
))بعد الفضيلة((

 للفيلسوف األسكتلندي ألسدير ماكنتاير
نقد أخالق احلداثة الناقصة

قراءة وحتليل: خرض إبراهيم

فكرة تأليف هذا الكتابـ  كم يقول مؤلفه الفيلسوف 

وطويل  مّل  تفكري  من  نشأت  ـ  ماكنتاير  ألسدير  االسكتلندي 

بعد صدور كتابه االول حول الفلسفة األخالقية. كم نشأت من 

عدم الرضا املتزايد عنده حيال الفلسفة األخالقية كمنطقة بحث 

الفكرة املركزية ألعمله السابقة مثل »تاريخ  مستقلة ومنعزلة. 

موجز لألخالق«، و »العلمنة والتغيري األخالقي )1791(، كانت 

واالنرثوبولوجيا  التاريخ  من  الناس  يتعلم  بأّن  هدفه  تتمثل ف 

مجمل أنواع املمرسات األخالقية واملعتقدات واملخططات 

الفكرية. لكن النقطة األساسية ف عمل املؤلِّف هي نقد الرأي 

القائل بأّن الفيلسوف األخالقي ميكنه ان يبحث ف املفاهيم 

كم  النظري،  الفيلسوف  بأسلوب  التفكري  مبجرد  األخالقية 

ف  األخالقي  والحكم  األخالقي  املجتمع  طبيعة  ان  عنده  فاملؤكد  اكسفورد.  مدرسة  عنه  تعرب 

اللجوء إل معايري أخالقية بطريقة  معه  النوع الذي ال يكون ممكناً  املجتمعات الحديثة هي من 

كانت ممكنة ف أزمنة وأمكنة أخرى. 

أما مصدر هذا التوجه غري التقليدي ف منظومة ألسرت ماكنتاير الفلسفية فرتجع إل تجربته الغنية 

ف الحقل األكادميي والفكري. إذ عندما كان ماكنتاير مساهمً ف تحرير مجلة »املفكر الجديد« 

)The New Reasoned(  تركّز عمله الفكري عل الرفض األخالقي للستالينية. فكثريون ممن رفضوا 

الستالينية قاموا بذلك عرب العودة إل توسل املذهب الليربال الذي نشأت املاركسية من نقده، إالّ 
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أنّه مل يجد مثل هذا املنهج سليمً ف التصدي لالستبداد الستاليني. إذ أن الليربالية عل الرغم من 

فإنّها ف املقابل كانت تحتوي عل استبداد من نوع آخر، يشكل ف  النقدي لإلستبداد،  طابعها 

للفضيلة. وإذن، فإّن املؤلف ف رده عل املواقف التي اتخذها املفكر الستاليني  حقيقته نقضاً 

مبجرد  املاركسية  داخل  األخالقي  ينعش  ان  اإلنسان  قدرة  عدم  عل  يؤكد  كوالكوفسيك  ليزك 

 New Reasoner 7,( اتخاذ وجهة نظر ستالينية عن التطور التاريخي، ويضيف أخالقاً ليربالية إليها

p.100(. وعالوة عل ذلك، فقد توصل إل أّن املاركسية ذاتها كانت تعاين من فقر أخالقي خطري 

بسبب ما ورثته من املذهب الفردي الليربال، وكذلك بسبب افرتاقها عن املذهب الليربال نفسه.

املاركسية  نواقص  ان  هي  الكتاب،  هذا  ف  واملتجسدة  املؤلف  اليها  ل  توصَّ التي  النتيجة 

النتيجة املتطرفة  واخفاقاتها نشأت من املدى الذي تجّسدت فيه روح العامل التحديثي. إّن هذه 

بالنقد، مثل إريك جون، وج. م.  والقاسية، ال تعود إل معظم اولئك الذين توجه اليهم املؤلف 

ـ  يقول  ـ كم  يعزى  اال  النتيجة يجب  تلك  الوصول إل  اللوم ف  إّن  ريان. كم  كامريون، وآالن 

إل أصدقائه وزمالئه مثل هاينز لوباز، وماركس، وارتوفسيك.. بل يرجع إل استيعاب املؤلف ـ 

وبحكم كونه مفكراً أصيالً ـ مجمل الرتاث األخالقي منذ اليونان وصوالً إل عصور الحداثة.

