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المقّدمة

اآله وعلى محّمد الخلق اأ�صرف على وال�صالم وال�صالة الع�لمين، رّب هلل الحمد

الطّيبينالط�هرين.

بن�ء اإلى يهدفمنخالله� واّلتي العملّي، الُبعد ذات العلوم من الأخالق علم اإّن

اآخر،ولبديندوندين، واّلتيلترتبطبمجتمعدون المث�لّية، الإن�ص�نّية ال�صخ�صّية

واإّنم�هيع�ّمةلكّلالنوعالب�صرّي،واأّم�الفل�صفة؛فمنالعلومالعقلّيةاّلتيتهدفلجالء

ال�صّكوبروزاليقين،واإلىدح�ضال�صف�صطةو�صطوعالحّقمنخاللالعقلوالفكر،ومن

خاللالدليلوالبره�ن.

واأّم����فل�صف���ةالأخ���الق،فه���والعل���ماّل���ذييوؤّم���نالط���رقال�صليم���ةف���يالحي�ة

الإن�ص�ني���ة،ويبّي���نم���الك�ته���ذهالطرقوي�ص���يءعليه�بن���ورالعق���ل،وبتعبيراآخر

ه���والعلماّل���ذييعقلنالأخالقويجع���لالختي�رالإن�ص�ن���ّيلل�صلوكالعمل���ّيمعتمدًا

�ص����ضالعق���لوالمعرفة،لتجعل���هث�بتً�اأم�مزعزع���ةالعوا�صفواأم���واجال�صّك
ُ
عل���ىاأ

والنح���رافوالتحّل���ل.

ومك�نته ال��ك��ت���ب، ه��ذا اأه��م��ّي��ة وال��ت��رج��م��ة للت�أليف ن��ون م��رك��ز لح��ظ اأن وب��ع��د

والركن الإي���ران���ّي���ة، الإ���ص��الم��ّي��ة ال��ج��م��ه��ورّي��ة ف��ي ال��ج���م��ع���ت بع�ض ف��ي ال��ع��ل��م��ّي��ة

العربّية، اللغة اإل���ى بنقله ق���م الإ���ص��الم��ّي��ة، المكتبة ف��ي الكت�ب ه��ذا م���الأه اّل���ذي

العلمّية وال����ص���ط���الح����ت ال��ت��ع���ب��ي��ر ع��ل��ى ال��م��ح���ف��ظ��ة الإم����ك�����ن ق����در وح�������ول
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اأهله. ع��ن��د وال��م��ع��رف��ّي��ة ال��ع��ل��م��ّي��ة م��ك���ن��ت��ه م���ل��ئ��ً� ال��ك��ت���ب ليبقى ال��ت��خ�����ص�����ص��ّي��ة،

حّيز اإلى ال�صفر هذا اإخراج في �ص�هم من كّل عمل يتقّبل اأن �صبح�نه اهلل ن�ص�أل

الوجود،اإّنهِنعمالمولىوِنعمالمجيب.



مقّدمةالم�ؤّلف

مقّدمة يعتبر وتعّلمه� عليه� الإطالع اإّن حيث العملّية، العلوم من الأخالق ُتعتبر

اأّنهذا اإّل التكوينّي،قدليعملبم�يعلم، اأّنالإن�ص�ن،وب�صبباختي�ره للعمل.ورغم

العلمينفعفيالحقيقةاأولئكال�ص�عيناإلىالحي�ةال�صعيدة.ولقد�صعىعلم�ءالأخالق

وب�صكلدائماإلىهدايةالب�حثينعنال�صع�دةوالكم�ل،وب�لت�ليو�صعوالهمهذاالعلم

لنيلمبتغ�هم.وكذلكفقداعُتِبَرالق�دةالدينّيون-اّلذين�صعوااإلىتحقيقاأهّماأهداف

الر�ص�لتالدينّيةال�صم�وّيةاأّيهدايةالإن�ص�ناإلىال�صع�دةالحقيقّية-مناأعظمدع�ة

الأخالق.

الّلتين والن�صبّية ك�لت�صكيك والموانع العوائق من الكثير الهداية هذه واجهت لقد

اأّثرت�فيمختلفمج�لتالفكرالب�صرّي.وبطبيعةالح�للمت�صلممنهم�دائرةالقيم

اأّنهوفيالقرونالأخيرةظهرالعديدمنالتج�ه�تالفكرّية،وب�لت�لي اإّل الأخالقّيّة.

ظهرتفيدائرةالأخالققيٌمجديدةك�لنزعةالإن�ص�نيةوالليبراليةوالت�ص�هلوالت�ص�مح

والإب�حّية.ومنجهةث�نيةف�إّنالتطورالتكنولوجيجذبع�مةالن��ضاإلىاللذةوت�أمين

الرف�هالم�ديوالربحالدنيوّي،ودفعالقوىالعظمىاإلىب�صطنفوذه�الع�لمي،وب�لت�لي

جهة ومن ثّم ومن المع��صرة، الإن�ص�نية الق�ص�ي� من التج�ه�ت هذه اعتبرت فقد

الفرق ب�لعديدمن دفع الدنيوّي البعد الن�تجعن المعنوّي والفراغ البلبلة ف�إّن اأخرى

اإلىالمذاهبالو�صعّيةالب�صرّيةلتح�صيلالطمئن�ن،و�صّدالفراغ.ولذافقد�صعتهذه
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الفرقوالنحلاإلىالبحثعنالق�ص�ي�الأخالقّيّةوالدعوةاإليه�فيخطوةنوعيةلالبتع�د

عنالأمورالدنيوّية.

وحيثاإّنالطبيعةالب�صرّيةتميلنوعً�م�اإلىكّلتلكالق�ص�ي�،فقدوجدتالمذاهب

الأخالقّيّةاأتب�عً�له�ومريدينوجذبتاإليه�العديدمنطوائفالإن�ص�نية.

المطلوبة الحي�ة لتح�صيل الطرق من العديد المذاهب هذه اقترحت فقد وعليه

لأتب�عه�.

اإّلاأّنت�أمينهذهالميول�صيكونمعقوًلاإذالميق�بلالفهمال�صريحوالوا�صحللعقل،

اإر�ص�ءهذه اأّن ب�ص�طة للحي�ة�صيدركونبكل المعقولة الطرق اإلى ال�ص�عين ف�إّن ولذا

وفي الميول، هذه ترافقت فقد ثّم ومن اأخالقّيً�. يكون لن معقول غير ب�صكل الميول

وفي فل�صفيً�. ط�بعً� اأحي�نً� اأخذت والتي الذهنية، الو�ص�و�ض مع الموارد، من الكثير

هذهالح�لفقدتعر�صتمب�نيعلمالأخالقلنوعمنال�صطرابوالختالل.وه�هن�

ي�صيطرعلىالعقلغب�رالأوه�موي�صّلاأولئكال�ص�عونفيالهتداءاإلىطريقال�صع�دة

المن�صودة.وبن�ًءعليهاإذاخفنورالعقلوامتالأالف�ص�ءب�لغب�روال�صب�بكيفلن�اأّن

نهتدياإلىالحقيقة؟

اإنهدف»الفل�شفة«وب�صكلع�مهوجالءغب�رال�صف�صطةوالأوه�معنالعقل.واأم�

هدف»فل�شفة الأخالق«ب�صكلخ��ضفهوجالءالغب�راّلذييغّطيطريقالعلمفيم�صير

هذهالحي�ة.ولذاُينتَظرمنفل�صفةالأخالق،م�ص�فً�اإلىت�أمينالطرقال�صليمةمناأجل

الحي�ةالمن�صودة،اأّنتوؤّمنمالك�تاختي�رهذهالطرقواأنت�صيئه�بنورالعقل.

ف�إّنوجودالمب�نيالمحكمةوال�صتدلليةفيالأخالقتعتبرخطوةاأ�ص��صية وبال�صكٍّ

لالنتخ�بال�صحيحوالمعقولمنبينالمذاهبالأخالقّيّة.

من الإن�ص�ن تمّكن اّلتي هي والمتقنة والمعقولة ال�صحيحة المب�ني هذه وجود اإن

الثب�تاأم�مالعوا�صفوالأخط�رالموجودة،اأواّلتييمكنح�صوله�،والتي�صتهّددالقيم

الأخالقّيّة،وب�لت�لي�صتدعوهاإلىال�صيرفيال�صراطالم�صتقيمبكلعزٍمواطمئن�ن.
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اإلى العقل تهدي الأخالق فل�صفة واإّن الإن�ص�ن. ل�صع�دة مقّدمة الأخالق علم اإّن

المذهبالأخالقّياّلذييوؤّمنهذهال�صع�دةويبنيالإن�ص�نويربيه.

اإّنهذاالكت�بالم�ثلبينيديكهدفهالمعرفةالإجم�ليةلمو�صوعفل�صفةالأخالق

وتعيينالنط�قالكّليللمذهبالأخالقّياّلذيُير�صدالإن�ص�ناإلى�صع�دتهالحقيقّية.

اإيج�دمالك�تالقيمالأخالقّيّة ومنثّمف�إّنالمنهجالمّتبعفيهذهالبحوثلأجل

هو المج�ل هذا في المتعّددة الأخالقّيّة المذاهب نظري�ت مختلف بين والتحكيم

المنهجالعقلي.و�صوفنتعّر�ضعنداللزوماإلىتو�صيفهذهالنظري�ت،اإّلاأّنهلم�ك�ن

تو�صيفكّلالنظري�تاّلتيترتبطب�صكلم�بفل�صفةالأخالقليتالءممعهدفو�صع

هذاالكت�بب�صكلمب��صر،فلننلزماأنف�صن�بذلك،ولهذاال�صبب�صوفنعر�ضكلي�ت

اأي�صً� الكلي النط�ق اإلى الأخير الف�صل في و�صن�صير ف�صول ثالثة في المذاهب هذه

للمذهبالأخالقّيفيالإ�صالم.

اإّناأ�صلوبعر�ضالكت�بعلميُو�صعللتدري�ضفيوحدتينمنالوحداتالج�معية.

واأم�المذّكراتالواردةفياأواخرالف�صولف�لغر�ضمنه�التو�صيحوالتذكيروالإرج�ع

اإلىالم�ص�در،وكذلكنقدبع�ضالآراءالواردةفيالمتنمعالإ�ص�رةاإليه�،وكذلكف�إّن

هذهالمذّكراتمفيدةلل�ص�عيناإلىمزيٍدمنبزي�دةالطالعوالمعرفةحولالموا�صيع

اأّنن�نقترحعلىالأ�ص�تذةالمحترمينالراغبينبتدري�ضهذهالف�صول المذكورة.كم�

مط�لعةالهوام�ضالملحقةبه�م�صبقً�.

وكذلكف�إّنق�صم»الخال�شة« و»اأكمل«قدو�صع�ب�صكٍلي�صهلفيهتدوينالخال�ص�ت

وتجميعه�نظرًالالرتب�طالمنطقيبينه�.

اّلتيتمدر�صه�وكذلك ب�لمو�صوع�ت التذكير اأي�صً� »الأ�شئلة«ف�لغر�ضمنه� واأّما 

الإج�بةعنه�وال�صتف�دةمنه�فيبع�ضالأح�يين.

ال�صف داخل وتحليله� بحثه� يمكن مو�صوع�ت يطرح »للبحث« ق�صم ف�إّن واأخيرًا

بمعونةالأ�صت�ذ،وفيبع�ضالمواردربم�ت�صّكلمو�صوعً�م�صتقاًلللتحقيقوالبحث.
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واأرجومنالقراءالكراماأّنيتف�صلواعلين�ب�إبداءاآرائهمالمفيدةوانتق�داتهمالبّن�ءة

�صواءلجهةالأ�صلوبوالمنهجاأومحتوىالكت�بوم�صمونه.

وكذلكاأقّدمال�صّكرلكّلمن�ص�همفيتهيئةوتدوينهذاالكت�ب،واأخ�ّضب�لذكر

الأ�صت�ذالعالمةاآيةاهللم�صب�حاليزدي،اإذاإّنهم�ص�فً�اإلىتوجيه�تهالكليةفقدق�م

حجة المحترمين الأ�ص�تذة اأ�صكر وكذلك ونقده، الكت�ب هذا في م� اأغلب بمط�لعة

زاده، والم�صلمينمحّمدح�صين الإ�صالم فتحعلي،وحجة والم�صلمينمحمود الإ�صالم

الأثر هذا لمط�لعتهم علّي الكبير الحّق لهم والذين عبوديت الر�صول عبد والأ�صت�ذ

واإبداءالمالحظ�تعليه.

)قد�ص  الخميني  الإمام  »موؤ�ش�شة  في الأخالق فل�صفة لفريق ب�ل�صكر واأتقدم كم�

�شره( التعليمية والتحقيقية«والذين�ص�هموافيتهيئةالمق�لتالمرتبطةبمو�صوع

الكت�بوو�صعه�فياختي�رن�.

هذا تنظيم تقّبل اّلذي ت�جيك، ر�ص� علي ال�صيد اأي�صً� الكبير ب�ل�صكر واأخ�ض

الكتاب.

وفيالخت�ماأ�صكراهللتع�لىعلىكّلنعمة.واأقدمهذاالأثرالمتوا�صعفيمح�صر

دوام منه راجيً� الفداء له اأرواحن� الأعظم اهلل بقية والزم�ن الع�صر �ص�حب مولي

عن�يتهولطفه.

مجتبى م�شباح 

خرداد 1382ه�.�ص 



تعريففل�سفة

الأخالقومكانتها

الف�صل الأّول

ربم�يكونم�صطلح»فل�شفة الأخالق«غريبً�علىمنلميّطلعم�صبقً�علىم�ص�ئل

علىحدة. هذاالعلمرغممعرفتهبم�صطلح»الفل�شفة«وم�صطلح»الأخالق«كالًّ

اإّنم�صطلح»الفل�شفة«لوحدهي�صيراإلىبي�نالعلومالنظريةاّلتيتبينخ�ص�ئ�ض

الوجودالكليةب�لأ�صلوبالعقلي.

الإن�ص�ن، في والمذمومة الف��صلة ال�صف�ت يحكي ف�إّنه »الأخالق« م�صطلح واأّم�

وكذلكالعلماّلذييتكلمعنال�صف�توال�صلوكي�تالقبيحةوالح�صنة.

لكنم�هوالمرادمنالم�صطلحالتركيبي»فل�شفة الأخالق«؟جوابً�عنذلكنقول

اإّنن�فيهذاالف�صل،ومعتو�صيحالأحك�مالقيمّية،وتقديمت�صّوٍرك�مٍلعنعلمالأخالق

واأهمّيته،�صوفنتعّرفاإلىفل�صفةالأخالقومك�نةهذاالعلمب�لمق�ي�صةبعلمالأخالق،

وكذلك�صرورةالتعّر�ضلمثلهذهالبحوث.

1 ـ العالقة بين األحكام القيمّية والصفات النفسانية مع الهدف من الحياة.

1 - 1 . األحكام القيمّية

على ومث�ًل وتكرارًا. مرارًا الآخرين و�صلوك �صلوكن� على وق�صين� حكمن� لط�لم�

توبيخ  اأخاف من  اأن  من  و»بدًل  لي�ص �شحيحاً«  بالأم�ص  به  قمت  ما  »اإّن  قلن�: ذلك
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اأّننقّدرال�صج�ع،الغيور،�ص�حب �شديقي �شاأقول له الحقيقة«.وكذلكمنالممكن

المروءةوالكريموفيالمق�بلنوبخالح�قد،الح�صود،والغ�فل،وغيرذلكالكثيرالكثير

بن�ًء اإّنه اإذ العملّية؛ ت�أثيٌركبيٌرفيحي�تن� اّلتين�صوره�يوميً�والتيله� منالأحك�م

علىهذهالأحك�منقومب�نتخ�بالأ�صدق�ءوتعيينطريقةعي�صن�،وب�لت�ليندركاأي�صً�

كيفيةتنظيم�صلوكن�وتقويمهومعاأّيجم�عةاأوط�ئفةنتع�ملدينيً�واجتم�عيً�و�صي��صيً�

وثق�فيً�،وفيالواقعاإنمثلهذهالأحك�متقعفينط�ق»ما يجب«في�صلوكن�.

ومعاأّنن�نحكمبمثلهذهالأحك�مع�صراتالمراتيوميً�اأونتكلمبه�معالآخريناإّل

اأّنهلربم�لمنفكردائمً�فياأهمّيته�وف�ئدته�.

وفيالحقيقةهليمكنن�اأّننعي�ضمندونوجودمثلهذهالأحك�م؟وم�اّلذييلزمن�

اأّننفكربه�ونبحثحوله�؟

اأّنه اأّي حي�تن�، من الأحك�م هذه كّل فيه ُتحذف اّلذي اليوم ذلك لنت�صورمجيء

عندم�نريداأّننقومب�أيفعلفيذلكاليومالفر�صيلننعرف»ما يجب«علين�فعله.

مثاًلاأن�اأقومالآنكّليوممننوميواأذهباإلىالدرا�صةاأوالعمل،وب�لت�لي�ص�أت�صور

اأنيفيذلكاليومالفترا�صيلاأعرف�صيئً�عّم�يجبفعلهيوميً�،بلاأكثرمنذلك

فعلهاأي�صً�،نعممنالممكنحينه�اأّناأفكرفينف�صياأّنه اأّننيلاأحكمعّم�ليجبعليَّ

اأّناأدر�ضاأواأعمللتنظيماأمورالمجتمعاأوخدمةالآخريناأواأّيهدف هلالالزمعليَّ

اآخر،لكنلبداأّنلنن�صىاأّنهفيذلكاليومالفترا�صيليوجداأّيهدٍفمنالأهداف

المذكورةبلوحتىاأ�صدادتلكالأهدافق�بلللتق�صيمفيراأيي،اأّياأننيلاأعرفاأّن

اإدارةاأمورالمجتمعاأوخدمةالآخريناأواأّيهدفاآخرهلهو»ح�شن« اأو »قبيح«اأوهل

ذلك. »يجب«اأّناأقومبهاأم»ل يجب«عليَّ

 عليَّ ينبغي ل اأو  عليَّ ينبغي م�صخ�ض هدٍف اأّي حينه� لي فلي�ض ذلك على وبن�ًء

القي�مبهاأواأّيهدفمنه�اأنتخب.وهذاالتحيروالحيرةي�صملكّلالأفع�لاّلتيترتبط

اأ�صتفيدوب�صكل اأّن اأ�صتطيع اليومالعجيبلن اأوتركه�،وفيذلك ب�ختي�ريفيفعله�
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مطلوبمناإرادتيوك�أننيم�صلوبالختي�روالإرادة،ولهذا�ص�أكونحينه�اأ�صبهبخ�صبة

ف�قدةلالختي�رول�صتب�إن�ص�ناأ�صاًل.

الأهداف م�هية اإلى ت�صير اإليه� اأ�صرن� اّلتي الأحك�م هذه مثل ف�إّن الحقيقة وفي

المنظورةفيحي�تن�وب�لت�ليتوجبعلين�اأّننخت�رمنه�م�يتن��صبمعاأهدافن�القيمة

فنقومبه�بملءاإرادتن�.

ب�تج�ه حي�تن� �صت�صّوب والقرارات الأحك�م هذه اإّن القول يمكن مخت�صر وب�صكل

ال�صلوكالمن��صبمعهذا هدفمعّينومخ�صو�ض،و�صتوؤثرحتمً�فيتقييموانتخ�ب

اأّن اأي�صً� اأّنيكونمهمً�لن� اإذاك�نهدفحي�تن�مهمً�لبد الهدف.وبن�ًءعلىذلك

اإّن الختي�رية،حيث اأفع�لن� وبين بينه� نوفق لكي القيمّية والقرارات الأحك�م نعرف

معرفةم�يجبفعلهتعتبرالخطوةالأولىلختي�رالعملالمن��صبلهدفن�فيالحي�ة.

1 ـ 2 . الصفات النفسانية

منالمقطوعبهوجودعواملاأخرىغير»المعرفة«-والتيهينوعمنالعلم-توؤّثر

فياختي�رن�وقي�من�ب�لأعم�لالمفيدة،ويمكنتق�صيمهذهالعواملاإلىق�صمين:داخلية

وخ�رجية.

منجملةالعواملالخ�رجيةيمكنالإ�ص�رةاإلىالثق�فةوالآدابوالتق�ليدالجتم�عية،

اأوالأ�صدق�ءوالأ�ص�تذة اّلذيننع��صرهمغ�لبً��صواءفيالع�ئلة اأقوالو�صلوك وكذلك

وو�ص�ئلالإعالم.

والغيرة ك�لعّفة ال�صف�ت بع�ض اإلى الإ�ص�رة يمكن الداخلية العوامل جملة ومن

وال�صج�عةاأوالح�صدوالبخلوالتكّبر.

منالعواملالداخليةوالخ�رجيةفيبحثن�وتحريكن�لالختي�روالقي�م وي�صترككلٌّ

بع�ض الإن�ص�ن ع��صر لو ذلك على ومث�ًل معه�، تتن��صب اأو ة خ��صّ و�صلوكي�ت ب�أفع�ل

طبعه في ك�ن من وكذلك التوا�صع، اإلى وي�صّوقه ذلك �صيحّركه المتوا�صعين الأفراد

الح�صدوك�نتهذهال�صفةفع�لةفينف�صهف�إّنه�صيح�صدفيالع�دة،اإّلاإّنهم�يفترق�ن
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غير ب�صكل الت�أثير يمكنه� الخ�رجية المحركة ف�لعوامل وعدمه، المب��صر الت�أثير في

واأم� ة، الخ��صّ الأعم�ل ببع�ض للقي�م ودفعن� تحريكن� وب�لت�لي اختي�رن� في مب��صر

وال�صيطرةعليه� تروي�صه� لكنيمكن ب�صكلمب��صر فين� توؤّثر ف�إّنه� الداخلية العوامل

ب�لمعرفةوالتمرينوب�لت�لياإيج�دالتغييرفيه�وتقويته�اأوت�صعيفه�،وزي�دةت�أثيره�اأو

.]1[ 

تقليله،وتفعيله�اأوتحجيمه�

بين من والإيج�بية المثبتة ال�صف�ت اإلى بدّقة التعّرف ا�صتطعن� اإذا عليه وبن�ًء

ال�صف�تالداخليةف�صوفنعملعلىتقويته�والتقليلمنت�أثيرال�صف�تال�صلبية،و�صوف

نطمئنعلى�صوابيةاأعم�لن�و�صلوكن�فيالتج�هال�صحيح.

وفيالواقعف�إّنامتالكال�صف�تالنف�ص�نيةالف��صلةوالح�صنةع�مٌلمحركللقي�م

ب�لأعم�لالح�صنةوفيالنتيجةتح�صيلالهدفمنحي�تن�.

وم�ص�فً�علىذلكوبن�ًءعلىالروؤيةالمعرفيةلالإن�ص�نفيالإ�صالمف�إّنحقيقةوجود

الإن�ص�نهيروحهالمجردةوالب�قيةبعدموتهواأّنالإن�ص�ن�صيح�صرمع�صف�تهالنف�صية.

اإذًابن�ًءعلىذلكف�إّنال�صف�تالنف�صيةعالوةعلىت�أثيره�فياختي�رالأفع�لوالقي�م

به�ف�إّنه�توؤّثراأي�صً�فيتكوينحقيقةوجودالإن�ص�ن.

اإّلاأّنال�صوؤالالمهمهوكيفيةت�صخي�ضالح�َصنمنالقبيحفيهذهال�صف�ت،وب�أي

�صلوٍكيمكنتغييره�وت�صحيحه�.

وبعب�رةاأخرىم�هوالعلماّلذينحت�جهفي�صبيلالو�صولاإلىالهدفمنالحي�ة

اأو اأولينبغيفعلهمنالأعم�لوال�صلوكي�تالح�صنة اأوًللتعيينم�ينبغي المن�صودة؛

م� واّلتيمنطرٍف وال�ص�لبة الموجبة الداخلية ال�صف�ت لن� ليعرف وث�نيً� القبيحة،

وب�لت�لي به، نقوم م� على بن�ًء تتغير اآخر ومنطرف مب��صر ب�صكل �صلوكن� في توؤّثر

»علم  هو الأمر بهذا المتكّفل العلم اإّن نقول ذلك على وجوابً� وجودن�؟ نحقيقة ُتكوِّ

.]3[ ]2[ 

الأخالق«
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2 ـ علم األخالق 

المقبولة وغير المقبولة وال�صف�ت والقبيح الح�صن ال�صلوك عن العلم هذا يتكّلم

وبعب�رةاأخرىعنالف�ص�ئلوالرذائل.

وكذلكيتحّدثعنالأعم�لاّلتيينبغيفعله�اأوتركه�،وعنال�صف�تاّلتيينبغي

تنميته�اأوتحجيمه�.

اأي�صً�عن�صف�ٍتك�لكرموالبخلوال�صج�عةوالجبنوالتي اإّنعلمالأخالقيبحث

والتحكم عليه� ال�صيطرة يمكن اّلتي اأو واإرادتن� ب�ختي�رن� اإزالته� اأو تح�صيله� يمكن

به�.

وكذلكيتعّر�ضهذاالعلملل�صلوكالختي�ريالن��صىءعنتلكال�صف�تالداخلية

اّلتيتحّددم�صيرن�واتج�هن�وب�لت�ليتقويةهذهال�صف�تالمحّركةاأوت�صعيفه�.

ونتعّرففيهذاالعلماإلىقواعدع�ّمةلتقييمال�صف�توال�صلوكي�تالختي�ريةوالتي

اأ�ص��صه�نقومبتقديروتقييم�صف�تن�واأعم�لن�الختي�ريةوكذلك�صف�تواأعم�ل على

الآخرين.

اأو عمٍل اأّي على الحكم يمكن الأخالقّيّة والقواعد الأ�ص�ض هذه على وبن�ًء اأّنه اأي

�صفةب�أنهح�صناأوقبيح،وكذلكاأيهم�ال�صحيحواأيهم�الخط�أ،وكذلكالمقبولمنهم�

ف�إّنجميعهذه ترى وكم� ينبغيكذلك، ل وم� فعلهمنهم� ينبغي وم� المقبول، وغير

الأمورمفيدةفيالو�صولاإلىالهدفالمن�صودمنالحي�ة.وب�صكلمخت�صريمكنالقول

اإّنعلمالأخالقهوذلكالعلماّلذييتكلمعنقيمةال�صف�توال�صلوكي�تالختي�رية

.]4[ 

وجوده�عندالإن�ص�ن
(1(

و�صرورة

)1)�صوفنتكّلمفيالف�صلالث�لثتف�صياًلعنمفهومالقيمةوال�صرورةب�صكلع�موعنالقيمةوال�صرورةفيالأخالقب�صكلخ��ض.وقبل

الو�صولاإلىتحقيقالمرادمنهم��صوفنكتفيفيبحوثن�الح�ليةب�لمفهومالرتك�زيعندن�عنالقيمةواللزومالأخالقّيينوبقليلمن

الم�ص�محةنعبرعنهم�ب�لح�صنوالقبيحوم�يجبوم�ليجب.
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3 ـ فلسفة األخالق 

1 ـ 3 . األسئلة األساسية في مجال األحكام األخالقّيّة

تعرفن�حتىالآناإلىعلمالأخالقواأهمّيته.لكنفيالحقيقةهن�كاآراءونظري�ت

بينه�فيمج�ل فيم� والتيتختلف الأخالقّيّة وال�صرورات القيم تعريف متعّددةحول

تح�صيل اأجل ومن هن� وه� ولزومه�. و�صرورته� الختي�رية والأفع�ل ال�صف�ت تقييم

الهدفاله�ماّلذين�صعىاإليهيجبعلين�معرفةاأّيواحدنخت�رمنبينهذهالمذاهب

الأخالقّيّة:

الأخالقّيّة القواعد اأ�ص��ض على ُقبلت واّلتي القيمّية اأحك�من� اإلى نعود ومجّددًا

»ل  و  »يجب«  »القبيح«  »الح�شن«  نظير: كلم�ت فيه�من ن�صتفيد �صوف واّلتي عندن�

يجب«.

وهن�ن�ص�أل:م�هومعنىهذهالكلم�تب�لدّقة؟واأّي�صيءُتخبر؟وهلالح�صنوالقبح

ُنثبت كم� الأخالقّيّة القواعد اإثب�ت يمكن وهل و�صف�تن�؟ لأفع�لن� واقعّيت�ن �صفت�ن

القوانينالفيزي�ئيةوالقواعدالهند�صية؟وهليمكنعلىاأ�ص��صه�ت�صييدمذهباأخالقّي

قوييمكنالدف�ععنه؟وهليمكنتقييمالقواعدالأخالقّيّةبن�ًءعلىمالك�تواقعّية

وث�بتةاأماأّنمبنىتقييمهذهالقواعداأمورمتغيرةلثب�تله�؟وهلاأّنالأخالقمطلقة

اأماأنه�ن�صبية؟

 ]5[،

وفيالحقيقةف�إّنتحقيقهذهالأ�صئلةوالإج�بةعنه�ليرتبط�نبعلمالأخالق

لأّنهذاالعلميفتر�ضم�صبقً�اأّنن�نعرفمعنىالح�َصنوالقبيح،وكذلكف�إّنهذاالعلم

ةبهويمكنالقبولبه�،واإّنم�ن�صعىنحنفقطاإلىالمعرفة يمتلكقواعداأخالقّيّةخ��صّ

التف�صيليةبه�.

اأّنه اإّل والقبيحة، الح�صنة وال�صف�ت الأفع�ل لن�جدوًلمن يقّدم الأخالق اإّنعلم

ي�أخذعلىع�تقهب�ل�صرورةلزومالدف�عالعقالنيعنجداوله،ولوك�نهذاالأمر ل

.]6[ 

�صروريً�ولزمً�فالبدمنالذه�باإلىعلماآخروطلبالإع�نةمنه
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2 ـ 3 . ضرورة اإلجابة عن األسئلة السابقة

م�هياأهمّيةو�صرورةمعرفةالإج�بةعنهذهالأ�صئلة؟اأولي�ضعلمالأخالقك�فيً�

اأولي�ضك�فيً�لن� للقي�مب�لأعم�لالح�صنةوالبتع�دعنالأعم�لالقبيحةوال�صيئة؟ لن�

لمتالكال�صف�تالف��صلةوتهذيباأنف�صن�منال�صف�تالرذيلة؟لأجلاإدراكاأهمّية

الإج�بةعنهذهالأ�صئلة�صوفنت�صّورمّرةاأخرىواقعةافترا�صية:

فيهذهالواقعةلي�ضلدين�اأّياطالععلىالإج�بةعناأّي�صوؤالجديداأّياأّنن�لنعرف

م�معنىالح�صنوم�معنىالقبيح،ولنعرفاأّنالقواعدالأخالقّيّةمطلقةاأون�صبية،

وهلاأّناأحك�من�القيمّية�صحيحةاأمل،وكذلكلنعرفاأّيواحدهوالمقبولوالمعتبر

منبينالمذاهبالأخالقّيّةالمختلفة،واأي�صً�كم�نحتملاأّنالقواعدالأخالقّيّةت�صبه

البي�ن�تالعلميةبحيثيمكناإثب�ته�،واأنه�مبينةللحق�ئقالعلمية،كذلكنحتملاأنه�

مجردبي�نلأح��صي�صن�الداخليةاأواأنه�ن��صئةعننوعمنالتوافقوالعقودالجتم�عية

-كم�ن�صيراإلىتو�صيحه�فيالف�صولالالحقة-وفيهذهال�صورةليمكنن�الطمئن�ن

بدّقةاإلىم�ن�صدرهمناأحك�موقرارات،وفيالنتيجة�صوفنترددفيم�نخت�رهونقرره

و�صوفنته�ونفيحفظوحم�يةقيمن�اّلتيقبلن�ه�،وم�ص�فً�اإلىذلكف�إّنهفيمثلهذه

الواقعةلنيكونمعقوًلاأّنندافععناآرائن�وب�لت�لياإثب�ت�صحةقراراتن�لالآخرين.

اإذالمتكنالقيمالأخالقّيّةذاتمالك�تواقعّيةوث�بتةلتتغير،وك�نتمبتَنيةعلى

ال�صالئقالفرديةاأوالجمعيةفحينئٍذلنيكونمفيدًااأّي�صعيفكرياأونظريلتحقيق

الهدفالمن�صودمنالحي�ةوت�أمينالطرقالمو�صلةاإلىهذاالهدف،وكذلكلنيكون

مفيدًااأّيبحثوحوارلإثب�تقيمن�المقبولةعندن�ورّدتلكالقيماّلتيلنقبله�.

المخت�رة قيمن� حفظ �صبيل في العملي الجه�د من نوٍع اأّي يكون �صوف وكذلك

وتوطيده�فيالمجتمعومواجهةالغزوالثق�فيوالقيمالمع�ر�صةوالمنحرفةاأمرًاغير

معقول.

ومنثّمف�إّنهذهالقيماإذالمتكنذاتمالك�تث�بتة�صيوؤثرذلكب�صكلمب��صرعلى



أسس سألخالق 22

مقداراطمئن�نن�فيالت�صخي�ضال�صحيحلهذهالمالك�تفيميزاناهتم�من�بحفظ

هذهالقيم،ون�صره�.

القيمّية والأحك�م القرارات هذه مثل تمتلك الن��ض ع�مة اأّن به المقطوع من نعم

ولديه�اإج�ب�ته�عنمثلهذهالأ�صئلةوب�لت�ليتحكمبن�ًءعلىهذهالإج�ب�تعلىالرغم

منكونه�مجملةاأحي�نً�اأواأنه�لت�صتنداإلىعلمخ��ضاأومعرفةب��صطالح�تذلك

يرف�صونه� اأو والقرارات الأحك�م تلك بع�ض بت�صّرٍع يقبلون نراهم ف�إّنن� ولذا العلم،

كذلك.

اإلىتحليله� اأّنهولأجلالطمئن�نوالت�أّكدمن�صّحةاأحك�من�ف�إّنن�نحت�جحتمً� اإّل

ب�صكلعلمي،وت�أكيدًالذلكنقولاإّنع�مةالن��ضي�صتدّلونلإثب�تمراداتهممعاأّنهمن

الممكنعدمتعّلمهمقواعدال�صتدللفيعلمالمنطق،اإّلاأّنهولالطمئن�نعلى�صحة

ال�صتدللوللحذرمنالوقوعفيفخالمغ�لط�تلبدلن�منالطالعب�صكلعلميعلى

قواعدال�صتدللفيعلمالمنطق.

3  ـ3 .  فلسفة األخالق هي الجواب عن األسئلة المذكورة

وكم�اأ�صرن�ف�إّنعلمالأخالقيبتدىءعملهمعهذاالفترا�ضالم�صبقوهوامتالكن�

اأّنالبحوث لإج�ب�ت-ورغمكونه�اإجم�لية-عنتلكالأ�صئلةالمذكورة،وهذايعني

المرتبطةب�لإج�بةعنه�مقّدمةعلىبحوثعلمالأخالق،ولذالواأردن�تقديمتحقيق

اإلىعلم هذهالإج�ب�ت�صمنعلمم�صتقٍلف�إّنمثلهذاالعلم�صيكونمقّدمةللدخول

علم مب�دىء عن وب�ل�صطالح ومب�نيه اأ�صوله عن يبحث الحقيقة في لأّنه الأخالق

الأخالق.

وبن�ًءعليهف�إّنالعلماّلذييبحثعنمب�دىءعلماآخري�صمى»فل�شفة«ذلكالعلم

.
(1(

ولذاي�صمىالعلماّلذينبحثعنهب�»فل�شفة الأخالق«

اأو  و»الواقعّيّة  الأخالقّيّة«  و»القواعد  و»القبيح«  »الح�شن«  اأّن الوا�صح ومن هذا

(1) Ethics or Moral Philosophy.
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اأو عدم ثبوت القواعد  »ثبوت  الالواقعّية في القيم وال�شرورات الأخالقّيّة«وكذلك

اأمورًا لي�صت المف�هيم هذه واأمث�ل الأخالق« في  والن�شبّية  و»الطالق  الأخالقّيّة« 

ح�صيةيمكنم�ص�هدته�،ولذاف�إّنالمنهجالتجريبيلنيكونموؤّثرًاب�صكلمب��صرفي

.]7[ 

حّلم�ص�ئلهذاالعلم

وبن�ًءعليهف�إّنالمنهجالمّتبعفيتحقيقهذاالعلم�صيكونمنهجً�عقليً�.

وب�صكلمخت�صريمكنالقولاإّن:

والت�صديقّية الت�صورّية المب�دىء حول )عقلّي( فل�صفّي تحقيق الأخالق فل�صفة

لعلمالأخالق.

»القبح«، »الح�شن«، م�حولمف�هيم وجٍهطرٍف العلممن يبحثفيهذا اأّنه اأي

مع وارتب�طه� - الأخالقّيّة التع�بير في منه� ي�صتف�د واّلتي - يجب« »ل  و  »يجب« 

الواقعّي�ت،ومنوجٍهاآخريحققفيهحولالأ�صولالموؤّثرةفيقبولاأوعدمقبولالأمور

الأخالقّيّةالالزمةاأوفيكيفيةاختي�رالمذهبالأخالقّيالمطلوب،كّلذلكبن�ًءعلى

المنهجالعقليوال�صتدللي.

الأحك�مالقيمّيةموجودةفيحي�تن�اليومية،وت�صيراإلىهدفن�فيالحي�ة،وتعتبر 1�

في هدفن� تحقيق وفي المختلفة ب�لأعم�ل قي�من� في الم�ص�همة العوامل من

الحي�ة.

تنق�صمالعواملالموؤّثرةفيقراراتن�للقي�مب�لأفع�لالختي�ريةاإلىق�صمين:العوامل 2�

الخ�رجية-ك�لثق�فةوالآدابوالتق�ليدالجتم�عية،والأ�صدق�ء،والمعلمينوو�ص�ئل

الإعالم�،والعواملالداخليةنظيرال�صف�تالنف�ص�نية.
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المحّركة العوامل واأّم� والمحّفز، المر�صد دور الخ�رجية المحركة العوامل تلعب 3�

الداخليةواّلتيتوؤّثرفي�صلوكن�ب�صكٍلمب��صرفيمكنال�صيطرةعليه�عبرالمعرفة

والتمرينوالري��صة.

الداخلية المحركة العوامل ف�إّن الإ�صالم في لالإن�ص�ن المعرفية الروؤية على بن�ًء 4�

)ال�صف�تالنف�ص�نية(م�ص�فً�اإلىت�أثيره�في�صلوكن�واأنه�تقبلالت�أثيروالتغير

اأي�صً�ف�إّنه�ت�صكلحقيقةوجودالإن�ص�ن.

اإّنعلمالأخالقاّلذيُيتكلَّمفيهعنقيمةال�صف�توال�صلوكالختي�ريلالإن�ص�ن 5�

و�صرورةوجوده�يمكنهاأّنيعينن�،ولأجلنيلالهدفالمن�صودمنالحي�ة،فياأّن

نخت�رالأفع�لالحميدةاّلتيلبّدمنه�.

اإّنفل�صفةالأخالقتحقيٌقفل�صفي)عقلي(حولالمب�دىءالت�صوريةوالت�صديقية 6�

لعلمالأخالقوُيبحثفيهعنالمف�هيمالأخالقّيّةوارتب�طه�ب�لواقعّي�توكذلك

عنالأ�صولالمرتبطةبقبولاأوعدمقبولالبي�ن�تالأخالقّيّة.

حيثاإّنفل�صفةالأخالقهيمبنىعلمالأخالقف�إّناطمئن�نن�اإلى�صّحةاأحك�من� 7�

الأخالقّيّةيرتبطبهذاالعلم،ومنثّمف�إّنميزانالطمئن�نهذايوؤّثربدورهفيميزان

اهتم�من�ب�لثب�تعليه�فيمق�مالعملوال�صعيلحفظوب�صطالقيمالأخالقّيّة.

اأو�صحم�هيةالرتب�طبينالأحك�مالقيمّيةمعالهدفمنالحي�ة،وكيفتوؤّثرفي 1�

نوعية�صلوكن�الفرديوالجتم�عي.

بّين اختي�رن�؟ الموؤّثرةفيطريقة والخ�رجية الداخلية المحركة العوامل م�هي 2�

م�هيةالع�ملالموؤثرفيطريقةاختي�رن�عندكليهم�.

الهدف اإلى للو�صول العلم بهذا ال�صتع�نة يمكن وكيف الأخالق؟ علم يتكّلم  عمَّ 3�

المن�صودمنالحي�ة.
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عّرففل�صفةالأخالقوا�صرحنموذجينمنم�ص�ئله�. 4�

م�هوال�صببفيتقديمفل�صفةالأخالقعلىعلمالأخالق؟اأو�صحذلك. 5�

اأو�صحاأهمّيةفل�صفةالأخالقمنالن�حيةالنظريةوالعلمية. 6�

لنفتر�ضاأنكفيمق�مالنهيعنالمنكراأو�صيتاأحدهمبتركاأمٍرم�لينبغي 7�

به  تقوم  ل  اأّن  فيمكنك  العمل  هذا  يعجبك  لم  »اإذا  ب�لقول اأج�بك ولكنه فعله،

ولكنه ح�شن في راأيي واأريد القيام به«.

اأو�صحم�يلي:هلاأّناختالفكمعهيرجعاإلىعلمالأخالقاأواإلىفل�صفةالأخالق؟

ومناأّيعلمت�صتفيدفيمق�ماإج�بته؟

اإلىم�ا�صتفدن�هوعرفن�هحولعلمالأخالق،هليمكنبراأيكتحقيق معالإ�ص�رة

الهدفمنالحي�ةبمجردالمعرفةبهذاالعلماأمب�لعملبه؟وم�هودورعلمالأخالق

فيتحقيقهذاالهدف؟وم�هيالأ�صي�ءالأخرىاّلتينحت�جاإليه�مناأجلالو�صولاإلى

هذاالهدف؟

[1]  من الممكن اأّن تتفاوت ال�سفات النف�سانية بادى ء ذي بدء عند مختلف الأفراد. وربما يرتبط هذا 
اأّنه  اإّل   بطبيعة هوؤلء الأفراد وعوامل اأخرى متعّددة توؤّثر في ذلك كالوراثة مثاًل، 

ّ
لي

ّ
ال�سعف الأو

يمكن بعد التعود الختياري اأّن يقويها بتكرار العمل اأو اأّن ي�سعفها بالتمرن على الترك )راجع، عبد 

الرّزاق لهيجي، گوهر مراد، �ص 667(.
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اأو ُتحفظ باختيار الإن�سان وكذلك الأعمال  فاإّن هذه المراتب من ال�سفات والتي ُتكت�سب  وحتماً 

 )واأن لي�ص لالإن�سان اإّل ما �سعى واأن �سعيه �سوف 
ّ

ال�سادرة عنه باختياره هي اّلتي تقبل التقييم الأخالقي

يرى( )�سورة النجم، الآيتان: 39 ـ 40(.

« لغة،   ُيطلق على ال�سفة النف�سية الثابتة في قلب الإن�سان والتي اأ�سبحت بمثابة الملكة عنده »الُخُلق[2]

حيث اإّن الإن�سان حينها يقوم فوراً بالعمل اّلذي يتنا�سب مع هذه ال�سفات وبدون اأّي تاأّمٍل وترّدد.

د مهدي النراقي، جامع 
ّ
ف اأكثر اإلى تعريف »الُخُلق« راجع قوامي�ص اللغة، وكذلك: محم

ّ
ولكي تتعر

د كالنتر، �ص 22.
ّ
ال�سعادات، ت�سحيح وتعليق محم

د بن �ساه مرت�سى الفي�ص الكا�ساني، الحقائق في محا�سن الأخالق وقرة العيون في المعارف 
ّ
-  محم

والحكم وم�سباح الأنظار، تحقيق وتذييل اإبراهيم الميانجي �ص54.

-  عبد الرزاق لهيجي، گوهر مراد، �ص667.

هذا وعلى الرغم من ا�ستعمال الُخُلق لغة في ال�سفة الثابتة والملكة النف�سانية، وهذا هو المراد عادة 

على  حينئٍذ  طلق 
ُ
في  

ّ
اأعم بمعنى  ُي�ستعمل  قد  الم�سطلح  هذا  اأّن  اإّل  الأخالق،  علم  في  ا�ستعماله  عند 

مجمل ال�سفات النف�سانية اّلتي هي من�ساأ الأفعال الختيارية - �سواء كانت هذه ال�سفة ثابتة )ملكة( اأم 

 على هذا الم�سطلح فاإّن ما يقوم به البخيل اأحياناً من عطاٍء ولو مع التكّلف ُيعتبر 
ً
غير ثابتة )حال( - وبناء

اً اإيجابياً.
ّ
عماًل اأخالقي

الأفعال  فاإّن  والفا�سلة وحينئٍذ  الح�سنة  ال�سفات  الثالث تطلق الأخالق فقط على  الم�سطلح  وفي 

ة.
ّّ
القبيحة وغير المر�سية ت�سمى بالاّلاأخالقي

 عليه 
ً
والجدير قوله اأّن الُخُلق ُي�ستعمل اأحياناً في المحاورات العرفية بمعنى الُخُلق الجتماعي، وبناء

ف 
ّ
ف مع الآخرين ي�سمى بح�سن الأخالق، وفي مقابل ذلك فاإّن من ي�سي ء الت�سر

ّ
فاإّن من يح�سن الت�سر

 على ما ذكرناه من المعنى اللغوّي وال�سطالحي لالأخالق 
ً
معهم ي�سمى ب�سيئ الأخالق، اإّل اأّنه وبناء

فاإّن الأخالق ل تخت�ّص فقط بالأخالق الجتماعية.

  ربما يمكن اعتبار علم الأخالق مّتحداً مع الأخالق المعيارية )Normative Ethics([3] اإّل اأّن بع�سهم 

ل منها يتكّلم عن المالكات الكلية لالأخالق والآراء المتعّددة 
ّ
اعتبر اأّن هذه الأخيرة ق�سمان: الق�سم الأو

ة وقبح الأفعال وح�سنها.
ّ
حولها، وفي الق�سم الثاني يتكّلم عن م�ساديق تلك المالكات الكلي

بالبحث  لالأخالق  الكلية  المالكات  تحقيق  اإمكانية  اعتبرنا  اإذا  فاإّننا  التق�سيم  هذا  على   
ً
وبناء

بعد  ما  علم  مع  �سي�سترك  المعيارية  الأخالق  من  الق�سم  هذا  فاإّن  والفل�سفي،  العقلي  والتحقيق 
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 Critical( ـ الأخالق النقدية  Analytic Ethics ـ الأخالق التحليلية (    Meta Ethics الأخالق

المفاهيم  وتحليل  ة ومجال عملها 
ّّ
الأخالقي للجمل  الظاهري  الواقع  فيه عن  ُيبحث  والذي  ـ   Ethics

الأخالق. فل�سفة  ت�سكيل  في  ة 
ّّ
الأخالقي

لهذا  ربط  ول  فقط،  وم�ساديقه   
ّ

الكّلي المالك  ببيان  تخت�ّص  المعيارية  الأخالق  اأّن  اعتبرنا  لو  واأّما 

العلم بالتحقيق العقلي والفل�سفي في انتخاب المالكات، فحينئٍذ يمكن م�ساواة علم الأخالق مع علم 

الأخالق المعيارية.

وفي هذه ال�سورة اإذا اعتبرنا التحقيق العقلي والفل�سفي لنتخاب المعايير والمالكات جزءاً من ما 

بعد الأخالق فاإّن فل�سفة الأخالق اأي�ساً �ستكون م�ساوية لما بعد الأخالق )يراجع حول هذا المو�سوع 

 ،1 اأخالق  فل�سفة  و�سادق لريجاني،  ـ 20؛   15 الأخالق(، �ص  بعد  )ما  اخالق،  فرا  �سيرواني،  علي 

ترجمة  بي�ستم  قرن  فل�سفه اخالق در  وارنوك،  11، �ص71؛  العدد  ا�سالمي  التخ�س�سية: كالم  المجلة 

وحوا�سي ابو القا�سم فنائي، مقّدمة المترجم، �ص 32 ـ 35(.

[4] بالن�سبة لمو�سوع علم الأخالق والهدف الأ�سلي منه يوجد راأيان واتجاهان اأ�سا�سيان:
علم  فاإّن  وبالتالي  الداخلية،  ال�سفات  بع�ص  هي  ة 

ّّ
الأخالقي بالقيم  اأ�سالة  المّت�سف  اأّن  اأّولهما: 

الأخالق يتكّفل ببيان قيمة و�سرورة وجود هذه ال�سفات النف�سانية، وكذلك فاإّن هدف علم الأخالق هو 

تزيين النف�ص بالمَلكات النف�سانية الفا�سلة وتخليتها من ال�سفات الرذيلة والو�سول اإلى كمال النف�ص.

 على هذا الراأي - فاإّنها في الواقع و�سيلة 
ً
واأّما الأفعال وال�سلوكيات - ومع اأّنه ُيبحث عن قيمتها بناء

لتحّقق ال�سفات الرا�سخة عند الإن�سان، ومن اآثار تلك ال�سفات النف�سانية.

المعرفية لالإن�سان عندهم - هذا التجاه  الروؤية   على 
ً
بناء الم�سلمون -  وقد اختار علماء الأخالق 

الإن�سان  عند   
ّ

الواقعي والنق�ص  الكمال  واأّن  المجردة  بنف�سه  يتقدم  الإن�سان  وجود  حقيقة  باأّن  القائل 

يراد منه نف�سه وروحه، وبعبارة ثانية فاإّن الكمال والنق�ص الحا�سل لالإن�سان في هذه الدنيا ب�سبب اأفعاله 

الختيارية يبقى متعلقاً بروحه واأّن الإن�سان بعد موته �سيح�سر معها.

اأخالق  الطو�سي،  الدين  ن�سير  الأول،  الباب  ال�سعادات،  جامع  النراقي،  مهدي  د 
ّ
محم )راجع: 

نا�سري، ت�سحيح وتو�سيح مجتبى مينوي وعلي ر�سا حيدري، �ص48، ابن م�سكويه، اأحمد بن محمد، 

الأعراق،  طهارة  ترجمة  �سعادت،  كيمياي  محمد،  بن  اأحمد  م�سكويه،  ابن  �ص 5؛  الأخالق،  تهذيب 

ترجمة اأبو طالب زنجاني �ص27(. 

ناظرة  ة 
ّّ
القيم الأخالقي اأّن  يعتبرون  الغرب، حيث  الثاني: وهو ما خرج عند علماء الأخالق في 
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فقط اإلى ال�سلوك الإن�ساني، واأّن علم الأخالق ينظر فقط اإلى بيان قيمة ال�سلوك و�سرورته، واأّن الهدف 

له ما وراء ذلك، يقول فولكيه:  اأّي هدف  ال�سلوك ول يوجد  الأ�سلي لعلم الأخالق هو ت�سحيح هذا 

من  بها  العمل  الإن�سان من خالل  تمّكن  اّلتي  ال�سلوك  قوانين  عبارة عن مجموعة  الأخالق  علم  »اإّن 

اأّن:  الو�سول اإلى هدفه« )راجع: عبد الرحمن بدوي، الأخالق النظرية، �ص 10(، ويذكر جك�ص اأي�ساً 

»علم الأخالق عبارة عن تحقيق ال�سلوك الإن�ساني بال�سكل اّلذي يجب اأْن يكون عليه« )جك�ص، فل�سفة 

ة(، ترجمة الدكتور اأبو القا�سم بور ح�سيني �ص9(. 
ّ
اخالق )الحكمة العملي

 )Ethics of Virtue( ل اإلى ت�سمية الأخالق بالف�سيلة فيقول اأخالق الف�سيلة
ّ
هذا ويذهب التجاه الأو

.)Ethics of Duty( واأما التجاه الثاني في�سميها بالوظيفة اأو العمل ويطلق عليها اأخالق الوظيفة اأو العمل

وقد اختلف فال�سفة الأخالق اأي�ساً حول م�سداق هدف علم الأخالق وتعيين مالك التقييم للبيانات 

ة، و�سوف نتعر�ص اإلى ذلك بالبحث والتحقيق في الف�سول الآتية.
ّّ
الأخالقي

هذا  وفي  عنها.  الإجابة  متعّددة  علوم  تكّفلت  وقد  عة، 
ّ
متنو اأ�سئلة   » »الأخالق[5] حول  ُطرحت  لقد 

ة« واّلتي 
ّ
المجال وبغ�ّص النظر عن »علم الأخالق« و»فل�سفة الأخالق« ن�سير اإلى »الأخالق العملي

ن طرق ال�سير وال�سلوك 
ّ
ة للتحّلي بالف�سائل والتخّلي عن الرذائل، وكذلك تبي

ّ
تذكر الأ�ساليب العملي

ة.
ّّ
�ص علماء الأخالق الم�سلمون اإلى ذلك في كتبهم الأخالقي

ّ
ة. وقد تعر

ّّ
من الناحية الأخالقي

ات الأفراد و�سيرتهم 
ّ
وكذلك نذكر »الأخالق التو�سيفية« Descriptive Ethics والتي ت�سف اأخالقي

ة، وتتكّلم عن المجتمعات والأديان والمذاهب.
ّ
العملي

العلم  هذا  تاريخ  عن  يبحث  حيث  للبحث،  مو�سوعاً  الأخالق  علم  نف�ص  يكون  اأْن  ويمكن  كما 

والهدف منه وفائدته وحياة علماء الأخالق العظام وغيرها من الم�سائل اّلتي ُتذكر عادة في مقّدمة علم 

الأخالق اأو يمكن اعتبارها علماً م�ستقاّلً بحّد ذاته.

اأ�سبحت  والتو�سع في م�سائلها حتى  اإليها  الحاجة   على 
ً
بناء العلوم  اأنواع متعّددة من  لقد ظهرت   [6]

القاعدة، حيث   من 
ً
ا�ستثناء ُتعّد  القبيل ول  الأخالق من هذا  وفل�سفة  ذاتها،  بحد  م�ستقلة  علوماً 

اإّن م�سائل فل�سفة الأخالق كانت متفرقة هنا وهناك اأو ُتذكر عند البتالء اأو ال�سوؤال، فُذكر بع�سها 

في كتب اأ�سول الفقه )ومن جملتها بحث القبح العقلي للعقاب بال بيان، والذي هو مبنى البراءة 

العقلية، وكذلك الم�ستقاّلت العقلية(، وُذكر بع�سها في كتب الكالم )في بحث الح�سن والقبح 

الذاتي والعقلي، عند ال�ستدلل العقلي على الحكمة الإلهية والعدل الإلهي(، وفي الفل�سفة وعلم 

ارتباط هذه  اعتبارية، وكذلك  اأم  المفاهيم الجتماعية هل هي حقيقية  )في بحث  اأي�ساً  المعرفة 
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ة بالواقع(، وكذلك ُذكرت في علم الأخالق )عند بيان الخير وال�سر 
ّّ
المفاهيم والبيانات الأخالقي

ين(.
ّ
الحقيقي

 على 
ً
ا كّنا م�سلمين فاإّنه يمكننا الإجابة عن هذه الأ�سئلة المتعّددة بناء

ّ
[7] من الممكن اأّن يقال اإّننا لم

ة.
ّ
 على ذلك فاإّننا ل نحتاج اإلى تحقيقها من الناحية العقلي

ً
ة، وبناء

ّ
عقائدنا الديني

ة ديننا بالدليل والبرهان �سوف ندعو الآخرين، وللت�سديق ب�سحة 
ّ
اإّننا نعتقد بحقاني  وحيث 

ّ
ومن ثم

اإجاباتنا عن هذه الأ�سئلة، اإلى التحقيق في اأدّلة اإثبات حقانية الإ�سالم، وعندئٍذ وفي ظّل ذلك �سوف 

كّلي  ب�سكل  الإ�سالم  دين  حقانية  اإثبات  يمكن  اأخرى  وبعبارة   .
ّ

الأخالقي مذهبه  حقانية  يدركون 

بالمطالعة  اإجابات هذه الأ�سئلة   �سوف نجد 
ّ
ثم العقائدية، ومن  اأو الأ�سول  بال�ستفادة من علم الكالم 

التف�سيلية من الداخل الديني.

 الأعظمP  كان من جملة اأهداف بعثته المباركة 
ّ

ومثاًل على ذلك فاإّنه بال�ستناد اإلى اأّن النبي

  Pالأكرم  
ّ

النبي زمان  اكتمل في  قد  الإ�سالمي  الدين  اأّن  اإلى  ، وكذلك 
)1(

الأخالق تتميم مكارم 

 
ّ

 ، واإلى اأّن ر�سالة نبي
)2(

يُت لَُكُم الإِ�ْساَلَم ِدينًا} ُكْم ِنْعَمِتي َوَر�سِ
ْ
ْتَمْمُت َعَلي اأَْكَمْلُت لَُكْم ِدينَُكْم َواأَ {اْليَْوَم 

ِدِه ِليَُكوَن 
ْ
َقاَن َعَلى َعب

ْ
َل اْلُفر  {تَبَاَرَك الَِّذي نَزَّ

)3(

لَّ َرْحَمًة لِّْلَعالَِميَن} الإ�سالم عاّمة وعالمية {َوَما اأَْر�َسْلنَاَك اإِ

نيَن في هذا الدين ثابتان اإلى يوم القيامة )فحالله 
َّ
، واإلى اأّن الحالل والحرام المبي

)4(

ِلْلَعالَِميَن نَِذيًرا}

اإّن  القول  اإلى كّل ذلك يمكن  بال�ستناد   ،  
)5(

القيامة( يوم  اإلى  القيامة وحرامه حرام  يوم  اإلى  حالل 

من  عنها  البحث  من  بّد  ل  ة 
ّّ
الواقعي الأخالق  واإّن  ة، 

ّ
�سخ�سي ول  ة 

ّ
توافقي ول  ة 

ّ
ن�سبي لي�ست  الأخالق 

داخل الدين وتعّلمها والعمل بها.

اإل اأّنه ل بد من اللتفات ها هنا اإلى بع�ص المالحظات الهاّمة:

اأّوًل: ل بّد لنا اأْن نقبل، وبنف�ص المقدار اّلذي نعتبر فيه �سرورة تحقيق هذه الإجابات من خالل المطالعة 

الداخلية للدين، ب�سرورة وجود علم اآخر يتكّفل بيان هذه الأمور، وكما هو الحال في علم الفقه وعلم 

ة. اأما البحث 
ّ
الكالم واللذين هما علمان م�ستقاّلن اإّل اأّنهما يتكّفالن ببيان ق�سٍم من المعارف الديني

)1)ُبعثُتلأتّمممك�رمالأخالق،بح�رالأنوار،ج70،الب�ب59،الحديث18.

)2)�صورةالم�ئدة،الآية:3.

)3)الأنبي�ء،الآية:107.

)4)الفرق�ن،الآية:1.

)5)بح�رالأنوار،ج11،الب�بالأول،الحديث55،وكذلكالجزء47،الب�ب4الحديث33.
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حول اأ�سلوب التحقيق في فل�سفة الأخالق اأّي اأّنه هل يجب اأْن نجيب عن الأ�سئلة المذكورة بالأ�سلوب 

العقلي اأو اأّنه يمكن الإجابة عنها من خالل الدين فهو م�ساألة اأخرى.

ثانياً: اإّن التحقيق العقلي حول هذه الأ�سئلة يعطينا فر�سة م�ستقّلة للدفاع العقالني عن الدين الإ�سالمي، 

ة والإمامة والع�سمة وغيرها. ومن الوا�سح 
ّ
واإثبات حقانيته، بغ�ّص النظر عن البحوث الكالمية كالنبو

اأّن مثل هذا الدفاع العقالني عن اأّي م�ساألة من م�سائل الدين وفروعه - والتي يمكن للعقل الب�سرّي 

الإ�سالم  حقانية  لإثبات  مكماًل  عاماًل  اعتباره  يمكن  بل  فح�سب  مذموم  غير  يكون  لن   - تحقيقها 

اإّن  اإلى هذا الدين، بل ربما يمكن القول  وكذلك عاماًل مهماً في ا�ستقطاب الباحثين عن الحقيقة 

 في الإ�سالم في مقابل بقية 
ّ

هذا الطريق هو اأق�سر الطرق واأف�سلها لإثبات حقانية المذهب الأخالقي

المذاهب الأخرى.

ثالثاً: �سنرى في الف�سول الآتية اأّن الحاجة الأ�سا�سية للب�سر اإلى الدين في مجال الأخالق اإّنما هي في موقع 

ة 
ّ
الديني الأوامر  فاإّن  �سلوكه، وكذلك  ال�سحيح لآثار  الت�سخي�ص  لوحده  الإن�سان  ا�ستطاعة عقل  عدم 

اأوامر  فيها هي  والح�سن  القبح  بت�سخي�ص جهات  فيها  العقل  ي�ستقّل  اّلتي ل  الموارد  في  ة 
ّّ
الأخالقي

اإر�سادية.

ة 
ّ
ن في المتون الديني

َّ
ة اّلتي يحكم بها العقل ولم يتبي

ّّ
 عليه لو كان لدينا بع�ص القيم الأخالقي

ً
وبناء

فلن ُيعتبر هذا الأمر نق�ساً في الدين ولن يكون بمعنى اأّننا ل نقدر على ت�سخي�ص تكليفنا في هذه الموارد، 

بل ل بّد لنا حينها من اتباع حكم العقل، لكن ها هنا ما هو مالك الت�سخي�ص ال�سحيح للعقل هي هذه 

الموارد؟ وباأي دليٍل اعتمدنا على حكم العقل فيها؟ وهنا ن�ساأل: األ يعتبر الأ�سعري نف�سه م�سلماً مع اأّنه 

د فقط بالأخالق المن�سو�سة ول يقبل حكم العقل بح�سن الأفعال وقبحها؟
ّ
يتعب

ات فلماذا يجب علينا اإطاعة 
ّ
ة اإذا لم يكن لها اأّي ارتباط بالواقعي

ّّ
والأهم من ذلك اأّن القيم الأخالقي

ة واأوامر اهلل تعالى؟ ومن هو اّلذي اأ�سدر »يجب« الأولى وما هو مالك �سّحتها؟
ّ
الأوامر الديني

ين 
ّ
الذاتي والقبح  بالح�سن  نقبل  لم  اإذا  فاإّننا  الإلهي(  )الأمر  الأ�ساعرة  ة 

ّ
نظري نقد  عند  �سنرى  وكما 

ح بها في 
ّ
ر ة اّلتي �سُ

ّّ
رات الأخالقي

ّ
ة العقل في موردهما �سيبقى لزوم اإطاعة الأوامر الإلهية والمقر

ّ
وحّجي

ة بال اأّي دليٍل.
ّ
الن�سو�ص الديني

ة علمنا اأّن اهلل ور�سوله والإمام قد اأمرونا باأّنه يجب 
ّ
لنفتر�ص ها هنا اأّنه بعدما راجعنا الن�سو�ص الديني

د بيان اإح�سا�ص اأو �سليقة الآمر فحينئٍذ ما 
ّ
القيام بالعمل »�أ«، وهنا لو احتملنا اأّن »يجب« هذه كانت مجر

هو الدليل الملزم لنا بالعمل طبق �سليقته؟.
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فاإّن تحقيق هذه الإجابات من خارج الدين �سروري لإثبات ح�سن وقبح هذه   على ما تقدم 
ً
وبناء

رات 
ّ
ة، وكذلك لإثبات �سرورة اإطاعة المقر

ّ
الأمور اّلتي حكم بها العقل ولم ي�سرح بها في الن�سو�ص الديني

ة.
ّ
ة المن�سو�ص عليها في المتون الديني

ّّ
الأخالقي

رابعاً: اإّن تحقيق القواعد الكلية للعقل في مجال ح�سن الأفعال وقبحها �سيعيننا في ت�سخي�ص ح�سن وقبح 

ر 
ّ
ى بالم�سائل الم�ستحدثة، اأو في ت�سخي�ص تغي

ّ
الأفعال اّلتي لم ُتطرح في ال�سابق وا�سطالحاً اّلتي ُت�سم

رها مع طرح ال�سرائط الجديدة وكذلك اأي�ساً في موارد تزاحم القيم.
ّ
قيم الأفعال اأو عدم تغي

اأّن العقل القطعي ُيعتبر من م�سادر معرفة الأحكام كذلك ُيعتبر من م�سادر معرفة الأخالق  خام�شاً: كما 

 عليه. وحيث اإّن �سند 
ٌ
 فاإّن الأّول حاكم

ّ
اأي�ساً، وحينئٍذ عندما يتعار�ص العقل القطعي مع النقل الظني

الفهم  على  يعيننا  �سوف  للعقل  القطعية  الأحكام  وجود  فاإّن   
ّ

ظّني دللتها  اأو  ة 
ّ
الديني المتون  بع�ص 

ة.
ّّ
الدقيق للقيم الأخالقي

ومن جميع ما ذكرناه ن�ستنتج اأّن تحقيق الم�سائل المذكورة يحتاج اإلى علم م�ستقلٍّ ي�ستخدم اأ�سلوب 

التحقيق العقلي وهو مقّدم على علم »الأخالق«، ومثل هذا العلم ي�سمى بـ »فل�سفة الأخالق«.





ُيمكنالقولاإّنبحَثيالواقعّيّةوالالواقعّيةمنالبحوثالأ�ص��صيةوالمحوريةمنبين

البحوثالمتعّددةفيفل�صفةالأخالق،حيثاإّناأهّمم�ص�ئلهذاالعلمتدورحولهذين

البحثين،وكذلكيمكناعتب�رهم�كمبنىلتق�صيمالمذاهبالأخالقّيّةالمتعّددة.ومنثّم

ف�إّننتيجةهذاالبحث�صتكونبمث�بةالخطوةالأولىلتخ�ذالمذهبالأخالقّيالمعتبر.

مننظرّيتيالواقعّيّةوالالواقعّيةفي و�صوفن�صيرفيهذاالف�صلومنخاللتو�صيحكلٍّ

الأخالقاإلىلوازمكّلواحدةمنهم�،وفيالخت�م�صوفن�صيراإلىموقعيةهذاالبحث

ب�لمق�ي�صةببقّيةبحوثفل�صفةالأخالق. 

ة والالواقعّية ]3[ في األخالق  1 ـ النظرية الواقعّيّ

ت�أّملهذهالجمل:

1 � )يخاطب القائد جنوده قائاًل(: مع ال�شافرة الأولى انتظموا في ال�شف، ومع 

ال�شافرة الثانية تاأهبوا وا�شتعدوا.

(1)  Realism.
(2)  Irrealism.

الف�صل الثاني
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2 � الأطعمة الهندّية لذيذة.

3 � قرارات هذه ال�شورى تنفذ باأغلبية الثلثين.

4 � الحديد يتمدد اإثر تعر�شه للحرارة.

»فل�شفة  اأو  »الأخالق«  مع الجمل هذه عالقة عن ت�ص�أل اأّن هن� ه� الممكن من

الأخالق اأّنفال�صفة اإّل »الأخالق«، مع وجٍه ب�أّي ترتبط ل اأّنه� والحقيقة الأخالق«،

مختلفوالراأيفي�صب�هةالجملالأخالقّيّةب�أيواحدةمنه�،ومّرةث�نيةنمرعلىهذه

الجمل:

-الجملةالأولىغيرخبريةبلهيمجرداأمٍروقرارع�صكرياأرادالق�ئدمنخالله�

اإظه�رم�يريدمنجنوده.

-الجملةالث�نيةواإنك�نتخبريةاإّلاأّنهب�لتدقيقفيمعن�ه�وقبلكونه�تو�صيفً�

الو�صف اإّن به�،حيث المتكّلم و�صليقة تظهرمذاق ف�إّنه� الهندّية لالأطعمة واقعيً�]4[

»لذيذة«فال كونه� واأّم� الأطعمة، لهذه واقعيً� و�صفً� اعتب�ره يمكن البهارات« »بكثرة 

لالأطعمةالهندّية.
(1(

يعتبرو�صفً�واقعيً�له�،اأّياأّنه�لتحكيالواقعّيّةالعينية

والمعنىالث�نيلهذهالجملةاأّنالأطعمةالهندّيةموافقةلذوقق�ئله�.

-الجملةالث�لثةبي�نلتف�ٍقخ��ضي�صيراإلىاأّنقراراتهذهال�صورىمثاًليمكن

لتعددًامعينً�منالآراء.وهذايرجعاإلىالتوافقالح��صلبيناأع�ص�ء تنفيذه�اإذاح�صّ

ال�صورىوب�لت�ليلربطلهذهالجملةب�لواقعالعيني.

-واأخيرًاف�إّنالجملةالرابعةهياّلتيت�صففقطالواقعالعيني،حيثاإّنه�تبّين

 ]5[بينالحرارةوتمّددالحديد،ومثلهذهالرابطةخ�ليةمناأّينوع

الرابطةالواقعّيّة

منالأوامروالنفع�لتوالذوقي�تاأوتوافقالأفرادوا�صطالحً�ت�صمىالرابطةالعينية

والواقعّيّة.

(1)  Objective Reality.
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تعريف:

اإّنالجملالواقعّيّةبي�ن�ٌتت�صفالواقعالعينيبغ�ّضالنظرعنالأوامروالتو�صي�ت

والنفع�لتوالذوقي�توالتوافق�ت.

الجملة � واأمَّ واقعّية« »غير  الث�لثة اإلى الأولى الجمل ف�إّن التعريف وبن�ًءعلىهذا

الرابعةفهيفقط»واقعّية«.

الجملالأخالقّيّةت�صبهاأّيواحدةمنالجمل وعليهف�ل�صوؤالالمطروحهن�:هلاأنَّ

الأربعالمذكورة؟.

اإلى بع�صه� فذهب ال�صوؤال، هذا حول الأخالقّيّة المذاهب اإج�ب�ت اختلفت لقد

ب�لقي�ماأوعدم
(1(

اعتب�راأّنالجملالأخالقّيّةهيمجّرداإن�ص�ءاأوامرونواٍهوتو�صي�ت

القي�مببع�ضالأعم�ل،وبراأيبع�صه�الآخرف�إّنهذهالجملبي�نل�صليقةالفردواإبراز

،واأّم�الفريق
(3(

.وذهبفريقث�لثاإلىاعتب�ره�ح�صيلةلتوافقالجم�عة
(2(

لإح�ص��صه

عن النظر بغ�ض العينية. الواقعي�ت عن ح�كية الأخالقّيّة الجمل اعتبر فقد الرابع

الأوامروالنواهيوالتو�صي�توالإح�ص��ضوالذوقوالتف�ق�توالمع�هدات.

ومث�ًلعلىذلكلن�أخذهذهالجملةالأخالقّيّة»ال�شدق ح�شن«.بن�ًءعلىالمذاهب

الأخالقّيّةالمختلفةف�إّنهذهالجملةت�ص�وياإحدىهذهالجملالأربعة:

اأ-قلال�صدق.

ب-ال�صدقمقبول.

ج-تع�هدن�علىاأّننكون�ص�دقين.

د-لل�صدقو�صفواقعّيت�صيركلمة»ح�شن«اإليه.

للقيموال�صروراتالأخالقّيّةبل العينية ب�لواقعّيّة اّلتيلتعتقد المذاهب اإّنك�فة

.prescriptivistالمو�صون:.imperativists1)الآمرون:(

.emotivists:2)والنفع�ليون(

. conventionalist3)المتع�هدون:(
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»ال�شدق ح�شن«  تعتقدب�أّنالجملالأخالقّيّة�صبيهةب�لجملالثالثالأولى،واأّنمث�ل

يع�دلالجمل»اأ« و»ب« و»ج«،ت�صّمىالمذاهبالأخالقّيّةالاّلواقعّية.ومنن�حيةاأخرى

الجمل  واأنَّ الأخالقّيّة وال�صرورات للقيم العينية ب�لواقعّيّة الق�ئلة المذاهب ف�إّن

�»د«، ال�ص�بق المث�ل في ت�ص�وي واإّنه� الذكر الآنفة الرابعة ب�لجملة �صبيهة الأخالقّيّة

ت�صّمىالمذاهبالأخالقّيّةالواقعّيّة.

وبن�ًءعليهيمكنتعريفالواقعّيّةوالالواقعّيةفيالأخالقعلىهذاالنحو:

الواقعّيّةفيالأخالقتعنياأّنالقيموال�صروراتالأخالقّيّةله�واقعّيةعينيةواأّن

الجملالأخالقّيّةح�كيةللواقع.

اأّنالقيموال�صروراتالأخالقّيّةلواقعّيةله�واأّنالجمل واأّم�الالواقعّيةفتعني

الأخالقّيّةلتحكيالواقع]6[]7[.

الأخالق في الواقعّيّة عن ب�خت�ص�ر ر نعبِّ �صوف ف�ص�عدًا هن� من عليه، وبن�ًء

»بالواقعّيّة«،وكذلكعنالالواقعّيةفيالأخالق»بالالواقعّية«.

وقدتعّرفن�حّتىالآناإلىالواقعّيّةوالالواقعّية.لكْناأّيهم�هيالنظرّيةال�صحيحة؟

وكيفيمكنت�صخي�ضالنظريةال�صحيحة؟

وتو�صيحهواإبداءراأين�فيهذاالمج�لاأْن ربم�يكونمنالمن��صبقبلبي�نالحلِّ

نبيناأهمّيةهذاالبحثوم�هيلوازمواآث�رواقعّيةالقيمواللوازمالأخالقّيّةولواقعيته�،

وكذلكم�ص�بهةالجملالأخالقّيّةلإحدىالجملالأربعةال�ص�بقةوعدمه�،وهلاأّنالبحث

فيمعنىالجملالأخالقّيّةمجّردبحٍثاأدبي،وم�هوت�أثيرموقفن�فيهذاالمج�لمن

مختلفمواقفن�فيبقيةبحوثفل�صفةالأخالق،بلهل�صيوؤثرفيكّلمواقفن�الأخالقّيّة

اأمل.ولتو�صيحهذاالمو�صوعلبّدلن�منتحقيقوبي�نلوازمالواقعّيّةوالالواقعّيةحتى

يتبينمعن�التف�وتالموجودبينه�تينالنظريتينبم�للب�ضفيه.
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2 ـ لوازم الالواقعّية

لنفتر�ض�صحةنظريةالالواقعّية،واأّنالجملالأخالقّيّةلتحكيالواقع.وفيهذه

ال�صورةف�إّنقولن�»ال�شدق ح�شن«�صبيهب�إحدىالجملمن)1(اإلى)3(ويع�دلاإحدى

اإلى النظريةمعاللتف�ت لوازمهذه نع�لج اإلى)ج(.وعليه�صوف الجملمن)األف(

الجملال�صبيهةوالمع�دلةله�.

1 ـ 2. عدم قابلّية الصدق والكذب 

اأيواحدةمنالجمل)1(اإلى)3(�ص�دقةواأيه�ك�ذبة؟وهل)األف(و)ب(و)ج(

كذلكاأمل؟

المط�بقة. هذه عدم فيعني الكذب واأّم� للواقع. الخبر مط�بقة يعني ال�صدق اإّن

لكّنهذهالجملالثالثلمي�صراأّيمنه�اإلىالواقعّيّةالعينية.وكم�اأ�صرن�ف�إّنالجمل

الأخالقّيّةبن�ًءعلىالالواقعّيةلتحكيالواقع،اأّياأّنه�لتحكيالواقعّيّةالعينية،وفي

النتيجةف�إّنمط�بقةاأوعدممط�بقةالجملالأخالقّيّةللواقعالعيني�صتكونبالمعنى

وب�لت�ليف�إّنالجملالمذكورةلق�بلّيةله�لل�صدقاأوالكذب]8[.

2 - 2 . عدم إمكانية النفي واإلثبات 

»موؤتمر تحقيق لّذة الأطعمة الهندّية اأو عدم لّذتها«اأولي�ضهذامدع�ةلل�صخرية

وال�صتهزاء؟

م�ذايريدونالقولفيهذاالموؤتمر؟وم�هوال�صيءاّلذييريدوناإثب�تهاأونفيه؟

لوت�صّدىاأحدهمعنطريقالبحثوالحوارلإثب�ت�صحةذوقهواإقن�عالآخرينبه،

اأولنتق�د�صليقةالآخرينورّده�،فلنيكونهذاالعملمعقوًل،لأّنالإثب�تيعنيالإ�ص�رة

اإلى�صدقالقولو»النفي«يعنيالإ�ص�رةاإلىكذبه،والح�لاأّنالُجملالأمرّيةوالنفع�لّية

والتع�هدّيةلتحتملال�صدقوالكذبوب�لت�ليلاإمك�نيةلإثب�ته�اأونفيه�.

وبن�ًءعلىقبولالنظرّيةالالواقعّيةف�إّنالُجملالأخالقّيّة�صتكونمنقبيلالُجمل

الأمريةوالنفع�ليةاأوالتع�هديةاأي�صً�،وفيالنتيجةليمكنتوّقعواحتم�ل�صدقوكذب
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غير ومن الأخالقّيّة، المذاهب بع�ض �صحة وعدم �صحة اإثب�ت اأو الأخالقّيّة الجمل

المعقولاأْننلج�أاإلىالحواروالبحثللدف�عالعلمّيعننظري�تن�الأخالقّيّة،ولذاوبن�ًء

علىهذهالنظرّيةف�إّنكّلمنيقومب�لبحثوالحوارفيمج�لالأحك�مالأخالقّيّةوكذلك

م�على اأوالإ�صرارعلىالترجيحالمنطقيلمذهباأخالقّيّ اآرائهلإثب�ته� الدف�ععن

غيرهمنالمذاهباأولأّي�صبباآخر-كتربيةالآخرين-ي�صدراأوامرهوتو�صي�ته،ومن

ثّميتوّقعمنالآخرينقبوله�والعتق�دب�صحته�،لْنُيعتبرعملهمعقوًلو�صحيحً�.

3 ـ 2 . عدم الرابطة المنطقية بين »يجب« و »موجود«]9[
ت�أملفيه�تينالجملتيناأي�صً�:

5- الأطعمة الهندّية كثيرة البهارات. 

اإّنهذهالجملةت�صبهالجملة)4(فيحك�يته�للواقع،وحينئٍذهليمكناأْنن�صتدل

ون�صتنتجالجملة)2(والواردةاأي�صً�فيخ�صو�ضالأطعمةالهندّية)الأطعمةالهندّية

لذيذة(منالجملةالخ�م�صة؟

الجملة اإلى الآتية الجملة �صّم وهو وحيد طريق هن�ك المنطقّية الن�حية من

الخ�م�صة:

6-  الأطعمة المليئة بالبهارات لذيذة.

عليه وبن�ًء ب�لجمل)2(، �صبيهة فهي الواقع تحكي ل ك�نت لم� الجملة اأّنهذه اإّل

اإلى للو�صول للواقع كّلمقدم�تهح�كية تكون ا�صتدلل اأّي ترتيب يمكن ل اأّنه ن�صتنتج

الجملةالث�نية.

ولتعميمهذاالمطلبيمكنبي�نهعلى�صكلق�عدةكلية:

ليمكنا�صتنت�جالجملالالواقعّيةمنالبي�ن�تالواقعّيّة.

والآنلنفتر�ضاأّنالجملالأخالقّيّةلتحكيالواقع،وفيهذهال�صورةوطبقً�للق�عدة

اّلتيبيناأيدين�ف�إّنهليمكنا�صتنت�جه�منالبي�ن�تالواقعّيّة،وبعب�رةاأخرىف�إّنهبن�ًء

علىالالواقعّيةليوجداأّيارتب�طمنطقّيبينالجملالأخالقّيّةوالبي�ن�تالواقعّيّة.
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تمرين:لختب�رالق�عدةال�ص�بقةاذكرجملتينيمكنمنخاللهم�ا�صتنت�ج)األف(،

وكّررهذاالنحومع)ب(و)ج(.

هليمكناأْنتكونكّلالجملاّلتيتخت�ره�واقعّية؟ولم�ذا؟

بين - الالواقعّية على بن�ًء - منطقّي ارتب�ط اأّي يوجد ل اإّنه القول وبدل اأحي�نً�

الجملالأخالقّيّةوالبي�ن�تالواقعّيّة،يق�لاإّنهوبن�ًءعليه�ليوجداأّيارتب�طمنطقّي

بين»يجب« و »موجود«اأوبين»القيمة« و »الواقع«،اأوبين»العملّي« و »النظرّي«.

و�صوفن�صيرب�لبي�نالت�لياإلى�صببهذهالت�صمي�ت:ذكرن�فيالف�صلال�ص�بقاأّن

الجملالأخالقّيّةتبّينالقيمالأخالقّيّةل�صف�تالإن�ص�نو�صلوكه،ولزومه�،وكم��صنرى

فيالف�صلالرابعاأّنالقيمالأخالقّيّة�صوفُتبيَّنبم�صطلح�تمنقبيل»ح�شن« و »قبيح«،

واأّناللزومالأخالقّياأي�صً��صوفيبيَّنبم�صطلح�تمنقبيل»ينبغي« و »ل ينبغي«،لكْن

وبغ�ّضالنظرعنتف�وتهذهالم�صطلح�تفيم�بينه�منحيثالمعنىاأملف�إّنهيمكن

بي�نكّلالأحك�مالأخالقّيّةب�صورةقيميةاأولزومّية،ومث�ًلعلىذلكف�إّنه�تينالجملتين

»ال�شدق ح�شن« و »ينبغي قول ال�شدق«يمكنا�صتعم�لهم�بدلكّلواحدةمنهم�ولهذا

ال�صببُتعتبرالأخالقمنقبيل»القيم« و »اللزوم والناظرة اإلى العمل«.

اإّنه� حيث والت�ريخ والهند�صة ك�لفيزي�ء الأخرى العلوم بع�ض في الح�ل هو وكم�

تحكيالواقعّي�ت،لذايمكنبي�نه�كله�ب�»موجود« اأو »غير موجود«ولهذااعتبرتمن

.
(1(

قبيل»الواقع« و »الموجود«ومرتبطة»بالنظر«

اأّي اإّنهليوجد اإلىهذاالم�صطلحيمكنالقولبن�ًءعلىالالواقعّية ومعاللتف�ت

بين »النظر«وهن�كهوةعميقة و  و»العمل«  و»الواقع«  »القيمة«  بين ارتب�طمنطقّي

قولن�»ينبغي« و »موجود«.

)1)فيالواقعف�إّنقولن�»ينبغي«و»موجود«ي�صيراإلىنوعهذهالجملحتىولولمن�صتعمله�تينالكلمتين.
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4 ـ 2 . لزوم تعيين منشأ األحكام األخالقّيّة وطريق الكشف عنها وأدلة اعتبارها

كيفتن�ص�أالأحك�مالأخالقّيّة؟وكيفُيك�صفعنه�؟ولم�ذايجبالقبولبه�؟

فيالحقيقةف�إّنكّلالمذاهبالأخالقّيّةتواجهمثلهذهالأ�صئلة.وعليهف�إذاقبلن�

اإّنالقيمواللزومي�تالأخالقّيّةواقعّيةفحينئٍذيمكنن�وبنف�ضالأ�صلوب الواقعّيّةوقلن�

اّلذينحققونك�صفبه�ص�ئرالواقعّي�تاأْننك�صفعنالواقعّيّةفيموردبحثن�،وب�لطبع

اإذاتط�بقتالجملالأخالقّيّةمعالواقعّيّةاّلتيتحكيه��صتقعموردًاللقبولبه�.

واأم�بن�ًءعلىالالواقعّيةواأّنالقيمواللزومي�تالأخالقّيّةلواقعّيةله�،وب�لت�ليف�إّن

الجملالأخالقّيّةلتحكيالواقع،حينئٍذ�صوفنواجهثالثةاأ�صئلةمحورّيةوه�ّمة:

1�م�هومن�ص�أالأحك�مالأخالقّيّة؟وكيفتظهرمثلهذهالأحك�م؟مثاًل:اإذالميكن

لعتب�راأّنال�صدقح�صن،فم�هوال�صيءالملزملن�
ً
لدين�اأّيواقعّيةتكونمن�ص�أ

وتو�صي�ت اأوامر عبر الحكم هذا مثل اإيج�د يمكن وهل ال�صدق؟ ح�صن لعتب�ر

الأفراد،اأماأّنالنفع�لتالداخلّيةوميولالأ�صخ��ضواإرادتهمتوجبذلكاأماأّن

التعهدوالتوافقهومن�ص�أهذاالحكم؟

2�بن�ًءعلىهذاالفر�ض،ب�أياأ�صلوبيمكنلن�ت�صخي�ضم�هيةالأحك�مالأخالقّيّة؟

هلهوب�لرجوعاإلىالأوامرالدينّيةاأماأوامرنخبالمجتمعاأوب�لرجوعاإلىالثق�فة

والع�داتوالتق�ليدالجتم�عّية،اأوب�ل�صوؤالمناآح�داأفرادالمجتمع،اأوب�لمط�لع�ت

والح�ص�ءات الت�ريخية الآث�ر اإلى ب�ل�صتن�د اأو المجتمع، اأو لالأفراد النف�صّية

والتحقيق�تالميدانّيةاأواأ�ص�ليباأخرىالخ؟

3�لم�ذايجبعلين�فيكّلمورٍدقبولالأحك�مالأخالقّيّةالمرتبطةبهبعدالك�صفعنه�

اأوظهوره�؟

نحننقبلب�أّنمجموعالزواي�الداخلّيةلأّيمثّلثهي180درجةلأّنالروابطالواقعّيّة

الري��صّيةوالتيُك�صفعنه�بمعونةالعقلتوجبذلك،ونقبلاأي�صً�ب�أّنالمع�دنتتمّدد

ب�لحرارةوقدثبتذلكب�لتجربة.
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وبعب�رةاأخرىف�إّنن�ن�صتنتجالبي�ن�تالواقعّيّةمنبي�ن�تواقعّيةاأخرى،ولكْناإذالم

يكنلح�صنال�صدقمن�ص�أواقعّيولمنتمّكنمنا�صتنت�جالجملالأخالقّيّةمنالبي�ن�ت

الواقعّيّة،فحينه�ب�أّيدليليجبعلين�اأْننقبلب�أْنال�صدقح�صن؟وهليمكنلالأوامر

كّل اأّن اأم ال�صدق بح�صن للقبول من��صبً� دلياًل تكون اأْن الجمعي والتوافق والطب�ئع

الأحك�مالأخالقّيّةلاعتب�رله�؟وهن�نقولاإّنهلبّدلكّلمعتقٍدب�لالواقعّيةفيالأخالق

بّدلهمنتعيينالمن�ص�أالالواقعّيلالأحك�م اأّيل اأّنيجيبعنهذهالأ�صئلةالثالثة،

الأخالقّيّة،واأْني�صّخ�ضاأ�صلوبك�صفه�،وفي�صورةقبولهب�لأحك�مالأخالقّيّةلبّداأْن

يبّينلن�دليلاعتب�ره�ومقبوليته�.

5 ـ 2 .  التعددّية األخالقّيّّة)1)

الأطعمة اإّن يقول اأْن يمكنه الح�رة الهندّية الأطعمة يحّب ل اّلذي ال�صخ�ض اإّن

الهندّيةغيرلذيذة.

الهندّية  و»الأطعمة  لذيذة«  الهندّية  »الأطعمة  الجملتين: ه�تين ف�إّن وهن�

اإحداهم��ص�دقة اإّن القول يمكن ل لأّنه الظ�هرفقط، متن�ق�صت�نفي لذيذة« غير 

ه�تين من واحدة كّل ف�إّن وب�لت�لي متف�وتة والطب�ئع ف�ل�صالئق ك�ذبة، والأخرى

والتوافق�ت والتو�صي�ت الأوامر في الح�ل وكذلك المقدار، بنف�ض مقبولة الجملتين

ب�لقول اإليه اأ�صرن� وكم� الظ�هر، في والمتن�ق�صة والجم�ع�ت الأفراد ال�ص�درةعن

ف�إّنهبن�ًءعلىالالواقعّيةلق�بلّيةلأّيجملةاأخالقّيّةلل�صدقوالكذبالواقعّي،وفي

النتيجةوطبقً�لهذهالنظريةف�إّنكالالجملتينالمتن�ق�صتينفيالظ�هرمنالن�حية

»ال�شدق ح�شن«  الجملتين ه�تين اإن نقول التمثيل ولمجرد قبوله�. يمكن الأخالقّيّة

ف�إّن عليه وبن�ًء والمقدار، الدرجة بنف�ض قبولهم� من بّد ل ح�شن« غير  »ال�شدق  و 

الآخر على لأحده� اأف�صلّية ل الظ�هر في ً� اأخالقّيّ والمتن�ق�صة الأخالقّيّة المذاهب

الأخالقّيّة المذاهب بكّل القبول هذا ومثل المقدار، بنف�ض مقبول جميعه� اإّن بل

(1)  Ethical Pluralism.
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»التعددّية الأخالقّيّة«]10[.والقبولب�لتعددّيةالأخالقّيّةيعتبرمن المختلفةي�صّمى

لوازمالقولب�لالواقعّية.

6 ـ 2. النسبّية األخالقّيّة)1)

المرادمنالن�صبّيةالأخالقّيّةهواأّناأّيحكماأخالقّيلي�ضكّليً�ومطلقً�،وبعب�رة

اأّنلالأحك�مالأخالقّيّة�صرائطاعتب�ٍر،وب�لت�ليف�إّنهذهالأحك�م اأخرىف�إّنه�تعني

ال�صرائط هذه ُحذفت لو وعليه ال�صرائط. هذه اإلى ب�لنظر فقط معتبرة تكون

تحت قبوله� يمكن معه� المتن�ق�صة الأخالقّيّة الجملة ف�إّن اأخالقّيّة جملة اأّي من

�صرائطاأخرى،ومث�ًلعلىذلكيعتقدبع�ضالق�ئلينب�لن�صبّيةالأخالقّيّة،اأّنالحكم

ة،ولذا »الحجاب ح�شن للن�شاء«معتَبرفقطفيبع�ضالمجتمع�تالخ��صّ  الأخالقّيّ

بنف�ض معتبٌر اأخرى مجتمع�ت في للن�شاء« ح�شن  غير  »الحجاب  ب�أن القبول يمكن

اأي�صً�. المقدار

ومنجهةاأخرىف�إّنالق�ئلينب�لالواقعّيةليقبلونب�لمن�ص�أالواقعّيللقيمواللزومي�ت

الأخالقّيّةولذاف�إّنهميقّيدوناأّيحكماأخالقّيكم�فيالجملالأولىاإلىالث�لثةب�أمور

غيرواقعّيةك�لأوامروالتو�صي�توالأح��صي�ضوالنفع�لتوكذلكالتوافقوالتع�هد.

اعتب�رهمندونهذه يمكن اأخالقّيّ اأّيحكم اإيج�د اأّنهليمكن اأي�صً� راأيهم وفي

ب�أّن الأمورالالواقعّية،وعليهلوك�نالعمل)األف(ح�صنً�،ف�إّنح�صنهم�صروطومقيٌد

�صخ�صً�م�قداأمربهاأواأّنف�عله�صعرب�إح�ص��ضمقبولنحوهاأواأّنالمجتمعقدتوافق

معتبر عليه،وبن�ًءعليهوطبقً�لراأيالق�ئلينب�لواقعّيّةف�إّنهليوجداأّيحكماأخالقّيّ

بالاأّيقيداأو�صرط،وفيالنتيجةيمكنالقولاإّنالن�صبّيةالأخالقّيّةمنلوازمالقول

ب�لالواقعّية.

�صتكونمنقبيل الأخالقّيّة القيم اأحك�من�على ف�إّن الأخالقّيّة الن�صبّية وبن�ًءعلى

هذهالأمثلة.

(1)  Ethical Relativism.
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ال�صخ�صّيةعلى ترجيحمنفعتن� اأحدهمعن ينه�ن� اأْن الممكن الأول:من المثال 

ف�إّن ولذا الفعل، بهذا اأحدهم ي�أمرن� قد الوقت نف�ض وفي الآخرين منفعة

ترجيحالمنفعةال�صخ�صّيةعلىمنفعةالآخرينونظرًاللقرارالأّول�صيئةلكن

نظرًاللقرارالث�نيح�صنة.

المثال الثاني:منالممكناأّنيكونالعفوعنالآخرينُمْر�صيً�عندكمولكّنهغير

ُمْر�ٍضعنداأحدهم،ولذاف�إّنم�ص�محةالآخرينح�صنةعندكموقبيحةعند

ذلكال�صخ�ض.

المثال الثالث:منالممكناأْنيكونالن��ضفيمجتمعكمقدتوافقواعلى�صرورة

اإع�نةالمحرومينلكّنهمتوافقوافيمجتمعاآخرعلىعدملزومذلك،ولذا

ف�إّناإع�نةالمحرومينح�صنةفيمجتمعكموقبيحةفيذلكالمجتمع.

هذاومنالممكنفيموردهذهالأمثلةالثالثةاأّنذلكال�صخ�ض�اّلذيك�نينهىعن

تقديمالمنفعةال�صخ�صّيةعلىمنفعةالآخرين�ي�أمرهونف�صهبه�،ومنالممكناأي�صً�

اأْني�صتبدلراأين�فيموردالعفووالت�ص�محعنالآخرين،وب�لت�لييتوافقمجتمعن�على

�صرورةعدماإع�نةالمحرومين،وفيالمق�بلاأي�صً�منالممكناأْنتتبّدلاآراءو�صالئق

وتوافقالطرفالآخرعلىم�يع�ك�صه�،وحينئٍذبن�ًءعلىالنظريةالالواقعّيةف�إّنكّل

للتغير ف�إّنه�ق�بلة وب�لت�لي اّلتيذكرن�ه�، الأمثلة الأخالقّيّةح�له�ح�لهذه الأحك�م

والتبّدل،وعليهفاليوجداأّيحكممطلقوث�بتفيمورده�]11[.

ة 3 ـ لوازم الواقعّيّ

والآنلنفتر�ضاأّنالقيمواللزومي�تالأخالقّيّةواقعّيةواأّنالبي�ن�تالأخالقّيّةح�كية

للواقعاأي�صً�.اأّياأّنجملة»ال�شدق ح�شٌن«تع�دل)د(:)لل�صدقو�صفواقعّيت�صيراإليه

كلمة»ح�شن«(وفيهذهال�صورةف�إّنالجملالأخالقّيّةيمكناأّنتكون�صبيهةبقولن�في

الجملة:

)4): »المعادن تتمّدد اإثر تعّر�شها للحرارة«،واأي�صً�بقولن�فيالجملتينالآتيتين:
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)7): »مجموع الزوايا الداخلية لكل مثّلث 180 درجة«.

)8): »اجتماع النقي�شين محال«.

و�صوفنحققه�هن�لوازمهذاالراأيمعاللتف�تاإلىخ�ص�ئ�ضالجمل)4(و)7) 

و)8).

1 ـ 3 . قابلية الصدق والكذب 

وكّل بديهيةعقلية. والجملة)8( والجملة)7(هند�صية فيزي�ئية الجملة)4( اإّن

ةبه�،وب�لت�لياإذاتط�بقتهذهالجملمعالواقعّي�ت واحدةمنه�تحكيواقعّيةخ��صّ

المرتبطةبه��صتكون�ص�دقةواإل�صتكونك�ذبة.

ةبه�، وبن�ًءعلىالواقعّيّةف�إّنالجملالأخالقّيّةمثل)د(تحكياأي�صً�واقعّيةخ��صّ

ولهذاف�إّنه�تقبلال�صدقوالكذبالواقعّييناأّياأّنهاإذاتط�بقتقريره�معالواقعفهي

�ص�دقةوالأخرىك�ذبة،وبن�ًءعلىالواقعّيّةاأي�صً��صيكونمنالمعقولتح�صيلالأحك�م

واأخيرًا، عليه�، العتم�د يمكن اّلتي الأخالقّيّة المذاهب تح�صيل وكذلك الأخالقّيّة

اإمك�نيةالبحثوالحوارحوله�اأي�صً�.

2 ـ 3. لزوم تعيين واقعّية األحكام األخالقّيّة، وأسلوب تحقيقها ودليل اعتبارها.

ةبه�وتحكيه�، اإلىواقعي�تخ��صّ اأّنالجمل)4(،)7(و)8(ن�ظرة اإلى اأ�صرن�

عن والث�منة هند�صية، واقعّية عن وال�ص�بعة فيزي�ئية واقعّية عن تخبر ف�لرابعة

نً� واقعّيةفل�صفية،وب�لت�لياإذاك�نالتحقيقحوله�لزمً�فالبّداأْنيكوناأ�صلوبهمعيَّ

بهذا الجمل هذه �صدق ُيعَلم �صوف وب�لت�لي اإليه�، الم�ص�ر الواقعّيّة نوع اأ�ص��ض على

الأ�صلوب:

اإّنالجملة)4(نط�قه�ع�لمالطبيعةولهذاال�صببف�إّناأ�صلوبالتحقيقالمن��صب

له�هوالأ�صلوبالتجريبي.

اأ�صلوب ف�إّن ولهذا الهند�صية الكمي�ت بين العقلية الروابط نط�قه� )7( والجملة

التحقيقالمن��صبله�هوالأ�صلوبالعقلي.
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ومنثّمف�إّنالتحقيقالتجريبيالق�ئمعلىالم�ص�هدةالح�صيةوقي��ضحجمالمع�دن

المختلفةقبلوبعدتعّر�صه�للحرارةهودليلاعتب�رالجملة)4(،وكذلكف�إّنال�صتدلل

العقليبن�ًءعلىاأ�ص��ضاأ�صولهند�صةاإقليد�ضهودليلاعتب�رالجملة)7(،اأم�الجملة

اإلى ح�جة فال بديهية ك�نت لم� اأنه� اإّل اأي�صً� الواقعّيّة اإلى ن�ظرة كونه� ورغم )8(

اإثب�ته�.

ومعالقبولب�لواقعّيّةُتطَرحثالثةاأ�صئلة:

1�م�هونوعالواقعّيّةفيالقيمواللزومي�تالأخالقّيّة؟

2�اإذاك�نالتحقيقلزمً�فيموردالأحك�مالأخالقّيّة،فم�هواأ�صلوبالتحقيقفيه�؟

3�اإذاك�نتالأحك�مالأخالقّيّةبديهية،وت�صخي�ض�صدقه�ممكنً�بالاأّيدليٍل،فم�هو

دليلبداهته�؟واإذالمتكنهذهالأحك�مبديهيةفكيفيتماإثب�ته�؟

ومث�ًلعلىذلكف�إّنفيموردالجملة)د(واقعّيةاأُ�صيَراإليه�بكلمة»ح�شن«،فم�هو

نوعهذهالواقعّيّة؟وم�هوالأ�صلوبالممكنللتحقيقحوله�؟وكيفيمكنفهمواإدراك

مط�بقةاأوعدممط�بقةهذهالجملةمعتلكالواقعّيّة؟وبن�ًءعليهلبّدلأدعي�ءالواقعّيّة

منتعيينالواقعّيّةاّلتيتحكيه�الأحك�مالأخالقّيّة،وعلىاأ�ص��صه�ُيعلماأ�صلوبالتحقيق

فيالم�ص�ئلالأخالقّيّة-عنداللزوم-ويت�صحاأي�صً�دليلاعتب�رالأحك�مالأخالقّيّة.

3 - 3.  الوحدة األخالقّيّة

اإّن نقول وهن� واقعً�، والكذب ال�صدق تقبل  و)8( )7(، و )4(، الجمل اإّن قلن�

الجملتين)4(و)7(ورغماأنهم�قبلالتحقيقوك�صفالواقعّيّةفيهم�يحتمالنال�صدق

و�صدقنقي�صهم�اأي�صً�،اإّلاأّنهفيالواقعاإّم�اأْنتكون)4(فقط�ص�دقةاأواأّننقي�صه�

�ص�دقفقطوكذلكالح�لفيموردالجمل)7(،واأم�فيموردالجملة)8(ونقي�صه�

اأي�صً�ف�إّن)8(�ص�دقةفقطدوننقي�صه�.

اإذًابن�ًءعلىالواقعّيّةف�إّنالقيمالمتع�ر�صةفيمو�صوعاأخالقّيواحٍدليمكنقبوله�

معً�بللبّدمنكوناإحداه��صحيحةفقط.
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وكذلكالح�لوب�صكلاأعّمفيالمذاهبالأخالقّيّةالمختلفةاإذلبّدمنكوناأحده�

�صحيحً�فقط،وب�لت�لي�صيكونمنغيرالممكنالقبولب�لتعدديةالأخالقّيّة.

4 ـ 3. األخالق المطَلقة ]12[

 ،اأّنالمرادمنالن�صبّيةالأخالقّيّةعدماعتب�راأّيحكماأخالقّيّ
(1(

ذكرن�فيم��صبق

�وعلى قبولن� تعني الأخالقّيّة 
(2(

الإطالقية ف�إّن وفيمق�بلذلك و�صرط، قيد اأّي بال

الأقل�بوجودبع�ضالأحك�مالأخالقّيّةالمعتبرةبالاأّيقيدو�صرط.ف�لق�ئلينب�لواقعّيّة

للقيمواللزومي�تالأخالقّيّةيرونعدمارتب�ط ورغماعتق�دهمبوجودالمن�ص�أالواقعّيّ

القيمالت�ليةب�أيقيٍدو�صرط:

للقيم  الواقعّيّ للمن�ص�أ اأّي�صرط، الموافقة،تحت وال�صلوكي�تالختي�رية ال�صف�ت � 1

واللزومي�تالأخالقّيّة.

2�ال�صف�توال�صلوكي�تالختي�ريةالمخ�لفةله�تحتاأّي�صرط.

3�ال�صف�توال�صلوكي�تالختي�ريةالمق�بلةله�تحتاأّي�صرط.

وفيراأيالق�ئلينب�لواقعّيّة،ف�إّن»1«ح�صنةمطلقً�و»2«قبيحةمطلقً�،و»3«ف�قدة

بع�ض اعتب�ر ف�إّن ب�لواقعّيّة للق�ئلين وطبقً� اأخرى وبعب�رة مطلقً�. والقبح للح�صن

الأحك�مالأخالقّيّة-اأّيالأحك�مالن�ظرةاإلىالمواردمن»1«اإلى»3«-غيرمقيدب�أّي

قيدو�صرط.

اأوالمنفعة
(3(

ومث�ًلعلىذلكن�أخذاأحدالمذاهبالواقعّيّةالم�صمىبمذهبالنفعية

اأّنالمن�ص�أالواقعّيللقيمالأخالقّيّةهوفي الع�مة،حيثيرىهذاالمذهبالأخالقّي

ُتقيَّمال�صلوكي�تالمختلفةبن�ًءعلىهذا النفعالأكبرلأكبرعددمنالأفرادوب�لت�لي

المبداأ،ولذاف�إّنهذاالمذهبيعتقدب�أّناعتب�رمثله�تينالجملتين:»القيام بالوظائف 

العامة ح�شن« و»الإ�شرار بعامة النا�ص قبيح«ليقيَّدب�أّيقيدو�صرط.

)1)راجع:6 � 2منهذاالف�صل.

(2)  Ethical Absolutism.
(3)  Utalitarianism.
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�صمنظروٍف م� بعمل للقي�م اأحدهم اإر�ص�د يكون اأْن راأيهم في الممكن من نعم

لكن له، القيمّية الن�حية ب�لمطلقمن المجتمعغيرح�صٍن منفعة في ي�صب ل معينة

فيكّلالظروفوال�صرائطم�ك�نحقيقةي�صبفيخدمةالمجتمعوعمومالن��ضفهو

»مطلقاً«ح�صن،وفيمق�بلهم�ك�نحقيقةيوجبالإ�صراربعمومالن��ضفهو»مطلقاً« 

قبيح.

ويعتقدهذاالمذهباأي�صً�ب�أّناإر�ص�دالآخرينح�صنهم�صروطبم�ينفعع�مةالن��ض،

وب�صكلكّلّيف�إّنم�عداهذهالأحك�مالأخالقّيّةالمعتبرةبالاأّيقيٍدو�صرٍطتحت�جلقيود

و�صرائط،وهذهالقيودب�عتق�دهمقيودواقعّيةولترتبطب�أّياأمراأوتو�صيةاأواإح�ص��ض

اأوتوافقوتع�هد،وكم�هوالح�لفياعتب�رالجمل)4()7(و)8(لجهةعدمتقّيده�

وارتب�طه�ب�أّيواحدمنهذهالأمور.

ة والالواقعّية في فلسفة األخالق  4 ـ منزلة الواقعّيّ

معاللتف�تاإلىم�تعلمن�هفيهذاالف�صليت�صحلدين�اأّنالعديدمنالمب�حثاّلتي

ُتطرحفيفل�صفةالأخالقُتعتبرمنلوازمالواقعّيّةوالالواقعّية.وقبلالدخولفيهذه

البحوثواإبداءالراأيال�صحيحفيمورده�لبّدمنجعلمحورالبحوثهوالواقعّيّة

والالواقعّية،ولذايمكنن�ا�صتنت�جالأمورالت�لية:

اأوًل:يعتبربحث�الواقعّيّةوالالواقعّيةمناأهّمالبحوثالمحوريةفيفل�صفةالأخالق

والتيتعينن�فيبحوثاأخرىمنهذاالعلم،نظيرالبحثفيق�بليةال�صدق

القيم بين الرتب�ط وكذلك الأخالقّيّة الجمل في والإثب�ت والرّد والكذب

واأدلةاعتب�رالأحك�مالأخالقّيّة، واأ�صلوبالتحقيق والواقع،وتعيينالمن�ص�أ،

والوحدةوالتعدديةالأخالقّيّة،والطالقوالن�صبّيةفيالأخالق.

ثانياً:اإنه�تينالم�ص�ألتينهم�نقطةالختالفالأ�صليةبينالمذاهبالمتعّددة،ولذا

يمكنت�صنيفهذهالمذاهببن�ًءعليه�وهوم�قمن�بهفيهذاالكت�ب.

وكذلكف�إّنالبحثحولمع�نيالم�صطلح�تالأخالقّيّةوالذيي�صّكلق�صمً�منبحوث
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فل�صفةالأخالقي�صيرفيالأ�ص��ضاإلىمقدارارتب�طالجملالح�ويةله�ب�لواقعّي�ت.

ومث�ًلعلىذلكف�إّنالمعتقدينبم�ص�بهةالجملالأخالقّيّةللجملة)2): »الأطعمة 

الم�صطلح�ت بتحليل دعواهم لإثب�ت ي�صعون واقعيته� عدم في لذيذة« الهندّية 

الجمل بم�ص�بهة المعتقدون يقوم وكذلك مثاًل، اإح�ص��صية واعتب�ره� الأخالقّيّة

واقعّية، كونه� في للحرارة« تعّر�شها  اإثر  تتمّدد  »المعادن   :(4( للجملة الأخالقّيّة

بتحليلالم�صطلح�توالمع�نيالأخالقّيّةوالإ�ص�رةاإلىالواقعّيّةفيه�لإثب�تمدع�هم

فينه�يةالأمر.

ثالثاً:اإّنتحقيقوتحليلالمف�هيمالأخالقّيّةوتعيينمع�نيه�والذيي�صكلجزءًامن

بحوثفل�صفةالأخالقاأي�صً�يعتبرمقّدمةلبحثالواقعّيّةوالالواقعّية.

اإّنهذهالنت�ئجت�صيربو�صوحاإلىمك�نةومنزلةبحَثيالواقعّيّةوالالواقعّيةفيعلم

فل�صفةالأخالق.

الأوامر عن النظر بغ�ّض العينية الواقعّيّة تحكي بي�ن�ت للواقع الح�كية الجمل 1�

والتو�صي�توالأح��صي�ضوالنفع�لتوالتوافقوالتع�هدات.

الأخالقّيّة الجمل واأّن واقعّية له� الأخالقّيّة واللزومي�ت القيم اأّن تعني الواقعّيّة 2�

تحكيالواقع،واأم�الالواقعّيةفتعنيعك�ضذلك.

اأوعدممط�بقته�للواقع اإذالمتكنالجملةمبينةللواقعّيةفالمعنىلمط�بقته� 3�

لل�صدق الأخالقّيّة الجمل ق�بلية عدم الالواقعّية لوازم اإحدى اأّن ذلك ونتيجة

والكذبالواقعّيين.

ف�إّن وبن�ًءعلىذلك اإظه�ركذبه، والرديعني المق�ل اإظه�ر�صدق الإثب�تيعني 4�
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الالواقعّيةلتقبلالإثب�توالّرداأي�صً�وكذلكف�إّنالبحثوالحوارلإثب�ته�اأورّده�

غيرمعقول.

الواقعّيّة البي�ن�ت من الأخالقّيّة الجمل ا�صتنت�ج يمكن ل الالواقعّية على بن�ًء 5�

»ما هو  »ما ينبغي« و  وي�صّمىهذاا�صطالحً�بعدموجودالرابطةالمنطقيةبين

موجود«اأوبين»القيمة« و »الواقع«اأوبين»العمل« و »النظر«.

لبّدللق�ئلب�لالواقعّيةمنتعيينالمن�ص�أالالواقعيلالأحك�مالأخالقّيّةوت�صخي�ض 6�

اأ�صلوبالك�صفعنه�،وبن�ًءعلىاعتب�رالأحك�مالأخالقّيّةعندهملبّدلهممن

بي�ندليلاعتب�ره�.

لوازم من - الأخالقّيّة المذاهب مختلف قبول بمعنى - الأخالقّيّة التعددية 7�

الالواقعّية.

 الن�صبّيةالأخالقّيّةمنلوازمالالواقعّيةاأي�صً�،وتعنيعدماعتب�راأّيحكماأخالقّيّ 8�

ب�صكلمطَلقوبالاأّيقيدو�صرط.

ف�إّن وكذلك والكذب، لل�صدق ق�بلة الأخالقّيّة البي�ن�ت ف�إّن الواقعّيّة على بن�ًء 9�

تح�صيلالأحك�مالأخالقّيّةال�صحيحةوالمذهبالأخالقّيالمقبولمعقول.

واأْن الأخالقّيّة، الأحك�م تحكيه� اّلتي الواقعّيّة تعيين من ب�لواقعّيّة للق�ئل بّد ل 10�

يعيَّنعلىاأ�ص��صه�اأ�صلوبالتحقيقفيالم�ص�ئلالأخالقّيّة-عنداللزوم-وكذلك

تو�صيحدليلاعتب�ره�.

منلوازمالواقعّيّةالقولب�لوحدةالأخالقّيّة،بمعنىاأّنهن�كمذهبً�واحدًافقط 11�

�صحيحومقبولمنبينكّلالمذاهبالأخالقّيّة.

الإطالقيةالأخالقّيّة-بمعنىاأّنبع�ضالأحك�مالأخالقّيّةعلىالأقلمطَلقومعتبر 12�

بالاأّيقيدو�صرط-منلوازمالواقعّيّة.

اإّنبحثالواقعّيّةوالالواقعّيةيعتبرالمحورلأهمالبحوثفيفل�صفةالأخالقوالتي 13�

تعدمنلوازمهذينالبحثين،وم�ص�فً�اإلىذلكف�إّنهيمكنعلىاأ�ص��صهم�ت�صنيف
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المذاهبالأخالقّيّةالمتعّددةمنزاويةنقطةالختالفالأ�صليةبينه�،وكذلكف�إّن

البحثعنالمف�هيمالأخالقّيّةيعتبرمقّدمةللبحثعنالواقعّيّةوالالواقعّية.

واأو�صِح الت�لية، الجمل بين من للواقع الح�كية وغير للواقع الح�كية الجمل بّيْن 1�

الإج�ب�تبن�ًءعلىتعريفالجملالواقعّيّةوالالواقعّية:؟

تدورالأر�ضحولال�صم�ض. اأ�

ليوجداأّيلوٍناأف�صلمناللونالأبي�ض. ب�

يجبعلىكّلالممر�ص�تارتداءهذاالنوعمناللب��ض. ج�

ق�نونالعملالجديدلير�صيبع�ضالعم�ل. د�

يمكنلالإن�ص�نال�صفراإلىكواكباأخرى. ه��

منالآنف�ص�عدًاليمكنللب�ئعينعر�ضالب�ص�ئعالف�قدةللجودة)عالمة و�

الموا�صف�تالدولية(.

ليمكنا�صتنت�جلذةالأطعمةالكثيرةالبه�راتمنطقيً�. ز�

ال�ص�كنونفيالمن�طقال�صتوائيةاأكثرعر�صةمنغيرهملالأخط�رالن��صئة ح�

عنالأ�صعةم�فوقالبنف�صجية.

فيزي�ء على بن�ًء ون�صبّي نيوتن فيزي�ء على بن�ًء ث�بت الأج�ص�م جرم ط�

اين�صت�ين.

ُتدَفعم�صتحق�تالمتعهدينبعد�صتةاأ�صهرمنا�صتالمالم�صروع،ولبدمن ي�

تتميمالنواق�ضالحتم�لية.

2�بيِّنب�لمق�ي�صةلوازمالواقعّيّةولوازمالالواقعّية.

م�هوالمرادمنالرابطةبين»ما ينبغي« و »وما هو موجود«؟ اأ� 3�
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الالواقعّية؟ لوازم من اأم الواقعّيّة لوازم من هو هل الرابطة هذه اإنك�ر ب�

ولم�ذا؟

4�معقليلمنالم�ص�محةاأوطبقً�لال�صطالحالرائجيمكناعتب�ر»المعرفة«روؤيةكلية

اأْن للوجود،و»الأيديولوجيا«د�صتورًاعمليً�كليً�للحي�ة،وحينئٍذهلمنالممكن

يكوناأحدهممنالن�حيةالمعرفيةم�صلمً�ومنالن�حيةالأيديولوجيةم�رك�صيً�اأو

علم�نيً�؟اأجبعنهذاال�صوؤالبن�ًءعلىمبنىالواقعّيّةوالالواقعّية.

في والالواقعّية ب�لواقعّيّة الأخالقّيّة والن�صبّية الطالقية ارتب�ط م�هية اأو�صح � 5

الأخالق.

6�بيِّنمنزلةالواقعّيّةوالالواقعّيةفيفل�صفةالأخالق.

�بيِّنمواردالختالففيالراأيفيهذهالمح�ورةواذكرنقطةالختالفالأ�صلية 7

بينهم�.

·:اإّنالعدالةوالإيث�روالمروءةوم�ص�عدةالمحرومينوالأم�نةوالوف�ءب�لعهودقّيمة
واقعً�،واإّنالخي�نةوال�صرقةوالتهمةوقتلالأبري�ءخ�طئةواقعً�.

التمييز ك�ن واإذا م�صتبه. ف�إّنه الراأي م�هذا اأحٌد ولوخ�لف ث�بتة، القيم اإّنهذه

اأّن اأحدالمذاهبالأخالقّيّةبينم�يرىغيره العن�صريوالقوميمالكً�للتف�صيلعند

من اأف�صل المذهب هذا ف�إّن التف�صيل، مالك هو والإن�ص�ف والعدالة التقوى مالك

المذهبالأول.

اأن�اأ�صتطيعاإثب�تراأيي.

ليمكناإنك�رالواقعّي�ت.

اأْن اأّيوجهوجيه.نعميمكنك اأنكتعّممقيمكالمقبولةعندكبال · ·:فيراأيي
تعتبرهذهالأموراّلتيعددته�قّيمةاأوغيرقّيمة،واتف�قً�منالممكناأْناأوافقكالراأي

فيتقييمبع�ضهذهالأمور،لكْنليمكنكاأْنتعتبرراأيك�صحيحً�وراأيمنيخ�لفك

غير�صحيح.
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ليمكناأّنيكونراأيكمطلقً�.

علىبقيةالمذاهبالأخرى. لتف�صيللأّيمذهباأخالقّيّ

القيمالأخالقّيّةن�بعةمناأح��صي�صن�المتغيرةوالمختلفة.

ليمكنكاإدانةاإح�ص��ص�تالآخرين،اأورّده�،ب�لبحثوالحوارحوله�.

 Error(ةحولالجملالأخالقّيّة�صم�ه�نظريةالخط�أ ذكر»َمِكْي« Mackieنظريةخ��صّ 1�

Theory(،حيثيعتقدوفقه�اأّنالجملالأخالقّيّةُتبيَّنمناأجلحك�يةواقعّيةموهومة،

ويقولاأي�صً�اأنالأفراديقبلونالقيمالأخالقّيّةنتيجةالع�دةاأوالتوافق،اإّلاأنهمعند

ذكرالجملالأخالقّيّة،ومثاًلعندم�يعتبروناأّنالعمل)األف(ح�صناأوقبيح،ف�إّنهم

يريدونحك�يةالقيمالواقعّيّةلهمعاأّنالقيمالأخالقّيّةلواقعّيةعينيةله�.

الأخالقّيّةطبقً� ب�لجملة ت�صبيهه� يمكن اأخالقّيّة غير لجملة مث�ًل اأعِط الآن -

لنظريةَمكي.

طبقً�لنظريته،هلالأخالقمطلقةاأمن�صبية؟ -

ب�لنظراإلىتعريفالواقعّيّةهلُيعتبرَمكيمنالواقعّييناأممنالالواقعيين؟ -

الجمل ا�صتنت�ج اإمك�نية عدم واحد مث�ٍل من ب�ل�صتف�دة بيّن� الف�صل، هذا في 2�

الالواقعّيةمنالبي�ن�تالواقعّيّة،اأثبتهذهالق�عدةب�صكلكلي.

حّللمعنىالحي�ةبن�ًءعلىروؤيةالواقعّيوالالواقعي. 3�

اإبحثمو�صوع»الغزو الثقافي«منمنظ�رالواقعّيّةوالالواقعّية. 4�

القبولبهذه اأّن »موجود«منلوازمالالواقعّية،هل و  »ينبغي«  الرابطةبين اإنك�ر � 5

الرابطةُيعتبرمنلوازمالواقعّيّةاأي�صً�؟)راجعالف�صلال�ص�بعمنهذاالكت�ب(.
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«، ولي�ص المراد من هذا  ة[1]
ّّ
 ُيطرح هذا  البحث اأحياناً تحت عنوان »خبرية اأو اإن�سائية الجمل الأخالقي

البحث تحليل اإخبارية اأو اإن�سائية ظاهر هذه الجمل كما هو المنظور في الأدبيات المتعارفة، بل من 

 على هذا الت�سنيف ت�سمية بع�ص الجمل بالخبرية - رغم كونها اإن�سائية في الظاهر كما 
ً
الممكن بناء

ة، وكذلك 
ّّ
 على مبنى الواقعي

ً
ين - ب�سرط اأْن يكون بيانها بناء

ّ
هو الحال في الأمر والنهي الأخالقي

ة لها.
ّ
من الممكن ت�سمية بع�ص الجمل بالإن�سائية، رغم ظاهرها الخبرّي �سرط قولنا اإّن ل واقعي

من  وحذراً  المتعارفة،  الأدبيات  في  ا�سطالحاً  المعروف  معناهما  لهما  والإن�ساء  الخبر  اإّن  وحيث 

 عليه فالمراد 
ً
ة. وبناء

ّ
ة والالواقعي

ّّ
 الواقعي

ْ
وقوع ال�ستباه، رّجحنا في هذا الكتاب اأْن ن�ستفيد من م�سطلَحي

اأق�سامه ما ذكرناه في الجملة )1( - هو معناه ال�سطالحي  من الإن�ساء في هذا الكتاب - والذي من 

المعروف في الأدبيات والناظر اإلى ظاهر الجمل فقط.

ة راجع ديفيد مك ناوتن، ب�سيرت اخالقي )الب�سيرة 
ّّ
ة الأخالقي

ّ
ة والالواقعي

ّّ
[2] للمطالعة حول الواقعي

ة(، ترجمة محمود فتحعلي.
ّّ
الأخالقي

وعلم   الوجود،  معرفة  علم  جملتها  ومن  العلوم،  من  العديد  في  ة 
ّ
والالواقعي ة 

ّّ
الواقعي بحث  ُيطرح   [3]
المعرفة ب�سكل عام.

ة )Realism( تعني وجود موجودات خارج عالم الذهن والإدراك، 
ّّ
في مجال معرفة الوجود فاإّن الواقعي

د في وجودها. وت�سمل  ة تعني في موردها اأّنه ل وجود لها اأو على الأقل ُيتردَّ
ّ
وفي المقابل فاإّن الالواقعي

ة 
ّ
ات(، وال�سّكي

ّ
ة اأو المثالية )Idealism( ، في هذا المجال من المعرفة، ال�سف�سطة )اإنكار الواقعي

ّ
الالواقعي

)ال�سكية المطلقة اأو ال�سكية المرتبطة بما هو خارج الذهن(.

اإّن  يقال  مثاًل  خا�ص،  مو�سوع  اإلى  بالنظر  ة 
ّ
والالواقعي ة 

ّّ
الواقعي توؤخذ  قد  اأي�ساً  الوجود  معرفة  وفي 

ات )اإل اأّنه وفي هذا المورد نف�سه وبالمعنى الآخر لم�سطلح »مثال« 
ّ
اأفالطون كان واقعياً في مورد الكّلي

ة(.
ّ
ى مثالياً اأّي من القائلين بالمثالية والالواقعي

َّ
ي�سم

ة تعني 
ّّ
الواقعي فاإّن  المعرفة  . وفي مجال 

ّ
الذهني بالوجود  قائلون  الأر�سطويين  اإّن بع�ص  اأي�ساً  ويقال 

دائماً  ترتبط  ة 
ّّ
الواقعي اأّن  فتعني  ة 

ّ
الالواقعي واأما  الإدراكية،  والو�سائل  الإدراك  عن  ات 

ّ
الواقعي ا�ستقالل 



أسس سألخالق 54

ة م�ستقلة عن الإدراك.
ّ
بالو�سائل الإدراكية عندنا واأّنه ل يمكن الكالم والتحقيق عن واقعي

 م�ستقّل ل ربط له بروؤية المدرك له 
ّ

 عيني
ٌ
ة تعني اأّن الجمال اأمر

ّّ
في مجال علم الجمال فاإّن الواقعي

ة فتعني ها هنا اأّن الحالت الداخلية للفاعل 
ّ
 )objective(، واأما الالواقعي

ّ
وبال�سطالح فهو اأمر مو�سوعي

.)subjective(  
ّ

 ذاتي
ٌ
 لها دخالة في اعتبار الجمال لأمر ما وفي ال�سطالح فهو اأمر

ّ
ال�ستك�سافي

ة في موردها تطَلق على �سبك من الكالم الم�ستند اإلى الظواهر 
ّّ
واأّما في العلوم الأدبية فاإّن الواقعي

اأو  المتكّلم  عند  ال�سعرية  الخيالت  اإلى  الم�ستندة  تلك  فتعني  ة 
ّ
الالواقعي واأما  والجتماعية،  ة 

ّّ
الواقعي

د ح�سين الطباطبائي، اأ�سول فل�سفه ورو�ص رئالي�سم  اأ�سول الفل�سفة والمنهج 
ّ
الكاتب )راجع: ال�سيد محم

تقي  د 
ّ
محم ـ 62؛    55 �ص  مطهري،  ال�سهيد  وتعليق  مقّدمة  الثانية،  المقالة  الأول،  المجلد   ،

ّ
الواقعي

م�سباح، درو�ص فل�سفه اخالق ]درو�ص في فل�سفة الأخالق[ ، �ص  34(.

In Edward Craig, ed, Routledge «Realism And Antirealism», Edward Craig Encyclopedia 

of Philosophy, vol 8, p611.

[4] المراد من الواقع في هذا البحث ما كان موجوداً بغ�ّص النظر عن الإرادة والإح�سا�ص والتعّهد.
ة. واأّما الالواقعيون 

ّّ
ة باإزاء القيم واللزوميات والجمل الأخالقي

ّّ
ون بوجود مثل هذه الواقعي

ّ
ويعتقد الواقعي

ة م�ستقلة عن هذه الأمور ُيطَلق عليها اأحياناً 
ّ
ة واقعي

ّّ
اأّن هذه الواقعي فاإّنهم ينفون وجودها. وللتاأكيد على 

ة العينية، ومن المفيد ها هنا اأْن نلتفت اإلى هاتين المالحظتين:
ّّ
م�سطلح الواقعي

المالحظة الأولى: رغم اأّن الأوامر والأحا�سي�ص والتوافقات موجودة بنف�سها اإّل اأّن المراد من كونها ذهنية 

وغير عينية هو عدم وجود متعلقاتها مجردة من الأمور الداخلية.

ة الجمل الأمرية والنفعالية والتوافقية هو عدم وجود متعلقات هذه 
ّ
وكذلك فاإّن المراد من لواقعي

الجمل مجردة من اإرادة الآمر وانفعال �ساحب النفعال وال�سليقة وتوافق المتوافقين، ولهذا ال�سبب فاإّننا 

نعتبرها غير حاكية للواقع.

اإلى  الجمل  تق�سيم  لها  وتبعاً   )subjective( وذهنية   )objective( عينية  اإلى  ات 
ّ
الواقعي تق�سيم  اإّن 

 
ّ

، حيث اإّن الوجود العيني
ّ

 ووجود ذهني
ّ

ة يمكن ت�سبيهه بتق�سيم الوجود اإلى وجود عيني
ّ
ة ولواقعي

ّ
واقعي

يطَلق على الموجود ب�سرف النظر عن اإدراك الوجود، وكذلك فاإّن المفاهيم الذهنية - ورغم وجودها في 

 - لأّنه ل 
ّ

، وبغ�ّص النظر عن الإدراك - والذي هو اأمر داخلي
ّ

ى بالوجود الذهني
ّ
حد ذاتها - اإنما ت�سم

اآثار محكية لها.

