ّإن ك ّل المنافع لي�ست ذات قيمة مت�ساوية ،ومث ً
اال على ذلك ف� ّإن العواطف
و�إرادة الخير تجاه الآخرين لها الأف�ضلية على المنافع الأخرى[.]21
�إال �أنّه وكما �أ�شرنا  عند تحليل مذهب اللذة ال�شخ�ص ّية ف� ّإن القبول بهذا الكالم
ي�ستلزم عدم قبولنا بالقيمة الذاتية للنفع ،لأنّه �إذا اعتبرنا بع�ض �أنواع النفع نظير �إرادة
الخير للآخرين �أكثر قيمة من �سائر المنافع ف�إنّنا نحتاج لتعيين درجة القيمة لأنواع
النفع �إلى معيا ٍر ومالك غير النفع نف�سه .وفي هذه الحال لن يكون للنفع قيمة ذاتية.
وبنا ًء على هذا ف� ّإن التفريق بين �أنواع النفع يلزم النفعيين برفع اليد عن مبناهم القائل
ب�أ�صالة النفع الذاتية ،وبالبحث عن القيمة الذاتية للأخالق في مكان �آخر ،وبايجادها 
وتعيينها ال ب ّد لهم من �إثبات � ّأن قيمة العواطف الفردية �أف�ضل من بقية القيم الأخرى
ليثبتوا من خالل ذلك المالزمة بين الأنانية والغيرية.
وبنا ًء على ما تق ّدم ف� ّإن خال�صة الإ�شكال على اال�ستدالل الأ ّول القائل بالتالزم بين
الأنانية والغيرية ،مفاده �أنّه ومع القبول بمباني النفعية ف� ّإن الأنانية ال ت�ستلزم �إ�شباع
عاطفة الغيرية ،لأنّه من الممكن عدم وجود مثل هذه العاطفة عند بع�ض الأفراد� ،أو من
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الممكن في بع�ض الموارد كون مقدار المنافع الأخرى �أكثر منها.
ف�ضلنا الميل �إلى العواطف على �سائر �أنواع النفع الأخرى فلن يكون تف�ضيلها 
و�أما �إذا ّ
ب�سبب النفع الحا�صل منها .ولذا ف� ّإن النفع لي�س له قيمة ذاتية و� ّإن مبنى مذهب النفعية
غير �صحيح.
 .6 - 1 - 2تحليل االستدالل الثاني

لقد ذكر النفعيون بع�ض النماذج لإثبات الرابطة المبا�شرة بين نفع الفرد ونفع الجميع،
والمالزمة بين الأنانية والغيرية ،وفي المقابل فقد �أ�شار منتقدو هذه النظرية �إلى موارد
�أي� ًضا تنق�ض وجود هذه الرابطة المبا�شرة بين النفعين .ومث ًال على ذلك لو فر�ضنا � ّأن
�شخ�ص ًا ما �أراد زيادة مهاراته في الرماية فا�ستهدف في رميه العاجزين والمر�ضى
والحيوانات ،ف�إنّه هنا مع ازدياد منفعته ال�شخ�ص ّية لم يزد المنفعة الجمعية.
ح�سب في �أمثال هذه الموارد
ومن الممكن للنفعيين � ْأن يدافعوا عن نظريتهم قائلين �إ ّنه لم ُي َ
ك ّل النفع وال�ضرر الحا�صل من الفعل ولذا ف�إنّ هذه الموارد ال يمكن �أنّ تنق�ض نظريتهم.
وفي ر�أينا ف�إنّه ال يمكن ال  لأمثلة النفعيين �إثبات هذه الرابطة المبا�شرة في ك ّل
نق�ض قطعية �ضد هذه النظرية ،ولذا ف� ّإن
الموارد ،وال لأمثلة المنتقدين � ّأن تكون موارد ٍ
القطعي حول الرابطة بين نفع الفرد ونفع المجتمع ال ب ّد � ّأن ُيلحظ فيه ك ّل النفع
الحكم
ّ
وال�ضرر الحا�صل من � ّأي فعل.
يتم �إلاّ في �صورة
وب�شكل ك ّلي ف� ّإن �إثبات المالزمة بين الأنانية والغيرية ال يمكن � ّأن ّ
�إثبات المالزمة الدائمة بين الأفعال ال�شخ�ص ّية والأفعال الغيرية.
وكذلك الحال �إذا �أردنا �إثبات التنافي بينهما ال ب ّد من اثبات عدم �إمكانية الجمع
�أ�ص ًال وفي � ّأي وقت بين �أفعالهما.
وفي غير هذه ال�صورة ال ب ّد بعد � ْأن نع ّين القيمة الذاتية والغيرية في الأخالق � ْأن
ن�شير في موارد تزاحم الأنانية مع الغيرية �إلى ما له القيمة البديلة منهما ،و�أن نح ّلل
�أي� ًضا هذه الرابطة الموجودة بين الأنانية والغيرية.
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وحتى الآن ومع ّ
أهم النظريات والمذاهب الأخالق ّية حول من�ش�أ و�إثبات
االطالع على � ّ
أخالقي ال�صحيح والمقبول.
الأحكام الأخالق ّية �سن�سعى الكت�شاف وايجاد المذهب ال
ّ

�	- 1أجب عن هذه الأ�سئلة التالية بنا ًء على ك ّل ٍ
واحد من هذه المذاهب الأخالق ّية :اللذة
ال�شخ�ص ّية ،ترك الدنيا ،القوة ،االن�سجام العقالني ،العاطفة والنفعية العمومية:
�أ  -كيف تنظر هذه المذاهب �إلى ال�سعادة؟
ب  -كيف تثبت ر�أيها في ال�سعادة؟
ج  -ما هو ر�أيها في الرابطة بين الأنانية والغيرية؟
�	- 2أو�ضح الفهم الب�سيط والفهم المعتدل عن اللذة ال�شخ�ص ّية.
�	- 3أو�ضح المغالطة بين القيمة الطبيعية والقيمة الذاتية واذكر �أحد المذاهب المرتكب
لهذه المغالطة.
 - 4ما هو الم�شكل ا ّلذي يواجهه مذهب اللذة ال�شخ�ص ّية لمحا�سبة القيم على �أ�سا�س 
مقدار اللذة والألم؟
َ - 5لم يوجد التنافي بين القبول باختالف �أنواع اللذة والنفع من حيث القيمة والقبول
بالقيمة الذاتية للنفع �أو اللذة؟
أخالقي.
�	-6أ � -أو�ضح مبني ًا مذهب ترك الدنيا ال
ّ
ب  -هل ب�إمكان المذهب القائل بالواقع ّية القابلة للإثبات � ْأن يقول بنفي قيمة
الدنيا ب�شكل كامل؟ لماذا؟
وجه نيت�شه قيمة القوة؟
�	- 7أ  -كيف ّ
ب َ -لم ال يمكن القبول بهذا التوجيه؟
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 - 8اعتقد نيت�شه بعدم ت�ساوي النا�س  في الحقوق نظر ًا لعدم ت�ساويهم من حيث
االمكانات واال�ستعدادات ،ما هو �إ�شكالك على خ�صو�ص هذا الر�أي؟
 - 9ما المراد بالقاعدة الو�سطى الذهبية؟ ولأي �شيء جعلها �أر�سطو كمعيار ومالك؟
 - 10ما هو تعريف الأنانية والغيرية؟
 - 11هل �أكد المذهب العاطفي على النية �أم على نتيجة العمل؟ وعن � ٍّأي منهما غفل؟
�أو�ضح ذلك.
بغ�ض النظر عن �صحة �أو عدم �صحة المعيار ا ّلذي مال �إليه العاطفيون لماذا ال 
ّ - 12
يمكن االكتفاء بهذا المعيار؟
 - 13ب�أي دليل رجح الأنانيون الأنانية؟
 - 14لماذا �أكد النفعيون على محا�سبة النفع العمومي مع �أنهم يقولون بالتالزم بين
الأنانية والغيرية؟
 - 15اذكر الدليلين اللذين ذكرهما النفعيون على المالزمة بين الأنانية والغيرية وقم
بتحليلهما.

 - 1ت� ّأمل في هذه اال�ستدالالت الثالثة:
�أ َ } -و ِ�إ َذا ِق َيل لَ ُه ْم َ�أ ِنفقُوا ِم َّما َر َز َق ُك ْم اهللُ َقا َل الَّ ِذ َين َك َف ُروا ِل َّل ِذ َين �آ َمنُوا �أَن ُْط ِع ُم َمن لَّ ْو
يَ�شَ اء اهللُ �أَ ْط َع َم ُه.((({...
ب � -إن اهلل خلق الإن�سان و�أعطاه �إرادة حرة ،ولذا ف� ّإن ك ّل عمل ي�ؤتى به بحرية فهو
وال يحق ل ٍ
أحد منع الآخرين من اال�ستفادة من حريتهم.
ق ّيم.
ّ
(((   ي�س (.47 :)36
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ج � -إن بع�ض النا�س يعي�شون ب�شكل طبيعي تحت �شرائط الفقر والمر�ض �أو �إنهم
قا�صرون عن معرفة طريق الحياة ال�صحيح ،ولذا فنحن غير مك َّلفين بت�أمين
احتياجاتهم ورفع م�شاكلهم.
والآن اذكر:
�أو ًال :ما هو الوجه في عدم �صحة هذه اال�ستدالالت؟
ثانياً :في � ّأي ٍ
مورد من هذا الف�صل ذكرنا �شبيه هذه اال�ستدالالت؟
ثالثاً :هل تعرف ا�ستدالالت �أخرى م�شابهة لها؟
 - 2ابحث حول هذه الأمثلة المذكورة من جهة �إمكان ع ّدها موار َد ٍ
نق�ض على الرابطة
المبا�شرة بين نفع الفرد ونفع المجتمع:
�أ  -مع معاقبة البريء ف� ّإن عموم النا�س لن يرغبوا في فعل ما ي�ضرهم.
ب  -وهب �أحدهم ك ّل �أمواله للآخرين ّثم مات مبا�شرة.
ج  -القاتل ي�س ّلم نف�سه ويقبل بالعقاب لإقامة النظام في المجتمع.
د ّ � -إن ذوي النفوذ وال�سلطة وناهبي الأموال والم�ستعمرين والوحو�ش االقت�صاديين
ي�صادرون منافع الآخرين من �أجل منفعتهم ال�شخ�ص ّية.
� - 3أ  -من الممكن � ْأن تكون �إحدى هذه الموارد كنتيجة لأحد المذاهب ا ّلتي ذكرناها 
وحللناها في هذا الف�صل ،اربط بينها:
 اال�ستبداد والفا�شية. الر�أ�سمالية. تحقير النف�س والتقليل من �ش�أنها. االنزواء االجتماعي. االعتدال. الف�ساد �أو الت�شرد. الوطنية.ب � -إبحث حول النتائج التربوية الأخرى المترتبة على المذاهب ال�ستة المذكورة
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في هذا الف�صل ،وقم بالمقاي�سة بينها.
(ما هي الخ�صائ�ص ا ّلتي يمكن � ّأن تلحق بالفرد �أو المجتمع ا ّلذي يتر ّبى بنا ًء على
�أحد هذه المذاهب الأخالق ّية؟).

الواقعية والغائية
[[[ ال ّبد من االلتفات �إلى � ّأن اللذة
ال�شخ�صية تختلف عن االنفعالية حيث �إنها ٌ
نوع من ّ
ّ
الذاتي هو ح�صول اللذة .واللذة حالة �إدراكية تهب �صاحبها نوعاً
وتعتبر � ّأن هدفها الأ�صلي ومطلوبها ّ
الخا�صة.
من الكمال والذي يت�أتى من خالل الإتيان ببع�ض الأفعال �أو تح�صيل بع�ض ال�صفات ّ
خا�صة �أي�ضاً وبح�صولها
خا�صة �ضمن �شرائط ّ
ورغم � ّأن بع�ض الأفراد قد يكون لهم احتياجات ّ
وت�أمينها يلتذون بذلك ،ف� ّإن كلّ النا�س �أي�ضاً يلتذون عند ح�صول الأمور الم�شابهة لها والدليل على ذلك
ا�شتراكهم من حيث الطبيعة والحاجات الطبيعية �أي�ضاً.
الواقعية الم�شابهة يت�شاركون ويت�شابهون من حيث
وبعبارة �أخرى ف� ّإن كلّ النا�س �ضمن بع�ض ال�شرائط ّ
أخالقية
واقعية من الأفعال وال�صفات ال ّ
اللذة �أو الألم .و�أما االنفعاليون ف�إ ّنهم ال يطلبون تح�صيل � ّأي نتيجة ّ
ال�شخ�صية ،وهم �أي�ضاً ال يبحثون عن من�ش�أ االح�سا�سات الفردية �ضمن االحتياجات
ما وراء ال�سالئق
ّ
الواقعية .وبعبارة �أخرى ف� ّإن مذهب اللذة الفردية يعتبر ح�صول اللذة �أو عدم الت�ألم عند الفرد مطلوب
ّ
أخالقية ال الغاية
أخالقي بينما يرى المذهب االنفعالي � ّأن االلتذاذ هو مبد�أ الأفعال ال ّ
وغاية الفعل ال ّ
المطلوبة منها و�أنه ال من�ش�أ واقعياً لمطلوبيتها.
يعتبر �آري�ستيبو�س ( 435( )Aristippusـ 355ق.م) وهو م�ؤ�س�س المدر�سة القورينائية (Cyrenaic
أخالقية .واحتمل بع�ضهم � ّأن حفيده
)Schoolاللذة
ال�شخ�صية الناظرة �إلى حال العمل ذات قيمة ذاتية � ّ
ّ
الم�سمى �أي�ضاً اري�ستيبو�س هو م�ؤ�س�س هذه المدر�سة.
هدف الأخالق ولكنهم يعتقدون عموماً ب� ّأن الإن�سان العاقل الناظر �إلى
ويعتبر القورينائيون � ّأن اللذة ُ
م�ستقبله يبتعد عن االفراط في اللذة الم�ؤدية �إلى الت�ألم �أو العقوبة( .راجع :فردريك كابل�ستون ،تاريخ
فل�سفة ،ج ،1ترجمة �سيد جالل الدين مجتبوي� ،ص.)145
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ويميل بع�ضهم �أمثال هكزيا�س (� )Hegasiasإلى القول باللذة ال�سالبة � ّأي فقدان الوجع والألم،
والبع�ض �آخر منهم �أمثال انيكري�س (� )Annicerisإلى القول باللذة الموجبة .وقبلَ �أري�ستيبو�س ببع�ض
�أفكار �سقراط و�آنتي�س تن�س القائلة ب� ّأن هدف الحياة هو ال�سعادة والفرح ،واعتبر � ّأن م�صداقها هو اللذة
الج�سمانية عند الفرد في الزمن الحا�ضر ،وقيل �إ ّنه كان مت�أثراً بال�سوف�سطائي المعروف بروتاغورا�س.
واعتبر � ّأن مالك العمل هو االح�سا�س ال�شخ�صي م�ستد ًال على ذلك بعدم امكان المعرفة اليقينية للأ�شياء
والواقعي الّذي يجب � ّأن يكون
الذاتي
في نف�سها وباح�سا�س الآخرين ً
ّ
وبناء على ذلك اعتبر � ّأن المطلوب ّ
ال�شخ�صية (راجع :نف�س الم�صدر� ،ص.)145 - 144
هدف الأخالق هو اللذة
ّ
أخالقية،
[[[ من جملة ه�ؤالء �أبيقور ( 341( ) Epicurusـ 271ق.م)  -وقد اختلف في �شخ�صيته ال ّ
فاعتبره بع�ضهم فا�سد الأخالق بذيء الكالم و�صاحب هوى ،بينما اعتبر �آخرون �أ ّنه يمتلك روحية
القناعة واالح�سان �إلى الآخرين (راجع :اندريه كر�سون ،فال�سفه بزرك ،ترجمة كاظم عمادى،
ج� ،1ص311 - 310؛ اميل بريه ،تاريخ فل�سفه ،ترجمة علي داودى ،ج� ،2ص - )93الّذي يعتقد
ابتداء ويبتعد عن الآالم (راجع :اميل بريه ،نف�س الم�صدر،
ب� ّأن الإن�سان كالحيوانات يطلب اللذة ً
�ص.)119
ويقول �أبيقور« :نحن نعتقد ب� ّأن اللذّ ة هي مبد�أ وغاية الحياة ال�سعيدة لأننا نعرفها بعنوان �أول «خير»
خلق معنا وبااللتفات �إليها نقوم باختيار � ّأي �شيء �أو اجتنابه» (راجع :فردريك كابل�ستون،
وهي ذاتية لنا و ُت َ
تاريخ فل�سفه ،ج ،1ترجمة �سيد جالل الدين مجتبوى� ،ص )467ولكنه ي�صرح �أي�ضاً ب�أنه« :عندما نقول
� ّإن اللذة هي الغاية فال نق�صد منها اللذة الحا�صلة من الف�ساد واللهو والرغبات» (راجع :اميل بريه ،تاريخ
فل�سفه ،ترجمة علي مراد داوودى� ،ص.)120
الج�سمي وفقدان
و� ّإن الإن�سان الحكيم هو الّذي ي�سعى �إلى الخير الأعلى مريداً وموفقاً بين فقدان الألم
ّ
الروحي (راجع :اندريه كر�سون ،فال�سفه بزرك ،ترجمة كاظم عمادى ،ج� ،1ص.)362
اال�ضطراب
ّ
ومع هذا الحال فقد قبل بع�ضهم فقط ب�آرائه �أمثال كو�سما رايموندي (�( )cosma Riamondiأحد
�أتباع الإن�سانية ،توفي �سنة  1435ميالدية) وخالفه الكثيرون وخا�صة في ر�أيه حول ال�سعادة القائل � ّإن
العقل تابع لالح�سا�سات و� ّإن الحياة الإن�سانية بمنزلة الحياة الحيوانية( ،راجع :تاريخ فل�سفه �أخالق
غرب ،جمع الرن�س �سي بيكر ،ترجمة جماعة من المترجمين� ،ص.)115
[[[ مثا ًال على ذلك ،ف� ّإن �أبيقور بتق�سيمه اللذة �إلى طبيعية وغير طبيعية ،و�إلى �ضرورية وغير �ضرورية،
الحد الأقل.
يقول � ّإن الإن�سان الحكيم ي�سعى نحو اللذة الطبيعية ال�ضرورية ،ويو�صل متطلباته �إلى ّ
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(راجع :اميل بريه ،تاريخ فل�سفه ،ترجمة علي مراد داودى� ،ص .)123 - 122ويعتبر �أي�ضاً � ّأن الخير
أخالقياً هو اللذة ال�ساكنة ( )Static Pleasureوبالو�صول �إليها �سيزول الوجع والألم.
الأعلى � ّ

(See: Lawrence.C Becker and Charlotte B. Becker, eds Encyclopedia of Ethics, vol

1, p489).

العقالني
ومع قبول �أبيقور بترجيح اللذائذ الروحانية على اللذائذ الج�سمانية ،اعتقد ب� ّأن اال�ستنتاج
ّ
في باب اللذة والألم ّ
يمكن الإن�سان من تح�صيل حياة تكون اللذة الدائمة فيها �أكثر من الألم الزائل.
(راجع :تاريخ فل�سفه �أخالق غرب ،جمع لورن�س �سي بيكر ،ترجمة جماعة من المترجمين،
�ص.)49
�إال �أ ّنه ومع ذلك كان مادياً ويعتبر الموت عين الفناء والعدم ولذا �سعى لتح�صيل الحياة المطمئنة
في الدنيا (راجع :نف�س الم�صدر� ،ص150؛ اندريه كر�سون ،فال�سفه بزرك ،ترجمة كاظم عمادى ،ج،1
�ص.)363
وبناء على ما تقدم يمكن القول � ّإن �أبيقور اعتبر كون المعايير طبيعية� ،ضرورية ،ناظرة �إلى الروحانية،
ً
ودائمة �أي�ضاً في محا�سبة ومقاي�سة اللذائذ بع�ضها ببع�ض.
ومثل هذه المعايير ا�ستفاد منها الحقاً بع�ض النفعيين �أمثال ب�ستام وميل لمحا�سبة ومقاي�سة النفعية
العمومية (راجع :المذكرة الع�شرين من هذا الف�صل).
[[[ رغم � ّأن المدرك للذائذ كلّها هي روح الإن�سان ولذا ف� ّإن كلّ اللذائذ ُتعتبر روحانية � ،اّإل � ّأن اللذائذ
ت�سمى عادة باللذائذ الج�سمانية �أو المادية ،وفي
الحا�صلة مبا�شرة عن طريق الج�سم وحاجاته ّ
المقابل ف� ّإن اللذائذ الراجعة �إلى الروح وحاجاتها ب�شكل مبا�شر ك�سكون النف�س وهدوء البال
ت�سمى اللذائذ الروحانية مع � ّأن ت�أمين بع�ض حاجات الج�سم ي�ؤثر ب�شكل غير مبا�شر في تح�صيل
ّ
اللذة الروحية �أي�ضاً.
[[[ يمكن اعتبار اللذة  -والتي اعتبرت ادراك كمال القوة المدركة (راجع :المذكرة الثامنة من هذا
خا�صة عند الإن�سان
الف�صل)  -كما ًال �أو مالزمة للكمال ،لكن وحيث �إ ّنه اعتبر � ّأن كلّ لذة كقوة ّ
يمكنها لوحدها � ّأن تكون كما ًال �أو مالزمة له ،و� ّأن كلّ لذة دائماً ومن حيث المجموع ال تزيد في فائدة
وجود الإن�سان ،لذا ال يمكن اعتبار كلّ لذة كما ًال حقيقياً له ونتيجة ذلك � ّأن اللذة ال قيمة ذاتية لها.
[[[ ومثا ًال على ذلك ،ف� ّإن المعايير الم�ستفادة من مجموع كلمات �أبيقور �إذا �أريد القول �إنها لمقاي�سة
مقدار اللذة فلن تكون معايير �صحيحة لذلك� ،إذ ال يمكن القبول ب� ّأن اللذائذ الطبيعية �أو ال�ضرورية
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�أو الروحانية هي �أطول �أو �أكبر دائماً بالمقاي�سة باللذائذ غير الطبيعية �أو غير ال�ضرورية �أو غير
الروحانية.
لكن من الممكن � ّأن يكون مرادهم ومق�صودهم �أ ّنه عند مقاي�سة ومحا�سبة اللذات ال ّبد من االلتفات
بغ�ض النظر عن مقدارها �أف�ضل و�أعلى من
�أي�ضاً �إلى نوعها م�ضافاً �إلى مقدارها ،و� ّأن بع�ض �أنواع اللذائذ ّ
بع�ضها الآخر ك�أف�ضلية اللذائذ الروحانية على الج�سمانية منها.
وفي هذه الحال ال ّبد من تقديم معيا ٍر �آخر لتعيين درجة قيمة اللذات وعلى �أ�سا�سه �أي�ضاً ُت َّعين
�أف�ضليتها �أو رذالتها.
حينئذ لن تكون قيمة اللذة ذاتية بل غيرية البتناء قيمتها ٍ
ولكن ٍ
حينئذ على معيا ٍر �آخر ولي�س من
ذاتها .ولذا �إذا اعتبرنا � ّأن اللذة الروحانية �أف�ضل من غيرها لجهة موافقتها لطبيعة الإن�سان وكماله فما
إن�ساني هو ما له القيمة
له القيمة الذاتية هنا لي�س خ�صو�ص اللذة بل الأن�سب � ّأن نقول � ّإن الكمال ال ّ
الذاتية.
[[[عرف الفال�سفة الم�سلمون � -أمثال ابن �سينا ومال �صدرا  -اللذة والألم باالدراك المالئم واالدراك
غير المالئم ،والمراد من المالءمة هو الكمال الخا�ص للقوة المدركة والمراد من عدمها هو نق�صها،
محمد بن �إبراهيم �صدر الدين
وعليه ف� ّإن من�ش�أ اللذة والألم هو كمال ونق�ص الوجود (راجعّ :
ال�شيرازي ،الحكمة المتعالية في الأ�سفار العقلية الأربعة ،ج� ،4ص 118 - 117نق ًال عن الحكماء
وابن �سينا؛ نف�س الم�صدر� ،ص - 142 - 141 - 135 - 123 - 122وج� ،9ص.)125 - 122
أخالقية بعد �إثبات وجود اهلل العالم ال�صادق والحكيم وبعد
و�أي�ضاً ف� ّإن ت�شخي�ص القيمة والوظيفة ال ّ
�إثبات وجود الحياة الخالدة الأخروية يرتبط باعتقادهم ب�أخبار اهلل عن طريق الوحي ،واع ُتبر � ّأن تبيين
طريق الكمال هو ال�سبب والدليل العقلي على لزوم الوحي وبعثة الأنبياء .و�سوف ن�شير في الف�صل
العا�شر من هذا الكتاب �إلى دور الوحي في ت�شخي�ص قيم الأفعال.
والغربي .ومن جملة المذاهب ال�شرقية
ال�شرقي
[[[ يمكن تق�سيم مذهب ترك الدنيا �إلى ق�سمين:
ّ
ّ
أخالقي ،ومن جملة المذاهب الغربية نذكر
في هذا المجال يمكن اال�شارة �إلى مذهب البوذية ال ّ
وبناء على اعتقاد البوذيين ف� ّإن لأعمال الإن�سان ونيته �آثاراً ونتائج (كارما)
الكلبي
المذهب
والرواقيً .
ّ
ّ
( )Karmaتبقى موجودة بعد حياته الفعلية ،فالإن�سان بعد موته وبالتنا�سب مع �أعماله الح�سنة
والقبيحة الّتي قام بها في حياته يحيا مرة ثانية.
م�ساره) ( )samsaraدائماً حتى يتمكن الإن�سان با ّتباعه لتعاليم
وت�ستمر دائرة الحياة والموت َ
(�س َ
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البوذي الم�ستلزمة لترك الهوى والهو�س والميول وال�شهوات والإعرا�ض عن الدنيا من تحرير
المذهب
ّ
نف�سه من هذه الدائرة الأليمة والمفجعة في�صبح حراً (مك�شه) ( )Moksaوي�صل �إلى نهاية رحلة الحياة
والموت الدائمة (النيرفانا) (.)nirvana
ويعتبر بوذا (( )Buddha - Siddhartha Gautmaالقرن ال�ساد�س  -الخام�س ق.م) � ّأن الحياة كلها
 والدة ومر�ضاً و�شيخوخة وانتهاء بالموت ٌ � -ألم ومعاناة.ويعتقد ب�أننا جميعاً نعاني في هذه الحياة تارة لعدم وجود ما ير�ضينا ويالئمنا وتارة �أخرى لفقدان ما
نرت�ضيه وما يالئمنا من الآمال والرغبات .وب�شكل مخت�صر ف� ّإن االت�صال واالرتباط بهذا الوجود كله معاناة
و�ألم .ولذا ف� ّإن الحياة �أليمة وقبيحة وال ّبد من اجتناب ال�شهوات والآمال والميل �إلى هذه الحياة لئال
نرجع �إلى هذه المعاناة والآالم (راجع :جان ،بى.نا�س ،تاريخ جامع �أديان ،ترجمة علي �أ�صغر حكمت،
�ص.)203 - 175
وهنا نقول �إن ما ذكر من � ّأن لأعمال الإن�سان ونواياه نتائج ال تنح�صر في حياته الفعلية يعتبر كالماً
ال�سماوية ف� ّإن هذه النتائج تعود �إلى الإن�سان في الحياة الآخرة
�صحيحاً ،لكن طبقاً لتعاليم الأديان
ّ
الأبدية ،ولي�س بالوالدة المجددة في هذه الدنيا .و�إن جزئيات الأعمال الالزمة من �أجل الفوز والفالح
الحقيقي والتي من جملتها مقدار االقبال �أو االعرا�ض عن الدنيا �إنما يمكن بيانها من قبل المطّ لع على
ّ
الدنيوية والأخروية وهذا مما ال يمكن � ّأن ت�ضمنه المذاهب والقوانين المو�ضوعة من قبل
كلّ نتائجها
ّ
الب�شر �أنف�سهم.
و�أما المذهب
الكلبي ( )Cynicismفيرى � ّأن ال�سعادة والف�ضلية في التحلّل وقطع تعلّق الخواطر بكلّ
ّ
�شيء ،ولأجل ذلك ال ّبد � ّأن تعي�ش وتحيا ب�شكل طبيعي و� ْأن تتحلّل من القيود والأعراف االجتماعية
الدنيوية لئال ترتبط بها ويتعلق قلبك بحبائلها .وم�ؤ�س�س هذا المذهب هو �آنتي�ستين�س
وتترك اللذائذ
ّ
(( )Antisthenesما بين 365 - 445ق.م تقريباً)  -وهو من تالمذة �سقراط  -وديوجين ال�سينوبي
( 403/412( )Diogenes of Sinopeـ 321/324ق.م).
وذُكر عن �آنتي�ستين�س اعتقاده «بالرجوع �إلى الطبيعة» ومخالفته للدولة والملكية الخ�صو�صية والزواج
والدين ،واعتباره الف�ضيلة كافية لل�سعادة وح�سن الحظّ .
ويعتبر �أي�ضاً � ّأن الف�ضيلة تكون بفقدان الأمل والتحلل من الرغبات وعدم الحاجة ،و� ّأن عدم االحتياج
حد ذاته ونف�سه.
هو الخير الحقيقي والكمال المطلوب والهدف في ّ
و�أما ديوجين فقد كان مت�أثراً �أي�ضاً ب�أفكار �آنتي�ستين�س ،وكان معتقداً ب�أن ّ الف�ضيلة والحكمة تت�أ ّتى
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فتحرر
من خالل التخلّ�ص من الميول النف�سانية .ولذا كان يقول :ال تتعلق باللذائذ المنبعثة من المال ّ
نف�سك من قيد الخوف والقلق.
وقد احتقر كلّ الآداب والتقاليد و�صو ًال �إلى الدين ،وكذلك المنزل والطعام واللبا�س والنظافة ،وقيل
جرة ت�ستعمل لدفن الأموات .وكان يقلد في حياته الحيوانات ال �سيما الحياة
�إ ّنه كان يعي�ش في وعاء �أو ّ
الكلبية ولربما ُ�س ّم َي مذهبهم لذلك بالمذهب الكلبي( ،راجع :فردريك كابل�ستون ،تاريخ فل�سفه ،ج،1
ترجمة �سيد جالل الدين مجتبوي� ،ص144 - 141؛ برتراند را�سل ،تاريخ فل�سفه غرب ،ترجمة نجف
دريا بندري ،الكتاب الأول� ،ص339 - 336؛ المو�سوعة الفل�سفية العربية ،رئي�س التحرير معن زيادة،
أخالقي:
ج� ،2ص )1138 - 1132ولدينا عدة مالحظات على هذا المذهب ال ّ
�أوالً :مع � ّأن عدم الحاجة (االكتفاء) �أمر مطلوب للإن�سان ،ف� ّإن عدم االحتياج المطلق مخ�صو�ص
باهلل وهذا غير ممكن في حق الإن�سان ،لكن حيث �إن الكلبيين يريدون من عدم االحتياج �إلى الآخرين
ت�أمين ال�سكون واطمئنان البال ،لئال يغتموا بفقدان ما تعلق به القلب ،ال ّبد من القول � ّإن التعلق باهلل
واالرتباط به م�ضافاً �إلى عدم تنافيه مع هذا الهدف ف�إ ّنه الموجب لح�صوله �أي�ضاً (�أَ َال ِب ِذ ْك ِر ا ِهلل َتطْ َم ِئ ُّن
وب) (الرعد.)28 :
ا ْل ُق ُل ُ
الحد الأكبر من عدم االحتياج فقط عند االتكال والتعلق بالمعبود
ثانياً� :إنما يمكن للإن�سان ت�أمين ّ
الحقيقي وقطع التعلّق بكل ما ال يتوافق معه («�إلهي هب لي كمال االنقطاع �إليك» من مناجاة �أمير
ّ
الم�ؤمنين  Qفي �شهر �شعبان) .وهذا ال يعني قطعاً عدم اال�ستفادة من النعم الإلهية ل ّأن ما يوجب
تعلّق قلب الإن�سان به هو � ّأن يجعله هدفه الأ�صلي الّذي ي�سعى �إليه وحتماً ف� ّإن المتكل في �أموره على اهلل
فقط ي�ستفيد فقط من الأمور والأدوات الّتي يعينها وي�شخ�صها له.
خا�صة به تميزه عن �سائر الحيوانات ولذا ال ينبغي لنا � ّأن
ثالثاًّ � :إن للإن�سان ا�ستعدادات و�إمكانات ّ
نعين للإن�سان حياة موافقة للطبيعة وذلك بمالحظة الحياة الطبيعية للحيوانات.
ّ
و�أما م�ؤ�س�س المذهب الرواقي ( )Stoicismفهو زينون ( )Zenoمن �أهل اكتيوم في قبر�ص ()citium
( 234ـ 262ق.م) .قيل �إ ّنه كان يعطي درو�سه تحت رواق مغطّ ى ولذا ُ�س ّم َي و�أتباعه بالرواقيين وقد ت�أثر
ه�ؤالء بالمدر�سة الكلبية.
وهناك تفاوت في الآراء بين الرواقيين القدماء (القرن الثالث قبل الميالد) والرواقيين الأوا�سط
(القرن الثاني قبل الميالد) ،والرواقيين الجدد (القرن الأ ّول والثاني بعد الميالد).
أهم الموارد المقبولة عندهم:
و�سوف ن�شير ها هنا �إلى � ّ
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يدبر
يعتبر الرواقيون � ّأن العالم كله موجود واحد ،ج�سمه الطبيعة وروحه هي اهلل ،وباعتقادهم ف� ّإن اهلل ّ
لل�شر الحقيقي.
هذا الكلّ الواحد على �أح�سن وجه ،و� ّأن نظام العالم ٌ
خير مح�ض وال وجود ّ
ويعتقدون �أي�ضاً ب� ّأن م�صير كلّ �أجزاء هذا العالم معينة من قبل اهلل ،والزم هذا التقدير الإلهي القول
بالجبر الطبيعي .وبالتالي ال يمكن لإرادة � ّأي ٍ
تغير �شيئاً في �أو�ضاع هذا العالم.
�شخ�ص � ّأن ّ
حر في الت�سلّط على نف�سه ،وهو �إما � ْأن يختار ويريد الر�ضا بما هو
ومع هذا ف�إ ّنهم يقولون � ّإن الإن�سان ّ
موجود في هذا العالم والت�سليم له وعدم االعتناء بالحياة الدنيا ،و�إما � ْأن يختار عدم اعتبار هذا النظام
خارج عن �إرادته وبالتالي �سيفقد اطمئنانه وهدوءه و�سي�صيبه الي�أ�س والقلق.
خيراً و�أنه ٌ
ِّ
نادر
وباعتقادهم �أي�ضاً � ّأن الف�ضيلة  -والتي هي �أمر داخلي والجزء الوحيد
الم�شكل لل�سعادة ٌ � -أمر ٌ
وح�سن في الحقيقة ،وهي تقع ب�شكل كاملٍ تحت اختيار الإن�سان و�إرادته .والف�ضيلة عبارة عن الإرادة
ٌ
الموافقة للطبيعة بحيث توجب كمال الإن�سان والحياة المطمئنة.
الرواقي في �أخالق الم�سيحية المنت�شرة حالياً ومن الممكن � ّأن تكون الرهبانية
وقد �أ ّثر المذهب
ّ
الواردة في الم�سيحية (ورهبانية ابتدعوها) (الحديد )27 :نا�شئة عن هذا الت�أثر( ،راجع :فردريك
كابل�ستون ،تاريخ فل�سفه ،ج ،1ترجمة �سيد جالل الدين مجتبوي� ،ص459 - 444؛ برتراند را�سل ،تاريخ
فل�سفه غرب ،ترجمة نجف دريا بندري� ،ص371 - 365؛ تاريخ فل�سفه �أخالق غرب ،جمع لورن�س �سي،
بيكر ،ترجمة جماعة من المترجمين� ،ص ،47و�ص53 - 51؛ اميل بريه ،تاريخ فل�سفه ،ترجمة علي مراد
داودي ،ج� ،2ص87 - 75؛ جان برن ،فل�سفه رواقى ،ترجمة �سيد �أبو القا�سم پورح�سيني� ،ص- 128
.)176
أخالقي:
ولدينا عدة مالحظات هنا �أي�ضاً على هذا المذهب ال ّ
كروح في ج�سم الطبيعة ي�ستلزم حاجته �إلى الج�سم وهو محالٌ  ،وعليه ف� ّإن وحدة
�أ ّوالًّ � :إن حلول اهلل ٍ
الوجود بهذا المعنى ال يمكن القبول بها.
إلهي في كلّ �شيء الم�ستلزم لكون نظام الوجود ب�أكمله خيراً
ثانياًّ � :إن القول بالتدبير والتقدير ال ّ
وح�سناً ،و� ّأن ذلك من �صفات كمال اهلل مقبول منهم � اّإل � ّأن ذلك ال ي�ستلزم الجبر كما قالوا ،ل ّأن مقت�ضى
إلهي � ْأن تلك الطائفة من الأمور الّتي ترتبط باختيار الموجودات المختارة تقع
هذا التدبير والتقدير ال ّ
تحت اختيارهم ،وهذا ال يتنافى ال مع التقدير الإلهي وال مع اختيار الموجودات المختارة ،ولذا ف� ّإن
و�ضيقوا جداً دائرة الأفعال
الرواقيين �أخط�أوا في ا�ستنتاجهم الجبر من قولهم ال�صحيح بالتقدير الإلهي ّ
االختيارية .ولو فر�ضنا � ّأن الجبر مالزم للتقدير الإلهي ف� ّإن ا�ستثناء الإرادة الداخلية بال وجه وجيه ،وفي
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هذه ال�صورة لن يبقى � ّأي مجال لل�صفات والأفعال االختيارية ولن يبقى � ّأي مو�ضوع للأخالق ٍ
حينئذ.
إلهي واالعتقاد بح�سن نظام الوجود وكونه خيراً من
ثالثاًّ � :إن ف�ضيلة الر�ضا والت�سليم �أمام التقدير ال ّ
الرواقي � .اّإل � ّأن التم ّتع بهذه
�أعلى الكماالت والف�ضائل الإن�سانية .وهذا ما �أكد عليه بحق المذهب
ّ
الف�ضيلة ال ي�ستلزم � ّأن ن�سعى �ضمن امكانياتنا وحدود اختيارنا لت�أمين الحد الأكثر من الخير في هذا
إلهي.
العالم بل ال ّبد فقط من موافقة �أنف�سنا مع الطبيعة واالقتداء بح�سن التدبير ال ّ
[[[ من الم�ؤكد وجود �آخرين �أكدوا قبله على دور «ال�سلطة» ،ومن ه�ؤالء ماكيافيللي ()Nicolo Machiavelli
( 1469ـ 1527م) حيث اعتبر �أنّ ال�سلطة والقوة غاية في نف�سها ،وكان يرى �أ ّنه من الم�سموح القيام ب�أي
فعلٍ ٍ
مفيد والزم من قبل الحاكم لحفظ �سلطته وللو�صول �إلى �أهدافه كا�ستعمال القوة والخداع والتخريب
والف�ساد والظلم بل �إ ّنه اعتبر ذلك نوعاً من الف�ضيلة (راجع :و.ت .جونز ،خداوندان اندي�شه �سيا�سى ،ج،2
الق�سم الأول ،ترجمة علي رامين� ،ص. )44وهو مع مالحظته وجود الت�ضاد وال�صراع بين منافع ال�شعب
والطبقات الحاكمة (نف�س الم�صدر� ،ص )40 - 39فقد �أكد على �أنّ الحاكم �إذا �أراد �أنّ يحافظ على حكمه
و�سلطته بامكانه �أنّ ال يفي بوعوده وتعهداته و�أن ال يكون �صادقاً في كالمه ،ولهذا اعتبر الكذب والغدر
والخيانة كلها ف�ضيلة (نف�س الم�صدر� ،ص. )45ومن جملة ن�صائحه :ال ّبد من ا�ستخدام القوة بال � ّأي
مرجع في ّفن الحكم (نف�س الم�صدر� ،ص )41ومن
رحمة(نف�س الم�صدر� ،ص. )48وقد اع ُتبر كالمه بمثابة ٍ
الخا�صة ا ّلتي يعتقد بها .وعنده تعريف خا�ص به حول
أخالقية ّ
أخالقية موازينه ال ّ
ّثم فقد ذكر في نظريته ال ّ
الحياة الح�سنة � اّإل �أ ّنه لم ي�س َع الثبات حقانية ما يعتقده (نف�س الم�صدر� ،ص. )24وحيث �إ ّنه لم ي�ستدل
أخالقية �أعر�ضنا عن ذكره في المتن.
على نظريته ال ّ
[ُ [[1طرح مذهب نيت�شه كرد فعلٍ على الأخالق الم�سيحية الرايجة في �أوروبا والمت�أثرة ب�أخالق
الرواقيين.
خالف نيت�شه الم�سيحية واعتبرها موجبة لل�ضياع والف�ساد ومخالفة للحياة (مثا ًال على ذلك ،راجع:
طبيعي
الدجال[�ضد الم�سيح] القطعة )62ووافق داروين في االعتقاد ب� ّأن الحيوانات ت�سعى ب�شكل
ّ
للحياة والبقاء فيها و� ّأن هذا م�ستلزم للتنازع وال�صراع بينها (راجع� :إرادة القوة ،القطعة  � )369اّإل �أ ّنه
خالف داروين في كون النتيجة الطبيعية لهذا التنازع هو غلبة وانت�صار النوع الأف�ضل والأكمل فلم يوافقه
في ذلك ،وعلّل ذلك ب� ّأن النوع الأف�ضل والذي له تعقيداته الكبيرة �ضعيف في مقابل النوع الأدنى
الأكبر منه كماً وبالتالي ف� ّإن الطبيعة الظالمة �ستن�صر الموجودات الدنيا ال الموجود الأكمل (نف�س
الم�صدر ،القطع  684و.)685
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و�ضخم ت�أثير العوامل الخارجية في االنتخاب الطبيعي
كما و�أ ّنه انتقد داروين والذي ّكبر  -في ر�أيه ّ -
للنوع الأف�ضل (نف�س الم�صدر ،القطعة  .)647وقال نيت�شه � ّإن الإن�سان ال ّبد � ّأن ي�ستند �إلى �إرادته
الداخلية الكت�ساب القدرة والقوة والأف�ضلية بل اعتبر في فل�سفته � ّأن «�إرادة القوة» هي �أ�سا�س الحياة
(راجع :الدجال ،القطع  6و )17واعتبر � ّأن الفردية �شكل من �أ�شكال« :الرغبة والإرادة الم�ستندة �إلى
القوة»( .راجع� :إرادة القوة ،القطعة .)784
وبتعريفه الإن�سان ب�أ ّنه حيوان وفوق الحيوان ،والإن�سان الأعلى ب�أنه غير الإن�سان (ما وراء الإن�سان)
وفوق الإن�سان (راجع :نف�س الم�صدر ،القطعة  )1027اعتبر � ّأن الهدف هو ما وراء الإن�سان ولي�س نوع
الفردي (راجع :نف�س
الإن�سان (راجع :نف�س الم�صدر ،القطعة  . )1001واعتقد ب�ضرورة �إحياء اال�ستبداد
ّ
الم�صدر ،القطع  958و.)1026
وكذلك قام نيت�شه في كتابيه الآخرين «�أ�صالة الأخالق» و«ما وراء الخير وال�شر» بعد تق�سيمه �أفراد
الإن�سان �إلى ق�سمين ال�سادة والعبيد بالتفكيك بين �أخالق كال الفريقين .ومثا ًال على ذلك اعتبر القدرة
وال�شجاعة من �صفات ال�سادة و�أما الكذب والرياء والحقارة فهي من �أخالق العبيد ،واعتقد ب� ّأن �أخالق
ه�ؤالء نا�شئة عن حقدهم على �أ�سيادهم و�إنما ُوجدت لتروي�ض �أ�سيادهم �أو االنتقام منهم .ومع � ّأن نيت�شه
يرف�ض الفردية الكاملة في الأخالق ويعتقد ب� ّأن �أخالق العبيد بالن�سبة لهم معتبرة (راجع� :إرادة القوة،
الحقيقية لأخالق العبيد ويعتقد بقيمة «القوة» المالزمة للّذة وال�سعادة
القطعة  )287ف�إ ّنه ينفي القيمة
ّ
أخالقياً بمقدار قوته( :راجع :نف�س
عنده (راجع :نف�س الم�صدر ،القطعة  )1023وي�ؤكد � ّأن الإن�سان ُي َّقيم � ّ
الم�صدر ،القطعة  382و 855و.)858
وبعبارة �أخرى ف� ّإن �أنانية نيت�شه تعني اعطاء الأ�صالة للفرد الأقوى ولي�س �أ�صالة الفرد نف�سه.
واعتبر � ّأن الرجل الأقوى والإن�سان الأعلى والذي هو من ال�سادة هو من ي�ضع القيم ويوجدها (راجع
نف�س الم�صدر ،القطعة 999؛ ما وراء الخير وال�شر ،القطعة  )260وي�صرح ب� ّأن مثل هذا ال�شخ�ص ال ّبد
� ّأن يكون �شكاكاً بغيره (راجع� :إرادة القوة ،القطعة  ،)963حقيراً �سيئاً قات ًال (نف�س الم�صدر ،القطع 967
و ،)1026ظالماً معتدياً وم�ض ًال للآخرين وم�ستغ ًال لهم (نف�س الم�صدر ،القطعة  ،)968ونفى الت�ساوي
بين �أفراد الإن�سان واعتبرها خرافة (نف�س الم�صدر ،القطعة  ،)864مدمرة (نف�س الم�صدر ،القطعة ،)871
ولغواً (نف�س الم�صدر ،القطعة  ،)874بل اعتقد ب� ّأن الت�ساوي بين النا�س في الحقوق مخالف للطبيعة
والأخالق (نف�س الم�صدر ،القطعة .)734
ٍ
ا�ستغالل �أو تدمي ٍر في ذاته باط ًال وغير م�شروع ،ل ّأن الحياة في �أ�سا�سها
«وال يمكن � ّأن يكون � ّأي �إ�ضرا ٍر �أو
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تقوم على الإ�ضرار والتجاوز واال�ستغالل والتدمير» (�أ�صالة الأخالق ،البحث الثاني ،القطعة.)11
أخالقي ذكرها بل�سانه في كتابه الدجال ،القطعة الثانية
ويمكن اال�شارة �إلى خال�ص ٍة لمذهب نيت�شه ال ّ
حيث يقول:
ال�شر؟ هو العجز
«ما هو الخير؟ هو ما ّ
القوة ،ونف�س ّ
ح�س القوة ،و�إرادة ّ
يقوي ّ
القوة عند الإن�سان ،ما هو ّ
القوة  -االح�سا�س بالتغلب على الموانع  -لي�ست الفرح
الزائد ،ما هي ال�سعادة؟ هي االح�سا�س بازدياد ّ
بل القوة الكبرى ،لي�ست ال�صلح ب�أي وجه بل الحرب ،لي�ست الف�ضيلة بل االقتدار والعلو ...وال ّبد من
إن�ساني عندنا� ،إذ ال ّبد من اعانة الإن�سان في هذا الأمر المهم .ما
ابادة َّ
العجز والمعاقين ،وهذا �أول �أ�صل � ّ
العجز والمعاقين � ّأي الم�سيحية».
هو ال�شيء الأكثر �ضرراً من الف�ساد؟ التعاطف الف ّعال مع ّ
أخالقي الأثر الكبير في ظهور الفا�شية والنازية .وعلى حد قول «ا�سترن»:
وقد كان لمذهب نيت�شه ال ّ
أهم
«� ّإن االقرار والت�أكيد على هذه» الأنا «واالح�سا�س العميق والكبير بالأ�صالة
ال�شخ�صية كان من � ّ
ّ
الأ�صول االعتقادية عند الفا�شية والنازية ولم يقترب � ّأي �شخ�ص بمقدار ما قام به هتلر من تحقيق «القيم
الأنانية» (راجع :جوزيف بي�ستر ا�سترن ،نيت�شه ،ترجمة عزت اهلل فوالدوند� ،ص ،)97وعلى حد قول را�سل
�أي�ضاً «�إذا �أخذنا نيت�شه على �أ ّنه مجرد ٍ
مر�ض ،فال بد من القول ب�أن هذا المر�ض قد �شاع وا�ست�شرى في هذا
الع�صر الجديد» تاريخ فل�سفه غرب ،ترجمة نجف دريا بندري� ،ص.)1048
وعلى الرغم من انتقاد نيت�شه لقبول الظلم والحقارة والعجز وال�ضعف والريا�ضات المخالفة للطبيعة
الإن�سانية .وهذا في حد نف�سه جدير باالهتمام وقد تعر�ض �آخرون لنقدها �أي�ضاً �أمثال هيوم (راجع :دايفد
هيوم ،تاريخ طبيعى دين ،ترجمة حميد عنايت� ،ص )84وكارل مارك�س (راجع :اندريه بيتر ،مارك�س
ومارك�سي�سم ،ترجمة �شجاع الدين �ضيائيان� ،ص � .)237اّإل � ّإن ت�أكيد نيت�شه على القوة وال�سلطة المادية
بناء على قانون
حولته �إلى م�ؤيد للظلم ّ
وموج ٍه له ،و� ّإن ا�ستدالله على نفي الحقوق الإن�سانية المت�ساوية ً
ّ
عما قام
أخالقية ّ -
وبغ�ض النظر ّ
الطبيعة هو خلط بين التكوين والت�شريع .والنكتة االيجابية في نظريته ال ّ
بغ�ض النظر عن نوعها تعتبر كما ًال حقيقياً للإن�سان
به من التوجيه والبيان  -هو اعتقاده ب�أ�صل القوة �إذ �إنها ّ
و�إحدى الأمور المطلوبة له طبيعياً.
[ [[1حيث � ّإن �أكثر النظريات والآراء تن�سب �إلى �سقراط ،ف� ّإن النظريات الّتي نقلها �أفالطون على �شكل
ٍ
حوارات جرت بين �سقراط وغيره ،كانت مورد خالف عند المخت�صين في هذا المجال حول
ن�سبتها كلها �أو بع�ضها �إلى �سقراط� ،أو هل � ّأن �أفالطون ذكر نظرياته على ل�سان �سقراط ولم ين�سبها
�إلى نف�سه .وربما يمكن اعتبار الآثار الأولى لأفالطون الّتي نقل فيها عن �سقراط �أو كان للأخير دور
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مهم و�أ�صلي فيها من�سوبة �إلى �سقراط .و�أما الآراء المذكورة في الآثار المت�أخرة لأفالطون وخا�صة
تلك الّتي لم ي�صرح فيها با�سم �سقراط يمكن اعتبارها من �آثار �أفالطون.
�صعب جداً.
ومع هذا ف� ّإن التفكيك الكامل بين نظريات و�آراء هذين العلمين ٌ
أخالقية عند �سقراط و�أفالطون
ومع هذا التذكير �سوف ن�شير باخت�صا ٍر جداً �إلى ا�سم النظرية ال ّ
و�أر�سطو:
 �سقراط (399 - 469( )socratesق.م).(فيلب�س،
مع قبول �سقراط ب�أنّ الخير الأ�صلي يجب �أنّ يكون �أكمل الأ�شياء وم�ستق ًال عن كلّ �شيء ُ
 )20و�أن الروح (النف�س) �أف�ضل من الج�سم (كريتون )48 ،اعتبر �أنّ ان�سجام النف�س واعتدالها في الدرجة
أخالقية كالتقوى والعدالة من نتائج اعتدال النف�س
الأولى من حيث القيمة (فيلب�س )66 ،و�أنّ الف�ضائل ال ّ
(غورغيا�س .)508 ،و�أنّ ال�سعادة حا�صل هذه الف�ضائل (غورغيا�س )508 ،واعتبر الخير في بع�ض الموارد
وال�شر م�ساوياً للألم (بروتاغورا�س 353 ،و 354و 355و )358ولكنه في موارد �أخرى اعتبر
م�ساوياً للّذةَّ ،
فيلب�س ،11
ال�شر (غورغيا�س � 494إلى  ،500و 506و513؛ ُ
ب�صراحة �أنّ اللذة غير الخير و�أنّ الألم غير ّ
(فيلب�س )67 ،واعتبر �أنّ
 66 ،54 ،32و )67والظاهر �أنّ مراده من نفي اللذة هو نفي ال�شهوات الحيوانية ُ
الحقيقية ،واللذة غير الخال�صة في مقابل اللذة الخال�صة ،وقال �إنّ اللذة
الحقيقية في مقابل اللذة
اللذة غير
ّ
ّ
الحقيقية والخال�صة نا�شئة عن �إدراك ح�سي �أو علم ما و�أنها مخ�صو�صة بالروح (فيلب�س.)66 ،52 ،51 ،
ّ
�إال �أ ّنه اعتبر � ّأن اللذة الخال�صة غير كاملة في نف�سها (فيليب )67 ،بل اعتبر �أنها مالزمة للخير و�أ ّنها
في المرتبة الخام�سة من حيث القيمة (فيلب�س .)66 ،وذهب �سقراط �إلى � ّأن �سالمة الروح بل وحتى
�سالمة الج�سم �شرط لل�سعادة (غورغيا�س 512 ،وكريتون 47 ،و)48؛ � اّإل � ّأن الظاهر كون مراده من
تتح�صل باالختيار ،و�أرجع كلّ الف�ضائل �إلى المعرفة
أخالقية الّتي ّ
هذه ال�سعادة ال ّ
أعم من ال�سعادة ال ّ
حد ذاتها (�أوثودمو�س 281 ،و ،282وفيلب�س )11 ،و�أنها
الحا�صلة بالتعقل ،ولذا ف� ّإن المعرفة ح�سنة في ّ
كافية لك�سب الف�ضيلة وال�سعادة (بروتاغورا�س  345و 352و 355و 357و ،358والخ�س ،194 ،ومنون
 77و ،78واوثودمو�س  ،)280وقال بوحدة الف�ضيلة (بروتاغورا�س � 329إلى  .)360ومع هذا فقد اعتقد
ب� ّأن الف�ضيلة لي�ست جزءاً من طبيعتنا ولي�ست اكت�سابية بل �إنها حلولية في الإن�سان بعناية من اهلل (منون
 99و. )100واعتبر � ّأن الف�ضيلة نافعة والنفع �شرط لل�سعادة (اوثودمو�س )280 ،و�أنها معادلة للخير
(بروتاغورا�س  ،333وغورغيا�س  .)468ومن بعد �سقراط �أ�صبحت مفاهيم «اللذة» و«النفع» و«�سالمة
الروح» مورد ت� ٍ
أخالقية م�ستقلة.
أكيد عند بع�ض المفكرين وظهرت كمذاهب � ّ
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 �أفالطون (347 - 427( )Platoق.م)بعد �أن �أكّ د �أفالطون على � ّأن �أف�ضل الأ�شياء لكلّ موجود هي الأ�شياء الّتي تتالءم مع طبيعته
عقالني
(الجمهورية  )586قام بت�شريح وبيان الأجزاء المختلفة لروح الإن�سان فقال �إنها مركبة من جزء
ّ
عاطفي
 ي�سعى نحو المعرفة  -وجزء�شهواني  -ي�سعى الر�ضاء الميول الحيوانية وجلب النفع  -وجزء ّ
ّ
 يطلب الجاه وهو من�ش�أ الغ�ضب والإرادة ( -نف�س الم�صدر� 439 ،إلى  ،441و� 580إلى  )581واعتبر� ّأن المالءمة مع طبيعة الإن�سان في كون الجز�أين الأخيرين من النف�س تابعان ومطيعان للجزء العقلي منها
(نف�س الم�صدر.)586 ،
وق�سم �أفالطون �أي�ضاً اللذائذ المختلفة وبالتنا�سب مع �أجزاء النف�س الثالثة �إلى ثالثة �أق�سام ،واعتبر
العاطفي
الواقعية والموافقة لطبيعة �أجزاء النف�س هي في �إطاعة الجزء
� ّأن �أعلى اللذات � ّأي اللذة ال�صادقة ّ
ّ
العقلي ( نف�س الم�صدر� 581 ،إلى  583و.)586
والجزء
ال�شهواني للجزء ّ
ّ
واعتبر �أفالطون الف�ضيلة في القدرة و�سالمة الروح و� ّأن الرذيلة في العجز ومر�ض الروح ،واعتقد ب� ّأن
الخا�صة ،وبعبارة �أخرى طغيان ذلك الجزء الّذي
الرذيلة نتيجة عدم عمل كلّ جز ٍء من النف�س بوظيفته ّ
بمقت�ضى طبيعته وظيفته االطاعة (نف�س الم�صدر  )444وي�شير �أفالطون �إلى � ّأن الهدف من اكت�ساب
الف�ضيلة هو و�صول الإن�سان �إلى �آخر ٍ
حد ممكن من ال�شباهة بالآلهة (نف�س الم�صدر )613 ،واعتبر
�أي�ضاً � ّأن المعرفة كافية لتح�صيل الف�ضيلة (القوانين 731 ،و ،860والجمهورية )589على �أ�سا�س � ّأن
الحقيقية هي معرفة المثل ،حيث � ّإن معرفة مثال «الخير» يوجب تح�صيل كلّ الخيرات باعتقاده
المعرفة
ّ
(الجمهوية.)505 ،
 �أر�سطو� ّإن �أر�سطو وبمالحظة عدم امكان الت�سل�سل قال بلزوم تلك الغاية المطلوبة لذاتها والتي تطلب كلّ
الأ�شياء الأخرى من �أجلها واعتقد ب� ّأن هذه الغاية هي الخير الأعلى (�أخالق نيكوماخو�س)1094a ،
و�أنها هي ال�سعادة (نف�س الم�صدر.)1097b ,1176b،
واعتبر � ّأن طريق ال�سعادة يتح ّقق بمطابقة الحياة مع الف�ضيلة (نف�س الم�صدر  1098aو) 1177a
�صرح ب� ّأن الف�ضيلة وال�سعادة
ناظر �إلى النف�س (نف�س الم�صدرّ )1098b ،
وبت�صريحه � ّأن الخير الحقيقي ٌ
ناظرة �إلى النف�س �أي�ضاً ال �إلى البدن (نف�س الم�صدر �.)1102aإال � ّأن �أر�سطو ا�شترط بع�ض الأمور
الأخرى لل�سعادة م�ضافاً �إلى الف�ضيلة وهي التمتع ببع�ض ال�شرائط الخارجية للقيام بالأعمال الح�سنة
بناء على فهمه لل�سعادة  -بع�ض ال�شرائط غير
واالبتعاد عن الآالم والم�صائب ،بل �إ ّنه ا�شترط لها �أي�ضاً ً -
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االختيارية كالتم ّتع بالجمال �أو الوالدة في عائلة �شريفة (نف�س الم�صدر ،1099a ،1096a ،1095b
 )1099bوبالتالي اعتبر الف�ضيلة غير كافية لل�سعادة ،و�أنها لي�ست الغاية النهائية (نف�س الم�صدر1095b ،
و�صرح في نف�س الوقت ب� ّأن تحمل الم�صائب والأمور غير المالئمة للإن�سان عالمة على �شرفه
وّ )1097b
(نف�س الم�صدر ،)1100b ،و� ّأن �سالمة البدن وال�شرائط الخارجية مع االعتدال وال�ضرورة كافية لل�سعادة
(نف�س الم�صدر.)1179a ،
� ّإن �أر�سطو بتعريفه الف�ضيلة على �أنها ملَكة نف�سانية (نف�س الم�صدر )1106a ،1105b ،تبعث على
العملية ( -نف�سه)1144b ،
التقدير (نف�سه )1103a ،وحاكية لح�ضور القاعدة ال�صحيحة  -الحكمة ّ
أخالقية
العملية  -وف�ضائل � ّ
ق�سم الف�ضائل �إلى ف�ضائل عقلية  -الحكمة النظرية ،الر�أي ال�سديد والحكمة ّ
الواقعية قابلة للح�صول
أخالقية
ّ
 نظير الكرم والتقوى ( -نف�سه  1102bو )1103aوقال � ّإن الف�ضيلة ال ّبهداية من العقل (نف�سه )1144b ،ولكنه مع هذا لم يقبل كالم �سقراط القائل � ّإن معرفة الف�ضيلة
والواقعيات المجربة
تكفي لكون الإن�سان فا�ض ًال (نف�سه )1179b ،واعتبر ذلك خالف العقيدة الرائجة
ّ
(نف�سه )1145b ،واعتقد � ّأن الف�ضيلة والرذيلة ملكتان اختياريتان (نف�سه1114b ،1114a ،1113b ،
ال�شر �أي�ضاً مطلوب ومعلوم (نف�سه )1113b ،و� ّأن المعرفة �إحدى ال�شرائط غير الأ�سا�سية
و ،)1115aو�أن َّ
لح�صول الف�ضيلة ،و� ّأن الف�ضيلة تح�صل فقط بتكرار العمل والتعود عليه( .نف�سه 1103a ،و)1105b
ومن الممكن �إثر �ضعف النف�س � ّأن تتغلّب الميول على النتائج الحا�صلة من الت�أمل (نف�سه 1150b
و )1152aولكنه من ٍ
�شبه من يت�أثر بالعواطف والميول بال�شخ�ص المخمور �أو النائم،
طرف �آخر ف�إ ّنه قد ّ
الح�سي
وي�صل �إلى اال�ستنتاج � ّأن عدم التقوى
والتحرز �إنما تن�ش�أ �إذا كانت المعرفة م�ستندة �إلى االدراك ّ
ّ
الواقعي (نف�سه � 1146bإلى  1147bو ،)1152aوي�صرح ب�أنه في
فقط وعدم ح�ضور المعرفة بمعناها
ّ
النهاية قد و�صل �إلى النتيجة الّتي �سعى �سقراط لإثباتها (نف�سه .)1147b ،وباعتقاد �أر�سطو ف� ّإن من
قبيح (نف�سه.)1146a ،
العملية ال يرتكب باختياره � ّأي عملٍ ٍ
يمتلك الحكمة ّ
الواقعي ال يدرك مع وجود الميول والهيجان واال�ضطراب والحيرة (نف�سه .)1147b
و� ّإن العلم
ّ
مجرد علم بل هي علم يتحقق في مقام العمل (نف�سه )1152a
وكذلك ف�إ ّنه ال يعتبر الحكمة ّ
العملية ّ
الواقعي و�إنما تتحقق بالعمل الموافق لذلك العلم.
العملية ظاهراً هي نف�س العلم
حيث � ّإن الحكمة ّ
ّ
أخالقية ت�شمل النية والعمل �أي�ضاً (نف�سه  )1178bو� ّأن كلّ الف�ضائل مرتبط
ويعتبر �أر�سطو � ّأن الف�ضيلة ال ّ
بع�ضها ببع�ض وال ينفك بع�ضها عن بع�ض (نف�سه  1144bو. )1145aوفي ر�أي �أر�سطو ف� ّإن الف�ضيلة
الحد الأو�سط بين االفراط والتفريط (نف�سه  1104aو)1106b
أخالقية تتح�صل باالعتدال وهي ّ
ال ّ
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العقلي ومن الممكن تفاوته تنا�سباً مع مختلف
ويو�ضح ذلك ب� ّأن مراده لي�س ّ
العيني بل ّ
الحد الأو�سط ّ
الحد الو�سط المطلوب ال يوجد في
الأفراد (نف�سه 1106a ،و 1106bو )1107aهذا �أوالً ،وثانياً � ّإن ّ
حد
كلّ �شيء ،ومثا ًال على ذلك ف� ّإن الحقد والح�سد والزنا وال�سرقة قبيحة دائماً ،وخال�صة الكالم �أ ّنه ال ّ
الحد الو�سط (نف�سه .) 1107a،ومع التفاته �إلى �صعوبة
و�سطاً لالفراط والتفريط وال تفريط و�إفراط في ّ
تعيين الحد الأو�سط بدقّة اعتبر � ّأن �أف�ضل الطرق لتعيينه هو مخالفة الميول والأمور الّتي يظنها الفرد
طبيعي
لذيذة (نف�سه  1109aو. )1109bنعم � ّإن �أر�سطو يقبل بكون الإن�سان ي�سعى نحو اللذة ب�شكل ّ
ك�سائر الموجودات الحية (نف�سه 1104b ،و 1157bو � )1172aاّإل �أ ّنه بتق�سيمه اللذائذ �إلى طبيعية وغير
طبيعية (عر�ضية) �أو نف�سية ون�سبية (نف�سه  1148aو 1148bو )1154bاعتبر � ّأن اللذائذ الخال�صة والتي
ال تجتمع مع الألم والقهر كاللذة العقلية واللذة النا�شئة عن الأعمال الموافقة للف�ضيلة هي لذائذ طبيعية
الحقيقي هي
ونف�سية (نف�سه  ،1099aو 1153aو )1154bواعتقد ب� ّأن �أمثال هذه اللذائذ بمعناها
ّ
إن�ساني (نف�سه )1176a ،و� ّأن اللذات الج�سمانية الّتي يطلبها �أكثر النا�س والأطفال
المنا�سبة للوجود ال ّ
والحيوانات ال يمكن عدها «خيراً» �أ�صي ًال وحقيقياً (نف�سه  1113aو 1113bو 1153aو.)1177a
ويعتقد �أر�سطو ب� ّأن التربية ال�صحيحة في � ْأن ُيعلّم الإن�سان ب�أن يلتذّ في المو�ضع الّذي يجب فيه � ّأن
يح�س بالألم في المو�ضع الّذي يجب فيه االح�سا�س بالألم (نف�سه 1104b ،و )1172aوهذا
ُيلتذ ،و�أن ّ
التعود عليه عن طريق القانون (نف�سه � 1179bإلى  )1180bولهذا ال�سبب ف� ّإن �أر�سطو
العمل يحتاج �إلى ّ
ال يقبل ب� ّأن اللذة لها القيمة الأعلى حيث يقول« :ال اللذة هي الخير الأعلى وال � ّأن كلّ لذة مرغوبة
ومطلوبة» (نف�سه )1174a ،بل � ّإن اللذة الم�صاحبة للعمل الح�سن ح�سنة واللذة الم�صاحبة للعمل
القبيح قبيحة (نف�سه � )1175b ،اّإل �أ ّنه باعتباره الجهد النا�شئ عن الف�ضيلة لذة (نف�سه )1120a ،اعتبر
� ّأن ال�سعادة ت�صاحب اللذة (نف�سه )1153b ،و�أنها �ألذّ الأ�شياء (نف�سه.)1099a ،
ومن جهة �أخرى ف� ّإن �أر�سطو ا�ستناداً �إلى � ّأن البعد الحقيقي للإن�سان هو عقله و�أن �أفعال الإن�سان
من هذه الجهة ت�شبه �أفعال الآلهة ا�ستنتج ب�أن الحياة الموقوفة على العقل والمتطابقة معه هي �أف�ضل
و�ألذّ و�أ�سعد حياة للإن�سان ،ولهذا ف� ّإن الفال�سفة هم �أ�سعد النا�س (نف�سه  1177bو 1178aو1178b
و.)1179a
حب الأ�شياء الأخرى (نف�سه1166a ،
حب الذات والأنا �أمر طبيعي و�أنها من�ش�أ ّ
واعتبر �أر�سطو � ّأن ّ
و )1168bواعتقد ب� ّأن الأنا �إذا كانت بمعنى االخت�صا�ص ب�أكبر قد ٍر من الثروة واالفتخار واللذات
الج�سمانية فهي مذمومة ،و�أما �إذا كانت بمعنى اختيار �أ�شرف الخ�صائل والف�ضائل لنف�سه ب�إمرة العقل
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فهي ح�سنة وموجبة النتفاع الآخرين �أي�ضاً (نف�سه 1168b ،و 1169aو« )1169bبل � ّإن الحياة (الوجود)
ال�سعيدة بكاملها مطلوبة في نف�سها للإن�سان (ل ّأن الحياة بالطبع ح�سنة ولذيذة)» (نف�سه.)1170a ،
بناء على ما تقدم يمكن القول � ّإن �سقراط مع قبوله بالقيمة الذاتية لل�سعادة و�أ�صالة نف�س الإن�سان
ً
يتم عبر طريق المعرفة والعقل.
اعتبر � ّأن ال�سعادة ٌ
نوع من االن�سجام بين قوى النف�س ّ
العقالني هو الجزء
ف�صل كالمه ب�شكل �أكبر واعتبر الجزء
و�أما �أفالطون ف�إ ّنه بت�شريح �أجزاء النف�س ّ
ّ
أ�صلي من �أجزاء النف�س و�أف�ضلها و�أعالها و� ّأن حاكمية العقل عن طريق المعرفة بمثل «الخير» موجبة
ال ّ
لل�سعادة.
بالمثل الأفالطونية اعتبر � ّأن المعرفة
وبناء على هذه المباني لكن مع عدم قبوله ُ
وكذلك ف� ّإن �أر�سطو ً
العملية تو�صالن �إلى ال�سعادة.
النظرية والحكمية ّ
وبناء على الوجه الم�شترك بينهم ال ّبد � ّأن
أخالقي له�ؤالء الفال�سفة الثالثة ً
ولذا ف� ّإن المذهب ال ّ
ي�سمى بمذهب «ان�سجام �أجزاء وجود الإن�سان بناء على الجزء الأكمل منها» .لكن مع االلتفات �إلى � ّأن
ّ
أهم في النف�س الإن�سانية و� ّأن النف�س هي الجزء الأكمل
ه�ؤالء الفال�سفة قد اعتبروا العقل الخ�صي�صة ال ّ
والأف�ضل في الوجود الإن�ساني ،ومن �أجل رعاية االخت�صار وتب�سيط الكالم يمكن اخت�صار ت�سمية هذا
المذهب بقولنا �إ ّنه مذهب «االن�سجام العقالني» .وباعتبار � ّأن عناوين ال�سعادة والكمال والف�ضيلة والروح
أخالقية �أخرى لم يكن من المنا�سب ت�سمية مذهبهم بهذه الأ�سماء ،وبالرغم من �إمكان
ت�شمل مذاهب � ّ
المعرفي � اّإل � ّأن ذلك ال ينطبق على مذهب
أخالقي ل�سقراط و�أفالطون بالمذهب
ّ
ت�سمية المذهب ال ّ
�أر�سطو ،وكذلك ف� ّإن عنوانَي اللذة والنفعية ب�سبب داللتهما على مذاهب �أخرى م�شهورة وغير مقبولة عند
ه�ؤالء الفال�سفة لم يكن من المنا�سب �أي�ضاً ت�سمية مذهبهم بهذين اال�سمين والعنوانين.
أخالقية في مذهب
وال بد � ْأن ن�شير ها هنا �إلى � ّأن العلماء الم�سلمين تلقوا بالقبول عمدة المطالب ال ّ
ه�ؤالء الفال�سفة الثالثة و�أخرجوها ب�شكل �أكمل.
ومن جملة هذه الموارد يمكن اال�شارة �إلى بحث كفاية المعرفة لتح�صيل الف�ضيلة وال�سعادة والتي دافع
نوع من
عنها �سقراط و�أفالطون عموماً فيما خالف �أر�سطو ذلك حيث �إ ّنه وكما ّمر معنا لم يعتقد بكفاية كلّ ٍ
العملية.
المعرفة بالف�ضيلة لتح�صيل الف�ضيلة با�ستثناء المعرفة
الحقيقية بالف�ضيلة والتي �سماها الحكمة ّ
ّ
لكن ال ّبد من القول �إن المعرفة الح�صولية بالف�ضيلة ومهما كانت قوتها غير كافية لنيل الف�ضيلة
وال�شاهد على ذلك  -وكما �أ�شار �إليه �أر�سطو نف�سه  -مخالفة هذا الكالم للواقعيات التجريبية .وقد �أ�شار
القر�آن الكريم �إلى ذلك �أي�ضاً في ق�صة فرعون وقومه حيث �أنهم مع تيقنهم بمعجزات النبي مو�سى Q
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قاموا بانكارهاَ } :و َج َح ُدوا ِب َها َو ْا�ستَ ْي َقنَ ْت َها �أَن ُف ُ�س ُه ْم ُظ ْل ًما َو ُع ُل ًّوا ( {...النمل )14 :وكذلك في مورد بع�ض
اب
�أهل الكتاب �إذ �أنهم مع معرفتهم بنبي الإ�سالم  Pكتموا الحق ولم يعملوا به} :الَّ ِذ َين �آتَ ْينَا ُه ُم ا ْل ِكتَ َ
يَ ْعرِ فُونَ ُه َك َما يَ ْعرِ فُو َن �أَ ْبنَاء ُه ْم َو ِ�إنَّ َفرِ يق ًا ِّم ْن ُه ْم لَيَ ْكتُ ُمو َن ا ْل َح َّق َو ُه ْم يَ ْع َل ُمونَ( {...البقرة.)146 :
� ّإن كفاية المعرفة لتح�صيل الف�ضيلة وال�سعادة ا�ستندت �إلى هذا اال�ستدالل القائل � ّإن الإن�سان دائماً
ونق�ص له � .اّإل � ّأن هذا اال�ستدالل
�شر ٌ
خير وكمالٌ له وال يمكن � ّأن يطلب �شيئاً يعلم ب�أنه ٌّ
يطلب ما هو ٌ
تام لأ ّنه وكما يعتقد ه�ؤالء الفال�سفة ف� ّإن للإن�سان مراتب وجودية مختلفة لكلٍّ منها كمالها الخا�ص
غير ٍ
الخا�صة بها وربما تتزاحم كماالتها ومطلوبياتها بع�ضها مع بع�ض وفي مثل هذه الموارد ف� ّإن ما
ومطلوبيتها ّ
ُي ّعد كما ًال للإن�سان وبالتالي يكون مطلوباً له في مرتبة ما �سيكون نق�صاً لمرتبة �أخرى وبالتالي غير مطلوب
له �أي�ضاً.
وموجب لكماله ف�إ ّنه لذلك ي�سعى نحوه
خير له
ٌ
وبعبارة �أخرى ف� ّإن الإن�سان كلما علم ب� ّأن �شيئاً ما هو ٌ
ِ
وكمال ومرتب ٍة من مراتبه
ويريده مع �أ ّنه في �أكثر الموارد ف� ّإن الأعمال الّتي تو�صل الإن�سان �إلى خي ٍر
ي�شخ�ص
ال�شر والنق�ص لمرتبة �أخرى من تلك المراتب .نعم من الممكن للإن�سان � ّأن ّ
الوجودية �ستوجب ّ
يح�صل المعرفة به � ،اّإل � ّأن �صرف المعرفة
�سواء بالعقل �أو بغيره كالوحي الإلهي الخير الأعلى و�أن ّ
وبناء عليه ف� ّإن من
العقالنية ال تزيل من البين ت�أثير الأبعاد الأخرى عند الإن�سان لتح�صيل كمالهً ،
يلزم نف�سه فقط بتبعية المعرفة ال�صحيحة وي�شحذ همته وعزمه على ذلك �سي�سير في طلب طريق الخير
الحقيقي.
والكمال
ّ
وحتماً � ّإن ما ذكرناه يرتبط بالمعرفة الح�صولية ،و�أما المعرفة الح�ضورية والتي هي عين �إدراك الواقع
ف�إ ّنها تت�أتي م�صاحبة مع الخير والكمال والف�ضيلة وال�سعادة بل هي عينها ولي�ست �شرطاً الزماً لنيلها وال
�أنها كافية لح�صولها.
[ [[1يعتبر �آدم �سميث ( 1723( )Adam Smithـ 1790م) ،و�آرثور �شوبنهاور( 1788( )Arthur Schopendauerـ
العاطفي.
 ،)1860و�أغو�ست كونت ( 1798( )Augiste Conteـ 1857م) من �أن�صار المذهب
ّ
بناء على التخيل حيث
�أكد �سميث على م�س�ألة العاطفة والمحبة ،وقد �سعى لبيان �إمكان المحبة ً
يقول« :حيث �إننا ال نمتلك تجرب ًة بال وا�سطة عن �إح�سا�س الآخرين فلي�س لدينا �سوى هذا الطريق
الت�صوري لمعرفة كيفية ت�أثرهم وهو � ّأن نت�صور ما هو �إح�سا�سنا �إذا و�ضعنا �أنف�سنا في و�ضع م�شاب ٍه لهم».
(فردريك كابل�ستون ،تاريخ فل�سفه ،ج ،5ترجمة �أمير جالل الدين �أعلم� ،ص 371نق ًال عن �آدم �سميث،
أخالقية� ،ص.)2
نظرية االح�سا�سات ال ّ
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واعتبر � ّأن العاطفة هي الإح�سا�س الأ�صلي في الطبيعة الإن�سانية ،وقد كان معتقداً بعدم امكان � ْأن
تكون العاطفة نا�شئة عق ًال عن النفع ال�شخ�صي والمحبة النف�سية لأن هذا االح�سا�س يح�صل وينبعث
طبيعي اعتبرها �أ�سا�س
ب�شكل مبا�شر بال وا�سطة .وحيث � ّإن العاطفة عنده متوجهة �إلى الخير ب�شكل ّ
أخالقي (راجع :نف�س الم�صدر� ،ص371؛ يو�سف كرم :تاريخ الفل�سفة
الأخالق ومبنى التقييم ال ّ
الحديثة� ،ص.)160
�إال � ّأن �إثبات اخت�صا�ص العاطفة بالإن�سان � ٌأمر م�شكلٌ حيث �أ ّننا نرى م�صاديق هذه العاطفة والمحبة
بين �أنواع الحيوانات الأخرى ولذا ف�إ ّنه �أقام الدليل فقط على �إمكانها ليرجحها على بقية �أحا�سي�س
الإن�سان الأخرى.
والغريزي للمنافع
االجمالي
كما و� ّأن االنبعاث المبا�شر للعاطفة قد يكون نا�شئاً عن نوع من الإدراك
ّ
ّ
ال�شخ�صية وتابعاً لها ،وكذلك ف� ّإن اعتبار كونها خيراً قبل التعيين الدقيق لخير الإن�سان ال يمكن �إثباته.
ّ
و�أما �شوبنهاور فقد قبل بالتالزم بين الحياة والأنانية واعتقد ب� ّأن �إرادة الحياة �سوف تظهرك بمظهر
�شر (راجع فردريك كابل�ستون:
�شر والأنانية ّ
المتكبر المتعجب المغرور المتن ّفر والعنيد .واعتبر � ّأن الحياة ّ
تاريخ فل�سفه ،ج� ،7أز في�شته تا نيجه ،ترجمة داريو�ش �آ�شوري� ،ص )278و� ّأن كلّ الم�صائب �سببها الكثرة
وتفرق �إرادة الكل في �إرادة الجزء ور�ؤية كلّ فرد لنف�سه على �أ ّنه حقيقة ما،
العار�ضة على هذا العالم ّ
ٍ
و� ّأن هذه الأنانية هي الم�سببة لإرادة الحياة ،ولو � ّأن كلّ
�شخ�ص فهم هذه المعنى لأ�صبح الكل واحداً
ولو�صلوا �إلى الوحدة والعاطفة والمحبة (محمد على فروعنى� ،سير حكمت در �أوروبا� ،ص.)435
حد ذاتهما ،وهذا هو �أ ّول ذنب لنا ،وكفارته � ْأن
وباعتقاد �شوبنهاور ف� ّإن الموجود والحياة جريمة في ّ
ٍ
معقول وممكن
نعر�ض �أنف�سنا مجبورين على الألم والموت .وعلى هذا الأ�سا�س اعتبر � ّأن �أكبر خي ٍر
ّ
حد اال�ستطاعة ال ّبد من �إمكان �إنكار
الح�صول هو الإيقاف الكامل للحياة ،و�إذا كانت هناك �أخالق في ّ
الإرادة .ولكن حيث � ّإن الإن�سان هو عين ايجاد الإرادة ف� ّإن انكارها يعني انكار النف�س وتروي�ضها وقتلها.
نعم � ّإن �شوبنهاور ال يو�صي باالنتحار لأ ّنه ت�سليم �أمام الإرادة ال انكارها ويعتقد ب� ّأن �إنكار الحياة وتركها ال
ّبد � ّأن يتم ب�صو ٍر �أخرى غير االنتحار( .راجع :فردريك كابل�ستون ،الم�صدر ال�سابق� ،ص.)279 - 278
بتحمل الآخرين والر�أفة الكبيرة بهم ويقول في هذا
ورغم ت�أكيده على قيمة العاطفة � اّإل �أ ّنه ال يقبل ّ
المجالّ �« :إن النا�س ي�شبهون الأطفال في �سلوكهم م�سالك ال تنفعهم بمجرد انخداعهم بها ولهذا ال�سبب
ال ّبد � ْأن ال تتحمل � ّأي واحد منهم ب�شكل كبير و� ْأن ال تكون كثير الر�أفة بهم» (اندريه كر�سون ،فال�سفه
بزرك ،ترجمة كاظم عمادي ،ج� ،3ص179؛ يو�سف كرم ،تاريخ الفل�سفة الحديثة� ،ص291؛
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Lawernce. C. Becker of Charlotte. B. Becker, eds; Encylopedia of Ethics, vol2, p. 752-

