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" األخالق املعيارية وراء األخالق و ما "  

 د. مصيونة أحممد الفاخري

 قسم الفلسفة - كلية اآلداب  -جامعة بنغازي  

 

 

 ملخص

بنياف  عبلقتها بالصدؽ، و و القضايا األخبلقيةاليت تتناوؿ  (Meta Ethics) ما بعد األخبلؽمباحث  يتناوؿ ىذا ادلوضوع    

فلسفة األخبلؽ ادلعيارية  و ،ربليل منطقي يف مناىجها ىي نتاج العصر احلديث، عندما ربولت العلـو إىل و النظريات األخبلقية وأصل

Normative Ethics)) كما   ،رفضها ة يف تأييدىا وُكتبت حبوث كثَت  باىتماـ الفبلسفة الغربيُت يف العقود األخَتة، و تاليت حظي

بُت نوعُت من  ألفعاذلم األخبلقية عن طريق سبييزىم ،تصنيف فبلسفة األخبلؽ ادلعاصرين يتعرض ىذا البحث يف البداية إىل معرفة

صاحلة أـ ، أو صفات أفعاالً  ـأ من األحكاـ ادلعيارية دبختلف درجات التعميم سواء أكانت أشياء األوؿ يتألف -:ادلبادئ األخبلقية

يتألف من ربليل منطقي دلعاين تلك األقساـ األخبلقية الشارحة، عن  اآلخرالنوع  أو خطأ، و اصواب و كذلك إذا كانت و فاسدة،

اليت انتهت إىل ادلذىب  اآلراء حياوؿ ىذا البحث أيضا أف يشرح بصورة سلتصرة جداً النظريات و و ،دعم تلك األحكاـ ق تأييد ويطر 

سنحاوؿ معرفة مدى مشروعية ىذا التمييز مع اقتصار  و ،األبعاد ادلختلفة للبحث إىل حدٍّ ما لتتضح من خبلؿ ذلك ػ و ،اإلرشادي

 كاف لؤلخبلؽ الفوقية االنفعالية أية عواقب منطقية على األخبلؽ ادلعيارية؟   اما إذ مهمة الفيلسوؼ على )ادليتا أخبلؽ(، و

 تقديم

 من الفلسفة األخبلقية الباحثة يف مضموف األخبلقيات، و اً تتناقض نظريات األخبلؽ الفوقية مع األخبلؽ ادلعيارية، اليت تعترب فرع   

مبادئها، و يف الكيفية اليت ديكن أف تتألف هبا ادلتطلبات األخبلقية أو تتصارع، كما تبحث يف كيفية  رذائلها و فضائلها و غاياهتا و

حيث قاـ فبلسفة األخبلؽ بالتعبَت عن ىذا التمييز يف دراستهم دلعايَت السلوؾ  ،الصراعردبا يف حل ذلك  الصراع األخبلقي وتوضيح 

)الدراسة  بُت األخبلؽ ادلعيارية )التقييمية(، و )الفلسفة األخبلقية(، و التمييز بُت )اإلعبلنات األخبلقية(، و -بطرؽ سلتلفة منها:
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بشكل زلدد بُت ادلعتقدات  فلسفة األخبلؽ، و النظرية األخبلقية و هجية لؤلخبلؽ(، مث بُت )النظم األخبلقية(، والتحليلية أو ادلن

( الذي R. M. Hare تشارلز هير) قًتحو الفيلسوؼ النفعيااألخَت ىذا التمييز  ،حوؿ مكانة اجلمل األخبلقية ةالنظري األخبلقية و

ين هبذا التمييز يعتربوف أغلب الفبلسفة ادلعاصرين يف األخبلؽ ادلناد طقية للغة األخبلؽ(، " و)الدراسة ادلن -:يعرؼ األخبلؽ بأهنا

مسائل  لكن عمل ما وراء األخبلؽ اليت تشمل دالالت احلدود األخبلقية و معياريا، و اً يفبلسفة ليس عمبل أخبلقبوصفهم مهمتهم 

)تية" من قبيل ما إذا كانت األحكاـ األخبلقية موضوعية أو ذا
1

) . 

مثل السعادة أو الصاحل أخبلقيا كفعل يؤدي بفعل من الواجب أو  -:األمثلة عن ادلبادئ األخبلقية ادلعيارية ىي نظريات عامة و  

 -ف أغلب النظريات األخبلقية معيارية، أي أف ادلعايَت ذات الصلة:إف ،كذلك أحكاـ معيارية مفردة أو معينة أخبلؽ ربقيق الذات، و

أف آراءىم  فأف العديد من الفبلسفة قد ينكرو  على الرغم من و ،قابلة للتطبيق بشكل مباشر( ثابتة / كاملة / و )سابقة منطقيا / و

 معيارية حبسب ىذا العرض إال أف صفة أغلب ادلناقشات يف األخبلؽ تقًتح بأف ىذه النظرة مازالت فاعلة إف مل تكن سائدة و

 مسيطرة. 

عٌت احملدد بينما األمثلة اليت تدؿ على النوع الثاين )ادليتا أخبلؽ( ىي االستلهامية أو الطبيعية أو االنفعالية أو األخبلؽ ادليتافيزيقية بادل  

ا اعترب األخبلؽ علماً عندم (، ادلسمى )يف مبادئ األخبلؽ(ـG. E. Moore 1873 – 1958 ,أي جي  مور،بواسطة كتاب )

(، كنقد  Goodادلتمثل يف اإلصرار على أف ما ىو )طيب / جيد / صاحل ،غَت قابل للتعريف يتسم موضوعو بالبساطة، و غَت طبيعي

 غَت طبيعي، و بسيط و حاد للنسبية األخبلقية، حيث استطاع تفنيد )أكذوبة الطبيعية( على أساس أف الصحيح غَت قابل للتعريف و

