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 الملخص: 

االخالق، ىو المصدر مطمقة في تكوين مرجعية  لممجتمع اعطى "دوركيايمعالم االجتماع " ن  إ   
الظاىرة االخالقية فرضت عمى الفرد اجباريا من وان ، ولمقواعد االخالقية الموجودة في االول واالخير

وبخالف ذلك فيو شاذ عن المجتمع ويعاقب بحسب العقوبات  تواطاعوعميو قبل النظام االجتماعي، 
سموك وتصرفاتو الفرد ترتبط  بالجماعة يجب وان التي تمحورىا عادات ىذا المجتمع وطبيعة الفعل، 

ثل مع سموك الجماعة وان ال يخرج عن القواعد المحددة من قبل الجماعة، ولكن الفرد يدرك تان تم
 .حقيقة افعالو وتصرفاتو

حاول ان يفصل بين االخالق النظرية واالخالق العممية، كان ليفي بريل" اما عالم االجتماع الفرنسي "
عية واقعية الن االخالق  سموك وقواعد رافضًا بشدة االخالق النظرية، ويجب ان تدرس دراسة موضو 

 واضحة وعممية ويمكن مالحظتيا والتماسيا من خالل المعايشة.
  (.سوسيولوجيا االخالق، عمماء االخالق، عمم القيم الظاىراتي)الكممات المفتاحية: 

Sociology of morals 
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Abstract: 

The sociologist “Durkheim” gave society an absolute reference in the 

formation of morals, which is the first and last source of the moral rules that 

exist in it, and that the moral phenomenon was imposed on the individual 

compulsorily by the social system, and he must obey him. Society and the 

nature of the act, and that the behavior and actions of the individual are 

related to the group must comply with the behavior of the group and not 

deviate from the rules specified by the group, but the individual is aware of 

the reality of his actions and behavior. As for the French sociologist Lévi 

Brill, who tried to separate between theoretical ethics and practical ethics, he 

strongly rejected theoretical ethics. 
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    :المقدمة
تواجو الدراسات المعرفية جدلية بين مسألة الوعي والبنية المعرفية لممجتمعات، فال 
يمكن ان نفصل بينيما لما تحممو في طياتو من مفاىيم اجتماعية وثقافية ودينية ليا 
دورا كبير في انتاج ثنائية )الواقع والفكر(. واوضح البعض من عمماء االجتماع المعرفة 

االجتماعية التي يعبر عنيا بدالالت رمزية  ويتفاعل معيا بناء  ان الفرد يشكل البنية
عمى الفكر والواقع الذي يحيط بو االمر الذي يؤدي الى رسم مالمح الوعي الذي يعد 
 اداة لمفيم وتشخيص القضايا االجتماعية والثقافية واالقتصادية والسياسي وما الى ذلك.  

د ىذه الزوايا ىو الجانب االجتماعي منيا، ان لممعرفة االخالقية زوايا مختمفة فاح
فالعديد من عمماء عمم االجتماع ليم اراء حول االخالق والمجتمع وديناميتو الذي قد 

 تجعل السموك االخالقي يتغير بحسب التغيير الذي يطرا عمى المجتمع.
 مشكمة الدراسة.

عمى اسس ثابتو البناء االجتماعي الذي يشكل المجتمع وصيرورتيا يرتكز  ن  إ    
وراسخة يقاوم بو كل ىدم. يرفد افراده بمقومات التي تمثل جزء ميم من بنيتو الثقافية، 

راس مال رمزي معنوي، ثقافي ينظم حياة االفراد، في مختمف المجاالت ومنيا  ليشكل
االقتصاد، الدين، السياسة، والثقافة، وغيرىا. ال يمكن ان نكون راس مال اجتماعيا، 

دينيا او رمزيا اال من خالل المنظومة التي تحتكم الييا وىي )االخالق( الذي ثقافيا، 
 .تمثل قاعدة في البناء المجتمعي

 اهداف الدراسة 
تيدف الى معرفة لسوسيولوجيا دور في تأصيل االخالق بمعزل عن الفمسفة والدين،   -

 وذلك في ظل تداخل المفاىيم فيما بينيما.
 االجتماعاالخالق عند عمماء  -

مجموعة من الناس فالقواعد االخالقية من صنع االنسان وقابمة لمتغير،  عد   "هيجل"ان  
ممارسة اخالقية جديدة، فالسموك االخالقي يسعى لخدمة االنسان  تأسيس قادرة عمى

واحتياجاتو الطبيعية، اذ ربط ىيجل بين التفكير االخالقي وادراك التنوع االخالقي، ان 
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بينما . ( 22: 2102، حمدي وحسن) االخالق االجتماعية تظير في اخالق الدولة
، االخالق من الناحية االجتماعيةبر اول من وجو بدراسة تالذي يع "أوجست كونت" كان

