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الء عودة درا�سة �أمر «اخلالف» و�ش�أن «اخلالفيات» �إىل الواجهة .واحلال �أن لدينا يف تراثنا العربي الإ�سالمي �إرثا َثريا من �أدبيات اخلالف الفقهي والأ�صويل
ها نحن �أَ ْو َ
والكالمي وغريه ،حتتاج �إىل من ينف�ض الغبار عنها على �ضوء مبحثني جديدين من املباحث املنطقية الفل�سفية�« :إب�ستمولوجيا اخلالف» و»�أخالقيات اخلالف» .وما كان
الكتاب الذي بني �أيدينا بدعا من الكتب التي باتت تتناول �أمر اخلالف بني بني الب�شر يف �ش�أن املوقف املبدئي من بع�ض الق�ضايا التي تطرح يف عامل اليوم ،وت�ؤدي �إىل
خالف بني املعتربين .وكان قد �أ�صدر فولك تري�سمان كتاب «اخلالف الأخالقي» ( ،)2006ومايكل موزي�س كتاب «العي�ش وفق اخلالف اخللقي :اجلدل املو�صول حول الفعل
الإيجابي» ( ،)2016وها هو اليوم ي�صدر ريت�شرد رولند كتاب «اخلالف الأخالقي» ( .)2021و�أول ما يلفت النظر يف هذا الكتاب �أنه يعج بالأمثلة التو�ضيحية املنتقاة
انتقاء جيدا ،و�أن �صاحبه كان حري�صا كل احلر�ص على اجلانب البيداغوجي؛ بحيث و�ضع لكل ف�صل ملخ�صه الذي يي�سر فهم مغزاه فهما �إجماليا وقائمة مظانه التي
ترثيه الإثراء.

هذا كتابٌ جام ٌع يف م�س�ألة من �أهم م�سائل الفل�سفة الأخالقية
م�س�ألة «اخل�لاف اخللقي»� -أي اخل�لاف بني النا�س يف �أمرالأح���ك���ام ذات الطبيعة الأخ�لاق��ي��ة :م��ث�لا :ه��ل م��ن اجل��ائ��ز
�أخ�لاق��ي��ا �إن��ه��اء حياة �إن�����س��ان لطاملا عانى معاناة ال حتتمل؟
كتاب يركز على اخلالفات ذات الطبيعة اخللقية الناجمة عن
اختالف وجهات النظر املبدئية؛ �أي اخلالف يف �أمر املبادئ �أو
القيم .وت�أتي �أهميته من جانبني� :أوال؛ على خالف ما يُع َت َقد،
ال ي�سود توافق عام يف �أمور هذه املبادئ والقيم ال�سيادة املطلقة،
و�إمن���ا ق��د ي��ط��ر�أ اخل�لاف �أي�ضا .والأم��ث��ل��ة على ذل��ك ي�صعب
ح�صرها كرثة وتنوعا .ثانيا؛ ال يكتفي بطرح هذه امل�س�ألة من
داخل مبحث عام ـ هو مبحث الفل�سفة الأخالقية املعا�صرة ـ بل
َي ْب ُ�سطها من داخل مباحث هذه الفل�سفة وقد تفرعت التفرع
العجيب :امليتافيزيقا الأخالقية ،الإب�ستمولوجيا الأخالقية،
الدالليات الأخالقية ،الأخالقيات التطبيقية ،الأخالقيات
املعيارية� ،إب�ستمولوجيا الأخالقيات التطبيقية� ...أكرث من
ه��ذا؛ يفح�ص امل�س�ألة من وجهة نظر مبحث جم��اور ملباحث
الفل�سفة الأخالقية ـ هو مبحث الفل�سفة ال�سيا�سية.
