
حولها الصراع الفكري واالختالف في طرح  التأثير األخالقيمن المشاكل لفلسفية ذات الطابع   : األخالقيالمشكل   

والسؤال  األخالقمصدر أو   األخالقيةهذا هي مشكلة القيم ا يومن إلى مطروحة لتزالوالتي وجهات النظر وتبريرها 

س مؤسس المادية التاريخية والثاني للفيلسوف فريدريك المطروح يمثاله موقعان احدهما للفيلسوف كارل مارك

الحديثة والتساؤل  األلمانيةفيلسوف القوة وكالهما عاشا في القرن التاسع عشرا وكالهما من رواد الفلسفة نتيشه 

هذا  رأسوعلى  األقوياءمن صنع  : األخالق 1ق♦وأي الموقفين اصح ؟  ؟اترى يموقف ومحتوى كل  هو شكل ما

 أن في نظرتها المادية التاريخية ترى هم انجلز و لينين فالماركسية وأتباعهاكارل ماركس ممثل الماركسية الموقف 

مصدر وجودها  أوضحبعبارة  أواقتصاديا في المجتمع ..  األقوياء إنتاجقيم الخير وقيم الشر ، من  األخالقيةالقيم 

 أو رأسمالي ينظام اقتصاد أو إقطاعيام االقتصادي النظام االقتصادي الذي يعيشه المجتمع سواء كان ذا النظ

ي الطبقة المسيطرة وتؤكد هذه الطبقة المسيطرة اقتصاديا ه اإلنتاجلعالقات  انعكاس  األخالقيةاشتراكي فالقيم 

الشر مصدرها الطبقة فقيمة الخير و ياالشتراك أو أو الرأسمالي اإلقطاعيفي النظام االقتصادي  سوء أخالقيا

ي أذهان الناس ففي تغير  تأثيرلها  ةاالقتصاديالحياة  أننحن ال نكرر  ♦وبالتالي المنتوج  اإلنتاجلقوى  المالكة

 أسلوب، هو األخالقيةفي المصدر الوحيد للقيم  ةالماركسية المبالغعلى مذهب  يؤخذ لكن ما وأخالقهمثقافتهم 

ودليلنا  األخالقيةثم مصدر للقيم  على المجتمع ومن ثيرتأالفلسفية قد يكون لها  فاألفكاروعالقته بالمنتوج  اإلنتاج

الماركسية  واإليديولوجيةتغيرها  أخالقية أوقيم  إحداثفعال على  تأثيرالنخبوي الواعي له الفكر  أن كعلى ذل

البلدان الكادحة وميثاق  الطبقات إيديولوجية أصبحتالتاريخ حيث  مجرىقوي عالمي وغيرت  تأثيرنفسها كان لها 

القيم  أنمن صنع الضعفاء  يمثل هذا الموقف الفيلسوف  نتيشه حيث يرى  األخالق 2ق ☺الشتراكية والشيوعيةا

 كل خير وشر" وبما ألنفسهمالناس هم الذين اعطو  إن قيم مطلقة يقول " الحق دفال توج اإلنسانيةالحياة  األخالقية

وربط  متجددة وإنما ليست ثابتة األخرىهي  األخالقيةلقيم ة بل هي متغيرة متجددة فاتليست ثاب ةاإلنسانين الحياة أ

راع المحتدم للص  رحشرية عبر التاريخ مسالحياة الب أنالضعيف المقصود بها  باإلنسانعند نتيشه  األخالقيةالقيم 

صراع ال أدواتعلى الضعفاء مما يلجا الضعفاء عندما يفقدون كل  األقوياءبين الناس نتيجة في نظره دائما تغلب 

فضائل وما يقابلها  بأنهاذات الطابع السلبي يدعون  األحكاموالمقاومة والى الحقد وتبرير ضعفه وهزيمتهم ببعض 

حمل  فضيلةالظلم رذيلة والصبر على تحمله  فضيلةرذائل فالسيطرة والتسلط رذيلة بينما االستكانة وتحمل االعتداء 

تبرر عجزهم   بأخالق اينادونلضعفاء عبر التاريخ في نظر نيتشه السالح قصدا للقتال رذيلة وتجنبه فضيلة .. فا

المتعالي  اإلنسان أخالقالحقيقة عند نيتشه هي  األخالقنما  إحقيقة وقيما خلقية حقيقة ، أخالقاوعليه فهي ليست 

