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مل يكن هذا النص لعامل االجتامع الفرنيس باتريك فارو مرصوداً ليدخل كامدة علمّية يف 

التعريف االصطالحي ملفهوم علم االجتامع األخالقي، بل هو يف مضمونه ومقصده  نطاق 

دعوة إىل رضورة التفكري بإعادة االعتبار لقيم. وقد جاء النص موضوع هذه املقالة حصيلة 

الحّس  أبحاث  "مركز  نظّمها  التي  الفكرية  الحلقات  إطار  يف  الكاتب  قّدمهام  محارضتني 

واألخالق واملجتمع" يف فرنسا يف الثالث والعرشين من شباط فرباير 2006.

يذهب الكاتب هنا إىل التأكيد عىل وجوب بلورة نظريات يف التفكري األخالقي متكِّن من 

مواجهة تحّديات أزمنة العوملة وأسئلتها الكربى املطروحة.

املحرر

إذا كان من الواجب محاولة اإلجابة بكلمة عن األسئلة التي صاغتها مجلّة الحركة املناهضة 

]]]، لقلُت أّن بناَء النظام 

لاّلنفعيّة ف العلوم االجتمعيّة )MAUSS( عن إمكانيّة نظريٍّة اجتمعيٍّة عاّمة)1(

االجتمعّي كعلم خاّص بعلم االجتمع التاريخّي اإلنسايّن يصطدم نظريّاً منذ البداية بصعوبة كبرية 

تتعلّق بـ البنية املعياريّة والخلقيّة للحقائق االجتمعيّة. هذه الصعوبة تبدو ف مظهرين مرتابطني 

بشكل وثيق: أحدهم يتعلّق بالعالقات بني موضوع علم االجتمع )لنُقل بشكل عام املجتمعات 

ـ   5 باريس  أستاذ مشارك يف جامعة    ،)CNRS( العلمّي  للبحث  الوطني  األبحاث يف املركز  مدير  االجتامع،  فارو، عامل  باتريك  *ـ  
.)CERSES()1985( ديكارت، وعضو يف مركز أبحاث الحّس واألخالق واملجتمع

 ـ محارضة نرُِشت يف مجلّة الحركة املناهضة لاّلنفعّية يف العلوم االجتامعّية، العدد الثاين، باريس 2006

  Revue du )Mouvement anti-utilitariste en sciences socials(. 

qu'est -ce que la sociologie morale :العنوان األصيل للمحارضة

1ـ نقالً مجلّة  MAUSS الفصلّية، العدد24، »هل ميكن التفكري بنظريّة اجتامعّية عاّمة؟ يف علم االجتامع« الفصل الثاين، ص 48-47.

ـ تعريب: هـ - الفقيه - مراجعة د. كريم عبد الرحمن.
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اإلنسانيّة( وبقيّة العامل الحي؛ اآلخر يتعلّق بالوضع، ف عامل املسائل الطبيعيّة، بقواعد معياريّة مجرّدة 

وضعها البش. أّسس األساتذة التقليديّون لعلم االجتمع، ال سيّم فيرب]1] ودوركايم]2]، النظاَم مشريين 

إل كيف أّن هذه القواعد املعياريّة والقيم الدينيّة أو املوافقات االجتمعيّة تشّكل بنية مجرى الحياة 

اإلنسانيّة، ولكن، عل الرغم من جهودهم]]] مل يوضحوا متاماً مشكلة وضع الحقائق املعياريّة.

من  مستوًحى  قوّي  بنايّئ  تيّار  بني  املنقسم  للنظام،  الحاّل  الوضع  برأيي  تفرّس  الصعوبة  هذه 

العرف الدوركاميّي )نسبة إل دوركايم( ولكن أيضاً من التأثري الفيربّي )نسبًة إل فيرب( عل العلوم 

االجتمعيّة الثقافويّة، وبني تيّاٍر عقاليّن، مرتبط بشكل وثيق بأمنوذج نفعّي يهيمن عل علم االقتصاد. 

يرتكز االختالف بني هذين التيارين بشكل أسايّس عل املفهوم األنرتبولوجّي ]علم اإلنسان[ للواقع 

االجتمعّي: من جهة، لدينا ما ميكن أن نُسّميه املفهوم اإللهّي للناس ف املجتمع حيث يكونون 

قادرين  بقّوة ثقافتهم، عل تكوين، ليس فقط  أمناط حياتهم وبيئتهم، ولكن أيضاً طببيعتهم الخاّصة؛ 

التافهة  العقليّة اإلنسانيّة بغايات الحفاظ عل الذات  ومن الجهة األخرى تصّور أكرث واقعيّة يربط 

والرضا الذايتّ الذي مييّز النظام الطبيعّي للحّي الذي يتضّمن النَّزَعات العفويّة لألفراد.

الكثري من علمء االجتمع، ال  بالنسبة إل  التيارين أو توحيدهم؟  هل ميكن مصالحة هذين 

السيايّس  الدور  إل  نظراً  فائدة محدودة،  القول، سوى  إّن صّح  السؤال،  هذا  اإلجابُة عن  تشكِّل 

امللموس لعلم االجتمع، الذي هو أساساً للحفاظ عل معلومٍة وخربٍة كفوءة باملجاالت االجتمعيّة 

واألجنحة الثقافيّة بُغية توضيح املناقشات اإلعالميّة والسياسيّة. يعتقد بعض املفّكرين أّن التوحيد 

]انظر  تفسرييّة حقيقيّة  قّوة  لديه  الذي  الوحيد  ألنّه  العقاليّن،  الخيار  نظريّة  يكون حول  أن  يجب 

بوفيه، 2004[، بينم التيّار املهيمن ف فرنسا ال يرى سالماً خارج منظور البنائيّة، أي أنّه ف العمق 

الثقافوّي مالئم أكرث اللتزاماته الحرجة. عندما نبحث عن تقييم هذه االدعاءات ف ضوء الحقائق 

العلميّة واالجتمعيّة املعارصة، نرى من جهة، أّن العلوم املعرفيّة تقف ف صف اإلتجاه األّول، 

بقدر ما تؤكّد هذه العلوم عل ترسيخ الظواهر اإلنسانيّة ف تطّور الخيار الطبيعّي لألنواع الحيّة. 

