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 أساس الليبرالية األخالقي

 خالد عبد العزيز فرج

هذه الورقة ال تنتمي إىل حقل السياسة أو فلسفتها، وإمنا تنتمي إىل حقل فلسفة األخالق. وال تنقد الليربالية  
كممارسة سياسة، بقدر ما تنقد األساس األخالقي الذي تقوم عليه. والسؤال الرئيسي الذي تطرحه هو: هل 

أن مذهب املنفعة العامة هو  "جون ستيورت مل"ايل أساس أخالقي متني يقوم عليه؟ لقد اعترب للمذهب الليرب 
قشة ذلك األساس األخالقي ا من إقامة ليربالية قومية عليه. وهدفنا يف هذه السطور منانناألساس املتني الذي ميك  

 ."مل"ده الذي شي

يف مأزق، ألن من جهة معينة قد ال يكون من  -يةمن الناحية املنهج-لكن يف البداية البد أن نعلم بأنا 
أو ممثلون متعددون، قد ال جيمع بعضهم مع اآلخر إال  متعددةً  امليسور نقد الليربالية بأسرها، ألن هلا أشكااًل 

رت أنه أصبح يف قبضتك، وجدته يتسرب الغامض وامللتبس، الذي كلما تصو مفهوم "حرية الفرد" )ذلك املفهوم 
 اميثلون منطً  -بشكل أو بآخر-ك(. ومن جهة ثانية ال ميكننا جتاوز أبرز رموز التيار الليربايل، ألهنم من بني أصابع
 ربالية إن جتاوزونا أبرز رموزها؟م الليلفكر الليربايل، وبالتايل، كيف نقي  من أمناط ا

للفكر الليربايل  اهلذه اجلهة وتلك، وجدت من األفضل أن تقتصر مناقشتنا على ليربالية "مل" بوصفه أبً 
 احلديث.

 تمهيد

مل يتطور الفكر الليربايل على يد مفكر حمدد، وإمنا هو نتاج إسهام عدد من املفكرين، سواء يف جمال االقتصاد أو 
جون "يف تأسيس الفكر الليربايل:  احامسً  ااالجتماع أو السياسة أو األخالق. ولعل من أبرز األمساء اليت أثرت تأثيً 

( 1790 -1723) "آدم مسيث"( و1778 -1712) "جان جاك روسو"( و1704 -1632) "لوك
(. والنقطة املركزية اليت جتمعهم هي حرية اإلنسان الفرد، وضرورية 1873 -1806) "جون ستيورت مل"و

متارسه احلكومات،  اسياسيً  ااحرتام تلك احلرية، ورفض أي نوع من أنواع السيطرة واالستبداد، سواء كان استبدادً 
 متارسه اجلماعات. ااجتماعيً  اأم استبدادً 
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ويري عدد من املؤرخني أن تاريخ إجنلرتا السياسي يف القرن السابع عشر، هو إىل حد هو بعيد تاريخ 
املطلق يف احلكم، وبني قوى برملانية أصرت على احلد من  سعت للحفاظ على ما أمسته باحلق الصراع بني ملكية

كم الدستور. وقد امتد هذا الصراع لتدخل فيه نزاعات دينية، حاول البعض سلطة امللك وإخضاع سلطته حل
توظيفها، لتفلسف ادعاء امللك يف حقه املطلق يف احلكم. وقد رفض الربملانيون ادعاء امللك بأن حقه يف احلكم 

اه الشعب اكحمكوم، يف منحه إياه اهلل، وبالتايل فهو حيكم مبشيئته، وينفذ إرادته. األمر الذي جيعله غي مسؤول جت
 ملوقف الربملانيني. افلسفيً  األنه مسؤول جتاه اهلل فقط. وميكن اعتبار فلسفة لوك السياسية تنظيً 

وانعكس الفكر الليربايل للوك يف جمال االقتصاد على آدم مسيث، الذي افرتض أن اكحمرك الوحيد لإلنسان 
وفق قانون العرض والطلب، ذلك القانون  ااد ينتظم تلقائيً هو الرغبة يف خدمة منافعه اخلاصة، واعترب أن االقتص

الذي يعكس طبيعة إنسانية أصيلة. فقد كان مسيث يؤمن بأن هذا القانون إذا ما مسح له بأن يأخذ جمراه دون 
شبع رغبات الفرد م بالتايل مصلحة اجملتمع ككل، وتتدخل من الدولة، فسوف يقوم مبهمته على أمت وجه، فيخد

باإلنسانية، بل بدافع منفعته اخلاصة. وحنن كمستهلكني  افاخلباز الذي يؤم ن لنا اخلبز ال يفعل ذلك حبً  اخلاصة.
على مصلحة اخلباز، بل ألن عندنا الرغبة، ولدينا املقدرة على شراء اخلبز. إذن خلص  اال نشرتي اخلبز حرصً 

منافعهم اخلاصة، لتأخذ لعبة املنافع العامة  مسيث من ذلك بأن علينا أن ندعو احلكومة ألن تسهل لألفراد خدمة
 ة.تعين تنافس حر يف سوق حر  جمراها، ومن هنا نشأت فرتة االقتصاد احلر، واليت

لفلسفة لوك السياسية، وجاءت  اامتدادً  -من الناحية الفكرية-( 1776وقد جاءت الثورة األمريكية )
. لكن األسلوب الذي مارست به الثورة "فولتي"و "روسو"( بعد أن مهد هلا أمثال 1789الثورة الفرنسية )

 الفرنسية التعبي عن اإلرادة الشعبية وممارستها للحرية، اضطرت الكثي من الليرباليني إىل إعادة النظر يف أفكارهم.

وبرز فهمان للحرية، الفهم األول فهم سليب يؤمن بأن احلرية هي غياب العوائق اخلارجية اليت حتد من قدرة 
نسان يف فعل ما يريد. وعندئذ يصبح معيار هامش احلرية املتوفر يف جمتمع ما: هو العوائق اليت تضعها السلطة اإل

السياسية لتمنع الفرد من فعل ما يشاء. فإن زادت العوائق قلت احلرية، وإن قلت العوائق زادت احلرية. أما الفهم 
 ائق اخلارجية غي كاف لنتوفر على احلرية. ألنا إذا كنا عبيدً الثاين فهو فهم إجيايب يؤكد دعاته على أن غياب العوا



 3 

عندما نعرب عن املنفعة العامة أو اإلرادة  ا. وإمنا نكون أحرارً املنافعنا اخلاصة، لرغباتنا وأهوائنا، فإننا لن نكون أحرارً 
 .1العامة

وا بأن األكثرية هي دميقراطية قاللكن السؤال اجلوهري هو كيف ميكننا حتديد ما تقره اإلرادة العامة؟ دعاة ال
دعاة الفهم السليب للحرية قالوا بأن املهم هو محاية الفرد من أن متسها إدارة األكثرية. وهنا يربز اليت تقرر، و 

 التعارض بني الليربالية التقليدية والدميقراطية.

والدميقراطية يف الفكر السياسي الليربايل. بعد الثورة الفرنسية بدأت حماولة التوفيق بني النـزعتني الليربالية  ا،إذً 
وما تدعو الليربالية إليه هو محاية الفرد والدفاع عن سيادته وحقوقه، فهي مهتمة برسم حدود واضحة لسلطة 
احلكومة على الفرد، ليعطي بالتايل أكرب قدر ممكن من احلرية. أما الدميقراطية فتحدد مركز السلطة ومصدرها. 