ويف الأ����ص���لُ ،ب��غ��ي��ة ه���ذا ال��ك��ت��اب ت��وف�ير م��دخ��ل �إىل مو�ضوع
«اخلالف اخللقي» بغاية فهم الأعمال املتعلقة بداللة اخلالف
اخل��ل��ق��ي وت��ق��ومي��ه��ا؛ وذل���ك فيما مي��ت ب�صلة �إىل جم��ال�ين:
الفل�سفة الأخالقية والفل�سفة ال�سيا�سية .كما يتغيا �أمرين
تبعيني� :أوال؛ �إبراز �أن م�س�ألة اخلالف اخللقي ذات �آثار على
النظر يف النظر الأخ�لاق��ي عينه ـ  Meatethicsـ وقد
ب�ين امل���ؤل��ف �أن ق�ضايا «م��ا وراء الأخ�ل�اق» ه��ذه ما كانت هي
َّ
بالق�ضايا الفل�سفية املجردة املح�ضة ،و�إمنا هي ق�ضايا ـ مهما
َبدَت لغتها جمردة بحتة ونظرية �صرفة ـ ذات �أثر عياين على
م��ا ال��ذي نعتقده ونفعله يف حياتنا اليومية .ويف ه��ذا �إب��راز
لأهمية الفل�سفة الأهمية العملية .وك�أننا نحمل يف ذواتنا
من حيث نعي �أو ال نعي تفكريا يف التفكري الأخالقي نف�سه
ـ  Metaethicsـ عفويا وغري ُم َت َف َّكر فيه ،ولي�ست تنه�ض
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الفل�سفة ب�شيء �آخر اللهم �إال �إ�سماع ما نفكر فيه ب�صوت خافت.
ثانيا؛ الربط بني النقا�شات الدائرة على اخلالف اخللقي يف
خمتلف مباحث النظر الأخالقي الأ�سا�سية (الإب�ستمولوجيا
الأخالقية ،الفل�سفة الأخالقية) وبع�ض املباحث الأخ��رى يف
الفل�سفة الأخالقية عينها بغاية �إظهار «�أر�ض جمهلة» لداللة
الفل�سفة الأخالقية ولدورها.
وينق�سم الكتاب �إىل �أربعة �أجزاء؛ ف�ضال عن مقدمة ومدخل
وخ��امت��ة وك�����ش��اف ا���ص��ط�لاح��ات وب��ي��ان م��ظ��ان وث��ب��ت �أ���س��م��اء
�أع��ل��ام ...وم���دار الق�سم الأول على االن��ع��ك��ا���س��ات الو�صفية
للخالف اخللقي يف م�ضمار النظر يف النظر الأخالقي نف�سه ـ
ومن ثم كان ق�سما و�صفيا على خالف باقي الأق�سام؛ �أي ق�سما
يتعلق بكيف ميكن �أن نف�سر �أو�ضح تف�سري اخل�لاف اخللقي
و�أن ن�ؤوله .ومدار الق�سم الثاين على االنعكا�سات ال�شخ�صية
ـ ال اجلماعية ـ للخالف اخللقي يف م�ضمار الإب�ستمولوجيا
والأخالقيات املعيارية� .أما مدار الق�سم الثالث فعلى انعكا�سات
اخل�لاف اخللقي يف ميدان الفل�سفة ال�سيا�سية .هذا يف حني
�أن م��دار الق�سم الرابع على �ضرب من امل�ؤالفة بني الأق�سام
الثالثة.
ويذكر امل���ؤل��ف يف مقدمة كتابه �أن��ه ن�ش�أ يف جو من اخلالف
ال�سيا�سي بني قومه من الإجنليز .وقد �شهد �أيام ال�صبى على
هذا اخلالف يف انتقاله من بلدة �إىل بلدة ،ويف جتارب ال�صداقة
ال��ت��ي ع��ا���ش��ه��ا ،ويف ����ش����ؤون ال�����س��ي��ا���س��ة (حم��اف��ظ��ون/ع��م��ال).
