الوصل المضطرب بين العقل واألخالق

مقاربة نقدية لرؤية ديفيد هيوم

حسني علي شيدان شيد

[[[

[*]

أعار ديفيد هيوم أهم َّية بالغة ملسألة تأثري العقل عىل األخالق ،حيث ق َّيد نطاق تأثريه إىل حدٍّ
ِّ
الحظ األوفر يف هذا املضامر.
كبريٍ من منطلق اعتقاده بأنَّ العواطف هي صاحبة
لك َّن هيوم مل يلتزم بهذا الرأي طوال مسريته الفكريَّة بل تب َّنى أحياناً وجهات نظر ال تتناغم معه.
ثم خلص إىل وجهة نظر تفيد بأنَّ العقل عبارة عن قابل َّية اإلنسان عىل االستدالل واالستنتاج الَّلذين
تجريبي أو ظ ِّن ٍّي  -ت َّتضح
وعل –
هام عىل نوعني :برها ٍّ
ين يوضح لنا واقع االرتباط بني التص ُّوراتٍّ ِّ ،
ٍّ
لنا عىل أساسه القضايا الواقع َّية والسالسل الع ِّل َّية لش َّتى الوقائع واألحداث.
الهدف من هذه املقالة كام يوضح الباحث حسني عيل شيدان شيد هو بيان طبيعة االرتباط بني
نقديْ.
يل
ّ
العقل واألخالق من وجهة نظر يف إطا ٍر تحلي ٍّ

ِّ
املحرر

ت ُعتَرب مكانة العقل يف األخالق من أه ِّم املسائل برأي ديفيد هيوم ،وكانت أ َّول موضوع ساقَ ُه
[[[
للبحث والتحليل يف كتاب «مبحث يف األخالق»[[[ ،ومحور البحث دار حول ما إذا كان العقل
استهل الجزء الثالث من كتاب «رسالة يف
َّ
األسايس لألخالق ،أم هي العواطف ،كام
هو املرتَكَز
َّ
الطبيعة البرشيَّة»[[[وعنوانُ ُه «بحث يف مبادئ األخالق» بفصل تحت عنوان «االختالف يف املبادئ
*ـ أستاذ مساعد يف فرع الفلسفة مبركز بحوث الحوزة والجامعة ـ إيران.
ـ هذه املقالة نُرشت يف مجلَّة “فلسفة ودين”(( - )I S Cالسنة األوىل) 2004م  /العدد  / 1الصفحات  117إىل 136
اإلسالمي للدراسات االسرتاتيج َّية.
ـ ترجمة :أسعد مندي الكعبي ،إرشاف املركز
ِّ
[2]- Hume David, An enquiry concerning the principles of morals, in: Hume, 1989.
[3]- reason
[4]- Hume David, A Treatise of human nature, Selby - Bigge and Nidditch (des), Oxford University Press, 1978.
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جل جهوده طوال مسريته الفكريَّة
األخالق َّية ليس عقيلَّ املنشأ» .مع اإلشارة أيضً ا إىل أنَّه سخَّر ّ
لتحليل هذا املوضوع وتسليط الضوء عىل النقاشات املحتدمة حوله بني مختلف املفكِّرين،
تجل يف الكثري من املواضيع األخرى التي تط َّرق إىل بيان
َّ
والرأي الذي تب َّناه يف هذا املضامر
تفاصيلها ،بل أث َّر عىل مختلف آرائه ونظريَّاته.
يف هذه املقالة سنشري إىل وجهة نظر هيوم إزاء مختلف جوانب املوضوع املذكور بشكلٍ

مقتضب ونوضح معامله األساسيَّة مبقدار ما يتيح لنا املجال ،لكن قبل ذلك نرى من الرضوري
ٍ
بيان ُمرا ِده من «العقل» ضمن هذه النظريَّة.
يف باكورة العرص الجديد للفلسفة الغربيَّة شاعت مصطلحات يف األوساط الفلسفيَّة بصفتها
عم ييل :اإلدراك ،الفكر ،الحكم ،الخيال ،الذاكرة،
قابل َّيات إبستيمولوج َّية أساس َّية ،وهي عبارة ّ
[[[
الحواس.
ّْ

القابل َّيات الثالث األوىل (اإلدراك والفكر والحكم) اعتُربت األفضل من غريها لكونها تفي بدو ٍر
يل مشهو ٍد ،وبيان ذلك كام ييل :اإلدراك يتمحور حول مسألة نشأة املفاهيم ،والحكم يدور
عم ٍّ
حول معرفة طبيعة االرتباط والنسبة بني املفاهيم ومعرفة واقع شتَّى القضايا ،والعقل يتكفَّل مبسألة
[[[
استنتاج حكم من حكم آخر ،أي أ َّن وظيفته هي االستدالل.

تجدر اإلشارة هنا إىل وجود اختالف بني بعض املفكِّرين حول وظائف هذه القابل َّيات ،ومنهم
ح ْي العقل
من مل يستخدمها يف دراساته وبحوثه ُمطلَقاً ،وأ َّما ديفيد هيوم فقد استخدم مصطل َ
فضال عن ذلك ،مل يلتزم يف
ً
واإلدراك يف موارد ع َّدة باعتبارهام يدلَّ ن عىل معنى واحد؛[[[ وهو،
بحوثه باملعنى الذي كان شائعاً يف عهده ،حيث مل يستعمل مصطلح «العقل» باملعنى ذاته فيها
قاطبةً ،بل نلمس من كالمه غموضاً عىل هذا الصعيد [[[،فتار ًة ق َّيد داللته بالقابل َّية التي لها التق ُّدم
االنتزاعي الذي يتمحور
ين[[[ أو
عىل التص ُّورات حينام تط َّرق إىل الحديث عن االستدالل الربها ِّ
ِّ

حول طبيعة العالقة بني التص ُّورات؛ والعقل حسب هذه الوظيفة ال يُطلَق عىل تلك القابليَّة التي
[1]- understanding , intellect , judgment , imagination , memory , senses.
[2]- reasoning.
[3]- Owen, David Hume`s reason, Oxford University Press, 1999, p. 1.
[4]- Norton David Fate, David Hume: Common - Sense moralist, Skeptical Metaphysician, New Jersey: Princeton
University, 1982, p. 96.
[5]- demonstrative.
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ل؛ وتار ًة أخرى استخدمه
تتكفَّل باالستدالل الظ ِّن ِّي[[[ الذي هو يف الواقع استدالل
تجريبي أو ع ّْ ِّ
ٌّ
[[[
بنح ٍو يجعله شامالً لالستدالل الظ ِّن ِّي أيضاً.

فضل عن ذلك ،اعترب هيوم العقل يف بعض األحيان دالَّ ً عىل كال النشاطني الفكريَّني -
ً
ين والظ ِّن ِّي  -أي أطلقه عىل عمل َّية كشف صدق القضايا أو كذبها؛[[[ ويف الكثري
االستداللني الربها ِّ
من الحاالت أراد منه ذات النشاطني املذكورين وليس ما يرتتَّب عليهام؛ ويف بعض كتاباته نالحظه
يطرح موضوع البحث بشكلٍ يوحي بوجود اختالف بني العقل والتجربة[[[ رغم عدم تب ِّنيه هذه الفكرة
يف معظم آثاره[[[،وهذا االختالف ظاهري برأيه يف بعض املوارد؛[[[ ومن جملة آرائه املطروحة يف
هذا السياق أ َّن العقل عبارة عن غريزة مذهلة كامنة يف أنفسنا لكن ال ميكننا فهم كُنهِها ،حيث
يسوقُنا نحو سلسلة من التص ُّورات التي متتاز بطابع معيَّ ؛[[[وهذا املدلول يف الواقع يعني االنتقال
من اإلدراك النفيس إىل ٍ
منط إدرايكٍّ آخر.
يل بني مفهو َم ْي العقل واالستدالل[[[ باعتبار
إذن ،ميكن القول أ َّن هيوم يعتقد بوجود اختالف دال ٍّ
أقل تقدير ،وحسب أحد املعاين يدلَّ ن عىل ٍ
منط من النشاط
أنَّهام يشريان إىل معنيني مستقلَّني عىل ِّ
االنتزاعي ينشأ ضمن مقارنة إدراك َّية واختياريَّة بني التص ُّورات التي تكتنف ذهن
ِّ
الفكري والتأ ُّميلِّ
ِّ
اإلنسان ،وطبق التعبري الذي ساقَ ُه هذا الفيلسوف فهام يتمحوران حول املداليل والنسب الفلسف َّية؛
املختص بالتفكري والتأ ُّمل
فهو حينام يتح َّدث عن الجانب
الذهني[[[ الكامن يف طبيعة اإلنسان
ِّ
ِّ
الحساس[ [[1الكامن يف باطنه [[1[،ويف هذه الحالة ال يعترب العقيدة[ [[1حصيل ًة
يقصد ذلك الجانب
َّ

