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 ، ولكل تيار منيا توجياتو الخاصةسفية كثيرة ومتشعبةمإف التيارات والمذاىب الف      
 رات والمذاىب المعاصرة نجد المذىبويعمل بمقتضاىا، ومف بيف التياالتي يؤمف بيا 

و المذىب أو التيار البيئي اإليكولوجي، الوجودي، المذىب الواقعي، المذىب األخالقي 
مع التسارع والتطور المستمر  ات الغربيةخاصة في المجتمع ىذا األخير الذي ظير

حيث شمل جميع مياديف ومجاالت الحياة اإلجتماعية، واليائل الذي بمغ ذروتو. 
ونظرا ليذا التطور العممي والتكنولوجي الشامل  القية.األخو  اإلقتصادية، السياسية، الدينية،

األخالؽ الراىنة جراء فقد تولد في المقابل الوضع المتأـز الذي أصبحت تعاني منو 
التجاوزات التكنولوجية والعممية الجريئة، ولعل ذلؾ أثر بشكل كبير عمى الطبيعة الحية 

لتي ميزت المجتمع الغربي االالعقالنية والالأخالقية التي واجيت العديد مف التحديات 
 عف غيره مف المجتمعات السابقة عميو. المعاصر

فيذه األفعاؿ البشرية والتجاوزات اليائمة عمى حساب اإلنساف اآلخر  ،وعميو      
والطبيعة قد نتج عنيا الوضع المزري والطبيعة اليشة والغامضة لمستقبل األجياؿ القادمة، 

صمت المركزية البشرية ىو المسؤوؿ األوؿ واألخير عما تو وأماـ ىذا الوضع يعد اإلنساف و 
، ومف تفاقـ األزمة البيئية التي أخذت تظير تدريجيا نتيجة  لو اإلنسانية والطبيعة اليـو
اإلستغالؿ غير العقالني لمموارد والطاقات الطبيعية المتجددة وغير المتجددة، وىذا 

تصدي األفعاؿ والسموكات البشرية وجعميا ال تحتمل لبالضبط ما أثقل كاىل األرض 
المموثات، عمييا، فظيرت العديد مف المشاكل في الغالؼ الجوي والنظاـ البيئي منيا 

ودخاف المصانع ونقص الطاقات والموارد، مطار الحمضية وظيور ثقب األوزوف والػأ
جعميا والذي عقالني عمى الطبيعة. وغيرىا مف صور اإلستغالؿ واإلنتياؾ األناني والاّل 

في النياية أكثر عرضة لألزمات والمشاكل وأكثر عرضة لمدمار والفناء وأكثر غموضا 
خاصة وأنو ال يمكف الفصل بيف  تعقيداوىنا تزداد األزمة ، لنسبة لممستقبل الاليقينيبا
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األخرى غير البشرية، أي عدـ إمكانية اإلنساف والطبيعة، وبيف الطبيعة والكائنات الحية 
  لكائف الحي والوسط الذي يعيش فيو.الفصل بيف ا

جحـ المسؤولية البشرية الحاضرة عمى الطبيعة والبيئة  ومف ىذا المنطمق يتزايد        
 ليتدخل التصور اإليكولوجي .جية ثانية وعمى اإلنساف الالحق والمستقبمي مفمف جية 

في ىذا الشأف باسـ واحد مف أىـ الفالسفة واإليكولوجييف المعاصريف أال وىو ىانس 
( الذي اىتـ إىتماما بالغا بالوضع الذي آلت إليو الطبيعة 3001-3091)جوناس، 

النبي اإليكولوجي مية مف تيديد بالفساد والدمار، حيث اعتبر جوناس واإلنسانية المستقب
قد عنده موضوعا حيث اتخذ الن الوضع. والطبيعة مف ذلؾالذي حاوؿ إخراج اإلنسانية 

خالقية الكالسيكية القاصرة والضيقة، والتصورات التي تيمش وتقصي تجاه الفمسفات األ
دور الطبيعة وأىميتيا، وكذا األنظمة بمختمف أنواعيا والتي أثرت ىي األخرى بشكل كبير 

ي لتحقيق الوفاؽ مع الطبيعة فقد عمى البيئة الحية وزادت مف تشعب مشاكميا، وبالتال
الذي تمثل في أخالؽ المسؤولية والحق  انس جوناس مشروعو األخالقيصاغ ى

والذي كاف عبارة عف إنقالب أخالقي عمى جميع الفمسفات التي أقصت اإليكولوجي 
عمى حساب نانية لتحقيق السعادة لفئة معينة شأف المركزية البشرية واأل الطبيعة وأعمت مف

 أخرى وعمى حساب الطبيعة.فئة 

ق اإليكولوجي في تعالي األصوات التي وتكمف أىمية موضوع األخالؽ الجديدة والح    
مف المخاطر والتحديات التي تيددىا، حيث سيس أخالقيات لمحفاظ عمى البيئة تنادي بتأ

اجيو كمنقذ لمطبيعة واإلنساف مف المستقبل المجيوؿ الذي ستو  خالقيات الجوناسية األتعد 
ألسباب الرئيسية التي عني ىذا الموضوع بدراسة  ااألجياؿ القادمة، ليذا السبب فقد 

عمييا لموصوؿ إلى  شكمت األزمة البيئية، وفي مقابل ذلؾ القياـ بالتحميل والنقد والتمحيص
. والذي قدمو لنا ىانس جوناس في صورة أخالؽ المسؤولية جيا، ومف ثمة تقديـ البديلنتائ

القائمة عمى مبادئ ومقومات تجعل النيوض بالبيئة الطبيعية أمر أكيد إذا تـ إعتمادىا 
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وتبنييا عمى أكمل وجو، وال يقف األمر عند ىانس جوناس فحسب، إنما أىمية ىذا 
ية جعمو موضوعا ىاما موجيا الموضوع واتساعو في الساحة العالمية اليـو وخاصة الغرب

أنو موضوع قد ولد مف رحـ الواقع المعيش، وال شؾ أف لمعناية والدراسة الدقيقة، خاصة 
ختيارا مؤسسا وفق ضرورة مشروع أخالؽ المسؤولية أنو كاف إلإختياره ىانس جوناس في 

دا ممحة لو، وليس مجرد دراسة أو بحث ال طائل مف وراءه، ليذا فقد ترؾ صدى وامتدا
  واسعا جديرا باإلحتراـ نظرا لمدى تأثيره عمى غيره مف الفالسفة واإليكولوجييف.

ىو مدى أىميتو في النيوض  يسي إلختياري ىذا الموضوع العمميفالسبب الرئ ،ليذا    
التي دفعتني   . وىذا مف أىـ األسباب الموضوعيةالمستقبلمف أجل باإلنساف والطبيعة 

كتشاؼ معالميا الواسعة وفي بحر صبت فيو لجوناسية و لمخوض في خضـ الفمسفة ا ا 
أييد جميع المجاالت واألصعدة التي تناوليا جوناس تارة بالنقد، وتارة بالتجاوز، وبالت

ىو اإلنساف األناني والمحب لتحقيق أيضا في ذلؾ  . ولعل السببوالتأكيد تارة أخرى 
كاف إنسانا أو كائنا ال إنسانيا. وبالتالي ينبغي عمينا أف  ، سواءالسعادة عمى حساب غيره

قة التأثير والتأثر بيف كل لعاللتحقيق مبدأ الوفاؽ وا عادة اإلعتبار نخوض ىذه المعركة 
لتي تصبو إذف فما داـ الموضوع متوفر عمى القيمة والغاية ا. مف اإلنساف البيئة الطبيعية

، وماداـ ىذا الموضوع متوفر أيضا عمى المصادر والمراجع يقياقجميع اإلنسانية لتح
بالدراسة وأىال ألف كفيال  اقد يكوف موضوعالكافية لتحقيق الدراسة البحثية، فبالضرورة 

يق الغاية المنشودة قلتح يكوف موضوعا ذو امتداد وصدى، ولعمو يكوف في المستقبل سبيال
عتبره وخاصة ىانس جوناس، الموضوع الذي أ  إلييا كل الفالسفة واإليكولوجييف التي رمى

وبالتالي فالدور الذي يفرض نفسو بعده،  مف شخصيا بمثابة وصية منو لألجياؿ القادمة
جاؿ إلتماـ مشروع السالـ والوفاؽ معمينا في ىذه الحالة ىو الدراسة والتوسع في ىذا ال

ت نفسيا بقوة والتي فرضضف إلى ذلؾ األسباب الذاتية التي بيف الكائف الحي ومحيطو، 
ة ي لمختمف األنظمبمدى جرأة ىانس جوناس في التصد واإلنبيار منيا اإلعجاب الكبير
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ما يشفي رغبتي في  وىذا، التي جعمت الطبيعة خاضعة لإلنسافوالفمسفات والقيـ الضيقة 
الذي يعتبر نموذجا في مجاؿ الحفاظ خاصة األخالقي و الفكر األلماني اإلطالع عمى 

جوناس األخالقي ىو خطاب موجو لجميع شرائح عمى البيئة الطبيعية، كما أف مشروع 
  .القي ذو البعد المسؤوؿالمجتمع الواعية والتي تمتمؾ الحس األخ

فيما تمثمت أخالؽ المسؤولية عند ىانس : وعميو، كانت إشكالياتنا تتمثل فيما يمي      
وتترب  وما مصير الحق اإليكولوجي في ظل ىذه المسؤولية األخالقية الجديدة؟جوناس، 

عمى أي أساس تطرؽ ىانس جوناس  عف ىذه اإلشكالية إشكاليات أخرى جزئية منيا:
لمفمسفات األخالقية الكالسيكية وغيرىا مف الفمسفات القديمة؟، ما ىي التحديات المعاصرة 

ثرت عمى عالقة اإلنساف بالطبيعة؟ إلى أي مدى يمكف التي سببت األزمة البيئية، وكيف أ
إعتبار مبدأ المسؤولية والحق اإليكولوجي كفيل بتجاوز التحديات التكنولوجية الميددة 

 لمبيئة والنيوض بالعالـ نحو الخير والسالـ؟.

ىذه اإلشكاليات وغيرىا قد تعرضت لمدراسات التي اتضحت مف خالليا العديد مف      
ماجستير لزىية العايب، كتاب مدخل إلى : رسالة الجوناسية ومف بينيا  يكولوجيامعالـ اإل

كتاب الفمسفة وقضايا فمسفة البيئة والمذاىب اإليكولوجية المعاصرة لمصطفى النشار، 
وغيرىا مف البيئة، أخالؽ المسؤولية )ىانس جوناس( نموذجا لوجدي خيري نسيـ. 

 الجوناسية في بعض محطاتيا.ي تناولت اإليكولوجيا تالدراسات ال

إلى العديد مف المناىج أوليا المنيج التحميمي  وأثناء قيامي بيذه الدراسة تطرقت        
الذي يظير مف خالؿ الشرح والتحميل والتوسع في األفكار واآلراء الجوناسية وغيرىا، 

الجوناسية،  كذلؾ اعتمدت عمى المنيج النقدي بقوة والذي ال غنى عنو في دراسة الفمسفة
كذلؾ تناولت المنيج المقارف مف خالؿ تسميط الضوء عمى أىـ اآلراء والتصورات 
والمواقف الشبيية لتصور ىانس جوناس، ضف إلى ذلؾ المنيج التاريخي الذي يتجمى في 

ية تالشييا واتساعيا عبر العصور واألزمنة االتسمسل الزمني لعالقة اإلنساف بالطبيعة وبد
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نا الراىف، ىذا وبالضرورة ال بد مف المنيج اإلستنتاجي الذي توصمت وصوال إلى عصر 
مف خاللو في النياية إلى حوصمة حممت في طياتيا أىـ النتائج والتوصيات التي توصمت 

 إلييا. 

لمموضوع وأىميتو واألسباب الذاتية  اعام اوقد قسمت بحثي إلى  مقدمة تضمنت تمييد 
الصعوبات التي  الموضوع إضافة إلى  جممة مف فعتني إلختياردوالموضوعية التي 

ل فصل تضمف فصوؿ ك واشتمل مضموف البحث عمى ثالثواجيتيا خالؿ ىذا البحث. 
 التالية:  وفق المحطات ، وبالتالي كانتفي طياتو ثالث مباحث

خالؽ ألنقد ىانس جوناس ل :المعنوف تحت إسـوؿ ت في الفصل األتناول-     
صفة عامة و عند ىانس منذ القديـ ببالطبيعة نساف  عالقة اإلوالأذت الكالسيكية حيث اتخ

نساف وناسية ىي عالقة اإلالج ية لمدراسةساسنواة األف الألى وجو الخصوص، عمجوناس 
في المبحث الثاني  تطرقت ليذا فقدالتي اتسعت فجوتيا بفعل المركزية البشرية ، طبيعة بال

تحتقر العالـ نقد الغنوصية التي تطرح في أفكارىا النقيض مف ىذه العالقة ألنيا إلى 
والعالـ الخارجي عبارة عف سجف مقيد لمروح، الخارجي في حيف تقدس الروح وترى الجسـ 

عند  قاـ جوناس بنقدهثالث مف ىذا الفصل وىو ماكمبحث وىذا أيضا ما اعتمدناه 
ثنائية التي اعتمدىا بيف الجسد والنفس وازدواجية العالقة بينيما. تماما ما دريكارت في ال

ألنو منافيا لما أراد تحقيقو بالنسبة زاد مف القمق الفكري لدى ىانس جوناس في ىذا الشأف 
خالؽ الواجب عند كانط، التي أل وفي خضـ ىذا النقد تعرضت لعالقة اإلنساف بالطبيعة،

تجاوز حيث وضح أنيا أخالؽ جديرة باإلحتراـ لكنيا في نياية ضا جوناس بالتناوليا أي
المطاؼ ضيقة وقاصرة عف مواكبة التطورات والمشكالت الراىنة، ضف إلى ذلؾ أنيا 

 أخالؽ تيتـ بالعناية البشرية بصرؼ النظر عف األخالؽ المتجية نحو البيئة.

س جوناس لألنظمة أما الفصل الثاني الذي عنونتو باسـ النقد أيضا أي نقد ىان -
نقد األنظمة اإلقتصادية بنوعييا  تناولت في المبحث األوؿ قتصادية والسياسية فقداإل
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الرأسمالية واإلشتراكية، لما أحدثتو مف تجاوزات وتوسعات عمى مستوى اإلنساف مف تطور 
أي تسويق المتعة عمى وتقدـ وتحقيق ألكبر قدر مف السعادة ألكبر عدد مف الناس 

فما تعرضت لو مف نيب واستغالؿ كاف ىدفو إرضاء أنانية والطبيعة،  خرحساب اآل
النظاـ  نقدوالمخاطر التي تيددىا، كما تناولت  الطبيعةاإلنساف دوف خوؼ عمى 

، والقضاء عمى اإلشتراكي الذي يحمل في واجيتو شعار الحق والخير والعدؿ بيف األفراد
يعتبرىا مجرد خاضعة يمش الطبيعة و يحيث عة ماكرة، نأقيخفي وراءه  قية، إال أنوالطب

في المبحث الثاني نقد األنظمة السياسية خاصة الديمقراطية  كما اعتمدت لإلنساف فقط،
التي تعطي حق الحرية لألفراد في التصرؼ وفقا إلرادتيـ ورغباتيـ وىذا ما زاد مف األزمة 

بفعل اإلستغالؿ واإلنتياؾ ىذه األخيرة  خاصة عمى الطبيعة الحية،البيئية وتفاقميا، 
 وىي المعضمة التكنولوجية في المبحث الثالث ة ال يمكف حميا،معضم تولدت مف خالليا

 تحدي التطور التكنولوجي. وتمثمت فيالتي انتشر بسببيا الفساد الذي ال يمكف إيقافو 
نظمة الذي جنى عمى الطبيعة والبيئة الحية لصالح اإلنسانية الجشعة، وباجتماع ىذه األ

ة الخطيرة التي قضت مع التطور العممي والتكنولوجي وتفاقـ التقنية تشكمت األزمة البيئي
 عمى مستقبل الحياة عمى ىذا الكوكب. 

وأخيرا اتخذت الفصل الثالث بعناية ألنو لب الفمسفة الجوناسية واألساس الذي تضمف 
في المبحث  وبمقوماتيا فقد اعتمدتية بأنواعيا األخالقيات الجديدة الناتجة مف المسؤول

بالنسبة  األوؿ مفيوما شامال لممسؤولية الجوناسية وأىميتيا وعالقتيا باألخالؽ اإليكولوجية
عرض أنموذجيف مف المسؤولية الجوناسية قمت بليانس جوناس، أما في المبحث الثاني 

إضافة إلى أىـ  دية( وىما المسؤولية األبوية) الطبيعية(، والمسؤولية السياسية ) التعاق
الدفاع عف الحق اإليكولوجي، أي حقوؽ  المبحث الثالث وىمافي ليا مقوميف ألخالؽ 

لتحديات التي تيدد الطبيعة واألجياؿ الالحقة، وكذلؾ مبدأ الحيطة والحذر لموقاية مف ا
إمتداد  وىذا ما ترؾالبعيد. ة، واإلنساف المستقبمي عمى المدى ة البيئيمستقبل الطبيع
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، لتشمل العديد مف الفمسفات اإليكولوجية الحديثة لمفمسفة الجوناسية وآفاقيا طويمة المدى
والمعاصرة والتي تضمنت اإليكويوجيا العميقة، واإليكولوجيا النسوية ومبدأ العدالة وحجاب 
الجيل، ىذه الفمسفات التي أخذت تارة مف اإليكولوجيا الجوناسية، وتارة أخرى تجاوزتيا 

إضافة إلى خاتمة تناولت فييا أىـ النتائج التي توصمت إلييا مع جممة مف  .بالبديل
 التوصيات.

العديد مف الصعوبات التي عرقمت سير  ليذا الموضوع واجيت خالؿ دراستيو       
العممية البحثية، والتي بدورىا جعمت منو بحثا ال يخمو مف النقائص وذلؾ نظرا لمعوائق 

 اآلتية: 

  المصادرصعوبة الحصوؿ عمى.  ‘’ the imperative of rsponsability’’ 
 ’’mortality and morality’‘وكتاب 

  تعدد الترجمات لمصادر ىانس جوناس، وتعدد القراءات الذي يجعل منو موضوعا
عسيرا لمفيـ خاصة وأف مصادره قد ترجمت إلى أكثر مف لغة واحدة، مف األلمانية إلى 

 نجميزية.الفرنسية واإل
  صعوبة الترجمة إلى العربية نظرا لضيق الوقت مف جية، وعدـ إمتالؾ إمكانيات

 .مف جية أخرى  كافية لمحصوؿ عمى تقنيات عالية الجودة في الترجمة
  نقص المادة العممية بالنسبة لممراجع، والدراسات السابقة خصوصا أنو موضوع

 صة في فكرنا العربي.حديث لـ يأخذ بعد نصيبا مف اإلنتشار والتوسع خا

كثير منيا والوصوؿ تـ بفضل هللا وعونو تذليل ال قد إال أنو بالرغـ مف ىذه العوائقلكف    
 وضع أفضل.إلى نتائج يمكف مف خالليا تغيير األزمة البيئية إلى 



 امفصل الأول

نقد هانس جوانس ملأخالق 

 امالكس يكية

 عالقة الإنسان وامطبيعة. /1

 نقد هانس جوانس نلغنوصية. /2

/ نقدددددددددددد جدددددددددددوانس ملأخدددددددددددالق 3

 . ) دياكرت، اكنط( امالكس يكية
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وثمة مف  (1)نشوء النظرية النقدية التي تميز بيا ىانس جوناسفي مف أىـ العوامل        
كانط  ر الحديث أمثاؿ ديكارت،التي تجاوزت ما كاف سائدا عند فبلسفة العصو  الفبلسفة،

وما تركتو الحرب العالمية األولى مف  ،دػ الجماعات األلمانية التقميديةوما كاف سائدا ل
سـ حيث ال نجد إسببتو مف موت ودمار،  وما ،قتصادية و طبيعية وخيمةتماعية وا  جإ أثار

ىوركيايمر، : أمثاؿ النقدية (2)فرانكفورتىانس جوناس مدرجا ضمف فبلسفة مدرسة 
مف الفبلسفة  ايعتبر واحد وأن إال فروم، ألفريد شميت، أكسل ىونيث. إيريك ىابرماس،

حيث جمعت بينيـ  ثيودور ,أدورنو, ماركيوز ,أرنتة حنجانب  إلىالذيف تـ نفييـ 
وا عمى أخذا مشتركا بينيـ و وشكل ىاجس النقد ىم   أرنتصداقة متينة خاصة مع حنة 

والفكر  الغنوصية،جوناس  ما درسكىتماـ بالمشاكل األخبلقية والسياسية اإل عاتقيـ
والمنيج الذؼ اتبعو يق النقد والتجاوز الذؼ شكل الطر  إلىلينتيي الكبلسيكي،  األخبلقي

