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الوسطى
نظريات الضمير في العصور ُ
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 موسوعة ستانفورد للفلسفة
ّ
ترجمة :أحمد العطاس
تحرير :محمد الربيعان

الضمي عند بونافنتورا ،واألكوي ين ،وسكوتس
الضمي يف العصور الوسىط ،وحول نظريات
خلفية عامة حول نظريات
ر
ر
ر
ر
ي
وأوكهام؛ نص ميجم للـد .دوغالس النغستون ،والمنشور عىل (موسوعة ستانفورد للفلسفة) .ننوه بأن اليجمة ي
ا
ر
والن قد تختلف قليًل عن النسخة الدارجة للمقالة ،حيث أنه قد
للنسخة المؤرشفة يف الموسوعة عىل هذا الرابط ،ي
ً
ّ
األخية بعض التحديث أو التعديل من فينة ألخرى منذ تتمة هذه راليجمة.
نخص بالشكر محرري
وختاما،
يطرأ عىل
ر
موسوعة ستانفورد ،وعىل رأسهم د .إدوارد زالتا ،عىل تعاونهم ،واعتمادهم رلليجمة ر
والنش عىل مجلة حكمة.

Langston, Douglas, "Medieval Theories of Conscience", The Stanford Encyclopedia of Philosophy (Fall
2015 Edition), Edward N. Zalta (ed.), URL = <https://plato.stanford.edu/archives/fall2015/entries/consciencemedieval/>.
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مييز البشر بني الصواب واخلطأ بواسطة الضمري واملفاهيم املرتبطة به مثل املبادئ الفطرة األخالقية .يف حني أن
ُهنالك العديد من وجهات النظر يف العصور الوسطى املتعلقة مباهية الضمري ،فإن معظم اآلراء تعترب أن البشر

قادرون على معرفة ما ينبغي فعله بشكل عام وتطبيق هذه املعرفة من خالل الضمري على قرارات معينة حول
عمل ما .كما أن القدرة على تطبيق قرارات الضمري مرتبطة بتطور القيم األخالقية اليت ,بدورها ,تصقل عمل
الضمري.

.1خلفية
. ٢بوانفنتورا
. ٣األكويين
. ٤سكوتس وأوكهام
 املراجع
 أدوات أكادميية
 مصادر إنرتنت أخرى
 مدخالت ذات الصلة

. ١اخللفية:
هناك مناقشات هامة عن الضمري إابن وجود [الرواقيني] ,هذا إن مل يكن قبل ذلك( .إذا قلنا عن الضمري إنه
شكل وفكرة من أشكال الوعي الذايت األخالقي ،فإن (ريتشارد سوراجبي) يزعم أنه ميكن العثور على فكرة
الضمري هذه يف كتب املسرحيات يف القرن اخلامس قبل امليالد ،وكذلك يف كتاابت[ أفالطون وأرسطو ]انظر
الفصلني األول والثاين من كتابه الضمري األخالقي على مر العصور.
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[سينيكا األصغر] انقش الضمري يف كتابه  ,)١٠٥ ،٩٧ ،٤٣(Epistulae Moralesونسب العديد
من الصفات إىل ذلك .أما [القديس بول] فناقش الضمري يف رسائل خمتلفة (كورنثوس األول؛ الرومان؛
العربانيني؛ تيمواثوس) .ومهما كان أتثري [سينيكا والقديس بول] يف املناقشات الالحقة عن الضمري والفطرة
األخالقية ،فإن املناقشات التالية يف العصور الوسطى للضمري مستمدة من تقدمي [بيرت لومبارد] ملفاهيم الضمري
والفطرة األخالقية يف ُُجله.
[جريوم] رؤيةَ [حزقيال] ألربعة كائنات
ويستشهد [لومبارد] مبقطع من كتاابت [القديس جريوم] ،فسر فيها
ُ
حية خترج من سحابة« .كان كل خملوق على شكل إنسان ،ولكن كان لكل منهما أربعة وجوه :الوجه األمامي
كان بشراً ،األمين كان أسدا ،األيسر كان ثورا ،والوجه اخللفي كان نسرا» (حزقيال ,إصحاح  1اآلايت -1
البشري ابجلزء العقالين من اإلنسان ،واألسد ابلعاطفي ،والثور ابلبهيمي ،والنسر
الوجه
يفسر
َّ
[جريوم] َ
ُ
ُ .)14
بـ « الذي يدعيه اليواننيون ابلفطرة األخالقية :شرارة الضمري اليت مل تنطفئ حىت يف صدر قابيل بعد أن خرج
من اجلنة ،واليت نلمح من خالهلا أننا خنطئ عندما تتغلب علينا امللذات أو الشهوات ,ويف الوقت نفسه ,فإن
وتعليقات [جريوم] أن الفطرة األخالقية ال تنطفئ أبداً يف البشر ،ومالحظاتُه يف موضع
تقليد العقل يضللنا,».
ُ
آخر ,أن الناس األشرار ال يستطيعون أن يكونوا بال ضمري ،قادات [لومبارد] واملفكرين اآلخرين إىل متييز الفطرة
األخالقية عن الضمري .يف حني أنه من غري الواضح أن [جريوم] كان يهدف إىل التفريق بني االثنني ،ويلعب
هذا الفرق دوراً رئيسياً يف املناقشات الالحقة عن الضمري يف العصور الوسطى.
يف هذه املناقشات ،يُشار إىل بعض األعمال اليت قام هبا [أفالطون وأرسطو] ,يف حني أن [أفالطون وأرسطو]
ال يذكران الضمري بشكل واضح ,إال أن مناقشاهتما حول الفضائل واحلكمة العملية وضعف اإلرادة هي اليت
تشكل اخللفية احلامسة ملناقشات العصور الوسطى حول الضمري .ولقد أتثرت هذه املناقشات بشدة عندما
الكاتبني الكالسيكيني ,فعلى سبيل املثال ،دافع [أوغسطني] عن مفهوم
[أوغسطني] على هذين
ب
ن
ُ
ع ّق َ
أفالطون يف وحدة الفضائل ،لكنه جا دل أبن حمبة هللا قدمت الوحدة هلم .وعالوة على ذلك ،ادعى أن ما
اعتربه املؤلفون الوثنيون فضائل ،هو يف الواقع ،من الرذائل ,ما مل تكن مقدمة حملبة هللا.