ولكن، من جهة أخرى، يبدو أّن مقاومة الثقافات االجتمعيّة الخاّصة ف مختلف عمليّات العوملة 

تنارص االتجاه األّول. إذاً ماذا نستنتج؟

]1]-. ماكسيميليان كارل إميل فيرب: عامل اجتامع أملايّن.

]2]-  إميل دوركايم: عامل اجتامع فرنيّس.

 Économie ،األشكال البدائّية للحياة الدينّية[، 1912، وفيرب[ Les formes élémentaires de la vie religieuse ،3]- انظر دوركايم[

et société  ]االقتصاد واملجتمع[، 1921.
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بالنسبة إّل، أنا ال أعتقد بوجود حّل قادر عل إيجاد توافق رسيع بني علمء االجتمع. ولكن من 

خالل تقدمينا ف هذه املقالة املبادئ والرؤى االجتمعيّة األخالقيّة]1] أود املساهمة ف توضيح 

وضع الحقائق االجتمعيّة املعياريّة اإلنسانيّة ف العامل الحّي الطبيعّي، وهو توضيٌح يبدو ضوريّاً 

لدفع النقاش حول النظريّة السوسيولوجيّة العاّمة إل األمام. سأتحّدث هنا ملصلحة موقف ثالث، 

ولكن،  البشيّة  للكائنات  الفعليّة  العقليّة  الحسابات  مظاهرها ف  وبعض  الطبيعيّة  بالواقعيّة  يقبل 

التي تشري أيضاً، من خالل الرتكيز عل البعد األخالقّي للحياة اإلنسانيّة االجتمعيّة، إل حدود هذه 

الطبيعيّة وإل نطاق السلطة املعياريّة والحرجة للناس املجتمعني ف املجتمع. بأّن السوسيولوجيا 

)علم االجتمع األخالقي( ليست بالتأكيد حاّلً لكّل مشاكل علم االجتمع العام، ولكّنها تشري إل 

باب للخروج من جهة واقعيِّة الحدث الحّساس والعقاليّن ف الوقت نفسه، أي الحدث املوّجه 

تفكرييّاً نحو غايات ميكنها أن تكون غايات أخالقيّة، يحملها أشخاص أو جمعات.

يوجد  أنّه  األّول  شيئني:  أقصد  السيوسيولوجيّة،  الواقعيّة  عن  أتحّدث  عندما  أكرث،  بالتحديد 

أساٌس تجريبّي، أي ف العمق املاّدّي )Physique(، بالنسبة إل جميع الحقائق االجتمعيّة، عندما 

ما من  شيئاً  أّن هنالك دامئاً  يعني  ـ وهذا  أو املعياريّة  أو اإلدراكيّة  العمليّة  الزاوية  إليها من  يُنظر 

املاديّة، أو لنتكلّم كعلمء الكالم، ظاهرة انتقاليّة عل أساس الحقائق االجتمعيّة؛ الفكرة الثانية هي 

أّن ف معظم حاالت الحقائق االجتمعيّة، يرتافق ظهورها املادّيـ  التجريبّي بطريقٍة تنبثق من معنى 

انعكايّس مجرّد متيرّس بالنسبة إل الفاعلني أو بالنسبة إل غريهم. هذا ينطبق عل كل الحاالت أو 

األحداث التي تندرج تحت مفاهيم الحدث والعالقة والحّس أو النوعيّة. هناك الكثري مّم يُقال عن 

الواقعيّة السوسيولوجيّة، وتحديداً ف تطبيقها عل الحدث واإلدراك]2] ولكّنني لن أقول أكرث هنا، 

إّن هذه املالحظة السابقة التي هدفها خاصة تثبيت اإلطار النظرّي الذي من دون استبعاد النسبيّة 

الثقافيّة للتصّورات أو القيم، يستبعد باملقابل كّل نسبويٍّة ف طريقة دراستها.

]1]-  تحّدث دوركايم نفسه عن علم االجتامع األخالقّي والقضايّئ أو عن علم اجتامع الحقائق األخالقّية. حول حالة هذا النوع من علم 

 Le sens et les valeurs entre nature .]األخالق وعلم الجتامع[ Morale et sociologie االجتامع اسمح لنفيس باإلحالة إىل

نة السيوسيولوجّية[ الذي  et culture ]املعنى والقيم بني الطبيعة والثقافة[ ]فارو، 2004[ وإىل العدد L’Année sociologique  ]السَّ

كتبته، »األخالق وعلم االجتامع«. توّقعات حالّية حول علم االجتامع األخالقّي« ]2004[.

البناء  العقيّل،  االجتامع  ]علم   Sociologie de l’esprit، conceptualisation et vie sociale انظر  التفصيل  من  ملزيد   -[2[

الواقعّية االجتامعّية ممكنة؟«، املجلّة األوروبّية للنظريّة االجتامعّية  1997[، ومقالة »كيف تكون  املفهومّي والحياة االجتامعّية[ ]فارو، 

]فارو، قيد النرش[.
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الوضع املعيارّي للحقائق االجتامعّية

اعتاد الفالسفة اإلشارة بعبارة »قاعدة هيوم« إل املبدأ الذي تبعاً له ميكن الوصول من مقّدمات 

ِصيغْت بعبارة "ما هو كائن" إل نتائج بعبارة "ما يجب أن يكون". هذه القاعدة، التي التزم بها فيرب 

عندما رفض كّل فكرة عن األخالقيّة املعياريّة ف علم االجتمع]1] والتي أعرب دوركايم عنها عل 

