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ذا ،هذا واجبك: نا صوت من داخلنا وقالمَ لَّ نا الفكر لنعرف كيف جيب علينا أن نفعل كَ لْ جَ ما أَ لَّ كُ  وإذا ما أخللنا 
الصوت يكلمنا بلهجة وملا كان ذلك . نا واحتج على ما فعلنامَ لَّ كَ قام نفس الصوت فَ واجب الذي قدم لنا على ذلك الشكلال

ا شأنا، ولكننا ال نستطيع أن نتبني بوضوح من يكون هذا صادر عن كائن أرفع منَّ دَّ ه البُ نا نشعر شعورا عميقا بأنَّ فإنّ لنهياألمر وا
، أضحت موضع عبادة، إذ العبادة خيال الشعوب إىل شخصيات متعالية أرفع شأنا من اإلنسانهُ بَ سَ ولذلك نَ . الكائن وال ما هو

، وبذلك استطاعت تلك الشعوب أن جتد تفسريا هلذا به هلمقرُّ الشهادة الظاهرة على النفوذ الذي نُ إالَّ آخر األمريفما هي
ا ينطق صوت البشر ر غاللة صوُّ وقد أصبح واجبا علينا حنن أن ننزع عن هذا التَ . الصوت العجيب الذي ال تشبه نربته النربة اليت 

ا خالل عصور التاريخ وأن ندرك احلقيقة وراء الرمز تمع،األشكال األسطورية اليت تلفع  تمع هو . وهذه احلقيقة هي ا إذ ا
اع نصيوة إذا ما رفضنا اإلالفعل بقُّ دُ رُ أو اليت تَـ اً الذي وضع فينا عند تربيتنا تربية أخالقية هذه املشاعر اليت متلي علينا سلوكنا إمالء

تمع هو املتحدث فيناربُ عَ ها واملُ تُ نعَ فضمرينا األخالقي صَ . ألوامرها ا . عنها، فإذا ما حتدث ضمرينا كان ا غري أن اللهجة اليت 
فالواجب هو األخالق من حيث هي تأمر وتنهى، وهو األخالق وقد . لى النفوذ املتميز الذي يتمتع بهيكلمنا هي أحسن دليل ع

ا كذلك فحسبأن نطيمتثلت سلطة علينا ا سلطة وأل فهو األخالق وقد متثلت شيئا حسنا جيتذب اإلرادةأما اخلري. عها أل
تمع من حيث يفرض علينا قواعد. ويثري ما يف الّرغبة من التلقائية ويضبط هولئن كان من اليسري أن نتبني أن الواجب هو ا

تمع ولكن من  حيث هو حقيقة أثرى من حقيقتنا، وال نستطيع التمسك به دون أن ينتج عن احلدود لطبيعتنا، فان اخلري هو ا
.لكيّانناذلك إغناءٌ 
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"التربية األخالقية"
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