برزت رؤيتان متميزاتن حول العالقة بني الضمري والفطرة األخالقية يف أواخر العصور الوسطى .وميكن التعرف
على النظرة األوىل ,وهي وجهة نظر إرادية ،مع مفكرين فرنسيسكان مثل [بوانفنتورا] ،والثاين األكثر وضوحاً
[األكويين] ،وهو صاحب وجهة نظر فكرية .يبدو أن كليهما يستمد فكرته حول الضمري من رسالة [فيليب]
عن الضمري .ففي رسالته ،يناقش [فيليب] بشكل رئيس نظرية الفطرة األخالقية ،فهو أوال يصفها أبهنا إمكانية
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فكرية ال ختطئ ,وأهنا توفر حقائق عامة للضمري حول تطبيق معني ,مث ,يف مواضع أخرى ،يصفها ,أيضا ,أهنا
الرغبة يف اخلري ،وهي مساوية لردود الفعل العاطفية عندما يتبع املرء الشر بدالً من اخلري .وهذا الوصف األخري
يتوافق بشكل جيد مع آراء [بوانفنتورا] حول الفطرة األخالقية والضمري.
. ٢بوانفنتورا
يناقش [بوانفنتورا] كالً من الضمري والفطرة األخالقية يف كتاب تعليق على اجلُمل ,القسم الثاين ،التمييز , ٣٩

موضحا أنه اجلزء املنطقي؛ ألنه مرتبط أبداء األعمال,
واضعا الضمري بشكل مباشر داخل امللكة العقالنية،
ً
وابلتايل فهو مرتبط أيضاً ابإلرادة ,وكذلك العواطف .من انحية أخرى ،يضع الفطرة األخالقية يف اجلزء الوجداين
من اإلنسان؛ ألنه يعترب الفطرة األخالقية هي اليت حتفزان على فعل اخلري.
عامني عند [بوانفنتورا] ,ويبدو أن اجلزء األول هو قوة اكتشاف احلقيقة يف املبادئ
ينقسم الضمري إىل جزئني ّ

