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إلى نموذج أخالقي ..لصياغة
إنسان عالمي ُحر

طالب الوهيبي

يقول الكاتب �صالح �سامل�« :إنَّ الأخالق لي�ست ق�صر ًا على �أرباب دين بذاته ،بل معلم على كل �إن�سان قادر على الت�سامي �إىل م�ستوى طبيعته اجلوهرية ،م�ستخدم ًا
يف ذلك �إميانه الروحي ولو بدين و�ضعي ،وقدرته على ال�شعور باحلب اجتاه الآخرين ،ولو مل يكونوا من بني وطنه �أو دينه» .وهي مقولة �سطرها يف مقالته
املن�شورة يف جملة التفاهم «بني ال�شرق والغرب ،نحو منوذج فل�سفي عاملي ..تعدّ دي و�إن�ساين» ،واملن�شور مبجلة «التفاهم».
�إذ �إنَّ ثمة �ضرورة ل�صياغة مبد�أ �أخالقي �إن�ساين ليكون منوذج ًا فل�سفيا عامليا ،قادرا على جمابهة الظواهر ال�سلبية املتزايدة؛ كالتطرف والعنف ،ومنو الفجوة
بني الرثاء والفقر ،وحما�صر ًا لها لتخفي�ض حدة �ضغوطها و�شدة وط�أتها على امل�صري الب�شري .وي�شري الكاتب �إىل �أن هذا املبد�أ يدور يف فلك مفهوم «اخلري العام
الكوين» ،حيث �إنَّ هذا املفهوم كمبد�أ �أخالقي ال يحرم �أي �شخ�ص من التطلع �إىل حتقيق ذاته وزيادة رفاهيته ،على �أن ي�ضع امل�صلحة يف �سياق ال�صالح العام؛ فال
ت�صبح �أولوية مطلقة لديه ولو �سار �إليها على جثث الآخرين ،حتى يكون ممكن ًا احلديث عن جمتمع واحد.
وي ��رى ال�ك��ات��ب �أ َّن ه ��ذا امل �ب��د�أ الأخ�ل�اق ��ي «اخل�ي�ر ال �ع��ام ال�ك��وين»
يتجذر يف �شعور عميق بامل�س�ؤولية عن امل�صري امل�شرتك للب�شرية،
والذي ينبع بدوره من القوة الروحية املتنامية للنزعة الإن�سانية،
والتي �ألهمت ذوي العقول الراجحة يف جميع الأمم .وقد ال يكون
�سه ً
ال ب�ل��وغ امل�ث��ال الأع �ل��ى ملجتمع ع��امل��ي ي�ق��وم على �أ��س��ا���س مبد�أ
اخلري العام ،وعلى اجلماعات الب�شرية كلها �أن ت�سعى �صوب هذا
الهدف؛ كي ت�صيب ولو قدراً منه ،لكي تتمكن من وقف احلركة يف
االجتاه العك�سي له؛ لأنه �إذا تركت النزعة الفردية ال�ضيقة ت�صل
�إىل ذروتها املطلقة �سيكون اجلميع �أمام �أنانية جديدة ،قادرة على
النيل من الآخرين بل تدمريهم.
ويو�ضح الكاتب �صالح �سامل �أن العامل أ�ح��وج ما يكون �إىل �إع��ادة
ب�ن��اء ُم� ُث��ل التنوير العليا ،وال�ت��ي بلغت نقطة ذروت�ه��ا يف النزعة
ال�ن�ق��دي��ة و�أخ�ل�اق �ي ��ات ال�ع�ق��ل ال�ع�م�ل��ي ل ��دى ال�ف�ي�ل���س��وف ك��ان��ط،
وخ�صو�صاً يف مفهومه ع��ن «ال��واج��ب الأخ�لاق��ي» ال��ذي يتوجب
حتويله �إىل ن�ص �شبه مقد�س عن (الواجب الإن�ساين امل�شرتك).