 في فمسفتو، وقبل الخوض في النقد البد مف األخذ باإلعتبار عبلقة اإلنساف بالطبيعة
بلؽ نطوالتي عدت بمثابة حجر األساس إللو  ـ المنطمقات الفكرية والفمسفيةوفيما يمي أى

ماىي أىم المنطمقات الفكرية ليانس  : نطرح التساؤؿ التاليومنو  مسيرتو األخبلقية.
جوناس ؟ وفيما تمثمت رؤيتو لألخالق الكالسيكية ؟ وما السبيل لتجاوزىا والتأصيل 

 ؟ايكولوجياإلحول  لمشروع فمسفي أخالقي جديد

                                                           

 ىو واحد مف أىـ المفكريف الييود في (3001_3091)فيمسوؼ ألماني   : Hans Jonas: ىانس جوناس( 1)  
 نفي عاـالنازؼ والحرب العالمية الثانية، تميزت حياتو في تمؾ الحقبة بالتيديد  النصف الثاني مف القرف العشريف،

وبعد نياية الصراع عاد إلى ألمانيا  درس الفمسفة بجامعة عبرية، 1935ـ وفي عا نجمترا ثـ إلى فمسطيف،إلى إ 1933
أف تـ تعيينو في األكاديمية في  وبقي عمى ىذه الحاؿ إلى ودمج في الجيش البريطاني،لييودؼ، كمدفعي في المواء ا

 الدولة العبرية الفتية في مونترياؿ و أتاوا و نيويورؾ.
 ،بف النديـ لمنشر والتوزيع، بيروتالنقدية، جدؿ التحرر والتواصل واالعتراؼ، _ مجموعة مؤلفيف: مدرسة فرانكفورت ا

                                                                                                                                                                                                                                                                             .                                                                                                                            366ص  ،2012 ،1ط
ف والرياضييف متفقيف فيما بينيـ مجموعة مف المفكريف والباحثيف والفبلسفة الفيزيائييتدؿ عمى : مدرسة فرانكورت( 2)
 ة جتماعي الذؼ تـ إنشاؤه في مدينط ىؤالء المفكريف بمعيد البحث اإلرتبإ جتماعية بعينيا،تدؿ عمى نظرية إا كم

ىوركيايمر مديرا لممعيد عاـ س مع تعييف ماك بمدرسة فرانكفورتوتمت تسميتيا  ،1923فرانكفورت عمى نير المايف 
 بيف الفبلسفة. في وضع نظرية نقدية لممجتمع لتشكل ىذه األخيرة العامل والياجس المشترؾ  تمثمت أعماليا ،1930

خميل كمفت، المجمس األعمى لمثقافة  : رت زاىا، وجية نظر ماركسية،نشأتيا ومغ مدرسة فرانكفورت، _ سميترفيل:
 .15ص  ، 2،2003ط القاىرة،

 



 لخقا  اللقايكلك لأل د هانس جوناسنق                                          :   األولالفصل 
 

[16] 
 

 والــطبيــــــــــــــعة.  المبحـــــــث الــــــــــأول: عالقـــــــــــــــــــــة اإلنســــــــــــان -

( تتحدد مف خبلؿ كوكب األرض، وما يميز 1إف إدراؾ القيمة الباطنية لمطبيعة)     
( بارتباطيا 2األنظمة األرضية مف حيث أنيا فريدة مف نوعيا، كما تتحدد قيمة البيئة)

ت ىي الكوكب سبالحياة اإلنسانية التي تنشأ فوقيا، وما نستخمصو مف ىذا أف األرض لي
ي حد ذاتو، في حيف أنو الكوكب الوحيد الذؼ يحتوؼ عمى نظاـ الوحيد الذؼ يحمل قيمة ف

( ومجاؿ حيوؼ وحياة عضوية تسمح بالحياة عميو. واإلنساف عند تقييمو لقيمة 3بيئي)
  (4) األرض فيو يستخدميا وفقا لرغباتو ومصالحو الذاتية.

                                                           

مصطمح الطبيعة مف المفاىيـ الواسعة التي يتـ تناوليا فمسفيا بأنحاء إجتماعية وأخبلقية  :la natureالطبيعة:(1)
ودينية، وتأتي عمى نحو مف تمؾ األنحاء بمفيـو معيف، فيي عمـ محيط نباتي التنوع غير المتناىي، أو ىي الواقع 

ة في الزماف والمكاف، كما أنيا حالة حركة وتغير مستمر، وبوجو عاـ ال متناىيالموجود خارج الوعي ومستقل عنو، 
فالطبيعة ىي جممة مف الكائنات في نظميا المختمفة مف أرض وسماء، وتأتي ىنا السماء مرادفة لمطبيعة حاممة معنى 

 ، أو البيئة الطبيعية في مقابل الثقافة أو المجتمع اإلنساني.cosmoالكوف 
 .210، ص 1،2013ط، دار المحجة البيضاء، القاىرة، 2أبو رغيف الموسوؼ: الدليل الفمسفي الشامل، ج رحيـ -
، 1،2006طويبلحع أيضا في: مجموعة باحثيف: الطبيعة، تر: عبد القادر قنيني، المركز الثقافي العربي، المغرب،  -

 .149ص
التي تؤثر عمى الحياة وتطور الكائنات، وىي  ىي مجموعة مف الظروؼ الخارجية: environnementالبيئة:  (2)

اإلطار الذؼ يمارس فيو اإلنساف حياتو، بما فيو مف ظروؼ وأحواؿ ومواد وأحياء، وتؤثر عميو ويتفاعل معيا. كما 
 تعرؼ البيئة بأنيا المحيط الذؼ يعيش فيو اإلنساف وىو ما يشمل التربة، اليواء، الماء والنار.

، 2005 ،1ط ،أحمد سرحاف: منياج الخدمة اإلجتماعية لحماية البيئة مف التموث، دار الفكر العربي، القاىرة نظيمة -
 .14ص
ىو عبارة عف مجموعة مف العناصر التي تعمل بشكل مترابط ومتكامل فيما بينيا  :écosystemeالنظام البيئي: (3)

فييا، ويكوف النظاـ البيئي كبيرا جدا كالبحار، كما يمكف أف  في منطقة ما، بما في ذلؾ كل الكائنات الحية التي تعيش
 يكوف صغيرا جدا كالنبتة.

-mawdoo3.com/09: 11 ,11/05/2017 ,تعريف النظاـ البيئي. 
، 2002عطيات أبو السعود: الحصاد الفمسفي لمقرف العشريف، منشأة المعارؼ جبلؿ حزػ وشركاه، اإلسكندرية،  (4)
 .258ص 
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أدمجيا في نظاـ نساف الذؼ ت ليا قيمة في ذاتيا بمعزؿ عف اإلوبالتالي فاألرض ليس    
بيئي متكامل يسمح بالعيش فييا، وكذلؾ اإلنساف أيضا ال تتحدد قيمتو إال مف خبلؿ 
إرتباطو باألرض والبيئة التي يعيش فييا، وعميو يتضح لنا أف كل مف اإلنساف والطبيعة لو 
قيمة في ذاتو، والكشف عنيا ال يتـ إال مف خبلؿ العبلقة التي تجمع كل منيما، وكذا 

 ( 1كل منيما لآلخر.) حاجة

ف القوؿ بضرورة اإلىتماـ بالطبيعة يستدعي اإلىتماـ بعبلقتيا بالفعل اإلنساني        وا 
والمؤثرات التي تؤثر في توجيو ىذا الفعل، ذلؾ ألف اإلنساف والبيئة تربطيما عبلقة وثيقة 

قة البد منذ بداية وجود اإلنساف عمى سطح األرض إلى غاية اليوـ، ولتوضيح ىذه العبل
 مف مراعاة اإلعتبارات التالية:

 * اإلنساف أحد أىـ مكونات النظاـ البيئي.

 .*يعتمد اإلنساف في بقاءه عمى النظاـ البيئي

 * أف اإلنساف أقدر الكائنات الحية عمى تغيير األنظمة البيئية.

البيئي، *اإلنساف لديو القدرة عمى تحمل المسؤولية لتحقيق التوازف بيف أنشطتو والنظاـ 
  يتوقف بقاء اإلنساف عمى تحقيق التوافق واإلتزاف بيف النشاط اإلنساني والنظاـ كما

وبالتالي فاإلنساف مخموؽ وجودؼ يحيا حياتو بيف نطاقي الزماف والمكاف وفي  (2البيئي.)
مف و حياتو ، ويتأثر بيا مف خبلؿ أفعالو داخميا.  اتو يتكيف مع البيئة الطبيعية بيتحي

بيف اإلنساف والبيئة ال بد مف تنبيو األذىاف إلى أىمية وضرورة إحتراـ الطبيعة  العبلقة
 (3الحية والمحافظة عمييا والدفاع عمى بقائيا واستمرارىا.)

                                                           

 .258(عطيات أبو السعود: الحصاد الفمسفي لمقرف العشريف، ص 1)
 .44-43( نظيمة أحمد سرحاف: منياج الخدمة اإلجتماعية لحماية البيئة مف التموث، ص ص 2)
، ص 2013 ،1ط ،عباس: رسالة مف الفمسفة إلى الحياة، دار الوفاء لدنيا الطباعة والنشر، اإلسكندرية ( عبد المنعـ3)

 .210،225ص 
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ر وصبلح عمى اإلنسانية س عمة ىذه العبلقة لما فييا مف خيفقد أكد ىانس جونا      
درس الفمسفة يمكن أن ت »مف جية، وعمى الطبيعة والوجود مف جية أخرػ، حيث يقوؿ: 

ميمتيا الجديدة عن طريق الحفاظ عمى أضيق عقد مع العموم الطبيعية، ألنيا تقول لنا 
( 1.)«ما ىو ىذا العالم المادي، الذي يجب أن تطمب عقولنا إبرام سالم جديد معو

ف الميمة الجديدة لمفمسفة ىي إقامة عبلقة وثيقة بيف اإلنساف ومحيطو الذؼ بمعنى أ
يعيش فيو، ألف الفمسفة مف شأنيا أف تكشف لنا عف خبايا ىذا العالـ المحيط بنا، ولتحقيق 

 ذلؾ البد مف إقامة السبلـ والوفاؽ مع ىذا العالـ.      

بة لجوناس مفادىا أخبلقي محع، ال لكف ىذا الوفاؽ وعبلقة اإلنساف والطبيعة بالنس     
قامة عبلقة معيا لمجرد اإلكتشاؼ وتحقيق غايات وأىداؼ معينة  لمكشف عف الطبيعة وا 

( الجديدة وتجسيدىا ضمف 2عمى حسابيا، إنما األصل في ىذه العبلقة ىو إقامة األخبلؽ)
 معاممة اإلنساف لبيئتو، خصوصا لما ىو سارؼ في عصرنا الراىف.

 

 

                                                           

(1) Hans Jonas :pour une éthique du future, traduit : sobine cornille, philippe ivernel, 
rivages poche petite bibliotheque1998, p53. 

 جمع خمق، وىي العادة والطبع والسجية والمروءة. لغة:-: éthique األخالق:( 2)
فمسػػػػػػػػػػػػػفة األخػػػػػػػػػػػػػبلؽ، أو الحكمػػػػػػػػػػػػػة العمميػػػػػػػػػػػػػة، أو يسػػػػػػػػػػػػػمى عمػػػػػػػػػػػػػـ األخػػػػػػػػػػػػػبلؽ بعمػػػػػػػػػػػػػـ السػػػػػػػػػػػػػموؾ أو اصـــــــــــــطالحا:  -

الحكمػػػػػػػػػػة الخمقيػػػػػػػػػػة، والمقػػػػػػػػػػود بػػػػػػػػػػو   ىػػػػػػػػػػو معرفػػػػػػػػػػة الفضػػػػػػػػػػائل وكيفيػػػػػػػػػػة إقتناءىػػػػػػػػػػا لتزكػػػػػػػػػػو بيػػػػػػػػػػا الػػػػػػػػػػنفس، ومعرفػػػػػػػػػػة 
 الرذائل لتتنزه عنيا.

ـــــــــن مســـــــــكويو: - األخػػػػػػػػػبلؽ عمػػػػػػػػػـ بػػػػػػػػػاالحواؿ يعػػػػػػػػػرؼ بػػػػػػػػػو حػػػػػػػػػاؿ الػػػػػػػػػنفس مػػػػػػػػػف حيػػػػػػػػػث ماىيتيػػػػػػػػػا،  » يعرفيـــــــــا اب
ىػػػػػػػػػػي وظيفتيػػػػػػػػػػا التػػػػػػػػػػي تؤدييػػػػػػػػػػا، مػػػػػػػػػػا الفائػػػػػػػػػػدة مػػػػػػػػػػف وجودىػػػػػػػػػػا وعػػػػػػػػػػف  وطبيعتيػػػػػػػػػػا وعمػػػػػػػػػػة وجودىػػػػػػػػػػا وفائػػػػػػػػػػدتيا، ومػػػػػػػػػػا

 .«سجاساىا وأمياليا وما تنقميا بسبب التعاليـ عف الحالة الفطرية
 .86، دار صادر، بيروت، د/ت، ص 10ابف منظور: لساف العرب، ج -
، 1982دار الكتػػػػػػػػػػػاب المبنػػػػػػػػػػػاني، بيػػػػػػػػػػػروت، ،1صػػػػػػػػػػػميبا: المعجػػػػػػػػػػػـ الفمسػػػػػػػػػػػفي، ج ويبلحػػػػػػػػػػػع أيضػػػػػػػػػػػا فػػػػػػػػػػػي: جميػػػػػػػػػػػل -

49. 
ويبلحػػػػػػػػػػػع أيضػػػػػػػػػػػا فػػػػػػػػػػػي : ابػػػػػػػػػػػف مسػػػػػػػػػػػكويو: تيػػػػػػػػػػػذيب األخػػػػػػػػػػػبلؽ، تػػػػػػػػػػػر: عمػػػػػػػػػػػاد اليبللػػػػػػػػػػػي، منشػػػػػػػػػػػورات الجمػػػػػػػػػػػل  -

 .08، ص 1،2001طلمنشر والطباعة،  بيروت، 
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وىذا ما يسعى لتأكيده في كتابو ''مبدأ المسؤولية''  أؼ التأكيد عمى أىمية المحافظة       
لكن ما نالحظو أن اإلنسان في حد ذاتو أعجوبة، فيو عمى الرغم  » عمى البيئة فيقوؿ:

بداعو الالمحدود مع األشياء األخرى، ىو دائما صغير بسبب جرأتو  من ذكائو الخارق وا 
قدرتو عمى إقصاء إمبراطويتو الصغيرة عن إمبراطوريتو العظمى أي  وحشريتو في عدم

حترامي ، فإنو عام بعد عام إذا استمر عمى ىذا الحال، في االطبيعة، والمحافظة عمييا وا 
( وبالرغـ مف مكانة اإلنساف الكبيرة داخل 1.)«استنزاف الثروات سيثقل كاىل األرض

لمكوف مف خبلؿ إبداعاتو وذكاءه وتوصمو األرض وفي الوجود الذؼ جعل منو مركزا 
كتشافات ال محدودة، إال أف ىذه المكانة ال تعطي لو السيادة عمى الطبيعة ألنو  لقدرات وا 
في جميع أحوالو ال يستطيع أف ينفصل عنيا ويقصييا ألنو يبقى دائما خاضعا ليا. 

السيادة عمى  وبالرغـ مما توصل لو اإلنساف اليوـ مف إكتشافات جعمتو يحتل مرتبة
الطبيعة الحية بعدما كاف العكس، لكنيا سيادة إفتراضية فقط ألف اإلنساف ىو عبارة عف 
جزء فقط مف اإلمبراطوية العظمى والبلمتناىية، كيف ليا أف تخضع لمجزء في حيف أنيا 

 تمثل الكل والوجود العاـ.

يا مترادفات تعبر عف ومف ىنا فقد أصبحت ''البيئة'' و''الطبيعة''و'' األرض''، كم    
جيود الفبلسفة لتأسيس عبلقة إحتراـ متبادؿ بيف اإلنساف وبقية الكائنات األخرػ في إطار 
البيئة الطبيعية، وبفضل ذلؾ أصبح الموضوع األساسي ليذه العبلقة بيف البشر وبيئتيـ 

اسة ىذه األخبلؽ التي تيتـ بدر  ''l’éthique de l’environnement''ىو أخبلؽ البيئة 
سموكات وأفعاؿ البشر تجاه الطبيعة والعالـ الخارجي، وبالتالي فيي تيدؼ إلى المحافظة 
عمى البيئة ورعايتيا، إضافة إلى اعتبارىا في مقابل اإلنساف في الحقوؽ التي يجب أف 

 (  2تمنح ليا.)

 
                                                           

(1)Hans Jonas : Le principe responsabilité une éthique pour la civilisation technologique, 
traduit : jean greisch, édition du cerf, 1990, p24. 

 .36، ص 1،2009ط ،مفرج: الفمسفة المعاصرة مف المكاسب إلى اإلخفاقات، منشورات اإلختبلؼ، الجزائر ( جماؿ2)
 
 
 



 لخقا  اللقايكلك لأل د هانس جوناسنق                                          :   األولالفصل 
 

[20] 
 

بالبيئة الطبيعية ( التي تقتضي منا العناية 1ومف ىنا يمكف إعتبارىا أخبلقيات العناية)     
والمحافظة عمييا واحتراميا مف جية، ومف جية ثانية حماية الموجوديف فييا، والذيف 
سيأتوف في المستقبل. ليذا وجب عمينا أف نكوف موضوعييف قدر اإلمكاف في تعاممنا مع 
الطبيعة، ألف إستعماليا بأنانية وبما يخدـ الذات دوف اآلخريف سيجعل منيا مدعاة لمفساد 

 تفكؾ عبلقة اإلنساف بالطبيعة.و 

تمك المعرفة التي تستمد قوتيا المفيدة في مواجية  »وفي ىذا الصدد يقوؿ جوناس:     
التأثير، ويرجع ذلك إلى الفخر الطبيعي الذي رافقنا سابقا مع التمتع قبل كل شئ، ولكن 

إننا اآلن لدينا النمو الذاتي لقوتنا جعل منيا محل قمق )...( ولكن قوتنا أكثر من ذلك، 
وىذا في نياية )...( القمق تجاه الطبيعة، ألن سمطة اإلنسان قد برزت أخيرا مثل السيد

بمعنى أف الطبيعة تستمد قوتيا مف مكوناتيا مف ذات   (2).«المطاف يتطمب إتفاقا واسعا
د يعو ، فميا كات وأفعاؿ داخمياالطبيعة في مواجية التأثيرات التي يحددىا اإلنساف مف سمو 

اإلنساف في جميع أحوالو خاصة في مجاؿ التمتع واإلستفادة مف خيراتيا، أؼ في مجاؿ 
ىو اإلستعماؿ األناني واقع البيئة الرفاىية. ولكف األمر الذؼ يثير القمق واإلضطراب إزاء 

لمقوة والعمـ والتكنولوجيا وغيرىا مف األفعاؿ التي تجاوز اإلنساف مف خبلليا مبادغ 
طبيعة، ألف اإلنساف في العصر الراىف أصبح بحكـ السمطة والقوة التي وضرورات ال

. وىذا بالضبط ما جعل رض ومالؾ لجميع الموجوداتيمتمكيا بمثابة السيد عمى ىذه األ
بمكانتيا مف جديد البد مف إقامة إتفاؽ  لطبيعة عرضة لئلستغبلؿ واإلنتياؾ، ولكي تنيعا

اإلنساف بالطبيعة وعمى مكانة كل منيمما بالنسبة واسع وقوة جماعية لمحفاظ عمى عبلقة 
           لآلخر.

                                                           

ات الطبيعة، ومف جية تعني أخبلؽ العناية باآلخريف، فيي مف جية تتماشى مع قواعد ومدونأخالقيات العناية: (1)
غاية في ذاتيا، بمعنى أنيا تتوجو نحو الخير واإلبتعاد عف الشر مثل: غياب األلـ، البحث عف الرفاىية  أخرػ فيي

الموضوعية، تتطابق األفعاؿ مع القيمة، وىذا ما يجب أف يتجسد في معاممة اإلنساف مع البيئة الطبيعية واألجياؿ 
 القادمة.

