املبتدأ
األخالق في معزلها
حممود حيدر
أي جواب ينتظره املشتغلون بسؤال األخالق يف زحمة الحداثة الفائضة؟
الشغف األقىص مبحاسبة الذات ،ال يلبث السؤال إال قليالً حتى يذوي يف
يف الغرب حيث
ُ
كهف الغيبة؛ أما اسرتجاعه إىل حقل التداول فهو أدىن إىل سلوى ميتافيزيقية ال طائل منها.
ندر ٌة من أهل التفلسف ال يزالون كالغرباء ينحتون يف صخر املفاهيم ومل َّا يبلغوا ضالّة
اإلجابة بعد ...كام لو كان من شأن الحداثة يف فيضانها املريع أن تص ّد األخالق عن سبيلها ،أو
أن تجد لها معزالً...
*****
متأخرا ً تساءل الفيلسوف الفرنيس ميشال فوكو عام إذا كانت الحداثة ال تزال تشكل امتدادا ً
لعرص األنوار ،أو أنها أحدثت قطيعة أو انحرافاً عن املبادئ األساسية للقرن الثامن عرش .وبيشء
من املرارة ،والسخرية أضاف« :ال أعرف إن ك ّنا سنصبح راشدين ذات يوم ..أشياء كثرية يف
تجربتنا تؤكِّد لنا أن حادث «األنوار» مل يجعل م ّنا راشدين ،وأننا مل نصبح كذلك بعد»...

إعراب فوكو ،ناشئ عىل املؤكد ،من استشعا ٍر ملنطق اللحظة التي كتب فيها مقالته الشهرية "ما
ٍ
ٍ
بي لقيم التنوير ومبادئه الكربى.
تهافت أخالقي ِّ ٍ
األنوار؟".يومئذ قال مبا ينبئ عن
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أصل القضية يعود ـ عىل غالب التقدير ـ إىل مبتَ َد ِ
حل املدى الجيو
يثْ .فقد َّ
ءات التك ّون الحدا ّ
محل تساؤ ٍل مريب حول هويته ووجوده .تم استدعاء التاريخ والجغرافيا
َّ
ـ حضاري للغرب
والدين والثقافة من أجل تركيب هوي ٍة تكون له منفردة بذاتها .هنا عىل وجه الضبط راح يتأسس
إشكال الهويّة كَ ُمش ِكلٍ حضاري مركب العنارص ،متعدد األضالع ..إال أنه مش ِك ٌّل أخالقي باملقام
األول .ففي قلب التعريف الذايت للغرب يتموضع مفهوم عامليته الحضارية .وبحسب امل َّدعى
مرتسخة :الغرب مركز جاذبية العامل ،بَ ْدؤه وختا ُمه ،وهو التعبري األرقى
مييس املفهوم عقيدة
ِّ
عن الكامل التاريخي للبرشية .جغرافية الغرب األم التي متثلت بأوروبا منحت لنفسها رسالة