االخالق أو لمفمسفة االخالقية من خالل عممو الوضعي أو فمسفتو الوضعية،  ينظر الى
عمى اصالح المجتمع وتخميصو من عوامل االضطراب والفساد، اذ حرص كونت 

رأى المجتمع البشري في عصره يشممو الفساد في مختمف نواحي حياتو، السيما بعد ان 
بب الرئيسي في فساد االخالق يرجع إلى فساد التفكير واضطراب طرق الفيم، وأن الس

خاصة بعد الثورة الكبيرة في فرنسا التي كانت كرد فعل مباشر عمى االضطياد من 
 عمووالسمطة الممنوحة لمكنيسة ورجال الدين من جية أخرى، مما أدى إلى  ،جية

فساد االخالق ثم فساد االفراد  الى االمر الذي ادىالكنيسة كثيرا وفساد تعاليميا، 
 .(01: 2102، بريكه)وانحالل المجتمع

الى العناصر ذات الصبغة  ةاالخالق االنسانية تفسيرا كامال اضاف تفسير كونت اراد 
عدم تغير قوانين الظواىر وىو  أالعاطفية عنصرا ذا صفو عقمية، وىذا يقوم عمى مبد

المبدأ الذي يتيح لنا فيم الكون وىذا الفيم ىو الذي يكون اساس العموم من الوجية 
النظرية، اما من الوجية العممية فان نظام الكون ىي الكفيل وحدة بتحقيق االنسجام 

النظام كونت فكرة  استخدماذ  الدائم بين ميولنا وعمى ىذا النحو يصبح اساسا لألخالق،
اي ان ضغط النظام الخارجي يولد االتساق داخل عقمنا ثم يولد االتساق بطريق رد 

ان االخالق تقوم عمى . بما (767: 0222)بدوي،الفعل في عواطفنا واخيرا في اعمالنا
اساس وضعي وتتم عن طريق المالحظة وتنظر الى االنسان كما ىو كائن بالفعل ال 

د عمية وانيا نسبية وتستمد نسبيتيا من نسبية المعرفة عمى النحو الذي يتخيل ان يوج
 .(72: 0222)حممي،وليس ليا طابع مطمق

ان الكمال االخالقي ينحصر في تحقيق االنسجام بين جميع الناس عن طريق ف لذلك  
االرادة الطيبة المتبادلة بينيم وفقا ليذا المبدأ، الحياة من اجل االخرين تؤدي الى تحقيق 

ي كل نفس فردية وذلك بإخضاع االنانية لمعواطف الغيرية ولكن ىذا االنسجام ف
. ان فيم العوامل (761: 0222)بدوي،مراالنسجام ابعد من ان يتحقق في بادي اال
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المحيطة باإلنسان من اجل التوصل الى نظام اخالقي يسيم بشكل فعال في القضاء 
 مثمو في السمطة داخل المجتمع. عمى االضطرابات والفساد الذي يولده اليد الحاكمة المت

بعوامل االنتاج التي تمثل االساس "ماركسكارل " اىتم عالم االجتماعفي حين   
الحقيقي او البناء التحتي الذي يستند الية البناء الفوقي الذي من جوانبو االخالقية، 

ابن الطبيعة ومقيد بقوانينيا  فاإلنسانانو ادخل االخالق في النظام االجتماعي،  بمعنى
والمجتمع يتطور وفق ىذه القوانين، فأساس االخالق كما يسمييا الماركسيون الحاليون 
باسم "الحالة االنسانية الثابتة" و"اخالق الطبقة العاممة التي تمغي الدولة الرأسمالية، 

االخالق  ئتتطمب مباد، التي واجبيا االساسي ىو االىتمام بالمصمحة العامة لمشعب
 النقاءو الصدق،  الشيوعية توافر سمات محددة في شخصية االنسان مثل االمانة،

االمر الخمقي، احبوا  لمناس الشيوعيونلذلك يضع ،  (759: 0277)كامنكا، االخالقي
. االمر الذي يوضح (20: 0270)حمدي وحسن،بعضكم البعض ال تكونوا انانيين

التي تتمثل بالصفات والقيم  "ماركس"الييا  االخالق االشتراكية التي دعاطبيعة 
عمى االشتراكية بل ىي نفس االخالق الرأسمالية التي  تقتصر التي الاالخالقية العالية 

، من خالل ما تطرحو من قيم اخالقية قائمة عمى اسس تسعى لموصول الييا والتفوق بو
 سمالي. رئيسة تسيم بشكل فعال في تنظيم الحياة االجتماعية لمفرد الرأ