باخت�صار نحتاج �إىل �ضمري �إن�ساين جديد ،وينبع الإمي��ان بهذا
ال�ضمري م��ن �إمي ��ان �أ��ص�ل��ي ب��وج��ود �أخ�لاق�ي��ة �إن���س��ان�ي��ة ��ض��روري��ة
ع��اب��رة ل�ل�أدي��ان والثقافات ،كما تقول فل�سفة التنوير خ�صو�صاً
لدى رو�سو يف ت�صوره الإيجابي عن الإن�سان وقابليته �إىل الكمال
ال��روح��ي والأخ�ل�اق ��ي ،بحيث ي�صبح �أك�ث�ر الأب� ��واب ات���س��اع�اً على
ع��امل الف�ضيلة �أن يكون امل��رء �إن�سانا حقاً ،ف ��إن مل ي�ستطع �صار
وغداً مهما كانت �أديانه �أو معتقداته .ويف�سر �شوبنهاور التوافق
الفطري بني الب�شر حول مفهوم الف�ضيلة �أو اخلري العام بحقيقة
«�أن العامل -كتمثل� -إمنا يت�ألف من ن�صفني جوهريني �ضروريني
ومتالزمني ،الن�صف الأول هو املو�ضوع ،وهو ما يخ�ضع ل�صورتي
امل�ك��ان وال��زم��ان اللذين تن�ش�أ م��ن خاللهما ال�ك�ثرة� ،أم��ا الن�صف
الآخر -وهو الذات -فال يقع يف �إطار املكان والزمان؛ لكونه ميثل
ال جمم ً
ك ً
ال ال يتجز�أ يف كل موجود».
ويف الفل�سفة الأخ�لاق �ي��ة الأب ��رز «الكونفو�شيو�سية» يف ال�شرق
الأق�صى من العامل ،يقول كونفو�شيو�س�« :إن الطبيعة الإن�سانية
م�ستقيمة ،ف� ��إذا اف�ت�ق��د الإن �� �س��ان ه ��ذه اال��س�ت�ق��ام��ة �أث �ن��اء حياته
افتقد معها ال�سعادة ،و�إن �سبيلنا �إىل الأفعال اخلرية هو مت�سكنا
بالقانون الأخالقي الذي يحقق �صالح الفرد واملجتمع» ،ويف �سياق
الفكر ال�صيني نف�سه يكمل (الوت�سو) عمل كونفو�شيو�س ،م�ؤكداً

يحي وفقاً لقوانني الكون الداخلية التي ي�سميها
�أن امل��رء ما مل َ
(الثوابت)؛ ف�إنه ينتهي بكارثة .وبرهن فيل�سوف التنوير الأكرب
�إمي��ان��وي��ل ك��ان��ط ب�ث�لاث��ة ب��راه�ين ح��ول حت��وي��ل م�ف�ه��وم ال��واج��ب
الأخ�لاق��ي �إىل نظرية كاملة حيث ت�صبح الأخ�ل�اق لديه عقلية
وقبلية:
 �أولها� :إن كل املعاين (الت�صورات) الأخالقية م�صدرها �أو مقرهايف العقل.
 ثانيها� :إن القبلية املطلقة للت�صورات �أو امل�ع��اين الأخ�لاق�ي��ةه��ي وح��ده��ا ال �ق��ادرة على ت��أم�ين مكانة ه��ذه ال�ت���ص��ورات و�ضمان
وظيفتها بو�صفها مبادئ عالية.
 ثالثها� :إن الأخ�لاق ينبغي �أن تقبل التطبيق على كل موجودعاقل بوجه عام.
وهناك من قد �أخ��ذوا على كانط نزعته ال�صورية/ال�شكلية التي
�أغرقت يف الت�شدد وازدراء احل�سا�سية والوجدان ،فمن غري املمكن
�إنكار �أهمية تلك النقلة التي �أحدثها يف م�سرية الوعي الأخالقي.
وي�ق��ول الكاتب �إ َّن ل��دى الإم ��ام حممد ع�ب��ده ،الأ��ص��ل ال��راب��ع من
الأ� �ص ��ول اخل�م���س��ة ل�ل�إ� �س�لام ه��و االع �ت �ب��ار ب���س�نن اهلل يف اخل�ل��ق،
ويعني لديه�« :أال يعول بعد الأنبياء يف الدعوة �إىل احلق على غري
الدليل ،و�أال ينظر �إىل العجائب والغرائب وخ��وارق العادات ،بل
�إىل �سنة اهلل فيمن م�ضى ومن ح�ضر من الب�شر ويف �آثار �سريهم
فيهم ،وقد جاء يف الكتاب العزيز مقرراً لهذا الأ�صل».
