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مقدمة

الرحيم الرحمن هللا بسم
األخالق، ملكارم متمًما املبعوث الخلق صفوة عىل والسالم والصالة العاملني، رب هلل الحمد

أجمعني. وصحبه آله وعىل
إسهاب، غري يف القول بسط إىل فيها عمدت سنوات، منذ كتبتُها مباحث فهذه وبعد،
اإلسالميني األخالق فالسفة آراء بربط ُعنيت كما واإليجاز، القصد مع الفكرة وإيضاح
وبالتعريف االستزادة، يريد من إليها لريجع الهامة للمراجع وباإلشارة الغربيني، بأمثالهم
الدراسات يف الشادي يردد ال حتى البحث؛ ثنايا يف ذكرهم يرد الذين واملفكرين بالعلماء

عنها. شيئًا يعرف ال أسماء الفلسفية
هللا ونسأل الخري. بعض ذلك يف لعل التعديل، من بيشء األيام، هذه نرشها رأيت وقد

والسداد. التوفيق

١٩٤٠م عام ١٣٦٢ه/نوفمرب عام القعدة ذي يف الروضة





األول املبحث

غايته تقسيمه، موضوعه، تعريفالعلم،

األخالق علم تعريف (1)

العربية ففي العادة، معنى إىل وغريها العربية اللغة يف معناه ومرد خلق، جمع األخالق
التمرين، وهي الخالقة من أخلقه وما خليق واشتقاق يقول: العرب لسان صاحب نجد
الحسن. الُخلق ذلك: ومن عليه، َمَرن أي ُخلًقا له ذلك صار شيئًا: أِلف للذي تقول ذلك من
الفرنسية، اللغة يف العلم هذا اسم وهي ،Ethique إيتيك كلمة نجد األوروبية اللغات ويف

العادة. ومعناها اإلغريقية، Ethosإيتوس كلمة إىل ترجع
الدقة؛ تعوزه تعريف وهو العادات»، «علم بأنه العلماء بعض عرفه هذا أجل من
عىل وتقاليد عادات صارت التي اإلرادية الناس أعمال يف قط يبحث ال األخالق علم ألن
لقواعده طبًقا السوي الطريق توجيهها يف يبحث إنما واأليام، األمم باختالف اختالفها

يضعها. التي الخري مقاييس حسب عليها أو لها الحكم ويف وقوانينه،
وهو: 1Pascal باسكال وهو األعالم الفرنسيني الكتاب ألحد آخر تعريف وهناك
هي التي األعمال أن إليه الفيلسوف هذا جر جذاب، جميل تعريف اإلنسان»، علم «األخالق
دفتيه بني يتناول حتى يتسع ولكنه اإلنسان؛ أعمال هي األخالقي والحكم البحث مناط
العلوم من إليها وما والقانون، والتاريخ والنفس املنطق كعلم املتعددة، اإلنسانية العلوم
نرىض أن يسعنا ال لهذا لبحوثها؛ محوًرا املعنوية أو املادية نواحيه من اإلنسان تتخذ التي

أيًضا. التعريف بهذا

القدير، الكاتب والفيلسوف الشهري، الريايض والعالم املوهوب، العبقري هو :(١٦٢٣–١٦٦٢) باسكال 1
عبارات بأقىص اليسوعيني عىل فيها أنحى رسائل مجموعة له والدين، الفلسفة يف كتب بما الذكر الخالد

باسكال». «أفكار باسم منشورة الرسائل وهذه ومتانة، دقة تُجارى ال بلغة التهكم
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أنه منها الباحثني، من هؤالء غري ألسنة عىل جرت أخرى تعاريف له نرى كذلك
الواجب «دراسة وأنه منهما، كل معنى ويفصل بينهما يميز ألنه والرش»؛ الخري «علم
علينا ملا ويهدينا ونذر، نأتي فيما حكمه عىل ننزل الذي الواجب يعرفنا ألنه والواجبات»؛
إال صحيًحا كان وإن التعريفني هذين من وكل وخالقنا. وغرينا أنفسنا نحو واجبات من
وال هديه، عىل نسري الذي الواجب دراسة عن تغني ال والرش الخري دراسة كاٍف، غري أنه
كافية ليست والواجبات الواجب دراسة كذلك بها، نقوم أن علينا التي الواجبات دراسة عن
نزن التي واملقاييس منهما، كل وماهية والرش، الخري يف أيًضا تبحث التي األخالق لتحديد
مجموعهما يكون التعريفني هذين إن نقول: أن ولنا ورشها، خريها لبيان األعمال بها

مضبوًطا. صحيًحا تعريًفا التأويل) من (بيشء
التي القواعد علم «إنه نقول: أن لنا األخالق، لعلم دقيًقا تعريًفا أردنا إذا وأخريًا،
للحياة»، األعىل للمثل بها بالعمل ويصل الرش، وتجنب الخري فعل عىل املرء مراعاتها تحمل
أن ذلك األعىل»، للمثل ليصل أعماله يف الكامل املرء إرادة عليها تسري التي القواعد «علم أو
من بل عليه، هي ما عىل أعمالهم ناحية من أي الراهنة، الناس حياة يف تبحث ال األخالق
ليحققوا يحيوها أن يجب التي الحياة يف أي عليه، تكون أن يجب ما عىل أعمالهم ناحية

الكمال. من له ُخلقوا ما
الطبيعية والنواميس القوانني حيث من اإلنسانية األعمال عن األخالق علم يبحث وال
إقرار حيث من وال الطبيعية، العلوم الناحية بهذه تكلفت فقد سننها، عىل تجري التي
ناحية من وال القانون، بحث فذلك إياها، إهدارها أو لها بينها املرء يعيش التي الجماعة
الدينية؛ العلوم بحث ناحية فهذه واآلخرة، الدنيا يف عقاب أو ثواب من عليها رتب ما
ويف الرش، أو للخري مطابقتها ناحية من اإلرادية اإلنسان أعمال يف األخالق علم يبحث إنما
يجب التي الغاية إىل ويرشدنا السبيل، سواء يهدينا بهذا وهو منهما، كل معنى توضيح

أعمالنا. من نقصدها أن

موضوعه (2)

فرًعا باعتباره األخالق علم إىل ونظرة بدراستها. يُْعنَى التي مباحثه هو علم كل موضوع
موضوعه، تكون التي هي عديدة مسائل لبحوثه هدًفا يتخذ أنه ترينا الفلسفة فروع من
يف يالحظ الذي املعنى هو وما بينهما؟ الفرق وما هما؟ ما والرش: الخري يف يبحث نراه
به الذي األخالقي الضمري ماهية هي وما ا؟ رشٍّ فيكون ذاك ويف خريًا، فيكون العمل هذا
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الحق هو وما حكمه؟ يف يضل ال وهاٍد معصوم، قاٍض هو وهل والرش؟ الخري عىل نقف
جميًعا نتجه أن يجب الذي األعىل املثل هو وما املختلفة؟ الواجبات هي وما والواجب؟
املثالية للخلقية عنها الحيدة وعدم رعايتها تؤدي التي القواعد هي ما وأخريًا: لتحقيقه؟

الكاملة؟
الصادرة أي اإلرادية، اإلنسانية األعمال هو األخالق علم موضوع أن يتبني هذا من
هناك ألن اإلرادية» «األعمال ونقول كلها، املتشعبة النواحي هذه من وإرادة تفكري عن

األخالق. موضوع من يشء يف وليست املرء عن تصدر أعماًال
لتفكريه وال إلرادته دخل ال أعماًال اإلنسان عن تصدر التي األعمال من أن ذلك وبيان
التي اآللية األعمال هي وهذه والهضمي، والدموي التنفيس الجهاز كأعمال وذلك فيها،
عن ناشئة أي منعكسة أعمال ومنها مفكر، غري أو مفكر يقظان، أو نائم واملرء تحدث
نور، إىل ظلمة من فجأة االنتقال عند العني اختالج مثل: الجسم، عن خارجي سبب
إرادته تتعلق وال فيها للمرء كسب ال كسابقتها األعمال وهذه وخزها، عند اليد وانقباض
أن بجالء لنا تبني األعمال، عىل خلقية مسئولية يرتب األخالق علم أن عرفنا وإذا بها.
ال ألنه موضوعه؛ من يشء يف ليست منعكسة أم آلية أكانت سواء اإلرادية غري األعمال

واإلرادة. واالتجاه القصد يكون حيث إال يتدخل
اإلرادية، وغري اإلرادية األفعال من بشبه آخذًا األعمال من آخر نوًعا هناك أن عىل
وبعضها بالخري بعضها فيصف األخالق علم أيتناولها فيها: الحكم يشتبه قد ثم ومن
معنى ويوضح كله؟ هذا من بنَْجَوة فاعلها يكون أم مسئولية، آتيها عىل ويرتب بالرش

اآلتية: األمثلة ذلك

بجواره مشتعًال املصباح ويرتك ينام كالذي نائم، وهو أعماًال يأتي من الناس من (١)
وهو يقوم أو تحرقه، شيئًا النار فتصيب املصباح تقلب بها يحس ال حركة منه تبدو ثم

عضًوا. منه فيصيب منه مقربة عىل بطفل فيعثر نائم
اتخذوا وأنهم الناس، من بزيد يأتمرون جماعة أن علم النسيان، عادته شخصمن (٢)
حتى ذلك أرجأ أنه إال به، املؤتَمر تنبيه فاعتزم مثًال، يومني بعد موعًدا جنايتهم لتنفيذ

ا. ردٍّ لها يملك أن دون نافذة الجناية فإذا األمر، نيس
تملَّكه ثار إذا وأنه غريه، من تبدر التي للبادرة يثور أنه نفسه من يعلم رجل (٣)
إثارة مظنة هي التي األندية ألحد ذهب نفسه من ذلك علمه ومع وعيه، عن وخرج الغضب

األقوال. أو األعمال من منكًرا يعد بما وأتى يخشاه، كان ما فحدث غضبه
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النار تتصل أن النائم يتعمد لم إذ إرادية؛ غري وأمثالها األعمال هذه أن نرى بالتأمل
نبأ علم الذي كذلك يتعمد ولم بجواره، النائم الطفل من يكرسعضًوا أن وال الدار، بأدوات
املثال يف الغضوب يرد ولم له، بُيِّت الذي بالرش ينذره أال الناس من فالن قتل عىل االتفاق
أن منهم لكل كان لهذا الغضب؛ َسْوَرة أخذته حني عليه تعدى من رضب أو سب الثالث

إرادته. عن تصدر ولم فيها، يفكر لم بأنه أعماله عن يعتذر
األخالقية املسئولية من صاحبه فيعفي العذر، هذا األخالق علم يقبل هل ولكن
ال بالسلب الجواب أن نؤكد أن نستطيع موضوعه؟ من وأمثالها األعمال هذه ويخرج
خلقية؛ مسئولية صاحبها عىل ويرتب األخالق، علم فيها يبحث األعمال فهذه باإليجاب،
نتائجها وتبني لها الحيطة اإلمكان يف كان ولكن وتفكري، إرادة غري عن صدرت وإن ألنها
تعاىل: قوله معنى يف املفرسين من املحققون اختاره ما هذا ويوافق واالختيار، االنتباه وقت
الخطأ أو النسيان عىل املؤاخذة عدم التماس فإن أَْخَطأْنَا﴾، أَْو نَِّسينَا إِن تَُؤاِخذْنَا َال ﴿َربَّنَا

واملسئولية. واللوم املؤاخذة مظنة ذلك أن دليل
اإلرادية، األعمال هي األخالق علم فيها يبحث التي األعمال أن القول وقصارى
من كان ولكن بها، له صلة وال فيها للمرء دخل ال صدورها وقت كانت وإن التي واألعمال
األعمال أما واختياره. انتباهه له الوقت من فسحة يف املرء كان حني لها االحتياط املمكن
قليل يف األخالق علم موضوع من فليست واملنعكسة، كاآللية القبيل، هذا من ليست التي

كثري. أو

وعميل نظري إىل تقسيمه (3)

العلم معنى بيان إىل عملية، وفنية نظرية علمية أخالق إىل األخالق تقسيم يف البحث يجرنا
أوًال. والفن

ضمن بمعناه، جاءت كما أيًضا املعرفة بمعنى وجاء تيقن. إذا علم يقال اليقني، العلم:
الفريوزابادي رأي ويف «املصباح»، كما الجهل أسبقية يف الشرتاكهما اآلخر معنى منهما كل
أيًضا، املعرفة بمعنى أنه العرب» «لسان صاحب املرصي منظور وابن «املحيط» صاحب
يف وجاء الجهل». نقيض «العلم اآلخر: ويقول عرفه»، علًما: كسمعه «علمه األول: يقول
وتمحيص، نظر عن الصادرة املضبوطة «املعرفة هو العلم أن الفرنسية املعارف دائرة

والهندسة. والقانون واألدب النحو كعلوم املعارف»، أنواع من محدد بنوع املتعلقة
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العامية واملعرفة Connairrance Scientifique العلمية املعرفة بني وفرق
املرء يُكوِّنه ما هي إذ جزئية؛ فردية معرفة العامية املعرفة ،Connairrance Vulgaire
املوروثة باآلراء فيها يتأثر الجزئية، الحوادث من يعرض فيما وأحكام آراء من لنفسه
الذي العموم طابع تأخذ وال واألخطاء، األوهام من تخلو ال ولهذا به؛ تحيط التي والبيئة
النظر سبيلها التي العامة املعرفة فهي العلم أو العلمية املعرفة أما العلم. يف منه بد ال
قوانينها، وكشف أسبابها إىل الظواهر وردِّ بالتعليل تُْعنَى والتي والتمحيص، واالستقراء
وكشف األشياء علل معرفة إىل تضيف التي الفلسفة أو الفلسفية املعرفة دون هذا مع وهي
وتعرف الوجود هذا غاية تعرف محاولة أموره، تجري بها قوانني من العالم عليه يقوم ما

الغايات. غاية هو الذي هللا
فإن والفلسفية، والعلمية، العامية، املختلفة: املعارف أنواع بني فرق من يكن ومهما
عليه يُطلق ما بعض هو الفرنسية، املعارف دائرة عن ذكرناه كما العلم، تعريف مدلول
العلوم أسماء أن السعد عىل البناني حاشية يف جاء فقد اإلسالميني، املؤلفني عند العلم لفظ
وهي معلوماتها، عىل تُطلق كما دليل، عن القواعد إدراك عىل تُطلق املعاني» «نحو املدونة
بعد مرة القواعد إدراك من الحاصلة املَلكة وعىل أيًضا، الدليل عليها يقوم التي القواعد
إطالقه يف العلم أن الجرجاني السيد وحقق أريد. متى استحضارها ملكة أعني أخرى،
مجاز أو اصطالحية أو عرفية حقيقة إما ذلك غري ويف لغوية، حقيقة يكون اإلدراك عىل

مشهور.
أفنان جمعه كاألفنون، اليشء من والقرب «الحال املحيط: يف جاء كما فهو الفن أما
بالعلم القيام حسن أن البيان عن وغني به»، القيام حسن بالكرس: علم ِفن وهو وفنون،
املعارف دائرة له ذكرتها الذي التعاريف بعض يف جاء وكما عمليٍّا، وتطبيقه به العمل هو
يُكتسب وهو خاصة، بطرق واالستدالل بالنظر الحاصلة املعارف تطبيق «هو الفرنسية:
املال وتنمية بالكسب تتعلق خاصة قواعد تطبيق التجارة: فن مثًال والتمرن»، بالدراسة
وفن وعالجها، منها الوقاية وطرق واألدواء الصحة لعلم عميل تطبيق الطب: وفن وتدبريه،
العامة. السياسة لقواعد تطبيق الشعوب: حكم وفن وأحكامه، القانون تطبيق املحاماة:
املباحث درس عىل يتوفر قسًما منها أن األخالق لدارس يتميز نقول: التمهيد هذا بعد
النظرية، أو العامة باألخالق يُعرف ما هو األول العملية، املباحث يدرس وآخر النظرية

العملية. أو الخاصة باألخالق يسمى ما والثاني
(كالرضا مختلفة عواطف من ومظاهره وماهيته الضمري تدرس النظرية األخالق
وما ا)، رشٍّ املرء كسب متى والندم والتأنيب واأللم الخري، لفعل الداخيل والرسور واالغتباط
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بالخريية العامل عىل (كالحكم اإلرادية األعمال مختلف عىل أخالقية أحكام من يصدره
هي أو العقل أعمال من عمًال أي العلوم من علًما كانت إذا عما وتتساءل الرشية)، أو
تبني كما األخالقي، األعىل املثل تعرف يف تُتَّبع التي الطريقة هي وما التقاليد، وليدة
والثواب واالختيار الجرب مسائل وتناقش واإلرادة، الحرية مثل األخالقية املسئولية أركان
الغايات وأي ونذر، نأتي ما كل يف الوحيد باعثنا يكون أن يجب البواعث وأي والعقاب،
عامة، لإلنسانية األعىل الغرض يكون أن األغراضيجب وأي العليا، غايتنا تكون أن يجب
هو وما رشها، من خريها لبيان األعمال بها تُقاس التي واملقاييس والرش الخري هو وما
هذه عىل تواردت التي املختلفة النظريات تنقد وأخريًا بهما، يتصل وما والواجب الحق

لها. حالٍّ تجد أن يف وتجتهد العديدة، املسائل
نفسه، نحو اإلنسان واجب املختلفة: الواجبات وتدرس فتبني العملية األخالق أما
وبعبارة تعاىل، هللا نحو الحيوان، نحو اإلنسانية، نحو والدولة، الوطن نحو العائلة، نحو
املختلفة العملية الحياة ظروف عىل بالتطبيق النظرية األخالق ملباحث تعرض أخرى:
واملقاييس والواجب. والحق والرش الخري معاني مع يتفق ما ببيان كلمتها، فيها لتقول
واإللهية واالجتماعية الشخصية الواجبات يف — تقدم كما — الفصل رأيها تقول األخالقية
من ذلك ونحو والشيوعية، واالشرتاكية والعمال النساء كحقوق االجتماعية املشاكل ويف

واالجتماعية. الخاصة حياتنا يف للبحث تعرض التي املسائل
علم أنها من األخالق يف الباحثني بعض رأي إىل نشري أن يجب البحث هذا ولنختم
األعمال بها تُقاس مقاييس استنباط الهامة مباحثها من كان إذ املنطق؛ كعلم ميزاني
ووضع أعمالنا، يف قبلتنا تكون أن يجب التي العليا املثل وتعرف خبيثها، من طيبها لبيان
التي املباحث من ذلك وغري للرش، وامليل للهوى الجنوح من اإلرادة مراعاتها تعصم قواعد
لتحقيق بنا يصل ما الطرق من تضع ال هذا مع رأيهم يف أنها إال إليها. اإلشارة تقدمت
نظريٍّا علميٍّا أسلوبًا فيها البحث أسلوب فيكون اإلنساني، للسلوك األخالقية العليا املثل

محًضا.
األخالق أن من — أرضاه الذي الرأي وهو — هؤالء غري يراه ما الرأي هذا يقابل
مثل النظرية، العامة الكلية املعاني يف سلف كما تبحث ثانيًا، عميل فن ثم أوًال، نظري علم
أيًضا وتبحث العليا، واملثل والغايات والبواعث، واملقاييس والواجب، والحق والرش، الخري
كالهندسة املعارف بقية شأن ذلك يف شأنها الغايات، وتلك املثل هذه لتحقيق يدعو فيما
يكون بهذا ثانيًا. بالتطبيق عملية وفنية أوًال نظرية علمية تكون ونحوهما الصحة وعلم

السبيل. سواء إىل الناس هداية من وخطرها قيمتها لألخالق
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األخالق دراسة من الغاية (4)

الدراسة من الرضب هذا من نبتغيها التي الغاية وما األخالق؟ دراسة من املرجوة الثمرة ما
نرتجيها؟ فائدة من األخالق لدراسة هل آخر: وبتعبري والعملية؟ العلمية

من وهو «سقراط»2 نرى بينا إذ املسألة؛ هذه يف اختالف أيما الفالسفة اختلف
والجهل تكسبها، الفضيلة معرفة «إن يقول: القديمة الفلسفة يف ومكانته خطره نعرف
أثر للعلم ليس أن يقررون غريه الفالسفة من كثريًا نرى ومأتاها»، الرذيلة مصدر بها
األخالق «إن يقول: الذي Pascal باسكال الفرنيس مة العالَّ هؤالء من النفوس، إصالح يف
أن يرى الذي 3Spencer سبنرس وهربرت منه»، وتسخر األخالق بعلم تهزأ الصحيحة
البرشية النفوس إصالح رغبة العلم نرش يف ونشاطهم الفالسفة من األخالقيني حماسة
املتعلمني نرى بينما النفوس، تهذيب العلم من يُرجى وكيف سخافة، بدعة هو إنما
قلوبهم، يف ليس ما بأفواههم يقولون اظ الوعَّ ونرى لهم، خالق ال عقولهم استنارت الذين
والرشف؟! االستقامة من عظيم جانب عىل هم َمْن واألميني الجهال من نجد هؤالء وبجانب

واألخالق. العلم بني الصلة تماًما «سبنرس» ينكر وبذلك
املرء وأن َالِزب، رضبَة الوراثة أن إىل يذهبون ُهْم َلفَّ َلفَّ وَمْن الفالسفة بهؤالء وكأننا
للخري به تسمو أن إما فهي واألجداد، اآلباء صفات من الوراثة به أمدته ما عىل ينشأ
بأن نقول أن علينا الحق من أن عىل الرذيلة. مهاوي نحو به تنحدر أن وإما والفضيلة
غاية متطرٌف وسنده أساسه كان مهما األخالق دراسة غناء عدم يقرر الذي الرأي هذا
األخالقية! والنصائح للمواعظ قيمة يجعل وال األدبية، التعاليم جميع يهدر فهو التطرف،
ما باحث ينكر أن يمكن ال ولكن الوراثة، بعامل ما حد إىل محكوم املرء إن حقيقة
تكييف يف قوي أثر من والفنون، العلوم مختلف من يدرسه ما ومنها األعم، بمعناها للبيئة
الكالم عند بسط زيادة لهذا وسيجيء الحياة. يف خاصة وجهة وتوجيهه وأخالقه عاداته

فيه. واملؤثرات وتكوُّنه الخلق عىل

يبني أن حاول من أول ألنه األخالق؛ علم مؤسس يعد (٤٦٩–٣٩٩ق.م)، شهري يوناني فيلسوف 2

أفالطون. أستاذ وهو علمي. أساس عىل األخالق
وكانت وغريهما، واألخالق الرتبية يف كثرية مؤلفات له ،(١٨٢٠–١٩٠٣) معروف إنجليزي فيلسوف 3

واالرتقاء. النشوء مذهب عىل مؤسسة األخالق يف فلسفته
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تَنَفُع الذِّْكَرٰى َفِإنَّ ﴿َوذَكِّْر يقول: تعاىل وهللا قيمة األخالق لدراسة تكون ال وكيف
تقبل ال األخالق كانت «لو أيًضا: الصدد هذا يف يقول الغزايل اإلمام وهذا اْلُمْؤِمِننَي﴾؟!
أخالقكم. نوا َحسِّ ملسو هيلع هللا ىلص: هللا رسول قال وملا والتأديبات، واملواعظ الوصايا لبطلت التغري
االستيحاش من البازي يُنقل إذ ممكن؛ البهيمة طباع وتغيري اآلدمي حق يف هذا يُنَكر وكيف
السالسة إىل الجماح من والفرس واإلمساك، التأدب إىل األكل ه َرشَ من والكلب األنس، إىل
تقوى األخالقية بالدراسة «إنه اإلسالم: حكماء من آخر حكيم يقول وكذلك واالنقياد؟!»4
الفضيلة سبيل يف للميض العزيمة وتنشط القويم، نَن السَّ وسلوك الخري عىل اإلرادة

أعمالها.» يف نرباًسا واتخاذها
والتهذيب؛ الرتبية وسائل من ناجحة وسيلة األخالق دراسة أن إىل هذا من نخلص
دراسة وكذلك مغبتها، وسوء الرذائل وتعرف عاقبتها حسن وتبني الفضائل يف البحث ألن
الدارس يستهوي ذلك كل للفضائل، سامية ُمثًال العملية حياتهم يف كانوا ممن كثريين
الفضالء، هؤالء غرار عىل نفسه ينشئ وبأن الرذيلة، عن والتخيل بالفضيلة بالتحيل ويغريه

كبري. أثر من واالستهواء اإلغراء لقوة ما أحد ينكر وال
وهي الدراسة، لتلك أخرى غاية وهناك األخالقية. الدراسة غايات إحدى هي هذه
أن بعد عليها الحكم يف واإلصابة األخالقية األعمال تقدير يف الدقة الدارس تكسب أنها
املختلفة، األعمال بها تُقاس التي املقاييس وعرف إليها، وما والرش الخري معاني عىل وقف
القدرة صاحبها تكسب األخالق دراسة إن الذكر: السالف الحكيم يقول أيًضا ذلك ويف
أو إِْلف إىل حكمه يف يخضع أن دون قدرها، حق وتقديرها ونقدها األعمال تمحيص عىل

واملكان. الزمان بحكم يتأثر أو عادة،
حكمه يف يعتمد رجل بني ورشها، خريها لبيان األعمال هذه بحث يف الفرق أبعد وما
صوابه ولكن هذا يصيب لقد فقط! والُعرف اِإلْلف سنده وآخر الدقيقة، الدراسة تلك عىل
دقيق لتطبيق تحتاج التي الجزئيات يف وخاصة ذاك يخطئ وقد راٍم، غري من رمية يكون

نادًرا. يكون أنه غري
األرض برتبة خبري وعمليٍّا، علميٍّا للزراعة دارس بني كالفرق هذين أمثال بني والفرق
وبني عالج، أمراضوطرق من املزروعات من نوع كل يصيب ما عىل واقف يصلحها، وما

ص٤٦. جزء٣ اإلحياء، 4
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نه لُقِّ ما تعدو ال آفات من يصيبها ما وعالج وأدوائها املزروعات عن معلوماته كل زارع
والدجال، الطبيب بني أيًضا الفرق هذا مثل ونجد الناقصة، بالتجربة عرفه وما آبائه من

والده. عن حرفة البناء اتخذ والذي املعماري واملهندس
أن يمكن ال األخالق دراسة أن نقرر أن قبل البحث هذا نختم أن يسعنا وال هذا،
ولكن الشخيص، االستعداد عىل كبري حد إىل يتوقف فذلك خياًرا، الناس جميع تجعل
إىل وتحفزنا املستقيم، الرصاط إىل وترشدنا النجدين، لنا تبني أنها وفضًال فخًرا حسبها
األخالق: علم كتابه يف األول املعلم «أرسطو»5 يقول كما وأنها به، وتغرينا الخري عمل

الرشيف القلب وتجعل الخري، يف الثبات عىل كرام فتيان بعض عزم من تشد
بوعدها.6 وفيٍّا للفضيلة صديًقا بالفطرة

الهدى من به هللا بعثني ما «َمثَل ملسو هيلع هللا ىلص: النبي قول املوضوع هذا به نختم ما وخري
والعشب الكأل فأنبتت املاء قبلت نقية منها فكان أرًضا، أصاب الكثري الغيث كمثل والعلم
وزرعوا، وسقوا فرشبوا الناس بها هللا فنفع املاء أمسكت أجادب منها وكانت الكثري،
فقه من مثل فذلك كألً. تنبت وال ماء تمسك ال قيعان هي إنما أخرى طائفة منها وأصابت
يقبل ولم رأًسا بذلك يرفع لم من ومثل وعلَّم، فعلم به هللا بعثني ما ونفعه هللا دين يف

به.»7 أُرسلت الذي هللا هدى
التي والنفوس والفضيلة، للخري استعداد فيها التي والنفوس األخالق شأن وهكذا
َهَواُه إَِلَهُه اتََّخذَ َمِن ﴿أََفَرأَيَْت بموعظة، تنتفع وال نصًحا تقبل فال قلوبها عىل هللا ختم
بَْعِد ِمْن يَْهِديِه َفَمْن ِغَشاَوًة ِه بََرصِ َعَىل َوَجَعَل َوَقْلِبِه َسْمِعِه َعَىل َوَختََم ِعْلٍم َعَىل هللاُ َوأََضلَُّه

تَذَكَُّروَن﴾. أََفَال ِهللا

العلم عنه يأخذ أفالطون والزم أثينا، إىل رحل (٣٨٤–٣٢٢ق.م)، األقدمني اليونان فالسفة أعظم هو 5

مظلَّلة. َمَماٍش يف أو ماٍش وهو يعلِّم كان ألنه ائني؛ باملشَّ أتباعه يسمى مذهبًا بأثينا وأسس مات، حتى
ص١. ج١ باشا، السيد لطفي ترجمة ألرسطو، األخالق كتاب 6

بوالق. طبع ص٢٣، ج١ البخاري، 7
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الثاني املبحث

والعلم1 األخالق

تمهيد (1)

عن الصادرة املضبوطة العامة املعرفة بأنه وعرَّفناه اليقني، هو العلم إن قلنا أن سبق
معرفة أنه من بعضهم به عرفه عما املعنى يف يختلف ال التعريف وهذا وتمحيص، نظر
األخالق أن ذكرنا أن وسبق الحقيقة، إىل للوصول العموم نحو جهودها يف تتجه عامة
املعاني من ذلك شابه وما األعىل، واملثل والواجب، والحق والرش، الخري تحديد يف تبحث
يف باحث كل يتساءل أن الطبعي من يكون هذا أجل من النظرية. والبحوث الكلية
ا حدٍّ لها الناس وقبول العموم من تبلغ وأحكام آراء إىل تصل كانت إذا عما األخالق
التي العلوم من علم بأنها لذلك األخالق فتوصف علمية، حقائق بأنها وصفها يجيز
دراسة أو العقل، أعمال من عمل أي عقلية دراسة هي هل عامة، وقوانني حقائق تقرر

التقاليد؟ مرجعها

واألخالق العلم بني الصلة (2)

واقعية حقيقة التساؤل هذا يتساءل ملن األمر بادئ يعرض بأنه القول نتعجل أننا عىل
والرياضة واملنطق الطبيعة كعلم أنواعه، اختالف عىل العلم أن هي فرًضا، نفسها تفرض
يتطلبها. بل محلها يحل وال يعارضاألخالق ال مثًال، والحياة والتاريخ واالجتماع والنفس

F. chalaye, philosophie شايل لألستاذ واألخالقية العلمية الفلسفة هذا: يف إليه يُرجع مما 1
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عليه هي ما عىل الحقائق ملعرفة يدفعنا العلمي العقل ألن األخالق؛ يعارض ال العلم
ال لكنه بعد، ص تُمحَّ لم نظرية أو فكرة أية البحث هذا يف تتدخل أن دون وفهمها،
الواقع معرفة أخرى: وبعبارة يكون، أن يجب ما وبني الواقع بني نقابل أن مطلًقا يمنع

أخالقي. أعىل َمثَل لنا يكون أن وبني بيننا تحول ال العلمية والحقائق
مختلف يف فحسب الواقع يعرفنا ألنه عنها؛ يغني وال األخالق محل يحل ال العلم
فهو يكون، أن يجب بما أو يجب كان بما ألبتة معنيٍّ غري ومظاهره، الكون مناحي
والتاريخ النفس علوم حتى وأمثالها، إليها أرشنا التي العلوم كل يحكم. ال ولكن يتحقق
لكنها بهديها، أعمالنا يف نهتدي بقاعدة وال والسلوك، للسري بمبادئ تمدنا ال واالجتماع،

عنها. خارًجا املبادئ هذه طلب عن نمتنع أن عىل تريدنا ال نفسه الوقت يف
عىل دائم وتنازع مستمر، تقاتل يف الحيوانية األنواع أن يرينا مثًال الحياة علم
التي البيئة حسب نفسه تعديل عىل للقادر والَغَلب الضعيف، يفرتس القوي الحياة،
كسائر — الناس أن فنقرر حياتنا، يف لنا مبدأ ذلك من نتخذ أن لنا هل إذن فيها. يعيش
أن يمكن أو األقوى، وبقاء البقاء تنازع مبدأ عن أعمالهم يف يصدروا أن يجب — الحيوان
الضعفاء؟ حقوق األقوياء يحرتم وأن يتساعدوا أن يجب هذا من الضد عىل أنهم نحكم
وعاطفة األَثََرة عاطفة ومنها النفسية، والعواطف امليول لنا يكشف النفس علم وهذا
كذلك األخالقية؟ قيمته امليول هذه من لكل نعطي أن هذا نتبني أن بعد لنا أليس اإليثار،
والحديث، منها القديم العصور، يف كثري يف مرسًحا كان العالم أن لنا أتاح االجتماع علم
مبدأ املبدأين: أي اختيار يف للبت يكفينا العلمي التحقق هذا فهل طاحنة، طويلة لحروب
عواطف وبذر العداوة جذور اقتالع ومبدأ والشعوب، األمم بني العداء بروح االحتفاظ
متبادلة؟ وأخوة نهائي عام سلم إىل نصل أن يوًما تسمح التي العاملية واملحبة العدالة

أخرى: وبعبارة وحيد، أخالقي كدليل العلوم نأخذ أن منا يتطلب ال العلمي الروح
ونسري أعمالنا يف به نأتم أعىل َمثًال وقوانني حقائق من تكشفه مما نأخذ أن منا يتطلب ال

وسناه. ضوئه عىل
وال وجودها رضورة يقدر بل فقط، عنها يغني وال األخالق يعارض ال العلم إن
العلماء نفسيات تحليل ذلك عىل يدل نفعه، من أكرب إثمه يكون وبدونها عنها، يستغني
قام التي املضنية الجهود هذه ففي العلمية، حياتهم يف تسودهم كانت التي والعواطف
املشاق تلك ويف ها، تسريِّ التي النظم عىل وللوقوف وأرسارها الطبيعة لفهم العلماء بها
كانت أخالقية عاطفة نجد اإلنسانية؛ إىل واملحسنون وهداتها األمم قادة عاناها التي
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الرغبة هي العاطفة تلك رساالتهم، أداء إىل وتسوقهم ألبابهم األبطال هؤالء عىل تملك
يراها التي العالية القيمة وأيًضا والعقلية. املادية حالتها وتحسني اإلنسانية خدمة يف
الدون، ومنها العايل منها مختلفة قيم ذات اإلنسانية األعمال أن تفرض للعلم العلماء
خري الحقيقة ملعرفة والسعي الضالل، من خري والهدى الجهل، من أفضل مثًال فالعلم

مقاومتها. من
األعىل واملثل عامة، بصفة الواجب يفرض وإعالنها املعرفة عن البحث واجب إذن

جميًعا. ننشده أن يجب ا عامٍّ أعىل َمثًال هناك أن يفرض العلمي
كل العمل؛ يف والحمية والصرب، واإلخالص، للهوى، التحيز وعدم الحقيقة، حب كذلك
كالرجل العالم أيًضا. علم وال بل علمي، طيب عمل يتحقق ال بدونها أخالقية صفات هذه
تُقىض والحياة بنبل، املؤدَّى بالواجب الرضاء وهو روحيٍّا، عاليًا رسوًرا يستشعر الفاضل
«املعرفة 2:Renan رينان إرنست املؤرخ الفرنيس الفيلسوف يقول وأمانة. رشف يف
عن واستقالًال الهوى عن بعًدا أكثرها ألنها قدًرا؛ أسماها اإلنسانية األعمال جميع بني
وسموها؛ قداستها عىل املرء يدلل أن سًدى الذاهب العناء ملن «وإنه يضيف: ثم املرسات.»