، إال أنا نقول بأن التعارض النظري اندعي بأن الليربالية والدميقراطية ال ميكن التوفيق بينهما أبدً وحنن ال نريد أن 
 .اجدً  اواردً  اوالعملي بينهما أمرً 

يوفق بني الليربالية والدميقراطية، فلم يسمح بتقييد حرية  أن جيد حاًل  "جون ستيورت مل"من هنا حاول 
خرين. وقد أدرك مل بأن مشكلة تسلط امللوك لن حتل بتجريدهم من سلطاهتم الفرد إال ملنع ضرر قد يلحقه باآل

أو إعدامهم، ألن االستبداد سوف يعود مرة أخرى بشكل طغيان األكثرية، أو من ميثل األكثرية يف النظام 
العامة. ومن . إذن بقدر ما دافع مل عن حرية الفرد، بقدر ما طالبه بأن يتجاوز ذاته، ويفكر باملنفعة 2الدميقراطي

 هو املنفعة العامة. "مل"هنا يصح القول بأن األساس األخالقي للفكر الليربايل عند 

، بوصفه أكرب ممثل للصيغة التوفيقية لفكريت "مل"واآلن نريد مناقشة األساس األخالقي للفكر الليربايل عند 
ها، ونعيشها اليوم يف عاملنا السياسي املعاصر. الدميقراطية والليربالية، تلك الصيغة اليت تسي حركة العوملة يف إطار 

 ذلك األساس يعرب عنه يف حقل فلسفة األخالق بـ "مذهب املنفعة العامة".

                                                           
 .(دار الساقي)بيوت: ، الحريةلالستزادة حول مفهومي احلرية اإلجيايب والسليب، راجع: ايزايا برلني،  1
 .1162 إىل 1155 الصفحات ،2لد اجمل ،ة العربيةالموسوعة الفلسفي   2
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 "مل"المنفعة العامة عند 

عند القول بأن املنفعة هي وحدها اخلي األقصى، وأن الضرر وحده هو الشر  -بصفة عامة-يلتقي النفعيون 
إال مىت حققت، أو توقع صاحبها من ورائها  ااألفعال اإلنسانية ال تكون خيً  األقصى. ويرتتب على ذلك أن

. وهبذا، يكون املعيار يف تقييم األفعال هو نتائجها وآثارها. اكانت شرً   ا، فإن أدت إىل ضرر أو أعاقت نفعً انفعً 
ي الذي ال يهتم إال ، مبعىن احتقاري للداللة على االنتهاز Utilitarianوكلمة نفعي استعلمت باإلجنليزية 

 .اعلى العديد من اللغات أيضً  امبصلحته الشخصية، وهذا املعىن ينطبق أيضً 

يف حني أن املنفعة الفردية قد حتولت عند اكحمدثني إىل ضرورة العمل ملصلحة اجملموع، فطالب أصحاب 
( هو 1832) "ثامجيمي بن"مذهب املنفعة بتحقيق أكرب قدر من السعادة ألكرب عدد من الناس. ويعترب 

الذي نشر سنة  مدخل إلى مبادئ األخالق والتشريعلعامة، وقد وضع نظرياته يف كتاب املؤسس ملدرسة املنفعة ا
(  1861( فنشر سنه )1873) "جون ستيورت مل"(. مث جاء تلميذه 1823(، ومت تنقيحه سنة )1789)

تعديالت هامة على مذهب سلفه  نفعة، مدخاًل دافع فيه عن مبدأ امل  Utilitarianism النفعيةبعنوان  اكتابً 
بنثام. والصاحل العام عند أصحاب املنفعة العامة هو وليد األنانية، حبيث اتسعت األنانية عندهم حىت استوعبت 

. فأساس املذهب عند دعاة املنفعة، سواء كانت املنفعة فردية أو عامة، هو االعتقاد بصواب مبدأ اللذة االغي أيضً 
جي، وهذا املبدأ يقول بأن اإلنسان يسعى "بالفعل" إىل كل ما حيقق لذاته أو منفعته يف كل فعل يأيت السيكولو 

ملذهب اللذة  ابه. ومعىن هذا أن اإلنسان أناين بطبعه، وقد اختذ دعاه املنفعة مبدأ اللذة السيكولوجي هذا أساسً 
ىل كل ما حيقق منفعته فحسب، بل "ينبغي" عليه األخالقي.  وزادوا عليه القول بأن اإلنسان ال يسعى"بالفعل" إ

 -يف صورهتا التجريبيةرائد املنفعة العامة - "بنثام"ف ل يأيت به لذته أو منفعته. ويعر  أن ينشد يف كل فع اأيضً 
أكرب قدر من السعادة )اللذة( ألكرب عدد من الناس  -ققأو حيتمل أن حي–الفعل اخلي بأنه الفعل الذي حيقق 

The greatest happiness of the greatest number مدخل إلى . ويقول يف مقدمة كتابه
بأن الطبيعة وضعتنا حتت سيطرة سيدين مطلقني مها اللذة واألمل. هذه احلقيقة هي  مبادئ األخالق والتشريع

علينا القيام ميليان علينا ما جيب فعله وما  -اللذة واألمل–األساس الفلسفي السابق لكل مذهب، فهذان السيدان 
ذلك يف كل ما وراء حتديد الصواب واخلطأ. إذ أهنما ال يتحكمان يف كل ما نفعله فحسب، بل ك ابه، ومها أيضً 

ه ميكن بنا على الدوام. ذلك أنتخلص من سيطرهتما، فإن الواقع سيكذر به. ومهما حاولنا النقوله وكل ما نفك
، إذا كان اأننا سوف نبقى خاضعني هلما. ويقول بنثام أيضً  لطتهما باللسان، لكن الواقع هولإلنسان السخط بس
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 utilityاألمر على هذا النحو، فإن الفلسفة الصادقة هي اليت تأخذ بعني االعتبار هذا الواقع، ومبدأ املنفعة 
يته يعرتف خبضوعنا هلذا الواقع، ويؤسس نظامه الفلسفي عليه. واملشكلة أن اإلنسان ال جيرؤ على االعرتاف بعبود

إىل  -فيما يقول بنثام–هم بالنفعية، ومرجع هذا النفاق ه يستحي أن يوصف باألنانية أو يتملبدأ اللذة واملنفعة، ألن
العبارات اخلُُلقية اجلوفاء اليت اخرتعها خصوم النفعية من احلدسيني والعقليني املثاليني، الذين رمسوا يف ومههم ما 

 .ون يف غرور وكربياء مبا ينبغي أن يكونقل الُعليا، وأخذوا يتشدمسوه باملثُ 

مصلحة اجملموع على أساس من مصلحة الفرد. مبعىن أنه أقام مذهب املنفعة العامة على  "بنثام"وقد أقام 
مطالبة اإلنسان بالعمل على حتقيق أكرب قدر من السعادة أو املنفعة ألكرب عدد من الناس. لكن لو اصطدمت 

أن يؤثر الفرد مصلحته اخلاصة، اقتضاء لنـزعته احلسية  -"بنثام"يف رأي -، فالبد مصلحة الفرد مبصلحة اجملموع
واستجابة لعواطفه وميوله، لينسجم فعله مع مبدأ اللذة السيكولوجي. ملاذا؟ ألن اجملموع هو جسم اعتباري 

fictitious body  د وليس يتألف من األفراد الذين يشكلون اجملموع. أي أن األصالة عند بنثام للفر
للمجتمع، وبالتايل فإن مصلحة اجملموع ليست سوى "جمموع مصاحل األفراد العديدين الذين يؤلفوهنا" . وعندئذ 
سوف يصبح "من العبث احلديث عن مصلحة اجملموع دون أن نفهم طبيعة مصلحة الفرد". وعندما نعمل على 

 حتقيق مصلحة الفرد نكون قد سامهنا يف حتقيق مصلحة اجملموع.

