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مفهوم الخير في الفلسفة بين
التعريف والتمثيل

١١

أسماء القطيبي

يف مقاله مبجلة التفاهم «قيمة اخلري بني �أفالطون والفل�سفة احلديثة» يتناول الباحث �سعيد بنتاجر مفهوم اخلري بني الفل�سفة القدمية املتمثلة يف
حماورات �أفالطون وتالمذته ،واخلري يف الفل�سفة احلديثة من خالل نظريات كانط ونيت�شه وجورج �إدوارد مور .وذلك من خالل حتديد معنى اخلري
وطبيعته ،واختالفه يف ال�سياقني الفردي واالجتماعي .وتتمثل �صعوبة البحث يف هذا املدلول كون احلديث عن القيم ُيعيدنا للت�سا�ؤل ع َّما �إذا كانت
القيم �أ�صال ذات وجود مو�ضوعي م�ستقل �أم �أنَّها نابعة من الذات �أو لأجل الذات ،وع َّما �إذا كانت القيم الأخالقية «ومنها اخلري -ن�سبية �أو مطلقة ،وعن
القيم الأ�سمى والقيم التابعة وغريها من الإ�شكاالت التي تناولها الفال�سفة عرب الع�صور من مناظري ُمتلفة.
ُيعد �أفالطون واحداً من �أوائل الفال�سفة الذين جعلوا
للخري م�ك��ان��ة م��رك��زي��ة يف م�ب��اح�ث�ه��م ،وت���ص�ن��ف فل�سفة
�أفالطون �ضمن فل�سفة ال�سعادة وهي الفل�سفة ال�ساعية
لتحقيق ال�سعادة للفرد وللمجتمع ،حيث يرى �أفالطون
�أن ال�سعادة يجب �أن تتحقق �أو ًال بالعدالة يف املدينة عن
طريق �سن نظام اجتماعي �سيا�سي واقت�صادي ي�ضمن
ال�ت�ع��اي����ش ال���س�ل�م��ي ب�ي�ن الأف� � ��راد يف خم�ت�ل��ف طبقاتهم
(احلكام واملحرتفني واحلرا�س) ،وهو ما ينعك�س بالتايل
على الفرد و ُيحقق له ال�سعادة .وال ميكن بالطبع حتقيق
العدالة �إال بوجود اخلري كقيمة عُليا ،ولتقريب ال�صورة
ف�ق��د ق���س��م �أف�ل�اط ��ون ال �ع��وامل �إىل ع ��امل ح���س��ي متمثل
يف امل��وج��ودات وع ��امل امل ُ� ُث��ل ال ��ذي يت�ضمن جميع القيم
والأخ�لاق �ي��ات .ومل��ا �أن ك��ان م��ن ال�صعب و��ض��ع مفاهيم
للقيم فقد اعتمد �أف�لاط��ون يف تقريب معانيها على
املح�سو�سات ويف معرفة اخلري يقول «:كما �أن من اجلائز
عد النور والب�صرية �شبيهني بال�شم�س اليجوز االعتقاد
�أن�ه�م��ا ه�م��ا ال�شم�س ،ف�ك��ذل��ك امل�ع��رف��ة واحل�ق�ي�ق��ة يجوز
عدهما �شبيهني باخلري ،ولكن االعتقاد �أنهما اخلري �أمر
غري مقبول» .وي��رى الباحث �سعيد بنتاجر �أ َّن��ه رغم �أ َّن
�أفالطون ينظر للخري من مفهوم ميتافيزيقي �إال �أ َّنه
ا�ستح�ضره يف ال�سياق ال�سيا�سي عند ت�صوره للمدينة
الفا�ضلة مما �أعطاه قيمة �أخالقية .كما �أ َّن ذلك �أعطى
ل�ل�خ�ير ن�سبية وج �ع��ل م�ن��ه و��س�ي�ل��ة م��رت�ب�ط��ة ب��ال���س�ع��ادة
وق��اب�ل��ة للقيا�س طبقاً حل��ال��ة امل��دي�ن��ة و�أف ��راده ��ا وم��دى
تعاي�شهم.
مع تطور العلوم وتعدد النظريات الفل�سفية ظلت فكرة
اخلري التي �صاغها �أفالطون حا�ضرة بقوة يف تنظريات
دي �ك��ارت وم ��ن ج ��اء ب �ع��ده .ويف م�ق��ال «ق�ي�م��ة اخل�ي�ر بني
�أف�ل�اط ��ون وال�ف�ل���س�ف��ة احل��دي �ث��ة» ت �ن��اول ال�ب��اح��ث �سعيد
بنتاجر مفهوم اخلري لدى كانط ونيت�شه وم��ور كونهم
ن �ظ ��روا ح ��ول اخل�ي�ر م ��ن ر�ؤى م �ت �ع��ددة .ف�ك��ان��ط مثال

