األخالق والقيم
يف املعنى واملصطلح والتجربة
عيل زين الدين

[*]
[[[

يتناول هذا املقال من عامل املفاهيم ،مفهومني متالزمني هام األخالق والقيم .وسيتطرق
الكاتب إىل تعريفهام يف مجال املصطلح واملعنى ،وكذلك ظروف نشوئهام وتبلورهام يف
ً
فضال عن الرتاث الفلسفي اليوناين.
إطار النظريات األخالقية التي سادت عرص التنوير،
املحرر
ُعرفت األخالق لدى علامء االجتامع واألنرثوبولوجيا ،ب أنّها قيم أو منظومة قيم ،تعرف عليها
اإلنسان بإعتبارها جالبة للخري وطارد ًة للرش ،وهكذا تعرفها الفلسفة الليربالية إذ تعطيها معنى نسبياً
يخضع للواقع ولفهم الناس ولطبيعة البيئة .ولهذا فهي ليست من املطلقات ،ولهذا أيضاً قيل عنها
إنها شكل من أشكال الوعي اإلنساين كام تعترب مجموعة من القيم واملبادئ تحرك األشخاص
والشعوب ،كالعدل والحرية واملساواة بحيث ترتقي إىل درجة أنها تصبح مرجعية ثقافية لتلك
الشعوب لتكون سندا ً قانونياً تستقي منه الدول األنظمة والقوانني وهي السجايا والطباع واألحوال
الباطنة التي ت ُدرك بالبصرية والغريزة ،وبالعكس ميكن اعتبار الخلق الحسن من أعامل القلوب
وصفاته .وأعامل القلوب تختص بعمل القلب بينام الخلق يكون قلبياً ويكون يف الظاهر.
وعلم األخالق يعتني بدراسة السلوك اإلنساين عىل ضوء القواعد األخالقية التي تضع معايري
للسلوك ،يضعها اإلنسان لنفسه أو يعتربها التزامات وواجبات تتم بداخلها أعامله .فاألخالق هي
محاولة التطبيق العلمي ،والواقعي للمعاين التي يديرها علم األخالق بصفة نظرية ،ومجردة».
*ـ مرتجم وصحايف لبناين.
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والكلمة اإلنكليزية لألخالق « »Ethicمستخلصة من القاموس اليوناين (إيثيه) أي «عادة» .وتكون

األخالق طقامً من املعتقدات ،أو املثاليات املوجهة ،والتي تتخلل الفرد أو مجموعة من الناس
يف املجتمع.

والديونتولوجيا ـ من الجذر اليوناين (ديون) أي «ما يجب فعله» و (لوغيا) أي «العلم»  -أو علم

فيختص هذا املجال بالواجبات ويحكم
الواجبات وهو مفهوم يستخدم كمرادف لألخالق املهنية،
ّ

عىل الفعل راجعاً إىل القواعد والقوانني[[[.

أما علم «األخالق»  ،Ethicsفإنّه يتعلق بوجه عام ،مبعايري السلوك التي يتحدد مبوجبها اإلعجاب

مبوقف معني أو رفضه ،احرتامه أو إدانته .ورمبا ترسي هذه املعايري عىل املجتمع بأرسه ،لتشكل

ميثاقاً رشفياً ،أو رمبا تنطبق فقط عىل بعض املامرسات املهنية ملجموعة بعينها من هذا املجتمع،
وكلمة  Moralisهي األصل الالتيني لكلمة «أخالق» ،وقد صاغ شيرشون ( Ciceronالسيايس

والخطيب الروماين) هذه الكلمة ترجمة للكلمة اليونانية ( ethosالطبع ،العادة) بعد أن اشتقها من
كلمتي  mosو  moresمبعنى «عادة» أو «عادات»[[[.
معنى القيم
مثل األخالق والعلوم التي تناولته بالتعريف والتحليل كذلك الحال بالنسبة إىل القيم ومعناها

ودالالتها اإلصطالحية.

