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« �شيئان ميلآن نف�سي �إعجابا واحرتاما:
ال�سماء املر�صعة بالنجوم فوقي والقانون الأخالقي يف �أعماقي»
عمانويل كانط

�أ.د.علي �أ�سعد وطفة•
ملخ�ص الدرا�سة
تتناول الدرا�سة منظومة املفاهيم املكونة ملفهوم الأخالق يف الثقافتني العربية والغربية .وتنطلق
من �إ�شكالية الغمو�ض وااللتبا�س يف مفهوم الأخالق واملفاهيم الفرعية املرتبطة به لتقدمي ر�ؤية
منظمة متنا�سقة لهذا املفهوم مب�ضامينه الإن�سانية والقيمية  .وت�شكل الدرا�سة احلالية حماولة
علمية لإعادة بناء املفهوم الأخالقي مب�ضامينه يف دائرة التنا�سق وحتريره من الغمو�ض الكبري
الذي يحا�صره ،كما �أنها متثل �سعيا متوا�ضعا لتنظيم املفاهيم الفرعية وتقدميها ب�صورة وا�ضحة
تتكامل فيما بينها وفيما بني مفهوم الأخالق بو�صفه الإطار العام لهذه املفاهيم.
ويف هذا ال�سياق ف�إن الدرا�سة حتاول الإجابة عن �أ�سئلة جوهرية تتمثل يف حتديد دالالت املفهوم
الأخالقي عرب الثقافتني العربية والغربية وحتديد مرتكزات املفاهيم الفرعية للأخالق :اخلري،
والواجب ،وال�ضمري ،الأخالق املهنية ،القيم ،القانون ،ور�سم العالقة القائمة بني هذه املفاهيم يف
�إطار املفهوم العام “الأخالق”.
ومن منطلق الإجابة عن هذه الأ�سئلة تقوم الدرا�سة بتعريف الأخالق يف الثقافة العربية لفظا
ومعنى وداللة وبنيانا ثم تقارن هذه ال�صورة للأخالق يف الثقافة العربية مع مثيلتها يف الثقافة
• كلية الرتبية  -جامعة الكويت
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الغربية لتو�ضيح �أوجه االختالف واالئتالف بني املفاهيم الأخالقية بني الثقافتني.
ثم تقوم الدرا�سة بتعريف املفاهيم الأ�سا�سية املكونة ملفهوم الأخالق مثل  :اخلري والواجب
واحلق واجلمال وال�ضمري وحتدد ن�سق التفاعل بني هذه املفاهيم يف دائرة من الو�ضوح يف املعنى
واملبنى واالنت�ساب الثقايف ،كما تخو�ض يف م�صدر القيمة الأخالقية ويف جوهرها .
وا�ستطاعت الدرا�سة يف النهاية �أن تقدم �صورة مو�ضوعية �شاملة اكتملت فيها الأبعاد اجلغرافية
وارت�سمت عربها اخلرائط الفل�سفية لأهم القيم واملفاهيم واملفكرين والفال�سفة الذين تناولوا
امل�س�ألة الأخالقية بالدرا�سة والتحليل.
 - 1مقدمة :
ت�شكل الأخ�لاق ركنا �أ�سا�سيا من �أرك��ان الوجود االجتماعي ،ون�سقا حيويا يف ن�سيج احلياة
الإن�سانية املعا�صرة .فالأخالق نظام من القيم يوجه حياة الفرد وينه�ض بها �إىل �أرقى م�ستوياتها
الإن�سانية .والإن�سان ال يحقق جوهره الإن�ساين �إال يف �صورته الأخالقية ،لأنه الكائن الوحيد يف
مملكة الكائنات احلية الذي ي�ضحي برغباته وميوله على مذابح ال�سمو الأخالقي� ،سعيا �إىل جت�سيد
قيم احلق ،واخلري ،واجلمال ،وال�شرف ،والكرامة ،والإيثار ،والت�سامح ،وال�شجاعة ،وكل القيم
والف�ضائل التي ت�شكل جوهر احلياة الأخالقية وغايتها.
لقد �أق ّر املفكرون والباحثون ،على م ّر التاريخ الإن�ساين� ،أن حياة املجتمعات الإن�سانية ال ت�ستقيم
من غري القيم الأخالقية ،وذلك لأنها ت�شكل الن�سيج احليوي لوجود الإن�سان واملجتمع يف �آن واحد.
ومن هذا املنطلق ميكن القول� :إن غياب القيم الأخالقية �أو تدهورها ي�ؤدي بال�ضرورة �إىل ت�صدع
املجتمع وانهياره وتداعيه� .إذ ال ميكن �أن تقوم للمجتمع قائمة ،من غري القيم الأخالقية ،ومن غري
الف�ضائل التي ت�ضمن له التما�سك والوحدة والقوة واالن�سجام(.)1
لقد �أدرك املفكرون ،من جميع امل�شارب واملذاهب� ،أن القيم الأخالقية �ضرورية يف املجتمع،
و�أنه من غري الأخالق تذهب احل�ضارة الإن�سانية وتندثر ،ويفقد الب�شر �صمام الأمن والأمان ،وذلك
لأن احلياة من غري القيم جتعل الإن�سان خا�ضعا لنزواته الوح�شية وغرائزه التدمريية ،فيحل
اخل��راب وال��دم��ار ،وتغيب القيم اخلالقة التي ت�سمو بالإن�سان وتنه�ض به �إىل رح��اب العطاء
الإن�ساين.
وت�أ�سي�سا على هذا الت�صور ،فر�ض البحث الأخالقي نف�سه مطلبا علميا وح�ضاريا للأمم
وال�شعوب ،و�شكل هذا املطلب احل�ضاري منطلقا للدرا�سات الأخالقية التي تبلورت يف علم الأخالق،
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وهو علم معياري يبحث يف ما يجب �أن يكون وفيما هو كائن على امل�ستوى القيمي والأخالقي يف
املجتمع الإن�ساين ،وقد ت�ش ّكل هذا العلم حتت ت�أثري االحتياجات الأخالقية املتنامية للمجتمع ،حيث
يقوم على درا�سة الأنظمة الأخالقية والف�ضائل والقيم كما يقوم على درا�سة �أفعال الإن�سان من
حيث ات�صافها بالف�ضيلة والرذيلة �أو من حيث ان�سجامها مع ال�ضمري الأخالقي للمجتمع(.)2
وعلى الرغم من التطور التاريخي الكبري للم�س�ألة الأخالقية عرب التاريخ ،ف�إن الإ�شكاليات
الأخالقية ما زالت تطرح نف�سها بقوة كبرية يف هذا امليدان ،وما زالت املباحث الأخالقية نهبا
لل�صراع الفل�سفي والأيديولوجي بني خمتلف النظريات والتيارات الفكرية الأخالقية .وقد �أدت هذه
التناق�ضات وال�صراعات الأيديولوجية �إىل تراكم يف ن�سق املفاهيم والدالالت التي تتعلق مبفهوم
الأخالق ذاته ،و�أ�صبح مفهوم الأخالق ذاته يعاين من الغمو�ض وااللتبا�س نظرا للتنوع الكبري يف
النظرة �إليه وحتميله في�ضا من الت�صورات الأيديولوجية املتناق�ضة .و�إذا كان مفهوم الأخالق ي�شمل
عددا كبريا من املفاهيم الفرعية ف�إن هذه املفاهيم الفرعية �أي�ضا وقعت يف دائرة الت�شاكل الفكري
و�أ�صبحت عر�ضة للتف�سريات املختلفة .ويف دائرة هذا كله �أ�صبح من ال�صعوبة مبكان تقدمي ر�ؤية
منظمة متنا�سقة ملفهوم الأخالق مب�ضامينه الفرعية املتنوعة(.)3
وت�أ�سي�سا على هذه ال�صورة ف�إن الدرا�سة احلالية ت�شكل حماولة علمية لإع��ادة بناء املفهوم
الأخالقي مب�ضامينه يف دائرة التنا�سق وحتريره من الغمو�ض الكبري الذي يحا�صره ،كما �أنها متثل
�سعيا متوا�ضعا لتنظيم املفاهيم الفرعية وتقدميها ب�صورة وا�ضحة تتكامل فيما بينها وفيما بني
مفهوم الأخالق بو�صفه الإطار العام لهذه املفاهيم(.)4
� - 2إ�شكالية الدرا�سة:
تكمن وظيفة املفاهيم يف عملية �إ�ضاءة الواقع وتنظيمه ،فاملفاهيم �إ�شارات ورموز مت ّكن الإن�سان
من والتعقل والتحكم وال�سيطرة ،وهي �أدوات جتعل الإن�سان قادرا على اكتناه الكون وحتليله وتفكيكه
وفهمه .ويف ظل هذه القوة الهائلة للمفاهيم عمل املفكرون منذ بداية التاريخ على �إبداعها و�إنتاجها
و�صقلها يف مواجهة التحدي املعريف �سبيال �إىل اكتناه العامل على نحو عقلي مطلق(.)5
كانت املفاهيم يف بداية ت�شكلها تقوم بوظيفتها الأ�سا�سية املاثلة يف ت�شخي�ص الواقع وجتريده
وحتويله �إىل عامل املقوالت على �صورة �أفكار وت�صورات مطابقة �إىل ح ّد كبري لتعينات الواقع
و�شواخ�صه احل ّية ،ولكن الفكر الإن�ساين قد بلغ حدا كبريا من خ�صوبة الإنتاج يف جمال املفاهيم،
حتى �أ�صبحت املفاهيم ذاتها �أكرث غنى من الواقع نف�سه ،وقد �أدت هذه الغزارة الإبداعية �إىل
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تداخل هذه املفاهيم وت�شابكها وتعقدها .ويف مرحلة الحقة بد�أت هذه املفاهيم تنف�صل عن الواقع
تدرجيا وتدور يف �أفالكها و�أبراجها اخلا�صة بها ،ف�أ�ضفى هذا الأمر نوعا جديدا من التعقيد الكبري
يف تناولها وفهمها .وقد فر�ض هذا االنف�صال حتديا معرفيا جديدا حيث حتولت هذه املفاهيم
ذاتها �إىل مفاهيم غام�ضة جدا و�إىل واقع ذهني جديد ت�صعب �إنارته ل�شدة اال�ستنارة فيه و�سطوع
الأ�ضواء .وهذا يعني �أن املفاهيم ذاتها قد حتولت �إىل �إ�شكالية ي�صعب اخلو�ض فيه ،وجتلت يف
�صورة واقع جمرد ي�صعب اكتناه معطياتها العقلية ودالالته الفكرية.
لقد �أنتج املفكرون في�ضا من املفاهيم يتجاوز حدود احلاجة �إليها يف فهم الواقع� ،أ�صبحت هذه
املفاهيم مع الزمن �أكرث ابتعادا عن الواقع تائهة يف �سدمي من املعاين والدالالت املتتاخمة واملتداخلة
واملتقاطعة �أي�ضا؛ لقد انف�صلت هذه املفاهيم عن الواقع الذي تريد �إ�ضاءته و�ضاعت يف متاهات
التفكري الإن�ساين املطلق املجرد ذاته ،و�أ�صبحت نف�سها يف �أم�س احلاجة �إىل العقلنة الواقعية ،وهذا
يعني �أن هذه املفاهيم التي حتلق فوق الواقع وتعي�ش يف �أبراجها العاجية حتتاج اليوم �إىل االرتباط
بالواقع الذي انبثقت و�صدرت عنه نتيجة للغمو�ض الذي اكتنفها يف دائرة التحليق والدوران حول
ذاتها وفقدان املحور الذي يربطها بالواقع العملي نف�سه(.)6
ويعد مفهوم الأخالق من املفاهيم املجردة التي بالغت يف الدوران حول ذاتها ،ففقدت كثريا من
قدرتها على الإنارة واال�ستنارة نتيجة للتجريد الهائل والتوالد الذاتي املنف�صل عن الواقع الذي
تعرب عنه .ف�أ�صبح اخلو�ض يف مفهوم الأخالق خو�ضا �إ�شكاليا نتيجة لغزارة املفاهيم الأخالقية
الفرعية التي تراكمت وتقاطعت وتداخلت ب�صورة تنعدم فيها القدرة على �إدراك الغايات واملرامي
الأ�سا�سية لهذه املفاهيم يف �سياق تفاعلها وتكاملها.
وت�أ�سي�سا على هذه ال�صورة ،ميكن القول ،ب�أن مفهوم الأخالق قد �أ�صبح ،مبا ينطوي عليه من
دالالت ومعاين فرعية� ،شديد الغمو�ض ي�ضع املت�أمل يف حالة من احلرية ،وي�شعره بعدم القدرة على
فهم العالقة بني هذه املفاهيم الفرعية بتقاطعاتها ودالالتها الواقعية،
وعندما ننظر نظرة واقعية �إىل مفاهيم الأخالق الفرعية �سنجد �أنف�سنا �إزاء تنوع كبري يخرج
من دائرة ال�ضبط وال�سيطرة� ،إذ ميكن للمت�أمل �أن يقع على مفاهيم فرعية عددية مثل :ال�شرف
الكرامة ،الواجب ،ال�ضمري ،اخلري وال�شر ،الف�ضيلة ،علم الأخالق ،القيمة الأخالقية ،الأخالق
املهنية ،الأنا الأعلى .وهذه املفاهيم متداخلة متقاطعة ب�صورة كبرية ،وهذا التقاطع والتداخل
ي�أخذ �صورة �أكرث تعقيدا عندما نت�أمل يف النظريات والأفكار التي تتعلق بالأخالق عرب التاريخ
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الإن�ساين .فهذه النظريات تتداخل تداخال غريبا يف دالالتها ومعانيها ومعطياتها الفكرية والذهنية،
فهناك النظريات املثالية والنفعية والوجودية واالجتماعية والعقلية والدينية والأنرتوبولوجية التي
تتناول امل�س�ألة الأخالقية وتقدم ت�صورات خمتلفة ومتقاطعة ومت�ضاربة حول مفهوم الأخالق
ودالالته.