والقداسة.» بالسمو ليشء يعرتف ال من إال ذلك ينكر ال ألنه
أعمى عاد الذي 3Augustin Thierry تيريي أوجستني مة العالَّ الفرنيس واملؤرخ
دراسات يف سنوات «عرش كتابه مقدمة يف يذكر التفصيلية، الدقيقة أبحاثه لفرط
ألن مؤرًخا؛ عامًلا أيًضا يكون أن الختار له حياة اختيار يف ثانية ُخريِّ لو أنه تفصيلية»
ومتألم أعمى برشف، حياته فيها املرء يُبِْيل وحرفة وأمل مأمن الهادئة الجادة «الدراسة
أعتقد التي الشهادة بهذه أتقدم أن يمكنني تقريبًا، وراحة مهلة وبدون رجاء بدون
وسائر الثروة من خري العالم يف يشء يوجد أنه وهي بحال، شك موضع تكون لن أنها

للعلم.» اإلخالص هو أيًضا: الصحة ومن املادية املرسات
والرش، الخري أن لبيان تكفي العلماء، نفسيات ودراسات العلمية الدراسة هكذا
اختالفها. عىل العلمية والدراسات البحوث كل يف دائًما يُالحظان األخالق، موضوع وهما

هذه منه الذي وكتابه ،١٨٩٢ سنة وتويف ١٨٢٣ سنة ولد مؤرخ، وفيلسوف نقادة عالم رينان: إرنست 2
.L’avenir de la Sciencee العلم مستقبل هو: الكلمة

.١٨٥٦ سنة وتويف ١٧٩٥ سنة ولد بحوثه، بدقة مشهور ومؤرخ فرنيس عالم 3
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معها يسري بل غناءها يغني وال األخالق يعارض ال قلنا كما العلم كان إذا وأخريًا،
والحقائق اآلراء كانت إذا ما لنعلم أخرى خطوة البحث يف نخطو أن لنا هل لجنب، جنبًا
العلوم؟ من علًما األخالق فتكون علمية حقائق يجعلها ا حدٍّ العموم من تبلغ األخالقية
عامة أخالقية حقائق يوجد هل ولكن عامة، أخالقية حقائق هناك كان إذا علم األخالق

للجميع؟

األخالقية والنظريات األفكار اختالف (3)

إال ليست األخالقية القواعد ألن أخالقية؛ حقائق وجود ينكر َمْن األخالق فالسفة من
والبيئات. األزمنة باختالف تختلف تقاليد

جمع أن بعد املعروف) الفرنيس واألخالقي (الفيلسوف 4Montaigne مونتاني هذا
يقول: حني بقوة النظرية هذه يؤكد األخالقية، واألحكام اآلراء من كثريًا

كثريًا والقوانني، كالعادات بأرسها العالم أمم بني اختالًفا أكثر يشء يوجد ال
كانوا «إسبارطة» يف هناك؛ به موًىص بل وممدوح هنا ممقوت أمر يكون ما
والتجارة رين املعمَّ اآلباء وقتل بها، ويتواصون الغش يف املهارة يمتدحون
مأمور عامة بصفة بيننا محرم وهو ذلك كل األقارب، بني والزواج باملرسوقات
أمة عند مرضيٍّا ويكون إال هنا مريض غري أمر يوجد ال وأخريًا آخرين. عند به

أخرى.5

مونتاني به أتى ما بعض استعار الشهري الفرنيس والكاتب الفيلسوف «وباسكال»
يقول: إذ الالذعة؛ فصاحته من بفيض ذلك وأتبع وحجج، ُمثُل من

ثالث إقليمه؛ تغري صفته من ويغري إال عادل غري أو عادل يشء تقريبًا يوجد ال
عدالة، من عرف ما كل عقب عىل رأًسا تقلب القطب إىل االرتفاع يف درجات
له الحق … الخلقي والحكم الحقيقة يف يتحكم الزوال خطوط من واحد خط

.١٥٩٢ سنة وتوىف ١٥٣٣ سنة ولد شهري، فرنيس وأخالقي فيلسوف 4

ص٢٤٢. األخالقية، والفلسفة العلمية الفلسفة 5
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الربينييه أمام حقيقة نهر! يحدها التي هذه مضحكة عدالة أزمنته، بيئاته،
وراءها!7 وضالل خطأ 6Des Pyrenées

باختالف اختلفت األخالقية القواعد أن ليؤكدان االجتماع وعلم التاريخ إن حقيقة،
الرق مسألة هذه البيئات، بحسب الواحد العرص يف وتختلف اختلفت كما األزمنة
عىل والصني والهنود القدماء واملرصيني العربانيني لدى معروًفا نظاًما كان واالستعباد
القديمة اإلغريقية املدنية يف اإلنسانية الجمعية كانت كما األرقاء، معاملة يف اختالفهم
إن حتى املواطنني، من فريق اسرتقاق عىل تقوم — اليوم األوروبيون بها يفخر التي —
الرجال ليتوفر العبيد من بد ال أنه منها: مختلفة، العتبارات يربره قدره بجاللة أرسطو
أن والضعة السفالة من بلغوا أناس يوجد وأنه العالية، العقلية الدراسات عىل األحرار
هذه أيامنا يف أما أيًضا، املسيحية الديانة تمنعه لم كما لالستعباد. ُخلقوا أنهم يفهموا

باتٍّا. تحريًما محرًما وغدا اإلنسانية، املظالم أشنع من معتربًا الرق صار فقد
األثينيون كان اختالف، أيما التاريخ يف اختلفت للمرأة بالنسبة األمم أنظار أن كما
تُباع سلعة املرأة يعتربون — املاضية األزمان يف وحضارة مدنية نعلم من وهم —
كما البيوت، وتنظيم األطفال تربية عىل مقصورة الحياة يف مهمتها وجعلوا وتُشرتى،
من بلغ قديًما فرنسا ويف قارصة، وهي بنته بيع لألب اليهودية الطوائف بعض أباح
إذا ما فيه يبحثون فأخذوا الواليات بعض يف ٥٨٦م سنة مؤتمًرا عقدوا أن املرأة امتهان
لتخدم ُخلقت ولكنها إنسان، أنها بتقرير األمر وانتهى إنسان، غري أو إنسانًا تعد كانت

غري! ليس الرجل
ما بعض املرأة اعتبار ومن بناتهم، الجاهلية عرب بعض وأد من كان ما ننىس وال
إال تماًما للرجل مساوية املرأة وأصبحت كله ذلك تغري واآلن زوجها، أو أبيها عن يورث

إياها. منحها عدم العام الصالح من األمم بعض يرى حقوق بعض يف
فيه، نكري ال مربًرا املسيحيني لدى الديني التسامح عدم كان املتوسطة8 العصور ويف
ومن الحقوق كل لها الحقيقة أن يؤكدون كانوا الذين األعالم الدين رجال أكثر كان ما

إسبانيا. وبني بينها تقع فرنسا من الشمال يف جبال سلسلة 6

ص٢٤٣. السابق، املرجع 7
فتح تاريخ ١٤٥٣م سنة إىل امليالدي الرابع القرن أواخر بني الواقعة الحقبة عىل الفرتة هذه تطلق 8

القسطنطينية.
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يتكلمون كانوا التي هذه حقيقة وأية القوة! بوساطة رأيهم يف الضالني اضطهاد بينها
لتعاليم املضادة التعاليم كنيستهم، حقيقة أي يعتقدونها، التي الحقيقة إنها عنها؟

العقاب. أشد فتستحق اإللهية، اإلرادة ضد موجهة وجرائم ضالل كلها كنيستهم
مع ٣٥٤–٤٣٠م) الالتينية الكنيسة رجال (أشهر أوجستني» «سانت ذا هو ها
اإلقناع، ينجع ال حينما الضال لهداية لإلكراه باللجوء يويص فكره وسمو عقله رجاحة
«إذا يقول: ١٢٢٦–١٢٧٤م) الغربية الكنيسة رجال (أشهر توماس» «سانت وكذلك
الدين عن الخوارج الهراطقة فباألحرى باإلعدام، عدًال يُعاقبون واملجرمون املزورون كان
هذه الزؤام»،9 املوت بل فقط، الكنيسة من األبدي الحرمان ال جزاؤهم يكون أن يجب
سبة التسامح عدم يُعترب هذه أيامنا يف ولكن األيام! تلك يف األحالم كبار عقلية كانت
رجال وأغلبية مرذوًال، تجده الحرة العقول ومأتاه، سببه كان مهما أخالقية وجريمة

يعتقدون. ما نرش سبيل يف اإلكراه استعمال يمقتون األديان
فهي الزمن، باختالف الواحدة األمة يف تختلف األخالقية واآلراء النظريات كانت وإذا
عىل الذين الناس األيام هذه نرى بينما البيئات، باختالف الواحد الزمن يف مختلفة كذلك
عقاب املوت فيكون معينة، ونباتات لحيوانات القداسة يعتقدون أسرتاليا كسود الفطرة
ويعتربون البقرة يقدسون الهند يف الرباهمة نرى كما منها، يشء أكل عىل يجرؤ من
هناك املسلمني وبني بينهم الدامية املعارك وتقوم لحمها، من األكل أو قتلها الجرائم أكرب
يفضلون بل يستحلون أفريقيا سود من كثريًا نرى وأمثاله، هذا نرى بينما السبب. لهذا
يُعنْون الذين عبيدهم أو القتال، ميدان يف سقطوا الذين أعدائهم من البرش لحوم أكل
السنون منهم نالت الذين أقاربهم أو شهي، دسم غذاء منهم يكون حتى بتسمينهم

الحياة.10 أعباء احتمال عن وعجزوا
قتل يعتربون الصينية الهند كرهبان الدينيني البوذيني بعض نجد هذا مقابل يف
الرشب مياه الرهبان يرشح أن إىل األمر ويصل شنيعة، جريمة كان مهما حي كائن أي
نحن أما قتلها. يف فيتسبب مرئية غري حقرية حرشة أية رشبه أثناء أحدهم يبتلع ال حتى
الرهبان هؤالء يعده الذي الحياة فاحرتام املتطرفني، الفريقني بني وسًطا موقًفا فنتخذ

ص٢٤٤. السابق املرجع 9
.١٩٠٩ سنة باريس، طبع الفرنيس»، «الكونغو كتابه يف نفسه للمؤلف وأمثاله هذا يف يُرجع 10

24



والعلم األخالق

إال املتوحشون أولئك به يعرتف وال لآلدميني، إال كذلك نعده ال حي لكل مقدًسا ا حقٍّ
قريته. أهل أو قبيلته أو الشخص كأرسة قليل لعدد

يعده الحالية، األوروبية املدنية وتنكره اإلسالمي الدين يحرمه الذي االنتحار كذلك
منهم الواحد ينتحر الحاالت؛ من كثري يف واجبًا يكون طيبًا، وطنيٍّا تقليًدا اليابانيون
مظلمة ضد احتجاًجا أو كبريًا، فاضًحا سقوًطا عانى أو رشفه من تجرد أنه يرى حني

رأيهم. يف تجيزه التي األخرى العوامل من ذلك نحو أو ارتُكبت،
االنتحار حاالت من كثريًا رة» املصوَّ «اليابان كتابه يف Chalaye شايل األستاذ ذكر
العام والرأي الحكومة نظر للفت ١٨٩١ سنة انتحر ضابًطا أن منها املختلفة، للعوامل
١٩١٢ سنة سبتمرب ١٤ يف وأنه اليابان، شمال يف النواحي بعض عىل الروسيا تعدي إىل
إلخالصهما إظهاًرا اإلمرباطور جنازة سري أثناء وزوجته هو الكبار الضباط أحد انتحر

بعده. الحياة يف رغبتهما وعدم له
يف اليومية حياتنا من مستمدة بغريها واإلتيان املثل هذه مضاعفة املمكن من
وعادة واملآتم باألفراح يتصل فيما وخاصة مرص، من مثًال البحري الوجه أو الصعيد
مع وتختلف الزمن، مع تتغري األخالقية واألحكام اآلراء أن يؤكد مما واالنتقام، الثأر أخذ
هنا أن ننكر أن كلها الشواهد هذه تضافر رغم الحق من هل ولكن والبيئات، األوساط

عامة؟ أخالقية حقائق

األخالقية الحقائق (4)

يمتثلون وأزمانهم وبيئاتهم أجناسهم اختالف عىل الناس أن نالحظ أن السهل من أوًال
ولكنهم رأينا، كما أحيانًا متباينة تكون مختلفة أوجه عىل — يعتقدونها التي — للواجبات
اآلخر، البعض مع خلقيٍّا أعىل األعمال بعض أن ويعتقدون الواجب، فكرة يقبلون جميًعا
األسود آلخرين. واالحتقار الناس، لبعض االحرتام ويحس ورش، خري يوجد أنه يميز الكل
واملجرم واجبًا، ذلك وعده العجيبة لتقاليده خضوعه يف وأسرتاليا أفريقيا يف املتوحش
لخلقية صورتها يف مشابهة خلقية عندهم عصابته؛ خيانة بعدم ملزًما نفسه يرى الذي
فقط مقضيٍّا أمًرا بالواجب القيام يعتقدون الجميع دام ما الناحية، هذه يف الفاضل الرجل
التقاليد لتلك األعمى الخضوع هذا يخضعون الذين املساكني أولئك عقول إنارة يجب
لها الخضوع ويُعدُّ بها يقوموا أن يجب واجبات تعترب األعمال أي وتفهيمهم الظاملة،

إلزاميٍّا. أمًرا

25



األخالق فلسفة يف مباحث

يفكرون ابتدءوا منذ استثناء بال الناس جميع لدى يوجد أنه وهو التحقق، هذا
يقوم من وَعدَّ له والخضوع الواجب فكرة نصف أن لنا يجيز أخالقية، وعواطف نظريات
ما بني فيه ريب ال الذي االختالف هذا عن رغًما ثم عامة، أخالقية حقيقة بأنها ًا خريِّ به
النظريات بعض بني تماثًال نالحظ أن النادر من ليس هناك، وواجبًا هنا واجبًا يسمى
أو وسًطا نذكر أن املستحيل من بل العسري من إنه الناس، جميع لدى األخالقية واآلراء

العدالة. من أفضل الظلم أو الشجاعة من أفضل فيه الجبن يُعترب عًرصا
الرجل ولكن حق، هذا املختلفة، األمم يف متغايرة بطرق وُطبِّقت ُفهمت العدالة

الجبان. أو الظالم بخالف دائًما محرتم الشجاع أو العادل
ويثور عدالته، يعتقد عقابًا خاطر بطيبة يقبل الطفل، بل تربيته، يف الساذج الرجل
العدالة الجميع، لدى العدالة فكرة تأصل معناه ذلك ظامًلا، يراه عقاب ضد نفسه داخل
تتغري التي القانونية العدالة ال نفوسهم، قرارة يف جميًعا الناس يحسها التي العامة
يشء كل يرفض الذي أي الشاك، Montaigne مونتاني يقول ذلك ويف البيئات، بتغري
يف ليس ما النبل من فيها العامة الطبيعية «العدالة فيها: ريب ال بطريقة متحقًقا ليس
كذلك العام.» األمن ورجال الرشطة بسلطة الحاجة عند ذ تُنفَّ التي األممية الخاصة العدالة
دقيًقا بحثًا األمر بحث أن بعد العدالة عاطفة عموم عىل يدلل نراه 11Voltaire فولتري
الجميع يقبلها األول، الطراز من حقيقة يل تظهر العدالة «فكرة يقول: إذ مقنع، بدليل
من باطلة حجة تحت تُرتكب نراها الجرائم أكرب إن حتى احرتامها، بوجوب ويشعر
اإلنساني الغرض مع تتعارض التي قاطبة، الهدامة الجرائم أكرب وهي الحرب العدالة.
عن الدفاع بحجة أوًال نارها يشعل من تربيرها يف يجتهد والتساند، املساعدة وهو النبيل،

العدالة.»12
نجدها اإلنساني، باإلخاء تنبئ التي السامية العاطفة تلك الكرم، عاطفة وأيًضا
عامة حقيقة بأنها وصفها املمكن فمن واألزمان، األوساط كل يف بها موىص ممدوحة

أخالقية.

التسامح عن بدفاعه وخاصة وشعًرا، نثًرا كتب بما الخالدين الفرنسيني والكتاب الشعراء أعالم أحد 11
يف نراها التي العامة اإلنسانية الفلسفية ميوله يف أحد يعدله وال العامة، الحقوق يف واملساواة الديني

.١٧٧٨ سنة وتويف ١٦٩٤ سنة ولد مؤلفاته. جميع
الجاهل». «الفيلسوف املسمى مؤلفه 12
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العجيب لعل بل األخالقية، اآلراء من كثري عىل اتفاًقا بل تقاربًا نرى أن عجيبًا وليس
السامي تخلف، أو الزمن بهم تقدم جميًعا، الناس أن ذلك االتفاق؛ هذا مثل يكون أال
يكون يكاد لألخالق معني جميًعا لديهم واألبيض، واألسود والغربي والرشقي واآلري
األزمان الختالف تبًعا التطبيقات بعض يف اختلف وإن أصله يف واحد هو أو واحًدا

الضمري. هو املعني ذلك والبيئات،
للفرنسية، اليونانية من أرسطو مرتجم سانتهلري»، «بارتلمي مة العالَّ يقول هذا ويف

ألرسطو: األخالق كتاب مقدمة يف

عند الراهنة الساعة يف األخالق علم حقائق أن الزلل نخىش أن غري من ولنؤكد
تلك وأن الفاضلة، النفوس بني للجدال محالٍّ اآلن منذ ليست املتمدنة، األمم
أن بما ولكن النظريات، يف الجدال يقع أن يمكن عليها، خوف ال الحقائق
من قدر بينهم يكون أن حتًما يلزم واحد، الواقع يف هو األخيار الناس سلوك
يف ذلك مع يستطيع أن غري من منهم، واحد كل إليه يستند مشرتك، الحق

نفسه. هو يدركه أن وال عليه، غريه يقف أن الغالب
مهما بعينه مذهب بسط طريقة عىل اآلراء إجماع يقع أن النادر ومن
الناس، جميع عند ُمَقرٌّ هو ما األفعال من ولكن الحق، من بلغت ومهما أُجيدت
عند مسلمة ملبادئ تابعة األفعال تلك أن سببه العام اإلقرار هذا أن ٌ وبنيِّ
األحيان.13 غالب يف لها الفاعل يشعر ال حيث من مقتضاها عىل وتقع الجميع،

آخر: موضع يف يقول ثم

يكون قد عام، قانون هو بل شخصيٍّا قانونًا ليس األخالق قانون أن غري
كل يف موجود ولكنه آخر، ضمري يف منه وضوًحا وأكثر قوة أشد ضمري يف

وضعًفا. قوة تختلف بدرجات الضمائر
إليه تصغي ال أفئدتهم كانت وإن واحدة، بلهجة الناس جميع ليناجي إنه
هو بل للفرد، قاعدة فقط ليس األخالق قانون أن ذلك من ينتج السواء، عىل
كانت لنئ بأمثاله، الفرد تربط التي الحقيقية الروابط لوحدة العامل أيًضا

ص٧. باشا، السيد لطفي األستاذ ترجمة ألرسطو، «األخالق» كتاب 13
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بينهم تذكي تكن لم إذا بينهم تباعد املنافع فإن الناس بني تقرب الحاجات
محاًال.14 البرشية الجمعية لكانت األخالقي االتحاد فلوال الحرب، نار

فهناك آراء، من فيه ما صحة لبيان تعليق أي إىل يحتاج ال هذا إن الحق ولعمر
واحد، معني من لصدورها الجميع من الواقع بشهادة مسلم األخالقية املبادئ من كثري

حال. كل عىل واحد لكنه األحيان، بعض كثريًا أو قليًال يختلف قد
األعىل املثل خطرها، لها أهمية عليه نعلق أن لنا آخر أمًرا لنا يكشف التاريخ ثم
نراها التي التقاليد هذه والبيئات، األزمنة بعض يف التقاليد من الكثري يقايس األخالقي

دائًما. املصلحني وجه يف عثرة حجر
والفكر األحالم كبار بعض مختلفة فرتات يف تجد األمم من أمة تاريخ تصفح
واسعة رحبة عليا بُمثل أيامهم، يف تسيطر التي الضيقة التقاليد يعارضون الراجح

للجميع. صالحة
يحكم كان املستقبل أن إال العباقرة، هؤالء ضد يقف كان العام الرأي إن ا حقٍّ
لها املدينة الثورات هذه باركت اإلنسانية أن كما به، وا برشَّ فيما حق عىل كانوا بأنهم
ولعل عامة. لإلنسانية املحسنون النبالء أنهم الخافقني يف وأذاعت وأفضل، أعىل بُخلُقية
مختلفة كانت املصلحون أولئك عارضها التي التقاليد تلك أن نالحظ أن الطريف من
األزمنة يف لها يدعون كانوا التي وامُلثُل األخالقية اآلراء هذه وأن بينها، فيما االختالف أشد
صادرة كأنها خارًقا وانسجاًما عجيبة مدهشة مشابهة تعطينا املتعددة والبيئات املختلفة

واحد. معني من
الحكيم «بوذا» القدم يف العريقة األزمنة يف التمثيل معرض يف يُذكر أن املمكن من
وفالسفتهم إرسائيل بني وأنبياء اإلغريقي، وسقراط الصيني، و«كونفشيوس» الهندي،

والسالم. الصالة أفضل عليهم األنبياء خاتم ومحمد املسيح وأخريًا وحكماؤهم،
ا، حقٍّ صالحة أخالقية تعاليم السامية وتعاليمها الروحي الهند تراث يف الباحث يجد
تأخذ ال املسكرات، ترشب ال تكذب، ال تقتل، ال منها: الناس، لكل كذلك تكون أن يجب أو
نجد اإليجابية التعاليم ويف السلبية، األخالقية التعاليم بعض هذه زوجته، وال غريك مال
«بوذا» الذات، ونكران والتضحية األذى عن واإلغضاء والتسامح والرحمة بالصرب األمر

ص١٦. نفسه، املرجع 14
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الحقد عىل يرد الحقد كان «إذا بالحسنة: السيئة مقابلة وجوب بيان يف يقول نفسه
يملك ال أرنبًا أن هو اإلحسان، وجوب يف بديع مثل وللبوذيني إذن؟!» ينتهي كيف باملثل
له نفسه فشوى رمقه، به يمسك ما طلب سائًال يرد أن عليه عز شيئًا الدنيا حطام من
من يملك بما غريه املرء يساعد أن وجوب بإعجاب يبني املثل هذا خائبًا! يرده ال حتى

العربي: الشاعر قول املناسبة بهذه ويحرضني أيًضا، نفسه وبذات ومال، وقت

س��ائ��ل��ه ال��ل��ه ف��ل��ي��ت��ق ب��ه��ا ل��ج��اد ن��ف��س��ه غ��ي��ر ك��ف��ه ف��ي ي��ك��ن ل��م ول��و

السادس القرن يف يبرش الفيلسوف كونفشيوس نجد الصني، إىل الهند تركنا وإذا
يويص كان للجميع، بصالحيتها السليم العقل يحكم بأخالق كسابقه امليالد قبل
وباألدب األخوي، وباإلخالص البنوية، وبالشفقة لألموات، والجميل بالخري باالعرتاف
تمثل كلماته بعض نجد ولهذا الناس؛ لجميع الحسنى وباملعاملة القلب، منبعه الذي
يقول: ذا هو ها الجميع، عىل فرًضا نفسها تفرض وأخالًقا التفكري، من عاليًا نمًطا
جاهل، أنه ويعلم جاهًال أو عارف، أنه ويعلم عارًفا املرء يكون أن الحقة املعرفة «من
والظلم بالخري الرش مقابلة يجب رشير، من جاءت ألنها طيبة كلمة يرفض ال العاقل
ألجله، تالميذه يصيل أن رفض وفاته حانت وملا كأنفسكم»، اآلخرين أحبوا بالعدل،

وصالتي.» عبادتي كانت «حياتي وإيمان: نبل يف وقال
يكون بأن يأمر ما ضمن يأمر األخالق، مؤسس سقراط، كان القديمة اليونان ويف
العامة، األخالقية الصفات من ذلك غري إىل … بالعدالة بالشجاعة، نفسه، سيد املرء
متهًما للمحاكمة ُقدِّم وقد لقضاته، قائًال البطولة إىل شجاعته رفع موته ساعة ويف
أن تعتقدون كنتم إذا الضالل يف أنتم ما «لشد واإللحاد: الشباب وإفساد بالسفسطة
دائًما البحث وبني واملوت الحياة حظوظ بني يفاضل القيمة بعض لنفسه يعرف رجًال
يجب «ال :Criton كريتون لتلميذه قوله ويف عدل!» غري أو عدًال يعمله ما كان إذا عما
الظلم هو للغري الرش عمل اآلخرين، لظلم ضحايا كنا ولو حتى ظلم أي نجرتح أن

بمثلها.» السيئة مقابلة يجب ال بعينه،
واجبًا يعتقدون ال أنهم تاريخهم فجر يف الضيقة تقاليدهم من كان إرسائيل وبنو
الرحبة األخالقية باملثل وحكماؤهم أنبياؤهم جاءهم حتى وأنفسهم، املحيل إلههم إال
الشعوب لجميع «ليس امليالد: قبل السادس القرن يف أحدهم يقول ذلك ويف الواسعة،

عادًال.» الكل يكون أن وتكريمه معبده، العالم كل واحد، إله إال
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به»، يعاملك أن تحب ال بما غريك تعامل ال كنفسك، غريك «أحبب التلمود:15 ويف
هليل وهو امليالد قبل األول القرن يف اليهود حكماء أحد أخذها التي الحكمة هي وهذه
أيًضا: وفيه لها. تفسري مجرد عداها وما الرشيعة كلمة عنده فهي له، ً مبدأ Hillel
مضطهديه، يضطهد ال من والنمام. واملرائي والكذاب الساخر الجنة: يدخلوا لن «أربعة
فرًحا، آلالمه يستسلم ومن الخري، يف حبٍّا الخري يفعل ومن صامتًا، اإلهانة يتحمل ومن

هللا.16 أصدقاء هم أولئك
السامية الحكمة هذه املعروفني، الروس كتاب أحد غوركي، ملكسيم كلمة يف وجاء
لنفسك كنت إن ولكن تكون؟ فلمن لنفسك تكن لم «إن ذكره: السابق الحكيم لهليل
من الخالدة الكلمة تلك يف بما تأثر إنه نفسه عن غوركي ويقول تكون؟» فلم فقط
غريه، عىل َكالٍّ يكون فال بنفسه، يُْعنَى أن مبدأه فجعل عميقة، وحكمة دقيق معنى
«إن بقوله: كلمته يختم وأخريًا منثوًرا، هباءً حياته أضحت وإال فقط، لنفسه يحيا وأال

سويٍّا.» سهًال كان وما السبيل هداني الذي النرباس هي هليل حكمة
جاء فنجده — السالم عليه — املسيح إىل وأخالقهم وتقاليدهم اليهود نرتك
مما كان للجميع؛ صالح أخالقي بمثل ضيقة عتيقة تقاليد من وجده ملا معارًضا
اإلرسائييل هو هنا القريب وليس كنفسه»، قريبه يحب أن هو هلل املرء «حب به برش
وصيتي إن به، يعاملوك أن تحب بما الناس «عامل لإلنسان: اإلنسان بل مثًال لإلرسائييل
من املرء يعطي أن من أعظم حب يوجد ال أحببتكم، كما البعض بعضكم يحب أن

ألصدقائه.» حياته
بما األخالق يف جاء فقد واملرسلني، األنبياء وخاتم كافة الخلق صفوة محمد، أما
… إِْحَسانًا﴾ َوِباْلَواِلَديِْن إِيَّاُه إِالَّ تَْعبُُدوا أَالَّ َربَُّك ﴿َوَقَىض الكامل: األعىل املثل بحق يعترب
الكريمات، اآليات تلك احتوتها التي العالية الذهبية الحكيمة األوامر هذه آخر إىل
ِهللا ِعنَْد أَْكَرَمُكْم ﴿إِنَّ ِهللا﴾، َعَىل َفأَْجُرُه َوأَْصَلَح َعَفا َفَمْن ِمثْلَُها َسيِّئٌَة َسيِّئٍَة ﴿َوَجَزاءُ
َوإِيتَاءِ َواْإلِْحَساِن ِباْلَعْدِل يَأُْمُر هللاَ ﴿إِنَّ ِباْلُعُقوِد﴾، أَْوُفوا آَمنُوا الَِّذيَن أَيَُّها ﴿يَا أَتَْقاُكْم﴾،

األوىل، الخمسة التوراة ألسفار ملحق وهو لليهود، والديني املدني القانون يتضمن الذي املؤلَّف هو 15

عام. ألف وضعه أخذ وقد
وتعريب الربيطانية، لإلمرباطورية األكرب الحاخام هرتس الدكتور جمع اليهودي، الفكر يف كتاب 16

املرصية. اإلرسائيلية التاريخية املباحث لجمعية السابق العام السكرتري يلوز ألفريد الدكتور
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ويضاف تَذَكَُّروَن﴾، َلَعلَُّكْم يَِعُظُكْم َواْلبَْغِي َواْلُمنَْكِر اْلَفْحَشاءِ َعِن َويَنَْهى اْلُقْربَى ِذي
حتى أحدكم يؤمن «ال يعنيه»، ال ما تركه املرء إسالم حسن «من ملسو هيلع هللا ىلص: قوله ومثله لهذا

لنفسه.» يحب ما ألخيه يحب
الضيقة واألفهام التقاليد عارضوا اإلنسانية الضمائر ذوي من كثريًا أن نرى وهكذا
أخالقي أعىل بمثل أخرى: وبعبارة عليا، بُمثُل وبيئاتهم أزمانهم يف مقبولة كانت التي
الجماعات يتخطوا أن لهم أتيح ألنهم لذلك وصلوا دائًما. للجميع بصالحيته ا حقٍّ حكموا
والحياة الخالدة اإلنسانية حظرية يف الدخول يف ونجحوا بينها، يعيشون كانوا التي

زمان. أو مكان يحدها ال التي العامة
النرية العالية الضمائر أصحاب بها جاءنا التي العالية األخالقية األفكار هذه
أوسع يف العامة اإلنسانية إىل وأممهم وبيئاتهم أزمانهم به تجاوزوا عميق تفكري بعد
أن لنا أليس جميًعا، منا مقبولة تكون أن يجب التي السامية األفكار هذه حدودها،

العلوم؟ من علًما لذلك األخالق فتكون عامة، أخالقية حقائق بأنها نقدر
جميًعا للناس مقدسة مبادئ أو شعاًرا ليست األفكار هذه أن فيه ريب ال مما إنه
ال العلمية الحقائق ولكن فيها، ريب ال حقيقة هذه دائًما، أعمالهم يف عنها يصدرون
العقيل االتجاه بأنها العلمية الحقيقة العلماء يُعرِّف حينما املعنى. هذا يف عنها تزيد
إليه تتجه الذي اليشء بأنها أخرى وبعبارة واحدة، نتيجة أو واحد مركز نحو العام
يقصدون بل محقق، العام االتجاه هذا أن ذلك من يقصدون ال وتقبله، كلها العقول

ما. يوًما تكون أن يرجون أمنية أنه
التفسريات مثًال أمريكا زنوج أو أسرتاليا أو أفريقيا سود يقبل ال الواقع ويف
والخسوف، والكسوف واملطر والربق كالرعد الكونية الظاهرات لكل الصحيحة العلمية
العقل، مع يتفق ال بما ونحوها الظواهر هذه يعلل من املرصيني معرش منا يزال ال بل
العلمية الحقائق أن العلماء يعلن فحينما يَْخُرُصوَن﴾! إِالَّ ُهْم إِْن ِعْلٍم ِمْن ِبذَِلَك َلُهْم ﴿َما
املوهوبة العقول جميع التفاق تؤدي أنها إما الغرض يكون العقول، جميع اتفاق تنتج
العقول جميع التفاق يوم ذات ا حقٍّ تؤدي أنها يف األمل أو الصحيح، الحكم عىل القادرة
هي ذكرها السابق األخالقية للحقائق هذا نأمل أن املمكن من يكون إذن استثناء، بال
من وأنها السليمة، الضمائر عىل نفسها تفرض أخالقية حقائق هناك فنقول: وأمثالها،
ما يوًما ستكون أنها كما الصائب، الحكم عىل القدرة ُوهب من كل من مقبولة اآلن
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العالم تنتظم التي الواسعة والنظرة الصدر رحابة املرء يُرزق عندما الجميع من مقبولة
واجبات. من عليهم وما حقوق من لهم فيما متساوين إخوة الناس وتعترب بأرسه،

منه تقرتب أنها اإلنسانية حظ لحسن نجد اآلن، به نقنع أن يجب الذي الرجاء هذا
للتقريب الحالية اإلنسانية يف تعمل مختلفة هامة قوى هناك عديدة؛ لعوامل فشيئًا شيئًا
العلمية، الناحية من كما األخالقية الناحية من واحدة مبادئ عىل وجمعها الضمائر بني
األرض، أرجاء كافة يف الناس اتصال وسهولة البقاع، كل يف العلم انتشار ذلك من
وغريهما والبيض السود بني ذلك يف فرق ال فيوًما، يوًما وتزايده االتصال ذلك ورسعة
يف الوحشية بل والعنف الحدة طابعه الذي املستمر، االتصال هذا املختلفة، األجناس من
من كان ولكنه واآلالم، املظالم من كثريًا أنتج االستعمار، حاالت يف كما األحيان بعض
األخالقية والعادات التقاليد عىل والقضاء الشعوب وتفاهم األمم تعارف أيًضا نتيجته
إتاحة إىل استمراره وسيؤدي أنفعها، واختيار األخالقية املبادئ وتبادل الخاصة، الضيقة
بذلك يتخطوا حتى برتبيتهم ويسموا مداركهم جميًعا الناس يوسع أن إىل الفرصة
وحينئذ اآلفاق، أبعد إىل ويصلوا وجبال، وأنهار وبحار محيطات من الطبيعية الحواجز
من خلقه أو كشفه قاطبة العالم لشعوب أمكن ما كل وقلوبهم عقولهم يف يجمعون
وحكمة عقل من العامة الحياة يف يوجد ما كل ضمائرهم يف ويذكرون وجمال، حقيقة

نبيلة. أخالقية ومبادئ
عىل مجربًا املستقيم الضمري نرى عامة، أخالقية حقائق هناك أن ثبت وقد واآلن،
بعيًدا، أو ذلك كان قريبًا األيام من يوًما الجميع يقبلها أن الواجب من أن ونرى قبولها،
أعمال من عمًال نعتربه وأن العلوم، من علم األخالق أن نقدر أن إرساف غري من لنا اآلن
أعمال من عمل األخالق مصدرها، كان أيٍّا التقاليد وليد ال األخرى، العلوم كسائر العقل
صالحة أخالقية لحقائق للوصول مختلفة قوى من يملك ما بكل يبحث الذي العقل

الفلسفة. من العلم هذا مكان فلننظر وإذن للجميع،
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الفلسفة من األخالق مكانة

قديًما وإطالقها الفلسفة معنى عن قصرية بكلمة له نقدم أن من البحث لهذا بد ال
الفيلسوف بحق قال فقد إليها، ونسبتها منها األخالق مكان إىل بعدها نخلص وحديثًا،
أن نتعلم أننا «بما :(١٨٤٣–١٩٣١) Harald Hoffding هوفدنج هارالد الهولندي:
علم أي نعرف أن أردنا إذا الواجب من إذن يكون حياته، تاريخ من املرء نعرف

أيًضا.»1 الفلسفة يف الطريق هذا يف نسري أن وطبيعي تاريخه، إىل الرجوع

«فلسفة» كلمة أصل (1)

لفظني من ترتكب أنها وجدنا االشتقاق ناحية من الكلمة هذه ألصل رجعنا إذا
فقالوا: فعًال منها واشتقوا العرب اقتبسها إغريقية كلمة وهي الحكمة»، «محبة معناهما
يف لها التي األمم، قرائح إليه وصلت ما ترجمة عىل إقبالهم أيام يتفلسف»، «تفلسف،
عبارة نص ذا هو وها وفنون، وعلوم معارف من معروف، تاريخ والعرفان العلم عالم

«الفلسفة». اسم معنى بيان يف الفارابي2 النرص أبو الثاني املعلم

ص١. ج١ الحديثة، الفلسفة تاريخ 1
الثمانني نحو ر ُعمِّ أن بعد ٣٣٩ه سنة تويف طرخان، بن أوزلغ بن محمد بن محمد النرص أبو هو 2

الثاني. املعلم يسمى ولذلك األعالم؛ اإلسالميني الفالسفة وأحد عهده، يف املتكلمني فرقة رئيس تقريبًا،
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إيثار ومعناه العربية، يف دخيل وهو يوناني، الفلسفة «اسم الفلسفة: اسم يف قال
للحكمة واملؤثر للحكمة، املؤثر ومعناه … الفلسفة من مشتق والفيلسوف … الحكمة

الحكمة.»3 عمره من وغرضه حياته من الوكد يجعل الذي هو عندهم
هو استعملها من أول كان إذ امليالد؛ قبل السادس القرن يف الكلمة هذه حدثت
كان أنه ذلك آخرون، يقول كما سقرط أو املؤرخني، جمهرة تقول كما فيثاغورس4
يلقبون كانوا فيثاغورس سبقوا الذين اإلغريق فالسفة أن شيرشون5 يؤكد كما متواتًرا
أمثاله، وعىل عليه فضفاًضا اللقب فوجد الفيلسوف هذا جاء حتى الحكماء، أنفسهم

الحكمة». «محب لقب ألنفسنا نختار أن بنا األليق وأن وحده هلل الحكمة أن فأعلن
السابقني الفالسفة مقصد كان فقد الكلمة، هذه حدوث سبب يف األمر كان وكيفما
رأى من منهم فكان هي؟ ما العالم منها تكون التي املادة وعن الحقيقة عن البحث
النار، أنها أعلن من ومنهم الهواء، أنها رأى من ومنهم كله، الكون أصل فهو املاء، أنها

األعداد. أنها أكد فقد فيثاغورس أما
األولون، املفكرون فهؤالء كثري، وخلط قليل صواب من اآلراء هذه يف يكن ومهما
أو بالحكماء يلقبوا أن يستحقون األىل هم الحقيقة، عن البحث عىل توفروا الذين
أغلب أيًضا: شيرشون رواه كما يقول هذا يف وهو فيثاغورس، يرى كما بالفالسفة
أنه إال والثراء. للمال عبيد واآلخرون والجاه، واملجد للرشف عبيد البعض عبيد، الناس
الفالسفة. يسمون الذين وهم وفهمها، الطبيعة عن بالبحث ُعنُوا قليًال عدًدا منهم نجد

قديًما إطالقها (2)

العالم يف الطبيعة عن بحث من البرشية؛ املعارف كل عىل تطلق قديًما الفلسفة كانت
كالطفل العقل كان أيام وغريها، وإلهيات وهندسة وطب فلك ومن ونشأته، وأصله

