
فينومينولوجيا القيم المبتورة

رؤية حتليلّية نقدّية ألفكار شيلر ونقده لكانط وهوسرل
[*[

منال محمد خليف]1]

يشّكل البحث يف طبيعة القيمة أهّم املحاور التي تدور حولها األخلق املعارصة؛ 

نظراً ملا وصل إليه اإلنسان يف عرص التقنية والعلم من فوىض يف فهم القيم األخلقيّة 

لسياق  فهٍم  من  املختلفة  األخلق  فلسفات  إليه  أّدت  الذي  الخلط  وإىل  ومرتكزاتها، 

القيم. وتأيت أهّميّة  إليها جميع  التي تتوّجه  القيمة األساسيّة  الوسائل والغايات، ومعرفة 

هذا املوضوع يف سياق أكرث من ُمسّوغ، تبعاً ملا آل إليه البحث يف حقيقة القيمة والنظرة 

الثابتة واملطلقة من مشكلت انسكبت يف عمق التفكري الغريّب املعارص. ولعّل الحديث 

عن قضيّة القيم كمعطى فينومينولوجّي يحيل أساساً إىل تأسيسات هورسل النظريّة، وإىل 

الذي  والهدف  واملطلقيّة.  النسبيّة  عند  املتأرجحة  القيم  تنظريه  يف  كانط  إليه  ذهب  ما 

نرومه من هذه الدراسة هو بحث املباين واملرتكزات التي قامت عليها القيم من خلل 

وتفكريه  شيلر  ماكس  تنظريات  يف  ظهرت  التي  القيمة  فلسفة  وخصوصاً  منظّريها  أبرز 

الفينومينولوجّي، ومحاوالته الدؤوبة يف حّل إشكاليّة القيم، وتخليص فلسفة القيمة من 

ا يف ذلك؟ وكيف ميكن للحدس  ثوبها الكانطّي، وكذلك معرفة إىل أّي مدى كان محقًّ

العاطفّي أن يكون حكمً عىل ماهيّة القيمة؟ وهل ميكن فصل القيم عن اإلرادة والعقل، 

وما موضع الشخص ضمن فلسفة القيمة عند شيلر؟ وكيف ميكن أن نتحّدث عن الحّب 

كقيمة؟

الكلامت املفتاحّية:
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تمهيد حول طبيعة التجربة الفينومينولوجّية
عند الحديث عن التجربة الفينومينولوجيّة]1] ال يتبادر إىل ذهننا سوى مقولة واحدة وهي الوعي 

إليه  يُنظر  األخري  وهذا   [2[،Edmund Husserl هورسل  إدموند  عند  ظهرت  كم  الفعل  وقصدية 

فلسفة شيلر  الفلسفة املعارصة، واملؤثّر األسايّس يف  الفينومينولوجّي يف  املنهج  بوصفه عرّاب 

]Max Scheler[3 الذي استخدم هذا املنهج للبدء بحركٍة إصلحيّة هدفها تصحيح الثنائيّات التي 

خلّفتها العقلنيّة الغربيّة، كثنائيّة العقل والواقع، أو الذات واملوضوع، واألنا واآلخر...، ومحاولة 

التوفيق بينها، وكان اختلف شيلر األسايّس عن هورسل يف توسيعه لنطاق الوصف الفينومينولوجّي 

مجال  عىل  الظاهرايتّ  للمنهج  وتطبيقه  هورسل،  بها  بحث  التي  لتلك  مغايرة  مجاالت  عىل 

»العواطف«. وما ذاك إاّل رغبًة منه يف أن يعيد للعامل وللذات قيمتهم امليتافيزيقيّتان اللتان فُِقدتا 

جرّاء الرّد الفينومينولوجّي التقليدّي.]4] ناهيك عن رغبته يف التصّدي للمثاليّة الصوريّة عند إمانويل 

كانط Immanuel Kant،]5] فكان القطب األسايّس للختلف هو اتجاه القيم التي تُوَِّجت يف هرم 

التسلسل القيمّي عند شيلر بـ »محبّة الله«؛ يف حني غيَّب كانط هذه الغاية األساسيّة بحّجة عدم 

قدرتنا عىل معرفة الله.

هذا ما جعل فلسفة القيم الشلريّة تدخل يف مشاّدٍة جدليّة مع الفهم الكانطّي للقيم عىل أنَّها قبليّة 

صوريّة رضوريّة وكليّة يفرضها القانون العقيّل، وذلك بحكم أنَّ العقل وحده القادر عىل إدراك ماهيّة 

 Johann Lambert [١]- الفينومينولوجيا: علم الظواهر، وهو مصطلح انبثق يف القرن الثامن عرش، يف كتابات جون هرنيك المبريت

وكانط، للداللة عىل وصف الوعي والخربة برصف النظر عن محتواها املقصود، وهي عند هيغل Hegel بحث تاريخّي يف تطّور الوعي، 

وانتقاله من الخربة الحّسّية األّولّية إىل عملّيات التفكري العقاليّن املطلق والحّر والقادر عىل إنتاج املعرفة. للمزيد راجع:

The Oxford Dictionary of Philosophy, Blackburn, Simon )Ed(, Perspectivism.pp.284- 285. 

[2]- إدموند هورسل: )١85٩-١٩٣8(، فيلسوف أملايّن ويعترب مؤّسس الفينومينولوجيا، آمن بأنَّ التجربة هي مصدر كّل املعارف، فعمل 

عىل وضع منهج الرّد الفينومينولوجّي،  ونظر إىل الفلسفة بوصفها علاًم كلّيًّا دقيًقا يقف عىل املعرفة باملاهّيات وخصائصها الثابتة، ومن 

مؤلَّفاته: »البحوث املنطقّية«، »أزمة العلوم األوروبّية«. راجع:

The Oxford Dictionary of Philosophy, Blackburn, Simon )Ed(, Hutcheson, Oxford University Press, 

Oxford New York, 1994.pp.181. 

[٣]- ماكس شيلر: )١87٤-١٩28(، فيلسوف أملايّن، اعُترب من رواد تطوير الفينومنولوجيا يف القرن العرشين، درس الطب والفلسفة وعلم 

االجتامع وحصل عىل الدكتوراه يف عام ١8٩7، وعمل كأستاذ مساعد يف جامعة يينا، وأبدى طوال حياته اهتامًما قويًّا بالفلسفة الرباغامتّية 

األمريكّية، من مؤلَّفاته: »طبيعة التعاطف«، و»الصوريّة األخالقّية واألخالق غري الصوريّة للقيم«.

 Max Scheler )Stanford Encyclopedia of Philosophy(

[٤]- حسني، ظريف، مفهوم الروح عند ماكس شيلر، دار النهضة العربّية، القاهرة، ١٩٩7. ص٤8

[5]- أمانويل كانط: )١72٤ -١80٤( فيلسوٌف أملايّن، ومؤّسس الفلسفة النقديّة، اهتّم يف كتاباته األوىل يف الفيزياء وعلم الفلك، وقّدم 

فيام بعد األسس امليتافيزيقّية للعلم الطبيعّي، من أبرز مؤلَّفاته »نقد العقل املحض«، و»نقد العقل العميّل«. للمزيد راجع:

 The Oxford Dictionary of Philosophy, Simon Blackburn )Ed(, K.p.205.
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القيم. وقد عاَب شيلر عىل كانط رؤيته لألخلق املاّديّة عىل أنَّها يجب أن تكون بالرضورة أخلقًا 

للغايات وليست أخلقًا للوسائل، وأنَّ األخلق الصوريّة وحدها من ينظّم الدوافع األنانيّة للطبيعة 

إنَّ »املنفعة األخلقيّة تكون  يتبنّي يف قول كانط:  ما  تقويم أخلقّي، وهذا  البرشيّة كأساٍس لكّل 

منفعة العقل العميّل وحده خلوًّا من الحواس«.]1] وأنَّ االخلق املاّديّة تهتّم باملنفعة املحسوسة، 

هذا األمر سيدفع شيلر إىل الرتكيز عىل رضورة إحصاء األحكام واالفرتاضات الكانطيّة التي يجب 

هدمها واستخدامها ضّده بغية تأسيس أخلق ماّديّة قبليّة ممكنة.]2] ولقد كان هدفه األسايّس إظهار 

أنَّ أخلقيّات القيم املاّديّة ال تؤّدي بأّي حال من األحوال إىل النتائج التي توّصل إليها كانط، ولكّنه 

وافق ما أقرّه كانط حول وجود القبيّل يف األخلق، واختلف عنه يف النظر إىل هذا القبيّل، الذي 

يتكّون من ماهيّات وليس من قضايا، وأضاف القبيّل املاّدّي وفصل مضمونه عن الخربة التجريبيّة، 

وأتبعه للخربة الحدسيّة الوجدانيّة؛ لذلك يعيب شيلر عىل كانط مطابقته بني القبيّل والصورّي، يف 

الصورّي والقبيّل  أنَّ  الصدد: »أودُّ أن أوضح  بينهم، ويقول يف هذا  أّن ال علقة  حني يرى شيلر 

ال يتطابقان عىل اإلطلق ضمن حدس القيمة«.]3] وال يعني تعارضهم وجود تضاد بني الصورّي 

واملاّدّي، كم  الصورّي  بني  التضاّد  يعني  ال  فهذا  متضاّدان،  والبَعدّي  القبيّل  كان  فإذا  واملاّدّي، 

أنَّ املاّدّي القبيّل هو جوهر كّل القضايا؛ لذلك اعتربه شيلر أساس مذهبه يف القيم، أي تأسيس 

األخلق عىل املاّديّة وليس عىل الصوريّة التي رفضها ودحضها، وركز عىل دور الخربة القامئة عىل 

التي تصدر  بالخري والرّش، ومل يكن هدف فلسفته األخلقيّة األحكام  الحدس يف إعطائنا معرفة 

وبذلك رّشع يف  والرّش.]4]  للخري  القيمة  أو مضمون  األحكام  هذه  تعنيه  فيم  ا  وإمنَّ القيمة،  عىل 

بناء نظريّة أخلقيّة عىل أساس النظر إىل أنَّ القيم املاّديّة وترتيبها الهرمّي تشّكل عاملًا من املواد 

واملعطيات األّوليّة التي تُكتشف لنا من خلل الحدس العاطفّي، وأطلَق عىل نسقه اسم »الحكم 

املطلق األخلقّي واملوضوعيّة« وفرّسه عىل أنَّه محاولة جديدة للشخصانيّة personalism؛]5] نظرًا 

العربّية للرتجمة، بريوت، ط١، 2008.  العربّية، املنظّمة  العميّل، تر: غانم هنا، مركز دراسات الوحدة  العقل  [١]- كانط، إمانويل، نقد 

ص١5٣

[2]- دولوز، جيل، فلسفة كانط النقديّة، تر: أسامة الحاج، املؤّسسة الجامعّية للدراسات والنرش والتوزيع، بريوت، لبنان، ط١، ١٩٩7. 