 خبلقية، تر: جورج زيناتي، دار الكتاب الجديدد المتحدة، بيروت،مونيؾ كانتو سبيربير، روفيف أدجياف: الفمسفة األ-
 .112، ص 1،2008ط

(2) Hans Jonas :pour une éthique du future, p105. 
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وبالتالي مف أجل تحقيق مبدأ السبلـ والوفاؽ بيف اإلنساف والبيئة يؤكد ىانس       
يجب أن نعمل عمى فكرة السالم بين العقل والطبيعة، أحب  »جوناس ىذه الحتمية بقولو: 

إلى محاولة الفمسفة بشكل صحيح العثور  السالم الذي يفترض إلعطاءىا حق، إضافة
( أؼ أنو في 1.)«عمى واجب المسؤولية العقالنية، كما يمكن جعل الحتمية مطمقة أيضا

عبلقة اإلنساف بالطبيعة يجب أف يكوف السبلـ والوفاؽ ىو حمقة الوصل بيف اإلنساف 
ل ىذه وبيئتو، األمر الذؼ مف شأنو أف يعطي كل منيما حقو، وحق الموجودات داخ

الطبيعة، والميمة الفمسفية في ىذه الحالة ىي أف تبدع الطريقة المناسبة إلباـر وعقد ىذا 
 السبلـ بيف اإلنساف والبيئة، ولعل ىذه الطريقة ىي واجب المسؤولية وحتميتيا المطمقة.

وبالتالي ليس لديو ميارات كبيرة من خالل  »ويستطرد الحديث عف السبلـ قائبل:      
العموم الطبيعية، ورجل اإلقتصاد والسياسة)...( يجب إنظمام الجيود الرامية إلى فمسفة 

إقامة توازن بين الكوكب مع مقترحات ميزانية متوازنة بين اإلنسان والطبيعة ومن 
مف ىذا  ( والقصد2.)« الممكن أن يصل ىذا اإلتفاق عمى األقل إلى الناحية النظرية

و بيف اإلنساف والطبيعة البد أف نممسو في التعامل مع القوؿ أف السبلـ الذؼ يجب إبرام
يدد اسة في الواقع الغربي اليـو والذؼ أصبح يالطبيعة خاصة بالنسبة لئلقتصاد والسي

الطبيعة بشكل كبير، نظرا لمتجاوزات التي أحدثتيا عمى حساب البيئة الطبيعية، وبالتالي 
، وا عطاء كل بيئتويف كل مف اإلنساف و فالوصوؿ لميدؼ المنشود يستدعي مراعاة التوازف ب

 لخيرة بينيما.اذؼ حق حقو، وىذا ما يضبط العبلقة 

 

 

                                                           

(1) Hans Jonas :pour une éthique du future, p63. 
(2) Ibid, p64. 
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                                                                         : نقد ىانس جونـــــــــــــــــــــــاس لمغــــــــــــــنوصـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــية : الثاني المبحـــــــــــث- 
التوفيق بيف كل  إلىنتقائية عرفانية تطمح إ وىيمذىب العرفانييف (ىي 1الغنوصية)

مكف مف يمعرفة شاممة  اإللييةالعميق عف طريق معرفة األمور  ر معناىايالديانات وتفس
و العرفاف معاني أبالتراث . ويحمل مصطمح الغنوصية خبلليا التمقيف وتناقميا عبر الزمف 

وىي ممارسة الوسائط بيف هللا والبشر بواسطة الفيض والخالص ، السقطةعديدة منيا 
متحدة تسمى  أرواحستعماؿ كائنات تتألف مف إدد ىائل مف القوػ السماوية وكذا ع

( 2)دنيا ممحقة بو.قوى" الخالق في الكوف و المسيح بوصفو "  اإللوويعتبر  ،باآلماد
 اإلنساففعند اليرامسة يستطيع  (3)ةالذؼ بنيت عميو الغنوصية ىو اليرمسي األساسو 

 فأوعميو  ليةاآليصبح إليا أو في مرتبة  فأالعرفاف  أوالغنوص  أؼبمساعدة المعرفة 
وليذا التصور  .اإللوىيةوالدة  إكماؿلى العالـ بيدؼ إيتحرر مف جسده ويعود غريبا 

في هللا وىذا نجده عند المتصوفة  اإلنسافحيث يذوب : خارجيل تصاإ :إتصاليف
 (4) وحدة الشيوة أوالمسمميف الفناء 

                                                           

 (1)  gnose(f) .gnosis(e)  دينية تسمو عمى مستوػ عامةوىي في أساسيا معرفة  وتعني المعرفة أو البصيرة 
ثـ تحوؿ ىذا ، في القرف الثاني والثالث ميبلدؼ المؤمنيف أؼ عمى مستوػ العقيدة الرسمية وكاف لممسيحية غنوصيا

المعتقدات السرية والخفية والممحدة أحيانا  وىي مذىب تمفيقي تجمع ما بيف الفمسفة والديف وتقـو أساسا  إلىالغنوص 
 وتمقي األفكار اآلراءكما تشتمل عمى طائفة مف ، بعضبعضيا ب اإلنسانيةعمى فكرة الصدور ومزج المعارؼ 

ثر في التفكير الفمسفي في المسيحية أوكاف ليا المانوية كالمزدكية و األفبلطونية المحدثة وبعض التعاليـ الشرقية ك
 . واإلسبلـ

 .133ص ، 1983، القاىرة، ئة العامة لشؤوف الطبع األميرية اليي: لمعجـ الفمسفيا ،مدكوربراىيـ إ _
منشورات ،  1A-G، مجمدلػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػخميمد ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػل أحػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػخمي : رت، موسوعة الالند الفمسفية، الالند أندريو (2)

 .467،469ص ص ، 2001، 2ط،بيروت، عويدات
لى بني البشر وىو إىا كاف يتقف لغة اآللية ثـ يترجـ مقاصد اإللو( ،الرسوؿ،لنبينسبة إلى ىرمس ) ا :اليرمسية( 3)

وال يمكف أف يكوف شر وعميو فيو يحمل النبأ الجميل لية وتفكير البتفكير اآلير المسافة الفاصمة بيف لى تغيإبيذا يدعو 
 اإلنساف ىرمسيا إال إذا كاف حامبل لمرسالة وكانت لو قابمية التجمي.

، رؤية لمنشر والتوزيع، نظرية التأويل مف أفبلطوف إلى غادامير مدخل إلى الييرمينوطيقا، فيـ الفيـ: مصطفي_  عادؿ 
 .34ص، 2007، 2ط، القاىرة

 blog _post-31,book of life 01-blog spot.com، ما ىي اليرمسية: خزعل الماجدؼ( 4)
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تعي النفس حقيقة أصميا وطبيعتيا بوصفيا جزءا مف  نماحينجده  داخميال تصالاإل  أما
سحرؼ  أساسقائـ عمى  اإلنسافف أهللا قد حل فيو و  فأ اإلنسافلق حيث يشعر االخ اإللو

اليرمسية تشتمل كل  فأومنو فالفرؽ بيف الغنوصية واليرمسية ىو  في قراءة سحرية لمعالـ
، عمى الفمسفة والديف فحسب أما الغنوصية فيي تقتصرمف الديف والفمسفة والعمـ 

 الغنوصية فيي ذات طابع تطبيقي يظير مف خبلؿ ماأذات طابع نظرؼ  واليرمسية
  ( 1).التي يقوموف بياالديانات والفرؽ والطقوس 

 اىب الطائفية المختمفة التي تظيرالغنوصية تتجو نحو المذ أف سويرػ ىانس جونا     
اخل المسيحية كالكتابات والتعاليـ الدينية والمعرفية كما يميز جوناس بيف الغنوص د

فالغنوص األسطورؼ ىو مجموعة مف المعارؼ  ،األسطورؼ الفمسفي وبيف الغنوص 
ما يعرؼ بعقيدة  ؼأسويتريولوجية  وأخرػ منيا األساطير الكونية الكوسمولوجية  األسطورية

 البشرية في العالـ األرواحغتراب إ حيث تتجسد فكرة ، األصلالنجاة والتي تعد غنوصية 
والشريرة في ىياكل بدنية رواح غير المخمصة األ نتقاؿ أؼ تناسخاإلجة لميبوط و كنتي

لى العالـ إفاف أؼ الغنوص وعودتيا لؤلصل أؼ كنتيجة لمعر  يأتيالنيائي ونجاتيا  مختمفة
ىذا الشأف الذؼ جعل ىانس  (2.)السماوؼ حيث تتجرد الروح مف كل صورىا المادية

جوناس يعتبر التصور الغنوصي لممادة والعالـ الخارجي تصورا سمبيا مجردا الجسـ والعالـ 
 .الكماؿ ولكف ىذا مستحيلنو تحقق عف الروح عمى أساس أف النفس والروح بدو 

عتبر ىانس جوناس الغنوصية في أساسيا ىرطقة مسيحية إ وفي نفس السياؽ         
ليا خمفية ييودية مشتركة  أف إالتقتصر تقاريرىا عمى النظـ التي ظيرت في المسيحية 

مف الديانات الشرقية  وغيرىاية نستلؾ عمى اليمشتمل كذلمتنافس عمى تشويو المسيحية وت
  (3).القديمة

                                                           

 ماىي اليرمسية. : خزعل (الماجدؼ1)
 .11ص ،2010 ،2ط ،بيروت، منشورات الجمل، رائد الباش :رت، الغنوصية في اإلسبلـ : ىالـ ىانس( 2)

(3)  Hans Jonas :The gnostic relegion ,the message of the aliengod and the begining of 
christianity, beacon press boston,2005,p p 32_33.                                            
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مستقمة بذاتيا بل ىي حركة  الغنوصية ليست حركةوبالتالي فحسب ىانس جوناس      
ذ ىي ليست أصمية في تأسيسيا إنما ىي إمعرفية توفيقية تشمل العديد مف الديانات 

      مجموعة متجانسة مف الديانات والطقوس المتوافقة فيما بينيا.

أىـ السمات الديانة الغنوصية ) الديف المعرفي(  كتابوفي ويحدد ىانس جوناس         
 : التي تتميز بيا األخبلؽ الغنوصية وىي كما يمي

ومف ىنا جاءت المعرفة متنوعة ال حدود ليا  السيادة الفردية في مجاؿ المعرفة،تجعل  _3
ت يتـ تحديد األخبلؽ الغنوصية مف خبلؿ العداء لمعالـ الخارجي واحتقار كل العبلقا_ 2

                            (                                 1) .الروحتعمي فقط مف شأف  نياأالدنيوية أؼ 

ا و اعتماد بتعاد عنيضرورة حيازة الغنوصية أؼ وجب اإل إلىوبالتالي يدعو جوناس      
فسادهلؾ لتجنب المزيد مف تموث العالـ التجاوز المطمق ليا ذ                                                                                                           .وا 

والعالـ  اإلنسافصدع القائـ بيف تلكف ىذه الفجوة والوالطبيعة،  اإلنسافالتفريق بيف  _ 1
معديد مف لرئيسيا  الخارجي لـ يكف ليجمع مرة ثانية وقد يكوف في ىذه الحالة سببا

 إعادةيستدعي  ىذا ماوالتجاوزات عمى حساب الطبيعة،  واألوبئةختبلفات والمشاكل اإل
 والطبيعة. اإلنسافالوفاؽ بيف  إقامة

لمعالـ السفمي المحسوس المادؼ والذؼ تراه حقير  اومفارق منفصبل اإللوتتصور _ 4
 (2ومدنس.)

ـو عمييا لمغنوصية والمبادغ التي تقومف ىذا المنطمق نستنتج أف التصور األخبلقي      
األخبلؽ الجوناسية التي تيدؼ بالدرجة األولى إلى التوفيق بيف لمتفكير و  يعتبر مخالفا

التي البد مف إقامة عبلقة اإلنساف والطبيعة التي تمثل بيئتو ومحيطو وحاضنة وجوده و 
تفاؽ بيف كل منيما  .وفاؽ وا 

 

                                                           
 

(1) Hans Jonas : The gnostic religion, p47.  
(2) Ibid, p161.                                 
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لمسمات المذكورة أنفا  إضافةسمات أخرػ  (1)دوارد كريج إضيف في ىذا المقاـ يو      
 : وىي كما يمي

نفصاؿ التاـ لمعالـ السماوؼ قوـ عمى الثنائية المتطرفة أؼ اإلالغنوصية ت إفيعتبر  (3)
ف الروح والعالـ الغنوصية تعمي فقط مف شأ فأبمعنى المادؼ،  األرضيعف العالـ 

عالـ المادؼ بل وتنظر لو نظرة فيو وفي المقابل تقصي وتيمش ال السماوؼ المتواجد
 ستبعاد.اإلحتقار واإل

تنشأ في المممكة العميا عمى حد التعبير  اإلنسانيةترػ الغنوصية أف الروح  (2)
 األفبلطوني الذؼ يعتبر وجود الروح في عالـ المثل أما الجسـ فيو مجرد سجف ليا.

مف األشياء المادية والشرور ألف ىذا حسبيـ  األرواحتحرير  إلىتيدؼ الغنوصية  (1)
 (2).يرتبط بالعالـ الخارجي المدنس بالشرور يعتبر بمثابة تطيير لمنفوس مف كل ما

جوناس في وصف السمات والمبلمح  سقد حذا حذو ىان دوارد كريجإ إفوعميو،       
ويبقى جوىر ختبلفات الثانوية فيما بينيما إلاساسية لمغنوصية بالرغـ مف بعض األ
وتبقى نظرة الغنوصية لمعالـ الخارجي مجرد سجف  فسيرىـ لسمات الغنوصية في توافق.ت

وزنزانة لمروح النقية ىذا الجسـ المدنس والشرير ىو سبب الفساد ويعتبر ىانس جوناس 
قيمة إنما ىو عف هللا وىذا  اإلنسافيعبر عف مدػ تباعد  وأنظمتوأف اتساع الكوف 
لمطمقة بيف العالـ الشرير نفصاؿ والثنائية اترمز لئلالنسبة لو ألنيا الىوتية سمبية ب

 (3)وبيف هللا المقدس الذؼ تتجمى فيو جميع مظاىر العفة والخير. المدنس،

 

                                                           

 أستاذ فمسفة بجامعة كامبريدجفة، روتمبيج موسوعة الفمس، فيمسوؼ، ورئيس تحرير 1942 مواليدمف : دوارد كريجإ(1)
 )ويكيبيديا(

نور مغيث، المجمس أ: رتخيرؼ نسيـ: الفمسفة وقضايا البيئة، أخبلؽ المسؤولية)ىانس جوناس ( نموذجا،  وجدؼ (2)
 .38ص ،  1،2009طالقاىرة، األعمى لمثقافة، 

 .43ص  نفسو، (المرجع 3)
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عالـ مدنس خالي مف تعتبر الغنوصية العالـ الخارجي أو الطبيعة مجرد  ،إذف     
أما المكاف األنسب لمروح ىو الحياة العظيمة الموجودة في المممكة العموية التي المعنى، 

ىذا ما دفع مصدر الشر،  ألنوىي في غنى تاـ ومطمق عف العالـ الخارجي المزيف 
 عف الطبيعة. اإلنساففصل  إلىبالغنوصييف 

معالـ الغنوصي القائـ عمى العداء ل األخبلقييوضح ىانس جوناس ىذا المحتوػ و      
ستخبلص وانطبلقا مف ىذا المبدأ يمكف إ رجي واحتقار كل الروابط الدنيوية،الخا

لتزاـ إمتبلؾ الغنوصية لئل )الزىد(ويشتق مف النتيجة األولى  الزىد و الفسوق:: نتيجتيف
وبالتالي  ،ندماج مع العالـ الخارجيالتموث الناجـ عف اإل اإلنسانيةبأف تتجنب النفس 

تتمثل في )الفسوق( أما بالنسبة لمنتيجة الثانية  حد أقصى، إلىتختزؿ التعامل معو 
ىذا ما واإلحتقار واعتباره ببل قيمة،  البلمباالةالجانب السمبي تجاه العالـ والمتمثل في 
 (1ينجـ عنو الفسوؽ وممارسة فعل الفساد.)

يمة أو ماليس لو قيمة يشاء تجاه مالو ق الحق في أف يفعل ما لئلنسافلكف ميما كاف     
ألف العالـ الخارجي أو الطبيعة سواء شئنا  واإلفسادىذا الحق ال يعني التعدؼ بالنسبة لو، 

عمينا بإرادتنا أـ بدوف إرادتنا وبالتالي سواء ىو مكاف تواجد وعيش جميع الناس،  أبينا أـ
ىو المتضرر  اإلنسافاوز ألف المحافظة عميو وحمايتو مف خطر التموث والفساد والتج

األفكار الغنوصية ىذا العالـ بالدرجة األولى وعميو، فالتصورات و والمستفيد الوحيد مف 
 حترامو وحمايتو.عمييا إ فكاف مف الواجب العالـ الخارجيلـ تكف تؤمف بقدسية  إفحتى 

اليونانية التي أعمت في كثير مف  ومف ىذا المنطمق نجد جوناس يحتفي بالفمسفة      
لكبار  واآلراءالمواقف مف شأف الطبيعة والكوف وفيما يأتي سنعرض بعض المواقف 

 الرواقيين.و، أرسطأفالطون،  : أمثاؿفبلسفة اليوناف 

وىما العالـ الجسماني الذؼ لقد تميز الفكر األفبلطوني بعالميف مف الوجود  : _ أفالطون 
لمعالـ العموؼ، وكل شئ فيو يحاكي مثالو، حيث يتكوف مف العناصر ىو إنعكاس وصورة 

وبالتالي فقد اعتبر األرض ىي مركز العالـ، الذؼ بعة: الماء، اليواء، النار والتراب، ر األ
                                                           

 .46ص وجدؼ خيرؼ نسيـ: الفمسفة وقضايا البيئة،  (1)
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ال يمكننا معرفتو إال مف خبلؿ حركة العقل أؼ العالـ غير الجسماني المعقوؿ، الذؼ 
فس والعقل، وبيذا تتضح العبلقة بيف كل مف العالـ الذؼ يرتبط بالنأسماه بعالـ المثل، 

 (1المحسوس والعالـ المعقوؿ.)

ف أفبلطوف قد اعتبر أف الطبيعة والعالـ الخارجي أسمى وبالرغـ مف ىذه العبلقة إال أ     
وفي ىذا المقاـ مف اإلنساف نفسو، بالرغـ مف كونو أفضل الكائنات عمى الحية وأشرفيا، 

)...( األعمىبالرغم من أن أفالطون لم يعتبر الكون ىو الوجود  »يقوؿ ىانس جوناس: 
بل واألجرام السماوية وىو أفضل من اإلنسان الذي ليس ىو أفضل شئ في العالم 

 (2.)« أفضل منو حاال سواء من حيث المضمون أو النقاء أو الثبات الذي ينظم حركتيا
العالـ الخارجي، واعتبارىا أىـ مف وىذا يدؿ عمى مدػ إعبلء أفبلطوف مف شأف الطبيعة و  

عمى اإلنساف بالرغـ اإلنساف الذؼ يعيش بروح وعقل، كما يدؿ ذلؾ عمى سيادة الطبيعة 
مف خضوعيا الحتياجاتو ومصالحو ومتطمبات حياتو، وفي ىذا الصدد نجد ىانس جوناس 

 .بيعةبيئة والطقد إحتفى بيذا الموقف واعتمده بقوة ضمف فمسفتو األخبلقية تجاه ال

ىو  سطو الذؼ عبرالعديد مف الفبلسفة اليوناف كأر  دكما نجد ىذا التصور عن      
ومف ثـ ربطيا بالعديد مف  ،عة باعتبارىا كل ما ىو مادؼ وخارج عف النفساآلخر الطبي

 وبالتالي ،، الحركة، السكوف، المادة وغيرىاالمقوالت التي ترتبط بيا كالزماف، المكاف
أؼ أف ىناؾ عبلقة وفاؽ  ،في المادة والصورة غير منفصميففالعالـ المادؼ حسبو ينظر 

 (3وترابط بيف المادؼ وغير المادؼ.)

 

 

                                                           

أحمد أميف، زكي نجيب محمود: قصة الفمسفة اليونانية، السمسمة الفمسفية، مطبعة دار الكتب المصرية، القاىرة، (1) 
 .169-168، ص ص1935، 2ط

(2) Hans Jonas :The gnostic relegion, p242- 243.  
 (3)  :  .173،175، ص ص 2012الثقافة، القاىرة، تاريخ الفمسسفة اليونانية، مؤسسة ىنداوؼ لمتعميـ و يوسف كـر



 لخقا  اللقايكلك لأل د هانس جوناسنق                                          :   األولالفصل 
 

[28] 
 

أف الكوف –ىانس جوناس أيضا لمرواقية التي تقـو عمى مبدأيف وىما استند  وقد     
وأف الطبيعة الجوىرية لئلنساف ىي العقل،  -.محكـو بقانونمطمق ال يسمح بأؼ إستثناء

ىذا  ''عش عمى وفاق مع الطبيعة''نستنتج شعار الرواقية: ومف منطمق ىذيف المبدأيف 
 الشعار الذؼ يتضمف جانبيف وىما: 

                                                          يجب أف يتطابقوا مع الطبيعة بالمعنى الواسع أؼ يتطابقوا مع قوانيف الكوف.                         * أف الناس 
* يجب أف تتطابق أفعاليـ مع الطبيعة بالمعنى الضيق حسب طبيعتيـ الجوىرية أؼ 

وعميو فالكوف ليس محكـو بالقانوف فحسب بل بقانوف العقل أيضا فإتباع اإلنساف  العقل.
ومنو فالفضيمة في الواقع مع قوانيف العالـ،  لمطبيعة العقبلنية ينتج عنو تطابق اإلنساف

 (1) .عند الرواقييف ىي الحياة بمقتضى العقل

معنى أف ما وىذه الميوؿ الطبيعية عند الرواقييف تغمب عمييا غريزة حب البقاء ب         
أما الذؼ ال يساعد  سب ما تقتضيو الطبيعة فيو النافع،ستمرار حيساعد عمى البقاء واإل

فما يوافق البقاء و الطبيعة فيو بطبيعة الحاؿ ظار، اء وال يتناسب مع ما تقتضيعمى البق
الخير، الشر،  كما نجد أف المذة،ىو ما يتناسب مع الطبيعة وتتحقق بمقتضاه السعادة. 