)عية أو ألية رلموعة خواص طبيعية(ية خاصية طبيبأ الذلك ليس مطابق ذو صفة جوىرية )و
2

ىي على ذلك األساس ذات أمهية  و .(

أو  )ادلعرفة( فلسفة العلم، أو زات أخرى كما بُت العلم ويمع سبي، بينما يدرلها العديد منهم يناآلخر جاذبية ملحوظة لدى الفبلسفة  و

                                                           
 

 .92ص ـ(، 2004مارس، 301 ادلعرفةمل)عا أفاؽ جديدة للفكر اإلنساين، ،العشرين مستقبل الفلسفة في القرن الواحد وأوليفر ليماف:  (1)
(2) C. D. Brood: "Discussion The Philosophy of G.E .Moore" ,Mind,vol.lxx,1961,No. 280. p63.  
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مقوالت الًتتيب  و أو األحكاـ األساسية األوؿ الذي يقصد بو ادلعتقدات،ما فوؽ اللغة، أو بُت مقوالت الًتتيب  بُت الغرض اللغة و

 الثاين )الفوقية(.

 أهمية بحث المذهب اإلرشادي األخالقي   

دبصدر  و ،النظريات ادلبادئ و القيم و تربير ادلعايَت األخبلقية العامة، و دراسة لطبيعة و ( (meta ethicsتعترب ما بعد األخبلؽ     

على عكس  إف موضوع البحثفادلصطلحات األخبلقية من خبلؿ تناوذلا األحباث ادلتعلقة بالعبارات األخبلقية،  ادلفاىيم ومعٌت  و

ديكن  جيب عدـ الظلم...، و ىي العبارات األخبلقية، مثل العدؿ حسن، و االختياريةاألخبلؽ السليمة اليت ىي أفعاؿ اإلنساف 

 -مجلة من األسئلة منها:زلاولة اإلجابة عن  وأبعاد  من عدة جوانب واجلمل األخبلقية  دراسة العبارات و

 (Semantical questions  التحقيقات ادلعنائية ) معرفة دالالت األلفاظػ  1

تطرح يف  فعلى سبيل ادلثاؿ ،لعبارات األخبلقية من حيث ادلعٌتا دراسة اجلمل و يأخبلقية، ذبر يف ىذا النوع من التحقيقات ما بعد   

؟ ىل ديكن تعريف ادلفاىيم األخبلقية اً أـ معٌت إرشادي اً ىل للمفاىيم األخبلقية معٌت وصفي -ىذا النوع من التحقيق أسئلة من قبيل:

ما ىي  أو على سبيل ادلثاؿالواجب؟  ، الصحيح، اخلطأ، القبيح، وال أف ، جيبجيب ي معاين ادلفاىيم من قبيل: احلسنأـ ال؟ ما ى

ا غَت واضحة إىل حدٍّ ما؟ أو ما  معاين مفاىيم : العدؿ، احلرية، الظلم و...، اليت ال تعترب بشكل مباشر من ادلفاىيم األخبلقية، أو أهنه

 إىل أي مسألة تشَت؟ القرار، الرغبة، االختيار، الدافع، و...، و -معاين مفاىيم مقدمة فرض األخبلقيات مثل:

 (Epistemological  questions ) رفةأسئلة نظرية المعػ  2

ىل أفه شرح العبارات  يف ىذا النوع من التحقيقات ما بعد أخبلؽ، ُتطرح أحباث نظرية ادلعرفة حوؿ شرح العبارات األخبلقية، و   

 ال؟ و....الكذب أـ  ىل ربتمل الصدؽ و أـ إنشائية؟  و Declarativeاألخبلقية دينح ادلعرفة أـ ال؟ ىل ىي عبارات خربية 
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 (  Logical questions ) األسئلة المنطقية وقضايا األخالق المنطقيةػ  3

كذلك عبلقتها مع  يف ىذا النوع من التحقيقات ما بعد األخبلؽ، ذبري دراسة عبلقة العبارات األخبلقية مع بعضها بعضا، و   

3) القيمة( )العلم و ىنا جيب دراسة ىي مسألة مهمة للغاية، و العبارات غَت األخبلقية، و
). 

أفه نتائج التحقيقات يف كله قسم تؤثر على  ىو أفه ىذه األبعاد الثبلثة ترتبط بشدة ببعضها بعضا، و اجلدير بالذكر ىنا و    

 خبلؽ. تسوقنا إىل نتيجة يف مسألة ما بعد األ بل ديكن أف يُطرح بُعداف أو ثبلثة معاً يف كله حبث، و ،خرالتحقيقات يف األقساـ األُ 

 األخالق المعيارية مبررات التمييز بين الميتا أخالق و

يتمثل يف التمييز العاـ بُت  ،األخبلؽ الفوقية خبلؽ ادلعيارية ومبدئيا ديكننا القوؿ بأف ىناؾ مربرات واضحة للتمييز بُت األ   

معرفة كيفية شرح ىذا االستخداـ  و ،استخداـ لغة بُت معرفة كيفية و ،التحدث حولو بُت استخداـ التعبَت و اإلدالء، و االستخداـ و

 خبصوص منطق التعبَتات ادلعينة. 

