مناقشة ألطروحات «جيمس ستيربا» األخالق ّية
نحو إزالة الوهم عن نسبية األخالق
[*]

مازن املطوري

تع ّرض املفكر األمرييك وأستاذ الفلسفة يفجامعة نوتردام بالواليات املتحدةجيمس ستريبا

[[[

( ،)James Sterbaإلشكالية نسب ّية األخالق يف كتابه :ثالثة تحدّ يات أمام علم األخالق .وقد

سعى املؤلف يف هذا الكتاب إىل تفكيك األبنية املعرفية لهذه اإلشكالية ،مشخّصاً متطلّباتها
[[[

وعنارصها ،بغية تح ّري أبرز ما ورد يف ميدان معالجة التحديات التي يواجهها علم األخالق
الغريب ،املتمثلة يف :البيئوية ،والنسوية ،والتعددية الثقاف ّية.

هنا مناقشة ألفكار ستريبا وأطروحاته يف حقل النظريات األخالق ّية ،وفيها يستعيد الباحث

العراقي الشيخ مازن املطوري أبرز السجاالت التي شهدتها مشاغل فلسفة األخالق يف

تاريخ الحداثة الغربية.

املحرر

يدرك املطّلعون عىل الفلسفة األخالقية أهمية البحث يف إشكالية نسبية األخالق ،وما تلقيه من
والسيايس ،ال سيّام يف عرصنا الذي يُوسم بكونه عرص
نتائج وتداعيات عىل الواقعني االجتامعي
ّ
زوال الشموليات والرسديات الكربى ،واملبادئ األخالقية املطلقة ،والقيم األزلية الثابتة ،وغدا
كل يشء!
عرص املرونة والتساهل والنسب ّية يف ّ
*ـ باحث وأستاذ يف الحوزة العلمية ـ النجف األرشف ـ العراق.
ـ جيمس ب .ستريبا  James P. Sterbaباحث ومفكر أمرييك ـ أستاذ الفلسفة األخالقية والسياسية يف جامعة نوتردام ،وله مجموعة كبرية
من الكتب واملقاالت.
ـ ثالثة تحديات أمام علم األخالق ،البيئوية والنسوية والتعددية الثقافوية ،جيمس ب .ستريبا ،ترجمة جوان صفري ،أكادمييا إنرتناشيونال
2009م.