هنا ..ينظر الكاتب �إىل �أن النزاعات املتجذرة على اخل�ير العام
وال��دي��ن كلها ت�صب يف ط��ور م��ن العلمنة الفائقة (ال��وج��ودي��ة)،
وال��ذي ال يكتفي ب�إزاحة الدين من املجال العام؛ بل ي�سعى -من
دون �إعالن ذلك ،و�أحيانا من دون وعي به� -إىل نفيه من الوجدان
ال�ف��ردي وال��وج��ود االجتماعي ،ويدفعه عن احل��ق .يتناق�ض هذا
احلق لي�س فقط مع الر�ؤية الروحية للوجود ،بل مع مبد�أ اخلري
ال �ع��ام ال �ك��وين ،ب�سعيه �إىل ك�سر ال�ف�ط��رة الإن���س��ان�ي��ة ،ف��رغ��م �أن
االعتداء اجلن�سي العابر للنوع يبقى فع ً
ال حمرماً يف كل الأديان،
ي�سمى مرتكبه (زانياً) ،فتمثل ك�سراً للطبيعة الإن�سانية يف�ضي
�إىل �إف�ساد حركة الكون ،لدافعني �أ�سا�سيني:
* الأول :ك��ون��ه ه��دم��ا حل ��ال ال �ع �م��ران وت�ع�ط�ي�ل ً
ا مل���س�يرة النمو
الب�شري التي ترعاها العالقة اجلن�سية الطبيعية.
* الثاين :كونه هدما للأ�سرة التقليدية ،كنواة �أثبت التاريخ �أنها

الأق ��در على رع��اي��ة الأط�ف��ال ،والأك�ث�ر فاعلية ،ب��دءاً م��ن القبيلة
وو�صو ًال �إىل الدولة الوطنية احلديثة.
وي�ق��ول ال�ك��ات��ب ق��د ي��رى بع�ضهم ثمة تناق�ض ب�ين م�ب��د�أ اخلري
الكوين العام وما ميليه من التزامات؛ بو�صفه قيداً على الإرادة
الإن�سانية ،وبني النظريات الليربالية التي ترى �أن اخلري العام
ه��و جم ��رد ح��ا��ص��ل خل �ي��ارات ال� ��ذوات ال�ف��ردي��ة احل ��رة .ول ��و عُمل
ب��ال�ق��اع��دة الأ��س��ا��س�ي��ة لل�سلوك الأخ�لاق��ي ل��دى ك��ان��ط -وه ��ي �أن
يت�صرف الإن�سان جتاه العامل بال�شكل الذي ي�أمل �أن يت�صرف به
العامل اجتاهه ،و�أن ي�سلك وك�أن الآخرين جميعاً �سوف ي�شاركونه
غ��داً يف ال�سلوك ال��ذي يقوم به اليوم ،ثم ينظر لريى هل حققت
هذه امل�شاركة خري العامل �أم ال؟ -لإدراك اجلميع خطورة �إعمال
مبد�أ احلق املطلق يف االختالف .هذا احلق املطلق يف االختالف
هو نف�سه الذي رفعت َ�س ْي َفه فل�سفة ما بعد احلداثة ،عندما رعتْ
ت�ي��ارات تفكيكية على م�ستويات ع��دة ،و�أب ��دت ح ��ذراً ��ش��دي��داً �إزاء
الأن�ساق الفكرية ال�شاملة .وهنا يعطينا ليوتار مثالني متناق�ضني
يف االجتاه ومتفقني يف الداللة على تلك النزعة التفكيكية:
 -1املثال الأول عن الدين ،الذي متحور حول ق�صة (الإله) العليم
ب�أحوال الب�شر.
 -2املثال الثاين عن الإحل ��اد نف�سه ،وال��ذي يعده ليوتار �سردية
كبرية معار�ضة.
وعلى هذا ال ت�صرح ما بعد احلداثة برف�ض الألوهية� ،أو مبعاندة
الإحلاد ،بل ت�سعى �إىل الت�شكيك يف الأ�س�س اجلوهرية التي جتعل
م��ن كليهما -الإحل ��اد والإمي� ��ان�� -س��ردي��ة ك�برى و�إط� ��اراً ناظماً.
لذا؛ يرف�ض نزعتها التفكيكية التي ال تقدم ح ً
ال حقيقياً للم�آزق
الإن�سانية املختلفة.
ويتبدى مفهوم هابرما�س عن «املجتمع ما بعد العلماين» طريقاً
�آخ��ر لديه �أن يتجاوز التطرف الديني والعلماين م�ع�اً ،يرف�ض
هيمنة الديني �أو الالديني ،ويدعو �إىل تفاعل اجلميع على �أر�ضه.
وي�ق�ترح ال�ك��ات��ب ت�غ�ي�يراً يف ق��اع��دة ال�ن�م��وذج الفل�سفي للحداثة؛
كي تتمكن من ا�ستيعاب جماع الثقافات ،و�إن النموذج الفل�سفي
للحداثة قد نه�ض على قاعدة مكونات ثالثة �أ�سا�سية هي :العقل
والإرادة والطبيعة.
وخل�ص الكاتب �إىل �أن النزعة الإن�سانية ول��دت يف الفكر الغربي
ومنت على ح�ساب الإله ،ومل تر �إمكانية ل�صوغ �إن�سان حر.
talib.alwahaibi@outlook.com