ة اأموراً داخلية. ورغم اأّن حكاية الأمور الداخلية اأي�ساً 
ّ
ومن الممكن اأي�ساً اأْن تحكي الجمل الالواقعي
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ة لأنها تحكي اأ�سياء اأخرى بغ�ّص النظر عن 
ّ
يت لواقعي

ّ
ة فاإّن هذه الجمل اإنما �سم

ّ
يعتبر حكاية للواقعي

الحالت الداخلية.

بياناً  ة 
ّّ
الأخالقي الجمل  يعتبرون  والذين  بالذهنية  القائلين  من  الطائفة  تلك  فاإّن  الترتيب  وبهذا 

ة اأي�ساً.
ّ
وتو�سيفاً للحالت الذهنية في الحقيقة من القائلين بالالواقعي

ة حتى ولو �سدرت عن اأحٍد ما مع 
ّ
ة عينية هي جملة واقعي

ّ
المالحظة الثانية: اإّن الجملة الحاكية واقعي

الإح�سا�ص والنفعال، مثاًل، لو قال اأحدهم حالة كونه م�سطرباً: »لقد �سرقوا محفظتك« فقد قال جملة 

ة، بل اإّن 
ّ
ة، وب�سكل كّلي فاإّن بيان الجملة بالتوافق مع الحالة الداخلية ل يعتبر مانعاً من كونها واقعي

ّ
واقعي

ة العينية وبغ�ّص النظر عن الحالت الداخلية.
ّ
ة عدم حكايتها للواقعي

ّ
الموجب لعتبارها غير واقعي

 من كون هذا المفهوم له ما باإزاء 
ّ
ة العينية لمفهوم ما، الأعم

ّّ
[5] في هذا البحث: المراد من وجود الواقعي

 على هذا فاإّن الروابط 
ً
عيني م�ستقل اأو له من�ساأ انتزاع واقعي في�سمل المفاهيم الفل�سفية اأي�ساً، وبناء

ة على الرغم من 
ّ
ات، وحيث اإنها ل ترتبط باأي اأمر اأو و�سيلة اأو توافق، تعتبر واقعي

ّ
القائمة بين الواقعي

 الرابطة.
ْ

 ل وجود م�ستقاًل لها عدا وجود طرَفي
ّ

اأنها باللحاظ الفل�سفي

ة 
ّّ
بالواقعي القائلون  الوجودية يعتقد  الناحية  ة لهما جهتان وجودية ومعنائية، من 

ّ
ة والالواقعي

ّّ
الواقعي  [6]

المعنائية  الناحية  ومن  ة، 
ّ
بالالواقعي القائلون  ذلك  ينكر  بينما  ة 

ّّ
الأخالقي واللزوميات  القيم  بوجود 

ة حاكية للواقع بينما يرى الطرف الثاني عدم هذه 
ّّ
ل يعتبر الجمل الأخالقي

ّ
فاإّن الطرف الأو اأي�ساً 

الحكاية.

ة عينية، 
ّ
ة ذات واقعي

ّّ
ة، ل بّد م�سافاً اإلى اإثبات كون القيم واللزوميات الأخالقي

ّّ
لكن لإثبات الواقعي

ة هو اأّن الأخالق تحكي 
ّّ
ة، لأّن مّدعى القائلين بالواقعي

ّّ
اأْن نثبت اأي�ساً حكاية الواقع في الجمل الأخالقي

ين وهذا بنف�سه يت�سمن دعويين:
ّ
القيم واللزوم الواقعي

ة.
ّ
ة واقعي

ّّ
اأولهما اأّن القيم واللزوميات الأخالقي

ة تحكيها اأي�ساً.
ّّ
والثانية اأّن الجمل الأخالقي

ة هاتين الدعويين �سوف نتعر�ص لذلك بالترتيب في الف�سل الثالث والرابع.
ّ
ولإثبات واقعي

 ) [7]Descriptive( التو�سيفية  بالمذاهب  للواقع  ة 
ّّ
الأخالقي الجمل  بحكاية  القائلة  المذاهب  ت�سمى   

التو�سيفية    غير  بالمذاهب  ى 
ّ
فت�سم حكايتها  بعدم  القائلة  تلك  واأما   ،)Congitivist( والمعرفية 

.)Non- congitivist(وغير المعرفية  )Non- Descriptive(

[8] نعم ربما نعتبر اأّن لمثل هذه الجمل نوعاً من ال�سدق والكذب وذلك من جهة مطابقة اأو عدم مطابقة 
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الجملة لالإرادة، ال�سليقة، والتوافق، مثاًل: اإّن من يقول اإّن هذا الطعام لذيٌذ، يكون كالمه �سادقاً اإذا 

كان في الحقيقة مياًل اإلى هذا الطعام واإل فاإّن كالمه كاذب.

وحيث اإّن الإرادة وال�سليقة والتوافق لي�ست اأموراً عينية فاإّن �سدق وكذب مثل هذه الجمل ل يكون 

اأ�سميناهما  فقد  العينية  ة 
ّّ
الواقعي اإلى  الناظرين  والكذب  ال�سدق  واأما  العينية،  ة 

ّّ
الواقعي اإلى  اأي�ساً  ناظراً 

ة 
ّّ
الأخالقي الجمل  قابلية  في  هو  والالواقعيين  ين 

ّ
الواقعي اختالف  اإن  ين. 

ّ
الواقعي والكذب  بال�سدق 

ة في هذا 
ّّ
ين والمراد من قابلية اأو عدم قابلية ال�سدق والكذب للجمل الأخالقي

ّ
لل�سدق والكذب الواقعي

ين لها.
ّ
البحث اأي�ساً هو نف�ص قابلية اأو عدم قابلية ال�سدق والكذب الواقعي

« راجع: مح�سن جوادي، م�ساأله بايد وه�ست:   للمطالعة حول م�ساألة الرابطة بين »ينبغي« و»موجود[9]

بحثي در رابط ارز�ست وواقع )م�ساألة ينبغي وموجود: بحث حول الرابطة بين القيمة والواقع(؛ �سيد 

د ر�سا مدر�سي، فل�سفه اخالق، �ص 282 ـ303.
ّ
محم

 على تف�سير اآخر لها على هذه النظرية اّلتي تقول: اإّن القيم واللزوميات 
ً
ة بناء

ّّ
[10] تطلق التعددية الأخالقي

 ولزٍم، ومن 
ّ

ة اإّل اأّنه لي�ص لها من�ساأ واحد يقبل التبدل اإلى اأمٍر قيمي
ّ
ة ورغم كونها واقعي

ّّ
الأخالقي

ة، ول نبحث فيها ها هنا اإّل اأّنه ل يمكن 
ّ
البديهي اأّن التعددية بهذا المعنى ل تتالءم مع الالواقعي

القبول بمثل هذه النظرية )راجع المذكرة ال�سابعة من الف�سل التا�سع(.

ة يتنافى مع القبول باإطالق الأخالق. لكْن في بع�ص 
ّ
[11] من الممكن اأْن يقال اإّن القبول بالالواقعي

قبيل  من  ة 
ّّ
الأخالقي الأحكام  كانت  اإذا  نقول:  ذلك  على  ومثاًل  بينهما.  الجمع  يمكن  الموارد 

القرارات واعتبرنا اأّن من�ساأها هو الأمر والنهي الإلهيان - كما يقول الأ�ساعرة - وقبلنا باأن اأوامر اهلل 

ونواهيه ثابتة ل تتغير - على الأقل في بع�ص الموارد -  فاإّن العمل بتلك المقررات �سيكون اأمراً 

ة 
ّ
قيمياً ولزماً، ولن نقيد قيمتها ولزومها باأي قيٍد. وعليه فاإّنه في نف�ص الوقت اّلذي قبلنا فيه بالالواقعي

ة على الأقل اأّي اعتقدنا باإطالق الأخالق اأي�ساً.
ّّ
اعتقدنا بثبات بع�ص الأحكام الأخالقي

الإن�سانية،  والميول  الأحا�سي�ص  عن  نا�سئة  ة 
ّّ
الأخالقي الأحكام  اأّن  اعتبرنا  لو  فيما  الحال  وكذلك 

لكْن اعتقدنا كذلك باتحاد الطبائع الإن�سانية بنحو توجب فيه هذه الطبيعة الواحدة ا�ستراك النا�ص في 

الحاجات والميول وتكون من�ساأ على الأقل لبع�ص الأحا�سي�ص والميول الم�ستركة عند كّل اأفراد الب�سر، 

ة عند كّل الأفراد وفي مختلف الظروف ثابتة وبال اأّي قيد، فاإّننا هنا اأي�ساً وفي 
ّّ
وقبلنا اأّن قيمها الأخالقي

ة اعتقدنا باإطالق الأخالق اأي�ساً.
ّ
نف�ص الوقت اّلذي قبلنا فيه بالالواقعي

على  وتوافقت  قبلت  قد  الإن�سانية  الجوامع  كّل  باأّن  نقبل  اأْن  الممكن  من  الو�سع  هذا  على   
ً
وبناء
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باإطالق الأخالق،  ة مع القول 
ّ
اأي�ساً يمكن القبول بالالواقعي ة م�ستركة، وفي هذه الحال 

ّّ
اأخالقي قواعد 

حا بعدم اعتقادهما 
ّ
وم�سافاً اإلى هذا فاإّن »ا�ستيفن�سون« القائل بالإح�سا�سية، و »هير« القائل بالأمرية �سر

ة.
ّ
بالن�سبي

لكن ل بّد من اللتفات اإلى اأّن المراد من اإطالق الأخالق ل يراد منه »�سرف عدم وقوع التغيير 

ة - على الأقل - 
ّّ
ة« بل هي بمعنى اأّن بع�ص الأحكام الأخالقي

ّّ
والختالف، في بع�ص الأحكام الأخالقي

ة مقيدة.
ّّ
غير مقيد، مع اأّنه في هذه الأمثلة المذكورة فاإّن كّل الأحكام الأخالقي

ة غير قائل بوجود من�ساأ للقيم ما وراء الأمر والنهي الإلهي فاإّنه يقيد ح�سن 
ّ
اإذا كان القائل بالالواقعي

الفعل الماأمور به من قبل اهلل بالأمر الإلهي، وفي راأيه هناك »اإمكان« للتغيير في كّل الأوامر والنواهي 

ة، واأنها في بع�ص 
ّّ
الإلهية وحينئٍذ اإذا َقِبَل كون الأوامر والنواهي الإلهية تابعة للم�سالح والمفا�سد الواقعي

ة واإطالق الأخالق معاً.
ّّ
الموارد ثابتة ل تتغير، فيكون قد َقِبَل الواقعي

ة فاإّنه يقيد ح�سن 
ّ
ة يعتقد باأّن من�ساأ القيم هو الإح�سا�ص وال�سليقة ال�سخ�سي

ّ
واإذا كان القائل بالالواقعي

الفعل اّلذي �سعر الفرد فيه باإح�سا�ص الر�سا والميل اإليه بوجود ذلك الإح�سا�ص عند ذلك ال�سخ�ص على 

الرغم من وجود هذا الإح�سا�ص عند غيره من الأفراد بل هو عاّم الوجود حقيقًة. وعليه اإذا اأذعن اأي�ساً 

ة 
ّ
ة - نظير ال�سعادة الحقيقي

ّ
بوجود الأحا�سي�ص والميول الم�ستركة على اأ�سا�ص الإدراك الم�سترك للواقعي

ة - واعتبر فقط تلك الأحا�سي�ص والميول الم�ستركة المبتنية 
ّّ
اأو الكمال ورفع النق�ص والحاجة الواقعي

ة واإطالق الأخالق معاً اأي�ساً.
ّّ
ة في التقييم، فقد قبل بالواقعي

ّّ
على الواقعي

د ح�سن ما توافق الجمع 
ّ
 فاإّنه يقي

ّ
ة يعتقد باأّن من�ساأ القيم هو التوافق الجمعي

ّ
واإذا كان القائل بالالواقعي

عليه بهذا التوافق، على الرغم من كون هذا التوافق في مورد ما ل يخت�ّص بمجتمع بعينه.

 على تح�سيل ال�سالح 
ً
ة يقبل بتوافق كّل النا�ص عليها بناء

ّّ
وحيث اإّنه في بع�ص الأحكام الأخالقي

ة واإطالق الأخالق معاً في هذا المورد 
ّّ
 عندهم، واأنها المعتبرة عنده، فقد قبل الواقعي

ّ
والف�ساد الواقعي

ة ل الق�سايا الخارجية، ومثاًل على ذلك 
ّ
ة بنحو الق�سايا الحقيقي

ّّ
اأي�ساً، وبعبارة اأدّق فاإّن الق�سايا الأخالقي

 على هذا الفر�ص لو اتفق اأّن كّل النا�ص 
ً
فاإّنه عندما نقول اإّن الكالم ب�سرط كونه �سادقاً ح�سن، فاإّنه بناء

كانوا �سادقين دائماً في كالمهم فاإّنه ل يمكن القول اإّن الكالم مطلقاً ح�سٌن بل اإّنه في هذه ال�سورة اأي�ساً 

 على ذلك فاإّنه في �سورة عدم تغير الأمر اأو ال�سليقة اأو 
ً
ل بّد من تقييد ح�سن الكالم بكونه �سادقاً، وبناء

ة، فاإّن اعتبار 
ّّ
ة في القيم الأخالقي

ّّ
التوافق في مورٍد ما، فطبقاً لنظر الالواقعي والذي ل يقبل بمبنى الواقعي

هذه الأحكام مقيٌد اأي�ساً.
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ة 
ّّ
اأخالقي بمنا�سى ء  ة مقيدة 

ّّ
الأخالقي الأحكام  يقبلون بكون كّل  ة 

ّ
للالواقعي الأوفياء  فاإّن كّل  وعليه 

 يكون اعتباره مطلقاً وبال 
ّ

ة ويمكن تبدلها وتغيرها تبعاً لها، وبالتالي ل يوجد اأّي حكم اأخالقي
ّ
لواقعي

اأّي قيد.

اإّنهما ومع   - Bunting بونتينغ  اإليه  اأ�سار  القول - وكما  بّد من  ا�ستيفن�سون وهير فال  واأما في مورد 

 هو من يعتقد باأّن 
ّ

ة فقال اإّن الن�سبي
ّ
تقديم معنى جديد للن�سبية اأرادا تبرئة نف�سيهما من القول بالن�سبي

د تو�سيف لو�سعية ال�سخ�ص الذهنية.
ّ
ة هي مجر

ّّ
المفاهيم الأخالقي

)See: Harry Bunting, «A Single True Morality? Challenge of Realtivism», in )David Ar-

chard, ed, Philosophy and Pluralism, p 28; quoted in Mohammad A. Shomali, Ethical 

Realitivism : An Analysis of the Foundations of Morality, p.59(.

فاإّنه مختلف كلياً عن  اإلى الألفاط وبالتالي  ة في الأخالق ل ينظر 
ّ
اأو الن�سبي اإّن بحث الإطالق   [12]

بحث الإطالق والتقييد المذكور في مباحث الألفاظ من علم اأ�سول الفقه.



تعّرفن�فيالف�صلال�ص�بقاإلىنظريتيالواقعّيّةوالالواقعّيةفيالأخالقولوازمهم�.

و�صوفنخطوفيهذاالف�صلالخطوةالأولىلتح�صيلالنظريةال�صحيحةوالمقبولة.

ومعاللتف�تاإلىم�تقّدمبحثهف�إّنحّلم�ص�ألةالواقعّيّةيمّهدالطريقلحّلالكثير

منبحوثفل�صفةالأخالق،لكنكيفيمكنحّلهذهالم�ص�ألة؟

اأّن تدورحول الأ�ص��ض الم�ص�ألة ف�إّن والالواقعّية، الواقعّيّة تعريف اإلى اللتف�ت مع

القيمواللزومي�تالأخالقّيّةهلله�واقعّيةعينيةاأمل؟وهلاأّنالجملالأخالقّيّةتحكي

عنه�اأمل؟

موارد وتحقيق »اللزوم«]1[ و  »القيمة«  م�صطلحي تحليل وبعد الف�صل هذا في

نبحث و�صوف الأخالق، في اأي�صً� ا�صتعم�لهم� مورد اإلى نتعّرف �صوف ا�صتعم�لهم�،

الجمل واأم�حك�ية الأخالقّيّة. واللزومي�ت القيم واقعّية اأوعدم واقعّية اأي�صً� هن� ه�

الأخالقّيّةللواقعاأوعدمحك�يته�لهف�صوفنبحثهفيالف�صلالق�دم.

1 - القيمة وأنواعها

»القيمة«فيمواردعديدةمنقبيلالقيمةالقت�ص�دية،القيمة ُي�صتعملم�صطلح

الت�ريخية، القيمة الجتم�عية، القيمة المنطقية، القيمة المعرفية، القيمة الفنية،

قيمةالأخالقولزومها

الف�صل الثالث
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القيمةال�صي��صية،القيمةالق�ص�ئية،القيمةالحقوقيةوالقيمةالأخالقّيّة.

وم�يهمن�فيهذاالبحثهوتعيينواقعّيةاأوعدمواقعّيةالقيمةالأخالقّيّة.ولتحقيق

هذاالمطلبلبّدلن�اأْننرىمواردا�صتعم�لالقيمةالأخالقّيّة.

وال�صوؤالالم�صتركب�صكلع�محول»القيم«مف�ده:]2[م�هيالخ�ص�ئ�ضالم�صتركة

والمت�ص�بهةفيكّلالموارداّلتيُيطلَقعليه�م�صطلح»القيمة«؟

ولالإج�بةعنهذاال�صوؤال،ن�أخذالقيمةالقت�ص�ديةكنموذٍجابتداًء.

اإّنتعدادكّلالقيمالقت�ص�ديةليهمن�فيهذاالمق�م،بلم�يهّمن�هوذكربع�ض

اأنواعه�والذييمكناإيج�دم�ي�ص�بههفيبقيةالمواردوخ�صو�صً�فيموردالأخالق.

وبن�ًءعلىهذاوبنظرةاإجم�ليةاإلىالقيمالقت�ص�دية�صوفنذكرثالثةاأنواٍعمن

القيمفيالقت�ص�دوهي:القيمةالذاتيةوالغيريةوالبديلة،ومنثّم�صوفنقومبتحليله�

فيموردالأخالق،والبحثعنواقعيته�اأوعدمواقعيته�اأي�صً�.

1 - 1 القيمة الذاتية والغيرية

�صوفنذكرفيم�يليبع�ضالجملالقت�ص�دية،ومرادن�منالقيمةه�هن�القيمة

القت�ص�دية:

)1(اإّن1000توم�نمنالم�لتع�دلقيمته�300كلغمنالقمحوهكت�رًامنالأر�ض.

)2(اإّناإحي�ءالأر�ضوا�صتخراجالمع�دنوالمع�مالتالمربحةاأموٌرقّيمة.

قّيمة. اأمورًا والأموال الثروة واأ�صلوبك�صب والب�ص�ئع الم�ل اأعتبر الجمل فيهذه

وهن�ن�ص�أل:م�هومعي�روكيفيةالتقييمفيالقت�ص�د؟

والأر�ض والب�ص�ئع الم�ل ف�إّن هن� وه� والم�ل، الثروة هو القت�ص�د مو�صوع اإن

المع�دن الأرا�صيوزراعته�وا�صتخراج اإحي�ء ف�إّن الم�لية،وكذلك الم�ص�ئل تعتبرمن

والمع�مالتالمربحةتعتبرمنو�ص�ئلك�صبالثروةوالأموالاأي�صً�،وب�لت�ليف�إّنكّلهذه

المواردمطلوبةوذاتقيمةفيالقت�ص�د،نعمقدتتف�وتالمطلوبيةفيم�بينه�حيثاإّن

المطلوبالأ�صليفيالقت�ص�دهوالأموال،والأ�صي�ءاّلتيُذكرتفيالجملة)1(تعتبر
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 (2( الجملة في المذكورة الأ�صي�ء مطلوبية واأم� )الأموال(، الأ�صلي المطلوب بع�ض

ف�إّنمقدارمطلوبيته�في الم�لية)مو�صوعالقت�ص�د(،وكذلك فهي�صببمطلوبيته�

حدذاته�يرتبطبمقدارموؤثريته�فيتح�صيلالم�ليةمنه�.

اإنالمطلوبيةالم�ليةفيالقت�ص�دلترتبطب�أي�صيءاآخر،وحينئٍذيمكنالقولاإّن

الأموالله�قيمة»ذاتية«اقت�ص�ديً�وكذلكف�إّنالأمالكالمختلفةله�درج�تمتعّددة

منالقيمالذاتيةالقت�ص�دية.

واأم�مطلوبيةالن�ص�ط�تالقت�ص�ديةالأخرىف�إّنه�ترتبطبمطلوبيةخ�رجةعنه�هي

المطلوبيةالم�ليةويق�لحينئٍذاإّنله�قيمة»غيرية«اقت�ص�ديً�.وبن�ًءعليهيمكنالقولمن

الن�حيةالقت�ص�ديةاإّنالقيمةوالتقييميرتبط،ب�للح�ظالقت�ص�دي،ب�لأمورالمطلوبة.

وهذهالقيمةالقت�ص�دية»ذاتية«فيالن�حيةالم�ليةو»غيرية«في�ص�ئرالن�ص�ط�ت

اإلىمختلفا�صتعم�لتالقيمة،يمكنتعميمالقولعلى .ومعاللتف�ت
(1(

القت�ص�دية

ال�صكلالآتي:

)2) ]3[فيمو�صوعم�.اإذا

ُي�صتخدممفهوم»القيمة«فيموردالأمورالمطلوبة

ب�أي ترتبط المو�صوعل القيمةفيهذا الذاتيةفيرادمنه�كون ب�لقيمة رعنه� ُعبِّ

�صيءاآخرواأم�اإذاُعّبَرعنه�ب�لقيمة»الغيرية«فمعن�ه�اأّنالقيمةفيذلكالمو�صوع

. 
(3(

ترتبطوتتبع�صيئً�اآخر

)1)تق�صمالقيمةفيالقت�ص�داإلىاأنواعمختلفةاأي�صً�فيق�لمثاًلالقيمةالم�صرفيةللب�ص�ئع)Use Value(اإنم�هوفيمطلوبيته�عند

اإنالمطلوبيةهي الم�صتهلكوالقيمةالتب�دليةللب�ص�ئع)Exchange Value(هوفيمب�دلته�بب�ص�ئعاأخرى،وحينئٍذيمكنالقول
اأي�صً�عن التب�دليةعب�رة والقيمة الم�صتهلك، ال�صلعةعند الم�صرفيةعب�رةعنمطلوبية القيم،ف�لقيمة بينهذه الم�صترك العن�صر

مطلوبيةال�صلعةفيعرفالمب�دلةب�لمق�ي�صةب�ل�صلعالأخرى.

)2)راجع:محّمدتقيم�صب�ح،درو�ضفل�صفةاخالق،�ض52-45.

)3)اأّم�الوجهفياإطالقت�صميةالقيمةالذاتّيةاأّنه�ق�ئمةبذاته�وغيرمتعّلقةب�لغير.وتعتبرهذهالقيمةاأ�صليةب�عتب�ره�من�ص�أقيماأخرىفي

المو�صوعالمبحوثعنه،ومنجهةكونالقيمةالذاتّيةن�ظرةاإلىذاته�،ُيطلقعليه�عنوانالقيمةالداخلّية)Intrinsic Value(.ومنجهة
كونه�م�صتقّلةعنالقيمالأخرىيطلقعليه�القيمالم�صتقّلة.وعلىهذاالأ�ص��ض،ف�لقيمةالغيرّيةالمتعّلقةبغيره�،يطلقعليه�القيمةالتبعّية،

الخ�رجّية)Extrinsic Value(،الفرعّيةاأوالعر�صّية.وهن�بهدفتوحيدالت�صمية�صن�صتعملعنوانيالقيمةالذاتّيةوالقيمةالغيرّية.
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2 - 1 . القيم، الالقيم، وبال قيمة، أو ما له قيمة مثبتة، منفية وصفرية.

ف�إّن هذا على وبن�ًء المطلوبة، الأمور في ت�صتخدم »القيمة« ف�إّن ذكره تقدم كم�

الأ�صي�ءالمطلوبةُتعتبرذاتقيمة،واأم�غيرالمطلوبةفتعتبرغيرذاتقيمة،واأم�غير

يتن�َفمعهفيو�صف لم اإذا واأم� م، ب�لالقيِّ المطلوبفيو�صف تن�فىمع اإذا المطلوب

فقطب�أنهبالقيمة.

المثبتة اإلى اأي�صً� فُتق�صم تقدم مم� اأو�صع بمعنى اأحي�نً� ُت�صتعمل »القيمة« اأّن اإل

والمنفيةوال�صفرية.وطبقً�لهذهال�صطالح�تف�إّنالقّيملهقيمةمثبتة،والالقّيمله

قيمةمنفية،واأم�م�ك�نبالقيمةف�إّنلهقيمة�صفرية،وكذلكف�إّنب�لإمك�نا�صتخدام

هذهالتع�بيرفيموردمراتبالقيمةالذاتيةوالغيريةاأي�صً�.

اأوتلكالمجموعةمن ومث�ًلعلىذلكمنالن�حيةالقت�ص�دية،ف�إّنعدمالم�لية

الن�ص�ط�تالقت�ص�ديةاّلتيلتغييرفيم�ليته�تكونبالقيمةاأوذاتقيمة�صفرية.

وكذلكف�إّنالمديونيةاأوتلكالن�ص�ط�تاّلتيتنق�ضالم�لية�صتو�صفب�لالقّيمةاأو

اأنه�ذاتقيمةمنفية.

اأخذمرتبة�صفريةمن فب�لإمك�ن المراتب كّل في له�مطلوبية اّلتي الموارد واأم�

القيم،ومق�ي�صته�بقيمةالأمورالمختلفة،وهذاالتمثيل�صبيهحينئٍذب�أخذدرجةال�صفر

فيالعتب�رلنجم�دالم�ءومق�ي�صةحرارةالأج�ص�مالمختلفةب�لن�صبةاإليه�.

3 - 1 . القيمة البديلة

)3(فيالأو�ص�عالراهنةمنغيرالمفيدال�صتثم�رفيالم��صية،واأم�تربيةالأ�صم�ك

فربحه�اأكثر.

لقدافُتر�ضفيهذهالجملةاأّنهب��صتثم�ٍرم�يمكنتنفيذاأحدم�صروعيناقت�ص�ديين،

وعلىالرغممنكونهم�مربحينولهم�قيمةغيريةمثبتةاإّلاأّنه�صيحلاأحدهم�مك�ن

الآخرمنحيثالقيمةلأنربحهاأكثر،وبن�ًءعلىهذايمكنالقولاإّنهفيانتخ�باإحدى

ةيطلقعليه�ت�صمية القيمتينالغيريتينف�إّنم�لهقيمةغيريةاأكبرتكونلهقيمةخ��صّ
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القيمةالبديلة،وبنحٍوكّلّييمكنالقولاإّن:

»اأ �1«له�القيمةالبديلةمك�ن»اأ �2«،فقطوفقطاإذالميمكنالجمعبين»اأ �1« و 

»اأ �2«،وك�نتالقيمةالغيريةل�»اأ �1«اأكثرمنالقيمةالغيريةل»اأ �2«.

واأم�اإذاك�نتالقيمةالغيريةل»اأ �1«مت�ص�ويةمعالقيمةالغيريةل»اأ �2«فلنيكون

لأّيمنهم�قيمةبديلة،ومث�ًلعلىذلكفيم�اإذات�ص�وىربحالم��صيةمعربحالأ�صم�ك

فالقيمةبديلةلأيواحدةمنهم�]4[.

نموذج أنواع القيم 

القيمة الذاتية

ذاتقيمة)+(

مراتبالقيمةالذاتية     مراتبالقيمةالغيرية

بالقيمة)0)

لقيمة)-(

اأ �1

اأ �2  

اأ �3 

اآ1

   
اآ2

اآ3

القيمةالذاتيةآ

تمرين:عّينالقيمالبديلةفيهذاالنموذج

القيمة، اأنواعثالثةمن والبديلةهي والغيرية الذاتية القيمة اأّن تقّدم فيم� ذكرن�

وي�صتف�دمنه�فيمختلفالمو�صوع�ت،والآنلنَرمواردال�صتف�دةمنه�فيالأخالق.
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ة)1) ]5[ وأنواعها 2 - القيمة األخالقّيّ

ل�صكاأّنالأفع�لالمرتبطةب�ختي�رن�بع�صه�مطلوبوبع�صه�الآخرغيرمطلوب،

اإّلاأّنهمنالممكناختالفالأفرادوالمجتمع�تالمتعّددةفياعتب�رم�هومطلوباأو

غيرمطلوبمنالأفع�ل،وعلىالأقلفيبع�ضالموارد،اأّياأّنهمنالممكناأْنيكوناأّي

عمٍلمطلوبً�فيراأيالفرداأوبع�ضالأفرادوغيرمطلوبعنداآخرين.

وحولبي�نمن�ص�أمطلوبيةالأمورالمختلفةيمكنالإ�ص�رةاإلىنظريتين:

لي�ضلدين�اأّيخ�صي�صةواقعّيةفيمختلفالأموربحيثتوجبمطلوبيته�اأوعدم 1-

مطلوبيته�،بلاإّنذلكيتوقففقطعلىوجودملزمخ�رجياأورغب�تالأفراداأو

توافقالجم�ع�تعلىفعله�اأوتركه�.

مطلوبيةالأفع�لاأوعدمه�يتوقفعلىوجودالخ�ص�ئ�ضالواقعّيّةالعينيةفيه�.وفي 2-

الحقيقةف�إّناختالفالق�ئلينب�لواقعّيّةوالالواقعّيةيعوداإلىه�تينالنظريتين،

وبعب�رةاأخرىف�إّنالواقعّيينيجيبونب�صكلمثبتعلىال�صوؤالالق�ئل»هل يمكن 

اإيجاد خ�شي�شة اأو خ�شائ�ص في نف�ص الأفعال المختلفة توجب مطلوبيتها اأو 

عدم مطلوبيتها؟«.

واأم�الالواقعيونف�إّنهميجيبونعنهب�لنفي.

نعممنالممكناأّنيقبلاأن�ص�رالواقعّيّةبوجودالميولوالتج�ه�تالمثبتةوالمنفية

في كذلك ب�ل�صتف�دة اأي�صً�، بع�صه� حول المختلفة الجم�ع�ت وبتوافق الن��ض، عند

والقرارات.غ�ية الأوامر اأ�صلوب الآخرينمن وتربية الأخالقّيّة الأحك�م تعليم مج�ل

ال�صخ�صّيةوالتوافقالجمعي الميول اأّناختالفهممعالالواقعيينفيكونهذه الأمر

معينة توجدخ�ص�ئ�ض اآخرهل وبتعبير ل، اأم واقعي �صنٍد ذات والتو�صي�ت والأوامر

واإ�صدار عليه�، الأخالقّيّة التوافق�ت وتمتين الميول، تحريك على تبعث الأمور في

الأوامرالأخالقّيّةمناأجله�؟اأماأّنمثلهذهالخ�ص�ئ�ضغيرموجودفيذاتالأمور

(1)   Moral Value.
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والأفع�ل،وب�لت�ليلمفّرمنتحديدمن�ص�أالمطلوبيةوقيمالأفع�لالمختلفةبتلكالأمور

الالواقعّيةفقطاأّيمجردالأح��صي�ضوال�صالئقالفرديةوالتوافق�تالجمعيةوالقرارات

والتو�صي�ت.

وب�للتف�تاإلىهذهالنك�ت،يمكنال�صتع�نةبه�فياإيج�دالنظريةال�صحيحة.

اهتم�م ف�إّن ذلك على ومث�ًل به. يرتبط م� اإلى ذاتً� ويميل يتعلق اإن�ص�ن كّل اإّن 1-

بولده� ب�هتم�مه� الأّم اإن حيث الآخرين، اأولد مورد في يوجد ل بولده� الأّم

ةفداًء تر�صيعواطفه�الأمية.نعمقديتج�وزبع�ضالن��ضعنم�ص�لحهمالخ��صّ

للمجموعةاأوالوطناأوالدينولأهداٍفلترتبطبذواتهم،اإّلاأنهمين�دونبه�في

الم�ص�ئل واأمث�لهذه والتقربمناهلل والعزة ك�ل�صهرة الأمور العديدمن �صبيل

اإن�ص�نذاتً�يعتبروجودهوم�ص�لحهومن�فعه ف�إّنكّل المفيدةفينظرهم.وعليه

.
(1(

اأمورًامطلوبةوي�صعىلت�أمينه�

واقعّية نت�ئج له� الأخرى الظواهر وكبقية ب�ختي�رن� به� نقوم اّلتي الأعم�ل اإّن 2-

وخ��صةبه�،اأْياأّنالرتب�طبينه�وبيننت�ئجه�واقعّي.فب�لدر�ضيمكناكت�ص�ب

و�صالمته ع�فيته ت�صتع�د المري�ض وبمداواة الجوع، نرفع  الطع�م وب�أكل العلم،

و....

اإلىثالثطوائف: ال�صلوكي�ت تق�صيم لأمكنن� اأنف�صن�، مع �صلوكن� اأثر ق�ي�صن� لو 3-

مفيدةو�ص�رةوبالاأثر.

حيثاإّنالمطلوبعندكّلاإن�ص�نهونف�صهومن�فعهف�إّنالطوائفالثالثةلل�صلوك 4-

اّلتيتقدمذكره�يمكنترتيبه�وت�صميته�وفقال�صكلالت�لي:

مثبتة، قيمة اأوذات قيمة، وبال قّيمة، ل قّيمة، اأو ومتو�صطة، مطلوبة،لمطلوبة،

منفيةو�صفرية.

المنفعة ن�صّمي اأْن بّد ل الفال�صفة م�صطلح�ت من ب�ل�صتف�دة الكالم اأردن� واإذا

)1)�صوفي�أتيالبي�نالفل�صفيلهذهالنكتةفيالف�صلالت��صعمنهذاالكت�ب.
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الوجوديةلالإن�ص�نب�»الكمال«.

ف�لفال�صفةاّلذينيق�بلونالوجودوالبق�ءب�لعدموالفن�ء،والملكيةبعدمالمملكية

ف�إّنهميق�بلوناأي�صً�الكم�لب�لنق�ضوبن�ًءعليهف�إّنالأكملم�ك�نلهمرتبةوجودية

اأعلىوا�صتف�دةوجوديةاأكبر.وطبقً�لهذاال�صطالحاأي�صً�ف�إّنكم�لالإن�ص�نمطلوب

له،وب�لت�ليف�إّنالأفع�لالموجبةلكم�لهمطلوبةب�لتبعاأي�صً�.وحيثاإّنكم�لالإن�ص�ن

لهمراتبفينف�صهيمكنالقولمنحيثمجموعالأمورالختي�ريةاإّنكم�لالإن�ص�نله

قيمةذاتيةواإّنالمراتبالمختلفةللكم�لالإن�ص�نيله�مراتبمختلفةمنالقيمالذاتية

،
(1(

اأخالقّيّة ذاتية قيمة له الختي�ري الكم�ل ف�إّن هذا على وبن�ًء اأي�صً�، الأخالقّيّة

وكذلكف�إّنال�صلوكي�تالختي�رية،وبن�صبةت�أثيره�فيالو�صولللكم�لالختي�ري،له�

قيمةغيريةاأخالقّيّة.

الداخلي المن�ص�أ هي اأي�صً� النف�ص�نية ال�صف�ت ف�إّن الأّول الف�صل في ذكرن� وكم�

والمب��صرلل�صلوكي�تالختي�ريةعندن�،وهيتت�أثراأي�صً�ب�ل�صلوكي�تالأخرىالمختلفة.

اإّنقيمةهذهال�صف�توبح�صبت�أثيره�فيالكم�لالختي�ريغيرية]6[اأي�صً�.

لواأراداإن�ص�ٌنم�تقويةبدنهف�لمطلوبمنهت�أمينم�دةغذائيةمقويةوذاتقيمة

اإذاك�نالهدفعندالإن�ص�نهوالكم�لالختي�ريف�لمطلوب غذائيةكبيرة.وحينئٍذ

منهت�أمينال�صلوكالمقّربب�صكلكبيرمنهذاالكم�لواأْنيكونهذاال�صلوكذاقيمة

العمل ف�إّن بعملينمختلفينمعً�، القي�م ب�إمك�نه يكن لم واإذا اأخالقّيّةكبيرة. غيرية

الح�ويللقيمةالغيريةالأكبر�صيكونبمث�بةالقيمةالبديلةاأخالقّيً�.

ومعمالحظةالنك�تالمذكورةيمكنالقولاإّنالموجبلمطلوبيةاأوعدممطلوبية

عليه وبن�ًء عنه. مبعدة اأو الكم�ل اإلى لن� مو�صلة كونه� وال�صلوكي�ت ال�صف�ت بع�ض

يمكناإيج�دالخ�صي�صةالواقعّيّةفينف�ضال�صف�توال�صلوكي�تالختي�رية-والقيمة

وال�صلوكي�ت،وهذه اأوعدممطلوبيةهذهال�صف�ت فيالأخالق-والموجبةلمطلوبية

)1)لمزيدمنالتو�صيحوالطالعحولالقيمالذاتيةالأخالقّيّة،وتعيينمالك�ته�راجعالف�صلالت��صعمنهذاالكت�ب.
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الخ�صي�صةهي»الرابطة الواقعّيّة لها بالكمال الختيارّي«.

وبنحومخت�صريمكنالقول:

•للكم�لالختي�ريقيمةذاتيةاأخالقّيّة. 	
•لل�صف�توال�صلوكي�تالختي�رية،وبمقدارت�أثيره�فيالو�صولاإلىالكم�ل.قيمة 	

غيريةاأخالقّيّة.

اأو اأكبرمنالقيمةالغيريةل�صفة اّلذييمتلكقيمةغيرية ال�صلوك اأو •ال�صفة 	
�صلوكاآخَرين،ومععدماإمك�نيةالجمعبينهم�،تكونلهقيمةبديلةاأخالقّيّة.

يمكن اّلذي ب�ل�صكل الوجود من مراتب على يطلَق لالإن�ص�ن الختي�ري الكم�ل اإّن

له� ربط ول واقعّية المراتب وهذه اإليه�، والدخول تح�صيله� ب�ختي�ره لالإن�ص�ن فيه

ب�لقراراتوالتو�صي�تاأوال�صالئقاأوالتوافق�ت.

وكذلكف�إّنرابطة�صف�تن�و�صلوكي�تن�بهذهالمراتب-كم�هوالح�لفيروابط�ص�ئر

الظواهربع�صه�معبع�ض-واقعّيةاأي�صً�.ومنثّمف�إّنالقيمةالبديلةمنتوابعالقيمةالغيرية.

وبناًء على ذلك فاإّن:

كلاأنواعالقيمالأخالقّيّةله�واقعّيةعينية.

اإمك�نيةت�صخي�صه�ب�صكل القيمالأخالقّيّةواقعّيةلي�صتلزم اأّنكون الوا�صح ومن

�صحيحمنقبلكّلالأفراد.

الكم�ل م�هيةهذا نعلم اأْن لن� بّد ل الختي�رّي الكم�ل اإلى الو�صول اأجل من نعم

والطرقالمو�صلةاإليه.

و�صوفنتكلمفيالف�صَلينالت��صعوالع��صرمنهذاالكت�بعنم�هيةالقيمالواقعّيّة

فيالأخالقوكيفيةاإمك�نت�صخي�صه�.

ة 3 - نطاق القيم األخالقّيّ

هذه اأّن لراأين�  الأخالق في للتقييم الق�بلة الأ�صي�ء مجموعة معرفة اأردن� اإذا
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المجموعةت�صملكّلال�صف�توال�صلوكي�تالختي�ريةعندالإن�ص�ن،والخ�رجفقطعن

دائرةهذاالتقييمهوالأفع�لغيرالختي�ريةعنده.

اإّن الإن�ص�ن،حيث الختي�ريةعند ال�صلوكي�ت المجموعة ن�أخذمنهذه وكنموذج،

والجتم�عية والع�ئلية الفردية الأعم�ل كّل ت�صمل اأي�صً� ذاته� المجموعةفيحّد هذه

ف�إّن عليه وبن�ًء والحقوقية. وال�صي��صية والثق�فية القت�ص�دية الن�ص�ط�ت ومختلف

اأّيمنجهة الأخالقّي ب�للح�ظ للبحث اإذاك�نتموردًا والن�ص�ط�ت الأعم�ل كّلهذه

الهدفالمرادمنه�جميعً�تدخلحينئٍذفيدائرةالتقييمالأخالقّي.اإّناللوحةالفنية

قديكونله�قيمةفنيةوقيمةاقت�ص�ديةاأي�صً�اإْنتف�وتتجهةالتقييمبينهم�،وكذلك

ف�إّنال�صلوكالإن�ص�نيق�بلللتقييممنجه�تمختلفةاأي�صً�.وبن�ًءعلىم�تقدملبّد

اأْنن�أخذب�لح�صب�نعندالتقييمالأخالقّيللن�ص�ط�توالأعم�لالقت�ص�ديةوالثق�فية

في ت�أثيره� جهة الإن�ص�ن عند الختي�رية ال�صلوكي�ت و�ص�ئر والحقوقية، وال�صي��صية

و�صولالإن�ص�ن،اإلىالكم�لالختي�ري.

اإّنعلمالأخالقيبحثفيكّلال�صف�توالأفع�لالختي�ريةعندالإن�ص�نوالتيله�

ت�أثير-مثبتاأومنفّياأو�صفرّي-فيكم�لهالختي�ري،ويقومبتقييمه�اأخالقّيً�.

4 - اللزوم وأنواعه 

فيالجملالثالثةالآتيةاأ�صتفيدمناللزوموالالزمفيثالثةا�صتعم�لتمختلفة:

)4) ]رئي�ضالإدارة[:الالزمعلىجميعالعم�لطلبالإج�زةكتبيً�منالرئ��صة.

)5()طبقً�لالتف�قال�ص�بق(الالزمعلين�اإجراءجل�صةعلىالأقل�صهريً�.

)6(اأكدالمخت�صونعلىلزومجذبال�صيولةالنقديةلوقفالت�صّخموالحدمنه.

لهذه تكون اأن الممكن من »الالزم« نقول عندم� المذكورة، الجمل مالحظة مع

الجملةمع�ٍنمتف�وتة:

النوع هذا ي�صمى وحينئٍذ »اأ« ب� للقي�م �صدرا قد تو�صية اأو اأمرًا اأّن مرادن� اأحي�نً�

مناللزومب�»الأمري«والمرادمنهاللزومالن��صىءعناأمِراأحٍدم�،وكذلكف�إّنهذا
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فال الأمر هذا النظرعن وبغ�ّض ال�صخ�ض. ذلك بهعن الأمر ل�صدور معتبر اللزوم

واقعّيةلهفيالمو�صوعالمبحوثفيه.

والتع�هد التوافق بن�ًءعلى اعتبرلزمً� »اأ« اأّن المراد يكون اأْن اأي�صً� الممكن ومن

عليهونريدالآنبي�نهذاالتوافق.وي�صّمىهذااللزومب�لتوافقّياأّياأّنمن�ص�ألزوم»اأ« 

هوالتوافق.وهذااللزوماأي�صً�وبغ�ّضالنظرعنالتوافقلواقعّيةله،ومنالممكناأْن

يكونمرادن�ب�أّن»اأ«ب�لمق�ي�صةب�صيءاآخر،ومثاًلللو�صولاإلى»ب«لزم.

ومثلهذااللزومل�صيءب�لمق�ي�صةب�صيءاآخري�صّمىا�صطالحً�ب�»اللزوم اأو ال�شرورة 

بالقيا�ص اإلى الغير«اأواخت�ص�رًا»اللزوم اأو ال�شرورة بالقيا�ص« ]7[وبهنخبرعنوجود

اأّنمثلهذااللزوموبغ�ّضالنظر بينهذينال�صيئين.ومنالوا�صح الرتب�طالواقعّيّ

عناأوامرالن��ضوتوافق�تهميمت�زب�لواقعّيّة،وب�لت�ليف�إّنالأمروالتوافقليوجداأّي

تغييرفيه]8[.

والتوافقّيل الأمرّي اللزوم اأّن يت�صح اللزوم اأنواع ُذكرحول اإلىم� اللتف�ت ومع

واقعّيةعينيةلهم�واأم�اللزومب�لقي��ضوالذييحكيالرابطةالواقعّيّةبين�صيئينفله

واقعّيةعينية.

5 - اللزوم]9[ األخالقيّّ 

عندم�نقولب�للح�ظالأخالقّيالالزمفعلاأوتركهذاالأمر،اأوالالزمامتالكاأو

عدمامتالكهذهال�صف�ت...ف�أيمعنىنريدمنه؟

ذكرن�فيبحثالقيمالأخالقّيّةاأّنال�صف�توال�صلوكي�تالختي�ريةلالإن�ص�نق�بلة

للتقييمفيالأخالقمنزاويةت�أثيره�فيو�صولهاإلىالكم�لالختي�ري،وقلن�اأي�صً�اإّن

الكم�لالختي�ريلالإن�ص�نوت�أثيرهذهال�صف�توال�صلوكي�تفيتح�صيلهواقعي�ناأي�صً�،

واإّنتلكالط�ئفةمنالأفع�لالختي�ريةمطلوبةوقّيمةلجهةت�أثيره�فيالو�صولاإلى

الكم�لالختي�رّي،وب�لت�ليفهيلزمةاأي�صً�للو�صولاإليه.وبن�ًءعليهف�إّنلزومبع�ض



أسس سألخالق 70

اأي�صً�مننوع ُيعتبر ال�صف�توال�صلوكي�تالختي�ريةمناأجلك�صبالكم�لالإن�ص�نّي

»اللزوم بالقيا�ص«.وحيثاإّنهذااللزوميمت�زب�لواقعّيّةالعينيةيمكنا�صتنت�جم�يلي:

اللزومالأخالقّيلهواقعّيةعينية.

وقدتبينمعن�اإلىالآناأّنالقيمواللزومي�تالأخالقّيّةله�واقعّيةعينيةولارتب�ط

هذا وُيعتبر والتع�هد. التوافق اأو وال�صالئق، الأح��صي�ض اأو والتو�صي�ت ب�لأوامر له�

م�ص�ألةالواقعّيّة.و�صوفنرىفيالف�صلالالحق ال�صتنت�جالخطوةالأولىفيطريقحلِّ

كيفيةحك�يةالجملالأخالقّيّةللقيمواللزومي�تالأخالقّيّة،وب�لت�لي�صوفنثبتحك�ية

هذهالجملللواقعاأي�صً�.

اأكملمايلي:

.................................................................................. ت�صتعملالقيمةفيم�يتعّلق 1�

................................................ القيمةالذاتّيةلمو�صوعتعنيالقيمةالتي 2�

القيمةالغيرّيةلمو�صوعتعنيالقيمةالتي................................................ 3�

الأعلى والقيمة ..........................................، المبداأهي فقيمة للقيمةمبداأ، اأّن اعتبرن� لو 4�

واإذا ..........................................، هي منه� الأدنى والقيمة ..........................................، هي منه�

ةب�لقيمةالإيج�بّية،فيطلقعلىالمبداأ...................................... اعتبرن�اأّنالقيمةمخت�صّ

....،وعلىالأعلىمنالمبداأ..........................................،وعلىالأدنةمنالمبداأ.............................

،.............

يمتلك بينهم�،ف�لذي الجمع ُيمكن لوك�نلأمرينقيمةغيرّيةمتف�وتةبحيثل 5�

قيمةغيرّيةاأكبر،يمتلكقيمة..........................................،

هو المتنّوعة الأعم�ل مطلوبّية في الواقعّيين وغير الواقعّيين بين الختالف 6�

،.......................................... في

..........................................،يمتلكقيمةذاتّيةاأخالقّية.  � 7

الخ�ص�ئ�ضالتيتوجبمطلوبّية�صف�تن�و�صلوكّي�تن�عب�رةعن..........................................، 8�
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ُيطلقالكم�لالختي�ريلالإن�ص�نعلى..........................................،وعليهتكونالقيمةالذاتّية 9�

الأخالقيةواقعّية.

العالقةبينال�صلوكّي�تالختي�رّيةونت�ئجه�عب�رةعن..........................................،؛وعليه 10�

ف�لقيمة..........................................،الأخالقيةواقعّية.

القيمالأخالقّيةالبديلةواقعّيةبدليل..........................................، 11�

اإّنجميعاأنواعالقيمالأخالقّيةهي..........................................، 12�

..........................................،تقعفيدائرةالقيمالأخالقّية.  � 13

ال�صرورة على ُيطلق وقد العقد من اأخرى وت�رة الأمر من ت�رة اللزوم ين�ص�أ 14�

ب�لقي��ض،وعلىهذاالأ�ص��ضُيطلقعلىلزوم..........................................،،................................

........ و ..........................................،

لزوم..........................................، و..........................................،،اأمورغيرواقعّية؛ولكّنلزوم................. 15�

.........................،واقعّي.

ال�صرورّيةللح�صولعلى وال�صلوكّي�ت ال�صف�ت الذييو�صح اللزومالأخالقي اإّن 16�

الكم�لالختي�ريلالإن�ص�ن،هيمنالنوع..........................................،والواقعّي.

م�هوالرابطبينبحثالقيمةواللزومالأخالقّيوبينالواقعّيّة؟ 1-

عّرفالقيمةالذاتيةوالغيريةوالبديلة.واأعِطمث�ًلعلىكّلواحدةمنه�. 2-

فيهذهالعب�رات،ومعمالحظةمو�صوعالبحث،عّينمعنىالقيمةونوعه�. 3-

رئي�ضالمحكمة:ي�ح�صرةالمح�مي،اإّنال�صواهداّلتيقدمته�لقيمةق�ص�ئية اأ�

له�.اإذاك�نلديكاأّيدليلقويفقمبتقديمه.
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رففيه. اإّنربحهذاالعملليقّيممعم��صُ ب�

اإّن�صراءالأدويةمنهذهال�صركةذوقيمةب�للح�ظالقت�ص�دياإّلاأّنهولالأ�صف ج�

ف�إّناأدويةهذهال�صركةب�لمق�ي�صةبم�ص�بهه�من�صرك�تالأدويةالأخرىذات

قيمةعالجيةاأقّل.

عراّلذيقراأتهلقيمةلهيعتدبه�ب�للح�ظالأدبياإّل علىالرغممنكونال�صِّ د�

اأّنالمهماأنكاأنتاّلذينظمته،وفيراأييف�إّنهذاال�صعرقّيمجدًالتنمية

مواهبكالأدبية.

م�هيالأموراّلتيتو�صفب�لقيمةالذاتيةوالغيريةوالبديلةفيالأخالق؟وهلاأّن 4-

هذهالقيمله�واقعّيةعينية؟

م�هونط�قالقيمالأخالقّيّة؟ 5-

اذكراأنواعاللزوم،وم�هواللزومالأخالقّي. 6-

عّينمعنىاللزومفيالجملالت�لية،واأو�صحفيكّلمورددليلاإج�بتك. 7-

الالزمح�صورن�صفالأع�ص�ءلعتب�رهذاالجتم�عاجتم�عً�ر�صميً�. اأ�

فيراأيياأّنتنظيمالعقدوالتف�قلزمدفعً�ل�صوءال�صتف�دةالمحتملة. ب�

ال�صوق اإج�زة حمُل عليك الالزم ق�ئاًل(: ال�ص�ئق يخ�طب المرور )�صرطي ج�

اأثن�ءالقي�دة.

ِمَنالالزمعلين�اأْنن�صبغاأحذيتن�كّليوم؟
َ
)الجنديمخ�طبً�الق�ئد(:اأ د�

يعتقدبع�ضاأولي�ءالأمورب�صرورةوجودبرن�مجمعّينلتنميةاأج�ص�ماأولدهم ه��

اإّلاأنهمليرونمنالالزموجودبرن�مجلتربيتهم.

دحلم�ص�كله،فم�هوالملزملتعريفه اإذاك�نهدفاإع�نتكلهذاالفقيهمجرَّ و�

ب�أنكاأنتاّلذياأعنته؟

اذكرعلةكوناللزومالأخالقّيواقعيً�. 8-
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معالتدقيقفيبحوثهذاالف�صل،اأو�صحلن�م�هوالأمراّلذيقمن�ب�إتم�مهمن 1-

هذينالأمرين»اأ« و »ب«.

)لال�صتف�دةراجعالمذكرةالأولىمنهذاالف�صلوقمبمب�حثته�معالآخرين(.

اأثبتن�الت�أثيرالواقعّيلل�صف�ت اإلىا�صتعم�لتالقيمةواللزوم، معاللتف�ت اأ�

وال�صلوكي�تالختي�ريةلالإن�ص�نفيتح�صيلكم�لهالختي�ري.

لل�صف�ت الواقعّي والت�أثير واللزوم القيمة ا�صتعم�لت اإلى اللتف�ت مع ب�

وال�صلوكي�تالختي�ريةلالإن�ص�نفيالو�صولاإلىكم�لهالختي�رينكون:اأوًل:

قداأو�صحن��صببت�صميتهملهذهالرابطةالواقعّيّةب�لقيمةواللزوم.

وث�نيً�:منعً�لوقوعالمغ�لطةب�لتم�صكبمعنىالقيمواللزوملإثب�تالالواقعّية.

اإلىذلكوم�هي اإلىالقيمالواقعّيّة،م�هيالطرقالموؤدية اأّننتعّرف مناأجل 2-

الموانعاّلتيتعتر�ضطريقن�؟

وهليمكنالو�صولاإلىالكم�لعندمعرفةالقيمالواقعّيّة؟

حقيقة  اإلى  ولالإ�سارة  اأّنه  اإّل  المفاهيم،  بتحليل  يرتبط  ل  ات 
ّ
الواقعي ك�سف  كون  من  الرغم  على   [1]

اإلى  ولالإ�سارة  الالحق،  الف�سل  في  نقوم  �سوف  وكذلك  مفهومها،  بتحليل  قمنا  واللزوم  القيمة 

القيمة  عن   الكالم  يمكن  اأّنه  اعتقادنا  وفي  المفاهيم.  هذه  بتحليل  ة، 
ّّ
الأخالقي المفاهيم  حقيقة 

ة بغ�ّص النظر عن موارد ا�ستعمال هذه 
ّّ
واللزوم والح�سن والقبيح، وما ينبغي وما ل ينبغي الأخالقي

الم�سطلحات، وبعبارة اأخرى حتى ولو تفاوت معنى القيمة واللزوم في الموارد الأخرى - في غير 
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ال�سفات  وتاأثير  الختياري  الكمال  اأّن  اإّل  ة 
ّ
اأمور لواقعي على  اأي�ساً  فيها  يدلن  وكانا   - الأخالق 

، ومن الممكن البحث فيهما 
ّ

وال�سلوكيات الإن�سانية فيها - والذي هو مورد بحث الأخالق - واقعي

من دون تحليل مفهوَمي القيمة واللزوم، اإّل اأّنه من دون هذا التحليل لْن يّت�سح وجه ت�سمية القيمة 

الم�سطلحات  فيها  ُت�ستعمل  اّلتي  الموارد  واأما  واللزوم.  القيمة  ذكر  د 
ّ
بمجر ين 

ّ
الأخالقي واللزوم 

ووجه  الألفاظ  ت�سمية  وجه  يو�سح  �سوف  فيها  المفاهيم  تحليل  فاإّن  المت�سابهة  اللغوية  والكلمات 

ة عندما نتكلم في الف�سل الالحق حول  حكاية الجمل الواردة فيها، وهذا الأمر ل بّد منه خا�سّ

ة، كان من 
ّ
ة لإثبات الالواقعي ة، ومن طرف اآخر، في موارد خا�سّ

ّّ
ة للجمل الأخالقي

ّّ
الحكاية الواقعي

ال�سرورة بمكان الإ�سارة اإلى وجه ا�ستعمالها في الأخالق لمنع ح�سول هذه ال�ستفادات، ومثاًل 

على ذلك فاإّنه من الممكن اأْن ي�ستدل بع�سهم بهذا ال�سكل فيقول اإّن القيمة لما ا�سُتعملت في 

ة عينية لها لذا فاإّن 
ّ
بع�ص الموارد المطابقة لميولنا و�سالئقنا ولما كانت الميول وال�سالئق لواقعي

ة عينية لها، اأو اأّن يقال اإّن اللزوم في بع�ص الموارد قد ين�ساأ عن الأمر 
ّ
ة اأي�ساً لواقعي

ّّ
القيم الأخالقي

ة اأي�ساً.
ّ
ة لواقعي

ّّ
والتوافق وهما ل واقعيان لذا فاإّن اللزوميات الأخالقي

وبناء عليه فاإّن معرفة ا�ستعمالت القيمة واللزوم تبين لنا اأّن هذين المفهومين ي�ستعمالن اأي�ساً في 

ان من 
ّ
 واللزوم بالقيا�ص اأي�ساً والحال اأّن القيمة واللزوم الأخالقي

ّ
مورَدي المطلوب ذي المن�ساأ الواقعي

جملة هذين الموردين.

الأفراد  لميول  مطابقتها  النظر عن  وبغ�ّص  لالإن�سان  الختيارية  وال�سلوكيات  ال�سفات  فاإّن  وكذلك 

 - بذاته  مطلوب  هو  والذي   - الختياري  بالكمال  ة 
ّ
واقعي رابطة  لها  والتوافقات  لالأوامر  اأو  و�سالئقهم 

ونبحثها في علم الأخالق اأي�ساً.

ة عن المجازية 
ّ
وحيث اإّن تعيين المعنى الدقيق للم�سطلحات وخ�سو�ساً تفكيك المعاني الحقيقي

منها لي�ص بالأمر ال�سهل ولأنه ل �سرورة له فيما نهدف اإليه ها هنا، لذا �سنكتفي في هذا الف�سل والالحق 

يّنا وجه ا�ستعمالها في م�ساديقها 
ّ
ب له ببيان موارد ا�ستعمال هذه الم�سطلحات، وبهذا الطريق نكون قد 

ة في الأخالق.
ّّ
الواقعي

الفل�سفة   في 
ّ
يتم ولي�ص فقط في الأخالق -   - 

ّ
ب�سكٍل كّلي القيمة وتحليلها  ماهية  البحث حول   [2]

ى Axiology )مبحث القيم(.
ّ
ة �سمن فرٍع م�ستقل ي�سم

ّ
العملي

(، مثاًل، في المعادلة  [3]Numerical Value( ُي�ستعمل مفهوم القيمة اأي�ساً في مورد القيمة العددية  

به   
ّ
تتم المتغير  اإلى ذلك  ُن�سب  اإذا  اّلذي  العدد  ما عبارة عن  لمتغير  العددية  القيمة  فاإّن  الجبرية 
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المعادلة حينئٍذ، وبالتالي فاإّن المتغير اّلذي يقبل اأعداداً اأكبر يكون ذا قيمة عددية اأكبر اأي�ساً.

اإل اأّن القبول با�ستعمال القيمة في اأمثال هذه الموارد ب�سبب المطلوبية م�سكل، ولربما يمكن اإيجاد 

 ل�ستعمال مفهوم القيمة بحيث ي�سمل القيمة العددية حينئٍذ.
ّ
وجٍه اأعم

 على هذا الوجه فاإّن مفهوم القيمة ُيطلق فقط على المو�سوعات الحاوية لجهتي الكمال والنق�ص، 
ً
وبناء

ر عنه بالقيمة الالذاتية للمو�سوع، واأما الموؤثر في كمال المو�سوع فاإّن 
َّ
وبالتالي فاإّن كمال المو�سوع ُيعب

له قيمة غيرية - بمقدار تاأثيره - مثبتة اأو منفية اأو �سفرية، وكذلك فاإّن القيم البديلة وطبقاً للتعريف فاإّنها 

ن على اأ�سا�ص القيم الغيرية، وطبقاً لهذا الحتمال فاإّن القيمة ُت�ستعمل في مورد »الكمال«.
َّ
تعي

 على هذا الترتيب فاإّن القيم المنطقية والمعرفية والدوائية والغذائية وغيرها ل �سرورة فيهااأي�ساً 
ً
وبناء

لفترا�ص مطلوبيتها لالإن�سان. نعم قد يبحث الإن�سان في العادة عن علوم تكون نتائجها مطلوبة له وخا�سة 

اأي�ساً من  اأموراً مطلوبة لالإن�سان. )اإن البحوث العلمية  في العلوم الإن�سانية حيث يكون المو�سوع فيها 

جملة الأفعال الختيارية لالإن�سان والتي ل يقوم بها الإن�سان اإّل في �سورة كونها مطلوبة له( وعليه فمن 

الممكن اعتبار نحٍو من المطلوبية الإن�سانية لمختلف المو�سوعات اّلتي تكون مورداً للبحث و - حتى 

مع تعدد الو�سائط - اعتبار نوٍع من المطلوبية الذاتية لكمال المو�سوع المبحوث عنه، وكذلك لمقدماته 

اأي�ساً بالتبعية.

وعلى كّل حال وطبقاً لهذا الحتمال فاإّن القيمة دائماً ُت�ستخدم في نطاق كمال المو�سوع المبحوث 

يت ذاتية لكون الكمال في الأمور الختيارية مرتبطاً 
ّ
م

ُ
اإنما �س ة 

ّّ
القيم الذاتية الأخالقي فاإّن  عنه، واأي�ساً 

بالإن�سان، وكذلك فاإّن مقدار القيم الغيرية لل�سفات وال�سلوكيات الختيارية ل بّد من كونه متنا�سباً مع 

مقدار تاأثيرها في الو�سول اإلى الكمال.

والجدير ذكره اأّن المق�سود من تحليل مفهوم »القيمة« لي�ص تعيين المعنى الدقيق لها ولي�ص تفكيك 

باب  الموارد من  اللفظ على بع�ص  اإطالق هذا  الممكن  المجازية منها، لأّنه من  ة عن 
ّ
الحقيقي معانيها 

 - بع�ص  بع�سها عن   الموارد  تفكيك هذه  فاإّن  وبالتالي  اللفظ،  معنى  في  التو�سعة  باب  اأو من  المجاز 

 على احتمال 
ً
حتى ولو راجعنا جميع ا�ستعمالت هذا اللفظ - م�سكل. وما يهمنا في هذا البحث وبناء

وال�سفات  والأعمال  لالإن�سان  الختياري  للكمال  ة 
ّّ
الأخالقي القيمة  م�ساديق  هو  والكمال  المطلوبية 

 على كون الوجه في ا�ستخدام القيمة هو المطلوبية، 
ً
ة. واأما بناء

ّ
الموؤّثرة في ذلك، وكون هذه القيم واقعي

فال بّد اأْن نو�سح اأّن من�ساأ مطلوبية مجموع الأمور الختيارية لالإن�سان هو اأمر واقعي، اأّي مطلوبية الكمال 

الختياري - وكما اأو�سحناه في هذا الف�سل باخت�سار و�سنبينه ب�سكل كامل في الف�سل التا�سع من هذا 
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 على الوجه الثاني فاإّن كّل موارد القيمة في الأ�سا�ص ُت�ستعمل في نطاق الكمال، ومن 
ً
الكتاب، اإّل اأّنه بناء

الوا�سح اأّن الكمال الختياري لالإن�سان والذي هو هدف الأخالق ُيعتبر اأمراً واقعياً - مع اأّن جعل هدف 

الأخالق هو الكمال الختياري لالإن�سان يحتاج اإلى مزيد من التو�سيح.

[4]  يمكن الجمع بين المراتب المختلفة لإحدى القيم الذاتية، حيث اإّن المرتبة العليا واجدة للمرتبة 
للقيمة  المختلفة  المراتب  مورد  في  البديلة  القيم  ا�ستخدام  يمكن  ل  عليه   

ً
وبناء منها،  الأولى 

الذاتية.

وكذلك اإذا كانت القيمة الذاتية متعّددة في مو�سوع واحد فاإّنه ل يمكن مقاي�ستها بع�سها ببع�ص. 

البديلة ل يمكن  القيم  فاإّن   عليه 
ً
وبناء الكتاب(.  التا�سع من هذا  الف�سل  ال�سابعة من  المذكرة  )راجع 

افترا�سها �سواء في مقاي�سة المراتب المختلفة لإحدى القيم الذاتية اأو في مقاي�سة القيم الذاتية المتعّددة 

في مو�سوع واحد، وبالتالي فاإّنها ُت�ستخدم فقط في مورد مقاي�سة القيم الغيرية.

ة في هذا الكتاب تلك القيمة الناظرة اإلى الأخالق وال�ساملة للقيمة 
ّّ
[5]  المراد من القيمة الأخالقي

ة اإلى من�ساأ الأخالق 
ّّ
ة اأي�ساً. واأما البيانات اّلتي ُتن�سب فيها القيمة الذاتية الأخالقي

ّّ
الذاتية الأخالقي

ة ول يمكن اعتبارها اأي�ساً من علم الأخالق لأّن مو�سوعها ل يرتبط بال�سفات 
ّّ
فلي�ست بيانات اأخالقي

والأفعال الختيارية لالإن�سان.

[6]  المفاهيم الم�ستخدمة في بيان ال�سفات الإن�سانية على طائفتين: الأولى منها، نظير الحكمة والعدالة 
اأي�ساً من مراتب القيمة  ر 

َ
اأو نق�سه، واإذا كانت اختيارية فُتعَتب ن مراتب كمال الإن�سان 

ّ
والظلم، تبي

ة.
ّّ
الذاتية الأخالقي

في كمال  اأحياناً  توؤّثر  تبين خ�سائ�ص قد  اأو رئي�ساً  اأو عاماًل  والثانية منها نظير كون الإن�سان ريا�سياً 

ة ترتبط بمقدار تاأثيرها في الكمال اأو النق�ص عند الإن�سان. 
ّّ
 فاإّن قيمتها الأخالقي

ّ
الإن�سان اأو نق�سه، ومن ثم

ة لهذه الطائفة من ال�سفات  غيرية. كذلك فاإّن كّل ال�سفات الختيارية، ومن 
ّّ
وعليه فاإّن القيمة الأخالقي

�ستثنى من هذه القاعدة 
ُ
زاوية تاأثيرها في ال�سلوك الختياري، موؤثرة اأي�ساً في كمال الإن�سان اأو نق�سه، ول ي

اأي�ساً �سفات الطائفة الأولى لأّن هذه ال�سفات تقت�سي �سلوكيات تتنا�سب معها وت�ساهم في تنمية الكمال 

اأو النق�ص عند الإن�سان. ومن هذه الجهة تعتبر هذه ال�سفات الختيارية ذات قيمة غيرية، ولذا يمكن 

 اإّن كّل ال�سفات الختيارية الموؤّثرة في الكمال الختيارّي لالإن�سان لها قيمة غيرية.
ّ

القول بنحٍو كّلي

[7]  اللزوم اأو ال�سرورة بالقيا�ص، بمعنى لزوم اأو �سرورة �سي ء بالمقاي�سة مع افترا�ص �سي ء اآخر، يمكن 
فر�سه في مورد العلة بالمقاي�سة بمعلولها، وفي مورد المعلول بالمقاي�سة بعلته التامة وفي مورد اأحد 
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اأعم من  بالقيا�ص في هذا المورد  بالمقاي�سة مع المعلول الآخر لها وال�سرورة  التامة  العلة  معلولي 

ال�سرورة بالغير - اأّي المخت�سة بتلك ال�سرورة اّلتي ياأخذها المعلول من علته - وم�سافاً اإلى هذا فاإّنه 

في مورد ال�سرورة بالغير ل بد من وجود المعلول - والذي ا�ستفاد �سرورته من وجود علته - ووجود 

العلة، واأما ال�سرورة بالقيا�ص فيمكن ح�سولها ووجودها حتى مع عدم وجود المعلول والعلة. )لمزيد 

من التف�سيل راجع الكتب الفل�سفية(.

ترك بع�ص  اأو  العلة )فعل  ُت�ستخدم فقط في مورد �سرورة  بالقيا�ص  ال�سرورة  فاإّن  واأما في الأخالق 

الأفعال الختيارية، ووجود اأو عدم وجود بع�ص ال�سفات الختيارية( للمعلول )هدف الأخالق(.

.
ّّ

[8]  ل بّد من الإ�سارة اإلى ثالث نكات في مورد الأنواع الثالثة للزوم واللزوم الأخالقي
فاإّن ذلك ل  عليه  مّتفٍق  اأو وجود عقد  به  اأمٍر   �سدور 

ّّ
الواقعي اللزوم  مورد  في  افتر�سنا  لو  الأولى: 

ة بين الفعل ونتيجته المثبتة والقائمة 
ّّ
 اإلى الرابطة الواقعي

ٌ
 ناظر

َّّ
ة، لأّن اللزوم الواقعي

ّّ
ُيخرجه عن الواقعي

بغ�ّص النظر عن وجود الأمر والتوافق.

القوانين  وو�سع  قانونياً  ال�سرقة  منع  فاإّن   
ّ

الجتماعي الأمن  ال�سرقة  هددت  لو  ذلك:  على  ومثاًل 

الأمن الجتماعي  لتاأمين  ال�سرقة  لزوم المتناع عن  ال�سارق ل توجب �سيرورة  تعاقب  اّلتي  الحقوقية 

اأمراً غير واقعي.

 
ّ

 واأي�ساً اللزوم الأمرّي اأو اللزوم التوافقي
ّّ

هذا ومن الممكن في مو�سوع واحد وجود اللزوم الواقعي

 مبنياً على الأمر 
ّ

في اآن واحد، ومع هذا تتفاوت جهة اللزوم فيها، بل من الممكن كون اللزوم الواقعي

ٍر بين الأع�ساء اأّن من يتاأخر عن ح�سور 
َّ
 على اتفاٍق ما مقر

ً
اأو التوافق، ومثاًل على ذلك: لنفتر�ص بناء

 عليه فاإّن قولنا في هذه الجملة »الالزم على كّل من 
ً
الجل�سة يدفع 50 توماناً عن كّل دقيقة تاأخير، وبناء

تاأخر عن هذه الجل�سة اأّن يدفع 50 توماناً عن كّل دقيقة« بيان لّلزوم التفاقي، واأما قولنا في هذه الجملة 

 رغم 
ّ

»لئال توؤخذ اأموالك بعنوان العقوبة، الالزم عليك اأْن تح�سر في بداية الجل�سة«، بيان لّلزوم الواقعي

المثال  التدقيق في الكالم. في هذا  بّد من   على التفاق الم�سبق »واقعاً« )ل 
ً
بناء ن�ساأ  اللزوم  اأّن هذا 

ن لزوم التبعية والطاعة للتوافق 
َّ
 لخ�سارة المال عند التاأخير ول يبي

ّ
ن فقط اللزوم الواقعي

َّ
ُيبي اإّنه  حيث 

ة 
ّ
 اإلى اأّن هذا التوافق الم�سبق قد ُو�سع واقعاً على اأ�سا�ص نتائج مثبتة واقعي

ٌ
المذكور، لأّن لزوم التبعية ناظر

اأو التفاقي  اللزوم الأمري  اأي�ساً كون  اآخر من الممكن  المثال الآتي( ومن طرف  وكما هو الحال في 

ة، ولمجرد التمثيل نقول اإّنه عندما تو�سع بع�ص المقررات اأو ت�سدر بع�ص الأوامر، من 
ّّ
مبتنياً على الواقعي

 
ً
ر بناء

ِّ
اأجل حفظ النظام، فاإّن نف�ص هذه اللزومات اأمرية وتوافقية، مع اأّن نف�ص هذا الأمر اأو التوافق قد ُقر
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على الرابطة ال�سروية بين اإطاعة الأوامر ورعاية المقررات من جهة، وحفظ النظام من جهة اأخرى، وهذه 

ة.
ّ
الرابطة واقعي

 ت�سخي�ص نوعه، ولذا 
ّ
 مورد اللزوم ومن ثم

ً
ن بالدقة ابتداء

ّ
 على هذا ل بّد في اأّي مثاٍل من اأْن نعي

ً
وبناء

في مثال و�سع العقوبة على التاأخير في ح�سور الجل�سة، اإذا كان المراد »لزوم دفع العقوبة المقررة في 

، واإذا كان المراد »لزوم الح�سور في بداية الجل�سة 
ّ

ن« فاإّن هذا اللزوم توافقي
ّ
مقابل مقدار التاأخير المعي

.
ّ

للمنع من خ�سارة المال«، فاإّن هذا اللزوم واقعي

وفي المثال الثاني اأي�ساً، اإذا كان المراد »لزوم اإطاعة الأمر اأو القانون المتفق عليه« فاإّن هذا اللزوم 

، واإذا كان المق�سود منه »لزوم اإطاعة الأمر والقانون من اأجل حفظ النظام« فاإّن هذا اللزوم 
ّ

اأمرّي وتوافقي

.
ّ

واقعي

 اأْن تكون �سادقة بال�سرورة، ومثاًل على ذلك فاإّن 
ّّ

الثانية: ل ي�سترط في الجمل المبينة لّلزوم الواقعي

هذه الجملة »من اأجل غليان الماء ل بّد من اأّن ت�سل درجة حرارته اإلى 200 درجة مئوية« بيان لّلزوم 

 مع اأنها كاذبة.
ّ

الواقعي

الثالثة: مع مالحظة ما تقدم في النكتتين ال�سابقتين والتو�سيح المذكور في المتن حول من�ساأ الميل 

ة اإّن تلك الطائفة 
ّّ
ة، يمكن القول في مجال الجمل اللزومية الأخالقي اإلى ال�سلوكيات وال�سفات الخا�سّ

ال�سلوكيات  اأو  ال�سفات  لزوم  بيانها  ب�سبب  ة 
ّّ
اأخالقي يت 

ّ
م

ُ
�س اإنما  للزوم  المبينة  ة 

ّّ
الأخالقي الجمل  من 

ة المو�سلة اإلى الكمال الختياري. الخا�سّ

اإنما  اأو كاذبة -   النظر عن كونها �سادقة  اللزومية -  وبغ�ّص  ة 
ّّ
فاإّن كّل الجمل الأخالقي  عليه 

ً
وبناء

اتفاق  بناء على  اأو  الآمر  باأمر  ولو كانت �سادرة   حتى 
ّّ

الواقعي لّلزوم  مبينة  ة لكونها 
ّّ
اأخالقي ُتعتبر جماًل 

تها، وبعبارة اأخرى فاإّن لزوم بع�ص 
ّ
�سابق، لأّن جهة الأمرية اأو التوافقية ل ربط لها في الأ�سا�ص باأخالقي

ال�سفات وال�سلوكيات الختيارية في الأخالق اإنما تبحث فيه من جهة لزومها بالمقاي�سة بالو�سول اإلى 

. ولو فر�سنا وجود اللزوم الأمري اأو 
ّّ

الكمال الختياري لالإن�سان، ومثل هذا اللزوم يعتبر من النوع الواقعي

ة.
ّّ
 عن الواقعي

ّ
التوافقي في مورد بع�ص ال�سلوكيات الختيارية اأي�ساً فاإّن ذلك ل يخرج لزومها الأخالقي

« ، وحيث اإّنه ُيفهم من كلمة الإلزام اللزوم    قد ُي�ستفاد اأحياناً من كلمة »الإلزام« بدل كلمة »اللزوم[9]

الأمري اأو التوافقي رّجحنا في هذا البحث ا�ستخدام م�سطلح »اللزوم«.

نف�سل عن غيره.
َ
وبعبارة اأخرى فاإّن المعنى الأ�سلي لّلزوم هو الم�ساحب والالزم اّلذي ل ي

ة بين العلة والمعلول والتي 
ّ
وهذه الم�ساحبة في مورد اللزوم بالقيا�ص اإنما هي ب�سبب الرابطة التكويني
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اإقامة مثل هذه  ة، واأما اللزوم الأمري والتوافقي فهو نوٌع من الطلب والتوافق من اأجل 
ّ
هي رابطة واقعي

وعلى  م�ساحباً،  اأو جعله  الم�ساحبة  بمعنى  بالإلزام  اأي�ساً  ى عندهم 
ّ
ي�سم والذي  والمالزمة  الم�ساحبة 

 لّلزوم - واأن هذا النوع من الإلزام، 
ّّ

الرغم من اأّن م�سطلح »الإلزام« قابل لال�ستعمال في الجعل التكويني

 اإنما هو لزوٌم بالقيا�ص اإّل اأّن ذلك ل يتنافى مع كون هذا اللزوم واقعياً.
ّ

والذي يعّد جعاًل تكويني





تعّرفن�فيالف�صلالث�نياإلىنظريتيالواقعّيّةوالالواقعّيةفيالأخالقولوازمهم�.

واللزومي�ت القيم تحليل مدار يدور ال�صحيحة النظرية تح�صيل اأّن �صمنً� ُعلم وقد

الأخالقّيّة،وكذلكحّلم�ص�ألةحك�يةالجملالأخالقّيّةللواقعاأوعدمحك�يته�له.وقد

الف�صل هذا في واأم� الأخالقّيّة، واللزومي�ت القيم واقعّية الث�لث الف�صل في اأثبتن�

ف�صوفن�صيراإلىاأّنحلم�ص�ألةحك�يةالجملالأخالقّيّةللواقعيرتبطبتحقيقالمف�هيم

حك�ية ُنثبت �صوف الأخالقّيّة المف�هيم تحقيق بعد ف�إّنه ولذا ودرا�صته�، الأخالقّيّة

الجملالأخالقّيّةللواقعوتبعً�له��صحةنظريةالواقعّيّة.

ة 1 -  الجمل والمفاهيم األخالقّيّ

الم�ص�ألةالأ�ص��صيةوالفعليةلن�هيفيكونالجملالأخالقّيّةح�كيةللواقعاأمغير

في التحقيق ثّم ومن بدّقة الجمل هذه ت�صخي�ض لن� الأف�صل من وابتداًء، له، ح�كية

حك�يته�اأوعدمحك�يته�الواقع.

لناأخذ بالعتبار هذه الجمل:

1-الطق�ضجيٌد.

2-جه�زكاله�صمّييعملب�صكلجيد.

المفاهيمالأخالقيّّة

الف�صل الرابع
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3-حفظاأ�صرارالآخرينيقّللمنالخ�صوم�تالجتم�عية.

4-الح�َصنهوال�صيءاّلذيلهقيمة.

5-الوف�ءب�لعهدعملح�صن.

ذكرن�فيالف�صلالأّولاأّنعلمالأخالقيتكلمعنقيمةولزومال�صف�توال�صلوكي�ت

الختي�ريةعندالإن�ص�ن.

منه� وعلىهذاالأ�ص��ضيمكنالتمييزفيهذهالجملالخم�صةبينم�هواأخالقّيّ

)ن�ظرٌةاإلىالأخالق(وبينم�هوغيراأخالقّيكذلك)غيرن�ظٍراإلىالأخالق(.

اإّنالجملةالأولىلتتكلمعنقيمةولزوم�صفٍةم�اأو�صلوكم�.

له� ارتب�ط ل ولهذا ب�ختي�رن�، ح�صوله يرتبط ل فعل مورده� الث�نية والجملة

ب�لأخالق.

والجملةالث�لثةمورده�ال�صلوكالختي�ريعندالإن�ص�ناإّلاأنه�لتتكلمعنقيمته

اأولزومه.

ُيقّيم ولم نف�صه »الح�شن« مفهوم حول تو�صيحً� قّدمت فقد الرابعة الجملة واأم�

اأو�صلوكاختي�ري،وب�لت�ليف�إّنهذهالجملةترتبطبفل�صفةالأخالقل اأّي�صفة معه

ب�لأخالقنف�صه�.واأخيرًاف�إّنالجملةالخ�م�صةتقيم�صلوكً�اختي�ريً�عندالإن�ص�ن،ومن

بينالجملالخم�صةالمذكورةف�إّنه�الجملةالوحيدالن�ظرةاإلىالأخالق.

الجملمن)6(اإلى)12(اأخالقّيّةاأي�صً�:

6-الحر�ضعلىم�لالدني�قبيح.

7-يجباأّنتكوناأمينً�.

روافياإع�نةالع�جزين. 8-لينبغيللق�دريناأْنيق�صّ

9-معاأّنذكرعيِباأحٍدم�يمنعالن��ضمنالنخداعبه،اإّلاأّنالعملال�صحيحهو

اأْننذّكرهبعيبه.

10-الر�صوةعملغير�صحيح.
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11-النهيعنالمنكروظيفةكّلالن��ض.

12-اأيه�الموؤمنونليغتببع�صكمبع�صً�.

اإذًاالجملالأخالقّيّة�صبيهةب�إحدىهذهالجمل،وب��صتثن�ءالجملةالأخيرة)12) 

المف�هيم: فيه�منهذه ا�صُتفيد وقد اإلى)11(جميعه�خبرية، الجملمن)5( ف�إّن

»الح�شن« »القبيح« »ال�شحيح« و»غير ال�شحيح« و »يجب اأو ينبغي«  و»ل يجب«،»ل 

]1[.وهن��صن�صتفيدمنا�صطالحالمن�طقةفن�صّميذلكالجزء ينبغي« و»الوظيفة« 

ب� المو�صوع اّلذييخبرعن الجزء »المو�شوع«،وذلك ب� اّلذينخبرعنه الجملة من

»المحمول«.وعليهففيالجملالخبريةالأخالقّيّةنعتبرال�صفةاأوال�صلوكالختي�ري

بمث�بةالمو�صوع،ونبينفيه�القيمةاأواللزومالأخالقّيب�أحدهذهالمف�هيمال�صبعة)اأو

المف�هيمالم�ص�بهةله�(.

وكم��صي�أتيتو�صيحه�صوفن�صتفيدمنالمف�هيمالأربعةالأولىلبي�نالقيمة]2[،

ومنالمف�هيمالثالثةالأخيرةلبي�ناللزوم.

قيمية، مف�هيم ال�شحيح« و»غير  »ال�شحيح«  »القبح«  »الح�شن«، مف�هيم اإّن

ومف�هيم»يجب«،»ل يجب« و»الوظيفة«مف�هيملزومية.

ي�صتف�دمنالمف�هيمالقيمّيةواللزوميةفيالجملالخبريةالأخالقّيّةلبي�نالقيم

واللزومي�تالأخالقّيّة.

وحيثاإّنالمف�هيمالقيمّيةواللزوميةُت�صتخدملبي�نالقيمواللزومي�تالأخالقّيّة

�صوفن�صميه�»المفاهيم الأخالقّيّة«.

ومعهذاالتو�صيحيمكنالقولاإّنمفهوم»الح�شن«فيالجمل)1(و)2(و)4(لي�ض

مفهومً�اأخالقّيً�.
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عند الختي�رية الأعم�ل جملة من ُيعتبر الآتية الجملة مو�صوع اأّن مع �صوؤال:

اأّنمفهوم»ال�صحيح«فيهذهالجملةلي�ضاأخالقّيً�،وب�لت�ليليمكن اإّل الإن�ص�ن،

اعتب�ره�جملةاأخالقّيّة،لم�ذا؟

»فياللغةالف�ر�صيةلي�صّحا�صتخدامالف�علبعدالفعلاإّلعندال�صرورةكم�في

ال�صعرمثاًل«.

واللزومية القيمّية المف�هيم الأخالقوتعريف تقّدممنتعريفعلم وبن�ًءعلىم�

اإذاتحققفيه�هذان اأخالقّيّة اإنم�تكون اإّنالجملالخبرية والأخالقّيّة،يمكنالقول

الأمران:

1-تعلقه�ب�ل�صف�توال�صلوكي�تالختي�ريةعندالإن�ص�ن]3[.

2-ال�صتف�دةفيه�منالمف�هيمالأخالقّيّة.

الجملةالث�نيةع�صرةت�صيراإلىاإمك�نبي�نالجملالأخالقّيّةب�صورةالأمراأوالنهي

اأي�صً�،وفيمثلهذهالجملف�إّنالأمروالنهييبين�ناللزومالأخالقّي.وبن�ًءعليهيمكن

ت�صخي�ضالجملالأخالقّيّةمنخاللالتعريفالت�لي:

الجملاّلتيمو�صوعه�ال�صف�توال�صلوكي�تالختي�ريةعندالإن�ص�ن،ومحموله�اأحد

ا�صتفيد اّلتي الجمل واأم� الأخالقّيّة« الخبرية  »الجمل  ت�صمى الأخالقّيّة، المف�هيم

ف�إّنه�ت�صّمىب�لجملالأخالقّيّةالأمرية فيه�منالأمراأوالنهيلبي�ناللزومالأخالقّيّ

اأوالنهيية.

ة ة للجمل الخبرية األخالقّيّ 2 -  الحكاية الواقعّيّ

لنَراأوًلكيفيةكونالجملالخبريةالأخالقّيّةح�كيةللواقعاأوغيرح�كيةله.ربم�

نجدطريقالحلمنخاللمالحظةالجملالح�كيةللواقعاأوغيرالح�كيةلهفيغير

موردالأخالق.

وكنموذج ناأخذ بالعتبار هذه الجمل:
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13-الأطعمةالهندّيةلذيذة.

14-الأطعمةالهندّيةكثيرةالبه�رات.

15 - »منطقياً«ليمكنا�صتنت�جلذةالطع�ممنخاللكونهكثيرالبه�رات.

بن�ًءعلىالتعريفالمتقدمف�إّن)13(غيرح�كيةللواقع،واأم�)14(و)15(ف�إّنه�

ح�كيةعنه،ويبدواأّنحك�يةهذهالجملاأوعدمحك�يته�عنالواقعيرتبطبمو�صوعه�

ومحموله�.

فمعاأّنالجملتين)13(و)14(تتكلم�نعنالأطعمةالهندّية،والأطعمةالهندّيةله�

للواقع، واعتبرن�)14(ح�كية للواقع اعتبرن�)13(غيرح�كية اأّنن� اإّل واقعّيةعينية،

فلم�ذا؟

اإنتف�وته�تينالجملتينفيحك�يةالواقعيرجعاإلىالمف�هيمالأخرىالم�صتعملة

فيهم�،اأّيمفهومي»اللذيذ« و»الكثير البهارات«،حيثُيطلقالأّولعلىم�هومر�صّي

عندالذائقةال�صخ�صّية.

ف�لأول ولذا البه�رات، على غيره� من اأكثر الح�وية الأطعمة على الث�ني وُيطلق

يرتبطب�صليقةال�صخ�ضوبغ�ضالنظرعنه�ليمكناأّني�صيراإلىالواقعّيّة،بينم�ي�صير

الث�نياإلىو�صفواقعيوحينئٍذيمكنالقولاإّنالمفهومالث�نييحكيالواقع.

المفهومالح�كيللواقعهوذلكالمفهوماّلذيي�صيراإلىالواقعّيّةالعينيةبغ�ّض

النظرعنالأمروالتو�صيةوالإح�ص��ضوال�صليقة،والتوافق،والتع�هد.

والآننق�ي�ض)13(ب�)15(.ومعاأنن�ا�صتعملن�فيكالالجملتينمفهومً�ليحكي

الواقع»اللذيذ«،اإّلاأّن)13(غيرح�كيةللواقعواأم�)15(فح�كيةللواقعلأّنالأخيرة

اأعطتخبرًاواقعيً�عن»اللذيذ«،وعليهيمكنالقبولاإّن:

الجملالخبريةاّلتييحكيمحموله�الواقعتكونح�كيةلهاأي�صً�واأم�تلكاّلتيل

يحكيمحموله�الواقعفتكونغيرح�كيةلهاأي�صً�.
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وحينئٍذف�إّنهمعالتم�ّصكبهذهالق�عدةيّت�صحطريقحلحك�يةاأوعدمحك�يةالجمل

الخبريةللواقع:»اإذا كانت المفاهيم الأخالقّيّة حاكية للواقع فالجمل الخبرية كذلك 

اأي�شاً، واأما اإذا كانت هذه المفاهيم غير حاكية للواقع فالجمل الخبرية اأي�شاً غير 

حاكية للواقع«.

وبن�ًءعلىهذااإذااأردن�معرفةكونالجملالخبريةالأخالقّيّةح�كيةللواقعاأمل

فالبّداأوًلمنتحليلالمف�هيمالأخالقّيّة،ومعالتحقيقفيمع�نيه��صيت�صحكونهذه

المف�هيمح�كيةللواقعاأمل.

1 - 2 .  تحليل المفاهيم األخالقّيّة

والمحمولت المو�صوع�ت متعّددةحول البحثمنجه�ت يمكن اأّنه ذكره الجدير

ينبغي، ل م� ينبغي، م� الخط�أ، ال�صواب، والقبيح، )الح�صن الأخالقّيّة المف�هيم اأو

والوظيفة(]4[.

ولئالنخرجفيبحثن�عنالحددودالمنطقية،�صوفنقومببحثالمف�هيمالأخالقّيّة

فقط،وفقطمنزاويةاإع�نته�لن�فيحلم�ص�ألةحك�يةالجملالأخالقّيّةللواقع.

1 - 1 - 2 .  الحسن والقبيح 

اعتبرن�فيهذاالف�صلالح�صنوالقبحمنالمف�هيمالقيمّيةوذلكب�صببال�صتف�دة

منهذينالمفهومينفيالإ�ص�رةاإلىالقيم.

ت�صيرهذهالمواردالثالثةاإلىثالثةاأمثلةا�صُتعملفيه�م�صطلح»الح�شن«ب�لترتيب

فيم�لهقيمةذاتيةوغيريةوبديلة:

16-اإّنتفكيركال�صحيحب�للح�ظالمنطقيح�صٌن.

17-اإّنهذاالقلمغيرح�صنفيالتخطيط.

18-لقداأ�صبحتمبتلًىبعقدةالتحقير،الأح�صنلكبدلالتفكيرب�لنق�ضاأّنتفكر

بقدراتك.

القيمة ا�صتعم�لت حول ال�ص�بق الف�صل في تعلمن�ه م� مالحظة مع تمرين:
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الأخالقّيّة،اأعِط ثالثة اأمثلة ا�صُتعمل فيه� م�صطلح«الح�صن»في الإ�ص�رة اإلى

القيم الذاتية والغيرية والبديلة في الأخالق.

»الح�شن«هوعندم�نريدبي�نم� ومنجملةالموارداّلتين�صتعملفيه�م�صطلح

هومر�صّيعندن�.ومث�ًلعلىذلكف�إّنالجملة)1()الطق�ضح�صن(بهذاالمعنىاأّي

اأّنالطق�ضلطيفومط�بقلطبعن�وميلن�.اإّنالمر�صّياأي�صً�نوعمنالمطلوبية،اإّلاأّن

هذهالمطلوبيةاإذاك�نتمرتبطةفقطب�إح�ص��ضالفردو�صليقتهولت�صتنداإلىالواقعّيّة

َنفيالف�صلال�ص�بق ف�إّنمثلهذهالجمللنتكونح�كيةللواقع،ومعاللتف�تاإلىم�ُبيِّ

تنبع الختي�رية وال�صلوكي�ت ال�صف�ت مطلوبية اأّن من الأخالقّيّة القيمة واقعّية حول

الأح��صي�ض اأو والتو�صي�ت ب�لأوامر ترتبط ول الإن�ص�ن لكم�ل الواقعّيّة المطلوبية من

اأّن اإلى م�ذكرن�ه بن�ًءعلى نلتفت اأّن بّد ل لذا والمع�هدات، التوافق�ت اأو وال�صالئق

اأّنالقيم اأخالقّيً�علىالرغممن »الح�شن«بمعنىالمر�صّيليمكناعتب�رهمفهومً�

الأخالقّيّة-ومنجهةارتب�طه�ب�لكم�لالإن�ص�ني،وعندالأ�صخ��ضاّلذينيدركونهذا

الرتب�ط-مر�صيةاأي�صً�.

فيهم� ا�صُتعمل معنى ب�أّي واذكر و)5(. )2( الجملتين معنى اأو�صح �شوؤال:

م�صطلح»الح�صن«.

ومعهذهالتو�صيح�تاّلتيقدمن�ه�حولمفهوم»الح�شن«�صتت�صحاأي�صً�ا�صتعم�لت

م�صطلح»القبيح«.

2 - 1 - 2 . الصواب والخطأ

القيمّيةوي�صتعمالنع�دةلالإ�ص�رة المف�هيم اأي�صً�منجملة المفهومين اإّنهذين

اإلىالقيمةالغيريةاأوالبديلة]5[.

فيه�تينالجملتيناأُطلقمفهوم»ال�شواب«ب�لترتيبعلىم�لهقيمةغيرية،وقيمة

بديلة:
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19-لمت�صلكالطريقال�ص�ئب،اإّنهذاالطريقلنيو�صلكاإلىمق�صودك.

الخط�أمراجعة القلبمن لذامعوجوداخت�ص��صي القلب، لديكمر�ضفي 20-

الطبيبالع�دي.

وي�صتعملهذانالم�صطلح�نفيالإخالقاأي�صً�لتقييمال�صف�توالأفع�لالختي�رية

اأخالقّيً�.

ف�لعملال�ص�ئبهوالعملاّلذييتن��صبمعهدفالأخالق،وتبعً�له�يكونمطلوبً�

بحيثاإّنهليمكنالقي�ماإّلبعملواحدمنبينالأعم�لالمتعّددة.وكذلكف�إّنالعمل

اّلذييتن��صبب�صكلاأكبرمعالأخالق�صيكونمطلوبً�ب�صكلاأكبراأي�صً�.

3 - 1 - 2 . ما ينبغي وما ال ينبغي 

21-)ق�ئدالمع�صكرمخ�طبً�جنوده(:ينبغيلكمالح�صورفيالتدريبال�صب�حّي

عندتم�مال�ص�عةال�ص�د�صة.

22-طبقً�لالتف�ق،ينبغيدفع%30مناأجورن�م�صبقً�.

23-)ح�ر�ضالغ�بةمخ�طبً�الأطف�ل(:ليمكنكماإ�صع�لالن�ربهذاالخ�صبينبغي

اأْنيكونالخ�صبي�ب�صً�.

اإّنهذهالجملالثالثةنم�ذجمختلفةل�صتعم�لم�»ينبغي«.وب�للتف�تاإلىمع�ني

هذهالجملفقدا�صُتعمل»ما ينبغي«فيالإ�ص�رةاإلىاأنواعاللزوم:ف�لجملة)21(مبينة

لّلزومالأمرّيويمكناأّنن�صتعملمك�نه�وبنف�ضالمعنىهذهالجملة:

التدريبال�صب�حيفيتم�مال�ص�عة6. في الح�صور عليكم الالزم ´21-
والجملة)22(مبينةللزوموالوجوبالتوافقّيالعملّي،ومعنىهذهالجملةم�يلي:

لالتف�ق،الالزمدفع%30منالأجرم�صبقً�. طبقً� ´22-
واأّم�جملة»ينبغي كون الخ�شب ياب�شاً«الواردةفي)23(فلي�صتاأمريةولتوافقية

لي�ض الن�ر،وكذلك لإ�صع�ل الخ�صب ييب�صوا اأْن الأطف�ل يريدمن الح�ر�ضل اإّن حيث

مرادهطبقً�للتوافقلزومكونالخ�صبي�ب�صً�،بلمرادهمنذلكاأّنه:
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الالزمكونالخ�صبي�ب�صً�. الن�ر، لإ�صع�ل ´23-
وقدا�صتعمل»ما ينبغي«فيهذهالجملةبمعنىاللزومب�لقي��ض]6[كذلكف�إّنكلمة

»ل ينبغي« اأّي »ينبغي«المنفيةُت�صتعملبمعنىلزومالنفيواأي�صً�ربم�يكونهذااللزوم

اأمريً�اأوتوافقيً�اأوب�لقي��ض.

�صوؤال:ب�أّيمعنى»ل ينبغي«فيهذهالجملة؟احذفكلمة»ل ينبغي«منه�واكتب

ف�إّن لالأ�صف مري�صه: )الطببيبمخ�طبً� بعدئٍذ. المعنى في له� المط�بقة الجملة

مر�صكقدا�صتّد،لقدقلتلكاإّنهلينبغيلكاأكلالأطعمةالمقلية(.

نوعمناللزومب�لقي��ض.وبن�ًء لقداأ�صرن�فيالف�صلال�ص�بقاإلىاأّنالّلزومالأخالقّيّ

عليهف�إّنهذينالم�صطلحين»ينبغي« و »ل ينبغي«ي�صتخدم�نفيالأخالقلبي�نهذا

النوعمناللزوم،وكذلكفقداأ�صرن�اإلىاأّناللزومب�لقي��ضلهواقعّيةعينية،ولذاطبقً�

للتعريفالأخالقّيف�إّن»ينبغي« و »ل ينبغي«ح�كيةللواقع.

وبن�ًءعلىهذاف�إّن»ينبغي«فيالجملالأخالقّيّةبي�نللزومالتحليببع�ضال�صف�ت،

الختي�رّي الكم�ل اأّي الأخالق هدف اإلى للو�صول الختي�رية الأفع�ل ببع�ض والقي�م

لالإن�ص�ن.

وترك ال�صف�ت بع�ض التخّليعن للزوم بي�ن الأخالق ينبغي«في »ل  ف�إّن وكذلك

بع�ضالأفع�لللو�صولاإلىهذاالهدفاأي�صً�.لأّنهعندم�نقولفيالأخالقاإّنه»ينبغي 

القيام بالعمل »اأ««فمعن�هاأّنالقي�مبهلزمللو�صولاإلىالكم�لالختي�رّيعندالإن�ص�ن،

وعندم�نقولفيه�اأي�صً�اإّنهلينبغيالقي�مب�لعمل»ب«فمعن�هاأي�صً�لزومتركهللو�صول

اإلىهذاالهدف.لكنلم�ذالت�صتخدمهذهالعب�رة»للو�شول اإلى الكمال الختياري 

لالإن�شان«فيالجملالأخالقّيّةب�صكلع�م؟دّققفيهذهالجملة:

24-ينبغيتعليمالأطف�لالم�ص�ئلال�صحية.

فيهذهالجملةا�صُتعملت»ينبغي«بمعنىاللزومب�لقي��ض.ولكنُحذفمنالجملةالتعليل

»لأجل...«،والمرادمنه�اأّنتعليمالم�ص�ئلال�صحيةلالأطف�فلأجل�صالمتهملزٌماأواأْن
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نقولبعب�رةاأخرى:اإذااأردن�بق�ءالأطف�ل�ص�لمينينبغيلن�تعليمهمالم�ص�ئلال�صحية.

لكنمنالوا�صحاأّن�صالمةالأطف�لهيم�نريدهنحنولذافال�صرورةلذكرهفيه�.

وكذلكالح�لفيالأخالقحيثاإّنالمفرو�ضو�صوحالهدفالكليمنه�وهومطلوب

اأّن اإلى اللتف�ت من بّد ل لكن الأخالقّيّة، الجمل في لذكره ل�صرورة ولذا الجميع،

حذفالتعليل»لأجل«مناللزومب�لقي��ضيجباأليوقعن�ب�ل�صتب�هبينهوبيناللزوم

الأمرّياأوالتوافقّي.

4 - 1 - 2 . الوظيفة

المعنىالأ�صلّيللوظيفةهواإيك�لعمٍلم�اإلىاأحدالأ�صخ��ضبن�ًءعلىاأمراآخر،اأو

اتف�قجمٍعم�عليه،لكنفي�صورةقولن�بوجودنحومنال�صالحيةلهذاالآمراأوالجمع

لإ�صداروتعيينالوظ�ئف.

وبن�ًءعليهيمكنالقولاإن»الوظيفة«فيالأ�صلهيلالإ�ص�رةاإلىاللزومالأمرياأو

التوافقي،اإّلاأّنهذاالم�صطلح-وبنحوالمج�زاأومنب�بالتو�صعةفيمعنىاللفظ-

ُي�صتخدماأي�صً�لبي�نلزومعمٍلم�لهدفم�-وهذااللزوممننوعاللزومب�لقي��ضول

وجودفيهلأياأمراأوتوافق-واأحي�نً�يوؤُخذب�لعتب�رفيهذهالمواردكونالقوةالمدركة

للزوم)العقل(بمنزلةالآمروت�صمىتلكالوظيفةحينئٍذب�لوظيفةالعقلية.

ال�صي��صية الوظيفة فيق�ل فيه، المبحوث المو�صوع بح�صب اأي�صً� ت�صّخ�ض واأحي�نً�

والوظيفةالجتم�عية،والوظيفةالدينّيةاأّيتلكالأموراّلتييلزمالقي�مبه��صي��صيً�اأو

اجتم�عيً�اأودينيً�.

وكذلكالح�لفيالأخالقحيثاإّناللزومفيه�لزومب�لقي��ضف�إّنالوظيفةُت�صتعمل

بهذاالمعنىاأي�صً�،وب�لت�ليف�إّنكّلالأعم�لالالزمةلتح�صيلالهدفمنالأخالقت�صّمى

ب�لوظيفةالأخالقّيّة.ومث�ًلعلىذلكالقول:اإنم�ص�عدةالع�جزينوظيفةالق�درين،وبن�ًء

عليهف�إّنالوظيفةفيالأخالقت�صتعملفيموردلزومعمٍلم�لتح�صيلالهدفمنالأخالق،

وهذااللزوممننوعاللزومب�لقي��ضولح�جةلهلأمرالآمريناأواتف�قالمتفقين.
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2 - 2 .  النتيجة

واأنه� للواقع]7[، ح�كية المف�هيم هذه اأّن الأخالقّيّة المف�هيم تحليل اأو�صح لقد

الجملة اأّن �ص�بقً� ذكرن� وقد الأخالقّيّة. الواقعّيّة واللزومي�ت القيم لبي�ن ُت�صتخدم

الخبريةاإذاك�نمحموله�ح�كيً�للواقعتكونح�كيةللواقع،لذايمكنا�صتنت�جم�يلي:

الجملالخبريةالأخالقّيّةح�كيةللواقع

ة األمرية أو النهيية 3 - واقعّية الجمل األخالقّيّ
ل�صكاأّنجملتي»كن �شجاعاً« و »ل تح�شد«لي�صت�جملتينخبريتينفيالظ�هر،

لأنن�ا�صتفدن�فيهم�منجعلالأمرالنهي،وهن�ن�ص�أل:هلالجملالأخالقّيّةالأمريةاأو

النهييةح�كيةللواقعاأماأنه�غيرح�كيةللواقع؟وقبلالإج�بةعنهذاال�صوؤال،لنَرهل

يمكنللجملالح�ويةلالأمروالنهياأّنتحكيالواقعاأمل:

لنلتفت اإلى الجمل الآتية:

25-اإذااأردتا�صترج�عع�فيتك،لت�أكلالأطعمةالمقلية.

26-اإم�اأّنلت�ص�دقح�ر�ضالفيلة،اأوابِنبيتً�مناأجلالفيل.

27-قمب�إحي�ءالليللتكن�صعيدًا.

ورغماأّنهذهالجملم�صتملةعلىالأمراأوالنهيف�إّنه�تدّلوبغ�ّضالنظرعنالأمر

)اللزومب�لقي��ض(،ف�لجملةالأولىتدلعلى والإح�ص��ضوالتوافقعلىاللزومالواقعّيّ

اأّنعدماأكلالأطعمةالمقليةلزملأجلا�صترج�عالع�فية.

والجملةالث�نيةتقولاإنلزمال�صداقةمعح�ر�ضالفيلةاأّنتبنيبيتً�له�.

والجملةالث�لثةاأي�صً�م�ص�فً�اإلىتو�صيته�ب�إحي�ءالليلتدلعلىاللزومالواقعّيله

مناأجلال�صع�دة.

الدللة لمجرد الموارد بع�ض النهيفي اأو لالأمر الح�وية الجمل ُت�صتخدم قد نعم

علىالأوامروبي�نمرادالمتكلمكم�فيقولن�»اعطني الماء«اأولبي�نمجردالتوافق

ب في الجل�شة ال�شابقة، عليك اأّن تقدم تقرير  وِّ والتع�هدكم�فيقولن�:»بناًء على ما �شُ
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العمل في اآخر ال�شهر«.وب�صكلع�مف�إّنالأمروالنهييدلندائمً�علىاللزوم،غ�ية

الأمراأّنهذااللزومقديكوناأمريً�اأوتوافقيً�اأوب�لقي��ضاأي�صً�.وطبقً�للتعريفف�إّن

تلكالط�ئفةمنالجملالح�ويةلالأمروالنهيوالمبينةلّلزومب�لقي��ضح�كيةللواقع.

، وكم�اأ�صرن�ف�إّنالجملالأخالقّيّةالأمريةوالنهييةُت�صتخدملبي�ناللزومالأخالقّيّ

واإّنهذااللزوممننوعاللزومب�لقي��ض.ولذان�صتنتجاأّنالجملالأخالقّيّةالأمريةاأو

النهييةح�كيةللواقع

4 - النتيجة

فيهذاالف�صلوب�لإ�ص�فةاإلىتعريفالجملالأخالقّيّةقمن�بتق�صيمه�اأي�صً�اإلى

ق�صمين:الجملالأخالقّيّةالخبرية،والجملالأخالقّيّةالأمريةوالنهيية،ومنثّموبعد

ةاأ�صرن�اإلىاأّنالجملالخبريةالأخالقّيّةح�كيةللواقع،ثّم تحليلالمف�هيمالأخالقّيّ

اأثبتن�كونالجملالأمريةوالنهييةالأخالقّيّةح�كيةللواقعاأي�صً�.وبن�ًءعلىم�تقدم

يمكنالقولب�صكلكّلياإّن:

الجملالأخالقّيّةح�كيةللواقع.

ولبدمناللتف�تاإلىهذهالنكتةوهياأّنالجملالأخالقّيّةله�ا�صتعم�لتمتعّددة،

م�ص�عر تحريك يمكن به� وكذلك نرت�صيه، ل وم� نرت�صيه م� اإبراز لن� يمكن فيه�

الآخرينوت�صويقهملفعلبع�ضالأموراأوتركه�،اأوتحذيرهمكذلكمنفعلبع�ضالأمور

اأومنتركه�،وكذلكيمكنبه�-وخ��صةفيالجملالح�ويةلالأمراأوالنهي-اإ�صدار

الأوامروالتو�صي�تالأخالقّيّةوال�صتف�دةمنه�فيتربيةالآخرين،كذلكف�إّنبي�ن�ت

بع�ضالعلومالأخرىك�لطبوعلمالنف�ضله�ا�صتعم�لتمت�ص�بهة.وهذهال�صتعم�لت

لارتب�طله�بمع�نيهذهالجملمنجهةا�صتخدامه�فيعلمالأخالقاأوالطباأوعلم

اأي�صً�،لأّنهذهالجملوبغ�ّضالنظرعنالأوامر النف�ض،ولتمنعمنحك�يته�للواقع

والتو�صي�تاأوالأح��صي�ضوال�صالئق،اأوالتوافق�ت،تخبرعنالواقعّيّةالعينية.
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وخال�صةالكالماأّنهمعاللتف�تاأوًلاإلىاأّنالقيمواللزومي�تالأخالقّيّةله�واقعّية

عينية)نتيجةالبحثفيالف�صلالث�ني(،وث�نيً�اإلىاأّنالجملالأخالقّيّةح�كيةللواقع

)نتيجةالبحثفيهذاالف�صل(ن�صتنتجاأّن:

النظريةالواقعّيّة�صحيحة.

ة الخ��صّ ا�صتدللتهم لديهم الالواقعّية اأن�ص�ر ب�أّن ر ُنذكِّ البحث، هذا خت�م وفي

لت�صحيحنظريتهم،و�صوفن�صيراإلىالمهّممنه�ونبحثهفيالف�صلال�ص�د�ضمنهذا

كّلاأدلة الكت�ب،اإّلاأّنمنالوا�صحاأي�صً�اأّنقبولاإحدىالنظريتينليتوقفعلىردِّ

النظريةالمق�بلة،وبن�ًءعليه،لإثب�تالواقعّيّةلح�جةلن�للبحثالتف�صيليفياأدلة

الالواقعّية.

اأكملمايلي:

�شحيح«  و»غير  »�شحيح«  »�شّيئ«، »ح�شن«، الت�لية المف�هيم على ُيطلق 1�

يجب«  »ول  »يجب«، الت�لية المف�هيم على وُيطلق ........................................................

و»الم�شوؤولّية« ..........................................................................

اإذاك�نب�لإمك�نا�صتخدامالمف�هيمالقيمّيةواللزومّيةلتو�صيحالقيمةاأواللزوم 2�

الأخالقي،فُيطلقعلىهذهالمف�هيمعنوان......................................................................................

...........

الجملالأخالقّيةالتييكونمو�صوعه�.............................................................................ومحموله� 3�

............................................................................... هيجملخبرّيةاأخالقّية.

الأمروالنهيي�صتخدم ف�إّن الأمروالنهي، ت�صتملعلى التي فيالجملالأخالقّية 4�

لتو�صيح..............................................................................................................

المفهومالواقعيهومفهوم.................................................. 5�

الجملالخبرّيةالتييكونفيه�.......................................................واقعي،هيجملواقعّية. 6�
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ب�صكلع�مُي�صتع�نب�»الح�شن« و»ال�شّيئ«لالإ�ص�رةاإلى........................................................... 7�

...............................................التيتعنيال�صرورلي�ضمفهوماأخالقّيً�.  � 8

ت�صتعملمف�هيم»ال�شحيح«و«الخط�أ«فيالأخالقلتو�صيح............................................... 9�

ُت�صتعملمف�هيم»يجب«و«ليجب«فيالأخالقلتو�صيح................................................... 10�

..........................................................وهو »الم�شوؤولّية«فيالأخالقلتو�صيح ي�صتعملمفهوم 11�

مننوع..........................................................................وهوليحت�جاإلىفر�ضالآمراأوالوا�صع.

... هي والتي والنهي مر الأ على الم�صتملة الجمل من المجموعة تلك ّن اإ � 12

....................................................هيجملواقعّية.

والنهي الأمر على تحتوي التي الأخالقّية والجمل الأخالقّية المف�هيم اأّن بم� 13�

......................................................................................... هي الأخالقّية والجمل واقعّية، اأمور هي

.ونظرّية......................................�صحيحة.

اإّنال�صتعم�لتالمختلفةللجملالأخالقّية...............................................تمنعواقعّيته�. 14�

اأجبفيموردالجملالآتيةعنهذينال�صوؤالين: 1-

ال�شوؤال الأول:فّككالجملالأخالقّيّةبن�ًء-علىم�عرفن�هفيهذاالف�صل-عن

الجملغيرالأخالقّيّة،واذكرال�صببفيكّلموردمنه�.

هذه في اللزومية اأو القيمّية المف�هيم من ال�صتف�دة فر�ض على الثاني: ال�شوؤال 

الجملبيِّنالوجهفيا�صتعم�له�فيه�.

ال�صبراأحدالمو�صوع�تالأخالقّيّة. اأ�

تقطيعالكالم�صفةقبيحة. ب�
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اإّنهذاالغراءغيرجيدللخ�صب. ج�

اإّنقولن�اإّن»بني اإ�شرائيل كانوا يقتلون اأنبياءهم«�صحيح. د�

اإّنالهدفمنعقدهذاالجتم�عتقديمطرٍحم�صترك،ولذاف�إّنمنالخط�أ ه��

طرحالم�ص�ئلالخالفيةفيهذاالجتم�ع.

لينبغيجعلال�صليقةال�صخ�صّيةكمالٍكلتقييماأفع�لالإن�ص�ناأخالقّيً�. و�

العملالح�صنفيالأخالقُيطلقعلىالعملاّلذييتن��صبمعالهدفالمطلوب ز�

فيه�.

يعتبرالإيث�ر-والذيهواأف�صلاأنواعالكرم-منالأخالقالح�صنة. ح�

ينبغياأّنُتكثرال�صفرلإن�ص�ج�صخ�صيتك. ط�

التمييزالعن�صريعملغير�ص�ئب. ي�

كّونجماًلاأخالقّيّةُتذكرفيكّلواحدةمنه�اأحدالمف�هيمالأخالقّيّة. 2-

علىم�ذايطلقمفهومحك�يةالواقع؟ اأ� 3-

لم�ذاتعتبرالجملةالخبريةح�كيةللواقعاإذاك�نمحموله�ح�كيً�للواقع؟ ب�

اذكرالمعنىالأ�صليللوظيفة. اأ� 4�

ب�أّيمعنىُي�صتعملهذاالم�صطلحفيالأخالق؟ ب�

عدم كيفية اأو�صح الأخالقّيّة، للجمل المختلفة ال�صتعم�لت بي�ن اإلى ب�لإ�ص�فة 5-

التن�فيبينهذهال�صتعم�لتوبينكونالجملالأخالقّيّةح�كيةللواقع؟

بيِّنفيثالثةاأ�صطر�صيرالبحثالمنطقيلإثب�تالواقعّيّة. 6-

»الح�شن  بين الرابطة حول ابحث القراآنيتين، الآيتين ه�تين اإلى اللتف�ت مع 1-

والقبيح«مع»المر�شي والمبغو�ص«)المحبوبوالمكروه(
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لَُّكْم}  �َشرٌّ  َوُهَو  �َشْيًئا  واْ  ُتِحبُّ ن  اأَ َوَع�َشى  ُكْم  لَّ َخْيٌر  َوُهَو  �َشْيًئا  َتْكَرُهواْ  اأَن  - {وَع�َشى 

)البقرة: 216).

 ِفيِه َخْيًرا َكِثيًرا } )الن�شاء: 19).
ُ
-{َفَع�َشى اأَن َتْكَرُهواْ �َشْيًئا َوَيْجَعَل اهلل

ب�لنظراإلىالمفهومالأخالقّي»للح�شن والقبح«م�هوراأيك-�صمن�صطرين- 2-

فيالنظريةالإح�ص��صية)النفع�لية(والتيلخ�صن�ه�فيهذهالفقرة:

اإّنالجملالأخالقّيّةُت�صتخدملإظه�روبي�نالإح�ص��ضالُمر�صياأوالالمر�صيعند

المتكلمولتحريكالإح�ص��ضالم�ص�بهلهعندال�ص�مع.

اأدلة رّد على يتوقف ل النظري�ت ب�إحدى القبول اإّن الف�صل: هذا خت�م في قلن� 3-

للقبول المخ�لفة النظرية اأدلة رّد يكفي ن�ص�أل:هل وهن� له�، المخ�لفة النظرية

ب�لنظريةالمق�بلةله�؟

ك�فيً� يعتبر والذي الخلف وبره�ن المخ�لفة النظرية اأدلة رّد بين الفرق هو وم�

لإثب�تالنظريةالمدع�ة؟

ب�للتف�تاإلىم�تعلمتهفيالف�صلالث�نيوالث�لثحولالواقعّيّة،ابحثفيم�يلي 4-

حولهذهالموارد)لوازمالواقعّيّة(:

مالكال�صدقاأوالكذبفيهذهالجملةالأخالقّيّة»األف هو عمل ح�شن«هو اأ�

المط�بقةاأوعدمالمط�بقةمعم�ذا؟

م�هيواقعّيةالقيمواللزومي�تالأخالقّيّة؟ ب�

التحقيق يمكن اأ�صلوّب وب�أي الواقعّيّة؟ لهذه الح�صية الم�ص�هدة يمكن هل ج�

حوله�؟

ب�أيمعنىنعتبرهذاالأ�صلالأخالقّي»العدالة ح�شنة«مطلقً�؟ د�

لم�ذانقولبوجودمذهباأخالقّيواحد�صحيح؟م�هوال�صيءاّلذيي�صعه ه��

هذاالمذهبالأخالقّيكمالكللتقييمولتعييناللزومالأخالقّي؟

من نتيجته وتكون »الموجود« نوع من مقدم�ته كّل تكون منطقيً� ا�صتدلًل اكتب 5-
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»ينبغي«  مك�ن »الالزم« كلمة �صع ابتداًء )اإر�ص�د: الأخالقّيّة، ينبغي« »ما  نوع

الأخالقّيّة.

اأثبتكون»ال�شرقة قبيحة«)اإر�ص�دوت�صبيه:اعتبرحفظالنظ�موالأمنالجتم�عّي 6-

�صرطً�لزمً�لكم�لالإن�ص�نالختي�رّي(.

المفاهيم  واأما  ال�سبعة،  المفاهيم  هذه  في  ة 
ّّ
الأخالقي المفاهيم  الفّن  هذا  اأرباب  يح�سر  ما  عادة   [1]

الأخرى المعادلة اأو الم�سابهة لها باعتقادهم فاإّنهم يرجعونها اإليها - وبحيث ُت�ستعمل هذه المفاهيم 

، الح�سن والقبيح، الجميل والب�سع، الف�سيلة 
ّ
ة - نظير الخير وال�سر

ّّ
كمحمولت في الجمل الأخالقي

الجدير  وغير  الجدير  الالئق،  وغير  الالئق  والمذموم(،  )المحمود  والمرفو�ص  المقبول  والرذيلة، 

)المنا�سب وغير المنا�سب(، ال�سحيح والغلط، والحق والالحق )الباطل(، التكليف والم�سوؤولية... 

ة اإلى مفهومين اأ�سا�سيين: الجيد 
ّّ
وقد �سعى بع�ص فال�سفة الأخالق لإرجاع كّل المفاهيم الأخالقي

وال�سيئ اأو ما ينبغي وما ل ينبغي )يجب اأو ل يجب، ينبغي اأو ل ينبغي(، وحتماً فاإّن كّل واحٍد من 

ة بها، وبع�سها قد تكون له معاٍن اأخرى  المفاهيم الأخرى اّلتي ذكرناها لها خ�سائ�ص معنائية خا�سّ

في غير الأخالق اإّل اأّنه وللتنا�سب بين معانيها هناك وبين م�ساديقها في الأخالق اأوجب ا�ستعمال 

ة. ومثاًل على ذلك فاإّن الكمال الختيارّي لالإن�سان والأفعال 
ّّ
هذه المفاهيم في الجمل الأخالقي

ة - وبغ�ّص النظر عن ال�سالئق والطبائع - وحيث اإنها مطلوبة 
ّ
المتنا�سبة معه، مع كونها اأموراً واقعي

غير  في  الم�ستعملين  و»القبح«  »الح�سن«   
َ

م�سطلحي فاإّن  اإليها  تميل  والطبائع  والميول  لالإن�سان، 

المو�سوعات  في  اأي�ساً  ا�سُتعمال  والطبع  الميل  المتنا�سب مع  اأو غير  المتنا�سب  بمعنى  الأخالق 

ة.
ّّ
الأخالقي

اأو  خلقه  وبين  ومقدماته  الختياري  كماله  بين  التنا�سب  يدرك  بفطرته  الإن�سان  اإّن  وحيث  كذلك 

نظام الخلقة ب�سكل عام، فاإّن مفاهيم الجميل والب�سع والح�سن والقبيح - والتي فيها جنبة من المعرفة 

 وما هو غير 
ّّ

اإّل اأّن عدم التفكيك بين ما هو اأخالقي الجمالية - ا�سُتعملت في هذه المو�سوعات اأي�ساً 

اأوجب  ة 
ّّ
الأخالقي واللزوميات  للقيم   

ّّ
الواقعي المن�ساأ  اإدراك  عدم  وكذلك  المفاهيم،  هذه  من   

ّّ
اأخالقي
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وجود بع�ص المغالطات في اعتبار هذه المفاهيم غير حاكية للواقع.

الخطاأ  واأما مفهوما  »[2] ة. 
ّ
القيمي  »الجيد« و»ال�سيئ« من المفاهيم 

َ
 اعتبر بع�ص الكّتاب فقط مفهومي

المفاهيم  من  عندهم  اعُتبرت  فقد  و»الوظيفة«  ينبغي«  ل  »ما  و  ينبغي«  »ما  وكذلك  وال�سواب« 

الإلزامية، اإّل اأّن ا�ستعمال هذين الم�سطلحين - ال�سواب والخطاأ - في الأخالق وغير الأخالق 

المفهومين  هذين  اعتبار  في  ال�سبب  يكون  اأّن  ويمكن  الراأي.  هذا  »�سواب«  عدم  على  يبعث 

 »wrong« و »right« اإلزاميين هو ذهاب بع�ص المفكرين والكّتاب الغربيين اإلى اعتبار م�سطلحي

 »right« اإلزاميين، وبالتالي ترجم هذين الم�سطلحين اإلى ال�سواب والخطاأ. مع اأّن المحتمل كون

التكليف والإلزام  اإلى  اأقرب  الحق  اإّن  »الالحق«، وحيث  و  »الحق«  اإلى معنى  اأقرب   »wrong«و

اآخر من هوؤلء  بع�ٌص  اعتبر  الإلزامية، هذا وقد  المفاهيم  الغربيين من  الموؤلفين  بع�ص  اعُتبر عند 

ة كما هو الحال 
ّ
الكتاب الغربيين اأمثال »تيلور« اأّن : »right« و »wrong« هما من المفاهيم القيمي

.»bad« و »good« في

ة اأي�ساً، لكن ل بّد اأْن نلتفت اإلى اأّن المو�سوع 
ّّ
« يمكن اأْن تكون جملة اأخالقي  »مح�سن اإن�سان جيد[3]

واأفعاله  �سفاته  اإلى  ناظرة  ة 
ّّ
الأخالقي قيمته  اأّن  اإّل  الإن�سان،  اأفراد  اأحد  كونه  مع  الجملة  هذه  في 

 عليه فاإّن ما يقيم في اأمثال هذه الجمل اأي�ساً هو ال�سفات والأفعال الختيارية في 
ً
الختيارية. وبناء

الواقع.

ومن جهة اأخرى فاإّن هذه الجمل: »القول الح�سن جيٌد«، »النية الح�سنة جيدة«، »العمل ال�سائب 

هو العمل اّلذي ي�ستتبع الكثير من الخير«، »اإتقان العمل �سائب« و»اأداء الوظيفة وظيفتنا«، لي�ست جماًل 

و  »ال�سواب«  »الجيد«،  مفاهيم  اأخذت  واإْن  والأفعال ظاهراً،  ال�سفات  مو�سوعها  واإْن كان  لأّنه  ة 
ّّ
اأخالقي

»الوظيفة« في هذا المو�سوع قيداً لل�سفات والأفعال، اإّل اأّن هذه المفاهيم في الواقع هي نف�ص مو�سوع 

هذه الجمل

ولي�ست ال�سفات اأو الأفعال، وبالتالي فاإّن هذه الجمل واأمثالها اّلتي تعطي تو�سيحاً حول المفاهيم 

ة داخلة في فل�سفة الأخالق ل الأخالق نف�سها.
ّّ
الأخالقي

ة ومثاًل على ذلك 
ّّ
[4] يمكن طرح العديد من البحوث حول المفاهيم الم�ستعملة في الجمل الأخالقي

ة نظير »العدالة« »التقوى« و»الغيبة«، 
ّّ
يمكن البحث في ماهية المعنى الدقيق للمو�سوعات الأخالقي

ة في الذهن، وهل يمكن اإرجاع بع�ص هذه المفاهيم اإلى 
ّّ
وكذلك كيفية اإيجاد المفاهيم الأخالقي

بع�ص اأم ل؟ وفي هذه ال�سورة ما هو المفهوم الأ�سا�ص فيها؟ وكذلك هل اأّن الجمل الحاوية لهذه 
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المفاهيم خبرية اأم اإن�سائية من الناحية الأدبية؟

اإن بع�ص هذه البحوث يرتبط بفل�سفة الأخالق وبع�سها الآخر بالأخالق اأو علم النف�ص اأو الذهن اأو 

الأدب.

ة للواقع 
ّّ
اإّن مثل هذه البحوث ل ارتباط لها ب�سكل مبا�سر بم�ساألة حكاية الجمل الأخالقي وحيث 

�ص لذكرها لذا ورغم ارتباطها بفل�سفة الأخالق فقد اأرتاأينا 
ّ
وبالتالي فاإّنه يمكن الإجابة عليها من دون التعر

�سرف النظر عنها وعدم البحث فيها.

ة - عناوين 
ّّ
و�سوف ن�سير ها هنا فقط اإلى اأّن الأفعال الختيارية - والتي هي مو�سوع الجمل الأخالقي

عنها  ر 
َّ
ُيعب وبال�سطالح  الأخالق  في  المطلوبة  غير  اأو  المطلوبة  ونتائجه  الفعل  بين  الرابطة  من  انتزاعية 

ة - ورغم حكايتها الواقع - 
ّّ
 على هذا الت�سور فاإّن المفاهيم الأخالقي

ً
بالمعقولت الفل�سفية الثانية، وبناء

ة اأي�ساً بل هي من نوع المفاهيم الفل�سفية  لي�ست من نوع المفاهيم الماهوية ول ت�سير اإلى ماهيات خا�سّ

د تقي م�سباح، درو�ص فل�سفه اخالق، �ص: 13 - 14، و�ص 24 - 27(.
ّ
)لمزيد من التو�سيح، راجع: محم

تو�سيف  وفي  الواقع،  مع  المطابقة  وعدم  المطابقة  بمعنى  اأحياناً  ي�ستعمالن   » والخطاأ[5] »ال�سواب   

الق�سايا اأي�ساً.

والظاهر اأّن المطابقة وعدم المطابقة مطلوب ول مطلوب منطقي )اأو الكمال والنق�ص(، وبالتالي فاإّن 

م�سطلَحي  اأّن  يبدو  وكذلك  المنطقية(،  )القيمة  القيمة  م�ساديق  من  م�سداقاً  اأي�ساً  ُيعتبر  المعنى  هذا 

»ال�سواب والخطاأ« ين�سبان فقط اإلى الو�سائط ول ُي�ستخدمان في مورد القيمة الذاتية.