198

حلقات الجدل

يف هذا اإلطار يرى املفكر األمرييك جيمس رأى ستريبا أن الباحث األخالقي حتى يستطيع
مواجهة تلك التحديات ،عليه أن مير مبعالجة إشكالية نسبية األخالق ،إذ ما قيمة إعطاء مقاربات
ملسألة البيئوية أو النسوية والتعددية الثقافية إذا كانت األخالق نسبية تتمثّل يف رأي ووجهة نظر،
وأن ما هو صحيح بالنسبة إليك خاطئ بالنسبة لغريك .فمنهجياً يتطلّب البحث يف مقاربات تلك
التحديات  -التي يواجهها علم األخالق الغريب ـ أن نعالج أوالً إشكالية نسبية األخالق ،إىل جانب
كون األخالق الزمة عقلياً ومتطلبات األخالقية.
رشع ستريبا بإعطاء تصور إجاميل مقتضب عن نسبية األخالق ،فق ّرر أن اإلنسان يوصف بكونه
مؤمناً باألخالق النسبية إذا كان يرى أن األخالق متثل وجهة نظر ورأي شخيص يقوله اإلنسان
يف مختلف األفعال ،فقد يكون ما هو صحيح بالنسبة لك خاطئاً بالنسبة لغريك ،فاإلجهاض قد
يكون صحيحاً وأخالقياً عند أناس ،وغري أخالقي عند آخرين ،وهكذا الحال يف املثلية الجنسية
واإلنعاش وغريهام .وق ّرر أن النسبيني يرون أن آراءهم يف النسبية تحظى بتأييد واسع من قبل اآلراء
األخالقية املتنوعة ،كام أنهم يجدون يف التعارض الفعيل الواقع يف املجتمع الواحد ،شاهدا ً عىل
صدق ما يقولونه[[[.
متط ّلبات النسبية األخالقية
بعد بيانه املوجز للمراد من النسبية األخالقية ،قرر ستريبا أن النسبيني حتى ميكنهم االستفادة
من التنوع األخالقي القائم فعالً يف دعم ما يقولونه من كون األخالق مجرد رأي ووجهة نظر ،الب ّد
من توفر مجموعة متطلبات تجعل من نظرية نسبية األخالق محل قبول وتعطيها قوة .وتتمثل هذه
املتطلبات يف :وحدة الفعل والحيثية ،الفكر الناضج ،مرجعية األخالق ،نسبية الحقيقة.
وحدة الفعل وشأنية التقييم املختلف
حتى تستطيع نظرية النسبية األخالقية االستناد للتنوع األخالقي القائم بالفعل لتحظى بالدعم،
الب ّد لها من إظهار أ ّن الفعل يف نفسه من شأنه أن يكون صحيحاً وخاطئاً بغض النظر عن الحيثيات
والزوايا األخرى .إذ ما مل تكن هناك وحدة يف املوضوع ووحدة يف زاوية النظر للفعل فال ميكننا
القول :إ ّن الواقع املتنوع يف املواقف األخالقية يؤيد نسبية األخالق بشهادة اختالف وجهات النظر
بالنسبة للفعل الواحد .إذ إ ّن مثل هذا التنوع مرجعه اختالف زوايا النظر للفعل ،ومن شأن ذلك أ ّن
[[[ـ ثالثة تحديات أمام علم األخالق.13 12- :
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يؤدي إىل اختالف موضوع الحكم األخالقي ،بل إ َّن الواقع نفسه يؤكد لنا أن الفعل الذي تدينه
مجتمعات معينة وتحظره ال ميثل نفس الفعل الذي تجيزه مجتمعات أخرى وتصفه باألخالقية.
ويسوق ستريبا بعض األمثلة لذلك:
فالقتل ال ّرحيم الذي يجيزه شعب االسكيمو لِام ُيثّله من انتقال إىل وجود أسعد وفق اعتقادهم،
يختلف عن القتل ال ّرحيم الذي تعارضه الجمعي ُة الطب ّي ُة األمريك ّي ُة التي ال تؤمن بوجود عامل آخر
أسعد من عاملنا .ومعنى ذلك أن دخول عنرص اإلميان بوجود عامل آخر أسعد من عاملنا وعدم
اإلميان ،أث ّر يف اختالف الفعل الذي انصب عليه الحكامن األخالقيّان ،وبالتايل فتنوع الواقع
األخالقي بالنسبة للقتل الرحيم راجع الختالف زاوية وجهة النظر للفعل ،وهذا ال يعطي أن نفس
الفعل من شأنه يف ذاته أن يكون صحيحاً وخاطئاً.
ٍ
بلطف من قبل شعب النيور إلميانه أن هؤالء األطفال
كام أن وضع األطفال املش ّوهني يف األنهر
هم صغار األحصنة التي يلدها اإلنسان بالصدفة ،يختلف عن اإلقدام عىل قتل األطفال الذي يدينه
معظم الناس .فدخول عنرص التشوه أعطى بعدا ً آخر للمسألة.
واإلجهاض الذي مينعه بعض الناس بتربير أن الجنني إنسان ناضج له حق الحياة كاآلخرين،
يختلف عن اإلجهاض الذي مل تدخل فيه فكرة كون الجنني إنساناً ناضجاً له حق الحياة.
إن الفكرة التي يريد ستريبا تأكيدها من خالل تسجيله لهذه األمثلة أن النسبية األخالقية إمنا
تحظى باالعتبار والدعم من التنوع األخالقي القائم فعالً ،يف ظرف إثباتها أن الفعل املدان وغري
املدان واحد وينظر إليه من زاوية واحدة ،بنحو يكون بنفسه ذا شأنية الحكم بالصحة والخطأ عليه،
فعند ذلك ميكننا القول :إ ّن األخالق مرجعها للرأي الشخيص وأن ما يكون صحيحاً لديك يكون
خاطئاً عند غريك.
يبدو أن ستريبا يف تأكيده عىل عنرص وحدة املوضوع وزاوية النظر ،يريد أن ينأى بالنقاشات
التي تجري يف هذا امليدان عن الجدل ،وحتى ال يكون كل باحث متقوقعاً يف زاوية نظر معينة
ويصب مالحظاته ونقاشاته وفق تلك الزاوية ونستغرق يف الواقع املتعدد أخالقياً ،فام مل نحدد
موضوع البحث جيدا ً يف الرتبة السابقة فلن نتمكن من الوصول إىل مقاربة سليمة للمشكلة ،ذلك
أن كل باحث يتخذ وضعاً مختلفاً ينظر منه إىل املشكلة عىل شاكلة نسبية أينشتاين العامة!
سوى أ ّن التشديد عىل أهمية إبراز صالحية الفعل الواحد ألن يكون صحيحاً وخاطئاً ،يعود بنا
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إىل البحث يف الحسن والقبح سواء كانا عقليني أو عقالئيني ،وكأ ّن ستريبا يلمز من طرف خفي
إتجاه برتراند راسل ( 1872ـ 1970م) يف تفسريه للحسن والقبح الذي سلك فيه مسلكاً شخصياً
ذوقياً وأخضعهام لالعتبار الشخيص .فراسل يق ّيم مفهومي الحسن والقبح عىل أساس العالقة
القامئة بني املفكّر (اإلنسان) واليشء الذي يبحث عنه ،فكلام كانت تلك العالقة هي املحبة كان
اليشء حسناً ،وكلام كانت هي البغض كان اليشء قبيحاً ،والحب والبغض يرجعان بنفسيهام إىل
املنفعة والفائدة ولو من بعض الوجوه[[[.
إ ّن الزم هذا التفسري للحسن والقبح ،لألخالقي وغري األخالقي ،أن تكون األخالق نسبيّة ال محالة،
وعند ذلك ستحظى نسبيّة األخالق بدعم من التنوع األخالقي الفعيل الذي يرجع لتلك الرغبة واملحبة
والبغض .أ ّما وفق املقاربة التي قدمها ستريبا أ ّن الواجب عىل دعاة النسبية تحديد الفعل نفسه أوالً،
فبذلك نقرتب من الحسن والقبح ،مبعنى أ ّن معيار األخالقية والالأخالقية يقوم عىل أساس النظر
للفعل يف نفسه وبتجرد عن كل نزعة ،فعند ذلك نستطيع أن نقرر النسبية أو االطالقية يف األخالق.
األخالقي املتنوع ،عندما يستطيع
والنسبيّة األخالقية كنظرية إنّ ا تحظى باالعتبار والدعم من الواقع
ّ
النسبيون أن يق ّرروا يف حالة من هذا القبيل ـ أي النظر للفعل الواحد يف نفسه وبتجرد ـ أ ّن الفعل من
شأنه أن يكون صحيحاً وخاطئاً يف ذات الوقت وبغض النظر عن كل اعتبار .أ ّما إذا مل يستطع النسبيون
األخالقيون إثبات ذلك ،فسيكون من املتعذِّر الركون إىل النسبية األخالقية ،ويكون من الصعب عىل
النسبيني يف األخالق حينئذ االستناد إىل التنوع والتعدد األخالقي الخارجي.
إ ّن الذي ينفعنا يف املقام ـ كام قرر ستريبا ،وهو محق يف ذلك ـ أن نرى األفعال يف ذاتها ويف عاملها،
وليس يف عامل الخارج املتزاحم الذي تتشابك فيه األفعال ،وال تعرف العيش بسالم بسبب ما يلحقها من
ِ
املتزاحمني راجعاً للم ِ
رب َرات والتجارب والغرائز
اعتبارات ومقوالت أخرى .ومن ثم يكون الرتجيح بني
وما يرتبط بذلك .والتنوع األخالقي املشاهد واقعاً والذي يستند إليه النسبيون يف األخالق ،مرجعه
إىل النظر لألفعال والحكم عليها يف عامل الخارج املتشابك ،ومثل ذلك ال ينفعنا لتقرير صحة النسبية
األخالقية ،كام ال ينفع النسبيني االستناد لهذا الواقع لتدعيم وجهة نظرهم .وإنّ ا نريد النظر ألداء األمانة
مبا هو أداء لألمانة وإرجاعها لصاحبها مجردا ً عن كل اعتبار زائد من نفع أو مكافأة ،لرنى هل ميتلك
شأنية أن يكون صحيحاً وخاطئاً يف الوقت ذاته ،فإذا ما وجدناه فاقدا ً ملثل هذه الشأنية ،وأنّه ال ميكن إالّ
أن يكون أخالقياً حسناً ،فهذا يعني أ ّن األخالق مطلقة وال تحظى النسبية بدعم واعتبار.
[[[ـ املجتمع البرشي ،يف األخالق والسياسة ،برتراند راسل ،42 ،36 :ترجمة عبد الكريم أحمد ،مراجعة حسن محمود ،مكتبة األنجلو
املرصية.
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ال مراء يف أ ّن اختالف األحكام األخالقية يف موضوع ما ،وتنوع اآلراء يف املجتمعات املختلفة،
بل واملجتمع الواحد ،هو نتيجة طبيعية للنظر لألفعال يف عامل الخارج .أي أ ّن عامل املصلحة
واملفسدة التي يقف اإلنسان عليها بعد التجربة ،واملصلحة واملفسدة هي بطبيعتها مقوالت نسبية.
فام هو نفع ومصلحة عند فرد أو شعب أو يف مقطع تاريخي معني ،ال يكون كذلك لدى فرد آخر أو
مجتمع مختلف ،أو يف مقطع تاريخي ثانٍ .
األخالق واملعرفة
بعد أن ق ّرر ستريبا رضورة مالحظة الفعل يف نفسه الختبار صالحيته لالتصاف بالصحة والخطأ
يف وقت واحد ،حتى يتمكن دعاة نسب ّية األخالق من تدعيم مقولتهم باالعتامد عىل الواقع املتنوع،
فالواجب بعد ذلك وفق ستريبا يقيض أن يكون الحكم عىل األفعال بالصحة والخطأ مستندا ً ألفكار
متأنية فضىل .أي بعد نضج عقيل وفكري .فحتى تحظى نظرية نسبية األخالق بدعم الواقع املتنوع
الب ّد أن يكون حكم بعض الناس عىل فعلٍ ما بالصواب مستندا ً إىل أرقى مرتبة فكرية وصلوا إليها بعد
التأمل والنضج ،ويكون حكم اآلخرين عىل نفس الفعل بالخطأ مستندا ً ألفضل أفكارهم وبعد نضج
تأميل .إ ّن األفعال التي يتعذّر عىل الناس (كتفادي املواد املرسطنة يف القرون الوسطى) بلوغها
بأفضل أحكامهم ليست أفعاالً يصح القيام بها أخالقياً ،أل ّن األخالقية تتطلب إمكانية الوصول إليها
نوعاً ما .وهكذا عندما نقيِّم أحكام الناس األخالقية يف اإلطار الذي نظموها فيه سنتمكن أحياناً من
جزوا عن التوصل إىل األحكام التي نظنها صحيحة أخالقياً .إذا صح ذلك فلن تكون
معرفة أنّهم َع َ
أحكامهم متفاوتة مع أحكامنا من حيث وثاقة الصلة باملوضوع حتى وإن كان ما يظنونه صحيحاً
ليس ما نظنه صحيحاً كالحاجة إىل النظافة يف العمليات الطبية[[[.
يعيد ستريبا االختالف والتنوع الفعيل املشاهد يف األحكام الخلقية إىل عدم توفر التشاور