رة في ذاتيا وليست شريرة في ذاتيا إنما تتحدد نفعاالت ليست خي  الفقر، المرض... ىي إ
     (2) .يعةقيمتيا بتوافقيا مع الطب

أؼ  ومجمل القوؿ فالطبيعة عند الرواقييف يجب أف تكوف متوافقة مع اإلنساف ويجب      
ألنيا ىي التي تحدد قيمة الشئ بالنسبة لصاحبة فكمما  ،مع الطبيعة يقيـ عبلقة ترابط

 والعكس.، توافق فعل اإلنساف مع الطبيعة كاف نافعا وذو قيمة
 
 
 
 

                                                           

، ص 1984ولتر ستيس: تاريخ الفمسفة اليونانية، تر: مجاىد عبد المنعـ، دار الثقافة لمنشر والتوزيع، القاىرة،  (1) 
 .273-272ص
، 3ط ،اإلسكندرية، دار المعرفة الجامعية، 2المتأخرة، ج والمدارسأرسطو : تاريخ الفكر الفمسفي، أبوريافدمحم عمي  (2) 

 .289_288ص ص د/ت، 
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 الكالسيكية. ـــــــانـس جوناس لمـأخالقنقد ىـــــــــ  : المبحــــــــــــــــــــث الثالث_ 

في مجاؿ األخبلؽ عمى  1650-1596لقد اعتمد ديكارت  *نقد التصور الديكارتي:
ولعل ىذه الحكمة التي اتخذىا مف مذىب  الحياة أوال ثـ الفمسفة،ن الحكمة التي تؤمف بأ

الرواقييف الذيف تأثر بيـ في مجاؿ األخبلؽ، وفي ىذا الصدد ميز ديكارت بيف نوعيف مف 
راداتنا ونحف مسؤولوف عنيا، أما  الخبرات المسؤولةالخبرات، منيا  وىي ماتعمق بقدراتنا وا 

اؽ قدراتنا ومسؤولياتنا، فيي تمؾ الخبرات الخارجة عف نطلمخبرات الالمسؤولة بالنسبة 
وعمى ىذا األساس ىدؼ ديكارت إلى بموغ السعادة التي نبمغيا مف خبلؿ العقل، ىذا 
األخير الذؼ مف شأنو أف يقود اإلنساف في اإلتجاه المناسب. فمطالما كانت النفس روحية 
محظة مرتبطة في الوقت ذاتو بالعقل الذؼ ىو جزء منيا، وىي بيذه الصفة تتميز عف 

لجسد أو البدف، وبالتالي فاهلل ىو مصدر وأساس قوانيف الحركة في عمـ الطبيعة، ومنو ا
فأساس اآللية الشاممة ىو الثنائية القائمة عمى التفرقة والتمييز بيف النفس والجسد، فالنفس 

 نأ »(  حيث يقوؿ في ىذا السياؽ: (1خالدة عمى خبلؼ الجسد الذؼ يفنى ويموت.
لنفس والبدن في أن البدن بطبيعتو قابل دائما لمقسمة وأن النفس اإلختالف عظيم بين ا

غير قابمة لمقسمة عمى اإلطالق، إذ أنو في الواقع عندما أنظر فييا أي عندما أنظر في 
نفسي من جية أنني شئ يفكر فإنني ال أستطيع أن أميز في نفسي أجزاءا ما، ولكنني 

طالق، ومع أن النفس ماما عمى اإلواضحا أنني شئ واحد تأعرف وأتصور تصورا جد 
كميا تبدو متحدة مع البدن كمو، فإنو إذا فصمت عنو ساق أو ذراع أو أي جزء أخر 

 (2). « فانني أعرف خير معرفة أنو لم يفصل ككل)...(

 

                                                           

، ج : ( إبراىيـ مصطفى إبراىيـ1)  .103، ص 2008، دار المعرفة الجامعية،1الفمسفة الحديثة مف ديكات إلى ىيـو
ى حممي، الييئة المصرية العامة دمحم مصطف : محمود دمحم الخضيرؼ، تقديـ :مقاؿ في المنيج، تر : ( رينيو ديكارت2)

 .128، ص 1985، 3ط لمكتاب،ف القاىرة،
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وبالتالي فقد فسر وضع الجسد بإعتباره مجرد آلة صنعيا هللا بنظاـ محكـ يعمو       
بذاتو عف كل األشياء المشابية لو أؼ الكائنات الحية األخرػ، ومثمو في ذلؾ مثل اآللة 
التي يخترعيا البشر، لكنو أسمى منيا ألنو مف صنع هللا، وفي ىذه الحالة يعتبر قد حث 

(  وفي المقابل الشؾ في كل ما ىو 1.) يد ومالؾ لمطبيعة وما بياعمى كوف اإلنساف س
خارج عف الذات البشرية، فحسب ديكارت ىذا الشؾ والتوجس تجاه الحواس وما ىو خارج 
عف النفس ىو ما يقود حتما إلى اليقيف، ومايبرر ذلؾ ىو الكوجيتو الديكارتي المشيور 

وتأمل نابع مف الشؾ حسب ديكارت ىو ( فكل تفكير 2.)«األنا أفكر إذا أنا موجود»
مايثبت وجود وكياف اإلنساف، فمنطمق الشؾ نتيجتو الضرورية والحتمية ىي بموغ اليقيف، 

 وبالتالي إثبات الوجود وبموغ اليقيف متوقف عمى مدػ التفكير والتأمل الناجـ عف الشؾ.

ويكوف بمعزؿ عف وعميو، فالتفكير والتأمل صفة العقل المرتبط بالروح والنفس       
الجسد الذؼ ىو ليس سوػ مجرد جوىر مادؼ ممتد مقارنة باآللة التي تعمل بطريقة 
ميكانيكية، وبيذه الخاصية يختمف الجسد عف النفس التي ال يمكف تأليميا وال فصميا، 
فالعبلقة بيف النفس والجسد تشبو العبلقة بيف أعضاء الجسد، فعند فصل ىذه األعضاء 

و الساؽ عف الجسد فنحف نراه جسدا ناقصا، لكف ىذه األعضاء في ذاتيا كفصل الذراع أ
تعتبر مادة كاممة، كما ىو الحاؿ بالنسبة لمعبلقة بيف النفس والجسد ال يمكف اف نفيـ 
تكامل كل منيما إال مف خبلؿ إنفصاليما. فحسب تعبير ديكارت فالجسد ىو ذلؾ الجياز 

يشمل الشكل والحجـ والحيز أؼ أنو القالب أؼ ما  المكوف مف لحـ وعظـ وشكل معيف
الذؼ وضعت فيو النفس، أما التفكير واإلحساس ىي صفات النفس التي اعتبرىا بمثابة 

 ( 3شعمة أو نسيـ خفيف يمتمؾ أعضاءىا.)

 

                                                           

 .22-21، ص ص 2009فمسفة الجسد، دار التنوير لمطباعة والنشر والتوزيع،  : (سمية  بيدوح1)
 .128مقاؿ في المنيج، ص  : ( رينيو ديكارت2)
 .23فمسفة الجسد، ص : ( سمية  بيدوح3)
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ويعتبر ىانس جوناس أف ديكارت ىو المميـ الحقيقي لما اصطمح عميو بالثنائية      
رة التي باعدت في العبلقة بيف اإلنساف وسائر المخموقات الحديثة المتطرفة، ىذه األخي

الحية األخرػ، كما يرػ أنو مف خبلؿ ىذه الثنائية أف ديكارت أراد التأسيس لممركزية 
ركزية البشرية إتسعت الفجوة ( فمف خبلؿ ىذا التأسيس لمم1البشرية في العصر الحديث.)

الذات اإلنسانية في مقابل إىماؿ بيف النفس والجسد وأصبح كل اإلىتماـ موجيا نحو 
 وتيميش ماىو مادؼ وخارج عف النفس، واعتبارىا مجرد خادمة لئلنساف فحسب.

ويؤكد ىانس جوناس أف التفسير المادؼ القديـ لصورة الحياة والعالـ كاف تفسيرا      
مف  جامعا مابيف الروح والمادة، وىادؼ إلى مدػ قيمة العبلقة المتينة التي تربط بيف كل

اإلنساف والطبيعة وتحدد مكانتو ودوره فييا، ىذا الدور الذؼ مف خبللو يتـ الكشف عف 
خبايا العالـ وفيمو، ويؤكد ىانس جوناس أف األمر الذؼ طمس ىذه العبلقة وأحدث 
تزعزعا في بنيتيا ىي ال أخبلقية التصور الديكارتي وتمييزه بيف كل مف الطبيعة المادية 

ومف ىنا   (2مف جية أخرػ بيف النفس والجسد داخل اإلنساف نفسو.)واإلنساف مف جية، و 
اآلن  الثنائية ىي الرابط الذي توسط تاريخيا بين النقيضين المذين ال يزاالن حتى »:يقوؿ

بمعنى أف الثنائية واإلزدواجية لطالما لعبت دور الوسيط لكف  (3).«في معارضة مستمرة 
السمبي أؼ الفاصل مابيف الجوىريف المتناقضيف، وىما الروح والمادة )الجسد(، كما كاف 
 ليا األثر في إستمرارية ىذا التناقض وتفاقـ العبلقة بينيما، وبالتالي اإلنفصاؿ والتصدع.

  : ي تسببت فييا الثنائية الديكارتية وذلؾ في قولوويوضح جوناس مشكمة الحياة الت     
وىكذا يبدو أن التنازل عن وضوح الحياة يكون بالسعر الذي كانت المعرفة الحديثة  »

 (4).«عمى إستعداد لدفع ثمنو، عنوانو واقع يجعل العالم غير مفيوم 

                                                           

 .77الفمسفة وقضايا البيئة، ص  : (وجدؼ خيرؼ نسيـ1)

(2) Hans  Jonas: The phenomenon of life, Toward a philosophical , biology, with of or 
word by Lawrence Vogel , Evanston, north western university press , 2001,p 12. 

 (3) Ibid, p 12. 
(4)  Ibid, p25. 
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ويقصد بيذا أف البلمباالة واإلىماؿ لما تقتضيو الحياة مف وضوح والذؼ دفعت ثمنو       
المعرفة الحديثة، كاف سببو ىو اإلىتماـ بالفصل والتمييز بيف ماىو مادؼ وما ىو غير 
مادؼ بدال مف التركيز عمى تفسير العالـ وفيـ العبلقة بينو وبيف اإلنساف، حيث أف ىذا 

 عمو مفيوما وواضحا. يج ىو ما األمر

والقصد الذؼ يرمي إليو ىانس جوناس مف التفكير ومحاولة فيـ العالـ وعبلقتة     
باإلنساف ىو فيـ مشكمة الحياة أوال ومف ثـ دور كل مف النفس والجسد فييا، فاإلنساف أو 
الكائف الحي حسب ىانس جوناس يوجد في العالـ مف خبلؿ جسمو باعتباره الكائف 

الذؼ يعني الحياة المادية، أما بالنسبة لمحياة الروحية فيي ما ارتبط بإدراؾ العضوؼ و 
العالـ والوجود، حيث يؤكد جوناس مف خبلؿ نقده لمثنائية أف إجتماع المادؼ والروحي ىو 
جوىر وأساس فيـ الحياة والعالـ،  ليذا فقوؿ ديكارت بالثنائية عمى أساس صفتيما ىو 

أعطى صفة الخمود والبقاء لمنفس في حيف وصف الجسد أمر ال يوحي بالمعنى حيث 
بالموت والفناء. بيد أف كل منيما حسب جوناس في كفة واحدة فبل تعمو النفس عمى 
الجسد وال الجسد عمى النفس، وقيمتيما تكمف في مدػ التفاعل والتوافق بينيما في مجاؿ 

قره ديكارت ىو ما يفضي إلى الحياة، وبالتالي فيميا. في حيف أف الفصل والتمييز الذؼ أ
 (1عدـ الوضوح وحدوث المشاكل والتجاوزات. )

ولعل مف أبرز ىذه المشاكل والتجاوزات التي تسبب فييا التصور الديكارتي ىي التي      
 الممتد ) الروح، النفس، العقل(، والجوىر  المفكرتتعمق بكيفية التفاعل بيف الجوىريف 

نفس التي تختص بالبلمادية بتحريؾ الجسد المادؼ، وفي ىذا )الجسد( بمعنى كيفية قياـ ال
السياؽ أشار جوناس إلى المعضمة التي خمفتيا الثنائية الديكارتية والتي مف الصعب حميا 

 (  2) وىي كيف تؤثر اإلرادة التي ىي وليدة النفس في أطراؼ العالـ الممتدة.

يماثميا، إذف كيف لمنفس التي  إذ أنيا ال تتحرؾ إال مف خبلؿ جسـ أو طرؼ أخر     
تناقضيا أف تقـو بالتحكـ فييا وتحركيا، وىذا ما يوضحو في كتابو ظاىرة الحياة 

                                                           

(1) Hans  Jonas: The phenomenon of life,p26. 
 .89الفمسفة وقضايا البيئة، ص  : وجدؼ  خيرؼ نسيـ (2)
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الثنائية الديكارتية خمفت لغزا وىو كيف يمكن لفعل من أفعال اإلرادة أن يحرك  «  :بقولو
يضفي طرف من األطراف التي ىي جزء من العالم، وىذا ال يمكن إال بواسطة جسم آخر 

 (1.) »عمييا تمك الحركة

فإذا كاف الجسـ آلة مادية فكيف يستطيع العقل الذؼ يرتبط بالنفس أف يعمل أو      
يتحكـ فيو مف خبلؿ قوة غير ميكانيكية، كاإلرادة  أؼ كيف لمعقل والنفس الروحية أف 
تحرؾ الجسد المادؼ الذؼ يشمل الشكل والحيز ويعمل بصورة ميكانيكية وىذا التحريؾ 

ذا التصور الذؼ يجعل مف النفس ىي المحركة والمسيطرة عمى ( ى2يكوف وفقا لئلرادة ؟.)
الجسد بالرغـ مف أنيا ال تجسد في الواقع المحسوس. وىذا مدعاة لممركزية البشرية التي 

 نساف ومصالحو واحتياجاتو.ل ماىو مادؼ مسخر لخدمة إرادة اإلتجعل ك

آلية الحيواف حيث رد اإلعتبار كما قاـ ىانس جوناس بنقد النظرية الديكارتية  القائمة ب     
لمكائنات الحية األخرػ الموجودة في الطبيعة والتي تتقاسـ ىذا الوجود مع اإلنساف، فقد 
حاوؿ جوناس جعل كل مف اإلنساف والحيواف والنبات  عمى قدر المساواة في الحقوؽ عمى 

تصور  وجو األرض، والنقطة األساسية التي انطمق منيا في تأسيسو ليذا النقد ىي
ديكارت لمحيواف عمى أنو مجرد آلة مسخرة لخدمة البشر وآداء وظائفيا لحساب اإلنساف، 
حيث يرػ أف ديكارت قد ربط بيف البنية العضوية لمكائف الحي وبيف الوظيفة التي يقوـ 

وىدفو ىو القياـ بوظائف  بيا عمى اعتبار أف الحيواف كموجود عضوؼ مادؼ لو جسد
كما ىو الحاؿ بالنسبة لآللة، التي وجدت لخدمة البشر، بصرؼ  معينة ال أكثر تماما

 (3النظر عف حقوقيا في ضماف البقاء والعيش عمى ىذه األرض. )

      

                                                           

(1) Hans Jonas :The phenomenon of life, p99. 
 .89الفمسفة وقضايا البيئة، ص  : (وجدؼ  خيرؼ نسيـ2)
 .100( المرجع نفسو، ص3)
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بيف ثبلثة عناصر أو خصائص أساسية يتميز بيا   ؾ فقد ميز ىانس جوناسلذل      
تربطيا عبلقة ضرورية وىذه الخصائص حسبو اإلدراك، العاطفة والحركة.  : الحيواف وىي

( فالحيواف يختص باإلدراؾ كما ىو الحاؿ 1تظير كمبدأ مشترؾ بيف الحيواف اإلنساف.)
عند اإلنساف لكف ليس بنفس الكيفية وال مف خبلؿ الوعي كما ىو عند اإلنساف إنما ىو 
إدراؾ مباشر عف طريق الحواس فقط. أما العاطفة فيتميز بيا الحيواف مف خبلؿ الشعور 

جوع، الحرف، وحتى البكاء، لكف ىذا الشعور غير مرتبط بالوعي . أما فيما يخص كال
الحركة فيي خاصية إنسانية وحيوانية ونباتية أؼ تشترؾ فييا جميع الكائنات الحية. 
وبالتالي يشترؾ اإلنساف مع الحيواف في العديد مف الخصائص لكف ىذه الخصائص لدػ 

ل، أما عند الحيواف فيي فطرية، فما يميز اإلنساف اإلنساف تكوف مصحوبة بالوعي والعق
عف الحيواف ىو العقل، لكف ميما كاف اإلنساف أعمى مرتبة مف الحيواف نظرا لتميزه بالعقل 
إال أف ىذه الميزة ال تعطي لو الحق في استعماؿ الحيواف كآلة لخدمتو والتعدؼ عمى 

 حقوقو. 

المنغمقة فقط عمى اإلنساف في مقابل  وبالتالي يرفض جوناس المركزية البشرية     
اإلنفتاح عمى العالم ىو أمر  : « تيميش  العالـ الخارجي والكائنات األخرػ حيث يقوؿ

وبالتالي البد مف اإلنفتاح والتوافق بيف اإلنساف وغيره مف (  ». (2أساسي في الحياة
منافعو ومصالحو  الكائنات وليس اعتبار الحيواف مجرد آلة وجدت لخدمة اإلنساف وتحقيق

شترؾ فيو جميع المخموقات الحية نما الحق في الوجود وحفع البقاء تعمى حساب غيره، إ
 عمى وجو األرض.

 

     

  

                                                           

(1) Hans Jonas :The phenomenon of life, p99. 
(2) Ibid, p99. 
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لقد قامت الفمسفة الكانطية عمى أساس النقد الذؼ يعتبر إمتحاف نقد األخالق الكانطية: *
نفسو، مف حيث شئ مف جية قيمتو، ونقد العقل الخالص ىو إمتحاف لقيمة العقل 

إستعمالو النظرؼ الذؼ يأخذ مف الحقيقة غاية لو، ومف حيث جانو العممي أيضا، 
وتوصف فمسفة كانط مف خبلؿ أنيا تشريع عقمي. بمعنى اإلنتقاؿ مف الذات إلى األشياء، 

 (1ومف العقل النظرؼ إلي الظاىرات ومف العقل العممي إلى التصرؼ والسموؾ.)

ى خبلقي لكي يكوف أخبلقيا ينبغي عمسد في األخبلؽ، والفعل األىذا األخير الذؼ يتج   
فإن  »صاحبو أف يعي المبدأ األوؿ الذؼ يحدد معنى ىذه األخبلؽ، وعميو يقوؿ: 

األخالق من حيث ىي عمم يجب أن تتأسس عمى مبادئ عقمية أولية حتى تتصف 
شرطي الكمية  ( بمعنى أف الفعل األخبلقي لكي يحقق2.)«بشرطي الكمية والضرورة 

والضرورة ينبغي أف يكوف ناجما عف الوعي بالمبدأ األوؿ ليذا الفعل، أؼ أف األخبلؽ 
حسب كانط ىي غاية في حد ذاتيا ال تخضع لمقسر الخارجي، إنما الوعي ىو المحرؾ 
األساسي ليا، فالوعي ىو الذؼ يشرع القانوف الذؼ تكوف عميو األخبلؽ، ألف اإلنساف ىنا 

اع، حر ومريد. وعميو تتطمب األخبلؽ الكانطية إستبعاد الباعث والمحفز يكوف كائف و 
رادتو،  الخارجي لمفعل األخبلقي، فمف جية األخبلؽ الكانطية تؤسس عمى حرية اإلنساف وا 

 ومف جية أخرػ ترتبط بقوانيف غير مشروطة.