تحضية يف عالقتها مع الشعوب األخرى .حتى أن مراياها الثقافية انصبغت مع الوقت برؤية
ّ
عاملية ال ترى إىل الغري إال بوصفه تابعاً محضاً أو مجال استخدام .وعىل هذا املنحى نظر عقل
الغرب إىل التنوع كَ َق َد ٍر مذموم ال ينبغي الركون إليه .من أجل ذلك سينربي جم ٌع من فالسفته
ضة" ،ومن ث َّم
وعلامئه ،ال سيام علامء الطبيعة ،ليقرتحوا أساساً علمياً وفلسفياً لرشعنة "الح ْو َ
لتسويغ مبدأ الوصاية عىل بقية العامل.
سيغموند فرويد ن َّبه اىل هذه العقدة وهو يستطلع اللوحة السايكولوجية األخالقية للغرب إثر
الحرب العاملية األوىل« :ليست املسألة يف أننا سقطنا إىل أدىن املستويات (عرب قتل بعضنا
البعض) ،بل أننا مل نرتقِ إىل املستوى الذي كنا نظن» .من بعد ذلك مت َّد َد الزمن ليظهر عامل
جيوسيايس ثقايف جديد أمام املأل .معه ما عاد مبقدور التسمية القدمية للغرب أن تلبي تعريفه
البديئ بعد أن ذوى التنوير تحت سطوة االستحالل الكولونيايل .لكأن حادث األنوار الذي آل
إىل حداثة مكتظة بالعيوب ،غاب مع الحداثة الفائضة عن مرآة الفكر والقلب.
حتى التقدم االستثنايئ للعلوم الذي مأل بسحره الحداثات املتواترة ظل يحمل معه فرضيتني
جذريتني يف غاية األهمية:
الفرضية األوىل ال َعلْ َموية ـ أي االعتقاد بأن العلم والتفكري العلمي قادران لوحدهام أن يح ِّددا
لنا ما هو واقعي وحقيقي .ما يعني أن كل يشء مبا يف ذلك القيم األخالقية يجب أن يخضع
لقوانني الفيزياء والكيمياء والبيولوجيا.
الفرضية الثانية ،إرادة التحكم بالعامل الخارجي ،أو السيطرة عىل الطبيعة .ما يعني أن الكون
بالنسبة إىل عقل الغرب صار مجرد «مصدر» للتكاثر يجب استغالله إىل أقىص حد.
ح ِ
كل
شت القيم يف معزلها ،وما عاد يُفكّر فيها كقيمة يُب َنى عىل مقتضاهاُّ .
مع هاتني الفرضيتني ُ
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شأن بعد "األنوار األوىل" صار محكوماً بكيفية تحصيل املعرفة ،وباالستخدام الذيك لهذه املعرفة
بقطع النظر عن وسائط الوصول إليها.
نستدرك ثم نستأنف:
ال ميكننا التشكيك يف مدى نجاح االقتصادات املبنية عىل التكنولوجيا ..إال أن التع َّرف عىل
السمة الجوهرية للرأساملية النيوليربالية ،رضوري للتمييز بني معرفة علمية مسددة بالفضيلة ،وأخرى
انحكمت إىل قانون الرتاكم الذي ال ح ّد له للرثوة والسلطة .إن ما حصل يف الحداثات املتعاقبة كان
استعادة الفرضيتني اللتني سبقتا :العلموية والسيطرة عىل الطبيعة ،ثم لينضاف إليهام فرضية أعظم شأناً
يف الصعيد األخالقي ،هي فرضية االمتداد اإلمربيايل نحو أرض الغري.
*****
منذ إميانويل كانط إىل الكالم الالحق عىل الحداثة البَ ْعدية ،م َّرت ثالثة قرون أو نحوها .يف
أسست
األثناء كان واضحاً أن مقولة «كل ما هو عقيل هو واقعي» ليست إالَّ واحدة من القواعد التي َّ
لالستالبُ .
أول غي ِثها أنها جعلت اإلنسان حيواناً سياسياً بامتياز ،ثم لتدفع به إىل املنحدر الذي
ال يرى نفسه فيه إالَّ يف مرآة سلطانها .والذين وضعوا هذه املقولة يف سياق ما يسمى بـ "الواقعية
التاريخية" كانوا عىل يقني بأنَّهم ما فعلوا ذلك إال ليبيِّنوا أ َّن األطروحة األخالقية التي حملتها
الفلسفة األملانية عىل أجنحة الالّهوت ليست غري توهم ال يلوي عىل أمر .أما التنظري الذي أراد أن
يُسقط األخالق من عليائها ،فقد ص َّوب أس َّنته عىل كل ما له صلة باملُثُل .قيل إ َّن األخالق وال ِّدين
هام شكل من أشكال اإليديولوجيا الهامئة خارج الزمان واملكان .وإ َّن الكائن هو نتاج التاريخ ،وأ َّن
الوعي ليس هو الذي يح ِّدد الحياة ،بل الحياة هي التي تح ِّدد هذا الوعي» ..ولكن  ..مل ّا أرادت هذه
األطروحة أن ت َ ْد َرأ عن اإلنسان االستالب ،أو أن تستنقذه مام هو فيه ،رجعت القهقرى نحو استالب
من نوع آخر .ولقد ظهر الشاهد عىل متامه مذ أمسك قو ُمها بناصية الضفة األخرى للعامل يف رحلة
تضاد مع رأس املال وامرباطورياته الطموحة ،عىل امتداد القرن العرشين بأكمله.
*****
التطي .فالعقل
البادي من الصورة اآلن ،أن أعمدة وازنة يف البناء األخالقي الغريب دخلت فضاء
ُّ
الذي انعقد الرهان عليه ليك ينتظم أزمنة التنوير« ،ويخلِّق» إنسانها ،غدا عقالً محتالً برضاوة
املنفعة ،وشَ ـ َره ٍ ال يقف عىل ح ّد.
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قبل بضعة عقود كان للمفكِّر املعروف هربرت ماركوز إرشاقات ُمعتَربة وهو يعاين الصورة

سمه "اإلنسان ذو البعد الواحد".
األخالقية للمجتمع الصناعي الغريب .تحدث يومها "عام َّ
ج َد أن املواطن يف هذا املجتمع فَ َق َد حقّه يف الحياة مبجرد أن سلَّم للمجتمع مقاليد أمره.
فَ َو َ

تو َّهم الحرية فيام هو يغرق يف بحر سحيق من انتهاب املعنى .وما تب َّدى "اإلنسان ذو البعد
الواحد" عنده ،إالَّ ذاك الذي استغنى عن الحرية بوهم الحرية .فإنه لو كان يتوهم بأنه حر ملجرد

أنه يستطيع أن يختار بني تشكيلة كبرية من البضائع والخدمات التي يكفلها له املجتمع لتلبية

«حاجاته» ،فام أشبهه من هذه الناحية بالعبد الذي يتوهم بأنه حر ملجرد أن ُمنحت له حرية
اختيار أصفاده...