ملصدر التفكري أو العقل ،بل هي نشاط لقوة التص ُّور برأيه .وحسب املعنى اآلخر الذي تب َّناه ،فهام
 -العقل واالستدالل  -يشمالن ذلك النمط من االنتقال غري التأمُّيلِّ  ،بل االنتقال الذي يحدث تلقائ َّياً

[1]- probable
[2]- Hume David, Enquiries concerning human understanding and concerning the principles of moral, Selby - Bigge
an Naidditch (des), Oxford University Press, 1989, p. 25
[3]- Hume David, A Treatise of human nature, Selby - Bigge and Nidditch (des), Oxford University Press, 1978, p. 458
[4]- experience
[5]- Hume David, Enquiries concerning human understanding and concerning the principles of moral, Selby - Bigge
an Naidditch (des), Oxford University Press, 1989, p. 28
[6]- Ibid, p. 43 - 44
[7]- Hume David, A Treatise of human nature, Selby - Bigge and Nidditch (des), Oxford University Press, 1978, p. 179
[8]- reasoning
[9]- cogitative
[10]- sensitive
[11]- Hume David, A Treatise of human nature, Selby - Bigge and Nidditch (des), Oxford University Press, 1978, p.183
[12]- belief
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عىل صعيد املفاهيم والنسب الطبيع َّية ،حيث عزا هذا األمر إىل الغريزة[[[ أو العادة[[[ يف بعض
يل والغموض يف معاين العقل ضمن شتَّى مد َّوناته
آثاره [[[.وعىل الرغم من ِّ
كل هذا التن ُّوع الدال ِّ
ونظريَّاته ،إلَّ أ َّن ُمراده بهذا الخصوص واضح إىل ح ٍّد ما يف مجال املباحث األخالقيَّة لكونه
استخدم مفهوم العقل كجهة مقابلة للعواطف أو ما يس َّمى باالنفعاالت النفس َّية[[[ لدى اإلنسان ،وكام
هو معلوم فاملساحة التي يشغلها العقل يف مضامر هذه املباحث هي املساحة ذاتها التي يشغلها
اإلبستيمولوجي باعتباره القابل َّية اإلنسان َّية التي تتمحور حول الحكم بصدق القضايا
عىل الصعيد
ِّ
أو بطالنها وحول كشف الحقيقة ومتييزها عن الخطأ بعد تشخيصه؛ لذا ميكن القول أ َّن هيوم يف
هذه املوارد مل يجعل العقل يف مقابل التجربة ،أي ليس مبعنى الفكر املحض واالستدالل عىل ما
تق َّدم [[[،بل مبعنى أوسع نطاقاً يُراد منه قابل َّية اإلنسان عىل اكتساب جميع أنواع املعرفة سوا ًء عن
العل ،وأحياناً
نستشف من كالمه أنَّه يعترب
ُّ
طريق الفكر املحض أم عن طريق التجربة واالستدالل ِّ ِّ
الحواس توحي بإدراكات غري استنتاجيَّة ،وهذه امليزة تندرج ضمن ما
املتحصلة بواسطة
املعرفة
ِّ
ِّ
ذكر أخريا ً [[[.استنادا ً إىل ما ذكر فقد جعل يف هذه املباحث نوعني من التعابري واملصطلحات يف
مقابل بعضهام البعض ،فهو من ناحية تح َّدث بأسلوب متناسق بنح ٍو ما عن بعض املفاهيم مثل
العقل واإلدراك والفكر والقدرة عىل إصدار األحكام والتأ ُّمل يف شتَّى القضايا والعقل املحض
[[[
جيَّة واالستنباط والصدق والكذب،
والقابليَّات الفكريَّة واملعرفة واالحتجاج واالستدالل والح ِّ
وما شاكل ذلك؛ ومن ناحية أخرى تح َّدث بأسلوب متناسق أيضاً عن مفاهيم أخرى مثل العواطف
والحس والشعور واالنفعال والعاطفة والرغبة والنزعة والشعور الباطني والجبلة،
والذوق والقلب
ِّ
وحتَّى األخالق والجامل والقبح [[[،وما شاكل ذلك.
خالصة الكالم أ َّن العقل من وجهة نظر هيوم عبارة عن قابل َّية اإلنسان عىل االستدالل واالستنتاج
تجريبي أو ظ ِّن ٍّي
وعل –
الَّلذين هام عىل نوعني :برها ٍّ
ين يوضح لنا واقع االرتباط بني التص ُّوراتٍّ ِّ ،
ٍّ
[1]- instinct
[2]- habit or custom
[3]- Biro John, Hume`s new science of the mind, in: Norton - 1998, p. 59 - 60
[4]- passions
[5]- a priori
[6]- Hume David, Enquiries concerning human understanding and concerning the principles of moral, Selby - Bigge
an Naidditch (des), Oxford University Press, 1989, p. 287
[7]- thought , reflection , pure reason , intellectual facilities , knowledge , argumentation , argument , induction , truth
and falsehood
[8]- taste , heart , sense , feeling , passion , emotion , affection or desire , tendency , internal sense , propensity or
aversion , moral sense , beauty and deformity.
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 -تتَّضح لنا عىل أساسه القضايا الواقع َّية والسالسل العلِّ َّية لشتَّى الوقائع واألحداث.

ِّ
كيف يؤثر العقل باألخالق؟

يف ما ييل نتط َّرق إىل بيان مدى تأثري العقل عىل مختلف جوانب األخالق:

أ ّوالً :طبيعة التص ُّور يف األحكام األخالق َّية:

يف بادئ األمر نسلِّط الضوء عىل التص ُّورات التي تقابل التصديقات واألحكام ،لذا حينام
نأخذ بعني االعتبار القضايا واألحكام األخالقيَّة بصفتها مسائل عمليَّة كالقضايا الثالث التالية
(الكرم فضيلة ،الرسقة قبيحة ،سقراط كان فاضالً) ،فال ب َّد لنا من اإلذعان إىل أ َّن موضوعها إ َّما
فعال خارج َّياً مثل الصدق ومعرفة
أن يكون وصف َّياً نفسان َّياً مثل الكرم والشجاعة والحسد [[[،أو ً
ٍ
مختصاً
الحق والرسقة [[[،أو فرديَّاً
بشخص بالتحديد مثل سقراط وبقراط وجنكيز خان .والواقع أ َّن
ِّ
َّ
محمول هذه القضايا هو اآلخر عبارة عن مفاهيم معيَّنة عىل غرار الفضيلة والرذيلة والحسن والقبح
يستحق اإلطراء أو التوبيخ ،وما شاكل ذلك.
والصواب والخطأ والفعل الذي
ّ
وهناك مسائل جديرة بالذكر يف هذا املضامر هي كالتايل:
يستحق الذكر بالنسبة إىل رأي ديفيد هيوم بخصوص مواضيع القضايا األخالق َّية ،هو
 )1ما
ُّ
احتامل تأث ُّره ببعض املفكِّرين من أمثال شافتسربي وفرنسيس هاتشيسون ،حيث اكتفى بتسليط
الضوء عىل األوصاف النفسان َّية لإلنسان فقط والتي يقصد منها امليزات الشخص َّية واألخالق َّية
املؤش الوحيد
والدوافع واألوصاف الروح َّية الثابتة؛ كام تط َّرق إىل األفعال باعتبارها من دون غريها
ِّ
عىل ما يجول يف باطن اإلنسان؛ وإذا تت َّبعنا بحوثه سنالحظ فيها أنَّه حتَّى وإن جعل الفرد أحياناً
موضوعاً للمبادئ األخالقيَّة  -كام هو ملحوظ يف األمثلة التي ذكرها  -إلَّ أنَّه اعتربه ينتهج سلوكاً
كهذا من منطلق خصاله النفسان َّية الراسخة يف ذاته.
إذن ،هيوم اعترب الخصائص النفسانيَّة لإلنسان موضوعاً حقيقيَّاً للقضايا األخالقيَّة ،وقد جرى
ٍ
عىل هذا املنوال بشكلٍ
قسمها
ملحوظ ،فهذه الخصائص برأيه عبارة عن فضائل ورذائل ،حيث َّ
مفصلٍ  ،لك َّنه مع ذلك ساق ثالثة أنواع منها
ضمن أربعة أنواع ث َّم تناولها بالبحث والتحليل بنح ٍو َّ
ضمن املواضيع التي سلَّط الضوء عليها.