عكس التحّفظات]2]، تعربِّ بالتأكيد عن حسٍّ منطقّي جيّد يبدو غري قابل للدحض. إّن املنطق ف 

أن تجد ف  لكن بشوط  النتيجة  إل  املنطقيّة  املقّدمات  الحقيقِة من  قيَم  نقل  قادر عل  الواقع 

النهاية روابط )سالسل( السلوك نفسها التي كانت لنا ف البداية، سالسل الُخلُق التي كانت لديه 

ف البداية. إّن قلتم مثالً إّن االطارات )الكوادر( العليا هي غنيّة، حيث بيار هو اإلطار األعل ينبغي 

عل بيار إذاً إعادة توزيع ماله عل الفقراء، فأنتم ترتكبون خطأً منطقيّاً. ولكن ال يبدو أنّكم ترتكبون 

خطأً إّن قلتم أنّه ينبغي عل اإلطارات العليا إعادة توزيع أموالها عل الفقراء، حيث بيار إطار غالب 

وأّن عليه إذاً أن يعيد توزيع ماله عل الفقراء. باإلمكان طبعاً تقديم تفاصيل أكرث وإحساسات مرهفة 

منطقيّة لهذا النوع من االعتبارات ولكن بالنسبة إل الكالم الحاّل، هذا التحليل يبدو كافياً إلثبات 

أّن مشكلة "قاعدة هيوم" تطرح نفسها إذا كانت املقّدمات املنطقيّة لهذا االستنتاج وصفيّة متاماً، 

بيتنام ]2004[،  إذا كانت، كم يقول هيالري  أو  إذا مل تكن وصفيّة متاماً  ولكّنها ال تطرح نفسها 

متداخلة بأحكام الحقائق واألحكام املعياريّة. 

 من أجل فهم أفضل لطبيعة التداخل، يبدو ل أنّه ينبغي أيضاً مغادرة األفكار األخرى لهيوم، 

التي ال ميكن فصلها عن التفريع الثنايّئ ألحكام الحقائق واألحكام املعياريّة، التي طبقاً لها تُنسب 

املعياريّة واألخالق عل وجه الخصوص، خارجيّاً إل وقائع معتربة. هل نتذكر رمّبا تلك الفقرة 

باستبدال  األبوين  أحد  قتل  جرمية  هيوم  فيها  يقارن  التي  البشيّة،  الطبيعة  حول  بحثه  من  لهيوم 

سنديانة بشجرية]]]؟ بحسب هيوم، يوجد بوضوح ف هذين املثالني اختالفات ف أسباب ـ اإلرادة 

»العالقات«، أي  أّي اختالف ف  أو حركة« من جهة أخرى، ولكن وال  قانون »ماّدة  أو  من جهة، 

ف مفهومه، ف عالقات األفكار املتعلّقة بـ »نقطة الحقيقة« ]م.ن، ص 584[. إاّل أنّه عل عكس 

أّن هنالك اختالف ف »العالقة« بني الحالتني، بكّل بساطة املعنى  ما يقوله هيوم، يبدو بوضوح 

ممنوعة(  الوالدين  قتل  إّن جرمية  يقول برصاحة  )الذي  الوالدين  قتل  لجرمية  الداخّل  املعيارّي 

]1]- «بحث حول معنى »الحياد الِخلقّي« يف العلوم املنطقّية واالقتصاديّة« )1917(.

]2]-  أحكام القيم وأحكامم الواقع )1911(.

]3]- بحث حول الطبيعة البرشيّة ]1973، ص 582[.
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بالنسبة للفاعل الذي يرتكبه ويعلم أنّه يرتكبه]1] وليس بالنسبة للشجرية. وهذا االختالف أيضاً ينطبق 

أيضاً عل مثاٍل آخر أخذه هيوم، هو مثال ِسفاح ذوي القرىب لدى الحيوانات، الذي، كم يشري متاماً 

ال يُحكم عليه عادًة بأنّه جرم ]م.ن، ص ]58[. ليس هنالك ما يُثري الدهشة إذا فكرنا أّن الحيوانات، 

عل عكس البش، ليس لديها طريق إل معنى ِسفاح ذوي القرىب.

انطالقاً من هنا، باإلمكان طرح، كنوع من الفرض األّول حيث الحقائق االجتمعيّة هي بشكل 

الكائنات  يرافقها بشكل حتمّي لدى  الذي  إل املعنى املعيارّي  أو أصّل معياريّة، نظراً  أسايّس 

املفّكرة أي نحن، تنفيذها الفعّل دامئاً مبا ف ذلك مجموعة التفاهمت والتوقّعات املنظّمة التي 

تثبّت اإلطار العاّم إلنجازها. وفقاً لهذا الفرض األّوّل، َوْضَعَنُة حقيقة معياريّة تستلزم دامئاً التعرّف 

عليه ف قّوته الوقائعيّة واملعياريّة. عل سبيل املثال، عندما يقارن مراِقٌب بني ثنايّئ متزّوج وثنايّئ 

املعنى  من  شيئاً  يتحّمل  إلخ،  وزائر،  مالٍك  بجنحة،  ومتّهم  رشطّي  وموظّف،  مدير  بني  أو  زاٍن، 

بذلك  القيام  ميكنه  بالتأكيد،  املعنّي.  املجتمع  ف  املختلفة  االجتمعيّة  األدوار  لهذه  املعيارّي 

التي يصفها أو من خالل أخذ  اللوحة املعياريّة  بطرٍق مختلفة، من خالل االنخراط برصاحة ف 

مسافة مسبقاً أكرب أو أصغر، أو من خالل ممرسة السخرية أو من خالل اإلدالء مبالحظات انتقاديّة. 