يزيد من السعادة أو املنفعة سواء على مستوى الفرد أو على  اكن كيف أستطيع أن أعرف أن إجراء معينً ل
، calculus hedonisticعلى ذلك مبا أمساه بـ "علم حساب اللذات"  "بثنام"مستوى اجملموع؟ جييب 

رب كمية ممكنة من فأصبحت السعادة أو املنفعة عملية حسابية، عمليه مجع وطرح، وذلك عن طريق مجع أك
 اللذة، وطرح أقل كمية ممكنة من األمل، واحلاصل سيكون هو السعادة أو املنفعة.

  Intersit ومن أجل أن منيز بني كمية لذة أو منفعة وأخرى، جلأ بثنام إىل سبعة معايي هي: الشدة
  Fecundity واخلصوبة  Propinguitوالقرب  certaintyوالتأكد   durationوالدميومة
، وقدرة عن جلب ا، وقربً ا، ويقينً . فكلما اشتدت اللذة وكانت أكثر دميومةً extertوالشمول   Purityوالنقاوة

لذات أخرى، وجمردة من اآلالم، وتشمل أكرب عدد من الناس، كلما كانت تلك اللذة أفضل والبد من ترجيحها 
 على بقية اللذات.

، "بنثام"بتعديل نظرية  "مل"من االنتقادات، لذا قام  يللس "بنثام"ض مذهب املنفعة العامة عند وتعر  
للفعل األخالقي،  اباألنانية أساسً  "بنثام"مع  "مل"م . لقد سلاآخرً  اوأضاف إليها عناصر جديدة أعطتها طابعً 
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خالق، مبعىن أن املنفعة هي غاية األفعال اإلنسانية، ومعيار لألحكام اخللقية، ولكنه مل جيعلها األساس الوحيد لأل
باإلقدام على فعل ما، بني مصلحته  " وطالب الفرد بأن يوازن كلما هموإمنا أضاف إليها "الغيية" أو "اإليثار

الفردية ومصاحل اآلخرين، وأوجب عليه أن يرعى مصاحل الغي بقدر ما حيرص على حتقيق مصلحته. ولقد كانت 
فهي مصدر قوة ألهنا كانت سبب شعبية النفعية  انتقائية مل مصدر القوة والضعف يف كتاباته يف آن واحد،

الكبية، واستجابتها الواسعة وتعاطفها مع أفضل ما يف املدارس املعارضة من أفكار. وهي مصدر ضعفها، بسبب 
 عدم االتساق وانعدام الوضوح الذي يصاحب عادة العقل املتعاطف.

عن أن هذا  املبدأ املنفعة، وكأهنا تعرب ضمنً  من سوء الفهم الذي وقع فيه الفالسفة املعارضون "مل"ويشكو 
املبدأ غارق يف العبث والتفاهة، وأن  املقصود من املنفعة جمرد لذات اللحظة احلاضرة. ويأسف مل على أن هذا 
االستعمال املنحرف للمصطلح هو االستعمال الوحيد املعروف على حنو شعيب، فالنظرية اليت تعتنق املنفعة تثي 

من العقول النبيلة كراهية مستمرة، والقول بأن احلياة ليس فيها غاية أمسى من اللذة، وليس مثة أرفع  لدى الكثي
 .3عة كمبدأ ال يلتقي إال باخلنازيروال أنبل من الرغبة تسعى وراءه، فهذا القول يصفونه بأنه وضيع حقي، واملنف

"أعظم قدر من السعادة كأساس لألخالق". ويعرتف مل بأن النظرية اليت يعتنقها يف املنفعة شعارها هو 
بقدر ما تساعد على إنتاج  ابقدر ما تساعد على زيادة السعادة، وخطً  اومعىن ذلك أن األفعال تكون صوابً 

 اأيضً  "مل"التعاسة. ويقول إن ما أعنيه بالسعادة هو اللذة وغياب األمل، وبالتعاسة األمل وغياب اللذة. ويعرتف 
مع مبدأ املنفعة، وهي أن بعض أنواع اللذات، أكثر قيمة وجاذبية من لذات  اتتعارض إطالقً  مبسألة يرى أهنا ال

لها عن اللذة كل من اخترب لذة بني لذتني، وفض  أخرى. والذي جيعل لذة، أكرب قيمة من لذة أخرى، هو أن  
ى بالكيف، من حيث أهنا األخر  قة علىار األكرب من اللذة، وتكون متفو له فيها هو املقداألخرى، فإن ما يفض  

 .4ح هذه الصفة على قيمة الكم، وجتعلها أقل أمهيةترج

، ألن بنثام اعترب اللذات كلها من طبيعة "بنثام"إذن مفهوم السعادة عند مل خيتلف عن مفهومه عند 
نثام واحدة، واالختالف فيما بينها ما هو إال اختالف يف دميومة وشدة ومشول هذه اللذة أو تلك. لقد ورط ب

مبا وراء احلس من  ااهتمامً  ال يعينفسه حينما رد اللذات بأسرها إىل نوع واحد، مسايرة ملذهبه احلسي الذي 
                                                           

، (مكتبة مدبويلالقاهرة: (، ترمجة د. ميشيل متياس، د. إمام عبد الفتاح، ليبرالية السياسيةأسس الجون ستيورت مل،  3
 .44و 43فحتان صال
 .46و 45فحتان صال نفسه،املصدر  4
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من إدخال تعديالت هامة على نفعية  ابدً  "مل"ساب اللذات". إذن مل جيد عوامل، ومن هنا جاءت فكرة "ح
ي أن اللذات ختتلف فيما بينها بالكيف، ، والتعديل األساسي الذي أدخله مل هو مفهوم الكيف. أ"بنثام"

بأن  االنظرية الداعية للسعي حنو اللذات احلسية اخلالصة، مؤكدً  "مل"فهناك لذات أكثر قيمة من غيها. ورفض 
اللذة احلسية تصلح غاية تتبعها اخلنازير، أما اإلنسان فعنده قوى سامية متيزه من البهائم. وقد يؤثر اإلنسان لذة 

، من غي راض اإنسانيً  ااعب على لذة أخرى ال تقرتن باملتاعب، فـ "من األفضل أن يكون املرء موجودً تقرتن باملت
 .5"ا. ومن األفضل أن يكون سقراط غي راض، من أن يكون أمحق راضيً اراضيً  اأن يكون خنـزيرً 

جتدهم يؤجلوهنا  بقولك: إن  العديد من القادرين على االستمتاع باللذات العليا، "مل"وقد تعرتض على 
س لكل شيء ون بشباب متحمؤ يا. بل إن  العديد من اللذين يبدنوراء اللذات الد احتت تأثي اإلغراء، سعيً  اأحيانً 

مت هبم السن. وجييب مل على ذلك "ال أعتقد أن هؤالء الذين سون يف الكسل واألنانية كلما تقدنبيل، ينغم
يا. إذ أنين اعتقد لوهنا على اللذات العلعية الوضع األدىن للذات، ويفضن طوايطرأ عليهم هذا التغي العام، خيتارو 

