
 
 معزلها في األخالق

 محمود  حيدر
 حممود حيدر، األخالق يف معزهلا، كانط، األنطولوجيا، فوكو.الكلمات المفتاحية: 

دثت لعصر األنوار، أو أهنا أح انت احلداثة ال تزال تشكل امتداد  تساءل الفيلسوف الفرنسي ميشال فوكو عما إذا كا امتأخر  
نصبح ال أعرف إن كّنا س»وبشيء من املرارة، والسخرية أضاف:  عن املبادئ األساسية للقرن الثامن عشر.  اأو احنراف   قطيعة  

 «... دمل جيعل مّنا راشدين، وأننا مل نصبح كذلك بع« األنوار»راشدين ذات يوم.. أشياء كثرية يف جتربتنا تؤكِّد لنا أن حادث 
ن نط  اللظةة ال ي كت  فياا مقالت  الشارية مما األنوار"م.يومذٍذ قال اما ينبئ عإعراب فوكو، ناشئ على املؤكد، من استشعاٍر مل

ٍ لقيم التنوير ومبادئ  الكربى.   هتافٍت أخالقي بِّيِّ
.  فقد حلَّ املدى اجليو ـ حضاري للغرب حملَّ تساؤٍل   أصل القضية يعود ـ على غال  التقدير ـ إىل مبَتَدءاِت التكّون احلداثيّّْ

ول هويت  ووجوده. مت استدعاء التاريخ واجلغرافيا والدين والثقافة من أجل تركي  هويٍة تكون ل  منفردة بذاهتا. هنا على مري  ح
وج  الضبط راح  يتأسس إشكال اهلويّة َكُمشِكٍل حضاري مرك  العناصر، متعدد األضالع.. إال أن  مشِكلٌّ أخالقي باملقام 

الغرب  لغرب يتموضع مفاوم عامليت  احلضارية. وحبس  املدَّعى ميسي  املفاوم عقيدة مرتسِّخة:األول. ففي قل  التعريف الذايت ل
ؤه وختاُم ، وهو التعبري األرقى عن الكمال التارخيي للبشرية. جغرافية الغرب األم ال ي متثلت بأوروبا منظت  مركز جاذبية العامل، َبدّْ

ىل الغري ألخرى. حىت أن مراياها الثقافية انصبغت مع الوقت برؤية عاملية ال ترى إلنفساا رسالة حتّضرية يف عالقتاا مع الشعوب ا
أو جمال استخدام. وعلى هذا املنظى نةر عقل الغرب إىل التنوع َكَقَدٍر مذموم ال ينبغي الركون إلي . من  احمض   اإال بوصف  تابع  

شرعنة ماحلوَّْضرةم، ومن ل اوفلسفي   اعلمي   ايعة، ليقرتحوا أساس  أجل ذلك سينربي مجٌع من فالسفت  وعلمائ ، ال سيما علماء الطب
 مثَّ لتسويغ مبدأ الوصاية على بقية العامل.

ليست »سيغموند فرويد نبَّ  اىل هذه العقدة وهو يستطلع اللوحة السايكولوجية األخالقية للغرب إثر احلرب العاملية األوىل:  
. من بعد ذلك «يات )عرب قتل بعضنا البعض(، بل أننا مل نرتِ  إىل املستوى الذي كنا نةناملسألة يف أننا سقطنا إىل أدىن املستو 

َد الزمن ليةار عامل جيوسياسي ثقايف جديد أمام املأل. مع  ما عاد امقدور التسمية القدمية للغرب أن تليب تعريف  البدئي بعد  متدَّ
ن حادث األنوار الذي آل إىل حداثة مكتةة بالعيوب، غاب مع احلداثة أن  ذوى التنوير حتت سطوة االستظالل الكولونيايل. لكأ

 الفائضة عن مرآة  الفكر والقل . 
 حىت التقدم االستثنائي للعلوم الذي مأل بسظره احلداثات املتواترة ظل حيمل مع  فرضيتِّي جذريتِّي يف غاية األمهية:

دا لنا ما هو واقعي وحقيقي. ما يالفرضية األوىل الَعلَّْموية ـ أي االعتقاد بأن العلم وا عين لتفكري العلمي قادران لوحدمها أن حيدِّ
 أن كل شيء اما يف ذلك القيم األخالقية جي  أن خيضع لقوانِّي الفيزياء والكيمياء والبيولوجيا. 