حمتوى الكتاب ومراميه 

ال مقدمتَْي املرتجم املؤلف يضم الكتاب تسعة عش فصالً تناولت القضايا األخالقية ف ابعادها 

املختلفة. وميكننا ان نذكر مجموعة من هذه القضايا التي شكلت أبرز عناوين الفصول منها: 

1ـ طبيعة الخالف األخالقي اليوم ومزاعم املذهب العاطفي2 ـ املذهب العاطفي: املحتوى 

اإلجتمعي والبيئة االجتمعية ]ـ الثقافة السلفية ومشوع التنوير التسويغي لألخالق 4ـ بعض نتائج 

إخفاق مشوع عرص التنوير 5ـ الحقيقة الواقعية، الشح والخربة 6ـ فضائل املجتمعات البطولية 7ـ 

الفضائل ف أثينا 8ـ رشح أرسطو للفضائل 9ـ طبيعة الفضائل10ـ العدالة كفضيلة 11ـ بعد الفضيلة: 

نيتشه أو أرسو، تروتسيك.

ألسدير  الفيلسوف  اليها  استند  املبادئ  من  عدد  من  حصيلة  هي  ذكرناها  التي  العناوين  هذه 

ماكنتاير )Alasdair Macintyre( لتأسيس نقاشاته، وتقييمته، وانتقاداته للفضيلة السائدة ف زمنه 

وقبل زمنه، أي منذ ما بعد الفيلسوف اليوناين أرسطوطاليس، وهي:

1ـ مبدأ سوسيولوجي مفاده ان املجتمع قبل الفرد، فاملجتمع يحتل مرتبة األولوية ف الواقع 
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وف االعتبار، ف حني يحتل الفرد املرتبة الثانوية.

2ـ مبدأ تاريخي وقد دلَّ عل أن األخالق تابعة للتاريخ، أو لها عالقة بالتاريخ، ففضائلها تتغري 

من زمن إل زمن. فليس هناك فضائل أخالقية مطلقة.

3ـ مبدأ غايئ )Telos(، أي أن للفضائل غايات ترمي إليها وليست باألمور االعتباطية املرتوكة 

للفرد أو األفراد ونزواتهم وتقلّباتها.

4ـ مبدأ أخالقي، وباملعنى الدقيق، ومفاده، مصلحة املجتمع فوق كل مصلحة، وهو مبدأ أرسطو.

شكلت هذه املبادئ ما يشبه املطرقة النيتشوية والتي نزل بها ماكنتاير عل الفلسفات الفردية من 

.)Yhe Enlightenment( أولها إل آخرها، وبخاصة بعد إخفاق مشوع عرص التنوير

األخالقية  أرسطو  مؤلفات  ف  وردت  أنّه  القول  نستطيع  األخالقي،  امليدان  إل  العودة  وف 

والسياسية فكرة فيليا )Philia( أو املحبة التي عرفت ف كتاب: السياسة ب أنّها »إرادة العيش معاً« 

فتكون النتيجة املبارشة لتعريف "فيليا" بتلك الطريقة هي اعتبارها واجتمعية اإلنسان شيئاً واحداً. 

كم أننا نجد أرسطو ف كتاب السياسة )Politics( مييز بني منطني للحياة االنسانية، هم: العيش 

اي مجرد العيش وهو صفة القرية واملنزل، والحياة الجيدة التي هي صفة مجتمع املدينة وحده 

)Polis(. ف مجتمع املدينة تصري "فيليا" أكرث تعقيداً، فهنا نجد العدالة )وليس الحب املبني عل 

القرابة، كم هو الحال ف املنزل وف القرية( هي األقرب إل مفهوم »فيليا«.

