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الغرب املعاصر بني أفكار األخالق
وتنفيذها
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�سلطان املكتومي

عاد ال�س�ؤال الأخالقي من جديد يف الو�سط الغربي وب�صورة ملحة جدا .بعد غياب طويل بحكم الرتكيز على التقدم العلمي والتكنلوجي� ،أدرك الغرب
وخ�صو�صا بعد �إلقاء القنبلة النووية على اليابان �أنهم بحاجة ما�سة للأخالق لكي يخرجوا من هذا امل�ستنقع اخلطري .ويف نظري هذا هو ال�سبب اجلوهري
يف بروز ال�س�ؤال الأخالقي الغربي .عر�ض لنا الكاتب حممد ال�شيخ يف مقاله «فل�سفة الأخالق وم�شكالت القيم يف الغرب املعا�صر» مبجلة الت�سامح ،وقد �ساق
مقولة للعامل الفرن�سي احلائز على جائزة نوبل يف البيولوجيا تن�ص على �أنه «ال يوجد جمتمع يقدر على �أن يبقى حيا بال �شرعة �أخالقية توجهه تكون
مبنية على قيم مفهومة لأغلبية �أع�ضائه ومقبولة لهم وحمرتمة من طرفهم» لكن ما عاد لنا �شيء من هذا ،وواجهت املجتمعات الغربية �سي ً
ال من الأ�سئلة
برجة بحكم �أنهم مل ي�أخذوا امل�س�ألة على حممل اجلد؛ فقد �صب اهتمامهم على التكنولوجيا ونزعات احلداثة التي
الأخالقية و�أي�ضاً �أ�صيب مفكرو العامل ّ
تتوج�س من كل قول يف القيم والأخالق لأنهم ي�صفونها بالقدامة .ظلوا على هذه الوترية حتى جاء الفيل�سوف الأملاين يوغرن ها برما�س وطرح ما �سماه:
(كبت الأ�سئلة الأخالقية يف الفكر الغربي لزمن طويل).
جتددت من جديد يف الآونة الأخرية و�شهدت على حيوية ق ّل
�أن جتد لها نظريا ،و��ص��ارت الكتب املتعلقة باحلكمة  -الإتيقية
واخل�ل�ق�ي��ة-ن��اف�ق��ة �أ� �ش��د م��ا ي �ك��ون .ه�ن��ا ال�ك��ات��ب ي �ط��رح جمموعة
من املع�ضالت التي تواجه مفكري العامل الناظرين يف امل�سائل
الأخالقية والقيمية يف الغرب املعا�صر .ومن بني �أهم املع�ضالت �أن
املجتمع الغربي ا�ستقاليل بطبعه ،دميقراطي بحكمة ،ولو عر�ضنا
الأ�سئلة الأخ�لاق�ي��ة �أو حاولنا تطبيق الأخ�ل�اق والقيم لواجهنا
م�سائل ع��دة من بينها تعدد القيم وم��ا يلزم عنه من ق��ول مببد�أ
احرتام االختالف وحماية اخل�صو�صية واحلفاظ على الأ�صالة.
هنا درا�سة يف (البعد الأخالقي والقيمي) لأربعة من �أكرب مفكري
الغرب� ،أوال� :إتيقا الرعاية ملارتن هايدجر ،والثاين �أخالق النقا�ش
ليوغن هابرما�س ،والثالث �إتيقا الذات لبول ريكور.
�أوال� :إتيقا الرعاية
م��ارت��ن ه��اي��دج��ر امل ��ؤل��ف الأمل ��اين والفيل�سوف ال ��ذي ك�ت��ب عن
ال��وج��ود والتقنية واحل��ري��ة واحلقيقة وغريها من امل�سائل .وقد
�ألف العديد من الكتب من �أهمها الوجود والعدم وغريها .كانت
له �إ�شكاليات مع املوقف الأخالقي .وهذا م�ؤلف (املعجم التاريخي
لفل�سفة هايدجر) ال��ذي ال حت�ضر يف معجمه لفظة (�إتيقا) وال
لفظة (خلق) .وغريهم العديد الذين يوافقون هذا الر�أي بت�أفف
هايدجر من مفهوم الأخ�ل�اق بو�صفها مبحثا فل�سفيا لي�ستنتج
غياب (فل�سفة �أخالقية) يف فكره.
