
نسيان التخلُّق
القيم الغربية وإشكالّية الداللة

]*[
رشيف الدين بن دوبه]][

يدخل الباحث يف هذه املقالة مدخل االقرتاب املعّمق من أنطولوجيا األخالق. أّما خاصّية 

هذه املدخل، ففي مقاربته للمفهوم األخالقي الغريب من الناحيتني النظرية والتطبيقية وما تثري 

كل ناحية منهام من إشكاليات معرفية يف داللتها ومقاصدها.

لعّل التحديد الذي يقيمه الكاتب حول دالالت املفهوم إمنا يستهدف بيان اإلطار النظري 

للمشكلة األخالقية، حيث أن التغري الذي رافق الداللة يف مجال القيم يشكل التعبري األكرث 

بياناً عن التصّدعات األخالقّية الحاصلة يف االجتامع البرشي.

املحرر           

اإلنسان كائٌن مثلّث األبعاد، عقٌل يستقرئ الحّق، وحسٌّ يستقطر الجمل، وإرادة تستقطب 

د موّحد، فالنزوع نحو  الخري. ثالثية تنصهر فيها كينونة اإلنسان، فتكّون وحدة متعّددة، وتعدُّ

القيمة تالزم الفعل البشي ف جميع أشكاله معرفياً كان أو عملياً، فالحّق كمطلوب إنساين، 

يتصّدر سلّم القيم املعرفية ف عامل البش، ويقع الخري ف صلب الفعل اإلنساين السوّي، 

عامل  ساً  مؤسِّ الخري  وعامل  الحق،  عامل  بني  التواصل  جرس  إقامة  عل  فيعمل  الجمل  أّما 

األمنوذج ف مخيال البش.

*-  باحث وأستاذ يف شعبة الفلسفة، جامعة سعيدة ـ جمهورية الجزائر.
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والفصل بني العوامل الثالثة: الحّق، الخري، والجمل مخاض الشعور باملحدودية لدى 

الباحث، ألّن اإلحاطة بحقائق عّدة حقول معرفية، سواء طبيعية كانت، أو إنسانية أمٌر مسيّج 

بأشواك الشبهات، فالحقائق كم يقول الحسن ابن الهيثم: »منغمسة ف الشبهات«]1]، فكان 

التخّصص ف مجال بحثي معني كفيل ببلوغ بعض الحقائق، وهو التقليد الذي توارثه الفكر 

ص ليس وليد النزعة التجريبية، بل عائد إل قصور  البشي، مع العلوم التجريبية، فالتخصُّ

الطبيعة البشية عن إدراك الحقيقة املوضوعية، واملطلقة.

ولكن الحنني إل األخالق يبقى يراود البحث عن الحقيقة، فالتمكُّن من املعارف الدقيقة، 

والحقائق التجريبيّة ال ميكِّن اإلنسان من حيازة السعادة، ألنّها متعالية عل الدقة، والرصامة 

بشكل  اإلنسانية،  الحياة  من  عديدة  مجاالت  ف  األخالقي  فالحضور  واملنطقيّة،  العلمية، 

قوّي يظهر ف املرونة الداللية التي تتّسم بها املفاهيم األخالقية، ولذا نجد لزاما علينا تحديد 

الشبكة املفاهيمية التي تؤلّف النسق األخالقي.

بداية ينبغي تحديد الغاية من التحديد الدالل للمفاهيم التي تؤلِّف النسق األخالقي، 

فموقع املفاهيم، والتعريفات ف النسق يكون مبثابة السفينة التي يقتيض من الباحث أن 

املساعدة  املفاهيمية  األدوات  أيضاً  الحقيقة، وهي  بلوغ ظالل  من  يتمكن  يستقلها حتى 

عل تفكيك اإلشكاالت الرئيسة ف البحث، واملؤسف أن امللمح العام الذي ميز البحث 

ف  املفهمة  تطرحه  الذي  والسؤال  املجرّد،  صقيع  ف  املفهوم  سقط  حيث  نظرياً،  كان 

التجريدي  والبعد  لألخالق،  العملية  الطبيعة  بني  التوفيق  كيفية  هو  األخالقي،  السياق 

قيمّي  واختالف  خالف  كل  وراء  الداللة  حايثت  التي  الزئبقيّة  كانت  وكيف  للمفاهيم، 

وأخالقّي ف الفكر الغريب.

الحذلقة  قبيل  من  ليس  األخالقية  للمفاهيم  نقيمه  الذي  التحديد  من  القصد  وسيكون 

الفكرية، بل بغرض التعليق عليها نظرياً، أو لبيان البعد النظري للمشكلة األخالقية، فالتعريف 

الوضوح،  مراعاة  منها  والتي  للتعريف،  املنطقية  الشوط  تجاوز  تقدر عل  املفهمة ال  أو 

والدقة ف إضافة املصاديق تبعاً للمواصفات الواردة ف التعريف، واملالحظ عل املفاهيم 

التي عرفتها  الداللية  التناقضات  القراءة،  فيها، وسنالحظ عرب هذه  الداللة  األخالقية مرونة 

]1]- الحسن ابن الهيثم، الشكوك عىل بطلميوس، تحقيق عبد الحميد صربه، ص : 4.
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األزمات  يعكس  األخالق  ف  الداللة  رافق  الذي  فالتغري  النظري،  مسارها  عرب  األخالق 

األخالقية، والقيمية عند البش. 

السياق العريب

قال ابن فارس: »الخاء والالم والقاف أصالن: أحدهم تقدير اليشء، واآلخر مالمسة اليشء، 

فأّما األول فقولهم: خلقت األديم للسقاء، إذا قدرته.. ومن ذلك الخلق وهي السجية ألّن صاحبها 

والخالق  ذلك،  ف  يقّدر  ممن  هو  أي  أخلقه،  وما  به،  واخلق  بكذا،  خليق  وفالن  عليه،  قدر  قد 

الثاين، فصخرة خلقاء، أي ملساء«]1]. و ف  النصيب، ألنّه قد قدر لكل أحد نصيبه، وأّما األصل 

لسان العرب: »اشتقاق خليق وما أخلقه من الخالقة، وهي التمرين، من ذلك تقول للذي ألف شيئا: 

صار ذلك له خلقا، أي منرن عليه، ومن ذلك الخلق الحسن.«]2]، ثم يفرّس ابن منظور ذلك بقوله 

بها  نفسه، وأوصافها ومعانيها املختصة  الباطنة، وهي  اإلنسان  أنّه لصورة  الخلق،  أي  »وحقيقته، 

مبنزلة الَخلق لصورته الظاهرة، وأوصافها ومعانيها ولهم أوصاف حسنة وقبيحة«]]].

كالّشب  واحد  يشء  األصل  ف  »الُْخلُق  األصفهاين  الراغب  يقول  املعنى  هذا  وف   

ِْم لكن خّص الَخلُْق بالهيئات واألشكال، والصور املدركة بالبرص، وُخص  ِْم والرصَّ ب والرصَّ والشُّ

زب ڱ ڱ    ڱ ںرب]4]. والخالق ما  بالبصرية، قال تعال:  بالقوى والسجايا املدركة  الُخلُْق 

اكتسبه اإلنسان من الفضيلة بُخلُِقه قال تعال: زب ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ           

ڭ  ڭ  ڭ  ۓ  ۓ  ے  ے  ھ  ھ  ھ    ھ   ہ  ہہ  ہ  ۀ  ۀ 
ڭ  ۇرب]5]. وفالن خليق بكذا: »أي كأنه مخلوق فيه ذلك كقولك مجبول عل كذا، أو مدعو إليه 

من جهة الَخلِْق..«]6].

واألخالق جمع خلق بضّم الخاء وبضم الالم وسكونها، ويطلق الخلق ف اللغة العربية عل معان:

جاء ف تاج العروس: »والخلق بالضّم: السجيّة، وهو ما خلق عليه من الطبع، وقال ابن األعرايب، 

الخلق: املروءة، والخلق:الدين.. والجمع أخالق«]7]. 

]1]- أحمد بن فارس بن زكريا، معجم مقاييس اللغة، ج2 ص213

]2]- ابن منظور، لسان العرب، دار صادر بريوت، ص:

]3] - املرجع نفسه، ص:

]4]- سورة القلم، اآلية:4

]5]- البقرة اآلية 200

]6]-  الراغب األصفهاين، املفردات يف غريب القرآن تحقيق وضبط محمد خليل عيتاين، دار املعرفة، بريوت لبنان  ط 1ـ 1998،  ص 164. 

]7]- محمد مرتىض الزبيدي، تاج العروس من جواهر القاموس، تحقيق مصطفى حجازي، ج25 دار الهداية للطباعة والنرش والتوزيع، ج25، ص: 275
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ويرفض بعض الباحثني التمييز الذي يقيمه بعض اللغويني بني الَخلق بالفتح، والُخلق بالضّم، 

من مثل املعنى اآليت: »خّص الَخلق بالهيئات واألشكال والصور املدركة بالبرص، وخص الُخلق 

بالقوى والسجايا املدركة بالبصرية«]1]  ألن استعمل كلمة الخلق والخلق، يكون دوماً متالزمان، 

بالخلق  فرياد  الباطن،  وحسن  الظاهر،  حسن  بها  يعنى  والخلق،  الخلق،  حسن  فالنا  بأّن  فالقول 

اللغة بجد  الناظر ف كتب  إّن  القول  الباطنة.]2] وخالصة  الصورة  بالخلق  الظاهرة،  ويراد  الصورة 

يقول  املعاين  هذه  وحول  والدين،  واملروءة،  والسجية،  الطبع  بها   ويراد  تطلق  أخالق  كلمة  أن 

منظور:  ابن  ويقول  والدين]]]«  واملروءة  والطبع  السجية  وضمتنّي  بالضم  »الُخلُْق  الفريوزابادي 

»الُخلُُق والُخلُْق السجية.. فهو بضم الخاء وسكونها الدين والطبع والسجية«]4].