ويخل�ص �إىل �أننا عادة ما جند �أنف�سنا يف �أتون خالفات خلقية
و�سيا�سية ما �أن نتعمق بع�ض التعمق يف التعرف على �أغيارنا:
�إم��ا من الأ���ص��دق��اء والأق���ارب وال��زم�لاء� ،أو من ال�شخ�صيات
العامة (رجال �سيا�سة ،مثقفون ،م�شاهري� ،أكادمييون)؛ وذلك
يف �ش�ؤون و�شجون الهجرة وحرية التعبري وفر�ض ال�ضرائب
على الأثرياء ودعم املعوزين وما الذي يتوجب علينا القيام
به اجتاه الأغيار وما ال ،و�أن��واع العالقات املقبولة واملرذولة،
و�أل���وان الأطعمة امل�شتهاة وامل��ن��ب��وذة� ...إذ ن�صطدم يف بع�ض

هذه الق�ضايا بالأغيار الذين نعدهم «�شركاءنا يف املعرفة»
باملوا�ضيع التي ين�شب اخل�لاف حولها بيننا وبينهم :هم
ال �شك دارون ب��ه��ذه امل��وا���ض��ي��ع ،وق��د ي��ك��ون��وا على ح��ق فيها
متاما مثلما نعتقد �أننا على ح��ق ،ولهم احل��ق املعريف عينه
يف الأمور اخلالفية؛ بحيث نقر لهم ب�أنهم يتمتعون بقدرات
ادع��اء ما يدَّعون واملحاججة عليه ،ولهم حق اجل��واب على
االعرتا�ض ،كما تت�ساوى مقدراتنا ومقدراتهم على �إبراز ما
احلق عندنا وعندهم .وما نختلف فيه �إمن��ا هو كيف ن�ؤول
بع�ض الأف��ك��ار ،م��ا دام��ت لنا ح��دو���س��ات وم��ي��والت متباينة؛
خا�صة و�أن لهم حججا �أو معارف قد تخفى عنا ،و�أن لنا منها
ما قد ال يكونوا على بينة منه ...قد ن�شعر بالقلق من �أن
البع�ض يخالفنا �آراءن��ا ،لكن من اخليالء مبكان �أن ينتابنا
مثل هذا الإح�سا�س؛ �إذ ال حق لنا من الناحية املعرفية يف �أن
نف�ضل �أفكارنا وا�ستدالالتنا على ما يوجد لدى الأغيار .لكن
ما من �ش�أنه �أن يبعث حقا على القلق �إمنا هو :كيف ميكننا
�أن نحتفظ ب�آرائنا ومبادئنا وق��د تزلزلت بواقعة خمالفة
الأغيار لنا يف �أمرها؟ وكيف لنا واحل��ال هذه �أن ن�ستمر يف
الت�صرف بوفقها؟ َلئِنْ مل يكن مبقدرتنا ،من حيث املبد�أ،
ال��دف��اع ع��ن قناعتنا دف��اع��ا م��ع��ق��وال ،ف��ل��ن ي��ك��ون مبقدرتنا
�أن نت�صرف ت�صرفا معقوال وفقها .ويلزم عن ه��ذا �أن من
�ش�أن اخلالف مع �أترابنا حول م�سائل خلقية �أو مبدئية �أو
قيمية �أن يحدث �آثارا على ما الذي يتوجب علينا �أن نفعله
وما الذي يتعني علينا �أن ن�ؤمن به .هي ذي الت�سا�ؤالت التي
يتناولها هذا الكتاب على م�ستويني اثنني ويف �أربعة �أق�سام.
ف�أما امل�ستويان؛ فهما م�ستوى النظر الأخ�لاق��ي يف احلياة
العملية ـ الأخ�ل�اق من الو�ضع الأول  Ethicsـ وم�ستوى
النظر يف النظر الأخالقي نف�سه من حيث املبد�أ ـ الأخالق
من الو�ضع الثاين � Metaethicsأو ما وراء الأخ�لاق.
و�أما الأق�سام الأربعة؛ ف�إليك ملخ�صا مبا ورد فيها.