ويرى الفيل�سوف الفرن�سي جون ليك نان�سي �أ ّنه �إذا ما ق�صدنا
بالأخالق جملة مبادئ وغايات لتوجيه ال�سلوك ،ف�إ ّنه ال فل�سفة
خلقية لهايدجر بهذا املعنى ب�سبب �أنّ الفل�سفة ال ت�شرع قوانني �أو
معايري ال�سلوك ،و�إمنا هي تنظر يف �سلوك الإن�سان �سواء كان جيدا
�أم �سيئا .بقيت الإتيقا مو�ضوعا متواريا يف �أعمال وم�ؤلفات هايدجر
ومت�أ�صال يف �أعماله و�أف �ك��اره وك��ان م�سكونا بالهاج�س الإتيقي،
وق��د �ساوى بني الفكر والإت�ي�ق��ا� .إذا نحن نظرنا �إىل �أي فل�سفة،
يجب علينا �أن ن��أخ��ذ يف ح�سباننا اعتبار ت�صور �سلوك الإن�سان
�سوى كان �سلبيا �أم �إيجابيا وهو ما يعرف «بعلم الأنرثوبولوجيا».
هايدجر يف كل �أعماله كان ينظر يف �سلوك الإن�سان ،ولكن ي�أخذه

من اجلانب ال�سلبي فقط ال من اجلانب الإيجابي .هايدجر كان
يريد �إي�صال فكرة عن ماهية (الكينونة) باعتبارها املقيدة حلرية
الإن�سان فقد تناولها يف الكثري من �أعماله على �أن الإن�سان املتويل
لر�سالته يف الك�شف عن كينونة الكائنات .ويف هذا ال�صدد ذهب ابن
عربي يف و�صف الإن�سان عرب مفهوم (املفتاح) .فالإن�سان هو مفتاح
الكون ،وهو جملي الكينونة .قال الرجل( :الإن�سان مفتاح كون
الوجود)� .أما عند هايدجر فهذا املفتاح ما كان منيحة �أو هبة من
ال�سماء �أو من �أي �سلطة متعالية ،و�إمنا هو �أمر حمايث للإن�سان
من حيث هو الكائن املنفتح؛ �أي �أنه �أ�صيل فيه ال دخيال عليه.
ثانيا  :يورغن هابرما�س «�أخالقية النقا�ش»
دارت يف ربع القرن الأخري نقا�شات فل�سفية �أ�سهم فيها الفيل�سوف
الأمل��اين يورغن هابرما�س وكانت ترتكز على الأم��ور الأخالقية
وال�سيا�سية ،ا�ستجد النظر فيها بفعل ال�ت�ح��والت ال�ت��ي عرفتها
املجتمعات ال�غ��رب�ي��ة� :أ ّي�ه�م��ا الأول والأج� ��در والأح ��ق بالتقدمي:
(الأمر اخلري) (قيمة (اخلري) �أم (الأمر العادل) (قيمة اخلري)
�أم (الأمر العادل) (قيمة العدل)؟ وقد مالت اجلماعة �إىل تقدمي
(اخل �ي�ر) ع�ل��ى ال �ع ��دل ،ب�ح�ك��م تف�ضيل ح �ف��اظ (اجل �م��اع��ة) على
(اخل�ير) بينما م��ال بال�ضد من ذل��ك (الليرباليون) �إىل تقدمي
(العدل) على (اخل�ير) .وعند هابرما�س (اخلري) يف الفرد داخل
اجلماعة و (العدل) واجلماعة ال ينبغي �أن ينظر �إليهما على �أ ّنهما
متعار�ضان �أو متناف�سان .واحل��ال �أنّ �أخالقيات هابرما�س �ضرب
من الأخالقيات ،فقد جمع بني توليف ما ميكن �أن يت�ألف ،واختيار
م��ا ميكن �أن يتخري .جمع ه��اب��رم��ا���س �أخ�لاق�ي�ت�ين متعار�ضتني:
�سعى �إىل التوليفة بني الكونية والإطالق ّية املجردة (على طريقة
�أخالق كانط املطلقة) ،من جانب ،ون�سبانية الأخالقيات احلديثة،
من جانب �آخ��ر .اختار هابرما�س ال��دف��اع عن النزعة الأخالقية
ال��واع�ي��ة ��ض��د ال�ن��زع��ة ال �ق��راري��ة واالن�ف�ع��ال�ي��ة يف الأخ �ل�اق ،وم��ال
�إىل تغليب كفة (الآداب) ،بلغة ال�ق��دم��اء ،و(الأخ�لاق �ي��ات) ،بلغة
امل �ح��دث�ين ،وذل ��ك خ�لاف��ا ل �ـ (الأخ �ل��اق اجل��وه��ري��ة) امل �ج ��ردة عن
�سياقها التي ال تراعي جمال تطبيق هذه الأخالقيات .هابرما�س
وكانط �أقاما مبد�أ �أ�سا�س من �أجل التداول الأخالقي بغاية �إقامة

�صالحية ال�ق��واع��د املعيارية ،ولكن هابرما�س خالف كانط وهو
النظر اخللقي الكانطي( :بدل �أن �أفر�ض على كل الآخرين قاعدة
�أخالقية �أريدها �أن تكون كونية (كما كان كانط يفعل) ،على �أن
�أع��ر���ض قاعدتي على ك��ل الأغ �ي��ار حتى نفح�ص �سوية ،بوا�سطة
احلوار.
