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نحو قيم ونظرية أخالقية تعددية
فيصل الحضرمي
يناق�ش الكاتب ح�سني علي ح�سن يف مقالته املن�شورة مبجلة التفاهم حتت عنوان «القيم والأخالق يف الفل�سفة املعا�صرة» احلاجة ل�صوغ نظرية �أخالقية جديدة
قادرة على طرح حلول ناجعة ملختلف املواقف امللتب�سة �أخالقي ًا ،ال �سيما تلك املواقف اجلديدة التي مل يكن لفال�سفة الأخالق عهدٌ بها من قبل ،كتلك املرتبطة
مبفهومي «قد�سية احلياة» و«رفاهية املري�ض» ،على �سبيل املثال.
وي�ستهل الكاتب مقالته بتعريف الأخالق على �أنّها «جمموعة
القواعد ال�سلوكية التي ت�سلم بها جماعة من النا�س يف حقبة
م��ن احل�ق��ب ال�ت��اري�خ�ي��ة» ،يف �إ� �ش ��ارة �إىل الن�سبية امل��زدوج��ة
ل�ل��أخ�ل�اق م ��ن ح �ي��ث اخ �ت�لاف �ه��ا م ��ن جم�ت�م��ع لآخ � ��ر ،وم��ن
زم��ن لآخ��ر .وي�ضيف الكاتب �أنّ الفال�سفة رف�ضوا النظرة
الو�صفية التي تتناول الأخالق عرب درا�سات تقريرية تكتفي
بتحديد القواعد التي يحتكم �إليها الإن�سان يف الواقع ،و�أنهم
ب��د ًال من ذل��ك� -أك��دوا على �ضرورة درا�سة الأخ�لاق درا�سةمعيارية تتوخى و�ضع «مثل �أعلى» وت�شريع «قانون خلقي»
يكون مبثابة مرجعية يهتدي عربها الإن�سان �إىل ال�سلوكيات
التي ينبغي عليه نهجها فيما يعرت�ضه من مواقف.
وتت�ضمن كل واح��دة من النظريات الأخالقية ذات الطابع
املعياري �أو التقوميي معايري �أخالقية حمددة ،وهي تتباين
فيما بينها تبايناً ك�ب�يراً .وم��ن �أب��رز ه��ذه النظريات نظرية
الأم ��ر اجل ��ازم عند ك��ان��ط ،ونظرية احل�ق��وق الطبيعية عند
جون لوك ،ونظريات الف�ضائل ب��دءاً من �أر�سطو ،ونظريات
العقد االجتماعي عند هوبز و�آخرين .تذهب نظرية الأمر
اجلازم �إىل �أن الأمر نوعان� :أمر جازم يحتمه الواجب على
وجه ال�ضرورة ،و�أمر م�شروط يتوقف القيام به على ظروف
معينة .فيما �أ ّكد جون لوك على وجود حقوق �أولية للإن�سان،
ويف مقدمتها ح��ق احل �ي��اة وح ��ق احل��ري��ة وح ��ق امل�ل�ك�ي��ة .من
جهتها ،تتحرى نظريات الف�ضائل تعريف الف�ضيلة ،وبيان
كيفية اكت�سابها وطريقة انتهاجها يف ال��واق��عّ � .أم��ا نظريات
العقد االجتماعي فتذهب �إىل �أنّ الب�شر �أنانيون بطبعهم،
و�أنّهم خل�شيتهم من الفو�ضى املرتتبة على �أنانية كل منهم
فقد قرروا الدخول يف عقد اجتماعي يلزمهم بطاعة احلاكم
واالمتثال لأمره.
