نظرية العدل عند هيوم
ّ
مسعى إىل نقد فلسفته السياسية

أحمد واعظي

[[[

[*]

االصطالحي ،إلَّ أنَّ بعض
رغم أنَّ ديفيد هيوم ال يُعترب من جملة الفالسفة السياس ِّيني باملعنى
ِّ
ٌ
ملحوظ يف عامل السياسة مبا يف ذلك نظريَّته حول فضيلة العدل .والواقع أنَّه قلَّام
وقع
آرائه كان لها ٌ
خاصة
تط ّرق يف بحوثه إىل تحليل مفهوم العدل ،إنَّ ا سلَّط الضوء بشكلٍ أسايس عىل مباحث
َّ
كأوضاعنا الذات َّية املرتبطة بهذا امللف والظروف التي تقتيض إقراره ،والقيام بسلوك َّيات عادلة،
وإيجاد ارتباط بينه وبني الفضائل األخالق َّية .وهو حينام يرشح ويحلِّل مفهوم العدل من جهتني
متباينتني فهذا ال يعني تب ِّنيه نظريَّتني مختلفتني ،كام تص َّور بعض الباحثني من أمثال برايان باري ،بل

خاصة بالنسبة إىل اإلنسان ومكانته املعرف َّية ،وطبيعة فضائله
إنَّ فهمه للعدل مرتكز عىل تص ُّورات
َّ
األخالق َّية ،ودوافعه الباطنية التي تحفِّزه عىل تأسيس مجتمع تُرا َعى فيه هذه املبادئ.
ثم
يف هذه املقالة سعى الباحث لرشح وتحليل آراء ونظر َّيات هيوم املطروحة يف مجال العدلَّ ،
أوضح مدى ارتباطها باملبادئ اإلبستيمولوج َّية واألنرثوبولوج َّية التي يتب َّناها يف رحاب دراسة نقد َّية
متحورت بشكلٍ
أسايس حول نظريَّته يف املوضوع املذكور.
ٍّ

ِّ
املحرر

بإمكاننا تتبُّع التأثري الذي تركه ديفيد هيوم عىل الفلسفة السياسيَّة ضمن نطاقني أساسيَّني،

منطقي بني املبادئ األكسيولوج َّية والقضايا الحقيق َّية ،وهذه
أحدهام تأكي ُده عىل عدم وجود ارتباط
ٍّ
*ـ عضو هيئة التدريس يف جامعة “باقر العلوم” يف مدينة قم ـ إيران.
ـ نُرشت هذه املقالة يف العدد الرابع من مجلَّة “العلوم والبحوث” الفصل َّية التي تُصدرها الجامعة.
Philosophical theological research. Vol. 6 - no. 4
ـ ترجمة :أسعد مندي الكعبي ،إرشاف املركز اإلسالمي للدراسات االسرتاتيج َّية ـ فرع قم.
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إلهام و ُمرتكَزا ً أساس َّياً ألصحاب الفلسفة الوضع َّية
الرؤية املنطق َّية ،كام هو معلوم ،ت ُع ُّد مصد َر
ٍ
املنطقيَّة ،logical positivistsحيث يعتمدون عليها لتضييق نطاق الفلسفة السياسيَّة ونبذ الكثري من

مواضيعها التقليديَّة.

أي استدالل
ضمن كتابه بحث يف الطبيعة اإلنسان َّية [[[،أكَّد هيوم غاية التأكيد عىل أ َّن نقض ِّ

ُمعترب يجب أن ال يتق َّوم ُمطلَقاً عىل مق ِّدمات ذات ارتباط بقضايا واقع َّية حينام يكون الهدف
تحقيق نتائج أكسيولوجيَّة ومعياريَّة  ،normativeوهذا الرأي عرف بأنَّه شوكة هيوم Hume`s fork
حيث أصبح ُمنطلَقاً لدراسات وبحوث تحليليَّة واسعة النطاق تحت عنوان الوجوب والوجود

األسايس الذي ارتكز عليه هيوم يف هذا املضامر هو عدم إمكان َّية استنتاج
 Isoughtblemواملرتكَز
ِّ

إلزامي من قضايا مرتبطة بالواقع
قضايا أكسيولوج َّية أخالق َّية أو حقوق َّية توصف بكونها ذات طابع
ٍّ
وفق األُ ُسس والقواعد املنطقيَّة ،إذ من املستحيل استخراج الوجوب  -اإللزام  ought -من باطن

ما هو كائن وموجود؛ وعىل هذا األساس ،ال ميكن االعتامد عىل القضايا األكسيولوجيَّة واألخالقيَّة
والحقوق َّية إلثبات قضايا إبستيمولوج َّية ارتكازيَّة ،كذلك ليس من املمكن االعتامد عىل مق ِّدمات

واقع َّية  FactualPremisesلتحصيل نتائج أكسيولوج َّية ومعياريَّة.

السيايس متثَّلت يف عدم إمكان َّية االعتامد
وال ب َّد من القول أ َّن تداعيات هذا األمر عىل الصعيد
ِّ

ين لتسويغ مبادئ سياس َّية وأخالق َّية،
عىل البحوث املرتبطة بطبيعة اإلنسان وحقائق املجتمع اإلنسا ِّ
السيايس
وهذا يعني انقضاء عهد الفكر
التقليديْ ،أل َّن أتباع هذا الفكر مل ينفكُّوا عن ربط الخري
ّ
ِّ

والحق مع واقع الظروف والحقوق اإلنسانيَّة ،فهذا هو دأبُهم يف هذا املضامر وهدفهم
والسعادة
ِّ
سيايس مناسب ،وترويج مبادئ و ِق َيم تكون لها الكلمة الفصل يف مجال
هو صياغة أُ ُسس مرشوع
ٍّ
العالقات السياس َّية عىل ضوء فهم الحقائق اإلنسان َّية وواقع املجتمع.

املنطقي ضمن تب ِّنيهم معيارا ً محدود النطاق
الوضعي
يف هذا السياق ،أكَّد أصحاب الفكر
ِّ
ِّ
كل رأي يُطرح حول الحقائق املرتبطة باإلنسان واملجتمع
بخصوص املسائل السيمنطيق َّية ،أ ّن َّ
تجريبي ،أل َّن جميع القضايا العقليَّة البحتة التي ال
يل
ّْ
يجب أن يكون منبثقاً من تجرب ٍة ونه ٍ
ج عم ٍّ
[1].Hume David, Treatise on Human nature, edited by L.A. selby - Bigge The clarendon press, oxford,
1888, p. 469.
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كل معنى نظرا ً لكون الداللة السيمنطيق َّية تقترص عىل القضايا التي ميكن
تخضع للتجربة عارية من ِّ

الخاصة
كل الحقائق التجريب َّية
بالحس والتجربة فحسب ،ومن ناحي ٍة أخرى ليس من شأن ِّ
إثباتها
ّ
ِّ
السيايس
للبت بالقضايا األكسيولوجيَّة واملعياريَّة عىل الصعيد
باإلنسان واملجتمع أن تُتَّخذ كمرتكز ِّ
ِّ
بداعي أ َّن النتائج الخاطئة امل ُستوحاة من الوجوب والوجود تقيض منطق َّياً بعدم جواز االستناد إىل

اإللزامات الحقوق َّية وفقاً للحقائق واملبادئ اإلبستيمولوج َّية.

ال ريب يف أ َّن هذه الرؤية الرجع َّية الوضع َّية ق َّيدت القضايا السياس َّية مبصدرين فقط ال ثالث

الخاصة بالسلوك َّيات السياس َّية ،واآلخر التحليالت املنطق َّية
لهام ،أحدهام الدراسات التجريب َّية
َّ
للمفاهيم التي تُطرح يف عامل السياسة؛ وعىل الرغم من أ َّن الوضعيَّة املنطقيَّة مل ت ُدم طويالً ج ّراء
كل قضيَّة غري تجريبيَّة ،لكن إىل يومنا
َّالمنطقي عىل عدم صواب ِّ
عدم عقالنيَّة أطروحتها وتأكيدها ال
ِّ
املنطقي الذي ساقَه عىل مسألة ارتباط الحقائق باملبادئ األكسيولوج َّية
هذا ما زال نقد ديفيد هيوم
ُّ

مضامرا ً للبحث والتحليل بني علامء املنطق والفلسفة؛ لذا فالرباهني التي ت ُساق يف مجال الفلسفة

منطقي يضع حلَّ ً
السياسيَّة واملتق ِّومة عىل حقائق معيَّنة مثل الفطرة اإلنسانيَّة ،بحاج ٍة إىل تحليل
ٍّ
يب.
للنقد الذي ذكره هذا الفيلسوف الغر ّ

الخاص ملسألة العدل،
الخاص بتأثري هيوم عىل الفلسفة السياسيَّة يرتبط بفهمه
النطاق اآلخر
ِّ
ُّ

التقليدي املرتبط بالعدل لوجدناه جديدا ً من نوعه ،ومتق ِّوماً عىل فرضيَّات ومزاعم
فلو قارنَّاه بالفكر
ِّ
ذات طابع معيَّ .

محور البحث يف املقالة التي بني يدي القارئ الكريم هو دراسة وتحليل رؤية هذا املفكِّر

يب إزاء مفهوم العدل ،لذا سوف نتط َّرق أ َّوالً إىل بيان ما د َّونه بخصوص هذا املوضوع ،ث ّم
الغر ِّ
نتناول آراءه ونظريَّاته بالرشح والتحليل يف إطار
نقديْ.
ّ

تجدر اإلشارة هنا إىل أ َّن أه َّم كتابات ديفيد هيوم حول مفهوم العدل يجدها القارئ يف كتابه

“بحث يف الطبيعة اإلنسانيَّة” الذي طُبِع يف عام 1738م ويتك َّون من ثالثة أجزاء هي كالتايل:

ـ الجزء األ َّول book -1 :يتمحور موضوع البحث فيه حول الفهم ،ونلمس فيه املبادئ

اإلبستيمولوجيَّة التي يتب َّناها هيوم ،كذلك فيه تفاصيل حول السبيل األمثل لكسب العلم ،والعقبات
التي تعرتض هذا السبيل وتقيِّد فهم اإلنسان ،ومدى صواب املعارف البرشيَّة.
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ـ الجزء الثاين book -2 :يتمحور موضوع البحث فيه حول الرغبات  ،of the passionsوميكن

اعتباره مرآ ًة لفلسفة سيكولوجيا هيوم لكونه يتض َّمن مباحث حول إرادة اإلنسان وعقالن َّية سلوك َّياته.
ـ الجزء الثالث book – 3 :يتمحور موضوع البحث فيه حول القضايا األخالق َّية of the morals

ويتض ّمن ثالثة فصو ٍل ،الفصل األ ّول ذكرت فيه تفاصيل عا َّمة حول الفضائل والرذائل ،والفصل

الثالث ذكرت فيه مباحث بخصوص الفضائل الطبيعيَّة  ،Natural Virtuesيف حني أ َّن الفصل
الثاين من هذا الجزء ت َّم تخصيصه ملباحث حول العدل واإلجحاف ،لذا نلمس فيه أه َّم آراء هيوم
التي طرحها

بخصوص موضوع بحثنا يف هذه املقالة ،وضمن نظريَّاته التجريب َّية التي ذكرها يف هذا املضامر

ح عن فالسفة من أمثال جون لوك وكالرك  .Clarkeفهؤالء يعتقدون بكون
نأى بنفسه بشكلٍ رصي ٍ

أي تغيريٍ مطلقاً ،ويعتربون العقل مؤ َّهالً
العدل أمرا ً طبيعيَّاً ُمرت ِكزا ً عىل قوانني أزليَّة ال يطاولها ُّ

عم تب َّناه هؤالء[[[.
ملعرفته ،لك َّنه تب َّنى رأياً آخر يختلف َّ

ُصص
وضمن كتاب آخر طبع يف عام 1777م مد َّون بحثاً حول املبادئ األخالقيَّة [[[،حيث خ ِّ

الفصل الثالث منه ملفهوم العدل ويف امللحق الذي أضافه إليه ذكر بعض املسائل حول هذا

موسعة
املوضوع؛ ومبا أنَّه د َّون هذا الكتاب بعد الكتاب الذي أرشنا إليه أ ّوالً ،ال نجد فيه مباحث َّ
بهذا الخصوص ،بل اكتفى بذكر ٍ
نقاط مع َّين ٍة ،ورأيه هنا بشكلٍ عا ٍّم ذو ارتباط مبا طرحه يف ذلك

الكتاب.

مد َّونات هيوم بخصوص العدل تتمحور بشكلٍ أسايس حول املوضوعني التاليني:
األسايس لحاجة البرشيَّة إىل العدل ،والظروف التي تكون فيها
ـ املوضوع األ ّول :السبب
ُّ
القوانني واألفكار العادلة مفيد ًة للفرد واملجتمع.
ـ املوضوع الثاين :طبيعة فضيلة العدل وأوجه تشابهها واختالفها مع سائر الفضائل األخالق َّية

الشهرية.

