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المقدمة

عد علم األخالق من العلوم التي تطلب بوصفها مقدم ًة
ُي ُّ
للعمل .وعلى الرغم من أنّه يمكن لإلنسان أن ُیعرض
باختياره التكويني عن المعلومات المكتنزة لديه في مقام
لكن علم األخالق مفيد ّ
لكل من يسعى صاد ًقا
العملّ ،
وراء الحياة السعيدة .ولطالما سعى علماء األخــاق إلرشــاد طالب
السعادة والكمال إلى الطريق الصحيح ،فوضعوا هذا العلم في متناول
أيديهم .وقد كان القادة الدين ّيون من أكبر المنادين باألخالق وبشكل
أهم أهداف رسالة األديان السماو ّية ،وهي
دائم ،وذلك من أجل تحقيق ّ
هداية اإلنسان إلى السعادة الحقيق ّية.
ولطالما واجه هذا النوع من االهتداء الصعوبات والتح ّديات ،مثل:
الش ّك ّية والنسب ّية ،اللتين تُع ّدان من األمور التي واجهت اإلنسان في
مختلف المجاالت الفكر ّية والعلم ّية ،ولم يكن مجال القيم األخالق ّية
لكن األمــر تفاقم في العصور األخيرة
بمنأى عن هذه المواجهةّ .
فبرزت هذه االتجاهات الفكر ّية بشكل أكبر ،ولذلك نجد ظهو ًرا لعدد
المح َدثة كاإلنسان ّية ،والليبرال ّية ،والتساهل ،والتسامح .وقد
من القيم ُ
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تع ّززت  -من جهة أخرى  -نزعة اإلنسان إلى اللذة والرفاه الما ّدي
والنفع الدنيوي ،وميل القدرات العظمى نحو السيطرة على العالم،
وذلك بفضل التط ّور التكنولوجي ،حتى صار ّ
كل أم ٍر م ّما ذكر أمنية
اإلنسان وحلمه .في الوقت نفسه ،غلب االضطراب والفراغ المعنوي
والروحي نتيج َة طغيان النزعة الدنيو ّية ،وهو ما س ّبب جنوح كثي ٍر
من الجماعات اإلنسان ّية إلى آل ّيات وطرق من صنع البشر وإنتاجهم
للوصول إلى الطمأنينة والتخ ّلص من هذا الفراغ الروحي والمعنوي،
وقد بحثت ّ
نوع من
كل واحد ٍة من هذه الفرق عن مثلهم األخالق ّية في ٍ
ترك الدنيا واإلعراض عنها.
وبما أنّ طبيعة البشر تميل نح َو َم ْيلٍ إلى ما ذكرنا ساب ًقا ،وجدت
المذاهب األخالق ّية لها أتبا ًعا؛ ّ
فكل واح ٍد منها جذب عد ًدا من الناس.
وقد طالعتنا هذه المذاهب بطرق متع ّددة ومختلفة للحياة المطلوبة.
طب ًعا ،تلبية هذه الرغبات معقولة إلى الح ّد الذي ال تعارض فيه العقل
الصريح .ويستطيع أولئك العقالء الذين يعيشون حياتهم بعقالن ّية أن
ي َروا أنّ إرضاء هذه الرغبات والطموحات  -ولو بشكل غير معقول
 ليس ًلكن هذه الرغبات تترافق ووساوس ذهن ّي ًة في
مثال أخالق ًّياّ .
كثي ٍر من الموارد ،هذه الوساوس التي قد تتل ّبس أحيانًا بلبوس الدليل
الفلسفي ،وحينئ ٍذ ستواجه مباني األخالق مشاكل حقيق ّية .في هذه
الموارد بالتحديد يحيط غبار األوهام بالعقل ،ويرى الذين يسعون
طريق ُمظلم .وحينما يكون
بصدق وراء الحياة السعيدة أنفسهم في
ٍ
نور العقل خاف ًتا واالستفادة منه صعبة ج ًّدا مع تل ّوث الفضاء الفكري
بغبار األوهــام ،كيف يمكن الوقوف على الحقيقة؟ تهدف الفلسفة
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بشكل عا ّم إلى إزالة ُمعيقات السفسطة وغبار األوهــام من طريق
العقل ،وتهدف «فلسفة األخــاق» بشكلٍ
خاص إلى إزالة ُمعيقات
ّ
َ
فالمنتظر من فلسفة األخالق أن تُح ِّدد ِمالك
العمل في طريق الحياة.