« ُت�ستخدم بمعنى اللزوم بال�سرورة والمراد منها �سرورة �سي ء بالمقاي�سة    كما قيل فاإّن كلمة »ينبغي[6]

والمعلول  معلولها،  اإلى  بالقيا�ص  العلة  مورد  في  افترا�سها  يمكن  ال�سرورة  وهذه  اآخر،  �سي ء  مع 

فاإّن  .وبالتالي  الآخر  معلولها  مع  بالمقاي�سة  التامة  العلة  معلولي  واأحد  التامة،   علته  اإلى  بالقيا�ص 

م�سطلح »ينبغي« يمكن ا�ستعماله في كّل هذه الموارد. في هذا المثال اإ�سارة اإلى نماذج مختلفة 

ل�ستعمال »ينبغي« بمعنى ال�سرورة بالقيا�ص:

 قويٌّ ب�سكل مبا�سر اإلى وجه المذيع، لكن مع وجود 
ٌ
»ينبغي« لعر�ص اأخبار التلفزيون اأْن ي�سلََّط نور

هذا النور القوي »ينبغي« اأْن تتولد منه حرارة كبيرة، اإّل اأّنه ُي�ستفاد داخل ال�ستديو من و�سائل التبريد، 

لذا ينبغي اأْن يكون هواء الغرفة بارداً.

ة، والتي هي  لكن حيث اإّن »ينبغي« في الأخالق ُتحمل على ال�سفات والأفعال الختيارية الخا�سّ

ة بيان فقط ل�سرورة العّلة )ال�سفات والأفعال 
ّّ
علة الو�سول اإلى هدف الأخالق، لذا فاإّن »ينبغي« الأخالقي



أسس سألخالق 100

الختيارية( بالمقاي�سة بمعلولها )هدف الأخالق(.

ما  ة نظير »[7]
ّّ
 اعتبر بع�ص العلماء الم�سلمين كالعاّلمة الطباطبائي وال�سهيد مطّهري المفاهيم الأخالقي

ة اأي�ساً 
ّّ
ينبغي« و »ل  ينبغي« و»الجيد« و»ال�سيئ« اأنها اعتبارية وتبعاً لها اعتبروا اأّن الأحكام الأخالقي

اعتبارية.

ة في الأخالق ولوازمها، 
ّ
وحيث اإّنه من الممكن اأّن ُي�ستفاد من مثل هذا الكالم اأنهم قائلون بالالواقعي

ة، ل بّد اأْن نقّدم هنا تو�سيحاً مخت�سراً حول نظريتهم هذه.
ّّ
ة الأخالقي

ّ
والتي من جملتها الن�سبي

هذا  اأّن  واعتقد  واللزوم،  الوجوب  ينبغي«  »ما ل  و  ينبغي«  »ما  معنى  اأّن  الطباطبائي  العالمة  اعتبر 

الإرادية،  اأفعاله  مع  اإمكانية  رابطة  لديه  اّلذي  الإن�سان  اأّن  اإّل  واآثارها.  الفعالة  القوة  بين   
ٌ
قائم الوجوب 

 القائم بين القوة الفعالة واأثرها 
ّ

ولأجل الو�سول اإلى النتائج المطلوبة عنده ي�سع الوجوب واللزوم الواقعي

بينه وبين ال�سورة العلمية لذلك الأثر المطلوب ويقوم باعتباره ليجد المحرك عنده من اأجل تح�سيل 

ن الإرادة عنده، واأي�ساً، وتبعاً لهذا التعّهد يقوم بن�سبة هذه الـ »ينبغي« والوجوب 
ّ
النتيجة المطلوبة بعد تعي

 القيام بتلك الأعمال الموجبة لح�سول 
ّ

اإلى المادة اّلتي هي متعلق الفعل ويقول حينئٍذ: ينبغي علي

اأ�سول فل�سفه   427  - 420 اآثار، ج 6 ، �ص  النتيجة المطلوبة. )راجع، مرت�سى مطهري، مجموعة  تلك 

 للعالمة الطباطبائي«.
ّ

ورو�ص رئالي�سم( »اأ�سول الفل�سفة والمنهج الواقعي

اأو  دركة 
ُ
الم القوة  ما مع  اأو  مالءمة �سي ء  راأيه،موافقة  اللذين هما في  والقبح   الح�سن  فاإّن  كذلك 

عدمهما كذلك معها، اإنما ُيعتبران بعد اعتبار الوجوب بين الإن�سان وال�سورة العلمية لل�سي ء المطلوب 

.
)1(

له، )راجع نف�ص الم�سدر �ص 432(

الداخلية من  لالإح�سا�سات  تابعة  العتبارية  الأحكام  باأّن هذه  يعتقد  الطباطبائي  العالمة  اأّن  ورغم 

زاوية الثبات والتغيير والبقاء والزوال )راجع نف�ص الم�سدر، �ص 428( واأنها ن�سبية )نف�ص الم�سدر، �ص 

اأّن هذه  يوؤكد  الوقت  اأّنه في نف�ص  اإّل   ،)429 البرهان عليها )نف�ص الم�سدر، �ص  واأنه ل يمكن   )432

)نف�ص  ة 
ّّ
الواقعي اآثارها  ولها  و455(  و453   393 �ص  الم�سدر،  )نف�ص  الحقيقة  على  قائمة  العتباريات 

)نف�ص  الوجودية  الحتياجات  من  ل�سل�سلة  وليدة  الإح�سا�سات  هذه  باأّن  وي�سرح   )394 �ص  الم�سدر، 

الم�سدر، �ص 399( واأّن  بع�ص هذه العتباريات عاّم وثابت ل يتغير )نف�ص الم�سدر، �ص 428 - 429 

ة 
ّّ
و 436 - 437( وقد اأقام البرهان لالإ�سارة اإلى اأّن هذه العتبارات على اأّي مبنى من الحاجات الواقعي

)1)راجعاأ�صولالفل�صفةوالمنهجالواقعّي،ج1،�ض575،موؤ�ص�صةاأمالقرى،الطبعةالث�نية،بيروت،رجب1422ه�.
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يتم اعتبارها )نف�ص الم�سدر، �ص 402 - 455(.

المذكورة  الأحكام  ن�سبية هذه  مراده من  اأّن  لنا  يو�سح  الطباطبائي  العالمة  اأفاده  فيما  التدقيق  اإّن 

اإلى  اأّنه ل توجد حقيقة تحت عنوان »ما ينبغي« و »ما ل ينبغي« و »الجيد« و »ال�سيئ« من دون النظر 

اإّن  بقولنا  �سبيه  الكالم  اإّن هذا  القول  )ربما يمكن  ة،  الخا�سّ الوجودية  والكمالت  والحاجات  الميول 

هذه المفاهيم فل�سفية تتح�سل من خالل المقاي�سة والمقارنة(. ولهذا ال�سبب فاإّن الأحكام الحاوية لهذه 

 كالإن�سان مثاًل اإلى الكائنات الحية الأخرى، كذلك وحيث اإّن 
ّ

المفاهيم متفاوتة ومتغيرة من كائٍن حي

بع�ص حاجات الإن�سان متغيرة فاإّن »ما ينبغي« و »ما ل ينبغي« و »الجيد« و »ال�سيئ« المرتبطة بالإن�سان 

متغيرة اأي�ساً، بل اإّن اإمكانية التغيير والزوال هي الأ�سا�ص في مثل هذه الأحكام اإّل اإذا كانت ناظرة اإلى 

الحتياجات العامة عند النا�ص.

ول بّد من الإ�سارة هنا اإلى اأّن العالمة الطباطبائي لما كان يعتقد باأّن معنى »ما ينبغي« و »ما ل ينبغي« 

لذا  المطلوبة  والنتيجة  الفعل  بين  المتو�سط  الوجوب  ل  ومطلوبه  الفاعل  بين  المتو�سط  الوجوب  هو  

اعتبرها اأحكاماً اعتبارية قائمة على الحقيقة.

واأما ال�سهيد مطهري و�سمن تعليقاته على اآراء العالمة الطباطبائي فقد التزم بما قاله من اعتبارية هذه 

المفاهيم واأحكامها المرتبطة بها اإّل اأّنه خالفه الراأي في موردين:

اآثار(  مجموعة  )راجع،  الحيوانات  ت�سمل  بحيث  العتبارات  هذه  تعميم  ال�سهيد  يرت�ِص  لم  اأوًل: 

)مجموعة اآثار ال�سهيد مطهري، ج 13، �ص 717 - 719(.

من�ساأ  باأّن  يعتقد  فاإّنه   - يقول  كما  والنفع  الفائدة  هو  والذي   - الإن�سان  يطلبه  ما  من�ساأ  وبتحليل 

 لالإن�سان، والذي هو على ن�سق واحد عند 
ّ

المطلوبيات الم�ستركة هو النفع النوعي اأّي الكمال النوعي

ة من هذا النوع )نف�ص الم�سدر �ص 725(.
ّّ
كّل اأفراده وكّلي ومطلق ويعتقد اأي�ساً باأّن القيم الأخالقي

»خلود  لإثبات   - العالمة  قال  كما   - الثابتة  العتباريات  بكفاية  المطهري  ال�سهيد  يقبل  لم  ثانياً: 

والإن�ساني  في وجود  الحيواني  بعدي  تاأكيده على  731( مع   -  730 الم�سدر، �ص  )نف�ص  الأخالق« 

« و »العلوّي«، ومع اللتفات اإلى اأّن الأ�سل في الإن�سان هو »العلوي« واأّن 
ّ

الإن�سان وقد �سماهما »ال�سفلي

ة - 
ّ
اأّن هذه الكمالت واقعي ة ناظرة اإلى كمالت هذه الدرجة عند الإن�سان، فقد اعتبر 

ّّ
القيم الأخالقي

ولي�ست توافقية واعتبارية - وم�ستركة عند جميع النا�ص واأنها اأ�سا�ص الأخالق الخالدة )نف�ص الم�سدر،�ص 

.)740 - 737

ومما تجدر الإ�سارة اإليه اأّن المعاني المعطاة في هذه النظرية لمفاهيم »الجيد«، »ال�سيئ«، »ما ينبغي« 
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ة قابلة للنقا�ص والتو�سيحات المذكورة حولها في المتن 
ّّ
و »ما ل ينبغي« بلحاظ ا�ستعمالتها الأخالقي

تمهد لحلها.

اإل اأّن النكتة الهاّمة والتي ل بّد من ذكرها ها هنا، اأّن العالمة الطباطبائي وال�سهيد المطهري يعتقدان 

ة وم�ستندة اإلى الحقيقة.
ّ
باأّن هذه العتباريات ذات مالكات واقعي

ويعتقدان اأي�ساً في مورد نتائج الأفعال المطلوبة اأّن نف�ص رابطة الوجوب واللزوم بين العلة والمعلول 

)اأي بين القوة الفعالة واأثرها الخارجي( والتي هي رابطة حقيقية، وبين الإن�سان وال�سورة العلمية لذلك 

الأثر المطلوب، وتبعاً لها بين الإن�سان وما يعتقده مو�ساًل له اإلى تلك النتيجة، اعتبارية، ولذا فاإّن  اعتبارية 

ة بين الفاعل الإرادي وال�سورة العلمية 
ّ
ة والحقيقي

ّّ
اأّننا نعتبر تلك الرابطة الواقعي »ما ينبغي« فقط لجهة 

طت بين الفاعل وعمل 
ّ

لها نتيجة مطلوبة اأو كانت مقّدمة للو�سول اإلى تلك النتيجة المطلوبة كما لو تو�س

خا�ص.

اإل اأّن هذا العتبار ل يمكن قبوله اإّل اإذا اأو�سلنا هذا العمل واقعاً اإلى النتيجة المطلوبة، والم�سلحة 

المتوخاة عندنا.

وم�سافاً اإلى ذلك فاإنهما يعتقدان باأّن مطلوبية النتيجة ترجع اإلى الإح�سا�ص النا�سى ء عن احتياجات 

القوة الفعالة والتي يرتبط بع�سها بنوعية النوع والبناء الطبيعي لالإن�سان .وبالتالي فاإّن العتباريات الناظرة 

ل فقط 
َ
اإلى هذه الطائفة من الحاجات ثابتة ل تتغير. وخال�سة القول اإّن العتباريات المذكورة اإنما ُتقب

ة لالإن�سان وتو�سل الإن�سان اإلى الكمال.
ّّ
في مورد الأفعال اّلتي توؤّمن الحاجات الواقعي

ين الكبيرين اعتبارية 
َ
ة عند هذين العَلم

ّّ
ومع هذا التو�سيح يتبين لنا اأّن المفاهيم والأحكام الأخالقي

ة في 
ّّ
ة الأخالقي

ّ
ة والن�سبي

ّ
، ولذا ل يمكن اعتبارهما من القائلين بالالواقعي

ّ
مح�ص لكنها ذات �سند واقعي

الأخالق.



الفل�شفة في �شفٍّ  يدّر�ص  كولومبيا  الأ�شتاذ في جامعة  �شيدني مورِجنب�شر  كان 

الأ�شتاذ  هذا  قام  المتحانات  اإجراء  وعند  بالن�شبّية.  القول  اإلى  بقوة  طالبه  يميل 

بتر�شيب كّل الطالب، ومع ذلك اأو�شح لهم اأّن الأغلب قد اأجاب ب�شكل �شحيح وممتاز. 

وعندما اعتر�شوا على الالعدالة في المقام اأجابهم مورِجنب�شر قائاًل: اإنني اأطبق 

النظرية الذهنية )الن�شبّية الفردية( في تقييم المتحان وفي هذا المورد فاإّن اأ�شل 

.
)1(

العدالة ل اعتبار عينياً له

اأ�صرن�فيالف�صلالث�نيو�صمنبي�نلوازمالواقعّيّةوالالواقعّيةاإلىاختالفه�تين

النظريتينفياإطالقالأخالقوالن�صبّيةفيالأخالق.

ومعاإثب�تالنظريةالواقعّيّةاّت�صحاأّناإطالقالأخالقوب�لمعنىاّلذياأو�صحن�هفي

ذلكالف�صلهوال�صحيحوالمقبول،وب�لت�ليف�إّنهليمكنالقبولب�لن�صبّيةفيالأخالق

بمعن�ه�المق�بللالطالقلكنومناأجلتوجيهالنظريةالن�صبّيةالأخالقّيّةفقدا�صتدل

بطرقمتعّددة،وذكرله�اأنواعً�مختلفة،وا�صتنتجمنه�نت�ئجمتنوعة.وحيثاإّنبحث

اإطالقالأخالقون�صبيةالأخالقلهلوازمنظريةوعمليةمتعّددةاأفردن�لهم�هذاالف�صل

ب�صكلم�صتقّل،و�صوفنتعر�ضفيهلمختلفالبحوثالمذكورة.

)1)لوي�ضبويمن،»نقديبرن�صبيتاخالقي«،ترجمةمحمودفتحعلي،مجلةنقدونظر،العدد13 - 14،�ض329.

الإطالقاأمالن�سبيّة

فيالأخالق

الف�صل الخام�س
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1 - حقيقة اإلطالق والنسبّية في األخالق )تذكير)

الأخالق، في والن�صبّية الطالق حول ة خ��صّ تع�ريف الأخالق فال�صفة بع�ض قّدم

القيود ببع�ض الأخالقّيّة الأحك�م تقّيد اأّنمجرد بع�صهم اعتبر ومث�ًلعلىذلكفقد

وجود ب�إمك�ن القول اأّن اأي�صً� واعتبروا الأخالق، واإطالق اإطالقه� من م�نع ة الخ��صّ

طرقمتعّددةللو�صولاإلىالهدفهونوعمنالقولب�لن�صبّية]1[.

و�صوفنغ�ّضالنظرعنمثلهذهالتعريف�تلالإطالقوالن�صبّيةفيالأخالق،و�صيكون

المالكعندن�هوالتعريفالم�صهوروالمعروفله�فيالأخالق.

بن�ًءعلىهذاالتعريف-وكم�اأ�صرن�اإليهفيالف�صلالث�ني-ف�إّنالمرادمنالإطالق

فيالأخالقهواأّنبع�ضالأحك�مالأخالقّيّةمطلقوغيرمقيدب�أّيقيد،واأم�الن�صبّيةفي

الأخالقفمعن�ه�اأّنكّلالأحك�مالأخالقّيّةله�قيودو�صروط.

والجديرذكرهاأّنكّلفال�صفة]2[الأخالقمتفقونعلىكونبع�ضالأحك�مالأخالقّيّة

ةبه،اإّلاأّنالختالفبينهميدورحولاإمك�نيةاإيج�دحكم مقيدبقيودو�صرائطخ��صّ

منبينالأحك�مالأخالقّيّةمعتبٍربالاأّيقيداأو�صرطاأوعدماإمك�نيةذلك]3[.

وقداأ�صرن�فيالف�صلالث�نياإلىاأّنهبن�ًءعلىراأيالق�ئلينب�لإطالقفيالأخالق

ف�إّنتلكالط�ئفةمنالأحك�مالأخالقّيّةالمقيدةوالم�صروطةله�قيودو�صروطواقعّية.

وفيالحقيقةف�إّنوظيفةقيودو�صرائطتلكالأحك�مهوالإ�ص�رةاإلىاأّنهذهالأحك�م

تحتاأّيواحدمنالأحك�مغيرالمقيدةداخلة]4[.

ومث�ًلعلىذلكف�إّنتلكالط�ئفةمنال�صف�توالأفع�لالختي�ريةوتحتاأّي�صرط

متحدةمعالمن�ص�أالواقعّيلالأخالق-والذيلهقيمةذاتية-له�قيمةمثبتةبدوناأّي

قيدو�صرط،واأم�الأفع�لالأخرىفله�قيمةمثبتة�صرطاتح�ده�معه�فيالجهة،واأم�

ةف�صتكونذاتقيمةمنفية. اإذاك�نتفيخالفجهته��صمنبع�ضال�صرائطالخ��صّ

و�صرائط بقيود الأخالقّيّة الأحك�م قّيدوا فقد الأخالقّيّة ب�لن�صبّية الق�ئلون واأم�

لواقعّيةنظيرالأوامروالنفع�لتوالتوافق�ت]5[.
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اأهّم وتحليل بي�ن مع الأخالقّيّة الن�صبّية اأنواع ف ُنعرِّ �صوف الف�صل لهذا واإدامة

دلئله�فيكّلموردمنه�.

ة 2 - أنواع أو مراحل النسبّية األخالقّيّ

ع�دةم�ُتذكرهذهالأنواعالثالثةللن�صبيةالأخالقّيّة.وفيالحقيقةف�إّنهذهالأنواع

هيثالثمراحلمنالن�صبّيةالأخالقّيّة.و�صوفنقومبعر�ضوتحليلمدعىودليلكّل

واحٍدمنه�علىحدة:

1 - 2 . النسبّية التوصيفية

 
(1(

المدعى:اإّنالأفرادوالجوامعالمختلفةتختلفاختالفً�جوهريً�حولكّل/بع�ض

الأحك�مالأخالقّيّة.

اإْنهذاالمدعىذوجنبةتو�صيفيةفقط.وفيهذهالمرحلةف�إّنالق�ئلب�لن�صبّيةل

يحكمب�صحةاأّيراأيمنالآراءالمختلفةبليقرروي�صففقطوجودخالفجوهرّي

فيالراأيبينه�،ونحنعندم�نقولاإّنهن�كاختالفً�فيالراأيحولحكماأخالقّيم�

اأنهم�ليقبالنبهمعً�،ومث�ًلعلى اأوالمجتمع�تفمعنىذلك بيناثنينمنالأفراد

ذلكف�إّناختالفالراأيبيناثنينحولكون:»ال�شرقة عمٌل خاطى ء«معن�هاأّناأحدهم�

ليقبلبهذاالقول.لكنم�هوالمرادمناختالفالراأيالجوهريبينهم؟لنَرهذا

المث�ل:

· -لقداأخذتالم�لاّلذيوقععلىالطريقلنف�صك.اإّنعملكهذاغير�ص�ئب.
· ·-اإّنهذاالعملب�عتق�دي�صواٌب.

خ��ض لعمٍل الأخالقّيّة القيمة حول الراأي في اختالف لدين� المح�ورة هذه في

)اللقطة(،لكنهليرجعهذاالختالففيالحقيقةاإلىالختالففيالروؤيةالأخالقّيّة

عندهذينال�صخ�صين؟لنت�بعمعً�بقيةحوارهم�:

)1)المراده�هن�كّلاأوبع�ض؛اإنهذهالعالمة»/«اإنم�ي�صتف�دمنه�فيموردوجودراأيينم�صتقلينفينف�ضالمق�مفتو�صحبينهم�منعً�

لتكرارالكالم)المترجم(.
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·-اإّنعملكهذا�صرقة:لقداأخذتم�ًلهوملكلغيرك.
ةيوجبتملكه،والآنهذا · · -لي�ضكذلك،لأّنالعثورعلى�صيء�صمن�صرائطخ��صّ

الم�لملكي.اأن�لماأ�صرقه.

اإّناختالفهذينالثنينفيالقيمةالأخالقّيّةلهذاالعمليرجعفيالحقيقةاإلىاأّن

العثورعلى�صيءم�هليبيحتملكهاأمل؟

اإّنهذينال�صخ�صينليختلف�نبت�تً�فياأّنال�صرقةعملخ�طىءولذاف�إّناختالفهم�

فيالحكمالأخالقّيلهذاالعمليرجعاإلىجملةغيراأخالقّيّةمف�ده�اأّنهذاالعملهل

هو�صرقةاأمل؟)والذيهوبدورهن��صىءعنالختالففيكيفيةح�صولالملكية]6[.

وب�لت�ليلواّتفق�علىكونهذاالعمل�صرقةاأمل،فلنيختلف�فيالقيمةالأخالقّيّة

للتق�طذلكالم�ل،واإنم�اختالفالراأيبينهم�حولالحكمالأخالقّيفياأّنالتق�ط

التق�طذلك »ال�شرقة خاطئة«في ا�صتعم�لالجملة اإلى اأمرغير�ص�ئبيرجع الم�ل

الم�ل،وهذاالختالفلُيعتبراختالفً�جوهريً�]7[.

في وفقط فقط جوهريً� ي�صّمى اإنم� اأخالقّي حكم اأّي حول الراأي اختالف اإّن

ا�صتخدام الم�صبقحولكيفية التوافق بعد للرفع �صورةعدمق�بليةهذاالختالف

البي�ن�تالأخالقّيّة.

الن�حية من ومعتدل: اإفراطّي نحوين: التو�صيفية�صمن الن�صبّية لقدطرحمدعى

واأم�من الأخالقّيّة، الأحك�م كّل الجوهريفيمورد قبَلبوجودالختالف الإفراطية

الن�حيةالمعتدلةفقدقيَلبوجودهفيبع�صه�فقط.

الدليل:ع�دةم�ي�صيرالن�صبيونلإثب�تهذهالدعوىاإلىالتف�وتالثق�فيبينالأقوام

النم�ذج اأوعندقومم�معمرورالزمن.وقدق�مهوؤلءبذكربع�ض والمللالمختلفة

منهذهالخالف�تلت�أكيداأقوالهموالتيت�صتندفياأغلبه�اإلىتق�ريرعلم�ءالجتم�ع

والتق�ريرالت�ريخية.
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واإليك بع�ص النماذج من هذه التقارير:

النموذج 1:ينقلهرودون)485 - 430ق.م(فيت�ريخهاأّناإحدىالقب�ئلالهندّية

)كالتي(كنتت�أكلاأج�ص�دالأب�ءالأمواتواأّناليون�نيينك�نوايحرقوناأج�ص�د

اآب�ئهمالأموات.وفييوٍممنالأي�مق�ل»داريو�ض«لبع�ضاليون�نيينعنده:في

مق�بلاأّيمبلٍغمنالم�لاأنتمح��صرونلأكلاأبداناآب�ئكمالأموات؟

ف�أج�بوهمتعجبين: ل يمكن لأي مبلٍغ من المال اأْن ُيلجئنا اإلى هذا العمل الوح�شي. 

اأنتم  المال  من  مبلغ  اأّي  مقابل  في  الكالتي: اأفراد لبع�ض داريو�ض فق�ل

حا�شرون لإحراق اأج�شاد اآبائكم الأموات؟ فاأجابوه كذلك باأنهم ل يمكنهم 

باأّي وجه القيام بهذا العمل الب�شع.

زمناآب�ئهمواأمه�تهمحتىيموتوامنالجوع، النموذج 2:يقومال�صكيموبرميالعجَّ

بينم�نعتبرنحنهذاالعملخ�طئً�.

يعتقدون الأمريكية الجنوبية الولي�ت �صك�ن اأغلب ك�ن م�ئةع�م قبل 3: النموذج 

ب�صوابيةالرقوالعبودية،لكنهمالآنيعتقدونبعدم�صوابيةهذاالعمل.

النموذج 4:تقوماإحدىالقب�ئلفي�صرقاأفريقي�برمياأولده�الن�ق�صيالخلقةفي

النهراعتق�دًامنهمب�أّنهوؤلءالأولدملكلإلهالنهر»هيبوبوت�مو�ض«،بينم�

يعتقداآخرونبعدممقبوليةهذاالعمل.

اإ�صق�طالجنين)الإجه��ض(ويخ�لفاآخرون 5:يوافقبع�ضالن��ضعلى النموذج 

ذلك.

التحليل:لبّداأْننذكرقبلاأّي�صيءاأّنهذهالنم�ذجوم�ي�ص�بهه�حتىولوك�نت

م�صيرةاإلىالختالفالجوهريفيالأخالقف�إّنهليمكنه�نفيوجودالتف�ق

الن�حية اإثب�ت يمكن ل ف�إّنه ذلك على وبن�ًء اأخرى. موارد حول الراأي في

الإفراطيةفيالن�صبّيةالتو�صيفيةبمجّردذكربع�ضالنم�ذج.

وم�ص�فً�اإلىذلكف�إّنالعديدمنالمفكرينوعلم�ءالجتم�ععّددوابع�ضالخ�ص�ئ�ض
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الأ�صول ب�أّن واعتقدوا المختلفة والمجتمع�ت الن��ض كّل عند والم�صتركة]8[ الث�بتة

الكلّيةالأخالقّيّةن�ظرةاإلىهذهالخ�ص�ئ�ضالم�صتركةعندالجميع،وب�لت�لياأرجعوا

الختالف�تالموجودةاإلىاختالفالراأيفيا�صتخدامهذهالأ�صولالكلية.ولذافقد

اأوقعواال�صورةالإفراطية-بلوال�صورةالمعتدلة-لهذهالن�صبّيةالتو�صيفيةفيورطة

الترديدالجدياأوالإنك�ر،ومث�ًلعلىذلكفقدذكروااأّنكّلالن��ضوالمجتمع�ت-�صواء

ب�للح�ظالنظرّياأوالعلمّي-متفقوالراأيعلىح�صنالعدالة،اإّلاأّنهمقديختلفونفي

ت�صخي�ضوتعيينبع�ضم�ص�ديقه�.

اأّنهم اإّل ث�بٍت اأ�صٍل بمث�بة الوالَدين واحترام الهتم�م يعتبر الجميع ف�إّن وكذلك

لالإجه��ض والمخ�لفين الموافقين ف�إّن واأي�صً� ذلك. اإبراز كيفية في فقط يختلفون

يقبلونب�أّنقتلالإن�ص�نالبريءعملمذمومولكناختالفهمفياأّنال�صقطاإن�ص�ناأم

ل]9[.بلوحتىفي�صورةاختالفالراأيفيهذهالموارد،ف�إّنهن�كاأ�صوًلكليةمقبولة

الإن�ص�ن، لكم�ل الموجبة الأفع�ل ح�صن مورد في مثاًل - الن��ض كّل عند اأكبر ب�صكٍل

وقبحال�صف�تالموجبةلنق�ضالإن�ص�ن-لأنه�ن�ظرةاإلىوجودالإن�ص�ن،اإّلاأّنالأفراد

والجوامعالمختلفةقديختلفونفيكيفيةا�صتخدامهذهالأ�صول.

�شوؤال:ب�لن�صبةللنموذجالث�لثوالرابع،م�هياليقيني�تالأخالقّيّةالم�صتركةاّلتي

يمكنكذكره�منحيثاإّناختالفالراأياإنم�هوفيكيفيةا�صتخدامه�؟
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2 -  2 . نسبية ما وراء األخالق)1)

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

في مطلق. ب�صكل معتبٌر الأخالقّيّة الأحك�م بين من حكم اأّي يوجد ل المدعى:

ب�لن�صبّية الق�ئل يتعّر�ض - الن�صبّية مراحل اأهّم هي والتي - المرحلة هذه

اإلىالحكمفيمورداعتب�رالأحك�مالأخالقّيّة.وفيهذاالمج�لف�إّناأ�صهر

الأخالقّيّة الأحك�م اعتب�ر ب�أّن يعتقد ب�لن�صبّية الق�ئلة الأخالقّيّة المذاهب

اأوالتوافقوالتع�هدالجمعّي.وفينظرهم يرتبطب�لإح�ص��ضو�صليقةالفرد

ف�إّنالأحك�مالأخالقّيّةمعتبرةفقطعندمنيقبلبه�منالأفرادوالمجتمع�ت

الأحك�م اعتب�ر وي�صمون اعتب�ره�، في اإطالق ول عمومية ل ف�إّنه وب�لت�لي

،وتلكالمرتبطةب�لمجتمع
(2(

الأخالقّيّةالمرتبطةب�لفرد»الن�صبّيةالفردية«

)3)]10[،والث�نيةاأكثر�صيوعً�منالأولى.

»الن�صبّيةالجتم�عية«

و�صوفنتكلمعنه�تينالن�صبيتينب�صكلاأو�صعبعدبي�نوتحليلهذهالمرحلةمن

الن�صبّية.وابتداًءلنَركيفاأثبتالن�صبيونن�صبيةم�وراءالأخالق.

الدليل:لإثب�تهذاالمدعىُي�صتدلع�دةبثالثةطرق:

الأول:ب�ل�صتن�داإلىالن�صبّيةالع�مةفيالمعرفة،ف�إّنالق�ئلينبهذهالنظريةيقولون

ب�أّناعتب�ركّلالمع�رف،ومنجملته�المع�رفالأخالقّيّة،ن�صبي]11[.

)1)بم�اأّنهفيهذهالمرحلةمنالن�صبّيةيحكمعلىاعتب�رالأحك�مالأخالقّيّةواأّنهذاالحكميرتبطب�صكلمب��صربمب�حثم�وراءالأخالق

وفل�صفةالأخالقلذا�ُصّميتهذهالن�صبّيةبن�صبيةم�وراءالأخالق،وكذلكحيثاإناعتب�رالمعرفةُيطرحع�دةفيعلمالمعرفة�ُصّميت

هذهالمرحلةمنالن�صبّيةب�لن�صبّيةالمعرفية.

(2)   Individual Relativism.
(3)   Social Relativism.
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تحليل الدليل الأول:

النتق�دات جملة ومن المعرفة. علم في المعرفية الع�مة الن�صبّية نظرية ُتبحث 

الواردةعلىهذهالنظريةكونه�متن�ق�صةاأّياأّنه�تنق�ضنف�صه�فيكونه�نظريةمطلقة،

اليقينية المع�رف تح�صيل وطرق للمعرفة اليقينية المب�ني تعرف المعرفة علم وفي

،ويمكنفيالأخالقاأي�صً�ب�ل�صتن�داإلىالمب�نياليقينيةتح�صيلالمع�رف
(1(

الأخرى

.
(2(

اليقينيةوالمطلقة

الثاني:ب�ل�صتن�داإلىالن�صبّيةالتو�صيفية:معمالحظةوجودالختالفالجوهري

فيموردكّل/بع�ضالأحك�مالأخالقّيّة،ف�إّنهليوجداأّيحكممنه�معتبر

مطلقً�،واإّنالأحك�مالأخالقّيّةمعتبرةفقطعندكّلفرد/مجتمعيقبلبه�.

تحليل الدليل الثاني:

»الأحكام  عب�رة بدل ا�صتخدم اأعاله، المذكور ال�صتدلل �صحة لختب�ر تمرين:

الأخالقّيّة«عب�رة»البيانات الهند�شية، الفيزيائية اأو التاريخية«واذكر�صببعدم

�صحةهذاال�صتدلل.

لي�صّحال�صتن�داإلىال�صورةالمعتدلةولال�صورةالإفراطيةمنالن�صبّيةالتو�صيفية

لإثب�تن�صبيةم�وراءالأخالقعبرهذاالطريق،حيثاإّنها�صُتنتجفيهذاال�صتدللعدم

اعتب�ريةالأحك�مالأخالقّيّةمطلقً�منخاللاختالفالراأيحولالأحك�مالأخالقّيّة

وهذاال�صتنت�جغير�صحيحب�للح�ظالمنطقي،اأْياأّنهبمجردافترا�ض�صحةمقّدمة

ال�صتدللف�إّنهليمكنمنخالله�اإثب�تالمدعى]12[،ومنجهةاأخرىف�إّنمقّدمة

ال�صتدللنف�صه�)الن�صبّيةالتو�صيفية(غيرث�بتةوليمكنقبوله�]13[.

)1)راجع،محّمدتقيم�صب�ح،اآموز�ضفل�صفة،ج1،�ض143 - 70الالواقعّية؛محّمدح�صينزاده،معرفت�صن��صي.

)2)�صوفنذكرالمب�نياليقينيةللمع�رفالأخالقّيّةفيالف�صلالت��صعوالع��صرمنهذاالكت�ب.
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الثالث: ب�ل�صتن�داإلىالالواقعّية.

 
(1(

ذكرن�فيالف�صلالث�نياأّنالن�صبّيةمنلوازمالالواقعّيةورّبم�تكونالالواقعّية

اأهّمدليلي�صتف�دمنهفيهذهالمرحلةمنالن�صبّية]14[.

�صوؤال:قّررهذاالدليلمعال�صتن�داإلىالفرع6 - 2منالف�صلالث�ني.

تحليل الدليل الثالث:

لاأهمّيةلهذاالدليلبعداإثب�تالقولب�لواقعّيّةفيالف�صلالث�لثوالرابع.

2 - 2 - 2 . النسبّية الفردية واالجتماعية

فمن الأخالقّيّة واللزومي�ت للقيم واقعّية مب�ٍن وجود بعدم وقبلن� افتر�صن� لو

المعقولب�لدرجةالأولىالقبولب�لن�صبّيةالفردية،لأّنهفيهذالفر�ضليوجداأّيمبنى

واقعّييلزمالفردبقبولاآراءالآخرينالأخالقّيّة.ومعهذافقدتقّدمالقولاإّنالن�صبّية

اأكثر�صيوعً�وقبوًل-عندمنظريالن�صبّية-منالن�صبّيةالفردية،ويعود الجتم�عية

ال�صببفيذلكاإلىاأّنالأخيرةله�لوازمغيرمقبولةب�صكلوا�صح،ومنجملته�:

اإذاقبلن�ب�لن�صبّيةالفرديةف�إّنكّلالأفرادالع�ملينب�إرادتهم�صوفيت�ص�وونفي 1-

القيمة،وعليهفالفرقبينهتلروغ�ندي.

م�ص�فً�اإلىذلكوبن�ًءعلىالن�صبّيةالفردية،ف�إّنكّل�صعيلمنعالتج�وزوالتعّدي 2-

يكونموجهً�، لن واأفع�له �صلوكه اإ�صالح وحتى بل الآخرين فردعلى اأّي قبل من

وعليهف�إّنو�صعالقوانينالحقوقيةوت�صكيلالحكوم�توالق�ص�ءوالعقوب�تبلوحتى

التربيةالأخالقّيّةلنيكونله�توجيٌهمعقولحينئٍذ،اإّلاأّنهليمكنتج�هل�صرورته�

ب�صكلكّلّي.

لمثلهذهالأ�صب�بذهبالن�صبيوناإلىالعتق�دبمقبوليةالن�صبّيةالجتم�عيةب�صكل

من اأقّل الجتم�عية الن�صبّية م�ص�كل اأّن هل ترى ي� لكن الفردية، الن�صبّية من اأكبر

)1)الجديرذكرهاأّناأن�ص�رالالواقعّيةقدت�صدواب�أ�ص�ليبمتعّددةلإثب�تالالواقعّيةو�صوفنتعر�ضلأهماأدلتهمفيالف�صلال�ص�د�ضمن

هذاالكت�ب.
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الن�صبّيةالفردية؟

ب�للح�ظالنظريف�إّنالتقييمالمبتنىعلىالن�صبّيةالجتم�عيةمتن�ق�ضفيبع�ض 1-

الموارد،انتبهاإلىهذاالمث�ل:

�صميةابنةاإحدىالع�ئالتغيرالملتزمةدينيً�ب�صكلك�مل.منطرفم�ف�إّنع�ئلة

م�صلمة فت�ة ف�إّنه� اآخر ومنطرف ال�ص�رع، في الحج�ب التزام له� ترت�صي ل �صمية

والمجتمعالإ�صالمّييرىلزومرع�يةالحج�بواللتزامبه.

الن�حية من ل�صمية ب�لن�صبة الحج�ب رع�ية ف�إّن الجتم�عية الن�صبّية على بن�ًء

الأخالقّيّةح�صنوقبيحاأي�صً�.

كّل على يطلق اّلذي - الجتم�عي ا�صطالحه� الج�معة من المراد على بن�ًء لذا

مجموعةذاتهدفم�صترك-فمنالممكنلأّيفرداأْنيكونع�صوًافياأكثرمنمجتمع

واحد.وبح�صبالع�دةوالمتع�رفف�إّنكّلالأفراداأع�ص�ءفيجوامعمتعّددة:ك�لع�ئلة

والدولةوالفرقالعلمية،والعمل،والتي�راتال�صي��صية،والمذاهبالدينّيةوالفرقالفنية

اأو بينمجموعتين القيم فيه� تتع�ر�ض اّلتي الموارد كّليفي وب�صكل و... والري��صية،

اأّنه على �صيقيَّم الع�صو هذا �صلوك ف�إّن الثنين بين م�صترك ع�صٍو وذات مجتمعين

متن�ق�ضبن�ًءعلىنظريةالن�صبّيةالجتم�عية.

بن�ًءعلىالن�صبّيةالجتم�عيةف�إّناأّيحركةاإ�صالحيةلتغييرالتحللالجتم�عي، 2-

والذين - والف��صدين ال�ص�رقين عمل ف�إّن وعليه مقبولة، وغير محكومة �صتكون

يعملونبن�ًءعلىتوافقالمجموعة-�صيكونعماًل�ص�ئبً�و�صحيحً�.واأم�الأنبي�ء

اإلىالعدالةوالأم�نةوالوف�ء،ويك�فحون والم�صلحونالجتم�عيوناّلذينيدعون

مناأجلرفعالظلموالخداعوالف�ص�دف�صُيعتبرونخ�طئينفيم�يقومونبه،لأّنم�

يج�هدونلأجلرفعه-اأّيالخللالجتم�عي-هوموردتوافقوعملعندالن��ض،

الجمعي التوافق وجود الأ�ص��ض الجتم�عية الن�صبّية نظر ففي هذا اإلى وم�ص�فً�

وب�لت�ليلوجودللنظموالالنظموال�صالحوالف�ص�دفيق�مو�صه�]15[.
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بن�ًءعلىالن�صبّيةالجتم�عيةف�إّنالمجرميكفيهفيتوجيهعملهاأخالقّيً�اأْنيعّرف 3-

لن�اأعوانهالمتفقينمعهفيالراأيلأنراأّيالمجموعةيوّلدالقيمة.

وبغ�ّضالنظرعنمب�نيواأدلةن�صبيةم�وراءالأخالقف�إّنالن�صبّيةالفرديةوالن�صبّية

الجتم�عيةليمكنتعقلهم�والقبولبهم�.

3 - 2 . النسبّية القواعدية)1)

فيهذهالمرحلةي�صتنتج]16[الق�ئلب�لن�صبّيةبع�ضالأ�صولالأخالقّيّةويوؤكدعليه�

بعنواناأنه�قواعدع�مة]17[.ومث�ًلعلىذلكف�إّنهذهالأ�صولالع�مةالأخالقّيّةت�صّمى

ب�لن�صبّيةالقواعدية.

المدعى:

بن�ًء اأفع�لو�صلوكالآخرين الن�حيةالأخالقّيّةعلى اأخالقّيً�الحكممن لي�صح 1-

علىم�تعتقدهمنالنظريةالأخالقّيّة.

لبّدلكّلفرٍد/ج�معةاأّنيكونحرًافياختي�رم�يريدمنالنظري�تالأخالقّيّة 2-

.
(2(

والعملبه�)اأ�صلالحريةالأخالقّيّة(

لبّدلكّلفرد/مجتمعاأّنيتحملالآخرين-ممناخت�روعملب�لنظري�تالأخالقّيّة 3-

الأخالقّي(.
(3(

المخ�لفةله-واأْنيحترمقراراتهم)الت�ص�هلوالت�ص�مح

في مخ�لف اآخر فرد كّل الفردية الن�صبّية على بن�ًء الآخرين من المراد تنبيه:

ذات اأخرى ج�معة كّل الجتم�عية الن�صبّية على وبن�ًء الأخالقّيّة، النظرية

نظريةاأخالقّيّةمختلفة.

والآنلنَركيفيثبتالق�ئلب�لن�صبّيةهذاالمدعى.

الدليل:لإثب�تهذاالمدعىهن�كنوع�نمنالأدلة:

اأخالقّيّةع�مة�صميتهذهالمرحلةالن�صبّية اإنالن�صبييطرحفيهذهالمرحلةقواعد تعنيكلمة»هنج�ر«الق�عدةوالق�نون،وحيث  )1)

القواعدية.

(2)   Ethical Liberalism.
(3)   Tolerance.
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الدليل الأول:ا�صتن�دًااإلىالن�صبّيةالتو�صيفية:حيثاإّنالأفرادوالجوامعالمختلفة

)الن�صبّية الأخالقّيّة الأحك�م بع�ض / كّل في جوهريً� اختالفً� يختلفون

التو�صيفية(ف�إّنالحكمعلى�صلوكواأفع�لالآخرينبن�ًءعلىم�تعتقدمن

النظريةالأخالقّيّةلي�صّحاأخالقّيً�؛ولبّداأّنيكونكّلفرد/ج�معةحرًا

فيانتخ�بم�يريدمنالنظري�تالأخالقّيّةالمقبولةعندهوالعملبه�واأْن

نتحملالآخرين،ونحترمقراراتهمواأعم�لهم.

تحليل الدليل الأول:توجدعدةاإ�صك�لتعلىهذاالدليل:

الن�صبّيةالتو�صيفيةغيرمقبولة)راجع:تحليلالن�صبّيةالتو�صيفية(. 1-

الختالف وجود مجرد لأّن ال�صتدلل ونتيجة المقّدمة بين منطقيً� ارتب�ط ل 2-

الجوهريفيالأحك�مالأخالقّيّةليعّددلياًلك�فيً�لأ�صولالن�صبّيةالقواعديةلأّنه

منالممكنمنطقياأْنيقبلبع�صهمبمقّدمةهذاال�صتدللواأْنليقبلبنت�ئجه.

الأ�صول نقي�ض مع التو�صيفية( )الن�صبّية الدليل هذا مقّدمة اكتب تمرين:

الثالثةللن�صبيةالقواعدية،وبّيناإمك�نيةاأْنيقبلاأحٌدم�منطقيً�الن�صبّية

التو�صيفيةونقي�ضالن�صبّيةالقواعدية.

»الوجودات«واأم�الن�صبّيةالقواعديةفهيمننوع اإّنالن�صبّيةالتو�صيفيةمننوع 3-

اللزومي�ت،وب�عتق�دالواقعّيينوالن�صبيينف�إّنهليوجداأّيربطمنطقّيبين»ما 

ينبغي«)لزٌم(وبينم�هو»موجود«،ولذاف�إّنهمبن�ًءعلىم�يعتقدونبهليمكن

ا�صتنت�جالن�صبّيةالقواعديةمنالن�صبّيةالتو�صيفية.

الدليل الثاني:ا�صتن�دًااإلىن�صبيةم�وراءالأخالقحيثليوجداأّيحكممنبين

الأحك�مالأخالقّيّةمعتَبٌرمطلقً�بلاإّنهذهالأحك�مله�اعتب�ره�عندكّلفرد

/ج�معةيقبلبه�)ن�صبيةم�وراءالأخالق(ف�إّنالحكمعلى�صلوكواأفع�ل

الآخرينبن�ًءعلىالنظريةالمقبولةعندكلي�صحاأخالقّيً�ولبّداأّنيكون
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كّلفرٍد/ج�معةحرًافيانتخ�بم�يريدمنالنظري�تالمقبولةعندهوالعمل

به�ولبّداأْنتتحّملالآخرينوتحترمقراراتهمواأعم�لهم.

تحليل الدليل الثاني:فيهذاال�صتدللاأي�صً�عّدةاإ�صك�لت:

ليمكنالقبولبن�صبيةم�وراءالأخالق)راجعتحليلن�صبيةم�وراءالأخالق(. 1-

لنفتر�ض�صحةمقّدمةهذاال�صتدللواأّنالأحك�مالأخالقّيّةله�اعتب�ره�فقط 2-

على الأخالقّي الحكم اإّن القول يمكن وحينئٍذ به�. يقبل ج�معة / فرد كّل عند

الأخالقّيّةغيرمعتبرول النظرية تقبلهمن بن�ًءعلىم� الآخرين واأفع�ل �صلوك

يمكنالقبولبه،اإّلاأّنال�صتدللالمذكورليو�صحلن�اأّنمثلهذاالحكملم�ذا

-غير�صحيحوغيرقيمّي؟ -ب�للح�ظالأخالقّيّ

نتيجته)الن�صبّية تتوافقمع الأخالق(ل وراء م� ال�صتدلل)ن�صبية مقّدمةهذا 3-

ترى بينم� مطلق ب�صكل الأخالقّيّة الأحك�م اعتب�ر تنفي الأولى لأّن القواعدية(

ن�صتنتجمن اأّن يمكن كيف وحينئٍذ الثالثةمطلقة. الأخالقّيّة اأ�صوله� اأّن الث�نية

ةالقبولبهذه ن�صبيةكّلالقيماإطالقبع�صه�؟اإذالميردالفرد/الجم�عةالخ��صّ

القيمالع�مةفم�هوالدليلاّلذييدلعلى�صمولهذهالقيمله�؟

النظر بغ�ّض - و مطلقة، قيمة اأّي لدين� لي�ض الأخالق وراء م� ن�صبية على بن�ًء 4-

معقولن و»اأغير جيدة«كالهم� »اأجيدة«  ف�إّن - الجمع توافق / الفرد قرار عن

ومعتبران،لأّنهاإذااأمكنن�ا�صتنت�جاأ�صولمطلقةمنن�صبيةم�وراءالأخالقفلن

المق�بلة الأ�صول وبين القواعدية للن�صبية الع�مة الأ�صول بين ترجيح اأّي يوجد

له�)كونالأحك�مالأخالقّيّةفيحقالآخرينقيمية،ولقيميةالحريةوالت�ص�هل

والت�ص�محالأخالقّي(،ولذاكيفيمكنللق�ئلب�لن�صبّيةاأْنيوؤكدعلىلزومالقبول

ب�لط�ئفةالأولىفقط؟

كم�مر�ص�بقً�ف�إّناإ�صك�لالرابطةالمنطقيةبين»ما ينبغي«وبين»موجود«موجود 5-

اأي�صً�فيهذاال�صتدلل]19[.
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2 - 3 - 2. النسبّية القواعدية، نظرية متناقضة في ذاتها وال يمكن تطبيقها

معً� وراأين� القواعدية الن�صبّية لإثب�ت اأقيمت اّلتي الأدلة وحللن� الآن.ذكرن� حتى

نف�ض ف�إّن الأدلة النظرعنهذه وبغ�ّض اأّنه اإّل المدعى. لإثب�ت دليل اأّي تم�مية عدم

هذهالن�صبّيةالقواعديةعليه�ا�صك�لتنظريةوعمليةمتعّددةتن�صفهذهالنظريةمن

اأ�ص��صه�.

لنت�صّور القواعدية(: الن�صبّية اأ�صول وتع�ر�ض )تن�ق�ض النظرية ال�صك�لت اأ(

�صخ�صً�م�وقفعلىمرتفع�ص�رخً�:»اأيها النا�ص هذا مقام الحمقى، وكّل من يتكلم 

مع النا�ص من هذا المكان فهو اأحمق«.

على يحكم اأْن قبل نف�صه على حكم فقد الحكم هذا ب�إ�صداره ال�صخ�ض هذا اإّن

الآخرين.

الن�صبّيةالقواعديةهياأحك�مع�مةاأخالقّيّةن�صبيةوت�صملاأفع�لو�صلوكالآخرين

الآخرين لأفع�ل ب�لن�صبة الأخالقّي الحكم اإّن يقول منه� الأّول الأ�صل اأّن اإّل اأي�صً�.

و�صلوكهمعلىاأ�ص��ضالنظريةالمقبولةعندن�غير�صحيحاأخالقّيً�،ولذاف�لأ�صلالأّول

- المطلقة الحرية اأ�صل ف�إّن واأي�صً� فيه�. الأ�صول تم�م ينفي القواعدية الن�صبّية من

ب�للح�ظالنظري-�ص�مللنفينف�صه،لأّنهي�صملحرية�صلبالحريةاأي�صً�.

وكذلكاأ�صلالت�ص�هلوالت�ص�محالمطلقف�إّنه-ب�للح�ظالنظري-اأي�صً�ي�أمربتحمل

الأ�صول هذه قبول ف�إّن اأخرى وبعب�رة الت�ص�هل ينق�ض من وب�حترام الت�ص�هل، عدم

والدف�ععنه�ي�صتلزمالقبولبنفيالأ�صولوالدف�ععنه�اأي�صً�،وفيهذهال�صورةمن

يدافعالق�ئلب�لن�صبّية؟]20[. غيرالمعلومحينئٍذعمَّ

3 - تعارض أصل الحرية مع أصل التساهل والتسامح في بعض الموارد

في يكون ربم� الأف�صل هو وعن�صره عرقه اأّن يرى اّلذي العن�صري المجتمع اإّن

يكون ربم� المق�بل وفي الأخرى. والعن��صر  الأعراق كّل ومحو اإزالة وجوب عقيدته

اأّنالعن�صريةمذمومةواأّنوظيفته هن�كمجتمعم�يرىبن�ًءعلىنظريتهالأخالقّيّة
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الأخالقّيّةتقت�صيمواجهته�.وبن�ًءعليهف�إّناأ�صلالحريةعندهذينالمجتمعينيجيز

منه� يحذرهم� اأي�صً� عندهم� والت�ص�هل الت�ص�مح اأ�صل بينم� الآخر مع الحرب لهم�

ويدعوهم�اإلىالبتع�دعنه�.

الأخالقّيّة النظري�ت من نعتقده بم� التعهد ا�صتلزم اإذا مق�م كّل في كّلي وب�صكل

عدمتحّملاأفع�لالآخرينو�صلوكهمف�صيح�صلمثلهذاالتع�ر�ض،حيثاإّنقبولاأ�صل

المقبولة النظريةالأخالقّيّة الأغم��ضعن المواردمعن�ه والت�ص�محفيهذه الت�ص�هل

عندن�وعدمالعملبه�،وهذامم�يتع�ر�ضمعاأ�صلالحريةعندن�)21).

ب(ال�صك�لتالعملّية)لزومالهرجوالمرجوعدمالتزامالن�صبيينم�يعتقدونهفي

مق�مالعمل(.

بغ�ضالنظرعنال�صك�لتالنظريةالواردةعلىالن�صبّيةالقواعديةف�إّنافترا�ض

العملبهذهالأ�صولي�صتلزمبع�ضاللوازمالالمقبولةعمليً�:

يريد م� يفعل اأْن في الك�ملة الحرية لديه مجمتع اأو فرد كّل اأّن على بنين� لو 1-

وي�صتهي،وليحّقب�لت�ليلغيرهاأّنيمنعه،ف�إّنذلك�صي�صتلزمحدوثالهرجوالمرج

.
(1(

العظيمين

لأّنكونالفردحرًافيقتلالآخراأوتعذيبهلأّنهم�صروربذلكاأواأّنكونمجموعةمن

الف��صديناأوقط�عالطرقاأحرارًا�صيوؤدياإلىالمخ�طرةب�أمنالن��ض�صواءفياأموالهم

اأواأرواحهم.

لكنحيثاإّنالن�صبّيليقبلب�أّيمبنىواقعّيللقيمالأخالقّيّةواإنم�يقيمال�صلوك

والنفع�لتبن�ًءعلىاآث�ره�ونت�ئجه�،ف�إّنهليرىاأّنعواقبهذهالأمورالالمطلوبة

توجبمحدوديةالحريةالفرديةوالجتم�عية.

اإّناأّيمجتمعيقومعلىاأ�ص��ضالن�صبّيةالقواعدية�صيكوناأكثروح�صيةمنحيوان�ت

الغ�بالمفتر�صة.

ُهْم ِببَْع�ٍض لََّف�َسَدِت الأَْر�ُض...})البقرة1: 251). )1)ي�صيرالقراآنالكريماإلىهذهالمالزمةبقولهتع�لى{َولَْوَل َدْفُع اهلِل النَّا�َض بَْع�سَ
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مق�م في القواعدية الن�صبّية اأ�صول التزام ب�لن�صبّية الق�ئلين لنف�ض يمكن هل 2-

العمل؟

يخت�ر اأْن نف�صه في له الآخرون تعّر�ض م� اإذا ب�لن�صبّية ق�ئل لأّي البعيدجدًا من

طريقالت�ص�هلوالت�ص�محواأْنيقولبحريةاأمث�لهوؤلءالمخ�لفينليعملواطبقميولهم

و�صالئقهماأوطبقم�تع�هدواعليه.

ولوظننتمغيرهذافيمكنكماأّنتجربواذلكوتمتحنوه!

اإّنالق�صةاّلتيذكرن�ه�فيبدايةهذاالف�صلمث�لعينّيعلىعدماللتزامالعملّي

للن�صبيينبنظري�تهم.

الق�ئلب�لن�صبّيةوطبقً�لنظري�تهلبّدلهاأّليق�بلالظلمفي ومنالمهماأْنتعرفاأنَّ

حقهب�لنتق�مولي�ضهذافح�صب،بللبّدلهاأّنلُيظهراأويبدياأّيمق�ومةتج�ههبل

وحتىاأْنليقّبحهذاالفعلقلبيً�اأي�صً�.

�شوؤال:معاأّياأ�صٍلمناأ�صولالن�صبّيةالقواعديةيتن�فىتقبيحالأفع�لالظ�لمة؟

3 -3 - 2. قيود النسبّية القواعدية

 
(1(

قّلم�نجدنظريةك�لنظريةالن�صبّيةالأخالقّيّةك�نتعر�صةلهذاالحّدمنالنقد

وال�صك�لت.وهن�ن�ص�ألاأليوجدمن��ضللتخّل�ضمنكّلهذهال�صك�لت؟ومنالممكن

اأّنت�ص�ألاأي�صً�عن�صببت�أكيدالق�ئلب�لن�صبّيةعلىاإطالقاأ�صولالن�صبّيةالقواعدية.

وهليمكنمناأجلالإج�بةوحلهذهال�صك�لتاأّننقيدهذهالأ�صول؟

مم�يجدراللتف�تاإليهاأّناإطالقاأ�صولالن�صبّيةالقواعديةُيعتبرمنلوازمالنظرية

الن�صبّيةومرحلةمنمراحله�.وعليهاإذالمتكنللقيمالأخالقّيّةواقعّية،ولميكناأّي

)1)ومث�ًلعلىذلكراجع،لوي�ضبويمن،»نقديبرن�صبيتاخالقي«،)نقدالن�صبّيةالأخالقّيّة(ترجمةمحمودفتحعلي،مجلةنقدونظر،

العدد13 - 14،�ض324 - 343؛بولروبيجك،»اخالقن�صبيا�صتي�مطلق«)الأخالقن�صبيةاأممطلقة(ترجمة�صعيدعدالتنزاد،

نف�ضالم�صدرال�ص�بق،�ض300 - 323؛

 Mohammad A. Shomali, Ethical Relativism. An Analysis of the Foundations of Morality.
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عمل-فيالواقع-لح�صنولقبيح،فالدليلعلىحريةالنتخ�بوالعملفيبع�ض

الأعم�لولزومتحملذلكمنقبلالآخرينولدليلعلىعدمجوازالت�ص�هلوالحرية

فيبع�ضالأعم�لالأخرىاأي�صً�.وبن�ًءعلىهذاف�إّنالن�صبيينوطبقً�لنظريتهملي�ض

لديهماأّيتوجيهلتقييداأ�صولالن�صبّيةالقواعدية،لأّنهطبقً�لهذهالنظريةاأي�صً�ف�إّن

تعيينالقيودالأخالقّيّةكم�هوالح�لفينف�ضالأحك�مالأخالقّيّةت�بعلل�صليقة/التوافق

وليمكنلأّي�صخ�ضفيهذاالمج�لاأْنيعّينتكليفً�ث�بتً�لكلالأفراد/المجتمع�ت،

على ال�صك�لت �صتبقى القواعدية الن�صبّية عن اليد رفعن� لو ف�إّنن� هذا اإلى وم�ص�فً�

المراحلال�ص�بقةمنالن�صبّيةالأخالقّيّةق�ئمة،ومعهذاكلهفمنالممكنللن�صبيينمن

اأجلتفعيلنظريتهمعمليً�اأْنيجعلوابع�ضالقيودعلىهذهالأ�صول.و�صوفنت�بعفي

هذاالمج�لمن�ظرةفر�صيةبينق�ئل☻ب�لن�صبّيةوبينن�قٍد☺:

�شوؤال:معالتدقيقفيهذهالمن�ظرةاذكرم�هيةالقيوداّلتييمكنافترا�صه�في

موردالن�صبّيةالقواعدية.وهليمكنالقبولبمثلهذهالقيود؟ولم�ذا؟

من العديد عليه� ويرد نف�صه�، في متن�ق�صة القواعدّية ن�صبّيتك اأ�صول اإّن ☺:
ال�صك�لتالعملّية،وبن�ًءعليهليمكنالقبولبنظرّيةالن�صبّيةالأخالقّيّة.

كّل في ولي�ض منه� الممكن الحّد الأ�صولحتى هذه تبيعة بلزوم نعتقد نحن ☻:
الموارد،وعليهفالتردهذهال�صك�لتعليه�.

☺:م�هومرادكب�لدقةمنقولك»حتى الحد الممكن«؟
☻:اإلىالحّداّلذيليوجبالتن�ق�ضالنظرّيف�إّنه�تكونق�بلةللتطبيق،مثاًل:لو
ك�نتالحريةمطلقةف�إّنه�ت�صمل�صلبحريةالآخريناأي�صً�،وهذاليمكنالقبولبه

-غيراأ�صول لأّنهي�صتلزمنفينف�صه�حينئٍذ،لكنلم�لميكنلدين�اأ�صٌلع�ٌماأخالقّيٌّ

اأّن بمعنى قيوده يعّين بنف�صه الأ�صل اإّنهذا نقول ف�إّنن� يقيده� القواعدية- الن�صبّية

الحريةمحترمةاإلىالحّداّلذيليوجب�صلبحريةالآخرين.
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الأ�صول مثلهذه اأّن ولنفتر�ض الأخرى، ال�صك�لت كّل النظرعن �ص�أ�صرف ☺:
تماإثب�ته�واأنهلمفّرلن�اإلىالحّدالممكنمنقبوله�،والعملبه�،لكن�ص�أفتر�ضلك

موردًام�و�ص�أطلبمنكطبقً�لأ�صولالن�صبّيةاأْنتو�صحلن�التكليففيه:

☻:موافق.
☺:اإفتر�ضاأّنالعن�صريين�صمموا-بن�ًءعلىعق�ئدهم-علىتطهيرالأر�ضمن

لوثالأعراقالأخرى،هلهماأحراٌرفيذلك؟

☻:ليمكنذلكب�أّيوجه،وب�لدقةف�إّنهذاالموردمنالموارداّلتيليقبلفيه�
ب�أ�صلالحرية،لأّنه�صوفت�صلبحريةالآخرينفيالحي�ة،وب�لت�ليف�إّنحريةهوؤلء

العن�صريين�صوفتتع�ر�ضمعحريةالآخرينوليمكنالقبولبذلك.

له التع�ر�ض هذا رفع ولكن وا�صح، المجموعتين ه�تين بين الحرية تع�ر�ض ☺:
اأّن واإم� الآخرين، حرية ت�صلب اأّن واإم� العن�صريين حرية ت�صلب اأّن اإم� طرق: ثالثة

ت�صلبحريَتْيهم�معً�.

☺: وعليهفب�أيدليلرجحتالحتم�لالأول؟.
☻:اإّنهذاالتع�ر�ضيرتفعب�صلبحريةاأحدهم�،ولح�جةل�صلبحريةالثنين
معً�..واأم��صلبحريةالآخرينفيعنيتجويزقتلهمبيدالعن�صريين،هليمكنكاأنتاأْن

ترّجحهذاالحتم�ل؟

منالأخالق، ☺:نعم،الق�ئلونب�إطالقالأخالقيق�ي�صونقيمةالأفع�لب�لهدفالواقعّيّ
لكنن�الآننبحثونتكلمعننظريةالن�صبّية،وبن�ًءعلىالأ�صولوالمب�نياّلتيتعتمده�

ليمكنكترجيحاإحدىالحريتينعلىالأخرىب�ل�صتن�داإلىالنت�ئجالواقعّيّةلالأفع�ل،

وب�لت�ليف�إّنالن�صبّيلي�ضلديهاأّيمالكلالختي�رفيمثلهذاالموارد؛لأّنهلواأردن�النظر

اإلىنت�ئجالعملوالفعلوب�لت�ليالتقييمعلىاأ�ص��صهفلنيبقىاأّيتوجيهومعنىلأ�صول

الن�صبّيةالقواعدية،والآنهليمكنكاأْنتبّينلن�م�ذاتعني»بكونها قابلة للتطبيق«؟

☻:المرادمنه�اأّنالحريةوالت�ص�محوالت�ص�هلاإذالمتكنمقيدةوم�صروطة�صيلزم
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منه�اأحي�نً�الف�ص�دوالهرجوالمرجواقعً�،و�صت�صبحالحي�ةعمليً�غيرممكنةاأو�صعبة،

و�صيكونالأمنالجتم�عيعر�صةلالأخط�رو...،لكناإذالمتح�صلمثلهذهالمف��صد

والمح�ذيرف�إّنالعملب�أ�صولالن�صبّيةالقواعديةيبقىلزمً�.

اأن�اأقترحعليك اإلىاللوازمالواقعّيّةل�صلوكالأفع�ل. اأي�صً�ن�ظٌر ☺:وهذاالقيد
قبلت اإذا لأّنه والالواقعّية، الواقعّيّة من وراأيك مرادك تعّين اأّن واأخيرة واحدة لمرة

ب�لالواقعّيةف�إّنال�صتن�داإلىعواقبالأفع�لفيالتقييم�صيكونبالمعنىوب�لت�ليف�إّن

الح�صنوالقبحوال�صالحوالف�ص�د�صيكونله�معنىفقط،وفقطبعداإرادةالفرد/توافق

المجموعةوكذلكف�إّنه�لي�صتمطلقة،اإّنالتعبيرب�لف��صدالواقعّيعندالالواقعيين

والن�صبييني�صبهالتعبيرب�لخرافةالواقعّيّة.

☻:طبعً�لي�ضمراديال�صتن�دفيالتقييماإلىالعواقبالواقعّيّةلالأفع�لبلاإنني
اأذكربع�ضالقيودالمجمععليه�والمعتبرةعندكّلالن��ض،لأناأّياإن�ص�نليقبلب�لهرج

والمرجواإف�ص�دالحي�ة.

على موافقً� الق�تل يكون ربم� لأّنه بكليته، مقبول الكالم اأّنهذا اأظّن ل اأن� ☺:
اإف�ص�دحي�ةالمقتول،والعن�صريونكذلكموافقونعلىاإف�ص�دحي�ةالآخرين،وكذلك

يتوافقوا اأْن الممكن اأّنهمن اإّل اأموالهم بحفظ يهتمون ال�ص�رقين اأّن من الرغم على

اأي�صً�على�صرقةاأموالالآخرين،واأي�صً�ف�إّنالمخلينب�لأمنوالط�لبينللهرجوالمرج

توافقواعلىاإيج�دالهرجوالمرجفيالنظ�م،وحينئٍذمنذااّلذي�صيقّيمهذهالأمور

بم�وراءالإرادةوالتوافق؟

☻:م�الم�نعمنا�صتن�دن�فيتقييممثلهذهالموارداإلىالعواقبالواقعّيّة؟
☺:ال�صتن�داإلىالعواقبالواقعّيّة�صحيحفيحّدذاته،اإّلاأّنهاإذاك�ن�صحيحً�ه�
هن�فالدليلعلىعدم�صحتهفي�ص�ئرالمواردوعليهلبّداأّننقبلب�لواقعّيّةواإطالق

الأخالق،وحينئٍذمعاللتف�تاإلىهدفالأخالقُنقّيمكّلالأفع�ل.وفيهذهال�صورة

�صيكونح�لالحريةوالت�ص�هلح�لبقيةالأفع�لمنن�حيةالتقييملاأّنالقيمةمطلقة
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ذاتً� تن�ق�صهم� يوجب اّلذي الحد اإلى قيمتهم� اإثب�ت يمكن ل اإّنه اإذ موردهم�، في

وقبولهم�للتطبيقخ�رجً�.وكم�هوالح�لفيال�صيرحيثاأّنهلقيمةمطلقةلهوليعّد

القواعدية الن�صبّية اأ�صول ف�إّن الممكن،كذلك الحد اإلى اأخالقّيتجبرع�يته ك�أ�صل

غيرخ�رجةعنهذاالن�صيجوب�لت�ليليوجداأّيدليلللت�أكيدعليه�والعملبه�لأّنهفي

الأخالقالواقعّيّة،ربم�يوجدالكثيرالكثيرمنالقيماله�مةوالأهّماّلتييجباأّنتكون

ك�أ�صولث�بتة،اأم�اأنتفقد�صلكتالطريقالخ�طىءمنذالبداية.

هذه تثبت اّلتي الأدلة اإلى يعود القواعدية الن�صبّية اأ�صول على ت�أكيدن� اإّن ☻:
الن�صبّية.

�صلمن� لو ذلك اإلى وم�ص�فً� �صحيحة، غير الأدلة هذه نف�ض اإّن لالأ�صف نعم ☺:
بتم�ميةهذهالأدلةف�إّنه��صتثبتهذهالأ�صولب�صكلمطلق،وحينئٍذليمكنكاإ�ص�فة

اأّيقيدعليه�لأّنهطبقً�لم�تعتقدمنتبعيةالأحك�مالأخالقّيّةلل�صليقة/التوافق،ف�إّن

قيوده�كذلكت�بعةله�.

ولذاليمكنك-بن�ًءعلىم�تعتقد-تحميلهذهالقيودعلىالجميع.وربم�يريد

اإلى يرجع الإ�صك�ل اأ�صل اأّن اإّل مطلق، ب�صكل والت�ص�هل الحرية جم�عة / اأحدهم

ب�لواقعّي�ت القبول دون من يعي�ض اأّن اإن�ص�ن لأي يمكن ل ف�إّنه راأيي وفي الالواقعّية،

الأخالقّيّةبلوحتىمعكونهغ�فاًلعنهذهالحقيقة،وب�لدقةاأي�صً�ف�إّناأّياإن�ص�نل

يمكنهاأّنيعي�ضمندونالقبولب�لمعرفةاليقينية.اإّنالن�صبّيةالأخالقّيّةت�ص�بهالن�صبّية

المعرفيةفيكونه�متن�ق�صةفيذاته�وغيرعمليةاأي�صً�،وكم�ترجحاأنتنف�صكالبق�ء

علىالنتح�رف�إّنهذادليلبذاتهعلىاأنكق�ي�صتقيمةالأفع�لبعواقبه�وب�لت�ليف�إّن

اأّن الممكن نعممن منه�. المطلوبة وغير المطلوبة الأفع�ل نت�ئج مبتنىعلى قرارك

يكونت�صخي�ضاأّيواحٍدمن�فيتعيينالمطلوبالأ�صليخ�طئً�اأواأْننكونم�صتبهينفي

تحديدطرقالو�صولاإليهفيبع�ضالموارد،ولكنلهذاال�صببف�إّنالأخالقبح�جةاإلى

البحثوالذيهومناأعظمالبحوثواأكثره�قيمة.
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الحرية ب�أّن اأقبل اأن� العمل، مق�م في لهذا م�ص�به ب�صيء القبول يمكن ربم� ☻:
قيمة  اإثب�ت يمكن الأخالقّيّة الن�صبّية بن�ًءعلى اإّنه بل العمل مق�م في لي�صتمطلقة

الحريةفيالعملوال�صلوك»اإلى الحّد الممكن«.لكنيمكنن�علىالأقلالقبولبقيمة

الحريةوالت�ص�هلنظريً�.

☺:م�ذاتعنىبقولك»نظرياً«فيمق�بلقولكالحريةوالت�ص�هلعمليً�؟
☻:اأعنيحريةالعقيدةوالفكروالبي�نوالقلم.

وهل اأمنظرية؟ �ص�أعدده�لكعملية اّلتي الموارد اأّنهذه براأيك تعتقد ☺:هل
اأم ب�لل�ص�ن ك�نت �صواء والفح�ض والت�صهير، الإ�ص�عة الكذب، قبيحة؟ اأم ح�صنة هي

ب�لكت�بة؟

☻:لل!اإّنهذهالأعم�لقبيحة،ولاأظناأّناأحدًايقبلبه�.لبّدمنحفظاحترام
الآخرينولذالبّدمناجتن�بهذهالأمور.

اإلىن�حيةالعمل،والحريةوالت�ص�هلفيموردهم� اإذًاالبي�نوالقلميرجع�ن ☺:
لي�ص�مطَلَقْين.

فيه يبقى اّلذي الحد اإلى نظريت�ن والت�ص�هل الحرية اإّن القول يمكن ربم� ☻:
النظرّيب�صورةعقيدةفكرية.ف�لإن�ص�نحّرفيذاتهويفعلم�يريد،واأم�لوات�صف

ب�لن�حيةالعملّيةف�إّنالحريةوالت�ص�هلحينئٍذ�صيكون�نعمليين.وقدبحثن�حولهذا

الأمرم�صبقً�.

☺:اإذاكنتتقبلب�لن�صبّيةف�إّنال�صك�لتالواردةعلىاأ�صلالحريةعمليً�واردة
ه�هن�اأي�صً�،وب�لت�ليلي�ضلديكاأّيطريقلإثب�تالقيمةالمطلقةللحريةوالت�ص�هل

منالن�حيةالنظرية.

☻:اأن�اأظناأّنهب�لإمك�ناإثب�تذلكوحتىفيموردالبي�نوالقلمبن�ًءعلىمبنى
الأفراد يكن لم اإذا والفح�ض، ك�لكذب عددته� اّلتي الموارد ب��صتثن�ء نعم الطالق،

العق�ئد ت�صخي�ض ي�صتطيعوا فلن بي�نه� من يتمكنوا ولم والفكر العقيدة في اأحرارًا
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ال�صحيحةمنالعق�ئدالف��صدةبلوربم��صيبتلونب�لف��صدةمنه�.وبن�ًءعلىالواقعّيّة

ف�إّناإخف�ءالعقيدةالف��صدةوالعملعلىطبقه��صيرتبعليه�بع�ضالمف��صداأي�صً�،لأن

منيعتقدب�أنهي�صتطيعالخي�نةاأواأخذالر�صوةمناأجلمنفعتهال�صخ�صّيةاإذالميكن

جريئً�فياإبرازعقيدتهوالبحثوالنق��ضحوله�فلنيوؤملفيت�صحيحعقيدته،وهل

ترجحاأنتمف��صدالعملب�لأفك�رالف��صدةعلىحريةالبي�ن؟منالوا�صحفيراأيياأّن

الر�صدمطلوب لأّنهذا المجتمع، لر�صد والقلمموجبة والبي�ن والفكر العقيدة حرية

اأي�صً�حتىعندالق�ئلينب�لواقعّيّة،ولذاينبغيعليكاأي�صً�اأّنتقبلبهذاك�أ�صلم�صّلم

به.

☺:اإّنكونالحريةوالت�ص�هلفيالنظروب��صتثن�ءبع�ضالمواردذاتقيمةبمعنى
اأّنقيمتهم�لي�صتمطلقة،لكنلنعرفم�هيالموارداّلتيله�قيمةفيه�،ف�ص�أجيبكمن

خالل�صوؤالاأطرحهعليك:األتظناأّنهاإذااأو�صين�مر�صىال�صلب�أمرطبييحذرهمبم�

هماأحرارب�لتوا�صلوالتم��ضمعالآخرين،اأّنذلك�صيوجبعلىهوؤلءعدمالذه�ب

اإلىالطبيبوعدمعالجهمفياأّيوقت؟

☻:كال،الحلفيراأيياأّنيتوا�صلهوؤلءالمر�صىمعالمتخ�ص�صينفقطاّلذين
يعرفونكيفيةوق�يةاأنف�صهممنالبتالءب�ل�صّلعندمع�لجةهوؤلءالمر�صىوالرتب�ط

بهم.

☺:واأن�اأقترحهذاالحلاأي�صً�علىاأ�صح�بالعق�ئدالف��صدةوالتيمنالممكناأّن
ين،واإيج�دالعقيدة ت�صّببف�ص�دوانحرافالآخرين،لذايجبعليهممراجعةالمخت�صّ

ال�صحيحةمنخاللالبحثوالحوارمعهم،لاأْنيقوموابعقدالجتم�ع�تمعالأفراد

الع�مة. المن�صورات في اأفك�رهم بن�صر اأو المج�ل بهذا يخت�صون ل اّلذين الع�ديين

ال�صحيح الراأي ت�صخي�ض اأجل  التعبيرمن وحرية مراكزبحثتخ�ص�صية وجود اإن

ومعرع�ية�صرائطهفيهذهالمراكزلزموعظيمواأم�اإ�ص�عةالأفك�رالب�طلةالموجبة

للف�ص�دوالنحراففهي�صدالقيمولبدمنمنعه�والوقوففيطريقه�.
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واأم� ق�تٌل ال�صل لأّنمر�ض الف�رق( مع )قي��ض القي��ضغير�صحيح اإّنهذا ☻:
الفكرفيحدذاتهفلي�ضلههذاال�صرروالخطر،نعماإذالمي�صتفدبع�صهممنهب�صكل

�صحيحواأدىمثاًلاإلىقتل�صخ�ضم�فحينئٍذلبّدمنردعهومنعهمنذلك.

لكن القيمة، في ت�أثير اأّي له� لي�ض والنت�ئج العواقب ف�إّن الن�صبّية، بن�ًءعلى ☺:
عندم�نقّيمبن�ًءعلىالواقعّيّةوالأخالقلبّدابتداًءمنتعيينالمالكالواقعّيللقيمة،

ومنثّمتعييندرجةالنفعوال�صرروال�صالحوالف�ص�دفيه�.اإّنمنيعتقدب�أّنالإيم�ن

من الراحل ب�أّن يعتقد لال�صتق�مة �صرط ال�صم�وّية كتبه على بن�ًء القي�مة ويوم ب�هلل

هذهالدني�بالاإيم�ن�صيبتلىب�لعذابالإلهّياإلىالأبد،ويعتقداأي�صً�ب�أّنخطرو�صرر

الأفك�رالف��صدةالموجبةل�صلباإيم�نالفرداأعظممنقتلهبمراتب،واأنتليمكنكمن

دوناإثب�تالم�ديةونفيوجوداهللوالمع�داأّنتعتقدبعدم�صحةهذاالتقييم.
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بغ�ضالنظرعنالأدلة،اذكرخال�صةال�صك�لتعلىالن�صبّيةالفرديةوالجتم�عية 2-

والقواعدية.

6 ا�صك�لتالن�صبّيةالفردية:
- 1

- 2
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6ا�صك�لتالن�صبّيةالجتم�عية

 - 1

- 2

- 3

6ا�صك�لتالن�صبّيةالقواعدية

األف(النظرية:

- 1

- 2

ب(العملّية:

- 1

- 2

3-اذكرقيدينمنقيودالن�صبّيةالقواعدية،واكتبفي�صطرينخال�صةالنقدعليهم�.

القيدالأول:

النقد:

القيدالث�ني:

النقد:

في والن�صبّية الطالق من المراد هو م� فقط �صطرين وفي ب�خت�ص�ر اذكر - 4

الأخالق؟
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في التوافق عدم عن ن��صىء الأخالقّي التوافق عدم ب�أّن ا�صتيفن�صون اعتقد 1-

في ال�صتراك وجود مع حتى اأي�صً� ممكن هذا التوافق عدم واأّن الح�ص��ص�ت،

العتق�داتالن�ظرةاإلىالواقع.

طبقً�لراأيا�صتيفن�صونهلاأّنالختالففيالأحك�مالأخالقّيّةجوهرّياأمل؟

الن�صبّيةالأخالقّيّة؟ابحث الواردةعلىنظرية م�هيبراأيكالنتق�داتالأخرى 2-

عنه�واأ�صفخال�صته�اإلىالفهر�ض.

اأدن�ه المبينة الموارد اإلى ب�لن�صبة الأخالقّيّة الن�صبّية نظرية لوازم حول ابحث 3-

وب�صكلم�صتقّلمنن�حيتيالن�صبّيةالفرديةوالن�صبّيةالجتم�عية:

ت�صدير القيم، عن الدف�ع المنكر، عن والنهي ب�لمعروف الأمر النف�ض، تهذيب 

القيم،البحثوالحوارمعالمخ�لفلن�حولالقيم.

براأيك،اإّنمنليعّينمعنى»ال�شالح« و»الف�شاد«وم�هوال�صالحاّلذييريده،بل 4-

يوكلتعيينذلكاإلىالمجتمع،هلهومنالمعتقدينب�لقيمالأخالقّيّةالمطلقةاأم

اأّنهمنالق�ئلينب�لن�صبّية؟)معغ�ّضالنظرعنالتزامهالعملّيُبعرفالمجتمعاأو

عدمالتزامهبذلك(.

قمب�إجراءمن�ظرةمعاأحداأ�صدق�ئكفيال�صّف،وبح�صورالأ�صت�ذ،حولقيمة: 5-

الإن�ص�ن، لحقوق الع�لمي الإعالن المداراة، العنف، الغتي�ل، الديمقراطية،

العقوب�تال�صرعيةوالق�نونية]ك�لجلدوقطعاليد،والرجموالعدام(.
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ة نفي لتحريك 
ّّ
« يعتقدان بالترتيب اأّن الأحكام الأخالقي  ومثاًل على ذلك فاإّن »ا�ستيفن�سون« و»هيركه[1]

ة بمعنى اأّن المحمولت 
ّّ
ة الأخالقي

ّ
اإح�سا�سات الطرف المقابل، اأو للتو�سيات العامة، واعتبرا الن�سبي

ة 
ّ
ة هي تو�سيف للو�سع الداخلي لذهن الفرد عندنا، وفي النتيجة فاإنهما ل يقولن بالن�سبي

ّّ
الأخالقي

ة الذهنية 
ّ
داً فقط بتو�سيف الو�سعي

ّ
 في نظرهما اإنما يكون ن�سبياً اإذا كان مقي

ّ
بل اإّن الحكم الأخالقي

عند الفرد واأما �سائر القيود - كالتقيد باإح�سا�ص القائل اأو الأمر والتو�سيات اأو توافق الجمع عليه 

- فال تعّد مانعة لإطالق الأخالق. ويبدو لنا - وكما اأ�سار اإليه بونتينج - اأّن مثل هذه التعريفات 

ة ولي�ص الغر�ص مجرد تعريفها.
ّ
والآراء اإنما ُقّدمت لت�سون قائلها من اتهامه بالقول بالن�سبي

مانعة من اطالق  ة  قيود خا�سّ الم�ستملة على  التعريفات  اأّن  اعُتِقَد من  ما  نقبل  فاإّننا ل   عليه 
ً
وبناء  

ة عند القائلين بالإطالق. كما لو اأّن كّل  الأخالق اإّل اإذا وجدنا الوجه الم�سترك للحاظ القيود الخا�سّ

ة. ومن طرف اآخر اعتبر »وانج« اأّن 
ّ
ة بقيود غير واقعي

ّّ
د الأحكام الأخالقي

ّ
القائلين بالإطالق ينكرون تقي

هدف الأخالق هو تنظيم الروابط الجتماعية والحّد من تعار�ص منافع ال�سخ�ص اأو منافع الأ�سخا�ص في 

المجتمع ويعتقد اأي�ساً باأنه من الممكن وجود طرق مختلفة لتحقيق هذا الهدف. ويقول اأي�ساً اإّنه لما ل 

ة، 
ّ
 وحيد منا�سب لتحقيق هذاالهدف ل بد حينئٍذ من القبول بالن�سبي

ّ
يمكن القول بوجود مذهب اأخالقي

لكن الأنظمة المقبولة حينئٍذ هي الأنظمة اّلتي يمكنها اأّن توؤمن وتحقق هذا الهدف.

 بل من الممكن في راأيه اأّن يكون اأحد الأنظمة هو الأف�سل من بينها والأكثر قبوًل ولكنه ل يمكن 

القول اإن هناك مذهباً واحداً �سحيحاً فقط. اإّل اأّنه وبغ�ّص النظر عن ال�ستباه اّلذي وقع فيه لجهة تعيين 

ة والطالقية 
ّّ
  -حتى عند الواقعي

ّّ
هدف الأخالق من الممكن وجود طرق مختلفة في كّل مذهب اأخالقي

فاإّنه  اً 
ّ
اأخالقي نظاماً  ي�سع  بالطالق عندما  القائل  اإّن  ومثاًل على ذلك  الأهداف.  بع�ص  لتاأمين   - اأي�ساً 

يعتقد بوجود بع�ص الأ�سول المطلقة كقيمة الهدف، والأعمال اّلتي توؤدي اإلى الهدف مطلقاً ول يعتقد 

بانح�سار الطريق اإلى ذلك الهدف.

ة المتعارفة حيث 
ّ
ة غير الن�سبي

ّ
ه اإلى اأّن »وانج« نف�سه ي�سير اإلى اأّن مراده من الن�سبي

ّ
 لكن ل بد اأّن ننب

ة، وفي 
ّّ
ة الأخالقي

ّ
اإن نظريته هي نموذج عن التعديالت الطارئة في ال�سنوات الأخيرة على نظرية الن�سبي
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الواقع فاإّن هذه النظريات تنكر فقط نوعاً خا�ساً من اإطالق الأخالق.

دة 
َّ
مقي ة 

ّّ
الأخالقي القيم  باأّن  يعتقد  ل  الأخالق  اإطالق  عن  بقوة  والمدافع  نف�سه   » »َك�ْنْت[2] اإّن  كما   

دة 
َّ
بالزمان اأو المكان اأو الفاعل بل ول بنتيجة الأفعال اأي�ساً بل يعتقد باأّن قيم الأفعال الختيارية مقي

ة الخير، والقيمة الوحيدة غير المقيدة باأي قيد هي الخير في حد ذاته، فالخير هو نية الخير عنده 
ّ
بني

)راجع نظرية العقل العملي في الف�سل ال�سابع من هذا الكتاب(.

الأ�سول  بع�ص  طرح  على  مجبورون  ة 
ّ
بالن�سبي القائلين  وكّل  ة 

ّ
الالواقعي المذاهب  كّل  فاإّن  حتماً  [3 ]

 فهم ملتزمون فعاًل بالكثير من هذه الأ�سول المطَلقة، 
ّ

المطلقة باللحاظ النظرّي، واأما باللحاظ العملي

ة  اإلى هذه الأ�سول 
ّ
بالرغم من منافاة ذلك لمبانيهم. وقد اأ�سرنا عند ذكر النتقادات على الن�سبي

ة. وفي الواقع فاإّن هذه النتقادات ترجع اإلى اأّن الالواقعيين والن�سبيين ل 
ّ
المطلقة النظرية والعملي

يمكنهم - ل نظرياً ول عملياً - اللتزام بنظرياتهم ونق�ص مبانيهم، ولذا فاإّن هذا المطلب - ومع اأّن 

 مطلق-  ل يتنافى معه بل موؤيد 
ّ

ين والن�سبيين ل يمكنهم منطقياً القبول باأّي اأ�سل اأخالقي
ّ
الواقعي

له )دّقق في ذلك(.

بالأ�سول  يها 
ّ
ن�سم اأْن  يمكن  والتي   - ة 

ّّ
الأخالقي الأحكام  بع�ص  اإن  القول  يمكن  هذا  على   

ً
بناء  [4]

ة فاإّنها ترتبط بقيود مندرجة 
ّّ
دة باأّي قيد. واأما �سائر الأحكام الأخالقي

ّ
ة المطلقة - غير مقي

ّّ
الأخالقي

تحت هذه الأ�سول المطلقة. ويمكن بيان هذا المطلب منطقياً بال�سكل التالي: ل يوجد اأّي حكم 

لياً )كما هو الم�سطلح 
ّ
 على المو�سوع ذاتياً اأو اأو

)1(

د باأّي قيد �سرط اأْن يكون المحمول
َّ
 مقي

ّّ
اأخالقي

د تقي م�سباح، درو�ص فل�سفه اخالق، �ص 187 - 194(.
ّ
في البرهان( )راجع: محم

ة في الأخالق بنحو اآخر - مع اأّنه من الممكن عّد هذا 
ّ
 على هذا يمكن تعريف الطالق والن�سبي

ً
[5] بناء

ة - فيقال: اإّن اإطالق الأخالق معناه 
ّّ
ة الأخالقي

ّ
التعريف من نوع التعريف بلوازم الإطالق والن�سبي

ة فمعناها اأّن كّل 
ّّ
ة الأخالقي

ّ
ة، واأما الن�سبي

ّ
د بقيود و�سرائط غير واقعي

َّ
 مقي

ّّ
اأّنه ل يوجد حكم اأخالقي

ة كالأمر والإح�سا�ص والتوافق.
ّ
دة بقيود و�سرائط غير واقعي

َّ
ة مقي

ّّ
الأحكام الأخالقي

[6] من الوا�سح اأي�ساً اأنهما ل بّد اأْن يتفقا كذلك على تحديد مفهوم ال�سرقة لأّن المو�سوع المختلَف 
عليه ل بّد اأْن يكون واحداً، وقد اخترنا المثال الموجود في المتن بنحٍو ي�سير اإلى اأّن الختالف هو 

في م�سداق ال�سرقة ولي�ص في مفهومها.

)1)الذاتيفيكت�بالبره�ن:هوالمحمولاّلذييوؤخذفيحدالمو�صوعاأوالمو�صوعاأواأحدمقوم�تهيوؤخذفيحده.والمرادمنالأوليفيه

اأي�صً�هوالمحموللبتو�صطغيرهاأّيليحت�جاإلىوا�صطةفيالعرو�ضفيحملهعلىمو�صوعه)المترجم(.
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ة اأكبر كلية بالمقاي�سة بمو�سوعات بع�سها الآخر 
ّّ
[7] مع التنبه اإلى اأّن مو�سوع بع�ص البيانات الأخالقي

ة بنحو ُت�ستنتج فيه الجمل 
ّّ
يمكن حينئٍذ افترا�ص نظام اأو عدة اأنظمة طولية من البيانات الأخالقي

اإلى جمل  ، وفي مثل هذه ال�ستنتاجات نحتاج 
ّ
ة الأعم

ّّ
ة الأخ�ّص من الجمل الأخالقي

ّّ
الأخالقي

ة الأخ�ّص م�سداق من موا�سيع 
ّّ
ن اأّن مو�سوع الجمل الأخالقي

ّ
ة، وهذه الجمل تبي

ّّ
اأخرى غير اأخالقي

 في م�ساديق جديدة.
ّ
ن ا�ستخدام الجمل الأعم

ِّ
، وبعبارة اأخرى تبي

ّ
ة الأعم

ّّ
الجمل الأخالقي

ة - فقط وفقط مع 
ّّ
 كذلك فاإّن الختالف اإنما يكون جوهرياً - في مورد اإحدى البيانات الأخالقي

اأخرى  بعبارة  اأو   - المو�سوعات  لم�ساديق  المعينة  ة 
ّّ
الأخالقي غير  البيانات  كّل  على  التوافق  افترا�ص 

 فاإّن هذا الختالف ل يقبل الرفع.
ّ
 - ومن ثم

ّ
ا�ستعمالت البيانات الأعم

ة:
ّّ
 وهذا الجدول ي�سير اإلى اأحد الأنظمة الطولية من البيانات الأخالقي

اإذا اّتفق الراأي على البيانات الالخالقية الموجودة في العمود الأول، فاإّن الختالف على البيانات 

الراأي حول هذه الجملة »�أ  واأ�سا�سياً، واإذا اختلف  اأو» ج ح�سنة« لن يكون جوهرياً  التالية »ب ح�سنة« 

ل �سيكون اختالفاً 
ّ
ح�سنة« فاإّن هذا الختالف غير القابل للرفع مع وجود التفاق حول بيانات العمود الأو

جوهرياً واأ�سا�سياً.

البياناتالأخالقّيّة)الكبرى(البياناتغيرالأخالقّيّة)ال�سغرى(

اأح�صنةبهياألف

بح�صنةجهيب

جح�صنة

. وكذلك، فاإّن اي.   راجع: مرت�سى مطهري، مجموعة اآثار، ح 2، �ص 274، وج 13 �ص 685 - 740[8]

ن 
ّ
اأو. ويل�سون - عالم حياة اجتماعية - قد اكت�سف وعرف اأكثر من ع�سرين خ�سي�سة كلية، واأي�ساً بي

كاليد كالكهان - عالم في الأقوام والملل - بع�ص الخ�سائ�ص العامة الثقافية.

)see: Louis P. Pojamn, Philosophy: The Quest for truth, p 314 -324(.

[9]  نعم توجد لبع�ص الآداب والر�سوم الجتماعية المتنا�سبة مع �سرائط المحيط والعتقادات المختلفة 
باختالف  مختلفة  وهي  بها.  وُيعمل  عليها  متفق   - اأم خاطئة  كونها �سحيحة  النظر عن  وبغ�ّص   -

المجتمعات المتعّددة. واأما الآداب والر�سوم الجتماعية فاإّنها تو�سع ب�سكل عام فقط لأجل تاأمين 

الأداء  فيها هو وحدة  ة 
ّ
الحائز لالأهمي وال�سيء  الحياة الجتماعية  التوافق والن�سجام في  نوع من 

النا�ص على   عند عامة 
ّ

الأخالقي التوافق  نوع من  الممكن وجود  الخا�ص، ومن  �سكلها  ل  عملياً 
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توؤخذ  الأخالق  فاإّن  هذا  اإلى  وم�سافاً  الجتماعية،  والتقاليد  والر�سوم  الآداب  هذه  احترام  اأ�سل 

نوع  وجود  مجرد  من  اأكبر  وهدفها  الإن�سان،  عند  الختيارية  وال�سفات  الأفعال  اأنهامجموعة  على 

 عليه فاإّن رعاية الحترام لهذه الآداب والتقاليد الجتماعية - 
ً
من التوافق الجتماعي عليها. وبناء

اً من زاوية النظر اإلى هدف الأخالق 
ّ
م اأخالقي

َّ
والذي يعّد من اأفعال الإن�سان الختيارية - اإنما تقي

دة بهذا الهدف.
َّ
وبعبارة اأخرى فاإّن قيمتها مقي

اإنما  اأّن الآداب والتقاليد الجتماعية - كما في لبا�ص الأفراح لوناً و�سكاًل -  اإلى  وي�سير »هارمان« 

تو�سع من اأجل اإيجاد الوحدة والن�سجام، والحد من بروز الختالف والخلل، واإّن هذه التوافقات �سبيهة 

 
ّ

بالتوافقات  الكالمية ومقررات ال�سير )قيادة ال�سيارة(، والمهم فيها قبل �سكلها هو الن�سجام الجتماعي

الحا�سل منها.

)See: Gilbert Harman. The nature of Morality, p.96(.

ة مقبولة وم�ستركة بين مجتمعين رغم اختالفهما 
ّّ
ويعتقد »را�سيلز« اأي�ساً باإمكانية وجود قواعد اأخالقي

في الآداب والتقاليد الجتماعية لأّن هناك الكثير من العوامل اّلتي تتفاعل بع�سها مع بع�ص لتنتج هذه 

العتقادات  مختلف  اأي�ساً  ومن جملتها  العوامل،  هذه  اإحدى  المجتمع  م 
َ
قي وُتعتبر  والتقاليد.  الآداب 

الناظرة اإلى الواقع والمقبولة عند اأفراد ذلك المجتمع.  وكذلك فاإّن ال�سرائط الفيزيائية اّلتي يعي�سها هوؤلء 

 عليه فاإّنه ل يمكننا ولمجرد وجود الختالف بين المجتمعات 
ً
تها في هذا المقام، وبناء

ّ
الأفراد لها اأهمي

من جهة الآداب والتقاليد اأْن ن�ستنتج وجود الختالف الجوهري بينها في القيم.

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

Ethical relation: An Analysis of the Foundation of Morality, p 201 - 203(.

« مع اأنهما غير متعادلين. نعم قد توجد بع�ص  ة الفردية[10]
ّ
  ا�ستخدم بويمن »الذهنية« مكان »الن�سبي

الم�ساديق الم�ستركة بينهما.

واعتبر اأّن )Donaldson( »دونالد�سن« و»رث بنيدكت« )Ruth Benedct( يمكن عّدهما من اأن�سار 

ة والقائلين بها.
ّ
الن�سبي

 - التعاهدية  اعتبار  يمكن  وهنا  الجتماعية«.  ة 
ّ
»الن�سبي مكان  »التعاهدية«  بويمن  ا�ستخدم  كذلك 

 - الجتماعي  والتوافق  التعاهد  هو  ة 
ّّ
الأخالقي واللزوميات  القيم  من�ساأ  تعتبر  ة 

ّّ
اأخالقي نظرية  والتي هي 

ة الثقافية معادلة للن�سبية الجتماعية، مع 
ّ
بمثابة مبنى للن�سبية الجتماعية. واأحياناً يعتبر بويمن الن�سبي

 
ّ

 اإن�ساني
ّ

 والذي هو اأمر معرفي
ّ

ة الثقافية ناظرة فقط اإلى وجود الختالف الثقافي اأو الأخالقي
ّ
اأّن الن�سبي
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فقط، وم�سافاً اإلى هذا فمن الممكن لأّي َطائفة من الأفراد ذات هدف م�سترك اأْن ت�سّكل مجتمعاً خا�ساً 

بها اإّل اأّنه لي�ص من ال�سرورة بمكان اأّن تكون لها ثقافة م�ستركة.

)See: Mohammad A. Shomali, Ethical relativism: An Analysis of the Foundation of 
morality, p.26-27(.

ة هو بروتاغورا�ص، اّلذي يعتبر الإن�سان معيار كّل �سي ء، واأما من المعا�سرين 
ّ
اأول قائل بالن�سبي   [11]

فيمكن ذكر نل�سون جودمن )Nelson Goodman( هيالري بوتنام )Hilary Putnam( وريت�سارد 

.)Richard Rorty( رورتي

[12] ذكر را�سيلز هذا الدليل وقام بنقده وال�سكال 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(.

ة التو�سيفية يمكن ال�ستدلل اأي�ساً بما 
ّ
« بال�ستناد اإلى الن�سبي  لإثبات »ن�سبية ما وراء الأخالق[13]

اإلىعدموجود�صيء ي�صير اإّنوجودالختالف�تالجوهريةفيالأحك�مالأخالقّيّة يلي:

وقوع عدم في الري��صية الأ�صول ح�ل ح�له� الواقعّي�ت لأّن الأخالقّيّة، الواقعّيّة ب��صم

الأحك�م تكون فلن الأخالقّيّة للواقعي�ت وجود ل اإّنه وحيث فيه�، الجوهري الختالف

الأخالقّيّةمطلقة.

لإثبات  الأخيرة  ومن  ة 
ّ
الالواقعي لإثبات  التو�سيفية  ة 

ّ
الن�سبي من  ال�ستدلل  هذا  في  ا�سُتفيد  وقد 

ن�سبية ما وراء الأخالق. اإّل اأّن هذا ال�ستدلل غير تاّم لأّنه:

ة التو�سيفية غير مقبولة.
ّ
اأوًل: الن�سبي

ة اأي�ساً غير مقبولة.
ّ
ثانياً: الالواقعي

ة مورد الختالف اإذ اإّن الختالف في الأحكام 
ّ
ثالثاً: اإّن وجود الختالف لي�ص دلياًل على لواقعي

ة قد يكون لعلٍل اأخرى من جملتها:
ّّ
الأخالقي

وال�سرر  النق�ص  وقبح  والم�سلحة  والمنفعة  الكمال  الراأي على ح�سن  التفاق في   1-  مع وجود 

ة للكمال والنق�ص اأو للمنفعة وال�سرر اأو للم�سلحة والمف�سدة 
ّّ
والمف�سدة، اإّل اأّن تعيين الم�ساديق الواقعي

المختلفة  والمجتمعات  الأفراد  روؤى  تفاوت  اإّن  ال�سحيحين.  الإن�سانية  والمعرفة  الكونية  بالروؤية  يرتبط 

في هذه المعتقدات الأ�سا�سية توؤّثر في تعيين مبداأ القيم في الأخالق وتوجب بروز اختالف النظر في 

ة.
ّّ
الأحكام الأخالقي
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 2- اإّن ك�سف الرابطة بين الأفعال وال�سفات الإن�سانية وبين كمال الإن�سان اأو نق�سه معقد و�سعٌب 

في اأكثر الموارد.

ة من الممكن 
ّ
حيث اإّن اأّي عمٍل ما قد تكون له اآثار مختلفة ومتعّددة بل وفي �سرائط مختلفة واقعي

اأي�ساً اأْن تتفاوت هذه الآثار باختالف ال�سرائط. ولذا فاإّن رابطة العمل مع كمال الإن�سان اأو نق�سه ل بّد من 

 عنده مع محا�سبة نتائج كّل اآثار العمل في مختلف ال�سرائط 
ّّ

اأْن تكون ناظرة اإلى الكمال والنق�ص الواقعي

ة وتاأثيرها بالدقة في هذا الكمال والنق�ص. وهذا الأمر يتطلب وي�ستلزم اإحاطة علمية بهذه الموارد 
ّّ
الواقعي

.
ّ

والتي ل يمكن تحققها عند الب�سر - با�ستثناء بع�ص الموارد الكلية - من دون ال�ستعانة بالوحي الإلهي

ة ل بّد من مقاي�ستها باأ�سعب البحوث النظرية من علم النف�ص وعلم 
ّّ
وفي مثل هذه الأحكام الأخالقي

الجتماع ل بالأ�سول البديهية الريا�سية بالرغم من اأّن منهج البحث لك�سف مبداأ واأ�سول القيمة في 

 على البيانات البديهية.
ً
 ومبتنى

ٌّ
فل�سفة الأخالق عقلي

ة غير نا�سئة عن الختالف في الفهم اأو الراأي بل 
ّّ
3-  ن بع�ص الختالفات في الأحكام الأخالقي

تن�ساأ عن الختالف في اللتزام العملي وتو�سيح ذلك اأّن الأخالق لما كانت ناظرة اإلى مقام العمل فاإّن 

ة اأي�ساً، والتي تتنافى في الكثير من الموارد مع 
ّ
ة ي�ستتبع القبول بلوازمها العملي

ّّ
اللتزام باأّي نظرية اأخالقي

ميول الإن�سان الحيوانية واأهوائه النف�سانية )الناظرة اإلى المراتب النازلة عند الإن�سان(.

وقد ل يفرق عند اأحد الأفراد مثاًل اأْن تكون درجة غليان الماء 100 درجة اأو غير ذلك، ولكنه قد 

يفرق عنده الحال في قبول اأّن الحجاب والعفاف لزم لكماله اأم ل.

 اّلذي و�سل اإلى ال�سهرة عن طريق 
ّ

كذلك فاإّن قبول ال�ستباه في نظرية فيزيائية - با�ستثناء الفيزيائي

هذه النظرية الخاطئة ويرى اأّن حيثيته وماء وجهه في خطر - لي�ص اأمراً �سعباً، لكّن القبول باأننا اأخطاأنا في 

 �سعٌب جداً.
ّّ

�سلوكنا الأخالقي

قبولهم بهذه  المجتمعات ورغم  اأو  الأفراد  الموارد على  النف�سية توجب في بع�ص  الموانع  اإّن هذه 

ة والحكم ب�سحتها بال�ستدلل والنظر الختالف فيها والمتناع عن قبولها، وت�سير 
ّّ
الأحكام الأخالقي

هذه الآيات ال�سريفة اإلى اإمكان اإنكار الحق اأو كراهية قبوله في بع�ص الموارد اّلتي لها لوازم عملية:

. 
)1(

ا ...} َقنَْتَها اأَنُف�ُسُهْم ُظْلًما َوُعُلوًّ
ْ
{َوَجَحُدوا ِبَها َوا�ْستَي

)1)النحل27: 14.
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.
)1(

ْنُهْم لَيَْكتُُموَن اْلَحقَّ َوُهْم يَْعَلُموَن} نَّ َفِريقًا مِّ نَاُهُم اْلِكتَاَب يَْعِرُفونَُه َكَما يَْعِرُفوَن اأَْبنَاءُهْم َواإِ
ْ
{الَِّذيَن اآتَي

.
)2(

{بَْل يُِريُد اْلإِن�َساُن ِليَْفُجَر اأََماَمُه}

.
)3(

{كال بل تحبون العاجلة * وتذرون الآخرة}

َل  نتُْم  َواأَ يَْعَلُم  َواهللُ  لَُّكْم  �َسرٌّ  َوُهَو  ئًا  ْ
�َسي وْا 

ُّ
تُِحب ن  اأَ َوَع�َسى  لَُّكْم   

ٌ
ر

ْ
َخي َوُهَو  ئًا  ْ

�َسي تَْكَرُهوْا  اأَن  {...وَع�َسى 

.
)4(

تَْعَلُموَن}

ة التو�سيفية فيقال: حيث اإن الأخالق فيها اختالفات 
ّ
باً مع الن�سبي ر هذا الدليل اأحياناً مركَّ

َّ
[14] يقر

ة بل تتبع ال�سليقة / التوافق، لذا 
ّّ
ة ل تتبع الواقعي

ّّ
راأي جوهرية، وحين اإّن القيم واللزوميات الأخالقي

ة لي�ست مطلقة وترتبط باختالف ال�سليقة / التوافق، وبالتالي تتفاوت اأحياناً.
ّّ
فالأحكام الأخالقي

ة الثقافية )= الجتماعية( لها نتائج اأخرى باعثة على 
ّ
الن�سبي   يقول لوي�ص بويمن في هذا المجال: »[15]

 دائماً على خطاأ، لأنهم قاموا 
ّ

القلق. اإّن هذه النظرية ت�ستلزم كون الإ�سالحيين باللحاظ الأخالقي

الثامن  القرن  قيام ويليام ويلبرفور�ص في  فاإّن  الثقافية. وعليه  بالمالكات  اتجاٍه ملتزم  بمحاربة كّل 

ة الأرملة مع 
ّ
ع�سر �سّد العبودية كان خطاأ، وكذك فاإّن مخالفة اإنكلترا لل�ساتي )اإحراق المراأة الهندي

اأو   فاإّن امتناع الم�سيحيين الأوائل عن الخدمة في جي�ص روما  زوجها المتوّفى( كان خطاأ، واأي�ساً 

اإّن اإبداء التعظيم والحترام اأمام قي�سر روما )اأي الأعمال اّلتي كان يعتقد اأكثر اأتباع المبراطورية 

ة( كان خطاأ، وكذلك فاإّن عي�سىQ ب�سفائه للمر�سى في يوم 
ّّ
الرومية باأنها وظيفتهم الأخالقي

، لأن عدداً 
ّ

ال�سبت، وبمواعظه على الجبل قد دا�ص بقدميه على قانون وقته وقام بعمٍل غير اأخالقي

قلياًل في ذلك الزمان )واأي�ساً في زماننا هذا( قد قبلوا بمبادئه!«  )راجع: »نقدي برن�سبيت اخالقي« 

مجلة نقد ونظر، العدد 13 - 14، �ص332؛ 

)Louis P. Pojman, Philosophy: The Quest for truth, P 318 - 319(.

الأقوام  علماء  من   ) [16]Herskovits( وهر�سكوفيت�ص   )Benedict( وبنديكت   ،)Boas( ب�ص  ُيعتبر    

ة القواعدية، ويعتقد وانج )Wong( باأّن اأمثال 
ّ
والملل في القرن الع�سرين من المدافعين عن الن�سبي

ة القواعدية كردة فعٍل على الت�سور الغربي القائل بحقارة 
ّ
هوؤلء العلماء لربما دافعوا عن هذه الن�سبي

)1)البقرة2: 146.

)2)القي�مة75: 5. 

)3)القي�مة75: 20 - 21.

)4)البقرة2: 216.
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الثقافات الأخرى والتي كان لها دورها في ال�ستعمار اآنذاك. 

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

 اآخر ب�سكل مطلق، وحيث اإنهم ل يقبلون باأي 
ّّ

[17] حيث اإّن الن�سبيين ل يقبلون باأّي اأ�سل اأخالقي
 مع 

ّ
ة وتو�سيتها لالآخرين، يت�سح ال�سبب عند كالمهم الأخالقي

ّّ
مبنى واقعي لقبول القيم الأخالقي

الآخرين وبا�سطالح البع�ص عند مواعظهم لالآخرين - ومع اأّن هذا العمل يتنافى مع مبانيهم - في 

ل المخالف لنا ونفي العنف، وبالتالي من دون اأْن يكون عندهم 
ُّ
اأنهم ل يذكرون �سوى الحرية، تحم

اأّي كالم اآخر في الأخالق يكررون ب�سكل دائم هذه القيم الفارغة من المبنى وب�سكٍل باعث على 

الملل ول يقدمون بتاتاً اأّي اإر�ساد هادٍف وكاأّن هدف الحياة اأْن نكون اأحراراً نذهب بال اأّي هدف في 

ل الآخرين فقط!
ّ
كّل اتجاه، اأو اأْن نجل�ص ونتحم

 بالن�سبة لكلمة Tolerance[18] من حيث ال�ستقاق والمعنى اللغوي وال�سطالحي، وما يعادلها في 

»ت�ساهل  فتحعلي،  محمود  )راجع:  البحث  هذا  التو�سيح حول  من  لمزيد  واأي�ساً  الفار�سية،  اللغة 

وت�سامح اخالقى، دينى، �سيا�سى«، �ص 37، نقاًل عن:

 )Geoffery Harrison. «Relativism and Tolerance», in Peter laslet and James Fishkin, 
eds, Philosophy, Politics and society, p. 273 - 290(.

[19] بلحاظ هذا التناق�ص النظري، فاإّن الن�سبيين - ورغم �سعاراتهم الخادعة - ل يريدون ول يقدرون 
على اأْن يقولوا بالحرية لمن يخالف م�سالحهم، اأو اأْن يت�ساهلوا في تعاطيهم مع المخالفين للن�سبية 

 على نظرياتنا المقبولة عندنا - اأْن تت�ساهلوا 
ً
وكاأنهم يقولون لمخالفيهم في الراأي ل بّد لكم - وبناء

ل الآخرين!
ّ
معنا. وفي نف�ص الوقت يقولون لأنف�سهم - وخالفاً لنظريتهم - ل يجب علينا اأْن نتحم

 ،  ذكر جف جوردن اإ�سكاًل قريباً مما ذكر )راجع: محمود فتحعلي، نف�ص الم�سدر �ص 62 - 63[20]

نقاًل عن:

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

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

مع  ة 
ّّ
الأخالقي الروؤية  انتخاب  حرية  بين  المالءمة  )عدم  ببيانين  ال�سكال  هذا  ناوتن  مك  وطرح 

، واأي�ساً عدم اإمكان الت�ساهل المطلق( )راجع: دايفيد مك ناوتن، 
ّ

العتقاد باأف�سلية الت�ساهل الأخالقي

ب�سيرت اخالقي، ترجمة محمود فتحعلي، �ص 32(.



»اإذا قلت لأحدهم: »لقد قمت بعمل �شيئ حيث �شرقت ذلك المال« 

اإ�شافة  »اأنت �شرقت المال«. ومع  اأكثر من قولي هذا  اأقل له �شيئاً  فلم 

القول »قمت بعمل �شيئ« لم اعِط خبراً زائداً على ذلك وفقط اأظهرت 

عدم �شوابية هذا الفعل عندي اأخالقّياً. ومثال هذا بالدقة كما لو تكلمت 

كتبت  اأنني  اأو  المال«،  �شرقت  »اأنت  فقلت  للتنفر  محاٍك  خ�شن  بلحن 

هذا الخبر واأ�شفت اإليه عالمة التعجب، فاإّن اللحن الخ�شن اأو عالمة 

التعجب ل ي�شيفان �شيئاً اإلى المعنى الواقعّي للجملة، غاية الأمر اأنهما 

.
(1(

يظهران اأّن حكاية الخبر عند المتكلم �شاحبه بع�ص النفعالت«

تعرفن�فيالف�صلالث�نياإلىنظريتيالواقعّيّةوالالواقعّيةفيالأخالق.وب�للتف�ت

اإلىلوازمهم�اأ�صرن�اإلىاأّنهب�لإمك�ناأْنتكونالواقعّيّةوالالواقعّيةمبنىلتقييمالمذاهب

الأخالقّيّةمنزاويةمن�ص�أاعتب�رالأحك�مالأخالقّيّة.

)1)اآلفردجولزاآير،»زب�ن،حقيقتومنطق«،ترجمةمنوچهربزركمهر�ض145 - 146.

المذاهبالأخالقيّّة

الالواقعيّة

الف�صل ال�صاد�س
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وفيالف�صلالث�لثوالرابعقمن�ب�إثب�تالواقعّيّة،وفيالف�صلالخ�م�ضحّللن�اإحدى

اللوازمالمهمةلاّلواقعّية.

والآنح�نالوقتلنتعرفاإلىاأهّمالمذاهبالواقعّيّةوالالواقعّية،وهدفن�منذلك

التعّرفاإلىاأدلته�،وحينئٍذمعتحليلميزانالقوةوال�صعففيه��صنرىم�ينبغيلن�

قبولهمنهذهالمذاهبالأخالقّيّة]1[.

اأ�صرن�فيالف�صلالث�نياإلىاأّنالالواقعيينيعتقدونب�أّنمن�ص�أالأحك�مالأخالقّيّة

هوالأوامروالتو�صي�ت،اأوالإح�ص��ضوال�صالئق،اأوالتوافقوالتع�هد.وفيالواقعف�إّنهم

ظهرت كيف ال�صوؤال: هذا واجهوا لالأخالق  الواقعّيّ المن�ص�أ اإيج�د عن عجزهم بعد

الأحك�مالأخالقّيّةوم�هومن�ص�أاعتب�ره�؟واإذالمتكنهن�كاأّيواقعّيةتوجبالعتق�د

بح�صناأوقبحبع�ضالأفع�لوال�صف�تفم�هوال�صيءاّلذييوجبالعتق�دعندن�ب�أّن

اأّي�صورةُتعتبرهذهالأحك�م؟وفيالإج�بة اأوقبيح،وفي اأوال�صفةح�صن هذاالعمل

عنهذهالت�ص�وؤلتعمدبع�ضالالواقعييناإلىالعتق�دب�أنمن�ص�أالأخالقهوالأوامر

والتو�صي�ت،وذهببع�ضاآخراإلىاأّنهالإح�ص��ضوال�صالئق،وذهببع�ضث�لثمنهماإلى

اأّنهالتوافقوالتع�هد،و�صوفنحللفيهذاالف�صلهذهالمذاهب:

1 - األمرية)1)

الآخرين  »رّجح  و  »ل تكن ح�شوداً«  الأخالقّيتين الجملتين  اأّنه�تين الوا�صح من

على نف�شك«لهم�ق�لباأمرّي.

اأّنمعنىكّلالجملالأخالقّيّةهواأمرّي،مث�ًلعلىذلك ويعتقدالق�ئلونب�لأمرية

ف�إّنه�تينالجملتين»ال�شدق ح�شن« و»نق�ص العهد عمل خاطى ء«-واللتينظ�هرهم�

ه�تين اأّن اأّي العهد، نق�ض وترك ال�صدق اأحدهم من الطلب اأي�صً� تبين�ن - خبرّي

الجملتينفيالواقعاأمرّيت�ن.

وفياعتق�دهماأي�صً�اأّنهعندم�نقول»عمل ح�شن« اأو »ينبغي القيام به«فهوبمعنى

(1)  Imperativism.
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اأّناأحدهم-والذينعتبراأوامره-طلبالقي�مبهذاالعملواأ�صدراأمرًافيمورده.

ة الواقعّيّ ولي�ض الأمر الأمريةهو النظرية الأخالقّيينفي واللزوم القيمة اإّنمن�ص�أ

يرتبطبوجودالأمرفيمورده،لكناأمراأّياآمٍر العينية،واإّناعتب�ركّلحكماأخالقّيّ

يوجباعتب�رهذهالأحك�مالأخالقّيّة؟وفيحقمنتكونهذالأوامرمعتبرة؟

اأج�بالق�ئلونب�لأمريةعلىهذاال�صوؤالبنوعينمنالإج�بةاأوجب�ظهورنوعينمن

الأمرية:

خ��ضمعتبرللجميع؛ 1-اأمر�صخ�ضٍ

معتبرفقطعندمنيقبلبه. 2-اأمركّل�صخ�ضٍ

1 - 1 . أمرية النوع األّول )نظرية األمر اإللهّي)1))]2[
بّد اإّنمنيعتقدبكونالأمرال�ص�درعن�صخ�ضخ��ضمعتبرفيحقالجميع،ل

اّلتي الخ�ص�ئ�ض بع�ض لديه الخ��ض ال�صخ�ض هذا مثل ب�أّن يعتقد اأْن اأي�صً� ب�لطبع

اأمرهفقطهوالمعتبر.وب�صكلع�مف�إّنمنيعتقدبهذاالراأييعتقدب�أّن اأوجبتكون

هذاال�صخ�ضهواهللتع�لىف�هللهوم�لكالجميعولاأحداأعلىمنهفيالوجودلهلي�قة

الأمروالنهيبحقالآخرين،وبن�ًءعليهف�إّناأوامراهللهيالمعتبرةفقطوهذهالأوامر

معتبرةفيحقالجميعوت�صمىهذهالنظرية»بنظرية الأمر الإلهّي«.

اإّنهذهالنظريةتقولاإّنمن�ص�أالقيمواللزومي�تالأخالقّيّةهواأوامراهللونواهيه،

تكون و�صف�تن� اأفع�لن� في واقعّيةعينية اأّي اإيج�د يمكن ونهيه،فال اأمره وراء م� اأم�

مبنىلأوامراهللونواهيه.وبعب�رةاأخرىاإذالميكناهللموجودًااأوك�نموجودًالكنه

لي�أمرولينهىفلنيكونهن�كاأّيفرقبينالعدلوالظلم،وال�صدقوالكذبوحفظ

اليتيمواأكلم�له،وبن�ًءعلىهذاوطبقً�لهذهالنظريةومعغ�ّضالنظرعنالأمروالنهي

الإلهيينف�إّنهليوجداأّي�صيءح�َصناأوقبيحفيذاته،ومنالوا�صححينئٍذاأّنهليمكن

اأّي ُح�صن ت�صخي�ض في عقولن� من وب�ل�صتف�دة ونهيه اهلل اأمر اإلى الرجوع دون من

�صيءاأوقبحه،وبح�صبال�صطالحوالمتع�رفيق�لاإّناأتب�عنظريةالأمرالإلهّيينكرون

(1)   Divine Command Theory.
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الح�صنوالقبحالذاتييناأّياأّنهميعتقدونب�أّنالأ�صي�ءلي�صتح�صنةاأوقبيحةذاتً�،وتبعً�

لذلكاأنكرواالح�صنوالقبحالعقليينوبعب�رةاأخرىف�إّنهميعتقدونب�أّنالعقلليمكنه

اإدراكح�صنالأ�صي�ءاأوقبحه�.

2-1. أمرية النوع الثاني 

ل�ص�ن ب�أّن قبوله ومع ذكره( تقدم )الذي الث�ني نوعه� في ب�لأمرية يعتقد من اإّن

الأخالقهول�ص�نالأوامروالتو�صي�تواأّنمن�ص�أالقيمواللزومي�تالأخالقّيّةهوالأوامر،

ومعذلكف�إّنهليقبلب�أف�صليةاأّيفردك�نعلىالآخرين،اأوب�أّنتكونهذهالأف�صلية

دلياًلك�فيً�لعتب�راأوامرهفيحقهموعليهف�إّنهيعتقدب�أّنكّلاإن�ص�نيمكناأْنيكوناآمرًا

اأي�صً�. اأواأْنيقبلاأّياأمراأخالقّيّ

ف�إّن ت�شرق« اأّن  ينبغي  اأو»ل  »ال�شرقة عمل خاطى ء«  يق�ل اأي�صً�،عندم� راأيه وقي

معنىذلك»ل ت�شرق«،لكنلم�ك�نتالوامرالأخالقّيّةلمبنىواقعيً�له�ف�إّنه�حينئٍذ

غبرمعتبرةفيحقالجميع،بليمكنالقولفقطاإّناأّياأمراأخالقّياإنم�هومعتبرفي

حقمنيقبلبه.وطبقً�لهذهالنظريةلم�ك�نمن�ص�أالقيمواللزومي�تالأخالقّيّةهو

الأوامر،وبغ�ّضالنظرعناإرادتن�القي�مب�أيعملاأوتركهف�إّنذلكالعملفيحّدذاته

لي�ضقبيحً�ولي�ضح�صنً�.

اأكمل:

الق�ئلونب�لأمريةيعتقدون: 1-

معنىك�فةالجملالأخالقية... اأ-

�صيء اأي .... عن النظر بغ�ض يعني ولزومه�... الأخالقية القيم من�ص�أ ب-

بلح�ظالأخالقح�صنً�اأوقبيحً�.

هي ل�..... الأوامر وهذه لالأوامر.... فقط العتب�ر الإلهي، الأمر نظرية في 2-

معتبرة.
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ويتبعهمفيذلك الأ�صي�ء، ينكرونح�صنوقبح..... الإلهي الأمر اأتب�عنظرية 3-

منكروالح�صنوالقبح....

فيالنوعالث�نيمناأنواعالآمرية...ب�إمك�نهاإعط�ءالأوامروكذلكتقبلالأمر 4-

الأخالقي،ولكنكلاأمراأخالقييكونب�لن�صبةل�....معتبرًا.

2- االنفعالية)1) ]4[

»الأمانة عمل ح�شن«،م�ذايعنيذلك؟

يجيباأ�صح�بالنزعةالنفع�ليةعنهذاال�صوؤالب�إحدىه�تينال�صورتين:

!
(2(

األف(الأم�نة،اوهاوه

ب(الأم�نةمر�صيةعندي)واأميلاأي�صً�لأنتكونمر�صيةعندك(.

النفع�لت من�صوؤه� الأخالقّيّة واللزومي�ت القيم اأّن تعني الأخالق في النفع�لية

الداخليةعندالأفرادلاأّنمن�ص�أه�واقعّيوعينّي.

وحيثاإّنهذهالنفع�لتمتف�وتةعندالن��ضوق�بلةللتغييرذهباأن�ص�رهذهالنزعة

اإلىالقولبعدموجودمعي�ٍرواحٍدلتقييمالبي�ن�توالم�ص�مينالأخالقّيّة،واأي�صً�وبغ�ّض

النظرعناإح�ص��ضالفردف�إّناأّيعملليت�صفب�لح�صناأوالقبحواقعً�واإّنالأحك�م

الأخالقّيّةمعتبرةفقطعندمنيكونلديهذلكالنفع�لالأخالقّي.

وطبقً�لهذهالنظريةاإذاك�ن�صخ�ضم�ليب�ليف�صرقاأوكّذباأولميِفبوعده،

وك�نلديهاإح�ص��ضمر�صّيبذلكف�إّنه�صوفيعتبرهذهالأعم�لح�صنةعنده.ولنيكون

لدين�اأّيدليلومعي�ٍرلنقوللهاإنكا�صتبهتفيحكمكعلىهذهالأفع�ل.

وحيثاإّنالنفع�ليةب�عثةعلىالجراأةوالتفلتوعدمالتقيدب�أيقيداأخالقّيوحيث

)Emotivism   (1اعتبرتالنفع�ليةمناأكثرالنظري�تالأخالقّيّةنفوذًافيمنت�صفالقرنالع�صرين.

)2)اي�ص�ح:ُعّبرفيالمتنبقوله:»الأم�نةَبهَبه«وحيثاأّن»َبه«كلمةتعبرعنال�صتح�ص�نوالتعجبولمرادفله�فيالعربيةعبرن�فيالمتن

بم�ي�صيراإلىالمرادمنه�)المترجم(.
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اإّناللتزامبه�ليلزماأتب�عه�برع�يةاأّيق�عدةاأخالقّيّة،ف�إّنطبعالإن�ص�نالمتمرد

هذه على عندهم دليل اأّي وجود دون ومن - الأفراد من الكثير وهن�ك اإليه�. يميل

النظرية-اّلذينيلتزمونبه�عمليً�.وقد�صعىبع�صهماإلىتوجيههذهالنظريةوبن�ئه�

علىاأدلةمحكمةوالدف�ععنه�نظريً�،و�صوفنتعّرفه�هن�اإلىمنهجينفيتوجيه

اأن�ص�ر جواب ف�إّن الآخر مع يتف�وت منهم� واحد كّل مبنى ك�ن لّم� لكن النفع�لية،

الأخالقّيّة الجمل معنى حول البحث بداية في ال�ص�بق ال�صوؤال عن النفع�لية النزعة

متف�وتاأي�صً�.

1 - 2 . االنفعالية المبتناة على الوضعّية المنطقية

هو كم� الأخالقّيّة للجمل مع�ٍن و�صع اإلى المنطقية الو�صعّية اأن�ص�ر بع�ض يذهب

الح�لفيالجملة)األف(.ويو�صحونابتداًءاأّنالجملالأخالقّيّةفيالواقعلمعنىله�

ويعتبرونه�حينئٍذنوعً�مناإبرازالنفع�لت)لحظالفقرةالمنقولةعناآيرفيبداية

مب�نيهم ي�صتعملون هن� معنى؟ بال الأخالقّيّة الجمل تكون لم�ذا لكن الف�صل(، هذا

ف�إّن راأيهم وفي المدعى، لإثب�تهذا للمع�ني المو�صوعةعندهم والمع�يير المعرفية

الطريقالوحيدالمعتبرلمعرفةالواقعّي�تهوالح�ضوالتجربة.وهن�كنوع�نفقطمن

الجملاّلتيله�معنى:

الجملالح�كيةللواقعي�تالح�صيةوالتجريبيةوالتييمكناإثب�ت�صحته�اأوعدم 1-

�صحته�منخاللالتجربة)البي�ن�تالتجريبية(.

الجملاّلتييندرجمفهومالمحمولفيمفهومالمو�صوعفيه�كم�فيقولن�»الأب  2-

.
(2(

( 
(1(

عنده ولٌد«)الجملالتحليليةاأواأّنهمنب�بتح�صيلالح��صل

واأم�الجملالأخالقّيّةالخ�رجةعنكالالط�ئفتينف�إّن»ح�شنها وقبحها«وم�ينبغي

منه�وم�لينبغيمنه�،وغيرذلكمنالمف�هيمالأخالقّيّةالواردةفيه�لي�صتمرئية

)Tautology  (1.والمرادمنهتح�صيلالح��صلاأواللغواأواأنهنف�صه)المترجم(.

)2)ب�عتق�داأن�ص�رالو�صعّيةالمنطقيةف�إّنهذهالجمل�ص�دقةب�ل�صرورةاإّلاأنه�لتبيناأّيواقعّية.
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ولم�صموعةولتدَركب�أيح��صةمنالحوا�ضالأخرى.وبن�ًءعليهليمكنتجربةوجود

اأوعدموجودهذهالخ�ص�ئ�ضفيالمو�صوع�تالأخالقّيّة،ومنجهةاأخرىف�إّنهذه

المف�هيمالأخالقّيّةغيرمندرجةفيمو�صوع�تالجملالأخالقّيّة،ومث�ًلعلىذلكف�إّن

»الح�شن«لي�ضجزءًامنمعنى»الأمانة«.ولذافقدا�صتنتجهوؤلءاأّنالجملالأخالقّيّة

اإذالمتكنتجريبيةولتحليليةفهيبالعنى.وهن�ُيطرحهذاال�صوؤال:اإذاك�نتهذه

الجملبالمعنىفلم�ذاُت�صتخدم؟وفياأّيمورٍدي�صتف�دمنه�؟

ويجيبهوؤلءب�صكلمخت�صر:لبي�نالإح�ص��ص�توالنفع�لتالأخالقّيّة.ولتو�صيح

مرادهمنتوجهاإلىهذاالمث�ل:

عندم�ترونمنظرًاطبيعيً�خالبً�تفرحونلروؤيته،ومنالممكنحينه�بي�ناإح�ص��صكم

وانفع�لكمبنحوال�صراخمثاًلاأوبقول)بع�ضعب�راتالتعجبوال�صتح�ص�ن(»اهلل اهلل« 

اإظه�ر من نوعً� تعّد ك�ل�صراخ وهي معنى ذات جملة لي�صت اوه« »اوه  اإّن اوه«، »اوه 

ت�صوره لمجرد اأو ونرت�صيه نحبه م� اأمرًا نواجه عندم� ف�إّنن� وهكذا فقط. النفع�ل

اأولمجرد اأمرًام�لنحبه اإليهوالعالقةبه،وكذلكعندم�نواجه ن�صعربح�ضال�صوق

اأْنُنظهرعك�ضالعمل ت�صورهن�صعربح�ّضالتنّفرمنه.ومنالممكنفيهذهالح�لت

الطبيعيتج�هه.