أّما ف كتاب األخالق اليودميية يذكر أرسطو أن فيليا والعدالة تشتمالن عل املساواة. فيضيف 

أرسطو »فيليا« ب أنّها عدالة خاصة، ف حني يصفها ف األخالق النيقوماخية بالقول إنّها تشبه العدالة. 

وف الكتاتبني املذكورين كليهم قيل إّن فيليا تتضمن العدالة. )راجع مقدمة املرتجم ص7(.

املراحل الثالث للفضائل

تتحدد رؤية ماكنتاير للفضائل ضمن مراحل ثالث وضعها عل الشكل التال: املرحلة االول 

تتعلق بالفضائل بوصفها صفات ضورية لتحقيق الخريات الداخلية ف املمرسات، والثانية تعتربها 

صفات تسهم ف خري الحياة كلها، واملرحلة الثالثة تربطها بالسعي وراء خري الكائنات اإلنسانية، 

وهو املفهوم الذي ال ميكن صياغته والحيازة عليه إالّ من داخل التقليد االجتمعي املستمر ف 

التطورهناك فالسفة آخرون انطلقوا من نظر ف العواطف أو الرغبات أو من رشح مفهوم ما للواجب 

التمييز بني  ما من نسخ  باستمرار نسخة  بأّن تحكمه  النقاش عرضة  الحالتني كان  الخري. وف  أو 



371 "بعد الفضيلة" للفيلسوف االسكتلندي ألسدير ماكانتاير

2 0 1 صيــف 6
A L - I S T I G H R A B االستغراب

الوسائل والغايات الذي تبدو بحسبه جميع النشاطات االنسانية مملوكة كوسائل لغايات موجودة 

أو مقررة. أو هي ببساطة ذات قيمة ف ذاتها، ورمبا ف االحتملني كليهم. إّن ما تبعده هذه البنية 

يجب  الذي  االنساين  النشاط  من  املستمرة  االشكال  تلك  هو  ـ  ماكنتاير  يكتب  كم  ـ  النظر  عن 

اكتشاف وإعادة اكتشاف الغايات والوسائل املطلوبة للسعي وراءها وطلبها، وبذلك هي تحجب 

مكانة الطرق التي بها تخلق تلك األشكال من النشاطات غايات جديدة ومفاهيم جديدة للغايات. 

ف  بحث  أي  ف  املمرسات  من  االبتداء  أهمية  إّن  ماكنتاير  يقول  األساس  هذا  عل  )ص524( 

الفضائل تفيد بأّن ممرسة الفضائل ليست ذات قيمة بذاتها، وإمنا لها قصد آخر وهدف نحن نقيم 

أو عادالً،  ونثمن الفضائل عرب إدراكنا ذلك القصد والهدف – فأنت ال تستطيع أن تكون شجاعاً 

أو أي يشء آخر، مبعنى حقيقي من دون االهتمم بتلك الفضائل لذاتها. ومع ذلك، فإّن للفضائل 

عالقة بالخريات التي توفر لها قصداً وهدفاً إضافيني مثل عالقة مهارة من املهارات بالغايات التي 

تحدثها ممرستها الناجحة، أو مثل عالقة املهارة بأهداف رغباتنا التي ممرستها الناجمة متكننا من 

الحيازة عليها. كان الفيلسوف كانط محقاً باعتباره األمر األخالقي ليس بأمر صادر عن مهارة أو عن 

حكمة، كم عرفهم. أّما الخطأ الذي اقرتفه فتمثل ف افرتاضه أن البديل الوحيد الباقي هو االمر 

إليها االنسان،  التي ميكن أن يصل  النتيجة  الواجب األخالقي املطلق. ومع ذلك تلك كانت  أو 

من دون أي أسباب ومربرات إضافية كنية للقيام بذلك األمر. ذلك، ألن الخريات املوجودة داخل 

املمرسات، ال ميكن تحقيقها من دون ممرسة الفضائل. فالغايات التي يسعى اليها اإلنسان وف 

مناسبات معينة هي فضائل أو امتيازات يتغري مفهومنا لها مع الزمن كلّم تغريت أهدافنا.

