ما بعد األخالق..
الخالصة اإلبستيمولوجية والممارسة
األنطولوجية
نورة بوحناش

(*)

مقدمة :أفول القيم
(القيم بين النهايات والبدايات):

تتعمـــق األزمـــة األخالقيـــة يف مـــدارج
وســـا للنهايـــات
املابعديـــات ،لتكـــون
ً
والبدايـــات؛ إذ تلوح األخـــاق بقرب نهايتها
يف خامتة القـــرن املنرصم ،لتعلـــن يف بداية
األلفيـــة الثالثـــة عـــن تحققهـــا بأزمة ال
متتلـــك ضفافًا ،فالبوصلة األكســـيولوجية تم
افتقادها ،وتحول اإلنســـان إىل مرحلة عدت
حياديـــة املظهر فيـــا يلزم عن ســـؤال ما
يجب عيل أن أفعله؟ وألن عرف اإلنســـانية
من حيـــث املاهيـــة كونها أخالقيـــة ،فهل
بإمكانها مواصلة املســـار اإلنســـاين من دون
بوصلـــة القيم؟ ف َيكُف اإلنســـان من ث َّم عن
أن يكون حيـــوان قيمة.
(*) أســتاذة فلســفة األخــاق ،جامعــة قســنطينة  /2الجزائــر ،الربيــد
اإللكــروينbouhennachewas@yahoo.fr :
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تحلــق الجــدل األخالقــي يف الثقافــة الغربيــة
املعــارصة -تحليـ ًـا وتعليـ ًـا -حــول مفهــوم ما
بعــد األخــاق((( ،الــذي يــؤدي معنــى نهايــة
((( ال بُـ َّد مــن فــك التصــورات حــول مفهــوم مــا بعد األخــاق (Meta
 ،)éthiqueفاملصطلــح اليــوم يشــر إىل حقــل إبســتيمولوجي،
يــؤدي مهمــة تحليــل املعــاين األخالقيــة وتبيــان منــازل الصــواب
والخطــأ يف األحــكام األخالقيــة ،ليــس عــى الصعيــد العمــي؛ بــل
النظــري املحــض ،وأصــل املصطلــح مــن وضــع عــامل االجتــاع
الفرنــي لوســيان ليفــي برويــل يف نقــده لألخــاق املعياريــة
يف بنيــة الرتكيبيــة ( ،)Meta Moraleغــر أن املفهــوم ســيتطور
داخــل االتجاهــات التحليليــة والوضعيــة املنطقيــة ،وتحــت
توجيــه املعرفــة العلميــة ،إىل أن يحتــل مجــال التحليــل اللغــوي
اإلبســتيمولوجي للمعــاين األخالقيــة ،وعمو ًمــا فاملصطلــح ســواء
عنــد مؤسســه برويــل ،أو يف االتجاهــات الفلســفية الالحقــة،
يعنــي تفريــغ األخــاق مــن مضمونهــا املعيــاري التوجيهــي ،مـ َّـا
يعنــي أنهــا أدت مفهــوم نهايــة األخــاق ،مبــا أن أصــل األخــاق
هــو التوجيــه نحــو مــا ينبغــي أن يكــون؛ ولذلــك يبــدو أن نهايــة
األخــاق مرتبطــة بعــرى وثيقــة مبــا بعــد األخــاق ،مبــا أنهــا
فقــدت الســلطة املاهويــة لهــا وهــي األمــر والنهــي ،وألفــت
حقـ ًـا تحليل ًيــا ،ال عالقــة لــه بإنشــاء املعايــر ،بــل بــأداء وظيفــة
معرفيــة داخــل الفلســفة ،وهنــا تحولــت األخــاق إىل أن تكــون
مجــرد مامرســة فرديــة ،تعتمــد عــى منطــق الســعادة الفرديــة،
خاصــة أنهــا تنبنــي عــى قاعــدة العاطفــة ،املجــردة مــن قــوة
املنطــق األخالقــي الــذي يحيــل إىل الفهــم املشــرك للقيــم.
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لــر َدف هــذا املفهــوم
ســلطتها التوجيهيــةْ ُ ،
مبفهــوم آخــر يــؤرش إىل اقتضــاب القانــون
األخالقــي ،وهــو مــا تعــر عنــه داللــة مــا
بعــد الواجــب ،ســيؤلف املفهــوم يف حــد
محيــا إياهــا
ً
ذاتــه تعميقًــا ألزمــة القيــم،
إىل الالمعنــى ،ولتنحــر األخــاق يف حــدود
الفرديــة املفرطــة ،وعليــه تتمركــز األخــاق يف
اش ـراك بــن مجمــل خالصــات املابعديــات،
لتنطــوي ضم ًنــا عــى مــأزق أنطولوجــي
محقــق؛ ذلــك أن فقــدان البوصلــة القيميــة
يشــرك يف املضمــون مــع التيــه األخالقــي
مورث ًــا اإلنســان قلقًــا عار ًمــا ،خاصــة وأنــه
يلتحــم يف روحــه مــع اقتضاب املعنــى وموت
اإللــه ،ومــن ثــ َّم ينفتــح ســؤال الوجــوب
منفـكًا عــن مرشوعيــة الوجــوب ،وهــل مــن
املمكــن فهــم املعنــى األخالقــي دون منطــق
التعليــل املرجعــي للقيــم؟
بالنظــر إىل اختــاف املعايــر وتعددهــا ،ثــم
انهيــار مرجعياتها ،واســتقرار العدمية يف قلب
املامرســة األنطولوجيــة للفرد ،لـــم يعد هناك
مــن تأثــر للقيــم التقليديــة ،ففــي معــرك
الحيــاة يكتفــي األفـراد بالفردية واالســتقاللية
محيطًــا لالختيــارات األخالقيــة الناجعــة،
وقــد عللــوا وجودهــم األخالقــي بقيمتــن
فضفاضتــن هــا :الحريــة واملســاواة(((،
(1) Michel Métayer: La philosophie éthique، «Enjeux et
débat actuels»، éditions du renouveau pédagogique
Montréal Canada ،p. 141.

وانتهــوا إىل معنــى يوســع األزمــة ،إنَّــه الحــد
األدىن مــن األخــاق ،ليكــون األمــر األخالقــي
رديفًــا لخنــق الحريــة والتعــدي عليهــا،
ومــس كرامــة الشــخص اإلنســاين ،وقــد وســع
مكتســباته القيميــة بجملــة حقــوق ،ال ينفــك
يطالــب بهــا ،عــر الدميقراطيــة بوصفهــا
حارســة صارمــة لــكل الحريــات.
وألن عــرف اإلنســانية مــن حيــث املاهية
كونهــا أخالقيــة ،فهــل بإمكانهــا مواصلــة
املســار اإلنســاين من دون بوصلــة القيم؟
ـم عــن أن يكــون
ف َيكُــف اإلنســان مــن ثـ َّ
حيــوان قيمة.
بــات الحديــث عــن أفــول القيــم وموتهــا
حالـ ًة مميــزة للمجتمعــات مــا بعــد الحديثة،
وقــد تحولــت العوملــة إىل زمــان اقتصــادي
يفــرض التضحيــة بالقيــم ،يف ســبيل املــؤرش
االقتصــادي ،الــذي يوســع مجــال االســتهالك
عــى حســاب املبــادرة األخالقيــة ،مــع
ســيطرة كليــة للــروح التقنوعلمــي عــى
الحلــول املفرتضــة ،توســي ًعا لحالــة اإلشــباع
الرغائبــي لــروح اإلنســانية ،فهــل أصبحــت
اإلنســانية الغربيــة الراهنــة بــا قيــم
وقواعــد ســلوكية؟ لكــن هــل مــن مجــال
ملجتمعــات بــا قيــم؟ أم أنهــا عملــت عــى
بنــاء حقــول أخالقيــة أخــرى ،تعويضً ــا عــن
الهــدي األخالقــي ،مبــا أنــه ميــزة اإلنســانية؟
لتبــدأ أخالقيــة إنســانية مــا بعــد الحداثــة،
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بانفجــار لحقــول األخــاق التطبيقيــة،
وبفلســفات حقــوق اإلنســان ،توســي ًعا ملجــال
املطالــب التــي رق معهــا مطلــب الواجــب،
وانفتــح بــاب طلــب الحــق عــى مرصاعيــه.
وأل َّن املجتمعــات املحايثــة للمجتمعــات
الغربيــة((( تحيــا ظاهــرة التحديــث القــري
عــر وســائل اإلعــام ،فهــل متكنــت منهــا
هــي أيضً ــا ظاهــرة فقــدان البوصلــة القيمية،
فتحــل يف ظهرانيهــا أزمــة القيــم؟ خاصــة وأن
كونيــة العوملــة تحمــل قيمهــا فارضــة إياهــا
عــر االقتصــاد والسياســة ،فـــ «مــا ميكــن أن
ينجــم عــن تفــكك النظــام العاملــي هــو بــروز
الفرديــات ،لكــن الفرديــات ليســت ال إيجابية
وال ســلبية ،إنهــا ليســت بديـ ًـا عــن النظــام
العاملــي ،إنهــا تقــوم عــى مســتوى آخــر وال
تخضــع لحكــم قيمــي»((( ،وإن كان بودريــار
يــؤرش إىل الجامعــات السياســية العامليــة ،فإن
بــروز هــذه الفرديــات لـــم يكــن إال عالمــة
عــى االنهيــارات القيميــة التــي انجــرت عــن
((( وأقصــد خاصــة املجتمعــات العربيــة التــي تحيــا يف حالــة مــن
التمــزق القيمــي ،بفعــل الصدمــة واملواجهــة بــن األنــا واآلخــر،
ثــم العشــق الــذي مكنــت منــه الرغبــة يف اآلخــر ،فعنــد الحديــث
عــن أزمــة القيــم فــا يعنــي ذلــك أ َّن هــذه املجتمعــات مبنــأى
عــن ذلــك ،فهــي اآلن تشــهد جملــة تحــوالت أخالقيــة يجــدر
االنتبــاه إليهــا ،خاصــة أ َّن األثــر الــذي تحدثــه العوملــة عــى القيــم
األصليــة يبــدو مــن الخطــورة مبــكان ،متكــن منهــا وســائل اإلعــام
الراهنــة ذات امليــزة الســحرية مثــل الفايــس بــوك والصيغــة
الزائفــة التــي ميثلهــا يف العالقــات بــن األشــخاص ،وتعميــق قيــم
الفرديــة عــر الرمــز اإلعالمــي الــذي تحملــه جميــع أنــواع األفــام.
((( جــان بودريــار« :مــن الكــوين إىل املفــرد :عنــف العامليــة ،القيــم
إىل أيــن؟» ،ملتقــى اليونســكو لســنة ( ،)2000ترجمــة زهيــدة
درويــش جبــور ،بــروت ،دار النهــار2004( ،م)( ،ص.)55 /

االنفصــال بــن األخــاق والسياســة ،بوصفــه
مــن مقدمــات الحداثــة الالزمــة.
لقــد بــدا التعاكــس بــن الحيــاة الفرديــة
ومنظومــة القيــم املجتمعيــة جليًّــا يف زمــان
الحداثــة ،ولكنــه أصبــح أكــر تعمقًــا يف
زمــان الحداثــة البعديــة؛ إذ تحيــا اإلنســانية
تعاكســا يف مامرســاتها الوجوديــة،
الراهنــة
ً
فــإىل جانــب التقــدم التقنوعلمــي الــذي
حصــل ذروتــه ،تبــدو للعيــان تلــك األزمــة
التــي تجتازهــا عــى صعيــد القيــم ،فيتــم
الحديــث عــن أزمــة للقيــم وعــن أفــول لهــا،
بــل ونهايــة لألخــاق تعنــي نهايــة مســؤولية
اإلنســان عــى القيــم بحيــث «يخــى كثــر
مــن املراقبــن انحطــاط كل مــا يعطــي معنى
عمي ًقــا ألعاملنــا ولحياتنا»((( ،فلــم تعد الحياة
املاديــة التــي هي الشــغل الشــاغل لإلنســانية
تأبــه بالقيــم ،ومل تعــد الرتبيــة املجتمعيــة
ناجعــة يف اســتمرار القيــم مــن اآلبــاء إىل
األبنــاء ،مبــا أن الحريــة هــي العالمــة الفارقــة
لــروح الحداثــة الغربيــة ،مــا يعنــي حــدوث
القطيعــة يف االختيــارات الفرديــة للقيــم،
ناهيــك ملابعــد الحداثــة ،حيــث تــم التعميــق
املفــرط للحريــة الفرديــة ،فبــدا محيطهــا
محروســا مبجملــة الحقــوق ،دافعــت عنهــا
ً
الدميقراطيــة ،ليكــون االحـرام املفــرط لكرامة
الشــخص اإلنســاين قيم ـ ًة مهيمنــة ورئيســة.
((( كويشــتريو ماتســورا األمــن العــام ملنظمــة اليونســكو« :تقديــم
ملؤمتــر القيــم إىل أيــن؟» ،املرجــع الســابق( ،ص.)11 /
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انطالقًــا مــن املقدمــة الكــرى للحريــة
كحــق أول وبديهــي ،فــإن تعليــم القيــم عــر
الصــرورة الكالســيكية للرتبيــة املجتمعيــة
يعنــي اإلخــال بالكرامــة ،مبــا أن مجمــل
القيــم األخالقيــة هــي قضيــة شــخصية((( ،وال
أحــد ميتلــك الحــق يف بــث القيــم ،فهنــاك
املجــال الخــاص الــذي يقــع تحــت تــرف
الفــرد ،وهــو مجــال تقلبــه يف العيــش اللذيــذ
والوجــود الجميــل.
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مــن الجــي أن روح الحضــارة املعــارصة تتميز
بعجــز تــام فيــا يخــص القواعــد األخالقيــة
التــي توجــه أعاملنــا ،إنهــا حالــة مــن خــواء
الــروح ،يعــر عنهــا االهتــام املفرط باملســألة
اإلتيقيــة نقاشً ــا وحــوا ًرا ،كــا يتميــز بتكثــر
الحقــوق والدفــاع عنهــا ،وكــذا برتاجــع
املنظومــة األخالقيــة لعقيدة الواجــب((( ،األمر
الــذي كــرس فضــاء آخــر يحــن أفــول األخالق
وملــا ال مــوت لهــا ،لكــن أليســت أزمــة القيــم
هــي خالصــة حتميــة ملســار التعقيــل الــذي
انطلــق منــذ النهضــة ،وتعمــق يف زمــان
األنــوار ،ليخلــص إىل مفــردة املــوت املــزدوج،
مــوت اإللــه ثــم اإلنســان؟