ص٣0

[3]- Scheler, Max, Formalism in Ethics and Non-formal Ethics of Values: A New Attempt Toward  the 

Foundation of an Ethical Personalism, Northwestern University Press, 1973.p81.

[٤]- محمود، وفاء عبد الحليم، القيم يف فلسفة ماكس شيلر، دار الوفاء للطباعة والنرش والتوزيع، اإلسكندريّة، 200٤.ص 2١٣

[5]- الشخصانّية: تطّور مصطلح الشخصانّية يف القرن التاسع كرّد فعل عىل عنارص تبّدد الشخصّية املتصّورة يف عقالنّية التنوير، ووحدة 

الوجود، واملثالّية الهيجلّية املطلقة والفردانّية والجموعّية يف السياسة والحتمّية املاّديّة والنفسّية والتطّوريّة. وتؤكّد الشخصانّية دامئًا عىل 

أنَّ الشخص هو املركز األسايّس للبحث يف الدراسات الفلسفّية والالهوتّية واإلنسانّية. للمزيد راجع: 

[Personalism )Stanford Encyclopedia of Philosophy] 
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ألنَّ إحدى أطروحاتها البارزة هي إخضاع كّل القيم للشخص، وقبل أن نتبنّي ماهيّة الشخص عند 

شيلر، ينبغي أن نلقي الضوء عىل ماهيّة القيم وطبيعتها يف منظومته:

ماهية القيم عند شيلر:
تكمن اإلشكاليّة األساسيّة ملعرفة ماهيّة القيمة يف تصنيفها؛ لذلك سعى شيلر إىل تقديم تصّور 

حول ماهيّة القيمة ومل يبِق عىل تصنيفها التقليدّي، ووضعها ضمن تراتب هرمّي من أدن القيم إىل 

التجربة  التي متثّل  »رمزيّة«، وهي  إحداهم  نظر إىل األخلق ضمن تجربتني:  أكرثها علوًّا. وقد 

العاديّة اليوميّة، واألخرى تجربة وجدانيّة مبارشة، حيث ينبغي برأيه تقديم القيم بشكٍل موضوعّي 

ومنظّم وفًقا ملجموعتني أساسيّتني: إيجابيّة وسلبيّة، وهم مستقلّتان عن قدرتنا عىل الشعور بأضداد 

محّددة للقيم؛ أي أنَّ »وجود قيمة موجبة هو يف حّد ذاته قيمة إيجابيّة، ووجود قيمة سلبيّة هو يف 

حّد ذاته قيمة سلبيّة، وعدم وجود قيمة موجبة هو يف حد ذاته قيمة سلبيّة، وعدم وجود قيمة سلبيّة 

هو بحّد ذاته قيمة موجبة«.]1] واألخلق باألساس تحّض عىل وجود القيم املوجبة وتنَهى عن القيم 

السلبيّة، فم يجب أن يكون هو القيم املوجبة، وما ال يجب أن يكون هو القيم السلبيّة، وال ميكن 

للقيمة بذاتها أن تكون موجبة وسلبيّة يف اآلن ذاته؛ فكّل قيمة غري سلبيّة هي قيمة موجبة، وكّل قيمة 

غري موجبة هي قيمة سلبيّة، وال يعني ذلك أنَّها تخضع ملبديّئ عدم التناقض والثالث املرفوع برأيه؛ 

ألنَّ املسألة هنا ليست مسألة علقات بني القضايا من حيث أسسها، بل مسألة علقات أساسيّة، 

وهذه العلقات تحصل بني القيم بحّد ذاتها، بغض النظر عن وجودها أو عدم وجودها.]2]

3- معايري تراتبي�ة القيم:
البرشيّة، وال تكون عىل املستوى ذاته من األهّميّة  الطبيعة  قبليًّا يف ماهيّة  ترتيبًا  القيم  متتلك 

بالنسبة للفرد، بل مثّة قيم تحوز عىل أهّميّة أعىل من قيم أخرى، لذلك يصّنف شيلر القيم من األدن 

واألكرث ارتباطًا باملاّدة إىل أعلها وأكرثها بعًدا عنها، ويضع معايري خاّصة يف متييز القيم األعىل 

من القيم األدن:

دميومة القيمة وثباتها: جرت العادة بني الناس عىل امليّض وراء الخريات التي تدوم أكرث من 

التدمري  من  والخوف  »القلق  أنَّ  يرى  لكن شيلر  الزائلة.  املؤقّتة  الخريات  ويتلفون  الزمن،  حيث 

[1]- Scheler, Max, Formalism in Ethics and Non-formal Ethics of Values.p.82.

[2] -Ibid.p.82.
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املحتمل للخري املعنّي هو الذي يدفع األخلقّي إىل فراٍغ متزايد باستمرار، وبسبب خوفه من فقدان 

الخريات اإليجابيّة ال ميكنه يف النهاية أن يجد أيًّا منها«.]1] ولكن من املؤكّد أنَّ الثبات املوضوعّي 

للخريات يف زمٍن ما، ال ميكن أن يجعلها أكرث قيمة، ويبدو هذا واضًحا عندما ننظر إىل أنَّ الدوام 

ينسب للقيم األعىل من حيث علقتها بالقيم األدن، وال علقة للثبات بتعاقب الزمن أو التغرّي، فهو 

كم يقول: »وضع إيجايّب خاّص بالذات، وتدوم القيمة من خلل صفتها املتمثلة يف امتلك ظاهرة 

القدرة عىل الوجود عرب الزمن، بغض النظر عن طول فرتة وجود حاملها«.]2] ويتّضح هذا الثبات 

للقيمة عندما نتحّدث عن الحّب كقيمة أخلقيّة ساميّة منزهة عن املنفعة والغرض، فهناك فرٌق بني 

الحّب الحقيقّي األبدّي والذي ميتاز بالدميومة والثبات، وبني الحّب املؤقّت الزائل الذي ينتهي 

مع انتهاء مصلحة الفرد، وال ميكن أن نسّميه حبًّا باألصل؛ ألنَّ الحّب الحقيقّي يدوم باستقلل عن 

أّي شعوٍر محسوس.

قابليّة  القيمة، فكلّم قلّت  القيمة وحامل  القيمة للقسمة: يعتمد هذا املعيار عىل ماهيّة  قابلّية 

قسمة القيمة كانت أعىل والعكس صحيح، وكلّم زادْت نسبة من يشاركون فيها كانت أعظم وأعىل، 

»فالخريات املاّديّة عىل سبيل املثال ال ميكن توزيعها إاّل عند تقسيمها، وتتوافق قيمتها مع امتدادها 

املاّدّي، كقولنا إنَّ قطعة القمش تساوي ضعف قيمة نصفها تقريبًا، ويتوافق علّو القيمة يف هذه 

الحالة مع امتداد حاملها. وذلك عىل عكس العمل الفّنّي الذي ال يقبل التجزئة وال يوجد له جزء«.]3] 

فمن املمكن التمتع مبنظر اللوحة من دون تقسيم، بعكس القيم الحّسيّة التي ال تبلغ درجة املتعة 

من دون تقسيمها، وكلّم اتّسع امتدادها كانت املتعة أكرب، يف حني أنَّنا يف القيم الروحيّة، وال سيم 

الدينيّة، يكفينا أن نفهمها، ونشعر بقيمتها واالستمتاع الروحّي بها، وتكمن ماهيّة هذه القيم برأي 

شيلر يف كونها »تقبل املشاركة بل حدود ومن دون أّي تقسيم أو انتقاص، فل يشء يوّحد الكائنات 

بشكٍل مبارش وحميمّي أكرث من العبادة والسجود املشرتك لـ »املقّدس«، والذي يستبعد بطبيعته 

وجود حامل »ماّدّي«، ما مل يكن حامًل رمزيًّا.]4] ويقصد شيلر بالرمز هنا ذلك الذي تتبعه جمعة 

من الجمعات، وقد يشرتك أفرادها بالسجود والعبادة، ولكن من يتوّجهون له بالعبادة ال ينقسم أو 

يتجزّأ رغم اتّساع دائرة املشاركة.

[1]- Ibid.p.90.

[2]- Ibid.p.91.

[3]- Ibid.p.93.

[4]- Ibid.p.95.
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قيمة هي  توجد  إنَّه  من حيث  القيم  ترتيب  هنا عن  يتحّدث شيلر  املالئم:  املالئم وغري   ج- 

مبثابة األساس لقيمة أخرى، فقيمة »مفيد« تستند إىل قيمة »ملئم« والتي تعّد مبثابة قيمة أعىل من 

قيمة »مفيد«، وتكون وسيلة لقيمة أعىل منها، ومن دون »امللئم«، لن يكون مثّة »مفيد«. وامللئم 

كقيمة، »تستند« بالرضورة إىل قيمة حيويّة، فالشعور بقيمة الصّحة عىل سبيل املثال يتوقّف عىل 

شعور هذا الكائن بامللئم له. وبغّض النظر عن كّل القيم الروحيّة فإنَّ »قيمة الحياة« الحيويّة البحتة 

تحكم كّل درجات قيم »امللئم« التي يشعر بها الكائن، وتعّد مبثابة األساس لها باستقلل عن كّل 

التجارب املتعلّقة بالصّحة واملرض التي يعيشها الكائن الحّي.]1] 

 د- عمق القناعة: يصاحب هذا العمق الشعور بعلوِّ القيمة، ولكن العلوَّ ال يتكّون من هذا العمق. 

ومع ذلك، تؤّدي »القيمة األعىل« إىل »قناعة أعمق«. و«القناعة« هنا ليس لها علقة باملتعة، بقدر 

ما تنتج عنها »املتعة«. وهي تجربة إشباع ال تتحّقق إاّل إذا تحّققت النيّة نحو قيمة من خلل ظهور 

هذه القيمة، وال توجد »قناعة« من دون قبول القيم املوضوعيّة، وال ترتبط بالرضورة بـ »اإلرادة«، 

ويجب أن منيّز بني »درجة« القناعة و«عمقها«؛ فالشعور مبلءمة قيمة أعمق من الشعور مبلءمة 

قيمة أخرى إذا ثبت أنَّ األوىل مستقلّة عن الثانية، بينم تظّل األخرية معتمدة عىل األوىل.]2] 

وبحسب  القيم  تراتبيّة  حدود  يف  واملطلقيّة  النسبيّة  بني  شيلر  يجمع  واملطلقّية:  النسبّية  ز-   

اختلف حاملها، وتوجد القيم املطلقة يف الشعور »الخالص« )التفضيل واملحبّة(، أّي باستقلل 

إىل  تنتمي  التي  القيم  ومن  الوظيفيّة،  وقوانينه  خصائصه  له  الشعور  وهذا  اإلحساس،  طبيعة  عن 

املحسوسة  بالقيم  الشعور  الخالص  الشعور  يف  نفهم  أْن  وميكننا  األخلقيّة.  القيُم  الشعور  هذا 

من دون تكوين وظيفة الشعور الحّساس التي نتمتع من خللها بامللئم، وال علقة لنسبيّة وجود 

أنواع  القيم؛ ألنَّ  التي تحمل مثل هذه  بأنواع الخريات  الخاّصة  بنسبيّة أخرى، أي  القيم  أنواع من 

الخريات ترتبط بالتكوين النفيّس الفيزيايّئ الواقعّي الخاّص بالكائن الحقيقّي الذي ميتلك مثل هذه 

الخريات.]3] فالنسبيّة التي يعنيها شيلر هنا تتعلّق بالخريات وتنّوعها، وليس بالقيمة بحّد ذاتها، فقد 

يكون نوًعا من الفاكهة مفيًدا ألحد األشخاص عىل سبيل املثال، ولكّنه يسبّب الرضر آلخر، ومن 

ثّم يكون الشعور مبطلقية القيم ونسبيّتها معطى يف العاطفة عىل نحٍو مبارش. وعندما يتحّدث شيلر 

عن مطلقيّة القيم، فهو يشري إىل أنَّ مضمونها ال ميثّل علقة ما من العلقات، وأنَّها تنتسب جميًعا 

[1]- Ibid.pp.9495-.