[[[ .مث َّة طبعتان منقَّحتان لهذا الكتاب إحداهام أصدرت يف عام 1888م ،والثانية يف عام 1978م من قبل جامعة أوكسفورد ،بينام النسخة
غري املنقّحة طبعت يف عام 1739م.
أسايس عىل النسخة املنقَّحة األوىل ،وأحياناً استندنا إىل النسخة املنقَّحة الثانية.
بشكل
ارتكزنا
املقالة
الجدير بالذكر هنا أنَّنا يف هذه
ٍّ
[2]. Hume David, An Enquiry concerning the pinciples of morals, edited by la salle, Illinois, 1966.
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يف ما ييل نواصل بيان املوضوع عرب تسليط الضوء عىل نظريَّته العا َّمة بخصوص العدل وذلك

يل لوجهة نظره بالنسبة إىل هذه الفضيلة األخالق َّية مقارنة بسائر وجهات
يف رحاب استعراض إجام ٍّ
النظر املطروحة يف هذا املضامر:

ً
أوال :العدل برؤية ديفيد هيوم
الرؤية الشائعة بني املفكِّرين الذين تط َّرقوا إىل دراسة مفهوم العدل بنح ٍو ما فحواها أنَّه فضيلة

واملتغية ،وهو عىل هذا
مستقل عن رغبة اإلنسان وإرادته ومصالحه املتن ِّوعة
ّ
يئ
ِّ
ومعيا ٌر مبد ٌّ
األساس يُع ُّد ها َّماً و ُمعتَربا ً بحيث يجب عىل الجميع مراعاته والعمل عىل أساسه يف شتَّى جوانب

الحياة الفرديَّة واالجتامع َّية وعىل الصعد كافَّة مثل التقنني ،والقضاء ،والقرارات السياس َّية ،وتقسيم
الرثوات مبختلف أنواعها الطبيعيَّة وغري الطبيعيَّة ،كذلك ال ب َّد من صياغة نهج الحياة يف رحابه
وات ِّخاذ القرارات املصرييَّة والتدابري الَّالزمة وفق مقتضياته وأُ ُسسه .العدل حسب
وتحتل مرتب ًة
ُّ
حري القول أ َّن هذه الرؤية تضاهي املبادئ األخالقيَّة الثابتة واملتعارفة بني البرش،
ٌّ

أسمى من الرغبات الشخص َّية والفئويَّة بحيث تجعل اإلنسان خاضعاً ملبادئه يف ما لو أراد العيش

يف رحاب حياة عقالن َّية ال وجود لظلم فيها.

والواقع أ ّن أصحاب هذه النظريَّة يطرحون تحليالً مختلفاً بالنسبة إىل مضمون العدل وأصوله

وطريق نيله ،مثالً إميانوئيل كانط تب َّنى نهجاً عقالن َّياً يف هذا السياق ،وعىل هذا األساس أوعز منشأ

العدل إىل العقل املحض وبعض املفاهيم املرتبطة باألمر املطلق ،Categorical imperative
يف حني أ ّن جون رولز تب َّنى رأياً متبايناً بالكامل مع هذا الرأي ،حيث اعترب أُ ُسس العدل وأصوله

حة وسقم إحدى القضايا ال يت ُّم تعيينهام
العمليةكافَّة تندرج ضمن نطاق املعارف النظريَّة ،كام أ َّن ص َّ
إلَّ وفق معيار الحقيقة ،وكذا فالبنية االجتامع َّية والنظام الحقوقي وجميع الوظائف الرضوريَّة إنّ ِا

يت ُّم تقييمها مبعيار العدل وأصوله املعتَربة؛ ناهيك بأنَّه ال يعترب هذه األصول من سنخ القضايا التي

جامعي يتحقَّق يف رحاب
النظري ،بل هي برأيه مثرة التِّفاق
يت ُّم تحديدها وإدراكها بواسطة العقل
ِّ
ٍّ
خاصة.
ظروف وأوضاع
َّ

نلفت هنا إىل أ َّن تصوير ديفيد هيوم للعدل ال يتناسب بتاتاً مع الرؤية الشائعة بني غالبية املفكِّرين،
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إذ ال يعتربه معيارا ً
خاصاً أو فضيل ًة مستقلَّ ًة عن األُ ُسس الذهن َّية والرغبات التي تكتنف البرش ،لذا
َّ

طبيعي بشأنه ،فهو بح ِّد ذاته ال يُع ُّد فضيل ًة وإنَّ ا يحتاج اإلنسان إليه
يل أو
ليس هناك ُّ
أي التزام عق ٍّ
ٍّ

خاصة فقط ،أل ّن تعريفه ومضمونه وقوانينه من صناعة البرش ،فهي حصيلة الت ِّفاق أبناء
يف ظروف
َّ
مختلف املجتمعات؛ لذلك هو ليس من سنخ القضايا التي ميكن النزوع إليها أو إدراكها عن طريق

خاصة وإثر ذلك
العقل أو الفطرة اإلنسان َّية ،بل يكون مفيدا ً لنا أن نجد أنفسنا بحاجة إليه يف ظروف
َّ
نلتزم به عىل ضوء قوانني وات ِّفاق َّيات اجتامع َّية ،والدافع الذي يح ّركِنا لتطبيقه وااللتزام به يتمثَّل بتلك

صغناها بأنفسنا واملصالح التي نروم تحقيقها يف مختلف نشاطاتنا.
القوانني التي ُ

ديفيد هيوم  -كام سيتَّضح لنا يف املباحث الَّالحقة  -يعتقد أنَّنا حينام نفتقد القوانني وال ُّنظُم التي

هي مثرة ملا نتَّفق عليه بصفتنا برشا ً ،ال يبقى بعد ذلك مجال لطرح مسألة العدل ،فهو بشكلٍ عا ٍّم

خاصة؛ ومن
عبارة عن قواعد وقوانني نصوغها بأنفسنا بهدف الحفاظ عىل مصالحنا ضمن ظروف
َّ
هذا املنطلق فإ َّن هيوم نأى بنفسه عن فكرة كونه معيارا ً ذات َّياً ينزع إليه اإلنسان بشكلٍ
غريزي ويرغب
ٍّ
يف تطبيقه عمليَّاً عىل أرض الواقع .حسب هذا الرأي ،ال ميكن اعتبار العدل بكونه معيارا ً أو فضيل ًة

خاصة ،بل
حتمي يف شتَّى األحوال وغري خاضع أليَّة ظروف
عىل نحو اإلطالق بحيث يُتص َّور أنَّه
َّ
ٌّ

تقسم الرثوات عىل
تتبلور موضوع َّيته حينام يشعر أعضاء املجتمع بأنَّهم بحاجة إىل قوانني
َّ
خاصة ِّ
أساسها وتح َّدد نطاقها ،وهذه القوانني بطبيعة الحال متَّفق عليها بشكلٍ
جامعي.
ّْ

يف الواقع أ َّن هيوم قلَّام تط ّرق يف بحوثه إىل تحليل مفهوم العدل ،وسلَّط الضوء بشكلٍ أسايس

خاصة كأوضاعنا الذات َّية املرتبطة بهذا املفهوم والظروف التي تقتيض إقراره ،والقيام
عىل مباحث
َّ

بسلوكيَّات عادلة ،وإيجاد ارتباط بينه وبني الفضائل األخالقيَّة؛ وميكن القول باختصا ٍر أ َّن هذا
املفكِّر الغريب أجاب عن سؤالني أساسيَّني فقط يف هذا السياق هام كالتايل:
 هل العدل فضيلة طبيعيَّة أو ال؟ -ما هي املرتكزات األساسية للعدل والظروف التي تقتيض العمل به وتجعل الفرد واملجتمع

ماسة إليه؟
بحاجة َّ

تجدر اإلشارة هنا إىل أ ّن هيوم حينام يتط َّرق إىل رشح وتحليل مفهوم العدل من جهتني متباينتني

فهذا ال يعني تب ِّنيه نظريَّتني مختلفتني بهذا الخصوص كام تص َّور بعض الباحثني من أمثال برايان
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خاصة بالنسبة إىل اإلنسان ومكانته املعرف َّية،
باري[[[،بل الحقيقة أ َّن فهمه للعدل مرتكز عىل تص ُّورات َّ

وطبيعة فضائله األخالق َّية ،ودوافعه الباطنية التي تحفِّزه عىل تأسيس مجتمع ت ُرا َعى فيه مبادئ العدل
والقانون ،لذا ،فهو حينام أشار إىل جذور العدل والفضيلة ضمن محورين أساس َّيني أراد بيان فرعني

يتشَّ عبان من نظريَّة العدل ،وينطبقان بالكامل عىل األُسس والرؤى الفلسف َّية التي يتب َّناها .إذن ،فه ُم

نظريَّته التي طرحها يف هذا املضامر مرهون مبعرفة هذه املرتكزات اإلبستيمولوج َّية الفلسف َّية ،لذا

سوف نتط َّرق إىل بيان تفاصيلها عىل نحو اإلجامل.

مبا أ ّن هيوم من جملة الباحثني الذين لديهم كتابات مشتَّتة ومل تتمحور النصوص التي د َّونها

معي ،لذلك عاد ًة ما نلمس يف مد َّوناته حول مفهوم العدل مباحث متن ِّوعة ،ومن هذا
حول موضوع َّ
املنطلق سوف نسلِّط الضوء بشكلٍ
أسايس عىل أه ِّم آرائه يف هذا السياق ،ونتط َّرق إىل بيان نظريَّته
ٍّ
التي طرحها بهذا الخصوص بتفصيل وإيضاح أكرث.

ً
ثاني�ا :مكانة العقل يف السياسة واألخالق

ٍ
بحت ،وعىل ضوء موقفه املناهض ملتب َّنيات
تجريبي
ديفيد هيوم ضمن رؤيته التي تتَّسم بطابعٍ
ٍّ

أرسطو ،ق َّيد العقل إىل ح ٍّد كبريٍ ،وأكَّد عىل ضيق نطاقه يف مجال األخالق والسياسة ،والَّالفت أ ّن

اإلغريقي وإىل يومنا هذا يعتربون العقل مرتكزا ً
أصحاب النزعة العقل َّية منذ عهد هذا الفيلسوف
ِّ

وكل ما يرتبط مبسائل الفلسفة العمل َّية مثل السياسة.
لكل القضايا األخالق َّية ِّ
أساس َّياً ومنطلَقاً ثابتاً ِّ

الحقيقة أ َّن هيوم استعرض متب َّنياته اإلبستيمولوج َّية ضمن الجزء األ َّول من كتابه بحث يف

خصصه ملسألة الفهم ،فهو ضمن تدوينه بحثاً تحليلياً حول قابليات
الطبيعة اإلنسان َّية والذي َّ
اإلنسان الذهنية واملعرفية ض ّيق نطاق النشاط العقيل وق ّيده بالقضايا األخالقية والسياسية البحتة،

جانب آخر فتح الباب عىل مرصاعيه للمشاعر والرغبات والعواطف البرشية؛ ناهيك عن أنّه
ومن
ٍ
وفقاً لرؤيته التجريب َّية اعترب العقل ذا دور محدود النطاق من الناحية العملية لكونه قادرا ً عىل أداء

مهمتني فقط هام كالتايل:

[1]. Barry Brian, Theories of Justice, Harvester - Wheat sheaf, 1989, p. 148.
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البت بالقضايا الواقع َّية .Matters of fact
األوىلُّ :
الثانية :إدراك طبيعة االرتباط بني األفكار.
كل مسألة أخالقيَّة ميكن بيان تفاصيلها وحلحلة ما يكتنفها
املقصود من القضايا الواقعيَّة هنا ُّ

الحس والتجربة املبارشة ،أل َّن العقل برأيه عبارة عن قابل َّية ميكن االعتامد
من إشكاالت عن طريق
ِّ
عم هو غري حقيقي ،وعىل هذا األساس حينام تحدث خالفات
عليها ملعرفة الحقيقة ،ومتييزها َّ
حل لها باعتباره
حول أم ٍر ما ويت ُّم االت ِّفاق عىل قضايا معيَّنة ،عاد ًة ما يتَّخذ العقل كمرتك ٍز لوضع ٍّ

مرجعاً أساسيَّاً؛ وهذا االختالف يحدث أحياناً بشأن القضايا الواقعيَّة التي ميكن أن تخضع للتجربة،
ويف أحيان أخرى يحدث بخصوص العالقات بني األفكار  ideasالتي يقصد هيوم منها تلك

العالقات املنطق َّية الرابطة بني شتَّى التص ُّورات.

واضح أ َّن النزعة التجريب َّية املتط ِّرفة التي تب َّناها هيوم اضطُ َّرته ألن يق َّيد األفكار والتص ّوثرات
ٌ

بتص ُّو ٍ
والتجريبي ،وعىل هذا األساس فالحقيقة
الحس
رات منتزع ٍة بطرقٍ تختلف عن اإلدراك
ّْ
ِّ ِّ
الحسية أو ما ينبثق منها؛[[[ وال َّ
والخطأ واألحكام العقليَّة برأيه محدودة باإلدراكات
شك يف أ َّن
ِّ
تقييد األداء العميلِّ للعقل بهذا النطاق ال يبقي مجاالً ملساهمته يف القضايا التي لها ارتباط بأهداف

كل دو ٍر وتأثريٍ عىل صعيد الحياة األخالق َّية بشكلٍ عا ٍّم والسياس َّية
الحياة وغاياتها ،لذا ج َّرد العقل من ِّ

باألخص ،فهو يعتقد بأ َّن األحكام املرتبطة بال ِق َيم األخالق َّية والسياس َّية تُعترب من سنخ اإلرشادات
ّ

ومم قاله يف هذا الصدد“ :نظراً لكون
العمليَّة  action guidingالتي تفوق نطاق القابليَّات العقليَّةَّ ،

املبادئ األخالق َّية ذات تأثري عىل سلوك َّياتنا ومشاعرنا فهي ال ميكن أن تكون منبثق ًة من العقل ،إذ
كام أثبتنا يف املباحث السابقة فهو غري قاد ٍر لوحده عىل أن يسهم بتأثريٍ كهذا.