ومع ذلك، حتّى لو أخذ املراقب عل الفور مسافاته، تقريباً مثل بيري بورديو، الذي يصف كّل الحياة 

النقدّي والساخر، يجب عليه عل الرغم من كل يشء تحّمل مجتمع ما  للنمط  االجتمعيّة وفقاً 

ليس فقط عقالنيّاً باملعنى الواسع، ولكّنه معيارّي، باملعنى الضيّق، مع الجمعة التي يصفها، تحت 

طائلة فقدان مفهوميّة ما يراقبه.

إذا قبلنا بأّن الحقائق االجتمعيّة هي معياريّة بشكل أسايّس، فإّنّ السؤال الذي نفّكر فيه عل 

الفور هو معرفة كيف ميكن لهذه الحقائق املعياريّة أن تربز ف عامل من األسباب الطبيعيّة. هذا 

السؤال يشّكل اليوم هدفاً للعديد من األعمل التي تنضوي ضمن الرؤية الطبيعيّة التطّوريّة والتي 

األخالقيّة  املشاعر  أو  االجتمعيّة  واملعايري  للتعاون  التكيفيّة  املزايا  حيث  من  تفسريات  تقّدم 

التطّور  نظر  من وجهة  مقنعًة جّداً  تبدو  االفرتاضات  والرعاية... هذه  التعاطف والحب  لنمط من 

الطبيعّي لألنواع الحيّة، التي ميكنها ف الواقع تعزيز ظهور املعايري االجتمعيّة واملشاعر األخالقيّة 

عل  السابقة  البقيّة  من  لديه  نفسه   )1912( دوركايم  وبقائها.  البشيّة  الجمعات  لحمية  كوسيلة 

به  املرتبطة  والقواعد  الدين  أّن  كيف  لشح  السعي  خالل  من  الحاليّة  التطوريّة  النظريّات  بعض 

]1]-  بالتأكيد برشط أن ال يكون يف الجهل القاتل ألوديب.
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ُولدوا تدريجيّاً من متثيل القّوة االجتمعيّة غري الشخصيّة املرتبطة باالحرتام الذي يفرضه املجتمع 

باعتباره كلٍّ متكامل عل أفراده. إّن علم األنساب الدوركاميّي للتضامن اآلّل، ثّم العضوّي، ميكنه 

أيضاً أن يكون مرتبطاً بهذه الوظيفيّة التطّوريّة]1].

ومع ذلك، نظراً إل أّن املعايري االجتمعيّة ال تتقلّص إل آليّات استتبابيّة يتم تشغيلها آليّاً وفقاً 

لبعض ظروف البيئة، فمن الضورّي التساؤل عن معناها، أي عن الطريقة التي تُفهم فيها يك توضع 

ف ما بعد موضع التنفيذ من خالل الفاعلني االجتمعيّني. إاّل أّن دوركايم هو الذي جرّب ألّول مرّة 

ف العرف السوسيولوجّي، تفسري ما سّمه »تحديد الحقيقة األخالقيّة]2]« من خالل اقرتاح تفسري 

أخالقّي للمعايري االجتمعيّة. الفكرة األساسيّة لدوركايم كانت التحقيق ف ما كان يسّميه »رّد الفعل« 

الذي يسمح بتحديد خاصيّة بعض القواعد االجتمعيّة من خالل مراقبة ما يجري عندما تُنتهك هذه 

التي تتبع بشكل آّل أو  النتائج  القواعد. الكتشاف رّد الفعل هذا، الحظ دوركايم أّن عل عكس 

»عن طريق التحليل«( انتهاك بعض القواعد التقنيّة )عل سبيل املثال العدوى امليكروبيّة(، توجد 

قواعد اجتمعيّة من نتائجها التأنيب والثناء وبشكل عام أكرث عقوبة اجتمعيّة عندما يتّم انتهاكها 

)كالجرمية مثالً(؛ ف هذه الحالة، صلة الفعل بنتيجته هي كم يقول، »توليفيّة« ]دوركايم، 1974، 

البحتة  والحقائق األخالقيّة  القواعد  لتحديد  يكفي  الفعل هذا  رّد  59-60[. بحسب دوركايم،  ص 

ويسمح باستعادة »مفهوم الواجب والَفرض من خالل التحليل التجريبّي الصارم« ]م.ن، ص 61].

االجتمعيّة.  املعايري  أو  والقواعد  الطبيعيّة  القواعد  بني  مناسب  إل متييز  يؤّدي  املنهج  هذا 

والقواعد  العامة  املعايري االجتمعيّة  الحاسم بني  التمييز  اقرتح  أّن دوركهايم  يبدو  ومع ذلك، ال 

األخالقية عل وجه الخصوص. ميكن ف الواقع أن يُعرتض عليه بأنّه يوجد ثناء ولوم متاماً خارج 

األخالق، عل سبيل املثال عندما يصّفق الجمهور لفّناٍن أو يصّفر له أو عندما يُثني معلُم املوسيقى 

أو معلّم صناعة األثاث عل املتدرِّب لقيامه بلفتٍة ذكيّة. بإمكان كّل أنواع القواعد الجمليّة واملهنيّة 

متّا  أكانا  اللوم  أو  املدح  إل  تؤّدي  أن  االجتمعيّة-التقنيّة،  وأيضاً  واملتعة،  واملرح  والقانونيّة، 

بشكل جيّد أوالً من دون التعلّق بالضورة بالطابع األخالقّي. إذا كان األمُر مختلفاً، تصبح الحياة 

االجتمعيّة أيضاً نوعاً من القوقعة األخالقيّة الدامئة، التي من شأنها أن تجعلها خانقًة وال تُطاق أبداً. 

االعرتاض اآلخر، األكرث انتقادية يقوم عل اإلشارة إل أّن اللوم الذي يوّجُهه عضٌو ف مافيا تنتهك 

]1]- من انقسام العمل االجتامعّي )1893(.