*****
لقد مت َّيز السجال الفلسفي يف الغرب ابتدا ًء من النصف الثاين للقرن العرشين بإعادة االعتبار

لسؤال األخالق كأحد أهم األسئلة األنطولوجية .صار من املؤكَّد أ َّن مجتمعاً ال يستطيع أن يلبي

نداء الفضيلة يف الطبيعة البرشية ،ليس مجتمعاً عاقالً ،بل هو ال من العقالنية الحقّة يف يشء .
إنَّه ـ فقط أحد «األنظمة املتح ِّيزة» كام يقول أرسطو .ومثل هذا النظام ميكن أن يسقط ،عاجالً

أو آجالً ،متى ما وجدت الفئات املظلومة الفرصة املناسبة لذلك.

مثة من علامء الغرب ومفكريه من تجاوز الفيزياء النقدية التقليدية ليقرتب من اإلشكال

األخالقي يف بعديه امليتافيزيقي والالهويت :كان فيلسوف األخالق األمرييك املعارص جون

بانيس يرى أن قيم الفضيلة الحقَّة هي أكرث من قواعد للسلوك يف مجتمع ما . .فاألخالقية يف
جوهرها تقيض باحرتام نظام الكون الذي فرضه "اللوغوس" ،أو ما يسميه بـ «الفيض املقدس»

الذي يحافظ عىل بنيان الكون ونظامه.

مؤدى قو ٍل كهذا أن ِ
"ح ْف َ
ظ" الهندسة الكونية ،ويف القلب منها حضور اإلنسان يف العامل ،هو

عىل وجه الضبط ما ذهب إليه نقاد العقالنية التقليدية الحديثة حتى الرمق األخري .هذا املبدأ عىل
الدوام حالة معرفيّة سارية يف قلب الغرب وعقله ،ولو مل يوفَّق باعتالء عرش الفكر وسلطانه.

قبل الثورة النقدية عىل امليتافيزيقا التقليدية كان مثة متهيدات ملفهوم الخري كمعيار أصيل .من
هؤالء عىل سبيل املثال ال الحرص ،يعقوب بوهم ( 1575ـ  .. )1624يليه الفيلسوف األملاين
فزانزفون بادر ( 1756ـ  .)1841ميكن اعتبار الجهود التي بذلها األخري يف ميدان مصالحة الدين
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مع الفلسفة أول الغيث يف نقد العقالنية الحديثة .تبدأ الفلسفة لدى بادر بالسؤال :ع َّمن يؤسس

بنية الكينونة والتفكري؟ أما اإلجابات التي ق ّدمها ،فخالصتها فقد كانت تنطلق من أن الذي
يُ ِ
ؤس ُسها هو املبدأ الذي يخلق ويؤسس ويدعم يف الوقت عينه .إنه الذي
حدثُ الكينونة ويُ ِّ
يت
يؤسس نفسه أوالً ،ويقدر عىل تأسيس سواه واالعتناء به يف عني اللحظة .وعىل هذا ميك ُن لذا ّ

يؤسس...وكان يقول" :أنا مفكَّر فيه وبه من الله ،إذًا أنا ميكن أن أكون وأفكر" ...كام
التأسيس أن ِّ

لو أنه أراد بهذا "الكوجيتو العرفاين" أن يُضا َّد ما ستأيت به الحداثات الالحقة من معادالت عقل ّية
صارمة ابتدا ًء من ديكارت وصوالً إىل هايدغر.

الالهويت وفيلسوف األخالق بول تيليتش هو عىل سرية من سبقه ممن رسموا أفقاً يتع ّدى
امليتافيزيقا التقليدية ،ومينح فضاء الرؤية مدى غري متنا ٍه يف االستبصار .فقد ربط األخالق

باإلميان ،فيام اإلميان عنده «حالة االهتامم املطلق» .وهذا االهتامم هو الذي يحدد وجودنا أو
ال وجودنا ،ال مبعنى الوجود املادي ،بل مبعنى حقيقة وبنية ومعنى الوجود.

يف كتابه األخري «بواعث اإلميان»  Dynamics of Faithمييز تيليتش بني منوذجني من

مشاغل فلسفة الدين يف امليدان األخالقي:

ـ النموذج الكوزمولوجي ،وينسبه اىل توما األكويني ،يرى ان الله موجود «هناك» ،وال يكون

الوصول إليه إال بعد عملية استدالل خطرية ،أما العثور عليه فشبيه بلقاء شخص غريب.