  ومن خالل هذا العرض نالحظ  ثالثة أمور هي: الُخلُق يدل عل الصفات الطبيعية ف 

الفطرية عل هيئة مستقيمة متناسقة، وتدّل األخالق عل الصفات املكتسبة حتى  خلقة اإلنسان 

أصبحت كأنها خلقت فيه فهي جزء من طبعه، وعليه يكون لألخالق جانبني: جانب نفيس باطني، 

وجانب سلويك ظاهري.

يف االصطالح:

يعرف »مسكويه«]5] الخلق ف قوله: »الخلق حال للنفس داعية إل أفعالها من غري فكر، وال 

رويّة«]6]. وينحو يحي بن عدي نفس النحو الذي حّد به الخلق مسكويه، والنص التال يكشف عن 

مستوى التناص بني التعريفني، يقول يحي بن عدي]7]: »إن الخلق هو حال للنفس به يفعل اإلنسان 

أفعاله بال روية واختيار والخلق قد يكون ف بعض الناس غريزة وطبعا، وف بعض الناس ال يكون 

إالّ بالرياضة واالجتهاد وقد يوجد ف كثري من الناس من غري رياضة وال تعّمد.. ومنهم من يصري 

إليه بالرياضة«]8].

]1]- الراغب األصفهاين،  املفردات يف غريب القرآن مرجع سابق، ص 158.

]2]- كامل الحيدري، مقدمة يف علم األخالق، دار فراقد ايران. الطبعة الثانية 2004 ص :30.

]3]- الفريوز ابادي، القاموس املحيط، فصل الخاء: باب القاف، ص 236.

]4]- لسان العرب، مادة : خلق، ج 2  ص 1245-1244.

]5]- أبو عيل أحمد بن محمد بن يعقوب الرازي تويف 421 هـ من مؤلفاته: ترتيب السعادات ومنازل العلوم، كتاب الفوز األصغر، كتاب 

الهوامل، والشوامل، كتاب تهذيب األخالق وتطهري األعراق، كتاب تجارب األمم وتعاقب الهمم، رسالة يف ماهية العدل، رسالة يف النفس 

والعقل، وصية مسكويه لطالب الحكمة، وصية مسكويه.

]6]- مسكويه، تهذيب األخالق وتطهري األعراق، ص :51.

]7]- يحيى بن عدي بن حميد ابن زكريا التكريتي، فيلسوف، ومرتجم للفلسفة. رصف جلَّ عنايته للمنطق فلقِّب باملنطقي. انتهت إليه 

الرئاسة يف املنطق ومعرفة علوم الحكمة، أي الفلسفة، من مؤلفاته: تهذيب األخالق، مقال يف حالة ترك طلب النسل...

]8]- يحي بن عدي، تهذيب األخالق، دار الرشوق، بريوت، 1985 ص :47 )د.ط(.
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بسهولة  األفعال  تصدر  عنها  راسخة،  النفس  هيئة ف  »عن  الغزال]1]:  أيب حامد  عند  والخلق 

ويرس من غري حاجة إل فكر ورويّة، فإن كانت الهيئة بحيث تصدر عنها األفعال الجميلة املحمودة 

عقالً ورشعاً، ُسميت تلك الهيئة خلقاً حسناً، وإن كان الصادر عنها األفعال القبيحة، سميت الهيئة 

التي هي املصدر خلقاً سيئاً، وإمّنا قلنا أنّها هيئة راسخة، ألّن من يصدر عنه بذل املال عل الندور 

لحاجة عارضة، ال يقال خلقه السخاء، ما مل يثبت ذلك ف نفسه ثبوت رسوخ..«]2].

القابلية  تكون  حيث  الباطنة،  وصورتها  للنفس  هيئة  بل  فعالً،  ليس  الغزال  عند  الخلق 

التي تأخذها األخالق ف  الفعل هي الداللة الحقيقية ملعنى الخلق، والداللة  واالستعداد ألداء 

اللغة العربية تفتقر إل الدقة، حيث تعتمد الداللة التي نجدها ف اللغة عل حد تعبري األستاذة 

نورة بوحناش]]] »عل تحويل األخالق إل حالة متتزج مع بعض عنارص الشخصية اإلنسانية مثل 

الطبع والعادة والسجيّة«]4].

والدليل الذي تعتمده األستاذة ف تربير ذلك التعريف الذي يقيمه الجرجاين لألخالق، حيث 

تصبح األخالق سلوكا آليا، يفتقد إل سمة اإلرادة الحرة، والتي تتحّدد بها األخالق، والتعريف 

هو: »الخلق عبارة عن هيئة للنفس راسخة تصدر عنها األفعال بسهولة ويرس من غري حاجة إل 

فكر ورويّة، فإذا كانت الهيئة بحيث تصدر عنها األفعال الجميلة عقالً ورشعاً سميت الهيئة خلقاً 

حسناً، وإن كان الصادر من األفعال القبيحة سميت الهيئة خلقاً سيئاً..]5].

داللة  بني  الداللية  املطابقة  ها  أهمُّ للخلق،  الرتايث  التعريف  اعرتاضات عل  األستاذة  وتورد 

قبليّة، والتي يرتتب عنها فقدان  دة للسلوك بطريقة  الثابتة، املتحّكمة، واملحدِّ الغريزة، والطبيعة 

عن  وينتج  الخلقي،  الفاعل  عند  اإلرادة  حرية  انتفاء  قاعدة  عل  للمشوعية  الخلقي  الحكم 

الخلق ف  »يكون  تقول:  األصيلة،  الخلّقية  لألفعال  الرئيس  املحرِّك  الضمري  تجاهل  أيضا  ذلك 

الطباع  يرادف  فهو  اإلنسانية،  الشخصية  ف  الالواعية  الوحدات  من  وحدة  مجرد  التعريف  هذا 

والعادات السلوكية التي لها أبعاد الضورة النفسية ف حني ميتاز الخلق بخاصية اإلرادة.. ويظهر 

أّن تعريف الجرجاين وقبله الفكر اليوناين قد أخلط بني مستويني من مستويات األفعال األخالقية 

]1]- أبو حامد الغزايل عامل إسالمي، غني عن التعريف،ترك مكتبة ضخمة يف الفلسفة والتصوف والفقه.. من أهم مؤلفاته: إحياء علوم 

الدين، القسطاس املستقيم، املنقذ من الضالل، مقاصد الفالسفة، تهافت الفالسفة....   

]2]- الغزايل، أيب حامد، إحياء علوم الدين، ج3

]3]- أستاذة فلسفة األخالق، بجامعة منتوري قسنطينة الجزائر.

]4]- نورة بوحناش، األخالق والرهانات اإلنسانية، إفريقيا الرشق،  املغرب 2013 ص : 36.

]5]- الرشيف الجرجاين، التعريفات، مكتبة لبنان، بريوت، طبعة جديدة 1985 ص:106.
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مستوى نفيس أول، وهو مستوى الغريزة، ومستوى عاقل وواعي هو مستوى الضمري«]1].

وما يالحظ عل الحقل التداول لكلمة أخالق ف اللغات األخرى وجود بعض الفوارق الداللية 

.Ethique و   Morale ف االصطالح اللغوي، فهناك

ويالحظ املفكِّر طه عبد الرحمن عل الداللة الفلسفية لألخالق ف املمرسة الرتاثية اإلسالمية 

»غلبة« صيغة التعريف التي جاءت عند جالينوس ف كتابه األخالق، وهي: »الخلق حال للنفس 

داعية لإلنسان أن يفعل أفعال النفس بال رويّة وال اختيار... فاألخالق ف مجال املمرسة الفلسفية 

اإلسالمية املنقولة عن اليونان، إذن عبارة عن أحوال راسخة ف النفس رسوخ طبع أو رسوخ تعود، 

تصدر عنها أفعال توصف بالخري أو بالش«]2].

يف الرتاث الغريب

تتقاطع كلمة Morale ف اللغات الغربية ف البناء الصويت، والدالل للكلمة، إذ نجدها متقاربة 

Mores  ومعناها العادة، وتناظرها ف  بني الفرنسية واالنجليزية، وهي مشتقة من الكلمة الالتينية 

اليونانية Ethice  وف الالتينية Ethica. وتصبح األخالق بذلك تعبرياً عن اآلداب العامة، أو أخالقيات 

الحياة االجتمعية، ولكن األخالق االجتمعية ال تعكس فقط اآلداب العامة، فاألخالقيات الفردية 

مرجع ثابت ف الخريية األخالقية، و عادة ما مييز ف الفكر األخالقي بني زاويتني: عملية، ونظرية، 

تكون األول مادة بحثية لألخالق النظرية، ومجاال معياريا تقاس به صّحة، ونجاعة القيم الخلقية، 

وتظهر ضورة اإلشارة إل النموذجني ف االختالف الجّل بني املدارس الخلقية ف التعاطي مع 

املفاهيم، ومع مفهوم األخالق ذاته، فاألخالق العملية متثل املمرسة الفردية، والجمعية للقيم 

األخالقية، فالفرق بني عامل النظر، وعامل الواقع مسألة بارزة ف تاريخ الفكر، فعامل النظر متميز 

بكمله، وتعاليه، أّما املمرسايت فسيكون نسبياً، ومتغرياً، ويطلق عل املمرسة الجمعية لألخالق 

بالعادات الخلقية، وقد أطلقت العادات األخالقية عل املمرسات الجمعية للقيم األخالقية متييزاً 

Moralité فهي ممرسة  لها عن املمرسة الفردية لألخالق، والتي ترتجم عند البعض باألخالقية 

خاصة بجمعة معينة، ونسبية، وقد اهتم بهذا اللون من املمرسات األخالقية العامل االجتمعي 

.Lucien Lévy-Bruhl  [[[الفرنيس لوسيان ليفي بريل

]1]- نورة بوحناش، األخالق والرهانات اإلنسانية، املرجع نفسه ص:37

]2]- طه عبد الرحمن، تجديد املنهج يف تقويم الرتاث، املركز الثقايف املغريب، الرباط، الطبعة الثانية، ص: 381