[2]- Ibid.p.96.

[3]- Ibid.p.98.
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إىل مقولة الكيف، وثابتة وال تقبل التغرّي، وليست القيم هي بحّد ذاتها التي تتغرّي، بل معرفتنا بها 

وحكمنا عليها وإحساسنا بها، وقد يختلف إدراكنا لها لكّنها تظّل ثابتة ومطلقة. ولكن حديثه هذا 

عن نسبيّة القيم وتربيره لها مل يكن مقنًعا يف مقابل املذاهب النسبيّة التي ثار عليها، وعليه يطرح 

السؤال حول الكيفية التي ميكن من خللها تربير التغرّي ضمن أخلق الثبات؟ 

السعادة  من  درجة  حققت  كلّم  ثابتة  تكون  القيم  أنَّ  إىل  باإلشارة  ذلك  برَّر  شيلر  أنَّ  ال شكَّ 

والفرح، ويقابلهم التعاسة، وهي حالة متغرية وعابرة، وميكن تسميتها خريات متغرية، يف حني أنَّ 

الخريات الدامئة وحدها متتاز بالثبات. وبرز التغيري لديه يف حديثه عن درجات التجربة األخلقية، 

وتفاوت القيمة املتعلقة بالعواطف املحضة من مجتمع إىل آخر، فم يلئم مجتمع معني قد ال 

التفضيّل   أفعال  التغري لديه يف حديثه عن  يلئم آخر، وقد يختلف من عرص إىل آخر. كم يظهر 

الّدينيّة أو العقلية. وكذلك تتنوع  فهناك من يفّضل القيم الجمليّة، وآخر يفّضل القيم القانونيّة أو 

أفعال التعاطف وأفعال الحب وتتفاوت حسب شّدتها واتساع دائرة الذوات وعامل القيم املنتسبة 

إليه، وبذلك ربط شيلر التغري بحامل القيمة وليس بالقيمة بحد ذاتها؛ لكون القيمة تتصف بالثبات، 

ولكنه مل يتمكن من تربير الثبات، لكونها فكرة ال ميكن ابعادها عن دور العقل، يف حني أنَّ شيلر 

بنى هذا الثبات عىل العاطفة، والتي تُعرف عموماً بعدم ثباتها، وتقلباتها وتغيريها، ومل يكتفي بذلك 

بل بنى فلسفة الفينومينولوجية كلّها عىل القصدية والحدس، وهذا ما أدى به إىل القول: إنَّ القبيل 

ليس من انتاج العقل؛ ألنَّ القانون األخلقي ال ينجم عن العقل باملفهوم الكانطي، فالعقل عاجز 

عن إدراك القيم، والقبيل يشمل كّل ما هو معطى للحدس باستقلل عن الذات، وهذا القبيل كامن 

يف العواطف التي تضطلع بدوٍر أسايس يف القيم األخلقية. وليس هناك عقل خالص، فهو ال يعني 

إال تجريداً، وعقلً متصوراً بل وظيفة؛ ألنَّه ال يستخدم يف حّل أيّة مشكلة واقعية وال يحقق هدفاً. 

والوظيفة الفعلية للعقل ال ميكن أن تُعقل دون ردها إىل الغايات والقيم اإلنسانية.]1] 

دور اإلرادة والواجب األخاليّق يف القيم األخالقّية: 
ميثّل الواجب األخلقّي ما يجب أن يكون عليه السلوك من أجل تحقيق قيمة أخلقيّة، وبناًء 

عىل هذا التعريف للواجب، ينبغي أن ال نخلط وفًقا لشيلر بني القيمة والواجب، وال بّد أن منيز 

بني الوجود الواجب )وهو مستوى مثايّل( والفعل الواجب )وهو مستوى األمر القطعّي(، ويوجد 

القيمة  متثّل  حيث  باملرشوط،  الرشط  ارتباط  قصد  بكّل  يرتبط  الذي  املثايّل  للواجب  مضمون 

[١]- قنصوة، صالح، نظرية القيمة يف الفكر املعارص، دار الثقافة للنرش والتوزيع، القاهرة، ١٩87. ص١٤١
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شيلر  يؤّسس  بذلك مل  املعيارّي.]1]  الواجب  أساس  بدوره  يعترب  والذي  املثايّل  الواجب  أساس 

األخلق عىل فكرة الواجب األخلقّي كم هو الحال عند كانط، الذي أكد أنَّ الواجب يولّد الشعور 

بااللتزام تجاه القيم، وهو الذي يجّسد السلوك املحّقق للغايات، وهو الدافع إىل تنفيذ مقتضيات 

األخلق، ويقول: إنَّنا جديرون بأْن »ال نبحث عن مبدأ اإللزام يف طبيعة اإلنسان، وال يف امللبسات 

التي تكتنفه يف هذه الدنيا، بل أْن نبحث عنه بحثًا أّوليًّا يف تصّورات العقل الخالص ذاتها، وكّل أمر 

آخر يؤّسس عىل مبادئ من محض التجربة...ال ميكن أبًدا أن يُقال عنه قانون أخلقّي«.]2] ولذلك 

استبعد كانط كّل علقة للواجب بالعاطفة أو الوجدان، وال يكون الفعل خرياً برأيه إاّل »إذا انبثق عن 

إرادة الفعل الواجب، وال ميكننا أن نؤكّد أنَّ فعًل ما خري إاّل بالقدر الذي نعتقد به أنَّ إرادة فعل 

الواجب ميكن بذاتها أن تكفي إلنتاج الفعل من دون سند من أّي ميل«.]3]

يف حني ينفي شيلر دور اإلرادة يف تحقيق القيمة، عىل الرغم من أنَّنا نلحظ ضمن كتاباته الكثري 

من التناقض الذي يشوب هذا األمر، إذ متثّل اإلرادة فعًل عقليًّا نختار مبوجبه بني مجموعة من 

األشياء واألفعال ذات القيمة، يف حني نجد لديه نفيًا لهذا األمر مقرًّا بأنَّ املرء قد يخطئ يف كثريٍ 

من األحيان عندما يساوي االختيار أو اإلرادة مع فعل التفضيل، يقول يف هذا الصدد: »ال شك أنَّ 

االختيار يجب أن يرتكز عىل إدراك القيمة األعىل؛ ألنَّنا نختار هذا الهدف من بني أهداف أخرى 

تستند إىل قيمة أعىل، ولكن »التفضيل« يحدث يف غياب كّل نية، واختيار، وإرادة«.]4] وبناًء عىل 

ذلك قد أفّضُل شيئًا عىل آخر، ولكن ذلك ال يعني أنَّني اخرتته. والسؤال هنا كيف متّكن شيلر من 

فصل االختيار عن اإلرادة؟، وكيف ميكننا النظر إىل القيم عىل أنَّها كيفيّات ندركها بالعاطفة وفق 

إذا حدث بني قيم مختلفة  قبليًّا  التفضيل يكون  بأنَّ  به؟ يجيبنا شيلر  الذي نولد مزوَّدين  التفضيل 

بحّد ذاتها، بغض النظر عن »الخريات«، وال يُنظر إىل »علو القيمة« عىل أنَّه سابق عىل التفضيل، 

بل يف أثناء التفضيل، ومن ثّم، عندما نختار غاية تأّسست عىل قيمة أدن، فل بّد أن يكون هناك 

خداع بالتفضيل، ذلك أنَّ أصناف القيم املرتبة ثابتة بحّد ذاتها، يف حني أنَّ »قواعد التفضيل«، هي 

التي تتغرّي عرب الزمن، وعندما يحدث فعل التفضيل ليس من الرضورّي النظر إىل مضاعفة القيم يف 

املشاعر، أو أن تكون مثل هذه املضاعفة مبثابة »أساس« لفعل التفضيل.]5] لذلك يدعونا شيلر إىل 

[١]- بوشنسيك، إ.م، الفلسفة املعارصة يف أوروبا، تر: عزت قرين، عامل املعرفة، ع: ١65، سبتمرب، ١٩٩2. ص١٩6)بترصف(

[2]- كانط، إميانويل، أسس ميتافيزيقا األخالق، تر: نازيل إسامعيل حسني، موفم للنرش، الجزائر،١٩٩١. ص2١٣.

[3]- Kant, Fundamental Principles of the Metaphysic of Morals, Thomas Kingsmill Abbott )trans( in 

Great Books of the Western World )Kant 39( fifth printing, United States of America. 1994.p258.

[4]- Scheler, Max, Formalism in Ethics and Non-formal Ethics of Values.p.88.