ومن هذا املنطلق ف�إن درا�ستنا املتوا�ضعة تتحرك يف فلك هذا املفهوم مبا ينطوي عليه من
مفاهيم فرعية لإ�ضفاء طابع التنظيم والت�صنيف يف حماولة للربط بني مفهوم الأخالق وبني الواقع
من جهة ،وبني هذا املفهوم واملفاهيم الفرعية التي ينطوي عليها من جهة �أخرى.
وت�أ�سي�سا على هذه الغاية ف�إن الدرا�سة حتاول �أن تقدم �إجابات وا�ضحة عن الأ�سئلة التالية:
•ما دالالت املفهوم الأخالقي يف الثقافتني العربية والغربية؟
•ما حدود ومرتكزات املفاهيم الفرعية للأخالق :اخلري ،والواجب ،وال�ضمري ،الأخالق
املهنية ،القيم ،القانون ،وما العالقة القائمة بني هذه املفاهيم يف �إط��ار املفهوم العام
«الأخالق»؟
•ما م�صدر القيمة الأخالقية وفقا للنظريات واملدار�س الفكرية الفل�سفية؟
هذه الأ�سئلة ت�شكل حمور درا�ستنا هذه التي تهدف �إىل �إ�ضاءة جديدة لهذه املفاهيم ا�ستجالء
للغمو�ض الكامن فيها يف م�سعى ميكن املت�أمل م��ن فهمها خ��ارج دائ��رة التناق�ض والتداخل
والتقاطع.
 - 3يف مفهوم الأخالق :
الأخالق منظومة من القيم واملعايري ال�سلوكية التي يرت�ضيها املجتمع لنف�سه و�أفراده ن�شدانا
لف�ضائل احلق واخلري واجلمال ،وهي من حيث وظيفتها توجه الأفراد �إىل ما يجب عليهم القيام به
وتنهى عما يجب جتنبه يف خمتلف املواقف احلياتية والإن�سانية ،وهي ترتكز يف وظيفتها تلك �إىل
جمموعة من القيم الأخالقية التي توجه ال�سلوك الإن�ساين توجيها غائيا يت�سم باحلكمة ويت�شح
بالف�ضيلة ،فالأخالق توجه الفرد �إىل التمييز بني اخلري وال�شر ،بني احلق والباطل ،بني اخلط�أ
وال�صحيح ،كما بني ما هو حممود وما هو مذموم على وجه الإط�لاق .والأخ�لاق ت�شكل منهجا
وجدانيا ينري طريق الأفراد يف املجتمع �إىل �صراط احلق واخلري واجلمال ،وقد قيل يف الأخالق
ب�أنها « التحلي باملليح والتخلي عن القبيح » ،وغالبا ما يطلق لفظ الأخالق على جميع الأفعال
ال�صادرة عن النف�س حممودة كانت �أو مذمومة فاملحمود منها يعرف باخلري ،واملذموم منها يعرف
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بال�شر ،حيث ت�شكل م�س�ألة اخلري وال�شر املحور الأ�سا�سي لعلم الأخ�لاق برمته .فالأخالق تعني
االلتزام بالقيم واملبادئ الأخالقية التي توجه الإن�سان نحو اخلري والف�ضيلة وحتول بينه وبني ال�شر،
وترمز �إىل انت�صار اجلوانب االيجابية يف الإن�سان طلبا للكمال وحتقيقا للغايات ال�سامية يف احلياة،
�إنها نوع من الوعي مبا ينبغي ومبا يجب التما�سا للجمال الأخالقي والكمال الروح(.)7
ومع �أهمية التو�ضيح الذي �سقناه يف دائرة هذه املقدمة التمهيدية ف�إن مفهوم الأخالق يواجه ما
ي�سمى بالتحديات احل�ضارية� ،إذ ال ي�ستقيم يف معانيه وداللته �إال من خالل العودة �إىل متو�ضعاته
يف �سياقات ح�ضارية متنوعة ،وذلك لأنه يختلف كثريا يف داللته اللغوية واحل�ضارية بني لغة و�أخرى
كما بني ح�ضارة و�أخرى .وقد �آثرنا طرح املفهوم يف �سياقني ح�ضاريني يتمثل الأول يف احل�ضارة
العربية الإ�سالمية بينما يتمثل الثاين يف احل�ضارة الغربية املعا�صرة.
الأخالق يف الثقافة العربية:
الأخالق يف اللغة العربية جمع « ُخ ُلق» ب�ضمتني �أو « ُخ ْلق» ب�ضمة و�سكون ،وجرى تعريف الأخالق
يف املعاجم اللغوية على �إيقاع واحد قوامه اخللق واجلبلة والطبع وال�سجية؛ وجاء يف ل�سان العرب �أن
«اخللق الدين والطبع وال�سجية ،وحقيقته �أنه �صورة الإن�سان الباطنة ،وهي نف�سه و�أو�صافها
املخت�صة بها ،مبنزلة اخللق ل�صورته الظاهرة �أو�صافها ومعانيها ،ولها �أو�صاف ح�سنة وقبيحة»(.)8
وبعبارة �أخرى اخللق للنف�س كاخللقة للج�سد كالهما جمموع �أو�صاف .وجاء يف املعجم الو�سيط �أن
الأخالق «حال للنف�س را�سخة ت�صدر عنها الأفعال من خري �أو �شر من غري فكر وروية»(.)9
ومييز التهانوي يف ك�شاف ا�صطالحات العلوم والفنون بني املعنى اللغوي واال�صطالحي لكلمة
« ُخ ُلق» فيقول« :اخللق ،يف اللغة ،العادة والطبيعة والدين واملروءة ،واجلمع الأخالق ،ويف عرف
العلماء :ملكة ت�صدر بها عن النف�س الأفعال ب�سهولة من غري تقدم فكر وروية وتكلف »(.)10
وجند هذا الت�أكيد على ال�سجية اخللقية والعفوية لدى اجلرجاين الذي يقرر ب�أن “ اخللق عبارة عن
هيئة للنف�س را�سخة ت�صدر عنها الأفعال ب�سهولة وي�سر من غري حاجة �إىل فكر وروية ،ف�إن كانت الهيئة
م�صدرا للأفعال اجلميلة �سميت خلقا ح�سنا ،و�إن �صدرت عنها الأفعال القبيحة �سميت خلقا �سيئا(.)11
وينهج الفريوزابادى النهج نف�سه يف تعريف الأخالق �إذ يقول “ا ُ
خل ْل ُق بال�ضم و�ضمتني ال�سجية
خل ُل ُق وا ُ
والطبع واملروءة والدين”( ،)12وعلى هذا املنوال يعرفها ابن منظور بقوله « :ا ُ
خل ْل ُق ال�سجية..
فهو الدين والطبع وال�سجية ،وحقيقته� ،أنه �صورة الإن�سان الباطنة ،وهي نف�سه ،و�أو�صافها ومعانيها
املخت�صة بها مبنزلة ا َ
خللق ل�صورته الظاهرة و�أو�صافها ومعانيها ولهما �أو�صاف ح�سنة وقبيحة»(.)13
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وتت�ضح تلقائية وعفوية الفعل الأخالقي يف منظور فخر الدين الرازي الذي يع ّرف ا ُ
خل ُلق بقوله
“ اخللق ملكة نف�سانية ي�سهل على املت�صف بها الإتيان بالأفعال اجلميلة “ (.)14
وي�سري الغزايل على املنهج ذاته يف تعريفه للأخالق حيث يعرف اخللق بقوله «اخللق عبار ٌة عن
فكر ورو َّية ...و� مَّإنا
وي�سر من غري حاج ٍة �إىل ٍ
هيئ ٍة يف ال َّنف�س را�سخ ٌة ،عنها ت�صدر الأفعال ب�سهول ٍة ٍ
ال�سكوت عند الغ�ضب
ا�شرتطنا �أن ت�صدر الأفعال ب�سهولة من غري رو َّية لأنَّ من تك َّلف بذل املال �أو ُّ
ال�سخاء واحللم»(.)15
بجهد ورو َّية ال يقال ُخ ُل ُق ُه َّ
وي�أخذ ابن م�سكويه بالتعريف الذي يرى ب�أن الأخالق “حال للنف�س داعية لها �إىل �أفعالها من
غري فكر وال روية .وهذه احلال تنق�سم �إىل ق�سمني :منها ما يكون طبيعي ًا من �أ�صل املزاج وال�سجية
والطبع ،كالإن�سان الذي يحركه �أدنى �شيء نحو غ�ضب ويهيج من �أقل �سبب ،وحاله كحال الذي يجن
من �أي�سر �شيء �أو يفزع من �أدنى �صوت يطرق �سمعة �أو يرتاع من خرب ي�سمعه .ومنها ما يكون
م�ستفاد ًا بالعادة والتدريب ،ورمبا كان مبد�ؤه الفكر ،ثم ي�ستمر عليه �أو ًال ف�أو ًال حتى ي�صري ملكة
وخلق ًا »(.)16
وت�أ�سي�سا على ما تقدم من التعريفات اللغوية اخلال�صة يف اللغة العربية للخلق والأخالق
جند ب�أن معنى الأخالق يتحدد مبعيارين ،يتمثل املعيار الأول يف مبد�أ الر�سوخ والثبات والدوام
والطبع ،يف حني يتمثل الثاين يف مبد�أ التلقائية حيث يجري ال�سلوك من غري تكلف وانفعال
وافتعال .وهذا يعني �أن الأخالق متثل منبع ال�سلوك التلقائي مبا ي�صدر عنه من �أفعال اخلري
وال�شر(.)17
وميكن لنا يف هذا ال�سياق الت�أ�سي�س لأربع �أفكار �أ�سا�سية ت�ؤكدها �أغلب التعريفات التي �سقناها
يف الثقافة العربية:
•ترت�سم الأخالق يف النف�س على �صورة ال�سجية والفطرة والطبع يف الإن�سان ولذا ف�إنها
تت�سم بطابع الدميومة واال�ستمرار.
•ميكن اكت�ساب الأخالق عن طريق االكت�ساب فتتحول الأخالق املكت�سبة عرب الزمن �إىل
�سجية وطبيعة وطبع.
•ت�شكل الأخالق منبع ال�سلوك الإن�ساين وم�صدره الأ�سا�سي.
•ت��دور الأخ�لاق ح��ول معاين اخل�ير وك��ل الف�ضائل ال�سامية التي عرفت بها املجتمعات
الإن�سانية.
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الأخالق يف الثقافة الغربية:
توظف الثقافة الغربية �أربع كلمات متداخلة للإ�شارة �إىل مفهوم الأخالقMorale، Ethique، :
 Déontologie، Axiologieوي�صعب الف�صل بني داللة هذه الكلمات التي ترتادف وتتداخل وتتقاطع
ب�صورة م�ستمرة للتعبري عن الأخالق كنظام �أو علم �أو فل�سفة .ويبلغ هذا التداخل �أ�شدّه بني كلمتي
 Ethique et Moraleوهما مفهومان مرتادفان يف م�ستوى اال�شتقاق متداخالن يف الداللة واملعنى(.)18
ا�شتقت لفظة الأخالق «  » Moraleمن الأ�صل الالتيني  ،.Moralisوت�شري الكلمتان �إىل الأخالق
والآداب والقيم الأخالقية ال�سائدة يف املجتمع ب�صورة عامة� .أما لفظة  Ethiqueفهي م�شتقة من
اللفظة الإغريقية  Ethikosويقابلها يف الالتينية  ,Ethicaوتعني �أي�ضا يف ا�ستخداماتها العامة
النظام الأخالقي املعياري جلماعة �أو جمتمع حمدد( ،)19حيث يعمل هذا النظام الأخالقي على
توجيه �سلوك الأفراد نحو الف�ضيلة واحلق واخلري والواجب والقيم الأخالقية ب�صورة عامة .وقد
ا�ستخدم مفهوم  Ethiqueلأول مرة يف اللغة الفرن�سية يف القرن الثالث ع�شر مبعنى الأخالق
والآداب .وفيما يتعلق مبفهوم  Moraleف�إن �أول ا�ستخدام له يف الفرن�سة كان يف عام .1530
وتتداخل لفظة  Ethiqueتداخال كبريا مع كلمة  ،Moraleحتى �أنه ي�صعب الف�صل بينهما،
ويجري ا�ستخدام كل منهما مكان الآخر بالتتابع والتقاطع والرتادف ب�صورة متواترة .ففي اللغة
العادية تع ّد كلمة  Moraleمرادفا طبيعيا لكلمة  ،Ethiqueوت�شري كل منهما �إىل الطريقة التي
يعي�ش فيها النا�س وفقا للقيم واملبادئ الأخالقية طلبا للخري وجتنبا لل�شر .ولكن بع�ض العلماء
مييزون بني الكلمتني متييزا وا�ضح املعامل حيث يوظفون كلمة  Moraleللتعبري عن ن�سق القيم
واملعايري واملبادئ الأخالقية التي توجه �سلوك الفرد واجلماعة� ،أي �أخ�لاق املجتمع واجلماعة
والفرد� .أما كلمة  Ethiqueفتوظف للداللة على النظرية الأخالقية �أو الفل�سفة الأخالقية ال�سائدة
يف املجتمع .وغالبا ما توظف كلمة  Ethiqueللتعبري عن منط نقدي يف التفكري الأخالقي الذي
يتجه نحو تقييم ال�سلوك الأخالقي و�شروطه احليوية يف جمتمع ما .وهذا يعني �أن كلمة Ethique
ترمز �إىل نوع من التفكري النقدي يف النظام الأخالقي ويف جتلياته املختلفة ،بينما توظف كلمة
 Moraleللداللة على الأخالق بو�صفها نظاما من املبادئ والقيم الأخالقية ال�سائدة يف املجتمع؛
وتوظف كلمة  Ethiqueللداللة على النظريات الأخالقية �أو املباحث الأخالقية ،و�أحيانا علم
الأخالق� ،أي �إىل منط من الن�شاطات الفكرية التي متار�س وظيفة التق�صي الفكري والنقدي يف
ميدان الأخالق ب�صورة عامة.