هــي حالــة فضفاضــة تعنــي أن القيــم
األخالقيــة فقــدت ســلطتها إىل حــد
التــايش ،وأن التجربــة املحيطــة باملامرســة
األخالقيــة تحفظهــا قيمتــان هــا :الفردانيــة
واالســتقاللية ،فلــم يعــد لســلم القيــم
مضمــون إيجــايب ،بــل إن األخــاق مبفهومهــا
الجوهــري لـــم تعــد لهــا الحــق يف الوجــود
داخــل مســاحة الحيــاة الفرديــة ،فهــل هــذا
يعنــي نهايــة األخــاق؟ أم هو إبــداع ملنظومة
أخالقيــة جديــدة ،تتــاءم مــع الوضــع
اللي ـرايل املميــز للمجتمعــات الغربيــة منــذ
بدايــة الرأســالية؟ ورمبــا هــي لعبــة لجملــة
بنــى مجتمعيــة تعمــل عــى وضــع آخــر
للقيــم ،انحلــت معه الصــورة الكالســيكية لها،
وانبنــت معايــر أخــرى مغايرة ،لكــن هل من
جــدوى لألخــاق إذا فقــدت ثباتهــا املرجــح
ملرشوعيتهــا ،واملعــن لحــد اســتقامتها؟

يكــر الحديــث يف األدبيــات اإلتيقيــة الراهنــة
عــن تعــدد املعايــر واختالطهــا ،فلــم يعــد
مــن املمكــن اليــوم االلتـزام ببوصلــة أخالقيــة
متكــن مــن الهــدي األخالقــي ،ولعــل الحــوار
البيوإتيقــي -كــا جــرى ويجــري -يجــي
القســط األوفــر ألزمــة املعايــر ،بحيــث
أصبحــت الوســائل القدميــة عاجــزة عــن
اإلبحــار يف عــامل القيــم ،وقــد بــدا فاقـ ًدا لــكل
مصداقيــة ،لكــن هــل تتمكــن اإلنســانية
مــن العيــش دون قواعــد ســلوكية؟ مــاذا
يعنــي فقــدان البوصلــة اتجــاه القيــم؟
خاصــة وأن اإلنســان حيــوان مقيــم ،وهــو
ال يكــف عــن إبــداع أمنــاط الســلوك.

(1) Raymond Boudon: Déclin de la morale? Déclin des
valeurs? P U F، 2002، P. 12.

(2) Gilles Lipovetsky: Le crépuscule du Devoir، Folio Essais Gallimard، 1992، P. 146.
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بعــد تجــاوز التصــور املتعــايل للقيمــة ،دخــل
الوعــي األكســيولوجي الغــريب يف حالــة مــن
الــرد املتواصــل للقيمــة إىل املحضــن اإلنســاين
الخالــص ،األمــر الــذي تبــن عنــه الق ـراءات
الفلســفية ثم العلميــة للدرس األكســيولوجي
يف الغــرب ،إذ تذهــب النظريــات األخالقيــة
نحــو جــدل يكيــف املقتــى القيمــي ،وفــق
مطالــب التجربة اإلنســانية ،ســواء تعلق األمر
باالتجــاه املثــايل كــا هــو الحــال يف نظريــة
الواجــب عنــد كانــط ،أو نظريــة املنفعــة يف
الفلســفة التجريبيــة اإلنجليزية .وعــى الرغم
مــن الجــدل العميــق حــول قضيــة املعايــر
يف الفلســفة األخالقيــة الغربيــة ،فــإن هنــاك
اتفاقًــا حادثًــا بــن املتجادلــن ،إنــه مركزيــة
اإلنســانية ،وانقطــاع حبــل العقــد مــع
الغيــب ،فالقيــم ال ترتبــط إال مبــا هو إنســاين،
ومــن ثـ َّم فقــدت إىل حــد التــايش مامرســتها
التأثرييــة عــى الســلوك(((.
تعــد مســالة أفــول القيــم ظاهــرة شــاملة،
فهــي خالصــة إبســتيمولوجية تحايثهــا
مامرســة أنطولوجيــة ،تتجــى بينــة عــى
صعيــد الســلوك الفــردي واملجتمعــي .وألن
اليقــن أصبــح متعل ًقــا أساس ـ ًيا بالعلــم؛ فــإن
املرجعيــة ســرتبط برؤيــة عميقــة عــن
طبيعــة تكتفــي بذاتهــا ،وتحــن التفســر
والتحكــم .ومبــا أن العلــم هــو حقــل للنجاعة
(1) Gilles Lipovetsky: L ère du vide ، Essai Sur L individualisme Contemporain ، Folio Essais Gallimard، 1983،P. 180.

واألجــرأة ،خاصــة أنــه انبنــى وجوبًــا عــى
االنفصــال الــكيل عــن األخــاق؛ فلــم يعــد
مــن ســبيل إىل فقــه الوجــود ،إال مــن جانــب
واحــد وهــو مــا تعنيــه خالصــة العلــم ،ومــا
يفرضــه تفســره مــن مرجعيــات التعقيــل،
املســنود عــى فصــل قطعــي بــن القيمــة
الفاعلــة والغائيــة.
وعــى الرغــم مــن الجــدل العميــق حول
قضيــة املعايــر يف الفلســفة األخالقيــة
الغربيــة ،فــإن هنــاك اتفا ًقــا حادثًــا بــن
املتجادلــن ،إنــه مركزيــة اإلنســانية،
وانقطــاع حبــل العقــد مــع الغيــب،
فالقيــم ال ترتبــط إال مبــا هــو إنســاين،
ثــم فقــدت إىل حــد التــايش
ومــن َّ
مامرســتها التأثرييــة عــى الســلوك.
والحــق أن أزمــة القيــم ســتتعمق أكــر وقــد
ارتهنــت بالعلــم ،فلــم تعــد تعلــوه توجي ًهــا،
بــل أصبحــت أحــد موضوعــات درســه ،وألن
العل ــم اقتض ــاء ش ــديد العقالني ــة ،يحص ــل
انتص ــارات باه ــرة ،إذا كان يف مض ــار الك ــم،
فقـــد انتهـــت خالصـــة األجـــرأة العلميـــة
لحقـــل القيـــم إىل تحولهـــا عـــن املقتـــى
املعيـــاري ،ثـــم نهايتهـــا مبـــا أنهـــا عاجـــزة
متا ًمــا عــن تقمــص النســق العقــاين للعلــم،
وه ــي عصي ــة ع ــن التح ــول إىل م ــادة ميك ــن
تكميمهــا ،فهــل تتمكــن القيــم مــن التحــول
إىل أشـــياء تخضـــع للـــدرس العلمـــي؟ وإذا
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م ــا عج ــزت ع ــن أداء ه ــذه املهم ــة ،فه ــل
يعنـــي هـــذا نهايتهـــا وعجزهـــا عـــن أداء
نس ــق منطق ــي يداف ــع ع ــن نجاعته ــا؟ م ــاذا
عــن العالقــة بــن عقالنيــة العلــم وعقالنيــة
األخـــاق؟ هـــل تســـتطيع األوىل الحكـــم
ع ــى الثاني ــة بع ــدم رجاحته ــا ،وال جدواه ــا؟
هــي الخالصــة املعرفيــة التــي حصلتها مجمل
الفلســفات الوضعيــة ،فــا بعــد األخــاق
يعــد متالز ًمــا رضوريًــا لعقالنيــة العلــم ،وقــد
تســلطت عــى عقالنيــات أخــرى ،وحذفتهــا
مبــا أنهــا ال تســتجيب ملعايريهــا ،مـ َّـا رجــح
الدعــوة إىل إج ـراءات أخــرى كفيلــة بتفســر
مجــال األخــاق؛ إذ بــدا مــن الــروري
ـتخالصا
تحولــه نحــو العواطف اإلنســانية ،اسـ ً
رضوريًــا للفقــدان التدريجــي للقيــم ذات
املرجعيــة «ففــي عــرف الحداثــة كل األخــاق
وكل الثقافــات مــن الواجــب أن تكــون
نســبية»((( ،مبــا أ َّن صفــة املطلــق تــوارت مــع
تــواري املطلــق ،ومل تعــد مــن مرجعيــة َّإل
الــذات اإلنســانية وقــد اتصفــت باإلجــال
واإلكبــار ،لكــن أليــس مــن األجــدر التمييــز
بــن منطــق األخــاق والثقافــة اإلنســانية؟
وهكـــذا تحولـــت مـــا بعـــد األخـــاق مـــن
خالصـــة نقديـــة ،رجحـــت نهايـــة األخـــاق
يف الفلســـفات الوضعيـــة بوجـــه عـــام يف
مســـتوى إبســـتيمولوجي محـــض ،لتفـــرض
(1) Alain B.L. Gérard: La bataille des éthiques ، Ethique
et modernité ، Edition ،érés،1998 ، p. 72.
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رشا أنطولوج ًي ــا ،يعن ــي تح ــول األخ ــاق
م ــؤ ً
إىل الطبيعـــة البرشيـــة((( .فالدعـــوة التـــي
حملهـــا دافيـــد هيـــوم يف درســـه للطبيعـــة
البرشيـــة ،تنتهـــي إىل اإلرجـــاع الـــكيل
لألخــاق إىل هــذه الطبيعــة ،بــل إن القانــون
ال ــذي اهت ــدى إلي ــه باالنفص ــال الت ــام ب ــن
القضايـــا الوصفيـــة والقضايـــا املعياريـــة(((،
يجع ــل األخ ــاق ترجم ــة ع ــن رغب ــة دفين ــة
يف العواطـــف اإلنســـانية ،وهـــو مـــا يعنـــي
ترجيـــح حالـــة الفرديـــة التـــي ســـتختص
به ــا يف زم ــان الحداث ــة وم ــا بعده ــا ،بع ــد
فقدانه ــا كل معن ــى للمعقولي ــة األخالقي ــة.
وعــى الرغــم مــن أن قانــون الواجــب
بصيغتــه الصوريــة قــد يفــك أزمــة العقلنــة
عــى صعيــد التخلــق ،مبــا أن العقــل العمــي
((( مـع بدايـة عصر النهضـة األوروبيـة ،بـدأت فكـرة األنسـنة متيـز
وعمل ،وذلـك تحت وطأة النقد الذي مارسـه
العقـل الغـريب فكـ ًرا ً
العقـل الناهـض آنـذاك ،ضـد الخطـاب الدينـي الشـديد التعصب
واملوغـل يف اإلقصـاء ،وكذلـك بفعـل انتقـال التراث اليونـاين إىل
الفلسـفة الغربيـة ترجمـةً ،وعليـه لــم تعـد الطبيعـة البرشيـة
تتميـز بالخطيئـة واإلثـم ،بـل هـي طبيعـة مطبوعـة بالقانـون،
فعليهـا أن تفعـل كما هي ،وهنـا متيز التفكير األخالقـي بالعودة
إىل مفهـوم القانـون الطبيعـي لهـذه الطبيعـة ،مبـا أنهـا راغبـة
تطلـب السـعادة واإلشـباع ،تفحـص يف ذلـك كتـاب سـبينوزا :علم
األخلاق ،ترجمـة جالل الديـن سـعيد ،املنظمة العربيـة للرتجمة،
مركـز دراسـات الوحـدة العـريب( ،ط( ،)2009( ،)1 .ص.)321 /
((( مثــل هــذا القانــون يف تاريــخ الفكــر األخالقــي الغــريب مقدم ـ ًة
ـلم بهــا ،يف مجمــل االفرتاضــات األخالقيــة؛ ذلــك أن
بديهيــة مسـ ً
عقالنيــة العلــم ال تتــاىش مــع الفــروض املعياريــة للقيــم ،وال
تســتوعبها ،ومــن هنــا كانــت دعــوة كل االتجاهــات الوضعيــة
والتحليليــة إىل ال معقوليــة القيــم ،ومــن ثــ َّم نهايتهــا وحلــول
مامرســة معرفيــة تعنــى بتحليــل الــدالالت اإلبســتيمولوجية
واللغويــة للقضايــا األخالقيــة.
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ميــده بعقالنيــة اإلرادة الخــرة((( ،فــإن الطابع
الصــوري الصــارم للقانــون األخالقــي جعلــه
مســتعص ًيا عــى املبــادرة اإلنســانية ،فحلــت
الفردانيــة مقــام العقالنيــة ،وتحولــت األخالق
إىل زاويــة الرغبــة ،وهنــا ترتجــح املابعديــات
الالحقــة ،مــا بعــد األخــاق مبعنــى نهايتهــا،
ومــا بعــد الواجــب مبعنــى فتــور تأثــره،
وتحولــه إىل دعــوة للحــق ،ترتســم يف تكاثــر
حقــول الدعــوة األخالقيــة التــي تجلــت يف
مواقــع الحيــاة املختلفــة.
وهكــذا فقــدت الصــورة الشــاملة لألخــاق
تأثريهــا ،ليشــهد املجتمــع الغــريب تفــككًا
نســق ًيا لألخــاق والقيــم ،فلــم تعــد ســوى
رغبــات فرديــة ،متــارس يف مســاحة الوجــود
الفــرداين املســتقل ،وهــو تعبــر عمــي
عــا أكــده الوعــي الغــريب املعــارص جملــة،
ليلتقــي راســل مــع ســارتر ويجمعهــا
جامــع نهايــة األخــاق مــع فوكــو ،يف التأثــر
الســلطوي لألخــاق عــى ســلوك الفــرد الــذي
يفــرض أنــه كائــن حريــة ،وهــؤالء يف ّعلــون
امليــزة الفرديــة لــأداء القيمــي ،عــى الرغــم
مــن االختــاف العميــق بــن اتجاهاتهــم
الفلســفية ،فهــل تعــد هــذه الخالصــة
املشــركة تعبــ ًرا عــن روح الحداثــة ،وقــد
فكــت العقــد مــع الغيــب مــن جـراء مســار
تاريخــي للديــن املســيحي يف حــد ذاتــه؟
((( كانــط« :أســس ميتافيزيقــا األخــاق» ،ترجمــة فتحــي الشــنيطي،
الجزائــر :موفــم للنــر1993( ،م)( ،ص.)221 /