املبادئ األخالق َّية تثري الحامس الذايت لدى اإلنسان بحيث تُ يس وازعاً للسلوك أحياناً،
ويف أحيان أخرى تصبح رادع ًة عنه ،بينام العقل عاجز بحدِّ ذاته عن القيام بذلك ،لذا ال
ميكن للمبادئ األخالق َّية أن تكون مثر ًة للعقل ...وما دام -العقل  -عديم التأثري عىل رغباتنا

[1]. Hume David, An Inquiry concerning human Understanding and the principles of Morals, edited by
L. A. selby - Bigge, revised by P. Nidditch, The clarendon Press, 1975.
ميكن االطِّالع عىل خالصة نظريَّة ديفيد هيوم يف امللحق األ َّول  appendix - 1من كتابه “موجز الرسالة يف الطبيعة البرشيَّة».
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وسلوك َّياتنا ،فمن العبث مبكانٍ التظاهر بأنَّه ميتلك القابل َّية الستكشاف املبادئ األخالق َّية”[[[.
إذن ،مبا أ َّن العقل ال دور له عىل صعيد الغاية والهدف فهو مق َّيد بالقضايا املا ِّدية بصفته وسيل ًة

فحسب ،لذا فهو يعني اإلنسان عىل بلوغ تلك املقاصد التي يت ُّم تعيينها من قبل مصد ٍر آخر ،وعىل

الفلسفي العميلِّ الذي
هذا األساس نأى هيوم بنفسه إىل أقىص ح ٍّد عن النزعة العقليَّة ذات الطابع
ِّ

يتكفَّل بإصدار األحكام التطبيقيَّة يف شتَّى املجاالت مثل األخالق والسياسة ،فهذه القضايا مدينة

األسايس الستنتاجها.
للعقل لكونه املرجع
َّ

يب ألن يدافع بش َّدة عن
من املفيد القول هنا أ َّن أحد أه ِّم األسباب التي دعت هذا الفيلسوف الغر َّ

النزعة املناهضة للعقل العميل هو اعتقاده بكون استنتاج الوجوب من الوجود ليس سوى مغالطة

حيث أرشنا إىل ذلك سابقاً بشكلٍ
األسايس الذي استقطب األنظار نحوه
مقتضب .وأ ّما املوضوع
ٍ
ُّ

يف فكره فهو تص ُّوره عدم ارتباط املعايري املبدئيَّة للفلسفة العمليَّة بعامل الواقع ،world Objective

وتأكيده عىل ارتباطها باملشاعر اإلنسانيَّة ،لذا فهي خارجة عن نطاق العقل الذي ال دور له سوى

استكشاف العالقات بني األشياء ،والحكم بصواب أو سقم الحقائق الخارج َّية؛ ويف هذا السياق

اعترب الشعور  Sentimentاملرتكز األ َّول للسلوك َّيات االجتامع َّية والسياس َّية واألخالق َّية ،فالعقل

بحب النوع  -املشاركة
برأيه ليس مرجعاً أو ُمرتَكَزا ً أخالقياً أو سياسياً؛ ومن ث ّم أكَّد عىل أ َّن الشعور
ِّ

الوجدانيَّة اإلنسانيَّة Sympathy-هو البنية األساسية للسلوكيات االجتامعية واألخالقية ،لكن هناك

غموض حول مراده من هذا الشعور ،فعىل سبيل املثال الباحث جوناثان هاريسون الذي يُع ُّد أحد

أشهر ِّ
رشاح آثار هيوم والذي ألَّف كتابني لتحليل إبستيمولوجيا هذا الفيلسوف وبيان تفاصيل
وأدق َّ
حب النوع يف طبيعة
نظريَّة العدل التي تب ّناها ،ذكر برصيح العبارة أنَّه ال يعتقد بوجود يش ٍء اسمه ُّ
البت عىل نحو العموم بعدم وجود نزعة ذات َّية يف
اإلنسان؛[[[ ويؤيَّد ذلك ما قاله هيوم بنفسه“ :ميكن ُّ
ّْ
الحب”[[[.
طبيعة اإلنسان باسم

إذن ،هيوم يعترب القوانني األخالق َّية ،واألهداف االجتامع َّية ،واملبادئ واألهداف السياس َّية
[1]. Hume David, Treatise on Human nature, edited by L. A. selby - Bigge The clarendon press, oxford,
1888, p. 458 .
[2]. Harrison Jonathan, Hume`s theory of Justice, clarendon press, oxford, 1981, p. 18 - 20 .
[3]. Hume David, Treatise on Human nature, edited by L. A. selby - Bigge The clarendon press, oxford,
1888, p. 481.
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متق ِّومة عىل مشاعر برشيَّة ،ويف هذا املضامر حاول إثبات أ َّن هذه املرتكزات الشعوريَّة يشرتك فيها
الناس إىل ح ٍّد كبري ،وبالتايل فهي وازع ألن تنأى باملبادئ األخالق َّية والفلسفة العمل َّية عن الرغبات

ين ،إذ يُعتمد هنا
الذاتيَّة  .Arbitraryفدور العقل يحني إذ يت ُّم تعيني اإلطار العا ِّم للسلوك اإلنسا ِّ

بصفته وسيل ًة لتحقيق املقاصد السلوك َّية ،والنتيجة املحتومة عىل هذا األساس هي أنَّه مج َّرد ٍ
عبد

ط ِّيعٍ لرغبة اإلنسان ومشاعره ،بل حتى األخالق تفي بالدور ذاته لكونها محض مصدر يخدم رغباتنا
الطبيع َّية ،وال تعلو عليها ُمطلَقاً ،ومن ث َّم ال ميكن ا ِّدعاء أنَّها ترشف عىل ما نريد وإنَّ ا هي مثرة
ملشاعرنا ما يعني أنَّها إىل جانب العقل محكومة بتنسيق شؤونها مع هذه الرغبات.

نستشف من هذا التحليل للعقل واألخالق وال ِقيَم االجتامعيَّة واملبادئ السياسيَّة أ َّن هيوم
ُّ
لكل ما هو خارج عن
كل رأي يعترب العقل ِقواماً للعدل ،بل يرى أنَّه ال يُع ُّد مرتَكَزا ًمرجعيَّاً ِّ
يعارض َّ

نطاق املشاعر والرغبات الطبيع َّية؛ وإىل جانب إقراره بأنَّنا نوافق أحياناً عىل بعض القضايا الجزئ َّية

للشعور ونعرتض عليها يف أحيان أخرى بحيث نصدر أحكاماً كلِّ َّي ًة يف هذا الصعيد ،لك َّنه مع ذلك
ال يعترب هذه املواقف

كل املبادئ من هذا
معايري عقل َّية أو فطريَّة ترضب بجذورها يف ذات اإلنسان وطبيعته ،بل يعترب َّ

القبيل مصنوعة من ِقبَل البرش ومتأث ِّرة برغباتهم ومشاعرهم الذاتيَّة املشرتكة.

[[[

ً ُ
ُ
ثالثا :أسس العدل والزنعة إليه:

لقد أكَّد ديفيد هيوم يف دراساته عىل الدور الفاعل الذي يلعبه العدل باعتباره فضيل ًة ارتكازيَّ ًة

السيايس ،ومن هذا املنطلق سلَّط الضوء عىل املوضوع يف رحاب مسألتني أساسيَّتني،
يف الفكر
ِّ

هام كالتايل:

املسألة األوىل :الجذور األساس َّية لهذه الفضيلة والسبب الذي يدعو اإلنسان ألن يعترب العدل

مرتَكَزا ً بنيويًّا يف القرارات السياس َّية والحياة االجتامع َّية.

جه التشابه واالختالف بينه وبني سائر الفضائل األخالق َّية.
املسألة الثانية :طبيعة فضيلة العدل وأو ُ
مث َّة مالحظة جديرة باالهتامم بالنسبة إىل املسألة األوىل وهي أ َّن هيوم ال يعتقد بوجود مرتَكَز
[1]. Ibid, p. 273
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نظري
يل ملسألة العدل ،وعىل أساس هذا الرأي ال ميكن اعتبار الدعوة إىل العدل مثرة لفكر
ٍّ
عق ٍّ
يل ،وبالتايل ليس من الصواب ا ِّدعاء أنَّها من جملة الرضورات واإللزامات التي يحكم
واستنتاج عق ّْ

كل شؤون
يل ال يحكم بوجوب إقرار العدل والعمل عىل أساسه يف ِّ
بها عقل اإلنسان ،فالعقل العم ُّ

الحياة يف منأى عن مصالح اإلنسان الشخص َّية وواقع ظروفه ومكانته االجتامع َّية ،لذا إن أدرجنا
فضيلة العدل ضمن الفضائل العقل َّية ففي هذه الحالة ال ب َّد لنا من اإلذعان بأ ّن النزعة إليه عبارة

عن أم ٍر ُمطلَقٍ ودائمٍ وغري مستثنى عن غريه نظرا ً لكون األحكام العقل َّية العمل َّية عىل غرار األحكام

العقليَّة النظريَّة بصفتها قضايا رضوريَّة و ُمطلَقة .من ناحي ٍة أخرى ،أنكر هذا الفيلسوف وجود رغبة

يت يف كيان اإلنسان.هذا الكالم ُّ
يدل عىل أنَّه ال يذعن إىل أ َّن اإلنسان يستحسن
ونزعة وشعور ذا ٍّ
ح عىل
العدل ذات ًّيا ويرغب يف مراعاة حقوق أقرانه البرش وصيانة مصالحهم ،حيث أكَّد بشكلٍ رصي ٍ

أي واز ٍع ذايتٍّ لديه يحفِّزه عىل الدعوة إىل العدل وإقراره يف املجتمع ما مل يكتنفه شعور
عدم وجود ِّ

برضورة ذلك - ،وسنشري إىل سبب ذلك الحقاً  -وعىل هذا األساس فهو يف الظروف الطبيعيَّة State
أي معنى للعدل وال للظلم .هذا الكالم
 of natureالتي ال تطرح فيها امل ُلك َّية ،ال يلمس يف حياته َّ

ال يعني أ َّن هيوم يعتقد بجواز االستحواذ عىل ُملك َّية اآلخرين يف األوضاع الطبيع َّية ،أل َّن قوانني
أي دور لبعض املفاهيم مثل العدل والظلم
امل ُلك َّية برأيه هي البنية األساس َّية ،لذا عند زوالها ال يبقى ُّ
والجواز واملنع ،حيث تفقد موضوعيَّتها يف أوضاع كهذه.

[[[

ومن جملة اآلراء األخرى التي تب َّناها يف هذا املجال أ َّن السؤال عن السبب يف وجوب إقامة

العدل ال يُطرح إبَّان الظروف الطبيعيَّة ،فاإلنسان يف أوضاع كهذه  -حسب التعريف  -غري خاضع
باطني يسوقُه نحو العمل وفق مبادئ
أي مح ِّرك
للقوانني الوضع َّية ،وعند انعدام القانون ال يبقى ُّ
ٍّ

العدل؛ أل َّن السؤال عن هذا األمر  -برأيه  -يعني “ما الداعي لاللتزام بالقانون؟” ونظرا ً النعدام

القانون ال يأيت الدور للحديث عن السبب يف وجوب االلتزام به.

[[[

نستنتج من هذا التوضيح املقتضب أ َّن هيوم ال يعتقد بوجود جذور ذات َّية للعدل سوا ًء كانت

شعوري يحفِّز
يل أو
ٍّ
شعوري ًة أم عقليةً ،ومن منطلق هذه الرؤية أكَّد عىل عدم وجود ِّ
أي إلزام عق ٍّ
اإلنسان عىل أن يلتزم جانب العدل ويشعر بالرأفة واملو َّدة إزاء أقرانه البرش ،لذا ال ب َّد من البحث

[1]. Ibid, p. 501.
[2]. Harrison Jonathan, Hume`s theory of Justice, clarendon press, oxford, 1981, p. 69.
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عن منشأ العدل يف تلك القضايا التي تجعله بحاجة إىل القوانني؛ وكام ذكرنا آنفاً فقد قال برصيح
العبارة ِمرارا ً إ َّن مسألة رضورة أو عدم رضورة إقامة العدل ال تُطرح عىل أرض الواقع إلَّ حينام يعيش

خاصة ،أل َّن القوانني التي يق ُّرها البرش ألنفسهم ت ُع ُّد
اإلنسان يف كنف مجتمع تحكمه أصول وضوابط
َّ
يتوصل
أفضل دليل عىل وجوب إقرار العدل ،األمر الذي يعني أ َّن اإلنسان خالل الظروف الطبيع َّية
َّ

إىل نتيجة فحواها رضورة س ِّن قوانني وترشيعات تنظِّم حياته الفرديَّة واالجتامع َّية ألجل انتشال نفسه
ومجتمعه من منطق الغاب وانعدام القانون ،لذلك يسعى إىل إقرار العدل وتطبيقه عىل أرض الواقع

الحقيقي لهذا املفهوم.
يف رحاب هذه القوانني التي يجعلها ملزم ًة للجميع ،وهنا يتبلور املعنى
ُّ

إذن ،منشأ العدل طبقاً ملا ذكر هو ال َّرغبة يف إقامة القانون ،والدافع عىل هذا الصعيد هو النزعة

إىل القانون واحرتامه ،إذ يدرك اإلنسان رضورة س ِّن قوانني ،ويف ضوء ذلك تكتنفه رغبة جامحة
يل.
ونزعة شديدة إلقرار العدل وتطبيقه بشكلٍ عم ّْ