عقل الغرب صار جمرد  ة إىلالفرضية الثانية، إرادة التظكم بالعامل اخلارجي، أو السيطرة على الطبيعة. ما يعين أن الكون بالنسب
 للتكاثر جي  استغالل  إىل أقصى حد.« مصدر»



مع هاتِّي الفرضيتِّي ُحِشرت القيم يف معزهلا، وما عاد يُفّكر فياا كقيمة يُبََن على مقتضاها. كلُّ شأن بعد ماألنوار األوىلم صار 
 لنةر عن وسائط الوصول إلياا.بكيفية حتصيل املعرفة، وباالستخدام الذكي هلذه املعرفة بقطع ا احمكوم  

 نستدرك مث نستأنف:
، ةال ميكننا التشكيك يف مدى جناح االقتصادات املبنية على التكنولوجيا.. إال أن التعرَّف على السمة اجلوهرية للرأمسالية النيوليربالي 

ضروري للتمييز بِّي معرفة علمية مسددة بالفضيلة، وأخرى احنكمت إىل قانون الرتاكم الذي ال حّد ل  للثروة والسلطة. إن ما حصل يف 
يف الصعيد  اات املتعاقبة كان استعادة الفرضيتِّي اللتِّي سبقتا: العلموية والسيطرة على الطبيعة، مث لينضاف إلياما فرضية أعةم شأن  احلداث

 األخالقي، هي فرضية االمتداد اإلمربيايل حنو أرض الغري.
* * * * * 
كل ما »أن مقولة  اثة قرون أو حنوها. يف األثناء كان واضظ  منذ إميانويل كانط إىل الكالم الالح  على احلداثة البَـعّْدية، مرَّت ثال

بامتياز،  اسياسي   اليست إالَّ واحدة من القواعد ال ي أسَّست لالستالب. أوُل غيِثاا أهنا جعلت اإلنسان حيوان  « هو عقلي هو واقعي
بـ مالواقعية  عوا هذه املقولة يف سياق ما يسمىمث لتدفع ب  إىل املنظدر الذي ال يرى نفس  في  إالَّ يف مرآة سلطاهنا. والذين وض

م ما فعلوا ذلك إال ليبيِّنوا أنَّ األطروحة األخالقية ال ي محلتاا الفلسفة األملانية على أجنظة  لاّلهوت االتارخييةم كانوا على يقِّي بأهنَّ
صلة  ئاا، فقد صوَّب أسنَّت  على كل ما ل ليست غري توهم ال يلوي على أمر. أما التنةري الذي أراد أن ُيسقط األخالق من عليا

ين مها شكل من أشكال اإليديولوجيا اهلائمة خارج الزمان واملكان. وإنَّ الكائن هو نتاج التاريخ،  ُثل. قيل إنَّ األخالق والدِّ
ُ
أنَّ و بامل

د احلياة، بل احلياة هي ال ي حتدِّد هذا الوعي َرأ عن اإلولكن .. ملّا أ«.. الوعي ليس هو الذي حيدِّ نسان رادت هذه األطروحة أن َتدّْ
االستالب، أو أن تستنقذه مما هو في ، رجعت القاقرى حنو استالب من نوع آخر. ولقد ظار الشاهد على متام  مذ أمسك قوُماا 

 مل .كبناصية الضفة األخرى للعامل يف رحلة تضاد مع رأس املال وامرباطوريات  الطموحة، على امتداد القرن العشرين بأ
* * * * * 

. فالعقل الذي انعقد الرهان علي  لكي  البادي من الصورة اآلن، أن أعمدة وازنة يف البناء األخالقي الغريب دخلت فضاء التطريُّ
 ٍٍ ال يقف على حّد. بضراوة املنفعة، وَشـرَه حمتال   إنساهنا، غدا عقال  « وخيلِّ »ينتةم أزمنة التنوير، 

ر املعروف هربرت ماركوز إشراقات ُمعَتربة وهو يعاين الصورة األخالقية للمجتمع الصناعي الغريب.قبل بضعة عقود كان للمف   كِّ
تمع جحتدث يوماا معما مسَّاه ماإلنسان ذو البعد الواحدم. فـََوَجَد أن املواطن يف هذا اجملتمع فـََقَد حّق  يف احلياة امجرد أن سلَّم للم

هو يغرق يف حبر سظي  من انتااب املعَن. وما تبدَّى ماإلنسان ذو البعد الواحدم عنده، إالَّ ذاك مقاليد أمره. توهَّم احلرية فيما 
الذي استغَن عن احلرية بوهم احلرية. فإن  لو كان يتوهم بأن  حر جملرد أن  يستطيع أن خيتار بِّي تشكيلة كبرية من البضائع 

نظت ل  ما أشبا  من هذه الناحية بالعبد الذي يتوهم بأن  حر جملرد أن مُ ، ف«حاجات »واخلدمات ال ي يكفلاا ل  اجملتمع لتلبية 
 حرية اختيار أصفاده... 