تشخيص آل ّية العيش الصحيحة ،لكي نصل إلى الحياة المطلوبة فتنير
هذا الِمالك بضوء العقل الساطع ،طب ًعا هذا على فرض وجود حيا ٍة
ومبرهنة خطوة
مطلوبة ومبتغاة .والوقوف على مبانٍ أخالق ّية محكمة
َ
مه ّمة وضرور ّية بال ّ
شك لالختيار المناسب والواضح ،ال المتزلزل بين
المذاهب األخالق ّية المتع ّددة .ال يمكن الوقوف والتص ّدي لرياح بعض
اآلراء العاتية والتح ّديات الخطيرة الموجودة أو التي يمكن أن توجد
في المجال األخالقيّ ،إل باالعتماد على المباني الصحيحة والمعقولة
والمحكمة فقط ،ومن خالل ذلك فقط يمكن دعوة اآلخرين ّ
بكل ثق ٍة
واطمئنانٍ إلى الطريق الصحيح .علم األخالق مق ّدمة لسعادة اإلنسان،
أ ّما فلسفة األخالق فهي دليل العقل إلى المذهب األخالقي الذي يؤ ّدي
إلى السعادة ويصنع اإلنسان.
هذا الكتاب الذي بين أيدينا وضع للتع ّرف اإلجمالي على «فلسفة
األخــاق» مع مالحظة الوقوف بقدر المستطاع على ُ
األ ُطــر العا ّمة
َ
اإلنسان إلى السعادة
هدي
للمذهب األخالقي الذي يمكن له أن َي َ
الحقيق ّية .وقد اعتمد المنهج العقلي في البحث عن منشأ القيمة
األخالق ّية و ِمالكها ،واعتمد أيضً ا في مجال تقييم اآلراء والنظر ّيات
المختلفة للمذاهب األخالق ّية .وقد لجأنا إلى توضيح هذه النظر ّيات
في موارد الحاجة واللزوم؛ فلم نلزم أنفسنا بتوضيح وتوصيف جميع
النظر ّيات .كال ،إنّ الهدف األصلي للكتاب ال يتع ّلق بتوصيف جميع
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النظر ّيات والمذاهب التي ترتبط بفلسفة األخــاق ،لذلك تع ّرضنا
وفصلنا الكالم عن
لهذه المذاهب بشكل عا ّم في درسين مع
ٍ
ملحقّ ،
المذهب اإلسالمي في األخالق في أربعة دروس.
ُأع ّد هذا الكتاب كتا ًبا دراس ًّيا ،يعادل وحدتين دراس ّيتين .وقد يخطر
في بال القارئ بعض األسئلة أو االستفسارات حول األبحاث المطروحة،
التي حرصنا على حذفها من متن الدروس رعاي ًة لالختصار ،وتع ّرضنا لها
عند الضرورة في بعض الحواشي مو ِكلين بيان بق ّية النكات المه ّمة إلى
الكتاب المساعد الذي يعتمد عليه األستاذ.
ومن الواجب أن أشكر جميع األشخاص الذين ساهموا في إعداد
وأخص بالذكر منهم الوالد المعظم
بأي نحو كان.
وتدوين هذا الكتاب ّ
ّ
األستاذ العالمة آية الله مح ّمد تقي مصباح اليزدي الذي أدين له بأكثر
بضاعتي العلم ّية وعمدة ما احتواه الكتاب ،وأشكر المشرفين على
هذا الكتاب :حجة اإلسالم والمسلمين محمود فتحعلي ،وحجة اإلسالم
والمسلمين الدكتور أحمد حسين شريفي.
وألتمس العذر عن ّ
نقص وعيب في هذا الكتاب ،وأسأل الله
كل ٍ
ً
مقبول لديه تعالى وأن يقع مورد استفادة الق ّراء
أن يكون هذا العمل
األع ّزاء.
مجتبى مصباح
خريف  1397هـ.ش.
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