ان المجتمع ينقسم الى شرائح اجتماعية متعددة ومتنوعة تتميز  "فيبرماكس "بحسب 
بنموذج حياة خاصة وبرؤية متميزة، وان ىذه الجماعات يقصد "بالجماعات المكانة"  
يعدىا منبعا لألفكار االخالقية التي تشكل سموك ورؤية العامل لدى االفراد المنتمين 

بنمط التنظيم االجتماعي الذي تعمل  الييا، اذ اكد فيبر عمى ان القيم يجب ان ترتبط
وطرح مفيوم المصاىرة االختيارية  عمى اضفاء الشرعية عمية والذي تظير في اطاره،

ويعني بيا االفكار التي تخمق وتختار بواسطة الفرد وتتناسب مع الموقف االجتماعي 
 .(018: 7997)مجموعة من كتاب،لمفرد
، ان روح "البروتسححححححتانتية وروح الرأسححححححماليةاالخححححححالق "فححححححي كتابححححححة  "فبيححححححر" وضححححححح  اذ   

تقاتحححل اوال ضحححد  الرأسحححمالية تمتمحححك نمحححط حيحححاة خحححاص بحححو ومححححدد بمبحححادئ اخالقيحححة  فيحححي
الطريقة التقميدية التي نسمييا التراث  وال تيحتم بكتحب التعمحيم النظحري محن كتحب الالىحوت 
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بغض النظحر عحن   الذي يمكن ان ترتديو بفضل نظام الكنيسة والجيد الرعائي االخالقي
مححححدلوليا العممححححي، ومححححا ييمنححححا يختمححححف عححححن ىححححذا اختالفححححا جححححذريا انححححو اكتشححححاف الحححححوافز 
البسحححيكولوجي التحححي تمتحححد جحححذورىا الحححى المعتقحححدات والممارسحححات الدينيحححة التحححي ترسحححم لمفحححرد 

تتمثححل التححي روح الرأسححمالية  لححىا لححذلك دعححا .( 20: ص7992)فيبر،سححموكو وتبقيححو عميححو
تحرجم فحي سحموك تمعيارا اساسيا في القيم االخالقية التي  اانتية بوصفيباألخالق البروتست

اخححححححالق الديانححححححة  السححححححيما انالحيححححححاة اليوميححححححة سححححححواء فححححححي االقتصححححححاد او الحيححححححاة العامححححححة، 
 حممو من قيم ومبادئ.يالبروتستانتية ساىمت في ظيور االقتصاد الرأسمالي  بما 

العاطفة عمل ينطوي عمى قيمة اخالقية اكبر ان القيام بالواجب بعيدا عن "يقول اذ     
من تمك  التي يتضمنيا عمل قائم عمى الحب وان اخالق البروتستانتية تقر بذلك من 
حيث الجوىر وان السموك االخالقي الذي يحدده ىذا الدين ىو الذي ينطوي عمى منافع 

ية وىو نمط سيكولوجية، وقد كان ىذا السموك نمط حياة محددا بطريقة منيجية وعقالن
العمل التي تركز عمى ،  (759: 7992)فيبر،"شق الطريق امام روح الرأسمالية الحديثة

االىتمام باألخالق العممية التي تظير عمى سموك  بمعنى  من أجل العمل بحد ذاتو
فتترجم سموكو العممي ، التي يقوم بياخالل الممارسات  في حياتو اليومية منالفرد 

يعيش فيو، ليشكل قيمة اخالقية تنظم االمور االجتماعية لمفرد داخل المجتمع الذي 
  البروتستانتي . 

" اول من وضع دراسة عن االخالق بشكل مكثف اميل دوركهايمويعد عالم االجتماع "
كان يمقييا  التي"التربية االخالقية" من الناحية االجتماعية من خالل محاضراتو في 

، اذ اىتم بالظاىرة االخالقية وعدىا حقيقة اجتماعية، وكذلك اعتمد في   عمى طمبتو
التعاليم االخالقية بدراستو عمى المؤسسة االسرية ومؤسسة المدرسة في رفد الطفل 

 .المتعارفة في المجتمع
ان "دوركيايم" اقتراح تفسير اخالقي لممعايير االجتماعي اطمق عمييا تسمية "تحديد  

ية" التي تتمحور فكرتو االساسية حول "رد الفعل" والذي يحدد خاصية الحقيقة االخالق
بعض القواعد االجتماعية من خالل مراقبة ما يجري عندما تنتيك ىذه القواعد، ومن 
نتائج ىذه القواعد ىو الثناء والتأنيب، وبشكل عام اكثر عقوبة اجتماعية عندما يتم 
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الفعل بنتيجتو، وان رد الفعل يكفي لتحديد  انتياكيا كالجريمة مثال في ىذه الحالة صمة
القواعد والحقائق االخالقية البحتة ويسمح باستعادة مفيوم الواجب والفرض من خالل 