الجدير بالذكر هنا أ َّن ربط مفهوم العدل بالقوانني البرشيَّة املوضوعة وتعريفه وفقها جعل هيوم

يف مواجهة التعريف املشهور واملتعارف للعدل ،فهو عاد ًة ما يع َّرف من قبل الباحثني مبعنى منح

الحق عن العدل أو تق ُّدمه عليه معتربا ً هذا
الحق إىل أصحابه ،يف حني أنَّه أكَّد عىل عدم استقالل
ِّ
ِّ

األمر خطأ جليَّاً ،وعىل هذا األساس ليس من الصواب مبكان القول بأنَّه يعني وجوب مراعاة

حقوق اآلخرين ومنحها ألصحابها ،فالحقوق ال معنى لها بتاتاً من دون وجود قوانني وضعيَّة،
والحق
كذلك فالعدل ال يصدق بتاتاً يف منأى عن هذه القوانني؛ ومن ث َّم ال ب َّد من القول بأ َّن العدل
َّ
أي
ال يتبلوران عىل أرض الواقع َّ
إل بعد أن تسود يف املجتمع قوانني وضع َّية ،ما يعني عدم وجود ِّ
ٍّ
حق
مستقل عن القانون ،وبالتايل ال يأيت الدور بتاتاً ال ِّدعاء تق ُّدمه عىل العدل[[[.
ٍّ

هذه الرؤية الشخص َّية للعدل جعلت هيوم يف الجهة املقابلة للمعنى املتعا َرف بني الباحثني،

إذ الشائع عىل نطاق واسع أ َّن العدل عبارة عن معيار خارجي يجب االعتامد عليه لتقييم مضمون

السلوك لكون ما يبدر من اإلنسان ،إ َّما أن يندرج ضمن مبادئ العدل أو ضمن مبادئ أخرى تتعارض
معه .وهذا املعيار له دور عميلٌّ عىل أرض الواقع ضمن اعتامده كمرتَكَز يف س ِّن القوانني وتطبيقها،

[1]. Hume David, Treatise on Human nature, edited by L. A. selby - Bigge The clarendon press, oxford,
1888, p. 526.
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تقسم عىل أساسه إىل قوانني عادلة وجائرة؛ بينام الرؤية التي تب َّناها هيوم تؤكِّد عىل عدم
حيث َّ
الوضعي ،وإثر ذلك ال ميكن اعتباره مرتَكَزا ً لتقييمها ،ناهيك
إمكان َّية استقالل العدل عن القانون
ِّ

بأنَّه يعترب املصالح الفرديَّة بني ًة  self interestأساسي ًة ودافعاً ثابتاً إلقرار العدل يف املجتمع عىل

األسايس إلقامة العدل
واالجتامعي ،حيث أكَّد أ َّن املصلحة تُع ُّد املرتَكَز
الفردي
املستويني
ّْ
ِّ
َّ
ين -
وتثبيت دعامئه ،وهي تتواكب بنح ٍو ما مع
ٍ
رضب من ِّ
ين اإلنسا ِّ
حب النوع  -الشعور الوجدا ِّ

 Sympathyإزاء املصالح العا َّمة؛ وهذا الشعور يحفِّز الناس عىل اعتبار العدل أمرا ً أخالق َّياً وفضيل ًة

سلوكيةً[[[.مراد هيوم من هذا الكالم أ َّن املصلحة الفرديَّة البحتة ليس من شأنها مطلَقاً أن تكون
ُم ِ
نشئاً للعدل ،أل ّن املبادرة إىل تدوين القوانني ت ُع ُّد حركة جامع َّية ،لذلك ينبغي ات ِّباع سبيل يضمن
املصالح العا َّمة وليس الفرديَّة البحتة ،ومن هذا املنطلق فإ َّن لحظة إقرار العدل وس ِّن القوانني

حب النوع والشعور باملسؤول َّية إزاء اآلخرين والدعوة إىل الحفاظ
تتض َّمن مصلحة فرديَّة تتالزم مع ِّ

ين يضفي عىل العدل بُعدا ً أكسيولوجيَّاً وأخالقيَّاً ،وال َّ
شك يف
عىل مصالحهم ،وهذا التالحم اإلنسا ُّ

خاصة وعا َّمة.
جع الناس عىل إقرار قوانني وقواعد
َّ
أ َّن مراعاة املصالح الفرديَّة يش ِّ

يف الظروف الطبيعيَّة حينام تفتقر املجتمعات إىل القوانني يدرك الناس أ َّن مصالحهم وأموالهم

عرض ًة للخطر والخرسان يف أيَّة لحظة ،إذ ال يُستبعد أن تغتصب منهم من دون أن يتمكَّنوا من الدفاع
عنها نظرا ً لعدم وجود راد ٍع يحول دون ذلك ،لذا ال يجدون ب َّدا ً من س ِّن قوانني تنتشلهم من هذه
الظاهرة املزرية؛ وتجدر اإلشارة هنا إىل أ َّن ديفيد هيوم ،وألسباب غري واضحة ،قيَّد العدل مبفهوم
امللكيَّة وأكَّد أ َّن قوانني العدل وما يت ُّم إقراره يف األوضاع املتعا َرفة عىل ثالثة أصناف تتمحور

مؤسسات
كلُّها حول مسألة امللك َّية :الصنف األ َّول عبارة عن قوانني العدل املرتبطة بتأسيس َّ
خاصة بامللك َّية وتثبيتها بصفتها مراكز معتَربة؛ والصنف الثاين يتمثَّل يف مسألة انتقال امللك َّية ،أي
َّ

األساليب القانونيَّة واملرشوعة النتقال األمالك واألموال إىل اآلخرين؛ وأ ّما الصنف الثالث فهو

ربمة بني الناس حول األموال واملمتلكات .هذه األصناف
تلك االت ِّفاقيَّات وااللتزامات والعقود امل َ
الثالثة اعتربها مرتكزات أساس َّية وقوانني محورها العدل.

[[[

وال ريب يف أ َّن السعي لتحقيق املصلحة الشخصيَّة يخلق لدى اإلنسان وازعاً يحفِّزه عىل س ِّن
[1]. Ibid, p. 499 - 500.
[2]. Harrison Jonathan, Hume`s theory of Justice, clarendon press, oxford, 1981, p. 29.
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القوانني التي تضمن إقرار العدل يف املجتمع ،وهذا األمر يتبلور عىل أرض الواقع حينام يدرك

ين بني الناس
الجميع أ َّن القانون يعود بالنفع عىل ِّ
كل فر ٍد يف املجتمع ،وهنا يتحقَّق التالحم اإلنسا َّ

حب النوع كام أرشنا آنفاً؛ لكن مع ذلك ،ال ميكن اعتبار املصلحة الشخصيَّة الدافع
َّ
ويتجل ُّ
األسايس إلقامة العدل وااللتزام بالقوانني ،إذ غالباً ما تكون هذه املصلحة منوط ًة بتجاوز األُطُر
َّ

بكل ضابط ٍة يت ُّم إقرارها يف املجتمع ،ومن البديهي القول أ َّن انعدام الدافع
القانون َّية وعدم التق ُّيد ِّ
الباطني مثل محبَّة النوع واحرتام اآلخرين ال يُعترب مح ّركِاً وحافزا ً يرغِّب اإلنسان يف احرتام القانون

والتق ُّيد به ،لذا ال ب َّد من وجود ضامنة تنفيذ قانون َّية ُمعتَربة مثل تعيني عقوبات بدن َّية وغرامات مال َّية

ٍ
شخص ألن
كل
ملن يخالف املق ّررات وال يعمل مبا أق َّره املجتمع ،فهذه األمور الرادعة ت ُضط ُّر َّ
يتنصل عنه.
يلتزم بالقانون وال َّ

األسايس الذي
بعدما أوضحنا رأي هيوم حول جذور رغبة اإلنسان يف إقامة العدل والدافع
ِّ

يل ،سوف نسلِّط الضوء يف ما ييل عىل وجهة نظره بالنسبة إىل طبيعة
يحفِّزه عىل ذلك بشكلٍ إجام ّْ

فس العدل بشكل يتناسب بالكامل مع طبيعة القوانني
فضيلة العدل ،حيث سنالحظ كيف أنَّه َّ
الوضعيَّة التي يق ُّرها البرش.

ً
َّ
اجتماعية:
رابعا :العدل بمثابة فضيلة

حينام نتأ َّمل مبا ذكره ديفيد هيوم حول مفهوم العدل ،نلمس للوهلة األوىل أنَّه أكَّد غاية التأكيد

أي دافع ذايتٍّ لدى اإلنسان يحفِّزه عىل العمل وفق معايري العدل واحرتام ملكيَّة
عىل عدم وجود ِّ
إل يف رحاب س ِّن قوانني تضفي موضوعي ًة
اآلخرين وعدم التع ِّدي عليها ،فهذا األمر ال يتحقَّق برأيه َّ
التنصل عنها  -حيث
ودالل ًة عىل مسألتَ ْي العدل والظلم بشتَّى أمناطهام  -أي االلتزام بالقوانني أو
ُّ

نستشف من هذه الرؤية أنَّه ال يعترب العدل فضيل ًة من األساس ،ويؤيِّد ذلك أنَّنا حينام ندقِّق يف
ُّ

كالمه ونغور يف مداليله نالحظ أنَّه ال يعتربه فضيل ًة طبيعي ًة  Natural Virtueبل يص ِّوره وكأنَّه فضيلة
اعتباريَّة  -مصطَنعة  Artificial -ال غري؛ فهو يرى أ َّن العدل فضيلة من منطلَق اعتقاده بكون الفضائل

والرذائل عبارة عن مواضيع خاضعة لألحكام األخالقيَّة ،ومبا أ َّن العدل والظلم من جملة القضايا

التي تخضع للتقييم عىل أساس املبادئ األخالق َّية ،لذا ميكن القول بكون العدل فضيلة ،لك َّنه ليس
من سنخ الفضائل الطبيعيَّة.

تجدر اإلشارة هنا إىل أ َّن مصطلح طبيعي  naturalيُستخدم أحياناً يف مقابل ما كان نادرا ً
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وشحيحاً ،لك َّن هذا املعنى مل يقصده ديفيد هيوم يف مباحثة التي د َّونها حول مفهوم العدل،
ّْ
االعتباري  -املصطَنع –  ،artificialوهذا ما يريده
الطبيعي الذي يقع يف مقابل
بل مقصوده هو
ُّ

جعه
من ا ِّدعائه كون العدل فضيلة غري طبيع َّية ،إذ أكَّد وجود دوافع ورغبات يف باطن اإلنسان تش ِّ

عىل القيام ببعض السلوك َّيات ،لذلك يجد نفسه مكلَّفاً بالقيام بها ،أي أنَّها ت ُضط ُّره ألن يسلك
هذا النهج ،ولو تضاءل هذا الدافع لديه عاد ًة ما يسعى مللء الفراغ الحاصل عىل ضوء شعوره

أي وازع
بالتكليف وذلك أل َّن نزع ًة ذات َّي ًة كهذه ال وجود لها من األساس ،أي ليس لدى اإلنسان ُّ
أي ضابطة ذات َّية تجعله
يحفِّزه عىل عدم اقتناص أموال اآلخرين وأمالكهم ،وال يوجد يف ذاته ُّ

مق َّيدا ً باحرتام ملك َّية اآلخرين وعدم التع ِّدي عىل ثرواتهم ،لذا ال ب َّد من س ِّن قوانني تجربه عىل
مراعاة حقوق اآلخرين املال َّية واحرتام ملك َّيتهم؛ ومبا أ َّن قوانني العدل توضع من ِق َبل البرش وال
اعتباري ُ -مصطَنع  -وليس ذات َّياً.
تتَّسم بأيَّة جوانب ذات َّية ،فالعدل عىل هذا األساس عبارة عن أم ٍر
ٍّ

املسألة الها َّمة الجديرة بالذكر يف هذا املضامر هي اعتقاد هيوم بأ َّن اإلنسان يُق ُّر بفضيلة قوانني
امللك َّية ويحرتمها ويعمل عىل أساسها من منطلق رغبته يف تحقيق مصالحه الشخص َّية ،كام يرى
أ َّن الفضائل  virtuesيف شتَّى أمناطها سوا ًء الطبيعية منها أم املصطَنعة تتق َّوم من أساسها عىل مبدأ
وكل القوانني املرتبطة به عبارة عن قضايا من صنع البرش،
املصلحة  ،Usefulnessومن ث َّم فالعدل ِّ
بينام املصلحة ليست كذلك ،ما يعني أ َّن القوانني التي تعود بالنفع عىل اإلنسان واملتَّفق عليها
تختص مبكانٍ أو زمانٍ أو
اجتامع َّياً هي التي تتَّسم بالفضيلة ،لذا ال ميكن ا ِّدعاء أ َّن فضيلة العدل
ُّ
مجتمعٍ بالتحديد.