تختص بجوانح اإلنسان.
[[[ -أي األفعال التي
ُّ
تختص بجوارح اإلنسان.
[[[ -أي األفعال التي
ُّ
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أي يشء عن
املسألة األخرى الجديرة بالذكر يف هذا املضامر هي أ َّن ديفيد هيوم مل يذكر َّ
نستشف من بعض كالمه اعتقاده بكونها قضايا
كيف َّية معرفة هذه األنواع  -املواضيع  -الثالثة ،لكن
ُّ
واقعيَّة [[[،لذا فموضوع القضايا األخالقيَّة عىل هذا األساس من شأنه أن يندرج ضمن نطاق العقل
والتجربة ،أي أ َّن إدراكنا لهذه املواضيع الثالثة يتحقَّق عن طريق االستدالل العقيلِّ  ،وهو ما أشار
أقل تقدير يف مجال الخصائص والسجايا
إليه برصيح العبارة وكالمه يف هذا السياق واضح عىل ِّ
النفسان َّية لإلنسان من منطلق اعتقاده بعدم امتالكنا أيَّة معرفة مبارشة بتلك الخصائص الذات َّية والنوايا
أخالقي ،بل ندركها عىل ضوء تلك السلوكيَّات
بكل فعل
التي تكتنف ذواتنا حينام نبادر إىل القيام ِّ
ٍّ
العل؛ وهذا هو السبب الذي دعاه إىل أن يعترب السلوك َّيات
الخارج َّية ،أي عن طريق االستدالل ِّ ِّ
الظاهريَّة  -األفعال التي يقوم بها اإلنسان يف عامل الخارج  -بكونها تندرج ضمن اآلثار والخصائص
النفسان َّية .وأ ّما بالنسبة إىل فهم النوعني اآلخرين  -املوضوعني اآلخرين  -اللذين هام السلوك َّيات
الحواس الخارجيَّة عىل
الظاهريَّة والشخصيَّات اإلنسانيَّة ،فقد أكَّد عىل رضورة الُّلجوء فقط إىل
ِّ
يل.
انفراد أو بانضاممها إىل االستدالل العق ّْ

نلفت هنا إىل أ َّن موضوع بحثنا ال يشمل بيان ذلك الجانب من منظومة التص ُّور[[[ الذي تنضوي تحته
كل تص ُّور بسيط ناشئ من انطباع بسيط
هذه املواضيع الثالثة ،إذ من املهم مبكانٍ طبعاً توضيح أ َّن ّ
ومناظر له أو أنّه ناشئ من مصدر آخر ،لكن ال يتَّسع املجال هنا لتسليط الضوء عليه بالبحث والتحليل.

أي نو ٍع من التص ُّورات هي
 )2رغم أ َّن هيوم مل يُ ِعر أهميَّ ًة تُذكر للقضايا األخالقيَّة ومل يوضح َّ
تتحصل لدى اإلنسان ،لك َّنه أعار أهم َّي ًة بالغ ًة ملحموالتها ،ويف هذا املضامر بذل جهودا ً
وكيف
َّ
حسن والقبح والفضيلة والرذيلة.
حثيث ًة إلثبات كيف َّية نشوء بعض التص ُّورات من قبيل ال ُ

ولتلخيص رأيه يف هذا املجال وذكر مثيل له ،نقول :بعض املفاهيم من هذه الناحية مثل
الفضيلة والرذيلة تتشابه بدقَّة مع مفهوم العلِّ َّية أو النسبة االرتباط َّية الرضوريَّة ،ويف مجال العلِّ َّية
األسايس لتص ُّور الرضورة العلِّ َّية ،ووجهة نظره هنا طُرحت عىل ضوء ما ت
تط َّرق إىل بيان املنشأ
ِّ
[1]- Hume David, Enquiries concerning human understanding and concerning the principles of moral, Selby - Bigge
an Naidditch (des), Oxford University Press, 1989, p. 289
كل ما يرتبط بالنفس إدراكًا ،ويف هذا السياق ص َّنف اإلدراكات  -الـ ُمدركات  -حسب درجة تأثريها وق َّوتها إىل صنفني
[[[ -ديفيد هيوم اعترب َّ
هام االنطباعات والتص ُّورات.
الحواس أو من خالل االنفعاالت والعواطف.
االنطباعات برأيه عبارة عن إدراكات تتلقَّاها النفس اإلنسانيَّة إ َّما عن طريق
ّ
َكل تص ُّور
أقل ق َّو ًة من االنطباعات وتنشأ منها ،لذا فهي مبثابة متلقَّيات ضعيفة منها ،أي أ ّن َّ
وأ َّما التص ُّورات فقد اعتربها إدراكات ضعيفة َّ
ليس سوى يشء يت ُّم تلقِّيه بصفته انطاعاً ضعيفاً.
كل انطباع وتص ُّور إ َّما أن يكون بسيطاً أو مركَّباً ،والتص ُّورات املركَّبة بدورها تص َّنف ضمن ثالثة أقسام هي الجواهر
أضف إىل ذلك أ َّن َّ
والحاالت واالرتباطات أو النسب.
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توصل إىل نتيجة
تقتضيه التجربة وحسب اعتقاده برضورة االلتزام بنظريَّة التص ُّورات،
ولـم َّ
َّ
حساً
فحواها أ َّن االنطباع
الحس هو املنشأ الذي كان يبحث عنه والذي يعني عدم امتالك اإلنسان َّ
ِّ ِّ
الرضوري بني العلَّة واملعلول؛ أكَّد عىل رضورة وجود انطباع تأ ّميل
يُعينه عىل معرفة طبيعة االرتباط
ِّ
الخاصة لقابل َّياتنا
وذايت يكون منشئاً له ،وهذا االنطباع عبارة عن تلك النزعة التي تعيِّ الوجهة
َّ
العل إىل تص ُّور
الذهن َّية التص ُّوريَّة وهو يعني أيضاً وجوب مرور هذه النزعة من بوابة االنطباع
ِّ ِّ
املعلول الذي يتَّسم بطابع أكرث ق َّوة ج َّراء تك ُّرر مشاهدة العلَّة واملعلول إىل جانب بعضهام .وعندما
ينشأ تص ُّور العلِّية من هذا االنطباع التأ ُّميل  -الشعور باإللزام أو النزعة الذهنيَّة التص ُّوريَّة  -فهذا يعني
[[[
حدوث تص ُّور هو نسخة شبيهة للشعور باإللزام أو بالنزعة التي تكتنفنا نحو القيام بيش ٍء ما.

من املؤكّد أ ّن هيوم بعدما استند يف مباحثه إىل قابليَّة التص ُّور أو العادة أو الغريزة ،أناط االعتقاد
الفلسفي؛
بالعلِّية إىل طبيعة اإلنسان ،ث ّم شيئاً فشيئاً اقرتب من تلك الرؤية الطبيعيَّة الكامنة يف فكره
ِّ
وعىل هذا األساس عزا نشأة تص ُّور الفضائل والرذائل وما شاكلها إىل مصدر آخر غري العقل
فكل سلوك يتَّسم بأنَّه فضيلة أو رذيلة حينام نأخذه بعني االعتبار ونسلِّط الضوء
والحواس ،لذا ُّ
ّ
حسناً أو قبيحاً ،ما يعني أ َّن تص ُّور
عليه من نوا ٍ
ح ع َّدة ،ففي هذه الحالة ال ميكننا إدراك حقيقة كونه َ
حس؛ لذا ال يتس َّنى لنا هذا اإلدراك إال إذا أدركنا حقيقة
الفضائل ال ميكن أن ينشأ من انطباع ِّ ٍّ
ذاواتنا واكتنفنا ذلك الشعور الجميل واملستحسن إزاء تلك ألفعال واألوصاف التي نقصدها ،وهذا
الشعور يف الحقيقة عبارة عن لذَّة فريدة من نوعها كامنة يف أنفسنا ،ومن ث َّم ميكن وصف تص ُّور
الفضيلة بكونه نسخة مشابهة لهذا الشعور الرائع الذي تستسيغه أنفسنا ،أي أنَّه يف الواقع شعور
بالفضيلة [[[،وهذا الشعور الفريد كام هو واضح يندرج ضمن االنطباعات التأ ُّملية التي توصف
بكونها ثانويَّة.

ّْ
ً
ُّ
(التحفزيي):
التحريكي
ثاني�ا :التأثري

الجانب اآلخر من األخالق والذي تقتيض الرضورة تقييم طبيعة ارتباطه بالعقل ،يتمثَّل يف مدى
أخالقي ،وهذا األمر ميكن بيانه عىل
تأثري العقل عىل سلوك اإلنسان عندما يبادر إىل القيام بفعل
ِّ
الدافعي  -للعقل ،أو ما هو تأثريه
يك -
ضوء اإلجابة عن السؤال التايل :ما هو مدى التأثري التحري ِّ
ِّ
[1]- Hume David, Enquiries concerning human understanding and concerning the principles of moral, Selby - Bigge
an Naidditch (des), Oxford University Press, 1989, p. 75
[2]- Hume David, A Treatise of human nature, Selby - Bigge and Nidditch (des), Oxford University Press, 1978, p.
468 - 469.
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السيكولوجي يف مجال األخالق؟ وميكن تقرير السؤال كام ييل :ما هو نصيب العقل من تحفيز
ِّ
سلوك َّيات اإلنسان األخالق َّية؟

عقلنا برأي ديفيد هيوم ال يتَّسم بخصائص تحريك َّية ودافع َّية لكون هذه الخصائص ذات
التخل عن أحد
ِّ
ارتباط بانفعاالتنا وعواطفنا ومشاعرنا ،فهو عاجز عن تحريكنا للقيام بفعل ما أو
السلوكيَّات؛[[[وهذا يعني أنَّه غري قادر عىل تحبيب بعض القضايا أو جعلها بغيض ًة بالنسبة إلينا
ملج َّرد اطّالعنا عليها وإدراكنا لها بواسطته ،بل غاية ما يسهم به هو تعريفنا بها فحسب وال دور له
يف نزعتنا الباطن َّية إزاءها.