 . (770: 0276)فارو،  التحميل التجريبي الصارم
الحياة االجتماعية، استطاع ان يحدد  من عمى الوقائع المستمدة "دوركيايم" اذ اعتمد   

الروابط بين االخالق المينية والتطور االقتصادي، وبين االخالق الوطنية وبناء الدولة 
ا العادات يوبين االخالق التعاقدية وتطور البناء التشريعي، واطمق عمييا "فيزيق

شريعية والتي االجتماعية" اي ان فيزيقيا االخالق ىي دراسة الظواىر االخالقية والت
تتكون من قواعد لمسموك، اي معرفة طريقة تطبيق االفراد لمقواعد ووظيفتو وكيف 

 التيوماىي االسباب التي اوجدتيا والمنافع  تشكمت ىذه القواعد في تاريخ المجتمع،
اذ حدد دوركيايم في كتابة "التربية االخالقية "ثالث . (776: 0222)بدوي،حققتيا

 .(61-78: 0275)دوركيايم، ة االخالقية وىي فيما يميعناصر اساسية لمظاىر 
 
 الخضوع لمنظام  .7

لقواعد محددة مسبقا من  ان االفعال جميعيا تشترك في سمة مميزة وىي خضوعيا     
فمكي تكون تصرفاتنا خمقية يجب ان ىي التي نصفيا باألفعال الخمقية،  قبل المجتمع

ن يحن ممزمنتبعو،  فنالذي يجب ان تسير حسب مقاييس موضوعية تحدد لنا السموك 
تتألف محدده مسبقا وىي تحيا وتعمل في محيط حياتنا اذ بقوالب محددة من القواعد 

ىي التي تؤطر السموك وتضعو و الركيزة الرئيسية لألخالق منيا، وتعد الحقيقة االخالقية 
تنظيم افعال في صيغة ثابتة وابعاده عن النزوات الفردية، جميع القواعد تيدف الى 

االنسان فال بد ان تكون ىناك مصمحة اخالقية تجعمنا ال نقتصر عمى ان تكون ىذه 
االفعال محددة فحسب بل ان تخضع كذلك بصفة عامة الى نوع من النظام، اذن 
االخالق ليست مجموعة من العادات بل ىي  مجموعة من االوامر، وان الشخص الذي 

 ، االخالق اساسيا نظام يحقق:خالق عمى اكمل وجويشذ عن النظام ال يحقق فكرة اال
 .نوعا من التناسق  واالطراد في سموك االفراد. اوالً  
 .غاية محددة تحدد سموكيم في الوقت نفسو .ثانياً  
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فالنظام يضع لإلرادة عادات، ويفرض عمييا قيودا فيو منظم ومحدد وعممو ينصب    
ان العالقات االخالقية ىي عالقات و  وثباتعمى ما في العالقات بين الناس من انتظام 

ضمير ويعمو عميو ويخرج عن نطاق البين الضمائر وليس ىناك ما يخرج عن نطاق 
ضمائر االفراد االخرين من البشر ويعمو عمييم اال كائن واحد ذو ضمير وىو المجتمع 

 . واعني بذلك كل جماعو انسانية
 التعمق بالييئات االجتماعية  .0
اي تسعى التربية الخمقية الى ربط الفرد بالمجتمع الذي يعيش فيو بمختمف مؤسساتو  

البد ان يحس الفرد بارتباطو بالمجتمع  الوطن، االنسانية( النقابة، )باألسرة .، المدرسة،
ان التعمق بالمجتمع ىو التعمق بالمثل االعمى االجتماعي وكل منا ميما صغر شانو، 

منا يشارك في ذلك االنموذج العام الذي  مثل االعمى اي ان كلٌ يمثل جزءا من ىذا ال
فالمجتمع ذاتو  ىو الذي يفرض عمينا كل شيء حتى واجباتنا بإزاء ، يوجد بين الجماعة

، وان المجتمع ال يمكن ان مثالياً  انفسنا وىو الذي يدفعنا الى ان نحقق في ذاتنا انموذجاً 
صوت المجتمع موجود في ضميرنا ، شابو كافيايحيا اال اذا وجدت بين اعضائو اوجو ت

االخير نتج من المجتمع  واذا تكمم ضميرنا  فإنما يردد صوت المجتمع فينا،  االخالقي،
اي  بمعنىان كل االدلة تؤكد ان النموذج والمصدر لكل سمطة اخالقية ىو المجتمع 