ط باإلرادة وعميو، فالمبدأ الذؼ تنطمق منو األخبلؽ الكانطية ىو ما يصطمح عميو كان    
بمقتضاىا فعميا يصاغ الخيرة التي تنبع مف الذات والوعي بالمبدأ األوؿ، مصحوبة بقوانيف 

األخبلقي لتكوف ذات قيمة معيارية ثابتو، فالخير خير والشر شر بالنسبة لكانط، واإلرادة 
الخيرة ىي التي تقدر قيمة السموؾ والفعل، ىل ىو خي ر أـ شرير، والفعل األخبلقي 

وـ بقيود وقوانيف مثل القوانيف التي تفرضيا المنظومة الدينية والمنظومة اإلجتماعية محك

                                                           

 .60،63، ص ص 1967عثماف أميف: رواد المثالية في الفمسفة الغربية، دار المعارؼ، اإلسكندرية،  (1) 
، 2009( إيمانويل كانط: أنطولوجيا الوجود، تر: جماؿ دمحم سيماف، دار التنوير لمطباعة والنشر والتوزيع، القاىرة، 2) 

 .415، 410ص ص 
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وبيذا المعنى يكوف غير أخبلقي محع ألف الفعل األخبلقي الذؼ ينشد إليو ىو اإلرادة 
 الخيرة التي تبقى في األخير فوؽ كل شئ  ميما تكف نتيجتو.

انون األخالقي ىو إذا الدافع األخالقي إن احترام الق»حيث يقوؿ في ىذا الصدد:       
ف اإلرادة الخي رة نحو ممارسة فعل أخبلقي ( بمعنى أ1.)«الوحيد والقاطع في الوقت نفسو

ما واحتراما لقانوف ما يكفي أف تكوف ىي الدافع األساسي لمقياـ بالفعل األخبلقي الخي ر 
ة الخيرة بالواجب األخبلقي المنزه عف كل مصمحة أو منفعة، وفي ىذا الصدد ترتبط اإلراد

الذؼ ال يصدر عف رغبة في المصمحة والمنفعة أو عف درء الضرر، بل ىدفو األساسي 
ىو إحتراـ القانوف والواجب األخبلقي والتوافق معو. ليذا كاف الواجب األخبلقي مسبوقا 

مف بالوعي بيذا الواجب وليس مسبوقا بنية المنفعة والمصمحة التي ستنجـ مف وراءه، و 
 ىذا المطمق يعطي كانط ثبلث سمات لمواجب األخبلقي والتي ىي كما يمي: 

بمعنى أنو تشريع كمي أو قاعدة شاممة ال صمة  الواجب األخالقي صوري محع: .3
ليا بتغيرات التجربة، فقييمة الواجب كامنة في صميـ الواجب نفسفو بصرؼ النظر 

 (2عف الفائدة التي قد يقدميا.)
ألنو يطمب لذاتو بغض النظر عف نتيجتو الواجب األخالقي منزه عن كل غرض:  .2

العممية. واحتراـ الواجب يكوف ألجل الواجب ال لغيره، ليذا فيو نابع مف اإلرادة 
  وليس مف القسر المفروض عميو.

فما داـ الواجب ىو الدعامة التي الواجب األخالقي قاعدة ال مشروطة لمفعل:  .1
تقدير لعمل، وما اـ ىو المنطمق والمبدأ األساسي لمفعل األخبلقي يستند إلى كل 

البد إذا أف يكوف غير مشروط، بمعنى أنو ال سبيل لتأسيس الواجب عمى شئ 
رجاعو لو.)  (3آخر وا 

 
                                                           

 .252، ص 2008، 1العممي، تر: غانـ ىنا، المنظمة العربية لمترجمة، بيروت، ط إيمانويل كانط: نقد العقل(1) 
 .65، ص1999، 2( مصطفى عبده: فمسفة األخبلؽ، مكتبة مدبولي، القاىرة، ط2)
 .171(، دار نصر لمطباعة، مصر، د/ت، ص 2( إبارىيـ زكريا: المشكمة الخمقية، مشكبلت فمسفية،)3)
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ومنو فاواجب عند كانط يجمع مف جية بيف الطابع األولي، ومف جية أخرػ بيف       
ال  لف يحقق شرطي الضرورة والبلمشروطية. ولعل مف منطمق الواجب  الطابع الصورؼ، وا 

األخبلقي واإلرادة الخي رة حاوؿ ىانس جوناس أف يتجاوز األخبلؽ الكانطية التي وجد بأنيا 
أخبلؽ كبلسيكية ال تتبلءـ وروح العصر، أؼ أنيا ال تصمح لعصرنا الراىف، ال لمشكبلتيا 

 سائدا في العصور الماضية.  وال لتحدياتو وال ألغراضو المغايرة تماما لما كاف

ويرػ ىانس جوناس أف األخبلؽ الكانطية تأخذ النوعية الذاتية طريقا ليا، بمعنى      
أنيا نابعة مف إرادة ذاتية وواجب أخبلقي، يختص بالفرد الحر في إرادتو دوف غيره ومف 

ظر دوف شرط أو قيد، ىذه األخبلؽ يكوف ىدفيا متوقفا عمى اإلنساف فحسب بغض الن
عف غيره مف الكائنات األخرػ كالحيواف والنبات والبيئة أو العالـ الخارجي عمى العموـ، 
أؼ أنيا أخبلؽ ذات مركزية بشرية ضيقة المدػ باعتبار اإلنساف مركز الكوف، في حيف 
أف تصور ىانس ىجوناس ىو تصور أنطولوجي يرمي إلى مصير المشكبلت والقضايا 

اإلنسانية المستقبمية اف الحاضر، والتي حتما ستترؾ اآلثر عمى الراىنة التي يعيشيا اإلنس
أوجو الضرورة الحتمية التي  فإف القانوف األخبلقي الكانطي ىو وجو مفعامة. وحسبو 

أف تقـو عمييا المسؤولية األخبلقية، فيو لـ يتجاوز أو ينقد األخبلؽ الكانطية بصفة  البد
روؼ الحياة المعاصرة التي نعيشيا مف البعض منيا لعدـ تماشييا مع ظ عامة إنما تجاوز

جية، ومف جية أخرػ عدـ تماشييا مع الكونية، أؼ أنيا تيتـ بالمركزية البشرية 
  (1فحسب.)

وحسب ىانس جوناس بالتأكيد أف لئلنساف الحق في أف يفعل ما يشاء في حياتو،      
ؿ لو أف يغامر بحياة اآلخريف  كأف يغامر بيا ويحياىا كما يريد، لكف ىذا الحق ال يخو 

حقوقيـ، وكذلؾ  ويعرضيا لمخطر، أو أف يتعدػ عمى  ويحيا حياتو عمى حساب غيره
موكاتنا المتعددة عمى الطبيعة، ألف اإلستمرار في إستنزاؼ الحاؿ بالنسبة إلستخداماتنا وس

                ( 2عد جريمة.)لطبيعية مف أجل المصمحة الشخصية يالثروات والموارد ا
                                                           

(1) Fanchosophie  Berube, le principe responsabilité de Hans Jonas :la responsabilité 
social, mémoire (de la maitrise de en philosophie) février 2007, p p 27-28. 
)2( Ibid, p29. 
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ألنيا في النياية سوؼ تؤثر بالدرجة األولى عمى الجنس البشرؼ الحاضر والمستقبل 
 وكذلؾ تيدد الطبيعة الحية بالفساد.

يانس جوناس ال يمقي المـو عمى الفمسفة الكبلسيكية األخبلقية بل يرػ أف وعميو، ف     
ليا الدور الكبير في بمورة الفكر الفمسفي األخبلقي، لكف ىذا في إطار عصرىا، والذؼ 
يؤخذ عمييا ىو أنيا ال تتكيف مع الحياة المعاصرة ولـ تحيا تطوراتيا الراىنة، ليذا فقد 

األخبلؽ الكانطية وليس النقد المطمق ليا، بل لقد إنطمق ىانس جوناس مف تجاوز 
تجاوزىا نظرا لنطاقيا الضيق والمحدود في إطار عصرىا الكبلسيكي وظروفيا المغايرة 
. لكف ىذا ال يمنع مف األخذ واإلعتماد عمييا في بعض  تماما لما ىو عميو واقعنا اليـو

 ذات قيمة أخبلقية عظيمة. المواقف ألنو بالرغـ مف محدوديتيا إال أنيا تبقى فمسفة

وبالتالي فقد خمقت تمؾ التحديات واإلنعاسات جراء الفصل والتمييز بيف اإلنساف       
والطبيعة وا عتماد األخبلؽ القاصرة فقط، في حيف أنو ينبغي التطمع عمى األخبلقيات 

يف الجديدة التي تخدـ الحاضر والمستقبل، وبالتالي مف شأنيا أف تحد مف اإلنفصاؿ ب
 األخبلؽ والعمـ، األخبلؽ والمصمحة البشرية، األخبلؽ والطبيعة...
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بعد تبني ىانس جوناس موقف النقد والتجاور لألخالؽ التي كانت سائدة في       
واألخالؽ الكالسيكية والغنوصية،  يمة والحديثة، كالتصورات الدينيةالعصور القد
والذي تمثل في العديد مف  مجاؿ أخر إلىاتجو ىانس جوناس الكانطية،  كالديكارتية و

سواء غير عمى حد  .ىددت المنظومة البشرية و البيئية يات الحديثة والمعاصرة التيدالتح
محة النووية والسباؽ أف الزلزاؿ الذي حدث جراء الحرب العالمية مف استخدامات شتى لألس

 إلىذلؾ أدى العصر المعاصر، وكذا التطور الكبير لمعمـو والتكنولوجيا في  نحو تطويرىا،
. تائج سمبية شممت نظاـ الكوف أجمعأي ن ة وبشرية وحيوانية وطبيعية وخيمة،نتائج مادي

أيضا فيما بينيا  وىذا ما تبعو فيما بعد ظيور األنظمة االقتصادية والسياسية التي تسابقت
وىذا السباؽ نحو  الرفاه العممي والتكنولوجي واإلقتصادي والسياسي.لتحقيق التطور و 

انس جوناس وتوجيو مف التفكير النقدي لدى ى االتقدـ في مختمف المجاالت خمف نوع
صرح فمسفي نقدي تجاه ىذه التحديات المعاصرة التي باتت تقضي  إقامةنحو ضرورة 

د عنده الشعور بالوعي البيئي ىذا ما ول   ة في ىذا الكوف.مالحياة السمي إمكانيةعمى 
سيد عمى  اإلنسافوالتفكير العميق لتجاوز المركزية البشرية ومصالحيا التي جعمت 

عتبار ضرورة رد اإل إلىوىذا ما أدى  .ووجودىاالطبيعة ومالؾ ليا ولثرواتيا ومواردىا 
وبالتالي فقد انتقل ىانس جوناس مف الحق البشري ، اإلنسافلممخموقات األخرى في مقابل 

في البقاء وممارسة فعل الحياة عمى ىذه األرض وفي المباحث يكولوجي الحق اإل إلى
قتصادية ل ىانس جوناس بالنسبة لألنظمة اإلـ بعرض أىـ ما تـ نقده مف قبالتالية سنقو 

والسياسية التكنولوجيا التي شكمت المعضمة التي دمرت العالـ والكوف بأنانيتيا وجشعيا 
فيما  : التالي اإلشكاؿ.وقياسا عمى ذلؾ نطرح يكولوجية اإل األزمةفزادت بذلؾ مف تفاقـ 

تمثمت التحديات المعاصرة التي تسببت في األزمة البيئية؟ وكيف أثرت عمى عالقة 
الحد من التجاوزات والمشاكل التي أحدثتيا حسب  إلىبالطبيعة؟ وما السبيل  اإلنسان

 ىانس جوناس؟
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 : قتصاديةنقد ىانس جوناس لألنظمة اإل : المبحث األول-

قتصادية التي أكد جوناس في العديد مف األنظمة اإل (1)تعتبر الرأسمالية :  / الرأسمالية1
لتي اعتبرت اإلنساف انظرا لما نتج عنيا وعف سياساتيا  ،مف كتبو عمى نقدىا وتخطييا

وتقوـ   ىو الوحيد الذي لو الحق في البقاء والتمتع بخيرات ىذا الكوف والطبيعة  وومصالح
حيث ترى  ،الرأسمالية في مجمميا عمى أساس جممة مف األفكار والمبادئ التي تؤمف بيا
لى جانب ، إالمجتمعات الرأسمالية أف عمل اإلنساف ىو المصدر الوحيد لكل ثروة مادية

ىذه  ة مف أراضي وموارد وطاقات وغيرىا،ة التي تزوده بالمواد الخاـ األوليالطبيعة الحي
قة الشمسية، كامنة في الطبيعة كالمعادف و البتروؿ و الحديد و الزنؾ و الطاالموارد ال
المحيطات... ىذه الموارد كميا ال يمكف أف تصبح  ذات قيمة بالنسبة لمرأسمالية البحار، 

وذلؾ لمقياـ بتحويميا مف مواد أولية خاـ  ،إال مف خالؿ التدخل البشري فييا بواسطة العمل
 اجات البشر كاستعماليا في البناء، الزراعة،منفعة لسد احتيإلى مواد ذات قيمة و 

كيا وتحقيق االحتياجات مف ( وبالتالي تكمف قيمة ىذه الموارد في مدى استيال2).الصناعة
ر. ولكف المتأمل في ىذا عممية أكثر كمما اكتسبت قيمة أكب فكمما حققت نتائج خالليا،

رد الطبيعية الكامنة ال تخرج عف مجرد كونيا الكالـ يجده كالـ منطقي وسميـ فقيمة الموا
ستيالؾ في العديد مف نتاج واإلثروات وموارد إال مف خالؿ إخراجيا لمجاؿ العمل واإل

 العمراف.إلستعماالت كالصناعة، الزراعة، البناء، ا

                                                           

كما  نظري يتعمق بالتحميل،الصفة موضوع الرأسمالية ىي نمط إنتاج معيف وىي بيذه   Capitalism :الرأسمالية(1)
 ومف الكيانات الممموسة التي تقـو أىميا عمى الوصف.عبارة عف سمسمة مف التشكيالت اإلقتصادية واإلجتماعية،  أنيا

وبوصفيا نمط إنتاج تتميز الرأسمالية بواسطة القوى اإلنتاجية التي تعبئيا والتي تساىـ بقوة في ازدىارىا عمى األقل في 
ى ) نمط اإلنتاج الرأسمالي( وبواسطة عالقة اإلنتاج التي تقـو عمييا مف وجية النظر ىذه فاف العالقة المرحمة األول

جتماعية ألنماط عمل. والرأسمالية بوصفيا تشكيمة إقتصادية وا  األساسية التي تقـو عمييا ىي عالقة رأس الماؿ بال
 اإلنتاج إذف يكوف أحدىا مييمنا والباقي مييمنا عميو.

دار معجـ الماركسية النقدي، ترجمة جماعية، دار دمحم عمي النشار )صفاقس(،  : جورج البيكابف سوساف،  جيراف-
 .709ص ، 2003، الفارابي)بيروت(

مركز المحروسة لمنشر العماؿ ورأس الماؿ والدولة، : قتصادية العالميةإلافي جذور األزمة  : سامح سعيد عبود ( (2
 .51ص، 1،2010ط والمعمومات، القاىرة،والخدمات الصحفية 
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وىذا ىو التصور الرأسمالي القائـ عمى إيياـ  في حقيقة األمر مسخرة ليذا الشأف،ي في
الستخراج  إنما في باطنيا ىي ال تيدؼالعميا التي تقوؿ بيا الرأسمالية، الناس بالمثل 

المصالح ألكبر عدد ممكف إنما ىدفيا الرئيسي ىو تحقيق أكبر قدر مف  قيمة ىذه الموارد،
لثروات دوف رد اإلعتبار ؼ المفرط ليذه استنزامف الناس، وذلؾ يكوف مف خالؿ اإل

 د وعمى الطبيعة الحية بشكل عاـ.ر نعكاسات التي قد تطرأ عمى ىذه الموالإل

الغاب ليذا نجد الرأسمالييف يتنافسوف فيما بينيـ في مجاؿ العمل واإلنتاج واألخذ بقانوف   
أجل  مى أنو تنافس مفىذا التنافس الذي يفسره الرأسمالييف عأي البقاء لألقوى و األصمح، 

في حيف أف المبتغى الرئيسي مف ذلؾ ىو السيطرة التعاوف واإلتحاد لتحقيق نظاـ أفضل، 
وىذا ما يدؿ عمى القسوة والعداء والوحشية لكف  (1). والييمنة عمى مف ىـ أضعف شأنا
أف المنافسة تمكف مف التكيف مع األوضاع  ''ديفيد بواز''ىذا يكوف تحت أقنعة حيث يرى 

باستمرار حيث يعتبر مفيـو المنافسة ال يدؿ عمى القسوة والعداء بل تتـ المنافسة المتغيرة 
السوؽ تقـو عمى التعاوف  ألف مف أجل التعاوف والتوافق مع النظاـ الرأسمالي األمثل.

يعتبر المنافسة في  ''لديفيد بواز'' لكف ىذا التصور  ف البشر يتنافسوف ليتعاونوا،وبيذا فإ
 أخالقية وفي المقابل ىي ال تتماشى مع مفيـو المنافسة السمبي . الرأسمالية قيمة

التي وأراضي و أمواؿ. وقد تمثمت ىذه المنافسة في امتالؾ وسائل اإلنتاج مف آالت      
ستيالء عمييا بشتى ذا قامت الرأسمالية بالييمنة واإلليتعتبر في حقيقتيا عمل ميت، 
ىا إال مف خالؿ خضوعيا موارد ميتة ال يمكف إحياؤ  الطرؽ القانونية وغير القانونية،

ولتحقيق ىذه القيمة البد مف تحقيق العمل كأجر ورأس الماؿ كربح ، لمعمل البشري 
يا اليادفة لمسيطرة والربح ما تتستر بو الرأسمالية عمى مطامحوبالتالي ىذا  (2).وفائدة

سياؽ يؤكد ىانس جوناس أف الالحقة. وفي ىذا ال والتوسع عمى حساب الطبيعة واألجياؿ
المجتمع الرأسمالي مف خالؿ استعماالتو لمموارد الطبيعة واستغاللو المفرط ليا وكذا 

 .إدخاليا في مجاؿ المنافسة والسوؽ الحرة ىو أمر جد خطير عمى الطبيعة

                                                           

، مؤسسة ىنداوي لمتعميـ دمحم إبراىيـ الجندي : مراجعةدمحم فتحي خضر،  :أخالقيات الرأسمالية، تر :تـو جي بالمر (1) 
 .38-37ص ص ، 2012، 1ط ،القاىرة والثقافة،

 .56ص ،الماؿ والدولة العماؿ ورأس، في جذور األزمة االقتصادية العالمية : سعيد عبود سامح (2) 
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فطاقات القوة أو ما يسمييا بالديناميات ىي التي تؤكد ىيمنة اإلنساف المتزايدة عمى 
  ن المغزى األخالقي لممركزية التي تحتميا البشريةأويفترض  »:حيث يقوؿالطبيعة 

صطناعيا وتكنولوجيا يعزز باستمرار قوى ىذه المركزية البشرية نظرا لألعمال وتوسعيا إ
ويقصد بيذا أف ما   (1) .« المبتدعة والمتواصمة التي حققتيا مع المزيد من التقدم

األعماؿ واإلبداعات التي ابتكرىا في العديد مف لكوف ساىـ في تعزيز مكانة اإلنساف في ا
عمى كل الموجودات ما جعمو يحتل المركزية و ما جعمو سيد ومالؾ ىو مف المجاالت 

كاف نتيجة لما أحرزه مف تقدـ وتطور  ف امتالؾ اإلنساف ىذه القيمةالحية والجامدة، ليذا فإ
وىذا حسب ىانس  ،وبالتالي أصبحت لو الحرية الكاممة والمطمقة عمى كل الموجودات

قتصادية التي وقد خمفت ىذه الحرية اإل .وويحقق غايات جوناس ما يتمـ مصير اإلنساف
، ةقتصاديمالي حسب ىانس جوناس بالمصالح اإلحظي بيا اإلنساف في المجتمع الرأس

ستغالؿ غير العقالني لمطبيعة سات البيروقراطية في الشركات واإلالتي ارتبطت بالممار 
يسمى  ومواردىا وكذلؾ إدراجيا في مجاؿ السوؽ إلثارة المستيمكيف كل ىذا حققت ما

لكف إلى أي مدى يمكف اعتبار أف ىذا بالرفاه المادي سواء اإلقتصادي أو اإلجتماعي، 
بل إف ىذه  ل أنيا ممارسات إنسانية وأخالقية؟واإلنتاج المادي اليائ الرفاه والحرية والربح

لفساد داخل الشركات والمؤسسات التجاوزات التي أحدثيا المجتمع الرأسمالي تميزت با
السيما التجاوزات التي أحدثتيا عمى مستوى الطبيعة. ليذا يقوؿ  واإلقتصادية،نتاجية اإل