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وغالبا ما ي�ستخدم الفال�سفة الأمريكيون الكلمتني مبعنى واحد دون متييز بينهما ،وذلك على
خالف املفكرين الأوروبيني الذين يوظفون الكلمتني توظيفا متباينا .ووفقا لذلك ف�إن ريكو Ricoeur
( )20ي�ستخدم كلمة  Ethiqueللتعبري عن امل�ضامني الفكرية للأخالق والقانون الأخالقي ،يف حني
ي�ستخدم كلمة  Moraleللداللة على ن�سق القيم واملعايري الأخالقية ،وهذا يعني �أن كلمة Morale
ترمز �إىل ن�سق املعايري واملبادئ والقواعد الأخالقية التي تفر�ض نف�سها على �سلوك الأف��راد يف
املجتمع ،والتي تتمحور حول مبد�أي اخلري وال�شر .وباملقابل ف�إن كلمة  Ethiqueتت�ضمن بعدا �إ�ضافيا
ت�أمليا يتمثل يف متكني الفرد من تقييم الفعل الأخالقي وحتديد م�ساراته واجتاهاته بطريقة نقدية.
وهذا يعني �أن االنتقال من داللة كلمة � Moraleإىل داللة كلمة  Ethiqueيعني االنتقال من العام �إىل
اخلا�ص ومن الكلي �إىل اجلزئي .و مييز موريو  Meirieuيف هذا ال�صدد بني الكلمتني ،فريى �أن
كلمة  Ethiqueترمز �إىل درا�سة ال�سلوك الأخالقي عند الأفراد� ،أما كلمة  Moraleفتعني نظاما من
املعايري والقيم واملبادئ الأخالقية التي تنظم �سلوك الأفراد يف املجتمع(.)21
�أما كلمة ( Déontologieعلم الأخالق املهنية) فقد ظهرت على يد جريميي بنتام Jeremy
 Benthamيف كتابه املعروف  Posthumeالذي ن�شر يف عام  1834وعنى بها علم الأخالق Science
 ،of moralityولكن ا�ستخدام هذه الكلمة  Déontologieيف الفرن�سية بد�أ يف القرن الع�شرين وتعني
علم الواجب  La science des devoirsوهي قريبة يف معناها من كلمة � Ethiqueأي علم الأخالق.
ويعد مفهوم «الأك�سيولوجيا» (� )Axiologie science et théorie des valeursأكرث و�ضوحا
من املفاهيم الثالثة ال�سابقة حيث بد�أ ا�ستخدامه مع بدايات الفل�سفة اليونانية خ�صو�صا عند
�سقراط و�أفالطون و�أر�سطو( .)22ويعود هذا امل�صطلح �إىل الأ�صل الإغريقي  Axia ou Axiosويعني
يف الأ�صل علم القيم الأخالقية ،ويف الفل�سفة يعني مبحث نظرية القيم( .)23وكان هارمتان Eduard
� von Hartmannأول من ا�ستخدم هذا املفهوم يف كتابه املعروف L›Axiologie et ses divisions
( )24ومن ثم ا�ستخدمه بول البي  Paul Lapieيف بداية القرن الع�شرين يف كتابه منطق الإرادة
.)25(Logique de la volonté
و�أخريا ميكن القول ب�أن املفاهيم ( )Ethique، Déontologie، Ethique، Axiologieتتمايز
بع�ضها عن بع�ض يف �سياق اال�ستخدام والتوظيف العام لها يف خمتلف الن�صو�ص واملباحث الأخالقية
وباملقابل ف�إنه قد تتجان�س حيث يوظف �أحدها مبعنى الأخالق �أو علم �أو نظرية الأخالق �أو الأخالق
املهنية ...الخ (.)26
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حدود املفهوم بني الثقافتني
ي�ستطيع املت�أمل عرب املقاربة بني مفهوم الأخالق يف احل�ضارتني الغربية والعربية �أن يالحظ
ثمة فروق وا�ضحة املعامل .فامل�صادر اال�شتقاقية العربية ملفهوم الأخالق تركز مبد�أ ال�سجية والطبع
والعفوية ،كما ت�ؤكد على الطابع ال�سيكولوجي للأخالق بو�صفها طبعا و�سجية ،وهذا ما الحظناه يف
خمتلف التعريفات التي �سقناها حول مفهوم الأخالق يف خمتلف امل�صادر القامو�سية واملعجمية
حيث ال يخرج فيها مفهوم الأخ�لاق عن تكاثف للف�ضيلة يف طبع الإن�سان وك�أنه قد فطر عليها
فالأخالق طبع وغريزة توجد يف الإن�سان .وهذه التعريفات املعجمية جتد يف حقيقة الأمر �صداها
يف خمتلف التجليات الفكرية الأخالقية لدى املفكرين العرب القدامى .فالتهناوي واجلرجاين
والفريوز�أبادي وابن منظور والرازي واجلاحظ والغزايل وابن م�سكويه جميعهم يعطي للأخالق
�صورة ملكة ت�صدر بها عن النف�س الأفعال ب�سهولة من غري تقدم فكر وروية وتكلف(.)27
وعلى خ�لاق ه��ذا الت�صور جند ب ��أن الفكر الغربي يتجه �إىل الرتكيز على الطابع القيمي
واالجتماعي ل�ل�أخ�لاق .ف��الأخ�لاق كما جتلت يف خمتلف املعاجم والتعريفات نظام من القيم
االجتماعية التي توجه م�سار احلياة الأخالقية واالجتماعية يف املجتمع .وقد وجدنا نوعا من التنوع
يف ا�ستخدام مفاهيم متعددة ترتاوح بني الأخالق كنظام والأخالق كعلم وفل�سفة ونظرية وكما ال
حطنا فهناك �أربعة مفاهيم قد وظفت يف الداللة على الفعل الأخالقي (Ethique، Déontologie،
)Ethique، Axiologie
و�إذا التجان�س ي�شكل �سمة لتعريف الأخالق يف العربية ف�إن االختالف ي�شكل الطابع العام يف
ا�ستخدام هذا املفهوم يف الثقافة الغربية ،و�إذا كانت الثقافة العربية الكال�سيكية ت�أخذ املفهوم على
�أنه �صيغة فردية �سيكولوجية ف�إن الثقافة الغربية تتناوله يف وظيفة االجتماعية ب�صوفه ن�سقا من
القيم التي متار�س وظيفة اجتماعية قوامها املحافظة على متا�سك املجتمع ووحدته.
 - 4م�ضامني املفهوم وتخومه:
يعد مفهوم الأخالق من املفاهيم املعقدة واملركبة وذلك ملا يت�ضمنه من مفاهيم فرعية مرتابطة
و�أن�ساق قيمية متداخلة ومتناغمة مع الن�سق العام للأخالق .ووفقا لذلك يت�ضمن مفهوم الأخالق
ن�سقا من املفاهيم الفرعية مثل الأخالق املهنية ،والأخالق والقانون ،وال�ضمري الأخالقي ،والقيمة،
واحل��ق واخل�ير والواجب ،والف�ضيلة ،والأخ�لاق املهنية ،وت�شكل هذه املفاهيم الفرعية التخوم
الأ�سا�سية ملفهوم الأخالق .وهذا يعني �أن مفهوم الأخالق ال ي�ستقيم �إال من خالل التعريف مب�ضامينه
�ش�ؤون اجتماعية | العدد  ،119خريف  2013ال�سنة 30

يف مفهوم الأخالق  :قراءة فل�سفية معا�صرة

الفرعية وبالعنا�صر الأ�سا�سية املكونة له يف ن�سق تكاملها الداخلي �أي فيما بينها من جهة وفيما
بينها وبني مفهوم الأخالق بو�صفه الإطار العام ملختلف التجليات الأخالقية.
مفهوم اخلري:
معان ودالالت خمتلفة .واخلري يعرفه
اخلري فكرة جمردة ترتهن مبعايري متنوعة وتتج�سد يف ٍ
ب�ضده �أي مفهوم ال�شر ف�إذا كان اخلري رحمة ف�إن ال�شر نقمة و�إذا كان نعمة كان ال�شر ا�ستالبا لها.
وتتنوع اخلريات بني خريات نف�سية ومادية واجتماعية .فاخلريات املادية كل ما جتود به الطبيعة
ليحيا الإن�سان وي�ستمر يف الوجود مثل املاء والفيء واحلالل واملال والزرع وال�ضرع وكل ما ت�ستقيم
به حياة الإن�سان وت�شرق� ،أما ال�شر فكل ما من �ش�أنه �أن يدمر احلياة وي�ؤذيها وي�أتي على خرياتها
وعطائها :فاملطر خري واجلفاف �شر� ،إحياء النف�س خري �أما قتلها فهو �شر ،واخل�صب خري يقابله
القحط فهو �شر ،واحلب خري يقابله الكراهية فهي �شر ،والكرم خري يقابله البخل فهو �شر ،والإيثار
خري يقابله الإثرة وهي �شر وهكذا دواليك.
واخلري بالتعريف الأعم هو ن�سق من الفعاليات والقيم الإيجابية التي تدفع �إىل احلياة وت�سمو
بالإن�سان �إىل مرتب احلق واخلري واجلمال واملحبة والتعاون والإخال�ص وكل �أ�شكال القيم الإن�سانية،
�أما ال�شر فهو ما يناق�ض هذه القيم مثل القتل واحلق والباطل والكراهية والعدوان والقبح والتنافر
واخليانة واجلهل .وميكن �أن نتحدث عن اخلريات املادية فكل ما جتود به الطبيعية من عطاء هو خري
املال واحلالل والزرع واجلمال �أما ال�شر فكل ما ي�ؤذي ويدمر يف الطبيعة ويف ال�سلوك الإن�ساين.
ا�ستطاع الإن�سان عرب تاريخه الطويل �أن يهتدي �إىل اخلري و�أن يدرك مراميه ،و�أن يدرك ال�شر
ويعرف منازعه وخوا�صه .وعلى هذا الأ�سا�س ف�إن الب�شر يف كل مكان يعرفون ويتفقون على قيم
كونية متثل اخلري مثل احلب واجلمال واحلرية والإخاء والعدل وامل�ساواة ويتفقون على ن�سق من
القيم ال�شريرة التي تقابل القيم اخليرّ ة.
ومما ال �شك فيه �أن الإن�سان العادي مييل ميال طبيعيا �إىل فعل اخلري ونبذ ال�شر فالنزعة �إىل
اخلري ت�أخذ طابعا عفويا مت�أ�صال يف الوجدان الإن�ساين ،ومن هذا املنطلق ي�ؤدي الأفراد معظم
�أعمالهم حتت عنوان اخل�ير واحل��ق وال��واج��ب وميار�سون فعالياتهم الإن�سانية وف��ق قناعاتهم
الأخالقية يف �أغلب الأحوال .فاملجرمون والل�صو�ص يجدون لأنف�سهم مربرات �أخالقية ،كالل�ص
الذي ي�سرق وهو على قناعة ب�أنه يفعل خريا لأنه ي�سطو على مال الأغنياء الأ�شرار و�أن من حقه �أن
يتمتع باملال الذي يتمتعون به.
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فامل�شكلة لي�ست يف فعل اخلري ،بل يف املعيار الذي يعتمده النا�س يف التمييز بني اخلري وال�شر.
وت�أخذ هذه املع�ضلة �صورة ت�سا�ؤل منهجي قوامه :مبعنى متى يكون الفعل خريا ومتى يكون �شريرا؟
�أو ما املعيار الذي ميكن اعتماده يف متييز اخلري وال�سري مبقت�ضاه؟ ويف معر�ض الإجابة عن هذا
الت�سا�ؤل ميكن ا�ستعرا�ض عدد كبري من النظريات والت�صورات حول معايري الفعل الأخالقي اخليرّ .
فاخلري فكرة مطلقة وقيمة معنوية تتجلى يف عنوان الف�ضيلة ،واخلري كفكرة جمردة ال بد له �أن
يتجلى يف املمار�سة والفعل و�أن ُ ي�ستدل عليه من �سمات حمددة يف الفعل الإن�ساين ذاته .ويف هذا
ال�سياق تتعدد املعايري التي يعتمدها النا�س واملفكرون يف حتديد مفهوم اخلري ،فهناك من يعتقد
ب�أن معيار اخلري وحمكه الأ�سا�سي يكون يف العقل ،وتتنوع هذه القناعات ما بني الطبيعة �أو الدين �أو
اللذة �أو املنفعة �أو ال�سعادة� ،أو املجتمع .وميكن �أن ن�ستعر�ض بع�ض من وجهات النظر هذه التي
كر�ست لتحديد معيار اخلري بداللته الأخالقية.
كان �سقراط يعتقد بتو�أمة اخلري واملعرفة من جهة ,وتو�أمة ال�شر واجلهل من جهة ثانية،
فاملعرفة ت�ؤدي �إىل اخلري واجلهل يدفع �إىل املع�صية وال�شر ،ووفقا لهذا الت�صور كان يرى ب�أن
املعرفة واحلكمة والفطنة عي اخلري الأ�سمى ،واخلري الأ�سمى هو ف�ضيلة الف�ضائل لأن من عرف
اخلري اهتدى �إليه .وقد �أدرك الإمام علي ر�ضي اهلل عنه هذه احلقيقة ف�أبدى ثقته املطلقة بالعقل
الإن�ساين هاديا فكان يقول م�ؤمنا بقدرة العقل« :كفاك من عقلك ما �أو�ضح لك �سبل غيك من
ر�شدك» و«العقل مر�آة �صافية».