القديمة. الفلسفة مبادئ 3

األعداد هو املادة أصل أن يزعم كان امليالد، قبل السادس القرن يف عاش القدماء، اإلغريق فالسفة أحد 4
املوجودات. كل تفسري يُستطاع وبها

أحد بوساطة اغتياًال ومات ق.م، ١٠٦ سنة ولد العبقريني، كتابهم وأشهر الرومان خطباء أفصح هو 5

له. الناس محبة لفرط الوطن؛ بأبي يلقب وكان ق.م، ٤٣ سنة السياسيني خصومه
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يف وكان الحديثة، العصور يف كما انهياًال عليه تنهال وال تلمًسا املعارف يتلمس الغرير
القديم. الزمن ذلك يف كثريًا تفرعها وعدم لقلتها كلها بها يقوم أن مقدوره

فحسب، عليها الدال اللفظ تاريخ إىل ال نفسها، الفلسفة تاريخ إىل اآلن رجعنا وإذا
الفالسفة به شغل ما أهم كانتا اإلنساني السلوك ومسألة املعرفة مسألة أن وجدنا
األساسية العنارص هما يظهر ما عىل املسألتان هاتان كانت أخرى: وبعبارة أنفسهم،

الفلسفي. للبحث
يف واضطرابه الخضم، العالم هذا وسط نفسه املرء وجدان أن الحق من إنه نعم،
من حسه تحت ويقع يكتنفه وما عنارص من منه يتألف ما عىل نظره ووقوع أرجائه
يتناوبان، وحر وبرد يتعاقبان، ونهار وليل ومطر، ورعد وكسوف، خسوف من ظواهر؛
إىل بإلحاح ودفعه ذكاءه أيقظ ذلك كل املختلفة، الكونية الظواهر من ذلك ونحو
سمعه أمام تتواىل تفتأ ال التي والظواهر فيه، يعيش الذي الكون يفهم عساه التفكري
الطفل يف هذا يتجىل لها، والسعي املعرفة حب عىل مفطور فاملرء غرو وال وبرصه،
ومن فيه. الطبعية االستطالع حب لغريزة إرضاء وكيف؛ ملاذا، باستمرار يسأل حينما
كل يف جميًعا الناس لدى أساسية رغبة املعرفة يف الرغبة أن التاريخ يعلمنا ذلك أجل
يظهر لم وانحطاطه تأخره درجة كانت مهما شعب أي هناك ليس والبيئات، األزمان
عريقة نعتربها أن بحق لنا يجيز مما للمعرفة، الطبعية والحاجة الغريزي امليل هذا فيه

نفسها. اإلنسانية عراقة القدم يف
والنظر التفكري حب املرء أُْرشب وحده، هللا عند مقدارها علم الزمن، من فرتة وبعد
بحثه دائرة ضمن وأدخل ملحة، حاجة إليها تدفع ال التي الخالصة للمعرفة شوًقا
الفلسفة عنارص أصبحت وذاك بهذا وسلوكه. أعماله يف واملنطقية النظام من يشء وضع
يتعلق أخالقي عميل واآلخر باملعرفة، يتعلق عقيل نظري أحدهما اثنني: — قلنا كما —
هو الذي القديمة، العصور يف اإلغريقي التفكري تاريخ تماًما إياه يرينا ما هذا بالعمل،

الغربية. الفلسفة مرجع
مكانتها عن بها نزلوا إذ السوفسطائيني؛ يد عىل الفلسفة عىل العوادي وَعَدت
يد عىل أمرها إليه آل مما فنجاها سقراط جاء حتى لالرتزاق، وسيلة وجعلوها
الفوائد من َجنْيُه يمكن ما أكرب لجني وتفكريهم وعلمهم همهم وجهوا الذين هؤالء
بمصالح ذلك يف مقيدين غري الحياة يف النجاح طرق الناس يعلمون وصاروا الذاتية،
كما أنزلها كما حينذاك، معروفة كانت التي والتقاليد العادات من بيشء وال اآلخرين،
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اإلنسان يف التفكري إىل الفالسفة نظر وجه أنه أي لألرض»، السماء «من شيرشون: يقول
يف دائًما يتجهون كانوا أن بدل الفضيلة، نحو به تتجه قواعد وضع ناحية من وأعماله
وبذلك املختلفة، الكون ظواهر وتفسري ومنشئه وأصله العالم نحو وتفكريهم أبحاثهم

مستقيمة. سليمة عقلية أسس عىل األخالق لعلم املؤسس يُعترب

حديثًا إطالقها (3)

التي املعرفة العامة، املعرفة الفلسفة من يُراد القديمة؛ األزمان يف الحال كان هكذا
لكل والعلل املبادئ تشمل كما واإلنسانية، اإللهية األشياء «تضم «شيرشون»: يقول كما

خاص.» حادث
وتنوعت العلوم وكثرت البرشي العقل تقدم حتى طويًال، زمنًا كذلك الحالة ظلت
الفلسفة، وهي األوىل األم عن فشيئًا شيئًا تنفصل العلمية الفروع فأخذت البحوث،
والفلسفة. العلم بني التخصص حصل وبذلك عنها، مستقلة وعلوًما معارف وأصبحت
اإلنسان جسم يف يبحث ما منها فكان املادية، بالبحوث مختصة العلوم صارت
األمراض يف يبحث وما األعضاء، ووظائف الترشيح علما هما وهذان ووظائفها، وأعضائه
وما الطب، وفن الصحة علم وذلك وعالجها، منها الوقاية وطرق اإلنسان تنتاب التي
وصف يف يبحث وما التاريخ، علم وهذا وحارضها، وماضيها الشعوب أحوال يف يبحث
األرض حركة يف يبحث وما الجغرافيا، علم وهو وغالتها، وسكانها جوها البلدان:
العلوم آخر إىل … الفلك علم وذلك املادية، أحوالها وسائر وأبعادها السماوية واألجرام

فيها. تبحث التي الناحية من املادي الجانب تتجاوز تكاد ال التي األخرى
غري والنواحي ببعض، بعضها العلوم تربط التي العامة الصالت كله هذا بعد بقي

للفلسفة. به؛ يتصل وما وهللا واإلنسان، الكون من املادية
التي والغاية عليها يسري التي والنواميس الكون مبدأ يف البحث للفلسفة بقي
املالئكة وهي الروحانية والجواهر األول، املوجود أو األوىل العلة يف والبحث إليها، ينتهي
وأصلها الروح وماهية تكون، وكيف اآلخرة والحياة والبعث والوحي بها، يتعلق وما
من اإلنسان يف والبحث له، مغاير جوهر من وهي الجسم يف تأثريها وكيفية وغايتها
وكيف ومظاهرها، وآثارها وقواه وطبيعته العقل تعرف محاولة أي املعنوية، الناحية
من النواحي هذه للفلسفة بقي أخرى: وبعبارة كمال، من يبلغه أن ينبغي ما إىل يصل

اختالفها. عىل العلوم تتناولها ال التي وأمثالها البحوث
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الفلسفة تقسيم (4)

إىل منها الغاية باعتبار يقسمها فبعضهم الفلسفة، تقسيم يف متعددة طرائق للباحثني
وسيلة والعلم العمل غايتها عملية وفلسفة فحسب، والعلم املعرفة غايتها نظرية فلسفة
يشمل األول والقسم ذاك، أو الرضب هذا يف للبحث منها بد ال مقدمة واملنطق له،
الطبيعية، والفلسفة الرياضية والفلسفة الطبيعة، بعد ما فلسفة أو اإللهية الفلسفة
املدنية. أو السياسية والفلسفة املنزلية والفلسفة األخالق فلسفة يشمل الثاني والقسم
فتكون اإلنسان، أو العالم أو هللا هو الذي البحث موضوع باعتبار يقسمها وبعضهم
ال ما وسائر هللا الخاص وموضوعها الطبيعة، بعد ما فلسفة هي: ثالثة، أقساًما لذلك
التي األشياء من يشمل وما العالم وموضوعها الطبيعية، والفلسفة عامة، الحس يدركه
النفسية نواحيه من اإلنسان وموضوعها اإلنسانية والفلسفة وإدراكه، الحس تحت تقع

واملنطق. واألخالق النفس علم وتشمل املختلفة، املعنوية
الذين أن الطبيعة» بعد «ما ب الفلسفة أقسام بعض تسمية منشأ كان وربما
ا خاصٍّ كان ما بعد ونحوها باإللهيات منها ا خاصٍّ كان ما جعلوا أرسطو مؤلفات رتبوا
وهو اإللهيات، علم عن يقول خلدون ابن نجد ثَمَّ ومن الطبيعية؛ الفلسفة بمباحث
وراء ما علم يسمونه ولذلك ترتيبهم؛ يف للطبيعيات تاٍل «وهو الطبيعة: بعد ما فلسفة

الطبيعة.»6
النحو وعىل أرسطوطاليس، تقسيم جوهر هو األول النحو عىل والتقسيم هذا،
تقسيمهم يف املسلمون استوحى وقد املحدثني، واملفكرين الفالسفة بعض تقسيم الثاني
من الناحية هذه يف وبينه بينهم يوجد وما لهم، أساًسا فجعلوه أرسطو تقسيم الفلسفة
للمسلمني طريقها يف اليونانية الفلسفة به تأثرت ما إىل فمرجعه كبري، أو يسري اختالف

وبحوث. فروع من إليها أُضيف وما اعتبارات، من
سينا، البن رسائل» و«تسع للفارابي، القديمة» الفلسفة «مبادئ إىل يرجع والذي
الفنون» اصطالحات و«كشاف خلدون، البن و«املقدمة» للخوارزمي، العلوم» و«مفاتيح

العال أبي األستاذ تعريب الفلسفة»، إىل «املدخل إىل ويُرجع ص٣٩٢. ١٣٢٢ه، عام مرص، طبع املقدمة، 6
ص٢٤. عفيفي،
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وتقسيمها الفلسفة يف تكلموا أن بعد املسلمني واملفكرين الفالسفة أن يرى للتهانوي؛
الفلسفة بني جزء أو لها، مقدمة هو هل الفلسفة، من ومكانته املنطق يف اختلفوا

للعلوم؟ آلة ال مستقلة ناحية إنه حيث من فيه يُبحث ثابت جزء أو النظرية،
بعضها يتداخل قد وفروع أصول إىل الفلسفة تقسيم يف خالف من يكن ومهما
وعواطفنا وإرادتنا تفكرينا الفلسفة فيه تبحث مما أن فيه ريب ال مما فإنه بعض، يف
ثم النفس،7 علم موضوع وذلك املعنوية، اإلنسان قوى وسائر ومشاعرنا وإحساساتنا
األخالق. هو الغايات هذه يدرس الذي والعلم لها، غايات إىل تتجه وإرادتنا أفكارنا
املنطق. هو الطريقة هذه فدراسة معينة، طريقة يتبع الحقيقة عن بحثه يف والتفكري
النفسية، العلوم ن يكوِّ ما هي واملنطق، واألخالق النفس علوم أي الثالثة، الفروع وهذه
خاصة: ناحية من اإلنسان يف املعنوي النفيس الجانب يتناول منها واحد كل ألن
ونحوها، واملشاعر والعواطف واإلرادة التفكري قوى من فيه ما ناحية من النفس علم
واملنطق لها، قواعد ووضع الخري ناحية إىل اإلرادية أعماله توجه ناحية من واألخالق
عن للوصول يبحث حني الخطأ من تعصمه قواعد ووضع فكره قيادة ناحية من

الحقيقة.8
فروع من فرع األخالق علم أن نقرر أن لنا أن بيان من تقدم ما بعد والخالصة
من قسم هي والتي واألخالق، النفس ولعلم له الشاملة النفسية، أو اإلنسانية الفلسفة
الكل، من الجزء مكانة هي الفلسفة من إذن األخالق علم فمكانة العامة. الفلسفة أقسام
ال فائدة اإلنسانية وتفيد حني، كل أكلها تؤتي التي الظالل الوارفة الدوحة غصن فهو

قدرها. يُقدَّر

العلوم من بغريه األخالق علم صلة (5)

إذ والرتبية؛ السيايس واالقتصاد كالترشيع العلوم، من لكثري األخالق علم عن غنى ال
أجل ومن ضارة؛ خادعة علوًما تكون بدونها والتي لها، أسًسا تعترب التي املبادئ يبني

األسايس. العلم املنظم، العلم الخطر، الجليل بالعلم أرسطو يسميه ذلك

االتساع. أو التجوز من بيشء بعده وفيما هنا العلم لفظ يطلق 7
.Larousse universele العام الكبري الروس 8
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من إليه يمتُّ ما وبني بينه الصلة تبنيُّ من األخالق علم يف للباحث بد ال لهذا،
وها ببحوثه. منها يرتبط مما بينة عىل يكون حتى األسباب؛ من بسبب األخرى العلوم
من الحاجة إليه تمس ما ببيان بذلك مكتفني املوضوع هذا عن كلمة نذكر أوالء نحن
وشيجة. إليه وأقرب رحًما به أمسُّ هي التي العلوم وبني بينه وخاصة العالقات، هذه

النفس وعلم األخالق (1-5)

واللذة والعواطف والشعور اإلرادة ويف والتفكري، والرغبات امليول يف النفس علم يبحث
السديد للتقدير ليهتدي األخالق؛ علم دارس عنها يستغني ال مباحث وهذه واأللم،
يقول هنا ومن املختلفة، النفسية القوى بهذه تتأثر التي األعمال عىل الصحيح والحكم

ألرسطو: «األخالق» لكتاب مقدمته يف «سانتهلري»

أو األخالق علم يتحقق ال — النفسية أي — السيكولوجية املشاهدة بدون
تحكميٍّا. علًما يكون

يقول: كما

أن ولنا الوحيد، دليلنا يكون أن يجب املضبوطة بتحاليله النفس علم إن
ثقتنا.9 كل فيه نضع

بني يقدمون األخالقيون الفالسفة كان النفس لعلم األخالق دارس حاجة ولشدة
يف كتابه قبل وضع أرسطو هذا النفس؛ علم يف أخرى بحوثًا وتأليفهم بحوثهم يدي
أحمد بن محمد الوليد أبو رشحه وقد «النفس»، سماه النفس علم يف كتابًا األخالق
األخالق «تهذيب كتابه مسكويه11 بدأ كما املعروف،10 اإلسالمي الفيلسوف رشد بن

.١١ ص٩، ج١ باشا، السيد لطفي ترجمة 9
املقال «فصل كتابه يف الدين تناقض ال الفلسفة أن أبان ،(٥٢٠–٥٩٥) األندلس فالسفة أشهر هو 10

االتصال.» من والفلسفة الرشيعة بني فيما
جمع ،٤٢١ سنة املتوىف املسك، رائحة أي «مسكويه»، ب ب امللقَّ محمد بن أحمد الخازن عيل أبو هو 11

والكيمياء. والفلسفة األدب علوم بني
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وهكذا املختلفة، وقواها وطبائعها اإلنسانية النفس يف ممتع بفصل األعراق» وتطهري
«اإلحياء». كتابه يف الغزايل صنع

واملنطق األخالق (2-5)

ييل: فيما تتجىل باآلخر صلة العلمني من لكل

يف املنطق فيبحث النفس، قوى نواحي من معينة ناحية يف يبحث منهما كل (١)
أعمال. من عنها يصدر وما اإلرادة يف واألخالق التفكري

األخالق علم يبحث للحقيقة مقياس عن املنطق يبحث فكما مقيايس، علم كالهما (٢)
اإلنسان. لسلوك مقياس عن

املنطق فيعمل إليه، ينتهي الذي املقياس مع االتفاق وجوب عىل منهما كل يعمل (٣)
السلوك اتفاق بوجوب تقول واألخالق الحقيقة، مقياس مع تفكريه يف الذهن التفاق

الخري. ومقياس

السيايسوالسياسة واالقتصاد واالجتماع األخالق (3-5)

االجتماعية؛ العلوم إنها عنها نقول أن املمكن من إليها، القانون علم بإضافة العلوم، هذه
خاصة، ناحية من يدرسه منها كل كان وإن املجتمع، يف اإلنسان بدراسة تُْعنَى إنها إذ

العرى. وثيقة وشائج إذن فبينها
لها تخضع التي والقوانني وتطورها، اإلنسانية املجتمعات يدرس االجتماع فعلم
يتأثر التي العوامل من كثري عن لنا يكشف وبهذا انحاللها، أو وتقدمها تطورها يف
الترشيعية والنظم السيايس، واملبدأ والدين، واألمة، كاألرسة، وعمله؛ تفكريه يف املرء بها
من العلمني بني ما مقدار لنا يتبني ذلك ومن ظاللها. تحت نعيش التي واالقتصادية
عىل األخالق بناء الحديث العرص هذا يف املفكرين من كثري حاول حتى متينة، صلة

االجتماع. علم من دعائم
وتوزيعها الثروات ناحية من املجتمع يف اإلنسان حياة يدرس السيايس واالقتصاد
خريها به حكًما الشعوب تُحكم كيف يدرس السياسة وعلم وتبادلها، والخدمات
من متني أساس عىل سا يُؤسَّ لم إذا العلمني هذين أن ذلك من وواضح وسعادتها،

يصيبها. كبري لرش عامًال بل اإلنسانية، لخري أداة يكونا لم الفاضلة األخالق
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صلة بيان يف «األخالق» يف أرسطو كتاب مقدمة يف سانتهلري كلمة أحسن وما
يقول:12 حني األخالق، بعلم السياسة

يكون أن عىس فماذا األخالق، من تستمده لم واحد مبدأ لها ليس السياسة إن
حال يكون أن عىس وما األخالق؟ علم إىل يستند ال كان إذا املمالك يف الترشيع
أخالق؟ بال اإلنسانية الجمعيات مصري وما العدل؟ من خلت وقد الحكومة
غريه عن والسامي شخيص، أنه بفضل غريه عىل املتقدم األسايس العلم إن أال

األخالق. علم هو إنما منه، يأخذ وال القانون يعطي أنه بسبب

وهي بها، يتصل وما الهامة الفلسفة فروع بسائر األخالق عالقة عن كلمة تلك
اآلن. تكفينا أنها إال موجزة كانت وإن

ص٧٧. ج١ 12
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الرابع املبحث

املؤثراتفيه، نه، تكوُّ وتعريفه، اخللق
األخالق أساليبتكوين

وتعريفه الخلق (1)

تعريفه (1-1)

ميل «تغلب بأنه آخرون وعرَّفه اإلرادة»، «عادة بأنه الخلق األخالق فالسفة بعض عرَّف
وما خلًقا؟ صار دائًما املرء عىل تغلب إذا الذي امليل فما باستمرار»، غريه عىل امليول من
عىل أوًال نتكلم أن يجب ذلك لبيان خلًقا؟ عادتها ُسميت شيئًا اعتادت إذا التي اإلرادة
النبات يف والتنبه التوجه درجات وعىل العمل، تسبق التي النفسية والحاالت العمليات

واإلنسان. والحيوان

وأغصانه فروعه وتتجه للغذاء، طلبًا األرض يف النبات جذور تسبح الحاجة: (١)
أن إال وذََوى. يبس ذلك من شيئًا فقد فإن منهما، لحاجتها طلبًا والهواء للشمس
اتجاهه نفس يتصور ال فهو تسخريًا، الطبيعة له سخرته عمل النبات من التوجه هذا
التوجه وهذا حصوله، عىل املرتتبة بالغاية وال إليه يتوجه الذي اليشء بهذا يشعر وال
معني غرض نحو النبات من أعمى اتجاه مجرد «فهي بالحاجة، تسميته عىل اصُطلح

به.» املتحققة للغاية وال إليه املتََّجه لليشء ما تصور دون لحياته، منه بد ال
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قوام به ما نحو توجهه يف النبات مثل كان وإن فهو، الحيوان أما الشهوة: (٢)
الذي اليشء هذا يتصور بأنه عنه يمتاز حصوله، عىل املرتتبة الغاية إدراك دون حياته
عند وباأللم يطلب بما فوزه عند باللذة ويحس بل غامًضا، تصوًرا كان وإن يطلبه
غري الري، بلذة ويشعر ويتصوره املاء نحو يتجه مثًال الظمآن فالحيوان منه، حرمانه
يسمى ما هو الحيواني واإلحساس التوجه وهذا عليه. املرتتبة بالغاية يشعر ال أنه
التنبه مع حياته، تقوم به ما إىل الحيوان «توجه بأنها تعريفها املمكن ومن بالشهوة،

تحقيقه.» عىل ترتتب التي بالغاية شعور دون له، للمتََّجه القليل
تماًما شاعر وهو إليه، يحتاج ملا يسعى فنجده لإلنسان، ذلك بعد نرتقي امليل: (٣)
الغاية أيًضا يتصور كما لفقده، ينتابه الذي واأللم وجوده تعقب التي اللذة متصور به
يف امليل امتاز باملطلوب الشعور ووضوح للغاية التصور وبهذا لدركها، يسعى التي
من «توجه بأنه امليل نعرف أن ذلك بعد لنا ويصح الحيوان. يف الشهوة عن اإلنسان

عليه.» الحصول عىل املرتتبة الغاية إدراك مع بوضوح ر متصوَّ ليشء اإلنسان
وذاك الصيت، وبُعد الشهرة غايته هذا ميولهم؛ اختلفت الناس غايات وباختالف
تدور امليول من متشابهة طائفة وكل وهكذا. الغنى، وغريهما الكلمة، ونفوذ السيادة

الرغبة. تنشأ ومنها «عامًلا» تسمى واحدة غاية حول
تدور التي املتشابهة امليول سائر عىل امليول هذه من ميل تغلب إذا الرغبة: (٤)
فهي بالرغبة، يسمى ما ذلك من كان عليها، امليل ذلك وسيطر واحد، محور عىل معه
عليه تغلب شخص مثًال واحد»، عالم يف معه تعيش التي امليول سائر عىل ميل «تغلب
أراٍض رشاء إىل وأخرى القطن، يف التجارة إىل مرة يميل فرتاه والغنى، الثروة حب عالم
مرص مرصف يف االشرتاك إىل أو كبري، بدخل يأتيه عمل وراء السعي إىل أو وتثمريها،
عالم حول كلها تدور التي امليول من ذلك غري إىل … الناجحة الرشكات من رشكة أو
القطن سوق يف للمنافسة ميله وغلَّب نفسه يف وروَّى فكر فإذا الرسيع، الثراء حب
كنا التي النفسية الحالة هذه إن يقال: األخرى، امليول عىل تناسبه ودواٍع لظروف مثًال

لتحقيقها. يسعى رغبة له صارت ميًال نسميها
نيله وبني بينه يكون قد ما وذلَّل ممكنًا، ورآه فيه يرغب فيما فكر فإذا اإلرادة: (٥)

باإلرادة. يسمى ما ذلك من كان عليه، أمره أجمع ثم عقبات، من
فقد املثمر، العمل يتلوها ال قد هذه أن من واضح؛ الرغبة وبني بينها والفرق
ليس عقبات به الظفر دون يشء يف أو عليه، الحصول يستحيل أمر يف املرء يرغب
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يف اإلنسان يرتوَّى حيث إال — رأينا كما — تكون فال اإلرادة أما تذليلها، السهل من
وبهذا عليه، فيعزم ممكنًا يراه كله ذلك بعد ثم واملالبسات، الظروف جميع ويزن األمر

خلًقا. صار اعِتيد إذا الذي العمل يعقبها
من عالم تغلب وهو لإلرادة، ذكرناه الذي التعريف يختلف ال ذلك أجل ومن
بها تتمكن للنفس «قوة أنها وهو الكتاب، بعض به عرفها بما غريه، عىل امليول عوالم
أو األمر ذلك كان سلبًا فعًال، بالوقوع لإلنسان عليه مقدور معلوم أمر تخصيص من

إيجابًا.»
أنه وهو البحث، أول ذكرناه الذي للخلق األول التعريف يتضح هذا من الخلق: (٦)
والعالم غريه، عىل العوالم من عالم تغلب هي أوضحناه، كما اإلرادة، ألن اإلرادة»؛ «عادة
تغلبت ومتى نفسية، هيئة أو قوة هو فقل شئت وإن لإلنسان، نفسية حالة إال ليس
وسواها. العربية اللغة يف الخلق معنى مرد وهي عادة، كانت باستمرار القوة هذه
عىل امليول من ميل «تغلب وهو سابًقا، ذكرناه الذي الثاني التعريف أيًضا يتضح كما
وتغلبه النفسية، الهيئة هو فإرادة رغبة صار الذي امليل هذا فإن باستمرار»، اإلنسان

وخلًقا. عادة صار أنه معناه باستمرار

املال من بالكثري يجود أو أخرى، ويكذب مرة يصدق رجل مثًال: لذلك ولنرضب
أو الصدق خلقه من بأن يوصف فهل آنًا، للبذل الدواعي وجود مع بالقليل ويبخل آنًا
باستمرار نفسية هيئة أو عالم أو ميل يتغلب لم ألنه ال؛ البخل؟ أو الكرم أو الكذب
له. أخالق ال متقلب إنه الرجل: هذا مثل عن ويقال وخلًقا، عادة له ذلك يصري حتى

عىل يحكم أنه بمعنى نسبي، أمر الخلق بأن القائل للرأي وزنًا نقيم أن يصح وال
إال يبخل ولم كثريًا وأعطى اإلعطاء حب عليه غلب فمن عليه، يغلب الذي بامليل املرء
نقيم أن يصح ال والرذائل، الفضائل وسائر والكذب الصدق وكذلك كريًما، كان قليًال
مليل والثبات الرسوخ الخلق يف مالحظته من بد ال مما أنه وذلك الرأي، لهذا وزنًا
ذكره ما هذا يؤيد باستمرار، األعمال من ثمرتها تعطي حتى معينة، نفسية حالة أو

إنه: يقول إذ «األخالق»؛ كتابه يف «ماكنزي» مة العالَّ

أو خريي باعث مجرد أما العوالم، من عالم ثبات من خلق لتكوين بد ال
خريًا. لجعله يكفي فال اإلنسان حياة يف خريي غرض
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للخلق اإلسالميني الفالسفة تعاريف (2-1)

إىل لها داعية للنفس «حال بأنه الخلق ٤٢١ه) سنة (املتوىف مسكويه عرَّف (١)
روية.»1 وال فكر غري من أفعالها

تصدر عنها راسخة النفس يف «هيئة بأنه (٤٥٠–٥٠٥ه) الغزايل اإلمام وعرَّفه (٢)
وروية.»2 فكر إىل حاجة غري من بسهولة األفعال

وال روية بال أفعاله اإلنسان يفعل به للنفس «حال بأنه عدي بن يحيى وعرَّفه (٣)
اختيار.»3

وال ومدلوالتها، معانيها يف متفقة وعباراتها، ألفاظها اختلفت وإن التعاريف، وهذا
النفسية الحال أو الهيئة هذه ألن البحث؛ أول السابقني التعريفني عن جميعها تختلف
بأنها مْؤِذن فكر بال عنها األعمال صدور واشرتاط رشحه، تقدم الذي «العالم» هى
األفعال سائر شأن ذلك يف شأنها تفكري، غري من إرادته عن تصدر عادة للمرء صارت
راسخة لها الزمة حالة وأصبحت النفس يف تأصلت التي والعادة املران مبعثها التي

فيها.
يجده بما الخلق عن تصدر التي األعمال يف والروية التفكري نفي علينا يُشِكل وال
الجنيهات من بمائة يجود أن واعتزم داعيه يدعو حني الكرم شأنه من إذ نفسه؛ يف املرء
للبذل الحاجة تمس النواحي وأي املقدار، هذا إليها يدفع الجهات أي يف يفكر نراه مثًال،
يساعد أو اإلسعاف، جمعية أو للمرىض، مستشفى أو لليتامى، ملجأ بها يمد هل فيها؛
الكريم، هذا فيها يفكر نواٍح هذه النابغني؟ الفقراء بعض تعليم أو مسجد بناء يف بها
املقدار هذا إليها فأرسل سارع للعون مثًال اإلسعاف جمعية حاجة له تبني إذا حتى
التفكري نفي من الخلق يف اشرتطناه ما علينا يشتبه ال نقول: به. الجود رأى الذي
كان التفكري هذا ألن التفكري؛ يف اإلمعان من الحالة هذه مثل يف نشاهده بما والروية

ص٢٥. األخالق، تهذيب 1
ص٣٩. ج٣ اإلحياء، 2

ص١٣. عوض، جرجس نرش األخالق، تهذيب 3
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انسياًقا إليه منساًقا أصبح الذي اإلعطاء وجوب نفس يف ال فيها، يبذل التي الجهة يف
وخلًقا. عادة له فصارت فيه رسخت التي النفسية الحال تلك إليه تدفعه

من خلق اكتساب إرادة عند األمر أول يكون املكتسب الخلق يف الرتوِّي كذلك
يقول: مسكويه نجد ولهذا تفكري، وال روية فال اكتسابه يتم أن بعد أما األخالق،
بالعادة مستفاًدا يكون ما — الخلق هي التي النفسية الحاالت من أي — «ومنها
ملكة يصري حتى فأوًال أوًال عليه يستمر ثم والفكر، بالروية مبدؤه كان وربما والتدرب،

وخلًقا.»4
«عادة بأنه املحدثني بعض يقول كما الخلق نعرِّف أن لنا كله تقدم ما بعد وأخريًا
لها داعية للنفس «حال بأنه مسكويه يقول كما أو التكوين»، كاملة «إرادة أو اإلرادة»،
الفالسفة من وغريه الغزايل تعاريف أن تبينا وقد رويَّة»، وال فكر غري من أفعالها إىل

قليل. أو كثري يف هذا عن تبعد ال اإلسالميني

فيه واملؤثرات الخلق تكوين (2)

ميًال يبدأ وأنه النفسية، الناحية من يتكون وكيف الخلق، حقيقة تقدم مما عرفنا
فخلًقا النفس يف راسخة إرادة يصري ثم مرجوٍّا، أو نية أو رغبة فيصري يشتد ضعيًفا

تفكري. إىل حاجة غري من بيرس أعماله عنه تصدر
واملؤثرات عمليٍّا، الخلق ن تكوِّ التي العوامل بيان من هذا جانب إىل لنا بد ال أنه عىل
يدعونا ما وهذا العام، بمعناها والبيئة الوراثة من محمود، غري أو محموًدا أثًرا فيه

والرش. للخري استعدادها ومبلغ اإلنسان فطرة عن بإيجاز ولو للكالم

اإلنسانية الفطرة (1-2)

استعداد فيها أو بالطبع، رشيرة أو ة خريِّ هي هل اإلنسان: فطرة يف الناس اختلف
للناحيتني؟

الطفل نفس أن سقراط يرى ذلك ويف بطبعه، ًا خريِّ ُخلق اإلنسان أن بعضهم رأى
الرواقية5 املدرسة مؤسس زينون يرى كما والتحاور، املناقشة إال تظهره ال للكمال خباء

ص٢٥. السابق، املرجع 4
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فاإلنسان خري، إال عنه يصدر وال خري وهو هللا عن لصدورها خري العامة الطبيعة أن
«إميل»: كتابه يف روسو جاك جان يقول كان كما خري، كذلك الطبيعة آثار من أثر وهو

اإلنسان. يد عىل له يأتي والرش بطبيعته، خريِّ الطفل إن

ميوله وجه يف الوقوف فيجب بالطبع، رشيًرا ُخلق اإلنسان أن آخرون ويرى
العرب مفكري من تبعهم ومن الهنود والبوذيني الرباهمة جمهرة رأي هو وهذا ونزعاته،

يقول: الذي ٤٤٩ه، سنة املتوىف املعري، العالء كأبي

ف��ؤادا س��رٍّ ع��ل��ى ت��أم��ن��ن وال ش��رٍّا اإلخ��وان ب��س��ائ��ر ف��ظ��ن

أخرى: قصيدة من يقول كما

م��ج��ب��ول ب��األذى ه��و ع��ال��م ع��ن ب��أه��ل��ه ال��خ��روج ال��ن��وم وف��ض��ي��ل��ة

والرش بطبعه ًا خريِّ املرء كان إن نتساءل: أن وأولئك هؤالء رأي فساد لبيان ويكفي
كان وإن غريه؟ به أعدى حتى اإلنسان لهذا الرش أتى أين فمن اإلنسان، يد عىل يأتيه
ذلك يف قلدوا هل فضالء؟ خياًرا الناس من كثريًا نرى فكيف الرش، عىل مفطوًرا املرء

صالحة. قدوة صاروا حتى بالطبع خياًرا األغيار هؤالء كان فقد وإذن غريهم؟
وإىل والعقل، التمييز قوة إبطال «إىل مسكويه: قال كما يؤديان الرأيني هذين أن عىل
والصبيان األحداث ترك وإىل مهَملني، همًجا جميًعا الناس وترك كلها، السياسات رفض

ا.»6 جدٍّ الشناعة ظاهر وهذا تعليم، وال سياسة بغري عليه يكونوا أن يتفق ما عىل
وتعضده مطمنئ، وهو العقل يقبله الذي الصحيح الرأي إن نقول: أن بقي
والرش، للخري استعداد وفيه يُخلق الطفل أن هو الصادقة، التجارب عليه وتدل املالحظة،

الحكيم. املربي عمل الفضيلة ناحية إىل وتوجيهه
األعالم؛ العلماء وأقوال رسوله وحديث هللا كتاب من كثرية الرأي هذا عىل واألدلة
* َوَشَفتنَْيِ َولَِسانًا * َعيْننَْيِ َلُه نَْجَعْل ﴿أََلْم علينا: ممتنٍّا الكريم كتابه يف هللا يقول

الرواقيني. مذهب أسس الذي (٣٣٦–٢٦٤ق.م)، املعروف اليوناني الفيلسوف هو 5

ص٢٥. األخالق، تهذيب 6
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َهَديْنَاُه ﴿إِنَّا أيًضا: ويقول والرش، الخري طريقا هما والنجدان النَّْجَديِْن﴾، َوَهَديْنَاُه
عىل يولد إال مولود من «ما الحكيم: الرسول ويقول َكُفوًرا﴾، ا َوإِمَّ َشاِكًرا ا إِمَّ ِبيَل السَّ
أن الحسن ومن الحديث.7 سانه.» يمجِّ أو انه ينرصِّ أو يهوِّدانه أبواه وإنما الفطرة،
يألفه الفطرة، دين أنه إىل إشارة الديانات هذه مع اإلسالم يذكر لم الرسول أن نالحظ

املربني. أو الوالدين من عالج إىل حاجة بال نفسه املرء
قابًال ُخلق «الصبي أن الصبيان رياضة يف الطريق بيان يف أيًضا الغزايل ويقرر
خلدون ابن يقرر كما الجانبني.»8 أحد إىل به يميالن أبواه وإنما جميًعا، والرش للخري
الحرض، أهل من الخري إىل أقرب البدو أهل أن لبيان عقده الذي الفصل يف مقدمته، يف
فيها وينطبع عليها يِرد ما لقبول متهيئة كانت األوىل الفطرة عىل كانت إذا «النفس أن
أو انه ينرصِّ أو يهوِّدانه فأبواه الفطرة، عىل يولد مولود «كل ملسو هيلع هللا ىلص: قال رش، أو خري من

سانه.» يمجِّ
إذ للرش؛ استعداده من أقوى للخري خلدون ابن رأي يف الطفل استعداد أن غري
طبيعة من فيه ملا لإلنسان طبيعيٍّا امُللك كان «ملا مقدمته: من آخر موضع يف يقول
فطرته بأصل الرش ِخالل من الخري ِخالل إىل أقرب اإلنسان وكان قلنا، كما االجتماع
من وأما فيه، هي التي الحيوانية قبل من جاء إنما الرش ألن العاقلة؛ الناطقة وقوته

9«… أقرب وِخالله الخري إىل فهو إنسان هو حيث
أرسطو: أخالق لرتجمة مقدمته يف يقول إذ سانتهلري؛ الرأي هذا إىل ذهب وأخريًا،

يسوِّ لم كما الخري، ميول من وهب فيما جميًعا الناس بني يسوِّ لم هللا إن
الرش. ميول من قدَّر فيما بينهم

للخري استعداًدا يُوَلد حني املرء يف أن وتبني عينني، لذي الصبح وضح وقد واآلن
وهما والبيئة، الوراثة عن نتكلم فيها؛ يؤثِّر ما حسب عىل تتغري لهذا أخالقه وأن والرش،

تكوينه. يف األثر كل لهما اللذان العامالن

ص٩٥. ج٢ بوالق، طبع البخاري، 7
ص٥٤. ج٣ اإلحياء، 8

ص١٥٩. 9
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والبيئة10 الوراثة (3)

الوراثة (1-3)

تمهيد (أ)

بل الحديثة، العصور هذه إىل علمه يرجع الذي باألمر أثر من لها وما الوراثة ليست
علموا؛ مما اإلفادة عىل وعملوا قليل، غري بحظ األولون منه أخذ القدم، يف عريق ذلك علم

والعقل. الجسم وقوي الدم نقي شباب ألممهم ليكون
الذين األوائَل الباحثني بعض رأي يف يُعتربون الذين القدماء، املرصيون هذا أدرك
الجدارة من منزلها النسل بتحسني الخاصة والنظريات اآلراء لينزلوا بالقانون استعانوا
املنزلة يف دونهم يعتقدونهم كانوا ممن الزواج بتحريم دمهم نقاء عىل فعملوا والتقدير،