اآلن ىذه الميزة نقطة مؤثرة جدا،  التجربة حتىضوء  الممارسة في »:ىانس جوناس
 ((2«من التظميل البيروقراطي المركزي  ولكن تقابميا أوجو القصور المعروفة

  

                                                           

)1) Hans Jonas :The imperative of responsibility :in search of an  ethics for the 
technological age , Chicago, the university of  Chicago press, 1984, p09. 
(2) Hans Jonas : le principe responsabilité , p277. 
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ف أفضػػل النتػػائج التػػي مػػ تحيػث تمثػػل ىػػذا الفسػػاد حسػبو فػػي تػػرويض الممتمكػػات الػػذي عػد
الطبيعيػػػػة لكػػػػف خطػػػػر اإلسػػػػراؼ فػػػػي اسػػػػتنزاؼ الثػػػػروات ، قتصػػػػاد الرأسػػػػماليتحققػػػػت فػػػػي اإل

نفايػػػات والتمػػػوث ثػػػار كبيػػػرة منيػػػا البيروقراطيػػػة يػػػؤدي حتمػػػا إلػػػى إحػػػداث آوانتشػػػار الفسػػػاد وال
وفػػي  وىػػذا مػػا اسػػتدعى ضػػرورة تخطػػي الرأسػػمالية حسػػب ىػػانس جونػػاس.والػػدمار والفسػػاد، 

ت المجتمػع لى القضػاء عمػى النظػاـ اإلقطػاعي وأدخمػىذا التقدـ فقد أدت الرأسمالية إ خضـ
سػمى أال وىي الثورة الصناعية التي أدت بالضرورة إلى بروز ما ي مف الثورة، في نوع جديد

وقػد بمػذ ذروتػػو فػي ذلػؾ نظػرا لممنافسػة القصػوى والشػديدة فػػي  بالتمػايز الطبقػي بنسػبة كبيػرة
وبالتالي أصبحت حركة المجتمع محكومة بصراع الطبقات أي الصراع  (1مجاؿ الصناعة.)
وبػػيف الطبقػػة العماليػػة البروليتاريػػة والتػػي  إلنتػػاج ورأس المػػاؿ،مالكػػة لوسػػائل ابػػيف الطبقػػة ال

عدت مثل اآللة تصنع وتعمػل فػي مقابػل أجػور ضػئيمة ومنػو فقػد كػاف عمػى الطبقػة العاممػة 
اؿ الواضػػػػح المػػػػنيج الشػػػػامل الػػػػذي ينيػػػػر مسػػػػار نظاليػػػػا ويػػػػدفعيا إلػػػػى سػػػػبيل النظػػػػ أف تجػػػػد

 (2) .والمحدد وفي ىذا الصدد جاءت الماركسية

رد االعتبػػػار لمطبقػػػة كإطػػػار نظػػػري لػػػ ظيػػػرت الماركسػػػية:شاااتراكي الماركسااايالنظاااام اإل/ 2
وبالتػػالي يمكػػف القػػوؿ أف الماركسػػية قػػد ولػػدت فػػي لحظتيػػا التاريخيػػة فػػي زمػػف  البروليتاريػػة،

ة جديػدة عمػى وفػي المقابػل بػروز الطبقػة العماليػة كقػو  صعود الرأسمالية وصعود تناقضاتيا،
سػتغالؿ ر اإلنساف مف اإلف تقدـ الرأسمالية لـ يكف السبيل لتحر إال أمسرح التاريخ الكوني، 

 (.  3بل دفعو إلى حدود أكثر قسوة وأكثر وحشية )

                                                           

عبد السالـ رضواف، سمسمة العمـو االجتماعية، دار  : تر الفمسفة الماركسية، جذورىا وماىيتيا، : ثيودور أويزرماف (1)
 .06-05ص ص  ،1981الفارابي، 

نجمز، الماركسية ال توجد : الماركسية (2) نما توج فقط في أعماؿ كارؿ ماركس وا  د في أعماليما وفي ما جاء بعدىما، وا 
لكنيا في األساس محاولة يست مجرد فكر يحتوي فمسفة وعمـو إجتماعية، أنيا لوالماركسية ليست فمسفة خالصة كما 

'' اقتصر الفالسفة عمى تفسير العالم بطرق مختمفة لكن النقطة لتغيير العالـ وىذا ما يتضح في قوؿ كارؿ ماركس 
 بمداف العالـ.وتغيير العالـ دوف عقبات ومصالح فئات وطبقات تسيطر عمى السمطة في أكبر ىي ان نغيره '' 

القاىرة،  مراد وىبة، دار الثقافة لمطباعة والنشر، : تقديـ نحو فكر نقدي، قضايا في الفمسفة الماركسية، : دمحم عامر-
 .22ص  ،1978

 .06ص  الفمسفة الماركسية، جذورىا وماىيتيا، : ثيودور أويزرماف  (3)
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يػػة نطالقػػا مػػف الجدليػػة الييجموقػػد اسػػتيل كػػارؿ مػػاركس تصػػوره اإلقتصػػادي الجديػػد إ       
ويؤكػػد ذلػػؾ ىػػانس جونػػاس فػػي  والتػػي اعتمػػد عمييػػا فػػي مجػػاؿ اإلقتصػػاد والعمػػل و اإلنتػػاج،

ماركس قد تأثر بالجدلية الييجمية وأدرجيا ضمن بنياة  » : كتابو مبدأ المسؤولية في قولو
أي أف ماركس نيل مف الفمسفة الجدلية الييجمية واعتمدىا في مػا اصػطمح  (1).«من العمل

وظيفػػػة ىػػػذه األخيػػػرة حسػػػب جونػػػاس تبػػػيف ريخيػػػة، التا عميػػػو بالجدليػػػة الماديػػػة، والجدليػػػة
ليػذا  .الماركسية والتي تكمػف فػي رؤيػة األشػياء بشػكل جديػد ومختمػف عػف المواقػف السػابقة

فقد اتخذت حسبو ديناميات أي طاقات ال تقاـو الجوانب التي كانت متواصمة مع التمػثالت 
السابقة ذلؾ إف وظيفة الجدلية الماركسية حسبو تكمػف فػي الرؤيػة الجديػدة لألمػور واألشػياء 

نيػػا تبقػػى متواصػػمة مػػع الحػػاالت السػػابقة لكػػف ال تقػػدـ فػػي نفػػس النظريػػة وبػػنفس فػػي حػػيف أ
  (2الكيفية.)

ستمدة في الجدلية التاريخية الم المتمثمةالنظرية الجديدة لماركس وىذا ما يتفق مع      
حيث تقوؿ ىذه النظرية بأف التاريخ البشري ىو عممية واحدة  أساسا مف الجدلية الييجمية،

الة ال يعيد نفسو بل يأخذ شكل اإلستمرار و وليست مكررة أي إف التاريخ في ىذه الح
ة مف ىذه المحظات تتميز أي أنو في تغير وتجدد مستمريف. وبالتالي فكل لحظ السيرورة

دة. وبالرغـ مف أنيا فريدة وليست بمعنى أنيا تظير بشكل جديد وسمات جديبالحداثة، 
ونفس النتائج لخضوعيا لنفس األسباب  متكررة إال أنيا ترتبط بالحالة السابقة عمييا نتيجة

 (3)ذا ما يبرر خضوعيا لمبدأ السببية.وى والقوانيف الطبيعية،

ة فيي تقوؿ بأف الظواىر الطبيعيلماركسية بأنيا عكس الميتافيزيقا، وتتميز الجدلية ا     
مية فمف جية تحتوي عمى جانب سمبي، ومف جية أخرى عمى تحتوي عمى تناقضات داخ

والنضاؿ بيف ىذه األضداد أي بيف  كما أف ليا ماض وحاضر ومستقبل، يجابيجانب إ

                                                           

(1) Hans Jonas :Le principe responsabilité, p245. 
(2) Ibid, p245. 

دمحم سامي عاشور، دار  : مراجعة عبد الكريـ أحمد،: تر كارؿ ماركس مف الفكر السياسي واإلشتراكي، :يسيا برليفإ (3)
 .101ص القمـ، القاىرة،
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بيف ما ينمو ويتطور ىو ما يميز المحتوى د، بيف ما يموت وما يولالقديـ والجديد، 
أما فيما يخص تصور  (1.)ات الكمية إلى كيفيةالداخمي لعممية التطور وتحوؿ التغير 

 :ماركس لمطبيعة فيو يراىا شيئا مستقال عف اإلنساف وال تمثل شيئا بالنسبة لو حيث يقوؿ
لك المعنى السري إن الطبيعة كطبيعة أي من حيث أنيا ال تزال متميزة حسيا عن ذ »

إنيا ال يزة عن ىذه التجريديات ليست شيئا، الطبيعة مفصولة ومتمالمختبئ داخميا،
معنى كونيا يثبت أنو ال شئ خالية من المعنى أو ليس ليا سوى  إنيا ال شئ،شئ

 (2).«خارجية ينبغي إلغاؤىا

محكػـو إذف فما دامت الطبيعة بالنسبة لماركس ال تعني شئ فمصيره في ىذه الحالة       
حالة البدائية إلػى الحالػة التاريخيػة متوقػف عمػى مػدى نتقاؿ مف بمسممة تفيد أف التطور واإل

ا يخػدـ المصػمحة الشخصػية السيطرة عمػى الطبيعػة واسػتغالؿ مواردىػا واسػتنزاؼ ثرواتيػا بمػ
  Aliénationسػتالب يجي عنيا، وىذا ما عبر عنػو ىػانس جونػاس باإلبتعاد التر وكذلؾ اإل

سػػػتالب ، ومػػػف جيػػػة أخػػػرى إنسػػػاف بتجريػػػده مػػػف إنسػػػانيتو مػػػف جيػػػةسػػػتالب اآللػػػة لإلأي إ
. وبيػػػذا فقػػػد أصػػػبح العػػػالـ كمػػػو عبػػػارة عػػػف كػػػل يعػػػة بتجريػػػدىا مػػػف خصائصػػػيا الحيويػػػةالطب

نسػػػػاف ( ويقصػػػػد بيػػػػذا أف اآللػػػػة أصػػػػبحت مسػػػػيطرة عمػػػػى كػػػػل مػػػػف اإل3) .مصػػػػطنع ومؤلػػػػل
 سػتالب شػامل لخصػائص اإلنسػاف والطبيعػة والطبيعة عمى حد السواء واإلسػتالب ىنػا ىػو إ

و ؿ الحيوي سػواء مػا تعمػق باإلنسػاف أة بقوتيا وتدخميا المستمر في المجاحيث تسيطر اآلل
 الطبيعة ومنو يصبح كل منيما مصطنع.

                                                           

، منشورات المكتبة 1شعباف بركات، ج :ترأصوؿ الفمسفة الماركسية، : جي بيس موريس كافيف ،جورج بوليتزر(1)
 .84ص  العصرية، بيروت،

القاىرة   مستجير مصطفى، دار الثقافة الجديدة،دمحم :، تر1844مخطوطات كارؿ ماركس لعاـ  :كارؿ ماركس (2)
 .155ص، 1974،
-2009 قسنطينة،، ماجيستيرنسانية والطبيعة عند ىانس جوناس، األخالؽ الجديدة لمستقبل اإل : زىية العايب (3) 

 .38-37ص ص  ،2010
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لرأسمالية ألنيا وبالتالي فقد اعتبر تصور ماركس الطبيعة تصورا نفعيا فيو لـ ينتقد ا      
حققتيا الرأسمالية وة التي ىتـ بالربح وتحقيق الثر ستغمت الطبيعة إستغالال مفرطا بل إ إ

  (1) .ستغاللو لمطبيعة وبدوف تكمفةجراء إ

تساع ( مع بداية عصر اآللة واإل2شتراكية )ويؤكد ىانس جوناس أف ظيور اإل      
ولوجي ليس وليد الصدفة، فيي قد ظيرت في الظروؼ اإلجتماعية العالمي والتكن

نجمز، وتجعل اإل ية إمكانية الزيادة مف الناتج شتراكواإلقتصادية الماركسية مع ماركس وا 
ف ىناؾ الفقر عو عمى قدـ المساواة بيف الجميع، حيث ال يكو جتماعي الذي يتـ توزياإل
ليذا فالظروؼ غير العادلة اكية أف تعالجو، شتر ـ والشعور بالظمـ الذي مف شأف اإلالعا

الباقية تدفع ثمنا كالظمـ وتركيز الثروات في أيدي فئة قميمة مف الناس دائما ما يجعل الفئة 
 (3).باىظا. نظرا لتمتع الفئة القميمة في مقابل فقر الفئة األخرى الكثيرة

 

 

 

 

                                                           

 .163ص  الفمسفة وقضايا البيئة، :(وجدي خيري نسيـ1)
ما مجموعة عقائدية مف 20ؿ البروليتاري في بداية القرف تعني إما حركات النضا socialisme : شتراكيةاإل( 2) ، وا 
مف موقع نتقادات الموجية لمرأسمالية مف وجية نظر رجعية مع العمـ بأف ىذه إنما ىي نتيجة لتمؾ. ولكنيا موجية  اإل

ولكنو عندما يضع في المقدمة نعت  بتاتا،شتراكيا خارج عف الحركة العمالية، لذلؾ فإف ماركس ال يعتبر نفسو إ
وذلؾ  حاطة بالنظاـ االجتماعي القائـ ىي مقدمة ضرورية.الشيوعية فيو يعتبر نفسو متضامنا كل الذيف يروف إف اإل

 .1847مف تحويل رابطة العادليف إلى رابطة الشيوعييف خالؿ مؤتمر لندف  ىو المغزى 
 .76ص معجـ الماركسية النقدي،  : جورج البيكا جيراف بف سوساف،-

(3) Hans Jonas :Le principe responsabilité, p p 143-144. 
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تمداف عمى يرى ىانس جوناس أف النموذج الرأسمالي والشذوذ الماركسي يعذف إ      
شتراكية ستناليا البروليتاريا مف وراء اإلأي عمى الفائدة والجائزة  الفائض المادي المفروش،

رتباطا كبيرا وىذا ما يمثل الفوز بالنسبة ليـ، وذلؾ يكوف مرتبطا إ ميـ النفع لمجميعتع
  .(1) شتراكية الحديثةا في المثالية اإلبالتكنولوجيا الحديثة التي عدت عامال ميم

الميػػػة ليسػػػت حركػػػة ضػػػد األنانيػػػة واإلسػػػتغالؿ كمػػػا اعتبػػػر جونػػػاس أف الشػػػيوعية الع       
الماركسااية لاادييا  « :قتصػػادي و توسػػعو فيقػػوؿالسػػعي وراء النمػػو اإلادي إنمػػا ىػػي قتصػػاإل

ميزة عمى الدكتاتورية األخرى إذا نظرنا لياا مان منظاور دورىاا الفعاال وعماى افتاراض أن 
ذا ال شػتراكية فػي بمػد أو مجموعػة مػف البمػداف ىػفعنػد اعتمػاد اإل ( 2.)«ىاذه مشاكمة كبيارة 

لكنيػا عمػى حػد تعبيػر  األناني اآلخر كالرأسمالي مثال،د قتصايعني أنيا أفضل حاال مف اإل
عنػػػد حتيػػػاطي الػػػذي يمكننػػػا الرجػػػوع إليػػػو اس يمكػػػف أف تكػػػوف بمثابػػػة النسػػػخ اإلىػػػانس جونػػػ

نػو البػد مػف مزيػد ف أنيا تتميػز عػف الرأسػمالية إال أفبالرغـ م الحاجة بالرغـ مف أنيا تتميز،
إن قمقنا الفكري ىاو كياف يمكنناا  » : مف النقاش حوؿ األمور التي تثير القمق حيث يقػوؿ

   (3.)«أن نتجنب ىذه الكارثة البشرية التدريجية التي تنبئ بحدوث كارثة مفاجئة

شػػتراكية الوصػػوؿ ليػػا والتػػي مػػف شػػأنيا أف تكػػوف ف فالدولػػة العالميػػة التػػي تيػػدؼ اإلإذ    
يتسػاءؿ ىػانس جونػاس تمارس السمطة القانونية وتنسقيا،  حكومة مركزية أي الحكومة التي

عف كيفية اإلعجاب والتحيػز ليػا عممػا أنيػا ليسػت مسػتقرة بمعنػى أنيػا ذات حكومػة مركزيػة 
فياي تتعاارض ماع  »ضعيفة وغير فعالة أي أنيا ال تمتمؾ السػيادة الكافيػة لمدولػة وبالتػالي 

 الشػػيوعيةيعتبػػر أف ( وبمػػا أف جونػػاس 4)«الفوائااد الحيويااة بااين الجميوريااات االشااتراكية
ييػػػدا لموصػػػوؿ إلػػػى المجتمػػػع وبمػػػا أنيػػػا تميسػػػت حاميػػػة لمعػػػالـ مػػػف األنانيػػػة اإلقتصػػػادية، ل

شػػػتراكية والشػػػيوعية الػػػداعيتاف لقيػػػاـ مجتمػػػع ال طبقػػػي فيػػػذا يعنػػػي أف كػػػل مػػػف اإل .الشػػيوعي
   قتصاد األمثل واألوفر.مف اإلستغالؿ إنما سعي وراء اإلليستا حماية 

                                                           

)1(Hans Jonas :Le principe responsabilité, p 146. 
)2(Ibid, p288. 
)3(Ibid, p292. 
(4)Ibid, p292. 
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مية الناجحة تعتمد عماى شتراكية العالىذا يعني أن اإل»: ويؤكد عمى ىذه الفكرة قػائال     
وىااذا مسااتحيل إال بموجااب أىميااة ادي ال عمااى إلغاااء بااؤس العااالم كمااو، قتصااالتوسااع اإل

ىػػو الوصػػوؿ إلػػى  شػػتراكية ىػػدفيا األساسػػيومنػػو نالحػػ  أف اإل  (1).« جدياادة راديكاليااة
 ىتمػػاـ بالطبيعػػةالنمػػو والتوسػػع اإلقتصػػادي وتحقيػػق الثػػروة المشػػتركة، وفػػي المقابػػل أيػػف اإل

عػػالـ ومحاولػػة سػػتغالؿ والتجػػاوز الحاصػػل فػػي الا لإلىتمامػػوباإلنسػػاف القػػادـ؟ فيػػي ال تػػولي إ 
يػػة ي تسػػتحيل إمكانوبالتػػال ،اآلنػػي فقػػطلحاضػػر ىتماماتيػػا موجػػو نحػػو اتوقيفػػو إنمػػا تركيػػز إ 

ىتمامػات وىػذا حسػب جونػاس مسػتحيل إال باتخػاذ الحد مف ىذا اإلستغالؿ في ظل ىػذه اإل
ي تسػببت فػي ىػذا البػؤس جتماعيػة التػ( جديدة تدرس التجاوزات اإلقتصادية واإل2راديكالية )
زالتو. عمى العالـ،  وبالتالي المطالبة بتصحيحو وا 

( أف الواقػػع الطوبػػاوي نظػػرا 3توبيػػا )ينطمػػق ىػػانس جونػػاس فػػي نقػػده لميو  : نقااد اليوتوبيااا/ 3
ليدفو في تحقيق العدالة والمساواة والقضاء عمى الطبقية ىو في ىػذه الحالػة يحػتف  بالقيمػة 

 ف الحقيقةاوي ال يرقى إلى مستوى الحقيقة أللكف في حقيقة األمر الخياؿ الطوب، السياسية

 

                                                           

(1) Hans Jonas :Le principe de responsabilité, p292. 
 يطمق لف  راديكالي عمى مف ينادي بالتغيير األساسي واإلصالح. :: radicalراديكالية  (2)
معجـ مصطمحات عصر العولمة )مصطمحات سياسية واقتصادية واجتماعية  : عبد الفتاح الكافي إسماعيل-

 .251ص ، دار الكتب العربية، القاىرة،وا عالمية(
في  كما يعيش األفراد مف النقائص البشرية، ىي المجتمع الخيالي لسعادة اإلنساف الخالية :: utopieاليوتوبيا (3)

وتدؿ عمى  رية سواء في الماضي أو في الحاضر،المجتمعات البشو تنافس بيف المجتمع اليوتوبي بدوف صراع أ
وتطمق صفة اليوتوبيا عمى األفكار المثالية  ف المثالي وباألخص في الجوانب اإلجتماعية والسياسية،الحضارة أو المكا

يا لتكوف اسـ التي ال يمكف تطبيقيا في المجتمع نظرا لبعدىا عف الواقع الحقيقي. وقد صاغ  توماس مور كممة يوتوب
مكاف  كما تسعى إلى تحقيق العدؿ والسالـ والوحدة بيف الشعوب والعمل عمى نشر -عمـ لجزيرتو المثالية وتعني ال