عندم� ب�أّنه يعتقد والأح��صي�ض النفع�لت لبي�ن الأخالقّيّة الجمل بكون الق�ئل اإّن

يق�لاإّنهذاالعملح�صناأوقبيحف�إّنن�قداأبرزن��صعورن�واإح�ص��صن�حولذلكالعمل

ب�ل�صتع�نةمنالألف�ظ،ومث�ًلعلىذلكاإذاقلن�»الأمانة ح�شنة«فهيمجردبي�ننوٍع

منالإح�ص��ضالإيج�بيب�لن�صبةلالأم�نة.

وب�لإ�ص�فةاإلىالح�صنوالقبحف�إّن�ص�ئرالمف�هيمالأخالقّيّةاأي�صً�تلعبمثلهذا

الدور.ولذالوقلن�اأي�صً�»ينبغي اأّن تكون اأميناً«فهوكذلكاإبرازلإح�ص��ضاإيج�بّيحول

الأم�نةاأي�صً�]6[.

مبرزة الأخالقّيّة الجمل اأّن النظرية هذه اأن�ص�ر ا�صتنتج فقد هذا كّل على وبن�ًء
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لالإح�ص��ص�تالأخالقّيّةفيق�لبالألف�ظولي�صتجماًلذاتمعنى،بلومنالممكناأْن

يكونالمق�صودمناإظه�ره�واإبرازه�اإيج�دنف�ضالإح�ص��ضوال�صعورعندالمخ�طبين

به�.

2 - 2 . االنفعالية المبتناة على انفعالية المصطلحات األخالقّيّة

عندم�ت�أكلطع�مً�لذيذًا�صوفت�صعرب�نفع�لواإح�ص��ضمر�صيعندك،ولذا،اإذا

قلن�هذهالجملة»اإن هذا الطعام لذيذ«فلنيكوناإخب�رًاواقعيً�عنذلكالطع�مبلهو

بي�نلإح�ص��صكو�صعوركب�لن�صبةله.بمعنىاأنكارت�صيتواأحببتهذاالطع�م.

ف�لجملةالمذكورةلتحكيالواقعبلومنالممكنبذكركله�العتق�دب�أنكتريد

اأّنترّغب�صخ�صً�م�ب�أكلهذاالطع�م.

ويعتقدبع�ضاآخرمنالنفع�ليين]7[ب�أّنالجملالأخالقّيّةله�مع�ٍناإّلاأّنمع�نيه�

تف�وت اإلى التف�وت هذا وُيرجعون الواقع، عن المخبرة الجمل مع�ني عن متف�وتة

الم�صطلح�تالأخالقّيّةعنغيره�منالم�صطلح�تالع�دية.

وغير اإح�ص��صية اإلى والكلم�ت الم�صطلح�ت تق�صيم يمكن اإّنه قولهم وخال�صة

اإح�ص��صية،بحيثُت�صتعملالط�ئفةالأولىمنه�لبي�نالأح��صي�ضوالنفع�لتالداخلية

واأم�الث�نيةمنه�فلي�صتله�هذهالخ�صو�صية،ومث�ًلعلىذلكف�إّنكلمة»جاء«ت�صير

اإلىكلمةواقعّيةعينيةولمُيلحظفيه��صعورواإح�ص��ضالمتكلم،واأم�كلمة»لذيذ«ف�إّنه�

كلمةاإح�ص��صيةوت�صيراإلىاإح�ص��ضو�صعورمر�صيعندالمتكلملطعٍمخ��ضمثاًل.

وعليهف�لم�صطلح�تالإح�ص��صيةوالنفع�ليةغيرح�كيةللواقعواأم�الم�صطلح�ت

غيرالإح�ص��صيةف�إّنه�تحكيالواقع.

ومنطرفاآخرف�إّناأمث�لهذهالم�صطلح�تك�لح�صنوالقبحوالتيت�صتخدملبي�ن

المف�هيمالأخالقّيّةم�صطلح�تاإح�ص��صيةتبّيناإح�ص��ضالمتكّلم.ولذاف�لم�صطلح�ت

الأخالقّيّةلتحكيالواقعونتيجةذلكاأي�صً�اأّنالجملالأخالقّيّةلنتحكيالواقعكذلك.

وب�صكلمخت�صرنقولاإّنهذهالفئةمنالنفع�ليينتعتقدب�أّنالجملالأخالقّيّةلم�
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ك�نتم�صتملةعلىالم�صطلح�تالنفع�ليةك�لح�صنوالقبحف�إّنهذهالجمللتحكي

الواقعولت�صيراإلىواقعّيةعينيةبلاإنه�تبّينفقطاإح�ص��ضالمتكلمو�صعوره،بلمن

الممكنا�صتعم�له�اأي�صً�لإيج�داإح�ص��ضو�صعورم�ص�بهعندالمخ�َطببه�.

اإّلاأنه�لتحتمل وفياعتق�دهماأي�صً�ف�إّنالجملالأخالقّيّةواإنك�نتذاتمعنى

ال�صدقوالكذبالواقعّيين.

اأكمل:

النفع�ليةتعني.... 1-

طبقً�لراأيكلت�المجموعتينمنالنفع�ليين،وبغ�ضالنظرعن...ف�إناأي�صيء 2-

لي�ضح�صنً�ول�صيئً�.

براأيالنفع�ليينف�إنالأحك�مالأخالقيةمعتبرةل�....فقط. 3-

النفع�ليةالمبنيةعلىالو�صعيةالمنطقيةليرونمعنىالجملالأخالقيةبدليل 4-

اأن....

الجمل اأن يرون الأخالقية الم�صطلح�ت انفع�لية على المبنية النفع�لية 5-

الأخالقيةلواقعله�)غيرواقعية(وذلكبدليل...

3 - التعاهدية)1)

التع�ر�ض يقع ف�صوف القدم، كرة لعبة في وق�نون ق�عدة اأّي هن�ك يكن لم اإذا

والختالفوالتن�زعبينالالعبين.

وكذلكاإذالميكنتوافقالب�ئعوالم�صتريلزمً�فيالمع�مالتالقت�ص�ديةوب�لت�لي

ك�نكّلواحدمنهم�حرًافياأخذم�يريدويقدرمنم�لالآخرف�صوفيقعالتع�ر�ض

والتن�زعبينهم�اأي�صً�.

)Contractarianism or conventionalism   (1التع�هدية،التوافقية،التع�قدية.
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فريقي بين التع�ر�ض لرفع تو�صع اإنم� القدم كرة لعبة وقوانين قواعد ف�إّن ولذا

الالعبين،وكذلكف�إّنقوانينالعر�ضوالطلباإّنم�تو�صعلرفعالتع�ر�ضفيالمع�مالت

وت�أمينالمن�فعوالم�ص�لحالمتق�بلة،وعليهف�إّنرع�يةالعهودوالعقودوالتف�ق�تتعود

منفعته�لكلالأفرق�ء.وب�عتق�داأن�ص�رالتع�هديةف�إّنالقواعدالأخالقّيّةلي�صتمجرد

القواعد هذه اإّن بل الفردية والميول النفع�لت اأو والتو�صي�ت الأوامر من مجموعة

ت�صكيل بعد عليه� وُيتفق يتع�هد الجتم�عية ال�صلوكي�ت على الع�م التوافق من نوٌع

المجموع�توالمجتمع�تبهدفرفعالتع�ر�ص�تالع�مةالجتم�عيةوالمجموعيةعلى

فر�ضح�صوله�.

اإّنهذهالعقودوالتف�ق�تمنالممكنح�صوله�ب�أي�صورةونحٍو،ولي�ضله�اأّيمبنى

واقعي،ولكنالعملبه�ي�صّبفيم�صلحةومنفعةكّلاأفرادالمجتمع.

وفياعتق�دهماأي�صً�ف�إّنالأحك�مالأخالقّيّةاإّنم�تكونمعتبرةفقطعندالمجتمع

اّلذيتع�قدوتع�هدعليه�.وعليهف�إّناأّيعملقبلهذاالتع�هدالجتم�عيلي�ضح�صنً�

ولي�ضقبيحً�واإنمن�ص�أاعتب�ركّلالأحك�مالأخالقّيّةهوالتع�هدوالتوافق.

والآداب الثق�فة اإلى ب�للتف�ت طبيعي ب�صكل تت�صكل الأخالقّيّة التوافق�ت اإّن نعم

والر�صوموالتق�ليدوالعتق�داتالم�صتركةواأمث�له�،وهيمتف�وتةومختلفةعنالعقود

والتوافق�توالقوانينالر�صميةاّلتيتحت�جاإلىالإم�ص�ءال�صندياأواّلتيتو�صعمنقبل

ة. الهيئ�تالخ��صّ

اأكمل:

الق�ئلونب�لتع�هديةيعتقدون:

لتحققالأخالقبعدت�صكيل...فقط. 1-

اأيعمل القيمالأخالقيةولزومه�ين�ص�أمن...وب�صكلطبيعي،وقيلذلكف�إن 2-

لي�ضله�صفةالح�صناأوالقبح.
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التع�هداتالأخالقيةو�صعتلأجل.... 3-

الأخالقالتع�هديةفيكلمجتمعتكونمعتبرهب�لن�صبةل�..... 4-

4 - تحليل المذاهب الالواقعّية

1 - 4 . التحليل الكليّ 

اإلىواقعّيةالقيم اأثبتن�فيالف�صلالث�لثوالرابعمنهذاالكت�ب،ومعالإ�ص�رة 1-

المب�ني اإلى ال�صتن�د ب�إمك�نه� الأخالقّيّة الأحك�م اأّن الأخالقّيّة، واللزومي�ت

الواقعّيّة،وبن�ًءعلىذلكاأبطلن�مبنىهذهالمذاهبالالواقعّية.

الأخالقّيّة، الن�صبّية ا�صتلزامه� المذاهب هذه كّل على الم�صترك الآخر ال�صك�ل 2-

وقدتعر�صن�فيالف�صلالخ�م�ضمنهذاالكت�باأي�صً�اإلىالكالمتف�صياًلعن

هذهالنظريةونقده�والإ�صك�لعليه�.

الإ�صك�لالآخرالم�صتركاأي�صً�علىهذهالمذاهبيعوداإلىمن�ص�أاعتب�روتوجيه 3-

الأحك�مالأخالقّيّةعندالمذاهبالالواقعّية.

و�صوفنعيده�هن�ذكرالجملاّلتيو�صعن�خطً�تحته�فيهذاالف�صل:

-اإّناأوامراهللهيالمعتبرةفقط.

-اإّناأّياأمراأخالقّياإنم�هومعتبرفيحّقمنيقبلبه.

. -اإّنالأحك�مالأخالقّيّةمعتبرةفقطعندمنيكونلديهذلكالنفع�لالأخالقّيّ

-اإّنالأحك�مالأخالقّيّةاإنم�تكونمعتبرةفقطعندالمجتمعاّلذيتع�قدوتع�هد

عليه�.

النفع�لت / ب�لأوامر الأخالقّيّة الأحك�م كّل اعتب�ر يربطون الالواقعيين اإّن

/ الأوامر تلك نف�ض تكون اأْن بّد ل ولذا الأ�ص��ض، هذا على ويوجهونه� التوافق�ت، /

الجمل ب�إحدىهذه يقبلوا اأْن بّد ل اأّنهم اأّي التوافق�تمعتبرةعندهم، / النفع�لت

الآتية:
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علىالجميعاإط�عةاأوامراهلل.
(1(

{ينبغي

{ينبغيلكلفرٍداأّنيّتبعالوظ�ئفالأخالقّيّةالعملّيةالمقبولةعنده.

{ينبغيلكّلفردالعملطبقانفع�لتهالأخالقّيّة.

{ينبغيلأفرادكّلمجتمعالعملطبقالتوافق�تالأخالقّيّةعندمجتمعهم.

وهذاالوجوب الأخالقّي، »الوجوب« من نوعً� تبّين الجمل هذه من واحدة كّل اإّن

)ينبغي،يلزم(الأخالقّين�ظٌراإلىذلك»الوجوب«الأ�صلي،اأّياإّناعتب�ر»الوجوبات« 

الأخالقّيّةالأخرىيرتبطبهذا»الوجوب«لكنب�أيدليليعتبرنف�صه»الوجوب«الأ�صلي؟

ولم�ذايجبعلين�اإط�عةاأوامراهلل؟ولم�ذا...؟

ولتوجيه»الوجوب«الأ�صلييمكنافترا�ضاإحدىهذهالأوامر:

اإّنهليحت�جاإلىالتوجيهوالإثب�ت. 1-

اإّنالتوجيهوالإثب�تموجودمعهوفيذاته. 2-

اإّنالتوجيهوالإثب�تيح�صلبجملةاأخرى. 3-

لكن ل بّد لنا من اللتفات اإلى اأّنه:

طبقً�لنظريةالالواقعّيةف�إّنهليمكنلأّي»ينبغي«اأخالقّيّةاأّنتكونم�صتقلةعن 1-

الأوامروال�صالئقوالتوافق�ت.

ال�صتن�داإلىنف�ض»ينبغي«الأ�صلية)الوجوبالأ�صلي(مناأجلتوجيهه�ي�صتلزم 2-

الدورالب�طل.

اأكثر وجوبه� يكون اأْن اإّم� »الوجوب« لإثب�ت واقعً� اإليه� �صي�صتند اّلتي الجملة 3-

اأ�ص�لة]9[واإّم�اأْنتكونمننوع»الموجود«.لكنبن�ًءعلىالفترا�ضفاليوجد

»يجب«  ا�صتنت�ج يمكن ل الالواقعي لراأي وطبقً� اأ�ص�لة. الأكثر »الوجوب«

بّدعندكّلالمذاهبالالواقعّيةمن »موجود«.وبن�ًءعلىهذال )ينبغي(من

)1)فيالمتنالف�ر�صيعبربكلمة»ب�يد«وقداأ�صرن��ص�بقً�اإلىاأّنه�منالمف�هيمالأخالقّيّةبمعنى»م�ينبغي«،و»نب�يد«بمعنى»لينبغي«

ولكنقديكونله�اأي�صً�اأحي�نً�مرادف�تاأومع�ٍناأخرىبح�صبوقوعه�فيالكالم،ك�لوجوبواللزوموال�صرورة،لذااقت�صىالتو�صيح

)المترجم(.
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الأ�صلية(، )ينبغي الأ�صلي الوجوب بوا�صطة الأخالقّيّة »الوجوبات« كّل توجيه

»وجوب«اأخالقّي اأّي اأّيتوجيهواإثب�تله�ولذاف�إّن لكنهذهالأخيرةليوجد

لنيكونموجهً�وث�بتً�.

اأ�صلّي.وحينئٍذهلهذا المذاهباكتب»ح�صٌن« �شوؤال:حولكّلواحدمنهذه

الإ�صك�لالمذكوريرداأي�صً�على»الح�صن«الأ�صلي؟

م�لمتتر�صخجذور�صجرةالأخالقفياأر�ضالواقعّيّة،فلنتثمرهذهال�صجرةفياأّي

وقتولنيظهراأّيلزوموقيمةواقعً�.

والآن�صوفنقومبتحليلكّلواحدمنهذهالمذاهبالالواقعّيةعلىحدٍة:

2 - 4 . تحليل النوع األّول من األمرية )نظرية األمر اإللهّي)

اإلى اأوامرهونواهيهفيحّقالجميع المعتبرة الإله لتعيين النظرية ُي�صتندفيهذه

الكم�لتالإلهيةالمطلقة.وعلىالرغممنكونهذاالإلهالمتع�ليالم�لكوالق�درعلى

الإطالقوالح�ويل�ص�ئرالكم�لتالوجوديةفيحده�الأعلى.وقدثبتهذاالمدعى

اإلى الو�صول يمكن ل ب�أنه القول اإلى الالواقعّية اأن�ص�ر ذهب فقد العقلّي، ب�لبره�ن

بن�ًء لأّنه الإلهية، الأوامر اإط�عة الوجوداتبحيثيجب الوجوبعنطريقهذه هذا

»الوجوب«والموجود.وبن�ًءعلىهذا اأّيارتب�طمنطقّيبين علىالالواقعّيةليوجد

الأ�ص��ضف�إّناأن�ص�رنظريةالأمرالإلهّيب��صتن�دهماإلىالكم�لتالإلهيةلإثب�تاعتب�ر

اأوامراهللقدنق�صوامب�نيهمالق�ئمةعلىالالواقعّية.

لولميكناأّي�صيءمّت�صفً�ب�لح�صناأوالقبحقبلاأمراهللونهيهف�إّنالعقلليمكنه 2-

لكْنوبغ�ّض اأمراهللونهيه، اإلى الرجوع اأّي�صيءمندون ت�صخي�ضح�صنوقبح

والح�صنفي القبح ت�صخي�ض يمكنه العقل ف�إّن الإلهيين والنهي الأمر النظرعن

اأي�صً�ح�صنالعدل المعتقدب�هلليدرك بع�ضالموارد،مث�ًلعلىذلكف�إّنغير

ونق�ض والخي�نة والكذب الظلم قبح وكذلك والأم�نة ب�لعهد والوف�ء وال�صدق
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واأّنالح�صنوالقبحالذاتيين اأّنالح�صنوالقبحعقلي�ن، اإلى العهود،وهذاي�صير

موجوداناأي�صً�]10[.

�صرطّي لك ق�ل وهن� مق�صدك، اإلى �صفرك في الطريق اأ�صعت اأّنك لنفتر�ض 3-

الطريقبعدم�عرفالمق�صداّلذيتنويالذه�باإليه:ينبغيلكاأْنت�صلكالطريق

الأيمن،وعليهف�إّناّتب�عار�ص�داتهذاال�صرطّياأمرعقالئّي،اإّلاأّنهذاليعني

اإلىمق�صدك. المو�صل هو الأيمن الطريق لكون الموجب هو ال�صرطّي اأمر كون

ومنالمحتملاأّناأن�ص�رنظريةالأمرالإلهّيقدالتفتوااإلىهذهالنكتةال�صحيحة

اإّلعن اأكثرالقيمالأخالقّيّةوالأفع�لالالزمةليمكنك�صفه�واإدراكه� اأّن وهي

طريقالوحيوالبي�نالإلهّي.ف�لإن�ص�نليمكنهاّدع�ءالمعرفةال�صحيحةلم�هو

مفيدولزمللو�صولاإلىهدفالأخالقواأنهيمكنهت�صخي�صه�بعقله.

وبن�ًءعليهف�إّناإط�عةاأوامراهللونواهيهعقالنيةولزمةاإّلاأّنذلكليعنياأّنالأمر

الأمر قبلوجود تف�وت ل واأّنه الأخالقّيين ولزومه� لقيمته� الإلهيينموجب�ن والنهي

والنهيبينالأم�نةوالخي�نةوالعدلوالظلمواإع�نةالمحرومينوقتلالأبري�ء.

ف�هللب�ّطالعهالك�ملعلىالعواقبالواقعّيّةلالأفع�لي�أمرن�وينه�ن�مناأجلهدايتن�وار�ص�دن�

اإلىال�صراطالم�صتقيم،لاأّناأوامرهونواهيهتجعلالطرقم�صتقيمةاأوغيرم�صتقيمة.

3 - 4. تحليل النوع الثاني من األمرية

ةاأورّده� لّم�ك�نتالأمريةلتقبلبوجودالمب�نيالواقعّيّةللقبولب�لأحك�مالأخالقّيّ

لذاف�إّنه�لت�صتطيعاإثب�تاعتب�رهذهالأحك�ملمنليقبلب�لأوامرالواردةفيمورده�

ولذااأي�صً�ف�إّنهميوؤكدوناأّنه�معتبرةفقطعندمنيقبلبه�لغير.لكنم�هومعنى

هذاالعتب�ر؟

لننتبه اإلى هذا المثال:

لنفتر�ضاأّنهن�كدولةافترا�صيةوردفيق�نونه�الأ�ص��صّياأّنكّلاإن�ص�نلهالحق

ه،واأّنكّلق�نونمعتبرفقطفيحّق فيالتقنين،واأّنلهالحّقفيالقبولب�أّيق�نوناأوردِّ
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منيقبلبه.

حفيق�نونه�الأ�ص��صيب�أنه وعليهفيمثلهذهالدولةالفر�صيةمنالأف�صلاأّنُي�صرَّ

لقيمةواعتب�رلأّيق�نونفيه�؛واأْنت�صّمىهذهالدولةبدولةالالق�نون!

وكذلكف�إّنه�تينالعب�رتينلهم�نف�ضالموؤّدى:

اإذالمترداأْنت�صرقفحكم»ل ت�شرق«معتبٌرفيحّقكوعندك،واإذااأردتاأْن -

ت�صرقفحكم»ا�شرْق«معتبٌرفيحّقكوعندكاأي�صً�.

اإذااأردتف��صرقواإذالمتردذلكفالت�صرق،ف�إّنكالهذينالحكمينغير -

معتبرين.

وبن�ًءعليهف�إّنالقولاإّنالأوامرالأخالقّيّةمعتبرةفقطعندمنيقبلبه�ح�له�ح�ل

القولاإّنالأوامرالأخالقّيّةغيرمعتبرةاأ�ص��صً�.

4 - 4. تحليل النظرية االنفعالية

اإّنمبنىالمعرفةوالمعي�رالمعن�ئّيعندالو�صعّيةالمنطقيةليمكنالقبولبهم�بل 1-

م .حيثاإّنالقبولبهذاالمبنىوالمعي�رالمقدَّ
(1(

وعليهم�اإ�صك�لتكبيرةومتعّددة

منقبلالو�صعّيةالمنطقية�صيوؤدياإلىاعتب�رالعلومغيرالتجريبيةعلومً�لتوؤدي

التجريبية العلوم بي�ن�ت العديدمن و�صتعتبر بل بالمعنى، وعلومً� المعرفة اإلى

الم�صتملةعلىمف�هيمغيرمح�صو�صةومجربةب�صكلمب��صربالمعنى،والأعجب

اإلى  الم�شتندة  »المعتبر هو المعرفة  اإّن الق�ئلة ف�إّننف�ضدعواهم منكّلذلك

لي�صت فقط« معنى  لها  اّلتي  هي  الق�شايا  هذه  اأمثال  و»اإّن  والتجربة«  الح�ص 

تجريبيةولتحليلية،وعليهفبن�ًءعلىنف�ضمبن�همف�إّنه�غيرمعتبرةوبالمعنى

اأي�صً�.

اإّنكلمة»م�شاعد«بمعنىالمعين،اإّلاأّنهذهالكلمةنف�صه�منالممكناأْنيكونله� 2-

اأ�صدق�ءكمنح�دثة اأْنتنّبه اإح�ص��صّيوانفع�لّي،وكذلكمنالممكنلأجل ثقٌل

)1)راجع:محّمدتقيم�صب�ح،اآموز�ضفل�صفهج1،�ض212 - 215؛محّمدح�صينزاده،معرفت�صن��صى،�ض115 - 127.
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»اإّن  والنفع�ل ال�صطراب من بح�لة لهم تقول اأْن مثاًل البيت ك�حتراق خطيرة

انفع�لّيوقدُذكرت ثقٍل الجملةذات الرغممنكونهذه بيتكم يحترق«.وعلى

لتحريكالمخ�َطبلتخ�ذالموقفالمن��صباإّلاأنه�جملةح�كيةللواقع.

الق�ص�ي� وكذلك الأخالقّيّة الم�صطلح�ت كون افترا�ض مجرد ف�إّن عليه وبن�ًء

ب�أنه�غيرواقعّية.نعمقد اإح�ص��صّيوانفع�لّيليوجبال�صتنت�ج الأخالقّيّةذاتثقل

تكونلدين�بع�ضالم�صطلح�تكقولن�»لذيذة«وبع�ضالجملالح�ويةله�كقولن�»هذا 

اأّنهذاليعنيت�صرية اإّل الطعام لذيذ«�ص�ملةلكونه�اإح�ص��صيةوغيرح�كيةللواقع.

الحكمعلىكّلالم�صطلح�توالجملبحيثيق�لاإّنم�لهثقٌلاإح�ص��صّيلبداأْنليكون

ح�كيً�للواقع،لأّنهوطبقً�للتعريفالمتقدمف�إّنالمف�هيموالجملاإّنم�ن�صميه�ب�لح�كية

للواقعلإ�ص�رته�اإلىواقعّيةعينيةبغ�ّضالنظرعنالأوامروالأح��صي�ضوالتوافق�ت،وقد

اأ�صرن�فيالف�صلالرابععندتحليلالمف�هيمالأخالقّيّةاإلىثبوتكونهذهالمف�هيم

والق�ص�ي�الأخالقّيّةح�كيةللواقع،ولذاف�إّنالتوجيهالث�نيلالنفع�ليةليمكنالقبول

بهاأي�صً�.

5 - 4. تحليل النظرية التعاهدية

لواأّنرجاًليعي�ضوحدهفيمزرعتهدوناأّيتوا�صلوارتب�طب�لآخرينفحينه�األ 1-

لأ�صج�رمزرعته اأوقطعه ب�صّحته اهتم�مه اأو اإّن�صالته مورده في القول يمكن

المثمرةح�صنةاأوقبيحة؟

واأفع�لهمع الإن�ص�ن �صلوك الختي�ريةليحّدان الإن�ص�ن واأفع�ل الأخالق اإّننط�ق

الن��ضالآخرينبلي�صمالناأي�صً�ارتب�طهب�هللوبنف�صهوب�لطبيعة.

الق�بلة وحده� الجتم�عية الإن�ص�ن اأفع�ل اأّن ت�صّوروا التع�هدية اأن�ص�ر اأّن اإل

بت�صكيل الأخالقمنوطة ب�أّن اعتقدوا الأ�ص��ض وعلىهذا الأخالقّي، ب�للح�ظ للتقييم

وكم� ح�صوله�. فر�ض على الجتم�عية التع�ر�ص�ت رفع منه� والمق�صود المجتمع�ت

المجتمع�تلتنح�صرفي اّلذينيعي�صونفي ب�لن�صبةلأولئك ف�إّنالأخالقحتى ترى
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الأمورالجتم�عيةوحّلالتع�ر�ص�توالختالف�تفيم�بينهم.

يعتقداأن�ص�رالتع�هديةب�أّنرع�يةالقواعدالأخالقّيّةاّلتيَتواَفَقالمجتمععليه� 2-

رفع اأّن هل هوؤلء ن�ص�أل وهن� المجتمع. اأفراد بين التع�ر�ض لرفع ومفيدة ن�فعة

قّيم - الأخالقّي ب�للح�ظ - المجتمع لأفراد المتق�بلة المن�فع وت�أمين التع�ر�ض

ولزمبنف�صهوذاتهاأماأّنذلكيحت�جاإلىوجودتوافقاآخرعليه؟

وهن�بن�ًءعلىالفترا�ضالأّولف�إّنالق�ئلب�لتع�هديةوخالفً�لمب�نيهقدقبلنوعً�م�

ب�لواقعّيّة،وحينئٍذلبّدلن�اأْننتب�حثمعه-فيمو�صعهومك�نه-حولهدفالأخالق

والمن�ص�أالواقعّيله�هلهومجّردرفعالتع�ر�ضوت�أمينالمن�فعالمتق�بلةلالأفراداأم

اأّنه�صيءاآخر.وكذلكحولم�هيةمالكالمنفعةعندهاأي�صً�.واأم�لو�صّرحبن�ًءعلى

مبنىالالواقعّيةب�أّنرفعالتع�ر�ضالجتم�عيلي�ضقّيمً�ولزمً�بذاتهوفيحّدنف�صهبل

لبّدلهمنتوافقاآخرعليهف�صوفيلزمحينئٍذالت�صل�صللأّنقيمةولزومهذاالتوافق

الث�نياأي�صً�يحت�جاإلىتوافقاآخروهكذا...

ال�سكالتعلىالمذاهبالالواقعّية

لالأحك�م المن��صب التوجيه وعدم الأخالقّيّة والن�صبّية الالواقعّية �صّحة اإّنعدم 1-

َهينُتعتبرمنالم�ص�كل الأخالقّيّةب�صببعدمكونالوجوبوالح�صنالأ�صليينموجَّ

الم�صتركةعندكّلالمذهبالالواقعّية.

اإّناأتب�عنظريةالأمرالإلهّيوب�صبباعتق�دهمب�لالواقعّيةليمكنهممنطقيً�-من 2-

خاللا�صتنت�ج»الوجوب«من»الموجود«-التم�صكب�أف�صليةاهلللعتب�راأوامره.

الإلهيين، والنهي الأمر عن النظر وبغ�ّض الموارد، بع�ض في يمكنه العقل اإّن 3-
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اأي�صً� لهم� وتبعً� والقبحعقلي�ن ف�لح�صن ولذا وقبحه�، الأ�صي�ء ت�صخي�ضح�صن

ف�لح�صنوالقبحالذاتي�نموجوداناأي�صً�.

وقعال�صتب�هفينظريةالأمرالإلهيبينمن�ص�أالقيمواللزومي�تالأخالقّيّةوطرق 4-

ت�صخي�ضقيمةولزومبع�ضالأمور.

اإّنالقولب�عتب�رالأوامرالأخالقّيّةفيحّقمنيقبلبه�فقطي�ص�ويالقولبعدم 5-

اعتب�ره�اأي�صً�.

غير المع�رف تكون اأْن الممكن ومن �صحيح غير المنطقية الو�صعّية مبنى اإّن 6-

الح�صيةمعتبرةوذاتمعنىاأي�صً�.

ح�كية كونه� اأثبتن� الأخالقّيّة والق�ص�ي� المف�هيم حول ذكرن�ه اّلذي ب�لتو�صيح 7-

للواقع،واأّنهذهالمف�هيموالق�ص�ي�حتىولوك�نتذاتثقلاإح�ص��صّيف�إّنذلكل

يوؤّثرفيحك�يته�للواقع.

لينح�صرنط�قالأخالقب�لروابطالجتم�عيةوحّلالتع�ر�ضبيناأفرادالمجتمع. 8-

اإّناأن�ص�رالتع�هديةليمكنهمالعتق�دب�أّنحّلالتع�ر�ضالجتم�عيلهقيمةذاتية،ول 9-

يمكنهمربطقيمتهبتوافقاآخرعليه،حيثاإّنهبن�ًءعلىال�صورةالأولىي�صتلزمنق�ض

مبن�همالق�ئمعلىالالواقعّيةوعلىال�صورةالث�نية�صيبتلونب�لت�صل�صلالب�طل.

اذكرثالثةا�صك�لتم�صتركةتردعلىالمذاهبالالواقعّية؟ 1-

اذكرراأَيالق�ئلينب�لأمريةحولمعنىالق�ص�ي�الأخالقّيّةومن�ص�أالقيمواللزومي�ت 2-

الأخالقّيّة.

كيفيوّجهاأتب�عنظريةالأمرالإلهّياعتب�راأوامراهللفيحّقالجميع؟ اأ-
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هليتوافقهذاالتوجيهمعمبنىهذهالنظرية؟اأو�صحذلك. ب-

4-اأ-م�المرادب�لح�صنوالقبحالذاتيينوالعقليين؟

الذاتيين والقبح الح�صن ينكرون الإلهّي الأمر نظرية اأتب�ع اإّن يق�ل لم�ذا ب-

والعقليين؟

ج-لم�ذاليمكنالقبولب�إنك�رالح�صنوالقبحالعقليين؟

واللزومي�ت القيم ت�صخي�ض بين الإلهّي الأمر نظرية في ال�صتب�ه ح�صل كيف - 5

الأخالقّيّةوبينمن�صئهم�؟

6-ُذكرفيالنوعالث�نيمنالأمريةاأّنالأوامرالأخالقّيّةمعتبرةفقطفيحّقَمنيقبل

به�.اأو�صحم�يلي:

اأ-لم�ذاليرىهوؤلءاعتب�رهذهالأمورفيحقالآخرين؟

ب-م�هوالمرادمنكونهذهالأمورمعتبرةفيحقمنيقبلبه�؟

فالنفع�لية. 7-عرِّ

8-م�هوالتوجيهالمذكورلإثب�تالنفع�ليةمنقبلهذينالفريقين:

اأ-الو�صعيينالمنطقيين

ب-المعتقدينب�أّنالم�صطلح�تالأخالقّيّةاإح�ص��صية

الم�صطلح�ت بكون الق�ئل المنطقية الو�صعّية مبنى مقبولية بعدم قلن� لم�ذا - 9

والق�ص�ي�الأخالقّيّةبالمعنى؟

ولكنه�لتحكي اإح�ص��صية الأخالقّيّة الم�صطلح�ت ب�أّن القبول الممكن 10-هلمن

الواقع؟اأو�صحذلك.

11-اذكرراأيالق�ئلينب�لتع�هديةفيهذهالأموروقمبنقده:

اأ-نط�قالأخالق.

ب-من�ص�أالقيمواللزومي�تالأخالقّيّةواعتب�رالأحك�مالأخالقّيّة.

ج-الهدفمنو�صعالتوافق�تالأخالقّيّة.
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12-اأ-�صّنفهذهالجملمنحيثالمالءمةمعالواقعّيّةاأوالالواقعّية؟

النظري�ت نظريةمن اأّي مع اذكر الالواقعّية، مع المالئمة للجمل ب�لن�صبة ب-

اّلتيُبيِّنتفيهذاالف�صلمتالئمة؟

الأولى:اإّناأوامراهللت�صيرلن�اإلىح�صنالأفع�لاأوقبحه�واقعً�.

الثانية:الح�صنوالقبحالأخالقّي�نعب�رةعنالمر�صيوغيرالمر�صي.

الثالثة:كّلاإن�ص�نيحت�جلواعظمننف�صهلي�أمرنف�صهبفعلالأفع�لالح�صنةوينه�ه�

كذلكعنالأفع�لالقبيحة.

الرابعة:الأفع�لاّلتيي�أمراهللبه�ت�صبحح�صنة.

الخام�شة:يمكنللن��ضفيبع�ضالموارداأْني�صّخ�صوابدّقةالأعم�لالح�صنة.

ال�شاد�شة:العملالح�صنهوم�األزمن�اأنف�صن�القي�مبه.

ال�شابعة:اإّناهلللي�أمرب�لقبيحمنالأفع�ل.

الثامنة:بع�ضالأفرادي�صعرونب�إح�ص��ضح�صنعندفعلالأفع�لالح�صنةوي�صعرون

ب�ل�صوءعندفعلالأفع�لالقبيحة.

التا�شعة:اإّنم�ي�أمربهالن��ضهوالح�صنويجبفعله.

الع��صرة:يمكنمنخاللذكرالجملالأخالقّيّةالح�ويةلالأوامروالنواهيتو�صية

الآخرينبفعلالأعم�لالح�صنةوتركال�صيئةمنه�.

تب�حثمعاأ�صدق�ئكحولهذهالموا�صيع،واأو�صحم�هيةالفرقبينه�وبينُمّدعى

المذاهبالالواقعّية:

اإلى�صف�تن�واأفع�لن�الختي�ريةونت�ئجه�المطلوبة اإّنالق�ص�ي�الأخالقّيّةن�ظرة 1-
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وغيرالمطلوبة،ونحنعندم�نتح�دثع�دةعنالأعم�لاّلتيتنتهياإلىمثلهذه

النت�ئجالمرغوبةوغيرالمرغوبةيتولدعندن�انفع�لوتحريكداخليمثَبتاأحي�نً�

ومنفّياأحي�نً�اأخرى،ولذاف�إّنالق�ص�ي�الأخالقّيّةم�ص�فً�اإلىالج�نبالعلميفيه�

له�ج�نبتحريكياأي�صً�.

توجداأهدافم�صتركةبيناأفرادالمجتمعوالجم�ع�تالمختلفة،واإذام�ا�صتركوا 2-

بعق�ئدمت�ص�بهة اإليه المو�صلة والطرق الحي�ة الكلّيمن الهدف اأي�صً�حولهذا

فع�دةم�يكونونقدتوافقواعلىقواعداأخالقّيّةم�صتركةاأي�صً�.وهن�يمكناعتب�ر

بع�ضاأنواعالثق�ف�توالآدابوالر�صوموالتق�ليدواأمث�له�منعللت�ص�بهالعتق�دات

بينهوؤلءالأفراد.

يمكنلالعتق�داتاأْنتوؤّثرفيالقواعدالأخالقّيّةالمقبولةعندالأفراد.ومنالممكن 3-

اأي�صً�اأْنتكونهذهالعتق�دات�صحيحةاأوغير�صحيحة.وبن�ًءعليهف�إّناإ�صالحاأو

اإف�ص�دقيَماأّيمجتمعمنالممكناأّنيتممنخاللاإ�صالحاأواإف�ص�دعق�ئدهم.

الن��ضك�لذئ�بتنه�ض الإن�ص�نيةلي�ضتركهوؤلء النه�ئيللحي�ة اأّنالهدف رغم 4-

بع�صه�بع�صً�،ف�إّنرفعالتع�ر�ضوالخالف�تالجتم�عيةيعتبرمنجملة�صرائط

الو�صولاإلىالكم�لالختي�رّيعندالإن�ص�نوالذيهوهدفالأخالق،ولذايعتبرهذا

العملنوعً�م�ذاقيمةوبن�ًءعليهاإذاا�صتط�عاأفرادالمجتمعو�صعطرٍقلرفعهذا

التع�ر�ضبحيثتكونمتحدةمعهدفالأخالقف�إّنالعملبه�يعتبرقيمً�ولزمً�.

والتي التع�ر�ض رفع اإلى توؤدي اّلتي الطرق هذه  من العديد وجود الممكن من 5-

هوؤلء ا�صتط�ع اإذا ولذا الأخالق هدف اإلى الو�صول ن�حية من جميعه� تت�ص�وى

الأفرادت�صخي�ضهذهالطرقب�صكل�صحيحفمنالممكنالتوافقعلىواحٍدمنه�،

وحينئٍذيكونهذاالتوافقوالعملعلىطبقهقّيمً�ولزمً�اأي�صً�.
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يمكن  والتي  الأخالق  فل�سفة  نطاق  في  النظرية  الم�سائل  حول  النظريات  من  العديد  ُطرح  لقد   [1]
ا كان لدينا هدف محدد في هذا الكتاب وهو اإيجاد 

ّ
تنويعها وتق�سيمها اإلى طوائف متعّددة، ونحن لم

م�ساألة  المجال  هذا  في  الأ�سا�ص  المحور  )ال�سحيح( جعلنا  الإتباع  الواجب   
ّ

الأخالقي المذهب 

ة المرتبطة 
ّّ
ة، وعلى هذا الأ�سا�ص ق�سمنا ورتبنا النظريات الأخالقي

ّّ
من�ساأ واإثبات الأحكام الأخالقي

بها، وهناك اأي�ساً العديد من الم�سائل النظرية الأخرى اّلتي تبحث في فل�سفة الأخالق تبعاً لهذه 

الم�ساألة، ومثاًل على ذلك فاإّن الالواقعيين وكما مر معنا ل يقولون بوجود من�ساأ واقعي لالأخالق، 

ة، وبالتالي 
ّّ
 لالأحكام الأخالقي

ّ
وفي الحقيقة فاإّنهم لم يتمكنوا من اإيجاد مثل هذا المن�ساأ الواقعي

ة ال�سادقة، ولهذا 
ّّ
اإلى ال�سادقة والكاذبة وبيان وجه ال�سدق ومقبولية الأحكام الأخالقي تق�سيمها 

ة بال معنى و�سعوا بالتالي اإلى تقديم ا�ستعمالت لها 
ّّ
ذهب بع�ص منهم اإلى اعتبار الق�سايا الأخالقي

ة.
ّ
ة اأمور ل واقعي

ّّ
غير حاكية للواقع. وذهب بع�ص اآخر منهم اإلى اأّن معنى الق�سايا الأخالقي

ين اّلذين لم ي�ستطيعوا اأي�ساً اأّن يعرفوا من�ساأً وا�سحاً وم�سخ�ساً 
ّ
ومن طرف اآخر فقد اعتقد بع�ص الواقعي

ة يمكن فهمه من دون حاجة اإلى البيان وال�ستدلل، 
ّّ
ة اإلى اأّن من�ساأ الأحكام الأخالقي

ّّ
للقيم الأخالقي

ة البديهية اّلتي ل 
ّّ
وعليه فال حاجة اإلى البحوث النظرية في هذا المجال. ولذا فقد اختار هوؤلء الواقعي

حاجة لإثباتها.

اإثباته وال�ستدلل  اّلذي يمكن   لالأخالق 
ّّ

الواقعي المن�ساأ  اآخرون بوجود  وفي مقابل هوؤلء اعتقد 

ن العديد من المذاهب 
ّ
اأي�ساً فقد ظهر وتكو عليه ولكنهم اختلفوا في تعريفه وال�ستدلل عليه، ولهذا 

والوا�سح حول  ال�سريح  الراأي  اإبداء  اإلى عدم  ة 
ّّ
الأخالقي المذاهب  اأتباع  بع�ص  وقد ذهب  ة. 

ّّ
الأخالقي

�ص اإلى بع�ص الم�سائل الجزئية اإّل اأّنه يمكن الحد�ص من خالل 
ّ
ة، بل اكتفوا بالتعر

ّ
ة اأو الالواقعي

ّّ
الواقعي

لوازم كلماتهم بما يعتقدونه في هذا المجال )هذا في �سورة معرفة لوازم كالمهم اأو في �سورة عدم وجود 

التعار�ص في كلماتهم ومواقفهم(.

�ص لكل واحدة من هذه النظريات على حدة، و�سواء في الم�سائل الأ�سلية اأو 
ّ
 على هذا فاإّن التعر

ً
وبناء

الفرعية لفل�سفة الأخالق، خارج عن قابلية هذا الكتاب، وكذلك فاإّن اإثبات تعّلق النظرية مثاًل ب�سخ�ص 
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نة فيها اإلى �ساحب تلك النظرية مع الأخذ بمجموع 
ّ
ما اأو عدم تعلقها به وخا�سة اإثبات اللوازم غير البي

كالمه في باب الأخالق يعتبر عماًل �سعباً و�ساقاً وطوياًل.

وم�سافاً اإلى ذلك فاإّن لكل م�ساألة نظريات غير مذكورة يمكن فر�سها في مجالها وموردها.

لكن الأهم من ذلك كله اأّننا ولأجل تاأمين هدفنا المذكور ل�سنا بحاجة لذكر كّل النظريات البديلة 

الطرق  اأق�سر  انتخبنا  ولهذا  الأخالق.  فل�سفة  م�سائل  من  م�ساألة  كّل  في  وجودها  والممكن  الموجودة 

ة المتنا�سبة مع هذا الكتاب، وتتبعنا الهدف الأ�سلي منه من 
ّّ
اإلى المذاهب الأخالقي اإجماًل  للتعرف 

دون التاأكد من تحليل كّل نظريات ما وراء الأخالق،  والأخالق القواعدية والقانونية، ومن دون ا�ستق�ساء 

اإلى خ�سو�ص  ا�ستنادها  اإثبات  على  التاأكيد  دون  ومن  الم�سائل  هذه  في  والمتعّددة  المختلفة  الأقوال 

بع�ص اأهل الراأي فيها.

اّلتي قد تعتر�ص طريقنا،  ة 
ّ
الفكري الموانع  اإلى رفع  الهدف  اإلى هذا  الو�سول  وقد �سعينا في �سبيل 

ة المهمة والتي ا�ستند بع�ص اأهل الراأي 
ّّ
ولهذا فقد اأ�سرنا  اإلى اأ�سول وكليات بع�ص المذاهب الأخالقي

المذاهب في  بهذه  المتعلقة  الجزئيات  نعم قمنا بذكر بع�ص  اأدلتها.  بتحليل  اإليها وقمنا  والخت�سا�ص 

المذّكرات فقط.

ول نغفل عن هذا الحتمال اأي�ساً وهو اإمكانية المناق�سة في اإ�سناد بع�ص الأقوال لأ�سحابها نظراً اإلى 

مواقف اأخرى لهم في غير مكان.

عند  ون�سبت  اأي�ساً،  الو�سطى  القرون  وفي  الأقدمين  اليونانيين  عند   
ً
ابتداء النظرية  هذه  طرحت   [2]

الم�سلمين اإلى الأ�ساعرة.

 - اإذ �ساأله 
ّ

وُيذكر في هذا المجال مناظرة قامت بين �سقراط واثيفرون - القائل بنظرية الأمر الإلهي

�سقراط: »اإذا اأمر اهلل ب�سي ء ما، فهل لأّن اهلل اأمر به اأ�سبح �سواباً، اأم لأّنه �سواب فاإّن اهلل قد اأمر به«؟. 

تقول  ما  كان  »اإذا  فوراً:  �سقراط  قال  وهنا  به«.  اأمر  قد  اهلل  فاإّن  لأّنه �سواب  »ل حتماً،  اثيفرون:  واأجابه 

�سحيحاً فال بد اأْن ترفع اليد عن نظريتك« )ويليام ِكى. فرانكنا، فل�سفه اخالق، ترجمة هادي �سادقي، 

�ص 75(.

1347م(  وجان دان�ص ا�سكاتو�ص )1266 -  اإلى ويليام اكام )1287 -  اأي�ساً  وين�سب هذا القول 

فل�سفه  »تاريخ  جوادي؛  مح�سن  ترجمة  متاأخر«  و�سطى  »قرون  دونالد  مك  ا�سكات  راجع:  1308م(.( 

اخالق غرب« �سي لرن�ص بيكر، ترجمة مجموعة من المترجمين، �ص 93 - 94(.

الفرق  اإحدى  الأ�ساعرة  فرقة  رئي�ص  339هـ.ق.(   /  324  -  260( الأ�سعري  الح�سن  اأبو  ح 
ّ
وي�سر
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الكالمية والم�سهورة عند الم�سلمين - باأن اهلل اإذا عّذب الموؤمنين واأدخل الكفار اإلى الجنة فلن يعدَّ 

ذلك قبيحاً منه. وكذلك لو اأمر بالكذب ف�سيكون الكذب ح�سناً، لكن نحن نعتقد باأّنه �سيعاقب الكفار 

بن  علي  )راجع:  حقه.  في  محال  اأّنه  اإّل  منه  قبيحاً  يكن  لم  اإْن  و  والكذب  بذلك،   اأخبر  نف�سه  لأّنه 

117(، والجدير ذكره   - 116 الزيغ والبدع، �ص  اأهل  الرد على  اللمع في  اإ�سماعيل الأ�سعري، كتاب 

اأو من حيث  ة 
ّ
الالواقعي المذاهب  الم�ستركة على كّل  الواردة  النظر عن ال�سكالت  ها هنا - وبغ�ّص 

اّلتي ُذكر فيها وجه بع�ص الأوامر والنواهي  القراآنية  اأّن هناك بع�ص الآيات  بها -  ة  ال�سكالت الخا�سّ

والتي ل تتوافق مع ما ذكره الأ�ساعرة:

.
)1(

{... اْعِدلُوْا ُهَو اأَْقَرُب ِللتَّْقَوى}

.
)2(

 ِباْلَفْح�َساء...}
ُ
{... ُقْل اإِنَّ اهللَ َل يَاأُْمر

.
)3(

 َواأَْح�َسُن تَاأِْوياًل}
ٌ
ر

ْ
َْل اإِذا ِكْلتُْم َوِزنُوْا ِبالِق�ْسَطا�ِض اْلُم�ْستَِقيِم َذِلَك َخي

{َواأَْوُفوا اْلَكي

وكذلك فاإّن ا�ستحالة الكذب على اهلل حالها حال ا�ستحالة تعذيب الموؤمنين متاأخرة بح�سب الرتبة 

عن عدم الإرادة الإلهية، وعدم الإرادة الإلهية متاأخرة رتبة عن قبح الكذب، وكاأّن الأ�سعري ظاهراً قد 

مة على عدم الإرادة الإلهية. ر اأّن ا�ستحالة الكذب على اهلل مقدَّ
ّ
ت�سو

- [3]Rudolf Ca كارناب  رودولف  اأمثال  المنطقية  ة 
ّ
الو�سعي اأن�سار  بع�ص  اإلى  النظرية  هذه  ن�سبت   (

 )Universal Prescriptivism( ومن الممكن اعتبار نظرية التو�سيات الكلية )1891 ـ 1970م( )nab

المن�سوبة اإلى ريت�سارد ميرفن هير )Richard Mervyn Hare( )1919م( اأحد الفال�سفة البريطانيين، 

دة.
َّ
قريبة من هذه النظرية اأي�ساً. مع اأّن ميوله النفعية ل تتالءم مع الأمرية المجر

اإنما ي�ستفاد منها في الغالب من  ة 
ّّ
اأّن الأحكام وا�سطالحاً الأخالقي وذهب كارناب - مع مالحظة 

اأجل هداية الأفعال والتاأثير فيها - اإلى القول باأنها في الحقيقة اأوامر اأو نواٍه، ولذا فاإّن القول »ل ينبغي 

لك اأّن ت�سرق« بيان لقولك »ل ت�سرق« وكذلك فاإّن قولك »الرحمة ح�سنة« بيان لقولك »كن رحيماً« )ج. 

وارنوك، فل�سفه اخالق در قرن حا�سر. ترجمة �سادق لريجاني، �ص 26(.

واعتقد هير بوجود الفا�سلة بين »الوجود« و»الالزم« ،وبعبارة اأخرى بين »الواقع« »والقيمة« وفي النتيجة 

 هو التو�سية ل التو�سيف، لكن 
ّ

ان القيمي
ّ

بين »التو�سيف« و»التو�سية« .وفي راأيه فاإّن الدور الأ�سلي ّلل�س

)1)الم�ئدة5: 8.

)2)الأعراف7: 28.

)3)الإ�صراء17: 35.



161سرةوسخل سألخاللوددم سراللسلنودم

ة والأوامر العادية اأّن الأولى ل بّد اأْن تمتلك قابلية التعميم، 
ّّ
التفاوت الأ�سلي بين التو�سيات الأخالقي

 ي�ستلزم اللتزام به في كّل الموارد ذات ال�سروط 
ّّ

وبعبارة اأخرى يرى هير اأّن القبول باأّي حكم اأخالقي

الم�سابهة والقبول بتعاطي و�سلوك الآخرين معنا طبقاً له. واعتبر اأي�ساً اأّن ال�سرط الوحيد لقبول اأّي حكم 

ة مختلفة عن الأفراد 
ّّ
اأ�سول اأخالقي باأّن لكّل فرٍد الحّق بقبول  اأي�ساً  ح 

ّ
 كونه مالئماً فقط. و�سر

ّّ
اأخالقي

الآخرين من دون اأّن يكون عمل كّل واحد منهم غير معقول في حّد ذاته.

ة 
ّ
اإلى مذهبه ونظرياته وبالتالي ابتعد عن مبانيه الالواقعي اأ�ساف فيما بعد الروؤية النفعية  اأّن هير  اإل 

ة 
ّّ
ة يتنا�سب مع القول بالواقعي

ّّ
ة عند اتخاذ التو�سيات العامة الأخالقي

ّ
حيث اإّن الأخذ بالمنافع ال�سخ�سي

اإلى اأّنه من غير الوا�سح عندئٍذ لزوم عمومية  ة اأي�ساً. م�سافاً 
ّّ
و�سيطراأ حينئٍذ البحث عن المنافع الواقعي

 مع عدم  كون التعميم المتخذ من قبل الآمر به له حكم العمومية، ومن طرف اآخر فاإّن 
ّ

الحكم الأخالقي

 اإنما يكون عاماً مع مقاي�سته بهذه ال�سرائط - 
ّ

التعبير بال�سرائط الم�سابهة - بحيث اإّن الحكم الأخالقي

 ب�سروط 
ّّ

مبهم ومجمل ويقبل التفا�سير المتعّددة، اإذ من الممكن لأّي فرد اأّن ي�سترط حكمه الأخالقي

ة به. خا�سّ

في ذلك  واقعاً  الموؤّثرة  ال�سرائط  تلك  لتحديد  ة 
ّ
الالواقعي  على 

ً
بناء معيار  اأّي  يوجد  عليه فال   

ً
وبناء

. )راجع: ج. وارنوك، فل�سفه اخالق در قرن حا�سر، ترجمة �سادق لريجاني، �ص 39 - 
ّّ

الحكم الأخالقي

62؛ اآر. اف. اتكين�سون، در اآمدى به فل�سفه اخالق، ترجمة �سهراب علوي نيا، �ص 146 - 159؛

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

Morality, P. 94 - 97(.

ة فقد اعتبرت هذه النظرية 
ّّ
ة العينية للقيم واللزوميات الأخالقي

ّّ
[4] حيث اإّن النفعالية ل تقول بالواقعي

ر عنه 
َّ
يعب والذي  الب�سيط  النوع  منها  اأنواع متعّددة:  »الذاتية«)Subjectivism( ولالأخيرة  من  نوعاً 

ة 
ّّ
بالذاتية الب�سيطة )Simple Subjectivism( والمراد منه نف�ص النفعالية اأي كون الق�سايا الأخالقي

يراد منها اإظهار وبيان اإحا�ص الفرد وميوله.

)الو�سعيون كاأمثال اآير ي�سرحون باأّن نظريتهم واإّن كان من الممكن اعتبارها نوعاً من الذاتية اإّل اأنها 

ة بياناً لالإح�سا�سات والنفعال في اأنهم ل يعتبرون 
ّّ
متفاوتة عن الذاتية العادية اّلتي تعتبر الق�سايا الأخالقي

د اإبراز لتلك النفعالت والإح�سا�سات )راجع: 
ّ
هذه الق�سايا اإخباراً عن النفعالت الداخلية بل اإنها مجر

الف، ج، اآير، »زبان، حقيقة منطق« ترجمة منوچهر بزركمهر، �ص 148 - 150(.

 عليه يمكن تق�سيم الذاتية الب�سيطة اإلى نوعين اأي�ساً العادية وغير العادية، والنوع الثاني منها 
ً
وبناء
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ة المنطقية، والنوع العادي منها يراد منه النفعالية المبتناة على 
ّ
يراد منه النفعالية المبتناة على الو�سعي

ة انفعالية(.
ّّ
كون الم�سطلحات الأخالقي

كما واأّن النوع الثاني منها اأْي الذاتية غير العادية ُتعرف اأي�ساً بنظرية الخطاأ )Error Theory( والتي 

ة. وبهذا الت�سور يقال لها خطاأ حيث اإّن 
ّّ
ة الأخالقي

ّّ
ة ق�سايا ُت�ستخدم لبيان الواقعي

ّّ
تعتبر الق�سايا الأخالقي

ة موجودة مع اأّن ما ت�سير اإليه هذه الق�سايا باطل ل اأ�سا�ص له، لأّنه وطبقاً لهذه النظرية ل وجود 
ّّ
هذه الواقعي

ة. ونظرية الخطاأ تقول اإّن الأخالق قامت على هذا الفترا�ص الم�سبق الباطل وهو وجود 
ّّ
ة الأخالقي

ّ
للواقعي

ة - باأّن الموجب لالعتقاد بالأحكام 
ّّ
ة. ويعتقد مكي - �ساحب هذه النظرية الأخالقي

ّّ
ة الأخالقي

ّّ
الواقعي

ة هو الثقافة والتوافق، ويقول اآير اإّن بع�ص القائلين بالذاتية اإنما يعتبرون الفعل ح�سناً  اإذا كان 
ّّ
الأخالقي

 من قبل بع�ص النا�ص )راجع: نف�ص الم�سدر ال�سابق، �ص 140 - 141(.
ّ

مورداً للت�سويب الأخالقي

ة 
ّّ
وربما يمكن القول اإّن ال�سطالح العام للذاتية - في مقبال العينية - ي�سمل كّل المذاهب الأخالقي

ة.
ّ
الالواقعي

فل�سفه  وارنوك،  ج.  راجع:  عليها،  وال�سكالت  النفعالية  حول  والمراجعة  التو�سيح  من  ولمزيد 

قرن  در  اخالق  فل�سفه  وارنوك،  مرى  38؛   -  24 �سادق لريجاني �ص  ترجمة  قرن حا�سر،  در  اخالق 

بي�ستم، ترجمة اأبو القا�سم فنائي، �ص 103 - 138(.

(. وهذه  [5]Vienna Circle( ة المنطقية اأو اأ�سالة التجربة المنطقية من اإنتاجات جماعة فيينا
ّ
 الو�سعي

 لمجموعة من الأع�ساء الم�ساركين فيها من الفال�سفة والعلماء اأمثال كارناب، فايكل، 
ٌ
الجماعة ا�سم

�ست �سنة 1920 في فيينا )راجع: 
ِّ

اأُ�س غودل هان، نويرات وفاي�سمان بزعامة موريت�ص �سليك، وقد 

ايان باربور، علم ودين، ترجمة بهاء الدين خرم�ساهى، �ص 152، الحا�سية رقم 9(.

ة المنطقية البريطانيين في كتابه المعروف »زبان، 
ّ
يقول اآير )1910 - 1989م( اأحد فال�سفة الو�سعي

ة 
ّ
الو�سعي تعاليم  حول  واأدقها  الآثار   

ّ
اأهم من  يعّد  والذي  والمنطق(  الحقيقة  )اللغة،  ومنطق«  حقيقت 

�سي ء  اأّي  ي�سيف  ل  ق�سية  اأّي  في  ة 
ّّ
الأخالقي العالئم  ح�سور  »اإّن  يقول:  الإنكليزية،  باللغة  المنطقية 

فلم  المال«  ذلك  �سرقت  �سيئ حيث  بعمل  قمت  »لقد  قلت لأحدهم:  اإذا  مثاًل،   ،
ّّ

الواقعي لم�سمونها 

القول »قمت بعمل �سيئ« لم اعِط  اإ�سافة  المال« ومع  »اأنت �سرقت  زائداً على قولي هذا  له �سيئاً  اأقل 

اً، ومثال هذا بالدقة كما 
ّ
خبراً زائداً على ذلك، وفقط اأظهرت له عدم �سوابية هذا الفعل عندي اأخالقي

لو تكلمت بلحن خ�سن حاٍك للتنفر فقلت »اأنت �سرقت المال« اأو اأنني كتبت هذا الخبر واأ�سفت اإليه 

للجملة،   
ّّ

الواقعي المعنى  اإلى  �سيئاً  ي�سيفان  ل  التعجب  اأو عالمة  الخ�سن  اللحن  فاإّن  التعجب  عالمة 
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مت 
ّ
 لو عم

ّ
غاية الأمر اأنهما يظهران اأّن حكاية الخبر عند المتكلم قد �ساحبها بع�ص النفعالت، ومن ثم

... فاأنا عندما اأقول 
ّ

خبري ال�سابق وقلت »�سرقة المال قبيحة« فقد قلت جملة لي�ص لها اأّي معنى واقعي

ا يدور في ذهني، واإنما اأظهرت فقط 
ّ
نوع العمل الفالني �سواب اأو خطاأ لم اأعِط خبراً واقعياً ولم اأخبر عم

ولذا  اأي�ساً.  واإح�سا�سه  �سعوره  ن 
ّ
يبي فاإّنه  اأقوله  ما  يعار�ص  اّلذي  وال�سخ�ص  ة. 

ّّ
الأخالقي العواطف  بع�ص 

ن يقول مّنا القول ال�سحيح �سوؤال بال معنى لأن اأياً منا لم يعنون كالمه كق�سية حقيقية 
ّ
فاإّن ال�سوؤال عم

)زبان، حقيقت ومنطق، �ص 145 - 147(. وي�سيف قائاًل: »ل بّد من اللتفات اإلى هذه النكتة وهي 

لتحريك  اأي�ساً  ة ل ُت�ستخَدم فقط لإبراز الإح�سا�سات والنفعالت بل ت�ستخدم 
ّّ
اأّن الكلمات الأخالقي

الإح�سا�سات والعمل بها«)نف�ص الم�سدر، �ص 147(.

ة.
ّّ
)Boo/Hurrah)1 الأخالقي

يت نظريته بنظرية 
ّ
م

ُ
وقد �س

«، م�سافاً لمعناها  ة، مثل »الواجب« و»الوظيفة[6]
ّّ
 نعم اإّن »اآير« يقبل بكون بع�ص الم�سطلحات الأخالقي

ن اأي�ساً معنى الأمر والتو�سية ولكنه ل يقبل بحكاية اأّي منها للواقع 
ّ
النفعالي والإح�سا�سي تت�سم

)نف�ص الم�سدر، �ص 147(.

.) [7]Charles Lestli Stevenson( )ب هذه النظرية اإلى ت�سارلز ل�سلي �ستيفن�سون )1908 - 1979م
َ

 ُتن�س

[8] ُتطلق التعاهدية اأو التوافقية على عدة نظريات منها ما هو  حول من�ساأ م�سروعية الحكومة، ومنها ما 
ة. والمراد من 

ّّ
هو حول تعيين الحق والعدل واأي�ساً منها ما هو حول من�ساأ اعتبار الأحكام الأخالقي

ة اأو التوافقية 
ّّ
التعاهدية في هذا البحث الأخيرة منها والتي يمكن ت�سميتها اأي�ساً بالتعاهدية الأخالقي

ة.
ّّ
الأخالقي

اأمثال  ال�سوف�سطائيين  بع�ص  كالم  في  ة 
ّّ
الأخالقي التعاهدية  حول  الكالم  جذور  اإيجاد  ويمكن 

بروتاغورا�ص )protogoras( )490ـ  420ق.م( اإّل اأّن بع�ص الكلمات المن�سوبة اإليه تظهر اأّنه من القائلين 

ة الفردية كقوله: »بال اأّي ترديد، اإذا كان اأحدهم يعتقد واقعاً باأّن ال�سرقة ح�سنة فما دام معتقداً 
ّ
بالن�سبي

بذلك فال�سرقة له ح�سنة« )دبليو كى. �سى. كاترى، تاريخ فل�سفه يونان، ج 11، ترجمة ح�سن فتحي �ص 

.)52 - 51

ة الجتماعية وكذلك 
ّ
لكّن حا�سل بع�ص كلماته الأخرى المن�سوبة اإليه تفيد باأنه من القائلين بالن�سبي

اأّي �سي ء يبدو في نظر المجتمع ح�سناً وجمياًل، وقد اعتبره ذلك المجتمع  بالتوافقية، كقوله: »ما دام 

)Boo   (1بوهكلمةت�صتعمللال�صتهج�ن.Hurrahهت�في�صتعملللت�أييدوالفرح.
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فعاًل ح�سناً وجمياًل، فاإّن ذلك ال�سي ء �سيكون ح�سناً لذلك المجتمع وموافقاً للعدل« )افالطون، الدورة 

د ح�سن لطفي، ج 3، �ص 1316 )ر�سالة ثئاتيتو�ص 1670(، وقوله: 
ّ
الكاملة لآثار اأفالطون، ترجمة محم

اإلى  اأّنه الأفيد والأقرب  ن بتوافق الآراء، وما يراه الأفراد من حيث المجموع 
َّ
ة تعي

ّّ
»اإّن القيم الأخالقي

دانك�سده  مجلة  �صوف�صط�ئي�ن«  داوودى، مراد علي )راجع: ماً. 
ّ
قي ُيعتبر  العمل  مقام  في  ال�سالح 

ادبيات وعلوم ان�سانى، )مجلة الآداب والعلوم الإن�سانية( جامعة طهران، العدد 90، �ص 30 - 31(.

اجتماع  عالم   - 1917م(  ـ   1858  (  )David Emile Durheim( دوركايم  اميل  دايفيد  ويعتقد 

فرن�سي - »باأّن الأخالق تبداأ من حيث بداية الرتباط بين المجموعة« )اميل دوركايم، فل�سفه وجامعة 

�سنا�سى، ترجمة فرحناز خم�سة اى، �ص 51(.

وفي راأيه ل بّد اأّن ُينظر اإلى المجتمع ك�سخ�سية تتفاوت كيفاً عن �سخ�سية الأفراد الم�سّكلين لها )نف�ص 

الم�سدر، �ص 51(، واأّن المجتمع بمثابة »مقّنن ل بّد من تعظيمه واإطاعة اأوامره« )نف�ص الم�سدر �ص 116(،

 ناتجة من العتقادات  
ٌ
واأّن »الأ�سياء اأنف�سنا، ومن اأنف�سنا، والعتماد على اأنف�سنا، ل قيمة لها... هي قيم

الجمعية العامة« )نف�ص الم�سدر �ص 178(، وبهذا الو�سف فاإّن دوركايم يقول بوجود �سخ�سية للمجتمع 

اأو  المجتمع  راأي  هو  ة 
ّّ
الأخالقي الأحكام  اعتبار  من�ساأ  واإّن  له  الم�سكلين  الأفراد  �سخ�سية  تتفاوت عن 

النظر  ة، لكن بغ�ّص 
ّّ
بالتوافقية الأخالقي القائلين  فاإّن نظريته قريبة من نظرية  الروح الجمعية. وكما ترى 

 للمجتمع - من دون وجود 
ّ

عن ال�سكالت الم�ستركة عليه وعلى التوافقيين، فاإّن القبول بوجود عيني

الأفراد الم�سكلين له - مورد للمناق�سة والبحث، وعموماً في مثل هذه الموارد عندما يرتبط اأثر الأجزاء 

 م�ستقّل 
ّ

ى اأثر الكل وهو ال�سبب في توّهم وجود عيني
ّ
بع�سها مع بع�ص يتوهم  وجود اأثر �سي ء اآخر ي�سم

لهذا الكل في الخارج.

-Gilbert Ha Davis Gauthier( وجيلبرت هارمن ) )ومن المعا�سرين يمكن اعتبار دايفيد جاثييه 

اأو  man(  ودايفيد وانج )David Wong( من القائلين بكون الأخالق توؤّمن المنافع المتقابلة لالأفراد 

اأّنها ترفع التعار�ص بين متطلبات الفرد نف�سه وبين متطلبات اأفراد المجتمع اأي�ساً، ويعتقد هوؤلء اأي�ساً باأّن 

التوافقات الجتماعية هي الطريق اّلذي يوؤّمن هدف الأخالق.

وفي راأي جاثييه فاإّن الأخالق ت�سّكل محدوديات عملية يتوافق عليها الأفراد العقالء بين بع�سهم 

بع�ساً للو�سول اإلى الحّد الأكبر من النفع الفردّي.

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

losophy. vol 3. P. 66.
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واأما »هارمن« فيعتقد باأّن الأخالق مجموعة من التوافقات ال�سمنية لتنظيم الروابط الجتماعية اّلتي 

ح باأّنه »قبل و�سع العقود والتوافقات ل يمكن اّت�ساف اأّي عمل بال�سّحة والخطاأ، واأّنه 
ّ
ُيحتاج اإليها، وي�سر

اً بلزوم فعل اأو ترك اأّي عمل.
ّ
ل معنى للحكم على النا�ص اأخالقي

ة للعمل بها ولئال يقع التعار�ص بينهم  ولكْن عندما يتوافق مجموعة من النا�ص على نظم توافقية خا�سّ

فحينئٍذ يمكن الحكم على اأعمالهم بالنظر اإلى ذلك التوافق الحا�سل بينهم، واأما الأفراد الخارجون عن 

هذه الجماعة المرتبط بع�سها ببع�ص والباقون في و�سعهم 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(.

اأّنه  ومع  الخام�ص(.  الف�سل  من  الأولى  المذكرة  )راجع:  »وانج«  نظرية  اإلى  �سبق  فيما  اأ�سرنا  وقد 

اإّن الأخالق مخلوق اجتماعي وقد حدد هدفها بتنظيم الروابط الجتماعية ورفع التعار�ص بين  يقول 

اأّنه  اإّل  منها،  والهدف  الأخالق  نطاق  تحديد  في  ا�ستبه  اأّنه  اإّل  المجتمع  اأفراد  بين  اأو  الفرد  منافع 

ال�سالحية  ذات  ة 
ّّ
الأخالقي بالنظم  اأ�سماها  والتي  فقط  ة 

ّّ
الأخالقي النظم  بع�ص  بمقبولية  يعتقد  كان 

الجتماعية  والحاجات  الذاتية  الإن�سان  خ�سائ�ص  بع�ص  باأّن  واعتقد   .)Adequate Moral System(

النظم  »اإن  اأي�ساً:  وقال  ال�سالحية،  ذات  ة 
ّّ
الأخالقي النظم  مجال  تحدد  النا�ص  كّل  عند  المت�سابهة 

ة القائمة على اأ�سا�ص تنا�سب اأو عدم تنا�سب ق�سايا هوؤلء النا�ص مع الهدف الكلي قابلة للنقد 
ّّ
الأخالقي

ب�سكل �سحيح ومحكٍم على  ا�ستنادها  ة عندنا في 
ّّ
القواعد الأخالقي الحال في  والتحليل وكذلك هو 

الحقائق المرتبطة بالإن�سان ومحيط حياته اأم ل«

ة وابتعد �سيئاً ما عن التوافقية المجردة.
ّّ
 عليه فاإّن »وانج« قد قبل نوعاً ما بالواقعي

ً
وبناء

الأهداف  تعيين  �سحة  عدم  اأو  �سحة  على  الواردة  ال�سكالت  عن  النظر  وبغ�ّص  كّلي  وب�سكل 

ة وطرق الو�سول اإليها والتي تقبل الطرح في مثل هذا النوع من التوافقيات، من الوا�سح اأّن 
ّّ
الأخالقي

هوؤلء قد اأخذوا واقعاً تاأمين منافع ومطالب الأفراد اأو رفع التعار�سات هدفاً لالأخالق. وهنا نقول اإذا كان 

ة بغ�ّص النظر عن العقيدة والنظر وال�سليقة 
ّ
المراد من هذه المنافع والمطالب تلك الأمور اّلتي لها واقعي

ة ولي�ست توافقية مح�سة، لكن اإذا كان 
ّ
عند الأفراد فال بّد اأْن تعّد هذه المذاهب نوعاً ما كمذاهب واقعي

 اأو بال 
ٌ
 قيم

ّ
ة، اأو اأّن مراد الفرد باللحاظ الأخالقي

ّّ
المراد مجرد مطالب الأفراد غير المبتناة على الواقعي

اأي�ساً.  عليهم  واردة  النفعاليين  على  الواردة  ال�سكالت  فاإّن  الأولى  ال�سورة  على   
ً
وبناء فحينئٍذ  قيمة 
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مة، على الرغم 
ّ
اإلى هذا فاإّن نظريتهم توجب المنع والحّد من تحقق بع�ص مطالب الأفراد القي وم�سافاً 

من كون هذا الحّد اأحياناً ب�سبب عدم امكانية التحقق العملي لكل القيم اأو للحد من ح�سول الهرج 

 ل قيمة لها فكيف �ستكون مطالبه 
ّّ

والمرج اأحياناً اأخرى. لكن اإذا كانت مطالب الفرد باللحاظ الأخالقي

مة اأي�ساً؟
ّ
الم�ستركة والمتوافق عليها مع بقية الأفراد قي

 )1971( العدالة«  باب  في  »نظرية  كتابيه  في  )1921م(   )John Rawls( راولز  جان  فاإّن  وكذلك 

و»الليبرالية ال�سيا�سية« )1993( وبال�ستناد اإلى تقرير »الأمر المطلق« لـ»َك�ْنْت« - اّلذي يعتقد باأّن معيار 

ة دائماً �سواء 
ّ
ة بهذا النحو: »ليكن �سلوكك بال�سكل اّلذي تعتبر فيه الب�سري

ّّ
القوانين واللزامات الأخالقي

في �سخ�سك اأو في �سخ�ص الآخر بعنوان غاية فقط ولي�ست اأبداً بعنوان الو�سيلة« )عمانويل َك�ْنْت، بنياد 

ما بعد الطبيعة اأخالق )تاأ�سي�ص ميتافيزيقيا الأخالق( ترجمة حميد عنايت وعلي قي�سري، �ص 74( - فاإّنه 

وا النظر عن كّل ميولهم ومنافعهم واح�سا�ساتهم �سي�سعون  يعتقد »اأيراولز« باأّن كّل النا�ص اإذا ما غ�سّ

يت نظرية راولز 
ّ
ب�سكل حيادّي قوانين عامة وم�ستركة على اأ�سا�ص حكم العقل فقط. ولهذا ال�سبب �سم

التعاهدية الَكانْتية، ولكن لي�ص مراد راولز اأّن الأفراد ومن اأجل تاأمين منافعهم �سيقومون بنوٍع من المعاملة 

النظر عن  الحياد وبغ�ّص  الأفراد ومع رعاية   عند كّل 
ّ

العملي العقل  اأّن  بينهم، بل مراده  فيما  والتوافق 

القواعد  هذه  مثل  على  توافقوا  قد  الأفراد  كّل  وكاأّن  العامة  القواعد  بع�ص  �سي�سع  ة 
ّ
ال�سخ�سي المنافع 

ة ول 
ّّ
ة. ومن الوا�سح اأّن نف�ص التوافق واتفاق الآراء في راأي راولز ل يعّد من�ساأ الأحكام الأخالقي

ّ
العملي

اإّنه  اأو لرفع التعار�ص بين الأفراد واأمثال هذه الأمور، بل  ُي�ستخَدم من اأجل ايجاد طرق تاأمين المنفعة 

 عند كّل الأفراد، وبعبارة اأخرى فاإّن راولز يعتقد باأّن توافق الأفراد 
ّ

 فقط اإلى وحدة العقل العملي
ٌ
م�سير

ة توافقية هو اأّن عقل 
ّّ
لي�ص له اأّي دور في ايجاد اأو ك�سف حكم العقل واأّن معنى كون الأحكام الأخالقي

ة حيادية. والظاهر اأّن اطالق التوافقية على التعاهدية الَكانْتية - اّلتي تعتبر 
ّّ
الإن�سان ي�سع اأحكاماً اأخالقي

ة - اّلتي 
ّّ
ة مو�سوعة من قبل العقل العملي - وغيرها من اأنواع التوافقيات الأخالقي

ّّ
الأحكام الأخالقي

ة يعود اإلى التوافق بين الأفراد من اأجل تاأمين الهدف الم�سترك - اإنما 
ّّ
تعتبر اأّن اعتبار الأحكام الأخالقي

 فقط.
ّ

هو من باب ال�ستراك اللفظي

وما ينبغي قوله اإّن في كالم »راولز« نوعاً من التعقيد والبهام وبالتالي فاإّن كالمه حول اعتبار »ال�سهود« 

ة اأو الن�سجام اأو التوافق المذكور، قابٌل للبحث والنقا�ص ويتطلب الحكم 
ّّ
كمن�ساأ لكل الأحكام الأخالقي

في مورده محاًل اآخر، ومن المحتمل اأّنه ا�ستعان بالتوافق المذكور و»الأمر المطلق« فقط من اأجل تعيين 

معنى »العدالة«.
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وكذلك فاإّننا �سوف نبحث عن نظرية َك�ْنْت في »الأمر المطلق« واعتبارها في الف�سل القادم من هذا 

الكتاب.

 من 
ّ
اأعم اإلى مقّدمة تكون  المنطقي، وفيه نحتاج دائماً  القيا�ص  نوع  المفتر�ص هنا من  [9] ال�ستنتاج 

النتيجة )كبرى القيا�ص(.

[10] التقرير الفني لهذا ال�سكال بهذا النحو: اإّن هذه المالزمة اإنما ُتقبل اإذا كانت الأ�سياء في ذاتها 
ل ح�سن ول قبح لها ولم يكن با�ستطاعة العقل اأي�ساً اإدراك ح�سنها وقبحها، وقد اعتقد اأتباع هذه 

اّلتي يمكن للعقل  اأّنه في الموارد  التالي، مع  باأّنه من خالل و�سع المقدم ي�ستنتج و�سع  النظرية 

فاإّنه  الأخالق،  اإلى هدف  الو�سول  مثاًل - في  الأفعال - كالعدل  اأو  ال�سفات  تاأثير  اإدراك  وحده 

يمكن من خالل رفع التالي ا�ستنتاج رفع المقدم. وبالتالي القبول بالح�سن والقبح العقليين وتبعاً 

لها الح�سن والقبح الذاتيين.

ة نظير ال�سواب 
ّّ
[11]  اأحد ال�سكالت الواردة على هذه النظرية مفاده اأّن بع�ص الم�سطلحات الأخالقي

ة ل يتالءم 
ّّ
 كما واأّن �سرائط بيان العديد من الق�سايا الأخالقي

ّ
والخطاأ لي�ص لها اأّي ثقل اإح�سا�سي

�سادق  ترجمة  حا�سر،  قرن  در  اأخالق  فل�سفة  وارنوك،  )راجع:  بها.  المخاطب  تحريك  مع  اأي�ساً 

لريجاني، �ص 33 - 35(.





غاية  وهذا  ح�شن،  الح�شن  الجواب:  في  لقلت  هو؟  ما  »الُح�شن«:  عن  �ُشئلت  لو 

باأّن  ما يمكن قوله، ولو �شئلت مجدداً: كيف يجب تعريف الح�شن؟ �شيكون جوابي 

!
(1(

الُح�شن ل يمكن تعريفه، وهذا تمام الكالم اّلذي يمكنني قوله فيه

بعدالطالعالجم�ليعلىاأهّمالمذاهبالأخالقّيّةالالواقعّيةوتحليله�ا�صتنتجن�

يّدعيه،ومنجهة والمقنععلىم� المقبول الدليل المذاهبليمتلك اأيً�منهذه اأّن

اأخرىوطبقً�لم�قلن�هفيالف�صلالث�لثوالرابعف�إّنالواقعّيّة�صحيحةو�ص�ئبة،واإّن

الأحك�م واإّن الأخالقّيّة، واللزومي�ت للقيم العينية ب�لواقعّيّة يعتقدون به� الق�ئلين

الأخالقّيّةتخبرعنه�واإّنهذهالأحك�متقبلال�صدقوالكذباأي�صً�.

وقداأ�صرن�فيالف�صلالث�نياإلىاأّنهلبّدللواقعيينمنتو�صيحم�هيةهذهالواقعّيّة

وكيفيةت�صخي�ض�صدقاأوكذبالأحك�مالأخالقّيّة.لكْنفيالأ�ص��ضهليمكنتقديم

هل الأخالقّيّة؟ المو�صوع�ت ولزوم قيمة اإثب�ت له� وتبعً� الواقعّيّة هذه حول تو�صيٍح

يمكنالقي�مبذلك؟ذهببع�ضالواقعّييناإلىالعتق�دب�أّنالقيمواللزومي�تالأخالقّيّة

واإْنك�نتواقعّيةاإّلاأّنهلارتب�طله�معالواقعّي�تالأخرى،وبن�ًءعلىذلكليمكن

(1)   G.E. Moore, Principra Ethica, p.6.

ثبات ال�اقعيّّةغيرالقابلةلالإ

الف�صل ال�صابع
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تو�صيحه�معالواقعّي�تالأخرى؛واعتقدوااأي�صً�ب�أّنالأحك�مالأخالقّيّةليمكناثب�ته�

هذه بع�ض الف�صل هذا في نذكر و�صوف كذلك، الأخرى الواقعّيّة البي�ن�ت على بن�ًء

المذاهبونقومبتحليله�:

ة غير القابلة لالثبات ؟ 1 - ما هي الواقعّيّ

قبلن�فيم��صبقنظريةالواقعّيّة،والآنلنفتر�ضم�ص�فً�اإلىذلكب�أّنن�نعتقدبعدم

في عنه عّبرن� وكم� الواقعّي�ت. من وغيره� الأخالقّيّة الواقعّيّة بين الرتب�ط وجود

الف�صلالث�نيواأو�صحن�همناأّنن�ننكرالرابطةبين»ما ينبغي«وبين»الواقع«،حينئٍذ

اإثب�ته�ا�صتن�دًا بن�ًءعلىهذهال�صورةنكونقدقبلن�ب�أّنالأحك�مالأخالقّيّةليمكن

اإلىالبي�ن�تاّلتيتكونكله�غيراأخالقّيّة،وهذام�ن�صّميها�صطالحً�عدمق�بليةاإثب�ت

الأحك�مالأخالقّيّة.

لعدم الم�ص�حبة ب�لواقعّيّة القبول تعني لالإثب�ت الق�بلة غير الواقعّيّة تعريف:

ق�بليةاإثب�تالأحك�مالأخالقّيّة.اأّياأنه:

اأّوًل:القيمواللزومي�تالأخالقّيّةله�واقعّيةعينيةواإّنالق�ص�ي�الأخالقّيّةح�كية

للواقع.

ثانياً:ليمكناإثب�تالأحك�مالأخالقّيّةعلىاأ�ص��ضالبي�ن�تاّلتيتكونكله�غير

اأخالقّيّة.

لن� يمكن فكيف الأخالقّيّة الأحك�م اإثب�ت ق�بلية بعدم اعتقدن� اإذا عليه وبن�ًء

الخ�طئة الأخالقّيّة الأحك�م وال�ص�دقةمن ال�ص�ئبة الأخالقّيّة الأحك�م تمييز حينئٍذ

والك�ذبة؟

وهن�نقولاإّنهمعالقبولب�لواقعّيّةغيرالق�بلةلالثب�ت،اإذااأردن�ت�صخي�ضال�ص�دق

والك�ذبمنالأحك�مالأخالقّيّةف�لطريقالوحيد]1[هواأّننقبلب�أّنكّلحكٍماأخالقّي
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اإم�اأّنهليمكناإثب�تهوب�لت�ليف�إّنهُيدَركوُيعَلمب�لبداهة،واإم�اأْنن�صتفيدمنالأحك�م

الأخالقّيّةالبديهيةلثب�ته.

الأخالقّيّة الأحك�م بع�ض بوجود اعتقدوا الواقعّيّة بهذه الق�ئلين ف�إّن ولهذا

الأحك�م هذه من ب�ل�صتف�دة اثب�ته يتّم الأخالقّيّة الأحك�م �ص�ئر واإّن البديهية]2[،

البديهية]3[.

ة غير القابلة لالثبات  2 - أنواع الواقعّيّ

من دعواهم لثب�ت لهم بّد ل الواقعّيّة بهذه المعتقدين اأّن تقدم مم� معن� يظهر

الج�بةعناأ�صئلةثالث:

م�هو�صبب�صحةالواقعّيّة؟ 1-

لَمليمكناثب�تالأحك�مالأخالقّيّةمنالبي�ن�تاّلتيلتكونكله�اأخالقّيّة؟ 2-

م�هيالأحك�مالأخالقّيّةالبديهية؟وكيفيمكنا�صتنت�ج�ص�ئرالأحك�مالأخالقّيّة 3-

منه�؟

لميجباأتب�عهذهالنظريةعمومً�علىال�صوؤالالأّولاأّياإثب�تالواقعّيّةولربم�اأنه�

اأي�صً�لتقبلالثب�تاأواأنه�بديهيةكذلك.وحيثاإنن�قدبحثن�فيهذاالمو�صوع�ص�بقً�

اأنهماختلفوافيالراأيحول اإّل وقبلن�ب�لواقعّيّةف�صوفن�صرفالنظرعنه�ه�هن�.

ال�صوؤالينالأخيرينوكيفيةبي�نهم�،و�صوفنتعّرفه�هن�اإلىنوعينمنهذهالواقعّيّة

منهم� اّلتيليمكناثب�ته�اأّينظريةالعقلالعملّيوال�صهود،و�صوفنو�صحاج�بةكلِّ

علىال�صوؤالينالمذكورين:

1 - 2 . نظرية العقل العملّي ]4[

ال�صهير]5[-  الألم�ني -الفيل�صوف )1)،

َك�ْنْت نظرية نف�ض النظرية هذه من المراد

الأخالقّيّة،حيثك�نيعتقدب�أّناأفع�لالعقليمكنتق�صيمه�اإلىق�صمينم�صتقلين:العقل

(1)   Immanuel Kant (1724 – 1804).
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النظرّيوالعقلالعملّي]6[،والأولينظراإلىوظيفةالعقلفيفهمالواقعّي�تالطبيعية

والث�نياإلىالفهمالموؤّديللعملوالنت�ئجالح��صلةمنهذاالفهم.

بين الخلط لن� ينبغي ول فيهم�، متف�وت المعرفة ت�صكيل اأ�صلوب اأّن َك�ْنْت ويوؤكد

ومك�ن بزم�ن ترتبط النظري ب�لعقل المرتبطة المع�رف لأّن المعرفتين كال اأحك�م

ومقولةالفهمبينم�لترتبطالمع�رفالمرتبطةب�لعقلالعملّيبه�.

من اأخرى نظرية بي�ن�ت ا�صتنت�ج يمكن فقط ب�أّنه َك�ْنْت اعتقد ذلك على وبن�ًء

البي�ن�تالمرتبطةب�لعقلالنظرّي،وطبقً�لتق�صيم�تهفقداعتبراأّنالمع�رفالأخالقّيّة

َدين ومك�نمحدَّ بزم�ن ُتحّد ل والتي العمل اإلى الن�ظرة الواقعّي�ت معرفة والتيهي

ينبغي«  »ما  ا�صتنت�ج يمكن ل المعرفية مب�نيه على بن�ًء ولذا العملّي. ب�لعقل ترتبط

البي�ن�ت اأ�ص��ض على اإثب�ته� يمكن ل الأخالقّيّة الأحك�م اأّن اأْي »الواقعّيات«]7[ من

اّلتيتكونكله�غيراأخالقّيّة.ولهذالميكنمفّراأم�مَك�ْنْت�صوىالقبولب�لواقعّيّةغير

الق�بلةلالثب�ت.

وقدقدمن�القولاإّنهلبّدلأتب�عهذهالنظريةمنالج�بةعن�صوؤالين،واإّناأ�ص��ض

اأّيدليلهعلىعدمق�بليةاثب�تالأحك�مالأخالقّيّةهو َك�ْنْتعنال�صوؤالالأّول جواب

اأّناأ�صلوبت�صكيلالمعرفةمتف�وتعندكالالعقلينالنظريوالعملي،ولكنكيفاأج�ب

واحدبديهّي]8[و�صعى َك�ْنْتعنال�صوؤالالث�ني؟لقداعتبرَك�ْنْتوجودحكماأخالقّيّ

الأخالقّيّة َك�ْنْت نظرية ونحلل نت�بع و�صوف منه. الأخالقّيّة الأحك�م كّل ا�صتنت�ج اإلى

حولالأحك�مالأخالقّيّةالن�ظرةاإلىالقيمواللزومي�تالأخالقّيّةلنثبتمنوراءذلك

كيفيةاإرج�عالأحك�مالأخالقّيّةكله�اإلىذلكالحكمالأخالقّيالبديهي:

ةالناظرةاإلىاللزوم اأ-الأحكامالأخالقّيّ

ُيدَركبوا�صطةالعقلالعملّي.وهذاالأ�صلهو ياأخالقّيّ
اعتقدَك�ْنْتبوجوداأ�صلكلِّ

اّلذي�صّخ�ضلن�كّلالوظ�ئفالأخالقّيّةاأّيكّلم�يجبعلين�فعلهاأوتركه،وقد�صّمى

باأْن يكون  اإن�شان  ياأمر كّل  »الأمر المطلق  الت�لي: ب�لبي�ن المطلق ب�لأمر الأ�صل هذا
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.
(2 (1(

�شلوكه وفقاً للقانون اّلذي يريد له اأّن ي�شبح قانوناً كلياً للطبيعة«

ولكينعرفكيفيةت�صخي�ضالوظ�ئفالأخالقّيّةمنخاللهذاالأ�صلالمذكورنذكر

نف�صه:
(3(

مث�لينمنالأمثلةاّلتيذكره�َك�ْنْت

اأنكمررتبو�صٍع�صعٍبومعقّد،وكنتم�صطرًالقترا�ض المثال الأول:لنفتر�ض

مبلٍغمنالم�ل،اإّلاأنكتعلمب�أّنكلنتقدراأبدًاعلى�صدادهذاالدين،وك�ن

الوقت في الم�ل ب�إرج�عك تعدهم اأْن هو القر�ض هذا لإعط�ئك ال�صرط

مط�بق القر�ض اأخذ اأجل من الك�ذب اللتزام هذا اأّن هل هن� المحدد،

للوظيفةالأخالقّيّةاأماأّنهمخ�لفله�؟

يقولَك�ْنْته�هن�اإّنهيمكنت�صخي�ضالوظيفةعلىاأ�ص��ض»الأمر المطلق«ولنحت�ج

معهاإلىاأّيا�صتدلٍلاآخر،ف�لأمرالمطلقيقولاإنن�اإذااأردن��صيكونهذاالعملكقوانين

الطبيعة،وهذاالعملهووظيفتن�واإذالمنقدرعلىذلكفلنيكونكذلكلأّنقوانين

الطبيعةقوانينع�مةوكلية،ومث�ًلعلىذلكف�إّنفيالطبيعةدائمً�قوةالفعلورّدالفعل

بع�صه�فيخالفبع�ض،ولنفر�ضاأّنن�اأردن�اأْنيتحّولهذاالوعدالك�ذبلحّلم�صكلتن�

اإلىاأ�صلكليوع�ّمكم�هوالح�لفيهذاالق�نونالطبيعي،وحينئٍذهليمكنن�اأّننطلب

منكّلالن��ضدائمً�اأّنيعدواك�ذبينلحّلم�ص�كلهم؟وحينئٍذلوك�نالقرارواقعً�ب�أْن

يكذبكّلالن��ضلحّلم�ص�كلهمفلنيقبلبعدذلكاأّي�صخ�ضبوعدالآخرله.وفيهذه

ال�صورةلنيتحققولننجداأّيوعد.ولكنطبقً�للق�نونالفترا�صيال�ص�بقالذكرف�إّن

هن�كوعدًاموجودًافيالظ�هرولكنكّل�صخ�ضمبتلىب�أيم�صكلةليريدالعملبهوالذي

يبدوظ�هرًااأّنهذاالأمرغيرممكناأّياأّنهن�كتن�ق�صً�فيذلكالق�نونالفر�صيول

يمكناأّنيكونمثلهذاالق�نونق�نونً�ع�مً�كليً�كم�هوالح�لفيقوانينالطبيعة.

)1)نف�ضالم�صدرال�ص�بق،�ض61.قّررَك�ْنْتالأمرالمطلقب�صورمختلفةلكنه�جميعه�توؤدينف�ضالمعنى)راجع:نف�ضالم�صدر،�ض27،

60،61،74،81،82،83،86،87،88،89،90).

)2)ترجمن�تعريفالأمرالمطلقهن�معقليلمنالت�صّرف)المترجم(.

)3)راجع:اإيم�نويلَك�ْنْت،بني�دم�بعدالطبيعةاخالق)ت�أ�صي�ضميت�فيزيقي�الأخالق(ترجمة:حميدعن�يت،وعليقي�صري،�ض27 - 29 

و 62 - 64.
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المثال الثاني:لنفتر�ضاأّنهن�كرجاًلم�لديهالعديدمنالموؤهالتبحيثلوق�م

بتنميته�وتفعيله�ل�صتف�دمنه�فيالعديدمنالمج�لتلكنهالآنفيراحٍة

وليريداأّني�صّحيبراحتهمناأجلتنميةموؤهالتهوحينئٍذهلاأّنهذاالعمل

مط�بقلوظيفتهالأخالقّيّةاأماأّنهمخ�لٌفله�؟طبقً�لالأمرالمطلقلنفتر�ض

اأّنن�اأردن�اأّنيتحولهذاالعملاإلىق�نونكليكم�هوح�لقوانينالطبيعة،

اأّياأّنن�طلبن�منكّلالن��ضاأْنليقوموابتنميةموؤهالتهم.ونحننعلمب�أّن

ف�إّنبع�صه�متالئممعبع�ض،لكن اإلىذلك الطبيعةكلية،وم�ص�فً� قوانين

هليمكناأْنيكونهذاالق�نونكليً�اأي�صً�ومتالئمً�معبقيةقوانينالطبيعة؟

حيثاإنن�عقالءف�إّنن�نعلمب�أّنتنميةالموؤهالتمفيدةلن�وتعينن�فيالو�صول

اإلىاأهدافن�،وبن�ًءعليهف�إّنن�وب�صكلطبيعينريدعلىالأقلتنميةبع�ضهذه

فلن الفر�صّي الق�نون لهذا الكلية افتر�صن� اإذا ولذا والموؤهالت، المواهب

يتالءممعهذاالميلالطبيعيعندن�.اأْياأّنطلبتعميمال�صلوكالمذكور-

عدمتنميةالموؤهالت-يتن�ق�ضمعالميلالطبيعّيلالإن�ص�نلتنميةموؤهالته،

وعليهف�لإن�ص�نليمكنهوطبقً�لإرادتهاأّنيتحولق�نونعدمتنميةالموؤهالت

اإلىق�نونكلّيوع�ّم.

وعلىهذاالأ�ص��ضوطبقً�لنظريةَك�ْنْتاإذااأردن�اأْننعلمموافقةاأّيفعٍلللوظيفة

الأخالقّيّةاأمليكفين�اأْننفتر�ضالطلبمنكّلالن��ضالقي�مدائمً�بهذاالفعل،وحينئٍذ

الطبيعي الميل مع متن�ق�صً� ك�ن اأو نف�صه في متن�ق�صً� الكّلي الق�نون هذا ك�ن اإذا

اأيً�من اإذالمي�صتلزم لالإن�ص�نفلْنيكونهذاالفعلموافقً�للوظيفةالأخالقّيّة،واأم�

.
(1(

هذينالتن�ق�صينف�صيكونهذاالفعلموافقً�للتكليفوالوظيفةالأخالفية

وفيراأيَك�ْنْتوكم�اأّنالأمرالمطَلقليقيَّدب�أّيقيدف�إّنكّلالوظ�ئفالأخالقّيّة

)1)نف�ضالم�صدر،�ض65.
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اأّي دون ومن الموقعي�ت كّل وفي الجميع على 
(1(

ون�فذة اأي�صً� مطلقة منه الم�صتف�دة

ا�صتثن�ء.

لكناإذا�ص�ألن�َك�ْنْتعنالدليلعلى�صحة»الأمر المطلق«�صيكونجوابهاأّننف�ض

ولُي�صتنتج
(2(

الأمرالمطلقحكمبديهّيمناأحك�مالعقلالعملّي،ندركهقبلاأّيتجربة

القواعد اأّن بديهي وب�صكل بو�صوح ُيدِرك العملّي .والعقل 
(3(

خ�رجية واقعّية اأّي من

الأخالقّيّةيجباأّنتكونن�فذةدائمً�واأبدًاوفيحّقالجميع.

ب - الأحكام الأخالقّيّة الناظرة اإلى القيم 

لكنبراأيَك�ْنْت،كيفيمكناأْننعرفاأّنهذاالفعلح�صنواأّنذلكالفعلقبيٌح؟

هذان فيه تحّقق اإذا اأخالقّيً� وح�صنً� قّيمً� يكون الختي�ري الفعل اإّن َك�ْنْت يقول

اأْنيوؤتىبهبنيةالعمل اأْنيكونمط�بقً�للوظيفةالأخالقّيّة،والث�ني، ال�صرط�ن:الأّول

ب�للح�ظ ح�صنً� يكون فلن فيه ال�صرطين اأحدهذين تخّلف ومع الأخالقّيّة، ب�لوظيفة

،وفيالواقع،ف�إّنالقيمةالأخالقّيّةللفعلالختي�رّيهيفياأّنن�نقومبوظيفتن� الأخالقّيّ

مناأجلاأنه�وظيفتن�ولي�ضل�صيءاآخراأوبنّيةاأخرى]9[.

لكنيجباأْنيكونالفعلاأي�صً�مط�بقً�لوظيفتن�الأخالقّيّة،وكم�قلن��ص�بقً�اإذااأردن�

اأّننعرفكونهذاالفعلمط�بقً�لوظيفتن�اأمليكفين�اأّننرجعاإلى»الأمر المطلق«.

اأّنكّلالأحك�مالأخالقّيّة-القيمّيةواللزومية- َك�ْنْتيعتقد وبن�ًءعلىذلكف�إّن

يمكنتح�صيله�ب�لرجوعاإلىاأ�صلاأخالقّيواحد)الأمرالمطلق(والذييدركب�عتق�ده

ب�صكلبديهّيبحكمالعقلالعملّي.وبذلكيت�صحجوابَك�ْنْتعلىال�صوؤالالث�نياأي�صً�.

1 - 1 - 2 . تحليل نظرية العقل العمليّ 

تمت�زهذهالنظريةبوجوهمثبتةواأخرىيمكنالمن�ق�صةفيه�،ولكنن�فيهذاالبحث

ُتبتنى الق�بلةلالثب�ت،والتي الواقعّيّةغير نتعر�ضله�فقطمنجهةكونه�نوعً�من

)1)نف�ضالم�صدر،�ض38.

)2)نف�ضالم�صدر،�ض59.

)3)نف�ضالم�صدر،�ض42 - 45 و 67 - 69.
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فيهذهالنظريةعلىالتفكيكفياأ�صلوبت�صكيلالمعرفةبينالعقلالنظرّيوالعملّي،

واأي�صً�فيكونالأمرالمطلقبديهيً�وفيتح�صيل�ص�ئرالأحك�مالأخالقّيّةمنه.

اأّن وفيمج�له�تينالم�ص�ألتينوبغ�ّضالنظرعنالمن�ق�ص�تالجزئيةاّلتييمكن

تطراأفيبع�ضالأمثلة،لدين�عدةمالحظ�تاأ�ص��صية:

�صوفن�صرفالنظرعنال�صك�لتالمعرفيةعلىنظريةَك�ْنْتحولاأ�صلوبت�صكيل 1-

الكت�ب الث�لثمنهذا الف�صل راأين�في ولكْنوكم� والعملّية، النظرية المع�رف

ف�إّنالقيمواللزومي�تالأخالقّيّةاإنم�ُتنتزعب�لنظراإلىارتب�طال�صف�توالأفع�ل

بين التفكيك ف�إّن ولذا الإن�ص�ن، ا�صمه�كم�ل اأخرى بواقعّية لالإن�ص�ن الختي�رية

العقلالنظرّيوالعملّيمنن�حيةعدمارتب�طالمع�رفالن�ظرةاإلىالعملبمعرفة

الواقعّي�تالأخرىليمكنالقبولبه.

لم�ذايجبعلين�القبولب�مك�نيةتح�صيلالقواعدالأخالقّيّةب�صكلع�ّموكّليودون 2-

اأّنتكونمتن�ق�صةمعالقوانينالأخرى؟اإّنالبي�ن�تالبديهيةلتحت�جاإلىالثب�ت

وال�صوؤالعندليله�بالمعنى،لكّنال�صوؤالالمذكورحولالأمرالمطلقلي�ضبهذا

ال�صكل،ولذاليمكنالقبولب�أّن»الأمر المطلق«بديهّيوليحت�جاإلىالثب�ت،

نعماإّنالقولبكونالقواعدالأخالقّيّة»بنحٍو ما«ع�مةوكليةو»في النهاية«لبّد

اأْنيتالءمبع�صه�معبع�ضكالم�صحيح،اإّلاأّنهلبّدمناإثب�ته]10[.

لنفر�ضاأنكول�صبٍبم�-ك�لع�دةمثاًل-تميلاإلى�صربالم�ءمنالبريقبدًلعن 3-

الكوب،هلُيعتبرهذاالفعلوظيفةاأخالقّيّةاأمل؟

طبقً�لنظرية»الأمر المطلَق«ليوجداأّيتن�ق�ضفياأْنن�أمربتحّولهذاال�صلوك

اأْنيقبلبكون�صربالم�ءمنالبريق اإلىق�نونع�ّموكّلي،لكنليمكنلأّي�صخ�ضٍ

وظيفةاأخالقّيّة،ولذاف�إّنمجردقدرتن�علىطلباأْنيكوناأّيفعٍلع�مً�وكليً�ليعتبر

دلياًلك�فيً�لأْننعتبرذلكالفعلوظيفةاأخالقّيّة.

اإّنقوانينالعبوروالمروراأوالأمرالل�ص�نياأي�صً�ومعكونه�ن�ظرةاإلىبع�ضال�صلوكي�ت
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الختي�ريةوب�لمك�نطلبكونه�قوانينع�مةوبالاأّيتن�ق�ٍضاإّلاأنه�لي�صتاأخالقّيّة.

بع�صه�متالئممع يكون واأن الأخالقّيّةع�ّمة القواعد تكون اأْن ال�صروري نعممن

بع�ض،اإّلاأّنهذاال�صرطوحدهليكفيلكونقواعدال�صلوكاأخالقّيّة]11[.

�شوؤال:معمراجعةبحثالقيمةالأخالقّيّةالواردفيالف�صلالث�لث،اذكرم�هو

ال�صيءالموجبلكونقواعدال�صلوكقواعداأخالقّيّة؟

للقواعد وك�فيً� لزمً� �صرطً� لن� ُيعّرف ل المطلق« »الأمر  اإّن وحيث عليه، وبن�ًء

الأخالقّيّة،لذاليمكناعتب�رهمعي�رًالت�صخي�ضالقواعدالأخالقّيّةعنغيره�.

اعتقدَك�ْنْتب�أّنطلبتعميماأّي�صلوكاإذام�تن�ق�ضمعالميلالطبيعيلالإن�ص�ن 4-

الوظيفة بعنوان ال�صلوك ذلك قبول يمكن ل وب�لت�لي تعميمه طلب يمكن فال

الأخالقّيّة،اإّلاأّنالمبهمفيهذاالكالمقوله:»الميل الطبيعّي لالإن�شان«ودليل

ترجيحهبمنزلةالوظيفةالأخالقّيّة،اإذعلىاأّياأ�ص��ٍضومعي�ريمكناعتب�ربع�ض

اأخالقّيّة ت�أمينه�وظيفة اأ�ص��ضيعتبر اأّي الإن�ص�نميوًلطبيعيةعندهوعلى ميول

وب�لت�ليعدماعتب�رم�يتن�ق�ضمعه�منالميولوظيفةاأخالقّيّة؟

ففيالمث�لاّلذي�صربهَك�ْنْتحولطلبالراحةاإذام�تحولتاإلىق�نونع�ّمف�إّنه�

َك�ْنْتحول يقول والموؤهالت.وهن� ال�صتعدادات لتنمية الطبيعي الميل �صتتن�ق�ضمع

هذاالتن�ق�ضاإّنالأّولوظيفةوالث�نيليعتبروظيفة،وحينئٍذم�هودليلهذاالتف�وت

بينهم�؟منالممكناأّنيق�لاإّنالتف�وتبينهم�مثاًلفيكونالث�نيةتقعفيم�صيركم�ل

واإّنم� اأخالقّيّة ت�أمينه�وظيفة واإّن »طبيعية« ال�صبب�صميت الإن�ص�نالحقيقّيولهذا

يتن�ق�ضمعه�منالميوللي�ضوظيفة،ولكنفيهذهال�صورةلبّداأْننقبلب�أنن�بح�جة

واأنهيمكنتعيينالوظيفة اأي�صً�لإثب�تالأحك�مالأخالقّيّة اأخالقّيّة اإلىواقعي�تغير

والقيمالأخالقّيّةب�لرجوعاإليه�لاإلىالأمرالمطلقفقط.واأم�اإذالمن�أخذب�لح�صب�ن

-بن�ًءعلىمبنىَك�ْنْت-الواقعّي�تالأخرىونت�ئجال�صلوكفالدليلعلىاعتب�ربع�ض
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الميولطبيعيةولدليلعلىترجيحه�علىبع�ضالميولالأخرى]12[.

لنفتر�ضاأّنكوعدت�صخ�صً�م�بعدماإف�ص�ء�صره،لكنطراأتعليكبع�ضالأمور 5-

هي م� وحينئٍذ وعهدك، بوعدك العمل اأردت م� اإذا الكذب عليك توجب اّلتي

وظيفتكفيهذاالمق�م؟

الكذب اجتن�ب لزوم واأي�صً� ب�لوعد الوف�ء لزوم ب�أّن َك�ْنْت يعتقد المج�ل فيهذا

ح�لهم�ح�لبقيةالقواعدالأخالقّيّةوالقوانينالطبيعيةالكليةاّلتيلتقبلال�صتثن�ء،

اإّلاأّنهليقّدمحاًلعندتزاحمالوظ�ئفالأخالقّيّةوم�هوالمتعّينمنه�.

2 - 2 . الشهودية)1) )الحدسية)

المرادمن»ال�شهود«بن�ًءعلىاأحدالتعريف�ت]14[فهمالأ�صي�ءمندونال�صتف�دة

مناأّيت�صّوراأوت�صديقاآخر.

والمعرفةال�صهوديةتعنيالمعرفةالبديهية،ومث�ًلعلىذلكف�إّنهذهالجملة»الكّل 

اأكبر من جزئه«ُتدركبالاأّيا�صتدللوب�صكلبديهّيوا�صطالحً�ب�صكل�صهودّي.

ويعتقداأتب�عهذهالنظرية-ومنالآنفالحقً��صوفن�صميهمال�صهوديين-ب�أّنبع�ض

ال�صهوديين اآراء وتختلف و�صهودية. بديهية الأقّل على الأخالقّيّة والمف�هيم الأحك�م

حولبع�ضالم�ص�ئل،منه�:هلاأّنكّلالأحك�مالأخالقّيّةُتدركمب��صرةوب�صكلبديهّي

اأماأّنبع�صً�منه�فقطكذلك؟ومنه�هلاأنه�كله�بديهيةو�صهوديةاأماأّنبع�صً�منه�

فقطكذلك؟

اإلى  الأمانة  ارجاعك  »اإن  الحكمين: يعتبرهذين اأّن اأي�صً� لل�صهودي الممكن ومن

�شديقك عمل ح�شٌن« و»الوفاء بالعهد وظيفتنا«حكميَنبديهيين]15[.

اإنهمم�ص�فً� وال�صهوديونعمومً�]16[يقولونب�لواقعّيّةغيرالق�بلةلالثب�ت،حيث

على اثب�ته� يمكن ل الأخالقّيّة الأحك�م ب�أّن اأي�صً� يعتقدون ب�لواقعّيّة، القول اإلى

اأ�ص��ضالبي�ن�تغيرالأخالقّيّة،وكم�اأ�صرن�وقلن�ف�إّنهميعتقدونبكونبع�ضالأحك�م

(1)   Intuitionism.
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الأخالقّيّةعلىالأقلبديهية،لكنم�هودليلال�صهوديينعلىعدمق�بليةاإثب�تالأحك�م

الأخالقّيّة؟وم�هيالأحك�مالأخالقّيّةاّلتييعتبرونه�بديهية؟

قبلبي�نالج�بةعلىذلك،لنالحظهذهالأمثلة:

لم�ذانعتبرهذهالأعدادزوجية:2،34،1256؟لأنه�تقبلالق�صمةعلىاثنين.

الأعداد. هذه زوجية علة لبي�ن »الزوج« تعريف من ا�صتفدن� ال�صتدلل هذا في

وال�صتدللبهذاالنحو:

الأعداد2،34،1256تقبلالق�صمةعلىاثنين.

العدداّلذييقبلالق�صمةعلىاثنينن�صميه»زوجاً«.

ولهذاال�صببف�إّنالأعدادالمذكورةزوجية.

لكنلنفر�ضعدمامك�نيةتعريف»الح�شن«،وحينئٍذاإذا�صئلن�»لماذا نعتبر م�شاعدة 

عن نجيبهم اأّن يمكن فم�ذا ح�شنة؟« اأعماًل  بالعهد  والوفاء  الأمانة  المحتاجين، 

ذلك؟يعتقدع�مةال�صهوديينب�أنهاإذالميمكنتعريفالمف�هيمالأخالقّيّةفاليمكن

المف�هيم ب�أّن يعتقدون ف�إّنهم اآخر واإثب�ته�]17[.ومنطرف الأخالقّيّة الأحك�م بي�ن

الأخالقّيّةليمكنتعريفه�ولهذاق�لوااإّنالأحك�مالأخالقّيّةاأي�صً�غيرق�بلةلالثب�ت.

هذه اأّن معن�ه لالإثب�ت الأخالقّيّة الأحك�م ق�بلية عدم اأّن �صبق فيم� ذكرن� وقد

الأحك�مليمكناثب�ته�اإذاك�نتم�صتندةاإلىبي�ن�تغيراأخالقّيّة،وكذلكالح�لاأي�صً�

المف�هيم هذه تعريف يمكن ل اإّنه حيث الأخالقّيّة المف�هيم تعريف ق�بلية عدم في

ةاأي�صً�،ومث�ًلعلىذلكفقدعّرف»مور«  اإذاك�نتم�صتندةاإلىمف�هيمغيراأخالقّيّ

اآخروهو»الح�شن«  )Moore(مفهومال�صوابوالوظيفةم�صتفيدًامنمفهوماأخالقّيّ

من  الأكبر  المقدار  له  اّلذي  العمل  هو  الوظيفة  اأو  »ال�شواب  تعريفهم�: في فق�ل

»الح�شن«اعُتبرغير ف�إّنمفهوم الح�شن بالمقاي�شة بغيره من الأعمال«.وكم�ترى

ق�بلللتعريف)لحظكالممورنف�صهفيبدايةهذاالف�صل(وبن�ًءعليهف�إّنموريعتقد

بعدمامك�نيةتعريفالمف�هيمالأخالقّيّة،واأنهلّم�ك�نليمكنن�تو�صيحالح�صنعلى
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اأ�ص��ضالمف�هيمالأخرىف�إّنهليمكنن�تو�صيح�صببكونالأعم�لالح�صنةح�صنة،ويرى

موراأّنالح�صنو�صٌفاأخالقّيوواقعيُيدركب�ل�صهودمب��صرة،واأنن�علىالأقلندرك

اأعّمالأحك�مالأخالقّيّة]18[الح�ويةلمفهومالح�صنب�صكلبديهّيواأم��ص�ئرالأحك�م

الأخالقّيّةالأخرىفنثبته�ب�ل�صتن�داإليه�،ولي�ضعلىاأ�ص��ضالق�ص�ي�والجملاّلتيتكون

كله�غيراأخالقّيّة.

ولمجّردالتمثيلنقولاإّنهاإذااأردن�اأّننرىونعرفهلاأّنتح�صيلالعلمفيالوقت

الح�صن نق�ي�ض اأْن بّد ل ل؟ اأم اإليه ال�صعي ويجب الأخالقّيّة وظيفتن� يعتبر الح��صر

الح��صلمنهمعح�صنكّلالأعم�لالأخرىاّلتييمكنالقي�مبه�بدًلعنهوحينئٍذنرى

هلاأّننتيجةتح�صيلالعلماأح�صنمننت�ئجبقيةالأعم�لاأمل]19[.

واعتقدبع�ضال�صهوديينب�أّنكّلالمف�هيم-واأي�صً�الأحك�مالأخالقّيّة-�صهودية

وبديهيةمندونتعريفبع�ضالمف�هيمالأخالقّيّةعلىاأ�ص��ضالمف�هيمالأخرى.

وبن�ًءعلىذلكف�إّنكّلال�صهوديينيعتقدونب�أّندليلعدمق�بليةالأحك�مالأخالقّيّة

لالإثب�تهوعدمامك�نيةتعريفالمف�هيمالأخالقّيّة،اإّلاأنهماختلفوافيم�هوالبديهّي

منهذهالأحك�م.

1 - 2 - 2 . تحليل الشهودية

اإبٌن«بديهيةلأّنهمنطقيً�لنحت�جفيفهم اأٍب  »لكل  عندم�نقولاإّنهذهالجملة 1-

هذه لت�صديق يكفي المو�صوع مفهوم تحليل اإّن اآخر،حيث ت�صديٍق اإلى �صدقه�

الق�صية.

»اأنا م�شرور«بديهيةليلأننيلاأحت�جفي وكذلكعندم�اأكونم�صرورًاف�إّنجملة

ت�صديقه�اإلىت�صديقاآخرلأننياأدرك�صروريمنداخليوبالاأّيوا�صطةاأخرى.

اأّننو�صح لن� بّد اأّنهل اإّل البي�ن�تالبديهيةلالإثب�ت وعلىالرغممنعدمح�جة

�صبببديهيته�وعدمح�جته�لالثب�ت،اإّلاأّنال�صهوديينلميو�صحواال�صببفيكون

بع�ضالأحك�مالأخالقّيّة�صهوديةوبديهية]20[.
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المف�هيم تعريف امك�نية بعدم يعتقدون ال�صهوديين كّل ف�إّن وراأين� �ص�هدن� كم� 2-

الأخالقّيّة،ولننتعر�ضه�هن�اإلىذكراأدلتهمفيهذاالمج�ل]21[بل�صنفتر�ض

تم�ميةالأدلةالمق�مةمنقبلهم،لكنوبال�صكف�إّناأحداأهدافال�صهوديينفيعدم

امك�نيةتعريفالمف�هيمالأخالقّيّةهواثب�تعدمق�بليةاإثب�تالأحك�مالأخالقّيّة.

نظير »الح�شن« اأّن - 
(1(

ال�ص�بق المث�ل في »مور« ذكره لنفتر�ض-وكم� لكن

»ال�شفرار«مفهومب�صيطوليمكنتعريفه،اإّلاأّنهب�إمك�نن�التحقيقفيعلةا�صفرار

الآن نراه الج�صممثاًلوالذيل اأّنهذا نثبتمنخاللذلك واأْن ال�صفراء الأج�ص�م

ب�صكلمب��صرهواأ�صفر،ومث�ًلعلىذلكف�إّنهيمكنن�القولاإّنعلةكونبع�ضالأج�ص�م

اإلىعيونن� ة-منهذهالأج�ص�م ب�أمواجطوليةخ��صّ المنعك�ض- النور �صفراء�صببه

اأّن )Moore( »مور« اعتبر وكم� وعليه اأ�صفر، الأنوار لهذه الع�ك�ض الج�صم ف�إّن ولذا

مفهوم»الأ�شفر«ليمكنتعريفهاإّلاأّنهب�لمك�ناإثب�تا�صفرارالأج�ص�م،كذلكالح�ل

الأعم�ل اإثب�تح�صن اأّنهيمكن اإّل اإّنهليمكنتعريفه اأي�صً�حيث الح�صن فيمفهوم

الح�صنة.

وبن�ًءعلىهذاليمكنا�صتنت�جعدمق�بليةاإثب�تالأحك�مالأخالقّيّةمنخاللعدم

امك�نيةتعريفالمف�هيمالأخالقّيّة]22[.

3 - النتيجة

الواقعّيّةتقوللن�اإّنالقيمواللزومي�تالأخالقّيّةله�واقعّية،اأّياإّنهن�كخ�ص�ئ�ض

واقعّيةفيالأفع�لوال�صف�تالح�صنةوكذلكفيالقبيحةمنه�،واإّنهن�كخ�ص�ئ�ض

علين� ينبغي ل اّلتي تلك في وكذلك به� القي�م علين� ينبغي اّلتي الأعم�ل في واقعّية

القي�مبه�.

وبعب�رة الواقعّيّة. الخ�ص�ئ�ض ال�صوؤالعنم�هيةهذه ُيطرح ب�لواقعّيّة قبولن� ومع

)1)مريوارنوك،فل�صفهاخالقدرفرنبي�صتم،ترجمةاأبوالق��صمفن�ئي،�ض52نقاًلعن:

 G.E. Moore, Principia Ethica، p.10.
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والآخر وال�صف�تح�صنً� الأفع�ل بع�ض يوجبكون اّلذي الواقعّي ال�صيء م�هو اأخرى

منه�قبيحً�،وكونالقي�مببع�ضالأعم�لاأوتركه�لزمً�؟

اإّنهذاال�صوؤال�صوؤالعنالمن�ص�أالواقعّيللقيمواللزومي�تالأخالقّيّةوب�لت�لياإثب�ت

الأحك�مالأخالقّيّةعلىاأ�ص��صه.

لكنَك�ْنْتب�لتفكيكبينالعقلالنظرّيوالعقلالعملّي،وتبعً�لهالتفكيكبينالمع�رف

الأخالقّيّةوالمع�رفالنظريةا�صتنتجعدمامك�نيةالج�بةعنهذاال�صوؤال.

وكذلكالح�لعندال�صهودييناّلذياعتقدوابعدمامك�نيةتعريفالمف�هيمالأخالقّيّة.

النظرّي العقل بين الك�مل التفكيك مقبولية عدم الف�صل هذا في اأو�صحن� وقد

والعقلالعملّي،واأنهليمكنا�صتنت�جعدمق�بليةاإثب�تالأحك�مالأخالقّيّةمنخالل

عدماإمك�نيةتعريفالمف�هيم)بعدالت�صليمب�صحةالفر�ضالأخير(.

وبن�ًءعليهيبقىال�صوؤالالمذكورمحت�جً�لالج�بة]23[.

اإّنالأخالقتعّلمن�»كيف ينبغي اأّن نكون«،وفل�صفةالأخالقت�ص�أللم�ذا»كيف ينبغي 

الف�صل في �صن�صير كيف؟ لكن الأخالقّيّة، الأحك�م اإثب�ت من بّد ل ولذا نكون«؟ اأّن 

اإلىبع�ضالج�ب�تعنهذاال�صوؤال،ومنخاللتحليلنق�طالقوةوال�صعف الالحق

فيه�حتىن�صلاإلىالجوابالنه�ئي.

اأكملمايلي:

لتقبلالواقعّيةالإثب�ت،بمعنى 1-

الواقعّيةلتقبلالإثب�تبنوعيالنظرية................ و ................ ق�بللالإطالق. 2-

يقول»َكاْنْت«اإّندليلعدمقبولالواقعّيةالأخالقّيةهو................ 3-

يقول»َكاْنْت«اإّنالحكمالأخالقّيبديهّيوي�صمّيه................ 4-

الأ�صلالمطلقفينظر»َكاْنْت«ُيطلقعلىالأ�صلالكّليالذي................ 5-

يجب الأخالقّية للوظيفة م� عمل موافقة معرفة اأردن� اإذا »َكاْنْت« لراأي طبقً� 6-

................
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براأي»َكاْنْت«ف�إّنالعملالختي�ريلهقيمةاأخالقّيةب�صرطين................ و ................ 7-

ب�للتف�تاإلىالقيمالأخالقّيةوالّلزومالأخالقّيةينتزعمن................ف�إنهلمج�ل 8-

لعدمالعالقةبينالمعرفةالعملّيةوالمعرفةالنظرّية.

ت�صيرحقيقةال�صوؤالالمنطلقمندليل»الأمر المطلق«اإلى................ 9-

10-الأمرالمطلقلي�أخذ�صرط................بعينالعتب�رلتعريفالق�عدةالأخالقّية.

11-اإنت�صخي�ضالطلب�تالطبيعّيةوترجيحه�يقومفقطعلىاأ�ص��ض................وهوغير

متوافقمعراأي»َكاْنْت«.

12-معي�ر»َكاْنْت«لي�صتطيعتعيين................فيموردالتزاحم.

13-المق�صودب�ل�صهودفيا�صطالحال�صهودّيين................

14-اأتب�عال�صهودّيةفيالأخالقيرون. ...............اأمرًابديهّيً�و�صهودّيً�.

15-دليلاأتب�عال�صهودّيةفياإثب�تعدمقبولالأحك�مالأخالقّية................

16-ال�صهودّيوناأو�صحوالم�ذايعتبرون................بديهّيً�.

الأج�ص�م اأّنكون نرى بينم� »الأ�شفر« لتعريفمفهوم اأّنهلمج�ل »مور« يرى 17-

ال�صفراء�صفراءاللونق�بللالإثب�ت،وعليهفيتحّملكونالمف�هيمالأخالقّيةغير

ق�بلةللتعريفومعذلكف�لأحك�مالأخالقّية.................

18-بتعليلالواقعّيةغيرالق�بلةلالإثب�تن�صلاإلىنتيجةمف�ده�................
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1-اأ-م�هومرادف»عدم قابلية اإثبات الأحكام الأخالقّيّة«فينظريةالواقعّيّةغير

الق�بلةلالإثب�ت؟

ب-اذكرنوعينمنهذهالنظرية.

2-اأ-لم�ذااعتقدَك�ْنْتبعدمق�بليةاثب�تالأحك�مالأخالقّيّة؟

ب-م�هواإ�صك�لكعلىاأدلته؟

3-اأ-م�هوالمرادمن»الأمر المطلق«فينظريةالعقلالعمليعندَك�ْنْت؟

ب-لم�ذاليمكنالقبولبكون»الأمر المطلق«بديهيً�؟

»الأمر  من الأخالق في والقيمّية اللزومية الأحك�م كّل َك�ْنْت ا�صتنتج كيف - 4

المطلق«؟

5-هليمكناعتب�ر»الأمر المطلق«معي�رًالت�صخي�ضالقواعدالأخالقّيّة؟لم�ذا؟

6-معاأّيمبنىمنمب�نيَك�ْنْتالأخالقّيّةليتالئمترجيحالميولالطبيعيةعلىبقية

الميول؟اأو�صحذلك؟

اأْن تذكر الآخرين  اأ-اأعِطمث�ًلتتزاحمفيههذهالوظيفةالأخالقّيّة»ل ينبغي  7-

ب�شوء«معوظيفةاأخالقّيّةاأخرى؟

ب-طبقً�لنظريةَك�ْنْت؛م�ذايجباأّننفعلفيهذاالمق�م؟

8-م�هي�صروطالقيمةالأخالقّيّةفيراأيَك�ْنْت؟اأعِطمث�ليناأحدهم�يحتويهذه

ال�صروطوالآخرليحتويه�؟

9-اأ-عّرف»ال�شهود«ب��صطالحال�صهوديين؟

ب-م�هيالأموراّلتييعتبره�اأتب�عال�صهوديةفيالأخالقبديهيةو�صهودية؟

ج-م�هيالأموراّلتيلميو�صحال�صهوديونكونه�بديهية؟
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10-اأ-لم�ذااعتقدال�صهوديونبعدمق�بليةاإثب�تالأحك�مالأخالقّيّة؟

ب-اذكرالإ�صك�لعلىدليلهم.

11-اأ-اذكرفي�صطرينمعنىاثب�تالأحك�مالأخالقّيّة.

ب-لم�ذاتحت�جالأحك�مالأخالقّيّةلالإثب�ت؟

1 - مع الأخذ بالعتبار عدم حاجة البديهيات لالإثبات، اإبحث في �شدق اأو كذب 

هذه البيانات:

اأ-اإنك�رالرابطةبين»ما ينبغي« و»الواقع«هومنلوازمالقبولب�لواقعّيّةغير

الق�بلةلالثب�ت.

ب-القبولب�لواقعّيّةغيرالق�بلةلالإثب�تمنلوازماإنك�رالرابطةبين»ما ينبغي« 

و»الواقع«.

اأخالقّيّةواحدةعلىالأقلمنلوازمالقبولب�لواقعّيّة ج-القبولببداهةق�صية

غيرالق�بلةلالثب�ت.

د-القبولب�لواقعّيّةغيرالق�بلةلالإثب�تمنلوازمالقبولببداهةق�صيةاأخالقّيّة

واحدةعلىالأقل.

2 - اقراأ هذه الفقرة بدقة:

في وا�صطة له� يكون اأْن الثب�ت في له� وا�صطة ل بديهية ق�صية لأْي الممكن من

قتللقي�مبعمٍله�م(. الثبوت،كم�فيقولك»اأنا م�شروٌر«)لأننيُوفِّ

وكذلكمنالممكناأْنتكونالق�صيةغيرالبديهيةله�وا�صطةفيالثب�تولي�ضله�

وا�صطةفيالثبوت،كم�فيقولك»اهلل موجود«)لكنلمُيوجده�صخ�ٌضم�(.



أسس سألخالق 186

واأي�صً�منالممكناأْنليكونللق�صيةلوا�صطةفيالثب�تولوا�صطةفيالثبوت

كم�فيقولك»العدد الزوجّي هو العدد اّلذي يقبل الق�شمة على اثنين(.

الثبوت ووا�صطةفي الثب�ت وا�صطةفي له� يكون اأْن الممكن وفيمق�بلذلكمن

اأي�صً�كم�فيقولك»كّل متحّرك ناق�ص«)لأنهف�قدللفعليةعلىاأّيح�ل(.

والآنابحثحولهذهالأ�صئلة:

م�المرادمنالوا�صطةفيالثب�توالوا�صطةفيالثبوت؟ اأ-

هلاأّنمرادالق�ئلينب�لواقعّيّةغيرالق�بلةلالإثب�تمناأّنالأحك�مالأخالقّيّة ب-

اأّنهل اأم الثبوت في له� وا�صطة ل الأحك�م اأّنهذه هو لالثب�ت، ق�بلة غير

وا�صطةله�فيالثب�ت،اأمالثن�نمعً�؟

باأّن الطريق  [1] هذا اإذا قبلنا بوجود ق�سايا في الأخالق يمكن ت�سخي�ص �سدقها وكذبها، وقبلنا اأي�ساً 
الوحيد لثبات المعارف غير البديهية هو اإرجاعها - بال�ستدلل - اإلى المعارف البديهية. ومن 

النظرية  اعتبار  ي�ستلزم  فاإّنه  الثاني  الفر�ص  واأما  الأول،  بالفر�ص  يقبل  ة 
ّّ
بالواقعي القائل  اأّن  الوا�سح 

المبنائية هي ال�سحيحة من بين النظريات الناظرة اإلى الموجهات في علم المعرفة. وهذا الفر�ص 

ة غير القابلة لالثبات.
ّّ
يتم اثباته في هذا العلم، وهو مقبوٌل عند ان�سار الواقعي

ة اإّل اأّنهم 
ّّ
ة غير القابلة لالإثبات ببديهية بع�ص الأحكام الأخالقي

ّّ
[2] من الممكن اأْن يعتقد اأن�سار الواقعي

ة - واحتماًل حتى الأحكام البديهية - على 
ّّ
يعتقدون اأي�ساً بامكان اإثبات كّل الأحكام الأخالقي

اأو كّل الأحكام  فاإّن دعوى البداهة لبع�ص  ة، ولكن على كّل حاٍل 
ّّ
البيانات غير الأخالقي اأ�سا�ص 

ة يحتاج اإلى اإثباٍت .ومن المنا�سب في هذا المقام اأْن ن�سير اإلى ما ا�ستدل به بع�ص اأهل 
ّّ
الأخالقي

الراأي على لزوم وجود بع�ص الأحكام العامة البديهية في الأخالق، وباعتقاد هذا القائل اأّنه وكما 

توجد بع�ص الق�سايا البديهية اّلتي تمنع ح�سول الدور اأو الت�سل�سل في ال�ستدلل عند ا�ستنتاج 

ة اأي�ساً اأّي ل بّد من وجود مثل هذه 
ّ
الأحكام النظرية، كذلك الحال في ا�ستنتاج الأحكام العملي
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عقلى،  وقبح  �سبحاني، ح�سن  )راجع: جعفر  الت�سل�سل،  اأو  الدور  لعدم ح�سول  البديهية  الق�سايا 

تقرير علي رباني كلپايكاني، �ص 62 - 64(.