[5]- Ibid.p.88.
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التمييز بني التفضيل الواعي والتفضيل الناجم عن النزوات؛ فقد يكون إدراك النشاط الخاّص الذي 

نختربه متضّمًنا يف تنفيذه، وهذا هو الحال يف التفضيل الواعي والواضح واملصحوب بـ »الرتّوي«، 

للعديد من القيم املعطاة للشعور، ولكن قد يحدث اإلدراك أيًضا »تلقائيًّا« متاًما، بحيث ال نكون 

عىل دراية بأّي »نشاط« عىل اإلطلق، ويف هذه الحالة تأيت القيمة األعىل إلينا كم لو كانت تأيت 

»من تلقاء ذاتها«، كم هو الحال يف التفضيل »الغريزّي«. ويف حني أنَّنا نعمل يف الحالة األوىل 

عىل الوصول إىل هذه القيمة، فإنَّ هذه القيمة األعىل »تجتذبنا« إليها يف الحالة األخرية، وهذا هو 

الحال يف تكريس الذات »بحمس« لقيمة أعىل، ويف كلتا الحالتني يكون فعل التفضيل هو ذاته.]1]  

قيمتني  بني  الجمع  ميكننا  ال  ولكن  أخرى،  عىل  قيمة  تفضيل  ميكننا  القيم  ماهيّة  وبحكم 

التقويم  أنَّ مبادئ كانط ال متثّل سوى حالة خاّصة من مبادئ  متناقضتني؛ لذلك يشري شيلر إىل 

الصوريّة، وأنَّه أخطأ يف ربط هذه القيم باإلرادة؛ ألنَّ القانون األخلقّي عند كانط برأيه يعني أحد 

أمرين: »من الرضورّي تجّنب التناقض يف وضع الغايات أو من الرضورّي التمّسك بنتيجة اإلرادة؛ 

أي أن يكون املرء صادقًا مع نفسه، ويرغب يف اليشء ذاته يف ظّل الظروف ذاتها...إلخ«،]2] ولكن 

الصوريّة، وأنَّ هذه  القوانني  الحصول عليها من هذه  الخري ال ميكن  أنَّ فكرة  برأيه  كانط تجاهل 

القوانني ليست يف األصل قوانني نابعة من اإلرادة. والبّد من التمييز وفًقا له بني القيمة وتقوميها أو 

تقديرها، إذ ميكن للمرء أن »يقّوم األشياء ذاتها إيجابًا وسلبًا، ولكن فقط بدافع قيم مختلفة مقصودة 

يف اليشء ذاته، ويف حالة وجود مجموعة من القيم ذاتها بغرض التقويم، ميكن أن تختلف صيغ 

التقوميات فقط«.]3] وبذلك فإنَّ شيلر ال ينسب إىل اإلرادة أّي دور أخلقّي؛ ألنَّ اإلرادة متثّل يف 

القيم، ومن ثم فإنَّها ال تصبح أخلقيّة إاّل حني تحاول أن تحّقق عيانًا  حّد ذاتها ملكة عمياء عن 

سلبيًّا للقيم، ويكون هذا العيان بدوره سابًقا عليها، وبذلك يكون موقفه أقرب إىل سقراط، الذي 

أكّد أنَّ اإلرادة األخلقيّة تقوم عىل معرفة سابقة بالخري، وميتاز عن سقراط يف رفضه للنزعة العقليّة 

ومساندته للحدس الوجدايّن يف إدراك القيم،]4]  متجاهلً أنَّ التفضيل بحّد ذاته يتضّمن اإلرادة وأنَّ 

الوعي بالقيمة يعني تدّخل القانون اإللزامّي العقيّل الكامن وراء هذه اإلرادة؛ ذلك أنَّ تفضيلنا بني 

القيم يتعلق دامئاً بأموٍر نبيلة تستلزم الوعّي بها، كاختيارنا بني الخري والرش والذي يحتاج دامئاً إىل 

تدخل اإلرادة من حيث أنَّها معنية عىل حّد تعبري كانط: »بقانون العقل يك تجعل شيئاً ما موضوعاً 

[1]- Ibid p.89.

[2]- Ibid.p.83.

[3]- Ibid.p.84.

[٤]- إبراهيم، زكريا، دراسات يف الفلسفة املعارصة، دار مرص للطباعة، 20١٤، ص٣7٩ )بترّصف(
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لها، ذلك أنَّها ال تعنيَّ أبداً مبارشة من اليشء ومن تصوره، بل هي ملكة قادرة عىل أن تجعل من 

قاعدة للعقل دافعاً لفعل يصبح به موضوعاً ما حقيقياً«.]1] وعندما يختار الفرد بني الخري والرش ال 

ميكن أن يرجع إىل أحاسيسه أو عاطفته. وال ينطبق فعل اإلرادة عىل االختيار بني اللذة واألمل، 

ا فقط ضمن األفعال التي تتضمن االختيار بني الخري والرش وفق القانون األخلقي اإللزامي، أو  وإمنَّ

كم يقول كانط: »دافع اإلرادة البرشية ال ميكن أبداً أن يكون شيئاً آخر سوى القانون األخلقي«.]2] 

وهو قانوٌن ملزم لكّل السلوك اإلنساين مبا يف ذلك منطق القلب والذي ينبغي أْن يخضع ملنطق 

العقل، السيم عندما يكون الحامل األسايّس للقيم ذاتًا واعية أو شخًصا، وهنا نسأل ماذا قصد شيلر 

مبفهوم الشخص كحامل للقيم، وهل يتضّمن جميع املحموالت التي يستحّقها هذا املفهوم؟

ثانيًا- مفهوم الشخص يف السياق األخلقّي بوصفه حامًل للقيم الروحيّة 

طبيعة الشخص األخاليّق:
عندما يتحّدث شيلر عن مفهوم الشخص، فإنّه ال يعني به األنا الديكاريتّ، وال أنا هورسل كقطٍب 

لألفعال  بل  العقليّة،  لألفعال  فقط  ليس  مركزًا،  بوصفه  الشخص«  »فكرة  بل  الكبري،  للعامل  مقابل 

باملعنى  أشخاًصا  البرش  كّل  وليس  النفس،  األنا وال  ليس  فالشخص  أيًضا،]3]  والعاطفيّة  اإلراديّة 

الخلق  وال  السيكولوجيّة،  باملشكلة  كان  أيًّا  له  علقة  وال  نفسيًّا  شيئًا  ليس  ألنَّه  للكلمة؛  الكامل 

والطبع، وليس جوهرًا وال موضوًعا، بل هو وحدة الوجود املتعيّنة املكّونة من أفعال، وال يوجد 

إاّل من حيث إنَّه يقوم بأفعال، ويكون متواجًدا بكلّه يف كّل فعل من أفعاله، ويأخذ أشكااًل متنّوعة 

بحسب تنّوع األفعال، ودون أن يسيطر أّي فعل خاّص عليه.]4] وهنا ميكن القول: إنَّ شيلر مل يهدف 

إىل تحطيم جميع الركائز الكانطيّة، بل األخلق الصوريّة فحسب، حيث اتّفق مع كانط حول أنَّ 

»الشخص ليس شيئًا من األشياء، ولكّنه اختلف عنه يف أنَّه يجب أن ال نصّنفه عىل أنّه مجرّد شخص 

عقليّن، أو النظر إليه من خلل آدائه العقيّل«،]5] بل بوصفه حاملً أساسيًّا للقيم.

القيم وحامليها، وال  قبيّل بني  ارتباط  يتحّدث عن وجود  الكانطيّة  القبيّل  بفكرة  احتفاظه  ومع 

[١]- كانط، إمانويل، نقد العقل العميّل، تر: غانم هنا. ص١25

[2]- املصدر نفسه. ص١٤٣

[٣]- حسني، ظريف، مفهوم الروح عند ماكس شيلر، ص52 )بترّصف(

[٤]- بوشنسيك، إ.م، الفلسفة املعارصة يف أوروبا، ص١٩8 )بترّصف(

[5]- Ching-yuen, CHEUNG, Person and Man in the Philosophical Anthropology of Max Scheler, 

Chinese University of Hong Kong 23rd August 2000.p.42. 
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الناحية األخلقيّة، يف حني توصف األشياء  إاّل أن يكونوا أخياًرا أم أرشاًرا من  ميكن لألشخاص 

النظر عن مدى عدم وضوح هذه  بالخري أو الرش من خلل الداللة عىل األشخاص فقط، بغض 

»الداللة«، وال ميكن أبًدا أن يكون الشخص »ملمئًا« أو »مفيًدا«، فهذه القيم يف األساس هي قيم 

القيم الجمليّة من حيث  أشياء وقيم أحداث. وميكننا أن ننظر عىل العكس من ذلك إىل جميع 

ماهيّتها عىل أنَّها قيم أشياء، لكونها مجرّد أشياء ظاهريّة تصويريّة.]1] وال ميكن النظر إىل حاميل 

القيم األخلقيّة عىل أنَّهم »أشياء«؛ لكونهم ينتمون من حيث ماهيّتهم إىل مجال الشخص )والفعل(، 

وال ميكن أن يُقّدم لنا الشخص أو األفعال عىل أنَّهم »أشياء«، ومجرّد أن منيل إىل موضعة الكائن 

البرشّي بأّي شكل من األشكال، يختفي حامل القيم األخلقيّة بالرضورة، ومبا أنَّ القيم األخلقيّة 

ينتجها األشخاص بحكم ماهيّتها، فإنَّ القيم مثل: »النبيل« و »املبتذل« تنتجها »كائنات حيّة« بشكٍل 

عامٍّ بحكم ماهيّتها؛ أي أنَّ القيم املهمة بهذه السلسلة والتي تتغاىض عنها متاًما ثنائيّة كانط هي 

»قيم الحياة« أو »القيم الحيويّة«، ومن ثّم فهي تتعلّق بكّل ما هو حّي وال تتعلّق باألشياء.]2]  وكّل 

ما هو حّي ال ميكن موضعته وتشيّؤه، مع أنَّ أغلب التقوميات الراهنة لألشخاص هي النظر إليهم 

أنَّنا نرى شيلر يحافظ عىل مفهوم الشخص ويقّدم  أيًا كانت طبيعتهم، يف حني  كوسائل وكأشياء 

تصنيًفا للقيم من حيث حامليها. 

تصنيف القيم من حيث حامليها األساسينّي: 

2-1- قيم الشخص وقيم األشياء: ترتبط قيم الشخص بذاته دون أّي وساطة، وترتبط قيم األشياء 

باألشياء ذات القيمة، كم هو الحال يف »الخرّيات« التي قد تكون ماّديّة أو حيويّة أو روحيّة. وعىل 

النقيض من هذه القيم، يوجد نوعان من القيم التي تخّص اإلنسان، كقيمة الشخص »نفسه«، وقيم 

الفضيلة، وبهذا املعنى تكون قيم الشخص بحكم ماهيّتها أعىل من قيم األشياء.]3]

2-2-  قيم الذات وقيم اآلخر: ميكن لهذه القيم أن تكون قيم أشخاص وقيم أشياء، باإلضافة إىل 

»قيم األفعال« و«قيم الوظائف« و«قيم حاالت املشاعر«، وتكون قيم الذات وقيم اآلخر ذات علوٍّ 

متساوي، ولكن من املؤكّد أنَّ فعل إدراك قيمة اآلخر له قيمة أعىل من فعل إدراك قيمة الذات.]4] 

ولكّننا ال ندرك بحسب شيلر اآلخرين باالستناد إىل وقائعهم النفسيّة املنعزلة، بل ندركهم يف صميم 

[1]- Scheler, Max, Formalism in Ethics and Non-formal Ethics of Values.p.85.

[2]- Ibid.p.86.

[3]- Ibid.p.100.