إ َّن قوانني العدل ومضامينها كافّ ًة  -برأي هيوم  -تختلف من مجتمع إىل آخر من حيث مصاديقها
رشعها ،لك َّن مسألة فضيلة القانون تبقى
إثر اختالف أنظمتها الحقوقيَّة ومق َّرراتها والقوانني التي ت ِّ
عىل حالها باعتبارها مبدأ ارتكازياًَّ وال أحد يشكِّك بذلك ،ألنَّها تتواكب

كل إنسانٍ يف املجتمعات كافَّة؛ وهذه القوانني ،مهام كانت
مع مبدأ املصلحة الذي يطمح إليه ُّ
طبيعتها ،ت ُع ُّد فضائل ناهيك بأ َّن ات ِّباعها هو اآلخر يعترب فضيل ًة من فضائل املصلحة؛ واملقصود من
ذلك أ َّن العدل عبارة عن أم ٍر مصطَنعٍ  artificialبينام الشعور بكون أحد األمور أخالق َّياً وفضيل ًة يُع ُّد
طبيع َّياً وليس مصطَنعاً[[[.
[1]. Hume David, Treatise on Human nature, edited by L. A. selby - Bigge The clarendon press, oxford,
1888, p. 619.
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ينبغي القول أ َّن هيوم قد أشار يف مباحثه إىل االختالفات الكائنة بني الفضيلتني الطبيع َّية

واالصطناع َّية ،ويف هذا السياق أكَّد أ ّن النتائج اإليجاب َّية التي تتَّسم بالخري  goodواملنبثقة من
ٍ
يئ
ظرف حتَّى وإن كان جزئيَّاً ،ما يعني أ َّن َّ
كل
الفضائل الطبيعيَّة ميكن أن تنسب إىل ِّ
كل سلوك جز ٍّ
من هذه الفضائل يستتبع نتائج وآثارا ً إيجاب َّي ًة خالفاً للعدل الذي ترتت َّب عليه مصلحة عا َّمة حينام

أي تأثري
يلتزم جميع الناس بالقوانني التي يت ُّم إقرارها ،لذا فالتزام اإلنسان بها بصفته فردا ً ليس له ُّ
يذكر حتَّى وإن تواكَب مع طاعة اآلخرين.

ومن جملة ما نستلهمه من آرائه التي طرحها يف هذا الصعيد أنَّه ش َّبه الفضائل الطبيع َّية مثل

اإلحسان  benevolenceبالجدار املستحكم ،وشبَّه الفضائل املصطَنعة مثل العدل بالطوق
رب واإلحسان عىل غرار قطعة الطابوق التي تساهم يف رفع مستوى
،vaultكام اعترب َّ
كل عمل من ال ِّ

هذا الجدار حتَّى وإن مل يساهم اآلخرون يف ذلك ،يف حني أ َّن الطوق ال ينشأ ويستق ُّر إلَّ بعد أن
ترتابط جميع أجزائه من دون نقص وتتالحم يف ما بينها ،لذا فالسلوك َّيات العادلة لبعض الناس
أي خري وال تستتبع
الذين يتَّبعون القوانني إذا مل تتواكب مع التزام أقرانهم بها سوف ال يرتتَّب عليها ُّ

أيَّة نتيجة إيجابيَّة[[[.

كذلك يرى وجود قضايا أخرى تابعة للقوانني الوضعيَّة يف ما سوى العدل ،مثل الواجبات

لكل إلزام فيام لو انعدمت هذه القوانني التي هي من صناعة
والتكاليف obligationلذا ال معنى ِّ

البرش ،ويبدو أ َّن ربط هذه املفاهيم بالقوانني التي هي من صياغة البرش يُع ُّد وازعاً لطرح نظريَّة

خاصة عىل صعيد األخالق ،ولكن مع ذلك هل ميكن اعتبار جميع املفاهيم والقضايا
ذات معامل
َّ

شا َح نظريَّات هيوم
األخالقيَّة بكونها من صناعة البرش وتابعة للقوانني واألعراف البرشيَّة؟ بعض ُ ّ

من أمثال هاريسون يعتقدون بأ َّن الباحث حينام يتط َّرق إىل رشح وتحليل آراء هذا الفيلسوف التي

طرحها يف مضامر األخالق والفضائل ،ال ب َّد له من التفكيك بني فئتني من املفاهيم والقضايا

األخالق َية ،إحداهام توصف بأنَّها عبارة عن كلامت معياريَّة  value wordsوتشمل مفاهيم عىل

حسن والقُبح والفضيلة والرذيلة؛ وأ َّما األخرى فهي ال تتض َّمن مبادئ معياريَّة عىل صعيد
غرار ال ُ
األخالق ،إذ تتبلور يف سلوكيَّات اإلنسان ومختلف مواقفه وأفعاله ،مثل الصواب والخطأ واإلباحة

[1]. Hume David, An Inquiry concerning human Understanding and the principles of Morals, edited by
L. A. selby - Bigge, revised by P. Nidditch, The clarendon Press, 1975, p. 305 - 306 .
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واملنع ،وهذه الفئة تتمحور فقط حول ما ينبغي فعله من قبل اإلنسان أو ما ميكن أن يفعله أو ما ال
يجب أن يحدث.

تأكيد هيوم عىل ارتباط املبادئ األخالق َّية باألعراف والقوانني التي هي من صياغة البرش
رب
يندرج ضمن الفئة الثانية من املفاهيم األخالقيَّة ،إلَّ أ َّن بعض املفاهيم مثل الرأفة باآلخرين وال ِّ
واإلحسان والج ِّد واالجتهاد ميكن اعتبارها فضائل أخالقيَّة حتَّى عند انعدام

القوانني الوضعيَّة ،إذ يف أحوال كهذه  -أي يف الظروف الطبيعيَّة  -تتَّسم بكونها مفيدة أو تحظى

بتأييد شامل من قبل جميع الناس؛ وعىل أساس هذا التفسري ميكن اعتبار العدل وغالبيَّة املبادئ
واملفاهيم األخالق َّية بأنَّها مج َّرد قضايا ُمصطَنعة  artificialو ُمتَّفق عليها ُ -متعا َرفة – بني الناس

 conventionalبداعي أنَّها ذات ارتباط وطيد بالقوانني الوضع َّية ،لذا يُد َرج هذا التفسري ضمن نظريَّة
مستقلَّة يف مجال األخالق[[[.

ال ب َّد من اإلشارة إىل أ َّن ارتباط العدل باألعراف املتَّفق عليها والقوانني امل ُصاغَة من ِق َبل البرش

الفكري يغرس يف نفس اإلنسان حافزا ً إلقرار العدل ،وإذا انعدم هذا
ال يُراد منها كون هذا التالحم
َّ
أي دافع للدعوة إىل إقرار مبادئ العدل ،كام ال ميكن إيجاد دافع
االت ِّفاق  -برأي هيوم  -ال يبقى ُّ

يف هذا السياق عىل أساس التوافق العا ِّم والقوانني املوضوعة ،بل تعيِّ وجهة الدوافع الكامنة يف
نفس اإلنسان وال س َّيام الرغبة يف تحقيق املصلحة الشخص َّية.

يشار هنا إىل أ َّن القوانني الوضع َّية قبل أن يصادق عليها وتبلغ درجة القطع َّية ـ يف األوضاع

الطبيعيَّة ـ فالعرف السائد يف املجتمعات البرشيَّة فحواه أ َّن اإلنسان عاد ًة ما ينزع نحو السعي
لالستحواذ عىل أموال اآلخرين وممتلكاتهم وفق مبدأ املصلحة الشخصيَّة  self interstلكن بعد

كل إنسان ح َّقاً شخص َّياً وحرصيَّاً له وفق
أن يت َّم إقرارها واملصادقة عليها تصبح أموال وممتلكات ِّ
كل من يتع َّدى عليها أو يغتصبها ،فاملصلحة الشخص َّية الكامنة يف
أُ ُسس قانون َّية ثابتة بحيث يعاقب ُّ
كل إنسان تسوقُه نحو احرتام قانون العدل وعدم االستحواذ عىل استحقاقات أقرانه البرش؛ وال
ذات ِّ

َّ
األسايس يف هذه الحالة يتبلور عىل ضوء احرتام مصالح اآلخرين والعمل وفق
شك يف أ َّن دافعه
َّ

قوانني امللك َّية املصادق عليها قانون َّياً يف رحاب مبدأ العدل ،حيث ميتزج يف باطنه شعور بالخشية
[1]. Harrison Jonathan, Hume`s theory of Justice, clarendon press, oxford, 1981, p. 56 - 57.
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من العقاب والحرمان من املصالح التي ميكن أن يكتسبها ج َّراء احرتام القوانني واألعراف السائدة

يف مجتمعه[[[.

إ َّن العدل ،بصفته فضيل ًة أخالق َّي ًة ُمصاغ ًة من قبل البرش ،ذو ارتباط وثيق مبسألة امللك َّية ،ويف

هذا املضامر أكَّد هيوم أ َّن أفضل فهم له هو اعتباره منطلَقاً للحفاظ عىل البنية االجتامعيَّة والعرفيَّة

املوجودة عىل أرض الواقع ،وصيانة مق َّررات امللكيَّة املرشوعة يف املجتمع ،ما يعني أ َّن قوانني

الخاصة بامللك َّية وإبقائها عىل حالها ،كذلك
العدل يجب أن تُسخَّر للحفاظ عىل املق َّررات واألعراف
َّ

َّ
استدل
يل؛ ومن هذا املنطلق
ال ب َّد من أن تكون ُمرتَكَزا ً أساس َّياً ملق َّررات نقل امللك َّية والتداول املا ّْ

كل تفسري آخر للعدل فيام لو أُري َد منه تغيري هذا الواقع املتعا َرف يف املجتمع.
عىل عدم نجاعة ِّ
كذلك ذكر هيوم ثالثة أنواع بخصوص تقسيم الرثوات واألموال يف املجتمع كام ييل:
النوع األ َّول :تقسيم عادل عىل أساس مبدأ االستحقاقdesert.
النوع الثاين :تقسيم عادل عىل أساس مراعاة مبدأ املساواةequality.

النوع الثالث :تقسيم عىل أساس املق َّررات واألعراف الحاكمة يف املجتمع حسب مبدأ امللكيَّة

والرثوات املال َّية.

يف هذا السياق أكَّد عىل عدم إمكان َّية الُّلجوء إىل مبدأ االستحقاق أو املساواة بصفته بني ًة أساس َّي ًة

للعدل والقوانني الحاكمة عىل تقسيم امللك َّية والرثوات ،لذا ال ب َّد من اإلبقاء عىل املق َّررات
َّ
استدل عىل رأيه هذا بأ َّن
أسايس يف إقرار العدل؛ وقد
واألعراف الحاكمة يف املجتمع ك ُمرتَكَز
ٍّ

مبدأ االستحقاق أو املساواة فيه نقاش من حيث األُ ُسس األخالقيَّة يحول دون ات ِّخاذه معيارا ً ثابتاً
بهذا الخصوص ،لذا ليس من الصواب مبكان العمل به ك ُمرتَكَز للقوانني العا َّمة املتعلِّقة بامللك َّية

البديهي أ َّن الناس ال يتَّفقون عىل آراء مشرتكة بالنسبة إىل داللة
واألموال؛ وبيان ذلك كام ييل :من
ِّ

أي اتِّفاق بينهم بشأن التقسيم العادل أو س ِّن
مفهو َم ْي االستحقاق واملساواة ،ومن ث َّم ال يتحقَّق ُّ

قوانني وضعيَّة تح ِّدد معامله الرئيسيَّة ،ما يعني أ َّن االعتامد عىل املساواة كمنطَلَق لتقييم الرثوات
علمي ج َّراء عدم امتالك جميع الناس قابل َّيات ورؤى متكافئة،
أي مبدأ
واملمتلكات ال يتق َّوم عىل ِّ
ٍّ

[1]. Hume David, Treatise on Human nature, edited by L. A. selby - Bigge The clarendon press, oxford,
1888, p. 492.
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فكل إنسان ميتاز بخصائص فكريَّة وقابل َّيات ذهن َّية تختلف عن أقرانه وهذا هو السبب يف رغبته
ُّ

املتواصلة والجا َّدة بعدم االلتزام مببدأ املساواة ،ومن ث َّم ال يتس َّنى ذلك إلَّ يف رحاب نظام حاكم

مقتدر سياسيَّاً واجتامعيَّاً؛ وهذا األمر طبعاً تناقض رصيح لكونه يسفر عن انعدام املساواة من
الناحية السياس َّية.

توصل إليها بعد هذا النقاش فحواها أ َّن الحفاظ عىل الرثوات واملمتلكات يتطلَّب اإلبقاء
النتيجة التي َّ

عىل املق َّررات واألعراف االجتامع َّية الكائنة يف املجتمع عىل ضوء إقرار قوانني تصونها وتشذِّبها ،إذ
ال طائل وال جدوى من ِّ
كل مسعى لتغيري الوضع املوجود أو إلقرار العدل يف هذا املجال[[[.