نتيشه في كتابه " هكذا تتكلم زاردشت " طبيعة تاريخية حيث اعتمد نيتشه على التاريخ الحافل وقد بشر به 

 أنفي التاريخ هم السادة والضعفاء هم العبيد فقد كان  فاألقوياءوالضعيف  يبين القوبالصراع بين الناس وبخاصة 

 إلى أفضىعلى الحكم  ءاالستيالان نتيجة ك يطبقة السادة هم الكهنة والمحاربين ولكن لما اشتد الصراع بينهم الذ

والترهات الروح والدين  بإبداعاللجوء  إلىانهزام الكهنة مما دفع بالكهنة الحاقدين فيما بعد  اربونانتصار المح

والكهنة في نظر نتيشه عملوا على تجنيد الضعفاء من مرضى وعاجزين ومعذبين " طبقة العبيد" ضد طبقة 

ضد االرستقراطيون وانتصر تحت  هنوتي سد هذه الفكرة في نظر اليهود الكالصالحون وج أنهمالمحاربين بدعوى 

نقد  ☺على عقب فالصبح الخير ضعفا  رأسا األخالقيةقلب القيم  اإلنسانيوتم في التاريخ  باحتاللهمشعار المسيحية 

ا عجز يبرر عجزه باللجوء م إذامن صنع الضعفاء وهذا ما يبرره الواقع المعاش فالضعيف  األخالق أن: صحيح 

لهذا التبرير فيتمادي في  أهميةالقوي ال يعطي  أماوالجور  الظلم  رفعئ مثالية يحتج بها ضد القوي قصد مباد إلى

 هكالشعور بالنقص غالبا ما يجعل صاحبالعقد النفسية  أنيث ح التحليليعلم النفس  أكدهوهذا ما  وإذاللهقهره 

على الضعفاء  األقوياءتسلط  إلىتؤدي  دعوة  يه ءاألقويامن صنع  األخالق آنه بالتعويض عنه لكن دعوة نتيش

تقمع الضعفاء كالحرب ي الديكتاتورية الت األنظمةوهذا ما يدفع بوجود  القوة أخالقة عنده هي حالصحي فاألخالق

ومذهب ماركس في  القاألختركيب : رغم ما يبدوا من تعارض بين مذاهب نيتشه في  ♦بين الدول القوية والضعيفة 

ة ولكن تلكونها ليست ثاب األخالقيةولكنهما يتفقان حول نسبة القيم  األخالقيةحول مصدر القيم  وباألخص األخالق

 أثبتتظروف البيئة الطبيعية والبيئة االجتماعية فقد  إلىتابعة  وإنماالضعيف  لإلنسانليست تابعة  األخالقيةالقيم 

،  األخالقية القيمفي طرح  أساسيقد تلعب دور  واألديانالعادات والتقاليد والطقوس  نأالدراسات االنثروبولوجية 

في  القيم أنالبيئة االجتماعية  فقد الحظ   إلىتعود  األخالقيةالقيم  أنل هذا العالمة ابن خلدون من قب إلىوقد ذهب 



قولنا  رالحضري  عكس ذلك وهذا ما يبر والشهامة بينما  في المجتمع في الشجاعة والكرم المجتمع البدوي تتمثل 

ايظا هذا الموقف دوركايم  وأكد،  اإلنسانيروف االجتماعية والطبيعية المحيطة بالمجتمع ظال إلىتعود القيم  أن

خيرا كالوأد ذالك  التي كان يعتبرها وقت األخالقيةفقد حذف من المجتمع الجاهلي كثيرا من القيم  ما جاءل واإلسالم

خاتمة وفي  ♦ تتنافى مع قيم العصر الجاهلي. أخالقيةبقيم  ىونادبكل قوة وبشر  اإلسالمثار فحاربها بال واألخذ

اجتماعية ومنها ما أن القيم األخالقية نسبية تستمد وجودها من اتحاد عوامل مختلفة منها ما هي يمكن لقول  األخير

ألخالقية مرتبطة بثقافة وحضارة المجتمع اإلنساني ، فالقيم اهي اقتصادية ومنها ما هي طبيعية ومنها ما هي دينية 

وحضارة المجتمعات اإلنسانية ، آخر له عالقة بتطور أو تخلف ثقافة  إلىوتغيرها من عصر ولذلك أن تبدل القيم 

        االجتماعية والثقافية .وهذا ما تؤكده  الكثير من الدراسات 