753).

وكما ترى باالمكان � ْأن نقول �إن عاطفية �شوبنهاور مبتناة على ر�ؤيته الت�شا�ؤمية حول الحياة والوجود.
وفي الحقيقة ف�إ ّنه يعتبر � ّأن هدف الأخالق هو توقف الحياة ونفي الإرادة ونفي الإن�سانية .لكن م�ضافاً �إلى
عدم كون معرفته الوجودية قائمة على �أ�س�س م�ستدلة محكمة يمكن الدفاع عنها ف� ّإن �أكثرها دعاوى بال
محمد على فروعني� ،سير حكمت در اروبا� ،ص.)437
دليل ّ
يعتد به (راجعّ :
ومن غير المعلوم في ذلك العالم الّذي كما يعتقد ب� ّأن �أ�سا�سه الإرادة و� ّأن الإرادة تعني الميل �إلى
الوجود و�أ ّنها موجودة في كلّ وقت وحا�ضرة دائماً و� ّأن كلّ حياة الإن�سان قائمة على الأنانية (راجع :نف�س
الم�صدر� ،ص )429كيف يمكن ٍ
حينئذ اعتبار نفي الإرادة والغيرية �أمران قيمان وقابالن لالي�صاء بهما.
الو�ضعية والإن�سانية( ( uH
و�أما �أغو�ست كونت (المعروف ب�أبي علم االجتماع ومن م�ؤ�س�سي مذهب
ّ
 ))manisimفقد مال �إلى وجود نوعين من الميول في داخل الإن�سان :الأنانية والغيرية ،و� ّأن الثانية نا�شئة
عن العواطف القلبية وعن الفطرة الإن�سانية.
ومع قبوله ب� ّأن الأنانية في الأ�صل �أقوى من الغيرية اعتقد ب� ّأن العاطفة تجاه الآخرين تبد�أ بالر�شد في
الحياة االجتماعية بعد مرحلة الأنانية ومن ّثم تتغلب عليها وتتحول �إلى �شكل من �أ�شكال عبادة النوع.
وفي هذه ال�صورة يتح ّقق احتياج الإن�سان �إلى الخلود لأ ّنه يعتقد ٍ
حينئذ ب� ّأن امتداد حياته مرتبط ببقاء
إن�ساني ،وفي ر�أي كونت ف� ّإن في الإن�سان ميلٌ طبيعي لإطاعة الميول الذاتية في مقابل الم�صلحة
النوع ال ّ
ٍ
وحينئذ يظهر مفهوم الواجب والالزم في الأخالق وي�صبح �شعارنا «الحياة من �أجل الآخرين»
النوعية
محمد على فروعنى� ،سير حكمت در اروبا� ،ص457؛ يو�سف كرم ،تاريخ الفل�سفة الحديثة،
(راجعّ :
�ص )326 - 324وبر�أي كونت �أي�ضاً ف� ّإن �أقد�س التكاليف و�أعلى ال�سعادات هو خدمة الآخر.
الحد الأعلى لميول الإن�سان
أخالقية للغيرية واعتبارها ّ
�إال � ّأن كونت م�ضافاً �إلى عدم �إثباته الأف�ضلية ال ّ
إن�ساني يرتبط ببقاء النوع �أ�شبه بالتمثيل والت�شبيه من اال�ستدالل.
المختلفة ،ف� ّإن قوله � ّإن خلود الفرد ال ّ
ويعتبر كونت الإن�سانية �أمراً كلياً و�أع�ضا�ؤها كلّ الأفراد ما�ضياً وحا�ضراً وم�ستقب ًال و�أنها ذات وجود
نبي هذا الدين.
واحد ا�سمه الموجود الأكبر و�أنها معبودة ويرى نف�سه �أ ّنه ّ
الو�ضعية والتي ُيعتبر كونت نف�سه �أحد مبدعيها -
ومن غير المعلوم وخا�صة مع مالحظة مباني
ّ
بالح�س والتجربة و�أنه غير علمي  -كيفية كون بقاء الغير
والقائلة بعدم القبول ب�أي �أم ٍر ال ُيدرك مبا�شرة ّ
يرجع �إلى بقاء الفرد ،وكيفية ت�أمينها حاجة الفرد للبقاء.
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خالد و� ّإن الهدف
بناء على المعرفة الإن�سانية في الأديان
ال�سماوية ف� ّإن كلّ فرد من �أفراد الإن�سان ٌ
ّ
و�أما ً
من الأخالق هو ك�سب ال�صفات الالزمة لتحقيق الحياة الف�ضلى في تلك الحياة الخالدة ولي�س الهدف
من الأخالق هو تخليد الإن�سان نف�سه.
وبااللتفات �إلى ما ذكرناه ف� ّإن هناك اختالفاً في ا�ستدالل العاطفيين على ترجيح العواطف وجعلها
معياراً في الأخالق ولهذا ال�سبب �صرفنا النظر عن ذكرها وتحليلها بالتف�صيل في المتن.
[ [[1اعتقد بع�ضهم ب� ّأن الأنانية ت�ستلزم التناق�ض ولذا فهي غير مقبولة م�ستد ًال على ذلك ب� ّأن منافع
وقيماً
الأفراد لما كانت متزاحمة بع�ضها مع بع�ض ف� ّإن اعتبار �سعي كلّ فر ٍد لت�أمين منافعه �أمراً الزماً ّ
يوجب التناق�ض في هذا اللزوم والقيمة ،وبعبارة �أخرى ف� ّإن الأنانية غير قابلة للتعميم ،ومثا ًال على
ذلك حيث � ّإن التزاحم موجود بين لذة الفرد ولذات الآخرين ف� ّإن تقديم اللذة ب�صورة قاعدة كلية
وعامة لكلّ الأفراد يوجب التناق�ض في هذه القاعدة لأ ّنه من غير الممكن عملياً � ّأن ي�ؤمن الإن�سان
كلّ لذاته من دون تجاو ٍز للّذات الآخرين.
أخالقية لكل فر ٍد بت�أمين لذاته تنق�ض
أخالقية الّتي ّ
ً
تحدد الوظيفة ال ّ
وبناء عليه ف� ّإن قاعدة اللذة ال ّ
العملية.
نف�سها من الناحية ّ
أخالقية  -وكما هو الحال في بقية القواعد
�إال �أ ّنه ال ّبد من مالحظة � ّأن المخاطب بهذه القاعدة ال ّ
أخالقي من حيث �إ ّنه فرد ال من حيث مجموع الأفراد ولذا ف�إ ّنه ال تناق�ض في نف�س
 هو الفاعل ال ّالقاعدة.
المت�صارعين في م�سابقة
نتوجه �إلى هذا المثال :لو �أو�صينا كال
ولمزيد من تو�ضيح هذا المطلب ّ
َ
الم�صارعة ب�أن يكون هو الرابح فيها ف� ّإن هذه التو�صية لهما ال تناق�ض فيها بالرغم من � ّأن فوز �أحدهما يعني
ٍ
فحينئذ ي�صح القول � ّإن هذه
خ�سارة الآخر في المقابل ،لكن لو �أو�صيناهما ب� ّأن كليهما ال ّبد � ّأن يربحا معاً
التو�صية متناق�ضة .وعليه �إذا قبلنا ب� ّأن ت�أمين لذّ ة كلّ الأفراد غير ممكن فمع هذا ف� ّإن تو�صيات مذهب
اللذة الفردية ال تناق�ض فيها ل ّأن هذا المذهب يو�صي كلّ فر ٍد ب� ّأن ي�أخذ اللذة بعين االعتبار و� ْأن ي�سعى
يح�صل �أكبر قد ٍر من اللذة ف� ّإن له قيمة �أكبر في ر�أي هذا المذهب.
لأجلها وبالتالي ف� ّإن من ّ
ومثل هذا الجواب يمكن القبول به �أي�ضاً بالن�سبة ل�سائر المذاهب الأنانية .ونتيجة الكالم �أ ّنه لو قبلنا
بوجود التزاحم بين منافع الأفراد ف� ّإن الإ�شكال المذكور على الأنانية غير وارد.
وال ّبد من التذكير ب� ّأن القائل بوجود التناق�ض في الأنانية هو «مور» في كتابه «مباني الأخالق» ،و�أما
أخالقي (.)Ethical Neatralism
�سيجفيك فقال بالمعقولية فيها مع �أ ّنه من المعتقدين بالحياد ال ّ
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[ [[1ذهب بع�ض القائلين بالنفعية �إلى �ضرورة محا�سبة النفع وال�ضرر لكل عمل ب�شكل جزئي ،ومن
جملة ه�ؤالء ن�شير �إلى جيريمي بنتام وجي جي �سي ا�سمارت ()John Jamieson Carswell Smart
(1920م) ،وجوزيف فليت�شر ،)Joseph Fletcher( :وي�سمى ه�ؤالء بالنفعيين العمليين Act(.
 )Utilitarianistisواعتقد بع�ض �آخر من القائلين بها باعتبار قواعد العمل في المحا�سبة ولذا قالوا
� ّإن القاعدة الكلية �إذا ُعمل بها وكانت نافعة ب�شكل كلّي لعموم النا�س فهي قاعدة �صحيحة ومقبولة
نافع لهم �أو كان موجباً لل�ضرر.
الخا�صة غير ٍ
حتى ولو كان العمل بها في بع�ض الموارد ّ
أخالقية �صحيحة ومقبو ًال بها
و�أما �إذا ُعمل بها وكانت م�ضرة ب�شكل كلّي للعموم فلن تكون قاعدة � ّ
الخا�صة نافعاً لهم وغير موجب لل�ضرر.
حتى ولو كان العمل بها في بع�ض الموارد ّ
وي�سمى ه�ؤالء بالنفعيين على القاعدة ( )Rule Utilitarianistsومن جملة ه�ؤالء جان ا�ستيوارت
العملية) ،وهير ،وجورج بركلي ()George Berkeley
ميل (مع � ّأن بع�ضهم ّ
عده من القائلين بالنفعية ّ
( )1753 – 1685وريت�شارد برانت (.)Richard.B. Brandt
وذهب ق�سم ثالث منهم �إلى اعتبار � ّأن العمل الح�سن والذي ينبغي لنا القيام به هو ما كان نافعاً لعموم
النا�س �إذا ما ُعمل به ،و� ّأن العمل القبيح والذي ال ينبغي لنا القيام به هو ما كان �ضاراً لعموم النا�س �إذا ما
وي�سمى ه�ؤالء بالنفعيين العامين (( )General Utilitarianistsراجع :ويليام كى ،فرانكنا،
ُعمل به �أي�ضاًّ ،
فل�سفه اخالق ،ترجمة هادي �صادقي� ،ص.)103 - 85
والموجه من هذه الأق�سام هو القول بالنفعية
وا�ستناداً �إلى المبنى الأ�سا�س للنفعية ف� ّإن المنطقي
ّ
تعين على �أ�سا�س النفع الحا�صل منه.
أخالقي (الفعل
ّ
ّ
االختياري) �إنما َّ
العملية ،ل ّأن قيمة المو�ضوع ال ّ
ٍ
حد ذاته؛ لكن ال ربط
� اّإل � ّأن ت�شخي�ص عواقب العمل في كلّ مورد خا�ص وكيفية ح�صولها م�شكل في ّ
له ب�أ�صل المذهب ،ولكن في �صورة الإطالع عليها ف�إ ّنه يمكن تنظيمها كقواعد كلية.
و�أما التوجيه الممكن للنفعية القواعدية فيمكن � ْأن يقال في مورده � ّإن نفع العمل بالقاعدة النافعة
أهم و�أكبر من ال�ضرر الّذي قد يح�صل منها �أحياناً .وكذلك ف� ّإن �ضرر العمل بالقاعدة ال�ضارة
وعدم نق�ضها � ّ
أهم من مالحظة العمل
أهم و�أكبر من النفع الّذي قد يح�صل �أحياناً منهاً ،
وبناء عليه ف� ّإن العمل بالقواعد � ّ
� ّ
الخا�صة.
في الموارد ّ
بناء على مبنى النفعية وعلى فر�ض تمكننا من ت�شخي�ص
ولكن يمكن االجابة على ذلك بالقول �إ ّنه ً
ومحا�سبة النفع وال�ضرر لكل فعلٍ في مقام العمل فما هو الملزم ٍ
حينئذ لوجوب � ْأن يكون لدينا قواعد
�صححنا و�ضع هذه القواعد ،ومع مالحظتها لكل
أخالقية عامة �أ�سا�ساً؟ وم�ضافاً �إلى ذلك ف�إ ّنه �إذا ّ
� ّ
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ال�شرائط ،فلن تكون قابلة لال�ستثناء ٍ
محددة االطار
أخالقية ّ
حينئذ ،وبعبارة �أخرى �إذا كانت القاعدة ال ّ
أخالقية
والنطاق فلن تنق�ض في � ّأي مورد من الموارد ،وكذلك ف�إ ّنه �إذا لزم و�ضع بع�ض القواعد العامة ال ّ
فلم ال يمكننا تقييدها  -بناء على �أ�صل النفعية ِ -
بقيد عمومية
ولكن لم ن�ستطع تحديد اطارها ونطاقهاَ ،
«كونها نافعة في مقام العمل»؟
أخالقية ال تقبل التقييد بتاتاً ف� ّإن نفع مراعاتها
وم�ضافاً �إلى ذلك �أي�ضاً وعلى فر�ض � ّأن بع�ض القواعد ال ّ
كنفع مراعاة القوانين الحقوقية واحترام الآداب والر�سوم والتقاليد االجتماعية من جملة منافع نف�س
بناء على النفعية القواعدية �أي�ضاً.
العمل والذي ال ّبد من محا�سبة كلّ موارده ً
و�أما التوجيه الّذي يمكن قوله في مورد النفعية العام فهو اال�ستناد �إلى �أ�صل قابلية تعميم القواعد
أخالقيةّ � ،أي �أ ّنه بناء على لزوم كون هذه القواعد قابلة للتعميم وكونها عمومية� ،إذا فر�ضنا � ّأن �شخ�صاً ما
ال ّ
نافع ،ولكن �إذا قام به كلّ الأفراد ولم يكن نافعاً لهم ،فال يمكن جعل هذا العمل كقاعدة عامة
قام بعمل ٍ
مقيد
بناء على النفعية ،وبالتالي ال يمكن القبول به .لكن ال ّبد من االنتباه �إلى � ّأن �أ�صل قابلية التعميم ٌ
ً
�أي�ضاً بوجود ال�شرائط الم�شابهة فيقال مث ًال � ّإن هذا العمل المفيد والالزم لهذا ال�شخ�ص مفيد والزم �أي�ضاً
لغيره من الأ�شخا�ص مع تح ّقق ال�شرائط الم�شابهة.
وبناء على النفعية ف� ّإن هذه ال�شرائط الم�شابهة ،عبارة عن تلك ال�شرائط الّتي يكون للعمل في
ً
موجهاً ا�شتراط قيمة العمل النافع ببقاء منافعه مع عمل كلّ
وبناء عليه لن يكون ّ
جوها منافع عموميةً .
ِّ
الأفراد به ،ولنفتر�ض � ّأن مدينة ما ال يوجد فيها � ّأي م�ست�شفى ،ف� ّإن �إحداث م�ست�شفى فيها �سيكون خيراً
وينفع العموم ،لكن لو كان البناء � ّأن يقوم الجميع ببناء الم�ست�شفيات في هذه المدينة فلن ت�ؤ ّمن بقية
االحتياجات الأخرى فيها وبالتالي لن ينتفع العموم بذلك .ومن الوا�ضح �أي�ضاً � ّأن بناء الم�ست�شفيات
الالحقة لن يتم مع ت�شابه ال�شروط ،ل ّأن �شرط نفعية بناء الم�ست�شفى الأ ّول في تلك المدينة كان فقدان
وجودها فيها �أ�سا�ساً.
[ [[1مراد النفعيين من «الأفراد» هو تمام الأفراد المرتبطين بذلك العمل �إ ّما من حيث الم�شاركة فيه
بناء على النفعية كلّ
�أو من حيث الت�أثر بنتائجه .وبالتالي من الممكن � ّأن ي�شمل قولنا «الأفراد» ً
الب�شرية قاطبة بل حتى تمام الموجودات الح�سا�سة كالحيوانات �أي�ضاً.
ّ
بناء على القبول بالرابطة المبا�شرة بين نفع الفرد ونفع العموم ف� ّإن التفاوت الوحيد الّذي ربما
[ً [[1
يح�صل بين الأنانية والغيرية يرجع �إلى نية الفاعل والمحرك له والذي لم يلتفت �إليه في نظرية
النفعي مع قبوله بتلك الرابطة وعدم قوله بارتباط قيمة الفعل مع
وبناء عليه ف� ّإن المذهب
النفعيةً ،
ّ
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العمومي.
نية الفاعل ي�ساوي بين قيمة ال�سعي للنفع الفردي مع قيمة ال�سعي للنفع
ّ
[ [[1في مقابل ذلك ف� ّإن هنري �سيجفيك (1900 - 1838( )Henry Sidgwickم) بالإ�ضافة �إلى عدم
طالب للذة  -بمنزلة �أ�صل انح�صاري ،اعتقد بعدم
قبوله اللذة النف�سية ّ � -أي � ّأن كلّ �إن�سان بطبعه ٌ
النف�سي.
أخالقي من الأمر
ّ
�إمكان ا�ستنتاج الأمر ال ّ
ومع �أ ّنه من القائلين بالنفعية � اّإل �أ ّنه يعتبرها �أمراً بديهياً و�شهودياً .وحيث �إ ّنه ال يمكن ا�ستنتاج القيمة
الواقعية القابلة
بناء على ر�أيه ف�إ ّننا لم ندرج ر�أيه في �ضمن المذاهب
واقعية �أخرى ً
ّ
أخالقية للنفعية من ّ
ال ّ
نفعي بالمعنى العا ّم للكلمة ،وكذلك ف� ّإن «هير» ا�ستنتج النفعية بناء على المواءمة بين
للإثبات مع �أ ّنه ّ
حده الأكبر و�إن قابلية تعميم
يت�ضمن االي�صال في ّ
التو�صية وقابلية التعميم ،وفي ر�أيه ف� ّإن «الواجب» ّ
أخالقية ت�ؤ ّمن عموميتها �أي�ضاً.
القواعد ال ّ
العمومي �إلى
الخير هو العمل الّذي يو�صل النفع
ً
وبناء على هذا الأ�سا�س ف�إ ّنه ا�ستنتج � ّأن العمل ّ
ّ
حده الأكبر .وقد ذكرنا من قبل (راجع :المذكرة الثانية من الف�صل ال�ساد�س) � ّأن التو�صيات مبتناة على
ّ
الالواقعية وال يمكن الجمع بينها وبين النفعية منطقياً.
ّ
ٍ
ح�سن
ون�ضيف الآن قائلين � ّإن قابلية التعميم ّ � -أي �أ ّنه �إذا كان الفعل ح�سناً والزماً
ل�شخ�ص ما ف�إ ّنه ٌ
الواقعية القابلة لالثبات.
والزم لغيره �ضمن ال�شروط الم�شابهة  -ال يمكن بيانها � اّإل باال�ستناد �إلى
ّ
وتو�ضيح ذلك � ّأن الإن�سان ي�ستنتج قيمة الفعل ولزومه من خالل الرابطة بينه وبين الهدف المطلوب،
ٍ
ب�شخ�ص بعينه.
وبناء عليه ف�إ ّنه يعلم ب� ّأن قيمة ولزوم الأفعال يرتبطان ب�ضوابط وقواعد معينة وال يرتبطان
ً
وبالرغم من �إمكان م�ؤثرية بع�ض �شرائط الفاعل كالنية مث ًال في تقييم الفعل ف� ّإن الكثير من خ�صائ�ص
الفاعل ال ت�أثير لها بتاتاً في قيمة الفعل هذا وال ّبد لتعيين الم�ؤثر من هذه الخ�صائ�ص وغير الم�ؤثر منها في
أخالقي من تعيين القيمة الذاتية للأخالق وتعيين كيفية ارتباط الأفعال بها .وطبقاً لذلك
قيمة الفعل ال ّ
أخالقية لفعله � ّأي في الو�صول �إلى
ي�ستنتج ّ
وبغ�ض النظر عن خ�صائ�ص الفاعل الم�ؤثر منها في القيمة ال ّ
القيمة الذاتية في الأخالق.
بالواقعية القابلة للإثبات فال �أ�صل التعميم �سيكون وا�ضحاً ،وال «ال�شرائط
و�أما مع عدم القبول
ّ
الحد الأكبر من الإي�صال
يت�ضمن ّ
الم�شابهة» �أي�ضاً .وم�ضافاً �إلى ذلك وعلى فر�ض القبول ب� ّأن «الواجب» ّ
أخالقية فمن غير المعلوم كيف �سيبين قيمة النفع في
و� ّأن �أ�صل التعميم يت�ضمن عمومية القواعد ال ّ
نظرية هير.
[ [[1باعتقاد جرمي بنتام (1832 - 1748( )Jeremy Benthamم) ف�إ ّنه «ال ّبد من القبول قطعاً ب� ّأن
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ال�شخ�صية
المنافع الّتي يعتبرها الإن�سان كمعيا ٍر للتقييم في كلّ زمان وفي كلّ فر�صة هي منافعه
ّ
فقط ،ومع هذا لن تكون هناك �أية فر�صة ،يمكن للإن�سان فيها � ْأن يكون لديه دوافع لالهتمام ب�سعادة
الآخرين» (لين .و .لنك�ستر ،خداوندان اندي�شه �سيا�سى ،المجلد الثالث ،الق�سم الأول ،ترجمة علي
رامين� ،ص.)124
و�أما جان �ستيورات ميل (1873 - 1806( )John Stuart Millمم) ف�إ ّنه يعتقد �أي�ضاً ب� ّأن�« :سعادة
كلّ �شخ�ص خير وح�سنة لذلك ال�شخ�ص ولذا ف� ّإن ال�سعادة العامة لمجموع ه�ؤالء الأ�شخا�ص (المجتمع)
ح�سنة» فردريك كابل�ستون ،تاريخ فل�سفه ،ج ،8ترجمة بهاء الدين خرم�شاهي� ،ص ،45نق ًال
عن جان �ستيورات ميل� ،أ�صالة الفائدة� ،ص )53و� ّأن «كل �شخ�ص يعتقد ب�إمكان تح�صيل �سعادته
ف�إ ّنه ي�سعى في طلبها» (فردريك كابل�ستون ،نف�س الم�صدر� ،ص 49نق ًال عن :جان �ستيورات ميل ،نف�س
الم�صدر� ،ص.)53
[ [[1بع�ض هذه اال�شكاالت يعود �إلى التعريف الدقيق للنفع ،حيث � ّإن بع�ضهم اعتبر النفع معاد ًال
للذة ،وبع�ض �آخر قال �إ ّنه �إر�ضاء ميل الإن�سان ورغباته.
وبناء على ال�صورة الأولى يرد اال�شكال ب� ّأن المنافع الأخرى غير اللذة نظير العلم والف�ضيلة وال�صداقة
ً
وبغ�ض النظر عن كونها موجبة للّذة �أم ال.
مطلوبة للإن�سان ب�شكل م�ستقلّ ّ
وقد يجاب على ذلك ب� ّأن اللذة لها معنى و�سيع بحيث � ّإن كلّ مطلوب يوجب اللذة ،لكن يبقى
ال�س�ؤال الّذي مفاده هل كلّ مطلوب لأ ّنه موجب للذة يكون مطلوباً �أم لأ ّنه مطلوب يكون لذيذاً ،وبعبارة
�أخرى هل اللذة علة المطلوبية �أم �أنها معلولة لها؟ وحتماً ف�إ ّننا �إذا ما قبلنا بكون كلّ مطلوب هو لذيذٌ �أي�ضاً
فال ثمرة ُيع ّتد بها من هذا البحث.
وبناء على قبولنا بالقيمة الذاتية للنفع ف�إ ّنه على الأقل يمكن اعتبار اللذة بمعناها الو�سيع  -الم�صاحب
ً
للكمال  -عالمة القيمة الذاتية.
و�أما �إذا كان المراد من النفع �إر�ضاء الميول والرغبات عند الإن�سان ،فهل � ّأن  -وكما قبل بذلك اتباع
هذه النظرية �أمثال ر�شوال � -إر�ضاء كلّ ميل له قيمة ذاتية؟ وهل � ّأن هذا بمعنى تعدد القيم الذاتية؟ وهل
يمكن في الأ�سا�س تعدد القيم الذاتية؟ (بالن�سبة لتعدد القيمة الذاتية �أو وحدتها راجع المذكرة ال�سابعة
من الف�صل التا�سع من هذا الكتاب).
عما يجب فعله عند تزاحم الميول المختلفة وعما هو المالك المرجح ٍ
حينئذ.
وم�ضافاً �إلى هذا ف�إ ّننا ن�س�أل ّ
واال�شكال الآخر الّذي يرد ها هنا �أي�ضاً مفاده � ّأن الميل والرغبة هل يتولدان عن معرفتنا بنفع �شيء
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ما �أم ال؟ وبالتالي هل من الممكن � ّأن يتعلّقا ب�شيء ما وب�سبب عدم �صحة معرفتنا االبتدائية به قد ال
يكون مفيداً لنا واقعاً؟
الواقعي فال ّبد من تو�ضيح ما المق�صود من الميل
�إذا قيل � ّإن المراد هو �إر�ضاء الميل
ّ
الواقعي .
ّ
وربما يكون المق�صود تلك الطائفة من الميول والرغبات الّتي ترفع النق�ص والحاجة عنا واقعاً وتجعلنا
�أكثر كماالً ،وفي هذه ال�صورة ال ّبد من نظرة جامعة على نف�س الإن�سان لمعرفة �إمكاناته وكماالته وحاجاته
الواقعية .ومن الأف�ضل في هذه الحال �أي�ضاً � ّأن ن�ستعمل بدل المفهوم
العرفي للنفع مفهوم «الكمال»
ّ
ّ
الواقعية لوجود الإن�سان وعلى � ّأي حال ال ّبد من
نو�ضح � ّأن المراد من النفع هو اال�ستفادة
الفل�سفي �أو � ْأن ّ
ّ
ّ
البحث حول مالك ت�شخي�صها �أي�ضاً.
وهناك طائفة �أخرى من اال�شكاالت ناظرة �إلى معايير محا�سبة النفع واللذة والتي طرحت لمقاي�سة
ومحا�سبة المنافع واللذائذ ،ومثا ًال على ذلك ف� ّإن «بنتام» ذكر �سبعة معايير هي ال�شدة ،المدة ،القطعي �أو
عدم القطعي (�أي اليقيني �أو المظنون) ،البعد �أو القرب (نقداً �أو ديناً) المثمرة (�أي كونها موجبة لتلذذ
الآخرين) ،الخلو�ص (�أي درجة عدم ا�شتمالها على الألم) دائرة ال�شمول (�أي كونها �شاملة لأفراد �أكثر �أم
الكيفي بين اللذات واعتبر �أ ّنه ال ّبد من االلتفات
�أقل).و�أما جان �ستيورات ميل فقد �أكد على التفاوت
ّ
�إليها �أي�ضاً م�ضافاً �إلى المعايير ال�سابقة والتي �أ�سماها بالمعايير الكمية.
وحول قيمة هذه المعايير ومدى اعتبارها ذكرت العديد من البحوث القابلة للعر�ض ومن جملتها:
�أوالً :هل � ّأن ال�شدة والمدة ت�ؤثران بنف�س الم�ستوى في مقدار قيمة الفعل؟
ومثا ًال على ذلك:
�إذا دفُع مقابل العمل( 2000 )1تومان((( �شهرياً لمدة �سنة واحدة ومقابل العمل ( 1000 )2تومان
غ�ض النظر عن خ�صائ�ص كال العملين هل � ّأن نفع كال العملين مت�سا ٍو بالن�سبة
�شهرياً لمدة �سنتين .ومع ّ
للعامل؟ من الممكن بالن�سبة لعاملٍ يدفع �أجرة �شهرية (ك�إيجار المنزل مثالً) � ْأن يكون المطلوب له مقدار
المال الم�أخوذ �شهرياً و�أما بالن�سبة لعامل �آخر قد �أ ّمن حاجاته الحياتية ال�ضرورية قد يكون المطلوب له
دوام مدة الأخذ.
تعين في المحا�سبة ومن غير المعلوم كون ت�أثيرهما
ولذا ف� ّإن الرابطة بين معياري ال�شدة والمدة لم َّ
في قيمة العمل مت�ساوياً في كلّ الموارد �أم ال.
(((  العملة الإيرانية.
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ثانياً :ما هي الرابطة بين معيار القطعي �أو عدم القطعي بالمعايير الأخرى والتي من جملتها معيارا
ال�شدة والمدة؟
�إذا قطعت ب� ّأن هذا العمل مث ًال له  10درجات من النفع وفي المقابل احتملت � ّأن له  11درجة من
قطعي (محتمل)؟
قطعي و�ضرره غير ّ
علي القيام بهذا العمل لأن نفعه ّ
ال�ضرر ،فهل يجب ّ
ثالثاً :لماذا يجب اعتبار ُبعد النفع �أو قربه م�ؤ ّثراً في قيمة العمل؟ نعم ربما نعتبر في كثير من الموارد
� ّأن النفع الم�ؤجل �أقلّ قيمة الحتمال ح�صول المانع قبل تحققه �أو لعدم قدرتنا على اال�ستفادة منهّ � ،أي
� ّأن قطعية النفع الحالي موجب ٌة لكونها �أكثر مطلوبية عندنا لكن �إذا كان ح�صول النفع الم�ؤجل والو�صول
�إليه قطعياً فما هو الدليل على � ّأن قيمته ومطلوبيته �أقلّ من غيره؟
� ّإن المتيقنين بوجود الآخرة يقطعون بمنافعها و�ضررها الم� ّؤجل �أكثر من قطعهم بالمنافع واال�ضرار
الدنيوية الحالية.
ّ
رابعاً :من غير الوا�ضح اعتبار الخلو�ص كمعيا ٍر في محا�سبة النفع وال�ضرر.
لماذا تكون قيمة عمل لديه  100درجة من النفع و 10درجات من ال�ضرر �أكبر من قيمة عمل لديه
 110درجات من النفع و 20درجة من ال�ضرر؟ وفي هذه ال�صورة هل � ّأن قيمة العمل الأ ّول �أكبر �أم قيمة
العمل الّذي لديه فقط  60درجة من النفع؟ وهذا �إنما نقبل به �إذا كان بامكان مبنى النفعية مقاي�سة
ومحا�سبة كلّ �أنواع اللذة وال�ضرر لأ ّنه قد يذهب بع�ضهم �إلى التفكيك بين �أنواع النفع فيعتبر مث ًال � ّأن
الحقيقي هو النفع الّذي ال ي�صاحبه � ّأي �ضرر ،ولكن
بنفع حقيقة و� ّأن النفع
النفع الم�صاحب لل�ضرر لي�س ٍ
ّ
في هذه ال�صورة �أي�ضاً ال ّبد من وجود معيا ٍر لتعيين النفع الحقيقي ،ولذا �سن�صرف النظر عن اعتبار النفع
أخالقي.
كمعيا ٍر في التقييم ال ّ
خام�ساً :من غير الوا�ضح �أي�ضاً دليل اعتبار «دائرة ال�شمول» � -أكبر قد ٍر من النفع لأكبر عدد من
الأفراد  -المذكور في تعريف النفعية� .إذا كان معيار التقييم هو النفع وكان نفع الفرد في �ضمن نفع
نفع  -الأعم من عودته ب�شكل مبا�شر �إلى الفرد �أم �إلى الأفراد  -كمعيا ٍر
الجميع �أي�ضاً ف� ّإن اعتبار �أكبر ٍ
معقولٌ  ،لكن ما هو الدليل المعتبر للتقييد «ب�أكبر عدد من الأفراد»؟
لو فر�ضنا �أ ّننا و ّزعنا نفع عملٍ مقداره �ألف درجة على ع�شرة �أ�شخا�ص ،ووزعنا نفع عمل مقداره �ألف
درجة �أي�ضاً على مئة ٍ
فبناء على النفعية لماذا تتفاوت قيمة هذين العملين؟
�شخ�صً ،
ظن بع�ضهم � ّأن التوزيع على �أكبر عد ٍد من الأفراد ال ّبد منه رعاية لأ�صل العدالة .لكن �أو ً
بناء
لقد ّ
الً :
على النفعية ال ّبد � ّأن ال يكون � ّأي معيار غير معيار النفع دخيلٌ في تعيين قيمة الفعل �سواء طابق العدالة
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بناء على هذا المذهب ف� ّإن قيمة كلّ عملٍ وحتى العدالة نف�سها تحا�سب على �أ�سا�س النفع
�أم ال .لأ ّنه ً
حد ذاتها.
الحا�صل منه وبالتالي ف� ّإن العدالة لي�ست معياراً م�ستق ًال في ّ
وثانياً :لي�س مقت�ضى العدالة ا�ستفادة �أكبر عدد من الأفراد بل ا�ستفادة كلّ الأ�شخا�ص الم�شاركين
في ذلك العمل كلٌّ بمقدار م�شاركته فيه.
الكيفي بين اللذائذ والمنافع فب� ّأي معيا ٍر نقي�س هذا التفاوت؟ �إذا اعتبرنا
�ساد�ساً� :إذا قلنا بالتفاوت
ّ
المعيار في التف�ضيل بينهما هو البعد الإن�ساني �أو تنا�سب النفع واللذة مع كمال الإن�سان كما ذهب �إليه
إن�ساني؟ (الحظ المذكرة التالية).
ميل .فلماذا ال نقول بالقيمة الذاتية للكمال ال ّ
[ [[2قام جيم�س ميل (1836 - 1773( )James Millم)بالتفكيك بين اللذائذ الو�ضيعة ّ � -أي
وخ�ص
اللذائذ الحيوانية باعتقاده  -واللذائذ الرفيعة ْ � -أي اللذائذ المخت�صة بالإن�سان في ر�أيه ّ -
�سعادة الإن�سان باللذائذ الرفيعة ،واعتبر � ّأن �سعادة الإن�سان تكمن في ب�سط القوى الإن�سانية  -العقل
حد ممكنٍ .
والمنطق وع�شق الحقيقة والجمال � -إلى �أكبر ٍّ
(See. Edward craig.ed. Routledge Encyclooedia of Philosophy, vol.6, p. 359).