]2]- تحديد الحقيقة االجتامعّية )1906(، يف Sociologie et philosophie  ]علم االجتامع والفلسفة[ ]1974[.
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قاعدة قانون الصمت]1] ال يحّدد حقيقًة أخالقيّة بل باألحرى يحّدد حقيقة الأخالقيّة، كذلك األمر 

بالنسبة إل الثناءات التي تكافئ املبلِّغني عن أنشطة تخريبيّة ف دولة شموليّة أو واضَع متفّجرات 

الناحية  من  اإلشكاّل  الثناء  أو  اللوم  عن  كثرية  أمثلة  هناك  أكرث،  عاّم  بشكل  املدنيّني.  تستهدف 

القواعد املعياريّة من  دون الحاجة إل افرتاض أي وعي أخالقّي  األخالقيّة، حيث ميكن رشح 

مرتبط بهذه األفعال، وإن كانت مشوهة أو ملتوية. 

»رّد الفعل« الدوركاميّي يسلط الضوء بوضوح عل تعدد معنى املعايري االجتمعيّة، لكّنه  إذاً 

يرتك املجال مفتوحاً عل السؤال الجذرّي عن املعنى األخالقّي لبعضها. املسألة التي يتوّجب أن 

تطرح نفسها هي معرفة إذا كان باإلمكان أن نجد لها بديالً مالمئاً للفكرة التي ميكن أن نكّونها اليوم 

عن الحجج األخالقيّة. حول هذا البديل املحتمل سأكرّس القسم الثاين من هذه املقالة، من خالل 

رسم مشوع لعلم االجتمع األخالقّي، هو مسًعى تجريبّي ومعيارّي عل السواء حيث يقوم محوره 

للممرسات  باألخالق،  الالمبال  أو  الخلقّي،  وغري  الخلقّي  الوضع  عن  التساؤل  عل  األسايّس 

االجتمعيّة املنظّمة للبش.  

املعاناة غري الرضورّية وعلم االجتامع األخالقّي

أّن  هيغل،  من  كبري  بشكل  املستوحاة  لدوركايم،  األساسيّة  السوسيولوجيّة  الفكرة  كانت 

االجتمعّي.  للنظام  أصليّة  أخالقيّة  يوجد  وأنّه  خلقيّة،  أسس  عل  قامت  اإلنسانية  املجتمعات 

ولكن هذه الفكرة، التي استقاها علم االجتمع الوظيفّي األمرييكّ، ليست واضحة أبداً بالنسبة إل 

األخالقيّني الفرنسيّني مثل ال روشفوكو أو شومفورت الذين كانوا مييلون أكرث إليجاد مجتمع غري 

أخالقّي. من جهة أخرى، ف ُعرف هذه الفضيلة االجتمعيّة الشكوكيّة واالنتقاديّة التي انحاز إليها 

بيار بورديو، من خالل تقديم رؤية تافهة جّداً للبنى املعياريّة للمجتمع. غالباً ومتاماً الموا بورديو ألنّه 

بنى سوسيولوجيّته عل االنرثبولوجيا الهوبسينيّة، باإلمكان حتّى القول السبوسرييانيّة أو الداروينيّة، 

التي تُشاهد ف النضال من أجل املنافع أو التميّز، األلفا واألوميغا للحياة االجتمعيّة وللعقالنيّة 

الفعليّة. مهم كان هذا النهج قابالً للنقد، فهو يحلّل بنية تنافسيّة وانتقائيّة للحياة االجتمعيّة التي، 

وهذا هو أقّل ما ميكننا قوله، ليست عفوية أو طبيعية السري نحو األخالق وتجنب الظلم. وعندما 

نلقي نظرة شاملة عل مختلف مجاالت الحياة االجتمعيّة، ال يكون من الصعب علينا إيجاد ظواهر 

التنافس واالختيار املميّز إلنتاج وتبادل السلع عل سوق االقتصاد، ف مختلف القطاعات األخرى 

]1]-  قانون الصمت )l’omerta(: حفظ األرسار ال سّيام يف جرائم املافيا أو يشبهها.
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عالقات  ف  وكذلك  بورديو،  نقد  ف  املركز  هو  الذي  بالتأكيد،  الرتبية  قطاع  االجتمعيّة:  للحياة 

العالقات  ف  أيضاً  أو  األوساط،  كّل  ف  مالحظتها  ميكن  الذي  االجتمعّي،  والتفاهم  التحالف 

الغراميّة والجنسيّة، واالسرتاتيجيّات االنتاجيّة، وهياكل السلطة أو بحوث املنافع الصّحيّة]1]. 

من املمكن ف النهاية أن يكون املجتمع أقل أخالقيّة بكثري مّم يعتقده دوركايم، عل الرغم من 

كونه أقّل بكثري مّم يعتقده بورديو. يعود ذلك ف الواقع إل ظواهر التنافس واالختيار االجتمعّي 

املوجودين بشكل عفوّي وطبيعّي وألنّهم يحّددان كّل أنواع املعاناة والظلم التي ميكن تطويرها 

ف مختلف املجتمعات، من بينها مجتمعنا، وبعض األفعال، املعايري واملؤّسسات العامة الهادفة 

إل تقليص الظلم أو مساواة الحظوظ. سواء ف إعادة التوزيع االجتمعّي، والطّب، ورعاية كبار 

السن أو املرىض، ومعاملة األقليّات واملنبوذين واستقبال األجانب تبدو الحاجة األخالقيّة دامئاً 

املنافسة  ف  إقصائيّة  األكرث  أو  وحشيّة  األكرث  لآلليّات  عرضة  األكرث  األشخاص  إلنقاذ  محاولة 

القانون،  دولة  إنشاء  ترّبر  التي  والبسيطة  التاّمة  الجرمية  خالل  من  بالتأكيد،  للبدء،  االجتمعيّة، 

ومن خالل املتابعة مع إجراءات الحمية الصحيّة واالجتمعيّة والرتبويّة وغريها التي متيز الدولة 

االجتمعيّة أو دولة الرفاه ف الدميقراطيّات الحديثة]2].