تجدر اإلشارة هنا إىل أ َّن العواطف حتَّى وإن لعبت دورا ً بارزا ً يف تحفيز اإلنسان عىل القيام
بفعلٍ ما ،أو اإلعراض عنه لكون العقل ال شأن له يف هذا الصعيد ،لكن ال َّ
شك يف تأثريه هنا ،وهذا
فرعي وليس أصل َّياً ،فالعواطف هي
التأثري طبعاً مج َّرد مق ِّدمة بداعي أ َّن دور العقل يف هذا املضامر
ٌّ

األصليَّة ،لذا يُعترب من حيث مساهمته مج َّرد وسيلة ال غري ،إذ من خالل قابليَّته الستكشاف حقائق
األمور يتس َّنى له غرس الرغبة أو الضغينة يف كيان اإلنسان حتَّى وإن مل يكونا موجو َدين لديه قبل
ذلك ،ومن ث َّم يُرغمه عىل القيام بفعل ما أو اإلعراض عنه .كذلك من خالل قدرة اإلنسان عىل
وكل ما يرتتَّب عليها بفضل قابل َّياته العقل َّية ،فهو
معرفة اآلثار التي تتمخَّض عن سلوك َّياته وأفعاله ِّ
تغي رغباته وانفعاالته النفسانيَّة أو زوالها بالكامل،
يساعده عىل تغيري نهجه يف الحياة من خالل ُّ
وبهذا املنوال يعينه عىل تغيري منط سريته العمليَّة يف شتَّى مجاالت الحياة[[[.

بنا ًء عىل ما ذُكر ،ميكن القول أ َّن العقل قادر عىل احتواء أفعال اإلنسان عىل ضوء منحه
معلومات تسوق رغباته ونزعاته نحو وجهة أخرى غري التي يسلكها ،كذلك له القدرة عىل تعريفه
بتلك الوسائل التي تساعده عىل تحقيق أهدافه التي يرنو إىل تحقيقها من شتَّى رغباته وانفعاالته؛
رصف
وخالصة الكالم أنَّه يفي بدور ملحوظ ووظيفة أساس َّية عىل صعيد تحريك اإلنسان نحو ت ُّ
األخالقي أو تركه ،وذلك عن
رصف يدعوه إىل أداء الفعل
معيَّ ينتهي إىل سلوك
أخالقي ،فهذا الت ُّ
ِّ
ٍّ
طريق تقدميه دعامً فكريَّاً للعواطف.

ً
َّ
اإلبستيمولوجية
ثالثا :املبادئ

ثالث خصوصيَّة نسلِّط الضوء عليها ضمن بيان طبيعة ارتباط األخالق بالعقل ،هي التأثري
[1]- Ibid, p. 457.
[2]- Ibid, p. 414.
AL-ISTIGHRAB

شــتا ء 2 0 2 0

االستغراب 18

سالا
الوصل بار
غتبين
المضطرب
العقل واألخالق 149

اإلبستيمولوجي العقيلِّ عليها ،وذلك يف سياق اإلجابة عن السؤال التايل :ما هو نصيب العقل يف
ِّ
مجال معرفة املبادئ األخالق َّية وإدراك حقيقتها؟

ديفيد هيوم يف هذا الصعيد أناط الح َّ
ظ األوفر بالعواطف ،وق َّيد العقل إىل أقىص ح ٍّد بحيث
األخالقي ،ومن جملة ما تب َّناه هنا أ َّن األحكام األخالق َّية ليس من
اعتربه قارصا ً عن معرفة الحكم
ّْ
شأنها أن تتَّصف بالصدق أو الكذب ،أ َّما العقل فال دور له سوى معرفة صدق

القضايا أو كذبها [[[،ما يعني أ َّن هذه األحكام خارجة عن نطاق املعرفة العقل َّية ،لذا يستحيل عىل
العقل تشخيص الحسن والقبح والفضائل والرذائل عن طريق االستنتاج واالستدالل.
فحوى هذا الكالم أ َّن اإلنسان غري قادر عىل تحصيل األحكام األخالق َّية اعتامدا ً عىل قابل َّياته
يل ناجعاً ومعت َمدا ً يف مجال رفضها أو
العقل َّية ما تق َّدم منها وما تأخَّر ،كذلك ال يُع ُّد النهج العق ُّ
الفكري الذي أرشنا إليه سابقاً حينام اعترب القابليَّات العقليَّة ال تخلو عن
قبولها؛ لك َّنه تب َّنى النهج
َّ
يل بنح ٍو ما بني العقل والعواطف يف
تأثري يف هذا املضامر ،فهو يعتقد بوجود تناسق واشرتاك عم ٍّ
فرعي بصفته وسيل ًة ال
جميع األحكام األخالق َّية ،إلَّ أ َّن نصيب العقل يف هذا املضامر مج َّرد تأثري
ٍّ
غري ،وبيان ذلك كام ييل :العقل يدرك أنَّه مكلَّف بتوفري املق ِّدمات الَّالزمة لسلوك اإلنسان ومنحه
اإلدراكات واملعلومات التي ت ُعينه عىل الولوج يف مضامر النشاطات العمليَّة،كام يق ِّدم العون
العواطف يك تفي بدور عىل صعيد إصدار األحكام حول مختلف القضايا ،إذ ما مل ميتلك اإلنسان
أخالقي ،ناهيك بأ َّن املواضيع
أي حكم
ّْ
معرفة مبختلف األوضاع والظروف فهو غري مخ َّول بإصدار ِّ
ِّ
البت بها وينبغي تعليق جميع القرارات
الها َّمة التي تبقى ضمن هالة من الغموض أو
الشك ال ميكن ُّ
يئ من قبل العقل الذي
وعدم تفعيل العواطف واملشاعر األخالقيَّة إىل حني إصدار الحكم النها ِّ
يتص َّدى للفكر ،ويستكشف الحقائق ،وذلك طبعاً ألجل عدم الوقوع يف املحظور ،والتمكُّن من
جمع معلومات كافية حول جميع جوانب املوضوع؛ وبعد ذلك يأيت دور العواطف ليك تشخِّص
[[[
األخالقي الذي كان مجهوالً.
طبيعة الحكم
ِّ

وضمن بحوثه التي د َّونها عىل صعيد موضوعنا ،أشار هيوم إىل اآلثار والنتائج املفيدة ألفعال
اإلنسان وخصاله والدور الذي يفيه العقل يف هذا املضامر ،ومبا أ َّن مبدأ الفائدة  -املصلحة  -يُعترب

[1]- Hume David, Enquiries concerning human understanding and concerning the principles of moral, Selby - Bigge
an Naidditch (des), Oxford University Press, 1989, p. 294.
[2]- Ibid, p. 290.
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واحدا ً من مرتك َزين أساس َّيني لحسن الخلق [[[،فمن الواضح مبكان أ َّن العقل يف هذا الصعيد يفي
ٍ
وملحوظ عىل بعض
يل
بدور ها ٍّم ال ُّ
يقل شأناً عن أهم َّية العواطف ،وهذا األمر يص ُدق بشكلٍ عم ٍّ
املبادئ األخالقيَّة وال سيَّام العدل الذي يُعترب واحدا ً من أكرث املبادئ األخالقيَّة تعقيدا ً ،وهنا
كل ذلك يبقى نصيبه فرع َّياً باعتباره مج َّرد
الحيوي ورضورة تدخُّله بوضوح؛[[[ ورغم ِّ
يتجل دو ُره
َّ
ُّ
وسيلة ال غري.
ذكرنا أ َّن العواطف ذات الح ِّ
ظ األوفر يف مجال معرفة األحكام األخالقيَّة من منطلق رأي ديفيد
هيوم الذي أكَّد عىل ذلك يف مختلف دراساته وبحوثه ،ورغم أنَّه يف الفرتة الَّالحقة لتأليف كتابه
الذي أرشنا إليه يف بداية املقالة ،بدأ تدريج َّياً يتب َّنى أفكارا ً قوامها محوريَّة العقل عىل صعيد القضايا
األخالقيَّة إىل جانب إرصاره عىل رأيه السابق ،لك َّن املسألة الجديرة بالذكر يف هذا الصعيد أ َّن اآلراء
التي أكَّد فيها عىل أهميَّة