الكيفي للذائذ م�ضافاً �إلى ال�شدة
واعتقد ابنه  -جان �ستيورات ميل  -بلزوم االلتفات �إلى البعد
ّ
والمدة فيها والتي اعتبرها معايير كمية لمحا�سبة اللذات ،وعلل ذلك بالقول «� ّإن بع�ض �أنواع اللذات
�أكثر مطلوبية وقيمة من بع�ض الأنواع الأخرى» (فردريك كابل�ستون ،تاريخ فل�سفه ،ج ،8ترجمة بهاء الدين
خرم�شاهي� ،ص ،46نق ًال عن جان �ستيورات ميل� ،أ�صالة الفائدة� ،ص.)12 - 11
الذاتي للذائذ فال ّبد � ّأن نبحث عن
وكما �أ�شار كابل�ستون ف�إ ّنه «�إذا �أردنا � ْأن نفتح باب التفاوت
الكيفي ّ
ّ
معيا ٍر �آخر غير معيار اللذة نف�سها» (كابل�ستون ،نف�سه� ،ص.)46
إن�ساني في
والظاهر � ّأن ميل االبن التفت ك�أبيه  -ومع مالحظة طبيعة الإن�سان � -إلى الكمال ال ّ
أخالقية
أ�صلي لكلّ الم�سائل ال ّ
تقييم درجات اللذة .فيقول�« :أنا �أعتبر � ّأن اال�ستفادة هي المنبع ال ّ
ولكن ال ّبد من �أخذ اال�ستفادة بمعناها الو�سيع جداً والمبتنى على م�صالح الإن�سان الدائمة بعنوان
�أ ّنه موجود متطور»( .كابل�ستون ،نف�سه� ،ص 48 - 47نق ًال عن جان �ستيورات ميل ،درباره �آزادى،
حد وايجاد االن�سجام بين
بالفار�سية� ،ص )9ويقول �أي�ضاً «� ّإن غاية الإن�سان هي التكامل �إلى �أق�صى ٍّ
قواه المختلفة من �أجل نيل كُ لِّ متجان�س كامل» (كابل�ستون ،نف�سه� ،ص ،48نق ًال عن نف�س الم�صدر،
�ص.)50
و«الأف�ضل � ّأن تكون �إن�ساناً وفا�شالً ،من �أن تكون خنزيراً وناجحاً� ،أن تكون محروماً ك�سقراط �أف�ضل من
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أحمق متن ّع ٍم» (كابل�ستون ،نف�سه� ،ص ،47نق ًال عن جان �ستيورات ميل ،الر�سائل والبحوث،
�أن تكون ك� َ
ج� ،1ص.)359 - 358
لكن �إذا كان كمال الإن�سان معياراً لتقييم اللذائذ وتق�سيمها �إلى درجات فمن غير المعلوم �سبب
تقييد هذا المعيار بكونه «موجباً للذة».
أخالقية �أموراً
و�أ�سا�ساً لماذا يكون الكمال الإن�سان ذا قيمة ذاتية ويكون معيار تعيين القيمة ال ّ
�أخرى؟

الف�صل التا�سع

القيمة الذاتية
تق ّدم معنا في الف�صل الثالث البحث حول مفهوم القيمة ،القيمة الذاتية والقيمة
الذاتية الأخالق ّية.
وقلنا هناك � ّإن «القيمة» تُ�ستخدم في مجال الأمور المطلوبة في ك ّل مو�ضوع ،و� ّإن ما 
له القيمة الذاتية هو المطلوب الأ�صلي � ّأي � ّأن مطلوبيته ال ترتبط بمطلوبية �أمرٍ  �آخر،
ومن ّثم وبنا ًء على بع�ض المقدمات و�صلنا �إلى هذه النتيجة االجمالية وهي � ّأن الكمال
االختياري له قيمة ذاتية �أخالق ّية.
ّ
فل�سفي للقيمة الذاتية الأخالق ّية �إلى تح�صيل
و�سوف ن�سعى في هذا الف�صل وبتبيين
ّ
االختياري» لنتمكن على �أ�سا�سه في الف�صل الالحق من تعيين
مالك لت�شخي�ص «الكمال
ّ
القيمة الأخالق ّية لل�صفات  والأفعال االختيارية.
ولكي نتمكن من ت�شخي�ص ما له القيمة الذاتية الأخالق ّية ال ب ّد لنا ابتدا ًء وبالرجوع
�إلى طبيعة الإن�سان[ ]1من ايجاد من�ش�أ المطلوبية للأمور االختيارية ومن ّثم تبيين
ٍ
أخالقي.
أ�صلي ال
ّ
مالك ذي قيمة ذاتية �أخالق ّية لت�شخي�ص المطلوب ال ّ
� ّإن متابعة بحوث هذا الف�صل �سوف تعيننا  في تعيين مكانة القيم عندنا  وعند
الآخرين.
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وحيث �إننا لن نتع ّر�ض في هذا البحث لقيم المو�ضوعات الأخرى لذا ومن �أجل رعاية
االخت�صار �سنع ّبر دائم ًا مكان قولنا «القيمة الأخالق ّية» بقولنا «القيمة».
االختياري
 - 1مطلوبية الكمال
ّ

عندما نقوم ب�أعمالنا المختلفة ف�إنّنا ن�أخذ بالنظر واالعتبار �أهداف ًا مختلفة ،فن�أكل
العي�ش ونح�صل العلوم لالجابة عن ت�سا�ؤالتنا وّ � ....إن هدف
لرفع الجوع ،ونعمل لت�أمين
ّ
مطلوب لنا ولهذا ال�سبب ف�إنّنا نقوم به باختيارنا،
ك ّل واحد من هذه الأفعال االختيارية
ٌ
نعم من الممكن � ْأن تكون مطلوبية هذه الأهداف في ح ّد ذاتها �أي� ًضا نا�شئة عن مطلوبية
�أهداف �أخرى مث ًال كاللذة �أو ال�سلطة �أو � ّأي �شيء �آخر ،وعليه ف� ّإن الأهداف المطلوبة
للإن�سان ومن بين ك ّل �أهدافه الأخرى �إذا لم تكن مطلوبيتها مرتبطة بمطلوبية � ّأي �شيء
ٍ
�آخر بل هي مطلوبة بذاتها فيقال
حينئذ �إن لها قيمة ذاتية[ .]2نعم � ّإن االلتفات �إلى
من�ش�أ المطلوبية �سوف يعيننا في معرفة من�ش�أ مطلوبية الأمور االختيارية عند الإن�سان.
وبنا ًء على بحوث معرفة الإن�سان الفل�سفية[ ]3ف� ّإن من�ش�أ المطلوبية هو حب الذات
االختياري.
و� ّإن من�ش�أ مطلوبية الأمور االختيارية عنده هو مطلوبية الكمال
ّ
وتو�ضيح ذلك � ّأن الإن�سان وك� ّأي موجود �آخر يعرف نف�سه بنف�سه .وفي اال�صطالح
حب الذات بتعبير �آخر
ف� ّإن له علم ًا ح�ضوري ًا بنف�سه ،ويح ّبها [ ،]4وهذا الحب لنف�سه �أو ّ
ي�شمل محبة ك ّل الأ�شياء ا ّلتي يعتبرها الإن�سان جزء ًا من وجوده كالج�سم والنف�س والقوة
والعلم وغيرها .وببيان ف� ّإن حب الذات يوجب محبة الإن�سان بكل �شيء يعتبره جزء ًا من
حب
وجوده ولهذا ال�سبب ف� ّإن الإن�سان يحب امتالك �أكبر قدر من العلم والقوة ولذا ف� ّإن ّ
الذات في حد ذاته يعتبر من�ش�أ لمطلوبية كمال الذات[.]5
ومن طرف �آخر  ف� ّإن الإن�سان يعلم ب�أنّه موجود مختار [ ]6و�أنه يمتلك كم ً
اال اختياري ًا
خالف ًا لبع�ض الموجودات الأخرى ا ّلتي كماالتها غير اختيارية والتي ال ت�ستطيع تغيير
�أنماطها الوجوديةّ � ،أي � ّأن الإن�سان با�ستطاعته حالة كونه مختار ًا القيام ب�أعمالٍ ترجع
نتائجها �إليه ولذا ف�إنّه ب�إمكانه القيام باختياره بت�أمين �سالمة ج�سمه وروحه وال�سعي
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لك�سب العلم والقوة كما و�أنه بامكانه �أي� ًضا وبكامل اختياره � ّأن ال يقوم بهذه الأعمال �أو
� ّأن يقوم بايذاء بدنه وروحه ،وبعبارة �أخرى ف� ّإن الإن�سان يعلم ب� ّأن للأفعال االختيارية
دور ًا هام ًا في كماله �أو نق�صه.
مطلوب للإن�سان ولهذا الدليل ف� ّإن الإن�سان و�ضمن دائرة
وكما ذكرنا وقلنا الكمال
ٌ
الأمور االختيارية ي�سعى ويطلب كماله ويريد مختار ًا من خالل القيام بالأفعال االختيارية
� ْأن يزيد من فائدته الوجودية.
وبعبارة �أخرى ف� ّإن الإن�سان �إذا خُ ِّير بين الكمال والنق�ص ف�إنّه ي�سعى نحو الكمال
وال يريد النق�ص لنف�سه .ولهذا ف� ّإن من�ش�أ المطلوبية في نطاق الأفعال االختيارية هو
االختياري قيمة ذاتية
االختياري وطبق ًا للتعريف المتق ّدم ف� ّإن للكمال
مطلوبية الكمال
ّ
ّ
�أخالق ّية[ .]7وهذه النتيجة هي ا ّلتي ا�ستنتجناها في الف�صل الثالث وقلنا � ّإن المراد
طبيعي ومن خالل مجموع الأمور الواقعة تحت اختياره ي�سعى
منها � ّأن ك ّل �إن�سان بطور
ّ
الوجودي لنف�سه و� ّأن هذه المطلوبية ال ترتبط بمطلوبية � ّأي
لت�أمين �أكبر قد ٍر من ُبعده
ّ
�شي ٍء �آخر.
االختياري
 - 2لزوم المالك لتشخيص الكمال
ّ

مطلوب للإن�سان العط�شان ،و�أما ال�سراب ف�إنّه لي�س ما ًء واقعاً،
«�إنّ وجود الماء
ٌ
وحيث �إنّ العط�شان يظن �أنّ ال�سراب هو ماء واقعي ف�إنّه ي�سعى في طلبه� .إنّ طلب
قريب
ال�سراب غير معقول ،وكذلك ف�إنّ العط�شان ا ّلذي ال يعلم بوجود نهرٍ من الماء ٌ
منه ال ي�سعى في طلبه مع �أنّ ماء النهر هو ماء واقعاً ،لأنّ مطلوبية واقع ّية الماء له
بحاجة �إلى فكرة �أخرى مفادها :في قربي �شيء هو ماء واقعاً.
�إنّ العط�شان يمكنه باختياره �أنْ ي�سعى نحو الماء لإرواء عط�شه في �صورة معرفته
الواقعي».
بمكان وجود الماء
ّ
� ّإن بحثنا ي�شير �إلى � ّأن من�ش�أ المطلوبية � -أي القيمة الذاتية  -م�شترك عند جميع
النا�س.
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ومن ٍ
طرف ما ف� ّإن هناك اختالف ًا في الر�أي عند ه�ؤالء في ت�شخي�ص وتعيين المطلوب
الذاتي ا ّلذي له قيمة ذاتية.
ّ
وقد تعرفنا  في الف�صل الثامن �إلى بع�ض المذاهب الأخالق ّية ا ّلتي تعتبر �أمور ًا
متفاوتة كاللذة والقوة واالطمئنان الروحي ذات قيمة ذاتية و� ّأن اختالف النظر فيما 
له القيمة الذاتية يوجب االختالف �أي� ًضا في كيفية تقييم الأمور االختيارية واالختالف
في انتخاب �أ�سلوب الحياة[ .]8ونحن بااللتفات �إلى المباحث ال�سالفة بامكاننا اعتبار
االختياري عند الإن�سان ذا قيمة ذاتية ،لكن هل يمكن لمثل هذا الكالم � ْأن يحل
الكمال
ّ
االختالف الموجود؟
لنالحظ هذه الأمثلة:
ويظن �أي� ًضا �أنّه بازدياد حظه
 � ّإن من يظن � ّأن اللذائذ الحيوانية هي كماله حقيقة ّفي الوجود بالأكل وال�شرب وال�شهوة بامكانه � ْأن يتجاهل بكل ب�ساطة االيثار واالنفاق
والتعليم...
عندما يح�صل المال
 � ّإن من يظن � ّأن تجميع الثروة هو كماله حقيقة ويظن �أنّهّ
وي�صبح مالك ًا له قد �أ�ضيف �شيء ما حقيقة �إلى وجوده ،فمن الممكن � ّأن ي�صرف همته
في جمع المال و� ْأن يحذر من �صرفه �إلاّ عند ال�ضرورة و�أن يمتنع مث ًال عن �أكل الأطعمة
اللذيذة و�أن ير�ضى بالب�سيط والقليل من الثياب ،وال عجب في � ّأن ال نجد عنده � ّأي �أثر
لإنفاق المال وب�سط اليد.
 � ّإن من يظن � ّأن العطف هو كماله حقيقة بامكانه � ّأن يوقف حياته على خدمةالآخرين متجاه ًال بذلك راحة نف�سه و�أمواله من �أجل نفع الآخرين.
� ّإن هذه الأمثلة ت�شير �إلى � ّأن بحثنا حتى الآن حول القيمة الذاتية غير كاف لتقييم
ال�صفات والأفعال االختيارية وال ب ّد في هذا المجال من البحث عن ٍ
مالك لت�شخي�ص 
الكمال
إن�ساني[.]9
ّ
االختياري ال ّ

ةيتاذلا ةميقلا
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االختياري
 - 3مالك تشخيص الكمال
ّ

االختياري» ال يكفي لت�شخي�ص ما هو واقع ًا
كما ذكرنا ف� ّإن التعبير بقولنا «الكمال
ّ
اختياري ،والذي يبدو في النظر �أنّه ال ب ّد من �أجل تح�صيل مثل هذه المالك
كمال
ّ
االختياري عند الإن�سان � ّأن نع ّين ابتدا ًء ماهية حقيقة الإن�سان
ا ّلذي ي�شخ�ص الكمال
ّ
و� ّأن الإن�سان على � ّأي موجود يمكن اطالقه ،ومن ّثم � ْأن نجد مالك ًا يمكننا بمعونته من
ت�شخي�ص ما هو حقيقة كمال الإن�سان من بين ال�صفات المختلفة لهذا الموجود .وعندئذ
نقيد مالكنا هذا بقيد االختياري.
 . 3 - 1حقيقة اإلنسان

لمعرفة حقيقة الإن�سان ال ب ّد لنا مجدد ًا من � ّأن ن�ستعين بالبحوث الفل�سفية الناظرة
�إلى معرفة الإن�سان ،حيث �إن هذه البحوث ت�شير �إلى � ّأن حقيقة الإن�سان هي الروح[]10
و� ّأن بدنه بمثابة القالب لها والآلة الم�سخرة لخدمتها.
�شخ�ص ال يعتبر من �صفاته الحقيق ّية
وكما � ّأن حجم الكتاب �أو الحذاء �أو المنزل ل ّأي
ٍ
كذلك ف� ّإن �أو�صاف بدنه كلون الجلدة �أو الطول �أو الوزن ال ي�شير �إلى �صفاته الحقيق ّية.
وكما � ّأن الإن�سان ي�ستفيد من الو�سائل ا ّلتي تقع �ضمن اختياره ليقوم بالأعمال ا ّلتي
يريدها كذلك ف� ّإن بدنه واح ٌد من تلك الآالت والو�سائل الواقعة تحت اختياره ب�إمكانه
اال�ستفادة منه للقيام ب�أعماله .وبنا ًء عليه ف� ّإن الأو�صاف الحقيق ّية هي �أو�صاف روح
الإن�سان وال ب ّد من البحث عن كماله �أو نق�صه في �ضمن هذه الأو�صاف �أي� ًضا.
االختياري عند اإلنسان
الحقيقي والكمال
 . 3 - 2مالك تشخيص الكمال
ّ
ّ

ٍ
وحينئذ � ّأي
� ّإن اللذة والألم وال�صداقة والعداوة من خ�صائ�ص و�أو�صاف روح الإن�سان،
نق�ص له؟
واحدة منها تعتبر ك�صف ِة كمالٍ له و� ّأي واحدة منها تعتبر ك�صفة ٍ
نوع من الكمال ،ف� ّإن بع�ض اللذائذ
وبالرغم من اعتقاد بع�ضهم ب� ّأن ك ّل لذة تالزم ح�صول ٍ
توجب الآالم الكبيرة ،ومن حيث المجموع بامكانها � ْأن تقلل من البعد
الوجودي للإن�سان(((.
ّ
(((   راجع :مح ّمد بن �إبراهيم �صدر الدين ال�شيرازي ،الحكمة المتعالية في الأ�سفار العقلية الأربعة ،ج� ،4ص  117و 118نق ًال عن الحكماء
وابن �سينا؛ نف�س الم�صدر �ص  ،142 ،135 ،123 ،122وج � ،9ص  122و .125
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وربما تكون ال�صداقة مع الآخرين وفي كثير من الموارد مفيدة لنا وموجبة لكمالنا،
�إلاّ � ّأن الأمر لي�س كذلك مع �صداقة من ي�ضللنا ويلجئنا �إلى فعل ما يوجب نق�صنا.
ومع مالحظة هذه الأمثلة يحتمل � ّأن بع�ض �صفات الروح ا ّلتي يمكن من جهة ما تلقيها 
ككمال للإن�سان �إذا لم تزد دائم ًا من البعد الوجودي له �أو �سببت نق�صانه في بع�ض
الأحيان ف� ّإن مثل هذه ال�صفات ال قيمة ذاتية لها ،و�أما ما هو حقيقة كمال الإن�سان وله
خا�صة  -ومن
القيمة الذاتية فهو ذلك ال�شيء ا ّلذي ي�ضيف دائم ًا  -ال �أحيان ًا وال من جهة ّ
الحقيقي
حيث المجموع في البعد الوجودي للإن�سان ومثل هذا ال�شيء ن�سميه الكمال
ّ
للإن�سان.
تعريف

�إنّما تكون «�أ» كم ً
اال حقيقي ًا لـ«ب» فقط وفقط �إذا كان كمال «ب» مع «�أ» دائم ًا ومن
حيث المجموع �أزيد من كمالها من دون «�أ».
الحقيقي؟
لكن ما هو المالك الم�شخ�ص للكمال
ّ

لنفتر�ض �أنّنا نريد ترتيب الألوان المختلفة بنا ًء على درجة �إ�ضاءة اللون (كونه فاتح ًا
�أكثر من غيره) ولكن ترددنا في تحديد درجة الإ�ضاءة للألوان المختلفة ف�إنّنا نقي�سها 
ٍ
حينئذ �إلى �أو�ضح الألوان و�أكثرها �إ�ضاءة � ّأي اللون الأبي�ض ونقول � ّإن مالك �إ�ضاءة اللون
هو كونه قريب ًا من اللون الأبي�ض ،ولذا ف� ّإن �أكثر الألوان ا�ضاءة (غير اللون الأبي�ض) هو
�أكثرها قرب ًا من اللون الأبي�ض.
الحقيقي للإن�سان هو قرب هذا
وبنا ًء عليه يمكن القول � ّإن مالك ت�شخي�ص الكمال
ّ
الكمال من الكمال المطلق[.]12
وبنا ًء على بحوث الإلهيات الفل�سفية ف� ّإن الكمال المطلق هو اهلل تعالى وعلى هذا
الأ�سا�س يمكن القول � ّإن مالك الكمال
الحقيقي للإن�سان هو قربه [ ]13من اهلل تعالى،
ّ
«االختياري» يمكن ا�ستنتاج القاعدة التالية:
وب�إ�ضافة قيد
ّ

ةيتاذلا ةميقلا
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االختياري من اهلل تعالى.
االختباري للإن�سان هو قربه
� ّإن مالك ت�شخي�ص الكمال
ّ
ّ
�س�ؤال :مع مالحظة هذا المالك اذكر ال�صفات الإن�سانية ذات القيمة الذاتية وما 
هو نوع القيمة في �سائر ال�صفات الأخرى؟
االختياري لإلنسان
 - 4نطاق الكمال
ّ

الوجودي) عند الإن�سان ذو مراتب ،وباال�صطالح ف�إنّه مفهوم
� ّإن الكمال (البعد
ّ
م�ش ّكك.
وقد ا�ستنتجنا � ّأن الإن�سان ك ّلما كان �أقرب �إلى اهلل ف�إنّه يك�شف عن تمتعه بمقدار
الحقيقي.
�أكبر من الكمال
ّ
�إلاّ �أنّنا هنا نريد � ْأن نتع ّرف �إلى ماهية نطاق اختيار الإن�سان في قربه من اهلل،
حد ي�ستطيع الإن�سان باختياره تح�صيل الكماالت الإلهية
وبعبارة �أخرى �إلى � ّأي ٍّ
واالقتراب من اهلل.
و�سوف نق�سم هذا ال�س�ؤال �إلى ق�سمين:
 - 1ما هو المقدار ا ّلذي يمكن للإن�سان تح�صيله من الكماالت الإلهية؟
 - 2ما هي حدود امكانية كون هذه الكماالت اختيارية؟
ولالجابة عن الق�سم الأ ّول ال ب ّد �أو ًال � ّأن ن�أخذ بالنظر واالعتبار نطاق �إمكانات
الإن�سان .وهنا نقول � ّإن ال�صفات الكمالية ا ّلتي ب�إمكان الإن�سان � ْأن يتح ّلى بها كثيرة
جد ًا ومن ال�صعب ح�صرها وتعدادها ومن جملتها العلم والقدرة والحياة والجود،
والأف�ضل لنا � ْأن ن�س�أل هذا ال�س�ؤال من الناحية ال�سلبية فنقول :ما هي الكماالت الإلهية
ا ّلتي ال يمكن للإن�سان حيازتها؟
� ّإن الإلهيات الفل�سفية تع ّرف اهلل ب�أنه موجود ال يحتاج في وجوده وكماالته �إلى � ّأي
الغني بالذات .وفي المقابل ف� ّإن وجود
موجود �آخر وا�صطالح ًا يقال واجب الوجود �أو ّ
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الإن�سان لي�س من ذاته بل �إنّه محتاج في وجوده وكماالته �إلى اهلل تعالى وباال�صطالح
يعبر عنه ب�أنّه ممكن الوجود �أو فقير بالذات.
ولذا ف� ّإن الإن�سان مهما و�صل �إلى � ّأي مرتبة من مراتب الكمال لن يكون واجب الوجود
�أو غني ًا بالذات ،وبعبارة �أخرى ف� ّإن ك ّل كمالٍ يحوزه الإن�سان فهو من اهلل وهو دائم ًا
محتاج �إليه.
ولذا ف� ّإن هناك نطاق ًا محدد ًا لإمكانات الإن�سان النوعية [ ]14وهي مثبتة بالدليل
والبرهان العقلي [.]15
وخال�صة القولّ � :إن الإن�سان ومن بين المراتب الإلهية ال يمكنه ك�سب عدم االحتياج
المطلق ولوازمه.
ولالجابة عن الق�سم الثاني ال  ب ّد لنا  من تحديد نطاقٍ
اختياري لكمال الإن�سان
ّ
الحقيقي.
ّ
يتح�صل باختيار الفاعل و�إرادته ولذا ف� ّإن هذا الكمال يبقى
االختياري
� ّإن الكمال
ّ
ّ
اختياري ًا ما دام الفاعل طالب ًا له ،لكن ما هو مقدار حدود هذا الطلب؟ وبعبارة �أخرى � ّأي
ح ّد من الكمال يريده الإن�سان بحيث �إنّه عندما ي�صل �إليه يتوقف طلبه للكمال ومن بعده
لن يطلب � ّأي كمالٍ  �آخر؟ وفي الجواب عن ذلك يمكن القول � ّإن الإن�سان والمتالكه قوة
العقل ال يت�ص ّور فقط الكمال المحدود بل يت�ص ّور المفهوم المطلق للكمال ،ولهذا ف� ّإن
وخا�ص ولهذا ال�سبب �أي� ًضا ف� ّإن � ّأي �إن�سان ال 
�سعيه وطلبه للكمال ال  ُيح ّد بمقدار محدود ٍ
خا�ص من الكمال بل يطلب �أق�صى ما يمكنه طلبه مما يظنه ويعتقده كم ً
اال
يقنع ب�أي ٍّ
حد ٍ ّ
له .وبنا ًء عليه ف� ّإن الإن�سان من ناحية طلبه للكمال ال محدودية له وتمام مراتب الكمال
الممكنة مطلوبة له واختيارية �أي� ًضا.
ومن حيث المجموع يمكن ا�ستنتاج ما يلي:
االختياري للإن�سان احتياجه �إلى اهلل
حدود الكمال
ّ

ةيتاذلا ةميقلا
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االختياري للإن�سان ن�صل �إلى النتيجة التالية
مع مالحظة ما �أثبتناه من حدود الكمال
ّ
وهي � ّأن الإن�سان وبما �أنّه موجود محتاج ب�إمكانه �أن يك�سب باختياره �صفات الكمال
الإلهية با�ستثناء ال�صفات الراجعة �إلى غناه المط َلق[،]16
االختياري والذي ن�س ّميه «القيمة
وفي هذه ال�صورة �سي�صل �إلى �أعلى مراتب الكمال
ّ
االختياري ف� ّإن مالك
النهائية» ،وبنا ًء على المالك ا ّلذي ب ّيناه لت�شخي�ص  الكمال
ّ
االختياري من اهلل.
ت�شخي�ص القيمة النهائية عبارة عن� :أعلى درجات القرب
ّ
 - 6لوازم[ ]17القيمة النهائية

حتى الآن ومع معرفتنا بالقيمة النهائية ومالك ت�شخي�صها� ،سوف ن�شير �أي� ًضا �إلى
بع�ض عالماتها ولوازمها حيث � ّإن معرفة هذه اللوازم �سيعيننا على التع ّرف ب�أف�ضل وجه
من خالل المقاي�سة معها �إلى مكانتنا القيم ّية ومكانة الآخرين �أي� ًضا.
الحضوري الكامل عند اإلنسان باحتياجه وعدم احتياج اهلل
 . 6 - 1العلم
ّ

بنا ًء على البحوث الفل�سفية المتعلقة بالعلم ف� ّإن الإن�سان عالم بذاته وبوجوده علم ًا
ح�ضوري ًا �أي �أنّه يدرك وجوده بال � ّأي وا�سطة و� ّإن علمه الح�ضوري بنف�سه هو عين وجوده،
ولذا ف� ّإن ال�ش ّدة وال�ضعف �أو الكمال والنق�ص في علمه الح�ضوري بنف�سه تابع لل�شدة
وال�ضعف �أو الكمال والنق�ص في وجوده ،ولذا ف� ّإن من لديهم النق�ص في هذه الناحية
غافلون حتى عن الكثير من ا�ستعداداتهم وم�ؤهالتهم .وكذلك ف� ّإن االطالع والعلم عند
الكثير من النا�س لي�س بحده الكامل والذي ي�ؤهلهم لت�شخي�ص حقيقة وجودهم في �أنها 
وبغ�ض النظر عن اال�ستدالل ال يدركون � ّأن حقيقة وجودهم هي
مادية �أم مجردة� ،أي �أنّه ّ
الروح المجردة عن المادة ولي�س بدنهم المادي بل � ّإن عامة النا�س ي�ستفيدون لمعرفة
العقلي
الح�صولي ويحتاجون �إلى التجربة �أو اال�ستدالل
مثل هذه الخ�صائ�ص من العلم
ّ
ّ
لكن الإن�سان كلما �أ�صبح وجوده �أكثر كم ً
الح�ضوري
اال ف� ّإن معرفته وعلمه
في مواردهاّ ،
ّ
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بنف�سه والذي هو عين وجوده ي�صبح �أكثر كم ً
اال �أي� ًضا وبالتالي ف�إنّه يدرك بو�ضوح �أكثر
الح�ضوري ومن جملة هذه الخ�صائ�ص  كيفية االرتباط
خ�صائ�صه الوجودية بالعلم
ّ
الوجودي للإن�سان باهلل.
ّ
(((
ولتو�ضيح حقيقة هذا االرتباط وادراكه ب�شكل �أف�ضل نتوجه �إلى هذا المثال :ت�صور
ٍ
وحينئذ ب� ّأي نحو يرتبط هذا الت�صور الذهني بنف�سك؟ وهل � ّأن
في ذهنك �إن�سان ًا ما،
الإن�سان ا ّلذي ت�صورته في ذهنك ال يحتاج �إليك في � ّأي �شيء يمتلكه؟ وهل يمكن � ّأن
يكون ارتباط هذا الت�صور بنف�سك كارتباط � ّأي �شيء مث ًال بحبل يت�صل به؟ وهل � ّأن هذا
االرتباط كارتباط البناء بالبنّاء بحيث � ّإن الأ ّول ال يحتاج �إلى الثاني بعد �إتمام البناء؟
الذهني المفتر�ض مخلوق من قبل الذهن وكل ما فيه يرتبط بارادتك
� ّإن هذا الت�ص ّور
ّ
� ّأي �أنّه وبمج ّرد عدم ت�صوره �سيزول �أي� ًضا وال معنى ٍ
حينئذ لوجوده من دونك ودون ذهنك،
و� ّإن افترا�ض «عدم ارتباطه بذهنك» ي�ساوق بالدقة افترا�ض «عدم وجوده» ،وعليه ف� ّإن
هذا الت�صور لي�س �شيئ ًا م�ستق ًال قمت �أنت بربطه بالذهن بل � ّإن نف�س الت�ص ّور وما قمت
به هو عين الربط واالحتياج في ذهنك �أنت .والآن لنفتر�ض � ّأن ذلك الإن�سان ا ّلذي
ت�صورته �أ�صبح �أكثر كم ً
اال بحيث �إنك تدرك وجوده ب�شكل �أو�ضح ،وفي هذه ال�صورة
ف� ّإن نحو ارتباطه بك يدرك ب�شكل �أو�ضح وكما �أنك تدرك ارتباطه بك ف�إنّه �أي� ًضا يدرك
ارتباطه  بك ويدرك ا�ستقاللك عنه �أي� ًضا.
بنا ًء على بحوث الإلهيات الفل�سفية ف� ّإن ك ّل الموجودات بما فيها الإن�سان لها عين
الربط باهلل تعالى ،وال يوجد � ّأي مخلوق م�ستق ّل عنه في � ّأي كمالٍ من كماالته الوجودية
بل � ّإن وجوده دائم ًا وكذلك تمام كماالته مفا�ضة من قبل اهلل ،و� ّإن الموجود الم�ستق ّل
كام ًال والذي ال يحتاج �إلى � ّأي �شيء هو اهلل فقط.

(((   المراد من هذا الت�صور هو الت�صور الّذي يخترعه الذهن ويكون فاع ًال له ب�إعانة من القوة الفاعلة ولي�س الت�صور الح�سي الّذي يكون معه
الذهن منفع ًال.
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� ّإن �إحدى عالمات الو�صول �إلى القيمة النهائية هي في �إدراك الإن�سان نحو
ارتباطه الوجودي باهلل تعالى بالعلم الح�ضوري  -والذي �أثبته الفال�سفة بالدليل
العقلي في مباحث الإلهيات الفل�سفية ّ � -أي � ْأن يدرك دائم ًا ارتباطه بالح�ضرة
ّ
الإلهية واحتياجه الدائم �إلى اهلل و� ّأن اهلل هو الموجود الم�ستق ّل بذاته والذي ال 
يحتاج �إلى غيره[.]18
 . 6 - 2المح ّبة والرضا الكامالن والمتقابالن بين اهلل واإلنسان

محب لنف�سه وك ّلما كان ال�شيء �أكثر �سنخية مع
 �إن اهلل والذي هو الكمال المط َلق ٌ
وجوده الكامل ّ � -أي كان �أكثر قرب ًا منه � -أحبه ب�شكل �أكبر �أي� ًضا.
وبنا ًء عليه ف� ّإن الإن�سان كلما �أ�صبح �أكثر كم ً
اال ف�سيكون محبوب ًا ب�شكل �أكبر من قبل
اهلل تعالى و�سيزداد ر�ضا اهلل عنه ب�شكل �أكبر �أي� ًضا.
ومن طرف مقابلٍ  �أي� ًضا ف� ّإن الإن�سان ونتيجة لتكامله �ستقوى ال�صفات الكمالية الإلهية
الخا�صة بها ف� ّإن
للحب والر�ضا ببع�ض الأمور
في ذاته ،وحيث � ّإن هذه ال�صفات مقت�ضية ّ
ّ
�سيحب وير�ضى بتلك الأمور �أي� ًضا ولذا ف�إنّه
الإن�سان بتكامله واكت�سابه لل�صفات الإلهية
ّ
�سيحب ما يحبه اهلل و�سير�ضى بما يريده ويطلبه وبنا ًء عليه ف� ّإن مقدار القيمة الذاتية
ّ
الحب والر�ضا المتقابل
لأي مرتبة من مراتب الكمال
ّ
االختياري يمكن م�ساواتها بدرجة ّ
بين اهلل والإن�سان و� ّإن �إحدى لوازم القيمة النهائية هي المحبة والر�ضا  الكامالن
والمتقابالن بينهما �أي� ًضا.
�س�ؤال :كيف يمكن معرفة مكانتك ومكانة الآخرين القيم ّية بنا ًء على هذه اللوازم؟
 - 7القيمة النهائية وتأمين األهداف الذاتية.

الح�ضوري بنف�سه
كما تق ّدم معنا في الفرع ( )6 - 1ف� ّإن �ش ّدة وكمال علم الإن�سان
ّ
تاب ٌع ل�ش ّدة وكمال وجوده ،ونتيجة ذلك � ّأن الإن�سان الكامل بتح�صيله القيمة النهائية
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و�أعلى درجات القرب من خالل الكماالت المفا�ضة عليه من قبل اهلل ف�سيكون لديه
�أي� ًضا علم ح�ضوري كامل ووا�ضح.
و�سيح�صل هذه النتائج �أي�ضاً:
ّ

ويح�صل �أعلى لذة يمكن للإن�سان تح�صيلها ،ل ّأن اللذة الحا�صلة من
� - 1سيدرك
ّ
�إدراك الو�صول هي نو ٌع من الكمال �أي� ًضا .والإن�سان الكامل �سينال �أعلى درجات
�سيح�صل �أعلى
درك الكمال و�أعلى مراتب الو�صول وبالتالي ف� ّإن مثل هذا الإن�سان
ّ
الح�ضوري وهذه
النهائي ب�شكل كامل بالعلم
الكماالت الممكنة له و�سيدرك كماله
ّ
ّ
�أعلى درجة من درجات درك الكمال ،ومن طرف �آخر ف� ّإن الو�صول �إلى مثل هذا
الوجودي والذي يع ّد من �أكمل �أنحاء االرتباط الممكن
الكمال يعتبر نوع ًا من التع ّلق
ّ
بين موجودين و�أعلى مراتب الو�صول �إلى الكمال[.]19
ّ �	- 2إن الإن�سان بتح�صيله للكماالت الواقع ّية وادراك حقيقتها لن تتزاحم عنده مع � ّأي
الحقيقي
�أمرٍ  �آخر .ومع �أنّه �سي�ستفيد من الإمكانات الدنيو ّية بما يتنا�سب مع كماله
ّ
ف�إنّه لن يعتني ولن يرغب بما يتزاحم منها مع هذا الكمال وبالتالي �سي�صل �إلى
الروحي الكامل من دون �إح�سا�س بالحاجة �إليها .ومث ً
اال على ذلك ف�إنّه
االطمئنان
ّ
نق�ص �أو �ضرر حيال �أ�صحاب البطون الملأى وع ّباد ال�شهوة والطغاة
لن ي�شعر ب�أي ٍ
و�أ�صحاب ال�شهرة ،ولن يغبطهم �أبد ًا على حياتهم.
�سيح�صل �أعلى
 - 3في ظ ّل الو�صول �إلى الح ّد الممكن من الكماالت الإلهية ف� ّإن الإن�سان
ّ
ح ّد من القدرة الممكنة له .وب�إدراكه هذه القدرة الكاملة الم�ستندة �إلى قدرة اهلل
لن ي�شعر ب� ّأي �ضعف وخوف �أمام � ّأي قدرة �أخرى.
الحقيقي وقربه من اهلل .وحيث � ّإن
� - 4سي�ؤ ّمن ك ّل احتياجاته الوجودية المالئمة مع كماله
ّ
هذا الكمال هو مطلوبه الأ�صلي ف� ّإن ت�أمين ك ّل حاجاته �سيكون مطلوب ًا له فقط باعتبار
الحقيقي وبالتالي �سيبتعد عن االفراط والتفريط في طلب
�أنها مق ّدمة لت�أمين كماله
ّ
الحاجات ا ّلتي ال تن�سجم مع ذلك ،وهذا الأ�سلوب ي�ؤيده العقل ويحكم ب�صحته.
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االختياري (القيمة النهائية)
وفي الواقع ،ومع جعل الهدف هو �أعلى درجات القرب
ّ
حد ممكن ومن دون � ّأن يزاحم بع�ضها 
ف� ّإن �أتباع الأنانية �سي�ؤ ّمنون ك ّل �أهدافهم وب�أعلى ٍّ
بع� ًضا .لكن يا ترى هل ي�ؤ ّمن هذا الهدف �أهداف �أتباع الغيرية �أي� ًضا؟ �سوف نجيب عن
هذا ال�س�ؤال بعد الكالم عن القيمة الغيرية والبديلة في الف�صل العا�شر.

