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مقدمة املركز
تدخل هذه السلسلة التي يصدرها املركز اإلسالمي للدراسات
االسرتاتيجيّة يف سياق منظومة معرفيّة يعكف املركز عىل تظهريها،
ٍ
مرتكزات
وتهدف إىل بحث وتأصيل ونقد مفاهيم شكَّلت ومل ّا تزل
أساسي ًة يف فضاء التفكري املعارص.
وسعيًا إىل تحقيق هذا الهدف وضعت الهيئة املرشفة خارط ًة
وتداول
ً
شامل ًة للعناية باملصطلحات واملفاهيم األكرث حضو ًرا
ريا يف العلوم اإلنسان ّية؛ وال س ّيام يف حقول الفلسفة ،وعلم
وتأث ً
االجتامع ،والفكر السيايس ،وفلسفة الدين ،واالقتصاد ،وتاريخ
الحضارات.
أ ّما الغاية من هذا املرشوع املعريف فيمكن إجاملها باآليت:

أ ّو ًل :الوعي باملفاهيم وأهميّتها املركزيّة يف تشكيل وتنمية
املعارف والعلوم اإلنسانيّة وإدراك مبانيها وغاياتها ،وبالتايل التعامل
معها كرضور ٍة للتواصل مع عامل األفكار ،والتع ُّرف عىل النظريّات
واملناهج التي تتشكّل منها األنظمة الفكريّة املختلفة.

ثان ًيا :إزالة الغموض حول الكثري من املصطلحات واملفاهيم التي
غال ًبا ما تستعمل يف غري موضعها أو يجري تفسريها عىل خالف املراد
ريا من اإلشكاليّات املعرفيّة ناتجة من اضطراب
منها .ال سيّام وأ ّن كث ً
الفهم يف تحديد املفاهيم والوقوف عىل مقاصدها الحقيقيّة.
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ثالثًا :بيان حقيقة ما يؤ ّديه توظيف املفاهيم يف ميادين االحتدام
الحضاري بني الرشق والغرب ،وما يرتتّب عىل هذا التوظيف من آثا ٍر
سلبي ٍة بفعل العوملة الثقاف ّية والقيم ّية التي تتع َّرض لها املجتمعات
وخصوصا يف الحقبة املعارصة.
العربية واإلسالميّة،
ً

راب ًعا :رفد املعاهد الجامع ّية ومراكز األبحاث واملنتديات
ٍ
الفكريّة بعملٍ
جديد يحيط بنشأة املفهوم ومعناه ودالالته
موسوعي
ٍ
فضل عن ِ
صالته
ً
االصطالحيّة ،ومجال استخداماته العلميّة،
وارتباطه بالعلوم واملعارف األخرى.
وانطالقًا من البعد العلمي واملنهجي والتحكيمي لهذا املرشوع،
فقد حرص املركز عىل أن يشارك يف إنجازه نخب ٌة من كبار األكادمييني
والباحثني واملفكّرين من العاملني العريب واإلسالمي.

***
يف هذه الحلقة من سلسلة املفاهيم ،نقرأ دراسة حول مفهوم "اإلتيقا"؛
للباحث الجزائري الدكتور محمد أمني بن جياليل.
ً
فضل
يتناول فيها تعريف املصطلح يف مصدره اللغوي واالصطالحي،
عن ظروف نشأته يف الفكر الغريب ودوافعه ويف تجارب الحداثة عىل وجه
الخصوص .كام يتط ّرق إىل أبرز اإلشكال ّيات التي يثريها املصطلح عرب
مراحل استعامالته يف الغرب مع الرتكيز عىل نقد األفكار املتاخمة له يف
مجال األخالق والعلوم اإلنسان ّية ومدى ارتباطها بها .ويف ختام دراسته
يقوم الباحث بإجراء مقاربة نقديّة للمفهوم انطالقًا من اختباراته يف الفكر
الغريب الحديث.

والحمد لله رب العاملني
املركز اإلسالمي للدراسات االسرتاتيجية

مقدّ مة املؤلّف
تنطلق هذه الدراسة املفهوميّة والنقديّة لإلتيقا من فرضيّة أ ّن
توسع مفهومه حسب
االمتداد النظري لهذا املصطلح جاء نتيج َة ّ
التم ّدد التاريخي والسياقي والجغرايف الذي عرفته األخالقيّات
املعارصة مبدارسها وتيّاراتها ور ّوادها ،وكذلك نتيجة تشكُّل املفهوم

وتغيه بحافز االرتحال إىل تداوليّاته املصطلحيّة
من بيئته الغربيّة
ُّ
خارج الفضاء الغريب .األمر الذي أكسب املفهوم (اإلتيقا) حمولة
ابستيميّة وكثافة انطولوجيّة جعلته يحوز عىل صالحيّ ٍة سجاليّ ٍة متكّنه

وسعة ذات عالقة ،كالغرييّة واألخالق والوجود
من مناقشة مسائل ُم ّ
ولعل من أبرز العوامل
والسياسة والسلطة واملعرفة والبيوايتيقا ،الخّ .

التي جعلت اإلتيقا تتب ّدى يف حلّتها التع ّدديّة من الناحية النظريّة
تغي ظواهر العلم وتط ُّورها يف سياقاتها الواقعيّة ومحتوياتها
هو ُّ
املعرفيّة.

وتغيها عىل األفكار
كان تأثري تب ّدل مناهج التفكري العلمي
ّ

حا .حيث تع ّددت الغايات ومعاين الخري ،وتح ّولت
الخُلق ّية واض ً
القواعد الخلق ّية إىل مبادئ ،وتع ّدلت هذه املبادئ إىل مناهج للفهم

واإلدراك ،حني بدأت عمل ّية ظهور النظريّة الخُلق ّية عند الشعب
اليوناين كمحاول ٍة إليجاد قواعد للسلوك يف الحياة تستند عىل أسس

بديل
ً
عقل ّية بدلً من استنتاجها من العادة ،كان "العقل" باعتباره
"للعادة" ُملزماً بأ ْن يق ّدم مجموع ًة من املوضوعات والقوانني الثابتة
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واملح ّددة ت ُشبه تلك املوضوعات والقوانني التي كانت العادة مت ُّد
بها الحياة الخُلقيّة ،وباتت النظريّة الخُلقيّة منذ ذلك الوقت تتص ّور

أ ّن عملها الرئييس يتمثّل يف اكتشاف "غاية" نهائيّة أو خري أعىل
أو قانون نهايئ .كان البحث عن هذه الغاية النهائيّة ميثّل العامل

املشرتك بني النظريّات الخلقيّة كلّها مهام كانت درجة اختالفها
[ .]...وجد بعضها املبدأ األعىل يف اإلرادة اإللهيّة ،وإرادة الحاكم

تجسد الهدف األعىل،
املؤسسات والنظم التي
يف الدولة ،ويف
ّ
ّ
ويف الوعي العقيل مببدأ الواجب ،واختلفوا فيام بينهم؛ بسبب

اتفاقهم عىل مبدأ واحد ،أي مصدر واحد نهايئ للقانون .أكّدت

بعض النظريّات األخرى عىل استحالة حرص األخالقيّة وربطها
بقدرة واهية للقانون ،ويجب البحث عن األخالق يف الغايات النبيلة

الخية .فربط بعضهم الخري "بتحقيق الذات" ،وبعضهم
واألشياء
ّ
"بالطهارة" ،وبعضهم "بالسعادة" .وبالتايل ،اتفقت هذه املدارس
يئ ومح ّدد .وكان ارتباطهم
الفلسفيّة كلّها عىل وجود خري واحد نها ّ

بهذا الهدف الواحد وانطالقهم من مق ّدمة واحدة سبباً يف الخالفات
التي تظهر بينهم[[[.

ظهر مصطلح اإلتيقا كر ّد فعل عىل التباين يف األسس األخالق ّية

للمدارس الفلسف ّية .من هنا ،جاءت الدعوة إىل تحقيق املعنى
يف املصطلح؛ من خالل اختالف الرؤى الفكريّة واألبعاد العمل ّية

للفكرة الواحدة حول األخالق ّيات املعارصة .كان ال ب ّد من البحث
[[[ -جون ديوي ،إعادة البناء يف الفلسفة ،ترجمة وتقديم أحمد األنصاري ،مراجعة حسن حنفي،
املركز القومي للرتجمة ،القاهرة2010 ،م ،ص .146-145

مقدّمة المؤلّف

عن مت ّوجات املصطلح داخل البُنى املجتمعيّة والحضاريّة
كل حضارة
املختلفة؛ تطوي ًرا ملنظومة متكيّفة مع سلوكيّات الفرد يف ّ

أو دولة أو أ ّمة .عىل هذا األساس ،برزت اجتهادات فكريّة حول
بناء هذا املصطلح معرفيًّا ومنهجيًّا ،انطالقًا من الرباديغم الغريب

الذي ربَط محور االشتغال باملسؤوليّة والرعاية والعدالة والتنمية
والذات والغرييّة واالحتجاج واملناقشة ،إلخ .يف املقابل ،تنطلق

األخالقيّات اإلسالميّة كبديل معريف من الخري والتقوى والصالح
مع انفتاح كبري ملفكّرين إسالميّني ومراكز بحث إسالميّة عىل
الدراسات العامليّة لإلتيقا.

التغي االتيمولوجي
تقص
تنحرص إشكال ّية هذا البحث ضمن
ّ
ّ

واالبستيمولوجي ملصطلح اإلتيقا عرب مراحله الفكريّة البارزة،
ومقارنة محتوياته ضمن التقليد الغريب واإلسالمي املعارص.
مع الرتكيز عىل نقد األفكار املتاخمة له من الظواهر األخالق ّية،

وتوضيح مدى ارتباط املصطلح مبختلف العلوم االجتامع ّية

واإلنسان ّية .كام ميكن من خالل هذا البحث قياس درجة صالحية

خاصة
استخدامه يف سياق االنتقال من الحداثة إىل ما بعد الحداثة،
ّ

ظل اتصال املنعطف اإلتيقي باللحظة الدميقراط ّية التي شكّلت
يف ّ

تعب عن اإلتيقا من خالل العلم،
فارقاً يف خلق حقول معرف ّية جديدة ّ
الطب ،أخالق ّيات التنمية ،إلخ.
مثل :أخالق ّيات
ّ
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أ ّو ًل :اإلتيقا واألخالق :تأصيل املفهوم

ما اإلتيقا؟ َ
مل اإلتيقا وليس األخالق وهو اللفظ السائد يف
[[[
حا واستعاملً ؟ سؤال ماهوي وجيه يُحيلنا
اللسان العريب اصطال ً
للبحث عن جذر التفريق بني الحقلني.
بالفعل ،فإ ّن مجال اإلتيقا يختلف عن مجال األخالق :األخالق
عبارة عن نظريّة تدرس السلوك اإلنساين كسلوك مح ّدد بالواجب،
ويهدف إىل فعل الخري ،وبعبارة أخرى :إنّها متثّل مجموعة املبادئ
التي تح ّدد األحكام والسلوكيّات التي تُفرض عىل السلوك الفردي أو
تعب عن مجموعة
الجامعي وتكون مبن ّية عىل اإللزام الخريي .إنّها ّ
من القواعد ت ُحرتم يف أغلب األحيان بطريقة عفويّة كعادات حسنة.
أي تفكري نظري نقدي بإمكانه أن
وبهذا ،فإ ّن تطبيقاتها ال تُثري عاد ًة َّ
يُعيد النظر يف هذه القواعد بطريقة جذريّة .أ ّما اإلتيقا ،وبالضبط:
«التفكري ،التحليل ،النقاش والتقييم اإلتيقي ،فإنّها تعود إىل مستوى
«امليتا» الذي يتمثّل يف إعادة النظر يف األخالق القامئة [ .]...إ ّن
اإلتيقا تتطلّب مستوى ميتا-أخالقي يف التفكري النقدي الذي كان
(مثل :الروائز والبصامت الوراثيّة) ،أو
ً
نتيج ًة لألسئلة املطروحة
تع ّدد األجوبة األخالق ّية املتوفّرة (مثل :اآلراء املختلفة حول وضع ّية
الجنني) .وهكذا ،فإ ّن األخالق تكتفي بدراسة ما هو قائم من قواعد
السلوك اإلنساين الذي يقصد فعل الخري ،أ ّما اإلتيقا ،فال تكتفي
بهذا ،بل تذهب إىل أبعد من ذلك ،إىل دراسة املبادئ األ ّوىل التي
تقوم عليها األخالق القامئة .مجال بحث األخالق يختلف إذن عن
عم هو سائد وصالح من زاوية
مجال بحث اإلتيقا ،األ ّوىل تبحث ّ
[[[ -عبد العزيز العيادي ،إتيقا املوت والسعادة ،دار صامد للنرش والتوزيع ،تونس2005 ،م ،ص.5
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عم ينبغي أن يسود من زاوية
تحقيق خري الفرد ،أ ّما الثانية فتبحث ّ
تحقيق خري الجامعة يف االستعامالت البيوطبية والبيوتكنولوج ّية
حتى وإن كانت نقطة انطالقتها الفرد[[[.
إذن ،تعترب اإلتيقا هي املرجع ّية املعياريّة التي تقف وراء
األخالق وتقوم بوظيفة توجيهها نحو السلوك السديد .فهي مبثابة
«الباروماتر» الذي يقيس درجة حرارة األخالق ،وتشخيصها إن كانت
حيّة.
السلوكيّات التي تفرزها يف الواقع العميل باتولوجيّة أم ص ّ

من جهة أخرى ،لقد ت ّم التمييز بني األخالق  Moraleوعلم
األخالق  ،Ethiqueذلك أ ّن مدار األخالق هو معرفة الفضائل قصد
التحل بها تزكي ًة للنفس وابتعادا ً عن الرذائل ،وهو ما جعل األفعال
ّ
واملامرسات املجال الرئيس لألخالق .يف املقابل ،فإ ّن علم
األخالق يروم البحث يف أحكام القيم واملبادئ األخالقيّة .بهذا
املعنى ،فإ ّن املوضوع األسايس لعلم األخالق هو تقدير األفعال
اإلنسان ّية متييزا ً للحسن واليسء ،وهو ما يجعل علم األخالق
موصوالً باألحكام التقومي ّية[[[.
يف سياق ما بعد الحداثة ،انقسمت األخالق ّيات عمو ًما إىل ثالث
كل فئة من هذه الفئات تتعامل مع جانب مختلف من
فئات رئيسيّةّ ،
األخالقيّات.

مؤسسة كنوز
[[[ -مختار غريب ،الفلسفة السياس ّية :من املفهوم الكالسييك إىل البيوإتيقاّ ،
الحكمة للنرش والتوزيع ،األبيار-الجزائر2009 ،م ،ص-ص.193-192

[[[ -البشري الحاجي« ،سلطة األخالق يف املجتمع :قراءة يف أبرز النقود التي وجهت لألخالق
مؤسسة مؤمنون بال حدود
الكانطيّة» ،مجلّة يتفكّرون :ملف األخالق والسياسة ،العدد السادسّ ،
للدراسات واألبحاث ،الرباط2015 ،م ،ص.140
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 - 1امليتا-إتيقا ( :)Meta ethicsهي أقرب محاولة لفهم

االفرتاضات امليتافيزيقيّة واالبستمولوجيّة والدالليّة والنفسيّة
ال ّدعاءات التفكري األخالقي الحديث ومامرساته .إنّها العالقة بني
املعتقدات وأسباب العمل والدوافع اإلنسانيّة ،وقد توفّر لنا أسبابًا
للقيام بها أو االمتناع عن فعلها.

 - 2األخالق ّيات املعيارية ( :)Normative ethicsتتض ّمن
ريا لكلمة املعياريّة عىل أنّها اشتقاق للفظ «القاعدة» .يف
تفس ً
سياقها الفلسفي الخالص ،متثّل القاعدة -عمو ًما -معيا ًرا أو مبدأً،
يف مقابل ما هو «طبيعي» يفعله الناس ،عىل عكس ما يفعلونه حقًّا.

ترتبط األخالق املعياريّة باألعراف األخالق ّية التي يلتزم بها الفاعلون
األخالق ّيون.

 - 3األخالق ّيات التطبيق ّية ( :)Applied ethicsتتعامل مع
حقل عمل ًّيا يؤث ّر عىل
ً
األخالق ّيات -عىل وجه التحديد -باعتبارها
السلوك البرشي ،يف حني أ ّن «السلوك» هو اعرتاف جامعي لألعامل
أي إجرا ٍء يقوم به كائن يُعيد تحديد عالقته
التط ّوع ّية .ميكن اعتباره ّ

ببيئته؛ من ناحية أخرى ،يوفّر السلوك مخرجات من الكائن الحي إىل
البيئة[[[.

لقد أفرز تع ّدد األصول يف البحث اإلتيقي املعارص تفريعاً

لفصول فكريّة مختلفة ناتجة عن سجاالت حول فهم الفرق الجذري

[1]-Kasetchai Laeheem, «Relationships between Islamic ethical behavior and
Islamic factors among Muslim youths in the three southern border provinces
of Thailand», Kasetsart Journal of Social Sciences 39 (2018), P.306.

الفصل األول :العبور األبستيمي لمفهوم اإلتيقا

بني اإلتيقا واألخالق.
هناك اختالفات يف فهم اإلتيقا واألخالق .يأيت الفرق بشكل

رئييس من األسس التي ت ّدعي هاتان الفئتان من خاللها معانيهام
الجوهريّة ،أي من مصدر خارجي ،وهو الكتاب املق ّدس يف حالة

األخالق ،مقابل تجربة امربيق ّية عىل م ّر القرون يف حالة اإلتيقا.
«اإلتيقا هي الفرق بني األخالق والرشع ّية .اإلتيقا هي الفرق بني ما
يجب أن أفعله وما يتطلّبه القانون الذي يجب أن أفعله» .هناك مسألة

أخرى يت ّم التفكري فيها من منظور الفكر السيايس ،وتتعلّق باالختالفات

بني اإلتيقا واألخالق ،وهي العالقة بني املصادر األخالق ّية للقيم
املؤسسات التي ت ُعترب ُمثىل لتوفري
يف الثقافات املختلفة ومنط
ّ
منصة واقع ّية لتجسيد مثل هذه الدوافع األخالق ّية .إ ّن الفهم الغريب
ّ

لألخالق ،الذي ت ّم تطويره يف سياق ديني ،يأيت من «التقاليد اليهوديّة
املسيح ّية» .إ ّن املصادر العمل ّية للتفكري األخالقي يف هذا التقليد هي
النصوص الرئيس ّية للكتب املق ّدسة اليهوديّة واملسيح ّية؛ حيث ينبع

االلتزام األخالقي من وصايا الله .هناك أيضً ا أسئلة تتعلّق بالعالقات

أساسا
بني القواعد األخالق ّية واملعايري األخالق ّية الحال ّية ،والتي ت ُع ّد
ً

الت ّخاذ قرارات مح ّددة يف الحياة .فالسؤال الرئييس أيضً ا ،هو :ما إذا
كانت األعراف األخالق ّية تعمل يف مجال القانون والفقه؟[[[.

تداخل بني األخالق واإلتيقا
ً
من هنا ،ميكن القول :إ ّن هناك

والدين من حيث املخارج الوظيف ّية والتداول ّية الستخدام هذه
[1]-Ljupco Ristovski, «Morality and Ethics in Politics in the Contemporary
Societies», Journal of Liberty and International Affairs | Vol. 2, No. 3, 2017 P.87.
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املصطلحات .أعتقد أ ّن الدين ُيكنه أن يستوعب هذا االختالف؛

ألنّه يجمع بني املبادئ الكربى والسلوكيّات العمليّة يف قالب
إرشادي تح ّدده النصوص املق ّدسة التي تحثُّ عىل االعتقاد والعمل
باالعتقاد يف حدود دائرة رضورة االلتزام.
يُقيم عامل االجتامع الفرنيس فيليب زاريفيان ()Philip Zarivian
متييزه بني األخالق واإلتيقا عىل قاعدة الشعور الذايت ،وااللتزام
الفردي بالقيم األخالقيّة ،فاألخالق «طابع ُمصطنع ،وبناء اجتامعي
يف سياق مجتمع مح ّدد ،ينظّم العالقات بني أفراد املجتمع الواحد
وبني هذا األخري واملجتمعات األخرى [ ]...تنظّم السلوك البرشي
داخل املجتمع وتبلغ مداها حينام يت ّم استبطانها داخل ًّيا من طرف
األفراد ،وهي خطوة يف اتجاه اإلتيقا [ .»]...فاألخالق هي تلك
املنظومة القيميّة املتعارف عليها عند الجامعة ،والتي قد تكون
جة موضوع ّيتها ،وتعاليها عىل األفراد
غالباً ُمصطنعة ومزيّفة؛ بح ّ
امللتزمني بها ،فهي جاهزة ال يشارك الفرد يف إعدادها ،أو إنجازها،
أ ّما الجوهر واألصل يف اإلتيقا فيكمن يف التطابق الناتج بني اإلرادة
والقيم األخالقيّة الدافعة للفعل اإلرادي[[[.

ثان ًيا :األخالق والدين

يف محارضة أُلقيت يف إطار الندوة متع ّددة األديان املوسومة ﺑ
«األخالق والدين» يف كليات سانت لويس يف بروكسل ()2005؛

يطرح كارل فيلهلم مريكس[[[ السؤال اآليت :ما هي العالقة بني
[[[-رشيف الدين بن دوبة« ،األخالق التطبيقيّة يف الفقه اإلسالمي املعارص :قراءة فلسفيّة
للمذهب املاليك» ،املرجع السابق ،ص.25-24
[[[-كارل فيلهلم مريكس ( )Karl Wilhelm Merksأستاذ فخري يف علم الالهوت األخالقي

الفصل األول :العبور األبستيمي لمفهوم اإلتيقا

األخالق والدين[[[؟ «مل يعد وضع األخالقيّات الالهوتيّة ونطاقها

أم ًرا بديهيًّا يف بداية األلفيّة الثالثة كام بدا يف النصف الثاين من
القرن العرشين .غالبًا ،ما يُعترب مرشوع أخالقيّات علامنيّة خالية
حل
كل التأثري الديني هو املرشوع الوحيد القادر عىل ّ
متا ًما من ّ

املعضالت األخالقيّة يف عرصنا .هذا ،يف رأينا ،يعكس تضييقًا

فضل
ً
ثقافيًّا مرتبطًا مبفهوم مختزل للخطابات واملامرسات الدينيّة،

عن الالهوتيّات التي تحاول تفسريها»[[[ .متثّل املواقف األخالقيّة

والدينيّة أيديولوجيّات ميكن للفرد تح ّملها وتؤث ّر عىل رؤيته للعامل.

عىل سبيل املثال ،فإ ّن إميانه بالله سيؤث ّر عىل أفكاره الشخصيّة
حول الزواج واإلخالص وقيمة حياته وإدراكه للكون[[[ .إذا كان

الدين هو العالقة القامئة بني اإلنسان والكون ،والذي يح ّدد معنى

حياته ،فإ ّن األخالق هي ما يُظهر ويُنري نشاط اإلنسان ،والذي يتدفّق
الخاصة باإلنسان والكون[[[.
بشكل طبيعي من هذه العالقة أو تلك
ّ

ِ
املالحظ عند تت ّبعه لتاريخ العالقة بني األخالق والدين ،يجد

بجامعة تيلبورغ (هولندا).

[1]-Karl Wilhelm Merks, «Morale Et Religion Pistes de recherche», Revue
D’Ethique Et De Theologie Morale _ No 2 4 8 _ MARS 2 0 0 8, p.23.
[2]-Denis Müller, «Les sources religieuses du soi et l’éthique de l’action
juste, «Laval théologique et philosophique, 58 (2), 2002, p.341.
[3]-Nova Fox, «Les représentations sociales des concepts d’éthique, du
religieux et du dialogue chez les enseignants d’ÉCR du secondaire»,
Mémoire présenté à vue de l’obtention du grade de Maîtrise en éducation,
Universite du Québec a Chicoutimi, Canada, 2018, p.68
[4]-Leon Tolstoi, Religion et morale, Traduction par Charles Salomon. A.
Davy, 1898.
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أ ّن هذه األخرية قد ترعرعت يف تربة جدليّة غذّتها سياقات نظريّة
وسجاليّة حول مفهوم الدين واألخالق .فانطالقًا من التص ّور
التقليدي للعالقة يوجد اتصال عميق بني األخالق والدين؛ إذ إ ّن

يؤسس لألخالق ،وليس العكس .فيمكن القول :إ ّن
الدين هو من ّ

السمة املشرتكة بني املفهومني هي املصدر الذي انبثقا منه وهو

املصدر اإللهي .يف املقابل ،يرى التص ّور الوضعي خالل القرن

تؤسس للدين وهذا بدوره ناجم
السابع عرش أ ّن األخالق هي التي ّ

عن السمة االنفصاليّة التي تطبع األخالق والدين ،بالرغم من أ ّن هذا
التص ّور يحمل بداخله اختالفات بسيطة بني فالسفة ومفكّرين ،مثل:

كل متديّن
إل أنّه يؤمن بفكرة أن ليس ّ
فيور باخ وفريدريك نيتشهّ .
كل متخلّق هو متديّن .يف نظري ،إ ّن املنظور اإلسالمي
متخلّق ،بل ُّ

حل للجدل الحاصل
لعالقة الدين باألخالق هو رؤية متوازنة ق ّدمت ًّ
حول املفهومني؛ إذ متكّنت من تحديد أه ّميّة املعايري الخُلقيّة يف

تشكيل بنية الدين التي تبحث عن حلول اجتامعيّة واقتصاديّة يعيشها

تتجل يف صحوة الضمري الخُلقي الذي يُع ُّد
ّ
اإلنسان .وأ ّن الفطرة
نواة اإلنسان املتديّن .لكن الذي أثار الجدل من جديد يف فرتة ما

بعد الحداثة وما أبانت عنه بعض النضاالت العلامنيّة يف الغرب
والديانات الوضعيّة يف جنوب رشق آسيا ،تثبت أ ّن هذه الجهات

إل أنّها حملت
ال تنتمي إىل النسق اإلبراهيمي للديانات السامويّةّ ،

مناذج مامرساتيّة ذات أبعاد أخالقيّة وسياسيّة.
بداخلها
َ

ثالثًا :اإلتيقا والسياسة
يتعي عليها
كل ما
تتعلّق اإلتيقا بأفراد مح ّددين ،والسياسة هي ّ
ّ

الفصل األول :العبور األبستيمي لمفهوم اإلتيقا

إدارته بشكل مشرتك .بعد ذلك ،سوف يُقال :إ ّن اإلتيقا تُشري إىل

الخاص ،الذي يضمنه مبدأ الحكم الذايت ،وأ ّن املجال
املجال
ّ

السيايس ينتمي إىل الصالح العا ّم .إ ّن الخ ّ
ط الفاصل بني املشاكل

األخالقيّة البحتة ومشكالت السياسة ،التي ت ُفهم عىل أنّها معياريّة،
دامئًا ليس من السهل رسمه .يُحاول بول ريكور التعبري عن اإلتيقا

مؤسسات
خية يف
ّ
والسياسة من خالل الصيغة الشهرية «حياة ّ

عادلة» .فالسجاالت البيو-إتيقيّة تجعل هذه الرؤية الغريبة أكرث

إشكاليّة .تتّضح صعوبة الفصل بني املجالني برؤية أكرث واقعيّة
رض
لالستقالليّة الفرديّة والصالح العا ّم .فمثالً يف الواقع ،يجب ّ
أل ت ّ

آثار القرارات املتّخذة ،قدر اإلمكان ،باستقالليّة األفراد .باإلضافة
إىل ذلك ،من الرضوري أ ّن متكني املشاركة بشكل مبارش (ويف

كثري من األحيان بشكل غري مبارش) يف القرارات[[[.

مثل -عىل الرصاعً
تركّز النقاشات املعارصة بشأن اإلجهاض

بني واجب الدولة لحامية الحياة اإلنسان ّية واألشخاص ،من ناحية،

وحقوق النساء يف ات ّخاذ قرارات بشأن أجساده ّن وحياته ّن ،من ناحية
أخرى .إ ّن القضايا املتّصلة بهذا املوضوع أخالق ّية ودين ّية وبيولوج ّية

بشكل واضح ،كام أنّها سياس ّية كذلك .ال ميكن للفلسفة السياس ّية

حل مشكلة «أين تبدأ الحياة؟» ،أو «ما هو وضع الحياة اإلنسان ّية قبل
ّ
الوالدة؟» .لكنها ميكن أن تساعدنا عىل التفكري يف اآلثار املرتت ّبة

شخصا أو
ريا بشأن ما إذا كان الجنني
ً
عىل حقيقة أ ّن هناك اختالفًا كب ً
[1]-Bernard Reber, «Argumenter et délibérer entre éthique et politique»,
Archives de Philosophie, 74, 2011, P.294.
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شكل من الحياة اإلنسانيّة أو ال ،وإذا كان كذلك ،فبشأن كيفيّة
ً
ال ،أو
الخاصة باملرأة
املوازنة بني الحقوق التي ميكن أن تكون له وتلك
ّ

الحامل .عالو ًة عىل ذلك ،ميكن أن نقول :إنّه حتى إذا اعتربنا

اإلجهاض غري أخالقي ،فهنالك فرق مه ّم بني اإلميان بهذا واالنتهاء
إىل أنّه ينبغي أن يكون غري قانوين .سيظهر هذا الفرق كذلك يف

النقاش بشأن املوت الرحيم .فمن الطبيعي أ ْن يقول من يعارضون

اإلجهاض إنّه غري أخالقي وال ب ّد من حظره .يف النقاش العا ّم ،هذه

جة يق ّدمها املحافظون السياسيّون؛ فاملوقف املؤيّد لالختيار
الح ّ

يرتبط بالليبرياليّني .لك ّن اال ّدعاء األسايس للفالسفة املعارصين
لإلجهاض ا ّدعاء وجودي؛ فهو يقوم عىل ما هو عليه الجنني يف واقع
األمر باعتباره كائ ًنا حيًّا .تشكّل املسائل الوجوديّة جز ًءا من نقاشات

سياسيّة عديدة ،لك ّنها ال تُوحي -بالرضورة -بأيّة أجندة سياسيّة بعينها

رش عىل أنّهم
[عىل سبيل املثال :ترى وجوديّة النزعة املجتمعيّة الب َ
مغروسون يف شبكة من العالقات االجتامعيّة تشكّلهم ،وليسوا

أفرا ًدا منفصلني ،لك ّن الفالسفة السياسيّني املجتمعيّني ميكن أن
يتخذوا مواقفًا سياسيّة محافظة أو راديكاليّة] .يركّز جزء كبري من

النقاش الدائر حول اإلجهاض عىل الوضع الوجودي للجنني ،عىل

جة كون
الرغم من تأكيد بعض مؤيّدي حقوق اإلجهاض عىل ح ّ
شخصا ،حيث يدافعون عن املامرسة عىل أسس أخرى[[[.
الجنني
ً
هذا مثال واضح عن الجدل املعارص حول إمكان ّية أخلقة الحياة
[[[ -كاثرين سميثس ،تطبيق النظريّة السياسيّة :قضايا ونقاشات ،ترجمة أحمد محمود ،املركز
القومي للرتجمة ،القاهرة2013 ،م ،ص.249-248
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نستشف منه رضورة إلحاق
السياسيّة واالجتامعيّة ،بإمكاننا أن
ّ

املنظومة القيميّة ،التي تكاد أن تنهار ،بسياسات رشيدة تستم ّد
جه أساس للسلوكيّات اإلنسانيّة
حكاميّتها من القانون الدويل كمو ّ
يف عالقتها بالحكومات واألطر السياسيّة ،لك ّننا سنقع يف إشكاليّة

الحل إذن؟ ملا ال نتب ّنى مقاربة
ّ
أولويّة القانوين عىل القيمي .ما
«العيش املشرتك» ونبحث عن حياة تُعاش بأساس جاميل؟ ملا ال

تكون األخالق تابعة ملبحث الجامل؟ أو كيف ميكن للجامل أن
يح ّدد األساس األخالقي؟ أمل يخلق املشرتك اإلنساين قيم التسامح
والرتاحم والتعاون والتضامن بني البرش عىل م ّر التاريخ؟

راب ًعا :اإلتيقا والجامل /االستيطيقا
إ ّن الكلّ ّيات الثالثة املتامثلة كانت نتيج ًة لتقسيم ثاليث للمشاكل

الفلسف ّية إىل الخري ،الجميل ،والحقيقة .يف كتابه «من الحقيقي إىل

الجميل وإىل الخري» ( ،)Du vrai, du beau et du bienجادل

فيكتور كوزان ( )1853 Cousin VICTORبأ ّن هذه املشكالت
حا يف
كانت متّحدة يف مجملها والتي استوعبت ما كان صال ً
اإلحساس (جون لوك) ،والعقل (أفالطون) ،والقلب (الذي مل يذكر
اسم ع ّرابه) .هذه األجزاء الثالثة من الروح ليست مستقلّة عن بعضها
البعض .العقل يتطلّب اإلحساس والقلب عىل ح ّد سواء ،واإلحساس

يتطلّب العقل والقلب ،والقلب يتطلّب العقل واإلحساس .من
كل من نظريّة املعرفة ،واألخالق ّيات ،وعلم
خالل القياس ،تتشابك ٌّ
الجامل مع بعضها البعض ،وال ميكن فصلها[[[.

[1]-George Boas (1967), «cousin, victor (1792–1867)», In Donald M.
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أعتقد أ ّن من جامليّات الحياة أن يعيش اإلنسان وفقًا «للمقصد

األتيقي»[[[ [املصطلح بصيغة بول ريكور] ،وال يتحقّق ذلك إال إذا

تب ّنت السياسات العموميّة ذلك املقصد ،هذا األخري ميكن بلوغه إذا

استطاع النظام السيايس أن ميكّن الفرد من املساواة النسبيّة والتوزيع

العادل للرثوة ،يجب أن يعيش اإلنسان املفهوم الحقيقي للعدالة،
حتى يتمكّن من العيش ال أقول الكريم وإنّ ا الجميل .لهذا الغرض،

برزت دراسات يف السنوات األخرية تبحث يف املشاكل األخالقيّة

العمليّة لإلنسان املعارص ضمن ما يُعرف مبجال البيوإتيقا.

خامسا :اإلتيقا والبيوإتيقا
ً

بيوإتيقا كلمة مركّبة من مفردتني :األ ّوىل يونان ّية ( )ethosالتي

حيوي،
تعني ُعرف ،عادات ،تقاليد؛ والثانية ( )bioالتي تعني
ٌّ
وأصبح املركّب يعني ( )Bioethicsباإلنجليزيّة و ()Bioethique

بالفرنس ّية ،فام هو املصطلح املتداول بالعرب ّية؟ لقد استعملت
مصطلحات متع ّددة يف اللغة العرب ّية للتعبري عن هذا املبحث

الجديد ،مثل« :األخالق البيولوج ّية»« ،األخالق وعلم الحياة»،
«األخالق العلامن ّية» ،إلخ[[[.
Borchert, Encyclopedia of Philosophy, Vol.02, 2006 .P.579.

[[[-يع ّرف بول ريكور «املقصد اإلتيقي» بأنّه استهداف الحياة الجيّدة مع الغري ومن أجله يف
مؤسسات عادلة .ارجع إىل:
ّ
زهري خويلدي« ،التجديد اإلتيقي بني هيدجر وليفيناس وريكور» ،نرش عىل موقع الحوار املتمدّن،
بتاريخ  19مارس 2020م .ت ّم االطالع عىل املوقع يوم  17ديسمرب  .2020أنظر:

https://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=669326

[[[ -مختار غريب ،الفلسفة السياسيّة :من املفهوم الكالسييك إىل البيوإتيقا ،املرجع السابق،
ص.192-191
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ت ّم إنشاء البيوإتيقا يف الستّينيّات كمجال للتحليل األخالقي،
أصبحت البيوإتيقا يف وقت قصري حقالً وصفيًّا يهدف إىل تنظيم

حة .يُشري مصطلح أخالقيّات
نتائج نشاط علوم الحياة والص ّ
التخصصات (الفلسفة والالهوت وعلم
البيولوجيا إىل تأ ّمل متع ّدد
ّ
وحل مسائل عمليّة
ّ
االجتامع والقانون) بهدف طرح مبادئ نظريّة

ظهرت يف مجتمعات متق ّدمة .وأيضاً متابعة التق ّدم يف التقنيّات

الحيّة (االستنساخ الورايث ،اإلنجاب االصطناعي ،إلخ) .ت ّم
استخدام كلمة البيوإتيقا أل ّول م ّرة يف الواليات املتّحدة من ِقبل

عامل الرسطان بوتر رانسيلري فان ( )Rensselaer van Potterيف

كتاب نرشه عام 1971م ،بعنوان« :البيوإتيقا :جرس إىل املستقبل»،
ٍ
والذي يع ّرف فيه هذا الحقل الجديد بوصفه« :املعرفة التي تسمح

لنا معرفة كيفيّة استخدام املعرفة»[[[.

لقد تأث ّر مجال البيوإتيقا مبنطقني متعارضني نس ّميهام ،وفقًا

للنظريّة الفيربية بإتيقا املسؤول ّية وإتيقا القناعات .يف حني أ ّن هذه
أساسا من األديان،
تتغي ،واملستم ّدة
ً
األخرية تؤيّد املبادئ التي ال ّ
مثل :حظر اإلجهاض والقتل الرحيم باسم قُدس ّية الحياة .إ ّن إتيقا

املسؤول ّية تُع ِّزز عند اتخاذ قرارٍ ،النتائج العمل ّية للفعل[[[.

حقل سجال ًّيا بني أفكار املعيار
ً
مبعنى آخر :تعترب البيوإتيقا
( )Normeوتطبيقات املقصد ( ،)Intentionبني األخالق واإلتيقا،
[1]-«la connaissance permettant de savoir comment utiliser la
connaissance».Voir:
Daniel Borrillo, Bioethique, Éditions Dalloz, 2011, P.0102-.
[2]-Ibid, P.3.
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بني القناعات الدينيّة واأليديولوجيّة والثقافيّة الراسخة واملعتقدات

املتغية والتطلّعات
الثابتة من جهة ،والقرارات واألفعال والسلوكيّات
ّ
املستقبليّة من جهة أخرى.

سادسا :أخالق ّيات التنمية
ً

كل ِمن لويس
بدأ الصعود املفاهيمي إلتيقا التنمية مع ٍّ

جوزيف ليربيت ( )Louis Joseph Lebretودينيس جوليت

( .)Denis Gouletيبحث هؤالء يف ظهور أخالق ّيات التنمية
كحقل فكري جاهز للدراسة يف وضعه املعارص ،حيث انطلقا يف

تطويرهام لهذا املصطلح من «السؤال األسايس عن القيم وإنشاء
حضارة جديدة» ،هناك أيضً ا مظلّة مؤسس ّية للمفهوم ،وهي جمع ّية

أخالق ّيات التنمية الدول ّية[[[ ،حيث ض ّمت سوسيولوج ّيني وفالسفة

وإنسان ّيني وعلامء بيئة وتكنوقراط ومامرسني من أصول مختلفة.

مقتبسا آراء ليربيت ،الذي كان متأث ّ ًرا بآراء اإلنسان ّية
يذهب جوليت،
ً
املسيح ّية ،إىل تحقيق التط ّور األخالقي من خالل املفهوم اآليت
ٍ
وحضارات
للتنمية« :هي ،يف املقام األ ّول ،مه ّم ُة بنا ِء قيمٍ جديد ٍة
املؤسسات القامئة مع
جديد ٍة يف بيئات تتعارض فيها معظم
ّ

التطلّعات اإلنسان ّية .ثان ًيا؛ املسار الصحيح الوحيد هو السعي
لتحقيق النم ّو األمثل من حيث قيم السكّان ومن حيث القيود
املفروضة عىل املوارد .ثالثًا؛ التخطيط غري مجدي ما مل يكن

ارتباطًا دامئًا بني صانعي القرار يف الق ّمة واملجتمعات املحلّ ّية.
راب ًعا؛ تُع ّد املساواة يف توزيع الرثوة وتحقيق الكرامة للجميع
[1]-International Development Ethics Association (IDEA).
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حل
خامسا؛ ال ميكن ّ
من األهداف ذات األ ّولويّة لجهود التنمية.
ً

إل من خالل القضاء عىل االمتياز وإطالق
تضارب املصالح ّ
بيداغوجيا عا ّمة للتقشف»[[[.

