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النظرتي :الت�شا�ؤمية والتفا�ؤلية
�أخالق الع�صر بني
ْ
كامل ال�سوطي

ُ
املغربي ُم َّمد النا�صري مقاله املعنون بـ«ق�ضايا يف الفكر الأخالقي» -واملن�شور مبجلة «التفاهم» -بت�سا�ؤالتٍ ي ُد ْور َم ْ�ض ُمونها حول ر�ؤيته
الباحث
َي ْف َتتح
ُّ
املت�شائمة املتع ِّلقة مب�صري العامل ،وحتديداً ف�إ َّنه يرى �أ َّن الأخال َق الفا�ضلة قد َّ
مت حتييدها وتنحيتها عن احلياة وعن الواقع الذي يعي�شه النا�س اقت�صاد ًّيا
واجتماع ًّيا؛ الأمر الذي يجعل العامل �أكرث ا�ضطراباً وقلقاً من �أيِّ وقت م�ضى خالل عمر الب�شرية امل�ؤ َّرخ.
ويرى النا�صري �أ َّن العا َ
مل يغو�ص اليوم يف الأوحال ،وتردِّي الأخالق؛ ل�سبب من املمكن تعميمه يف تغليب املنفعة املادية ،ومن املمكن تفريعه �إىل ثالثة
�أجزاء؛ ففيما يتعلق بالتنمية ،ف�إن االقت�صاد ُمهيمن عليها يف مقابل ا�ضمحالح �أثر امل�صلحة املعنوية على التنمية ،وال يعد هذا �أمراً م�ستغرباً؛ حيث �إ َّننا
�إذا ما نظرنا �إىل الأمر ب�شيء من التف�صيل� ،سنجد �أن دول العامل اليوم تقي�س معدالت التنمية فيها مبا ُي�س َّمى «الناجت املحلي الإجمايل» ،و ُيع َّرف على �أنه
القيمة ال�سوقية لكل ال�سلع النهائية واخلدمات املعرتف بها ب�شكل حملي ،والتي يتم �إنتاجها يف دولة ما خالل العام الواحد.
وبنا ًء على ذلك ،ف��إ َّن �أ ًّي��ا من املنتجات �أو اخلدمات التي
ُ
�ستدخل يف ح�ساب ال�ن��اجت القومي
�ستنتج خ�لال ال�ع��ام
املحلي لدولة ما ،و�إذن �س ُيقر�أ ذلك على �أنه م�ؤ�ش ٌر �صحيح
لقيا�س معدالت التنمية� ،إال �أن ذلك ال يخلو من خدعة؛
ففي الواليات املتحدة الأمريكية -مث ً
ال -تدخل �شركات
�إن �ت��اج ال ��دواء و��ش��رك��ات ال�ت��أم�ين ال�صحي وامل�ست�شفيات
اخل��ا��ص��ة يف ح���س��اب ال�ن��اجت ال�ق��وم��ي امل�ح�ل��ي ،ك�م��ا تدخل
ك��ذل��ك ��ش��رك��ات �إدارة ال���س�ج��ون يف نف�س احل���س��اب؛ مما
ي��دل على �أ َّن��ه كلما ازداد ع��دد املر�ضى وامل�ساجني ارتفع
الناجت القومي املحلي للواليات املتحدة .وب�شكل �ساخر
�أك�ث�ر :كلما ك��ان املجتمع مري�ضاً �أك�ث�ر ،ارتفعت ق��راءة
ٌ
فمتعلق ب�سيطرة
م��ؤ��ش��ر التنمية� .أ َّم ��ا اجل ��زء ال �ث��اين،
التقنية على حقل العلم على ح� ِّد تعبري النا�صري� ،إال
�أ َّنه مل ُي ِّ
و�ضح يف مقاله بالتحديد عالقة �سيطرة التقنية
�أو التكنولوجيا يف حقل العلم ب��الأزم��ة الأخالقية التي
يعاين منها العامل ،ولكن من املمكن �إعمال �آلة احلد�س
وال�ق��ول ب��أن الأم��ر له �صلة بجانبني؛ الأول :تكون فيه
التكنولوجيا كمدخل� ،أم��ا ال�ث��اين فتكون التكنولوجيا
فيه كمخرج .ويف اجلانب الأول تكون التكنولوجيا فيه
�آدا ًة من �أدوات العلوم املختلفة كالفيزياء والبيولوجيا...
وغ�يره��ا .وب��الأخ����ص ،ف��إ َّن��ه يف حقل الهند�سة الوراثية:
من الطبيعي �أن يفكر الفيل�سوف والعامل يف �أخالقيات
ج��دي��دة تقنن ا��س�ت�خ��دام التقنية يف ه��ذا امل �ج��ال؛ كونها
جم ��االت علمية ح��دي�ث��ة ،وتتطلب �أ� �ش��واط �اً ط��وي�ل��ة من
اجلدل الأخالقي� .أما يف اجلانب الثاين ،فمن الطبيعي
كذلك �أنْ ينتج العلم التكنولوجيا؛ َك ْون العامل حمكوما
بنظام م��ايل ر�أ�سمايل يكون الربح فيه ُمتعلقا مبا ُيباع
من املنتجات املتفوقة تقن ًّيا .وبالرغم من ك� ِّل ما �سبق،