األخبلؽ  يشتمل ذلك التمييز على تباين جذري، حيث يفسر بعض فبلسفة األخبلؽ ىذا التمييز على أف األخبلؽ ادلعيارية و  

 -ذلك حبسب الطرؽ التالية: الفوقية مستقبلف عن بعضهما بعضا و

 ؽ الفوقية أو تفًتض مسبقا عدـ وجود مبادئ أخبلقية معيارية زلددة حبيث تتوازى األخبلؽ الفوقية مع سلتلف تعٍت األخبل

ألف األخبلؽ الفوقية عبارة عن دراسة ال هتتم بوضع معايَت أخبلقية بقدر ما ىي  ،حىت ادلتعارض منها ؽ ادلعيارية واألخبل

 األخبلقية اليت وضعها الفبلسفة من قبل.ادلفاىيم  ربليل ادلعايَت و زلاولة لنقد و

  حبيث تتوازى نفس األخبلؽ ادلعيارية مع  وجود قوانُت أخبلقية فوقية زلددةبينما تعٍت األخبلؽ ادلعيارية أو تفًتض مسبقا عدـ

 حىت ادلتعارض منها. سلتلف األخبلؽ الفوقية و

                                                           

 .112(، صـ1939األخبلؽ، سبوز، ، )رللة ادليتافيزيقا وحول فلسفة القيم شكوكة: ياميل برى (3)
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االنفعالية تتوازى أو تتوافق مع سلتلف األخبلؽ ادلعيارية  -نتيجة لذلك يكوف من ادلمكن التمسك بأف ما بعد األخبلؽ مثل: و

من  عيارية مثل السعادة تتوافق مع كلٍ يف نفس الوقت إنكار أف األخبلؽ ادل و ،أخبلؽ السعادة و أخبلؽ الواجب -مثل:

 -:تفصيلسنبدأ بفحص كل قسم من ىذه األقساـ على حده بشيء من ال ، واالستلهامية االنفعالية و

 حيادية الميتا أخالق

أهنا تشكل )إنكارا تاما ألي  أف االنفعالية رلرد زلاولة لدحض األخبلؽ، و(، Emotivism) النظرية االنفعالية ايدعي معارضو    

يف رأي و  ،معياريإلزاـ أو أي شيء صاحل(، و الرد على ذلك ىو أف النظرية االنفعالية حيادية بقدر تعلق ذلك بأي التزاـ أخبلقي 

جيب عليها أف ربتفظ بذلك التباعد الصعب الذي يدرس  االنفعاليُت أف ما بعد األخبلؽ ما ىي إال دراسة حيادية نسبيا، " و

)األحكاـ األخبلقية دوف أف يصنعها"
4

). 

ادلعيارية األخرى ادلتعلقة باألخبلؽ (، Meta Ethics)شلا ال شك فيو أف ىؤالء الفبلسفة يعتربوف نظريات ما بعد األخبلؽ    

البد للفيلسوؼ  و ،معيارية اخبلؽ تصدر أحكامىو يشَت إىل أف ما بعد األ مع ذلك يوجد دحض قوى ذلذه النظرة و ،حيادية كذلك

 و اشًتط أال يتم عرض ىذه القناعات إال على أهنا عواقب الزمة أو سوابق دلا بعد األخبلؽ. ،االنفعايل من قناعات أخبلقية معيارية

(، تعٍت أنو  (normative ethics البد أف احليادية ادلدعاة بالنسبة دلا بعد األخبلؽ فيما يتصل باألخبلؽ ادلعيارية فإذ     

لينطبق عدـ االلتزاـ على طريقتُت   ،زلددة عند الدخوؿ يف مثل ذلك التحليل ال يتضمن ذلك إلزاـ الفرد نفسو  بأية  أخبلؽ  معيارية 

  -مها: مًتابطتُت و

ت أو خاضع للتحليل، ديكن للباحث يف ادليتا أخبلؽ التوصل إىل ىدفو دوف تقييد نفسو دببدأ حبا يتعلق باختيار موضوع فيم .1

 أخبلقي معياري واحد مقابل مبدأ أخبلقي معياري آخر.

                                                           
  .854ـ(، ص2005، ترمجة: صليب احلصادي، اجلزء الثاين، )دار الكتب الوطنية، بنغازي،للفلسفة أكسفورددليل تدىوندرتش:  (4)
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راء، أو عمل حكم ادلوضوع اخلاضع للتحليل، ديكن للباحث يف ادليتا أخبلؽ أف حيقق ىدفو دوف االضطرار إلج بتقييمفيما يتعلق  .2

يكوف ادلبدأ األخبلقي ادلعياري الذي اختاره للتحليل يف حد ذاتو أخبلقيا  أخبلقي )ادلقصود حكم أخبلقي معياري(، عندما

 صاحلا أو فاسدا، "من وجو النظر األخبلقية ادلعيارية".

( يسػػػتخدـ كلمػػػػة ـ( 1979ـ، C.L. Stevenson ،1908) ستيفنسووووون)ديكننػػػا اإلشػػػارة ىنػػػا إىل أف الفيلسػػػػوؼ األمريكػػػي    

اللغػػة"، بػػأف:" ادلغػػزى األخبلقػػي للمصػػطلحات  يػػذكر يف كتابػػو "األخػػبلؽ و عنػػدما ،دبفهػػـو واسػػع جػػدا )أخبلقػػي( بشػػكل حيػػادي و

 ، ألف ادلوضػوعات الػيت تقػدمها لػيس هبػا مشػاكل خاصػة يف اللغػة أوأخبلقيػة بلالػاألخبلقية مل يعد جاذبا ألغراضنا أكثر مػن األغػراض 

)ادلنهجية"
5

) . 

( لفظ أخبلقي حوؿ مفهـو ما، نفهم من ذلك بأنو قصد أف ىذا ادلفهـو مضاد دلا ىو ليس بأخبلقي، ستيفنسونعندما يستخدـ )   

عندما أضاؼ إىل نظريتو  ،احلذؽ يف وظيفة معينة الدقة و أي ينتمي إىل صفات أخرى عملية أو واقعية مثل اجلودة اليت تعٍت ادلهارة و

باإلضافة إىل معناىا االنفعايل، فهو يف منوذج من  اىو أف األحكاـ األخبلقية قد يكوف ذلا معٌت وصفي ، ومهمايف األخبلؽ ربديدا 

 -عنصرين: يفيدة حيلل معٌت احلكم األخبلقي مناذج ربليلو العد

 تفسَت ىذا الفعل تفسَتا طبيعيا على أساس خواصو التجريبية. )حبيث ديكن  -:أ. تقرير وصفي غَت خلقي ينصب على فعل مثبل 

ىذا  ،عي دلدلوؿ احلكم األخبلقي بأكملوىذا ىو ادلعٌت االنفعايل( حيوؿ وجوده دوف تقدمي تفسَت طبي )و -:ب. عنصر أخبلقي نوعي

إلقناع الناس  عن االذباىات و ،)للتعبَت( العنصر األخبلقي النوعي يف مدلوؿ احلكم األخبلقي ىو ادلهمة اليت تقـو هبا ىذه األحكاـ

6) ذلك بإزاء الفعل الذي ضلن بصدده أو التأثَت فيهم لكي يعتنقوىا و
) . 