اإل اأّن هذا الكالم قابل للمناق�سة من جهتين:

الت�سل�سل، ولكن  اأو  الدور  المبنائية عن طريق بطالن  البيانات  اإثبات وجود  الممكن  الأولى: من 

ل يمكن اثبات بداهتها اأي�ساً بنف�ص الطريق، فلو اأنكر اأحدهم وجود اأّي ق�سية يقينية في الأخالق فمن 

 على بع�ص الق�سايا المبنائية، مع اعتقاده باأّن هذه 
ً
ة بناء

ّّ
الممكن اأْن يقبل با�ستنتاج الأحكام الأخالقي

الق�سايا المبنائية ل بديهية ول يقينية، ورغم حاجتنا اإلى اإثباتها ل يمكننا اإثباتها واإنما نقبل بها بنحو الظّن 

اأو اأّن نفتر�ص م�سبقاً �سدقها فقط.

اإمكانية المعرفة ب�سائر  اإّن مجرد القبول بكون بع�ص الق�سايا المبنائية بديهية �سوف ي�سهل  الثانية: 

ة، لأّنه 
ّّ
ة، وبهذا الدليل المذكور ل يمكن اإثبات لزوم كون هذه الق�سايا المبنائية اأخالقي

ّّ
الأحكام الأخالقي

ة من ق�سايا مبنائية بديهية في غير الأخالق، وبعبارة اأخرى 
ّّ
من الممكن لنا اأْن ن�ستنتج الأحكام الأخالقي

ة وعلى عدم وجود الرتباط بين 
ّ
 على التفكيك بين الأحكام النظرية والعملي

ً
فاإّن هذا ال�ستدلل مبتنى

ة لما كانت مرتبطة بواقعيات اأخرى فيكفي حينئٍذ وجود 
ّّ
»ما ينبغي« و»الواقع« .اإل اأّن الأحكام الأخالقي

ة اليقينية.
ّّ
الق�سايا البديهية في غير الأخالق للمنع من الدور والت�سل�سل ولإثبات المعارف الأخالقي

ة - بل حتى الأحكام 
ّّ
ة غير القابلة لالإثبات باأّن كّل الأحكام الأخالقي

ّّ
[3] يعتقد بع�ص اأن�سار الواقعي

ة والجزئية - ل يمكن اإثباتها، وهذا ما يظهر من كالم بريت�سار )اأحد القائلين بال�سهودية(.
ّ
ال�سخ�سي

اأو الكلية الم�ستملة على مفاهيم  ة الجزئية 
ّّ
اأّن تلك الأحكام الأخالقي اإلى  اآخر منهم  وذهب بع�ص 

ة فيمكن اإثباتها باإرجاع المفاهيم 
ّّ
ة كمفهوم الح�سن مثاًل ل يمكن اإثباتها، واأما �سائر الأحكام الأخالقي خا�سّ

ة اأخرى. ومن هوؤلء يمكن ال�سارة اإلى مور ال�سهودّي اأي�ساً.
ّّ
ة الواردة فيها اإلى مفاهيم اأخالقي

ّّ
الأخالقي

اً ل يمكن اثباته - كما هو الحال في 
ّ
وذهب ق�سم ثالث منهم اإلى اعتبار اأّن اأ�ساًل كلياً واحداً اأخالقي

ة فيمكن اإثباتها بارجاعها اإلى 
ّّ
الأ�سل اّلذي �سماه َك�ْنْت بالأمر المطلق -، واأما �سائر الأحكام الأخالقي

ة غير القابلة لالإثبات فاإّنهم يعتقدون 
ّّ
ون اّلذين ل يقبلون باأّي �سكل بالواقعي

ّ
، واأما الواقعي

ّ
ذلك الأ�سل الكلي

الحقائق  اإّن  ة، حيث 
ّّ
الأخالقي غير  الق�سايا  اأ�سا�ص  النهاية على  في  تثبت  ة 

ّّ
الأخالقي الأحكام  تمام  باأّن 

ة غير منف�سلٍة عن الحقائق الأخرى الموجودة في هذا العالم، وكما ي�ستفاد في هذه الحقائق من 
ّّ
الأخالقي

ة وال�ستدلل عليها.
ّّ
الو�سائل والأ�ساليب المعرفية لفهمها كذلك الحال في فهم الحقائق الأخالقي

القابلة لالإثبات  ة غير 
ّّ
الواقعي بين  الدقيق  الحّد  بيان  الدائرّي يمكن  النموذج  وبال�ستفادة من هذا 

ة القابلة لالثبات.
ّّ
والواقعي
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مثاًل  المطلق  كالأمر  ة 
ّّ
اأخالقي ق�سية  ناأخذ  ة، 

ّّ
بالواقعي القبول  مع  الدائرّي:  النموذج  حول  تو�سيح 

ة 
ّّ
ون�سميها الق�سية)1(، وحينئٍذ اإذا اعتقدنا باأّنها غير قابلة لالإثبات كما يرى َك�ْنْت فنكون قد قبلنا بالواقعي

غير القابلة لالثبات.

وحينئٍذ   .)1( الق�سية  ون�سميها  ح�سن«  عمل  المال  هذا  حفظ  »اإّن  الق�سية  هذه  ناأخذ  ثانية  ومرة 

ة غير القابلة لالإثبات في هذه الق�سية 
ّّ
بالواقعي اأي�ساً  باأّنها غير قابلة لالإثبات فنكون قد قبلنا  اإذا اعتقدنا 

ة، واإذا قلنا اإنها قابلة لالإثبات وتحتاج اإلى ال�ستدلل فمن الممكن حينئٍذ اثباتها 
ّّ
ة الأخالقي

ّ
ال�سخ�سي

بالبيان التالي )�سوف ن�ستفيد في كّل ال�ستدللت من القيا�ص القتراني »ال�سكل الأول«، و�سوف ُنرجع 

كّل ال�ستدللت الأخرى اإليه، وكذلك فاإّن كّل ال�ستدللت افترا�سية بمعنى اأّن ذكرها ل يدّل لزوماً 

على �سحتها اأو مقبوليتها عندنا(:

- حفظ هذا المال اأمانة.

- الأمانة عمٌل ح�سٌن.

حفظ هذا المال عمل ح�سن.

ي الجملة الأولى »حفظ هذا المال اأمانة« والتي هي �سغرى القيا�ص بالق�سية )2(، 
ّ
وهنا �سوف ن�سم

والجملة الثانية »الأمانة عمل ح�سن« والتي هي كبرى القيا�ص بالق�سية)3(.

ة، وهنا نكرر ال�سوؤال 
ّّ
ة ن�سعها جانباً. واأما الق�سية )3( فهي اأخالقي

ّّ
وحيث اإّن الق�سية )2( غير اأخالقي

ال�سابق عن قابلية اإثباتها اأو عدم قابلية ذلك.

ي هذه الق�سية »الأمانة عمل ح�سن« بالق�سية رقم )1( ون�ساأل هل 
ّ
اأي اأّننا في هذه المرة اأي�ساً ن�سم

ة غير القابلة 
ّّ
اأّن هذه الق�سية غير قابلة لالإثبات؟ اإذا كان جوابنا عن هذا ال�سوؤال مثبتاً فقد قبلنا بالواقعي

ة، واأما اإذا كان الجواب منفياً فمن الممكن حينئٍذ اإثبات 
ّّ
لالإثبات في فهم هذه الق�سية الكلية الأخالقي

هذه الق�سية الكلية على النحو التالي:

- الأمانة وظيفتنا.

- العمل اّلذي هو وظيفتنا ح�سن.

∴الأمانة ح�سنة.
ة.

ّّ
ي ال�سغرى والكبرى بـ)2(و)3( على الترتيب، الق�سية )2( »الأمانة وظيفتنا« اأخالقي

ّ
وهنا �سوف ن�سم

المفهوم  اأ�سا�ص  على  ف 
ِّ
ُعر »ح�سن«   

ّ
الأخالقي المفهوم  فاإّن   )3( الق�سية  في  ال�سورة  هذه  وفي 

 »الوظيفة«.
ّ

الأخالقي

لكن ال�سوؤال عن قابلية اإثبات اأو عدم قابلية الإثبات �سي�ستمر في مورد الق�سية)2(.
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اإذا  ال�سابق،  ال�سوؤال  ونكرر   )1( بالق�سية  »الأمانة وظيفتنا«  الق�سية  ي هذه 
ّ
ن�سم �سوف  وهنا مجدداً 

ة اإلى 
ّّ
ة غير القابلة لالإثبات باإرجاع المفاهيم الأخالقي

ّّ
باأّنها غير قابلة لالإثبات فقد قبلنا بالواقعي اعتقدنا 

ة غير 
ّّ
بع�سها الآخر واإذا اعتقدنا باأنها قابلة لالإثبات فمن الممكن اإثباتها في نهاية الأمر مع ق�سية اأخالقي

ة 
ّّ
ة غير قابلة لالإثبات مع اأحد المفاهيم الأخالقي

ّّ
قابلة لالإثبات مع محمول »الوظيفة« اأو مع ق�سية اأخالقي

ة غير القابلة لالإثبات.
ّّ
الأخرى نظير »ما ينبغي« وفي كّل هذه ال�سور نكون قد قبلنا بالواقعي

الق�صيةالأخالقّيّةالح�كيةللواقعوالمفتر�صة=)1)

الواقعّيّةغيرالق�بلةلالإثب�ت ) (2)1)

) (3)1)

الواقعّيّةالق�بلةلالإثب�ت

�صغرىالقي��ض=)2)

كبرىالقي��ض=)3) )3(تعريفاأحدالمف�هيمالأخالقّيّة

ب�ل�صتف�دةمنمفهوماأخالقّياآخر

المف�هيمالأخالقّيّةعلى اأحد )3(حمل

واقعّيةاأخرىفيالمو�صوع�تالأخالقّيّة

البداية

هل)1(غيرق�بلٍةلالإثب�ت؟

النه�ية

هل)2(اأخالقّيّة؟  

هلاأّن)3(اأخالقّيّة؟  

ب 

ب 

ب 

خ

خ

خ
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لكن من الممكن اأي�ساً اإثبات اإحدى هذه الق�سايا، مثاًل الق�سية:

»الأمانة عمل ح�سن« بالبيان التالي:

- الأمانة مقّدمة للكمال.

- مقّدمة الكمال ح�سنة.

∴ الأمانة ح�سنة.
كون  عدم  )اإّن  ة 

ّّ
اأخالقي ق�سية  لي�ست  ال�ستدلل  هذا  في  المقدمتين  كلتا  فاإّن  ال�سورة  هذه  وفي 

اأو �سفة  ة المقّدمة الثانية فالأن مو�سوعها لي�ص فعاًل 
ّّ
ة وا�سح، واأما عدم اأخالقي

ّّ
المقّدمة الأولى اأخالقي

ة لل�سفات والأفعال الختيارية ))المو�سوع = كونه مقّدمة للكمال اأو علة له(. 
ّ
اختيارية بل خ�سي�سة واقعي

نعم اإّن بع�ص ال�سفات والأفعال الختيارية من م�ساديق هذا المو�سوع كما هو الحال في �سغرى هذا 

ة على حقائق 
ّّ
ة، وحملنا المفاهيم الأخالقي

ّّ
القيا�ص(. وقد رجعنا اإلى غير الأخالق لإثبات ق�سية اأخالقي

ة غير 
ّّ
ة نظير كونها مقّدمة للكمال، وفي هذه ال�سورة لم نقبل بالواقعي

ّّ
اأخرى في المو�سوعات الأخالقي

القابلة لالثبات.

« وتبعاً له الفال�سفة وعلماء الأخالق الم�سلمون قد ا�ستعملوا م�سطلح العقل   بالرغم من اأّن »اأر�سطو[4]

ا ا�سطلحه »َك�ْنْت« 
ّ
 في مقابل العقل النظرّي اإّل اأّن مرادهم من ذلك ال�سطالح يختلف عم

ّ
العملي

ة به.  معرفية خا�سّ
َ

حيث اإّن له مباني

بكون  القائلين  جملة  من  الطباطبائي  والعالمة  الأ�سفهاني  والمحقق  الطو�سي  والمحقق  فالفارابي 

فهو   عندهم 
ّ

العملي العقل  واأما  الأفعال الختيارية  اإلى  الناظرة  لالأمور غير  المدرك  النظري هو  العقل 

المدرك لالأمور الناظرة اإليها.

واأما اأر�سطو وابن �سينا ومال �سدرا فقد اعتبروا العقل النظرّي هو المدرك لكّل الكليات )الأعم من 

 فهو المدرك للجزئيات الناظرة اإلى الأفعال 
ّ

كونها ناظرة اإلى الفعل الختيارّي اأم ل( واأما العقل العملي

الختيارية. وهذه الدراكات في راأيهم توؤّثر ب�سكل مبا�سر في العمل، وفي اعتقادهم فاإّن العقل م�سترك 

 في هذين الموردين.
ّ

لفظي

 فهو 
ّ

د مهدي النراقي فقد اعتبرا اأّن العقل النظرّي مدرٌك واأما العقل العملي
ّ
واأما بهمنيار والمال محم

محرٌك وعامٌل ولي�ص قوة اإدراكية في الأ�سا�ص.

 في بع�ص الموارد - اإّل اأّن الجميع 
ٌ
وعلى الرغم من هذا الختالف في ال�سطالح - والذي هو مبهم

ة - هي العلم بالحقائق 
ّ
اأّن الحكمة - والتي هي المق�سم للحكمة النظرية والحكمة العملي مّتفق على 
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ّ

للحكمة النظرية ويعتبر العقل العملي ل يعتبر العقل النظرّي مدركاً 
ّ
فاإّن الفريق الأو  عليه 

ً
الكلية وبناء

ة.
ّ
مدركاً للحكمة العملي

اأّن العقل  اأّي  اأّن المدرك لكال الق�سمين هو العقل النظرّي  واأما الفريقان الثاني والثالث فيعتبران 

ة، واأي�ساً يدرك العلوم الكلية 
ّ
ى الحكمة العملي

ّ
النظرّي يدرك العلوم الكلية الناظرة اإلى العمل والتي ت�سم

ى الحكمة النظرية، وكذلك فاإّن الجميع ل ينكرون الرابطة بين »ما 
ّ
غير الناظرة اإلى العمل والتي ت�سم

ات الأخرى.
ّ
ة من الواقعي

ّّ
ينبغي« و»الواقع« واإمكانية ا�ستنتاج الأحكام الأخالقي

ة غير القابلة لالإثبات. ولمزيد من التو�سيح 
ّّ
 عليه ل يمكن اعتبار اأيٍّ من هوؤلء من اتباع الواقعي

ً
وبناء

راجع: ح�سن معلمى، مبانى اأخالق در فل�سفه غرب وفل�سفه اإ�سالمى، �ص 163 - 196، و272 - 282.

ونقد  تبيين  ر�سائي،  د محمد 
ّ
راجع: محم وتحليلها  ونقدها  ة 

ّّ
الأخالقي َك�ْنْت[5]  نظرية   لالطالع على 

فل�سفه اأخالق َك�ْنْت؛ ويليام كى، فرانكنا، فل�سفه اأخالق، �ص 77 - 83.

في نهاية المطاف  [6]« .
ّ

م بلحاظ اإدراكاته اإلى العقل النظرّي والعقل العملي
َ

 يعتبر َك�ْنْت العقل قوًة ويق�س

(. )ايمانويل َك�ْنْت، بنياد ما 
ّ

فاإّن العقل واحد ولكّن م�ساديقه متفاوتة )من حيث النظرّي والعملي

بعد الطبيعة اأخالق( تاأ�سي�ص ميتا فيزيقيا الأخالق، ترجمة حميد عنايت وعلي قي�سري، �ص 9(.

 متفاوتة اإلى الحّد اّلذي ل يمكن عنده ا�ستنتاج 
ّ

وفي راأي َك�ْنْت فاإّن ادراكات العقل النظرّي والعملي

ما يدركه اأحدهما من الآخر. واإّن معارف العقل النظرّي محدودة بالزمان والمكان بينما معارف العقل 

 مطلقة غير محدودة بالزمان والمكان.
ّ

العملي

المتاأخرة  المعرفة  ت�سكيل  اأجل  ومن  والمتاأّخرة،  المتقّدمة  اإلى  م 
َ

ُتق�س النظرّي  العقل  معارف  واإّن 

 
ّ
 من ورود مادة الح�سا�ص، وعن طريق اإحدى الحوا�ص، اإلى الذهن ومن ثم

ً
للعقل النظرّي ل بّد ابتداء

 فاإّن الذهن 
ّ
، ومن ثم

ّ
ي

ّ
يها َك�ْنْت متقدمة وذهنية اإلى مفهوم ح�س

ّ
ُتبّدل مع �سور الزمان والمكان والتي ي�سم

َك�ْنْت متقدمة وذهنية ُت�سكل  اأي�ساً في راأي  وبال�ستفادة من المقولت الثني ع�سر العاقلة والتي هي 

المعرفة المتاأخرة من المفاهيم الح�سية.

.)Noumena( اإن هذه المعارف تركيبية دائماً ول يمكنها اأّن تنبهنا اإلى ما هو واقع في نف�سه

م اإلى طائفتين تحليلية وتركيبية، وال�سهود المح�ص 
َ

واأما المعارف المتقّدمة للعقل النظرّي فاإّنها تق�س

ن من اإدراك الق�سايا التركيبية المتقّدمة للعقل النظرّي. للزمان والمكان يمكِّ

ة لالإن�سان 
ّ
 وم�سافاً اإلى الأخالق فاإّنه ي�سمل اأي�ساً فهم الإرادة الحر

ّ
وباعتقاد َك�ْنْت فاإّن العقل العملي

وخلود النف�ص واهلل والتي ُتعتبر جميعها من نتائج الأخالق. ول ُيحّد اأيٌّ منها بالزمان والمكان، وجميعها 

متقدمة ويقينية.
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واعتبر َك�ْنْت اأّن اثبات هذه الأمور ل يرتبط بالعقل النظرّي واأّن العتقاد بها مالزٌم لقبول القواعد 

ة.
ّّ
الأخالقي

 على فل�سفة َك�ْنْت - ل 
ً
 على هذا فاإّن اإثبات اهلل والإرادة الحرة لالإن�سان وخلود النف�ص - بناء

ً
وبناء

يمكن عن طريق العقل النظرّي واإنما يمكن اإثباتها فقط بعد الأخالق وعن طريقها ل غير.

المطلَق  الأمر   هو 
ّ

بديهي واحد   
ّ

اأ�سل كّلي ل من  تتح�سّ ة 
ّّ
الأخالقي القواعد  باأّن كّل  َك�ْنْت  ويعتقد 

الحرية  ادراكه من خالل مفهوم  ، ويمكن 
ّ

العملي للعقل  المتقدمة  التركيبية  الأحكام  ُيعّد من  والذي 

ومقولتها.

التجريبية  ات 
ّ
الواقعي ادراك  لكيفية  بالن�سبة   - المعرفة  علم  في  ُتطرح   - متعّددة  ا�سكالت  وهناك 

الفاهمة  مقولت  َك�ْنْت  �سماه  ما  وعلى  ذهنيين،  والمكان  الزمان  اعتبار  حول  واأي�ساً  النظرّي،  بالعقل 

ومكاناً  زماناً  المح�سة  بال�سهوديات  النظرية  المتاأخرة  المعارف  بربطه  ي�سعى  كان  َك�ْنْت  اأّن  والظاهر 

وبالمقولت الفاهمة اإلى تعيين مكانة هذه الأمور في المعرفة والجابة على »هيوم«.

نف�سها  في  التجريبية  ات 
ّ
بالواقعي اليقينية  المعرفة  فقدان  ي�ستلزم  العمل  اأّن هذا  اإلى  اللتفات  ومع 

خلود  ويقينية  الأخالق  نجاة  اإلى   
ّ

والعملي النظرّي  العقل  بين  التفكيك  خالل  من  �سعى  َك�ْنْت  فاإّن 

اإلى  واأي�ساً  ة 
ّ
اإلى ال�سكية والن�سبي اأّدى  النظرّي للعقل  البعد  النف�ص ويقينية وجود اهلل، لكّن �سعيه في 

�ص اّلذين يقبلون هذه المباني اإلى مواجهة العديد من الإ�سكالت 
ّ
 وعر

ّ
عدم اتقان مباني العقل العملي

والم�سكالت في اإثبات الأخالق وتوابعها.

ة 
ّ
« كوجود اهلل واإرادة الإن�سان الحر ات[7]

ّ
 كما اأ�سرنا في المذكرة ال�سابقة فاإّن َك�ْنْت اعتبر اأّن بع�ص »الواقعي

وخلود النف�ص والتي ت�سبه اأحكام الطبيعة واأنها غير محدودة بزمان اأو مكان تنتج من »الواجبات« اإّل 

ة ل 
ّّ
اأّنه وحيث يعتبر اأّن مرجع كّل اأحكام العقل العملي هو الأخالق فاإّن هذه الواجبات الأخالقي

ات غير 
ّ
ات الطبيعية المرتبطة بالعقل النظرّي. ول من الواقعي

ّ
تقبل ال�ستنتاج باعتقاده ل من الواقعي

ات.
ّ
الطبيعية، وعليه فاإّنه يعتقد باأّن الواجبات مطلقاً ل يمكن ا�ستنتاجها من الواقعي

« فاإّنه اأراد بهذا الطريق   بالرغم من اأّن َك�ْنْت كان ي�سعى اإلى ابتناء »الأمر المطلق« على مفهوم »الحرية[8]

 اأْن ي�سير اإلى اإمكانية كون الأمر المطلق بمنزلة ق�سية تركيبية متقدمة ل اإّنه 
ّ

وبا�ستنتاج ا�ستعالئي

اأراد اإثبات ذلك بهذا الطريق.

اإّن َك�ْنْت من طرٍف ما يوؤكد على كون الأمر المطلق بديهياً ويقينياً وعلى عدم اإمكان اإثباته من خالل 

ات الخارجة عن الذهن، ومن طرف اآخر يعتبر مفهوم الحرية بمنزلة �سرط م�سبق لزم لالأخالق، 
ّ
الواقعي
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وي�سرح باأّن الحرية ل يمكن اأْن تتاأّتى اأبداً من خالل الفهم والنظر )بنياد ما بعد الطبيعة اأخالق، ترجمة 

حميد عنايت وعلي قي�سري، �ص 130 - 131(.

واأما كيف يمكن تحقق نف�ص هذا الفترا�ص الم�سبق، فاإّنه ل يمكن بتاتاً وفي اأّي وقٍت من اإدراكه 

بوا�سطة اأّي عقل ب�سرّي، )نف�ص الم�سدر، �ص 134(.

ا قام به 
ّ
ة اإّل اأّن الفاعل لم

ّّ
 في راأي َك�ْنْت[9] حتى لو كان �سكل عمل الفاعل مطابقاً للوظيفة الأخالقي

ة اأو اللذة اأو الكمال الحا�سل منه فلن يكون لعمله اأّي قيمة 
ّ
بنية اأخرى كتح�سيل المنفعة ال�سخ�سي

اّلذي  اأو ذلك  ة 
ّ
ال�سخ�سي اأميناً لأجل منفعته  اّلذي يكون  التاجر  فاإّن  ة. ومثاًل على ذلك 

ّّ
اأخالقي

ة )راجع: 
ّّ
ة اأخالقي

ّ
يعطف على الآخرين لمجرد ميله لفعل الخير، لن يكون لفعلهما اأّي قيمة واقعي

بنياد ما بعد الطبيعة اأخالق، ترجمة حميد عنايت، وعلي قي�سري، �ص 18 - 21( .ويمكن اقتبا�ص 

دليل َك�ْنْت على اعتبار �سرط النية من خالل كلماته: »اإّن الذكاء والذوق والتمييز وال�ستعدادات 

اأنها  بعنوان  والم�ساعدة  والهمة  ال�سجاعة  وكذلك  عنها،  ر 
ِّ
وُعب قرئت  ا�سٍم  وباأي  للذهن  الأخرى 

لم  اإذا  لكن  ومر�سيٌة.  ح�سنٌة  مختلفٍة  جهات  ومن  وترديٍد  �سّك  اأّي  وبال  والخلق  الطبع  اأو�ساف 

تكن نية ال�ستفادة من هذه الأمور وكذلك الخ�سال الناتجة عنها ح�سنة، فاإّن مواهب الطبيعة هذه 

�ستكون قبيحة وموؤذية جداً« )نف�ص الم�سدر، �ص 12(.

وكذلك »فاإّن العتدال في الأحا�سي�ص والعاطفة و�سبط النف�ص وال�سبر... ح�سنة من عدة جهات... 

من  ال�ستفادة  اأُريَد  اإذا  لأّنه  �سرٍط...،  اأو  قيد  اأّي  وبال  مطلقاً  بالح�سن  ف  تو�سَ اأّن  ت�ستحّق  ل  اأّنها  اإّل 

هذه الأ�سول بال اأّي نية ح�سنة ف�سوف تكون قبيحة جداً. فالمجرم الهادئ اّلذي يقتل بدٍم بارد لي�ص 

اأخطر من المجرم الغا�سب فح�سب بل اإّنه في نظرنا اأدعى للتنفر وال�سمئزاز« )نف�ص الم�سدر، �ص .13( 

 فقط.
ّ

والظاهر اأّن َك�ْنْت تم�سك في ا�ستراط النية الح�سنة لح�سن الأفعال بالفهم العرفي

اآثارها  اأو  بالح�سبان  ناأخذها  اّلتي  اأعمالنا  »اإّن مقا�سد  بنتائجه:  العمل  قيمة  ارتباط  َك�ْنْت  اأنكر  وقد 

ونتائجها اّلتي ُتعتبر بمنزلة الغايات والمحركة لميولنا واإرادتنا، ل يمكنها اأْن تهب اأّي قيمة مطلقة )بال اأّي 

ة لنف�ص تلك الأعمال«)نف�ص الم�سدر، �ص 23(.
ّّ
�سرط( اأو اأخالقي

اآثار اأعماله )اأي الغايات المادية( ن�سبية  اأّنها  »اإّن كّل الغايات اّلتي يقررها اأّي عاقل باإرادته بعنوان 

ة بكل اإن�سان هي الأ�سا�ص لقدرها وقيمتها  �سرف، لأّن الرابطة والن�سبة بينها وبين الميول والأماني الخا�سّ

ولهذا ال�سبب ل يمكن اأْن تكون بمثابة اأ�سول عامة وكلية و�سرورية لكل اإن�سان عاقل ولكل الإرادات 

ة فقط من�ساأً للزوميات 
ّ
وبعبارة اأخرى ل يمكن اأّن تعطينا قواعد عامة كلية. ولذا كانت هذه الغايات الن�سبي
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الفترا�سية »اأو ال�سرطية«. )نف�ص الم�سدر، �ص 72(

 عليه اعتبر َك�ْنْت اأّن من�ساأ قيمة كّل الأفعال هو نية الخير: »اإن هذه القيمة ل يمكن اأْن تت�سمن 
ً
وبناء

اأّي �سي ء اإّل مع وجود اأ�سل النية« )نف�ص الم�سدر، �ص 24( .وم�سافاً اإلى ذلك اعتبر َك�ْنْت اأّن قيمة نية 

الخير ذاتية وغير م�سروطة: »ل يمكن ا�ستح�سار اأّي �سي ء في هذا العالم - وحتى خارج هذا العالم - اإلى 

الذهن واعتباره ح�سناً بال اأّي قيد و�سرط اإّل )النية اأو( اإرادة الخير« )نف�ص الم�سدر، �ص 12(.

لكن ما هي نية الخير اأو اإرادة الخير؟ يجيب َك�ْنْت عن ذلك باأّن »اإرادة الخير هي الإرادة اّلتي توؤّثر 

د ر�سائي، تبيين ونقد فل�سفه اأخالق َك�ْنْت، �ص 53، نقاًل عن:
ّ
في القيام بالتكليف« )محمد محم

 Immanuel Kant, Ground Word of the Metaphisics of Morals, te.H.J Paton, in The 
Moral Law, p62(.

»والآن  يقول:  المعادلة، حيث  هذه  لإقرار   
ّ

والطبيعي  
ّ

العرفي بالفهم   اأي�ساً  هنا  َك�ْنْت  تم�سك  وقد 

�ص ل�سرح مفهوم الإرادة )والنية( والتي يجب علينا اأّن نقدرها لذاتها، لأنها ح�سنة بذاتها وبال 
ّ
�سوف نتعر

 و�سالم ول يحتاج اإّل اإلى 
ّ

اأّي مقاي�سية مع �سي ء اآخر. اإّن هذا المفهوم مودع في )ذات( كّل فهم طبيعي

ابرازه ل تعّلمه ونحن نفتر�سه دائماً ب�سكل م�سبق في تقييم اأّي عمل وهو �سرط لكّل الأعمال الأخرى 

نة لمفهوم اإرادة الخير في نف�سها« )ايمانويل َك�ْنْت 
ّ
اأي�ساً، ولذا لو اأخذنا مفهوم »الوظيفة« مثاًل فاإّنها مت�سم

 على ما تقّدم فاإّن َك�ْنْت 
ً
بنياد ما بعد الطبيعة اأخالق، ترجمة حميد عنايت وعلي قي�سري، �ص 18( .وبناء

ة اأّن يوؤّدى ذلك الفعل 
ّّ
ا�ستنتج اأّن ح�سن الأفعال م�سروط بالإ�سافة اإلى مطابقة الفعل للوظيفة الأخالقي

ة.
ّّ
بنية القيام بالوظيفة الأخالقي

اإل اأّن هذا الق�سم من كالم َك�ْنْت ل يخلو من ال�سكال:

 - ومثاًل على 
ّ

ة لالأفعال بالنية م�سافاً لكونها موافقة للفهم العرفي
ّّ
اأوًل: اإّن ا�ستراط القيمة الأخالقي

ق بين من يمتنع عن اأكل طعام ما لأجل اأْن ياأكله غيره وبين من يم�سك عنه لأجل 
ّ
ذلك فاإّن العرف يفر

المتالء وال�سبع في تقييم عمٍل كّل منهما - فاإّنه يمكن اثباتها بالدليل العقلي اأي�ساً، وهذا ال�سرط من 

ة، اإّل اأّنه من غير المعلوم وجه اعتبار نية الخير كقيمٍة ذاتية، 
ّّ
النكات اليجابية في نظرية َك�ْنْت الأخالقي

حيث اإّن �سرورة كون نية الخير خيراً ك�سرورة كون فعل الخير خيراً �سرورة �سرط المحمول وفي نف�سها، 

ة اأي�ساً.
ّ
ن لجهة كونها خيراً اأو لنوع الني

ّ
ل اأنها تتعي

وهذا نظير قولنا اإّن الأمانة ذاتاً ح�سنة، والقول الح�سن بذاته ح�سن والعمل بالوظيفة في ذاته وظيفتنا.

ة في الف�سل الثالث فاإّن الكمال الختياري لالإن�سان وحده له 
ّّ
وطبقاً لما ذكرناه حول القيمة الأخالقي
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ن باللتفات اإلى نتائجها.
ّ
قيمة ذاتية واأما قيمة كّل ال�سفات والأفعال الختيارية فغيرية وتتعي

فالنية بمنزلة العّلة الغائية اأو العلة الفاعلية للفاعل الختيارّي لها قيمة غيرية اأي�ساً، وحيث اإّن الفعل 

الفعل )�سياأتي  الغيرية لذلك  القيمة  اعُتبرت من عوامل تعيين درجة  الختيارّي ل يتحّقق من دونها 

تو�سيح هذا المطلب في الف�سل العا�سر من هذا الكتاب(.

ل من كالم َك�ْنْت اأّنه اإّنما اأنكر ارتباط قيمة الفعل بنتائجه لأّنه يظن اأّن الرابطة بين  ثانياً: المتح�سّ

ة لكل اإن�سان ومن اأجل ذلك فاإّنها م�سروطة ون�سبية، ولذا لو اأخذنا  الأفعال ونتائجها ترتبط بالميول الخا�سّ

قواعد كلية من هذه الرابطة فلن ن�ستطيع الو�سول في الأخالق اإلى اأ�سول عاّمة و�سرورية.

ة - ترتفع باللتفات اإلى اأّن كّل النا�ص م�ستركون 
ّّ
اإل اأّن هذه ال�سبهة - اأّي ن�سبية القواعد الأخالقي

الأ�سول  ل�ستنباط  المبنى  هو  والم�سترك  العاّم  المطلوب  وهذا  اأنف�سهم  لكمال  وطلبهم  اإرادتهم  في 

ة.
ّّ
الأخالقي

ة في اأفعال 
ّّ
 لعتبار تطابق نية الخير ونية القيام بالوظيفة الأخالقي

ّ
ك َك�ْنْت بالفهم الطبيعي

ّ
ثالثاً: تم�س

الإن�سان الختيارية، والذي يبدو لنا اأّن الفهم الطبيعي مخالف لذلك.

العرق  من حيث  بينهم  المتعدد  الطبيعي  الختالف  ورغم  النا�ص  اأّن  الأمر  هذا  على  والدليل   [10]
واللون واللغة اإّل اأنهم م�ستركون في من�ساأ الميول والحاجات والرغبات. اإّن كّل النا�ص ملتفتون اإلى 

وجودهم واإمكان و�سولهم لكمال اأنف�سهم وهم ي�سعون من اأجل الو�سول اإلى هذا الكمال. ولهذا 

ة اّلتي ت�سير اإلى طريق و�سول هوؤلء اإلى هدفهم الم�سترك - وبغ�ّص النظر عن 
ّّ
فاإّن القواعد الأخالقي

ة من اأجل تح�سيل ذلك الهدف - كلية وعامة.
ّّ
القيود المعينة لل�سرائط الواقعي

ومن جهة اأخرى فاإّن المق�سود من هذه القواعد هو هداية ال�سلوك وال�سفات الختيارية باتجاه هذا 

ات الأخرى، اأّي اأّنه مع 
ّ
 عليه ولإمكانية تطبيقها ل بّد اأْن ل تتعار�ص فيما بينها ول مع الواقعي

ً
الهدف. وبناء

 عند ح�سوله واأي�ساً تعيين درجات 
ّّ

افترا�ص وجود التزاحم فيما بينها ل بّد من تعيين التكليف الأخالقي

القيمة فيها لتعيين القيم البديلة حينئٍذ.

ة ونحو العموم فيها ومالءمتها بع�سها مع بع�ص ومع 
ّّ
ولهذا ل بّد من اثبات لزوم هذه القواعد الأخالقي

ات الأخرى في هذا العالم. وم�سافاً اإلى هذا فاإّن القول ببداهة »الأمر المطلق« غير مقبوٍل.
ّ
بقية الواقعي

[11] اإّن هذا الإ�سكال �سبيه بالإ�سكال الوارد على نظرية المعرفة من حيث ان�سجام المعارف في �سدق 
المعرفة والذي يقول: مع اأّن الالزم كون المعارف ال�سادقة من�سجمة ومتالئمة بع�سها مع بع�ص اإّل 

اأّن ذلك ل يكفي ل�سدقها ومطابقتها مع الواقع.
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« باأّن الإن�سانية غاية في نف�سها وم�ستقّلة ولها   والملفت للنظر اعتقاد َك�ْنْت عند تقريره »الأمر المطلق[12]

قيمة مطلَقة، وباأّن قيمة اأفعال الإن�سان م�سروطة بعدم تنافرها مع �سخ�سية الإن�سان بل هي م�سروطة 

بمالءمتها معها ومع تقّدم الإن�سان وتطوره. )راجع: ايمانويل كانت، بنياد ما بعد الطبيعة اأخالق، 

ترجمة حميد عنايت، وعلي قي�سري، �ص 72 - 77(.

اإل اأّنه يعتقد باأّن كون الإن�سان اأو ذاته العاقلة غاية يتفاوت مع الغايات الأخرى من جهة اأّن هذه الغاية 

لي�ست اأمراً ل بّد من تحقق فعليته بل هي موجودة ب�سكل م�ستقّل.

فاإّن المراد من اعتباره غاية هو اأّل ينظر اإلى الإن�سان على اأّنه و�سيلة )راجع، نف�ص الم�سدر،  واأي�ساً 

�ص 89(.

تنمية  في  الت�سامح  اأّن  ولإثبات  المطلق«،  »الأمر  عن  التقرير  هذا  نف�ص  من  وبال�ستفادة  ولكنه 

ال�ستعدادات مخالف لوظيفتنا يقول ب�سراحة: »يمتلك الآدميون موؤّهالت للو�سول اإلى الكمال، ترتبط 

التق�سير في  واإّن  الفرد،  بعنوان  )الموجودة( عندنا  لالإن�سانية  بالن�سبة  الطبيعة  نظر  الماأخوذة في  بالغاية 

)تنمية( هذه الموؤهالت ربما يتطابق مع النظر اإلى الإن�سانية بعنوان اأنها غاية م�ستقلة، اإل اأّنها ل تن�سجم 

اإرادة  َك�ْنْت ولأجل ترجيح   على هذا كاأّن 
ً
وبناء  )77 الم�سدر، �ص 76 -  الغاية«. )نف�ص  مع تطور هذه 

اإرادة طبيعية عند الإن�سان لأّنه موجود عاقل - على  تنمية ال�ستعدادات والموؤهالت - والتي يعتبرها 

ره، تم�سك - غافاًل - بالإن�سانية على اأنها غاية طبيعية عند الإن�سان. وحينئٍذ فاإّن 
ّ
»كمال الإن�سان« اأو تطو

ات الأخرى، وعدم ارتباط قيم 
ّ
ة بالواقعي

ّّ
هذا الكالم يبطل مبانيه القائلة بعدم ارتباط الأحكام الأخالقي

الأفعال بنتائجها واأهدافها.

ة هو اإمكان اإرادة تعميمها.
ّّ
 بل اإّن ال�سرط الوحيد في راأي َك�ْنْت[13] للوظيفة الأخالقي

ة المتزاحمة بع�سها مع بع�ص؟ وهل 
ّّ
وهنا ن�ساأل: هل بالإمكان وجود اإرادة التعميم للقواعد الأخالقي

تين اإّل اأّنه مع التعميم لن يمكن العمل بهما معاً في بع�ص 
ّ
من الممكن اأّن نطلب تعميم قاعدتين اأخالقي

ة اّلتي ا�ست�سهد بها َك�ْنْت - كالوفاء بالعهد والأمانة - 
ّّ
الموارد؟ والظاهر اأّن العديد من الوظائف الأخالقي

ة.
ّّ
 على الأمر المطلَق ل يمكن اعتبارها اأ�سا�ساً وظائف اأخالقي

ً
لي�ص لها هذه الخ�سائ�ص بل وبناء

واأي�ساً ل بّد من اللتفات اإلى هذه المالحظة وهي اأّن بع�ص القوانين الطبيعية قد تقبل ال�ستثناء 

ة - اأّي اأّن لها 
ّّ
ة فقط، اإّل اأّن هذه القوانين بالن�سبة لمو�سوعاتها الواقعي اأحياناً وفي بع�ص الموارد الخا�سّ

ة في �سمن مو�سوعاتها - كلية ل تقبل ال�ستثناء، فمثاًل عندما نقول اإّن »الماء يغلي 
ّ
قيوداً و�سرائط واقعي

عند درجة 100 مئوية اإّل اإذا كان الماء غير خال�ص اأو كان �سغط الهواء اأقل من واحد اتم�سفر« فاإّن هذا 



197سرلسلنوددم قول سرفتةقم رقانتا

معناه اأّن الماء الخال�ص �سمن �سغط الهواء البالغ واحد اتم�سفر يغلي دائماً على درجة 100 �سانيتغراد 

مئوية.

[14] ُيطلق ال�سهود على الأ�سلوب اّلذي يقع في طياته اأمر قابل لل�سهود، واأي�ساً على نف�ص المورد اّلذي 
 في مقابل 

ّ
يقع ال�سهود عليه. والمراد من العلم ال�سهودي با�سطالح ال�سهوديين هو العلم البديهي

العلم النظرّي، وطبقاً ل�سطالح اآخر فاإّن ال�سهود يطلق على العلم الح�سورّي.

[15] ال�سهودية ترتبط بالأ�سياء اّلتي يمكن دركها بال�سهود، كالح�سن والوظيفة، وال�سهود اأنواع متفاوتة 
ال�سهود  مورد  اأّن   - بريطاني  فيل�سوف   - مور  اإداورد  ويعتبر جورج  اأو عينية وجزئية  وانتزاعية  كلية 

 هو الح�سن والقبح.
ّّ

الأخالقي

وجوزيف  1947م(  ـ   1871(  )Harold Arthur Prichard( بريت�سارد  اآرثور  هارولد  واأما 

باتلر)Joseph Butler( )1692 ـ 1752م( - فيل�سوف في الأخالق والدين - فذهبا اإلى اأّن مورده 

ة.
ّّ
الأخالقي والإلزامات  الوظيفة 

 
ّ

وذهب ويليام دايفيد رو�ص )Willam David Ross( )1877 ـ 1971م( - فيل�سوف اأخالق بريطاني

ة 
ّّ
ة بالنظرة الأولية )Prima Facie Duty( في مقابل الوظائف الأخالقي

ّّ
- اإلى اأّن مورده الوظائف الأخالقي

في مقام العمل.

 Henry( وهنري �سيجيفيك )1723 ـ 1791م( )Richard Price( واعتبر البريطاني ريت�سارد براي�ص

اأنها  اإلى  اأّن موارد ال�سهود كلية وانتزاعية. واأما بريت�سارد وباتلر فذهبا  Sidgwick( ) 1838 ـ 1900م( 

جزئية وعينية.

كلية  ال�سهود  موارد  باأّن  يعتقدون   - ومور  براي�ص  اأمثال   - عقلياً  ال�سهود  يعتبرون  اّلذين  فاإّن  وعادة 

 اأمثال بريت�سارد وتوما�ص 
ّ

 وي�سبه الدراك الح�سي
ّّ

 الأخالقي
ّ

وانتزاعية، واأما اّلذين يعتبرونه نوعاً من الح�ص

رايد )Thomas Ried( )1710 ـ 1796م( فاإّنهم يعتقدون بكونها جزئية وعينية.

In Edward Craig, ed. Routledge «Intuitionism in Ethics», See: Robert L. 
Fraizer,)Encyclopedia of Philosophy vol.4,p.853 - 856(.

الواردة  والنتقادات  ة 
ّّ
الأخالقي »مور«  نظرية  ال�سهودية وخ�سو�ساً  التف�سيل حول  من  لمزيد  واأي�ساً 

مرى  23؛   - �ص 6  لريجاني،  �سادق  ترجمة  حا�سر،  قرن  در  اأخالق  فل�سفة  وارنوك،  ج.  راجع،  عليها 

وارنوك، فل�سفة اأخالق در قرن بي�ستم، ترجمة اأبو القا�سم فنائي، �ص 45 - 101.

المفاهيم  بكون  اعتقاده  ومع  اإّنه  حيث   ) [16]Ross( رو�ص  هو  ال�سهوديين  بين  من  اعتداًل  الأكثر   
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 فقط في بع�ص 
ّ

ة بديهي
ّّ
ة بديهية و�سهودية فاإّنه يعتقد، اأوًل: باأّن ت�سخي�ص الوظيفة الأخالقي

ّّ
الأخالقي

الموارد، واأي�ساً قبل تزاحم الوظائف بع�سها مع بع�ص وبالنظرة الأولية.

ة غير قابلة للتعريف )راجع: مرى وارنوك، فل�سفة اأخالق در 
ّّ
ثانياً: مع اأّنه يعتقد باأّن المفاهيم الأخالقي

قرن بي�ستم، ترجمة اأبو القا�سم فنائي، �ص 97( فاإّن الظاهر اأّنه ل يقطع بعدم قابليتها للتعريف )راجع: نف�ص 

الم�سدر، �ص 100( .ومن طرف اآخر فاإّنه مع تفكيك بداهة هذه المفاهيم وعدم قابليتها للتعريف عن علة 

ثبوتها، يرى بالمكان التحقيق حول الم�ساألة الثانية. )راجع، ج وارنوك، فل�سفة اأخالق در قرن حا�سر، 

ترجمة �سادق لريجاني، �ص 16 و17(.

�ص الطريق لفهم �سدق 
ّ
ة نتلم

ّّ
[17] ل بّد من اللتفات اإلى اأّننا في فل�سفة الأخالق وبعد القبول بالواقعي

ة.
ّّ
اأو كذب كّل الأحكام الأخالقي

ة هو 
ّّ
 بديهياً فاإّن الطريق الوحيد لثبات مجموع الأحكام الأخالقي

ّّ
واإذا لم يكن اأّي حكم اأخالقي

ة هي م�ساألة ك�سف علة ح�سن الأفعال 
ّّ
 عليه فاإّن م�ساألة اإثبات الأحكام الأخالقي

ً
ي«. وبناء

ّ
البرهان »اللم

وال�سفات الح�سنة، وعلة قبح الأفعال وال�سفات القبيحة، وعلة لزوم القيام بالأفعال اأو تركها، ووجود اأو 

ة لمو�سوعاتها فلن 
ّّ
ة. وعليه اإذا لم ن�ستطع اإدراك علة ثبوت المفاهيم الأخالقي عدم وجود ال�سفات الخا�سّ

ة اأي�ساً وبالتالي �ستكون هذه الأحكام غير قابلة لالثبات.
ّّ
ندرك علة ثبوت الأحكام الأخالقي

ة هو 
ّّ
اأّن يكون وا�سطة في الثبوت لمجموع الأحكام الأخالقي وكاأن ال�سهوديين ظنوا باأّن ما يمكن 

المفاهيم  قابلية تعريف  ة(. ومع اعتقادهم بعدم 
ّّ
المفاهيم الأخالقي ذاتيات المحمولت فقط )مقومات 

ة وبالتالي 
ّّ
ة )بالذاتيات( اأنكروا اإمكان ك�سف علة ثبوت هذه المفاهيم للمو�سوعات الأخالقي

ّّ
الأخالقي

ة غير قابلة لالإثبات.
ّّ
اعتقدوا باأّن الأحكام الأخالقي

« فمن الممكن ا�ستنتاج   عام بديهي نظير »م�ساعدة الآخرين ح�سنة[18]
ّ

 اإذا كان لدينا حكم اأخالقي

م�ساديقه منه كقولنا »النفاق ح�سن« اأو قولنا »اإّن م�ساعدتك اليوم لجارك عمل ح�سن«.

ة اأي�ساً. وقد عّدد 
ّّ
ولكن من الوا�سح اأّننا نحتاج في هذا النوع من ال�ستنتاج اإلى الق�سايا الأخالقي

ة العامة البديهية في كتابه مباني الأخالق.
ّّ
»مور« )Moore( بع�ص القواعد الأخالقي

« نف�سه اإلى �سعوبة هذا العمل، وترّدد بالن�سبة لمكان ح�سول الطمئنان بماهية وظيفتنا   تنبه »مور[19]

على كّل حال، حتى اأّنه اأو�سى - في اأغلب الموارد - كّل �سخ�ص بمتابعة التوافقات الحاكمة في 

مجتمعه. )راجع: ج، وارنوك، فل�سفة اأخالق در قرن حا�سر، ترجمة �سادق لريجاني، �ص 11، نقاًل 

.)G.E. Moore، Principia Ethica،p162( :عن
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 مال اإلى اأّن الوظيفة و�سف قابٌل ل�سهود اآخر )راجع: مرى، وارنوك، 
ّّ

اإل اأّن مور في كتابه الأخالقي

فل�سفة اأخالق در قرن بي�ستم، ترجمة اأبو القا�سم فنائي، �ص 83 - 84(.

[20] يمكن تقرير هذا الإ�سكال بنحو اأكمل بالبيان التالي:
كافياً  دلياًل  يعّد  ل  لالإثبات  قابلة  غير  ة 

ّّ
الأخالقي الأحكام  كون  مجرد  اأّن  اإلى  اللتفات  من  بّد  ل 

ة بكون بع�سها على 
ّّ
لبديهية �سدقها، ولهذا  ال�سبب تو�سل ال�سهوديون لإثبات �سدق الأحكام الأخالقي

الأقل �سهودي وبديهي.

)اإذا كان المفهوم )= الت�سور( غير قابٍل للتعريف فالالزم اأْن يكون بديهياً، وهذا �سحيح لأّن المفهوم 

 اإذا لم يمكن ح�سوله من المفاهيم الأخرى ف�سيح�سل ب�سكل مبا�سر، ولكن اإذا كانت الق�سية 
ّ

الذهني

في  الق�سية  لهذه  ر 
ّ
ت�سو وجود  الممكن  من  لأّنه  لزوماً   

ّ
بديهي غير  ف�سدقها  لالإثبات  قابلة  غير  بكاملها 

( ول ب�سكل غير مبا�سر )عن طريق 
ّ

الذهن اإّل اأنها غير قابلة للت�سديق ل ب�سكل مبا�سر )اأي ب�سكل بديهي

ت�سديقات اأخرى(.

ة على الأقل �سهودية 
ّّ
لكن ل بّد اأّن ن�ساأل ال�سهوديين عن مرادهم من كون بع�ص الأحكام الأخالقي

وبديهية، هل مرادهم بداهتها المعرفية اأم بداهتها النف�سية،؟ فباللحاظ المعرفي فاإّن الق�سية البديهية ل 

تحتاج منطقياً لأّي ت�سديق اآخر من اأجل فهم �سدقها، وا�سطالحاً فاإّنها موجهة بنف�سها واأما باللحاظ النف�سي 

فاإّن الق�سية البديهية هي اّلتي ندركها لنف�سها ب�سكل وا�سح ول نطالب بالدليل عادة في موردها.

وعليه اإذا كان مراد ال�سهوديين بالبداهة البداهة المعرفية فال بّد اأْن يو�سحوا لنا كيفية كون الأحكام 

ة موجهةبنف�سها، والحال اأّنهم لم يقوموا بذلك، واأما اإذا كان مرادهم منها البداهة النف�سية لهذه 
ّّ
الأخالقي

الأحكام فم�سافاً اإلى �سعوبة اإثبات ذلك لن يكون لدينا اأّي دليل حينها على �سدق هذه الأحكام.

ة غير قابلة لالثبات، فذهب بع�سهم 
ّّ
[21] اختلف ا�ستدلل ال�سهوديين في كيفية كون الأحكام الأخالقي

 فقط، ومثاًل على ذلك اإّن النا�ص عندما يعتقدون بكون 
ّ

لإثبات ذلك اإلى الكتفاء بالفهم العرفي

اأّي فعل ح�سناً فال ي�ستدلون على اأّن هذا الفعل موجب لل�سعادة اأو اللذة اأو الكمال اأو ... الخ اإذ اإّن 

الُح�سن لي�ص بمعنى الواهب لل�سعادة اأو اللذة اأو الكمال...

اإل اأّن هذا الدليل غير �سحيح لأّنه من الممكن اأْن ل يكون للنا�ص وفي اأكثر معارفهم دليل عليها اأو 

تعليل لها واإنما قبَل بها اأكثر النا�ص لأنها م�سهورة عندهم وفيما بينهم.

وقد اأتى »مور« بالبرهان المعروف بال�سوؤال المفتوح )open Question( لال�ستدلل على عدم قابلية 

تعريف مفهوم »الح�سن«.
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وخال�سة هذا الدليل ما يلي:

اإّن ما يمتلكه   على و�سٍف اآخر نظير »�أ« مثاًل فحينها يمكن القول 
ً
اإذا اأمكن تعريف »الح�سن« بناء

الو�سُف »الف« ح�سٌن.

ومن طرف اآخر نعلم باأّن التعاريف لها نف�ص الموؤّدى وال�سوؤال عنها �سيكون لغواً وبال داٍع.

.
ٌ
مثاًل اإذا اأمكن تعريف »ب« بـ »ج« فاإّن ال�سوؤال عن كون »ب« هل هي »ج« بال داٍع ولغو

مورده  في  ال�سوؤال  ف�سيكون   » »�أ في  الموجود  الو�سف  ح�سن  عن  �سئل  اإذا  »�أ«  كّل  باإزاء  ما  واأما 

وذا معنى، مثاًل اإذا افتر�سنا اأّن »�أ« هي ال�سعادة اأو اللذة فيمكن ال�سوؤال عن ُح�سن ال�سي ء المت�سمن 

لل�سعادة اأو اللذة.

 عليه فاإّن »الح�سن« غير قابٍل للتعريف.
ً
« يمكن اأْن تعّد تعريفاً »للح�سن« وبناء ولذا فلْن توجد اأّي »�أ

وهنا توجد عدة مالحظات على برهان مور »ال�سوؤال المفتوح«:

1 - اإذا اأمكن تعريف »ب« بـ»ج« فال�سوؤال عن كون »ب« هي »ج« ممن ل يعرف هذا التعريف في 

محله، مثاًل ال�سوؤال عن كون الإن�سان هل هو الحيوان الناطق في محله عند من ل يعرف تعريف الإن�سان 

باأّنه حيوان ناطق.

ا هو 
ّ
2 - من غير المعلوم كيفية اثبات »مور« لهذه القاعدة الكلية اّلتي تقول اإّن ال�سوؤال في محله عم

.» باإزاء كّل »�أ

حيث اإّن ذكر بع�ص الم�ساديق كال�سعادة واللذة ل يكفي ل�ستنتاج هذه القاعدة الكلية.

3 - من الممكن القبول باأّن لدينا دركاً ب�سيطاً عن مفهوم »الح�سن« اإّل اأّن ذلك ل يعّد دلياًل على 

اإّن وجع ال�سر�ص حالة يدركها المبتلى بها  عدم قدرتنا على تف�سيله اإلى اأجزاء مفهومية وتعريفه، مثاًل 

في  به  ت�سعر  وجع  هي  تعريفها  في  ويقول  مفهومة  اأجزاء  اإلى  يف�سلها  اأْن  بامكانه  ولكنه  ب�سيط،  بدرك 

ال�سر�ص.

ِف.
َ
عر

ُ
ومن الوا�سح اأي�ساً اأّن ل يتوقع من التعريف الدراك الح�سوري للم

4 - �سحيح اأّن نف�ص مفهوم الح�سن ب�سيط - ولي�ص ادراكه - ل يقبل التعريف بالذاتيات، اإّل اأّن 

تعريف المفهوم ل ينح�سر بها بل يمكن تعريفه باللوازم اأي�ساً، اأّي اأّنه من الممكن اأْن يقال اإّن »الح�سن« 

حقيقة ب�سيطة ل يمكن تعريفه بالحد ولكن يمكن تعريفه بالر�سم والذي هو من لوازمه.

 ولي�ص مفهوماً ماهوياً فبالمكان تعريفه عن 
ّ

ومع اللتفات اأي�ساً اإلى اأّن مفهوم »الح�سن« مفهوم فل�سفي

طريق تعريف من�ساأ انتزاع ذلك المفهوم. وبعبارة اأخرى يمكن تعريف »الح�سن« بذكر ال�سرائط الالزمة 
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في ال�سي ء الح�سن لنتمكن حينها من انتزاع مفهوم »الح�سن« منها.

اأّن اأمثال هذه المفاهيم: »الح�سن،  اإّل  ة بديهية 
ّّ
5 - من الممكن القبول بكون المفاهيم الأخالقي

ال�سواب والوظيفة« - وكما ذّكر بذلك العديد من فال�سفة الأخالق - لها معاٍن متعّددة وقد ا�سُتعملت 

في الأخالق بمعنى خا�ص يختلف عن بقية المعاني.

وعليه اإذا كان لمفهوٍم ما معاٍن متعّددة، فاإّن بداهة اأحدها اأو كلها ل يغنينا عن تو�سيح مرادنا ومق�سودنا 

في  الم�ستعمل  المعنى  ن 
ّ
يعي اأْن  الأخالق  لفيل�سوف  بّد  ل  ولذا  ا�ستعمالها.  موارد  من  مورد  كّل  في 

الأخالق من بين معاني مفهوم »الح�سن« حتى ولو كان ذلك المعنى بديهياً، وال�سوؤال هنا: اأّي نوٍع من 

الح�سن هو ح�سن الأخالق؟

ة وعلى 
ّّ
اأّن برهان ال�سوؤال المفتوح اّلذي ا�ستدّل به مور على بداهة الأحكام الأخالقي 6 - الظاهر 

فر�ص تماميته دليٌل على عك�ص ما اّدعاه مور اأّي اأّنه دليل على عدم بداهتها.

«: هل اأّن ال�سي ء المت�سمن لو�سف »الف« ح�سٌن، فاإّن  ا باإزاء »�أ
ّ
لأّنه اإذا كان في محله اأْن ن�ساأل عم

« لي�ص بديهياً، لأّنه اإذا كان ال�سوؤال عن التعاريف في غير محّله فال�سوؤال  حكم »الف ح�سن« باإزاء كّل »�أ

 
ّّ

اأي�ساً عن الأحكام البديهية في غير محّله ولذا وبنف�ص هذا البرهان والدليل ن�ستنتج اأّن اأّي حكٍم اأخالقي

م�ستمل على »الح�سن« لي�ص بديهياً.

« اإنما هو لتعيين محّل النزاع ولي�ص لحّل النزاع.   وبعبارة اأخرى فاإّن معرفة مفهوم »الح�سن[22]

اأّن نعرف ما هي علة ح�سن الأ�سياء الح�سنة. وكما هو معروف فاإّن عّلة  ففي فل�سفة الأخالق نريد 

ثبوت المحمول للمو�سوع ل ينح�سر في ذاتيات المحمول.

 وغير قابٍل للتعريف اأّي اأّننا لفهم معنى هذا المفهوم ل نحتاج 
ّ

لنفر�ص اأّن مفهوم »الح�سن« بديهي

ماهية من�ساأ  هو حول  دائماً  الباقي  ال�سوؤال  اأّن  اإّل  له.  تو�سيح ممكن  اأّي  تو�سيٍح بل ل يوجد  اأّي  اإلى 

الح�سن.

وقد تنبه رو�ص )Ross( اإلى هذا ال�سكال جيداً اأّي اأّن هناك تفاوتاً بين بداهة المفهوم وعدم قابليته 

للتعريف وبين عّلة ثبوته لمو�سوعه.

باإمكان  يقول  اأّنه  اإّل  للتعريف  قابليتها  وعدم  ة 
ّّ
الأخالقي المفاهيم  وبداهة  بال�سهودية  قائل  اأّنه  ومع 

ة ولم ينِف ذلك.
ّّ
التحقيق حول عّلة الأحكام الأخالقي

اإّن مثال تعريف »الزوج« لإثبات حكم الزوجية لالأعداد 2، 34، 1256 ي�سير اإلى اإمكان ال�ستفادة 

من تعريف المحمول لأجل ك�سف علة الحكم.
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ات الأخرى لك�سف علة ا�سفرار بع�ص الأج�سام ي�سير اأي�ساً 
ّ
وكذلك فاإّن مثال ال�ستفادة من الواقعي

 عليه فاإّن عدم قابلية تعريف المفاهيم 
ً
اإلى اأّن ك�سف علة الحكم غير منوط بتعريف محموله دائماً. وبناء

ة.
ّّ
ة ل ُينتج عدم قابلية اإثبات الأحكام الأخالقي

ّّ
الأخالقي

ومن الممكن اأْن نقول اإّن علة كون بع�ص الأفعال ح�سنة كونها مو�سلة اإلى الكمال واأنها مطلوبة لنا 

تبعاً لمطلوبية الكمال المطلوب بذاته لنا، اأّي اأّنه ورغم عدم قبولنا بكون »الح�سن« بمعنى المطلوب فاإّنه 

من الممكن اأْن نقبل بكون مطلوبية الأفعال الح�سنة علة ح�سن هذه الأفعال.

ة 
ّّ
 عليه فاإّن مجرد اإبطال اأدلة الواقعي

ً
[23] من المحتوم به اأّن اإبطال دليل المدعى ل يثبت نقي�سه، وبناء

ة القابلة لالثبات، اإّل اأّنه لما كانت هذه الأخيرة 
ّّ
غير القابلة لالإثبات ل يوجب ا�ستنتاج �سحة الواقعي

هذه  ثبوت  اإمكان  اثبات  اإلى  ذلك  بعد  فال حاجة  ة 
ّّ
الأخالقي الأحكام  اإثبات  اأ�سلوب  اإلى  ت�سير 

الأحكام.

ة 
ّّ
ة القابلة لالإثبات. ومع ا�سارتها اإلى اأ�سلوب اإثبات الأحكام الأخالقي

ّّ
ونحن نعتقد هنا اأي�ساً بالواقعي

ة غير 
ّّ
ل حاجة اأي�ساً لإثبات اإمكانها في حّد ذاتها ولهذا فقد اأ�سرنا في هذا الف�سل فقط اإلى اأدلة الواقعي

القابلة لالإثبات وقمنا بتحليلها وبيّنا عدم تماميتها.



الغاية  ال�شعادة لأنها  با�شتثناء  اآخر  الأ�شياء ل لذاتها بل ل�شي ء  »نحن نطلب كّل 

.
(1(

النهائية«

وقمن� لالإثب�ت الق�بلة غير والواقعّيّة الواقعّيّة اإلى ال�ص�بقين الف�صلين في تعرفن�

ب�لواقعّيّة الق�ئلة المذاهب وتحليل ب�صرح الف�صل هذا في نقوم و�صوف بتحليلهم�.

الق�بلةلالإثب�ت،اأّياأّنهم�ص�فً�اإلىقوله�ب�لواقعّيّةف�إّنه�تقولب�إمك�ناإثب�تالأحك�م

الأخالقّيّة.

والمهّمفيهذهالنظريةهوبي�ناأ�صلوباإثب�تهذهالأحك�م.ولذاك�نمنالواجب

علىهذهالمذاهبتقديممالكواقعيفيهذاالمج�ل.اأّيلبّدلهممنتعيينالواقعّيّة

اّلتيهيمن�ص�أالقيمواللزومي�تالأخالقّيّةوعلىاأ�ص��صه�تعّينالقيمالغيريةوالبديلة

تثبت الأ�صلوب وبهذا والأفع�ل، ال�صف�ت هذه ولزوم الختي�رية والأفع�ل لل�صف�ت

الأحك�مالأخالقّيّة.

اإّنهذهالمذاهبالأخالقّيّةمتفقةعمومً�علىقيمة»ال�شعادة«الذاتيةولهذاال�صبب

ف�إّنكّلالن��ضتطلبال�صع�دةوت�صعىلتح�صيله�لأنه�بذاته�مطلوبةلهمجميعً�.

)1)اأر�صطو،اخالقنيكوم�خو�ضب�لف�ر�صية،1176.

ال�اقعيّّةالقابلةلالإثبات

الف�صل الثامن
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اإلاأّنالخالفبينهذهالمذاهبهوغ�لبً�فياختالفالراأيعلىم�هيةال�صع�دة

وكيفيةالحي�ةال�صعيدة.

ترتيبه� عن النظر بغ�ّض المذاهب هذه اأهّم اإلى الف�صل هذا في نتعّرف و�صوف

ةبكّلواحدمنه�. الت�ريخّي،و�صوفن�صيراإلىاأهّمم�ص�كله�الخ��صّ

وحيثاإنن�افتر�صن�البحثب�صكلنظرّيبحت،ف�صوفنغ�ّضالنظراأي�صً�عنالنت�ئج

الأكثر تحديد عن واأي�صً� عمليً�، المذاهب هذه من واحٍد بكل اللتزام على المترتبة

مالءمةمنبينه�معفهمعمومالن��ضللقواعدالأخالقّيّة.

المذهب اختي�ر هو وتحليله� المذاهب هذه طرح من والأ�ص��ض الكلي هدفن� اإّن

المقبولفينظرن�وبنحونبتعدفيهبعدمعرفةنق�طقوةو�صعفهذهالمذاهب الأخالقّيّ

عنالوقوعفيالأخط�ءوال�صتب�ه�ت.

1 - مذهب اللذة)1) الشخصّية ]1[

اللذةمطلوبةعندالجميعواأم�العذابوالألمفغيرمطلوَبينعنداأحد.

اأحدالمذاهباّلتيتقولبوجودواقعّيةمعينةكمن�صئللقيمواللزومي�تالأخالقّيّة

اأثبتتالأحك�مالأخالقّيّةالمقبولةعنده�هومذهباللذةال�صخ�صّية، اأ�ص��صه� وعلى

والذييقولاإّنالتذاذف�علالعملالأخالقّيلهقيمةذاتيةوبعب�رةاأخرىف�إّنال�صع�دة

الأخالقّيلثب�ت المذهب اأتب�عهذا وا�صتدل اللذة، ب�أكبرمقداٍرمن الفرد تمّتع هي

القيمةالذاتيةللذةب�لبي�نالت�لي:

اإّنالإن�ص�نبطبعهيميلاإلىطلباللذةوالبتع�دعنالقهروالآلمحيثاإّنكّلفرٍديرى

اأّن�صع�دتهولذتهمطلوبةله،وفيالمق�بلف�إّنكّلفردليرغبفيح�صولالقهروالألم

ونتيجةذلك الفرد، نف�ض ومن�ص�أمطلوبيته�هو لّلذة الذاتية القيمة ف�إّن وبن�ًءعليه له.

ف�إّنالفعلالموجبللذةالف�علللعملالأخالقّيلهقيمةغيريةمثبتةولبّدمنالقي�مبه

وتحققه،واأم�الفعلالموجبلقهرهوت�ألمهفلهقيمةغيريةمنفيةولينبغيالقي�مبه.

(1)   Hedonism.
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واأم�في�صورةتزاحمفعلينعندهبحيثليمكنالجمعبينهم�ف�إّنالفعلالموجب

لأكبرقدرمناللذةعنده)في�صورةتزاحمالفعلينالموجبينللذة(اأوالفعلالموجب

القيمة له �صتكون للقهر( الموجبين الفعلين تزاحم �صورة )في القهر من قدر لأقل

البديلةحينئٍذ.

1 - 1 . فهمان حول اللذة الشخصّية

اغتنمالفر�ضواإلح��صبنف�صكبتعّقل.

اأحدهذينالفهمينب�صيطجدًا ]2[حيثيعتبراللذةال�صخ�صّيةهياللذةالح��صرة.
وبن�ًءعلىهذاالفهمف�إّنمنيريداأّنيرىويعلمقيمةعمٍلم�لبّداأّنيرىاأّنهذا

لهذا الم�صتتبع�ن والألم اللذة واأم� واألمه؟ اأملحزنه للذته فعاًلهلهوموجب العمل

الفعلم�صتقباًلفلي�ضلهم�اأّيت�أثيرفيقيمةولزومذلكالعملاأخالقّيً�.

ولكناإذاقبلن�ب�أّنالإن�ص�نبطبعهيميلاإلىطلباللذةفالوجهحينئٍذلخت�ص��ض

اللذةب�للذةالح��صرة،لأّناللذةاإذاك�نتمطلوبةلذاته�ف�إّنالقدرالأكبرمنه�مطلوب

تح�صل وكبيرة طويلة لذة من كم اإذ م�صتقباًل ح��صلة اأم ح��صرة اللذة ك�نت �صواء

بعدتحملقليٍلمنالألم،وكممنلذةقليلةح��صرةوزائلةيعقبه�األموحزنكبيران

ودائم�ن.كذلكف�إّنالإن�ص�نلتمتعهبخ�صي�صةالعقلوالتعقلب�مك�نهاأّنيفكرفيلذاته

واآلمهالم�صتقبليةوب�لت�لياأّنيخت�رمنمجموعه�اأكثره�ايج�بً�للذتهو�صع�دته.ومث�ًل

علىذلك:ف�إّنالكثيريني�أكلونالأطعمةاللذيذةمعا�صتتب�عه�لألمالمر�ضوالعذاب،

واأي�صً�وفيمواردكثيرةيح�صلالتزاحمعندهمبيناللذائذالمختلفةمععدمامك�نهم

للجمعبينه�،مثاًلف�إّنبع�صهمقديتزاحمعندهت�أمينلذةبدنهوراحتهمعت�أمينلذة

طلبالعلموالمعرفةولهذاال�صببف�إّناأغلب ]3[اأتب�عنظريةاللذةال�صخ�صّية،ولأجل

تعيينالقيمةالغيريةلأيعمٍل،يقومبمح��صبةاللذةوالألمالح��صلمنه،ولأجلتعيين

تعيين بينه�ويوجب ب�لمق�ي�صة يقوم اإلىذلك ف�إّنهم�ص�فً� البديلةفيمورده، القيمة

اللذةالأعلىمنبينه�.
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وقدقّدمهوؤلءبع�ضالمع�ييرلمح��صبةمقداراللذةاأوالألمالح��صلمنالأفع�ل

المختلفة.واّدعىهوؤلءامك�نتقييمالأعم�لالمختلفةبوا�صطةهذاالأ�صلوب.

ومنبينهذهالمع�ييرالفعلالح�صن،حيثاإّنكّلفردينبغيلهالقي�مب�لأعم�لاّلتي

اإلىعواقبه�الفعليةوالم�صتقبليةمنلذةالف�عل �صتزيدومنحيثالمجموعوب�لنظر

الأخالقّي،اأواأنه�علىالأقلومنحيثالمجموعاأي�صً��صتقللمناآلمه ]4[،وب�لت�لي

ف�إّنالعملالم�صتتبعللذةالأكبر�صتكونلهقيمةاأكبرمنغيره.

ومعاأْنبع�ضاتب�عنظريةاللذةيوؤكدعلىالقيمةالذاتيةللذةاإّلاأنهمليعتقدون

النف�ض ك�صكون ]5[ الروح�نية  اللذائذ يعتبرون بل القيمة حيث من اللذائذ بت�ص�وي

وهدوءالب�لاأعلىواأف�صلمناللذائذالج�صم�نيةوال�صهوانية.

2 - 1 . التحليل 

قيمة له� واأّن لالإن�ص�ن طبيعي مطلوب اللذة اأّن على النظرية هذه اأن�ص�ر يوؤكد 1-

طبيعيةولهذاال�صببف�إّنله�قيمةذاتية،ويمكنبي�نا�صتدللهمب�لنحوالت�لي:

-اللذةله�قيمةطبيعية.

-كّلم�لهقيمةطبيعيةلهقيمةذاتية.

 ∴اللذةله�قيمةذاتية
وبعب�رة الإن�ص�ن، تقت�صيه�طبيعة اّلتي القيمة تلك الطبيعية القيمة ومرادهممن

اأخرىف�إّنهميعتقدونب�أّنطبيعةالإن�ص�نمجبولةعلىطلباللذةوب�لت�ليليوجداأّي

و�صٍععندالإن�ص�نلتكوناللذةفيهمرغوبً�فيه�ومطلوبةولذاف�إّنله�قيمةطبيعية.

اأوالدنيوّية اإلىاللذائذالج�صم�نية نعماإنمفهومع�مةالن��ضعناللذةين�صرف

اللذة اأخذن� م� اإذا واأم� والدنيوّية، الم�دية ب�لأمور الغ�لب ابتالئهمفي ب�صبب وذلك

اأن�ص�رمذهباللذةحولالقيمة ب�لمعنىالأعّموالأو�صعمنذلكف�لظ�هرمنكالم

اأّي عن النظر وب�صرف اللذة اأّن وهي ال�صورة، بهذه قبوله يمكن اأّنه للذة الطبيعية

�صيءاآخرومندونمق�ي�صته�ب�لعواقبالأخرىُتعّداإحدىالأمورالمطلوبةطبيعيً�عند
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الإن�ص�نولذاف�إّنقيمته�طبيعية.ومنثّمف�إّناللتف�تاإلىالقيمالطبيعيةلهاأهمّيته

لجهةاأّنالقيمالذاتيةالأخالقّيّةلينبغياأّنتتن�فىمعه�ب�لكّلية.

اإلاأّنالمقّدمةالث�نيةلال�صتدللالمتقّدمغير�صحيحة،لأّنهمنالممكناأّنيكون

ل�صيءم�قيمةطبيعيةومعهذاوحيثاإّنمطلوبيتهترتبطبمطلوبية�صيءاآخرلنتكون

قيمتهذاتية.

و�صوفن�صيرفيالف�صلالالحقاإلىاأّنمطلوبيةكّلالأمورالختي�ريةومنجملته�

اللذةترتبطبمطلوبيةالكم�لالختي�رّي ]6[.

ح��صلالكالماأّناللذةواإنك�نتذاتقيمةطبيعيةاإّلاأّنقيمته�لي�صتذاتية.

وعليهف�إّناأن�ص�راللذةومندوناإثب�تعدمارتب�طمطلوبيةاللذةبمطلوبية�صيء

اآخرا�صتنتجواقيمةاللذةالذاتيةمنالقيمةالطبيعية،وهذامنب�بالمغ�لطة-وقد

تكررتالمغ�لط�تعندبقيةالمذاهبالأخرىاأي�صً�و�صوفن�صيراإليه�فيهذاالف�صل

-و�صوفن�صميه�:»مغالطة القيمة الطبيعية والذاتية«.

وبن�ًءعلىم�تقّدمف�إّنا�صتدللهوؤلءلإثب�تالقيمةالذاتيةللذةغير�صحيح.

كم�ذكرن��ص�بقً�ف�إّنمذهباللذةال�صخ�صّيةالمعتدلقّدمبع�ضالمع�ييرلمح��صبة 2-

ومق�ي�صةلذائذالأعم�لواآلمه�.ورغموجودبع�ضال�صك�لتعليه� ]7[،اإّلاأّنن�لن

نتعّر�ضلنف�ضهذهالمع�ييرهن�لكنلبّدمنالقولاإّنهومعافترا�ضتم�ميته�و�صحته�

تبقىهذهال�صك�لتموجودة.و�صوفنذكره�هن�معي�رًاواحدًافقطهومعي�رال�صّدة

والمّدةلنرىامك�نيةمح��صبةومق�ي�صةاللذةوالألمبن�ًءعلىهذهالمع�يير.

وقي��ض مح��صبة من اختي�رّي فعل كّل ولزوم قيمة لتعيين بّد ل ذكره تقّدم وكم�

مق�ي�صة بّدمن ل البديلة القيمة ولتعيين منه. الح��صل الألم اأو اللذة مجموعمقدار

اأومجموعالألمالأقّل. الأفع�لالمتزاحمةمنجهةمجموعاللذةالأكبرالمتولدعنه�

لكّنال�صوؤالالمطروحهوكيفيةتعيينمجموعاللذةالأكبراأوالألمالأقّلفيهذهالأفع�ل

المختلفة.
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ومنالممكناأّنيكونجوابهذاال�صوؤالب�صيطً�فيق�لاإّناللذةوالت�ألماأمرانداخلي�ن

ندركمقدارهم�فيذاتاأنف�صن�وب�لت�ليف�إّنهبن�ًءعلىهذاالح�ص��ضالداخلييمكن

مح��صبةمق�ديراللذةوالت�ألمالمختلفةلمختلفالأفع�لومق�ي�صته�بع�صه�ببع�ض.

وبعب�رةاأخرىومعالأخذبمدةو�صدةاللذةاأوالألمفم�يكونموجبً�للذةيكونح�صنً�

وم�يكونموجبً�لالألميكونقبيحً�.

وكذلكف�إّنالموجبلالألميكونالأح�صنوالموجبللت�ألمالأكبريكونالأقبح.

لكنمعقليٍلمنالت�أملف�إّنهذاالجوابغيرك�ٍفلمح��صبةومق�ي�صةاللذةوالت�ألم

لأّنم�يدركهكّلفردعنهم�فيذاتهمحدودبتج�ربهال�صخ�صّيةفقط.

ولنفتر�ضمعقليٍلمنالت�ص�محاأي�صً�اإ�ص�فةتج�ربالآخريناإلىتج�ربن�ال�صخ�صّية

قبيحً� يكون ت�ألمهم يوجب وم� ح�صنً� يكون الن��ض التذاذ يوجب م� اإّن حينه� وقلن�

وا�صتندن�فيمح��صبته�وقي��صه�اأي�صً�اإلىتج�ربهوؤلءالن��ض.اإّلاأّنالتنبهاإلىهذه

المالحظة�صرورّيوهواأّنن�حتىفيتعيينالقيمةالغيريةلأّيفعللبّدمنمح��صبة

اإذاك�ن اإّل تم�ملذاتهواآلمهالن�تجةعنهوب�لت�ليليمكناعتب�رذلكالفعلح�صنً�

منحيثالمجموعموجبً�للذةمعاأّنهليوجدلدين�اأّيدليلعلىقي�مولواإن�ص�ٍنواحد

ب�إتم�متجربةاللذةوالألملأحداأفع�لهحتىنه�يته�.

اللذة الن�ق�صةعن واإذاقلن�بوجودالحي�ةالخ�لدةبعدالموتف�إّنهذهالتج�رب

اللذائذ تكون ربم� بل اأي�صً�. الزم�ن فيذلك �صت�صتمّر الأفع�ل الح��صلينمن والألم

والآلمهن�كاأكبرمم�تحملن�هواكت�صبن�هه�هن�.

وتعيين لالأفع�ل الأخالقّيّة القيم اأجلمح��صبة المذهبمن لهذا بّد وبن�ًءعليهل

الوظ�ئفالأخالقّيّةبن�ًءعلىمقداراللذةاأوالألممن�صلوكاأ�صلوباآخرغيراأ�صلوب

التجربةال�صخ�صّيةاأوالنوعيةلت�صخي�ضتم�ماللذائذوالآلمالح��صلةعنالأفع�ل]8[.
ونحناأي�صً�لبّدلن�-م�ص�فً�اإلىتعيينمالٍكلتقييمالأفع�ل-اأْننعّيناأ�ص�ليب

ت�صخي�ضهذهالقيماأي�صً�.
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3-وكم�ذكرن��ص�بقً�ف�إّنبع�ضاتب�عمذهباللذةومعاأنهميوؤّكدونعلىالقيمة

الذاتيةللذةف�إّنهميعتبرونبع�ضاللذائذاأكثرقيمةمنبع�صه�الآخر.

اللذائذ من قيمة اأكثر الروح�نية اللذائذ اأّن ذكروا ف�إّنهم ذلك على ومث�ًل

الج�صم�نية.

ونحناأي�صً�نوافقهمفيهذاالقولونعتقدب�أّنالقيمالأخالقّيّةمتف�وتةبينمختلف

اللذائذ.لكنلبّدلن�اأّننمتلكمعي�رًااآخرلتحديدنوعاللذةالأكثرقيمة.

اإّنالقبولب�ختالفاأنواعاللذائذمنحيثالقيمةمعن�هوجودمعي�ٍراآخريرتبطبه

تقييماللذائذ،واإّنمجردكونالأفع�للذيذةليعّينقيمته�،ونتيجةالكالمهواأّناللذة

لي�ضله�قيمةذاتية.

2 - مذهب الزهد وترك الدنيا

طلباللذة�صيبقيكم�صطربً�دائمً�.اتركالدني�لتبقىمرت�حالب�ل.

ال�صع�دةمع اإلىمع�دلة اللذةمعذه�بهم اأتب�عمذهب ف�إّن وتقدممعن� راأين� كم�

اللذةق�لوااإّناللذائذذاتقيمةبالاأّيكيٍفاأولم�ذا.

ورغماأنهمب�لفهمالب�صيطله�قدذهبوااإلىتحديده�وح�صره�ب�للذةالح��صرة

اإّلاأّناأكثرالق�ئلينب�للذةوبعدتعديلهذهالنظريةق�موابتفكيكاأنواعاللذائذبع�صه�

عنبع�ضواأكدواعلىمح��صبةاللذائذالطويلةالأمدوبع�صهمم�ص�فً�اإلىعدمانك�ره

وهدوء النف�ض ك�صكون - الروح�نية اللذائذ ب�أف�صلية ق�ل الدنيوّية الج�صمية اللذائذ

الب�ل-علىالج�صم�نيةمنه�.

اإلاأّنبع�ضالمذاهبالأخالقّيّة ]9[وبعدت�أ�صيلهذهالأ�صول:�صكونالنف�ض،هدوء

الب�ل،والتخل�ضمنال�صطراب)الطمئن�ن(اعتقدتب�أّنتح�صيلاللذائذالدنيوّية

رغب�ته وراء ال�ص�عي اإّن اأخرى وبعب�رة الأ�صول، هذه اإلى الو�صول من م�نع والم�دية

ولذائذهالج�صم�نيةلنيكونمرت�حً�وه�دئالب�لاأبدًا.

وجوب اإلى وذهبت القيمة، �صد الدنيا« »طلب  المذاهب اعتبرتهذه عليه وبن�ًء
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الجتن�بقدرالمك�نعنلذائذه�،وذهبهوؤلءرغماختالفهمفيالروؤيةالكونيةاإلى

التو�صيةعمومً�بعدمالهتم�مب�لدني�والبتع�دعنه�،ودعواالن��ضاإلىمحبةالآخرين

والتع�طفمعهموالعفووالت�ص�مح.

واحد بكل ة الخ��صّ الكونية الروؤية اإلى وب�للتف�ت - المذهب هذا اأتب�ع ف�إّن ولذا

منهم-اأ�ص�صوامذهبهمالأخالقّيعلىركيزتين:

النف�ض �صكون في هي اإنم� الإن�ص�ن و�صع�دة الذاتية القيمة اعتب�رهم اأولهما:

والطمئن�ن.

هذا اإلى الو�صول من م�نعة الدنيوّية ب�للذائذ والتمتع الدني� طلب اإّن وثانيهما:

الهدف.

وب�لت�لياعتبروااأّنتركالدني�والزهدفيه�منالأمورالقيمةجدًا.

1 - 2 . التحليل 

الأمور بقية ولكّن الب�ل وراحة النف�ض ل�صكون ي�صعى الإن�ص�ن اأّن به المقطوع من

الأخرىمطلوبةلهاأي�صً�والتيمنجملته�التمّتعب�للذائذالم�ديةوالدنيوّية.

وكم�تقدممعن�ف�إّنالروؤيةالكونيةعندهذاالمذهبتوجبمنطرٍفم�كون�صكون

النف�ضوالتخل�ضمنال�صطرابهم�المح�صالنلل�صع�دةالواقعّيّةواأنهم�اأعلىواأكمل

مطلوٍبممكٍنلالإن�ص�ن.

ومنطرفاآخرف�إّنه�تعتبراللذائذالدنيوّيةع�مةم�نعةمنالو�صولاإلىهذاالهدف

وبن�ًءعليهف�إّناللذائذالدنيوّيةله�قيمةمنفية.

وحيثاإّنهذاالمخت�صرلمج�لفيهلذكرالروؤىالكونيةالمختلفةلأ�صح�بهذا

المذهبواأتب�عه�صنغ�ّضالنظرعنه�ونكتفيب�ل�ص�رةاإلىنكتةه�مةفيهذاالمق�م،

ومف�ده�اأّنالقبولب�لواقعّيّةالق�بلةلالإثب�تمعن�هالقبولبمن�ص�أواقعّيلمطلوبيةكّل

اإّنهذا اأجله�يعتبرقّيمً�،وحيث اأّنال�صعيمن اأمورالإن�ص�نالختي�ريةونتيجةذلك

ال�صعيي�صتلزمالحي�ةفيهذهالدني�وامتالكالو�ص�ئلالالزمةلالنطالقنحوال�صع�دة
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الحّد بهذا ولو يقبل اأْن لالإثب�ت الق�بلة ب�لواقعّيّة يقبل  اأخالقّيّ لكلمذهب بّد ل لذا

الطبيعية، الج�صم بح�ج�ت الهتم�م لأّن وو�ص�ئله�، ب�إمك�ن�ته� والتمتع الدني� بقيمة

وال�صعيلإدامةالبق�ءوالحي�ةوال�صحةوال�صالمةواكت�ص�بالو�ص�ئلالالزمةفيهذه

الحي�ةتعتبرمنال�صرائطالع�مةلت�أمينال�صع�دةالواقعّيّة.وبن�ًءعليهليمكنالقبول

ب�لت�ص�ّدالمّدعىبيناللذائذالدنيوّيةوبين�صكونالنف�ضوال�صع�دةب�صكلكّلّي.

نعممنغيرالممكنتعيينميزانقيمةالدني�والأفع�لالختي�ريةالمرتبطةبه�اإّل

لل�صع�دةفقط. بعدتعيينالم�صداقالواقعّيّ

3 - مذهب القوة

هلاأّنالحي�ةاّلتييعّللفيه�الإن�ص�ن�صعفهوعجزهوخنوعهاأم�مظلمالآخرينله

بحجةراحةالب�لوالفرارمنالم�ص�كلوالآلمهيالحي�ةالمريحةوالمطلوبة؟

الدني� ترك مذهب على فعٍل  ردَّ ُيعتبر ]10[  (1(

نيت�صه تبّن�ه اّلذي القوة مذهب اإّن

اّلذييدعوالن��ضوب�صكلاإفراطياإلىالت�صليمفيمق�بلالحوادثالواقعةواإلىمحبة

الآخرينوالتع�طفوالت�ص�محوالت�ص�هلمعهم.

ويعتبرهذاالمذهباأّنللقوةقيمةذاتية،ولذاف�إّننيت�صهيعتقدب�أّناأفرادالإن�ص�ن

بمختلفاأنواعهمواأعراقهمح�لهمح�لالحيوان�تيتن�زعونفيم�بينهمب�صكلطبيعّي

النزاع هذا في والنت�ص�ر الغلبة اإّن ويقول فيه�. وال�صيطرة والحي�ة البق�ء اأجل من

بح�جةاإلىالقوةولذاف�إّناأ�ص��ضالحي�ةيتمحورحولطلبتح�صيلالقوةوامتالكه�.

وب�لت�ليف�إّنطلبالحي�ةوالبق�ءفيه�واإبرازالغلبةوالت�صّلطبح�جةاإلىهذهالقدرة

ومن قوته، بمقدار هي الفرد قيمة اأّن اعتبر قد نيت�صه اإّن بل بذاته� قيمة فهي ولذا

الطبيعيعندم�نقولب�لقيمةالذاتيةللقدرةوالقوةاأّننجيزكّلفعليوجبازدي�دقوة

الفردبلاعتب�ره�ح�صنةولزمةحتىولواأّدتاإلىعذابالآخرينوت�ألمهمواأحي�نً�اإلى

قتلهمواإب�دتهم.

(1)    .(1844 – 1900) Friedrich Nietzche
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القوةقبيحومرفو�ضويجبالجتن�بعنه ف�إّنكّلفعليوجب�صعفهذه وكذلك

الآخرين مع والتع�طف ك�لت�ص�مح المتع�رفة الأخالقّيّة الف�ص�ئل مع تن�فى ولو حتى

واإع�نةالمحت�جين.

�صكلعليهب�أنكفيهذه
ُ
وقدقبَلنيت�صهبهذهاللوازمكله�بلواأكدعليه�،واإذام�اأ

اإّناأفرادالإن�ص�نلم�ك�نوا ال�صورةقدتج�هلَتحقوقالآخرينف�صوفيجيبكق�ئاًل

ل اأ�ص��صً� فهم والموؤهالت وال�صتعداد المك�ن�ت حيث من طبيعّي ب�صكل مختلفين

يتمتعونبحقوقمت�ص�ويةلتكونرع�يةهذهالحقوقاأمرًاواجبً�ولزمً� ]11[.

1 - 3 . التحليل 

لوافتر�صن�القبولبكونالقوةقيمةولزمةمناأجلالبق�ءوالحي�ةوالنفوذفيه� 1-

فلنتكونقيمته�قيمةذاتيةلأّنقيمته�ومطلوبيته�ترتبطب�صيءاآخروهوقيمة

الذاتية القيمة اإثب�ت المق�م هذا في نيت�صه على ك�ن ولذا نف�صه� الدني� الحي�ة

للحي�ةالدني�ومنثّمالإ�ص�رةاإلىالقيمةالغيريةللقوة.

القوة نظرية في القوة قيمة اإثب�ت ف�إّن الدني�، الحي�ة بقيمة القبول فر�صن� لو 2-

عندنيت�صهُيبتنىعلىالقبولبكونالتن�زعمعالآخرينوالغلبةعليهمهوالطريق

ُيبتنى اأي�صً� بنف�صه المبنى وهذا فيه�، والنفوذ والحي�ة البق�ء اأجل من الوحيد

علىافترا�ضم�صبقبوجودالتن�فيدائمً�بينحي�ةالن��ضومن�فعهمعلىاختالف

اأنواعهمواأعراقهم،اإّلاأّننيت�صهلمُيثبتهذاالفر�ضالم�صبق.

ذاتية، قيمة ذات القوة كون في وراأيه بنظريته قبولن� اأّن اإلى ملتفت نيت�صه اإّن 3-

ي�صتلزمقبولن�بكونالأقوي�ءمج�زونفيقمعالآخرينال�صعف�ءبلواإب�دتهم.

اإّن اأّنالِمَللوالأقواموالأفرادغيرمت�ص�وينفيالحقوقبل ونتيجةهذاالقولهي

هوؤلءالأقوي�ءوالمت�صلطينلهماأف�صليةفيالحقوقلمتالكهمالقوةوالمك�ن�ت.

ب�ختالفهم ذلك وعّلل الحقوق في الن��ض ت�ص�وي بعدم نيت�صه قبَل ال�صبب ولهذا

الطبيعّيمنحيثالمك�ن�توالموؤهالتوعدمت�ص�ويهمفيه�.
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اإّنهذاالكالمُيبتنىعلىافترا�ضم�صبقمف�دهاأّنوجودهذهالمك�ن�توالموؤهالت

والتمّتعبه�ي�صتلزمحّقال�صتف�دةمنه�معاأّنهلمُيثبتذلكاأي�صً�.وم�ص�فً�اإلىذلك

دحقوقالن��ضمنحيثال�صتف�دةمناإمك�ن�تهموموؤهالتهم. فمنالممكناأْنتقيَّدوتحدَّ

وبعب�رةاأخرىف�إّننيت�صتهلميو�صحالدليلوال�صبباّلذييخّولالإن�ص�نالقي�مب�أّيعمل

يمكنهالقي�مبه.

وبن�ًءعلىم�قلن�هف�إّنا�صتدللنيت�صهلإثب�تالقيمةالذاتيةللقوةليمكنالقبول

به،نعمب�صكلكّلييمكنعّدالقوةاأحدالأمورالمطلوبةعندكّلالن��ضلأّنكّلاإن�ص�نل

يرت�صيال�صعفوالعجزلهوليكرهاأّنيكونقويً�وق�درًا.اإّلاأّنهليمكنا�صتنت�جالقيمة

الذاتيةللقوةمنهذهالقيمةالطبيعية،لأّنهمنالممكناأْنيكونمن�ص�أمطلوبيته�كم�ٌل

يعوداإلىنف�ضالإن�ص�ن.

4 - مذهب االنسجام العقالني 

على ]12[ واأر�صطو  اأفالطون، �صقراط، اأمث�ل: اليون�ن فال�صفة اأ�صهر اآراء اّتفقت

الأ�صولالت�ليةوالتيبنواعليه�مذاهبهمالأخالقّيّة:

1-القيمةالذاتيةلالأخالقمنحيثموافقته�معطبيعةالإن�ص�ن.

2-طبيعةالإن�ص�نمرّكبةمنجزاأين:الروحوالبدن.

3-الميزةالأ�ص��صيةلروحالإن�ص�نهيالتعّقل.

وقدا�صتنتجهوؤلءاأّنال�صع�دةالحقيقّيةوم�لهالقيمةالذاتيةهوالتوفيقوالن�صج�م

بينالروحوالبدنعلىاأ�ص��ضالعقل.

المختلفة اأجزاءوجوده بين العقالنّي الإن�ص�نلالن�صج�م ايج�د ب�أّن واعتقدهوؤلء

�صيمّكنهمناكت�ص�بخ�ص�ئ�ضتتالءممعطبيعتهوقداأ�صموه�ب�لف�صيلة،وذكروافي

اأبح�ثهمالأخالقّيّةالف�ص�ئلوطرقتح�صيله�.

وقد�صعىاأر�صطولتقديمحكٍمعقلّيوق�عدةم�صّخ�صةلنيلهذهالف�ص�ئلالأخالقّيّة
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.
(1(

ولإيج�دالن�صج�مبينروحالإن�ص�نوبدنه،ُعرفتب��صم»القاعدة الو�شطى الذهبية«

ْيالفراط بينحدَّ الأو�صط الحّد الف�صيلةدائمً�هي ف�إّن الق�عدة وبن�ًءعلىهذه

الإن�ص�ن اأجزاء بين الن�صج�م تحقيق ب�مك�نية اأر�صطو اعتقد فقد ولذا والتفريط.

المختلفةعلىاأ�ص��ضالعّقلوبت�أمينح�ج�تومتطلب�تكّلواحدمنه�معرع�يةالعتدال

والبتع�دعنالفراطوالتفريط.

و�صط واأي�صً�ف�إّنهذهالف�ص�ئلالن��صئةعنرع�يةالحّدالأو�صطلتحت�جاإلىحدٍّ

فيه�بلكلم�ك�نتهذهالف�صيلةاأكبرك�نتمطلوبةب�صكٍلاأكبراأي�صً�.

1 - 4 . نقد وتحليل 

واأبع�ده الإن�ص�ن ب�أجزاء واهتموا التفتوا قد  الأخالقّيّ المذهب هذا اأ�صح�ب اإّن 1-

الوجوديةواعتبرواالخ�صي�صةالأ�صليةلالإن�ص�نهيمالكالن�صج�مبيناأجزائه.

اأّناهتم�مهمببحثالأبع�دالوجوديةلالإن�ص�ن�صببهاعتق�دهمبوجوب والظ�هر

الفهمال�صحيحلحقيقةهذاالإن�ص�نليتّمعلىاأ�ص��صه�تعيينالف�ص�ئلوالرذائل

الإن�ص�نية.

القيم تعيين اأجل من بّد ل اأّنه وهي النكتة هذه على الت�أكيد يمكن كّلي وب�صكل

الأخالقّيّةاأّننتعّرفقبلذلكاإلىحقيقةوجودالإن�ص�نولذالبّدلن�مناأجلتعيين

هذهالقيمالأخالقّيّةاأْنن�صتعينبمعرفةالإن�ص�نالفل�صفية.

بن�ًءعلىاإمك�نيةالقبولبمب�نيهذاالمذهبالأخالقّي،اإّلاأّنالم�صكلالأ�ص��ض 2-

يبقىفيكيفيةايج�دمثلهذاالن�صج�مبيناأبع�دالإن�ص�نالوجودية.اإّنالق�عدة

ال�صهل لي�ضمن اأّنه اإّل الموارد، الكثيرمن الذهبيةلأر�صطوقدتكونمفيدةفي

تعيينالحدالأو�صطفيكّلاأمورالإن�ص�نم�ص�فً�اإلىاأّناأر�صطونف�صهلميثبتهذه

الق�عدةب��صتدللقطعّي.

(1)   Golden Mean Rule.
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5 - مذهب العاطفة

اأّي�صيء لوجودهعلى العقلي الن�صج�م اأو نف�صه لذتهوقوتهوراحة اإّنمنيرّجح

اآخر،هواإن�ص�ناأن�نّيولي�ضاإن�ص�نً�اأخالقّيً�،اإذينبغيلهاأْنيفكرب�لآخريناأي�صً�.

تعريف: 

والغيرّية ال�صخ�صّية. م�صلحته اأجل من م� بفعٍل الإن�ص�ن قي�م معن�ه� الأن�نّية

)الإيث�ر(تعنيالقي�مب�أفع�ٍلمناأجلمنفعةالغيروخيرهم.

ت�صتلزم وتحليله� بدرا�صته� الآن اإلى قمن� اّلتي المذاهب ب�أّن البع�ض اعتقد

قيمة،
(2(

ولهذاال�صببك�نتمرفو�صةعندهم،وفيالمق�بلق�لوااإّنالغيرية
(1(

الأن�نية

واإّنالقيمةالأخالقّيّةلالأفع�لوال�صلوكي�تاإنم�تن�ص�أمنخالل�صعين�مناأجلم�صلحة

الآخرين.

واعتقدهوؤلءب�أّنمالكالقيمةفيالأخالقهوالع�طفةوالغيرية)اليث�ر(.ولذا

ف�إّنالأعم�لاّلتيتوؤتىب�صببالعواطفودافعالغيرية-نظيراليث�روالكرموالرحمة

والتع�طفمعالبوؤ�ص�ء،والأخذبيدالع�جزين،وم�ص�عدةالمحت�جين-قّيمةب�للح�ظ

الأخالقّي،وفيمق�بلذلكف�إّنالأعم�لاّلتييوؤتىبه�بدافعالأن�نية-نظيرال�صهوة،

الح�صد،طلبالع�فية،البخلوعدمالرحمة-و�صواءك�نت�صدم�صلحةالآخريناأم

لف�إّنه��صّدالقَيماأوبالقيمة.

وبن�ًء الع�طفة اأومذهب الع�طفّي ب�لمذهب  الأخالقّيّ المذهب اأ�صمين�هذا وقد

عليهوب�صكلمخت�صرف�إّنالع�طفيينومعقبولهمب�أّنالأن�نيةتتن�فىكليً�معالغيرية،

للتقييم المالك واعتبروه� غيره� على الغيرية مظهر هي والتي الع�طفة رّجحوا

. الأخالقّيّ

)Egoism  (1الأن�نيةاأوالذاتية.

)Altruism  (2الغيريةاأواليث�ر.
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وحذرًامنالتطويللننتعّر�ضلذكرالأدلةالم�صتف�دةمنكلم�تهمعلىقيمةالغيرية

.
(1(

ولزومترجيحه�

1 - 5 . التحليل 

،اّلتيتوؤّكدوب�صكل�صحيحعلى
(2(

ُيعتبرهذاالمذهبمنجملةالمذاهبالمعدودة 1-

ت�أثيرالنيةفيقيمةالفعل.

ف�لع�طفيونفيتقييمالأفع�ليلتفتون-وقبلالنظراإلىمقدارالخيرالع�ئدمنه�

اإلىالغير-اإلىنيةالف�علوالدافعلهللقي�مبه�،ولذااعتبروانيةالغيريةمن�ص�أالقيمة

نية النظرعن وبغ�ّض المختلفة- الأفع�ل اأّن الظ�هر اأّن اإّل الأفع�ل، لتلك الأخالقّيّة

ولم اأخالقّيً� تقييمه� توؤّثرفي والتي المطلوبة اأوغير المطلوبة نت�ئجه� له� - ف�عله�

يقّدمهذاالمذهباأّياأ�صلوبلمح��صبةقيمالأفع�لبن�ًءعلىالنت�ئجالح��صلةمنه�.

اإّنميزانت�أثيرالنيةونوعالفعلفيالتقييمالأخالقّيللفعلاإنم�يمكنبعدتعيين

من�ص�أالقيمةالأخالقّيّة.ولذايجبعلين�نحناأي�صً�بعداأّننعّينالقيمةالذاتيةاأْننعّين

مننّيةالف�علونوعالفعلفيالقيمةالغيريةله. ت�أثيركلٍّ

الث�نية علىفر�ضالقبولبوجودالمن�ف�ةبينالأن�نيةوالغيرية،والقبولبترجيح 2-

اأي�صً�،ف�إّناّتب�عالعواطف�صيكونفقطمالكً�لتقييمالأفع�لالمرتبطةب�لغير،اإّل

اأّنالأخالقت�صملاأي�صً�كّلال�صف�توالأفع�لالختي�ريةعندالإن�ص�ن،ومعهذاف�إّن

المذهبالع�طفّيلميقدملن�معي�رًامن��صبً�لتقييمولزومهذهالط�ئفةمنالأفع�ل

الختي�ريةالفرديةاأوالن�ظرةاإلى�صلوكالإن�ص�نمعاهللتع�لىاأومعالطبيعة.

وعليهف�إّن»العاطفة«ليمكنه�اأّنتكونمعي�رًاك�فيً�لتعيينالقيمةالأخالقّيّة.

2 - 5 . األنانية والغيرية

اأّنهن�كثالث اإّل اإّناأ�صلوجودهذينالأمرينعندالإن�ص�نمم�ليمكنانك�ره

)1)لالطالعاإجم�ًلعلىاأدلةالع�طفيينفيترجيحالغيرية،والإ�صك�لتعليه�راجع:المذكرةالح�ديةع�صرةمنهذاالف�صل.

)2)لحظراأيَك�ْنْتحولت�أثيرالنيةفيتق�صيمالأفع�لالواردفيالف�صلال�ص�بعمنهذاالكت�ب.
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م�ص�ئليمكنبحثه�فيم�ص�ألتيالأن�نيةوالغيرية:

ب�لمك�ن فهل والغيرية الأن�نية بين الختي�ر اإلى ا�صطرارن� فر�ض على الأولى:

وب�ختي�ره الإن�ص�ن ُيوؤِثر اأْن ب�لمك�ن هل اأخرى وبعب�رة الغيرية؟ ترجيح

م�صلحةالآخرينعلىم�صلحته؟

الثانية:هلاأّنالغيريةتتن�فىكليً�معالأن�نيةبحيثليمكنالجمعبينهم�بت�تً�،

متالزم�ن اأنه� اأم الموارد، بع�ض في بينهم� التزاحم وقوع ب�لمك�ن اأّنه اأم

وموجودانمعً�وب�صكلدائٍموكلي؟

الثالثة:في�صورةالتن�فياأوالتزاحمبينهم�واإمك�نترجيحالغيرية،اأّيهم�يرجح

علىالآخر؟

ذهبالق�ئلونب�لأن�نية-وكم�هوالح�لعنداأتب�عمذهباللذةال�صخ�صّية-اإلى

م�صلحته هو م� اإلى ذاتً� يميل الإن�ص�ن اإّن وق�لوا الأّول ال�صوؤال عن ب�لنفي الج�بة

وم�صلحته خيره على وم�صلحتهم الآخرين خير يرّجح اأّن يمكنه ل وب�لت�لي وخيره

ال�صخ�صّية.

الأفع�لالختي�رية اإّل ي�صمالن الأخالقّيينل واللزوم القيمة ف�إّن اآخر ومنطرف

لالإن�ص�ن.ومنالمعلوماأّنالقدرة�صرطلإمك�نالقي�مبهذهالأفع�ل،ولذا-بن�ًءعلى

راأيالق�ئلينب�لأن�نية-لّم�ك�نالإن�ص�نغيرق�دٍرعلىترجيحالغيريةب�صكلطبيعّي

ف�إّنه�صيرّجحالأن�نية،واأم�الق�ئلونب�لغيرية-اأمث�لالع�طفيين-ف�إّنهميعتقدونعمومً�

ب�أّناإمك�نتبعيةالعواطفعالمةواإ�ص�رةعلىاإمك�نيةترجيحالغيرية]14[،ويعتقدون

اأي�صً�بوجودالتن�فيالكليبينالأن�نيةوالغيرية.

 ويقولهوؤلء،ومعاعتب�رالنيةفيتقييمالفعلوال�صلوك،اإّنفعلالف�علالأخالقّيّ

اإذاك�نلم�صلحتهليمكناأّنيكونلم�صلحةالآخريناأي�صً�واإذاك�نلم�صلحةالآخرين

فاليمكناأّنيكونلم�صلحتهاأي�صً�.

كم�اأّنهوؤلءومعاعتق�دهمب�لتن�فيالكّليبينهم�ف�إّنهميعتبروناأّنترجيحالغيرية
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هوالأكثرقيمة،ولكلواحٍدمنهمدليلهعلىهذاالترجيح.والآن�صوفنتعّر�ضلذكر

اآخريرىعدموجودالتن�فيالكّليبينالأن�نيةوالغيرية،وعدمامك�نية مذهباأخالقّيّ

ح�صولاأّيتزاحٍمبينهم�بليرىاأنهم�متالزم�نوموجودانمعً�دائمً�.

6 - النفعية العمومية

اإّنالمجتمعالإن�ص�ني�صركةتع�ونيةكبيرةجدًالذاتع�لوامناأجلم�صلحتن�ومنفعتن�

نعمللنتف�عالآخريناأي�صً�.

-و�صوفنعبرعنهب�خت�ص�ربعدالآن اإّنمذهبالنفعيةالعموميةمذهباأخالقّيّ

له�قيمة الع�مة المنفعة واأّن القيمةالأخالقّيّة الع�ممالك النفع يعتبر -
(1(

ب�لنفعية

به� القي�م بّدمن الن��ضح�صنةل تنفع اّلتي الأعم�ل ف�إّن  الأخالقّيّ وب�للح�ظ ذاتية.

والتيت�صرهمقبيحةلينبغيفعله�]15[.

ومرادالنفعيينمنالمنفعةمعن�ه�الأعّموالذيليخت�ضب�لمنفعةالقت�ص�ديةلأّنه

وب�لمق�ي�صةمعه�قديكونلدين�من�فعاأهّمواأكثرمطلوبيةمنه�،مثاًل:منفعةالحي�ة

الثروةب�صكل اأكبرمنمنفعةتح�صيل للقن�عةقدتكوناحتم�ًل الم�صتلزمة المطمئنة

مفرطوالم�صتلزمةللقلقوال�صطرابالدائمين.

ولذاف�إّنمرادهمومق�صودهممنالنفعيةالعموميةهوح�صولاللذةلعمومالأفراد

اأواإر�ص�ءميولهم.

والتي ال�صع�دة في يتمّثل  الأخالقّيّ والخير الأخالق هدف ب�أّن هوؤلء ويعتقد كم�

يعّرفونه�ب�أنه�ت�أميناأكبرنفٍعلأكبرعددمنالأفراد]16[.

اأ�ص��ض على تعيَّن - النفعي المذهب -عند  الأخالقّيّ الفعل قيمة ف�إّن عليه وبن�ًء

. النفعالح��صلمنهلبقيةالأفرادولي�ضالنفعالمب��صرالع�ئدلمنفعةالف�علالأخالقّيّ

الوظيفة وتعيين م�  ل�صخ�ضٍ الفعل قيمة اأرادوامح��صبة اإذا ف�إّنهم اأخرى وبعب�رة

الأخالقّيّةلهف�إّنهمي�أخذونب�لعتب�رمجموعالنفعوال�صررالع�ئداإلىالأفراد-وب�صكل

(1)   Utilitarianism.
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حي�دّي-ومنثّميح��صبوننت�ئجه�الح��صلةمنه�.ويعتقدالنفعيونب�أّنالأن�نيةوالغيرية

النفع ازداد كلم� لأّنه متالزم�ن ف�إنهم� بع�ض مع بع�صهم� تن�فيهم� عدم اإلى م�ص�فً�

العمومّيازدادنفعالفرداأي�صً�وكذلكالعك�ض،وكلم�ازدادال�صررالعموميازداد�صرر

تقت�صي الأخالقّيّة اأّنوظيفتن� �ص�ألتمهل اإذا وبن�ًءعليه العك�ض، اأي�صً�وكذلك الفرد

ال�صعيلت�أمينم�ينفعن�اأوم�ينفعالآخرين،ف�إّنالنفعيين�صيجيبونق�ئليناخت�روااأيً�

منهم�ف�إّنالنتيجةواحدةفيهم�وقيمةالعملالأخالقّيّةواحدةاأي�صً�]17[.

يوؤكد فلم�ذا القيمة حيث من واحدًا غيرن� ينفع وم� ينفعن� م� اعتبرن� اإذا لكن

النفعيونعلىمح��صبةالنفعالعمومّيواأخذهبعينالعتب�ر؟

و�صيكونجوابهماإّنالأن�نيةوالغيريةلم�ك�ن�متالزمينوك�ننفعالفرديرتبطبنفع

العمومب�صكلمب��صرفاليمكنعندتعييننفعالفردالنظراإلىالعوائدالراجعةاإليه

النفع اأي�صً� اأْننح��صب للفرد الواقعّيّ النفع اأجلمح��صبة بّدمن مب��صرةفقطبلل

الع�ئداإلىالعموم.وكذلكالح�لاإذااأردن�تعييننفعالآخرين،فم�ص�فً�اإلىاحت�ص�ب

النفعالع�ئداإليهمب�صكلمب��صرلبداأّنن�أخذب�لعتب�رنفعالفردغيرالمب��صرالع�ئد

اإليهماأي�صً�.

منفعته يطلب فرد كّل ب�أّن قبولهم ومع عمومً�]18[ النفعيين اأّن الكالم وخال�صة

ةبه]19[،وا�صتن�دًااإلىالتالزمبينالأن�نيةوالغيرية،ينبهوناإلىاأّنهلبّدمن الخ��صّ

للعمل الدقيق النفع مح��صبة عند لالآخرين الح��صل النفع مح��صبة ب�لعتب�ر الأخذ

وتعيينقيمتهالواقعّيّة.

لكنم�يبقىعلىعهدةهوؤلءبي�نههودليلهمعلىالمالزمةبينالأن�نيةوالغيرية،

وبتعبيرهماأنف�صهم،لم�ذاهن�كارتب�طدائمبينت�أمينمنفعةالفردوت�أمينمن�فع

الآخرين؟

:
(1(

وقدذكرواهذينالدليلينلإثب�تهذهالمالزمةوالرتب�طالمب��صر

)1)راجع:فردريكك�بل�صتون،ت�ريخفل�صفه،ج8،ترجمةبه�ءالدينخرم�ص�هى،�ض29،34،35،47 و49.
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الدليل الأول:اأّناإحدىمن�فعالفردهيار�ص�ءع�طفةحبهلالآخريناأوبتعبيراآخر

ح�ّضاإرادةالخيرلغيرهوالتيتعّدمنالح�ج�تالروحيةعندالفردولذاف�إّنه

منخاللاي�ص�لهالنفعللغيريقومب�ر�ص�ءهذهالع�طفةاأوالح�ضعندهوبهذا

الأ�صلوبيكونقدنفعنف�صهاأي�صً�.ولذاف�إّنال�صخ�ضاّلذييقومبفعلاليث�ر

اأوالكرماأوالرحمةمعالغيري�صعربنوٍعمناللذة،وفيمق�بلذلكف�إّنالبخيل

اإذا والح�صودوالظ�لميبتلىب�لعذابوالقلقوال�صطراب،وعليهف�إّنالفرد

اأراداأّني�أخذمن�فعهبعينالعتب�رفالبّدلهمناأخذمنفعةالآخرينبعين

العتب�راأي�صً�وال�صعيلت�أمينه�،وب�لت�لييكونقداأر�صىع�طفتهوميلهلحّب

الآخر.ونتيجةالكالماأّنالغيريةغيرممكنةاإّلمعالأن�نية.والأن�نيةكذلك

لنتوؤّمناإّلمعالغيرية.ولذاف�إّنكّلواحدةمنهم�م�صتلزمةلالأخرى.

وا�صب�عه� العواطف ار�ص�ء خ�صو�ض اإلى يرجع �ص�بقً� قلن�ه م� الثاني: الدليل 

واللتذاذالح��صلمنه�،لكنبنحٍوكّلينقولاإنكّلمن�فعالفردترتبطبمن�فع

نفيظّلمن�فعالفرداأي�صً�. الجميعومن�فعهوؤلءاأي�صً�توؤمَّ

وكم�هوالح�لعنداأع�ص�ءاأّي�صركةتع�ونيةمنحيثالربحوالخ�ص�رةكذلكالح�ل

عنداأفرادالمجتمعف�إّنهممرتبطونبع�صهمببع�ضمنحيثالنفعوال�صرراأي�صً�.

ولذاف�إّنمنيتوّهماي�ص�لالنفعلنف�صهمنخاللالإ�صرارب�لآخرينفي�صرقمثاًل

فيه نف�صه يعي�ضهو اّلذي المجتمع يعّر�ض الواقع ف�إّنهفي الأم�نة، اأويخون اأويكذب

للهرجوالمرج،و�صي�صّبب�صوءالظّنبهمنقبلالآخرينو�صُيحَرمالكثيرمنالمن�فع

اّلتييمكناأْنتعودعليهمنقبلالآخرين.

اإّنهذاال�صخ�ضيظّناأّنهيوؤّمنمن�فعهمنخاللالإ�صراربغيرهمعاأّنهذهالأعم�ل

فيمجموعه��صتنتهيب�صرره،وعلىهذاالأ�ص��ضاإذااأراداكت�ص�بالنفعلهفالبّداأْن

ي�أخذفيالنظراأي�صً�منفعةالجمعلأننفعاأو�صرراأّيفرديرتبطبمنفعةو�صرركّل

الفرد لأّن المجتمع نفع لزي�دة الفردموجبة نفع زي�دة ف�إّن اآخر الأفراد،ومنطرٍف
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اأرب�حالمجموعةنف�صه�، اأع�ص�ءالمجموعة�صتزيد ع�صوفيهذاالجمعوبزي�دةربح

وبن�ًءعلىهذاف�إّننفعالفردونفعالمجتمعيرتبط�نب�صكلمب��صربع�صهم�معبع�ض

وعليهف�إّنالأن�نيةوالغيريةمتالزم�ن.

1 - 6. تحليل 

ل�صّكاأّنكّلاإن�ص�نوب�صكلطبيعّييعتبر»النفع«اأمرًامطلوبً�له،وفيالمق�بلف�إّن

اأّياإن�ص�نليريدال�صررلنف�صه،وحينئٍذاإذااأمكنن�اأْنن�أخذالنفعبمعن�هالأعّمبحيث

يكون�ص�ماًللكلمطلوٍب،ومعاللتف�تاإلىامك�نيةافترا�ضاأنواعمتعّددةمنالنفع

الأف�صل النفع لتعيين مالك ايج�د من بّد ل لذا بينه�، التزاحم ح�صول وب�إمك�نية

وعلىاأ�ص��ضذلكنق�ي�ضبقيةالأنواعمنالنفعبه،وتعييندرج�تالنفعفيكّلواحٍد

منه�.

وقدُطرحفيالمذهبالنفعّيالعديدمنالأ�صئلةوال�صك�لتالمختلفةحولمعنى

النفعومالكتعييننفعيةالأمورالمختلفة،اإّلاأّنن�لننتعر�ضه�هن�لذكرال�صك�لت

الجزئية]20[بل�صنكتفيبتحليلودرا�صةال�صتدللينال�ص�بقينوب�صكلم�صتقّل.

1 - 1 - 6. تحليل االستدالل األول 

-والذينيلتّذونب�يذاءالآخرين-اإر�ص�ءعواطفهم
(1(

كيفيمكنللم��صو�صيين 1-

منخاللمنفعةالآخرين؟

اإّنبع�ضالأفرادولأّي�صببك�ن-نظيرالتعودعلىالوح�صيةوقتلالن��ضاأواأنواع

الأذىالأخرىبهم-يميلونبدًلعناإي�ص�لالنفعلالآخرينواللتذاذبذلكاإلىتعذيبهم

وت�صبيبالآلملهمويلتذونبذلكاأوعلىالأقليميلوناأكثراإلىاأذيةالآخرينواللتذاذ

واأن اأومج�نين اأن��صً�غيرطبيعيين الأفراد هوؤلء مثل نعتبر اأّن الممكن ومن بذلك،

نعتبراأفع�لهمبن�ًءعلىفهمع�مةالن��ضمنجملةالأفع�لالقبيحةوال�صيئة.

لكنعلىفر�ضو�صوحالمرادمنقولن�اإّنهذاالإن�ص�ن»غير طبيعي« اأو »مجنون« 

(1)   Masochistis.
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ولم ال�صخ�ضغيرمعتبرةعندهم، لذائذوميولمثلهذا اأّن ُيثبتوا لم النفعيين ف�إّن

يجعلوافهمع�مةالن��ضكمالٍكللتقييم.

وبن�ًءعليهاإذاك�نالنفع)مجرداللذةاأواإر�ص�ءالميول(ذاقيمةذاتيةعندن�ف�إّن

منفعة يعتبر ذلك منخالل ميولهم اإر�ص�ء اأو الآخرين ب�إيذاء الأفراد هوؤلء التذاذ

وب�لن�صبةلهوؤلءالأفرادف�إّنالأن�نيةلت�صتلزمالغيرية.

مق�بل في منفعة الآخرين تج�ه الخير اإرادة  ِح�ضَّ اأو الع�طفة اعتب�ر فر�ض على 2-

اأذيتهم،ف�إّنمنفعةالعواطفاإذاتزاحمتمع�ص�ئرمن�فعالفرد،وك�نمقدارهذه

المن�فعاأكبرفالبّدبن�ًءعلىالأن�نيةمنترجيحتلكالمن�فع،وفيهذهال�صورة

اأي�صً�ف�إّنالأن�نيةلت�صتلزمالغيريةاأي�صً�.

مقدار عن النظر وبغ�ّض اإّنه ال�صك�لين هذين مواجهة في يق�ل اأْن الممكن ومن

النفعالح��صلف�إّنكّلالمن�فعلي�صتذاتقيمةمت�ص�وية،ومث�ًلعلىذلكف�إّنالعواطف

واإرادةالخيرتج�هالآخرينله�الأف�صليةعلىالمن�فعالأخرى]21[.

الكالم بهذا القبول ف�إّن ال�صخ�صّية اللذة مذهب تحليل عند اأ�صرن� وكم� اأّنه اإل

ي�صتلزمعدمقبولن�ب�لقيمةالذاتيةللنفع،لأّنهاإذااعتبرن�بع�ضاأنواعالنفعنظيراإرادة

لأنواع القيمة لتعييندرجة ف�إّنن�نحت�ج المن�فع �ص�ئر قيمةمن اأكثر لالآخرين الخير

النفعاإلىمعي�ٍرومالكغيرالنفعنف�صه.وفيهذهالح�للنيكونللنفعقيمةذاتية.

وبن�ًءعلىهذاف�إّنالتفريقبيناأنواعالنفعيلزمالنفعيينبرفعاليدعنمبن�همالق�ئل

ب�أ�ص�لةالنفعالذاتية،وب�لبحثعنالقيمةالذاتيةلالأخالقفيمك�ناآخر،وب�يج�ده�

وتعيينه�لبّدلهممناإثب�تاأّنقيمةالعواطفالفرديةاأف�صلمنبقيةالقيمالأخرى

ليثبتوامنخاللذلكالمالزمةبينالأن�نيةوالغيرية.

وبن�ًءعلىم�تقّدمف�إّنخال�صةالإ�صك�لعلىال�صتدللالأّولالق�ئلب�لتالزمبين

اإ�صب�ع ت�صتلزم الأن�نيةل ف�إّن النفعية القبولبمب�ني اأّنهومع والغيرية،مف�ده الأن�نية

ع�طفةالغيرية،لأّنهمنالممكنعدموجودمثلهذهالع�طفةعندبع�ضالأفراد،اأومن
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الممكنفيبع�ضالمواردكونمقدارالمن�فعالأخرىاأكثرمنه�.

لن�الميلاإلىالعواطفعلى�ص�ئراأنواعالنفعالأخرىفلنيكونتف�صيله� واأم�اإذاف�صّ

ب�صببالنفعالح��صلمنه�.ولذاف�إّنالنفعلي�ضلهقيمةذاتيةواإّنمبنىمذهبالنفعية

غير�صحيح.

2 - 1 - 6. تحليل االستدالل الثاني 

لقدذكرالنفعيونبع�ضالنم�ذجلإثب�تالرابطةالمب��صرةبيننفعالفردونفعالجميع،

والمالزمةبينالأن�نيةوالغيرية،وفيالمق�بلفقداأ�ص�رمنتقدوهذهالنظريةاإلىموارد

اأي�صً�تنق�ضوجودهذهالرابطةالمب��صرةبينالنفعين.ومثاًلعلىذلكلوفر�صن�اأّن

والمر�صى الع�جزين رميه في ف��صتهدف الرم�ية في مه�راته زي�دة اأراد م� �صخ�صً�

والحيوان�ت،ف�إّنههن�معازدي�دمنفعتهال�صخ�صّيةلميزدالمنفعةالجمعية.

ومنالممكنللنفعييناأْنيدافعواعننظريتهمق�ئليناإّنهلمُيح�َصبفياأمث�لهذهالموارد

كّلالنفعوال�صررالح��صلمنالفعلولذاف�إّنهذهالمواردليمكناأّنتنق�ضنظريتهم.

كّل في المب��صرة الرابطة هذه اإثب�ت النفعيين لأمثلة ل يمكن ل ف�إّنه راأين� وفي

الموارد،وللأمثلةالمنتقديناأّنتكونمواردنق�ٍضقطعية�صدهذهالنظرية،ولذاف�إّن

الحكمالقطعّيحولالرابطةبيننفعالفردونفعالمجتمعلبّداأّنُيلحظفيهكّلالنفع

وال�صررالح��صلمناأّيفعل.

وب�صكلكّليف�إّناإثب�تالمالزمةبينالأن�نيةوالغيريةليمكناأّنيتّماإّلفي�صورة

اإثب�تالمالزمةالدائمةبينالأفع�لال�صخ�صّيةوالأفع�لالغيرية.

اإثب�تالتن�فيبينهم�لبّدمناثب�تعدماإمك�نيةالجمع اإذااأردن� وكذلكالح�ل

اأ�صاًلوفياأّيوقتبيناأفع�لهم�.

اأْن الأخالق والغيريةفي الذاتية القيمة نعّين اأْن بعد بّد ال�صورةل وفيغيرهذه

ن�صيرفيمواردتزاحمالأن�نيةمعالغيريةاإلىم�لهالقيمةالبديلةمنهم�،واأننحّلل

اأي�صً�هذهالرابطةالموجودةبينالأن�نيةوالغيرية.
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وحتىالآنومعالّطالععلىاأهّمالنظري�توالمذاهبالأخالقّيّةحولمن�ص�أواإثب�ت

ال�صحيحوالمقبول. الأحك�مالأخالقّيّة�صن�صعىلكت�ص�فوايج�دالمذهبالأخالقّيّ

اأجبعنهذهالأ�صئلةالت�ليةبن�ًءعلىكّلواحٍدمنهذهالمذاهبالأخالقّيّة:اللذة 1-

ال�صخ�صّية،تركالدني�،القوة،الن�صج�مالعقالني،الع�طفةوالنفعيةالعمومية:

اأ-كيفتنظرهذهالمذاهباإلىال�صع�دة؟

ب-كيفتثبتراأيه�فيال�صع�دة؟

ج-م�هوراأيه�فيالرابطةبينالأن�نيةوالغيرية؟

اأو�صحالفهمالب�صيطوالفهمالمعتدلعناللذةال�صخ�صّية. 2-

اأو�صحالمغ�لطةبينالقيمةالطبيعيةوالقيمةالذاتيةواذكراأحدالمذاهبالمرتكب 3-

لهذهالمغ�لطة.

م�هوالم�صكلاّلذييواجههمذهباللذةال�صخ�صّيةلمح��صبةالقيمعلىاأ�ص��ض 4-

مقداراللذةوالألم؟

لَميوجدالتن�فيبينالقبولب�ختالفاأنواعاللذةوالنفعمنحيثالقيمةوالقبول 5-

ب�لقيمةالذاتيةللنفعاأواللذة؟

اأ-اأو�صحمبنيً�مذهبتركالدني�الأخالقّي. 6-

قيمة بنفي يقول اأْن لالإثب�ت الق�بلة ب�لواقعّيّة الق�ئل المذهب ب�إمك�ن هل - ب

الدني�ب�صكلك�مل؟لم�ذا؟

اأ-كيفوّجهنيت�صهقيمةالقوة؟ 7-

ب-لَمليمكنالقبولبهذاالتوجيه؟
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حيث من ت�ص�ويهم لعدم نظرًا الحقوق في الن��ض ت�ص�وي بعدم نيت�صه اعتقد 8-

المك�ن�توال�صتعدادات،م�هواإ�صك�لكعلىخ�صو�ضهذاالراأي؟

م�المرادب�لق�عدةالو�صطىالذهبية؟ولأي�صيءجعله�اأر�صطوكمعي�رومالك؟ 9-

10-م�هوتعريفالأن�نيةوالغيرية؟

منهم�غفل؟ 11-هلاأكدالمذهبالع�طفيعلىالنيةاأمعلىنتيجةالعمل؟وعناأيٍّ

اأو�صحذلك.

12-بغ�ّضالنظرعن�صحةاأوعدم�صحةالمعي�راّلذيم�لاإليهالع�طفيونلم�ذال

يمكنالكتف�ءبهذاالمعي�ر؟

13-ب�أيدليلرجحالأن�نيونالأن�نية؟

بين ب�لتالزم اأنهميقولون العموميمع النفع النفعيونعلىمح��صبة اأكد 14-لم�ذا

الأن�نيةوالغيرية؟

15-اذكرالدليليناللذينذكرهم�النفعيونعلىالمالزمةبينالأن�نيةوالغيريةوقم

بتحليلهم�.

1 - تاأّمل في هذه ال�شتدللت الثالثة:

وا ِللَِّذيَن اآَمنُوا اأَنُْطِعُم َمن لَّْو 
ُ
ا َرَزَقُكْم اهللُ َقاَل الَِّذيَن َكَفر نِفُقوا ِممَّ َذا ِقيَل لَُهْم اأَ اأ - {َواإِ

.
(1(

يَ�َساء اهللُ اأَْطَعَمُه...}

ب-اإناهللخلقالإن�ص�نواأعط�هاإرادةحرة،ولذاف�إّنكّلعمليوؤتىبهبحريةفهو

قّيم.وليحّقلأحٍدمنعالآخرينمنال�صتف�دةمنحريتهم.