إ َّن مــا بعــد األخــاق بوصفهــا خالصــة
إبســتيمولوجية اســتدعت إثــارة إشــكال
اإليتيقــا يف نهايــة القــرن العرشيــن وبدايــة
القــرن الحــادي والعرشيــن ،فــإىل أي مــدى
يبلــغ االنفصــال بــن الواقــع والقيمــة حــد
الرصامــة املفــرض مــن قبــل االتجاهــات
العلامويــة((( عامــة؟ أم أن القيمــة تتخلــل
الواقــع وترجحــه؟ بحيــث تشــاكلهام
املضمــوين أمــر ال ميكــن تجاهلــه؟
ً
أول -الحداثة وجدل العلم والقيم
(الغاية التسلطية للعلم وتواري
األخالق):

كان العلــم هــو املتغــر األشــد تأثــ ًرا عــى
ســر التفكــر اإلنســاين يف العصــور الحديثــة،
فالثــورة العقالنيــة التــي مثلهــا العلــم بــدت
نقلــة مــن حــال قــد يصطلــح عليــه مــا قبــل
الحداثــة ،إىل حالــة أخــرى متيــزت بســلطة
العقــل املطلقــة ،ســواء يف تأويلــه للطبيعــة
حيــث بــدت محــل مامرســة ســلطة العلــم
االختباريــة واإلجرائيــة ،أو مــا تعلــق بعــد
((( متيــزت مجمــل االتجاهــات العلامويــة ،مبــا فيهــا االتجاهــات
الوضعيــة عامــة ،بالــروح التعميميــة للمعرفــة العلميــة ،والــرد
املعــريف لــكل رضوب املعــارف اإلنســانية إىل األمنــوذج املــادي،
فكانــت عمليــة التظهــر ميزتهــا األساســية ،مـ َّـا أحــدث منط ًقــا
للتشــيؤ ،ذىك الــروح االســتهالكية ،وجمــع بــن الهيدونيــة
واالســتهالك االقتصــادي ،عــى حســاب القيــم األخالقيــة التــي
أصبحــت يف خدمــة هــذه الــروح الهيدونيــة ،ويبــدو أن هــذه
الحــال عمــت املعمــورة بالنظــر إىل الصفــة القرسيــة للحداثــة،
وقــد ارتحلــت إىل أرجــاء األرض عــر املــروع الكولونيــايل ومــا
بعــده بواســطة الســيطرة اإلعالميــة واالقتصاديــة السياســية،
خاصــة يف زمــان العوملــة.

العدد 5 ،4

خريف 2017م  ،شتاء  2018م

ذلــك مــن فتــوح العلــم ملياديــن أخــرى
منهــا العلــوم اإلنســانية واالجتامعيــة ،حيــث
ســتتحول مــادة الســلوك يف أحوالــه الفرديــة
واملجتمعيــة إىل مــادة اختباريــة وســتتبعها
مجــال خص ًبــا للقــراءة
ً
القيــم ،لتكــون
العقالنيــة؛ وعليــه فـــ «إن مفهــوم األخــاق
الثابتــة ذات املرجعيــة الدينيــة ،انتهــى يف
املجتمعــات الغربيــة ،مــع ظهــور األنــوار ،وما
تبعهــا خاصــة العلــم والعقالنيــة»((( ،فلــم
يعــد مــن مجــال لتفســر القيــم واألخــاق
داخــل املحضــن امليتافيزيقــي الدينــي،
خاصــة أ َّن العلــوم اإلنســانية واالجتامعيــة
تولــت مهمــة الكشــف عــن خبايــا الســلوك
تفسـ ًرا وتعقيـ ًـا ،فــاذا يعنــي حــال التفســر
والتعقيــل إال تفكيــكًا تدريج ًيــا ملســألة
التوجيــه األخالقــي؟ ذلــك أن الوضــع التربيري
الــذي ترجحــه هذه العلــوم يعنــي المعقولية
األثــر التقوميــي لألخــاق ،وهــو مــا يؤديــه
يف معظــم األحيــان علــم النفــس ،يف تربيــره
للكثــر مــن الســلوكات الألخالقيــة ،مــر ًرا
لجرميــة املجريــن ،وانحــراف املنحرفــن.
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لتاريــخ املعرفــة البرشيــة ،فكانــت املعــارف
املســتعصية عــى العقالنيــة -ومــن ث ـ َّم عــن
كل مواضعــة علميــة تقتــي االختبــار-
معــارف ال تجــد لهــا موق ًعــا زمــان انتصــار
العلــم ،وهنــا يؤكــد كونــت -وهــو بصــدد
تصنيــف العلــوم -رضورة االنتقــال إىل العلــم
لدراســة املجتمــع دراســة عقالنيــة كشــفًا
لقوانينــه؛ ذلــك أن عمليــة إصــاح املجتمــع
الفرنــي بعــد الثــورة لــن تكــون بواســطة
الخطابــات املعياريــة املجــاوزة لحــق الواقــع
يف الفهــم وتأويــل((( ،بــل باالنــزالق نحــو
تحكميــة إجرائيــة اقتضاهــا العلــم ،وهنــا
تكمــن الــروح الوضعيــة التــي ا ُْســتُ ْنهِضَ ْت
نحــو بنــاء حقــل العلــوم اإلنســانية
واالجتامعيــة عــى قواعــد إبســتيمولوجية،
تســتفيد كثــ ًرا مــن العلــم الوضعــي ،وقــد
بــدا حج ًيــا داخــل علــوم املــادة ،فكذلــك
يقتــي العلــم اإلنســاين مســا ًرا يبــدأ مــن
الفهــم والتفســر إىل التحكــم ،لتــرز للعيــان
ظاهــرة العلمنــة داخــل علــوم الســلوك،
وســتكون القيــم أحــد املوضوعــات األكــر
نيــا للــدرس داخــل حقــل هــذه العلــوم.
ً

لقــد كانــت الفلســفة الوضعيــة هــي فلســفة
اإلج ـراء الــروري ملجــاوزة املنهــج العلمــي
نحــو رضوب املعرفــة اإلنســانية ،ومل تكــن
هــذه الدعــوة التــي ميــزت أوغســت كونــت
يف البــدء إال بعدمــا تم النقد اإلبســتيمولوجي

ويف االنتقــال إىل بنــاء علــم االجتــاع يســتنفر
دوركايــم أدوات العلــم الوضعــي ،ويحــول
املوضوعــات الكيفيــة إىل موضوعــات كميــة،
حســبام يقتــي درس العلــم ،مــن إجرائيــة

(1) Alain B.L. Gérard: La bataille des éthiques، Ethique
et modernité، p. 21.

(2) Auguste Comte: Cours de Philosophie Positive، PUF
Paris، 16e Edition 1934، T 1، P. 03.
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التحكــم والتســلط عــى املوضــوع املــدروس،
األمــر الــذي قــاد إىل تفســر لألخــاق،
فقــد تحولــت إىل ظواهــر اجتامعيــة قابلــة
للقيــاس والتكميــم ،ومــن ثـ َّم الســيطرة ،إنــه
التقــدم نفســه الــذي حصــل يف علــم النفــس،
وينبغــي أن يحصــل يف علــم االجتــاع،
وبالنســبة إىل دوركايــم «فإنَّــه مــن الواجــب
عــى هــذا العلــم أن ينتقــل مــن مرحلــة
النظــر الشــخيص -التــي لـــم يتجاوزهــا إىل
حــد اآلن -إىل مرحلــة النظــر املوضوعــي»(((.
تقتــي املوضوعيــة تحويـ ًـا جذريًــا للظاهرة
االجتامعيــة ،إنــه الــدرس الخارجــي لهــا،
وهــي تنطــوي عــى جميــع خــواص األشــياء
الخارجيــة((( ،ليتجــى البناء األكســيومي لعلم
االجتــاع ،فتحولــت األخــاق إىل ظاهــرة ،كام
أن اإلجـراء املنهجــي لعقالنيــة العلــم يجعلهــا
خالصــة إنســانية نســبية ،تتموضــع خــارج
الفــرد وتتعلــق بالجامعــة ،وآيــة ذلــك أن
األخــاق ال تتصــل باملتعــايل ،وال صلــة لهــا
باملنظــور الفوقــي الــذي يرجــح مرشوعيتهــا؛
إذ مضامينهــا هــي مجــرد خالصــة لصــرورة
تاريخيــة تطــور املجتمــع ،أمــا الفرديــة فتنبع
مــن إدراك الفــرد بإرادتــه وعلمــه القواعــد
التــي يتبعهــا التــي يف األصــل اجتامعيــة
املصــدر ،تنتــج بالصيغــة التفاعليــة نفســها
((( دوركايــم« :قواعــد املنهــج يف علــم االجتــاع» ،ترجمــة محمــود
قاســم ،الســيد محمــد بــدوي ،مــر ،دار املعرفــة الجامعيــة،
(1988م)( ،ص.)94 /
((( املرجع نفسه( ،ص.)95 /

التــي تتفاعــل فيهــا العنــارص داخــل الظاهــرة
املاديــة؛ ولذلــك فــا غرابــة أن يكــون علــم
االجتــاع هــو فيزيــاء اجتامعيــة حســبام
قبــا ،فالتحكــم يف
اصطلــح عليــه كونــت ً
قوانينــه تحكــم يف حركــة املجتمــع مبعنــى
ملكيــة القانــون ،وإصالحــه لــن يكــون إال
بالتدخــل فيــه وتغيــر الواقــع؛ ولذلــك يكــون
علــم االجتــاع شــبي ًها بالفيزيــاء مــن حيــث
الســلطة والســيطرة والتحكــم.
تقتيض املوضوعية ً
تحويل جذريًا للظاهرة
االجتامعية ،إنه الدرس الخارجي لها،
وهي تنطوي عىل جميع خواص األشياء
الخارجية  ،ليتجىل البناء األكسيومي لعلم
االجتامع ،فتحولت األخالق إىل ظاهرة،
كام أن اإلجراء املنهجي لعقالنية العلم
يجعلها خالصة إنسانية نسبية ،تتموضع
خارج الفرد وتتعلق بالجامعة ،وآية ذلك
أن األخالق ال تتصل باملتعايل ،وال صلة لها
باملنظور الفوقي الذي يرجح مرشوعيتها.
ينتهــي علــم االجتــاع عنــد دوركايــم إىل
اعتبــار األخــاق ظواهــر اجتامعيــة ،وهــي
ترتتــب يف صــورة إلزامات تبــدو قاهرة ،تحمل
الفــرد للخضــوع إىل الجامعــة ،وألن الغايــة
املعرفيــة عنــد دوركايــم تنحــر يف بنــاء علــم
االجتــاع عــى صيغــة العلــوم األخــرى ،فلــم
تعــد القيــم إال ظواهــر خارجيــة ،مــن املمكن
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تحصيل للقانون ،وســتكون
ً
قياســها وحســابها
خالصــة هــذه املعرفــة هــي التــرف يف
مــا
الظواهــر ،والســيطرة عليهــا تســلطًاَّ ،
أدى إىل انقــاب اإلل ـزام االجتامعــي بوصفــه
صــورة الواجــب األخالقــي إىل انحــال من كل
را بنهايــة قريبــة لألخــاق ،فكيف
إلـزام ،مبـ ً
فعلــت العلمنــة نهايــة األخــاق ،عــى الرغــم
مــن أن هــذه النهايــة ارتبطــت حرصيًــا مبــا
بعــد الحداثــة؟
( )1ما بعد األخالق :حقل الداللة
وتحول موضوع األخالق:

لـــم يقتــر مــد العلــم الوضعي عــى العلوم
اإلنســانية واالجتامعيــة ،بــل حصــل عنــد
عالـــم االجتــاع الفرنــي ليفــي برويــل حقل
القيــم واألخــاق ،فأمــام املــد الوضعــي ال
ميكــن للمعــارف البرشيــة أن تحافــظ عــى
نســقها التقليــدي ،والــذي اختلــط فيــه
الالهــويت بامليتافيزيقــي .وتعــد األخــاق أشــد
الحقــول متيـ ًزا بهــذا االختــاط ،مبــا أن القيــم
هــي موضوعهــا األســايس ،وقــد ارتهنــت يف
صورتهــا بربــط بــن مــا هــو كائــن ومــا ينبغي
أن يكــون ،فهــذا الربــط يحــول األخــاق إىل
معــارف غــر مجديــة ،مبــا أنــه يحــدث رش ًخــا
بــن النظريــة والتطبيــق العمــي(((.
(1) Lucien Lévy-Bruhl: LA MORALE ET LA SCIENCE
DES MŒURS Une collection développée en collaboration avec la Bibliothèque Paul-Émile-Boulet de
l’Université du Québec à Chicoutimi Site web: http:/
/ bibliotheque.uqac.uquebec.ca/ index.htm، P. 37.