سوا أنفسهم لنوع من اللذات، يكونون قد فقدوا بالفعل قدرهتم على االستمتاع بالنوع اآلخر". أهنم قبل أن يكر 
 بسبب اإلمهال. افظ  على فعاليتها، فإهنا سرعان ما متوت وتتلفالنبيلة واللذات العليا ما مل حي فتلك املشاعر

أن  قبول معيار املنفعة أو السعادة كقاعدة لتوجيه السلوك اإلنساين، ال يعين السعي حنو أعظم  "مل"ويقول 
. وبناء على ذلك مل يكتف مل 6قدر من السعادة للفاعل، بل السعي حنو أعظم قدر من السعادة بصفة عامة

عليه ر هبا املسيح لقاعدة الذهبية اليت بشمع ا اشيً بأن يطالب الفرد بأن ينصف اآلخرين كما ينصف نفسه، مت
"الشهيد". عن "البطل" و ا، وإمنا حتدث أيضً 7عاملوه بهواليت تقضي بأن يعامل اإلنسان مبا حيب أن ي السالم

والذي تقوم بطولته على غي ما يؤكده مذهب اللذة السيكولوجي كما يبدو للوهلة األوىل، ففي رأي مل إن 
البطل أو الشهيد ال يتخلى عن السعادة إال من أجل  ة البطل أو الشهيد، أن نقول بأن  يد لظاهر التفسي الوح

شيء يعتقد أنه أكثر قيمة من سعادته الفردية، وليس ذلك الشيء إال املنفعة العامة. وإذا قال قائل بأن تضحية 
 "مل"أفضل من السعادة. عندئذ يعود الشهيد ليس غايتها السعادة أو اللذة أو املنفعة، بل الفضيلة، اليت هي 

ليسأل: لكن هل بإمكان البطل أو الشهيد أن يقوم بتضحيته، إذا مل يعتقد أهنا ستعفي اآلخرين من تضحيات 

                                                           
 .47 فحةصال نفسه،املصدر  5
 .49 فحةصنفسه، الاملصدر  6
 .56و 55فحتان صال نفسه،املصدر  7
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إىل زمالئه يف  امماثلة؟ هل بإمكانه أن يقوم هبذا الفعل إذا اعتقد أن نبذه لسعادته الشخصية سوف ال جيلب مثارً 
ي ال قيمة هلا، إال مبقدار ما تساهم يف سعادة اآلخرين. ألن  من يضح -"مل"يف نظر –ة إن  التضحي 8اإلنسانية؟

من أجل غاية أخرى، غي سعادة اآلخرين، ال يستحق إعجابنا أكثر من إعجابنا بذلك الناسك القابع على رأس 
حينما اصطدم مبشكلة  "ثامبن". لقد رأينا أن 9على اإلنسانية أن حتتذيه ااجلبل، والذي ال ميكن أن يكون منوذجً 

فقد  "مل"تعارض املنفعة الفردية مع املنفعة العامة، مل يطالب األناين بالتخلي عن أنانيته يف سبيل اجملموع. أما 
فعة الشخصية، فالبطل عكس األمر، وأكد على إمكانية التضحية، حبيث يأيت املرء بأفعال بغي باعث طلب املن

 كمية السعادة أو املنفعة يف العام.  سهم حبق يف زيادةأو الشهيد ي

قبل  –لقد عاب خصوم نظرية املنفعة عليها أهنا نظرية إحلادية، ويدافع مل بأننا إذا كنا نؤمن بأن اهلل يرغب 
يف سعادة خملوقاته، وأن هذا هو غرضه من خلقهم، فإن نظرية املنفعة عندئذ ال تكون غي إحلادية  -كل شيء

 .10ى حنو عميقسب، بل نظرية دينية علفح

على مجيع اجلزاءات املوجودة يف أي مذهب أخالقي آخر. وهذه اجلزاءات إما  اإن مبدأ املنفعة حيتوي أيضً 
أو اهلل، أو يكون  خارجية أو داخلية. قد تكون من اجلزاءات اخلارجية األمل يف االستحسان واجتذاب حمبه الناس

ن القول بأن التأثي الذي تلعبه مسألة الثواب والعقاب، صيبنا غضب الناس واهلل، وهكذا ميكاخلوف من أن ي
ء . أما اجلزا11يف األخالق النفعية امهمً  اأجاء من اهلل أو من بين البشر، يلعب دورً  اأم معنويً  اسواء كان ماديً 

نعاين منه، على تفاوت يف درجة حدته، عندما ننتهك الواجب  الداخلي فهو شعور بداخلنا، أمل شديد
(، ويستحيل على الناس الذين تلقوا تربية أخالقية جيدة أن تتجاهل ذلك الشعور يف احلاالت اخلطية. التكليف)

وهذا ما نطلق عليه عادة اسم "الضمي" .لكن ما هي حقيقة الضمي؟ يرى مل أن هذا الشعور غي مرتبط فقط 
ات نفسية مستمدة من املشاركة الوجدانية، بالفكرة اخلالصة للواجب، إن  هذه ظاهرة الضمي املركبة توافقها ارتباط

ومن احلب، وأكثر من ذلك من اخلوف، ومن مجيع الشعور الديين، ومن ذكريات الطفولة، وكل حياتنا املاضية، 
"أعتقد  ":مل"حىت من احلط من قدر الذات. يقول  اومن احرتام الذات، والرغبة يف احرتام اآلخرين، بل وأحيانً 

                                                           
 .54 فحةصال نفسه،املصدر  8
 .سهنفاملصدر  9

 .60 فحةصال نفسه،املصدر  10
 .68 فحةصنفسه، الاملصدر  11
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املثال أن ينسب  غ التعقيد هو مصدر ذلك النوع من الطابع الصويف، الذي ميكن على سبيلأن هذا املركب البال
تأثي إلزامي على أولئك الذين ال  -أي الضمي وتأنيبه–. ويعرتف مل بأنه ليس هلذا اجلزاء 12ُلقي"إىل اإللزام اخل

يكونوا أكثر طاعة ألي مبدأ  ميتلكون املشاعر اليت يناشدها هذا املقياس. غي أن مثل هؤالء األشخاص، لن
أخالقي، وال ميكن ألي نوع من األخالق أن يسيطر عليهم إال بواسطة اجلزاءات اخلارجية، أي العقوبات 

، إذ أنه يعلق أمهية كربى على الشعور باإللزام اخللقي "بنثام"عن سلفه  االقانونية. والواقع إن مل يبتعد هنا كثيً 
ذا الشعور يأتينا من مبدأ عقلي متعايل، أو إهلام إهلي، بل يأيت، كما رأينا، نتيجة والواجب. لكنه ال يقول بأن ه

 للعديد من املشاعر الطبيعية واملكتسبة اليت تتشابك وتتداخل.