كانوا يعًتفوف دبا لدراساتو من أمهية من حيث  فإ و ،من قبل الوضعيُت الذين أتوا من بعده ( مل تلق قبوالً )ستيفنسونراء آيبدو أف     

فقد رفضوا يف أغلب األحواؿ ما يوحي بو رأيو من نزعة غَت عقلية، فقد رأى أف ليس يف معٌت الكلمة األخبلقية من عنصر  ،ادلبدأ
                                                           

 
(5) C. L. Stevenson, “Ethical and Language” Ed. by Binkley, Contemporary Ethical Theories, , p.27.. 

 .38(، صـ1959، مطبعة اجلامعة السورية، دمشق،2نقد"، )ج "عرض و المذاهب األخالقيةعادؿ العوا:  (6)
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ما ليس ينصف إنصافا كافيا  و ،ىذا ما جيعل األحكاـ األخبلقية يف رأيهم أقرب إىل اخلطابة أو الدعاية أخبلقي إال قوهتا االنفعالية، و

 إقامة احلجة العقلية يف ادلسائل األخبلقية.ما قد ضلتاج إليو من 

 التمييز بين القيم

 التقييم األخبلقي بشكل خاص. حوؿ التقييم  بشكل عاـ و اً دقيق اً البد ىنا من الفهم بأف ىناؾ سبييز    

 ىذه األغراض قد تكوف إنسانية أو ال إنسانية. و ،: ىناؾ سبييز خاص باألغراض ربت التقييمأوال 

 داخل اإلنساف نفسو يوجد سبييز أبعد بالنسبة للجوانب ربت التقييم، قد تكوف أخبلقية أو ال أخبلقية.: يف ثانيا

ديكن القوؿ بأف التمييز بُت األخبلقي و البل أخبلقي داخل رلاؿ األغراض البشرية أو اإلنسانية ىو الفرؽ بُت جودة الصفات اليت   

 البشر يف قدرة مقيدة زلددة.لدى البشر كبشر، وبُت تلك الصفات اليت لدى 

 أخالقيEthical أخالقي،  Moralاستخدام كلمتي  الفرق بين معنى و

النظريات ادلتعلقة باألخبلؽ  ذاتية زبص الفرد، و الشخص القائم بعمل ما، فهي شخصية و ( هتم الفرد وEthicalاألخبلؽ )    

اعتماد احلق بعيدا عن  االبتعاد عن الفاسد و القياـ بالصاحل و الشر و االبتعاد عن احلث على عمل اخلَت و تشمل كل طرائق الدفاع و

على الرغم من ذلك ىناؾ سبييز ضمن األخبلقي بالنسبة دلعٌت أو  الفضائل بدؿ الرذائل. و الصدؽ بعيدا عن الكذب و الباطل و

تستخدـ لئلشارة إىل البشر فقط، وإىل الصفات  هناإف استخداـ الكلمات األخبلقية، ألنو حىت عند استخداـ ىذه الكلمات

، و  Positiveالشخصية اليت بفضلها يطلق عليهم صفة أخيار، واستخداـ ىذه الكلمات لو شقُت: مها وضعي

، وعند استخداـ األخبلؽ بادلعٌت الوضعي، فإنو يقصد ادلستخدـ من ادلصطلحُت أف يشَت إىل أي نظاـ  Normativeمعياري

 السلوؾ البشري بغض النظر عن استحسانو لذلك من عدمو. دلعايَت للصفة وللقواعد، أو ا

الصفات ادلطابقة مثل )أخبلقي( أف يكوف ذلا قوة  و عند االستخداـ دبعٌت معياري فإنو يقصد ادلستخدـ بالكلمات )األخبلقية( و  

نبلحظ ىنا أف االستخدامات اإلجيابية  و ،و محيدالسلوؾ البشري على أن دافعية )لبلستحساف( قوية، يف ىذه احلالة يذكر الصفة و

ألف االستخداـ الوضعي ال يعكس تقييمات الفرد الذاتية، بينما  ،ستخدامات ادلعيارية عاكسة للذاتعاكسة لآلخر، بينما أف اال
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دما يقـو باحث يف ادليتا عن، يظهر مصطلح )العواقب التحليلية( عن ىذه التمييزات و ،ادلعياري يعكس التقييمات الذاتيةاالستخداـ 

بوجود حكم معياري  مسبقٌ  ادلعياري لؤلخبلؽ، فبل يوجد لديو فرضٌ  بكبل ادلضمونُت الوضعي و غَت مباؿٍ أخبلؽ بالتحليل بشكل 

لكن عندما يقـو بالتحليل  و ،أخبلؽ( ال يعكس تقييماتو الذاتيةأخبلقي عند دخولو يف التحليل، ألنو عندما يستخدـ مصطلح )

 مسبقا حكما أخبلقيا معياريا ذاتيا من لدنو، ألف استخدامو دلصطلح )أخبلؽ( يعكس تقييماتو الذاتية. يفًتض

 اتجاهات رئيسية

،  (Moralيؤكدوف على أف األخبلؽ(، M . R .Hearتشارلز هير )التوصيفُت من أمثاؿ  و ،(ستيفنسوناالنفعاليُت من أمثاؿ )  

البل أخبلقية يف اللغة االنفعالية والوصفية على  لديها صفات رئيسية مشًتكة مع سلتلف األنواع اليت يقوموف بتحليل لغتهاethics) أو 

 حد سواء.