شروط العدل:
ال َّ
كل حال ،سوا ًء اعتربناه فضيلة طبيع َّية
شك يف أ َّن العدل يدرج ضمن الفضائل األخالق َّية عىل ِّ

بحسب رأي الكثري من الفالسفة والباحثني ،أم مصطَ َنعة كام ا َّدعى ديفيد هيوم ومن حذا حذ َوه،

إلَّ أ َّن السؤال الذي يطرح نفسه عىل هذا الصعيد هو :هل ميكن اعتباره فضيل ًة مطلَق ًة أو مرشوط ًة

خاصة؟
ومق َّيد ًة بظروف
َّ

خاصة ،بل
املقصود من كونه فضيلة مطلَقة هو عدم اشرتاطه من حيث القيمة واالعتبار برشوط
َّ

هو كذلك يف جميع األحوال واألوضاع ومثال ذلك الحقيقة  truthفهي يف عامل القضايا والعلوم

كل قضية منوط بكونها حقيقة؛ لذا يقال إ َّن
واملعارف ت ُع ُّد معيارا ً وقيم ًة عىل نحو اإلطالق ،أل َّن صدق ِّ

خاصة ،بل هي معتَربة وصادقة يف جميع األحوال وضمن شتَّى
اعتبار الحقيقة غري مرشوط برشوط
َّ
الظروف ،ولكن هل يُعتَرب العدل من وجهة نظر هيوم ذا قيمة مطلَقة كام هو الحال بالنسبة إليها؟

وترميمي Remedial Virtue
يئ
نذكر هنا أ َّن تص ُّور هيوم بكون فضيلة العدل ذات طابع شفا ٍّ
ٍّ

حال دون اعتقاده بكونه معتَربا ً عىل نحو مطلق ،فهو برأيه رضوريًّا وكذلك القوانني املرتبطة به

خاصة يتس َّنى له ولهذه القوانني إصالح الخلل املوجود وترميم
تصبح رضوريَّ ًة حينام تتوفَّر ظروف
َّ

كل عيب ونقص؛ وعندما يتَّسع نطاق االختالف وتبلغ مستوى ال يتمكَّن الناس خالله من وضع
ِّ

حلول ناجعة ملواطن االفرتاق عىل صعيد القضايا األخالقيَّة والسياسيَّة ،يأيت الدور إىل قوانني
[1]. Plant Raymond, Modern Political thought, Blackwell, 1991, p. 52.

االستغراب 18

AL-ISTIGHRAB

شــتا ء 2 0 2 0

االستغراب
الملف

64

وئام عا ٍّم وشاملٍ يُريض الجميع؛ ويف ظروف كهذه
العدل فتصبح ُمرتَكَزا ً لحلحلة املشاكل وتحقيق ٍ
يتبلور العدل بصفته فضيلة عليا مق َّدمة عىل سائر الفضائل األخالق َّية بحيث ميكن تشبيهه بفضيلة

كل فضيلة أخرى يف ساحة القتال ،ما يعني أ َّن الشجاعة كمثا ٍل عىل ما ذكر
الشجاعة التي تفوق َّ
كل آنٍ ومكانٍ  ،فهي ليست كذلك يف غري ساحة القتال.
ليست بهذا املستوى يف ِّ

خاصة نن ِّوه بأ َّن هيوم أكَّد يف بعض مد َّوناتها
وإلثبات أ َّن فضيلة العدل مشرتطة بظروف وحاالت
َّ

عىل عدم كونه فضيل ًة أحياناً كام لو سادت يف املجتمع أجواء ملؤها الخري واإلحسان بني الناس

كافَّةً ،ففي هذه الحالة ال تبقى أيَّة حاجة لتدوين قوانني تضمن إقامة العدل يف املجتمع وال رضورة
عبثي وال جدوى منه،
يف البحث والنقاش حول طبيعة العدل وكيفيَّته ،بل الخوض يف هذه املباحث ٌّ
ومثال ذلك األرسة املثاليَّة التي يعيش أبناؤها حيا ًة ملؤها الوئام والوفاق واملو َّدة ،إذ قلَّام يلجؤون

إىل نقاشات إلحقاق حقوقهم وضامنها حتَّى وإن حدث تعارض يف مصالحهم الشخص َّية ،وهذا

األمر ال يحدث طبعاً ج َّراء انعدام العدل أو سلب الحقوق ،بل سببه االلتزام بقوانني العدل وإقرار

كل
رب واإلحسان املتبادل ،أل َّن َّ
الحقوق القانونيَّة ِّ
لكل فرد يف املجتمع عىل ضوء مبادئ املو َّدة وال ِّ

ٍ
شخص يف ظروف كهذه يحظى بنصيب من املصالح واألمالك األرسيَّة وهذه امللكيَّة ال تدعو

تغيت
الخاصة .من
بتاتاً إىل قلق سائر أعضاء األرسة أو خشيتهم من تضييع مصالحهم
َّ
البديهي لو َّ
ِّ

هذه الظروف وتفاقمت الخالفات األرسيَّة ،ففي هذه الحالة تقتيض الرضورة إقرار قوانني ومق َّررات

لكل فر ٍد وتجعل العدل منطلقاً أساسيَّاً يف الحياة األرسيَّة ،وهنا يقال إ َّن
تضمن الحقوق الشخصيَّة ِّ
العدل فضيلة أخالقيَّة.

متغي ًة ال ثَباتَ لها ،إذ من املمكن أن
إذن ،الظروف التي تجعل من العدل فضيل ًة عاد ًة ما تكون
ِّ

تتغي وتصبح األوضاع بشكلٍ ال ميكن فيه تصوير العدل بكونه فضيلةً ،بل يتح َّول إىل رذيلة وهنا
َّ
يطرح ذات املثال الذي ذكرناه حول األرسة املثال َّية التي يعيش أبناؤها يف رحاب أجواء تسودها

بكل رغبة
املو َّدة والوئام ،فلو أصيب أحدهم بدا ٍء يتطلَّب عالجه نفقات طائلة سوف يبادر اآلخرون ِّ
ورسور إىل مساعدته بشفقة وإحسان ،وهنا ال موضوعيَّة لطرح مسألة الحقوق واملصالح الشخصيَّة

أو السعي لتقسيم األموال واملمتلكات وفق قوانني وضعيَّة متق ِّومة عىل العدل ،فهذا األمر يُع ُّد زائدا ً
ولربا يدعو إىل شعورهم باألىس وعدم االرتياح.
َّ
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سيتوصل إىل نتيجة كهذه ويُعترب العدل مج َّرد فضيلة أخالق َّية مرشوطة
ال ريب يف أ َّن هيوم كان
َّ

الخاص له باعتباره مبدأ مصطَنعاً و ُمصاغاً من ِقبل البرش وإثر
وليست مطلَقة عىل ضوء تفسريه
ِّ

ومم قاله يف هذا املضامر ما ييل:
تقييده مبسألة حلحلة الخالفات حول امللكيَّة وتقسيم األموالَّ ،

“العدل إنَّ ا يتبلور يف ما ي َّتفق عليه البرش  ...conventionsوهذا االتِّفاق يهدف إىل عالج remedy
بعض التعارضات الناشئة من التقارن الحاصل بني عدد من الخصائص اإلنسان َّية وبني طبيعة األشياء

معي [عىل سبيل املثال] يُعتربان من
املوجودة يف عامل الخارج ،فاألنان َّية والكرم املحدود بنطاق َّ
الخصائص النفس َّية للبرش ،يف حني أنَّ طبيعة األشياء املوجودة يف عامل الخارج تحيك عن بعض

القضايا التي هي من قبيل سهولة تغيريها وندرتها مقارن ًة مع رغبات اإلنسان ...ومع التزايد املنسجم
الب واإلحسان والك َرم والجود ورواج ش َّتى الفضائل الكرمية ووفرة الخريات وال ِّنعم ،تصبح
ملستوى ِ ِّ

الدعوة إىل إقامة العدل أمراً عبث َّياً ال طائل منه”[[[.

يف مختلف بحوثه أشار هيوم إىل عد ٍد من الرشوط التي اعتربها ُمرتَكَزا ً لتحقيق النفع واملصلحة

أي واحد من هذه
يف رحاب إقامة العدل ،ومن ث َّم يصبح العدل وقوانينه كافَّة فضيلةً؛ لذا إن افتقد ُّ
عم ذكر وال يُع ُّد بعد ذلك فضيل ًة ج َّراء تج ُّرده عن البنية األساسيَّة التي تضمن
الرشوط سوف يتج َّرد َّ

كونه فضيلةً ،وهذه البنية هي املصلحة طبعاً.

يف ما ييل بعض الرشوط امل ُشار إليها بشكل مقتضب:
الرشط األ َّول :هذا الرشط وصفه هيوم بالندرة املعتدلة  moderate scarcityوهنا لو أ َّن شيئاً

مل يكن نادرا ً من األساس بحيث يتوفَّر عىل نطاق واسع لدرجة أنَّه يُشبع رغبات الناس ويل ّبـِي
كل آنٍ ومكانٍ  ،ففي هذه
كل ما يطمحون إليه بالتامم والكامل ،ووفرته كالهواء املوجود بكرثة يف ِّ
َّ

الحالة ال تبقى حاجة إىل الدعوة للتوزيع العادل ومن ث َّم فالعدل يصبح مفهوماً عبث َّياً ال جدوى

منه وال حاجة إليه .ومن ناحية أخرى لو أ َّن ندرة أحد األشياء تجاوزت الح َّد املتعا َرف بحيث

أصبح نادرا ً بشكل مبالغ فيه ،فهنا أيضاً ال طائل من الدعوة إىل إقامة العدل ،لذلك يصبح التوزيع
العادل أمرا ً عبث َّياً عديم الفائدة ،إذ ال ميكن توزيع الرثوات واملمتلكات بشكل عادل بني الناس

[1]. Hume David, Treatise on Human nature, edited by L. A. selby - Bigge The clarendon press, oxford,
1888, p. 494 - 495.
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نظرا ً للندرة املفرطة؛ وعىل هذا األساس يقال إ َّن موضوع العدل يتبلور ضمن أمور تتَّسم بندرة
معتدلة.

[[[

الرشط الثاين :األنان ِّية املعتدلة  moderate scarcityإذ من املؤكَّد وجود نزعة أنان َّية يف ذات

ٍ
عندئذ ليست طبيعيَّةً ،بل
طبيعي ،لك َّنها إن جمحت وبلغت ح َّد التط ُّرف فهي
كل إنسان وهذا أمر
ِّ
ّْ

الحقيقي لإلنسان ،وهنا يأيت الدور لطرح مفهوم العدل ،فاألنانيَّة املفرطة تقتيض
خارجة عن الكيان
ِّ

س َّن قوانني تضمن العدل للبرشيَّة ،فهذه النزعة حتَّى وإن تفاقمت لك َّنها ال ينبغي أن تصبح رادعاً
عن إقامة العدل يف املجتمع.

الجدير بالذكر أ َّن النزعة األنان َّية املتط ِّرفة تجعل اإلنسان يفكِّر بنفسه فقط وال ينصف اآلخرين

أو مينحهم حقوقهم الطبيع َّية واملرشوعة ،لذا ال ب َّد من س ِّن قوانني ومق َّررات عادلة تتيح املجال

رب واإلحسان
لتقسيم الرثوات واملمتلكات بشكلٍ ُمنصف بحسب االستحقاق ،ومن ناحية أخرى فال ُّ
وبكل جزئيَّاتها هو اآلخر يحول دون إقامة
ِّ
املبالغ فيه والذي يُسفر عن انعدام األنانيَّة من أساسها

العدل ،إذ كام ذكرنا آنفاً لو ساد عمل الخري يف املجتمع بشكل غري متعارف وخرج عن إطاره

املعقول سوف تفتقد قوانني العدل نجاعتها وال ت ُع ُّد ذات أدىن فائدة ،لذلك ميكن اعتبار األنان َّية

املعتدلة ح َّدا ً فاصالً بني األنانيَّة املتط ِّرفة واإلحسان البحت  total benevolenceوهي يف الواقع

رشط
أسايس ألن يصبح العدل فضيل ًة[[[.
ٍّ

الرشط الثالث :وجود تناسب يف مستوى القدرة بني مختلف أعضاء املجتمع ،لذا إن استحوذ

عدد من الناس عىل مقاليد السلطة واالقتدار يف املجتمع بشكلٍ مبالَغٍ فيه سوف يتح َّول العدل إىل

عبثي وعديم النفع ،إذ ليس هناك راد ٌع يردع هؤالء أو يُضط َّرهم لاللتزام بالقوانني واملق َّررات
أمر
ٍّ

والخاصة ،وال نجد رضورة هنا لذكر مثال يثبت هذه الظاهرة ،لك َّن هيوم أشار يف هذا
العا َّمة
َّ

املتحضين والسكَّان املحلِّيني يف شبه القا َّرة الهنديَّة،
السياق إىل واقع العالقة بني األوروبيِّني
ِّ

َّ
استدل من هذا املثال عىل أ َّن األوروب ِّيني املقتدرين الذين هاجروا إىل تلك الديار جعلتهم
حيث

[1]. Hume David, An Inquiry concerning human Understanding and the principles of Morals, edited by
L. A. selby - Bigge, revised by P. Nidditch, The clarendon Press, 1975, p. 184.
[2]. Hume David, Treatise on Human nature, edited by L. A. selby - Bigge The clarendon press, oxford,
1888, p. 492 - 497.
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رصفون بشكلٍ
استكباري من منطلَق احتقارهم ألبناء تلك الشعوب وكأنَّهم حيوانات ال تفقه شيئاً،
ٍّ
يت َّ
لذلك أعرضوا عن جميع مبادئ العدل واإلنسان َّية[[[.

نلفت هنا إىل أ َّن موضوع رشوط العدل استقطب أنظار عدد من املفكِّرين الذين تلوا عهد هيوم،

ومن جملتهم جون رولز الذي ع َّرف هذه الرشوط بأنَّها قضايا طبيعيَّة تفسح يف املجال للتعاون بني

الناس ألجل وضع األُ ُسس االرتكازيَّة ملبادئ العدل ،ويف الحني ذاته تجعل هذا التعاون رضوريَّاً؛
وقد اعتُرب رأيه هذا منبثقاً من نظريَّة سلفه هيوم[[[.