إن  الربهان الوحيد  "مل"عن برهانه على مبدأ املنفعة؟ وهو سؤال بالغ األمهية. يقول  "مل"ويبقى أن نسأل  
الناس يرونه بالفعل. والدليل الوحيد على أن الصوت مسموع، هو أن  الناس  هو أن   على أن  الشيء مرئي،

ما مرغوب  ايسمعونه بالفعل. " أعتقد أننا نستطيع أن نقول أن  الدليل الوحيد الذي ميكن اإلدالء به على أن  شيئً 
الذي يفسر كل األفعال  . ومبعىن آخر إن مبدأ اللذة السيكولوجي13فيه، هو أن  الناس يرغبون فيه بالفعل"

كل فرد   "أن   ":مل"اإلنسانية على أهنا سعي حنو اللذة واملنفعة، هو بذاته الدليل على مبدأ اللذة األخالقي. ويرى 
ال بالدليل –يف سعادته الشخصية، كلما اعتقد إمكان احلصول عليها، وإذا صح هذا، كنا قد أتينا  يرغب فعاًل 

بل بالدليل الذي ميكن أن نفتقر إليه، أن  السعادة خي، وأن  سعادة كل فرد،  -الذي حتتمله هذه القضية فحسب
 .14جملموع أفراده" فسعادة اجملموع خي الذلك الفرد، وإذً  اخيً 

 "مل"وقفة مع 

أن يعدل من نفعية بنثام، فأدخل عليها عناصر مسيحية وأخرى رواقية، ويغذيها بالفضيلة  "مل"لقد حاول 
ن هذا جيب أال خيفي الصعوبات الكثية اليت يواجهها مبدأ املنفعة العامة عند مل. ونستطيع األخالقية. إال أ

 تسجيل املالحظات التالية عليه:

                                                           
 .69 فحةصال نفسه،املصدر  12
 .77 فحةصال نفسه،املصدر  13
 .78و 77فحتان صاملصدر نفسه، ال 14
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هو انتقاله "مما  -من دعاة املنفعة العامة اورمبا غيه أيضً - "مل"هة إىل إن أخطر االنتقادات املوج األوىل:
ع الذي يعرب عنه مبدأ اللذة السيكولوجي هو وصفي، إنه يصف "ما هو كائن" إىل "ما ينبغي أن يكون". فالواق

! اهو كائن" بالفعل. أما مبدأ املنفعة األخالقي فهو حكم تقييمي، حيكم بأن ما هو كائن "جيب أن يكون" أيضً 
ما مرغوب فيه، هو أن الناس يرغبون فيه  اإن الدليل الوحيد الذي ميكن اإلدالء به على أن شيئً " ":مل"فقد قال 
 .15بالفعل"

وقد استهدفت هذه الطريقة يف الربهنة حلملة عنيفة من النقد، شنها خصومه من املناطقة. فقال مكنـزي يف 
يوضحون به مغالطة اللعب باأللفاظ، وهي نوع من السفسطة  نقده: إن املناطقة قد اختذوا الفقرة السابقة مثااًل 

، أنه "مل"مات تتشابه يف الشكل أو البناء، فُيفرتض خطأ تشاهبها يف املعىن. ووجه املغالطة يف تعبي يظهر يف كل
   ا" فيه مبعنيني معً استخدم لف  "مرغوب

 .ب فيه الناس بالفعلما ميكن أن يرغ -أ

 .16أعلى ينشدونه ينبغي أن يظرغظب فيه الناس كمثل ما -ب

وىل، وهي املغالطة املنطقية يف انتقال مل من مصلحة الفرد إىل وهي ال تقل خطورة عن املالحظة األ الثانية:
يف سعادته الشخصية   مصلحة اجملموع. ذلك أنه برهن على مذهب املنفعة العامة كالتايل "أن  كل فرد يرغب فعاًل 

 -ال بالدليل الذي حتتمله هذه القضية فحسب-كلما اعتقد إمكان احلصول عليه، وإذا صح هذا كنا قد أثبتنا 
الفرد، وإذن فسعادة  لذلك عادة خي، وأن  سعادة كل فرد خيبل بالدليل الذي ميكن أن نفتقر إليه، أن  الس

أن  هذا الدليل يشتمل على مغالطة غموض الرتكيب، وذلك  "مكنـزي". ويرى 17جملموع أفراده" اجملموع خي
اثنني "تلك املغالطة كالتايل:  "أرسطو"ح ويوضاجلزئيات اليت يتألف منها.  باحلكم على الكلي، مبا ُحِكم به على

! وكأن  مل قال: إن سعادة "أ" وسعادة "ب" اعدد زوجي، وثالثة عدد فردي، إذن مخسة عدد زوجي وفردي معً 
. "ألشياء املاديةمع على حنو ما جتمع ايفطن إىل أن  أنواع السعادة ال جتوسعادة "ج" = سعادهتم جمتمعني! ومل 

                                                           
 .69 فحةصنفسه، الاملصدر  15
 .216و 215فحتان صال، الفلسفة الخلقيةد.توفيق الطويل،  16
، ترمجة د.ميشيل متياس ود.إمام عبد الفتاح إمام، )القاهرة: مكتبة مدبويل ياسيةأسس الليبرالية السجون ستيوارت مل،  17

 .78و 77( الصفحتان 1996
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بقولنا إن  الغرفة اليت بداخلها مائيت جندي، طول كل منهم ستة أقدام، يكون  "مكنـزي"يف رأي  بل إن  هذا شبيه
 .18فوق رأس زميلهف كل منهم قدم! إن  ذلك ال يصح إال إذا وقطوهلا ألف ومائتا 

، وهو أكرب قدر من السعادة ألكرب عدد من الناس، اوموضوعيً  االذي ظنه مطلقً  "مل"إن  مقياس  الثالثة:
 ما يفهمه السفيه القاصر، هو مقياس نسيب ذايت، خيتلف باختالف األفراد. فيفهظُمه احلكيم الناضج على غي

 ره صاحب اهلوى والشهوة على غي ما يتصوره الزاهد املتقي.ويتصو 

مل يكن  "مل"مرجعه يف النهاية إىل تقدير ذايت خيتلف من فرد آلخر، إال أن   "بنثام"إن  حساب الذات عند 
ما خيتلف باختالف فهمهم هلذه  اأجنح من بنثام يف حتديده ملعىن السعادة، ألن  تقدير الناس لسعادة اجملموع كثيً 

مبا يتالءم مع فكرة كل شخص عن  ،تفسر ،السعادة، ويعرتف مل بقوله "املصلحة العامة اليت تشمل كل فرد
 ، مرتوكاكيفيً   اار بني اللذات املختلفة اختالفً على ذلك بأن اختاذ قر  "مل". وقد جييب 19املصلحة االجتماعية"

لكن هذا اجلواب ال حيل املشكلة، ألن القضاة  .20آخر األمر إىل القضاة العدول، إىل "قرار قضاة عادلني أكفاء"
ما يتفاوت فهمهم للمصلحة العامة، ويف تقدير سعادة اجملموع. فسعادة من ستكون هي املعيار يف  االعدول كثيً 

فقرة من كالمه، يؤكد فيها على أن  االهتمام  "بنثام"يقتبس عن  "مل"قضاة األكفاء؟ إن "ويول" خصم قرار ال
. لكن إن  احساسً  ا! ومن مث وجب العمل على حتقيق السعادة للخنزير بوصفه كائنً ابسعادة احليوان واجب أخالقيً 

، ومن األفضل أن يكون اراضيً  ان خنزيرً غي راض من أن يكو  اإنسانيً  اكان "من األفضل أن يكون املرء موجودً 
يه: ما هو معيار ، فالسؤال الذي نريد أن نث"مل"تعبي  على حد 21"اسقراط غي راضي، من أن يكون أمحق راضيً 

م ل هذه اللذة على تلك؟ وهل هو جمرد تفضيل وترجيح لذة على أخرى، أم أنه تفضيل ملز التفضيل؟ ملاذا أفض  
؟ اوإن مل يكن راضيً  امن الواجب من الناحية األخالقية أن يسعى املرء ألن يكون حكيمً  ،؟ فنقول حينئذاأخالقيً 

