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 األخالق 
ھو كل فعل توجب على اإلنسان فعلھ إما بشكل  :الواجبمفھوم 

 .إلزامي أو بشكل حر
 جون ماري غویو×كانط.إ(الواجب واإلكراه: المحور األول( 

إلزامي و إكراھي إالّ الواجب التزام عقلي حر، رغم أنھ فعل : كانط.إ
  .أننا نقوم بھ احتراما للقانون األخالقي الذي یشرعھ العقل

الواجب ھو قدرة طبیعیة یملكھا الفرد ویتجھ بھا نحو : غویو.م.ج
  .دون إكراھات التحقق

 فریدریك نیتشھ×روسو.ج.ج(الوعي األخالقي: المحور الثاني( 
الوعي األخالقي إحساس داخلي موطنھ وجداننا فنحن : روسو.ج.ج

نحسھ قبل معرفتھ وھو الذي یساعدنا على التمییز بین الخیر والشر 
  .وھو الذي یمیز اإلنسان عن باقي الكائنات الحیوانیة األخرى

التزام أخالقي مرفوض، واعتبار اإللتزام األخالقي كل : نیتشھ.ف
لفعل األخالقي ھو جھل بالذات وسوء فھم لھا خصوصا ل اأساسی

وكبدیل  عندما تدعي تلك الذات إمكانیة تعمیمھ على الذوات األخرى
لھذا اإللتزام ھناك األنانیة الذاتیة بما تعنیھ من ھناء وتواضع 

عوض ذاك اإللتزام األخالقي باعتبارھا أساسا للسلوك اإلنساني 
  .الزائف

 ھنري برغسون×إیمیل دوركایم(الواجب والمجتمع:المحور الثالث( 
ویرسم لھ المجتمع یشكل سلطة معنویة تتحكم في الفرد : دور كایم.إ

  .معالم اإلمتثال للواجب األخالقي والنظم األخالقیة
للمجتمع دور مھم في تحدید الواجبات األخالقیة، لكن  :برغسون.ھـ

البد من اإلنفتاح على الواجبات الكونیة التي تتجاوز انغالق المجتمع 
  .لتتجھ بھ نحو واجبات إنسانیة
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ھي الشعور التام بالرضى ویكون ھذا الشعور  :السعادةمفھوم 
یعوق عند اإلنسان عندما یشعر بأن الشيء ینغص علیھ حیاتھ أو 

 .تلبیتھ لحاجاتھ النفسیة والبدنیة والمجتمعیة
 كانط.إ×أرسطو(تمثالت السعادة:المحور األول( 

السعادة تكون لألنسان من حیث ھو مركب من بدن ونفس، :أرسطو
وھي توازن بین تلبیة حاجات الجسم وتحقیق فضائل النفس، ولیس 

علیھ العمل على المرء انتظار تحقیقھا في عالم آخر أو بالصدفة بل 
على تحقیقھا والتعب من أجلھا وھي مربوطة بالفضائل؛أي اإلنسجام 
في النفس، وبین الجسم والنفس، والعمل بقاعدة الوسط حیث ال 

  .إفراط وال تفریط
، ألسس العلیا التي تقوم علیھا األخالق الحریة والواجبامن : كانط.إ

ھ مؤسس على أعلى للخیال ولیس للعقل ألن" مثل"وما السعادة إال 
  .مبادئ تجریبیة

 دافید ھیوم×روسو.ج.ج(السعي وراء السعادة:المحور الثاني( 
أصبحت السعادة صعبة المنال عندما انتقل الناس من : روسو.ج.ج

حالتھم الطبیعیة البسیطة في متطلباتھا وحاجیاتھا إلى الحیاة 
  .التي أصحبت متطلباتھا كثیرة و ال متناھیةالجماعیة 

الجانب الحسي الجمالي في األخالق وتحصیل السعادة  مھم :ھیوم.د
أي " رھافة الذوق"، والتمییز بین القبیح والجمیل بصفة خاصة

اإلحساس والتأثر بالجمال یرقى بأحاسیس اإلنسان ویوسع مجال 
  .السعادة لدیھ

 آالن إیمیل شارتیي×برتراند راسل(السعادة والواجب:المحور الثالث( 
  .لتقرب منھ كفیل بتحقیق سعادتھفھم الغیر وا :راسل.ب

العادة واجب نحو ذواتنا یمكننا بلوغھا بإراداتنا وإمكاناتنا  :آالن
  .وواجب أیضا نحو الغیر
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مفھوم جمیل ووجداني، وغالبا ما یتخذ كشعار : الحریةمفھوم 
للحركات التحرریة والثوریة والحقوقیة باعتباره قیمة إنسانیة 

التمتع بھا وفعل ما یرید ولیس ما یفرضھ سامیة، من حق اإلنسان 
 .ویریده اآلخرون منھ

 میرلو بونتي. م×أبو الولید بن رشد(الحریة والحتمیة:المحور األول( 

ال وجود لحریة مطلقة وال أیضا لحریة مقیدا بشكل  :بن رشد.أ
إنھا اختیار وقدرة وإرادة ومشروطة بقوانین الطبیعة التي . مطلق

  .اإلنسان البدنيخلقھا هللا وجھد 
الحریة مرتبطة بالعالقات مع اآلخرین، فالقائلین  :میرلو یونتي.م
 .أمر خاطئ" انعدامھا"ھو أمر ال وجود لھ و" الحریة المطلقة"
 فریدریك نیتشھ×إیمانویل كانط(حریة اإلرادة:المحور الثاني( 

الفعل األخالقي مع غیاب الحریة واإلرادة ال معنى لھ،  :كانط.إ
  .یتمتع بحریة اإلرادة والفعل األخالقي ھو كائن عاقلوالذي 

المثل " أخالقیةاإلرادة ھي إرادة الحیاة وقد تم نفیھا بفعل  :نیتشھ.ف
الذي یسعى إلى فرض الكمال األخالقي ونفي الحیاة ومن " الزھدي

 .داخل ھذه اإلرادة تم إقصاء كل ما ھو إنساني في اإلنسان
 حنا أرندت×شارلس لویس مونتیسكیو(نالحریة والقانو:المحور الثالث( 

لیست ھي اإلرادة المطلقة بل الحق في  الحریة:مونتیسكیو.ل.ش
  .فعل ما یخولھ القانون دون المساس بحریة اآلخرین

الحریة مرتبطة بالحیاة الیومیة وبالمجال السیاسي : أرندت.ح
العمومي وھي حق یشترك فیھ جمیع الناس والبد من توفر نظام 

ھو ) الذاتیة(سیاسي وقوانین ینظمانھا، فبالحدیث عن الحریة الداخلیة
ومجال الحریة الحقیقي ھو المجال السیاسي لما حدیث غیر واضح 

  .یوفره من إمكانات الفعل والكالم
 
  
  

  
  