]3]- ليفي بريل )1939/1857 ( فيلسوف وعامل اجتامع فرنيس 
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والش،  الخري  زاوية  من  سلبية  أو  ايجابية  قيمة  فردية،  سمة  فهي    moralité األخالقية:  أّما   

تقال إما عل األشخاص، وإما عل األحكام، أو عل األعمل، وهي ممرسة فردية، وشخصية 

للقيم الخلقية، وف اعتقادنا أن األخالقية محّك، ومعيار نجاعة القيمة الخلقية، فالواقع أغنى من 

كل نظرية، فالعادات الخلقية   Mœurs  موضوعية، ومستقلّة عن األفراد، وصاحبة سلطة، فقوة 

السلطة التي متتلكها العادات الخلقية، تتضح بشكل جّل ف التابوهات Tabou]1]  التي تعيشها 

البشية. الجمعات 

فرد  من  تختلف  األفراد  لدى  األخالقية  فاملمرسة  التغرّي،  النسبية،  األخالقية  متيُّز  وأهّم سمة 

آلخر، عل قاعدة التغاير القائم ف الرؤية إل الكون، فنظرة الشاب، وتطلُّعه إل جمليات الحياة 

س الختالف بينه، وبني الشيوخ، وإذا اعتمدنا التجارب النفسية لوجدنا أن الطفل يعايش لحظة  تؤسِّ

ينعدم فيها الشعور األخالقي، ثم يتدرَّج الضمري عنده من مرحلة الخطأ إل مرحلة الندم، إل أن 

البعض من علمء األخالق بسيادة  بالقيم األخالقية، والذي يصطلح عليه  الشعور  يصل إل قمة 

الحب، أي أن تصبح القيمة محل شوق واستقطاب من طرف اإلنسان، فاألخالقية تعبري عن امللمح 

النسبي ف القيّم.

األخالقية،  للقيم  تربوية  أو  تأصيلية،  دراسات  فهي  األخالق،  فلسفة  أو  النظرية،  األخالق  أّما 

وقد تباينت الرؤى الفلسفية حول املسائل األخالقية، ومن بينها االختالف حول مفهوم األخالق 

منه..فأصحاب  الغاية  الختالف  تبعاً  العلم  هذا  تعريف  ف  النظر  وجهات  تعّددت  حيث  كعلم، 

إل  آخر  وإتجاه  ومال  العادات«.  »بعلم  فعرّفوه  اللغوية،  املرجعية  إل  مالوا  االجتمعي  اإلتجاه 

معيارية العلم، ويعنون بذلك أن علم األخالق ال يبحث ف أعمل اإلنسان اإلرادية، التي صارت 

صوب  توجيهها  كيفية  ف  يبحث  وإمّنا  الواقع،  ف  حاصلة  أمور  هي  حيث  من  وتقاليد،  عادات 

الطريق السوي، عل نهج من قواعده وقوانينه، ثم يحكم عليها حسب املقاييس التي يضعها، وقد 

وردت لهذا العلم عدة تعريفات أخرى، منها أنّه »علم الخري والش«، »علم الواجبات«.. إاّل أن هذه 

التعاريف وغريها ال متّس إالّ الجانب النظري لهذا العلم، ألّن تحصيل قواعده ال يجعل اإلنسان 

بالضورة ذا أخالق حسنة.

وتاريخ الفلسفة الخلقية يكشف عن محاوالت تأسيسية، تجريدية، سعى من خاللها الفالسفة 

]1]- كلمة تابو من لغات سكان جزر املحيط الهادئ، وتعني املحرم أو املمنوع وقد تعني املقدس أحيانا، وهي تشري إىل األشياء املمنوع 

عىل الفرد القيام بها من فعل أو قول ألن هذا يطلق األرواح الرشيرة املوجودة داخلها)والفكرة موجودة تقريبا لدى كل الشعوب البدائية(، 

وكان الكابنت جيمس كوك أول من ذكرها ونقلها للغرب، والكلمة نفسها موجودة يف النصوص الترشيعية يف تونغا 
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إل منح القيم األخالقية صوراً، وقوالب منطقية مجرّدة، متعالية، حيث كان القصد ف ذلك البحث 

األمل  ف  البشية،  الفطرة  وحدة  إل  األصل  ف  تستند  والتي  البشي،  للمسار  واحدة  رؤية  عن 

البشي،  للجنس  التوحيدية  الكونية  فالرؤية  والهموم،  األمل،  من  خال  بعامل  والحلم  بالسعادة، 

وللوجود ككل هي الحل ألزمة التنظري، فالنظريات األخالقية تؤّرخ بشكل عفوي ألزمات الحياة 

األخالقية ف عرصها، فالبحث ف.. أو عن األسس النظرية العاّمة للفعل األخالقي يرتبط باألزمة، 

فهي التي تولِّد الهّمة، والحقيقة تكون مرافقة للبحث.

واستقراء الفلسفة ف مسارها األفقي يكشف عن واقع األزمة األخالقية التي حايثت األخالق، 

وقد أخذت هذه الحالة من املحايثة عّدة أوجه، وف عدة مستويات، أهمها األصول املرجعية للقيم 

منه،  الخروج  علينا  فلسفي يصعب  دور  األخالق ف  البحث عن جذور  يضعنا  األخالقية، حيث 

وما نودُّ التنبيه عليه ف هذه املحطة أّن البعض من املفاهيم األخالقية، والقيم نتاج فئوي ال ميُتُّ 

بصلة إل األخالق، حيث أن التمرُّد الواقع من الشيحة الواقعة تحت ضغط الطبيعة املاكرة التي 

تدفع بالكائن إل االستمرار ف إرضاء نزواته الطبيعيّة، فالرضوخ للنفس يدفع الكائن إل البحث 

عن مربِّرات سلطوية لطمس منظومة القيم، ومنها إضفاء القداسة الوهمية عل كل سلوك أو قيمة 

مصطنعة، والذي جعل من املنظومة األخالقية تأليفا بني متناقضات يفرتض تجديداً، أو تأويالً أو 

تثويراً داخل هذه املنظومة.

والبحث ف ثنايا األنساق الفلسفية يكشف عن الخالف الذي حايث اإلجابة عن سؤال املصدر 

الذي تعود إليه األخالق، فاملدارس الذاتية ف جميع العصور تقّرر، وتحاجج ف إثبات فردية، وذاتية 

القيم األخالقية، وف املقابل نجد املدارس املتعالية تدافع عن وجهة نظرها ف موضوعية القيم، 

وبتوجهاتها  املتعددة،  باعتقاداتها  الدينية  املدارس  ساهمت  كم  بذلك،  تزخر  التخّصص  وكتب 

املتباينة ف تجريد األخالق، وسلبها البعد الذايت الذي تحايث فيه األخالق اإلرادة اإلنسانية، فال 

أخالق بدون حرية إرادة، ووعي، فالتجربة األخالقية تأصيل لحقيقة األخالق، وليس التنظري الذي 

تصبح األفكار األخالقية ف رفوف املكتبات، وميوت املؤلف فيه، مبجرّد الكتابة.  

وطرحت أيضاً نسبية القيم األخالقية بني املجتمعات البشية، سؤاالً مركزياً عند النخبة الفكرية 

للجمعات، والفالسفة بحث فيه هؤالء عن دواعي االختالف بني املعتقدات القيميّة، وقد كانت 

الرحالت التجارية عامال من العوامل الذي كشف للفالسفة، والنخبة العلمية مالمح األزمة القيمية، 

من  وكثري  سقراط،  رحالت  التاريخ  يذكر  حيث  املحليّة،  املدنيّة  املؤّسسات  داخل  واألخالقيّة 
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عاشقي  عند  ضورية  مسألة  وحكمتهم  الشعوب،  علوم  من  فالنهل  مرص،  إل  اإلغريق  فالسفة 

الحقيقة، ولذا نجد أّن الفلسفة السقراطية نتاج للفلسفات السابقة إغريقية كانت، أو رشقية، أو بتعبري 

أدّق نجد ف ثنايا الفلسفة الخلقية السقراطية شذرات، وأصول، وحكم أخالقية سابقة.

من مظاهر األشكلة اختالف الفالسفة حول مصدر، وطبيعة القيمة الخلقية التي يتعلّق بها الفاعل 

الخلقي بالطلب، وكانت صيغة املسألة ف الشكل التال هل القيمة الخلقية كصفة مطلبية متضمنة 

ف الفعل الخلقي، أم خارج جوهر الفعل؟ وهل هي نتاج تجربة أخالقية فردية؟ أم نتاج تراكمت 

ف  ومتباينة  متعددة،  الوجهات  فكانت  للمجتمع،  التاريخ  عرب  واملألوف  بالعادة،  تكّونت  قيمية 

املدارس الخلقية، ففي البدء كان اإلعالن عن ذاتية القيم مع جورجياس، وبروتاغوراس، ثم كانت 

الفضيلة، واملعرفة عنواناً لتجريد القيم، و قد أقىص  سقراط حسب فريدريك نيتشهNietzsche  حّق 

الجسد ف بناء القيم األخالقية، بتمثُّله، لروح أبولو]1]، وحمله سيف سلطته ف حربه عل حقوق 

اعتقاداتها، وف  الخلقية املتباينة ف  تبدأ مع الجسد، ثم كانت املذاهب  الذاتية، والتي  اإلنسان 

القول بذاتية القيم، أو موضوعيتها.

بداية  الذاتية،  الفرد األخالقية  بتجربة  القيمة  ارتباط  عن  تعبرياً  بأنواعها  السعادة  كانت مذاهب 

مع أفالطون الذي جعل السعادة أو الخري األمثل ف التوازن، واالنسجام بني الدوافع، والرغبات 

املتضاربة، وفكرته ف العدل تؤكد ذلك، فالتوازن داخل املوجود ينتج النموذج، والرجل الفاضل، 

وكذلك الدولة النموذجيّة.