   اجلوانب  يف إطار التمييزات ادلبينة سابقا، ديكننا االستنتاج بأف ىؤالء الفبلسفة يهتموف بنفس القدر باجلوانب األخبلقية و و    

مقولة حوؿ أية مسألة  ديكن استخبلص  :"يقوؿستيفنسون( حيث صلد ) ،ادلعيارية ؽ الوضعية والبل أخبلقية، باإلضافة إىل األخبل

)عنها تغََت ادلواقف، على أهنا سبب مع أو ضد حكم أخبلقي" ما متحدث ربوقائعية يع
7

) . 

لكن مع  و ،()وضعية لذلك ديكننا أف نطلق على ادليتا أخبلؽ مسمى و، بشكل صرؼ، أي أنو وضعي ياً يبدو ىذا ادلدخل وصف   

أف مصطلح وضعي مربر بقدر حبثو عن ربليل نوعي دلا ىو مشًتؾ بُت مجيع األخبلقيات، على الرغم من ذلك تظل ىناؾ مسألة 

دبعٌت ىل ديكن للميتا أخبلؽ أف زبربنا بالفرؽ بُت لغة رجل ناضج أخبلقيا   لؤلخبلؽ ادلعيارية؟ىي ما ىو التحليل السليم   مفتوحة و

ىذا التساؤؿ باإلجياب من خبلؿ وسيلة تركيز  ناللفظ؟ قد ذبيب ادليتا أخبلؽ ع رجل أفاؽ سلادع عندما يستخدـ كبلمها نفس لغة و

الطرؽ السيئة يف تربير القرارات األخبلقية،  ( دييز بُت الطرؽ اجليدة وهيرحيث صلد ) ،سائل الطريقة مقابل مسائل ادلعٌتاالنتباه على م

لعل  ،رارعلى اعتبار جلميع العوامل ادلتصلة بالق ،ت جودة تأسيس قرار أخبلقي طبقا للدرجة اليت يبٌت فيها القرارأو بُت سلتلف درجا

من حيث أنو دييز بُت ما يعتربه ىو شخصيا على أنو صاحل أخبلقيا  ،ىذا يعٌت بأف ربليلو ادلنطقي ىو يف الوقت ذاتو أخبلقي معياري

                                                           
 . 7، 6( ،صـ1994، )اذليئة ادلصرية العامة للكتاب، مبادئ األخالق لجورج مورعزمي إسبلـ:  (7)
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ادلراىق أخبلقيا، فيحلل طريقة ازباذ أحكاـ أخبلقية يعتربىا الطريقة  من خبلؿ سبييزه بُت الشخص الناضج أخبلقيا و ،سيئأو 

8) على نفس ادلنواؿ فإنو  يتخذ  لنفسو حكما أخبلقيا معياريا الصحيحة، و
). 

عية مع ادلبلمح التقوديية، أو التوصيفية أو ادلبلمح ىناؾ إشارات عديدة بأف علماء ادليتا أخبلؽ احملدثُت أدركوا أف نقطة التعامل نو   

ألخبلؽ ادلعيارية مفتوحة دوف األخبلؽ ادلعيارية، تًتؾ مسألة ادلنطق ادلميز يف لغة ا االنفعالية يف اللغة ادلشًتكة بُت األخبلؽ الوضعية و

التقييم األخبلقي مقابل التعبَت عن  ًتغيب ويف مقابل ادلدخل التعميمي فأكدوا على طرؽ االستدالؿ األخبلقي يف مقابل ال ،حسم

ادلواقف، أحد النقاط احملورية ذلذه التمييزات أف األحكاـ األخبلقية جيب أف تبٌت على اعتبارات حيادية، أو قابلة للشموؿ مقابل 

 االضليازية لؤلحكاـ اليت تكوف غَت أخبلقية أو سللة هبا. الصفات الذاتية و

 -:اأخبلؽ ليست حيادية يف العادة بأي من ادلعنيُت ادلبينُت أعبله ألهن نستنتج من ذلك أف ادليتا

 الفعل فيما يعترب أهنا  خيتار الفيلسوؼ ادليتا أخبلقي لدراسة تلك األنواع من اللغة و ،خبصوص اختيار ادلوضوع ربت التحليل

السلوؾ اليت حيدث فيها ترغيب أو التعبَت  بشكل خاص صفات األخبلؽ ادلعيارية مقابل سلتلف أنواع اللغة، أو ،صفات أخبلقية

 عن ادلواقف.

  خبصوص تقييم ادلوضوع ربت التحليل فإف ادليتا أخبلؽ عن طريق اختيارىا تتخذ ضمنيا حكم أخبلقي معياري، ألهنا بذلك سبيز

 لكن أيضا عن ادلنحل عنها. األخبلقي عن غَت األخبلقي، و

حكاـ األخبلقية على أهنا تقارير بشكل صرؼ أو بشكل كبَت لؤلف تشخيصي إ"-: (Hampshire هامبشاير) يقوؿ الفيلسوؼ  

 غَت كامل بشكل مضلل، ألف إجراءات التدبر التقليدية اليت بٍت عن مشاعر، أو مواقف تشخيص غَت مكتمل على أقل تقدير و

أشَت إىل ما كاف جيب عملو، فإنٍت ال  لية وإذف مل أكن مستعدا إلنتاج مثل ىذه اجملادالت العم ،أو ذباىلها عليها احلكم مت كبتها

)أكوف بذلك قد أجريت حكما أخبلقيا حقيقيا، لكن رلرد التعبَت أو اإلببلغ عن مشاعري فقط ال غَت"
9

). 