ويذهب املثاليون ،ويف مقدتهم �أفالطون� ،إىل االعتقاد ب�أن اخلري ن�سق من الف�ضائل الكونية
العليا القائمة يف عامل املثل؛ ف�أفالطون كان يعتقد �أن الف�ضيلة موجودة يف عامل املثل ،والروح ت�أتي
منه وهي حمملة بالف�ضيلة ،وعليه فما كان خريا �سيظل كذلك والروح تدرك بذاتها ما يف الفعل من
خريية من خالل التذكر .وكان �أفالطون يت�صور �أن عامل املثل هرم من الف�ضائل اخلرية يرتبع
اخلري املطلق قمته .واخلري بالن�سبة له قيمة �إلهية عليا يف الكون تفوق كل القيم ال بل هو معنى
املعاين و�أ�سا�س الوجود الكوين .وعلى هذا الأ�سا�س كان �أفالطون يرفع مثل اخلري �إىل مرتبة
الإلوهية� ،إذ كان يقول « �إن اخلري فوق الوجود �شرفا وقوة ،وذلك لأن احلق و العدل و احلرية قيم
مطلقة يج�سدها اخلري املطلق املوجود يف عامل املثل.
ووفقا لهذه الر�ؤية التي ي�أخذ فيها اخلري طابع الغائية املطلقة كان �أفالطون يعتقد ب�أن اخلري
�ضياء داخلي يبدد ظالم النف�س ،و�أن الإن�سان ال يحتاج �إىل �أدنى جهد للتميز بني اخلري وال�شر حيث
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يقول »:كما �أن لهذه الدنيا �شم�س ًا ي�ست�ضاء بها ويـُعرف بها الليل من النهار والأوقات والأ�شخا�ص
والأجرام فكذلك للنف�س نور متيز به بني اخلري وال�شر ،وهو احلكمة ف�إن احلكمه �أ�شد �ضيا ًء من
ال�شم�س .و�إن للنف�س �صحة ً و�سقم ًا وحياة ً ونحوت ًا ،ف�صحتها باحلكمة و�سقمها باجلهل ،وحياتها ب�أن
تعرف خالقها وتتقرب �إليه بالرب ،وموتها �أن جتهل خالقها وتتباعد عنه بالفجور»(.)28
وذهب املعتزلة �إىل االعتقاد ب�أن الفعل ميتلك من ال�صفات ما يجعله خريا �أو �شريرا ،فالفعل
اخليرّ كاجلوهرة فيه من ال�صفات املو�ضوعية ما يجعله خريا بذاته .فالعقل ي�ستح�سن اخلري
وينادي به وي�ستهجن ال�شر ويرف�ضه ،ولكن الأ�شاعرة رف�ضوا دعوى املعتزلة واعتقدوا �أن احل�سن
والقبيح �شرعيان ولي�سا عقليان ،وهذا يعني �أن اخلري حتدده ال�شرائع والأديان ولي�س العقل املح�ض
عند الإن�سان.
وهذا ما يذهب �إليه فولتري يف ت�صنيفه للفعل اخليرّ  ،فاخلري يعرف بداهة وال يختلف فيه اثنان
مهما اختلف الزمان واملكان فالراعي الترتي وال�صباغ الهندي والبحار الإجنليزي يتفقون على �أن
العدل خري والظلم �شر ،وهذا يعني وفقا لفولتري �أن يف فعل العدل من ال�صفات ما يجعله خريا
ب�شكل مو�ضوعي وثابت ومطلق.
ويف منظور �آخر يرى املفكر الإغريقي «ار�ستيب» ب�أن اللذة هي �صوت الطبيعة ،و�أن الغريزة هي
املحرك الأول لأفعال الإن�سان ،فجعل اللذة معيارا للفعل الأخالقي وجت�سيدا للخري الأعظم،
فالطبيعة الب�شرية التي تنجذب ب�صورة تلقائية وعفوية �إزاء ما يحقق لها متعة احلياة ،وتنفر يف
املقابل من كل ما يهدد �أو يقلل من هذه املتعة .ولأن ار�ستيب قد بالغ يف تعظيم اللذة احل�سية ف�إن
�أتباعه من الإبيقوريني ط��ورا نظريته حياة وميزوا بني اللذات اجل�سدية وبني اللذات العقلية
والروحية ف�أعلوا من �ش�أن الأخرية.
وهذا هو االجتاه الذي تبناه ابيقور () Epicure 341- 270ق م الذي اتفق مع �سلفه بتعظيم
اللذة كمبد�أ للخري ،ولكنه �أعطى لهذه النظرية طابعا �أخالقيا جديدا يت�صف باحلنكة والذكاء،
فاللذة كما يرها هي اخلري الأعظم �إذا كانت عواقبها خريا ،ووفقا لذلك نادي ب�ضرورة اجتناب
اللذات التي جتر وراءها �آالما والآالم التي ال تعقبها لذة ،ورفع �شعاره املعروف « خذ اللذة التي ال
يعقبها الأمل و اجتنب الأمل الذي ال ي�ستقيم مع اللذة� ،أي جتنب اللذة التي حترمك من لذة �أعظم
منها و تقبل الأمل الذي يخل�صك من �أمل �أعظم منه .ومن هذا املنطلق الفل�سفي ارتقى مفهوم اخلري
لديه وجتلى يف قيم ال�صداقة و احلكمة ووفقا لهذه احلكمة رفع �شعار اللذات العقلية والروحية
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واالعتدال يف حتقيق اللذات اجل�سدية .وهذا االجتاه جنده عند الرواقيني  Les stoicimsالذين
رفعوا اللذة �إىل م�ستوياتها الروحية العليا ،حيث ال ميكن �أن تتحقق ال�سعادة �إال �إذا عا�ش الفرد على
وفاق مع الطبيعة .وباخت�صار ف�إن اخلري هنا يقا�س مبدى ما يحققه من لذات عقلية وروحية
وج�سدية ووفقا لهذا املعيار ف�إن اخلري يتجلى يف اللذة التي يحققها �أبدا.
ولكن كانط يناق�ض فكرة اللذة على نحو كلي� ،إذ يرى وجوب تنزيه مبد�أ اخلري عن �أي غر�ض
ذاتي �أو لذة ،فاخلري هو الواجب املطلق الذي ينفلت من عقال الزمان واملكان ويفر�ض على الإن�سان
�أن ي�سعى �إليه لأنه خري يفر�ضه الواجب املطلق .ففي احلالة التي يقول فيها الإن�سان ال�صدق لغاية
ك�أن يقول ال�صدق ليك�سب احرتام الآخرين – ال يكون الفعل �أخالقيا وخيرّ ا لأنه مرتبط بغر�ض،�أما عندما ي�صدق الإن�سان  -لأن ال�صدق �ضرورة �أخالقية وواجب �أخالقي مطلق  -يكون ال�صدق
هنا فعال �أخالقيا خريا ونبيال .فاخلري يكمن يف الواجب ،والواجب الأخالقي هو اخلري املطلق ،ويف
هذا الأمر يعلن كانط «ب�أن الأخ�لاق ال تعلمنا كيف نكون �سعداء بل تعلمنا كيف نكون جديرين
بال�سعادة » ،وهذا يعني �أن اخلري يكمن فيما يجب ولي�س فيما يحققه من �سعادة ،وهذا ينق�ض
نظرية املنفعة واللذة الأخالقية(.)29
�أما زعماء النزعة الطبيعية ،فريون �أن اخلري ينبع من الطبيعة ويتجلى يف عطاءاتها .وهذا ما
كان يذهب �إليه كونفو�شيو�س وابن طفيل وجان جاك رو�سو .فاخلري وفقا لهذا االجتاه يكمن يف
الطبيعة فالطبيعة هي اخلري واملطلق وال�سري مبقت�ضى الطبيعية هو ال�سري على �صراط الواجب.
وكان رو�سو يعتقد �أن كل ما يخرج من بني يدي الإن�سان خري وكل �شيء يف�سد بني يدي الإن�سان.
فالطبيعة هي اخلري وهي غايته يف الآن الواحد( .)30وهذا ما كان يذهب �إليه كونفو�شيو�س وابن
طفيل الأندل�سي يف رائعته « حي بن يقظان» الذي ن�ش�أ يف الطبيعة فن�ش�أ على مطلق اخلري وغايته.
ويتجلى هذا الأ�سا�س الفل�سفي يف ت�صريح مين�شيو�س وهو التلميذ الأكرث �أهمية وخطورة يف
املدر�سة الكونفو�شيو�سية ،حيث يقول «�إن الإن�سان مييل �إىل الف�ضيلة كما مييل املاء �إىل االن�سياب
�إىل �أ�سفل ،وكما مييل املتوح�ش من احليوانات �إىل البحث عن الغابة»( .)31فالكونفو�شيو�سية تركز
على �أهمية التوازن واالن�سجام مع الطبيعة والكون واهلل وال��ذات الإن�سانية �أي ال�سري يف طريق
الف�ضيلة .فالف�ضيلة عند كونفو�شيو�س تعني حتقيق التوازن بني االنفعاالت وال�شهوات وال�سري
مبقت�ضى الطبيعة وحتقيق التوافق بني الوجود الذاتي والوجود الكوين.
وجتدر الإ�شارة �إىل التيار الديني الإمياين الذي يرى ب�أن اخلري يكمن يف ال�شرائع والعقائد
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الدينية الإميانية ،لأن العقائد الدينية تقوم على حتديد اخلري وتعيينه وتدعو �إليه ب�صورة م�ستمرة.
فالفعل الأخالقي يحتل مركزيته يف الأن�ساق الفكرية الدينية .وعلى هذا الأ�سا�س ف�إن الأديان
ت�أخذ �أن�ساقا متتابعة من الأوامر والنواهي التي تدعو �إىل اخلري وحت�ض على ممار�سة الف�ضيلة.
مفهوم ال�ضمري:
ي�شكل ال�ضمري قوة �أخالقية مركزية تفر�ض نف�سها يف كل ممار�سة �أخالقية ويف كل فعل يتوخى
الف�ضيلة واخلري .وكثريا ما يو�صف ال�ضمري ب�أنه قوة عقلية خال�صة� ،أو ب�أنه قب�س من نور �إلهي
يكمن يف �أعماق الإن�سان فينهاه ويهديه ويعاقبه .وقد عرف �أي�ضا �أنه حمكمة داخلية ت�صدر �أحكامها
على كل فعل �أخالقي وتوجه �إىل قيم احلق واخلري واجلمال.
فال�ضمري مركز �إ�صدار الأحكام الأخالق ّية املعيار ّية على �أفعال وت�ص ّرفاته ،ما ّ
حتقق منها �أو ما
هو يف طريقه للتّح ّقق ،ويتجلى بو�صفه قوة ت�ضرب وجودها يف �أعمق منطقة يف الوجدان الإن�ساين،
�إذ يقوم ب�إ�صدار الأحكام الأخالقية على �سلوك الفرد ويوجهه �إىل �صراط الهداية الأخالقية،
وعندما يرف�ض الفرد هدي احلق ويرتكب املع�صية ينزل به ال�ضمري �أ�شد العذاب مبا ي�سمى عذاب
ال�ضمري وت�أنيبه وتبكيته .وقد جاء يف املعجم الفل�سفي ب�أن ال�ضمري« :خا�ص ّية العقل يف �إ�صدار
�أحكام معيار ّية تلقائ ّية ومبا�شرة على القيمة الأخالق ّية لبع�ض الأفعال الفرد ّية املع ّينة .وحني يتع ّلق
هذا ّ
ال�ضمري بالأفعال املقبلة ف�إ ّن ُه يتّخذ �شكل �صوت ي�أمر �أو ينهى ،و�إذا تع ّلقَ بالأفعال املا�ضية ف�إ ّن ُه
�ضمري التك ّلم» (.)32
ويعرف الالند  A.Lalandeال�ضمري « ب�أنه خا�صة مت ّكن الفكر الب�شري من �إط�لاق �أحكام
معيارية عفوية ومبا�شرة على القيمة الأخالقية لبع�ض الأعمال الفردية املحددة» )33(.وهنا يت�ضح
�أن الالند يركز على اجلانب العقلي الذي ي�أخذ طابعا عفويا يف �سائر �أحواله يف �إ�صداره لأحكامه
الأخالقية .فال�ضمري ،وفقا لأغلب التعريفات ،يتمثل يف �شعور غريزي باخلري وال�شر ،حيث ميكن
للإن�سان �أن يرجع �إىل �ضمريه حينما ال يجد مت�سع ًا من الوقت� ،أو ال يتي�سر له فح�ص القيمة
الأخالقية للعمل قبل الإقدام عليه فح�ص ًا منهجي ًا .ويكون هذا بطريقة ا�ستفتاء العمق الوجداين
الذي يقدم �إجابات عفوية حول م�صداقية الفعل في�ؤكد خريه ويح�ض عليه �أو ي�ست�شعر �شره فينهى
عنه .وهذا ما يتوافق ور�ؤي��ة �أ�صحاب النزعة احلد�سية وال�صوفية الذين ينظرون �إىل ال�ضمري
بو�صفه فطر ّية تدرك اخلري وال�ش ّر حد�سي ًا من غري خرب ٍة �سابقة �أو فح�ص �أو ت�أمل ،وقد �أنكر
ّ
الطبيع ّيون ذلك ورجعوا به �إىل التّجربة ،فقرنوا ما بني احلكم على �أخالق ّية الأفعال بنتائجها.