الكايف حول املوضوع قبل إصدار األحكام ،إذ ما مل نتوفر عىل معرفة الواقع بطريقة ما ال نستطيع
أن نعطي حكامً خلقياً سليامً ،ومن ثم يغدو االختالف املالحظ يف التقييامت األخالقية لفعل
واحد ،ليس كام افرتضه دعاة نسبية األخالق ،وإنّ ا مرجعه إىل الفشل يف التفكري بحكمة حول تلك
األفعال ،فثمة معادلة بني تنوع األحكام الخلقية عىل فعل واحد وبني افتقاد التفكري املتأين السليم
املتأن.
ّ
من جهة ،وبني االتفاق يف الحكم الخلقي وبني التفكري الناضج
كل الناس
وفق هذه املعادلة ستنحرس دائرة املؤهلني إلصدار األحكام األخالقية ،إذ ليس ّ
[[[ـ ثالثة تحديات أمام علم األخالق.14 :
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ميتلكون ذلك القدر الكبري من املعرفة والتأمل الفكري والحكمة .ومعنى ذلك أ ّن اإلميان بنسبية
األخالق أو إطالقيتها ليس من شأن آحاد الناس من مراهقي الفكر ون ّيئي ِ
الحكمة ،وإنّ ا هو شأن
الناضجني فكرياً ومعرفياً ،وهذا ما يقودنا إىل تحديد مرجعية إلصدار األحكام الخلقية تتمتع بذلك
القدر الكايف من الفكر والنضج والحكمة يؤهلها إلصدار أحكام عملية خلقية تحدد ما ينبغي وما
ال ينبغي فعله للناس.
ويحق لنا هنا أن نثري بعض األسئلة حول هذا العنرص .فهل يتوقف إدراك الحكم األخالقي عىل
النضج العقيل والفكري؟ أم أ ّن األحكام األخالقية مدركات من سنخ آخر مختلف عن الفكر والتأمل
النظري؟ وهل الحكم األخالقي املقصود هنا هو أصل الحكم األخالقي واملبادئ األخالقية والقيم
األساسية أم مفردات األحكام األخالقية التي تخضع لتفاصيل الواقع؟ ولعلّنا نتوقف عند يشء من
ذلك يف قادم الحديث.
مرجعية األخالق
عالوة عىل عنرصي تحديد املوضوع والنضج العقيل ،فاملطلوب من نظرية نسبية األخالق
أن تبني لنا املرجعية التي تستمد منها وتنسب إليها وتوسم باألخالقية باعتبارها .فهل النسبية
ناشئة من النسبة إىل مجتمع ما صغريا ً كان أم كبريا ً؟ أم إىل املعتقدات الشائعة؟ هنا يق ّرر ستريبا
التايل :يجب أن تخربنا النسب ّية األخالقية أيضاً مبا يُفرتض أن تنسب إليه األخالقية .فهل عليها
أن تنسب إىل املعتقدات الشائعة يف مجتمع ما أو لدى جامعة أصغر أو لدى أي فرد؟ إذا كانت
متصلة بأي من هذه املعتقدات فإ ّن أي فعل (القتل بالتعاقد مثالً) قد يكون خاطئاً من وجهة
نظر مجتمع معني وصائباً من وجهة نظر إحدى العشائر يف ذلك املجتمع (املافيا مثالً) وخاطئاً
مجددا ً من وجهة نظر أحد األفراد املعنيني يف ذلك املجتمع أو تلك العشرية .ولكن يف هذه
الحالة لن يتمتع األفراد بأي أسس منطقية للتقرير بشأن ما يتعني عليهم القيام به إذا أخذنا كل
يشء يف االعتبار[[[.
حقاً إننا ما مل نح ّدد املرجعية الصحيحة والسليمة لألخالق فإنّنا سندخل يف فوىض النسبية
الضحلة وضياع البوصلة األخالقية .إذ ما مل يكن هناك أساس موضوعي مطلق لألخالق فعند

ذلك لن نتمكن من القول أ ّن مجموعة من األفكار األخالقية أفضل من مجموعة أخرى ،وإنّ ا