* * * * * 
لقد متيَّز السجال الفلسفي يف الغرب ابتداء  من النصف الثاين للقرن العشرين بإعادة االعتبار لسؤال األخالق كأحد أهم 

، بل هو عاقال   اال يستطيع أن يليب نداء الفضيلة يف الطبيعة البشرية، ليس جمتمع   اجمتمع  األسذلة األنطولوجية. صار من املؤكَّد أنَّ 



كما يقول أرسطو. ومثل هذا النةام ميكن أن يسقط، « األنةمة املتظيِّزة»ال من العقالنية احلّقة يف شيء . إنَّ  ـ  فقط أحد 
 املناسبة لذلك.، مىت ما وجدت الفذات املةلومة الفرصة أو آجال   عاجال  

:  مثة من علماء الغرب ومفكري  من جتاوز الفيزياء النقدية التقليدية ليقرتب من اإلشكال األخالقي يف بعدي  امليتافيزيقي والالهويت
كان فيلسوف األخالق األمريكي املعاصر جون بانيس يرى أن قيم الفضيلة احلقَّة هي أكثر من قواعد للسلوك يف جمتمع ما. . 

لذي حيافظ على ا« الفيض املقدس»قية يف جوهرها تقضي باحرتام نةام الكون الذي فرض  ماللوغوسم، أو ما يسمي  بـ فاألخال
 بنيان الكون ونةام . 

َظم اهلندسة الكونية، ويف القل  مناا حضور اإلنسان يف العامل، هو على وج  الضبط ما ذه  إلي   مؤدى قوٍل كاذا أن مِحفّْ
قليدية احلديثة حىت الرم  األخري. هذا املبدأ على الدوام حالة معرفّية سارية يف قل  الغرب وعقل ، ولو مل يوفَّ  نقاد العقالنية الت

باعتالء عرش الفكر وسلطان . قبل الثورة النقدية على امليتافيزيقا التقليدية كان مثة متايدات ملفاوم اخلري كمعيار أصيل. من هؤالء 
(. 1841ـ  1756( .. يلي  الفيلسوف األملاين فزانزفون بادر )1624ـ  1575، يعقوب بوهم )على سبيل املثال ال احلصر

ميكن اعتبار اجلاود ال ي بذهلا األخري يف ميدان مصاحلة الدين مع الفلسفة أول الغيث يف نقد العقالنية احلديثة. تبدأ الفلسفة  
ي ما اإلجابات ال ي قّدماا، فخالصتاا فقد كانت تنطل  من أن الذلدى بادر بالسؤال: عمَّن يؤسس بنية الكينونة والتفكري" أ

، ويقدر على تأسيس حُيِدُث الكينونة ويُؤسُِّساا هو املبدأ الذي خيل  ويؤسس ويدعم يف الوقت عين .  إن  الذي يؤسس نفس  أوال  
من اهلل، إذ ا أنا  ان يقول: مأنا مفكَّر في  وب سواه واالعتناء ب  يف عِّي اللظةة. وعلى هذا ميكُن لذايّت التأسيس أن يؤسِّس...وك

ميكن أن أكون وأفكرم... كما لو أن  أراد هبذا مالكوجيتو العرفاينم أن ُيضادَّ ما ستأيت ب  احلداثات الالحقة من معادالت عقلّية 
 إىل هايدغر. صارمة ابتداء  من ديكارت وصوال  

قليدية، ومينح فضاء الرؤية يتعّدى امليتافيزيقا الت ارية من سبق  ممن رمسوا أفق  الالهويت وفيلسوف األخالق بول تيليتش هو على س
هتمام هو الذي وهذا اال«. حالة االهتمام املطل »مدى غري متناٍه يف االستبصار. فقد ربط األخالق باإلميان، فيما اإلميان عنده 

 قيقة وبنية ومعَن الوجود. حيدد وجودنا أو ال وجودنا، ال امعَن الوجود املادي، بل امعَن ح

مييز تيليتش بِّي منوذجِّي من مشاغل فلسفة الدين يف امليدان  Dynamics of Faith بواعث اإليمانيف كتاب  األخري 
 األخالقي:

ة ، وال يكون الوصول إلي  إال بعد عملي«هناك»ـ النموذج الكوزمولوجي، وينسب  اىل توما األكويين، يرى ان اهلل موجود 
 ل خطرية، أما العثور علي  فشبي  بلقاء شخص غري . استدال