وبدأت مع أرسطو الرغبة ف ضبط الداللة املوضوعية للسعادة، بالتمييز بني طلب اللذة، وطلب 

السعادة، فكانت السعادة عنده هي الخري األعظم، الذي يتوّخاه الكل، فأسس بذلك أرسطو ملبدأ 

  Conséquentialisme الغائية ف الحياة األخالقية، فكانت بذلك األخالق األرسطية أخالقاً تداعياتية

فالفعل الخلقي عند أرسطو ـ كم يقول توفيق الطويل ـ : »هو فعٌل يقرتن ف العادة بوجدان من 

املتعة الذاتية، ولكّنه يجاهر بأّن الفعل الخلقي ال يكون خرياً ألنّه يحقق متعة، بل يقول أنّه يحقق 

متعة ألنّه خري..«]2] ومع مذاهب املنفعة بدأت الطبيعة البشية ف اعتالء مملكة اإلنسان، بعيداً عن 

سلطة العقل املتحّجر ف قوالب منطقية مجردة، فكانت املدرسة القورينائية، واألبيقورية، وأخرياً 

مذاهب املنفعة العامة.

]1]- االله أبولو إله الحكمة، واملعرفة يف مقابل االله ديونيسيوس اله املرح، والخمرة والشهوة.

]2]- توفيق الطويل، الفلسفة الخلقية، دار النهضة العربية، مرص الطبعة الثانية 1967 ص :66.
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  L’éthique :اإليتيقا 

»يتساءل املفكِّر التونيس عبد العزيز العيادي عن دواعي االستعمل الجديد، فهل هي »شعار 

اليومي كم ف  التداول  لغة  يرتبط ف  ما  كثرياً  الذي  األخالق  لفظ  به عن  لنستعيض  عالياً  نرفعه 

للمواعظ  مرادفة  األخالق  تصبح  حيث  تحقريية  بداللة  وإّما  التأزّم،  بداللة  إّما  العاملة  الكتابات 

واألوامر التي يأتيها الغافلون عن كرثة التحوالت؟ هل اإلتيقا تعبري عن حالة االستنفار واملسائلة 

والضيق وبالتال هي استئناف لتعبئة الوعي األخالقي املنهك؟«]1].

يف االشتقاق

الكلمة  هو  واألنجلوسكسونية،  الالتينية  اللغات  ف    éthique إيتيقا  لكلمة  التداول  األصل 

اليونانية éthicos  والتي تشتق من كلمة éthos وهي كلمة مرادفة لكلمة moralis   الالتينية،املشتقة 

من Mores  وكل من Ethos وMores  يؤّديان مفهوماً مشرتكاً هو العادة.

األخالق   و    éthique اإليتيقا  بني  جزئياً  فرقاً  تقيم   ]Jacqueline Russ[ روس  جاكلني  ولكن 

morales  فكلمة la éthé  باللغة اإلغريقية تعني العادات األخالقية، وMores  تعني األعراف]2].

ترجم العرب éthos بلفظة األخالق وأشار أرسطو إل الفرق بني اإليتيقا واألخالق بقوله: »فإّما 

أو  مسكويه  مثل  العرب  بها  فكر  كم  األخالق  الحسنة..«أي  العوائد  ربيبة  فهي  اإليتقية  الفضيلة 

الخلقي  الجهاز  ضد  لكّنها    Mœurs أخالق  كل  من  خلواً  ليس  فاإليتيقا  وعليه،  نفسه.  الفارايب 

moral الذي تفرضه ذاتية اإلكراه سواء بالدين أو بالدولة.

وما  أول  جهة  من    la morale باألخالق  عليه  يصطلح  ما  بني  شاسعاً  فرقاً  مثة  يتضح...أن 

يصطلح عليه باإلتيقا éthique من جهة ثانية. فاإليتيقا عند »سبينوزا« مثال، ال تفيد األخالق بقدر 

ما تفيد الفن التجريبي ألمناط الوجود، إنّها مجرد مشكل اختيار شخيص لنمط من أمناط الحياة، 

العكس. ال  العامل  إل  باألخالق  يأيت  من  هو  اإلنسان  أّن  اعتبار  عل  الوجود،  جملية  بقصدية 

وبخالف اإلتيقا فاألخالق مبا هي كذلك، »غريزة« تعم الكل وال تقبل باالستثناء ما دامت تعرض 

نفسها ف صيغة قانون قبل عل الدوام.

من هنا وجب الفصل ما بني اإلتيقا التي هي قانونية بالضورة، ل أنّها تحّدد الخري الحّق )...( 

]1]- عبد العزيز العيادي، ايتيقا املوت والسعادة، دار صامد للنرش تونس، الطبعة األوىل 2005 ص : 24.

]2]- جاكلني روس، الفكر األخالقي املعارص، ترجمة عادل العوا، عويدات للنرشوالطباعة بريوت، ط/1. 2001 ص:11.
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وتقوم عل االستقاللية الذاتية للكائن اإلنساين الحر الذي ميارس مواطنته الكاملة، وال يشعر بأي 

فرق سواء تجاه باقي املواطنني ف وطنه، أو تجاه باقي ومواطني الدول األخرى، و)نحن هنا نقرتب 

أكرث من مفهوم املواطن الكوين الذي غدا يتحقق ف ظل وسائل االتصال التكنولوجية األنرتنت 

مثال..(، وبني األخالق كلزوم وكأوامر تقتيض الطاعة، أي ما ينبغي أن يكونه الكائن ال وفق طبيعته 

وحريته اإلنسانية، وإمّنا وفق غايات ومبادئ تستند إل معيار تيولوجي أو متعال.

ها األصل  ويبدو أن املرجعية االشتقاقية للمصطلح طرحت أمام الباحثني إشكاالت عدة، أهمُّ

الرهطية ال متثِّل إالّ جانباً من الجوانب، حيث تكون  الجمعي لألخالق، فاألخالق ف صورتها 

ف صورتها الخارجية مظهراً من مظاهر النفاق االجتمعي، عل قاعدة التطابق األنطولوجي بني 

الحقيقة األخالقية عند الذات، وفيها، وبني التمظهر الخارجي للقيمة ف صورة الفعل، وباستقراء 

التاريخ نجد أن القيم األخالقية املجتمعية كانت دوماً عائقاً أمام التطّور الحقيقي للقيمة األخالقية  

ف الغرب عل مستوى التجسيد الفعل.

كم نلمس تحوُّالً، وزحزحة داللية عند الدهمء حيث تحّولت األخالق االجتمعية ذات الطبيعة 

النسبية، إل منظومة متعالية، مجرّدة، والتي طرحت أمام الفاعل األخالقي إشكاالت عملية عل 

مستوى ممرسة القيمة، فكانت لحظة انتقال لإليتيقا من مرحلة أخالق العادة إل أخالق القيمة.

اصطالح  تحايث  التي  األشكلة  خيوط  من  بعضاً  يفك  أن  الرحمن  عبد  طه  املفّكر  واستطاع 

»الطبع«،  بها  يقصد  املكسورة،  الهمزة  مبدِّ  ]ايتوس[  األصل«  إغريقية  »كلمة  فااليتيقا:  االيتيقا، 

التال: »الصفة  التي نجدها ف املعنى  الهيئة  القابلية، أو  النفس ف صيغة  الراسخ ف  أو الخلق 

السلوكية، محمودة كانت أو مذمومة«، وهو لفظ قريب ف النطق من لفظ إتوس بالهمزة املكسورة 

غري املمدودة ومعناه »العادة«]1].

القابلة للتشكُّل..  ة، أي  الراسخة، والعادة املتغريِّ الطبيعة  فهي إذن تحمل داللتني متقابلتني، 

ومنه أخذت الدراسات الرتاثية العربية واإلسالمية إشكاالتها األخالقية، فكانت املواقف الثالثة 

ف أصل القيم، وتصنيفها، فكان: »القول بالطبع«، و»القول بالتعود«، »القول بالتأليف بني الطبع 

والتعود«، ويرجع هذا املوقف إل القول بأّن القابلية للخلق تكون بالطبع، ف حني يكون الرسوخ 

ف الخلق بالتعود]2].

]1]- طه عبد الرحمن، تجديد املنهج يف تقويم الرتاث، مرجع سابق، ص: 381.

]2]- الغزايل، إحياء علوم الدين، ج:3 - ص 1440.
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ويفتح املفكِّر طه عبد الرحمن باباً للسؤال ف األخالق النظرية أو اإليتيقا، من حيث التأثيل، 

أي بالبحث ف املرجعية الداللية التي تؤّسس عليها العبارات، أو االصطالحات، فاألخالق النظرية 

تقوم عل النظر، والذي يتضمن ف جذره اللغوي عل معنى اإلبصار، وف االصطالح عل الفكر 

الذي يطلب الظفر باملعرفة، وتكون املعرفة النظرية مقابلة للمعرفة الضورية التي يراد بها املعرفة 

عل  دال  كخاصية  النظر  أو  النظرية،  املعرفة  تكون  اإلنسان..وعليه  نفس  ف  بالفطرة  تقوم  التي 

استداللية  أخالقاً  النظرية  األخالق  تكون  األخالقي  السياق  وف  باالستدالل،  الحاصلة  املعرفة 

قامئة عل الحجة والربهان، وباللغة املعارصة تكون هذه األخالق مسلمتيّة، وليست أخالقاً قابلة 

للمعايشة والتطبيق.

كم يلتفت األستاذ طه عبد الرحمن إل خاصية التجريد التي تضفى عل األخالق، حيث تضع 

املستمع  ينشئه  الذي  الثابت  فاملعنى  العمل، واملمرسة،  البعد عن  استقبال داللة  أمام  املتلقي 

للفظ التجريد هو املقابل ملعنى املمرسة، وعليه تصنف األفكار، والنظريّات التجريدية ف خانة 

األنساق امليتافيزيقية. 

إيتيقا  لكلمة  دة  املتعدِّ التعريفات  ف  املتضّمنة  للدالالت  األولية  القراءة  خالل  من  نلمس 

Ethique  صعوبة الوقوف عل داللة عامة، وقطعية للكلمة، وتكمن الصعوبة ف التفرقة املقامة 

بني عامل النظر، وعامل املمرسة.