تكون املجموعة األوىل صحيحة وأخالقية بتبع األساس الذي يؤمن به مجتمع معني ،فيام تكون
[[[ـ ثالثة تحديات أمام علم األخالق.15 :
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املجموعة الثانية صحيحة وأخالقية بتبع األساس الذي يؤمن به مجتمع آخر ،فاستحسان مجتمع
ألخالقيات ستالني وهتلر وموسوليني ال يعترب تدهورا ً أخالقياً وتراجعاً يف القيم اإلنسانية وفق ميزان
النسبية األخالقية ،وما يرتتب عىل ذلك من انعدام مرجعية موضوعية مطلقة ،فام مل يحدد النسبيون
مرجعية األخالق بشكل مقبول فعند ذلك سندخل يف نسبية عشوائية ،ولن تتمكن النسبية حينئذ من
املحافظة عىل يشء من العقالنية أو تحظى بدعم الواقع األخالقي املتعدد.
يرى ستريبا أ ّن دعاة النسبية األخالقية حتى لو استطاعوا إظهار مرجعية لألخالق جديرة
بالتفضيل عىل سواها ،فإ ّن ذلك لن يعدم املشاكل أمام النسبية األخالقية ،إذ ستربز حينئذ إشكالية
طريقة اتخاذ القرارات الخلقية ،فهل يتحتم عىل األفراد حينئذ ـ وحتى يكون سلوكهم أخالقياً -أن
يعمدوا إىل سؤال من خرباء تلك املرجعية املناسبة عن الطريقة الفضىل للسلوك األخالقي أو مبا
يظل أفراد ذلك املجتمع منتظرين لقرارات خرباء املرجعية حتى
يتعني القيام به؟ إ ّن معنى ذلك أن ّ
يستطيعوا اتخاذ ما يلزم القيام به يف سلوكهم وتداعيات حياتهم ،وهذا بدوره يعطّل فاعلية األخالق
يف املجتمع وينتج شلالً وإعاقة سلوكية.
أو قد يُفرتض أ ّن خرباء تلك املرجعية يقومون بدءا ً بتقديم الئحة ملا هو الصحيح وما يلزم القيام
به وما هو خاطئ وال ينبغي فعله ،ثم يقوم أفراد ذلك املجتمع بالتصويت ليكون رأي األغلبية هو
امليزان يف تحديد السلوك األخالقي يف املجتمع .إ ّن هذه الفرضية وإن كانت مقبولة مبستوى معني
وفق ستريبا ،وتعطي لألخالق بعدا ً تعاقدياً إالّ أنّها تتطلب تحديد بعض األسس املطلقة غري النسبية
وغري الخاضعة للتعاقد تنطلق منها لتؤسس عليها فرضيتها يف وجوب رعاية العقد األخالقي ،كمبدأ
رعاية املصلحة العامة مثالً .وهذا ميثّل خروجاً عىل ادعاء النسبيني يف أ ّن األخالق تتمثل يف رأي
ووجهة نظر فحسب[[[.
مساءلة ستريبا
أفهم أ ّن مراد ستريبا من هذا النقاش يف هذه النقطة بالتحديد الوصول إىل النتيجة التي يؤمن
بها وقررها بعد ذلك يف مقاربته إلشكالية التعددية الثقافية ،من التأكيد عىل أ ّن األخالقيات املدنية
وحدها القادرة عىل تخطي النسبيّة وميكن الدفاع عنها ،وهي يف الوقت ذاته قادرة عىل تأمني
أسباب كافية متوفرة لجميع من ت ُطبّق عليهم للتقيّد مبتطلباتها ،كام وتعطي تربيرا ً الستخدام القوة
[[[ـ املصدر نفسه.16 :
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لتطبيق تصوراتها وإمكانية إلقاء اللوم عىل غري املتقيّدين بها[[[.

حتى تستطيع النظم األخالقية ـ كام يقرر ستريبا ـ تربير استخدام القوة ضد غري امللتزمني بها،
عليها أن تربز لنا أسباباً كافية ليك يلتزم بها جميع الناس بال استثناء ،ومثل هذا األمر غري متوفّر يف
األسباب الدينية ،ألنها ال تقدم تربيرا ً سوى للمؤمنني بها ،ومن ثم تعجز عن تقديم تربير الستخدام
القوة من أجل تطبيق متطلباتها األخالقية[[[.
وستريبا يف هذا التوجه ال يختلف كثريا ً عام ق ّرره والرت ستيس ( 1886ـ 1967م) من أن الكف
عن اإلميان باألساس الديني لألخالق ،وإن كان ينتج لنا نسبية أخالقية ،إالّ أنّنا ميكننا تجاوز ذلك.
أي إ ّن إشكال ّية الذات ّية التي تقودنا للنسب ّية ،من خالل القول بوجود أساس دنيوي ميكن أن يكون
ثابتاً وراسخاً بطريقة معقولة ال يؤدي إىل نسب ّية عشوائية .كام رشح ذلك تفصيالً يف كتاب الدين
والعقل الحديث[[[.
الواضح أن ستريبا ينتمي يف الفلسفة الخُلقية إىل املدرسة الكانطية املع ّدلة واملط ّورة من قبل
أُستاذ الفلسفة السياسية يف جامعة هارفرد جون رولز ( 1921ـ 2002م) ،واملدرسة املعروفة بنظرية
وتنص
العدالة واإلنصاف ،مع صياغة ستريبا نفسه لتجاوز مشكلة حقوق الحيوان والعدالة البيئ ّية.
ُّ
هذه الصيغة عىل الفتوى التالية :قم بتلك األفعال التي سيُوافق عليها باإلجامع خلف ستار الجهل
من وجهة نظر أولئك الذين يتأثرون بها[[[.
وفق هذه الصيغة يكون الشخص أخالقياً عندما تتطابق أفعاله مع املباديء التي يختارها الناس
باإلجامع ،وتحدد تلك املباديء التوزيع املالئم للحريات األساسية والفرص والفوائد االقتصادية،
وحقوق الناس وواجباتهم تجاه املصالح االجتامعية.
ولكن إىل أي مدى يصح ما ذكره ستريبا؟ وهل تتجاوز مقاربته الوقوع يف إشكالية النسبية التي
هرب منها؟ وهل ميكن ملقاربة األخالق املدنية أن تنأى بنفسها عن املالحظات التي سجلها
ستريبا عىل النسبيني يف موضوع مرجعية األخالق؟
ال يعنينا كثريا ً اآلن التوقف عند كل هذه املالحظات ،ولكننا سنشري لبعض ما يناسب هذا
[[[ـ املصدر نفسه.161 ،128 126- :
[[[ـ املصدر نفسه.126 :
[[[ـ الدين والعقل الحديث ،والرت ستيس 289 :فام بعدها :ترجمة إمام عبد الفتاح إمام ،مكتبة مدبويل ،القاهرة ،الطبعة األوىل 1998م.
[[[ـ ثالثة تحديات أمام علم األخالق .46 :وتالحظ تفاصيل رؤية رولز يف :العدالة كإنصاف ،إعادة صياغة ،جون رولز ،ترجمة الدكتور
حيدر حاج إسامعيل ،املنظمة العربية للرتجمة ،بريوت ،الطبعة األوىل 2009م.
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املقام يف فقرة الحقة ،لرنى هل أ ّن ما يقدمه لنا الدكتور ستريبا من أخالق دنيوية مدنية وفق

الصيغة الكانطية املعدلة يتجاوز النسبية أم ال وذلك بغض النظر عن مواضع االتفاق واالختالف

مع األخالق الكانطية؟
نسبية احلقيقة

فق نظرية املعرفة وما
لقد افتتح جيمس ستريبا أفقاً آخر يف نقاش دعاة نسبية األخالق.
ُ
عنيت به أُ َ
همت مسائل االبستمولوجيا .وقد أراد ستريبا
تقرره من كون الحقيقة مطلقة أو نسبية ،والتي تعترب من ُم ّ
بذلك اختبار نظرية نسبية األخالق داخلياً ،ذلك أن كل نظرية حتى تستقيم الب ّد أن تحظى باالنسجام
داخلياً مع نفسها وفق قانون الهوية واستحالة التناقض .فاإلشكالية املهمة التي تواجه دعاة نسبية
األخالق تتمثل يف أ ّن هذا اإلدعاء نفسه ليس نسبياً ،وإنّ ا هو إدعاء مطلق لكل زمان ومكان ،فهو يقرر
حقيقة تقول :إ ّن األخالق نسبية وال ميكن أن تكون إالّ نسبية ،وهذا ٍ
بي .إذ كيف تكون األخالق
تناف ّ
حقيقة نسبية وهي تقرر لنا ذلك بشكل مطلق؟ إذ ما مل نؤمن بأ ّن الحقيقة مطلقة فإنّنا نعجز عن القول
أ ّن األخالق نسب ّية ألننا بذلك نطلق القول بنسبية األخالق ونقرر النسبية كحقيقة مطلقة.