العامة العملية مثل «طاعة هللا»« ،بر الوالدين» و «ال تضر جريانك» .هذا اجلزء من الضمري فطري وال خيطئ،
وال ميكن أن يضيع عند أي أحد ،مهما يصبح الشخص فاسدا أخالقياً .أما اجلزء الثاين من الضمري فينطوي
على تطبيق املبادئ العامة على احلاالت اليت قد تكون عامة أو خاصة .هذا اجلزء الثاين هو فطري أيضاً ،لكن
ميكن أن خيطئ؛ ألن املبادئ العامة جداً للجزء األول ,قد يساء استخدامها من خالل التعليل اخلاطئ أو
اجلهل .يفسر سوءُ التطبيق ،إىل حد ما ،كيف ينخرط الضمري ،املوجه لفعل اخلري ،يف املشاركة يف أداء أعمال
منفتح إلمكانية تطويره ،من خالل التجربة ،ملبادئ السلوك العملي اليت
شر .كما أن َ
الفرق بني جزئي الضمري ٌ
ال تنطوي مباشرة على حمتوى الفطرة األخالقية .من خالل تعميم األنشطة اليت تتم وفقاً ملبادئ الفطرة
األخالقية ،ميكن للمرء صياغة املبادئ العامة اجلديدة والغري واردة يف الفطرة األخالقية ،واليت ميكن أن توجه
السلوك يف سياقات متعددة .ويبدو ,ابلتايل ,أن الضمري ملكة ديناميكية عند [بوانفنتورا].

يصف [بوانفنتورا] الفطرة األخالقية بـ «شراراة الضمري» ،ويرى أهنا تسرتيح يف اجلزء العاطفي عند اإلنسان،
ألن الدافع العام لفعل اخلري يوفر الفطرة األخالقية واحلركة للضمري لكي يعمل .بشكل عام ،يرى [بوانفنتورا]
أن الضمري والفطرة األخالقية يتداخل بعضهما ببعض ،وينظر إىل تشكيل القواعد األخالقية للضمري كتطبيق
لرغبة اإلنسان لفعل اخلري (الفطرة األخالقية) ,كما أنه يرى أن هذه املبادئ األخالقية جزء آخر من الرغبة يف
اخلري ,ألننا بطبيعتنا لدينا رغبة يف اخلري ،فإننا نرغب أيضاً يف حتقيق هذا اهلدف .مبادئ الضمري هي مثل هذه
الوسائل ،لذلك حنن بطبعنا ميَّالون إىل حتقيق مبادئ الضمري .وابملثل ،فإن رد الفعل العاطفي لفعل الشر
4

حكمة © Copyright 2019

ــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــ

(الشعور ابلذنب أو الندم) هو رد فعل حمبط من الرغبة يف اخلري الذي حيدث عندما يفشل املرء يف التمسك
مبا قرره الضمري لتأدية اخلري .يف حني أن [بوانفنتورا] كان قد وضع الفطرة األخالقية والضمري يف أجزاء خمتلفة
يف اإلنسان ،ال يفصلهم عن بعضهم بعضا .على العكس متاماً ،فهو ينظر إىل الضمري على أنه مدفوع ابلفطرة
يوجهها.
األخالقية ويف الوقت نفسه ّ
. ٣األكويين
يعرف بوضوح
[توماس أألكيوين] ،املدافع الرئيسي عن النظرة الفكرية للعالقة بني الضمري والفطرة األخالقيةّ ،
(الضمري) أبنه «تطبيق املعرفة على نشاط Summa Theologiae, I-II, Iإن املعرفة اليت تدور يف
ذهنه أتيت من الفطرة األخالقية ،الذي يعتربه تصرفاً طبيعياً للعقل البشري والذي ندركه من دون حتقيق املبادئ

األساسية للسلوك .ابلنسبة [لألكويين] ،إذن ،فإن الضمري يطبق أول مبادئ الفطرة األخالقية ملواقف حمددة.
مبادئ الفطرة األخالقية هي ابألحرى عامة الشكل .مثالً« ،افعل اخلري وجتنب الشر» ،و«أطع هللا» .ولكي
تكون فعاال يف النشاط البشري ،يتطلب الضمري مبادئ حتتوي على مضمون أكرب .ميكن للمرء أن يسمي هذه
«املبادئ الثانوية»[ ,واألكويين] يناقشها يف أماكن عدة ،ويقرتح أهنا مستمدة من التجربة والتعليم من خالل
فضل احلكمة .وابلتايل ،فإن وظيفة الضمري عند [األكويين] هي تطبيق املبادئ العامة للفطرة األخالقية واملبادئ
الثانوية األكثر ثراءً ابحملتوى واليت طُّورت من خالل احلكمة لظروف معينة .وتشارك احلكمة يف التطبيق لظروف
معينة ،وفقا [لألكويين] ،ألهنا متصلة ابإلدراك الصحيح للظروف الفردية وهذا اجلانب من احلكمة يربط بني
الضمري واحلكمة مبشكلة ضعف اإلرادة.