[4]- Ibid.p.100.
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الطابع الكيّلّ العاّم ملزاجهم النفيّس وتعبريهم الشخيّص، فالوحدة التعبرييّة العاّمة للنظرة هي التي 

تعرّفني أّن هذا الشخص مرسور أو مكتئب، مستعّد ملصادقتي أو غري مستعّد، وكثريًا ما نفهم معنى 

ما يريد اآلخر أن يقوله، وال ننظر إىل جسم اآلخر وملمح شكله، بل نرى صورته العاّمة أو بناءه 

 ، يّة ال مَتْثُل أمامنا إاّل باعتبارها رموزًا تشري إىل ذلك البناء الكيّلّ ، ومن ثّم فإنَّ الظواهر الحسِّ الكيّلّ

ودالالت تحيلنا إىل تلك الصورة العاّمة.]1] 

2-٣- قيم األفعال، وقيم الوظائف، وقيم ردود الفعل: ميكن أن تكون قيم األفعال مثل أعمل 

اإلدراك، والحّب، والكراهية، أّما قيم الوظائف مثل السمع، والرؤية، والشعور، واستجابات وردود 

الفعل التي تتضّمن استجابات األشخاص، مثل الشعور املشرتك، واالنتقام، وما إىل ذلك، والتي 

تتميّز بدورها عن األفعال »العفويّة«، وتخضع جميعها لقيم الشخص، ولكّنها تتمتّع أيًضا بعلقات 

قبليّة بني ما لديهم من قيم أعىل.]2]  

2-٤- قيم املضمون األخالقّي األسايّس، وقيم األفعال، وقيم النجاح: يناقش شيلر هذه القيم 

املضمون  قيم  ويفصل  اللصوريّة«،  واألخلق  الصوريّة  »األخلق  كتابه  فصٍل خاّص يف  ضمن 

األخلقّي األسايّس وقيم األفعال التي متثّل بدورها قيًم أخلقيّة عن »قيم النجاح«، وعن حاميل 

عن  النظر  برصف  محّدد  علوٍّ  ذات  لقيم  حامل  وهي  و«األداء«،  »النيّة«،  مثل  بينهم،  فيم  القيم 

محتوياتها الخاّصة.  

2-5- قيم النّية وقيم حاالت الشعور: جميع قيم الخربات املتعلّقة بالنيّة عند شيلر أعىل من تلك 

الخاّصة بحاالت الخربة املجرّدة، مثل حاالت الشعور املحسوس أو الجسديّة، ويتوافق علوُّ قيم 

الخربات هنا مع علوِّ القيم املختربَة.]3] 

2-6- قيم رشوط العالقات وقيم أشكال العالقات وقيم العالقات: يرتبط األشخاص بعلقات 

فيم بينهم، وهم حاملني للقيم، وكذلك تحمل أشكال علقاتهم قيًم. كعلقة الصداقة أو الزواج، 

تاريخيًّا عن خربات محّددة يف هذه  الذي هو مستقّل  الزواج  الزواج، وقيمة شكل  وشكل علقة 

جميع  يف  ممكنة  تكون  والتي  »السيّئة«،  أو  »الجيّدة«  الزيجات  مثل  الخاّصة،  وقيمها  العلقة 

»األشكال«، ويجب متييزها بدقّة عن قيمة العلقة بني األشخاص ضمن هذا النموذج، ولكن هذه 

[١]- إبراهيم، زكريا، دراسات يف الفلسفة املعارصة. ص٣8٣. )بترّصف(

[2]- Scheler, Max, Formalism in Ethics and Non-formal Ethics of Values.p.102.

[3]- Ibid.p.102.
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العلقة ذاتها هي أيًضا حامٌل محّدد للقيم التي ال تتوافق قيمتها مع قيم املصطلحات املعرّبة عن 

األشخاص أو شكل العلقة.]1]    

2-7- قيم الفرد وقيم الجامعة: ال يرتبط هذا التمييز بحاميل القيم املذكورين أعله أو التمييز 

القيم قيًم فرديّة  بني »قيم الذات« و«قيم اآلخر«، وإذا لجأ املرء إىل قيم الذات، فقد تكون هذه 

أو  أو »مهنة«  أو»ممثًّل« يف »رتبة اجتمعيّة«  ما بصفته »عضًوا«  مناسبة لشخص  قيًم جمعيّة  أو 

»طبقة«؛ أو رمبا تكون قيًم للفرد، وهذا ينطبق أيًضا عىل قيم اآلخر. وتختلف هذه القيم عن قيم 

العلقات وأشكالها ورشوطها؛ إذ يوجد هنا اختلف بني حاميل القيم يكمن يف كّل »مجتمع« ذي 

خربة، ونعني به فقط كًل يختربه جميع أعضائه. وحياة املجتمع هذه ليس وحدة مصطنعة موجودة 

فعليًا من مجرّد عنارص تعمل فيم بينها بشكل موضوعّي وتتصّور وحدتها كوحدة واحدة نسّميها 

املجتمع، وبني قيم الفرد وقيم الجمعة بشكل عام ّتوجد علقات ذات قيمة قبليّة.]2] والشخص 

ميثّل حقيقة فرديّة، وهو يف الوقت ذاته حقيقة فعليّة وجزء من جمعة، وتتأّصل جذوره يف كلّيّة 

الحياة الجمعيّة، التي تتكّون من األشخاص املنعزلني املستقلنّي يف هيئة شخص جمعّي مستقّل 

روحيًّا ويلتّفون حول قيمة محّددة، ومثّة نوعان من األشخاص الجمعيّني الخالصني: الكنيسة )قيمة 

الروحيّة.]3]  الثقافيّة  القيم  وتقابله  ثقايّف  الثقافة، وهي شخص جمعّي  مجال  أو  واألّمة  املقّدس( 

أن  أفعاله، دون  بتغرّي  يتغرّي  وأنَّه  أفعاله،  كّل فعل من  بأكمله يف  مندمٌج  الشخص  أنَّ  ويقّرر شيلر 

روحايّن،  طابع  ذو  ماهيّته  بحكم  وهو  األفعال،  هذه  من  فعل  بتممه ألّي  مستوعبًا  يكون وجوده 

واألفعال التي تحّدد الروح ليست مجرّد »وظائف« تقوم بها الذات، بل هي قوى ال تندرج تحت 

مقولة »النفسايّن« والسمة األساسيّة املميّزة للروح اإلنسانيّة هي الفاعليّة التصّوريّة، أي القدرة عىل 

فصل الوجود عن املاهيّة، ومن ثّم تكون الروح يف جوهرها »موضوعيّة« وإمكانيّة »تحّدد« تحت 

تأثري الوجود الفعيّل لألشياء ذاتها.]4] 

2-8- القيم بذاتها والقيم بالتبعّية: تحتفظ القيم بذاتها بقيمتها باستقلٍل عن جميع القيم األخرى، 

يف حني ترتبط القيم بالتبعيّة من حيث ماهيّتها ارتباطًا ظاهريًّا بالقيم األخرى الرضوريّة لوجودها، 

للخريات،  السببّي  لإلنتاج  »وسائل«  أنَّها  عىل  متثّلها  التي  األشياء  كّل  أنَّ  نتذكر  أن  يجب  ولكن 

[1]- Ibid.p.103.

[2]- Ibid.p.103.

[٣]- بوشنسيك، إ.م، الفلسفة املعارصة يف أوروبا. صص١٩٩-200. )بترّصف(

[٤]- إبراهيم، زكريا، دراسات يف الفلسفة املعارصة، دار مرص للطباعة، 20١٤. ص ص٣80-٣8١. )بترّصف(
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وجميع رموز القيم املجرّدة، ليس لها قيمة وسيطة أو ظاهرة وليست حاملة قيم مستقلة، كالنقود 

الورقيّة عىل سبيل املثال؛ لذلك ال نسّمي قيمة »الوسائل« أو»الرمز« قيمة بالتبعيّة. وال تزال القيم 

بالتبعيّة حقائق ذات قيمة ظاهرة، وأّي أداة ذات قيمة، عىل سبيل املثال، تكون ذات قيمة بالتبعيّة 

حقيقة، وبالطبع هذه القيمة تعني دامئًا »إشارة« إىل قيمة اليشء الذي تنتجه هذه األداة، ولكن هذه 

القيمة السابقة »تُعطى« بشكل ظاهرّي قبل قيمة املنتج. ويجب أن منيز بني القيمة التي »ميتلكها 

ترتبط   « بديهّي »كوسيلة  ما مُتنح بشكل  بقدر  بالوسائل  تتعلّق  التي  القيمة  اليشء كوسيلة« وبني 

بحاملها بغض النظر عّم إذا كانت مستخدمة كوسيلة أم ال، وبغض النظر عن درجة استخدامها.]1] 

وجميع »القيم التقنيّة« تحديًدا هي بهذا املعنى، قيم حقيقيّة وبالتبعيّة، ومن بينها »املفيد« وهو ذو 

قيمة بالتبعيّة )حقيقيّة( تتعلّق بقيمة لـ »امللئم«. ومن القيم العليا، مثّة قيم بذاتها وقيم تقنية أيًضا، 

ولكّل نوٍع منها عامل خاّص من القيم الفّنيّة. ويتكّون النوع األسايّس الثاين من القيم بالتبعيّة من 

»القيم الرمزيّة«، وهذه ليست مثل »رموز القيم« النقيّة، التي ال تحمل القيم )ظاهريًّا(. ومثال عىل 

القيمة الرمزية الحقيقية هو راية الفيلق التي يجتمع فيها رشف الفيلق وكرامته رمزيًّا؛ ولهذا السبب 

متتلك الراية قيمة ظاهريّة ال علقة لها بقيمتها القمشيّة وما إىل ذلك، وبهذا املعنى، فإنَّ جميع 

»األشياء املقّدسة« هي قيم رمزية حقيقيّة أيًضا، وليست مجرّد رموز للقيم: تصبح وظيفتها الرمزية 

القيمة، وهذا ما يرفعها فوق  الخاّصة باإلشارة إىل يشء مقّدس هنا، حامًل آخر لنوع خاّص من 

»رموز القيم« املجرّدة.]2]

3- أصناف القيم وصفاتها والعالقات القبلّية بينها:
نقّدم فيم ييل ترتيبًا للقيم من حيث صفاتها غري الصوريّة، والتي أطلق عليها شيلر اسم كيفيّات 

القيمة، محاواًل دحض صوريّة كانط ونفيه لعامل القيم املاّديّة من دائرة القيم، ويتناسب هذا الرتتيب 

من قرب القيم من النسبيّة واملطلقيّة، والثبات والتغرّي:

ية: ترتاوح هذه القيم من ملئم إىل غري ملئم ومتثّل كيفيّة ذات قيمة محّددة بدقّة،  القيم الحسِّ

وقد ربط شيلر هذه القيم باإلحساس وما يتضّمنه من متعة وأمل، وتكون هذه الكيفيّة »نسبيّة« فيم 

بعينه،  نوع  إىل  بالنسبة  نسبيّة  ليست  ولكّنها  عاّم،  بشكٍل  بالحساسيّة  تتمتّع  التي  بالكائنات  يتعلّق 

وعىل الرغم من أنَّ نوًعا ما من األحداث قد يكون ملمئًا إلنسان وغري ملئم لآلخر، فإنَّ االختلف 

[1]- Scheler, Max, Formalism in Ethics and Non-formal Ethics of Values.p.103.