إل  أو   ، بنيِّ كانطي  توجه  إل  تحيل  التي  الالمشوطة  األخالقية  القواعد  اإليتيقا عل   تطلق 

   Morale نظريات فلسفية مثل األخالق األرسطية أو األخالق السبينوزية، فهي الدراسة الفلسفية لـ

للممرسات األخالقية، فهي بالتال النظرية النقدية لـ Morale  باعتبار هي املضمون العمل لـ 

Ethique. وتظهر الصعوبة بشكل جل ف تعريفات أندريه الالند  لـ اإليتيقا حيث نجدها تعرب عن 

البعد النظري لألخالق تارة، وعن املنحى العمل تارة أخرى، »العلم الذي يتخذ من أحكام القيمة 

مبا  أنّها تفرق بني الخري والش موضوعاً له« و هي أيضا: »مجموع القواعد املعمول بها ف مجتمع 

التقديرية  باألحكام  عالقته  ف  البشي  السلوك  يتخذ  الذي  »العلم  وأيضا:  معينة«]1].  وفرتة  معني 

النظرية موضوعاً له، و هي العلم الذي يدرس أحكام القيمة«]2].

واألخالق Morale عند زريفان طابع مصطنع، وبناء اجتمعي ف سياق مجتمع محدد، وهي 

]1]- اندريه الالند، موسوعة الالند الفلسفية، ترجمة، وتحقيق:خليل أحمد خليل، منشورات عويدات، بريوت، 2001.

]2]- جاكلني روس، الفكر األخالقي املعارص، ترجمة عادل العوا، عويدات للنرشوالطباعة بريوت، ط/1. 2001.
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البشي  السلوك  تنظم  الخارج...  األخري  هذا  وبني  الواحد  املجتمع  أفراد  بني  العالقات  تنظم 

داخل املجتمع وتبلغ مداها حينم يتم استبطانها داخلياً من طرف األفراد، وهي خطوة ف اتجاه 

عليه  تعاقد  مبا  االلتزام  مجرد  يتجاوز  عميق  فردي  إلتزام  فهي   :Ethique اإليتيقا  أّما  اإليتيقا..]1] 

املجتمع)األخالق(.

ومع املدرسة الوضعية املنطقيّة بدأت اإليتيقا مع لحظة املراجعة، فأصل الخالف يكمن ف 

الدالالت، واملدخل األساس لضبط الداللة هو اللغة، ومل يقف فالسفة املدرسة عند حدود مراجعة 

املبادئ املنطقية، واألحكام فيها بل اكتسح التيار الوضعي مجاالت أوسع، وكانت األخالق حقل 

مراجعة ونقد، فكانت أسئلة ما بعد األخالق أو امليتا أخالق، والتي اهتمت بداللة كلمة خري بدال 

الفيلسوف اإلنجليزي جورج ادوادرد مور، الذي »رفض  من االهتمم بالخري، وعي ما عرفت مع 

فكرة وجود عالقة تطابق مفهومي بني الخري ومختلف تحديداته«..]2] فالداللة التي تحملها األخالق 

ال تخرج عن صنفني: نسبيّة وداللة مطلقة.

الداللة النسبية: ويقصد بها املفهوم الذي ال يطرح أي خالف، وميكن االقتناع به بكل سهولة، 

وهو معنى بسيط، وساذج عل حد توصيف الفيلسوف، والذي يظهر ف التعريفات التالية: »اإليتيقا 

معنى  عن  و»البحث  حقيقية«،  أهمية  له  ما  قيمة،  ماله  ف  و»البحث  خري«،  هو  عم  البحث  هي 

الحياة«، أو »ما يجعل الحياة جديرة بأّن تعاش«، أو »الطريقة السليمة للحياة«]]].

الداللة املطلقة: وتظهر ف الينبغيّة، واملطلوبيّة التي تستبطن األحكام األخالقية: »كان عليك 

أن ترغب ف الترصُّف عل نحو أفضل« فهو حكم قيمة مطلق، متجاوز لنسبيّة الثقافة، واملنحى 

الشخيص.

ال تخرج نظرة فتجشتاين عن الرؤية العامة للمدرسة الوضعية، فهي تنظر إل األحكام األخالقية 

من زاوية مغايرة لنظرتها ف نظرية املعرفة، »..فاألحكام الخلقيةـ  عند املدرسة الوضعيةـ  ال توصف 

بالصدق أو الكذب، ل أنّها تعرب عن رغبات وأحاسيس ومشاعر إنسانية فقط، ويرتتب عل ذلك... 

أن ال ميكن الحكم بالصدق أو الكذب عل الحكم األخالقي، فإّن كل وجهات النظر األخالقية ف 

رأي الوضعية املنطقية مشوعة متاماً، ورمبا انحدرت إليهم هذه النظرة من جورج مور«]4].

]1]- عامر عبد زيد الوائيل وآخرون، النظرية األخالقية، ابن النديم للنرش، بريوت، الطبعة األوىل 2015، ص : 280.

]2]- مونيك كانتو، الفلسفة األخالقية، تر جمة جورج زينايت، دار الكتاب الجديدة املتحدة، بريوت ط:1 2008 ، ص 66.

]3]- ورد يف دروس ومحادثات حول االستيتيقا وعلم النفس واملعتقد الديني، منشورات غاليامر 1992، ص 146-143.

]4]- مابوت، مقدمة يف األخالق، ترجمة ماهر عبد القادر محمد عيل، دار النهضة العربية، بريوت، ص:16.
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أخذت اإليتيقا مع الوضعية املنطقية إذن سياقات جديدة تقاطعت فيها مع التجريبية املعرفية، 

واألخالقية ف اعتبار الواقع مقياساً، ومعياراً للصدق ف األحكام، ومع التعال اإليتيقي، ف القول 

بنّدية األحكام األخالقية، وتجاوزها ملعايري التقييم، وهو ما يعرّب عنه مبا وراء األخالق أو ميتاإيتكس 

Ethics  حيث اعترب رواد مدرسة علم األخالق »علم الواجب، وهذا ما دفعهم إل هذا  ـ   Meta

العلم الخال من الداللة املعرفية، والسبب ف هذا عدم حديثه عّم هو قائم فعالً، وإمّنا حول ما 

يجب أن يكون.. فهو ال يتصل بالواقع facts، وال يتصف بالعلمية مطلقاً«]1]. 

الفيلسوف بريي Ralph Barton Perry]2]: أخذت األخالق منحى آخر، وهذا يدل عل  ومع 

خلفيات األزمة ف الثقافة الغربية، فاألخالق مفهوم قائم مستمر عل نحو موصول ف العامل، أو 

عل أية حال يوجد يشء مستمر من املناسب أن نخلع عليه اسم )األخالق(، وال يوجد يشء أكرث 

تداوالً وشيوعاً، كم ال يوجد يشء أكرث غموضاً، من هذا اللفظ..]]] ويبنّي الفيلسوف رالف بارتون 

بريي أسس االلتباس ف مفاهيم األخالق، وإشكاالتها، من خالل مناقشة تحليلية، ونقدية لدالالت 

الفهم، والتفسري  انحراف  اعتربها أخطاء ساهمت ف  املفاهيم األخالقية املتعارف عليها، والتي 

الذي اجتهدت املذاهب األخالقية ف إقامته، من خالل اللحاظ التالية:

دراساتهم األخالقية،  بالباحثني، ف  أزلّت  والتي  والزهد،  الربط بني األخالق  يكمن ف  أوالً: 

حيث أعترب رجال األخالق امليول، والرغبات، والحاجات مسائل طبيعية، تعكس األنانية، والتعلُّق 

بالحياة، أي أنّها تجليات الجسد: أرضية النوازع، ومصدر املنازعات. لكن القول بال أخالقية الرغبة 

هو إنكار لجزء من الطبيعة البشية، يقول بريي : »إّن األخالق ال تتطابق مع أي ميل وقتي أو أي 

رغبة خاصة وملا كانت تحتاج إل ميول تضبط وتنظم، فإّن الواجب يحسب عل أنّه يتطابق مع عدم 

واً أو عل األقّل  خطر،  الرغبة وإحالل السلبي مكان االيجايب، وكل مصلحة ترفع رأسها تعترب عدُّ

أو هذا ما يعرف بالزهدية أو النسكية«]4]

ثانياً: الزلة الثانية التي وقع فيها البحث األخالقي هي فكرة السلطانية، أو الوالء املطلق لسلطة 

أو األوامر،  الطفولة، فااللتزام، والقبول بصدقية األحكام،  القيم األخالقية، وهي ما متثِّله أخالق 

والنواهي، هو تنازل عن حق الفرد ف الحرية، واالختيار، وحسب ] بريي[ تحتاج السلطة التي نقدم 

]1]- مابوت، مرجع سابق، ص :17.

]2]-  فيلسوف أمرييك )1957-1876(.

]3]- رالف بارتن بريي، آفاق القيمة، ترجمة عاطف سالم، الهيئة العامة لقصور الثقافة، القاهرة 2012 ص : 123.

]4]- املرجع نفسه، ص : 125.
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لها الوالء مربرات لشعيتها، وسلطتها، وعليه فالعالقة بيننا، وبني هذه السلطة ال تخرج من جنس 

أو  واملريد،  القيمة  بني  العالقة  تكون  وعليه  الحب..  أو  الرهبة،  أو  :الخوف،  العاطفي  االنفعال 

الفاعل األخالقي فاقدة للشعية األخالقية التي تقوم عل تعلُّق الفاعل بالقيمة.

ثالثاً: يصطلح عليه بالناموسية والذي استشفه بريي من البحث األخالقي، يقول »..الناموسية، 

وفيها تتطابق األخالق مع مجموعة من القواعد أو النواميس، فهي شبيهة مبا يسمى ف عامل القانون 

بإتباع حرفية القانون، وهي إحالل الحرف محل روح القانون أو قصده..«]1]

فابتعاد القيم، والقواعد األخالقية عن املرونة، التي تعود ف األصل إل روح املعاين األخالقية، 

صورياً،  تعامالً  القيم  مع  التعامل  يصبح  إذ  اإلنساين،  بعدها  القيم  متنح  التي  املرونة  وغاياتها، 

القاعدة  القواعد األخالقية إذا أخضعت للبحث، والدراسة، تفقد  القيم، أو  شكالنياً، ف حني أن 

األخالقية صفة املطلقية التي أضفتها السلطة االجتمعية عليها.