عندما نأخذ هذه العنارص بعني االعتبار ونحاول التفكري ببعض اتجاهات الحكم الخلقّي ف 

املجتمعات املتحّررة املعارصة، سنكون من دون شّك ميّالني لرفض فكرِة أخالقيِّة املجتمع أو 

الحس  تربير  قادر عل  محدوديّة  أكرث  معيار  عن  العكس  والبحث عل  للمجتمع،  العاّم  التهتّك 

أّن هذا  إاّل  أو مجاالت املمرسات.  لبعض املمرسات  إعطاؤه  باإلمكان  الذي  العادّي  الخلقّي 

املعيار ميكنه أن يكون بكّل بساطة املعاناة غري الضوريّة، مبعنى املعاناة التي ال يجب أن تكون ل 

أنّها  كانت نتيجة عمٍل ظامل أو كان ميكن تجّنبها أو تقليصها، حتّى وإن مل يكن قد تسبّب بها عمٌل 

ظامل]]]. املعاناة غري الضوريّة بهذا املفهوم تبدو اليوم كنوع من املعادل العلميّن للّش، الذي 

يجب محاولة تقليصه بكّل الوسائل، عل األقل طاملا نزعم أنّنا نتكلّم ونترصّف باسم األخالق]4]. 

]1]ـ  رشحت بالتفصيل التوازي بني موضوعّية التنافس االجتامعّي هذا وتوازي االختيار الطبيعّي يف  Morale et sociologie ]األخالق 

وعلم االجتامع[ ]فارو، 2004[ و Raison et civilisation ]العقل والحضارة[ ]فارو، 2006أ[.

]2]ـ  انظر إسبينغ أندرسون ]1999[.  

]3]ـ  درجُة العذابات غري الرضوريّة  هي أوسع من درجة العذابات غري العادلة، ألنها تشتمل العذابات التي ال ميكن ربطها بطريقة واضحة 

ومبارشة مبسألة غري عادلة، يف حني أّن العذابات غري العادلة لها معنى أضيق من العذابات التي سّببها كائن برشّي )طرف ثالث أو الشخص 

نفسه( ومبعنى أقوى، مل تكن لتحدث. فكرة املعاناة غري الرضوريّة تتيح من جهة أخرى التمييز بني العذابات التي من دون أن تكون غري 

رضوريّة، يبدو من الصعب تجّنبها بشكل كامل أو بني تلك التي ميكن أن يكون لها مربر وظيفّي.

]4]ـ رشحت للمرّة األوىل هذه الحّجة بالتفصيل  يف الظلم والبؤس ]1996[ وتناولتها يف ما بعد يف الكتب األخرى.
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هذا هو هدف ومحور كل االنتقادات واالستنكارات واملقرتحات والتوصيات والتعاويذ األخالقية 

الطّب، مع تحّمل مسؤوليّة األمل والعالجات املسكِّنة، ف مسائل  الحاّل، سواء ف  العامل  ف 

ف  التحرير،  إل  بالنسبة  فعاالً  يزال  ال  الذي  الوحيد  الحّد  تكون  قد  حيث  والجنس  األخالق 

املسألة االقتصاديّة واالجتمعيّة، مع استنكار ترسيح العّمل وترحيل القوى العاملة، ف القضايا 

الحضيّة أو العرقيّة، مع رفض وصمة العار املكانيّة والعرقيّة، ف العالقات الدوليّة وال سيّم ف 

العالقات بني الشمل والجنوب، مع الحرص عل مصري املدنيّني ف حال الرصاعات املسلّحة، 

فضالً  لأللفيّة....  املتحدة  األمم  أهداف  إعالن  مع  أيضاً  أو  الطبيعيّة،  الكوارث  أو  واملجاعة 

عن ذلك، وبعيداً عن املواجهة مع حمية الحقوق، فإّنّ تجنب املعاناة غري الضوريّة هي عل 

الثانية،  العامليّة  التربير وفق خلفيّة الترصيحات حول الحقوق انطالقاً من تجربة الحرب  عكس 

بحقوق  لالعرتاف  الحديثة  والرصاعات  ترافقها  التي  األخالقيّة  املشاعر  قبل  من  باستمرار  يدفع 

]انظر  العرقيّة  أو  الثقافيّة  ألصولهم  أو  الجنيّس  لتوجههم  أو  لجنسهم  املضطهدين  األشخاص 

أنواع  كأسوء  الواقع  ف  يبدو  لإلهانات  تعرّضه  أو  الحريّة  من  املرء  حرمان  إّن   :]2000 هونت، 

املعاناة غري الضوريّة.

إّن موضوع خرييّة الضمري األخالقّي املعارص وإشفاقه يتميز بشكل منفرّد مع الضمري الذي 

الطبيعّي للفضائل األخالقيّة  النظري  العقوبة االجتمعيّة إمنا هي  يحرّك منهج دوركايم الذي يعدُّ 

األّوليّة مثل اإليثار واإلخالص لقضية جمعيّة. 

اإلصالحّي  العمل  منطق  ف  اليوم  أصبحنا  ولكّننا  بالتأكيد،  مهجورة  ليست  الفضائل  هذه 

املستوحى من اإلحساس والتضامن مع الشخص األضعف أو األوهن: كبار السّن أو املرىض، 

العّمل املستَغلّون، الغرباء املدانون، النساء املعّنفات، األطفال الذين يتعرّضون لسوء املعاملة، 

يتعرّضون  الذين  املدنيّون  املعّذبون،  املساجني  للمضايقات،  يتعرّضون  الذين  املساعدون 

القرن العشين، ال سيّم مع  صَور ميشيل فوكو أو  العلوم االجتمعيّة ف  لإلرهاب...وابتعدت 

إرفنغ غوفمن، تدريجيّاً عن املوضوع العقايّب الذي رّوج له الدوركامييّون]1]، من أجل فكرٍة قد 

تكون بكّل بساطة فكرة ظلم العدالة التي عندما متارس بطريقة قمعيّة بحتة، تُفسد العدالة ومتيل 

دامئاً إل اإلطاحة بقّوة أكرب مبا طالبت به العدالة بكّل بساطة. بطريقٍة ما، النقد النسوي للعدالة 

]1]ـ  انظر فوكو، املسؤولّية. دراسة علم االجتامع.
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الالشخصانيّة، التي مورست باسم أخالقيّات الرعاية واملسؤوليّة تجاه احتياجات اآلخرين ]انظر 

جيليجان، 1986[، هو أيضاً وسيلة للتشكيك ف الظلم الكامن للعدالة الالشخصانيّة الوحيدة]1].