ومفهوم القيمة ،أو القيم ،من املفاهيم املعقدة ذات االستخدامات الكثرية واملعاين املتنوعة.

فعىل سبيل املثال نجد هذه املفردة مستعملة مبعان مختلفة يف الفلسفة والحقوق وعلم النفس

وعلوم االقتصاد والسياسة واالجتامع وعلم األخالق وغريها ،زد عىل ذلك ،أننا ال نجد لها تعريفاً

موحدا ً متفقاً عليه حتى يف داخل كل اختصاص[[[.

يف املعجم الفلسفي لـ «الالند»ُ ،ذكِ َرت ملفهوم القيمة استخدامات توزعت عىل أبعاد أربعة هي:
أي مدى تكون مطلوبة وتتعلق بها رغبة الفرد أو الجامعة؟
 -1إىل ّ
[[[  -راجع «معنى األخالق»https://ar.wikipedia.org -
[[[  -عبد املنعم الحفني – موسوعة الفلسفة والفالسفة – الجزء األول – مكتبة مدبويل – القاهرة –  – 1999ص .106
[[[  -أبو تراب طالبي – مفهوم القيم – قراءة تاريخية – فصلية «املنهاج» -العدد  – 75خريف .2014
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 -2ما هي الدرجة التي تحظى بها من األهلية واملطلوبيّة؟
 -3ما هو الهدف الذي تثمره وتنتجه هذه القيمة؟

 -4ما هو مستوى التفاعل الذي تحققه هذه القيمة بالقياس إىل جامعة وزمان معينني[[[.
ُع ِّرفت القيمة يف علم االجتامع ب أنّها ما يُحكم عند الفرد أو الجامعة بكونه حسناً أو قبيحاً،
الئقاً أو غري الئق ،مطلوباً أو غري مطلوب .وعرفها بعضهم أيضً ا ب أنّها امليزان واملعيار املختار
من قبل الفرد أو الجامعة من بني البدائل املتاحة املطروحة بالنسبة إىل موقع ما.
وذهب العامل الفرنيس غي روشيه ،متأثرا ً يف ذلك بكل من دوركايم وبارسونز ،إىل القول بأ ّن
القيمة هي الركيزة األساسية التي يستند إليها الفعل ،وقال« :القيمة طريقة يف الحياة أو العمل ينظر
إليها الشخص أو الجامعة بوصفها مفهوماً يتلبس ويتشخّص به األفراد وترصفاتهم ويصبح شعارا ً
لهم» ورأى ان القيمة ذات خصائص جوهرية ،وهي عبارة عن:
 -1القيمة هي امللهمة للعمل ،أو ـ بتعبري بارسونز ـ هي الهادية واملوجهة.
 -2القيم نسبية( ،بالنظر إىل عوامل الزمان واملكان واالجتامع).
 -3للقيم ثقل وأساس عاطفي.
 -4للقيم سلسلة من املراتب ،ما يعني أن بروز قيم جديدة يف املجتمع يكون أمرا ً نادرا ً .وأ ّما ما
يحدث يف الغالب ،فهو أ ّن سلسلة مراتب القيم أو جامعة ما تكون عرضة للتغري .ولهذا السبب،
فإنّنا يف تغيري القيم يجب حصول التغيري عىل مستوى سلسلة مراتب هذه القيم ،وحاصل هذا
األمر أ ّن القيم الرفيعة ذات الدرجة العالية تهبط وتنخفض درجتها لتحل قي ٌم أخرى مكانها[[[.
إىل هذا ،نستطيع أن نجد يف علم النفس تعاريف عديدة أخرى ملفهوم القيمة ،نشري من بينها
إىل ما ييل:
 -1القيمة هي مبثابة الدافع واملحرك ( ،)motiveأو أنّها تعود يف جذورها إليه[ .ويلسونم وماك
ليالند].
 -2القيمة هي مبثابة التعلق واالهتامم ([ ،)interestباريش ،أولربت ،وفرتون].
[[[  -املصدر نفسه.
[[[  -املصدر نفسه.
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 -3القيمة هي مبثابة االعتقاد ([،)beilefروكيتش].
 -4القيمة هي مبثابة امليل والنزوع[[[.
وعىل هذا األساس فإ ّن القيم هي عبارة عن امليزان واملعيار لتعريف وتحديد الوضع املطلوب
الذي ينبغي أن تكون عليه األمور ،وامليزان الذي عىل ضوئه يتم االختيار من بني الخيارات املختلفة
بشكل غري مرشوط وغري نفعي(مطلق) ،من قبل الفرد أو الجامعة ،وبعبارة أخرى :القيم هي املعايري
لالختيار بشكل غري مرشوط وغري نفعي والتي تحدد للفاعل الوضع الالزم واملطلوب.
وعىل ضوء هذا الذي ذكرناه ،ال بد – يف دراسة القيم والخصائص التي تتسم بها من أخذ النقاط