141

تنطــوي صفــة التوجيــه -التــي تبطــن األمــر
األخالق ــي -ع ــى تأث ــر خارج ــي ،أصل ــه ه ــو
الجامع ــة ،ف ــا تحم ــل األخ ــاق يف جوهره ــا
ص ــورة للمتع ــايل ،ب ــل ه ــي ص ــرورة ملس ــار
اجتامعـــي ،تبـــدو فيـــه عمليـــة التفاعـــل
التاريخيـــة واضحـــة ،مـــن هنـــا فوصـــف
الينبغي ــة ال ــذي يل ــزم الف ــرد ب ــرورة األداء
يع ــد عملي ــة فوقي ــة تن ــزل م ــن الالش ــعور
الجمعـــي ،وعليـــه ينفـــك العقـــد الرابـــط
ب ــن الواق ــع األخالق ــي واملرجعي ــة القيمي ــة
التـــي بـــدت أنهـــا ميتافيزيقيـــة ،ليبقـــى
األول وينحـــل الثـــاين ،مـــع تـــواري أمنـــاط
التصـــورات اإلنســـانية املقرونـــة بغمـــوض
املعن ــى ،وق ــد ب ــدا ع ــى أن ــه م ــن مراح ــل
أخـــرى غـــم فيهـــا التفســـر العلمـــي.
يعــد مــروع عــامل االجتــاع لوســيان ليفــي
برويــل أمنوذ ًجــا عــن املســار الــذي اتخــذه
العلــم ،يف تحويــل املعــارف اإلنســانية
نحــو العلمنــة ومــن ثــ َّم األجــرأة التــي
تعنــي الســلطة والســيطرة؛ إذ يعــد علــم
العــادات الخلقيــة البديـ َـل الــروري لعلــم
األخــاق املعيــاري ،فتفــرض عمليــة التحــول
مرحلــة نقديــة أوىل ،تبــدأ بفــرز املراتــب
اإلبســتيمولوجية ،فبــدا أن علــم األخــاق
الــذي يتخــذ غايتــه يف توجيــه الســلوك نحــو
مــا ينبغــي أن يكــون ،هــو أمنــوذج عــن العلم
الــذي لـــم يضبــط موضوعــه ،وهــو انتــاء
يعــود إىل طبيعــة تفكــر مــى؛ وعليــه فــإن
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اإلجــراء األول الــذي يجــب اتخــاذه هــو
التحــول باملوضــوع األخالقــي مــن حالــة امليتا
أخــاق والتــي تعنــي الخالصــة امليتافيزيقيــة
للقيــم واألخــاق ،نحــو املوضعــة العلميــة(((.
وهــو إجـراء يقتــي خلــق البناء األكســيومي
وتأسيســا
للعلــم الوضعــي ،ضبطًــا للموضــوع
ً
للمنهــج ،ثــم إقـرا ًرا للغايــة التــي متيــز العلم،
وهــي الســلطة والســيطرة ،وذلــك عــر
اســتخالص القانــون مــن الــدرس االختبــاري
للعلــم .ســتتحدد هــذه الخطــوات بوضــوح
عندمــا ينبنــي علــم العــادات الخلقيــة عــى
اإلجــراء األكســيومي الــذي أداه دوركايــم
وهــو يؤســس لعلــم االجتــاع(((.
وألجــل أن يتحــول علــم األخــاق إىل علــم
العــادات األخالقيــة ،ال بــد مــن فــك الخيــوط
مــع التصــورات الكالســيكية لهــذا العلــم،
وهــي تعبــر رصيــح عــن امليتــا أخــاق،
فهــو علــم يــؤدي وصفًــا نظريًــا ملــا يجــب
أن يكــون؛ ولــذا يكــون امليتــا أخــاق تصــو ًرا
نظريًــا فار ًغــا مــن املضمــون ،مبــا أن العلــم
يســتوجب املالحظــة والتجربــة ،وكــذا
اإلحاطــة املوضوعيــة بالوقائــع .وألن عمليــة
األجــرأة يف ميــدان األخــاق هــي تحــول
باملوضــوع ،بحيــث يكــون قابـ ًـا للمالحظــة
والقيــاس؛ فــإن ليفــي برويــل ينتقــل إىل علــم
االجتــاع الدوركاميــي ،لــي يســتعري النســق

األكســيومي للسوســيولوجيا ،وقــد جعلــه
علــا ميتلــك موضو ًعــا ومنه ًجــا.
دوركايــم ً
تتحـول الظاهرة األخالقية إىل عادة اجتامعية،
ومـن ثـ َّم فهي تتخذ شـكل الظاهـرة العلمية،
مبـا أنهـا ملقـاة يف الزمـان واملـكان قابلـة
للمالحظـة ،والتكميـم ومـن ثـ َّم القيـاس.
وألن غايـة العلـم الحديـث هـي التفسير
والتعليـل ،ثـم التحكـم مـن أجـل السـيطرة؛
فـإن الوظيفـة التـي أُنيطـت بعلـم األخلاق
الجديـد ليسـت هـي التوجيـه بـل التحكـم
والسـيطرة ،فوظيفـة علـم العـادات الخلقيـة
هـي اضطلاع باملعرفـة األخالقيـة يف الواقـع،
تجريبًـا ثـم تجريـ ًدا اسـتخرا ًجا للقانـون(((.
هكــذا تتحــول األخــاق إىل علــم وضعــي،
ليتنــازل عــن ماهيتــه الكالســيكية التــي
تبحــث يف الفضائــل والرذائــل .ومل يكســب
علــم األخــاق الجديــد هــذه النســقية ،إال
عندمــا أنجــز مرحلــة االنفصــال عــا اصطلــح
عليــه ليفــي برويــل امليتــا أخالق ،الــذي يعني
مفهو ًمــا ميتافيزيقيًــا ،يتــوراى خلفــه البعــد
املتعــايل لألخــاق .وعــى الرغم مــن أن برويل
يفتــح حقـ ًـا جديـ ًدا لإلنشــاء األخالقــي ،فــإن
القيــم تفقــد ماهيتهــا الســلطوية التــي تحيل
إىل الوجــوب املــروط مبصداقيــة املرجعيــة.
وعمو ًمــا ،ال يعــد مــروع علــم العــادات
الخلقيــة إال لفتــة تطبيقيــة للفلســفة
الهيوميــة القاضيــة بالفصــل بــن قضايــا

(1) Op.cit. P. 36.
(2) Ibid. P. 37.

(3) Ibid -. P. 43.
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الواقــع وقضايــا القيمــة ،فــا يجــب أن يكون
مضمونًــا ميتافيزيق ًيــا ال يســتجيب لحقيقــة
األخــاق مبــا أنهــا مامرســة عاطفيــة يف الواقع،
كــا أنــه حــان زمــان الســيطرة عــى األخالق،
كــا متــت الســيطرة عــى الظاهــرة الطبيعيــة
تســي ًريا نحــو املصلحــة؛ ولذلــك ســيتخذ
مامثــا
ً
علــم العــادات الخلقيــة مســا ًرا
للعلــوم األخــرى ،مثــل علــم الفيزيــاء وعلــم
البيولوجيــا ،فالغايــة األخــرة معرفــة نظريــة
تحكــا يف
عقــا ،وتخريــج القانــون
معللــة ً
ً
(((
العــادات الخلقيــة .
هكــذا تتحــول األخــاق إىل علــم وضعي،
ليتنــازل عــن ماهيتــه الكالســيكية التــي
تبحــث يف الفضائل والرذائل .ومل يكســب
علــم األخــاق الجديــد هــذه النســقية،
إال عندمــا أنجــز مرحلــة االنفصــال عــا
اصطلــح عليه ليفــي برويل امليتــا أخالق،
الــذي يعنــي مفهو ًمــا ميتافيزيق ًيــا،
يتــوراى خلفــه البعــد املتعــايل لألخــاق.
لقـد تحولـت األخلاق عنـد ليفـي برويـل إىل
ظواهـر اجتامعيـة ،ومـن ثـ َّم ظاهرة نسـبية،
ميكـن القول إنها مجـرد ظاهرة ثقافية يختص
بهـا املجتمع لتتاميـز صيغها بين املجتمعات.
وعلى الرغـم مـن االختلاف بين الـدالالت
التـي يتقلـب فيها مفهـوم ما بعـد األخالق يف
(1) Ibid. P. 35.
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الفكـر الغـريب ،وتحولـه الـداليل عبر صيرورة
فكريـة خاصـة ،فـإن وحـدة املفهـوم تجمـع
هـذه الـدالالت املتفرقـة ،فلـم يعـد هنـاك
تأثير للقيـم األخالقيـة يف األفراد ،مبـا أن القيم
قضيـة فرديـة ،إنسـانية بحتـة ،لــم يعـد مـن
املمكـن اليـوم اقتراح أخلاق تتميـز بالثبـات
واإللـزام عبر صورتـه الواجبـة ،وهكـذا يكون
سـبيل نحـو
ميتـا األخلاق عنـد ليفـي برويـل ً
نهايـة األخلاق ،الـذي اقتضاه مفهـوم املابعد.
( )2الميتا أخالق ونهاية األخالق -
األخالق من الينبغية إلى التحليل
اللغوي اإلبستيمولوجي:

تحولــت املســألة األخالقيــة يف منتصــف
القــرن العرشيــن إىل وضــع مقابلــة بــن العلم
والقيــم ،وهــي مقابلــة تنتهــي إىل فــض النزاع
لصالــح العلــم وتــواري النجاعــة املعياريــة
لألخــاق كل ًيــا ،فســلطة العلــم قاهــرة وال
تــرد ،مبــا أنــه رضب مــن عقالنيــة تثبــت
ذاتهــا عــر اإلجرائيــة التــي ميثلهــا االســتقراء،
هنــا تصبــح القيــم بــا معنــى ،وتتحــول إىل
حقــل املامرســة اللغويــة((( ،فقــد تــم االتفــاق
عــى أن كل مــا يخــرج عــن دائــرة العلــوم
الرياضيــة والتجريبيــة فاقــد للمصداقيــة،
مبــا أن مبــدأ التحقــق قــد بــن مــا هــي
القضايــا والقضايــا الزائفــة ،يف أصــل التحقــق
مــن صدقهــا وكذبهــا ،فلــن تجــد أحــكام
(2) CHARLE LARMORE:Modernité et Morale ، 1 ère Edition،1993، P. U F، P. 14.
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القيمــة مكانًــا لهــا ،بعــد الفـراغ مــن عمليــة
التحقــق ،فــا هــي قضايــا تركيبيــة تثبــت
النجاعــة الواقعيــة عــر التجربــة ،وال هــي
قضايــا تحليليــة تعتنــي بهــذه النجاعــة ،وقــد
تحققــت بالتحليــل املنطقــي((( ،واملصداقيــة
التجريبيــة ،وإذن هــي قضايــا فارغــة بــا
معنــى «وال تعــدو أن تكــون أوامــر صوريــة
مضللــة ،ال تجــد قوتهــا يف رأي (فايجــل) َّإل يف
دعوتهــا االنفعاليــة»((( .والدليــل األخالقــي ال
ميتلــك يف نســقه االســتداليل صفــة الربهــان(((.
مثَّــل حقــل مــا بعــد األخــاق (Méta
 )éthiqueاملوضــوع املركــزي لســؤال األخالق
يف املنتصــف الثــاين مــن القــرن العرشين ،فلم
تعــد هنــاك إمكانيــة لبنــاء نظريــة أخالقيــة،
ترتكــز عــى بنيــة معياريــة تحــدد مــا
يجــب أن يكــون ،بــل األخــاق هــي مســألة
فرديــة تعــر عــن مجــرد رغبــة((( ،ومــا عــى
الفيلســوف إال بيــان املشــكالت اللغويــة
املتعلقــة بالتعبـرات األخالقيــة ،وأصــل هــذه
الخالصــة العدميــة هــو اســتمرار لنزعــة
هيــوم اإلقصائيــة التــي رمــت بامليتافيزيقــا
(1) Ruwen Ogien Christine Tappolet: Les Concepts de
L’éthique faut –il être conséquentialiste? Herman ،2008 ،P.
29.
((( صــاح قنصــوة« :نظريــة القيمــة يف الفكــر املعــارص» ،مــر ،دار
الثقافــة للنــر والتوزيــع( ،)1988( ،ص.)18 /
((( املرجع نفسه ،الصفحة نفسها.
((( راســل برترانــد« :املجتمــع البرشي يف األخالق والسياســة» ،ترجمة
عبــد الكريــم أحمــد ،مــر ،مكتبــة األنجلــو املرصيــة( ،ص.)8 /