ح�ضوري بنف�سه  -يحب ذاته.
ّ �	- 1إن الإن�سان  -وك� ّأي موجود �آخر له علم
ّ
حب الذات من�ش�أ مطلوبية كمالها.
ّ �	- 2إن ّ
ّ �	- 3إن مطلوبية الكمال في نطاق الأمور االختيارية يظهر ب�صورة مطلوبية الكمال
االختياري.
ّ
حب الذات ومن�ش�أ المطلوبية للأمور االختيارية عند الإن�سان هو
ّ �	- 4إن من�ش�أ مطلوبية ّ
االختياري.
مطلوبية الكمال
ّ
االختياري ذا قيمة ذاتية.
 - 5الكمال
ّ
ّ �	- 6إن اختالف الر�أي حول ما له القيمة الذاتية يوجب االختالف في تقييم الأمور
االختيارية وفي انتخاب �أ�سلوب الحياة �أي� ًضا.
	- 7ال ب ّد من وجود ٍ
االختياري وتعيين قيمة الأمور االختيارية.
مالك لت�شخي�ص الكمال
ّ
الحقيقي
 - 8باعتبار � ّأن حقيقة الإن�سان تتم ّثل في روحه فال ب ّد من البحث عن كماله
ّ
في �ضمن �أو�صافها.
ّ �	- 9إن بع�ض �أو�صاف الروح و� ْإن كانت من جهة ما موجبة للكمال �إلاّ �أنّها ال تزيد في
بعده الوجودي ب�شكل دائم ،ولذا ف� ّإن مثل هذه ال�صفات لي�ست كم ً
اال حقيقي ًا وال 
قيمة ذاتية لها.
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الحقيقي هو القرب من الكمال المطلق (اهلل) ،و� ّإن
ّ � - 10إن مالك ت�شخي�ص الكمال
ّ
االختياري من اهلل.
االختياري هو القرب
مالك ت�شخي�ص الكمال
ّ
ّ
االختياري والمتالكه قوة التعقل ف�إنّه يت�ص ّور الكمال
ّ � - 11إن الإن�سان الطالب للكمال
ّ
المط َلق وي�سعى �إليه ،ولهذا ال�سبب ف� ّإن �سعيه وطلبه للكمال ال  ُيح ّد ب�أي ح ّد.
االختياري محدود بهذا
ّ � - 12إن الإن�سان محتاج في وجوده وكماالته �إلى اهلل و� ّإن كماله
ّ
االحتياج.
االختياري ،ومالكها هو �أعلى درجات
 - 13القيمة النهائية هي �أعلى درجات الكمال
ّ
االختياري من اهلل.
القرب
ّ
الح�ضوري بارتباطه الوجودي باهلل.
 - 14مع تكامل وجود الإن�سان �سيتكامل �أي� ًضا علمه
ّ
ولهذا ف� ّإن العلم الح�ضوري الكامل عند الإن�سان باحتياجه وعدم احتياج اهلل يعتبر
من لوازم القيمة النهائية.
ّ � - 15إن اهلل يحب الكمال و� ّإن الإن�سان الكامل مورد لمحبة اهلل ور�ضاه الكامل عنه.
ّ � - 16إن الإن�سان الكامل واجد لل�صفات الإلهية في ح ّدها الممكن ،وما هو محبوب
ومر�ضي هلل محبوب ومر�ضي عنده �أي� ًضا.
 - 17المحبة والر�ضا الكامالن والمتقابالن بين اهلل والإن�سان هما من لوازم القيمة
النهائية.
ّ � - 18إن القيمة النهائية ت�ؤ ّمن المالكات المنظورة عند القائلين بالأنانية  -كاللذة
واالطمئنان والقدرة والقوة واالن�سجام العقالني  -في �أعلى ح ّد ممكنٍ ومن دون � ّأن
يتزاحم بع�ضها مع بع�ض.
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 - 1ما هو من�ش�أ المطلوبية؟ �أو�ضح ذلك.
االختياري.
�	- 2أثبت � ّأن من�ش�أ مطلوبية الأمور االختيارية هو مطلوبية الكمال
ّ
االختياري؟ �أو�ضح ذلك.
 - 3لماذا نحتاج �إلى المالك لت�شخي�ص الكمال
ّ
�	- 4أو�ضح ارتباط البحث عن حقيقة الإن�سان مع البحث عن مالك ت�شخي�ص الكمال
االختياري.
ّ
وو�ضح ماهية مالك ت�شخي�ص 
 - 5بالنظر �إلى حقيقة الإن�سان والكمال المطلق اذكر ّ
االختياري.
الحقيقي ومالك ت�شخي�ص الكمال
الكمال
ّ
ّ
�	- 6أ  -بالنظر �إلى حدود امكانات الإن�سان اذكر ما هو الح ّد ا ّلذي يمكن للإن�سان
تح�صيله من الكماالت الإلهية؟
ب  -بالنظر �إلى �سعي الإن�سان للكمال ،ما هو حدود كون هذه الكماالت اختيارية؟
 - 7التك ّبر المط َلق هو � ّأن يرى الموجود نف�سه �أكبر من الآخرين مطلق ًا ،بالنظر �إلى
حدود �إمكانات الإن�سان في ك�سب الكماالت الإلهية� .أو�ضح �سبب كون التك ّبر المط َلق
نق�ص للإن�سان و�أنّها بالن�سبة له ذات قيمة منفية �أخالق ّي ًا.
�صفة كمال هلل و�صفة ٍ
الح�ضوري الكامل للإن�سان باحتياجه وعدم
� - 8أ  -ما هو المراد من قولنا« :العلم
ّ
احتياج اهلل»؟
ب  -كيف اعتُبر هذا الكمال من لوازم القيمة النهائية؟
� - 9أثبت كيفية كون المحبة والر�ضا الكاملين والمتقابلين بين اهلل والإن�سان من لوازم
القيمة النهائية.
 - 10كيف ت�ؤ ّمن القيمة النهائية المالكات التالية  ،والتي هي مورد نظر �أتباع الأنانية،
في �أعلى ح ّد ممكنٍ ومن دون تزاحم بينها:
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�أ  -اللذة.
ب  -االطمئنان.
ج  -القدرة.
د  -االن�سجام العقالني.

تف�سر حب الإن�سان لذاته؟ ابحث ذلك:
 - 1مع االلتفات �إلى الموارد التالية كيف ّ
 الإيثار :بع�ض النا�س ي�ضحي بماله وروحه من �أجل الآخرين.حد لحياته.
 االنتحار :بع�ض النا�س باختياره يقوم بو�ضع ٍّ الع�شق :بع�ض النا�س ي�ضحى بم�صالحه من �أجل ر�ضا مع�شوقهم. - 2يمكن ت�شبيه الرابطة بين الإن�سان واهلل بنهر ينبع من بحرٍ كبيرٍ  ال ح ّد له و�إن تغيير
عر�ضه و�سعته باختيار النهر نف�سه.
باال�ستفادة من هذا الت�شبيه �أو�ضح كيفية ا�ستلزام زيادة الكمال االختياري عند
الإن�سان لزيادة احتياجه �إلى اهلل .وابحث معنى كالم الإمام زين العابدين و�سيد
ال�ساجدين  Qحيث يخاطب اهلل تعالى قائ ًال له« :و�أنا �أفقر الفقراء �إليك»(((.
 - 3بااللتفات �إلى البحوث الواردة في هذا الف�صل ع ّين المباحث الفل�سفية الأخرى ا ّلتي
الفل�سفي حول القيمة الذاتية الأخالق ّية وع ّدد هذه الموارد.
يحتاجه �إليها البحث
ّ
 - 4بااللتفات �إلى بحوث هذا الف�صل ب ّين ماهية مالك ان�سجام القوى المختلفة عند
الإن�سان ومالك تعيين الح ّد الو�سط ،وكيف يمكن � ّأن تبين نظرية الحد الو�سط
الذهبية بنح ٍو فل�سفي.
(((   ال�صحيفة ال�سجادية ،مقطع من الدعاء العا�شر.
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 - 5هل ينبغي اعتبار نزعة الكمال الأخالق ّية من �أخالق الف�ضيلة �أم من �أخالق الوظيفة
والعمل؟ (راجع المذكرة  4من الف�صل الأول).
 - 6اعتبر بع�ض العرفاء وعلماء الأخالق الم�سلمين � ّأن من�ش�أ المراتب العليا  من
الكماالت والف�ضائل الأخالق ّية هو التوحيد ،و� ّأن الكفر وال�شرك هو �أ�سا�س  ك ّل
النقائ�ص والرذائل الأخالق ّية.
كيف يمكن �إرجاع مثل هذه ال�صفات بمراتبها العليا �إلى التوحيد :التوا�ضع والمروءة،
والإيثار وال�شجاعة والعفة.
وكذلك كيفية �إرجاع ال�صفات التالية �إلى الكفر وال�شرك :الرياء ،الح�سد ،والبخل
والغرور.

عما له قيمة ذاتية � ْأن
[[[ � ّإن القيمة الذاتية لها مطلوبية ذاتية غير ارتباطية ،ولذا ال ّبد لنا عند البحث ّ
الالارتباطي منها .وربما يكون هذا الأمر
ون�شخ�ص المطلوب
عما هو مطلوب عند الإن�سان ّ
نبحث ّ
ّ
معقداً جداً لأ ّنه ال يمكن ا�ستق�صاء وا�ستقراء كلّ مطلوب عند كلّ النا�س .و�إذا كانت مطلوبية بع�ض
أ�صلي يكون ذا قيمة ذاتية فقط .وكذلك الحال فيما �إذا �أمكن ك�شفه
الأمور طولية ف� ّإن المطلوب ال ّ
من بين المطلوبات الطبيعية ،ف�ستكون له قيمة ذاتية �أي�ضاً عند كلّ النا�س .و�إذا ما كانت مطلوبية
الطبيعي من�ش�أ مطلوبية كلّ مطلوب عند الإن�سان فال حاجة �إلى ٍ
مزيد من البحث
هذا المطلوب
ّ
وتح�صل في اليد .ولذا ف�إ ّننا في بحثنا
تبين َّ
والتحقيق ل ّأن ما له القيمة الذاتية عند كلّ النا�س قد َّ
عما له القيمة الذاتية نبد�أ من هذه النقطة وبايجادنا لها من بين القيم الطبيعية و�إثبات كونها من�ش�أ
ّ
أخالقية فقط .ونحن في هذا اال�ستدالل
مطلوبية كلّ مطلوب �آخر نكون قد ّ
ح�صلنا القيمة الذاتية ال ّ
ح�صلنا القيمة الذاتية للكمال االختياري  -مع ميزة عدم االرتباط ب� ّأي قيمة �أخرى  -من بين القيم
ّ
وبناء عليه ف� ّإن ا�ستداللنا هذا لي�س من
الطبيعية وبالتالي ا�ستنتجنا قيمته الذاتية من قيمته الطبيعيةً ،
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نوع مغالطة القيمة الطبيعية والقيمة الذاتية الّتي بي ّناها في الف�صل الثامن.
االختياري وين�ش�أ عند الإن�سان من حب غاية الفعل باعتقاد
حب الفعل هو من مبادئ الفعل
ّ
[[[ � ّإن ّ
حب الغاية الّتي يعتقد الفاعل �أنها غاية).
الفاعل (�أي ّ
االختياري من الممكن � ّأن تكون
وحب الغاية هذه والتي هي حقيقة العلة الغائية �أو علّة فاعلية الفعل
ّ
ّ
الحقيقية محال ال ّبد من �أجل
لحب غاية �أخرى �أي�ضاً ولكن حيث � ّإن الت�سل�سل والدور في العلل
معلولة ّ
ّ
اختياري من وجود علة غائية نهائية تكون من�ش�أ محبوبية ومطلوبية هذا الفعل وعليه ال ّبد
تحقق كلّ فعلّ
ّ
لتح ّقق الأفعال االختيارية من وجود قيمة ذاتية.
محمد بن �إبراهيم �صدر
[[[ راجع :ح�سين بن عبد اهلل بن �سينا ،ال�شفاء ،الإلهيات� ،ص369 - 368؛ ّ
الدين ال�شيرازي ،الحكمة المتعالية في الأ�سفار العقلية الأربعة ،ج� ،7ص185 - 184؛ ال�سيد
محمد تقي م�صباح
محمد ح�سين الطباطبائي� ،أ�صول الفل�سفة والمنهج
الواقعي ،ج� ،2ص208؛ ّ
ّ
ّ
اليزدي� ،آموز�ش فل�سفه ،ج� ،2ص 456 ،112 ،108و.461
الفل�سفي ف� ّإن العلم مخ�صو�ص بالموجود المجرد .والإن�سان بما
بناء على ما ّتم �إثباته في علم النف�س
[[[ ً
ّ
ح�ضوري ،ولذا ف� ّإن
� ّأن له نف�ساً مجردة فهو عالم �أي�ضاً و� ّإن علمه بنف�سه بال وا�سطة وا�صطالحاً ف�إ ّنه
ّ
الح�صولي.
الح�ضوري بالذات الزم وجود الذات ولي�س اكت�سابياً كما هو الحال في العلم
العلم
ّ
ّ
ومن ٍ
طرف �آخر ف� ّإن ايجاد كلّ ٍ
الحب له ،وبعبارة �أخرى ف� ّإن
كمال موجود بال � ّأي وا�سطة ي�صاحبه ّ
حب الذات نتيجة طبيعية للعلم بكمال وجود الذات
وبناء عليه ف� ّإن ّ
ايجاد كمال الوجود �أمر محبوبً ،
والزم كلّ ذات مجردة ومن جملتها الإن�سان.
[[[ حيث � ّإن حب الذات هو من�ش�أ حب البقاء ومطلوبيته كذلك  -وحتماً � ّإن البقاء من كماالت الإن�سان
حب الكمال.
حب البقاء م�صداق من م�صاديق ّ
 لذا ف� ّإن ّوبغ�ض النظر عن حدوده
[[[ �إنّ وجود االختيار  -والذي هو �أمر م�س َّلم به في الأخالق والقبول بهذا الأ�صل ّ
ُيحتاج �إليه منطقياً للقبول ب� ّأي ٍ
ومبتنى على العلم الح�ضوري.
أخالقي � -أمر
وجداني وبديهي ً
ّ
مذهب � ّ
اي����ن����ك����ه ك�����وي�����ى اي�������ن ك����ن����م ي�����ا �آن ك���ن���م
خ�������ود دل����ي����ل اخ����ت����ي����ار ا�����س����ت �أى ����ص���ن���م
ق������ول������ك �أف��������ع��������ل ك����������ذا وال �أف�����ع�����ل
دل���ي���ل ع���ل���ى ك���ون���ك م����خ����ت����اراً �أي����ه����ا ال�����ص��ن��م
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ومن الممكن �أي�ضاً االجابة عن ال�شبهات الواردة حول �إمكان االختيار بالأدلة الفل�سفية.
االختياري عند الإن�سان بل يثبت �أي�ضاً  -وكما
[[[ � ّإن هذا البحث ال يثبت فقط القيمة الذاتية للكمال
ّ
أخالقية ،وم�ضافاً �إلى هذا ف� ّإن هذا البحث يثبت �أي�ضاً عدم
ر�أينا في الف�صل الثالث -
الواقعية ال ّ
ّ
متعددة
أخالقية واحدة ولي�ست ّ
أخالقية �أخرى .وبعبارة ثانية ف� ّإن القيمة الذاتية ال ّ
وجود قيمة ذاتية � ّ
اختياري �آخر عند الإن�سان تكون مطلوبيته م�ستقلّة �أو غير مرتبط في
لأ ّنه ال يمكن ايجاد � ّأي �أمر
ّ
أخالقية  -بمعنى وجود �أ�صول
النهاية ب�أمر �آخر �سوى الكمال
ّ
االختياريً ،
وبناء عليه ف� ّإن التعددية ال ّ
متعددة غير �صحيحة.
متعددة بع�ضها في عر�ض بع�ض  -الم�ستلزمة لوجود قيم ذاتية ّ
أخالقية ّ
� ّ
تعدد القيم الذاتية ،وعن
ّ
وبغ�ض النظر عن هذا البحث ،ف�إ ّنه يمكن الكالم عن �إمكان �أو عدم �إمكان ّ
بتعددها ،و�سوف ن�شير �إلى ذلك بالبيان التالي:
لوازم القبول ّ
المنطقيّ � ،أي �أ ّنه ب�شكل كلّي وب�صرف النظر عن
تعدد القيم الذاتية ال ي�ستلزم التناق�ض
� ّإن مفهوم ّ
ّ
متعددة لمو�ضوع واحد بمعنى � ّأن
خ�صو�ص الأخالق ف�إ ّنه يمكن االفترا�ض منطقياً وجود قيم ذاتية ّ
عر�ضي في ذات الوقت وال تكون مطلوبية بع�ضها نا�شئة
أمور م�ستقلة مطلوبة ب�شكل
تكون لدينا عدة � ٌ
ّ
تعدد القيمة الذاتية في الأخالق ي�ستلزم عدم
لكن افترا�ض ّ
طوليّ .
عن مطلوبية بع�ضها الآخر وب�شكل ّ
ت�صو ٍر وا�ضح حول
امكان المقاي�سة المنطقية بين كلّ الأمور االختيارية ،ولكي يكون بامكاننا ايجاد ّ
ابتداء هذين المثلَينّ � :إن المتر المربع والمتر المكعب وحدتا قيا�س م�ستقلتان
هذه المالزمة .لنالحظ ً
ي�ستخدمان بالترتيب لقيا�س الم�ساحة وحجم اال�شكال ذات الأبعاد الثنائية والثالثية.
وعليه �إذا كان المطلوب منا تعيين ال�شكل الأكبر مث ًال باال�ستفادة من هذين المالكين الم�ستقلين
البديهي � ّأن ننتخب منطقياً (�أي على
بين مربع م�ساحته متر مربع ودائرة م�ساحتها متران مربعان فمن
ّ
�أ�سا�س المالك المذكور) الدائرة.
وكذلك الحال بين مكعب حجمه متر مكعب وكرة حجمها متران مكعبان ف�إ ّننا منطقياً �سننتخب
المنطقي االنتخاب بين المربع والمكعب �أو بين الدائرة والكرة ب� ّأي
الكرة ،لكن ال يمكننا باللحاظ
ّ
�شكل من الأ�شكال وال�سبب في ذلك � ّأن مالكات االنتخاب عندنا م�ستقل بع�ضها عن بع�ض وال يمكن
مقاي�سة بع�ضها ببع�ض.
ٍ
وحينئذ وعلى �أ�سا�س هذين
ولنفر�ض �أي�ضاً الحجم والثقل كمالكين م�ستقلّين في انتخاب الأج�سام
قف�ص حجمه متر مكعب ووزنه كيلوغرامان �أم
المالكين � ّأي واحد من هذين الأمرين ننتخب منطقياًٌ :
�صندوق حجمه متران مكعبان ووزنه كيلو غرام؟
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وبناء على المالكات المذكورة � ّإن هذين الج�سمين ذوا قيمة ذاتية
من الممكن � ّأن تقول ها هنا ً
مت�ساوية ل ّأن كلّ ٍ
واحد منهما يرجح من جهة ما على الآخر ،حيث � ّإن مقدار ترجيح الأ ّول على الثاني
على �أ�سا�س مالك «الثقل» يعادل مقدار ترجيح الثاني على الأ ّول بمالك «الحجم» ،لكن في هذه ال�صورة
ف�إنك افتر�ضت � ّأن الحجم والثقل م�ؤثران بمقدار واحد في انتخابنا وهذا يعني � ّأن �أياً منهما ال قيمة ذاتية
له ب�شكل م�ستقلّ  ،بل � ّإن كليهما وبمقدار واحد له ت�أثير في القيمة الذاتية ،و� ّإن ما له هذه القيمة عبارة
عن حا�صل �ضرب الحجم مع الثقل ،و�أما �إذا لم تت�سا َو مطلوبية كال المالكين المذكورين ف� ّإن ت�أثيرهما
في القيمة الذاتية لن يكون مت�ساوياً �أي�ضاً.
(ومثا ًال على ذلك �إذا كان «الحجم × 2الوزن» ذا قيمة ذاتية ف� ّإن مطلوبية الحجم فيه �أكبر من
مطلوبية الوزن).
وعلى كلّ حال �إذا ما تعار�ض مالكا المطلوبية المذكوران في مثالنا المفتر�ض حول القف�ص
وتعين المطلوب الأف�ضل ف� ّإن مطلوبية المالكات �سترتبط
وال�صندوق ومع فر�ض امكانية المقاي�سة بينهما ّ
ٍ
حينئذ بمطلوبية �شيء �آخر وبالتالي لن يكون ل ٍّأي منهما قيمة ذاتية.
وب�شكل كلّي �إذا كان لدينا في موارد االنتخاب عدة مالكات م�ستقلة ف�إ ّنه ال يمكن اعتبارها م�ستقلة
واقعاً و�أنها غير مرتبطة ب� ّأي �شيء �آخر � اّإل �إذا فر�ض تعار�ضها ولم يكن لدينا � ّأي مالك للمقاي�سة بينها،
أخالقيتين � ّأي
واالنتخاب
المنطقي ال�صحيح كذلك ،والنتيجة �أ ّنه �إذا كان «�أ» و«ب» قيمتين ذاتيتين � ّ
ّ
�أنهما مالكان م�ستقالن لتقييم الأمور االختيارية وافتر�ضنا � ّأن بع�ض الأمور االختيارية واجدة فقط للمالك
واجد فقط للمالك «ب» ،ففي هذه ال�صورة لن يكون لدينا منطقياً � ّأي طريق لالنتخاب
«�أ» وبع�ضها الآخر ٌ
من بينها وبالتالي لن نتمكن من القول � ّإن هذه �أف�ضل من تلك �أو �إ ّنه ينبغي القيام بهذا دون ذلك.
وكذلك الحال فيما �إذا كان كال القيمتين الذاتيتين «�أ» و«ب» موجودين في بع�ض الأمور االختيارية
المختلفة ف�إ ّنه في مورد تعار�ض المالكين لن نتمكن �أي�ضاً من االنتخاب بينهما � اّإل �إذا اعتبرنا كونهما
م�ؤثرين في القيمة الذاتية فقط ال �أنهما القيمة الذاتية نف�سها.
وبناء عليه لنفتر�ض � ّأن �شخ�صاً ما يعتقد ب� ّأن «اللذة» و«القدرة» كالهما ذو قيمة ذاتية ،وفي هذه ال�صورة
ً
�إذا كانت الأفعال الموجبة للّذة متباينة ب�شكل كامل مع الأفعال الموجبة للقدرة فال �إمكان للمقاي�سة
بينهما.
االيجابي  -في
ال�سلبي �أم
وكذلك الحال �أي�ضاً فيما لو كان بع�ض الأفعال على الأقلّ له ت�أثيره -
ّ
ّ
اللذة والقدرة معاً.

ةيتاذلا ةميقلا

275

أخالقي في الموارد الّتي
وكذلك �أي�ضاً ال �إمكان للمقاي�سة المنطقية وال لتعيين القيمة �أو اللزوم ال ّ
توجب لذة �أكبر وقدرة �أقل و�أخرى توجب لذة �أقل وقدرة �أكبر.
وفي النتيجة ف�إ ّنه ال يمكن � اّإل في �صورة واحدة ،من المقاي�سة بين كلّ الأفعال االختيارية بع�ضها مع
بع�ض باللحاظ المنطقي ،وتعيين قيمتها �أو لزومها وذلك فيما �إذا كانت ذات قيمة ذاتية واحدة فقط� ،أو
افتر�ضنا ان�سجام المالكات مع بع�ضها دائماً.
واحد
وفي هذا الفر�ض ف� ّإن ما له القيمة الذاتية حقيقة هو مالك ان�سجام المالكات والذي هو �أمر ٌ
�أي�ضاً .وكما هو الحال في اللذة والقدرة والعلم والتي هي كماالت حقيقية للإن�سان والحا�صلة من خالل
القرب من اهلل تعالى.
وحيث �إن الإن�سان يختار ب�شكلٍ طبيعي من بين الأمور االختيارية المختلفة ،ومالك طبيعية هذا
االنتخاب يعود �إلى المنتخب نف�سه وكانت له �شخ�صية حقيقية واحدة ف�إ ّنه بامكانه منطقياً � ْأن يعرف مالكاً
أخالقي والذي
واحداً للقيمة ال ّ
أخالقية والذي هو حا�صل ت�أثير كلّ الأمور االختيارية في �شخ�ص الفاعل ال ّ
االختياري عند الإن�سان.
�أ�سميناه بالكمال
ّ
تعدد القيم الذاتية يمكن فر�ضه �أي�ضاً ب�صورتين:
� ّإن ما افتر�ضناه حول ّ
المتعددة لجميع النا�س على ن�سقٍ ٍ
واحد.
الأولىّ � :أن تكون القيم الذاتية
ّ
خا�صة بحيث تكون القيمة الذاتية عند
الثانيةْ � :أن تكون كلّ واحدة منها مخت�صة بفرد �أو مجموعة ّ
بع�ضهم هي القدرة وعند بع�ضهم الآخر هي اللذة وهكذا.
االختياري ت�شير �إلى عدم �صحة
� ّإن النتيجة الّتي ا�ستنتجناها حول القيمة الذاتية لكمال الإن�سان
ّ
وحب الكمال
حب الذاتّ ،
كال الفر�ضين المذكورين ،حيث �إننا بتحليل طبيعة الإن�سان �أ�شرنا �إلى � ّأن ّ
االختياري من لوازم طبيعة الإن�سان ونتيجة ذلك �أ ّنه ال يمكن � ْأن يوجد � ّأي اختالف
ومطلوبية الكمال
ّ
وبغ�ض النظر عن هذا البحث ف� ّإن القبول
من هذه الجهة �سواء بين الأفراد �أو الجماعات الإن�سانية ،لكن ّ
بتعدد القيم الذاتية عند الأفراد �أو الجماعات  -والذي يمكن افترا�ضه �إما بنفي الطبيعة الواحدة عند
ّ
كلّ النا�س �أو نفي كون الطبيعة الواحدة عند ه�ؤالء لها مقت�ضى واحد عند الجميع  -ي�ستلزم عدم
أخالقي
امكان المقاي�سة ّ
القيمية بين الأفراد  /الجماعات ،وبالقبول بها �أي�ضاً لن نتمكن باللحاظ ال ّ
من الحكم على فرد  /جماعة ب�أنه الأف�ضل �أو الأ�سو�أ من فرد  /جماعة �أخرى ،ولن نتمكن من تعيين
بناء على القيم الذاتية عند �أفرادنا /
القيم واللزوميات االختيارية عند الأفراد  /الجماعات الأخرى ً
جماعاتنا.
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أخالقية عند مقاي�سة الأفراد  /الجماعات بالرغم من كون القيم
والزم ذلك القول بن�سبية القيم ال ّ
أخالقية لكل فرد  /جماعة ثابتة عنده ومطلقة.
ال ّ
[[[ � ّإن االختالف في انتخاب �أ�سلوب الحياة نا�شئ عن عدة �أمور:
أ�صلي (�أي ما له القيمة الذاتية) بل وحتى ولو ّعرفه بع�ضهم
 - 1االختالف في معرفة المطلوب ال ّ
الواقعي له .وعليه ف� ّإن الّذي
االختياري للإن�سان من الممكن � ْأن ي�شتبه في تعيين الم�صداق
ب�أنه الكمال
ّ
ّ
الواقعي للكمال الإن�ساني ،والمعتقد بكون بع�ض الأمور هي كمال له مع
ال يمكنه ت�شخي�ص الم�صداق
ّ
�أنها لي�ست كذلك واقعاً فمن الطبيعي � ّأن ي�سلك م�سلكاً خاطئاً في حياته.
أ�صلي (�أي ما لها القيمة الغيرية �أو القيمة
 - 2االختالف في معرفة الطرق المو�صلة �إلى المطلوب ال ّ
أ�صلي ال ّبد من المعرفة ال�صحيحة بقيم ال�صفات والأفعال
البديلة) حيث �إ ّنه بعد معرفة المطلوب ال ّ
المختلفة المتنا�سبة معه ولذا ف� ّإن اال�شتباه في تعيين القيم الغيرية والبديلة يوجب �أي�ضاً انتخاب الأ�سلوب
الخاطئ في الحياة.
� - 3إمكانية االنتخاب العقالني �أم غير العقالني  -من ال�شروط المهمة النتخاب �أ�سلوب الحياة
الحقيقي ّ � -أي
ال�صحيح هو � ّأن نعمل بمقت�ضى معارفنا ال�صحيحة ل ّأن الإن�سان ال ي�سعى فقط �إلى كماله
ّ
الوجودي  -بل �إ ّنه يميل �إلى كلّ �شيء يوجب كماله ،ومع
الأمور الّتي تزيد من حيث المجموع في بعده
ّ
�أ ّنه يمتاز بقوة التعقل وب�إمكانه انتخاب هدفه من الحياة والأ�سلوب المعقول فيها من خالل معرفته بكماله
الحقيقي.
الحقيقي ف�إ ّنه بامكانه �أي�ضاً � ْأن يختار ما هو �صرفاً كمالٌ له مع تزاحمه مع كماله
ّ
ومثا ًال على ذلك ،ف� ّإن �سعيه للراحة والتعلّم من جملة الأمور المتزاحمة فيما بينها مع � ّأن ك ًال منهما
من جهة ما يوجب كمال الإن�سان ،ومع ذلك ف�إ ّنه باالمكان انتخاب � ّأي واحد منهما وبعبارة �أخرى ف� ّإن
انتخاب الإن�سان للراحة ومع معرفته ب�أف�ضلية العلم وتح�صيله ممكن له �أي�ضاً.
يرجح  -مع معرفته ب�أف�ضلية الحياة الأخروية الخالدة والالمحدودة  -الحياة
وكذلك ف� ّإن الإن�سان ّ
حد ذاته وب�إمكانه �أي�ضاً باال�ستناد �إلى
الدنيوية بمنافعها المحدودة من جهة البعد
الوجودي الموجود في ّ
ّ
ّ
الوجودي الأف�ضل والأدوم في الآخرة.
العقل � ْأن يرجح �أي�ضاً البعد
ّ
� ّإن االنتخاب الأ ّول مع �أ ّنه غير معقول � اّإل �أ ّنه ممكن وال يتنافى مع �سعي الإن�سان للكمال الحقيقي
لأ ّنه عند تزاحم الكماالت ف� ّإن العوامل غير العقالنية كالغريزة ال تحكم بنفي الكمال الحقيقي وال هي
موجبة لمزيد من النق�ص عند الإن�سان بل �إ ّنها �صرفاً تتدخل في ت�أمين الكمال المتنا�سب معها.
و�أما العقل ونظراً �إلى تزاحم الكماالت وقيامه بالمحا�سبة بينها ف�إ ّنه ي�أخذ بالنظر الكمال والنق�ص
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الحقيقي.
الواقعي للإن�سان من حيث المجموع ويحكم بت�أمين الكمال
ّ
ّ
العقالني  -وفي
العقالني وغير
وخال�صة الكالم ف� ّإن الإن�سان لما كان لديه نوعان من االنتخاب -
ّ
ّ
الموارد الّتي يتزاحم فيها كماالن له ف� ّإن اختيار �أحد الحكمين المتعار�ضين يرجع �إلى اختيار الإن�سان
موجب �أي�ضاً لالختالف في
نف�سه ،وعليه ف� ّإن اختالف النا�س في االنتخاب العقالني �أو غير العقالني ٌ
�أ�سلوب الحياة.
وي�ستفاد من هذا البحث نكتتان �آخريان:
النكتة الأولى :مع � ّأن العلتين الأوليين لالختالف في انتخاب �أ�سلوب الحياة معرفيتان  -وبالتالي
ف� ّإن ت�صحيح المعرفة ال ّبد منه من �أجل االنتخاب ال�صحيح  -ف� ّإن العلة الثالثة لالختالف لي�ست معرفية.
وعليه ف� ّإن المعرفة ال تكفي وحدها للو�صول �إلى هدف الأخالق والتكامل ،بل ال ّبد لكل فرد ي�سعى
يقوي �إرادته
�إلى ذلك  -وم�ضافاً �إلى تح�صيله للعلوم المرتبطة به نظير فل�سفة الأخالق وعلم الأخالقّ �-أن ّ
والبواعث العقالنية عنده و�أن يعمل بمعارفه وعلومه و�أن يطيع عقله عملياً.
أخالقي لت�أثيرها في تح�صيل
النكتة الثانيةّ � :إن الأمور االختيارية عند الإن�سان �إنما تقبل التقييم ال ّ
عقالني.
عقالني �أو غير
الكماالت المتزاحمة ،و� ّإن الإن�سان بامكانه � ّأن يختار من بينها ب�شكلٍ
ّ
ّ
ق�صر في ذلك
ولهذا ف�إ ّنه يمكن � ْأن نتوقع من الإن�سان � ْأن يختار بوا�سطة عقله كماله
الحقيقي ولو ّ
ّ
أخالقي .وفي المقابل ف�إ ّنه لو �أطاع عقله في هذا االنتخاب
�سيكون مو�ضعاً للمذ ّمة والت�أنيب باللحاظ ال ّ
أخالقياً �سيكون ممدوحاً ومقدراً.
ف�إ ّنه � ّ
وبناء عليه ف� ّإن والأمور غير االختيارية للموجودات والأمور االختيارية للموجودات الّتي ال تزاحم في
ً
كماالتها ،وكذلك ف� ّإن الأمور االختيارية للموجودات المتزاحمة في كماالتها �إن لم ت�ستفد من العامل
أخالقي.
العقالني �أو غير العقالني ال تقبل جميعها التقييم ال ّ
أخالقي لأفعال
وب�إمكان هذا الكالم � ّأن يكون م�شيراً �إلى المبنى
الفل�سفي عندنا في امكان التقييم ال ّ
ّ
الموجودات الأخرى.
[[[ من الممكن � ْأن يقال بعدم �ضرورة تحديد ٍ
مالك لت�شخي�ص الكمال لتعيين قيمة ولزوم ال�صفات
أخالقي
والأفعال االختيارية �إذ �إ ّنه من الممكن محا�سبة القيم الغيرية والبديلة لها وكذلك لزومها ال ّ
الوجودي
من دون حاجة �إلى المالك المذكور ،ل ّأن كلّ فعل �أو �صفة اختيارية يزيد في بعد الإن�سان
ّ
(�أي الكمال) ف� ّإن له قيمة غيرية مثبتة ،و�إذا ما نق�ص في بعده الوجودي تكون له قيمة غيرية منفية،
و�أما �إذا كان حا�صل ت�أثيره �صفراً فيكون بال قيمة.
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الوجودي
وكذلك عند تزاحم قيمتين غيريتين يكون للفعل �أو ال�صفة قيمة بديلة تزيد في بعد الإن�سان
ّ
بالمقاي�سة بالطرف الآخر.
ومن الممكن �أي�ضاً معرفة مقدار البعد الوجودي على �أ�سا�س الآثار الوجودية ومثا ًال على ذلك ف� ّإن
الكماالت الناظرة �إلى الروح لها �آثار وجودية �أكثر من غيرها.
االختياري يمكن تعيينها بهذا
وكذلك ف� ّإن الأفعال وال�صفات الالزمة للو�صول �إلى الكمال
ّ
ال�شكل:
في موارد عدم تزاحم الأفعال وال�صفات ال ّبد من �إتيان الأفعال واكت�ساب ال�صفات الموجبة لزيادة
كمال الإن�سان بنح ٍو ما.
و�أما في موارد تزاحمها � ّأي تزاحم فعلين �أو تزاحم �صفتين فال ّبد من انتخاب الفعل �أو ال�صفة ا ّلذي يزيد في
الوجودي �أكثر من غيره �أو ا ّلذي له �آثار وجودية �أكثر من غيره.
البعد
ّ
وبناء على كلّ ذلك فال حاجة �إلى وجود المالك الم�شخ�ص للكمال � ،اّإل � ّأن هذا الكالم غير �صحيح،
ً
لأ ّنه:
�أوالًّ � :إن ت�شخي�ص الكمال الأف�ضل في الكثير من موارد التزاحم بين الكمالين بالرجوع �إلى الآثار
�صعب جداً ،وذلك لعدم تمكننا من ادعاء المعرفة بتمام الآثار الوجودية لكلّ ٍ
واحد من
الوجودية لها ٌ
الأمور االختيارية ،ومثا ًال على ذلك لنالحظ هذين المثالين:
 لنفتر�ض � ّأن �شخ�صاً ما ب�إمكانه �إخبارك بالحوادث الم�ستقبلية لكن من المحتمل � ْأن تكون نتيجةهذا العلم �إ�صابتك بنوع من اال�ضطراب والقلق� ،أو معرفتك كذلك ب� ّأن م�ساعدتك ل�صديقك المري�ض
العاطفي الحا�صل من هذا العمل.
نفع فتتوقف عن �إعانته و ُتحرم من الكمال
لن يكون لها � ّأي ٍ
ّ
وهنا ن�س�ألّ � :أي الأمرين ها هنا له �آثار وجودية �أكبر :العلم بالحوادث الم�ستقبلية �أم راحة البال
وت�أمين الكمال العاطفي؟
 لنفتر�ض �أ ّنه بقيامك ببع�ض الأعمال ك�أعمال �أهل الريا�ضة (الروحية) �سيكون ب�إمكانك اكت�سابقدرة روحية هائلة بحيث ت�ستطيع من خالل نظرك فقط ايقاف قطار متحرك فوراً.
لكن يحتمل �أي�ضاً �أنك وللو�صول �إلى هذه القدرة �أو بعد و�صولك �إليها �ستحرم من بع�ض الكماالت
الأخرى.
وهنا ن�س�أل �أي�ضاًّ � :أي الأمرين له �آثار وجودية �أكبر :القدرة الروحية على الت�صرف ببع�ض الأ�شياء �أم
تلك الكماالت المتزاحمة معها؟
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ثانياًّ � :إن القيمة الغيرية للأمور االختيارية  -وتبعاً لها �أي�ضاً القيمة البديلة ولزومهما -ال يمكن � ْأن
تتح�صل � اّإل بالمقاي�سة بالقيمة الذاتية .ولذا ف�إ ّنه من دون المعرفة ال�صحيحة بما له القيمة الذاتية واقعاً
ّ
الوجودي بنحو ما �سوف يقلّل
الحقيقي) يبقى االحتمال دائماً ب� ّأن ما يزيد في البعد
االختياري
(الكمال
ّ
ّ
ّ
الوجودي ككل ومن حيث المجموع .فلو افتر�ضنا مث ًال وجود تزاحم بين الكون كبطلٍ �أو
في البعد
ّ
ٍ
نعين ب�شكل دقيقٍ جداً كون الآثار الوجودية للمرتا�ض من حيث
الكون
كمرتا�ض وحتى لو تمك ّنا من � ّأن ّ
ٍ
كمرتا�ض له قيمة غيرية مثبتة
المجموع �أكثر من الآثار الوجودية للبطل فلي�س ب�إمكاننا � ّأن نقول � ّإن الكون
الحقيقي ،وبعبارة �أخرى ف�إ ّنه
لأ ّنه من الممكن كون الريا�ضة من حيث المجموع غير مالئمة مع كمالنا
ّ
اختياري معه موجوداً،
الحقيقي يبقى احتمال تزاحم كلّ �أم ٍر
مع عدم امتالك المالك الم�شخ�ص للكمال
ّ
ّ
ومع وجود هذا االحتمال ف�إ ّنه من غير الممكن ولمجرد المقاي�سة بين الكمالين وتعيين الأف�ضل من
نعين م�سبقاً القيمة الغيرية
نعين القيمة البديلة له ،بل ال ّبد من �أجل تعيين هذه القيمة � ْأن ّ
بينهما � ْأن ّ
ّلكل ٍ
واحد منهما بالمقاي�سة بالقيمة الذاتية ،وبناء على ذلك ال ّبد من �أجل تعيين قيمة ولزوم الأمور
االختياري.
الحقيقي
االختيارية � ْأن نمتلك م�سبقاً المالك الم�شخ�ص للكمال
ّ
ّ
الفل�سفي «النف�س الإن�سانية».
[ّ � [[1إن م�صطلح «الروح الإن�سانية» يعادل تقريباً الم�صطلح
ّ
مادي وقالوا بتجردها و�أقاموا العديد من
وقد اعتبر الفال�سفة الم�سلمون «النف�س الإن�سانية» �أمراً غير ٍّ
الم�سمى
فل�سفي مح�ض كبرهان ابن �سينا ّ
البراهين والأدلة لإثبات ذلك .ومن جملة هذه البراهين ما هو ّ
بالهواء الطلق (راجع :ح�سين بن عبد اهلل ابن �سينا ،اال�شارات والتنبيهات مع ال�شرح للمحقق الطو�سي،
ج ،2النمط الثالث �ص.)293 - 292
وحيث �إننا في هذا الأ�سلوب نفتر�ض  -ومع تحقق �شرائط �سكون النف�س والخارج من حولنا � -صرف
انتباهنا عن بدننا وتمام الأ�شياء الخارجة عنا وغفلنا عنها ولم ندركها ،لكن لوجود العلم الح�ضوري عندنا
ف�إ ّننا في نف�س هذه الحال ندرك وجود �أنف�سنا �أي�ضاً .وحيث � ّإن ما �أدركناه غير ما لم ندركه ن�ستنتج � ّأن نف�سنا
الحقيقية مغايرة لبدننا والأ�شياء المحيطة بنا.
ّ
ً
تجرد النف�س برهان عدم امتالكها للخ�صائ�ص المادية نظير عدم
ومن البراهين الفل�سفية �أي�ضا الثبات ّ
تجرد بع�ض خ�صائ�صها كالإدراك
قبولها للق�سمة مثالً .وذهب بع�ضهم �إلى اثبات تجردها �أي�ضاً من خالل �إثبات ّ
تجردها مع الوا�سطة ،وكذلك ف�إنّ الر�ؤى ال�صادقة والمكا�شفات العرفانية و�إح�ضار
والإرادة وبالتالي يثبت ّ
الأرواح والتنويم المغناطي�سي و�أعمال �أهل الريا�ضات وكرامات �أولياء اهلل و�أمثال ذلك من الم�ؤيدات على
محمد تقي م�صباح� ،آموز�ش فل�سفه ،ج� ،2ص.((()169 - 168
تجرد النف�س الإن�سانية( .راجعّ :
ّ
(((   الطبعة العربية ،المنهج الجديد في تعليم الفل�سفة ،ج� ،2ص  ،177 - 176م�ؤ�س�سة الن�شر الإ�سالمي ،جماعة المدر�سين ،قم الم�شرفة.
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الواقعية الإن�سانية وب�سبب امتالكها للقيمة الذاتية من م�صاديق
[ [[1تعتبر ال�صفات المبينة للكماالت
ّ
الحقيقي عند الإن�سان.
الكمال
ّ
وبعبارة �أخرى ف� ّإن قيمتها الذاتية �إنما هي للكمال العائد ب�سببها �إلى المو�صوف بهذه ال�صفات ولذا
تعدد هذه ال�صفات ال
حد نف�سها ،وعليه ف� ّإن ّ
ف� ّإن التفاوت واالختالف بينها ال ربط له بقيمها الذاتية في ّ
يعني تعدد القيم الذاتية.
أخالقية عينها وال�صفات القابلة لها هي الرذائل
وفي الواقع ف� ّإن هذه ال�صفات هي الف�ضائل ال ّ
أخالقية �أي�ضاً.
ال ّ
واحد ،وكذلك ف� ّإن
متعددة ومع ذلك ف� ّإن مالك ف�ضيلتها ٌ
أخالقية ّ
ولذا ف�إ ّننا نعتقد ب� ّأن الف�ضائل ال ّ
واحد �أي�ضاً.
متعددة ومع ذلك ف� ّإن مالك رذالتها ٌ
أخالقية ّ
الرذائل ال ّ
� ّإن فل�سفة الأخالق لي�س في عهدتها تبيين هذه ال�صفات بل المتك ّفل لذلك هو علم الأخالق.
أخالقية كلها �أ�سا�سها التوحيد
�صرح بع�ض العرفاء وعلماء الأخالق الم�سلمين ب� ّأن الف�ضائل ال ّ
وقد ّ
أخالقية.
و� ّأن الكفر وال�شرك منبع كلّ الرذائل ال ّ
الحقيقي عند
االختياري من الكمال المطلق هو مالك ت�شخي�ص الكمال
[ [[1لقد اعتبرنا � ّأن القرب
ّ
ّ
الإن�سان .ولكن قد ي�شكل على اعتباره مالكاً ب� ّأن هذا ممكن في �صورة معرفتنا م�سبقاً بكمال اهلل
الحقيقي ،مع �أ ّننا ندرك كمال ال�صفات
المطلق � ّأي �صفاته الكمالية قبل معرفتنا بكمال الإن�سان
ّ
بناء على
الإلهية من خالل كمال ال�صفات الإن�سانية ولذا ف� ّإن تعيين الكمال
الحقيقي للإن�سان ً
ّ
الكمال المطلق هلل ي�ستلزم الدور.
والنقلي.
العقلي
ّ
ونقول في جوابهم � ّإن تعيين الكماالت الإلهية �أو الكمال المطلق يتم بالدليل ّ
وجودي كبير �أو الكمال ،ومن ّثم
من الناحية العقلية ،ن�أخذ بالنظر مفهوماً مبيناً من جهة ما لبعد
ّ
ٍ
وحينئذ �إذا �أمكن هذا العمل مع هذا المفهوم ف� ّإن المرتبة الّتي ال نق�ص
نحذف كلّ جهات النق�ص منه،
تبين �إحدى كماالت اهلل �أو الكمال المطلق ،ولتو�ضيح ذلك بالمثال نقولّ � :إن
فيها من هذا المفهوم ّ
حد ذاته،
الوجودي للب�صير �أكثر من البعد
البعد
يعد كما ًال في ّ
الوجودي للأعمى ،فالب�صر من جه ٍة ما ّ
ّ
ّ
� اّإل � ّأن النظر بالعين ي�ستلزم الحاجة �إلى البدن و�شرائط االدراك المادية ،و�أما العلم «بما يب�صر» والذي هو
معنى ال نق�ص فيه يمكن � ْأن يكون مق�صوداً �أي�ضاً من ا�صطالح الب�صر و� ْأن ُي َن�سب �إلى اهلل تعالى.
وفي المقابل ف� ّإن «الثقل» و�إن ُع َّد من جهة ما كما ًال ف�إ ّنه مالزم للج�سمية ويرجع في الحقيقة �إلى
نق�ص الوجود ولذا ال يمكن ن�سبته �إلى اهلل تعالى.
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وبغ�ض النظر عن ال�صفات المثبتة من خالل العقل كالحكمة وال�صدق ف�إ ّنه
و�أما من الناحية النقلية ّ
يمكن اال�ستناد �إلى الوحي ّ � -أي كالم اهلل الحكيم وال�صادق  -لمعرفة بقية ال�صفات الكمالية الأخرى
الحقيقي لبقية
وبناء على ذلك ف� ّإن معرفة �صفات الكمال المطلق ال تتوقّف على معرفة الكمال
له ً
ّ
الموجودات بما فيها الإن�سان.
بل ويكفي من الناحية العقلية معرفة � ّأن هذا ال�شيء كمالٌ من جهة ما .وعليه �سيكون من الممكن
معرفة الأو�صاف الّتي تزيد من حيث المجموع بعد الإن�سان الوجودي وكماله الحقيقي من خالل
مقاي�ستها بالكمال المطلق.
المكاني يراد منه في مورد اهلل
الزماني �أو
[ّ � [[1إن مفهوم «القرب» والذي ي�ستخدم �أي�ضاً في القرب
ّ
ّ
الوجودي العميق معه �أو ت�شابه ال�صفات مع
تعالى  -غير المقيد بالزمان والمكان  -ذلك االرتباط
ّ
�صفات اهلل تعالى.
الوجودي باهلل .وهذا النحو من االرتباط -
وعليه ف� ّإن قرب الإن�سان من اهلل فل�سفياً ي�شير �إلى ارتباطه
ّ
والذي هو من نوع ارتباط المعلول وجوده مع علّة في نف�سه ُ -ع ّبر عنه في الحكمة المتعالية بعين الربط
وجودي ممكن بين وجودين.
والفقر والتبعية و�أنه �أقرب ارتباط
ّ
ِ (((
والقر�آن الكريم ي�شير �إلى مثل هذه الرابطة الوجودية بقولهَ } :ون َْح ُن �أَ ْق َر ُب ِ�إلَ ْي ِه ِم ْن َح ْب ِل ا ْل َورِ يد{
مخت�ص بالإن�سان فقط بل ي�شمل �أي�ضاً الرابطة الوجودية بين كلّ المخلوقات
� اّإل � ّأن هذا القرب غير
ّ
القيمي للإن�سان من
أخالقية له« ،القرب
وخالقها ،وكذلك ف� ّإن هذا القرب
ّ
اختياري وبالتالي ف�إ ّنه ال قيمة � ّ
ّ
أخالقية.
اهلل» معناه قرب الإن�سان
ّ
االختياري من اهلل وهذا هو المراد من القرب في بحوثنا ال ّ
االختياري بت�شابه ال�صفات االختيارية عند الإن�سان مع كماالت اهلل
كذلك يمكن التعبير عن القرب
ّ
تعالى � .اّإل � ّأن هذا الت�شابه ال يعني � ّأن الإن�سان ب�إمكانه نيل الكماالت الوجودية بمرتبة وجودها عند اهلل
تعالى} :لَ ْي َ�س َك ِم ْث ِل ِه �ش َْي ٌء{((( ،بل � ّإن هذا الت�شابه ممكن فقط في الكماالت غير المخ�صو�صة بالمراتب
الوجودية هلل �أو للإن�سان.
ولتو�ضيح ذلك نقول:
علوم كعلم اهلل بكنه ذاته والذي هو مخت�ص بالمراتب الوجودية هلل
� ّإن الإن�سان ال يمكنه اكت�ساب ٍ
�سبحانه وتعالى.
((( ق.16 :
((( ال�شورى.11 :
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محتاج �إليه:
وكذلك ال يمكنه من حيث الإرادة والم�شيئة � ّأن يكون م�ستق ًال عن اهلل تعالى غير ٍ
} َو َما تَ�شَ ا�ؤُو َن �إ اَِّل �أَن يَ�شَ اء اهللُ َر ُّب ا ْل َعالَ ِم َين{((( .
الذاتي هلل تعالى نظير العلم والقدرة
ً
وبناء عليه ف� ّإن الكماالت الالزمة لمرتبة وجوب الوجود والغنى ّ
والإرادة ال يمكن للإن�سان الو�صول �إليها.
وكذلك ف� ّإن الكماالت المالزمة لو�صول الإن�سان �إلى �أعلى حدود القرب والت�شابه الممكن مع
اهلل نظير درك تعلقه الكامل من حيث الوجود باهلل وكذلك العبودية والت�سليم المح�ض �أمامه والتقوى
والتوحيد في الخوف والرجاء واال�ستعانة ،ورغم عدم وجود ما ي�شبهها في ذات اهلل ،ف�إ ّنها من �أعلى
أخالقية .وفي الختام ال ّبد من التذكير ب� ّأن مفهوم «القرب» ُي�ستعمل �أحياناً
الكماالت الإن�سانية والقيم ال ّ
نظير ا�ستعمال مفهوم الكمال على �أ ّنه مفهوم ّ
م�شكك � ّأي � ّأن له درجات متفاوتة ،و�أحياناً �أخرى يطلق
على �أعلى مراتبه .وعادة ف�إ ّننا في هذه البحوث ن�ستخدم المعنى الت�شكيكي لهذه المفاهيم ،وفي ٍ
طرف
االختياري لها القيمة النهائية.
�آخر فقد اعتبرنا � ّأن �أعلى مراتب القرب والكمال
ّ
[ّ � [[1إن الو�صول �إلى �أعلى الكماالت الممكنة للإن�سان يحتاج م�ضافاً �إلى االمكانات النوعية عند �أفراد
الإن�سان �إلى تح ّقق بع�ض ال�شروط ،حيث � ّإن كلّ فرد يتمتع في مجال قربه من اهلل بامكانات فردية
أخالقي �إذ ال يعد
ّ
خا�صة به .وكما � ّأن وجوب الوجود لي�س في اختيار الإن�سان ولي�س له قيمة �أو لزوم � ّ
أخالقياً لأي � ٍ
إن�سان وال يوجب المذ ّمة والعقاب والندم والح�سرة ،كذلك ف� ّإن
عدم امتالكه نق�صاً � ّ
بع�ض مراتب القرب الّتي لي�ست في اختيار بع�ض الأفراد  -لعدم تح ّقق االمكانات الفردية عندهم
أخالقي بالن�سبة له وال ُي ّعد عدم تح�صيلها
�أو �شرائط الو�صول �إليها  -لي�س لها �أي�ضاً قيمة �أو لزوم � ّ
أخالقياً له ،وكذلك ال توجب المذمة والعقاب والندم والح�سرة ،ولهذا ال�سبب ف� ّإن النا�س
نق�صاً � ّ
عندما يرون حدود �إمكاناتهم ومقدار الأعمال االختيارية عندهم ف�إ ّنهم يتح�سرون لعدم التح�صيل
االختياري للقرب الممكن في حقهم ال �أنهم يتح�سرون لعدم التح�صيل غير االختياري للقرب غير
الممكن في حقهم ،وكذلك الحال في العقاب والمذ ّمة ف�إ ّنه ال ّبد � ْأن يكونا متنا�سبين مع كلّ فر ٍد
من حيث االمكانات وال�شرائط.
متر واحد والثاني طوله متران ،وكان مطلوباً
ومثا ًال على ذلك لنفتر�ض � َّأن لدينا �شخ�صين �أحدهما طوله ٌ
ق�صرا في تهيئة اللبا�س الفاخر المتنا�سب مع طولهما
لهما تهيئة اللبا�س الفاخر لنف�سيهما ،وعليه �إذا ما ّ
((( التكوير.29 :
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�صح توبيخهما ولكن ال يمكن توبيخهما لعدم تهيئة كلّ منهما اللبا�س المتنا�سب مع طول الآخر.
ّ
[ّ � [[1إن اال�ستدالل العقلي المذكور يثبت حداً لالمكانات النوعية عند الإن�سان في القرب من اهلل،
� اّإل � ّأن تحديد كون هذه االمكانات عند نوع الإن�سان من �أجل ك�سب الكماالت الإلهية �أقلّ من
ذلك �أم ال؟
وب�شكل �أدقّ ما هو مقدارها؟
� ّإن المعرفة الكاملة بحقيقة الإن�سان والظاهر �أ ّنه ال يمكن ذلك من دون اال�ستعانة بالوحي ،حيث � ّإن
ِ َ (((
قادر على ك�سب مقام الخالفة الإلهية�} ...إِن ِّي َج ِاع ٌل ِفي الأَ ْر ِ�ض خَ ليف ًة{
الوحي يعرف الإن�سان ب�أنه ٌ
اب َق ْو َ�س ْينِ َ�أ ْو �أَ ْدنَى{((( ،ويعتبر � ّأن
ويعرفنا �إن�ساناً ا�ستطاع الو�صول في مقام القرب من اهلل �إلى حد } َق َ
ّ
مثل هذا الإن�سان �أ�سوة ح�سنة لبقية النا�س الآخرين }لَق َْد َكا َن لَ ُك ْم ِفي َر ُ�س ِ
ول ا ِهلل �أُ ْ�س َو ٌة َح َ�سنَ ٌة لِّ َمن َكا َن
يَ ْر ُجو اهللَ َوا ْليَ ْو َم ْال ِآخ َر َو َذ َك َر اهللَ َك ِثي ًرا{(((.
ونقر�أ في �أحد �أدعية �شهر رجب المن�سوب �إلى الناحية المقد�سة لولي الع�صر �أرواحنا فداه ما يعبر
فيه عن ال ّأئمة الطاهرين Rب�أ ّنهم معادن كلمات اهلل و�أركان التوحيد و�آيات اهلل« ...ال فرق بينك
وبينهم � ،اّإل �أنهم عبادك وخلقك.»...
وبناء على ذلك ومع مالحظة الإخبار من قبل خالق هذا الإن�سان والعالم بحدود �إمكاناته ،ومع ت�صريح
ً
الحد المذكور  -والذي هو نتيجة
ال�صادقين Rالوا�صلين �إلى تلك المقامات ،يمكن القول � ّإن ّ
الوجودي
حد لنوع الإن�سان ،وبعبارة �أخرى ف� ّإن المرتبة الوحيدة من الكمال
اال�ستدالل العقلي  -هو ٌّ
ّ
إن�ساني الو�صول �إليها هي مرتبة كمال وجوب الوجود �أو الغنى المطلق ولوازمها.
الّتي ال يمكن للنوع ال ّ
االختياري
االختياري وحدوده ،ف� ّإن طريق ت�شخي�ص هذا الكمال
بناء على مالك ت�شخي�ص الكمال
ّ
ّ
[ً [[1
نقيدها بهذا القيد وهو امتالك الموجود
عند الإن�سان هو � ّأن ن�أخذ بالنظر �صفات الكمال الإلهية ،و�أن ّ
المحتاج �إلى اهلل لهذه ال�صفات ،ومثل هذه ال�صفات الّتي يمكن تح�صيلها �أو ال�صفات المالزمة
أخالقية
لها هي �صفات الكمال
أخالقية .و� ّإن القيمة ال ّ
الحقيقي عند الإن�سان وهي عين الف�ضائل ال ّ
ّ
للأمور االختيارية تابع لدرجة ومقدار ك�سب هذه ال�صفات.
[ [[1لم نق�صد في هذا البحث ا�ستق�صاء لوازم القيمة النهائية بل �أ�شرنا �إلى بع�ضها فقط ،كما �سنحتاج
((( البقرة.30 :
((( النجم.9 :
((( الأحزاب.21 :
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أخالقية ونفي تمام الرذائل
�إليه في البحوث الالحقة ،وب�شكل كلّي ف� ّإن ح�صول تمام الف�ضائل ال ّ
االختياري ،وحتماً ف� ّإن بع�ض الف�ضائل
أخالقية يمكن اعتباره من لوازم هذه المرتبة من الكمال
ّ
ال ّ
أخالقية يرتبط بمراتب �أعلى في الكمال .وباالمكان مع الت�أكيد عليها وجعلها هدفاً اكت�ساب �سائر
ال ّ
أخالقية
أخالقية ،ومثا ًال على ذلك ف� ّإن ف�ضيلة «التوحيد» من�ش�أ كلّ �أو �أغلب الف�ضائل ال ّ
الف�ضائل ال ّ
الأخرى .وقد �أفا�ض علماء الأخالق والعرفان في الكالم عنها و�سعوا �إلى ك�سبها وتح�صيلها ،وحيث
أخالقية فلن نخو�ض في تف�صيلها والتو�سع
� ّإن هذه البحوث تبحث في علم الأخالق وطرق التربية ال ّ
فيها.
[ّ � [[1إن الإن�سان الكامل م�ضافاً �إلى دركه
الح�ضوري لنحو ارتباطه باهلل تعالى يدرك � ّأن مثل هذا االرتباط
ّ
غير موجو ٍد ب� ٍّأي من الموجودات الأخرى ،وحيث �إ ّنه مدرك لكماالت اهلل بل �إ ّنه وا�سطة الفي�ض بينه
وبين �سائر الموجودات الأخرى يدرك �أي�ضاً � ّأن كلّ الموجودات محتاجة �إلى اهلل وعين الربط به.
[ [[1لالطالع على مراتب اللذة والمحبة والع�شق ،راجع( :محمد تقي م�صباح ،خود�شنا�سى براى
خود�سازى� ،ص36 - 33؛ وله �أي�ضاً ،به �سوى خود�سازى ،تعليق كريم �سبحاني� ،ص.)78 - 71
وبغ�ض النظر عن جهات النق�ص المالزمة لبع�ض �أنواعها  -نظير القدرة البدنية الم�ستلزمة
[ّ � [[2إن القدرة ّ
تعد �إحدى كماالت الوجود ،واهلل �سبحانه وتعالى ،ومع عدم
لتحديدها بالج�سم والزمان والمكان ّ -
الوجودي ،يت�صف بالقدرة المطلقة ولذا ف� ّإن القرب من اهلل يوجب
ات�صافه بالقدرة المالزمة للنق�ص
ّ
الحقيقية عند الإن�سان ،وهذا المدعى وقبل تعيين م�صداق القدرة الأعلى والأكمل
ازدياد القدرة
ّ
البرهاني.
ثابت باال�ستدالل
ٌ
ّ