رابعاً:األخالق حقل فعل وممرسة قبل أن يكون نظرية مجرّدة، عل قاعدة املطلبية، وليس ف 

سياق التفسري، ألن الولوج ف البحث عن العلّة املصدرية لآلخر يوقعنا ف دور فلسفي ال نخرج 

منه أبداً، فالفكرة سابقة للفعل، أو العكس مسألة نظرية ال تفيدنا بيشء، واألمر الواقع هو التسليم 

بوجود منطني داخل الحقل األخالقي: األخالق العملية، واألخالق النظرية. 

األصل ف التباين الذي عرفته الدراسات األخالقية يكمن ف التعددية املرجعية التي عرفتها الرؤية 

بناء الجدل عل مستوى املضمون األخالقي، وعل مستوى  العقائد ف  األخالقية، فقد ساهمت 

باملسائل  اهتمما  واإلسالم،  واملسيحية،  اليهودية،  التوحيدية:  العقائد  تاريخ  ف  ونجد  املنهج، 

األخالقية، ولكن املالحظ  أنّها ترنّحت بني التعاطي امليتافيزيقي، والشعي ف الفكر الديني.

الثقافية ملؤرشات مختلفة، حيث ورثت املسيحية  الغربية عائدة إل متثالتها  وأزمة األخالق 

هذا  إل  وأضافت  منها،  األصيل  خصوصاً  أخالقية،  وكقيم  كشائع،  اليهودي  املوروث  كثقافة 

اليهودي، ولذا  الرتاث ملسات أخالقية، ورشعية تجازوت فيها املسيحية املحرف من املوروث 

بالقانون األخالقي عند  الرؤية للمسائل األخالقية، فاالعتقاد  التباين ف  اللون من  نجد أيضا هذا 

املسيحية يتعارض مع القول بحرية اإلرادة األخالقية، يقول سيدجويك: ».. أول ما ينبغي مالحظته 

]1]- املرجع نفسه، ص : 127
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لطرافته هو فكرة األخالق باعتبارها قانوناً إيجابياً لجمعة ذات حكومة إلهية لديها قانون مكتوب قد 

فرضه إله بوحي إلهي، وأيّدته وعود وتهديدات إلهية قاطعة..«]1]. ونستشّف من هذه العبارة اعتمد 

األخالق املسيحية فكرة القانون، أو القاعدة امللزمة، والذي قّعد للموضوعية ف القيم، املسألة 

التي شهدت خالفاً نظرياً بني الفالسفة، والذي برز ف مسألة ذاتية القيم وامللفت ف الدراسات 

األخالقية املسيحية اعتبار الله املصدر األول، والخالق املطلق لكل يشء، والتي كانت املسلمة 

املربكة لالستدالل العقل عند املسيحيني، حيث وجد علمء الالهوت أنفسهم ف موقف محرج 

ف تفسري ارتباط الش بالخالق، والخري املطلق، وسنحاول اإلشارة إل بعض من هاته التصورات 

األخالقية ف الفكر األخالقي املسيحي عل قاعدة ارتباط القيم األخالقية ف الغرب بهذا املوروث. 

اهتم  الش، حيث  التعاطي مع مسألة  القروسطي من خالل  الفكر  تربز املسألة األخالقي ف 

فالسفة العرص القديم، والوسيط، باملسألة من حيث بعدها األنطولوجي، ومصدرية الوجود، حيث 

سلمت املانويّة بعنرصين: الخري، والش، كحل ملعضلة أصل الش، ولكن مع الفكر الديني بدأت 

تأخذ وجهة أخرى، ومبا أّن الله الخري املطلق أصل الوجود ككل، بدأت اإلشكالية تزداد حدة، ألّن 

التسليم بوجود الش مسألة واقعية، واقرتان الش بالخري قديم وجوداً، الذي استدعى تفسرياً ألسبقيته 

أوغسطني  القديس  وجد  لذا  أقدميته،  من  نابعة  قدسية  والذي مينحه  به،  اقرتانه  أو  الخري،  ملبدأ 

بالش  أقتنع  مل  ذلك  ومع   ..« يقول:  معرفياً،  اطمئناناً  متنحه  مل  املسألة،  ف  متضاربة  تفسريات 

سبب  عن  ابحث  أن  عّل  يتوجب  أنّه  أرى  كنت  يكن،  ».مهم  وموضح  مشوح  هو  كم  وبسببه 

الش،دون أن يقودين ذلك  لالعتقاد  بأّن الله الثابت هو متغري، وهكذا فتشت عن السبب بكل أمانة، 

مع العلم بأّن نوايا أو مقاصد الذين كنت ال أتفق معهم مل تكن حقيقية«]2].

السعادة  تحقيق  نحو  والنزوع  اإلنسانية،  اإلرادة  إل  مرده  أوغسطني  عند  الخلقي  فاالنحراف 

البشية، واصطدامها بحجاب الجهل.

أما القديس أنسلم فقد كان موقفه من اإلرادة اإلنسانية، تأسيساً لنظريته األخالقية، حيث يربز تأثره 

بأوغسطني، وما يتميز به عنه قوله: »بأّن آدم قد سقط من تلقاء نفسه ومبحض اختياره الحر، وإن مل 

يكن مبحض حريته.. وبهذا يقيم تفرقة ضمنية بني الحرية التي تقابل الحتمية وحرية التحرر من عبودية 

]1]- سيدجويك، املجمل يف تاريخ علم األخالق، ج:1، ترجمة: توفيق الطويل، عبد الحميد حمدي، دار نرش الثقافة، االسكندرية، الطبعة 

األوىل1949 ص: 207.

]2]- القديس أوغسطني، االعرتافات:3/7.
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اإلنسان للخطيئة.. ويتميز أيضا بأطروحته القائلة بأّن الحرية ف إرادة ما هو حق مل تُفقد كليًّة حتى 

عند اإلنسان الذي يقرتف اإلثم، إنّها فطرية ف الطبيعة العاقلة وإن كانت منذ خطيئة آدم ال توجد ف 

اإلنسان إالّ بالقوة كالقدرة عل النظر ف مكان مظلم إالّ إذا وجدت بالفعل بفضل من الله«]1].

االعتقاد  الخلقية، ولكن ف  الحياة  بدهية ف  اإلنسانية مسألة  باإلرادة  الخلقي  الفعل  وارتباط 

الغريب املسيحي تصبح الربهنة عل هذه املسلمة مسألة شائكة، وقد حاول رواد املنطق الغريب 

مقاربة املسألة ف صورة منطقية، مثل ابيالرد]2]، إذ يؤسس الرؤية األخالقية عل مبدأين: الخري ف 

ذاته، ومبدأ النية والقصد.

الدالالت التي أخذها الخري ف االصطالح األخالقي ال تخرج عن جنسني: خري ف ذاته، وخري 

يُطلب لغريه، والذي يتبلور مع القديس توما اإلكويني، حيث يظهر األثر األرسطي بارزاً ف فكره 

األخالقي، ويعتقد ابيالرد أن التصور املتعال للخري ف ذاته ف الفكر األخالقي اإلغريقي يتقاطع 

اليونان وهم يوصون بحب الخري  مع التصور املسيحي للخري.. »إّن مفكري األخالق من قدماء 

هؤالء  كان  اليهودي..وقد  التشيع  من  املسيحية  إل  الحقيقة  ف  أقرب  الهوى  من  مجرداً  لذاته 

ملطلب  والوالء  الدنيوية  األمور  احتقار  وف  الحيوانية  الرغبات  عل  السيطرة  ف  ِمثاالً  الفالسفة 

النفس مم قد يشني أكرث رهبان عرصه«]]].

ف  إيجازها  ميكن  املبادئ،  من  مجموعة  عل  الخلقية  فلسفتها  املسيحية  العقيدة  أقامت 

مجموعة من الخصال الرئيسة، والتي تتفرع عنها مجموعة من األخالقيات ف املعتقد املسيحي، 

والتي حاول علمء الالهوت التنظري لها، وهي:

اإلميان: تحيل داللة اإلميان العقل إل القبول، والتسليم بالقانون كحقائق متعالية، مم يفرتض 

تعارضاً بينه، وبني العقل، وهذا ما يالحظ عل اإلشكاالت الفلسفية التي عرفت ف املسيحية »آمن 

ثم تعّقل«..التي حاول فيها القديس أنسلم التوفيق بني الديالكتيكيني، والالهوتيني ف مسألة العالقة 

بني العقل والنقل، فاإلميان ف املسيحية هو قوة االستمساك باألفكار الخلقية، والدينية، دون النظر 

ف قوة الربهان العقل، واإلميان هو السبيل، والدليل إل متثل، وتجسيد االعتقاد ف املسيح عليه 

السالم، فاإلميان ف املسيحية هو نفسه اإلميان ف العقائد األخرى، يقول سيدجويك: ».. ليس 

مثة فرق أخالقي بني اإلميان املسيحي واإلميان اليهودي أو اإلميان اإلسالمي..« 

]1]- هج سيدجويك، املرجع نفسه، ص: 241.

]2]-  بطرس ابيالرد 1142/1079.

]3]- ه.ج.سيدجويك، املجمل يف علم األخالق، مرجع سابق، ص: 214.
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تجسيدها  نحو  والسعي  بالقيمة،  فااللتزام  الحب،  عرب  إالّ  مير  ال  بالعمل  اإلميان  ارتباط  الحب: 

يليه حب جميع  ثم  الله،  الحب ف األخالق املسيحية هو  لها، وموضوع  بها، وعشقاً  تعلقا  يفرتض 

الناس باعتبارهم تجليات الله، وموضوعاً للحب اإللهي، وسرنى مع فالسفة املسيحية إسقاطات جمة 

لهذا الحب، عل مستوى تقابل، النفور من الش، ومحاولة اجتناب الخطيئة، وهذه العاطفة الدينية، 

واألخالقية بني املسيحيني هي املؤسسة لروح التكافل االجتمعي، واإلميان به كواجب اجتمعي ملزم.