أ ّما عن أبرز األشكال املمكنة ألخالق ّيات التنمية والنتائج
املختلفة املحتملة لطبيعة هذا املفهوم؛
ً
شكل من أشكال التعبري املنطقي،
 .1قد تشكّل أخالق ّيات التنمية

يت ّم االحتجاج به يف أوقات وأماكن مع ّينة يف عامل السياسة العا ّمة
واملنظّامت الوطن ّية والدول ّية .يقرتح أوفن ،عىل سبيل املثال ،أ ّن

«التنمية كح ّريّة» لدى الوحدة النقديّة صارت محبوبة لدى وكاالت
أي التزامات تشغيل ّية
املعونة؛ ألنّها تسمح بالحديث النشط دون ّ

مح ّددة ،أيضً ا عىل سبيل املثال ،مبادرة بنك التنمية للبلدان
األمريك ّية يف السنوات األخرية بشأن األخالق ّيات والتنمية ،خطاب
ذو تركيز عميل عىل أجندة اجتامع ّية محافظة.

تعب أخالق ّيات التنمية عن تعريف طرق محدّدة للحياة
ّ .2
وإصدارها .إذن ،دور أخالقيّات التنمية هنا هو مجموعة من الديانات

مثل :الغونديانيزم ()Gandhism
العلامنيّة الخطريةً ،

[[[

نرى هذا يف

تاريخ الحركات السياسيّة املختلفة والديانات الدنيويّة األخرى.
ميكن أن يصبح الخطاب شبه الديني «مرسحيّة» مميتة؛ قد ال يت ّم اتباع
[1]-Nikos Astroulakis, »Ethics And International Development: The
Development Ethics Paradigm«, Journal of Economics and Business, Vol.
XVI – 2013, No 1., P.101102- and 103.

خاص
[[[ -أفكار تصف اإللهام والرؤية والعمل الحيايت للمهندس غاندي .يرتبط بشكل
ّ
مبساهامته يف فكرة املقاومة الالعنفيّة.

25

26

اإلتيقا

أوامرها املح ّددة ،ولك ّنها مت ّهد الطريق إلضفاء الرشعيّة عىل أعامل
مختلفة إىل ح ّد ما ،من خالل تصوير قادتها عىل أنّهم من الصالحني.

 .3أخالق ّيات التنمية باعتبارها فر ًعا أكادمي ًّيا ،قد تطمح إىل أ ْن
صا أكادمييًّا أو فرعيًّا .استخدم دينيس جوليه بانتظام
تكون
تخص ً
ّ
تخصص فرعي يف
مصطلح «الحقل» ،كانت هناك محاوالت لبناء
ّ
أساسا
الفلسفة األكادمي ّية ،داخل األخالق والفلسفة السياس ّية .كان هذا ً
مم عكس نطاقًا أكرب من الفلسفة املهنيّة هناك.
قلق أمريكا الشامليّةّ ،
أي حدود واضحة ألخالقيّات التنمية،
ومع ذلك ،فإ ّن صعوبة رسم ّ
الطب أو أخالق ّيات العمل ،قد
وهي صعوبة أكرب من أخالق ّيات مهنة
ّ
ساهمت بني ع ّدة عوامل أخرى يف عدم ظهور مجال مم ّيز[[[.

تركّز أخالق ّيات التنمية يف دراستها عىل تطوير أسئلة حول
القيمة :ما هي العالقة بني امتالك السلع والصالحية يف السعي
لتحقيق الحياة الجيّدة؟ ما هي أسس املجتمع العادل؟ وما املوقف
الذي يجب أن تتّخذه املجتمعات تجاه الطبيعة؟ ينبثق هذا الحقل
الجديد من مصدرين ،يتقاربان اآلن :من االنخراط يف العمل
اإلمنايئ إىل صياغة النظريّة األخالق ّية ،ومن نقد النظريّة األخالق ّية
السائدة إىل صياغة االسرتاتيجيّات املعياريّة لتوجيه مامرسات
التنمية .إ ّن أخالق ّيات التنمية لها مه ّمة مزدوجة :جعل االقتصاد
أكرث إنسان ّية والحفاظ عىل األمل ح ًّيا يف مواجهة االستحالة الظاهرة
لتحقيق التنمية البرشيّة للجميع[[[.
[1]-Des GASPER, «What Is the Point of Development Ethics?», Ethics and
Economics, 4 (2), 2006, P.3- 4.
[2]-Denis Goulet, «A New Discipline : Development Ethics», The Helen
Kellogg Institute For International Studies, Working Paper #231 - August
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تقرتض أخالقيّات التنمية بح ّريّة من عمل االقتصاديّني والعلامء

واملتخصصني يف
السياسيّني واملخطّطني واملهندسني الزراعيّني
ّ

لكل
املجاالت األخرى .حيث تضع األخالق ّيات مفهوم التنمية ّ
تخصص يف إطار تقييم واسع .تُعنى التنمية يف نهاية املطاف
ّ

املعب عنها يف
بنوعيّة الحياة وتق ّدم املجتمعات نحو القيم
ّ
الثقافات املختلفة ،من حيث كيفيّة متابعة التنمية ،األمر الذي ال
يقل أه ّم ّية عن الفوائد املكتسبة .عىل الرغم من أ ّن التنمية ميكن
ّ

دراستها بشكل ُمثمر كظاهرة اقتصاديّة أو سياس ّية أو تكنولوج ّية أو
كل
اجتامعيّة ،فإ ّن أهدافها النهائيّة هي أهداف الوجود ذاته :لتزويد ّ

البرش بأخالقيّات التنمية ،هذا هو الحقل الجديد الذي يتعامل مع

األبعاد املعياريّة للتنمية سابقًا .يف اآلونة األخرية فقط أصبح هذا
التخصص رسم ًّيا ضمن الفلسفة[[[.
ّ

املؤسسني لحقل أخالقيات التنمية نجد الفالسفة
من أبرز اآلباء
ّ

اآلتية أسامؤهم:

 -غاندي ( :)Gandhiعىل الرغم من أنّه مل يكن اقتصاديًّا وال

أخالق ًّيا ،فقد صاغ غاندي رؤية ومامرسة للتنمية تركّز عىل قيم
بدل من ذلك
التعاون الالّعنفي بني الفاعلني االجتامع ّيني .ودعا ً

إىل اسرتاتيجيّة استثامر تزيد من فرص العمل وت ُع ّزز نظا ًما اقتصاديًّا
تعاون ًّياُ ،مطال ًبا بالتخطيط املركزي الذي يخلق ظروفًا مالمئ ًة
1996, p.1.
[1]-Ibid, p.6- 7.
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لالمركزيّة االقتصاديّة .من خالل تركيز تحليالته ووصفات السياسة
عىل القيم املؤث ّرة ،كان غاندي يعمل ،يف الواقع ،كعامل أخالقيّات
يف مجال التنمية سابقًا لزمانه.

مؤسس حركة
ليربيت ( :)L.J. Lebretكان ل .ج .ليربيتّ

ومؤس ًسا آخر لسلوكيّات أخالقيّات
االقتصاد واإلنسانيّة عام 1941م
ّ
التنمية من أجل دراسة املشكالت االقتصاديّة بوصفها إنسانيّة.

التخلّف ،يف رأيه ،ليس يف املقام األ ّول مشكلة اقتصاديّة ،وال مج ّرد
كل يشء،
عجز الهياكل االجتامعيّة عن تلبية مطالب جديدة .قبل ّ
التخلّف هو أحد أعراض األزمة العامليّة يف القيم اإلنسانيّة.

-مريدال ( :)Gunnar Myrdalاالقتصادي السويدي الذي

بحث يف الصدام بني متطلّبات املوضوع ّية يف العلوم االجتامع ّية

حة للتدخّالت القامئة عىل القيمة يف السعي لتحقيق
والحاجة املل ّ

التنمية .فكّر جونار مريدال يف كيف ميكن لتدخّالت التنمية أن

التعسف والتح ّيز ،بل تكون «موضوع ّية» أو صالحة من
تتج ّنب
ّ
الناحية العلم ّية وتستند إىل تحليل اقتصادي إيجايب للحقائق
والظروف[[[.

حاولت هذه النامذج النظريّة التأسيس ّية ألخالق ّيات التنمية
إيجاد حياة أخالق ّية ملسار التنمية يف دول العامل الثالث

ومجتمعاته ،انبثق املنطق املشرتك الذي انطلقت منه هذه النامذج

يف عمل ّية التأسيس من مشكلة شكّلت محور البحث داخل علم
[1]-Denis Goulet, Op.cit, p.8- 9 and p.11.
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االقتصاد السيايس ،متثّلت يف أزمة التوزيع العادل للرثوة داخل

املجتمع ،حيث اعتربها املنظّرون األوائل الذين اشتغلوا عىل

مفهوم أخالقيات التنمية بأنّها أزمة أخالقيّة قيميّة قبل أن تكون
أزمة اقتصاديّة اجتامعيّة.

ساب ًعا :أخالق ّيات البيئة

تختص إتيقا البيئة بدراسة األسئلة األخالق ّية التي ت ُثريها
ُّ
العالقات البرشيّة مع البيئة غري البرشيّة يف سياق أمناط الحياة غري
امل ُستدامة حال ًّيا والتغيري املستقبيل غري املحت َمل .مع البحث عن

السلوك ّيات واملامرسات والسامت الشخص ّية التي يجب أن نسعى
من أجلها .من خالل تقعيد معرفة حول النظم البيئ ّية وحالة العامل

واملؤسسات االجتامع ّية ،هذه املجاالت
وعلم النفس البرشي
ّ
التي تُع ُّد أم ًرا بال َغ األه ّم ّية للتفكري اإلتيقي الج ّيد؛ للحصول عىل

معطيات ج ّيدة حول الحدود البيئ ّية وتأثريات منط الحياة وما قد
تتغي أمناط الحياة .بالنسبة لألخالق ّيات البيئ ّية
يحدث إذا مل
ّ
تنحرص مه ّمتها األساس ّية يف تحديد ما هي املسائل البيئ ّية غري
البرشيّة؟ كيف وملاذا هي ذات قيمة؟ وكيف يجب أن نأخذ هذه

القيم بعني االعتبار يف التداول ّيات املتّصلة باملبادئ واإلجراءات
ٍ
عندئذ تقييم أهداف وأساليب
واملامرسات والقوانني؟ .ميكن

سياسات بيئ ّية مع ّينة ،واسرتاتيج ّيات إدارة النظام البيئي ،ومامرسات
النشاط البيئي ،من بني أمور أخرى ،من حيث مدى استجابتها ملا

هو ق ِّيم يف البيئة ومدى تجسيدها للمبادئ التي تعتمد عىل تربير

القيم .فهناك العديد من القضايا البيئ ّية ،عىل سبيل املثال :حامية
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األنواع امله ّددة باالنقراض ،واإلدارة املستدامة للموارد ،واستخدام
املنتوجات املع ّدلة وراثيًّا ،وتخفيض غازات االحتباس الحراري،

والنم ّو الدميوغرايف ،والتل ّوث الكيميايئ ،هي قضايا أخالقيّة بقدر
ما هي مسائل اقتصاديّة أو قانونيّة[[[.

إ ّن التفكري األخالقي يف العالقات اإلنسان ّية مع العامل غري
البرشي ليس باألمر الجديد .ت ّم العثور عىل هذا االهتامم بشأن
اآلثار البيئ ّية للمامرسات البرشيّة ،واملعاملة البرشيّة للحيوانات،
يف اليونان القدمية .وبرزت فيام بعد األخالق البيئ ّية كمجال مم ّيز

للفلسفة خالل السبعين ّيات ،وات ّسع نطاقها بشكل كبري منذ ذلك
الحنيُ .عقد املؤمتر األكادميي األ ّول بشأن األخالق ّيات البيئ ّية يف

تأسست املجلّة األ ّوىل «أخالق ّيات
جامعة جورجيا عام 1971م؛ ّ
البيئة» يف عام 1978م .مع استمرار من ّو حقل األخالق ّيات البيئ ّية
يف القرن الحادي والعرشين ،تن ّوعت وتد ّعمت هذه األخرية اآلن
بالعديد من اآلراء املتناقضة فيام يتعلّق باملشكالت األساس ّية يف

األخالق ّيات البيئ ّية ،وكيف ّية التعامل مع هذه املشكالت ،وكيف
حة .هنا،
ترتبط النظريّة األخالق ّية البيئ ّية بالقضايا البيئ ّية العمل ّية املل ّ

نوجز بعض املواقف املركزيّة ،ولكن املتباينة ،التي يت ّم الدفاع عنها
حال ًيا ضمن األخالق ّيات البيئ ّية .من أبرزها :محاولة فهم القيمة يف

األخالق البيئ ّية والقيمة الجوهريّة كوضع أخالقي [مبا هو مسألة
ميتافيزيق ّية أو عمل ّية] ،فمنذ البدايات األ ّوىل وحتى الوقت الحارض،
[1]-Clare Palmer, Katie McShane, and Ronald Sandler, «Environmental
Ethics», Annual Review of Environment and Resources· 39 (1): October
2014, P.420- 421.
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مل تهت ّم األخالقيّات البيئيّة مبا تعنيه القيمة فحسب ،بل مبا تعنيه

القيمة بالفعل وما تنطوي عليه هذه القيم من آثار بالنسبة للعالقات
اإلنسانيّة والسلوك البرشي .يتّفق الجميع -تقريبًا -عىل أ ّن البرش
لديهم أه ّميّة أخالقيّة عالية وأ ّن القضايا األخالقيّة تنشأ عندما تكون

بعض اإلجراءات البرشيّة التي تنعكس عىل البيئة سلبيّة أو تنعكس

عىل البرش يف ح ّد ذاتهم[[[.

يتلخّص السؤال األخالقي للبيئة ،والذي ميكن صياغته يف

األسئلة اآلتية :هل ميكن أخلقة البيئة وفقًا ملعايري القيمة اإلنسان ّية؟
أي أساس ميكن إقامة أخالق بيئ ّية؟ هل الواقع البيئي يتض ّمن
وعىل ّ

قيم أخالق ّية تفرتض علينا التأسيس ،أو الص ْورنة األخالق ّية ألخالق
ً
بيئ ّية تبدأ من الذهن ثم تُع ّمم عىل الواقع[[[؟

ولّد مبحث أخالق ّيات البيئة دعوة لإلنسان لالتجاه نحو تجديد

عالقته بالبيئة والبحث عن وسائل وأطر إجرائ ّية من أجل تفعيل
املختصون االيكولوج ّيون املعارصون أن
احرتام البيئة؛ حيث أكّد
ّ

هذا املسعى سيفتح أفقًا جدي ًدا يتمثّل يف حفاظ األجيال الحارضة

عىل املوارد الطبيع ّية املحلّ ّية لألجيال القادمة ،وهذا ما دعمه تقرير
اليونسكو عام 1997م املوسوم ﺑ« :مستقبلنا املشرتك» ،والذي

ساهم يف بناء خطوط مشرتكة للعالقة بني البيئة والتنمية ،وعليه،
جا تب ّنته
أصبحنا نتح ّدث عن مفهوم التنمية املستدامة باعتباره منوذ ً
[1]-Ibid, P.421 And beyond.

[[[-رشيف الدين بن دوبة« ،األخالق التطبيقيّة يف الفقه اإلسالمي املعارص :قراءة فلسفيّة
للمذهب املاليك» ،املرجع نفسه ،ص.109
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مختلف دول العامل.
يعترب مفهوم اإلرشاف عىل النظام البيئي سليل العقيدة

اإلسالم ّية« ،فاإلنسان عليه واجبات ومسؤول ّيات تجاه املحافظة
عىل النظام البيئي الطبيعي» .إذن ،ملاذا يجب عىل املسلمني
اعتبار خريات الطبيعة موارد ينبغي استخدامها يف إطار أخالقي؟

رصفات املسلم
إ ّن الدين اإلسالمي يتم ّيز بروحان ّيته التي تشمل ت ّ
وأفعاله ،وكذلك ،فإ ّن طريقته يف استهالك خريات الطبيعة تنبع من

تلك العقيدة؛ حيث تُع ُّد من أه ّم املبادئ يف تربية األفراد .لذلك،
فإ ّن تعميم هذه املبادئ يف املجتمع اإلسالمي بأرسه ،فيام يتعلّق

بالوسط ّية واالستخدام املتعقّل للموارد ،أسو ًة برسولنا محمد (ص)،

قد يكون له مردود إيجايب عىل البيئة؛ حيث يزيد عدد سكّان العامل

من املسلمني عن  1.5مليار نسمة .وهذا هو التح ّدي الذي طرحه

الالهوت الطبيعي :كيف ندفع باملؤمنني إىل تغيري سلوك ّياتهم تجاه

البيئة؟ قد يتمثّل الر ّد يف العودة إىل املراجع الدين ّية ،واستنباط
املبادئ األخالق ّية التي يهت ّم بها املؤمنون .سيؤ ّدي ذلك يف النهاية
إىل بناء مجتمع مؤمن يعمل لصالح هذا الكوكب[[[.

الطب
ثام ًنا :أخالق ّيات ّ

القسم األبقراطي
أساسا ألخالقيّات
ميكن أن نجد
الطب يف َ
ً
ّ

[[[-حنان كرميي« ،البيئة من منظور أخالقي» ،مركز دراسات الترشيع اإلسالمي واألخالق،
الدوحة ،بتاريخ  29اوت 2012م ،اطلع عىل املوقع يوم  18ديسمرب 2020م .أنظر:
https://www.cilecenter.org/ar/resources/articles-essays/ethical-perspectiveconcerning-environment
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( .)oath Hippocraticوباختصار ،تؤكّد هذه األخالقيّات أنّه

يجب عىل األطبّاء الحفاظ عىل الثقة ،وتهدئة معاناة مرضاهم،

وعدم تجاوز قدراتهم الطبّيّة ،تضع قيو ًدا لألطبّاء من خالل الحدود

القانونيّة .هناك املزيد من القضايا للنقاش :األمومة البديلة؛
تخصيص طرائق باهظة الثمن ولك ّنها منقذة للحياة؛ الرتكيز عىل

الخصوصيّة واالستقالليّة وتقييم النظام الطبّي ذاته .اإلجهاض،
رسيّة ،قول الحقيقة ،الفقه القانوين الطبّي ،علم
القتل الرحيم ،ال ّ

الطب إىل الظهور
والطب .تتّجه القضايا املتعلّقة بأخالقيّات
الوراثة
ّ
ّ

ليس من رحم األسئلة املرتبطة بالنظريّة األخالقيّة فحسب ولكن من

املخاوف العمليّة والرسيريّة أيضً ا .ميكن أن يؤ ّدي الفشل يف أخذ

هذه الحقيقة يف االعتبار إىل التحليالت التي ال تشبه إىل ح ٍّد بعيد
املبادئ أو القواعد التي ميكن تطبيقها يف املامرسة الرسيريّة[[[.

الطب ،هناك ما يرتبط أخالقيًّا بعلم األوبئة.
ضمن حقل أخالقيّات
ّ

تقص ذلك؟
كيف ميكن
ّ

حة لدى السكّان،
يُع ّد علم األوبئة دراسة للحاالت املتعلّقة بالص ّ

ح ّية .يتطلّب التفاعل
وتطبيقه من خالل السيطرة عىل املشاكل الص ّ
مع األفراد خالل فرتة الدراسة رضورة معالجة القضايا األخالق ّية،

خاصة عندما يت ّم وصف محتوى الدراسات الوبائيّة بأنّها ميكن أن
ّ

تكون عالجيّة أو غري عالجيّة ،هذا له تأثري عىل القضايا األخالقيّة
[1]-Arthur Zucker, «Medical ethics», IN Donald M. Borchert, Editor in
Chief. Encyclopedia of Philosophy, Vol.6, Second Edition, Thomson Gale,
Macmillan Reference USA, 2006, P.92.
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ذات الصلة والتي تختلف باختالف نوع البحث .عالو ًة عىل ذلك،
جزيئي ()molecular
مع التق ّدم يف علم األوبئة ،مثل :علم األوبئة ال ُ

وعلم األوبئة الجِيني ( )geneticوما إىل ذلك ،ت ُصبح القضايا
ملح ج ًّدا :هل
األخالق ّية أكرث تعقي ًدا[[[ .لكن يجب طرح سؤال ّ
فعل أخالقيّات لألوبئة؟
يوجد ً

تقوم أخالقيّات األوبئة -شأنها شأن األخالقيّات املعياريّة عا ّمة-

عىل التعليل األخالقي ،وتقديم معايري لتحديد األ ّولويّات واملوازنة
بني فعلني أو أكرث لتحديد ما هو أمثل وأصلح ،ولكن األه ّم هنا هو
أنّنا نتح ّدث عن أفعال وتقوميات يف زمن استثنايئ [حالة فريوس

كورونا املستجد (كوفيد  ،])19إ ّن حالة الطوارئ هذه تعبري عن
شكل نهائ ًّيا بع ُد،
ً
حدث غري منجز ،بل ال يزال يتشكّل ،وال نعرف له

ويتطلّب سياسة متح ّركة ونشطة ( ،)dynamic activityكام يتطلّب

الرسعة يف اتخاذ القرار .وهي حالة تخترب عمل ًّيا إمكان ّيات املواءمة
بني املبادئ والقيم العليا الثابتة يف األحوال الطبيعيّة وبني ما هو

متاح أو ممكن يف اللحظة الراهنة [ .]...ففي حالة األوبئة ،نتح ّدث

حة ،والح ّريّة الفرديّة
عن مجموعة من القيم ،منها :حفظ الحياة والص ّ

ومس ّوغات تقييدها ،واملسؤول ّية األخالق ّية تجاه النفس واآلخرين،
ومسؤوليّة الدولة تجاه املجتمع ،والواجبات املهنيّة بالنسبة

[1]-Chirom Ranjeev Kumar, Thokchom Shantajit, Abhay Gaidhane,
«Ethical issues in epidemiological studies», International Journal of Clinical
and Biomedical Research. Int. j. clin. biomed. res. 2018;4(4): P.33.
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الطب ،وغريها[[[.
للعاملني يف مجال
ّ

تاس ًعا :اإلتيقا والثقافة
ت ُعترب الثقافة مجموعة من القيم واملعايري واملعتقدات واألفكار

املشرتكة التي يتقاسمها أعضاء من نفس املجموعة .غال ًبا ما تكون

الثقافة ظاهرة اجتامع ّية؛ أل ّن العنارص الثقاف ّية هي حاصل انتامء
األفراد يف عيشهم إىل نفس البيئة االجتامع ّية .فالثقافة هي بر َمجة
جامع ّية لنظام فكر املجتمع الذي مي ّيز تج ّم ًعا برشيًّا عن غريه
من التج ّمعات ،من حيث الفرتة الزمن ّية واملنطقة الجغراف ّية ونظام

املعاين الدائم نسب ًّيا .تختلف هذه الرب َمجة باختالف طبيعة الدوائر
مهم يف إفراز
ً
االجتامع ّية التي ظهرت ضمنها .فيع ّد ذلك
عامل ًّ
ثقافات مختلفة ،لها طرق مختلفة لفهم العامل ورؤيته .هذا التاميز
واالختالف ،يف الوقت نفسه ،له أيضً ا تأثري يف تعريف املشاكل

األخالق ّية.

يف املقابل ،تُشري مفاهيم اإلتيقا إىل تصنيف ،مثل :الخري والرش،

الجميل والقبيح ،الصدق والكذب الذي أضافه أفراد املجتمع يف
نفس القيم إىل السلوك والعالقات اإلنسانيّة .تتعامل األخالق مع

السلوك البرشيُ .يكن اعتبار اإلتيقا أيضً ا إطا ًرا يض ّم الفلسفة
والفلسفة األخالقيّة واملشكالت األخالقيّة واألحكام األخالقيّة.
يف هذا السياق ،األخالق هي مجموعة من املعايري والقيم التي ت ّم
تعديلها للثناء عىل سلوك األفراد الذين يعيشون يف نفس املجتمع

[[[-معتز الخطيب« ،كورونا وأخالقيّات األوبئة» ،مقالة منشورة عىل موقع الجزيرة ،بتاريخ 01
افريل 2020م .ت ّم االطالع عىل املوقع يوم  18ديسمرب 2020م.
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رصفات األفراد واملجتمع يف الحياة
أو انتقادها .كيفيّة تأثريها عىل ت ّ
خاص -عىل قضيّة
اليوميّة ،يت ّم االلتزام بـ «الخري» مع الرتكيز -بشكل
ّ

املفهوم .قد تكون قوانني تنظيم الحياة االجتامعيّة ،حتى عندما
يتعلّق األمر مبواقع الحدث غري كافية للتقييم األخالقي.

يف حني أ ّن الثقافة لها تأثري كبري عىل اإلدراك األخالقي (the

 ،)ethical perceptionتلقائ ًّيا ال يكفي لتفسري أسباب السلوك ّيات
املختلفة التي تظهر يف ظروف مامثلة .يؤث ّر املستوى التكاميل

واملستوى الفردي عىل ارتباط هذين املفهومني .بجانب هذه

الظروف الفرديّة ،مثل :العمر والجنس والدين ،إلخ ،لها أيضً ا تأثري

كل من التأثري املبارش وغري
عىل التص ّورات األخالق ّية ومواقفهاٌّ .
حا .يحدث هذا يف بعض
املبارش لألخالق عىل الثقافة يكون ُمتا ً
املتغيات املختلفة .عىل سبيل املثال ،ما هو
األحيان يف تفاعل
ّ

«أخالقي» مبعنى أ ّن الشخص ،وفقًا ملعايري ثقافية وقيمها ،يؤث ّر

عىل الوضع األخالقي املتص ّور والبدائل والنتائج وإمكان ّية تحقّق
هذه األخرية .إ ّن اإلدراك األخالقي له دور حاسم يف عمل ّية صنع

القرار األخالقي؛ أل ّن تقييم الفرد يعتمد عىل الوضع األخالقي له.
[ ]...هذا هو أحد األسباب التي تجعل الثقافات املختلفة ت ُنتج أُط ًرا

أخالق ّي ًة متباينةً .عىل أساس خلق تص ّورات أخالق ّية متباينة للثقافة

تكمن داخل قيم متاميزة .وهو ما يعرتف به املجتمع الذي يكون فيه
السلوك خارج حدود السلوك ّيات الفرديّة التي ت ُعترب ضمن إطار هذه
القيم؛ لذلك تؤث ّر القيم واملواقف عىل أولويّات الفرد[[[.

[1]-Nurettin İbrahimoğlu, Şemsettin Çiğdem, Mehmet Seyhan,
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كل مرحلة
من هذا املنظور ،ميكن تعزيز الرؤية القائلة إ ّن ّ

جه سلوك الفرد
ثقافيّة عرب التاريخ البرشي تُنتج ً
قيم أخالقيّ ًة تو ّ
واملؤسسة والدولة ،فالثقافة املشاعيّة أفرزت قيم التعاون
والجامعة
ّ

والتكافل والتضامن ،أ ّما الثقافة اإلقطاعيّة أورثت قيم السيطرة

والتملّك واالحتكار ،تلتها الثقافة الرأسامليّة التي أكّدت -من خالل

ريا ،الثقافة
مامرساتها -عىل قيم االغرتاب واالستالب والطبقيّة .وأخ ً

مم
قيم كونيّ ًة تقوم عىل مبدأ الهيمنة .نُالحظ ّ
التقنيّة التي شكّلت ً
سبق أنّه بإمكان الثقافة أن تكون مح ّد ًدا ملا هو أخالقي وغري أخالقي
يف الحياة اإلنسانيّة.

رشا :اإلتيقا والتقن ّية
عا ً

هناك رابط بني التكنولوجيا والقيم واألخالق .ميكن تت ّبع

هذا االنشغال بالقيم املض ّمنة يف التكنولوجيا من خالل تاريخ
طويل ومعقّد ،و اليشء نفسه مع الرتكيز الضيق عىل التكنولوجيا
واألخالق .حتى خالل الفرتة املح ّددة من القرن العرشين ،من
الصعب إعطاء موقف شامل؛ بسبب العدد الكبري من االتجاهات
والتخصصات متع ّددة املنطلقات .فيام ييل سأسلّط الضوء
املتاحة
ّ

عىل اتجاهات حديثة للتكنولوجيا والقيم ،وسأناقش خصائص
املناهج األخالق ّية التي شوهدت يف السنوات األخرية.

يف مقاله الكالسييك «هل للتحف الف ّنيّة سياسة؟» (،)1980
«Relationship between culture & ethic: a research in terms of cultural
diversity», Procedia-Social and Behavioral Sciences, 143, (2014), P.
1118.
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يصف النغدون ويرن ( )Langdon Winnerبشكل مشهور تط ّور

نظام الطرق يف لونغ آيالند ( ،)Long Islandنيويورك .يبدو أ ّن

روبرت موسيس (1981–1888( )Robert Mosesم) ،املهندس
املعامري املسؤول يف مدينة نيويورك ،كان لديه أجندة سياسيّة

طاردة إىل ح ّد ما؛ ألنّه يفرتض أنّه أراد حجز الشواطئ الجذّابة
واملناطق الرتفيهيّة يف لونغ آيالند لألثرياء .ت ّم تنفيذ خطّة مثرية

رسيّة -من خالل تصميم الجسور فوق نظام
للجدل -غاية يف ال ّ
الطرق بطريقة معيّنة :ت ّم بناء الجسور لتكون منخفضة ج ًّدا لتج ّنب
وسائل النقل العمومي ،مثل الحافالت ،التي كانت عالية ج ًّدا بحيث
الخاصة أن تسري تحت
ال ميكن تجاوزها .ميكن فقط للسيّارات
ّ

الجسور ،وبالتايل متكني األغنياء ،الذين ميكنهم تح ّمل امتالك

السيارات ،من االستفادة من املناطق الجذّابة يف لونغ آيالند،

يف الوقت نفسه الذي استبعدت فيه فئة األفراد األكرث فق ًرا الذين

اضط ّروا إىل االعتامد عىل حافالت عموميّة .وبنا ًء عىل ذلك ،يبدو

أ ّن تطوير نظام الطرق الحرضيّة «له سياسة»؛ أل ّن البنية التحتيّة تؤ ّدي
إىل بعض النتائج ذات الدوافع السياسيّة.

ميكن القول :إ ّن الجسور نفسها ال تتح ّمل هذه النتائج السياس ّية

املح ّددة ،حيث ميكن تخ ّيل الجسور وأنظمة الطرق بالوظيفة
نفسها ،ولكن مع آثار سياس ّية أخرى متا ًما .يف الر ّد ،يجب القول

بأ ّن القطع األثريّة أو التكنولوجيا لها -عىل األقل -نتائج ذات طبيعة
غري تقن ّية ،عىل سبيل املثال :سياس ّية .عىل الرغم من أ ّن هذا املثال

(موسيس والتخطيط الحرضي يف نيويورك) قد يكون غري صحيح
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حا جيّ ًدا للعالقة بني التكنولوجيا
تاريخيًّا ،إال أنّه ال يزال ميثّل توضي ً
والقيم.

تقليد حديث آخر يتعلّق بالقيم امل ُض ّمنة بالتكنولوجيا ،هو نظريّات
ِ
املستخدم .كام يوحي االسم ،فإ ّن نقطة
التصميم التي تركّز عىل

البداية لهذه النظريّات هي كيف ميكن تصميم التكنولوجيا مع الرتكيز
ِ
املستخدمني واحتياجاتهم .من املسائل املركزيّة يف
عىل رغبات

هذه الجهود إرشاك توقّعات املستخدم النهايئ يف عمل ّية التصميم،
ِ
املستخدمني
يتبي من نظريّة التصميم التشاريك -دعوة
وحتى -كام ّ

للمشاركة يف مرحلة التطوير .إىل جانب التصميم التشاريك ،تشمل
ِ
املستخدم التصميم
النظريّات البارزة للتصميم الذي يركّز عىل

التعاوين والتصميم السياقي باإلضافة إىل عدد من الكتب املؤث ّرة،
عىل سبيل املثال :دونالد نورمان ( )Donald A. Normanتصميم

األشياء اليوم ّية (.)1990( )The Design of Everyday Things
ِ
املستخدم يف التقاليد
انطلق عدد من نظريّات التصميم التي تركّز عىل
االسكندناف ّية للحوسبة والهندسة يف السبعين ّيات من القرن العرشين،

ومع ذلك ،يجب ذكر اتجاهات التفكري الحديثة األخرى .يتمثّل

التط ّور يف العالقة بني التكنولوجيا والقيم يف التغيري من الرتكيز عىل
ِ
ِ
للمستخدم.
املستخدمني واحتياجاتهم إىل البناء االجتامعي
رغبات

ِ
املستخدم هو،
هذا التح ّول يف االنتباه إىل دينام ّيات السلطة يف ُعرف

يف جزء منه ،نتيجة للمساهامت يف املجال الواسع لدراسات العلوم
والتكنولوجيا (.)STS

كام يشري التاريخ املوجز الذي رسمناه أعاله ،يبدو من غري
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املثري للجدل اليوم اال ّدعاء بأ ّن التكنولوجيا والقيم ذات أه ّميّة
متبادلة؛ فالعديد من الجوانب القيميّة واملتن ّوعة للتكنولوجيا ،مثل:

السياسة والتأثريات االجتامعيّة والقضايا البيئيّة واألخالق معرتف بها

ج ّدا ً يف النقاش األكادميي ،متا ًما كام تُعترب التكنولوجيا موضو ًعا
التخصصات املتعلّقة بهذه املوضوعات[[[.
ها ًّما يف
ّ

يعترب زمن التقن ّية استباحة الجوانب اإلتيق ّية لإلنسان املعارص،

وهذا ناتج عن االستعامل األدايت ملفهوم التقن ّية يف مختلف مفاصل

حياة اإلنسان .مل تعد التقن ّية وسيلة غائ ّية يُحقّق من خاللها الخري

العا ّم للبرشيّة .من تجلّيات هذا املظهر التكنولوجي السلبي هو
تقويض نظريّة األنسنة ومحارصتها يف نواتها املركزيّة ،وهي تحرير
اإلنسان من القيود التقن ّية .أصبح اإلنسان آلة يف زمن التقن ّية ،مل يعد
يؤ ّدي دوره األخالقي املنوط به ،هذا بالرغم من التحقّق اإليجايب

للمكاسب التقن ّية يف الحياة اإلنسان ّية ،إال أ ّن اختزال اإلنسان إىل
مج ّرد آلة أو «روبوتيك» هو مساس بكينونة اإلنسان.

الحادي عرش :أخالق ّيات العالقات الدول ّية

هناك ثالثة تقاليد أساسية للتفكري األخالقي ،كلّها ترتبط ارتباطًا

وثيقًا بالتاريخ االقتصادي واالجتامعي والسيايس لليرباليّة .أ ّو ًل،

يؤسس حقوق الدول عىل الحقوق
هناك التعاقد الليربايل ،الذي ّ
الطبيعيّة السابقة لألفراد ويرى الدولة عىل أنّها تج ّمع تعاقدي

طوعي .ثانياً ،هناك التقليد الكانطي ،الذي يأخذ عباءة النموذج
[1]-Anders Albrechtslund, «Ethics and technology design», Ethics and
Information Technology, (2007), 9, P.64.
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القديم للقانون الطبيعي املسيحي ،والذي ي ّدعي أ ّن هناك قوانني

أي اعتبار؛
أخالقيّة ترشيعيّة عامليّة متسامحة ،لها األ ّولويّة عىل ّ
ألسباب سياس ّية معيّنة ،والذي مينح وض ًعا أخالقيًّا فري ًدا للفرد
وس ّنه.
البرشي عىل أساس القدرة عىل معرفة القانون األخالقي َ

ثالثًا ،هناك التقليد النفعي ،الذي يُجادل بأ ّن الحقائق األساسيّة حول
بغض
الحالة اإلنسانيّة والدافع البرشي تكمن وراء األحكام األخالقيّة ّ

كل من الكانطيّني
النظر عن نطاقها ،سوا ًء داخلها أو بني الدولٌّ .

والنفعيّني عىل استعداد لإلشارة إىل املبادئ العامليّة (املق ّدمة من
ِقبل الرضورة الحتميّة من ناحية ،ومبدأ املنفعة من ناحية أخرى)

للتحقّق من األحكام والتقاليد األخالقيّة يف السياق الدويل .ينظر
الكانطيّون والنفعيّون إىل الشؤون الدوليّة باعتبارها أم ًرا ال يجب
أن يكون أخالقيًّا .يف املقابل ،يتمتّع التعاقد الليربايل مبوقف
أكرث تناقضً ا إىل ح ّد ما؛ حيث عىل الرغم من أنّه يقوم عىل فكرة

الحقوق الطبيعيّة العامليّة لألفراد ،فإنّه يقبل فكرة سلطة الدولة وفقًا
للتص ّور التعاقدي .وهذا يعني أنّه يتّجه نحو منح احرتام أخالقي أكرث

للدولة سوا ًء كانت نفعيّة أو كانطيّة ،وغالبًا ما يت ّم نرشه لدعم موقف
واقعي جوهري يف الشؤون الدوليّة .يف السنوات األخرية ،ت ّم تعزيز

التقليد الواقعي أيضً ا من خالل املنعطف املجتمعي يف املوقف
األخالقي ،الذي يح ّدد أسس الحكم األخالقي ،ليس يف الدولة

ككيان قانوين له سلطة سياديّة ،ولكن يف الدولة كدولة قوميّة ،ممثّل ًة

«ثقافة» أو «طريقة حياة» معيّنة .تنشغل النظريّة األخالقيّة الدوليّة
املعارصة السائدة مبجموعة معيّنة من األسئلة املتعلّقة بالعدالة
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يف الحرب ،وحقوق اإلنسان ،والحقوق الوطنيّة لتقرير املصري،
بكل هذه املواضيع ،تتنافس
والعدالة التوزيعيّة العامليّة .فيام يتعلّق ّ
حل مسألة
األصوات الكانطيّة والنفعيّة والتعاقديّة واملجتمعيّة عىل ّ

ما هو الصواب أو الخطأ من حيث املبدأ .إ ّن الهدف من تحديد
الصواب أو الخطأ من حيث املبدأ هو توفري أساس سليم يت ّم من

خالله إنشاء وصفات ملموسة ملا يجب أن يحدث يف عامل الشؤون
الدوليّة.

ليس من املستغرب أ ّن الحجج حول مثل هذه القضايا متيل

إىل التورط يف السؤال امليتافيزيقي لألساس املناسب للحكم
فكل من املناظرات الحاصلة بني املناهج األخالق ّية
ًّ
األخالقي.

للحل من حيث املبدأ وأنّها يف أحسن األحوال
ّ
تصبح غري قابلة
غري مفيدة وغري قابلة للتطبيق عىل اإلطالق يف املامرسة العمل ّية.
للحل من حيث املبدأ؛ ألنّها متثّل صدا ًما عىل
ّ
فهي غري قابلة

مستوى األنطولوج ّيات املثال ّية املتنافسة التي تكون حرصيّة بشكل

متبادل؛ فهي غري مفيدة أو غري قابلة للتطبيق من الناحية العمل ّية؛

بسبب االفتقار الدائم للتوافق بني عامل «األخالق» األ ّول املفضّ ل

(األخالق) مقابل عامل السياسة «الثاين املفضّ ل»[[[.

من الواضح أ ّن أخالق ّيات العالقات الدول ّية هو حقل درايس
انطلقت بداياته من املحاوالت التأسيس ّية لجروتيوس يف بحثه
[1]-Kimberly Hutchings, «International Politics as Ethical Life», In H.
Seckinelgin et al. (eds.), Ethics and International Relations, Palgrave
Macmillan, London, 2001, p.30 -31.
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عن القانون الطبيعي ،مرو ًرا باألرثودوكسيّة املسيحيّة التي أضفت
وصول
ً
طابع السالم عىل العالقات الدوليّة مبرجعيّتها الالهوتيّة،

إىل النظريّة النفعيّة مع جون ستيوارت مل التي بلغت درجة الواقعيّة
األخالقيّة .بعي ًدا عن الجدل النظري الذي دار حول األخالقيّات يف
حدة يف
العالقات الدوليّة ،من الصعب االلتزام مبعايري أخالقيّة مو ّ

تقييم سلوك الشعوب؛ نظ ًرا لالختالف الذي يطبع الخربات الثقافيّة

والتاريخيّة للدول .لكن ،يف املقابل ميكن الوصول إىل مستوى

عايل من األخالقيّات يف العالقات الدوليّة برشط أن تت ّم الدعوة إىل
تجريم الحرب وتفعيل مفهوم القضايا العادلة يف املجال الدويل.

43

الفصل الثاني
التاريخ النقدي لمصطلح اإلتيقا

46

اإلتيقا

أغلب الباحثني املعارصين ،ينتقلون من مفهوم األخالق كام

انحدر إلينا من ثنايا امليتافيزيقا التقليديّة بتلويناتها املختلفة ،إىل

بكل اللّبوس الغامضة التي تسكنه ،فام هي الرهانات
مفهوم اإلتيقا ّ

املساوقة لهذا التح ّول فلسفيًّا وسوسيولوجيًّا[[[؟ وهذه الجزئيّة ت ُعنى

التنقيب عن الفرق الجذري بني اإلتيقا واألخالق ضمن تح ّوالت

املعرفة اإلنسانيّة والفلسفات املتباينة حول علم األخالقيّات.