وإن كانت املسألة مسألة تفضيل فقط، وليس مسألة وجوب وإلزام خلقي، فكيف نوفق حينئذ بني سعادة ذلك 

                                                           
 .216و 215فحتان صال ،الفلسفة الخلقيةتوفيق الطويل،  18
بويل مكتبة مد ، ترمجة د.ميشال ميتاس ود.إمام عبد الفتاح إمام، )القاهرة:أسس الليبرالية السياسية جون ستيوارت مل، 19

 .110 فحةص( ال1996
 .21 فحةصال نفسه، املصدر  20
 .47 فحةصال ،نفسهاملصدر  21
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من السلوك يشمل لوجود أصناف خمتلفة  النفعية فسحت جمااًل  عادة حكيم كسقراط؟ وهكذا جند أن  اخلنـزير وس
 .اسلوك احلكيم واخلنـزير معً 

، ا. وطاملا أن  اللذات ختتلف كيفيً اق بينها كيفً ، ففر ابني اللذات كمً  "بنثام"مل يقنع بتفرقة  "مل" أن   الرابعة:
ة، اكحمدودة كثية، ألن  إحدى اللذات املتفوقة من الناحية الكميبد من التغاضي عن اجلانب الكمي يف أحيان   فال
، مما لو كان مع لذة أخرى. متفوقة من الناحية الكيفية، ما، بدرجة أقل اة قد ُتسعد إنسانً ن الناحية الكيفيم

 ة.حمدودة من الناحية الكمي

عرب  عن سقطة مبعايي نزعته احلسية. ألن  ، وإن كنا نوافقه عليها، إال أهنا ت"مل"تلك اإلضافة من  إال أن  
م بدوره للتفرقة بني أنواع اللذات مقياس غي اللذة، يستخد ستبطن القول بوجودالتفرقة بني "أنواع" اللذات ي

املختلفة. إن مذهب مل يقوم على مصادرة مؤداها أن  اللذة هي اخلي األقصى والوحيد لألخالقية؟ وبذلك ال 
ريقه بني أنواعها. "وهذا فر ق عن طغي اللذة ي املعيار آخر غي اللذة، مث يعود بعد ذلك ليفرتض معيارً  يفسح جمااًل 

أنه أعتنق هذا التمييز، فهو يعود ثانية إىل  اولكن ألنه مل ينتبه أبدً  …يعين أنه البد من التمييز بني السعادة واللذة
حجج مذهب اللذة دون أن يواجه بصورة وافية مشكلة السعادة. فإذا كانت السعادة غاية اإلنسان، فما هي بنية 

أن علينا أن نبحث عن معيار  ان املتعة ال ميكن أن تكون مقياس السعادة، يصبح واضحً السعادة؟ عندما نقول إ
... على استعداد ألن يقول يف النهاية أن بعض اللذات أعلى من بعضها "مل".واخلالصة "لقد كان 22آخر"

وع(، يف مقابل يف إيضاح املقصود باللذات األفضل من حيث الكيف )والن احقيقيً  ااآلخر، ولكنه مل ينجح جناحً 
 .23االختالفات الكمية البحتة"

بأن  الفرد حينما يرغب يف شيء ما، فإنه يستهدف يف  -وغيه من النفعيني- "مل"عى لقد اد   اخلامسة:
عى . وبعبارة أخرى: لقد اد  24الرغبة ال تستهدف اللذة بل موضوعاهتا" الواقع حتقيق لذة، لكن الصحيح "أن  

رتن باألفعال اليت نرغب يف إثباهتا، وهذا حق، لكن ال يرتتب على هذا أن تكون اللذة بأن اللذة ميكن أن تق "مل"

                                                           
 .20فحة صال، مقدمة ليندساي على أسس الليبرالية السياسية 22
، اجلزء الثاين، ترمجة د. فؤاد زكريا، سلسلة عامل املعرفة الصادر من اجمللس الوطين للثقافة والفنون حكمة الغرببرتراند رسل،  23
 .72داب، العدد واآل
 .18فحة صال ،على أسس الليبرالية السياسية مة ليندسايمقد   24
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هي الغاية القصوى ألفعالنا. فنحن نشعر باللذة فقط عندما حنصل على ما نرغب فيه، فعلينا إذن أن نرغب يف 
ها. فالذي يضحي ، وهذا بدوره يعين أننا ال نستطيع أن نفضل اللذة عن املوضوع الذي ينتجشيء ما أواًل 

يف لذة االستشهاد، وإن اقرتن االستشهاد عنده بلذة  اويستشهد من أجل مبدأ ما، ال يقدم على ذلك طمعً 
وارتياح. واخلالصة أن  اقرتان اللذة باملوضوع املرغوب فيه، ال يعين أن  رغبة اإلنسان يستهدف تلك اللذة، وإمنا 

بوجه عام القول أن  ما أرغبه هو اللذة، وإن كان إشباع رغبة  تستهدف موضوع اللذة. فـ "ال يكون من الصحيح
 .25البد أن يؤدي يب إىل اللذة"

التضحية  ة وطالب مبنفعة اجملموع، حىت أقروإن كان قد انصرف عن اللذة الفردي "مل" ن  أ السادسة:
بدفء إنساين، ولكنه  دهعة التقليدية هبذا التعديل، وزو ح مذهب املنفستشهاد من أجل اجملموع، وبذلك صحواال

جعل التضحية مرهونة بتحقيق غاية، هي مصلحة اجلماعة، ومل ينظر إىل التضحية كقيمة حبد ذاهتا. وهذا خروج 
لألفعال اإلنسانية ولألحكام  اعن نزعته احلسية اليت يقوم على النفعية الشخصية وال تعرتف بغي األنانية مقياسً 

من املصاحل  القائلة بأن  سعادة اجملتمع تتكون مباشرةً  "بنثام"لى عن فكرة ُلقية. وبكلمة أخرى أن مل قد ختاخل
األنانية لألفراد الذين يتألف منهم اجملتمع، إال أنه جيمع على حنو متناقض بني نظرية متفائلة بصدد القانون 

لعامل، ميكن حتقيق االجتماعي، ونظرة بالغة التشاؤم عن الشخصية الفردية. وهو يعرتف أنه يف الوضع املرتدي ل
-من أن يتطلع برضا إىل أنانية كل واحد منا  سعادة اآلخرين عن طريق التضحية املطلقة بسعادة الفرد. وهو بداًل 

القول بأن  ي فضيلة اجتماعية ضرورية. لذا صحنراه يؤكد قدرة املرء على الفعل بال سعادة، ه -"بنثام"كما صنع 
مع املبادئ اليت انطلق  ا، ليصبح بنثام يف النهاية أكثر انسجامً امتنكرً  اعً نقد ارتد إىل مذهب العقليني مق "مل"

 منها كل منهما.