ـ أما /النموذج األنطولوجي /فهو غري ذلك .وهو ما يتبناه تيليتش بعمق ،بعد أن ينسبه إىل

القديس أغسطني .مفاد هذا النموذج أن الله باألصل حارض لنا من حيث هو أساس وجودنا ،ولكنه
يف اآلن عينه مفارق لنا اىل حد ال متنا ٍه .وان وجودنا املتناهي استمرار للوجود الالمتناهي ،وبالتايل

فإن معرفة الله تعني التغلّب عىل اغرتابنا عن اصل وجودنا .فالله ليس «اآلخر» .اي ليس موضوعاً

ميكن ان نعرفه او نفشل يف معرفته ،إمنا هو الوجود عينه الذي نشرتك فيه بنفس حقيقة الوجود .فأن

نكون مهتمني بالله بشكل مطلق يعني ان نعرب عن عالقتنا الصحيحة بالوجود .والتعبري عن صحة
التبص إىل ما فوق امليتافيزيقا املوقوفة عىل رصامة
العالقة وسالمتها بالوجود هو االرتفاع به ّمة
ُّ
رضب من تصعيد معنوي نحو مكان فائق السمو يف
العقل وتقنياته .وهذا الفوق ميتافيزيقي هو
ٌ

التفكُّر يتجاوز "الطبيعانية وما فوق الطبيعانية" يف اآلن عينه.

هذه املعادلة يف فهم اإلميان كحالة اهتامم باملطلق ،تنطوي عىل قابلية تتيح فهامً للقيم
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األخالقية يفارق م ّدعيات النسبية ومعايبها .ذلك بأنها موصولة بحبل متني بالخري األتم الذي

يفيض بخرييته عىل كل زمان ومكان .إذ بالخرييّة ومعها يصري التخلق تجلياً لها ومعيارا ً عقلياً

أن اختلفت الحضارات اإلنسانية بشأنها أو تباينت...
للحكم عىل كل فعل أو موقف َّ
نعود إىل التساؤل:

*****

خلْق
اج ُس ّنة ال َ
ماذا لو احتكمنا إىل كوجيتو أخالقي يستعيد مبدأ الخريية كمبتدأ تكويني َز َو َ
بس ّنة التخلُّق؟..
الكوجيتو األخالقي الذي نرمي إىل تسييل الكالم عليه ،قد يجتاز معضلة النسب ّية األخالق ّية
بأن ينشئ للخرييّة منفسحاً هادياً إىل رصاط اللطف وجميل التناظر .وعليه ..تصري الخريية التامة
عند املتخلِّق نقيضة الدنيوية وحافظة دنيا الناس من الزلل يف اللحظة إياها .فلنئ دلَّت الدنيوية،
عىل النقصان والفساد ،دلَّت الخرييّة التامة عىل الكامل والتسامي وعمران األرض .ها هنا ذا،
ينتهض ما هو أصيل يف ما تنبني عليه الهندسة الكلية للخريية التا ّمة يف عامل اإلنسان .الخرييّة
املقصودة متتاز عام يف الكرثة اآلدمية من عادات وخصال محمودة ،بأنها ال تنحرص يف دنيا
النسب ّية وأغراضها .إنها أعم من الدنيويّة وأت ّم منها نظرا ً وعمالً ،فضالً عن النتائج املرتتبة عليها.
ٍ
متأت من الخري األعىل الذي يعطي بال سؤال ،وال يرد الطالب إن سأل .وهنا بالذات
فيض
هي ٌ
يغدو فعل التخلُّق فرعاً للخريية اإلله ّية وفعالً من أفعالها.
*****
إذا كان "اإلنسان قد أشكل عليه اإلنسان" كام يُق ِّرر أبو حيان التوحيدي ،فسنجد تلقاء القول
ما يُن َّبأ عنه راهناً يف فضاء الغرب ،فضالً عن العامل كله ..أنه إشكال الحداثة عىل إنسانها وإشكال
اإلنسان عىل ذاته وحداثته وعىل الغري يف آن.
أخالقي من قبل أن يكون أي يشء آخر .وأصل القول
يبقى إشكال اإلنسان عىل اإلنسان شأ ٌن
ٌّ
يف هذا كله ،أ َّن حضور اإلنسان يف عامله هو حضور موصول بقيمة هذا الحضور نفسه ،ومبقام
الخرييّة فيه.
أما الجواب عىل سؤال األخالق ـ نسبيّته أو إطالقه ـ فإنه يبتدئ من منطقة الخري األت ّم .حيث
عىل نشأته و َديْ َدنه يستوي القول الفصل يف تحرير األخالق من معزلها.
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