                                                           
 .33ص، ب ت(. 1ط )دار العلم، بَتوت، ،الموسوعة الفلسفية المختصرةفؤاد كامل، جبلؿ العشري:  (8)

 .208ػ  205ىػ . ش، ص 1376، ترمجة ىادي الصادقي، نشر طو، فلسفة األخالقفرانكنا،  (9)
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من ادلؤكد أف ادليتا أخبلقيُت حياولوا الوصوؿ إىل ما ىو )أخبلقي بصدؽ(، أو أخبلقي )بشكل خاص( يف أحكامنا األخبلقية مقابل   

فالقوؿ بأف شيئا ما أخبلقي معياري ىو القوؿ  ،أو الوصفات ذات الصلة بشكل عاـجوانب أخرى من األحكاـ العملية، أو القرارات 

       ة أي نيادلدب(، و القوؿ بذلك تعبَت عن استحساف لذلك الشيء، يظهر ذلك يف ادلصطلحات ادلعيارية بأنو صاحل أخبلقيا )طي

 )ادلقللة للقيمة(.

من جانب احمللل، فذلك ال يتضمن بالضرورة إما أنو  اً معياري اً جيب أف نبلحظ أيضا أنو حىت لو تطلب ربليل األخبلؽ ادلعيارية التزام  

احمللل على أنو أخبلؽ  هخر أف ما يعترب آدبعٌت  ،سلتلفة يف مكاهنابلح اللغة العادية أو أف ينشئ لغة أخرى مصلح أو يستهدؼ إص

 معيارية يتم التعبَت عنو باللغة العادية بواسطة أناس عاديُت مثل أساليب أو طرؽ السلوؾ األخرى.

 استقالل المعيارية عن الميتا أخالق

إىل درجة أف األخبلؽ ادلعيارية نفسها  ،ال تفًتض مسبقا مبادئ أخبلؽ فوقية زلددة ادلعيارية ال تعٌت وىناؾ رأي يعتقد بأف األخبلؽ 
بالفعل ادلقولة األخبلقية ادلعيارية ال تفًتض مسبقا أية نظرية ميتا أخبلقية حوؿ  ،أو حىت ادلتعارض منها تتوافق مع ادليتا أخبلؽ ادلختلفة
 مز.طبيعتها أو مكانتها يف لغة الر 

فتعبَت  ،بقة وسط تغيَتات يف ادليتا أخبلؽزلتوى تلك األخبلؽ ادلعيارية ثابتة، أو متطا ادلسألة اليت تثَتىا ىذه النظرة ىي أف صفة و    

 قواعد للسلوؾ يعتربىا مستخدـ التعبَت على أهنا القواعد الصحيحة أو السليمة. األخبلؽ ادلعيارية يشَت إىل أحكاـ و

 ،أخبلؽتأييدىا مثلما تتناوذلا ادليتا  طرؽ إجراء أحكاـ أخبلقية و و ،ألخبلؽ ادلعيارية مسائل معاين األحكاـ األخبلقيةتتناوؿ نظم ا   

قواعد التقييمات األخبلقية  الطريقة جوىرية بالنسبة حملتوى و بالنسبة لفبلسفة األخبلؽ ادلعيارية مسائل ادليتا أخبلؽ عن ادلعٌت و

األخبلؽ السيئة لدى  ذلك ألف ما حيدث بُت األخبلؽ اجليدة و و ،دلسائل أيضا مسائل أخبلؽ معياريةا ادلعيارية، أي أف ىذه

بالتايل يف األفكار الشائعة اليت  و (Kant 1724,1804  كانت و   Aristotle.ـؽ 384،322أرسطو فبلسفة من أمثاؿ: )

بالتايل فالنظرة اليت ترى أف  و ،أخبلؽموضوعات دلختلف التحليبلت للميتا  ،ادلنهجية يودوف تطويرىا بالتحديد ادلبلمح النفسية و
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ديكنها أف تصل إىل استنتاجاهتا عن طريق تقييد جملاؿ األخبلؽ  ،حىت ادلتعارضة األخبلؽ ادلعيارية تتوافق مع ادليتا أخبلؽ ادلختلفة و

10) أفعاؿ الناس العادية ؽ الفلسفية التقليدية أو يف آراء لغة وبطريقة ال تتمشى مع زلتواىا، أما يف األخبل و ادلعيارية دوف داع
). 

يف طرؽ تأييد األحكاـ األخبلقية، هتتم باألحواؿ النفسية دبعٌت أهنا  ادليتا أخبلؽ يف حبثها داخل معاين ادلصطلحات األخبلقية و  

 .إدراؾ علمي أو من استلهاـ خاصألوامر أو مشتقة من اعن العاطفة أو  ،تسأؿ ما إذا كانت األحكاـ تعبَتا

مصطلح منطقي كما ىو  و ،تدخل يف ربليل منطقي ال تتعارض مع أهنا تشخيص ادليتا أخبلؽ على أهنا هتتم باألحواؿ النفسية و  

ادلستخدمة يف يف ربليبلت ادليتا أخبلؽ ربت ادلناقشة يشَت إىل دراسة أنواع ادلعٌت عن طريق شروط و أنواع الطرؽ  و ،مستخدـ ىنا

سباما مثلما  ،لكن أيضا يف أطر نفسية أو )نفعية( لغوية، و الطرؽ ليس فقط يف أطر ضلوية و ديكن شرح كبل من ادلعٌت و اجملادالت، و

11) )ستيفنسون( يرى
يف إطار  ،ربديد معٌت إشارة بأنو خيتار ادلعٌت الذي يعتربه أكثر خدمة دلفهـو ادلعٌت  الذي جيب فيو تعريف و (

 ردود الفعل النفسية لدى من يستخدـ تلك اإلشارة.