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الق�سم الأول
ُي��ع��ال��ج ه��ذا الق�سم انعكا�سات اخل�ل�اف اخللقي فيما يتعلق
مب�����س���أل��ة «م��و���ض��وع��ي��ة احل��ك��م الأخ��ل�اق����ي» :ه��ل الأح���ك���ام �أو
التقوميات الأخ�لاق��ي��ة �أح��ك��ام مو�ضوعية يلزم �أن يقبل بها
اجلميع� ،أم �أنها جم��رد «تف�ضيالت» تختلف من جماعة �إىل
�أخ��رى؛ بله من �شخ�ص �إىل �آخ��ر؟ ومل��ا ك��ان م��دار ه��ذا الق�سم
ع��ل��ى ال��ن��ظ��ر يف احل��ك��م الأخ�ل�اق���ي نف�سه ول��ي�����س يف مت�شيته
على الواقع ،كان ق�سما خا�صا مببحث ما وراء الأخ�لاق .وما
دار ه��ذا الف�صل على الأف����راد م��ن حيث م��ا ه��م �أف����راد ،و�إمن��ا
دار على الثقافات من حيث ما هي ثقافات؛ �أي على الأحكام
اخللقية اجلماعيةَ ِ :
ل ،يا ترى� ،أ�ؤم��ن بهذا الأمر وال ي�ؤمن
به �شخ�ص ينحدر من ثقافة خمتلفة؟ مثالَ ِ ،
ل ي�ؤمن غالبية
الأم��ري��ك��ي�ين ب�����ض��رورة ح��م��ل ال�����س�لاح وال ي���ؤم��ن ب��ه��ا غالبية
الأوربيني؟ من �ش�أن االختالف الثقايف �أن يف�سر ملاذا يختلف
ب�شر من مناطق متباينة يف نظراتهم اخللقية ،لكن لي�س من
�ش�أن االختالف الثقايف �أن ي�ستغرق لوحده تف�سري اخلالف
اخللقي؛ مم��ا يطرح م�س�ألة «مو�ضوعية» الأح��ك��ام اخللقية
و»ذاتيتها»؛ وم��ن ثمة «�إطالقيتها» و»ن�سبيتها» .كما يطرح
م�س�ألة ما �إذا كانت التقوميات اخللقية «اعتقادات» �أم «رغبات»،
وما �إذا كانت «مو�ضوعية» عابرة للثقافات� ،أم «ثقافية» خا�صة
بكل ثقافة ثقافة .واحل���ال �أن ال��زع��م بانتفاء وج���ود حقائق
خلقية مو�ضوعية يبدو �أنه ي�صطدم مع ممار�ستنا الأخالقية
اليومية� .إذ َل�� ِئ��نْ كنا ال ن���ؤم��ن ب��وج��ود حقيقة مو�ضوعية يف
�أم���ور خ�لاف��ي��ة؛ ���ش���أن الإج��ه��ا���ض واالم��ت��ن��اع ع��ن �أك���ل اللحوم
وح��م��ل ال�����س�لاح وال��ق��ت��ل ال��رح��ي��م ...ف��ل��م��اذا ن��ح��ت��اج ،ي��ا ت��رى،
�إىل املحاججة على �آرائ��ن��ا اخل�لاف��ي��ة ح��ول��ه��ا؟ ومل���اذا نختلف
حيث ال خ�لاف ميكن �أن ينه�ض �أ���ص�لا :لكم �أخالقكم ولنا
�أخالقنا؛ بحيث ي�صري الأم��ر جمرد «تعبريات» خمتلفة عن
«تف�ضيالتنا» وتباينات يف «�أ�ساليب عي�شنا»؟ احل��ال �أن واقع
احلال ي�شهد على �أننا عندما نختلف ونحاجج �أخالقيا ،يبدو
�أننا نقوم ب�أمر �أكرث من جمرد التعبري عن «تف�ضيالتنا» وعن
«�أ�ساليب عي�شنا»؛ فال يحتاج جمرد «التعبري» �إىل كد الذهن
يف جهد اال�ستدالل؛ �إذ يتعلق الأم��ر مبجرد تنوع يف الأذواق
وتعدد يف التف�ضيالت.