التالية بعني االعتبار:

 -1تنتمي القيم إىل فصيلة األمور الذهنية واملعرفية ،وإن كان لها آثار عينية.
 -2تندرج القيم تحت الرضوريات القطعية.
 -3تتصل القيم من داخلها ،وفيام بينها ،وباالضافة إىل سائر عنارص الثقافة ،من خالل سلسلة
من املراتب البنيوية والجوهرية.
 -4ليست القيم بأرسها مبثابة واحدة مطلقة من املطلوبية واملرغوبية ،درجات عديدة ومفاوتة.
وهذه امليزة توجب أن تكون سلسة املراتب لكل القيم بلحاظ مطلوبيتها عند أفراد متعددين
[[[
وسلسلة املراتب القيمة عند فرد ما (من بني القيم املختلفة) متنوعة ومتعددة.
فلسفة األخالق ومعناها
يركز مصطلح «األخالق الفلسفية» أو «الفلسفة األخالقية» – وهام مصطلحان يستخدمان هنا
بالتبادل – عىل قضايا «القيمة» .وقد نشأت نظريات (يف األخالق) تتفاوت إىل حد بعيد فيام تصبو
إليه وتختلف يف درجة شموليتها وتصنيفها وتفصيلها؛ إذ إ ّن املفاهيم التي نحاول عن طريقها أن
نجد معنى ألنفسنا ولنشاطنا ولحياتنا ولطبيعة التفكري ومداه ،وندرك من خاللها املسائل املتعلقة
مبعنى املوت والخطايا التي ال تغتفر -تحتاج إىل التحليل والفهم .وباملثل يحتاج بحث القيم التي
نسعى إىل تحقيقها بأمناطها املختلفة من العالقات االجتامعية ،إىل حسن السيطرة عليها والتحكم
فيها .فعىل سبيل املثال ،قد يكون من قبيل الخطأ أو االستنتاج الفاسد أن نفكر يف العالقات
[[[  -املصدر نفسه.
[[[  -املصدر نفسه.
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الشخصية مثل الحب أو الصداقة ،عىل اعتبار أنّها تتشكل من قواعد وأهداف ،وقد تتضمن هذه
القضايا تحقيقا أو بحثا يف األساسيات التي توجه السلوك الفعيل أو العميل .فيبحث الفالسفة
األخالقيون يف دور املثل العليا يف توجيه التفكري العميل والنشاط الفعيل ،ويعالجون مسائل
مثل[[[ :ما هو السلوك املقبول ،أوما الذي ينبغي أن يفعله شخص ما يف حاالت معينة («اإلفتاء يف
قضايا الضمري»  ،casuistryيطبق مبادئ أخالقية عامة عىل كل حالة ،أ ّما األخالق الوضعية ،أي
األخالق التي ترتبط مبواقف وأوضاع معينة ،فهي تتعامل مع كل حالة كمسألة منفصلة قامئة بذاتها)،
ويبحث الفالسفة األخالقيون فيام يتجاوز األعراف املحددة ومعايري السلوك وما ال يتجاوزها؛