وموطنًا.11 مقاًما النيل أعايل اتخذوا الذين األقوام من
الجسم ضعيف يُوَلد الذي الطفل بوأد أنفسهم فأخذوا القدامى، اليونان ذلك وأدرك
بالزواج خاصة قوانني َسنَّ الخري من بأن وأرسطو أفالطون ونادى الخلق، متناسب غري

الوالدة. قبل الرتبية تبدأ أن يجب ألنه اآلخرين؛ دون بالزواج له يُسمح من تبني
بالخطر علم عىل شك وال كانوا نُُظم، من إليه دعوا وما آراؤهم وتلك وأولئك، هؤالء
الخطر وهذا نسل، منه يكون وأن يعيش أن الخلق للشاذ أجازوا إن أممهم ينال الذي

صفاتهم. بعض املشوهني أو الضعاف هؤالء نسل يرث أن هو به أحسوا الذي
بنوة يف الفصل قوله َليكون حتى الِقيَافة، يف َمَهر من منهم فرأينا العرب وجاء
أبوه أنه يزعم ممن وأخرى الولد من أعضاء بني يوازن أن إال هو فما فيها، متنازع
الوراثة آثار معرفة من يشء هذا يف الرباعة أن وواضح الباطل، من الحق له يتبني حتى

العربي: الشاعر يقول ذلك ويف الجسمية،

ب��ن��ي��ن��ا ِم��تْ��ن��ا إذا ونُ��وِرث��ه ص��دق آب��اء ع��ن ال��م��ج��َد َوِرث��ن��ا

يف أن معرفة تفتُْهم لم األقدمني أن عىل واضحة داللة فيه كثري، إليه وما ذلك، كل
عرف الذي — الحديث العلم جاء حتى كنهها، يفقهوا لم وإن آثارها، لها قوة الكون

شهادة بها نلت التي الرسالة وهي الرتبية»، يف وأثرهما والبيئة «الوراثة من مقتبس البحث هذا 10

النفس. وعلم والرتبية واألخالق التاريخ يف التخصص
ص٦. األبياري، لألستاذ النسل»، وتحسني «الوراثة 11
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لنَُطِفكم؛ وا «تخريَّ ملسو هيلع هللا ىلص: يقول إذ الصادقة، للسنة مؤيًدا — الكثري اليشء القوة تلك عن
اس.» دسَّ الِعرق فإن

تعريفها (ب)

واألبناء األجداد تضم ألرسة أو مثًال الظِّباء من لرسب أو نباتية ساللة أفراد إىل نظرة إن
اختلف وإن عدة نواٍح من شبًها وفروعها األصول هذه من كل بني أن ترينا واألحفاد،
بعض قال التشابه ذلك والختالف ضعفه، أو الوراثة أثر شدة بحسب وضعًفا قوة
فإن خطرها اشتد وإن املشابهة هذه أن يعنون املثل»، غري ينتج امِلثْل «إن الوراثة: علماء
املثل»، ينتج امِلثْل «إن آخرون: ويقول وأصله. املرء بني تفرق عديدة فوارق جوانبها إىل
ومميزات. خصائص من له فيما أصله ملشابهة استعداًدا الفرع يف أن بذلك ويريدون

أن الوراثة من املراد وأن اآلخر، يكمل القولني هذين من كالٍّ أن نرى هذا من
بعض «انتقال بأنها الوراثة نعرِّف أن نستطيع وأننا يشبهه، آخر يلد الحي الجسم

كثر.» أو ذلك قل لفرعه، األصل صفات

الوراثية النظريات (ج)

أول وقفوا لكنهم ومميزاته، صفاته من بكثري ألصله يَُمتُّ الفرع أن الحياة علماء الحظ
الطبيعيان األستاذان املوضوع هذا بحث من أشهر ومن ذلك. تعليل يف حيارى األمر

و«فيزمان».13 «دارون»12

الجسم خاليا من خلية كل من تُقتطع ا جدٍّ صغرية أجزاء هناك أن دارون يرى (١)
وهذه التناسل. أعضاء إىل تصل حتى واألنثى الذكر جسَمي يف وتسبح التلقيح حني

سنني خمس األرض حول بعث يف ساح ،(١٨٠٩–١٨٨٢) املعروف اإلنجليزي الطبيعي العالم هو 12

كتابه نرش ثم عاًما، وعرشين أحد مدة التحول مسألة يبحث وظل الطبيعي، البحث يف أنفقها تقريبًا
.١٨٥٩ سنة األنواع» «أصل

وله والحياة، الترشيح علمي يف الظاهرين العلماء ومن ،(١٨٣٤–١٩١٤) األملان الباحثني أحد هو 13

قيمة. مراجع تعترب مؤلفات فيهما
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يمكن ما كل طياتها يف تحمل املختلفة، الجسم خاليا عن سفراء بمثابة وهي األجزاء،
أن نستطيع وبذلك آلخر، جيل من واالنتقال للتكاثر قابلة وهي لفرعه، األصل يورثه أن

واألحفاد. األجداد بني التشابه نفرس
الذراعني! صحيح ابنًا مثًال الذراع أقطع يلد أن دارون يفرس كيف ندري ال أننا عىل
تفرزها الحي الكائن خاليا أن زعم التي األجزاء هذه وجود العلم لنا يثبت لم كذلك
لدارون معاًرصا كان من ومنهم العلماء، من كثري رفض إذا نعجب ال لذلك اللقاح؛ حني
يف مكني قرار يف وأنها الحياة، لجراثيم دائًما منبًعا هناك أن ورأوا النظرية، هذه نفسه،

واألنثى. الذكر
رفضوا الذين وأحد للحياة»، األولية املادة «اتصال نظرية صاحب فيزمان، وأما (٢)
صورة يف يتمثل ومميزات خصائص من اإلنسان يف ما أن فريى دارون، ارتآه ما
كما املعيِّنات»، أو «املحدِّدات اسم عليها يُطلق التناسلية خالياه يف الدقة يف غاية ذرات
منبع لها املحدِّدات أو الجراثيم وهذه للحياة»، األوىل «املادة اسم مجموعها عىل يُطلق
من فيكون األم معيِّنات من بأخرى األب معيِّنات بعض تتحد التلقيح وحني يغيض، ال

الجنني. نواة ذلك

من التلقيح مادة تتولد األوىل ففي النظريتني؛ هاتني بني الفرق مدى يتبني هنا إىل
بني متواَرثة الحياة مدى متصلة املادة تلك أن نرى الثانية ويف العامة، الجسم خاليا

تكوينها. يف العامة الجسم لخاليا دخل ال النسل، طبقات
نعرف أن يجب وحقيقتها، الوراثة يف و«فيزمان» «دارون» رأي عرفنا وقد واآلن

فيها. الحديث العلم رأي

الوراثة حقيقة (د)

عدًدا واألنثى الذكر يف التناسل خاليا من كل نواة يف أن األجنة تكوين علم لنا أثبت
خصائص تتمثل وفيها الوراثية، العوامل حاملة هي األلياف هذه وأن األلياف، من كبريًا
من بأخرى التناسلية الذكر خاليا من خلية تتحد التلقيح عملية عند وأنه الشخص،
ما نصف من تخلصها طبًعا ذلك ويصحب انقسمت، قد منهما كل تكون أن بعد األنثى،
والتي الجنني منها يتكون التي النواة االتحاد ذلك وليد ويكون األلياف. من فيها كان
ثم وميولها، وعاداتها األرسة صفات من وكثري واألبوين، الجنس خصائص عىل تحتوي

كمال. من لها هللا قدَّره ما إىل تصل حتى محكم نظام عىل تنمو
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ذهب فيما الحق أصاب قد «فيزمان» أن نرى ومنه الحديث، العلم يقوله ما هذا
املحدِّدات»، أو «املعيِّنات اسم عليه أُطلق ما غري آخر شيئًا ليست األلياف فهذه إليه،
— «دارون» يقول كما — الجسم خاليا تفرزها ال التناسل مادة أو الجرثومية واملادة
«فيزمان» يحدثنا كما الحياة، مدى وتستمر نفسها، من تتكاثر مستقلة مادة هي بل

نظريته. يف
معينات من تكون وقد الطفل، أن نذكر أن جديد لبحث االنتقال قبل يجب أنه عىل
صفات كلُّ نموه يكمل أن بعد حتى فيه يظهر أن املحتم من ليس واألب، األم من
لها تحني حتى اآلخر البعض ويكمن بعضها يظهر قد بل فعلية، صورة يف والديه
بغداد» «تاريخ ذيل يف جاء البعيدة؛ أو القريبة نسله طبقات إحدى يف فتظهر الفرصة
عضد غلمان أحد زوجت معناه: ما قال أنه الفقيه نرص بن عيل ترجمة يف النجار البن
ذلك، إيلَّ فشكا له، تريه أن استحيت ولًدا له فولدت جوارنا يف صبية بويه بن الدولة
وبقية أبيض، ته ُرسَّ إىل رأسه من أنه أي أبلق، ولده أن والدتها يل فأرست إليها فذهبت
بالد يف جدي كان وهكذا ابني! «ابني صاح: «أبلق» قولها الرتكي سمع فلما أسود، بدنه

الرتك.»

الوراثة؟ تنقله ماذا (ه)

منه نعرف تاريخي سجل فهو واآلتني، املاضني بني اتصال أداة إال منا الواحد ليس
خلفه، إىل الوراثية الصفات من فيه مطبوع هو ما وينقل واألجداد، األسالف كان كيف
هللا يرث حتى أمة، لكل التي القومية واملميزات البرشي، النوع خصائص تُحفظ بذلك

عليها. وَمْن األرض

والغلظ والنحافة والقرص كالطول الجسمية الصفات من كثري بالوراثة ينتقل (١)
العادية، الجسدية الصفات هذه بها تنتقل وكما مثًال. واألعني والشعر الجسم ولون
العلوم يف مة العالَّ «دارون» هذا التكوين. لعيوب الراجعة الشاذة األوصاف تنتقل

نصه: ما ذلك يف يقول الطبيعية

عىل تنطبق ال والتي شذوذًا أكثرها حتى االختالفات أن املقرر من كان إذا
وتشقق وكالَجَهر زيادتها أو واألظفار األصابع بعض كنقص معلوم، جنس
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كذلك يكون أن ينبغي بالحري فكم بحرص؛ النسل يف تنتقل وغريها، الجلد
الوراثة؟!14 ناموس جليٍّا عليها يصح التي العادية االختالفات يف

إنما الخلق، تكوين عوامل نبحث ونحن الصفات هذه عىل الكالم بسط يعنينا وال
والعقلية. األدبية الصفات يف الوراثة أثر هو هنا ببحثه نُْعنَى أن يجب الذي

وميوله، اإلنسان فشهوات وعقليٍّا، أدبيٍّا املرء تكوين يف كبري دخل كذلك وللوراثة (٢)
للذكاء، استعداد من ُوِهبه وما وأخالق، عادات من فيه تركز وما وأمزجته، وغرائزه
من به يُرزأ وما أحيانًا، للعبقرية تصل حتى تسمو قد ونواحيه الفكر مظاهر يف وقوة
كل الجنون؛ أو البََله صور من صورة يكون حتى يشتد قد والتفكري العقل يف ضعف
لحظة تَِني ال فهي تكوينها، يف كبريًا قسًطا للوراثة نرى واالستعدادات الصفات هذه

سبيًال.15 ذلك إىل وجدت متى والقادة للحارضة املاضية األجيال صفات نقل عن

النشوء يف «دارون» مذهب رشح يف شميِّل» «شبيل للدكتور كلمة ننقل املعنى هذا ويف
تنقل الجسدية الصفات تنقل أنها «وكما هي: وها فيه، قيمة من للوراثة وما واالرتقاء،
ذلك».16 غري إىل … والعقل واألخالق والعوائد واألميال كالشهوات األدبية الصفات أيًضا
أغلب يف وغريها الصفات هذه وراثة من املراد أن إىل األمر أول من ننبه أن ويحسن
هذا ومع البيئة. عىل فيتوقف بالفعل ظهورها أما لها، االستعدادات وراثة هو الحاالت
كانت التي النحو عىل املوروثة الصفات تلك النسل يف تظهر أن الرضوري من فليس
املوروثة؛ الصفة لتلك نوعها يف كلها ترجع شتى صور يف تبدو قد بل اآلباء، يف عليه
معتوه، واآلخر فنان، أحدهم مختلفني؛ أوالًدا ينسالن العصبيني األبوين نرى «قد ولهذا
فنراهم عظيم، واعظ والخامس مفرط، سكِّري والرابع العواطف، حاد شاعر والثالث
لقدر تبًعا وضار نافع بني اختلفوا ولكنهم االنفعال، حدة حيث من واحد واٍد من كلهم
وثالث رسام وآخر موسيقار ابن لهما يكون قد الشاعران األبوان كذلك والبيئة»، اإلرث
املوروثة الصفة تلك ولكن الجميل، الفن أبويهم عن ورثوا أنهم هذا ومعنى مثَّال،

مختلفة. صور عىل فيهم ظهرت

ص٩١. واالرتقاء، النشوء فلسفة 14

ص١١٢-١١٣. ذكره، السابق النسل» وتحسني «الوراثة إىل هذا يف ويُرجع 15

ص٩٠. السابق، املرجع 16
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املمتازة العقليات وراثة عن الحديث بسبيل وهو األبياري، األستاذ ذكر وقد
خمسة وصل التي «دارون» عائلة املعروفة األوىل الحاالت من أن املنحطة؛ والعقليات
إىل الثانية الناحية يف أشار كما بإنجلرتا. امللكية الجمعية عضوية إىل منها شخًصا عرش
دراسة من تبني فقد «نيويورك»، بمدينة املشهورة لوك» «جون أرسة هي تعيسة أرسة
من ٣٧٨ كان أخماسها، ثالثة العدد وهذا منها، نفس ٢١٠٠ بني أن بدقة تاريخها
وأن مجرًما، و١١٨ مترشًدا، و١٢٩ متسوًال، و١٧٠ السكِّريين، من و١٨١ العاهرات،

األولني؟17 األبوين آفة كان الذي العقيل بالضعف مصابًا كان العائلة نصف حوايل
يف بالغ أثر من لها ملا خاصة بكلمة ووراثتها الغرائز نفرد أن الخري ومن هذا،

الخلق. تكوين

والوراثة الغرائز (و)

وأن يُولد، حني للطفل عقل ال أن يرى إذ العقلية؛ الوراثة سبنرس» «هربرت ينكر
وامليول الغرائز ينكر كما واملعلومات، األفكار من بعد له يجيء ما مجموعة هو عقله
يذهب الذي الغزايل يراه بما الرأي هذا ويذكرنا الفطرية.18 واالستعدادات الطبيعية
الطاهر وقلبه والديه، عند أمانة «والصبي يقول: حني العقلية، للوراثة املنكرين مذهب
إىل ومائل نُقش، ما لكل قابل وهو وصورة، نقش كل من خالية ساذَجة تعيسة جوهرة

إليه.»19 به يُمال ما كل
بعض إىل نظرة إن الصواب؟ محجة أصابا فهل متان، العالَّ هذان يقوله ما هذا
من املنافسة غريزة ذي هي ها جيل. إىل جيل من بالوراثة ننتقل كيف ترينا الغرائز
من حني وبعد ينافسه، من ثمة يكن لم إذ األول؛ اإلنسان مع تُخلق لم أنها الواضح
توارثها التي الغريزة هذه فُوجدت الحياة، وسائل نيل يف وتسابقوا الناس تكاثر الدهر
إذا بالخوف منَّا الكثري يشعر قد كذلك واألخالق، الرتبية يف متينة دعامة وغدت األجيال،
غائلة بدافع جديًرا كان ما داره وإحكام األمن رجال سهر يف له أن مع الظالم، أََجنَّه

١٤١ ص١١٣، 17

ص٣٢٩. ج٢ أمني، مصطفى لألستاذ الرتبية، تاريخ 18
ص٥٣. ج٢ اإلحياء، 19
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فذلك هذا، فوق األمر ولكن فحسب، خارجة ملؤثرات يرجع األمر أن لو عنه الخوف
يكن لم الذين األولني أجداده عن الغريزة هذه أورثته التي فهي الوراثة، مرده الخوف

اآلن. لنا ما األمن وسائل من لهم
القديمة الفلسفة يمثل الباحثني بعض رأي يف إنه فنقول: الغزايل رأي إىل ونعود
أننا عىل يشاء. ما فيها ينقش أن للمربي بيضاء، صحيفة يُولد الطفل إن تقول: التي
هو يَُورَّث الذي وإنما تَُورَّث ال نفسها واألخالق الصفات بأن القائل املذهب اعتمدنا لو
غبار ال الغزايل إليه ذهب الذي الرأي لكان أوروبا؛ يف محرتم رأي وهو لها، االستعدادات

له. ويشهد ده يعضِّ الفطرة» عىل يُولد مولود «كل وحديث: وخاصة عليه،
للوراثة جعل فقد العقلية الوراثة أنكر وإن فهو سهل، معه فاألمر «سبنرس» أما
استعداداتهم يف مختلفون األطفال أن يرى إذ العقل؛ يف شأنًا ينكرها ال التي الجسمية
يعجز ما كثريًا بأنه يعرتف ولذلك كثر، أو ذلك قل الروح يف أثًرا لذلك وأن املادية،
الغايات.20 من يريد ما إىل الوصول عن — جهد من وأنفق حذق من بلغ مهما — املربي
الكل دام ما العقلية للوراثة واملثبتني «سبنرس» بني النتيجة يف فرق ال أنه نرى هذا من
تمد التي مصدرها كان أيٍّا االستعدادات بعض وفيه للحياة يخرج الطفل بأن يعرتف

وتهذيبه. تربيته يف العون يد للمربي

الوراثية الصفات توزيع سبيل (ز)

الظواهر أكثر وما عليها، تدل آية من فكأين حق، الوراثة أن يف اآلن شك من ليس
وراثة يف اطِّراًدا يجدوا أال راعهم فيها الباحثني لكن بها! إال تُفرس ال التي الطبيعية
الطبيعة تتبعها التي السنن يتعرفون فرشعوا أصله، عن تُوَرث التي الصفات لكل الفرع
الذي النمسوي،21 Mendel مندل مة العالَّ هو ذلك يف بحث من وأشهر السبيل، هذا يف

باسمه. ُعرفت التي النظرية إىل اهتدى حتى مختلفة بتجارب وقام كثريًا بحث

ص٣٣٤. ج٢ الرتبية، تاريخ 20
قانونًا، أصبحت التي باسمه املعروفة النظرية صاحب ،(١٨٢٢–١٨٨٤) مندل جريجور القسيس هو 21

كبريًا حظٍّا النظرية هذه أخذت وقد تجربة. آالف عرشة إىل بعضهم أوصلها تجارب بعد لها اهتدى وقد
بها. العلماء عناية من
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مختلفة أنواع منه موجوًدا كان الذي البسلة نبات عىل تجاربه الباحث هذا أجرى
الطويل النوع من بعًضا ح لقَّ بأن له، قسيًسا كان الذي الدير حديقة يف واللون الطول
تغلبت قد الطول صفة أن هذا ومعنى الساق، طويل كله الناتج فكان القصري من بآخر
ما فرأى ببعض بعضها حها ولقَّ الناتجة الفصيلة استنبت ثم األخرى. الصفة وكمنت
هذه أخرى مرة استنبت طويًال! كان والباقي قصريًا كان الناتج ربع أن وهو أدهشه،
الربع نسل كان إذ عجيبًا؛ األمر فكان كذلك ذاتيٍّا تلقيًحا حها ولقَّ األخرية الفصيلة
وال طويًال الباقي ثلث وكان قصريًا، إال ينتج فلم زرعه كرر وقد مثله، قصريًا القصري
القرص صفة فيه لكن الطويل النوع من ذلك بعد الباقي وكان دائًما، مثله إال ينتج
بالنسبة وطويًال قصريًا فينتج األوىل، السرية يعيد باستنباته كان لهذا كامنة، مكسوفة
والنصف خالًصا، طويًال كان كذلك والربع خالًصا، قصريًا ظل الربع أن أي السابقة،

كامنة. القرص صفة فيه طويًال كان
كاألرانب الحيوانات بعض عىل ثم اللون، عىل التجربة هذه مثل أجرى وكذلك
وبهذه باسمه. ُعرف الذي قانونه كلها التجارب هذه صدى فكان والحمام، والدجاج
أجود عىل الحصول أمكن — دائًما نجاحه يطَّرد لم وإن — القانون هذا أو النظرية

والحيوان.22 النبات يف األنواع

املكتسبة الصفات وراثة (ح)

به، خاصة لعوامل الخاصة حياته يف املرء تصيب التي الصفات هي املكتسبة الصفات
تعرتي التي الجروح آثار مثل منها، يشء يف نصيب أسالفه من ألحد يكون أن دون
من أحد أثر ذلك يف مقتٍف غري حارة، بالد يف يقيم الذي األبيض برشة واسمرار املرء

األبعدين. أو األقربني آبائه

وسائر «دارون» وأولهم بعضهم بذلك فقال وراثتها، يف العلماء اختلف وقد (أ)
حقيقة يف نظريته مع يتفق دارون من الرأي وهذا واالرتقاء. النشوء مذهب أشياع

«مندل» إليه ذهب ما بأبحاثه علميٍّا يؤيد أن Morgan مورجان املعارصتوماس األمريكي للعالم أمكن 22
١٩٢٥ عام وضع الذي هو العالم وهذا خاص، بنظام األجيال بعض يف تظهر ثم تكمن التي الصفات من

الصحيح. األخري وضعها يف الوراثة نظرية
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كل من صغرية أجزاء اللقاح حني يفرز الجسم أن يف قدمنا كما تتلخص التي الوراثة
صفة األجزاء هذه يف تتمثل أن رأيه عىل إذن الطبيعي فمن الجنني، منها يتكون عضو

اللقاح. حني عليها يكون التي حالته عىل عضو كل
ثم الصفات، هذه وراثة فيها ظهرت كثرية حاالت رأيه لدعم «دارون» ويسوق
حلبها يكثر أقاليم يف املستوَلدة الحلوب واملاعز البقر أنواع يف نلحظه ما أن «عىل يقول:
فيها، وراثية صفة حلماتها ِكرب فإن واإلغفال، االستعمال أثر لنا يبني َلمثال فيها،
أخرى.»23 أقاليم يف الحلوب غري ألنواعها بما فيها األعضاء هذه مقارنة من ذلك ويتضح
املكتسبة؛ غري وال بل املكتسبة، الصفات وراثة باطراد هذا مع يقول ال أنه عىل
وال غالبًا، لدينا مبهمة ملؤثراتها الوراثة تخضع التي السنن «إن أيًضا: يقول نراه ولهذا
أفراد يف الخاصة الصفات به تُوَرث الذي الرس ذلك غامض يستجيل أن ألحد يتسنى

آخر.»24 حني يف موروثة تظهر وال حني يف الواحد النوع
الخاصة، املشاهدات أو النظرية البحوث عىل الرأي هذا أنصار يقترص وال هذا،
يعزز وقد الحيوانات،25 من كثري عىل رأيهم إلثبات متعددة بتجارب قام منهم كثري بل
األماكن من ونحوها الكهوف سكنى إىل تُضطر التي الحيوانات أن من تراه ما نظريتهم
االستعمال، لعدم منها كثري فيتغري الجديدة، بيئتها حسب أعضاؤها تتعدل املظلمة،

الجديد. غرارها عىل أوالدها وينشأ
املعارضون أما رأيهم، املكتسبة الصفات وراثة أنصار به يؤيد ما بعض هذا (ب)
يظهر لم ذلك ومع أقدامهن، تصغري قرون منذ يحاولن الصينيات نجد فيقولون: لهم
النسل يف أثر لها يظهر ال الختان عادة أن كما واألحفاد)، (األبناء األعقاب يف لذلك أثر
عند شائعة الوشم عادة ومثلها واملسلمني، اليهود بني طويلة أزمان منذ وجودها رغم
اآلثار. تلك ورث وقد ُولد طفًال نََر ولم بعيدة، أزمان منذ وغريها بأفريقيا القبائل بعض
ال املكتسبة «الصفات أن وهو «فيزمان»، مة العالَّ يراه ما هو ا حقٍّ نراه والذي (ج)
إذا يكون إنما وهذا تغريًا»، بها وتحدث الُجْرثُومية املادة يف تؤثر لم ما بالوراثة تنتقل

ص٩٢. مظهر، األستاذ ترجمة األنواع»، «أصل كتاب 23

ص٩٤. نفسه، املرجع 24
ويف اإلنجليزية، العلم» «تقدم مجلة عن قيم مقال األول ففي ،٩٢١ سنة ومايو مارس «مقتطف» 25

أيًضا. اإلنجليزية «نيترش» مجلة عن ممتع مقال الثاني

58



األخالق تكوين أساليب فيه، املؤثرات تكوُّنه، وتعريفه، الخلق

املناطق يف اإلقامة لطول البرشة كسواد الزمن، بها تطاول طبيعية مؤثرات عن تسببت
مثًال، عضو كرس سببها التي كالعاهة فجائية عوارض عن الناشئة الصفات أما الحارة.
جرثومة لخاليا يصل حتى يتغلغل أن يستطيع ال سطحيٍّا يكون أن يعدو ال فأثرها
تارة وراثتها وعدم تارة املكتسبة الصفات وراثة لنا يفرس الرأي هذا ولعل الحياة.

أخرى.

النفس علماء أشهر من وهو «ريبو»، مة العالَّ رأي يخالف ال الرأي وهذا
حوادث، عن املسبَّب التشوه أن عامة بصفة نفهم أن «يمكننا يقول: الذي الفرنسيني،26
يقول: أن إىل «… بالوراثة ينتقل ال ذلك كل فجاءة، األعضاء وتحطيم البرت وكذلك
والرتبية، كالغذاء الكائن يف أثر ذي بطيء فعل عن املتسبَّبة التغيريات من نوع «يوجد

تورث.» املكتسبة الصفات بعض أن لتؤيد املعلمني تجارب وإن
التي الصفات تلك أن إلخ» … املعلمني تجارب «وإن قوله: من يريد أنه وواضح

بطيئًا. أثرها يكون التي ألنها طبيعية؛ مؤثرات عن الناشئة هي تُورث
وهي الشمس طلوع لينكرون املكتسبة الصفات وراثة بعدم القائلني فإن وبعد،
مثًال السودان توطَّن الذي العربي، يَنُْسل كيف لنا فليفرسوا وإال حامية! ناًرا تصليهم
أجسامهم. بسواد إليه يُمتُّون أوالًدا برشته، من الجديدة البيئة نالت حتى طويًال زمنًا
أن اعتقدوا إذا كبري حد إىل الضعف َليَنالها التقدم إىل الناس تحفز التي القوة أن عىل
أبنائهم إىل منها يشء ينتقل ال — الحياة يف جهادهم ثمرة منها وكثري — الصفات هذه

الدهور. ممر عىل اآلتني

والرتبية الوراثة (ط)

مجال للرتبية أو منه، مفر ال الذي القدر من نوع هي وهل الرتبية؟ يف الوراثة أثر ما
اآلن: فيه نتكلم ما ذلك منها؟ واالنتفاع آثارها وتهذيب تها ِحدَّ فل يف كبري

الخمر عىل املدمنني أوالد يف ذلك يظهر األحوال، من كثري يف سيئ أثر للوراثة (أ)
أياٍد من لها وما فضلها هذا مع نذكر أن الحق من نجد أننا إال املشوهني، واملرىض

منها يتعلق ما وخاصة النفس، علم يف القيِّمة بأبحاثه ُعرف (١٨٣٩–١٩١٦م)، Ripot مة العالَّ هو 26

الحديثة. التجريبية النزعة وشيخ العلم، هذا يف مرجًعا كان حتى بالوراثة،
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وما والحواس الصوتي، والجهاز الخطر، الكبري العصبي املجموع فنظام أثرها، كبري
ذلك كل ورفاهيته؛ املرء حفظ يف عنها غنى ال التي والغرائز نفع، من إلينا تسديه
بالنافع، تمدنا قد كما بالضار تأتي قد قوة فهي منكور، غري أثر فيه للوراثة إليه وما
به يأتي بما ينتفع أن عىل القادر فهو الحكيم، للمربي املاسة الحاجة تظهر هنا ومن
للطريق جنحت إن شدتها من ويخفف حدتها من يفل أن يده يف كما حسنات، من

األخرى.
للوراثة كان إذا عما وتطوره اإلنساني املجتمع يف الباحث يتساءل ما وكثريًا (ب)
من — جهود من فيها وأنفقوا بحوث من العلماء لها خصص ما كثرة عىل —
عىل بآثارها تقف ال الوراثة إن نقول هنا امللموس، املشاهد اإلنسانية رقي يف أثر
واملدنية والعلم واألخالق، التقاليد وراثة هو آخر نوًعا منها إن بل ذكره، تقدم ما
عونًا لهم كانت التي ووسائلهم معيشتهم يف واألجداد اآلباء أساليب وسائر والحضارة،
ما عىل نبني وأن أسالفنا، انتهى حيث من حياتنا نبدأ أن يتيرس بذلك أزمانهم، يف
عامة املجتمع تقدم والنتيجة املدنية، وترقى واملعارف العلوم تتقدم وبهذا لنا، شادوه

الكمال. نحو

لكن الخالية، القرون أهل وبني بيننا كبريًا ليس الجسدية القوة يف الفرق نظن
الصحيح البحث عىل املؤسسة علومنا وبني ومدنيتهم، مدنيتنا بني كبري جدُّ الفرق
نشاهده ما لنا أمكن وبذلك والتخمني، الحدس أكثرها أساس التي الساذَجة ومعارفهم
مدنيات ورثنا فقد ظاهر، واضح ذلك يف والسبب الحياة، سبل لنا ذللت مخرتعات من
جميًعا. اإلسالمية واألمم والعرب والرومان واليونان الفراعنة من الخوايل األيام أصحاب
سبقونا، من دون اللحظة هذه حتى اإلنساني الجنس حضارة ورثنا أخرى: وبعبارة
ومخرتعات وقوانني، نظم من بال؛ عىل لهم يخطر لم ما إىل ووصلنا فقناهم فبهذا

يقول: حني املعري نداء تلبية من ومكنتنا ذلوًال، سهلة الحياة جعلت

ال��ع��ب��اد ُرَف��ات ع��ل��ى اخ��ت��ي��اًال ال روي��ًدا ال��ه��واء ف��ي اس��ت��ط��ع��ت إن ِس��ر

سبقونا من حالة وبني اليوم حالتنا بني املرء بها يوازن واحدة نظرة فإن وبعد:
االحتفاظ كان الذي االجتماعي اإلرث من عليه حصلنا ما أهمية لنا َلتبنيِّ قرون، بعدة

املدنية. رصح وإعالء الحضارة أسس توطيد يف سببًا وإنماؤه به
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الوراثة أنصار رجاء (ي)

والعقلية الجسمية األمراض من كثري نقل يف كبري أثر من للوراثة ما للعلماء تبني
السيئة، آثارها من بمنجاة نكون حتى العمل طريق يف يفكرون فرشعوا والخلقية،

الكمال. إىل املستطاع بقدر أقرب يكون مستوى إىل نصل وحتى
األسبارطيون كان الفالسفة؛ فيها وفكر األمر أولو املسألة بهذه ُعِنَي وقديًما
األثينيون كان وكذلك الخلق، حسن الجسم قوي يُولد لم من يئدون — تقدم كما —
لهم يسوغ من تبني قوانني بسنِّ نادى الذي األول، املعلم أرسطو، كان وفيهم يفعلون،
أو ضعيًفا يُولد من إعدام من متبًعا كان ما عىل تسري أن الحكومة نصح كما التزاوج،

مشوًها.
أنصاًرا األخري الزمن يف وجدت املتطرفة واآلراء القاسية التقاليد هذه أن عىل
كان فقد املعروف؛ األيرلندي الكاتب وبرناردشو ونيتشه28 شوبنهور27 أمثال وأعوانًا،
رشيعة تحتذي وأن رحمة، وال شفقة تعرف أال يجب االجتماع رشيعة أن يريان األوالن
األصلح،29 عىل إال تبقي وال تناسله، تمنع أو العاطل فتقتل طرق، من لها فيما الطبيعة

خريًا!30 املجتمع منهم يرجو ال الذين وقتل الزواج، تقييد وجوب األخري يرى كما
يجب كان متى لنا يقولوا أن ونسوا املتشائمون، الفالسفة هؤالء ينادي كان بهذا
األصلح به نعرف مقياًسا أو ا حدٍّ يضعوا لم أنهم كما الهدامة، الرشيعة هذه تنفذ أن

عليه. فنأتي وغريه فنبقيه،
باًال، لها يلِق فلم أذنيه َدبَْر جعلها أن املجتمع حظ من كان الفلسفة هذه أن الحق
العلم فخر هم كثريين من العالم لُحرم الزمان من سلف فيما بها الناس دان فلو وإال

رش العالم هذا أن يرى كان التشاؤم، فلسفة ومؤسس ،(١٧٨٨–١٨٦٠) األملان فالسفة أحد هو 27

وبالحياة الشهوات وقمع بالزهد تكون إنما السعادة وأن لذائذه، تفوق آالمه وأن يكون، أن يمكن ما
الفكرية.