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ويف �سياق �آخر ،مل يكتف �صاحب املعجم الفل�سفي بالك�شف عن طبيعة ال�ضمري يف تعريفه بل
خا�صة ي�صدر بها الإن�سان �أحكام ًا مبا�شر ًة على
تناول وظائفه وديناميات فعله حيث يعرفه ب�أنه « ّ
القيم الأخالق ّية لأعمال مع ّينة ،ف�إن تع ّلقَ مبا وقع� ،صاحبه ارتياح �أو ت�أنيب ،و�إن تع ّلقَ مبا �سيقع كان
�آمر ًا �أو ناهي ًا » (.)34
ويركز �إيغور كون يف معجمه الأخالقي على الوظائف الأ�سا�سية لل�ضمري ،وي�ؤكد على وظيفته
الرقابية التي ت�أخذ طابعا ذاتيا ،ويرى ب�أن فعالية ال�ضمري م�شبعة بالطابع االنفعايل الوجداين ،حيث
وال�صياغة الذات ّية امل�ستق ّلة لواجباتها الأخالق ّية ،ومطالبة
تتمثل وظيفته يف « :مراقبة ال ّذات الأخالق ّيةّ ،
أخالقي
نف�سها بت�أديتها ،و�إعطاء تقييم ذاتي ملا قامت به من ت�ص ّرفات ،و�أحد جت ّليات وعي الذات ال ّ
عند ّ
ال�شخ�ص ّية ،وقد ال يتج ّلى ّ
ال�ضمري يف �صورة �إدراك عقلي لقيمة الأفعال الأخالق ّية ،فقط ،بل ويف
�صورة معاناة عاطف ّية ،كما يف ّ
ال�ضمري� ،أو يف �أحا�سي�س «راحة ّ
ال�شعور بت�أنيب ّ
ال�ضمري» الإيجاب ّية.
ال�ضمري هو وعي ّ
وعليه ،ف�إنَّ ّ
ال�شخ�ص ّية ال ّذاتي لواجبها وم�س�ؤوليتها جتاه املجتمع» ( .)35فال�ضمري وفقا
لهذا التعريف يتميز بطابعه الذاتي ووظيفته تتمثل يف املراقبة واملطالبة والتقييم والوعي والعقاب
والإح�سا�س بامل�س�ؤولية االجتماعية وذلك من �أجل التوجيه الأخالقي لل�سلوك الإن�ساين.
ال�سوفيت ّية
وبينما يركز تعريف كون على اجلانب الوظيفي لل�ضمري ،ت�ؤكد املو�سوعة الفل�سف ّية ّ
على اجلانب العاطفي الوجداين كما ت�ؤكد على اجلانب االجتماعي واملكت�سب يف تكوينهّ ،
فال�ضمري:
« مر ّكب من اخلربات العاطف ّية القائمة على �أ�سا�س فهم الإن�سان للم�س�ؤولية الأخالق ّية ل�سلوكه يف
املجتمع ،وتقدير الفرد اخلا�ص لأفعاله و�سلوكه .ولي�س ّ
ال�ضمري �صف ٌة والد ّي��ة � ،مّإنا يح ّدده و�ضع
الإن�سان يف املجتمع ،وظروف حياته ،وتربيته ،وهكذا .ويرتبط ّ
ال�ضمري ارتباط ًا وثيق ًا بالواجب،
وي�شعر املرء ـ بوعيه ب�أ ّنه �أجنز واجبه متام ًا ـ ب�أ ّن ُه �صايف ّ
ال�ضمري� ،أ ّم��ا انتهاك الواجب فيكون
م�صحوب ًا بوخزات الت�أنيبّ .
وال�ضمري ،يف ا�ستجابته الإيجاب ّية ملتطلبات املجتمع ،ق ّوة دافع ٌة قو ّية
للتّهذيب الأخالقي للفرد»(.)36
من �أجمل التعريفات التي قدمت لل�ضمري ،و�أكرثها �سموا وو�ضوحا ي�شار �إىل تعريف جان جاك
رو�سو  J.J.Rousseauالذي و�صفه « ب�أنه �صوت الروح ،والأهواء �صوت اجل�سد» وال�ضمري بالن�سبة
�إىل الروح كالغريزة للج�سد .ويقول �أي�ض ًا�« :أيها ال�ضمري… �أيتها الغريزة الإلهية� ،أيها ال�صوت
ال�سماوي اخلالد� ،أيها احلاكم املع�صوم الذي يفرق بني اخلري وال�شر� ،أنت الذي جتعل الإن�سان
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�شبيه ًا باهلل ،فتخلق ما يف طبيعته من �سمو ،وما يف �أعماله من خريية ،لوالك ملا وجدت يف نف�سي ما
ذهن ال قاعدة له،
يرفعني على احليوان �إال �شعوري امل�ؤمل باالنتقال من �ضالل �إىل �ضالل ،مبعونة ٍ
وعقل ال مبد�أ له»( .)37فال�ضمري كما يعرفه رو�سو هو قب�س من نور �إلهي يتغلغل يف �أعماق الفرد
لي�ضيء اجلوانب املظلمة فيها فريقى بالفرد �إىل مرتبة الإن�سانية ،ومن غريه يفقد الإن�سان جوهره
الإن�ساين ،ويتحول �إىل جمرد كيان بهائمي ال قيمة له وال معنى يف �سلم االرتقاء الكوين ،فال�ضمري
وفقا لرو�سو مينحنا جوهرنا الإن�ساين ووم�ض وجودنا الأخالقي بو�صفنا كائنات خالقة ترتقي على
ما غريها يف مملكة الكائنات احل ّية.
وي�صف فرويد ال�ضمري ب�أنه «الأنا الأعلى» وهو املنطقة الأكرث قد�سية يف الكيان ال�سيكولوجي
للفرد ،فالأنا الأعلى هو املحكمة العليا يف الكيان الإن�ساين والتي تعنى ب�إ�صدار الأحكام الأخالقية
وتوجيه الفعل الإن�ساين توجيها �أخالقيا ين�شد اخلري واحل��ق واجلمال ويرف�ض الباطل وال�شر
والف�ساد .و�إذا كان الأنا الأعلى هو ال�ضمري الأخالقي ف�إن فرويد يرى ب�أن « الهو» ( )Le çaوهي
منطقة الغرائز وامليول يف الكيان النف�سي ميثل منطقة ال�شهوة حيث يعرب عن مطالب اجل�سد تلبية
للرغبة وامليول الطبيعية الغرائزية يف الإن�سان .وعلى هذا النحو يتجلى الأنا الأعلى يف �صوت احلق
وال�ضمري والقيمة الأخالقية يف الوقت الذي يعرب فيه “ الهو” عن �صوت ال�شهوة والرغبة وامليل
والعاطفة والهوى .واحلياة الأخالقية تكون بال�صراع الأبدي ما بني الأنا الأعلى  SurMoiوما بني
الهوى منطقة الرغائب وامليول وال�شهوات� ،إنه �صراع اجل�سد والعقل بل هو �صراع النور والظالم يف
كيان الفرد النف�سي(.)38
بع�ض املفكرين ي�ؤكدون على العمق احلر يف بنية ال�ضمري فال�ضمري جوهر �أخالقي يقوم على
مبد�أ احلرية ،ومن غريها ميوت ومتوت معه النفو�س الأبية .فاحلرية هي التي متنح الإن�سان الإرادة
ومن غريها تتحول احلياة الإن�سانية �إىل بهائمية مظلمة .فالإن�سان .يقول الكواكبي يف هذا ال�سياق:
« احلرية �أعز �شيء على الإن�سان �إذ بفقدها نفقد الآمال ،ومتوت النفو�س ،وتتعطل ال�شرائع وتختل
القوانني فاحلرية هي �أن يكون الإن�سان خمتارا يف قوله وفعلة ال يعرت�ضه مانع ظامل( .)39ويف هذا
ال�صدد يقول القدي�س توما الإكويني « :الإن�سان احل ّر هو الذي يكون علة ذاته».
فاحلرية ت�شكل جوهر ال�ضمري الأخالقي وعمقه ،حيث يكون ال�ضمري علة الفعل الأخالقي وعلة
نف�سه ،وتتجلى هذه العالقة الأبدية بني احلرية وال�ضمري يف هذا الت�صور الذي يقدمه جون �ستيورت
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ِمل عندما يقول « �إنَّ يف حياة الفرد منطقة حرام ال يجوز للمجتمع �أن يط�أ �ساحتها ،هي موطن
ال�صحيحة ( )...ونعبرّ عنها بحر ّية ّ
ال�ضمري ،والفكر والوجدان» ( ،)40وهذه املنطقة املقد�سة
احلر ّية ّ
املحرمة هي موطن ال�ضمري الأخالقي حيث يكون ال�ضمري هو ال�سيد املطلق الذي ي�ستمد �أحكامه
من ذاته ومن ال�صفاء الأخالقي الذي يتميز به فال يهادن وال يذعن وال يخ�ضع �إال لأحكام احلق
والعقل والواجب والف�ضيلة والقيمة الأخالقية العليا .فال�ضمري ال ي�ستقيم �إال باحلرية ,ويف هذا
ال�سياق يعرف معجم علم الأخ�لاق حر ّية الإرادة ب�أنها “ :قدرة الإن�سان على حتديد ت�ص ّرفاته
بنف�سه ،تبع ًا لل ّر�ؤية ا ّلتي يتب ّناها ،وقدرته على الفعل ا�ستناد ًا �إىل قراره ال ّذاتي .وهي تعني �أنَّ
الإن�سان حني يقوم بالتّ�ص ّرف ،يختار (االختيار) بني اخلري ّ
وال�ش ّر ،بني الأخالقي والال�أخالقي.)41(”.
وهذا كله يعني �أن احلرية ت�شكل وطن ال�ضمري وجوهره ومن غريها ال ميكن للإن�سان �إال �أن يكون
عبدا �صغريا �صاغرا لغريه وملذاته.
وعلى هذه ال�صورة يتجلى ال�ضمري بو�صفه كيانا �أخالقيا يت�سم بالقدرة على توجيه الفعل
الأخالقي « �إنه الوجدان بو�صفه الق ّوة الأخالق ّية التي تنطلق على م�سارات العقل واحلرية والعاطفة
املت�أججة بالبعد الإن�ساين اخلالق .وبعبارة �أخرى ال�ضمري هو املنطقة الأكرث �صفاء ونقاء وقد�سية
يف الروح والعقل الإن�ساين وبه يتماهى الإن�سان بجوهره الإن�ساين الذي ينب�ض بكل معاين الوجدان.
كما هي احلال يف الفرد يرى بع�ض الباحثني �أن املجتمع ينطوي على روح جمعية �أو ال�شعور
جمعي �أو عقل جمعي ويف هذه املكونات اجلمعية يكمن ال�ضمري اجلمعي للمجتمع �أو اجلماعة والتي
تتمثل يف احل�س الأخالقي اجلمعي لدى اجلماعة .ومن �أبرز القائلني بالروح اجلمعية ي�شار �إىل يونغ
يف مقولته عن الال�شعور اجلمعي ،و�إىل دوركهامي يف العقل اجلمعي حيث تت�شكل يف اجلماعة طاقة
نف�سية عقلية حتكم م�سار منوها الأخالقي.
يف مفهوم الواجب:
ي�شكل مفهوم الواجب قطب الرحى يف امل�س�ألة الأخالقية وي�ؤ�س�س جلوهر التفكري الفل�سفي يف
املجال الأخالقي .فالواجب نداء ال�ضمري ووظيفته الأ�سا�سية وهو ميار�س وظيفة الق�سر والإلزام يف
جمال احلياة الأخالقية �سواء �أكان هذا الإلزام داخليا نابعا من الذات� ،أو خارجيا تفر�ضه احلياة
االجتماعية مبا تنطوي عليه من معايري �أخالقية .فالواجب ي�أخذ �صورة �إلزام �أو التزام ي�ؤديه حتى
و�إن تعار�ض مع م�صلحته ال�شخ�صية وميوله الطبيعية.
ويعد كانط �أبرز املفكرين الذين ر�سخوا مفهوم الواجب و�أ�صلوه يف الفكر الأخالقي .فالواجب
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ي�أخذ مكانا مركزيا يف �أعمال كانط الأخالقية وي�شكل حجر الزاوية يف نظريته الأخالقية .فاحلياة
الأخالقية تخ�ضع ملطالب الواجب و�ضرورته الكونية ،والواجب ينطلق من �أعماق احلياة الوجدانية
للفرد التي ت�ستظل مبعاين احلرية واال�ستقالل .ويرتتب على الإن�سان الأخالقي وفقا لهذه الر�ؤية �أن
ميار�س الفعل الأخالقي على �صورة الواجب الذي يتميز بعقالنيته و�شموله وكونيته ،حتى و�إن
تعار�ضت متطلبات هذا الواجب مع مقت�ضيات امليول والرغبات الذاتية لدى الفرد .وت�ستمد هذه
النظرية م�شروعيتها من م�شروعية العقل الكوين للإن�سانية حيث يتوجب احرتام القانون الأخالقي
الذي يحكم اجلميع ليتمكن الفرد من العي�ش امل�شرتك مع الآخرين يف وئام و�سالم حتت مظلة
امل�ساواة والقانون .فالعقل الكوين ي�شكل م�صدر الواجب واحلياة الأخالقية برمتها .وي�شرتط كانط
يف الواجب �أن يكون جمردا من كل غاية نفعية �أو ذاتية(.)42
ومييز كانط يف هذا ال�سياق بني الأوام��ر ال�شرطية والأوام��ر الأخالقية القطعية الغائية التي
يفر�ضها الواجب .فالأمر الأخالقي الذي ي�صدر عن الواجب يكون غائيا كليا ذاتيا حرا ال يتوخى
نفعا �أو يجاري م�صلحة ذاتية� .أما الأوامر ال�شرطية فتتمثل يف القيام بالفعل خلري مطلوب (غاية).