األُ ُسس واملبادئ األخالقيَّة العا َّمة وكيفيَّة تحصيلها ،ال تتناغم بنح ٍو ما مع رأيه الذي تب َّناه بشكلٍ

رسمي حول املوضوع ،ويف معظم األحيان تتعارض معه عىل نحو التضا ِّد ،لذا ال نبالغ لو قلنا إنَّه
ٍّ
يرتتّب عليها اإلقرار بنصيب أوفر بكثري وأه ِّم من ذلك النصيب الذي أناطه للعقل.
عىل الرغم من أ َّن هيوم أكَّد عىل الدور الفريد للعواطف يف مجال األحكام األخالقيَّة والتي
رب واإلحسان والرغبة يف عمل الخري ،لك َّنه حينام سعى لطرح املبادئ واملعايري
تعني التالحم بال ِّ
يت بني شتَّى أعضاء
األخالق َّية العا َّمة ،وتصحيح الرؤية التي كانت سائدة آنذاك ،وترسيخ التالحم الذا ِّ
املجتمع ،قلَّل من هذا الدور وكأ َّن العواطف ليس لها ح ٌّ
ظ وافر كام أشار آنفاً ،حيث اعترب االنفعاالت
الباطنيَّة التي تكتنف اإلنسان ومختلف مشاعره تجاه الفضائل أو الرذائل يف شتَّى املجاالت ليست
كل إنسان بحامسة وتكتنفه مو َّدة إزاء من يُسدي خدمات جليلة
عىل ح ٍّد سواء؛ مثالً عاد ًة ما يشعر ُّ
مم يشعر به إزاء شخص يق َّدم خدمات لبلد آخر أو أنَّه
لبلده ،وهذا الشعور طبعاً أسمى وأكرث مو َّدة َّ
ق َّدم خدم ًة لنا منذ زمن بعيد بحيث يصعب تذكُّرها بسهولة ،كذلك يتضاءل هذا الشعور إزاء تلك
إل
متت لنا َّ
الحاالت التي ال تع ُّمنا منها سوى فوائد محدودة من إرادة الخري واإلنسانيَّة أو أنَّها ال ُّ
بصلة محدودة ،إذ يف هذا املضامر ال ننال فوائد كثرية ،وعاد ًة ما يتضاءل شعورنا بالتعاضد مع
حسن الخُلق  -الفضيلة  -ومعناه األمر املرغوب الذي يغرس البهجة يف ذات اإلنسان ،وديفيد هيوم بدوره اعترب
[[[ -ثاين مبدأ
أخالقي هو ُ
ٍّ
ين متَّصفاً بالفضيلة حينام يستبطن نفعاً لفاعله أو لآلخرين.
السلوك اإلنسا َّ
[2]- Hume David, Enquiries concerning human understanding and concerning the principles of moral, Selby - Bigge
an Naidditch (des), Oxford University Press, 1989, p. 285 - 286.
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أقراننا يف املجتمع ،يف حني أنَّنا من املمكن أن نعرتف بكون كليهام فضيلة وينضويان يف مجال
رب واإلحسان حتَّى وإن كانت عواطفنا هنا غري متكافئة ،أي أ َّن تالحمنا وعواطفنا يف مختلف
ال ِّ
تغيه؛
األحوال والظروف عرضة للتغيري والتح ُّول عىل الرغم من ثبوت حكمنا
األخالقي وعدم ُّ
ِّ
بينام ديفيد هيوم يعتقد بعدم إمكان َّية االعتامد عىل هذا األمر الستنتاج أ َّن تقييمنا لشتَّى األوصاف
الفكري وتعاضدنا وعواطفنا ،بل إ َّن منشأه هو
واألفعال والفضائل والرذائل ليس ناشئاً من تالحمنا
ِّ
األسايس لقدرتنا عىل إصدار األحكام مبختلف أمناطها ،وهذه التغيريات
العقل الذي يُع ُّد املرتَكَز
َّ
حواسنا من الوقوع يف
والتعا ُرضات تساهم يف تصحيح عواطفنا وإدراكاتنا الباطنيَّة مثلام تصون
ُّ
خطأ؛ مثالً إذا تضاعفت املسافة التي تفصلنا عن أحد األشياء بحيث تجعله أكرث بُعدا ً ع َّنا ،فالصورة
التي ترتسم يف أع ُيننا له تبلغ درجة النصف ،لك َّننا مع ذلك نتص َّور أنَّها يف كلتا الحالتني بحجم
واحد ،إذ نحن عىل علم بأنَّنا إذا اقرتبنا منه فسوف تنشأ لدينا صورة أكرب له ،كذلك نعلم بأ َّن هذا
كل هذه االختالفات ،بل السبب يعود إىل املسافة الفاصلة بيننا وبينه من
اليشء ليس هو السبب يف ِّ
[[[
حيث القرب والبعد؛ فإذا مل يت ّم هذا التصحيح لوجهتنا عىل صعيد األمور التي نلمسها والظواهر
تتجل لنا يف مختلف مجاالت الحياة  -وال فرق هنا يف ما إذا كان هذا اإلدراك باطن َّياً أو
َّ
التي
خارج َّياً  -ففي هذه الحالة نصبح عاجزين عن التفكري أو حتَّى الحديث بخصوص أحد املواضيع
بنح ٍو ٍ
ثابت ومنظَّمٍ  ،أل َّن الظروف غري الثابتة تسفر عن حدوث تن ُّوع متواصل ال يتوقَّف مطلَقاً ،ومن
ث َّم تقتيض الرضورة طرح آراء عديدة وات ِّخاذ مواقف مختلفة.
أقل مستوى من رغبتنا يف تلك األمور التي
حري القول أ َّن تعاضُ دنا مع أقراننا البرش عاد ًة ما يكون َّ
ٌّ
تخص شؤوننا الذاتيَّة ،كام أنَّنا نتعاضد عاطفيَّاً ونفسيَّاً مع املق َّربني لنا أكرث من تعاضُ دنا مع غريهم،
ُّ
ومن هذا املنطلق حينام نتط َّرق إىل بيان األحكام األخالق َّية و ِذكر األوصاف األخالق َّية لآلخرين،

يل وذات
غالباً ما نتجاهل هذه االختالفات بحيث نجعل عواطفنا ومشاعرنا ذات طابع عا ٍّم وشمو ٍّ
صيغة أكرث اجتامعيَّةً ،وبالتايل نُضفي إىل عواطفنا املتباينة التي تكتنفنا حول شتَّى القضايا ثباتاً
حدا ً؛ ويف غري هذه الحالة يصبح الحوار األخالقي بعيد املنال ومييس الفكر األخالقي
وات ِّساقاً مو َّ
مستحيل من أساسه فنعجز عن إقامة عالقات ثابتة ومنظّمة مع اآلخرين.
إذن ،تبادل العواطف واألفكار مع أقراننا البرش يضط ُّرنا ألن نصوغ معيارا ً كلِّياً ثابتاً نتمكَّن عىل
ضوئه من املبادرة إىل استحسان أو تقبيح أو رفض أو تأييد مختلف السلوك َّيات التي تب ُدر م َّنا،
[1]- appearances.
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وهذا األمر طبعاً من وظائف العقل أو التأ ُّمل أو ق َّوة الحكم؛ وعىل الرغم من أ َّن اإلنسان يرفض
كل رغبة وضغينة لديه عىل أساس تلك االختالفات االنتزاع َّية
هذه املعايري الكلِّية ومن ث َّم ال تتبلور ُّ
الخاصة بالفضائل والرذائل ،إلَّ أ َّن هذه املعايري واالختالفات األخالقيَّة ذات تأثري ملحوظ
الكلِّية
َّ
أقل تقدير فهي تساهم يف متهيد األرض َّية الَّالزمة إلجراء حوار
غض النظر عنه بتاتاً ،وعىل ِّ
ال ميكن ُّ
مع اآلخرين ومعرفة وجهات نظرهم ،لذا تتبلور فائدتها بشكلٍ
أسايس يف األوساط الفكريَّة واملنابر
ٍّ
[[[
ومختلف املراكز التعليم َّية مبا فيها املدارس.