الف�صل العا�شر

قيمة ولزوم الأفعال
االختيارية
تكلمنا في الف�صل ال�سابق عن القيمة الذاتية وبع�ض ما يتعلق بها .ومع ت�أكيدنا على
االختياري من
االختياري ذو قيمة ذاتية قلنا � ّإن مالك ت�شخي�صه هو القرب
� ّأن الكمال
ّ
ّ
اهلل ،و�أ�شرنا �أي� ًضا �إلى �أنّه باالمكان اال�ستفادة من هذا المالك لتعيين القيمة الغيرية
لل�صفات والأفعال االختيارية .و�سوف ن�سعى في هذا الف�صل لبيان كيفية تح�صيلها.
� ّإن ال�صفات االختيارية بامكانها � ْأن تكون من�ش�أ الأفعال االختيارية .ومن هذه الجهة
تكون ذات قيمة غيرية .ولذا ف� ّإن القيمة الغيرية لهذه ال�صفات تعادل القيمة الغيرية
للأفعال الحا�صلة منها .ولهذا ال�سبب لن نتع ّر�ض في هذا البحث للكالم عن ك ّل منها 
ب�شكل م�ستق ّل بل �سنكتفي بتحليل القيمة الغيرية للأفعال االختيارية.
وفي ختام هذا الف�صل �أي� ًضا �سوف نبحث ب�شكل مخت�صرٍ في الح ّد الأقل للقيمة
واللزوم الأخالق ّيين.
 -1العامالن المعينان لمقدار القيمة الغيرية:

المثال الأول :لنفتر�ض � ّأن الهدف هو ك�سب اللذة ،وقد كنت جائع ًا ودعاك �أ�صدقا�ؤك
لتناول الطعام.
في هذا المثال ف� ّإن ال�شبع والتغ ّلب على �ألم الجوع يوجب اللذة ،ولذا ب�إمكانك � ْأن
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لكن لما كانت اللذة
تح�صل هذه اللذةْ ،
تقبل دعوة �أ�صدقائك و� ّأن ت�أكل الطعام وبالتالي ّ
ذات مراتب و�أمر ًا ت�شكيكي ًا ف�إنّك وقبل �شبعك كلما �أكلت مقدار ًا من الطعام كلما ازداد
الطبيعي �أنك ونظر ًا �إلى الهدف المذكور ما دمت ت�أكل
مقدار لذة ال�شبع عندك .ومن
ّ
الطعام ف�إنّك تريد تح�صيل لذّة ال�شبع ،ومتى ما ان�صرفت ول ّأي �سبب عن هذا الهدف
ف�سوف تحجم عن متابعة الأكل لأن ن ّيتك وق�صدك من �أكل هذا الطعام هو ك�سب اللذة.
االختياري وهو �أكل الطعام من �أجل ك�سب اللذة �أو�صلك �إلى
وفي هذا الفر�ض ف� ّإن الفعل
ّ
الغائي لك.
مرتبة من اللذة وهي الهدف
ّ
النهائي لنية الفاعل � ْأي تلك المرتبة من
الغائي هو المتع ّلق
ومرادنا من الهدف
ّ
ّ
المطلوب ا ّلذي ي�سعى الفاعل لنيله في نهاية الأمر .و�إذا �أمكن �أي� ًضا ب�أكل الطعام
االختياري م�شروط بنية وق�صد
تح�صيل �أنواع �أخرى من اللذة ف� ّإن ت�أمينها مع هذا الفعل
ّ
الفاعل ،حيث �إنّك وفي هذا المثال �أي� ًضا بامكانك � ْأن ت�ستجيب لدعوة �أ�صدقائك و� ْأن
ت�أكل الطعام وفي نف�س الوقت �أي� ًضا �ستنمي عاطفة المحبة وال�صداقة و�ستقوى عالقتك
لكن تح�صيل هذه اللذة م�شروط بااللتفات �إليها و�إرادتها.
القلبية ب�أ�صدقائكّ .
يح�صل مثل هذه اللذة!
ّ � ...إن المنافق في �صداقته ال يمكنه � ّأن ّ
ٍ
وحينئذ ف� ّإن مطالعة الكتب
المثال الثاني :لنفتر�ض �أنّك تريد تع ّلم الريا�ضيات،
الريا�ضية وح ّل م�سائل هذا العلم يتنا�سبان مع الهدف المذكور � ْأي �أنّه
لكن ذلك م�شروط بارادتك تع ّلم
ب�إمكان هذه الأعمال � ْأن تو�صلك �إلى هدفكّ ،
الريا�ضيات .وكذلك من الممكن � ْأن ت�ؤدي هذه الأعمال �إلى نتائج مختلفة تبع ًا
للباعث على فعلها ،حيث �إنّه يمكن من خالل مطالعة هذه الكتب مث ًال ت�صحيح
�أخطائها االن�شائية �أو الأدبية �أو اال�شتباهات المحتملة عند الم�ؤ ّلف في ح ّل
الم�سائل الريا�ضية.
وكذلك من الممكن � ْأن يكون الهدف من ح ّل الم�سائل الريا�ضية هو القيام بالوظائف
ال�صف ّية من خالل مراجعة كتاب ح ّل الم�سائل.
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الفن يو�صون بالتركيز
�إذ ًا لت�أمين الهدف المن�شود � ّأي تع ّلم الريا�ضيات ف� ّإن �أهل ّ
والتدقيق عند مطالعة الم�سائل الريا�ضية وااللتفات �إلى النكات والدقائق الريا�ضية،
نعم � ّإن بع�ض البواعث يمكن � ْأن ال يتنافى مع هدفك المذكور بل من الممكن � ّأن يعينك
في ذلك.
ومث ً
اال على ذلك �إذا كان مرادك ت�صحيح ا�شتباهات الم�ؤلف في ح ّل الم�سائل ف� ّإن
هذا �أي� ًضا �سيعينك على هدفك � ّأي التع ّلم ،و�أما ع ّد الأ�سطر والتعليقات في كتاب ح ّل
الم�سائل فلن يفيدك في �شيء .وكذلك ف� ّإن ت�أمين الكتاب وتهيئة الو�سائل الأخرى بل
وحتى مقدماتها من جملة الأعمال المعينة في الو�صول �إلى الهدف وبالتالي ف� ّإن قيمة
هذه الأعمال تابعة لنيتك في القيام بها.
� ّإن النوايا والمقا�صد قوى داخلية واختيارية ت�سوقنا وتهدينا �إلى الهدف ا ّلذي نوينا 
الو�صول �إليه .وكما � ّأن اتجاه الج�سم و�سرعة حركته تابع لت�أثير الطاقة الواردة �إليه ف� ّإن
اتجاه و�سرعة الحركة في �أفعالنا االختيارية تابع لت�أثير المقا�صد والنوايا عندنا.
ومع قيامنا بالأعمال المتنا�سبة مع الهدف ف�إنّه بامكاننا الو�صول �إلى تلك المرتبة
الغائي للفاعل.
منه بمقدار ت�أثير النية في ذلك ،وي�س ّمى ذلك بالهدف
ّ
وبعد هذين المثلين نتجه الآن ناحية الأخالق ولنفتر�ض � ّأن الهدف هو كمال الإن�سان
االختياري.
ّ
أخالقي فب�إمكاننا القول
االختياري للفاعل ال
�إذا افتر�ضنا � ّأن «�أ» مرتبة من الكمال
ّ
ّ
� ّإن العمل لكي يمتلك قيمة «�أ» ال ب ّد � ّأن يكون واجد ًا ل�شرطين� :أولهماّ � :أن يكون هذا العمل
متنا�سب ًا مع ح�صول «�أ» والثاني � ّأن تكون نية الفاعل في القيام بهذا العمل هو ح�صول «�أ»
في منتهى الأمر ،وبعبارة �أخرى ف� ّإن القيمة الغيرية للأفعال تابعة لعاملين� :أولهما نوع
الغائي للفاعل الباعث له على القيام
الفعل والثاني هو المتع ّلق النهائي للنية �أو الهدف
ّ
بهذا الفعل.
و ُي�ستنتج من هذا الكالم � ّأن القيمة الغيرية لك ّل فعلٍ
اختياري تعادل القيمة الذاتية
ّ
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الغائي للفاعل
االختياري المتنا�سبة مع ذلك الفعل والهدف
لتلك المرتبة من الكمال
ّ
ّ
له[.]1
االختياري عند الإن�سان
وبنا ًء على ما ذكرناه في الف�صل ال�سابق ف� ّإن مالك الكمال
ّ
االختياري من اهلل»
االختياري من اهلل .وعليه ف�إنّنا �سن�ستخدم عبارة «القرب
هو قربه
ّ
ّ
االختياري ،ون�ستنتج النتيجة التالية:
بدل قولنا الكمال
ّ
االختياري
اختياري تعادل القيمة لتلك المرتبة من القرب
القيمة الغيرية لك ّل فعل
ّ
ّ
الغائي للفاعل له.
من اهلل المتنا�سب مع ذلك الفعل والهدف
ّ
 - 2مالك أكثر األفعال االختيارية قيمة

االختياري هي مالك ت�شخي�ص 
اعتبرنا في الف�صل ال�سابق � ّأن �أعلى درجات القرب
ّ
القيمة النهائية وا�ستفدنا من لوازمها لتعيين مكانتنا ومكانة الآخرين القيم ّية.
وها هنا �أي� ًضا وباال�ستفادة منها يمكن القول � ّإن مالك ت�شخي�ص �أكثر الأفعال قيمة
هو مقدار ت�أثيرها في الو�صول �إلى �أعلى درجات القرب من اهلل ،وباال�ستفادة من هذا
المالك ولوازمه �سنتعرف ب�شكل �أف�ضل �إلى قيمة الأفعال االختيارية من خالل المقاي�سة
بهما.
االختياري الحا�صل منها وبناء عليه
� ّإن قيمة الأفعال االختيارية غيرية وتابعة للكمال
ّ
ف� ّإن �أكثر الأفعال قيمة هي الموجبة للقيمة النهائية.
ولتتذكر �أي� ًضا ما قلناه في الف�صل ال�سابق حول لوازم القيمة النهائية و�إنها العلم
الح�ضوري الكامل للإن�سان باحتياجه وعدم احتياج اهلل و�أي� ًضا المحبة والر�ضا الكاملين
ّ
والمتقابلين بين اهلل والإن�سان ،وعلى هذا الأ�سا�س يمكن القول � ّإن �أكثر الأفعال قيمة هي
الح�ضوري الكامل للإن�سان باحتياجه وعدم احتياج اهلل والموجبة للمحبة
الموجبة للعلم
ّ
والر�ضا الكاملين هلل من ِق َبلِ الإن�سان[.]2
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 - 3الدرجات المختلفة لقيم األفعال الغيرية

النهائي
عرفنا في هذا الف�صل � ّأن قيمة الأفعال تابعة لعاملين هما نوع العمل والمتع ّلق
ّ
الغائي للفاعل الباعث له على القيام بذلك الفعل.
للنية �أو الهدف
ّ
والآن ومع االلتفات �إلى مالك �أكثر الأفعال قيمة �سوف نح ّلل وب�شكل م�ستق ّل مختلف
قيم الأفعال من جهة نوع الفعل ومن جهة النية �أي� ًضا:
 . 3 - 1تقييم األفعال االختيارية من جهة نوع الفعل.

مع مالحظة المالك المذكور ف� ّإن الإظهار الكامل لالحتياج �إلى اهلل والعبودية له
يعتبران من �أكثر الأفعال قيمة.
أحب الأعمال �إلى اهلل هو �أكثرها قيمة .ومن جهة �أخرى
وكذلك يمكن القول � ّإن � ّ
محب
وكما قلنا في الفرع 6 - 2 :من الف�صل التا�سع ف� ّإن اهلل والذي هو الكمال المطلق ّ
لنف�سه وتبع ًا لذلك ف�إنّه محب لكمال الموجودات الأخرى في هذا الوجود ،وبنا ًء عليه
أحب الأعمال
ف� ّإن الأعمال الموجبة لأعلى الكماالت عند الآخرين تُعتبر �أي� ًضا من جملة � ّ
عند اهلل تعالى ولهذا ف� ّإن حب الخير لعباد اهلل و�إعانتهم وهدايتهم �إلى �صراط الحياة
ال�صحيح وب�شكل ك ّلي تهيئة طرق كمال الآخرين يمكن اعتبارها �أي� ًضا من �أكثر الأعمال
االختياري
قيمة على م�ستوى الن�شاطات االجتماعية والتي توجب نيل �أعلى درجات القرب
ّ
من اهلل لفاعلها والقائم بها.
وبنا ًء على هذا المالك �أي� ًضا ف� ّإن �أكثر الأفعال االختيارية الالقيمية من جهة نوع
أخالقي عن ارتباطه الوجودي باهلل
العمل هي تلك الأفعال ا ّلتي توجب غفلة الفاعل ال
ّ
لي�س هذا فح�سب بل تلك ا ّلتي تجعله مكان اهلل وتزين له اال�ستقاللية عنه� ،أو تلك ا ّلتي
تدعو الفاعل  من خالل �إظهار اال�ستقالل لبقية الموجودات الأخرى �إلى معار�ضتها 
الحق وكذلك الأعمال ا ّلتي يقام بها في مواجهة ومحاربة خير الآخرين
مع المعبود ّ
وكمالهم والتي من جملتها الإعرا�ض عن اهلل والتك ّبر عليه وال�شرك به وعدم االعتناء
بخير الآخرين وال�سعي لإ�ضاللهم.
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وب�شكل ك ّلي ف�إنّه يمكن تقييم الأفعال االختيارية من جهة نوع العمل بهذا ال�شكل:
اختياري من جهة نوع العمل ترتبط بمدى ت�أثير هذا الفعل في
القيمة الغيرية لك ّل فعل
ّ
الوجودي.
تنبيه الفاعل �إلى احتياجه �إلى اهلل وزيادة كماله
ّ
 . 3 - 2تقييم األفعال االختيارية من جهة النية

االختياري من اهلل  -وم�ضاف ًا �إلى
ال ب ّد لنا من �أجل الو�صول �إلى �أعلى درجات القرب
ّ
الأفعال المنا�سبة لهذا الهدف � -إرادة الو�صول �إلى هذه المرتبة في نهاية الأمر.
النهائي  -وبعبارة �أخرى � ّأن
و�أما ق�صد الأهداف الأخرى ا ّلتي ال تو�صل �إلى الهدف
ّ
تكون �أهداف ًا م�ستقلة في نظر الفاعل  -ف� ّإن ذلك �سيمنعه من تح�صيل ذلك الهدف
ب�شكل كامل .وبنا ًء عليه ف� ّإن �أكثر الأفعال قيمة من جهة النية هو � ّأن يكون مق�صود
النهائي من اتيانه هو التقرب من اهلل ولوازمه � ّأي العبودية والطاعة هلل ومحبته
الفاعل
ّ
ور�ضاه ،وت�س ّمى هذه النية بالنية الخال�صة للقرب[.]3
ونتيجة الكالم ف� ّإن قيمة ك ّل فعلٍ
اختياري من جهة النية يرتبط بمقدار قرب نية
ّ
الفاعل من النية الخال�صة للقرب.
يتح�صل معنا:
ومن مجموع ما قلناه حول مالك تقييم الأفعال االختيارية ّ
�	- 1أنّه لتقييم ك ّل فعلٍ
اختياري ال ب ّد � ّأن نرى مقدار ت�أثير هذا الفعل في تنبيه الفاعل
ّ
الوجودي ،ومقدار قرب نية الفاعل لذلك الفعل
�إلى احتياجه �إلى اهلل وزيادة كماله
ّ
من خلو�ص النية.
ّ �	- 2أن العبودية هلل وار�شاد الآخرين �إلى طريق التكامل بنية التقرب �إلى اهلل وجلب
ر�ضاه ق ّيمة مطلق ًا.
وفي المقابل ف� ّإن ال�شرك والكفر ومنع الآخرين من التكامل وال�ص ّد عن �سبيل اهلل
والعداوة مع اهلل غير ق ّيمة مطلق ًا ،وكما نرى ف� ّإن قيمة هذه الأمور مط َلقة غير مق َّيدة.
 - 3وهناك بع�ض الأمور قيمتها غير مط َلقة ،نظير الإنفاق والإيثار والتعليم والتع ّلم
والأ�شغال المختلفة وت�أمين حاجات الج�سم والروح وال�سعي لق�ضاء حوائج الآخرين،
حيث �إنها ترتبط بنية الفاعل والمحرك له للقيام بها.
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ولذا �إذا كان الغر�ض من القيام بها ك�سب ال�شهرة واالحترام عند الآخرين �أو ت�أمين
اللذائذ ال�شهوانية �أو الراحة الدنيو ّية �أو المنافع المادية و�أمثالها فلي�س له �إلاّ ما ق�صده،
ٍ
حينئذ
و�أما لو �صاحب هذه النوايا نية التقرب من اهلل �أي� ًضا ف� ّإن قيمة العمل ترتبط
بحا�صل نواياه ،ولربما تكون مثل هذه الأعمال ب�سبب المحرك والباعث الخاطئ لها 
بال قيمة بل �ضد القيم �أ�ص ًال ،وذات نتائج غير مطلوبة للفاعل ،وبنا ًء عليه ف� ّإن القيمة
الغيرية لهذه الأمور مق ّيدة.
 - 4القيمة البديلة لألفعال االختيارية

بنا ًء على تعريف القيمة البديلة ف�إنّه �إذا تزاحم عم ٌل ما مع عملٍ  �آخر[ ،]4وامتاز
�أحدهما بقيمة غيرية �أكثر من الآخر � ّأي كان له ت�أثير �أكبر في كمال الفاعل الحقيقي
ف� ّإن هذا الفعل يكون ذا قيمة بديلة وبالتالي �سيكون انتخابه معقو ًال.
ومث ً
ال�سري (�صدقة ال�سر) م�أمون من �شائبة الرياء واكت�ساب
اال على ذلك ف� ّإن الإنفاق
ّ
المنافع الدنية وي�ساهم في تقوية االخال�ص عند المنفق ولهذا ف� ّإن له ت�أثير ًا كبير ًا في
الحقيقي ويعتبر ذا قيمة كبرى.
كماله
ّ
العلني �أي� ًضا (�صدقة العلن) ،و�ضمن بع�ض ال�شرائط،
وفي المقابل ف� ّإن االنفاق
ّ
يوجب ت�شويق الآخرين على الإنفاق وزيادة الكمال .ومع افترا�ض خلو�ص النية �ستكون
له قيمة �أكبر �أي� ًضا.
والآن �سنح ّلل القيمة البديلة في هذه الأمثلة الآتية:
 اللهو واللعب بالأعمال الم�أمونة �أو القيام بالأعمال الخطرة وال�ضارة �أيهما لهالقيمة البديلة؟
على فر�ض التزاحم بين هذين العملين ف� ّإن العمل الأ ّول له القيمة البديلة �إلاّ �أنّه لن
يكون له ذلك في مورد �إمكان نف�س ال�شخ�ص القيام بد ًال عنه بالأعمال المفيدة.
وكذلك ف� ّإن �صاحب الدرجة الأولى في �س ّلم الكمال والمتح ّرك �إلى الدرجة الثانية
منه له قيمة بديلة في مقابل ال�سكون وعدم التحرك ولكن في المقابل ف� ّإن �صاحب
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الدرجة الثالثة منه ال�ساكن في مكانه المحافظ على درجته ل�سكونه القيمة البديلة بدل
الهبوط واالنحطاط �إلى الدرجة الثانية من الكمال.
 - 5األنانية والغيرية

ذكرنا في الف�صل الثامن النزاع القائم بين مذهبين من المذاهب الواقع ّية وهما 
مذهب الأنانية ومذهب الغيرية والذي مفاده �أنه� :أيهما يرجح على الآخر على فر�ض
ح�صول التزاحم بينهما؟
و�سنرى ها هنا وعلى �أ�سا�س النتائج المتح�صلة لقيم الأفعال الغيرية والبديلة الر�أي
ال�صحيح في المقام.
ذكرنا فيما �سبق � ّأن الأنانية معناها قيام الإن�سان بما يعود لم�صلحته و� ّأن الغيرية
قيامه بما يعود �إلى م�صلحة الآخرين.
االختياري
وقلنا من طرف �آخر � ّإن من�ش�أ مطلوبية ك ّل الأمور االختيارية هو الكمال
ّ
للفاعل.
وعلى هذا الأ�سا�س ف� ّإن الفاعل المختار من الممكن فقط � ْأن يقوم بعمل يعود لم�صلحة
الآخرين �إذا اعتبر � ّأن هذا العمل ي�ستلزم خيره وكماله ،وبعبارة �أخرى ف� ّإن الغيرية ها 
هنا ممكنة فقط مع اعتقاد ا�ستلزامها للأنانية ،و� ّأن ما يمكن تحققه من الغيرية هو في
الواقع نو ٌع من الأنانية.
اختياري غيرية و� ّإن العمل الق ّيم هو العمل الم�ساعد
ومن جهة �أخرى ف� ّإن قيمة ك ّل فعل
ّ
الحقيقي.
للفاعل في كماله
ّ
وكذلك عند تزاحم الأعمال المختلفة في بع�ض الموارد ف� ّإن العمل الم�ساعد ب�شكل
الحقيقي تكون له القيمة البديلة وال بد � ّأن يرجح على المزاحم
�أكبر في كمال الفاعل
ّ
له.
وبناء عليه ف� ّإن قيمة الغيرية  -والتي هي نف�سها نوع من الأنانية  -مرتبطة �أي� ًضا
الحقيقي.
بت�أثيرها في كمال الفاعل
ّ
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كذلك من الممكن � ْأن تتزاحم الغيرية مع بع�ض الموارد الأخرى في الأنانية وبنا ًء
على ما قلناه عن القيمة البديلة في موارد ال�سلوك والأفعال ف� ّإن في مثل هذه الموارد ال 
الحقيقي
ُيعقل �إلاّ ترجيح العمل ذي القيمة البديلةّ � ،أي ما له الت�أثير الأكبر في الكمال
ّ
للفاعل.
والظاهر بنا ًء على هذا المبنى �أ ّنه �إذا تزاحم ك ًال من الغيرية والأنانية مع كونهما قيمين
مع ًا ،ال يمكن تح�صيل قاعدة كلية ومطلقة تثبت ديمومة القيمة البديلة للغيرية �أو للأنانية
لكن من الممكن القول في مثل هذه الموارد ب�أن المرجح غالب ًا هو الغيرية[ .]5لأنها عادة
ذات نتيجتين مثبتتين للفاعل و�أما الأنانية ف�إ ّنها ذات نتيجة مثبتة واحدة فقط.
الوجودي  
أخالقي بامكانه � ْأن يزيد عن طريق الغيرية كماله
وكذلك ف� ّإن الفاعل ال
ّ
ّ
و�سيح�صل على فر�ض خلو�ص نيته كم ً
اال ما لنف�سه و�سيق ّوي في ذاته �أي� ًضا �صفة الجود
ّ
وحب الخير و�أمثالهما من ال�صفات ا ّلتي هي من كماالت اهلل والتي تع ّد كم ً
اال حقيقي ًا
للإن�سان �أي� ًضا.
و�أما  مع الغيرية المجردة ف�إ ّنه ال  يمكن �إلاّ  تح�صيل النتيجة الأولى فقط ،ومث ً
اال
على ذلك ف� ّإن من ا ّدخر طعام ًا ما بامكانه � ْأن ي�ستفيد منه ليتقوى على العبادة وكذلك
محتاج غيره ليعينه �أي� ًضا على العبادة .وعليه ف� ّإن كال العملين
بامكانه � ّأن يت�ص ّدق به على
ٍ
مت�ساويان من هذه الجهة � ّأي من �أجل عبادته �أو من �أجل عبادة غيره ،ومن هذه الجهة
ف�إ ّنها ت�ساهم في زيادة كمال الوجود والذي هو محبوب هلل وموجب لكمال الفاعل �أي� ًضا.
و�أما الإنفاق ف�إنّه يوجب كم ً
اال �آخر للفاعل �أي� ًضا وهو تقوية �صفة الجود والعطاء والتي
هي من �صفات كمال اهلل وتُع ّد كم ً
اال حقيقي ًا للإن�سان �أي� ًضا .وعلى هذا الترتيب ف� ّإن
الحقيقي) �ست�ؤ ّمن �أي� ًضا مالك القائلين
الأنانية الحقيق ّية (�أي ما كان هدفها الكمال
ّ
بالغيرية �أي� ًضا.
نعم ،وكما تتزاحم موار ُد الأنانية فيما بينها وكذلك موار ُد من الأنانية مع الغيرية
فباالمكان �أي� ًضا � ْأن تتزاحم موارد الغيرية فيما بينها �أي� ًضا ،ومث ً
اال على ذلك �إذا �أردنا 
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ٍ
بامكانات محدودة فمن نرجح منهم على غيره :العائلة ،الجيران،
م�ساعدة «الآخرين»
الم�ؤمنين ،النا�س الآخرين ،الحيوانات ،النباتات �أو.....؟
المرجح :الم�ساعدات المالية
وكذلك �إذا �أردنا  م�ساعدة النا�س  الآخرين ف�أيهما  ّ
المبا�شرة �أو ت�أمين العمل لهم؟ الم�ساعدات العلنية �أو ال�سرية؟ بناء الم�ساجد �أم
المدار�س؟ و ....وفي ك ّل هذه الموارد ال ب ّد � ّأن ن�أخذ باالعتبار ت�أثير ك ّل عملٍ في كمال
الحقيقي و�أن نختار من الأعمال ما له القيمة البديلة.
الفاعل
ّ
 - 6األنانية أو اإللهية

االختياري من اهلل
ذكرنا في الف�صل التا�سع � ّأن مالك القيمة الذاتية هو القرب
ّ
تعالى ،وفي هذا الف�صل وباال�ستفادة من هذا المالك ربطنا قيمة العمل بمقدار تنا�سبه
إلهي» وال�س�ؤال
مع القرب من اهلل �أي� ًضا .ولذا �إذا كان العمل هلل ف�سوف ن�س ّميه بـ«ال ّ
إلهي؟ وفي الجواب على ذلك ال بد � ْأن نقول
أناني مع ال ّ
المطروح ها هنا هو� :أال يتزاحم ال ّ
الحقيقي.
بنا ًء على ما تقدم �إن الأنانية �إنما تكون قيمة �إذا �ساهمت في كمال الفاعل
ّ
إلهي ،بل هو عينه[ ،]6ل ّأن العمل هلل ال يعني
أناني مع ال ّ
ففي هذا المورد لن يتزاحم ال ّ
العمل من �أجل خير اهلل وكماله بل �إنّه بمعنى العمل ا ّلذي تتق ّرب به النف�س من اهلل
خيرها وكمالها الحقيقي.
والذي هو
ّ
 - 7أسلوب تشخيص قيم األفعال

ا�ستطعنا �إلى الآن ومن خالل البحوث واال�ستدالالت العقلية �إدراك بع�ض الخ�صائ�ص 
الكلية المرتبطة بتعيين قيم الأفعال.
وبالتالي في ك ّل فعلٍ
مفتر�ض �إذا علمنا تنا�سبه مع المالك الموجود ب�أيدينا 
اختياري
ٍ
ّ
أمكننا حينئذ احت�ساب قيمته .ومث ً
ٍ
اال على ذلك ف� ّإن قيمة عبودية اهلل والقيام بالأعمال
�
الموجبة لمحبته ور�ضاه يمكن تح�صيلها  من خالل هذا الأ�سلوب والطريق ،وكذلك
من خالل هذا الأ�سلوب �أي� ًضا ومع وجود نية التق ّرب من اهلل ف� ّإن هذه الأمور التالية
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العلمي لمعرفة طرق
 و�أي� ًضا مواجهة موانعها  -ح�سنة مطلق ًا :معرفة اهلل ،البحثّ
العبودية والأعمال المحبوبة هلل ،تعليم وترويج القيم ال�صحيحة وهداية الآخرين �إلى
هذه القيم.
المن لي�س له قيمة االنفاق بال َم ٍّن،
وعلى �أ�سا�س هذا المالك �أي� ًضا ف� ّإن االنفاق مع ِّ
لأنّه و�إن رفع حاجة الطرف الآخر المادية ف� ّإن ذلك �سي�شكل �ضربة ال�ستقالل �شخ�صيته
(عنفوانه) والذي يع ّد من حاجاته الروحية ،وفي المقابل �سيق ّوي روحية التكبر
واال�ستقالل الكاذب عند الفاعل (المنفق).
�إال � ّأن هذا المالك غير ٍ
كاف لت�شخي�ص مدى ت�أثير ك ّل فعلٍ اختياري خا�ص وفي
ال�شرائط المختلفة في كمال الفاعل ،لنالحظ الأمثلة التالية:
خا�ص؟ وفي هذه الحال ما هي
 هل يجب �إظهار العبودية هلل في زمان ومكان و�شكل ٍ�شرائط ذلك؟
هل نذهب �إلى الكني�سة يوم ال�سبت �أم يوم الأحد؟ وهل ن�ؤدي ال�صالة خم�س مرات
ب�شرائطها الخا�صة؟ وهل يجب ال�صوم �أم ال؟ و....
ّ
 ما هي الحقوق الواجبة علينا تجاه �أفراد العائلة ،الأقارب ،الأ�صدقاء ،الجيران،والآخرين ،والتي تُع ّد مراعاتها وظيفتنا الأخالق ّية؟
 ما هو نوع اللبا�س الالزم للرجل والمر�أة؟ ما هي الأعمال ا ّلتي ينبغي لنا القيام بها لم�ساعدة الآخرين؟وغيرها وغيرها من نظائر هذه الأ�سئلة ،ف�إنّه ال يمكننا االجابة عنها على �أ�سا�س 
المالك المذكور ،لأنّه ال ب ّد �أو ًال من معرفة نتائج هذه الأعمال عندنا وفي وجودنا،
نعم من الممكن ك�شف بع�ض هذه النتائج من خالل التجربة وبالتالي تقييم بع�ض هذه
الأفعال بلحاظ الإثبات �أو النفي ،ومث ً
اال على ذلك ف� ّإن معرفة الم�صاديق الكثيرة ل�صحة
البدن والروح ا ّلتي يمكن اثباتها من خالل التجربة تعتبر مق ّدمة للبقاء وك�سب الكمال
الحقيقي وبالتالي ف� ّإن رعايتها من �أجل ذلك تُعتبر قيم ًة والزم ًة.
ّ
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وكذلك ف�إنّه بامكان التجربة � ّأن تع ّرفنا �إلى �أ�ساليب م�ؤثرة في تح�صيل وتعليم وب�سط
القيم الأخالق ّية وتربية الفرد والمجتمع ولهذا ف�إنّها ق ّيمة والزمة �أي� ًضا.
لكن من الممكن �أي� ًضا � ْأن ال تظهر نتائج الكثير من الأفعال في هذه الدنيا وبالتالي لن
تكون قابلة للتجربة ولذا لن ينفع في مثل هذه الموارد طريق العقل والتجربة ،والطريق
الوحيد لمعرفة قيم هذه الأفعال �أو  -على الأق ّل  -ارتباطها بالكمال والنق�ص عندنا يتم
من قبل العارف بها ب�شكل كامل وال�صادق في �إخباره عنها ،ولذا ف�إنّنا نحتاج لمعرفة
ال�صراط الم�ستقيم في الحياة ونيل الكماالت النف�سية �إلى هداية اهلل �سبحانه وتعالى
المحيط �إحاطة علمية كاملة بنتائج �أعمالنا ،فيعلمنا[ ]7بالأفعال الفا�ضلة والأفعال
الرذيلة ،وي�س ّمى هذا الطريق بطريق «الوحي»[ .]8وب�شكل مخت�صرٍ يمكن القول �إننا 
نحتاج �إلى ثالثة �أ�ساليب لت�شخي�ص قيم الأفعال:
 - 1العقل :للعقل دور محدود في تعيين المالكات الكلية لبع�ض الأفعال وقيمها ومن
دونه ال يمكن �إثبات قيمة � ّأي فعلٍ كقيمة �إطاعة اهلل �أو قيمة التحقيق والبحث
عن القيم ولزوم البحث عن الطريق الم�ستقيم في الحياة.
 - 2التجربة :يمكن من خالل هذا الأ�سلوب تعيين القيمة المثبتة �أو المنفية لبع�ض
الأفعال القابلة لها.
 - 3الوحيّ � :إن هذا الطريق ال ب ّد منه لتعيين قيمة الكثير من الأفعال ا ّلتي لها �آثار
ال تقبل التجربة.
ّ
األقل للقيمة واللزوم األخالق ّيين
الحد
-8
ّ

ذكرنا في الف�صل الثالث من هذا الكتاب �أ ّنه �إذا �أردنا تقييم المراتب المختلفة لمو�ضوع
واحد فب�إمكاننا � ْأن ن�أخذ باالعتبار مرتبة ال�صفر وتق�سيم القيمة   -بمعناها العام � -إلى
قيمة �صفرية ،قيمة مثبتة وقيمة منفية �أو بتعبير �آخر بال قيمة ،ذي قيمة و�ضد القيمة.
� ّإن مراتب القيمة الذاتية الأخالق ّية ال نهاية لها وبعبارة �أخرى ف� ّإن القيمة الأخالق ّية
ال �سقف لها لكن من بين هذه المراتب ب�إمكاننا � ّأن ن�أخذ قيمة مرتبة ما على �أنها ال�صفر

رايتخالا لاعفألا موزلو ةميق

297

ونعتبرها �سطح القيمة وفي هذه ال�صورة ف� ّإن الكماالت العليا والأعمال الموجبة ل�صعود
الإن�سان �إلى تلك المراتب تكون ذات قيمة و�أما  المراتب الأدنى والأعمال الموجبة
ل�سقوط الإن�سان عن الح ّد الأقل من القيم فتكون �ضد القيمة.
أخالقي واعتبرناه من نوع اللزوم
وكذلك بحثنا في الف�صل الثالث حول اللزوم ال
ّ
أخالقي ي�شير �إلى �ضرورة القيام �أو ترك بع�ض الأفعال،
بالقيا�س وقلنا � ّإن اللزوم ال
ّ
�أو وجود �أو عدم وجود بع�ض ال�صفات االختيارية بالمقاي�سة بهدف الأخالق والكمال
االختياري للإن�سان.
ّ
ولهذا ف� ّإن الأعمال ذات القيمة الغيرية الزمة بالقيا�س  بالقيم الذاتية الحا�صلة
عنها ،ولذا �إذا اعتبرنا مرتبة ما من القيمة هي �سطح القيم والح ّد الأقل منها فال ب ّد
من القول بلزوم امتالك ال�صفات والقيام بالأعمال ا ّلتي تجعل الإن�سان متمتع ًا بالح ّد
الأقل من القيم ،وفي المقابل �ضرورة عدم امتالك ال�صفات و�ضرورة ترك الأعمال ا ّلتي
تحرم الإن�سان من نيل هذه المرتبة على الأقل.
وعليه ف� ّإن التم ّتع ب�سائر ال�صفات والقيام بالأعمال الموجبة لح�صول ِق َي ٍم �أكثر يعود
نفعها �إلى الفرد و� ْإن كانت مطلوبة بالمقاي�سة بالح ّد الأقل من القيمة �إلاّ �أنها لي�ست
الزمة وال �ضرورية.
وكما قلنا ف� ّإن القيمة الذاتية تقا َرن بميزان القرب من اهلل .وحيث �إن الق�صد والنية
االختياري ف� ّإن معرفة اهلل واالعتقاد بوجوده �ضروريان
ال بد منهما لتح�صيل الكمال
ّ
أهم
لتح�صيل الكثير من مراتب الكمال
الحقيقي للإن�سان .ومن طرف �آخر قلنا � ّإن � ّ
ّ
بالنبي
الطرق لت�شخي�ص قيم الأفعال هو الوحي� ،إلاّ � ّأن االعتماد عليه ي�ستلزم االعتقاد
ّ
ولهذا فمن المنا�سب � ّأن ن�أخذ حدود الإيمان والكفر على �أنها القيمة ال�صفرية و�أن نعتبر
الإيمان باهلل
والنبي Pهو الحد الأق ّل من القيمة الذاتية و� ْأن نعتبر الأعمال وال�صفات
ّ
ا ّلتي ال ب ّد منها لح�صول الإيمان الزمة و�ضرورية.
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النهائي لفاعله.
 	 - 1القيمة الغيرية لك ّل فعلٍ تابعة لنوع الفعل والهدف
ّ
اختياري تعادل القيمة الذاتية لتلك المرتبة من القرب
 	 - 2القيمة الغيرية لكل عمل
ّ
الغائي للفاعل.
االختياري من اهلل المتنا�سبة مع ذلك العمل والهدف
ّ
ّ
�	 - 3أكثر الأفعال قيمة ما كان موجب ًا للو�صول �إلى القيمة النهائية ،وت�شمل �أي� ًضا علم
الح�ضوري الكامل باحتياجه �إلى اهلل ومحبة اهلل له ور�ضاه الكامل عنه.
الإن�سان
ّ
اختياري من جهة نوع العمل ترتبط بمدى ت�أثير هذا العمل
 	 - 4القيمة الغيرية لك ّل فعل
ّ
في تنبيه الإن�سان �إلى احتياجه �إلى اهلل وزيادته لكمال الوجود.
اختياري من جهة النية ترتبط بمدى اقتراب نية الفاعل حين القيام
 	 - 5قيمة ك ّل فعل
ّ
بفعله من خلو�ص النية.
 	 - 6مع تزاحم العل َمين ،ف� ّإن القيمة البديلة تكون لأكثرهما ت�أثير ًا في تح�صيل الكمال
الحقيقي  للفاعل وبالتالي �سيكون اختياره معقو ًال.
ّ
�	 - 7إذا تزاحمت الغيرية مع الأنانية في مورد ت�ساويهما من حيث القيمة ف� ّإن المرجح
منهما ما له القيمة الغيرية الأكبر مع � ّأن الترجيح غالب ًا يكون للغيرية.
�	 - 8إذا تزاحمت الموارد المختلفة للغيرية فال ب ّد � ّأن ن�أخذ باالعتبار ت�أثير ك ّل مورد في
الحقيقي للفاعل واختيار ما له القيمة البديلة منها.
الكمال
ّ
خيرنا وكمالنا الحقيقي،
 	 - 9العمل هلل يراد به عملنا من �أجل التق ّرب منه لما فيه
ّ
الحقيقي ال 
وبنا ًء عليه ف� ّإن الأنانية في �صورة �إعانتها للفاعل في الو�صول �إلى كماله
ّ
تتزاحم مع الإلهية بل هي عينها.
 - 10لت�شخي�ص قيم �أنواع الأفعال نحتاج �إلى ثالثة �أ�ساليب :العقل والتجرية والوحي.
الحقيقي
 - 11ال ب ّد من االعتقاد بوجود اهلل في �سبيل تح�صيل الكثير من مراتب الكمال
ّ
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للإن�سان ،وكذلك ال ب ّد من الرجوع �إلى الوحي لت�شخي�ص قيم الكثير من الأفعال.
ولهذا ال�سبب فمن المنا�سب � ْأن ن�أخذ حدود الإيمان والكفر على �أنها القيمة ال�صفرية
و� ّأن نعتبر الإيمان باهلل ور�سوله هو الح ّد الأقل للقيمة الذاتية و� ْأن نعتبر تح�صيل ال�صفات
والأفعال الالزمة لح�صول الإيمان �أمر ًا الزم ًا.