كثريًا كتبوا الذين األدباء من كان ،(١٨٤٤–١٩٠٠) املشهور األملاني الفيلسوف نيتشه، فردريك هو 28

التامة الحرية له شخص لإلنسان، عنده األعىل واملثل واالرتقاء، النشوء بمذهب املؤمنني ومن األخالق، يف
معنى. للشفقة يعرف وال ليبقى، الكفاح يف

ص٣٥٦. واالرتقاء، النشوء فلسفة 29

نفسه. السابق 30
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لم خاملة ساللة من نشأ األرض، جنبات يف دويٍّا اسمه حول جعل نابغ من فكم اليوم؛
والنبوغ! العبقرية من شيئًا تُرزق

بحوث أن فنعرف عمليني ولنكن عواملهم يف يسبحون القانطني هؤالء لندع وإذن
تنادي: الوراثة

من شفاؤهم وأعجَزنا بها ُرِزئوا َمن يُمنع أن فيجب وراثية، األمراض بعض بأن (١)
منهم. املجتمع ويخلص سالالتهم، تنقرض حتى التناسل

للوراثة التي األمراض من والخلقية العقلية األدواء وسائر والجنون البََله وبأن (٢)
أيًضا. التناسل من منها بيشء املصابون يُمنع أن فيجب فيها، حظ

عىل السيطرة من للحكومة يمكن حد إىل القوانني تغريَّ أن يجب بأنه وأخريًا (٣)
لهم تنشئ كأن إعنات، وال مشقة غري يف التناسل وبني بينهم فتحول وهؤالء، أولئك

نفقات. من يكلفونها ما نظري األعمال بعض إليهم وتكل تضمهم مستعمرات مثًال

والوراثة واجبنا (ك)

ُحسنًا األخالق ويف وضعًفا، قوة والعقول األجسام يف الظاهر األثر هذا للوراثة كان إذا
عمليٍّا يعرتف اإلنسان كان وإذا املوروثة، والعادات الغرائز من كثري عىل البتنائها وقبًحا
من يقتني وال البذور، أجود إال يستنبت فال دائًما، منه اإلفادة عىل ويحرص األثر بهذا
اإلنسان كان إذا نقول: واملزايا، الفوائد أكرب عىل للحصول األنواع أفضل إال الحيوان
— عليه أكرم وهي — ذاته يعري أن له فأوىل والحيوان، النبات سالالت بتحسني يُْعنَى
جسمية من أحواله جميع فيستعرض تقدير، من تتطلبه وما عناية، من تستحقه ما
الخري صفات من يستفيد أن يحاول ثم رقيبًا، عليها نفسه من ويجعل وخلقية، وعقلية

يستطيع. ما بقدر سواها من يهذب وأن وينميها،
اآلتية لألجيال عليه واجب إنه بل فحسب، لنفسه اإلنسان واجب من هذا وليس
عىل أبناؤنا ونسج وأخالقه، ومداركه جسمه بإصالح نفسه منا كل أخذ إذا إنه أيًضا.
إىل املكتسبة الصفات من يرسخ ما وراثة بفضل نصل بأن جديرين كنا املنوال، هذا

الكمال. من قريب مستوى
حيالها، واملربي الفرد ومهمة وآثارها، الوراثة عىل الكالم من فرغنا وقد واآلن،
أيًضا، أثرها مبلغ نرى حتى «البيئة»؛ وهو الُخلق تكوين يف آخر عامل إىل البحث نرسل

نحوها. ومربني كأفراد واجبنا هو وما
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البيئة (2-3)

تعريفها (أ)

قليًال، أو كثريًا فيه ويؤثر باملرء يحيط ما كل عىل معانيها بأوسع الكلمة هذه تطلق
واملدرسة فاملنزل يموت، أن إىل جنينًا يكون يوم من مبارش، غري أو مبارش بطريق
واإلقليم لها، املرء يخضع التي والقوانني والنظم والتقاليد واألسفار، والسياحات والرفاق،

اإلنسان. تكوين يف األثر كبري لها التي البيئة من ونحوه ذلك كل فيه، يعيش الذي

أنواعها (ب)

وما اإلنسان فيه يحيا الذي كالبلد طبيعية إما «بيئة» كلمة تشملها التي العوامل هذه
من البلد لهذا ُقدِّر ما كذلك وأنهار، وبحار وُحُزون وسهول ووديان جبال من فيه

الطبيعية. البيئة من هذا كل وبرودة، حرارة
فيه، َدَرج الذي واملنزل احتواه، الذي البطن من األخرى؛ العوامل سائر وهناك
اصطفاهم الذين والرفاق بتثقيفه، ُعنيت التي التعليم ومعاهد فيها، نشأ التي واألرسة

االجتماعية. بالبيئة يسمى ما ونحوه هذا كل لنفسه،

الطبيعية البيئة

اإلقليم يناسب ا خاصٍّ شكًال والحيوان النباتات من كل أخذ يف كبري دخل الطبيعية للبيئة
بُسمك وحيوانها ئُولة، والضُّ بالقرص نباتها يتميز الباردة الجهات نجد فيه، نعيش الذي
الجهات يف الضخمة والحيوانات األشجار نشاهد هذا وبجانب الفراء، ووفرة الجلد
بحيث الربية للحيوانات ما يخالف للتنفس جهاًزا املائية للحيوانات نعرف كما الحارة،

واستنشاقه. املاء من «األكسجني» استخالص عىل يساعدها
هو ذلك وأثرها، الطبيعية البيئة فعل عىل يدلنا منا كل يلمسه يكاد َمثَل وهناك
يف يُزرع — مثًال القطن أو القمح أو كالذرة — النبات من نوع أي بني الكبري الفرق

املعتاد. زرعه فصل يف ُزرع متى نفسه النبات هذا وبني به، الخاص الفصل غري
تساعد قد فهي سلبي، أثر لها يكون إيجابي أثر الطبيعية للبيئة يكون وكما
من صفة تعطيل أثرها يكون قد كما الظهور، عىل الكامنة املوروثة الصفات من شيئًا
أجراها تجربة يف ولنا وتنميها. تظهرها كانت التي الفرصة بتفويتها الفعلية الصفات
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أخذ أنه ذلك اإليجابي، تأثريها عىل واضح دليل النبات، علماء أحد «نجييل»، األستاذ
أخذ ثم أصلها، عن حجمها فكرب «ميونخ» يف وغرسها األلب نباتات من صغرية فسائل
عادت حتى فشيئًا شيئًا فتضاءلت ثانية األلب بجبال واستنبتها النباتات هذه بعض
الظالم يف تعمل العديدة األعوام ظلت التي الخيل عمى يف نجد كما األوىل. سريتها
إلهمال اضطرتها التي البيئة من ذلك جاءها فقد السلبي، تأثرها عىل دليًال باملناجم

فيها. اإلبصار حاسة استخدام
الطبيعية البيئة أثر يرى والحيوان النبات مملكتَي يف املدقق فالباحث وأخريًا،
«تعديل وهو البيئة قانون إذ كبريًا؛ أم صغريًا األثر ذلك أكان سواء تماًما، واضًحا
بتعبري أو استثناء، وال هوادة يقبل يكاد ال به»، يحيط ما حسب نفسه الحي الكائن

الحياة. معركة يف رصيًعا السقوط هو القانون هذا يعيص من نصيب إن آخر:

اإلنسان يف أثرها

يُْرَزقه فيما الوحيد العامل أنها اإلنسان، يف وآثارها للوراثة نظرنا وقد إلينا، يُخيَّل وربما
من عليه يشبُّ وما الفكر، يف ضعف أو قوة من له يَُقدر وما وسقم، صحة من املرء

كله. هذا يف قليل غري أثر فللبيئة كذلك، األمر ليس ال، وأخالق؛ عادات
عن ويقول مختلفة، آثاًرا السكان يف األقاليم تأثري عن يحدثنا خلدون ابن هذا
األقاليم هذه كانت ولهذا وأخالًقا»،31 وألوانًا أجساًما أعدل «إنهم املعتدلة: األقاليم سكان
أكمل بهم يختص إنما والرسل األنبياء أن ذلك األنبياء، ومبعث الرسالة «مهد يقول: كما
عن البعيدة األقاليم سكان من هؤالء غري أما وأخالقهم»،32 خلقتهم يف اإلنساني النوع
يتبع نراه كما أحوالهم»،33 جميع يف االعتدال عن أبعد «إنهم عنهم: يقول فنراه االعتدال

العجم.»34 الحيوانات أخالق من قريبة ذلك مع «وأخالقهم بقوله: العام الحكم هذا
واملغرب والعراق وفرنسا والشام والحجاز مرص أهل بني املالحظة الفروق يف ولنا
ما عىل واضح دليل واالهم؛ ومن املغولية واألمم واألحباش السودانيني وبني إليهم، ومن

أحوالهم. من والكثري البرش ألوان يف الهواء تأثري بيان يف ،٩٣ ص٩٢، املقدمة، 31
نفسه. السابق 32
نفسه. السابق 33
نفسه. السابق 34
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واألخالق. والعادات والعقول األجسام يف الطبيعية البيئة تأثري من خلدون ابن يقول
االكرتاث، وعدم والطيش والخفة والتواكل الكسل نجد الحارة، البالد أهل إىل ولننظر
األقاليم سكان عىل الغالبة الصفات من البعيد املستقبل يف والتفكري اليقظة ونرى
مستمرة حركة يتطلب الربد وأن الخمول عىل تبعث الحرارة أن هذا يف والسبب الباردة،

آٍن. كل يف

وآثارها االجتماعية البيئة

إىل نطفة من األوىل بذرته تتدرج حيث أمه، بطن للطفل اجتماعية بيئة أول (أ)
من بنجوة الجنني يكون ال املرحلة هذه يف سويٍّا، خلًقا تصري حتى مضغة إىل ثم علقة
السابع القرن يف اإلنجليز علماء أحد هوب، توماس يقرر أمه. تتناول التي التأثريات
حينما الخوف من به حامل وهي أمه تملَّك ما مأتاه الجبن من عليه نشأ ما أن عرش،

بالدهم.35 يهدد اإلسباني األسطول كان
العالقات الطفل يفهم وفيه اإلنسان، تكوين يف املنزل دور ذلك بعد يجيء (ب)
رأي واحرتام الصغري، عىل والعطف للكبري، الطاعة معنى فيعرف األوىل، االجتماعية

وعاداتها. تقاليدها األرسة عن فيه الطفل يأخذ كما الضعيف، ومعاونة الغري،
وِخالٍل عادات من عليه ينشأ وما الطفل، يف املنزل أثر عن نذكره فيما غالني لسنا
وَعَلًال، نََهًال الوليد منه يرشب الذي األول املنبع هي فاألم مستقبله، يف األثر لها يكون
أول فهي الطفل، بها يتشكل صحيحة تربية كل «مصدر «بستالوتزي»:36 قال كما وهي
معقودة املمالك أزمة «إن تلميذه: «فروبل»38 يقول وكما ويطيعه»،37 يحبه له معلم

النيل: شاعر يقول وكما النساء»،39 بأيدي رهن البالد ومستقبل األمهات، بنوايص

األع��راق ط��ي��ب ش��ع��بً��ا أع��ددت أع��ددت��ه��ا إذا م��درس��ة األم

ص١٠٥. بك، الغمراوي لألستاذ الغرائز، 35
املصلحني. الرتبية أئمة أعظم من يعد (١٧٤٦–١٨٣٧م)، بستالوتزي هنري يوحنا هو 36

ص٣٧. قنديل، أمني لألستاذ التدريس، وفن الرتبية أصول 37
املعروفة. األطفال رياض ومؤسس األملان، الرتبية أئمة أحد (١٧٨٢–١٨٥٢م)، فروبل فردريك هو 38

ص٣٥٤. أمني، مصطفى لألستاذ الرتبية، تاريخ 39
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مجتمع فهي بالعالم، املنزل تربط التي الحلقة وهي املدرسة، تكون هذا وبعد (ج)
ال هام بدور املدرسة تقوم العام. املجتمع من بعده ملا أنموذًجا يكون أن يصح صغري
تقوم املنزل يف ووالديه الطفل بني العالقة أن ذلك أدبيٍّا، الناشئ تربية يف املنزل به يقوم
مخالفات من الطفل يقرتفه عما اإلغضاء إىل كثريًا يجر ما وهذا والرحمة، املحبة عىل
يَْعَمْل ﴿َفَمن قوله: يف هللا رسمه ما حسب تكون فيها فاملعامالت املدرسة يف أما خلقية،
يأتيه بما الطفل تبصري فيها يََرُه﴾، ا َرشٍّ ذَرٍَّة ِمثَْقاَل يَْعَمْل َوَمن * يََرُه َخرْيًا ذَرٍَّة ِمثَْقاَل
كثري من ويخلص املسئولية، معنى يفهم وبذلك منه، يصدر ما كل عىل ومحاسبته
مجال يف للتسامح التي املنزلية حياته يف به علقت تكون قد التي السيئة الصفات من

كبري.
ومحك السجايا، ُمظهر واالجتماع األوالد، من كثري اجتماع محل املدرسة كذلك
وإنماء الشاذ تهذيب عىل فيعمل طفل، كل أخالق عىل املربي يقف وبذلك األخالق،
العادات من كثري عىل الطفل تنشئة من االجتماع يف ما هذا إىل يضاف منها. الصالح
الذات وإنكار والتعاون حقوقه، واحرتام الغري ومحبة والحلم، فاألناة الفاضلة، واألخالق
واالندماج باملعارشة إال غرسها إىل سبيل ال إليها وما الفضائل هذه كل … العرشة وحسن

التعليم. معاهد ومنها الرشيدة، املجتمعات يف
ميول من عليه يشب فيما بالغ أثر لعرشته املرء يصطفيهم الذين وللرفاق (د)
هللا ريض — مسعود بن هللا عبد قال هنا ومن وِخَالل، شيم من به يتخلق وما وعادات،
الصاحب»،40 عىل الصاحب من النار، عىل الدخان وال يشء، عىل أدل يشء من «ما عنه:

قبلك».41 بأخيه أخاك «اعرف الحكماء: بعض قال كما
يُْعنَى أن فيجب العرس، أو اليرس من حاليه يف للصديق ماسة حاجة يف املرء
يعيش أن الفضيلة عىل امُلُرون طرق من فإن الصالح، والرفيق الفاضل الصديق باختيار
ألقى أو قلب له من به ويعرتف األول، املعلم أرسطو يقول كما أخيار،42 أناس مع املرء
والسجايا الفاضلة األخالق من حظٍّا يُرزقوا لم الذين الرفاق أما شهيد. وهو السمع
ولذلك اإلحساسات»،43 سيئ إال يتبادلون ال َمَحبَّاتهم يف ثباتهم عدم «مع فهم الكريمة

ص١٠٤. للبرصي، والدين، الدنيا أدب 40
نفسه. السابق 41

ص٣١٢. ج٢ باشا، السيد لطفي ترجمة ألرسطو، األخالق، علم 42

ص٣٢٤. نفسه 43
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يف أيًضا أرسطو رأي وهذا بعًضا»، بعضهم يقلد ما بمقدار بعًضا بعضهم «يفسد
وال الشوك، من العنب نجني لن فإننا املشاهدات، تؤيده حق رأي وهو األرشار، صداقة

اب. الصَّ من الشهد
هللا قصه ما نًا ِخالَّ ويتخذهم املرء يصاحبهم الذين الرفاق أثر لبيان ويكفي هذا،
اتََّخذُْت َليْتَِني يَا يَُقوُل يََديِْه َعَىل الظَّاِلُم يََعضُّ ﴿َويَْوَم يقول: إذ الكريم؛ كتابه يف علينا
بَْعَد الذِّْكِر َعِن أََضلَِّني َلَقْد * َخِليًال ُفَالنًا أَتَِّخذْ َلْم َليْتَِني َويَْلتَى يَا * َسِبيًال الرَُّسوِل َمَع
وصديق الخري صديق أثر ببيان هذا ونتبع َخذُوًال﴾. ِلْإلِنَْساِن يَْطاُن الشَّ َوَكاَن َجاءَِني إِذْ
الصالح الجليس «َمثَل يقول: إذ ملسو هيلع هللا ىلص، الحكيم الرسول ذكره كما صديقه يف السوء
أن إما املسك صاحب من يعدمك ال اد؛ الحدَّ وكري املسك صاحب كمثل السوء والجليس
خبيثًا.» ريًحا منه تجد أو ثوبك أو بدنك يحرق الحداد وكري ريحه، تجد أو تشرتيه

ظلها، يف املرء يحيا التي والتقاليد والتمثيل، الَخيَاَلة ودور واملجالت، وللصحف (ه)
وما لها، يخضع التي والنظم بها، يُحكم التي والقوانني أموره، تسوس التي والحكومة
ذلك من لكلٍّ االجتماعية؛ للبيئة األخرى النواحي وسائر وأسفار، سياحات من به يقوم

لبيان. يحتاج ال ما وذلك وأخالقه، اإلنسان عادات تكوين يف وخطره أثره

تواضعت التي العامة والنظم والعادات للتقاليد بالنسبة الناس أن نبني أن نود أننا عىل
وغاٍل؛ مرتَخص بكل لهذا وتفديها االجتماعي، كيانها من جزءًا وتعدها األمة، عليها

طوائف: ثالث والتقاليد العادات لتلك بالنسبة الناس

موطِّنة ضدها، وتثور عليها فتخرج التقاليد، هذه بعض يف الفساد ترى طائفة (١)
العباقرة هم هؤالء إصالح. من تريد ملا تصل حتى السبيل هذا يف األذى تحمل عىل النفس
التي الصعاب من كان فقد واألنبياء، الرسل لهم مثال وأصدق األمم، بهم تفخر الذين
َوَجْدنَا ﴿إِنَّا قولهم: دائًما وترديدهم الضالَّة، قومه تقاليد ملسو هيلع هللا ىلص األعظم الرسول اعرتضت

ُمْقتَُدوَن﴾. آثَاِرِهْم َعَىل َوإِنَّا ٍة أُمَّ َعَىل آبَاءَنَا
حرمة، لها ترعى فال والعادات، والنظم التقاليد تلك مستوى عن تنحط طائفة (٢)
يهُووا حتى منهم، وتصيب منها يصيبون معها نضال يف فهم بوجود، لها تعرتف وال

املجرمون. املتطرفة الحاالت يف هم وهؤالء الحضيض. إىل
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الذين وهم األخرى، الطائفة وبجانبهم عدًدا، األقل هما الطائفتان هاتان (٣)
الذين العاديون هم وهؤالء بمقدار. إال منها يعدلون فال وتقاليدها، لألمة يخضعون

والشعوب. األمم معظم منهم ن يتكوَّ

والوراثة البيئة بني املوازنة (ج)

أثر من أمامها للبيئة ليس وأن القدر، يد هي الوراثة أن وزعموا العلماء بعض غال
وراثية أسباب له ليس األخالق يف ل تكمُّ من يُشاَهد ما إن وقالوا: آخرون غال كما يُذكر.

البيئة. أثر ذلك كل وإن مطلًقا،
بطبيعته يسري امرئ «كل يقول: الذي األملاني الفيلسوف «شوبنهور» األولني من
راسًخا كمونًا نفسه يف كامن وغرائز طباع من به ما وإن ر، تتحوَّ ال التي الثابتة الذاتية
والدته، يوم من نفسه نوع اإلنسان عىل يقدَّر «بالوراثة أنه يرى الذي وغريه ل»، يتحوَّ ال
رقي عىل يساعد ما وأهم عقله، مقدار يُعنيَّ وبها بنيته، تُحدَّد وبها أخالقه، تُصاغ وبها
من بني التوالد ومنع الزوجني، بني االنتخاب بإصالح الوراثة إصالح هو اإلنساني النوع

خلقيٍّا.» أو طبيعيٍّا لإلنتاج يصلحون ال
يعضد ما واملجرمني باإلجرام الخاصة األبحاث يف وجدوا وربما هؤالء، ذهب هكذا
بشيكاغو، النفسية األبحاث معهد مدير «هكسون»، الدكتور ُعِنَي فقد إليه، ذهبوا ما
إىل وصل أنه النتيجة وكانت املجرمني، من ألًفا أربعني نحو وظروف أحوال بفحص
من ُولد ملن محتم يشء رأيه يف فاإلجرام البيئة، عوامل من أثًرا أشد الوراثة عوامل أن
الوبيل. الداء ذلك من هذا ينجو ما فكثريًا مجرمة، بيئة يف يعيش ملن ال مجرمني، أبوين
العايل التعليم وعلَّمه شيكاغو أغنياء أحد تبناه طفل حالة بحثها التي الحاالت ومن
فيها، نشأ التي الفاضلة البيئة رغم كبريًا ا لصٍّ نشأ ولكنه الرعاية، صنوف بكل وحاطه

عاهًرا. وأمه سكريًا أبوه كان فقد املصري، هذا يف اليد صاحبة هي الوراثة أن وظهر
له ليست األخالق يف ل تكمُّ من يشاهد ما أن فريون البيئة أنصار اآلخرون أما
الطبيعة «إن أحدهم: يقول ذلك ويف البيئة، أثر من ذلك كل وأن مطلًقا، وراثية أسباب
الوالدة»، من عليها طارئ فهو منها ن يُكوَّ قد ما بل وغرائز، أخالًقا عندها من تكوِّن ال
نجاح الفريق لهذا يشهد وقد متوارثة.» فطرية اعتبارها يتعذر «وعليه يقول: أن إىل
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كثرية حاالت يف الفاضلة األخالق وغرس القبيحة األخالق اجتناب يف املربني من كثري
حني. كل يف نشاهدها

عادات تكوين يف كله األثر العاملني لهذين إن بإجمال: نقول أن الحق والرأي
تميل والبيئة املختلفة، واالستعدادات وامليول بالغرائز تمده فالوراثة وأخالقه، اإلنسان
بينهما، نوازن أن أما ومناسبات، فرص من له تتيحه بما الرش أو الخري لناحية به
عىل أو مستحيل فهذا وعقليٍّا، أدبيٍّا اإلنسان تكوين يف منهما كل أثر بالدقة فنعرف

لآلن. العلم إليه يصل لم األقل
موقف وبيَّنَّا اإلنسان، يف الخلق تكوين عوامل عىل الكالم من فرغنا وقد واآلن،
تكوين وأساليب طرق وهو سبقه، ملا طبيعية نتيجة يُعترب ما إىل ننتقل حيالها، املربي

األخالق.

األخالق تكوين أساليب (4)

مقدمته: يف خلدون ابن يقول

عوائده ابن اإلنسان أن وأصله الحرض، من الشجاعة إىل أقرب البدو أهل إن
ُخلًقا صار حتى األحوال يف ألفه فالذي ومزاجه، طبيعته ابن ال ومألوفه

والجبلة.44 الطبيعة منزلة تنزل وعادة، وَمَلكة

(٣٧٠–٤٢٨ه): البخاري سينا ابن عيل أبو املعروف اإلسالمي الفيلسوف ويقول

ومتى لنفسه، له يحصِّ أن حاصل ُخلق له يكن لم متى لإلنسان ويمكن
ذلك ضد إىل ذلك عن بإرادته ينتقل أن جاز حاصل ُخلق عن نفسه صدفت
له يكن لم متى ويكتسبه الخلق لنفسه اإلنسان به ل يحصِّ والذي الخلق.
بالعادة وأعني العادة، هو عنه؛ نفسه صدفت خلق عن نفسه ينقل أو خلق،
فإن متقاربة، أوقات يف طويًال زمانًا كثرية مراًرا الواحد اليشء فعل تكرير

القبيح. الخلق وكذلك العادة، عن يحصل إنما الجميل الخلق

ص١٤١. 44
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الحال عىل كالمه عند قدمنا، كما األخالق» «تهذيب كتابه يف مسكويه ويقول
ُخلًقا: تنقلب التي النفسية

والفكر، بالروية مبدؤه كان وربما والتدرب، بالعادة مستفاًدا يكون ما ومنها
الرتبية: علماء ويقول وخلًقا، مَلكة يصري حتى فأوًال أوًال عليه يستمر ثم

ثاٍن.» طبع «العادة

فإن والقبيح، منها الحسن األخالق، تكوين يف أثر من للعادة ما نعلم كله ذلك من
العمل تعود كذلك حسنًا، خلًقا النهاية يف يجعله به النفس وأخذ الطيب العمل تعود

سيئًا. خلًقا ه يصريِّ كثريًا ومزاولته القبيح،
الكالم عند ذلك فموضع وخطرها، وتكونها العادات عن الكالم موضع اآلن وليس
األخالق، تكوين يف املربون يسلكها التي األساليب عن هنا الكالم وإنما السلوك، عىل

التكوين. هذا يف العادة قيمة عرفنا أن بعد منها، كل صالحية ومبلغ

واإلرشاد الوعظ (1-4)

املربي وتفهيم واإلرشاد، بالوعظ تكون الفاضلة األخالق تربية أن املربني بعض يرى
عنها. بنفسه ينأى حتى مغبتها وسوء الرذيلة وحقيقة بها، يُْغرى حتى الفضيلة حقيقة
يمكن ال عالم، غري الرذيلة يأتي من نفس من وقومت صلحت وإن الوسيلة وهذه
إىل لهم تنبيًها األطفال أمام الرذيلة عن الكالم كثرة يف ألن الناجعة؛ الوسيلة تكون أن
دائًما، عنه ينهون الذي هذا لتجربة لهم ودفًعا األحوال، من كثري يف غافلني عنه كانوا ما
تجعل بأن حرية الفضيلة عىل الحث كثرة أن كما ُمنعا»، ما اإلنسان إىل يشء «وأحب
ما إىل هذا بمقتضاه، والعمل بالنصح بالتأثر يتظاهرون مرائني األطفال من كثري من

مملول. مكرر كل ألن أثره تضييع من اإلرشاد تكرار يف

والتقليد القدوة (2-4)

تنطبع ولذلك بأخالقه؛ ويتخلق عاداته يرتسم أن قصاراه للطفل، األعىل امَلثَل هو املربي
ألن فرش؛ ا رشٍّ وإن فخري خريًا إن ومربيه، والده أخالق غرار عىل غالبًا الطفل أخالق

يقولون. كما األخالق من ترسق األخالق
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األخالق تكوين أساليب فيه، املؤثرات تكوُّنه، وتعريفه، الخلق

واملربي الوالد يكون بأن العناية الطيبة األخالق تكوين طرق من يكون هذا من
عىل يقوم الذي للطفل أعماله، وسائر وأخالقه وعاداته نفسه يف طيبة، حسنة قدوة
أخالق تكوين عىل تساعد التي املختلفة املؤثرات ألن األوىل؛ أدواره وخاصة تربيته،
الرجل عىل يدل إنما يقال: ما مصداق وذلك الحياة، مدى تالزمه حياته فجر يف الطفل

الصبح. النهار عىل يدل كما الطفل،
األوروبيني: الُكتاب أحد يقول الطيبة األخالق تكوين يف الصالحة القدوة أثر ويف
حياة رام من كذلك عنها، فأخذ الصور أبدع إىل لجأ التصوير يف النبوغ إىل رمى «من
كما شآهم»،45 أو ساواهم قد يكون حتى وليكدَّ بهم، يقتدي من خري فليخرت سعيدة
يقال ما كثرة «أرى أيًضا: تربيته يف القدوة أثر عن محدثًا الُكتاب هؤالء من آخر يقول
لقيت ما أجلَّ إن أال يشء، كل وهي القدوة أغفلوا وقد فيها بالباحثني وكأني الرتبية يف
سائَدين الحق واالستقالل النفس عىل االعتماد كان وقد بإخوتي، االقتداء يف الرتبية من
الخصال.»46 هذه اكتسبت حتى حذوهم أحذو زلت فما بيتي، أهل أفراد من فرد كل يف

إنه: «األخالق»، كتابه يف سميلز صمويل يقول كما وحقيقة،

دور يف تأثريًا أشد الخلق تكوين يف العوامل تكون أن خلقه يف هللا سنة تقيض
عادة بالناس االقتداء انقلب السنون وتوالت األمد عليها طال إذا حتى النمو،
بقوتها، عليه وتستويل املرء من تتمكن طبيعة تصري حتى فشيئًا شيئًا ترسخ

شاعر.47 غري لسلطانها ويخضع حكمها عىل فينزل

الطفل ظل إذا األخالق فاضل تكوين يف الناجحة الوسائل من تكون ال القدوة لكن
— رصف وتقليد محضة محاكاة عن — طفولته يف يعمل كان كما رجولته يف يعمل
بفضل إشادتنا من املراد إن بل الخلقية، الوجهة من قيمة لها ليست األعمال هذه مثل
األوىل حياته أدوار يف املرء يأتيها التي األعمال هذه أن هو الكبري وأثرها الصالحة القوة
مميٌز لها مدرك وهو كرب متى فيأتيها له، عادة تصبح والتأثر القدوة إيحاء بباعث

ورشها. خريها

حسني، الصادق محمد األستاذ ترجمة ،(١٨١٢–١٩٠٤) اإلنجليزي سميلز لصمويل «األخالق»، كتاب 45

ص٧٩.
ص٨١. نفسه، املرجع 46
.٨١ السابق، املرجع 47
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أبطال من كثري سري وقص الحكيم، واإلرشاد والوعظ بالقدوة إنه القول: وخالصة
لواذًا يتسلل أن عليه أبت نادرة شجاعة من به ُعرف وما الخطاب بن كعمر التاريخ،
وكرمه بذله يف طيئ حاتم ومثل أحًدا، فيه يستثني ال شامل وعدل للمدينة، مهاجًرا
حياته يف املستحيل وال العجز يعرف لم الذي بونابرت ونابليون الريح، مع سار الذي
عادات من يشاء ما الطفل يف يغرس أن املربي يستطيع مجتمعة الوسائل بهذه —

يريد. كما فاضًال تكوينًا أخالقه ن يكوِّ وأن طيبة،
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الخامس املبحث

الباعث املقصد، السلوك،

السلوك (1)

بالخلق عالقته تعريفه،

تعريفه (1-1)

الطريق وسلكت َسَقَر﴾، ِيف َسَلَكُكْم ﴿َما تعاىل: قوله ومنه دخل، أي سلك اللغة: يف يقال
طريًقا األخالقية اعتبار وهو — التجوز من وبنوع فيه، ذهبت قعد باب من سلوًكا
فقد السلوك»، «كلمة ل األخالقي للمعنى قريبًا الثاني املعنى هذا يكون — فيها يُسار
نحو املتجهة الحيوانية األعمال «مجموعة بأنه األخالق» «مبادئ كتابه يف «سبنرس» عرفه
يقصدها غاية لها التي اإلرادية واإلنسان؛ الحيوان أعمال جميع يشمل هذا وعىل غاية»،
مقصودة غري أنها إال غاية لها إن عنها يقال أن صح وإن التي اإلرادية وغري الفاعل،

مطلًقا. الفاعل من
ألنه «األخالق»؛ كتابه يف «ماكنزي» مة العالَّ نقد موضع كان العام التعريف وهذا
ال بل أفعاله من غاية يقصد ال وشهواته، بغرائزه دائًما مسوق الحيوان أن بحق يرى
بل الغريزية، الحيوان أفعال عن الغاية نفي هذا من املراد وليس منها، غاية يف يفكر
عنه، يدفع رضر أو يناله كنفع الحيوان عىل تعود غاية األفعال لهذه كان وإن أنه املراد

منها. يشء يف يفكر وال الحيوان بها يشعر ال الغايات تلك أن إال
تفكريه نطاق عن لخروجها له سلوًكا تُعترب ال اإلرادية غري املرء أعمال وكذلك
يف تُسمى أن يصح التي فهي اإلرادية، اإلنسان أعمال إال هذا بعد يبَق لم وإرادته.
السلوك نعرف أن فلنا وإذن، بالقبح، وأخرى بالُحسن مرة يوصف سلوًكا األخالق علم
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والكذب، الصدق كقول مقصودة» معينة غاية نحو املتجهة اإلرادية املرء أعمال «أنه ب
ونحوها. والبخل، والكرم والجبن، الشجاعة وأعمال

للنفس حالة كان إذا الخلق ألن وعنوانه؛ ورمزه ودليله الخلق، مظهر والسلوك
عن تصدر التي األفعال هو السلوك فإن باطنية، نفسية حالة أي أفعالها، إىل لها داعية

النفس. يف الكامنة الراسخة الحالة هذه

بالخلق عالقته (2-1)

السلوك كان فإذا باملدلول، الدال عالقة هي بالخلق السلوك عالقة أن يتضح ذلك من
التالزم هذا ومن قبيح، خلق عىل دل سيئًا كان وإن حسن، خلق عىل ذلك دل حسنًا
نعرف أن نستطيع كما خلقه، علمنا متى املرء بأعمال غالبًا نتنبأ أن نستطيع بينهما
املالريا ملنكوبي التربعات لجمع الخري محبي من جماعة تكونت فإذا أعماله، من أخالقه
بقدر للتربع سيسارع فالنًا بأن القول نتعجل أن السهل من يكون الصعيد، بأعىل
غنى من به هللا حباه مما واحد فلس عن ينزل فال يده سيقبض فالنًا وأن طاقته،
الكرم بخلق األول تخلق من نعلمه ملا بهذا القول نتعجل أن نستطيع عريض، واسع
مع بالقليل يشح يجعله الذي البخل بخلق اآلخر وتخلق دواعيه، عند للبذل يدعو الذي

والجود. الكرم دواعي توفر
نقول: أن باملدلول، الدال عالقة والسلوك الخلق بني أن تقريرنا من نريد ولسنا
عىل أيًضا يتوقف السلوك أن فالواقع فحسب، خلقه عىل يتوقف اإلنسان سلوك إن
وصيت ضعة، أو وجاه مرض، أو صحة من باإلنسان، تحيط التي واملالبسات الظروف
من يجد اللص أن ترى أال املختلفة، األحوال من ذلك ونحو فقر، أو وغنى خمول، أو
نفسها الحالة هذه بينما والرسقة، التلصص أعمال عىل له عونًا وهدوئه الليل ظالم

جمعاء! اإلنسانية عىل بالخري يعود فيما للتفكري مثًال املخرتع أو الفيلسوف تدفع
قرص مستشفى أو لليتامى ملجأ زار إذا املعذبة اإلنسانية ملنظر يتألم من منا كم
استعىص الذي املريض يحسه وما وهوان، ذل من اليتيم يلقاه ما بنفسه وشاهد العيني،
شهر كل دخله من بجزء يتربع أن فيه رجعة ال عزًما فيعزم وعذاب، َوَصب من داؤه
وغاب فآخر، شهر ومىض ملنزله رجع إذا حتى املنكوبني، هؤالء بؤس تخفيف يف رغبة
للنزول يدفعه ما بعُد يجد ولم وأمراضهم بؤسهم نيس البائسني، أولئك منظر عينيه عن

لهم! ثروته من يشء عن
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الباعث املقصد، السلوك،

وتطوره نشأته (3-1)

ينساق الهمجي األول عهده يف املرء كان مختلفة، مدارج يف اإلنساني السلوك تدرج لقد
فصار الزمن به تدرج ثم دائًما، الطفل بها ينساق كما وسلوكه أعماله يف بغرائزه
خالفه، ما ويذر وافقه ما يفعل فيها؛ يعيش التي القبيلة عرف حسب يتشكل سلوكه
متأثًرا ومحاكاة، تقليد عن بها يقوم التي األفعال تلك صارت حتى ذلك عىل وجرى
شخصيته له مستقل كفرد لنفسه نظر دون يأتيها له عادة وتقاليدها، القبيلة بعرف
ضحى ولو وخريها ومصلحتها يتفق ما يعمل قبيلته، من يتجزأ ال كجزء بل الخاصة،

بنفسه. ذلك يف
بسبب وينقص ويزيد يتغري بل واحدة، حالة عىل يبقى ال الخاص القبيلة وعرف
من ذلك وغري املنافع وتبادل للتجارة والحرب، السلم أيام يف ببعضها القبائل اتصال
مع ويتفق يروقها ما األخرى تقاليد من قبيلة كل فتأخذ واالتصال، التعارف أسباب
واحدة، قبيلة غري عىل بتطبيقه فشيئًا شيئًا العرف يعم هذا أجل ومن وحاجتها، ظروفها
تقاليدها بني الفروق بحث يف القبائل هذه يف املفكرة العقول ذوي بعض يأخذ أن إىل
عرًفا ليكون والحاجة؛ الحال دعت إذا تهذيبها بعد أفضلها واختيار املختلفة، وعاداتها

القانون. صيغة العام العرف من النوع هذا يأخذ وبذلك كلها، القبائل لهذه ا عامٍّ
فيخضع والتقاليد، العرف من كثري عىل يرتكن الذي القانون دور ذلك بعد يجيء
ترجع العرف عن القانون ونشأة للعرف. يخضع كان كما وأعماله سلوكه يف اإلنسان له
هذه وكانت للمجرمني، رادعة عقوبات بسنِّ الفوىض من املجتمع لحماية العمل إىل
تطبَّق عامة أصبحت حني وصيغته القانون شكل أخذت ثم األمر، أول عرفية العقوبات

واحدة. كأمة تعيش التي املجتمعة القبائل وعىل األحوال، جميع يف
فيه يسري أصبح الذي األخري الدور إىل الفكري بالرقي اإلنسان وصل وأخريًا،
وال بالعرف أعماله يف مقيَّد غري السليم، والنظر البحث إليه به يوحي ما حسب عىل
الخري يرى الذي األعىل»، «املثل املثايل النظري واملبدأ بالقاعدة فيه يسرتشد بل بالقانون،
األدوار يف السلوك يف تأثريها زال الغرائز أن هذا معنى ليس أنه عىل تحققه. يف املطلق
ميوله طبق تقريبًا يسري كان األول الدور يف اإلنسان إن نقول: أن الغرض بل األخرية،
يزال ال الغرائز بأن ذلك وتفكريه، وعقله بغرائزه يعيش بعده فأصبح وحدها، الغريزية

والتقليد. املحاكاة غريزة أثًرا أبرزها من ولعل دائًما، املرء سلوك يف أثرها لها
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يُولد التي الغرائز منها مختلفة، بعوامل يتأثر اإلنسان سلوك أن نرى ذلك من
حينًا بالعرف متأثًرا عليها ينشأ التي والعادات األوىل، أيامه يف عليه وتهيمن بها مزوًدا

آخر. حينًا وبالقانون
يُسمى والتي منها ينبع التي النفسية السلوك مصادر أهم والعادة والغريزة
يتسنى حتى األسس هذه دراسة من األخالقي للمربي بد وال السلوك»، «أسس مجموعها
مهما فإنك طيبة، أخالق من يجب ما وتثبيت قبيحة، أخالق من يريد ما استئصال له
منك التفات غري من مراًرا بذلك وأمرته مثًال، والحسد الحقد برتك امرئ عىل ألححت
إنما أثر، من وإلحاحك لقولك كان ما الرذيلتان، هاتان عنها تصدر التي النفسية لحالته
ويحسد، يحقد أجله من الذي النفيس الداخيل السبب أوًال تتعرف أن هو الفائدة سبيل

ثانيًا. يجب بما معالجته ثم
األخالق، وينابيع السلوك أسس أهم — قدمنا كما — والعادة الغريزة كانت وملا

منهما: كل عن قصرية كلمة نذكر أن ناسب

بقائه عىل املحافظة إىل فتدفعه اإلنسان، جسم هللا أودعها فطرية قوى الغرائز (١)
من إليها ل يوصِّ ما عىل تدريب أو الغايات هذه يف تفكري سابق غري من ساللته، وبقاء

أعمال.
واألكل للقوت، السعي فأعمال يوم، كل نأتيها التي األعمال من كثري أساس وهي
إىل التحليل عند مردها إليها، وما النفس وحب واألَثَرة األخطار، من والفرار والرشب،
بقاء أو النوع، حفظ غريزة أن كما الذات. حب غريزة أو البقاء عىل املحافظة غريزة
نيل عىل وعمل الدرس، يف جد من الشباب؛ أيام وخاصة أيًضا املرء لسلوك منبع الساللة،
واإلثراء االدخار إىل وميل لحياته، رشيكة عن وبحث السامية، واملراكز العلمية الدرجات
الغريزة. هذه لداعي تلبية تجيء التي األعمال من ذلك غري إىل أوالده، هناءة ليضمن

وعدم بها العناية الواجب فمن األخالق، تكوين يف املثابة بهذه الغرائز كانت وإذا
عىل بعثت إذا بتشجيعها وذلك وتُهذَّب تُربَّى أن يجب بل طبيعتها، عىل وتركها إهمالها

األخرى. الحاالت يف وَكبْتها بل منها والحد طيب، عمل
عادة، ُسمي إتيانه، املرء عىل السهل من أصبح حتى األعمال من عمل تكرر وإذا (٢)
تضعف أو تنمو ثم املرء، مع تُخلق طبيعية قوة هذه أن الغريزة وبني بينها فالفرق
الغرائز أن نرى ذلك أجل ومن اكتسابًا، فتُكتسب العادة أما واألحوال. الظروف حسب

لنفسه. كسبها التي الخاصة عاداته منا لكل بينما جميًعا، بيننا شائعة
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مع املرغوب، العمل بإصدار امليل هذا إجابة ثم معني، عمل إىل امليل العادة ومنشأ
األعصاب يف يؤثر عمل كل أن وذلك بسهولة، يصدر لجعله كافيًا تكراًرا كله ذلك تكرار
األعصاب يف اختطه الذي األثر يعمق الواحد العمل وبتكرار ا، خاصٍّ مجرى فيها ويأخذ
به، تشكلت الذي الشكل مع التفاقه له األعصاب وترتاح به، لإلتيان النفس وتميل
بسهولة عنها ويصدر لعمله تهش لها، معتاًدا للنفس مألوًفا العمل يصري حتى وهكذا

فخلًقا. عادة فيصبح للتكلف، فيه أثر ال ويرس
أوضح ومن املعتاد، العمل تسهيل العادة خصائص أهم من أن يتضح هذا ومن
يزال وال املشقة، غاية الطفل عىل شاق األمر أول يف منهما فكل والكالم، امليش لذلك املثل

فيه. كلفة ال سهًال معتاًدا أمًرا يصري حتى عليه يتمرن الطفل
نتخلص كيف نعرف أن أمكن الطيبة، العادات من عادة تتكون كيف عرفنا وإذا
هذا إجابة وعدم فيه، املرغوب غري بامليل الرتحيب بعدم يكون وذلك رديئة، عادة من
بإهمالها. العادة هذه تموت وبذلك العمل، بإصدار — قويٍّا شديًدا كان ولو حتى — امليل
من يعرف الذي للمرء الخري من يكون فقد وإال واألخالق، الرتبية وجهة من هذا
ثم واحدة، مرة عنها يتخىل أن مذمومة، عادة يرتك أن أراد إذا العزيمة، مضاء نفسه
«إنما الحديث: ويف منها، بالتحرر تنتهي محدودة الزمن من مدة ذلك مشقة يتحمل
الرأي وسداد البرص فمن العزيمة، يف الَخَور يخاف من أما األوىل». الصدمة عند الصرب
مقدوره يف ليس ما إنفاذ عن عزيمته ضعف يؤدي ال حتى بالتدريج، نفسه يأخذ أن

األمور. من السهل إتيان عن وإضعافها توهينها إىل
مراتب، ثالث عىل الخمر حرم — وحكمته قدرته جلت — هللا أن يف الرس هو وهذا

واحدة. مرة يحرمها ولم

املقصد (2)

تعريفه (1-2)

بعينه، طلبته رضب: باب من قصًدا وإليه وله اليشء قصدت املطلوب، اللغة: يف املقصد
فالقصد واألَمِّ، الطريق استقامة القصد: «القاموس»: ويف ومقصدي. قصدي وإليه
اإلنسان إرادة تتجه ما «كل فهو املقصد أما األمور»، من أمر نحو النفس اتجاه «مجرد
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آنًا فيوصف الخلقي، الحكم متعلق ألنه اآلن؛ عنه بالكالم نُْعنَى ما وهو لتحصيله»،
بالقبح. وآنًا بالحسن

أو فيه، مرغوب غري بعضها كان وإن أعمالنا نتائج املقصد يشمل التعريف بهذا
لألعداء باخرة عىل قذائفها بإطالق أمر إذا مثًال الغواصة فقائد الوقوع، ن متيقَّ غري
أن له وليس العمل، هذا عن أخالقيٍّا مسئوًال يكون وبحارتها، ربانها وأغرقت فدمرتها
ذلك أن فحسبه العدو، إضعاف باعثه كان بل البحارة هالك يرغب يكن لم بأنه يتعلل

إرادته. إليه اتجهت مقصًدا له كان
الطبيعية، القوانني وفق تقع التي الكونية الظواهر يتناول ال التعريف هذا لكن
من ليس وإحراقها فالن بدار النار فاتصال فيها، لقصده وال اإلنسان إلرادة دخل وال
وصفه يصح ال لنتيجته، بالنسبة ِّ بالرضُّ وصفه صح وإن فهو الخلقية، األحكام متعلق
الدار، هذه يف النار وضع شخص تعمد لو أما إليه. تتجه لم املرء إرادة ألن بالقبح
اإلحراق فكان تداخلت إرادته ألن يَّة؛ بالرشِّ عمله ويوصف أخالقيٍّا، مسئوًال يكون فإنه

مقصوًدا.