[2]- Ibid.p.104.
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بني قيم امللئم وغري امللئم عىل هذا النحو هو اختلف مطلق، ويُعطى بوضوح قبل أّي إدراك 

لألشياء.]1] 

القيم الحيويّة: تشمل »النبيل« و»املبتذل«، وتنتمي جميع القيم بالتبعيّة املقابلة )مثل الرمزيّة 

كالكنوز الفنية، واملؤسسات العلمية، والترشيعات اإليجابية، إلخ(  إىل املجال الذي يُرمز إليه بـ 

»الرخاء« أو »الرفاهيّة«، وتخضع للنبيل ونقيضه، وحاالت املشاعر يف هذه الكيفيّة تشمل جميع 

أمناط مشاعر الحياة. وتنتمي ردود فعل عاطفيّة معينة أيًضا إىل هذه الكيفيّة كالشعور بالسعادة أو 

الحيويّة  القيم  االنتقاميّة. وتشّكل  »القلق«، والدوافع  إثارة ردود فعل مثل »الشجاعة«،  أو  الحزن، 

كيفيّة أصليّة متاًما، وال ميكن أن نختزلها يف القيم الحّسيّة والقيم الروحيّة. وتكمن السمة الخاّصة 

ا« يحتوي عىل  لهذه الكيفيّة يف حقيقة أنَّ »الحياة« متثّل ماهيّة أصيلة وليست »تصّوًرا تجريبيًّا عامًّ

»خصائص مشرتكة« بني جميع الكائنات الحيّة فقط. وعندما تُفهم هذه الحقيقة بشكٍل خاطئ، يتّم 

التغايض عن تفرّد القيم الحيويّة.]2] كم كان حال املذاهب األخلقيّة التقليديّة التي خلطت بني 

هذه القيم وبني غريها من القيم.

الحيويّة كوحدة منوذجيّة أصليّة،  القيم  الروحيّة عن عامل  القيم  الروحيّة: يختلف عامل  القيم   

من  بها  التضحية  »يجب«  الحيويّة  القيم  أنَّ  الواضح عىل  الدليل  ذاتها يف  عن  وحدتها  وتكشف 

أجلها، وأنواع القيم الروحيّة هي: »الجميل« و«القبيح« وتظهر يف القيم الجمليّة، وقيم »الصواب« 

و«الخطأ«، ومتثّلها القيم القانونيّة، وقيم »اإلدراك املحض للحقيقة«، التي نسعى إىل تحقيقها يف 

الفلسفة. وهي عىل عكس »العلم« الذي تكون قيمه تابعة لقيم إدراك الحقيقة. وما يسمى بالقيم 

حاالت  وتظهر  الخري.  قيمة  مجال  إىل  وتنتمي  الروحيّة  للقيم  تابعة  قيم  هي  عاّم  بشكل  الثقافيّة 

الشعور املرتبطة بالقيم الروحيّة من دون وساطة كحالة الشعور بالفرح والحزن الروحّي؛ أي أنَّها 

التي تعرتي  التغرّيات  الروحيّة عن  لها، وتختلف حاالت املشاعر  ال تظهر عىل »األنا« كحاالت 

حاالت املشاعر الحيويّة، بحسب اختلف قيم الكائنات نفسها ووفًقا لقوانينها الخاّصة.]3]

 قيم املقّدس وغري املقّدس: تختلف هذه القيم عن غريها من القيم عند شيلر يف كونها تشّكل 

وحدة من صفات القيمة التي ال تخضع لتعريف إضايّف، وال تظهر إاّل يف األمور املطلقة واملستقلّة 

عم اتخذته شعوب مختلفة كرموز للمقّدس عرب األزمنة املختلفة، وترتاوح حاالت الشعور بهذه 

[1]- Ibid.p.105.

[2]- Ibid.pp.106107-.

[3]- Ibid.pp.106107-.
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هذه  خلله  من  ندرك  الذي  والفعل  اإلميان«،  و»عدم  و»اإلميان«  و»اليأس«،  »النعيم«  بني  القيم 

القيم كم يقول شيلر هو: »فعل من نوٍع معنّي من الحّب؛ أي الفعل املوّجه من حيث املاهية نحو 

األشخاص، وبالتايل فإنَّ القيمة الذاتيّة يف مجال قيم املقّدس هي بالرضورة، قيمة الشخص«.]1] 

تظهر  وهنا  األشخاص،  شخص  ذاته  بحّد  ميثّل  الذي  الدينّي،  اإلله  يف  املقّدس  قيمة  وتتضح 

شخصيّة شيلر املقّدسة يف حديثه عن الله، وإمكانيّة التدليل عىل وجوده، وكذلك معرفته، فاإلله 

 موجود، وهو شخص نتوّجه إليه بفعل املحبّة، ومياثل رأيه هنا ما ذهب إليه القّديس توما األكويني

Thomas Aquinas.]2] يف أنَّ »الله كائن شخيّص له أفعال شخصيّة متعّددة، ويسوع املسيح هو 

الشخص  يعني  وال  والهوت،  ناسوت  طبيعتان:  وله  األزيّل...  اآلب  وابن  واحد،  مميّز  شخص 

بشكٍل  موجود  مقّسم  غري  كيان  روحّي،  لكائن  الفعيّل  الفريد  الواقع  بل  »الطبيعة«،  أو  »املاهيّة« 

مستقّل وال ميكن استبداله بأّي كائن آخر.]3] 

وقيمة املقّدس مستقلّة عن وجود الشخص، حيث يعيش معها متعًة روحيّة مختلفة عن حاالته 

األخرى، ومبا أنَّه ميثّلها، فيكون لبحثه عن تلك املقّدسة يف مجال الدين وقٌع معنّي يف نفسه مبا 

قيم  القيم.]4] ويف مضمِر  اإلميان كسيطرة عىل  هو  ويكون موضوعها  وغبطة،  متنحه من رىض 

املقّدس تكون للقيم الروحيّة وظيفة أساسيّة، حيث قيم اإلدراك املحض التي تظهر عند الفيلسوف 

بالنسبة  الحليم محمود  الفلسفة وفق وفاء عبد  والباحث عن املطلق واملقّدس، ومهّمة  املحّب 

لشيلر أن »تجرب املتفلسف عىل أن يكون منبع فعله للتفلسف هو الحّب الذي يبلغ اإلنسان من 

خلله أسمى مرحلة لليقني الروحّي، فمنه يصنع لبنة التحرّض األوىل، وهو لبُّ الحقائق الروحيّة 

التي يُزال الستار عنها بحكم نبعه الصايف، فتتجىّل له عىل أنَّها مشاركة له يف كيان الوجود املوجود 

نة يف الطوائف واألرسار املقّدسة،  لها الله اللمتناهي«.]5] وميكننا أن نتوّجه إىل الله بالعبادة املتضمَّ

وكلّها متثّل قيًم بالتبعيّة، وجميع القيم املقّدسة للشخص متثل »قيًم رمزيّة« حقيقيّة، وليست مجرّد 

»رموٍز للقيم«، ولكن شيلر ال يُظهر لنا كيف ميكن أن ترتبط هذه القيم األساسيّة بأفكار الشخص 

واملجتمع، وهو يرّص عىل امتناعة عن إظهار ذلك، وال يبنّي كيف ميكن للمرء أن يحصل من هذه 

[1]- Ibid.p.109.

[2]- توما األكويني: )١225-١27٤( راهب دومينيكاين وفيلسوف وكاهن كاثولييّك والهويت، ويعترب من أتباع الفلسفة املدرسّية، من 

أشهر مؤلَّفاته: »األسئلة املتنازع عليها حول الحقيقة« و«الخالصة الالهوتّية«. للمزيد راجع:

 The Oxford Dictionary of Philosophy, Blackburn, Simon )Ed(, Aquinas.p.22.

[3]- Ching-yuen, CHEUNG, Person and Man in the Philosophical Anthropology of Max Scheler.p.36- 37.

[٤]- وفاء عبد الحليم محمود، القيم يف فلسفة ماكس شيلر، ص ص ٣00-2٩٩.

[5]- املرجع نفسه. ص١١٤-١١6. 
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القيم عىل »أمناط نقيّة من األشخاص«، مثل القّديس والعبقرّي والبطل والروح الرائدة للحضارة 

والحيويّة، وكذلك األمناط النقيّة لألشكال العمل الجمعّي، مثل مجتمع الحب، املتمثّل بالكنيسة، 

وجمعة القانون، ومجتمع الثقافة. 

4- احلّب كقيمة أساسّية يف العالقة مع اآلخر:
ال  الذي  بالشخص  يرتبط  وروحّي  عاطفّي  فعٌل  وهو  شيلر،  عند  القيم  كّل  أساس  هو  الحّب 

م شيلر يف كتابه »طبيعة التعاطف«  ميكن أبًدا التعامل معه كيشء، ونقيض الحّب هو الكراهية، يقدِّ

وصًفا فينومينولوجيًّا للعواطف، باعتبار أنَّها املاهيّات النهائيّة للحّب والكراهية، وعىل الرغم من 

أنَّه يّدعي استحالة تحديد ماهيّة الحّب، إاّل أنَّه يقّدم بالفعل وصًفا كامًل له ومييّزه عن التعاطف 

الذي ميثّل بحسب التعريف القامويّس ظاهرة نفسيّة تقوم عىل مشاركة اآلخرين فيم يشعرون، وقد 

شخصني  كاشرتاك  بالوعي،  مصحوبًا  نفسيًّا  أو  والسعال،  الضحك  يف  كاملشاركة  جسديًّا  يكون 

أو عّدة أشخاص يف حاالت نفسيّة متمثلة.]1] ولكن التعاطف بحسب تعريفه هو: »وظيفة حيويّة 

مهّمة، تشعرين باملساواة بني ذايت وذوات اآلخرين من حيث هم موجودات برشيّة أو كائنات حيّة، 

وهو ليس مجرّد مشاركة وجدانيّة يف األمل والرسور فحسب...بل يحطّم األنانيّة والرشور األخلقيّة 

لألنا، ويفتح القلب والعقل أيًضا«]2]. وال ميثل التعاطف انصهار الذوات يف بوتقٍة واحدة، بل ال بّد 

من ترك مسافة معيّنة بني الذوات، ومن سمته أنَّه يحدث تحت مستوى معنّي من الوعي القصدّي، 

وحدوثه دامئًا ما يكون آليًّا وليس فيه اختيار أو ارتباط آيّل، ويحدث عندما تكون مثّة بيئتان لوعي 

اإلنسان موجودتان بطبيعتهم فيه وخاليتان من محتوى معنّي، وللوصول إىل تحديٍد معنّي يجب 

الجمعّي،  بالوجود  يرقى  الجسد وكّل رغباته، بحيث  تاريخيًّا عىل  بنفسه  أن يسمو  عىل اإلنسان 

كشخصيّة البطل مثًل.]3] 

وتحوز األفعال الحقيقيّة واألصليّة للتعاطف عىل قيمة أخلقيّة إيجابيّة. يصحُّ هذا عىل املشاعر 

املتغرّية واألهداف عاّمة ذات القيمة املحّددة، ويصبح للتعاطف قيمة أخلقيّة تبًعا ملستوى العاطفة 

واالنفعال، وإذا كان موّجًها عىل أساس مركز الوعي واالحرتام الذاتيّني يف شخصيّة اآلخرين أو 

مجرّد التوجه إىل ظروفه، وتتنّوع القيمة الكلّيّة للتعاطف طبًقا لقيمة املوقف القيمي وطبيعته، والتي 

[١]- جميل صليبا، الجزء األول: املعجم الفلسفي، دار الكتاب اللبناين، عام ١٩82، ص 2٩6.