الغائي؟ اذكر مث ً
اال على ذلك.
 	 - 1ما هو الهدف
ّ
 	 - 2اذكر بالمثال كيفية تفاوت النتائج عند الفاعل لفعلٍ واحد لكن مع نيتين.
اختياري وتكلم عنهما باخت�صار.
 	 - 3اذكر العام َلين الم�ؤثرين في القيمة الغيرية لكل فعل
ّ
 	 - 4مع مالحظة مالك القيمة النهائية (�أعلى درجات القرب من اهلل) ولوازمه اذكر
كيفية تقييم الأفعال االختيارية من جهة العمل وكذلك من جهة النية.
 	 - 5ما المراد من النية الخال�صة للقرب؟
 	 - 6اذكر مثالين عن القيمة الغيرية المطلقة وكذلك مثا َلين عن القيمة الغيرية
المق َّيدة.
ل�شخ�ص ما ذا قيمة بديلة ول�شخ�ص �آخر
 	 - 7اذكر بالمثال كيفية كون الفعل الواحد
ٍ
غير ذي قيمة بديلة.
�	 - 8أو�ضح لنا ما يجب فعله عند تزاحم الغيرية مع الأنانية.
 	 - 9في � ّأي مورد تكون الأنانية غير الإلهية؟ �أو�ضح ذلك.
 -10لت�شخي�ص قيم �أنواع الأفعال ف�إنّنا نحتاج �إلى ثالثة �أ�ساليب ،اذكرها واذكر موارد
اال�ستفادة منها.
 -11لماذا اعتبرنا الإيمان باهلل ور�سوله الح ّد الأق ّل من القيمة واللزوم الأخالق ّيين؟
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 - 1ما هو هدفك الغائي من تح�صيل العلم؟ ابحث حول قيمته الأخالق ّية.
 - 2بااللتفات �إلى تعريف القيمة البديلة ،ابحث في تعريف وقيمة «�إتالف الوقت» ،وما 
هي قيمة «الب�سط وال�سرور» في ر�أيك؟ وما هو الفرق بينها وبين �إتالف الوقت؟
يرجح الأفراد عادة من بين المجموعات ،مجموعات الأ�صدقاء والأقارب
 - 3لماذ ّ
والدين الواحد على بقية المجموعات الأجنبية والغريبة؟
 وبنا ًء على مالك القيمة البديلة ما هي المجموعة ا ّلتي يجب علينا ترجيحها منبين «الآخرين».

االختياري هو تلك المرتبة من الكمال باعتقاد الفاعل الّتي
الغائي في نظر الفاعل للفعل
ّ
[[[ الهدف ّ
ينوي الو�صول �إليها في النهاية .ولها مطلوبية �أ�صلية عنده.
االختياري ويمكن ت�سميتها بعلة فاعلية
الغائي هي العلة الغائية لذلك الفعل
ّ
� ّإن مطلوبية الهدف ّ
االختياري وال ّبد من االنتباه �إلى � ّأن العلة الغائية بهذا
االختياري �أو علة اختيارية الفعل
الفاعل
ّ
ّ
المعنى تختلف عن غاية الفعل � ّأي النتائج الحا�صلة منه ،مع � ّأن الكمال الحا�صل من الفعل �أو
الحا�صل من بع�ض نتائجه يعتبر �أي�ضاً من نتائج الفعل ،ومع كونها مق�صودة عند الفاعل ف� ّإن مطلوبيتها
تكون علة غائية.
وبناء عليه ف� ّإن مطلوبية بع�ض نتائج الفعل يمكن � ّأن تكون علّة غائية للفعل �أي�ضاً وعلى هذا الأ�سا�س
ً
ف� ّإن ت�سمية بع�ض الغايات الخارجة عن الفعل بالأهداف الغائية فيه نوع من الم�سامحة.
الغائي لقا�صد ال�سفر �إلى م�شهد وزيارة الإمام الر�ضاQ
مثالً :من الممكن � ّأن يكون الهدف ّ
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ك�سب الفي�ض �أو لذة زيارة الإمام � ،Qاّإل � ّأن نف�س م�شهد وزيارة الإمم الر�ضا Qلي�سا هدفين
االختياري عند الإن�سان دائماً هو مطلوبية الكمال
غائيين حقيقيين ،لأ ّنه وكما قلنا ف� ّإن علة ومن�ش�أ الفعل
ّ
االختياري له .وعلى � ّأي حال ف� ّإن ما هو مالك قيمة كلّ فعل
اختياري هو الكمال والنق�ص المترتب واقعاً
ّ
ّ
على ذلك الفعل م�ضافاً �إلى كونه مق�صوداً عند الفاعل.
وال ّبد هنا من االلتفات �إلى عدة مالحظات:
الخارجي منه،
االختياري الداخلي وتارة �أخرى على
الغائي تارة يترتب على الفعل
ّ
ّ
�أوالًّ � :إن الهدف ّ
والمراد من الأ ّول هو ذلك الفعل الّذي يتحقق مع تحقق النية (الإرادة) ومن دون حاجة �إلى � ّأي �شرائط
الخارجي فهو ذلك الفعل
االختياري
�أخرى ،وباال�صطالح لي�س معلو ًال للنية بل هو عينها .و�أما الفعل
ّ
ّ
الّذي يحتاج م�ضافاً �إلى النية �إلى �شرائط خارجية �أخرى ،ومثا ًال على ذلك ف� ّإن الر�ضا باالنفاق على الفقير
يعد من جملة الأفعال الداخلية والذي هو عين الإنفاق عليه و�أما دفع المال �إليه الم�ستلزم لوجود المال
ّ
ُفيعتبر من جملة الأفعال الخارجية.
الداخلي والذي هو عين النية له نتائج بال وا�سطة عند الفاعل مق�صودة ومطلوبة له دائماً.
� ّإن الفعل
ّ
(� ّإن من غير الممكن � ْأن يكون ل�شخ�ص ما نية �إرادة الخير تجاه الآخر ولكن خيره غير مطلوب له).
� ّإن نية �إرادة الخير والتي تتح ّقق ب�صورة الر�ضا عنه والر�ضا ب�إتيان الأعمال المتنا�سبة معه توجب تقوية
الخارجي فيحتاج �إلى ح�صول �شروطه وما لم تتح ّقق هذه
حب الخير عند الفاعل ،و�أما تح ّقق الفعل
�صفة ّ
ّ
ال�شروط فلن يتحقق تبعاً لها �أي�ضاً وبالتالي لن تتح ّقق نتائجه كذلك.
الخارجي ف� ّإن تح ّققه ٍ
حينئذ بعد النية
نعم عندما ُت َّهي�أ بع�ض ال�شروط غير االختيارية لتحقق الفعل
ّ
�ضروري
وحتمي.
ّ
ّ
� ّإن من من ينوي واقعاً االنفاق على المحتاج �سيقوم بهذا العمل حتماً �إذا كان متمكناً مالياً ،وفي
وبناء عليه ف� ّإن افترا�ض
الواقع ف� ّإن الفعل
الخارجي انعكا�س للنية الداخلية في �صورة تح ّقق �شرائط العملً ،
ّ
� ّأن �شخ�صاً ما لديه نية فعل الخير ومع وجود �شرائطه � اّإل �أ ّنه ي�ستنكف عن القيام به لي�س افترا�ضاً �صحيحاً
حب الخير و�إرادته لي�س في الحقيقة �سوى ميل ورغبة عند هذا الفرد
لأن ما ُ�س ّمي في هذه الموارد بنية ّ
وقد قام هو باختياره و�إرادته بتقديم الميول والرغبات الأخرى عليها.
ومع االلتفات �إلى هذه النكتة ف� ّإن من يرى محتاجاً ويريد واقعاً � ّأن ي�ساعده ويعينه � اّإل �أ ّنه
حب الخير و�إنفاق المال من
ول�سبب ما كعدم قدرته المالية مث ًال لم يوفّق �إلى هذا العمل ف� ّإن �صفة ّ
�أجل �إعانة الآخرين وم�ساعدتهم �ستقوى عند هذا الإن�سان ،ومن هذه الجهة يت�ساوى مع الإن�سان
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القادر مالياً والمنفق ماله على الآخرين .وحتماً ف� ّإن القيام بالإعمال الخارجية م�شروط با�ستمرار
النية في طول العمل والتغلّب على الموانع الطارئة والميول المزاحمة كما و� ّإن غايات الأفعال
�سيح�صل
م�ؤثرة �أي�ضاً في كمال الإن�سان ونق�صه �أي�ضاً ولذا ف� ّإن الفاعل �إذا قام بالأفعال الخارجية
ّ
نتائج �أكثر من الأفعال الداخلية ،ومثا ًال على ذلك ف� ّإن نية الم�شاركة في يوم واحد من الحرب
تتفاوت قيا�ساً بالم�شاركة الفعلية فيه ،حيث � ّإن الأمر الثاني يحتاج �إلى ا�ستمرار النية في طول
اليوم والتغلّب على الأفكار المزاحمة فيه ،ويتفاوتان �أي�ضاً من حيث تح�صيل الكمال والنق�ص
الحا�صلين من نتائجه �أي�ضاً ،وعليه ففي مثل هذه الموارد ف� ّإن نتائج الأفعال الخارجية �أكثر من نتائج
الأفعال الداخلية.
ومن خالل هذه النكتة يمكن ا�ستنتاج عدم جعل النية في مقابل العمل كما يقت�ضي النظر الدقيق،
االختياري.
بل �إننا نعتبر النية نوعاً من الفعل
ّ
مقدمة لبع�ضها الآخر ولذا ف� ّإن النية بما �أنها نوع
وطبقاً لهذا الر�أي ف� ّإن بع�ض الأفعال االختيارية تكون ّ
مقدمة على كلّ الأفعال االختيارية وعلّة لها.
من الفعل
االختياري ف�إ ّنها ّ
ّ
الخارجي.
ابتداء من �إرادة القيام بهذا الفعل
� ّإن من يريد فع ًال �إعانة غيره وم�ساعدته ال ّبد له ً
ّ
االختياري
وحيث � ّإن هذه الإرادة مبتناة على االنتخاب الواعي من قبل الفاعل فهي نوع من الفعل
ّ
االختياري الحا�صل منها كتقوية �صفة ّحب النوع مث ًال (هذا في
يتم تقييمها على �أ�سا�س الكمال
ّ
الحقيقي) ،وعلى فر�ض تح ّقق ال�شرائط الخارجية ف� ّإن
حب النوع نوعاً من كمال الإن�سان
�صورة اعتبار ّ
ّ
الم�ساعدة والتي هي فعل
خارجي �ستتحقق في الخارج �أي�ضاً ،ومع القيام بهذا العمل �ستقوى �أي�ضاً
ّ
ال�صفة المذكورة ب�شكل �أكبر عند هذا الإن�سان .بل وفي بع�ض الأحيان تتحقق كماالت �أخرى له تبعاً
لهذا العمل.
(يقول المرحوم العالمة الفي�ض الكا�شاني في كتابه القيم المحجة البي�ضاء في تهذيب الأحياء ج،8
�صّ � :136إن الأعمال ت�أثيرها في القلوب بت�أكيد �صفاتها).
الم�ستمر على الموانع والأفكار المزاحمة له ،ف� ّإن
ثانياً :حيث � ّإن القيام بالفعل ي�ستلزم التغلّب
ّ
الفعل كلما كان �صعباً ومعقداً ومع ذلك قام الفاعل ب�إتيانه ف� ّإن ذلك �سيوجب ت�أكيد ال�صفة المتنا�سبة
أ�شد فلها نتائجها
وبناء عليه ف� ّإن الأعمال الح�سنة كلما كانت �أ�صعب و� ّ
معه وتقويتها ب�شكل �أكبر عندهً .
محمد باقر المجل�سي ،بحار
الأف�ضل على الفاعل و�ستكون ّقيمة جداً�« :أف�ضل الأعمال �أحمزها» (راجعّ :
محمد بن ح�سين المعروف بال�شيخ البهائي ،مفتاح الفالح� ،ص .)45
الأنوار ،ج� ،82ص 322؛ ّ
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الحقيقي والأفعال المنا�سبة له ما دامت باختيار الفاعل ف�إ ّنها
ثالثاًّ � :إن تح�صيل المعرفة بالكمال
ّ
أخالقياً على �أ�سا�س كلّ النتائج المترتبة عليها ،و�أما الخط�أ في
ُت ّعد من الأفعال االختيارية ّ
ويتم تقييمها � ّ
المعرفة وفي �صورة عدم كونها اختيارية ف�إ ّنها تكون نا�شئة ب�شكل �صرف عن ق�صور الفاعل وبالتالي ال
أخالقياً على �أ�سا�س النتائج المترتبة عليها.
يمكن تقييمها � ّ
الحقيقي والأفعال المنا�سبة له مالزم
وكذلك ف� ّإن ال�سعي لتح�صيل المعرفة ال�صحيحة بالكمال
ّ
الحقيقي  -على فر�ض تح ّقق �شروطه  -ولهذا ال�سبب ف�إ ّنه ّقي ٌم
لوجود النية بالو�صول �إلى الكمال
ّ
اختياري بل �إ ّنه الزم لطبيعة
أخالقية و�أما �أ�صل طلب الكمال وكما ذكرنا م�سبقاً ف�إ ّنه غير
ّ
ووظيفة � ّ
الإن�سان.
بالغني) هي
[[[ � ّإن درك الرابطة الوجودية بيننا وبين اهلل والتي هي رابطة المحتاج بغير المحتاج (الفقير ّ
�إدراك واحد وبتعبير �آخر هما متحدان في الإدراك ولهذا ال�سبب لم نبحث ب�شكل م�ستقل في العلم
الكامل بعدم احتياج اهلل تعالى.
وكذلك ف� ّإن المحبة والر�ضا ين�ش�آن عن �إيجاد التنا�سب بين الأ�شياء ووجود ال�شخ�ص ،ولذا ف� ّإن
�سر بالو�صول �إليها ،وفي المقابل ف� ّإن
الإن�سان الحقير والو�ضيع ّ
يحب الأمور الحقيرة والو�ضيعة وبالتالي ُي ّ
�سر �أي�ضاً بالو�صول �إلى الأمور الكاملة والمتعالية .وحيث � ّإن وجود
الإن�سان الكامل ذا الهمة العالية ُي ّ
اهلل ثابت غير متغير ،ف� ّإن الطريق الوحيد لو�صول الإن�سان �إلى المحبة والر�ضا الكاملين بالن�سبة هلل هو
�إيجاد التغيير في نف�سه ب�أفعاله واختياره و�أن يالئم نف�سه مع الكمال المطلق ،و� ْأن يدرك هذا التال�ؤم
والتنا�سب.
ولذا ف� ّإن محبة اهلل ور�ضاه عن الإن�سان وكذلك محبة الإن�سان هلل ور�ضاه عنه رابطة حقيقية واحدة
وتتح�صل بنف�س الأ�سلوب والطريقة ولهذا لم نبحث عن الثانية ب�شكل م�ستقلّ .
ّ
المنوي،
التجرد ُ�س ّمي الفعل ال�صادر عنه �إخال�صاً بالإ�ضافة �إلى
ّ
[[[ مهما كان الباعث واحداً على ّ
ت�صدق وغر�ضه مح�ض الرياء فهو مخل�ص ،و�إن كان غر�ضه مح�ض التقرب �إلى اهلل تعالى فهو
فمن ّ
ولكن العادة جارية بتخ�صي�ص ا�سم الإخال�ص بتجريد ق�صد التقرب �إلى اهلل تعالى عن
مخل�صّ ،
جميع �شوائبه( .راجع :مح�سن في�ض الكا�شاني ،المحجة البي�ضاء في تهذيب الأحياء ،ج� ،8ص
.)129 - 128
الباطني واالمتحان
التدبر
� ّإن ت�شخي�ص البواعث
الحقيقية وت�صحيحها م�شكل جداً ويحتاج �إلى ّ
ّ
ّ
ف�صل علماء الأخالق الم�سلمون الكالم حولها ،ولمزيد من
النف�ساني والمحا�سبة والمراقبة .وقد ّ
ّ
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المراجعة التف�صيلية حول النية وخلو�صها وكذلك المراقبة والمحا�سبة راجع( :مح�سن في�ض
الكا�شاني ،نف�س الم�صدر ،ج� ،8ص  ،191 - 102كتاب النية ،ال�صدق ،الإخال�ص والمراقبة
والمحا�سبة).
أخالقية ل�صفات الإن�سان و�أفعاله محدودة بالموارد الّتي ّ
يتمكن الإن�سان باختياره
[[[ القيمة الغيرية ال ّ
وبناء
ووعيه من ترجيح طرف واحد من بين الميول والبواعث المتزاحمة وبالتالي انتخابه من بينهاً ،
عليه ف� ّإن التزاحم موجود دائماً بين ال�صفات وبين الأفعال والتي هي مو�ضوع الأخالق وبالتالي ف� ّإن
أخالقية قابلة للتقييم �أي�ضاً من زاوية القيم البديلة.
كلّ القيم الغيرية ال ّ
(ال�شخ�صي) ،ال ّبد من االلتفات
أناني
ّ
إلهي وال ّ
[[[ من �أجل التحليل الدقيق والكامل للرابطة بين ال ّ
عدة نكات:
�إلى ّ
أخالقية الّتي تبين
 باعتبار � ّأن القيمة الذاتية واحدة وال تزاحم بين مراتبها ،ف� ّإن � ّأعم الأ�صول ال ّ
أخالقياً لل�صفات والأفعال االختيارية ،ال يمكن � ّأن يتعار�ض بع�ضها مع بع�ض،
للقيم واللزوم المطلق � ّ
أناني ف� ّإن �إحدى القاعدتين  -على الأقلّ  -الّتي
ً
وبناء عليه ومن باب المثال �إذا تزاحم الغيري مع ال ّ
أخالقياً وال اعتبار لها ب�شكل مطلق.
تحكم بالغيرية والأنانية لي�ست �أ�ص ًال � ّ
االختياري
حب الكمال
ّ
حب الذات ،ومن�ش�أ مطلوبية الأمور االختيارية هو ّ
 � ّإن من�ش�أ المطلوبية هو ّأخالقية .ومن هذا الأ�صل
وبناء عليه ف� ّإن ال�سعي من �أجل كمالنا
ّ
لأنف�سناً ،
االختياري له قيمة ذاتية � ّ
أخالقي كمالٌ
اختياري ،و� ّأن على كلّ �إن�سان في �أموره االختيارية � ْأن ي�سعى نحو
ّ
ن�ستنتج � ّأن الخير ال ّ
أخالقية ّقيمة مطلقاً ،وبعبارة �أخرى ف� ّإن قيمة
كماله الحقيقي .وعليه ف� ّإن هذه الأفعال من الناحية ال ّ
أخالقياً.
الأنانية ُتعتبر �إحدى الأ�صول العا ّمة والمطلَقة � ّ
 من الممكن افترا�ض الأنانية من دون الغيرية في بع�ض الموارد ،مث ًال لو افتر�ضنا وجود �إن�سانٍ
واحد فقط �أو افتر�ضنا وجود �إن�سان ولبع�ض الظروف وال�شرائط ال يتمكن من االرتباط ب�أحد غيره �سوى
االرتباط باهلل تعالى ،ف� ّإن �أياً من �أفعاله لن يكون غيرياً (من �أجل خير الآخرين) ولكنه ب�إمكانه الو�صول
�إلى الكمال من خالل عبوديته هلل.
 من غير الممكن تح ّقق الغيرية من دون الأنانية ،حيث �إ ّنه ب�إمكان الفاعل المختار � ْأن يختار الغيريةفقط �إذا اعتقد بت�أثيرها وا�ستلزامها لنحو من �إنحاء الكمال له وللعالقة باهلل (الإلهية ).وفي مثل هذه
الغيري بقيامه بما ينفع الآخرين ف�إ ّنه في الحقيقة والواقع ي�سعى لما فيه كمال له حتى ولو
الموارد ف� ّإن
ّ
اعتقد ب� ّأن تح�صيل هذا الكمال م�ستلزم لفوات كمال �آخر له.
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� ّإن من يقوم بخدمة الآخرين ي�شعر بنوع من الر�ضا لقيامه بهذا العمل �أو �أ ّنه ي�سعى من �أجل �أهداف
ال�شخ�صي ف�إ ّنه ي�سعى نحو خير �آخر
�أخرى تعود �إليه �أي�ضاً .وكذلك � ّإن من ي�ؤثر خير الآخرين على خيره
ّ
كاللذة والر�ضا الحا�صلين من هذه الت�ضحية �أو � ْأن ي�سعى لنتائج �أخرى تعود �إليه �أي�ضاً.
يح�صله الفاعل �أقلّ من الكمال الّذي يفوته ف� ّإن ترجيح الغيرية ،ممكن وقابل
و�إذا كان الكمال الّذي ّ
يح�صله فقط مع � ّأن ذلك غير �صحيح
للتح ّقق من قبل الفاعل وال�سبب في ذلك ر�ؤيته للكمال الّذي ّ
بحكم العقل.
الحقيقي للفاعل في بع�ض
 من الممكن افترا�ض تزاحم الأنانية مع الغيرية في تح�صيل الكمالّ
المواردّ � ،أي �أ ّنه بالإمكان افترا�ض ا�ستفادة �شخ�ص ما من بع�ض �إمكاناته المحدودة �إما من �أجل كماله
�أو من �أجل كمال غيره.
ومثا ًال على ذلك لو فر�ضنا � ّأن �شخ�صاً ما لديه مقدار محدود من المال �إ ّما � ْأن ي�ستفيد منه فقط في
الحج �أو � ّأن ي�ستفيد منه في ق�ضاء حاجة �إن�سان �آخر .وفي الواقع ف� ّإن هذا التزاحم بين
الذهاب �إلى ّ
تح�صيل كمالين من الممكن وقوعه عند الفاعل ،وحتماً ف� ّإن هذا التزاحم �إنما يمكن �إذا كان تح�صيل
كال الكمالين ممكناً للفاعل ك ًال على حدة ،ولم يكن �أحدهما �شرطاً الزماً للآخر .ومثا ًال على ذلك ف� ّإن
بالحج الواجب عليه �إذ �إن القيمة
ق�ضاء حاجة الآخر موجب لكمال الفاعل فيما �إذا كان الفاعل قد �أتى ّ
الغيرية للفعل الأ ّول �أكثر من الثاني.
� ّإن ال�صعود من الدرجة الثالثة �إلى الدرجة الخام�سة (في �سلّم ال�سلوك) قيمته �أكبر من ال�صعود من
الدرجة الثانية �إلى الدرجة الثالثة � ،اّإل � ّأن تح�صيل الكمال الأ ّول لمن هو فع ًال في الدرجة الثانية غير
ممكن ،وكذلك ف� ّإن تح�صيل هذين الكمالين الحقيقين ال تزاحم بينهما �أ�صالً.
بناء على مالك زيادة كمال الوجود في القيم البديلة ،ف�إ ّنه عند تزاحم الأنانية مع الغيرية ال ّبد لنا
 ً� ّأن نختار ما يوجب من حيث المجموع زيادة كمال الوجود وبالتالي ف� ّإن هذا العمل �سيزيد ب�شكل �أكبر
الحقيقي للفاعل.
الكمال
ّ
ولذا لو ُخ ّيرنا بين البقاء واكت�ساب المزيد من الكمال وبين الت�ضحية بالنف�س من �أجل بقاء طريق
�ضحى الح�سين بن
المرجح .وعلى هذا الأ�سا�س ّ
الهداية (الدين) لتكامل النا�س الآخرين ف� ّإن الثاني هو ّ
فداء من �أجل الدين.
علي عليهما ال�سالم وخيرة �أ�صحابه في يوم عا�شوراء ب�أنف�سهم ً
الغيرية ومثا ًال على ذلك ف� ّإن االحتفاظ ببع�ض
ومن الممكن في بع�ض الموارد � ْأن ّ
نرجح الأنانية على ّ
ال�شخ�صية مرجح على �إنفاقه على الآخرين فيما �إذا �أوجب هذا الإنفاق
المال ل�صرفه في ق�ضاء حوائجنا
ّ
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� ّأن يكون الإن�سان في حوائجه ذلي ًال وعالة على الآخرينَ } :و َال ت َْج َع ْل يَد ََك َم ْغ ُلولَ ًة �إِلَى ُعنُ ِق َك َو َال تَ ْب ُ�س ْط َها
ُك َّل ا ْلبَ ْ�س ِط َفتَ ْق ُع َد َم ُلو ًما َّم ْح ُ�سو ًرا{(((.
التوجه
التوجه �إلى الذات مانع من ّ
[[[ من الممكن � ْأن يقال في مورد الرابطة بين الأناينة والإلهية � ّإن ّ
التوجه �إلى اهلل ف�إنهما
التوجه �إلى الذات والإلهية م�ستلزمة ّ
�إلى اهلل ،وحيث � ّإن الأنانية م�ستلزمة ّ
�سيتزاحمان �أحدهما مع الآخر دائماً � ،اّإل �أ ّنه ال ّبد من االلتفات �إلى � ّأن التوجه �إلى ذاتنا �أو �إلى
التوجه �إلى اهلل فيما �إذا جعلنا ذاتنا �أو غيرنا في عر�ض اهلل واعتقدنا
الآخرين �أي�ضاً �إ ّنما يكون مانعاً من ّ
باال�ستقاللية لنا �أو لغيرنا في نف�س الوقت.
� ّإن الفاعل
يتوجه دائماً �إلى ذاته بمقدار احتياجه �إلى الهدف ،مثالً ،ف� ّإن ال�شخ�ص الّذي
ّ
االختياري ّ
يتوجه �إلى نف�سه بمقدار احتياجه �إلى المال .وكذلك ف� ّإن َمن هدفه حقيقة
يهدف �إلى ك�سب الثروة ّ
يتوجه �إلى نف�سه بمقدار احتياجه �إلى التقرب من اهلل.
هوالتقرب �إلى اهلل ّ
وبناء
توجه هذا ال�شخ�ص �إلى نف�سه �إنما هو في �سبيل ّ
ولذا ف� ّإن ّ
التوجه �إلى اهلل ولذا ال تزاحم بينهماً ،
التوجه �إليه لي�س فيه � ّأي تزاحم بل هو
التوجه �إلى ارتباط �أنف�سنا باهلل وحتى مع �أعلى درجات ّ
عليه ف� ّإن ّ
التوجه �إلى ربوبية اهلل ومعبوديته وعدم احتياجه ي�ساوي التوجه �إلى
التوجه �إليه ،وبعبارة �أخرى ف� ّإن ّ
عين ّ
مربوبية العبد وعبوديته واحتياجه �إليه في نف�سه.
يتوجه فقط
وفي مقام الفناء (في اهلل) ي�صل ال�سالك �إلى مرتبة ال يرى فيها � ّأي ا�ستقالل لنف�سه بل ّ
�إلى اهلل بعنوان �أ ّنه الموجود الم�ستقلّ فقط � ،اّإل � ّأن هذا التوجه ال يتنافى مع التوجه �إلى منتهى الربط
واحتياجه في نف�سه بل هو عينه.
اال�ستقاللي فقط للمع�شوق و�أما
ت�صور � ّأن عا�شقاً يقطف وردة لمع�شوقه ويرك�ض نحوه ف� ّإن التوجه
ّ
توجهه لنف�سه والوردة والرك�ض فكلها تابعة له.
ّ
النبي� Pأو الإمام Qالمك َّل َف ْين ب�أمر من اهلل بهداية العباد حيث �إ ّنهما ومع
وهكذا هو حال ّ
التوجه �إلى � ّأي من هذه الأمور لي�س
التوجه الكامل �إلى نف�سيهما والوظائف الفردية االجتماعية � اّإل � ّأن ّ
التوجه �إلى الذات �أو �إلى
ا�ستقاللياً في ّ
وبناء عليه ف� ّإن ما ذُكر في هذه الموارد تحت عنوان عدم ّ
حد ذاتهً .
اال�ستقاللي �إلى الذات �أو �إلى الآخرين ،وحتماً ف� ّإن الكالم
الآخرين يراد منه في الحقيقة عدم التوجه
ّ
مخت�ص بالمخل�صين فقط.
حول هذه الأمور �سهل � اّإل � ّأن العمل بذلك ّ
((( (الإ�سراء .)29 :17
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وطي م�سير الحياة
[[[ � ّإن عامة النا�س يقتدون بالآخرين في �أعمالهم ولهذا ف� ّإن نيل هدف الأخالق ّ
العملية �أي�ضاً ،واهلل تعالى ب�إر�ساله
ال�صحيح يحتاج م�ضافاً �إلى التعليم ومعرفة الطريق �إلى القدوة ّ
الأنبياء والذين هم مثال الإن�سان الكامل �أر�شدنا �إلى الطريق ال�صحيح بوا�سطتهم وب�إيجابه طاعتهم
أخالقياً.
ّهي�أ لنا �أف�ضل الطرق و�أكملها لتزكية �أنف�سنا وتربيتها � ّ
والنبوة.
إلهي ّ
عقلي لإثبات حاجة الب�شر �إلى الدين ال ّ
[[[ اال�ستدالل المذكور ا�ستدالل ّ
والنبوة وقد كان مورداً لت�أكيد الأنبياء دائماً ،ومن الممكن
[[[ � ّإن الإيمان بالمعاد من لوازم الإيمان باهلل ّ
� ّأن ي�ستند الإن�سان �إلى الوحي للإيمان بوجود المعاد.

الف�صل الحادي ع�شر

أخالقي
المذهب ال ّ
في الإ�سالم
قال ر�سول اهلل:P
«�إنّما الأعمال بالن ّيات ولك ّل امرىء ما نوى ،فمن كانت هجرته �إلى اهلل ور�سوله
فهجرته �إلى اهلل ور�سوله ،ومن كانت هجرته �إلى دنيا ُي�صيبها �أو امر�أة يتز ّوجها
فهجرته �إلى ما هاجر �إليه»(((.
العقلي �إطار ًا مح ّدد ًا للنظام
ر�سمنا في الف�صلين ال�سابقين وباال�ستناد �إلى المنهج
ّ
أخالقي المقبول ،و�أما في هذا الف�صل االخير من الكتاب ف�سوف نتعر�ض لتو�صيف
ال
ّ
إ�سالمي باال�ستناد �إلى ن�صو�ص  دين الإ�سالم المبين (القر�آن
أخالقي ال
المذهب ال
ّ
ّ
والروايات).
أخالقي من جملة المذاهب الواقع ّية القابلة
وبالرغم من اعتبار هذا المذهب ال
ّ
للإثبات �إلاّ �أنّنا �سوف ن� ّؤجل البحث في تعريفه �إلى بحث م�ستقل به حتى يكون ب�إمكاننا 
بعد ّ
االطالع على م�سائل فل�سفة الأخالق  وبحوثها ر�ؤية المطابقة بين هذا المذهب
والنتائج الم�ستفادة من البحوث العقلية لفل�سفة الأخالق.
(((   ح�سين بن مح ّمد تقي النوري ،م�ستدرك الو�سائل ،ج� ،1ص .90
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� ّإن دين الإ�سالم وكغيره من الأديان ال�سماو ّية يقوم على ثالثة �أ�صول اعتقادية:
التوحيد ،النبوة والمعاد.
وبنا ًء على �أ�صل التوحيد ف� ّإن مبد�أ ك ّل الوجود هو ذات الواحد الأحد.
نق�ص ،ولي�س له نظير في
� ّإن اهلل تعالى واحد وواجد لتمام الكماالت ومن ّزه عن ك ّل ٍ
الوجود وال �شريك له.
وبنا ًء على �أ�صل المعاد ف� ّإن الدنيا ال ت�ش ّكل �سوى جزء محدود من حياة الإن�سان .و� ّإن
الإن�سان يحيا مرة ثانية بعد الموت لينتقل �إلى الحياة الخالدة ولي�ستوفي نتائج �أعماله
ا ّلتي قام بها في دنياه .وبنا ًء على �أ�صل النبوة ف� ّإن اهلل �أر�سل الأنبياء �إلى عامة النا�س 
لي�ست�أدوهم ميثاق الفطرة المودعة فيهم ويدعوهم �إلى دين اهلل وليعلموهم ما ال يمكن
معرفته �إلاّ  بالوحي .و�إبالغهم حقوقهم وتكاليفهم الم�أمورين بها  من قبل اهلل عبر
تعريفهم على �أحكام الدين العمل ّية ،وتبيين طريق ال�سعادة وال�شقاء للإن�سان وتنبيههم
�إلى نتائج �أعمالهم.
وحي
و�آخر ه�ؤالء الأنبياء وخاتمهم هو النبي محمد ،Pوكتابه ال�سماوي (القر�آن) ٌ
�إلهي.
�إنّ متن القر�آن الكريم وكذلك الروايات الواردة عن النبيPوخلفائه المع�صومين -R
ا ّلذين ا�صطفاهم اهلل �سبحانه وتعالى   -ت�ش ّكل الن�صو�ص الدين ّية في الإ�سالم.
وكذلك ف� ّإن �أحكامه العمل ّية �سواء كانت ناظرة �إلى الفرد نف�سه �أم �إلى ارتباطه باهلل
�أو بالنا�س �أو بالبيئة وحيث �إنها تع ّين وظائف الأفراد وتكاليفهم وحقوقهم ف�إنّها ترتبط
بالفقه الإ�سالمي� ،إلاّ � ّأن ك ّل هذه الأحكام �أي� ًضا وباعتبار دورها في هداية الفرد �إلى
الحقيقي تندرج �أي� ًضا �ضمن نطاق الأخالق الإ�سالمية.
ال�سعادة وكماله
ّ
إ�سالمي يرتبط ارتباط ًا وثيق ًا ببقية �أجزاء
أخالقي ال
ولهذا ال�سبب ف� ّإن المذهب ال
ّ
ّ
دين الإ�سالم (العقائد والفقه) وبالتالي ف�إنّه يعتبر جزء ًا من نظام واحد.
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 - 2معرفة اإلنسان في اإلسالم

من �أجل الفهم الأف�ضل للمالك ا ّلذي و�ضعه الإ�سالم لتقييم الأمور االختيارية عند
الإن�سان ال ب ّد � ْأن نعرف ر�ؤية هذا الدين له .و�سوف نكتفي في هذا المقام بذكر نكتتين
حول معرفة الإن�سان في الإ�سالم(((.
 . 2 - 1حقيقة اإلنسان

يرى الإ�سالم � ّأن حقيقة الإن�سان هي روحه والتي ال تفنى بموته.
وقد ب ّين القر�آن الكريم في الكثير من �آياته مراحل خلق الإن�سان وحقيقة الموت ،وقد
ج�سماني للإن�سان ي�شكل حقيقة وجوده  ..ومن جملة
دلت هذه الآيات على وجود بعد غير
ّ
هذه الآيات} :ثُمَّ �سَ وَّا ُه َونَفَخَ فِيهِ مِ ن رُّوحِ هِ {(((.
}قُلْ يَتَ َوفَّاكُم َّملَكُ ا ْلمَوْ ِت الَّذِ ي ُوكِّلَ ِبكُمْ ثُمَّ �إِلَى َربِّكُمْ تُرْجَ عُو َن{(((.
ات ا ْل َم ْو ِت َوا ْل َملآ ِئ َك ُة َب ِ
ون ِفي غَ َم َر ِ
} َو َل ْو َت َرى ِ �إ ِذ َّ
ا�س ُطو ْا �أَ ْي ِديهِ ْم َ �أخْ رِ ُجو ْا
الظا ِل ُم َ
�أَنف َُ�س ُك ُم.((({..
و�أ�شارت الروايات الإ�سالمية �أي� ًضا �إلى حقيقة الإن�سان وبقائها بعد الموت ،ومن
جملتها ما ورد عن النبي الأعظم Pحيث يقول« :ما خُ لقتم للفناء بل خُ لقتم للبقاء
و�إنّما تُنقلون من دار �إلى دار»(((.
 . 2 - 2تأثير األعمال في الروح

يعتبر الإ�سالم � ّأن �أعمال الإن�سان ت�ؤ ّثر في روحه ،و�أنّه مرتهن ب�أعماله االختيارية و� ّأن
نتائج �أعماله تعود �إليه ب�شكل كامل ،ومث ً
اال على ذلك ،الحظ هذ الآيات(((:
(((   لمزيد من البحث والمطالعة التف�صيلية حول ر�ؤية الإ�سالم في مجال المعرفة الإن�سانية ،راجع :مح ّمد تقي م�صباح ،معارف قر�آن،
خدا�شنا�سى ،كيهان �شنا�سى ،ان�سان �شنا�سى (معرفة اهلل ،معرفة العالم ،معرفة الإن�سان) ،الجزء الثالث؛ محمود رجبي ،ان�سان �شنا�سى.
(((   ال�سجدة 9 :32؛ الحجر .29 :15
(((  ال�سجدة .11 :32
(((   الأنعام .93 :6
(((   مح ّمد باقر المجل�سي ،بحار الأنوار ،ج� ،58ص .78
(((   كذلك راجع :الن�ساء 123 :4؛ المائدة 105 :5؛ الأنعام  104 :6و164؛ التوبة 95 :9؛ يون�س  52 :10و 108؛ الإ�سراء  7 :17و15؛ الحج :22
77؛ النحل  40 :27و92؛ فاطر 18 :35؛ الزمر 7 :39؛ الجاثية 15 :45؛ المدثر .38 :74
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ون{(((.
 } َكلاَّ  َب ْل َر َان َع َلى ُق ُلوبِهِ م َّما  َكا ُنوا َي ْك ِ�س ُب َ } كُلُّ امْرِ ٍئ ِبمَا كَ�سَ بَ رَهِ ينٌ {(((. }مَنْ عَمِ لَ �صَ الِحً ا َف ِلنَفْ�سِ هِ َومَنْ أَ��سَاء َف َع َل ْيهَا{(((. }�أ اََّل تَزِ ُر وَازِ َر ٌة وِ ْز َر �أُخْ رَى َو�أَن لَّي َْ�س ل ِْ إِلن�سَ انِ إِ � اَّل مَا �سَ عَى َو�أَنَّ �سَ ْعيَ ُه �سَوْ فَ يُرَى ثُمَّيُجْ زَا ُه الْجَ زَاء ْ أَ
ال ْوفَى مَنْ عَمِ لَ �صَ الِحً ا َف ِلنَفْ�سِ هِ َومَنْ أَ��سَاء َف َع َل ْيهَا{(((.
 } َفمَن يَ ْعمَلْ مِ ْثقَا َل َذ َّر ٍة خَ ْيرًا يَ َر ُه َومَن يَ ْعمَلْ مِ ْثقَا َل َذ َّر ٍة � َشرًّا يَ َر ُه{(((. - 3القيمة الذاتية والنهائية

أ�صلي والقيمة الذاتية باال�ستفادة من العبارات
�أ�شار القر�آن الكريم �إلى المطلوب ال ّ
«ال�سعادة»(((« ،الفالح»((( ،و«الفوز»((( .والفالح معناه الظفر والفوز والنجاح ولذا ف� ّإن
من يزيل الموانع المعتر�ضة لطريق �سعادته والوا�صل �إلى كماله الحقيقي ي�س ّمى الفالح.
ومن ٍ
طرف ما  فقد ع ّبر القر�آن الكريم عن ا ّلذين يز ّكون �أنف�سهم من الرذائل
بالمفلحين(((.
ومن طرف �آخر اعتبر ال َفلاَ ح غاية الأعمال الح�سنة للإن�سان }لَ َع َّل ُك ْم تُ ْف ِل ُحون{(.((1
و�أما الفوز فمعناه تح�صيل المطلوب والو�صول �إليه ،وكذلك فقد اعتبر القر�آن � ّأن
غاية الأعمال الح�سنة هي ال�سعادة والفالح والفوز ولم يذكر � ّأي غاية �أخرى لنف�س هذه
الأمور.
(((   المطففين .14 :83
(((   الطور .21 :52
(((   ف�صلت .46 :41
(((   النجم .41 - 38 :53
(((   الزلزلة  7 :99و.8
(((   هود .108 - 105 :11
(((   �آل عمران 30 :3؛ الحج 77 :22؛ الم�ؤمنون 1 :23؛ الجمعة 10 :62؛ الأعلى 14 :87؛ ال�شم�س .9 :91
(((   الن�ساء 14 - 13 :4؛ المائدة 119 :5؛ الأنعام 16 :6؛ التوبة 21 - 20 :9؛ الأحزاب 71 :33؛ البروج .11 :85
(((   الأعلى 14 :87؛ ال�شم�س 9 :91؛ }قَدْ أَ� ْفلَحَ مَن تَ َزكَّى{.
(�   ((1آل عمران 130 :3؛ الجمعة .10 :62
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وفي القر�آن اعتبرت «التقوى» �صفة عامة لكمال الإن�سان ،و� ّأن المتقين لهم الفوز(((،
الفالح((( ،خير الآخرة والعاقبة الح�سنة((( ،الجنة الخالدة((( ،وجوار اهلل تعالى(((.
}�إِنَّ �أَ ْك َر َمكُمْ عِ ن َد ا ِهلل �أَ ْتقَاكُمْ {((( .وعليه ف� ّإن الإن�سان بمقدار ما يكون تقي ًا يكون قريب ًا
من اهلل تعالى ،ولذا ف� ّإن �أولياء اهلل في �سعيهم لأعلى درجات القرب منه والو�صول �إليه
يعتبرون ذلك �أكبر مطلوب لم.
وقد ع ّرف القر�آن الكريم النبي الأعظم محمد ًا Pب�أنه الأ�سوة الح�سنة((( و�أنه
و�صل �إلى �أعلى مقامات القرب من اهلل:
}ثُمَّ َدنَا َفتَ َدلَّى َفكَا َن قَابَ قَوْ �سَ يْنِ �أَ ْو �أَ ْدنَى{(((.
ويقول الإمام علي« :Qواجعلني من �أح�سن عبيدك ن�صيباً عندك ،و�أقربهم
منزلة منك ،و�أخ�صهم زلفة لديك»(((.
وكذلك ف� ّإن الإمام زين العابدين Qفي مناجاته مع اهلل يطلب منه �أعلى درجات
القرب والو�صول �إليه:
«�إلهي فا�سلك بنا ُ�س ُبل الو�صول �إليك ،و�س ِّيرنا في �أقرب الطرق للوفود عليك ..ف�أنت
ال غيرك مرادي ،ولك ال ل�سواك �سهري و�سهادي ،ولقا�ؤك ُق َّر ُة عيني ،وو�صلك ُمنى نف�سي
و�إليك �شوقي ،وفي محبتك ولهي ،و�إلى هواك �صبابتي ،ور�ضاك بغيتي ،ور�ؤيتك حاجتي،
وجوارك طلبتي ،وقربك غاية �س�ؤلي ...يا نعيمي وجنتي ويا دنياي و�آخرتي»(.((1
(((   الزمر 61 :39؛ النب�أ .31 :78
(((   البقرة .5 :2
(((   الن�ساء 77 :4؛ هود .49 :11
(((   القمر 54 :54؛ النب�أ .31 :78
(((   القمر .55 :54
(((   الحجرات .13 :49
(((   الأحزاب .21 :33
(((   النجم  8 :53و .9
(((   �إبراهيم العاملي ،البلد الأمين والدرع الح�صين� ،ص  .191مقتطف من دعاء كميل بن زياد.
(   ((1مح ّمد باقر المجل�سي ،بحار الأنوار ،ج� ،91ص  147و 148مقتطف من مناجاة المريدين.
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ويقول �سالم اهلل عليه:
«�إلهي فاجعلني ممن ا�صطفيته لقربك ..ومنحته بالنظر �إلى وجهك ،وحبوته
بر�ضاك و�أعذته من هجرك وقالك وبو�أته مقعد ال�صدق في جوارك ..واجتبيته
لم�شاهدتك»(((.
ُ
«وغ َّلتي ال يب ّردها � اّإل و�صلك ولوعتي ال ُيطفئها � اّإل لقا�ؤك و�شوقي �إليك ال َي ُب ُّل ُه � اّإل
النظر �إلى وجهك وقراري ال يق ّر دون دنوي منك ...وغ ّمي ال يزيله � اّإل قربك»(((.
«�أ�س�ألك �أنّ تحقق ظني بما �أ�ؤمله من جزيل �إكرامك وجميل �إنعامك في القربى
منك والزلفى لديك والتمتع بالنظر �إليك»(((.
 . 3 - 1لوازم القيمة النهائية

يعتبر الإ�سالم � ّأن الإن�سان محتاج حقيقة �إلى اهلل(((� ،إلاّ � ّأن الإن�سان الكامل فقط هو
ا ّلذي يدرك حقيقة وجوده ،وبالتالي ف� ّإن معرفة حقيقته من عالئم الو�صول �إلى �أعلى
درجات  القيمة.
يقول الإمام علي« :Qنال الفوز الأكبر من ظفر بمعرفة النا�س»((( .ومن طرف
�آخر ف� ّإن المدرك لحقيقة وجوده ّ � -أي ارتباطه باهلل  -درك ًا ح�ضوري ًا كام ًال �سيدرك
�أي� ًضا � ّأن وجود اهلل هو الوجود الم�ستق ّل فقط و�أنه ربه وخالقه:
عن الر�سول الأعظم � Pأنّه قال:
«من عرف نف�سه فقد عرف ربه»(((.
� ّإن المعرفة الح�ضورية باهلل هي نوع من الر�ؤية الباطنية هلل ومثل هذه المعرفة
تخت�ص بالإن�سان الكامل فقط ل ّأن الإن�سان �إذا ما توجه �إلى � ّأي �شيء توجه ًا ا�ستقاللي ًا
ّ
(((   مح ّمد باقر المجل�سي ،بحار الأنوار ،ج� ،81ص  ،148مقتطف من مناجاة المحبين.
(((   نف�س الم�صدر� ،ص  ،150مقتطف من مناجاة المفتقرين.
(((   نف�س الم�صدر� ،ص  ،146مقتطف من مناجاة الراغبين.
ُ
َّا�س �أَنت ُُم ا ْل ُف َق َراء �إِلَى ا ِ
هلل َواهلل ُه َو ا ْل َغ ِن ُّي ال َْحمِ ي ُد{ (المترجم).
(((   فاطر 15 :35؛ } َيا �أَ ُّي َها الن ُ
(((   عبد الواحد بن مح ّمد التميمي الآمدي ،غرر الحكم ودرر الكلم� ،ص  ،232الحديث .4641
(((   مح ّمد باقر المجل�سي ،بحار الأنوار ،ج� ،2ص .32
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فلن يكون ب�إمكانه � ّأن يرى ما عداه ،ومث ً
اال على ذلك عندما ند ّقق النظر في المر�آة -
والتي هي من الأج�سام ال�شفافة جد ًا  -وركزنا توجهنا �إلى �سطحها فلن يكون ب�إمكاننا 
� ّأن نرى ما وراءها.
الباطني عندما يدرك حقيقة � ّأن
� ّإن الإن�سان الكامل بالم�شاهدة الح�ضورية والإدراك
ّ
وجوده عين الربط والتع ّلق بالموجود الم�ستق ّل فقط � ّأي اهلل تعالى فلن يرى � ّأي ا�ستقاللية
يتوجه �إلى اهلل توجه ًا ا�ستقاللي ًا وبالتالي �سترتفع من
ل ّأي موجود �آخر بل �إنّه فقط �سوف ّ
�أمامه ك ّل الحجب المانعة له من م�شاهدة اهلل و�سيرى � ّأن ك ّل �شيء �آية من �آيات الحق
و�أن اهلل موجود في ك ّل �شيء.
} وُجُ و ٌه يَوْ َمئِذٍ ن َِّا�ض َر ٌة �إِلَى َربِّهَا نَاظِ َر ٌة {(((.
وعن الإمام ال�سجاد� Qأنّه قال:
«وال تحجب م�شتاقيك عن النظر �إلى جميل ر�ؤيتك»(((.
ويطلب الإمام علي Qمثل هذا المقام �أي� ًضا حيث يقول:
«�إلهي هب لي كمال االنقطاع �إليك ،و�أنر �أب�صار قلوبنا ب�ضياء نظرها �إليك حتّى
تخرق �أب�صار القلوب ُح ُجب النور فت�صل �إلى معدن العظمة ،وت�صير �أرواحنا معلقة
بع ّز قد�سك ..و�ألحقني بنور عزك الأبهج ف�أكون لك عارفاً وعن �سواك منحرفاً»(((.
وهو نف�سه الوا�صل �إلى هذا المقام العظيم يقول:
«ما كنت �أعبد رباً لم �أره»(((.
وكذلك ف� ّإن الإمام الح�سين� Qسيد ال�شهداء يظهر مثل هذه المعرفة حيث
يقول:
«�ألغيرك من الظهور ما لي�س لك حتى يكون هو المظهر لك؟ متى غبت حتى
(((   القيامة  22 :75و .23
(((   مح ّمد باقر المجل�سي ،بحار الأنوار ،ج� ،81ص  ،144مقتطف من مناجاة الخائفين.
(((   نف�س الم�صدر� ،ص  ،99مقتطف من المناجاة ال�شعبانية.
(((   مح ّمد بن يعقوب الكليني ،الكافي ،ج� ،1ص.98
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تحتاج �إلى دليل يدل عليك؟ ومتى بعدت حتى تكون الآثار هي ا ّلتي تو�صل �إليك؟
عميت عين ال تراك عليها رقيباً وخ�سرت �صفقة عبد لم تجعل له من حبك ن�صيباً...
إلي في ك ّل �شيء
ماذا وجد من فقدك وما ا ّلذي فقد من وجدك؟ .و�أنت ا ّلذي تعرفت � ّ
فر�أيتك ظاهراً في ك ّل �شيء»(((.
ومن اللوازم الأخرى للو�صول �إلى القيمة النهائية و�أعلى درجات القرب المحب ُة
والر�ضا بين اهلل والإن�سان ،وي�شير القر�آن الكريم �إلى ه�ؤالء الوا�صلين �إلى هذه المرتبة
فيقول:
}وَالَّذِ ينَ �آ َمنُو ْا �أَ�شَدُّ حُ بًّا ِهلل{(((.
و�أي� ًضا} :ي ُِح ُّبهُمْ َوي ُِحبُّونَ ُه{(((.
وكذلك} :يَا �أَيَّتُهَا ال َّنف ُ
ْ�س ا ْلمُطْ َم ِئ َّن ُة ارْجِ عِ ي �إِلَى َرب ِِّك ر َِا�ضيَ ًة َّمر ِْ�ضيَّة{(((.
ويقول الإمام الح�سين Qفي هذا المجال:
ووحدوك و�أزلت الأغيار
«�أنت ا ّلذي �أ�شرقت الأنوار في قلوب �أوليائك حتى عرفوك ّ
عن قلوب �أحبائك حتى لم يحبوا �سواك ولم يلج�أوا �إلى غيرك»(((.
وعن الإمام ال�سجاد� Qأنّه قال« :وق ّرت بالنظر �إلى محبوبهم �أعينهم ..وما
�أطيب طعم حبك وما �أعذب �شرب قربك ف�أعذنا من طردك و�إبعادك»(((.
 .3 - 2تأمين مالكات القائلين باألنانية
 .3 - 2 - 1اللذة