 العمـو والتطمع عمى عصر يسوده العقل والعدؿ والرحمة.
            .69،670، ص ص 2009، 1ط ،عماف، دار أسامة لمنشر والتوزيع، المعجـ الفمسفي: حسيبة مصطفى-
 ،القاىرة الييئة المصرية العامة لمكتاب، إنجيل بطرس سمعاف، :يوتوبيا، تر :توماس مور : ويالح  أيضا في- 
 .39ص ،2،1987ط
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القوؿ إف واقع اليوتوبيا مفيد لذلؾ يرى ىانس جوناس أنو يمكف والكذب، ال تحتمل الوىـ 
وجب إذف التدخل  ما إف الحقيقة ترفض الكذب والوىـ،أفضل مف القوؿ أنو كاذب وب

دف الواقع الطوباوي المؤقت فعال ألنو يي »:لتغيير ىذا الوضع. وفي ىذا السياؽ يقوؿ
لى أقصى حد ون كما يبدو، ولكن يمكن إن يكلمعدالة والمساواة وىذا يعني أنو يجب أ

لكن الوىم ال يرقى إلى فيو ال يزال يحتفظ بقيمة السياسة، أن يكون الوىم صحيحا 
 قول إن الرأي مفيد في ظروف معينةمستوى الواقع... وبالتأكيد في حالة اليوتوبيا ن

ن تتحمل ا يعني إذا أن الحقيقة من الصعب أىو م، و وىو أفضل من أن يكون كاذبا
 (                                                 1).«نتدخل في ذلك كذبة بيضاء بل يجب أن 

الذي يقـو عميو المجتمع  وىذا ىو المبدأ ،اليوتوبيا تتضمف مفيـو المدينة الفاضمةف      
حيث يرتكز عمى الخير األسمى والسالـ والسعادة لمجميع. فقد ارتبطت اليوتوبيا المثالي، 

ذي '' القائمة بمبدأ األمل في مثالية المجتمع ال أرنست بموخ ' و ''كارؿ ماركس' بتصورات ''
مى عتماد عألخيرة لكي تتحقق البد ليا مف اإلوىذه ا يتميز بالوفرة المادية لمجميع،
رتباطا وثيقا مع اليوتوبيا بل وأنيا مدرجة ضمنيا فيي التكنولوجيا بحيث أنيا ترتبط إ
نس جوناس ينتقد بشدة وبفعالية متطورة. وىذا ما جعل ىاتساىـ في توسيعيا بشكل كبير 

ت التكنولوجية ف ىدفيا ىو تحقيق التقدـ المفرط و الالمحدود لمختمف المجاالاليوتوبيا أل
ىتماـ بحياة األجياؿ القادمة. فما اىتمت بو اليوتوبيا فقط ىو والتقنية الحديثة، دوف اإل

قتصاد الموحد لمبمداف ضمة ومثالية في ظل اإلاف حياة فاالوضع الراىف والتركيز عمى ضم
( إذف فالواقع الحقيقي ينبئ بعكس الوعد الخيالي في 2المتقدمة صناعيا مقارنة مع غيرىا)
ألنو ىو السبب اليوتوبيا مف التطور التكنولوجي،  قياـ المجتمع المثالي الذي انتظرتو

 األساسي في البؤس والشقاء.

                                                           

(1) Hans Jonas : Le principe responsabilité ,p288. 
(2) Stéphanie Angers : Hans Jonas, une éthique pour la civilisation technologique, le 

principe responsabilité, publié dans aspects sociologique, vol , 02sep/01 nov,1993 ,p 02-
03. 
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 سيــــــاسيـــــــــــــــــــةلألنظمــــــــة ال نقــــــــــــــــد ىانس جوناس : المــــبحث الثانــــــــــــــــــــــــــــــــي-

السياسية المعمول بيا في الساحة من بين أىم األنظمة ( 1تعتبر الديمقراطية )      
ضمان الحقوق  : وىي ترتكز في أساسيا عمى ثالثة عناصر رئيسية وىي ،اليوم العالمية

وبرامج تداول  آلياتتوفير  لمناخ المالئم لمتعددية السياسية،توفير ا ،جتماعيةاإل
( وبالتالي ىذه 2) .وبالتالي فيذه العناصر الثالث ىي ما تجسد معنى الديمقراطية السمطة،

فرصة لجميع المواطنين أن يكونوا فاعمين وصانعين لمقرار العناصر من شأنيا أن تتيح 
 نابعة من حاجتيم السياسية . وبإرادةالسياسي بحرية 

الديمقراطية خضوع الحكم  » :ىيرودوتوفي ىذا السياق يرى المؤرخ اليوناني      
وبيذا المعنى فوظيفة الديمقراطية ىي تأمين ( 3).«القانوني والقانون ىو الحرية بعينيا
وبالتالي  القانون، إطاروقراراتيم في  إلرادتيمالحقوق والحريات لممواطنين وفقا 

تعبر عن ذلك النمط السياسي الذي يفرض عمى الحكومة أن تؤمن جميع  فالديمقراطية
 الحقوق الالزمة لممواطنين التي يجب التمتع بيا.

   

                                                           

وبالتالي ىي حكم  تعني الحكم، kratosو  تعني شعب، demos : كممة يونانية مكونة من شقين : الديمقراطية(1)
نظام سياسي تكون فيو السيادة لمشعب ككل وليس لمواطن أو لفرد بعينو إنما ىي شاممة لجميع  أنيا الشعب. كما
 المواطنين.

حيث يكون الشعب ىو  قرارات سياسية ىادفة يتجسد فييا الخير العام لمجميع،لموصول إلى ''ىي الترتيب المؤسساتي 
قتراع الذي ىو انتخاب فرد أو مجموعة من األفراد لتولي ميمة تنفيذ قرارات سير لألمور من خالل اإلالمقرر والم
 الشعب''.

الوحدة العربية، بيروت، ، مركز دراسات 4ة وحقوق اإلنسان في الوطن العربي، طالديمقراطي : ناصر خالد-
 .77ص ،1998

مركز دراسات  ،حيدر حاج إسماعيل :تر إلشتراكية والديمقراطية،الرأسمالية وا :جوزيف أشومبيتر : ويالحظ أيضا في
 .484ص  ،1ط ،الوحدة العربية، بيروت

 .77ص ، 7114ع، عمان،اليازوري العممية لمنشر والتوزيدار  ، رؤية فمسفية،الديمقراطية :( وجدان كاظم التميمي7)
تأليف والترجمة والنشر، سمسمة دار المعارف، بيروت، مطبعة لجنة الدمحم بدران، : تر ،الديمقراطية: ( دليل بيرتز4)

 .19ص ،1948
 
 



 لألنظمة االقتصادية والسياسية جوناس هنقد                               :         الثاني الفصل
 

[52] 
 

القيم الديمقراطية باقتراحو لحمول ولقد حاول ىانس جوناس أن يحدث ثورة بقمب     
أنيا تيدد  إالىذه األخيرة التي بالرغم من أن قيميا خيرة ، متسمطة تحد من حرية األفراد

نظام  إتباعليذا اقترح ىانس جوناس ضرورة  بشرية وتضعيا موضع الخطر الواقعي،ال
من قبل  لإلنسانخاصة الحرية الممنوحة  وسموكاتو نساناإلأفعال  إليوحتكم أخالقي ي

ميممة  ر من السعادة ألكبر عدد من الناس،ت لو لتحقيق أكبر قديالتي أعط الديمقراطية،
قد أعطت الحق  حين القادم. في واإلنسانالتي قد تترتب منيا عمى البيئة  اآلثارفي ذلك 
لكن في مقابل ىذا دولة، قانون ال رإطافي أن يفعل ما يشاء وفق مصمحتو في  لإلنسان

ىي األخالق التي يجب أخذىا و  والقيم التي تحكم السموك البشري، توجد القوانين األخالقية
بالتالي فغياب مثل ىذه القوانين األخالقية داخل النظام  . وإنسانيةعتبار كمقومات في اإل

أناني ومحب لمصمحتو عمى حساب غيره. وىذا  اإلنسانالديمقراطي من شأنو أن يجعل 
نتائج وخيمة عمى  إلىما نممسو في ما تم استنزافو من موارد وخيرات طبيعية والذي أدى 

ستثمار المتعدد في المجال السياسي لصالح ، وكذا اإلوالطبيعة عمى حد السواء اإلنسان
عت بيانس جوناس ىذا ما شكل مشكمة ومعضمة أخالقية دفعمى حساب الغير  اإلنسان

ا حقو في العيش والطبيعة وتعطي كل منيم اإلنسانوضع قوانين تضبط العالقة بين  إلى
المستقبل البعيد.  إلىستمرار والبقاء. وأن تجعل الحياة الخيرة ممتدة والحياة وضمان اإل

 يكولوجية الميددة لمحياة عمى ىذه األرض.مواجية األزمة اإل إلى إضافة

رأى ىانس جوناس أنو يجب أن تتعدى المنظومة األخالقية األشكال ليذا فقد       
اىيم األخالقية و تحقيق فقد حاول إعادة تأسيس المف ديمقراطية لمسمطة الموالية لمسوق،ال

يكولوجيا ووقعت في ىانس جوناس في فترة غيبت فييا اإلىذه األفكار  صاغيا  العدالة،
أرجح بين التوافق والطبيعة تت اإلنسانعالقة بين ومن األسباب التي جعمت البئر النسيان 

يكولوجية ة والمتشعبة التي شكمت األزمة اإلنفصال ىي المشاكل الكثير واتساع فجوة اإل
تموث األرض، الزحف الصحراوي، تموث  : منيا عمى الطبيعة ثارآوارتبطت بظيور 

 (1.)التموث الصناعياليواء، تموث الماء، 

                                                           

عمي عبود الدمحماوي،  : تحرير ، جدل التحرر والتواصل واإلعتراف،مدرسة فرانكفورت النقدية : (مجموعة مؤلفين1)
 .468ص  إسماعيل مينانة، دار النديم لمنشر والتوزيع، بيروت،
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في ممارسة  اإلنسانأن ىذه المشاكل تمخصت في النياية ضمن أنانية وحرية  إال      
ليا. أو حتى البعد  واإلنسانياألعمال العائدة عميو بالنفع دون التفكير في البعد األخالقي 

الذي يعد المأوى لجميع البشر ولعل من األنظمة التي أيدت ىذه الحرية الفردية ىي  البيئي
لذي اعتبره ىانس جوناس غير قادر عمى النجاح ال العممي وال النظام الديمقراطي ا

العميا فيي  قيماألخالق والوراءالسياسي وال األخالقي. حيث يرى أنيا ميما كانت متسترة 
العديد من  أن إال. ؟أم ال مأي ىل سينجح ىذا النظا ،تبقى محل سؤال النجاح

بداعاالديمقراطية أكثر مرونة  األنظمةيعتبرون أن يكولوجيين اإل من األنظمة كثر قدرة وأ وا 
 نجدعتبار ( وعمى ضوء ىذا اإل1) .لحد من األزمة البيئيةاإلستبدادية الدكتاتورية عمى ا

أنيا لن تقودنا إلى ىانس جوناس قد نفى قدرة الديمقراطية عمى حل المشكالت البيئية و 
تزيد من تفاقم واتساع األزمة  اطية قدوبالتالي فيو يرى أن الديمقر  شئ من النجاح،

يكولوجيا وانصيارىا فييا. وفي موقفو النقدي ىذا قد اعتبر النظام الدكتاتوري المستبد اإل
الذي يعتمد فيو الحكم عمى حاكم واحد ترجع لو جميع األمور وىذا النظام بالنسبة ليانس 

لمشعب أو لمجموعة  ارختيالديمقراطي الذي يعطي الحكم واإل جوناس أفضل من النظام
لحيم الشخصية في وىذا بالضرورة يجعميم يتخذون القرارات وفقا لمصا من المحكومين،

ألن  حين أن النظام الدكتاتوري من شأنو أن يكون األقدر عمى التقميل من ىذه المخاطر
لقوانين الحاكم التي تكون رادعة ومتسمطة لكن في المقابل  الشعب في ىذه الحالة يحتكم

كما نجده أيضا يناصر الحكومات األبوية التي يي تعود بالنفع عمى الدولة والشعب ف
ة الدكتاتورية ال يعني تأييده وىذا التأييد لألنظم ض نوعا من الوصايا عمى المحكومين،تفر 
ستبداد والتسمط األناني بل ألن ىذا التسمط من شأنو أن يحد من حرية األفراد الزائدة لإل

 لبشر نظرا لحبيم لممصمحة الفردية.كما أنو ال يثق في ا م الديمقراطية،التي منحتيا لي
بمعنى أن القوانين التي تتعيد بيا الدولة والحاكم   وىذا ما دفعو إلى اتخاذ ىذا الموقف

من شأنيا أن تقمل من  ىي التي يتسم العمل بمقتضاىا وليس بما يقرره الشعب ألن
 (2األنظمة الديمقراطية.) يكولوجية بنسبة أكثر منالمشاكل اإل

                                                           

 .477ص  ، جدل التحرر والتواصل واإلعتراف،مدرسة فرانكفورت النقدي : ( مجموعة مؤلفين1)
 .754-757ص ص  ،أخالق المسؤولية )ىانس جوناس نموذجا( ،الفمسفة وقضايا البيئة : ( وجدي خيري نسيم7)
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لكن المسألة ىنا ليست أن األنظمة  »: ويوضح ذلك ىانس جوناس في قولو      
 ىووالسؤال ىنا عن ما سيم كيف تعمل في الواقع ضمن شروط،العامة يعتقدون في أنف

ستبدادية ىي عمى اإلالمفسدة من األنظمة  اآلثاروما قمناه من  األفضل وما األسوء،
بمعنى أن النظام اإلستبدادي  1)) .«من حيث أنيا تمنع أسباب الفساد األقل أفضل

بالرغم من آثاره المفسدة إال أنو أقل عرضة لمخطر والفساد عمى الطبيعة، عمى العكس 
من النظام الديمقراطي الذي يخول لألفراد ممارسة الحرية التي ستؤدي حتما إلى نتائج 

 بالضرر األكبر.أنانية تعود عمى الطبيعة واإلنسانية 

الذي  (2)''نيكوال ميكيافمي''يطالي الفيمسوف اإل تصور حد بعيد إلىىذا يشبو و       
لة ال يعيره الييبة والمخافة اعتبر أن الحاكم إذا اتصف بالين فالشعب في ىذه الحا

في حين أنو إذا اتصف بالشدة والتسمط فيذا قد يزيد حتما من ىيبتو  واإلحترام الالزم،
مكانيتو في التحكم فييم عمى المنوال المراد فيقول لذا يجب عمى األمير أال يعبأ بأن   » :وا 

وذلك ألنو  أجل الحفاظ عمى مواطنيو ووالئيم، يوصف بالشدة مادامت ىذه الشدة من
ن األمراء الذين الناس وىو بذلك أفضل م حين يكون شديدا مع عدد قميل جدا من

 ضطرابات وتسيل الدماء، ويحدث النيب والسمب،يفرطون في المين، مما يسبب وقوع اإل
ليذا يعتبر النظام الدكتاتوري أفضل من ( 3.)«وىذه األمور تضر الكثيرين بصفة عامة

التي نتوقع منيا الخير  ألن القانون والشدة والصرامة ىيالديمقراطي حسب ىانس جوناس 
بو لممصمحة انقمبت ألن المين والرحمة إذا ارتبطت بأنانية اإلنسان وجشعو وحوالنجاح، 

 إلى ضدىا حتما، وىذا ما نشيده اليوم في واقع اإلنسانية والطبيعة الحية.

                                                           

(1)Hans Jonas :Le principe responsabilité, p 223-224. 
يمسوفا وسياسيا خالل عصر النيضة، كان مفكرا وف ،ولد وتوفي في فمورنسا( 9251-9641) : نيكوال ميكيافيمي( 7)

عامال اب األمير والذي كان من أشير كتبو كت المؤسسة لمتنظير السياسي الواقعي،أصبح الشخصية الرئيسية والمؤثرة و 
نشر الكتاب بعد موتو وأيد فيو فكرة أن ما ىو مفيد فيو ضروري والتي كانت عبارة  لى كتابة تعميمات الحكم،ىادف إ

 .ولقد فصمت نظريات ميكيافيمي في القرن العشرين مبكرة لمنفعية الواقعية السياسية،عن صورة 
-wiki ‹https://ar.m.wikipedia.org, 28-05-2017, 11:52. 

 .85ص ،7114أكرم مؤمن، مكتبة الساعي لمنشر والتوزيع، القاىرة،  :تر األمير، :ميكيافيمي( 4) 
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حيث يؤكد عمى تجاه النقدي لمديمقراطية في نفس ىذا اإل( 1يورغن ىابرماس )واتجو      
لم تعد تعبر عن نمط من الحياة الذي يجسد المصالح القابمة لمتعميم لكل األفراد إنما  أنيا

وبالتالي لم تعد تمثل تمك الشروط  ن وسيمة أو سبيل الختيار الزعماء،أصبحت عبارة ع
لكنيا أصبحت  لمصالح المشروعة لمصير المواطنين،لتي بموجبيا تساعد عمى تحقيق اا

و ىذا ما يؤكد من خاللو  باع المصالح الخاصة والفردية فقط،بمثابة عامل تنظيمي إلش
 ( 2) .أن الديمقراطية ال تجسد المساواة السياسية التي وجدت من لتحقيقيا وممارستيا

أنظمة ئمة عمى الحرية ىي ليذا يؤكد ىانس جوناس أن األنظمة الديمقراطية القا     
لكن  ة التي تجبرنا عمييا القوانين،طاعوىي أفضل من ال مرغوب فييا من قبل المجتمع،

نو يعوقيا الكثير من األخذ في اإلعتبار أل ،في حقيقة األمر أن ىذه األنظمة ليست فعالة
ذي يكون ىو ذلك النظام ال وفي حين أن النظام الفعال حسب الحقوق والحريات الفردية،

لرغم من تعقده وسيطرتو فيذا النظام با مرتبطا بالقانون والنظام، كالشرطة والعدالة مثال.
مى المستوى البشري أو سواء ع المة من األخطار والفساد،نو قد يتماشى مع مبدأ السأ إال

 (3عمى مستوى الطبيعة.)