وعلى خالف ذلك ت�أخذ الأوامر القطعية �صيغة القيام بالفعل لغاية ذاتية مطلقة (احلق من �أجل
احلق) وهو وحده فعل الأخالقي مثل التاجر الذي ي�ستقيم مع زبائنه يفعل ذلك طبقا للواجب ,
ولكنه بدافع املنفعة ال الواجب  ,والإرادة اخلرية تعمل بدافع الواجب ال طبقا للواجب  ,ولهذا �سميت
�أخالق كانط ب�أخالق الواجب.
فالأوامر ال�شرطية فهي �أوامر تفر�ضها تعامالت النا�س يف حياتهم اليومية .فعندما يتجنب
املرء ال�سرقة خوفا من ال�سجن ،والإ�سراف يف الطعام خوفا من املر�ض ،وعندما يجتهد �أمال يف
النجاح ،ويزور الآخرين طلبا لالحرتام ،وميار�س الريا�ضة طمعا ب�صحة جيدة ،ف�إنه ي�ؤدي واجبات
�أخالقية نفعية و�شرطية ولي�ست يف مقام الأوام��ر والإلزامات الأخالقية التي يفر�ضها الواجب
كواجب �أخالقي مطلق ،ومثال ذلك ،افعل اخلري دائما و�أبدا لأنه خري ،كن �صادقا وا�صدق دائما
�أبدا حبا بال�صدق ،ال تكذب خوفا من العقاب بل ال تكذب لأن الكذب حرام باملطلق .اجتهد حبا
باالجتهاد لأن االجتهاد واجب ،و�ساعد الآخرين لي�س طمعا يف �أمر �آخر غري القيمة الأخالقية
لواجب اخلري املطلق .وقد �أ�س�س كانط ثالثة قواعد �أ�سا�سية ملمار�سة الواجب الأخالقي:
1 .1قاعة الكلية « :اعمل دائما بحيث ت�ستطيع �أن جتعل من قاعدة فعلك قانونا كليا �شبيها
بقانون الطبيعة»� .أي قانونا ي�شمل �سائر النا�س دون ا�ستثناء.
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 2 .2قاعدة الغائية :اعمل دائما بحيث تعامل الإن�سانية يف �شخ�صك ويف �أ�شخا�ص الآخرين
دائما كغاية ال كو�سيلة».
3 .3قاعة الإرادة« :اعمل دائما بحيث ت�ستطيع �أن جتعل من �إرادتك الإرادة الكلية امل�شرعة
للقانون الأخالقي»(.)43
وتلك هي القواعد التي تعك�س �سمو الواجب الأخالقي الذي ال ميكن �أن نخف�ضه �إىل جمرد
واجب اجتماعي قل هو واجب لكل الكائنات العمالقة متثال للقانون ال �أكرب .ويت�ضح هنا �أن كانط قد
�ش ّرع قوانني �شمولية متتد لت�شمل الإن�سان كمفهوم� ،أي الإن�سان يف �صيغته املطلقة ،وهو يف �صوغه
لهذه القوانني يركز على العقل والإرادة بو�صفهما من طبيعة كونية.
الأخالق املهنية:
ترتبط املهن غالبا بن�سق من القيم واملعايري التي حتدد الطابع الأخالقي ملمار�سي املهنة ،وغالبا
من يحدد �أ�صحاب عرفا بع�ض القيم واملعايري ال�سلوكية التي يطلق عليها الأخالق املهنية ،ويف بع�ض
امل�ستويات يقوم �أ�صحاب املهن بو�ضوح د�ستور �أخالقي ملهنتهم تت�ضمن منظومة من املعايري والقيم
الأخالقية التي يجب �أن يتحلى بها �أ�صحاب املهنة و�أن ي�أخذوا مب�ضامينها �أثناء مزاولتهم للمهنة.
ويرت�سم الد�ستور الأخالقي لأ�صحاب املهن وممار�سيها يف �صورة وثيقة تدون فيها املعايري الأخالقية
وال�سلوكية املهنية املطلوبة ،ويطلق على هذه الوثيقة غالبا مدونة املعايري املثالية الأخالقية ملمار�سة
املهنة .وقد يتجلى هذا اجلانب يف الق�سم الذي ي�ؤديه �أ�صحاب بع�ض املهن مثل الأطباء الذين
يوقعون ميثاق ال�شرف ويق�سمون ومن �أ�شهر املدونات ق�سم �أبقراط الذي مبوجبه كر�س مهنة الطب
للحفاظ على احلياة وخدمة الب�شرية .كذلك احلال بالن�سبة للجند الذين ينتهون من التدريبات
الأ�سا�سية كال�ضباط اجلدد الذين ال يكت�سبون �صفتهم الع�سكرية �إال من خالل الق�سم الع�سكري
الذي يح�ض على �أخالق ال�شرف والكرامة والدفاع عن الوطن والت�ضحية يف �سبيله ،ومثال ذلك
�أي�ضا والق�ضاة الذين يق�سمون على حتقيق العدالة ،وممثلي ال�شعب يف الربملانات الذين يق�سمون
على خدمة الوطن واملواطنني ،وت�أخذ هذه الوثائق ت�سميات خمتلفة مثل وثيقة الأخالقية� ،أو مدونة
�أخالقية� ،أو بيان �أخالقي� ،أو عهد �أخالقي� ،أو ال�شرف الأخالق للمهنة �أو ميثاق ال�شرف وغري ذلك
من الت�سميات التي تتعلق بكل مهنة من املهن .وميكن تعريف الأخالق املهنية ب�أنها «هي جمموعة
من معايري ال�سلوك الر�سمية وغري الر�سمية التي ي�ستخدمها �أ�صحاب مهنة ما كمرجع ير�شد
�سلوكهم �أثناء �أدائهم لوظائفهم»(.)44
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وباخت�صار ميكن القول ب�أن الأخالق املهنية هي ن�سق من املبادئ والقيم والآداب اخلا�صة باملهنة
التي تتبناه جماعة مهنية مها لتوجيه �سلوك �أع�ضائها واملننت�سبني �إليها لتحمل م�س�ؤولياتهم املهنية
على نحو �أخالقي .وطفة وتكون وظيفة امليثاق الأخالقي �أو املدونة الأخالقية تذكري الأع�ضاء يف
مهنة ما �إىل مراعاة القيم الأخالقية اخلا�صة باملهنة و�أحيانا تت�ضمن هذه املدونات الأخالقية
تذكريا بالعقوبات التي يتعر�ض لها املنت�سبني �إىل املهنة عندما يخرقون الآداب الأخالقية للمهنة.
الأخالق والقانون:
ويف هذا ال�سياق يجب التمييز بني مفهومي القانون والأخالق �أو بني القانون العام والقانون
الأخالقي �أي ما بني امل�س�ؤولية القانونية وامل�س�ؤولية الأخالقية .فامل�س�ؤولية القانونية ت�أخذ �صورة
ت�شريعات قانونية وا�ضحة تفر�ضها امل�ؤ�س�سات القانونية مثل املحاكم والد�ساتري واللوائح القانونية
وتفر�ض هذه القوانني نوعا من االلتزام الق�سري اخلارجي على �أفراد املجتمع ،وتتميز امل�س�ؤولية
الأخالقية عن امل�س�ؤولية القانونية ب�أنها التزامات ذاتية داخلية تنبع من عمق الإن�سان الوجدانية
وتت�سم ب�أنها قيم يفر�ضها ال�ضمري الأخالقي املاثل يف �أعماق الوجدان يف �صورة الواجب .وهذا
يعني �أن الفعل الأخالقي يقت�ضي احلرية والإرادة وال�صدق يف الغاية واملنهج.
توجد عالقات جوهرية بعيدة املدى بني الأخالق والقانون .فالقانون يج�سد القيم الأخالقية يف
عملية تطوره ون�ش�أته .والقانون ي�شكل حالة من حاالت التطور الأخالقي يف املجتمع حيث ي�أخذ
القانون الأخالقي �صورة و�ضعية اجتماعية ملزمة باجلزاء والعقوبة .فالقانون حلقة متبلورة من
الأخالق وهو ينمو ويتّ�سع ك ّلما ازداد �إح�سا�س املجتمع ب�أنّ �إتباع قاعدة خلقية مع ّينة �ضرورة خلري
املجتمع ،لأ ّنه �إذ ذاك ي�شعر باحلاجة �إىل تدعيم هذه القاعدة ورفعها من مرتبة الأخالق �إىل مرتبة
القانون الو�ضعي (املعمول به) عن طريق فر�ض جزاء يكفل احرتامها .وهكذا ن�شهد بني الأخالق
والقانون حركة م�ستم ّرة جتعل القانون الو�ضعي يتما�شى مع املجتمع يف تط ّوره .وميكن �إيراد جمموعة
من الأمثلة فبع�ض القوانني حتكم على القاتل العمد بالقتل وهذا القانون هو بلورة للقيمة الأخالقية
الأ�صل التي ترى ب�ضرورة قتل القاتل �إحقاقا للعدالة الأخالقية .وهنا عندما ت�أخذ عقوبة القاتل
الإعدام طابعا اجتماعيا وقانونيا منظما مكفوال بقوة املجتمع ودعم �أجهزته الأمنية والق�ضائية.
رب العمل �أن يع ّو�ض العامل ع ّما
وهذا الأمر جنده يف قانون العمل « فالقاعدة اخللقية تفر�ض على ّ
رب العمل .وقد رفع امل�شرع
حلقه من �إ�صابات ب�سبب العمل ،ولو مل تكن الإ�صابة راجعة �إىل خط�أ ّ
هذه القاعدة �إىل مرتبة القاعدة القانونية وجعلها ملزمة»(.)45
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وميكن التمييز بني القانون الو�ضعي والقانون الأخالقي باختالف الغايات واملجال وطبيعة
العقاب املنزل ،فالقانون الو�ضعي ي�سعى �إىل حتقيق العدالة ومن ورائها حفظ النظام العام� ،أ ّما
القانون الأخالقي ف�إنه يرت�سم على �صورة ف�ضيلة ت�سمو بالأفراد �إىل مرتبة الكمال من حيث هي
�أوامر حت�ض على اخلري عن ال�شر .ومن جهة �أخرى ف�إنّ املجال الأخالقي �أو�سع نطاقا من جمال
القانون الو�ضعي .ففي املجال الأخالقي يكون الإن�سان معنيا بواجباته نحو نف�سه وغريه يف واحد
وهي تت�ضمن �أي�ضا املقا�صد والنوايا والغايات الأخالقية ،وال تكتفي يف احلكم على �أعمال الأفراد
بظاهر �سلوكهم� .أما دائرة القانون فهي ال ت�شمل �إ ّال عالقات الإن�سان مع غريه من الأف��راد يف
تهتم كثريا بواجبه نحو نف�سه عداك عن �أن القانون ال ينظر �إ ّال مظاهر الفعل وال
املجتمع ،دون �أن ّ
يعني بق�ضايا النوايا وال�ضمائر(.)46
ويف هذا ال�سياق ميكن القول :ب�أن �أكرث القوانني هي يف الوقت نف�سه قواعد خلق ّية يف جوهرها.
ويالحظ يف هذا ال�سياق �أن الفوارق بني الأخالق والقانون تتقل�ص مع تطور املجتمع وارتقاء احلياة
الإن�سانية حيث تتحول القواعد الأخالقية �إىل قوانني و�ضعية مع دورة الزمن.
وتبني املالحظات ال�سو�سيولوجية �أن املجتمع يت�ضمن �أن�ساقا كبرية من القيم الأخالقية
التي مازالت خارج دائرة القوانني الو�ضعية مثل :القيم التي تو�صي بالعفة وال�صدق والأمانة
والإخال�ص والوفاء .ومع ذلك ف�إن كثريا من املنظومات القانونية ت�سعى �إىل �أن ت�أخذ بعني
االعتبار بع�ض الدالالت الأخالقية يف مدوناتها القانونية « ،ف�إذا كان القانون ال مينع الكذب
بوجه عام ،فهو مينعه يف حاالت خا�صة تبدو فيها خطورة الكذب على النظام االجتماعي حدا
ي�سمح بتوقيع جزاء عليه ،ومثال ذلك �شهادة الزور والتزوير ،فكالهما كذب له خ�صائ�ص
مت ّيزه عن غريه من الكذب( .)47وهناك « قواعد قانونية ال تدخل يف نطاق الأخالق ،مثل قاعدة
املرور التي ت�أمر ال�سائق بال�سري على اليمني ،والقواعد التي تنظم �إج��راءات التقا�ضي �أمام
امل�ح��اك��م ،م��ن ناحية �أخ ��رى فهناك �أم ��ور ي�سمح بها ال�ق��ان��ون م��ع خروجها على الأخ�لاق
كالربا»(.)48
وميكن لنا يف النهاية الإ��ش��ارة �إىل طبيعة العقاب ال��ذي يفر�ضه كل من القانون الو�ضعي
والأخالق ،فالقانون يوقع العقاب املادي واملح�سو�س على املخالف �أما العقاب يف املجال الأخالقي
يكون يف ممار�سات �أخالقية تتمثل يف احتقار املذنب وت�أنيبه وازدرائ��ه وحتقريه ونبذه اجتماعيا
واحلذر منه وا�ستنكار اجلرمية التي مار�سها.