أقسامه (2-2)

العتبارات تبًعا متعددة، أقسام إىل ينقسم املقصد أن نعلم سنذكرها التي األمثلة من
مختلفة:

خارجية نتيجة له تكون قد املرء يأتيه الذي العمل فإن وداخليٍّا»، خارجيٍّا «يكون أوًال:
كالذي وذلك ألجلها، الفعل فعل التي هي داخلية وجدانية وأخرى باًال، لها يلقي ال
الناس فيسرتيح للموت تركه وعدم إنجائه يف ِليم فلما الغرق، من مرة الحجاج أنقذ
خارجي مقصد فإنجاؤه شهيًدا! املوت وبني بينه أحول أن أردت قال: رشه، من
ووجدانه، املنقذ نفس يريض ما وهو الشهداء، ميتة وبني بينه والحيلولة ظاهري،
بما الجوع يعذبه فقري عىل يتصدق الرجل أيًضا ذلك ومثل وجداني. داخيل مقصد
مسكينًا بائًسا برؤيته األلم نفسه عن يبعد أن ذلك من يقصد غائلته، عنه يدفع
شبع هو خارجي، آخر وبجانبه وجداني، داخيل مقصد فهذا بنابه، الجوع يعضه

عنه. الجوع عادية ورد الفقري
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من بريء رجل عىل النار يطلق أثيم مجرم شوهد لو كما وبعيًدا»، قريبًا «يكون ثانيًا:
القضاء رجال من استجوابهما وحني املقتول، ويل واآلخر املجرم قريب أحدهما اثنني
املحاكمة، من تخليصه قصد منهما فكل عرفاه. أو القاتل شاهدا يكونا أن أنكرا
أخذ من تمكنه هو بعيًدا آخر مقصًدا املقتول لويل أن إال تحقًقا، قريب مقصد وهذا
رأينا لو هذا ونحو االنتقام. عاطفة إرواء رأيه يف وحده ذلك ففي منه، بنفسه ثأره
الساعة ينتظر املقتول والد ويتبعه يداه، قدمت بما جزاء اإلعدام لساحة يساق قاتًال
يهدد خطر املجرم فيعرتض الجالد، يدي بني القاتل برؤية لوعته من فيها يربد التي
وهذا إنقاذه، قصد هؤالء من كلٌّ الثاكل، الوالد ومنهم إلنقاذه كثري فيرسع حياته
من سالمته وهو بعيد، آخر مقصد املحزون الوالد لهذا ولكن تحققه، قريب مقصد

املسكني. الوالد رسور ذلك ويف مشنوًقا، ليموت املفاجئ الخطر هذا
الداخيل هو البعيد املقصد يكون بسابقه النوع هذا بمقارنة إنه يقال: وقد
دائًما، يكون ال فقد األمثلة هذه يف كذلك األمر كان إن ألنه صحيح؛ غري وهذا دائًما.
فتهذيب وجنته، هللا برضوان وليفوز نفسه لتهذيب العبادة برضوب نفسه أخذ كرجل
هو األخروي والثواب ووجوًدا، تحقًقا القريب هنا وهو وجداني، داخيل مقصد النفس

وجوده. يف بعيًدا كان وإن الخارجي املقصد
نسف فاعتزم حاكم قتل فوضوي رجل أراد كما وذلك وتبعيٍّا»، أصليٍّا «يكون ثالثًا:
ولكنه األبرياء، من كثريًا ستميت القنبلة أن يعلم وهو فيه، سيحرض أنه علم نِديِّ
وقتل أصالة مقصود الحاكم قتل أن إال أيًضا، الحاكم قتل يقصد كما هذا يقصد
يف املعارضة أحزاب باجتهاد أيًضا لذلك نمثل أن ونستطيع تبًعا. مقصود أولئك
مساوئها، عن والكشف بالحكم، قائمة تكون التي الوزارة سقطات عن التنقيب
هو األصيل واملقصد لها، تبعي مقصد هذا أن إال منها، املعوجِّ تقويم ذلك من تقصد

وإسقاطها. عليها الناس تأليب بعد بالحكم الفوز
جاء بما والتبعي أوًال، اإلرادة إليه اتجهت بما األصيل املقصد نعرف هذا ومن

مبارش. غري مقصًدا والتبعي مباًرشا، مقصًدا األصيل املقصد يُسمى وقد له، تبًعا
أكمل له متنبه وهو املرء يقصده ما فالشعوري شعوري»، وغري شعوريٍّا «يكون رابًعا:
تنبه وال به شعور غري عىل تحقيقه إىل يندفع ما واآلخر الشعور، تمام به شاعر التنبه
الطبية العلمية االكتشافات يف وجهودهم حياتهم يقفون الذين العلماء كهؤالء له،

79



األخالق فلسفة يف مباحث

عن أحدهم سألت أنك فلو سعادته، يف وتزيد األدواء من كثري من العالم تنجي التي
له أن مع اإلنسانية، خري يقصد بأنه إال أجابك ملا منها، ومقصده أعماله من غايته
متنبه األول املقصد أن إال اسمه، وخلود شهرته ذيوع هو آخر مقصًدا هذا بجانب
وذيوع الشهرة أن بمعنى شعور، وال تنبه بغري إليه منساق والثاني به، شاعر إليه
لها؛ يتنبه وال مقاصد بأنها يشعر ال لكنه مقصودة أموًرا كانت وإن وخلوده االسم

منه. شعور بدون ويحققها إليها يسعى فهو الباطن، العقل مقرها ألن
مبدأ وباملعنوي خاصة، جزئية غاية باملادي ويُقصد ومعنويٍّا»، ماديٍّا «يكون خامًسا:
وجهه يف فقام للنيابة، نفسه يرشح رجل تقدم إذا كما وذلك تحقيقه، يراد عام
تدينه لعدم ولكن أيًضا إسقاطه يبغون وآخرون لرجعيته، لسقوطه يسعون جماعة
وهو واحد املناوئني لجميع املادي فاملقصد لهم، آخر مرشح نجاح يف رغبة أو مثًال
اآلخر، الفريق لدى غريه الفريق هذا عند معنى املقصد لهذا أن إال نجاحه، عدم
الفريق وعند ومبادئه، آرائه يف رجعي رجل نجاح عدم األول الفريق عند املعنى وذلك
املادية الغاية كانت وإن آخر، ملرشح مساعدة أو متدين، غري رجل نجاح عدم الثاني

االنتخاب. يف املرشح ذلك سقوط وهي الفريقني كال عند واحدة
القاتل، الجاني قتل وهو املادي املقصدان؛ يتحقق للقاتل الحكومة وبإعدام

حياة.» «القصاص مبدأ تحقيق وهو واملعنوي
يجمع وتعددها اختالفها مع أنها لنا يتبني للمقصد واألقسام الظواهر هذه ومن
وهو له، السابق تعريفنا معنى يظهر وبذلك لتحقيقها، التوجه هو مشرتك أمر بينها

لتحصيله.» اإلرادة إليه تتجه ما «كل أنه

الباعث (3)

معناه (1-3)

اليشء، وجود يف املؤثر األمر وهي فاعلية»، «علة يُسمى ما العلة من أن الحكماء يرى
بالنسبة الكريس وكصانع والعطاء، األخذ حركة يف واليد األعصاب، عمل كتأثري وذلك
بتعبري أو بالفعل، الفاعل قام ألجله الذي األمر وهي غائية»، «علة يسمى ما ومنها له.
يف كالتأديب لليشء، الفاعل فاعلية يف املؤثر األمر هي لالصطالح: أقرب يكون قد آخر

له. تمثال إقامة يف عظيم ذكرى تخليد يف والرغبة البنه، الوالد رضب
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يساوي ما وهو دافًعا، باعثًا منه إن فنقول: «الباعث» يف نتكلم النحو هذا عىل
مدِّ إىل الشفقة حركتك فإذا الغائية، العلة يساوي ما وهو غائيٍّا، وباعثًا الفاعلية، العلة
الدافع، الباعث هي الشفقة كانت ثوبًا، فكسوته الربد من ينتفض لطفل املساعدة يد

األول. دون الثاني ببحث يُْعنَى إنما واألخالقي الغائي، الباعث هو عنه الربد ودفع
املرء عىل يتسيطر أن إما ألنه الدافع؛ الباعث بحث إىل األخالق دارس يحتاج ال
األخالقي؛ للحكم محالٍّ العمل هذا يكون ال وحينئذ دفًعا، للعمل ويدفعه إرادته ويسلبه
حتى مثًال الغضب ملكه فمن وإرادة، وتفكري وعي عن الصادرة األعمال متعلقه ألن
مسئوًال يكون فعل، أو قول من يليق ال ملا ودفعه الوعي، عن وأخرجه القصد عن أعماه
الكالم عند قدمنا كما تفكريه، سلبه الذي الغضب قبل الحيطة ُمْكنته يف كان لو أخالقيٍّا
لم إذا أما املثابة. بهذه مسيطًرا الدافع الباعث كان إذا هذا األخالق، علم موضوع عىل
إصداره، عدم أو الفعل إصدار يف التفكري من قدر معه للمرء وكان النحو، هذا عىل يقَو
استعداًدا أكثر املرء يجعل أن وقصاراه العمل، دفع الذي حينئذ وحده هو يكون فال

كامًال. الباعث ال الباعث من جزءًا يكون أخرى: بعبارة أو غريه، من للعمل
املسئولية عن صاحبه تخرج إحداهما يعدوهما، ال حالتني بني الباعث كان وإذا
وحده فيكفي قويٍّا فيها يكون ال واألخرى األخالقي، للحكم محالٍّ العمل يكون فال
لبحث ماسة حاجته وإنما لبحثه، األخالق بدارس إذن حاجة فال العمل، عىل للحمل
الفاعل غايات تعرُّف بعد بينة، عن حكمه يصدر حتى الغائي الباعث وهو الثاني النوع

األخالقي. الحكم مناط هي التي وبواعثه،
املقصد؛ وبني بينه العالقة عن نتكلم بنوعيه، الباعث معنى وضح أن بعد واآلن،

باعثًا. يكون أن منه يصلح ما لنتبني

والباعث املقصد بني العالقة (2-3)

وأن لتحصيله، اإلرادة تتجه ما هو املقصد أن علمنا أن بعد نقرر أن السهل ومن
يكون املعنى بهذا باعث كل أن معني؛ لعمل املرء تجذب التي الغاية هو الغائي الباعث
ولكن تحصيله، يُراد شيئًا دائًما يكون خاص لعمل اإلنسان جذب ما كل ألن مقصوًدا؛
باعث؟ مقصد كل إن أيًضا: نقول أن لنا هل مقصد، باعث كل إن نقول: أن صح إذا
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أعمالنا نتائج من كثريًا نقصد أننا فنرى نرتوَّى السؤال، هذا عىل نجيب أن قبل
ألجلها. بها وقمنا األعمال هذه إىل جذبتنا التي غاياتنا نعتربها ال ولكن الحتمية،

١٩١٩ عام اإلنجليز عىل للثورة األمة دعوا حني وصحبه زغلول باشا سعد هذا
يقصدون وكانوا وترشيد، ونفي قتل من كان ما املحتومة نتائجها من يعرفون كانوا
عىل الحصول الغاية كانت بل للثورة، دعوتهم من غايتهم يكن لم أنه غري طبًعا، هذا
األمراض، من كثري ضد أوالدنا م نُطعِّ نحن آخر: ومثال وتحريرها. مرص استقالل
ذلك نجعل ال ولكن األذرع، يف وورم ألم من ذلك وراء يكون ما ونقصد بل ونعرف

لها. املضاد باملصل حناهم لقَّ التي األمراض ضد املناعة إكسابهم هي بل غايتنا،
األحوال من هناك أن عىل دائًما. باعثًا مقصد كل ليس أن نقرر أن الحق من وإذن،
تقسيم عن الكالم يف ذكرناه ما إىل رجعنا لو فإنا الباعث، هو املقصد فيها يكون ما
وأنه القريب، دون البعيد املقصد من الكبري الجانب يشمل الباعث أن لنا لتبني املقصد،
أنه كما املادي، ال املعنوي يشمل الغالب يف وأنه التبعي، دون األصيل املقصد يشمل
واملقصد الباعث بني النسبة تكون ذلك أجل ومن خارجيٍّا، يكون كما داخليٍّا يكون قد

األعم. وينفرد حالة، يف يجتمعان املطلق، والخصوص العموم

باعثًا يكون ما (3-3)

األخالق علماء اختلف فقد األخالق، علم دارس عناية محل هو الغائي الباعث كان وإذا
اإلنسان وتبعث الغايات جميع عىل تسيطر التي الغاية يف آخر: بتعبري أو باعثًا، يكون فيما
به قال كما غريها أو لذة الوجدانية املشاعر أو قوم، بذلك قال كما اللذة أهي للعمل؛
مختلفة: مذاهب الخالف هذا من وكان سقراط؟ به نادى كما وحده العقل أو آخرون،

ألم، من للتخلص أو لذة لنيل إال عمًال نعمل ال أننا أي اللذة»، هو «الباعث األول:
نأتي ما إىل تقودنا التي القصوى الغاية هو األلم من والفرار اللذة عىل فالحصول

أعمال. من ونذر
1Bentham بنتام أحدهما اثنان: املحدثني من بذلك القائلني أشهر ومن
اللذة حكم تحت اإلنسانية الفطرة ُوضعت قد أنه يرى الذي اإلنجليزي الفيلسوف

املنفعة، مذهب دعاة أكرب ومن والقانون، األخالق يف ببحثه اشتُهر ،(١٧٤٨–١٨٨٢) بنتام ِجرمي هو 1

زغلول. باشا فتحي املرحوم عربه الذي القوانني» «أصول كتاب مؤلف وهو
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مقاصدنا وجميع أحكامنا جميع ترجع وإليهما بأفكارنا، لهما مدينون فنحن واأللم،
غرضه فإن يقول، ما يدري ال حكمها من نفسه أخرج أنه يدَّعي ومن الحياة، يف
ويقبل اللذائذ أعظم فيها يرفض التي اللحظة يف األلم من والهرب اللذة طلب الوحيد
لدراسة املهم املوضوع تكون أن ينبغي تُقاوم ال التي األبدية املشاعر وهذه اآلالم، أشد

الباعثني. لهذين يشء كل يخضع املنفعة ومبدأ واملقنَّن، األخالقي
يميل ال اإلنساني النوع بأن يقرر الذي 2Stuart Mill مل ستيوارت هو واآلخر
الواقعة املسائل من وأن مؤمًلا، فقده كان ما أو عنده لذيذًا كان ما إال لذاته ليشء
ظاهرتان مؤمًلا، واعتباره يشء من والنفور لذيذًا، ورؤيته يشء إىل امليل أن املجربة

واحدة. ظاهرة من جزءان بالحري أو متالزمتان،
أعمالنا عىل لنا الباعث كان لو أنه منها باعرتاضات، املذهب هذا عىل اعُرتض وقد
وتحقًقا، قوة يزيدها مما طلبها يف واإللحاح إليها االندفاع لكان يقولون، كما اللذة هو
شهود لذة مثًال ولنتخذ بها. ويذهب يفوتها مما ذلك فإن بالعكس، األمر أن غري
يف املمثلني وشارك التمثيل، يف استغرق إذا إال بها ينعم ال املرء فإن تمثيلية، رواية
فإنها وطلبها اللذة يف فكره حرص لو أما لذة، من فيه ما تذكر عن ى وتلهَّ عواطفهم،

املعنوية. اللذات من ونحوها واملطالعة والدرس الفكر لذات وكذلك عليه، تضيع
الشعور وهو باعثه له عمل فكل غريها»، أو لذة الوجدانية املشاعر هو «الباعث الثاني:
حسًدا أو حقًدا أو أمًلا أو لذة يكون قد الشعور وهذا إليه، ميًال يثري الذي الوجداني
أن يرى كان فقد 3David Hume هيوم دافيد هو بذلك القائلني وأشهر غريها. أو
يف أثر للعقل وليس املختلفة، الوجدانية والعواطف املشاعر هو العمل إىل يبعث ما
فاملرء تريد، ملا بهذا تصل التي الوجهة إىل املشاعر هذه توجيه هو أثره وكل ذلك،
يشتهيه ملا يصل الذي الطريق له ينري والعقل فقط، وجدانه من ببواعث للعمل يتجه

املنفعة مذهب يف رسالة وله السيايس، واالقتصاد املنطق يف كتب (١٨٠٦–١٨٧٣م)، إنجليزي فيلسوف 2

دعاته. أكرب من يعد الذي
من لها نحصِّ إنما معارفنا كل أن عىل فلسفته وتقوم (١٧١١–١٧٧٦م)، إنجليزي وفيلسوف مؤرخ 3

التجربة.
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هذا، إال له عمل ال الوجدانية امليول لهذه خادًما العقل يكون وبذلك فيه، بالسري
يكون أن ينبغي وال للمشاعر، خادًما إال ليس العقل أن إىل «هيوم» ذهب لقد حتى

املطيع. خادمها غري يُْدعى أن يمكن وال كذلك، إال
عليها، يبعث وال اإلنسان أعمال يوجه ال العقل بأن للقول «هيوم» دفع والذي
سبيل ال أنه عىل تقوم كانت التي الفلسفة هذه والشكية، التجريبية فلسفته هو
األشياء عن معارف من به تمدنا بما األوىل والباطنة؛ الظاهرة الحواس إال للمعرفة

منها. يكون فيما والتأمل نفوسنا بواطن إىل باإلصغاء واألخرى عليها، تقع التي
يتبني الخلق، تعريف يف الكالم عند ذكرنا التي النفسية، املقدمات إىل وبالرجوع
تابًعا منها كل يكون أن بد ال األعمال، عىل الباعثة أنها «هيوم» يرى التي امليول أن
وجداني، هو ما منها كما عقيل هو ما منها العوالم وهذه فيه، يعيش خاص لعالم
وعىل فقط، وعاطفية وجدانية كلها ليست أي عقلية، ميول أيًضا امليول فمن وإذن
سبيل عىل ال لكن العمل، عىل باعثة تكون الوجدانية املشاعر أن نسلم فنحن هذا

األحيان. من كثري يف باعثًا يكون العقل ألن الدوام؛
ينكر ألنه لسابقه؛ مقابل املذهب وهذا وحده»، العقل هو العمل عىل «الباعث الثالث:
الباعث هو العقل أن ويقرر وبواعثها، األعمال دواعي من الوجدانية املشاعر تكون أن

الوحيد.
جماعة إليه ذهب ما دحض الذي «سقراط» هو املذهب هذا الذاهبني ورأس
تصل التي للمعلومات الوحيد السبيل هي الحواس أن من فلسفتهم4 يف السوفسطائيني
جميًعا املعلومات أساس هو الحواس عن الناشئ أي الحيس اإلدراك هذا أن وبما للذهن،
حقائق عن تجيئنا التي املعلومات كانت األشخاص؛ باختالف يختلف وهو رأيهم يف

ثابتة. وغري كذلك مختلفة بوساطته األشياء
ملا مخالف رأي وهو األشياء، حقائق يف السوفسطائيون يراه ما ملخص هو هذا
بعض يف الغاشة الخادعة بالحواس يُدرك ما بني التفرقة من قبلهم الفالسفة عليه كان

عنوا بل الفالسفة، من كغريهم وحدها النظرية الفلسفة همهم يجعلوا لم جماعة السوفسطائيون: 4
والسياسة النجاح قواعد معلم منهم فكان ووسائلها، العملية الحياة فن وتعليمه الشعب بتدريب فقد
هو عهًدا وأقدمهم الحياة. يف النجاح وسائل من ذلك وغري والطبيعة، التاريخ ومعلم البالغة، ومعلم

امليالد. قبل الخامس القرن يف عاش الذي «بروتاجوراس»
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األرض، حول متحركة والشمس ساكنًا، والظل ماء، الرساب املرء يظن وقد — األحيان
ما وبني — به وليس أسود، الخرضة الشديد النبات يرتاءى وقد صحيًحا، ذلك وليس

الكلية. العامة الحقائق إلدراك الصحيحة الوسيلة هو الذي بالعقل يُدرك
الخارجية، اليشء حقيقة وبني اليشء من املرء يدركه ما بني يفرقون كانوا هنا ومن
خارجي وجود لألشياء ليس أن زاعمني هذا كل فأنكروا السوفسطائيون جاء حتى
هناك ليس أن زاعمني أخرى: وبعبارة الحواس، بواسطة الذهن يف يتمثل عما مستقل
حقيقة أراه ما أن تعاليمهم من كان ولذلك الخارجي؛ والوجود الذهني الوجود بني فرق

دواَليْك. وهكذا له، بالنسبة كذلك فهو ا حقٍّ اآلخر يراه وما يل، بالنسبة كذلك فهو
وهي الحواس، إال إلينا لها طريق ال املعلومات أن الخاطئ الزعم هذا يف وعذرهم
عليها نعتمد أن يصح فال وإذن مختلًفا، لذلك إدراكها فيكون ذاك عن هذا يف تختلف
أو ناسني الحواس، هذه لنا تمثله ما غري خارجية حقائق الواقع يف هناك أن إلثبات
الحواس. عن تصله التي الخام باملواد الشبيهة الجزئية املدركات يف العقل عمل متناسني
عدم نظرية — الضالة النظرية هذه عىل بعدهم أتوا الذين أشياعهم بنى وقد
اًما هدَّ مذهبًا — له بالنسبة حق هو املرء يدركه ما بل لألشياء خارجية حقائق ثبوت
امرئ كل يجده ما األخالقي الخري أن يقرر الذي الشخصية اللذة مذهب هو األخالق يف

العفاء. اآلخرين وعىل له، شخصية لذة ينتج ما أي له، بالنسبة خريًا
جاء حتى والخارجية الداخلية األشياء بحقائق يختص فيما كذلك الحال استمر
أن وبيان الخاطئة، الفلسفة هذه دحض بها اضطلع التي الرسالة من فكان سقراط،
منها لكل جزئية مدركات إال إلينا توصل ال الحواس ألن وحده؛ العقل هو املعرفة سبيل
الصفات بني بالجمع العقل دور يجيء وهنا مثًال، وفرس كإنسان الخاصة، صفاتها
املطردة، غري املنفردة العارضة الصفات وإبعاد اإلنساني النوع أفراد جميع يف املشرتكة

معرفة. تسمى التي وهي األشياء، مهايا هي التي الكلية املدركات ذلك من فيكون
غري ثابتة األشياء حقائق كانت الناس، جميع لدى وعام مشرتك العقل أن وبما
عن شخص يف إدراكه يختلف ال الذي وهو واحد طريق عن جميًعا نعلمها ألننا مختلفة؛
وإن الجهل، إال رذيلة وال املعرفة إال فضيلة ال إنه هذا: بعد يقول سقراط وكان آخر.
هي عقًال خري اليشء هذا أن ومعرفة الخري، يعلم لم ما الخري عمل يستطيع ال اإلنسان
الخري يحب إنسان كل ألن به؛ عالم الرشوهو يأتي ال املرء وأن فعًال، إتيانه عىل لنا الباعث
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برضره، عالم وهو يرضها ما يأتي أن إذن املستحيل فمن لها، الرش يكره كما لنفسه
نفسه.5 العقل ضالل إال األخالقي اإلثم يف بالوقوع خطؤها أو املرء إرادة عثار وليس
فاضًال املرء يكون فال الفضيلة املعرفة أساس أن يف أصاب وإن سقراط أن غري
عىل تبعث الخري معرفة أن زعمه يف أخطأ قد به، عالم وهو ويأتيه الخري يقصد حتى

محالة. ال وبينه املرء بني تباعد الرش ومعرفة عمله،
املعنى هذا يف «سانتهلري» مة العالَّ ذكره ما بعض نسوق أن الرأي هذا لرد ويكفي

ألرسطو: األخالق كتاب لرتجمة مقدمة يف يقول حني

اللذة بني املوازنة يف خطأ عن ناشئًا اإلثم من فيه اإلنسان يقع ما ليس
ناشئًا وال سقراط، يعتقد كما منها أكرب هي التي املستقبلة واآلالم الحارضة
عىل اإلنسان يحمل الخلق يف فساد منشؤه إنما األشياء، بطبائع جهل عن
ال الرشير فإن جميًعا، وبكليهما بهما عالم وهو الخري عىل الرش تفضيل
نفسه من يعجب ذلك من الضد عىل هو بل سوء، من يفعل ما البتة يجهل
بمجرم فليس يفعل ما يجهل كان إذا ألنه … الرذيلة من فيه سادر هو فيما
الفضيلة تكون ال املثابة بهذه وحينئذ هللا، أمام وال الناس أمام مسئول وال
إذا … يعلم ما ضد يعمل وقد يعمل، وال اإلنسان يعلم فقد متماثلني، والعلم
يعلم أن عىل يقترص أن اإلنسان عىل وجب العلم، هي الواقع يف الفضيلة كانت

والتأمل.6 النظر مجرد إىل األخالقية الحياة تتضاءل وبذلك فاضًال، ليكون

قلنا: إذا الصواب نعدو ال أننا ونقده، مذهب كل بسط من تقدم ما بعد والخالصة،
تكون قد الغاية هذه فيه.» تظهر الذي العالم مع تتفق التي «الغاية هو الباعث إن
كما األعمال، من كثري عىل يبعثان اللذين والحقد كالكره أخرى، وجدانية عاطفة أو لذة
يف عقلية لقوانني كالوصول فيه، نعيش الذي العالم مع يتناسب عقليٍّا أمًرا تكون قد

مثًال. والرياضيات املنطق

ص٤٠٠. ،Janet et Séalles وسياي جانيه تأليف الفلسفة، تاريخ 5
ص٤٩. ألرسطو، األخالق كتاب 6
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الضمري (4)

مظاهره، به، يقوم الذي الدور تعريفه،
درجاته تربيته، إمكان ماهيته،

تمهيد (1-4)

«جئت فقال: ملسو هيلع هللا ىلص هللا رسول أتيت قال: أنه — عنه هللا ريض — معبد بن وابصة عن
واإلثم القلب، إليه واطمأن النفس إليه اطمأنت ما الرب قال: نعم، قلت: الرب؟ عن تسأل

وأفتوك.» الناس أفتاك وإن الصدر، يف وتردد النفس يف حاك ما
واملراقبة: املحاسبة باب يف اإلحياء كتاب يف الغزايل، كالم يف وجاء

العمل قبل أما العمل، يف ونظر العمل، قبل نظر نظران: عمله يف للمراقب
السلطان؟ ومتابعة النفس لهوى أم خالصة، هلل أهي وحركته: همته أن فلينظر
تعاىل هلل كان فإن الحق؛ بنور ذلك له ينكشف حتى ويتثبت فيه فيتوقف
الثاني النظر وأما عنه. وانكشف هللا من استحيا هللا لغري كان وإن أمضاه،
فيه، هللا ليقيضحق العمل كيفية بتفقد فذلك العمل، يف الرشوع عند للمراقب

يمكنه. ما أكمل عىل ويتعاطاه إتمامه، يف النية ويحسن

فقال: العمل، بعد النفس محاسبة بيان يف ذلك بعد تكلم ثم

عىل ويحاسبها النفس فيها يطالب ساعة النهار آخر للمرء يكون أن ينبغي
كل آخر يف الرشكاء مع الدنيا يف التجار يفعل كما وسكناتها، حركاتها جميع

الدنيا. عىل منهم حرًصا يوم؛ أو شهر أو سنة

إلهيٍّا»، «نوًرا مرة جعلها قوة إىل كثرية مواضع يف الباب هذا يف أشار وأخريًا
أعماله. يف وتقوده املرء تهدي أنها مقرًرا «معرفة»، وأخرى

األخالق»، «تهذيب كتابه يف الثالث، وقواها النفس عن تكلم حني مسكويه، رأينا كما
الخالق به قذف النور من قبس بأنها ووصفها العاقلة، أو الباطنة القوة منها أن ذكر
امليل هو القوة هذه أصل بأن ورصح ومرشًدا، هاديًا لها ليكون البرشية النفس إىل

الرش. من والنفور للخري
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قرارتها يف أن وجد األعمال من عمل إتيان عند لنفسه منا الواحد رجع إذا ونحن
بوحيها عمل إذا وأنه عنه، وتثبطه الرش من وتحذره عليه، وتشجعه بالخري تأمره قوة
بألم أحس عصاها وإن كرامتها، لنفسه عرف ألنه وغبطة؛ وطمأنينة ارتياًحا أحس

واإلنابة. للتوبة يدعوه وبندم منال، أشد منه ينال وتأنيب
والترسية نفيس عن الرتويح يف األمسية هذه قضاء بني مرتدد اآلن ذا أنا ها مثًال:
إتمام وبني الصباح، يف الشاق املجهود من بذلته ما بعد الربيئة امُلْلهيات ببعض عنها
إليها؛ محتاج جدُّ هو آلخر خدمة ألداء الذهاب وبني األزهر، مجلة تنتظره الذي املقال
إن عيلَّ وال ذاك، أو امللهى هذا يف األمسية هذه وقضاء باالستجمام تشري العاطفة
بخدمته يقوم من له يرسل قد رب ملساعدتي املحتاج البائس ولهذا عبثًا املجلة انتظرت

يريد. الذي الوجه عىل
يثبطني قويٍّا صوتًا النفس أعماق يف أسمع العاطفة، نداء بتلبية هممت وقد لكني،
أنا الذي املسكني الجار هذا إسعاف بواجب ويذكرني الفارغ، باللهو الوقت إضاعة عن
يف وبارتياح القلب، يف بطمأنينة أحسست أطعته إذا حتى غريي، من خدمته عىل أقدر
أشتهي كنت التي بالرواية االستمتاع من فاتني ما عىل تعوض داخلية وبغبطة النفس،

التمثيل. أو السينما دور إحدى يف مشاهدتها

الضمري تعريف (2-4)

تميز والتي القلب، وسماها باستفتائها الرب عن السائَل الرسول أمر التي القوة هذه
الثاني عن وتنهى والطمأنينة، باالرتياح عليه وتثيب باألول وتأمر الرش، من الخري
ووصفها معرفة، وتارة إلهيٍّا نوًرا مرة الغزايل دعاها والتي والندم، بالتأنيب وتعاقب
األخالقيني عرف يف يسمى ما هي القوة هذه اإللهي؛ النور من قبس بأنها مسكويه

«الضمري». ب املحدثني
ترجمة وأنهما للوجدان، مرادف الضمري أن األخالق يف كتب من بعض ويرى
حاالتها، النفس تعرف هو الوجدان أن آخرون ويرى الفرنسية. La conscience كلمة
الكثري عرفنا التي القوة فهو الضمري أما األفعال، يعقبان اللذين واأللم باللذة وشعورها
أو ، ويُرسُّ لذلك فيلتذ خري املرء أتاه الذي العمل هذا بأن الحكم ومنها خصائصها من
بينما الوجدان، ذاتية من والتألم التلذذ أن هو بينهما فالفرق وإذن ويندم، فيتألم رش

وآثاره. الضمري لوازم من هما
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كما — هو األول كبريًا؛ فرًقا والضمري الوجدان بني أن هو رأيي يف الحق أن عىل
لذة من يكون بما وإحساسها حاالتها وتعرفها فيها يجري ملا النفس مشاهدة — قلنا
من يرى بما بقياسه عليه ويحكم الفعل يقدر كله، ذلك بعد فهو، الضمري أما وألم،

بيانه. سيجيء ما عىل أعىل، مثل
جاء كما يكنه، لم إن الوجدان من قريب معنى يف «القلب» لفظ جاء وقد هذا،
ُقلُوُب اْشَمأَزَّْت َوْحَدُه هللاُ ذُِكَر ﴿َوإِذَا تعاىل: قوله األول من الضمري؛ أو العقل بمعنى
ُقلُوِب ِيف ﴿َسأُْلِقي وقوله: َواِجَفٌة﴾، يَْوَمِئٍذ ﴿ُقلُوٌب وقوله: ِباْآلِخَرِة﴾، يُْؤِمنُوَن َال الَِّذيَن
يَْفَقُهوَن الَّ ُقلُوٌب ﴿َلُهْم تعاىل: قوله الثاني باملعنى االستعمال ومن الرُّْعَب﴾. َكَفُروا الَِّذيَن
ومثل ُدوِر﴾. الصُّ ِيف الَِّتي اْلُقلُوُب تَْعَمى َوَلِكن اْألَبَْصاُر تَْعَمى َال ﴿َفِإنََّها وقوله: ِبَها﴾،

كثري. وذاك هذا

به يقوم الذي الدور (3-4)

عادل، وقاٍض حكيم، ناصح فهو حياتنا، يف ا هامٍّ دوًرا يلعب الضمري أن يتبني تقدم مما
وبعد عنه، ويثبط الرش عن وبالبعد عليه، ويحث بالخري األمر أول ينصح أمني، ذ ومنفِّ
املثوبة أخريًا وينفذ والرذيلة، يَّة بالرشِّ علينا أو والفضيلة، بالخريية لنا يحكم الفعل
حزٍّا، القلب يف يحزُّ الذي املر بالتأنيب العقوبة أو وطمأنينتها، النفس ارتياح يف ممثلة

والتوبة. للندم ويسلم
املنثور الشعر من املقطوعة بهذه روسو7 جاك جان أنطق ما هو الهام الدور وهذا