يف عرض [األكويين] لنقاش [أرسطو] عن ضعف اإلرادة يف تعليقه على األخالق النيكوماشية ,املركز الرابع
املقدم يف الكتاب  ،٧الفصل  ٣من األخالقيات النيكوماشية ,فوفقاً هلذا املوقف ،فإن الرجل العاجز عن ضبط

نفسه يعرف املبادئ العامة املناسبة للسلوك فيما يتعلق مبا جيب فعله ،مثالً ،ال جيوز الزان .فإذا رأى الرجل
املنفلت تصرفاً معيناً يقع حتت هذه القاعدة العامة ،مثالً ،يرى رجال جيامع امرأة غري متزوجة يف حالة زان ،فلن

يقوم هبذا الفعل .ومع ذلك ،فإن الرجل املنفلت حيمل أيضاً القاعدة العامة اليت تقول ينبغي التمتع ابمللذات.
إذا كان الرجل املنفلت ،مدفوعاً برغباته اخلاصة المرأة معينة غري متزوجة ،قد يرى االرتباط اجلنسي املقرتح حالة
تدعو للسرور ،ويندرج حتت القاعدة العامة حول السعي وراء املتعة وبتابع العالقة .إن الرغبة اليت لديه ،كما
كانت ،تعميه عن القاعدة العامة عن الزان الذي ال يزال ميتلكها ،ولكن بشكل اعتيادي .واملعرفة نفسها اليت
ميتلكها أبن العالقة احلميمية هي حالة من املتعة حيق السعي من ورائه .وعلى ذلك ,فهو يعرف (على حنو
5
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معتاد) أنه جيب جتنب الزان ،لكنه زان برغم من ذلك ألنه يرى الزان كعمل ممتع السعي من أجله .كتعليق عام
على حتليل [أرسطو] ،يقول [األكويين]« :ليس من املعرفة العاملية ولكن تقييم املعقول فقط ،وهو ليس ممتاز

جداً ،والذي ُجيُّر عن طريق الشهوة .».تعليق على األخالق النييكوماتكية ،الكتاب  ،٧حماضرة  ،٣الفقرة
. ١٣٥٢املغزى الذي يقصده [األكويين] هو أن الرجل املنفلت ميتلك معرفة ما جيب عليه فعله ،لكنه مدفوع
بشهوته اخلاصة ،هذه الشهوة تؤدي به إىل التصرف عكس ما ال ينبغي القيام به (عادة) .لذلك يفشل الرجل
املنفلت؛ ألنه مل يفلح يف تنمية األخالق املالئمة اليت متكنه من حتديد الوضع بشكل صحيح .هذا التحليل

لضعف اإلرادة ينسجم مع نظرة [األكويين] العامة لإلرادة كوهنا قوة سلبية تتابع قدرة العقل بشكل دائم .يف
حني أن وجهة النظر هذه عن اإلرادة قد ع ّدل عليها بعض من تالميذ [األكويين] مثل [جايلز] من روما ،رمبا
ط [األكويين] للضمري ابحلكمة والفضائل بشكل عام من خالل اهتمامه
حتت زخم إدانة  ،١٢٧٧فإن رب َ
مبتكر وبال شك مرتبط ابهتمامه يف األخالق النييكوماتكية .اتبّع [دونز سكوت ووليام أوكهام]
بضعف اإلرادة ٌ
دوره يف ربط الضمري ابلقضااي احمليطة حول تطور الفضائل األخالقية.
. ٤سكوت وأوكهام
يقدم [سكوت] القليل من النقاش الصريح عن كل من الضمري أو الفطرة األخالقية ,ومع ذلك ،فمن خالل
نقاشه حول القضااي اليت هتتم بشكل رئيس حول تطور الفضائل ،يبدو أن نظرته إىل الضمري والفطرة األخالقية
مستمدة من كل من [بوانفنتورا واألكويين] .بعد [األكويين] ،يعتقد [سكوت] أن كالً من الفطرة األخالقية