إ�سالمي،
أخالقي ال
رغم � ّأن القرب من اهلل هو مالك القيمة الأخالق ّية في المذهب ال
ّ
ّ
ف� ّإن العظماء الوا�صلين �إلى مقام القرب وال�سعادة الحقيق ّية يتمتعون بلذائذ �أكبر �أي� ًضا.
(((   مح ّمد باقر المجل�سي ،بحار الأنوار ،ج� ،95ص  ،227 - 226مقتطف من دعاء عرفة.
(((   البقرة .165 :2
(((   المائدة .54 :5
(((   الفجر  27 :89و .28
(((   مح ّمد باقر المجل�سي ،نف�س الم�صدر.
(((   مح ّمد باقر المجل�سي ،بحار الأنوار ،ج� ،91ص  ،151مقتطف من مناجاة العارفين.
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وقد �أ�شارت وبينت الآيات القر�آنية �أنواع ًا كثيرة من اللذائذ والنعم عند �أهل الجنة
و�أكدت على �أنها �أف�ضل و�أدوم من اللذائذ والنعم الدنيو ّية و�أن لي�س فيها � ّأي ن�صب وال 
تعب وال �ألم �أي� ًضا ،يقول القر�آن الكريم:
}بَلْ تُ�ؤْ ِثرُو َن الْحَ يَا َة الدُّ ْنيَا و َْالآخِ َر ُة خَ ْي ٌر َو�أَ ْبقَى {(((.
} َوفِيهَا مَا تَ�شْ تَهِ يهِ َْ أالنف ُُ�س َوتَلَذُّ َْ أ
العْ يُنُ َو�أَنتُمْ فِيهَا خَ ا ِلدُو َن{(((.
ويقول بل�سان �أهل الجنةَ } :وقَالُوا الْحَ ْم ُد لهلِ ِ الَّذِ ي �أَ ْذهَبَ َعنَّا الْحَ َز َن �إِنَّ َربَّنَا لَ َغفُو ٌر
� َشكُو ٌر الَّذِ ي �أَحَ َّلنَا دَا َر ا ْل ُمقَامَةِ مِ ن فَ�ضْ لِهِ لاَ يَمَ�سُّ نَا فِيهَا نَ�صَ ٌب وَلاَ يَمَ�سُّ نَا فِيهَا لُغ ٌ
ُوب{(((.
وعن ر�سول اهلل� Pأنّه قال« :فيعطيهم اهلل ما ال عين ر�أت وال �أذن �سمعت ولم
يخطر على قلب ب�شر»(((.
وحتم ًا ف� ّإن الوا�صلين �إلى �أعلى درجات الكمال وم�ضاف ًا �إلى تمتعهم باللذائذ المادية
في الآخرة ف�إنّهم �أي� ًضا يتمتعون باللذائذ المعنو ّية فيها والتي هي �أف�ضل و�أرقى من
اللذائذ المادية ،يقول اهلل تعالى }وَرِ �ضْ وَانٌ مِّنَ ا ِهلل �أَ ْكبَرُ{(((.
ونقر�أ في حديث المعراج كالم اهلل لر�سول:P
« ...يا �أحمد �إنّ في الجنة ق�صراً ...فيها الخوا�ص �أنظر �إليهم ك ّل يوم �سبعين
مرة و�أكلمهم ...و�إذا تلذذ �أهل الجنة بالطعام وال�شراب تلذذوا بكالمي وذكري
وحديثي»(((.
ويقول الإمام ال�سجاد« :Qو�أ�ستغفرك من ك ّل لذة بغير ِذ ْكرِك ،ومن ك ّل راح ٍة
بغير �أن�سك ومن ك ّل �سرو ٍر بغير قربك»(((.
(((   الأعلى  16 :87و.17
(((   الزخرف .71 :43
(((   فاطر  34 :35و .35
(((   ح�سين بن مح ّمد تقي النوري ،م�ستدرك الو�سائل وم�ستنبط الم�سائل ج� ،6ص .63
(((   التوبة .72 :9
(((   مح ّمد باقر المجل�سي ،بحار الأنوار ،ج� ،74ص .23
(((   نف�س الم�صدر ،ج� ،91ص  ،151مقتطف من مناجاة الذاكرين.
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 . 3 - 2 - 2القدرة

بنا ًء على بع�ض الروايات ،ف� ّإن الإن�سان بط ّيه لم�سير القرب ا ّلذي ع ّينه اهلل له ف�إنّه
�سيح�صل �أكبر قوة وقدرة تجيز له الت�ص ّرف في الوجود نظير ت�ص ّرف اهلل فيه .ومن
ّ
القد�سي على ل�سان اهلل حيث يقول:
جملة هذه الروايات ما ورد في الحديث
ّ
غني ال �أفتقر �أطعني فيما �أمرتك �أجعلك غنياً ال تفتقر ،يا ابن �آدم
«يا ابن �آدم �أنا ُّ
حي ال �أموت �أطعني فيما �أمرتك �أجعلك حياً ال تموت ،يا ابن �آدم �أنا �أقول لل�شيء
�أنا ّ
كن فيكون �أطعني فيما �أمرتك �أجعلك تقول لل�شيء كن فيكون»(((.
 .3 - 2 - 3سكون الخاطر

� ّإن ال�سائرين في طريق القرب �إلى اهلل لهم قلوب مطمئنة:
يقول القر�آن الكريم�} :أَ َال بِذِ كْرِ ا ِهلل تَطْ َمئِنُّ ا ْل ُقلُوبُ {(((.
وباكت�سابهم للت�أييد الإلهي ال ينالهم � ّأي ٍ
وغم } أَ�ال إِ�نَّ �أَ ْو ِليَاء ا ِهلل َال
خوف ووح�شة وحزنٍ ْ
خَ وْ ٌف َع َليْهِ مْ َو َال هُمْ يَحْ َزنُو َن{(((.
وفي النهاية ف� ّإن هذه النفو�س المطمئنة هي تلك النفو�س الوا�صلة �إلى مقام ر�ضاها 
عن اهلل ور�ضى اهلل عنها والفائزة بال�سعادة الأبدية:
}يَا �أَيَّتُهَا ال َّنف ُْ�س ا ْلمُطْ َم ِئ َّن ُة ارْجِ عِ ي �إِلَى َرب ِِّك ر َِا�ضيَ ًة َّمر ِْ�ضيَّة فَادْخُ لِي فِي عِ بَادِ ي وَادْخُ لِي
جَ َّنتِي{(((.
 . 3 - 2 - 4الدنيا

� ّإن الإن�سان باختياره يمكنه � ّأن يختار في هذه الدنيا �إ ّما �سعادته الأبدية �أو ال�شقاوة
الأبدية.
والآخرة بالن�سبة للإن�سان هي ذلك المكان ا ّلذي �سيجد فيه نتيجة �أعماله .ولذا ف� ّإن
الدنيا و�سيلة من و�سائل تح�صيل الآخرة.
(((   نف�س الم�صدر ،ج� ،90ص .376
(((   الرعد .28 :13
(((   يون�س .62 :10
(((   الفجر .30 - 27 :89
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يقول الإمام ال�صادقِ « :Qن َعم العون الدنيا على الآخرة»(((.
وبنا ًء على الر�ؤية الكونية للإ�سالم ف�إنّه يعتبر الدنيا مرحلة ق�صيرة جد ًا في حياة
حب الدنيا والركون �إليها والتع ّلق بها وبعبارة �أخرى ف� ّإن جعلها في
الإن�سان وبالتالي ف� ّإن ّ
الحقيقي للإن�سان وعن الحياة الأخروية
ح ّد ذاتها هدف ًا غائي ًا يوجب الغفلة عن الكمال
ّ
الأبدية ،ولهذا فقد كانت مورد ًا للمذمة في الإ�سالم واعتُبر �أنها  منبع ك ّل الأعمال
حب الدنيا»(((.
الرذيلة ،فعن الإمام ال�صادق� Qأنّه قال« :ر�أ�س ك ّل خطيئة ّ
علي� Qأنّه قال:
وعن الإمام ّ
ب�صرته ومن �أب�صر �إليها �أعمته»(((.
« َمن �أب�صر بها ّ
العقالني ورعاية الح ّد الوسط
 . 3 - 2 - 5االنسجام
ّ

� ّإن للإن�سان رغبات وميو ًال مختلفة ومتزاحمة فيما  بينها  وبالتالي ف�إنّه باختياره
منها يمكنه تح�صيل الكماالت الأخالق ّية والو�صول �إلى مراتب من كمال الوجود ا ّلتي ال 
مهم في الحكم بين هذه الميول
يمكن لغيره من الموجودات الو�صول �إليها .وللعقل دور ّ
الحقيقي ،ولذا ف� ّإن �إطاعته وتبعيته في
المتزاحمة بما يوجب ت�أمين خير الإن�سان وكماله
ّ
ذلك توجبان تح�صيل هذا الكمال.
يقول الإمام علي�« :Qإنّ اهلل ر َّكب في المالئكة عق ً
ال بال �شهوة ور ّكب في
البهائم �شهوة بال عقل وركب في بني �آدم كلتيهما ،فمن غلب عق ُله �شهوتَه فهو خير
من المالئكة ومن غلب �شهوتُه عقلَه فهو �ش ّر من البهائم»(((.
ويقول �أي� ًضا�« :إنّ �أف�ضل النا�س عند اهلل من �أحيا عقله و�أمات �شهوته»(((.
ومع االلتفات �إلى تزاحم الأمور االختيارية ف� ّإن الإفراط �أو التق�صير في ت�أمين
أ�صلي له،
الحاجات المختلفة عند الإن�سان ربما ي�ؤدي �إلى ال�ضرر في ت�أمين المطلب ال ّ
(((   مح ّمد بن يعقوب الكليني ،الكافي ،ج� .5ص .72
(((   نف�س الم�صدر ،ج� ،2ص .315
(((   نهج البالغة ،الخطبة .82
(((   مح ّمد بن الح�سن الحر العاملي ،و�سائل ال�شيعة ،ج� ،15ص .210 - 209
(((   ح�سين بن مح ّمد تقي النوري ،م�ستدرك الو�سائل وم�ستنبط الم�سائل ،ج� ،11ص .61
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أخالقي في الإ�سالم يو�صي برعاية الح ّد الو�سط ،يقول الإمام
ولهذا ف� ّإن المذهب ال
ّ
علي« :Qخير الأمور النمط الأو�سط �إليه يرجع الغالي وبه يلحق التالي»(((.
ّ
أخالقي في الإ�سالم يرى �ضرورة االلتفات
ولكن بالن�سبة لهذه القاعدة ف� ّإن المذهب ال
ّ
�إلى نكتتين:
الأولىّ � :أن هذه القاعدة هي قاعدة عملية �صرف لتح�صيل الكماالت الحقيق ّية
والف�ضائل الأخالق ّية� ،إلاّ � ّأن الف�ضائل كلما كانت �أكثر كلما كانت مطلوبة ب�شكل
إ�سالمي يعتبر ال�سعادة
أخالقي ال
�أكبر �أي� ًضا ولهذا ال�سبب ف� ّإن المذهب ال
ّ
ّ
والفوز والفالح والتقوى ق ّيمة مطلق ًا وبالتالي ف� ّإن �أعلى ٍ
حد ممكن من هذه
الأمور والذي هو �أعلى مراتب القرب من اهلل هو المطلوب منها.
الثانيةّ � :إن الح ّد الو�سط المطلوب  -و�أي �أف�ضل الطرق ت�أثير ًا في تح�صيل الهدف
إ�سالمي لم ِ
يكتف
الأ�صلي  -يتفاوت في الأمور المختلفة ولذا ف� ّإن الدين ال
ّ
بهذه القاعدة فقط في تح�صيل الوظائف الأخالق ّية .وم�ضاف ًا �إلى ذلك ف� ّإن
الأوامر الأخالق ّية المختلفة والمبينة في  الن�صو�ص الدين ّية قد ع ّينت الح ّد
الو�سط المطلوب في مختلف الأمور(((.
 - 4القيمة الغيرية
 .4 - 1النية والعمل الصالح

كما تقدم معنا في الفرع الثاني من هذا الف�صل (معرفة الإن�سان في الإ�سالم) حيث
قلنا � ّإن الإن�سان مرتهن ب�أفعاله االختيارية و�إن �أعماله ت�ؤ ّثر في روحه كذلك ف� ّإن نتائجها 
تعود �إليه في نهاية الأمر ،ولهذا ال�سبب ف� ّإن قيمة الأفعال غير مت�ساوية بل �إنها تتفاوت
عند الفاعل تبع ًا لنتائج نف�س  الأفعال الح�سنة والقبيحة.
(((   عبد الواحد بن مح ّمد التميمي الآمدي ،غرر الحكم ودرر الكلم� ،ص .104
(((   من جملة م�صاديق هذا الكالم ما ورد حول الإ�سراف والتقتير حيث يقول تعالى مبين ًا الحد الو�سط في الإنفاق} :
َو َكانَ َب ْي َن ذَ ِل َك َق َو ًاما {...وم�ضاف ًا �إلى ما تقدم ف� ّإن بع�ض الأمور ال تحتمل وجود الحد الو�سط
فيها كما هو الحال في مورد �صلة الرحم وقطيعته ،وعقوق الوالدين والبر بهما والإيمان والكفر ...الخ (المترجم).

�أَن َفقُوا لَ ْم يُ ْ�سرِ فُوا َولَ ْم يَ ْقتُ ُروا

َوالَّ ِذ َين �إِ َذا

إلا يف ّيقالخألا بهذملا

321

وعليه ف� ّإن بع�ض الأعمال تكون �صالحة وح�سنة وبع�ضها الأخرى �سيئة وقبيحة ،وكذلك
الحقيقي ي�س ّمى الطريق الم�ستقيم وطريق
ف� ّإن الطريق المو�صل �إلى ال�سعادة والكمال
ّ
الحق والهداية وفي مقابل ذلك طرق الباطل وال�ضاللة.
كذلك ف� ّإن طريق الحق ال يع َّين بر�أي الفرد �أو �أكثر الأفراد ،بل � ّإن مجموع الأحكام
العمل ّية الدين ّية هي ا ّلتي تعرفنا �إلى ال�صراط الم�ستقيم .ولهذا ف� ّإن اهلل �أر�سل الأنبياء
في ك ّل زمان لإر�شاد الإن�سان �إلى هذا الطريق ولإعانته على تزكية نف�سه من الرذائل.
والإن�سان الم�سلم يطلب من اهلل يومي ًا في �صالته وعلى الأق ّل ع�شر مرات في اليوم � ْأن
يهديه �إلى ال�صراط الم�ستقيم و� ْأن يعينه في الو�صول �إلى الهدف.
يقول اهلل في كتابه الكريم:
}وَلاَ تَ�سْ تَوِ ي الْحَ �سَ نَ ُة وَلاَ ال�سَّ يِّئَة{(((.
} َو�إِنَّكَ لَتَهْدِ ي �إِلَى ِ�صر ٍَاط مُّ�سْ تَقِ يمٍ ِ�صر َِاط اهللِ.((({..
} َذلِكَ ِب�أَنَّ الَّذِ ينَ َك َفرُوا اتَّبَعُوا ا ْلبَاطِ لَ َو�أَنَّ الَّذِ ينَ �آ َمنُوا اتَّبَعُوا الْحَ قَّ مِ ن َّرب ِّهِ مْ {(((.
} َومَن يُ�شْ رِ كْ بِا ِهلل َفقَدْ �ضَ لَّ �ضَ َال ًال بَعِ يدًا{(((.
َّا�س قَدْ جَ اءكُمُ الْحَ قُّ مِ ن َّربِّكُمْ َفمَنِ ا ْهتَدَى َف�إِنَّمَا يَ ْهتَدِ ي ِلنَفْ�سِ هِ َومَن �ضَ لَّ
}قُلْ يَا �أَ ُّيهَا الن ُ
َف�إِنَّمَا ي َِ�ضلُّ َع َل ْيهَا{(((.
} َو�إِن تُطِ عْ �أَ ْكثَ َر مَن فِي الأَر ِْ�ض ي ُِ�ضلُّوكَ عَن �سَ ب ِِيل ا ِهلل �إِن يَ َّت ِبعُو َن ِ�إ َّال الظَّ نَّ َو�إِنْ هُمْ �إِ َّال
يَخْ رُ�صُ و َن{(((.
}لَقَدْ مَنَّ اهللُ َعلَى ا ْل ُم�ؤمِ نِينَ �إِ ْذ بَعَثَ فِيهِ مْ رَ�سُ و ًال مِّنْ �أَنفُ�سِ هِ مْ يَ ْتلُو َع َليْهِ مْ �آيَاتِهِ َويُ َزكِّيهِ مْ
(((   ف�صلت .34 :41
(((   ال�شورى  52 :42و .53
(((   مح ّمد .3 :47
(((   الن�ساء .116 :4
(((   يون�س .108 :10
(((   الأنعام .116 :6
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َويُ َعلِّ ُمهُمُ الْكِ تَابَ وَال ِْحكْ َم َة َو�إِن كَانُو ْا مِ ن َقبْلُ لَفِ ي �ضَ اللٍ ُّمبِينٍ {(((.
وعن النبي الأكرم � Pأنّه قال�« :إنّما ُبعثت لأتمم مكارم الأخالق»(((.
ويقول القر�آن الكريم �أي� ًضا:
} َومَن يَ ْبتَغِ َغ ْي َر الإِ�سْ الَمِ دِ ينًا َفلَن يُ ْقبَلَ مِ ْن ُه َو ُه َو فِي الآخِ َر ِة مِ نَ الْخَ ا�سِ رِ ين{(((.
}اهدِ نَــــا ال�صِّ رَاطَ المُ�ستَقِ ي َم{(((.
الخا�صة المقبولة في نظر الدين هي
وبنا ًء على ذلك ف� ّإن الأ�ساليب والأعمال
ّ
المنا�سبة فقط ل�سعادة الإن�سان الحقيق ّية .ولهذا ال�سبب ف� ّإن نوع العمل م�ؤثر في قيمة
أ�صلي لتعيين قيمتها هو
الأفعال االختيارية� .إلاّ � ّأن المبد�أ للأفعال االختيارية والعامل ال ّ
نية الفاعل لها ولذا ف� ّإن ك ّل من يقوم ب� ّأي عمل لي�س له من عمله �إلاّ ما نواه.
وفي هذا المجال ورد عن ر�سول اهلل� Pأنّه قال« :كل ٍ
عامل يعمل على نيته»(((.
وعنه �أي� ًضا�« :إنما الأعمال بالنيات ولكل امرىء ما نوى فمن كانت هجرته �إلى
اهلل ور�سوله فهجرته �إلى اهلل ور�سوله ومن كانت هجرته �إلى دنيا ي�صيبها �أو امر�أة
يتزوجها فهجرته �إلى ما هاجر �إليه»(((.
وقال �أي� ًضا�« :إنّ الملك لي�صعد بعمل العبد مبتهجاً به ف�إذا �صعد بح�سناته يقول
�سجين �إنّه لي�س �إياي �أراد بها»(((.
اهلل ع َّز وج َّل اجعلوها في ّ
الفعلي
وبنا ًء عليه ف� ّإن الإ�سالم يعتبر العمل ق ّيم ًا �إذا ا�شتمل م�ضاف ًا �إلى الح�سن
ّ
الفاعلي ومثل هذا العمل الم�شتمل على الح�سنين ي�س ّمى عبادة والتي هي
على الح�سن
ّ
الوظيفة الكلية للإن�سان:
(((   �آل عمران .164 :3
(((   ح�سين بن مح ّمد تقي النوري ،م�ستدرك الو�سائل وم�ستنبط الم�سائل ،ج� ،11ص .187
(((   �آل عمران .85 :3
(((   الفاتحة .6 :1
(((   مح ّمد بن يعقوب الكليني ،الكافي ،ج� ،2ص .84
(((   ح�سين بن مح ّمد تقي النوري ،م�ستدرك الو�سائل وم�ستنبط الم�سائل ج� ،1ص .90
(((   مح ّمد بن يعقوب الكليني ،الكافي ،ج� ،2ص .294 - 295
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} َو�أَنِ اعْ بُدُونِي َهذَا ِ�صرَاطٌ مُّ�سْ تَقِ يمٌ {(((.
َال َ
} َومَا خَ َلق ُْت ال ِْجنَّ و ْ إ
ِن�س �إ اَِّل ِليَ ْعبُدُونِ {(((.
وعن الإمام ال�صادق Qفي تف�سير العبادة قال« :ح�سن النية بالطاعة من
الوجوه ا ّلتي ُيطاع اهلل منها»(((.
 .4- 2أكثر األعمال قيمة

يوجد عامالن م�ؤثران في تعيين �أف�ضل الأعمال و�أكثرها قيمة �أحدها خلو�ص النية � ّأي
الإتيان بالعمل فقط من �أجل التق ّرب �إلى اهلل وك�سب ر�ضاه ،وثانيهما كون الإتيان بالفعل
موجب ًا لدرك االحتياج الكامل �إلى اهلل وموجب ًا لت�أمين �أعلى درجات الر�ضا من قبل اهلل.
وبااللتفات �إلى درجات النية فقد اعتبر الإ�سالم � ّأن العمل النا�شىء عن النية
الخال�صة القربية هو �أف�ضل الأعمال و�أكثرها قيمة.
عن الإمام علي� Qأنّه قال« :خير العمل ما �صحبه الإخال�ص»(((.
كذلك ف� ّإن عبادات النا�س لها درجات مختلفة من حيث النية فتارة تكون لمجرد
التقرب �إلى اهلل وتارة �أخرى من �أجل الو�صول �إلى النعم الأخروية �أو النجاة من النار
والعذاب.
وعن الإمام ال�صادق� Qأنّه قال�« :إنّ العباد ثالثة :قو ٌم عبدوا اهلل ع َّز وج َّل خوفاً
فتلك عبادة العبيد ،وقو ٌم عبدوا اهلل تبارك وتعالى طلب الثواب فتلك عبادة الأجراء،
وقو ٌم عبدوا اهلل ع َّز وج َّل ح ّباً له فتلك عبادة الأحرار وهي �أف�ضل العبادة»(((.
علي�« :Qإلهي ما عبدتك خوفاً من عقابك
وفي هذا المجال �أي� ًضا يقول الإمام ّ
وال طمعاً في ثوابك ولكن وجدتك �أه ً
ال للعبادة فعبدتك»(((.
(((   ي�س .61 :36
(((   الذاريات .56 :51
(((   مح ّمد بن يعقوب الكليني ،نف�س الم�صدر� ،ص .83
(((   عبد الواحد بن مح ّمد التميمي الآمدي ،غرر الحكم ودرر الكلم� ،ص .155
(((   مح ّمد بن يعقوب الكليني ،الكافي ،ج� ،2ص .84
(((   مح ّمد باقر المجل�سي ،بحار الأنوار ،ج� ،41ص .14
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وكذلك فقد ورد التعبير في الن�صو�ص الدين ّية عن العديد من الأعمال من حيث �شكل
العمل ب�أنّها من �أف�ضل الأعمال ،ومن جملتها يمكن الإ�شارة �إلى � ّأن �أف�ضل �أ�شكال �إظهار
العبودية هو هداية النا�س �إلى ال�صراط الم�ستقيم والإح�سان �إلى عباد اهلل وخدمتهم،
عن ر�سول اهلل  Pقال�« :أحب الأعمال �إلى اهلل �سرور تدخله على م�ؤمنٍ تطرد عنه
جوعته وتك�شف عنه كربته»(((.
وعن الإمام علي Qقال« :اهلل اهلل في ال�صالة ف�إنّها خير العمل»(((.
ونقل عنه �أي� ًضا � ّأن النبي  Pقال له يوم خيبر« :لأن يهدي اهلل بك رج ً
ال واحداً
خير لك مما طلعت عليه ال�شم�س»(((.
أحب عباد اهلل �إلى اهلل ج ّل جالله �أنفعهم لعباده
وعن النبي � Pأي� ًضا �أنّه قالّ �« :
و�أقومهم بحقه»(((.
 .4 - 3أسوأ األعمال قيمة

� ّإن الأعمال الموجبة لإعرا�ض الإن�سان و�إدباره عن اهلل والمبارزة معه نظير ال�شرك
والنفاق والتك ّبر على اهلل ،وكذلك الزهد بمن هو محتاج �إلى محبتنا وعطفنا ،و�إ�ضالل
النا�س ،تعتبر من �أ�سو�أ الأعمال ،واعتُبر المرتكب لها ب�أنّه من �أظلم النا�س و�أبغ�ض العباد
�إلى اهلل.
يقول اهلل في قر�آنه الكريمَ } :ومَنْ �أَظْ لَمُ مِ مَّن ُذ ِّك َر ِب�آي َِات َربِّهِ ثُمَّ �أَعْ ر َ
َ�ض َع ْنهَا{(((.
}�إِنَّ اهللَ َال يَغْفِ ُر �أَن يُ�شْ رَكَ بِهِ َويَغْفِ ُر مَا دُو َن َذلِكَ ِلمَن يَ�شَ اء َومَن يُ�شْ رِ كْ بِا ِهلل َفقَدْ �ضَ لَّ
�ضَ َال ًال بَعِ يدًا{(((.
}�إِنَّ ا ْل ُمنَافِقِ ينَ فِي ال َّدرْكِ الأَ�سْ ف َِل مِ نَ النَّارِ {(((.
(((   مح ّمد بن الح�سن الحر العاملي ،و�سائل ال�شيعة ،ج� ،16ص .353
(((   مح ّمد بن يعقوب الكليني ،الكافي ،ج� ،7ص .52
(((   مح ّمد باقر المجل�سي ،بحار الأنوار ،ج� ،32ص .448
(((   نف�س الم�صدر ،ج � ،4ص .154
(((   ال�سجدة .22 :32
(((   الن�ساء .116 :4
(((   الن�ساء .145 :4
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وعن الإمام الباقر ،Qقال« :وما �أح ٌد �أبغ�ض �إلى اهلل ع َّز وج َّل ممن ي�ستكبر عن
عبادته وال ي�س�أل ما عنده»(((.
ويقول اهلل ع َّز وج َّل �أي� ًضا في قر�آنه الكريم:
} َفمَنْ �أَظْ لَمُ مِ مَّنِ ا ْفتَرَى َعلَى ا ِهلل كَذِ بًا ِلي ُِ�ضلَّ الن َ
َّا�س ِب َغيْرِ عِ لْمٍ {(((.
وعن الإمام ال�صادقّ � Qأن رج ًال من خثعم جاء �إلى النبي Pفقالّ � :أي الأعمال
�أبغ�ض �إلى اهلل ع َّز َّ
وجل؟
فقال :ال�شرك باهلل ،قالّ :ثم ماذا؟ قال :قطيعة الرحم ،قالّ :ثم ماذا؟ قال :الأمر
بالمنكر والنهي عن المعروف(((.
وبنا ًء على ذلك ف� ّإن �أعمال الإن�سان من جهة النية ونوع العمل ذات مراتب مختلفة
من القيمة ،وكذلك ف� ّإن للأفراد درجات مختلفة من ناحية القيمة الأخالق ّية:
} َو ِلكُلٍّ َدرَجَ ٌ
ات ِّممَّا عَمِ لُوا َو ِليُ َوفِّيَهُمْ �أَعْ مَالَهُمْ َوهُمْ لاَ يُظْ َلمُو َن{(((.
 - 5القيمة البديلة

يعتبر الإ�سالم � ّأن الإن�سان المتقدم في عمله وال�ساعي نحو �أف�ضلها مغبوط من قبل
الآخرين ،و� ّأن الإن�سان ا ّلذي ال يتق ّدم في �أعماله وال يقوم بتطويرها فهو مغبون وخا�سر،
و� ّأن المختار للأفعال ال�سيئة بعيد من رحمة اهلل تعالى.
يقول الإمام ال�صادق« :Qمن ا�ستوى يوماه فهو مغبون ومن كان �آخر يوميه
خيرهما فهو مغبوط ومن كان �آخر يوميه �ش ّرهما فهو ملعون»(((.
ومن الممكن �أي� ًضا � ْأن يكون نوع  العمل والذي هو من ناحية القيمة الغيرية لي�س �ضد
القيمة بل قد تكون له قيمة مثبتة �أي� ًضا فمن الممكن � ّأن يكون بالن�سبة لبع�ض الأفراد
(((   مح ّمد بن يعقوب الكليني ،الكافي ،ج� ،2ص .290
(((   الأنعام .144 :6
(((   مح ّمد بن يعقوب الكليني ،الكافي ،ج� ،2ص .290
(((   الأحقاف .19 :46
(((   مح ّمد بن الح�سن الحر العاملي ،و�سائل ال�شيعة ،ج� ،16ص .49
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وبالمقاي�سة بدرجة كمالهم ذا قيمة بديلة ،ومن الممكن � ّأن يكون نف�س هذا العمل �أي� ًضا
وبالن�سبة �إلى �أفراد �آخرين وبالمقاي�سة بدرجة كمالهم لي�س ذا قيمة بديلة ،وبنحو يوجب
هذا العمل �سقوط �أ�صحاب الدرجات العليا عن درجتهم نحو الأ�سفل �أو �صعود �أ�صحاب
الدرجات الدنيا �إلى �أعلى الدرجات ولهذا ال�سبب قيل (نقل �أي� ًضا عن النبي الأكرم:)P
«ح�سنات الأبرار �سيئات المقربين»(((.
 -6الغيرية واألنانية (النفسية)

يعتبر الإ�سالم � ّأن خير الآخرين يوازي من حيث الإهمية  -على الأقل  -الخير العائد
�إلى �أنف�سنا.
عن الإمام عليَ :Q
«ار�ض للنا�س ما تر�ضى لنف�سك و� ِآت �إلى النا�س ما تحب �أنّ
ي�ؤتى �إليك»(((.
وم�ضاف ًا �إلى ذلك ف� ّإن ترجيح خير الآخرين على خيرنا وم�صلحتنا ذو قيمة كبرى.
ولذا فقد اعتُبر الإيثار وم�صاديقه المختلفة كالإنفاق مث ًال من جملة الف�ضائل
الأخالق ّية.
ويقول القر�آن الكريم في مدح طائفة من الم�ؤمنينَ } :ويُ�ؤْ ِثرُو َن َعلَى �أَنفُ�سِ هِ مْ َولَوْ كَا َن
بِهِ مْ خَ �صَ ا�صَ ٌة{(((.
بل و�أو�صى الإ�سالم بتقديم الآخرين على �أنف�سنا حتى في الأمور المعنو ّية كالدعاء
مث ًال.
روي عن الإمام الح�سن المجتبى � Qأنّه قال« :ر�أيت �أ ّمي فاطمة Oقامت
َ
في محرابها ليلة جمعتها فلم تزل راكعة �ساجدة حتّى اتّ�ضح عمود ال�صبح ,و�سمعتها
تدعو للم�ؤمنين والم�ؤمنات وت�س ّميهم وتُكثر الدعاء لهم ,وال تدعو لنف�سها ب�شيء،
(((   مح ّمد باقر المجل�سي ،بحار الأنوار ،ج� ،25ص .205
(((   مح ّمد بن على بن بابويه ،من ال يح�ضره الفقيه ،ج� ،4ص .382
(((   الح�شر .3 :59
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ني الجار ث ّم
فقلت لها :يا �أماه لم ال تدعين لنف�سك كما تدعين لغيرك؟ فقالت :يا ُب َّ
الدار»(((.
�إال � ّأن هذه الغيرية ال تتنافى مع الأنانية الحقيق ّية ،ل ّأن نتائجها الح�سنة �ستعود �إلى
نف�س الفاعل �أي� ًضا .وي�ضيف القر�آن الكريم في نف�س الآية ا ّلتي يمدح فيها �أهل الإيثار
قائ ًال:
} َومَن يُوقَ �شُ حَّ نَفْ�سِ هِ َف ُ�أ ْولَئِكَ هُمُ ا ْل ُم ْفلِحُ ون{(((.
وورد في الروايات ال�شريفة � ّأن الدعاء للم�ؤمنين وطلب المغفرة لهم يوجب �إعطاء
اهلل للداعي مثل ما دعا لهم و�أنهم ي�شفعون له يوم القيامة في�شفع اهلل له ،ويح�سن �إليه
ويمحو عنه ال�سيئات ويزيد له في الدرجات(((.
الحقيقي ولذا لن تكون
نعم قد تتزاحم الغيرية في بع�ض الموارد مع كمال الإن�سان
ّ
أو�صي �أي� ًضا برعاية ح ّد الو�سط واالعتدال
في هذه ال�صورة ذات قيمة بديلة .ولهذا فقد � َ
في مورد الغيرية.
يقول اهلل تعالى في القر�آن الكريم:
} َوالَّ ِذ َين �إِ َذا �أَن َفقُوا لَ ْم يُ ْ�سرِ فُوا َولَ ْم يَ ْقتُ ُروا َوكَا َن بَيْنَ َذلِكَ َقوَامًا{(((.
} َو َال ت َْج َع ْل يَ َد َك َم ْغ ُلولَ ًة �إِلَى ُعنُ ِق َك َو َال تَ ْب ُ�س ْط َها ُك َّل ا ْلبَ ْ�س ِط َفتَ ْق ُع َد َملُومًا مَّحْ �سُ ورًا{(((.
الغيري كما ورد عن الإمام ال�صادقQ
النف�سي على
يرجح
ّ
بل وفي بع�ض الموارد قد ّ
ّ
حيث قال:
«حج ٌة خي ٌر من ٍ
بيت من ذهب يت�ص ّدق به حتى ال يبقى منه �شيء»(((.
َّ
(((   مح ّمد باقر المجل�سي ،بحار الأنوار ،ج� ،43ص .82 - 81
(((   الح�شر .9 :59
(((   مح ّمد بن الح�سن الحر العاملي ،و�سائل ال�شيعة ،ج� 7ص  114و .115
(((   الفرقان .67 :25
(((   الإ�سراء .29 :17
(((   مح ّمد بن الح�سن الحر العاملي ،و�سائل ال�شيعة ،ج� ،11ص .114

328

أسس األخالق

 - 7اإللهية واألنانية (النفسية)

كما تقدم معنا ف� ّإن الإ�سالم يعتبر الفوز والفالح  -وبعبارة �أخرى ال�سعادة الأبدية
يتح�صل في ظ ّل
للإن�سان  -ذا قيمة ذاتية ومالكها مقدار التقوى والقرب من اهلل والذي ّ
اختيار الإن�سان نف�سه وب�إرادته ،وقد دعا الإ�سالم �إليه و�أكد عليه ولذا ال يرى الإ�سالم � ّأي
منافاة بين العمل من �أجل �سعادتنا الحقيق ّية والعمل من �أجل اهلل تعالى.
يقول القر�آن الكريمَ } :ف ْليُقَاتِلْ فِي �سَ ب ِِيل ا ِهلل الَّذِ ينَ يَ�شْ رُو َن الْحَ يَا َة الدُّ ْنيَا بِالآخِ َر ِة َومَن
يُقَاتِلْ فِي �سَ ب ِِيل ا ِهلل َفيُ ْقتَلْ �أَو يَ ْغل ِْب فَ�سَ وْ فَ نُ�ؤْتِيهِ أَ�جْ رًا عَظِ يمًا{(((.
بل � ّإن القر�آن الكريم في الموارد ا ّلتي يدعو فيها �إلى الغيرية ف�إنّه ال يرى وجود � ّأي
منافاة بينها وبين الإلهية والنف�سية ،ل ّأن نف�س العمل �أي� ًضا ينفع الفاعل له وموجب لر�ضا 
اهلل عنه.
يقول اهلل تعالىَ } :ومَا تُنفِ قُو ْا مِ نْ خَ يْرٍ َفلأنفُ�سِ كُمْ َومَا تُنفِ قُو َن �إِ َّال ا ْب ِتغَاء وَجْ هِ ا ِهلل َومَا
تُنفِ قُو ْا مِ نْ خَ يْرٍ يُو ََّف �إِلَ ْيكُمْ َو�أَنتُمْ َال تُظْ َلمُو َن{(((.
- 8أساليب تشخيص القيمة

الإ�سالم يدعو الإن�سان �إلى التعقّل وبالإجمال ف�إنّه يعتبر العقل مفيد ًا والزم ًا لت�شخي�ص 
القيم الأخالق ّية.
عن الإمام ال�صادق Qقال�« :إنّ �أول الأمور ومبد�أها وقوتها وعمارتها ا ّلتي ال
ُينتفع ب�شيء � اّإل به العقل ،والذي جعله اهلل زينة لخلقه ونوراً لهم ،فبالعقل عرف
العباد خالقهم ...وعرفوا الح�سن من القبيح»(((.
ومن طرف �آخر ف� ّإن التجربة العمل ّية �أي� ًضا م�ؤثرة في ت�شخي�ص بع�ض نتائج الأفعال
وبالتالي ال ب ّد من اال�ستفادة منها:
(((   الن�ساء .74 :4
(((   البقرة .272 :2
(((   مح ّمد بن يعقوب الكليني ،الكافي ،ج� ،1ص .29
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ال�شقي من ُحرم نفع ما �أُوتي من العقل
قال« :ف�إنّ
ّ

علي
عن الإمام ّ
والتجربة»(((.
لكن وعلى الرغم من كون العقل و�سيلة لإدراك وت�شخي�ص  ال�صواب من الخط�أ
قطعي �إلاّ في الموارد ا ّلتي توجد فيها ب�شكل
والح�سن من القبيح �إلاّ �أنّه ال يحكم ب�شكل ّ
مبا�شر �أو بوا�سطة مقدمات معلومات قطعية.
وكذلك ف� ّإن التجربة العمل ّية عند الإن�سان محدودة في نهاية الأمر بالنتائج الدنيو ّية.
ولذا ف� ّإن الإ�سالم ال يعتبر العقل والتجربة كافيين لت�شخي�ص قيم ك ّل الأعمال ولزومها،
ال�سماوي ليتع ّرف من خالله �إلى
إن�ساني يحتاج �إلى هداية الوحي
ّ
بل يعتقد ب� ّأن النوع ال ّ
الأعمال الح�سنة والقبيحة والأحكام الالزمة ل�سعادته.
النبي  Pهي منة من اهلل على العباد و�أنه معلم
لقد اعتبر القر�آن الكريم � ّأن بعثة ّ
الوحي ومز ّكي نفو�س الم�ؤمنين والمنقذ لهم من ال�ضالل:
}لَقَدْ مَنَّ اهللُ َعلَى ا ْل ُم�ؤمِ نِينَ �إِ ْذ بَعَثَ فِيهِ مْ رَ�سُ و ًال مِّنْ �أَنفُ�سِ هِ مْ يَ ْتلُو َع َليْهِ مْ �آيَاتِهِ َويُ َزكِّيهِ مْ
َويُ َعلِّ ُمهُمُ الْكِ تَابَ وَال ِْحكْ َم َة َو�إِن كَانُو ْا مِ ن َقبْلُ لَفِ ي �ضَ اللٍ ُّمبِينٍ {(((.
وعن الإمام ال�سجاد�« :Qإنّ دين اهلل ال ُيطلب بالعقول الناق�صة والآراء الباطلة
دي،
والمقايي�س الفا�سدة وال ُي�صاب � اّإل بالت�سليم فمن �س َّلم لنا �س ِلم ومن اهتدى بنا ُه َ
ومن دان بالقيا�س والر�أي هلك»(((.
Q

الحد األقل للقيم واللزوم االخالقيين
-9
ّ

أهم من حياة الإن�سان يبد�أ بعد الموت،
مع االلتفات �إلى � ّأن الق�سم الأ�سا�س  وال ّ
و� ّأن �سعادته �أو �شقاءه الأبد ّيين مرت َهن ب�إيمانه باهلل والنب ّوة والمعاد ،وعليه فالإيمان
القيمي للأعمال ال�صالحة .وقد �أ�شار العديد من الآيات القر�آنية �إلى � ّأن
هو ال�شرط
ّ
أبدي وحبط الأعمال
الكفر باهلل والر�سول والمعاد وال�شرك والنفاق يوجب الخ�سران ال ّ
(((   نهج البالغة ،الر�سالة .78
(((   �آل عمران .164 :3
(((   مح ّمد باقر المجل�سي ،بحار الأنوار ،ج� ،2ص .303
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وبطالنها وعذاب جهنم:
} َومَن يَكْ ُف ْر بِالإِيمَانِ َفقَدْ حَ بِطَ َع َم ُل ُه َو ُه َو فِي الآخِ َر ِة مِ نَ الْخَ ا�سِ رِ ينَ {(((.
} َّمث َُل الَّ ِذ َين َك َف ُرو ْا ِب َربِّهِ ْم �أَ ْع َمالُ ُه ْم َك َر َم ٍاد ا�شْ تَ َّد ْت ِب ِه ال ِّر ُيح ِفي يَ ْو ٍم َع ِا�ص ٍف َّال يَق ِْد ُرو َن
ِم َّما َك َ�سبُو ْا َع َلى �ش َْي ٍء َذ ِل َك ُه َو ال�ضَّ َال ُل ا ْلبَ ِعيد{(((.
} َوالَّ ِذ َين َك َف ُروا �أَ ْع َمالُ ُه ْم َك َ�س َر ٍاب ِب ِقي َع ٍة يَ ْح َ�سبُ ُه َّ
الظ ْم�آ ُن َماء َح َّتى �إِ َذا َجاء ُه لَ ْم يَ ِج ْد ُه � َش ْيئًا

َو َو َج َد اهللَ ِعن َد ُه َف َو َّفا ُه ِح َ�سابَ ُه َواهللُ َ�سرِ ي ُع ا ْل ِح َ�س ِاب �أَ ْو َك ُظ ُل َم ٍات ِفي بَ ْحرٍ ُّل ِّج ٍّي يَغْ�شَ ا ُه َم ْو ٌج
ِّمن َف ْو ِق ِه َم ْو ٌج ِّمن َف ْو ِق ِه َ�س َح ٌاب ُظ ُل َم ٌات بَ ْع�ضُ َها َف ْو َق بَ ْع ٍ�ض �إِ َذا �أَ ْخ َر َج يَ َد ُه لَ ْم يَ َك ْد يَ َرا َها َو َمن
لَّ ْم يَ ْج َع ِل اهللُ لَ ُه نُو ًرا َف َما لَ ُه ِمن ُّنورٍ {(((.
} َولَق َْد �أُ ِ
وح َي �إِلَ ْي َك َو�إِلَى الَّ ِذ َين ِم ْن َق ْب ِل َك لَ ِئ ْن َ�أ�شْ َر ْك َت لَيَ ْحبَ َط َّن َع َم ُل َك َولَتَ ُكون ََّن ِم َن
ا ْلخَ ِا�سرِ َين{(((.

وبنا ًء عليه ف� ّإن �أعمال الكفّار والم�شركين و�إن كان ظاهرها ح�سن ًا وبالرغم من كون
أبدي(((.
نتائجها الدنيو ّية مطلوبة لهم �أي� ًضا �إلاّ � ّأن ذلك لن ينقذهم من ال�شقاء ال ّ
باطني ولذا ف� ّإن النفاق في �إظهار الإيمان
اختياري واعتقاد
ومن ّثم ف� ّإن الإيمان فع ٌل
ّ
ّ
ي�ساوي من حيث نتيجة الأعمال الكفر ،يقول اهلل في كتابه الكريم:
}�إِنَّ اهللَ َج ِام ُع ا ْل ُمنَا ِف ِق َين َوا ْل َكا ِفرِ َين ِفي َج َه َّن َم َج ِمي ًعا{(((.

(((   المائدة .5 :5
(((   �إبراهيم .18 :14
(((   النور .40 - 39 :24
(((   الزمر .65 :39
(((   لالطالع على ما يتعلق بالكفر باهلل ور�سوله راجع :الفتح 13 :48؛ وحول تكذيب الآيات راجع� :آل عمران 4 :3؛ الن�ساء 56 :4؛ المائدة :5
 10و86؛ الأنعام 49 :6؛ الأعراف 36 :7؛ الحج 57 :22؛ الزمر .63 :39
وحول الكفر بالمعاد راجع :الأنعام  27 :6و31 - 29؛ الأعراف 47 :7؛ يون�س 8 - 7 :10؛ الفرقان 11 :25؛ النمل 4 :27؛ �سب�أ 8 :34؛ الزمر .71 :39
وحول الكفر بالآيات والمعاد راجع :العنكبوت 23 :29؛ الروم 16 :30؛
وحول الكفر باهلل والمالئكة والر�سل والكتب والمعاد راجع :الن�ساء .136 :4
وحول الكفر بالإ�سالم راجع� :آل عمران .85 :3
وحول ال�شرك راجع الن�ساء 116 :4؛ التوبة 113 :9؛ الإ�سراء 39 :17؛ الحج 31 :22؛ الزمر .65 :39
(((   الن�ساء .140 :4
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}�إِنَّ ا ْل ُمنَا ِف ِق َين ِفي ال َّد ْر ِك الأَ ْ�س َف ِل ِم َن ال َّنارِ َولَن ت َِج َد لَ ُه ْم ن َِ�صي ًرا{(((.
وفي ر�أي الإ�سالم �أي�ضاً �أنّ الإيمان ذو مراتب ودرجات متع ّددة و�أنّه يقبل الزيادة
�أي�ضاً:
ال�س ِكينَ َة ِفي ُق ُل ِ
وب ا ْل ُم ْ�ؤ ِم ِن َين ِليَ ْز َدا ُدوا �إِي َمانًا َّم َع �إِي َما ِنهِ ْم{(((.
} ُه َو الَّ ِذي �أَن َز َل َّ
} َو�إِ َذا تُ ِليَ ْت َع َل ْيهِ ْم �آيَاتُ ُه زَا َد ْت ُه ْم إِ�ي َمانًا{(((.
وفي المقابل ف�إنّ ال�شرك مراتب �أي�ضاً و�إن �أكثر الم�ؤمنين لديهم مرتب ٌة ما
منه:
} َو َما يُ�ؤْ ِم ُن �أَ ْكثَ ُر ُه ْم ِبا ِهلل �إِ َّال َو ُهم ُّم�شْ رِ ُكو َن{(((.
كذلك ف�إنّ الح ّد الأق ّل من الإيمان الالزم لتح�صيل الح ّد الأقل من ال�سعادة الأبدية
هو الإيمان باهلل الواحد الأحد ولوازمه � ّأي الإيمان
بالنبي Pوالمعاد والتكاليف
ّ
الدين ّية وما ورد في الكتاب ال�سماوي كالإيمان بالمالئكة والكتب ال�سماو ّية والأنبياء
ال�سابقين:
} َو َمن يَ ْك ُف ْر ِبا ِهلل َو َم َال ِئ َك ِت ِه َو ُكتُب ِِه َو ُر ُ�س ِل ِه َوا ْليَ ْو ِم ال ِآخرِ َفق َْد �ضَ َّل �ضَ َال ًال بَ ِعي ًدا{(((.
} َوا ْل ُم�ؤْ ِمنُو َن ُك ٌّل �آ َم َن ِبا ِهلل َو َملآ ِئ َك ِت ِه َو ُكتُب ِِه َو ُر ُ�س ِل ِه َال نُ َف ِّر ُق بَ ْي َن �أَ َح ٍد ِّمن ُّر ُ�س ِل ِه َو َقالُو ْا
َ�س ِم ْعنَا َو َ�أ َط ْعنَا ُغ ْف َران ََك َربَّنَا َو ِ�إلَ ْي َك ا ْل َم ِ�صير{(((.
وكما �أ�شرنا ف� ّإن الإيمان بك ّل هذه الأمور نا�شىء عن الإيمان باهلل الواحد ،ولذا ف� ّإن
�أعلى درجات الإيمان هو التوحيد الكامل ال�شامل لكل �أق�سامه � ّأي التوحيد في الخالقية
(ال خالق �سوى اهلل) والتوحيد في العبودية(ال معبود �سواه)  ،والتوحيد في الربوبية
التكوين ّية والت�شريعية (ال رب وال مقنن �سوى اهلل) ،والتوحيد في اال�ستعانة (ال ي�ستعان
(((   الن�ساء .145 :4
(((   الفتح .4 :48
(((   الأنفال .2 :8
(((   يو�سف .106 :12
(((   الن�ساء .136 :4
(((   البقرة .285 :2
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�إلاّ باهلل) ،والتوحيد في الخوف والرجاء (ال خوف �إلاّ منه وال رجاء �إلاّ به) ،والتوحيد
في المحبة والر�ضا (ال نحب �سواه و�إننا را�ضون عنه).
وهو (�أي التوحيد) من�ش�أ ك ّل الأعمال الح�سنة و�أف�ضلها.
عن مح ّمد بن �سماعة قال�« :س�أل بع�ض �أ�صحابنا ال�صادق  Qفقال له� :أخبرني
� ّأي الأعمال �أف�ضل؟ قال :توحيدك لر ّبك»(((.
وبنا ًء عليه ف� ّإن للم�ؤمنين درجات مختلفة �أي� ًضا(((.
ات ِعن َد َربِّهِ ْم َو َمغ ِْف َر ٌة َورِ ز ٌْق َكرِ ٌيم{(((.
}�أُ ْولَـ ِئ َك ُه ُم ا ْل ُم ْ�ؤ ِمنُو َن َحقًّا لَّ ُه ْم َد َر َج ٌ
وكما ترى ف� ّإن الإيمان �شرط الزم لتح�صيل ال�سعادة الأخروية �إلاّ � ّأن ذلك م�شروط
الحقيقي
�أي� ًضا بالعمل ال�صالح لأنّه وكما � ّأن النية من�ش�أ العمل الموافق لها ف� ّإن الإيمان
ّ
ي�ستلزم وجود العمل ال�صالح �أي� ًضا:
عن النبي الأعظم � Pأنّه قال« :ولكنّ الإيمان ما خل�ص في القلب و�ص َّدقته
الأعمال»(((.
وقد ذكر اهلل الإيمان مع العمل ال�صالح في �أكثر من خم�سين �آية من القر�آن الكريم
واعتبر � ّأن التق ّرب منه وال�سعادة الأبدية ناتجة عنهما:

} َومَا �أَ ْموَالُكُمْ وَلاَ �أَوْلاَ ُدكُم بِالَّتِي تُ َق ِّربُكُمْ عِ ن َدنَا ُز ْلفَى �إ اَِّل مَنْ �آمَنَ َوعَمِ لَ �صَ الِحً ا{(((.
اب ا ْل َج َّن ِة ُه ْم ِفي َها خَ ا ِل ُدونَ{(((.
ال�صا ِل َح ِات �أُولَـ ِئ َك �أَ ْ�ص َح ُ
} َوالَّ ِذ َين �آ َمنُو ْا َو َع ِم ُلو ْا َّ

(((   مح ّمد باقر المجل�سي ،بحار الأنوار ،ج� ،3ص .8
(((   �أي� ًضا راجع :الن�ساء  ،96 - 95 :4التوبة 20 :9؛ الحديد .10 :57
(((   الأنفال .4 :8
(((   مح ّمد باقر المجل�سي ،بحار الأنوار ،ج� ،66ص .72
((( �سب�أ .37 :34
(((   البقرة .82 :2
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 - 10الواقع ّية القابلة لإلثبات
 . 10 - 1قابلية إثبات األحكام األخالق ّية

إ�سالمي لماذا يجب
أخالقي ال
�س�ؤال :مع مالحظة ما تقدم من تو�صيف المذهب ال
ّ
ّ
ع ّد هذا المذهب من جملة المذاهب الواقع ّية؟
كما تقدم معنا قوله ف� ّإن الأوامر واالر�شادات العمل ّية الدين ّية �إنما هي من �أجل هداية
الإن�سان �إلى ال�سعادة الحقيق ّية .وقد �صرحت الآيات القر�آنية بالنتائج الح�سنة والعظيمة
لإطاعة هذه الأوامر وت�أثيرها في �سعادة الإن�سان الحقيق ّية .وفي الواقع ف�إنّها ب ّينت علل
ت�شريع هذه الأحكام ،ومن جملتها:

}اعْ دِ لُو ْا ُه َو �أَ ْقرَبُ لِل َّت ْقوَى{(((.
َا�س ا ْلمُ�سْ تَقِ يمِ َذلِكَ خَ ْي ٌر َو�أَحْ �سَ نُ تَ�أْوِ يالً{(((.
} َو�أَ ْوفُوا ا ْل َكيْلَ �إِذا كِ ْلتُمْ وَزِ نُو ْا بِالقِ �سْ ط ِ
} َو�أَقِمِ ال�صَّ لاَ َة �إِنَّ ال�صَّ لاَ َة تَ ْنهَى عَنِ ا ْلفَحْ �شَ اء وَا ْلمُنكَرِ {(((.
} َو�أَن تَ�صُ ومُو ْا خَ ْي ٌر لَّكُمْ �إِن كُنتُمْ تَ ْع َلمُونَ{(((.
}يَا �أَ ُّيهَا الَّذِ ينَ �آ َمنُو ْا �إِنَّمَا الْخَ ْم ُر وَا ْل َميْ�سِ ُر وَالأَن�صَ ابُ وَالأَ ْز َال ُم رِ جْ ٌ�س مِّنْ َعم َِل ال�شَّ ْيطَانِ
فَاجْ تَ ِنبُو ُه لَ َع َّلكُمْ تُ ْفلِحُ ون �إِنَّمَا يُرِ ي ُد ال�شَّ ْيطَا ُن �أَن يُو ِق َع بَ ْينَكُمُ ا ْل َعدَا َو َة وَا ْلبَغْ�ضَ اء فِي الْخَ مْرِ
وَا ْل َميْ�سِ رِ َويَ�صُ َّدكُمْ عَن ذِ كْرِ ا ِهلل َوعَنِ ال�صَّ َال ِة َفهَلْ �أَنتُم مُّنتَهُو َن {(((.
}يَ��ا �أَ ُّي��هَ��ا الَّ��ذِ ي��نَ �آ َم��نُ��وا ا ْركَ��عُ��وا وَا�سْ جُ دُوا وَاعْ ��بُ��دُوا َربَّ�� ُك��مْ وَا ْف َعلُوا الْخَ ْي َر لَ َع َّلكُمْ
تُ ْفلِحُ ون{(((.