إ ّن مفهوم اإلتيقا مبا هو بحث يف التأصيل الفلسفي ،واستكشاف

لعلوم اإلنسان املتعلّقة بالقيم السلوك ّية هو مفهوم قديم متت ُّد جذوره
تغي
إىل أفالطون وأرسطو ،وكانط ،وسبينوزا ،ونيتشه ،ولكن الذي ّ
هو طبيعة املقاربة املعارصة لهذه املسألة ج ّراء الرتاكامت املعرف ّية
والتعقيدات البنيويّة التي عرفتها املجتمعات املعارصة التي ترفض

كل إتيقا باسم اإلتيقا ذاتها .لذا ،فإ ّن اإلتيقا تبدو وكأ ّن مجال انهاممها
ّ
هو الجهد النظري املبذول لبلورة املبادئ التي تنظّم عالقاتنا مع
اآلخرين ،يف الوقت الذي تحتفظ فيه األخالق مبه ّمتها التاريخ ّية

البدئ ّية ،وهي وضع املبادئ موضع التطبيق واملامرسة .فإذا كانت

األخالق باملفهوم الكانطي قد حافظت عىل وحدتها البنيويّة عرب
ِ
وبعده عن
التاريخ ملعياريّة ما تدعو إليه ،حتى ال نقول لتج ُّرده

التطبيقات الواقع ّية ،فإ ّن اإلتيقا قد تشذّرت إىل إتيق ّيات بفضل
التص ّدعات التي رضبت البنية الرسوب ّية للمجتمعات املعارصة؛ إذ

وباإلضافة إىل اهتامم اإلتيقا باالنقالبات االجتامع ّية التي ترضب

[[[ -يورغن هابرماس ،إتيقا املناقشة ومسألة الحقيقة ،ترجمة وتقديم عمر مهيبل ،الدار العربيّة
للعلوم نارشون-منشورات االختالف ،بريوت-الجزائر2010 ،م ،ص.6
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طول وعرضً ا سوا ًء ما تعلّق منها بالفرد أم باملجتمع ،كالتح ّرر
العامل ً

الجنيس ،العدالة ،املامرسة السياسيّة ،الحركات النسويّة ،إىل غريها

من االنشغاالت األخرى[[[.

أ ّو ًل :اللحظة األرسط ّية

يف أعىل نقطة من «األخالق إىل نيقوماخوس» (l’Éthique à

 ،)Nicomaqueمبا هي أطروحة أخالق ّية ،يجب أن ت ُح ّدد يف وقت
ٍ
فاضل .إذا
ً
الخية ،وتساعد قارئها عىل أن يُصبح
واحد مبادئ الحياة
ّ

كان ميكن وصف عمل أرسطو بأنّه علمي ،عندما يتعامل مع أشياء،
مثل :العرض الريايض أو قوانني الفيزياء ،فإنّه يتوقّف عن أن يكون

نظريًّا بحتًا حينام يتعلّق األمر باملسائل األخالق ّية .يؤكّد أرسطو نفسه

عىل الطبيعة املح ّددة للدراسة التي يك ّرسها لألخالق ،ويضع تحت

النص الكامل لألخالق إىل نيقوماخوس« :هذا العمل
هذا املنظور
ّ
ليس الهدف منه ،كباقي األعامل األخرى ،تكوين نظريّة (ليس يف

الحقيقة ملعرفة ما هي الفضيلة التي نقبل بها عند االختيار ،ولكن

خيين ،وإالّ فلن نحتاج إىل هذا العمل)»[[[.
ل ُنصبح ّ

«علم عمليًّا» ( ،)science pratiqueال
يَعترب أرسطو األخالق
ً

يوجد سبب لفصل النظر عن املبادئ والنظر يف الوسائل التي يت ّم
من خاللها تحصيل الفضائل .يُشري هذا املبدأ املنهجي بالفعل
[[[-يورغن هابرماس ،إتيقا املناقشة ومسألة الحقيقة ،ترجمة وتقديم عمر مهيبل ،الدار العربيّة
للعلوم نارشون-منشورات االختالف ،بريوت-الجزائر2010 ،م ،ص.7

[2]-Daniel Agacinski, Aristote: Sur la justice Éthique à Nicomaque,
Traduction par Richard Bodéüs, livre VÉditions Flammarion, Paris, 2008,
P.9- 10.
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ورصاح ًة إىل املسافة التي يأخذها أرسطو مع ما يس ّمى «املدرسة

الفكريّة السقراطيّة» ،والتي يت ّم الدفاع عنها يف محاورات أفالطون،
تنص عىل أ ّن امتالك معرفة معيّنة قامئة عىل الخري أم ٌر كايف
والتي ّ

الخية كجوهر ،ولكن
فاضل .ال يجب أن تُع ّرف الحياة
ً
لتكون
ّ
يجب السعي إليها بالفعل ،واألخالق هي بدقّة البحث عن مبادئ
الخية[[[.
ورشوط هذه الحياة
ّ

انطالقًا من هذه املامثلة واملطابقة بني النظر والفعل يف

األخالق عند أرسطو ،ميكن القول :إ ّن اإلتيقا هي فعل سلويك

حصلها
ناتج عن محاولة تطبيق املبادئ والقواعد األخالق ّية التي يُ ّ

االنسان من نظم املعرفة والبنية االجتامع ّية.

مل تختلف ق ُّ
عم تض ّمنته نظريّة
ط الفلسفة السياس ّية األوروب ّية ّ
أرسطو السياس ّية من أع ّم املبادئ الخلق ّية ،وهي اإلميان بأنّه ينبغي

للدولة أن تكون رابطة بني مواطنني أحرار متساوين خلق ًّيا ،وأن
جة والرضا أكرث من
تحكم نفسها وفقًا للقانون ،معتمد ًة عىل املحا ّ
اعتامدها عىل الق ّوة ،وتوضّ ح هذه الصفات الجليلة السبب يف أ ّن

تعاقب بعدهم حتى اليوم ،يرجعون
املفكّرين الالّحقني ،بل من
َ
دوماً وتكرارا ً إىل أفالطون وأرسطو[[[.
تتّجه اإلتيقا األرسطيّة إىل سوء فهمها أو رفضها من ِقبل أحفاده

الغربيّني؛ ألنّه مل يكن لديه فكرة عن االلتزام األخالقي .تغلغل
[1]-Ibid, P. 10.

[[[-جورج سباين ،تطور الفكر السيايس ،الكتاب األ ّول ،ترجمة حسن جالل العرويس ،مراجعة
وتقديم عثامن خليل عثامن ،الهيئة املرصيّة العا ّمة للكتاب ،ص.189
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أرسطو داخل إحدى املسارات الثقافيّة الرئيسيّة التي تتقاطع مع
اإلنتاج الحايل للغرب .ميثّل فكره العقالنيّة اليونانيّة الكالسيكيّة
بامتياز وهو بري ٌء من االنشغاالت األخالقيّة للرتاث اليهودي
يقل أه ّميّةً .عىل الرغم من أ ّن
املسيحي يف الغرب الذي ال ّ
النظريّات األخالقيّة لبنتام وكانط ،تستند بشكل رسمي إىل العقالنيّة

اليونانيّة ،فهي تستدعي واجبات تُعيد -إىل ح ٍّد كبري -الحساسيّات

األخالقيّة املسيحيّة .ومع ذلك ،يستم ّر التيّار اليوناين الكالسييك

يف االستحقاق ،وتتعايش القيم األرسطيّة مع املعايري املسيحيّة يف

املجتمعات الغربيّة اليوم .تتعلّق أخالقيّات أرسطو بكيفيّة عيش
رشيرة بالطريقة
الحياة
الخية .بالنسبة له ،حياة اإلنسان ّ
ّ
خية أو ّ

الخية هي التي
رشيرة .األداة
ّ
نفسها التي تكون بها األداة ّ
خية أو ّ
خي[[[.
تؤ ّدي وظيفتها بشكل ّ

من هنا ،نعترب أ ّن األخالق األرسط ّية لها امتداد نظري داخل
الفلسفة الحديثة ،وهي مبثابة اللبنة األساس ّية التي م ّهدت الطريق

نحو فكرة «منط العيش» وطريقة تعاطي اإلنسان مع الحياة ،فكام

يوجد إتيقا للحياة هناك أيضً ا يف املقابل إتيقا للموت .وعليه،
نستنتج أ ّن األخالق يف جوهرها هي مبثابة الروح يف متثّلها واق ًعا
وهو ما ذهب إليه هيغل.

ثان ًيا :اللحظة الهيغيل ّية

دافع هيجل يف كتابه «فينومينولوجيا الروح»( (�Phenomenolo

[1]-J. N. Hooker, «Three Kinds of Ethics», November 1996, https://www.
researchgate.net/publication/2653562_Three_Kinds_of_Ethics, P.11.
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 )gy of Spiritبأنّه من املمكن فهم التاريخ عىل أنّه مدفوع بفكرة

جهات األخالقيّة
محوريّة اسمها الروح .هذه الروح إنّ ا تُشري إىل التو ّ
املؤسسات االجتامعيّة ،والسياسيّة،
التي ال ب ّد أن تكون ماثلة يف
ّ

واالقتصاديّة التي تحكم الحياة اإلنسانيّة .إنّها معرفة تتط ّور عىل
نحو هائل عرب الزمن ،وبفهمنا للروح أو إمكاناتها األخالقيّة؛ فنحن
نكتسب صورة أكرث دقّة لعنارص األخالق ،وكيفيّة اإلفصاح عنها.

ويف النهاية ،أي يف «نهاية التاريخ» تنجيل الروح كاملةً ،مقرتنًا

لكل من املفاهيم األخالقيّة التي تحكم
ذلك بأكمل فهم ممكن ٍّ
مؤسساتيّة .والدولة الهيجيليّة هي
الحياة ،وما يناظرها من أشكال ّ

أكرث التجسيدات األساسيّة للروح؛ ألنّها تقف فوق املجتمع املدين

الذي ميثّل ميدانًا تسوده املصالح املتنافسة ،وهي من ث ّم ت ُعطي
املجتمع املدين ما يلزم من املعايري األخالقيّة .وبفضل ما توفّره

الدولة من توجيه أخالقي ميكن أن يكون هناك الكثري من املصالح

املتن ّوعة يف املجتمع املدين ،ويف الوقت نفسه ،لن يكون هناك

تفكّك اجتامعي أو تنافس ه ّدام[[[ .مبعنى آخر ،ميكن للقانون أن
حا أخالقيّة تستند إليها الدولة يف ضبط الحياة االجتامعيّة
ميثّل رو ً

بتناقضاتها.

الحق والقانون»،
يف الجزء الثاين من كتاب «مبادئ فلسفة
ّ
يتناول هيجل األخالق النظريّة ،كام أنّه يف الجزء الثالث سيتناول
األخالق العمل ّية .ما هي العالقة بني األخالق والقانون؟ يُح ّدد هذه

[[[-ستيفن ديلو ،التفكري السيايس والنظريّة السياسيّة واملجتمع املدين ،ترجمة ربيع وهبة،
املجلس األعىل للثقافة-املرشوع القومي للرتجمة ،ص.374
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ُعي أفعال اإلنسان.
العالقة اإلرادة الح ّرة الواعية بذاتها ،اإلرادة التي ت ّ

فمفهوم األخالق عند هيجل يقوم عىل وعي اإلنسان بح ّريّته ،أي

قيمته الالمتناهية ،بالسيطرة عىل ذاته هو؛ فاإلنسان يف ح ّد ذاته هو

القيمة والينبوع للفعل األخالقي واألخالق متثّل الجانب الواقعي

ملفهوم الح ّريّة[[[.

ال يكتفي هيغل بوسم األخالق بالروح فقط عىل مستوى الدولة،

ولك ّنه يذهب إىل أبعد من ذلك؛ فيجعل هذه الروح تسكن ذات
الفرد من خالل امتالك هذا األخري إلرادته الح ّرة التي تُعترب حصيلة

يتجسد عمله الح ّر
للوعي واملسؤول ّية القاطنني داخل العقل الذي
ّ
يف املجتمع بأبنيته املتناقضة والتاريخ بتمثّالته الجدل ّية.
لقد درس هيجل ذلك يف إطار ما يُعرف عنده بدياليكتيك
األخالق .ففي الجزء التايل من فينومينولوجيا الروح ،بعنوان «العقل»،
ومؤسساته.
نظ َر هيجل يف كيف ّية تجسيد عقل اإلنسان يف قواعده
ّ

يُشكّل هذا الجزء رس ًدا لألنواع الرئيس ّية للموقف األخالقي وفلسفة

التاريخ .يجتمع هذان الخطّان من الفكر مع اعتبار هيجل التط ّور

التاريخي من الحضارتني اليونان ّية والرومان ّية إىل املسيح ّية امل ْبكرة

والوسيطة وحتى الربوتستانت ّية والثورة الفرنس ّية؛ بوصفها كشفًا
للجوانب الرئيس ّية للح ّريّة ومراحلها ،وبالتايل ،كعمل ّية تط ّور جدل ّية
ملا كان مج ّر ًدا وكام ًنا وضمن ًّيا يف أخالق العامل القديم .هذا التط ّور
الجديل ألنّه ينطلق من التم ّوجات وألنّه أصبح ممكناً؛ بسبب الرصاع
املؤسسة العربيّة للدراسات
[[[ -عبد الرحمن بدوي ،فلسفة القانون والسياسة عند هيجل،
ّ
والنرش ،دار الفارس للنرش والتوزيع ،دار الرشوق ،بريوت-عامن-القاهرة1996 ،م ،ص.77
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يف العامل القديم؛ بسبب الرصاع بني آلهة األرسة وقوانني املدينة

ويف العامل الحديث؛ بسبب الرصاع بني مطالب الفرد ومتطلّبات
املجتمع[[[.

انطالقًا من أطروحة هيغل حول الدولة ،والتي عرضها يف مؤلّفه

الحق .فقد ركّز عىل فكرة اإلتيقا االجتامع ّية( (�sittlich
مبادئ فلسفة
ّ

حد يف إطارها األبعاد الذات ّية واملوضوع ّية للجامعة،
 )keitالتي تتو ّ
عرب ثالثة لحظات ،وهي :العائلة واملجتمع املدين والدولة .وهذه
األبعاد مرتابطة داخل وجودنا االجتامعي ،لك ّنها متسلسلة بشكل

تدريجي؛ حيث تَعترب الدولة هي الح ّد النهايئ ملسارها .بهذا
املعنىُ ،يكن أن تتح ّدد اإلتيقا االجتامع ّية بوصفها حركة منطق ّية

للتحقّق الذايت للدولة ،وميكن لهذه االخرية أن تُح ّدد بوصفها

تح ّققًا للفكرة اإلتيق ّية ،أي باعتبارها عقالن ّية متحقّقة[[[.

لكن ،السؤال الذي يفرض نفسه يف هذا السياق :هل هذا يعني

أ ّن هناك ما ميكن تسميته كذلك بإتيقا الدولة؟ نعم ،ميكن ذلك ما

دام أ ّن اإلتيقا هي أعىل تحقّق لذات الدولة ،إالّ أ ّن ذلك ال يت ّم من
غري إصالح العقل ،هذا األخري الذي ميثّل النواة التي تح ّرك الدولة

أو الروح التي تحيا بها الدولة.

[1]-Charles E. Scott, «heidegger, martin (1889–1976)», Donald M.
Borchert, Encyclopedia of Philosophy, Vol.4, 2006, P293.

[[[-غيوم سيربتان-بالن ،الفلسفة السياسيّة يف القرنني التاسع عرش والعرشين ،ترجمة ع ّز الدين
الخطايب ،مراجعة جورج كتورة ،مركز دراسات الوحدة العربيّة-املنظّمة العربيّة للرتجمة ،بريوت،
2011م ،ص.15-14
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ثالثًا :لحظة اسبينوزا
يف أواخر عام 1650م ،بدأ سبينوزا العمل عىل أطروحة عن
املنهج الفلسفي تدور حول «إصالح العقل» .أ ّول أعامله الفلسف ّية
األصليّة املتبقّية؛ حيث ت ّم تص ّوره كجزء أ ّويل من مرشوع أكرب.
يف األطروحة ،يعالج سبينوزا بعض املشكالت األساسيّة املتعلّقة
كل ذلك يف
بطبيعة املعرفة وأنواعها ووسائل تحقيق الفهم السليمّ ،
رص
سياق املفهوم الواسع ملا يشكّل «خ ً
ريا» للكائن اإلنساين .ي ُّ
سبينوزا عىل أ ّن طريقة إصالح العقل و «عالجه» و «تطهريه» و
«جعله قاد ًرا عىل فهم األشياء» هي اكتشاف طريقة منهجيّة وموثوقة
للتمييز بني الرباهني الواضحة واملتم ّيزة عن تلك غري الكافية التي
كثريا ً ما تضلّلنا .وبهذه الطريقة ،ميكن للمرء أن يتص ّور كيف تعتمد
كل األشياء عىل مبادئ ثابتة وأبديّة ،وهدفنا النهايئ ،إدراك «االت ّحاد
ّ
[[[
الذي يربطنا بالطبيعة كلّها» .
كانت اإلتيقا عند اسبينوزا محاول ًة للوصول إىل تصميم أكرث
حا وأكرث منهج ّي ًة يف «النمط الهنديس» ملرشوعه
ً
اكتامل ووضو ً
الفلسفي الكبري األخالقي والفيزيايئ .لقد عمل عىل هذا املسار
بثبات لع ّدة سنوات ،من خالل انتقاله إىل فويربورغ يف عام 1663م
وحتى صيف عام 1665م[[[.
يف نهاية سنة 1674م ،أت ّم سبينوزا تأليف «علم األخالق» الذي
كانت خلفيّته قراءاته املتع ّددة لهوبز لِام أثاره مذهبه من ُمجادالت
[1]-Steven Nadler, Spinoza’ s Ethics: An Introductuion, New york,
Camberdge University Press, 2006, P.12.
[2]-Ibid, P.15.
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مم لقيته الرسالة يف الالهوت والسياسة 1970م
[ .]...وعىل الرغم ّ
من استنكار شديد من ِقبل السلطات الدين ّية؛ بسبب التص ّدي ملوجة
العنف ض ّد ح ّريّة التفكري والدعوة إىل علامن ّية الدولة وح ّريّة
املعتقد [ ،]...إال أ ّن سبينوزا كان ينوي نرش علم األخالق .فالرسالة
يف الالهوت والسياسة كانت ظرفيّة تُعالج مسائل آنيّة ،عىل خالف
ُعب عن انعكاس عقل الله األزيل من عقل سبينوزا
«األخالق» التي ت ّ
إل بعد تأ ّملٍ عميق يف
الفاين ،ورغم أنّه كتاب مل يشغل فيلسوفنا ّ
رشوط إصالح العقل[[[.
رصا أو جز ًءا من فلسفته ،فلسفته
إ ّن أخالق سبينوزا ليست عن ً
كلّها أخالق ّية يف مبادئها وأسسها ويف أبعادها ومساعيها .ومع أ ّن

األبواب األ ّوىل من علم األخالق تعرض املبادئ امليتافيزيق ّية
فضل عن كون املطلوب من
ً
التي تقوم عليها املبادئ األخالق ّية،
تبي لنا ما ينبغي معرفته ليك يُصبح املرشوع
هذه األبواب هو أن ّ

األخالقي ممك ًنا ،إال أ ّن ما يُح ّدد البعد النظري لهذه األبواب هو
السعي إىل بلوغ الخري األعظم والفوز بالسعادة الحقيق ّية .لن نَحيد

عن الصواب إذا ع ّرفنا األخالق السبينوزيّة بأنّها أخالق سعادة،
وفلسفته بأنّها فلسفة الفرح ،باعتبار أ ّن الطرح األخالقي لقض ّية

الفرح والسعادة يف كتاب علم األخالق ال يخرج عن نطاق التساؤل
وأقل عدد
اآليت« :كيف أضمن لنفيس أكرب عدد من انفعاالت الفرح ّ
من انفعاالت الحزن؟»[[[.

[[[ -باروخ سبينوزا ،علم األخالق ،ترجمة جالل الدين سعيد ،مراجعة جورج كتورة ،املنظّمة
العربيّة للرتجمة ،مركز دراسات الوحدة العربيّة ،بريوت2009 ،م ،ص .14-13وص.15
[[[ -املصدر نفسه ،ص.17
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الحل اإلتيقي الذي يصوغه اسبينوزا للبرشيّة ،من خالل
ّ
إ ّن
رسالته حول األخالقيّات ( ،)Ethicaهو الوصول إىل لحظة وئام
بني اإلله والعامل ،بني اإلنسان والطبيعة ،بني الروح واملا ّدة .هذا

االنسجام األخالقي بني الثنائيّة التقليديّة ُيكّن اإلنسان من التقاف

جوهر السعادة.

راب ًعا :اللحظة الكانط ّية

يف العمل األسايس مليتافيزيقيا األخالق ونقد العقل العميل،

يُق ّدم كانط نفسه باعتباره بطالً للفكر األخالقي العادي .يف األساس،

يُح ّدد املبدأ األعىل لألخالق باعتباره رضور ًة حتم ّي ًة وحيد ًة ويداف ُع
عنه ض ّد االتهام بأنّه خيايل .يرتبط تحليله رصاح ًة مبا يعتقد أنّه
مشرتك؛ املفهوم ما قبل الفلسفي للقيمة األخالق ّية[[[.

تُعرف اللحظة الكانطيّة مببدأ الواجب يف التأسيس لإلتيقا

الخالصة التي بحث لها كانط عن ميتافيزيقا أخالقيّة ودينيّة يف اآلن

واملؤسسة ملفهوم
نفسه ،األ ّوىل نجدها يف إشارته للقواعد البانية
ّ

الواجب األخالقي «كالواجب لذاته والواجب يف ذاته» ،وهي
تصل اإلنسان بأه ّميّة مفهوم اإلخالص املوجود
ُ
ميتافيزيقا أخالقيّة

َبل يف الثقافة الدينيّة اإلسالميّة ،وحتى يف الدين اإلسالمي
من ق ُ

الذي يؤكّد دامئاً عىل أ ّن صالح العمل من صالح النيّة ونقائها.

إ ّن فلسفة كانط النقديّة يف بعدها اإلتيقي نجد امتدادها يف
[1]-Jens Timmermann, «Kantian Dilemmas? Moral Conflict in Kant’s
Ethical Theory», De Gruyter, AGPh 2013; 95 (1): p.36- 37.
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الفكر األخالقي املعارص ،والذي ميثّله الجيل الثاين من مدرسة
خاصة أعامل يورغن هابرماس األملاين[[[.
فرانكفورت،
ّ

خامسا :لحظة فيتجنشتني
ً

ال يلجأ فيتجنشتاين إىل العامل كشكل ،ولكن إىل العامل

اإلنساين كنشاط من خالل مالحظته تحت منظور اللغة .وهكذا

ت ُصبح االستخدامات والحياة والفعل هي مفاتيح فهم هذا التفكري
الجديد .يتح ّول املعنى إىل فعل ]...[ ،من هنا ،يبدو أ ّن البحث

عن مفهوم أخالقي يكمن يف العالقة بني الفعل واملعنى واللغة.
وبالتايل ،فإنّنا ننضوي تحت االعتبارات الرباغامت ّية .لتوضيح ذلك،

حص بعض السامت األساس ّية للنظريّة الرباغامت ّية
يجب أن نف َ
األخالق ّية[[[.
ال تخرج نظرة فتجنشتاين عن الرؤية العا ّمة للمدرسة الوضعيّة،

فهي تنظر إىل األحكام األخالقيّة من زاوية مغايرة لنظرتها يف
نظريّة املعرفة ]...[ ،فاألحكام الخُلقيّة عند املدرسة الوضعيّة ال

ُعب عن رغبات وأحاسيس
ت ُوصف بالصدق أو الكذب؛ ألنّها ت ّ
ومشاعر إنسانيّة فقط ]...[ ،فال ُيكن الحكم بالصدق أو الكذب
[[[-سمري بلكفيف« ،هابرماس واإلرث الكانطي أو من إتيقا األنوار إىل إتيقا التواصل» ،مجلّة
لوغوس ،العدد الثالث والرابع ،املجلّد الثالث ،مخرب الفينومينولوجيا وتطبيقاتها ،جامعة تلمسان،
ص.87.

[2]-Antony Fornes, «Sens et éthique: Au coeur du discours, “Wittgenstein
à l’hôpital”, Thèse de doctorat Présentée en vue de l’obtention du grade de
docteur en Philosophie de Université Côte D’Azur, Centre de Recherche en
Histoire des Idées (C.R.H.I.), 2017, P.170.
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كل وجهات النظر األخالقيّة يف رأي
عىل الحكم األخالقي؛ أل ّن ّ

وربا انحدرت إليهم هذه النظرة
الوضعيّة املنطقيّة مرشوعة متاماًّ ،

من جورج مور[[[.

تُعترب محارضة فيتجنشتاين لعام 1929م حول األخالق،

نصه
الوحيدة لجمهور غري فلسفي (جمع ّية الزنادقة يف كامربيدج)ُّ ،
الوحيد الذي يتعامل حرصيًّا مع األخالق ،باإلضافة إىل محارضته

الوحيدة التي تُوجد مسو ّدات عديدة لها .عاد ًة ال يتكلّم فيتجنشتاين

كل من زامونر ودي السيو( (�Zamuner, Di Las
نص ُمع ّد .أراد ٌّ
من ّ

 )cioوليفي الرس هريتزبريج ( )Levy Lars Hertzbergتصحيح

االنطباع بأ ّن فتجنشتاين كان لديه القليل من االهتامم باألخالق من

خالل القول بأنّه جا ّد أخالق ًّيا وأ ّن الفلسفة بالنسبة له مه ّمة أخالق ّية.

ومع ذلك ،يف هذا السياق ،سيكون من امله ّم التمييز بني الج ّديّة
حا يل أ ّن القضايا
األخالق ّية واالهتامم بالفلسفة األخالق ّية .يبدو واض ً
أي
يف الفلسفة األخالق ّية مل تح ّرك الخيال الفكري لفيتجنشتاين إىل ّ
درجة ميكن مقارنتها بالطريقة التي فعلت بها أسئلة اللغة والعقل.

بأي شكل من األشكال من
هذا ،ومن ناحية أخرى ،ال ينتقص ّ
ج ّديّته األخالق ّية .كانت النقطة الرئيس ّية يف املحارضة ،كام أشار
فيتجنشتاين ،هي التناقض القائل بأ ّن بعض التجارب تبدو ذات قيمة
مطلقة (أو خارقة للطبيعة) ،ومع ذلك ،ت ُحدث التجارب يف العامل،

الحل
ّ
وال يشء يف العامل ميكن أن يكون له قيم ًة مطلقةً ]...[ .كان

[[[-رشيف الدين بن دوبة« ،األخالق التطبيقيّة يف الفقه اإلسالمي املعارص :قراءة فلسفيّة
تخصص فلسفة ،كلّيّة العلوم االجتامعيّة ،جامعة
للمذهب املاليك» ،أطروحة دكتوراه علوم،
ّ
وهران 2018-2017 ،2م ،ص.25
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الذي ق ّدمه فيتجنشتاين للمفارقة هو الترصيح بأ ّن محاولة التعبري عن

التجارب املعنيّة (أو إسناد قيمة لها) غري منطقيّة ]...[ .من الواضح

أ ّن طريقة فتجنشتاين يف التعبري عن نظرته لألخالق تأث ّرت بفكره
املنطقي[[[.

إذن ،ذهب فيجنشتاين نحو إرساء معامل إتيقا سياجها منطقي؛

أل ّن النظر يف القيمة األخالق ّية مر ّده إىل العقل الذي يُؤمن بالرتاتب ّية
املنطق ّية يف تقييم األشياء يف العامل ،والسلوك بهذا املعنى يختلف

يف تراتب ّيته القيم ّية من شخص إىل آخر .فاإلنسان الج ّيد يف األخالق
ليس مثل اإلنسان اليسء يف األخالق بدرجة مع ّينة .القيم تخضع

للسلم املنطقي يف نظر فيجنشتاين .وجهة النظر هذه أحدثت طفر ًة
يف التعامل مع ما هو إتيقي عمل ًّيا.

سادسا :املنعطف اإلتيقي والدميقراط ّية
ً

إ ّن مراجعة موجزة للنظريّة السياسيّة املعارصة تكشف عن
تط ّور ملحوظ مبا فيه الكفاية للحصول عىل وسم« :التح ّول إىل
األخالق» ( .)turn to ethicsهذه العبارة ،عىل الرغم من أنّها ذات

حدة ،تداعيات
أه ّميّةّ ،
إل أنّها ُمضلّلة أيضً ا؛ ألنّها تقرتح ظاهرة مو ّ
متأصلة يف الفهم املتع ّدد واملتنافس لألخالق والروح
ّ

[[[

التي

تُشكّل النقاش املتزامن .إ ّن انتشار املفردات األخالقيّة ال ميكن
[1]-Zamuner, Di Lascio & Levy Lars Hertzberg Wittgenstein’s Lecture
on Ethics, BOOK REVIEWS Nordic Wittgenstein Review 4 (No. 2) 2015
P143- 144- 145.

[[[-روح ()ethos؛ هي كلمة يونانيّة تشري إىل الطابع املعتاد ،وطريقة الوجود ،وعادات الشخص.
أنظرhttps://fr.wikipedia.org/wiki/Ethos :
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أقل
إنكاره ،لكن هذا يُشري إىل أ ّن السعي لتحقيق هدف مشرتك ّ
من الرصاع حول الداللة /املعنى .ما يَزال ،إحدى سامت هوس
النظريّة الدميقراطيّة املعارصة باألخالقيّات ملفتًا للنظر .باستمرار،

وعرب العمل امل ُستوحى من مصادر شديدة التباين ،تربز األخالقيّات
كعالج ال غنى عنه لسياسة دميقراطيّة مشلولة []...؛ حيث يت ّم

اعتبار األخالق دامئًا كمك ّمل حيوي للسياسة ،فتم ّد الدميقراطيّة
بيشء ال ميكنها أن تق ّدمه لنفسها ولك ّنها تتطلّبه بشكل عاجل.
حد العمل املتن ّوع
يف الواقعّ ،
ربا كان االعتقاد الوحيد الذي يُو ّ

املتزامن مع التح ّول إىل األخالق هو االعتقاد بأ ّن األخالق ت ُشكّل

فقدان يشء ميكن أن يساعد يف عالج ما يؤذي الحياة الدميقراطيّة.

يتزايد انتشار هذه القناعة يف األوساط غري األكادمييّة أيضً ا ،وهي
أرقام ذات أه ّميّة بارزة يف التشخيص السائد لألمراض التي ت ُصيب

الدميقراطيّات الليرباليّة .إ ّن صيغ األخالق املستوحاة من عمل
ميشيل فوكو وإميانويل ليفيناس متيل إىل تقويض ،بدلً من تعزيز،

النشاط الدميقراطي للمواطنني .قد تكون أمناط األخالق العالجيّة
والخرييّة ،التي تركّز عىل رعاية الذات ورعاية اآلخر ،عىل التوايل،

جيّدة يف ح ّد ذاتها ،ولكن عىل الرغم من اال ّدعاءات املناهضة،
فهي غري مهيّأة لتغذية السياسات الدميقراطيّة .يجب علينا أ ّولً أن
نسأل ،ما الذي أ ّدى إىل املنعطف األخالقي يف الفكر الدميقراطي
الحديث[[[؟

[1]-Ella Myers, Worldly Ethics: Democratic Politics and Care for the
World, Duke University Press, 2013 P.1- 2.
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هناك رشطان أساسيّان ،هام:

السياق األ ّول :يربز يف مفهوم الروح الدميقراط ّية كطريقة
للتفكري فيام ميكن أن يُلهم مشاركة املواطنني العاديّني يف السياسة

الدميقراط ّية أو يحفّزها .عاد ًة ما تهت ّم الجهود الرامية إىل تحديد
جهات التي ،إذا
أخالق ّيات الدميقراط ّية بتوضيح الخلف ّيات أو التو ّ

ت ّم تعزيزها ،قد تستقطب املزيد من األفراد إىل النشاط الدميقراطي.
جهات ميكن أن
ويتمثّل التح ّدي ،عالو ًة عىل ذلك ،يف تطوير تو ّ

جع املشاركة املتح ّمسة يف العمل الصعب واملحبِط للسياسة
تُش ّ

الدميقراط ّية مع تج ّنب الزخم والشيط َنة التي مت ّيز الكثري من الجدل

السيايس اليوم .يَعتمد االعتقاد بأ ّن األخالق بشكل أو آخر ميكن

أن تُلهم وتغذّي السياسة الدميقراط ّية عىل الفهم الضمني للسياسة

للحكومة-مؤسسات
باعتبارها غري قابلة لالختزال للسامت الرسم ّية
ّ

النظام وقوانينه وإجراءاته .يف الواقع ،يتطلّب استقصاء الروح من

املرء أن يفكّر يف روح الدميقراط ّية ،أي عوملة السلوكات ،وعادات

الشعور ،وخصائص الشخص ّية التي تعمل عىل تحريك مامرسات

الحكم الذايت واستدامته .إذا كانت هذه الروح ضعيفة إىل ح ٍّد
ما أو حتى مفقودة اليوم ،فكيف ميكن زراعتها؟ ما هي التأثريات
أو الخلف ّيات التي تقتضيها؟ وهل ميكن تعزيز مثل هذه الصفات

بني مواطنني متن ّوعني بطرق تحرتم التن ّوع والح ّريّة؟ البحث عن
األخالق ،جزئ ًّيا عىل األقل ،ر ًّدا عىل نظام دميقراطي شكيل يتم ّيز
فقط بالح ّد األدىن من النشاط الدميقراطي[[[.

[1]-Ibid, P.3.
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أ ّما السياق الثاين امله ّم لفهم انتشار النقاش اإلتيقي هو ما أشار

إليه ماكس فيرب يف بداية القرن العرشين عىل أنّه «وضعنا الذي ال مف ّر
منه» ،أو ما يُس ّمى اليوم غالبًا باسم «حقيقة التع ّدديّة» .إ ّن االعرتاف

املتزايد بالسلع واألديان املتنافسة التي ال ميكن التوفيق بينها وطرق
ّ
الشك عىل
الحياة التي متيّز الوجود البرشي قد ألقى بظالل من

تؤسس الحياة السياسيّة .يف ضوء
فكرة أخالق واحدة من شأنها أن ّ

هذا التط ّور ،اكتسب موضوع األخالق أه ّميّ ًة جديدةً .إذا ً ،مل يع ّد من

املمكن تص ُّور السياسة عىل أنّها استنساخ لخري عاملي يف عامل

يتميّز بآراء شاملة متع ّددة وغري متوافقة ،يبدو أ ّن أفكار األخالق

والروح تفتح طُرقًا للتفكري يف األبعاد املعياريّة للسياسة بطرق
غري حتميّة .يُشري اقتحام مجال األخالق إىل محاولة التعامل مع

أسئلة القيمة والشخصيّة وااللتزام يف عرص التع ّدديّة .ولكن ،إذا كان

البحث يف األخالق جزئ ًّيا استجاب ًة لحقيقة التع ّدديّة ،املقبولة اآلن

عىل نطاقٍ واسعٍ كنقطة انطالق للتنظري السيايس ،فيجب متييز هذا

البحث عن العمل املؤث ّر ليورغن هابرماس وجون راولز وورثتهم

الفكريّني ،والذي يق ّدم أيضً ا التع ّدديّة كنقطة بداية .عىل الرغم من

كل من هابرماس وراولز يتعامالن مع وجود مذاهب أو مفاهيم
أ ّن ٍّ

الخية عىل أنّها
شاملة متع ّددة ال ميكن التوفيق بينها عن الحياة
ّ
كل منهام يستجيب لهذا الرشط بطرق تتح ّول فيها
أمر مح ّدد ،فإ ّن ًّ
إىل تح ّديات أخالق ّية .من ناحية ،يُق ّر هابرماس بأنّه ال توجد إجابة

الخية املمكنة؛ اإلجابات عىل هذا
واحدة عىل سؤال الحياة
ّ
السؤال متجذّرة يف تقاليد وثقافات مع ّينة تتضارب وتتعارض بدون
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وعد املصالحة .مع ذلك ،ي ّدعي أيضً ا أنّه ميكن تحقيق وجهة نظر
خاص من التربير .وجهة النظر
أخالقيّة من خالل اإلخالص إلجراء
ّ

األخالق ّية هذه عقالن ّية وعامل ّية ،وال ميكن اختزالها ألشكال ملموسة

من الحياة األخالق ّية .يعرتف هابرماس بتع ّدد القيم األخالق ّية وطرق
ريا من الحداثة ،ولكن هذه التع ّددية
الحياة املقابلة باعتبارها جز ًءا كب ً

األخالقيّة مؤ ّهلة ومحدودة من ِقبل األخالق اإلجرائيّة التي ت ُب ِقي عىل

شكل من أشكال املعايري الطبيع ّية.
ً
السياسة الدميقراط ّية الليربال ّية

ٍ
من ناحية أخرى ،يسعى راولز بشكلٍ
ملفت للنظر يف عمله الالّحق

ربر سيايس ،وليس أخالقيًّا ،ملفهومه للعدالة ،والذي
إىل تقديم م ّ

يظل محاي ًدا بني الرؤى األخالقيّة املتنافسة .إ ّن حقيقة التع ّدديّة
ُّ

ربرها
نفسها تقود راولز إىل تغيري نظريّته للعدالة بطريقة تجعل م ّ

أي مثال أخالقي شامل .العدالة كإنصاف ال تطمح إىل
مستقالً عن ّ

العامليّة ،ولكن بدلً من ذلك ،وفقًا لراولز ،فهي متجذّرة بوعي ذايت

معي ،أي الدميقراطيّة الدستوريّة الحديثة .ولكن
يف سياق تاريخي ّ
بينام يسعى راولز إىل تج ّنب الشمول ّية األخالق ّية التي يحتفظ بها

هابرماس ،فإ ّن أطروحته غري امليتافيزيق ّية للعدالة تتض ّمن الدفاع عن

«العقل العام» الذي يح ُّد بشكل صارم من التعبري عن التع ّددية يف

الحياة السياسيّة .عىل الرغم من أ ّن الفروق الدقيقة يف العقل العا ّم
إل أ ّن وظيفتها واضحة :فهي
الراولزي ال تزال موضع جد ٍل حا ٍّدّ ،

تح ّدد منط تقديم األسباب والحجج التي يحملها راولز وينبغي

ظل ظروف
أال متيّز النقاش العا ّم يف مجتمع ليربايل متن ّوع .يف ّ
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التع ّدديّة ،كتب راولز« :هناك العديد من األسباب غري العا ّمة ولكن

هناك سبب عا ّم واحد فقط»[[[.