تعاىل: هللا نور من قوة أنه يعتقد وكان وصفه، يف

القائد أيها السماوي، الصوت أيها الخالدة، الفطرية القوة أيتها الضمري، أيها
القايض أيها إرادته، يف حرٍّا ذكيٍّا كان وإن املحدود، الجاهل لإلنسان األمني
إنه باهلل! شبيًها اإلنسان جعل والذي الرش، من الخري تمييز يف يضل ال الذي
ال بدونك أعماله، يف الفضيلة وإنك طبيعته، يف جزء أرشف يكون الذي أنت

فاشتغل األمر أول خاملة تربيته كانت (١٧١٢–١٧٧٨م)، فرنيس وفيلسوف كاتب :Rousseau روسو 7

يف «إميل» أشهرها بل مؤلفاته من وكان إليهما، فانقطع والتفكري، الكتابة يف نبغ ثم املالك، أحد عند
الرتبية.
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ميدان يف أضل تجعلني التي امليزة عدا ما الحيوان عن يرفعني بما أشعر
يسري مبادئ بدون والعقل لها، قاعدة ال التي الفهم أداة وهي األخطاء،

عليها.8

الضمري مظاهر (4-4)

الضمري: مظاهر تُسمى ما وهي مغرضة، غري مختلفة عواطف العمل بعد املرء يحس

الرضاء «عاطفة أيًضا تسمى التي األخالقي»، الرسور «عاطفة العواطف هذه من (١)
يف قضيته يوم بعد لالستجمام ماسة حاجة أحس ذا أنا ها مثًال، املؤدَّى»، بالواجب
األصدقاء، من جماعة مع ممتعة بجلسة لالستمتاع الذهاب عىل فأعزم متواصل، عمل
بها وعدته وقد له أمر يف مساعدتي يلتمس جاري ولكن تمثيلية، قصة بمشاهدة أو
العاطفة داعي عن أعرضت فإذا الشهري، مقالها تقتضيني األزهر ومجلة حينها، وهذا
الراحة من فاتني ما عيلَّ يعوض داخليٍّا رسوًرا أحس الواجب، نداء إىل واستمعت
ينعم ذكي بأََرج الروح يعطر — هيجو9 فيكتور يقول كما — الخري عمل ألن املنشودة؛

الحياة. طول بشذاه املرء
ال فاملرء املؤدَّى، الواجب يف شخصية مصلحة وجدان عىل يتوقف ال الرسور هذا
خاصة مصلحة أو مرغوبة، كبرية بمتعة ضحى إذا إال عظيًما أخالقيٍّا رسوًرا يحس
— عنه هللا ريض — طالب أبي بن عيل ساعات أسعد لعل كبري، واجب سبيل يف هامة
أن ليلة بنفسه، للتضحية ا مستعدٍّ ملسو هيلع هللا ىلص، النبي فراش يف فيها نام التي الساعة هي

دمه. وإهدار الرسول قتل عىل قريش اجتمعت
«الحرب روايته يف يحدثنا ،(١٨٢٨–١٩١٠) املعروف الرويس الكاتب وتولستوي
عده ما سبيل يف ثروته من كبري بجزء ضحى أنه رأى حينما أبطالها أحد أن والسالم»
بها قام التي التضحية مجرد إن يقول فنراه جديًدا، عامًلا دخل أنه أحس وطنيٍّا، واجبًا

قدره. يقادر ال عميًقا رسوًرا يحس جعله

.P. Janet, Elérn de phl. Seien et de phil. Morale, P. 183 8

(١٨٠٢–١٨٨٥م). عرش التاسع القرن يف فرنسا شعراء أعظم هو 9
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ا حقٍّ العظيم غاندي الهند زعيم به أجاب ما السطور هذه كتابة أثناء ويحرضني
اإلنجليز، عىل احتجاًجا األخري صومه نذر حني حياته، عىل الخشية ساورتهم من بعض
بغبطة ألشعر وإني بالدي، حقوق عن الدفاع سبيل يف حياتي وهبت «لقد قال: حني
العالم»، وسعادة الهند سعادة سبيل يف بنفيس أضحي إذ كاملة روحية وسعادة عظيمة
ال وهم زعماء أنفسهم يعدون من كبعض ال املجد، وسليل النعمة ربيب يقول هكذا
دام وما مرتفني، ناعمني داموا ما شقي، أو وسعد شبع، أم املسكني الشعب أجاع يهمهم

والشقاء. السعادة بني معه يفرق ال ا حدٍّ الجهالة من بلغ الشعب
ملكافأة أو إليه ه يوجَّ لثناء املرء يجده الذي الرسور عن يختلف األخالقي الرسور
أعماق يف يحسه داخيل فرسور األول أما حينه، بزوال يزول وقتي فرح هذا ينالها،
بنبل واجبه أدى سعيد رجل وجه ييضء الذي الوميض إال منه اآلخرون يرى وال قلبه،

وشجاعة.
التحرر عاطفة مختلفة؛ عواطف من خليًطا نجده الرسور من النوع هذا بتحليل
يقول كما — ألنه الغري؛ حب بواسطة الصدر ورحابة واستعبادها، الشهوات أَثَرة من
فيه نجد وأخريًا محبوبًا، يكون أن يف كما محبٍّا يكون أن يف رسوًرا املرء يجد — أرسطو
،Hoffding هوفدنج الهولندي الفيلسوف يقول العادي، املستوى فوق بالسمو اإلحساس
تكون ا حدٍّ والقوة العظمة من يبلغ قد الرسور «هذا عرش: التاسع القرن يف عاش الذي
املبذولة للتضحية الرضاء بني … به قورنت إذا أمامه يشء ال األخرى واملرسات املتع كل
هذا ليتضاءل حتى ا، جدٍّ كبريًا الفرق يكون آخر نوع من رسور وأي خاطر طيب عن
من تبلغ الواجب سبيل يف التضحية بهذه الحياة الضمري. أمام الرسور من األخري النوع

مطلًقا.» لها قيمة ال لوالها الحياة تكون منزلة السمو
أحسه الذي الحزن أعني التأنيب، عاطفة هي األخالقي للرسور املقابلة العاطفة (٢)
أمًلا فيسبب باألثرة يندفع من يحسه والذي أخالقية، سيئة اجرتحت أني أتذكر عندما

بالًغا. أمًلا ذلك يتذكر كلما فيتألم إياه، يجنبه أن الواجب من كان آلخر
التأنيب مثَّل من أحسن ،(١٥٦٤–١٦١٦) املعروف اإلنجليز شاعر شكسبري، ولعل
بالدم يديها لوثت أن بعد مكبث الالدي «مكبث»،10 الخالدة روايته يف تمثيل أصدق

أن يف وتتلخص الضمري، تأنيب يكون كيف العبقري الشاعر فيها سجل التي الخالدة املأساة هي 10

العرافة، بحديث زوجته فأخرب بالده، عىل ملًكا سيكون بأن عرافة له تنبأت إيكوسيا، أرشاف أحد مكبث،
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من بذلت ما برغم الجريمة، أثر من بهما علق ما عنهما تزيل أن تستطع لم املسفوح
كل الخبيثة، رائحته دائًما الدم، أثر دائًما «يوجد تقول: فكانت مال، من وأنفقت جهد
الصغريتني!» اليدين هاتني تنظيف عن عجزت السحر فعل لها التي العربية العطور
بنفسها تنتفع فلم فؤادها، وهلع قلبها استُطري وقد نفسها، املسكينة تناجي كانت هكذا

الشنيع! جرمها بعد
هذا أجل ومن الرصف، باملايض وتتصل والغرض الهوى عن بعيدة عاطفة التأنيب
أكثر باملايض املقارن بالحارض تتصل التي األثرة العاطفة باألسف، تختلط أال يجب
إال يتألم ال الضائعة لثروته املرء يأسف حينما حقيقة الخالص، باملايض اتصالها من
صحته هد ذلك ألن يتألم؛ السافلة اللذات يف إلفراطه يأسف وحينما الحايلِّ، لشقائه

الُقَراح. املاء يستسيغ ال فأصبح
من فكثري العقاب، أو اللوم من بالخوف التأنيب علينا يشتبه أن يجب ال كذلك
منهم الواحد يستشعر وال والقضاء، الرشطة رجال مع نضال يف يظلون املجرمني

العام. واألمن البوليس رجال مطاردة من أمن يف نفسه يجد حني إال التأنيب
من مزيج عاطفة وهي الندم، عاطفة هي أخرى عاطفة التأنيب بعد يجيء (٣)
لعزمه والرسور سوء، من عمل ما لتذكره واأللم التأنيب األخالقي، والرسور التأنيب
من ا جدٍّ أعىل األخالقية الناحية من والندم ًا. خريِّ رجًال يكون أن وعىل الرش ترك عىل
امُلِقيم، امُلقِعد التأنيب ألم تحت رازًحا املرء يعيش أن الخري من ليس إذ املحض؛ التأنيب
بقدر إال نفسه املرء يؤنب أن يجب ال سيئات، من فيه كان وما املايض دائًما متذكًرا
أن وعىل مىض، عما ر يكفِّ أن عىل الصادقة، والعزيمة القوية اإلرادة نفسه يف يقوِّي ما

السبيل. سواء يسلك

شخصيٍّا، ألفعاله بالنسبة املرء يحسها التي األخالقية العواطف من طائفة تلك
كشفها أنه يعتقد التي واملقاصد للبواعث نظر إذا أدق: وبعبارة غريه، ألعمال نظر فإذا

خدمه من اثنني مع عليهما ضيًفا امللك نزل بأن الفرصة واتتهما وقد للعرش، السبيل يهيئان وأخذا
دم من ولوثت القاسية زوجته ذهبت الهلع تملَّكه وملا أحدهما، بخنجر وقتله الزوج فذهب املخلصني،
يهنأا فلم عليهما انعكس القصد ولكن شبهة! باملجرمني تعلق وال بقتله يُتهما حتى خادميه أيدي القتيل

املغصوب. بالعرش
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ملن بالتقدير نشعر نحن أيًضا. مغرضة غري أخرى بعواطف يشعر األعمال، هذه وراء
وفضيلة عالية ُخلقية عىل هم ملن وباالحرتام متوسطة، وفضيلة عادية خلقية عىل هم
األَْوَج بلغ من لكل يتوجه الذي باإلعجاب علينا يشتبه أال يجب االحرتام وهذا سامية،
أما مثًال، والذكاء والقوة كالجمال التقدير، محل هي التي النواحي من ناحية أية يف

فحسب. الخلقي بالعلو اإلعجاب فهو االحرتام
يعمل ملن أحسهما قد املتحيزة، غري العواطف من ا حقٍّ يُعتربان واالحرتام التقدير
محل العادل فالقايض للعدالة، طبًقا يعمل أنه أيقنت إذا الخاصة ومنفعتي فائدتي ضد
من بنجوة وكان عدالة، عن حكمه يف صدر دام ما ضدي، حكم وإن واحرتامي تقديري
رجل أمام أنحني «أنا 11:Fontenelle فونتينل الفرنيس األديب يقول والهوى. الغرض
الفضيلة من بلغ الذي املتواضع الرجل «أمام أضاف: ثم ينحني»، ال قلبي ولكن عظيم
أني ولو أرده، لم أم ذلك أردت سواء قلبي ينحني نفيس، يف أجده وال أبلغه لم ا حدٍّ
رضيبة االحرتام … االجتماعي مركزي علو يحس حتى عاليًا أمامه رأيس بغطرسة أرفع
نخفي أن طوقنا يف يكون قد كرًها، أو طوًعا يستحقها ملن دفعها نأبى أن يمكننا ال
أن وسعنا يف ليس ولكن منا، االحرتام موضع أنه الفاضل يعرف فال الظاهرة آثارها

أفئدتنا.» داخل باحرتامه اإلحساس من أنفسنا نمنع أن نعرف
السيئة اآلخرين أعمال والهوى التحيز عن ابتعاد بكل أقدر أن أيًضا املمكن من
عليه هو ما أعلم الذي الرجل لهذا االحتقار أحس ذا أنا ها عليهم، وأحكم فألومهم
أخالقيٍّا أحتقر فقد أثرة، أبًدا ليست العاطفة هذه شاذٍّ، وانحطاط سافلة خلقية من
السياسة أو الحرب رجل يرس ولهذا بخدماته؛ أنتفع أن األثرة ناحية من يرسني آخر
احتقاًرا نفسه الوقت يف له احتقاره مع خائن، جاسوس له يؤديها التي بالخدمات

بالًغا.
مظاهر قلنا كما تُسمى األخرى، العواطف من وأمثالها والعواطف، األعمال هذه كل
النفيس الضمري «الوجدان»، النفيس بالضمري يشتبه أن يصح ال الذي األخالقي، الضمري

للمجمع الدائم الرس كاتم وكان الفرنسيني، األدباء أحد ،(١٦٥٧–١٧٥٧) فونتينل» «برنارد هو 11

الفرنيس.
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يعلمني والثاني غاضب، بأني يخربني األول يحكم، األخالقي والضمري ويتأكد، يتحقق
سلطانًا. للغضب عيلَّ أدع وأن أغضب أن الخطأ من أن

يحسن املختلفة، ومظاهره به، يقوم الذي والدور الضمري، تعريف بان وقد وأخريًا،
بينة. عن بحثنا يكون حتى ماهيته نتعرف أن

الضمري ماهية (5-4)

مستطاًعا. ذلك كان متى ماهيته تعرف عن بمغٍن ذلك وليس بخواصه، الضمري عرفنا
بحوثهم من وانتهوا كثرية، شعب إىل الفالسفة آراء املاهية هذه بيان يف تشعبت وقد
نسوق أوالء نحن وها املتعددة، فلسفاتهم أسس يف الختالفهم تبًعا مختلفة، آراء إىل
الرأي كله ذلك من لنا يخلص حتى نقده، بوجوه منها كل عىل ي ونقفِّ اآلراء هذه أشهر

فيها. الُخلف مثار خفاؤها كان التي الباطنة القوة تلك يف الصحيح
لكل فكان كسبية؟ أو فطرية قوة الضمري هل يف: األمر بادئ الفالسفة اختلف
أشهرها مختلفة، مذاهب النظريتني هاتني من كل تحت وانطوى وأنصار، شيعة نظرية
ومذهب كانت»، «عمانويل ومذهب األسكتلندية»، «املدرسة أو األخالقية الحاسة مذاهب

اإلنجليزية.»12 «املدرسة أو الكسبيني
فطرية قوة الضمري إن املذهب هذا زعماء يقول األخالقية»: الحاسة «مذهب األول:
الخمس الحواس متعلق ات املَحسَّ أن كما والرش، الخري متعلقها أو «موضوعها غرزية،
إىل أحكامها يف ترجع وال والرتبية، الكسب من يشء إىل تستند ال وهي األخرى»،
ُمنح فكما وضعًفا، قوة اختلفت وإن الناس جميع لدى وإنها والتجربة، ْربة الدُّ
هللا منحه كذلك واملسموعات املرئيات أنواع لتمييز والسمع البرص حاسة اإلنسان
تدفع قوة وتالزمها والحرام، واملباح والرش الخري بني تميز فطرية أخالقية حاسة
عضوية حاسة أنها هذه من الغرض وليس قبيًحا. تراه ما وترك حسنًا تراه ما لعمل
ويحكم والرش الخري املرء يدرك بها نفسية قوة أنها القصد بل الحواس، كسائر
من عليها والحكم ة، امُلَحسَّ باألشياء التأثر فعملها األخرى الحواس أما األعمال، عىل

وعمله. العقل وظيفة

.Cuvillier. Manuel de phil. P272. 12
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شافتسربي وهما اإلنجليز، الفالسفة من اثنان املذهب هذا الذاهبني أشهر ومن
املذهب هذا إيضاح يف منهما ولألول 14،Hutchesons وهتشسون 13،Shaftesbury

يقول: إذ طويل؛ كالم

كنت إذا القذارة عن تبتعد أن عليك يجب ملاذا وقال: سائل سألني إذا
أن الصعب من وأنه قذر، رجل السائل هذا أن إيلَّ يتبادر ما فأول منفرًدا؟
عن أغضيت إذا ذلك ومع النظافة، حقيقة الوسخ ذهنه مثل ذهن يف أُدخل
فإذا يشم. أنًفا يل أن ذلك يف السبب بأن أجيبه أن أمكنني الصعوبة هذه
أجبته فلماذا؟ مثًال، الشم حاسة فاقًدا أو مزكوًما كنت فإذا وقال: تثاقل
فإن كذلك. الناس يراني أن أبغض كما قذًرا نفيس أرى أن أبغض بأني
بأني أجبته فلماذا؟ شيئًا، ترى ال مظلمة حجرة يف كنت فإن وقال: ألح
إحسايس يزال ال تبرص، عني وال يشم أنف يل وليس الحالة، هذه يف حتى
أكن لم ولو الدنس، من تشمئز اإلنسانية ونفيس القذر، من يألم كان كما
وملا حيوان، نفس ألنها نفيس وألبغضت اإلنسان درجة عن النحططت كذلك
كذلك بها. يليق ما وال قيمتها تعرف ال التي النفس تلك أحرتم أن أمكنني
النفس، رشيف اإلنسان يكون أن ينبغي ملاذا يتساءلون: الناس سمعت
فيمن باعتقادي أرصح أن أريد ال سؤال وهو الخفاء؟ يف للفضيلة محبٍّا

يسأله.

معرفة عىل بطبيعته مفطور اإلنسان أن إىل األخالقية بالحاسة القول فمرد وإذن
باتباعه. تلزمه بقوة ويحس الخري

فكر إىل والرش الخري معرفة يف حاجة ال أنه يُعلِّم هتشسون كان ذلك أجل ومن
باحرتامها يظفر ال التي الحاسة هذه رسيًعا، نعرفهما الحاسة بهذه فإنه ونظر،
الحاسة أو العاطفة هذه أعمالنا يف مرجعنا فليكن وإذن ة، الخريِّ األعمال إال وتقديرها

ونفسه، الناس حب عىل مفطور املرء إن يقول: كان (١٦٧١–١٧١٣م)، األخالق يف إنجليزي فيلسوف 13

الغريزتني. هاتني بتوازن تكون والفضيلة
بجامعة األخالق لعلم أستاذًا كان (١٦٩٤–١٧٤٦م)، والالهوت األخالق يف اإلنجليز العلماء من 14

جالسكو.
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يشعر منا كالٍّ وأن فينا، فطرية أنها هللا رحمة ومن قاعدتنا، هديها وليكن األخالقية،
ال ولذة رسوًرا وتكسبه وألمثاله، له الخري لعمل وتعطفه السبيل، سواء تهديه بها

قدرها.15 يقدر
النقد عىل يصرب ال األمر، بادئ مقبول ظاهر من له ما برغم املذهب هذا لكن
وبنفور األعمال، لبعض واطمئنان بارتياح نفسه من يحس املرء إن حقيقة الصحيح.
وروية، لتفكري يحتاج ال فيه فطري اإلحساس هذا وإن اآلخر، بعضها من واشمئزاز
عرفناه ما عىل عملها يف تسري األخرى، الحواس كسائر حاسة الضمري اعتبار لكن
ذلك يف مثله دائًما، صائبة غري أحكامه يجعل حاسة الضمري جعل بأن مردود آنًفا،
به يأمر فيما التحقق الواجب يكون وإذن كثريًا، تضل التي الحواس سائر مثل

يريد. ما كل وراء االندفاع وعدم الضمري
بشهادة الناس عند األعمال عىل الحكم يف كبريًا اختالًفا تختلف القوة هذه وأيًضا
يف آخرين، عند ا ورشٍّ الناس من فريق عند خريًا يكون الواحد األمر إن حتى الواقع،
وهذا األزمان، باختالف الواحدة األمة يف أو البيئات الختالف بالنسبة الواحد الزمن
لنا يفرسون كيف وأخريًا فيها. الرتبية أو للتجربة دخل ال أنه من يزعمونه ما ينايف
اإلسالم بعد حسبانه ثم خريًا، وعده األوالد وأد عن جاهليته يف العربي الضمري رضاء

الرتبية؟ أثر ذلك أليس نكًرا، وأشدها الجرائم أقبح من
هذه أن إال كسبية، ال فطرية قوة كان وإن الضمري أن وهو «كانت»، مذهب الثاني:

اإلنسان. يف كاملة ُوجدت عقلية فطرية قوة يراه فهو حاسية، ال عقلية القوة
النظري العقل قسمني: اإلنساني العقل جعل الفيلسوف هذا أن األمر وتفصيل
الحس عىل معرفته يف ويعتمد امُلَحس، العالم بإدراك خاص واألول العميل، والعقل
وهي إدراكه وسائل ألن لألخالق أساًسا يكون أن يصلح ال لذلك وهو والتجارب،
عىل حكمه يف يعتمد وكذلك خاطئة، وتكون تضل ما كثريًا والتجارب الحواس
فال الضمري، نسميه ما وهو العميل، العقل أما دائًما. الصحة مأمونة غري مقدمات
قوة هو بل تصيب، قد كما تخطئ قد وسائل إىل األشياء لحقائق معرفته يف يستند
كامنة ُوجدت وقد نظريٍّا، أوامرها تعليل املمكن من كان وإن املرء عليها ُفطر باطنة

الثانية. الطبعة للمؤلف، األخالق» «تاريخ كتاب من ص٢٦٥ 15
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إنما املادية، باملحسوسات تتصل وال والكسب التجربة عن بعيدة األبد، وإىل األزل منذ
اإلنسانية، النفس إىل املحدودة غري املطلقة العليا القوة من هبط نور من شعاع هي
املعصوم، القايض أنه كما والرش، الخري طريَقي لها ومبني السبيل، سواء هاديها وهو

الضالل.16 أحكامه يْعتِور ال الذي والحكم
التسليم كان العليا، القوة من شعاع الضمري أن وهو «كانت»، يراه الذي ولهذا
مطلًقا أمًرا صوته كان كما األخالق، علم مسلمات من عنده الروح وخلود هللا بوجود

الفروض. من فرض عىل متوقًفا أو برشط متعلق غري
فرض، أو برشط مرتبًطا كان إن مقيًدا يكون لإلرادة يصدر أمر كل أن ذلك
قلنا: إذا كما املنفعة أو العاطفة إىل تنفيذه عىل الحث يف لجأنا إن أخرى: وبعبارة
تجارتك، يف تنجح أن أردت إذا الناس، بني الطيبة بسمعتك االحتفاظ تحب كنت «إذا
إذ بالحسنى»؛ الناس وعامل مطلًقا تكذب ال محبوبًا؛ ظريًفا تكون أن تحب كنت إذا
يف الطيبة ونتائجها كفة، يف بالحسنى الغري ومعاملة الصدق وضعنا أننا هذا معنى
ومنفعة خري من يناله ما إىل نظره بلفت الفضيلتني بهاتني املرء وأغرينا أخرى، كفة

بهما. عمل إن
لتلك يلجأ وال والدوران، اللف هذا يعرف فال الضمري، صوت وهو الواجب، أما
فيه، لبس ال وضوح يف يقول بل الحميدة، األخالق من خلق لغرض امللتوية الوسائل
تفد لم وإن بالحسنى، الناس وعامل مطلًقا، تكذب «ال معها: غموض ال ورصاحة
أمًرا يُسمى ما هو األمر هذا السبيل.» هذا من الرضر جاءك وإن بل لنفسك، ذلك من
وهو الخاصة، ومنافعنا بعواطفنا بالتضحية الحاالت من كثري يف يأمرنا وما مطلًقا،

عنده.17 الكاملة الخلقية أساس لهذا
الحقائق يدرك عمليٍّا نظًرا للعقل أن من إليه، ذهب فيما «كانت» دقة مع ولكن
نظره يقابل األعمال، من الخطأ من والصواب الرش من الخري ويبني لألشياء، األدبية
ال نحن هذا مع نقول املعقوالت؛ تفهم يف للحواس يستند الذي العلمي أو الفكري
من شعاًعا كان فلنئ السواء، عىل الجميع لدى كامًال ا تامٍّ ُوجد الضمري أن معه نسلم

مراجعة من يتبني كما و«الغزايل»، «مسكويه» من «كانت» به ُسبق قد الضمري يف الرأي هذا أن يالحظ 16
الضمري. عىل الكالم أول يف عنهما نقلناه ما

األخالق. يف ومقياسه «كانت» عىل الكالم عند بسط زيادة لهذا سيجيء 17
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به املسلَّم من أنه كما األزمان، كل يف القوة من واحدة بمثابة يكن فلم يقول كما نور
األولني، آبائنا حكم عن كبريًا اختالًفا يختلف األفعال بعض عىل األخالقي حكمنا أن

والرتبية. التجربة ثمرة إال ذاك وما
عقلية، أو حسية فطرية قوة ليس الضمري أن هؤالء يرى الكسبيني»: «مذهب الثالث:
تبًعا يختلف لذلك وهو بالتدريج، املرء استفادها الكسبي الشعور من قوة هو بل

والبيئات. األمم باختالف ويتفاوت للمؤثرات
إن :Stuart Mill مل ستيوارت ومنهم إيضاحه، يف املذهب هذا أصحاب يقول
وتثيب أعماًال تبيح التي وأنظمتها، وتقاليدها عرفها لها جماعة يف عادة نشأ املرء
ويكرهون ويفعلونه، الخري يألفون الناس فكان عقابًا، لها وتحدد أخرى وتحرم عليها
والسماوية، الوضعية الرشائع بوازع الشعور هذا نما ثم وَرَهبًا، َرَغبًا ويزدرونه الرش
إليه وامليل الخري لحب الحقيقية األوىل األسباب تناسوا أو الناس فنيس الزمن وتطاول
ينأون كما باطني نفيس بدافع األول يفعلون أنهم وزعموا عنه، والبعد الرش وبغض

بالضمري. بعد ُسمي ما وهذا أيًضا، باطني نفيس بدافع الثاني عن
القدر بهذا ويتفاوت كسبيٍّا كان لو الضمري بأن أيًضا، الرأي هذا رد السهل ومن
كما والعصور والبيئات األمم باختالف والرذائل الفضائل أصول يف الناس الختلف
كل يف الخلقية املبادئ عىل الناس التفاق قطًعا منكور وهذا والقوانني، التقاليد تختلف

الجزئيات. بعض يف اختلفوا وإن ومكان زمان
األمم زمام بيدهم الذين املرشعني إن أيًضا: عليهم الرد يف نقول أن لنا أن كما
املبادئ من الناس لدى ما عىل قوانني من عون يرشِّ ما كل يف يعتمدون والجماعات
تنفيذها، يضمن ما الكافة احرتام من القوانني هذه تنال حتى والرذيلة، للفضيلة العامة
يطيع ال األمر من الغالب يف فاملرء املستحيل، من يكن لم إن العسري من هذا لكان وإال
أصلها يف فطرية قوة وليد يكون أن بد ال االعتقاد وهذا بعدالته، العتقاده إال القانون

اإلنسان. لدى

يف اآلراء جماع وهي ونقدها، السابقة املذاهب بيان من تقدم ما بعد القول وقصارى
الضمري أن نختار، فيما واملشاهدة الواقع ويؤيدنا نختار، أننا الضمري، ماهية تفسري
دخًال واألدبية العقلية للرتبية وأن وأصلها، جرثومتها باعتبار إنسان كل يف فطرية قوة
بعد الغزايل مع هذا يف نتفق إننا قلنا: إذا الصواب عن نبعد ال ولعلنا وكمالها. نموها يف
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تارة عليها له املحاسبة أعماله يف للمرء الهادية القوة لهذه تسميته من عنه نقلناه ما
قوة أصلها يف بأنها القول لنا يسيغ إلهي نور بأنها وصفها إذ معرفة؛ وطوًرا إلهيٍّا نوًرا
بالرتبية. وتكمل تنمو أنها تقرير من ِحلٍّ يف تجعلنا معرفة هذا بعد وتسميتها فطرية،

الضمري تربية (6-4)

يتبدل وال يتغري ال ألنه تهذيب؛ وال لرتبية يحتاج ال الضمري أن الباحثني بعض يرى
العزيمة يف ضعف فمرجعه الجادة عن انحراف من يوجد ما وأما يجهل، وال يضل وال
وإذن األحيان. من كثري يف أرسها وقوة الشهوات لغلبة والخلق؛ اإلرادة يف وفساد
سنائه بكامل الضمري فيظهر سلطانها، عن والخروج الجامحة الشهوات قمع فاملطلوب

جلية. واضحة وأوامره صوته ويسمعنا وبهائه،
أوامره وبإهمال وغلبتها بالشهوات يتأثر القوى كسائر الضمري أن اآلخرون ويرى

لرتبية. يحتاج ولذلك أحكامه؛ يف السوي السبيل عن فيخرج ونواهيه،
تَْدُعونَا ا مَّ مِّ أَِكنٍَّة ِيف ُقلُوبُنَا ﴿َوَقالُوا وأمثالها: اآليات هذه لألولني يشهد مما ولعل
يَْفَقُهوُه﴾، أَن أَِكنًَّة ُقلُوِبِهْم َعَىلٰ ﴿َوَجَعْلنَا ِحَجاٌب﴾، َوبَيْنَِك بَيْنِنَا َوِمن َوْقٌر آذَاِننَا َوِيف إَِليِْه
قيمة ال العملية الناحية من الخلق أن عىل يَْكِسبُوَن﴾. َكانُوا ا مَّ ُقلُوِبِهم َعَىلٰ َراَن بَْل ﴿َكالَّ
وتهذيبها، العاقلة القوة وبإنماء لها، االنصياع وعدم الشهوات فبإضعاف مطلًقا، له
إن األولني: مع أقلنا سواء الخري طريق املرء يسلك بذلك به؛ يأمر فيما الضمري وبإطاعة
ران ما زال أن بعد الكلمة، نافذ الجانب مرهوب قويٍّا األوىل، فطرته عىل ظهر الضمري
باعد حني كان كما كامًال قويٍّا رجع إنه اآلخرين: مع قلنا أو الشهوات، حجب من عليه
هذا نعالج ولهذا صوتًا. لها يسمع ولم باًال لها يلِق فلم الشهوات وبني نفسه بني املرء

فنقول: للرتبية، باحتياجه القائلني طريقة عىل البحث
من كان ولذلك القضاء، صائب الحكم مأمون غري تجعله حاالت الضمري يعتور قد

املرتاب. الشاك والضمري الجاهل، والضمري املستقيم، الضمري الضمائر:
إىل عنانه تلوي أن والغضبية الشهوانية األخرى القوى تستطع لم الذي هو فاألول

الخري. جهة عن وتحيله الرش ناحية
كاألطفال رش، أنه جاهل وهو بالرش يوحي الذي الضمري فهو الجاهل الضمري أما
غلظة أو قسوة عن ذلك يفعلون ال فهم يداعبونها، أنهم ظانني الحيوانات يعذبون الذين
إلينا نُقل ما وكذلك يعذبونها، الصنيع بهذا أنهم يف يفكرون ال أو يجهلون بل ممقوتة،
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إطعامهم، يستطيعون ال حني املسنني آباءهم يقتلون كانوا املتوحشني بعض أن من
يكون الضمائر هذه أمثال وعالج الجوع. عذاب من ينجيهم ألنه خري ذلك أن معتقدين

وجوهها.18 عىل األمور يفهموا حتى ألصحابها العقلية املدارك بتوسيع
من الخري معرفة يف ال والحرية، والرتدد واالرتياب الشك للضمري يحدث وأخريًا،
أحدها، واختيار فيها الحكم منه يُطلب مختلفة واجبات للمرء عرض إذا بل الرش،

الحكيمة. اآلراء ذوي بمشورة االنتفاع الحالة هذه وعالج
لألخالقي ليس فإنه أحكامه، يف الضمري بعضها يف يتعثر التي الحاالت، هذه ومع
عليه وليس خريًا، وكان أصاب ذلك فعل فإن ضمريه، إطاعة إال أحد من يطلب أن
القيام من للضمري يمكن أن وجب لذلك خاطئًا؛ الضمري أصدره الذي الحكم كان إن

وتهذيبه. برتبيته إال هذا يكون وال األكمل، الوجه عىل السامية بمهمته
والقرابني اإلنسانية فالضحايا األعمال، من لكثري اإلنسانية نظر تغري الضمري برتبية
األبناء عىل لآلباء كان الذي واملوت الحياة وحق واالنتحار، للمؤلَّهني، تقدَّم كانت التي
السابقة، األزمان يف البطولة عالئم من كان وقد الطريق وقطع والنهب األمم، بعض لدى
بل يبيحها أموًرا كانت أولئك كل الجاهلية؛ يف العرب عند األوالد ووأد األرسى، واسرتقاق
يسمح ال بشعة جرائم وهي اليوم فأصبحت تأثُّم، وال تحرُّج غري يف الضمري بها يأمر

إتيانها.19 بَْلَه فيها، بالتفكري الضمري
بتعويده وذلك األدبي، الطفل شعور بتقوية الطفولة أيام الضمري تربية وتبدأ
يبلد ال حتى والذم املدح بني بالفرق وإشعاره منهما، كل وأثر والرش بالخري اإلحساس
بنتائجها وتبصريه أدبية مخالفات من يأتيه ما إىل برفق ولفته لديه، فيستويا إحساسه

حوله. فيمن
بالقدر وتكميلها وإنماؤها العاقلة، القوة دوُر الطفل شب إذا هذا بعد يجيء
الذي هو العقل ألن األخالقية؛ لألعمال الضمري تقدير يف الكبري لخطرها وذلك املمكن،
كان مداركه واتسعت اإلنسان عقل ارتقى فكلما الضمري، لحكم ويهيئها األعمال يمحص
لها مسألة أية يف الحكم يف بالفرق نشعر جميًعا ونحن الصواب. إىل أقرب ضمريه حكم
بالتعليم فكره استنار متعلم مثقف وآخر متعصب جاهل رجل بني بالدين، صلة أدنى

.P. Janet Elem. de phil. scien. et de phil. Morale 18
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وهو اآلخر بينما قواعده، من الدين تزلزل سيئة بدعة لعدها األول أرسع ما إذ والرتبية؛
ولذلك تنفيذه؛ الخري من طيبًا أمًرا يعدها قد األول يعلم لم ما وتطوراته الزمن من يعلم
واملصلحني. الجامدين بني دائًما للخالف سببًا العقلية املدارك وسعة النظر قرص كان
تقوى حتى به، يأمر فيما الضمري بطاعة املبادرة الرتبية هذا سبل أهم من وأخريًا،
النفسية امللكات سائر شأن ذلك يف شأنها باملرانة، األعمال عىل األدبي الحكم قوة فيه
بد ال كان ولهذا مهمتها؛ أداء عىل وإعانتها بالتمرن وتكمل وتقوى باإلهمال تضعف
إذا اإلنسان فإن أمًرا، للضمري تعيص ال صالحة ماضية وجعلها إرادته تربية من للمرء
خالفته فإذا التأنيب، مصدره شديد بألم يحس مرة ألول الضمري حكم إرادته خالفت
فيخفت ألبتة، بألم لعصيانه يحس ال حتى وهكذا األول، دون بألم أحس أخرى مرة
الُقَدى الرتبية وسائل من النوع هذا عىل أيًضا يعني ومما سلطانه. ويضعف صوته
عىل تسهر التي والحكومة األخالق، تحمي التي والقوانني ة، الخريِّ والبيئة الصالحة،

سلطانها. ويقوي نشاطها األدبي الحكم لقوة يحفظ مما ذلك وأشباه تنفيذها،

الضمري درجات (7-4)

ييل: فيما منها كل عن نتكلم درجات، ثالث للضمري
ما ا ورشٍّ خريًا يرونه ما خريًا يرى فهو الناس، من خوًفا الواجب يعمل ضمري األوىل:
بغريه، مدفوًعا دائًما نراه بل نفسه رأي عن أعماله يف صاحبه يصدر ال ا، رشٍّ يرونه
إنه عنه يقال ال حتى يفر وال َألْوائها، عىل ويصرب للحرب يصمد مثًال الجندي هذا
فيه يرى أن يرىض ال ألنه حديثه يف يصدق أو يصيل الرجل وذاك ِرعديد، جبان
خلوا إذا رش عن يتورعون ال الدنيا الدرجة هذه وأهل كذابًا، الدين رقيق رجًال الناس

نكًرا. أمًرا الرش ترى ال سيئة بيئة يف عاشوا أو الرقيب، وأمنوا بأنفسهم
والرش القانون به أمر فيما الخري يرى ضمري سابقتها، من حاًال أحسن وهي الثانية:
وإن بمخالفته لنفسه يسمح وال مصدره كان أيٍّا القانون يطيع فهو حظره، فيما
ال ألنه األخيار؛ من يُعترب الضمري هذا صاحب النيابة. وسلطان الرشطة رجل أمن
أو السماوي أو الوضعي القانون حظره منكًرا يأتي وال يخون وال يقتل وال يرسق
يف مخالفته وعدم القانون باتباع يأمره ضمريه بأن ذلك العقوبة، أمن وإن األخالقي