وهذه املعايري هي يف حد ذاتها أهداف رمبا نبحث يف إيجاد تربير لها .وتبحث الفلسفة األخالقية
أيضا يف طبيعتي الفضيلة والرذيلة ومعنى كل منهام ،كام تبحث يف مفاهيم تقييم الذات ،مثل
الرشف واالعتزاز واملعصية والعار والخزي ،التخاذل واإلقدام ،وهي املفاهيم التي قد تنشط أو
تخبو يف ظل ظروف معينة .إ ّن بعض الفضائل والرذائل املحددة مثل األمانة والخداع ،قد يكون لها
معنى خاص يف عالقتها بأنفسنا وباألخرين فيام يتعلق بفهم النفس ،ومن ثم يف عالقتها بالسالمة
واألكراسيا ( akrasiaالالمعقولية الشخصية  /ضعف اإلرادة) .ويجري البحث يف مجال األخالق
يف ماهية ما هو موجود ،أو فيام ميكن أن يوجد ،ليكون رشا ً أو سيئاً ،أو دنيئاً ،أو غري الئق ،أو
مبهرجاً ،أو مقبوالً ،أو جيدا ً ،أو لطيفاً ،أو مثريا ً ،أو رائعاً ،أو مدهشاً ،أو مثريا ً للمشاعر بشكل آخر،
فمواقفنا وتقييامتنا تحتاج دوما إىل الرشح والتربير.
األخالق الشكلية واألخالق املوضوعية
تتميز أخالق الشكل أو الصورة  Formal ethicsعن أخالق املوضوع  ،objective ethicsاألوىل
مجالها القيم األخالقية لألفعال واألشخاص ،بينام تربط الثانية قيمة الشخص بنتائجه العملية،
ولذلك يسميها كانط أخالق نجاح  ،ethics of successويعرف كانط األخالق الصورية ب أنّها
األخالق التي تسرتشد بقواعد األخالق التي يعرفها العقل العميل ،وهي قواعد صورية أوشكلية.
ويف مقابل أخالق كانط الصورية قامت أخالق املوضوع ،بدعوى أنّه ال ميكن أن توجد أخالق
بدون موضوع .ومتيزت يف أخالق املوضوع عدة نزعات ،أولها :نزعات أصحاب فلسفة القيم وعىل
رأسهم ماكس شيلر ،الذي يرى أ ّن القيم ُمثل عليا وانفعاالت من اإلنسان نحو غايات يصنعها بحرية،
وعرف القيمة ب أنّها ما يجب فعله؛ وثانيها :نزعة أصحاب األخالق الوضعية ،وهؤالء تتوزعهم علوم
[[[  -موسوعة الفلسفة والفالسفة – املصدر املذكور آنفاً -ص .112
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البيولوجيا والنفس واالجتامع .ويرى البيولوجيون ،وعىل رأسهم سبنرس ،أن األخالق يجب أن تحرتم
دورة حياة اإلنسان الفسيولوجسة ،وأن تقرر املفيد لإلنسان علم ًيا وتبتعد عن األحالم والتهاويل .يذهب