إ ّن التح ّول إىل األخالق يف النظريّة الدميقراط ّية بعد التأسيس

جهها نحو هذه الحقيقة يتم ّيز
يأخذ التع ّدديّة كنقطة انطالق ،لكن تو ّ

كل من املقاربة الهابرماس ّية والراولزيّة بطريقتني أساس ّيتني .أ ّو ًل،
عن ٍّ

عندما يت ّم تقديم األخالق من نوع أو آخر عىل أنّها تغذية للحياة

تتنصل عاد ًة من األشكال األخالق ّية
الدميقراط ّية ،فإ ّن هذه البادرة
ّ
التقليديّة .يُق ّدم العمل الذي يعتمد عىل فوكو وليفيناس ،عىل سبيل
املثال ،اإلتيقا عىل أنّها تح ٍّّد رصيح لألخالق ،مهام كانت شكل ّية

أو إجرائ ّية .يف الواقع ،ت ُس ّمى األخالق يف هذا السياق يف بعض

األحيان «ما بعد األخالق ّية» ( )postmoralاعرتافًا بخروجها عن
التقاليد األخالق ّية املألوفة التي يُعتقد أنّها تَنكر أو تُ ارس العنف
عىل تع ّدديّة القيم والسلع واألديان .إذا تح ّدثنا بشكل منهجي للغاية،

يُفهم أ ّن األخالق ّيات أكرث تحدي ًدا وفاعل ّية من النامذج األخالق ّية
العامل ّية التي يحكمها العقل .بينام تتّجه األخالق التقليديّة إىل
التطلّع نحو وضع القانون ،فإ ّن اإلتيقا تُ ّيز غرس السلوكات عن

مم يُشري إىل طريقة للوجود يف العامل ال ميكن
اتّباع القواعدّ ،
صياغتها مبصطلحات شاملة .ثان ًيا ،عاد ًة ما يُفهم السعي وراء ما بعد

بدل
أخالق اإلتيقا ( )post-moral ethicsعىل أنّه محاولة لتوسيعً ،

من احتواء ،التعبري عن التع ّدديّة يف الحياة العا ّمة .بالنسبة للمفكّرين

مثل ويليام كونويل وجوديث بتلر وسيمون كريتشيل ،عىل سبيل
[1]-Ibid, P.4- 3.
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املثال ،الذين يعتمدون عىل األخالقيّات الفوكوية ()Foucauldian
والليفيناسية ( )Levinasianلدعم الدميقراطيّة الراديكاليّة ،فإ ّن

امله ّمة ليست مفهومة يف املقام األ ّول عىل أنّها للح ّد من وجود

التع ّدديّة يف النقاش السيايس وصنع القرار .وبدلً من ذلك ،فإ ّن
الهدف هو تصوير صفات شخصيّة وعادات للشعور وتطويرها
التي قد ت ُتيح التبادل الحيوي واملحرتم عرب االختالفات العميقة،

مم يع ّزز املزيد من التع ّدديّة يف الحياة الجامعيّة .يتساءلون ،ما
ّ
جه عمل املواطن وتح ّركه يف نظام
هي الفضائل التي ميكن أن تو ّ

حكم دميقراطي ليربايل يتميّز بآراء شاملة متنافسة ال ميكن التوفيق

بينها؟ إذا كان البحث عن روح دميقراطيّة مدفو ًعا إىل ح ٍّد كبري
بهذه املشاكل املميّزة للحارض ،ميكننا أن نرى أ ّن ذلك يُعيد أيضً ا

إحياء بعض املخاوف القدمية ج ًّدا داخل النظريّة السياسيّة .عىل
ٍ
بسيط عىل
الرغم من أ ّن تاريخ الفكر السيايس ال يق ّدم أيّة إجام ٍع
هذه املسألة ،فإنّه يكشف عن انشغال دائم مبسألة كيفيّة ارتباط

األخالقيّات بالسياسة ،وهو االنشغال الذي ميت ّد عرب الزمن والتقاليد

الفكريّة املتنافسة[[[.

يح ّدد هذا السجال اإلتيقي حول عالقة األخالق بالدميقراط ّية
هل ميكن لألخالق أن تبني دميقراط ّية سليمة؟ -املسار الجديللإلتيقا املعارصة ،رغم االختالف حول هذه املسألة إالّ أ ّن النظام

املعريف اإلسالمي يُق ّدم إجابة معقولة وواضحة حولها ،حينام اعترب

تؤسس ألخالق ّيات
أ ّن األخالق هي مجموع الفضائل التي ميكن أن ّ
[1]-Ibid, P.4- 5.
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فكل هذه
ّ
الحوار والتعاون والتشاور والرتاحم واحرتام اآلخر،
«الس َمحة»[[[ كام
الفضائل تصدر من مشكاة واحدة وهي خليقة َّ

ينعتها عباس محمود العقّاد يف كتابه «الدميقراطيّة يف اإلسالم» -أ ّول

ما صدر كان حوايل عام 1952م ،-مبعنى آخر :إ ّن هناك أخالقًا

دميقراطيّة يف اإلسالم.

ساب ًعا :اللحظة ما بعد الحداث ّية لإلتيقا

هناك العديد من املفاهيم الخاطئة حول أخالق ّيات ما بعد الحداثة

التي تنشأ من أولئك املنظّرين الذين يستقرؤون األفكار اعتام ًدا عىل

التفكري ما بعد الحدايث بشكل عام ،مثل :الرتكيز عىل االختالف،
والبناء الرسدي للذات والبناء االجتامعي للمعرفة ،ومحاولة تطبيقها

عىل نظريّة أخالق ّية ]...[ .نحتاج إىل تبديد بعض التفكري السلبي

املنسوب إىل أخالق ّيات ما بعد الحداثة املتعلّقة بالنسب ّية األخالق ّية
خاص ًة كام تب ّنتها نظريّة
وتناقض األخالق ]...[ .ت ُشري ما بعد الحداثة،
ّ
ما بعد االستعامر ،إىل الطريقة التي تتف ّوق بها القيم الغرب ّية عىل القيم

التقليديّة أو األصل ّية .تنطلق نظريّة باومان ( )Baumanاألخالق ّية ما

بعد الحداث ّية القامئة من :عدم اليقني األخالقي والتناقض األخالقي
واملسؤول ّية األخالق ّية .فهو يسعى إىل رفع غطاء الوهم الذي أوجده

اليقني املنشود لألخالق ّيات الحديثة  -وهو النوع الذي يشرتك فيه
[[[-يقول عباس محمود العقّاد يف خليقة السامحة ما ييل« :وتتلخّص األخالق اإلسالميّة ،وإن
شئت فقل :األخالق الدميقراط ّية يف كلمة واحدة :وهي السامحة ،فام من صفة أمر بها االسالم إال
جاز أن توصف بالسمحة ،وما من صفة نهى عنها إال كانت عىل اليقني مجافية للسامحة داعية إىل
مؤسسة هنداوي للتعليم والثقافة،
نقيضها» .أنظر :عباس محمود العقّاد ،الدميقراطيّة يف اإلسالمّ ،
القاهرة2013 ،م ،ص.73
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السوسيولوجيّون كام هو ُموضّ ح يف النظريّة األخالقيّة لهابرماس.
[ ]...نقطة االنطالق ألخالق ما بعد الحداثة هي االعرتاف بعدم

اليقني الدائم عندما يتعلّق األمر بقضايا األخالق ،والتوت ّرات املستم ّرة
يف األمور املتعلّقة بالقيم واإلتيقا واألخالق[[[.
اكتست األخالق ما بعد الحداث ّية طاب ًعا تع ّدديًّا بفعل التص ّدعات

التي طرأت عىل األرض ّية االجتامع ّية داخل املجتمعات املعارصة

وتغي لغة التواصل ،وعودة الدين بثوب علامين
التي تأث ّرت بالتقن ّية
ّ

جديد ،وتب ُّدل الخطابات السياس ّية التي أصبحت أكرث براغامت ّية ونفع ّية،
بتغي األنظمة السياس ّية يف العامل وبحثها
أيضً ا ارتبط التح ّول اإلتيقي ّ
عن أخلقة املامرسات الدميوقراط ّية أو يف املقابل دمقرطة األخالق

اإلنسان ّية كرتسيم الح ّريّات والحقوق وتدعيم الحركات النسويّة
خاصة يف أوروبا .إذن ،نتيج ًة لهذه العوامل السياس ّية والتكنولوج ّية
ّ
واألخالق ّية ،نحن بصدد عمل ّية تفكيك ّية لألخالق املعارصة؛ تشظّت
املنظومة األخالق ّية الواحدة إىل أخالق ّيات متع ّددة.

طرح باومان السؤال اآليت :هل «املجتمع» نتيجة لكبح األنان ّية

وامليول العدوان ّية لدى أعضائه بواجب التعاون ،أو هل هو ،عىل

النقيض من ذلك؛ نتيجة لتخفيف غرييّتهم املستوطنة والالمحدودة

«بنظام األنان ّية»؟ باستعامل مفردات إميانويل ليفيناس ،ميكننا أن
«مبؤسساته ،وأمناطه العامل ّية»،
نقول :إ ّن الوظيفة الرئيس ّية للمجتمع،
ّ

[1]-Mel Gray, »Postmodern ethics«, in Gray, M., & Webb, S. A. (Eds.).
(2010). Ethics and value perspectives in social work, London: Palgrave.
P.120. And beyond.
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هي أن يجعل املسؤوليّة غري املرشوطة يف جوهرها والالمحدودة

ت ُجاه اآلخر مرشوطة [ ]...إ ّما باستعامل مفردات كنود لوغسرتوب
(وهو مفكّر قريب الرؤية إىل ح ٍّد بعيد من لفيناس ويرص ،مثل
ليفيناس ،عىل أولويّة األخالقيّات عىل واقع الحياة يف املجتمع
ويدعو العامل لتح ّمل مسؤوليّة فشله يف االرتفاع إىل مستويات

املسؤوليّة األخالقيّة) ،سنقول :إ ّن املجتمع نظام يهدف إىل جعل

الوصيّة األخالقيّة الصامتة عىل نحو عنيد ،ومزعج ومؤمل[[[.

بعد مجيء مجتمع الحداثة السائلة [ ]...برز التدمري الواضح

لنظام الضبط املعياري ،ونتيجة لذلك؛ تح ّررت تدفّقات ضخمة من

السلوك اإلنساين من التنميط القرسي ،الرقابة ،والسيطرة البوليسيّة،
وأُحيلت أعداد كبرية من الوظائف التي كانت اجتامع ّية إىل منطقة

املخصص واملح َّرر من
«سياس ّيات الحياة» الفرديّة .يف الوضع
ّ
الضوابط واملركِّز عىل املشاغل االستهالكيّة ومساعيها ،أُلقيت
املسؤوليّة العاجلة لالختيارات -للفعل الذي يتلو االختيار ولنتائج

تلك االفعال -عىل كاهل الفاعلني األفراد .كام أشار بيري بورديو

محل الفرض
ّ
محل القرس ،واإلغراء
ّ
قبل عقدين ،لقد حلّت اإلثارة
محل املراقبة
العنيف لألمناط السلوكيّة ،والعالقات العا ّمة واإلعالن ّ

محل الضبط
ّ
البوليسيّة للسلوك ،وإثارة احتياجات ورغبات جديدة
املعياري بصفته تلك[[[.

[[[-زيغمونت باومان ،األخالق يف عرص الحداثة السائلة ،ترجمة سعد البازعي وبثينة اإلبراهيم،
أبو ظبي ،هيئة أبو ظبي للسياحة والثقافة2016 ،م ،ص.75-74
[[[-املصدر نفسه ،ص.75
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ينطبق معنى التع ّدديّة األخالقيّة عىل ما أىت به عامل االجتامع

البولندي ،واألستاذ بجامعة «ليندز» الربيطانيّة ،زيغمونت باومان
(2017-1925م) ،عىل تطبيقه ملفهوم السيولة عىل الحياة
األخالقيّة؛ وذلك بفعل التأث ّر بالعامل االستهاليك ،ليس يف

بعده املا ّدي فقط ،وإنّ ا كذلك يف معنى االستهالك النهِم للبعد

التكنولوجي مبا يؤث ّر عىل العالقات اإلنسانيّة يف تواصلها اإلتيقي
والحب والحياة،
املشحون بالقدرة والطاقة املتّجهة نحو األخالق
ّ

نفصم عن السياسة ،مل تعد هذه األخرية تضبط
كل ذلك أصبح ُم
ّ
ً

األخالق .ألنّنا غدونا يف عرص الحداثة السائلة الذي جعل األخالق
يف حالة اضطرابيّة واضطراريّة؛ فقد أصبحت األخالق رهينة لل ُمتعيّة
واللّحظيّة والفوريّة يف االستجابة للسلع االستهالكيّة ،سوا ًء كانت
هذه السلع دينيّة أو اجتامعيّة أو اقتصاديّة.

الفصل الثالث
ّ
الفلسفية المعاصرة
االتجاهات
لمفهوم اإلتيقا
ّ
ّ
والنظرية
التقليدية
نقد لألخالق
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أ ّو ًل :الفلسفة السياس ّية كمقاربة ألزمة القيم املعارصة

سادت يف الفكر األورويب خالل فرتة الحربني الغربيّتني وما

بعدها تيّارات فلسفيّة اهت ّمت مبوضوعات اإلنسان ،كالقلق،

والوجود ،والتشاؤم ،وااللتزام ،والرصاع الطبقي ،ونهاية التاريخ،

وغريها من القيم التي أعقبت انهيار الثقة باإلنسان ،واإلميان بالعقل؛
ّ
والشك يف تفاؤل النزعة
من ج ّراء الحروب ،وإفالس أفكار التنوير،

العلميّة للقرن التاسع عرش بعد اكتشاف الخطر الذ ّري[[[.

وقعت أوروبا خالل نهاية القرن التاسع عرش وبداية القرن

العرشين ،تحت ضغط حركة عميقة من الفكر االجتامعي،

واضطرابات اقتصاديّة خطرية ،وتجديدات جذريّة يف الف ّن،
وإصالحات واضحة يف مجال الدين[[[.
يف حقل الفلسفة ،اهت ّم الفالسفة بالقيم املتعلّقة بالحقيقة
والخري والجامل؛ أ ّما يف العلوم السياس ّية ،فركّز العلامء عىل القيم

التي تؤث ّر عىل العالقات االجتامع ّية من حيث عمل ّية التكامل التي

مت ّيز املجتمعات املعارصة[[[.

من جهة أخرى ،طَرحت إمكانيّة عودة األخلقة(  (�re-mora
[[[-صايم عبد الحكيم« ،أزمة القيم عند أدورنو» ،يف كامل بومنري (مرشفًا ومق ّد ًما) ،ثيودور
أدورنو :من النقد إىل اإلستطيقا (مقاربات فلسفيّة) ،دار األمان-منشورات االختالف ،الرباط-
الجزائر2011 ،م ،ص.73
[[[ -إ.م .بوشتسيك ،الفلسفة املعارصة يف أوروبا ،تر :عزت قرين ،سلسلة عامل املعرفة-
املجلس الوطني للثقافة والفنون واآلداب ،الكويت ،ص.33

[3]-Pan Wei, «Les Valeurs Fondatrices Des Societes Contemporaines»,
Diogène, n° 221, janvier-mars 2008, P.74.
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 )lizationإىل الواجهة بعض األسئلة امله ّمة :من أين تأيت القيم

األخالقيّة؟ وما هي ،عىل وجه الخصوص ،مصادر القيم األخالقيّة

يف مجتمع ما بعد الصناعة؟ هذا املوضوع ،والذي من الغريب أنّه
مل يحظ باهتامم كبري [ ]...حسب فوكوياما قد يقول معظم الناس

إ ّن القيم إ ّما تنتقل من األجيال السابقة من خالل التنشئة االجتامعيّة،
يتعي البحث عن
أو تفرضها كنيسة أو سلطة هرميّة أخرى .ال زال
ّ
إجابات لهذه األسئلة يف عمق الروحانيّة ويف العودة إىل الله.
حاسم يف فرض منظورات
فاملؤسسات الدين ّية قد تلعب دو ًرا
ً
ّ
املؤسسة السياس ّية عند اتخاذ
عىل الجمهور؛ من أجل التأثري عىل
ّ
قرارات سياس ّية .وفقًا للمنظور األخالقي ،هناك حاجة للتأكيد عىل
أي قرارات سياس ّية أو تنفيذها ،فيام يتعلّق بالقضايا
مبدأ عدم اتخاذ ّ
املرتبطة ارتباطًا وثيقًا باألخالق واملح ّملة بالضوابط األخالقيّة،
أي مشاركة من الرشيحة ذات
يف املجال العلامين حرصيًّا ،ودون ّ
جه الروحي يف املجتمع ودون مراعاة رأي العقيدة الدينيّة.
التو ّ
أي قضيّة تتعارض مع العنارص اإلتيقيّة أو األخالقيّة هي قضيّة
ُّ
يجب تفويضها إىل املعسكر الروحي والديني ،من أجل محاولة
معي .ما أفهمه هو أ ّن
تقديم حلول أكرث مالمئَة يف سياق تاريخي ّ
اإلجابات عىل األسئلة األخالق ّية يجب أن يكون لها مصدر أخالقي،
وبالتايل ،فإ ّن وجهة النظر هذه تعود إىل الكتاب املق ّدس.
يخلص فوكوياما إىل أنْ :تُس ّمى فضائل الصدق واملوثوق ّية،
التي تع ّد أساس ّية للتعاون االجتامعي واملركّب غري املا ّدي للثقة
املتبادلة واملشاركة ﺑ «رأس املال االجتامعي» .جادل الكثري
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بأ ّن هذه الفضائل لها مصادر دينيّة ،وأ ّن املجتمعات الرأسامل ّية
املعارصة تعيش خارج رأس املال الثقايف من العصور السابقة-
يف أمريكا ،وبشكل رئييس ،تقاليدها البيوريتان ّية ( .)Puritanإ ّن
الرأسامل ّية الحديثة ،وفقًا لهذا الرأي ،برتكيزها غري األخالقي عىل
األرباح ،تق ّوض باطّراد أساسها األخالقي[[[.
لهذا ،ميكن فهم مدخل الفلسفة السياس ّية لإلتيقا املعارصة كإعادة
نظر يف األخالق التقليديّة من خالل العودة إىل الدين ،ومحاولة بناء
أخلقة جديدة للحياة السياس ّية واالقتصاديّة واالجتامع ّية ،بإمكان
ذلك أن يرقى باإلنسان إىل مستوى «ميتا-إتيقي» ج ّيد.

ثان ًيا :اإلتيقا األصل ّية لدى مارتن هايدغر

تفتتح جوانا هودج كتابها الذي أفردته للحديث عن «هايدغر
إل النزر اليسري عن
واألخالق» بالعبارة اآلتية« :ما كتب هايدغر نفسه ّ
إل ليقول :إ ّن املسائل األخالق ّية
«اإلتيقا» ،وقد كتب ما كتب ال ليشء ّ
ال ته ّمه» .مبعنى غياب «فلسفة أخالق ّية» يف فكره .وعىل النقيض
من هذا الرأي الشائع ،يرى الفيلسوف الفرنيس جون ليك نانيس أنّ:
ظل
«وحدها قراءة عمياء ،أو غياب قراءة ،أمكنها أن تعتقد أ ّن هايدغر ّ
كل اهتامم خُلقي» .أي إ ّن اإلتيقا بقيت موضو ًعا متواريًا
مبنأى عن ّ
يصح القول أيضً ا -ويف
يف تضاعيف أعامل هايدغر وثناياها؛ لذلك
ّ
وأيا مفارقة -أنّها كانت كذلك اهتام ًما دامئًا وتوجي ًها
هكذا مفارقة ُّ
موصولً لفكره؛ ومن هنا ،لزم البحث عنها يف فكر هايدغر بأكمله؛
يحب
أحب األسامء التي كان هايدغر
ّ
إذ ما فتئ «فكر الكينونة» -وهو ّ
[1]-Ljupco Ristovski, Op.cit, P.P.89- 90.
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أن يدعو بها فكره -مسكونًا بالهاجس اإلتيقي ،حتى أ ّن هايدغر دعاه
«إتيقا أصليّة»ُ ،مس ّويًا بذلك بني الفكر واإلتيقا[[[.

أي نظر يف اإلنسان هو ال محالة نظ ٌر يف فعل اإلنسان،
إ ّن ّ
وليست اإلتيقا سوى هذا النظر .ومل ّا كان فكر هايدغر نظ ًرا ض ّديًّا
يف اإلنسان ،فإنّه عىل جهة السلب ،نظر يف فعل اإلنسان .ومن
مث ّة فهو إتيقا بهذا املعنى .إن فعل اإلنسان عند هايدغر إنّ ا يتعلّق
تول اإلنسان رسالته
طمسا لها أو كشفًا عنها .وحده يف ّ
بالكينونة ،إ ْن ً
يف الكشف عن كينونة الكائناتَ ،
بدل طمسها -وهو األمر الغالب
عليه -تحرير «لإلنسان» نحو تحقيق «إنس َيته» .هي ذي «إتيقا» ذاك
الكائن -املختلف عن باقي الكائنات ،بوصفه الكائن الوحيد الذي
[ينفتح] عىل كينونته وكينونة الكائنات والكينونة عىل وجه اإلجامل-
والذي س ّموه «اإلنسان» ،ويفضّ ل هايدغر تسميته «الدازاين» .وفق
هذا املعنى ما كانت «اإلتيقا األصليّة» سوى «أنطولوجيا إقامة
املعنى» .عىل أ ّن هايدغر يربط بني إتيقا معاملة الكائن وفكر القيم
الذي ساد يف تاريخ الفكر الغريب؛ إذ يعرتف ،يف رسالة بعثها إىل
مؤلّف كتاب «هايدغر ونقد مفهوم القيمة» -هرني منجيس -مبدى
رضورة التوضيح النقدي ملفهوم القيمة بالنظر إىل جملة تاريخ
الفلسفة الغرب ّية ،ومدى إلحاح ّية نقد هذا املفهوم ،وبرضورة ربطه
مبسألة الوجود[[[.

ي يف الغرب املعارص :هايدغر..
[[[ -محمد الشيخ« ،فلسفة األخالق ومشكالت القيم والتغ ّ
ريكور ..رولز..هابرماس» ،مجلّة التفاهم ،العدد  ،28وزارة األوقاف والشؤون الدينيّة ،سلطنة
ُعامن2009 ،م ،ص.83
[[[ -املرجع نفسه.
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مل تعد اإلتيقا حبيسة التعايل مع هايدغر ،بل دعى هذا األخري

إىل رضورة االنفتاح عىل الوجود اإلنساين والبحث عن أسس إتيقيّة
له ،من خالل دراسة التجربة الدينيّة برؤية فينومينولوجيّة لتلقّف
الجوانب األخالقيّة والسياسيّة والجامليّة لإلنسان داخل كينونته
وخارجها.

ثالثًا :إتيقا املسؤول ّية عند هانس جوناس

يف عام 1979م ،نرش هانز جوناس كتابه الرئيس «مبدأ

املسؤول ّية»[[[ ،الذي ح ّدد فيه هدفني أساس ّيني -1 :يُوجز يف سياق

ازدراء جميع األرثوذوكس ّيات والتعاليم العقائديّة الدوغامئ ّية،
األطر املفاهيم ّية املناسبة لوجود أخالق ّيات جديدة تتناسب مع

املشاكل األخالق ّية الجديدة الناشئة عن تشابك اإلدراك حول زيادة

خطورة التكنولوج ّيات الحديثة املتق ّدمة (مع إمكاناتها التدمرييّة
الكبرية) ،لألزمة اإليكولوج ّية (مع تهديداتها ،عىل املدى الطويل،

لبقاء اإلنسان ّية) وإدراك الحاجة إىل تحديد مبدأ جديد ملفهوم
«املسؤول ّية» ،ميكن أن يكون ذلك مبثابة دليل وبوصلة نظريّة
للفعل اإلنساين املعارص؛  -2لدحض «مبدأ األمل» ألرنست بلوخ،
الفيلسوف األملاين (املاركيس) ،من خالل تعبئة جميع الحجج

املنطق ّية والفلسف ّية والسياس ّية املمكنة ]...[ ،عىل الرغم من أنّه
يبدو من الواضح أ ّن جوناس قد حقّق هدفه األ ّول ،عىل سبيل
[1]-Cf.Hans Jonas, Le Principe Responsabilité (Une éthique pour la
civilisation technologique), traduit de l’allemand par Jean Greisch, Paris,
Flammarion, 1995 (reprise de la troisième édition publiée, en traduction
française, en 1990, aux Editions du Cerf).
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املثال ،عن طريق استبدال إتيقا الواجب الكانطي والواجب القطعي

مع األخالق التي تركّز عىل وجود اإلنسان والطبيعة والحفاظ عىل
البيئة ومسؤول ّيتنا تجاه األجيال املقبلة (شعب ّية جوناس مع علامء

البيئة تكمن فيام يبدو يف هذا) ،يف الوقت نفسه ،كام يعتقد آرنو

بأقل ثقة من أنّه حقّق بالفعل هدفه الثاين،
مينسرت ّ ،Arno Münster
وهو دحض فكر أرنست بلوخ ،اليوتويب«  «األُخروي»[[[ �utopi

 co-eschatologiqueومبدأه حول «األمل»[[[.

إ ّن أخالقيّات املسؤوليّة ،خالفًا لألخالقيّات العقالنيّة ،تركّز

ريا عىل املشاعر دون إنكار الدور الكبري الذي يلعبه العقل يف
كث ً

األخالق ،يعتقد جوناس أنّه ما زال للشعور مكانًا أساس ًّيا ،فوفقاً له،

ما يجعلنا نشعر باملسؤوليّة تجاه اآلخرين هو الشعور وليس العقل.

رصف أخالقيّاً ،هو بالنسبة لجوناس« ،قدرتنا عىل
ما يحفّزنا عىل الت ّ

التأث ّر» بحاجة اآلخرين .وفقًا لجوناس ،فإ ّن فكرة إنشاء نظام أخالقي

يعتمد عىل العقل متا ًما هي فكرة مجنونة للغاية؛ أل ّن اإلنسان ككل،
ال ميكنه إنكار أحدهام[[[.

[[[-علم األخرويّات ()eschatologique؛ العلم الذي يتعلّق بدراسة الغايات النهائ ّية لإلنسان
والعامل.

[2]-Arno Münster, «Pour une éthique de la responsabilité et du commun
»’Une lecture critique de Hans Jonas», Association EcoRev’ | «EcoRev
20121/ N° 39 P.82.
[3]-Fanchon Sophie BÉRUBÉ, «Le Principe Responsabilite De Hans
JONAS et La Responsabilite Sociale», Memoire Presente Comme Exigence
Partielle De La Maitrise en Philosophie, Universite Du Quebec À Montreal,
Fevrier 2007, p.9.
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هذا الطرح يستدعي أ ّن العقل رضورة بإمكانها ضبط العالقة

اإلتيقيّة بني اإلنسان والطبيعة واآلخر ،وفقًا ألخالقيّات املسؤوليّة.
تبدو أه ّميّة هذا الطرح كذلك فيام يرتتّب عليه من التزام أخالقي

يجب عىل اإلنسان أن يخضع له يف أن يكون عادلً مع الطبيعة
بتكريس مبادئ الحفاظ عىل البيئة ،واحرتام مطالب اآلخر اإلنساين
ظل العيش
املختلف عنه يف الدين والثقافة والجنس والعرق يف ّ
املشرتك ضمن فضاء عمومي واحد.

راب ًعا :إتيقا العدالة لدى جون راولز
من بني الفالسفة املعارصين البارزين الذين ك ّرسوا أفكارهم
للمسائل األخالق ّية والسياس ّية ،نجد جون راولز .ولد يف عام

1921م من عائلة بالتيمور الغن ّية ،التحق بجامعة برينستون عام
1939م .أنهى شهادة الدكتوراه يف الفلسفة عام 1949م .خالل
هذه الفرتة ،وضع األساس للبحث الذي سيشغله أكرث من عرشين

عا ًما والذي ُسيت ّوج يف عام 1971م ،بنرش مؤلّفه «نظريّة العدالة»،
بحق -مبثابة العمل التأسييس للتجديدالعمل الذي ميكن اعتباره
ّ
املعارص حول التفكري يف األخالق ّيات االقتصاديّة واالجتامع ّية .يف

دروسا عن تاريخ الفلسفة األخالق ّية (التي نُرشت
عام 2000م ،نرش
ً

ترجمتها الفرنس ّية يف عام 2002م) ،وهو كتاب يعرض فيه قراءاته
ملفكّرين ،مثل :كانط وهيوم وليبنتز وهيغل[[[.

ق ّدم راولز نظريّة «العدالة بوصفها إنصافًا» ،من خالل اعتبارها
[1]-Jean-Paul Maréchal, «L’éthique économique de John Rawls»,
L’Economie politique, n° 17, 2003, P.94- 95.
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مؤس ًسا عىل فلسفة أخالقيّة واجبيّة،
حا ليبرياليًّا سياسيًّا دستوريًّا َّ
طر ً

منتهيًا إىل تأكيد الحقوق والح ّريّات األساسيّة واملساواة يف الفرص

والعدالة يف التوزيع ،األمر الذي يح ُّد من التط ّرف يف التفاوت
ظل األنظمة الليبرياليّة (الرعائيّة وتلك املبنيّة عىل
الذي ازداد يف ّ
املؤسسة عىل فلسفة نفعيّة[[[ .نالت العدالة
مبدأ «دعه يعمل»)
ّ

-بوصفها إنصافًا -انتقادات ونقاشات ،أه ّمها :النقد الليربتاري،

الذي يُع ُّد نوزيك منوذجه األه ّم ،والنقد الجامعايت ،الذي ميثّله
فضل عن انتقادات عا ّمة ،أه ّمها :ما ق ّدمه ِسن
ً
كيمليكا وساندل،
وهابرماس[[[.

ق ّدم راولز مفهو ًما إجرائ ًّيا للعدالة ،وحاول أن يث ّبت قواعد
راسخة ألخالق ّيات العدالة قامئ ًة عىل التوفيق بني الح ّريّة السياس ّية
واملساواة االجتامع ّية ،لكن من الواضح أ ّن نظريّته اتجهت منحى

مم فرض رضورة
ليبريال ًّيا سياس ًّيا أفقد النظريّة جوهرها االجتامعيّ ،

نحت إتيقا جديدة تبحث يف قيم التواصل وتجذير معانيها داخل
املجتمعات املعارصة من خالل التدقيق يف فرض ّية التواصل ضمن

سياق التع ّدديّة الثقاف ّية.

خامسا :إتيقا املناقشة والحوار عند يورغن هابرماس وكارل
ً
أتو آبل
تُشري «أخالقيّات الحوار» إىل مقاربة النظريّة األخالقيّة التي
[[[-محمد عثامن محمود ،العدالة االجتامعيّة الدستوريّة يف الفكر الليربايل السيايس املعارص:
بحث يف منوذج رولز ،املركز العريب لألبحاث ودراسة السياسات ،بريوت2014 ،م ،ص.15
[[[-املرجع نفسه ،ص.40
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وضعها يورغن هابرماس .إنّه إعادة بناء لفكرة إميانويل كانط

حول العقل العميل الذي يؤ ّدي إىل إعادة صياغة لواجبه القطعي:
بدلً من وصف اآلخرين كمعايري صالحة أستطيع أن أك ّون قوانني
عامليّة ،يجب أن أُق ّدم القواعد لآلخرين ألغراض االختبار التجريبي

للعامليّة املفرتضة .يقول هابرماس« :فقط تلك املعايري قد ت ّدعي

رضرين /املتأث ّرين
أنّها صالحة وميكن أن تحظى بقبول جميع املت ّ
بصفتهم مشاركني يف الخطاب /الحوار العميل»[[[.

أي
ينطلق هابرماس -حسب آبل -من افرتاض لتأسيس اإلتيقا ،هو ُّ
ٍ
يئ منحد ٍر من مسارات العقلَنة يُفيض -إلزام ًّيا -إىل مسار
رفض مبد ٍّ
مريض للتدمري الذايت ،ويرى آبل أنّه بإمكاننا -حسب هابرماس -أن
نستخلص النتائج التالية من ذلك االفرتاض ،وهي كاآليت:

نتوصل إىل صيغة ضعيفة للتأسيس التداويل -الرتنسندنتايل
إنّناّ

لكل
للمبادئ األساس ّية لألخالق مبج ّرد إمساكنا بالرشوط الرضوريّة ّ

تواصل يف العامل امل َعيش ،ومن مث ّ َة اإلمساك بالرشوط الرضوريّة
لألخالق ّية.
تأسيسا نهائيًّا ملبادئ األخالق يتجاوز الصيغة األ ّوىل،
إ ّنً

ويعمل عىل التشبّث فكريًّا بافرتاضات القول الحجاجي بوصفه
مستحيل وغري ُم ٍ
جد
ً
منطًا تفكرييًّا للتواصل يف العامل امل َعيش ،صار

املحصلة التي يخلُص إليها هابرماس،
يف نهاية املطاف .تلك هي
ّ

خاصة،
كل حالة
وهي -بحسبه -ال تنتمي إىل األخالقيّة امل َعيشة يف ّ
ّ

[1]-Thomas McCarthy (1996), «discourse ethics», Donald M. Borchert,
Encyclopedia of Philosophy, 2006 Vol.03,.P.91.
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إنّ ا تنتمي إىل مبادئ أخالقيّة -مبعنى كانط ،أو لنقُل مبعنى التح ّول
الكانطي ،ألخالقيّة النقاش -لتمثيل املعايري الشكليّة ،هذه املعايري

هي املعايري الشاملة الوحيدة للواجب التي تفرتض ،بالرضورة،

الخية ،والتي ستُضاف -مبوازاة
الخاصة بالحياة
كل التقديرات
ّ
ّ
ّ
ذلك -إىل أشكال الحياة امللموسة ،باإلضافة إىل مشكلة مك ّملة

الخية ضمن
حصلة لألوىل ،وهي التحقّق الفردي للحياة
تأيت كم ّ
ّ
الرشوط القرسيّة لألخالق.

كل مستحيل بالنسبة
-إ ّن التأسيس النهايئ لألخالق (وهو عىل ٍّ

لهابرماس) ينبغي أن يُستب َدل باللجوء إىل األخالق ّية التي كانت دامئًا

ُمنغرسة يف بنية النشاط التواصيل التي بدونها س ُيختزل الفرد إىل
مج ّرد تدمري ذايت[[[.
هكذا ،فإ ّن إتيقا املناقشة ( )Ethique de la discussionعند

هابرماس تقوم عىل الحوار العقالين واملحاججة واإلقناع ،وفق
الرشوط التي وضّ حناها سابقًا ،وهو أمر مرفوق عنده بعدم دعوى

امتالك الحقيقة من دون اآلخرين؛ وذلك الستحالة إدراك الذات

للحقيقة كام اعتقد كثري من الفالسفة واملفكّرين يف املايض عندما

كانت الذات -يف زعمهم -متثّل مصدر الحقائق املتعلّقة بالطبيعة
والحياة واإلنسان ،إلخ .واللغة يف نظره تهدف إىل تأسيس التفاهم
وبلوغ التوافق« ،فحسب إتيقا املناقشة ال ميكن ا ّدعاء صالح ّية
[[[ -كارل أوتو آبل ،التفكري مع هابرماس ضد هابرماس ،ترجمة وتقديم عمر مهيبل ،منشورات
االختالف-املركز الثقايف العريب-الدار العربيّة للعلوم ،الجزائر-الرباط-بريوت2005 ،م ،ص-36
.37
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كل األشخاص املعنيّني باعتبارهم مشاركني
إل إذا اتفق ُّ
معيار ما ّ
يف نقاش عميل حول صالح ّية معيار ما»؛ أل ّن هذه اإلتيقا تهدف
لدى هابرماس إىل معرفة اإلطار اإلجرايئ الذي تجري فيه تلك
املناقشات العمليّة ذات الطابع املعياري واإلجراءات املتّبعة
عند الرشوع يف تربير صالحيّة معيارها ،وقد ت ُتخذ هذه اإلجراءات
الخاصة باملحاججة اإلتيق ّية بعي ًدا عن املضامني امليتافيزيق ّية أو
ّ
الدين ّية؛ أل ّن إتيقا املناقشة (أو اإلتيقا التواصل ّية) عنده ال تتمثّل
يف األوامر والنواهي بل هي مج ّرد معايري تنظّم العمليّة التواصليّة
يف املجتمع وت ُبلور أشكال التفاهم الذي يت ّم بني األفراد يف إطار
العقلَنة اللغويّة وسيادة املعقول ّية النقديّة[[[.

جه هابرماس يف التسعينيّات نحو الحقل الفلسفي
لقد تو ّ
السيايس قصد تطوير إتيقا جون راولز للمناقشة ،وحاول من خالل
تأثري الفيلسوف األمرييك راولز عليه تطوير نظريّة الفعل التواصيل
وتعميقها ضمن منظور جديد ،أسامه :املنظور االجرائوي( (�Proce
 ،)duralismeغري أ ّن هونيث انتقد هذا املنظور؛ عىل اعتبار أ ّن ذلك
قد أبعد هابرماس عن األسس املركزيّة للنظريّة النقديّة[[[.

تشتغل فرانكفورت عىل مبدأ تحقيق الذات ،لكن مع وجود
ظل
خاصة يف ّ
انحدار إتيقي وقيمي ،أصبح من الصعب بلوغ ذلك
ّ
حشة حسب هونيث ،والذي
الوضع الذي خلّفته الرأسامل ّية املتو ّ
[[[ -كامل بومنري ،النظريّة النقديّة ملدرسة فرانكفورت :من ماكس هوركهامير إىل اكسل هونيث،
منشورات االختالف -دار أمان -الدار العربيّة للعلوم نارشون ،الجزائر-الرباط-بريوت2010 ،م،
ص.121-120

[[[ -املرجع نفسه ،ص.121
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يتميّز بانعدام الرشوط الثقافيّة واالجتامعيّة واالقتصاديّة التي سيغيب
والحب واالستقالل ّية والتقدير االجتامعي.
معها قيم التضامن
ّ

سادسا :إتيقا الغرييّة عند إميانويل ليفيناس
ً

إ ّن استخدام الفلسفة الليفيناسيّة ( )Lavinassianيف مجال
الطب محدود؛ أل ّن عالقة املسؤول ّية التي يصفها ليفيناس يف إتيقاه
ّ
متّصلة بالعالقة بني الناس بشكل عا ّم .يؤكّد ليفيناس عىل الطبيعة
لكل نشاط يهدف إىل التقليل من املعاناة ،ويؤيّد
اإلنسان ّية العميقة ّ
األخالقيّات الطبّيّة يف اإلطار العاملي لواجبات اإلنسان نحو اآلخر
القريب .من خالل هذا التأصيل ،إذا كان ليفيناس يسلّط الضوء عىل
تفس
االتجاه /املعنى اإلتيقي التأسييس ّ
ألي عالقة ط ّب ّية ،فإنّها ال ّ
جميع جوانب أخالق ّياته الداخل ّية[[[.

«الكل والالنهايئ»« :استعملت
ّ
يف كتايب -يرصح ليفيناس-
يخص األخالق ( ،)ethiqueلإلشارة إىل
كلمة عدالة ( )justiceفيام
ّ
ثت عن العدالة ،حتى ولو أ ّن العدالة،
العالقة بني شخصني .لقد تح ّد ُ
يل ،يشء مرتبط بالحساب واملعرفة ،ويفرتض أنّها يشء
بالنسبة إ ّ
مالزم للسياسة .العدالة هي ما أم ّي ُزه عن األخالق ]...[ ،لك ّن كلمتَي
«الكل والالنهايئ» هام
ّ
أخالق ( )ethiqueوعادل ( )justeيف كتاب
اللفظ ذاته ،والقضيّة عينها ،واللغة نفسها .حني أستعمل كلمة عدالة
ليست ،مبعنى تقني ،شيئًا ما مناقضً ا ومختلفًا عن األخالق ّيات( (�mo
.[[[)rale

[1]-N.Maillard, «Emmanuel Levinas et l ethique medicale: De la relation
à l’Autre au rapport de soin», Ethique et Sante, Masson, Paris, 2004, P.104.

خلُقيّة :حوار مع اميانويل ليفيناس ،حاوره تامرا رايت ،بيرت هيوز ،وأليسون آينيل»،
[[[« -مفارقة ال ُ
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تخص الكائنات الحيّة
من الواضح أ ّن األخالق -يُكمل ليفيناس-
ّ
كلّها .فنحن ال نريد تعذيب حيوان دون حاجة .لكن منوذج ذلك

مثل-ً
هو األخالق اإلنسان ّية .إ ّن النظام النبايت ()vegetarisme
ينجم عن نقل فكرة املعاناة إىل الحيوان :الحيوان يعاين ،ميكننا أن
نعيش هذا االلتزام؛ ألنّنا ،من حيث إنّنا برش ،نعلم ماهيّة املعاناة .إ ّن

األطروحة املنترشة ج ًّدا ،التي بحسبها تتوقّف األخالق عىل املجال

البيولوجي ،تُفيد يف نهاية املطاف أ ّن اإلنسان ميثّل الطور األخري

يف تط ّور الحيوان ،عىل العكس ،سأقول :إ ّن اإلنسان ،يف عالقته

بالحيوان ،هو ظاهرة جديدة[[[.

كل ما قلته -ليفيناس -عن العدالة سليل الفكر اليوناين والسياسة
ّ

اليونانيّة .لكن ما أقوله ببساطة ،هو أ ّن هذا كلّه يرتكز يف النهاية عىل

العالقة باآلخر ،عىل األخالق التي من دونها ما كنت ألبحث عن العدالة.
إ ّن العدالة هي الطريقة التي أُجيب بها الوجه بأنّني لست وحي ًدا يف
كل يشء يجد غايته يف العدالة ،فلامذا إذًا
العامل مع اآلخر .لكن إذا كان ّ

يُروى هذا التاريخ الطويل عن الوجه الذي هو املقابل للعدالة؟ السبب

األ ّول :هو أ ّن األخالق تشيّد العدالة؛ أل ّن العدالة ليست هي األساس.
إنّنا ،بداخل العدالة ،نبحث عن عدالة أفضل[[[.