حوؿ زلتوى األخبلؽ ادلعيارية، حيث أف ىناؾ رأي بأنو بينما تعرض األخبلؽ ادلعيارية أحكاـ تقَيم الفاعلية مع  يظهر تقييد ثافً    

إشارة خاصة إىل األحواؿ النفسية يف الفاعلُت وراء أفعاذلم الظاىرة، فإف ادليتا أخبلؽ على اجلانب اآلخر ترضي ربليبلت ذلذه األحكاـ 

نظرا ذلذا االختبلؼ يف مكاف األحواؿ النفسية فليس ىناؾ  و ،النفسية لدى احلكاـ أو الناقدين اؿادلعيارية بإشارة خاصة لؤلحو 

أو نقاد  ليس مع حكاـ ف األخبلؽ ادلعيارية تقتصر على التفاعل مع الفاعلية وإإذ  تداخل بُت األخبلؽ ادلعيارية و ادليتا أخبلؽ،

األخبلؽ  ،تويات ادلختلفة اليت يعمبلف فيهاعيارية و ادليتا أخبلؽ ىو نتيجة للمسبشكل أكثر عمومية ىذا الفرؽ بُت ادل و ،الفاعلُت

 فاعلُت بينما ربلل ادليتا أخبلؽ تلك األحكاـ ذاهتا. ادلعيارية ربكم على أفعاؿ و

                                                           
 .12ػ  9ىػ . ش(، ص  1368نشر مركز ترمجة ونشر الكتاب ػ طهراف )، ترمجة صادؽ البلرجياين، فلسفة األخالق في القرن الحاليج. فارنوؾ،  (11)

(11) C. L. Stevenson, "The Emotive Meaning Ethical Terms", (Harvard University, 1935), p.6. 
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ف لقواعد، أو معايَت ليس ىذا رلاؿ األخبلؽ ادلعيارية فقط، إذ إهنا ليست مقصورة على أحكاـ معزولة لؤلفعاؿ ولكنها عبارة عن بيا   

لكن  ىذه ادلعايَت ال تشَت فقط إىل األفعاؿ نفسها و جيب أف تتوافق معها األفعاؿ إذ كاف جيب أف يصدر عليها حكم بأهنا صاحلة، و

12) إىل األحواؿ النفسية للفاعلُت الذين يؤدوف تلك األفعاؿ
). 

عقبلين، حيث تتشكل  العمليات النفسية على ما ىو إرادي و من التحليل للطرؽ و اً األخبلؽ ادلعيارية بوصفها جزءاً رئيس يربتو     

ربليل ىذه الطرؽ وصفي حوؿ   ،تبصر األحكاـ األخبلقية ادلعيارية بواسطة فاعلُت على شكل مؤدين ألفعاذلم أو مربرين ذلا عن وعي و

لكن ربليل ىذه  و ،بالتايل فإهنا توصيفية األخبلقية اجليدة، وألحكاـ اأو تقدمي دلعايَت  كيفية  تشكيل األحكاـ األخبلقية اجليدة،

يفًتضوف تفريق  ابعضو ادلعيارية مستقبلف عن بعضهما أنصار الرأي بأف ادليتا أخبلؽ  ،دا ما تقدمو ادليتا أخبلؽ بادلثلالطرؽ ىو ربدي

 -ىي: بُت أربعة مستويات منفصلة و

 أفعاؿ أو صفات الفاعل. .1

 ية حوؿ أفعاؿ أو صفات الفاعل.أحكاـ أخبلقية معيار  .2

 األحواؿ النفسية للفاعل. .3

 قصد األحواؿ النفسية للفاعل.أ التحليل ادليتا أخبلقي للبند الثالث .4

فعلى ادلستوى األوؿ لدينا الفاعل  ،قد يكونوا مجيعا سلتلفُت الرابع و الثاين عند ادلستويات األوؿ و ددةخاص احملاالفًتاض بأف األش   

وجهة يسمى ذلك  على ادلستوى الرابع احمللل ادلنطقي للحكم أو الناقد و الثالث حكم أو ناقد الفاعل، و يات الثاين وعلى ادلستو  و

 . النظر التباينية

يتوصل إىل ىذا  ألنو جيب أف يتصرؼ كذلك ادلستوى الثاين و ،وجهة النظر البديلة ىي أف الثبلثة األوىل متضمنة يف الفاعل نفسو   

عندما يقرر الفيلسوؼ األخبلقي يف ادلستوى الرابع ما ىي طرؽ احلكم على  و ،عقبلنية معينة بادلستوى الثالث إرادية و احلكم بطرؽ

13) وجهة النظر للهويةتسمى ىذه النظرة  و ،طرؽ توصلو حلكمو ما يتم فعلو، فإنو يصف ما يفعلو الفاعل األخبلقي و
). 

                                                           
(12) Ibid.,p (3). 

(13)  Ethics, Second Order Ethics, Analytical Ethics.p.30. 
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بقدر اعتبارمها للتحليل ادليتا أخبلقي لؤلحواؿ  ،حيافظاف على فكرة االختبلفات يف ادلستوياتالتباين(  كلتا وجهيت نظر )اذلوية و    

، امهم الكن يبقى ىناؾ تناقض ،ستوى سلتلف عن تلك األحكاـ نفسهاعلى أهنا على م ،النفسية يف األحكاـ األخبلقية ادلعيارية

من حيث أنو ديكن أف تكوف ىناؾ ربليبلت  ، عن ادلستوى الثاين ستقبلمستوى ادليتا أخبلؽ الرابع يعترب م على حبسب نظرة التباين

عن ادلستوى  ليس مستقبل ذلوية مستوى ادليتا أخبلؽ الرابعلكن حبسب نظرة ا ،فة لنفس احلكم األخبلقي ادلعياريادليتا أخبلؽ سلتل

توى الثاين يف إطار اخلوؼ، فإنو حيلل حكم سلتلف سباما بالتايل فإف التحليل ادليتا أخبلؽ عند ادلستوى الرابع إذا حلل ادلس و ،الثاين

 عما لو كاف حيلل ادلستوى الثاين يف إطار قناعات بالصاحل ادلشًتؾ.