الق�سم الثاين
ناق�ش الق�سم الأول كيف �أن الوقائع املتعلقة باخلالف اخللقي
ت�ؤثر يف كيف يتوجب �أن ن�صف العامل الذي نعي�ش فيه� :أهو
ع��امل ن�سبي �أم �إط�لاق��ي ،مو�ضوعي �أم ذات���ي؟ (التعالق بني
الوقائع ور�ؤى العامل)؛ ومن ثم كان ق�سما و�صفيا ب��الأوىل،
ركز على �آثار اخلالف اخللقي على و�صف العامل الذي نحيا
فيه� .أم��ا الق�سم ال��ث��اين ،فريكز على اجل��ان��ب املعياري �أك�ثر
منه على اجلانب الو�صفي :يركز على �أث��ر اخل�لاف اخللقي
على ما ال��ذي ينبغي �أن ن�ؤمن به و�أن نفعله ،ما ال��ذي ي�سوِّغ
لنا اعتقاداتنا و�أفعالنا بو�صفنا �أفرادا؟ وكيف ميكن للخالف
اخللقي �أن ي�ؤثر يف هذا الأمر ،وذلك يف �ش�أن ما �إذا كان يتعني
علينا �أن نت�صدَّق �أم ال؟ وم��ا �إذا ك��ان يتوجب علينا �أن ن�أكل

عما �إذا كان تبني مثل هذا املوقف ال يت�ضمن مناق�ضة خلقية:
خلقنا هو احلق ،لكن للأغيار حق خلقي غري حقنا! لقد �سعى
العديد من الليرباليني �إىل اعتبار �أنه لكي يكون قانون معني
م�شروعا ،ينبغي �أن ي َُ�س َّوغ لكل �أولئك الذين يُلزمهم؛ علما �أن
ت�سويغ قانون للغري معناه منحه قانونا يتناغم مع قيمه .ومن
ثمة �سعى ه�ؤالء �إىل �إيجاد مبادئ ت�شريعية ت�أخذ م�أخذ اجلد
اخلالفات اخللقية يف املجتمعات التعددية .وباجلملة ،يركز
ه��ذا الق�سم على الأث��ر ال�سيا�سي للخالف اخللقي؛ �أي على
اتخاذ القرار وعلى الت�شريع.

منتوجات احليوانات التي مت ا�ستكراه تربيتها �أم ال؟ وما �إذا
ك��ان علينا �أن ن�صوت على بع�ض الأح����زاب �أم ال؟ وال يجيب
امل���ؤل��ف بنعم وال ب�لا ،و�إمن���ا ي�ساعد ال��ق��ارئ على �أن يتلم�س
طريقه �إىل الإجابة بنف�سه .وباجلملة ،متت معاجلة كيف �أن
اخلالفات يف املبادئ �أو القيم الأخالقية قد يكون لها �أثر على
ما ال��ذي ينبغي �أن نعتقد فيه �أخالقيا و�أن نفعله يف حياتنا
اليومية ،كما نوق�شت م�س�ألة كيف �أن املبادئ الفل�سفية املجردة
حول دالل��ة اخلالفات لها �أهمية بالغة -على عك�س ما ميال
�إىل االعتقاد فيه -يف �ش�أن �أمور عملية .وقد انتهى امل�ؤلف �إىل
مناق�شة فكرة كيف �أن اخل�لاف��ات الأخالقية ميكن �أن ت�ؤثر
يف ما ال��ذي يتوجب علينا فعله؛ وذل��ك لأن هذا الأم��ر يت�أثر
بحججنا ومبعتقداتنا امل�ب�ررة ح��ول م��ا ال��ذي يتوجب علينا
ال��ق��ي��ام ب��ه .م��ث�لا؛ كيف ت���ؤث��ر اخل�لاف��ات اخللقية ح��ول �أك��ل
اللحوم �أو التربع ببع�ض املال �إح�سانا �أو ال�سماح بالإجها�ض يف
خياراتنا ال�شخ�صية على امل�ستوى الفردي.