ويرى ستريبا أ ّن نسبية األخالق قد ميكن الدفاع عنها أمام هذه اإلشكالية بافرتاض أن القاعدة التي
تقول :األخالق نسبية ليست قاعدة أخالقية وال تقرر حكامً أخالقياً ،ومن ث ّم فافرتاض أنّها مطلقة ال
ينايف نسبية األخالق! ولكن مثل هذه املقاربة كام يقرر ستريبا ال تصمد كثريا ً يف الدفاع عن نسبية
األخالق ،ذلك أن الحقيقة إذا مل تكن نسبية فام هو املربر لالعتقاد بأ ّن األخالق نسبية ،وبجملة أخرى:
ما هو املربر لالعتقاد بأ ّن العنرص األخالقي الج ّيد نسبي مع اإلميان بأ ّن الحقيقة ليست نسبية؟!
وميكن أن تصاغ هذه اإلشكالية بشكل آخر بأ ّن يقال :إ ّن دعاة نسبية األخالق إما أنهم يفرتضون
أ ّن دعواهم حقيقية وإ ّما أنّهم ال يفرتضون ذلك .وواضح أ ّن االفرتاض الثاين ال قيمة له ألنّه ال
يحيك عن مضمون معترب ،وال يُتصور أ ّن دعاة نسبية األخالق يقولون به ،ألنّهم يريدون تقرير
حقيقة تقول أ ّن األخالق نسبية وليست مطلقة لكل زمان ومكان ،واستندوا يف تقرير ذلك إىل الواقع
املتنوع أخالقياً .وحينئذ فهذه الحقيقة إما أنّها نسبية وإ ّما أنّها مطلقة .فلو كانت نسبية فهي قارصة
عن تقرير أ ّن األخالق نسبية ،إذ حتى ميكنها تقرير ذلك الب ّد أن تخرج عن ب ّزتها النسبية لإلطالق،
ربر لالعتقاد الفعيل بأ ّن العنرص
فإذا كانت مطلقة ،وكانت الحقيقة غري نسبية ،فحينئذ ما هو امل ّ
األخالقي الجيد والصحيح نِسبي؟!
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أ ّما تبني القول بنسبيّة الحقيقة فهو يولّد إشكالية الجذر ونقائض املعرفة (البارادوكس) ،أل ّن
القول بنسب ّية الحقيقة حقيقة ،فإذا شملتها قاعدة نسب ّية الحقيقة وقعنا يف التناقض (بارادوكس) ،إذ
مع التسليم بنسبيتها نسمح لنقيضها وهو الحقيقة املطلقة بالحياة ،وإذا استثنينا القاعدة من الشمول
لنفسها قضينا عليها وعىل كونها قاعدة!
رس يف عدم التزام
إ ّن النسب ّيني يف النظرية الخلقية يعجزون ـ كام يقرر ستريبا ـ عن تفسري وبيان ال ّ
نظريتهم بالنسبية يف مدعاها ،ومن جانب آخر يعجزون كذلك ـ فيام لو التزموا بأ ّن الحقيقة مطلقة ـ
عن بيان مربر مقبول اللتزامهم بكون الحقيقة مطلقة ،الذي ميثل مقولة خصومهم!
هكذا يضع ستريبا دعاة نسبية األخالق أمام أربعة إشكاليات ،تحتاج للمقاربة حتى تتمكن نظرية
نسبية األخالق من االستناد للواقع املتعدد واملتنوع خُلقياً لتدعيم وجهة نظرها القائلة بأ ّن األخالق
مجرد رأي ووجهة نظر .وقد لخّص ستريبا اإلشكاليات األربعة قائالً :أوالً ،يصعب عىل النسبيّني
األخالقيني إظهار أنّه يف وسط التنوع األخالقي القائم هناك أفعال كافية متوفرة يتشاور بها الناس،
بحيث يحكم عىل الفعل نفسه بأنه صائب من قبل البعض ،وخاطئ من قبل آخرين يتبعون جميعاً
أفضل مشاوراتهم األخالقية .ثانياً ،يصعب عىل النسب ّيني األخالقيني تحديد الجامعة املرجعية
املناسبة التي ستحدد من خاللها األخالقية .ثالثاً ،حتى لو افرتضنا إمكانية تحديد الجامعة
املرجعية املناسبة ،يصعب عىل النسبيني األخالقيني تفسري مل ال تلتزم نظريتهم بيشء من القيمة
النسبية لألحكام األخالقية من الدرجة األوىل عىل األقل .أخريا ً ،يصعب عىل النسبيني األخالقيني
تفسري سبب التزامهم ببيان غري النسبيني للحقيقة[[[.
لكن ستريبا يف الوقت الذي أبرز هذه اإلشكاليات أمام دعاة نسبية األخالق ،وجعلها نظرية غري
قابلة للتصديق ،رأى أن ذلك ال يهزمها بشكل كامل ،ولست أدري إ ّن كان ينطبق ذلك عىل األخالق
املدنية التي يؤمن بها!
مالحظات ختامية
بداية نحن نختلف مع دعاة نسبية األخالق يف اتخاذهم املنهج التجريبي طريقاً للكشف عن
األخالق والتعامل معها بوصفها معطى تجريب ّياً محسوساً .فاتخاذ املنهج التجريبي يقيض عىل
يلج الفلسفة الخلقية بال سند
وجود مبادئ أخالقية مطلقة لكل زمان ومكان .فالفيلسوف التجريبي ُ
[[[ـ ثالثة تحديات أمام علم األخالق.17 :
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قبيل غري إخالصه لنزعته التجريبية وأن تكون نتائج بحثه منسجمة معها .وهذا يفرض عليه أن ال
مينح قضايا األخالق شيئاً مختلفاً عن سائر قضايا الواقع التي يحاول الكشف عنها تجريبياً ،ومن
ث َّم فهو يستبعد العقل وسلطانه ورضوراته ،ويفرس األخالق بعيدا ً عن كل معطى قبيل عقيل ،وحينئذ
ويفسها تفسريا ً حسياً ،ويقيمها وفق قاعدة املنفعة
يكون من الطبيعي جدا ً أن يقول بنسبية األخالق
ّ
واللذة وغريهام من املقوالت.
من جهة ثانية ،نوافق ستريبا يف تسجيله أصل اإلشكاليات األربعة عىل دعاة النسبية األخالقية،
ولكننا نختلف معه منهجاً ونتيجة ،وإن اتفقنا يف رفض مقولة نسبية األخالق ،ولكن املنطلق
والفضاء والنتائج مختلفة .ونختم مبجموعة مالحظات:
أوالً :نحن نق ّر أ ّن لكل مجتمع ونظام قامئة من األخالقيات يلتزم بها وأتباعه ،ويوصف باألخالقية
تبعاً اللتزامه بتلك القامئة ،ونتيج ُة ذلك نسبي ُة الكثري من املفاهيم األخالقية املتداولة يف العامل
عم يقوله دعاة نسبية األخالق ،فهي نسبية الحقة للتجارب
املعاش .ولكن هذه النسبية تختلف ّ
البرشية والظروف االجتامعية والتاريخية واملصالح واملفاسد التي يعمل بنو البرش عىل اكتشافها.
ومثل ذلك ال يالزمه أن تكون األخالق يف واقعها نسبية ،وال وجود ملعايري ومقاييس أخالقية مطلقة
ومتعالية عىل التجارب والظروف املختلفة ،يدركها العقل بالحدس والبداهة بعيدا ً عن كل تجربة،
كام يف اعتقادنا بعقلية الحسن والقبح .فالنسبية التي ننكرها هي نسبية األخالق يف الواقع وعامل
الثبوت وعامل األفعال يف ذاتها ،إذ للقيم األخالقية واملبادئ األساسية يف هذا العامل استقالل
تام عن تقييامتنا الخاصة وآرائنا ووجهات أنظارنا ،وإمنا تفرض نفسها بطريقة أولية حدسية،
فاملبادئ األخالقية موضوعية قامئة بذاتها ،وأما إدراكنا لها ،أو لتفاصيل املواقف األخالقية يف
العامل املعاش املتزاحم املتشابك ،فهو يتغري بحسب تغري الزاوية التي نوجه منها ُرؤيتنا لتلك
القيم ،وبحسب الغايات األساسية التي يؤمن بها كل مجتمع ،وحسب ُسلّم الرتجيحات بني األهم،
ِ
واملتزاحمنيِ ،الذي يختلف باختالف األنظمة الفكرية ،وإدراكها للمصالح واألولويات
واملهم،
وفق رؤيتها ملجمل ما يتصل بحياة اإلنسان.
وبجملة أخرى :نحن نق ّر بالنسبية التوصيفية ،مبعنى أن املجتمعات فضالً عن األفراد مختلفة
اختالفاً شاسعاً حول بعض أو جميع األحكام األخالقية ،وهذه النسبية ال تتضمن حكامً بالصحة
أو الخطأ عىل حكم من تلك األحكام ،وإنّ ا تتضمن توصيفاً لوجود تعدد يف األحكام األخالقية.
وأما املرفوض فهو النسب ّية املاوراء األخالق ،مبعنى نفي وجود حكم أخالقي مطلق يف الواقع،
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ألن األخالق ـ كام تفرتض النسبية املاورائية -ترجع لإلحساس وسليقة اإلنسان ورأيه والتعاقد
والتوافق املجتمعي ،ومن ثم ال يكون اعتبارها وأخالقيتها مطلقة وعامة.
جله ستريبا عىل دعاة النسبية األخالقية ،ميكن أن يالحظ :إ ّن دعاة
ثانياً :إضافة ملا س ّ
النسبية األخالقية انطلقوا يف تأسيس رؤيتهم من أخذ التنوع والتعدد األخالقي يف الواقع كأمر
مسلّم ال نقاش فيه ،أي أنهم بعد إذعانهم بالواقع املتعدد أخالقياً يف حياة اإلنسان انطلقوا يف
عملية تفسري ذلك الواقع األخالقي املتنوع ،فأرجعوه إىل اآلراء ووجهات النظر .فاألخالق
إمنا تتعدد وتكون نسبية بسبب ما متثّله من آراء ووجهات نظر .وهنا من حقنا التساؤل :هل هذا
التفسري للواقع األخالقي املتعدد يتضمن توصيات أخالقية عملية أم ال يتضمن ذلك؟ فهل
رؤية دعاة نسبية األخالق مجرد إخبار عن الواقع وتفسريه ال أكرث ،أم أنّها تتضمن مضافاً لذلك
توجيهات وتوصيات عملية ترتتب عىل القول بأ ّن األخالق نسب ّية ،كاحرتام أخالق اآلخرين
ومنظوماتهم العملية وعدم جواز فرض ال ُنظم األخرى عليهم تحت أي تربير؟
فإ ّن كانت رؤيتهم ال تتضمن أي توجهات عملية سلوكية ،وإنّ ا يقترص دورها عىل تفسري
وبيان أسباب ذلك التنوع األخالقي الواقعي ،فمثل هذه الرؤية حينئذ ال تقدم لنا كثريا ً ،وإنّ ا
سل به النسبيون أنفسهم ،ومن ثم فليس لرؤيتهم تأثري عىل خيارات اآلخرين الذين
تظل عزا ًء يُ ّ
يؤمنون بإطالقية األخالق وينطلقون يف ذلك من منهج مختلف عام هو لدى النسبيني ،سواء
يف ميدان األخالق أم يف ميدان نظرية املعرفة وتفسري الحقيقة.
أ ّما إذا اختاروا الشق األول ،وقالوا بأ ّن هذه الرؤية تتضمن توصيات عملية أخالقية برضورة
احرتام أخالق اآلخرين وعدم التعدي عليها وفرض أخالق أخرى انطالقاً من نسبية األخالق،
فهذا يعني حينئذ أنهم تحولوا من تفسري واقع التعدد األخالقي والحكاية عنه إىل إعطاء
توصيات عملية سلوكية تنتمي مليدان الحكمة العملية وما ينبغي وما ال ينبغي فعله .ومثل
هذا االنتقال ،أي من أحكام الواقع إىل أحكام الواجب ،من نسب ّية األخالق واقعاً إىل رضورة
احرتام منظومة أخالق اآلخرين عمالً ،غري مقبول منطقياً .إذ ال ميكن استنتاج قواعد الحكمة
العملية والسلوك والترشيع واألخالق من الواقع وما يتضمنه من قوانني منطقياً ،فهذه االنتقالة
تفتقد لألساس املنطقي ،لعدم وجود عالقة استنتاجية منطقية بني أحكام الواقع وأحكام
جل ذلك الفيلسوف اإلسكتلندي املعروف ديفيد هيوم أمام البحث األخالقي
الواجب ،كام س ّ
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والقيمي عامة[[[ .وهذه االنتقالة كان ستريبا قد عابها عىل علم األخالق الغريب يف استجابته
إلشكالية البيئوية[[[.
جلها ستريبا عىل دعاة نسبية األخالق ،نقول :إننا برغم من
ثالثاً :بشأن اإلشكالية األوىل التي س ّ
تسليمنا مبا ذكره ستريبا من رضورة النظر لألفعال مبا هي إلظهار شأنيتها وصالحيتها لالتصاف
بالصحة والخطأ يف وقت واحد من شخصني مختلفني ،إالّ أ ّن ذلك ليس مطّردا ً يف كل األفعال ،إذ
مث ّة أفعال ليست بالقليلة يقف العقل عاجزا ً عن إدراك الصحة والخطأ فيها أو األخالقية والالأخالقية
جه الليربايل الذي يطمح
ّ
مهام كان مزودا ً بالتأمل
والتأن .ومثل هذه املوارد متثّل عقبة أمام التو ّ
إلخضاع كل يشء لعقله .ومذهب األخالق الكانطية بأي صيغة كان ومبقوالته القبلية كمفهوم
الواجب ،يعجز عن أن يكون مقياساً لرشيعة أخالقية من دون أن تتل ّوث األحكام التفصيلية األخالقية
تبي
بامليول والنوازع الحسية والنفعية .مثة أسئلة طرحها نفسه عن االنتحار والكذب واإلحسانّ ،
لنا صعوبة أن يكون الحكم أخالقياً وسليامً من النوازع واالعتبارات األخرى.
هذه املالحظة تجري فيام ذكره ستريبا يف األخالق املدنية ،ومن ث ّم يكون رجوع إىل
املقاييس النسبية املختلفة بحسب املجتمعات وما تقدره من أوليات وما تزودها به التجارب
والخربة من مصالح.
بعد أن ق ّرر كانط حرمة االنتحار وحظره أخالقياً ألنّه ميثل انتهاكاً لإلنسانية! عاد ليطرح سؤاالً تركه
بال جواب ،يتمثل يف حكم أن يقدم اإلنسان عىل موت محقّق ألجل إنقاذ الوطن ،فهل يع ُّد ذلك من
االنتحار؟ وهكذا طرح أسئلة فيام يرتبط بالكذب واإلحسان التي حا َر يف جوابها ،فضالً عن التعليل
بانتهاك اإلنسانية ،هذا املفهوم الفضفاض الذي ال يعرف الحدود والقرار ،وتختلف األنظار بشأنه!
هذا يعني أ ّن املبدأ الصوري يف األخالق الكانطية التي تب ّناها جون رولز وجيمس ستريبا مع
تعديالت وإضافات ،فاقد إلمكانية أن تكون مقياساً تنضبط عىل أساسه قواعد الترشيع األخالقي.
ذلك أن الترشيع يالحظ السلوك واألفعال يف عامل التجربة والواقع والخربة ،عامل املامرسة
اإلنسانية ،واألفعال يف هذا العامل كام أملحنا لذلك مسبقاً ،ال تعيش بسالم ،وإنّ ا تلتبس وتتشابك
بعضها مع بعض ،وتتزاحم ،فقد يكون الفعل الواحد مصداقاً للفضيلة والرذيلة يف وقت واحد .وهذا
املعنى يرسي عىل سائر املقوالت ،فالحرية عىل سبيل املثال التي هي قاعدة اإللزام األخالقي
[[[ـ املوسوعة الفلسفية املخترصة.532 531- :
[[[ـ ثالثة تحديات أمام علم األخالق.80 76- :
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وجوهر السلوك وميزان املسؤولية ،تخضع يف عامل املامرسة ملحددات موضوعية ،فهي حرية
يف عامل العقل الخالص ،ولكنها يف عامل املامرسة تلتبس مبعوقات الطبيعة ،ولذا يجعلها أرباب
رس يف تعبري فقهاء الترشيع اإلسالمي
الترشيع مرنة قابلة لالستثناء والتخصيص ،ومن هذا نعرف ال ّ
ُص)).
((ما من عام إالّ وقد خ ّ