إىل اللهــب ،ومكنــت ألخــاق تعتمــد عــى
العواطــف الطبيعيــة((( ،ليســتمر املوقــف
الهيومــي بوصفــه مقدمــة بديهيــة والزمــة
يف وجــود االختــاف القطعــي بــن العلــم
والقيــم ،والتمكــن مــن النزعــة العاطفيــة
التــي تعنــي نســبية القيــم ،وإىل حــد مــا
فرديتهــا ،مبــا أن مرتكــز القيمــة هــو العاطفة.
لقـــد تحولـــت األخـــاق يف الوضعيـــة
املنطقـــة والفلســـفة التحليليـــة إىل أداء
وظيف ــة التحلي ــل اللغ ــوي اإلبس ــتيمولوجي،
فالتوجيـــه األخالقـــي يعـــد عمليـــة فرديـــة
خاص ــة ال ِق َب ـ َـل ألي جه ــة بالتدخ ــل فيه ــا،
وعليــه كانــت هــذه الفلســفة عالمــة فارقــة
ع ــى نهاي ــة املخ ــزون التوجيه ــي لألخ ــاق،
فلــن تنحــر املهمــة الســقراطية األصليــة إال
يف التحلي ــل اللغ ــوي لقضاي ــا األخ ــاق ،أم ــا
ع ــن الدع ــوة األخالقي ــة ،فتجم ــع أمره ــا يف
رضورة بنـــاء النمـــط االختيـــاري لألخـــاق
املرغوب ــة عن ــد الف ــرد ،فالقي ــم ه ــي رغب ــات
ذاتيـــة ال تعـــر إال عـــن توجـــه فـــردي
محـــض(((.
وهكــذا توجهــت طاقــة االتجــاه العلــاوي
بوجــه عــام نحــو التحويــل غــر املــرر
للظواهــر اإلنســانية إىل الظواهــر الطبيعيــة،
مــا أدى إىل حالــة مــن التشــيؤ ترفــض
(5) Hume: enquête sur les principes de la morale، Flammarion، 1991، P. 119.
((( راسل« :املجتمع البرشي يف األخالق والسياسة»( ،ص.)6 /
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الطبيعــة الخاصــة للموضــوع اإلنســاين ،أمــا
األخــاق فقــد تقمصــت صــورة الظاهــرة مبــا
أنهــا موضــوع العلــم ،ثــم انتهــت إىل اإللغــاء
والحــذف ،مبــا أنهــا ال متتثــل للعلميــة املــررة
بواســطة الحــس؛ إذ إن عامــل القيــاس الــذي
يفرضــه مبــدأ التحقــق يؤكــد برصامــة عــى
أنهــا تخلــو مــن أي معنــى(((.
لقـــد تحولـــت األخـــاق يف الوضعية
املنطقـــة والفلســـفة التحليليـــة إىل
أداء وظيفـــة التحليـــل اللغـــوي
اإلبســـتيمولوجي ،فالتوجيـــه األخالقي
يعد عمليـــة فردية خاصـــة ال ِق َب َل ألي
جهـــة بالتدخل فيهـــا ،وعليـــه كانت
هذه الفلســـفة عالمة فارقة عىل نهاية
املخـــزون التوجيهـــي لألخـــاق ،فلن
تنحرص املهمة السقراطية األصلية إال يف
التحليـــل اللغـــوي لقضايـــا األخالق.
وعمو ًمـــا؛ فـــإن اتجاهـــات الوضعيـــة تعـــر
ع ــن نزع ــة علاموي ــة متطرف ــة مكن ــت م ــن
مقارب ــة مفاده ــا أن العل ــم ه ــو الحقيق ــة
القمين ــة بالوص ــف الصحي ــح ،بين ــا تك ــون
املعـــارف األخـــرى بـــا قيمـــة ،وبالتـــايل
يجـــب تحويلهـــا املســـتمر نحـــو التطابـــق
((( رادولــف كارنــاب« :حــذف امليتافيزيقــا عــر التحليــل املنطقــي
للغــة» ،منشــور يف كتــاب ،أي -جــي -مــور :كيــف يــرى
الوضعيــون الفلســفة ،ترجمــة نجيــب الحصــادي ،ليبــا ،دار
الجامهرييــة للنــر والتوزيــع واإلعــان ،دار اآلفــاق الجديــدة،
(( ،)1994ص.)141 /
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را ،لتكـــون
مـــع الظاهـــرة الطبيعيـــة قـــ ً
الفيزي ــاء ه ــي املث ــال ال ــذي م ــن الواج ــب
أن يحتـــذى ،وكل معرفـــة تعجـــز عـــن
االمتثــال إىل النســق العلمــي الخالــص فمــن
الواج ــب رميه ــا والتخ ــي عنه ــا ،وه ــو م ــا
ذهب ــت إلي ــه النزع ــة الوضعي ــة املنطقي ــة
يف دعوته ــا إىل رضورة زوال امليتافيزيق ــا ،ث ــم
اعتبارهـــا العلـــوم املعياريـــة بـــا معنـــى.
وإذن ،فالخالص ــة النقدي ــة ملس ــار األخ ــاق
س ــتتجه تدريجيً ــا إىل زواله ــا ع ــى صعي ــد
العمـــل ،فـــا مـــن جـــدوى لألخـــاق؛
إذ فقـــدت منطقهـــا الصـــارم ،لتكـــون
عاطفـــة فرديـــة خاصـــة ،تعتمـــد عـــى
البنـــاء الســـيكولوجي للطبيعـــة البرشيـــة.
ثانيا :القيم وإنسان ما بعد الحداثة:

تحــول الســؤال األخالقي يف الثقافة الفلســفية
مؤسســا لجملــة
الراهنــة ليحتــل املركــز،
ً
تعبــرات تــؤدي مفهــوم فقــدان البوصلــة
األخالقيــة ،ومــع هشاشــة التصــور األخالقــي
وقــد ارتبــط باملابعديــات تكاثــرت حقولــه
إىل حــد اإلف ـراط ،األمــر الــذي جعــل جيــل
لوبفتســي يقــر بــأن هــذا التكاثــر عالمة عىل
مــوت املعنــى ونهايــة األخــاق((( .فلــم يعــد
مــن املمكــن تفعيــل اإلنشــاءات األخالقيــة
مــع فلســفة حقــوق اإلنســان املســنودة
بالحراســة الصارمــة للدميقراطيــة ،ذات القــوة
(2) Gilles Lipovetsky: Le crépuscule du Devoir، P. 146.
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التنفيذيــة املتعمقــة داخــل الدولــة املدنيــة.
لـ ــم يع ــد م ــن املمك ــن يف ع ــر املوت ــن
األكربيـــن -مـــوت اإللـــه ومـــوت اإلنســـان-
اقــراح أخ ــاق ،وال مناقش ــة املعاي ــر الت ــي
مـــن الواجـــب عـــى اإلنســـان أن يحتكـــم
إليه ــا ،ففرضي ــة الحري ــة املس ــنودة بحق ــوق
اإلنس ــان ق ــد أدت إىل النم ــو املط ــرد لفض ــاء
أخالق ــي خ ــاص ،يرته ــن بح ــال أنطولوج ــي
ممي ــز لإلنس ــان الغ ــريب ،ف ــا يوس ــم تجرب ــة
الفعـــل هـــا قيمتـــان :الحريـــة واملســـاواة
بوصفهـــا ســـقف القيـــم ،هنـــا تنفتـــح
أزم ــة القي ــم ،م ــا دام ــت الصف ــة الجوهري ــة
لألخــاق التــي تعتنــي بتنميــط ســلم للقيــم
ق ــد افتق ــدت ،وع ــاد اإلنس ــان إىل م ــا وراء
الخ ــر وال ــر ،مب ــا أن القي ــم ه ــي منت ــوج
إنس ــاين تاريخ ــي بح ــت.
هك ــذا ترتب ــط م ــا بع ــد األخ ــاق معرف ًي ــا
ووجوديًـــا لتؤلـــف نهايـــة لألخـــاق ،لقـــد
تحولـــت القيـــم إىل اختيـــارات فرديـــة
شـــديدة الخصوصيـــة ،فلـــم يعـــد مـــن
املمكـــن االلتـــزام باملعنـــى ،الدافـــع نحـــو
االختي ــارات األخالقي ــة بالنف ــي أو باإليج ــاب،
وهـــي تجربـــة عامـــة ارتهنـــت مبيزتـــن،
هـــا :نهايـــة املرجعيـــة وســـقوط املعنـــى،
ث ــم الدف ــاع ع ــن الحري ــة كمت ــازم رضوري
لإلنســـان الحديـــث؛ ولذلـــك انفتـــح يف
أف ــق ه ــذا اإلنس ــان داف ــع أس ــايس يح ــرك
وجـــوده ،إنـــه الســـعي يف الحيـــاة تحقيقًـــا

للســعادة املنظــورة يف املــدى القريــب ،فلــم
يع ــد م ــن املمك ــن تفضي ــل الواج ــب ع ــى
الح ــق ،ول ــن يك ــون م ــن املمك ــن تفعي ــل
التضحيــة كمقولــة مرتبطــة بالغرييــة؛ وعليــه
فه ــل م ــن املمك ــن الحدي ــث ع ــن وج ــود
أخ ــاق ،بت ــواري منط ــق األخالقي ــة املس ــنود
عـــى ثنائيـــة الواجـــب والغرييـــة؟
ولذلــك انفتــح يف أفق هذا اإلنســان دافع
أســايس يحــرك وجــوده ،إنــه الســعي يف
الحيــاة تحقيقًــا للســعادة املنظــورة يف
املــدى القريــب ،فلــم يعــد مــن املمكــن
تفضيــل الواجــب عــى الحق ،ولــن يكون
مــن املمكــن تفعيــل التضحيــة كمقولــة
مرتبطــة بالغرييــة؛ وعليــه فهــل مــن
املمكــن الحديــث عــن وجــود أخــاق،
بتــواري منطــق األخالقيــة املســنود عــى
ثنائيــة الواجــب والغرييــة؟
كان لطبيعــة الدميقراطيــة الغربيــة صلــة
متينــة مبســألة نهايــة األخــاق ،فــا تقتضيــه
الدميقراطيــة مــن حراســة لحقــوق األفــراد
أحــدث عزلــة هــؤالء يف اختياراتهــم األخالقية،
ومــن ث ـ َّم فــكك األوارص فيــا بينهــم؛ ذلــك
أن التكثــر مــن الحقــوق عالمــة عــى نهايــة
البعــد اإللزامــي للواجــب ،وانحصــار التخلــق
يف املطالبــة بالحقــوق ،وهــو مــا يجعــل مــن
الدولــة املدنيــة دولــة حقــوقٍ  ،تدافــع عــن
حريــة األفـراد ،وتلزمهــم بواجبــات مدنيــة ،يف
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حــن تبقــى الواجبــات األخالقيــة حالــة فردية
ال تلتــزم باألوامــر ،بــل بتلبيــة الرغبــات ،فــا
هــي املتالزمــات األنطولوجيــة التــي أحدثــت
حــال نهايــة األخــاق؟
( )1الفردانية واالستقاللية أو الحد
األدنى لألخالق:

تتجــى أزمــة أفــول القيــم يف املجتمعــات
الغربيــة املعــارصة يف زوال النظــام االجتامعي
التقليــدي ،وســيطرة النمــط االســتهاليك
الليـرايل ،ومــن ثـ َّم حلــول الفرديــة باعتبارهــا
مســاحة التقلــب يف مامرســة الحريــة كحــق،
وكــذا مســاحة للتقلــب يف العيــش اللذيــذ،
املفــي مبــارشة إىل نيــل الســعادة ،مبــا أنَّهــا
غايــة الحيــاة يف عــرف الحداثة ،لقــد تفككت
عــرى العالقــات األخالقيــة اإللزاميــة ،ولـــم
يبــق إال منــط الدفــاع عــن الحــق يف الحريــة
واملســاواة ،بوصفهام القيمتــن اللتني تحددان
ســقف املامرســة األخالقيــة(((.
لـــم يعــد مــن املمكــن الحديــث عــن أخــاق
جوهريـــة تســـتند إىل ســـلم للقيـــم يحـــده
الرتغيـــب واملنـــع ،وإنَّ ـــا انـــزوت األخـــاق
لتكـــون يف أدىن مســـتوى لهـــا ،مبعنـــى يف
حـــد االختيـــارات الفرديـــة ،املنزويـــة يف
مجـــرد الحريـــة واملســـاواة ،فـــاذا تعنـــي
(1) Michel Métayer: La philosophie éthique «Enjeux et
débat actuels»، P. 323.
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قيمتـــا الحريـــة واملســـاواة إال التخلـــص
م ــن الصيغ ــة اإللزامي ــة للواج ــب األخالق ــي،
بوصفــه خاصيــة القاعــدة الدينيــة وخاصيــة
أخ ــاق العق ــل؟ وألن األخ ــاق انقلب ــت م ــن
صورته ــا اإللزامي ــة إىل ص ــورة تجع ــل منه ــا
ترفً ــا فرديً ــا ،فه ــل م ــن املمك ــن الحدي ــث
عـــن وجـــود القيـــم واألخـــاق ،ومـــن ثـــ َّم
الســـؤال عـــن حـــد املامرســـة األخالقيـــة
يف فضـــاء الفردانيـــة واالســـتقاللية؟ أمـــن
املمكـــن أن يجـــد أفـــراد املجتمـــع صيغـــة
توافقيـــة للتفاهـــم األكســـيولوجي بغيـــة
املامرســـة العمليـــة للقواعـــد األخالقيـــة؟
ففــي املابعــد تكتــي صيغــة اإللــزام -مبــا
أنهــا جوهــر القواعــد األخالقيــة -تصنيفًــا
يرتهــن مبفهــوم األخــاق التقليديــة ،والتــي
تعنــي وجــود قاعــدة أخالقيــة جوهريــة،
تحمــل الفــرد نحــو اإلل ـزام أم ـ ًرا مـ َّـا يعنــي
مســا بالكرامــة وحقــوق اإلنســان ،فلــم يعــد
ًّ
مــن املمكــن أن تُ ْخ ـ َر َق الحقــوق اإلنســانية
بحملهــا نحــو االئتــار -بأمــر مــن خــارجالــذات ،فهــذه الحالــة ولــت ،ولــن تعــود أب ًدا
بعدمــا فــض الفــرد الصلــة بالديــن((( .وحصل
الفضــاء الحضــاري الغــريب مفهــوم مــوت
اإللــه ،وهــو مــوت لــه دالالتــه املختلفــة،
وأهمهــا مــوت املرجعيــة وانقضــاء عــامل
مرشوعيــة القيــم وصدقهــا ومصداقيتهــا،
(2) Alain B.L. Gérard: La bataille des éthiques، Ethique
et modernité، P. 17.
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واألمــر هكــذا فهــل مــن املمكــن الحديــث
عــن وجــود أخــاق يف فضــاء املابعديــات؟
ينجــي مــأزق نهايــة القيمــة األخالقيــة يف
الحــوار البيوإتيقــي واض ًحــا؛ إذ قــاد هــذا
األمنــوذج األخالقــي املقــرون باملابعــد بعــض
الفالســفة إىل الحديــث عــن املســتوى األدىن
مــن األخــاق ( ،)Éthique Minimaleيف
االختيــارات البيوطبيــة ،فهــي متثــل حــ ًّدا
أخالق ًيــا يتفــق متا ًمــا مــع روح االســتقاللية،
بوصفهــا مكتســبًا أساســيًا مــن مكتســبات
الحداثــة ومــا بعدهــا ،زال فيهــا األمــر
األخالقــي ،لينفتــح اختيــار الــذات لحقوقهــا،
فــا هــو الفــرق هنــا بــن اإلرادة والرغبــة يف
كل اختيــار أخالقــي؟
ترتكــز هــذه األخــاق عــى أقــى حــد
للكونيــة ،وهــي الحريــة والفرديــة ،بوصفهــا
معايــر تتناســب مــع تصــورات حقــوق
اإلنســان ،ولهــا جانبــان :الجانــب الكــوين
الــذي يُحــد باح ـرام كيل للحــق يف الحريــة،
والتــرف يف الحالــة الفرديــة ولتبــدو الفردية
هنــا عــى أنهــا مطلقــة ،بالنظــر إىل صياغتهــا
الخارجيــة العامــة ذات الصبغــة الصوريــة ،أما
إذا تحولنــا إىل طبيعتهــا ،فهــي نســبية إىل حد
فــرض أمنــوذج مــن الفــوىض األخالقيــة ،التــي
تعنــي أن الفعــل منــوط مبــا يريده الشــخص،
هنــا يجــد املدافعــون عــن حــق اإلجهــاض،
واملــوت الرحيــم ،مصــادر حقهــم يف املطالبــة،
وســرجح العلامنيــة صــورة االختيــار الفــردي،