سب فاعمو اي فعل ال يقره المجتمع عمى انو اخالقي ميما كان نوعو ال يمكن ان يك
ل الى اخر حححححححححقدر من الييبة او النفوذ، فالقواعد االخالقية يتناقميا افراد المجتمع من جي

مثل )ال تقتل(، او)ال تسرق( وغيرىا، خمف ىذه القواعد  مشاعر جمعية لو قوة وفاعمية 
ن الحسي الحي لممجتمع ىو الذي يحاصرنا ويحددنا بنظام اخالقي لنا يضع الحدود، وم

، اصبحت لألخالق سمطة كامنة او جانب اخر نرى المجتمع كقوة مناصرة وحامية لنا
 مخفية تمارس ضغط وفرض عمى معتنقيا عمى االلتزام بيا.

 استقالل اإلرادة  .2
اذ  كفي،تاحترام النظام والتعمق بالجماعة ال من تحديد عناصر الحياة االخالقية ان     

فأخالقية المرء ال تنحصر في مجرد ادائو ألفعال وانما  لم يكن حسن تفيم لألخالق،
ان ادراك الفرد ، البد ان يكون قد اراد القاعدة التي تممي عميو ىذه االفعال باختياره
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ذلك االستقالل الذي يطمبو الشعور العام من كائن و لمسموك ىو الذي يضفي عمى افعال
، االرادةتبدو شيء خارج عن القواعد االخالقية  ليست من صنع الفرد فاخالقي، "

وبالتالي فنحن في امتثالنا ليا نخضع لقانون لم نشرعو، فنحن اذن نخضع لجبرية 
فالفعل في نظرنا ال يكون اخالقيا بحق اال اذا كنا  حقيقية وان كانت ىذه الجبرية خمقية،

ان دون أي ضغط من أي نوع عمى اننا ال نكون احرارا لو ك قد اديناه بمحض اختيارنا،
أي لو لم نكن قد اردناه بكامل  نظم سموكنا تبعا لو مفروضا عمينا،يالقانون الذي 

االخالقي ىذا الى ان يربط بين اخالقية الفعل وبين  رحريتنا، وال شك ان ميل الضمي
حقيقة ال سبيل الى انكارىا وال بد من ان ندخميا في  استقالل الفاعل،

 .( 722-92: 0275)دوركيايم،حسابنا
"عمم االجتماع والفمسفة"  ان االخالق تعتمد عمى  وفي كتابلذلك وضح دوركيايم   

ان تكون صفة موضوعية اال من خالل الجماعة  لألخالقال يمكن فترابط الجماعة، 
متكونة من افراد مترابطين بعضيم ببعض مكونين مجتمعا، ويتم النظر الى ىذا ال

الشخصيات الفردية التي يتكون منيا  عن تختمف كيفياً  والمجتمع باعتبار شخصيت
فيو  المجتمع، وبيذا تكون خصائص الواقعة االخالقية قابمة لمتفسير، والمجتمع مرغوباً 

من قبل االفراد، اي ان االخير ال يمكن ان يكون خارج اطار المجتمع ألنو ال يمكن ان 
فردة االخالقية ملىذه ا ئان المجتمع نفسة الذي انشو ينكر المجتمع اال اذ انكر نفسو، 

التي تعني عبادة الفرد، ىو الذي سن ىذه العبادة وصنع من االنسان االلو ونفسو الذي 
 .(722-72: 7966)دوركيايم، عبدا ليذا االلو ذلك صار بعد

ان االخالق يمكن مالحظتيا "االخالق وعمم العادات االخالقية" يشير الى في كتابة ف
في الديانات والمغات والقوانين جميعيا بالتساوي باعتبارىا قواعد واوامر وواجبات 

ان بعض انواع السموكيات تبدو في نظر الضمائر مفروضة عمى السموك البشري، 
وان بعضيا يبدو بمظير المحظورات،  الخمقية العادية في حضارتنا بمظير الواجبات،

ليا قوة خاصة باعتبارىا حقيقية  فاألخالقيظير بمظير االشياء المباحة، وان بعضيا 
اجتماعية تفرض نفسيا عمى الفرد بصفتيا الموضوعية حاليا حال الظواىر الحقيقية 

تفرض نفسيا عمى الفرد العادي التي جتماعية الحقيقة ا، لذلك يشير بريل الى الاالخرى
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ىذه الحقيقة موجودة قبمة وستستمر في الذي يعيش في اي مجتمع كان، وقد كانت 
ان يطابق بين سموكو  وومن الواجب عمي البقاء بعده، وىو ال يعمم اصميا وال تركيبيا،

عرض نفسو ت والنواىي والعادات الخمقية والقوانين، واال تااللتزاماوبين ما تقضى بو 
معنى ان تعميم ، بألنواع  الجزاءات التي قد تكون خارجية او منبعثة من ذات الضمير