ويف حني يرى الكاتب �أنّ هذه النظريات الأخالقية ت�ستمد
ق��وت�ه��ا م��ن ا��س�ت�ن��اده��ا �إىل م�ع�ي��ار �أخ�ل�اق ��ي ��ش��رع��ي ال غنى
للإن�سان عنه يف املواقف احلياتية� ،إال �أ ّن��ه يلفت النظر �إىل
ال�صعوبات التي تواجه هذه النظريات ،والتي تتمثل �أ�سا�ساً
يف عجزها عن تو�ضيح املعايري الأخالقية التي تقوم عليها
تو�ضيحاً كافياً ،ويف انكفاء كل منها على نف�سه ،وف�شلها يف
الت�صدي للأمثلة املعاك�سة التي تقوم على معايري �أخالقية
خم�ت�ل�ف��ة .وي �� �ض��رب ال �ك��ات��ب م�ث��ال�ين اث �ن�ين ل�ت��دع�ي��م وج�ه��ة
نظره؛ فمعيار حقوق الإن�سان ،باعتباره مثا ًال معاك�ساً قد

ري كثري ،ي�شكل حتدياً للنفعيني القائلني ب�سيادة
ينجم عنه خ ٌ
مبد�أي الأمل واللذة على كل ما عداهما من اعتبارات ،كما
ت�شكل الأمثلة التي متنح الأولوية للحقوق الفردية �أو نتائج
الأفعال حتدياً مماث ً
ال لنظريات الف�ضائل.
وبح�سب الكاتب ،ف�إنّ ا�صطباغ �أحكام القيمة ب�صبغة الذاتية
حدا بالفال�سفة �إىل تبني مذاهب �أخالقية �شخ�صية ينتهج
كل منها خطاً خمتلفاً عن غريه من املذاهب ،متنا�سني وجود
حقيقة �أخالقية م�ستقلة ع��ن �أحكامهم التقوميية تتجلى
يف ق��واع��د ال���س�ل��وك احل�ي��ات�ي��ة ال�ت��ي حت�ك��م ت���ص��رف��ات النا�س
بعيداً عن �آراء الفال�سفة ومذاهبهم .ويعرف الكاتب القيم
الإن�سانية ب�أنها تلك امل ُ ُثل التي ميح�ضها الب�شر الكثري من
ال�ت�ق��دي��ر ،ويتمنون امتالكها وي�سعون �إىل حتقيقها طلباً
للخري .وي�ضيف ب�أنّ هذه القيم تت�صل باجلانب غري املادي
من وجودنا� ،أو ما يعرف باحلياة الروحية ،يف مقابل اجلانب
البيولوجي �أو الطبيعي الذي يت�صل ب�ش�ؤون البقاء على قيد
احلياة.
بعد ذل��ك يتطرق الكاتب �إىل ��س��ؤال م�شروع ح��ول احلاجة
�إىل ن�ظ��ري��ة �أخ�لاق �ي��ة ج��دي��دة ت �ت�لاءم وم���س�ت�ج��دات احل�ي��اة
املعا�صرة ،بال�ضد م��ن الآراء القائلة بعدم ��ض��رورة البحث
عن نظرية �أخالقية جديدة ،وتلك التي تذهب �إىل �أن بحثاً
من ه��ذا القبيل لن يكتب له النجاح باعتبار �أن �أي نظرية
يف الأخ �ل�اق ل��ن ت�ستطيع اال��ض�ط�لاع ب��امل�ه��ام ال�ت��ي ر�سمتها
لنف�سها .وبغية التدليل على بطالن مثل هذه الآراء ،وعلى
احلاجة �إىل �إع��ادة النظر يف النظريات الأخالقية القائمة،
و�صياغة نظرية جديدة قابلة للتطبيق ،ي��ورد الكاتب �أربع
حاالت طبية ت�شكل �أمثلة بارزة على امل�ستجدات التي طر�أت
على حياة الإن�سان املعا�صر.