الطهارة: فكرة الدنس بصورتيه املادية، واملعنوية هاجس رافق املعتقد املسيحي، منذ البداية، 

الطبيعي  الغريزة ف مجراها  األعضاء، وسلوك  تتناول طهارة  فالعفة  العفة،  من  معنى  أوسع  وهي 

دون انحراف، أّما الطهارة فهي الفضيلة التي تشمل قداسة الفكر، وطهارة املشاعر، وعفة السلوك، 

فاإلنسان الطاهر طاهر ف حواسه وف خلجات قلبه، وف أقواله، وف نظرات عينيه وف ملمسه 

وملبسه وأحاديثه وكل ما يتناول حياته الباطنية والخارجية معاً، الطهارة هي فضيلة مسيحية من عمل 

الروح القدس ف املؤمن ولكنها تحتاج إل جهاد وسهر ويقظة قلب.

وتستمد القيم، والخصال األخالقية من سرية املسيح عليه السالم، والتي تم بلورتها، وتأويلها 

حسب الطبيعة البشية، التي تضفي عل النصوص الشعية، والتاريخية أخالقيات ذاتية، ومن بني 

الصفات التي اتسمت بها األخالق املسيحية:

الطاعة وااللتزام: شّكل االلتزام، االمتثال ألوامر املسيح عليه السالم، أو القانون الشعي، أو 

األخالقي، ولكن هذه الطاعة استثمرت من قبل السلطة ف مترير أطمعها، والذي نجده ف التاريخ 

ف  املؤمنني  عامة  اقتنع  حيث  العمياء،  الطاعة  سلبيات  إثبات  ف  تاريخية  مرجعية  من  اليهودي 

الديانة بخدمة األحبار، والثقة املطلقة ف أقوالهم، وأوامرهم، حيث أصبحت أقوالهم، وطلباتهم 

جزءاً من األوامر اإللهية، وف املسيحية برزت أيضا فكرة الصكوك، والتزكية من طرف القسيس، 

والرهبان لدخول عامل امللكوت، والذي مل يكن إالّ مظهراً من مظاهر التخدير.

وبهرجها،  الدنيا،  ملذات  من  والنفور  بالزهد،  املسيحية  العقيدة  ارتبطت  الدنيا:  من  النفور 

املدنية  العالقات  عل  انعكس  الدنيا،  عامل  فاحتقار  والرهبان،  القسيسني،  عل  لوحظ  ما  وهذا 

االرتقاء  األرض، وعائق عل  بعامل  للمؤمن، وربطه  قيد، وأرس  فاألرسة  املسيحي،  املجتمع  ف 

 ،justin martyrإل عامل امللكوت، وهذا ما نجده عند املسيحيني األوائل، مثل جوستني مارتري

االعتقاد،  املرتتبة عن هذا  النتائج  من  وترتوليان، وسيربيان Cyprian، وكان    origen وأوريجني 

إّما إل التوسع ف حب  أن نزعت: »الوطنية واإلحساس بالواجب املدين تحت تأثري املسيحية 
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إنساين شامل للبش جميعاً أو إل الرتكيز ف املجتمع الكنيس، يقول ترتوليان: »إننا نعرف حكومة 

جمهورية واحدة هي العامل، ويقول أوريجني: »إنّنا نعرف أّن لنا وطناً أقامته كلمة الله..«]1].

القيمة،  هاته  عل  بالتأكيد  واألديان  القيم  تاريخ  واقرتن  والعاطفية،   العقلية  الفضائل  من  الصرب: 

وقد أكد املسيح عليه السالم عل اجتناب التعامل باملثل، والرد عل العنف بالعنف، إذ تؤكد الحكم 

ا أَنَا فَأَقُوُل  . َوأَمَّ املسيحية عل ذلك، وقد جاء ف هاته الصيغة : »َسِمْعتُْم أَنَُّه ِقيَل: َعنْيٌ ِبَعنْيٍ َوِسنٌّ ِبِسنٍّ

َك األمَْيَِن فََحوِّْل لَُه اآلَخَر أَيْضاً. َوَمْن أَرَاَد أَْن يَُخاِصَمَك  ، بَْل َمْن لَطََمَك َعَل َخدِّ َّ لَُكْم: الَ تَُقاِوُموا الشَّ

القديس  أكد  ]2]  »وقد  اثَْننْيِ َمَعُه  فَاْذَهْب  َواِحداً  ِميالً  رََك  َسخَّ َوَمْن  أَيْضاً.  الرَِّداَء  لَُه  فَاتْرُْك  ثَْوبََك  َويَأُْخَذ 

أمربوز، وأغلب رجال الدين عل وجوب احتمل اآلالم ملنع إراقة الدم حتى ف حالة الدفاع عن النفس.

الحرص  اإلنسانية  تاريخ  به ف  واملشهود  عقلية،  كقيمة  العدالة  تقابل  عاطفية  قيمة  اإلحسان: 

الحثيث للقديسني عل ممرسة هذه الفضيلة، واألسمء تطول ف املسيحية، ويتقاطع اإلحسان مع 

الجود، والسخاء عل الغري، وقد ساهمت هذه املمرسة الخلقية ف إمناء ظاهرة التشارك الوجداين 

بني األفراد، وهي قيمة رئيسة ف بناء الوحدة، والتمسك داخل األمة، أو داخل الدولة القومية، ولهذا 

نجد قيمة التعايش داخل املجتمع املسيحي بشكل قوي، وهذا يرتبط أيضا بنظرة املسيحية للرثوة، 

فامتالكها ال مينح الشعية للفرد عل التمتع بها لوحده، بل من الواجب مواساة، ومساعدة الغري.

الخشوع: تسري فكرة الخشوع ف املسيحية بطريقة عكسية مع الثقافة اإلغريقية والرومانية التي 

اليوناين، والروماين، فال خنوع، وال ركوع  النفس عند املواطن  الذات، وعزة  تقديس  تنطلق من 

املسيحي  االعتقاد  ففي  املواطن،  لقيم  وفقا  وتشيعاتها  مبادئها،  تؤسس  والسلطة  للسلطة،  إالّ 

الخشوع، وطلب االستمداد من القوة العليا الغيبية أصل عقدي.

تشكِّل هذه املسلمت املسيحية جزءاً من الشخصية األخالقية الغربية، فهي متعلقة مبوروث 

روحي ميارس عل الوعي الغريب مجموعة الزامات ضاغطة ف الفعل الفردي، والجمعي، فال 

حبل  الغربية  فاألخالق  الجمعة،  لعقل  التكوينية  واألطر  املحددات  خارج  ثقاف  فعل  يوجد 

مبتناقضات عّدة، حيث تظهر أثر العقيدة املسيحية ف ظاهرة الحب، والتسامح، واإلحسان عند 

الغرب، كم نجد أيضاً ظاهرة التقديس للمصلحة فردية كانت، أو جمعية، والتي نعتربها نتاجاً لرؤية 

ضيقة األفق، متخضت عن اعتقاد خاطئ ف فهم العقل، والعقالنية. 

]1]- ه.ج.سيدجويك، املجمل يف علم األخالق، مصدر سابق، ص: 219

]2]- إنجيل متى اإلصحاح 5 : 39 العهد الجديد
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ميكن القول أّن الفكر الغريب ف مجمله، قائم عل رؤية للعقل، والعقالنية، إذ نجد أن  العاقلية 

ف تعريف اإلنسان تحتل موقع الفصل النوعي لبني اإلنسان، فهي الخاصيّة التي يسمو بها اإلنسان 

عن باقي املوجودات، فالعقل هو جوهر، وبه تكتمل اإلنسانية، وما يحسب لألستاذ إثارته لبعض 

التساؤالت حول العقل والعقالنية، فإذا كانت العقالنية سمة مطلوبة وليست وجودية أي وجوبية 

وكيف ميكن قراءة، وتوصيف اإلنسان الطفل أو املبتدئ ف اكتساب العقالنية، فهل ينبغي إقصاءه 

وإخراجه من دائرة املاصدق الذي ينطبق عليه املفهوم، وعل حد تعبري األستاذ طه عبد الرحمن: 

ليك  ويفعلون،  يقولون  لِم  والعقالنية  واملعقولية  العاقلية  نسبة  عل  يتنافسون  الجميع  »أضحى 

ينتزعزوا املشوعية ألقوالهم والتزكية ألفعالهم..«]1]، وعملت اإليديولوجية عل حذف العقالنية 

عل الشخص اآلخر، والذي يكون مخالِفاً.

والعقالنية ال تعكس اإلنسانية، فالفعل هو البديل ملصطلح العقل عند طه عبد الرحمن، ومعلوم 

أن الفعل مل يرتبط بيشء قدر ارتباطه باألخالق، فيتحدد تبعا لهذا أن التخلق مقابل للتعقل، كم 

»..إّن  املعنى  من  يستفاد  الكملية، حيث  األفعال  األخالق هو حفظ  األصل ف  أّن  فكرة  يناقش 

األخالق أفعال يتوصل بها إل ترقية اإلنسان إل مراتب ال تدخل فيها هويته وال باألول وجوده، أي 

أفعال تتعلق مبا زاد عل هذه الهوية وعل هذا الوجود، وعالمة  ذلك االسم الذي اشتهر بالداللة 

عل األخالق الحسنة، أال وهو الفضائل فالفضيلة من الفضل، والفضل هو ما زاد عل الحاجة أو 

ما بقي من اليشء بعد الوفاء بالحاجة..«]2].