ينطلق ليفيناس من علم الهريتيولوجيا (الغرييّة) يف بحثه عن

ترجمة عامد أيوب ،مراجعة جامل عامر ،مجلّة االستغراب ،العدد العارش ،املركز اإلسالمي
للدراسات االسرتاتيج ّية ،بريوت ،شتاء 2018م ،ص.15

[[[ -املرجع نفسه ،ص.16
[[[ -املرجع نفسه ،ص.19
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اإلتيقا ،مبعنى «العالقة اإلتيقيّة» املبارشة -وليست املرتبطة بالقواعد

جته االنطولوجيّة يف ذلك
األخالقيّة املعياريّة -بني األنا واآلخر ،وح ّ
هي «الوجه» .يُعترب هذا األخري مرآة القيم األخالقيّة لدى ليفيناس،
حيث ينربي عنه مفهوم الضيافة واالعرتاف والصداقة واالحرتام.

تؤسس لوجود اآلخر اإلنساين وتتجاوز
كلّها قيم كينونيّة (هايدغر) ّ

«الذاتيّة األنانيّة» .أعتقد أ ّن ليفيناس هنا يقف مناهضً ا للمركزيّة
الغربيّة التي تصطدم مع مقولة اآلخر.

ساب ًعا :إتيقا الذات الريكوريّة
أ ّما بول ريكور ،ومع أنّه أحد الوجوه الفلسف ّية الكبرية للقرن
العرشين ،ومع أنّه ميكن النظر إىل فلسفته بر ّمتها عىل أنّها فلسفة

إل
للفعل ،فإ ّن فلسفته األخالق ّية مل تتبلور بكيف ّية واضحة مستقلّة ّ

يف كتابه «الذات عينها كآخر» ()Soi-même comme un autre

( .)1990مي ّيز بني ثالثة مستويات لسؤال األخالق :مستوى
القيم ،ويستعيد فيه أرسطو والرتاث اليوناين ويع ّرفه بالغاية األع ّم
مؤسسات
لألخالق وهي العيش السعيد مع ومن أجل اآلخرين ويف ّ
عادلة ،وأ ّما املستوى الثاين :فمستوى اإلكراه واإللزام ،أي مستوى

القواعد القانون ّية واألخالق ّية النافذة بفعل ق ّوة اإللزام ،يف هذا
املستوى حسب ريكور تَنحرص صالح ّية نظريّتي راولز وهابرماس.

رضا يف
أ ّما املستوى األخري :فيس ّميه بالحكمة العمل ّية مستح ً
ذلك مفهوم الـ ( [[[)Phronêsisاليوناين وما يج ّره وراءه من أسئلة
خاص يف األخالق النيقوماخيّة
[[[-هو مفهوم فلسفي .ت ّم استخدام هذا املصطلح بشكل
ّ
ألرسطو ،وقد ترجمه جول تريكو «الحكمة» )Prudence( .أنظر موقع ويكيبيديا.
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مستعصية شهدت تعبريها الخطايب منذ الرتاجيديا اليونانيّة ،ال ّ
شك

أ ّن ريكور بإضافته للبعد القيمي الغايئ للعيش السعيد مع ومن أجل

مؤسسات عادلة يُدخل بعدا ً ميتافيزيقيًّا حذ ًرا للفلسفة
اآلخرين ويف ّ

األخالقيّة ،ولك ّنه بع ٌد ال جوهري؛ مبا أنّه ال يتح ّدد مبضمون
وتتبي أه ّميّة
ملموس بعينه وإنّ ا يتعلّق بقصد فارغ يحتاج لالمتالء.
ّ

هذا البعد يف كونه املرجعيّة العليا يف حالة ت َعارض القاعدة العا ّمة

مع الحالة الفرديّة[[[.

يبدو يل أ ّن ريكور يضع لنا مثلّثًا إتيق ًّيا يحاول من خالله البحث

ُعب عن الذات
عن الحياة الج ّيدة والسعيدة ،منطلقًا من األنا ،التي ت ّ
يف قيمها التي يجب أن تتجاوزها إىل العيش بها مع اآلخر ومن أجل

الغري ،وفقاً إلطار قانوين وسيايس يضمن تحقيق مفهوم العدالة،

املؤسسة الباحثة عن الخري العا ّم للمجتمع؛ ما ينعته
هذا اإلطار هو
ّ

ريكور باملقصد اإلتيقي.

ثام ًنا :اإلتيقا النسو ّية
يقول بعض النسويّني :إ ّن إعادة توزيع الرثوات يف شكل رفاه

يجسد
مه ّم ،ليس ألنّه يعكس حقوق األفراد يف العدالة؛ بل ألنّه
ّ
«أخالقيّات الرعاية»[[[ .والنسويّون الذين يشتغلون داخل هذا الرتاث

[[[-بول ريكور« ،الكوين والتاريخي» ،مدارات فلسفيّة :مجلّة الجمعيّة الفلسفيّة املغربيّة ،العدد
السادس2008 ،م ،ص.

املؤسسني لهذا الفرع من األخالق ّيات إميانويل هريش ( .)Emmanuel Hirschيف
[[[-من
ّ
اعتقادي يوجد مسوغ أنطولوجي لنشأة أخالقيّات الرعاية ،يرتبط مبفهوم الح ّريّة اإلنسانيّة .ميكن
ربر هذا االدعاء؛
استعارة مقولة ت ّ
«من واجب اإلنسان أن يكون ح ًّرا ،فهو ملزم برعاية ( )to careاآلخرين واآلخر الذي معه ،والذي
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يقولون إنّه ينبغي علينا التفكري يف العدالة ليس عىل أنّها موازنة
الحقوق الفرديّة ،بل من ناحية االعرتاف بشبكة العالقات االجتامعيّة
التي تُع ّزز املجتمع واملحافظة عليه .فمفهوم الفرد الذي يد ّعم هذه

الرؤية مختلف عن املفهوم الذي يشكّل معظم النظريّات الليبرياليّة؛
فاألفراد هنا ليسوا ذواتًا «متشظّية» منفصلة تح ّركها املصلحة الذاتيّة،

بل أعضاء بينهم اعتامد متبادل يف مجتمعات تجعلهم عىل ما هم

عليه .يُقيم منظّروا األخالقيّات هذه الرؤية عىل الخربة التي اكتسبتها
النساء من خالل أدواره ّن االجتامعيّة كمق ّدمات رعاية ،وبشكل
خاص داخل األرس .متنحه ّن هذه الخربة [ليس ما يراه الفالسفة
ّ
الذكور يف الغالب من الناحية التاريخيّة عىل أنّه «الطبيعة األساسيّة»

للنساء] ما أسمته عاملة النفس األخالقيّة كارول جيلجان «الصوت
املختلف» ،غري املوائم لتنظيم اال ّدعاءات املتضاربة مبوجب

العدالة ،واملتناسب -بشكل أفضل -مع إعادة اإلنتاج االجتامعي.
فعندما يصل األمر إىل إعادة توزيع الرثوات ،يتّجه منظّروا أخالقيّات

الرعاية إىل دعم املقاربة القامئة عىل الحاجيّات التي تعكس

املسؤوليّات املشرتكة نحو رعاية أبناء مجتمعنا[[[.

يف عام 1991م ،كتبت عالِمة السياسة جان بثيك إلشتني (Jean

« ،)Bethke Elshtainالنسويّة بدون أخالق أمر ال ميكن تص ّوره».
يجد نفسه دامئًا موجودًا فيه عىل أنّه طريقة الوجود؛ أل ّن هذه هي الطريقة الغريبة للوجود» .أنظر:

Michael Dillon, Politics of Security: Towards a political philosophy of
continental thought, Routledge, London and New York, First published,
1996, P.63.

[[[ -كاثرين سميثس ،تطبيق النظريّة السياسيّة :قضايا ونقاشات ،املرجع السابق ،ص.83-82.
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كل النسويّات موق ًعا أخالقيًّا يُصاحب
وفقًا لـ ( ،)Elshtainتق ّدم ّ
أجندة سياسيّة وناشطة لتحقيق العدالة االجتامعيّة وتحسني حياة

خ ًرا يف فحص املساهامت
املرأة .مع ذلك ،بدأ علامء األخالق مؤ ّ

الفريدة التي تق ّدمها الحركة النسويّة يف مجال األخالقيّات .قبل
ثالثني عا ًما ،مل يكن هناك حقل يُس ّمى «األخالقيّات النسويّة» .عىل
النقيض من ذلك ،فإ ّن الفالسفة النسويّني اليوم ينض ّمون إىل علامء

النفس وعلامء االجتامع واملربّني واملحامني وعلامء الالهوت يف

تعريف األخالقيّات النسويّة وتطبيقها عىل املشكالت العمليّة التي

تتح ّدى املامرسني .تُشري النظريّة األخالقيّة النسويّة التفكري إىل
كيفيّة تعريف الصالح األخالقي من منظور نسوي وكيفيّة استخدام

لحل املعضالت األخالقيّة .ي ّدعي علامء األخالق
ّ
هذا املنظور
النسويّة أ ّن العمل األخالقي مطلوب للمرشوع النسوي ويصفون

االلتزامات األخالقيّة للفكر النسوي وحركته؛ حيث تنطوي األخالق
مم تتض ّمنه األخالقيّات التقليديّة .فقد درس
النسويّة عىل الكثري ّ

األخالقيّون التقليديّون بعناية :أ -طبيعة األفعال (هل هي مطلوبة أم

محظورة أم أنّها مسموح بها فقط؟)؛ ب -العواقب[[[.

يأيت النقد األسايس لألخالق النسويّة من أولئك الذين يؤمنون

بتطبيق املبادئ األخالق ّية بطريقة عقالن ّية ،دون تعقيد العواطف
أو االهتامم بالعالقات .فقد غطّى أنصار األخالق ّيات النسويّة
سلسلة متّصلة من االعرتاف بهذه املقاربة باعتبارها مك ّم ًل ميت ّد

[1]-Mary M. Brabeck AND KATHLEEN TING, «Feminist ethics: Lenses
for examining ethical psychological practice». P.17.
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إىل أخالقيّات القاعدة والقيم األخالقيّة ،وإىل الدعوة لتطبيق

األخالقيّات النسويّة بطرق جديدة ومتط ّورة متا ًما[[[.

يُربز األفق التأوييل املعارص يف فرنسا نقاشات حول «نظريّة
الجندر» ،من بني املعارضني لهذه النظريّة ايريك زميور (Éric
 ،[[[)Zemmourوهو كاتب وصحفي سيايس فرنيس ،حني يعترب

أ ّن الفئة الش ّبان ّية التي تعترب نفسها ُمتعذرة عن التصنيف الفئوي:
«ال رجل وال أنثى» ،حيث يق ّدم نق ًدا إتيق ًّيا أيديولوج ًّيا واجتامع ًّيا

للظاهرة الجندريّة ،ويرى أ ّن الجامعة واإلعالم واملجتمع هي
الحلقات الوسائط ّية التي ر ّوجت أليديولوج ّية الجندر ،هذه األخرية
التي تبحث عن نسج مجتمعات مفكّكة يف الغرب.

تاس ًعا :إتيقا اإلعالم عند ريجيس دوبريه
يُسارع «دعاة اإلنسانيّة» اليوم إىل تعريف الثقافة عىل أنّها
مجموع تلك الوظائف التي تُق َّدم مقاوِم ًة للتكنولوجيا ،بالطريقة

نفسها التي تقاوم بها الحياة املوت .يبدو أنّهم نسوا ذلك التضامن

امل ُق َّدر للتصميم الذي ينقش اإلنسان يف اآللة عىل عتبة اإلنسانيّات
كل ذاتيّة جامعيّة ،يوجد نظام تقني واحد
أو الفنون الليرباليّة .وراء ّ

أو ع ّدة أنظمة ،والعكس صحيح .ال يوجد أكرث من حقيقة أ ّن وجود
[1]-Frances E. Racher «The Evolution of Ethics for Community Practice»,
Journal of Community Health Nursing,  24 (1): February 2007, P.71.

[[[-لالستزادة حول املوضوع ،أنظر:

Éric Zemmour: «La théorie du genre pour tous», Journal Le Figaro,
Publié le 092016/11/ à 21:08.
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التكنولوجيا كاستقالليّة مثاليّة ،هل توجد حقيقة الثقافة بشكل

مم ال ّ
شك فيه أ ّن املا ّدة
مستقلّ .
ّ
كل منهام يتحكّم يف اآلخرّ ]...[ .

ُوس ُع ديناميّات تقنيّات الفكر
ميكن أن تتح ّرك أرسع من العقل .ت ِّ
األخاديد بني النامذج املوروثة لألدوات السابقة ومتطلّبات اآلالت

األحدث .لذلك سيشعر الشخص باالنقسام بني الثقافة الرمزيّة
التي يتلقّاها من تاريخه والثقافة التكنولوجيّة للحارض .لحظة ،بني

ما يس ّميه القيم ،من ناحية ،واألعراف من ناحية أخرى .ينشأ عدم

االرتياح أو االرتباك أو «األزمة» يف داخلنا عندما يت ّم فرض آليّات
من مختلف األعامر .غالبًا ما نع ّزز هذا التناقض يف املراحل إىل
انقسام بني القيم الثقافيّة واملعايري الصناعيّة -بقدر ما نُطلق عىل

«القيمة» معيا ًرا تكنولوجيًّا منذ زمن بعيد ]...[ ،والحقيقة هي أ ّن إرث

الدالالت والتخمني املرتبط بتقنيّات الكتابة (الف ّن والدين والفلسفة

واألخالق) ال ميكن مواءمته مع األنظمة اإللكرتونيّة والرقميّة .يجب

أن يكون هذا الفصل العميق الذي ال ميكن إنكاره بني اخرتاعات
األمس واخرتاعات اليوم حاف ًزا لـ «دمج التكنولوجيا يف الثقافة»،
كام هو الحال يف التعبري امل ُك ّرس ،بدلً من فتح الص ْدع ،أو إضفاء

املزيد من الرشعيّة عليه ،بني االثنني .ولكن سوا ًء كان هذا الهدف

حا أو ال ،واقعيًّا أو غري قابل للتحقيق ،فمن الخطأ أن
النهايئ صحي ً

يتجاهل املرء حقيقة أ ّن هذا التكامل كان دامئًا حقيقة من وجهة
تفاعل يت ّم إعادة
ً
نظر التاريخ اإليجايب .نحن نس ّمي «الثقافة»
التفاوض بشأنه باستمرار بني قيمنا وأدواتنا (وهو الذي يخلق ،فيام
ٍ
عندئذ عىل
يتعلّق بالثقافة« ،الفُحش التكنولوجي») .ستُفهم الثقافة
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أنّها بصمة مليكانيكا مجال الوسائط عندما ال ميكن تفسري التن ّوع
الواضح للخصائص الجمعيّة أثناء بقائها يف مرحلة واحدة متجانسة
من تاريخ التقنيّات[[[.

دعونا نتذكّر املفارقة العكس ّية التي نتجت عن الوهم االنتصارى

عبنا عنه بأ ّن «التلفاز هو ما
والالمباالة التكنولوج ّية للموقف الذي ّ

نصنعه منه» :االنحناء ألوامر الوسيلة كان من شأنه الرتاجع أخالق ّياً
حا للخصائص املوضوع ّية لألنظمة
وسياس ّياً ]...[ .إ ّن
ً
تقييم واض ً
التقن ّية واألجهزة اإلعالم ّية ،من ِقبل القادة السياس ّيني وغريهم من

أقل من قدرة أو إمكانات العمل
املسؤولني ،من شأنه أن يُلحق رض ًرا ّ

أي افرتاض «-إذا كانت سياساتنا
السيايس تب ًعا للوهم السيايسْ ،
ج ّيدة ،سيتّبعها الباقي» ]...[ .ال ميكن للسياسة الج ّيدة أن متنع

مم ميكّنها من
وسيطًا جامهرييًّا من العمل وفقًا القتصادها أكرث ّ
منع حدوث جفاف شديد .إ ّن أسبق ّية اإلرادة أو التصميم األخالقي

معي من األنظمة التكنولوج ّية مل تقطع أب ًدا طول التقليل
عىل جيل ّ
من قيمة تلك األنظمة فكريًّا[[[ .إ ّن اإلحساس بأ ّن الذات البرشيّة قد

تح ّولت إىل موضوع للتالعب التكنولوجي قد حشد بشكل واضح
الشعور باملسؤول ّية االجتامع ّية[[[.

إ ّن حلقة التغذية الراجعة املستم ّرة يف العمل بني التكنولوجيا
[1]-Regis Debray,  Media Manifestos On the Technological Transmission
of Cultural Forms, Transla ted by Eric Rauth First published Verso
Londan, 1996 P.116- 117.
[2]-Ibid, P.124.
[3]-Ibid, p.126.
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رصف (حلقة «بيولوجيّة بيئيّة» كام
التي تقرتح واملجتمع الذي يت ّ
أي حا ٍل ،يجب أن
يقول إدغار موران ( .))Edgar Morinعىل ِّ

ريا عىل
تجعل األخالق من التقنيّات نقطة خالف تضع ضغطًا كب ً

الثقافة .ولوال ذلك ،فكيف ميكن ملجتمعاتنا أن تتفاوض عىل
األشكال التي ستّتخذها البرشيّة بآالتنا؟؛ ألن السؤال األكرث أه ّميّة

وأي جوه ٍر هو جوهر اإلنسان؟» لكن السؤال الفلسفي
مل يعد «ماذا ُّ
الذي يطرحه التكوين التكنولوجي البرشي« :ما هو ممكن حقًّا ،وما

هو نوع اإلنسان الذي ميكن أن يظهر يف األفق غ ًدا؟» قال هولدلني:

«حيثام يوجد خطر ،هناك أيضً ا ينمو ما ميكن أن يُنقذنا»[[[ .إذن،

سيكون من الخسارة بأي حا ٍل للفلسفة ألّ تصنع معانيها حيث يت ّم
مم كان عليه يف
اللعب مبستقبل البرش ،ضمن التقنيّة ،بالتأكيد أكرث ّ

قرن التنوير[[[.

أسس ريجيس دوبريه ما أطلق عليه حقل امليديولوجيا(  (�Mé
ّ

يختص بالبحث يف الوسيط «امليديوMé�( ،
 ،)diologieeالذي
ّ
 »)diumالناقل للمعرفة اإلعالم ّية لدى املتلقّي ،بالرغم من اختالف
طبيعة الوسائط عرب العصور امليديولوج ّية إال أ ّن املعايري األخالق ّية

والتطبيقات اإلتيق ّية يف مجال اإلعالم واالتصال كان لها األثر
البالغ عىل الحياة االجتامع ّية داخل الفضاء التقني لإلنسان الراهن؛

والدليل عىل ذلك :ما وصلت إليه االعتامديّة املتبادلة بني الثقافة

اإلنسان ّية والبعد التكنولوجي للعيش املعارص ،جعل هذا امل ّد
[1]-Ibid, p.129.
[2]-Ibid, p.130.
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املتغيين أخالق الفرد حبيسة نسق النسبويّة الثقافيّة
والجزر بني
ّ
التي تبعتها رشوط تفرضها التقنيّة العامليّة.

رشا :الجدل اإلتيقي :بني النسبويّة السياق ّية والكون ّية
عا ً
العامل ّية

كانت األخالق يف بداية العرص الحديث حتى القرن العرشين
منه ِم َم ًة بشكل أسايس بالنظريّة ،وتشمل النظريّات األكرث شهر ًة النقد
الديونطولوجي (( )deontological critiqueالوجويب) عند إميانويل

ريا
كانط للعقل العميل ،وموقف النفع ّية أفضل خري ألكرب عدد ،وأخ ً
أخالق الفضيلة .هيمنت هذه النظريّات عىل النقاش األخالقي داخل

الفلسفة .بالرغم من ذلك ،يف منتصف القرن العرشين ت ّم توسيع النقاش

ليشمل منظو ًرا تطبيق ًّيا؛ حيث ت ّم الرتكيز عىل عدد من املشكالت

مم أ ّدى
امللموسة املتعلّقة
بالطب والتكنولوجيا عىل سبيل املثالّ ،
ّ

إىل النظر يف السياق األوسع للظواهر التي ت ّم التفكري فيها سابقًا يف

عزلة .ومن األمثلة عىل هذا االتجاه :النقاشات املتعلّقة بتطوير األسلحة
الذ ّرية يف نهاية الحرب العامل ّية الثان ّية[[[.

ظل العوملة وهيمنة رموزها وخطاباتها ،بات اإلكراه الذي
يف ّ

تُ ارسه بعض أخالقيّات املجتمعات اإلقليميّة باسم الرشعيّة
التاريخيّة أو الحضاريّة أو حتى العرقيّة ،كالتي تتب ّناه أخالقيّات
املجتمعات الغربيّة الليبرياليّة -أخالق املركز -عىل أخالق

املجتمعات األخرى امله ّمشة تاريخيًّا -أخالق األطراف -يُرتجم
[1]-Anders Albrechtslund, «Ethics and technology design», Op.cit, P.65.
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عمليًّا ،إ ّن انتهاك منظومة قواعد األخالق العا ّمة للبرش ،يُحدث
اضطرابًا يف الضمري العا ّم ،وعدم قبول إكراهات األخالق األخرى
كالذي تنتهجه أخالق املركز .فأخالق املركز التي ت ُظهر نفسها

منوذجيّة ،التي يف نظرها يستدعي إتيقيًّا تعميمها عىل اإلنسانيّة،
هذا الفعل ولّد الشعور باإلكراه الذي متارسه أخالق املركز
مم
النموذجيّة؛ بسبب تجاوزها لحدودها االجتامعيّة والجغرافيّةّ ،
جعلها تتصادم مبارش ًة مع أخالق مجتمعات األطراف التي هي يف

مجملها مستم ّدة من الدين والهويّة .هناك صدام أخالق اإلنسان
أثناء أداء حقوقه وواجباته يف صفتها اإلنسانيّة تحت غطاء العوملة،
مع أخالق الهويّة والثقافة املحلّيّة والعرفيّة ،وهذا الذي يجعل من

توسعها تفقد حمولتها اإلتيقيّة ،التي كانت تتمتّع
أخالق املركز أثناء ُّ
بها مجتمعاتها األصليّة ،لتصل إىل إنسان الطرف ال أخالقيّة؛ أل ّن

ما جلبته معها من أحكام معياريّة ومن غايات تتعارض متا ًما مع ما

مم يساعد عىل توليد شُ حنات الرصاع
تقوم عليه أخالق األطرافّ ،
وتفصيل[[[.
ً
والصدام والرفض لها جمل ًة

إ ّن قض ّية «الحجاب اإلسالمي» ،والخالفات املتك ّررة بشأن
مامرسة الختان ،ومشكلة «واجب التدخّل» التي أحدثتها األحداث

يف رومانيا ،إلخ ،توضّ ح االرتباك الذي تكتنفه املواجهة مع التن ّوع.

املامرسات الثقاف ّية والتقاليد السياس ّية .يف مواجهة هذا التن ّوع،
هناك العديد م ّمن يدافعون عن فكرة وجود تع ّدديّة يف األخالق تتّخذ

[[[ -مونيس بخرضة ،تأ ّمالت فلسفيّة يف رسم بعض إشكاالت العرص :العنف-التسامح-املعرفة،
عامل الكتب الحديث للنرش والتوزيع ،اربد2013 ،م ،ص.115

الفصل الثالث :االتجاهات الفلسف ّية المعاصرة لمفهوم اإلتيقا

مبادئ مختلفة للعدالة .إ ّن االحتجاج بنسبويّة األخالق هو ،بالطبع،

موقف مناسب :فمن ناحية ،يت ّم تأسيسها تجريبيًّا عىل التن ّوع الشديد

للمعتقدات الرمزيّة ومامرساتها وتنظريها الثقايف يف اإلثنولوجيا؛
من ناحية أخرى ،فإ ّن االهتامم باالختالفات الثقافيّة يرتدي الزي

السخي ملكافحة العنرصيّة ،والعنرصيّة ،من هذا املنظور ،يُنظر
إليها حرصيًّا عىل أنّها «نظريّة» غري مساواتيّة .إذن ،تتجذّر النسبويّة

األخالقيّة يف تبعيّة الفرد للمجتمع أو ،إذا كان املرء يفضّ ل ،الهويّة
الفرديّة عىل الهويّة الثقافيّة .ث ّم يُنظر إىل األخرية عىل أنّها مامرسة
حتميّة مطلقة تحرم من التح ّرر بسبب املحتوى .وبالتايل ،فإ ّن قيمة

املبادئ األخالقيّة أو العادات االجتامعيّة مرتبطة باالنتامء إىل
املجتمع .ال ميكن االتفاق عىل املبادئ إال إذا كانت قامئ ًة عىل
مامرسات وقناعات مشرتكة[[[.

تدعو الدول األوروب ّية الغرب ّية اليوم إىل رضورة اندماج الجاليات

املغرتبة يف ثقافتها املحلّ ّية ،املالحظ أ ّن هذه الدعوة ال تحرتم
مم يوقع السياسات الثقاف ّية لهذه الدول يف
مبدأ النسبويّة الثقاف ّية ّ

إشكال ّيات أخالق ّية ج ّمة وكربى ،من أبرزها :مشكلة الح ّريّة وعدم
احرتام الرأي اآلخر وفرض منط العيش .نسوق مثاالً بارزا ً حدث يف
ُجسده سياسات الرئيس ماكرون
فرنسا مطلع العام 2021م ،الذي ت ّ

تجاه الجالية املسلمة ،هذه السياسات فرضت عىل الجالية املسلمة

توقيع «ميثاق األمئّة» عىل املجلس الفرنيس للديانة اإلسالم ّية[[[،
[1]-Policar Alain. «Relativisme moral et universalisme éthique». In: Raison
présente, n°95, 3e trimestre 1990. Bouleversements à L’Est. pp. 77- 78.
[2]-Le Conseil français du culte musulman (CFCM).
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هذا القرار ضيّق عىل املسلمني؛ ألنّه يدعو إىل االلتزام بقيم
الجمهوريّة الفرنسيّة من ِقبل جميع االمئّة يف فرنسا ،مثل :املساواة

بني الرجل واملرأة ورضورة توافق العقيدة اإلسالميّة مع املبادئ

العلامنيّة وعدم توظيف اإلسالم ألغراض سياسيّة .أمل يكن ذلك
بداية رشارة لتحويل «اإلسالم يف فرنسا إىل إسالم فرنيس»؟ أليس

ذلك انتهاك صارخ لألخالقيّات االجتامعيّة والدينيّة التي اعتادت
عليها الجاليات املسلمة يف بلدانها األصليّة؟

الحادي عرش :مناقشة النظريّات األخالق ّية املعارصة

واملؤسسات ،ت ّم تكريس
مع انهيار العديد من االقتصاديّات
ّ
البحوث األخرية بشكل متزايد للبحث يف القضايا األخالق ّية.
يتامىش هذا الظرف مع حقيقة أ ّن القضايا األخالق ّية الحال ّية ليست

دامئًا واضحة ومفهومة .لتحديد ما إذا كان السلوك أو القرار يت ّم
تنفيذه بشكل أخالقي ،هناك العديد من النظريّات األخالق ّية -لتفسري

ما هو الصواب وما هو الخطأ -التي تشمل النظريّة النسبويّة ،نظريّة
النفع ّية ،النظريّة «األن ّية» ،نظريّة األخالق ،نظريّة األمر اإللهي ،ونظريّة

أخالق الفضيلة .هذه النظريّات هي اإلطار النظري الحايل الذي يت ّم
تطبيقه من خالل األبحاث الحديثة لتفسري الظاهرة األخالق ّية.

النظريّة النسبويّةتقرتح نظريّة النسبويّة أ ّن القيم األخالق ّية تتعلّق ببيئة أو مكان
معي .يُناقش القيم األخالق ّية من حيث إنّها ميكن أن تكون مختلفة
ّ

من ثقافة إىل أخرى ،ومن وقت آلخر .وفقًا لهذه النظريّة ،ال ت ُوجد
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مبادئ أخالقيّة صحيحة متا ًما وقابلة للتطبيق عىل جامعات وأفراد

من جميع البلدان .هذا يعني ما ييل -1 :البلدان واملجتمعات
املختلفة قد يكون لها مد ّونات أخالقيّة مختلفة؛  -2ال يوجد معيار

أو مبدأ ميكن استخدامه لتقييم رمز مجتمعي أفضل من اآلخر؛ -3

مم يعني
معي مرتبة
ّ
خاصةّ ،
مل يكن للمد ّونة األخالقيّة ملجتمع ّ
أنّه ببساطة واحد من بني العديد من املرتبات؛  -4ال توجد حقيقة

عامليّة يف املبادئ اإلتيقيّة /األخالقيّة ميكن تح ّملها من طرف

كل األوقات؛  -5يُح ّدد القانون األخالقي لبلد
جميع الشعوب يف ّ

معي ما هو صحيح داخل ذلك املجتمع؛ إذا كان القانون
أو مجتمع ّ
حا ،فإ ّن
األخالقي لذلك البلد أو املجتمع يعترب أ ّن ً
فعل معيّ ًنا صحي ً
األقل داخل ذلك املجتمع.
ّ
هذا اإلجراء صحيح عىل

جادل منتقدو النظريّة النسبويّة بأ ّن هناك العديد من املبادئ

والقيم األخالق ّية التي يجب عىل أعضاء أي مجتمع أو ثقافة قبولها
إذا كان لهذا املجتمع أن يبقى عىل قيد الحياة وإذا كان عىل أعضائه

العمل مع بعضهم البعض بكفاءة .عىل سبيل املثال ،لدى جميع
املجتمعات والثقافات معايري ض ّد قتل أفراد آخرين يف املجتمع،

ومعايري ض ّد رسقة السلع الشخص ّية ألفراد آخرين يف املجتمع،
ومعايري ض ّد أخذ الرشوة أو التو ّرط يف الفساد .لقد ت ّم انتقاد

النظريّة النسبويّة عىل هذا األساس؛ أل ّن األشخاص املختلفني
لديهم وجهات نظر أخالق ّية مختلفة فيام يتعلّق ببعض القضايا،
فإنّه ال يُتّبع بشكل معقول أنّه ال توجد حقيقة موضوع ّية حول هذه

املسألة أو أ ّن جميع املواقف حول هذه القض ّية مقبولة عىل قدم
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املساواة .عندما يكون لدى شخصني أو مجموعتني وجهات نظر
مختلفة ،فإ ّن املنظّرين والباحثني مضط ّرين لإلشارة إىل أ ّن واح ًدا

أي مع ًنى
ّ
منهم عىل
األقل خاطئ .أيضً ا ،لن يكون لهذه النظريّة ُّ
لرفض مامرسات املجتمعات األخرى طاملا أ ّن مامرساتها تتوافق
مع مبادئها وقيمها .عىل سبيل املثال ،يعني هذا عمليًّا أنّه ال ينبغي

رصف بطريقة مرشوعة
الحكم عىل الرشكات متع ّددة الجنسيّات بالت ّ

أو غري مرشوعة؛ ألنّها تفعل ذلك وفقًا لثقافات مختلفة موصوفة.

من منظور إسالمي ،تعترب النظريّة النسبويّة إشكال ّية أيضً ا .فوفقاً

لإلسالم ،فإ ّن ما هو صواب وما هو خطأ ال ميكن تركه ملجتمع
متأصلة يف أنّهم مييلون إىل
معي؛ أل ّن البرش لديهم نقاط ضعف
ّ
ّ

عم إذا كان هذا
رصف بالطريقة التي يرونها مناسبة،
ّ
بغض النظر ّ
الت ّ

حا أو خاطئًا .لذلك يجب عىل املسلمني أن يبنوا
العمل صحي ً
أعاملهم وفقاً لكالم الله وس ّنة النبي .لهذا السبب ،يرفض اإلسالم

أي مجتمع
النظريّة النسبويّة .ومع ذلك ،يحرتم اإلسالم أيضً ا ثقافة ّ

طاملا أنّه ال يتعارض مع ما هو رشعي إسالمي .عىل سبيل املثال،

كحق أخالقي،
يعرتف النبي محمد (ص) بأفعال ،مثل :قول الحقيقة؛ ّ
ويرفض أفعالً أخرى ،مثل :قتل فتاة حديثة الوالدة؛ عىل اعتبار أنّه
خطأ أخالقي[[[.

[1]-AL-Hasan AL-Aidaros, Faridahwati Mohd. Shamsudin & Kamil
Md. Idris, «Ethics and Ethical Theories from an Islamic Perspective»,
International Journal of Islamic Thought, Vol. 4: (Dec.) 2013 P.2- 3.
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نظريّة األمر اإللهي
ت ُجادل نظريّة السيادة اإللهيّة بأ ّن طبيعة الصواب والخطأ تقوم

عىل املعتقدات الدينيّة ،والتي تُشري يف هذا السياق إىل الديانات

اليهوديّة واملسيحيّة التي يُزعم أنّها إلهيّة .وفقًا لهذه النظريّة ،ت ُع ّرف
«الحق األخالقي» عىل أنّه
كل من الديانتني اليهوديّة واملسيحيّة
ٌّ
ّ
يشء «يأمر به الله» ،و «الخطأ األخالقي» يعني شيئًا «ممنو ًعا من
عند الله» .وبعبارة أخرى ،األخالق والدين يسريان دامئًا جنبًا إىل

إل يف
جنب .يعتقد املتديّنون عمو ًما أ ّن األخالق ال ميكن فهمها ّ

سياق الدين .وفقًا لـ راشيلز (1993( )Rachelsم) ،يت ّم تقديم الله

معي .مع
رش ًعا لخلقنا ،والعامل الذي نعيش فيه ،لغرض ّ
عىل أنّه م ّ

ذلك ،مل يت ّم فهم هذا الغرض بشكل مطلق .خَلقت هذه النظريّة
بعض املشاكل الخطرية للمؤمنني وغري املؤمنني عىل ح ٍّد سواء.
يرفض غري املؤمنني ،مثل امللحدين ،النظريّة متا ًما؛ ألنّهم يعتقدون

أ ّن الله غري موجود .عندما ال يكون الله موجو ًدا ،فمن غري املنطقي
أن تستند األخالق عىل أمر الله .من ناحية أخرى ،يُعاين املؤمنون

من مشاكل يف هذه النظريّة ألسباب مفتعلة .ليس من الواضح ،كام
حا؛ أل ّن الله يأمر به ،أو أ ّن
اقرتح سقراط ،ما إذا كان السلوك صحي ً

الله يأمر بسلوك ألنه صحيح؛ نظ ًرا ألنّه ليس من الواضح يف املقام

األ ّول سبب األمر بالسلوك وملاذا توجد البرشيّة يف هذا العامل،
وعليه فإ ّن النظريّة مرفوضة.
عىل عكس الديانات اليهوديّة واملسيح ّية ،فإ ّن اإلسالم يجعل

حا .يت ّم خلق البرش
الغرض من وجود البرشيّة يف هذا العامل واض ً
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الخية
لغرض وحيد هو عبادة الله الواحد من خالل إرشاك األشياء
ّ
وتج ّنب االنخراط يف أشياء خاطئة .ومن ث ّم ،فبالنسبة للمسلمني،

فإ ّن الصواب والخطأ يت ّم تب ّنيه بوضوح من خالل كلمة الله وس ّنة

النبي محمد .بنا ًء عىل هذين األساسني امله ّمني ،يعتقد املسلمون

أ ّن السلوك هو الصحيح؛ أل ّن الله سبحانه وتعإىل أمر به نبيّه محمد.
يؤمن املسلمون ويقبلون أمر الله مبا هو صواب وما هو خطأ؛ أل ّن

كل يشء ،مبا يف ذلك ما هو أفضل للناس[[[.
الله يعلم ّ

 -نظريّات نتائج الفعل (النظريّة النفع ّية ونظريّة»األن ّية»)

تنظر نظريّات نتائج الفعل :النظريّة النفع ّية ونظريّة «األن ّية» ،يف

حا أم خاطئًا .يف النظريّة
عواقب ّ
أي فعل لتحديد ما إذا كان صحي ً
حا من الناحية األخالق ّية إذا كان جالباً
النفع ّية ،يُعترب الفعل صحي ً
ألكرب خري ألكرب عدد من األفراد .يجب أن يؤ ّدي هذا اإلجراء إىل

أقل رضر .يف املقابل ،تهت ّم نظريّة «األن ّية»
أقىص ح ّد ويُحدث ّ
بعواقب الخري األعظم للشخص فقط دون النظر يف العواقب
املنعكسة عىل اآلخرين.

إ ّن الفكرة العا ّمة للنظريّة «األنيّة» هي أنّه يجب عىل املرء دامئًا

حا من الناحية
أن يعمل ملصلحته
ّ
الخاصة .يُعترب هذا اإلجراء صحي ً
األخالقيّة عندما يُع ّزز مصالح الشخص الذاتيّة أكرث من مصالح
كل شخص
اآلخرين .بعبارة أخرى ،تفرتض النظريّة «األنيّة» أ ّن ّ

يجب أن يتّبع مصلحته الذاتيّة حرصيًّا .هذا يعني أ ّن الشخص ليس
[1]-Ibid, P.3.
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لديه واجب أخالقي إال أن يفعل ما هو أفضل له .لذا ،فإ ّن معيار
السلوك النهايئ الوحيد هو معيار املصلحة الذاتيّة ،ويتض ّمن هذا
املعيار واجبات الشخص والتزاماته الطبيعيّة.

عىل العكس ،يجادل باير (1958م) بأ ّن النظريّة «األن ّية» ال ميكن

أن تكون صحيحة؛ ألنّها ال تستطيع تفسري تضارب املصالح .أيضاً،
فشلت النظريّة يف تربير أخالق ّيات اإليثار .عالو ًة عىل ذلك ،فإ ّن

كل شخص أه ّم ّية أكرب ملصالحه أكرث من مصالح
النظريّة ستُعطي ّ

لكل
اآلخرين .لكن ،ال يوجد فرق عام بني ذاته واآلخرين ميكن ّ

ربر الفرق يف العالج .ونتيج ًة لذلك،
شخص أن يستأنفه ،وهو ما يُ ّ

يُجادل النقاد بأ ّن نظريّة «األن ّية» منطق ّية بشكل غري مقبول؛ أل ّن
الناس يجب أن يهت ّموا مبصالح األشخاص اآلخرين للسبب نفسه

الخاصة .يُشري آرمسرتونغ ()1993
الذي يهتمون به ملصالحهم
ّ
إىل أ ّن نظريّة «األن ّية» وثيقة الصلة مبدارس إدارة األعامل؛ حيث

تبحث الرشكات عن تعظيم األرباح كهدف رئييس لها .بالرغم من
ذلك ،تؤ ّدي هذه النظريّة بشكل مستم ّر إىل تضارب يف املصالح

وال ميكن تكييفها دامئًا مع مه ّمة خدمة مصالح الجمهور والعمالء

كام هو الحال يف مهنة املحاسبة .زياد ًة عىل ذلك ،قد تتعارض
نظريّة «األن ّية» مع مبادئ مد ّونة السلوك األخالق ّية للمحاسبني حيث

يجب أن يتّسموا باملوضوع ّية والنزاهة والعناية الواجبة وحامية
املصلحة العا ّمة .بالتايل ،فإ ّن نظريّة «األن ّية» لها حدودها كنظريّة

أخالق ّية كافية للمحاسبني .نظريّة «األن ّية» غري مقبولة يف اإلسالم؛
ألنها تتعارض بشكل أسايس مع مبادئ العدل اإلسالم ّية ،ومساعدة
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اآلخرين ،واإليثار .وفقًا للنبي مح ّمد ،املسلم ليس له إميان حتى

يحب نفسه .يت ّم تشجيع املسلمني بق ّوة عىل مراعاة
يحب أخاه كام
ّ
ّ
اآلخرين ومساعدتهم دون البحث عن مكافآت ما ّديّة من املجتمع.

بذلك ،سيحصلون عىل مكافآت يف اآلخرة كام وعد الله وذكرها يف

ع ّدة أماكن يف القرآن[[[.