استنادا ً إىل ما ذُكر ،يحظى العقل يف منظومة هيوم الفكريَّة مبنزلة أعىل وأكرث أهم َّية عىل صعيد
ظهور األحكام األخالق َّية وتبل ُورها لدى اإلنسان ،إذ عىل أساس ما استنتجنا من آرائه ،إضاف ًة إىل
أ َّن العقل بحاجة إىل أن مينح اإلنسان تلك املعلومات التي تحتاج إليها عواطفُه يك تكون قادرة
بنيوي يف ترسيخ األحكام األخالقيَّة وصياغة معايري
عىل التمييز بني القضايا األخالقيَّة ،فهو ذو تأثري
ٍّ
ثابتة كلِّية ال يطرأ عليها أدىن تغيري؛ لكن ي ِر ُد عليه اإلشكال التايل :حسب هذا الرأي ال ميكننا اعتبار
[[[
حم بني الناس.
رشا للعواطف أو التال ُ
األحكام األخالق َّية مثرة مبارشة أو انطبا ًعا مبا ً

ال َّ
شك يف أ َّن املعايري واألحكام األخالق َّية هي يف الواقع ناتجة من تناسق عواطف اإلنسان مع
تيس الحياة املشرتكة ،وتُفسح املجال للحوار ضمن
أحكام العقل ،ما يعني أنَّها أُ ُسس ومناهج عملية ِّ
اجتامعي ،وإلَّ فالعواطف املحضة واالنفعاالت التي تكتنف نفس اإلنسان ال
حياة فكريَّة ذات طابع
ّْ
متنحنا سوى أحكام متباينة ومتن ِّوعة ال ثبوت لها؛ ويف هذا السياق ،نلفت إىل أنَّه كلَّام ارتقت اإلنسانيَّة
وترسخ ارتباطهم بتلك
وبلغت درجات أعىل ،وكلَّام تزايدت النزعة إىل الخري واإلحسان لدى البرشَّ ،
القضايا التي لها تأثري يف شتَّى مجاالت حياتهم ،ففي هذه الحالة ،يُسلَّط الضوء بشكلٍ
أسايس عىل
ٍّ
الحالة أو السلوك الَّلذين يُعتربان أكرث شيوعاً يف سريتهم ،وحتَّى بعد أن تُسخَّر املعايري الكلِّية يف
الخاص يف منأى عن أحكام
خدمة التعقُّل والتأ ُّمل إلَّ أ َّن العواطف ال تخضع لها ،بل تسلك نهجها
ِّ
العقل ويت ُّم ات ِّخاذ القرار وفق ما تُ ليه عىل اإلنسان ،لذا حتَّى لو اعتربنا األحكام االخالق َّية انعكاساً
للعواطف ،فهي يف الحقيقة تحيك عن تلك املشاعر الكامنة يف نفس اإلنسان (أي كام ينبغي أن
تكون) ،وال تحيك عن العواطف املوجودة بالفعل (أي كام هي موجودة عىل أرض الواقع).
[1]- Hume David, A Treatise of human nature, Selby - Bigge and Nidditch (des), Oxford University Press, 1978, p. 603
راجع أيضاً:
Hume David, Enquiries concerning human understanding and concerning the principles of moral, Selby - Bigge an
Naidditch (des), Oxford University Press, 1989, p. 227 - 229.
[2]- Stroud Barry, Hume, London and New York, Routledge, 1977, p. 191.
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املالحظة األخرى الجديرة بالذكر يف هذا املجال هي أ َّن هيوم قارن بني مسألة تصحيح أو
تشذيب العواطف الباطن َّية (العواطف األخالق َّية) مع تصحيح أو تشذيب العواطف الخارج َّية ،ث َّم
مم يوصف يف علم املنطق
استنتج أنَّهام متشابهان ،يف حني أ َّن هذه املقارنة كام يبدو ت ُعترب رضباً َّ
بأنَّه قياس مع الفارق ،ألنَّنا ،حسب تعبريه ،نبادر إىل تصحيح عواطفنا الخارج َّية من منطلق اعتقادنا
بالحواس عىل ضوء
بوجود يشء يف عامل الخارج يُعيننا عىل تصحيح مختلف القضايا املرتبطة
ِّ
ثبوته ووحدته ،ومن ث َّم نُضيف إليها ثبوتاً ووحد ًة أيضاً؛ لك َّن هذا األمر غري ممكن بالنسبة إىل
العواطف األخالقيَّة عىل أساس ما تب َّناه هيوم إزاءها ،حيث يعتقد بعدم إمكانيَّة استنتاج مبادئ
حسن والقُبح والفضائل والرذائل من عامل الواقع لكونها قضايا منبثقة بشكلٍ
حرصي من ذات
ٍّ
ال ُ
والسلبي ،أي من رغباته وعدمها ،لذا فالسؤال الَّذي يطرح
يب
اإلنسان ،وناشئة من شعوره اإليجا ِّ
ِّ
نفسه يف هذا املضامر :ما هي البنية االرتكازيَّة التي ميكن أن نعتمد عليها لتصحيح مختلف
املبادئ التي يجب العمل عىل أساسها؟ من الواضح أ َّن هيوم إذا أراد اإلجابة عن هذا السؤال
التمسك مبسألة وحدة االنفعاالت األخالق َّية وث ُبوتها لدى جميع الناس ،أل َّن املحور
ال ميكنه
ُّ
االرتكازي يف بحثه وتحليله هنا هو بيان تن ُّوع هذه االنفعاالت واختالفها واالستدالل عىل السبيل
َّ
األمثل لتصحيحها أو تشذيبها؛ كام أ َّن الشأن الذي يُوكله إىل العقل يف هذا الصعيد أعىل درج ًة من
كونه عامالً مساعدا ً ومصدرا ً متهيديَّاً أو وسيل ًة معت َمدة تُعني اإلنسان عىل تحقيق مبتغاه ،حيث مل
يعتربه مج َّرد مصدر معلومايتٍّ وعنرص ميكن الُّلجوء إليه لتمهيد األرض َّية املناسبة للعواطف يك ت ِر َد
األخالقي ،بل بعد أن تفي العواطف بدورها من دون أن
مضامر العمل ،وتساهم يف إصدار الحكم
ِّ
وكل للقضايا األخالق َّية ،يأيت الدور للعقل يك يطرح مبادئه ويبادر إىل
تتمكَّن من وضع معيار ثابت ِّ ٍّ
تصحيح العواطف أو تشذيبها ،ث َّم يصوغ معيارا ً كلِّياً للفضائل والرذائل.
نستشف من هذا الكالم أ َّن هيوم إ َّما أن يكون قد تب َّنى رأياً ال يتناغم مع رؤيته املعهودة يف
ُّ
مختلف آثاره ونظريَّاته والتي تتق َّوم عىل كون العقل مج َّرد «خادم» يف هذا املضامر ،أو أنَّه أعاد
أي حال فهو أناط بالعقل حظّاً وافرا ً يف مجال صياغة األحكام
النظر برأيه وتب َّنى رؤي ًة أخرى؛ وعىل ِّ
األخالق َّية.

يب فحواها أ َّن العقل من الناحية اإلبستيمولوج َّية
إذن ،الرؤية الرسميَّة التي تب َّناها هذا الفيلسوف الغر ُّ
مج َّرد «خادم» للعواطف عىل صعيد تشخيص األحكام األخالق َّية ،لذا إن أردنا تقييم هذه الرؤية
املتحصلة هنا فحواها أنَّه ال
حسن والقُبح العقل َّيني وغري العقل َّيني ،فالنتيجة
ِّ
عىل أساس مبادئ ال ُ
حسن والقُبح العقليَّني املراد منهام قدرة العقل عىل إدراك املحاسن والقبائح والفضائل
يعتقد بال ُ
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حسن والقُبح الرشع َّيني املراد منهام معرفة املحاسن
والرذائل ،كذلك  -من األوىل أنَّه  -ال يعتقد بال ُ
نستشف من مجمل آرائه ونظريَّاته
والقبائح والفضائل والرذائل عن طريق التعاليم الدين َّية؛ بل
ُّ
صح التعبري  -مبعنى أ َّن املحاسن والقبائح والفضائل
أنَّه يعتقد بال ُ
حسن والقُبح العاطفيَّني  -إن َّ
والرذائل تتبلور فقط يف رحاب العواطف واملعرفة وليس عن طريق العقل أو النقل ،ناهيك بأنَّنا
حسن والقُبح الذات َّيني وغري الذات َّيني ،نستنتج عدم
لو سلَّطنا الضوء عىل املوضوع يف رحاب ال ُ
حسن والقُبح الذات َّيني [[[،ألنَّه ال يعترب املحاسن والقبائح والفضائل والرذائل  -واملبادئ
اعتقاده بال ُ
حسن والقُبح ،بل
األخالقيَّة كافَّة  -واقعيَّةً ،وال يرى أ َّن سلوكيَّات اإلنسان بجميع أشكالها تتَّسم بال ُ
حسن وقُبح إنَّ ا هو من صياغة عواطفه ومنبثق من مشاعره الذات َّية التي تستسيغ بعض األمور
ُّ
كل ُ
ٍ
جديد[[[.املقصود من هذا الكالم أ َّن املحاسن والقبائح
الطبيع َّية بحيث تساهم يف صنع يش ٍء
والفضائل والرذائل بجميع أنواعها ال تتَّسم بهذه امليزات ذات َّياً بحيث تستق ُّر بهذا الشكل يف طبيعة
األشياء واألفعال عىل نحو الثبوت والدوام ،بل ترتكز عىل العواطف بشكلٍ
حرصي ،لذا لو افرتضنا
ٍّ
حسن وقُبح وفضيلة ورذيلة،
تج ُّرد النفس اإلنسان َّية عن العاطفة ففي هذه الحالة ال موضوع َّية ِّ
لكل ُ
حسن والقُبح
بل ال موضوع َّية أيضاً للصواب والخطأ؛ وتجدر اإلشارة هنا إىل أ َّن هيوم ال يعتقد بال ُ
الرشع َّيني املقصود منهام ات ِّسام األشياء والسلوك َّيات بهاتني امليزتني عىل أساس التعاليم الدين َّية
عم هو قبيح ،حيث سعى يف هذا
باعتبار أ َّن الرشيعة هي التي تق ُّر لإلنسان ما هو حسن وتنهاه َّ
رشعي
ألي حكم
املضامر لتجريد األخالق من ِّ
كل ميزة دين َّية باعتبارها شأناً متق ِّوماً بذاته وال دخل ِّ
ٍّ
حسن والقُبح العاطف َّيني فقط من منطلق تص ُّوره أ َّن العواطف
فيه ،لذا ميكن القول أنَّه يعتقد بال ُ
هي التي تجعل الحسن حسناً والقبيح قبيحاً ،ومن ث َّم فاألشياء والسلوك َّيات ال تتَّسم بذاتها بهاتني
الجامعي
امليزتني ،كام ال دخل للدين واألحكام والتعاليم الرشعيَّة يف هذا األمر ،بل حتَّى االت ِّفاق
َّ
واألعراف االجتامع َّية ال دخل لها يف ذلك.