وعىل الرغم من أ َّن جون رولز حذا حذو هيوم حينام اعترب قوانني العدل ومبادئه من صناعة

البرش لكونها أتت عىل غرار األمر املتَّفق عليه وليست حقائق أزل َّية يستكشفها اإلنسان بوجدانه

خاصة؛ لك َّنه
وقابل َّياته الذهن َّية ،ومع أنَّه سلك نهجه أيضاً وأناط هذا االتِّفاق العا ِّم برشوط وظروف
َّ
عم ذهب إليه األخري يف هذا املضامر ،فهو أكَّد أ َّن الثمرة العمليَّة
يف الواقع تب َّنى رؤي ًة تختلف َّ
الخاصة بالعدل تساهم أ َّوالً يف تربير الحاجة إىل القوانني العادلة وعىل
التي ترتتَّب عىل الرشوط
َّ

أساسها يتحقَّق النفع منها وتتبلور املصلحة عىل أرض الواقع يف رحابها ،وثانياً مت ِّهد األرض َّية
املناسبة للدوافع التي تحفِّز اإلنسان عىل س ِّن القوانني وتنظيمها ووضع األُ ُسس االرتكازيَّة للعدل،
مم ت َّم
يف حني أ َّن رولز اعترب رشوط العدل ِّ
مؤشا ً عىل تلك القضايا التي تضمن تحقُّق اإلنصاف َّ

جامعي إزاء مبدأ العدل خالل األوضاع األوىل واألصيلة .original position
االت ِّفاق عليه بشكل
ٍّ

يب فتعكس يف الحقيقة واقع األوضاع التي تكتنف
وأ َّما رشوط العدل من وجهة نظر هذا املفكِّر الغر ِّ
الناس يف بادئ األمر مثل تجاهل الرغبات واملصالح الشخص َّية ،وهذه األوضاع تساعد عىل

مم يعني
تحقيق اتِّفاق بينهم بشأن مبادئ العدل ،إذ إنَّهم ال يقحمون مصالحهم الفرديَّة والفئويَّة َّ
اتِّصاف ما ت َّم االتِّفاق عليه بالعدل واإلنصاف ،ومن ث َّم ضامن إقرار مبادئ العدل والعمل بها.

عم ذكره إميانوئيل كانط
وينبغي اإلشارة إىل أ َّن رشوط العدل التي ذكرها هيوم تختلف بالكامل َّ

من رشوط ميكن عىل أساسها فهم مبادئه الحقيقيَّة ،حيث صاغها من جهة عىل ضوء الحقائق الذاتيَّة
لإلنسان وال سيَّام رغباته وغرائزه مثل سعيِه وراء مصالحه ،وصاغها منجهة أخرى عىل أساس الحقائق
[1]. Hume David, An Inquiry concerning human Understanding and the principles of Morals, edited by
L. A. selby - Bigge, revised by P. Nidditch, The clarendon Press, 1975, p. 197
[2]. John Rawls , p. 109.
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يل عىل أرض الواقع ،ويف هذا السياق تب َّنى
الخارج َّية واملحدوديَّات البرشيَّة التي تتبلور بشكل عم ٍّ

أكسيولوجي وأصل
كل مبدأ
رؤية تجريب َّية رام من ورائها تعيني هذه الرشوط ،لذلك أكَّد أنَّها عارية من ِّ
ٍّ
أخالقي وأُ ُسس ميتافيزيقيَّة وعقليَّة ،فهذه األمور برأيه ال تأثري لها يف مسألة العدل ،ما يعني أ َّن رؤيته
ٍّ

ربر رضورة س ِّن قوانني وإقامة العدل يف الحياة االجتامع َّية.
ذات طابع
وصفي وناظرة إىل محدوديَّات ت ُ ِّ
ٍّ
وأ َّما كانط فقد وقف يف الجانب املقابل متاماً لهذه الرؤية ،حيث تب َّنى وجهة نظر مثال َّية ال ارتباط لها

التجريبي والقواعد الطبيع َّية ،لذلك قال إ َّن اإلنسان ما دام قادرا ً عىل إدراك املبادئ األخالق َّية
بالطابع
ِّ
الخاصة ،وال ينظر
وأصول العدل يف الحياة بشكل يجعله يتجاهل مصالحه الشخصيَّة وأهدافه وغاياته
َّ
إىل اآلخرين وكأنَّهم وسائل يحقِّق من خاللها هذه املصالح واالهداف والغايات ،فهو يف هذه الحالة

ميتلك إرادة ُمثىل كلُّها ب ٌّر وإحسان ،ومن ث َّم فالقوانني التي يصوغها يف هذا املضامر ال ب َّد وأن تكون

منبثقة من العقل املحض؛ ومن هذا املنطلق اعترب مبادئ العدل واألخالق قضايا مطلَقة ورضوريَّة

بحيث ال ميكن التع ِّدي عليها أو استثناؤها بتاتاً.

ً
خامساَّ :
نظرية هيوم يف بوتقة النقد والتحليل:
نقدي،
يف ما ييل نسلِّط الضوء عىل نظريَّة العدل التي طرحها ديفيد هيوم ضمن إطار تحليل
ٍّ

فإذا تأ َّملنا بجملة ما ذكر من تفاصيل حول آرائه بالنسبة إىل مسألة العدل نجده متأث ِّرا ً بآراء هوبز التي

الطبيعي ليص ِّور العدل بأنَّه ذو
طرحها يف كتابه الشهري «لويثان» ،حيث استلهم منه نظريَّة الوضع
ِّ
وإصالحي للخالفات والنقاشات التي تحدث يف الظروف الطبيع َّية التي يفتقد فيها
عالجي
دور
ٍّ
ٍّ

القانون وينعدم ال َّنظم ،وعىل هذا األساس ميكن اعتبار العدل وصفًا لنظام وسلسلة من القوانني

وال س َّيام القوانني التي توضع لتنظيم القضايا املرتبطة بامللك َّية واألموال واملصالح املا ِّديَّة.

لقد اعترب ديفيد هيوم املصلحة العا َّمة والنفع الشخيصَّ بني ًة أساسيَّ ًة تجعل من العدل فضيل ًة
أخالق َّيةً ،وأكَّد أ َّن االلتزام بقوانني العدل يضمن تحقُّق أنان َّية معتدلة تشبع رغباتهم ،وتل ِّبي مصالحهم،
وتغرس لديهم الشعور برضورة الخروج من األوضاع الطبيع َّية واإلذعان لقوانني امللك َّية التي يت ُّم

وضعها من قبل البرش ،ولذلك ميكن القول أ َّن نظريَّة العدل التي طرحها تدرج ضمن النظريَّات
النفعيَّة  Utilitarianismالتي طُرحت من ِقبَل سائر الفالسفة واملفكِّرين.
وعىل الرغم من أ َّن بعض التعابري واملصطلحات التي نجدها يف مد َّونات هيوم من قبيل النفع
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العا ِّم  Public Utilityواملصلحة العا َّمة  ،Public interestوتأكيده عىل أ َّن هذه املصالح تتحقَّق عرب
مراعاة قوانني العدل وترسيخها يف املجتمع ،هي أمور جعلته يف جبهة املدافعني عن مبدأ النفعية

بنح ٍو ما ،ورغم أنّها جعلت نظرية العدل التي طرحها تنتسب إىل مبدأ النفعية  utilitarianismبدالً
نفس مبدأ
عن مبدأَ ْ
ي تبادل املنفعة  mutual advantageوالحدس َّية  intuitionism؛ لكن حينام ِّ
جر َم ْي
النفع َّية الذي دعا إليه ينبغي ألَّ نقع يف خطأ
تأريخي  anachronismبحيث ننسب إليه رؤية ُ
ٍّ
[[[
بنثام وجيمس مل يف تفسري هذا املبدأ لكونهام متأخِّرين عنه زمان َّياً.
النفعي الشهري واملتعا َرف يف األوساط الفكريَّة قائ ٌم يف أساسه عىل
حري القول هنا أ َّن املذهب
ٌّ
َّ

نظريَّات بنثام ومل ،وفحواه أ َّن املصلحة الجامعيَّة  utility maximizingهي فقط الغاية القصوى
لكل
البنيوي للفضيلة ،لذا فهي بصفتها أصالً أكسيولوجيَّاً يجب أن تُتَّخذ كمنطلق وأساس ِّ
واملرتَكَز
ُّ
واملؤسسات االجتامع َّية والقرارات السياس َّية واالقتصاديَّة.
الكيانات
َّ

إذا اعتربنا النفعيَّة واحدة من نظريَّات العدل ،فهي من الناحية النظريَّة تؤكِّد عىل أ َّن العدل

إل يف رحاب تحقُّق النفع واملصلحة ،ويف هذا السياق ال يُستب َعد أن يُدنَّس
االجتامعي ال يتحقَّق َّ
َّ
الكثري من املبادئ األخالق َّية التي يتق َّوم عليها العدل بحسب وجهات النظر األوىل والعا َّمة بحيث

ال تتكافأ حقوق شخصني متساويني من النواحي كافَّة؛ أل َّن النزعة النفعيَّة تعني امتزاج مصالح
الفرديْ ،أي أ َّن املعيار
الجامعي يتحقَّق يف رحاب الخري
الجميع بعضها ببعض ،ومن ث َّم فالخري
ّ
ُّ

هو مصلحة الشخص بصفته فردا ً؛ ومن هذا املنطلق فإ َّن تحقيق املصالح االجتامع َّية يعني يف

كل فرد عىل ِح َدة ،وبالتايل ينبغي ات ِّخاذ املصلحة العا َّمة ُمرتَكَزا ً
نهاية املطاف النهوض مبصلحة ِّ
لتحقيق أهداف املجتمع عىل صعيد س ِّن القوانني وتطبيقها وشتَّى القرارات الشاملة.

وال يختلف اثنان يف أ َّن ديفيد هيوم ال يعتقد بهذا الكالم مطلَقاً ،أي أنَّه ال يعترب املصلحة العا َّمة

ُمنطلَقاً لنظريَّته يف العدل ،إذ مل يعترب أ َّن هذه املصلحة تعني تحقيق الح ِّد األقىص من املنافع

الشخص َّية واعتبارها ُمرتَكَزا ً لتدوين قوانني عادلة ،كذلك مل يؤكِّد عىل رضورة أن تُد َّون قوانني
العدل عىل هذا األساس ،بل أكَّد عىل أ َّن املنفعة الفرديَّة تتحقَّق يف الظروف الطبيع َّية عىل ضوء

تغيري هذه الظروف واإلقبال عىل قوانني عادلة تضمن مصالحهم الشخص َّية ،لذا إن ُرو ِعيت هذه

[1]. Barry Brian, Theories of Justice, Harvester - Wheat sheaf, 1989, p. 168.
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القوانني فسوف تسود املصلحة العا َّمة وينتفع الجميع من دون استثناء ،وهذا االهتامم باملصلحة

العا َّمة وقوانني العدل يُع ُّد ُمرتَكَزا ً أخالق َّياً وأكسيولوج َّياً ويُضفي عىل السلوك املنبثق منه فضيلةً ،أل َّن

كل ما يضمن النفع واملصلحة يُع ُّد فضيل ًة أخالقيَّة.
نظريَّة هيوم األخالقيَّة تؤكّد أ َّن َّ

من ناحي ٍة أخرى ،ت ُعترب نظريَّة العدل التي تب َّناها هذا الفيلسوف من سنخ النزعات التقليديَّة

 Conventionalismألنَّه يرى العدل مرتبطاً بسلسلة من القوانني الوضعيَّة ،ويص ِّور السلوك العادل

عىل أنَّه احرتام للقوانني واألعراف املتَّفق عليها والتزام بها ،وتجدر اإلشارة هنا إىل أ َّن النزعات

الحق لصاحبه،
التقليديَّة لها أمناط متن ِّوعة ،ومن جملة أمثلتها التعريف املشهور للعدل بكونه منح
َّ

واملؤسسات واالتفاقيَّات القانونيَّة
وهذا األمر ميكن اعتباره نوعاً منها إذا أدركنا أ َّن شتَّى الكيانات
َّ

كل فرد يف املجتمع؛ لكن إذا قلنا إ َّن الحقوق
وشتَّى املق َّررات الوضعيَّة هي التي تعيِّ حقوق ِّ

الفرديَّة ال تتق َّوم عىل هذه القوانني واملق َّررات لكونها منبثقة من نظام الطبيعة واألحكام الرشع َّية
الدين َّية بحيث ال توجد لإلنسان حقوق طبيع َّية ال يساهم البرش يف وضعها أو نبذها ،ففي هذه الحالة
جامعي.
ال ميكن اعتبار التعريف املشهور حاكياً عن توافق
ّْ

خالصة الكالم أ َّن هيوم ،عىل ضوء ربطه الحقوق والعدل باالت ِّفاق َّيات الجامع َّية والقوانني
الوضعيَّة ،دافع بشكلٍ
علني عن النزعة التقليديَّة.
ٍّ
نقد َّ
نظرية العدل

نستهل نقد نظرية العدل التي طرحها هيوم يف رحاب نقد فهمه لواقع اإلنسان .وتجدر اإلشارة
ُّ

جهات فكريَّة تجريبيَّة بحتة بالنسبة إىل اإلنسان ،وضمن
هنا إىل أ َّن هذه النظريَّة تتق َّوم عىل تو ُّ
أي دور للعقل واملفاهيم األخالق َّية ،واملفكِّر
هذه الرؤية الض ِّيقة األفق واملحدودة األُطُر ال يبقى ُّ

رميوند بالنت أصاب حينام عزا السبب يف عدم طرح هيوم تصويرا ً لإلنسان وكأنَّه ذو شخص َّية غن َّية

ومتكاملة إىل عدم التزامه بالنزعة التجريبيَّة الرصيحة واملطلَقة ،وهذه الرؤية التجريبيَّة املتش ِّددة