ف� ��إن ��س�ي�ط��رة ال�ت�ك�ن��ول��وج�ي��ا يف ح�ق��ل ال�ع�ل��م �أ��س�ه�م��ت يف
املجمل يف خري الب�شرية ،و�أنقذت املاليني من الأرواح من
املجاعات والأمرا�ض ،و�أ�سهمت يف ن�شر املعرفة ب�أ�سرع ما
ميكن على مر التاريخ .ويتعلق اجل��زء الثالث ب�سيطرة
ال�شبكة يف ح�ق��ل االت �� �ص��ال ،وي�ح�ت��وي ذل��ك ع�ل��ى الكثري
م��ن ال���ص��واب؛ �إذ �إ َّن ��ه يف ظ��ل االن�ت���ش��ار ال��وا��س��ع لل�شبكة
ال�ع�ن�ك�ب��وت�ي��ة ،ويف وق ��ت ت�سيطر ف�ي��ه ��ش�ب�ك��ات ال�ت��وا��ص��ل
االجتماعي على �شبكة الإنرتنت على �أ�ساليب التوا�صل
الب�شرية الطبيعية ،ف��إ َّن��ه لي�س من امل�ستغرب �أن ي��زداد
ال���ش�ع��ور بالرنج�سية ع�ن��د مُ�ستخدمي ه ��ذه ال�شبكات،
وظ�ه��ور ح��االت �إدم ��ان ج��دي��دة ت�شبه تلك احل ��االت التي
يدمن فيها متعاطو املخدرات .ويوا�صل النا�صري مقاله
بطرح �أ�سئلة ثالثة ُت ْوجِ ز ما يراه كمقرتح ٍّ
حل �أو خمرج
من الأزم��ة الأخالقية التي يعاين منها العامل؛ الأول:
ما املعول عليه يف بناء الأخالق ،العقل �أم النقل؟ وي�ؤيد
الكاتب فكرة �أن الإن�سان ميلك عقلني اثنني وي�سميهما
بالنور الفطري والنور املوحى ،والأخري م�صدره القر�آن
الكرمي� .أما الأول ،فبالرغم من �أن الكاتب �س َّماه فطر ًّيا،
�إال �أنه يعود مرة �أخرى فيقول �إ َّن العقلني منبثقان من
الكاتب قد
م�صدر واحد وهو اهلل �سبحانه وتعاىل ،وك�أ َّن
َ
ق�سمهما �إىل عقلني اثنني ثم جمعهما فج�أة يف عقل واحد
َّ
م���ص��دره ال�ن�ق��ل� .أ َّم ��ا ال���س��ؤال ال�ث��اين ،فيطرحه الكاتب
كالتايل :هل الأخ�لاق فطرية �أم مكت�سبة؟ ومرة �أخرى
يرى النا�صري �أ َّن الأخ�لاق فطرية و ُمكت�سبة يف الوقت
ن�ف���س��ه؛ ف�ه�ن��اك �أخ �ل�اق م��ن امل�م�ك��ن اك�ت���س��اب�ه��ا وف�ق��ده��ا،
وهنالك �أخ�لاق فطرية م�شرتكة ُيو َلد عليها امل��رء� .أما
ال���س��ؤال الثالث ،فهو :ه��ل الأخ�ل�اق مطلقة �أم ن�سبية؟
ويرى هنا �أنها مطلقة ثابتة بن�ص القر�آن ،ويختلف مع

من يقول �إنها ن�سبية.
ولكن من املهم طرح �س�ؤال ُم َعاك�س بخ�صو�ص هذا املقال،
وهو :هل �صحيح �أ َّن العامل يعي�ش اليوم انحطاطاً مُ�ستمراً
يف الأخ�لاق؟ فبالرغم من �أ َّن الكاتب اقتب�س اقتبا�سني
اثنني �أحدهما لرئي�س بلدية كليفالند الأمريكية ،ولكنه
مل يحدد ا�سمه وال احلقبة التاريخية التي عا�شها ،لكي
يت�سنى لنا ق ��راءة ال�ظ��روف التي جعلته يطلق مقولته
الآت �ي ��ة�« :إذا مل ن�ك��ن واع �ي�ن ف���س�ي��ذك��رن��ا ال �ت��اري��خ على
�أ�سا�س �أننا اجليل الذي رفع �إن�ساناً �إىل القمر بينما هو
غائ�ص �إىل ركبتيه يف الأوح��ال والقاذورات» .واالقتبا�س
الآخ��ر لنيك�سون يقول فيه�« :إننا جند �أنف�سنا �أثرياء يف
الب�ضائع ،لكن ُم َّزقني يف الروح ،ون�صل بدقة رائعة �إىل
القمر ،و�أم��ا على الأر���ض فنتخبط يف متاهات ومتاعب
ْ
االقتبا�سي مُبهمان -خ�صو�صا ملن ال
كبرية» .ورغم �أ َّن
يعرف خلفيات �إطالقهما -ف�إ َّن هناك من يرى �أ َّن العامل
اليوم �أكرث احرتاماً للأخالق والقيم الب�شرية الرفيعة
م��ن �أيِّ وق��ت م�ضى .لقد ت�ق�دَّم ال�ع��امل ال�ي��وم ك�ث�يراً يف
جمال حقوق الإن�سان مث ً
ال ،ولأول مرة على مر التاريخ
تتفق جميع الدول على �أن ا�سرتقاق الب�شر ُم َّرم دول ًّيا،
كما �أ َّن العامل ي َّتجه اليوم �أكرث ف�أكرث �إىل احرتام املر�أة
ومعاملتها ك�إن�سان كامل له حقوقه الكاملة مبعية الرجل،
ويف جم��ال احل��ري��ات واح�ت�رام حرية التعبري بالأخ�ص،
ف ��إ َّن العامل باملثل قد قطع �شوطاً كبرياً يف اح�ترام ح ِّق
املرء يف التعبري و�إبداء الر�أي؛ فح َّتى الأخالق التي كانت
يف الع�صور القدمية حِ كراً على الكني�سة� ،أ�صبحت اليوم
تناق�ش يف جميع الأماكن بكل ُحر َّية.
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