الــذي يجــد يف تلبيــة الرغبــة حــده األقــى.
هــذا التعــدد أدى إىل فقــدان مصداقيــة
تصــورات املعايــر األخالقيــة ،مبــا أن األخــاق
تعنــي منطقًــا لهــذه املعايــر ،ومرجعيــة
متكــن لهــا املرشوعية؛ ولذلــك :يتفاقــم املأزق
يف البيوإتيقــا ،لتتحــول إىل ميــدان واســع
للنقــاش((( ،ويبــدو أن السياســة ســتعمل بدلً
مــن األخــاق عــى وضــع الحــدود التنظيميــة
لالنتهــاكات األخالقيــة التــي قــد تقــوم بهــا
املامرســات التيقنوعلميــة عــى الحــي ،مــن
ـت
قبيــل تصــورات االستنســاخ املنتــج ،أو البـ ّ
يف مســألة املــوت الرحيــم ...إلــخ.
هنا يجــد املدافعــون عن حــق اإلجهاض،
واملــوت الرحيــم ،مصــادر حقهــم يف
املطالبــة ،وســرجح العلامنيــة صــورة
االختيــار الفــردي ،الــذي يجــد يف تلبيــة
الرغبــة حــده األقــى .هــذا التعــدد أدى
إىل فقــدان مصداقيــة تصــورات املعايــر
األخالقيــة ،مبــا أن األخــاق تعنــي منط ًقــا
لهــذه املعايــر ،ومرجعيــة متكــن لهــا
املرشوعيــة.
تجــي هــذه الخالصــة النســبية حــال القلــق،
مبــا يعنيــه مــن توقــف اإلرادة ،مبحــاذاة
الســؤال القيمــي فيــا يخــص األخــاق
الراهنــة ،إنهــا تنتهــي إىل أمنوذج مــن الصمت
(1) Guy Durant:introduction générale à La bioéthique ،
Fides، Montréal، Québec، Canada، 2007، P. 163.
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أول عــدم وجــود أدىن
الســلبي ،الــذي يعنــي ً
اتفــاق حــول املعايــر التــي تحتكــم إليهــا
البيوإتيقــا ،وتالحــظ الباحثــة الفرنســية
آن فاغــو الرنــو أن مثــل هــذه الصعوبــات
التــي تنتــج عــن تصــورات املعايــر داخــل
البيوإتيقــا ال تعنــي خلــو اليــد مــن تصــورات
مشــركة ،إنــه ميــدان البيوإتيقــا الــذي ميثــل
حقـ ًـا مشــركًا ألخــاق الحيــاة ،فهــو حقــل
يتوحــد حــول املوضــوع((( .لكــن هــل االتفاق
التقنــي يغنــي عــن الهــدي األخالقــي الــذي
يحبــذ التوجــه نحــو مــا ينبغــي أن يكــون؟
أمـــام النهايـــة النســـبية التـــي حصلهـــا
التص ــور األخالق ــي داخ ــل مي ــدان األخ ــاق
بصفـــة عامـــة ،قـــام بعـــض الفالســـفة
بتحديـــد مجـــال االختيـــارات األخالقيـــة يف
حق ــل البيوإتيق ــا ،ف ــإذ ه ــي األخ ــاق أدىن،
التــي تتميــز بالنســبية ،ونعنــي أنهــا تحيــط
حرصــا بالقيــم العامــة للحداثــة ،األمــر الــذي
ً
ي ــؤدي إىل تج ــاوز فك ــرة تحدي ــد مضم ــون
أخالقـــي ،محـــدد األطـــر ،معـــن املعايـــر،
متســـق املضامـــن؛ لذلـــك تتجـــه هـــذه
الفلســفة إىل الدفــاع عــن الحريــة الشــخصية
إىل أبع ــد ح ــد ،ف ــكل ف ــرد علي ــه أن يخت ــار
رشا
مـــا يريـــد حســـب مـــا يـــراه خـــ ًرا أو ً
بالنس ــبة إلي ــه ،إن ــه موق ــف ف ــردي خ ــاص
يحت ــاج إىل بره ــان الف ــرد ،وق ـراره ك ــا ه ــو
(1) Anne Fagot – Largeaut: «La réflexion Philosophique en
Bioéthique»، dans Marie –Hélène (dir) les fondations de
la bioéthique ،Montréal ،Canada ،ERPI، P P. 14- 16.
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الحــال داخــل مجــال التطبيقــات البيوطبيــة،
مـــن قبيـــل اإلجهـــاض أو التـــرع باألعضـــاء
أو املـــوت الرحيـــم ،فيكـــون دور األخـــاق
األدىن هن ــا حامي ــة ح ــق الف ــرد يف االختي ــار
وف ــق الحري ــة واملس ــاواة ،كقي ــم ت ــؤول يف
مجملهـــا إىل اإلقـــرار بحقـــوق اإلنســـان.
ويعـــد الفيلســـوف األمريـــي أنكلهـــارد
( )Engelhardيف كتاب ــه أس ــس البيوإتيق ــا(((،
وكـــذا كل مـــن تـــوم بوشـــون وجيمـــس
شـــلدرس (Tom Beauchamp et James
 )F.Chidressيف كتابيه ــا مب ــادئ األخ ــاق
الطبيـــة(((  -أمنوذ ًجـــا عـــن أخـــاق تـــرع
للقـــدر األدىن مـــن القيـــم ،هـــي الفرديـــة
واالســـتقاللية ،لتعـــرف االســـتقاللية يف
املؤل ــف األخ ــر بأنَّه ــا« :ه ــي ش ــكل لحري ــة
الفع ــل الش ــخيص ،حي ــث يس ــتطيع الف ــرد
تحديـــد مســـارات أفعالـــه ،وفـــق مخطـــط
يختـــاره هـــو»((( ،فإليـــه تعـــود املســـؤولية
الكاملـــة يف االختيـــارات املختلفـــة داخـــل
مجـــال مامرســـة طبيـــة مـــا.
ف ــا تع ــد األخ ــاق عن ــد أنكله ــارد خالص ــة
للقهـــر والـــردع ،مبـــا أنهـــا ال تعـــرف إال
(2) H.Tristram Engelhard: The Foundations of Bioethics،
New york/ Oxford، Oxford، University press، 1986.
(3) Tom Beauchamp et James F.Chidress: Principles of
Biomedical Ethics، New york/ Oxford، Oxford University press، 1979.
(4) Ibid. p. 56.
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بالنســـبة إىل اإلرادة ،ووظيفتهـــا األساســـية
هـــي حـــل الرصاعـــات التـــي تنشـــأ بـــن
الـــذوات ،عـــر احـــرام حريـــة اآلخـــر،
ففـــي البيوإتيقـــا يكـــون اتخـــاذ القـــرارات
مرشو ًع ــا ول ــه مرجعي ــة ،إذا م ــا ت ــم اإلقــرار
مببـــدأ احـــرام الشـــخصية الحـــرة كغايـــة
ال كوســـيلة ،إن األخـــاق األدىن التـــي يعـــر
عنه ــا األمن ــوذج األخالق ــي ملوق ــف أنكله ــارد
مهـــا داخـــل ميـــدان
متثـــل حقًـــا تصـــو ًرا
ً
البيوإتيق ــا ،وه ــي أخ ــاق لالتف ــاق تتأس ــس
ع ــى أص ــول صوري ــة للح ــوار داخ ــل إط ــار
دميقراط ــي ،فه ــي ال تحت ــوي ع ــى مضم ــون
جوهــري يدفــع إىل اإلل ـزام الــذي يســتوجب
أمــ ًرا ،ب ــل تح ــدد األط ــر العام ــة لالحــرام
وفــق مــا تقتضيــه الحريــة واملســاواة ،كقيــم
أساس ــية داخ ــل منظوم ــة حق ــوق اإلنس ــان.
وهكــذا تكــون نهايــة وظيفــة األخــاق
مبفهومهــا الجوهــري املســنود إىل ســلمتفاضــي للقيــم -داخــل الســياق الحديــث
ومــا بعــده ،هــي صــرورة حتميــة لســلطة
العلــم القاهــرة ،واكتســابه النجاعــة النظريــة
واإلجرائيــة ،كــا أنهــا رد فعــل الزم عن مســار
الحريــة اإلنســانية ،التــي بــدت تتســع دائرتها
رويـ ًدا عــى حســاب دائــرة املتعايل ،لتشــملها
ويعتــي اإلنســان دفــة القيــادة ،فيتحــول
الواجــب إىل ســلطة إنســانية بحتــة ،ويــزول
تدريج ًيــا إىل حــد تحولــه إىل رغبــة تفــرض
نهايــة ســلطة اإلنســان العاقــل يف حــد ذاتــه.

( )2العدمية وانهيار القيم:

لـــم تتعــرض املســألة األخالقيــة يف الثقافــة
الغربيــة إىل أزمــة القطيعــات ،وإمنــا مســار
نهايــة األخــاق ومــوت الواجــب ،بــدأت
تتحــدد معاملــه يف التحــول التدريجــي
لألخــاق مــن اإللــه إىل يــد اإلنســان ،ثــم إنهــا
انــزوت يف معيــار يبطــن كل املعايــر ،إنــه
نيــل الســعادة يف الحيــاة اإلنســانية املحــددة
بحــدود الزمــان واملــكان ،وليــس غريبًــا أن
تركــز كل التحليــات األخالقيــة يف العــر
الحديــث عــى فهــم للطبيعــة البرشيــة
نيــا للســبيل الــذي ميكــن مــن
وقوانينهــاً ،
إســعادها كســ ًبا ألكــر قــدر مــن اللذائــذ.
وعــى الرغــم مــن أن الكانطيــة تكفلــت
بصيغــة قانونيــة لألخــاق ،وعملــت عــى
تحويــل القانــون األخالقــي مــن يــد اإللــه
إىل قلــب اإلنســان ،فــإن فرضيــة التحــول
بــدت غــر راجحــة يف توريــث أخــاق متتثــل
لطبيعــة اإلنســان ،مبــا أنــه جامــع بــن العقــل
والوجــدان العاطفــي ،ثــم باعتبــاره جسـ ًدا له
مطالبــه؛ ذلــك أن الصيغــة القانونيــة للواجب
تبقــى صوريــة ،وقــد تتضمــن إلزا ًمــا تجــاه
قيــم قــد تحطــم اإلنســان ،فالنازيــون كانــوا
يقومــون بواجبهــم ،وهــم ملتزمــون بالــروح
الجرمانيــة :يجــب ألنــه يجــب.
وعمو ًمــا ،تكــون الصيغــة الصوريــة للواجــب
عالمـــة عـــى نهايتـــه؛ ذلـــك أن إفـــراغ
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مضم ــون القاع ــدة األخالقي ــة م ــن الوج ــدان
اإلنســـاين الحامـــل للقيـــم يعنـــي نهايتهـــا،
وه ــو م ــا أك ــده ماك ــس ش ــيلر وق ــد دخ ــل
ناقــ ًدا لألخ ــاق الكانطي ــة((( ،ك ــا يذه ــب
هان ــس يون ــاس إىل أن قان ــون الواج ــب ع ــا ٍر
ع ــن منط ــق الغاي ــات والبواع ــث األخالقي ــة،
التـــي ال ميكـــن أن يكـــون موضعهـــا إال
التجربـــة اإلنســـانية؛ ولذلـــك لـــن يكـــون
األم ــر القطع ــي الكانط ــي إال أمــ ًرا صوريً ــا،
فه ــو خ ــا ٍل م ــن منط ــق الباع ــث األخالق ــي،
ب ــل ه ــو مج ــرد تص ــور منطق ــي ص ــوري،
وتعســـف يعنـــي أن يتحـــول الوجـــود
الشـــخيص إىل وجـــود كـــوين كيل(((.
وعــى الرغــم مــن أن الكانطيــة تكفلــت
بصيغــة قانونيــة لألخــاق ،وعملــت عىل
تحويــل القانــون األخالقــي مــن يــد اإلله
إىل قلــب اإلنســان ،فــإن فرضيــة التحــول
بــدت غــر راجحــة يف توريــث أخــاق
متتثــل لطبيعــة اإلنســان ،مبــا أنــه جامــع
بــن العقــل والوجــدان العاطفــي.
لقــد أحــال فيلســوف كوســنبورغ اإلميــان
إىل املبــادرة األخالقيــة ،ليكــون وجــود اللــه
(1) Max Scheler: Formalisme en éthique – et l›éthique
matériale des valeurs، Gallimard، 7 éme édition 1955،
P P. 48- 49.
(2) Hans Jonas: Principe De Responsabilité Une éthique
Pour La Civilisation Technologique trad. Jean Greisch Flammarion Paris، 1995، P. 88.
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والحيــاة األبديــة مســتلز ًما للقانــون األخالقي؛
إذ جعــل مــن الديــن تاب ًعــا لألخــاق ،واإلميان
مجــرد بداهــة ينالهــا كل مــن تحققــت لديــه
التجربــة األخالقيــة مبــا هــي عــن الواجــب؛
ولذلــك تكــون فلســفة الواجــب مرحلــة
تحــول أساســية نحــو فنــاء األخــاق ،فلــم
يعــد مبقــدور اإلنســان أن يلتــزم بواجــب
أخالقــي يتجاهــل طبيعتــه.
يبــدو أ َّن مــا بعــد األخــاق الــذي يعنــي
نهايتهــا ،هــي كذلــك خالصــة لطبيعــة
الواجــب يف حــد ذاتــه ،بوصفــه صيغــة
إنســانية خالصــة؛ ولذلــك :متيــز فيــا بعــد
بافتقــاده للطابــع اإللزامــي الصــارم ،فــا بعد
الواجــب لــن يكــون ســوى خالصــة لحريــة
اإلنســان املفرطــة؛ إذ حلــت الهيدونيــة مقــام
الواجــب ،ليتمكــن منطــق اإلشــباع من منطق
اإللـزام يف تســيري التجربــة األخالقيــة ،فكانــت
الخالصــة الوجوديــة للفلســفة الســارترية
عالمــة عــى تحــول الرغبــات إىل محــرك أول
للوجــود نحــو القيــم ،فعزلــة الــذات داخــل
الفــراغ األعظــم هــي التــي جعلــت ســارتر
يربــط بــن القلــق والرغبــة يف التجــاوز نحــو
القيــم ،فالقيمــة هــي نقــص يف الوجــود
يســببه قلق الوجــود لذاتــه((( ،مبا أن اإلنســان
ميثــل مفهو ًمــا إله ًيــا ميتلــك الحــق املطلــق يف
التفســر والترشيــع ،وقــد نــال حريــة مطلقة.
(3) Jean Paul Sartre: L’être et Le néant، librairie Gallimard، 28، éme Edition، 150، P. 720.
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وعـــى الرغـــم مـــن االختـــاف بـــن فوكـــو
وس ــارتر ،ف ــإن جام ــع الفــراغ يح ــد نتائ ــج
فلس ــفتيهام بالخصائ ــص نفس ــها ،فالحري ــة
تعنـــي انفـــكاك الـــذات عـــن كل ســـلطة،
وبالنســبة إىل فوكــو ينــزوي الوجــود الجميــل
مبـــا أنـــه عيـــش خـــارج كل ســـلطة -يفمج ــال تحقي ــق الرغب ــة ،فت ــؤدي األخالقي ــة
مفهـــوم الجامليـــة ،هـــو تقلـــب لذيـــذ يف
العيـــش يجعـــل قدوتـــه األســـياد اليونـــان
والروم ــان((( .فف ــي فلس ــفة م ــوت اإلنس ــان،
لـ ــم يب ــق م ــن مج ــال القــراح األخ ــاق ،إال
م ــن ب ــاب العب ــث واللع ــب ،وق ــد ارته ــن
برغب ــات ال ــذات املنعزل ــة ع ــن كل األبع ــاد
الكونيـــة.