االجتامعيون ،وعىل رأسهم دوركايم ،إىل أ ّن األخالق وقائع اجتامعية ميكن مالحظتها ووصفها
كالوقائع الفيزيائية ،وبذلك ميكن إقامة علم أخالق يسميه بريل «علم األعراف .»science of mores
ويرى النفسانيون أن األخالق أفعال منعكسة رشطية تكونت بفعل الرتبية ،وأن االلتزامات الخارجية
منشؤها الضغوط الوراثية والوالدية التي تشكل ما يسمى باألنا األعىل ،ودوره األسايس قمع الدوافع
الغريزية ،وميثل املايض أو األخالق املغلقة ،بينام ميثل األنا الصريورة أو األخالق املفتوحة[[[.
وال توجد القيم األخالقية مستقلة فال بد لها من حوامل ،لكن إدراكها ال يتوقف عىل وجود
الحوامل ،ويف اإلمكان أن نتحدث عن عامل من القيم كام تحدث أفالطون عن عامل من املثل،
فاإلنسان يدرك القيم األخالقية بنوع من الرؤية الباطنة ،كام يف إدراكه للمعاين الكلية ،وهو ما يفرس
إدراكها من قبل الطفل والبالغ والجاهل واملثقف .وتتضارب آراء الفالسفة يف نشأتها ،فمنهم من
يرجعها إىل مصادر خارج اإلنسان ،إلهية أو اجتامعية ،ومنهم من يقرصها عىل اإلنسان دون سواه،
فاإللهيون أو الالهونيون يقولون باألخالق الالهوتية  theological ethicsوينسبونها إىل مصدر
واحد هو الله ،ومن هؤالء نف ّر يقررون أ ّن مصدر القيم هو اإلنسان ،ولكنه ال يدركها ال بتأثري عالقته
الروحية بالله ،وأ ّن الله قد جعل الخري والرش يف طبائع األشياء ليدركها العقل ،فام يراه فيها العقل
من خري أو رش هو ما فطرها الله عليه ،وعىل رأس هؤالء كريكجارد.
ويغلب عىل الفالسفة القول بأ ّن اإلنسان هو واضع القيم األخالقية ،وعىل رأس هؤالء نيتشه ،وكان
إل ممن يف استطاعته اتيانه ،ألنّه فعل مسؤول وصادر عن ارادة
يرى أ ّن الفعل األخالقي ال يصدر ّ
حرة ،ومن ثم فأصحاب القيم األخالقية هم األقوياء األعلون بنفوسهم .أ ّما العبيد ،واملستضعفون،
ٌ
أخالق من االتضاع والزهد واملسكنة والتضحية فضائل.
فهالء لهم أخالق العبيد ،وهي
أربعة مبادئ لفهم املصطلح
يف مرحلة متأخرة من األبحاث حول فلسفة األخالق ينطلق الفيلسوف االسكتلندي ألسدير
ماكنتاي من أربعة مبادئ وهو يؤسس نقدياً ملا يسميه زمن ما بعد الفضيلة .وهذه املبادئ تبدأ من