)1)ي�ض)36): 47.
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ج-اإنبع�ضالن��ضيعي�صونب�صكلطبيعيتحت�صرائطالفقروالمر�ضاأواإنهم

ق��صرونعنمعرفةطريقالحي�ةال�صحيح،ولذافنحنغيرمكلَّفينبت�أمين

احتي�ج�تهمورفعم�ص�كلهم.

والآن اذكر:

اأوًل:م�هوالوجهفيعدم�صحةهذهال�صتدللت؟

ثانياً:فياأّيمورٍدمنهذاالف�صلذكرن��صبيههذهال�صتدللت؟

ثالثاً:هلتعرفا�صتدللتاأخرىم�ص�بهةله�؟

2 - ابحث حول هذه الأمثلة المذكورة من جهة اإمكان عّدها موارَد نق�ٍص على الرابطة 

المبا�شرة بين نفع الفرد ونفع المجتمع:

اأ-معمع�قبةالبريءف�إّنعمومالن��ضلنيرغبوافيفعلم�ي�صرهم.

ب-وهباأحدهمكّلاأموالهلالآخرينثّمم�تمب��صرة.

ج-الق�تلي�صّلمنف�صهويقبلب�لعق�بلإق�مةالنظ�مفيالمجتمع.

د-اإّنذويالنفوذوال�صلطةون�هبيالأموالوالم�صتعمرينوالوحو�ضالقت�ص�ديين

ي�ص�درونمن�فعالآخرينمناأجلمنفعتهمال�صخ�صّية.

3-اأ-منالممكناأْنتكوناإحدىهذهالمواردكنتيجةلأحدالمذاهباّلتيذكرن�ه�

وحللن�ه�فيهذاالف�صل،اربطبينه�:

-ال�صتبدادوالف��صية.

-الراأ�صم�لية.

-تحقيرالنف�ضوالتقليلمن�ص�أنه�.

-النزواءالجتم�عي.

-العتدال.

-الف�ص�داأوالت�صرد.

-الوطنية.

ب-اإبحثحولالنت�ئجالتربويةالأخرىالمترتبةعلىالمذاهبال�صتةالمذكورة
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فيهذاالف�صل،وقمب�لمق�ي�صةبينه�.

)م�هيالخ�ص�ئ�ضاّلتييمكناأّنتلحقب�لفرداأوالمجتمعاّلذييترّبىبن�ًءعلى

اأحدهذهالمذاهبالأخالقّيّة؟(.

ة والغائية 
ّّ
ة تختلف عن النفعالية حيث اإنها نوٌع من الواقعي

ّ
[1] ل بّد من اللتفات اإلى اأّن اللذة ال�سخ�سي

 هو ح�سول اللذة. واللذة حالة اإدراكية تهب �ساحبها نوعاً 
ّ

وتعتبر اأّن هدفها الأ�سلي ومطلوبها الذاتي

ة. من الكمال والذي يتاأتى من خالل الإتيان ببع�ص الأفعال اأو تح�سيل بع�ص ال�سفات الخا�سّ

وبح�سولها  اأي�ساً  ة  خا�سّ �سرائط  �سمن  ة  خا�سّ احتياجات  لهم  يكون  قد  الأفراد  بع�ص  اأّن  ورغم 

وتاأمينها يلتذون بذلك، فاإّن كّل النا�ص اأي�ساً يلتذون عند ح�سول الأمور الم�سابهة لها والدليل على ذلك 

ا�ستراكهم من حيث الطبيعة والحاجات الطبيعية اأي�ساً.

ة الم�سابهة يت�ساركون ويت�سابهون من حيث 
ّّ
وبعبارة اأخرى فاإّن كّل النا�ص �سمن بع�ص ال�سرائط الواقعي

ة 
ّّ
ة من الأفعال وال�سفات الأخالقي

ّ
اللذة اأو الألم. واأما النفعاليون فاإّنهم ل يطلبون تح�سيل اأّي نتيجة واقعي

اأي�ساً ل يبحثون عن من�ساأ الح�سا�سات الفردية �سمن الحتياجات  ة، وهم 
ّ
ما وراء ال�سالئق ال�سخ�سي

ة. وبعبارة اأخرى فاإّن مذهب اللذة الفردية يعتبر ح�سول اللذة اأو عدم التاألم عند الفرد مطلوب 
ّّ
الواقعي

ة ل الغاية 
ّّ
 بينما يرى المذهب النفعالي اأّن اللتذاذ هو مبداأ الأفعال الأخالقي

ّ
وغاية الفعل الأخالقي

المطلوبة منها واأنه ل من�ساأ واقعياً لمطلوبيتها.

 Cyrenaic( وهو موؤ�س�ص المدر�سة القورينائية )435 ـ 355ق.م( )Aristippus( يعتبر اآري�ستيبو�ص 

ة. واحتمل بع�سهم اأّن حفيده 
ّّ
ة الناظرة اإلى حال العمل ذات قيمة ذاتية اأخالقي

ّ
School(اللذة ال�سخ�سي

الم�سمى اأي�ساً اري�ستيبو�ص هو موؤ�س�ص هذه المدر�سة.

ويعتبر القورينائيون اأّن اللذة هدُف الأخالق ولكنهم يعتقدون عموماً باأّن الإن�سان العاقل الناظر اإلى 

م�ستقبله يبتعد عن الفراط في اللذة الموؤدية اإلى التاألم اأو العقوبة. )راجع: فردريك كابل�ستون، تاريخ 

فل�سفة، ج 1، ترجمة �سيد جالل الدين مجتبوي، �ص 145(.



أسس سألخالق 228

والألم،  الوجع  فقدان  اأّي  ال�سالبة  باللذة  القول  اإلى   )Hegasias( هكزيا�ص  اأمثال  بع�سهم  ويميل 

والبع�ص اآخر منهم اأمثال انيكري�ص )Anniceris( اإلى القول باللذة الموجبة. وقبَل اأري�ستيبو�ص ببع�ص 

اأّن م�سداقها هو اللذة  باأّن هدف الحياة هو ال�سعادة والفرح، واعتبر  القائلة  اأفكار �سقراط واآنتي�ص تن�ص 

بروتاغورا�ص.  المعروف  بال�سوف�سطائي  متاأثراً  كان  اإّنه  وقيل  الحا�سر،  الزمن  في  الفرد  عند  الج�سمانية 

واعتبر اأّن مالك العمل هو الح�سا�ص ال�سخ�سي م�ستدًل على ذلك بعدم امكان المعرفة اليقينية لالأ�سياء 

 اّلذي يجب اأّن يكون 
ّّ

 والواقعي
ّ

 على ذلك اعتبر اأّن المطلوب الذاتي
ً
في نف�سها وباح�سا�ص الآخرين وبناء

ة )راجع: نف�ص الم�سدر، �ص 144 - 145(.
ّ
هدف الأخالق هو اللذة ال�سخ�سي

ة، 
ّّ
ق.م( - وقد اختلف في �سخ�سيته الأخالقي  من جملة هوؤلء اأبيقور )Epicurus ( )341 ـ 271[2]

فاعتبره بع�سهم فا�سد الأخالق بذي ء الكالم و�ساحب هوى، بينما اعتبر اآخرون اأّنه يمتلك روحية 

عمادى،  كاظم  ترجمة  بزرك،  فال�سفه  كر�سون،  اندريه  )راجع:  الآخرين  اإلى  والح�سان  القناعة 

ج 1، �ص 310 - 311؛ اميل بريه، تاريخ فل�سفه، ترجمة علي داودى، ج 2، �ص 93( - اّلذي يعتقد 

 ويبتعد عن الآلم )راجع: اميل بريه، نف�ص الم�سدر، 
ً
باأّن الإن�سان كالحيوانات يطلب اللذة ابتداء

�ص 119(.

ويقول اأبيقور: »نحن نعتقد باأّن اللّذة هي مبداأ وغاية الحياة ال�سعيدة لأننا نعرفها بعنوان اأول »خير« 

وهي ذاتية لنا وُتخلَق معنا وباللتفات اإليها نقوم باختيار اأّي �سي ء اأو اجتنابه« )راجع: فردريك كابل�ستون، 

تاريخ فل�سفه، ج 1، ترجمة �سيد جالل الدين مجتبوى، �ص 467( ولكنه ي�سرح اأي�ساً باأنه: »عندما نقول 

اإّن اللذة هي الغاية فال نق�سد منها اللذة الحا�سلة من الف�ساد واللهو والرغبات« )راجع: اميل بريه، تاريخ 

فل�سفه، ترجمة علي مراد داوودى، �ص 120(.

 وفقدان 
ّ

واإّن الإن�سان الحكيم هو اّلذي ي�سعى اإلى الخير الأعلى مريداً وموفقاً بين فقدان الألم الج�سمي

 )راجع: اندريه كر�سون، فال�سفه بزرك، ترجمة كاظم عمادى، ج 1، �ص 362(.
ّ

ال�سطراب الروحي

اأمثال كو�سما رايموندي )cosma Riamondi( )اأحد  باآرائه  ومع هذا الحال فقد قبل بع�سهم فقط 

اأتباع الإن�سانية، توفي �سنة 1435 ميالدية( وخالفه الكثيرون وخا�سة في راأيه حول ال�سعادة القائل اإّن 

اأخالق  فل�سفه  تاريخ  )راجع:  الحيوانية،  الحياة  بمنزلة  الإن�سانية  الحياة  واإّن  لالح�سا�سات  تابع  العقل 

غرب، جمع لرن�ص �سي بيكر، ترجمة جماعة من المترجمين، �ص 115(.

[3] مثاًل على ذلك، فاإّن اأبيقور  بتق�سيمه اللذة اإلى طبيعية وغير طبيعية، واإلى �سرورية وغير �سرورية، 
يقول اإّن الإن�سان الحكيم ي�سعى نحو اللذة الطبيعية ال�سرورية، ويو�سل متطلباته اإلى الحّد الأقل. 
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)راجع: اميل بريه، تاريخ فل�سفه، ترجمة علي مراد داودى، �ص 122 - 123(. ويعتبر اأي�ساً اأّن الخير 

اً هو اللذة ال�ساكنة )Static Pleasure( وبالو�سول اإليها �سيزول الوجع والألم.
ّ
الأعلى اأخالقي

 )See: Lawrence.C Becker and Charlotte B. Becker, eds Encyclopedia of Ethics, vol 
1, p489(.

 
ّ

ومع قبول اأبيقور بترجيح اللذائذ الروحانية على اللذائذ الج�سمانية، اعتقد باأّن ال�ستنتاج العقالني

في باب اللذة والألم يمّكن الإن�سان من تح�سيل حياة تكون اللذة الدائمة فيها اأكثر من الألم الزائل.

المترجمين،  من  جماعة  ترجمة  بيكر،  �سي  لورن�ص  جمع  غرب،  اأخالق  فل�سفه  تاريخ  )راجع: 

�ص 49(.

اإل اأّنه ومع ذلك كان مادياً ويعتبر الموت عين الفناء والعدم ولذا �سعى لتح�سيل الحياة المطمئنة 

في الدنيا )راجع: نف�ص الم�سدر، �ص 150؛ اندريه كر�سون، فال�سفه بزرك، ترجمة كاظم عمادى، ج 1، 

�ص 363(.

 على ما تقدم يمكن القول اإّن اأبيقور اعتبر كون المعايير طبيعية، �سرورية، ناظرة اإلى الروحانية، 
ً
وبناء

ودائمة اأي�ساً في محا�سبة ومقاي�سة اللذائذ بع�سها ببع�ص.

ومثل هذه المعايير ا�ستفاد منها لحقاً بع�ص النفعيين اأمثال ب�ستام وميل لمحا�سبة ومقاي�سة النفعية 

العمومية )راجع: المذكرة الع�سرين من هذا الف�سل(.

[4] رغم اأّن المدرك للذائذ كّلها هي روح الإن�سان ولذا فاإّن كّل اللذائذ ُتعتبر روحانية، اإّل اأّن اللذائذ 
وفي  المادية،  اأو  الج�سمانية  باللذائذ  عادة  ى 

ّ
ت�سم وحاجاته  الج�سم  طريق  عن  مبا�سرة  الحا�سلة 

البال  وهدوء  النف�ص  ك�سكون  مبا�سر  ب�سكل  وحاجاتها  الروح  اإلى  الراجعة  اللذائذ  فاإّن  المقابل 

ى اللذائذ الروحانية مع اأّن تاأمين بع�ص حاجات الج�سم يوؤثر ب�سكل غير مبا�سر في تح�سيل 
ّ
ت�سم

اللذة الروحية اأي�ساً.

[5] يمكن اعتبار اللذة - والتي اعتبرت ادراك كمال القوة المدركة )راجع: المذكرة الثامنة من هذا 
ة عند الإن�سان  الف�سل( - كماًل اأو مالزمة للكمال، لكن وحيث اإّنه اعتبر اأّن كّل لذة كقوة خا�سّ

يمكنها لوحدها اأّن تكون كماًل اأو مالزمة له، واأّن كّل لذة دائماً ومن حيث المجموع ل تزيد في فائدة 

وجود الإن�سان، لذا ل يمكن اعتبار كّل لذة كماًل حقيقياً له ونتيجة ذلك اأّن اللذة ل قيمة ذاتية لها.

[6] ومثاًل على ذلك، فاإّن المعايير الم�ستفادة من مجموع كلمات اأبيقور اإذا اأريد القول اإنها لمقاي�سة 
مقدار اللذة فلن تكون معايير �سحيحة لذلك، اإذ ل يمكن القبول باأّن اللذائذ الطبيعية اأو ال�سرورية 
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غير  اأو  ال�سرورية  غير  اأو  الطبيعية  غير  باللذائذ  بالمقاي�سة  دائماً  اأكبر  اأو  اأطول  هي  الروحانية  اأو 

الروحانية.

لكن من الممكن اأّن يكون مرادهم ومق�سودهم اأّنه عند مقاي�سة ومحا�سبة اللذات ل بّد من اللتفات 

اأي�ساً اإلى نوعها م�سافاً اإلى مقدارها، واأّن بع�ص اأنواع اللذائذ بغ�ّص النظر عن مقدارها اأف�سل واأعلى من 

بع�سها الآخر كاأف�سلية اللذائذ الروحانية على الج�سمانية منها.

ن 
َّ
ُتعي اأي�ساً  اأ�سا�سه  وعلى  اللذات  قيمة  درجة  لتعيين  اآخر  معياٍر  تقديم  من  بّد  الحال ل  هذه  وفي 

اأف�سليتها اأو رذالتها.

ولكن حينئٍذ لن تكون قيمة اللذة ذاتية بل غيرية لبتناء قيمتها حينئٍذ على معياٍر اآخر ولي�ص من 

الإن�سان وكماله فما  اأف�سل من غيرها لجهة موافقتها لطبيعة  الروحانية  اللذة  اأّن  اعتبرنا  اإذا  ذاتها. ولذا 

القيمة   هو ما له 
ّ

اإّن الكمال الإن�ساني اأّن نقول  اللذة بل الأن�سب  الذاتية هنا لي�ص خ�سو�ص  القيمة  له 

الذاتية.

عرف الفال�سفة الم�سلمون - اأمثال ابن �سينا ومال �سدرا - اللذة والألم بالدراك المالئم والدراك  [7]
غير المالئم، والمراد من المالءمة هو الكمال الخا�ص للقوة المدركة والمراد من عدمها هو نق�سها، 

الدين  �سدر  اإبراهيم  بن  د 
ّ
محم )راجع:  الوجود  ونق�ص  كمال  هو  والألم  اللذة  من�ساأ  فاإّن  وعليه 

ال�سيرازي، الحكمة المتعالية في الأ�سفار العقلية الأربعة، ج 4، �ص 117 - 118 نقاًل عن الحكماء 

وابن �سينا؛ نف�ص الم�سدر، �ص 122 - 123 - 135 - 141 - 142 - وج 9، �ص 122 - 125(.

ة بعد اإثبات وجود اهلل العالم ال�سادق والحكيم وبعد 
ّّ
واأي�ساً فاإّن ت�سخي�ص القيمة والوظيفة الأخالقي

تبيين  اأّن  الوحي، واعُتبر  باأخبار اهلل عن طريق  باعتقادهم  يرتبط  الخالدة الأخروية  الحياة  اإثبات وجود 

الف�سل  في  ن�سير  و�سوف  الأنبياء.  وبعثة  الوحي  لزوم  على  العقلي  والدليل  ال�سبب  هو  الكمال  طريق 

العا�سر من هذا الكتاب اإلى دور الوحي في ت�سخي�ص قيم الأفعال.

ال�سرقية  المذاهب  ومن جملة   .
ّ

والغربي  
ّ

ال�سرقي ق�سمين:  اإلى  الدنيا  ترك  مذهب  تق�سيم  يمكن   [8]
، ومن جملة المذاهب الغربية نذكر 

ّّ
في هذا المجال يمكن ال�سارة اإلى مذهب البوذية الأخالقي

 على اعتقاد البوذيين فاإّن لأعمال الإن�سان ونيته اآثاراً ونتائج )كارما( 
ً
. وبناء

ّ
 والرواقي

ّ
المذهب الكلبي

الح�سنة  اأعماله  مع  وبالتنا�سب  موته  بعد  فالإن�سان  الفعلية،  حياته  بعد  موجودة  تبقى   )Karma(

والقبيحة اّلتي قام بها في حياته يحيا مرة ثانية.

لتعاليم  باّتباعه  الإن�سان  يتمكن  حتى  دائماً   )samsara( ه( 
َ
م�سار

َ
)�س والموت  الحياة  دائرة  وت�ستمر 
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المذهب البوذّي الم�ستلزمة لترك الهوى والهو�ص والميول وال�سهوات والإعرا�ص عن الدنيا من تحرير 

نف�سه من هذه الدائرة الأليمة والمفجعة في�سبح حراً )مك�سه( )Moksa( وي�سل اإلى نهاية رحلة الحياة 

.)nirvana( )والموت الدائمة )النيرفانا

ويعتبر بوذا )Buddha - Siddhartha Gautma( )القرن ال�ساد�ص - الخام�ص ق.م( اأّن الحياة كلها 

 ومعاناة.
ٌ
- ولدة ومر�ساً و�سيخوخة وانتهاء بالموت - األم

ويعتقد باأننا جميعاً نعاني في هذه الحياة تارة لعدم وجود ما ير�سينا ويالئمنا وتارة اأخرى لفقدان ما 

نرت�سيه وما يالئمنا من الآمال والرغبات. وب�سكل مخت�سر فاإّن الت�سال والرتباط بهذا الوجود كله معاناة 

واألم. ولذا فاإّن الحياة األيمة وقبيحة ول بّد من اجتناب ال�سهوات والآمال والميل اإلى هذه الحياة لئال 

نرجع اإلى هذه المعاناة والآلم )راجع: جان، بى.نا�ص، تاريخ جامع اأديان، ترجمة علي اأ�سغر حكمت، 

�ص 175 - 203(.

وهنا نقول اإن ما ذكر من اأّن لأعمال الإن�سان ونواياه نتائج ل تنح�سر في حياته الفعلية يعتبر كالماً 

الآخرة  الحياة  في  الإن�سان  اإلى  تعود  النتائج  هذه  فاإّن  ة 
ّ
ال�سماوي الأديان  لتعاليم  طبقاً  لكن  �سحيحاً، 

الأبدية، ولي�ص بالولدة المجددة في هذه الدنيا. واإن جزئيات الأعمال الالزمة من اأجل الفوز والفالح 

 والتي من جملتها مقدار القبال اأو العرا�ص عن الدنيا اإنما يمكن بيانها من قبل المّطلع على 
ّ

الحقيقي

ة والأخروية وهذا مما ل يمكن اأّن ت�سمنه المذاهب والقوانين المو�سوعة من قبل 
ّ
كّل نتائجها الدنيوي

الب�سر اأنف�سهم.

 )Cynicism( فيرى اأّن ال�سعادة والف�سلية في التحّلل وقطع تعّلق الخواطر بكّل 
ّ

واأما المذهب الكلبي

�سي ء، ولأجل ذلك ل بّد اأّن تعي�ص وتحيا ب�سكل طبيعي واأْن تتحّلل من القيود والأعراف الجتماعية 

اآنتي�ستين�ص  هو  المذهب  هذا  وموؤ�س�ص  بحبائلها.  قلبك  ويتعلق  بها  ترتبط  لئال  ة 
ّ
الدنيوي اللذائذ  وتترك 

ال�سينوبي  وديوجين   - �سقراط  تالمذة  من  وهو   - تقريباً(  365ق.م   -  445 بين  )ما   )Antisthenes(

)Diogenes of Sinope( )403/412 ـ 321/324ق.م(.

وُذكر عن اآنتي�ستين�ص اعتقاده »بالرجوع اإلى الطبيعة« ومخالفته للدولة والملكية الخ�سو�سية والزواج 

والدين، واعتباره الف�سيلة كافية لل�سعادة وح�سن الحّظ.

ويعتبر اأي�ساً اأّن الف�سيلة تكون بفقدان الأمل والتحلل من الرغبات وعدم الحاجة، واأّن عدم الحتياج 

هو الخير الحقيقي والكمال المطلوب والهدف في حّد ذاته ونف�سه.

تتاأّتى  والحكمة  الف�سيلة 
ّ
باأن  معتقداً  وكان  اآنتي�ستين�ص،  باأفكار  اأي�ساً  متاأثراً  كان  فقد  ديوجين  واأما 
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ر 
ّ
من خالل التخّل�ص من الميول النف�سانية. ولذا كان يقول: ل تتعلق باللذائذ المنبعثة من المال فتحر

نف�سك من قيد الخوف والقلق.

وقد احتقر كّل الآداب والتقاليد و�سوًل اإلى الدين، وكذلك المنزل والطعام واللبا�ص والنظافة، وقيل 

ة ت�ستعمل لدفن الأموات. وكان يقلد في حياته الحيوانات ل �سيما الحياة 
ّ
اإّنه كان يعي�ص في وعاء اأو جر

 مذهبهم لذلك بالمذهب الكلبي، )راجع: فردريك كابل�ستون، تاريخ فل�سفه، ج 1، 
َ

ي
ّ
م

ُ
الكلبية ولربما �س

ترجمة �سيد جالل الدين مجتبوي، �ص 141 - 144؛ برتراند را�سل، تاريخ فل�سفه غرب، ترجمة نجف 

دريا بندري، الكتاب الأول، �ص 336 - 339؛ المو�سوعة الفل�سفية العربية، رئي�ص التحرير معن زيادة، 

:
ّ

ج 2، �ص 1132 - 1138( ولدينا عدة مالحظات على هذا المذهب الأخالقي

فاإّن عدم الحتياج المطلق مخ�سو�ص  اأمر مطلوب لالإن�سان،  اأّن عدم الحاجة )الكتفاء(  اأوًل: مع 

باهلل وهذا غير ممكن في حق الإن�سان، لكن حيث اإن الكلبيين يريدون من عدم الحتياج اإلى الآخرين 

تاأمين ال�سكون واطمئنان البال، لئال يغتموا بفقدان ما تعلق به القلب، ل بّد من القول اإّن التعلق باهلل 

ِئنُّ 
َ
)اأََل ِبِذْكِر اهلِل َتْطم اإلى عدم تنافيه مع هذا الهدف فاإّنه الموجب لح�سوله اأي�ساً  والرتباط به م�سافاً 

( )الرعد: 28(.
ُ

اْلُقُلوب

ثانياً: اإنما يمكن لالإن�سان تاأمين الحّد الأكبر من عدم الحتياج فقط عند التكال والتعلق بالمعبود 

اأمير  مناجاة  اإليك« من  النقطاع  )»اإلهي هب لي كمال  يتوافق معه  ما ل  التعّلق بكل   وقطع 
ّ

الحقيقي

الموؤمنين Q في �سهر �سعبان(. وهذا ل يعني قطعاً عدم ال�ستفادة من النعم الإلهية لأّن ما يوجب 

تعّلق قلب الإن�سان به هو اأّن يجعله هدفه الأ�سلي اّلذي ي�سعى اإليه وحتماً فاإّن المتكل في اأموره على اهلل 

فقط ي�ستفيد فقط من الأمور والأدوات اّلتي يعينها وي�سخ�سها له.

ة به تميزه عن �سائر الحيوانات ولذا ل ينبغي لنا اأّن  ثالثاً: اإّن لالإن�سان ا�ستعدادات واإمكانات خا�سّ

ن لالإن�سان حياة موافقة للطبيعة وذلك بمالحظة الحياة الطبيعية للحيوانات.
ّ
نعي

 )citium( من اأهل اكتيوم في قبر�ص )Zeno( فهو زينون )Stoicism( واأما موؤ�س�ص المذهب الرواقي

 واأتباعه بالرواقيين وقد تاأثر 
َ

ي
ّ
م

ُ
)234 ـ 262ق.م(. قيل اإّنه كان يعطي درو�سه تحت رواق مغّطى ولذا �س

هوؤلء بالمدر�سة الكلبية.

الأوا�سط  والرواقيين  الميالد(  قبل  الثالث  )القرن  القدماء  الرواقيين  بين  الآراء  في  تفاوت  وهناك 

ل والثاني بعد الميالد(.
ّ
)القرن الثاني قبل الميالد(، والرواقيين الجدد )القرن الأو

 الموارد المقبولة عندهم:
ّ
و�سوف ن�سير ها هنا اإلى اأهم
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ر 
ّ
يعتبر الرواقيون اأّن العالم كله موجود واحد، ج�سمه الطبيعة وروحه هي اهلل، وباعتقادهم فاإّن اهلل يدب

 الحقيقي.
ّ
 مح�ص ول وجود لل�سر

ٌ
هذا الكّل الواحد على اأح�سن وجه، واأّن نظام العالم خير

ويعتقدون اأي�ساً باأّن م�سير كّل اأجزاء هذا العالم معينة من قبل اهلل، ولزم هذا التقدير الإلهي القول 

ر �سيئاً في اأو�ساع هذا العالم.
ّ
بالجبر الطبيعي. وبالتالي ل يمكن لإرادة اأّي �سخ�ٍص اأّن تغي

 في الت�سّلط على نف�سه، وهو اإما اأْن يختار ويريد الر�سا بما هو 
ّ
ومع هذا فاإّنهم يقولون اإّن الإن�سان حر

موجود في هذا العالم والت�سليم له وعدم العتناء بالحياة الدنيا، واإما اأْن يختار عدم اعتبار هذا النظام 

 عن اإرادته وبالتالي �سيفقد اطمئنانه وهدوءه و�سي�سيبه الياأ�ص والقلق.
ٌ
خيراً واأنه خارج

 
ٌ
 نادر

ٌ
ل لل�سعادة - اأمر وباعتقادهم اأي�ساً اأّن الف�سيلة - والتي هي اأمر داخلي والجزء الوحيد الم�سكِّ

وح�سٌن في الحقيقة، وهي تقع ب�سكل كامٍل تحت اختيار الإن�سان واإرادته. والف�سيلة عبارة عن الإرادة 

الموافقة للطبيعة بحيث توجب كمال الإن�سان والحياة المطمئنة.

الرهبانية  اأّن تكون  الممكن  ومن  المنت�سرة حالياً  الم�سيحية  اأخالق   في 
ّ

الرواقي المذهب  اأّثر  وقد 

فردريك  )راجع:  التاأثر،  هذا  عن  نا�سئة   )27 )الحديد:  ابتدعوها(  )ورهبانية  الم�سيحية  في  الواردة 

كابل�ستون، تاريخ فل�سفه، ج 1، ترجمة �سيد جالل الدين مجتبوي، �ص 444 - 459؛ برتراند را�سل، تاريخ 

فل�سفه غرب، ترجمة نجف دريا بندري، �ص 365 - 371؛ تاريخ فل�سفه اأخالق غرب، جمع لورن�ص �سي، 

بيكر، ترجمة جماعة من المترجمين، �ص 47، و�ص 51 - 53؛ اميل بريه، تاريخ فل�سفه، ترجمة علي مراد 

اأبو القا�سم پورح�سيني، �ص 128 -  87؛ جان برن، فل�سفه رواقى، ترجمة �سيد  داودي، ج 2، �ص 75 - 

.)176

:
ّ

ولدينا عدة مالحظات هنا اأي�ساً على هذا المذهب الأخالقي

ًل: اإّن حلول اهلل كروٍح في ج�سم الطبيعة ي�ستلزم حاجته اإلى الج�سم وهو محاٌل، وعليه فاإّن وحدة 
ّ
اأو

الوجود بهذا المعنى ل يمكن القبول بها.

باأكمله خيراً  الوجود  نظام  الم�ستلزم لكون   في كّل �سي ء 
ّ

الإلهي والتقدير  بالتدبير  القول  اإّن  ثانياً: 

وح�سناً، واأّن ذلك من �سفات كمال اهلل مقبول منهم اإّل اأّن ذلك ل ي�ستلزم الجبر كما قالوا، لأّن مقت�سى 

اأْن تلك الطائفة من الأمور اّلتي ترتبط باختيار الموجودات المختارة تقع   
ّ

هذا التدبير والتقدير الإلهي

فاإّن  المختارة، ولذا  الموجودات  التقدير الإلهي ول مع اختيار  يتنافى ل مع  تحت اختيارهم، وهذا ل 

قوا جداً دائرة الأفعال 
ّ
الرواقيين اأخطاأوا في ا�ستنتاجهم الجبر من قولهم ال�سحيح بالتقدير الإلهي و�سي

الختيارية. ولو فر�سنا اأّن الجبر مالزم للتقدير الإلهي فاإّن ا�ستثناء الإرادة الداخلية بال وجه وجيه، وفي 
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هذه ال�سورة لن يبقى اأّي مجال لل�سفات والأفعال الختيارية ولن يبقى اأّي مو�سوع لالأخالق حينئٍذ.

 والعتقاد بح�سن نظام الوجود وكونه خيراً من 
ّ

ثالثاً: اإّن ف�سيلة الر�سا والت�سليم اأمام التقدير الإلهي

بهذه  التمّتع  اأّن  اإّل   .
ّ

الرواقي المذهب  بحق  عليه  اأكد  ما  وهذا  الإن�سانية.  والف�سائل  الكمالت  اأعلى 

لتاأمين الحد الأكثر من الخير في هذا  اأّن ن�سعى �سمن امكانياتنا وحدود اختيارنا  الف�سيلة ل ي�ستلزم 

.
ّ

العالم بل ل بّد فقط من موافقة اأنف�سنا مع الطبيعة والقتداء بح�سن التدبير الإلهي

 ) [9]Nicolo Machiavelli( من الموؤكد وجود اآخرين اأكدوا قبله على دور »ال�سلطة«، ومن هوؤلء ماكيافيللي 

)1469 ـ 1527م( حيث اعتبر اأّن ال�سلطة والقوة غاية في نف�سها، وكان يرى اأّنه من الم�سموح القيام باأي 

فعٍل مفيٍد ولزم من قبل الحاكم لحفظ �سلطته وللو�سول اإلى اأهدافه كا�ستعمال القوة والخداع والتخريب 

والف�ساد والظلم بل اإّنه اعتبر ذلك نوعاً من الف�سيلة )راجع: و.ت. جونز، خداوندان اندي�سه �سيا�سى، ج 2، 

الق�سم الأول، ترجمة علي رامين، �ص 44( .وهو مع مالحظته وجود الت�ساد وال�سراع بين منافع ال�سعب 

والطبقات الحاكمة )نف�ص الم�سدر، �ص 39  - 40( فقد اأكد على اأّن الحاكم اإذا اأراد اأّن يحافظ على حكمه 

و�سلطته بامكانه اأّن ل يفي بوعوده وتعهداته واأن ل يكون �سادقاً في كالمه، ولهذا اعتبر الكذب والغدر 

والخيانة كلها ف�سيلة )نف�ص الم�سدر، �ص 45( .ومن جملة ن�سائحه: ل بّد من ا�ستخدام القوة بال اأّي 

رحمة)نف�ص الم�سدر، �ص 48( .وقد اعُتبر كالمه بمثابة مرجٍع في فّن الحكم )نف�ص الم�سدر، �ص 41( ومن 

ة اّلتي يعتقد بها. وعنده تعريف خا�ص به حول  ة الخا�سّ
ّّ
ة موازينه الأخالقي

ّّ
 فقد ذكر في نظريته الأخالقي

ّ
ثم

الحياة الح�سنة اإّل اأّنه لم ي�سَع لثبات حقانية ما يعتقده )نف�ص الم�سدر، �ص 24( .وحيث اإّنه لم ي�ستدل 

ة اأعر�سنا عن ذكره في المتن.
ّّ
على نظريته الأخالقي

باأخالق  والمتاأثرة  اأوروبا  في  الرايجة  الم�سيحية  الأخالق  على  فعٍل  كرد  نيت�سه  مذهب  ُطرح   [10]
الرواقيين.

خالف نيت�سه الم�سيحية واعتبرها موجبة لل�سياع والف�ساد ومخالفة للحياة )مثاًل على ذلك، راجع: 

 
ّ

طبيعي ب�سكل  ت�سعى  الحيوانات  باأّن  العتقاد  في  داروين  62(ووافق  القطعة  الم�سيح[  الدجال]�سد 

اأّنه  اإّل   )369 القطعة  القوة،  اإرادة  )راجع:  بينها  وال�سراع  للتنازع  م�ستلزم  هذا  واأّن  فيها  والبقاء  للحياة 

خالف داروين في كون النتيجة الطبيعية لهذا التنازع هو غلبة وانت�سار النوع الأف�سل والأكمل فلم يوافقه 

النوع الأدنى  النوع الأف�سل والذي له تعقيداته الكبيرة �سعيف في مقابل  باأّن  في ذلك، وعّلل ذلك 

)نف�ص  الأكمل  الموجود  ل  الدنيا  الموجودات  �ستن�سر  الظالمة  الطبيعة  فاإّن  وبالتالي  كماً  منه  الأكبر 

الم�سدر، القطع 684 و685(.
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ر - في راأيه - و�سّخم تاأثير العوامل الخارجية في النتخاب الطبيعي 
ّ
كما واأّنه انتقد داروين والذي كب

اإرادته  اإلى  ي�ستند  اأّن  بّد  ل  الإن�سان  اإّن  نيت�سه  وقال   .)647 القطعة  الم�سدر،  )نف�ص  الأف�سل  للنوع 

الحياة  اأ�سا�ص  القوة« هي  »اإرادة  اأّن  فل�سفته  اعتبر في  بل  والأف�سلية  والقوة  القدرة  الداخلية لكت�ساب 

)راجع: الدجال، القطع 6 و17( واعتبر اأّن الفردية �سكل من اأ�سكال: »الرغبة والإرادة الم�ستندة اإلى 

القوة«. )راجع: اإرادة القوة، القطعة 784(.

باأنه غير الإن�سان )ما وراء الإن�سان(  باأّنه حيوان وفوق الحيوان، والإن�سان الأعلى  وبتعريفه الإن�سان 

وفوق الإن�سان )راجع: نف�ص الم�سدر، القطعة 1027( اعتبر اأّن الهدف هو ما وراء الإن�سان ولي�ص نوع 

الإن�سان )راجع: نف�ص الم�سدر، القطعة 1001( . واعتقد ب�سرورة اإحياء ال�ستبداد الفردّي )راجع: نف�ص 

الم�سدر، القطع 958 و1026(.

وكذلك قام نيت�سه في كتابيه الآخرين »اأ�سالة الأخالق« و»ما وراء الخير وال�سر« بعد تق�سيمه اأفراد 

الإن�سان اإلى ق�سمين ال�سادة والعبيد بالتفكيك بين اأخالق كال الفريقين. ومثاًل على ذلك اعتبر القدرة 

وال�سجاعة من �سفات ال�سادة واأما الكذب والرياء والحقارة فهي من اأخالق العبيد، واعتقد باأّن اأخالق 

هوؤلء نا�سئة عن حقدهم على اأ�سيادهم واإنما ُوجدت لتروي�ص اأ�سيادهم اأو النتقام منهم. ومع اأّن نيت�سه 

يرف�ص الفردية الكاملة في الأخالق ويعتقد باأّن اأخالق العبيد بالن�سبة لهم معتبرة )راجع: اإرادة القوة، 

ة لأخالق العبيد ويعتقد بقيمة »القوة« المالزمة لّلذة وال�سعادة 
ّ
القطعة 287( فاإّنه ينفي القيمة الحقيقي

اً بمقدار قوته: )راجع: نف�ص 
ّ
م اأخالقي

َّ
عنده )راجع: نف�ص الم�سدر، القطعة 1023( ويوؤكد اأّن الإن�سان ُيقي

الم�سدر، القطعة 382 و855 و858(.

وبعبارة اأخرى فاإّن اأنانية نيت�سه تعني اعطاء الأ�سالة للفرد الأقوى ولي�ص اأ�سالة الفرد نف�سه.

واعتبر اأّن الرجل الأقوى والإن�سان الأعلى والذي هو من ال�سادة هو من ي�سع القيم ويوجدها )راجع 

نف�ص الم�سدر، القطعة 999؛ ما وراء الخير وال�سر، القطعة 260( وي�سرح باأّن مثل هذا ال�سخ�ص ل بّد 

اأّن يكون �سكاكاً بغيره )راجع: اإرادة القوة، القطعة 963(، حقيراً �سيئاً قاتاًل )نف�ص الم�سدر، القطع 967 

و1026(، ظالماً معتدياً وم�ساًل لالآخرين وم�ستغاًل لهم )نف�ص الم�سدر، القطعة 968(،  ونفى الت�ساوي 

بين اأفراد الإن�سان واعتبرها خرافة )نف�ص الم�سدر، القطعة 864(، مدمرة )نف�ص الم�سدر، القطعة 871(، 

باأّن الت�ساوي بين النا�ص في الحقوق مخالف للطبيعة  874(، بل اعتقد  ولغواً )نف�ص الم�سدر، القطعة 

والأخالق )نف�ص الم�سدر، القطعة 734(.

»ول يمكن اأّن يكون اأّي اإ�سراٍر اأو ا�ستغالٍل اأو تدميٍر في ذاته باطاًل وغير م�سروع، لأّن الحياة في اأ�سا�سها 
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تقوم على الإ�سرار والتجاوز وال�ستغالل والتدمير« )اأ�سالة الأخالق، البحث الثاني، القطعة11(.

 ذكرها بل�سانه في كتابه الدجال، القطعة الثانية 
ّ

ويمكن ال�سارة اإلى خال�سٍة لمذهب نيت�سه الأخالقي

حيث يقول:

؟ هو العجز 
ّ
ة عند الإن�سان، ما هو ال�سر

ّ
ة، ونف�ص القو

ّ
 القوة، واإرادة القو

ّ
»ما هو الخير؟ هو ما يقوّي ح�ص

ة - الح�سا�ص بالتغلب على الموانع - لي�ست الفرح 
ّ
الزائد، ما هي ال�سعادة؟ هي الح�سا�ص بازدياد القو

بل القوة الكبرى، لي�ست ال�سلح باأي وجه بل الحرب، لي�ست الف�سيلة بل القتدار والعلو... ول بّد من 

 عندنا، اإذ ل بّد من اعانة الإن�سان في هذا الأمر المهم. ما 
ّ

ز والمعاقين، وهذا اأول اأ�سل اإن�ساني ابادة العجَّ

ال مع العّجز والمعاقين اأّي الم�سيحية«.
ّ
هو ال�سي ء الأكثر �سرراً من الف�ساد؟ التعاطف الفع

 الأثر الكبير في ظهور الفا�سية والنازية. وعلى حد قول  »ا�سترن«: 
ّ

وقد كان لمذهب نيت�سه الأخالقي

 
ّ
اأهم من  كان  ة 

ّ
ال�سخ�سي بالأ�سالة  والكبير  العميق  »والح�سا�ص  الأنا  هذه«  على  والتاأكيد  القرار  »اإّن 

الأ�سول العتقادية عند الفا�سية والنازية ولم يقترب اأّي �سخ�ص بمقدار ما قام به هتلر من تحقيق »القيم 

الأنانية« )راجع: جوزيف بي�ستر ا�سترن، نيت�سه، ترجمة عزت اهلل فولدوند، �ص 97(، وعلى حد قول را�سل 

اأي�ساً »اإذا اأخذنا نيت�سه على اأّنه مجرد مر�ٍص، فال بد من القول باأن هذا المر�ص قد �ساع وا�ست�سرى في هذا 

الع�سر الجديد« تاريخ فل�سفه غرب، ترجمة نجف دريا بندري، �ص 1048(.

وعلى الرغم من انتقاد نيت�سه لقبول الظلم والحقارة والعجز وال�سعف والريا�سات المخالفة للطبيعة 

الإن�سانية. وهذا في حد نف�سه جدير بالهتمام وقد تعر�ص اآخرون لنقدها اأي�ساً اأمثال هيوم )راجع: دايفد 

مارك�ص  بيتر،  اندريه  )راجع:  مارك�ص  ترجمة حميد عنايت، �ص 84( وكارل  تاريخ طبيعى دين،  هيوم، 

ومارك�سي�سم، ترجمة �سجاع الدين �سيائيان، �ص 237(. اإّل اإّن تاأكيد نيت�سه على القوة وال�سلطة المادية 

 على قانون 
ً
لته اإلى موؤيد للظلم وموّجٍه له، واإّن ا�ستدلله على نفي الحقوق الإن�سانية المت�ساوية بناء

ّ
حو

ا قام 
ّ
ة - وبغ�ّص النظر عم

ّّ
الطبيعة هو خلط بين التكوين والت�سريع. والنكتة اليجابية في نظريته الأخالقي

به من التوجيه والبيان - هو اعتقاده باأ�سل القوة اإذ اإنها بغ�ّص النظر عن نوعها تعتبر كماًل حقيقياً لالإن�سان 

واإحدى الأمور المطلوبة له طبيعياً.

[11] حيث اإّن اأكثر النظريات والآراء تن�سب اإلى �سقراط، فاإّن النظريات اّلتي نقلها اأفالطون على �سكل 
حول  المجال  هذا  في  المخت�سين  عند  خالف  مورد  كانت  وغيره،  �سقراط  بين  جرت  حواراٍت 

ن�سبتها كلها اأو بع�سها اإلى �سقراط، اأو هل اأّن اأفالطون ذكر نظرياته على ل�سان �سقراط ولم ين�سبها 

اإلى نف�سه. وربما يمكن اعتبار الآثار الأولى لأفالطون اّلتي نقل فيها عن �سقراط اأو كان لالأخير دور 
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مهم واأ�سلي فيها من�سوبة اإلى �سقراط. واأما الآراء المذكورة في الآثار المتاأخرة لأفالطون وخا�سة 

تلك اّلتي لم ي�سرح فيها با�سم  �سقراط يمكن اعتبارها من اآثار اأفالطون.

ومع هذا فاإّن التفكيك الكامل بين نظريات واآراء هذين العلمين �سعٌب جداً.

واأفالطون  �سقراط  عند  ة 
ّّ
الأخالقي النظرية  ا�سم  اإلى  جداً  باخت�ساٍر  ن�سير  �سوف  التذكير  هذا  ومع 

واأر�سطو:

- �سقراط )socrates( )469 - 399ق.م(.

�ص، 
ُ
مع قبول �سقراط باأّن الخير الأ�سلي يجب اأّن يكون اأكمل الأ�سياء وم�ستقاًل عن كّل �سي ء )فيلب

20( واأن الروح )النف�ص( اأف�سل من الج�سم )كريتون، 48( اعتبر اأّن ان�سجام النف�ص واعتدالها في الدرجة 

ة كالتقوى والعدالة من نتائج اعتدال النف�ص 
ّّ
الأولى من حيث القيمة )فيلب�ص، 66( واأّن الف�سائل الأخالقي

)غورغيا�ص، 508(. واأّن ال�سعادة حا�سل هذه الف�سائل )غورغيا�ص، 508( واعتبر الخير في بع�ص الموارد 

 م�ساوياً لالألم )بروتاغورا�ص، 353 و354 و355 و358( ولكنه في موارد اأخرى اعتبر 
َّ
م�ساوياً لّلذة، وال�سر

�ص 11، 
ُ
 )غورغيا�ص 494 اإلى 500، و506 و513؛ فيلب

ّ
ب�سراحة اأّن اللذة غير الخير واأّن الألم غير ال�سر

�ص، 67( واعتبر اأّن 
ُ
32، 54، 66 و67( والظاهر اأّن مراده من نفي اللذة هو نفي ال�سهوات الحيوانية )فيلب

ة، واللذة غير الخال�سة في مقابل اللذة الخال�سة، وقال اإّن اللذة 
ّ
ة في مقابل اللذة الحقيقي

ّ
اللذة غير الحقيقي

ة والخال�سة نا�سئة عن اإدراك ح�سي اأو علم ما واأنها مخ�سو�سة بالروح )فيلب�ص، 51، 52، 66(.
ّ
الحقيقي

اإل اأّنه اعتبر اأّن اللذة الخال�سة غير كاملة في نف�سها )فيليب، 67( بل اعتبر اأنها مالزمة للخير واأّنها 

اأّن �سالمة الروح بل وحتى  اإلى  66(. وذهب �سقراط  في المرتبة الخام�سة من حيث القيمة )فيلب�ص، 

من  مراده  كون  الظاهر  اأّن  اإّل  و48(؛   47 وكريتون،   512 )غورغيا�ص،  لل�سعادة  �سرط  الج�سم  �سالمة 

ل بالختيار، واأرجع كّل الف�سائل اإلى المعرفة  ة اّلتي تتح�سّ
ّّ
 من ال�سعادة الأخالقي

ّ
هذه ال�سعادة الأعم

الحا�سلة بالتعقل، ولذا فاإّن المعرفة ح�سنة في حّد ذاتها )اأوثودمو�ص، 281 و282، وفيلب�ص، 11( واأنها 

كافية لك�سب الف�سيلة وال�سعادة )بروتاغورا�ص 345 و352 و355 و357 و358، ولخ�ص، 194، ومنون 

77 و78، واوثودمو�ص 280(، وقال بوحدة الف�سيلة )بروتاغورا�ص 329 اإلى 360(. ومع هذا فقد اعتقد 

باأّن الف�سيلة لي�ست جزءاً من طبيعتنا ولي�ست اكت�سابية بل اإنها حلولية في الإن�سان بعناية من اهلل )منون 

للخير  معادلة  واأنها   )280 )اوثودمو�ص،  لل�سعادة  �سرط  والنفع  نافعة  الف�سيلة  اأّن  .واعتبر  و100(   99

و»�سالمة  و»النفع«  »اللذة«  مفاهيم  اأ�سبحت  �سقراط  بعد  ومن   .)468 وغورغيا�ص   ،333 )بروتاغورا�ص 

ة م�ستقلة.
ّّ
الروح« مورد تاأكيٍد عند بع�ص المفكرين وظهرت كمذاهب اأخالقي
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- اأفالطون )Plato( )427 - 347ق.م(

طبيعته  مع  تتالءم  اّلتي  الأ�سياء  هي  موجود  لكّل  الأ�سياء  اأف�سل  اأّن  على  اأفالطون  اأّكد  اأن  بعد 

 
ّ

)الجمهورية 586( قام بت�سريح وبيان الأجزاء المختلفة لروح الإن�سان فقال اإنها مركبة من جزء عقالني

 
ّ

 - ي�سعى لر�ساء الميول الحيوانية وجلب النفع - وجزء عاطفي
ّ

- ي�سعى نحو المعرفة - وجزء �سهواني

- يطلب الجاه وهو من�ساأ الغ�سب والإرادة - )نف�ص الم�سدر، 439 اإلى 441، و580 اإلى 581( واعتبر 

اأّن المالءمة مع طبيعة الإن�سان في كون الجزاأين الأخيرين من النف�ص تابعان ومطيعان للجزء العقلي منها 

)نف�ص الم�سدر، 586(.

وق�سم اأفالطون اأي�ساً اللذائذ المختلفة وبالتنا�سب مع اأجزاء النف�ص الثالثة اإلى ثالثة اأق�سام، واعتبر 

 
ّ

ة والموافقة لطبيعة اأجزاء النف�ص هي في اإطاعة الجزء العاطفي
ّّ
اأّن اأعلى اللذات اأّي اللذة ال�سادقة الواقعي

 ) نف�ص الم�سدر، 581 اإلى 583 و586(.
ّ

 للجزء العقلي
ّ

والجزء ال�سهواني

واعتبر اأفالطون الف�سيلة في القدرة و�سالمة الروح واأّن الرذيلة في العجز ومر�ص الروح، واعتقد باأّن 

ة، وبعبارة اأخرى طغيان ذلك الجزء اّلذي  الرذيلة نتيجة عدم عمل كّل جزٍء من النف�ص بوظيفته الخا�سّ

اكت�ساب  من  الهدف  اأّن  اإلى  اأفالطون  وي�سير   )444 الم�سدر  )نف�ص  الطاعة  وظيفته  طبيعته  بمقت�سى 

واعتبر   )613 الم�سدر،  )نف�ص  بالآلهة  ال�سباهة  من  ممكن  حٍد  اآخر  اإلى  الإن�سان  و�سول  هو  الف�سيلة 

اأّن  اأ�سا�ص  589(على  والجمهورية  و860،   731 )القوانين،  الف�سيلة  لتح�سيل  كافية  المعرفة  اأّن  اأي�ساً 

ة هي معرفة المثل، حيث اإّن معرفة مثال »الخير« يوجب تح�سيل كّل الخيرات باعتقاده 
ّ
المعرفة الحقيقي

)الجمهوية، 505(.

- اأر�سطو

اإّن اأر�سطو وبمالحظة عدم امكان الت�سل�سل قال بلزوم تلك الغاية المطلوبة لذاتها والتي تطلب كّل 

 )1094a ،الأ�سياء الأخرى من اأجلها واعتقد باأّن هذه الغاية هي الخير الأعلى )اأخالق نيكوماخو�ص

.)1097b ،1176b،واأنها هي ال�سعادة )نف�ص الم�سدر

 ) 1177a1098 وa اأّن طريق ال�سعادة يتحّقق بمطابقة الحياة مع الف�سيلة )نف�ص الم�سدر واعتبر 

ح باأّن الف�سيلة وال�سعادة 
ّ
 اإلى النف�ص )نف�ص الم�سدر، 1098b( �سر

ٌ
وبت�سريحه اأّن الخير الحقيقي ناظر

الأمور  بع�ص  ا�سترط  اأر�سطو  اأّن  1102a(.اإل  الم�سدر  )نف�ص  البدن  اإلى  ل  اأي�ساً  النف�ص  اإلى  ناظرة 

الح�سنة  بالأعمال  للقيام  الخارجية  ال�سرائط  ببع�ص  التمتع  الف�سيلة وهي  اإلى  لل�سعادة م�سافاً  الأخرى 

 على فهمه لل�سعادة - بع�ص ال�سرائط غير 
ً
والبتعاد عن الآلم والم�سائب، بل اإّنه ا�سترط لها اأي�ساً - بناء
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 ،1099a  ،1096a  ،1095b الم�سدر  الولدة في عائلة �سريفة )نف�ص  اأو  بالجمال  الختيارية كالتمّتع 

 1095b ،1099( وبالتالي اعتبر الف�سيلة غير كافية لل�سعادة، واأنها لي�ست الغاية النهائية )نف�ص الم�سدرb

ح في نف�ص الوقت باأّن تحمل الم�سائب والأمور غير المالئمة لالإن�سان عالمة على �سرفه 
ّ
و1097b( و�سر

)نف�ص الم�سدر، 1100b(، واأّن �سالمة البدن وال�سرائط الخارجية مع العتدال وال�سرورة كافية لل�سعادة 

.)1179a ،نف�ص الم�سدر(

اإّن اأر�سطو بتعريفه الف�سيلة على اأنها مَلكة نف�سانية )نف�ص الم�سدر، 1106a ،1105b( تبعث على 

 )1144b )نف�سه،  ة - 
ّ
العملي الحكمة  ال�سحيحة -  القاعدة  1103a( وحاكية لح�سور  )نف�سه،  التقدير 

ة 
ّّ
ة - وف�سائل اأخالقي

ّ
ق�سم الف�سائل اإلى ف�سائل عقلية - الحكمة النظرية، الراأي ال�سديد والحكمة العملي

ة قابلة للح�سول 
ّّ
ة الواقعي

ّّ
- نظير الكرم والتقوى - )نف�سه 1102b و1103a( وقال اإّن الف�سيلة الأخالقي

الف�سيلة  معرفة  اإّن  القائل  �سقراط  كالم  يقبل  لم  هذا  مع  ولكنه   )1144b )نف�سه،  العقل  من  بهداية 

ات المجربة 
ّ
تكفي لكون الإن�سان فا�ساًل )نف�سه، 1179b( واعتبر ذلك خالف العقيدة الرائجة والواقعي

 1114b ،1114a ،1113b ،1145( واعتقد اأّن الف�سيلة والرذيلة ملكتان اختياريتان )نف�سهb ،نف�سه(

 اأي�ساً مطلوب ومعلوم )نف�سه، 1113b( واأّن المعرفة اإحدى ال�سرائط غير الأ�سا�سية 
َّ
و1115a(، واأن ال�سر

 )1105b1103 وa لح�سول الف�سيلة، واأّن الف�سيلة تح�سل فقط بتكرار العمل والتعود عليه. )نف�سه، 

 1150b )نف�سه  التاأمل  من  الحا�سلة  النتائج  على  الميول  تتغّلب  اأّن  النف�ص  �سعف  اإثر  الممكن  ومن 

ه من يتاأثر بالعواطف والميول بال�سخ�ص المخمور اأو النائم، 
ّ
و1152a( ولكنه من طرٍف اآخر فاإّنه قد �سب

ي 
ّ

ز اإنما تن�ساأ اإذا كانت المعرفة م�ستندة اإلى الدراك الح�س
ّ
وي�سل اإلى ال�ستنتاج اأّن عدم التقوى والتحر

باأنه في  1147b و1152a(، وي�سرح  اإلى   1146b  )نف�سه 
ّّ

الواقعي فقط وعدم ح�سور المعرفة بمعناها 

من  فاإّن  اأر�سطو  وباعتقاد   .)1147b )نف�سه،  لإثباتها  �سقراط  �سعى  اّلتي  النتيجة  اإلى  و�سل  قد  النهاية 

.)1146a ،ة ل يرتكب باختياره اأّي عمٍل قبيٍح )نف�سه
ّ
يمتلك الحكمة العملي

.)1147b ل يدرك مع وجود الميول والهيجان وال�سطراب والحيرة )نف�سه 
ّّ

واإّن العلم الواقعي

 )1152a د علم بل هي علم يتحقق في مقام العمل )نف�سه
ّ
ة مجر

ّ
وكذلك فاإّنه ل يعتبر الحكمة العملي

العلم.  لذلك  الموافق  بالعمل  تتحقق  واإنما   
ّّ

الواقعي العلم  نف�ص  ظاهراً هي  ة 
ّ
العملي الحكمة  اإّن  حيث 

ة ت�سمل النية والعمل اأي�ساً )نف�سه 1178b( واأّن كّل الف�سائل مرتبط 
ّّ
ويعتبر اأر�سطو اأّن الف�سيلة الأخالقي

الف�سيلة  فاإّن  اأر�سطو  راأي  1144b و1145a( .وفي  بع�سها عن بع�ص )نف�سه  ببع�ص ول ينفك  بع�سها 

 )1106bو  1104a )نف�سه  والتفريط  الفراط  بين  الأو�سط  الحّد  وهي  بالعتدال  تتح�سل  ة 
ّّ
الأخالقي
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 ومن الممكن تفاوته تنا�سباً مع مختلف 
ّ

 بل العقلي
ّ

ويو�سح ذلك باأّن مراده لي�ص الحّد الأو�سط العيني

اإّن الحّد الو�سط المطلوب ل يوجد في  اأوًل، وثانياً  1106a و1106b و1107a( هذا  الأفراد )نف�سه، 

كّل �سي ء، ومثاًل على ذلك فاإّن الحقد والح�سد والزنا وال�سرقة قبيحة دائماً، وخال�سة الكالم اأّنه ل حّد 

و�سطاً لالفراط والتفريط ول تفريط واإفراط في الحّد الو�سط )نف�سه،1107a (. ومع التفاته اإلى �سعوبة 

اّلتي يظنها الفرد  اأف�سل الطرق لتعيينه هو مخالفة الميول والأمور  اأّن  تعيين الحد الأو�سط بدّقة اعتبر 

 
ّ

لذيذة )نف�سه 1109a و1109b( .نعم اإّن اأر�سطو يقبل بكون الإن�سان ي�سعى نحو اللذة ب�سكل طبيعي

ك�سائر الموجودات الحية )نف�سه، 1104b و1157b و1172a( اإّل اأّنه بتق�سيمه اللذائذ اإلى طبيعية وغير 

طبيعية )عر�سية( اأو نف�سية ون�سبية )نف�سه 1148a و1148b و1154b( اعتبر اأّن اللذائذ الخال�سة والتي 

ل تجتمع مع الألم والقهر كاللذة العقلية واللذة النا�سئة عن الأعمال الموافقة للف�سيلة هي لذائذ طبيعية 

هي   
ّ

الحقيقي بمعناها  اللذائذ  هذه  اأمثال  باأّن  واعتقد   )1154bو  1153aو  ،1099a )نف�سه  ونف�سية 

 )نف�سه، 1176a( واأّن اللذات الج�سمانية اّلتي يطلبها اأكثر النا�ص والأطفال 
ّ

المنا�سبة للوجود الإن�ساني

.)1177a1153 وa1113 وb1113 وa والحيوانات ل يمكن عدها »خيراً« اأ�سياًل وحقيقياً )نف�سه

ويعتقد اأر�سطو باأّن التربية ال�سحيحة في اأْن ُيعّلم الإن�سان باأن يلتّذ في المو�سع اّلذي يجب فيه اأّن 

 بالألم في المو�سع اّلذي يجب فيه الح�سا�ص بالألم )نف�سه، 1104b و1172a( وهذ� 
ّ

ُيلتذ، واأن يح�ص

د عليه عن طريق القانون )نف�سه 1179b اإلى 1180b( ولهذا ال�سبب فاإّن اأر�سطو 
ّ
العمل يحتاج اإلى التعو

اأّن كّل لذة مرغوبة  ل يقبل باأّن اللذة لها القيمة الأعلى حيث يقول: »ل اللذة هي الخير الأعلى ول 

للعمل  الم�ساحبة  واللذة  ح�سنة  الح�سن  للعمل  الم�ساحبة  اللذة  اإّن  بل   )1174a )نف�سه،  ومطلوبة« 

القبيح قبيحة )نف�سه، 1175b( اإّل اأّنه باعتباره الجهد النا�سئ عن الف�سيلة لذة )نف�سه، 1120a( اعتبر 

.)1099a ،1153( واأنها األّذ الأ�سياء )نف�سهb ،اأّن ال�سعادة ت�ساحب اللذة )نف�سه

الإن�سان  اأفعال  واأن  الحقيقي لالإن�سان هو عقله  البعد  اأّن  اإلى  ا�ستناداً  اأر�سطو  فاإّن  اأخرى  ومن جهة 

اأف�سل  العقل والمتطابقة معه هي  الموقوفة على  باأن الحياة  ا�ستنتج  اأفعال الآلهة  من هذه الجهة ت�سبه 

 1178b1178 وa1177 وb اأ�سعد النا�ص )نف�سه واألّذ واأ�سعد حياة لالإن�سان، ولهذا فاإّن الفال�سفة هم 

.)1179aو

 1166a ،واعتبر اأر�سطو اأّن حّب الذات والأنا اأمر طبيعي واأنها من�ساأ حّب الأ�سياء الأخرى )نف�سه

واللذات  والفتخار  الثروة  من  قدٍر  باأكبر  الخت�سا�ص  بمعنى  كانت  اإذا  الأنا  باأّن  واعتقد   )1168bو

باإمرة العقل  اأ�سرف الخ�سائل والف�سائل لنف�سه  اإذا كانت بمعنى اختيار  الج�سمانية فهي مذمومة، واأما 



241سرلسلنوددم سرفتةقم رقانتا

فهي ح�سنة وموجبة لنتفاع الآخرين اأي�ساً )نف�سه، 1168b و1169a و1169b( »بل اإّن الحياة )الوجود( 

.)1170a ،ال�سعيدة بكاملها مطلوبة في نف�سها لالإن�سان )لأّن الحياة بالطبع ح�سنة ولذيذة(« )نف�سه

 على ما تقدم يمكن القول اإّن �سقراط مع قبوله بالقيمة الذاتية لل�سعادة واأ�سالة نف�ص الإن�سان 
ً
بناء

 عبر طريق المعرفة والعقل.
ّ
اعتبر اأّن ال�سعادة نوٌع من الن�سجام بين قوى النف�ص يتم

 هو الجزء 
ّ

ل كالمه ب�سكل اأكبر واعتبر الجزء العقالني واأما اأفالطون فاإّنه بت�سريح اأجزاء النف�ص ف�سّ

 من اأجزاء النف�ص واأف�سلها واأعالها واأّن حاكمية العقل عن طريق المعرفة بمثل »الخير« موجبة 
ّ

الأ�سلي

لل�سعادة.

ثل الأفالطونية اعتبر اأّن المعرفة 
ُ
 على هذه المباني لكن مع عدم قبوله بالم

ً
وكذلك فاإّن اأر�سطو وبناء

ة تو�سالن اإلى ال�سعادة.
ّ
النظرية والحكمية العملي

اأّن  بّد  بينهم ل  الم�سترك  الوجه   على 
ً
وبناء الثالثة  الفال�سفة  لهوؤلء   

ّّ
الأخالقي المذهب  فاإّن  ولذا 

ى بمذهب »ان�سجام اأجزاء وجود الإن�سان بناء على الجزء الأكمل منها«. لكن مع اللتفات اإلى اأّن 
ّ
ي�سم

 في النف�ص الإن�سانية واأّن النف�ص هي الجزء الأكمل 
ّ
هوؤلء الفال�سفة قد اعتبروا العقل الخ�سي�سة الأهم

والأف�سل في الوجود الإن�ساني، ومن اأجل رعاية الخت�سار وتب�سيط الكالم يمكن اخت�سار ت�سمية هذا 

المذهب بقولنا اإّنه مذهب »الن�سجام العقالني«. وباعتبار اأّن عناوين ال�سعادة والكمال والف�سيلة والروح 

ة اأخرى لم يكن من المنا�سب ت�سمية مذهبهم بهذه الأ�سماء، وبالرغم من اإمكان 
ّّ
ت�سمل مذاهب اأخالقي

ينطبق على مذهب  اأّن ذلك ل  اإّل   
ّ

المعرفي بالمذهب  واأفالطون  ل�سقراط   
ّّ

المذهب الأخالقي ت�سمية 

اأر�سطو، وكذلك فاإّن عنوانَي اللذة والنفعية ب�سبب دللتهما على مذاهب اأخرى م�سهورة وغير مقبولة عند 

هوؤلء الفال�سفة لم يكن من المنا�سب اأي�ساً ت�سمية مذهبهم بهذين ال�سمين والعنوانين.

ة في مذهب 
ّّ
ول بد اأْن ن�سير ها هنا اإلى اأّن العلماء الم�سلمين تلقوا بالقبول عمدة المطالب الأخالقي

هوؤلء الفال�سفة الثالثة واأخرجوها ب�سكل اأكمل.

ومن جملة هذه الموارد يمكن ال�سارة اإلى بحث كفاية المعرفة لتح�سيل الف�سيلة وال�سعادة والتي دافع 

 معنا لم يعتقد بكفاية كّل نوٍع من 
ّ
عنها �سقراط واأفالطون عموماً فيما خالف اأر�سطو ذلك حيث اإّنه وكما مر

ة.
ّ
ة بالف�سيلة والتي �سماها الحكمة العملي

ّ
المعرفة بالف�سيلة لتح�سيل الف�سيلة با�ستثناء المعرفة الحقيقي

الف�سيلة  لنيل  كافية  غير  قوتها  كانت  ومهما  بالف�سيلة  الح�سولية  المعرفة  اإن  القول  من  بّد  ل  لكن 

وال�ساهد على ذلك - وكما اأ�سار اإليه اأر�سطو نف�سه - مخالفة هذا الكالم للواقعيات التجريبية. وقد اأ�سار 

 Q القراآن الكريم اإلى ذلك اأي�ساً في ق�سة فرعون وقومه حيث اأنهم مع تيقنهم بمعجزات النبي مو�سى
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ا ...} )النمل: 14( وكذلك في مورد بع�ص  َقنَْتَها اأَنُف�ُسُهْم ُظْلًما َوُعُلوًّ
ْ
قاموا بانكارها: {َوَجَحُدوا ِبَها َوا�ْستَي

نَاُهُم اْلِكتَاَب 
ْ
اأهل الكتاب اإذ اأنهم مع معرفتهم بنبي الإ�سالم P كتموا الحق ولم يعملوا به: {الَِّذيَن اآتَي

ْنُهْم لَيَْكتُُموَن اْلَحقَّ َوُهْم يَْعَلُموَن...} )البقرة: 146(. نَّ َفِريقًا مِّ يَْعِرُفونَُه َكَما يَْعِرُفوَن اأَْبنَاءُهْم َواإِ

اإّن كفاية المعرفة لتح�سيل الف�سيلة وال�سعادة ا�ستندت اإلى هذا ال�ستدلل القائل اإّن الإن�سان دائماً 

اأّن هذا ال�ستدلل  اإّل   ونق�ٌص له. 
ٌّ
باأنه �سر يعلم  اأّن يطلب �سيئاً   وكماٌل له ول يمكن 

ٌ
يطلب ما هو خير

غير تاٍم لأّنه وكما يعتقد هوؤلء الفال�سفة فاإّن لالإن�سان مراتب وجودية مختلفة لكلٍّ منها كمالها الخا�ص 

ة بها وربما تتزاحم كمالتها ومطلوبياتها بع�سها مع بع�ص وفي مثل هذه الموارد فاإّن ما  ومطلوبيتها الخا�سّ

ُيعّد كماًل لالإن�سان وبالتالي يكون مطلوباً له في مرتبة ما �سيكون نق�ساً لمرتبة اأخرى وبالتالي غير مطلوب 

له اأي�ساً.

 له وموجٌب لكماله فاإّنه لذلك ي�سعى نحوه 
ٌ
وبعبارة اأخرى فاإّن الإن�سان كلما علم باأّن �سيئاً ما هو خير

مراتبه  من  ومرتبٍة  وكماِل  خيٍر  اإلى  الإن�سان  تو�سل  اّلتي  الأعمال  فاإّن  الموارد  اأكثر  في  اأّنه  مع  ويريده 

 والنق�ص لمرتبة اأخرى من تلك المراتب. نعم من الممكن لالإن�سان اأّن ي�سّخ�ص 
ّ
الوجودية �ستوجب ال�سر

المعرفة  �سرف  اأّن  اإّل  به،  المعرفة  ل  يح�سّ واأن  الأعلى  الخير  الإلهي  كالوحي  بغيره  اأو  بالعقل  �سواء 

من  فاإّن  عليه   
ً
وبناء كماله،  لتح�سيل  الإن�سان  عند  الأخرى  الأبعاد  تاأثير  البين  من  تزيل  ل  العقالنية 

يلزم نف�سه فقط بتبعية المعرفة ال�سحيحة وي�سحذ همته وعزمه على ذلك �سي�سير في طلب طريق الخير 

.
ّ

والكمال الحقيقي

وحتماً اإّن ما ذكرناه يرتبط بالمعرفة الح�سولية، واأما المعرفة الح�سورية والتي هي عين اإدراك الواقع 

فاإّنها تتاأتي م�ساحبة مع الخير والكمال والف�سيلة وال�سعادة بل هي عينها ولي�ست �سرطاً لزماً لنيلها ول 

اأنها كافية لح�سولها.

 يعتبر اآدم �سميث )Adam Smith( )1723 ـ 1790م(، واآرثور �سوبنهاور)Arthur Schopendauer( )1788[12] ـ 

.
ّ

1860(، واأغو�ست كونت )Augiste Conte(  )1798 ـ 1857م( من اأن�سار المذهب العاطفي

 على التخيل حيث 
ً
اأكد �سميث على م�ساألة العاطفة والمحبة، وقد �سعى لبيان اإمكان المحبة بناء

الطريق  هذا  �سوى  لدينا  فلي�ص  الآخرين  اإح�سا�ص  عن  وا�سطة  بال  تجربًة  نمتلك  ل  اإننا  »حيث  يقول: 

الت�سوري لمعرفة كيفية تاأثرهم وهو اأّن نت�سور ما هو اإح�سا�سنا اإذا و�سعنا اأنف�سنا في و�سع م�سابٍه لهم«. 

)فردريك كابل�ستون، تاريخ فل�سفه، ج 5، ترجمة اأمير جالل الدين اأعلم، �ص 371 نقاًل عن اآدم �سميث، 

ة، �ص 2(.
ّّ
نظرية الح�سا�سات الأخالقي
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اأْن  اأّن العاطفة هي الإح�سا�ص الأ�سلي في الطبيعة الإن�سانية، وقد كان معتقداً بعدم امكان  واعتبر 

نا�سئة عقاًل عن النفع ال�سخ�سي والمحبة النف�سية لأن هذا الح�سا�ص يح�سل وينبعث  تكون العاطفة 

اأ�سا�ص  اعتبرها   
ّ

طبيعي ب�سكل  الخير  اإلى  متوجهة  عنده  العاطفة  اإّن  وا�سطة. وحيث  بال  مبا�سر  ب�سكل 

الفل�سفة  تاريخ  كرم:  يو�سف  �ص 371؛  الم�سدر،  نف�ص  )راجع:   
ّ

الأخالقي التقييم  ومبنى  الأخالق 

الحديثة، �ص 160(.

 م�سكٌل حيث اأّننا نرى م�ساديق هذه العاطفة والمحبة 
ٌ
اإل اأّن اإثبات اخت�سا�ص العاطفة بالإن�سان اأمر

اأحا�سي�ص  بقية  على  ليرجحها  اإمكانها  على  فقط  الدليل  اأقام  فاإّنه  ولذا  الأخرى  الحيوانات  اأنواع  بين 

الإن�سان الأخرى.

 والغريزّي للمنافع 
ّ

كما واأّن النبعاث المبا�سر للعاطفة قد يكون نا�سئاً عن نوع من الإدراك الجمالي

ة وتابعاً لها، وكذلك فاإّن اعتبار كونها خيراً قبل التعيين الدقيق لخير الإن�سان ل يمكن اإثباته.
ّ
ال�سخ�سي

اإرادة الحياة �سوف تظهرك بمظهر  باأّن  واأما �سوبنهاور فقد قبل بالتالزم بين الحياة والأنانية واعتقد 

 )راجع فردريك كابل�ستون: 
ّ
 والأنانية �سر

ّ
المتكبر المتعجب المغرور المتنّفر والعنيد. واعتبر اأّن الحياة �سر

تاريخ فل�سفه، ج 7، اأز في�سته تا نيجه، ترجمة داريو�ص اآ�سوري، �ص 278( واأّن كّل الم�سائب �سببها الكثرة 

ما،  اأّنه حقيقة  لنف�سه على  فرد  الجزء وروؤية كّل  اإرادة  الكل في  اإرادة  ق 
ّ
العالم وتفر العار�سة على هذا 

واأّن هذه الأنانية هي الم�سببة لإرادة الحياة، ولو اأّن كّل �سخ�ٍص فهم هذه المعنى لأ�سبح الكل واحداً 

ولو�سلوا اإلى الوحدة والعاطفة والمحبة )محمد على فروعنى، �سير حكمت در اأوروبا، �ص 435(.

ل ذنب لنا، وكفارته اأْن 
ّ
وباعتقاد �سوبنهاور فاإّن الموجود والحياة جريمة في حّد ذاتهما، وهذا هو اأو

وممكن  معقوٍل  خيٍر  اأكبر  اأّن  اعتبر  الأ�سا�ص  هذا  وعلى  والموت.  الألم  على  مجبورين  اأنف�سنا  �ص 
ّ
نعر

الح�سول هو الإيقاف الكامل للحياة، واإذا كانت هناك اأخالق في حّد ال�ستطاعة ل بّد من اإمكان اإنكار 

الإرادة. ولكن حيث اإّن الإن�سان هو عين ايجاد الإرادة فاإّن انكارها يعني انكار النف�ص وتروي�سها وقتلها. 

نعم اإّن �سوبنهاور ل يو�سي بالنتحار لأّنه ت�سليم اأمام الإرادة ل انكارها ويعتقد باأّن اإنكار الحياة وتركها ل 

بّد اأّن يتم ب�سوٍر اأخرى غير النتحار. )راجع: فردريك كابل�ستون، الم�سدر ال�سابق، �ص 278 - 279(.

ل الآخرين والراأفة الكبيرة بهم ويقول في هذا 
ّ
ورغم تاأكيده على قيمة العاطفة اإّل اأّنه ل يقبل بتحم

المجال: »اإّن النا�ص ي�سبهون الأطفال في �سلوكهم م�سالك ل تنفعهم بمجرد انخداعهم بها ولهذا ال�سبب 

ل بّد اأْن ل تتحمل اأّي واحد منهم ب�سكل كبير واأْن ل تكون كثير الراأفة بهم« )اندريه كر�سون، فال�سفه 

بزرك، ترجمة كاظم عمادي، ج 3، �ص 179؛ يو�سف كرم، تاريخ الفل�سفة الحديثة، �ص 291؛
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 Lawernce. C. Becker of Charlotte. B. Becker, eds; Encylopedia of Ethics, vol2, p. 752-

753(.

وكما ترى بالمكان اأْن نقول اإن عاطفية �سوبنهاور مبتناة على روؤيته الت�ساوؤمية حول الحياة والوجود. 

وفي الحقيقة فاإّنه يعتبر اأّن هدف الأخالق هو توقف الحياة ونفي الإرادة ونفي الإن�سانية. لكن م�سافاً اإلى 

عدم كون معرفته الوجودية قائمة على اأ�س�ص م�ستدلة محكمة يمكن الدفاع عنها فاإّن اأكثرها دعاوى بال 

د على فروعني، �سير حكمت در اروبا، �ص 437(.
ّ
دليل يعتّد به )راجع: محم

ومن غير المعلوم في ذلك العالم اّلذي كما يعتقد باأّن اأ�سا�سه الإرادة واأّن الإرادة تعني الميل اإلى 

الوجود واأّنها موجودة في كّل وقت وحا�سرة دائماً واأّن كّل حياة الإن�سان قائمة على الأنانية )راجع: نف�ص 

الم�سدر، �ص 429( كيف يمكن حينئٍذ اعتبار نفي الإرادة والغيرية اأمران قيمان وقابالن لالي�ساء بهما.

-H ة والإن�سانية 
ّ
)واأما اأغو�ست كونت )المعروف باأبي علم الجتماع ومن موؤ�س�سي مذهب الو�سعي

manisim(( فقد مال اإلى وجود نوعين من الميول في داخل الإن�سان: الأنانية والغيرية، واأّن الثانية نا�سئة 

عن العواطف القلبية وعن الفطرة الإن�سانية.

ومع قبوله باأّن الأنانية في الأ�سل اأقوى من الغيرية اعتقد باأّن العاطفة تجاه الآخرين تبداأ بالر�سد في 

 تتغلب عليها وتتحول اإلى �سكل من اأ�سكال عبادة النوع. 
ّ
الحياة الجتماعية بعد مرحلة الأنانية ومن ثم

وفي هذه ال�سورة يتحّقق احتياج الإن�سان اإلى الخلود لأّنه يعتقد حينئٍذ باأّن امتداد حياته مرتبط ببقاء 

، وفي راأي كونت فاإّن في الإن�سان ميٌل طبيعي لإطاعة الميول الذاتية في مقابل الم�سلحة 
ّ

النوع الإن�ساني

النوعية وحينئٍذ يظهر مفهوم الواجب والالزم في الأخالق وي�سبح �سعارنا »الحياة من اأجل الآخرين« 

الحديثة،  الفل�سفة  تاريخ  كرم،  يو�سف  �ص 457؛  اروبا،  در  �سير حكمت  فروعنى،  على  د 
ّ
محم )راجع: 

�ص 324 - 326( وبراأي كونت اأي�ساً فاإّن اأقد�ص التكاليف واأعلى ال�سعادات هو خدمة الآخر.

ة للغيرية واعتبارها الحّد الأعلى لميول الإن�سان 
ّّ
اإل اأّن كونت م�سافاً اإلى عدم اإثباته الأف�سلية الأخالقي

 يرتبط ببقاء النوع اأ�سبه بالتمثيل والت�سبيه من ال�ستدلل.
ّ

المختلفة، فاإّن قوله اإّن خلود الفرد الإن�ساني

واأع�ساوؤها كّل الأفراد ما�سياً وحا�سراً وم�ستقباًل واأنها ذات وجود  ويعتبر كونت الإن�سانية اأمراً كلياً 

 هذا الدين.
ّ

واحد ا�سمه الموجود الأكبر واأنها معبودة ويرى نف�سه اأّنه نبي

 - مبدعيها  اأحد  نف�سه  كونت  ُيعتبر  والتي  ة 
ّ
الو�سعي مباني  مالحظة  مع  وخا�سة  المعلوم  غير  ومن 

 والتجربة واأنه غير علمي - كيفية كون بقاء الغير 
ّ

والقائلة بعدم القبول باأي اأمٍر ل ُيدرك مبا�سرة بالح�ص

يرجع اإلى بقاء الفرد، وكيفية تاأمينها حاجة الفرد للبقاء.
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ة فاإّن كّل فرد من اأفراد الإن�سان خالٌد واإّن الهدف 
ّ
 على المعرفة الإن�سانية في الأديان ال�سماوي

ً
واأما بناء

من الأخالق هو ك�سب ال�سفات الالزمة لتحقيق الحياة الف�سلى في تلك الحياة الخالدة ولي�ص الهدف 

من الأخالق هو تخليد الإن�سان نف�سه.

وباللتفات اإلى ما ذكرناه فاإّن هناك اختالفاً في ا�ستدلل العاطفيين على ترجيح العواطف وجعلها 

معياراً في الأخالق ولهذا ال�سبب �سرفنا النظر عن ذكرها وتحليلها بالتف�سيل في المتن.

باأّن منافع  التناق�ص ولذا فهي غير مقبولة م�ستدًل على ذلك  باأّن الأنانية ت�ستلزم  [13] اعتقد بع�سهم 
ماً 

ّ
الأفراد لما كانت متزاحمة بع�سها مع بع�ص فاإّن اعتبار �سعي كّل فرٍد لتاأمين منافعه اأمراً لزماً وقي

يوجب التناق�ص في هذا اللزوم والقيمة، وبعبارة اأخرى فاإّن الأنانية غير قابلة للتعميم، ومثاًل على 

ذلك حيث اإّن التزاحم موجود بين لذة الفرد ولذات الآخرين فاإّن تقديم اللذة ب�سورة قاعدة كلية 

وعامة لكّل الأفراد يوجب التناق�ص في هذه القاعدة لأّنه من غير الممكن عملياً اأّن يوؤمن الإن�سان 

كّل لذاته من دون تجاوٍز لّلذات الآخرين.

ة لكل فرٍد بتاأمين لذاته تنق�ص 
ّّ
ة اّلتي تحّدد الوظيفة الأخالقي

ّّ
 عليه فاإّن قاعدة اللذة الأخالقي

ً
وبناء

ة.
ّ
نف�سها من الناحية العملي

ة - وكما هو الحال في بقية القواعد 
ّّ
اإل اأّنه ل بّد من مالحظة اأّن المخاطب بهذه القاعدة الأخالقي

نف�ص  تناق�ص في  فاإّنه ل  ولذا  الأفراد  فرد ل من حيث مجموع  اإّنه   من حيث 
ّّ

الأخالقي الفاعل  - هو 

القاعدة.

عين في م�سابقة 
َ
المت�سار اأو�سينا كال  لو  المثال:  اإلى هذا  نتوّجه  ولمزيد من تو�سيح هذا المطلب 

الم�سارعة باأن يكون هو الرابح فيها فاإّن هذه التو�سية لهما ل تناق�ص فيها بالرغم من اأّن فوز اأحدهما يعني 

خ�سارة الآخر في المقابل، لكن لو اأو�سيناهما باأّن كليهما ل بّد اأّن يربحا معاً فحينئٍذ ي�سح القول اإّن هذه 

التو�سية متناق�سة. وعليه اإذا قبلنا باأّن تاأمين لّذة كّل الأفراد غير ممكن فمع هذا فاإّن تو�سيات مذهب 

اللذة الفردية ل تناق�ص فيها لأّن هذا المذهب يو�سي كّل فرٍد باأّن ياأخذ اللذة بعين العتبار واأْن ي�سعى 

ل اأكبر قدٍر من اللذة فاإّن له قيمة اأكبر في راأي هذا المذهب. لأجلها وبالتالي فاإّن من يح�سّ

ومثل هذا الجواب يمكن القبول به اأي�ساً بالن�سبة ل�سائر المذاهب الأنانية. ونتيجة الكالم اأّنه لو قبلنا 

بوجود التزاحم بين منافع الأفراد فاإّن الإ�سكال المذكور على الأنانية غير وارد.

ول بّد من التذكير باأّن القائل بوجود التناق�ص في الأنانية هو »مور« في كتابه »مباني الأخالق«، واأما 

.)Ethical Neatralism( 
ّ

�سيجفيك فقال بالمعقولية فيها مع اأّنه من المعتقدين بالحياد الأخالقي
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[14] ذهب بع�ص القائلين بالنفعية اإلى �سرورة محا�سبة النفع وال�سرر لكل عمل ب�سكل جزئي، ومن 
 )John Jamieson Carswell Smart( جملة هوؤلء ن�سير اإلى جيريمي بنتام وجي جي �سي ا�سمارت

 Act(. العمليين  بالنفعيين  هوؤلء  وي�سمى   ،)Joseph Fletcher( فليت�سر:  وجوزيف  )1920م(، 

Utilitarianistis( واعتقد بع�ص اآخر من القائلين بها باعتبار قواعد العمل في المحا�سبة ولذا قالوا 

اإّن القاعدة الكلية اإذا ُعمل بها وكانت نافعة ب�سكل كّلي لعموم النا�ص فهي قاعدة �سحيحة ومقبولة 

ة غير نافٍع لهم اأو كان موجباً لل�سرر. حتى ولو كان العمل بها في بع�ص الموارد الخا�سّ

ة �سحيحة ومقبوًل بها 
ّّ
واأما اإذا ُعمل بها وكانت م�سرة ب�سكل كّلي للعموم فلن تكون قاعدة اأخالقي

ة نافعاً لهم وغير موجب لل�سرر. حتى ولو كان العمل بها في بع�ص الموارد الخا�سّ

ا�ستيوارت  القاعدة )Rule Utilitarianists( ومن جملة هوؤلء جان  بالنفعيين على  وي�سمى هوؤلء 

 )George Berkeley( بركلي  وهير، وجورج  ة(، 
ّ
العملي بالنفعية  القائلين  عّده من  بع�سهم  اأّن  )مع  ميل 

.)Richard.B. Brandt( وريت�سارد برانت )1685 – 1753(

وذهب ق�سم ثالث منهم اإلى اعتبار اأّن العمل الح�سن والذي ينبغي لنا القيام به هو ما كان نافعاً لعموم 

النا�ص اإذا ما ُعمل به، واأّن العمل القبيح والذي ل ينبغي لنا القيام به هو ما كان �ساراً لعموم النا�ص اإذا ما 

ى هوؤلء بالنفعيين العامين )General Utilitarianists( )راجع: ويليام كى، فرانكنا، 
ّ
ُعمل به اأي�ساً، وي�سم

فل�سفه اخالق، ترجمة هادي �سادقي، �ص 85 - 103(.

بالنفعية  القول  الأق�سام هو  المنطقي والموّجه من هذه  فاإّن  للنفعية  الأ�سا�ص  المبنى  اإلى  وا�ستناداً 

ن على اأ�سا�ص النفع الحا�سل منه. 
َّ
 )الفعل الختيارّي( اإنما تعي

ّّ
ة، لأّن قيمة المو�سوع الأخالقي

ّ
العملي

اإّل اأّن ت�سخي�ص عواقب العمل في كّل مورٍد خا�ص وكيفية ح�سولها م�سكل في حّد ذاته؛ لكن ل ربط 

له باأ�سل المذهب، ولكن في �سورة الإطالع عليها فاإّنه يمكن تنظيمها كقواعد كلية.

اإّن نفع العمل بالقاعدة النافعة  اأْن يقال في مورده  واأما التوجيه الممكن للنفعية القواعدية فيمكن 

 واأكبر من ال�سرر اّلذي قد يح�سل منها اأحياناً. وكذلك فاإّن �سرر العمل بالقاعدة ال�سارة 
ّ
وعدم نق�سها اأهم

 من مالحظة العمل 
ّ
 عليه فاإّن العمل بالقواعد اأهم

ً
 واأكبر من النفع اّلذي قد يح�سل اأحياناً منها، وبناء

ّ
اأهم

ة. في الموارد الخا�سّ

 على مبنى النفعية وعلى فر�ص تمكننا من ت�سخي�ص 
ً
ولكن يمكن الجابة على ذلك بالقول اإّنه بناء

ومحا�سبة النفع وال�سرر لكل فعٍل في مقام العمل فما هو الملزم حينئٍذ لوجوب اأْن يكون لدينا قواعد 

لكل  مالحظتها  ومع  القواعد،  هذه  و�سع  �سّححنا  اإذا  فاإّنه  ذلك  اإلى  وم�سافاً  اأ�سا�ساً؟  عامة  ة 
ّّ
اأخالقي
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ة محّددة الطار 
ّّ
ال�سرائط، فلن تكون قابلة لال�ستثناء حينئٍذ، وبعبارة اأخرى اإذا كانت القاعدة الأخالقي

ة 
ّّ
والنطاق فلن تنق�ص في اأّي مورد من الموارد، وكذلك فاإّنه اإذا لزم و�سع بع�ص القواعد العامة الأخالقي

 ل يمكننا تقييدها - بناء  على اأ�سل النفعية - بقيِد عمومية 
َ
ولكن لم ن�ستطع تحديد اطارها ونطاقها، فلم

»كونها نافعة في مقام العمل«؟

ة ل تقبل التقييد بتاتاً فاإّن نفع مراعاتها 
ّّ
وم�سافاً اإلى ذلك اأي�ساً وعلى فر�ص اأّن بع�ص القواعد الأخالقي

نف�ص  منافع  الجتماعية من جملة  والتقاليد  والر�سوم  الآداب  واحترام  الحقوقية  القوانين  مراعاة  كنفع 

 على النفعية القواعدية اأي�ساً.
ً
العمل والذي ل بّد من محا�سبة كّل موارده بناء

واأما التوجيه اّلذي يمكن قوله في مورد النفعية العام فهو ال�ستناد اإلى اأ�سل قابلية تعميم القواعد 

ة، اأّي اأّنه بناء على لزوم كون هذه القواعد قابلة للتعميم وكونها عمومية، اإذا فر�سنا اأّن �سخ�ساً ما 
ّّ
الأخالقي

قام بعمل نافٍع، ولكن اإذا قام به كّل الأفراد ولم يكن نافعاً لهم، فال يمكن جعل هذا العمل كقاعدة عامة 

 على النفعية، وبالتالي ل يمكن القبول به. لكن ل بّد من النتباه اإلى اأّن اأ�سل قابلية التعميم مقيٌد 
ً
بناء

اأي�ساً بوجود ال�سرائط الم�سابهة فيقال مثاًل اإّن هذا العمل المفيد والالزم لهذا ال�سخ�ص مفيد ولزم اأي�ساً 

لغيره من الأ�سخا�ص مع تحّقق ال�سرائط الم�سابهة.

في  للعمل  يكون  اّلتي  ال�سرائط  تلك  عن  عبارة  الم�سابهة،  ال�سرائط  هذه  فاإّن  النفعية  على   
ً
وبناء

ا�ستراط قيمة العمل النافع ببقاء منافعه مع عمل كّل   عليه لن يكون موّجهاً 
ً
ها منافع عمومية. وبناء

ِّ
جو

الأفراد به، ولنفتر�ص اأّن مدينة ما ل يوجد فيها اأّي م�ست�سفى، فاإّن اإحداث م�ست�سفى فيها �سيكون خيراً 

وينفع العموم، لكن لو كان البناء اأّن يقوم الجميع ببناء الم�ست�سفيات في هذه المدينة فلن توؤّمن بقية 

اأّن بناء الم�ست�سفيات  اأي�ساً  الحتياجات الأخرى فيها وبالتالي لن ينتفع العموم بذلك. ومن الوا�سح 

ل في تلك المدينة كان فقدان 
ّ
الالحقة لن يتم مع ت�سابه ال�سروط، لأّن �سرط نفعية بناء الم�ست�سفى الأو

وجودها فيها اأ�سا�ساً.

« هو تمام الأفراد المرتبطين بذلك العمل اإّما من حيث الم�ساركة فيه    مراد النفعيين من »�لأفر�د[15]

 على النفعية كّل 
ً
اأّن ي�سمل قولنا »�لأفر�د« بناء اأو من حيث التاأثر بنتائجه. وبالتالي من الممكن 

ة قاطبة بل حتى تمام الموجودات الح�سا�سة كالحيوانات اأي�ساً.
ّ
الب�سري

 على القبول بالرابطة المبا�سرة بين نفع الفرد ونفع العموم فاإّن التفاوت الوحيد اّلذي ربما 
ً
[16]  بناء

نظرية  في  اإليه  يلتفت  لم  والذي  له  والمحرك  الفاعل  نية  اإلى  يرجع  والغيرية  الأنانية  بين  يح�سل 

 مع قبوله بتلك الرابطة وعدم قوله بارتباط قيمة الفعل مع 
ّ

 عليه فاإّن المذهب النفعي
ً
النفعية، وبناء
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.
ّ

نية الفاعل ي�ساوي بين قيمة ال�سعي للنفع الفردي مع قيمة ال�سعي للنفع العمومي

م( بالإ�سافة اإلى عدم  [17]1900 - 1838( )Henry Sidgwick( في مقابل ذلك فاإّن هنري �سيجفيك  

قبوله اللذة النف�سية - اأّي اأّن كّل اإن�سان بطبعه طالٌب للذة - بمنزلة اأ�سل انح�ساري، اعتقد بعدم 

.
ّ

 من الأمر النف�سي
ّّ

اإمكان ا�ستنتاج الأمر الأخالقي

ومع اأّنه من القائلين بالنفعية اإّل اأّنه يعتبرها اأمراً بديهياً و�سهودياً. وحيث اإّنه ل يمكن ا�ستنتاج القيمة 

ة القابلة 
ّّ
 على راأيه فاإّننا لم ندرج راأيه في �سمن المذاهب الواقعي

ً
ة اأخرى بناء

ّ
ة للنفعية من واقعي

ّّ
الأخالقي

 بالمعنى العاّم للكلمة، وكذلك فاإّن »هير« ا�ستنتج النفعية بناء على المواءمة بين 
ّ

لالإثبات مع اأّنه نفعي

قابلية تعميم  واإن  الأكبر  ن الي�سال في حّده 
ّ
يت�سم »الواجب«  فاإّن  راأيه  التعميم، وفي  وقابلية  التو�سية 

ة توؤّمن عموميتها اأي�ساً.
ّّ
القواعد الأخالقي

اإلى   
ّ

العمومي النفع  اّلذي يو�سل  العمل  ر هو 
ّ
الخي العمل  اأّن  ا�ستنتج  فاإّنه   على هذا الأ�سا�ص 

ً
وبناء

حّده الأكبر. وقد ذكرنا من قبل )راجع: المذكرة الثانية من الف�سل ال�ساد�ص( اأّن التو�سيات مبتناة على 

ة ول يمكن الجمع بينها وبين النفعية منطقياً.
ّ
الالواقعي

ون�سيف الآن قائلين اإّن قابلية التعميم - اأّي اأّنه اإذا كان الفعل ح�سناً ولزماً ل�سخ�ٍص ما فاإّنه ح�سٌن 

ة القابلة لالثبات.
ّّ
ولزم لغيره �سمن ال�سروط الم�سابهة - ل يمكن بيانها اإّل بال�ستناد اإلى الواقعي

وتو�سيح ذلك اأّن الإن�سان ي�ستنتج قيمة الفعل ولزومه من خالل الرابطة بينه وبين الهدف المطلوب، 

 عليه فاإّنه يعلم باأّن قيمة ولزوم الأفعال يرتبطان ب�سوابط وقواعد معينة ول يرتبطان ب�سخ�ٍص بعينه. 
ً
وبناء

فاإّن الكثير من خ�سائ�ص  اإمكان موؤثرية بع�ص �سرائط الفاعل كالنية مثاًل في تقييم الفعل  وبالرغم من 

الفاعل ل تاأثير لها بتاتاً في قيمة الفعل هذا ول بّد لتعيين الموؤثر من هذه الخ�سائ�ص وغير الموؤثر منها في 

 من تعيين القيمة الذاتية لالأخالق وتعيين كيفية ارتباط الأفعال بها. وطبقاً لذلك 
ّّ

قيمة الفعل الأخالقي

ة لفعله اأّي في الو�سول اإلى 
ّّ
ي�ستنتج وبغ�ّص النظر عن خ�سائ�ص الفاعل الموؤثر منها في القيمة الأخالقي

القيمة الذاتية في الأخالق.

»ال�سرائط  ول  وا�سحاً،  �سيكون  التعميم  اأ�سل  فال  لالإثبات  القابلة  ة 
ّّ
بالواقعي القبول  عدم  مع  واأما 

ن الحّد الأكبر من الإي�سال 
ّ
الم�سابهة« اأي�ساً. وم�سافاً اإلى ذلك وعلى فر�ص القبول باأّن »الواجب« يت�سم

النفع في  المعلوم كيف �سيبين قيمة  ة فمن غير 
ّّ
القواعد الأخالقي التعميم يت�سمن عمومية  اأ�سل  واأّن 

نظرية هير.

باأّن  ل بّد من القبول قطعاً   باعتقاد جرمي بنتام )Jeremy Bentham( )1748 - 1832م( فاإّنه »[18]
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ة 
ّ
المنافع اّلتي يعتبرها الإن�سان كمعياٍر للتقييم في كّل زمان وفي كّل فر�سة هي منافعه ال�سخ�سي

فقط، ومع هذا لن تكون هناك اأية فر�سة، يمكن لالإن�سان فيها اأْن يكون لديه دوافع لالهتمام ب�سعادة 

الآخرين« )لين. و. لنك�ستر، خداوندان اندي�سه �سيا�سى، المجلد الثالث، الق�سم الأول، ترجمة علي 

رامين، �ص 124(.

واأما جان �ستيورات ميل )John Stuart Mill(  )1806 - 1873مم( فاإّنه يعتقد اأي�ساً باأّن: »�سعادة 

كّل �سخ�ص خير وح�سنة لذلك ال�سخ�ص ولذا فاإّن ال�سعادة العامة لمجموع هوؤلء الأ�سخا�ص )المجتمع( 

نقاًل �ض45، خرم�ص�هي، الدين به�ء ترجمة ج8، فل�صفه، ت�ريخ ك�بل�صتون، فردريك ح�سنة« 

عنج�ن�صتيوراتميل،اأ�ص�لةالف�ئدة،�ض53( واأّن »كل �سخ�ص يعتقد باإمكان تح�سيل �سعادته 

فاإّنه ي�سعى في طلبها« )فردريك كابل�ستون، نف�ص الم�سدر، �ص 49 نقاًل عن: جان �ستيورات ميل، نف�ص 

الم�سدر، �ص 53(.

النفع معادًل  اعتبر  بع�سهم  اإّن  للنفع، حيث  الدقيق  التعريف  اإلى  يعود  بع�ص هذه ال�سكالت   [19]
للذة، وبع�ص اآخر قال اإّنه اإر�ساء ميل الإن�سان ورغباته.

 على ال�سورة الأولى يرد ال�سكال باأّن المنافع الأخرى غير اللذة نظير العلم والف�سيلة وال�سداقة 
ً
وبناء

مطلوبة لالإن�سان ب�سكل م�ستقّل وبغ�ّص النظر عن كونها موجبة لّلذة اأم ل.

يبقى  اللذة، لكن  اإّن كّل مطلوب يوجب  و�سيع بحيث  لها معنى  اللذة  باأّن  وقد يجاب على ذلك 

ال�سوؤال اّلذي مفاده هل كّل مطلوب لأّنه موجب للذة يكون مطلوباً اأم لأّنه مطلوب يكون لذيذاً، وبعبارة 

اأخرى هل اللذة علة المطلوبية اأم اأنها معلولة لها؟ وحتماً فاإّننا اإذا ما قبلنا بكون كّل مطلوب هو لذيٌذ اأي�ساً 

فال ثمرة ُيعّتد بها من هذا البحث.

 على قبولنا بالقيمة الذاتية للنفع فاإّنه على الأقل يمكن اعتبار اللذة بمعناها الو�سيع - الم�ساحب 
ً
وبناء

للكمال - عالمة القيمة الذاتية.

واأما اإذا كان المراد من النفع اإر�ساء الميول والرغبات عند الإن�سان، فهل اأّن - وكما قبل بذلك اتباع 

هذه النظرية اأمثال ر�سوال - اإر�ساء كّل ميل له قيمة ذاتية؟ وهل اأّن هذا بمعنى تعدد القيم الذاتية؟ وهل 

يمكن في الأ�سا�ص تعدد القيم الذاتية؟ )بالن�سبة لتعدد القيمة الذاتية اأو وحدتها راجع المذكرة ال�سابعة 

من الف�سل التا�سع من هذا الكتاب(.

ا يجب فعله عند تزاحم الميول المختلفة وعما هو المالك المرجح حينئٍذ.
ّ
وم�سافاً اإلى هذا فاإّننا ن�ساأل عم

وال�سكال الآخر اّلذي يرد ها هنا اأي�ساً مفاده اأّن الميل والرغبة هل يتولدان عن معرفتنا بنفع �سي ء 
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ما اأم ل؟ وبالتالي هل من الممكن اأّن يتعّلقا ب�سي ء ما وب�سبب عدم �سحة معرفتنا البتدائية به قد ل 

يكون مفيداً لنا واقعاً؟

الميل  من  المق�سود  ما  تو�سيح  من  بّد  فال   
ّ

الواقعي الميل  اإر�ساء  هو  المراد  اإّن  قيل  اإذا 

.
ّ

الواقعي

وربما يكون المق�سود تلك الطائفة من الميول والرغبات اّلتي ترفع النق�ص والحاجة عنا واقعاً وتجعلنا 

اأكثر كماًل، وفي هذه ال�سورة ل بّد من نظرة جامعة على نف�ص الإن�سان لمعرفة اإمكاناته وكمالته وحاجاته 

 للنفع مفهوم »الكمال« 
ّ

اأّن ن�ستعمل بدل المفهوم العرفي اأي�ساً  ة. ومن الأف�سل في هذه الحال 
ّّ
الواقعي

ة لوجود الإن�سان وعلى اأّي حال ل بّد من 
ّّ
ح اأّن المراد من النفع هو ال�ستفادة الواقعي  اأو اأْن نو�سّ

ّ
الفل�سفي

البحث حول مالك ت�سخي�سها اأي�ساً.

وهناك طائفة اأخرى من ال�سكالت ناظرة اإلى معايير محا�سبة النفع واللذة والتي طرحت لمقاي�سة 

ومحا�سبة المنافع واللذائذ، ومثاًل على ذلك فاإّن »بنتام« ذكر �سبعة معايير هي ال�سدة، المدة، القطعي اأو 

عدم القطعي )اأي اليقيني اأو المظنون(، البعد اأو القرب )نقداً اأو ديناً( المثمرة )اأي كونها موجبة لتلذذ 

الآخرين(، الخلو�ص )اأي درجة عدم ا�ستمالها على الألم( دائرة ال�سمول )اأي كونها �ساملة لأفراد اأكثر اأم 

 بين اللذات واعتبر اأّنه ل بّد من اللتفات 
ّ

اأقل(.واأما جان �ستيورات ميل فقد اأكد على التفاوت الكيفي

اإليها اأي�ساً م�سافاً اإلى المعايير ال�سابقة والتي اأ�سماها بالمعايير الكمية.

وحول قيمة هذه المعايير ومدى اعتبارها ذكرت العديد من البحوث القابلة للعر�ص ومن جملتها:

اأوًل: هل اأّن ال�سدة والمدة توؤثران بنف�ص الم�ستوى في مقدار قيمة الفعل؟

ومثاًل على ذلك:

 �سهرياً لمدة �سنة واحدة ومقابل العمل )2( 1000 تومان 
)1(

اإذا دُفع مقابل العمل)1( 2000 تومان

�سهرياً لمدة �سنتين. ومع غ�ّص النظر عن خ�سائ�ص كال العملين هل اأّن نفع كال العملين مت�ساٍو بالن�سبة 

للعامل؟ من الممكن بالن�سبة لعامٍل يدفع اأجرة �سهرية )كاإيجار المنزل مثاًل( اأْن يكون المطلوب له مقدار 

المال الماأخوذ �سهرياً واأما بالن�سبة لعامل اآخر قد اأّمن حاجاته الحياتية ال�سرورية قد يكون المطلوب له 

دوام مدة الأخذ.

ن في المحا�سبة ومن غير المعلوم كون تاأثيرهما 
َّ
ولذا فاإّن الرابطة بين معياري ال�سدة والمدة لم تعي

في قيمة العمل مت�ساوياً في كّل الموارد اأم ل.

)1)العملةالإيرانية.
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ثانياً: ما هي الرابطة بين معيار القطعي اأو عدم القطعي بالمعايير الأخرى والتي من جملتها معيارا 

ال�سدة والمدة؟

اإذا قطعت باأّن هذا العمل مثاًل له 10 درجات من النفع وفي المقابل احتملت اأّن له 11 درجة من 

 )محتمل(؟
ّ

 و�سرره غير قطعي
ّ

 القيام بهذا العمل لأن نفعه قطعي
ّ

ال�سرر، فهل يجب علي

ثالثاً: لماذا يجب اعتبار ُبعد النفع اأو قربه موؤّثراً في قيمة العمل؟ نعم ربما نعتبر في كثير من الموارد 

اأّن النفع الموؤجل اأقّل قيمة لحتمال ح�سول المانع قبل تحققه اأو لعدم قدرتنا على ال�ستفادة منه، اأّي 

اأّن قطعية النفع الحالي موجبٌة لكونها اأكثر مطلوبية عندنا لكن اإذا كان ح�سول النفع الموؤجل والو�سول 

اإليه قطعياً فما هو الدليل على اأّن قيمته ومطلوبيته اأقّل من غيره؟

اإّن المتيقنين بوجود الآخرة يقطعون بمنافعها و�سررها الموؤّجل اأكثر من قطعهم بالمنافع وال�سرار 

ة الحالية.
ّ
الدنيوي

رابعاً: من غير الوا�سح اعتبار الخلو�ص كمعياٍر في محا�سبة النفع وال�سرر.

لماذا تكون قيمة عمل لديه 100 درجة من النفع و10 درجات من ال�سرر اأكبر من قيمة عمل لديه 

ل اأكبر اأم قيمة 
ّ
110 درجات من النفع و20 درجة من ال�سرر؟ وفي هذه ال�سورة هل اأّن قيمة العمل الأو

النفعية مقاي�سة  بامكان مبنى  اإذا كان  به  نقبل  اإنما  النفع؟ وهذا  60 درجة من  اّلذي لديه فقط  العمل 

ومحا�سبة كّل اأنواع اللذة وال�سرر لأّنه قد يذهب بع�سهم اإلى التفكيك بين اأنواع النفع فيعتبر مثاًل اأّن 

 هو النفع اّلذي ل ي�ساحبه اأّي �سرر، ولكن 
ّ

النفع الم�ساحب لل�سرر لي�ص بنفٍع حقيقة واأّن النفع الحقيقي

في هذه ال�سورة اأي�ساً ل بّد من وجود معياٍر لتعيين النفع الحقيقي، ولذا �سن�سرف النظر عن اعتبار النفع 

.
ّ

كمعياٍر في التقييم الأخالقي

النفع لأكبر عدد من  اأكبر قدٍر من  ال�سمول« -  دليل اعتبار »دائرة  اأي�ساً  الوا�سح  خام�ساً: من غير 

نفع  الفرد في �سمن  نفع  وكان  النفع  هو  التقييم  معيار  اإذا كان  النفعية.  تعريف  في  المذكور   - الأفراد 

فاإّن اعتبار اأكبر نفٍع - الأعم من عودته ب�سكل مبا�سر اإلى الفرد اأم اإلى الأفراد - كمعياٍر  الجميع اأي�ساً 

معقوٌل، لكن ما هو الدليل المعتبر للتقييد »باأكبر عدد من الأفراد«؟

لو فر�سنا اأّننا وّزعنا نفع عمٍل مقداره األف درجة على ع�سرة اأ�سخا�ص، ووزعنا نفع عمل مقداره األف 

 على النفعية لماذا تتفاوت قيمة هذين العملين؟
ً
درجة اأي�ساً على مئة �سخ�ٍص، فبناء

 
ً
لقد ظّن بع�سهم اأّن التوزيع على اأكبر عدٍد من الأفراد ل بّد منه رعاية لأ�سل العدالة. لكن اأوًل: بناء

على النفعية ل بّد اأّن ل يكون اأّي معيار غير معيار النفع دخيٌل في تعيين قيمة الفعل �سواء طابق العدالة 
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 على هذا المذهب فاإّن قيمة كّل عمٍل وحتى العدالة نف�سها تحا�سب على اأ�سا�ص النفع 
ً
اأم ل. لأّنه بناء

الحا�سل منه وبالتالي فاإّن العدالة لي�ست معياراً م�ستقاًل في حّد ذاتها.

وثانياً: لي�ص مقت�سى العدالة ا�ستفادة اأكبر عدد من الأفراد بل ا�ستفادة كّل الأ�سخا�ص الم�ساركين 

في ذلك العمل كلٌّ بمقدار م�ساركته فيه.

 بين اللذائذ والمنافع فباأّي معياٍر نقي�ص هذا التفاوت؟ اإذا اعتبرنا 
ّ

�ساد�ساً: اإذا قلنا بالتفاوت الكيفي

المعيار في التف�سيل بينهما هو البعد الإن�ساني اأو تنا�سب النفع واللذة مع كمال الإن�سان كما ذهب اإليه 

؟ )لحظ المذكرة التالية(.
ّ

ميل. فلماذا ل نقول بالقيمة الذاتية للكمال الإن�ساني

اأّي   - الو�سيعة  اللذائذ  بين  م(بالتفكيك  [20]1836  -  1773(    )James Mill( ميل  جيم�ص  قام   

اللذائذ الحيوانية باعتقاده - واللذائذ الرفيعة - اأْي اللذائذ المخت�سة بالإن�سان في راأيه - وخ�ّص 

�سعادة الإن�سان باللذائذ الرفيعة، واعتبر اأّن �سعادة الإن�سان تكمن في ب�سط القوى الإن�سانية - العقل 

والمنطق وع�سق الحقيقة والجمال - اإلى اأكبر حدٍّ ممكٍن.

)See. Edward craig.ed. Routledge Encyclooedia of Philosophy, vol.6, p. 359(.

اإلى ال�سدة   للذائذ م�سافاً 
ّ

واعتقد ابنه  - جان �ستيورات ميل - بلزوم اللتفات اإلى البعد الكيفي

اأنواع اللذات  »اإّن بع�ص  والمدة فيها والتي اعتبرها معايير كمية لمحا�سبة اللذات، وعلل ذلك بالقول 

اأكثر مطلوبية وقيمة من بع�ص الأنواع الأخرى« )فردريك كابل�ستون، تاريخ فل�سفه، ج 8، ترجمة بهاء الدين 

خرم�ساهي، �ص 46، نقاًل عن جان �ستيورات ميل، اأ�سالة الفائدة، �ص 11 - 12(.

 للذائذ فال بّد اأّن نبحث عن 
ّ

 الذاتي
ّ

وكما اأ�سار كابل�ستون فاإّنه »اإذا اأردنا اأْن نفتح باب التفاوت الكيفي

معياٍر اآخر غير معيار اللذة نف�سها« )كابل�ستون، نف�سه، �ص 46(.

في   
ّ

الإن�ساني الكمال  اإلى   - الإن�سان  ومع مالحظة طبيعة  كاأبيه -  التفت  البن  ميل  اأّن  والظاهر 

ة 
ّّ
الأخالقي الم�سائل  لكّل   

ّ
الأ�سلي المنبع  هي  ال�ستفادة  اأّن  اأعتبر  »اأنا  فيقول:  اللذة.  درجات  تقييم 

بعنوان  الدائمة  الإن�سان  الو�سيع جداً والمبتنى على م�سالح  اأخذ ال�ستفادة بمعناها  بّد من  ولكن ل 

اآزادى،  درباره  ميل،  �ستيورات  جان  عن  نقاًل   48  - �ص 47  نف�سه،  )كابل�ستون،  متطور«.  موجود  اأّنه 

بين  الن�سجام  وايجاد  اأق�سى حدٍّ  اإلى  التكامل  الإن�سان هي  غاية  »اإّن  اأي�ساً  ويقول  بالفار�سية، �ص 9( 

قواه المختلفة من اأجل نيل ُكلِّ متجان�ص كامل« )كابل�ستون، نف�سه، �ص 48، نقاًل عن نف�ص الم�سدر، 

�ص 50(.

و»الأف�سل اأّن تكون اإن�ساناً وفا�ساًل، من اأن تكون خنزيراً وناجحاً، اأن تكون محروماً ك�سقراط اأف�سل من 
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ٍم« )كابل�ستون، نف�سه، �ص 47، نقاًل عن جان �ستيورات ميل، الر�سائل والبحوث، 
ّ
اأن تكون كاأحمَق متنع

ج 1، �ص 358 - 359(.

لتقييم اللذائذ وتق�سيمها اإلى درجات فمن غير المعلوم �سبب  لكن اإذا كان كمال الإن�سان معياراً 

تقييد هذا المعيار بكونه »موجباً للذة«.

اأموراً  ة 
ّّ
الأخالقي القيمة  تعيين  معيار  ويكون  ذاتية  قيمة  ذا  الإن�سان  الكمال  يكون  لماذا  واأ�سا�ساً 

اأخرى؟





والقيمة الذاتية القيمة القيمة، مفهوم البحثحول الث�لث الف�صل في معن� تقّدم

الذاتيةالأخالقّيّة.

وقلن�هن�كاإّن»القيمة«ُت�صتخدمفيمج�لالأمورالمطلوبةفيكّلمو�صوع،واإّنم�

اآخر، اأمٍر اأّنمطلوبيتهلترتبطبمطلوبية اأّي لهالقيمةالذاتيةهوالمطلوبالأ�صلي

ومنثّموبن�ًءعلىبع�ضالمقدم�تو�صلن�اإلىهذهالنتيجةالجم�ليةوهياأّنالكم�ل

الختي�رّيلهقيمةذاتيةاأخالقّيّة.

و�صوفن�صعىفيهذاالف�صلوبتبيينفل�صفّيللقيمةالذاتيةالأخالقّيّةاإلىتح�صيل

مالكلت�صخي�ض»الكمال الختيارّي«لنتمكنعلىاأ�ص��صهفيالف�صلالالحقمنتعيين

القيمةالأخالقّيّةلل�صف�توالأفع�لالختي�رية.

ولكينتمكنمنت�صخي�ضم�لهالقيمةالذاتيةالأخالقّيّةلبّدلن�ابتداًءوب�لرجوع

تبيين ثّم ومن الختي�رية لالأمور المطلوبية من�ص�أ ايج�د من الإن�ص�ن]1[ طبيعة اإلى

. مالٍكذيقيمةذاتيةاأخالقّيّةلت�صخي�ضالمطلوبالأ�صلّيالأخالقّيّ

وعند عندن� القيم مك�نة تعيين في تعينن� �صوف الف�صل هذا بحوث مت�بعة اإّن

الآخرين.

القيمةالذاتية

الف�صل التا�صع
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وحيثاإنن�لننتعّر�ضفيهذاالبحثلقيمالمو�صوع�تالأخرىلذاومناأجلرع�ية

الخت�ص�ر�صنعّبردائمً�مك�نقولن�»القيمة الأخالقّيّة«بقولن�»القيمة«.

1 - مطلوبية الكمال االختيارّي 

عندم�نقومب�أعم�لن�المختلفةف�إّنن�ن�أخذب�لنظروالعتب�راأهدافً�مختلفة،فن�أكل

لالعلوملالج�بةعنت�ص�وؤلتن�و....اإّنهدف لرفعالجوع،ونعمللت�أمينالعي�ضونح�صّ

كّلواحدمنهذهالأفع�لالختي�ريةمطلوٌبلن�ولهذاال�صببف�إّنن�نقومبهب�ختي�رن�،

نعممنالممكناأْنتكونمطلوبيةهذهالأهداففيحّدذاته�اأي�صً�ن��صئةعنمطلوبية

اأّي�صيءاآخر،وعليهف�إّنالأهدافالمطلوبة اأو اأوال�صلطة اأهدافاأخرىمثاًلك�للذة

لالإن�ص�نومنبينكّلاأهدافهالأخرىاإذالمتكنمطلوبيته�مرتبطةبمطلوبيةاأّي�صيء

اإلى اللتف�ت اإّن نعم له�قيمةذاتية]2[. اإن بذاته�فيق�لحينئٍذ بلهيمطلوبة اآخر

من�ص�أالمطلوبية�صوفيعينن�فيمعرفةمن�ص�أمطلوبيةالأمورالختي�ريةعندالإن�ص�ن.

وبن�ًءعلىبحوثمعرفةالإن�ص�نالفل�صفية]3[ف�إّنمن�ص�أالمطلوبيةهوحبالذات

واإّنمن�ص�أمطلوبيةالأمورالختي�ريةعندههومطلوبيةالكم�لالختي�رّي.

ال�صطالح وفي بنف�صه. نف�صه يعرف اآخر موجود وك�أّي الإن�ص�ن اأّن ذلك وتو�صيح

ف�إّنلهعلمً�ح�صوريً�بنف�صه،ويحّبه�]4[،وهذاالحبلنف�صهاأوحّبالذاتبتعبيراآخر

ي�صملمحبةكّلالأ�صي�ءاّلتييعتبره�الإن�ص�نجزءًامنوجودهك�لج�صموالنف�ضوالقوة

والعلموغيره�.وببي�نف�إّنحبالذاتيوجبمحبةالإن�ص�نبكل�صيءيعتبرهجزءًامن

وجودهولهذاال�صببف�إّنالإن�ص�نيحبامتالكاأكبرقدرمنالعلموالقوةولذاف�إّنحّب

الذاتفيحدذاتهيعتبرمن�ص�ألمطلوبيةكم�لالذات]5[.

ومنطرفاآخرف�إّنالإن�ص�نيعلمب�أّنهموجودمخت�ر]6[واأنهيمتلككم�ًلاختي�ريً�

ت�صتطيعتغيير اّلتيكم�لته�غيراختي�ريةوالتيل الموجوداتالأخرى خالفً�لبع�ض

اأنم�طه�الوجودية،اأّياأّنالإن�ص�نب��صتط�عتهح�لةكونهمخت�رًاالقي�مب�أعم�ٍلترجع

بت�أمين�صالمةج�صمهوروحهوال�صعي القي�مب�ختي�ره ب�إمك�نه ف�إّنه اإليهولذا نت�ئجه�
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لك�صبالعلموالقوةكم�واأنهب�مك�نهاأي�صً�وبك�ملاختي�رهاأّنليقومبهذهالأعم�لاأو

اأّنيقومب�يذاءبدنهوروحه،وبعب�رةاأخرىف�إّنالإن�ص�نيعلمب�أّنلالأفع�لالختي�رية

دورًاه�مً�فيكم�لهاأونق�صه.

وكم�ذكرن�وقلن�الكم�لمطلوٌبلالإن�ص�نولهذاالدليلف�إّنالإن�ص�نو�صمندائرة

الأمورالختي�ريةي�صعىويطلبكم�لهويريدمخت�رًامنخاللالقي�مب�لأفع�لالختي�رية

اأْنيزيدمنف�ئدتهالوجودية.

الكم�ل ي�صعىنحو ف�إّنه والنق�ض الكم�ل بين ر ُخيِّ اإذا الإن�ص�ن ف�إّن اأخرى وبعب�رة

الختي�ريةهو الأفع�ل المطلوبيةفينط�ق ف�إّنمن�ص�أ ولهذا لنف�صه. النق�ض يريد ول

مطلوبيةالكم�لالختي�رّيوطبقً�للتعريفالمتقّدمف�إّنللكم�لالختي�رّيقيمةذاتية

المراد اإّن وقلن� الث�لث الف�صل في ا�صتنتجن�ه� اّلتي هي النتيجة وهذه اأخالقّيّة]7[.

منه�اأّنكّلاإن�ص�نبطورطبيعّيومنخاللمجموعالأمورالواقعةتحتاختي�رهي�صعى

لت�أميناأكبرقدٍرمنُبعدهالوجودّيلنف�صهواأّنهذهالمطلوبيةلترتبطبمطلوبيةاأّي

�صيٍءاآخر.

2 - لزوم المالك لتشخيص الكمال االختيارّي 

فاإّنه لي�ص ماًء واقعاً،  ال�شراب  واأما  العط�شان،  الماء مطلوٌب لالإن�شان  »اإّن وجود 

اإّن طلب  اأّن ال�شراب هو ماء واقعي فاإّنه ي�شعى في طلبه.  اإّن العط�شان يظن  وحيث 

ال�شراب غير معقول، وكذلك فاإّن العط�شان اّلذي ل يعلم بوجود نهٍر من الماء قريٌب 

منه ل ي�شعى في طلبه مع اأّن ماء النهر هو ماء واقعاً، لأّن مطلوبية واقعّية الماء له 

بحاجة اإلى فكرة اأخرى مفادها: في قربي �شي ء هو ماء واقعاً.

اإّن العط�شان يمكنه باختياره اأْن ي�شعى نحو الماء لإرواء عط�شه في �شورة معرفته 

.» بمكان وجود الماء الواقعّيّ

اأّنمن�ص�أالمطلوبية-اأيالقيمةالذاتية-م�صتركعندجميع اإلى اإّنبحثن�ي�صير

الن��ض.
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ومنطرٍفم�ف�إّنهن�كاختالفً�فيالراأيعندهوؤلءفيت�صخي�ضوتعيينالمطلوب

الذاتّياّلذيلهقيمةذاتية.

اأمورًا تعتبر اّلتي الأخالقّيّة المذاهب بع�ض اإلى الث�من الف�صل في تعرفن� وقد

فيم� النظر اختالف واأّن ذاتية قيمة الروحيذات والطمئن�ن والقوة ك�للذة متف�وتة

لهالقيمةالذاتيةيوجبالختالفاأي�صً�فيكيفيةتقييمالأمورالختي�ريةوالختالف

فيانتخ�باأ�صلوبالحي�ة]8[.ونحنب�للتف�تاإلىالمب�حثال�ص�لفةب�مك�نن�اعتب�ر

الكم�لالختي�رّيعندالإن�ص�نذاقيمةذاتية،لكنهليمكنلمثلهذاالكالماأْنيحل

الختالفالموجود؟

لنالحظ هذه الأمثلة:

-اإّنمنيظناأّناللذائذالحيوانيةهيكم�لهحقيقةويظّناأي�صً�اأّنهب�زدي�دحظه

والنف�ق اليث�ر ب�ص�طة بكل يتج�هل اأْن ب�مك�نه وال�صهوة وال�صرب ب�لأكل الوجود في

والتعليم...

الم�ل ل يح�صّ اأّنهعندم� ويظن كم�لهحقيقة هو الثروة تجميع اأّن يظن اإّنمن -

وي�صبحم�لكً�لهقداأ�صيف�صيءم�حقيقةاإلىوجوده،فمنالممكناأّني�صرفهمته

فيجمعالم�لواأْنيحذرمن�صرفهاإّلعندال�صرورةواأنيمتنعمثاًلعناأكلالأطعمة

اللذيذةواأنير�صىب�لب�صيطوالقليلمنالثي�ب،ولعجبفياأّنلنجدعندهاأّياأثر

لإنف�قالم�لوب�صطاليد.

خدمة على حي�ته يوقف اأّن ب�مك�نه حقيقة كم�له هو العطف اأّن يظن من اإّن -

الآخرينمتج�هاًلبذلكراحةنف�صهواأموالهمناأجلنفعالآخرين.

اإّنهذهالأمثلةت�صيراإلىاأّنبحثن�حتىالآنحولالقيمةالذاتيةغيرك�فلتقييم

ال�صف�توالأفع�لالختي�ريةولبّدفيهذاالمج�لمنالبحثعنمالٍكلت�صخي�ض

الكم�لالختي�رّيالإن�ص�نّي]9[.
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3 - مالك تشخيص الكمال االختيارّي 

»الكمال الختيارّي«ليكفيلت�صخي�ضم�هوواقعً� كم�ذكرن�ف�إّنالتعبيربقولن�

المالك هذه مثل تح�صيل اأجل من بّد ل اأّنه النظر في يبدو والذي اختي�رّي، كم�ل

الإن�ص�ن م�هيةحقيقة ابتداًء نعّين اأّن الإن�ص�ن الختي�رّيعند الكم�ل ي�صخ�ض اّلذي

واأّنالإن�ص�نعلىاأّيموجوديمكناطالقه،ومنثّماأْننجدمالكً�يمكنن�بمعونتهمن

ت�صخي�ضم�هوحقيقةكم�لالإن�ص�نمنبينال�صف�تالمختلفةلهذاالموجود.وعندئذ

نقيدمالكن�هذابقيدالختي�ري.

1 - 3 . حقيقة اإلنسان 
لمعرفةحقيقةالإن�ص�نلبّدلن�مجددًامناأّنن�صتعينب�لبحوثالفل�صفيةالن�ظرة

اإلىمعرفةالإن�ص�ن،حيثاإنهذهالبحوثت�صيراإلىاأّنحقيقةالإن�ص�نهيالروح]10[ 
واأّنبدنهبمث�بةالق�لبله�والآلةالم�صخرةلخدمته�.

ليعتبرمن�صف�تهالحقيقّية وكم�اأّنحجمالكت�باأوالحذاءاأوالمنزللأّي�صخ�ضٍ

كذلكف�إّناأو�ص�فبدنهكلونالجلدةاأوالطولاأوالوزنلي�صيراإلى�صف�تهالحقيقّية.

وكم�اأّنالإن�ص�ني�صتفيدمنالو�ص�ئلاّلتيتقع�صمناختي�رهليقومب�لأعم�لاّلتي

يريده�كذلكف�إّنبدنهواحٌدمنتلكالآلتوالو�ص�ئلالواقعةتحتاختي�رهب�إمك�نه

روح اأو�ص�ف هي الحقيقّية الأو�ص�ف ف�إّن عليه وبن�ًء ب�أعم�له. للقي�م منه ال�صتف�دة

الإن�ص�نولبّدمنالبحثعنكم�لهاأونق�صهفي�صمنهذهالأو�ص�فاأي�صً�.

2 - 3 . مالك تشخيص الكمال الحقيقّي والكمال االختيارّي عند اإلنسان 

اإّناللذةوالألموال�صداقةوالعداوةمنخ�ص�ئ�ضواأو�ص�فروحالإن�ص�ن،وحينئٍذاأّي

له؟ واحدةمنه�تعتبرك�صفِةكم�ٍللهواأّيواحدةمنه�تعتبرك�صفةنق�ضٍ

وب�لرغممناعتق�دبع�صهمب�أّنكّللذةتالزمح�صولنوٍعمنالكم�ل،ف�إّنبع�ضاللذائذ

.
(1(

توجبالآلمالكبيرة،ومنحيثالمجموعب�مك�نه�اأْنتقللمنالبعدالوجودّيلالإن�ص�ن

)1)راجع:محّمدبناإبراهيم�صدرالدينال�صيرازي،الحكمةالمتع�ليةفيالأ�صف�رالعقليةالأربعة،ج4،�ض117 و118نقاًلعنالحكم�ء

وابن�صين�؛نف�ضالم�صدر�ض122،123،135،142،وج9،�ض122 و 125.
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وربم�تكونال�صداقةمعالآخرينوفيكثيرمنالمواردمفيدةلن�وموجبةلكم�لن�،

اإّلاأّنالأمرلي�ضكذلكمع�صداقةمني�صللن�ويلجئن�اإلىفعلم�يوجبنق�صن�.

ومعمالحظةهذهالأمثلةيحتملاأّنبع�ض�صف�تالروحاّلتييمكنمنجهةم�تلقيه�

بع�ض نق�ص�نهفي �صببت اأو له الوجودي البعد دائمً�من تزد لم اإذا لالإن�ص�ن ككم�ل

الأحي�نف�إّنمثلهذهال�صف�تلقيمةذاتيةله�،واأم�م�هوحقيقةكم�لالإن�ص�نوله

ة-ومن القيمةالذاتيةفهوذلكال�صيءاّلذيي�صيفدائمً�-لاأحي�نً�ولمنجهةخ��صّ

ال�صيءن�صميهالكم�لالحقيقّي البعدالوجوديلالإن�ص�نومثلهذا حيثالمجموعفي

لالإن�ص�ن.

تعريف 

اإّنم�تكون»اأ«كم�ًلحقيقيً�ل�»ب«فقطوفقطاإذاك�نكم�ل»ب«مع»اأ«دائمً�ومن

حيثالمجموعاأزيدمنكم�له�مندون»اأ«.