جل ستريبا يف ثاين إشكالية تتطلب مقاربة من قبل دعاة نسبية األخالق ،أ ّن
رابعاً :لقد س ّ
الوصول للحكم األخالقي الصائب عىل فعل ما الب ّد أن يكون بعد النضج العقيل والتأمل الفكري
وأفضل أفكار اإلنسان .ويبدو لنا أ ّن ستريبا وقع يف نفس اإلشكالية التي وقع فيها النسبيون
األخالقيون ملا استندوا للواقع املتنوع لتقرير أن األخالق نسبية! إذ من الواضح أن سلوك غالب
البرش محكوم باملصالح واملفاسد والعدوان واألنانية ،وال عالقة له باألفكار العقلية ،إالّ أ ّن ذلك
ال يصح مستندا ً للقول :إ ّن الحكم األخالقي الصحيح املنصب عىل الفعل ذاته إنّ ا يتوصل إليه
بعد التأمل الفكري والتأين ،فخضوع سلوك البرش للغرائز والعدوان والدوافع النفسية والفسلجية ال
ينفي وجود مدركات أخالقية بديهية ال تتوقف عىل مالحظ ٍة أو تأمل فكري ونضج تشاوري .ولعل
نظرة بسيطة إىل تاريخ األفكار واألشخاص تبني لنا ذلك .فالفيلسوف اليوناين أرسطو طاليس له
فتاوى أخالقية تدخله يف جملة املنحطني أخالقياً برغم مقامه العلمي الشامخ ،فيام نجد عكس
ذلك لدى تلميذه اإلسكندر املقدوين .فعىل الرغم من عدم صحة املقايسة بينهام يف الفكر
والفلسفة والنضج العقيل ،إالّ أ ّن اإلسكندر يعترب أكرث نبالً وأخالقي ًة من أرسطو.
وهذا يدلنا عىل أ ّن األخالق غري تابعة للعلم وال ترتبط به وال بالنضج العقيل والتأمل الفكري،
وإنّ ا هي خاضعة لإلدراك البديهي ملبادئ السلوك العميل من الحسن والقبح ،واستجابة لنداء
الضمري.
ويبدو أن ستريبا يف هذه املالحظة قد نظر لألفعال يف عامل تشابكها الخارجي ،وما يتداخل
يف ذلك من مصالح ومفاسد وغرائز وطبائع ،فطلب أن نرجئ الحكم األخالقي إىل ما بعد التشاور
والنضج والتأمل ،حتى يكون حكمنا أكرث أخالقية وأقرب رحامً من الواقع .وهذا خروج عام ق ّرره
يف اإلشكالية األوىل.
إ ّن املعرفة النظرية والفكر ال ينتجان نظاماً أخالقياً وال قواعد سلوكية .سوى أ ّن التقدم املعريف
والنمو الفكري يُسهامن يف اكتشاف آليات التطبيق ،ومعرفة الوسائل األنجع يف تجسيد األخالق
وتحقيق املبادئ القيمية من خري وعدالة؛ وحينئذ يحق لنا التساؤل :هل أسهمت النزعة التجريبية
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املتقدمة واملذهب املادي وأخالقه النفعية يف بناء عامل أفضل يتشارك فيه جميع اآلدميني من
الشعوب املختلفة يف قراراتهم وتقرير مصريهم ،وهي الفكرة التي تدعي الليربالية أنّها متثّل
جوهر مرشوعها؟ إنّنا ال نحتاج بعد هذا التساؤل الستعراض قصص الواقع ومآسيه!
خامساً :إ ّن ستريبا ويف إطار سعيه ملقاربة التحديات الثالثة التي يواجها علم األخالق الغريب،
تبنى النظرية األخالقية التي قال بها جون رولز يف العدالة واإلنصاف مع إضافات ،والتي تنص
عىل أن الشخص يكون أخالقياً عندما تتطابق أفعاله مع املبادئ التي يختارها الناس باإلجامع،
ومن ثم اعتقد ستريبا أ ّن األخالق املدنية الوحيدة القادرة عىل تخطي إشكالية نسبية األخالق،
جل هنا:
وتوفّر لنا مربرات لتطبيقها عىل الجميع واستخدام القوة ضد مخالفيها .ولنا أن نس ّ