ا��ش�ترك م��ع �أف�لاط��ون يف اعتبار اخل�ير قيمة �أخالقية
عُليا لكنه ع��د اخل�ير �صفة م��وج��ودة يف ال ��ذات ولي�ست
مو�ضوعاً م�ستق ً
ال يطلبه الإن���س��ان .وه��ذا الت�صور هو
امتداد لفل�سفة كانط التي جتعل من العقل وحده «بغ�ض
النظر عن الظروف املحيطة -م�صدر القانون الأخالقي
ومطبقه .وافرت�ض �أن «الإرادة اخلرية» هي القيمة التي
ت��دف��ع ال�شخ�ص ل�لال �ت��زام ب��ال�ف�ع��ل ال�صحيح والتحلي
ب��الأخ�لاق الف�ضلى� .إن فل�سفة كانط تعول على الوعي
ال��ذات��ي وت�ف�تر���ض ب ��أن الإرادة احل ��رة ل�ل�إن���س��ان كافية
لوحدها لتحقيق ال�سالم وال�ع��دال��ة واح�ت�رام القانون.
ولأن الدافع الأخالقي ال يجلب ال�سعادة بال�ضرورة فقد
�سعى كانط لربط ذلك بالدين لتكوين ما ي�سمى باخلري
الأ�سمى الذي يجمع العقل والعاطفة معاً.
ُي �ع��د ن�ي�ت���ش��ه واح� ��دا م ��ن �أك �ث�ر ال�ف�لا��س�ف��ة ج� ��ر�أة ك��ون��ه
ا� �س �ت �ط��اع ن �ق��د ال�ف�ل���س�ف��ة الأخ�ل�اق �ي ��ة لأف �ل�اط ��ون وم��ن
ب�ع��ده ب�ن�برة واث�ق��ة .فقد ك��ان نيت�شه ي��رى �أ َّن الفل�سفة
التقليدية متيل �إىل الوهم �أك�ثر من احلقيقة ،كما �أن
معايريها وتوجهاتها قيم مُعادية للحياة .وكون اخلري
نقطة حمورية يف الفل�سفة التقليدية فقد انطلق نيت�شه
منها يف نقده وفل�سفته اجل��دي��دة؛ حيث ذك��ر نيت�شه �أ َّن
القيم الأخ�لاق�ي��ة م��اه��ي �إال نقائ�ص و�ضعها ال�ضعفاء
لتغطية نقائ�صهم و�أج�بروا الأقوياء على االحتكام لها
ب��دل االح�ت�ك��ام �إىل ال�ق�ي��م ال�ت��ي ُت�ع�بر عنهم م�ث��ل ال�ق��وة
وال�ت�ع��ايل .فمث ً
ال ي��رى نيت�شه �أ َّن اخل�ير عند ال�ضعفاء
ُيقابل ال�شر بينما عند الأقوياء يقابل الو�ضاعة ،والفرق
بني الو�ضاعة وال�شر كبري؛ لأن ال�شر يفرت�ض الدناءة
و�إ�ضمار احلقد بينما الو�ضاعة هي افتقاد للقيم النبيلة
ال�سامية كالكرم �أو ال�شجاعة .ودعا نيت�شه يف فل�سفته �إىل
الإق ��رار بوجود �صراع بني نوعني من الأخ�ل�اق دون �أن
تكون هناك غلبة لأحدهما ،و�أن مهمة الفرد هي ال�سعي
للإن�سان الأع�ل��ى بطريقته ال باملعايري ال�صارمة التي

ح ��اول الفال�سفة ال�ق��دم��اء تطبيقها على جميع �أف ��راد
املجتمع.
كما تناول املقال ر�أي الفيل�سوف جورج �إدوارد مور وهو
�أح��د رواد الفل�سفة التحليلية التي تعتمد على النقد.
اليكن تعريفه و�أن
ك��ان ي��رى �أ َّن اخل�ير مفهوم ب�سيط ُ
ربط اخلري بال�سعادة تارة وباللذة تارة �أو غري ذلك هو
مغالطة .ولأ َّن اخلري مفهوم �أ�سا�سي وغري مركب ف�إ َّن
م ��ور ي�ع��ده ر�أ� ��س الأخ �ل�اق و�أ� �ص�لا ت�سعى جميع القيم
للو�صول �إليه؛ لأنه كلما زادت القيمة زاد اخلري .وميكن
التعرف على اخلري من وجوده كمحمول �أو �صفة لغريه.
ويف�صل الباحث بنتاجر فل�سفة م��ور يف تطبيق اخلري
ب �ق��ول��ه «:غ�ير �أن ال�ب�ع��د التطبيقي الي�ن�ت�م��ي �إىل علم
الأخ�لاق الذي اتخذ من مفهوم اخلري مو�ضوعاً له بل
من فرع من فروعه وهو الأخالق التطبيقية ،وهو الذي
ي�ق��وم على ال�ت���ص��ورات الأخ�لاق�ي��ة ذات ال�ط��اب��ع العملي
التوجيهي لل�سلوك الإن�ساين بكيفيات مثل «ال��واج��ب»
و«ينبغي» ومعايري ال�سلوك اجليد وال�سيئ وغري ذلك.
يثبت مور �أن هذه الكيفيات متثل القيم الو�سيلية التي
الت �ك��ون ق�ي�م�اً �إال مب��ا حت�م�ل��ه م��ن خ�ير وت � ��ؤدي ب��ه �إىل
الأمور اخلرية».
يبدو مفهوم اخلري مفهوماً معقدًا حد عجز الفال�سفة
عن و�ضع تعاريف له ،لذا جل�أ �أغلبهم للتدليل عليه من
خالل الت�شبيهات واال�ستعارات �أو جعله كمحمول ي�ستدل
عليه من خالل �أث��ره .وقد ح��اول الباحث بنتاجر �شمل
�آراء �أربعة فال�سفة يف فرتات زمنية متباينة حول اخلري
مما �أجربه على العروج لتفرعات كثرية تف�سر النظريات
الأ�سا�سية التي تنطلق منها فل�سفات �أفالطون ونيت�شه
وكانط وم��ور .وم��ع ذل��ك ف��إ َّن املبحث مت�شعب �أك�ثر مما
يبدو بحيث من الأف�ضل �إف��راد مبحث لكل فل�سفة على
حدة لت�أخذ ن�صيبها من ال�شرح والتو�ضيح.
asmaalqutibi@gmail.com