عمى فعل معين يصبح سياق عام يمارس الفرد حسب المواقف االجتماعية التي تتحتم 
سواء سميتيا غريزة ام تدريبا ام عميو القيام بيذا الفعال او مسموح بو او غير مسموح ، 

وىي ابعد ما ، تربية ام امتثاال لمعادات االجتماعية ال تتصل اال بالناحية العممية وحدىا
 .( 087-767: 7952)بريل،عمما او معرفة نظرية ون عما نسميتكو 

مجموعة القواعد واألوامر والنواىي والواجبات ليا وجود خاص "ىحي ليعرف االخالق 
بين القواعد  من خالليا مميز كوجود األديان والمغات والقوانين، فإذن ىحي معطيحات،

: 0278)رمضان،  التي تنظم السموك وبين البحث عن القوانين التي تفسر ىذا السموك
. أي يمكن دراسة االخالق دراسة من خالل السموكيات واالفعال التي يقوم بيا (797

االفراد، فيي تختمف باختالف الزمان والمكان بحسب الظروف االجتماعية واالقتصادية 
والسياسية وغيرىا فيي ايضا تتباين من مجتمع ألخر حسب الطبيعة الثقافية والدينية 

 التي تحكم المجتمع.
اعطى بريل لألخالق بعد عاطفي اجتماعي وسماىا بالعواطف االخالقية، وىي    

والفزع من  والشعور بالمسئولية، فالشعور بالواجب،تشكل جزء من شخصية الفرد 
كل ىذه العواطف التي يعتقد الضمير الفردي  لعدل،وحب الخير واحترام ا الجريمة،

تستمد ، المرىف من الوجية الخمقية انو يستمد من نفسو فقط، ترجع الى اصل اجتماعي
قوتيا من المعتقدات والتصورات االجتماعية المشتركة بين جميع اعضاء الطائفة 

ب اشدىا عمرا وان اكثر ىذه العواطف عمقا ىي دائما وعمى وجو التقري ،االجتماعية
واقدميا عيدا وىي تفوق المعتقدات والعادات التي تعبر عنيا من جية داللتيا عمى 
االتصال المستمر بين مجتمعنا وبين تمك المجتمعات التي سبقتو بل بينو وبين تمك 

وىذا  التي تنتمي الى عصر ما قبل التاريخ، المجتمعات التي لم نعد نذكر عنيا شيئا،
الزمن ىو عمى وجو الدقة السبب الذي يكفل ليذا العواطف االخالقية  القدم السحيق في
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)بريل، يبدو لنا طبيعيا وغريزيا وفطريا تقاوم والتي يتصف بيا كل ما تمك القوة التي ال
7952 :222-229).  
 وتخضع  لعادات ألنياان العواطف االخالقية قد تكون صارمة في مجتمع ما   .7

يستطيع ان يميز بين الحقيقي والموضوعي وبين الوىمي  ومعتقداتو، فالفرد ال
والشخصي، اذ تنطوي العواطف عمى خصائص مخالفة، فكيف نطمق عميو 
اخالقية اذ ىي مخالفو، فيذه العادات عقبة امام التقدم االجتماعي، وتبرىن لنا 

ينطبق عمى المجتمعات التي توجد في مستوى  المبدأالتجارب عمى ان ىذا 
ىناك عواطف اخالقية اجتماعية طاغية ودامية، ففضال عن اننا  منحط جدا،

كذلك لسنا في وضع يسمح لنا بان  ألحكامناال نستطيع اتخاذ عواطفنا معيارا 
نصدر احكامنا عمى عواطفنا نفسيا حقا كثيرا ما تتغمب ىذه العواطف عمى 

تغمب عمى سموكنا، اما اذا سمكنا مسمكا مخالفا فان العواطف االخالقية التي ت
ا نجد ىذه القوة التي تختص بيا ىذه نولكن امرىا تثير لدينا رد فعل مؤلم،

العواطف في عاطفة التابو، وال يكفي ان نستشيد بقوة العواطف حتى نبررىا 
فقيمتيا مساوية عمى وجو الدقة لقيمة الحقيقة االجتماعية  التي تعد ىذه 

  سو "عمو ليا في الوقت نفاالعواطف تعبيرا عنيا ود
ال يمكن ان نجزم بتجانس عواطفنا االخالقية،عمى الرغم من ان شعورنا ال  .0

ينطوي عمى شيء يدعونا الى الشك في ىذا التجانس، حقا ان الضمير الخمقي 
يحتفظ عمى حد سواء ان لم يكن بنفس القوة بكل العناصر الحية التي توجد فيو  