أ) :إننا كيف نستطيع االختيار يف ظل حجاب الجهل؟ وكيف ميكن لإلنسان يف جو الفراغ
وغياب النموذج وعالمة الطريق أن يق ّرر؟ فإذا ما كان اإلنسان يجهل حقيقة ذاته فمن العبث حينئذ
ج ّرد عن
ج ّرد اإلنسان عن الجامعة التي ترفده بهويته ،و ُ
الطلب منه أن يتخ ّيل خط ًة لحياته! فإذا ما ُ
نظمه وتقاليده ،فسيكون من املتعذّر عليه اختيار أي يشء عىل اإلطالق.
ب) :إ ّن هذه النظرية تفرتض اجتامع أشخاص الختيار القواعد واملبادئ التي ينبغي أن تقود
بنية املجتمع وتوزّع الخريات من حقوق وح ّريات وثروات وغريها ،وهؤالء يف ظرف توفرهم
عىل الوعي باملعطيات املتصلة بتاريخ اإلنسانية ،جاهلون كل الجهل بخرياتهم ومنافعهم الفردية
الخاصة يف الوضع املستقبيل القادم بعد إقرار العقد .وهذا هو معنى ستار الجهل الذي تحدث
عنه رولز وستريبا ،فلوال هذا الحجاب ملا خضع اختيار مباديء العدالة للعقالنية ولتامهى مع
النفعية.
وهنا يحق لنا القول:إنّه ما مل يكن هناك فهم مسبق ملعنى الخري وآلية تطابقه مع رعاية حقوق
اآلخرين ،وما مل يكن هناك إدراك قبيل أن هناك حقوقاً وواجبات ،ملا استطاع خرباء األخالق
املؤسسون للعقد ،أن يق ّرروا أن الفعل األخالقي هو الذي يتطابق مع املبادئ التي اختارها
املدنية
ّ
الناس باإلجامع تحت ستار الجهل!
ج) :من حقنا أن نسأل الدكتور ستريبا عن مفهوم العدالة التي تتحقق عرب رعاية املصالح
العامة واملبادئ التي اختارها الناس باإلجامع؟ إ ّن العدالة مفهوم قيمي نسبي تابع وليس مفهوماً
متعالياً حتى يشكل مرجعية ملبادئ األخالق املطلقة ،ونقرر عىل ضوء ذلك أخالقية الفعل بإزائه.
فالعدالة من وجهة نظر الرأساميل تختلف عن العدالة يف مفهومها االشرتايك ،وكالهام يختلفان
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عن العدالة عند امل ُتديّن بالدين اإلسالمي مثالً ،وهذا يفرتض أن يحدد مفهوم العدالة مسبقاً
تجريبياً ثم ننطلق لجعله غاية للمبادئ التي سيختارها الناس باإلجامع ،مام يعني أن األخالق
جلها ستريبا وهرب منها.
املدنية ال تخرج عن إشكالية النسبية التي س ّ