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من القيم �إىل الأخالق:
كثريا ما يجري اخللط بني القيم والأخالق وغالبا ما ي�ستخدم �أحدهما يف مكان الآخر .فالعالقة
بني املفهومني و�شيجة وعميقة ومع ذلك من ال�ضرورة مبكان حتديد طبيعة العالقة بني املفهومني،
فالقيمة الأخالقية جزء من مفهوم الأخالق لأن الأخالق متثل ن�سقا مرتابطا من القيم التي تتكامل
على نحو وظيفي .فلفظ القيمة الأخالقية يعني اخلري ونقي�ضه ال�شر ،بحيث تكون قيمة الفعل فيما
يت�ضمنه من خريية �أو ما نرى فيه من خرييه وكلما كانت املطابقة بني الفعل وال�صورة الغائية للخري
كلما كانت قيمة الفعل �أكرب.
للقيم �أ�صناف كثرية ،فمنها ما هو اجتماعي واقت�صادي و�سيا�سي وتربوي و�أخالقي ،و�سنقف يف
تناولنا ملفهوم القيم يف اجلانب الأخالقي حتديدا .ورغم هذا التنوع يجب �أن نالحظ �أن مفهوم
القيمة ينطوي يف ذاته على طابع �أخالقي ،وهذا الطابع يتجلى يف امل�صادر اللغوية لهذا املفهوم� ،إذ
جند هذه ال�سمة الأخالقية يف الأ�صل الأجنبي للغات الإنكليزية والفرن�سية والالتينية ،فكلمة قيمة
ترجمة ( )Valueيف اللغة الإنكليزية وترجمة لكلمة ( )Valuerيف اللغة الفرن�سية ،والكلمة يف
خمتلف �أ�صولها ت�شري �إىل معاين احلق واخلري واجلمال(.)49
وجاء يف معجم العلوم االجتماعية �أن القيمة هي « كل ما يعترب جـدير ًا باهتمام الفرد وعنايته
ون�شدانه العتبارات اجتماعية �أو اقت�صادية �أو �سيكولوجية [ ]...والقيم �أحكام مكت�سبة من الظروف
االجتماعية ،يت�شربها الفرد ويحكم بها وحتدد جماالت تفكريه و�سلوكه وت�ؤثر يف تعلمه .فال�صدق
والأمانة وال�شجاعة والوالء ،وحتمل امل�س�ؤولية كلها قيم يكت�سبها الفرد من املجـتمع الذي يعي�ش فيه
وتختلف القيم باختالف املجتمعات بل واجلماعات ال�صغرية (.)50
وي�ؤكد �ألفن  Alvenعلى الطابع الأخالقي للقيم �إذ يعرفها ب�أنها «معـايري خلقية و�أفكار
و�أحا�سي�س جتريدية يحملها �أفراد املجتمع وتعمل على حتديد طريقـة التفكري ومنط ال�سلوك».
ويعتقد يونغ  ،Youngيف هذا ال�سياق� ،أن القيم ت�ستند �إىل الأفكار واملعتقدات فيما هو مرغـوب فيه
�أو مرغوب عنه ،فيما هو �صواب �أو فيما هو خط�أ ( ..)51فالقيمة هي « احلكم الذي ي�صدره �إن�سان ما
على �شيء ما مهتدي ًا مبجموعة من املبادئ واملعايري التي و�ضعهـا املجتمع الذي نعي�ش فيه والذي
يحدد املرغوب فيه واملرغوب عنه من ال�سلوك( .)52والقيم يف النهاية «�أحكـام ي�صدرهـا الفرد
بالتف�ضيل �أو ع��دم التف�ضيل للمو�ضوعات والأ��ش�ي��اء وذل��ك يف �ضـوء تقييمه �أو تقديره لهذه
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املو�ضوعات �أو للأ�شياء ،وباخت�صار هي « املبادئ التي يدين بها املجتمع ويحر�ص على غر�سها �أو
يتحلى بها الن�شء كالأمانة والف�ضيلة »(.)53
تبني هذه التعريفات �أن مفهوم القيم الأخالقية يتداخل مع مفهوم الأخالق بطريقة كبرية جدا.
فالقيم ،كما تبني التعريفات ال�سابقة ،ن�سق من املبادئ العليا واملثل الأخالقية التي يهتدي به الفرد
واملجتمع من �أجل حتقيق اخلري والف�ضيلة .وميكن القول يف هذا ال�سياق �أن القيم �أ�شبه بالنجوم
التي يهتدي بها الفرد دون �أن يكون قادرا على مل�سها .فالقيمة الأخالقية داللة �أخالقية ،وجمموع
القيم يعري عن النظام الأخالقي يف املجتمع ،وهذا يعني �أن العالقة بني القيم والأخالق هي عالقة
اجلزء بالكل ،فالأخالق هي الإطار العام للقيم الأخالقية وعليه ف�إن ن�سق القيم ي�شكل امل�ضمون
احلقيقي للأخالق كنظام قيمي يف املجتمع.
 - 5م�صدر القيمة الأخالقية:
تتنوع االجتاهات الفكرية يف حتديد م�صدر الأخالق والقيم الأخالقية يف املجتمع ،ويجري هذا
التنوع على منوال التنوع الأيديولوجي للنظريات الأخالقية عرب التاريخ الإن�ساين .ومن الطبيعي �أن
يعمل هذا التنوع على �إغناء النظرية الأخالقية و�إثرائها� ،إذ ال ي�ستقيم �أبد ًا �أن تكون الأخالق �أحادية
امل�صدر �أو وحيدة االجتاه ،فثمة عوامل تاريخية وثقافية خمتلفة تتفاعل وتتكامل يف عملية ت�شكيل
القيم الأخالقية .فكل نظرية ت�ضيء جانبا من جوانب احلياة الأخالقية وتنري زاوية من زواياها،
وبالتايل ف�إن النظر يف الأخالق من زاوية هذا التنوع والتعدد يغني فاهمة الإن�سان ويخ�صب ر�ؤيته
يف عملية �إدراك �أعمق وا�شمل للظاهرة الأخالقية .وميكننا �أن ن�ستعر�ض �أهم التيارات الفكرية
التي تناولت الظاهرة الأخالقية من حيث م�صدرها:
االجتاه الديني :يعتقد �أ�صحاب هذا االجتاه �أنَّ الدين هو امل�صدر الأ�سا�سي للت�شريع الأخالقي
والقيمي ،و�أن الأخالق ت�ستم ُّد م�شروعيتها من �أوامر الدين ونواهيه وت�شريعاته( .)54فالأخالق وفقا
لأ�صحاب هذا التيار تنبثق عن املعتقدات الدينية؛ فالدين ميتلك قوة هائلة يف توليد الأحكام
الأخالقية لدى الأفراد واجلماعات .ومن هذا املنطلق ميكن القول ب�أن الديانات القدمية قد � َأ�س َ�ست
يخ�ص الواجبات اخللقية ،وهذا ما ميكن
ملد ّونات قانونية دقيقة تنظم ال�سلوك وتوجه القرار فيما ّ
�أن جنده لدى الديانات الآ�شورية ،والبابلية ،وامل�صرية ،والكلدانية ،والإغريقية ،كما يف الديانات
الو�ضعية ،كالكونفو�شيو�سية ،واملزدكية واملانو ّية ،والهندو�سية ،والبوذية.
لقد جاءت الديانات ال�سماوية م�ضمخة بعبق القيم الأخالقية ،فكانت الأخ�لاق مبتد�أ هذه
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الديانات وخربها ،وت�أخذ الر�سالة الأخالقية يف الإ�سالم دورتها الإن�سانية العظمى ،وتتجلى هذه
الق “ .وكان
الر�سالة يف قول ال َّن ِب ِّي الأكرم َ�ص َّلى اللهَّ ُ َع َل ْي ِه َو َ�س َّل َم� “ :إِ مَّ َنا ُب ِع ْثتُ لأُتمَ ِّ َم َم َكار َِم الأَخْ ِ
الإ�سالم كالديانات ال�سابقة يت�ضمن دعوة �أخالقية متكاملة الأركان �شملت �أعظم و�أ�سمى و�أرقى
الف�ضائل الإن�سانية التي ت�شد الإن�سان �إىل �أخيه الإن�سان ،فا�ستطاع بقيمه الأخالقية �أن ينت�شر يف
�أ�صقاع الأر�ض وم�ضاربها انطالقا من �سمو القيم التي نادى بها و�أعلنها .وكذلك هي حال الديانات
ال�سماوية والو�ضعية التي جاءت فر�سخت القيم الأخالقية يف الإن�سانية فوهبتها معنى احلياة وقيمة
ال�سمو الأخالقي.
االجت��اه املثايل :ويرى �أ�صحاب هذا االجتاه �أن الأخ�لاق قيم جمردة ت�أخذ طابع مثل كونية
كامنة يف النف�س كمون النار يف احلجر ،فهي تنت�سب �إىل عامل علوي �سماوي حيث حتلق النف�س
والروح الإن�سانية قبل احللول يف اجل�سد .ويعد �أفالطون زعيم هذا النزعة املثالية يف نظريته حول
املثل حيث كان مييز بني العامل الواقعي وعامل املثل الذي تكمن فيه القيم اخلالدة للحق واخلري
واجلمال ويرتبع عر�ش هذه املثل مثال اخلري الذي ميثل مطلق الوجود وغايته .فالأخالق وفقا لهذه
الر�ؤية متثل عقال كونيا منطلقا خارج دائرة الوجود املادي .وهذا يعني �أن الأخالق قائمة يف الروح
والعقل الذي ي�شكل موطن القيمة الأخالقية ومعقلها.
االجتاه العقلي :ويرى �أ�صحاب هذا االجتاه �أن العقل م�صدر الأخالق ويعد �سقراط زعيم هذه
النزعة العقالنية يف الأخالق ،حيث ربط جوهريا بني اخلري واملعرفة ووجد ب�أن املعرفة هي موطن
اخلري و�أن العقل م�صدر الف�ضيلة باملطلق فمن عرف اخلري ا�ستجاب ملتطلباته ا�ستجابة عفوية
مطلقة و�ضرورية .ويف الع�صور احلديثة يعد كانط من �أبرز رواد هذا االجتاه حيث يرى ب�أن الأخالق
ت�صدر عن العقل الكلي الكوين املتمثل يف مطلق الواجب ومتطلباته العليا .فالعقل ي�شكل وفقا له
م�صدر القيمة الأخالقية ال بل هو عينها وذاتها.
 االجت��اه االجتماعي :يرت�سم هذا االجتاه يف النظرية االجتماعية عند دوركهامي الذي يع ّد
�أف�ضل ممثل لالجتاه االجتماعي يف الأخالق .فاملجتمع وفقا لهذه النظرية ي�شكل م�صدر الأنظمة
الأخالقية �إذ تنبع القيم الأخالقية من دواعي احلياة االجتماعية ومتطلباتها ،وي�ؤمن �أ�صحاب هذا
االجتاه ب�أن الأخالق ن�سبية وهي تتغري بتغري املجتمعات وتتنوع بتنوع الأنظمة االجتماعية .فالأخالق
ترتبط باحلياة االجتماعية وتنبثق من �صلب التفاعالت االجتماعية حيث يقوم كل جمتمع بفر�ض
قيم ومعايري �أخالقية تن�سجم مع طبيعته االجتماعية وتتناغم مع فل�سفته الأخالقية.
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االجت��اه الطبيعي :يرى �أ�صحاب هذا االتجِ ��اه �أنَّ الطبيعة الإن�سانية ت�شكل امل�صدر احليوي
للأخالق ،ويعد كونفو�شيو�س فيل�سوف ال�صني العظيم ( 551ق.م  478ق.م) من �أبرز املفكرين
الذين نظروا للأخالق بو�صفها نتاجا للطبيعية ،و�أ�س�سوا للرتبية الأخالقية بو�صفها تربية مبوجب
الطبيعية .يقول كونفو�شيو�س يف هذا اخل�صو�ص :الطبيعة هي ما منحتنا �إ ّي��اه الآلهة ،وال�سري
مبقت�ضى �شروط الطبيعة هو ال�سري يف �صراط الواجب ،و�إدارة هذا ال�صراط وتنظيمه هو الق�صد
من الرتبية والتعليم (.)55
وينق�سم �أ�صحاب هذا التيار �إىل ثالث تيارات :يرى �أ�صحاب التيار الأول �أن الطبيعة الإن�سانية
�شريرة ،و�أن ال�شر كامن يف جب ّلة الإن�سان وفطرته ،فال�شر �أ�صيل يف الإن�سان كما يرى جون لوك
وتوما�س هوبز ،وهما من �أبرز رواد هذا االجت��اه؛ �أما �أ�صحاب التيار الثاين فريون �أن الطبيعة
الإن�سانية خرية ،و�أن اخلري كامن فيها بال�ضرورة ،ويتزعم هذا االجتاه ابن طفيل الأندل�سي وجان
جاك رو�سو وكونفو�شيو�س� .أما �أ�صحاب التيار الثالث والأخري ،فريون ب�أن ال�شر واخلري كالهما
ماثل يف الطبيعة الإن�سانية ،و�أن الأخالق ت�صدر عن ال�صراع بني قوى اخلري وال�شر الكامنة يف
الطبيعية الإن�سانية .فال�شر يكمن يف الرغبات وال�شهوات بينما يكمن اخلري يف العقل والروح
وال�ضمري الإن�ساين ،واخلري مرهون بانت�صار العقل على ال�شهوة يف الوقت الذي يرتهن فيه ال�شر
بانت�صار ال�شهوة ،فاخلري وال�شر يت�أتيان من طبيعة ال�صراع بني اجلوانب اخلرية وال�شريرة ف�أي بني
العقل وال�شهوة ويعد �أفالطون من �أبرز ممثلي هذا االجتاه الثنائي لل�صراع بني الفطرتني.