(((   المائدة .8 :5
(((   الإ�سراء .35 :17
(((   العنكبوت .45 :29
(((   البقرة .184 :2
(((   المائدة .91 - 90 :5
(((   الحج .77 :22
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وكذلك فقد ب ّينت الروايات ال�شريفة الكثير من العلل الواقع ّية لت�شريع الأحكام(((.
وبنا ًء عليه ف� ّإن قيم ولزوم الأمور االختيارية عند الإن�سان وبح�سب نتائجها الواقع ّية
المطلوبة �أو غير المطلوبة للإن�سان قابلة للتبيين والإثبات� ،إلاّ � ّأن هذا ال يعني � ّأن الإن�سان
ب�إمكانه معرفة علل قيمة ولزوم ك ّل الأحكام والت�شريعات ل ّأن من غير الممكن معرفته
بتمام النتائج المطلوبة وغير المطلوبة لك ّل �أموره االختيارية بل � ّإن المراد من قابلية
الأحكام الأخالق ّية للإثبات �أنّه وبناء على قاعدة واحدة كلية ف� ّإن قيمة ولزوم � ّأي �أمر
الحقيقي.
الواقعي في كمال الإن�سان �أو نق�صه
اختياري �إنما هو ب�سبب ت�أثيره
ّ
ّ
ّ

 - 1اذكر ر�أي الإ�سالم باخت�صار حول المو�ضوعات التالية م�ؤيد ًا قولك بالن�صو�ص 
الدين ّية:
 حقيقة الإن�سان. القيمة الذاتية والنهائية. لوازم القيمة النهائية. اللذة. القدرة. �سكون الخاطر والنف�س. مذمة التعلق بالدنيا. االن�سجام العقالني ورعاية الحد الو�سط.(((   قام مح ّمد بن علي بن بابويه القمي المعروف بال�شيخ ال�صدوق ( 380 - 305هـ .ق) في كتابه علل ال�شرائع بجمع الروايات الواردة حول
علل ت�شريع الأحكام.
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 النية والعمل ال�صالح. �أكثر الأعمال قيمة. �أ�سو�أ الأعمال قيمة. القيمة البديلة. الغيرية والأنانية (النف�سية). الإلهية والأنانية (النف�سية). �أ�ساليب ت�شخي�ص القيمة. الح ّد الأق ّل من القيمة واللزوم الأخالق ّيين. الواقع ّية. قابلية الأحكام الأخالق ّية للإثبات. - 2مع التدقيق في م�ضمون الن�صو�ص التالية اذكر �إلى � ّأي واحد ت�شير من الأق�سام
أخالقي الإ�سالمي:
الأ�صلية للمذهب ال
ّ
 القر�آن الكريم.} َح َّتى �إِ َذا َجاء �أَ َح َد ُه ُم ا ْل َم ْو ُت َقا َل َر ِّب ا ْر ِج ُع ِ
ون لَ َعلِّي �أَ ْع َم ُل َ�صا ِل ًحا ِفي َما تَ َر ْك ُت كَلاَّ �إِنَّ َها
َك ِل َم ٌة ُه َو َقا ِئ ُل َها َو ِمن َو َرا ِئهِ م بَ ْرزَخٌ �إِلَى يَ ْو ِم يُ ْب َعثُو َن{(((.
}�إِنْ �أَ ْح َ�سنتُ ْم �أَ ْح َ�سنتُ ْم ِ ألَن ُف ِ�س ُك ْم َوِ�إنْ َ�أ َ�س�أْت ُْم َف َل َها{(((.
}يَا �أَ ُّي َها الَّ ِذ َين �آ َمنُو ْا َع َل ْي ُك ْم �أَن ُف َ�س ُك ْم َال يَ�ضُ ُّر ُكم َّمن �ضَ َّل �إِ َذا ا ْهتَ َد ْيتُ ْم{(((.
} َّر ِ�ض َي اهللُ َع ْن ُه ْم َو َر�ضُ و ْا َع ْن ُه{(((.
} َولَ ْو �أَنَّ ُه ْم َف َع ُلو ْا َما يُو َع ُظو َن ِب ِه لَ َكا َن خَ ْي ًرا لَّ ُه ْم َو�أَ� َش َّد تَ ْثبِيتًا َو�إِذاً َّ آلتَ ْينَا ُهم ِّمن لَّ ُدنَّـا �أَ ْجراً
(((   الم�ؤمنون .100 - 99 :23
(((   الإ�سراء .7 :17
(((   المائدة .105 :5
(((   المائدة 19 :5؛ التوبة 100 :9؛ المجادلة 22 :58؛ البينة .8 :98
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َع ِظي ًما َولَ َه َد ْينَا ُه ْم ِ�ص َرا ًطا ُّم ْ�ستَ ِقي ًما{(((.
ال�صا ِل َح ِات َو�آ َمنُوا ِب َما نُ ِّز َل َع َلى ُم َح َّم ٍد َو ُه َو ا ْل َح ُّق ِمن َّربِّهِ ْم َك َّف َر
} َوالَّ ِذ َين �آ َمنُوا َو َع ِم ُلوا َّ
َع ْن ُه ْم َ�سيِّئَا ِتهِ ْم َو�أَ ْ�ص َل َح بَالَ ُه ْم {(((.
الد ْنيَا ِ�إ َّال لَ ِع ٌب َولَ ْه ٌو َولَل َّدا ُر ال ِآخ َر ُة خَ ْي ٌر ل ِّ َّل ِذ َين يَ َّتقُو َن �أَ َف َال تَ ْع ِق ُلو َن{(((.
} َو َما ا ْل َحيَا ُة ُّ
} َمن َكا َن يُرِ ي ُد ا ْل َحيَا َة ُّالد ْنيَا َوزِ ينَتَ َها نُ َو ِّف �إِلَ ْيهِ ْم �أَ ْع َمالَ ُه ْم ِفي َها َو ُه ْم ِفي َها َال يُ ْبخَ ُ�سو َن �أُ ْولَـ ِئ َك
الَّ ِذ َين لَ ْي َ�س لَ ُه ْم ِفي ال ِآخ َر ِة �إِ َّال ال َّنا ُر َو َحب َِط َما َ�صنَ ُعو ْا ِفي َها َوبَ ِاط ٌل َّما َكانُو ْا يَ ْع َم ُلو َن{(((.
ات ِعن َد ا ِهلل واهللُ بَ ِ�صي ٌر ِب َما يَ ْع َم ُلو َن{(((.
} ُه ْم َد َر َج ٌ
} يُوفُو َن ِبال َّن ْذرِ َويَخَ افُو َن يَ ْو ًما َكا َن � َش ُّر ُه ُم ْ�ستَ ِطي ًرا َويُ ْط ِع ُمو َن َّ
الط َعا َم َع َلى ُحبِّ ِه ِم ْ�س ِكينًا

َويَ ِتي ًما َو�أَ ِ�سي ًرا �إِنَّ َما ن ُْط ِع ُم ُك ْم ِل َو ْج ِه ا ِهلل اَل نُرِ ي ُد ِمن ُك ْم َج َزاء َو اَل �شُ ُكو ًرا �إِنَّا نَخَ افُ ِمن َّربِّنَا يَ ْو ًما
و�سا َق ْم َطرِ ي ًرا{(((.
َعبُ ً
ال�سب ِِيل َذ ِل َك خَ ْي ٌر لِّ َّل ِذ َين يُرِ ي ُدو َن َو ْج َه ا ِهلل َو�أُ ْولَ ِئ َك
} َف� ِآت َذا ا ْل ُق ْربَى َح َّق ُه َوا ْل ِم ْ�س ِك َين َوا ْب َن َّ
ُه ُم ا ْل ُم ْف ِل ُحو َن{(((.
} َو َق ِد ْمنَا �إِلَى َما َع ِم ُلوا ِم ْن َع َم ٍل َف َج َع ْلنَا ُه َهبَاء َّمنثُو ًرا{(((.
اب
} �إِنَّ الَّ ِذ َين َك َف ُرو ْا لَن تُ ْغ ِن َي َع ْن ُه ْم �أَ ْم َوالُ ُه ْم َو َال �أَ ْو َال ُد ُهم ِّم َن ا ِهلل � َش ْيئًا َو�أُ ْولَـ ِئ َك �أَ ْ�ص َح ُ
ال َّنارِ ُه ْم ِفي َها خَ ا ِل ُدو َن َمث َُل َما يُ ِنفقُو َن ِفي ِه ِـذ ِه ا ْل َحيَا ِة ُّالد ْنيَا َك َمث َِل رِ ٍيح ِفي َها ِ�ص ٌّر �أَ َ�صابَ ْت
َح ْرثَ َق ْو ٍم َظ َل ُمو ْا �أَن ُف َ�س ُه ْم َف�أَ ْه َل َك ْت ُه َو َما َظ َل َم ُه ُم اهللُ َولَ ِـك ْن �أَن ُف َ�س ُه ْم يَ ْظ ِل ُمو َن{(((.

(((   الن�ساء .68 - 66 :4
(((   مح ّمد .2 :47
(((   الأنعام .32 :6
(((   هود .16 - 15 :11
(((   �آل عمران .163 :3
(((   الإن�سان .10 - 7 :76
(((   الروم .38 :30
(((   الفرقان .23 :25
(((   �آل عمران .117 - 116 :3
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}يَا �أَ ُّي َها الَّ ِذ َين �آ َمنُو ْا � ِآمنُو ْا ِبا ِهلل َو َر ُ�سو ِل ِه َوا ْل ِكتَ ِاب الَّ ِذي نَ َّز َل َع َلى َر ُ�سو ِل ِه َوا ْل ِكتَ ِاب الَّ ِذ َي
�أَن َز َل ِمن َق ْب ُل{(((.
اب ال ِآخ َر ِة نُ�ؤْ ِت ِه ِم ْن َها{(((.
} َو َمن يُرِ ْد ثَ َو َاب ُّالد ْنيَا نُ�ؤْ ِت ِه ِم ْن َها َو َمن يُرِ ْد ثَ َو َ

ونقل عن النبي الأعظم ّ � Pأن اهلل ع َّز َّ
وجل قال له في ليلة المعراج ...« :ف�إذا
ا�ستيقن العبد ال يبالي كيف �أ�صبح بع�سرٍ �أم بي�س ٍر و�إذا كان العبد في حالة الموت
يقوم على ر�أ�سه مالئكة ...فتطير الروح من �أيدي المالئكة فت�صعد �إلى اهلل تعالى
في �أ�سرع من طرفة عينٍ وال يبقى حجاب وال �ستر بينها وبين اهلل تعالى واهلل ع َّز
وج َّل �إليها م�شتاق ...فتقول الروح �إلهي ع ّرفتني نف�سك فا�ستغنيت بها عن جميع
خلقك وعزتك وجاللك لو كان ر�ضاك في �أنّ �أُ ّ
قطع �إرباً �إرباً و�أُقتل �سبعين قتلة ب�أ�ش ّد
إلي ...فقال اهلل ع َّز وج َّل وعزتي وجاللي ال
ما ُيقتل به النا�س لكان ر�ضاك �أحب � َّ
�أحجب بيني وبينك في وقت من الأوقات كذلك �أفعل ب�أحبائي ...فمن عمل بر�ضاي
�ألزمه ثالث خ�صال� :أع ّرفه �شكراً ال يخالطه الجهل ،وذكراً ال يخالطه الن�سيان
ومحبة ال ي�ؤثر على محبتي محبة المخلوقين ف�إذا �أحبني �أحببته و�أفتح عين قلبه
�إلى جاللي.(((»...
 وعن الإمام الباقر� Qأنّه قال:«ما من ٍ
عبد � اّإل وفي قلبه نكتة بي�ضاء ف�إذا �أذنب ذنباً خرج في النكتة نكتة �سوداء
ف�إنّ تاب ذهب ذلك ال�سواد و�إن تمادى في الذنوب زاد ذلك ال�سواد حتى ُيغطى البيا�ض
ف�إذا َّ
غطى البيا�ض لم يرجع �صاحبه �إلى خير �أبداً وهو قول اهلل عز وجل }كَلاَّ بَ ْل َرا َن
َع َلى ُق ُلوبِهِ م َّما َكانُوا يَ ْك ِ�سبُو َن{(((»(((.
(((   الن�ساء .136 :4
(((   �آل عمران .145 :3
(((   مح ّمد باقر المجل�سي ،بحار الأنوار ،ج� ،74ص .28 - 27
(((   المطففين .14 :83
(((   مح ّمد بن يعقوب الكليني ،الكافي ،ج� ،2ص .273
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 عن الإمام ال�صادق Qقال:«لو يعلم النا�س ما في ف�ضل معرفة اهلل ع َّز وج َّل ما م ّدوا �أعينهم �إلى ما متّع اهلل
به الأعداء من زهرة الحياة الدنيا ونعيمها وكانت دنياهم �أق ّل عندهم مما يط�ؤونه
ب�أرجلهم ول ُن ِّعموا بمعرفة اهلل ج َّل وع َّز وتلذّذوا بها تلذّذ من لم يزل في رو�ضات
الجنان مع �أولياء اهلل� ،إنّ معرفة اهلل ع َّز وج َّل �آن�س من ك ّل وح�شة و�صاحب من ك ّل
وحدة ونور من ك ّل ظلمة وقوة من ك ّل �ضعف و�شفاء من ك ّل �سقم»(((.
 قال الإمام الباقر Qالبنه الإمام ال�صادق:Q«عليك بالح�سنة بين ال�سيئتين تمحوها .قال :وكيف ذلك يا � ِ
أبت؟ قال :مثل قول
اهلل } َو َال ت َْج َه ْر ِب َ�ص َال ِت َك َو َال تُخَ ا ِف ْت ِب َها{((( ،ال تجهر ب�صالتك �سيئة ،وال تخافت
بها �سيئةَ } ،وا ْبتَ ِغ بَ ْي َن َذ ِل َك َ�سبِي ًال{((( ،ح�سن ٌة .ومثل قوله تعالىَ } :و َال ت َْج َع ْل يَ َد َك
َم ْغ ُلولَ ًة �إِلَى ُعنُ ِق َك َو َال تَ ْب ُ�س ْط َها ُك َّل ا ْلبَ ْ�س ِط ،((({...ومثل قوله تعالىَ } :والَّ ِذ َين �إِ َذا �أَن َفقُوا
لَ ْم يُ ْ�سرِ فُوا َولَ ْم يَ ْقتُ ُروا{((( ،ف�أ�سرفوا �سيئة و�أقتروا �سيئة } َو َكا َن بَ ْي َن َذ ِل َك َق َوا ًما{((( ((،
ح�سن ٌة فعليك بالح�سنة بين ال�سيئتين»(((.
 عن الإمام مو�سى بن جعر عن �آبائه �«Rأن ر�سول اهلل� Pأغزى علياً في�سرية و�أمر الم�سلمين �أنّ ينتدبوا معه في �سريته فقال ٌ
رجل من الأن�صار لأ ٍخ له �أُغ ُز
بنا في �سرية علي Qلعلنا ن�صيب خادماً �أو دابة �أو �شيئاً نتبلغ به ،فبلغ النبيP
قوله ،فقال� :إنما الأعمال بالنيات ولكل امرىء ما نوى فمن غزا ابتغاء ما عند اهلل
ع َّز وج َّل فقد وقع �أجره على اهلل ع َّز وج َّل ومن غزا يريد عر�ض الدنيا �أو نوى عقا ًال
(((   نف�س الم�صدر ،ج� ،8ص .247
(((   الإ�سراء .110 :17
(((   الم�صدر ال�سابق.
(((   الم�صدر نف�سه.
(((   الم�صدر نف�سه.27 :
(((   الفرقان .67 :25
(((   الم�صدر نف�سه.
(((   مح ّمد بن الح�سن الحر العاملي ،و�سائل ال�شيعة ،ج� ،8ص .398 - 397
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لم يكن له � اّإل ما نوى»(((.
 عن الإمام ال�سجاد ،Qقال ...« :واغر�س في �أفئدتنا �أ�شجار محبتك و�أتمملنا �أنوار معرفتك و�أذقنا حالوة عفوك ولذة مغفرتك و�أقرر �أعيننا يوم لقائك
بر�ؤيتك و�أخرج حب الدنيا من قلوبنا كما فعلت بال�صالحين من �صفوتك والأبرار
من خا�صتك.(((»..
 عن الإمام علي Qقال:«�إنّ قوماً عبدوا اهلل رغبة فتلك عبادة التجار ،و�إن قوماً عبدوا اهلل رهبة فتلك
عبادة العبيد ،و�إن قوماً عبدوا اهلل �شكراً فتلك عبادة الأحرار»(((.
 عن الإمام ال�صادق Qقال:« ...من نام عن فري�ضة �أو �سنّة �أو نافلة فاته ب�سببها �شيء فذلك نوم الغافلين
و�سيرة الخا�سرين و�صاحبه مغبون ،ومن نام بعد فراغه من �أداء الفرائ�ض وال�سنن
والواجبات من الحقوق فذلك نو ٌم محمود.(((»...
 عن الإمام علي  Qفي جواب من �س�أله عن �أ�شقى الخلق .قال« :من باع دينهبدنيا غيره»(((.
 عن الإمام علي Qقال« :العقل عقالن :عقل الطبع وعقل التجربة وكالهماي�ؤدي �إلى المنفعة ...ولي�س العاقل من يعرف الخير من ال�ش ّر ولكنّ العاقل من
يعرف خير ال�ش َّر ْين»(((.

(((   مح ّمد باقر المجل�سي ،بحار الأنوار ،ج� ،67ص .212
(((   نف�س الم�صدر ،ج� .91ص  ،152مقتطف من مناجاة الزاهدين.
(((   نهج البالغة ،الحكمة .237
(((   ح�سين بن مح ّمد تقي النوري ،م�ستدرك الو�سائل وم�ستنبط الم�سائل ،ج� ،5ص .23
(((   مح ّمد بن علي بن بابويه ،من ال  يح�ضره الفقيه ،ج� ،4ص .383
(((   مح ّمد باقر المجل�سي ،بحار الأنوار ،ج� ،75ص.6
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 - 1قم بمراجعة الآيات ( )106 - 103من �سورة الكهف واذكر على ما تدل من موا�ضيع
هذا الف�صل.
 - 2قم بمراجعة الآيات ( )274 - 261من �سورة البقرة وابحث عن ال�صور المختلفة
لقيمة الإنفاق والغيرية والرابطة بينها وبين الأنانية (النف�سية).
 - 3عن النبي الأعظم  Pقال« :ل�ضربة علي �أف�ضل من عبادة الثقلين»(((.
راجع ق�صة يوم الخندق ،ومع االلتفات �إلى مالكات �أف�ضل الأعمال ،ابحث حول �سبب
الجن والإن�س.
تف�ضيل ما قام به �أمير الم�ؤمنين Qعلى ك ّل عبادات ّ
 - 4مع مالحظة الروايات التالية ،ابحث حول حقيقة النية وت�أثيرها:
رب
�أ  -عن الإمام ال�صادق Qقال�« :إنّ العبد الم�ؤمن الفقير ليقول :يا ّ
ارزقني حتى �أفعل كذا وكذا من الب ّر ووجوه الخير ف�إذا علم اهلل ع َّز وج َّل
ذلك منه ب�صدق نية كتب اهلل له من الأجر مثل ما يكتب له لو عمله �إنّ اهلل
وا�سع كريم»(((.
ب  -عن الإمام ال�صادق� Qأنّه قال�« :إنما خُ ِّلد �أهل النار في النار لأنّ نياتهم
كانت في الدنيا �أنْ لو خ ّلدوا فيها �أنّ يع�صوا اهلل �أبداً و�إنما خلد �أهل الجنة
في الجنة لأن نياتهم كانت في الدنيا �أنّ لو بقوا فيها �أنّ يطيعوا اهلل
�أبداً ،فبالنيات خُ ِّلد ه�ؤالء وه�ؤالء ،ث ّم تال قوله تعالى } ُق ْل ُك ٌّل يَ ْع َم ُل َع َلى
�ش َِاك َل ِت ِه{((( ،قال؛ ك ّل على نيته»(((.
(((   مح ّمد باقر المجل�سي ،بحار الأنوار ،ج � ،39ص .2
(((   مح ّمد بن يعقوب الكليني ،الكافي ،ج� ،2ص .85
(((   الإ�سراء .84 :17
(((   مح ّمد بن يعقوب الكليني ،الكافي  ،ج� ،2ص .85
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ج  -يقول الإمام ال�صادق  Qحول قوله تعالىِ } :ليَ ْب ُل َو ُك ْم �أَ ُّي ُك ْم �أَ ْح َ�س ُن َع َمل{
ال ولكن �أ�صوبكم عم ً
«لي�س يعني �أكثر عم ً
ال ،و�إنما الإ�صابة خ�شية اهلل
والنية ال�صادقة والح�سنة ،ث ّم قال :الإبقاء على العمل حتى يخل�ص �أ�ش ّد
من العمل والعمل الخال�ص ا ّلذي ال تريد �أنّ يحمدك عليه �أح ٌد � اّإل اهلل
ع َّز وج َّل والنية �أف�ضل من العمل �أال و�إن النية هي العمل ،ث ّم تال قوله ع َّز
وج َّل} :قُلْ كُلٌّ يَ ْعمَلُ َعلَى �شَاكِ َلتِهِ {((( ،يعني على نيته»(((.
االختياري تابعة لنتيجة العمل ا ّلتي
 - 5كما قلنا في البحوث الفل�سفية ف� ّإن قيمة الفعل
ّ
ق�صدها الفاعل في نهاية الأمر .وقد �ص ّرح �أي� ًضا بع�ض الآيات القر�آنية((( ب� ّأن جزاء
العمل على مقدار العمل
االختياري .ومع االلتفات �إلى هذا الأ�صل �إبحث((( حول
ّ
الظاهري للموارد التالية مع م�ضمون هذا الأ�صل:
االختالف
ّ
�أ  -ي�شير بع�ض الآيات القر�آنية(((� ،إلى � ّأن ثواب بع�ض الأعمال �أو عقابها �أكثر من
نف�س العمل في ح ّد ذاته.
�شخ�ص ومن ك ّل �شخ�ص 
ب  -على الرغم من � ّأن الإ�سالم ال يقول بال�شفاعة لك ّل
ٍ
وقد �أكدت ذلك الآيات القر�آنية((( �إلاّ � ّأن �أ�صل ال�شفاعة م�س ّل ٌم به �ضمن بع�ض
ال�شروط وقد �أ�شار بع�ض الآيات القر�آنية((( �إلى ذلك �أي� ًضا.
ج  -من الأ�صول الم�س ّلمة في الإ�سالم تكفير الأعمال ال�سيئة وغفران الذنوب ،وقد
�صرحت بذلك �آيات كثيرة((( من القر�آن الكريم.
(((

(((   هود 7 :11؛ الملك .2 :67
(((   الإ�سراء .84 :17
(((   مح ّمد بن يعقوب الكليني ،الكافي ،ج� ،2ص .16
(((   نظير ما ورد في �سورة يون�س  52 :10والنجم .39 :53
(((   راجع تف�سير الآيات المذكورة ،مح ّمد تقي م�صباح اليزدي ،اخالق در قر�آن ،ج� ،1ص .44 - 40
(((   نظير البقرة  ،261 :2الأنعام  160 :6والنحل .25 :16
(((   راجع :البقرة  48 :2و  123و .254
(((   راجع :البقرة  ،255 :2الأنعام  51 :6و ،70يون�س  ،3 :10ال�سجدة 4 :32؛ مريم 87 :19؛ طه 109 :20؛ الأنبياء 28 :21؛ �سب�أ 23 :34؛ الزمر
44 :39؛ الزخرف 86 :43؛ النجم .26 :53
(((   وذلك في �أكثر من  200مورد في القر�آن الكريم ،ومن جملة ما ورد حول تكفير الذنوب ،راجع :البقرة  ،271 :2الن�ساء 31 :4؛ الأنفال :8

 - 6مع التدقيق في كالم العالمة الطباطبائي في تف�سير الميزان((( حول ذيل الآية 66
من �سورة الن�ساء� ،أو�ضح كيفية ا�ستنباطه من هذه الآية حكاية الأحكام للواقع.

29؛ الفتح 5 :48؛ التغابن 9 :64؛ الطالق 5 :65؛ التحريم .8 :66
(((   ال�سيد مح ّمد ح�سين الطباطبائي ،الميزان في تف�سير القر�آن ،ج� ،4ص  433وله �أي� ًضا ترجمة تف�سير الميزان ،ترجمة ال�سيد مح ّمد باقر
مو�سوي الهمداني ،ج� ،4ص .649

الم�صادر العربية والفار�سية
الكتب

1 .1القر�آن الكريم.
2 .2نهج البالغة ،الدكتور �صبحي ال�صالح ،دار الهجرة ،قم.
3 .3ال�صحيفة ال�سجادية ،ا�سوه 1371 ،ه�.ش.
4 .4هاير � ،Haireآلفرد جولز ،زبان حقيقت ومنطق (اللغة ،الحقيقة ،والمنطق)،
ترجمة منوچهر بزركمهر ،دان�شكاه �صنعتى �شريف طهران 1356 ،ه�.ش.
5 .5ابن �سينا ،ح�سين بن عبد اهلل ،الإ�شارات والتنبيهات (مع ال�شرح للمحقق
الطو�سي) ،ن�شر البالغة ،قم 1375 ،هـ�.ش.
6 .6ابن �سينا ،ح�سين بن عبد اهلل ،ال�شفاء ،الإلهيات ،من�شورات مكتبة �آية اهلل
العظمى المرع�شي النجفي ،قم 1404 ،هـ�.ش.
7 .7ابن م�سكويه� ،أحمد بن محمد ،تهذيب الأخالق ،دار مكتبة الحياة ،بيروت1961 ،م.
8 .8ابن م�سكويه� ،أحمد بن محمد ،كيمياى �سعادت (كيمياء ال�سعادة) ،ترجمة
طهارة الأعراق ،ترجمة �أبو طالب زنجاني ،دفتر ن�شر ميراث مكتوب ،طهران،
1375هـ�.ش.
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9 .9اتكين�سون� ،آر ،اف ،در �آمدى به فل�سفه اخالق (المدخل �إلى فل�سفة الأخالق)
ترجمة �سهراب علوى نيا ،مركز ترجمة ون�شر كتاب ،طهران1370 ،هـ�.ش.
�1010أر�سطو ،اخالق نيكوماخو�س ،ترجمة مح ّمد ح�سن لطفي تبريزي ،طرح نو،
طهران1378 ،هـ�.ش.
1111ا�سترن ،جوزف بيتر ،نيت�شه ،ترجمة عزت اهلل فوالدوند ،طرح نو ،طهران،
 1373هـ�.ش.
1212الأ�شعري ،علي بن �إ�سماعيل ،كتاب اللمع في الرد على �أهل الزيغ والبدع ،المكتبة
الأزهرية للتراث.
�1313أفالطون ،دوره كامل �آثار افالطون (الدورة الكاملة لآثار �أفالطون) ،ترجمة
مح ّمد ح�سن لطفي ،خوارزمي ،طهران1380 ،هـ�.ش.
1414باربور ،ايان ،علم ودين ،ترجمة بهاء الدين خرم�شاهي ،مركز ن�شر دان�شكاهى
(الجامعي) ،طهران1362 ،هـ�.ش.
1515بدوي ،عبد الرحمن ،الأخالق النظرية ،وكالة المطبوعات ،الطبعة الثانية،
الكويت1976 ،م.
1616برن ،جان ،فل�سفه رواقى ،ترجمة �سيد �أبو القا�سم پورح�سيني ،كتاب هاى �سى
مرغ ،الطبعة الثانية ،طهران1362 ،هـ�.ش.
1717بريه ،اميل ،تاريخ فل�سفه ،ترجمة على مراد داودى ،مركز ن�شر دان�شكاهي،
الطبعة الثانية ،طهران1374 ،هـ�.ش.
1818بيتر� ،آندريه ،مارك�س ومارك�سي�سم (مارك�س والمارك�سية) ترجمة �شجاع الدين
�ضيائيان ،دان�شكاه طهران ،الطبعة الثانية ،طهران 1360 ،ه�.ش.
 1919تاريخ فل�سفه اخالق غرب ،جمعها الرن�س� ،سي بيكر ،ترجمة مجموعة
من المترجمين ،م�ؤ�س�سة اموز�شي وبزوه�شي امام خميني قد�س  �سره قم،
1378هـ�.ش.
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2020التميمي ،الآمدي ،عبد الواحد بن محمد ،غرر الحكم ودرر الكلم ،دفتر تبليغات
ا�سالمى ،قم 1366 ،هـ�.ش.
2121جوادى ،مح�سن م�س�أله بايد وه�ست بحثى در رابطه ارز�ش وواقع (م�س�ألة الواجب
والواقع ،بحث حول الرابطة بين القيمة والواقع) دفتر تبليغات ا�سالمى ،قم
1375هـ�.ش.
2222جونز .و .ت .خداوندوان اندي�شه �سيا�سى (�آلهة الفكر ال�سيا�سي) ج ،2الق�سم
الأول ،ترجمة على رامين ،امير كبير ،الطبعة الأولى ،طهران1358 ،ه�.ش.
2323حائري ،يزدى مهدى ،كاو�ش هاى عقل عملى (بحوث العقل العملي) (فل�سفة
الأخالق) ،م�ؤ�س�سة مطالعات وتحقيقات فرهنگى  ،طهران1361 ،هـ�.ش.
2424ح�سين زاده ،محمد ،معرفت �شنا�سى (علم المعرفة) ،م�ؤ�س�سه اموز�شى
وبزوه�شى امام خمينى قد�س �سره ،قم1381 ،هـ�.ش.
2525دوركايم ،اميل ،فل�سفه وجامعه �شنا�سى (الفل�سفة وعلم االجتماع) ،ترجمة
فرحناز خم�سه اى ،وزارت فرهنك و�آموز�ش عالى ،طهران1360 ،هـ�.ش.
2626را�سل ،برتراند ،تاريخ فل�سفه غرب ،ترجمة نجف دريابندرى ،كتاب برواز،
الطبعة ال�ساد�سة ،طهران1373 ،هـ�.ش.
2727رجبى ،محمود ،ان�سان �شنا�سى (معرفة الإن�سان) ،م�ؤ�س�سة �آموز�شى وبزوه�شى
�إمام خمينى قد�س �سره ،قم1380 ،هـ�.ش.
2828جاك�س ،فل�سفة الأخالق (الحكمة العمل ّية) ،ترجمة الدكتور �أبو  القا�سم بور
ح�سيني امير كبير ،الطبعة الثانية ،طهران1362 ،هـ�.ش.
�2929سبحاني ،جعفر ،ح�سن وقبح عقلي (الح�سن والقبح العقليان) ،تقرير علي
رباني گلبايگاني ،بزوهشگاه علوم ان�سانى ومطالعات فرهنگى ،الطبعة الثالثة
طهران1377 ،هـ�.ش.
3030ال�شيخ البهائي ،مح ّمد بن ح�سين ،مفتاح الفالح ،دار الأ�ضواء ،بيروت،
1405هـ.ق.
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3131الحر العاملي ،مح ّمد بن الح�سن ،و�سائل ال�شيعة ،م�ؤ�س�سة �آل البيت لإحياء
التراث ،قم 1409 ،هـ.ق.
3232ابن بابويه ،مح ّمد بن علي ،من ال يح�ضره الفقيه ،انت�شارات ا�سالمى ،الطبعة
الثالثة ،قم 1413 ،هـ.ق.
�3333شيروانى ،على ،اخالق ا�سالمى ومبانى نظرى �آن (الأخالق الإ�سالمية ومبانيها 
النظرية) ،دار الفكر ،قم1379 ،هـ�.ش.
�3434شيروانى ،على ،فرا اخالق (ما وراء الأخالق) ،بزوه�شكاه فرهنك واندي�شه
ا�سالمي ،طهران1376 ،هـ�.ش.
�3535صانعى ،دره بيدي ،منوچهر ،فل�سفه اخالق در تفكر غرب (فل�سفة الأخالق في
الفكر الغربي) ،دان�شكاه �شهيد به�شتى ،طهران1368 ،هـ�.ش.
�3636صدر الدين ال�شيرازي ،مح ّمد بن �إبراهيم ،الحكمة المتعالية في الأ�سفار العقلية
الأربعة .دار �إحياء التراث العربي ،الطبعة الثالثة،بيروت1981 ،م.
3737الطباطبائي ،مح ّمد ح�سين ،الميزان في تف�سير القر�آن ،دار الكتب الإ�سالمية،
الطبعة الثالثة ،طهران1379 ،هـ.ق.
3838الطباطبائي ،مح ّمد ح�سين ،ترجمة تف�سير الميزان ،ترجمة ال�سيد مح ّمد باقر
المو�سوي الهمداني ،دفتر انت�شارات ا�سالمى ،قم1363 ،هـ�.ش.
3939طباطبائي ،مح ّمد ح�سين ،ا�صول فل�سفه ورو�ش  رئال�سيم (�أ�صول الفل�سفة
الواقعي)� ،صدرا ،طهران ،قم1374 ،هـ�.ش.
والمنهج
ّ
4040الطو�سي ،ن�صير الدين ،اخالق نا�صرى ،ت�صحيح وتو�ضيح مجتبى مينوى وعلي
ر�ضا حيدري ،خوارزمى ،طهران1364 ،هـ�.ش.
4141العاملي� ،إبراهيم ،البلد الأمين والدرع الح�صين ،الطبعة الحجرية.
4242فتح علي ،محمود ،ت�ساهل وت�سامح اخالقي ،دينى� ،سيا�سى ،م�ؤ�س�سه فرهنگى
طه ،قم.1378 ،
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4343فرانكنا ،ويليام كى ،فل�سفه اخالق ،ترجمة هادى �صادقى ،م�ؤ�س�سه فرهنگى

طه ،قم1376 ،هـ�.ش.
4444فروغى ،مح ّمد على� ،سير حكمت در اروپا(م�سير الحكمة في �أوروبا) ،ن�شر
البرز ،طهران 1377 ،هـ�.ش.
4545الفي�ض الكا�شاني ،مح�سن ،المحجة البي�ضاء في تهذيب الإحياء ،مكتبة ال�صدوق،
طهران1342 ،هـ�.ش.
4646الفي�ض الكا�شاني ،مح ّمد بن �شاه مرت�ضى ،الحقائق في محا�سن الأخالق وقرة
العيون في المعارف والحكم وم�صباح الأنظار ،تحقيق وتذييل �إبراهيم ميانجي،
المكتبة الإ�سالمية ،طهران1378 ،هـ.ق.
4747كابل�ستون ،فردريك ،تاريخ فل�سفه ،ج :1اليونان والروم ،ترجمة ال�سيد جالل الدين
مجتبوى ،انت�شارات علمي وفرهنگى  ،الطبعة الثانية ،طهران1368 ،هـ�.ش.
4848كابل�ستون ،فردريك ،تاريخ فل�سفه ،ج :5الفال�سفة الإنكليز من هوب�س �إلى هيوم،
ترجمة جالل الدين اعلم ،انت�شارات علمى وفرهنگى و�سرو�ش ،الطبعة الثانية،
طهران1370 ،هـ�.ش.
4949كابل�ستون ،فردريك ،تاريخ فل�سفه ،ج ،7من فيخته �إلى نيت�شه ترجمة داريو�ش 
�آ�شورى ،انت�شارات علمى وفرهنگى وانت�شارات �سرو�ش ،طهران1367 ،هـ�.ش.
5050كابل�ستون ،فردريك ،تاريخ فل�سفه ،ج ،8من بنتام �إلى را�سل ،ترجمة بهاء
الدين خرم�شاهي ،انت�شارات علمى وفرهنگى وانت�شارات �سرو�ش ،طهران،
1370هـ�.ش.
َ 5151كان ْْت ،عمانوييل ،بنياد ما بعد الطبيعة اخالق (ت�أ�سي�س ميتافيزيقيا الأخالق)،
ترجمة حميد عنايت وعلي قي�صرى ،خوارزمى ،الطبعة الأولى ،طهران،
1369هـ�.ش.
5252كر�سون� ،آندريه ،فال�سفه بزرك (فال�سفة عظماء) ترجمة كاظم عبادي،
انت�شارات �صفى على �شاه ،الطبعة الرابعة ،طهران 1363هـ�.ش.
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5353كرم ،يو�سف ،تاريخ الفل�سفة الحديثة ،دار القلم ،بيروت.
5454الكليني ،مح ّمد بن يعقوب ،الكافي ،دار الكتب الإ�سالمية ،الطبعة الرابعة،
طهران1365 ،هـ�.ش.
5555كاترى ،دبليو .كى� .سى ،تاريخ فل�سفه يونان ،ترجمة ح�سن فتحي ،فكر روز،
طهران 1375 ،هـ�.ش.
5656الهيجى ،عبد الرزاق ،گوهر مراد (جوهر المراد)� ،سازمان چاب وانت�شارات
وزارت فرهنك وار�شاد ا�سالمى ،طهران1372 ،هـ�.ش.
5757لنك�ستر ،لين و ،خداوندان اندي�شه �سيا�سى (�آلهة الفكر ال�سيا�سي) الجلد
الثالث ،الق�سم الأول ،ترجمة علي رامين ،امير كبير ،الطبعة الأولى طهران،
 1362هـ�.ش.
5858المجل�سي ،مح ّمد باقر ،بحار الأنوار ،م�ؤ�س�سة الوفاء ،بيروت1404 ،هـ.ق.
5959النوري ،ح�سين بن مح ّمد تقي ،م�ستدرك الو�سائل وم�ستنبط الم�سائل ،م�ؤ�س�سة
�آل البيت لإحياء التراث ،قم 1408 ،هـ.ق.
6060محمد ر�ضايى ،محمد ،تبيين ونقد فل�سفه اخالق كانت (تبيين ونقد فل�سفة
الأخالق عند َكان ْْت) دفتر تبليغات ا�سالمى ،قم1379 ،هـ�.ش.
6161مدر�سى� ،سيد مح ّمد ر�ضا ،فل�سفه اخالق� ،سرو�ش ،طهران1376 ،ه�.ش.
6262م�صباح ،مح ّمد تقى� ،آموز�ش فل�سفه (المنهج الجديد في تعليم الفل�سفة) �شركت
چاب ون�شر بين الملل ،الطبعة الثانية ،طهران 1379 ،هـ�.ش.
6363م�صباح ،مح ّمد تقى ،اخالق در قر�آن (الأخالق في القر�آن) ،تحقيق وتعليق
مح ّمد ح�سين ا�سكندرى ،م�ؤ�س�سة �آموز�ش وبزوه�شى �إمام خمينى قد�س �سره،
قم 1376 ،هـ�.ش.
6464م�صباح ،مح ّمد تقي ،به �سوى او (�إلى اهلل) تحقيق وترتيب مح ّمد مهدى نادرى،
م�ؤ�س�سة �آموز�شى وبزوه�شى �إمام خمينى قد�س �سره ،قم1382 ،هـ�.ش.
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6565م�صباح مح ّمد تقى ،به �سوى خود�سازى (نحو �إ�صالح الذات) ،كريم �سبحانى،
م�ؤ�س�سة �آموز�شى وبزوه�شى �إمام خمينى قد�س �سره ،قم 1380هـ�.ش.
6666م�صباح ،مح ّمد تقى ،پي�ش  نيازهياى مديريت ا�سالمى (مقدمات الإدارة
الإ�سالمية) ،م�ؤ�س�سة �آموز�شى وبزوه�شى �إمام خمينى قد�س  �سره ،قم،
1376هـ�.ش.
6767م�صباح ،مح ّمد تقى ،خود�شنا�سى براى خود�سازى (معرفة النف�س  من �أجل
�إ�صالح الذات) ،م�ؤ�س�سة �أموز�شى وبرزوه�شى �إمام خمينى قد�س �سره ،الطبعة
ال�سابعة ،قم1381 ،هـ�.ش.
6868م�صباح ،مح ّمد تقى ،درو�س  فل�سفه اخالق (درو�س  في فل�سفة الأخالق)،
اطالعات طهران.1374 ،
6969م�صباح مح ّمد تقى ،فل�سفه اخالق ،تحقيق وتدوين �أحمد ح�سين �شريفى ،چاب
ون�شر بين الملل ،طهران1381 ،هـ�.ش.
7070م�صباح ،مح ّمد تقى  ،معارف قران :خدا�شنا�سى ،كيهان �شنا�سى ،ان�سان �شنا�سى
(معارف القر�آن :معرفة اهلل ،معرفة الوجود ،معرفة الإن�سان) الطبعة الثانية،
م�ؤ�س�سة �آموز�شى وبزوه�شى �إمام خمينى قد�س �سره ،قم1378 ،هـ�.ش.
7171مطهرى ،مرت�ضى ،مجموعه �آثار (الأثار الكاملة)� ،صدرا ،طهران ،قم.
7272معلمي ،ح�سن ،مبانى اخالق در فل�سفه غرب وفل�سفه ا�سالمى (مباني الأخالق
في الفل�سفة الغربية والفل�سفة الإ�سالمية) ،م�ؤ�س�سة فرهنگى دان�ش  واندي�شه
معا�صر ،طهران1380 ،هـ�.ش.
7373مغنية ،مح ّمد جواد ،فل�سفة اخالق في الإ�سالم ،ترجمة دفتر تحقيات وانت�شارات
بدر ،كوكب 1361 ،هـ�.ش.
7474مغنية ،مح ّمد جواد ،فل�سفة الأخالق في الإ�سالم ،دار العلم للماليين ،بيروت،
1979م.

350

أسس األخالق

7575ماك ناوتن ،دايفيد ،ب�صيرت اخالقي (الب�صيرة الأخالق ّية) ،ترجمة
محمود فتحعلى ،م�ؤ�س�سة �آموز�شى وبزوه�شى �إمام خمينى قد�س  �سره ،قم،
1380هـ�.ش.
7676المو�سوعة الفل�سفية العربية ،رئي�س التحرير معن زيادة ،معهد الإنماء العربي،
الطبعة الأولى1988 ،م.
7777مور ،جورج �إداورد ،اخالق ،ترجمة �إ�سماعيل �سعادت ،انت�شارات علمى وفرهنگى
 ،طهران1366 ،هـ�.ش.
7878نا�س جان بى ،تاريخ جامع اديان ،ترجمة على ا�صغر حكمت ،انت�شارات و�آموز�ش 
انقالب ا�سالمى ،الطبعة الخام�سة ،طهران1370 ،هـ�.ش.
7979النراقى ،مح ّمد مهدى ،جامع ال�سعادات ،ت�صحيح وتعليق مح ّمد
كالنتر�،إ�سماعيليان ،قم 1383 ،هـ�.ش.
8080نيت�شه ،فردريك ويلهلم ،تبار�شنا�سى اخالق (�أ�صول الأخالق) ،ترجمة داريو�ش 
�آ�شورى� ،آكاه ،طهران 1377 ،هـ�.ش.
8181نيت�شه ،فردريك ويلهلم ،خوا�ست واراده معطوف به قدرة (�إرادة القوة) ،ترجمة
ر�ؤيا منعم ،م�س ،طهران1378 ،ه�.ش.
8282نيت�شه ،فردريك ويلهلم ،الدجال ،ترجمة عبد العلي د�ستغيب� ،آكاه ،طهران،
1352هـ�.ش..
8383نيت�شه ،فردريك ويلهلم ،فرا�سوى نيك وبد (ما  وراء الخير وال�شر) ،ترجمة
داريو�ش �آ�شورى ،خوارزمى ،طهران 1373 ،هـ�.ش.
8484هيوم ،دايفيد ،تاريخ طبيعى دين ،ترجمة حميد عنايت ،خوارزمي ،طهران،
 1356هـ�.ش.
8585فارنوك ،ج ،فل�سفه اخالق در قرن حا�ضر (فل�سفة الأخالق في القرن المعا�صر)
ترجمة وتعليقات �صادق الريجانى ،مركز ترجمة ون�شر كتاب ،الطبعة الثانية،
طهران 1368 ،هـ�.ش.
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8686فارنوك ،مرى ،فل�سفه اخالق در قرن بي�ستم (فل�سفة الأخالق في القرن
الع�شرين) ،ترجمة وحوا�شي �أبو القا�سم فنائى ،دفتر تبليغات ا�سالمى قم،
1380هـ�.ش.
8787يالجن ،مقداد ،االتجاه الأخالقى في الإ�سالم ،مكتبة الخانجي ،م�صر،
1392هـ.ق.
المقاالت

1 .1بويمن ،لوئي�س «نقدي بر ن�سبيت اخالقي» (نقد الن�سب ّية الأخالق ّية) ،ترجمة
محمود فتحعلى ،مجلة نقد ونظر ،العدد  14دفتر تبليغات ا�سالمى ،قم� ،شتاء
 1376ه�.ش .وربيع  1377ه�.ش.
2 .2داودي ،على مراد «�سوف�سطائيان» (�سوف�سطائيين) ،مجلة دانك�شاه ادبيات
وعلوم ان�سانى ،طهران ،العدد .90
3 .3روبيجك ،بول« ،اخالق ن�سبى يا مطلق» (الأخالق ن�سبية �أم مطلقة) ترجمة
�سعيد عدالت نجاد ،نقد ونظر ،العدد  ،14دفتر تبليغات ا�سالمى ،قم� ،شتاء
 1376ه�.ش .وربيع  1377هـ�.ش.
4 .4الريجانى� ،صادق« ،فل�سفة اخالق  ،»1الكالم الإ�سالمي ،العدد  ،11م�ؤ�س�سة
تحقيقاتى وتعليماتى مجلة �إمام �صادق  ،Qقم ،خريف  1373هـ�.ش.
5 .5مك دونالد ،ا�سكوت« ،قرون و�سطاى مت�أخر» (القرون الو�سطى المت�أخرة)
ترجمة مح�سن جوادي ،تاريخ فل�سفه اخالق در غرب ،تدوين �سى الرن�س بيكر،
ترجمة جماعة من المترجمين م�ؤ�س�سة �آموز�شى وبوه�شى �إمام خمينى ،قم،
 1378هـ�.ش.
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