زمن أرسطو إىل أزمنة ما بعد الحداثة .وهي عىل الشكل التايل:

[[[  -عبد املنعم الحفني – موسوعة الفلسفة والفالسفة – الجزء األول – مكتبة مدبويل – القاهرة –  – 1999ص .108
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ـ املبدأ األول مبدأ سوسيولوجي مفاده أ ّن املجتمع قبل الفرد ،فاملجتمع يحتل مرتبة األولوية
يف الواقع ويف االعتبار ،يف حني يحتل الفرد املرتبة الثانوية.
ـ املبدأ الثاين مبدأ تاريخي وقد عنى أن األخالق تابعة للتاريخ أو لها عالقة بالتاريخ ،فضائلها
تتغري من زمن إىل زمن .فليس هناك فضائل أخالقية مطلقة.
ـ املبدأ الثالث مبدأ غايئ ( )Telosأي أن للفضائل غايات ترمي إليها وليست باألمور االعتباطية
املرتوكة للفرد أو األفراد ونزواتهم وتقلّباتها.
ـ املبدأ الرابع مبدأ أخالقي ،وباملعنى الدقيق ،ومفاده ،مصلحىة املجتمع فوق كل مصلحة،

وهو مبدأ أرسطو.

شكلت هذه املبادئ ما يشبه املطرقة النيتشوية والتي نزل بها ماكنتاير عىل الفلسفات الفردية
أيا إخفاق،
من أولها إىل آخرها ،وبخاصة بعد إخفاق مرشوع عرص التنوير (ّ )The Enligtenment
فحطمها تحطيامً .ويف هذا السياق يذكر املختصون عىل سبيل املثال ،ال الحرص ،مذهب املنفعة
( )Utilitarianismالذي وضعه جريمي بنتام ( )Jeremy Benthamوالذي قال بالسعادة الكربى
للعدد األكرب ،يف كتابه :مبادئ األخالق والترشيع قاصدا ً العدد األكرب من األفراد .كام أذكر مذهب
الفيلسوف األملاين كانط الذي قال بالواجب املطلق أو األمر األخالقي املطلق الذي يجب أن
[[[
يلتزم به الفرد.
ولقد انقسم الفالسفة بشأن وجود القيم إىل فريقني ،فريق الواقعني ( )ethical realismالذين
يقرون أ ّن للقيم موضوعيّة ووجو ًدا ماديًا كوجود الكليات ،وفريق الذاتيني ()ethical subjectivism
ال وجودا ذات ًيا .وكان أفالون
الذين ينكرون ان يكون للقيم أي وجود موضوعي ،وال ينسبون اليها ّ
من أنصار الفريق األول حيث جعل للمثل عاملاً بذاته عىل رأسه الخري ،وهذه املثل ليست تصورات
ذهنية ،أي موجودة يف الذهن ،ولكنها موجودات حقيقية وإن اختلف وجودها عن الوجود املادي
لألشياء .ومن أنصاره يف العرص الحديث نيقوال هارمتن ،ويجعل لها وجودا ً ندركه ادراكا وجدانياً
إل أنّه وجود ذايت مثايل ،حيث القيم األخالقية ترتبط بالذوات التي تحملها ،وقيم
مبارشا ً بالحدثّ ،
إل باألشخاص ،ألنّه اليثدر عليه إلّ الذوات التي لها إرادة،
األشياء ،وال يرتبط السلوك األخالقي ّ
وتفعل يف حرية ،وترتسم الغايات واملقاصد .وال ينبغي أن نفهم أ ّن هارمتن يقول بقيم نسبية،
[[[  -ألسدير ماكنتاي – بعد الفضيلة – بحث يف النظرية األخالقية -املنظمة العربية للرتجمة – بريوت  – 2013أنظر :مقدمة املرتجم حيدر
حاج اسامعيل -ص .18
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فالشجاعة عنده ال تتوقف عىل الشجاع ،بل إ ّن الشجاع صار شجاعاً ألنّه قد امتأل بالشجاعة،
ولذلك إ ّن هارمتن من القائلني بالوجود املادي ( )material essenceللقيم األخالقية[[[.
ومن جهة مبادئ الحياة األخالقية ينقسم األخالقيون إىل مذاهب شتى ،أهمها املذهب العقيل
يف األخالق  ethical rationalismكام هو عند سبينوزا وكانط مثالً ،وهؤالء يستندون إىل العقل يف
تقرير الخري وقواعد السلوك؛ واملذهب الطبيعي يف األخالق  ethical naturalismويحدد أصحابه
معنى الخري مبفهوم طبيعي ،فهو كل ما يؤدي إىل لذة (أبيقور وبنتام) أو إىل منفعة الناس (مل)؛
ومذهب العاطفة يف األخالق ( ethics of sympathyآدم سميث وشوبنهاور).