االجت��اه ال َّنف�سي ال�سيكولوجي :يرى �أ�صحاب هذا االجت��اه �أن الأخ�لاق ت�صدر عن البنية
النف�سية للإن�سان ،وهي مت�أ�صلة يف هذه البنية مبا تنطوي عليه من تفاعالت وديناميات �سيكولوجية،
ومن �أبرز �أ�صحاب هذا التيار ،ي�شار �إىل فرويد زعيم مدر�سة التحليل النف�سي ،الذي يوظف الطاقة
الرمزية للأ�ساطري يف تف�سريه ال�سيكولوجي لن�ش�أة احلياة الأخالقية وتطورها.
ويجب علينا هنا �أن ننظر �إىل هذه التيارات يف ن�سق تقاربها وتكاملها ولي�س يف �صورة انف�صالها
وت�ضاربها ،فاحلقيقة التي تقدمها كل نظرية قد ال تتعار�ض مع احلقائق التي تقدمها النظريات
املخالفة لها وال�سيما �إذا نظرنا �إىل التباين واالختالف والتناق�ض من منظور عقالين يت�سع يف
قدرته على حتليل التكوينات الفكرية لهذه االجتاهات ،وا�ستك�شاف التقاطعات احليوية بني غاياتها
وجتلياتها .ففي م�ضمون كل اجتاه ما يغني االجتاه الآخر ويرثيه وي�ؤ�صله وذلك �إذا ا�ستطعنا �أن
ننظر مبنظور �شمويل ونقدي �إىل اجلوانب املختلفة لهذه التيارات واالجتاهات.
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االجتاه النفعي الربغماتي :يعتقد �أ�صحاب هذا االجتاه منذ عهد �أر�ستيب و�إبيقور ،ب�أن اللذة
هي �صوت الطبيعية ،و�أن �إ�شباع امليول والرغبات هي م�صدر ال�سعادة ،و�أن ال�سعادة ب�إ�شباع امليول
رهينة .وقد تطورت هذه الر�ؤية يف الرتكيز على مبد�أ اللذات العقلية والروحية فو�ضعوا لها ت�صنيفات
وحدود رائعة يف تنا�سقها و�إعجازها .وميثل هذه الر�ؤية يف الع�صر احلديث بنتام و�أ�صحاب النزعة
الربغماتية الذين يعتقدون ب�أن حتقيق التوازن بني الإن�سان والو�سط عرب حتقيق �إ�شباع احلاجات
الإن�سانية ال�ضرورية ي�شكل امل�صدر احلقيقي لكل القيم الأخالقية والإن�سانية.
 - 6جوهر امل�س�ألة الأخالقية:
ت�أخذ امل�س�ألة الأخالقية �صورة ال�صراع الأبدي بني اخلري وال�شر ،بني الف�ضيلة والرذيلة ،بني
ال�شهوة والعقل ،بني اجل�سد والروح ،بني احلق والباطل ،بني الظلمة والنور ،كما بني العامل العلوي
والعامل ال�سفلي .وتلك هي احلقيقة التي ت�شكل نقطة التقاطع بني خمتلف التيارات الفكرية
والفل�سفية على الرغم من اختالفها وتباينها وتباعدها .فالأخالق �أيا كان م�صدرها� ،أر�ضيا �أم
�سماويا ،نف�سيا �أم �سو�سيولوجيا ،دينيا �أم و�ضعيا ،وجوديا �أو برغماتيا ،غربيا �أو �شرقيا ،قدميا �أم
حديثا ،هي انت�صار للف�ضيلة واندحار لقوى ال�شر والطغيان والرزيلة� .إنها احلالة التي يخرج فيها
الإن�سان من دائرة امل�صالح ال�ضيقة �إىل دائرة امل�صالح االجتماعية �أو العليا املحكومة بقوانني احلق
والواجب والف�ضيلة وال�ضمري والقيم.
هذه ال�صورة الأخالقية لل�صراع بني اخلري وال�شر تربز بو�ضوح يف الديانات الو�ضعية القدمية،
وتظهر هذه الفكرة على �أ�شدها يف الزردا�شتية التي تنطلق من وجود قوتني كونيتني تتمثل الأوىل يف
قوة (�أهورا مزدا) التي ترمز �إىل النور واخلري واحلكمة ،وتتمثل الأخرى يف قوة (�أهرميان) التي
ترمز �إىل الظالم وال�شر والرذيلة( .)56والأخالق هي نتاج النت�صار قوى النور واحلق واحلكمة على
اجلهل والظالم والرزيلة .ويرت�سم مفهوم ال�صراع بني ثنائية اخلري وال�شر يف املانوية التي ترى ب�أن
العامل ينتظم يف مملكتني :مملكة اخلري والنور ومملكة الظالم وال�شر .و�أن املعرفة هي التي تتيح
للإن�سان �أن يحقق اخلري وينت�صر على ال�شر� .إن ما يجمع املانويني والزراد�شتيني والغنو�صيني هو
�أن ال�شر يتجلى يف املادة و�أن اخلري يتج�سد يف الروح ويف انت�صار الروح على املادة يتحقق اخلري
املطلق.
وتتجلى حقيقة هذا ال�صراع يف الأخالق البوذية حيث اعتقد بوذا ب�أن الإن�سان الذي ي�ستطيع �أن
ينت�صر على ج�سده وملذاته ي�ستطيع �أن يتحد بـ«الرنفانا» ،و«الرنفانا» هي حالة االنت�صار املطلق
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على ال�شهوة وهي حالة من ال�سعادة والن�شوة الروحية اخلال�صة التي ي�صلها الإن�سان امل�ؤمن الذي
انت�صر و�إىل الأبد على مقت�ضيات اجل�سد ودواعي ال�شهوة.
وقد �أق ّر �سقراط مبد�أ ال�صراع بني املعرفة واجلهل حيث ت�أخذ املعرفة �صورة اخلري بينما ي�أخذ
اجلهل �صورة ال�شر ،ومن هذا املنطلق اعتقد بتو�أمة املعرفة والف�ضيلة ،فالف�ضيلة معرفة وكذلك
املعرفة ف�ضيلة بذاتها وهذا ينطبق على العالقة ما بني اجلهل واخلطيئة ،فاجلهل تو�أم ال�شر وال�شر
عني اجلهل وذاته .فاملعرفة هي التي توجه الإن�سان �إىل الف�ضيلة ،ومن غري املعرفة ت�صبح الف�ضيلة
فعال بهيميا ال ينطوي على �أي قيمة �أخالقية .فاملعرفة هي التي تك�سب الفعل الإن�ساين خا�صته
الأخالقية ومن غري معرفة ي�ستحيل �أن نتحدث عن ف�ضيلة �أخالقية(.)57
�أراد �سقراط �أن ي�صلح ما �أف�سده ال�سوف�سطائيون و�أن يعيد �إىل العقل ثقته باحلقيقة والف�ضيلة.
فال�سوف�سطائيون كانوا يرون ب�أن النف�س �شهوة وهوى �أما �سقراط وعلى خالف ذلك كان يرى �أن
الإن�سان روح وعقل ي�سيطر على احل�س ويعقله .وبالتايل ف�إن الإن�سان بو�صفه كينونة عاقلة يبحث
عن اخلري والف�ضيلة وي�ستلهمهما وهو وفقا لهذه الطبيعة العاقلة يرف�ض الرذيلة واخلطيئة .فاجلهل
بذاته يولد اخلطيئة والرذيلة� ،أما املعرفة احل ّقة فهي التي تولد فينا حب اخلري وال�سعي �إليه.
ويتجلى مبد�أ ال�صراع بني اخلري وال�شر يف فل�سفة �أر�سطو الأخالقية �إذ يرى ب�أن الف�ضيلة ال
تكون �إال باجتماع عقل و�شهوة ،وتتحقق بانت�صار العقل على ال�شهوة وهذا يعني �أن اهلل �سبحانه
وتعاىل خلق املالئكة من عقل بال �شهوة ،وخلق احليوان من �شهوة بال عقل ،وركب الإن�سان من
كليهما ،ف�إن انت�صر الإن�سان على �شهوته ارتفع فوق م�صاف املالئكة ،و�إن انت�صرت �شهوته عليه
انحدر �إىل ما دون البهائم( .)58فال�شهوة هي املادة ،والعقل هو ال�صورة .وال بد لل�صورة من مادة،
وبهذا املعنى ال تتحقق الف�ضيلة �إال من خالل انت�صار العقل على ال�شهوة(.)59
وهذه الفكرة حول ال�صراع ت�أخذ مداها يف الديانات ال�سماوية (اليهودية وامل�سيحية والإ�سالم)
التي تق ّر ب�أن اخلري رهني بانت�صار العقل على ال�شهوة والرغبة ،لأن ال�شهوة هي م�صدر كل فعل �آثم
وو�ضيع .فالذنوب والآثام ناجتة عن انت�صار القوى املظلمة يف النف�س الإن�سانية ،وكذلك فاخلري
رهن انت�صار العقل واحلكمة والدين على متطلبات ال�شهوات والرغبات وامليول.
خال�صة:
حاولنا عرب درا�ستنا هذه �أن نقدم ت�صورات وا�ضحة عن �إ�شكالية املفهوم الأخالقي يف جتلياته
الإن�سانية املختلفة ويف دالالته االجتماعية املتنوعة .وحاولنا �أن نقدم �إجابات عن الأ�سئلة التي
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طرحناها حول �إ�شكالية املفهوم التي متثلت يف التداخل والتقاطع بني مفاهيمه الفرعية ،و ّمت لنا
حتديد الأبعاد والتخوم و�إ�ضاءة اجلوانب الغام�ضة ويف منهج نظمي �ساعد على ا�ستك�شاف التنا�سق
والتكامل بني املفاهيم املتداخلة والغام�ضة ،فتمت عملية �إ�ضاءة الغام�ض وحتديد التخوم وفك
اال�شتباك بني خمتلف عنا�صر ومكونات املفهوم الأخالقي يف امل�ستويات الفل�سفية والأخالقية
واالجتماعية.
وقد ت�ضمنت حماولتنا هذه تقدمي �صورة بانورامية �شاملة اكتملت فيها الأبعاد اجلغرافية
وارت�سمت عربها اخلرائط الفل�سفية لأهم املفكرين والباحثني والفال�سفة الذين تناولوا امل�س�ألة
الأخالقية بالدرا�سة والتحليل .ويف �سياق هذه الر�ؤية ال�شمولية للأخالق تناولنا املفهوم بدالالته
اال�شتقاقية يف الثقافتني العربية والغربية كما تناولناه يف �أبعاده الفكرية �ضمن دائرة الثقافتني
حماولني ا�ستك�شاف �أبعاد هذا املفهوم وجتلياته املعجمية والفكرية يف حمطات متتابعة ومتعاقبة.
ومن ثم �أفردنا تناوال منهجيا لأهم املكونات الأ�سا�سية ملفهوم الأخ�لاق ،وال�سيما مفهوم احلق
وال�ضمري واخلري والواجب ،وبحثنا يف طبيعة العالقة بني هذه املفاهيم ،ف�أ�ض�أنا اجلوانب الغام�ضة
يف بنيتها ومت �إعادة تر�سيم احلدود بني تخومها وذلك يف �ضوء الدرا�سات واملقوالت والنظريات
القائمة يف هذا امليدان.
وقد ترتب علينا يف النهاية �أن نفرد حقال خا�صا ا�ستعر�ضنا فيه �أهم التيارات الفكرية يف جمال
الأخالق ،حيث تناولنا التيارات والنزعات الأخالقية املثالية واملادية والعقلية واالجتماعية والنفعية
وال�سيكولوجية ،ويف �سياق هذا التناول �أبرزنا ما هو جوهري و�أ�سا�سي يف هذه النزعات والتيارات
الفكرية.
ويف النهاية ن�أمل �أن تكون حماولتنا هذه قد �أحاطت مبختلف جوانب امل�س�ألة الأخالقية من حيث
الإي�ضاح والت�صنيف والتناول املنهجي �آملني �أن تكون هذه املحاولة قد �أدت الغر�ض الأ�سا�سي املتمثل
يف تقدمي �صورة وا�ضحة ملفهوم الأخالق بتجلياته و�أبعاده وم�ضامينه يف �ضوء ر�ؤية �سو�سيولوجية
معا�صرة.
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The Concept of Morals: A Contemporary
Philosophical Reading

A. D. Ali Asaad Watfa

Introduction

This study deals with a set of concepts which compose the concept of Morals in both
Arabic and western cultures proceeding from the problematic of ambiguity and
uncertainty encircling the concept of Morals and the associated sub-concepts in order
to offer a methodological and harmonic vision of the concept and its values and
humanitarian contents.
The research represents a scientific attempt to rebuild the concept of Morals and
cast away the ambiguity in which it is encircled. It represents, as well, a humble effort to
organize the sub-concepts and represent them in a clear and integrated way among
them and in relation with concept of Morals considered as the general framework for all
these sub-concepts.
In that context, the study tries to answer some fundamental questions related to
defining the connotations of the concept of Morals through both Arabic and western
cultures, as well as definition the pillars of sub-concepts of Morals: goodness, duty,
conscience, ethics, values and law; besides drawing the relationships between these in
the context of the general concept of “Morals”.
In order to answer these questions the study determines the concept of Morals in
Arabic culture, and defines its meaning, significance and structure; subsequently make
comparison with its counterpart in western culture in order to illustrate differences and
convergence between the concepts in the two cultures.
Furthermore, the sub-concepts of morals such as: goodness, duty, justice, beauty
and conscience are defined and the patterns of interaction between these are delineated
in a circle of clarity of meaning and structure and cultural associations.
Finally, the study succeeded in offering an objective and integrated image in which
the geographical dimensions was completed, and the philosophical map of important
concepts and relevant thinkers and philosophers who dealt with Morals issue was
drawn.
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