يُعترب مصطلح النفع ّية شائ ًعا؛ ألنّه يرى أنّه يجب تقييم اإلجراءات

عىل أساس الفوائد والتكاليف التي تفرضها عىل املجتمع .تُجادل

حا عندما يَنتج عنه
النظريّة النفع ّية بأ ّن السلوك يُعترب أخالق ًّيا صحي ً

أي
عدد من األدوات املساعدة أكرث مام ميكن تحقيقه من خالل ّ
عمل آخر .كلًّ من النظريّة النفع ّية والنظريّة «األن ّية» تأخذ يف االعتبار

نتائج الفعل مع مناهج مختلفة لتقييم السلوك األخالقي .تُركّز نظريّة
«األن ّية» عىل عواقب الفعل عىل الذات ،بينام تركّز النظريّة النفع ّية

ليس فقط عىل الذات ولكن أيضً ا ألكرب عدد ممكن من الذوات.
إىل جانب ذلك ،تستخدم النظريّة النفع ّية تحليالت التكلفة والفائدة
للحكم عىل سلوك مقبول أخالق ًّيا وتقول «إنّه يجب عىل األفراد
رصف لخلق أكرب خري ألكرب عدد من الناس».
الت ّ

ت ّم انتقاد نظريّة النفع ّية؛ ألنها من الصعب عليها إثبات ما يُعترب
حا .عالو ًة عىل
ريا .قد يكون أحدهم س ّيئًا والعكس صحي ً
قيم ًة أو خ ً
ذلك ،قد يجد املهن ّيون ،مثل :املحاسبني واملديرين ،صعوبة يف

تحديد األفضل لجميع أصحاب املصلحة .ونتيج ًة لذلك ،سيكون
يتغي
من الصعب عىل املحرتفني تحديد األفضل؛ أل ّن املستقبل ّ

[1]-Ibid, P.4.
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باستمرار .كام يُجادل النقّاد بأ ّن نظريّة النفعيّة تفشل يف الحفاظ
عىل حقوق اإلنسان والعدالة؛ هذا أل ّن هذه النظريّة تركّز فقط عىل
النتائج .عىل سبيل املثال ،إذا قام شخص برسقة بنك ملساعدة

الفقراء ،فإ ّن هذا اإلجراء يعترب أخالقيًّا من منظور النفعيّة.

أي فعلٍ خاطئ ،عىل سبيل املثال،
بشكل عام ،ال يقبل اإلسالم َّ

عم إذا كان يجلب املزيد من الخري
الرسقة أو الغش،
ّ
بغض النظر ّ

للمجتمع أم ال .يف ضوء ذلك ،ال يقبل اإلسالم النظريّة النفع ّية
كنظريّة كافية؛ أل ّن هذه النظريّة تَعترب األخالق لها أكرب النتائج النفع ّية

عىل العدد األكرب ،عندما تكون بعض األفعال خاطئة بطبيعتها .من
منظور إسالمي ،يجب عىل املسلمني اتباع األخالق الصحيحة
الكل يف
وفقاً للمبادئ اإلسالم ّية .يعتني النظام اإلسالمي مبصالح ّ
املجتمع؛ بسبب القيم واملبادئ األخالق ّية العامل ّية التي يفرضها
الدين[[[.

-النظر ّية الديونطولوج ّية (الوجوب ّية)

[[[

تؤكّد النظريّة الديونطولوجيّة عىل الواجب كفئة أخالقيّة أساسيّة.
حيث تركّز هذه النظريّة أيضً ا عىل العبارات العامليّة للصواب
[1]-Ibid, P.4- 5.

[[[-اعتمدنا يف هذا الصدد ترجمة املفكّر العريب فهمي جدعان ملصطلح «الديونطولوجيّة»
بالوجوبيّة ،حيث يقول إنّ« :األخالق الديونطولوجيّة أو «الوجوبيّة» ،هي التي تتسلّح «مبد ّونة
أخالق» سلوك ّية «يجب» االلتزام بها وتطبيقها ،ال مطلق معرفتها واالعرتاف بها فحسب» .أنظر:
تبي للدراسات الفلسفيّة والنظريّة
فهمي جدعانُ « ،مركّب أخالقي حديث للمستقبل العريب»ّ ،
النقديّة ،العدد  ،22املجلّد  ،6املركز العريب لألبحاث ودراسة السياسات ،الدوحة ،خريف
2017م ،ص.11
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والخطأ .مع ذلك ،عىل عكس النظريّة النفعيّة ،ال تهت ّم هذه النظريّة
مستقل يف ح ّد ذاته .بعبارة أخرى،
ّ
مم يعني أ ّن الفعل
بنتائج الفعلّ ،

ت ُجادل هذه النظريّة بأ ّن عىل الشخص واجب القيام مبا هو صواب

دون الحاجة إىل التفكري يف نتائج أفعاله .إ ّن أكرث مؤيّدي النظريّة
متثيل هو إميانويل كانط ،الفيلسوف األملاين يف
ً
الديونطولوجيّة

القرن الثامن عرش .يعتقد كانط أ ّن هناك أخالقيّات عامليّة يجب عىل

الجميع قبولها ،عىل سبيل املثال« ،ال تفعل شيئًا أب ًدا إلّ إذا كنت

عىل استعداد لجعل الجميع يفعل ذلك» .مثال آخر عىل األخالق
العامليّة لـ ( )Kantهو «عدم استخدام الناس كمج ّرد وسيلة ،ولكن
دامئًا احرتام قدرتهم وتطويرها عىل االختيار ألنفسهم».

يجادل النقّاد مثل فيالسكيز (2006( )Velasquezم) بأ ّن

الرضورات القاطعة للنظريّة الديونطولوج ّية غري واضحة؛ أل ّن هذه
مستقل دون النظر إىل
ّ
النظريّة ت َعترب فقط الواجب أو الفعل بشكل
النتائج .ميكن أن يتعارض ذلك مع الفهم املعياري للناس وأحيانًا

ينطوي عىل بعض االستنتاجات األخالق ّية الخاطئة .يف تطبيق
هذه النظريّة عىل املامرسات املحاسب ّية ،قد يجد املحاسبون
املحرتفون صعوب ًة يف التعامل مع تضارب الواجبات ملختلف

أصحاب املصلحة .وبالتايل ،قد يق ّيمون النتائج ويؤ ّدون ما هو
أقل رض ًرا أو أكرب فائد ًة ملصالحه الذات ّية .عندما يحدث هذا ،ميكن
ّ

تقييم عمل املحاسبني املحرتفني يف مقابل النظريّة «األن ّية» أو
لحل الرصاع يف نهاية املطاف .باإلضافة إىل ذلك،
النظريّة النفع ّية ّ

قد تواجه النظريّة الديونطولوج ّية صعوب ًة يف تفسري أسباب اتخاذ
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إجراء ما إذا مل ينتج عن هذا اإلجراء عواقب جيّدة.
كام أ ّن النظريّة الديونطولوج ّية غري مقبولة يف سياق إسالمي؛

رشع الوحيد للنظام العا ّم ،مبا يف ذلك النظام األخالقي ،هو
أل ّن امل ّ

نصح النبي محمد (ص) أتباعه (أو الصحابة) مبعاملة اآلخرين
اللهَ .
كام يعاملون أنفسهم[[[.

نظر ّية أخالق الفضيلةتح ّدد نظريّة أخالق الفضيلة ما هو الصواب والخطأ بنا ًء عىل

كل شخص اتباعها .وفقًا لهذه
سامت وقيم مح ّددة يجب عىل ّ
النظريّة ،فإ ّن الغرض من الحياة األخالقيّة هو تطوير سامت عا ّمة

تُس ّمى الفضائل األخالقيّة ،وتطبيقها وعرضها يف الواقع .عىل

عكس النظريّات السابقة ،مثل :نظريّات نتائج الفعل والنظريّة
الديونطولوجيّة التي تهت ّم بفعل الفرد ،تركّز نظريّة أخالق الفضيلة
مم يجب
عىل الذات وعىل مسألة ما يجب أن يكون عليه الناس ً
بدل ّ

أن يفعلوه .بعبارة أخرى ،تركّز هذه النظريّة عىل ما يجعل الفرد أو
خيا .أرسطو هو أكرث املمثّلني
خيا ً
بدل ّ
مم يجعل الفعل ّ ً
الشخص ّ ً

لنظريّة أخالق الفضيلة .اقرتح أرسطو ع ّدة صفات فاضلة يجب أن
كل شخص؛ التعاونيّة ،الشجاعة ،العدالة ،الصداقة ،الكرم،
ميتلكها ّ
األمانة ،الوالء ،الثقة بالنفس ،ضبط النفس ،التواضع ،والتسامح.

نظريّة أخالق الفضيلة تقف عند حدود معيّنة يف اإلجابة عىل سؤال،
مثل :ما هي مصادر هذه األخالق؟

[1]-AL-Hasan AL-Aidaros, Faridahwati Mohd. Shamsudin & Kamil Md.
Idris, «Ethics and Ethical Theories from an Islamic Perspective», Op.cit, P.5
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كل من اإلجراءات األخالقيّة وأخالقيّات
ينظر اإلسالم يف ّ
الفضيلة ،عىل أنّه ليس هناك معيا ًرا واح ًدا فقط كام تناقشه نظريّة

كل
أخالق الفضيلة القامئة عىل الشخصيّة .يف اإلسالم ،يجب عىل ّ

رصف وفقًا لخصائص أخالقيّة مح ّددة ،لكن مصادر
شخص أن يت ّ
هذه الخصائص هي القرآن والس ّنة .إىل جانب ذلك ،يف اإلسالم،

لدى األفراد صورة واضحة للغاية حول ما هو الصواب والخطأ كام
هو مك ّرس يف القرآن والس ّنة.

إ ّن نظريّات ،مثل :النسبويّة والنفع ّية و «األن ّية» وعلم األخالق

وأخالق الفضيلة ،كلّها نتاج الفهم الغريب ملاه ّية األخالق وكيف

لكل نظريّة وجهة نظر
ميكن تطبيقها لتعزيز عمل ّية صنع القرارّ .
واحدة فيام يتعلّق بالقضايا األخالق ّية ،مثل :الفعل أو الشخصية

أو الدين أو الثقافة .مع ذلك ،عىل الرغم من فائدتها ،تجادل هذه
الدراسة بأ ّن املفاهيم الغرب ّية وفهم األخالق محدودة وغري شاملة يف

تفسري ما هو الصواب وما هو الخطأ .يف الواقع ،يستنتج فيالسكيز

(2006م) أنه ال توجد نظريّة أخالق ّية مطلقة قادرة عىل تقديم تفسري
ٍ
كاف عن األخالق .باإلضافة إىل ذلك ،فال الفالسفة األخالق ّيون

فس عندما
قادرون عىل توفري قاعدة أو معيار عاملي ميكن أن يُ ّ
ت ُصبح اعتبارات العدالة ،عىل سبيل املثال ،مه ّمة مبا يكفي للتف ّوق
للحق املتضارب أو نتائج الفعل .بعبارة أخرى،
عىل االنتهاكات
ّ
أي نظام شامل
مل يتمكّن املنظّرون األخالق ّيون من االتفاق عىل ّ
إلصدار مثل هذه األحكام األخالق ّية.

يف املقابل ،يضع اإلسالم تص ّو ًرا لألخالق بنا ًء عىل املصادر
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اإلسالميّة .يذهب اإلسالم إىل أبعد من هذه النظريّات من خالل

التأكيد عىل أن جميع األنظمة ،مبا يف ذلك النظام األخالقي ،يف

يد الله .يف حني أ ّن اإلسالم يتفق مع نظريّة األمر اإللهي ،التي ت ّم
رفضها يف األدب الغريب ،إال أ ّن لها اعتبارات مختلفة كام ذكرنا

سابقًا[[[.

[1]-Ibid, P.6- 7.
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أ ّو ًل :املرتكزات األساس ّية لألخالق ّيات التطبيق ّية

يرتكز حقل األخالق ّيات التطبيق ّية عىل مجموعة من األسس

الجوهريّة تُ ّيزه عن باقي الحقول املعرف ّية املتاخمة له ،لذلك
وجب مناقشة الحدود التي ترسم وظائف هذا الحقل وخصائصه،
من خالل املالحظات اآلتية:

يخص الحقائق والقيم ،ما الذي يَشغل فالسفة األخالق
فيام
ّ
اليوم؟ يف السنوات األخرية ،ارتبط السؤال األسايس يف نظريّة

األخالق بإمكان استنباط نتائج قيميّة من مق ّدمات واقعيّة .هل
نستطيع الحصول عىل قيم من حقائق؟ هل ميكن اشتقاق «ينبغي»

من «يكون»؟ هذا ال يَصدق فحسب عىل الفلسفة التحليليّة :إنّه
لب الجدل بني الوجوديّني وخصومهم .إ ّن استقالليّة القيم
كامن يف ّ

املؤسسة علميًّا .أكّدت
عن الحقائق أمر جوهري نسب ًة إىل ثقافتنا
ّ
العلوم االجتامعيّة هذه االستقالليّة عرب محاولة مامرسيها تطوير

علم اجتامع «ال قيمي» .لكن هذا ال يعني أنّه ليست للحقائق عالقة

فمثل :جون راولز من جامعة هارفاد كتب «نظريّة
ً
باألسئلة القيميّة.
يف العدالة» حيث اعتقد أنّه باإلمكان استنباط األحكام القيميّة من
سليم
األحكام الواقعيّة .ولك ّنك لن تجد يف كتابه برهانًا استنباطيًّا
ً
حة نتائج أخالقيّة عرب اشتقاق القيم من الحقائق[[[.
واح ًدا يد ّعم ص ّ

[[[-براين ماجي (محر ًرا) ،رجال الفكر :مقدّمة للفلسفة الغربيّة املعارصة ،ترجمة وتقديم نجيب
الحصادي ،منشورات جامعة قاريونس ،بنغازي ،د.س.ن ،ص-ص 301-300.وص-ص.303-302
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ِعوضً ا عن ذلك تجد لجو ًءا إىل حدوس وأحكام يُأمل أن نتفق

معها .بالطبع فإنّه يكسب الرهان؛ ألنّنا نشأنا يف بيئة ت ُك ّرس حدوسه

ومحاباته؛ أ ّما بوصفه برهانًا ،فإنّه ال قيمة له .إ ّن راولز يتح ّدث عن
العدالة التوزيعيّة .مث ّة كتب ُمه ّمة يف هذا الصدد نُرشت يف اآلونة

األخرية ،أبرزها كتاب راولز نفسه وكتاب روبرت نوزيك «الفوىض،

والدولة ،واملدينة الفاضلة» .نوزيك يعمل أيضً ا يف هارفارد لك ّنه
يختلف يف مذهبه جذريًّا عن راولز عىل خلفيّتهام املتشابهة.
كل منهام يلجأ إىل الحدوس عىل أمل أن يحظى مبوافقة قُ ّرائه،
ٌّ

لك ّنهام يخلصان إىل نتائج متعارضة .إنّها ليست متعارضة متا ًما،

ذلك أ ّن نقيض موقف نوزيك هو املذهب املساوايت ،يف حني أ ّن

يتعي توزيع ثروة
راولز ال يَعت ُّد بهذا املذهب .يرى املساواتيّون أنّه ّ
حول دون ذلك .يرفض
املجتمع بالتساوي ما مل تكن هناك رضور ًة ت ُ

الحق -ككائنات ح ّرة-
نوزيك هذه الفكرة كلّيّةً ،فهو يعتقد أ ّن لدينا
ّ
يف استبدال ممتلكاتنا بطريقة عادلة إىل أن يحدث تفاوت هائل
نتيج ًة لرتاكم أثر هذا االستبدال العادل .يتّخذ راولز موقفًا وسطًا:

النسق االقتصادي العادل يقوم بأفضل ما ميكن القيام به يف سبيل

تحسنت تلك الظروف فأصبحت
مصلحة ذوي الظروف السيّئة .إذا ّ
كأحسن ما ميكن أن تكون ،فإ ّن راولز ال يعبأُ مبا يحدث للباقي.

أي
هكذا نحصل عىل ثالثة مواقف؛ لذلك فإنّك ال تجد يف مذهب ٍّ
منها برهانًا يحسم القضيّة ،فأصحابها يكتفون بالتعويل عىل حدوس
ق ّرائهم ،التي تختلف باختالف املوقف من القرار السيايس[[[.

[[[ -املرجع نفسه ،ص.305-304
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أي
إ ّن أه ّم قضيّة يف فلسفة األخالق يف الوقت الراهن ويف ِّ
ٍ
وقت مىض؛ هو منطق الربهنة األخالقيّة التي تحمل الخصائص

يتعي عىل الحكم
اآلتية :األ ّوىل ،هي القابليّة للتطبيق الشامل؛ إذ
ّ

األخالقي الصادر بخصوص حالة بعينها أ ْن يصد َر عىل أيّة حالة
أخرى تشبهها متا ًما .الثانية هي املعياريّة؛ فلألحكام األخالقيّة

املركزيّة عالقة بسلوكيّاتنا ،مبعنى أنّه إذا اعتقدنا فيها فسوف نسلُك

وِفقها إذا كان ذلك مبقدورنا .هاتان الخاصيّتان كافيتان بذاتهام
إلنتاج منطق مساعد يف الربهنة األخالقيّة[[[ .فلو قام الناس بنقد

حدوسهم ومحاباتها بخصوص ما هو عادل وحاولوا فهم الحدوس
ومحاباة أغيارهم لتس ّنى االتفاق عىل مواطن مشرتكة ،هذا الفهم
املتبادل يرتهن بتطبيق العقل عىل األسئلة األخالقيّة[[[.

ظل جدل الحقائق والقيم يف اإلسالم اليوم ،يَفرتض علامء
يف ّ

األخالق ّيات اإلسالم ّية بأ ّن العلم يتعاطى مع الحقائق ،وتتدخّل القيم

يف الطريقة التي ت ُح ّول من خاللها «حقائق العلم» إىل واقع .ال
يتناىف ذلك مع قناعات غرب ّية راهنة عديدة ،من أبرزها :ما ذهب
إليه جون دوبري[[[ ،لكن هذا األخري يختلف عن الطرح اإلسالمي

يف كونه يجعل تدخّل القيم يف تطبيق حقائق العلم مسألة اختياريّة.
[[[ -املرجع نفسه ،ص.308
[[[ -املرجع نفسه ،ص.315

[3]-john Dupre’, «Fact and Value, « In book: Value-Free Science: Ideals and
Illusions. Publisher: Oxford University Press Editors: H. Kincaid, J.Dupré,
and A. Wylie. (pp.27- 41).
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لذلك ينزع التص ّور امليتا-إتيقي املعارص لدى الغرب إىل التأكيد

عىل رضورة االتصال بني القيم والحقائق ،والرفض التا ّم لفصلها
عن بعضها البعض؛ نظ ًرا أله ّميّتها املعرفيّة يف دراسة الظواهر يف

العلوم االجتامعيّة.

ثان ًيا :عدم متاسك مصطلح «تطبيق ّية»

يف العقود األخرية ،ب َدت رغبة لدى علامء األخالق لتطبيق التفكري

األخالقي عىل القضايا العمل ّية .كام كان سائ ًدا يف العامل الكالسييك،

عىل سبيل املثال ،مل يكن هناك ُمامنعة يف تطبيق النظريّات الفلسف ّية
عىل األسئلة العمل ّية التي تؤث ّر عىل النظام االجتامعي .عند الفالسفة
الربيطان ّيني يف أوائل القرن السابع عرش ،نجد فرانسيس بيكون
(1626-1561( )Francis Baconم) يدعو ،إىل جانب ابتكار طريقة

استقرائ ّية جديدة للسعي وراء العلم ،لتوظيفها التعاوين من أجل
املنفعة البرشيّة .يف جمهوريّته الخيال ّية نيو أتالنتس(  (�New Atlan
( )tisالتي ت ّم تصويرها يف كتاب عام 1624م يحمل نفس االسم)،

ت ّم استخدام هذه الطريقة لتعزيز الزراعة والتغلّب عىل املرض .أ ّما
توماس هوبز (1679-1588( )Thomas Hobbesم) ،سكرتري

بيكون السابق ،بدوره قام بتطبيق فلسفته املختلفة ج ًّدا عىل القضايا

االجتامع ّية؛ فباستخدام الطريقة الهندس ّية إلقليدس ،حاول وضع
«قوانني للطبيعة» التي لدى األفراد العقالن ّيني أسبابًا العتامدها عىل
أساسا للعقد الذي
أساس املصلحة الذات ّية املستنرية ،والتي ت ُشكّل
ً
يقوم عليه املجتمع ورشع ّية الحكومة .يف ٍ
وقت الحقٍ  ،ط ّبق جون

لوك (1704-1632( )John Lockeم) إميانه بالحقوق املمنوحة من
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كل من الفلسفة السياسيّة وحقوق املواطنني يف مقابل الدولة
الله عىل ٍّ

(يف أطروحاته عن الحكومة) والتسامح الديني (يف رسالته املتعلّقة

بالتسامح) .ت ّم تأليف هذين العملني خالل منفاه يف هولندا (-1683

89م)؛ َوجد عدد كبري من الفالسفة يف ذلك الوقت -مبا يف ذلك

مجال لتطبيق أفكارهم عىل القضايا املثرية للجدل حول
ً
الربيطانيون-
الح ّريّة النسبيّة يف ذلك البلد[[[.

مؤسس النفع ّية
أيضً ا ،قام جريميي بنثام (ّ ،)Jeremy Bentham

( ،)1832-1748بتطبيق فلسفته األخالق ّية عىل تربير العقاب،
ظل مشكلة عالقة بالنسبة للفالسفة التحليل ّيني إىل
وهو موضوع ّ
غاية منتصف القرن العرشين عندما اعتُربت موضوعات أخرى يف

الفلسفة التطبيق ّية غري فلسف ّية .باإلضافة إىل أ ّن جون ستيوارت ميل

( )1873-1806( )John Stuart Millط ّبق نسخته عن النفع ّية
الليربال ّية عىل الحكومة التمثيل ّية ،وعىل حقوق األقلّ ّيات واملساواة

الجنس ّية ،وقام هرني سيدجويك (-1838( )Henry Sidgwick
 )1900بتطبيق النفع ّية عىل الوسائل املستخ َدمة يف الحرب .غادر
الفيلسوف االجتامعي ليونارد هوبهاوس ()Leonard Hobhouse

(1929-1864م) أكسفورد ليصبح كاتب عمود يف الجارديان
( )The Guardianودافع عن االشرتاك ّية الدميقراط ّية ،يف فرتة كان

فيها التطبيق الفعيل للفلسفة عىل السياسة العا ّمة[[[.

[1]-Robin Attfield, «Applied Ethics», Continuum Encyclopedia of British
Philosophy, Editors: A.C. Grayling, Andrew Pyle and Naomi Goulder,
Vol. I, Publisher: Continuum, (2006). PP.124- 125.
[2]-Ibid, P.125.
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يف ٍ
وقت ُمبك ٍر من القرن العرشين ،بدأ املنطق العميل لخصائص
ٍ
األخالقيّات التطبيقيّة يفقد بريق ُه بشكلٍ
متزايد بني الفالسفة األنجلو

ساكسونيّني ،ويرجع ذلك جزئيًّا إىل التح ّول اللغوي للفلسفة وأل ّن
مور(  ( )G.E. Moore’sأ ّدى «باملغالطة الطبيعانيّة» (�thenatura

 )listic fallacyالتي وردت يف مبادئ اإلتيقا ()Principia Ethica

(1903م) إىل تضليل الكثريين الفرتاض أ ّن املنطق يف عامل القيم

مستحيل [عىل الرغم من أ ّن مور رشع يف نرش ،كتابه «األخالق،

مساهمة منطقيّة يف األخالق املعياريّة ذاتها»] .لقد خيّم الصمت

التدريجي عىل جميع فروع األخالق ولكن مرحلة ما بعد امليتا-

إتيقا ( ،)meta-ethicsت ّم تحفيزها من خالل املوقف غري العقالين

للغة األخالقيّة الذي ق ّدمت ُه النزعة الشعوريّة ( ،[[[)emotivismكام

أ ّن وجهة نظر فيتجنشتاين مل تُساعد يف أ ّن محاوالت كتابة األخالق
أي جز ٍء
تتعارض مع حدود اللغة ،حيث يُفرتض أ ّن القيم ال ت ُشكّل َّ

من العامل .خالل هذه الفرتة التي استم ّرت ستّة عقود ،أصبحت
ريا؛ بسبب
الفلسفة (مبا يف ذلك امليتا-إتيقا) تَعترب نفسها حقالً خط ً

وضعها من الدرجة الثانية ،والتي ت ّم تحصينها من االلتزامات من

الدرجة األ ّوىل للحديث عن القيمة واملشاركة األخالقيّة .إىل

جانب األخالق التطبيقيّة ،غادرت الفلسفة السياسيّة واالجتامعيّة
األقل يف إنجلرتا وويلز[[[.
ّ
أيضً ا املشهد الفلسفي ،عىل
لكن خالل الستّينات والسبعينات ،ظهر السعي وراء األخالق
[[[-نظريّة أخالق ّية تنظر إىل األحكام األخالق ّية والقيم ّية عىل أنّها تعبريات عن الشعور.

[2]-Robin Attfield, Ibid, P.125- 126.
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التطبيقيّة إىل العودة الواعية .أصبح هذا ممك ًنا من خالل كتابات

الفالسفة ،مثل :ويليام فرانكينا ( )William Frankenaوجون سريل
( )John Searleوفيليبا فوت ( )Philippa Footالذين ناقشوا مسألة
متييز القيمة-الحقيقيّة ،عىل الرغم من أ ّن ريتشارد هري (Richard

 ،)Hareأحد أتباع هذا التمييز ،ابتكر للمساهمة يف األخالقيّات
التطبيقيّة بنفسه من خالل اال ّدعاء بأ ّن وصفته امليتا-إتيقيّة ت ُد ّعم

النفعيّة ،ومن خالل تطبيق هذه النظريّة املعياريّة عىل مواضيع،
مثل :العبوديّة .طالب جيل من الطالب األمريكيّني بدراسة القضايا
األخالقيّة من الدرجة األ ّوىل ،ومت ّرنوا أخالقيّاً حول القتال يف فيتنام،
وحول الحقوق املدنيّة ،وحول املشاكل البيئيّة التي كشفت عنها

أحداث ،مثل :الربيع الصامت ( )Silent Springلراشيل كارسون
1962( Rachel Carsonم) .ت ّم دفع اآلخرين م ّرة أخرى إىل التفكري

األخالقي يف السبعينات من خالل أعامل العديد من الفالسفة
الشباب (مبا يف ذلك بيرت سينجر ( )Peter Singerوتوم ريغان

( )Tom Reganحول أخالقيّات معاملة الحيوانات ،والتي ألهمت

حركة تحرير الحيوانات .بالرغم من هذا ،كان الحافز الوحيد واألكرب

الذي أعاد إحياء األخالقيّات التطبيقيّة والفلسفة السياسيّة عىل ح ٍّد
سواء هو ذيوع صيت نظريّة العدل لدى جون راولز عام 1971م،
والتي أعطت للكثريين حيا ًة جديد ًة للمناقشة العقالنيّة حول العدالة
واملؤسسات االجتامعيّة بشكلٍ عا ّم ،وبالنسبة للبعض إطار عمل
ّ

من خالله ميكن التعامل مع قضايا العدالة الدوليّة[[[.

[1]-Ibid, P.126.
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مجال نشطًا
ً
إذن ،منذ عام 1970م أصبحت الفلسفة التطبيقيّة

ج ًّدا يف الفلسفة ،فالعديد ربطها باألخالق التطبيقيّة فقط .ت ُع ّرف
الفلسفة التطبيقيّة يف قاموس أوكسفورد اإلنكليزي ( ،)OEDبأنّها:

«دراسة الطبيعة األساسيّة للمعرفة والواقع والوجود وأساس الفهم
البرشي وحدوده» .يعتقد راسموسن أ ّن الفلسفة الخالصة تسكن

الفلسفة التطبيقيّة ،يف هذا املعنى ال يت ّم متييز املصطلحني
باستخدام مفردة «تطبيقيّة»؛ هذا أل ّن املشاكل التي تعالجها هي تلك
التي ت ُعترب عاد ًة مشاكل فلسفيّة باملعنى الضيّق .مجازيًّا :الفلسفة

الخالصة هي فلسفة مطبِّقة عىل نفسها -أي ،للمشاكل الفلسفيّة،
مثل :الطبيعة األساسيّة للواقع واملعرفة واألخالق وما إىل ذلك-
بينام الفلسفة التطبيقيّة هي فلسفة مطبقَّة عىل املشكالت غري

الفلسفيّة التي يت ّم تفسريها عىل نطاقٍ واسعٍ .إ ّن تطبيق الفلسفة هو
مسألة تطبيق املبادئ الفلسفيّة املوضوعيّة .غالبًا ما سيتض ّمن القيام

بذلك يف تحديد الحقائق التجريبيّة ذات الصلة باملسألة بعناية.

عىل سبيل املثال ،علامء األخالق التطبيقيّة الذين يناقشون عقوبة
ربر العقوبة سوف ينظرون فيام
اإلعدام ويعتقدون أ ّن آثار الردع قد ت ّ

إذا كانت عقوبة اإلعدام ،كمسألة حقيقة تجريبيّة ،تقلّل من مع ّدالت

الجرمية اإلجامليّة[[[.

تراودنا يف هذا املجال عديد من التساؤالت واالستفهامات
[1]-Kasper Lippert-Rasmussen, «The Nature of Applied Philosophy», In: A
Companion to Applied Philosophy, Edited by Kasper Lippert-Rasmussen,
Kimberley Brownlee, and David Coady, John Wiley & Sons, Ltd. First
Published, 2017, P.3- 4.
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وأسئلة الفرق واملاهيّة :ماذا نقصد بالفلسفة التطبيقيّة؟ وما الذي
نعنيه بالفلسفة العمليّة؟ وهل ينتمي موضوع اإلتيقا إىل الفلسفة

معي
العمليّة؟ ما هو االختيار العقالين لالستقرار عىل مصطلح
ّ
يف حقل األخالقيّات؟ هل نتفق عىل األخالقيّات التطبيقيّة أم نَثبُت

عىل مصطلح األخالقيّات العمليّة؟ أيّهام أقرب إىل التربير اإلتيقي؟

رب ًرا منطقيًّا العتامد املصطلح
أعتقد أ ّن النفعيّة املعارصة صاغت لنا م ّ
األقرب إىل ما يحقّق لإلنسان حاجيّاته اليوميّة ويفكّر يف متطلّباته

وكل ما له عالقة باليومي امل َعيش.
الجوهريّة من أخالق وسلوك ّ

ثالثًا :الرتابط املعقد بني الحقوقي اإلنساين والتقني العلمي
إ ّن التع ّدد والتن ّوع يف مجال البحث البيوإتيقي يجعل منه بحثاً

التخصصات .وأكرث دليل عىل ذلك نشأته
متع ّدد الجوانب ومتداخل
ّ

خاص وحدهم
وتط ّوره التي مل تعد يف األصل إىل علامء ميدان
ّ

(بيولوج ّيون ،أط ّباء) بل كان نتيج ًة لتدخّل باحثني مختلفني يف
اختصاصاتهم واهتامماتهم :رجال الدين وعلامء البيولوجيا ،أط ّباء
وفالسفة ،علامء نفس وحقوق ّيون ،سوسيولوج ّيون ،وعلامء سياسة

وعلامء اقتصاد .إ ّن املشاكل البيوإتيق ّية نفسها تطرح يف مجتمعات

معقّدة :فردان ّية ،متن ّوعة ،متع ّددة الثقافات ،ومتك ّونة من مجموعات
مصالح متع ّددة [ ]...لهذا فإنّه من األحسن الحديث عن بيوأخالق

وليس بيو إتيقا يف مجتمع متجانس ومستق ّر ( .)Stableيف هذه
الحالة ،تتمثّل البيوأخالق يف الحكم عىل البحوث التقن ّية-العلم ّية
املراد القيام بها وتطبيقاتها املنتظرة من زاوية القيم والقواعد
األخالق ّية السائدة لدى جميع أفراد املجتمع (البيوأخالق املسيح ّية،

الفصل الرابع :نقد لألخالقيات التطبيق ّية

البيوأخالق اإلسالميّة ،إلخ)[[[ .إ ّن البيوإتيقا هي «الحقل املعريف

الناجم عن استعامل التقنيّات الجديدة يف مجال البيوطبّي ،تكون

الغاية من هذا التوفيق بني متطلّبات البحث العلمي واملحافظة عىل

كرامة اإلنسان موضوع هذا البحث»[[[.

يتناول اإلعالن العاملي حول «البيوإيتيقا وحقوق اإلنسان»[[[،

الذي وضعته اليونسكو واعتُمد يف عام 2005م ،القضايا التي
الطب والبحوث يف علوم الحياة ،واستخدام التقن ّيات
أثارتها مامرسة
ّ
املرتبطة بها .ال تتناول بشكل مبارش أسئلة قابلة للمقارنة أُثريت،

عىل سبيل املثال ،من ِقبل العلوم الفيزيائ ّية األخرى و /أو العلوم

االجتامع ّية .كام يُوحي عنوانه ،يَستخدم اإلعالن بشكل رصيح
لغة حقوق اإلنسان يف سياق البيوإيتيقا ،مبا يف ذلك اإلشارات
إىل «كرامة اإلنسان» و «حقوق اإلنسان» و «الح ّريّات األساس ّية».

بذلك ،يتجاوز اإلعالن السوابق الدول ّية املاضية للبيوإتيقا ويوضّ ح

أنّه يف سياق هذه األخرية ،فإ ّن املعايري الدول ّية لحامية األشخاص
ومعايري حقوق اإلنسان تُدعم بعضها البعض .وكإعالن أخالقي،

يُعترب اإلعالن سابق ًة يف اإلشارة رصاح ًة إىل مبادئ حقوق اإلنسان:

الحق يف املشاركة والفوائد املستم ّدة من التق ّدم
فهو يؤكّد عىل
ّ
يف العلوم والتكنولوجيا (املا ّدة  ،)15وأه ّم ّية الوصول العادل إىل

ح ّية واألدوية األساس ّية (املا ّدة  .)14ويتناول اإلعالن
الرعاية الص ّ

[[[-مختار عريب ،الفلسفة السياس ّية من املفهوم الكالسييك إىل البيوإتيقا ،مرجع سابق،
ص.206-205

[[[-املرجع نفسه ،ص.207

[3]-Déclaration universelle sur la bioéthique et les droits de l’homme.

117

 118اإلتيقا

كذلك :املوازنة بني الفوائد العلميّة والرضر (املا ّدة )4؛ واجب
الحصول عىل موافقة ح ّرة ومستنرية ملوضوع البحث (املا ّدة )6؛

الحق يف الخصوصية (املا ّدة  .)9يف املا ّدة  ،27يُق ّر اإلعالن
وتطبيق ّ

بأ ّن املبادئ املنصوص عليها يف اإلعالن ليست مطلقة وقد تكون

محدود ًة عند الرضورة لحامية حقوق اإلنسان .يَعكس اإلعالن
العاملي للبيوإتيقا وحقوق اإلنسان خلفيّات البيوإتيقا الدوليّة من

نورمربغ ( )Nurembergوهلسنكري ( ،)Helsinkiويتّسق بشكل عا ّم
الخاصة بالرابطات العلميّة األمريكيّة
مع مد ّونات قواعد السلوك
ّ

بشأن مسألة حامية اإلنسان .يتميّز اإلعالن عن غريه من مد ّونات
األخالقيّات من خالل إشاراته الرصيحة إىل حقوق اإلنسان[[[.

تذهب مقاربات ايلون مسك ( )Elon Muskوري كرزفايل

( )Rey Cherryvilleومارك زوكربرغ ()Mark Zuckerberg

املؤسسة للحركة ما بعد اإلنسان ّية ( )Transhumanismإىل أبعد
ّ
من ذلك ،حيث استلهمت مفهوم «تحسني اإلنسان» (Human

 )improvementداخل املجتمعات والتي ترتبط مبا يُعرف بالذكاء

االصطناعي الذي يهدف إىل التحسني النوعي يف القدرات الفكريّة
والجسديّة لإلنسان من خالل استثامر تكنولوجيا «النانو» واستغالل

العلوم الفيزيائ ّية لتجاوز اإلنسان ّية بتطوير الدماغ وإلغاء ما يشكّل
هاجسا بالنسبة إليها مثل املعاناة واملرض والغباء والتخلّص من
ً

املوت والشيخوخة .تطرح هذه الحركة أسئلة عديدة عىل مستوى
[1]-«Intersections of Science, Ethics and Human Rights: The Question of
Human Subjects Protection», Report of the Science Ethics and Human
Rights Working Group, February 2012, P.14.

الفصل الرابع :نقد لألخالقيات التطبيق ّية

األخالقيّات اإلسالميّة التطبيقيّة املعارصة ،هل يُعترب التحسني هو

تعديل أو إضافة للخلق اإللهي للبرش؟ بدوري أطرح السؤال اآليت:

ظل اإلمكان الالبرشي؟
كيف نحافظ عىل برشيّتنا يف ّ

راب ًعا :نقد األساس النفعي للبيوإتيقا ومسألة العدالة
ريا ما لُوحظ أ ّن البيواتيقا هي ظاهرة أمريك ّية جوهريّة .بشكل
كث ً

حقل إىل تكريس قيمة االستقالليّة،
ً
عا ّم ،تتّجه البيوإتيقا بوصفها

فهي تضع الحقوق الفرديّة فوق الرفاهية املجتمع ّية ،وقد تب ّنت وجه َة

نظ ٍر متساهل ًة ومتفائل ًة تنتمي إىل ح ٍّد كبري للتكنولوج ّيات الحيويّة

الناشئة .عىل النقيض من التفكري األورويب عند تقاطع األخالق
والطب ،كان حقل البيوإتيقا عىل الطريقة األمريكيّة حاز ًما بشكل
ّ

قاطع ،متج ّن ًبا الخطط الفلسف ّية الكربى لصالح صنع السياسات

ربا كانت هذه مسألة وقت فقط
الرباغامت ّية والتوافق الدميقراطيّ .

قبل أن يبدأ العديد من املنظّرين يف اقرتاح التزاوج بني البيوإتيقا
والرباغامتيّة ،وجلّهم ينتمي إىل الفلسفة األمريكيّة املحلّيّة .إ ّن

ظهور ُساللة براغامت ّية مم ّيزة من التفكري البيوإتيقي يَ ِع ُد بإضاف ِة بُ ٍ
عد
ٍ
جديد إىل االنغالق املنهجي ()the methodological ferment

الذي نشّ ط هذا املجال خالل السنوات العرش املاضية .منذ بداية
حركة البيوإتيقا املعارصة يف السبعينيّات ،كانت اللغة امليدانيّة

جه املنهجي السائد هو «مذهب» الفيلسوف توم
املهيمنة والتو ّ
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بوشامب ( )Tom Beauchampوعامل األخالق الديني جيمس
تشيلدريس ( .)James Childressيف املواقف امللموسة ،س َعت
املبادئ إىل تحديد جوهر املنطق األخالقي يف تفسري املبادئ

«متوسطة املستوى» ،مثل تلك التي تؤث ّر عىل
األخالقيّة وموازنتها
ّ
االستقالل الفردي واإلحسان والعدالة[[[ .كيف للبيوإتيقي أن يكون

عادالً مع اإلنساين؟ أعتقد أ ّن ذلك ُيكنه أن يتحقّق باحرتام مبادئ
البيوإتيقا نفسها وهي تحقيق كرامة اإلنسان ومراعاة ح ّريّاته األساس ّية
وحامية حقوقه بالرغم من موجة التطوير والتحسني التي ت ُجرى عىل

حياته وقدراته .أي ،محاولة التوفيق يف مبدأ املرشوعيّة التطبيقيّة

للتكنولوج ّيات الجديدة والطبيعة اإلنسان ّية.

خامسا :تداخل اإلتيقي والسيايس
ً
ُيكن تبسيط املواقف الرئيسيّة حول األخالقيّات السياسيّة

عىل النحو اآليت -1 :الش ّك ّية ( :)Scepticismتر ّدد قوي يف تطبيق
األخالق ّيات عىل السياسة ،رغم أنّه سيكون لطيفًا .ال أخالقي-2 .