طف التي توجد في عصر لكن سرعان ما تقنعنا المالحظة الموضوعية لمعوا
وجود ليذا التجانس البتة  معين بان ىذا التجانس ليس اال تجانسا ظاىريا، فال

ان المجتمعات التي ، فيما يتعمق بالمعتقدات او بالتصورات التي ترتبط بيا
تتطور في العقائد الدينية يبدو ان ىذه العواطف تستمر في البقاء من تمقاء 

انت تعتمد في وجودىا منذ زمن بعيد، عمى ذاتيا عمى الرغم من انيا ك
 مجموعة الشروط االجتماعية وبخاصة عمى التصورات االجتماعية.
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ان تطور العواطف االجتماعية يرتبط بتطور المعتقدات والتصورات االجتماعية  .2
فيو ال يتبع ىذا التطور االخير خطوة بخطوة فيو عمى وجو العموم اكثر 

 .بطئ
االخالقية تنقسم شقين عواطف اخالقية ايجابية ىي الشعور  اذ ارى ان العواطف   

بالمسؤولية اتجاه المجتمع وافرده اي تنطوي عمى صفة انسانية ال تصيب ضرر لألخر 
او لذات الشخص وىذا يتوافق مع القواعد االخالقية الدينية، التي يتعامل الفرد بيا  في 

الجتماعية،  وعواطف اخالقية المجتمع بإخالص وتفاني بغض النظر عن المحددات ا
سمبية ىي العادات التي تنتيك المجتمع وتقف عائق امامو، وبالتحديد المرتبطة 
بالمحرمات التي وضعيا المجتمع، احيانا كثيرة و الظروف ىي التي تفرض عواطف 

 معينة اذ تتغير المشاعر والعواطف حسب التغيرات التي تصيب المجتمع. 
ان ىذا  عمم اخالق القيم الظاهراتي ) الفينومينولوجي(يسمى  بعد ذلك ظير اتجاه اخر

االتجاه يربط التجربة االخالقية بالمعاناة الشعورية المباشرة التي ال تخمو من مضمون 
معرفي، اي بمعنى تعتبر االخالق واقعا فعميا معينا موجودا وليست مجرد تعبير عن 

الوضعية الجديدة لكونو عمى االقل المشاعر والوجوب المشروط، فيو عكس الشكالنية 
ال ينفي امكانية المعايير االخالقية المؤسسة عمميا ذاتيا، اذ يعد مفيوم القيمة اىمية 

ان  شيمر"ماكس  جوىرية في ىذا االتجاه ويعتبرىا اساس االخالق، اذ يشير العالم "
القيمة ىي جوىر لنوعيات مادية معينة ال تخضع لموصف المباشر وتظير فقط 
بالفعاليات المعطاة لالنسان، ونقصد بالفعالية الشعور المتوتر الذي ال ينحل الى 
الحاالت الشعورية المألوفة، ترتبط القيم بالمواضيع المثبتة فييا والمسماة عادة بالخيرات 

لخيرات واالصح بالعكس تبرز الخيرات بدور حامل لنوع يي ال تعتبر خصائص ليذه اف
معين من القيم وبالذات القيم العينية ولكن القيم يمكن ان تعطى ايضا خارج اي ارتباط 

بناء منظما  "شيمر" ان القيم تتشكل بصورة تدريجيا محددة ويعدىاو بحوامميا فيي قبمية، 
جات صاعدة لمقيم ) قيم المذيذ وغير تنظيما تدريجيا بصورة محددة، ويميز بين اربعة در 

المذيذ(، ) القيم الحياتية )الحياة، الصحة....الخ(، )القيم الروحية التي تتوزع بدورىا الى 
قيم جمالية، وقانونية، ومعرفية(، )قيم المقدس وغير المقدس(، وىناك تقسيم اخر عند 
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بين القيم  وايميز  اذلمقيم حسب حوامميا وقوتيا وتبعية بعضيا لمبعض،  الظاىرتين
)مجموعة من النسبية والقيم المطمقة وان االخير يشعر الجميع دائما بانيا قيم مفرحة

 . ( 167-0275،161 االساتذة،

اما العالم "شوتز" "ان االفراد ينجذبون الى مخزون معرفي عام اي الوصفات او 
ى أنو مؤلف من التصورات حول السموك المالئم الذي يمكنيم من التفكير بالعالم عم

مجموعة أنماط من االشياء، اي ان االفراد يبنون عالميم باستخدام التنميطات او 
االنماط المثالية والتي تستند بالنسبة ليم عمى جماعتيم، وان المعنى الذي يضفيو المرء 
عمى الموقف التفاعمي قد يكون مشتركا مع الشخص الذي يتفاعل معو ويطمق عمى ىذا 

المنظورات"، يشير "شوتز" عمى ان الناس يتصرفون في المواقف عمى  االمر "تبادل
اساس افتراضات معطاه ومسمم بيا حول الواقع، انيم يعمقون الشكوك بأن االشياء يمكن 

)األس وولف، ان تكون مختمفة ويتواصل التفاعل عمى افتراض تبادل المنظورات"
0272 :101-108).. 