الجامعي
حسن والقُبح برأيه ليسا مثرة للتعاليم الدينيَّة بشتَّى أمناطها ،وليسا نتيج ًة لالتِّفاق
إذن ،ال ُ
ِّ
االجتامعي ،كام أنَّهام ليسا من ذاتيَّات األشياء والسلوكيَّات؛ وإنَّ ا هام مصنوعان من
أو العقد
ِّ
عواطف اإلنسان.

الرشعي ،فمن
النص ،وإلَّ إن اعتربنا الذايتَّ مبعنى غري
حسن والقُبح الذاتيَّني ما ذُكر يف
ِّ
[[[ -هذا الكالم ي ِر ُد حينام يكون املقصود من ال ُ
ِّ
حسن والقُبح الذاتيَّني.
الواضح هنا ال ب َّد لنا من القول أ َّن هيوم يعتقد بال ُ
[2]- Hume David, Enquiries concerning human understanding and concerning the principles of moral, Selby - Bigge
an Naidditch (des), Oxford University Press, 1989, p. 294.
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ً
َّ
أخالقية:
رابعا :دور العقل يف البحوث الماوراء
األخالقي للعقل يف منظومة ديفيد
املوضوع اآلخر الجدير بالرشح والتحليل عىل صعيد الدور
ِّ
بغض النظر
هيوم الفكريَّة ،هو نتائج الدراسات والبحوث التي د َّونها هو وأمثاله يف هذا املجال
ِّ
عن رأيه بدور العقل يف معرفة األُ ُسس واملبادئ األخالق َّية أو مدى تأثريه يف تحفيز اإلنسان عىل
الخاصة
انتهاج سلوك َّيات أخالق َّية؛ لذا حينام نتساءل عن رأيه ونهجه املتَّبع يف الدراسات والبحوث
َّ
باملرتكزات األخالقيَّة سوا ًء لناحية تأثري العقل أم عدم تأثريه يف هذا املضامر ،نقول :مبا أ َّن هيوم اعترب
املوضوع املذكور منوطاً بالواقع ،فهو عىل هذا األساس يعتقد برضورة االعتامد عىل التجربة العمليَّة
واملشاهدة العين َّية لكون املنهج الذي ات َّبعه بالنسبة إىل البحث والتحليل يف مجال علم طبيعة اإلنسان
يتق َّوم من أساسه عىل أسلوب االستنتاجات املختربيَّة ،لذا فهو يعترب هذا األسلوب عقل َّياً ،ومن ث َّم ال
رسيَته يف الدراسات والبحوث األخالقيَّة باعتبارها جزءا ً من علم طبيعة اإلنسان.
ب َّد من ت ِ

أسايس يف الدراسات والبحوث املشار إليها والتي وصفها بأنَّها
إذن ،العقل يفي بدور
ٍّ
بحوث يف مجال املبادئ األخالقيَّة ،لك َّن هذا الدور منوط بإحدى وظائف العقل فحسب ،وهي

االنتزاعي ال
العل ،ما يعني أ َّن وظيفته األخرى املتمثِّلة بالربهنة واالستدالل
االستدالل الظ ِّني أو ِّ
ِّ
الخاصة مثل الرياض َّيات .من امله ِّم اإلشارة هنا
شأن لها بذلك لكونها تقترص عىل بعض العلوم
َّ
التجريبي
التوصل إليها يف الدراسات األخالق َّية عىل ضوء تطبيق األسلوب
إىل أ َّن النتائج التي يت ُّم
ُّ
ِّ
تقل شأناً عن سائر العلوم البرشيَّة من حيث
املختصة بطبيعة اإلنسان بشكل عا ّْم  -ال ُّ
 واملباحثَّ
توصل إليه يف دراساته .لكن هل يتناغم
بلوغها درجة اليقني ،وإيجادها الطأمنينة لدى الباحث مبا َّ
مثل من جملة
هذا األمر مع املبادئ الفلسف َّية التي تب َّناها هيوم؟ هل ميكن اعتبار بناء قرص عظيم ً
املبادئ األخالق َّية وأصولها الكامنة يف الطبيعة اإلنسان َّية بحيث أ َّن الفضائل والرذائل بأرسها مصون ًة
وكل ٍّ
شك يكتنفها؟ أي هل ميكن االعتامد عىل نظريَّة هيوم يف هذا
خارجي يطالها ِّ
كل طارئ
من ِّ
ٍّ
حواس اإلنسان وقابليَّته الفكريَّة مصدرا ً
العل الذي يفوق
َّ
الصعيد عرب االعتقاد بكون االستدالل ِّ ِّ
وحيدا ً ملعرفته بهذه املبادئ؟ من جملة ما قاله يف هذا الصدد :إ َّن عادتنا وغريزتنا هام املرتَكَز
األسايس يف هذا االستدالل ،ومبا أ َّن هذه الغريزة هي عىل غرار سائر الغرائز الكامنة يف أنفسنا لذا
َّ
[[[
متسك هيوم مبواقفه الفكريَّة السابقة،
ال يُستبعد أن تكون خاطئة .وهنا يُطرح السؤال :ترى لو َّ
بكل ما ذكره بالنسبة إىل األخالق وسائر العلوم بحيث
أليس من املمكن يف هذه الحالة التشكيك ِّ
[1]- Ibid, p. 159.
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كل كتاب ال
رأي له وفق ما ذكر أعاله؟ وهذا املضمون أكَّد عليه بنفسه حينام قالُّ :
ينتقض ُّ
كل ٍ
يتض َّمن استدالالً مرب َهناً أو علِّ َّياً أدرجوا مضمونه يف العادة والغريزة[[[.بنا ًء عىل ما ذكر ،إ َّما أن تكون
يب متزعزعة وغري منسجمة من حيث مبادئها وتعاليمها ،أو أن
املنظومة الفلسفيَّة لهذا املفكِّر الغر ِّ
نقول بأنَّه تأث َّر يف هذه املباحث باإلنجازات الفيزيائ َّية التي حقَّقها إسحاق نيوتن وغريه بحيث سعى
فيها لتفنيد اآلراء واملعتقدات التي تب َّناها أسالفُه من أصحاب النزعة العقل َّية لكونه غفل عن أنَّه
ربا هناك إجابة
بنفسه تب َّنى أصوالً فكريَّ ًة ومبادئ ت ِر ُد عليها ذات اإلشكاالت التي أوردها عليهم؛ أو َّ
بغض النظر عن مدى رسوخ قابليَّاتنا املعرفيَّة والعقليَّة ،فإذا
مضمرة يف منظومته الفكريَّة فحواها أنَّنا ِّ
أقل تقدير سنحصل
نتوصل إىل تلك النتائج ،أو عىل ِّ
اعتمدنا عىل عقولنا وقابل َّياتنا اإلدراك َّية سوف
َّ
كل هذه االحتامالت .هذا املوضوع يف الحقيقة ما زال مطروحاً عىل طاولة البحث
عىل إجابة تع ُّم َّ
والتحليل بني مختلف الباحثني الذين يتط َّرقون إىل بيان معامل مدرسة هيوم الفكريَّة.