السخرية ( :)Cynicismتعلن كمبدأ أ ّن األخالق ّيات ليست فقط

غري مه ّمة ولك ّنها ضا ّرة يف السياسة .عدميّة األخالق -3 .األخالقيّة

ألي سياسة
( :)Moralismتص ّور القيم األخالق ّية املثال ّية كأهداف ّ
[1]-John D. Arras, «Pragmatism In Bioethics: Been There, Done That»,
Social Philosophy & Policy Foundation. USA, 2002, P.29.
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األقل ُملهمة  -4 .الرباغامتيّة (�Pragma
ّ
وتعتربها معياريّة أو عىل

كل
 :)tismت َعترب األخالق قيم ًة مضاف ًة محتمل ًة للسياسة وتتحقّق ّ
حا أو ال[[[.
حالة عىل حدى سوا ًء كان هذا صحي ً

إ ّن إلغاء املسؤول ّية األخالق ّية والسياس ّية هو إحدى ظواهر

عرصنا ،والتي تولّد جميع أنواع الخالفات
املفسة لالستياء الذي
ّ
واملؤسسات السياسيّة تحت
يَرب ُز مظهره عىل الفواعل السياسيّة
ّ

قيادتها [ .]...يكمن السبب يف ذلك ،كام ييل« :يف املجتمعات
الدميقراط ّية الليربال ّية الحديثة ،هناك حاجة سياس ّية أساس ّية إلعطاء

مستويات أعىل من املسؤول ّية األخالق ّية للرشكات» .يف الواقع،
«املسؤوليّة األخالقيّة للرشكات رضوريّة للحفاظ عىل التنسيق

االجتامعي الذي يُع ّزز الرفاهيّة االجتامعيّة ويَحمي االستحقاقات

األخالق ّية للمواطننيُ .يكن القول بأ ّن الرشكات «مديرة للواجب»
من حيث إنّها ُيكن أن تُط ّوع املبادئ األخالق ّية يف عمل ّيات صنع

الخاصة بهم حول كيفيّة إدارة األعامل» .يف الوقت نفسه،
القرار
ّ

تُجادل ستيفاين كولينز (  )Stefanie Collinsبأنّنا «منيل إىل االعتقاد

بأ ّن عىل الدول واجبات أخالق ّية :واجبات للتخفيف من االحتباس

الحراري ،وحامية الحقوق املعنويّة للمواطنني ،وقبول طالبي
اللجوء ،أو ش ّن الحروب فقط .تتوافق وجهة النظر املنطقيّة هذه مع

[1]-Benoît Girardin, Ethics in Politics Why it matters more than ever and
How it can make difference, Globethics.net Focus 5 2012, P.21.
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مؤسسيّة قادرة
إجامع فلسفي متزايد عىل أ ّن الدول هي فواعل أخالقيّة ّ

عىل تح ّمل الواجبات ككيانات متم ّيزة من الناحية املفاهيم ّية[[[ .إن

الجدل اإلتيقي السائد اآلن يدور حول مسألة الواجب بني األبعاد

املؤسسيّة والسامت الفرديّة ،فهناك نظرة اختزاليّة لواجب الفرد يف
ّ
مؤسسات .يف املقابل ،يوجد نظرة شموليّة
واجب الدولة باعتبارها ّ

بغض النظر عن هذا الجدل ،ما
تفصل بني النمطني مفاهيم ًّيا[[[.
ّ
ميكن أن نضيفه هو أنّه ينبغي أ ْن ال يعطِّل السيايس عمل اإلتيقي

بالنسبة لواجبات الدولة تجاه املواطن.

[1]-Ginés Marco, «The Political Ethics and the Attribution of
Moral Responsibility to Public Organizations: Its Scope and its
Limits», International Journal of Humanities and Social Science, Vol. 7,
No. 4; April 2017, P.131.
[[[ -لالطالع عىل حيثيات هذا الجدل ،أنظر:

Christoffer Spencer Lammer-Heindel, «Does the state have moral
duties? State duty-claims and the possibility of institutionally held moral
obligations», PhD (Doctor of Philosophy) thesis, University of Iowa, 2012.
https://doi.org/10.17077/etd.50p84s2u
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منظور إسالمي ،ترتبط األخالق بالعديد من املصطلحات
رب (الطاعة) ،ال ِقسط
العربيّة :املعروف (الخري) ،الخري
ّ
(الحق) ،ال ّ
(اإلنصاف) ،العدل (التوازن والعدالة) ،التقوى (اإلميان) .ت ُوصف

األعامل الصالحة بأنّها الصالحات واألفعال السيّئة بأنّها سيّئات.
مع ذلك ،فإ ّن املصطلح األكرث ارتباطًا بالقرآن هو األخالق .عىل
الرغم من تعريف األخالق عىل أنّها ماهيّة للصواب والخطأ ،فإ ّن

حا هي كيف ميكن للمرء أن يَعرف الصواب
القضيّة األكرث إلحا ً
من الخطأ[[[ .أو كيف ميكن التأسيس ملعرفة أخالقيّة معياريّة يف
اإلسالم؟

أ ّو ًل :األخالق اإلسالم ّية :النطاق واملبادئ

تقوم األخالق اإلسالم ّية عىل رؤية العامل[[[ بأ ّن اإلنسان أمني/

ويص ويتح ّمل مسؤول ّية كونه خليفةً .ضمن هذا الفهم ُوجد اإلنسان
ٌّ

نتيج ًة للمخطّط اإللهي ،الذي يت ّم عىل أساسه تفويض اإلنسان
إلدارة العيش وتحسينه عىل األرض .وفقًا للقوانني اإلله ّية (وحي).
للقيام بذلك ،يذكر القرآن أ ّن الله سبحانه وتعإىل قد مكّن اإلنسان

من صفات العقل واملعرفة والح ّريّة والتوجيه ،ما رفع اإلنسان إىل
موقع فريد فوق سائر مخلوقات الله .يف حني أ ّن املصطلح القرآين

[1]-AL-Hasan AL-Aidaros, Faridahwati Mohd. Shamsudin & Kamil Md.
Idris, «Ethics and Ethical Theories from an Islamic Perspective», Op.cit, P.2.

كل يشء .أنظر:
[[[-تتميّز الرؤية اإلسالميّة للعامل بسمة محدّدة مصدرها مركزيّة الله التي تشمل ّ

Ahmad Abedi-Sarvestani and Mansoor Shahvali, «Environmental Ethics:
Toward an Islamic Perspective», American-Eurasian J. Agric. & Environ.
Sci., 3 (4): 6092008, 617- P.613.

معرفي
الفصل الخامس :األخالقيات اإلسالم ّية ـ بديل
ّ

«خليفة» يعني التكليف بالواجب واملسؤوليّة ،فإ ّن مفهوم «التعمري»

يعني التحسني املستم ّر للحياة .كخليفة (نائب) واجبه هو تحسني

الويص (املسخّر) ،الذي سيُدير
الحياة ،ت ّم تولية اإلنسان ليكون
َّ
املوارد البرشيّة والطبيعيّة ،لتحسني الحياة وجعل األرض مكانًا

حا للعيش .بنا ًء عىل هذا الفهم ،ال تكون السلوكيّات البرشيّة
صال ً
أخالقيّة إالّ عندما تُساهم يف تحسني الحياة ،وتتوافق مع التعاليم

اإللهيّة .هذا يجعل النظام األخالقي اإلسالمي إلهيًّ ا ومتجاوزًا
ج ًها .عىل هذا النحو ،من بني امليّزات التي تجعل
وعامليًّا ومو ّ

األخالق اإلسالميّة فريدة من نوعها ،هي أ ّو ًل ،األخالق اإلسالميّة
متسامحة .يف اإلسالم ،يتجاوز مصدر األخالق الرغبات البرشيّة
وثقافتها .إنّه رمز إلهي ينحدر من العوامل اإللهيّة .ترشيع السلوك

األخالقي أو غري ذلك ،يعتمد عىل الكتاب املق ّدس اإللهي (الوحي

(التغيات) الزمان والثقافة .وهذا يجعل
اإللهي) الذي يتجاوز حدود
ّ

األخالق اإلسالميّة تختلف عن األخالق التقليديّة التي يُوصف فيها

يسء أو جيّد بنا ًء عىل نتائجها ومكاسبها
السلوك األخالقي بأنّه ّ
النفعيّة .ثانيًا ،يف النظام األخالقي اإلسالمي ،طبيعة اإلنسان ليست

خية (فطرة) .يُولد اإلنسان بطريقة
رشيرة وال عدمية الرحمة ،بل ّ
ّ

رش وإضافتها إىل الطبيعة
طبيعيّة خرييّة .يت ّم الحصول عىل سامت ال ّ

البرشيّة .ثالثًا ،كقواعد سلوك عامليّة ،ت ُعلِّم املعايري األخالقيّة
اإلسالميّة العدالة العامليّة واملساواة اإلنسانيّة.
بادئ ذي بدء ،تعكس هذه االفرتاضات األخالق ّية الحقائق
بغض النظر عن الثقافة أو العرق أو الدين
األخالق ّية العامل ّية
ّ
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خاص ٍة أخرى؛ وبالتايل ال مكان للنسبيّة
أي ميز ٍة
ّ
أو الجنسيّة أو ُّ
ألي
األخالقيّة يف اإلسالم .ثانيًا ،البرش متساوون وال توجد محاباة ِّ
مجموعة عرقيّة عىل أخرى .ال يوجد فرد أقرب إىل الله إال من خالل
األعامل الصالحة .ثالثًا ،يُعترب السلوك البرشي أخالقيًّا أو غري ذلك،
حسب نيّة الفرد ووفقًا للنصوص اإللهيّة.

يُعترب السلوك البرشي أخالق ًّيا (عمل صالح) بتحقّق رشطني:
خية (ن ّية حسنة) .الثاين ،يجب
األ ّول ،يجب أن يت ّم السلوك بدوافع ّ

أن يتوافق مع أحكام الرشيعة .يف هذه الحالة ،يجب أن تكون

خية .ال ميكن للنوايا الحسنة أن
وسائل (طريقة) السلوك ودوافعه ّ

الخية ال
خية ،يف حني أ ّن النتائج
ّ
تح ّول األعامل الالّأخالق ّية إىل ّ
ربر الوسائل غري األخالق ّية؛ عىل هذا النحو ،فإ ّن النظام
ميكن أن ت ّ
األخالقي اإلسالمي ليس تبع ًّيا وال نفع ًّيا .بالتايل ،ميكن أن يكون

سلوك الشخص خاطئًا حتى لو أ ّدى إىل أفضل النتائج املمكنة.
حا لألخالق ،وليس نظا ًما ذات ًّيا»؛
رابعاً ،يق ّدم اإلسالم «نظا ًما مفتو ً
ريا بالصالح
نظ ًرا أل ّن املصلحة الفرديّة والرضا الشخيص يرتبطان كث ً

العا ّم واملصالح الجامع ّية ،فإ ّن األنان ّية ليس لها مكان يف النظام

خامسا ،يف قرارات النظام األخالقي اإلسالمي
األخالقي اإلسالمي.
ً
التي ت ُفيد األغلب ّية أو األقلّ ّية ليست بالرضورة أخالق ّية يف ح ّد ذاتها.

بغض النظر عن عدد (نسبة) األشخاص الذين
عىل سبيل املثال،
ّ

يتب ّنون الفساد والرشوة ،فإ ّن كلًّ من الفساد والرشوة غري أخالقي،

سادسا ،من الصحيح أ ّن القيم
وسيبقى غري أخالقي يف اإلسالم.
ً
األخالق ّية يف اإلسالم تهدف إىل استقطاب االهتامم اإلنساين

معرفي
الفصل الخامس :األخالقيات اإلسالم ّية ـ بديل
ّ

(جلب املصلحة) ومنع املشقّة (درئ املفسدة)؛ ومع ذلك ،ال
ميكن مساواة ذلك مع النفعيّة األخالقيّة[[[.

اقرتبت عديد من الدراسات الرائدة التي نُرشت يف القرن

خاصة منذ النصف الثاين وما بعده ،من األخالق ّيات
العرشين،
ّ
للتقص األكادميي والنقدي .حيث ت ّم تطوير
اإلسالم ّية كموضوع
ّ

هذه الدراسات بأسامء بارزة يف مجال الدراسات اإلسالم ّية ،مثل:
محمد عبد الله دراز (تويف 1958م) ،جورج حوراين (تويف

1984م) ،فضل الرحمن (تويف عام 1988م) ،داوود رحرب (تويف
2013م) وماجد فخري .عىل مدى العقد املايض أو نحو ذلك،
شهد الحقل األكادميي للدراسات اإلسالم ّية «منعطفًا إتيق ًّيا»( (�ethi

 .)cal turnمن بني عوامل أخرى ،أصبح هذا التح ّول امللموس

حقيق ًة واقع ّي ًة بفضل املساهامت الجوهريّة التي ق ّدمها العديد من

األكادمي ّيني مبا يف ذلك حسني عجرمة ،خالد أبو الفضل ،محمد

عابد الجابري ،طه عبد الرحمن ،طارق رمضان ،وائل حالّق،

وغريهم .عىل الرغم من بعض االختالفات الفرديّة حول قضايا
مح ّددة ،يتّفق املساهمون الرئيس ّيون يف هذا املجال عىل الحاجة
حة إىل (إعادة) مقاربة التقاليد اإلسالم ّية ونظامها الشامل
املل ّ
(الرشيعة) ككيان ال يتج ّزأ ،مع األخالق باعتباره جوهرها املركزي.

ليس بعي ًدا عن الدراسات اإلسالم ّية ،شهدت األنرثوبولوجيا
ريا ملجاالت ،مثل:
«تح ّولً أخالق ًّيا» موازٍ ،حيث أعطى
ً
زخم كب ً
[1]-Abdurezak A. Hashi, «Islamic ethics: An outline of its principles and
scope», Revelation and Science Vol. 01, No.03 (1433H/2011) P.126- 127.
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اإلثنوغرافيا األخالقيّة وأنرثوبولوجيا األخالق (فاسني 2014م).

ساهم بعض علامء األنرثوبولوجيا ،مثل :صبا محمود (2005م)

وتشارلز هريشكيند (2006م) يف هذا التح ّول األخالقي يف علم

اإلنسان واستفادوا منه .سيُساهم هذا «التح ّول األخالقي» الذي

التخصصني بشكل كبري يف نحت مساحات جديدة
مي ّر به كال
ّ
لألخالقيّات يف دراسة اإلسالم عىل ح ٍّد سواء كتقليد قائم عىل

(«نص») وكحقيقة حيّة («سياق») .يبدو أ ّن
الكتاب املق ّدس
ّ
«النص» و
الدراسات حول األخالقيّات اإلسالميّة التي تنتقل بني
ّ

التخصصات بشكل عا ّم لديها
«السياق» وتلك ذات الطابع متع ّدد
ّ
إمكانات أكادمييّة كبرية .ميكن للمرء ببساطة التفكري يف عدد كبري

من التح ّديات األخالقيّة التي تطرحها العلوم والتقنيّات الحديثة التي

تنتظر الفحص والتحليل اإلتيقي الصارمني للتقاليد األخالقيّة الغنيّة
مثل اإلسالم.

من أجل االستجابة لهذا الطلب امللح ،يحتاج الباحثون يف

مختلف املجاالت إىل العمل سويًّا وإنتاج أبحاث مبتكرة تعالج
هذه التح ّديات الجديدة .تعمل بعض املشاريع الكبرية بالفعل عىل

وضع خطط أو تطويرها لتطوير قواعد البيانات واملوسوعات التي
تهدف إىل تسهيل عمل الباحثني يف مجال األخالق ّيات اإلسالم ّية

املؤسسات األكادمي ّية عىل
الناشئة .من جهة أخرى ،تَعمل بعض
ّ

وضع خُطط إلعداد جيل جديد من األكادمي ّيني املد َّربني يف هذا

التخصص الجديد «الفكر اإلسالمي
املجال الواعد .يف قطر ،بدأ
ّ

واألخالق ّيات التطبيق ّية» العام الدرايس (2017-2016م) .حيث

معرفي
الفصل الخامس :األخالقيات اإلسالم ّية ـ بديل
ّ

حا
ق ّدم مركز دراسات الترشيع اإلسالمي واألخالق ( )CILEاقرتا ً

التخصص الجديد منذ حوايل عام ،وهو اآلن ُمدمج يف برنامج
لهذا
ّ

ماجستري الدراسات اإلسالميّة ،كلّيّة الدراسات اإلسالميّة ،جامعة
حمد بن خليفة (.)HBKU
اكتسب حقل البيوإتيقا القامئة عىل املبادئ ،أو املبدئ ّية( (�prin

 ،)cipismeأه ّم ّية كبرية لدى الغرب يف سبعين ّيات القرن املايض

وأوائل الثامنين ّيات .حيث أخذ هذا املجال الجديد مجموعات مع ّينة

من املبادئ كأطر مرجع ّية للمسلّامت التقييم ّية عىل أمل أن ت ُربز

هذه املبادئ درجة مع ّينة من التامسك واالتساق يف مجال البيوإتيقا
الجنين ّية آنذاك .ال تزال نظريّة املبادئ األربعة (االستقالل ّية واالنتفاع/

الخرييّة وعدم اإلجحاف /اإليذائ ّية والعدالة) التي ق ّدمها الفيلسوفان
األمريك ّيان توم بوشامب وجيمس تشيلدريس يف كتابهام «مبادئ

البيو إتيقا الط ّب ّية» واحد ًة من أكرث النظريّات التي نُوقشت عىل نطاقٍ

واسعٍ يف املجال البيوإتيقي ،مع الحجج املؤيّدة واملعارضة.
واحدة من األطروحات املركزيّة ﻠ بوشامب وتشيلدريس هو أ ّن
املبادئ األربعة هي عامل ّية ،وبالتايل متوافقة مع مختلف الثقافات
والتقاليد وفلسفات الحياة .تَنعكس هذه النقطة بالفعل يف عنوان
مساهمة بوشامب يف هذا املجلّد« ،مبادئ البيوإتيقا الط ّب ّية كمبادئ

عامل ّية» .لقد ت ّم فحص قابلية تطبيق هذه املبادئ األربعة ومناقشتها

عىل الثقافات واملجتمعات والتقاليد الدين ّية املختلفة ومناقشتها
من ِقبل عدد كبري من العلامء ،والتقاليد اإلسالم ّية ليست استثناء.

عىل الرغم من النقاشات الغن ّية داخل التقاليد اإلسالم ّية حول
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الخاصة بالبيوإتيقا الطبّيّة ،فإ ّن مسألة
مجموعة واسعة من القضايا
ّ
جا سطحيًّا[[[.
مبادئها العا ّمة مل ّ
تتلق حتى اآلن سوى عال ً

إ ّن مشاركة علامء البيوإتيقا اإلسالم ّية يف حوار مع علامء
البيوإتيقا الدين ّية األخرى أمر بالغ األه ّم ّية .مثل هذا الحوار ،مع

فحص دقيق لألخالق الدين ّية املقارنة ،من شأنه أ ْن يُساعد العلامء

يف هذا املجال عىل مشاركة هواجسهم وكذلك الحلول العمل ّية

للمعضالت البيوإتيق ّية .مع ذلك ،كام ت ّم اقرتاحه ،فإ ّن البيوإتيقا
اإلسالم ّية تحتاج إىل بناء لغة مفهومة عرب الثقافات والتقاليد
لالستفادة من فرصة املناقشة للعلامء حول مناهج البيوإتيقا الدين ّية
أو العلامن ّية األخرى (2012 Sachedinaم) .لبدء الحوار مع علامء

األخالق الحيويّة من العلامن ّيني أو اآلخرين عىل أساس ديني ،يجب

عىل العلامء املسلمني أالّ يفهموا فقط أسس التداول األخالقي يف
البيوإتيقا العلامن ّية أو غريها من األخالق ّيات البيولوج ّية القامئة عىل
الدين ولكن أيضً ا أن يبذلوا مجهو ًدا ملشاركة أسس التداول ّيات

الالّهوت ّية واألخالق ّية اإلسالم ّية[[[.

يف التأكيد حول إمكان وجود حقل لألخالق ّيات اإلسالم ّية يف

الزمن الحارض ،نعتقد بأ ّن املسألة ممكنة ج ًّدا نظ ًرا للقاعدة الالهوت ّية
املؤسسة :الكتاب والس ّنة ،املنبثقة عنها رؤى معرف ّية مه ّمة :األفق
ّ
[1]-Mohammed GHALY, L’éthique biomédicale et ses principes:
perspectives islamiques, P.19.
& [2]-Alireza Bagheri and Khalid Alali, «Islamic Bioethics: Current Issues
Challenges», Intercultural Dialogue in Bioethics, Vol. 2, World Scientific
Publishing Europe, Ltd.London 2017 p.xii

معرفي
الفصل الخامس :األخالقيات اإلسالم ّية ـ بديل
ّ

ظل املعرفة اإلنسانيّة املتاحة ،التي تجعل
األخالقي اإلسالمي يف ّ
األخالقيّات اإلسالميّة متلك منظور ابستيمي بديل حول اإلتيقا،
برشط تجاوز مطبّاته املنهجيّة.
هذه األخرية (املط ّبات) التي نستشفّها من دراسة موسومة بسؤال

األخالق يف الحضارة اإلسالم ّية[[[ ،وهي كاآليت:

حل مشكلة التقابل الراديكال ّية ،يف مطلب التنمية ويفّ
غائ ّيتها ،بني «أ ّول ّية االقتصادي» ومبدأ الربح املح ّرك له وبني

«أ ّول ّية األخالقي» وقيم الخري والعدل املجتمع ّية؛ بني االستجابة
حشً ا ،وبني
ملتطلّبات السوق ومنطقها الرأساميل الذي يزداد تو ّ
القيم األخالق ّية السامية :قيم الخري والعدل واملساواة واملصلحة
والخري العا ّم .هنا نقف يف قلب التقابل بني «الليبريال ّية االجتامع ّية»

التي تتعلّق باملجتمعي والعدل والخري العا ّم ،وبني «الليربتاريّة» أو

«النيو ليبريال ّية» التي تُطلق الح ّريّة االقتصاديّة ،من دون حدود أو

جح هو أ ّن املنظور األ ّول
قيود وت َعدل رصاحة عن طريق العدل .املر ّ
يتعي األخذ به عرب ًّيا[[[.
هو الذي ّ

اعتبار املطلب األخالقي مبثابة املسألة الجوهريّة يف نقدالحداثة وتشخيص أزمتها وإعادة تأسيسها ،وأ ّن الدين فاعليّة أساسيّة
يف تقديم الجواب األخالقي عن اختالالت الحداثة .هذا انطالقًا من

الفشل األخالقي للحداثة؛ إذ أخفق مرشوع التنوير الذي قامت عليه
[[[-مجموعة مؤلّفني ،سؤال األخالق يف الحضارة العربيّة اإلسالميّة ،املركز العريب لألبحاث
ودراسة السياسات2018 ،م 567 .صفحة.
[[[-فهمي جدعانُ « ،مركّب أخالقي حديث للمستقبل العريب» ،مرجع سابق ،ص.12
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يف تأسيس أخالق دنيويّة مستقلّة عن فرضيّات الدين وامليتافيزيقا.
فالحداثة مل تأخذ يف االعتبار العمق األخالقي للدين وتن ّوع عاملنا
كل
كل العامل ،بحيث تتمكّن ّ
الروحي ،ومل تنفتح إيجابيًّا عىل ّ
بكل
املجتمعات من املساهمة الف ّعالة يف بناء الحياة املعارصة ّ

أوجهها؛ لن تكون الحداثة أب ًدا ظاهرة كونيّة محقّقة لتطلّعات اإلنسانيّة
كافّة .وهذا بالضبط مرشوع ما بعد الحداثة األخالقي[[[.

تَشهد أوروبا الحديثة مشكلة صعود التمييز-أو الفصل يف

الواقع -بني «ما هو كائن» و «ما ينبغي أن يكون» .هذا ما يُطلق عليه

خاصة .يف املقابل
نشأة القانوين ،وهذا اللفظ األخري يحمل أه ّم ّية
ّ

أفصحت عنه أش ّد اإلفصاح هوبزية كارل
هناك نشأة للسيايس ،الذي َ

شميت الجديدة .وهاتان الظاهرتان متشابكتان تاريخ ًّيا وموضوع ًّيا
عىل ح ٍّد سواء ،ويرتبط سياقهام بتص ّور ومامرسة مع ّينة للسيطرة.
سأوضّ ح -يقول حالّق -أ ّن نشأة القانوين والسيايس يف املرشوع

املؤسس ّية؛ ألنّه
الحديث يجعلهام غري متوامئني مع األشكال
ّ
منط إسالمي للحكم؛ ألنّهام يناقضان حتّى أدىن درجات النسيج

أي حكم من هذا النوع يك
األخالقي الذي يجب أن يتوافر يف ّ
ميكن أن نس ّميه إسالم ًّيا عىل نحو له معنى[[[.
يُعترب السلوك اإلنساين أخالق ًّيا عندما يساهم يف الجهود

[[[-محمد بو هالل« ،األخالق يف الحداثة من النطاق الثانوي إىل النطاق املركزي :مقاربة وائل
تبي للدراسات الفلسفيّة والنظريّة النقديّة ،العدد  ،22املجلّد  ،6املركز العريب لألبحاث
حالق»ّ ،
ودراسة السياسات ،الدوحة ،خريف 2017م ،ص.65-64
[[[ -وائل ب .حالق ،الدولة املستحيلة :اإلسالم والسياسة ومأزق الحداثة األخالقي ،ترجمة عمرو
عثامن ،مراجعة ثائر ديب ،املركز العريب لألبحاث ودراسة السياسات ،الدوحة2014 ،م ،ص.148

معرفي
الفصل الخامس :األخالقيات اإلسالم ّية ـ بديل
ّ

الحضاريّة مبا يتامىش مع إرادة الله ،التي تؤ ّهل هذه املجتمعات بعد

ذلك وفقًا لنظام أخالقي إسالمي ميلء باملبادئ اإللهيّة ،املتعالية
كامل لإلدارة امل ُطبقة
ً
دليل
والعامل ّية .تُق ّدم األخالق ّيات اإلسالم ّية ً

لألخالق واألدب لبناء حضارة قويّة .إذن ،يلعب النظام األخالقي
اإلسالمي دور الدافع الروحي يف تحديد موقف اإلنسان إ ّما جيّ ًدا أو

سيّئًا .عىل النحو األمثل ،األخالق والدين والقانون تتكامل وتفتقر

إىل التناقض ،وبالتايل تشكّل مامرسة أخالق ّية[[[.

ثان ًيا :األخالق ّيات اإلسالم ّية والراهن اليومي
من بني البديه ّيات األخالق ّية يف اإلسالم التي ت ُغطّي جميع
جوانب الحياة؛ الوحدة (حياة املرء مرتبطة متا ًما وإىل األبد بالله)

والتوازن واملسؤول ّية .ففي اإلسالم ،ال ميكن فصل األخالق يف
العمل عن حياة املسلمني بأكملها .إ ّن املعايري الثالثة امله ّمة

لألخالق ّيات اإلسالم ّية هي العدل ،األمانة ،واإلحسان .باإلضافة إىل

الرحمة ،والجدارة بالثقة ،والصدق ،والتسامح ،والعدالة التي تشكّل

القيم الرئيس ّية يف األخالق ّيات اإلسالم ّية .يُشري العديد من املؤلّفني
إىل أ ّن مفهوم التوحيد (وحدان ّية الله وسيادته) يعترب جوهر األخالق
اإلسالم ّية[[[.

[1]-Mansoureh Ebrahimi and Kamaruzaman Yusoff, «Islamic
Identity, Ethical Principles and Human Values», European Journal of
Multidisciplinary Studies, Sep. -Dec. 2017 Vol. 6, Nr.1, P.332.
[2]-Walid Mansour, Khoutem Ben Jedidia, and Jihed Majdoub, «How
Ethical is Islamic Banking in the Light of the Objectives of Islamic Law?»,
Journal of Religious Ethics· JRE, 43.1 March 2015 P.57.
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إ ّن األخالقيّات اإلسالميّة ال تح ّدد السلوك األخالقي فحسب ،بل

تعلّمنا أيضً ا بناء طريقة حياة أفضل للنظام الفردي واالجتامعي الذي

يسكن فيه .يعلّمنا اإلسالم أ ّن الله خلق البرشيّة وأنشأ قوانني وأنظمة

تتعلّق باملعتقدات والتعاليم األخالقيّة املناسبة للمامرسات البرشيّة
وحكمها .يواجه العرص الحديث العديد من التح ّديات مبا يف ذلك

التط ّورات املتسارعة يف العلوم والتكنولوجيا .مبا أ ّن اإلسالم دين

كل ما يحدث ميكن التعامل معه من
كامل وشامل ،فمن املؤكّد أ ّن ّ

خالل األخالق اإلسالميّة مع التوجيه السليم من القرآن والس ّنة وغريها

رصف
من املصادر اإلسالميّة .تُعلّمنا األخالق اإلسالميّة كيفيّة الت ّ
خية وتج ّنب الخطأ يف الفعل .وبالتايل ،ت ُق ّدم األخالقيّات
بطريقة ّ
اإلسالميّة مبادئ توجيهيّة تقومييّة تحكم العلوم والتكنولوجيا الحديثة
مع ضامن نتائج عا ّمة متّفقة مع الصالح العا ّم[[[.

تنشأ التغيريات يف أمناط الحياة البرشيّة من تط ّور التكنولوجيا

والعلوم التي تتح ّدى يف كثري من األحيان القيم األخالق ّية والعقل ّية

الثقاف ّية .متكّنت التكنولوجيا واملعلومات أيضً ا من إزالة بعض
القيود املفروضة عىل الحدود الوطن ّية .يف الواقع ،فهي تسمح

تغي املفاهيم واأليديولوج ّية ومختلف العنارص
للتأثريات التي ّ
الخارج ّية بالدخول إىل بلد ما دون قيود أو ضوابط .توقّع نيسبيت
كل عرشة اتجاهات
(1982( )Naisbittم) أ ْن تستند واحدة من ّ

إنسان ّية يف أوائل القرن الحادي والعرشين إىل معلومات من عامل
معومل كدوافع حاسمة يف املستقبل؛ أل ّن املعلومات ستنترش
[1]-Ibid, P.327.

معرفي
الفصل الخامس :األخالقيات اإلسالم ّية ـ بديل
ّ

دوليًّا عرب وسائط التواصل االجتامعي .عىل الرغم من وجود مثل

هذه التأثريات القويّة عىل الحضارة ،ال ينبغي تجاهل اآلثار الضا ّرة
امل ُحتملة؛ ألنّها ميكن أ ْن تُصبح رسطانًا يؤ ّدي إىل تفاقم األمراض

االجتامعيّة القامئة .يُق ّدم اإلسالم منظورات أخالقيّة ميكنها مواجهة
التأثريات السلبيّة من خالل توليد وئام حقيقي وازدهار يف عامل
فمثال يف الوقت الحارض،
ً
حديث ميلء باألزمات األخالقيّة[[[.

ميكن لشبكات التواصل االجتامعي وصفحات «الويب» الشخصيّة

الخاصة والعا ّمة التي لها تأثري مبارش عىل
مشاركة املعلومات
ّ

القضايا االجتامعيّة .من دون قيود ،ميكن أن يكون ذلك مفي ًدا

سطحيًّا ،لكن ميكن أن تنشأ يف كثري من األحيان نتائج فظيعة تدعو
إىل فقد احرتام القيم األخالقيّة .وبالتايل ،يجب أ ْن تكون التنمية

جهة نحو تحسني كرامة اإلنسان يف جميع املجاالت .ال تنفصل
مو ّ

االعتبارات األخالقيّة عن املساعي الروحيّة واملا ّديّة واالقتصاديّة
واالجتامعيّة .إ ّن املقاربة الشموليّة للتنمية التي توفّرها األخالق

جهة أخالقيّاً وتغطّي الجوانب متع ّددة األبعاد للتق ّدم
اإلسالميّة مو ّ
املا ّدي واالجتامعي[[[.

ثالثًا :املحاوالت الجا ّدة يف الفضاء اإلتيقي اإلسالمي
ومؤسس ّية،
نروم من هذه الجزئ ّية الرتكيز عىل محاولتني :فرديّة
ّ

كالهام يحمل مرشو ًعا معرف ًّيا ونقديًّا يسعى لتأسيس أخالق ّيات
إسالم ّية مط ّبقة.
[1]-Ibid, P.333.
[2]-Ibid, P.334..
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 محاولة الربوفيسور طارق رمضانحا عن فكرة أ ّن املسلمني
يُعترب طارق رمضان مداف ًعا رصي ً
[[[
األوروبيّني ميكن أن يكونوا أوروبيّني ومسلمني عىل ح ّد سواء، ...
فيَقرتح رمضان -يف معرض محاولته لبناء معرفة من أجل توطني

اإلسالم يف املجتمعات الغربيّة -اجتها ًدا إسالميًّا معارصا ً يُساعد
يف نرش وعي ثقايف مشرتك ،قاعدته اإلميان بالقيم الكونيّة الحديثة،
املؤسسة عىل مبادئ الح ّريّة والتسامح والحقوق املدنيّة واملواطنة
ّ

وقبول التع ّدد .ففي نظر رمضان أ ّن روحانيّة اإلسالم وفيض مخزونه
األخالقي خري دواء ل ِعلَل مجتمعات ما بعد الحداثة .فاملعادلة التي
يصوغها هذا الخطاب اإلصالحي تتّسع لتُعانق أُفق الكونيّة ،من
ب ّوابة األخالق اإلسالميّة[[[.

يف الواقع ،ميكن القول :إ ّن رمضان يف السياقات األوروب ّية،
خاص ًة بالنسبة للصحف ّيني
وخاصة الفرنس ّية ،أصبح رم ًزا ُمقلقًا
ّ
ّ
واملعلّقني املشهورين الذين درسوا واستجابوا ملختلف ترصيحاته

العا ّمة ومحارضاته وأعامله التي تناولت مكانة املسلمني األوروب ّيني

واإلسالم داخل املجتمعات العلامن ّية الليربال ّية .كام يُشري أندرو ف.

مارش يف العديد من مناقشاته التفصيل ّية ومراجعاته لعمل رمضان،

[1]-Andrew F. March «Reading Tariq Ramadan : Political Liberalism,
Islam, and ‘‘Overlapping Consensus’’» Ethics & International Affairs. 21.
(4), Cambridge University Press 2007 P.399.

[[[-رضا حمدي« ،اإلسالم األورويب :ممكنات االجتهاد املعارص وتأميم اإلسالم» ،بحث محكم
مؤسسة مؤمنون بال حدود للدراسات واألبحاث ،الرباط 01 ،أكتوبر
بقسم الدراسات الدينيّةّ ،
2018م ،ص 23-22وص.24

معرفي
الفصل الخامس :األخالقيات اإلسالم ّية ـ بديل
ّ

فإ ّن الكثري من هذا القلق الواضح الذي شعرت به هذه النخب
الصحفيّة والسياسيّة األوروبيّة كان نتيج ًة للصعوبة الواضحة التي قد

تكون واجهتهم يف تصنيف رمضان عىل أنّه إ ّما «إسالموي»(  (�Isla

 )misteمه ِّدد وفقًا إلرث ج ّده حسن الب ّنا (ت1949 :م) أو كمفكّر

مسلم ال ينتقد بشكل ُمريح الليرباليّة العلامنيّة األوروبيّة املعارصة
يف صيَغها املختلفة[[[.

ومن أعامل رمضان ...أنّه بدأ يف صياغ ٍة طموح ٍة ملرشوع

إصالحي أصيل عىل ما يبدو .ثم قام بتحويل تركيزه بعي ًدا عن
بدل من ذلك إىل نظام الفقه
املجتمعات اإلسالم ّية األوروب ّية ،والنظر ً

فس مارش ( )Marchعمل رمضان عىل أنّه يسعى
اإلسالمي ّ
ككل .يُ ّ

«حل» الرشيعة اإلسالم ّية كمصدر للمعايري السلوك ّية
إىل ترشيد أو ّ
الحل يتامىش مع املفهوم األكرث
ّ
اإلسالم ّية ]...[ .يبدو أ ّن هذا

شمول ّية لـ «األخالق» ،حيث يُصبح القانون اإلسالمي مج ّرد «وسيط
متاليش» .بينام يبدو أ ّن أهداف رمضان «املراوِغة» ت َزيد من عدم

االرتياح لدى منتقديه ،فإ ّن اإلصالح الراديكايل ،كام يق ّدمه مارش

أيضً ا ،يعترب «لغ ًزا» أكي ًدا عىل أساس أنّه بالنسبة لجميع طموحات

رمضان هو صياغة نظاماً جذريّاً حقيق ّياً لألخالق اإلسالم ّية ،كام
معي عندما يتعلّق األمر مبناقشة أكرث
سيتبي هذا من خالل موقف ّ
ّ

[1]-David Warren, «Doha—The Center of Reformist Islam? Considering
Radical Reform in the Qatar Context: Tariq Ramadan and the Research
Center for Islamic Legislation and Ethics (CILE)», In Adis Duderija,
Maqāṣid al-Sharīʿa and Contemporary Reformist Muslim Thought,
Palgrave Macmillan, New York, 2014, P.74.
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فس مارش
واقعيّة حول «دراسات حالة» معيّنة يف فصله الرابع .يُ ّ
هذا اللغز فيام يتعلّق بـ «معضلة املصلح» ،حيث يكون املصلح
املحت َمل تح ّدياً لاللتزامات التأسيسيّة املشرتكة للمجتمع األخالقي

األكرث تكلف ًة بكثري من حيث «رأس املال الالّهويت» (theological

 )capitalمن املقاربة األكرث تجزيئًا لتغيري املعتقدات واملامرسات
جة راولز
التطبيقيّة .هذا االعتبار يقود مارش ،إىل االعتامد عىل ح ّ

من حيث إ ّن االنقسامات التأسيسيّة وامليتافيزيقيّة يف مجتمع ما

ريا بحيث يجب تج ّنبها عند الرضورة ،لالستفسار
ت ُسبّب انقسا ًما كب ً

عن سبب ظهور حالة «معكوسة» يف حالة رمضان[[[.

يتعلّق املجال األخري من اإلجامع املتداخل بجودة العالقات

مع غري املسلمني .حيث يؤيّد العديد من اإلسالم ّيني املوقف
رصون عىل أ ّن العالقات مع غري املسلمني
التعاقدي أعاله ،لك ّنهم ي ّ
يجب أن تكون محدودة وأ ّن املشاركة السياس ّية ال ميكن السامح

بها إالّ لتعزيز املصالح املجتمع ّية اإلسالم ّية .من الواضح أ ّن
رمضان يُعارض هذا املوقف السائد امل ُستوحى من اإلخوان.

أ ّوالً ،يؤكّد عىل مفهوم العدالة الذي ال مي ّيز بني مصالح املسلمني
وغري املسلمني« :للدفاع عن العدالة ال ميكن أن يكون الدفاع
عن املسلمني فقط :أفضل شاهد عىل تف ّوق (استحسان) الطريقة
اإلسالم ّية يف الحياة .يكمن يف احرتام املثل األعىل للعدالة
باإلضافة إىل إخفاقات املؤمنني املسلمني» .يف حني أ ّن مفكّر

[1]-David Warren, «Doha—The Center of Reformist Islam? Considering
Radical Reform in the Qatar Context : Tariq Ramadan and the Research
Center for Islamic Legislation and Ethics (CILE)», Op.cit, p.74.

معرفي
الفصل الخامس :األخالقيات اإلسالم ّية ـ بديل
ّ

اإلخوان املسلمني قد ال يرفض هذا املوقف متا ًما ،يُشري رمضان

إىل رضورة أ ْن يهت ّم املسلمون بأنفسهم عىل أساس مبديئ مرتبط
مبصالح غري املسلمني وحقوقهم[[[.

عىل الرغم من ذلك ،فإ ّن مسألة املشاركة السياس ّية ت َكشف أكرث

عن تف ّرد رمضان يف السياق اإلسالمي األورويب .يَرفض العديد
من علامء اإلسالم املشاركة يف األنظمة السياس ّية األوروب ّية إ ّما

عىل أساس أنّه من الخطأ التواطؤ يف السلطة الترشيع ّية والسياس ّية
غري اإلسالم ّية ،أو أنّه من األفضل عدم تعزيز ق ّوة املجتمعات غري
ربر العديد من العلامء املسلمني أو
اإلسالم ّية .زياد ًة عىل ذلك ،يُ ّ

املفكّرين العا ّمني هذه املشاركة فقط برشط أن ت ُساهم يف تحسني

رفاه ّية املجتمعات اإلسالم ّية عىل وجه الخصوص أو أ ّن هذه
املشاركة ميكن أن ت ُسهم يف إصالح السياسات األوروب ّية يف اتجاه
(مثل :عندما دعا بعض املسلمني الربيطان ّيني إىل متديد
غري ليربايل ً

قانون ازدراء املق ّدسات ( )blasphemy lawالربيطاين ليشمل جميع

أي
األديان) .هنا ،تَعرتض الليربال ّية عىل أنّه ،يف حني ال يت ّم انتهاك ّ
الخاصة باملشاركة السياس ّية عن كراهية
قوانني ،تكشف الحجج
ّ
معاكسة للحكومة الدميقراط ّية ونفور من التضامن املفرط مع غري
املسلمني .عىل النقيض من ذلك ،فإ ّن تأمل وجهات نظر رمضان

بشأن املشاركة السياس ّية :يجب السامح للمسلمني بااللتزام داخل
املجتمع والعمل لصالح التضامن اإلنساين .هذا يعني أيضً ا أنّه

[1]-Andrew F. March, «Reading Tariq Ramadan: Political Liberalism,
Islam, and ‘‘Overlapping Consensus’’», Op.cit, P.411.
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ميكن للمسلمني املشاركة يف األنشطة االجتامعيّة وكذلك السياسيّة
املحل والوطني ،فإ ّن
ّ
واالقتصاديّة .لهذا السبب ،عىل املستوى
التزامهم كمسلمني ومواطنني أمر حتمي؛ ألنّه الطريقة الوحيدة

الستكامل إميانهم والرسالة األساسيّة لدينهم .يجب أن يسمح لهم
الفضاء االجتامعي بقوانينه وعاداته بتحقيق ذلك[[[.