إاّل أنّه من غري املؤكّد أّن هذا التناقض مع النهج الجمهورّي للدوركاميينّي هو تاريخّي أساساً، 

ألنّه بعد كّل يشء، هو بالفعل حالة الكثري من الفقراء والضعفاء الذين، عل مدى عقود، استوحت 

الحركة االشرتاكية أو املناهضة لالستعمر، حتّى من دون الكالم عن العديد من التقاليد الخرييّة 

والشهامة التي ُوجدت ف تاريخ املسيحيّة أو غريها من الثقافات الدينيّة. الفرق هو باألحرى أكرث 

مّم أراد دوركايم أن يعطيه معنى التكامل الجمعّي أو التضامن االجتمعّي، بينم قد تكون متطلّبات 

التضامن مفهومة ومبنيّة حول املعاناة الفرديّة الناجمة عن نظام اجتمعّي أو قانويّن وعن الحروب 

أو الباليا الطبيعيّة. عل العكس من ذلك، ليست التشّعبات التي ندينها اليوم حول أعمل الرحمة أو 

التقديس تجاه الضحايا]2] جديدًة ف عرصنا الحاض، ولن يكون لدينا أي مشكلة للعثور عل أمثلة 

أخرى ف عصور أخرى، ف أوروبا املسيحيّة ف القرون الوسطى عل سبيل املثال، أو ف العامل 

اإلسالمّي املعارص. يبدو أّن موضوع املعاناة غري الضوريّة، كم ورد ف النقاش الحديث، يكشف 

لحساسيّة  يكون  أن  االشرتاكيّة. ميكن  للحياة  املالزم  األخالقّي  الضمري  من  ثباتاً  أكرث  عن يشء 

اإلنسان األساسيّة، أمام معاناة غري ضوريّة، أُسٌس علم-سلوكيّة أو تطوريّة قدمية جّداً، إذا صّدقنا 

أّن فيها عدداً من أعمل التعاطف الحاليّة بشأن أوضاع الحيوانات والبش]]]، التي ترتبط من جهة 

أخرى بتحليالت الفالسفة األسكتلندينّي ف القرن الثامن عش]4].

فضالً عن ذلك، فإّنّ املعاناة غري الضوريّة ال تدّل بشكل فورّي عل حقيقة أخالقيّة، ألنّه ليس 

الذي  باملعنى  الخلقّي ف هذه املعاناة، وإمّنا هي ظاهرة اجتمعيّة معياريّة،  الواضح ما هو  من 

أرشُت إليه، أي التمتّع بأساس مادي-تجريبي وبيشٍء من  املعنى املعياري الجوهرّي الذي يقول 

الحالة  تعرّب عن  الحقيقة  هذا! هذه  أن يحصل  يكن يجب  الشاهد: مل  أو  الضحية  لدى  ببساطة، 

الحساسة تكوينيّة البش، كذلك النفعيّون لهم القدرة عل التمتع باملباهج وبالعذابات، ويفضلون 

مبدئيّاً األول عل الثانية، سواء أكان ذلك عذابات جسديّة أو معنويّة]5]. وهذا العنرص الحساس 

هو مكوِّن أسايّس للعقالنيّة اإلنسانيّة، مبعنى النفعيّة كم ف املعنى األخالقّي. كم أّن لدينا اليوم 

]1]- انظر أيضاً النقد لـ أ. مارغيل يف املجتمع املحتشم ]1999[.  

]2]- انظر مثاًل د. ساالس ]2005[.

]3]-انظر برثوز، جورالند، ]بإرشاف[ ]2004[، أو قبل ذلك، بولبي ]1978[. 

]4]-تبدأ بالتأكيد بنظريّة األحاسيس األخالقّية لـ آدم سميث )1759(.

]5]- انظر بنتام، مقّدمة مبادئ  األخالق والترشيع )1978(.
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حججاً جديدة تطّوريّة تتعلّق ببقاء األنواع وتكاثرها، وحججاً عصبيّة-سوسيولوجيّة تتعلّق عل وجه 

الخصوص مبا يسّمى نظام املكافأة، التي تؤكّد عل دوٍر تحفيزّي قوّي للمتعة، التي هي عموماً ما 

نبحث عنه، من باب االعرتاض عل  املعاناة التي نسعى لتجّنبها -إاّل إّن كانت بالطبع هي نفسها 

مصدراً للمتعة]1].

من أجل إضافة مالحظٍة أكرث فلسفيّة هنا، ميكن للمرء أن يسأل، ملاذا ينبغي، وبرصف النظر 

ف  وليس  املكان،  ذلك  ف  األخالقّي  املعنى  وضُع  بها،  ذكّرُت  التي  التاريخية  االعتبارات  عن 

العقوبة كم فعل  دوركايم، أو ف مكاٍن آخر. لكن الحّجة الرئيسيّة التي تسمح مبالحظة املعاناة 

غري الضوريّة كحقيقة معياريّة أصيلة للحكم أو الحّس األخالقّي العادّي، تبدو سلطًة تصاغ عل 

النحو التال: لو مل تكن املعاناة موجودة، لكان كّل يشء مسموحاً، طاملا ال أحد يعاين؛ ال أحد 

أي ال أنا، ال أنت، وال هي، اآلن أو األمس أو ف ما بعد. ف مثل هذا الوضع، باألمكان بالتأكيد 

إبعاد بعض املباهج، عل سبيل املثال من وجهة نظر تجميليّة، وك أنّها ليست جميلة بشكل كاٍف، 

أو من وجهة نظر وظيفيّة، وك أنّها ليست مفيدة بشكل كاٍف، أو حتّى من وجهة النظر املتَْعتيّة، وك 

أنّها ليست شديدة بشكل كاٍف، ولكن لن يكون هنالك سبب خلقّي للحرمان منها أو لالنزعاج. ال 

تبدأ مشكلة املمنوعات والواجبات والحدود فعليّاً بطرح نفسها إاّل ألّن هنالك منافع حّساسة ليست 

جيّدة أو مقبولة من الجميع، مبا ف ذلك أنا نفيس ف فرتة أخرى من حيايت.