لكنماه�المالكالم�سخ�صللكمالالحقيقّي؟

لنفتر�ضاأّنن�نريدترتيبالألوانالمختلفةبن�ًءعلىدرجةاإ�ص�ءةاللون)كونهف�تحً�

اأكثرمنغيره(ولكنترددن�فيتحديددرجةالإ�ص�ءةلالألوانالمختلفةف�إّنن�نقي�صه�

حينئٍذاإلىاأو�صحالألوانواأكثره�اإ�ص�ءةاأّياللونالأبي�ضونقولاإّنمالكاإ�ص�ءةاللون

هوكونهقريبً�مناللونالأبي�ض،ولذاف�إّناأكثرالألوانا�ص�ءة)غيراللونالأبي�ض(هو

اأكثره�قربً�مناللونالأبي�ض.

وبن�ًءعليهيمكنالقولاإّنمالكت�صخي�ضالكم�لالحقيقّيلالإن�ص�نهوقربهذا

الكم�لمنالكم�لالمطلق]12[.

وعلىهذا تع�لى المطلقهواهلل الكم�ل ف�إّن الفل�صفية الإلهي�ت بحوث وبن�ًءعلى

الأ�ص��ضيمكنالقولاإّنمالكالكم�لالحقيقّيلالإن�ص�نهوقربه]13[مناهللتع�لى،

وب�إ�ص�فةقيد»الختيارّي«يمكنا�صتنت�جالق�عدةالت�لية:
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اإّنمالكت�صخي�ضالكم�لالختب�رّيلالإن�ص�نهوقربهالختي�رّيمناهللتع�لى.

�صوؤال:معمالحظةهذاالمالكاذكرال�صف�تالإن�ص�نيةذاتالقيمةالذاتيةوم�

هونوعالقيمةفي�ص�ئرال�صف�تالأخرى؟

4 - نطاق الكمال االختيارّي لإلنسان 

مفهوم ف�إّنه وب�ل�صطالح مراتب، ذو الإن�ص�ن عند الوجودّي( )البعد الكم�ل اإّن

م�صّكك.

وقدا�صتنتجن�اأّنالإن�ص�نكّلم�ك�ناأقرباإلىاهللف�إّنهيك�صفعنتمتعهبمقدار

اأكبرمنالكم�لالحقيقّي.

اهلل، قربهمن في الإن�ص�ن اختي�ر نط�ق م�هية اإلى نتعّرف اأْن نريد هن� اأّنن� اإّل

الإلهية الكم�لت تح�صيل ب�ختي�ره الإن�ص�ن ي�صتطيع  حدٍّ اأّي اإلى اأخرى وبعب�رة

والقترابمناهلل.

و�شوف نق�شم هذا ال�شوؤال اإلى ق�شمين:

1-م�هوالمقداراّلذييمكنلالإن�ص�نتح�صيلهمنالكم�لتالإلهية؟

2-م�هيحدودامك�نيةكونهذهالكم�لتاختي�رية؟

اإمك�ن�ت نط�ق والعتب�ر ب�لنظر ن�أخذ اأّن اأوًل بّد ل الأّول الق�صم عن ولالج�بة

به�كثيرة يتحّلى اأْن الإن�ص�ن ب�إمك�ن اّلتي الكم�لية ال�صف�ت اإّن نقول الإن�ص�ن.وهن�

والجود، والحي�ة والقدرة العلم جملته� ومن وتعداده� ح�صره� ال�صعب ومن جدًا

والأف�صللن�اأْنن�ص�ألهذاال�صوؤالمنالن�حيةال�صلبيةفنقول:م�هيالكم�لتالإلهية

اّلتيليمكنلالإن�ص�نحي�زته�؟

اإّنالإلهي�تالفل�صفيةتعّرفاهللب�أنهموجودليحت�جفيوجودهوكم�لتهاإلىاأّي

موجوداآخروا�صطالحً�يق�لواجبالوجوداأوالغنّيب�لذات.وفيالمق�بلف�إّنوجود
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اإلىاهللتع�لىوب�ل�صطالح اإّنهمحت�جفيوجودهوكم�لته الإن�ص�نلي�ضمنذاتهبل

يعبرعنهب�أّنهممكنالوجوداأوفقيرب�لذات.

ولذاف�إّنالإن�ص�نمهم�و�صلاإلىاأّيمرتبةمنمراتبالكم�للنيكونواجبالوجود

دائمً� وهو اهلل من فهو الإن�ص�ن يحوزه كم�ٍل كّل ف�إّن اأخرى وبعب�رة ب�لذات، غنيً� اأو

محت�جاإليه.

ب�لدليل ]14[وهيمثبتة النوعية الإن�ص�ن ف�إّنهن�كنط�قً�محددًالإمك�ن�ت ولذا

والبره�نالعقلي]15[.

وخال�صةالقول:اإّنالإن�ص�نومنبينالمراتبالإلهيةليمكنهك�صبعدمالحتي�ج

المطلقولوازمه.

الإن�ص�ن لكم�ل اختي�رّي نط�ٍق تحديد من لن� بّد ل الث�ني الق�صم عن ولالج�بة

الحقيقّي.

يبقى الكم�ل ف�إّنهذا ولذا واإرادته الف�عل ب�ختي�ر ل يتح�صّ الختي�رّي الكم�ل اإّن

اختي�ريً�م�دامالف�علط�لبً�له،لكنم�هومقدارحدودهذاالطلب؟وبعب�رةاأخرىاأّي

حّدمنالكم�ليريدهالإن�ص�نبحيثاإّنهعندم�ي�صلاإليهيتوقفطلبهللكم�لومنبعده

لنيطلباأّيكم�ٍلاآخر؟وفيالجوابعنذلكيمكنالقولاإّنالإن�ص�نولمتالكهقوة

العقلليت�صّورفقطالكم�لالمحدودبليت�صّورالمفهومالمطلقللكم�ل،ولهذاف�إّن

�صعيهوطلبهللكم�للُيحّدبمقدارمحدودوخ��ٍضولهذاال�صبباأي�صً�ف�إّناأّياإن�ص�نل

منالكم�لبليطلباأق�صىم�يمكنهطلبهمم�يظنهويعتقدهكم�ًل خ��ٍضّ يقنعب�أيحدٍّ

له.وبن�ًءعليهف�إّنالإن�ص�نمنن�حيةطلبهللكم�للمحدوديةلهوتم�ممراتبالكم�ل

الممكنةمطلوبةلهواختي�ريةاأي�صً�.

ومنحيثالمجموعيمكنا�صتنت�جم�يلي:

حدودالكم�لالختي�رّيلالإن�ص�ناحتي�جهاإلىاهلل
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5 - القيمة النهائية

معمالحظةم�اأثبتن�همنحدودالكم�لالختي�رّيلالإن�ص�نن�صلاإلىالنتيجةالت�لية

الكم�ل �صف�ت ب�ختي�ره يك�صب اأن ب�إمك�نه محت�ج موجود اأّنه وبم� الإن�ص�ن اأّن وهي

الإلهيةب��صتثن�ءال�صف�تالراجعةاإلىغن�هالمطَلق]16[،

وفيهذهال�صورة�صي�صلاإلىاأعلىمراتبالكم�لالختي�رّيوالذين�صّميه»القيمة 

مالك ف�إّن الختي�رّي الكم�ل لت�صخي�ض بّين�ه اّلذي المالك على وبن�ًء النهائية«،

ت�صخي�ضالقيمةالنه�ئيةعب�رةعن:اأعلىدرج�تالقربالختي�رّيمناهلل.

6 - لوازم]17[ القيمة النهائية

حتىالآنومعمعرفتن�ب�لقيمةالنه�ئيةومالكت�صخي�صه�،�صوفن�صيراأي�صً�اإلى

بع�ضعالم�ته�ولوازمه�حيثاإّنمعرفةهذهاللوازم�صيعينن�علىالتعّرفب�أف�صلوجه

منخاللالمق�ي�صةمعه�اإلىمك�نتن�القيمّيةومك�نةالآخريناأي�صً�.

1 - 6 .  العلم الحضورّي الكامل عند اإلنسان باحتياجه وعدم احتياج اهلل

بن�ًءعلىالبحوثالفل�صفيةالمتعلقةب�لعلمف�إّنالإن�ص�نع�لمبذاتهوبوجودهعلمً�

ح�صوريً�اأياأّنهيدركوجودهبالاأّيوا�صطةواإّنعلمهالح�صوريبنف�صههوعينوجوده،

لل�صدة ت�بع بنف�صه الح�صوري والنق�ضفيعلمه الكم�ل اأو وال�صعف ال�صّدة ف�إّن ولذا

وال�صعفاأوالكم�لوالنق�ضفيوجوده،ولذاف�إّنمنلديهمالنق�ضفيهذهالن�حية

غ�فلونحتىعنالكثيرمنا�صتعداداتهموموؤهالتهم.وكذلكف�إّنالطالعوالعلمعند

الكثيرمنالن��ضلي�ضبحدهالك�ملوالذييوؤهلهملت�صخي�ضحقيقةوجودهمفياأنه�

م�ديةاأممجردة،اأياأّنهوبغ�ّضالنظرعنال�صتدللليدركوناأّنحقيقةوجودهمهي

الروحالمجردةعنالم�دةولي�ضبدنهمالم�ديبلاإّنع�مةالن��ضي�صتفيدونلمعرفة

مثلهذهالخ�ص�ئ�ضمنالعلمالح�صولّيويحت�جوناإلىالتجربةاأوال�صتدللالعقلّي

فيموارده�،لكّنالإن�ص�نكلم�اأ�صبحوجودهاأكثركم�ًلف�إّنمعرفتهوعلمهالح�صورّي
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بنف�صهوالذيهوعينوجودهي�صبحاأكثركم�ًلاأي�صً�وب�لت�ليف�إّنهيدركبو�صوحاأكثر

الرتب�ط كيفية الخ�ص�ئ�ض هذه جملة ومن الح�صورّي ب�لعلم الوجودية خ�ص�ئ�صه

الوجودّيلالإن�ص�نب�هلل.

 
(1(

ولتو�صيححقيقةهذاالرتب�طوادراكهب�صكلاأف�صلنتوجهاإلىهذاالمث�ل:ت�صور

اأّن اإن�ص�نً�م�،وحينئٍذب�أّينحويرتبطهذاالت�صورالذهنيبنف�صك؟وهل فيذهنك

اأّن يمكن يمتلكه؟وهل �صيء اأّي اإليكفي اّلذيت�صورتهفيذهنكليحت�ج الإن�ص�ن

يكونارتب�طهذاالت�صوربنف�صكك�رتب�طاأّي�صيءمثاًلبحبليت�صلبه؟وهلاأّنهذا

الرتب�طك�رتب�طالبن�ءب�لبّن�ءبحيثاإّنالأّولليحت�جاإلىالث�نيبعداإتم�مالبن�ء؟

اإّنهذاالت�صّورالذهنّيالمفتر�ضمخلوقمنقبلالذهنوكلم�فيهيرتبطب�رادتك

اأّياأّنهوبمجّردعدمت�صوره�صيزولاأي�صً�ولمعنىحينئٍذلوجودهمندونكودونذهنك،

واإّنافترا�ض»عدم ارتباطه بذهنك«ي�ص�وقب�لدقةافترا�ض»عدم وجوده«،وعليهف�إّن

هذاالت�صورلي�ض�صيئً�م�صتقاًلقمتاأنتبربطهب�لذهنبلاإّننف�ضالت�صّوروم�قمت

اّلذي الإن�ص�ن ذلك اأّن لنفتر�ض والآن اأنت. ذهنك في والحتي�ج الربط عين هو به

ال�صورة هذه وفي اأو�صح، ب�صكل وجوده تدرك اإنك بحيث كم�ًل اأكثر اأ�صبح ت�صورته

ف�إّننحوارتب�طهبكيدركب�صكلاأو�صحوكم�اأنكتدركارتب�طهبكف�إّنهاأي�صً�يدرك

ارتب�طهبكويدركا�صتقاللكعنهاأي�صً�.

له�عين الإن�ص�ن بم�فيه� الموجودات كّل ف�إّن الفل�صفية الإلهي�ت بن�ًءعلىبحوث

الربطب�هللتع�لى،وليوجداأّيمخلوقم�صتقّلعنهفياأّيكم�ٍلمنكم�لتهالوجودية

واإّنالموجودالم�صتقّل اإّنوجودهدائمً�وكذلكتم�مكم�لتهمف��صةمنقبلاهلل، بل

ك�ماًلوالذيليحت�جاإلىاأّي�صيءهواهللفقط.

)1)المرادمنهذاالت�صورهوالت�صوراّلذييخترعهالذهنويكونف�عاًللهب�إع�نةمنالقوةالف�علةولي�ضالت�صورالح�صياّلذييكونمعه

الذهنمنفعاًل.
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نحو الإن�ص�ن اإدراك في هي النه�ئية القيمة اإلى الو�صول عالم�ت اإحدى اإّن

ب�لدليل الفال�صفة اأثبته والذي - الح�صوري ب�لعلم تع�لى ب�هلل الوجودي ارتب�طه

ب�لح�صرة ارتب�طه دائمً� يدرك اأْن اأّي - الفل�صفية الإلهي�ت مب�حث في العقلّي

ل والذي بذاته الم�صتقّل الموجود هو اهلل واأّن اهلل اإلى الدائم واحتي�جه الإلهية

غيره]18[. اإلى يحت�ج

2 - 6 . المحّبة والرضا الكامالن والمتقابالن بين اهلل واإلنسان

اأكثر�صنخيةمع اإناهللوالذيهوالكم�لالمطَلقمحٌبلنف�صهوكّلم�ك�نال�صيء 

وجودهالك�مل-اأّيك�ناأكثرقربً�منه-اأحبهب�صكلاأكبراأي�صً�.

وبن�ًءعليهف�إّنالإن�ص�نكلم�اأ�صبحاأكثركم�ًلف�صيكونمحبوبً�ب�صكلاأكبرمنقبل

اهللتع�لىو�صيزدادر�ص�اهللعنهب�صكلاأكبراأي�صً�.

ومنطرفمق�بٍلاأي�صً�ف�إّنالإن�ص�نونتيجةلتك�مله�صتقوىال�صف�تالكم�ليةالإلهية

ةبه�ف�إّن فيذاته،وحيثاإّنهذهال�صف�تمقت�صيةللحّبوالر�ص�ببع�ضالأمورالخ��صّ

الإن�ص�نبتك�ملهواكت�ص�بهلل�صف�تالإلهية�صيحّبوير�صىبتلكالأموراأي�صً�ولذاف�إّنه

�صيحّبم�يحبهاهللو�صير�صىبم�يريدهويطلبهوبن�ًءعليهف�إّنمقدارالقيمةالذاتية

لأيمرتبةمنمراتبالكم�لالختي�رّييمكنم�ص�واته�بدرجةالحّبوالر�ص�المتق�بل

الك�مالن والر�ص� المحبة هي النه�ئية القيمة لوازم اإحدى واإّن والإن�ص�ن اهلل بين

والمتق�بالنبينهم�اأي�صً�.

�صوؤال:كيفيمكنمعرفةمك�نتكومك�نةالآخرينالقيمّيةبن�ًءعلىهذهاللوازم؟

7 - القيمة النهائية وتأمين األهداف الذاتية.

كم�تقّدممعن�فيالفرع)1 - 6(ف�إّن�صّدةوكم�لعلمالإن�ص�نالح�صورّيبنف�صه

النه�ئية القيمة بتح�صيله الك�مل الإن�ص�ن اأّن ذلك ونتيجة وجوده، وكم�ل ل�صّدة ت�بٌع
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لديه ف�صيكون اهلل قبل من عليه المف��صة الكم�لت منخالل القرب درج�ت واأعلى

اأي�صً�علمح�صوريك�ملووا�صح.

لهذهالنتائجاأي�سًا: و�سيح�سّ

من الح��صلة اللذة لأّن تح�صيله�، لالإن�ص�ن يمكن لذة اأعلى ل ويح�صّ �صيدرك 1-

اأعلىدرج�ت �صين�ل الك�مل والإن�ص�ن اأي�صً�. الكم�ل نوٌعمن الو�صولهي اإدراك

لاأعلى دركالكم�لواأعلىمراتبالو�صولوب�لت�ليف�إّنمثلهذاالإن�ص�ن�صيح�صّ

الكم�لتالممكنةلهو�صيدرككم�لهالنه�ئّيب�صكلك�ملب�لعلمالح�صورّيوهذه

اأعلىدرجةمندرج�تدركالكم�ل،ومنطرفاآخرف�إّنالو�صولاإلىمثلهذا

الكم�ليعتبرنوعً�منالتعّلقالوجودّيوالذييعّدمناأكملاأنح�ءالرتب�طالممكن

بينموجودينواأعلىمراتبالو�صولاإلىالكم�ل]19[.

اإّنالإن�ص�نبتح�صيلهللكم�لتالواقعّيّةوادراكحقيقته�لنتتزاحمعندهمعاأّي 2-

اأمٍراآخر.ومعاأّنه�صي�صتفيدمنالإمك�ن�تالدنيوّيةبم�يتن��صبمعكم�لهالحقيقّي

اإلى ف�إّنهلنيعتنيولنيرغببم�يتزاحممنه�معهذاالكم�لوب�لت�لي�صي�صل

الطمئن�نالروحّيالك�ملمندوناإح�ص��ضب�لح�جةاإليه�.ومث�ًلعلىذلكف�إّنه

اأو�صررحي�لاأ�صح�بالبطونالمالأىوعّب�دال�صهوةوالطغ�ة لني�صعرب�أينق�ضٍ

واأ�صح�بال�صهرة،ولنيغبطهماأبدًاعلىحي�تهم.

لاأعلى فيظّلالو�صولاإلىالحّدالممكنمنالكم�لتالإلهيةف�إّنالإن�ص�ن�صيح�صّ 3-

حّدمنالقدرةالممكنةله.وب�إدراكههذهالقدرةالك�ملةالم�صتندةاإلىقدرةاهلل

لني�صعرب�أّي�صعفوخوفاأم�ماأّيقدرةاأخرى.

�صيوؤّمنكّلاحتي�ج�تهالوجوديةالمالئمةمعكم�لهالحقيقّيوقربهمناهلل.وحيثاإّن 4-

هذاالكم�لهومطلوبهالأ�صليف�إّنت�أمينكّلح�ج�ته�صيكونمطلوبً�لهفقطب�عتب�ر

اأنه�مقّدمةلت�أمينكم�لهالحقيقّيوب�لت�لي�صيبتعدعنالفراطوالتفريطفيطلب

الح�ج�تاّلتيلتن�صجممعذلك،وهذاالأ�صلوبيوؤيدهالعقلويحكمب�صحته.
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وفيالواقع،ومعجعلالهدفهواأعلىدرج�تالقربالختي�رّي)القيمةالنه�ئية(

ممكنومندوناأّنيزاحمبع�صه� ف�إّناأتب�عالأن�نية�صيوؤّمنونكّلاأهدافهموب�أعلىحدٍّ

بع�صً�.لكني�ترىهليوؤّمنهذاالهدفاأهدافاأتب�عالغيريةاأي�صً�؟�صوفنجيبعن

هذاال�صوؤالبعدالكالمعنالقيمةالغيريةوالبديلةفيالف�صلالع��صر.

اإّنالإن�ص�ن-وك�أّيموجوداآخرلهعلمح�صورّيبنف�صه-يحبذاته. 1-

اإّنحّبالذاتمن�ص�أمطلوبيةكم�له�. 2-

الكم�ل مطلوبية ب�صورة يظهر الختي�رية الأمور نط�ق في الكم�ل مطلوبية اإّن 3-

الختي�رّي.

اإّنمن�ص�أمطلوبيةحّبالذاتومن�ص�أالمطلوبيةلالأمورالختي�ريةعندالإن�ص�نهو 4-

مطلوبيةالكم�لالختي�رّي.

الكم�لالختي�رّيذاقيمةذاتية. 5-

الأمور تقييم في الختالف يوجب الذاتية القيمة له م� حول الراأي اختالف اإّن 6-

الختي�ريةوفيانتخ�باأ�صلوبالحي�ةاأي�صً�.

لبّدمنوجودمالٍكلت�صخي�ضالكم�لالختي�رّيوتعيينقيمةالأمورالختي�رية. 7-

ب�عتب�راأّنحقيقةالإن�ص�نتتمّثلفيروحهفالبّدمنالبحثعنكم�لهالحقيقّي 8-

في�صمناأو�ص�فه�.

اإّنبع�ضاأو�ص�فالروحواإْنك�نتمنجهةم�موجبةللكم�لاإّلاأّنه�لتزيدفي 9-

ول لي�صتكم�ًلحقيقيً� ال�صف�ت ف�إّنمثلهذه ولذا دائم، ب�صكل الوجودي بعده

قيمةذاتيةله�.
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10-اإّنمالكت�صخي�ضالكم�لالحقيقّيهوالقربمنالكم�لالمطلق)اهلل(،واإّن

مالكت�صخي�ضالكم�لالختي�رّيهوالقربالختي�رّيمناهلل.

11-اإّنالإن�ص�نالط�لبللكم�لالختي�رّيولمتالكهقوةالتعقلف�إّنهيت�صّورالكم�ل

المطَلقوي�صعىاإليه،ولهذاال�صببف�إّن�صعيهوطلبهللكم�للُيحّدب�أيحّد.

12-اإّنالإن�ص�نمحت�جفيوجودهوكم�لتهاإلىاهللواإّنكم�لهالختي�رّيمحدودبهذا

الحتي�ج.

اأعلىدرج�ت الكم�لالختي�رّي،ومالكه�هو اأعلىدرج�ت النه�ئيةهي القيمة 13-

القربالختي�رّيمناهلل.

14-معتك�ملوجودالإن�ص�ن�صيتك�ملاأي�صً�علمهالح�صورّيب�رتب�طهالوجوديب�هلل.

ولهذاف�إّنالعلمالح�صوريالك�ملعندالإن�ص�نب�حتي�جهوعدماحتي�جاهلليعتبر

منلوازمالقيمةالنه�ئية.

15-اإّناهلليحبالكم�لواإّنالإن�ص�نالك�ملموردلمحبةاهللور�ص�هالك�ملعنه.

محبوب هو وم� الممكن، حّده� في الإلهية لل�صف�ت واجد الك�مل الإن�ص�ن اإّن - 16

ومر�صيهللمحبوبومر�صيعندهاأي�صً�.

القيمة لوازم والإن�ص�نهم�من والمتق�بالنبيناهلل الك�مالن والر�ص� المحبة 17-

النه�ئية.

ك�للذة - ب�لأن�نية الق�ئلين عند المنظورة المالك�ت توؤّمن النه�ئية القيمة اإّن - 18

والطمئن�نوالقدرةوالقوةوالن�صج�مالعقالني-فياأعلىحّدممكٍنومندوناأّن

يتزاحمبع�صه�معبع�ض.
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م�هومن�ص�أالمطلوبية؟اأو�صحذلك. 1-

اأثبتاأّنمن�ص�أمطلوبيةالأمورالختي�ريةهومطلوبيةالكم�لالختي�رّي. 2-

لم�ذانحت�جاإلىالمالكلت�صخي�ضالكم�لالختي�رّي؟اأو�صحذلك. 3-

اأو�صحارتب�طالبحثعنحقيقةالإن�ص�نمعالبحثعنمالكت�صخي�ضالكم�ل 4-

الختي�رّي.

حم�هيةمالكت�صخي�ض اإلىحقيقةالإن�ص�نوالكم�لالمطلقاذكروو�صّ ب�لنظر 5-

الكم�لالحقيقّيومالكت�صخي�ضالكم�لالختي�رّي.

لالإن�ص�ن يمكن اّلذي الحّد هو م� اذكر الإن�ص�ن امك�ن�ت اإلىحدود ب�لنظر - اأ 6-

تح�صيلهمنالكم�لتالإلهية؟

ب-ب�لنظراإلى�صعيالإن�ص�نللكم�ل،م�هوحدودكونهذهالكم�لتاختي�رية؟

اإلى ب�لنظر الآخرينمطلقً�، اأكبرمن نف�صه الموجود اأّنيرى المطَلقهو التكّبر 7-

حدوداإمك�ن�تالإن�ص�نفيك�صبالكم�لتالإلهية.اأو�صح�صببكونالتكّبرالمطَلق

لالإن�ص�نواأّنه�ب�لن�صبةلهذاتقيمةمنفيةاأخالقّيً�. �صفةكم�لهللو�صفةنق�ضٍ

8-اأ-م�هوالمرادمنقولن�:»العلم الح�شورّي الكامل لالإن�شان باحتياجه وعدم 

احتياج اهلل«؟

ب-كيفاعُتبرهذاالكم�لمنلوازمالقيمةالنه�ئية؟

9-اأثبتكيفيةكونالمحبةوالر�ص�الك�ملينوالمتق�بلينبيناهللوالإن�ص�نمنلوازم

القيمةالنه�ئية.

10-كيفتوؤّمنالقيمةالنه�ئيةالمالك�تالت�لية،والتيهيموردنظراأتب�عالأن�نية،

فياأعلىحّدممكٍنومندونتزاحمبينه�:



أسس سألخالق 270

اأ-اللذة.

ب-الطمئن�ن.

ج-القدرة.

د-الن�صج�مالعقالني.

معاللتف�تاإلىالمواردالت�ليةكيفتف�ّصرحبالإن�ص�نلذاته؟ابحثذلك: 1-

-الإيث�ر:بع�ضالن��ضي�صحيبم�لهوروحهمناأجلالآخرين.

لحي�ته. -النتح�ر:بع�ضالن��ضب�ختي�رهيقومبو�صعحدٍّ

-الع�صق:بع�ضالن��ضي�صحىبم�ص�لحهمناأجلر�ص�مع�صوقهم.

يمكنت�صبيهالرابطةبينالإن�ص�نواهللبنهرينبعمنبحٍركبيٍرلحّدلهواإنتغيير 2-

عر�صهو�صعتهب�ختي�رالنهرنف�صه.

عند الختي�ري الكم�ل زي�دة ا�صتلزام كيفية اأو�صح الت�صبيه هذا من ب�ل�صتف�دة

و�صيد الع�بدين زين الإم�م كالم معنى وابحث اهلل. اإلى احتي�جه لزي�دة الإن�ص�ن

.
(1(

ال�ص�جدينQحيثيخ�طباهللتع�لىق�ئاًلله:»واأنا اأفقر الفقراء اإليك«

ب�للتف�تاإلىالبحوثالواردةفيهذاالف�صلعّينالمب�حثالفل�صفيةالأخرىاّلتي 3-

يحت�جهاإليه�البحثالفل�صفّيحولالقيمةالذاتيةالأخالقّيّةوعّددهذهالموارد.

ب�للتف�تاإلىبحوثهذاالف�صلبّينم�هيةمالكان�صج�مالقوىالمختلفةعند 4-

الو�صط الحد نظرية تبين اأّن يمكن وكيف الو�صط، الحّد تعيين ومالك الإن�ص�ن

الذهبيةبنحٍوفل�صفي.

)1)ال�صحيفةال�صج�دية،مقطعمنالدع�ءالع��صر.
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هلينبغياعتب�رنزعةالكم�لالأخالقّيّةمناأخالقالف�صيلةاأممناأخالقالوظيفة 5-

والعمل؟)راجعالمذكرة4منالف�صلالأول(.

من العلي� المراتب من�ص�أ اأّن الم�صلمين الأخالق وعلم�ء العرف�ء بع�ض اعتبر 6-

كّل اأ�ص��ض هو وال�صرك الكفر واأّن التوحيد، هو الأخالقّيّة والف�ص�ئل الكم�لت

النق�ئ�ضوالرذائلالأخالقّيّة.

كيفيمكناإرج�عمثلهذهال�صف�تبمراتبه�العلي�اإلىالتوحيد:التوا�صعوالمروءة،

والإيث�روال�صج�عةوالعفة.

اإلىالكفروال�صرك:الري�ء،الح�صد،والبخل اإرج�عال�صف�تالت�لية وكذلككيفية

والغرور.

ا له قيمة ذاتية اأْن 
ّ
[1] اإّن القيمة الذاتية لها مطلوبية ذاتية غير ارتباطية، ولذا ل بّد لنا عند البحث عم

 منها. وربما يكون هذا الأمر 
ّ

ا هو مطلوب عند الإن�سان ون�سّخ�ص المطلوب الالارتباطي
ّ
نبحث عم

معقداً جداً لأّنه ل يمكن ا�ستق�ساء وا�ستقراء كّل مطلوب عند كّل النا�ص. واإذا كانت مطلوبية بع�ص 

 يكون ذا قيمة ذاتية فقط. وكذلك الحال فيما اإذا اأمكن ك�سفه 
ّ

الأمور طولية فاإّن المطلوب الأ�سلي

من بين المطلوبات الطبيعية، ف�ستكون له قيمة ذاتية اأي�ساً عند كّل النا�ص. واإذا ما كانت مطلوبية 

اإلى مزيٍد من البحث   من�ساأ مطلوبية كّل مطلوب عند الإن�سان فال حاجة 
ّ

هذا المطلوب الطبيعي

ل في اليد. ولذا فاإّننا في بحثنا  ن وتح�سَّ
َّ
والتحقيق لأّن ما له القيمة الذاتية عند كّل النا�ص قد تبي

ا له القيمة الذاتية نبداأ من هذه النقطة وبايجادنا لها من بين القيم الطبيعية واإثبات كونها من�ساأ 
ّ
عم

ة فقط. ونحن في هذا ال�ستدلل 
ّّ
لنا القيمة الذاتية الأخالقي مطلوبية كّل مطلوب اآخر نكون قد ح�سّ

لنا القيمة الذاتية للكمال الختياري - مع ميزة عدم الرتباط باأّي قيمة اأخرى - من بين القيم  ح�سّ

 عليه فاإّن ا�ستدللنا هذا لي�ص من 
ً
الطبيعية وبالتالي ا�ستنتجنا قيمته الذاتية من قيمته الطبيعية، وبناء
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نوع مغالطة القيمة الطبيعية والقيمة الذاتية اّلتي بيّناها في الف�سل الثامن.

[2] اإّن حّب الفعل هو من مبادئ الفعل الختيارّي وين�ساأ عند الإن�سان من حب غاية الفعل باعتقاد 
الفاعل )اأي حّب الغاية اّلتي يعتقد الفاعل اأنها غاية(.

وحّب الغاية هذه والتي هي حقيقة العلة الغائية اأو عّلة فاعلية الفعل الختيارّي من الممكن اأّن تكون 

ة محال ل بّد من اأجل 
ّ
معلولة لحّب غاية اأخرى اأي�ساً ولكن حيث اإّن الت�سل�سل والدور في العلل الحقيقي

تحقق كّل فعّل اختيارّي من وجود علة غائية نهائية تكون من�ساأ محبوبية ومطلوبية هذا الفعل وعليه ل بّد 

لتحّقق الأفعال الختيارية من وجود قيمة ذاتية.

د بن اإبراهيم �سدر 
ّ
؛ محم  راجع: ح�سين بن عبد اهلل بن �سينا، ال�سفاء، الإلهيات، �ص 368 - 369[3]

ال�سيد  185؛   - �ص 184  ج 7،  الأربعة،  العقلية  الأ�سفار  في  المتعالية  الحكمة  ال�سيرازي،  الدين 

د تقي م�سباح 
ّ
، ج 2، �ص 208؛ محم

ّ
اأ�سول الفل�سفة والمنهج الواقعي د ح�سين الطباطبائي، 

ّ
محم

اليزدي، اآموز�ص فل�سفه، ج 2، �ص 108، 112، 456 و461.

 فاإّن العلم مخ�سو�ص بالموجود المجرد. والإن�سان بما 
ّ

 اإثباته في علم النف�ص الفل�سفي
ّ
 على ما تم

ً
[4] بناء

اأّن له نف�ساً مجردة فهو عالم اأي�ساً واإّن علمه بنف�سه بال وا�سطة وا�سطالحاً فاإّنه ح�سورّي، ولذا فاإّن 

.
ّ

العلم الح�سورّي بالذات لزم وجود الذات ولي�ص اكت�سابياً كما هو الحال في العلم الح�سولي

اأّي وا�سطة ي�ساحبه الحّب له، وبعبارة اأخرى فاإّن  ومن طرٍف اآخر فاإّن ايجاد كّل كماٍل موجود بال 

 عليه فاإّن حّب الذات نتيجة طبيعية للعلم بكمال وجود الذات 
ً
ايجاد كمال الوجود اأمر محبوب، وبناء

ولزم كّل ذات مجردة ومن جملتها الإن�سان.

[5] حيث اإّن حب الذات هو من�ساأ حب البقاء ومطلوبيته كذلك - وحتماً اإّن البقاء من كمالت الإن�سان 
- لذا فاإّن حّب البقاء م�سداق من م�ساديق حّب الكمال.

[6]  اإّن وجود الختيار - والذي هو اأمر م�سلَّم به في الأخالق والقبول بهذا الأ�سل وبغ�ّص النظر عن حدوده 
 على العلم الح�سوري.

ً
 وبديهي ومبتنى

ّ
 - اأمر وجداني

ّّ
ُيحتاج اإليه منطقياً للقبول باأّي مذهٍب اأخالقي

ـــم  ـــن ك اآن  ـــــا  ي كــــنــــم  ـــــــن  اي كـــــويـــــى  ايــــنــــكــــه 

�ـــســـنـــم  اأى  ــــت  ــــس ا� ــــار  ــــي ــــت اخ ــــل  ــــي دل خـــــــود 

ـــــل ـــــع اأف ول  ــــــــــذا  ك اأفــــــــعــــــــل  قــــــولــــــك 

ــم  ــن ــس ــ� ــــا ال ــــه ـــى كـــونـــك مــــخــــتــــاراً اأي ـــل دلـــيـــل ع
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ومن الممكن اأي�ساً الجابة عن ال�سبهات الواردة حول اإمكان الختيار بالأدلة الفل�سفية.

[7] اإّن هذا البحث ل يثبت فقط القيمة الذاتية للكمال الختيارّي عند الإن�سان بل يثبت اأي�ساً - وكما 
اإلى هذا فاإّن هذا البحث يثبت اأي�ساً عدم  ة، وم�سافاً 

ّّ
ة الأخالقي

ّّ
راأينا في الف�سل الثالث - الواقعي

ة واحدة ولي�ست متعّددة 
ّّ
ة اأخرى. وبعبارة ثانية فاإّن القيمة الذاتية الأخالقي

ّّ
وجود قيمة ذاتية اأخالقي

اأو غير مرتبط في  اأّي اأمر اختيارّي اآخر عند الإن�سان تكون مطلوبيته م�ستقّلة  لأّنه ل يمكن ايجاد 

ة - بمعنى وجود اأ�سول 
ّّ
 عليه فاإّن التعددية الأخالقي

ً
النهاية باأمر اآخر �سوى الكمال الختيارّي، وبناء

ة متعّددة بع�سها في عر�ص بع�ص - الم�ستلزمة لوجود قيم ذاتية متعّددة غير �سحيحة.
ّّ
اأخالقي

وبغ�ّص النظر عن هذا البحث، فاإّنه يمكن الكالم عن اإمكان اأو عدم اإمكان تعّدد القيم الذاتية، وعن 

لوازم القبول بتعّددها، و�سوف ن�سير اإلى ذلك بالبيان التالي:

، اأّي اأّنه ب�سكل كّلي وب�سرف النظر عن 
ّ

اإّن مفهوم تعّدد القيم الذاتية ل ي�ستلزم التناق�ص المنطقي

اأّن  بمعنى  واحد  لمو�سوع  متعّددة  ذاتية  قيم  وجود  منطقياً  الفترا�ص  يمكن  فاإّنه  الأخالق  خ�سو�ص 

نا�سئة  بع�سها  الوقت ول تكون مطلوبية   في ذات 
ّ

ب�سكل عر�سي  م�ستقلة مطلوبة 
ٌ
اأمور تكون لدينا عدة 

. لكّن افترا�ص تعّدد القيمة الذاتية في الأخالق ي�ستلزم عدم 
ّ

عن مطلوبية بع�سها الآخر وب�سكل طولي

وا�سح حول  ٍر 
ّ
ت�سو ايجاد  بامكاننا  يكون  ولكي  الختيارية،  الأمور  كّل  بين  المنطقية  المقاي�سة  امكان 

 هذين المثَلين: اإّن المتر المربع والمتر المكعب وحدتا قيا�ص م�ستقلتان 
ً
هذه المالزمة. لنالحظ ابتداء

ي�ستخدمان بالترتيب لقيا�ص الم�ساحة وحجم ال�سكال ذات الأبعاد الثنائية والثالثية.

وعليه اإذا كان المطلوب منا تعيين ال�سكل الأكبر مثاًل بال�ستفادة من هذين المالكين الم�ستقلين 

)اأي على  ننتخب منطقياً  اأّن   
ّ

البديهي مربعان فمن  متران  ودائرة م�ساحتها  مربع  متر  مربع م�ساحته  بين 

اأ�سا�ص المالك المذكور( الدائرة.

�سننتخب  فاإّننا منطقياً  وكذلك الحال بين مكعب حجمه متر مكعب وكرة حجمها متران مكعبان 

باأّي  والكرة  الدائرة  بين  اأو  والمكعب  المربع  بين  النتخاب   
ّ

المنطقي باللحاظ  يمكننا  لكن ل  الكرة، 

�سكل من الأ�سكال وال�سبب في ذلك اأّن مالكات النتخاب عندنا م�ستقل بع�سها عن بع�ص ول يمكن 

مقاي�سة بع�سها ببع�ص.

ولنفر�ص اأي�ساً الحجم والثقل كمالكين م�ستقّلين في انتخاب الأج�سام وحينئٍذ وعلى اأ�سا�ص هذين 

المالكين اأّي واحد من هذين الأمرين ننتخب منطقياً: قف�ٌص حجمه متر مكعب ووزنه  كيلوغرامان اأم 

�سندوق حجمه متران مكعبان ووزنه كيلو غرام؟



أسس سألخالق 274

ذاتية  قيمة  ذوا  الج�سمين  اإّن هذين  المذكورة  المالكات  على   
ً
وبناء هنا  ها  تقول  اأّن  الممكن  من 

ل على الثاني 
ّ
مت�ساوية لأّن كّل واحٍد منهما يرجح من جهة ما على الآخر، حيث اإّن مقدار ترجيح الأو

ل بمالك »الحجم« ،لكن في هذه ال�سورة 
ّ
على اأ�سا�ص مالك »الثقل« يعادل مقدار ترجيح الثاني على الأو

فاإنك افتر�ست اأّن الحجم والثقل موؤثران بمقدار واحد في انتخابنا وهذا يعني اأّن اأياً منهما ل قيمة ذاتية 

له ب�سكل م�ستقّل، بل اإّن كليهما وبمقدار واحد له تاأثير في القيمة الذاتية، واإّن ما له هذه القيمة عبارة 

 مطلوبية كال المالكين المذكورين فاإّن تاأثيرهما 
َ
عن حا�سل �سرب الحجم مع الثقل، واأما اإذا لم تت�ساو

في القيمة الذاتية لن يكون مت�ساوياً اأي�ساً.

من  اأكبر  فيه  الحجم  مطلوبية  فاإّن  ذاتية  قيمة  ذا  الوزن«    × »الحجم 2  كان  اإذا  ذلك  على  )ومثاًل 

مطلوبية الوزن(.

القف�ص  حول  المفتر�ص  مثالنا  في  المذكوران  المطلوبية  مالكا  تعار�ص  ما  اإذا  حال  كّل  وعلى 

ن المطلوب الأف�سل فاإّن مطلوبية المالكات �سترتبط 
ّ
وال�سندوق ومع فر�ص امكانية المقاي�سة بينهما وتعي

حينئٍذ بمطلوبية �سي ء اآخر وبالتالي لن يكون لأيٍّ منهما قيمة ذاتية.

وب�سكل كّلي اإذا كان لدينا في موارد النتخاب عدة مالكات م�ستقلة فاإّنه ل يمكن اعتبارها م�ستقلة 

اأّي مالك للمقاي�سة بينها،  اإذا فر�ص تعار�سها ولم يكن لدينا  اإّل  باأّي �سي ء اآخر  واأنها غير مرتبطة  واقعاً 

اأّي  تين 
ّ
اأخالقي »�أ« و»ب« قيمتين ذاتيتين  اإذا كان  اأّنه  والنتيجة  ال�سحيح كذلك،   

ّ
المنطقي والنتخاب 

اأنهما مالكان م�ستقالن لتقييم الأمور الختيارية وافتر�سنا اأّن بع�ص الأمور الختيارية واجدة فقط للمالك 

»�أ« وبع�سها الآخر واجٌد فقط للمالك »ب«، ففي هذه ال�سورة لن يكون لدينا منطقياً اأّي طريق لالنتخاب 

من بينها وبالتالي لن نتمكن من القول اإّن هذه اأف�سل من تلك اأو اإّنه ينبغي القيام بهذا دون ذلك.

« و»ب« موجودين في بع�ص الأمور الختيارية  وكذلك الحال فيما اإذا كان كال القيمتين الذاتيتين »�أ

اإذا اعتبرنا كونهما  اإّل  اأي�ساً من النتخاب بينهما  فاإّنه في مورد تعار�ص المالكين لن نتمكن  المختلفة 

موؤثرين في القيمة الذاتية فقط ل اأنهما القيمة الذاتية نف�سها.

 عليه لنفتر�ص اأّن �سخ�ساً ما يعتقد باأّن »اللذة« و»القدرة« كالهما ذو قيمة ذاتية، وفي هذه ال�سورة 
ً
وبناء

اإذا كانت الأفعال الموجبة لّلذة متباينة ب�سكل كامل مع الأفعال الموجبة للقدرة فال اإمكان للمقاي�سة 

بينهما.

 - في 
ّ

 اأم اليجابي
ّ

وكذلك الحال اأي�ساً فيما لو كان بع�ص الأفعال على الأقّل له تاأثيره - ال�سلبي

اللذة والقدرة معاً.
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 في الموارد اّلتي 
ّ

وكذلك اأي�ساً ل اإمكان للمقاي�سة المنطقية ول لتعيين القيمة اأو اللزوم الأخالقي

توجب لذة اأكبر وقدرة اأقل واأخرى توجب لذة اأقل وقدرة اأكبر.

وفي النتيجة فاإّنه ل يمكن اإّل في �سورة واحدة، من المقاي�سة بين كّل الأفعال الختيارية بع�سها مع 

بع�ص باللحاظ المنطقي، وتعيين قيمتها اأو لزومها وذلك فيما اإذا كانت ذات قيمة ذاتية واحدة فقط، اأو 

افتر�سنا ان�سجام المالكات مع بع�سها دائماً.

وفي هذا الفر�ص فاإّن ما له القيمة الذاتية حقيقة هو مالك ان�سجام المالكات والذي هو اأمر واحٌد 

اأي�ساً. وكما هو الحال في اللذة والقدرة والعلم والتي هي كمالت حقيقية لالإن�سان والحا�سلة من خالل 

القرب من اهلل تعالى.

هذا  طبيعية  ومالك  المختلفة،  الختيارية  الأمور  بين  من  طبيعي  ب�سكٍل  يختار  الإن�سان  اإن  وحيث 

النتخاب يعود اإلى المنتخب نف�سه وكانت له �سخ�سية حقيقية واحدة فاإّنه بامكانه منطقياً اأْن يعرف مالكاً 

 والذي 
ّّ

ة والذي هو حا�سل تاأثير كّل الأمور الختيارية في �سخ�ص الفاعل الأخالقي
ّّ
واحداً للقيمة الأخالقي

اأ�سميناه بالكمال الختيارّي عند الإن�سان.

اإّن ما افتر�سناه حول تعّدد القيم الذاتية يمكن فر�سه اأي�ساً ب�سورتين:

الأولى: اأّن تكون القيم الذاتية المتعّددة لجميع النا�ص على ن�سٍق واحٍد.

ة بحيث تكون القيمة الذاتية عند  الثانية: اأْن تكون كّل واحدة منها مخت�سة بفرد اأو مجموعة خا�سّ

بع�سهم هي القدرة وعند بع�سهم الآخر هي اللذة وهكذا.

اإّن النتيجة اّلتي ا�ستنتجناها حول القيمة الذاتية لكمال الإن�سان الختيارّي ت�سير اإلى عدم �سحة 

كال الفر�سين المذكورين، حيث اإننا بتحليل طبيعة الإن�سان اأ�سرنا اإلى اأّن حّب الذات، وحّب الكمال 

ومطلوبية الكمال الختيارّي من لوازم طبيعة الإن�سان ونتيجة ذلك اأّنه ل يمكن اأْن يوجد اأّي اختالف 

من هذه الجهة �سواء بين الأفراد اأو الجماعات الإن�سانية، لكن وبغ�ّص النظر عن هذا البحث فاإّن القبول 

بتعّدد القيم الذاتية عند الأفراد اأو الجماعات - والذي يمكن افترا�سه اإما بنفي الطبيعة الواحدة عند 

عدم  ي�ستلزم   - الجميع  عند  واحد  مقت�سى  لها  هوؤلء  عند  الواحدة  الطبيعة  كون  نفي  اأو  النا�ص  كّل 

 
ّّ

الأخالقي باللحاظ  نتمكن  لن  اأي�ساً  بها  وبالقبول  الجماعات،   / الأفراد  بين  ة 
ّ
القيمي المقاي�سة  امكان 

من الحكم على فرد / جماعة باأنه الأف�سل اأو الأ�سواأ من فرد / جماعة اأخرى، ولن نتمكن من تعيين 

اأفرادنا /  الذاتية عند  القيم   على 
ً
بناء الأخرى  الجماعات   / الأفراد  الختيارية عند  واللزوميات  القيم 

جماعاتنا.
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ة عند مقاي�سة الأفراد / الجماعات بالرغم من كون القيم 
ّّ
ولزم ذلك القول بن�سبية القيم الأخالقي

ة لكل فرد / جماعة ثابتة عنده ومطلقة.
ّّ
الأخالقي

[8] اإّن الختالف في انتخاب اأ�سلوب الحياة نا�سئ عن عدة اأمور:
فه بع�سهم 

ّ
 )اأي ما له القيمة الذاتية( بل وحتى ولو عر

ّ
1 - الختالف في معرفة المطلوب الأ�سلي

 له. وعليه فاإّن اّلذي 
ّّ

باأنه الكمال الختيارّي لالإن�سان من الممكن اأْن ي�ستبه في تعيين الم�سداق الواقعي

 للكمال الإن�ساني، والمعتقد بكون بع�ص الأمور هي كمال له مع 
ّ

ل يمكنه ت�سخي�ص الم�سداق الواقعي

اأنها لي�ست كذلك واقعاً فمن الطبيعي اأّن ي�سلك م�سلكاً خاطئاً في حياته.

 )اأي ما لها القيمة الغيرية اأو القيمة 
ّ

2 - الختالف في معرفة الطرق المو�سلة اإلى المطلوب الأ�سلي

ال�سفات والأفعال  بقيم  ال�سحيحة  المعرفة  بّد من   ل 
ّ

الأ�سلي المطلوب  بعد معرفة  اإّنه  البديلة( حيث 

المختلفة المتنا�سبة معه ولذا فاإّن ال�ستباه في تعيين القيم الغيرية والبديلة يوجب اأي�ساً انتخاب الأ�سلوب 

الخاطئ في الحياة.

اأ�سلوب الحياة  ال�سروط المهمة لنتخاب  العقالني  - من  اأم غير  العقالني  اإمكانية النتخاب   - 3

 - اأّي 
ّ

ال�سحيح هو اأّن نعمل بمقت�سى معارفنا ال�سحيحة لأّن الإن�سان ل ي�سعى فقط اإلى كماله الحقيقي

الأمور اّلتي تزيد من حيث المجموع في بعده الوجودّي - بل اإّنه يميل اإلى كّل �سي ء يوجب كماله، ومع 

اأّنه يمتاز بقوة التعقل وباإمكانه انتخاب هدفه من الحياة والأ�سلوب المعقول فيها من خالل معرفته بكماله 

.
ّ

الحقيقي فاإّنه بامكانه اأي�ساً اأْن يختار ما هو �سرفاً كماٌل له مع تزاحمه مع كماله الحقيقي

ومثاًل على ذلك، فاإّن �سعيه للراحة والتعّلم من جملة الأمور المتزاحمة فيما بينها مع اأّن كاًل منهما 

من جهة ما يوجب كمال الإن�سان، ومع ذلك فاإّنه بالمكان انتخاب اأّي واحد منهما وبعبارة اأخرى فاإّن 

انتخاب الإن�سان للراحة ومع معرفته باأف�سلية العلم وتح�سيله ممكن له اأي�ساً.

وكذلك فاإّن الإن�سان يرّجح -  مع معرفته باأف�سلية الحياة الأخروية الخالدة والالمحدودة - الحياة 

ة بمنافعها المحدودة من جهة البعد الوجودّي الموجود في حّد ذاته وباإمكانه اأي�ساً بال�ستناد اإلى 
ّ
الدنيوي

العقل اأْن يرجح اأي�ساً البعد الوجودّي الأف�سل والأدوم في الآخرة.

ل مع اأّنه غير معقول اإّل اأّنه ممكن ول يتنافى مع �سعي الإن�سان للكمال الحقيقي 
ّ
اإّن النتخاب الأو

لأّنه عند تزاحم الكمالت فاإّن العوامل غير العقالنية كالغريزة ل تحكم بنفي الكمال الحقيقي ول هي 

موجبة لمزيد من النق�ص عند الإن�سان بل اإّنها �سرفاً تتدخل في تاأمين الكمال المتنا�سب معها.

بالنظر الكمال والنق�ص  ياأخذ  فاإّنه  بينها  بالمحا�سبة  اإلى تزاحم الكمالت وقيامه  العقل ونظراً  واأما 
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.
ّ

 لالإن�سان من حيث المجموع ويحكم بتاأمين الكمال الحقيقي
ّّ

الواقعي

 - وفي 
ّ

 وغير العقالني
ّ

وخال�سة الكالم فاإّن الإن�سان لما كان لديه نوعان من النتخاب - العقالني

الموارد اّلتي يتزاحم فيها كمالن له فاإّن اختيار اأحد الحكمين المتعار�سين يرجع اإلى اختيار الإن�سان 

نف�سه، وعليه فاإّن اختالف النا�ص في النتخاب العقالني اأو غير العقالني موجٌب اأي�ساً لالختالف في 

اأ�سلوب الحياة.

وي�ستفاد من هذا البحث نكتتان اآخريان:

النكتة الأولى: مع اأّن العلتين الأوليين لالختالف في انتخاب اأ�سلوب الحياة معرفيتان - وبالتالي 

فاإّن ت�سحيح المعرفة ل بّد منه من اأجل النتخاب ال�سحيح - فاإّن العلة الثالثة لالختالف لي�ست معرفية. 

وعليه فاإّن المعرفة ل تكفي وحدها للو�سول اإلى هدف الأخالق والتكامل، بل ل بّد لكل فرد ي�سعى 

ي اإرادته 
ّ
اإلى ذلك - وم�سافاً اإلى تح�سيله للعلوم المرتبطة به نظير فل�سفة الأخالق وعلم الأخالق-اأّن يقو

والبواعث العقالنية عنده واأن يعمل بمعارفه وعلومه واأن يطيع عقله عملياً.

 لتاأثيرها في تح�سيل 
ّ

النكتة الثانية: اإّن الأمور الختيارية عند الإن�سان اإنما تقبل التقييم الأخالقي

.
ّ

 اأو غير عقالني
ّ

الكمالت المتزاحمة، واإّن الإن�سان بامكانه اأّن يختار من بينها ب�سكٍل عقالني

ر في ذلك   ولو ق�سّ
ّ

الحقيقي بوا�سطة عقله كماله  اأْن يختار  الإن�سان  نتوقع من  اأْن  فاإّنه يمكن  ولهذا 

. وفي المقابل فاإّنه لو اأطاع عقله في هذا النتخاب 
ّّ

�سيكون مو�سعاً للمذّمة والتاأنيب باللحاظ الأخالقي

اً �سيكون ممدوحاً ومقدراً.
ّ
فاإّنه اأخالقي

 عليه فاإّن والأمور غير الختيارية للموجودات والأمور الختيارية للموجودات اّلتي ل تزاحم في 
ً
وبناء

كمالتها، وكذلك فاإّن الأمور الختيارية للموجودات المتزاحمة في كمالتها اإن لم ت�ستفد من العامل 

.
ّ

العقالني اأو غير العقالني ل تقبل جميعها التقييم الأخالقي

 لأفعال 
ّّ

 عندنا في امكان التقييم الأخالقي
ّ

وباإمكان هذا الكالم اأّن يكون م�سيراً اإلى المبنى الفل�سفي

الموجودات الأخرى.

اأْن يقال بعدم �سرورة تحديد مالٍك لت�سخي�ص الكمال لتعيين قيمة ولزوم ال�سفات  [9] من الممكن 
 

ّ
والأفعال الختيارية اإذ اإّنه من الممكن محا�سبة القيم الغيرية والبديلة لها وكذلك لزومها الأخالقي

من دون حاجة اإلى المالك المذكور، لأّن كّل فعل اأو �سفة اختيارية يزيد في بعد الإن�سان الوجودّي 

)اأي الكمال( فاإّن له قيمة غيرية مثبتة، واإذا ما نق�ص في بعده الوجودي تكون له قيمة غيرية منفية، 

واأما اإذا كان حا�سل تاأثيره �سفراً فيكون بال قيمة.
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وكذلك عند تزاحم قيمتين غيريتين يكون للفعل اأو ال�سفة قيمة بديلة تزيد في بعد الإن�سان الوجودّي 

بالمقاي�سة بالطرف الآخر.

ومن الممكن اأي�ساً معرفة مقدار البعد الوجودي على اأ�سا�ص الآثار الوجودية ومثاًل على ذلك فاإّن 

الكمالت الناظرة اإلى الروح لها اآثار وجودية اأكثر من غيرها.

بهذا  تعيينها  يمكن  الختيارّي  الكمال  اإلى  للو�سول  الالزمة  وال�سفات  الأفعال  فاإّن  وكذلك 

ال�سكل:

في موارد عدم تزاحم الأفعال وال�سفات ل بّد من اإتيان الأفعال واكت�ساب ال�سفات الموجبة لزيادة 

كمال الإن�سان بنحٍو ما.

واأما في موارد تزاحمها اأّي تزاحم فعلين اأو تزاحم �سفتين فال بّد من انتخاب الفعل اأو ال�سفة اّلذي يزيد في 

البعد الوجودّي اأكثر من غيره اأو اّلذي له اآثار وجودية  اأكثر من غيره.

 على كّل ذلك فال حاجة اإلى وجود المالك الم�سخ�ص للكمال، اإّل اأّن هذا الكالم غير �سحيح، 
ً
وبناء

لأّنه:

اأوًل: اإّن ت�سخي�ص الكمال الأف�سل في الكثير من موارد التزاحم بين الكمالين بالرجوع اإلى الآثار 

الوجودية لها �سعٌب جداً، وذلك لعدم تمكننا من ادعاء المعرفة بتمام الآثار الوجودية لكّل واحٍد من 

الأمور الختيارية، ومثاًل على ذلك لنالحظ هذين المثالين:

- لنفتر�ص اأّن �سخ�ساً ما باإمكانه اإخبارك بالحوادث الم�ستقبلية لكن من المحتمل اأْن تكون نتيجة 

هذا العلم اإ�سابتك بنوع من ال�سطراب والقلق، اأو معرفتك كذلك باأّن م�ساعدتك ل�سديقك المري�ص 

 الحا�سل من هذا العمل.
ّ

لن يكون لها اأّي نفٍع فتتوقف عن اإعانته وُتحرم من الكمال العاطفي

البال  راحة  اأم  الم�ستقبلية  بالحوادث  العلم  اأكبر:  وجودية  اآثار  له  هنا  ها  الأمرين  اأّي  ن�ساأل:  وهنا 

وتاأمين الكمال العاطفي؟

- لنفتر�ص اأّنه بقيامك ببع�ص الأعمال كاأعمال اأهل الريا�سة )الروحية( �سيكون باإمكانك اكت�ساب 

قدرة روحية هائلة بحيث ت�ستطيع من خالل نظرك فقط ايقاف قطار متحرك فوراً.

لكن يحتمل اأي�ساً اأنك وللو�سول اإلى هذه القدرة اأو بعد و�سولك اإليها �ستحرم من بع�ص الكمالت 

الأخرى.

وهنا ن�ساأل اأي�ساً: اأّي الأمرين له اآثار وجودية  اأكبر: القدرة الروحية على الت�سرف ببع�ص الأ�سياء اأم 

تلك الكمالت المتزاحمة معها؟
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اأْن  القيمة البديلة ولزومهما- ل يمكن  اأي�ساً  لها  اإّن القيمة الغيرية لالأمور الختيارية - وتبعاً  ثانياً: 

ل اإّل بالمقاي�سة بالقيمة الذاتية. ولذا فاإّنه من دون المعرفة ال�سحيحة بما له القيمة الذاتية واقعاً  تتح�سّ

( يبقى الحتمال دائماً باأّن ما يزيد في البعد الوجودّي بنحو ما �سوف يقّلل 
ّ

)الكمال الختيارّي الحقيقي

اأو  في البعد الوجودّي ككل ومن حيث المجموع. فلو افتر�سنا مثاًل وجود تزاحم بين الكون  كبطٍل 

ن ب�سكل دقيٍق جداً كون الآثار الوجودية للمرتا�ص من حيث 
ّ
الكون كمرتا�ٍص وحتى لو تمكّنا من اأّن نعي

المجموع اأكثر من الآثار الوجودية للبطل فلي�ص باإمكاننا اأّن نقول اإّن الكون كمرتا�ٍص له قيمة غيرية مثبتة 

، وبعبارة اأخرى فاإّنه 
ّ

لأّنه من الممكن كون الريا�سة من حيث المجموع غير مالئمة مع كمالنا الحقيقي

 يبقى احتمال تزاحم كّل اأمٍر اختيارّي معه موجوداً، 
ّ

مع عدم امتالك المالك الم�سخ�ص للكمال الحقيقي

المقاي�سة بين الكمالين وتعيين الأف�سل من  فاإّنه من غير الممكن ولمجرد  ومع وجود هذا الحتمال 

القيمة الغيرية  ن م�سبقاً 
ّ
ن القيمة البديلة له، بل ل بّد من اأجل تعيين هذه القيمة اأْن نعي

ّ
بينهما اأْن نعي

لّكل واحٍد منهما بالمقاي�سة بالقيمة الذاتية، وبناء على ذلك ل بّد من اأجل تعيين قيمة ولزوم الأمور 

 الختيارّي.
ّ

الختيارية اأْن نمتلك م�سبقاً المالك الم�سخ�ص للكمال الحقيقي

.»  »النف�ص الإن�سانية[10]
ّ

  اإّن م�سطلح »الروح الإن�سانية« يعادل تقريباً الم�سطلح الفل�سفي

وقد اعتبر الفال�سفة الم�سلمون »النف�ص الإن�سانية« اأمراً غير ماديٍّ وقالوا بتجردها واأقاموا العديد من 

ى 
ّ
 مح�ص كبرهان ابن �سينا الم�سم

ّ
البراهين والأدلة لإثبات ذلك. ومن جملة هذه البراهين ما هو فل�سفي

بالهواء الطلق )راجع: ح�سين بن عبد اهلل ابن �سينا، ال�سارات والتنبيهات مع ال�سرح للمحقق الطو�سي، 

ج 2، النمط الثالث �ص 292 - 293(.

وحيث اإننا في هذا الأ�سلوب نفتر�ص - ومع تحقق �سرائط �سكون النف�ص والخارج من حولنا - �سرف 

انتباهنا عن بدننا وتمام الأ�سياء الخارجة عنا وغفلنا عنها ولم ندركها، لكن لوجود العلم الح�سوري عندنا 

فاإّننا في نف�ص هذه الحال ندرك وجود اأنف�سنا اأي�ساً. وحيث اإّن ما اأدركناه غير ما لم ندركه ن�ستنتج اأّن نف�سنا 

ة مغايرة لبدننا والأ�سياء المحيطة بنا.
ّ
الحقيقي

د النف�ص برهان عدم امتالكها للخ�سائ�ص المادية نظير عدم 
ّ
ومن البراهين الفل�سفية اأي�ساً لثبات تجر

د بع�ص خ�سائ�سها كالإدراك 
ّ
قبولها للق�سمة مثاًل. وذهب بع�سهم اإلى اثبات تجردها اأي�ساً من خالل اإثبات تجر

دها مع الوا�سطة، وكذلك فاإّن الروؤى ال�سادقة والمكا�سفات العرفانية واإح�سار 
ّ
والإرادة وبالتالي يثبت تجر

الأرواح والتنويم المغناطي�سي واأعمال اأهل الريا�سات وكرامات اأولياء اهلل واأمثال ذلك من الموؤيدات على 

.
)1(

د تقي م�سباح، اآموز�ص فل�سفه، ج 2، �ص  168 - 169(
ّ
د النف�ص الإن�سانية. )راجع: محم

ّ
تجر

)1)الطبعةالعربية،المنهجالجديدفيتعليمالفل�صفة،ج2،�ض176 - 177،موؤ�ص�صةالن�صرالإ�صالمي،جم�عةالمدر�صين،قمالم�صرفة.
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ة الإن�سانية وب�سبب امتالكها للقيمة الذاتية من م�ساديق 
ّّ
[11] تعتبر ال�سفات المبينة للكمالت الواقعي

 عند الإن�سان.
ّ

الكمال الحقيقي

وبعبارة اأخرى فاإّن قيمتها الذاتية اإنما هي للكمال العائد ب�سببها اإلى المو�سوف بهذه ال�سفات ولذا 

فاإّن التفاوت والختالف بينها ل ربط له بقيمها الذاتية في حّد نف�سها، وعليه فاإّن تعّدد هذه ال�سفات ل 

يعني تعدد القيم الذاتية.

الرذائل  هي  لها  القابلة  وال�سفات  عينها  ة 
ّّ
الأخالقي الف�سائل  هي  ال�سفات  هذه  فاإّن  الواقع  وفي 

ة اأي�ساً.
ّّ
الأخالقي

فاإّن  فاإّن مالك ف�سيلتها واحٌد، وكذلك  ة متعّددة ومع ذلك 
ّّ
باأّن الف�سائل الأخالقي فاإّننا نعتقد  ولذا 

ة متعّددة ومع ذلك فاإّن مالك رذالتها واحٌد اأي�ساً.
ّّ
الرذائل الأخالقي

اإّن فل�سفة الأخالق لي�ص في عهدتها تبيين هذه ال�سفات بل المتكّفل لذلك هو علم الأخالق.

ة كلها اأ�سا�سها التوحيد 
ّّ
ح بع�ص العرفاء وعلماء الأخالق الم�سلمين باأّن الف�سائل الأخالقي

ّ
وقد �سر

ة.
ّّ
واأّن الكفر وال�سرك منبع كّل الرذائل الأخالقي

 عند 
ّ

[12]  لقد اعتبرنا اأّن القرب الختيارّي من الكمال المطلق هو مالك ت�سخي�ص الكمال الحقيقي
الإن�سان. ولكن قد ي�سكل على اعتباره مالكاً باأّن هذا ممكن في �سورة معرفتنا م�سبقاً بكمال اهلل 

اأّننا ندرك كمال ال�سفات  ، مع 
ّ

اأّي �سفاته الكمالية قبل معرفتنا بكمال الإن�سان الحقيقي المطلق 

 على 
ً
بناء  لالإن�سان 

ّ
فاإّن تعيين الكمال الحقيقي ال�سفات الإن�سانية ولذا  الإلهية من خالل كمال 

الكمال المطلق هلل ي�ستلزم الدور.

.
ّ

 والنقلي
ّ

ونقول في جوابهم اإّن تعيين الكمالت الإلهية اأو الكمال المطلق يتم بالدليل العقلي

 
ّ
ثم اأو الكمال، ومن  مبيناً من جهة ما لبعد وجودّي كبير  بالنظر مفهوماً  ناأخذ  العقلية،  الناحية  من 

نحذف كّل جهات النق�ص منه، وحينئٍذ اإذا اأمكن هذا العمل مع هذا المفهوم فاإّن المرتبة اّلتي ل نق�ص 

ن اإحدى كمالت اهلل اأو الكمال المطلق، ولتو�سيح ذلك بالمثال نقول: اإّن 
ّ
فيها من هذا المفهوم تبي

البعد الوجودّي للب�سير اأكثر من البعد الوجودّي لالأعمى، فالب�سر من جهٍة ما يعّد كماًل في حّد ذاته، 

اإّل اأّن النظر بالعين ي�ستلزم الحاجة اإلى البدن و�سرائط الدراك المادية، واأما العلم »بما يب�سر« والذي هو 

ب اإلى اهلل تعالى.
َ

معنى ل نق�ص فيه يمكن اأْن يكون مق�سوداً اأي�ساً من ا�سطالح الب�سر واأْن ُين�س

اإلى  وفي المقابل فاإّن »الثقل« واإن ُعدَّ من جهة ما كماًل فاإّنه مالزم للج�سمية ويرجع في الحقيقة 

نق�ص الوجود ولذا ل يمكن ن�سبته اإلى اهلل تعالى.
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واأما من الناحية النقلية وبغ�ّص النظر عن ال�سفات المثبتة من خالل العقل كالحكمة وال�سدق فاإّنه 

يمكن ال�ستناد اإلى الوحي - اأّي كالم اهلل الحكيم وال�سادق - لمعرفة بقية ال�سفات الكمالية الأخرى 

لبقية   
ّ

الحقيقي الكمال  معرفة  على  تتوّقف  ل  المطلق  الكمال  �سفات  معرفة  فاإّن  ذلك  على   
ً
وبناء له 

الموجودات بما فيها الإن�سان.

بل ويكفي من الناحية العقلية معرفة اأّن هذا ال�سي ء كماٌل من جهة ما. وعليه �سيكون من الممكن 

خالل  من  الحقيقي  وكماله  الوجودي  الإن�سان  بعد  المجموع  حيث  من  تزيد  اّلتي  الأو�ساف  معرفة 

مقاي�ستها بالكمال المطلق.

 يراد منه في مورد اهلل 
ّ

اأو المكاني  
ّ

اأي�ساً في القرب الزماني « والذي ي�ستخدم  اإّن مفهوم »القرب[13]  

تعالى - غير المقيد بالزمان والمكان - ذلك الرتباط الوجودّي العميق معه اأو ت�سابه ال�سفات مع 

�سفات اهلل تعالى.

وعليه فاإّن قرب الإن�سان من اهلل فل�سفياً ي�سير اإلى ارتباطه الوجودّي باهلل. وهذا النحو من الرتباط - 

ر عنه في الحكمة المتعالية بعين الربط 
ّ
والذي هو من نوع ارتباط المعلول وجوده مع عّلة في نف�سه - ُعب

والفقر والتبعية واأنه اأقرب ارتباط وجودّي ممكن بين وجودين.

 
)1(

ِل اْلَوِريِد}
ْ
ِه ِمْن َحب

ْ
لَي والقراآن الكريم ي�سير اإلى مثل هذه الرابطة الوجودية بقوله: {َونَْحُن اأَْقَرُب اإِ

المخلوقات  كّل  بين  الوجودية  الرابطة  اأي�ساً  ي�سمل  بل  فقط  بالإن�سان  مخت�ّص  غير  القرب  هذا  اأّن  اإّل 

 لالإن�سان من 
ّ

ة له، »القرب القيمي
ّّ
وخالقها، وكذلك فاإّن هذا القرب اختيارّي وبالتالي فاإّنه ل قيمة اأخالقي

ة.
ّّ
اهلل« معناه قرب الإن�سان الختيارّي من اهلل وهذا هو المراد من القرب في بحوثنا الأخالقي

كذلك يمكن التعبير عن القرب الختيارّي بت�سابه ال�سفات الختيارية عند الإن�سان مع كمالت اهلل 

تعالى. اإّل اأّن هذا الت�سابه ل يعني اأّن الإن�سان باإمكانه نيل الكمالت الوجودية بمرتبة وجودها عند اهلل 

، بل اإّن هذا الت�سابه ممكن فقط في الكمالت غير المخ�سو�سة بالمراتب 
)2(

ٌء}
ْ
�َض َكِمْثِلِه �َسي

ْ
تعالى: {لَي

الوجودية هلل اأو لالإن�سان.

ولتو�سيح ذلك نقول:

اإّن الإن�سان ل يمكنه اكت�ساب علوٍم كعلم اهلل بكنه ذاته والذي هو مخت�ص بالمراتب الوجودية هلل 

�سبحانه وتعالى.

)1) ق: 16.

)2)ال�صورى:11.
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اإليه:  اأّن يكون م�ستقاًل عن اهلل تعالى غير محتاٍج  وكذلك ل يمكنه من حيث الإرادة والم�سيئة 

. 
)1(

لَّ اأَن يَ�َساء اهللُ َربُّ اْلَعالَِميَن} {َوَما تَ�َساوؤُوَن اإِ

 هلل تعالى نظير العلم والقدرة 
ّ

 عليه فاإّن الكمالت الالزمة لمرتبة وجوب الوجود والغنى الذاتي
ً
وبناء

والإرادة ل يمكن لالإن�سان الو�سول اإليها.

مع  الممكن  والت�سابه  القرب  اأعلى حدود  اإلى  الإن�سان  لو�سول  المالزمة  الكمالت  فاإّن  وكذلك 

اهلل نظير درك تعلقه الكامل من حيث الوجود باهلل وكذلك العبودية والت�سليم المح�ص اأمامه والتقوى 

اأعلى  من  فاإّنها  اهلل،  ذات  في  ي�سبهها  ما  وجود  عدم  ورغم  وال�ستعانة،  والرجاء  الخوف  في  والتوحيد 

ة. وفي الختام ل بّد من التذكير باأّن مفهوم »القرب« ُي�ستعمل اأحياناً 
ّّ
الكمالت الإن�سانية والقيم الأخالقي

اأخرى يطلق  اأّن له درجات متفاوتة، واأحياناً  اأّي  اأّنه مفهوم م�سّكك  نظير ا�ستعمال مفهوم الكمال على 

على اأعلى مراتبه. وعادة فاإّننا في هذه البحوث ن�ستخدم المعنى الت�سكيكي لهذه المفاهيم، وفي طرٍف 

اآخر فقد اعتبرنا اأّن اأعلى مراتب القرب والكمال الختيارّي لها القيمة النهائية.

[14] اإّن الو�سول اإلى اأعلى الكمالت الممكنة لالإن�سان يحتاج م�سافاً اإلى المكانات النوعية عند اأفراد 
الإن�سان اإلى تحّقق بع�ص ال�سروط، حيث اإّن كّل فرد يتمتع في مجال قربه من اهلل بامكانات فردية 

 اإذ ل يعد 
ّ

ة به. وكما اأّن وجوب الوجود لي�ص في اختيار الإن�سان ولي�ص له قيمة اأو لزوم اأخالقي خا�سّ

اً لأي اإن�ساٍن ول يوجب المذّمة والعقاب والندم والح�سرة، كذلك فاإّن 
ّ
عدم امتالكه نق�ساً اأخالقي

بع�ص مراتب القرب اّلتي لي�ست في اختيار بع�ص الأفراد - لعدم تحّقق المكانات الفردية عندهم 

 بالن�سبة له ول ُيعّد عدم تح�سيلها 
ّّ

اأو �سرائط الو�سول اإليها - لي�ص لها اأي�ساً قيمة اأو لزوم اأخالقي

اً له، وكذلك ل توجب المذمة والعقاب والندم والح�سرة، ولهذا ال�سبب فاإّن النا�ص 
ّ
نق�ساً اأخالقي

عندما يرون حدود اإمكاناتهم ومقدار الأعمال الختيارية عندهم فاإّنهم يتح�سرون لعدم التح�سيل 

الختياري للقرب الممكن في حقهم ل اأنهم يتح�سرون لعدم التح�سيل غير الختياري للقرب غير 

الممكن في حقهم، وكذلك الحال في العقاب والمذّمة فاإّنه ل بّد اأْن يكونا متنا�سبين مع كّل فرٍد 

من حيث المكانات وال�سرائط.

 واحد والثاني طوله متران، وكان مطلوباً 
ٌ
ومثاًل على ذلك لنفتر�ص اأنَّ لدينا �سخ�سين اأحدهما طوله متر

را في تهيئة اللبا�ص الفاخر المتنا�سب مع طولهما  لهما تهيئة اللبا�ص الفاخر لنف�سيهما، وعليه اإذا ما ق�سّ

)1)التكوير:29.



283سرفوةم سروستوم

 توبيخهما ولكن ل يمكن توبيخهما لعدم تهيئة كّل منهما اللبا�ص المتنا�سب مع طول الآخر.
ّ
�سح

[15] اإّن ال�ستدلل العقلي المذكور يثبت حداً لالمكانات النوعية عند الإن�سان في القرب من اهلل، 
اإّل اأّن تحديد كون هذه المكانات عند نوع الإن�سان من اأجل ك�سب الكمالت الإلهية اأقّل من 

ذلك اأم ل؟

وب�سكل اأدّق ما هو مقدارها؟

اإّن المعرفة الكاملة بحقيقة الإن�سان والظاهر اأّنه ل يمكن ذلك من دون ال�ستعانة بالوحي، حيث اإّن 

 
)1(

 على ك�سب مقام الخالفة الإلهية... {اإِنِّي َجاِعٌل ِفي الأَْر�ِض َخِليَفًة}
ٌ
الوحي يعرف الإن�سان باأنه قادر

، ويعتبر اأّن 
)2(

ْو اأَْدنَى} ِن اأَ
ْ
فنا اإن�ساناً ا�ستطاع الو�سول في مقام القرب من اهلل اإلى حد {َقاَب َقْو�َسي

ّ
ويعر

مثل هذا الإن�سان اأ�سوة ح�سنة لبقية النا�ص الآخرين {لََقْد َكاَن لَُكْم ِفي َر�ُسوِل اهلِل اأُ�ْسَوٌة َح�َسنٌَة لَِّمن َكاَن 

.
)3(

ُجو اهللَ َواْليَْوَم اْلآِخَر َوَذَكَر اهللَ َكِثيًرا}
ْ
يَر

ونقراأ في اأحد اأدعية �سهر رجب المن�سوب اإلى الناحية المقد�سة لولي الع�سر اأرواحنا فداه ما يعبر 

ة الطاهرين Rباأّنهم معادن كلمات اهلل واأركان التوحيد واآيات اهلل... »ل فرق بينك 
ّ
فيه عن الأئم

وبينهم،  اإّل اأنهم عبادك وخلقك...«.

 على ذلك ومع مالحظة الإخبار من قبل خالق هذا الإن�سان والعالم بحدود اإمكاناته، ومع ت�سريح 
ً
وبناء

نتيجة  هو  والذي   - المذكور  الحّد  اإّن  القول  يمكن  المقامات،  تلك  اإلى  الوا�سلين   Rال�سادقين

ال�ستدلل العقلي - هو حدٌّ لنوع الإن�سان، وبعبارة اأخرى فاإّن المرتبة الوحيدة من الكمال الوجودّي 

 الو�سول اإليها هي مرتبة كمال وجوب الوجود اأو الغنى المطلق ولوازمها.
ّ

اّلتي ل يمكن للنوع الإن�ساني

 على مالك ت�سخي�ص الكمال الختيارّي وحدوده، فاإّن طريق ت�سخي�ص هذا الكمال الختيارّي 
ً
[16] بناء

دها بهذا القيد وهو امتالك الموجود 
ّ
عند الإن�سان هو اأّن ناأخذ بالنظر �سفات الكمال الإلهية، واأن نقي

المحتاج اإلى اهلل لهذه ال�سفات، ومثل هذه ال�سفات اّلتي يمكن تح�سيلها اأو ال�سفات المالزمة 

ة 
ّّ
ة. واإّن القيمة الأخالقي

ّّ
 عند الإن�سان وهي عين الف�سائل الأخالقي

ّ
لها هي �سفات الكمال الحقيقي

لالأمور الختيارية تابع لدرجة ومقدار ك�سب هذه ال�سفات.

[17] لم نق�سد في هذا البحث ا�ستق�ساء لوازم القيمة النهائية بل اأ�سرنا اإلى بع�سها فقط، كما �سنحتاج 

)1)البقرة:30.

)2)النجم:9.

)3)الأحزاب:21.
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ة ونفي تمام الرذائل 
ّّ
اإليه في البحوث الالحقة، وب�سكل كّلي فاإّن ح�سول تمام الف�سائل الأخالقي

ة يمكن اعتباره من لوازم هذه المرتبة من الكمال الختيارّي، وحتماً فاإّن بع�ص الف�سائل 
ّّ
الأخالقي

ة يرتبط بمراتب اأعلى في الكمال. وبالمكان مع التاأكيد عليها وجعلها هدفاً اكت�ساب �سائر 
ّّ
الأخالقي

ة 
ّّ
ة، ومثاًل على ذلك فاإّن ف�سيلة »التوحيد« من�ساأ كّل اأو اأغلب الف�سائل الأخالقي

ّّ
الف�سائل الأخالقي

الأخرى. وقد اأفا�ص علماء الأخالق والعرفان في الكالم عنها و�سعوا اإلى ك�سبها وتح�سيلها، وحيث 

ة فلن نخو�ص في تف�سيلها والتو�سع 
ّّ
اإّن هذه البحوث تبحث في علم الأخالق وطرق التربية الأخالقي

فيها.

[18] اإّن الإن�سان الكامل م�سافاً اإلى دركه الح�سورّي لنحو ارتباطه باهلل تعالى يدرك اأّن مثل هذا الرتباط 
غير موجوٍد باأيٍّ من الموجودات الأخرى، وحيث اإّنه مدرك لكمالت اهلل بل اإّنه وا�سطة الفي�ص بينه 

وبين �سائر الموجودات الأخرى يدرك اأي�ساً اأّن كّل الموجودات محتاجة اإلى اهلل وعين الربط به.

براى  م�سباح، خود�سنا�سى  تقي  )محمد  راجع:  والع�سق،  والمحبة  اللذة  مراتب  على  لالطالع   [19]
خود�سازى، �ص 33 - 36؛ وله اأي�ساً، به �سوى خود�سازى، تعليق كريم �سبحاني، �ص 71 - 78(.

[20] اإّن القدرة وبغ�ّص النظر عن جهات النق�ص المالزمة لبع�ص اأنواعها - نظير القدرة البدنية الم�ستلزمة 
لتحديدها بالج�سم والزمان والمكان - تعّد اإحدى كمالت الوجود، واهلل �سبحانه وتعالى، ومع عدم 

ات�سافه بالقدرة المالزمة للنق�ص الوجودّي، يت�سف بالقدرة المطلقة ولذا فاإّن القرب من اهلل يوجب 

ة عند الإن�سان، وهذا المدعى وقبل تعيين م�سداق القدرة الأعلى والأكمل 
ّ
ازدياد القدرة الحقيقي

.
ّ

ثابٌت بال�ستدلل البرهاني



تكلمن�فيالف�صلال�ص�بقعنالقيمةالذاتيةوبع�ضم�يتعلقبه�.ومعت�أكيدن�على

اأّنالكم�لالختي�رّيذوقيمةذاتيةقلن�اإّنمالكت�صخي�صههوالقربالختي�رّيمن

اهلل،واأ�صرن�اأي�صً�اإلىاأّنهب�لمك�نال�صتف�دةمنهذاالمالكلتعيينالقيمةالغيرية

لل�صف�توالأفع�لالختي�رية.و�صوفن�صعىفيهذاالف�صللبي�نكيفيةتح�صيله�.

اإّنال�صف�تالختي�ريةب�مك�نه�اأْنتكونمن�ص�أالأفع�لالختي�رية.ومنهذهالجهة

الغيرية القيمة الغيريةلهذهال�صف�تتع�دل القيمة ف�إّن تكونذاتقيمةغيرية.ولذا

لالأفع�لالح��صلةمنه�.ولهذاال�صببلننتعّر�ضفيهذاالبحثللكالمعنكّلمنه�

ب�صكلم�صتقّلبل�صنكتفيبتحليلالقيمةالغيريةلالأفع�لالختي�رية.

للقيمة الأقل الحّد في مخت�صٍر ب�صكل نبحث �صوف اأي�صً� الف�صل هذا خت�م وفي

واللزومالأخالقّيين.

1- العامالن المعينان لمقدار القيمة الغيرية:

المثال الأول:لنفتر�ضاأّنالهدفهوك�صباللذة،وقدكنت ج�ئعً�ودع�كاأ�صدق�وؤك

لتن�ولالطع�م.

اأْن ب�إمك�نك ولذا اللذة، الجوعيوجب األم والتغّلبعلى ال�صبع ف�إّن المث�ل فيهذا

قيمةولزومالأفعال

الختيارية

الف�صل العا�صر
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لهذهاللذة،لكْنلم�ك�نتاللذة تقبلدعوةاأ�صدق�ئكواأّنت�أكلالطع�موب�لت�ليتح�صّ

ذاتمراتبواأمرًات�صكيكيً�ف�إّنكوقبل�صبعككلم�اأكلتمقدارًامنالطع�مكلم�ازداد

مقدارلذةال�صبععندك.ومنالطبيعّياأنكونظرًااإلىالهدفالمذكورم�دمتت�أكل

الطع�مف�إّنكتريدتح�صيللّذةال�صبع،ومتىم�ان�صرفتولأّي�صببعنهذاالهدف

ف�صوفتحجمعنمت�بعةالأكللأننّيتكوق�صدكمناأكلهذاالطع�مهوك�صباللذة.

وفيهذاالفر�ضف�إّنالفعلالختي�رّيوهواأكلالطع�ممناأجلك�صباللذةاأو�صلكاإلى

مرتبةمناللذةوهيالهدفالغ�ئّيلك.

من المرتبة تلك اأْي الف�عل لنية النه�ئّي المتعّلق هو الغ�ئّي الهدف من ومرادن�

الطع�م ب�أكل اأي�صً� اأمكن واإذا الأمر. نه�ية في لنيله الف�عل ي�صعى اّلذي المطلوب

تح�صيلاأنواعاأخرىمناللذةف�إّنت�أمينه�معهذاالفعلالختي�رّيم�صروطبنيةوق�صد

اأ�صدق�ئكواأْن اأْنت�صتجيبلدعوة اأي�صً�ب�مك�نك اإّنكوفيهذاالمث�ل الف�عل،حيث

ت�أكلالطع�موفينف�ضالوقتاأي�صً��صتنميع�طفةالمحبةوال�صداقةو�صتقوىعالقتك

القلبيةب�أ�صدق�ئك.لكّنتح�صيلهذهاللذةم�صروطب�للتف�تاإليه�واإرادته�.

لمثلهذهاللذة! ...اإّنالمن�فقفي�صداقتهليمكنهاأّنيح�صّ

الكتب مط�لعة ف�إّن وحينئٍذ الري��صي�ت، تعّلم تريد اأّنك لنفتر�ض الثاني: المثال 

اأّنه اأْي المذكور الهدف مع يتن��صب�ن العلم هذا م�ص�ئل وحّل الري��صية

ب�إمك�نهذهالأعم�لاأْنتو�صلكاإلىهدفك،لكّنذلكم�صروطب�رادتكتعّلم

الري��صي�ت.وكذلكمنالممكناأْنتوؤديهذهالأعم�لاإلىنت�ئجمختلفةتبعً�

للب�عثعلىفعله�،حيثاإّنهيمكنمنخاللمط�لعةهذهالكتبمثاًلت�صحيح

الموؤّلففيحّل المحتملةعند ال�صتب�ه�ت اأو الأدبية اأو الن�ص�ئية اأخط�ئه�

الم�ص�ئلالري��صية.

وكذلكمنالممكناأْنيكونالهدفمنحّلالم�ص�ئلالري��صيةهوالقي�مب�لوظ�ئف

ال�صفّيةمنخاللمراجعةكت�بحّلالم�ص�ئل.
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ب�لتركيز يو�صون الفّن اأهل ف�إّن الري��صي�ت تعّلم اأّي المن�صود الهدف لت�أمين اإذًا

الري��صية، والدق�ئق النك�ت اإلى واللتف�ت الري��صية الم�ص�ئل عندمط�لعة والتدقيق

نعماإّنبع�ضالبواعثيمكناأْنليتن�فىمعهدفكالمذكوربلمنالممكناأّنيعينك

فيذلك.

ومث�ًلعلىذلكاإذاك�نمرادكت�صحيحا�صتب�ه�تالموؤلففيحّلالم�ص�ئلف�إّن

اأّيالتعّلم،واأم�عّدالأ�صطروالتعليق�تفيكت�بحّل اأي�صً��صيعينكعلىهدفك هذا

الو�ص�ئلالأخرىبل ت�أمينالكت�بوتهيئة الم�ص�ئلفلنيفيدكفي�صيء.وكذلكف�إّن

وحتىمقدم�ته�منجملةالأعم�لالمعينةفيالو�صولاإلىالهدفوب�لت�ليف�إّنقيمة

هذهالأعم�لت�بعةلنيتكفيالقي�مبه�.

اإّنالنواي�والمق��صدقوىداخليةواختي�ريةت�صوقن�وتهدين�اإلىالهدفاّلذينوين�

الو�صولاإليه.وكم�اأّناتج�هالج�صمو�صرعةحركتهت�بعلت�أثيرالط�قةالواردةاإليهف�إّن

اتج�هو�صرعةالحركةفياأفع�لن�الختي�ريةت�بعلت�أثيرالمق��صدوالنواي�عندن�.

ومعقي�من�ب�لأعم�لالمتن��صبةمعالهدفف�إّنهب�مك�نن�الو�صولاإلىتلكالمرتبة

منهبمقدارت�أثيرالنيةفيذلك،وي�صّمىذلكب�لهدفالغ�ئّيللف�عل.

وبعدهذينالمثليننتجهالآنن�حيةالأخالقولنفتر�ضاأّنالهدفهوكم�لالإن�ص�ن

الختي�رّي.

فب�إمك�نن�القول اإذاافتر�صن�اأّن»اأ«مرتبةمنالكم�لالختي�رّيللف�علالأخالقّيّ

اإّنالعمللكييمتلكقيمة»اأ«لبّداأّنيكونواجدًال�صرطين:اأولهم�:اأّنيكونهذاالعمل

متن��صبً�معح�صول»اأ«والث�نياأّنتكوننيةالف�علفيالقي�مبهذاالعملهوح�صول»اأ« 

فيمنتهىالأمر،وبعب�رةاأخرىف�إّنالقيمةالغيريةلالأفع�لت�بعةلع�ملين:اأولهم�نوع

الفعلوالث�نيهوالمتعّلقالنه�ئيللنيةاأوالهدفالغ�ئّيللف�علالب�عثلهعلىالقي�م

بهذاالفعل.

وُي�صتنتجمنهذاالكالماأّنالقيمةالغيريةلكّلفعٍلاختي�رّيتع�دلالقيمةالذاتية
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للف�عل الغ�ئّي الفعلوالهدف المتن��صبةمعذلك الكم�لالختي�رّي المرتبةمن لتلك

له]1[.

وبن�ًءعلىم�ذكرن�هفيالف�صلال�ص�بقف�إّنمالكالكم�لالختي�رّيعندالإن�ص�ن

هوقربهالختي�رّيمناهلل.وعليهف�إّنن��صن�صتخدمعب�رة»القرب الختيارّي من اهلل« 

بدلقولن�الكم�لالختي�رّي،ون�صتنتجالنتيجةالت�لية:

القيمةالغيريةلكّلفعلاختي�رّيتع�دلالقيمةلتلكالمرتبةمنالقربالختي�رّي

مناهللالمتن��صبمعذلكالفعلوالهدفالغ�ئّيللف�علله.

2 - مالك أكثر األفعال االختيارية قيمة

اعتبرن�فيالف�صلال�ص�بقاأّناأعلىدرج�تالقربالختي�رّيهيمالكت�صخي�ض

القيمةالنه�ئيةوا�صتفدن�منلوازمه�لتعيينمك�نتن�ومك�نةالآخرينالقيمّية.

وه�هن�اأي�صً�وب�ل�صتف�دةمنه�يمكنالقولاإّنمالكت�صخي�ضاأكثرالأفع�لقيمة

هومقدارت�أثيره�فيالو�صولاإلىاأعلىدرج�تالقربمناهلل،وب�ل�صتف�دةمنهذا

المالكولوازمه�صنتعرفب�صكلاأف�صلاإلىقيمةالأفع�لالختي�ريةمنخاللالمق�ي�صة

بهم�.

اإّنقيمةالأفع�لالختي�ريةغيريةوت�بعةللكم�لالختي�رّيالح��صلمنه�وبن�ءعليه

ف�إّناأكثرالأفع�لقيمةهيالموجبةللقيمةالنه�ئية.

العلم واإنه� النه�ئية القيمة لوازم ال�ص�بقحول الف�صل قلن�هفي م� اأي�صً� ولتتذكر

الح�صورّيالك�مللالإن�ص�نب�حتي�جهوعدماحتي�جاهللواأي�صً�المحبةوالر�ص�الك�ملين

والمتق�بلينبيناهللوالإن�ص�ن،وعلىهذاالأ�ص��ضيمكنالقولاإّناأكثرالأفع�لقيمةهي

الموجبةللعلمالح�صورّيالك�مللالإن�ص�نب�حتي�جهوعدماحتي�جاهللوالموجبةللمحبة

والر�ص�الك�ملينهللمنِقَبِلالإن�ص�ن]2[.
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3 - الدرجات المختلفة لقيم األفعال الغيرية

عرفن�فيهذاالف�صلاأّنقيمةالأفع�لت�بعةلع�ملينهم�نوعالعملوالمتعّلقالنه�ئّي

للنيةاأوالهدفالغ�ئّيللف�علالب�عثلهعلىالقي�مبذلكالفعل.

والآنومعاللتف�تاإلىمالكاأكثرالأفع�لقيمة�صوفنحّللوب�صكلم�صتقّلمختلف

قيمالأفع�لمنجهةنوعالفعلومنجهةالنيةاأي�صً�:

1 - 3 . تقييم األفعال االختيارية من جهة نوع الفعل.

له والعبودية اإلىاهلل الك�مللالحتي�ج الإظه�ر ف�إّن المذكور المالك معمالحظة

يعتبرانمناأكثرالأفع�لقيمة.

اأخرى جهة ومن قيمة. اأكثره� هو اهلل اإلى الأعم�ل اأحّب اإّن القول يمكن وكذلك

وكم�قلن�فيالفرع:2 - 6منالف�صلالت��صعف�إّناهللوالذيهوالكم�لالمطلقمحّب

لنف�صهوتبعً�لذلكف�إّنهمحبلكم�لالموجوداتالأخرىفيهذاالوجود،وبن�ًءعليه

ف�إّنالأعم�لالموجبةلأعلىالكم�لتعندالآخرينُتعتبراأي�صً�منجملةاأحّبالأعم�ل

عنداهللتع�لىولهذاف�إّنحبالخيرلعب�داهللواإع�نتهموهدايتهماإلى�صراطالحي�ة

ال�صحيحوب�صكلكّليتهيئةطرقكم�لالآخرينيمكناعتب�ره�اأي�صً�مناأكثرالأعم�ل

قيمةعلىم�صتوىالن�ص�ط�تالجتم�عيةوالتيتوجبنيلاأعلىدرج�تالقربالختي�رّي

مناهلللف�عله�والق�ئمبه�.

نوع الالقيميةمنجهة الختي�رية الأفع�ل اأكثر ف�إّن اأي�صً� المالك وبن�ًءعلىهذا

عنارتب�طهالوجوديب�هلل العملهيتلكالأفع�لاّلتيتوجبغفلةالف�علالأخالقّيّ

لي�ضهذافح�صببلتلكاّلتيتجعلهمك�ناهللوتزينلهال�صتقالليةعنه،اأوتلكاّلتي

مع�ر�صته� اإلى الأخرى الموجودات لبقية ال�صتقالل اإظه�ر خالل من  الف�عل تدعو

الآخرين خير ومح�ربة مواجهة في به� يق�م اّلتي الأعم�ل وكذلك الحّق المعبود مع

وكم�لهموالتيمنجملته�الإعرا�ضعناهللوالتكّبرعليهوال�صركبهوعدمالعتن�ء

بخيرالآخرينوال�صعيلإ�صاللهم.
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ال�صكل: بهذا العمل نوع الختي�ريةمنجهة الأفع�ل تقييم يمكن ف�إّنه كّلي وب�صكل

القيمةالغيريةلكّلفعلاختي�رّيمنجهةنوعالعملترتبطبمدىت�أثيرهذاالفعلفي

تنبيهالف�علاإلىاحتي�جهاإلىاهللوزي�دةكم�لهالوجودّي.

2 - 3 . تقييم األفعال االختيارية من جهة النية
لبّدلن�مناأجلالو�صولاإلىاأعلىدرج�تالقربالختي�رّيمناهلل-وم�ص�فً�اإلى

الأفع�لالمن��صبةلهذاالهدف-اإرادةالو�صولاإلىهذهالمرتبةفينه�يةالأمر.

واأم�ق�صدالأهدافالأخرىاّلتيلتو�صلاإلىالهدفالنه�ئّي-وبعب�رةاأخرىاأّن

الهدف ذلك تح�صيل �صيمنعهمن ذلك ف�إّن - الف�عل نظر في م�صتقلة اأهدافً� تكون

مق�صود يكون اأّن هو النية جهة من قيمة الأفع�ل اأكثر ف�إّن عليه وبن�ًء ك�مل. ب�صكل

الف�علالنه�ئّيمناتي�نههوالتقربمناهللولوازمهاأّيالعبوديةوالط�عةهللومحبته

ور�ص�ه،وت�صّمىهذهالنيةب�لنيةالخ�ل�صةللقرب]3[.
نية بمقدارقرب يرتبط النية اختي�رّيمنجهة فعٍل كّل قيمة ف�إّن الكالم ونتيجة

الف�علمنالنيةالخ�ل�صةللقرب.

لمعن�: ومنمجموعم�قلن�هحولمالكتقييمالأفع�لالختي�ريةيتح�صّ

اأّنهلتقييمكّلفعٍلاختي�رّيلبّداأّننرىمقدارت�أثيرهذاالفعلفيتنبيهالف�عل 1-

اإلىاحتي�جهاإلىاهللوزي�دةكم�لهالوجودّي،ومقدارقربنيةالف�عللذلكالفعل

منخلو�ضالنية.

اإلىاهللوجلب التقرب بنية التك�مل اإلىطريق العبوديةهللوار�ص�دالآخرين اأّن 2-

ر�ص�هقّيمةمطلقً�.

وفيالمق�بلف�إّنال�صركوالكفرومنعالآخرينمنالتك�ملوال�صّدعن�صبيلاهلل

والعداوةمعاهللغيرقّيمةمطلقً�،وكم�نرىف�إّنقيمةهذهالأمورمطَلقةغيرمقيَّدة.

والتعّلم والتعليم والإيث�ر الإنف�ق نظير مطَلقة، غير قيمته� الأمور بع�ض وهن�ك 3-

والأ�صغ�لالمختلفةوت�أمينح�ج�تالج�صموالروحوال�صعيلق�ص�ءحوائجالآخرين،

حيثاإنه�ترتبطبنيةالف�علوالمحركلهللقي�مبه�.
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ولذااإذاك�نالغر�ضمنالقي�مبه�ك�صبال�صهرةوالحترامعندالآخريناأوت�أمين

اللذائذال�صهوانيةاأوالراحةالدنيوّيةاأوالمن�فعالم�ديةواأمث�له�فلي�ضلهاإّلم�ق�صده،

ترتبطحينئٍذ العمل قيمة ف�إّن اأي�صً� التقربمناهلل نية النواي� لو�ص�حبهذه واأم�

له� الخ�طئ والب�عث المحرك ب�صبب الأعم�ل هذه مثل تكون ولربم� نواي�ه، بح��صل

بالقيمةبل�صدالقيماأ�صاًل،وذاتنت�ئجغيرمطلوبةللف�عل،وبن�ًءعليهف�إّنالقيمة

الغيريةلهذهالأمورمقّيدة.

4 - القيمة البديلة لألفعال االختيارية

وامت�ز اآخر]4[، اإذاتزاحمعمٌلم�مععمٍل ف�إّنه البديلة القيمة تعريف بن�ًءعلى

اأحدهم�بقيمةغيريةاأكثرمنالآخراأّيك�نلهت�أثيراأكبرفيكم�لالف�علالحقيقي

ف�إّنهذاالفعليكونذاقيمةبديلةوب�لت�لي�صيكونانتخ�بهمعقوًل.

ومث�ًلعلىذلكف�إّنالإنف�قال�صرّي)�صدقةال�صر(م�أمونمن�ص�ئبةالري�ءواكت�ص�ب

المن�فعالدنيةوي�ص�همفيتقويةالخال�ضعندالمنفقولهذاف�إّنلهت�أثيرًاكبيرًافي

كم�لهالحقيقّيويعتبرذاقيمةكبرى.

ال�صرائط، بع�ض و�صمن العلن(، )�صدقة اأي�صً� العلنّي النف�ق ف�إّن المق�بل وفي

يوجبت�صويقالآخرينعلىالإنف�قوزي�دةالكم�ل.ومعافترا�ضخلو�ضالنية�صتكون

لهقيمةاأكبراأي�صً�.

والآن �شنحّلل القيمة البديلة في هذه الأمثلة الآتية:

له اأيهم� وال�ص�رة الخطرة ب�لأعم�ل القي�م اأو الم�أمونة ب�لأعم�ل واللعب اللهو -

القيمةالبديلة؟

علىفر�ضالتزاحمبينهذينالعملينف�إّنالعملالأّوللهالقيمةالبديلةاإّلاأّنهلن

يكونلهذلكفيمورداإمك�ننف�ضال�صخ�ضالقي�مبدًلعنهب�لأعم�لالمفيدة.

وكذلكف�إّن�ص�حبالدرجةالأولىفي�صّلمالكم�لوالمتحّركاإلىالدرجةالث�نية

�ص�حب ف�إّن المق�بل في ولكن التحرك وعدم ال�صكون مق�بل في بديلة قيمة له منه
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الدرجةالث�لثةمنهال�ص�كنفيمك�نهالمح�فظعلىدرجتهل�صكونهالقيمةالبديلةبدل

الهبوطوالنحط�طاإلىالدرجةالث�نيةمنالكم�ل.

5 - األنانية والغيرية

الواقعّيّةوهم� المذاهب بينمذهبينمن الق�ئم النزاع الث�من الف�صل ذكرن�في

اأيهم�يرجحعلىالآخرعلىفر�ض اأنه: الغيريةوالذيمف�ده الأن�نيةومذهب مذهب

ح�صولالتزاحمبينهم�؟

و�صنرىه�هن�وعلىاأ�ص��ضالنت�ئجالمتح�صلةلقيمالأفع�لالغيريةوالبديلةالراأي

ال�صحيحفيالمق�م.

الغيرية واأّن الإن�ص�نبم�يعودلم�صلحته الأن�نيةمعن�ه�قي�م اأّن ذكرن�فيم��صبق

قي�مهبم�يعوداإلىم�صلحةالآخرين.

اإّنمن�ص�أمطلوبيةكّلالأمورالختي�ريةهوالكم�لالختي�رّي وقلن�منطرفاآخر

للف�عل.

وعلىهذاالأ�ص��ضف�إّنالف�علالمخت�رمنالممكنفقطاأْنيقومبعمليعودلم�صلحة

الآخريناإذااعتبراأّنهذاالعملي�صتلزمخيرهوكم�له،وبعب�رةاأخرىف�إّنالغيريةه�

هن�ممكنةفقطمعاعتق�دا�صتلزامه�لالأن�نية،واأّنم�يمكنتحققهمنالغيريةهوفي

الواقعنوٌعمنالأن�نية.

ومنجهةاأخرىف�إّنقيمةكّلفعلاختي�رّيغيريةواإّنالعملالقّيمهوالعملالم�ص�عد

للف�علفيكم�لهالحقيقّي.

وكذلكعندتزاحمالأعم�لالمختلفةفيبع�ضالمواردف�إّنالعملالم�ص�عدب�صكل

اأكبرفيكم�لالف�علالحقيقّيتكونلهالقيمةالبديلةولبداأّنيرجحعلىالمزاحم

له.

اأي�صً� الأن�نية-مرتبطة نوعمن نف�صه� والتيهي الغيرية- قيمة ف�إّن وبن�ءعليه

بت�أثيره�فيكم�لالف�علالحقيقّي.
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الأن�نيةوبن�ًء المواردالأخرىفي الغيريةمعبع�ض اأْنتتزاحم الممكن كذلكمن

علىم�قلن�هعنالقيمةالبديلةفيمواردال�صلوكوالأفع�لف�إّنفيمثلهذهالمواردل

ُيعقلاإّلترجيحالعملذيالقيمةالبديلة،اأّيم�لهالت�أثيرالأكبرفيالكم�لالحقيقّي

للف�عل.

والظ�هربن�ًءعلىهذاالمبنىاأّنهاإذاتزاحمكاًلمنالغيريةوالأن�نيةمعكونهم�قيمين

معً�،ليمكنتح�صيلق�عدةكليةومطلقةتثبتديمومةالقيمةالبديلةللغيريةاأولالأن�نية

لكنمنالممكنالقولفيمثلهذهالمواردب�أنالمرجحغ�لبً�هوالغيرية]5[.لأنه�ع�دة

ذاتنتيجتينمثبتتينللف�علواأم�الأن�نيةف�إّنه�ذاتنتيجةمثبتةواحدةفقط.

الوجودّي الغيريةكم�له اأْنيزيدعنطريق ب�مك�نه الأخالقّي الف�عل ف�إّن وكذلك

لعلىفر�ضخلو�ضنيتهكم�ًلم�لنف�صهو�صيقّويفيذاتهاأي�صً��صفةالجود و�صيح�صّ

وحبالخيرواأمث�لهم�منال�صف�تاّلتيهيمنكم�لتاهللوالتيتعّدكم�ًلحقيقيً�

لالإن�ص�ناأي�صً�.

ومث�ًل فقط، الأولى النتيجة تح�صيل اإّل يمكن ل ف�إّنه المجردة الغيرية مع واأم�

علىذلكف�إّنمناّدخرطع�مً�م�ب�مك�نهاأْني�صتفيدمنهليتقوىعلىالعب�دةوكذلك

ب�مك�نهاأّنيت�صّدقبهعلىمحت�ٍجغيرهليعينهاأي�صً�علىالعب�دة.وعليهف�إّنكالالعملين

مت�ص�وي�نمنهذهالجهةاأّيمناأجلعب�دتهاأومناأجلعب�دةغيره،ومنهذهالجهة

ف�إّنه�ت�ص�همفيزي�دةكم�لالوجودوالذيهومحبوبهللوموجبلكم�لالف�علاأي�صً�.

واأم�الإنف�قف�إّنهيوجبكم�ًلاآخرللف�علاأي�صً�وهوتقوية�صفةالجودوالعط�ءوالتي

ف�إّن الترتيب اأي�صً�.وعلىهذا لالإن�ص�ن وُتعّدكم�ًلحقيقيً� هيمن�صف�تكم�لاهلل

اأي�صً�مالكالق�ئلين الأن�نيةالحقيقّية)اأيم�ك�نهدفه�الكم�لالحقيقّي(�صتوؤّمن

ب�لغيريةاأي�صً�.

نعم،وكم�تتزاحمموارُدالأن�نيةفيم�بينه�وكذلكموارُدمنالأن�نيةمعالغيرية

فب�لمك�ناأي�صً�اأْنتتزاحممواردالغيريةفيم�بينه�اأي�صً�،ومث�ًلعلىذلكاإذااأردن�
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م�ص�عدة»الآخرين«ب�مك�ن�ٍتمحدودةفمننرجحمنهمعلىغيره:الع�ئلة،الجيران،

الموؤمنين،الن��ضالآخرين،الحيوان�ت،النب�ت�تاأو.....؟

الم�لية الم�ص�عدات المرّجح: ف�أيهم� الآخرين الن��ض م�ص�عدة اأردن� اإذا وكذلك

اأم الم�ص�جد بن�ء ال�صرية؟ اأو العلنية الم�ص�عدات لهم؟ العمل ت�أمين اأو المب��صرة

المدار�ض؟و....وفيكّلهذهالمواردلبّداأّنن�أخذب�لعتب�رت�أثيركّلعمٍلفيكم�ل

الف�علالحقيقّيواأننخت�رمنالأعم�لم�لهالقيمةالبديلة.

6 - األنانية أو اإللهية

اهلل من الختي�رّي القرب هو الذاتية القيمة مالك اأّن الت��صع الف�صل في ذكرن�

تع�لى،وفيهذاالف�صلوب�ل�صتف�دةمنهذاالمالكربطن�قيمةالعملبمقدارتن��صبه

وال�صوؤال ب�»الإلهّي« ن�صّميه ف�صوف العملهلل ك�ن اإذا ولذا اأي�صً�. اهلل من القرب مع

المطروحه�هن�هو:األيتزاحمالأن�نّيمعالإلهّي؟وفيالجوابعلىذلكلبداأْننقول

بن�ًءعلىم�تقدماإنالأن�نيةاإنم�تكونقيمةاإذا�ص�همتفيكم�لالف�علالحقيقّي.

ففيهذاالموردلنيتزاحمالأن�نّيمعالإلهّي،بلهوعينه]6[،لأّنالعملهللليعني

النف�ضمناهلل به تتقّرب اّلذي العمل بمعنى اإّنه بل وكم�له اأجلخيراهلل العملمن

والذيهوخيره�وكم�له�الحقيقّي.

7 - أسلوب تشخيص قيم األفعال 

ا�صتطعن�اإلىالآنومنخاللالبحوثوال�صتدللتالعقليةاإدراكبع�ضالخ�ص�ئ�ض

الكليةالمرتبطةبتعيينقيمالأفع�ل.

وب�لت�ليفيكّلفعٍلاختي�رّيمفتر�ٍضاإذاعلمن�تن��صبهمعالمالكالموجودب�أيدين�

اأمكنن�حينئٍذاحت�ص�بقيمته.ومث�ًلعلىذلكف�إّنقيمةعبوديةاهللوالقي�مب�لأعم�ل

وكذلك والطريق، الأ�صلوب هذا خالل من تح�صيله� يمكن ور�ص�ه لمحبته الموجبة

الت�لية الأمور ف�إّنهذه التقّربمناهلل نية وجود ومع اأي�صً� الأ�صلوب منخاللهذا
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طرق لمعرفة العلمّي البحث اهلل، معرفة مطلقً�: ح�صنة - موانعه� مواجهة واأي�صً� -

اإلى العبوديةوالأعم�لالمحبوبةهلل،تعليموترويجالقيمال�صحيحةوهدايةالآخرين

هذهالقيم.

، لي�ضلهقيمةالنف�قبالَمنٍّ وعلىاأ�ص��ضهذاالمالكاأي�صً�ف�إّنالنف�قمعالمنِّ

لأّنهواإنرفعح�جةالطرفالآخرالم�ديةف�إّنذلك�صي�صكل�صربةل�صتقالل�صخ�صيته

التكبر روحية �صيقّوي المق�بل وفي الروحية، ح�ج�ته من يعّد والذي )عنفوانه(

وال�صتقاللالك�ذبعندالف�عل)المنفق(.

وفي خ��ض اختي�ري فعٍل كّل ت�أثير مدى لت�صخي�ض ك�ٍف غير المالك هذا اأّن اإل

ال�صرائطالمختلفةفيكم�لالف�عل،لنالحظالأمثلةالت�لية:

-هليجباإظه�رالعبوديةهللفيزم�نومك�نو�صكلخ��ٍض؟وفيهذهالح�لم�هي

�صرائطذلك؟

هلنذهباإلىالكني�صةيومال�صبتاأميومالأحد؟وهلنوؤديال�صالةخم�ضمرات

ة؟وهليجبال�صوماأمل؟و.... ب�صرائطه�الخ��صّ

-م�هيالحقوقالواجبةعلين�تج�هاأفرادالع�ئلة،الأق�رب،الأ�صدق�ء،الجيران،

والآخرين،والتيُتعّدمراع�ته�وظيفتن�الأخالقّيّة؟

-م�هونوعاللب��ضالالزمللرجلوالمراأة؟

-م�هيالأعم�لاّلتيينبغيلن�القي�مبه�لم�ص�عدةالآخرين؟

اأ�ص��ض الج�بةعنه�على يمكنن� ف�إّنهل الأ�صئلة، نظ�ئرهذه وغيره�وغيره�من

وجودن�، وفي عندن� الأعم�ل هذه نت�ئج معرفة من اأوًل بّد ل لأّنه المذكور، المالك

نعممنالممكنك�صفبع�ضهذهالنت�ئجمنخاللالتجربةوب�لت�ليتقييمبع�ضهذه

الأفع�لبلح�ظالإثب�تاأوالنفي،ومث�ًلعلىذلكف�إّنمعرفةالم�ص�ديقالكثيرةل�صحة

البدنوالروحاّلتييمكناثب�ته�منخاللالتجربةتعتبرمقّدمةللبق�ءوك�صبالكم�ل

الحقيقّيوب�لت�ليف�إّنرع�يته�مناأجلذلكُتعتبرقيمًةولزمًة.
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وكذلكف�إّنهب�مك�نالتجربةاأّنتعّرفن�اإلىاأ�ص�ليبموؤثرةفيتح�صيلوتعليموب�صط

القيمالأخالقّيّةوتربيةالفردوالمجتمعولهذاف�إّنه�قّيمةولزمةاأي�صً�.

لكنمنالممكناأي�صً�اأْنلتظهرنت�ئجالكثيرمنالأفع�لفيهذهالدني�وب�لت�ليلن

تكونق�بلةللتجربةولذالنينفعفيمثلهذهالمواردطريقالعقلوالتجربة،والطريق

الوحيدلمعرفةقيمهذهالأفع�لاأو-علىالأقّل-ارتب�طه�ب�لكم�لوالنق�ضعندن�يتم

منقبلالع�رفبه�ب�صكلك�ملوال�ص�دقفياإخب�رهعنه�،ولذاف�إّنن�نحت�جلمعرفة

ال�صراطالم�صتقيمفيالحي�ةونيلالكم�لتالنف�صيةاإلىهدايةاهلل�صبح�نهوتع�لى

والأفع�ل الف��صلة ب�لأفع�ل فيعلمن�]7[ اأعم�لن�، بنت�ئج ك�ملة علمية اإح�طة المحيط

اإنن� القول يمكن وب�صكلمخت�صٍر »الوحي«]8[. الطريقبطريق وي�صّمىهذا الرذيلة،

نحت�جاإلىثالثةاأ�ص�ليبلت�صخي�ضقيمالأفع�ل:

1 - العقل:للعقلدورمحدودفيتعيينالمالك�تالكليةلبع�ضالأفع�لوقيمه�ومن

دونهليمكناإثب�تقيمةاأّيفعٍلكقيمةاإط�عةاهللاأوقيمةالتحقيقوالبحث

عنالقيمولزومالبحثعنالطريقالم�صتقيمفيالحي�ة.

2 - التجربة:يمكنمنخاللهذاالأ�صلوبتعيينالقيمةالمثبتةاأوالمنفيةلبع�ض

الأفع�لالق�بلةله�.

3 - الوحي:اإّنهذاالطريقلبّدمنهلتعيينقيمةالكثيرمنالأفع�لاّلتيله�اآث�ر

لتقبلالتجربة.

8 - الحّد األقّل للقيمة واللزوم األخالقّيين 

ذكرن�فيالف�صلالث�لثمنهذاالكت�باأّنهاإذااأردن�تقييمالمراتبالمختلفةلمو�صوع

واحدفب�إمك�نن�اأْنن�أخذب�لعتب�رمرتبةال�صفروتق�صيمالقيمة-بمعن�ه�الع�م-اإلى

قيمة�صفرية،قيمةمثبتةوقيمةمنفيةاأوبتعبيراآخربالقيمة،ذيقيمةو�صدالقيمة.

اإّنمراتبالقيمةالذاتيةالأخالقّيّةلنه�يةله�وبعب�رةاأخرىف�إّنالقيمةالأخالقّيّة

ل�صقفله�لكنمنبينهذهالمراتبب�إمك�نن�اأّنن�أخذقيمةمرتبةم�علىاأنه�ال�صفر
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ونعتبره��صطحالقيمةوفيهذهال�صورةف�إّنالكم�لتالعلي�والأعم�لالموجبةل�صعود

الموجبة والأعم�ل الأدنى المراتب واأم� قيمة ذات تكون المراتب تلك اإلى الإن�ص�ن

ل�صقوطالإن�ص�نعنالحّدالأقلمنالقيمفتكون�صدالقيمة.

اللزوم نوع من واعتبرن�ه  الأخالقّيّ اللزوم حول الث�لث الف�صل في بحثن� وكذلك

الأفع�ل، بع�ض ترك اأو القي�م �صرورة اإلى ي�صير الأخالقّي اللزوم اإّن وقلن� ب�لقي��ض

والكم�ل الأخالق بهدف ب�لمق�ي�صة الختي�رية ال�صف�ت بع�ض اأوعدموجود اأووجود

الختي�رّيلالإن�ص�ن.

الح��صلة الذاتية ب�لقيم  ب�لقي��ض لزمة الغيرية القيمة ذات الأعم�ل ف�إّن ولهذا

عنه�،ولذااإذااعتبرن�مرتبةم�منالقيمةهي�صطحالقيموالحّدالأقلمنه�فالبّد

منالقولبلزومامتالكال�صف�توالقي�مب�لأعم�لاّلتيتجعلالإن�ص�نمتمتعً�ب�لحّد

الأقلمنالقيم،وفيالمق�بل�صرورةعدمامتالكال�صف�تو�صرورةتركالأعم�لاّلتي

تحرمالإن�ص�نمننيلهذهالمرتبةعلىالأقل.

وعليهف�إّنالتمّتعب�ص�ئرال�صف�توالقي�مب�لأعم�لالموجبةلح�صولِقَيٍماأكثريعود

لي�صت اأنه� اإّل القيمة من الأقل ب�لحّد ب�لمق�ي�صة ك�نتمطلوبة واإْن الفرد اإلى نفعه�

لزمةول�صرورية.

وكم�قلن�ف�إّنالقيمةالذاتيةتق�َرنبميزانالقربمناهلل.وحيثاإنالق�صدوالنية

بوجوده�صروري�ن والعتق�د اهلل معرفة ف�إّن الختي�رّي الكم�ل لتح�صيل منهم� بد ل

اأهّم اإّن قلن� اآخر ومنطرف لالإن�ص�ن. الحقيقّي الكم�ل مراتب من الكثير لتح�صيل

الطرقلت�صخي�ضقيمالأفع�لهوالوحي،اإّلاأّنالعتم�دعليهي�صتلزمالعتق�دب�لنبّي

ولهذافمنالمن��صباأّنن�أخذحدودالإيم�نوالكفرعلىاأنه�القيمةال�صفريةواأننعتبر

الإيم�نب�هللوالنبّيPهوالحدالأقّلمنالقيمةالذاتيةواأْننعتبرالأعم�لوال�صف�ت

اّلتيلبّدمنه�لح�صولالإيم�نلزمةو�صرورية.
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القيمةالغيريةلكّلفعٍلت�بعةلنوعالفعلوالهدفالنه�ئّيلف�عله. 1-

القرب المرتبةمن لتلك الذاتية القيمة الغيريةلكلعملاختي�رّيتع�دل القيمة 2-

الختي�رّيمناهللالمتن��صبةمعذلكالعملوالهدفالغ�ئّيللف�عل.

اأكثرالأفع�لقيمةم�ك�نموجبً�للو�صولاإلىالقيمةالنه�ئية،وت�صملاأي�صً�علم 3-

الإن�ص�نالح�صورّيالك�ملب�حتي�جهاإلىاهللومحبةاهلللهور�ص�هالك�ملعنه.

القيمةالغيريةلكّلفعلاختي�رّيمنجهةنوعالعملترتبطبمدىت�أثيرهذاالعمل 4-

فيتنبيهالإن�ص�ناإلىاحتي�جهاإلىاهللوزي�دتهلكم�لالوجود.

قيمةكّلفعلاختي�رّيمنجهةالنيةترتبطبمدىاقترابنيةالف�علحينالقي�م 5-

بفعلهمنخلو�ضالنية.

معتزاحمالعلَمين،ف�إّنالقيمةالبديلةتكونلأكثرهم�ت�أثيرًافيتح�صيلالكم�ل 6-

الحقيقّيللف�علوب�لت�لي�صيكوناختي�رهمعقوًل.

اإذاتزاحمتالغيريةمعالأن�نيةفيموردت�ص�ويهم�منحيثالقيمةف�إّنالمرجح 7-

منهم�م�لهالقيمةالغيريةالأكبرمعاأّنالترجيحغ�لبً�يكونللغيرية.

اإذاتزاحمتالمواردالمختلفةللغيريةفالبّداأّنن�أخذب�لعتب�رت�أثيركّلموردفي 8-

الكم�لالحقيقّيللف�علواختي�رم�لهالقيمةالبديلةمنه�.

الحقيقّي، وكم�لن� فيهخيرن� لم� منه التقّرب اأجل من عملن� به يراد العملهلل 9-

وبن�ًءعليهف�إّنالأن�نيةفي�صورةاإع�نته�للف�علفيالو�صولاإلىكم�لهالحقيقّيل

تتزاحممعالإلهيةبلهيعينه�.

10-لت�صخي�ضقيماأنواعالأفع�لنحت�جاإلىثالثةاأ�ص�ليب:العقلوالتجريةوالوحي.

11-لبّدمنالعتق�دبوجوداهللفي�صبيلتح�صيلالكثيرمنمراتبالكم�لالحقيقّي
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لالإن�ص�ن،وكذلكلبّدمنالرجوعاإلىالوحيلت�صخي�ضقيمالكثيرمنالأفع�ل.

ولهذاال�صببفمنالمن��صباأْنن�أخذحدودالإيم�نوالكفرعلىاأنه�القيمةال�صفرية

واأّننعتبرالإيم�نب�هللور�صولههوالحّدالأقلللقيمةالذاتيةواأْننعتبرتح�صيلال�صف�ت

والأفع�لالالزمةلح�صولالإيم�ناأمرًالزمً�.

م�هوالهدفالغ�ئّي؟اذكرمث�ًلعلىذلك. 1-

اذكرب�لمث�لكيفيةتف�وتالنت�ئجعندالف�عللفعٍلواحدلكنمعنيتين. 2-

اذكرالع�مَلينالموؤثرينفيالقيمةالغيريةلكلفعلاختي�رّيوتكلمعنهم�ب�خت�ص�ر. 3-

معمالحظةمالكالقيمةالنه�ئية)اأعلىدرج�تالقربمناهلل(ولوازمهاذكر 4-

كيفيةتقييمالأفع�لالختي�ريةمنجهةالعملوكذلكمنجهةالنية.

م�المرادمنالنيةالخ�ل�صةللقرب؟ 5-

الغيرية القيمة عن مث�َلين وكذلك المطلقة الغيرية القيمة عن مث�لين اذكر 6-

المقيَّدة.

اآخر م�ذاقيمةبديلةول�صخ�ض الواحدل�صخ�ضٍ اذكرب�لمث�لكيفيةكونالفعل 7-

غيرذيقيمةبديلة.

اأو�صحلن�م�يجبفعلهعندتزاحمالغيريةمعالأن�نية. 8-

فياأّيموردتكونالأن�نيةغيرالإلهية؟اأو�صحذلك. 9-

10-لت�صخي�ضقيماأنواعالأفع�لف�إّنن�نحت�جاإلىثالثةاأ�ص�ليب،اذكره�واذكرموارد

ال�صتف�دةمنه�.

11-لم�ذااعتبرن�الإيم�نب�هللور�صولهالحّدالأقّلمنالقيمةواللزومالأخالقّيين؟
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م�هوهدفكالغ�ئيمنتح�صيلالعلم؟ابحثحولقيمتهالأخالقّيّة. 1-

ب�للتف�تاإلىتعريفالقيمةالبديلة،ابحثفيتعريفوقيمة»اإتالف الوقت«،وم� 2-

هيقيمة»الب�شط وال�شرور«فيراأيك؟وم�هوالفرقبينه�وبيناإتالفالوقت؟

والأق�رب الأ�صدق�ء مجموع�ت المجموع�ت، بين من ع�دة الأفراد يرّجح لم�ذ 3-

والدينالواحدعلىبقيةالمجموع�تالأجنبيةوالغريبة؟

-وبن�ًءعلىمالكالقيمةالبديلةم�هيالمجموعةاّلتييجبعلين�ترجيحه�من

بين»الآخرين«.

 في نظر الفاعل للفعل الختيارّي هو تلك المرتبة من الكمال باعتقاد الفاعل اّلتي 
ّ

[1] الهدف الغائي
ينوي الو�سول اإليها في النهاية. ولها مطلوبية اأ�سلية عنده.

 هي العلة الغائية لذلك الفعل الختيارّي ويمكن ت�سميتها بعلة فاعلية 
ّ

اإّن مطلوبية الهدف الغائي

بهذا  الغائية  العلة  اأّن  اإلى  النتباه  من  بّد  ول  الختيارّي  الفعل  اختيارية  علة  اأو  الختيارّي  الفاعل 

اأو  الفعل  من  الحا�سل  الكمال  اأّن  مع  منه،  الحا�سلة  النتائج  اأّي  الفعل  غاية  عن  تختلف  المعنى 

الحا�سل من بع�ص نتائجه يعتبر اأي�ساً من نتائج الفعل، ومع كونها مق�سودة عند الفاعل فاإّن مطلوبيتها 

تكون علة غائية.

 عليه فاإّن مطلوبية بع�ص نتائج الفعل يمكن اأّن تكون عّلة غائية للفعل اأي�ساً وعلى هذا الأ�سا�ص 
ً
وبناء

فاإّن ت�سمية بع�ص الغايات الخارجة عن الفعل بالأهداف الغائية فيه نوع من الم�سامحة.

 Qالر�سا الإمام  وزيارة  م�سهد  اإلى  ال�سفر  لقا�سد   
ّ

الغائي الهدف  يكون  اأّن  الممكن  مثاًل: من 
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لي�سا هدفين   Qالر�سا الإمم  وزيارة  م�سهد  نف�ص  اأّن  اإّل   ،Qالإمام زيارة  لذة  اأو  الفي�ص  ك�سب 

غائيين حقيقيين، لأّنه وكما قلنا فاإّن علة ومن�ساأ الفعل الختيارّي عند الإن�سان دائماً هو مطلوبية الكمال 

الختيارّي له. وعلى اأّي حال فاإّن ما هو مالك قيمة كّل فعل اختيارّي هو الكمال والنق�ص المترتب واقعاً 

على ذلك الفعل م�سافاً اإلى كونه مق�سوداً عند الفاعل.

ول بّد هنا من اللتفات اإلى عدة مالحظات:

 منه، 
ّ

 تارة يترتب على الفعل الختيارّي الداخلي وتارة اأخرى على الخارجي
ّ

اأوًل: اإّن الهدف الغائي

ل هو ذلك الفعل اّلذي يتحقق مع تحقق النية )الإرادة( ومن دون حاجة اإلى اأّي �سرائط  
ّ
والمراد من الأو

 فهو ذلك الفعل 
ّ

اأخرى، وبال�سطالح لي�ص معلوًل للنية بل هو عينها. واأما الفعل الختيارّي الخارجي

اّلذي يحتاج م�سافاً اإلى النية اإلى �سرائط خارجية اأخرى، ومثاًل على ذلك فاإّن الر�سا بالنفاق على الفقير 

يعّد من جملة الأفعال الداخلية والذي هو عين الإنفاق عليه واأما دفع المال اإليه الم�ستلزم لوجود المال 

عتبر من جملة الأفعال الخارجية.
ُ
في

 والذي هو عين النية له نتائج بال وا�سطة عند الفاعل مق�سودة ومطلوبة له دائماً. 
ّ

اإّن الفعل الداخلي

)اإّن من غير الممكن اأْن يكون ل�سخ�ص ما نية اإرادة الخير تجاه الآخر ولكن خيره غير مطلوب له(.

اإّن نية اإرادة الخير والتي تتحّقق ب�سورة الر�سا عنه والر�سا باإتيان الأعمال المتنا�سبة معه توجب تقوية 

 فيحتاج اإلى ح�سول �سروطه وما لم تتحّقق هذه 
ّ

�سفة حّب الخير عند الفاعل، واأما تحّقق الفعل الخارجي

ال�سروط فلن يتحقق تبعاً لها اأي�ساً وبالتالي لن تتحّقق نتائجه كذلك.

 فاإّن تحّققه حينئٍذ بعد النية 
ّ

اأ بع�ص ال�سروط غير الختيارية لتحقق الفعل الخارجي
َّ
نعم عندما ُتهي

.
ّ

�سرورّي وحتمي

اإذا كان متمكناً مالياً، وفي  اإّن من من ينوي واقعاً النفاق على المحتاج �سيقوم بهذا العمل حتماً 

 عليه فاإّن افترا�ص 
ً
 انعكا�ص للنية الداخلية في �سورة تحّقق �سرائط العمل، وبناء

ّ
الواقع فاإّن الفعل الخارجي

اأّن �سخ�ساً ما لديه نية فعل الخير ومع وجود �سرائطه اإّل اأّنه ي�ستنكف عن القيام به لي�ص افترا�ساً �سحيحاً 

ي في هذه الموارد بنية حّب الخير واإرادته لي�ص في الحقيقة �سوى ميل ورغبة عند هذا الفرد 
ّ
م

ُ
لأن ما �س

وقد قام هو باختياره واإرادته بتقديم الميول والرغبات الأخرى عليها.