ـ أما /النموذج األنطولوجي/ فاو غري ذلك. وهو ما يتبناه تيليتش بعم ، بعد أن ينسب  إىل القديس  أغسطِّي. مفاد هذا 
ان وجودنا . و النموذج أن اهلل باألصل حاضر لنا من حيث هو أساس وجودنا، ولكن  يف اآلن عين  مفارق لنا اىل حد ال متناهٍ 
اي «. اآلخر»املتناهي استمرار للوجود الالمتناهي، وبالتايل فإن معرفة اهلل تعين التغّل  على اغرتابنا عن اصل وجودنا. فاهلل ليس 

ميكن ان نعرف  او نفشل يف معرفت ، إمنا هو الوجود عين  الذي نشرتك في  بنفس حقيقة الوجود. فأن نكون ماتمِّي  اليس موضوع  
 بشكل مطل  يعين ان نعرب عن عالقتنا الصظيظة بالوجود. والتعبري عن صظة العالقة وسالمتاا بالوجود هو االرتفاع هبّمة باهلل

التبصُّر إىل ما فوق امليتافيزيقا املوقوفة على صرامة العقل وتقنيات . وهذا الفوق ميتافيزيقي  هو ضرٌب من تصعيد معنوي حنو مكان 
 ر يتجاوز مالطبيعانية وما فوق الطبيعانيةم يف اآلن عين .فائ  السمو يف التفكُّ 



ّدعيات النسبية للقيم األخالقية يفارق م اهذه املعادلة يف فام اإلميان كظالة اهتمام باملطل ، تنطوي على قابلية تتيح فام  
يّة ومعاا يصري التخل  . إذ باخلري ومعايباا. ذلك بأهنا موصولة حببل متِّي باخلري األمت الذي يفيض خبرييت  على كل زمان ومكان

 للظكم على كل فعل أو موقف أىنَّ اختلفت احلضارات اإلنسانية بشأهنا أو تباينت... اعقلي   اهلا ومعيار   اجتلي  
* * * * * 

 نعود إىل التساؤل:
 خلُّ ".. سّنة التماذا لو احتكمنا إىل كوجيتو أخالقي يستعيد مبدأ اخلريية كمبتدأ تكويين َزَواَج ُسّنة اخلَلّْ  ب

 اهادي   االكوجيتو األخالقي الذي نرمي إىل تسييل الكالم علي ، قد جيتاز معضلة النسبّية األخالقّية بأن ينشئ للخرييّة منفسظ  
ظةة لإىل صراط اللطف ومجيل التناظر. وعلي .. تصري اخلريية التامة عند املتخلِّ  نقيضة الدنيوية وحافةة دنيا الناس من الزلل يف ال

إياها. فلذن دلَّت الدنيوية، على النقصان والفساد، دلَّت اخلرييّة التامة على الكمال والتسامي وعمران األرض. ها هنا ذا، ينتاض 
ما هو أصيل يف ما تنبين علي  اهلندسة الكلية للخريية التاّمة يف عامل اإلنسان. اخلرييّة املقصودة متتاز عما يف الكثرة اآلدمية من 

عن  ، فضال  وعمال   ات وخصال حممودة، بأهنا ال  تنظصر يف دنيا النسبّية وأغراضاا. إهنا أعم من الدنيويّة وأمّت مناا نةر  عادا
النتائج املرتتبة علياا. هي فيٌض متأٍت من اخلري األعلى الذي يعطي بال سؤال، وال يرد الطال  إن سأل. وهنا بالذات يغدو فعل 

 من أفعاهلا. اإلهلّية وفعال  للخريية  االتخلُّ  فرع  
* * * * * 

يف فضاء  اإذا كان ماإلنسان قد أشكل علي  اإلنسانم  كما يُقرِّر أبو حيان التوحيدي، فسنجد تلقاء القول ما يُنبَّأ عن  راهن  
 عن العامل كل .. أن  إشكال احلداثة على إنساهنا وإشكال اإلنسان على ذات  وحداثت  وعلى الغري يف آن. الغرب، فضال  

يبقى إشكال اإلنسان على اإلنسان شأٌن أخالقيٌّ من قبل أن يكون أي شيء آخر. وأصل القول يف هذا كل ، أنَّ حضور 
 وامقام اخلرييّة في . اإلنسان يف عامل  هو حضور موصول بقيمة هذا احلضور نفس ، 

أما اجلواب على سؤال األخالق ـ نسبّيت  أو إطالق  ـ فإن  يبتدئ من منطقة اخلري األمّت. حيث على نشأت  وَديَّْدن  يستوي 
 القول الفصل يف حترير األخالق من معزهلا.

 