احلالة الأوىل هي حالة �أم يف الثامنة والأربعني من عمرها،
�أدخ �ل��ت امل�ست�شفى �إث ��ر تعر�ضها لك�سر م�ضاعف يف ق�صبة
ال�ساق بعد �أن �صدمتها حافلة .وقد وقعت فري�سة لالكتئاب
فور دخولها امل�ست�شفى ما دفعها لرف�ض الأكل واالمتناع عن
الكالم والرغبة يف املوت .ومل يدر الطاقم الطبي ما �إذا كان
عليه �إجبارها على الأكل �أم احرتام رغبتها يف عدم موا�صلة
احل�ي��اة .واحل��ال��ة الثانية متثل ف�ت��اة يف الثامنة والع�شرين
م ��ن ع �م��ره��ا ت ��رق ��د يف غ �ي �ب��وب��ة ك��ام �ل��ة م �ن��ذ ث �ل�اث ��س�ن��وات
ب�سبب �إ�صابة بالغة يف الر�أ�س تعر�ضت لها يف ح��ادث دراجة

بخارية .لي�س ثمة �أمل يف �شفاء هذه الفتاة ،وهي الآن تتغذى
بالأنابيب ،وتعتمد ب�شكل كلي على عناية املمر�ضات اللواتي
يقمن بتغيري و�ضعيتها من وقت لآخر حلماية ج�سدها من
التقرحات .هذه احلالة التي فطرت قلب �أبويها متثل حتدياً
للطاقم الطبي الذي ف�شل يف �إقناع الأبوين ب�أن ابنتهما لن
تتمكن من ا�ستعادة حياتها الطبيعية.
واحلالة الثالثة هي حالة طفل حديث الوالدة م�صاب مبر�ض
م�ستع�ص ي�صيب ن�صف الدماغ .الأطباء امل�شرفون على عالج
هذا الطفل يرغبون يف �إيقاف الغذاء عن الطفل �إىل �أن ميوت
كيال يعي�ش مزيداً من الآالم ،يف حني ت�صر الأم ذات ال�ستة
ع�شر ع��ام�اً على ال �ع��ودة �إىل امل�ن��زل م��ع طفلها� .أم ��ا احلالة
الرابعة فتتعلق مبراهق �أ�صيب ب�سرطان احللق عندما كان
يف الثانية ع�شرة من عمره .وبعد عالجه بوا�سطة الأ�شعة
امل��و��ض�ع�ي��ة وال �ع�لاج الكيميائي حت�سن ب�شكل ك�ب�ير� .إال �أن
و�ضعه �ساء بعد عام واحد ما دفع الأطباء �إىل �إجراء عملية
جراحية له .وبعد �سنتني من ا�ستقرار حالته ال�صحية عاوده
ال�سرطان م��رة �أخ ��رى بحلول عيد م�ي�لاده اخلام�س ع�شر،
وكان اخليار الوحيد املتاح لعالج حالته هو تعري�ضه للعالج
الكيميائي .وجد الطاقم الطبي نف�سه عاجزاً �أمام الرغبات
املتعار�ضة للمراهق ووال��دي��ه؛ فالفتى يرف�ض فكرة العالج
وي�صر على ت��رك��ه مي��وت يف ��س�لام ،بينما يطالب ال��وال��دان
باملحافظة على حياة ابنهما.
ي �ع �ت �ق��د ال� �ك ��ات ��ب �أن ت �ط ��وي ��ر ن �ظ ��ري ��ة �أخ �ل�اق� �ي ��ة ت �ع ��ددي ��ة
 pluralistic moral theoryمن �ش�أنه الت�صدي
لهذه احل��االت الأرب��ع ومثيالتها .هذه النظرية تختلف عن
النظريات الأخ�لاق�ي��ة التقليدية ،ال��واح��دي��ة واملنغلقة على
نف�سها ،يف كونها ت�أخذ بعني االعتبار حقيقة وج��ود معايري
�أو مبادئ خلقية عامة قد تت�صارع فيما بينها ،مثل معايري
امل�ساملة ،والإح�سان ،واال�ستقالل الذاتي ،والعدالة ،واملنفعة،
والإخ�لا���ص ،والأم��ان��ة ،واخل�صو�صية .ويخل�ص الكاتب �إىل
�أن ��ه ب ��د ًال م��ن الأخ ��ذ ب�ن�ظ��ري��ة �أخ�لاق �ي��ة ق��ائ�م��ة ع�ل��ى معيار
واح ��د ،ف� ��إن الأج� ��دى ت�ضمني ك��اف��ة امل�ع��اي�ير الأخ�لاق �ي��ة يف
نظرية �أخ�لاق�ي��ة ت�ع��ددي��ة ت��راع��ي ا�ستقاللية ك��ل واح ��د من
هذه املعايري ،من ناحية ،وعدم كفايته القرتاح حلول ناجعة
للحاالت امللتب�سة ،من ناحية �أخرى.
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