[2]- Max Scheler, The Nature of Sympathy, Translated From The German by Peter Heath, B.A., London. 

1970, p. 22. & preface.

[3]- Ibid. Pp.35- 36.
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تعترب توثيًقا لحزن اآلخرين أو سعادتهم، ومن املفّضل التعاطف مع املشاعر اإلنسانيّة املختلفة، 

ويحمل التعاطف هذه القيمة بشكلها الصحيح.]1] يف حني يختلف الحّب عن التعاطف يف كونه 

ليس فعًل من أفعال التطلّع، وليـس بـذاتـه شـيئًا اجتمعيًّا، وميكن أن يتوّجه إّما إىل الذات بحّد 

لقيمة من حيث هي  الحّق هو دامئـًا حـّب لـشـخـص وليس حبًّا  ذاتها أو إىل األغيار، والحّب 

قيمة، فل ميكن لشخٍص أن يحّب الخري ذاته. ويتّجه الحّب إىل شخص باعتباره حقيـقـة واقعة، 

الذي قامت عليه فلسفة شيلر  الحّب هو املبدأ  إنَّ  القول:  قيمة الشخص.]2] وميكن  ومن خلل 

مريًدا،  أو  عارفًا  كائًنا  يكون  أن  قبل  محّب  كائٌن  فاإلنسان  عليهم،  وسيطرت  الشخصيّة،  وحياته 

فالحّب هو القبيّل الذي يتقّدم عىل املعرفة واإلرادة، وهو فعٌل أصيّل ميّكن اإلنسان من الخروج 

من حدود نفسه وتجاوزها، واملشاركة يف العامل. وإذا كانت املعرفة نوًعا معيًّنا من املشاركة، فإنَّ 

القبيّل الذي يؤّسس هذه املعرفة ويجعلها ممكنة، هو فعل املشاركة الذي نسّميه الحّب،]3] وبه 

يصل الشخص إىل أعىل القيم املتمثّلة يف حّب اإلله، وال ميكن أن يتحّقق حّب اإلله من دون 

إنَّه عاملّي  بل  بعينه،  حّب اآلخر، والحّب يف فكر شيلر، ال يخضع للختيار وال يكون لشخص 

وللجميع، وال توجد رشوط ليك تحّب اآلخر، فأنت تحّب اآلخر؛ ألنَّه اليشء الصحيح الذي ينبغي 

عليك فعله.]4] وشيلر هنا ال يخرج عن تطبيق الحّب مبفهومه الدينّي باعتبار أنَّ أسمى القيم هي 

العهد الجديد: »أيّها األحياء لنحبَّ  التي يشرتط تحّققها حّب اآلخر، كم ورد يف  قيمة املقّدس 

بعضنا بعًضا؛ ألنَّ املحبّة هي من الله...ومن ال يحّب مل يعرف الله ألنَّ الله محبّة«، »إن قال أحٌد 

الله وأبغض أخاه فهو كاذٌب، ألنَّ من ال يحّب أخاه الذي أبرصه كيف يقدر أن يحّب  إيّن أحبُّ 

الله الذي مل يبرصه«.]5] وما أجمل أن نقتدي مبن نحبّه، ومن هنا كانت دعوة شيلر هي االقتداء 

باملحبوب »الله« يف حّب البرش، ذلك الحّب الذي يوّحد الجميع تحت دائرة القيم، وال ننىس أنَّنا 

كائنات اجتمعيّة وال ميكننا أن ننفصل عن املجتمع، وما نفعله لآلخرين يؤثّر عىل الكّل، وفكرة 

شيلر عن الحّب هي إحدى اإلجابات عن الوحدة، ورغم اختلفنا ال يزال مثّة ما يوّحد بيننا وبني 

اآلخر أال وهو الحّب، وبذلك تكون الوحدة فكرة جميلة لربطنا ببعضنا أو مبًدا للتناغم. وعىل الرغم 

من ظهور مشكلة يف مجتمعنا بسبب الكراهية، إاّل أنَّ فكرة شيلر عن الحّب، متّكن من تكوين علقة 

[1]- Ibid. Pp.138 -139.

[2]- مكاوي، عبد الغفار، تجارب فلسفية، مؤسسة هنداوي، 2020. ص202.)بترصف(

[٣]- املرجع نفسه.ص١٣٤.)بترصف(

[4]-“Unity in Love, ”World Council of Churches, November 26,2015, https://www.oikoumene.org/

resources/documents/unity-in-love.

[5]- الكتاب املقدس، العهد الجديد، رسالة يوحنا الرسول األوىل، االصحاح الرابع،)8( و)2١( ص268-26٩.
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جيّدة مع اآلخرين؛ ألنَّنا مدعوون ألْن نحّب بعضنا بعًضا، وذلك الحّب يوّحد الجميع.]1] وبذلك 

استطاع شيلر أن يرّسخ قواعد مذهب »البينذاتيّة« وتوضيح موقفه من العلقة مع اآلخر الذي ال ميثّل 

بأّي شكل من األشكال موضوًعا لنا أو شيئًا من األشياء، ولكن نظريّته يف القيم مل تقارب الواقع 

الحقيقّي للقيم، ورغم تقدميه لجديد يف عامل القيم لكن األخلق ال تُبنى عىل العاطفة بأّي شكل 

من األشكال.  

خاتمة نقدّية
ال يسعنا يف النهاية سوى الوقوف عىل تقويم نظريّة شيلر ومعرفة إىل أّي مًدى كانت معارضة 

وأصنافها  ماهيّتها  قّدمه حول  الذي  باملعنى  القيم  تكون  أن  ا، وهل ميكن  حقًّ الكانطيّة  للصوريّة 

ومعايريها؟

أّواًل: يتّفق شيلر برأينا مع كانط يف نقده لنظريّات األخلق الطبيعيّة والنفعيّة التي حاولت استبعاد 

القيم الدينيّة والروحيّة من حساب القيم، ولكّنه وقع يف فّخ اإلقرار بالصوريّة، وهذا ما جعله محّل 

نقٍد شديد، إذ ال ميكن النظر إىل أحكام القيمة عىل قدم املساواة مع األحكام الصوريّة، لكونها 

معياريّة، وال تخضع ألّي  ليست سوى عبارات  املتكلّم، وعباراتها  تعرّب عن مشاعر  أقوال  مجرّد 

الواقعّي،  الواقع، وال تضيف رموزها شيئًا إىل املضمون  بلغة  التعريف  تفسري تجريبّي، وال تقبل 

ومن ثم فإنَّ عباراتها ال تقبل الصدق أو الكذب، وإن كانت كذلك فل ميكن اعتبارها قبليّة. وليس 

ا ال تجريبيّة؛ ألنَّ العبارات األخلقيّة  يف وسعنا أن نقول عن األلفاظ األخلقيّة: إنَّها متثّل خواصًّ

عندئذ ستكون معرّبة عن قضايا ال تقبل التحّقق، وتكون بالتايل فارغة من املعنى. واألدن للصواب 

القول: إنَّ ألفاظها معياريّة ال تخرج عن حدود الوصف، وال مجال للحديث – وفقاً لهذه املعيارية- 

عن موضوعيّة القيم مادامت صادرة عن الذات التي تعلنها عىل شكل أوامر ونواٍه.

ثانياً: تُظهر تراتبية القيم عند شيلر وصفاتها أهمية علو القيمة يف تقدميه لقيمة املقدس؛ ومبعنى 

آخر القيم الدينية والروحية، ولكنه مل يبني أهمية الفطرة يف الوصول إىل هذه القيم، وبأنَّها مكون من 

مكونات اإلنسان؛ ألنَّها ترتبط بالكرامة اإلنسانية، ومتنح اإلنسان قدراً من الطأمنينة املتعلقة بفعل 

الخري الذي تقود إليه هذه القيم. كم أنَّ نظريته أغفلْت الحديث عن العديد من املجتمعات التي 

عرفْت منظومة من القيم والزالْت عليها من دون أن تديَن إىل دين معني. وهناك مجتمعات ذات 

[1]-“Unity in Love,” World Council of Churches.
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لديها، وربطت  الصدارة  القيم اإلقتصادية مركز  احتلْت  حضارت روحية ودينية عريقة، ومع ذلك 

قيمة اإلنسان مبا ميلك من قيم نفعية ال مبا ميلك من قيم روحية ودينية. كم أنَّ القيمة متثّل حاجة 

مجتمعية بالدرجة األوىل، وترتبط بدرجِة اإلشباع، أي مبا تحققُه من متعٍة للفرد نفسه، ويف حال مل 

يتحقْق ذلك تفقد القيمة قيمتها، وإن كانت دينية، وهذا يظهر عند العديد من املتدينني الذين يصل 

بعضهم إىل مرحلة يظهرون فيها سلوكاً معاكساً العتقادهم، ويكون السلوك الديني ظاهرياً فحسب. 

ومن ثم فإنَّ ما يحقق مصلحة أو حاجة من حاجتنا وميولنا، ما يلبث أن يتحول إىل أعىل القيم لدينا 

برصف النظر عن نوعه، وهذا يختلف باختلف األفراد.

بناًء عىل ذلك ال ميكن لإلنسان أن يسري بأولويّات القيم وفًقا للرتتيب الشيلرّي، أو التضحية بقيمه 

األساسيّة التي نعتقد أنَّ أهّمها هو القيم الحّسيّة والحيويّة يف سبيل قيمه الروحيّة أو قيمة املقّدس. 