العالنية. أو الرس
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خريًا، نفسه يف يراه ما عمل صاحبه عىل يحتم ضمري العليا، الدرجة وهي الثالثة:
العمل هذا بأن يشعر وافقه، أو القانون به أمر وما الناس عليه تواضع ما خالف
ا رشٍّ نفسه يف يراه ألنه رش ذاك أن ويرى به، أمر القانون ألن ال خريًا، يراه ألنه خري
والقوانني املتعارفة القواعد وراء برصه ينفذ فهو عنه، نهى القانون أو العرف ألن ال
به عمل الخري إىل هدى فإن والرش، والخري والباطل الحق أساس ليعرف املسنونة

آالم. من وأرهقه مشاق من كلفه مهما جميًعا، الناس رأي خالف وإن
يصدعون الذين املصلحني، وكبار واألنبياء الرسل إال إليها يصل ال الدرجة وهذه
بالرتبية بعضها يسلم الثالث الدرجات وتلك الئم. لومة يخافون وال الحق أنه عرفوا بما
وتكميله. ضمريه بتهذيب فوقها ما إىل يصل أن درجة يف كان من مقدور ويف بعض، إىل

األعىل املثل (5)

تعريفه (1-5)

فالصورة أكون؟ أن أريد ماذا أو الحياة؟ هذه من أبغي ماذا نفسه: املرء يسائل ما كثريًا
تكون أن وتصلح إليها الوصول يف الخري كل الخري ونرى تحقيقها ونود وضعناها التي
فهو األعىل، باملثل الكتاب من الحديثني عرف يف يسمى ما هي التساؤل؛ هذا عن جوابًا
منها القرب عىل جاهًدا ويعمل لنفسه، منا كل رسمها التي املنال البعيدة الصورة تلك

وماله. نفسه من ينال جهد بكل ذلك سبيل يف ويستهني إليها، الوصول أعجزه إن
أن بعد لتحقيقها، املرء يسعى فهذه الغاية، وبني بينه الفرق كان الناحية هذه من
وعرس، مشقة أو ويرس بسهولة إليها الوصول مقدوره يف أن وعرف الوسائل، لذلك قدر
كلما ويرتفع يتغري فهو مجهود، من أنفق مهما إليه يصل أن فهيهات األعىل املثل أما

والكمال. للرقي صالحة مبارشة أداة كان ولذلك منه؛ الدنو حاولنا

اختالفه (2-5)

املعيشة سبل ويجد الحياة، لذائذ من مغرتف رجل مثله هذا األعىل، مثله له منا كل
العلوم من حظ بأوفر وأخذ عقله كمل إنسان األعىل مثله وذاك موفورة، أمامه الراضية
وآخر وعدله، شجاعته يف الخطاب بن عمر األعىل مثله وآخر نابغة، صار حتى والفنون
يكون أن األعىل مثله يرى من هؤالء وغري الشعبيني، كالزعماء الجماهري معبود يكون أن
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هذه عىل بنفسه يعلو بل العرص، مفاتن وال الحياة لذائذ تستهويه ال زاهًدا، حكيًما
تكاد التي العليا الصور هاتيك أشباه آخر إىل كامل، روحي عالم يف ويعيش الصغائر

الناس. أفراد بعدد تكون
يختلف ذلك فإن يناسبه، مثًال امرئ لكل يرسم أن األخالقي وسع يف وليس
يطلبه ما وغاية يحيونها، التي الحياة ونوع والرتبية والبيئة األشخاص باختالف
يكونه أن يمكن ما خري يمثل لنفسه كل يتخذه الذي األعىل املثل يكون أن األخالقي

للناس. ومعاملته لنفسه، وسياسته الخاص، عمله يف شئونه: من شأن يف املرء

ونموُّه تكوُّنه (3-5)

يشعر أن دون املختلفة، العوامل بتأثري ينمو يزال وال الطفولة، زمن يف املثل تكون يبدأ
تماًما. يتحدد حتى به املرء

وما املنزل، يف الناشئ فرتبية والدين، واملدرسة املنزل هي لتكوينه العوامل وأهم
البيت، يسود الذي والنظام وحكايات، قصص من وإخوته أبويه من ويسمعه يراه
األبطال قصص من الكتب يف يقرأه وما مدرسيه، من ويسمعه فيها يراه وما واملدرسة
محوها، عىل الزمان يد تقَو لم خالدة آثار من لهم كان وما التاريخ ورجاالت والعظماء
أعدت التي األخرى الحياة ونظام واألنبياء الرسل سري من عليه يوقفنا وما والدين
الناس، عن والعافني الغيظ والكاظمني والرضاء الرساء يف ينفقون الذين للمتقني خرياتها
يأخذ حتى فشيئًا شيئًا ونموه األعىل املثل ن تكوُّ يف األثر أكرب له إليه وما ذلك كل
نفسه من املرء يحس ما كثريًا ولذلك وخريها؛ الصور أكمل املرء يراها التي الصورة
فإذا كأستاذه، يكون أن أمره أول يقنع كان مثًال الطالب فهذا األعىل، مثله يف تغريًا
األبطال أحد إال األعىل مثله يكون أن يرَض لم الحياة آفاق أمامه اتسعت أن بعد به

والزعماء.
هذا ويشاَهد ينعدم، حتى يضيق قد للكمال يصل حتى األعىل املثل ينمو وكما
منهم الواحد يذهب محدودة، يدوية أعمال يف حياتهم يقضون الذين العمال أمثال يف
قانًعا لداره يعود ثم الغد، يف سيفعله وما باألمس فعله ما يفعل عمله ملحل صباًحا
يف وال الرتيبة، عيشته غري عيشة يف يفكر ال الحاجة، ويدفع الَعَوز يسد بما قام بأنه
نشاط عىل عظيم خطر انعدامه أو األعىل املثل ضيق ويف حياته، يف إليه يصل أعىل أمد

كله. ذلك مصدر هو األعىل املثل ألن الكمال؛ إىل للوصول وسعيه اإلنسان
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الخلقية واملقاييس الخلقي القياس (6)

القياس معنى (1-6)

املقياس وحدة إىل عمدنا مثًال الحديد من قطعة وزن أو دار مساحة معرفة أردنا إذا
األخرى، وزن به وعرفنا الرطل وهو امليزان ووحدة األوىل، مساحة به وعرفنا املرت وهي
منا تصدر التي األدبية كاألعمال املعنوية، األمور أما املادية. األشياء جميع يف وهكذا
نتعرف قيمتها؟ نتعرف الوسائل وبأي رشها؟ من خريها لبيان نصنع فماذا غرينا، ومن
األعمال قيم لتقدير إليه نتحاكم الذي املستوى فهو الخلقي، املقياس أو بامليزان ذلك
الذي األخالق، علم مباحث أهم من املستوى، هذا أو املقياس، هذا ومعرفة األخالقية.

ورشها. خريها حيث من الناس أعمال يف يبحث
يحتكم من منهم فكان املقاييس، هذه يف مختلفني يزالون وال الناس اختلف وقد
بينها، يعيش التي الجماعة أو للقبيلة والتقاليد العرف إىل سواه وأعمال أعماله يف
يحتكم من منهم وكان خالفه. ما وقبيًحا ا ورشٍّ العرف، هذا أقره ما وحسنًا خريًا فريى
من منهم وكان وقبيحها. األفعال حسن معرفة يف السماوي أو الوضعي القانون إىل
املستوى عنده فهو الشخيص رأيه إال يحكِّم ال بل ذاك، أو املقياس هذا إىل يحتكم ال
لنفسه يرَض لم من منهم كان ثم ا. رشٍّ كان يوافقه لم وما خريًا كان وافقه فما الخلقي،
تحقيقه يرى عام مبدأ أو قاعدة من نظري مستوى يف ففكر املقاييس، هذه من واحًدا
هو املستوى هذا جعل وبذلك إليه، الوصول يجب الذي األعىل واملثل األسمى الخري هو

جميعها. األعمال به نزن الذي الخلقي امليزان

ونظرية عملية إىل تقسيمها (2-6)

حسب كبريًا اختالًفا تختلف وجدناها الشخيص والرأي والقانون للعرف نظرنا إذا
الحديثة، الُعرص يف عرفها غري األوىل الُعُرص يف القديمة األمم فعرف واملكان، الزمان
املختلفة، التاريخية أدوارها حسب يختلف الحديثة الُعرص هذه يف منها كل عرف بل
جد فهو الشخيص الرأي أما واألمم. والبالد الزمان باختالف يختلف القانون كذلك
الظروف الختالف وذلك باألمس، قبيًحا يراه كان ما اليوم حسنًا اإلنسان يرى مختلف،
أجل من والتهذيب، الرتبية يف وتقدمه تفكريه نواحي وتغري مداركه والتساع واملالبسات،
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موجودة أمور نفسه الوقت يف وهي محدودة، مقيدة خاصة املقاييس تلك كانت هذا
وحقيقة. فعًال موجود منها كالٍّ ألن العملية باملقاييس سميت لذلك مثالها؛ عىل يقاس
فكما الفقهية، األحكام يف القياس بعملية األشياء أشبه والقانون بالعرف والقياس
اإلسكار وهي فيه التحريم علة لوجود كالخمر حرام الحشيش تناول مثًال الفقيه يقول
ألن حسن الفعل هذا له؛ مقياًسا القانون أو العرف اتخذ من يقول كذلك العقل، وضياع
قبيًحا. مثله عد القانون أو العرف ألن قبيح وذاك مثله، استحسن القانون أو العرف
برأيه إال حكمه يف يأخذ ال ألنه باملجتهد؛ شبيه فهو الخاص رأيه مقياسه جعل من أما

عام. نظري مبدأ أو قانون أو بعرف مقيد غري لنفسه، كوَّنه الذي
التي العامة واملبادئ القواعد أي املثالية، املقاييس عددناها التي املقاييس من بقي
وهي السواء، عىل للجميع عامة هي بل معينني، أقوام أو مكان أو بزمان تختص ال
أو قاعدة إىل يهديان اللذان والنظر التفكري منشأها ألن النظرية؛ باملقاييس تسمى ما
كونها معنى هو هذا األعمال، به تُقاس عمليٍّا موجود غري ذهني أعىل مثل أو عام قانون
إنها بل العملية، الحياة يف تطبق ال أنها نظرية بأنها وصفها من املراد ليس إذ نظرية؛

بها. األعمال قيم تقدير يف العملية قيمتها هذا مع ولها مثالية عقلية مستويات
جعل من األخالق علم فالسفة فمن أيًضا، متعددة مختلفة النظرية املقاييس وهذه
جعله من ومنهم الواجب، هو األدبية األعمال به يقيس الذي النظري املستوى هذا

الكمال. جعله من ومنهم املنفعة،
هذا بحثه املراد بل النظرية، املقاييس دراسة اآلن دراستنا موضوع من وليس

العملية. املقاييس من والقانون العرف هو العام

العرف (7)

تعريفه (1-7)

ومنه بعض، خلف بعضهم أي ُعرًفا القوم جاء يُقال: التتابع، اللغة: يف العرف
وهو املعنى، هذا مثل يف األخالق علم اصطالح يف ويُستعمل ُعْرًفا﴾، ﴿َواْلُمْرَسَالِت
ثابتة تصري حتى متكررة متابعة عادات أو عادة يف لبعض بعضهم الناس متابعة

راسخة.
مجتمعة، تعيش التي الحيوانات أنواع بعض عند مثله يوجد كان وإن املعنى وهذا
منذ ذلك ويفعل شتاء منها للتغذي صيًفا أقواته يخزن النمل مثل عندنا، عرًفا يسمى ال
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مصفى عسل إىل وإحالتها لألزهار َجنْيه ومتابعة والنحل نوعه، ينقرض أن إىل ُخلق
دودة وأكل العام، فصول بعض يف آخر إىل إقليم من الطيور بعض وهجرة باستمرار،

بها. يودي بشكل نفسها حول تنسجه ناعًما حريًرا وإفرازها التوت أوراق القز
تسمى ال أنها إال جيل، إىل جيل من مستمرة متكررة أعمال وأمثالها هذه كل
ولذلك اختيار؛ أو إرادة دون وحدها الغرائز عن والطيور الحيوانات من لصدورها عرًفا
تشعر ال بها تقوم وهي أنها كما األعمال، تلك يف عنه تحيد ال معينًا نهًجا م ترتسَّ نراها
يعمل ما يعمل فاملرء األمم من أمة أو لقبيلة املتعارفة األعمال أما لها. النهائية بالغايات
شعوًرا يشعر أنه كما األحايني، من كثري يف منها يعدل قد ولهذا واختياره؛ بإرادته منها

إليها. تؤدي التي بالغايات ا تامٍّ

العرف أصل (2-7)

أو القبائل من لقبيلة والسلوك والتقاليد العادات مجموعة قلنا: كما وهو العرف، يرجع
مختلفة. أصول إىل األمم، من أمة

مثل الغرائز، من غريزة األصل يف إليها دعت أعمال والتقاليد العادات هذه فبعض
يصري حتى وغريه غريه عنه فينقله الذات عىل املحافظة مبعثه عمًال شخص يعمل أن
والتشاؤم معني يوم يف العمل من كالتفاؤل واملصادفة، للحظ يرجع وبعضها متعارًفا،
خاص، يوم يف بعمل القيام من حظٍّا أصابوا أسالفنا أن إىل ذلك مرد آخر، يوم يف منه
تكرر لو العمل هذا أن واهمني فاستنتجوا آخر، يوم يف بمثله القيام من بكارثة ُمنُوا أو
االعتقاد هذا عىل األبناء َدَرج ثم األوىل، نتيجته مثل له كان نفسه اليوم هذا مثل يف

لهم. عرًفا صار حتى جيل بعد جيًال الفاسد
تسكن التي فاألمم ودينها، األمة تاريخ إىل ترجع املتعارفة األمور فبعض وأخريًا،
الخلف وبتوارث األخطار، تهيُّب وعدم الشجاعة تستحسن بالغارات املهددة الثغور
عليه تعارف ما ذلك ومن متعارفة، مألوفة الشجاعة أعمال صارت السلف عن ذلك
أصله كان مما معهم، متاعهم من كثري ودفن موتاهم تحنيط من القدماء املرصيون
ابتناء ومن الجسم. سليم امُلتوىفَّ يُبعث أن يف والرغبة والبعث الروح بخلود اعتقادهم
األضحى عيد يف التضحية من املسلمون به يقوم ما أيًضا والتاريخ الدين عىل العرف
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من الحاليَّة نهضتنا يف عليه تعارفنا وما — السالم عليه — إسماعيل فداء لذكرى إحياءً
املجيدة. لذكرياتها وطنية وأعياد خاصة أيام واتخاذ الشهداء تكريم

يف يرجع قد بل العقل، عىل دائًما مبناه ليس العرف أن يتبني كله هذا أجل من
ونحوها. والتفاؤل واملصادفة كالحظ فيها، للعقل دخل ال أمور إىل األحوال من كثري

تاريًخا، أسبق هذه والعادة، العرف بني الفرق نالحظ أن فيجب يكن، ومهما
الذوق أوتوا ممن ذاك أو لهذا عادة كانت إذا التقليد أو باملحاكاة عرًفا بعضها ويصري
من قوي أساس إىل العرف يستند أن بد ال وإذن، والنفوذ. الحكيم والرأي الحسن
حتى والتقليد، االحتذاء يف يتمثل نفيس أساس وإىل له، واستحسانه الجماعة ضمري

وعقائدها. األمة تقاليد من جزءًا يُعترب ثابتًا عرًفا وتصري العادة تتأكد

وسلطانه العرف قوة (3-7)

يوافق ال كان وإن وتقاليدهم قومه بعادات يتأثر فهو كبري، سلطان املرء عىل للعرف
لداعي استجابة واملآتم الزواج أمور يف يرسف املرء نرى نفسه، قرارة يف بعضها عىل
قومه، عليه تعارف ما عىل خرج إن امَلعرَّة تصيبه أن يخىش أنه إال ساخط، وهو العرف
فيحدث لسمعتها، وإساءة ألمته مرضة فيها العرفية العادة هذه أن يرى من أكثر وما
إقامة هذا ومن أراد، عما به يقعد حتى يديه عىل العرف فيأخذ لنبذها، بالدعوة نفسه

الكثريين. نظر يف سنويٍّا املختلفة املوالد
التعديل عىل تجرؤ فال والحكومات، األمم عىل كذلك الكبري سلطانه للعرف إن بل
كأمة لنا املخجلة املثل ومن العامة، وأشباه العامة من يكون ما حذر بقدر، إال فيه
مقوده ليمروا حتى بالجمل، والتربك باملحمل رسميٍّا االحتفال من تعارفناه ما إسالمية
واملدعوين، املحتفلني من كثري من السخرية ابتسامات بني والكرباء، الوزراء أيدي بني
بالدهم، يف وأمثاله املنظر هذا يذيعون الذين الوطن وعن الدين عن األجانب زراية وبرغم

وديننا. عاداتنا من والنيل منا الحط يف رغبة
عليه تواضعت مما السيئ وعرفوا بصائرهم، هللا أنار املصلحني من جماعة ولوال
ينالهم ما صدر برحابة مستقبلني باآلالم مستهينني ملحاربته، أنفسهم فندبوا أمتهم،
األسالف عليه كان ما مأتاها الضاللة، من غمرة يف اليوم حتى لبقينا وإرهاق؛ عنت من

التقاليد. سيئ من
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عن وممتنٍع للزكاة، ومخرٍج مصلٍّ، من كم حسنات! من للعرف فكم هذا ومع
سلطان ولقوة األهلني! لوم وخشية وبلده أهله لعرف خضوًعا إال ليشء ال الخمر، رشب
عرًفا املعروف أن ورأوا حجة، الحنفية فقهاء اعتربه كثريًا للصالح وموافقته العرف

قائلهم: قال حتى رشًطا، كاملرشوط

ي��دار ق��د ال��ح��ك��م ع��ل��ي��ه ل��ذا اع��ت��ب��ار ل��ه ال��ش��رع ف��ي وال��ع��رف

وغريها. اإليمان مسائل يف مختلفة تطبيقات ذلك يف ولهم

مقياًسا صالحيته عدم (4-7)

الفقهاء بعض اعتبار ومع الخري، خصال من كثري عىل يحض العرف بأن تسليمنا مع
أخالقيٍّا مقياًسا يكون أن يصلح ال إنه نقول: فإننا مختلفة، ومسائل حوادث يف حجيته

اآلتية: لألمور
والعصور، البيئة باختالف يختلف ال ا عامٍّ يكون أن األخالقي املقياس يف يُشرتط األول:
ولكل عرفها أمة لكل ألن االختالف؛ صفاته فأخص الصفة، هذه له ليس والعرف
الزمن، بها تقدم إذا الواحدة األمة يف كثريًا ليختلف العرف إن بل تقاليدهم، قوم
أصبح خريًا ويراها األول الزمن يف بها يأمر العرف كان التي األعمال من وكثري

الحرص. يتناولها أن من أكثر لذلك واألمثلة ا، رشٍّ ويعدها يستهجنها
الجاهليني، العرب لدى متعارفة عادة كان الذي البنات وأد األمثلة هذه من
عليه متعارًفا كان والرق إتيانها. يف أحد يفكر ال وصار فأبطلها اإلسالم جاء حتى
مناقضة من فيه ما تبني املدنية وانتشار اإلسالم وبمجيء القديمة، الشعوب عند
الرومان عند لألب وكان كاد. أو لذلك عليه فقيض رشيف، غري عمل وأنه لإلنسانية
اليوم. الرومان غري وال الرومان يقره ال ما وهذا أبنائه، عىل واملوت الحياة حق
للتسلية وسيلة الثريان محاربة اتخاذ من إسبانيا أهل اآلن حتى عليه تعارف وما
من الجنوبي الجزء وهي اإلنجليزية طارق جبل مستعمرة أهايل ينكره والرياضة،
قتل إذا إال بفتاة يتزوج أن يستحق ال املرء أن يرون «برنو» وأهل نفسها. إسبانيا
يقره ال عندهم والشجاعة للنبل سمة هو القتل فهذا قدميها، عند رأسه وألقى إنسانًا
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هذه غري إىل األخرى،20 القبائل من غريهم عرف وال بل وضعي، أو سماوي قانون
البالد جابوا الذين الة الرحَّ أسفار يف يبتغيها ملن الذراع حبل عىل هي التي األمثلة
العرف اختالف عىل شاهدة وهي املختلفة، الغريبة األمم عادات من كثريًا إلينا ونقلوا

أخالقيٍّا.21 مقياًسا صالحيته وعدم
أكثر ما إذ واألخالق؛ الدين يرضاه أساس عىل األمور من كثري يف ابتنائه عدم الثاني:
النظر، قرص أو واملصادفة الحظ ذكرنا كما ومبناها عرًفا، أصبحت التي العادات تلك

بحال. العقل يقرها وال
الحاالت من كثري يف أوامره يفرض ألنه تقريبًا املرء يف التفكري لحرية قاتل إنه الثالث:
بالجمود، وألصيب العالم تقدم ملا حدوده، عند ووقفوا العرف الناس التزم ولو فرًضا،
السيئة العادات عىل ثورات إال املصلحني حركات أكثر وليس االرتقاء. وبني بينه وِحيل
املرشكني عىل الكريم القرآن يف موضع من أكثر يف هللا نعى ولذلك البالية؛ والتقاليد
اتَِّبُعوا َلُهُم ِقيَل ﴿َوإِذَا فقال: تفكري، وال نظر غري من آباؤهم عليه كان بما تمسكهم
َوَال َشيْئًا يَْعِقلُوَن َال آبَاُؤُهْم َكاَن أََوَلْو آبَاءَنَا َعَليِْه أَْلَفيْنَا َما نَتَِّبُع بَْل َقالُوا هللاُ أَنَزَل َما

يَْهتَُدوَن﴾!
األخالقية؛ األعمال مليزان صالحيته عدم ينايف ال الحاالت بعض يف له الرشع واعتبار
ترتتب ال أو فترتتب وفسادها، صحتها حيث من املادية األمور يف راعوه إنما الفقهاء ألن
خرييتها ناحية من األدبية األعمال نظرها فمناط األخالق أما العملية، آثارها عليها
يقف كالذي األخالق، جهة من رش وهو رشًعا صحيًحا يكون عمل من وكم ورشيتها،
باعثه لكن الصحة، لرشائط مستوفيًا وقًفا مثًال لليتامى ملجأ بناء عىل ماله من جانبًا
رشًعا صحيح العمل هذا الرسمية، الرشف رتب من رتبة يف والطمع والسمعة الرياء هو
الترصف وعدم العني حبس من العملية آثاره فتلزمه مثله، يف الصحة رشوط الستيفائه
أن يمكن ال األخالق أن إال ومصارفه، امللجأ ملنافع غلتها ورصف ونحوه بالبيع فيها

عليه. الباعث لفساد خريًا تعده

شاد بحرية من الغرب إىل قبائل «برنو» وأهل ص١٨٨. ج١ الكامل»، «الخلق كتاب عن املثل هذا 20

أفريقيا. بأوساط
ثابت. محمد األستاذ املرصي الرحالة جوالت الحديثة، املؤلفات من هذا، يف إليه يُرجع أن يصح مما 21
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العرف صالحية عدم من األخالقيون رآه ما صحة يتضح وغريها األسباب لهذه
القانون. وهو الثاني القياس يف البحث إىل عنه فلننتقل الخلقي، للقياس

القانون (8)

بينها الفروق القوانني، أنواع

أنواعها (1-8)

ما وإذا لها، بالخضوع ملزم مختلفة بقوانني محاط وهو الحياة هذه يف اإلنسان يعيش
اآلتية: األنواع يف تنحرص وجدناها القوانني هذه تتبعنا

الطبيعية. القوانني (١)
الوضعية. أو البرشية القوانني (٢)

اإللهية. القوانني (٣)
األخالقية. القوانني (٤)

يشء»، كل «مقياس «القاموس»: يف جاء كما معناها، اللغة يف «قانون» وكلمة
الطبيعية، القوانني دون واألخالقية والسماوية الوضعية القوانني يف واضح املعنى وهذا
ببعض بعضها املادية العنارص تربط التي الظواهر عىل «القانون» لفظ إطالق فإن
املبادرة يجب وخواص مميزات األربعة القوانني هذه من نوع ولكل كبري. تسامح فيه

منها. األعمال لقياس الصالح نعرف حتى ببيانها

الطبيعية القوانني (2-8)

﴿َوآيٌَة لها: نخضع أن لها هللا قدر التي والنظم الكائنات، عليها تجري التي نن السُّ هي
ٰذَِلَك لََّها ِلُمْستََقرٍّ تَْجِري ْمُس ﴿َوالشَّ ْظِلُموَن﴾، مُّ ُهم َفِإذَا النََّهاَر ِمنُْه نَْسَلُخ اللَّيُْل لَُّهُم
ْمُس الشَّ َال * اْلَقِديِم َكاْلُعْرُجوِن َعاَد َحتَّٰى َمنَاِزَل ْرنَاُه َقدَّ َواْلَقَمَر * اْلَعِليِم اْلَعِزيِز تَْقِديُر
أَنَّ تََر ﴿أََلْم يَْسبَُحوَن﴾، َفَلٍك ِيف َوُكلٌّ النََّهاِر َساِبُق اللَّيُْل َوَال اْلَقَمَر تُْدِرَك أَن َلَها يَنبَِغي
إَِىلٰ يَْجِري ُكلٌّ َواْلَقَمَر ْمَس الشَّ َر َوَسخَّ اللَّيِْل ِيف النََّهاَر َويُولُِج النََّهاِر ِيف اللَّيَْل يُولُِج هللاَ

ى﴾. َسمٍّ مُّ أََجٍل
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املطردة، والتجربة الصادقة باملشاهدة العقل يتعرفها التي القوانني يشمل وذلك
انخفضت إذا املاء وتجمد بالحرارة، األجسام وتمدد والجزر، واملد الجاذبية، كقانون
ما أو الصفر درجة إىل الحرارة ارتفعت إذا الثلج وذوبان الصفر، تحت ما إىل حرارته
حاجة دون والنظر بالفكر العقل إليها وصل التي القوانني أيًضا يشمل كما فوقها،
التي الحساب قوانني مثل بصحتها، القول عىل الناس أجمع ولذلك مشاهدة؛ أو لتجربة
املنطق وقوانني متساويتني»، تكونان ثالثة لكمية املساويتان «الكميتان بعضها: يقول
ونقيضها. بصفة الواحد اليشء اتصاف باستحالة القائل التناقض قانون منها التي

االستثناء، تقبل ال عامة وأنها تتغري، ال ثابتة أنها الطبيعية القوانني به تتميز ومما
عما ال غري، ال الواقع عن لنا تكشف وأنها جهلها، ومن عرفها من عىل نافذة وأنها

يكون. أن ينبغي
— تعاىل — هللا خلقها منذ فاألرض بها، الناس علم تغري وإن تتغري ال ثابتة هي
تدور التي هي الشمس أن الزمن من حقبة الناس اعتقد وإن الشمس، حول تدور
الغليان من املاء يمنع أن إنسان مقدور يف فليس مطلًقا، استثناء تقبل ال وهي حولها.
ما إحراق من النار منع املمكن من ليس أنه كما الصفر، فوق املئة لدرجة وصل إذا
فالكهرباء والجاهل، والعالم والكبري الصغري عىل نافذة وهي األشياء. من به تتصل

الخاصة. هذه لها يعرف لم وإن يلمسها من تصعق
السعي اإلنسان عىل الواجب وإنما القوانني، هذه ببحث له حاجة ال األخالق وعلم
البخار قوة فبمعرفة اإلنسانية، وسعادة رفاهيتنا يف لتزيد عنها والكشف لتعرفها
العميم. بالخري علينا عاد استخداًما مرافقنا جميع يف استخدامها أمكن مثًال والكهرباء

الوضعية القوانني (3-8)

لها أمة فكل ألنفسهم، البرش وضعها التي والنواهي األوامر مجموعة هي القوانني هذه
فيطيعها الترشيعية، الهيئة بوساطة أو مبارشة الحاكم وضعها التي الخاصة قوانينها
كان لذلك رهبة؛ أو رغبة غرارها عىل أعمالهم يشكلون لهم، مقياًسا ويتخذونها الناس

فيها. واضًحا «قانون» لكلمة األصيل املعنى
الطبيعية، كالقوانني فقط الواقع تبني ال أنها القوانني من الطائفة هذه خواص ومن
والختالف له ُوضعت الذي املجتمع لرقي تبًعا تتغري بل ثابتة غري وأنها وتنهى، تأمر بل
لتغيري «العدل» وزارة ألفتها التي املتعددة اللجان هذه نجد ولهذا واألحوال؛ الظروف

وتنقيحها. القوانني
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ووقف وفهمها عرفها من إال بها يُؤاخذ ال أنه القوانني هذه مميزات من كذلك
حديثي عىل تنفذ ال كما الناس، يعلمها حتى نرشها الحكومات أوجبت ثَمَّ ومن عليها،
أي يستطيع للمخالفة، قابلة الوضعية القوانني هذه وأيًضا يفهمونها. ال الذين السن
عنها خارجة لقوة احتاجت ولذلك مخالفته؛ لتبعة ا مستعدٍّ كان إذا بها يعتد أال إنسان
األمم باختالف التغري من املثابة بهذه البرشية الوضعية القوانني كانت وإذا لتنفيذها.

دائًما. ا عامٍّ أخالقيٍّا مقياًسا تكون أن تصلح ال فهي واألزمان، والبيئات

اإللهية القوانني (4-8)

وال لعباده، — وتعاىل سبحانه — هللا رشعها التي والنواهي األوامر هي القوانني هذه
لنتخذها لنا رشعها حميد، حكيم من تنزيل خلفها من وال يديها بني من الباطل يأتيها
كفيل واتباعها أحوالنا، وسائر معامالتنا يف سننها عىل ونسري أمورنا، جميع يف قدوة

واآلخرة. الدنيا بسعادة
عامة تتغري، ال ثابتة اإلسالمية بالرشيعة تُوِّجت التي السماوية الرشائع وهذه
تكون ألن صالحة لذلك فهي السواء، عىل الناس ولجميع زمان كل يف صالحة خالدة،
وجودها مع األخالقي للبحث حاجتنا أما وأرسارها. حكمها فهمنا إذا أخالقيٍّا مقياًسا

األخالقية. القوانني وهو القوانني، من األخري النوع بيان بعد فيها الكالم فموضع

األخالقية القوانني (5-8)

املختار العاقل اإلنسان أن بمعنى الناس، سلوك تنظم التي األدبية القواعد مجموع هي
نصل وبهذا املتنوعة، الحياة ظروف يف ضوئها عىل سلوكه يشكل أن يجب إرادته يف

الكاملة. األخالقية للحياة األعىل للمثل جميًعا
يف كثريًا أو قليًال البرشية الضمائر تفاوتت وإن تتغري ال ثابتة األخالقية والقوانني
املايض يف خريًا كان فما املختلفة، املالبسات أو الزمن بتأثري تطبيقها أو معانيها فهم
واملحافظة واألمانة والشجاعة كالصدق أيًضا، املستقبل ويف الحارض يف نفسه يف خري هو
منها؛ ألحد مفر وال برشط تتعلق فال استثناء، تقبل ال مطلقة وهي مثًال. الحياة عىل
الجميع يفهمها واضحة وهي جميًعا، الناس عىل الضمري بوساطة نفسها تفرض إذ
وإن جميًعا، لهم يقرها الضمري ألن والحرضي؛ والبدوي والجاهل العالم السواء، عىل

وإيضاح. بسط زيادة لهذا تقدم وقد الجزئيات. بعض يف أنظارهم اختلفت
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إجبار بدون طاعتها املرء يلتزم إلزامية أنها أيًضا األخالقية القوانني خواص ومن
اإلنسان ألن األحوال؛ كل يف عملية تكون أن املمكن من وأنها عنها، خارجة قوة من
يف ًا خريِّ يكون أن نفسه من طبًعا ويريد الرش، من الخري تمييز دائًما يستطيع العاقل
تُطاع أن أردت وإن اإلمكان، اإللزام رشط من ألن هكذا كانت وإنما رشيًرا، ال أعماله

يُستطاع. بما فأمر

القوانني هذه بني الفروق (6-8)

تبني يُستطاع منها، كل وخصائص ومميزات ذكرناها، التي القوانني أنواع بمراجعة
ألن واألخالقية؛ الوضعية القوانني بني التي الفروق إيضاح يهمنا أنه إال بينها، الفروق
عناية موضع هي وإنما األخالق، علم بحث محل قدمنا كما ليست الطبيعية القوانني
يكاد ال األخالقية والقوانني اإللهية القوانني بني الفرق وألن الطبيعية، العلوم دارس
عادل ترشيع من به جاء وما الدين من وتفصيلها جملتها يف استمدادها فإن يُذكر،

حكيم.

والوضعية األخالقية القوانني بني الفرق (أ)

يأتي: فيما إجمالها يمكن متعددة فروق القوانني من النوعني هذه بني

حني املختلفة واألحوال الظروف راعى الذي اإلنسان وضع من الوضعية القوانني (١)
الضمري. وضع فمن األخالقية القوانني أما وضعها،

تأخرها أو وتقدمها األمة برقي والتبديل للتغيري عرضة األوىل كانت لهذا (٢)
وأحكامهم فيها الناس آراء تغريت وإن بحال تتغري ال التي األخرى بخالف وانحطاطها،
البعض أباح وإن فرد كل يقدسه الحياة عىل املحافظة مبدأ مثًال فعندنا نتائجها، عىل
مع رأيه، يف تربره اجتماعية ألسباب البنات ووأد حربية، لرضورة األرسى قتل قديًما
أنه املؤرخون لنا روى ولهذا اإلنكار؛ أشد األزمان تلك يف العادة هذه ينكر كان من وجود
املوءودات يشرتي فكان وعابه، الوأد مقت من الجاهلية يف تميم أرشاف من هناك كان
الفرزدق جد صعصعة بن غالب عنه ذلك ُعرف وممن الفقر، يُذهب بما ذويهم من

املعروف. الشاعر
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بشئون واضعه لجهل إما الوضعي، القانون صالحية عدم بالتطبيق يظهر وقد (٣)
يكون فال األخالقي القانون أما الحال. واختالف الزمن ملحض أو لها، يرشع التي األمة

أخالقي. أنه ثبت متى دائًما صالًحا إال
ال كما عليه، املتمرد العايص يؤاخذ وإنما املطيع يثيب ال الوضعي القانون (٤)
والباعث األعمال إىل فينظر األخالقي أما لبواعثها. نظر دون األعمال نتائج عىل إال يؤاخذ
يعاقب كما واالحرتام، القلب وطمأنينة والهدوء النفيس بالرضاء الطائع ويثيب عليها،

واالحتقار. الداخيل بالتأنيب العايص
رشطة من عليه؛ الخارج تأخذ لتنفيذه خارجة لقوة يحتاج الوضعي القانون (٥)
تلك علمنا كما وهو وحده، الضمري هي التنفيذية فقوته األخالقي أما وقضاة. ونيابة

والباطنية. الداخلية القوة
وصالح لصالحه بالرضوريات إال اإلنسان الوضعية القوانني تكلف ال وأخريًا (٦)
سعادة يف تزيد التي وبالكماليات بذلك فتكلف األخالقية أما فيه. يعيش الذي املجتمع
يطالبنا مثًال الكاملة، األخالقية للحياة األعىل واملثل املرء بني وتصل ورفاهيتها، اإلنسانية
حرية لنا فأباح الخاصة أموالنا أما الناس، أموال عىل باملحافظة الوضعي القانون
الغري أموال عىل املحافظة فوق يأمرنا األخالق قانون ولكن نريد، بما فيها الترصف
للتربع الناس تندب ولهذا جميًعا؛ األمة وخري خرينا فيه بما أموالنا يف بالترصف
القدرة مع العام للخري العمل عن القعود اإلثم من وتعد الخري، وجمعيات للمستشفيات

عليه.

اإللهي القانون وجود مع األخالقي للبحث الحاجة (ب)

أصل هو وكان الوضعية، القوانني عيوب من بريئًا اإللهي القانون كان إذا يقال: قد
الدراسات هذه يف العناء وملاذا األخالق؟ يف للبحث إذن الحاجة فما ومنبعها، األخالق

املضنية؟ الطويلة
لنا ورسم والرش، والخري والرذائل الفضائل لنا بنيَّ وإن الدين أن ذلك عن وجوابنا
ا رشٍّ أو خريًا جعله ما علة لنا ل يفصِّ لم سابًقا قلنا كما أنه إال نعمل، ال وما نعمل ما
خري، بأنها األعمال بعض عىل بحسبه نحكم الذي املستوى عىل يقفنا ولم األعمال، من
ووزن التقدير يف الدقة دارسه يكسب الذي األخالق لعلم ذلك وترك رش، بأنها وبعضها

منها. الصالح نحو إرادته ويوجه األعمال
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وسبب أحكامه علل فهمنا إذا السماوي، القانون أن وهو آخر، سبب وثَمَّ
فلو جميًعا، الناس أفئدة من للصميم يصل لم الفقهاء؛ به قام ما وهذا مرشوعيتها،
القانون الناس. إليها يرشد التي الفضيلة طريق كثري لضل به األخالقيون اكتفى
حينًا، السماوية الرشائع عن انقطعت التي األمم به وتسرتشد الخري، إىل يهدي األخالقي
التي الحقائق تفهم إىل األحيان بعض يف الوحي إليها وصل التي األمم به تصل كما

والسالم. الصالة أفضل عليهم واألنبياء، الرسل عن جاءتها
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