
 

   * األخالقيةتحدد القيمة  إنمدى يمكن للمنفعة  أي إلى*

في  يييها الفيرد مالمعتمي  نمرعني  مواضيي  الفلفيفة رايرا لمكهرت يه  أهممن  األخالقية:تعتبر القيم مقدمة   

عيين مبييهدض فهضييلة كييهن يعبيير إذا ، فنفتحفيينس رقييوب بييس الفييلو  ذلييا المعيييه   األخييال بهلقيميية فيي  معييه  

 أن ذيلية ،مبميه  مأخيال فهضيلة  أخيال  إليىرميز القيم يتنهف  مع ه ، ملذلا كهن  إذاس عنميعفدهه  مرفت 

يير يعتميد معيه إليىميعبير عين الفضييلة مبميه اريس في  يه ية فيراد   الخلق  ليدى األ األسهسضمير يشكل ال

فييه للفيع  كهدية مبر ا المهدية مالمنهف  الفررععل من المصلحة  أنمدى يمكن  أي فإلى  أيكهمسعلي ه ف  

  ؟؟ األخالقيةرحو تحقيق القيم 

 فيال،  األخالقيةالحقيق  لبنهء القيمة  األسهسة ه  المنفع إن بينتهب  أس معلى : يعتبر النفعيون م التوسي  

 متعني  كيل ميهتحقيق المنيهف  مالمصيهلا الفرديية ،الرذائل إال على ضوء  ما تنهبيمكن تصو  الفضهئل 

يحميي  الفيعهدا مين الشييقهء ماألليم مالبيي س  ء التيي  تععليس  س هيي  خهةيية الشي أييمنفعية فيي  مال ، يعيق يه 

مقهييس مهدية ميفهبهت دقيقية لضيمهن أعيال  بينتهبملذلا يض  مبهلنفبة للشخص الذي تتعلق بس المنفعة ، 

تبني  ى ليإعييين فمفتويهت المنفعة مالفهئدا الفردية متتمثل ف  المدا مالقرب مالتأكيد ماالتفهع ممه دافي  الن

)أن اإلرفييهن أرييهي ب بعييس فهلمصييلحة الفردييية هيي  أسييه  هييذا الموقييم يكميين فيي  قنهعييهت عديييدا ميين بين ييه 

تحرييا = ال تتصو  أن النهس سيكلفون أرفف م مشيقة بينتهب المصلحة اال تمهعية أم العهمة مف  هذا يقو 

أبيدا ايه  ميه بقيية حيدث ن ياألمر لم يحدث ملصرهم ف  سبيل خدمتا إن لم تكن مصلحة ف  ذلا ف ذا نخ

 ال بيعيية اإلرفييهرية كمييه هيي  لكيين النييهس يركبييون فيي  خييدمتا إن م ييدما فيي  ذلييا مصييلحة ل ييم مالفيير  

الصع  كمه أرس من  (الت  في ه يخدمورا ميخدمون أرفف م مهذه المصهلحة المتبهدلة تقوب الفضيلة الكثيرا 

ثيم إريس بيدمن المنفعية سل ة على سلوكيهت األفراد  عمليه مل ذا ف   ال تملاتصو  المثل العليه متعفيدهه 

الييذي يتنييهفى ميي  ابيعتييس ملييذلا ففكييرا الوا يي  يعيي  قييية روعييه ميين الخييداع مالنفييه  يصييبا القيييم األخال

إسقها ه من قهموس األخال  ألر ه تتعه ض م  المصلحة الفردية ميععل القيم األخالقية مفيتحيلة كميه أن 

تعتبير مفيههيم بهإلضيهفة إليى أن المنيهف  د لكن ه تنعكس بهلفهئدا على المعتم  المنفعة ال تقتصر على األفرا

في  أخيال   بينتيهبالواق  بل يمكن قيهس ه بصو ا يفيهبية هيذا مقيد رعي  أةيو  راريية يكمن تحقيق ه ف  

 ( البطنالذي يقو  )إن أةل كل خير هو لذا  أب  قو اللذا كمه  هء ب ه 

هييذا الموقييم تكييريس للوقيي  ا تمييهع  أهمييل المثييل العليييه مالفضييهئل  نيتضييا أ  : الموضااو  قيماا  بياا   

أن تغييير الواقي  ال أن األخيال  التي  ينبغي  ل يه المنهف  المهديية مهيذا ميه يتنيهفى مي  مضييفة ارغمفت ف   

ذليا أن أكبير  بينتيهب متالكمس بمقهييس المنفعية بهلعالقيهت المهديية مالتعه يية مهيذا مين ليم ينتبيستعترف بس 

تفبب ه المنفعة الفردية فال يتكبر  مال يتكبر إال أرس يخض  ألرهريية ميقيدب مصيلحتس الفرديية ائل ماآلالب ذالر

ملعل االرتقهدات الالذعة التي  على العمهعية مهذا كلس يععلس أكثر يه ة مأكثر التزامه بهلوا   األخالق  

 ييون ذه النارييية مميين ذلييا  أي هييمييدى  ارحييرافميين أتبعييهه ال هيي  أكبيير دليييل علييى مييدى  بينتييهب تلقههييه

إشيترا في  القييم األخالقيية أن ال تتنيهقا مي  المثيل العلييه مأعتبير أن الذي  كز على الغيرتيية  ستيواتمل

الفعهدا تتمثل ف  تحقيق اللذات الفهمية دمن اللذات المهدية مأقر بهلفضيلة معلى هذا فهلمنفعة الفردية هي  

 مبدأ لفوء األخال  

ذا مبعد فشل النفعيين ف  تحقيق القيمية األخالقيية التي  ال يمكن يه أن تحقيق إال في  إايه  ب : م الخهتمة** 

التعهليم الدينية اإلسالمية الت  تعتبير األسهسي  للفضيهئل مالمعييه  الثهبيت ل يه م التي  ال تتنيهفى مي  تحقييق 

 .اللذات 

 