يب ــدو أ َّن الحداث ــة تف ــرض صيغ ــة خاص ــة
لألخ ــاق ،فه ــي أخ ــاق ال تحتم ــل الثب ــات،
وترفـــض القيـــم الكليـــة ،بـــل التناســـب
رضوري بـــن األخـــاق بوصفهـــا حركـــة
دائبـــة والحداثـــة مبنطقهـــا التجـــاوزي(((،
وهـــو الـــذي ميكـــن مـــن القـــول بوجـــود
أخــاق خاصــة داخــل الحداثــة ،فهــي زمــان
ال يكـــف عـــن التحـــول والصـــرورة ،ومـــن
ثــ َّم فل ــن تس ــتطيع الحداث ــة ف ــرض أخ ــاق
ـت ذاته ــا التاريخي ــة
جوهري ــة ،مب ــا أنه ــا بَن ـ ْ
عـــى نقيـــض الجوهرانيـــة ،فـــإىل أي مـــدى
تســـتطيع الحداثـــة بنـــاء األخالقيـــة؟ أم
أن طبيعتهـــا تحيـــل مبـــارشة إىل نهايـــة
األخ ــاق؟ ه ــل يتمك ــن اإلنس ــان مب ــا أن ــه
حيـــوان قيمـــة مـــن العيـــش دون أخـــاق،
أم أن الخلـــق األخالقـــي ألخـــاق جديـــدة
ه ــو م ــا يرس ــم أف ــق اإلنس ــانية القادم ــة؟
األمــر الــذي اســتوجب الســؤال عــن معايــر
الخلــق الجديــد ،ومــدى تناســبها مــع الوضــع
اإلنســـاين؟ أم أن األخـــاق الجديـــدة هـــي
تكيــف مــع مطالــب اإلنســان يف رغبــات أكرث
اتســا ًعا وإشــبا ًعا ،مثــل الدعــوة إىل مــا بعــد
اإلنس ــان ،وبن ــاء طبيع ــة إنس ــانية جدي ــدة
تتفـــق مـــع الـــروح التقنيـــة؟ هـــل مـــن
حي ــاة لإلنس ــان بتغ ــر ملعاي ــر الطبيع ــة؟ أال
ـول يح ــدث ال ــكاوس ،ك ــا
يعن ــي ه ــذا تح ـ ً
يســـترشف ذلـــك هانـــس يونـــاس؟ مصـــو ًرا

((( فوكــو« :االنهــام بالــذات» ،ترجمــة جــورج أيب صالــح ،مركــز
اإلمنــاء القومــي ،بــروت ،د .ط ،د .ت( ،ص.)60 /

(2) Alain B.L. Gérard: La bataille des éthiques “Ethique
et modernité”، P. 92.

ً
ثالثا :أفول القيم أم معارك لقيم جديدة:

قــد تبــدو مــا بعــد األخــاق مبفهــوم نهايتهــا
وكأنهــا الزم رضوري لزمان املابعديات املرتبط
بالنهايــات ،وصفــة لصيقــة ملابعــد الحداثــة،
وقــد راهنتــه انتصــارات العلــم والتقنيــة
الدامغــة ،األمــر الــذي يســتوجب الســؤال
عــن العالقة بــن الحداثــة والحداثــة البعدية،
هــل مــن قطيعة بينهــا أم أن صلــة جوهرية
تجمعهــا؟ مبــا أن املابعــد الزم رضوري عــن
حركيــة التقــدم ،بوصفــه صيغــة ماهويــة
للحداثــة ،يتوجــب رضورة النهايــة والبعــد.
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لنهاي ــة قريب ــة لإلنس ــانية ،إذا م ــا اس ــتمرت
يف الثق ــة الجامح ــة يف التقني ــة دون قــراءة
للمحاذيـــر املقبلـــة يف األفـــق.
( )1اختالف المعايير ومعركة القيم
الجديدة:

يخلـــص النقـــد األخالقـــي الراهـــن إىل
اســـتحالة تفضيـــل أخـــاق عـــى أخـــرى،
مـــع إنـــكار شـــديد ألثـــر قـــد يحدثـــه
املتعـــايل عـــى الســـلوك ،فـــكل معيـــار
أخالقـــي يثبـــت النجاعـــة ضمـــن تجربـــة
الحريـــة الفرديـــة يف حـــد ذاتهـــا ،وهنـــا
تنتهـــي الصفـــة املشـــركة للقيـــم ،وتنفتـــح
أخـــرى لتضمـــن االختـــاف والتنـــوع .وألن
الحداث ــة انت ــر فيه ــا السفس ــطائيون ع ــى
س ــقراط ،وأصب ــح اإلنس ــان معي ــار األش ــياء
جمي ًعـــا((( ،فتكـــون التجربـــة اإلنســـانية
املســـنودة عـــى الطبيعـــة اإلنســـانية هـــي
مج ــال األخ ــاق؛ ولذل ــك تعتم ــد األخ ــاق
عـــى خاصيـــة التغـــر والنســـبية ،وتفتقـــد
منطـــق املشـــاركة واإلجـــاع ،لكـــن هـــل
مـــن إجـــاع إنســـاين عـــى املتفـــرق؟
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األخالقيــة عــى مبــادئ أخالقيــة مطل ًبــا مل ًحــا
ورضوريًــا ،فهــذه النظريــة التواصليــة تعمــل
عــى بنــاء تصــور أخالقــي يــذيك منطــق
الحــوار ،وفــق بنيــة معقولــة ترجحــه ومتكــن
لــه املعقوليــة((( .وهــذا راولــس يؤســس ملبــدأ
العدالــة ،وقــد أحســن اســتثامر خالصــة
معقــول
ً
فلســفة األنــوار ،ليجــد ترجي ًحــا
ألزمــة االتفــاق األخالقــي .وألن أزمــة تأســيس
مبــادئ األخــاق تثــر قلــق الفيلســوف ،فقــد
ذهــب نحــو صيغــة افرتاضيــة تبــدو أقــرب
إىل الخيــال ،إنَّــه حجــاب الجهــل بوصفــه
آليــة املعقوليــة القصــوى لالتفــاق مــرة
أخــرى((( ،بغيــة حضــور األخــاق يف كل بدايــة
إنســانية ،فينبنــي مــن ثــ َّم الخــر بوصفــه
مقولــة اقتصاديــة عــى العدالــة ،باعتبارهــا
خالصــا ،فبــدا لــه أن بنــاء
مبــدأ أخالقيًــا ً
الخــر عــى العدالــة تصحيــح ألزمــة املجتمــع
الليـرايل األمريــي ،الــذي تجــذرت فيــه أزمــة
االســتهالك النفعــي ،وانبنــى فيــه املبــدأ
األخالقــي عــى العامــل االقتصــادي الحيــادي.
لكـن تبـدو ال معقوليـة نظريـة العدالـة
الراولسـية يف غض راولـس الطرف عن حقيقة
االتفـاق اإلنسـاين الـذي يسـتوجبه حجـاب

كانــت املناقشــة حــول املعايــر األخالقيــة
حاســمة يف نهايــة األلفيــة املاضيــة وبدايــة
األلفيــة الثالثــة ،كام كان مطلب بنــاء النظرية

((( حســن مصــدق« :النظريــة النقديــة التواصليــة  -يورغــن هابرمــاس
ومدرســة فرانكفــورت» ،الــدار البيضــاء املغــرب ،بــروت لبنــان ،املركــز
الثقــايف العــريب( ،)2005( ،ص.)157 /

(1) Louis Lavelle: Traité des Valeurs، P. U F، Paris، 1951، T1، P.
44.

((( جــون راولــس« :العدالــة كإنصــاف -إعــادة الصياغة» ،ترجمــة د.حيدر
حــاج إســاعيل ،بــروت ،املنظمــة العربيــة للرتجمــة ،مركــز دراســات
الوحــدة العربيــة( ،)2009( ،ص.)217 /
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الجهـل ،وقـد تنافـر مـع املسـألة التاريخيـة
تنافـ ًرا شـدي ًدا ،فكيـف يتـم التخلـص مـن
االختلاف حـول املعايير يف زمـان الفرديـة
املفرطـة ،والحـق املطلق يف الحريـة؟ هل من
إمـكان لصياغـة مبادئ مشتركة بنسـيان كيل
للـذات ،وهـي اإلطـار الكيل للتصور اإلنسـاين،
إنهـا محاولـة طوباويـة يف زمـان اليـأس
األخالقـي ،مـن قـدرة الـذات على الشـعور
بالهـدي األخالقـي املحيـل إىل الطأمنينـة.
وإذن؛ فإنــه عــى الرغــم مــن اختــاف
املعايــر بــن النظريــات األخالقيــة ،فإنهــا
بــدت تتلمــس االتفــاق عــى اختيــار قاعــدة
للمعقوليــة املنطقيــة ،ترجي ًحــا للمعايــر
األخالقيــة املختــارة ،فبــدت الكانطيــة دامئًــا
ســبيل العقالنيــة املرجــح ،مبــا متــده مــن
بنيــة منطقيــة تتفــق عــى بدايــة األخــاق،
غــر أن النجــدة التــي أمــدت بهــا الكانطيــة
النظريـ ِ
ـات األخالقيــة فتحــت بــاب النقــاش
مــرة أخــرى حــول مرشوعيــة األخــاق،
التــي مــن الواجــب أن تكــون إنســانية،
فاقــدة لصيغــة األمــر والنهــي الــذي بــدا
عــى أنــه مــوروث الشــعوري عــا قبــل
الحداثــة ،لكــن هــل يســتقيم التخلــق دون
صيغتــي الهــدي ،واألمــر واالمتثــال والتمكــن
مــن نيــل القيمــة املرغوبــة يف إطــار الزمــان
واملــكان؟ إىل أي مــدى تســتطيع األخــاق
الجديــدة الســر خــاف مــا تعنيــه الفطــرة
اإلنســانية مــن معرفــة للخــر والــر ،ليتمكن

الفهــم املشــرك حــول املبــادئ األخالقيــة؟
يبـدو أ َّن معـارك القيـم اليـوم تشـكلت على
مفارقـة ،وهـي كونها نتيجـة ألدىن اتفاق حول
وعـي القانـون األخالقي ،فكيـف إذن يتجادل
املتجادلـون حـول مفهـوم كرامـة الجنين إذا
لــم يسـتوعبوا جي ًدا مفهوم الكرامة بصيغتها
األخالقيـة ،مـاذا تعنـي الحـرب الضاريـة بين
املدافعين عـن حـق الجنين وحـق املـرأة يف
اإلجهـاض ،إال وقد متكنوا مـن التامس االتفاق
على صعيـد الحـس املشترك ،وأدركـوا حرمـة
الحيـاة اإلنسـانية؟ إن أزمـة القيـم اليـوم
والدعـوة إىل خلـق قيـم جديدة تتناسـب مع
الضرورة التـي حصلهـا املجتمـع ،فاملابعـد
حديـث املسـنود بقيمتـي الحريـة واملسـاواة
هـي خالصـة عـن فقـدان تصـور لصلاح
اإلنسـان ،جـره فك العقـد مع الغيـب ،ونهاية
كل سـلطة إال سـلطة اإلنسـان ،مبـا أنـه قـوة
مفرطـة اسـتولت على التفسير والترشيـع،
األمـر الـذي يجعـل النقـاش حـول العالقة بني
الحريـة والقيم داخـل التصـور الحديث مل ًحا
ورضوريًـا ،ومـا يفرضـه من نجاعة أو عكسـها
يف بنـاء سـبيل حيـاة اإلنسـان األخالقيـة.
( )2الحرية المفرطة وأفول القيم -
الحرية والحق في الخلق األخالقي:

قـاد العقـل الغـريب معـارك ضاريـة يف سـبيل
تحقيـق الحريـة ،كقيمـة تهيمـن على كل
رضوب املامرسـات اإلنسـانية؛ ولذلـك تعـد
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الحريـة هـي القيمـة األوىل املهيمنـة على
جميـع القيـم ،والسـؤال عـن العالقـة بين
القيمـة والحريـة تحيـل اإلجابـة عنـه إىل
محايثة بينهام وتداخـل((( ،فمرشوعية القيمة
تنبنـي على قـدرة اإلرادة على ترجيحهـا؛ إذ
لـن تـؤدي الحريـة وظيفتهـا اإلنسـانية إال إذا
ارتهنـت بالقيمـة ،غير أن هـذه العالقة تنفك
كل ًيـا يف زمـان الحداثـة البعديـة؛ ذلـك أن
القيمة سـتمتثل للحريـة ،بوصفها مقدمة غري
ممكـن مناقشـتها يف زمان حقوق اإلنسـان(((.
إن أزمــة القيــم اليــوم والدعــوة إىل خلــق
قيــم جديــدة تتناســب مــع الــرورة
التــي حصلهــا املجتمــع ،فاملابعــد حديث
املســنود بقيمتــي الحرية واملســاواة هي
خالصــة عــن فقــدان تصــور لصــاح
اإلنســان ،جــره فــك العقــد مــع الغيــب،
ونهايــة كل ســلطة إال ســلطة اإلنســان،
مبــا أنــه قــوة مفرطــة اســتولت عــى
التفســر والترشيــع.
(1) Joseph Combes: Valeur Et Liberté، PUF، Paris، 2éme
édition، P. 103.
((( الدليــل عــى ذلــك هــو النقــاش حــول الحريــة الجنســية يف
ســتينيات القــرن املــايض ،الــذي قــاد إىل ترشيعهــا بوصفهــا ح ًقــا
مــن حقــوق اإلنســان ،ثــم موافقــة الربملانــات الغربية عــى الزواج
املثــي ،الــذي بــدا خالصــة ملوافقــة دميقراطيــة متتابعــة مبــا أنهــا
دفــاع عــن حقــوق اإلنســان والحريــات العامــة ،انتهــت معهــا
مهمــة الواجــب ،وانفتحــت الــروح الهيدونيــة عــى مرصاعيهــا،
وخــذ أمثلــة أخــرى مثــل املــوت الرحيــم الــذي مــس بقدســية
الحيــاة ،وكأن املتــأمل لــن ميــوت أب ـدًا ،فقــد فقــدت قيــم الــروح
اإلنســانية مثــل الصــر والتــوكل وغريهــا مــن املعــاين التــي متــد
الــروح بالطأمنينــة واألنــس الــذي ميكــن منــه القــرب مــن القيــم.
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وأل َّن الحريــة تعنــي يف الوعــي اإلنســاين
الغــريب مركزيــة الــذات وقوتهــا املفرطــة
عــى حســاب أخــرى تــم تقويضهــا ،فــإن
تجربــة الحريــة مكنــت لنفســها ،النمــو عــى
حســاب القيــم يف حــد ذاتهــا ،والحــق أن
هــذا االنفصــال هــو خالصــة رضوريــة عــن
جنيالوجيــا القيمــة ،كــا مارســتها النتشــوية
نق ـ ًدا وتقويضً ــا ،وحينئــذ لــن تكــون القيمــة
ذات قيمــة إال إذا لبــت مطلــب الحريــة
املرتبــط بالقــوة اإلنســانية ،فهــو مطلــب غــر
قابــل للنقــاش ،ليتخلــل بعــد ذلــك مطلــب
الحــق إىل اليــوم.
لقــد جــذرت العقالنيــة الغربيــة روح
الحريــة عــى مســتوى إبســتيمولوجي،
أول فــك القيــد
فاملعرفــة العلميــة تقتــي ً
مــع األفــكار املســبقة ،وهــو مــا أحدثتــه
فلســفة الحداثــة برمتهــا ،لكــن إىل أي مــدى
يكــون التحــرر بقطــع مطالب اليقــن العميل
ناج ًعــا عــى مســتوى التخلــق؟ خاصــة أن
القاعــدة األخالقيــة تعنــي تنظيــم الســلوك
اإلنســاين ،مبــا يــؤدي ضبطــه وتقييــده إىل
حــد مــا بالقيــم ،بحيــث يــؤدي الغايــة مــن
التخلــق ،فتكــون مــن ثــ َّم الحريــة تحــت
ســلطة قيمــة توجههــا ،أمــا الحريــة فتمكــن
لحركــة القيمــة ،بذلــك القــدر الــذي تــؤدي
بــه عملهــا عــى صعيــد الســلوك اإلنســاين،
ويبــدو أن الحريــة اليــوم انفــك فيهــا قيــد
االلت ـزام ،مــع تعميــق الفرديــة واالســتقاللية،
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التــي تكفلهــا حراســة حقــوق اإلنســان.
والحـق أ َّن عقالنيـة الحداثـة يف نقاشـها
لألخلاق بوجه عام -ومنهـا األخالق يف التصور
اإلسلامي -قـد جعلـت مسـارها املعـريف فيام
يلـزم عـن فـك العقـد مـع الغيـب كضرورة
إنسـانية وعقالنيـة الز ًمـا لتخلق إنسـاين كوين
ناجـع ،فحصلـت نتائـج سـلبية؛ إذ جعلـت
القواعـد األخالقيـة املخالفـة لنتصورها سـالبة
للحـق ،وحالـة مـن االغتراب تتطلـب إحالتها
إىل الـذات اإلنسـانية إثبات ًـا لحريـة اإلنسـان،
فكانـت الخالصـة املعرفيـة لالسـترشاق عـن
مثلا
طبيعـة القواعـد يف التصـور اإلسلامي ً
بوصفـه قارئًـا للوعـي األخالقـي اإلسلامي-خنقًـا للحريـة وسـل ًبا للحـق ،واغرتابًـا عـن
الـذات؛ ذلـك أن التخلـق ال يحتـاج إىل الهدي
بـل إىل النقـد ،الـذي يتبعـه إشـباع الرغبـة.
والحــق أنَّ عقالنيــة الحداثــة يف نقاشــها
لألخــاق بوجــه عــام -ومنهــا األخــاق يف
التصــور اإلســامي -قــد جعلــت مســارها
املعــريف فيــا يلــزم عــن فــك العقــد مــع
الغيــب كرضورة إنســانية وعقالنيــة الز ًما
لتخلــق إنســاين كــوين ناجــع ،فحصلــت
نتائــج ســلبية؛ إذ جعلــت القواعــد
األخالقيــة املخالفــة لنتصورهــا ســالبة
للحــق ،وحالــة مــن االغــراب تتطلــب
إحالتهــا إىل الــذات اإلنســانية إثباتًــا
لحريــة اإلنســان.

خاتمة -اإلنسان والقيم:

تتســع الهــوة بــن اإلنســان والقيــم يف زمــان
ســلطة اإلنســان عــى العــامل بواســطة التقنية،
ويف زمــان العمــل مبنطــق االســتهالك الجامــح
التها ًمــا للحقــوق ،حقــوق اآلخريــن القادمــن
يف أفــق الزمــان ،وحقــوق الطبيعــة مبــا أنهــا
محضــن الوجــود الحــي لــكل كائــن .وال يعني
االشــراك بــن الخالصــة اإلبســتيمولوجية
واملامرســة األنطولوجيــة يف نهايــة ســلطة
األخــاق ترات ًبــا ،بــل يكــون اشـراكهام خالصة
عــن مرجعيــة الحداثــة يف حــد ذاتهــا؛ ولذلــك
فــكل املعــاين التــي تبني عــن فقــدان البوصلة
القيميــة ،هــي مــن قبيــل ســلطة الطبيعــة
البرشيــة عــى القيــم األخالقيــة ،وليــس
العكــس ،األمــر الــذي جعلهــا رهينــة للــذات
البرشيــة ،وقــد اضطلعــت بعمليــة اإلشــباع
االســتهاليك املرتبــط بنمــط االقتصــاد الليربايل،
الداعــي إىل بنيــة رغائبيــة ال ت ُحــد بحــد.
انتهــت الرصامــة الكانطية املفرتضــة يف عملية
طاعــة الواجــب رويــ ًدا إىل اإلقــرار بضعــف
اإلنســان ،وتركيــزه عــى الــذات مبفهومهــا
الشــعوري والالشــعوري ،يف أداء أفعــال القيمة
خاصــة األخالقيــة منهــا ،ففــرت قــوة الواجب
إىل حــد نهايتــه ،وغــادرت األخــاق مواقعهــا
الصحيحــة ،بوصفهــا هديًــا يرتكــز يف بواطــن
الــذات البرشيــة ،لتتــوىل الرغبــة قيــادة
اإلنســان نحــو القيــم.
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لـــم تكــن مــا بعــد األخــاق إال حالــة شــكية
يف قــدرة الفلســفة عــى النظــر يف القضايــا
املعياريــة ،وعــى الرغــم مــن اضطالعهــا
باملامرســة املعرفيــة للمعــاين األخالقيــة
اضطال ًعــا ،بتحليــل مســألة الخطــأ والصــواب
يف املعرفــة ،فإنهــا أدت إىل االفتقــار املتواصــل
لقــدرة اندمــاج القيمــة يف الواقــع ،ومــن
ثــ َّم االفتقــاد املتواصــل لســلطة القواعــد
األخالقيــة ،هــل كانــت خالصــة وصفيــة
للحالــة األخالقيــة لحداثــة تعلــن عــن نهايــة
األخــاق؟ لكــن هــل مــن إمكانيــة لعيــش
اإلنســان مــن دون قيمة ،فينقلــب إىل بهيمة؟
اإلجابــة عــن ســؤال األخــاق بــدا يف مجمــل
الحقــول اإلتيقيــة ،التــي ظهــرت يف نهايــة
القــرن املــايض ،تعــر عنها األخــاق التطبيقية،
حيــث انخرطــت الفلســفة يف عمليــة اإلجابــة
عــن أســئلة الينبغيــة ،وعــن مــدى الربــط بني
الوقائــع والقيــم ،وعــى الرغــم مــن أن تكاثــر
حقــول األخــاق قــد يوحــي بقيمة املســؤولية
اإلنســانية عــى الواقــع ،فــإن هــذا التكاثــر
ليــس إال عالمــة عــى ســيادة الفرديــة ،وال
مســؤولية الــذات عــى القيــم(((؛ ذلــك أن
األخــاق فقــدت ســلطتها التوجيهيــة التــي
تعنــي وجودهــا الباطــن وليــس الظاهــر ،ومل
يكــن انشــطار األخــاق إىل حقــول خارجيــة
إال عالمــة عــى فقــدان اإلنســان ســلطته عــى
القيــم ،وانفصالــه عــن اآلخــر.
(1) Gilles Lipovetsky: Les temps hypermodernes، Éditions; biblio essais، Grasset et Faquelle، 2004، P. 44.
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وهكـــذا يكـــون التكثـــر مـــن الحديـــث
عـــن األخـــاق عالمـــة عـــى نهايتهـــا عـــى
مســتوى التجربــة الباطنيــة ،مبــا أنهــا مــكان
التموضــع األول ملعرفــة القيــم ،وعــى الرغــم
مــن ســعي الفلســفة للبحــث عــن الصــواب
والخطـــأ يف مضمـــون األحـــكام األخالقيـــة،
فلـــن يغنـــي هـــذا البحـــث عـــن املعرفـــة
اإلنس ــانية الرقيق ــة للقي ــم األخالقي ــة ،والت ــي
تبـــدو عـــى صـــورة هـــدي مميـــز مبعرفـــة
مـــا هـــو الخـــر والـــر ،تربهـــن عـــى
الصيغ ــة املطلق ــة للقي ــم األخالقي ــة ،الت ــي
تتموضـــع يف الفطـــرة وليـــس يف الثقافـــة.
كانـــت الدعـــوة إىل رضورة العـــودة إىل
النظريــة األخالقيــة التــي تضطلــع بالتوجيــه
نح ــو م ــا ينبغ ــي أن يك ــون ملح ـ ًة يف نهاي ــة
القـــرن املـــايض؛ ولذلـــك يركـــز الفيلســـوف
األمري ــي ج ــون راول ــس ع ــى رضورة بن ــاء
النظريـــة األخالقيـــة ،التـــي تتغيـــا تحديـــد
م ــا ينبغ ــي أن يك ــون ،رافضً ــا للج ــدل ح ــول
مجـــرد ميتـــا األخـــاق ،ويدعـــو الفالســـفة
لالهتــام باألخــاق النظريــة ،التــي تضطلــع
بالتوجيـــه املعيـــاري ،بـــل مـــن املمكـــن
تجـــاوز البحـــث فيـــا بعـــد األخـــاق
بـــأن نجعـــل معتقداتنـــا األخالقيـــة أكـــر
وضو ًحـــا((( ،بواســـطة االتفـــاق املعقـــول.
(2) Monique Canto – sperber et autres: Dictionnaire
d’éthique et de Philosophie morale، 1ére édition 2004،
P U F، T 2، P. 1252.