اأّنه  اإّل  ويعينه  ي�ساعده  اأّن  واقعاً  ويريد  محتاجاً  يرى  من  فاإّن  النكتة  هذه  اإلى  اللتفات  ومع 

ول�سبب ما كعدم قدرته المالية مثاًل لم يوّفق اإلى هذا العمل فاإّن �سفة حّب الخير واإنفاق المال من 

الإن�سان  مع  يت�ساوى  الجهة  هذه  ومن  الإن�سان،  هذا  عند  �ستقوى  وم�ساعدتهم  الآخرين  اإعانة  اأجل 
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با�ستمرار  م�سروط  الخارجية  بالإعمال  القيام  فاإّن  وحتماً  الآخرين.  على  ماله  والمنفق  مالياً  القادر 

الأفعال  غايات  واإّن  كما  المزاحمة  والميول  الطارئة  الموانع   على  والتغّلب  العمل  طول  في  النية 

ل  �سيح�سّ الخارجية  بالأفعال  قام  اإذا  الفاعل  فاإّن  ولذا  اأي�ساً  ونق�سه  الإن�سان  كمال  في  اأي�ساً  موؤثرة 

الحرب  من  واحد  يوم  في  الم�ساركة  نية  فاإّن  ذلك  على  ومثاًل  الداخلية،  الأفعال  من  اأكثر  نتائج 

طول  في  النية  ا�ستمرار  اإلى  يحتاج  الثاني  الأمر  اإّن  حيث  فيه،  الفعلية  بالم�ساركة  قيا�ساً  تتفاوت 

والنق�ص  الكمال  تح�سيل  حيث  من  اأي�ساً  ويتفاوتان  فيه،  المزاحمة  الأفكار  على  والتغّلب  اليوم 

الحا�سلين من نتائجه اأي�ساً، وعليه ففي مثل هذه الموارد فاإّن نتائج الأفعال الخارجية اأكثر من نتائج 

الداخلية. الأفعال 

ومن خالل هذه النكتة يمكن ا�ستنتاج عدم جعل النية في مقابل العمل كما يقت�سي النظر الدقيق، 

بل اإننا نعتبر النية نوعاً من الفعل الختيارّي.

وطبقاً لهذا الراأي فاإّن بع�ص الأفعال الختيارية تكون مقّدمة لبع�سها الآخر ولذا فاإّن النية بما اأنها نوع 

من الفعل الختيارّي فاإّنها مقّدمة على كّل الأفعال الختيارية وعّلة لها.

 .
ّ

الخارجي الفعل  بهذا  القيام  اإرادة  من   
ً
ابتداء له  بّد  ل  وم�ساعدته  غيره  اإعانة  فعاًل  يريد  من  اإّن 

اإّن هذه الإرادة مبتناة على النتخاب الواعي من قبل الفاعل فهي نوع من الفعل الختيارّي  وحيث 

في  )هذا  مثاًل  النوع  ّحب  �سفة  كتقوية  منها  الحا�سل  الختيارّي  الكمال  اأ�سا�ص  على  تقييمها  يتم 

(، وعلى فر�ص تحّقق ال�سرائط الخارجية فاإّن 
ّ

�سورة اعتبار حّب النوع نوعاً من كمال الإن�سان الحقيقي

اأي�ساً  �ستقوى  العمل  بهذا  القيام  اأي�ساً، ومع  الخارج   �ستتحقق في 
ّ

والتي هي فعل خارجي الم�ساعدة 

ال�سفة المذكورة ب�سكل اأكبر عند هذا الإن�سان. بل وفي بع�ص الأحيان تتحقق كمالت اأخرى له تبعاً 

لهذا العمل.

)يقول المرحوم العالمة الفي�ص الكا�ساني في كتابه القيم المحجة البي�ساء في تهذيب الأحياء ج 8، 

�ص 136: اإّن الأعمال تاأثيرها في القلوب بتاأكيد �سفاتها(.

فاإّن  له،  المزاحمة  والأفكار  الموانع  على   
ّ
الم�ستمر التغّلب  ي�ستلزم  بالفعل  القيام  اإّن  حيث  ثانياً: 

الفعل كلما كان �سعباً ومعقداً ومع ذلك قام الفاعل باإتيانه فاإّن ذلك �سيوجب تاأكيد ال�سفة المتنا�سبة 

 عليه فاإّن الأعمال الح�سنة كلما كانت اأ�سعب واأ�سّد فلها نتائجها 
ً
معه وتقويتها ب�سكل اأكبر عنده. وبناء

د باقر المجل�سي، بحار 
ّ
مة جداً: »اأف�سل الأعمال اأحمزها« )راجع: محم

ّ
الأف�سل على الفاعل و�ستكون قي

د بن ح�سين المعروف بال�سيخ البهائي، مفتاح الفالح، �ص 45(.
ّ
الأنوار، ج 82، �ص 322؛ محم



303لوةم لر ل  سأل نت  سزخروتمكم

فاإّنها  الفاعل  باختيار  دامت  ما  له  المنا�سبة  والأفعال   
ّ

الحقيقي بالكمال  المعرفة  تح�سيل  اإّن  ثالثاً: 

اً على اأ�سا�ص كّل النتائج المترتبة عليها، واأما الخطاأ في 
ّ
 تقييمها اأخالقي

ّ
ُتعّد من الأفعال الختيارية ويتم

المعرفة وفي �سورة عدم كونها اختيارية فاإّنها تكون نا�سئة ب�سكل �سرف عن ق�سور الفاعل وبالتالي ل 

اً على اأ�سا�ص النتائج المترتبة عليها.
ّ
يمكن تقييمها اأخالقي

له مالزم  المنا�سبة  والأفعال   
ّ

الحقيقي بالكمال  ال�سحيحة  المعرفة  لتح�سيل  ال�سعي  فاإّن  وكذلك 

 
ٌ
م

ّ
قي فاإّنه  ال�سبب  ولهذا   - �سروطه  تحّقق  فر�ص  على   -   

ّ
الحقيقي الكمال  اإلى  بالو�سول  النية  لوجود 

لطبيعة  لزم  اإّنه  بل  اختيارّي  غير  فاإّنه  م�سبقاً  ذكرنا  وكما  الكمال  طلب  اأ�سل  واأما  ة 
ّّ
اأخالقي ووظيفة 

الإن�سان.

( هي 
ّ

[2] اإّن درك الرابطة الوجودية بيننا وبين اهلل والتي هي رابطة المحتاج بغير المحتاج )الفقير بالغني
اإدراك واحد وبتعبير اآخر هما متحدان في الإدراك ولهذا ال�سبب لم نبحث ب�سكل م�ستقل في العلم 

الكامل بعدم احتياج اهلل تعالى.

فاإّن  ولذا  ال�سخ�ص،  ووجود  الأ�سياء  بين  التنا�سب  اإيجاد  عن  ين�ساآن  والر�سا  المحبة  فاإّن  وكذلك 

 بالو�سول اإليها، وفي المقابل فاإّن 
ّ
الإن�سان الحقير والو�سيع يحّب الأمور الحقيرة والو�سيعة وبالتالي ُي�سر

اإّن وجود  الكاملة والمتعالية. وحيث  اإلى الأمور  بالو�سول  اأي�ساً   
ّ
ُي�سر العالية  الهمة  الكامل ذا  الإن�سان 

اهلل ثابت غير متغير، فاإّن الطريق الوحيد لو�سول الإن�سان اإلى المحبة والر�سا الكاملين بالن�سبة هلل هو 

التالوؤم  هذا  يدرك  واأْن  المطلق،  الكمال  مع  نف�سه  يالئم  واأن  واختياره  باأفعاله  نف�سه  في  التغيير  اإيجاد 

والتنا�سب.

ولذا فاإّن محبة اهلل ور�ساه عن الإن�سان وكذلك محبة الإن�سان هلل ور�ساه عنه رابطة حقيقية واحدة 

ل بنف�ص الأ�سلوب والطريقة ولهذا لم نبحث عن الثانية ب�سكل م�ستقّل. وتتح�سّ

المنوّي،  اإلى  بالإ�سافة  اإخال�ساً  عنه  ال�سادر  الفعل  ي 
ّ
م

ُ
�س د 

ّ
التجر على  واحداً  الباعث  كان  مهما   [3]

فمن ت�سّدق وغر�سه مح�ص الرياء فهو مخل�ص، واإن كان غر�سه مح�ص التقرب اإلى اهلل تعالى فهو 

مخل�ص، ولكّن العادة جارية بتخ�سي�ص ا�سم الإخال�ص بتجريد ق�سد التقرب اإلى اهلل تعالى عن 

البي�ساء في تهذيب الأحياء، ج 8، �ص  جميع �سوائبه. )راجع: مح�سن في�ص الكا�ساني، المحجة 

.)129 - 128

 والمتحان 
ّ

ر الباطني
ّ
ة وت�سحيحها م�سكل جداً ويحتاج اإلى التدب

ّ
اإّن ت�سخي�ص البواعث الحقيقي

من  ولمزيد  الكالم حولها،  الم�سلمون  الأخالق  علماء  ل  ف�سّ وقد  والمراقبة.  والمحا�سبة   
ّ

النف�ساني
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في�ص  )مح�سن  راجع:  والمحا�سبة  المراقبة  وكذلك  وخلو�سها  النية  حول  التف�سيلية  المراجعة 

والمراقبة  الإخال�ص  ال�سدق،  النية،  كتاب   ،191  -  102 �ص  ج 8،  الم�سدر،  نف�ص  الكا�ساني، 

والمحا�سبة(.

ة ل�سفات الإن�سان واأفعاله محدودة بالموارد اّلتي يتمّكن الإن�سان باختياره 
ّّ
[4] القيمة الغيرية الأخالقي

 
ً
ووعيه من ترجيح طرف واحد من بين الميول والبواعث المتزاحمة وبالتالي انتخابه من بينها، وبناء

عليه فاإّن التزاحم موجود دائماً بين ال�سفات وبين الأفعال والتي هي مو�سوع الأخالق وبالتالي فاإّن 

ة قابلة للتقييم اأي�ساً من زاوية القيم البديلة.
ّّ
كّل القيم الغيرية الأخالقي

(، ل بّد من اللتفات 
ّ

 )ال�سخ�سي
ّ

 والأناني
ّ

[5] من اأجل التحليل الدقيق والكامل للرابطة بين الإلهي
اإلى عّدة نكات:

ة اّلتي تبين 
ّّ
 الأ�سول الأخالقي

ّ
اأعم فاإّن  اأّن القيمة الذاتية واحدة ول تزاحم بين مراتبها،  - باعتبار 

اأّن يتعار�ص بع�سها مع بع�ص،  لل�سفات والأفعال الختيارية،  ل يمكن  اً 
ّ
للقيم واللزوم المطلق اأخالقي

 فاإّن اإحدى القاعدتين - على الأقّل - اّلتي 
ّ

اإذا تزاحم الغيري مع الأناني  عليه ومن باب المثال 
ً
وبناء

اً ول اعتبار لها ب�سكل مطلق.
ّ
تحكم بالغيرية والأنانية لي�ست اأ�ساًل اأخالقي

- اإّن من�ساأ المطلوبية هو حّب الذات، ومن�ساأ مطلوبية الأمور الختيارية هو حّب الكمال الختيارّي 

الأ�سل  ة. ومن هذا 
ّّ
اأخالقي ذاتية  قيمة  له  اأجل كمالنا الختيارّي  ال�سعي من  فاإّن  عليه   

ً
وبناء لأنف�سنا، 

ي�سعى نحو  اأْن  اأموره الختيارية  اإن�سان في  واأّن على كّل   كماٌل اختيارّي، 
ّّ

الخير الأخالقي اأّن  ن�ستنتج 

قيمة  فاإّن  اأخرى  وبعبارة  مطلقاً،  مة 
ّ
قي ة 

ّّ
الأخالقي الناحية  من  الأفعال  هذه  فاإّن  .وعليه  الحقيقي  كماله 

اً.
ّ
الأنانية ُتعتبر اإحدى الأ�سول العاّمة والمطَلقة اأخالقي

اإن�سان  افتر�سنا وجود  لو  مثاًل  الموارد،  بع�ص  في  الغيرية  الأنانية من دون  افترا�ص  الممكن  - من 

واحٍد فقط اأو افتر�سنا وجود اإن�سان ولبع�ص الظروف وال�سرائط ل يتمكن من الرتباط باأحد غيره �سوى 

الرتباط باهلل تعالى، فاإّن اأياً من اأفعاله لن يكون غيرياً )من اأجل خير الآخرين( ولكنه باإمكانه الو�سول 

اإلى الكمال من خالل عبوديته هلل.

- من غير الممكن تحّقق الغيرية من دون الأنانية، حيث اإّنه باإمكان الفاعل المختار اأْن يختار الغيرية 

مثل هذه  وفي  )الإلهية.(  باهلل  وللعالقة  له  الكمال  اإنحاء  من  لنحو  وا�ستلزامها  بتاأثيرها  اعتقد  اإذا  فقط 

الموارد فاإّن الغيرّي بقيامه بما ينفع الآخرين فاإّنه في الحقيقة والواقع ي�سعى لما فيه كمال له حتى ولو 

اعتقد باأّن تح�سيل هذا الكمال م�ستلزم لفوات كمال اآخر له.
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اإّن من يقوم بخدمة الآخرين ي�سعر بنوع من الر�سا لقيامه بهذا العمل اأو اأّنه ي�سعى من اأجل اأهداف 

 فاإّنه ي�سعى نحو خير اآخر 
ّ

اأخرى تعود اإليه اأي�ساً. وكذلك اإّن من يوؤثر خير الآخرين على خيره ال�سخ�سي

كاللذة والر�سا الحا�سلين من هذه الت�سحية اأو اأْن ي�سعى لنتائج اأخرى تعود اإليه اأي�ساً.

له الفاعل اأقّل من الكمال اّلذي يفوته فاإّن ترجيح الغيرية، ممكن وقابل  واإذا كان الكمال اّلذي يح�سّ

اأّن ذلك غير �سحيح  له فقط مع  للتحّقق من قبل الفاعل وال�سبب في ذلك روؤيته للكمال اّلذي يح�سّ

بحكم العقل.

 للفاعل في بع�ص 
ّ

- من الممكن افترا�ص تزاحم الأنانية مع الغيرية في تح�سيل الكمال الحقيقي

الموارد، اأّي اأّنه بالإمكان افترا�ص ا�ستفادة �سخ�ص ما من بع�ص اإمكاناته المحدودة اإما من اأجل كماله 

اأو من اأجل كمال غيره.

ومثاًل على ذلك لو فر�سنا اأّن �سخ�ساً ما لديه مقدار محدود من المال اإّما اأْن ي�ستفيد منه فقط في 

بين  التزاحم  هذا  فاإّن  الواقع  وفي  اآخر.  اإن�سان  حاجة  ق�ساء  في  منه  ي�ستفيد  اأّن  اأو   
ّ
الحج اإلى  الذهاب 

تح�سيل كمالين من الممكن وقوعه عند الفاعل، وحتماً فاإّن هذا التزاحم اإنما يمكن اإذا كان تح�سيل 

كال الكمالين ممكناً للفاعل كاًل على حدة، ولم يكن اأحدهما �سرطاً لزماً لالآخر. ومثاًل على ذلك فاإّن 

 الواجب عليه اإذ اإن القيمة 
ّ
ق�ساء حاجة الآخر موجب لكمال الفاعل فيما اإذا كان الفاعل قد اأتى بالحج

ل اأكثر من الثاني.
ّ
الغيرية للفعل الأو

اإّن ال�سعود من الدرجة الثالثة اإلى الدرجة الخام�سة )في �سّلم ال�سلوك( قيمته اأكبر من ال�سعود من 

ل لمن هو فعاًل في الدرجة الثانية غير 
ّ
اإّل اأّن تح�سيل الكمال الأو الدرجة الثانية اإلى الدرجة الثالثة، 

ممكن، وكذلك فاإّن تح�سيل هذين الكمالين الحقيقين ل تزاحم بينهما اأ�ساًل.

 على مالك زيادة كمال الوجود في القيم البديلة، فاإّنه عند تزاحم الأنانية مع الغيرية ل بّد لنا 
ً
- بناء

اأّن نختار ما يوجب من حيث المجموع زيادة كمال الوجود وبالتالي فاإّن هذا العمل �سيزيد ب�سكل اأكبر 

 للفاعل.
ّ

الكمال الحقيقي

رنا بين البقاء واكت�ساب المزيد من الكمال وبين الت�سحية بالنف�ص من اأجل بقاء طريق 
ّ
ولذا لو ُخي

الهداية )الدين( لتكامل النا�ص الآخرين فاإّن الثاني هو المرّجح. وعلى هذا الأ�سا�ص �سّحى الح�سين بن 

 من اأجل الدين.
ً
علي عليهما ال�سالم وخيرة اأ�سحابه في يوم عا�سوراء باأنف�سهم فداء

ة ومثاًل على ذلك فاإّن الحتفاظ ببع�ص 
ّ
ومن الممكن في بع�ص الموارد اأْن نرّجح الأنانية على الغيري

ة مرجح على اإنفاقه على الآخرين فيما اإذا اأوجب هذا الإنفاق 
ّ
المال ل�سرفه في ق�ساء حوائجنا ال�سخ�سي
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�ُسْطَها 
ْ
اأّن يكون الإن�سان في حوائجه ذلياًل وعالة على الآخرين: {َوَل تَْجَعْل يََدَك َمْغُلولًَة اإِلَى ُعنُِقَك َوَل تَب

.
)1(

ْح�ُسوًرا} �ْسِط َفتَْقُعَد َمُلوًما مَّ
َ
ُكلَّ اْلب

[6] من الممكن اأْن يقال في مورد الرابطة بين الأناينة والإلهية اإّن التوّجه اإلى الذات  مانع من التوّجه 
فاإنهما  اإلى اهلل  اإلى الذات والإلهية م�ستلزمة التوّجه  اإّن الأنانية م�ستلزمة التوّجه  اإلى اهلل، وحيث 

اإلى  اأو  اإلى ذاتنا  اأّن التوجه  اإلى  اأّنه ل بّد من اللتفات  اإّل  اأحدهما مع الآخر دائماً،  �سيتزاحمان 

الآخرين اأي�ساً اإّنما يكون مانعاً من التوّجه اإلى اهلل فيما اإذا جعلنا ذاتنا اأو غيرنا في عر�ص اهلل واعتقدنا 

بال�ستقاللية لنا اأو لغيرنا في نف�ص الوقت.

اإّن الفاعل الختيارّي يتوّجه دائماً اإلى ذاته بمقدار احتياجه اإلى الهدف، مثاًل، فاإّن ال�سخ�ص اّلذي 

َمن هدفه حقيقة  فاإّن  المال. وكذلك  اإلى  بمقدار احتياجه  نف�سه  اإلى  يتوّجه  الثروة  اإلى ك�سب  يهدف 

هوالتقرب اإلى اهلل يتوّجه اإلى نف�سه بمقدار احتياجه اإلى التقرب من اهلل.

 
ً
ولذا فاإّن توّجه هذا ال�سخ�ص اإلى نف�سه اإنما هو في �سبيل التوّجه اإلى اهلل ولذا ل تزاحم بينهما، وبناء

عليه فاإّن التوّجه اإلى ارتباط اأنف�سنا باهلل وحتى مع اأعلى درجات التوّجه اإليه لي�ص فيه اأّي تزاحم بل هو 

عين التوّجه اإليه، وبعبارة اأخرى فاإّن التوّجه اإلى ربوبية اهلل ومعبوديته وعدم احتياجه ي�ساوي التوجه اإلى 

مربوبية العبد وعبوديته واحتياجه اإليه في نف�سه.

وفي مقام الفناء )في اهلل( ي�سل ال�سالك اإلى مرتبة ل يرى فيها اأّي ا�ستقالل لنف�سه بل يتوّجه فقط 

اإّل اأّن هذا التوجه ل يتنافى مع التوجه اإلى منتهى الربط  اأّنه الموجود الم�ستقّل فقط،  اإلى اهلل بعنوان 

واحتياجه في نف�سه بل هو عينه.

واأما  للمع�سوق   فقط 
ّ

التوجه ال�ستقاللي فاإّن  يقطف وردة لمع�سوقه ويرك�ص نحوه  اأّن عا�سقاً  ت�سور 

توّجهه لنف�سه والوردة والرك�ص فكلها تابعة له.

اإّنهما ومع  العباد حيث  بهداية  باأمر من اهلل  ن 
ْ
َفي المكلَّ  Qالإمام اأو   P

ّ
النبي وهكذا هو حال 

التوجه الكامل اإلى نف�سيهما والوظائف الفردية الجتماعية اإّل اأّن التوّجه اإلى اأّي من هذه الأمور لي�ص 

 عليه فاإّن ما ُذكر في هذه الموارد تحت عنوان عدم التوّجه اإلى الذات اأو اإلى 
ً
ا�ستقاللياً في حّد ذاته. وبناء

 اإلى الذات اأو اإلى الآخرين، وحتماً فاإّن الكالم 
ّ

الآخرين يراد منه في الحقيقة عدم التوجه ال�ستقاللي

حول هذه الأمور �سهل اإّل اأّن العمل بذلك مخت�ّص بالمخل�سين فقط.

)1))الإ�صراء17: 29).
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 م�سير الحياة 
ّ

فاإّن نيل هدف الأخالق وطي اأعمالهم ولهذا  النا�ص يقتدون بالآخرين في  اإّن عامة   [7]
باإر�ساله  اأي�ساً، واهلل تعالى  ة 

ّ
العملي القدوة  اإلى  التعليم ومعرفة الطريق  اإلى  ال�سحيح يحتاج م�سافاً 

الأنبياء والذين هم مثال الإن�سان الكامل اأر�سدنا اإلى الطريق ال�سحيح بوا�سطتهم وباإيجابه طاعتهم 

اً.
ّ
اأ لنا اأف�سل الطرق واأكملها لتزكية اأنف�سنا وتربيتها اأخالقي

ّ
هي

ة.
ّ
 والنبو

ّ
 لإثبات حاجة الب�سر اإلى الدين الإلهي

ّ
[8] ال�ستدلل المذكور ا�ستدلل عقلي

ة وقد كان مورداً لتاأكيد الأنبياء دائماً، ومن الممكن 
ّ
[9] اإّن الإيمان بالمعاد من لوازم الإيمان باهلل والنبو

اأّن ي�ستند الإن�سان اإلى الوحي لالإيمان بوجود المعاد.





:Pق�لر�صولاهلل

»اإّنما الأعمال بالنّيات ولكّل امرى ء ما نوى، فمن كانت هجرته اإلى اهلل ور�شوله 

يتزّوجها  امراأة  اأو  ُي�شيبها  دنيا  اإلى  هجرته  كانت  ومن  ور�شوله،  اهلل  اإلى  فهجرته 

.
(1(

فهجرته اإلى ما هاجر اإليه«

ر�صمن�فيالف�صلينال�ص�بقينوب�ل�صتن�داإلىالمنهجالعقلّياإط�رًامحّددًاللنظ�م

الكت�بف�صوفنتعر�ضلتو�صيف واأم�فيهذاالف�صلالخيرمن المقبول، الأخالقّيّ

)القراآن المبين الإ�صالم دين ن�صو�ض اإلى ب�ل�صتن�د الإ�صالمّي  الأخالقّيّ المذهب

والرواي�ت(.

الق�بلة الواقعّيّة المذاهب جملة من  الأخالقّيّ المذهب هذا اعتب�ر من وب�لرغم

لالإثب�تاإّلاأّنن��صوفنوؤّجلالبحثفيتعريفهاإلىبحثم�صتقلبهحتىيكونب�إمك�نن�

المذهب هذا بين المط�بقة روؤية وبحوثه�  الأخالق فل�صفة م�ص�ئل على الّطالع بعد

والنت�ئجالم�صتف�دةمنالبحوثالعقليةلفل�صفةالأخالق.

)1)ح�صينبنمحّمدتقيالنوري،م�صتدركالو�ص�ئل،ج1،�ض90.

المذهبالأخالقّي

فيالإ�سالم

الف�صل الحادي ع�صر
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1 - المذهب األخالقّي اإلسالمي جزء من نطاٍم واحد

اعتق�دية: اأ�صول ثالثة على يقوم ال�صم�وّية الأدي�ن من وكغيره الإ�صالم دين اإّن

التوحيد،النبوةوالمع�د.

وبن�ًءعلىاأ�صلالتوحيدف�إّنمبداأكّلالوجودهوذاتالواحدالأحد.

،ولي�ضلهنظيرفي اإّناهللتع�لىواحدوواجدلتم�مالكم�لتومنّزهعنكّلنق�ضٍ

الوجودول�صريكله.

وبن�ًءعلىاأ�صلالمع�دف�إّنالدني�لت�صّكل�صوىجزءمحدودمنحي�ةالإن�ص�ن.واإّن

الإن�ص�نيحي�مرةث�نيةبعدالموتلينتقلاإلىالحي�ةالخ�لدةولي�صتوفينت�ئجاأعم�له

اّلتيق�مبه�فيدني�ه.وبن�ًءعلىاأ�صلالنبوةف�إّناهللاأر�صلالأنبي�ءاإلىع�مةالن��ض

لي�صت�أدوهمميث�قالفطرةالمودعةفيهمويدعوهماإلىديناهللوليعلموهمم�ليمكن

عبر اهلل قبل من به� الم�أمورين وتك�ليفهم حقوقهم واإبالغهم ب�لوحي. اإّل معرفته

تعريفهمعلىاأحك�مالدينالعملّية،وتبيينطريقال�صع�دةوال�صق�ءلالإن�ص�نوتنبيههم

اإلىنت�ئجاأعم�لهم.

واآخرهوؤلءالأنبي�ءوخ�تمهمهوالنبيمحمدP،وكت�بهال�صم�وي)القراآن(وحٌي

اإلهي.

 -Rوخلف�ئهالمع�صومينPاإّنمتنالقراآنالكريموكذلكالرواي�تالواردةعنالنبي

اّلذينا�صطف�هماهلل�صبح�نهوتع�لى-ت�صّكلالن�صو�ضالدينّيةفيالإ�صالم.

وكذلكف�إّناأحك�مهالعملّية�صواءك�نتن�ظرةاإلىالفردنف�صهاأماإلىارتب�طهب�هلل

اأوب�لن��ضاأوب�لبيئةوحيثاإنه�تعّينوظ�ئفالأفرادوتك�ليفهموحقوقهمف�إّنه�ترتبط

اإلى الفرد وب�عتب�ردوره�فيهداية اأي�صً� الأحك�م اأّنكّلهذه اإّل الإ�صالمي، ب�لفقه

ال�صع�دةوكم�لهالحقيقّيتندرجاأي�صً��صمننط�قالأخالقالإ�صالمية.

ولهذاال�صببف�إّنالمذهبالأخالقّيالإ�صالمّييرتبطارتب�طً�وثيقً�ببقيةاأجزاء

دينالإ�صالم)العق�ئدوالفقه(وب�لت�ليف�إّنهيعتبرجزءًامننظ�مواحد.
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2 - معرفة اإلنسان في اإلسالم 

مناأجلالفهمالأف�صلللمالكاّلذيو�صعهالإ�صالملتقييمالأمورالختي�ريةعند

الإن�ص�نلبّداأْننعرفروؤيةهذاالدينله.و�صوفنكتفيفيهذاالمق�مبذكرنكتتين

.
(1(

حولمعرفةالإن�ص�نفيالإ�صالم

1 - 2 . حقيقة اإلنسان 

يرىالإ�صالماأّنحقيقةالإن�ص�نهيروحهوالتيلتفنىبموته.

وقدبّينالقراآنالكريمفيالكثيرمناآي�تهمراحلخلقالإن�ص�نوحقيقةالموت،وقد

دلتهذهالآي�تعلىوجودبعدغيرج�صم�نّيلالإن�ص�ني�صكلحقيقةوجوده..ومنجملة

.
(2(

وِحِه} اُه َونََفَخ ِفيِه ِمن رُّ هذهالآي�ت:{ثُمَّ �َسوَّ

.
(3(

َل ِبُكْم ثُمَّ اإِلَى َربُِّكْم تُْرَجُعوَن} َلُك اْلَمْوِت الَِّذي ُوكِّ {ُقْل يَتََوفَّاُكم مَّ

ْخِرُجوْا
َ
اأ ْيِديِهْم

َ
اأ َب��ِصُطوْا َواْلَمالآِئَكُة اْلَمْوِت َغَمَراِت ِفي �ِلُموَن الظَّ اإِِذ َتَرى {َوَلْو

.
(4(

نُف�َصُكُم..}
َ
اأ

ومن الموت، بعد وبق�ئه� الإن�ص�ن حقيقة اإلى اأي�صً� الإ�صالمية الرواي�ت واأ�ص�رت

جملته�م�وردعنالنبيالأعظمPحيثيقول:»ما ُخلقتم للفناء بل ُخلقتم للبقاء 

.
(5(

واإّنما ُتنقلون من دار اإلى دار«

2 - 2 . تأثير األعمال في الروح 

يعتبرالإ�صالماأّناأعم�لالإن�ص�نتوؤّثرفيروحه،واأّنهمرتهنب�أعم�لهالختي�ريةواأّن

:
(6(

نت�ئجاأعم�لهتعوداإليهب�صكلك�مل،ومث�ًلعلىذلك،لحظهذالآي�ت

الإن�ص�نية،راجع:محّمدتقيم�صب�ح،مع�رفقراآن، المعرفة الإ�صالمفيمج�ل روؤية التف�صيليةحول والمط�لعة البحث لمزيدمن  )1)

خدا�صن��صى،كيه�ن�صن��صى،ان�ص�ن�صن��صى)معرفةاهلل،معرفةالع�لم،معرفةالإن�ص�ن(،الجزءالث�لث؛محمودرجبي،ان�ص�ن�صن��صى.

)2)ال�صجدة32: 9؛الحجر15: 29.

)3)ال�صجدة32: 11.

)4)الأنع�م6: 93.

)5)محّمدب�قرالمجل�صي،بح�رالأنوار،ج58،�ض78.

)6)كذلكراجع:الن�ص�ء4: 123؛الم�ئدة5: 105؛الأنع�م6: 104 و164؛التوبة9: 95؛يون�ض10: 52 و 108؛الإ�صراء17: 7 و15؛الحج22: 

77؛النحل27: 40 و92؛ف�طر35: 18؛الزمر39: 7؛الج�ثية45: 15؛المدثر74: 38.
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.
(1(

�َك�ُنواَيْك�ِصُبوَن} َبْلَراَنَعَلىُقُلوِبِهممَّ -{َكالَّ

.
(2(

- { ُكلُّ اْمِرٍئ ِبَما َك�َسَب َرِهيٌن}

.
(3(

�َساء َفَعَلْيَها} ِه َوَمْن اأَ - {َمْن َعِمَل �َساِلًحا َفِلنَْف�سِ

لَّ َما �َسَعى َواأَنَّ �َسْعيَُه �َسْوَف يَُرى ثُمَّ  ن�َساِن اإِ - {اأَلَّ تَِزُر َواِزَرٌة ِوْزَر اأُْخَرى َواأَن لَّْي�َض ِلاْلإِ

.
(4(

�َساء َفَعَلْيَها} ِه َوَمْن اأَ يُْجَزاُه اْلَجَزاء اْلأَْوَفى َمْن َعِمَل �َساِلًحا َفِلنَْف�سِ

.
(5(

ا يََرُه} ٍة �َسرًّ ٍة َخْيًرا يََرُه َوَمن يَْعَمْل ِمْثَقاَل َذرَّ - {َفَمن يَْعَمْل ِمْثَقاَل َذرَّ

3 - القيمة الذاتية والنهائية

اأ�ص�رالقراآنالكريماإلىالمطلوبالأ�صلّيوالقيمةالذاتيةب�ل�صتف�دةمنالعب�رات

.والفالحمعن�هالظفروالفوزوالنج�حولذاف�إّن
(8(

،و»الفوز«
(7(

،»الفالح«
(6(

»ال�شعادة«

منيزيلالموانعالمعتر�صةلطريق�صع�دتهوالوا�صلاإلىكم�لهالحقيقيي�صّمىالف�لح.

الرذائل من اأنف�صهم يزّكون اّلذين عن الكريم القراآن عّبر فقد م� طرٍف ومن

.
(9(

ب�لمفلحين

.
)10(

ومن طرف اآخر اعتبر الَفاَلح غاية الأعمال الح�شنة لالإن�شان {لََعلَُّكْم تُْفِلُحون}

اأّن القراآن اعتبر اإليه،وكذلكفقد والو�صول المطلوب الفوزفمعن�هتح�صيل واأم�

غ�يةالأعم�لالح�صنةهيال�صع�دةوالفالحوالفوزولميذكراأّيغ�يةاأخرىلنف�ضهذه

الأمور.

)1)المطففين83: 14.

)2)الطور52: 21.

)3)ف�صلت41: 46.

)4)النجم53: 38 - 41.

)5)الزلزلة99: 7 و8.

)6)هود11: 105 - 108.

)7)اآلعمران3: 30؛الحج22: 77؛الموؤمنون23: 1؛الجمعة62: 10؛الأعلى87: 14؛ال�صم�ض91: 9.

)8)الن�ص�ء4: 13 - 14؛الم�ئدة5: 119؛الأنع�م6: 16؛التوبة9: 20 - 21؛الأحزاب33: 71؛البروج85: 11.

ى}. ْفَلَح َمن تََزكَّ )9)الأعلى87: 14؛ال�صم�ض91: 9؛{َقْد اأَ

)10)اآلعمران3: 130؛الجمعة62: 10.



313سرةوخل سألخالليد  ي سأسال 

،
(1(

وفيالقراآناعتبرت»التقوى«�صفةع�مةلكم�لالإن�ص�ن،واأّنالمتقينلهمالفوز

.
(5(

،وجواراهللتع�لى
(4(

،الجنةالخ�لدة
(3(

،خيرالآخرةوالع�قبةالح�صنة
(2(

الفالح

.وعليهف�إّنالإن�ص�نبمقدارم�يكونتقيً�يكونقريبً�
(6(

{اإِنَّ اأَْكَرَمُكْم ِعنَد اهلِل اأَْتَقاُكْم}

مناهللتع�لى،ولذاف�إّناأولي�ءاهللفي�صعيهملأعلىدرج�تالقربمنهوالو�صولاإليه

يعتبرونذلكاأكبرمطلوبلم.

واأنه 
(7(

الح�صنة الأ�صوة ب�أنه محمدًاP الأعظم النبي الكريم القراآن عّرف وقد

و�صلاإلىاأعلىمق�م�تالقربمناهلل:

.
(8(

{ثُمَّ َدنَا َفتََدلَّى َفَكاَن َقاَب َقْو�َسْيِن اأَْو اأَْدنَى}

واأقربهم  عندك،  ن�شيباً  عبيدك  اأح�شن  من  »واجعلني   :Qعلي الإم�م ويقول

.
(9(

منزلة منك، واأخ�شهم زلفة لديك«

وكذلكف�إّنالإم�مزينالع�بدينQفيمن�ج�تهمعاهلليطلبمنهاأعلىدرج�ت

القربوالو�صولاإليه:

»اإلهي فا�شلك بنا �ُشُبل الو�شول اإليك، و�شيِّرنا في اأقرب الطرق للوفود عليك.. فاأنت 

ُة عيني، وو�شلك ُمنى نف�شي  ل غيرك مرادي، ولك ل ل�شواك �شهري و�شهادي، ولقاوؤك ُقرَّ

واإليك �شوقي، وفي محبتك ولهي، واإلى هواك �شبابتي، ور�شاك بغيتي، وروؤيتك حاجتي، 

.
(10(

وجوارك طلبتي، وقربك غاية �شوؤلي... يا نعيمي وجنتي ويا دنياي واآخرتي«

)1)الزمر39: 61؛النب�أ78: 31.

)2)البقرة2: 5.

)3)الن�ص�ء4: 77؛هود11: 49.

)4)القمر54: 54؛النب�أ78: 31.

)5)القمر54: 55.

)6)الحجرات49: 13.

)7)الأحزاب33: 21.

)8)النجم53: 8 و 9.

)9)اإبراهيمالع�ملي،البلدالأمينوالدرعالح�صين،�ض191.مقتطفمندع�ءكميلبنزي�د.

)10)محّمدب�قرالمجل�صي،بح�رالأنوار،ج91،�ض147 و148مقتطفمنمن�ج�ةالمريدين.
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ويقول�صالماهللعليه:

اإلى وجهك، وحبوته  بالنظر  ا�شطفيته لقربك.. ومنحته  »اإلهي فاجعلني ممن 

واجتبيته  جوارك..  في  ال�شدق  مقعد  وبواأته  وقالك  هجرك  من  واأعذته  بر�شاك 

.
(1(

لم�شاهدتك«

ُه اإّل  »وُغلَّتي ل يبّردها اإّل و�شلك ولوعتي ل ُيطفئها اإّل لقاوؤك و�شوقي اإليك ل َيُبلُّ

.
(2(

النظر اإلى وجهك وقراري ل يقّر دون دنوي منك... وغّمي ل يزيله اإّل قربك«

»اأ�شاألك اأّن تحقق ظني بما اأوؤمله من جزيل اإكرامك وجميل اإنعامك في القربى 

.
(3(

منك والزلفى لديك والتمتع بالنظر اإليك«

1 - 3 . لوازم القيمة النهائية

،اإّلاأّنالإن�ص�نالك�ملفقطهو
(4(

يعتبرالإ�صالماأّنالإن�ص�نمحت�جحقيقةاإلىاهلل

اّلذييدركحقيقةوجوده،وب�لت�ليف�إّنمعرفةحقيقتهمنعالئمالو�صولاإلىاأعلى

درج�تالقيمة.

.ومنطرف
(5(

يقولالإم�معليQ: »نال الفوز الأكبر من ظفر بمعرفة النا�ص«

ارتب�طهب�هلل-دركً�ح�صوريً�ك�ماًل�صيدرك اأّي ف�إّنالمدركلحقيقةوجوده- اآخر

اأي�صً�اأّنوجوداهللهوالوجودالم�صتقّلفقطواأنهربهوخ�لقه:

عنالر�صولالأعظمPاأّنهق�ل:

.
(6(

»من عرف نف�شه فقد عرف ربه«

المعرفة هذه ومثل هلل الب�طنية الروؤية من نوع هي ب�هلل الح�صورية المعرفة اإّن

تخت�ّضب�لإن�ص�نالك�ملفقطلأّنالإن�ص�ناإذام�توجهاإلىاأّي�صيءتوجهً�ا�صتقالليً�

)1)محّمدب�قرالمجل�صي،بح�رالأنوار،ج81،�ض148،مقتطفمنمن�ج�ةالمحبين.

)2)نف�ضالم�صدر،�ض150،مقتطفمنمن�ج�ةالمفتقرين.

)3)نف�ضالم�صدر،�ض146،مقتطفمنمن�ج�ةالراغبين.

اْلَحِميُد})المترجم(. ُهَواْلَغِنيُّ
ُ
نُتُماْلُفَقَراءاإَِلىاهلِلَواهلل

َ
��ُضاأ يَُّه�النَّ

َ
)4)ف�طر35: 15؛{َي�اأ

)5)عبدالواحدبنمحّمدالتميميالآمدي،غررالحكمودررالكلم،�ض232،الحديث4641.

)6)محّمدب�قرالمجل�صي،بح�رالأنوار،ج2،�ض32.
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فلنيكونب�إمك�نهاأّنيرىم�عداه،ومث�ًلعلىذلكعندم�ندّققالنظرفيالمراآة-

والتيهيمنالأج�ص�مال�صف�فةجدًا-وركزن�توجهن�اإلى�صطحه�فلنيكونب�إمك�نن�

اأّننرىم�وراءه�.

اإّنالإن�ص�نالك�ملب�لم�ص�هدةالح�صوريةوالإدراكالب�طنّيعندم�يدركحقيقةاأّن

وجودهعينالربطوالتعّلقب�لموجودالم�صتقّلفقطاأّياهللتع�لىفلنيرىاأّيا�صتقاللية

لأّيموجوداآخربلاإّنهفقط�صوفيتوّجهاإلىاهللتوجهً�ا�صتقالليً�وب�لت�لي�صترتفعمن

اأم�مهكّلالحجبالم�نعةلهمنم�ص�هدةاهللو�صيرىاأّنكّل�صيءاآيةمناآي�تالحق

واأناهللموجودفيكّل�صيء.

.
(1(

َرٌة اإِلَى َربَِّها نَاِظَرٌة } { ُوُجوٌه يَْوَمِئٍذ نَّا�سِ

وعنالإم�مال�صج�دQاأّنهق�ل:

.
(2(

»ول تحجب م�شتاقيك عن النظر اإلى جميل روؤيتك«

ويطلبالإم�معليQمثلهذاالمق�ماأي�صً�حيثيقول:

»اإلهي هب لي كمال النقطاع اإليك، واأنر اأب�شار قلوبنا ب�شياء نظرها اإليك حّتى 

تخرق اأب�شار القلوب ُحُجب النور فت�شل اإلى معدن العظمة، وت�شير اأرواحنا معلقة 

.
(3(

بعّز قد�شك.. واألحقني بنور عزك الأبهج فاأكون لك عارفاً وعن �شواك منحرفاً«

وهونف�صهالوا�صلاإلىهذاالمق�مالعظيميقول:

.
(4(

»ما كنت اأعبد رباً لم اأره«

حيث المعرفة هذه مثل يظهر ال�صهداء �صيد الح�صينQ الإم�م ف�إّن وكذلك

يقول:

المظهر لك؟ متى غبت حتى  لي�ص لك حتى يكون هو  الظهور ما  »األغيرك من 

)1)القي�مة75: 22 و 23.

)2)محّمدب�قرالمجل�صي،بح�رالأنوار،ج81،�ض144،مقتطفمنمن�ج�ةالخ�ئفين.

)3)نف�ضالم�صدر،�ض99،مقتطفمنالمن�ج�ةال�صعب�نية.

)4)محّمدبنيعقوبالكليني،الك�في،ج1،�ض98.



أسس سألخالق 316

اإليك؟  اّلتي تو�شل  اإلى دليل يدل عليك؟ ومتى بعدت حتى تكون الآثار هي  تحتاج 

عميت عين ل تراك عليها رقيباً وخ�شرت �شفقة عبد لم تجعل له من حبك ن�شيباً... 

ماذا وجد من فقدك وما اّلذي فقد من وجدك؟. واأنت اّلذي تعرفت اإلّي في كّل �شي ء 

.
(1(

فراأيتك ظاهراً في كّل �شي ء«

المحبُة القرب درج�ت واأعلى النه�ئية القيمة اإلى للو�صول الأخرى اللوازم ومن

والر�ص�بيناهللوالإن�ص�ن،وي�صيرالقراآنالكريماإلىهوؤلءالوا�صليناإلىهذهالمرتبة

فيقول:

.
(2(

{َوالَِّذيَن اآَمنُوْا اأَ�َسدُّ ُحبًّا هلِل}

.
(3(

واأي�صً�:{يُِحبُُّهْم َويُِحبُّونَُه}

.
(4(

يَّة} ْر�سِ يًَة مَّ وكذلك:{يَا اأَيَّتَُها النَّْف�ُض اْلُمْطَمِئنَُّة  اْرِجِعي اإِلَى َربِِّك َرا�سِ

ويقولالإم�مالح�صينQفيهذاالمج�ل:

»اأنت اّلذي اأ�شرقت الأنوار في قلوب اأوليائك حتى عرفوك ووّحدوك واأزلت الأغيار 

.
(5(

عن قلوب اأحبائك حتى لم يحبوا �شواك ولم يلجاأوا اإلى غيرك«

وما  اأعينهم..  اإلى محبوبهم  بالنظر  »وقّرت  ق�ل: اأّنه ال�صج�دQ الإم�م وعن

.
(6(

اأطيب طعم حبك وما اأعذب �شرب قربك فاأعذنا من طردك واإبعادك«

2 - 3. تأمين مالكات القائلين باألنانية

1 - 2 - 3. اللذة

الإ�صالمّي، رغماأّنالقربمناهللهومالكالقيمةالأخالقّيّةفيالمذهبالأخالقّيّ

ف�إّنالعظم�ءالوا�صليناإلىمق�مالقربوال�صع�دةالحقيقّيةيتمتعونبلذائذاأكبراأي�صً�.

)1)محّمدب�قرالمجل�صي،بح�رالأنوار،ج95،�ض226 - 227،مقتطفمندع�ءعرفة.

)2)البقرة2: 165.

)3)الم�ئدة5: 54.

)4)الفجر89: 27 و 28.

)5)محّمدب�قرالمجل�صي،نف�ضالم�صدر.

)6)محّمدب�قرالمجل�صي،بح�رالأنوار،ج91،�ض151،مقتطفمنمن�ج�ةالع�رفين.
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الجنة اأهل عند والنعم اللذائذ من كثيرة اأنواعً� القراآنية الآي�ت وبينت اأ�ص�رت وقد

واأكدتعلىاأنه�اأف�صلواأدوممناللذائذوالنعمالدنيوّيةواأنلي�ضفيه�اأّين�صبول

تعبولاألماأي�صً�،يقولالقراآنالكريم:

.
(1(

ْنيَا  َواْلآِخَرُة َخْيٌر َواأَْبَقى } {بَْل تُوؤِْثُروَن اْلَحيَاَة الدُّ

.
(2(

نتُْم ِفيَها َخاِلُدوَن} ْعيُُن َواأَ نُف�ُض َوتََلذُّ اْلأَ {َوِفيَها َما تَ�ْستَِهيِه اْلأَ

لََغُفوٌر  َربَّنَا  اإِنَّ  اْلَحَزَن  َعنَّا  اأَْذَهَب  الَِّذي  هلِلِ  اْلَحْمُد  الجنة:{َوَقالُوا  اأهل بل�ص�ن ويقول

.
(3(

نَا ِفيَها لُُغوٌب} ٌب َوَل يََم�سُّ نَا ِفيَها نَ�سَ ِلِه َل يََم�سُّ نَا َداَر اْلُمَقاَمِة ِمن َف�سْ �َسُكوٌر  الَِّذي اأََحلَّ

اأذن �شمعت ولم  راأت ول  »فيعطيهم اهلل ما ل عين  اأّنهق�ل: وعنر�صولاهللP

.
(4(

يخطر على قلب ب�شر«

وحتمً�ف�إّنالوا�صليناإلىاأعلىدرج�تالكم�لوم�ص�فً�اإلىتمتعهمب�للذائذالم�دية

من واأرقى اأف�صل هي والتي فيه� المعنوّية ب�للذائذ يتمتعون اأي�صً� ف�إّنهم الآخرة في

.
(5(

َواٌن مَِّن اهلِل اأَْكبَُر} اللذائذالم�دية،يقولاهللتع�لى{َوِر�سْ

:Pونقراأفيحديثالمعراجكالماهلللر�صول

�شبعين  يوم  كّل  اإليهم  اأنظر  الخوا�ص  فيها  الجنة ق�شراً...  اإّن في  اأحمد  يا   ...«

وذكري  بكالمي  تلذذوا  وال�شراب  بالطعام  الجنة  اأهل  تلذذ  واإذا  واأكلمهم...  مرة 

.
(6(

وحديثي«

ويقولالإم�مال�صج�دQ: »واأ�شتغفرك من كّل لذة بغير ِذْكِرك، ومن كّل راحٍة 

.
(7(

بغير اأن�شك ومن كّل �شروٍر بغير قربك«

)1)الأعلى87: 16 و17.

)2)الزخرف43: 71.

)3)ف�طر35: 34 و 35.

)4)ح�صينبنمحّمدتقيالنوري،م�صتدركالو�ص�ئلوم�صتنبطالم�ص�ئلج6،�ض63.

)5)التوبة9: 72.

)6)محّمدب�قرالمجل�صي،بح�رالأنوار،ج74،�ض23.

)7)نف�ضالم�صدر،ج91،�ض151،مقتطفمنمن�ج�ةالذاكرين.
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2 - 2 - 3 . القدرة
بن�ًءعلىبع�ضالرواي�ت،ف�إّنالإن�ص�نبطّيهلم�صيرالقرباّلذيعّينهاهلللهف�إّنه

اأكبرقوةوقدرةتجيزلهالت�صّرففيالوجودنظيرت�صّرفاهللفيه.ومن ل �صيح�صّ

جملةهذهالرواي�تم�وردفيالحديثالقد�صّيعلىل�ص�ناهللحيثيقول:

»يا ابن اآدم اأنا غنيُّ ل اأفتقر اأطعني فيما اأمرتك اأجعلك غنياً ل تفتقر، يا ابن اآدم 

اأنا حّي ل اأموت اأطعني فيما اأمرتك اأجعلك حياً ل تموت، يا ابن اآدم اأنا اأقول لل�شي ء 

.
(1(

كن فيكون اأطعني فيما اأمرتك اأجعلك تقول لل�شي ء كن فيكون«

3 - 2 - 3. سكون الخاطر
اإّنال�ص�ئرينفيطريقالقرباإلىاهلللهمقلوبمطمئنة:

.
(2(

يقولالقراآنالكريم:{اأََل ِبِذْكِر اهلِل تَْطَمِئنُّ اْلُقُلوُب}

نَّ اأَْوِليَاء اهلِل َل  ل اإِ وب�كت�ص�بهمللت�أييدالإلهيلين�لهماأّيخوٍفووح�صةوحزٍنوغْم{اأَ

.
(3(

َخْوٌف َعَلْيِهْم َوَل ُهْم يَْحَزنُوَن}

وفيالنه�يةف�إّنهذهالنفو�ضالمطمئنةهيتلكالنفو�ضالوا�صلةاإلىمق�مر�ص�ه�

عناهللور�صىاهللعنه�والف�ئزةب�ل�صع�دةالأبدية:

يَّة َفاْدُخِلي ِفي ِعبَاِدي  َواْدُخِلي  ْر�سِ يًَة مَّ {يَا اأَيَّتَُها النَّْف�ُض اْلُمْطَمِئنَُّة  اْرِجِعي اإِلَى َربِِّك َرا�سِ

.
(4(

َجنَِّتي}

4 - 2 -  3 . الدنيا
اإّنالإن�ص�نب�ختي�رهيمكنهاأّنيخت�رفيهذهالدني�اإّم��صع�دتهالأبديةاأوال�صق�وة

الأبدية.

والآخرةب�لن�صبةلالإن�ص�نهيذلكالمك�ناّلذي�صيجدفيهنتيجةاأعم�له.ولذاف�إّن

الدني�و�صيلةمنو�ص�ئلتح�صيلالآخرة.

)1)نف�ضالم�صدر،ج90،�ض376.

)2)الرعد13: 28.

)3)يون�ض10: 62.

)4)الفجر89: 27 - 30.



319سرةوخل سألخالليد  ي سأسال 

.
(1(

يقولالإم�مال�ص�دقQ: »ِنَعم العون الدنيا على الآخرة«

وبن�ًءعلىالروؤيةالكونيةلالإ�صالمف�إّنهيعتبرالدني�مرحلةق�صيرةجدًافيحي�ة

الإن�ص�نوب�لت�ليف�إّنحّبالدني�والركوناإليه�والتعّلقبه�وبعب�رةاأخرىف�إّنجعله�في

حّدذاته�هدفً�غ�ئيً�يوجبالغفلةعنالكم�لالحقيقّيلالإن�ص�نوعنالحي�ةالأخروية

الأعم�ل كّل منبع اأنه� واعُتبر الإ�صالم في للمذمة موردًا ك�نت فقد ولهذا الأبدية،

.
(2(

الرذيلة،فعنالإم�مال�ص�دقQاأّنهق�ل:»راأ�ص كّل خطيئة حّب الدنيا«

وعنالإم�معلّيQاأّنهق�ل:

.
(3(

رته ومن اأب�شر اإليها اأعمته« »َمن اأب�شر بها ب�شّ

5 - 2 - 3 . االنسجام العقالنّي ورعاية الحّد الوسط
ب�ختي�ره ف�إّنه وب�لت�لي بينه� فيم� ومتزاحمة مختلفة وميوًل رغب�ت لالإن�ص�ن اإّن

منه�يمكنهتح�صيلالكم�لتالأخالقّيّةوالو�صولاإلىمراتبمنكم�لالوجوداّلتيل

يمكنلغيرهمنالموجوداتالو�صولاإليه�.وللعقلدورمهّمفيالحكمبينهذهالميول

المتزاحمةبم�يوجبت�أمينخيرالإن�ص�نوكم�لهالحقيقّي،ولذاف�إّناإط�عتهوتبعيتهفي

ذلكتوجب�نتح�صيلهذاالكم�ل.

في  ورّكب  �شهوة  بال  عقاًل  المالئكة  في  ركَّب  اهلل  »اإّن   :Qعلي الإم�م يقول

البهائم �شهوة بال عقل وركب في بني اآدم كلتيهما، فمن غلب عقُله �شهوَته فهو خير 

.
(4(

من المالئكة ومن غلب �شهوُته عقلَه فهو �شّر من البهائم«

.
(5(

ويقولاأي�صً�:»اإّن اأف�شل النا�ص عند اهلل من اأحيا عقله واأمات �شهوته«

ت�أمين في التق�صير اأو الإفراط ف�إّن الختي�رية الأمور تزاحم اإلى اللتف�ت ومع

الح�ج�تالمختلفةعندالإن�ص�نربم�يوؤدياإلىال�صررفيت�أمينالمطلبالأ�صلّيله،

)1)محّمدبنيعقوبالكليني،الك�في،ج5.�ض72.

)2)نف�ضالم�صدر،ج2،�ض315.

)3)نهجالبالغة،الخطبة82.

)4)محّمدبنالح�صنالحرالع�ملي،و�ص�ئلال�صيعة،ج15،�ض209 - 210.

)5)ح�صينبنمحّمدتقيالنوري،م�صتدركالو�ص�ئلوم�صتنبطالم�ص�ئل،ج11،�ض61.
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الإم�م يقول الو�صط، الحّد برع�ية يو�صي الإ�صالم في  الأخالقّيّ المذهب ف�إّن ولهذا

.
(1(

علّيQ: »خير الأمور النمط الأو�شط اإليه يرجع الغالي وبه يلحق التالي«

فيالإ�صالميرى�صرورةاللتف�ت ولكنب�لن�صبةلهذهالق�عدةف�إّنالمذهبالأخالقّيّ

اإلىنكتتين:

الحقيقّية الكم�لت لتح�صيل �صرف عملية ق�عدة هي الق�عدة هذه اأّن الأولى:

والف�ص�ئلالأخالقّيّة،اإّلاأّنالف�ص�ئلكلم�ك�نتاأكثركلم�ك�نتمطلوبةب�صكل

ال�صع�دة يعتبر الإ�صالمّي  الأخالقّيّ المذهب ف�إّن ال�صبب ولهذا اأي�صً� اأكبر

اأعلىحٍدممكنمنهذه ف�إّن وب�لت�لي قّيمةمطلقً� والتقوى والفالح والفوز

الأموروالذيهواأعلىمراتبالقربمناهللهوالمطلوبمنه�.

الثانية:اإّنالحّدالو�صطالمطلوب-واأياأف�صلالطرقت�أثيرًافيتح�صيلالهدف

يكتِف لم الإ�صالمّي الدين ف�إّن ولذا المختلفة الأمور في يتف�وت - الأ�صلي

بهذهالق�عدةفقطفيتح�صيلالوظ�ئفالأخالقّيّة.وم�ص�فً�اإلىذلكف�إّن

الأوامرالأخالقّيّةالمختلفةوالمبينةفيالن�صو�ضالدينّيةقدعّينتالحّد

.
(2(

الو�صطالمطلوبفيمختلفالأمور

4 - القيمة الغيرية

1 - 4. النية والعمل الصالح 

كم�تقدممعن�فيالفرعالث�نيمنهذاالف�صل)معرفةالإن�ص�نفيالإ�صالم(حيث

قلن�اإّنالإن�ص�نمرتهنب�أفع�لهالختي�ريةواإناأعم�لهتوؤّثرفيروحهكذلكف�إّننت�ئجه�

تعوداإليهفينه�يةالأمر،ولهذاال�صببف�إّنقيمةالأفع�لغيرمت�ص�ويةبلاإنه�تتف�وت

عندالف�علتبعً�لنت�ئجنف�ضالأفع�لالح�صنةوالقبيحة.

)1)عبدالواحدبنمحّمدالتميميالآمدي،غررالحكمودررالكلم،�ض104.

اإَِذا  الإنف�ق:{َوالَِّذيَن  الو�صطفي الحد تع�لىمبينً� يقول والتقتيرحيث الإ�صراف وردحول الكالمم� منجملةم�ص�ديقهذا  )2)

واَوَك�َنَبْيَنَذِلَكَقَواًم�...}وم�ص�فً�اإلىم�تقدمف�إّنبع�ضالأمورلتحتملوجودالحدالو�صط
ُ
اأَنَفُقوا لَْم يُ�ْسِرُفوا َولَْم يَْقتُر

فيه�كم�هوالح�لفيمورد�صلةالرحموقطيعته،وعقوقالوالدينوالبربهم�والإيم�نوالكفر...الخ)المترجم(.
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وعليهف�إّنبع�ضالأعم�لتكون�ص�لحةوح�صنةوبع�صه�الأخرى�صيئةوقبيحة،وكذلك

ف�إّنالطريقالمو�صلاإلىال�صع�دةوالكم�لالحقيقّيي�صّمىالطريقالم�صتقيموطريق

الحقوالهدايةوفيمق�بلذلكطرقالب�طلوال�صاللة.

كذلكف�إّنطريقالحقليعيَّنبراأيالفرداأواأكثرالأفراد،بلاإّنمجموعالأحك�م

العملّيةالدينّيةهياّلتيتعرفن�اإلىال�صراطالم�صتقيم.ولهذاف�إّناهللاأر�صلالأنبي�ء

فيكّلزم�نلإر�ص�دالإن�ص�ناإلىهذاالطريقولإع�نتهعلىتزكيةنف�صهمنالرذائل.

والإن�ص�نالم�صلميطلبمناهلليوميً�في�صالتهوعلىالأقّلع�صرمراتفياليوماأْن

يهديهاإلىال�صراطالم�صتقيمواأْنيعينهفيالو�صولاإلىالهدف.

يقولاهللفيكت�بهالكريم:

.
(1(

يِّئَة} {َوَل تَ�ْستَِوي اْلَح�َسنَُة َوَل ال�سَّ

.
(2(

َراِط اهلِل..} �ْستَِقيٍم �سِ َراٍط مُّ {َواإِنََّك لَتَْهِدي اإِلَى �سِ

.
(3(

بِِّهْم} {َذِلَك ِباأَنَّ الَِّذيَن َكَفُروا اتَّبَُعوا اْلبَاِطَل َواأَنَّ الَِّذيَن اآَمنُوا اتَّبَُعوا اْلَحقَّ ِمن رَّ

.
(4(

اَلًل بَِعيًدا} لَّ �سَ {َوَمن يُ�ْسِرْك ِباهلِل َفَقْد �سَ

لَّ  ِه َوَمن �سَ بُِّكْم َفَمِن اْهتََدى َفاإِنََّما يَْهتَِدي ِلنَْف�سِ {ُقْل يَا اأَيَُّها النَّا�ُض َقْد َجاءُكُم اْلَحقُّ ِمن رَّ

.
(5(

لُّ َعَلْيَها} َفاإِنََّما يَ�سِ

نَّ َواإِْن ُهْم اإِلَّ  لَّ الظَّ ن يَتَِّبُعوَن اإِ لُّوَك َعن �َسِبيِل اهلِل اإِ اأَْكثََر َمن ِفي الأَْر�ِض يُ�سِ {َواإِن تُِطْع 

.
(6(

وَن} يَْخُر�سُ

يِهْم  ِهْم يَْتُلو َعَلْيِهْم اآيَاِتِه َويَُزكِّ {لََقْد َمنَّ اهللُ َعَلى اْلُموؤِمِنيَن اإِْذ بََعَث ِفيِهْم َر�ُسوًل مِّْن اأَنُف�سِ

)1)ف�صلت41: 34.

)2)ال�صورى42: 52 و 53.

)3)محّمد47: 3.

)4)الن�ص�ء4: 116.

)5)يون�ض10: 108.

)6)الأنع�م6: 116.
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.
(1(

ِبيٍن } الٍل مُّ َويَُعلُِّمُهُم اْلِكتَاَب َواْلِحْكَمَة َواإِن َكانُوْا ِمن َقْبُل لَِفي �سَ

.
(2(

وعنالنبيالأكرمPاأّنهق�ل:»اإّنما ُبعثت لأتمم مكارم الأخالق«

ويقولالقراآنالكريماأي�صً�:

.
(3(

ِرين} {َوَمن يَْبتَِغ َغْيَر الإِ�ْساَلِم ِدينًا َفَلن يُْقبََل ِمْنُه َوُهَو ِفي الآِخَرِة ِمَن اْلَخا�سِ

.
(4(

َراَط الُم�ستَِقيَم} {اهِدنَــــا ال�سِّ

هي الدين نظر في المقبولة ة الخ��صّ والأعم�ل الأ�ص�ليب ف�إّن ذلك على وبن�ًء

المن��صبةفقطل�صع�دةالإن�ص�نالحقيقّية.ولهذاال�صببف�إّننوعالعملموؤثرفيقيمة

الأفع�لالختي�رية.اإّلاأّنالمبداألالأفع�لالختي�ريةوالع�ملالأ�صلّيلتعيينقيمته�هو

نيةالف�علله�ولذاف�إّنكّلمنيقومب�أّيعمللي�ضلهمنعملهاإّلم�نواه.

.
(5(

وفيهذاالمج�لوردعنر�صولاهللPاأّنهق�ل:»كل عامٍل يعمل على نيته«

اإلى  »اإنما الأعمال بالنيات ولكل امرى ء ما نوى فمن كانت هجرته  اأي�صً�: وعنه

اهلل ور�شوله فهجرته اإلى اهلل ور�شوله ومن كانت هجرته اإلى دنيا ي�شيبها اأو امراأة 

.
(6(

يتزوجها فهجرته اإلى ما هاجر اإليه«

وق�لاأي�صً�:»اإّن الملك لي�شعد بعمل العبد مبتهجاً به فاإذا �شعد بح�شناته يقول 

.
(7(

اهلل عزَّ وجلَّ اجعلوها في �شّجين اإّنه لي�ص اإياي اأراد بها«

الفعلّي الح�صن اإلى م�ص�فً� ا�صتمل اإذا قّيمً� العمل يعتبر الإ�صالم ف�إّن عليه وبن�ًء

علىالح�صنالف�علّيومثلهذاالعملالم�صتملعلىالح�صنيني�صّمىعب�دةوالتيهي

الوظيفةالكليةلالإن�ص�ن:

)1)اآلعمران3: 164.

)2)ح�صينبنمحّمدتقيالنوري،م�صتدركالو�ص�ئلوم�صتنبطالم�ص�ئل،ج11،�ض187.

)3)اآلعمران3: 85.

)4)الف�تحة1: 6.

)5)محّمدبنيعقوبالكليني،الك�في،ج2،�ض84.

)6)ح�صينبنمحّمدتقيالنوري،م�صتدركالو�ص�ئلوم�صتنبطالم�ص�ئلج1،�ض90.

)7)محّمدبنيعقوبالكليني،الك�في،ج2،�ض295 - 294.
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.
(1(

�ْستَِقيٌم} َراٌط مُّ {َواأَِن اْعبُُدوِني َهَذا �سِ

.
(2(

{َوَما َخَلْقُت اْلِجنَّ َواْلإِن�َض اإِلَّ ِليَْعبُُدوِن}

من  بالطاعة  النية  »ح�شن  ق�ل: العب�دة تف�صير في ال�ص�دقQ الإم�م وعن

.
(3(

الوجوه اّلتي ُيطاع اهلل منها«

2 -4. أكثر األعمال قيمة

يوجدع�مالنموؤثرانفيتعييناأف�صلالأعم�لواأكثره�قيمةاأحده�خلو�ضالنيةاأّي

الإتي�نب�لعملفقطمناأجلالتقّرباإلىاهللوك�صبر�ص�ه،وث�نيهم�كونالإتي�نب�لفعل

موجبً�لدركالحتي�جالك�ملاإلىاهللوموجبً�لت�أميناأعلىدرج�تالر�ص�منقبلاهلل.

النية عن الن��صىء العمل اأّن الإ�صالم اعتبر فقد النية درج�ت اإلى وب�للتف�ت

الخ�ل�صةالقربيةهواأف�صلالأعم�لواأكثره�قيمة.

.
(4(

عنالإم�معليQاأّنهق�ل:»خير العمل ما �شحبه الإخال�ص«

لمجرد تكون فت�رة النية منحيث مختلفة درج�ت له� الن��ض عب�دات ف�إّن كذلك

التقرباإلىاهللوت�رةاأخرىمناأجلالو�صولاإلىالنعمالأخرويةاأوالنج�ةمنالن�ر

والعذاب.

وعنالإم�مال�ص�دقQاأّنهق�ل:»اإّن العباد ثالثة: قوٌم عبدوا اهلل عزَّ وجلَّ خوفاً 

فتلك عبادة العبيد، وقوٌم عبدوا اهلل تبارك وتعالى طلب الثواب فتلك عبادة الأجراء، 

.
(5(

وقوٌم عبدوا اهلل عزَّ وجلَّ حّباً له فتلك عبادة الأحرار وهي اأف�شل العبادة«

وفيهذاالمج�لاأي�صً�يقولالإم�معلّيQ: »اإلهي ما عبدتك خوفاً من عقابك 

.
(6(

ول طمعاً في ثوابك ولكن وجدتك اأهاًل للعبادة فعبدتك«

)1)ي�ض36: 61.

)2)الذاري�ت51: 56.

)3)محّمدبنيعقوبالكليني،نف�ضالم�صدر،�ض83.

)4)عبدالواحدبنمحّمدالتميميالآمدي،غررالحكمودررالكلم،�ض155.

)5)محّمدبنيعقوبالكليني،الك�في،ج2،�ض84.

)6)محّمدب�قرالمجل�صي،بح�رالأنوار،ج41،�ض14.
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وكذلكفقدوردالتعبيرفيالن�صو�ضالدينّيةعنالعديدمنالأعم�لمنحيث�صكل

العملب�أّنه�مناأف�صلالأعم�ل،ومنجملته�يمكنالإ�ص�رةاإلىاأّناأف�صلاأ�صك�لاإظه�ر

العبوديةهوهدايةالن��ضاإلىال�صراطالم�صتقيموالإح�ص�ناإلىعب�داهللوخدمتهم،

عنر�صولاهللPق�ل:»اأحب الأعمال اإلى اهلل �شرور تدخله على موؤمٍن تطرد عنه 

.
(1(

جوعته وتك�شف عنه كربته«

.
(2(

وعنالإم�معليQق�ل:»اهلل اهلل في ال�شالة فاإّنها خير العمل«

ونقلعنهاأي�صً�اأّنالنبيPق�للهيومخيبر:»لأن يهدي اهلل بك رجاًل واحداً 

.
(3(

خير لك مما طلعت عليه ال�شم�ص«

وعنالنبيPاأي�صً�اأّنهق�ل:»اأحّب عباد اهلل اإلى اهلل جّل جالله اأنفعهم لعباده 

.
(4(

واأقومهم بحقه«

3 - 4. أسوأ األعمال قيمة
اإّنالأعم�لالموجبةلإعرا�ضالإن�ص�نواإدب�رهعناهللوالمب�رزةمعهنظيرال�صرك

والنف�قوالتكّبرعلىاهلل،وكذلكالزهدبمنهومحت�جاإلىمحبتن�وعطفن�،واإ�صالل

الن��ض،تعتبرمناأ�صواأالأعم�ل،واعُتبرالمرتكبله�ب�أّنهمناأظلمالن��ضواأبغ�ضالعب�د

اإلىاهلل.

.
(5(

َر ِباآيَاِت َربِِّه ثُمَّ اأَْعَر�َض َعْنَها} ن ُذكِّ يقولاهللفيقراآنهالكريم:{َوَمْن اأَْظَلُم ِممَّ

لَّ  {اإِنَّ اهللَ َل يَْغِفُر اأَن يُ�ْسَرَك ِبِه َويَْغِفُر َما ُدوَن َذِلَك ِلَمن يَ�َساء َوَمن يُ�ْسِرْك ِباهلِل َفَقْد �سَ

.
(6(

اَلًل بَِعيًدا} �سَ

.
(7(

ْرِك الأَ�ْسَفِل ِمَن النَّاِر} {اإِنَّ اْلُمنَاِفِقيَن ِفي الدَّ

)1)محّمدبنالح�صنالحرالع�ملي،و�ص�ئلال�صيعة،ج16،�ض353.

)2)محّمدبنيعقوبالكليني،الك�في،ج7،�ض52.

)3)محّمدب�قرالمجل�صي،بح�رالأنوار،ج32،�ض448.

)4)نف�ضالم�صدر،ج4،�ض154.

)5)ال�صجدة32: 22.

)6)الن�ص�ء4: 116.

)7)الن�ص�ء4: 145.
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وعنالإم�مالب�قرQ،ق�ل:»وما اأحٌد اأبغ�ص اإلى اهلل عزَّ وجلَّ ممن ي�شتكبر عن 

.
(1(

عبادته ول ي�شاأل ما عنده«

اأي�صً�فيقراآنهالكريم: وجلَّ ويقولاهللعزَّ

.
(2(

لَّ النَّا�َض ِبَغْيِر ِعْلٍم } ِن اْفتََرى َعَلى اهلِل َكِذبًا ِليُ�سِ {َفَمْن اأَْظَلُم ِممَّ

وعنالإم�مال�ص�دقQاأّنرجاًلمنخثعمج�ءاإلىالنبيPفق�ل:اأّيالأعم�ل

؟ وجلَّ اأبغ�ضاإلىاهللعزَّ

فق�ل:ال�صركب�هلل،ق�ل:ثّمم�ذا؟ق�ل:قطيعةالرحم،ق�ل:ثّمم�ذا؟ق�ل:الأمر

.
(3(

ب�لمنكروالنهيعنالمعروف

وبن�ًءعلىذلكف�إّناأعم�لالإن�ص�نمنجهةالنيةونوعالعملذاتمراتبمختلفة

منالقيمة،وكذلكف�إّنلالأفراددرج�تمختلفةمنن�حيةالقيمةالأخالقّيّة:

.
(4(

ا َعِمُلوا َوِليَُوفِّيَُهْم اأَْعَمالَُهْم َوُهْم َل يُْظَلُموَن} {َوِلُكلٍّ َدَرَجاٌت مِّمَّ

5 - القيمة البديلة

يعتبرالإ�صالماأّنالإن�ص�نالمتقدمفيعملهوال�ص�عينحواأف�صله�مغبوطمنقبل

الآخرين،واأّنالإن�ص�ناّلذيليتقّدمفياأعم�لهوليقومبتطويره�فهومغبونوخ��صر،

واأّنالمخت�رلالأفع�لال�صيئةبعيدمنرحمةاهللتع�لى.

يقولالإم�مال�ص�دقQ: »من ا�شتوى يوماه فهو مغبون ومن كان اآخر يوميه 

.
(5(

خيرهما فهو مغبوط ومن كان اآخر يوميه �شّرهما فهو ملعون«

ومنالممكناأي�صً�اأْنيكوننوعالعملوالذيهومنن�حيةالقيمةالغيريةلي�ض�صد

الأفراد لبع�ض ب�لن�صبة يكون اأّن الممكن اأي�صً�فمن لهقيمةمثبتة تكون بلقد القيمة

)1)محّمدبنيعقوبالكليني،الك�في،ج2،�ض290.

)2)الأنع�م6: 144.

)3)محّمدبنيعقوبالكليني،الك�في،ج2،�ض290.

)4)الأحق�ف46: 19.

)5)محّمدبنالح�صنالحرالع�ملي،و�ص�ئلال�صيعة،ج16،�ض49.
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وب�لمق�ي�صةبدرجةكم�لهمذاقيمةبديلة،ومنالممكناأّنيكوننف�ضهذاالعملاأي�صً�

وب�لن�صبةاإلىاأفراداآخرينوب�لمق�ي�صةبدرجةكم�لهملي�ضذاقيمةبديلة،وبنحويوجب

هذاالعمل�صقوطاأ�صح�بالدرج�تالعلي�عندرجتهمنحوالأ�صفلاأو�صعوداأ�صح�ب

 :(Pالدرج�تالدني�اإلىاأعلىالدرج�تولهذاال�صببقيل)نقلاأي�صً�عنالنبيالأكرم

.
(1(

»ح�شنات الأبرار �شيئات المقربين«

6- الغيرية واألنانية )النفسية)

يعتبرالإ�صالماأّنخيرالآخرينيوازيمنحيثالإهمية-علىالأقل-الخيرالع�ئد

اإلىاأنف�صن�.

عنالإم�معليQ: »ار�َص للنا�ص ما تر�شى لنف�شك واآِت اإلى النا�ص ما تحب اأّن 

.
(2(

يوؤتى اإليك«

وم�ص�فً�اإلىذلكف�إّنترجيحخيرالآخرينعلىخيرن�وم�صلحتن�ذوقيمةكبرى.

الف�ص�ئل جملة من مثاًل ك�لإنف�ق المختلفة وم�ص�ديقه الإيث�ر اعُتبر فقد ولذا

الأخالقّيّة.

ِهْم َولَْو َكاَن  ويقولالقراآنالكريمفيمدحط�ئفةمنالموؤمنين:{َويُوؤِْثُروَن َعَلى اأَنُف�سِ

.
(3(

ٌة} ا�سَ ِبِهْم َخ�سَ

بلواأو�صىالإ�صالمبتقديمالآخرينعلىاأنف�صن�حتىفيالأمورالمعنوّيةك�لدع�ء

مثاًل.

روَيعنالإم�مالح�صنالمجتبىQاأّنهق�ل:»راأيت اأّمي فاطمة Oقامت 

في محرابها ليلة جمعتها فلم تزل راكعة �شاجدة حّتى اّت�شح عمود ال�شبح، و�شمعتها 

تدعو للموؤمنين والموؤمنات وت�شّميهم وُتكثر الدعاء لهم، ول تدعو لنف�شها ب�شي ء، 

)1)محّمدب�قرالمجل�صي،بح�رالأنوار،ج25،�ض205.

)2)محّمدبنعلىبنب�بويه،منليح�صرهالفقيه،ج4،�ض382.

)3)الح�صر59: 3.
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فقلت لها: يا اأماه لم ل تدعين لنف�شك كما تدعين لغيرك؟ فقالت: يا ُبنيَّ الجار ثّم 

.
(1(

الدار«

اإلاأّنهذهالغيريةلتتن�فىمعالأن�نيةالحقيقّية،لأّننت�ئجه�الح�صنة�صتعوداإلى

نف�ضالف�علاأي�صً�.وي�صيفالقراآنالكريمفينف�ضالآيةاّلتييمدحفيه�اأهلالإيث�ر

ق�ئاًل:

.
(2(

ِه َفاأُْولَِئَك ُهُم اْلُمْفِلُحون} {َوَمن يُوَق �ُسحَّ نَْف�سِ

اأّنالدع�ءللموؤمنينوطلبالمغفرةلهميوجباإعط�ء ووردفيالرواي�تال�صريفة

اهللللداعيمثلم�دع�لهمواأنهمي�صفعونلهيومالقي�مةفي�صفعاهللله،ويح�صناإليه

.
(3(

ويمحوعنهال�صيئ�تويزيدلهفيالدرج�ت

نعمقدتتزاحمالغيريةفيبع�ضالمواردمعكم�لالإن�ص�نالحقيقّيولذالنتكون

فيهذهال�صورةذاتقيمةبديلة.ولهذافقداأو�صَياأي�صً�برع�يةحّدالو�صطوالعتدال

فيموردالغيرية.

يقولاهللتع�لىفيالقراآنالكريم:

.
(4(

وا َوَكاَن بَْيَن َذِلَك َقَواًما}
ُ
{َوالَِّذيَن اإَِذا اأَنَفُقوا لَْم يُ�ْسِرُفوا َولَْم يَْقتُر

.
(5(

ْح�ُسوًرا} �ُسْطَها ُكلَّ اْلبَ�ْسِط َفتَْقُعَد َمُلوًما مَّ
ْ
{َوَل تَْجَعْل يََدَك َمْغُلولًَة اإِلَى ُعنُِقَك َوَل تَب

 Qبلوفيبع�ضالمواردقديرّجحالنف�صّيعلىالغيرّيكم�وردعنالإم�مال�ص�دق

حيثق�ل:

.
(6(

ٌة خيٌر من بيٍت من ذهب يت�شّدق به حتى ل يبقى منه �شي ء« »حجَّ

)1)محّمدب�قرالمجل�صي،بح�رالأنوار،ج43،�ض81 - 82.

)2)الح�صر59: 9.

)3)محّمدبنالح�صنالحرالع�ملي،و�ص�ئلال�صيعة،ج7�ض114 و 115.

)4)الفرق�ن25: 67.

)5)الإ�صراء17: 29.

)6)محّمدبنالح�صنالحرالع�ملي،و�ص�ئلال�صيعة،ج11،�ض114.
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7 - اإللهية واألنانية )النفسية)

كم�تقدممعن�ف�إّنالإ�صالميعتبرالفوزوالفالح-وبعب�رةاأخرىال�صع�دةالأبدية

لفيظّل لالإن�ص�ن-ذاقيمةذاتيةومالكه�مقدارالتقوىوالقربمناهللوالذييتح�صّ

اختي�رالإن�ص�ننف�صهوب�إرادته،وقددع�الإ�صالماإليهواأكدعليهولذاليرىالإ�صالماأّي

من�ف�ةبينالعملمناأجل�صع�دتن�الحقيقّيةوالعملمناأجلاهللتع�لى.

ْنيَا ِبالآِخَرِة َوَمن  يقولالقراآنالكريم:{َفْليَُقاِتْل ِفي �َسِبيِل اهلِل الَِّذيَن يَ�ْسُروَن اْلَحيَاَة الدُّ

.
(1(

ْجًرا َعِظيًما} يَُقاِتْل ِفي �َسِبيِل اهلِل َفيُْقتَْل اأَو يَْغِلْب َف�َسْوَف نُوؤِْتيِه اأَ

بلاإّنالقراآنالكريمفيالموارداّلتييدعوفيه�اإلىالغيريةف�إّنهليرىوجوداأّي

من�ف�ةبينه�وبينالإلهيةوالنف�صية،لأّننف�ضالعملاأي�صً�ينفعالف�عللهوموجبلر�ص�

اهللعنه.

َوَما  اهلِل  َوْجِه  اْبِتَغاء  اإِلَّ  تُنِفُقوَن  َوَما  ُكْم  َخْيٍر َفالأنُف�سِ ِمْن  تُنِفُقوْا  يقولاهللتع�لى:{َوَما 

.
(2(

تُنِفُقوْا ِمْن َخْيٍر يَُوفَّ اإِلَْيُكْم َواأَنتُْم َل تُْظَلُموَن}

8 -أساليب تشخيص القيمة

الإ�صالميدعوالإن�ص�ناإلىالتعّقلوب�لإجم�لف�إّنهيعتبرالعقلمفيدًاولزمً�لت�صخي�ض

القيمالأخالقّيّة.

عنالإم�مال�ص�دقQق�ل:»اإّن اأول الأمور ومبداأها وقوتها وعمارتها اّلتي ل 

لهم، فبالعقل عرف  العقل، والذي جعله اهلل زينة لخلقه ونوراً  اإّل به  ُينتفع ب�شي ء 

.
(3(

العباد خالقهم... وعرفوا الح�شن من القبيح«

ومنطرفاآخرف�إّنالتجربةالعملّيةاأي�صً�موؤثرةفيت�صخي�ضبع�ضنت�ئجالأفع�ل

وب�لت�ليلبّدمنال�صتف�دةمنه�:

)1)الن�ص�ء4: 74.

)2)البقرة2: 272.

)3)محّمدبنيعقوبالكليني،الك�في،ج1،�ض29.
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العقل  من  اأُوتي  ما  نفع  ُحرم  من  ال�شقّي  »فاإّن  ق�ل: Q علّي الإم�م عن

.
(1(

والتجربة«

الخط�أ من ال�صواب وت�صخي�ض لإدراك و�صيلة العقل كون من الرغم وعلى لكن

والح�صنمنالقبيحاإّلاأّنهليحكمب�صكلقطعّياإّلفيالموارداّلتيتوجدفيه�ب�صكل

مب��صراأوبوا�صطةمقدم�تمعلوم�تقطعية.

وكذلكف�إّنالتجربةالعملّيةعندالإن�ص�نمحدودةفينه�يةالأمرب�لنت�ئجالدنيوّية.

ولذاف�إّنالإ�صالمليعتبرالعقلوالتجربةك�فيينلت�صخي�ضقيمكّلالأعم�لولزومه�،

بليعتقدب�أّنالنوعالإن�ص�نّييحت�جاإلىهدايةالوحيال�صم�وّيليتعّرفمنخاللهاإلى

الأعم�لالح�صنةوالقبيحةوالأحك�مالالزمةل�صع�دته.

لقداعتبرالقراآنالكريماأّنبعثةالنبّيPهيمنةمناهللعلىالعب�دواأنهمعلم

الوحيومزّكينفو�ضالموؤمنينوالمنقذلهممنال�صالل:

يِهْم  ِهْم يَْتُلو َعَلْيِهْم اآيَاِتِه َويَُزكِّ {لََقْد َمنَّ اهللُ َعَلى اْلُموؤِمِنيَن اإِْذ بََعَث ِفيِهْم َر�ُسوًل مِّْن اأَنُف�سِ

.
(2(

ِبيٍن} الٍل مُّ َويَُعلُِّمُهُم اْلِكتَاَب َواْلِحْكَمَة َواإِن َكانُوْا ِمن َقْبُل لَِفي �سَ

وعنالإم�مال�صج�دQ: »اإّن دين اهلل ل ُيطلب بالعقول الناق�شة والآراء الباطلة 

والمقايي�ص الفا�شدة ول ُي�شاب اإّل بالت�شليم فمن �شلَّم لنا �شِلم ومن اهتدى بنا ُهدَي، 

.
(3(

ومن دان بالقيا�ص والراأي هلك«

9 - الحّد األقل للقيم واللزوم االخالقيين 
الموت، بعد يبداأ الإن�ص�ن حي�ة من والأهّم الأ�ص��ض الق�صم اأّن اإلى اللتف�ت مع

ف�لإيم�ن وعليه والمع�د، والنبّوة ب�هلل ب�إيم�نه مرتَهن الأبدّيين �صق�ءه اأو �صع�دته واأّن

اأّن اإلى القراآنية الآي�ت من العديد اأ�ص�ر وقد ال�ص�لحة. لالأعم�ل القيمّي ال�صرط هو

الكفرب�هللوالر�صولوالمع�دوال�صركوالنف�قيوجبالخ�صرانالأبدّيوحبطالأعم�ل

)1)نهجالبالغة،الر�ص�لة78.

)2)اآلعمران3: 164.

)3)محّمدب�قرالمجل�صي،بح�رالأنوار،ج2،�ض303.
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وبطالنه�وعذابجهنم:

.
(1(

ِريَن} {َوَمن يَْكُفْر ِبالإِيَماِن َفَقْد َحِبَط َعَمُلُه َوُهَو ِفي الآِخَرِة ِمَن اْلَخا�سِ

ٍف لَّ يَْقِدُروَن  يُح ِفي يَْوٍم َعا�سِ ْت ِبِه الرِّ وْا ِبَربِِّهْم اأَْعَمالُُهْم َكَرَماٍد ا�ْستَدَّ
ُ
ثَُل الَِّذيَن َكَفر {مَّ

.
(2(

اَلُل اْلبَِعيد} ٍء َذِلَك ُهَو ال�سَّ
ْ
وْا َعَلى �َسي

ُ
ا َك�َسب ِممَّ

ئًا  ْ
ْماآُن َماء َحتَّى اإَِذا َجاءُه لَْم يَِجْدُه �َسي ُه الظَّ

ُ
وا اأَْعَمالُُهْم َك�َسَراٍب ِبِقيَعٍة يَْح�َسب

ُ
{َوالَِّذيَن َكَفر

 يَْغ�َساُه َمْوٌج 
ٍّ
ي َوَوَجَد اهللَ ِعنَدُه َفَوفَّاُه ِح�َسابَُه َواهللُ �َسِريُع اْلِح�َساِب  اأَْو َكُظُلَماٍت ِفي بَْحٍر لُّجِّ

َها َفْوَق بَْع�ٍض اإَِذا اأَْخَرَج يََدُه لَْم يََكْد يََراَها َوَمن  مِّن َفْوِقِه َمْوٌج مِّن َفْوِقِه �َسَحاٌب ُظُلَماٌت بَْع�سُ

.
(3(

لَّْم يَْجَعِل اهللُ لَُه نُوًرا َفَما لَُه ِمن نُّوٍر}

ِمَن  َولَتَُكونَنَّ  َعَمُلَك  لَيَْحبََطنَّ  �ْسَرْكَت  اأَ لَِئْن  ِلَك 
ْ
َقب ِمْن  الَِّذيَن  َواإِلَى  َك 

ْ
اإِلَي  

َ
اأُوِحي {َولََقْد 

.
(4(

ِريَن} اْلَخا�سِ

وبن�ًءعليهف�إّناأعم�لالكّف�روالم�صركينواإنك�نظ�هره�ح�صنً�وب�لرغممنكون

.
(5(

نت�ئجه�الدنيوّيةمطلوبةلهماأي�صً�اإّلاأّنذلكلنينقذهممنال�صق�ءالأبدّي

ومنثّمف�إّنالإيم�نفعٌلاختي�رّيواعتق�دب�طنّيولذاف�إّنالنف�قفياإظه�رالإيم�ن

ي�ص�ويمنحيثنتيجةالأعم�لالكفر،يقولاهللفيكت�بهالكريم:

.
(6(

{اإِنَّ اهللَ َجاِمُع اْلُمنَاِفِقيَن َواْلَكاِفِريَن ِفي َجَهنََّم َجِميًعا}

)1)الم�ئدة5: 5.

)2)اإبراهيم14: 18.

)3)النور24: 39 - 40.

)4)الزمر39: 65.

)5)لالطالععلىم�يتعلقب�لكفرب�هللور�صولهراجع:الفتح48: 13؛وحولتكذيبالآي�تراجع:اآلعمران3: 4؛الن�ص�ء4: 56؛الم�ئدة5: 

10 و86؛الأنع�م6: 49؛الأعراف7: 36؛الحج22: 57؛الزمر39: 63.

وحولالكفرب�لمع�دراجع:الأنع�م6: 27 و29 - 31؛الأعراف7: 47؛يون�ض10: 7 - 8؛الفرق�ن25: 11؛النمل27: 4؛�صب�أ34: 8؛الزمر39: 71.

وحولالكفرب�لآي�توالمع�دراجع:العنكبوت29: 23؛الروم30: 16؛

وحولالكفرب�هللوالمالئكةوالر�صلوالكتبوالمع�دراجع:الن�ص�ء4: 136.

وحولالكفرب�لإ�صالمراجع:اآلعمران3: 85.

وحولال�صركراجعالن�ص�ء4: 116؛التوبة9: 113؛الإ�صراء17: 39؛الحج22: 31؛الزمر39: 65.

)6)الن�ص�ء4: 140.
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.
(1(

يًرا} ْرِك الأَ�ْسَفِل ِمَن النَّاِر َولَن تَِجَد لَُهْم نَ�سِ {اإِنَّ اْلُمنَاِفِقيَن ِفي الدَّ

وفي راأي الإ�شالم اأي�شاً اأّن الإيمان ذو مراتب ودرجات متعّددة واأّنه يقبل الزيادة 

اأي�شاً:

.
(2(

َع اإِيَماِنِهْم} ِكينََة ِفي ُقُلوِب اْلُموؤِْمِنيَن ِليَْزَداُدوا اإِيَمانًا مَّ {ُهَو الَِّذي اأَنَزَل ال�سَّ

.
(3(

يَمانًا} ِهْم اآيَاتُُه َزاَدْتُهْم اإِ
ْ
{َواإَِذا تُِليَْت َعَلي

ما  مرتبٌة  لديهم  الموؤمنين  اأكثر  واإن  اأي�شاً  مراتب  ال�شرك  فاإّن  المقابل  وفي 

منه:

.
(4(

�ْسِرُكوَن} ُهْم ِباهلِل اإِلَّ َوُهم مُّ
ُ
{َوَما يُوؤِْمُن اأَْكثَر

كذلك فاإّن الحّد الأقّل من الإيمان الالزم لتح�شيل الحّد الأقل من ال�شعادة الأبدية 

بالنبّيP والمعاد والتكاليف  اأّي الإيمان  الواحد الأحد ولوازمه  هو الإيمان باهلل 

الدينّية وما ورد في الكتاب ال�شماوي كالإيمان بالمالئكة والكتب ال�شماوّية والأنبياء 

ال�شابقين:

.
(5(

اَلًل بَِعيًدا} لَّ �سَ  ِباهلِل َوَماَلِئَكِتِه َوُكتُِبِه َوُر�ُسِلِه َواْليَْوِم الآِخِر َفَقْد �سَ
ْ
{َوَمن يَْكُفر

َوَقالُوْا  �ُسِلِه  اأََحٍد مِّن رُّ َن 
ْ
بَي ُق  نَُفرِّ ِباهلِل َوَمالآِئَكِتِه َوُكتُِبِه َوُر�ُسِلِه َل  اآَمَن  {َواْلُموؤِْمنُوَن ُكلٌّ 

.
(6(

ير} َك اْلَم�سِ
ْ
لَي َطْعنَا ُغْفَرانََك َربَّنَا َواإِ �َسِمْعنَا َواأَ

وكم�اأ�صرن�ف�إّنالإيم�نبكّلهذهالأمورن��صىءعنالإيم�نب�هللالواحد،ولذاف�إّن

اأعلىدرج�تالإيم�نهوالتوحيدالك�ملال�ص�مللكلاأق�ص�مهاأّيالتوحيدفيالخ�لقية

الربوبية في والتوحيد ، �صواه( معبود العبودية)ل في والتوحيد �صوىاهلل( )لخ�لق

التكوينّيةوالت�صريعية)لربولمقنن�صوىاهلل(،والتوحيدفيال�صتع�نة)لي�صتع�ن

)1)الن�ص�ء4: 145.

)2)الفتح48: 4.

)3)الأنف�ل8: 2.

)4)يو�صف12: 106.

)5)الن�ص�ء4: 136.

)6)البقرة2: 285.
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اإّلب�هلل(،والتوحيدفيالخوفوالرج�ء)لخوفاإّلمنهولرج�ءاإّلبه(،والتوحيد

فيالمحبةوالر�ص�)لنحب�صواهواإنن�را�صونعنه(.

وهو)اأيالتوحيد(من�ص�أكّلالأعم�لالح�صنةواأف�صله�.

عنمحّمدبن�صم�عةق�ل:»�شاأل بع�ص اأ�شحابنا ال�شادق Q فقال له: اأخبرني 

.
(1(

اأّي الأعمال اأف�شل؟ قال: توحيدك لرّبك«

.
(2(

وبن�ًءعليهف�إّنللموؤمنيندرج�تمختلفةاأي�صً�

.
)3(

ِمنُوَن َحقًّا لَُّهْم َدَرَجاٌت ِعنَد َربِِّهْم َوَمْغِفَرٌة َوِرْزٌق َكِريٌم} {اأُْولَـِئَك ُهُم اْلُموؤْ

وكم�ترىف�إّنالإيم�ن�صرطلزملتح�صيلال�صع�دةالأخرويةاإّلاأّنذلكم�صروط

اأي�صً�ب�لعملال�ص�لحلأّنهوكم�اأّنالنيةمن�ص�أالعملالموافقله�ف�إّنالإيم�نالحقيقّي

ي�صتلزموجودالعملال�ص�لحاأي�صً�:

قته  و�شدَّ القلب  في  خل�ص  ما  الإيمان  »ولكّن  ق�ل: اأّنه P الأعظم النبي عن

.
(4(

الأعمال«

وقدذكراهللالإيم�نمعالعملال�ص�لحفياأكثرمنخم�صيناآيةمنالقراآنالكريم

واعتبراأّنالتقّربمنهوال�صع�دةالأبديةن�تجةعنهم�:

.
(((

اِلًحا} بُُكْم ِعنَدنَا ُزْلَفى اإِلَّ َمْن اآَمَن َوَعِمَل �سَ {َوَما اأَْمَوالُُكْم َوَل اأَْوَلُدُكم ِبالَِّتي تَُقرِّ

.
(((

َحاُب اْلَجنَِّة ُهْم ِفيَها َخاِلُدوَن} اِلَحاِت اأُولَـِئَك اأَ�سْ {َوالَِّذيَن اآَمنُوْا َوَعِمُلوْا ال�سَّ

)1)محّمدب�قرالمجل�صي،بح�رالأنوار،ج3،�ض8.

)2)اأي�صً�راجع:الن�ص�ء4: 95 - 96،التوبة9: 20؛الحديد57: 10.

)3)الأنف�ل8: 4.

)4)محّمدب�قرالمجل�صي،بح�رالأنوار،ج66،�ض72.

)5)   �سباأ 34: 37.

)6)البقرة2: 82.
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ة القابلة لإلثبات  10 - الواقعّيّ

1 - 10 .  قابلية إثبات األحكام األخالقّيّة

الإ�صالمّيلم�ذايجب �شوؤال:معمالحظةم�تقدممنتو�صيفالمذهبالأخالقّيّ

عّدهذاالمذهبمنجملةالمذاهبالواقعّيّة؟

كم�تقدممعن�قولهف�إّنالأوامروالر�ص�داتالعملّيةالدينّيةاإنم�هيمناأجلهداية

الإن�ص�ناإلىال�صع�دةالحقيقّية.وقد�صرحتالآي�تالقراآنيةب�لنت�ئجالح�صنةوالعظيمة

لإط�عةهذهالأوامروت�أثيره�في�صع�دةالإن�ص�نالحقيقّية.وفيالواقعف�إّنه�بّينتعلل

ت�صريعهذهالأحك�م،ومنجملته�:

.
(1(

{اْعِدلُوْا ُهَو اأَْقَرُب ِللتَّْقَوى}

.
(2(

{َواأَْوُفوا اْلَكْيَل اإِذا ِكْلتُْم َوِزنُوْا ِبالِق�ْسَطا�ِض اْلُم�ْستَِقيِم َذِلَك َخْيٌر َواأَْح�َسُن تَاأِْوياًل}

.
(((

اَلَة تَْنَهى َعِن اْلَفْح�َساء َواْلُمنَكِر} اَلَة اإِنَّ ال�سَّ {َواأَِقِم ال�سَّ

.
(((

وُموْا َخْيٌر لَُّكْم اإِن ُكنتُْم تَْعَلُموَن} {َواأَن تَ�سُ

ْيَطاِن  اُب َوالأَْزَلُم ِرْج�ٌض مِّْن َعَمِل ال�سَّ ُر َوالأَن�سَ {يَا اأَيَُّها الَِّذيَن اآَمنُوْا اإِنََّما اْلَخْمُر َواْلَمْي�سِ

اْلَخْمِر  ِفي  اء  َواْلبَْغ�سَ اْلَعَداَوَة  بَْينَُكُم  يُوِقَع  اأَن  ْيَطاُن  ال�سَّ يُِريُد  اإِنََّما  تُْفِلُحون  لََعلَُّكْم  َفاْجتَِنبُوُه 

.
(((

نتَُهوَن } اَلِة َفَهْل اأَنتُم مُّ ُكْم َعن ِذْكِر اهلِل َوَعِن ال�سَّ دَّ ِر َويَ�سُ َواْلَمْي�سِ

لََعلَُّكْم  اْلَخْيَر  َواْفَعُلوا  َربَّــُكــْم  ــُدوا  ــبُ َواْع َوا�ْسُجُدوا  اْرَكــُعــوا  اآَمــنُــوا  الَّــِذيــَن  ــَهــا  اأَيُّ {يَــا 

.
(((

تُْفِلُحون}

)1)الم�ئدة5: 8.

)2)الإ�صراء17: 35.

)3)العنكبوت29: 45.

)4)البقرة2: 184.

)5)الم�ئدة5: 90 - 91.

)6)الحج22: 77.
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.
(1(

وكذلكفقدبّينتالرواي�تال�صريفةالكثيرمنالعللالواقعّيّةلت�صريعالأحك�م

وبن�ًءعليهف�إّنقيمولزومالأمورالختي�ريةعندالإن�ص�نوبح�صبنت�ئجه�الواقعّيّة

المطلوبةاأوغيرالمطلوبةلالإن�ص�نق�بلةللتبيينوالإثب�ت،اإّلاأّنهذاليعنياأّنالإن�ص�ن

ب�إمك�نهمعرفةعللقيمةولزومكّلالأحك�موالت�صريع�تلأّنمنغيرالممكنمعرفته

ق�بلية المرادمن اإّن بل اأمورهالختي�رية لكّل المطلوبة المطلوبةوغير النت�ئج بتم�م

الأحك�مالأخالقّيّةلالإثب�تاأّنهوبن�ءعلىق�عدةواحدةكليةف�إّنقيمةولزوماأّياأمر

فيكم�لالإن�ص�ناأونق�صهالحقيقّي. اختي�رّياإنم�هوب�صببت�أثيرهالواقعّيّ

ب�لن�صو�ض قولك موؤيدًا الت�لية المو�صوع�ت حول ب�خت�ص�ر الإ�صالم راأي اذكر 1-

الدينّية:

-حقيقةالإن�ص�ن.

-القيمةالذاتيةوالنه�ئية.

-لوازمالقيمةالنه�ئية.

-اللذة.

-القدرة.

-�صكونالخ�طروالنف�ض.

-مذمةالتعلقب�لدني�.

-الن�صج�مالعقالنيورع�يةالحدالو�صط.

)1)ق�ممحّمدبنعليبنب�بويهالقميالمعروفب�ل�صيخال�صدوق)305 - 380ه�.ق(فيكت�بهعللال�صرائعبجمعالرواي�تالواردةحول

عللت�صريعالأحك�م.
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-النيةوالعملال�ص�لح.

-اأكثرالأعم�لقيمة.

-اأ�صواأالأعم�لقيمة.

-القيمةالبديلة.

-الغيريةوالأن�نية)النف�صية(.

-الإلهيةوالأن�نية)النف�صية(.

-اأ�ص�ليبت�صخي�ضالقيمة.

-الحّدالأقّلمنالقيمةواللزومالأخالقّيين.

-الواقعّيّة.

-ق�بليةالأحك�مالأخالقّيّةلالإثب�ت.

الأق�ص�م ت�صيرمن اأّيواحد اإلى الت�ليةاذكر الن�صو�ض التدقيقفيم�صمون مع 2-

الأ�صليةللمذهبالأخالقّيالإ�صالمي:

-القراآنالكريم.

اِلًحا ِفيَما تََرْكُت َكالَّ اإِنََّها  {َحتَّى اإَِذا َجاء اأََحَدُهُم اْلَمْوُت َقاَل َربِّ اْرِجُعوِن لََعلِّي اأَْعَمُل �سَ

.
)1(

َعثُوَن}
ْ
َزٌخ اإِلَى يَْوِم يُب

ْ
َكِلَمٌة ُهَو َقاِئُلَها َوِمن َوَراِئِهم بَر

.
)2(

�َساأْتُْم َفَلَها} ْن اأَ ُكْم َواإِ {اإِْن اأَْح�َسنتُْم اأَْح�َسنتُْم ِلأَنُف�سِ

.
)3(

لَّ اإَِذا اْهتََدْيتُْم} ن �سَ ُكم مَّ
ُّ
ر ُكْم اأَنُف�َسُكْم َل يَ�سُ

ْ
يَُّها الَِّذيَن اآَمنُوْا َعَلي

{يَا اأَ

.
)4(

وْا َعْنُه}  اهللُ َعْنُهْم َوَر�سُ
َ
ي �سِ {رَّ

ا اأَْجراً  نَاُهم مِّن لَُّدنَـّ
ْ
آتَي ًرا لَُّهْم َواأَ�َسدَّ تَْثِبيتًا َواإِذاً لَّ

ْ
{َولَْو اأَنَُّهْم َفَعُلوْا َما يُوَعُظوَن ِبِه لََكاَن َخي

)1)الموؤمنون23: 99 - 100.

)2)الإ�صراء17: 7.

)3)الم�ئدة5: 105.

)4)الم�ئدة5: 19؛التوبة9: 100؛المج�دلة58: 22؛البينة98: 8.



أسس سألخالق 336

.
)1(

�ْستَِقيًما} َراًطا مُّ َعِظيًما َولََهَدْينَاُهْم �سِ

َر  بِِّهْم َكفَّ ٍد َوُهَو اْلَحقُّ ِمن رَّ َل َعَلى ُمَحمَّ اِلَحاِت َواآَمنُوا ِبَما نُزِّ {َوالَِّذيَن اآَمنُوا َوَعِمُلوا ال�سَّ

.
)2(

َلَح بَالَُهْم } �سْ
َعْنُهْم �َسيِّئَاِتِهْم َواأَ

.
)3(

 لِّلَِّذيَن يَتَُّقوَن اأََفاَل تَْعِقُلوَن}
ٌ
ر

ْ
اُر الآِخَرُة َخي ْنيَا اإِلَّ لَِعٌب َولَْهٌو َولَلدَّ {َوَما اْلَحيَاُة الدُّ

َخ�ُسوَن اأُْولَـِئَك 
ْ
ِهْم اأَْعَمالَُهْم ِفيَها َوُهْم ِفيَها َل يُب

ْ
ْنيَا َوِزينَتََها نَُوفِّ اإِلَي {َمن َكاَن يُِريُد اْلَحيَاَة الدُّ

.
)4(

ا َكانُوْا يَْعَمُلوَن} نَُعوْا ِفيَها َوبَاِطٌل مَّ �َض لَُهْم ِفي الآِخَرِة اإِلَّ النَّاُر َوَحِبَط َما �سَ
ْ
الَِّذيَن لَي

.
)5(

 ِبَما يَْعَمُلوَن}
ٌ
ير {ُهْم َدَرَجاٌت ِعنَد اهلِل واهللُ بَ�سِ

ِه ِم�ْسِكينًا 
ِّ
َعاَم َعَلى ُحب ُه ُم�ْستَِطيًرا َويُْطِعُموَن الطَّ

ُّ
{ يُوُفوَن ِبالنَّْذِر َويََخاُفوَن يَْوًما َكاَن �َسر

بِّنَا يَْوًما  يًرا اإِنََّما نُْطِعُمُكْم ِلَوْجِه اهلِل َل نُِريُد ِمنُكْم َجَزاء َوَل �ُسُكوًرا اإِنَّا نََخاُف ِمن رَّ َويَِتيًما َواأَ�سِ

.
(6(

و�ًسا َقْمَطِريًرا}
ُ
َعب

 لِّلَِّذيَن يُِريُدوَن َوْجَه اهلِل َواأُْولَِئَك 
ٌ
ر

ْ
ِبيِل َذِلَك َخي ُه َواْلِم�ْسِكيَن َواْبَن ال�سَّ بَى َحقَّ

ْ
{َفاآِت َذا اْلُقر

.
)7(

ُهُم اْلُمْفِلُحوَن}

.
)8(

نثُوًرا} {َوَقِدْمنَا اإِلَى َما َعِمُلوا ِمْن َعَمٍل َفَجَعْلنَاُه َهبَاء مَّ

َحاُب  �سْ
ئًا َواأُْولَـِئَك اأَ ْ

 َعْنُهْم اأَْمَوالُُهْم َوَل اأَْوَلُدُهم مَِّن اهلِل �َسي
َ
وْا لَن تُْغِني

ُ
{ اإِنَّ الَِّذيَن َكَفر

ابَْت  �سَ
اأَ رٌّ 

ِفيَها �سِ ِريٍح  َكَمثَِل  ْنيَا  الدُّ اْلَحيَاِة  ِهـِذِه  يُنِفُقوَن ِفي  َما  َمثَُل  َخاِلُدوَن  ِفيَها  ُهْم  النَّاِر 

.
)9(

َث َقْوٍم َظَلُموْا اأَنُف�َسُهْم َفاأَْهَلَكْتُه َوَما َظَلَمُهُم اهللُ َولَـِكْن اأَنُف�َسُهْم يَْظِلُموَن}
ْ
َحر

)1)الن�ص�ء4: 66 - 68.

)2)محّمد47: 2.

)3)الأنع�م6: 32.

)4)هود11: 15 - 16.

)5)اآلعمران3: 163.

)6)الإن�ص�ن76: 7 - 10.

)7)الروم30: 38.

)8)الفرق�ن25: 23.

)9)اآلعمران3: 116 - 117.
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َل َعَلى َر�ُسوِلِه َواْلِكتَاِب الَِّذَي  يَُّها الَِّذيَن اآَمنُوْا اآِمنُوْا ِباهلِل َوَر�ُسوِلِه َواْلِكتَاِب الَِّذي نَزَّ
{يَا اأَ

.
)1(

ُل}
ْ
اأَنَزَل ِمن َقب

.
)2(

ْنيَا نُوؤِْتِه ِمْنَها َوَمن يُِرْد ثََواَب الآِخَرِة نُوؤِْتِه ِمْنَها} {َوَمن يُِرْد ثََواَب الدُّ

فاإذا   ...« المعراج: ليلة في له ق�ل  وجلَّ  عزَّ اهلل اأّن P الأعظم النبي عن ونقل

الموت  العبد في حالة  كان  واإذا  بي�شٍر  اأم  بع�شٍر  اأ�شبح  يبالي كيف  العبد ل  ا�شتيقن 

يقوم على راأ�شه مالئكة... فتطير الروح من اأيدي المالئكة فت�شعد اإلى اهلل تعالى 

اأ�شرع من طرفة عيٍن ول يبقى حجاب ول �شتر بينها وبين اهلل تعالى واهلل عزَّ  في 

بها عن جميع  فا�شتغنيت  نف�شك  عّرفتني  اإلهي  الروح  فتقول  م�شتاق...  اإليها  وجلَّ 

خلقك وعزتك وجاللك لو كان ر�شاك في اأّن اأُقّطع اإرباً اإرباً واأُقتل �شبعين قتلة باأ�شّد 

عزَّ وجلَّ وعزتي وجاللي ل  اهلل  فقال   ... اإليَّ اأحب  ر�شاك  لكان  النا�ص  به  ُيقتل  ما 

اأحجب بيني وبينك في وقت من الأوقات كذلك اأفعل باأحبائي... فمن عمل بر�شاي 

الن�شيان  يخالطه  ل  وذكراً  الجهل،  يخالطه  ل  �شكراً  اأعّرفه  خ�شال:  ثالث  األزمه 

ومحبة ل يوؤثر على محبتي محبة المخلوقين فاإذا اأحبني اأحببته واأفتح عين قلبه 

.
(3(

اإلى جاللي...«

-وعنالإم�مالب�قرQاأّنهق�ل:

»ما من عبٍد اإّل وفي قلبه نكتة بي�شاء فاإذا اأذنب ذنباً خرج في النكتة نكتة �شوداء 

فاإّن تاب ذهب ذلك ال�شواد واإن تمادى في الذنوب زاد ذلك ال�شواد حتى ُيغطى البيا�ص 

ى البيا�ص لم يرجع �شاحبه اإلى خير اأبداً وهو قول اهلل عز وجل {َكالَّ بَْل َراَن  فاإذا غطَّ

.
(5(

»
)4(

وَن}
ُ
ب ا َكانُوا يَْك�سِ َعَلى ُقُلوِبِهم مَّ

)1)الن�ص�ء4: 136.

)2)اآلعمران3: 145.

)3)محّمدب�قرالمجل�صي،بح�رالأنوار،ج74،�ض27 - 28.

)4)المطففين83: 14.

)5)محّمدبنيعقوبالكليني،الك�في،ج2،�ض273.
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-عنالإم�مال�ص�دقQق�ل:

»لو يعلم النا�ص ما في ف�شل معرفة اهلل عزَّ وجلَّ ما مّدوا اأعينهم اإلى ما مّتع اهلل 

به الأعداء من زهرة الحياة الدنيا ونعيمها وكانت دنياهم اأقّل عندهم مما يطوؤونه 

رو�شات  في  يزل  لم  من  تلّذذ  بها  وتلّذذوا  وعزَّ  جلَّ  اهلل  بمعرفة  ولُنعِّموا  باأرجلهم 

الجنان مع اأولياء اهلل، اإّن معرفة اهلل عزَّ وجلَّ اآن�ص من كّل وح�شة و�شاحب من كّل 

.
(1(

وحدة ونور من كّل ظلمة وقوة من كّل �شعف و�شفاء من كّل �شقم«

:Qلبنهالإم�مال�ص�دقQق�لالإم�مالب�قر-

»عليك بالح�شنة بين ال�شيئتين تمحوها. قال: وكيف ذلك يا اأبِت؟ قال: مثل قول 

تخافت  ول  �شيئة،  ب�شالتك  تجهر  ل   ،
)2(

ِبَها} تَُخاِفْت  َوَل  اَلِتَك  ِب�سَ  
ْ
تَْجَهر {َوَل  اهلل 

يََدَك  تَْجَعْل  {َوَل  تعالى:  قوله  ومثل  ح�شنٌة.   ،
)3(

�َسِبياًل} َذِلَك  َن 
ْ
بَي {َواْبتَِغ  �شيئة،  بها 

اأَنَفُقوا  اإَِذا  ، ومثل قوله تعالى: {َوالَِّذيَن 
)4(

�ُسْطَها ُكلَّ اْلبَ�ْسِط...}
ْ
اإِلَى ُعنُِقَك َوَل تَب َمْغُلولًَة 

 ،
)7 )6(

َن َذِلَك َقَواًما}
ْ
، فاأ�شرفوا �شيئة واأقتروا �شيئة {َوَكاَن بَي

)5(
وا}

ُ
لَْم يُ�ْسِرُفوا َولَْم يَْقتُر

.
(8(

ح�شنٌة فعليك بالح�شنة بين ال�شيئتين«

في  علياً  اأغزى   Pاهلل ر�شول  R»اأن  اآب�ئه عن بنجعر مو�صى الإم�م عن -

�شرية واأمر الم�شلمين اأّن ينتدبوا معه في �شريته فقال رجٌل من الأن�شار لأٍخ له اأُغُز 

Pلعلنا ن�شيب خادماً اأو دابة اأو �شيئاً نتبلغ به، فبلغ النبي Qبنا في �شرية علي

قوله، فقال: اإنما الأعمال بالنيات ولكل امرى ء ما نوى فمن غزا ابتغاء ما عند اهلل 

عزَّ وجلَّ فقد وقع اأجره على اهلل عزَّ وجلَّ ومن غزا يريد عر�ص الدنيا اأو نوى عقاًل 

)1)نف�ضالم�صدر،ج8،�ض247.

)2)الإ�صراء17: 110.

)3)الم�صدرال�ص�بق.

)4)الم�صدرنف�صه.

)5)الم�صدرنف�صه:27.

)6)الفرق�ن25: 67.

)7)الم�صدرنف�صه.

)8)محّمدبنالح�صنالحرالع�ملي،و�ص�ئلال�صيعة،ج8،�ض397 - 398.
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.
(1(

لم يكن له اإّل ما نوى«

-عنالإم�مال�صج�دQ،ق�ل:»... واغر�ص في اأفئدتنا اأ�شجار محبتك واأتمم 

لقائك  يوم  اأعيننا  واأقرر  مغفرتك  ولذة  عفوك  حالوة  واأذقنا  معرفتك  اأنوار  لنا 

بروؤيتك واأخرج حب الدنيا من قلوبنا كما فعلت بال�شالحين من �شفوتك والأبرار 

.
(2(

من خا�شتك..«

-عنالإم�معليQق�ل:

»اإّن قوماً عبدوا اهلل رغبة فتلك عبادة التجار، واإن قوماً عبدوا اهلل رهبة فتلك 

.
(3(

عبادة العبيد، واإن قوماً عبدوا اهلل �شكراً فتلك عبادة الأحرار«

-عنالإم�مال�ص�دقQق�ل:

اأو نافلة فاته ب�شببها �شي ء فذلك نوم الغافلين  اأو �شّنة  »... من نام عن فري�شة 

و�شيرة الخا�شرين و�شاحبه مغبون، ومن نام بعد فراغه من اأداء الفرائ�ص وال�شنن 

.
(4(

والواجبات من الحقوق فذلك نوٌم محمود...«

-عنالإم�معليQفيجوابمن�ص�ألهعناأ�صقىالخلق.ق�ل:»من باع دينه 

.
(5(

بدنيا غيره«

-عنالإم�معليQق�ل:»العقل عقالن: عقل الطبع وعقل التجربة وكالهما 

من  العاقل  ولكّن  ال�شّر  من  الخير  يعرف  من  العاقل  ولي�ص  المنفعة...  اإلى  يوؤدي 

.
(6(

ْين« يعرف خير ال�شرَّ

)1)محّمدب�قرالمجل�صي،بح�رالأنوار،ج67،�ض212.

)2)نف�ضالم�صدر،ج91.�ض152،مقتطفمنمن�ج�ةالزاهدين.

)3)نهجالبالغة،الحكمة237.

)4)ح�صينبنمحّمدتقيالنوري،م�صتدركالو�ص�ئلوم�صتنبطالم�ص�ئل،ج5،�ض23.

)5)محّمدبنعليبنب�بويه،منليح�صرهالفقيه،ج4،�ض383.

)6)محّمدب�قرالمجل�صي،بح�رالأنوار،ج75،�ض6.
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قمبمراجعةالآي�ت)103 - 106(من�صورةالكهفواذكرعلىم�تدلمنموا�صيع 1-

هذاالف�صل.

قمبمراجعةالآي�ت)261 - 274(من�صورةالبقرةوابحثعنال�صورالمختلفة 2-

لقيمةالإنف�قوالغيريةوالرابطةبينه�وبينالأن�نية)النف�صية(.

.
(1(

عنالنبيالأعظمPق�ل:»ل�شربة علي اأف�شل من عبادة الثقلين« 3-

راجعق�صةيومالخندق،ومعاللتف�تاإلىمالك�تاأف�صلالأعم�ل،ابحثحول�صبب

تف�صيلم�ق�مبهاأميرالموؤمنينQعلىكّلعب�داتالجّنوالإن�ض.

معمالحظةالرواي�تالت�لية،ابحثحولحقيقةالنيةوت�أثيره�: 4-

رّب  يا  ليقول:  الفقير  الموؤمن  العبد  »اإّن  ق�ل: ال�ص�دقQ الإم�م عن اأ-

ارزقني حتى اأفعل كذا وكذا من البّر ووجوه الخير فاإذا علم اهلل عزَّ وجلَّ 

ذلك منه ب�شدق نية كتب اهلل له من الأجر مثل ما يكتب له لو عمله اإّن اهلل 

.
(2(

وا�شع كريم«

عنالإم�مال�ص�دقQاأّنهق�ل:»اإنما ُخلِّد اأهل النار في النار لأّن نياتهم  ب-

كانت في الدنيا اأْن لو خّلدوا فيها اأّن يع�شوا اهلل اأبداً واإنما خلد اأهل الجنة 

اهلل  يطيعوا  اأّن  فيها  بقوا  لو  اأّن  الدنيا  في  كانت  نياتهم  لأن  الجنة  في 

اأبداً، فبالنيات ُخلِّد هوؤلء وهوؤلء، ثّم تال قوله تعالى {ُقْل ُكلٌّ يَْعَمُل َعَلى 

.
(4(

، قال؛ كّل على نيته«
)3(

�َساِكَلِتِه}

)1)محّمدب�قرالمجل�صي،بح�رالأنوار،ج39،�ض2.

)2)محّمدبنيعقوبالكليني،الك�في،ج2،�ض85.

)3)الإ�صراء17: 84.

)4)محّمدبنيعقوبالكليني،الك�في،ج2،�ض85.
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(1(

يُُّكْم اأَْح�َسُن َعَمال}
ُلَوُكْم اأَ

ْ
يقولالإم�مال�ص�دقQحولقولهتع�لى:{ِليَب ج-

اهلل  خ�شية  الإ�شابة  واإنما  عماًل،  اأ�شوبكم  ولكن  عماًل  اأكثر  يعني  »لي�ص 

اأ�شّد  العمل حتى يخل�ص  الإبقاء على  ال�شادقة والح�شنة، ثّم قال:  والنية 

اهلل  اإّل  اأحٌد  عليه  اأّن يحمدك  تريد  اّلذي ل  الخال�ص  والعمل  العمل  من 

عزَّ وجلَّ والنية اأف�شل من العمل األ واإن النية هي العمل، ثّم تال قوله عزَّ 

.
(3(

، يعني على نيته«
)2(

: {ُقْل ُكلٌّ يَْعَمُل َعَلى �َساِكَلِتِه} وجلَّ

كم�قلن�فيالبحوثالفل�صفيةف�إّنقيمةالفعلالختي�رّيت�بعةلنتيجةالعملاّلتي 5-

ب�أّنجزاء
(4(

ق�صده�الف�علفينه�يةالأمر.وقد�صّرحاأي�صً�بع�ضالآي�تالقراآنية

حول
(5(

اإبحث الأ�صل اإلىهذا العملالختي�رّي.ومعاللتف�ت العملعلىمقدار

الختالفالظ�هرّيللمواردالت�ليةمعم�صمونهذاالأ�صل:

،اإلىاأّنثواببع�ضالأعم�لاأوعق�به�اأكثرمن
(6(

ي�صيربع�ضالآي�تالقراآنية اأ-

نف�ضالعملفيحّدذاته.

ومنكّل�صخ�ض اأّنالإ�صالمليقولب�ل�صف�عةلكّل�صخ�ضٍ علىالرغممن ب-

اإّلاأّناأ�صلال�صف�عةم�صّلٌمبه�صمنبع�ض
(7(

وقداأكدتذلكالآي�تالقراآنية

اإلىذلكاأي�صً�.
(8(

ال�صروطوقداأ�ص�ربع�ضالآي�تالقراآنية

منالأ�صولالم�صّلمةفيالإ�صالمتكفيرالأعم�لال�صيئةوغفرانالذنوب،وقد ج-

منالقراآنالكريم.
(9(

�صرحتبذلكاآي�تكثيرة

)1)هود11: 7؛الملك67: 2.

)2)الإ�صراء17: 84.

)3)محّمدبنيعقوبالكليني،الك�في،ج2،�ض16.

)4)نظيرم�وردفي�صورةيون�ض10: 52والنجم53: 39.

)5)راجعتف�صيرالآي�تالمذكورة،محّمدتقيم�صب�حاليزدي،اخالقدرقراآن،ج1،�ض40 - 44.

)6)نظيرالبقرة2: 261،الأنع�م6: 160والنحل16: 25.

)7)راجع:البقرة2: 48 و 123 و 254.

)8)راجع:البقرة2: 255،الأنع�م6: 51 و70،يون�ض10: 3،ال�صجدة32: 4؛مريم19: 87؛طه20: 109؛الأنبي�ء21: 28؛�صب�أ34: 23؛الزمر

39: 44؛الزخرف43: 86؛النجم53: 26.

)9)وذلكفياأكثرمن200موردفيالقراآنالكريم،ومنجملةم�وردحولتكفيرالذنوب،راجع:البقرة2: 271،الن�ص�ء4: 31؛الأنف�ل8: 



حولذيلالآية66 
(1(

معالتدقيقفيكالمالعالمةالطب�طب�ئيفيتف�صيرالميزان 6-

من�صورةالن�ص�ء،اأو�صحكيفيةا�صتنب�طهمنهذهالآيةحك�يةالأحك�مللواقع.

29؛الفتح48: 5؛التغ�بن64: 9؛الطالق65: 5؛التحريم66: 8.

)1)ال�صيدمحّمدح�صينالطب�طب�ئي،الميزانفيتف�صيرالقراآن،ج4،�ض433ولهاأي�صً�ترجمةتف�صيرالميزان،ترجمةال�صيدمحّمدب�قر

مو�صويالهمداني،ج4،�ض649.
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م�صب�ح،محّمدتقى،مع�رفقران:خدا�صن��صى،كيه�ن�صن��صى،ان�ص�ن�صن��صى 70 .

)مع�رفالقراآن:معرفةاهلل،معرفةالوجود،معرفةالإن�ص�ن(الطبعةالث�نية،

موؤ�ص�صةاآموز�صىوبزوه�صىاإم�مخمينىقد�ض�صره،قم،1378ه�.�ض.

مطهرى،مرت�صى،مجموعهاآث�ر)الأث�رالك�ملة(،�صدرا،طهران،قم. 71 .

معلمي،ح�صن،مب�نىاخالقدرفل�صفهغربوفل�صفها�صالمى)مب�نيالأخالق 72 .

واندي�صه دان�ض فرهنگى  موؤ�ص�صة الإ�صالمية(، والفل�صفة الغربية الفل�صفة في
مع��صر،طهران،1380ه�.�ض.

مغنية،محّمدجواد،فل�صفةاخالقفيالإ�صالم،ترجمةدفترتحقي�توانت�ص�رات 73 .

بدر،كوكب،1361ه�.�ض.

مغنية،محّمدجواد،فل�صفةالأخالقفيالإ�صالم،دارالعلمللماليين،بيروت، 74 .

1979م.
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،ترجمة الأخالقّيّة( )الب�صيرة اخالقي ب�صيرت دايفيد، ن�وتن، م�ك 75 .

قم، �صره، قد�ض خمينى اإم�م وبزوه�صى اآموز�صى موؤ�ص�صة فتحعلى، محمود

1380ه�.�ض.

المو�صوعةالفل�صفيةالعربية،رئي�ضالتحريرمعنزي�دة،معهدالإنم�ءالعربي، 76 .

الطبعةالأولى،1988م.

فرهنگى  مور،جورجاإداورد،اخالق،ترجمةاإ�صم�عيل�صع�دت،انت�ص�راتعلمىو. 77

،طهران،1366ه�.�ض.

ن��ضج�نبى،ت�ريخج�معادي�ن،ترجمةعلىا�صغرحكمت،انت�ص�راتواآموز�ض 78 .

انقالبا�صالمى،الطبعةالخ�م�صة،طهران،1370ه�.�ض.

محّمد وتعليق ت�صحيح ال�صع�دات، ج�مع مهدى، محّمد النراقى، 79 .

كالنتر،اإ�صم�عيلي�ن،قم،1383ه�.�ض.

نيت�صه،فردريكويلهلم،تب�ر�صن��صىاخالق)اأ�صولالأخالق(،ترجمةداريو�ض 80 .

اآ�صورى،اآك�ه،طهران،1377ه�.�ض.

نيت�صه،فردريكويلهلم،خوا�صتوارادهمعطوفبهقدرة)اإرادةالقوة(،ترجمة 81 .

روؤي�منعم،م�ض،طهران،1378ه.�ض.

طهران، اآك�ه، د�صتغيب، العلي عبد ترجمة الدج�ل، ويلهلم، فردريك نيت�صه، 82 .

1352ه�.�ض..

ترجمة وال�صر(، الخير وراء )م� وبد نيك فرا�صوى ويلهلم، فردريك نيت�صه، 83 .

داريو�ضاآ�صورى،خوارزمى،طهران،1373ه�.�ض.

طهران، خوارزمي، عن�يت، حميد ترجمة دين، طبيعى ت�ريخ دايفيد، هيوم، 84 .

1356ه�.�ض.

ف�رنوك،ج،فل�صفهاخالقدرقرنح��صر)فل�صفةالأخالقفيالقرنالمع��صر( 85 .

الث�نية، الطبعة ون�صركت�ب، وتعليق�ت�ص�دقلريج�نى،مركزترجمة ترجمة

طهران،1368ه�.�ض.
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القرن في الأخالق )فل�صفة بي�صتم قرن در اخالق فل�صفه مرى، ف�رنوك، 86 .

قم، ا�صالمى تبليغ�ت دفتر فن�ئى، الق��صم اأبو وحوا�صي ترجمة الع�صرين(،

1380ه�.�ض.

م�صر، الخ�نجي، مكتبة الإ�صالم، في الأخالقى التج�ه مقداد، ي�لجن، 87 .

1392ه�.ق.

المقاالت 

)نقدالن�صبّيةالأخالقّيّة(،ترجمة بويمن،لوئي�ض»نقدي بر ن�شبيت اخالقي«. 1

محمودفتحعلى،مجلةنقدونظر،العدد14دفترتبليغ�تا�صالمى،قم،�صت�ء

1376ه.�ض.وربيع1377ه.�ض.

ادبي�ت دانك�ص�ه مجلة )�صوف�صط�ئيين(،  »�شوف�شطائيان«. 2 مراد على داودي،

وعلومان�ص�نى،طهران،العدد90.

ترجمة اأممطلقة( ن�صبية )الأخالق يا مطلق«. 3 ن�شبى  »اخالق  بول، روبيجك،

�صت�ء قم، ا�صالمى، تبليغ�ت دفتر 14، العدد ونظر، نقد نج�د، �صعيدعدالت

1376ه.�ض.وربيع1377ه�.�ض.

موؤ�ص�صة ، 4 .11 العدد الإ�صالمي، الكالم 1«، اخالق  »فل�شفة  �ص�دق، لريج�نى،

تحقيق�تىوتعليم�تىمجلةاإم�م�ص�دقQ،قم،خريف1373ه�.�ض.

المت�أخرة( الو�صطى )القرون  متاأخر«. 5 و�شطاى  »قرون  ا�صكوت، دون�لد، مك

ترجمةمح�صنجوادي،ت�ريخفل�صفهاخالقدرغرب،تدوين�صىلرن�ضبيكر،

قم، خمينى، اإم�م وبوه�صى اآموز�صى موؤ�ص�صة المترجمين من جم�عة ترجمة

1378ه�.�ض.
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