وال شّك يف أّن القيم الروحيّة توّجهت نحو قيم املقّدس بشكٍل كبري يف العصور الوسطى، ولكن 

بالدرجة  العقل  هيمنة  وإىل  غري،  ال  الفرتة  تلك  يف  الدين  سيطرة  إىل  أسايّس  بشكٍل  يعود  ذلك 

القيم خاضعة  قيمة  أو  الروحية  القيم  لكانط، وجعل  نقده  يكن شيلر محقاً يف  لذلك مل  األوىل؛ 

للحدس العاطفي؛ ألنَّ مثل هذه القيم ينبغي أن تخضع لحكم العقل املحض باملعنى الكانطي، 

فالعقل هو وحده من يفهم مقاصد الرشع ويفرسُه، وإال فُهَم عىل حرفيته وهذا سيؤدي إىل فساد 

الخري الذي يقصده. وليس هناك من دافعٍ لتحقيق قيمة القيم سوى الحب، وهذا امٌر أقرّه كانط أيضاً 

بقوله: »قْم بواجبك من دوِن أّي دافع آخر سوى التقدير املبارش لقيمته، أي أحب الله...فوق كّل 

يشء«]1] والشك أنَّ شيلر أوضح أهمية الحب يف حديثه عن اإلميان املسيحي، ولكن منطق القلب 

هذا البّد أن يخضع أيضاً للعقل، أو كم يقول كانط: »القبول مببادئ دين ما هو أمٌر يشري بشكٍل جيد 

إىل معنى اإلميان، وهكذا علينا أن ننظر إىل اإلميان املسيحي، من جهة أوىل بوصفه إميان العقل، 

ومن جهة أخرى بوصفه إميان الوحي، واألول ميكن أن يُنظر إليه بوصفه إمياناً يقبل به كّل إمرئ 

قبوالً حراً...والثاين فيمكن أن يُنظر إليه بوصفه إمياناً مأموراً به«.]2]

نلمُس يف حديث شيلر عن حامل القيم، أنَّ القيمة ال معنى لها من دون اإلنسان الذي  ثالثاً- 

ينبغي أن يلتزم بها، وهذا عودة إىل ما يجب أن يكون عليه السلوك األخلقي، وهو أمٌر انتقده شيلر 

بحّد ذاته، ولكن ال معنى ملطلقية القيمة من دون حامل القيمة، ومن دون أن ندرك قوتها واستقللها، 

ولذلك فإنَّ صفة علو القيمة التي تحدث عنها، هي التي تجعل اإلنسان ينجذب إليها، ويسعى يف 

[١]- كانط، إميانويل، »الدين يف حدود مجرد العقل«، تر: فتحي املسكيني، جداول للنرش والتوزيع، بريوت، ط١، 20١2. ص25٣

[2]- املصدر نفسه. ص257
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سبيل الحصول عليها قدر املستطاع ليحقق سعادته، ومن دون هذا الحامل للقيم ال قيمة للقيمة 

وال حاجة لها، فالقيمة ترتبط بتحققها عىل أرض الواقع، ومن دون ذلك ال ميكن الحديث عنها، 

واإلنسان هو وحده صانع هذه القيم، ويختلف تقديره لها بحسب ما تحققه له من مكاسب. وبذلك 

فإنَّ شيلر ال يضيف شيئاً يف حديثه عن حوامل القيم األخرى، طاملا أنَّه أرجعها إىل قيم الشخص 

بل كان يكفيه القول: إنَّ اإلنسان وحده حامل القيم.  ولكنه بشخصنته هذه هدم كّل خطوة بينه وبني 

امليتافيزيقا؛ ألنَّ الشخص عنده يبقى مجرد مركز لألفعال القصدية، وينقسم وجوده بني الوجود يف 

ذاته والظاهر. وبذلك مل تتمكن فلسفته من إدراك الوجود املتعني وهو املوجود الحقيقي، ومل 

تنتبه إىل أنَّ القيم يف عامل اإلنسان عموماً ال تكون إال نسبية، وال ميكن الحديث عن مطلقية القيم 

إال يف حرضة الله عز وجل، وليس لعامل البرش الفايِن الذي يبقى يف حدود ما يجب أن يكون. وال 

ميكن قبول تربير شيلر لنسبية وموضوعية القيم عىل هذا النحو، فإما أن تكون القيم ذاتية خالصة 

أو موضوعية خالصة.

رابعاً: من خلل سياق رشح شيلر لطبيعة القيم نلحظ تركيزه عىل املاهيّة أكرث من الوجود املتعنيَّ 

للقيمة، إضافًة إىل نظرته للشخص كمركز ألفعال التفضيل والقصديّة. ولعّل من أهم املآخذ عليه 

هو حديثه عن مفهوم الشخص بوصفه حامًل للقيم، وتجريده كفاعل من خاّصيّة الوعي واإلرادة، 

عىل الرغم من العلقة الوثيقة بني الوعي وإدراك القيمة، أو كم يقول هورسل: »حيثم يشري الوعي 

نفسه بالذات إىل يشء يحصل الوعي«،]1] وال ميكن أن يكون الرتوِّي الذي تحدث عنه شيلر من 

دون ذكر العقل الذي يشّكل األساس له، عىل الرغم من احتفاظه مبقولة كانط املتعلّقة بأنَّ أساس 

قيم الشخص هي التوّجه نحو ما يجب أن يكون، وإن مل يرّصح بذلك عند حديثه عن الشخص 

أنَّ  عن  هوتيّة  اللَّ بالفكرة  آخًذا  »الله«،  األشخاص  ثّم شخص  ومن  البرش،  مستوى  األسمى عىل 

هوتيّني  الشخص من املمكن أن يكون إنسانًا أو إلًها، وهنا يُطرح السؤال الذي طرحه العديد من اللَّ

أدرينّي عىل حّد سواء، أال وهو هل يوجد إلٌه شخيّص؟ ال شّك أنَّ اإلجابة عن هذا السؤال  واللَّ

تعتمُد عىل ما نقصده من كلمة »شخيّص«، وما نعنيه بلفظة »الله«. فإذا كّنا نقصد باألشخاص كم 

وصفهم شيلر وأنَّه بإمكاننا أن نعرفهم ونحبّهم، وأنَّ الله غري ماّدّي وهو المتناٍه، فل ميكن اإلجابة 

إذن عن السؤال عّم إذا كان يوجد إله شخيّص باإليجاب، ما مل تكْن صفات مثل اإلدراك والحّب 

تناهي متوافقة مع بعضها، وكيف ميكن الحديث عن هذه الصفات من دون أن يكون  ماّديّة واللَّ واللَّ

والتوزيع،  للنرش  داول  املرزوقي،  يعرب  أبو  تر:  الظاهرياتية،  وللفلسفة  الخالص  الظاهريات  لعلم  ممهدة  أفكار  إدموند،  [١]- هورسل، 

بريوت، ط١، 20١١. ص2١8 .
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العقل هو األساس؟ وقد صنُّف حسب الفلسفات القدمية عىل أنَّه مركز للحّب الذي جعله شيلر 

القيمة األساسيّة التي توّجهنا نحو املقّدس. 

ومن الواضح أنَّ األمور التي نحاوُل أْن نقولها عن الله ترتبط مبعنى ما باألمور التي نقولها نحُن 

البرش عن بعضنا، وإذا كّنا مهتّمني مبعرفة ما إذا كان الله شخًصا؛ فذلك ألنَّ العلقات الشخصيّة ذات 

أهّميٍّة فريدة للبرش، وعندما نتحّدُث عن معرفِة الله ومحبّته، فإنَّنا نستخدم الكلمت التي غالبًا ما نشعُر 

بأنَّها يف موضعها عندما نستخدمها لنا وألقراننا. وتكون العقول التي نعرفها عىل نحٍو أفضل عقواًل 

برشيّة، ورمبا هي العقول الوحيدة التي لدينا معرفٌة حقيقية عنها.]1] يف حني نرى شيلر يعتقد أنَّ معرفة 

الله أمٌر ممكن، وذلك إلميانه أنَّ اإلنسان موجود روحي متدين، ويظهر ذلك عرب عباداته وصلواته، 

وهو الباحث عن الله، وصورة متناهيه حية له، وبناًء عليه يقدم دليلً عىل وجوده، ويقول: إنَّ كل معرفة 

لـ لله هي يف الوقت نفسه معرفه بالله، وملا كانت مثل هذه املعرفة موجودة فالله إذن موجود. وميكننا 

حتى التدليل عىل وجوده،]2] دون أن يوضح لنا كيف ميكن أن تفي العبادات كأدلة عىل معرفة الله، 

وهو سلوك عميل قلبي لإلنسان، لذلك ال ميكن تأييد قدرة اإلنسان عىل معرفة الله؛ ألنَّ معرفتنا به 

ستتضّمن دامئًا مقاييسنا نحن البرش، وال ميكن الحديث عن حبّه مبصطلحاتنا كم قال كانط: »حب 

الله كونه ميًل هو أمٌر مستحيل؛ ألنَّ الله ليس موضوعاً للحواس، وهذا الحّب عينه تجاه البرش ممكن 

دون شّك، ولكن ال ميكن أن يُفرض فرضاً، إذ ليس يف مقدور أّي إنسان أن يحّب أحًدا مبجرّد أمر... 

فأن نحّب الله... يعني أن نعمل بحسب وصاياه بـرسور«.]3] وال ميكننا تقديم دليل عىل وجوده طاملا 

أنَّنا نحاكمه من زاوية قيمنا املاّديّة. وميكننا أن نوافق كانط هنا، إنطلقاً من أنَّ األمور اإللهية يكفي 

فيها التسليم؛ باعتبارها رضورية لسلوكنا األخلقي، وبذلك فإنَّ افرتاض وجود الله كم أكد كانط يبقى 

افرتاضاً »أخلقياً رضورياً ليس كرشط للواجب األخلقي؛ ألنَّ الواجب يرتكز عىل العقل العميل ذاته 

ال عىل يشء آخر بل بوصفه رشطاً من أجل تحقيق األسمى«]4]. 

رابعاً: ال ميكن موافقة شيلر حول قبليّة الحّب وكونه القيمة األساسيّة املوّجهة للقيم األخرى، 

ولو كان األمر كذلك فلمذا تسود الكراهية حاليًا يف البلدان ذاتها التي ولدت شيلر وخصومه؟ ال 

[1]- Kenny, Anthony, The unknown God: Agnostic Essays, continuum, London,2005.pp.46- 47. 

[2]- إبراهيم، زكريا، دراسات يف الفلسفة املعارصة. ص ص٣88-٣8٩.

[٣]- كانط، إمانويل، نقد العقل العميل. ص١58

[٤]- خليفة، فريال حسن، الدين والسالم عند كانط، مرص العربية للنرش والتوزيع، القاهرة، ط١، 200١. ص7٩ 

وللمزيد حول دحض كانط لألدلة عىل وجود الله راجع: كانط، إمانويل، الدليل الوحيد املمكن إلثبات وجود الله، تر: منال محمد خليف، 

دار أبكالو للطباعة والنرش، بغداد، ط2، 2022.
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شك أنَّ مفهوم الحّب رضورّي يف عرٍص بات يزخر بالكراهية، التي نظر إليها شيلر عىل أنَّها قيمة 

القيمتني املتناقضتني، يف  سلبيّة مقابلة لقيمة الحّب، وناقض ذاته يف الحديث عن عدم اجتمع 

حني أنَّنا نرى أنَّ أغلب الحروب التي تُشّن حاليًّا تتخُذ شعار الحّب، والحفاظ عىل الرموز املقّدسة، 

صحيح أنَّ التعاطف ذات قيمة أساسيّة يف ولوجنا إىل مستقبٍل أكرث إنسانيّة واستدامة للحياة عىل 

األرض كم يرى بعض املفّكرين، وكان لشيلر دور كبري يف توضيح أنَّ التشابه من حيث الخربة ال 

ميثّل رشطًا أساسيًّا للتعاطف بني البرش، وليس رضوريًّا للتعاطف مع الحيوانات األخرى.]1] ولكن 

األخلق ال ميكن تأسيسها عىل تجربة التعاطف وتجربة الحّب بأّي شكل من األشكال.

 Dillard, David, Sympathy and the Non-human: Max Scheler’s Phenomenology of Interrelation,  -[١]

.P١ .2007 September 2 Edition ,7 Indo-Pacific Journal of Phenomenology, Volume
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