وميجد أصحابه العاطفة سواء عىل صورتها الحيوية ،أو عىل صورة التعاطف واملحبة ،ويجعلون
أساس األخالق ما نستحسنه أو منيل إليه؛ ومذهب اإلرادة األخالقية ( ethical voluntarismنيتشه)
ويصف القائلون به الخري :بأنّه كل ما يعيل يف اإلنسان شعوره بالقوة وإرادة القوة ،والرش بأنّه كل ما
يصدر عن ضعف ،والحياة ب أنّها منو وزيادة يف االقتناء ،ومن ثم فهي إرادة قوة[[[.
أخالق االستحسان Ethics of Approbation
مجموعة من النظريات املثالية يف األخالق تقوم عىل فكرة أ ّن الصواب هو ما يستحسنه
املجتمع أو الدين أو الضمري .ويصف ليفي بريل الضمري الفردي واالجتامعي بأنّه مجموعة من
العادات واألعراف التي تستحسنها املجتمعات خالل عملية تطورها التاريخي ،ومن ثم يسميها
وقائع اجتامعية ،ويبنى عليها علامً يسميه علم األعراف  science of moresأو علم اآليني وتدور
النظريات الدينية يف األخالق عند بارت ونايبور وغريهام عىل فكرة أ ّن الله أعلم بصالح عباده،
ومن ثم فإ ّن ما يأمر به الله كان واجب الفعل ،ألن مصدره الله ،فيه صالح البرش .غري أ ّن النوع
الثالث من نظريات االستحسان يجعل اإلنسان نفسه هو مصدر اإللزام الخلقي مبجموعة من
األفكار تسمى نظريات الحس الخلقي  moral sense theoriesتقول بوجود حس أو إحساس
خلقي يف اإلنسان حيث تسعده أفعاله التي تتوجه إىل الخري العام ،وترصفه عن متابعة اللذة إىل
مامرسة الواجب االجتامعي .وفرس شافتسربي بهذا الحس األخالقي إعجابنا بالتضحية بذواتنا
دون طمع يف مكافأة ،أو خوف من عقاب .وأطلق جوزيف بتلر ( 1692ـ  )1752عىل هذا الحس
األخالقي اسم الضمري ،وهو هنا ضمري فردي وليس ضمريا ً اجتامعياً ،ووصفه بأنّه حدس
[[[ – املوسوعة – املصدر املذكور آنفاً -ص .109
[[[  -موسوعة الفلسفة والفالسفة – املصدر نفسه – ص .107
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الواجب  ،intuition of dutyوجعله املصدر السيكولوجي لألخالق .ور ّد آدم سميث (1723
ـ  )1790األخالق يف التحليل النهايئ إىل مصدر واحد هو التعاطف مع الناس ،ومن ثم أطلق
عىل هذا الرضب من األخالق اسم أخالق التعاطف  .ethics of sympathyودورها ديفيد
هيوم ( 1711ـ  )1776إىل أخالق االستحسان ،حيث قال بوجود عاطفة استحسان sentiment
 ،of approbationووصف الصواب بأنه ما نستحسنه وما يعطينا اللذة العاجلة ،أو ما يؤدي إىل
لذة آجلة ،ووصف الفضائل ب أنّها ما يجعل اإلنسان مقبوالً أو مفيدا ً لنفسه ولآلخرين .وكان آدم
سميث يشرتط أن ال يرتك لكل شخص عىل حدة أمر البت فيام يجوز وما ال يجوز ،وإال كان ما

نستحسنه مسألة شخصية ،وعىل ذلك افرتض شخصية مثالية كان يتمنى لو توجد ،ونسب إليها ما
ميكن أن يحظى باستحسان الجميع ،وقامت عىل هذه الشخصية املفرتضة مجموعة من األفكار
ُسميت بنظريات املراقب املثايل  ideal observer theoriesيف األخالق .وبالرغم من أ ّن جميع
إل أنّها تظل مع ذلك ذاتية الطابع،
هذه النظريات تحاول أن تنسب األخالق إىل مصدر موضوعيّ ،
وإن كانت ال تعد من نظريات النزعة الذاتية الخاصة يف األخالق .[[[.ethical subjectivism
مهام يكن من أمر ،فقد احتل مفهوم األخالق يف عرص ما بعد الحداثة موقعه املتجدد يف عامل
املفاهيم .حيث يأخذ النقاش يف الغرب مساحات واسعة وخصوصاً لجهة إعادة تعريف ماهية
األخالق يف ضوء التحوالت التي يشهدها العامل املعارص.

[[[  -املوسوعة – املصدر نفسه – ص .111
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