ً
ّْ
العملي:
خامسا :هيوم والعقل

ٌ
سؤال اإلجابة عنه منوطة باملقصود من هذا العقل ،فإذا
يل؟
هل يعتقد ديفيد هيوم بالعقل العم ّْ
يل له ارتباط عىل
يل أو ِّ
بأي نشاط عق ٍّ
كان مج َّرد قابليَّة اإلنسان عىل القيام باستدالل واستنتاج عق ٍّ
نح ٍو ما بأفعاله وسلوك َّياته ،ففي هذه الحالة ميكن ا ِّدعاء أ َّن هذا الفيلسوف يعتقد بالعقل العميلِّ ،
ألنَّه حتَّى وإن كان معتقدا ً بكون العقل ليس ذا تأثري مبارش عىل أفعال اإلنسان وسلوك َّياته لك َّنه يق ُّر
بقدرته غري املبارشة عىل إرشاده إىل تلك القضايا الحقيق َّية التي تُسفر عن تبل ُور رغباته وانفعاالته
وصياغتها عىل نحو الفعليَّة؛ ومع ذلك فهو مل ينط به قدر ًة يف مجال األخالق ،ما يعني اعتقاده
بكون العقل العميلِّ مج َّرد وسيلة[[[ ال أكرث ،لذلك تب َّنى هذه الوظيفة العقل َّية لك َّنه مل يُرش إىل
يل الذي مينح اإلنسان
مصطلح «العقل العميلِّ » بالترصيح ،بل أشار إىل مفهوم العقل االستدال ِّ
معلومات يف مجاالت مع َّينة باعتباره وسيل ًة مسخَّرة يف خدمة عواطفه ومشاعره ال غري.

الحقيقة أ َّن ما أكَّد عليه هيوم هو مج َّرد جانب من الوظائف التي ترتتَّب عىل نشاطات العقل
يل بكونه قابل َّية معرف َّية
ِّ
النظري يف مجال سلوك اإلنسان وأفعاله ،لكن إذا اعتربنا العقل العم َّ
حسن األفعال
تستكشف القضايا العمليَّة والسلوكيَّات الَّالئقة وغري الَّالئقة ،ومبا يف ذلك معرفة ُ
وقُبحها ،أي تلك األحكام األخالق َّية التي سواء أكانت متثِّل القدرة عىل معرفة األحكام األخالق َّية

[1]- Ibid, p. 165.
[2]- instrumentalism
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الكلِّية يف مجال إدراكات اإلنسان وكذلك معرفة األحكام الجزئ َّية [[[،أم كانت متثِّل محض القدرة
عىل معرفة األحكام الجزئ َّية [[[،أو سواء اعتقدنا بأ َّن الدافع والرغبة أو عدم الرغبة والبغض هي أمور
ال تكتنف ذهن اإلنسان إلَّ بعد أن يدرك عقله األحكام األخالقيَّة؛ فام يدركه يف ذاته إزاء القيام
[[[
يل  -كذلك األمر سواء
بأحد األفعال أو تركها هو يف الواقع حصيلة لهذا العقل  -أي العقل العم َّ
إذا اعتقدنا بأ َّن الرغبة وعدمها ناشئة من قابل َّية أخرى مثل القدرة الشوق َّية والنزوع َّية التي تع ُّد خادم ًة
للقدرة العقل َّية [[[.يف جميع األحوال ،فالحصيلة النهائ َّية هي أ َّن هيوم ال يعتقد بالعقل العميلِّ ،
نستشف من رشحه وتحليله ملفهوم العقل ،ونستنتج من جملة الوظائف التي أناطها به ،أنَّه ال
حيث
ُّ
املختص
يرى وجود عقل كهذا لكون األحكام األخالق َّية برأيه خارجة عن نطاق الصدق والكذب
ِّ
بالعقل فحسب؛ لذا ال ميكن ا ِّدعاء اعتقاده بتلك القابل َّية اإلدراك َّية واملعرف َّية التي تستكشف األحكام
األخالق َّية وتعيِّ نطاقها ،ومن ث َّم ال َم ِ
يل  -التي يُرا ُد
حيص من القول بأنَّه أناط وظائف العقل العم َّ
منها تشخيص األحكام األخالقيَّة  -بالعواطف واملشاعر  -أي االنفعاالت الباطنيَّة التي تكتنف
بأي جانب إدرايكِّ
اإلنسان  -وهذا يعني أ َّن هذا العقل ليس سوى مح ِّرك أو دافع عميلِّ ال يحظى ِّ
رصف إثر ذلك بالقوى البدن َّية؛[[[ ويف
بحيث أ َّن النفس هي التي تقوم بذلك الفعل اعتامدا ً عليه فتت َّ
[[[
هذه الحالة أيضاً
يل.
نتوصل إىل نتيجة فحواها عدم اعتقاده بالعقل العم ّْ
َّ

الجدير بالذكر هنا أ َّن هيوم عزا الرغبة والبغض إىل عاطفة اإلنسان ومشاعره ،ومل يعزوها إىل
العقل ،حيث يعترب العقل مختلفاً بالكامل عن الدافع .ويف هذا السياق أكَّد عىل أ َّن الرغبة املنبثقة
إبستيمولوجي للعقل
كل تأثري
من الدافع ال ميكن أن تنشأ من العقل بتاتاً ،ومن هذا املنطلق رفض َّ
ٍّ
يف مجال األحكام األخالقيَّة ،فهذه الرؤية تُع ُّد مرتَكَزا ً أساسيَّاً يف إنكاره تأثري العقل عىل األحكام
واملبادئ األخالق َّية.

[[[ -الجدير بالذكر هنا أ َّن الفارايب تب َّنى هذا الرأي.
[[[ -هذا ما يبدو من كالم ابن سينا يف بعض مد َّوناته.
[[[ -هذا الرأي ينسب إىل إميانوئيل كانط.
مستقلَّ عن الحكم واإلدراك العقليَّني.
ً
[[[ -بعض الفالسفة املسلمني يعتقدون بهذا الرأي ،حيث يعتربون الشوق
[[[ -هذا الرأي طرحه الباحث بهمنيار لدى تعريفه العقل العميلَّ يف كتاب “التحصيل”.
راجع :بهمنيار بن املرزبان ،التحصيل ،تصحيح وتعليق مرتىض مط َّهري ،إيران ،طهران ،منشورات جامعة طهران1970 ،م ،ص  789كذلك
طرحه الغزايل حول املوضوع ذاته يف كتاب “مقاصد الفالسفة”.
راجع :مح َّمد بن مح َّمد الغزايل ،مقاصد الفالسفة ،تحقيق الدكتور سليامن دنيا ،مرص ،القاهرة ،منشورات دار املعارف1961 ،م ،ص .359
[[[ -املقصود من هذا الكالم أ َّن ديفيد هيوم كان يعتقد بقابليَّة كهذه ،لك َّنه مل يذكرها يف مباحثه تحت عنوان “العقل”.
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نتيجة البحث
نستنتج من جملة ما ذُكر أ َّن ديفيد هيوم ابتدأ منظومته الفكريَّة عىل صعيد األخالق  -بل منظومته
الفكريَّة بأرسها  -بتضييق نطاق العقل قدر املستطاع ،لكن كلَّام تع َّمقنا يف تفاصيل دراساته وبحوثه
الَّالحقة نجده قد نأى بنفسه عن انطالقته األوىل هذه من خالل اعتامده عىل أُ ُسس عقل َّية ضمن
مجمل أفكاره التي تب َّناها حول مختلف القضايا ،فقد اتَّخذ العقل مرتَكَزا ً أساس َّياً لطرح آراء ونظريَّات
توصلت إليه سائر العلوم البرشيَّة إن مل
أكَّد عىل أ َّن مضمونها من حيث درجة اليقني يضاهي ما َّ
يكن أعىل درجة منها.
األسايس
أ َّما بالنسبة إىل منظومته الفكريَّة األخالقيَّة بالتحديد ،فعىل الرغم من تأكيده عىل الدور
ِّ
للعواطف يف مجال املبادئ واألحكام األخالقيَّة ،إلَّ أنَّه انحرف عن هذه الرؤية يف بعض مباحثه
بعدما اضطُ َّر إىل أن يُنيط بالعقل دو ًرا عمل ًّيا عىل الصعيد األخالقي ،وهذا الدور يف الواقع إن مل
بكل تأكيد.
يكن باملستوى الذي أناط العواطف به ،فهو ليس أدىن منه ِّ
كل تأثري له
األخالقي بعدما ف َّند َّ
يب الباب أمام العقل عىل الصعيد
لقد أغلق هذا الفيلسوف الغر ُّ
ِّ
ولربا كان
عىل األحكام واملبادئ األخالق َّية ،لك َّنه بعد ذلك حاد عن رؤيته هذه بشكلٍ غري معلنٍ ،
َّ
حيا ُده عنها عن غري وعي ،حيث جعل العقل مؤث ِّرا ً عىل صعيد ما ذكر بعدما انتشله من البؤرة التي
نتمسك بأحكام العقل فسوف ال
طمسه فيها ،ومن دون أن يذكر برصيح العبارة ،فقد أثبت أنَّنا ما مل َّ
أخالقي.
أي نظام
ّْ
يتس َّنى لنا امتالك ِّ
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