من العنارص املهمة لكتاب »بعد الفضيلة« أن مؤلفه ألسرت ماكنتاير حرص عل تضمينه مجموعة 

من اآلراء النقدية العميقة لنظرياته. وذلك يدل عل ان النسخة التي بني أيدينا هي الطبعة الثانية من 

الكتاب. حيث أن االنتقادات الواردة ف الصفحات األخرية منه كانت حصيلة نقاشات وردود عل 

األفكار والنظريات التي تضمنتها الطبعة األول. ف هذا النطاق يرصِّح ماكنتاير باملالحظات التي 

ساقها عدد من النقاد حول كتابه، ثم يعيد تلخيصها عل الشكل التال:

لقد أشار عدد من النقاد إل نواقص ف الرسد النقايش الرئييس لكتاب بعد الفضيلة. وأبرزها عدم 

البحث الكاف والواف ف عالقة التقليد االرسطي الخاص بالفضائل بديانة الكتاب املقدس. فقد 

 Zeitschrift fûr Systematishe كتب جيفري ستوت مقالة بعنوان: فضيلة بني الخرائب، وظهرت ف

Theologie und Religions-philosophie، وحدد فيها بعض اآلثار غري السارة، إالّ  أنّها تحمل 

أهمية كبرية. فمنذ لحظة املجابهة بني ديانة الكتاب املقدس واملذهب األرسطي تطلب السؤال 
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جواباً عن العالقة بني املطالب الخاصة بالفضائل اإلنسانية  ومطالب الناموس املقدس والوصايا 

السموية. فكان ـ عل املؤلف كم يرصح ـ  إجراء تسوية بني ثيولوجيا الكتاب املقدس واملذهب 

كامالً  للناموس ستعرض عرضاً  إطاعة  من  منها  رئييس  بجزء  املكونة  الحياة  بأّن  تفيد  األرسطي، 

تلك الفضائل التي من دونها ال يستطيع البش أن يحققوا غايتهم )Telos(. األمر الالّفت أن املؤلف 

يعرتف بصوابية الكثري من الردود واملناقشات، باعتبار  أنّها أغنت أفكاره ومل تقلل من أهميتها.

أنّه  اي  الصنع.  قيد  كتاباً  أخرى،  وجوه  ومن  النقدية  الناحية  من  الفضيلة«  »بعد  كتاب  يعترب 

يستكمل بالنقاش والتفاعل النقدي. يقول ماكنتاير ف هذا الصدد: إذا كنت أستطيع اآلن ان أتابع 

القيام بهذا العمل فالفضل ف هذا يعود إل الطريقة النقدية التي اسهمت ف إثراء الكتاب، والتي 

أسهم بها الكثري من الفالسفة ـ والسوسيولوجيني واألنرثوبولوجيني واملؤرخني«. 

ال حاجة لتكرار القول، إّن االطروحة الرئيسية لكتاب »بعد الفضيلة«، هي ان التقليد األخالقي 

االبستيمولوجية  مبصادره  الثقة  من  عاٍل  مبقدار  يتميز  ألنّه  حوزتنا  ف  مثٍل  افضل  هو  االرسطي 

النقاد املتشككني  التاريخي عن ارسطو ال بد له من ان يعتربه بعض  واألخالقية. غري ان الدفاع 

للفضائل مل يكن  أّن ارسطو نفسه ف رشحه  متناقضة ودونكيشوتية غري عملية. والسبب  مغامرة 

كانوا  وهيغل  فيكو  بينهم  ومن  البارزين  املؤرخني  بعض  ان  من  بالرغم  نوع،  اي  من  مؤرخاً 

أرسطيني مبقدار ما. 
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