والضمري جيب وضعهما يف النظام الفكري .ابالتفاق مع [بوانفنتورا] ،مينح [سكوت] الضمري دوراً أكثر فعاالً
ط [سكوت] الوثيق بني الضمري
يف شخصية اإلنسان بدالً من التطبيق الال-إرادي للمبادئ العامة .إن رب َ
يسمح له ابجلمع بني هذين املصدرين.
وتطور األخالق
ُ
ووفقا لتقاليد الفضيلة ،فمن أجل القيام بعمل فاضل ،جيب على املرء أن ميتلك املبدأ األخالقي الصحيح املرتبط
يؤدي إجراءات فاضلة مناسبة لتطوير عادة الفضيلة
ابلفضيلة ذات الصلة .ومع ذلك ،جيب على املرء أن ّ
ومعرفة املبدأ األخالقي ذي الصلة .تبدو الدائرة كحلقة مفرغة مبا يكفي لتعطل أي حماولة لزراعة الفضائل.
الضمري طريقةً لدخول الدائرة .عندما يقوم الشخص بصياغة ما جيب القيام به يف بعض
يعترب [سكوت]
َ
الظروف ،فهذا ممارسةٌ للضمري ،الذي حدد اإلجراء املناسب من مبادئ الفطرة األخالقية .على أساس املبادئ

األخالقية للضمري ،ميكن ألي شخص القيام إبجراء يوفر األساس ذا الصلة لتطوير الفضائل .من أجل أداء
وحد
النوع من العادة اليت يعتقد [سكوت] أهنا فضيلة .على حنو مثايل ،تُ َّ
هذه األفعال يؤدي الضمريُ هذا َ
6
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الفضائل األخالقيةُ؛ ألن الشخص الكامل الفاضل جيب أن ميلك كل الفضائل .يف الواقع يبدو أن الشخص
ُ
رجل احلكمة العملية[ ،أرسطو] .هذا الشخص الذي
الكامل الفاضل عند [سكوت] يشبه ,إىل حد بعيدَ ,

طور ،من خالل جتارب طويلة ،الفضائل األخالقية ،وقادر على توصيل ُجيع املواقف األخالقية بشكل جيد,
ّ
اليت يف وجهة نظر [أرسطو] جيب أن تفعل كما يفعل رجل احلكمة العملية لكي تكون أخالقياً .إن الشخص
الكامل املثايل عند [سكوت] ،مثل رجل احلكمة العملية ،يتمتع مبهارة يف حتديد ما جيب القيام بفعله يف
ظروف معينة ،تغمره البهجة عندما يتصرف وفق فضائله ،وميتلك كل الفضائل األخالقية واليت طورها من خالل
التجربة.
حنو نقاش
ويشري النقاش الذي أجراه [أوكام] عن الضمري واحلكمة والفضائل ,إىل أنه يتلو َ
دور [سكوت] َ
الضمري فيما يتعلق ابلفضائل .وهو يتفق مع [سكوت] يف أن الضمري ميكن أن يوفر الدخول إىل الدائرة الظاهرة
ألداء األعمال األخالقية من أجل تطوير النوااي اليت تبدو ضرورية ألداء األعمال الفضيلة يف املقام األول .مع
ذلك ،فهو ينتقد [سكوت] بسبب فشله يف التفريق بني درجات الفضائل وعالقة الضمري ابحلصافة .مل يذكر
أبداً الفطرة األخالقية يف كتاابته ,وشدد على حقيقة أن األفعال الداخلية فقط لديها قيمة أخالقية .ووفقاً له،
االدعائيني
يعترب أن األفعال اخلارجية ذات أمهية أخالقية فقط عندما تكون آتية من أفعال داخلية ,ويف هذه
ن
كام] أتثرياًكبرياً على مفكري اإلصالح ,مثل [لوثر وكالفن] ,يف مناقشاهتم
األخريين ,بوجه التحديد ،مارس [أو ُ

حول الضمري .يف الواقع ,فإن مواضيع الضمري والفطرة األخالقية قد نوقشت يف اجلامعات األملانية ابهتمام
كبري قبل وبعد عصر اإلصالح .انضم بعض املفكرين املشاركني يف هذه املناقشات & [Usingen
]Peyligkبطرق خمتلفة إىل وجهات نظر [بوانفنتورا واألكويين وسكوت وأوكام] بينما قام آخرون
][Bernhardi & Melanchthonمبزج وتغيري وجهات النظر املختلفة واملوجودة بني هؤالء املفكرين.

تتعلق العديد من هذه املناقشات عن الضمري ابلقضااي املتعلقة ابلتفكري العملي .ومن املثري لالهتمام أن نقاشات
ط بني الضمري
الضمري والفطرة األخالقية ظهرت يف أعمال الفلسفة الطبيعية .وكان قد ُوج َد ,بعد [لوثر] ،رواب ُ
واملعرفة العملية يف كتااب ت [األكويين ,سكوت ،وأوكهام] لتفسح اجملال ،حتت أتثري [جوزيف بتلر وإميانويل
كانط] ،لتصوير الضمري كملكة عقلية.
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