تحول بطبيعة الحال دون طرح أيَّة نظريَّة إبستيمولوجيَّة غنيَّة ومتكاملة حول اإلنسان سوا ًء من ِقبَل

كل فيلسوف آخر يتب َّناها.
هيوم أم من ِق َبل ِّ

وفقاً ملعايري النزعة التجريب َّية واألُسس اإلبستيمولوج َّية التي تب َّناها هيوم ،ال يوجد يشء ثابت
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ومستق ٌّر باسم الذات اإلنسان َّية  ،selfومن ث َّم ال يحني الدور ألن يصبح موضوعاً للبحث والتحليل

الحس َّية مل يذعن إلَّ لتلك
التجريبي .وتجدر اإلشارة هنا إىل أنَّه عىل ضوء استناده إىل مدركاته
ّْ
ِّ

الحسيَّة والتجريبيَّة ،لذا ليس هناك أمر ثابت ومستق ٌّر ميكن أن
األمور التي لها تأثري عىل قابليَّاتنا
ِّ

يعرف باسم الشخص َّية اإلنسان َّية  ،personأو الذات اإلنسانية .self

حس ميكن عىل أساسه طرح مفهوم أو صورة ثابتة لإلنسان ،لذا
ليست هناك أيَّة تجربة أو إدراك ِّ ٍّ

نحن ال منتلك شيئاً بالنسبة إىل معرفة اإلنسان سوى إدراكات مشتَّتة ومتباينة بحيث ال يوجد لدينا

حس ٍ
نستشف من خالله واقع املعرفة اإلنسان َّية؛ فنحن نستشعر الخوف
ثابت ومستق ٍّر
ُّ
ُّ
أي اطِّالع ِّ ٍّ
مستقل عن
ٍّ
أي أم ٍر
واملحبَّة والحرارة والربودة والجوع والعطش يف كياننا ،لك َّننا ال نشعر بوجود ِّ

الحسيَّة والتجريبيَّة التي هي
ذلك باسم نفيس  ،myselfأي أ َّن النفس ليست مستقلَّ ًة عن إدراكاتنا
ِّ
حس نتط َّرق إىل التنظري
يف حقيقتها مشتَّتة و ُعرضة للتغيري يف ِّ
كل حنيٍ ،إذ ليس لدينا ُّ
أي إدراك ِّ ٍّ

له وملتبن َّياته ،ومن هذا املنطلق عندما نتح َّدث عن اإلنسان بصفته فردا ً عاد ًة ما نشري إىل هذه
والحسيَّة بدل أن نشري إىل التص ُّور الرصيح للشخصيَّة اإلنسانيَّة
التص ُّورات واإلدراكات التجريبيَّة
ِّ
والذات الكائنة فيها؛ وهذه الرؤية املعرفيَّة توجب علينا اإلذعان بحقيقة تجريبيَّة وثابتة اسمها

إنسان ،وهو بالطبع حقيقة ثابتة ومستق َّرة يف هذا الكون ومن ث َّم ال ب َّد من أن يكون ُمرتَكَزا ً للدراسات

الحس ليس من
األنرثوبولوج َّية؛ ومن املؤكَّد أنَّها رؤية منكرة من أساسها أل َّن التجربة واإلدراك
ِّ

شأنهام إثبات هذه الحقيقة املشرتكة والثابتة يف الذات البرشيَّة[[[.

اإلبستيمولوجي ،تفنيد النزعة التجريب َّية
من جملة املباحث الها َّمة واألساس َّية عىل الصعيد
ِّ
البرشي ،وال َّ
شك يف أ َّن رشح وتحليل هذا املوضوع يتطلَّب
املتط ِّرفة وبيان الواقع املعريف للعقل
ِّ

ومفصل ،لك َّن ذلك ال يسعنا يف هذه الدراسة املوجزة؛ كام أ َّن األُ ُسس األخالقيَّة
تدوين بحث مسهب
َّ
التي تب َّناها هيوم وإنكار املعارف األخالق َّية الرضوريَّة ،وربط الفضائل وال ِق َيم مببدأ النفع َّية ،وكذلك
[1]. Plant Raymond, Modern Political thought, Blackwell, 1991, P. 53.
الجدير بالذكر هنا أنَّ إبستيمولوجيا هيوم تتق َّوم عىل نزعة تجريب َّية بحتة ،وعىل هذا األساس ترتتَّب عليها نتائج عديدة غري متعارفة ،وهي
يف هذا املضامر تشكِّك بالكثري من املفاهيم والقضايا الفلسف َّية والعقل َّية؛ ومثال ذلك أنّها تنكر مبدأ االرتباط بني العلَّة واملعلول فعىل
أساس مرتكزاته املعرف َّية حينام نالحظ ارتطام الكرة باليد ال ندرك بعد هذا االرتطام سوى تعاقُب وتوايل حركة هذه الكرة ،يف حني أنَّ قابل َّياتنا
الحس
الحسية بخصوص العلَّة والعالقات العلِّية ال ميكن تصويرها مطلقاً؛ لذا فإنَّ قانون العلّية برأيه ال يقتيض اإلذعان بوجود علَّة لكون
َّ
ِّ
والتجربة ال يؤيِّدان ذلك.
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تجريبي للنفع َّية العا َّمة ،هي من املباحث الها َّمة للغاية والتي تقتيض رشحاً واسعاً حيث
طرح تفسري
ٍّ

ت ُدرج ضمن مواضيع فلسفة األخالقُ .مرادنا من هذه املق ِّدمة هو القول أ َّن األصول الفلسف َّية لنظريَّة
العدل التي طرحها هيوم ترتبط يف العديد من جوانبها بقضايا علميَّة متن ِّوعة مثل األنرثوبولوجيا
واإلبستيمولوجيا وفلسفة األخالق ،لذا فهي يف هذا السياق تواجه تح ِّديات ونقدا ً جا َّدا ً ،ومن ث َّم إن
معتب ًة فال ب َّد من أن تجتاز هذه التح ِّديات بسالم ٍة ومن دون املساس مببادئها.
أُريد لها أن تكون
َ

املعضلة األخرى التي تعاين منها نظريَّة هيوم املذكورة أرشنا إليها يف املباحث اآلنفة ،وهي

رأيه القائل بعدم إمكان َّية استنتاج الوجوب من الوجود ،حيث وقع يف مغالطة الوجوب والوجود،

فهو من جه ٍة أكَّد عىل أ َّن العدل منوط مبراعاة القوانني املوجودة بخصوص امللكيَّة لذلك قال لو

مل تت ّم مراعاة هذه القوانني لسادت الفوىض يف املجتمع ،وهذه الفوىض ناشئة بطبيعة الحال من
َّ
واستدل عىل كونه
األسايس للعدل وقوانينه
انعدام قانون العدل؛ وعىل هذا األساس استنتج املعيار
َّ

فضيل ًة  -واجباً  -من منطلق كونه يضمن تحقيق مبدأ النفع َّية يف املجتمع .ومن جه ٍة أخرى عزا فائدة

يئ
القوانني إىل كونها وازعاً للحؤول دون وقوع فوىض يف املجتمع ،أي أ َّن الوجوب واملعيار املبد ِّ
يُستنتجان من حقيقة الوجود التي تتمثَّل بالنفعيَّة .والطريف أ َّن هذا االستدالل هو األمر ذاته الذي
حذَّر منه سائر الفالسفة واملفكِّرين من أن يخدعوا به!

ويف هذا السياق اعترب العدل وصفاً لقوانني امللكيَّة ،وأكَّد أ َّن املجتمع حينام يفتقد القانون ففي

أي موضوع للبحث حول العدل أو الظلم ،إذ من خالل تبلور القانون عىل
هذه الحالة ال يطرح َّ

أرض الواقع يتّضح املعنى واملدلول الواقعي للحقوق والعدل ،ومن هذا املنطلق ميكن وصف
السلوك العادل بأنَّه مراعاة هذه القوانني وااللتزام بها.

يبدو أ َّن هيوم غفل عن موضوع يف غاية األهم َّية وهو أ َّن السؤال عن العدل مق َّدم عىل القانون

الخارجي من شأنه أن يتَّخذ
الذي هو يف الحقيقة موضوع له وللظلم ،كام مل يلتفت إىل أ َّن السلوك
َّ

كمصداق للسلوك العادل أو الجائر ،والقانون بدوره قد يكون عادالً أو جائرا ً؛ لذا يطرح السؤال
كل ات ِّفاق ووحدة يف وجهات النظري عىل الصعيد القانوين :هل ميكن اعتبار هذا
التايل حول ِّ

القانون مناسباً أو هو ليس كذلك؟ أي هل يُعترب عادالً أو جائرا ً؟ إذا اعتربنا العدل وصفاً للقانون
كل
ودالً عىل مراعاته وليس معيارا ً متعالياً ت ُقيَّم القوانني عىل أساسه ،ففي هذه الحالة ميكن اعتبار ِّ
َّ
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قانون متَّصفاً بالعدل عىل نحو اللزوم والرضورة مهام كان نوعه ومضمونه ،لك َّن هذا التص ُّور عىل
واملتحصلة من اتِّفاق عدد من الناس
خالف مبادئ العقل السليم .القوانني التي من صياغة البرش
ِّ

كل وضع أو ظرف ميكن تص ُّوره.
أو من غالبيتهم ال ميكنها بح ِّد ذاتها ضامن العدل يف ِّ

املأخذ اآلخر الذي يرِد عىل نظريَّة العدل التي طرحها هي أنّها ت ُقيِّد قوانني العدل مبفهوم

رشاح آثاره اعتربوا تأكيده
امللكيَّة واملواضيع الثالثة املرتبطة به ،لذا نالحظ أ َّن بعض الناقدين و َّ

أقل تقدير اعتربوا الدواعي
املبالغ فيه عىل الربط بني العدل وامللك َّية مج َّرد تشويه للحقائق ،أو عىل ِّ

السيكولوج َّية والتأريخ َّية تشري إىل هذه الوجهة الفكريَّة الغامضة؛ فاإلنسان لديه متطلِّبات كثرية

كل
أحدها الحاجة إىل املال وامللكيَّة املا ِّديَّة ،كذلك من الناحية املنطقيَّة ال صواب لالعتقاد بأ َّن َّ
الخالفات والنزاعات التي تحدث بني البرش ترضب بجذورها يف ملكيَّة األمور الشحيحة والنادرة.

[[[

الجدير بالذكر هنا أ َّن النظام والقانون ال يقترصان عىل نَظْم شؤون امللكيَّة واحتواء الخالفات

كل العالقات بني
يعمن َّ
املاليَّة ،بل لهام ارتباط وطيد بالحياة االجتامعيَّة ،وأبعادهام متن ِّوعة بحيث َّ

أعضاء املجتمع .أ َّما نظريَّة هيوم فقد التزمت جانب الصمت إزاء مسألة التوزيع العادل للرثوات

مثل املصادر الطبيع َّية ،واملناصب السياس َّية واالجتامع َّية ،ومختلف الوظائف والتكاليف يف
حقوقي
كل نظام
معرتك الحياة ،والسبب يف هذا التجاهل للحقائق االجتامعيَّة يعود إىل اعتقاده بأ َّن َّ
ٍّ

والقوانني بأرسها  -مهام كان مضمونها  -تتَّسم بالعدل قهرا ً ،لذا ليست هناك أيَّة موضوعيَّة الختيار

خاصة باعتبارها مرتكزات أساس َّية ومثال َّية لتقسيم الرثوات؛ والحقيقة أ َّن
معايري أو أنظمة حقوق َّية
َّ

فهم هيوم ملبدأ العدل يسفر عن قطع الطريق عىل املثُـل املقرتحة بخصوص البنية االجتامع َّية
املثاليَّة والعادلة.

املسألة األخرى الجديرة بالذكر يف هذا املضامر هي أ َّن نظريَّة هيوم هذه ال تعطي أيَّة إجابة عن

السؤال املطروح حول الداعي لرضورة التزامنا بقوانني العدل ،ونذكر هنا أ َّن هذا الفيلسوف أنكر
طبيعي لدى اإلنسان يحفِّزانه عىل القيام بسلوك َّيات تندرج
وجود أيَّة رغبة أو وازع
ٍّ

ضمن مبدأ العدل ،كام عزا مسألة كون العدل فضيل ًة إىل مبدأ النفعية ،حيث اعترب الدافع
[1]. Harrison Jonathan, Hume`s theory of Justice, clarendon press, oxford, 1981, p. 42.
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األسايس لتب ِّني سلوك َّيات عادلة مرهونًا بس ِّن قوانني تضمن إقرار العدل يف املجتمع باعتبار أ َّن
َّ

ربا يع ُّم هذا الرأي تلك املوارد
هذه القوانني
تنصب يف مصلحة اإلنسان وتخدم نزعته النفع َّيةَّ .
ُّ

تنصب القوانني يف رحابها مبصلحة فرديَّة والتي يعني االلتزام بها احرتام القوانني العادلة
التي
ُّ
بغض ال َّنظر عن مغالطة الوجوب والوجود؛ لكن هناك الكثري من الحاالت التي تتبلور املصلحة
ِّ

الفرديَّة فيها عىل ضوء تجاوز القوانني وعدم االكرتاث بها ،ويف هذه الحالة حتى وإن كان املرتكز

يل هو رضورة االهتامم بشخص َّية اإلنسان بصفته فردا ً والتزامه عمل َّياً بالقوانني التي تضمن
االستدال ُّ

أي مجال لتطبيق نظريَّة هيوم ومختلف آرائه التي طرحها بخصوص العدل
إقرار العدل ،فليس هناك ُّ
واألخالق واألنرثوبولوجيا.
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