
أخالق
 هذه المقالة ربما تحتاج إلى تهذيب لتتناسب مع دليل األسلوب في ويكيبيديا. لم يُحدد أي سبب للتهذيب.

فضًال هذّب المقالة إن كان بإمكانك ذلك، أو غيّر القالب ليُحدد المشكلة التي تحتاج إلى تهذيب.(سبتمبر 2011)

األخالق هي منظومة قيم يعتبرها الناس بشكل عام جالبة للخير وطاردةً للشر وفقاً للفلسفة الليبرالية وهي ما يتميز به االنسان عن
غيره.[1] وقد قيل عنها إنها شكل من أشكال الوعي اإلنساني كما تعتبر مجموعة من القيم والمبادئ تحرك األشخاص والشعوب كالعدل
األنظمة الدول  منه  تستقي  قانونياً  سنداً  لتكون  لتلك الشعوب  ثقافية  مرجعية  تصبح  أن  درجة  إلى  ترتقي  بحيث  والحرية والمساواة 
تُدرك بالبصيرة والغريزة، وبالعكس يمكن اعتبار الخلق الحسن من أعمال والقوانين.[2] وهي السجايا والطباع واألحوال الباطنة التي 

القلوب وصفاته. فأعمال القلوب تختص بعمل القلب بينما الُخلُق يكون قلبياً ويكون ظاهرا أيضا.

أو اإلنسان لنفسه  يضعها  معايير للسلوك،  تضع  التي  ضوء القواعد األخالقية  على  يقيم السلوك اإلنساني  حيث  هي دراسة،  واألخالق 
يعتبرها التزامات ومبادئ يمشي عليها وأيضا واجبات تتم بداخلها أعماله أو هي محاولة إلزالة البعد المعنوي لعلم األخالق، وجعله عنصرا
والكلمة ومجردة".  نظرية،  بصفة  األخالق  علم  يديرها  التي  للمعاني  والواقعي  العلمي،  التطبيق  محاولة  هي  األخالق  أن  أي  مكيفا، 
أو المعتقدات،  من  طاقما  األخالق  وتكون  «عادة».  أي  (إيثيه)   «ἤθεα» اليوناني  الجدار  من  مستخلصة   «Ethic» لألخالق  اإلنكليزية 

المثاليات الموجهة، والتي تتخلل الفرد أو مجموعة من الناس في المجتمع.

والديونتولوجيا - من الجذر اليوناني «δέον» (ديون) أي «ما يجب فعله» و«λογία» (لوغيا) أي «العلم» - أو علم الواجبات مفهوم يستخدم
كمرادف لألخالق المهنية، فيختّص هذا المجال بالواجبات ويحكم على الفعل راجعاً إلى القواعد والقوانين.

أو أمام شخص  تكون  تتحدد بتشريعات  عن المسؤولية األخالقية باختالف أبعادهما، فالمسؤولية القانونية  تختلف المسؤولية القانونية 
قانون، لكن المسؤولية األخالقية فهي أوسع واشمل من دائرة القانون ألنها تتعلق بعالقة اإلنسان بخالقه وبنفسه وبغيره، فهي مسؤولية
ذاتية أمام ربه والضمير. أما دائرة القانون فمقصورة على سلوك اإلنسان نحو غيره وتتغير حسب القانون المعمول به، وتنفذها سلطة
خارجية من قضاة، رجال امن ونيابة، وسجون. أما المسؤولية األخالقية فهي ثابتة وال تتغير، وتمارسها قوة ذاتية تتعلق بضمير اإلنسان
من جهة فكري  في مأزق  قد تضعه  ان فقدان خلفية ايمانية لإلنسان  هو سلطته األولى. االخالق متعلقة بااليمان ويعتقد البعض  الذي 

الحفاظ علي المقياس االخالقي من التشويش.
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