تستند الحّجة السابقة ف أقوى حاالتها عل فكرة أّن أّي اعرتاٍض يدعي األخالقيّة، وليس مرتبطاً 

بطريقة أو بأخرى مبعاناة غري ضوريّة، هي الغية وباطلة كاعرتاٍض خلقّي. لهذه الصيغة أفضليّة 

شمول العديد من تعابري املعنى األخالقّي التي لوحظت ف الحياة االجتمعيّة، وال سيم بعض 

واالعتدال...  ورعاية،  والتضامن،  الكرم  االجتمعيّة:  أو  الفلسفيّة  الِحكم  من  املستمّدة  الفضائل 

يُطلق عليه »سياسة عدالة اآلخر«، وهذا  ولكن أيضاً، عل املستوى اإلجرايّئ أكرث، ما ميكن أن 

يعني فرصة أن ميكن أن نرتك اآلخر يشّكل بنفسه املعيار الذي يعتقده مقبوالً ليس بالنسبة إليه فقط 

ولكن أيضا بالنسبة إلينا، وهو ما يبدو ف الواقع الشط األكرث احرتاماً أو األقل إهانة للخروج من 

الرصاع]2].

]1]- انظر: يف أدٍب متزايد األهمّية، أبرامسون، بنكرتون )بإرشاف( ]1995[، كاهنامن، ديانر، شوارز )بإرشاف( ]1999[ و، عىل مستوى أكرث 

تقنّية، العدد الخاص، »املكافأة والقرار«، من مجلّة نريون ]2002[.

]2]-  انظر حول هذا املوضوع »االحرتام وعدالة اآلخر« ]فارو، 2006 ب[.  
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انتقاد املعاناة، التي هي ف املقام األول تجربة ذاتيّة ال يكفي،  بأّن  ميكننا االعرتاض أخرياً 

ورمّبا حتّى غري ضورّي لجعل ممرسٍة غرَي أخالقية. ألّن بعد كّل يشء، قتل شخص ما هو أمٌر 

إثر اعرتاضه عّل، أن نحّوله إل عبٍد  غري أخالقّي، حتى من دون جعله يتعّذب، أو أيضاً، عل 

من خالل إعطائه حبّة دواٍء للسعادة تجنبه أّي معاناة. ولكن السؤال هو أساساً معرفة ما إذا كان 

كإنسان.  يشء،  أي  من  يعاين  أن  دون  من  اسرتقاقه  أو  غرّة  حني  عل  اإلنسان  قتل  حّقاً  ميكن 

العيش وتستثني  الحّق ف  اإلنسانيّة تشمل  العالقات  اإلنسان وعن  أّن فكرتنا عن  يبدو هنا  لكن 

له(  ما يحدث  يعلم  لو كان  )كان سيعاين  االفرتاضيّة  أو  الحقيقيّة  العبوديّة، حيث املعاناة  بؤَس 

لشخٍص ُحرم من حياته أو من حريّته. فضالً عن ذلك ولألسباب نفسها التي سنعتربها انسالخاً 

كليّاً ملجموعة أو لفرد أو ملنتَج كمعاناة أو بؤس موضوعّي، حتى لو كان هذا الشخص ال يدركه 

إالً عندما يتعرّض له. ف هذه الحالة، يتّم استبدال السلطة الذاتيّة بسلطة الظرف اإلنسايّن، وكم 

نتصّوره.

 استنتاجي األخري: هو أنّه إْن كان لدينا فكرة واضحة متاماً عن العقالنيّة األخالقيّة إلدراجها 

لتخليص  الواقعيّة  الالزمة من  الجرعة  أدخلنا فضالً عن ذلك  العقاليّن، وإذا  نظريّة االختيار  ف 

البنائيّة االجتمعيّة من نسبويّتها االرتيابيّة، لن يكون من املستحيل تصّور مفهوم اجتمعّي واقعّي 

مختلفة،  جوانب  ف  واضحاً  يبدو  املنظور  هذا  العمّل.  البحث  مجال  ف  وإجرايّئ  وانتقادّي 

ولكن ف ما يخّص علم االجتمع األخالقّي، فإنّّه يقوم أساساً عل استكشاف مختلف املجاالت 

مع  والطب...  والجنس  والدين  والتعليم  واالقتصاد  السياسة  االجتمعيّة:  للحياة  املعياريّة 

التساؤل إل أي مدى، وأليّة أسباب معلنة بوضوح تنطلق )أم ال( من إشكاليّة أخالقيّة؟.. وهذه 

النقاش االجتمعّي، ولكن من دون أن تكون  التي تطرح نفسها دامئاً ف  بالضبط املشكلة  هي 

النهج هي بشكل  تّم تفسريها بوضوح. وميزة هذا  قد  الخارجيّة لألخالق  أو  األسباب األخالقيّة 

املعايري  تنطلق  ال  التي  املمرسات  أنواع  لجميع  فيه  املبالغ  األخالقّي  التفسري  تجّنب  خاص 

واألسباب بالضورة من األخالق، ولكن من غريها من الوظائفيّات املعياريّة.
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