للحكم الذي يقـو بتحليلو من حيث أف نوع احلالة  ،بالتايل جيعل ربليل ادليتا أخبلؽ ىناؾ فرقا بالنسبة للصفة األخبلقية ادلعيارية و  

الة النفسية األخرى اليت تعزي على احلكم، حيدد دببدأ أخبلقي معياري كامل ما إذا كاف احلكم أو الشخص الذي جيريو الدافعية، أو احل

 صاحلاً أخبلقيا أـ فاسداً أخبلقيا، ىكذا ىو األمر بغض النظر عن الفعل الصريح الذي قد يكوف احلكم مستحسناً لو أو مستهجناً. 

أف الشرط الضروري حلكم صاحل أخبلقيا، أف من جيري احلكم جيب أف يأخذ يف االعتبار  -:لنفًتض أف ادلعياري يقوؿ    

مصاحلو، حبيث جيب أف يكوف حكمو هبذا ادلعٌت مشويل كما يفعل ذلك  كذلك احتياجاتو و مصاحل اآلخرين، و احتياجات و

-Mill 1806و جون سيتوارت مل ،  1832Jeremy Bentham-1748  بنتام  جريميمن أمثاؿ )  ،أصحاب ادلنفعة العامة

أف كل حكم تقييمي يعرب عن عواطف الشخص الذي جيري احلكم دوف أي تقييد ضروري ذباه  -:(. بينما يقوؿ ادليتا أخبلقي1873

14) مصاحل اآلخرين اعتبار احتياجات و
). 

الثاين  نوع احلكم نفسو، األوؿ ربديدا و  أف يتحدث ادلعياري و ادليتا أخبلقي عن -اليت ربصل يف ىذه احلالة: ةادلنطقيو ادلبلحظة    

تكوف  ابعضا عن كوهنما مستقبلف عن بعضهما بعيد بالتايل و ادلعياري يؤكد شيئًا حوؿ ىذا احلكم ينكره ادليتا أخبلقي، و ،تعميما

 فروقات يف ادليتا أخبلؽ فروقات يف األخبلؽ ادلعيارية.تتضمن بالتايل ال و ،ادليتا أخبلؽ متضمنة يف األخبلؽ ادلعيارية

                                                                                                                                                                                           
 

(14)  Prescriptivism; R. M. Hare, Rout, ledge encyclopedia of philosophy; Routledge Inc. 1998, V. 7 p. 667 
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 الخاتمة

 -يف اخلتاـ نصل إىل أف ىناؾ صبلت وثيقة بُت األخبلؽ ادلعيارية و ادليتا أخبلؽ متمثلة يف اآليت:

 بغرض التيقن عما ىي ادلعاين الشائعة يف   ،معيارية اً كذلك أخبلق عندما حيلل ادليتا أخبلقي ما ىو بالنسبة لو أخبلقا وصفية و

من وجهة نظره تتوافق ادليتا  و ا لو،متضمن بو مفًتض مسبقا أو عندئذ ال يوجد حكم أخبلقي معياري زلدد خاص ،كبلمها

 أخبلؽ اليت لديو مع سلتلف األخبلؽ ادلعيارية أو ادلتناقضة.

 قد تقدـ التحليل ادليتا أخبلقي  ،مة األخبلقية يف أحواؿ نفسية زلددةلكن من وجهة نظر األخبلؽ ادلعيارية اليت تضع معيار القي

يبدو  ، إذأخبلؽيف إطار األحواؿ النفسية معيار بديل لقيمة أخبلقية حبيث حيدث ربليل ادليتا  ،طرؽ األحكاـ األخبلقية دلعاين و

ف ادليتا إمن حيث  ،بُت ادليتا أخبلؽ بينها وبكيو ىناؾ عبلقة تبادلية تشا ، أفمن وجهة نظر األخبلؽ ادلعيارية يف ىذا ادلوقف و

حبيث ال يتوافق نفس ادليتا أخبلؽ مع أخبلؽ  ،ما من األخبلؽ ادلعيارية مقابل نوع آخر اأخبلؽ تعٍت أو تفًتض مسبقا نوع

يث ال تتوافق نفس مقابل نوع آخر حب ،ما من ادليتا أخبلؽ ااألخبلؽ ادلعيارية تعٍت أو تفًتض مسبقا نوع معيارية سلتلفة، و

 ختلفة.ادلاألخبلؽ ادلعيارية مع ادليتا أخبلؽ 

 ىذه العبلقة ادلنطقية بُت األخبلؽ ادلعيارية و بُت ادليتا أخبلؽ قد ال ربدث عندما تضع ادلعيارية ادلعينة معيار القيمة يف شيء ما، 

 اـ.خببلؼ األحواؿ النفسية أو عندما تتناوؿ ادليتا أخبلؽ مسائل ادلعٌت بشكل ع

 عندئذ تعٍت ادليتا أخبلؽ أو تفًتض مسبقا  ،عندما حيلل ادليتا أخبلقي ادلعاين احملددة أو طرؽ ما ىي بالنسبة لو أخبلؽ معيارية

حبيث ال تتوافق نفس ادليتا أخبلؽ مع ما ىو سلتلف من التقييمات األخبلقية  ،من األخبلؽ ادلعيارية مقابل نوع آخر اواحد  انوع

 معيارية سلتلفة.ىي أخبلؽ  و

 الرابعة مهمة ادليتا أخبلقي غَت قابلة للتمييز عن مهمة األخبلقي ادلعياري. على األقل ربت احلاالت الثانية و 

* * * * * * * * * * * * * * * 
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