والسؤال  سى نشر السعادة ألكرب عدد من الناأنَّ من واجب كل إنسان أن يعمل عل "مل"يقول  السابعة:
قي؟ ملاذا لُ اإللزام اخلهو أساس ومصدر هذا  األساسي الذي نوجهه ملل هو أنه ملاذا يكون ذلك من واجيب؟ ما

)اجملتمع،  امصدر اإللزام إما أن يكون خارجيً  لى مصلحيت الفردية؟ وجواب مل أن  فضِّل مصلحة اجملموع عأ
، اكتظسب وليس فطريً م "مل"الضمي عند  )الضمي(. وينبغي أن نتذكر بأن   ااحلكومة، الدين، الطبيعة( أو داخليً 

                                                           
، اجلزء الثاين، ترمجة د. فؤاد زكريا، سلسلة عامل املعرفة الصادر من اجمللس الوطين للثقافة والفنون حكمة الغرببرتراند رسل،  25

 .221فحة صال، 2زء اجل ،72 واآلداب، العدد
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مث  اليت تعمل على تكوينه هي السلطة االجتماعية املتمثلة بالوالدين أواًل  نكتسبه يف عملية الرتبية. والعوامل
 .26نا للشعور باالعتزاز بالذاتإىل حبالسلطة الدينية والسياسية، باإلضافة 

قني ها يف الناس عن طريق التللزامات اليت ال أساس هلا ميكن بثأقول: لكن هناك الكثي من املفاهيم واإل
ستثار فيهم أحاسيس كاذبة حبيث تدفعهم إىل التضحية والفداء، لكنها ليس هلا األحيان تواإلحياء، ففي بعض 

تقوم السلطات املعنية برتبية اجلندي يف املعسكر، وخيضعونه  أساس حمكم، وميكن إزالتها بأقل تشكيك. فمثاًل 
وأخذ  اس هذا اجلندي شخصً ملاء الوطن وترابه. ولكنه إذا جال األلوان من التلقني واإلحياء حبيث ميسي عاشقً 

 يشككه فيما يقول، فإن  كل ذلك البناء ينهار، ألنه كان بالتلقني وليس له أساس رصني.

وحىت إذا مل يشككه أحد يف املوضوع، وإمنا هو تعلم وارتفع مستواه العقلي، واستطاع أن حيلل األمور، فهو 
حه وسعادته ولذاته وكل وجوده من أجل سعادة يدرك أنه ال أساس ملا أوحي إليه به من ضرورة التضحية برو 

اآلخرين، فإذا انفتح عقله فإنه يتساءل: ملاذا أفعل هذا؟ ملاذا ال أريد كل شيء لنفسي؟ ملاذا أضحي بكياين؟ من 
 أجل من؟ ومبجرد أن تومض "ملاذا؟" يف عقله، فإن كل ذلك البناء الذي أشاده التلقني ينهار فجأة.

كلما تعلموا أكثر قل متسكهم بالعقيدة وضعف التزامهم   -اغالبً –أن الناس ولعل هذا هو السبب يف 
منطق وال رصيد وال  -اغالبً –باألسس األخالقية، وذلك ألن  هذه األصول األخالقية امللقاة إىل الناس، ليس هلا 

لديه، وكذا األمر يف قلد واتلقينات واإلحياءات. فالعائلة لقنته، وهو يخلقية، وإمنا هي مبنية على جمموعة من ال
مث اجملتمع، لكنه إذا نضج واتسع نطاق عمله فإنه يبدأ يفكر يف هذه األصول األخالقية، وصحيح أنه  .املدرسة..

قد يدافع عنها ويطري على العدالة االجتماعية واملنفعة العامة، ولكنه مبجرد أن يغوص إىل أعماق قلبه فسوف 
يقول يف نفسه: ملاذا أتنازل عن مصاحلي الشخصية من أجل كلمات هذه األقوال ال أساس هلا. و  جيد أن  
 .27مرصوفة؟

على لزوم السعي  اواحدً  النـزعة احلسية اليت يقوم عليها مذهب املنفعة العامة ال ميكن أن يعطينا دلياًل  إن  
كرتاث مبصاحل وراء نشر سعادة اآلخرين، وتلك املشكلة الرئيسية يف مذهب املنفعة. وحىت االدعاء بأن عدم اال 

نبين عليه أخالق. ألن األخالق  ااآلخرين قد يضر يف النهاية يف املصلحة الشخصية، ال ميكن أن نعتربه أساسً 

                                                           
 .69و 68الصفحتان  ،لسياسيةأسس الليبرالية امل،  26
 .176و 175فحتان صال ،فلسفة األخالقمطهري، مرتضى  27
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تلك قد ال تنفع إال يف جماالت القدرات املتساوية واملتكافئة، أما إذا واجهت قوة عظيمة قوة ضئيلة حبيث يعلم 
دة طويلة، فإن تلك األخالق ال قدرة له على مقابلته باملثل مل صاحب القوة الضخمة أن الضعيف الذي يواجهه

 .اده، فللقوي أن يستخدم قدرته ضد الضعيف، وهكذا خترج هذه األخالق عن كوهنا أخالقً ال تقي

 نظرة في مذهب المنفعة العامة

إخفاق  -بصفة عامة-ويف خامتة هذا البحث من الضروري أن نسجل نقطتني إضافيتني ميكن أن يعزى إليها 
 مذهب املنفعة العامة، ومها:

مبا أن  قيمة الفعل، من حيث هو خي أو شر، تعتمد على نتائجه. جند أن  مسألة تقييم األفعال  األوىل:
يي املعرفة، وبالتايل ليس مبقدورنا أن نعرف نتائج األفعال ملاذا؟ لسبب بسيط هو أننا غي كل... غي ممكنة أصاًل 

وم هبا اآلخرون. إذن حنن... ال نستطيع أن نعرف ما إذا كان املوقف الذي ننوي اختاذه هو اليت نقوم هبا، أو يق
 أكثر أخالقية أم أسوء من املوقف اآلخر.

إجرامي شائن، إال أن  تلك اكحمافظة على حياته قد  افظة على حياة شخص ما قام بعملعلى اكحم فقد نصر
ة يف احلفاظ على حياة شخٍص ما، مث بعد ذلك بقليل يواجه ذلك تتسب ب يف معاناة أمم كثية. وقد نعطي أولوي

، مث جند أن ذلك األمل قد أعطى املرء قوة وقدرة على امطلقً  ا. وقد نعترب األمل الشديد شرً اأكثر رعبً  االشخص موتً 
ئج األفعال مواجهة الظروف الصعبة املستقبلية. مثل هذه احلقائق جتعل احلسابات األخالقية اليت تعتمد على نتا

 مستحيلة بالنسبة للبشر.

. إنك ال الفعل معني، لكن هذا التأكيد واالعتقاد قد يكون خاطئً  ارمبا يعتقد امرئ ما أنه حباجة ماسة جدً 
ث ذلك مبذحبة كربى للحيوانات، وتدمر التوازن البيئي وتلو  قد تبدأ بسبب اتدري أنه بإطعامك املتضور جوعً 

ي حد أعجب الناس يف العامل بأسره بتجربة الصني الرائدة حني قضت، يف أيام قالئل، البيئة. "وكلنا نذكر إىل أ
يؤثر يف ثروة األمة الزراعية.  اخطيً  اعلى العصافي اليت كانت تتكاثر باملاليني، وكانت هتدد حماصيل احلبوب هتديدً 
ق الضرر بالرتبة الزراعية، ألن  العصافي ولكن هذا القضاء املربم على العصافي قد تبني، بعد سنوات قالئل، أنه أحل

، فلما اختفت العصافي تكاثرت الديدان إىل حد كان له تأثيه الضار على اكانت تأكل ديداهنا اليت تفرز مسومً 
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خصوبة الرتبة. وهكذا فإن تدخُّل اإلنسان يف التوازن الدقيق الذي تكو نه البيئة الطبيعية قد أدى يف هناية األمر 
 .28متوقع" ضرر غي

م حجم البؤس املغروس يف اجلينات اليت تقوم باالحتفاظ هبا، وبفعلك تكون قد نقلت وكيف ميكن أن تعل
م يف حياة اإلنسان ويف خصائصه الوراثية؟ ة. "ففي يد من سُيرتك هذا التحكذلك البؤس إىل األجيال املستقبلي