وإذا قرأنا الداللة من خالل الغائيّة التي متلكها األخالق، أو من خالل االصطالح الذي تواضع 

عليها علمء اللغة، وفالسفة األخالق، لوجدنا أّن األخالق مجرّد خصوصيات عرضية ال تتعلّق إالّ 

بالشكل، ومبرحلة ف ُسلّم الرتقّي للشخصية اإلنسانية، ويُصبح اإلنسان كائن مجرد من األخالقية 

ف البدء، وف التكوين، كم يضع األخالق ف مستوى التخليق، أو بلُغة فالسفة الغرب: »األخالق 

املكتسبة، وطه عبد الرحمن ف مشوعه، مشوع البحث عن آليات تراثية لتنظيم، وتحيني الهوية، 

الهوية املو هوية العريب، وهوية املسلم، هي املرمى الذي استقطبه االستشاق، ومّهدت له األمة 

مبجموعها، فاألخالقية  كم يقول طه عبد الرحمن هي وحدها التي تجعل أفق اإلنسان مستقال عن 

أفق البهيمية، فال مراء أن البهيمية ال تسعى إل الصالح ف السلوك كم تسعى إل رزقها مستعملة 

ف ذلك عقلها، فاألخالقية هي األصل الذي تتفّرع عليه كل صفات اإلنسان من حيث هو كذلك، 

]1]- املرجع نفسه ص : 173

]2]- طه عبد الرحمن، سؤال األخالق، ص : 53
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والعقالنية التي تستحّق أن تتفرع عليه كل صفات اإلنسان من حيث هو كذلك، والعقالنية التي 

تستحّق أن تنسب إليه ينبغي أن تكون تابعة لهذا األصل األخالقي.«]1] 

ة، ومتفاوتة، فهي نتاج فعل إرادي، وتراكم  واألخالقية ليست ف مستوى واحد، بل هي متغريِّ

ثقاف، يقول : »إّن هذه األخالقية ليست رتبة واحدة، وإمّنا مراتب مختلفة، أدناها رتبة اإلنسانية 

التي هي كمل  الرجولة  رتبة  تليها  نفعها وحسنها،  يقني ف دوام  بأخالق مجردة ال  تكتفي  التي 

اإلنسانية، ثم رتبة املروءة التي هي كمل الرجولة، وأعالها رتبة الفتوة التي هي كمل املروءة.«]2].

    فداللة العقل ال تنفصل عن تاريخه، وتتبع تاريخ العقل ف الدراسات الفلسفية يسافر بنا 

القدرة  وتلك  والخاطئ،  الصحيح  بني  بها  التي منيز  امللكة،  تلك  فهو  الدالالت،  من  كثري  إل 

العقل ـ كقدرة وملكة سكونية طرحت عند  أيًضا، واعتباره ـ  التي تؤهلنا ملعرفة الخري من الش 

التساؤالت، منها االختالف الحاصل ف أمناط املعرفة، وهو » عل  الرحمن كثريًا من  طه عبد 

الحقيقة ـ أي العقل  عقول شتى، ال باإلضافة  إل األفراد املختلفني أو الطوائف الكثرية، وإمّنا 

الذي  العقل  أّما  لصاحبه،  املنفعة  جلب  أجل  من  يتكرث  فالعقل  الواحد..  الفرد  إل  باإلضافة 

ًا«]]].  يجلب املّضة لصاحبه فهو عقل متقلّل، وليس أبداً عقال متكرثِّ

العلم  أوجه  فإّن  الغاية،  ولطبيعة  لنوع املوضوع،  تبعا  متغريًا  أنّه  أي  ا،  متكرثِّ العقل  كان  وإذا 

تكون أيًضا متكرثة، والعلم عل نوعني: علم يطلب لذاته، وهو علم معرفة الله تعال، وصفاته، 

رب]4]، وعلم  ىت   مت   خت   حت     جت     يب  كالكمل، والجمل والوحدانية، كم جاء ف قوله تعال:زب 

أولهم  نوعني:  عل  وهو  التطبيقي،  العلم  يسّمى  النوع  وهذا  به،  العمل  أجل  من  تعلمه  يطلب 

األمور التي تؤدى بواسطة الجوارح، واألعضاء كالصالة والصوم والحج، ويُدعى هذا العلم ف 

تؤدى  التي  كاألعمل  والنفسية،  الروحية  األعمل  علم  ثانيهم:  األصغر،  بالفقه  األخالق  علم 

بواسطة القلب والجوانح، وهو ما يسمى بالفقه األكرب.]5]

فيها  يشرتك  وهذه  األخالقية،  من  مجردة  »..عقالنية  قسمني:  عل  العقالنية  تكون  وعليه   

اإلنسان مع البهيمة، وهناك العقالنية املسّددة باألخالقية، وهي التي يختّص بها دون سواه..... 

]1]- طه عبد الرحمن، سؤال األخالق، ص : 14

]2]- طه عبد الرحمن، الحق العريب يف االختالف الفلسفي، ص : 189

]3]- طه عبد الرحمن، اللسان وامليزان، املركز الثقايف العريب، املغرب الطبعة األوىل 1998 ص: 405 

]4]- سورة محمد اآلية 19

]5]- جوادي آميل، الحياة الخالدة يف علم األخالق، دار الهادي بريوت، الطبعة األوىل 1996 ص ص:10/9
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تتأسس عل  ال  اإلنسانية  فالهوية  إنسانًا..«]1]،  اإلنسان  يكون  مابها  األخالقية هي  أّن  والصواب 

العقل بل عل األخالق. 

البعد الجوهري  التقديس الذي منحه الغرب للعقل، من خالل أنطولوجيته أي إضفاء  ولكن 

إل  النظر  بازدواجية  تعلّق  ما  خصوًصا  لديه،  األخالقي  التوجه  انحراف  ف  ساهم  له  املستقل 

للقيمة،  املجرد  النظري  املستوى  بني  تعارًضا  أنتج  عمل  وعقل  نظري،  بعقل  فالقول  العقل، 

التعال  مقابل  ف  الخلقي،  للفعل  مميز  عنوان  والنسبيّة  فالتغرّي،  للقيم،  املمرساتية  والفعلية 

إذ  األزمة،  عن  تعرب  األخالق(  ف  )الذرائعية  الرباغمتية  والرؤية  القيم،  ملنظومة  والرتانسدنتالية 

بريادة  الغربيّة  األخالق  للحقيقة.  مقياًسا  ذاتية  ملعايري  وفًقا  التحقق  ومعيار  املصلحة،  تكون 

باملنظومة  االجتمعي  مجالها  داخل  األخالقية  القيم  مع  تتعاطى  األمريكية  املتحدة  الواليات 

فقط،  الغريب  إنسان؟!  أي  ولكن  اإلنسان،  وتقديس  املحبة،  بأخالق  تعرف  مبا  أو  اإلنسانية، 

ولكّنها مع املجتمعات الشقية تجعل من املصلحة القومية معياًرا رئيًسا لتعامالتها القيمية.

تؤكّد  حيث  الغربية،  الفلسفة  ف  اإلنسان  مفهوم  زئبقيّة  إل  نشري  االزدواجية  هذه  ولتوضيح 

املرأة،  عل  وليس  الرجل،  عل  فقط  يصدق  الغربية  الحكم  ف  اإلنسان  ماصدق  أّن  القراءات 

يقول إمام عبد الفتاح إمام متحّدثًا عن روسو : »..علينا أن نالحظ بدقة إّن كلمة الناس أو البش 

التي يستخدمها بكرثة أو حتى كلمة اإلنسان )وهي كلمة مضلِّلة( التي كثريًا ما تخدعنا ال يقصد 

بها هنا سوى الرجل املساواة بني الرجال، والحرية للرجال، والعدالة من أجل الرجال وعبارة: 

ولد اإلنسان حرًا وهو اآلن مكبل باألغالل ف كل مكان مل تكن تعني البش جميًعا رجااًل ونساًءا، 

بل تقترص عل الرجال فحسب.«.]2] و ف  موقف جون لوك من املرأة أيضا تالعبًا ف الداللة 

من خالل  نظريته ف امللكية، فالقواعد التي تؤسس حقوق التملك  تبنى عل قاعدة االحتياج، 

ومبا أّن املرأة تابع للرجل انطالقا من الرتاث االجتمعي والديني، فهي مصداق الضعف، يقول: 

»هناك مبدأين رئيسيني يحكمن نظرية »لوك« عن امللكية و املرأة هم ضعف بنية املرأة، فالرجل 

مبا له من قوة بدنية »هو األرقى و األقدر«، إّن املرأة أقل من الرجل من حيث الفهم و اإلدراك 

فإذا كان أساس امللكية الخاص هو الجهد و الكد والتعب.. الخ.. األمر الذي ال تطيقه املرأة 

وال  تقدر عليه، وإذا كانت ملكية األرض وفالحتها هو األساس ف باقي أنواع امللكية، وهو ما 

يحتاج إل جهد وتعب وقوة عضلية ال متلكها املرأة لهذه األسباب كلها كانت امللكية أساًسا 

]1]- طه عبد الرحمن، سؤال األخالق، ص : 13

]2]- إمام عبد الفتاح إمام،روسو واملرأة، مرجع سابق ص 9
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هي ملكية الرجل، ومن هنا فقد كان تركيز ]لوك[ عل ضمن حق الرجل ف امللكية...]1]. ويتبنّي 

الخطاب  ازدواجية  يعكس  والذي  الخطاب،  ف  الفيلسوف  مراوغة  النصوص  هذه  خالل  من  لنا 

الغريب ف كل املستويات األخالقية، والسياسية، فالتباين حول الحقيقة ال يربِّر نفيها، فعدم إيجاد 

اليشء ال ينفي وجوده، فالطرق إليها نسبية، ووجودها مطلق، واختالف الفالسفة راجع إل طبيعة 

العالقة بينهم وبني السلطة، وليس إل آليات البحث، واعتبار الفيلسوف العقل املفكر للجمعة، 

فكرة تحتاج إل إعادة نظر، ألّن التنظري بكيدية ال يزيد املجتمع إالّ بعداً عن الحقيقة.   

]1]- إمام عبد الفتاح إمام،روسو واملرأة، مرجع سابق ص 128.