الق�سم الثالث
يركز امل�ؤلف يف هذا الق�سم على م�ضمار الفل�سفة ال�سيا�سية؛ ال
�سيما يف �ش�أن اتخاذ القرارات على م�ستوى الدولة واجلماعة
ال�صانعة للقرار ،وما الذي ينبغي �أن نفعله بو�صفنا �أع�ضاء يف
جماعة �صانعة لل�سيا�سة �أو يف جماعة �صاحبة ق��رارات؟ وهل
ينبغي �أن نلج�أ �إىل توافقات �أخالقية وق��رارات توافقية ،و�إن
ك��ان اجل��واب ب��الإي��ج��اب؛ فمتى؟ ويناق�ش التقليد الليربايل
الذي �سعى طيلة م�سريته املديدة �إىل �إيجاد طرائق م�شروعة
للمواءمة بني خمتلف �ألوان اخلالف اخللقي التي جند �أنف�سنا
منخرطني فيها داخ��ل جمتمعات خم�صو�صة .وهكذا ،مالت
بع�ض الدول الليربالية ذات املرياث الكاثوليكي �إىل اعتبار �أنه
حتى و�إن كانت الكاثوليكية هي الدين احلق ،فمن اخلط�أ �أن
تلج�أ دولة معينة �إىل �إجبار كل املواطنني غري الكاثوليكيني
على االمتثال لإم�ل�اءات الكاثوليكية .لكن الباحث يت�ساءل

الق�سم الرابع
يف ه��ذا الق�سم ي��ذك��رن��ا امل���ؤل��ف ب���أن��ه ناق�ش م�س�ألة اخل�لاف
الأخالقي املعياري على م�ستوى انعكا�ساته علما وعمال ،و�أنه
انتهى �إىل �أن اخلالف اخللقي ميكن �أن يت�ضمن ت�أثريا على
م�شروعية القرارات ال�سيا�سية والت�شريعات القانونية؛ �إذ قد
يقت�ضي اخلالف اخللقي �أن مننح املزيد �إىل الأعمال اخلريية،
و�أال ن�أكل م�شتقات احليوانات ،و�أن نلج�أ �إىل توافقات �أخالقية،
كما �أن اخلالف الأخالقي ميكن �أن ي�ؤثر يف ما الذي نعتقده
اعتقادا عاقال؛ ال �سيما يف الأمور اخلالفية التي قد تقت�ضي
�أن نعلق اعتقاداتنا اخللقية .ويف هذا الق�سم يعود �إىل مناق�شة
م�س�ألة الأح��ك��ام اخللقية وه��ل التوافق ي���ؤدي �إىل مو�ضوعية
اخللق؛ �أي يناق�ش امل�ؤلف ما �إذا كانت للثمرة املعيارية للخالف
اخللقي �آثار على جمال الأخالق النظرية �أو ما وراء الأخالق.
وي��خ��ت��م امل���ؤل��ف ب��الإ���ش��ارة �إىل �أن م��و���ض��وع اخل�ل�اف اخللقي
�أم��ر باعث بالفعل على التحيز ،وال تن�ش�أ عنه نزعة ت�شككية
مع َّم َمة ُت َع ِّل ُق النظر و َت ُ�ش ُّل العمل ،و�إمن��ا له انعكا�سات عملية
فيما يتعلق مبا الذي يتعني علمه وما الذي يتوجب العمل به.
والدر�س الذي ميكن �أن ي�ستفاد منه هو �ضرورة تلطيف ر�ؤانا
حول املنزلة الأخالقية للأفعال واملمار�سات التي عنها ين�ش�أ
اخلالف .وعلينا �أن نتذكر �أننا نتفق مع الأغيار يف �أمور �أخرى
غري تلك التي تغدو مثار خالف .فمثال؛ قد يدعونا اخلالف
حول القيام بالأعمال اخلريية �إىل �أن نتربع ولو بقدر ب�سيط
طلبا للتوافق مع خمالفينا ...معنى هذا �أن اخلالف اخللقي
يقت�ضي �أن نت�صرف بحر�ص �أخالقي �أعظم من ذاك الذي نود
�أن نت�صرف بوفقه ،كما �أن��ه يبدو �أن للخالف اخللقي �آث��ارا
يف الفل�سفة ال�سيا�سية؛ ال �سيما يف ما يتعلق مبا الذي يجعل
قوانني دول��ة معينة قوانني م�شروعة؛ �أي قائمة على حجج
معقولة ميكن �أن ُت َ
ت�شاطر من لدن اجلميع.
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