احتدم النقا�ش بني (�إتيقا) كانط و(�إتيقا) هابرما�س ف��الأول
يقيم معايري الفعل الأخالقي على فكرة (القبلية) التي جتعلها
ال يطالها �شك ،والثاين يحاول �أن يجعلها قانونا طبيعيا ثابتا.
ثالثا :جون راولز «�أخالقيات العدالة»
راول��ز و هابرما�س كالهما ال ي�تردد �أثناء احلِ � َ�ج��اج لأف�ك��اره يف
اللجوء �إىل و�ضع (ح��االت افرتا�ضية) .ر�أينا هابرما�س يفرت�ض
(ف�ضاء حواريا مثاليا) ،وراول��ز ي�ضع فر�ضية (الو�ضع الأ�صلي)
لي�ستنتج منها مبد�أيه يف �أمر العدالة ،ووافقا هايدجر يف و�صفه
احل ��وار ب�ين �أه��ل الفل�سفة �أه��و ح��وار �أو �أداء �أو �إ��ص�غ��اء؟ اع�ترف
هابرما�س ب��أن راول��ز هو ال��ذي نف�ض الغبار ال��ذي حجب الأ�سئلة
الأخالقية الكربى يف الفكر الغربي املعا�صر ،و�أ ّن��ه هو �أع��اد �إىل
ال��درا��س��ات الأخ�لاق�ي��ة منزلتها باعتبارها درا� �س��ات علمية ج��ادة،
وذل ��ك م��ن خ�لال ك�ت��اب��ة (ن�ظ��ري��ة ال �ع��دال��ة) وع �ن��ده �أنّ ك��ان��ط هو
�أول م��ن �صاغ امل�س�ألة الأخ�لاق�ي��ة الأ�سا�سية على نحو ُيكن من
الإجابة عنها ب�إجابات عقالنية ،ويف ظل هذه امل�س�ألة �أ ّنها يف حالة
ن�شوب النزاع بني �أفراد املجتمع ،ولذلك يلزمنا �أن نقوم مبا يكون
(ح�سنا) بالن�سبة �إىل �شخ�ص.
ال���س��ؤال ع��ن (الأم ��ر احل�سن) ال���س��ؤال الأخ�لاق��ي ال��ذي �ألهم
راولز نظرية العدالة ،وقد جددها بت�سا�ؤله :كيف ميكن ملواطني
جماعة �سيا�سية ما �أن يتعاي�شوا يف �إطار �شروط العدالة؟
و�أخ �ي�را ،فل�سفات ال �غ��رب يف �أط ��روح ��ات الأ��س�ئ�ل��ة الأخ�لاق�ي��ة
ك �ب�يرة وحم �ت��دة ب�ح�ك��م طبيعة امل�ج�ت�م��ع ال �غ��رب��ي؛ ف��ال�ت�ن��وع بني
�أطياف املجتمع الغربي ،وغياب الإرادة ال�سيا�سية التي ت�صب كل
جهودها يف التطور التقني والتكنلوجي يجعل تطبيق الأخ�لاق
يف غاية ال�صعوبة.
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