يقول طارق رمضان ]...[« :إ ّن مجهودنا هو التك ّيف وليس

تغيري الواقع ،فمفهوم األخالق ال يهدف إىل كيف نقبل الواقع وأن

نتوقّف عن البحث عن قواعد تسمح لنا بتغيريه ،وإنّ ا كيف ميكننا
من قواعد مع ّينة أن نتمكّن من تغيري الواقع وهذا ما فعله ادغار موران

يف مؤلّفه «الطريق» عندما يتح ّدث فيه عن كيف ميكننا أن نفكّر
مي
ببعض املبادئ
ّ
لنغي العامل إىل ما هو أفضل [ ]...سؤال ِق َي ٌّ

بامتياز :كيف نستطيع أن نحمي الغايات واألهداف املحلّ ّية يف
يتغي وبشكل معومل»[[[.
عامل ّ

-مركز أبحاث الترشيع اإلسالمي واألخالق ()CILE

[[[

يهدف املركز إىل تعزيز اإلصالح الجذري القائم عىل مفهوم

أسايس هو التجديد التح ّويل .هذا املفهوم يتجاوز التجديد
التقليدي ،الذي يتّجه نحو قبول الواقع والتكيّف معه ،لتقييم مك ّوناته

[1]-Ibid, P.412.

[[[-ادغار موران وطارق رمضان ،املحارضة املوسومة «األخالق يف عامل اليوم بني التنظري
والتطبيق» ،مركز أبحاث الترشيع اإلسالمي واألخالق ،بتاريخ 2013 /10 /29م ،ت ّم االطالع عىل
املحارضة بتاريخ 2021 /03 /13م .أنظر املوقع:

https://www.youtube.com/watch?v=W_rQlb7Lasg
[3]-Le Centre de Recherche sur la Législation Islamique et l’Éthique (cile).

معرفي
الفصل الخامس :األخالقيات اإلسالم ّية ـ بديل
ّ

من خالل نظام قانوين إسالمي متوافق مع القيم األخالقيّة السائدة؛
إىل خلق نوع من التجديد والفقه الذي يتعامل مع الحقائق بشكل

نقدي ويستكشف الواقع فكريًّا إلصالحه ،أو حتى إعادة بنائه عند
الرضورة[[[ .ميكن عرض بعض القضايا التي شغلت املركز منذ

تأسيسه ،وهي كاآليت:

قض ّية الهجرة يف املنظور األخالقي اإلسالمي

كيف ميكن للتقاليد األخالق ّية والقانون ّية اإلسالم ّية أ ْن ت ُساهم يف
املناقشات العامل ّية الحال ّية حول معضالت الهجرة والنزوح .هل
بديل
جا أخالقيًّا وقانونيًّا دوليًّا ً
ميكن للتقاليد اإلسالميّة أ ْن تق ّدم منوذ ً
أثبت آخرون أنّه غري مالئمٍ ؟ يُجادل أبو الفضل ،يف هذا املجلّد ،بأ ّن
التقاليد اإلسالم ّية َمليئة بـ «دوافع أخالق ّية فاضلة قويّة ميكن أن ت ُق ّدم
مساهامت جوهريّة يف مجال الهجرة القرسيّة والنزوح» .أخالق
اإلخاء والضيافة ،اإليجار (توفري الحامية والدعم) ،األمان والجوار،
خاصة يف حالة الزواج) ،الكفالة (ضامن
«السوترا» (الحامية،
ّ
شخص) من بني أمور أخرى ،قد يوفّر األسس األخالق ّية املشرتكة مع
التقاليد الدين ّية األخرى والفلسفات األخالق ّية والعادات االجتامع ّية
التي ميكن أ ْن تتجاوز التطبيقات التقنيّة واملعايري اإلجرائيّة للقانون
جة القائلة بأ ّن هذه املبادئ األخالق ّية أو «اإلمكانات
الدويل .إ ّن الح ّ
يحق لها سوى املسلمني وال تنطبق عىل
األخالق ّية واملسارات» ال ُّ
غري املسلمني ،تتناقض مع املسارات التاريخ ّية العا ّمة والفهم
املعياري يف اإلسالم .هذه األخالق ،وفقًا ملؤلّفي هذا املجلّد،
[1]-Malik Badri, Colleen Ward, Psychologie & Éthique Islamique, CILE,
2017, P.7.
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خاصة بالسياق .إنّهم يق ّدمون «رضورة معياريّة
شاملة وليست
ّ
للمسلمني ت ُط ّبق عندما يكون هناك التزام بالهروب من القمع أو
الظلم» ،ومتثّل «البناء الهادف للفضائل االجتامع ّية والسياس ّية» (أبو
الفضل ،الفصل األ ّول) .لسوء الحظّ ،كان العلامء املسلمون يف
مرحلة ما بعد االستعامر أكرث انشغالً بالخطاب االعتذاري إ ّما إعادة
تفسري املفاهيم الكالسيك ّية (مثل تقسيم العامل إىل دار السالم ودار
الحرب) لالرتباط باملفاهيم السياس ّية للدول القوم ّية املعارصة ،أو
إثبات التوافق والتوفيق األسايس بني الالهوت اإلسالمي والقانون
الدويل .إ ّن امله ّمة األفضل هي تحويل الرضورات األخالقيّة
املوروثة من التقاليد اإلسالم ّية إىل ارتباطات الهوت ّية وأخالق ّية
مه ّمة مع الخطابات الحديثة حول حقوق اإلنسان وكرامته .يُق ّدم
هذا املجلّد محاوالت علميّة إلنجاز هذه امله ّمة من خالل مراجعة
مسائل الهجرة واإلقامة والتج ّنس واملواطنة من وجهات نظر متع ّددة
الجوانب ،وبالتايل تحديد التقليد اإلسالمي عىل نطاق أوسع
ليشمل ليس الالّهوت فحسب ،بل ليشمل أيضً ا األخالق والعادات
واألعراف االجتامعيّة ،وكذلك الخطابات السياسيّة واإلنسانيّة
والحقوقيّة الحديثة ]...[ .إ ّن البحث يف قضايا الهجرة -ناد ًرا ،ورمبا
مل يحدث أب ًدا ،من منظور إسالمي وأخالقي .بالرغم من أ ّن نسبة
كبرية من الهجرة العامل ّية وتح ّركات الالّجئني مرتبطة بدول ذات
غالب ّية مسلمة .سوا ًء بلدان املنشأ والعبور واملقصد[[[.

[1]- Ray Jureidini and Said Fares Hassan, «Migration and Islamic Ethics»,
p.1.
https://brill.com/view/book/edcoll/9789004417342/BP000001.
xml#container-29702-item-29701

معرفي
الفصل الخامس :األخالقيات اإلسالم ّية ـ بديل
ّ

اإلميان واألخالق
عم إذا كانوا يدعمون جعل الرشيعة القانون الرسمي
ّ
بغض النظر ّ

للبالد ،يتّفق املسلمون حول العامل بأغلبيّة ساحقة عىل أنّه ليك
يكون الشخص أخالقيًّا ،يجب عليه أن يؤمن بالله .يتّفق املسلمون

يف جميع املناطق بشكل عا ّم أيضً ا عىل أ ّن بعض السلوكيّات -مثل:
االنتحار والشذوذ الجنيس وتعاطي الكحول -غري مقبولة أخالقيًّا.

ح ًدا عندما يتعلّق األمر بأخالق
مع ذلك ،فإ ّن املسلمني ّ
أقل تو ّ

الطالق وتحديد النسل وتع ّدد الزوجات .حتى املسلمني الذين

يرغبون يف تكريس الرشيعة كقانون رسمي لإلقليم ال يصطفّون

دامئًا عىل الجانب نفسه من هذه القضايا[[[.

العامل الغريب واملقاربة اإلسالم ّية للسالم:

يف املفهوم الغريب السائد ،يرتبط السالم بغياب الحرب أو

العنف املنظّم والعدالة مع غياب االنتهاكات الجسيمة لحقوق
اإلنسان .يت ّم الحفاظ عىل السالم من خالل التهديد باإلكراه
املؤسيس عىل اللوائح وإجراءات اتخاذ القرار .يت ّم
وإضفاء الطابع
ّ

حل
وحل النزاعات من حيث النظام العقالين أو ّ
التفكري يف السالم ّ

يحتل السالم مكانة مركزيّة بني التعاليم
ّ
املشكالت بنا ًء عىل العقل.

اإلسالم ّية ،حيث يرتبط ارتباطًا وثيقًا بالعدالة واالزدهار البرشي.
[1]-Pew Research Center Religion & Public Life, «The World’s Muslims:
Religion, Politics and Society», APRIL 30, 2013
https://www.pewforum.org/201330/04//the-worlds-muslims-religionpolitics-society-overview/
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يف الواقعّ ،
يدل السالم عىل وجود إضايف لكرامة اإلنسان والرفاه

االقتصادي والتوازن اإليكولوجي .السالم يف اإلسالم يبدأ بالله .الله

سالم ،السالم هو من «أسامء الله الحسنى»[[[.

لحل النزاعات
املقاربة الضامنة مجتمع ًّيا ّ

وربا إيجايب،
من منظور غريب ،يُنظر إىل النزاع عىل أنّه طبيعي ّ

وليس مج ّرد مصدر لعدم االستقرار والتهديد؛ يُنظر إىل محاوالت

قمع الرصاع فقط من خالل الق ّوة القرسيّة والقواعد املوثوقة عىل

لحل قرارات
ّ
التوسط
أنّها مكروهة عىل النقيض من محاوالت
ّ
مم يُريض مصالح األطراف
دامئة ذات فائدة ُمتبادلة للمشاكلّ ،
حل «يكسب فيه الجميع» .تَعتمد مناهج املسلمني
املتنافسة يف ّ

حل النزاعات عىل القيم الدين ّية ،وطقوس املصالحة التقليديّة
يف ّ
واملامرسات التاريخ ّية للتعايش بني الجامعات وبني املجتمعات.

ت َهدف هذه اآلليات إىل متكني مجموعات األرس وأفراد املجتمع

من املشاركة يف األمور ذات االهتامم املشرتك ،ويت ّم الرتكيز بش ّدة
عىل الروابط بني الهويّة الشخص ّية والهويّة الجامع ّية[[[.

العالقة بني األخالق اإلسالم ّية والرشيعة

تع ُّد الرشيعة اإلسالم ّية أمر من الله تعإىل إىل النبي ،وهو
قانون يُسيطر عىل الدولة واملجتمع .هذا يعني أ ّن الدولة واملجتمع
يجب أن يلتزموا بإمالءات الرشيعة .الرشيعة تختلف عن قانون

[1]-Shettima Mustapha & Babagana Umar.; East African Scholars J Edu
Humanit Lit; Vol-1, Iss-3 (Dec, 2018):113.P
[2]-Ibid, P. 113.

معرفي
الفصل الخامس :األخالقيات اإلسالم ّية ـ بديل
ّ

اإلنسان بسبب أصلها اإللهي الذي يقوم عىل الوحي اإللهي .إ ّن

ريا عن آراء أفالطون الذي قال بأ ّن القانون ينتمي إىل
ذلك يختلف كث ً
الفئة التعاقديّة؛ إذا اتفق جميع األطراف أو األشخاص عىل قضيّة

واحدة ،فيمكن أ ْن يكون القانون ،حتى لو مل يتوافقوا عليه ،فال ميكن
أ ْن يكون قانونًا .لذلك ،تختلف الرشيعة اإلسالميّة أو الرشيعة عن

القانون اإلنساين أل ّن هذا األخري هو نتاج العقل والقواعد العرفيّة .ال
ميكنه أب ًدا إنتاج تجانس مثايل للسلوك .إ ّن الخري ملجموعة واحدة

من الناس ليس بالرضورة بالنسبة ملجموعة أخرى ،وبالتايل ،فإ ّن

مامرسة السلوك األخالقي ستكون مختلفة عن بعضها البعض .يف

هذا السياق ،فإ ّن الرشيعة اإلسالميّة قادرة عىل إنتاج قواعد سلوك

قياسيّة مثاليّة يف جميع جوانب حياة اإلنسان .إنّه يكمن يف املعايري
املح ِّددة للخري والرش والفضيلة والرذيلة[[[.

راب ًعا :سياسة الرتاحم الجديدة :إنسان ّية محدودة

بدون اعرتاف سيايس ،يتواجد املهاجرون الذين ال يحوزون

عىل الوثائق الرسم ّية (غري الرشع ّيني) كشكل من أشكال «املوىت
األحياء» ،يف حال ٍة ال ميكن متييزها ،من حيث رسعة نضالهم
وكثافته من أجل البقاء ،عن خطر املوت الجسدي .الفرق بني نوع
كل عالج -أوراق أو دواء -ال يزال قامئًا.
املستقبل الذي يضمنه ّ

بهذا املعنى ،من غري الواضح لألطباء واملرىض عىل ح ٍّد سواء،
وهو الشكل األكرث رضاو ًة للمعاناة :ال أوراق وال دواء .يكشف
الخلط بني االثنني عن إقليم جديد تكون فيه سياسات الهجرة
[1]-Ibid113.P.
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واملواطنة يف آن واحد سياسات حياة وموت .يف هذا املشهد،

اكتسبت الحياة البيولوجيّة والحياة السياسيّة أه ّميّة متساوية :الحياة

كشخص مريض قابلة للتبادل مع الحياة كموضوع معرتف به

سياسيًّا .يف الواقع ،املرض هو ما يجب أن يكون موضو ًعا سياسيًّا

[ ]...لقد نوقشت حتى اآلن املواقف التي متخّض عنها موضوع
التقاطع بني رأس املال العاملي والعمل واألخالقيّات اإلنسانيّة.
[ ]...ما كُنت أود أن أُفصح عنه -كام تقول مرييام تيكتني -هو نتيجة
املؤسسة املتزامنة لرشط املرض اإلنساين وإغالق الحدود أمام
ّ

املهاجرين والالجئني .يُشري هذا االفتتاح والختام املتزامنني إىل
احرتام أكرب ملفهوم اإلنسانيّة الذي يثريه املرض .عىل الرغم من

أ ّن املرء قد يتص ّور أ ّن هذا املفهوم لإلنسانيّة القائم عىل عامليّة

الحياة البيولوجيّة سيقرتب من املساواة ،أقرب إىل نظام اإلدماج
الذي يتجاهل جميع الهويّات واالنتامءات السياسيّة الخالفيّة -ما

يشري إليه ريتشارد روريت ( )Richard Rorty 1993باسم «األمناط-

العضويّة» ( )-species-membershipيف الواقع ،قد ت ّم تطبيق
هذا املفهوم من خالل سياسة الرتاحم التي تؤكّد عىل اإلحسان،
العدالة ،ومعايري الصداقة عىل تلك االلتزامات -وهو املعيار الذي
يحمي ويشجع يف نهاية املطاف فكرة محدودة ج ّدا ً عن اإلنسانيّة.

تظل الحياة
مع ذلك ،ما الذي يوصف بأنّه «مه ّدد للحياة» عندما ّ

نفسها غري مح ّددة؟

[[[

[1]-Miriam Ticktin, «Where ethics and politics meet: The violence of
humanitarianism in France», American Ethnologist, Vol.33 N.1, February
2006, p.42.

معرفي
الفصل الخامس :األخالقيات اإلسالم ّية ـ بديل
ّ

هذا خطاب غريب حول أخالقيّات الهجرة واملرض ومامرساتها

لدى الغرب .يبدو أ ّن املنظومة الغربيّة تعاين أزمات أخالقيّة حا ّدة

من الداخل .أثبتت سياسات الهجرة يف األنظمة الغربيّة عجزها

عن التقيّد بالنموذج األخالقي يف التعامل مع الرعايا األجانب يف
الحاالت االستثنائيّة والوضعيّات العاديّة عىل ح ٍّد سواء.
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خامتة:
ينتهي البحث إىل حزمة من االستنتاجات املوضوعيّة حول

مفهوم اإلتيقا وتاريخه النقدي وتح ّوالته االجتامعيّة وانتقاالته
الحضاريّة واالبستيمولوجيّة وتع ّدديّته الفكريّة والفلسفيّة ،ميكن
إجاملها يف اآليت:

يوجد إتيق ّيات وليس إتيقا واحدة ،انفالت مفهوم اإلتيقامن القالب الجامد للدين واألخالق يف ح ّد ذاتها ،أضفى عىل

جل بوالدة براديغامت
املفهوم طاب ًعا سوسيولوج ًّيا وتاريخ ًّيا ع ّ
فكريّة وحضاريّة متناغمة أحيانًا ،ومتصادمة أحيانًا أخرى .يرتبط

هذا التح ّول باملنعطف اإلتيقي الذي ه ّيأ ج ًّوا مناس ًبا لالنفتاح عىل
مسألة التع ّدديّة اإلتيق ّية وهذا ناتج عن دميقراط ّية املعرفة والعلم،

التي ساهمت يف بروز ما أسميته أخالق ّيات ابستيم ّية.

مل تعد األخالق يف عامل اليوم ،مج ّرد أحكام جاهزة وقواعدومبادئ مطلوب من اإلنسان أن يط ّبقها فقط ،لكن عليه السعي إىل

للمتغيات املستج ّدة؛ أل ّن السلوك
فهم أحكامها وقواعدها وفقًا
ّ
متغي ،هذا ال يعني الخروج عن ناموس
اإلنساين هو يف األصل
ّ

للتمسك بإتيق ّيات عقالن ّية باإلضافة إىل
األخالق وإنّ ا هي دعوة
ّ
املبادئ األ ّوىل لألخالق.

-يختلف التداول اإلتيقي لألخالق من الغرب املسيحي إىل

العامل اإلسالمي من حيث الوسائل واملناهج واألدوات .إ ّن

االنهامم بالغايات الكربى لألخالق هو الذي يؤكّد عليه التقليد

خاتمة

اإلسالمي ،لكن الغرب اآلن يعيش أزمة انفالت الغاية الجوهريّة؛
جد
بسبب تركيزه عىل املا ّديّات واستغراقه يف منوذج العلمنة الذي م ّ

الح ّريّة والعقل عىل حساب الدين.

-مل تَعد األخالق ّيات اإلسالم ّية املط ّبقة ترى األخالق عىل أنّها

خاص بالخطاب الديني ومرجع ّياته فقط ،بل أصبحت
موضوع
ّ
مامرساتها النقديّة وسجاالتها الفكريّة مع ما ينتجه الغرب من

نظريّات إتيق ّية إحدى روافدها يف النظر للشأن األخالقي املعارص.

وهي ترمي بذلك إىل تأسيس مرشوع معريف منفتح عىل اآلخر لنقد
املعرفة الغرب ّية حول اإلتيقا.

149

 150اإلتيقا

املصادر واملراجع
باللغة العرب ّية:

1.1آبل ،كارل أوتو ،التفكري مع هابرماس ضد هابرماس ،ترجمة
وتقديم عمر مهيبل ،منشورات االختالف-املركز الثقايف
العريب-الدار العرب ّية للعلوم ،الجزائر-الرباط-بريوت،
2005م.
2.2باومان ،زيغمونت ،األخالق يف عرص الحداثة السائلة،
ترجمة سعد البازعي وبثينة اإلبراهيم ،أبو ظبي ،هيئة أبو
ظبي للسياحة والثقافة2016 ،م.
3.3بدوي ،عبد الرحمن ،فلسفة القانون والسياسة عند هيجل،
املؤسسة العربيّة للدراسات والنرش ،دار الفارس للنرش
ّ
والتوزيع ،دار الرشوق ،بريوت-عامن-القاهرة1996 ،م.
4.4بو هالل ،محمد« ،األخالق يف الحداثة من النطاق الثانوي
تبي للدراسات
إىل النطاق املركزي :مقاربة وائل حالق»ّ ،
الفلسف ّية والنظريّة النقديّة ،العدد  ،22املجلّد  ،6املركز
العريب لألبحاث ودراسة السياسات ،الدوحة ،خريف
2017م.
5.5بومنري ،كامل ،النظريّة النقديّة ملدرسة فرانكفورت :من
ماكس هوركهامير إىل اكسل هونيث ،منشورات االختالف-
دار أمان-الدار العرب ّية للعلوم نارشون ،الجزائر-الرباط-
بريوت2010 ،م.

المصادر والمراجع

6.6بوشتسيك ،إ.م ،.الفلسفة املعارصة يف أوروبا ،تر :عزت
قرين ،سلسلة عامل املعرفة-املجلس الوطني للثقافة والفنون
واآلداب ،الكويت.
7.7بلكفيف ،سمري« ،هابرماس واالرث الكانطي أو من إتيقا
األنوار إىل إتيقا التواصل» ،مجلّة لوغوس ،العدد الثالث

والرابع ،املجلّد الثالث ،مخرب الفينومينولوجيا وتطبيقاتها،

جامعة تلمسان.

8.8بن دوبة ،رشيف الدين« ،األخالق التطبيق ّية يف الفقه
اإلسالمي املعارص :قراءة فلسف ّية للمذهب املاليك»،
تخصص فلسفة ،كلّ ّية العلوم
أطروحة دكتوراه علوم،
ّ
االجتامع ّية ،جامعة وهران 2018-2017 ،2م.

9.9بخرضة ،مونيس ،تأ ّمالت فلسف ّية يف رسم بعض إشكاالت
العرص :العنف-التسامح-املعرفة ،عامل الكتب الحديث
للنرش والتوزيع ،اربد2013 ،م.

1010جدعان ،فهميُ « ،مركّب أخالقي حديث للمستقبل

تبي للدراسات الفلسفيّة والنظريّة النقديّة،
العريب»ّ ،
العدد  ،22املجلّد  ،6املركز العريب لألبحاث ودراسة
السياسات ،الدوحة ،خريف 2017م.

1111ديوي ،جون ،إعادة البناء يف الفلسفة ،ترجمة وتقديم أحمد
األنصاري ،مراجعة حسن حنفي ،املركز القومي للرتجمة،

القاهرة2010 ،م.

151

 152اإلتيقا

1212ديلو ،ستيفن ،التفكري السيايس والنظريّة السياسيّة
واملجتمع املدين ،ترجمة ربيع وهبة ،املجلس األعىل
للثقافة-املرشوع القومي للرتجمة.
1313هابرماس ،يورغن ،إتيقا املناقشة ومسألة الحقيقة ،ترجمة
وتقديم عمر مهيبل ،الدار العرب ّية للعلوم نارشون-منشورات
االختالف ،بريوت-الجزائر2010 ،م.
1414الحاجي ،البشري« ،سلطة األخالق يف املجتمع :قراءة
يف أبرز النقود التي وجهت لألخالق الكانطيّة» ،مجلّة
يتفكرون :ملف األخالق والسياسة ،العدد السادس،
مؤسسة مؤمنون بال حدود للدراسات واألبحاث ،الرباط،
ّ
2015م.
1515حالق ،وائل ب ،.الدولة املستحيلة :اإلسالم والسياسة
ومأزق الحداثة األخالقي ،ترجمة عمرو عثامن ،مراجعة
ثائر ديب ،املركز العريب لألبحاث ودراسة السياسات،
الدوحة2014 ،م.
1616حمدي ،رضا« ،اإلسالم األورويب :ممكنات االجتهاد
املعارص وتأميم اإلسالم» ،بحث محكم بقسم الدراسات
مؤسسة مؤمنون بال حدود للدراسات واألبحاث،
الدين ّيةّ ،
الرباط 01 ،أكتوبر 2018م.
1717ماجي ،براين (محر ًرا) ،رجال الفكر :مق ّدمة للفلسفة الغرب ّية
املعارصة ،ترجمة وتقديم نجيب الحصادي ،منشورات
جامعة قاريونس ،بنغازي ،د.س.ن.

المصادر والمراجع

1818محمود ،محمد عثامن ،العدالة االجتامعيّة الدستوريّة
يف الفكر الليربايل السيايس املعارص :بحث يف منوذج
رولز ،املركز العريب لألبحاث ودراسة السياسات ،بريوت،

2014م.

1919سباين ،جورج ،تط ّور الفكر السيايس ،الكتاب األ ّول،
ترجمة حسن جالل العرويس ،مراجعة وتقديم عثامن
خليل عثامن ،الهيئة املرصيّة العا ّمة للكتاب.

2020سبينوزا ،باروخ ،علم األخالق ،ترجمة جالل الدين سعيد،
مراجعة جورج كتورة ،املنظّمة العرب ّية للرتجمة ،مركز
دراسات الوحدة العرب ّية ،بريوت2009 ،م.

2121سيربتان-بالن ،غيوم ،الفلسفة السياسيّة يف القرنيني التاسع
عرش والعرشين ،ترجمة عز الدين الخطايب ،مراجعة جورج

كتورة ،مركز دراسات الوحدة العربيّة-املنظّمة العربيّة
للرتجمة ،بريوت2011 ،م.

2222سميثس ،كاثرين ،تطبيق النظريّة السياس ّية :قضايا
ونقاشات ،ترجمة أحمد محمود ،املركز القومي للرتجمة،
القاهرة2013 ،م.

2323عبد الحكيم ،صايم« ،أزمة القيم عند أدورنو» ،يف كامل
بومنري (مرشفًا ومقد ًما) ،ثيودور أدورنو :من النقد إىل
اإلستطيقا (مقاربات فلسفيّة) ،دار األمان-منشورات
االختالف ،الرباط-الجزائر2011 ،م.

153

 154اإلتيقا

2424العيادي ،عبد العزيز ،إتيقا املوت والسعادة ،دار صامد
للنرش والتوزيع ،تونس2005 ،م.
مؤسسة
 2525العقّاد ،عباس محمود ،الدميقراطيّة يف اإلسالمّ ،
هنداوي للتعليم والثقافة ،القاهرة2013 ،م.
2626ريكور ،بول« ،الكوين والتاريخي» ،مدارات فلسف ّية :مجلّة
الجمع ّية الفلسف ّية املغرب ّية ،العدد السادس2008 ،م.

2727الشيخ ،محمد« ،فلسفة األخالق ومشكالت القيم والتغري
يف الغرب املعارص :هايدغر..ريكور..رولز..هابرماس»،
مجلّة التفاهم ،العدد  ،28وزارة األوقاف والشؤون الدينيّة،
سلطنة ُعامن2009 ،م.
2828غريب ،مختار ،الفلسفة السياسيّة :من املفهوم الكالسييك
مؤسسة كنوز الحكمة للنرش والتوزيع،
إىل البيوإتيقا،
ّ
األبيار-الجزائر2009 ،م.
خلُق ّية :حوار مع اميانويل ليفيناس ،حاوره تامرا
«2929مفارقة ال ُ
رايت ،بيرت هيوز ،وأليسون آينيل» ،ترجمة عامد أيوب،
مراجعةجامل عامر ،مجلّة االستغراب ،العدد العارش ،املركز
اإلسالمي للدراسات االسرتاتيجيّة ،بريوت ،شتاء 2018م.

3030مجموعة مؤلّفني ،سؤال األخالق يف الحضارة العربيّة
اإلسالميّة ،املركز العريب لألبحاث ودراسة السياسات،
2018م.
 3131مقاالت عىل مواقع الكرتونيّة:

المصادر والمراجع

3232كرميي ،حنان« ،البيئة من منظور أخالقي» ،مقالة منشورة
مبوقع مركز دراسات الترشيع اإلسالمي واألخالق،
الدوحة ،بتاريخ  29اوت 2012م ،اطلع عىل املوقع يوم
 18ديسمرب 2020م .أنظر:
https://www.cilecenter.org/ar/resources/articlesessays/ethical-perspective-concerning-environment
3333موران ،ادغار وطارق رمضان ،املحارضة املوسومة «األخالق
يف عامل اليوم بني التنظري والتطبيق» ،مركز أبحاث الترشيع
اإلسالمي واألخالق ،بتاريخ 2013/10/29م ،ت ّم االطالع
عىل املحارضة بتاريخ 2021/03/13م .أنظر املوقع:
https://www.youtube.com/watch?v=W_rQlb7Lasg
3434خويلدي ،زهري« ،التجديد اإلتيقي بني هيدجر وليفيناس
وريكور» ،نرش عىل موقع الحوار املتم ّدن ،بتاريخ 19
مارس 2020م .ت ّم االطالع عىل املوقع يوم  17ديسمرب
2020م .أنظر:
h t t p s : / / w w w. a h e w a r. o r g / d e b a t / s h o w. a r t .
asp?aid=669326
3535الخطيب ،معتز« ،كورونا وأخالقيّات األوبئة» ،مقالة منشورة
عىل موقع الجزيرة ،بتاريخ  01افريل 2020م .ت ّم االطالع
عىل املوقع يوم  18ديسمرب 2020م.

155

 اإلتيقا156

:باللغة األجنب ّية
1. Astroulakis, Nikos, «Ethics And International Development: The Development Ethics Paradigm»,
Journal of Economics and Business, Vol. XVI –
2013, No 1.
2.

Agacinski, Daniel, Aristote : Sur la justice Éthique
à Nicomaque, Traduction par Richard Bodéüs,
livre VÉditions Flammarion, Paris, 2008.

3. Albrechtslund, Anders, «Ethics and technology
design», Ethics and Information Technology,
(2007) 9.
4. AL-Aidaros, AL-Hasan, Faridahwati Moh D.
Shamsudin & Kamil MD. Idris, «Ethics and
Ethical Theories from an Islamic Perspective»,
International Journal of Islamic Thought Vol. 4:
(Dec.) 2013.
5. Attfield, Robin, «Applied Ethics.», Continuum
Encyclopedia of British Philosophy, Editors: A.C.
Grayling, Andrew Pyle and Naomi Goulder, Vol. I,
Publisher: Continuum, (2006).

157

المصادر والمراجع

6.

Arras, John D., «Pragmatism In Bioethics: Been
There, Done That», Social Philosophy & Policy
Foundation. USA, 2002.

7.

Abedi-Sarvestani, Ahmad, and Mansoor Shahvali, «Environmental Ethics: Toward an Islamic
Perspective American-Eurasian», J. Agric. & Environ. Sci., 3 (4), 2008.

8. BÉRUBÉ,

Fanchon

Sophie,

Responsabilite

De

Hans

Responsabilite

Sociale»,

«Le

JONAS
Memoire

Principe
et

La

Presente

Comme Exigence Partielle De La Maitrise en
Philosophie, Universite Du Quebec À Montreal,
Fevrier 2007.
9. Brabeck, Mary M. And Kathleen Ting, «Feminist
ethics: Lenses for examining ethical psychological
practice.
10. Boas, George (1967), «cousin, victor (1792–
1867)», Donald M. Borchert, Encyclopedia of
Philosophy, 2006 Vol.02.
11. Borrillo, Daniel, Bioethique Éditions Dalloz,
2011.

 اإلتيقا158

12. Bagheri, Alireza, and Khalid Alali, «Islamic
Bioethics: Current Issues & Challenges», Intercultural Dialogue in Bioethics Vol. 2 World
Scientific Publishing Europe Ltd.London 2017.
13. Badri, Malik, Colleen Ward, Psychologie &
Éthique Islamique, CILE, 2017.
14. Debray

Regis Media

Manifestos

On

the

Technological Transmission of Cultural Forms
Transla ted by Eric Rauth First published Verso
Londan 1996.
15. Di Lascio, Zamuner, & Levy Lars Hertzberg
Wittgenstein’s

Lecture

on

Ethics,

BOOK

REVIEWS Nordic Wittgenstein Review 4 (No. 2)
2015.
16. Dillon, Michael, Politics of Security: Towards a
political philosophy of continental thought, Routledge
London and New York First published 1996.
17. Des GASPER, »What Is the Point of Development
Ethics?«, Ethics and Economics, 4 (2), 2006.
18. Dupre’, john, «Fact and Value,» In book: ValueFree Science: Ideals and Illusions. (pp.27 -41)

159

المصادر والمراجع

Publisher: Oxford University Press Editors: H.
Kincaid, J.Dupré, and A. Wylie.
19. Ebrahimi, Mansoureh, and Kamaruzaman Yusoff,
«Islamic Identity, Ethical Principles and Human
Values«, European Journal of Multidisciplinary
Studies, Sep.-Dec. 2017 Vol.6, Nr.1.
20. Fornes, Antony, «Sens et éthique: Au coeur du
discours, “ Wittgenstein à l’hôpital», Thèse de
doctorat Présentée en vue de l’obtention du grade
de docteur en Philosophie de Université Côte
D’Azur Centre de Recherche en Histoire des Idées
(C.R.H.I.) 2017.
21. Fox, Nova, «Les représentations sociales des
concepts d’éthique, du religieux et du dialogue
chez les enseignants d’ÉCR du secondaire»,
Mémoire présenté en vue de l’obtention du grade
de Maîtrise en éducation Universite du Québec a
Chicoutimi, Canada 2018..
22. Girardin, Benoît, Ethics in Politics Why it matters
more than ever and How it can make difference,
Globethics.net Focus, 5 2012.

 اإلتيقا160

23. Gray, Mel, «Postmodern ethics», in Gray, M., &
Webb, S. A. (Eds.). (2010). Ethics and value perspectives in social work. London: Palgrave.
24. Goulet, Denis, »A New Discipline: Development
Ethics», The Helen Kellogg Institute For International Studies, Working Paper #231- August 1996.
25. Ghaly, Mohammed, «The Journal of Islamic
Ethics A Pressing Demand and a Promising
Field», Journal of Islamic Ethics, koninklijke brill
nv, leiden, 1 (2017).
26. ----------------------, L’éthique biomédicale et ses
principes: perspectives islamiques,
27. Hashi, Abdurezak A. «Islamic ethics: An outline
of its principles and scope»,

Revelation and

Science, Vol. 01, No.03 (1433H/2011).
28. Hutchings, Kimberly, «International Politics as
Ethical Life», In H. Seckinelgin et al. (eds.), Ethics
and International Relations, Palgrave Macmillan,
London 2001.
29. Hooker, J. N., «Three Kinds of Ethics», November 1996 https://www.researchgate.net/publi-

161

المصادر والمراجع

cation/2653562_Three_Kinds_of_Ethics
30. İbrahimoğlu,

Nurettin,

Şemsettin

Çiğdem,

Mehmet Seyhan, «Relationship between culture
& ethic: a research in terms of cultural diversity»,
Procedia - Social and Behavioral Sciences, 143,
(2014).
31. «Intersections of Science, Ethics and Human
Rights: The Question of Human Subjects Protection», Report of the Science Ethics and Human
Rights Working Group, February 2012.
32. Jureidini, Ray,

and Said Fares Hassan, «Mi-

gration and Islamic Ethics»,

https://brill.com/

view/book/edcoll/9789004417342/BP000001.
xml#container-29702-item-29701
33. Jonas, Cf.Hans, Le Principe Responsabilité (Une
éthique pour la civilisation technologique), traduit
de l’allemand par Jean Greisch, Paris, Flammarion,
1995 (reprise de la troisième édition publiée, en
traduction française, en 1990, aux Editions du
Cerf ).
34. Kumar, Chirom Ranjeev, Thokchom Shantajit,

 اإلتيقا162

Abhay Gaidhane, «Ethical issues in epidemiological studies», International Journal of Clinical
and Biomedical Research. Int. j. clin. biomed. res.
2018;4 (4).
35. Laeheem, Kasetchai, «Relationships between Islamic ethical behavior and Islamic factors among
Muslim youths in the three southern border provinces of Thailand», Kasetsart Journal of Social
Sciences, 39 (2018).
36. Lippert-Rasmussen, Kasper, «the Nature of
Applied Philosophy,» In: A Companion to Applied
Philosophy, Edited by Kasper Lippert-Rasmussen,
Kimberley Brownlee, and David Coady, John
Wiley & Sons, Ltd. First Published, 2017.
37. Lammer-Heindel, Christoffer Spencer, «Does
the state have moral duties? State duty-claims
and the possibility of institutionally held moral
obligations», PhD (Doctor of Philosophy) thesis,
University of Iowa, 2012. https://doi.org/10.17077/
etd.50p84s2u
38. March, Andrew F., «Reading Tariq Ramadan :

163

المصادر والمراجع

Political Liberalism, Islam, and ‘‘Overlapping
Consensus’’», Ethics & International Affairs,
21.(4), Cambridge University Press, 2007.
39. Marco, Ginés, «The Political Ethics and the Attribution of Moral Responsibility to Public Organizations: Its Scope and its Limits», International
Journal of Humanities and Social Science, Vol. 7,
No. 4; April 2017.
40. Mansour, Walid, Khoutem Ben Jedidia, and Jihed
Majdoub, «How Ethical is Islamic Banking in the
Light of the Objectives of Islamic Law?», Journal
of Religious Ethics, JRE 43.1 March 2015.
41. Münster, Arno,

Pour

une

éthique

de

la

responsabilité et du commun Une lecture critique
de Hans Jonas, Association EcoRev’ | « EcoRev’
» 20121/ N° 39.
42. Maréchal, Jean-Paul, «L’éthique économique de
John Rawls», L’Economie politique n° 17 2003.
43. Myers,

Ella,

Worldly

Ethics:

Democratic

Politics and Care for the World, Duke University
Press, 2013.

 اإلتيقا164

44. Merks, Karl Wilhelm, «Morale Et Reliqion Pistes
de recherche», Revue D’Ethique Et De Theologie
Morale _ No 2 4 8 _ MARS 2008.
45. Müller, Denis, «Les sources religieuses du soi et
l’éthique de l’action juste», Laval théologique et
philosophique, 58 (2), 2002.
46. Mustapha, Shettima, & Babagana Umar; «East
African Scholars J Edu Humanit Lit»; Vol-1, Iss-3
(Dec, 2018).
47. McCarthy, Thomas (1996), «discourse ethics»,
Donald M. Borchert, Encyclopedia of Philosophy,
2006 Vol.03.
48. N.Maillard, «Emmanuel Levinas et l ethique medicale: De la relation à l’Autre au rapport de soin»,
Ethique et Sante, Masson, Paris, 2004.
49. Nadler, Steven, Spinoza’ s Ethics: An Introductuion,
New york, Camberdge University Press, 2006.
50. Palmer, Clare, Katie McShane, and Ronald Sandler, «Environmental Ethics», Annual Review
of Environment and Resources· 39 (1): October
2014.

165

المصادر والمراجع

51. Pew Research Center Religion & Public Life,
«The World’s Muslims: Religion, Politics and
Society», APRIL 30, 2013.
52. https://www.pewforum.org/201330 /04 //theworlds-muslims-religion-politics-societyoverview/
53. Policar Alain. «Relativisme moral et universalisme
éthique». In: Raison présente, n°95, 3e trimestre
1990. Bouleversements à L’Est.
54. Ramadan, Tariq, Radical Reform: Islamic Ethics
and Liberation, Oxford University Press, 2009.
55. Racher, Frances E., «The Evolution of Ethics for
Community Practice»

Journal of Community

Health Nursing 24(1): February 2007.
56. Reber, Bernard, «Argumenter et délibérer entre éthique
et politique», Archives de Philosophie, 74, 2011.
57. Ristovski, Ljupco, «Morality and Ethics in Politics
in the Contemporary Societies», Journal of Liberty and International Affairs | Vol. 2, No. 3, 2017.
58. Scott, Charles E., «heidegger, martin (1889–

 اإلتيقا166

1976)», Donald M. Borchert, Encyclopedia of
Philosophy, Vol.4, 2006.
59. Ticktin, Miriam, «Where ethics and politics meet:
The violence of humanitarianism in France»,
American Ethnologist, Vol.33 N.1, February 2006.
60. Timmermann, Jens, «Kantian Dilemmas? Moral
Conflict in Kant’s», Ethical Theory, De Gruyter,
AGPh 2013; 95 (1).
61. Tolstoi, Leon, «Religion et morale», Traduction
par Charles Salomon. A. Davy, 1898.
62. Wei, Pan, «Les Valeurs Fondatrices Des Societes
Contemporaines», Diogène, n° 221, janvier-mars
2008.
63. Warren, David, «Doha—The Center of Reformist
Islam? Considering Radical Reform in the Qatar
Context: Tariq Ramadan and the Research Center for Islamic Legislation and Ethics (CILE)», In
Adis Duderija, Maqāṣid al-Sharīʿa and Contemporary Reformist Muslim Thought, Palgrave Macmillan, New York, 2014.
64. Zucker, Arthur, «Medical ethics», In Donald M.

167

المصادر والمراجع

Borchert, Editor in Chief . Encyclopedia of Philosophy, Vol.6, Second Edition Thomson Gale,
Macmillan Reference USA 2006.
65. Zemmour, Éric: «La théorie du genre pour tous»,
Journal Le Figaro, Publié le 09/11/2016 à 21:08