عالوة عىل ذلك؛ فإ ّن افرتاض أن األخالقية متطلب ٌة عقالئياً ال يساوي اإلميان باألخالق املدنيّة،
أل ّن املدن ّية مفهوم بعدي تجريبي وليس مفهوماً قبلياً ،وإذا كان تجريبياً خضع للتقييم النسبي ،ومن
ربرات كافية لاللتزام مبتطلباته األخالقية بالنسبة لغري املؤمن به ،فاالدعاء
ثم سيعجز عن تقديم م ّ
بأ ّن املدنية وحدها متوفّرة للجميع هو ادعاء يكذّبه الواقع .إ ّن قاعدة رعاية املصلحة العامة قد
تقتيض من وجهة نظر أخرى ،أن تراعي األقليّة يف مجتمع ما َهويّ َة األغلبية من أبناء ذلك املجتمع،
وحينئذ ميكن افرتاض وجود مربر لتطبيق أخالقيات األكرثية.
يل أن افرتض كون اإلنسان طيّباً
وخيا ً بذاته ،وافرتاض أن هذه الخريية والطيبة تشكل
ّ
ثم ع َّ
تحديدا ً إضافياً للشخص الفاضل أخالقياً ،يتوقف عىل تحديد املراد من الخري الذي ميثّل سؤاالً
والخي املساهمة يف تحديد الشخص
مركزياً يف فلسفة األخالق ،فحتى ميكن ملفهومي الط ّيب
ّ
الفاضل أخالقياً الب ّد من تحديد املراد منهام مسبقاً.
هـ) :بتصوري إ ّن ستريبا بإثارته ملسألة مرجعية األخالق ومسائل أخرى قد افتتح الباب عىل
مرصاعيه للنقاش فيام يسمى باإلعالن العاملي لحقوق اإلنسان ،والذي تبنته األمم املتحدة عام
(1948م) .والنقاش حول هذا اإلعالن يف مرجعيته ونسبيّته أمر له سابقة ليست بالنادرة يف دنيا
األفكار الغربية[[[.
واملفارقة أن هذا اإلعالن الحقوقي جاء بهدف ردم الفجوات األخالقية والقانونية والسياسية
التي أحدثتها القوى املناهضة للعاملية ،فأسهم يف ترسيخ فكرة العاملية الحقوقية ،ورضورة اعرتاف
دول العامل جميعاً بحزمة من املبادئ والحقائق األخالقية املتعالية املطلقة ،يف الوقت الذي كان
اإلتجاه السائد يف دنيا الفكر الغريب يتبنى نسبية الحقيقة ونسبية القيم ،قافزا ً يف ذلك اإلعالن عىل
التنوع األخالقي والثقايف والتاريخي الواضح للعيان ،والذي ال يقل أهميّة عن اإلعالن املشار إليه!

[[[ـ ينظر عىل سبيل املثال :االستسالم للمثالية ،أنرثوبولوجيا حقوق اإلنسان ،مارك غوديل ،ترجمة الدكتورة هناء خليف غني ،باشرتاك
ثالثة دور نرش :مكتبة عدنان ومنشورات االختالف ومنشورات ضفاف ،بريوت ،الطبعة األوىل 2015م؛ فكرة حقوق اإلنسان ،تشارلز آر .بيتز،
ترجمة :شوقي جالل ،سلسلة عامل املعرفة ،فرباير 2015م.
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