"منيجية الجماعة" يشير الى تشكيل المعرفة الجماعية  االتجاه االثنوميثودولوجياما 
وقاعدة لفيم الحياة والسموك واتخاذ  والحس العام وكيف تصبح جماعية، واطارا مرجعيا،

القرارات وبيذا يمتقي ىذا االتجاه مع الظاىراتية بما تضمنت عن معرفة الجماعة 
. (287: 0276ي، )الزيبار وتشكميا يسمى المخزون المعرفي و مخزون الخبرات.

بمعنى ان النظام يخمق بواسطة المجتمع وبشكل مستقل عن خبرة االفراد وعيشو فيو، 
والناس يستحضرون قواعد معطاه حول السموك ويفسرون من خالليا موقف التفاعل 
ويجعمونو ذا معنى، اي العممية التي يتفاعل البشر بواسطتيا ويثبتون لبعضيم بأنيم 

. يرى "جارفينكل" (127-126: 0272)األس وولف،  معينة يتبعون معايير وقيما
وجود نظام اخالقي أال وىو البناء االجتماعي الذي يقوم عمى مجموعة من القيم 
والمعايير، ويعتبر النظام االخالقي اساس التنظيم االجتماعي، وان االفراد باعتبارىم 

مبات النظام االخالقي. اعضاء في المجتمع يقومون بتوجيو افعاليم وسموكيم نحو متط
وان دراسة الحياة اليومية لمجماعة تقوم اساسا عمى اكتشاف المعاني والتصورات التي 
شكمتيا الجماعة عن عالم حياتيم، فأفعال أعضاء الجماعة واختياراتيم وعالقاتيم فيما 
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 بينيم ترتبط بما يحممون من معاني وتصورات، وان عمميات التفاعل "البين ذاتي" تجعل
من ىذه المعاني والتصورات قاعدة معرفية وحسا عاما مشتركا، وفي ىذه حالة تشكل 
ىذه القاعدة تصبح اطارا مرجعيا لألعضاء في تصرفاتيم وقراراتيم وعالقاتيم، فأحكام 
االنسان ترتبط بيذا االطار المرجعي والخبرات والمعرفة لمجماعة التي ينتمي الييا وكأن 

الممثمة بالمعرفة الجماعية والحس العام، تمثل وصفات ألنماط ىذه المرجعية القائمة 
السموك واألحكام، فاألنسان يخضع في تفسيره لألحداث وتأويميا عمى ما تم تخزينو من 
قوالب معرفية ويتفق ىذا مع ما قيل في عالقة الجماعة بالفرد، فعضو الجماعة يحاول 

تبار بامتثالو لقواعد الجماعة الحصول عمى تقبل االخرين وتحقيق المكانة واالع
 .  (295-291: 0276)الزيباري، .) وتوقعاتيا

 
 النتائج
القيم االخالقية  تتحدد من خالل السموك واالفعال الذي يسمكو االفراد فتتضح  -

 المرجعية الذي يتبعيا .
سبق ذكرىم يرفضون رفضا قاطعا  الذين جتماع وبالتحديدان عمماء اال    -

، ينبغي ان يكوندراسة االخالق دراسة مثالية نظرية كما عند الفالسفة اي ما 
يمكن مالحظتيا من  مميةيجب دراسة الظاىرة االخالقية دراسة عممية ع وعمي

لكل  ،عمية السموك االنسانيىو كائن خالل االفعال والسموك االنساني اي كما 
اخالقي عن الجماعات االخرى ىذا مما يجعمنا ان نقر  جماعة تتمايز بوضع

يمكن ان  بنسبية االخالق ان نتاج االخالق ىي من نتاج المجتمع واالفراد ال
ان االخالق تتطور عبر  ،نسمخ عن الجماعة التي تحدد لو المعايير االخالقيةت

،  ،وااللزامية وشكل العادة ويصبح االمر معتاد عمي تأخذحتى  مراحل زمنية
فاألخالق في تغير مستمر حسب التغيرات المجتمعية لذلك نطمق عمييا 

ىناك مفاىيم اخالقية تعتبر صائبة في ىذا المجتمع، ولكن في مجتمع  بالنسبية
 ..فالضمير الجمعي ىو الذي يحدد ذلك اخرى ىي غير صحيحة ومنبوذة
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