الت اخلطية، ومن الذي سيحدد هذه التعدي وما هي األهداف اليت ينبغي أن تراعي يف إدخال هذه
كهذا لكي تزيد من قوة   اعلميً  ا.. فمن املمكن أن تستغل الدول ذات األنظمة العدوانية كشفً .األهداف؟

رِك لسياسيني من ن املؤكد أن مثل هذا الكشف لو تمواطنيها أو من قدراهتم على سحق خصومهم بال رمحة. وم
لة الذرية يف هيوشيما، الستغلوه أبشع استغالل. كذلك لو ختيلنا أن هذه النوع الذي اختذ قرار استخدام القنب

القدرة الفائقة للعلم على تشكيل صفات البشر قد وضعت يف يد جمتمع حيكمه أصحاب األطماع االقتصادية 
واملصاحل التجارية، لكان من اجلائز أن يستغلوها يف تكوين أجيال بشرية تعمل بال شكوى، وبال كلل، يف 
مصانعهم، أو مستهلك منتجاهتم طائعة، ورمبا تعمدوا أن تكون هذه األجيال يف معظمها، منطية ال تنوع 

 .29فيها"

فالسؤال اجلوهري اآلن هو: كيف نستطيع حنن مبحدودية معرفتنا بقوانني الطبيعة، وعدم معرفتنا بالرغبات 
رغبات هي أفضل ما نسعى لتحقيقه على املدى اكحمتملة لنا، وما هي نتائجها املرتتبة عليها، أن نكتشف أي ال

 الطويل؟

ن يف أن  املنفعي ال ميكنه اختاذ أي قرار أخالقي اض على مذهب املنفعة العامة يكماالعرت  واخلالصة أن  
ي للرغبات العامة، جيب أن تؤخذ يف احلسبان، ألهنا جزء من العلم الُكل على اإلطالق. والنتائج على املدى البعيد

 م عن أي تقدير للخي ميكن أن نقوم به.خم من التساؤالت جيعل األخالقي حيجعدد الضوهذا ال

املنفعيني يهدفون إىل حساب املنفعة ملوقف ما  ن النقطة السابقة، وتتلخص يف أن  وهي أكثر أمهية م الثانية:
، وهو أن األة هامة جدً عن طريق االفرتاض املريح بأن  كل الرغبات املرتابطة ميكن منحها. لكنهم غفلوا عن مس

رضة للتقييم والتغيي املستمر عند األفراد أنفسهم. بل ما هو أخطر من ذلك أن  الرغبات يف الرغبات نفسها هي ع

                                                           
 .247و 246الصفحتان ، التفكير العلميزكريا،  28
 .270و 269الصفحتان  نفسه،املصدر  29
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لقظها يف أذهان الناس، وميكن  م هبا من خالل عملية التعليم والتنشئة االجتماعية التحكالعصر احلديث ميكن خظ
ستقبل من خالل هندسة اجلينات، وذلك جلعل الناس يطلبون أشياء معينة وليس والدعاية واإلعالم، ورمبا يف امل

ها يف قوالب واحدة ختدم أغراض نظام معني يف احلكم، أيام بدأت جتربة تشكيل عقول الناس وصبغيها. "وقد 
كالشعب   العهد النازي يف أملانيا، وجنحت إىل حٍد كبي يف شل القدرة على التفكي املستقل عند شعب عريق

إىل مذحبة  -أو على األصح خمدرين بالدعاية املنظمة-األملاين، واستطاعت أن جتر املاليني منه، طائعني خمتارين 
أصبحوا هم أنفسهم يعجبون، مبجرد أن زال عنهم سحر الدعاية  احلرب العاملية الثانية، لكي يرتكبوا أفعااًل 

تلك أول جتربة علمية من أجل تشكيل عقول البشر ونزع  وحتذيرها، كيف رضوا ألنفسهم أن يرتكبوها. وكانت
قدرهتا على التساؤل واملقاومة بالتدريج، حىت تستلم آخر األمر لكل ما يلقنها إياه نظام احلكم القائم... وتسي 
مل عملية التزييف هذه، يف الوقت الراهن، يف طريٍق جتاري، هدفه األول واألخي ترويج السلع بني الناس، حىت لو 

يكونوا يف حاجة ماسة إليها، وحىت لو كانت احتياجاهتم احلقيقية تتعلق بأشياء خمتلفة عنها كل االختالف. ويف 
سبيل ذلك تقوم شركات اإلعالن اليت تعتمد على العديد من العلماء والباحثني، بابتكار أكثر الطرق فعالية خللق 

هتم على التمييز بني ما هو ضروري وما هو غي حاجات أو رغبات مصطنعة بني الناس، وللقضاء على قدر 
ضروري. وعادة تنتشر هذه اإلعالنات، يف البالد اليت تعتمد على االقتصاد احلر، وسط برامج إذاعية أو تليفزيونية 

كي تروج سلعها يف فرتات معينة خالل العرض. والبد أن تكون هذه الربامج   اتنفق عليها الشركة املنتجة خصيصً 
بطرق -شد املتفرج حىت تظل عيونه وآذانه وعقله مثبتة على اجلهاز... إن املادة اإلعالنية نفسها حترص من نوع ي
 .30على تعهد عناصر الرغبة الرخيصة أو التافهة وجتاهل أي عنصر جاد يف طبيعة البشر" -مدروسة

على إرضائها، وكنتيجة: فإنه نفقه ية بل وإلغاء الرغبات أكثر مما تنفق على خلق ورعاإن  اجملتمعات احلديثة ت
من اكحمال أن تؤخذ بعني االعتبار وجود رغبة، كحقيقة أخالقية جمردة. إن  املؤسسات اإلعالمية الرئيسية هي يف 

للمنطق الرأمسايل البحت، وال ميكن أن تسمح بإعالم يؤدي إىل  اأغلب األحيان "شركات" تسي يف أعماهلا وفقً 
اجاهتم احلقيقية، ويطلعهم على أن أكثر احلاجات اليت يرغبون هبا، إمنا هي هدمها؟ بإعالم يوضح للناس ح

حاجات ورغبات مصطنعة. وهكذا يفتقر هذا النظام أو اجملتمع احلديث إىل اإلعالم الصادق. إذن ال ميكن 
رضة ها عكن منحها، ألن  الرغبات نفسحساب املنفعة من خالل افرتاض أن كل الرغبات املرتابطة لعامة الناس مي
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للتغيي املستمر، وألن  هذه الرغبات يف كثي من األحيان، تكون رغبات مصطنعة خلقتها وسائل األعالم، فهي 
 .31ليست رغبات حقيقية لألفراد حىت حتقق املنفعة هلم، وإمنا هي رغبات حتقق املنفعة لفئات معينة من اجملتمع

أعين مذهب املنفعة -للفكر الليربايل "مل"ده شي يها أن  األساس األخالقي الذيواخلالصة اليت نصل إل
عن  برعاية املنافع العامة، فضاًل  ام الفرد أخالقيً ز قي اكحمكم، وإىل املربرات اليت تليفتقر إىل البناء املنط -العامة

املعاصر  يف عاملنا- حاجة ذلك البناء إىل معايي لتفضيل الرغبات، ومعايي لقياس نتائج األفعال، إن افرتضنا جداًل 
 إمكان وجود رغبات حقيقية غي مصطنعة. -الذي نعيش فيه اليوم
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