ستبدادية التي  يعني أنو أعمى من شأن النظم اإللكن ىذا التصور الجوناسي ال       
تكون فييا السمطة والسيادة في يد شخص واحد إنما يرى أن الحرية والديمقراطية نظام 

لكن  لمجميع،مرغوب فيو ألنو يكفل تحقيق الحاجيات األساسية المادية منيا وغير المادية 
                                                           

. يعد مع ىاربرت 1979ولد في  فيمسوف وعالم إجتماع ألماني،  Habermas Jürgen: ىابرماس يورغن(1)
رأى أن ميمة الفمسفة ىي  بينيم.ز ممثمي مدرسة فرانكفورت النقدية، وخير منطقي ماكوزه و ىوركيايمر وأدورنو من أبر 

شتغال الديمقراطية ودعا إلى فمسفة أنوار جديدة. من أىم مكانية خطاب عقالني يمتنع بدونو إالمحافظة عمى إ
البنية السموكية لمحياة العامة، التقنية والعمم من حيث ىما إيديولوجيا، وجوه فمسفية وسياسية، الخطاب الفمسفي : مؤلفاتو
 ة الفعل التواصمي.نظري لمحداثة،

مطباعة دار الطميعة ل، المناطقة، المتكممون، الالىوتيون، المتصوفون(، معجم الفالسفة ) الفالسفة : جورج طرابيشي-
 .687ص ،7116، 4ط بيروت والنشر،

 ،7117التنوير لمطباعة والنشر والتوزيع، بيروت، دار  يورغن ىابرماس،: أبو النور حسن ،( أبو النور حمدي7)
 .714ص

(4) Hans Jonas : Le principe responsabilité ,p326. 
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ويجعمو  اإلنسان أنانيةألن القانون ىو الذي يحكم  قانوني، إطارينبغي أن يكون ذلك في 
وبالتالي فيو يفضل أن يكون الحكم  تقتضيو إرادة الحاكم وليس الشعب، مشي وفقا لماي

ال أن يكون  احد يكون ىو الوصي عمى المحكومين،والسمطة السياسية في يد حاكم و 
الذي ىو بطبيعة الحال ووفقا لطبيعتو وفطرتو سيسخر ىذا الحكم  ،الحكم في يد الشعب

القانوني أفضل من  اإلطارليذا يرى ىانس جوناس أن  والقرار لصالح حاجاتو الخاصة،
توفير الحاجيات األساسية  إلى إضافة والحرمان الناتج عن التقمبات اإلقتصادية، البؤس

ويتمثل مادي  إنتاج داخل الدولة، اإلنتاجضمن القانون الذي يضمن لمشعب نوعين من 
غير المادي المتمثل في التعميم والخدمات الصحية  واإلنتاجفي الناتج اإلجتماعي، 

والوظيفية. وىذا قد ترك توزيعا أفضل من التنافس غير المنضبط الذي نجده في دول 
والحل الوحيد  ،غرق في السوق الحرة المزعوم بياالرفاىية التي تقدس الفردية التي بدورىا ت

وىذا (1) .واألخطار وىو القانون و الطبيعة من الدمار  اإلنسانالذي يتماشى مع سالمة 
  (2.)« اآلخرينالحرية في يد واحدة أفضل من حرية  « :ما يؤكده في قولو

تذكرنا عمى  « :ىوبز في قولو كل من كانط و ىانس جوناس  وفي ىذا السياق يذكر   
لو صدر  حتى بشكل جيد،أن تعمل الفور كممة كانط  أفضل دولة ىي واحدة من شأنيا 

التي من كذلك ىوبز واحد يعمل وفق قوانين الحرية ىي نفس الدولة  فييا شياطين،
 ،أخالقياوىذا يعني أنو غير مبال  شأنيا أيضا أن تكون أفضل، ال لوجود مالئكة بيا،

التي  فية لمدولة)...( في العصور القديمة،وىذا البيان يتعارض عمدا مع النظرية الفمس
أخرى عمى  والتي تعتمد مرة ون حالة الحضانة لفضيمة مواطنييا،بموجبيا يجب أن تك

الدولة التي تعمل  أنبمعنى   (3) .»ال يمكن أن تكون جيدة  الخاص لمدولة،اإلزدىار 
بل  ياطين أي حاكم عادل و حاكم مستبد،كانت تسيرىا مالئكة أو ش إذابشكل جيد ال ييم 

عتبار حسب ىانس جوناس وىذا اإل ذلك ىو تحقيق األمن والسالم واإلستقرار. الميم في
فغاية تحقيق  بالغاية تبرر الوسيمةكما يمكن التعبير عنيا  ،ليس مدعاة لألخالق

                                                           

(1) Hans  Jonas :Le principe responsabilité, p 226. 
(2) Ibid ,p 226. 
(3) Ibid ,p322. 
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ن ىانس ال. وفي الحقيقة فإ أمكانت الوسائل أخالقية  إذاستقرار داخل الدولة تبرر ما اإل
يراه خير من  إنما ،األخالقييأخذ بيذا التصور غير عتبار ىو ال خالل ىذا اإلجوناس 

دون اعتبار  أن يفعموا ما يريدون بحرية تامة، الحرية والديمقراطية التي تخول لألفراد
يفرض ن الحاكم سواء كان مالك أو شيطان عمى حد تعبير جوناس فيو أل، لألخالق

وىذا من شأنو أن ينقص منعيم من ممارسة الحرية المطمقة، عمى رعيتو قوانين رادعة ت
وبالتالي يرى أن النظرية الفمسفية في  ة من الخطر وتفشي الفساد والدمار،ولو بنسبة قميم

مواطنين ىذه النظرية ليست تخاذ القرار من قبل الالعصور القديمة التي تقول بوجوب إ
ثر لمصالحو الخاصة عمى حساب ن األنانية تبدع في جعل صاحبيا محبا أكجيدة أل

 ار وصناعة القرار.أعطيت لو حرية اإلختيفما بالك إن  ه،غير 

القة لو بالدكتاتورية الماضية وبالتالي يعتقد ىانس جوناس أن النسق السمطوي ال ع     
ستبدادي ولكنيا لحكم اإلستعجالية والتي ىدفيا ليس اوكأن الحاضر ىنا يجيب عمى حالة إ

 (1) لإلنسان واألرض واألجيال الالحقة.تيدف إلى الحد من التصرفات واألنشطة الضارة 
رتباطيا بالكرامة من خالل إ إالمعنى وال يعترف بيا  ذات الحرية ال تكون  أنليذا يرى 
ليس ىناك مجال لمحرية خارج نطاق الضرورة  » : ويوضح ذلك في قولو اإلنسانية

وبالتالي فالحرية ينبغي أال تكون مطمقة وال محدودة بل يدعو  (2) .«والكرامة مجتمعة 
التي تحددىا وتعطي ليا معنى ومكانة  اإلنسانيةجتماع الحرية مع الكرامة ضرورة إ إلى

رية ويحددىا في نطاق من شأنو أن يعدل من الح اإلنسانيةألن الجانب األخالقي لمكرامة 
 .ر وأخالقيوفي نطاق ما ىو خي   ما ىو ضروري،

 

 

                                                           

 .477ص  ، جدل التحرر والتواصل واإلعتراف،مدرسة فرانكفورت النقدية : مجموعة مؤلفين (1)
(7 ) Hans Jonas : Le principe responsabilité, p391. 
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الشذوذ  إلىفغياب البعد األخالقي في ممارسة الحرية يؤدي في نياية المطاف إذن       
حيث  اإلنسانواليأس والخمول وبالتالي يكون حسب تعبير ىانس جوناس عزاءا لصالح 

القطيعة مع عالم الحرية ضرورة حرمت من أجل غرضيا ألنيا أصبحت كعبث  » : يقول
  (1).«أي كقوة من دون مقاومة

كما أكد أيضا أن السياسة البعيدة عن األخالق ىي ما استدعت ضرورة قيام مبدأ جديد  
ويشكل األفق ذات الصمة بالمسؤولية ىذا الذي يتطمب نوعا  » :في ذلك قائالمن العمل 

من العمل الضروري، ثم األخالق يجب أن تغزوا عالما جعل من السياسة  (...)جديدا 
التعامل من قبل مع قضايا مثل ىذه الشمولية وىذا الحد من العامة لم يكن ليا قط 

 (2).«نساني تتغير طبيعة السياسةمل اإل الترقب في حقيقة الطبيعة المتغيرة لمع

    

                                                           

(1) Hans Jonas : Le principe responsabilité, p390. 
(2) Hans Jonas :The imperative the responsability,p09. 
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  المعضلـة التــكــنــولوجــية. : المبحـــث الثالــــــث -

لظه ة  ػػػػػػػػػػػة    ػػػػػػػػػػػي   ػػػػػػػػػػػـ  ػػػػػػػػػػػف بػػػػػػػػػػػي (1لقػػػػػػػػػػػم ضلػػػػػػػػػػػية)   ل   ػػػػػػػػػػػ    لض   ل   ػػػػػػػػػػػ       
  لضػػػػػػػػػػػػػػػػ       ةضبيطهػػػػػػػػػػػػػػػػي  ل ، ػػػػػػػػػػػػػػػػ  بيلض   ل   ػػػػػػػػػػػػػػػػي قضصػػػػػػػػػػػػػػػػيم     لل يلػػػػػػػػػػػػػػػػ  أل ظ ػػػػػػػػػػػػػػػػ   إ

 ل ػػػػػػػػػػػ    ضلػػػػػػػػػػػية)  بفػػػػػػػػػػػو   ض   ػػػػػػػػػػػم  ػػػػػػػػػػػ  ض لػػػػػػػػػػػ      ػػػػػػػػػػػ   ػػػػػػػػػػػ    أل ظ ػػػػػػػػػػػ   ض يق هػػػػػػػػػػػي
 ػػػػػػػػػػػػ   أبػػػػػػػػػػػة   ػػػػػػػػػػػػي    ػػػػػػػػػػػػ   ل  ض ػػػػػػػػػػػػ   ل  يصػػػػػػػػػػػػة )ػػػػػػػػػػػف  ل  ض  ػػػػػػػػػػػػي   للػػػػػػػػػػػػيبق  )  ػػػػػػػػػػػػ 

  لض   ل   ػػػػػػػػػ   ل ػػػػػػػػػـ  ) ػػػػػػػػػ  ضلػػػػػػػػػيةع  ػػػػػػػػػ    لضا ػػػػػػػػػة     لضػػػػػػػػػ  أ ػػػػػػػػػم،ضهي  ل،ػػػػػػػػػ ة   ل    ػػػػػػػػػ  
ظهػػػػػػػػػػػ ة  ل م ػػػػػػػػػػػم  ػػػػػػػػػػػف  ل فػػػػػػػػػػػي    إلػػػػػػػػػػػ  ضفػػػػػػػػػػػية  أل لػػػػػػػػػػػ  لهػػػػػػػػػػػي أمػ  لب ئػػػػػػػػػػػ    ػػػػػػػػػػػ    إ

  ػػػػػػػػف بػػػػػػػػ ف  ػػػػػػػػ    بيل ػػػػػػػػةة ) ػػػػػػػػ   لب ئػػػػػػػػ    إ لػػػػػػػػيف   لػػػػػػػػ   ل يئػػػػػػػػم  بطب  ػػػػػػػػ   ل ػػػػػػػػيؿ 
   بػػػػػػػػػػ  ة   ل فػػػػػػػػػػي     ػػػػػػػػػػم  فػػػػػػػػػػو    لض ػػػػػػػػػػ     لػػػػػػػػػػض   ؼ  ل،ػػػػػػػػػػة      ل ػػػػػػػػػػ  ةم  لطب   ػػػػػػػػػػ  

لػػػػػػػػؾ  ػػػػػػػػف  ػػػػػػػػ ؿ  لض لػػػػػػػػ       إ لػػػػػػػػيف ػػػػػػػػ   ػػػػػػػػ    ل فػػػػػػػػي     ل   ػػػػػػػػم  ػػػػػػػػ   ل ضلػػػػػػػػب   
  ػػػػػػػػػػػ  ظػػػػػػػػػػػ    ػػػػػػػػػػػ   ل صػػػػػػػػػػػي    إقضصػػػػػػػػػػػيم    صػػػػػػػػػػػ ي)   أللػػػػػػػػػػػ     ل    ػػػػػػػػػػػ     ة ػػػػػػػػػػػي 

ة   لضقػػػػػػػػػمـ أصػػػػػػػػػب   لض ق ػػػػػػػػػ   لضطػػػػػػػػػ    إ لػػػػػػػػػيف أ ي  ػػػػػػػػػ  ػػػػػػػػػ    ل فػػػػػػػػػي    لضػػػػػػػػػ     ضهػػػػػػػػػي 
 (2   بيلمة    أل ل    ل   إ ليفضهم م     هي     ضفو  

     

                                                           

ض  ػػػػػػػػػػػػػ   بيع)ض ػػػػػػػػػػػػػيم  لضػػػػػػػػػػػػػيـ ) ػػػػػػػػػػػػػ   لض   ل   ػػػػػػػػػػػػػي  ػػػػػػػػػػػػػ     ػػػػػػػػػػػػػ   ل  ػػػػػػػػػػػػػيع   : المعضـــــــــــــلة الت نولوجيـــــــــــــة(1 
لػػػػػػػػػػض ػ  ل   فػػػػػػػػػػ   أل      ل   ػػػػػػػػػػ     ص صػػػػػػػػػػي أ هػػػػػػػػػػي أصػػػػػػػػػػب    لػػػػػػػػػػ     ي ػػػػػػػػػػ  ل ل ػػػػػػػػػػم  ل،ػػػػػػػػػػة    ض ق ػػػػػػػػػػ   ل 

 ل ق قػػػػػػػػػ  ل ض   ل   ػػػػػػػػػي ضض ،ػػػػػػػػػ   ػػػػػػػػػ  أف  ػػػػػػػػػ    إ)ض ػػػػػػػػػيم  ل  ػػػػػػػػػ  ) ػػػػػػػػػ   لضق  ػػػػػػػػػ    لض   ل   ػػػػػػػػػي أصػػػػػػػػػب     ػػػػػػػػػ   ػػػػػػػػػ  
ط يضػػػػػػػػػػ   طػػػػػػػػػػة ضػػػػػػػػػػم  ة  ل  ض ػػػػػػػػػػ    ل ػػػػػػػػػػيلـ  ل ػػػػػػػػػػم   )   ػػػػػػػػػػي   وػػػػػػػػػػ    لصػػػػػػػػػػة ع  لة  ػػػػػػػػػػ   لػػػػػػػػػػ ؼ أصػػػػػػػػػػب     ػػػػػػػػػػ  

  لض   ل   ػػػػػػػػػػػػي  ل  قم   ػػػػػػػػػػػػ    ل صػػػػػػػػػػػػة بػػػػػػػػػػػػ ف  لػػػػػػػػػػػػم ؿ أع   ػػػػػػػػػػػػ   لصػػػػػػػػػػػػة ع  ػػػػػػػػػػػػ ؿ  لػػػػػػػػػػػػض م ـ  ضطػػػػػػػػػػػػ  ة  أللػػػػػػػػػػػػ    
 ل   ػػػػػػػػ     أل طػػػػػػػػػية  ل ضةضبػػػػػػػػػ  ) هػػػػػػػػػي ضلػػػػػػػػضم)  إ)ػػػػػػػػػيم   ل ظػػػػػػػػػة   هػػػػػػػػػي   ض  ػػػػػػػػ   طب  ضهػػػػػػػػػي  لػػػػػػػػػ يضهي   ػػػػػػػػػف ،ػػػػػػػػػـ 
 ل  ػػػػػػػػ  قػػػػػػػػم ي إلػػػػػػػػ   لػػػػػػػػ هي    ي لػػػػػػػػ   ل ػػػػػػػػم   هػػػػػػػػي  أل هػػػػػػػػي أ ػػػػػػػػ    طػػػػػػػػة   هػػػػػػػػمم  لبفػػػػػػػػة     ػػػػػػػػي   هػػػػػػػػي   لػػػػػػػػؾ 

 لف  ل ضهي       ل  يع   ل  يض   
 آللػػػػػػػػػ  قػػػػػػػػػ    لػػػػػػػػػ ط    لض   ل   ػػػػػػػػػي   إ لػػػػػػػػػيف  ػػػػػػػػػف  لقػػػػػػػػػةف  للػػػػػػػػػيب  )فػػػػػػػػػة  ضػػػػػػػػػ   ل قػػػػػػػػػ   : أة إ ػػػػػػػػػ  ب وي ػػػػػػػػػيف -

  052  ص0222ف ق    ؿ  ل ل   )يلـ  ل  ة     ل       : لة  ف  ضة
 لب ئػػػػػػػػػػػػػػػ    فػػػػػػػػػػػػػػػو ضهي  ل لػػػػػػػػػػػػػػػ   )ػػػػػػػػػػػػػػػيلـ  ل  ة ػػػػػػػػػػػػػػػ    ل   ػػػػػػػػػػػػػػػ    : ( ةفػػػػػػػػػػػػػػ م  ل  ػػػػػػػػػػػػػػػم    لػػػػػػػػػػػػػػػ م صػػػػػػػػػػػػػػػبية   0 
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لضا ؿ  لض    قم ض مػ  م م   ض     إ إف ع  قف  أل ة ) م  لضهم م  قط ب        
لضه ؾ أ بة ل ةؽ  ق م  ل ض ،       ل  ـ   لبضة ؿ       إ ل  ة  ل  صيمة  ل  ة   ل 
   أ ل م  ل ةب ف  ب ي  ،ي ضج )    ض ي ض   م أ بة    إ       ي   م وةب         له    

          إ ليف لـ  إل  أصب   لض     ص   أ   ي  ل   بيإ ضبيس  ل ة ةؼ 
ل  ي  ع      أل    ل ؼ  أ            ل ي   ل ؼ  فةب      له     ل ؼ  ض  ل   يعض  

 )    لب ئ   ف ضا ة     ل ظيـ  لب ئ    إ ليفآل،ية  لض     ضهي      ل   ،ي  )    
ب ي     لؾ ظه ة ضا ة       لا ؼ      قة ض ب ض  أل   ع  ل بيض     ل         ل  ض   

)ض يم     أل طية  ل         لب     لب لض و       بيإ أل   ف  ل  ؼ  ظه ة ،ق  
ص  هي إة ي)هي إل  ل ض مم  و ف  للب   )    ل صيمة   ة   لآل،يةأ ي بيل لب       

لض   ؼ  ل  ة    ل )ق    ل    ةم   ل،ة     لطب      ل ض مم     ة  ل ضةضب  )ف  إ
  للب   لةئ ل  له    ل فو       لقيم      أل  يؿ ل ض مم    هي  ه  ض بئ بضهم م   ي  

 ض ؾ   لض ل  )    لي    ة   ف  لبفة   ف          لل طة    إ  إ ليفأ ي    
 (1  لي   لطب        ل ي ة   ل لضقب  و   )    

)ف  و       ي    ل     لبفة     لطب     ل     ف  طة  ضلي ؿ          لصمم      
ضقم ي  ضط ة  لض     أ ،ة  إ ليف لضف          يع    يض   ي ه لض   ل   ي  لض   بضم)

 لض   ل   ي أف     أؼ ب    ل  ي  و ي  ل  هي    يس     لؾ )    لي   لطب     ل   
    صمة  ل طة  أل ؿ )    إ ليف   لب ئ      أ  ي  صمة ضقمـ  ل يم   إ ليف  

(   بيلضيل  و ف   وف لإل ليف 2   و ف   وف ض يف هي ل   يظ )   أ  ل ي  ف  لم ية؟
    قم م ة   ل  ب  ل ؟ص     م        وف  لق ؿ أ  ة   يأف   

       

                                                           

  111-112 لب ئ    فو ضهي  ص ص : صبية    (ةف م  ل  م    ل م1 
 ػػػػػػػػػػػم   إلػػػػػػػػػػ    لػػػػػػػػػػ    لب ئػػػػػػػػػػػ    ل ػػػػػػػػػػ      ع و ل   ػػػػػػػػػػ   ل  يصػػػػػػػػػػػة    لػػػػػػػػػػم ة  ل صػػػػػػػػػػػة   : (  صػػػػػػػػػػط    ل فػػػػػػػػػػية0 

  55  ص 1    0215 ل ب ي      لقي ة   
 

 



 لألنظمة االقتصادية والسياسية هنقد    :                                            الثاني الفصل
 

[61] 
 

  ي ؿ  ي س    يس  إ يب  ) هي  ف   ؿ  قم  له    ل        و       أللئ        
     ةػ أف      أل     لض  لـ   م     لض  بيض  ويل  ش  ل   ف  ل ؼ ع   ة  ف

لهي  ،    ف قب    لض   ف ألبيبهي أ هي ع ض ضـة   )    ل  ي   لقم    و بيمغ  لضط ة 
 ضأض   لض   ل   ي   لطب      لصبة  ل ؼ    ف  ل  يح   لل يح ل   ي  بأف ض ضصة 
 لض   ل     لض  قض    بيلض ط ط  لقص ة   لض      للة            ل      ألليل   ل ضط ة

  ضبة  ي س    يس أف      لضط ة   بئ ب  يم   إ ف    بيمغ  ل  ي   لطب      لقم    و
بض ية  لض   ل    إ   ضط ة  ل        ل   ق   ل              لضط ة  لهيئ    

لب  ل ل ف      لة ي    لضقمـ بي لض  ض ط ؼ )    لة ي     لبفة     ل فية       ل  ل 
إ  ي     ب    ل فـؤ   ل  ؼ  ف لق    إ لي     ل   يس ع   بئ بيل  ة   إط ئ يف 

 له    ةػ أ     با  أف  ض ق    هي  ل طة   لم ية  ل ية،   لض   ل      ل  هيئ         م
ل يم   ي       م  ع ضظبيلة ـ  ف أ هي ض       ط يضهي إ ي   لضله    ل  ي   ة ي  ضهي    

 (1    لي    إ

يقين الخطير يجعل األخلق في ىذا اللا  » :    ي قيؿ   يس        ي أ م )          
ح أنيا ال تقتصر على نبوءة عملية تعقل المسؤولية تجاه المستقبل والتي من الواض

فيي ترتبط بنظرية األخلق وتتيح الفرصة لمبدأ جديد والذي بدوره يصبح مثل  الشؤم،
ستماع أ ثر إلى تعبير عن ذلك بشكل مبدئي ويجب اإلالوصف العملي الذي ىو شرط لل

  لض ضج   (2)  « ستماع يكون لفترة وجيزةنبوءة الشؤم مقابل نبوءة السعادة، وىذا اإل
 لضط ة  ف      لطةح  ل   يل  أف  لفؾ   لا  ض ض ي   ل  ي   ل لضقب       ظ  

  لضقمـ  لض   ل     لهيئ      ي   ةع       ل ي  ل )  ب ض     ل لؤ ل   ض ي   ل  ق  
  ق   لل يم  ل ف بيلة ـ  ف    و، ة   ي ؼ ع  قضصة )    لفـؤ   ل  ؼ ب  إ لة  ف  ل 
  يؿ إ)يم   ل ظة        ع بم  ف ةبط  بيل ظة    أل  ق    لض  ض ل   ل ع أ   لؾ إ
 بيلضيل   قم     أف  أ   ب ب        لض  بم ة ي ض بة )ف  ي    ـ )    ف )  ق   ل  ق  

  لفـؤ   ل      ف  لض   ل   ي ل ق  أ  ل ي  ف  لم ية 
                                                           

 1) Stéphanie  Angers :Hans Jonas ,une éthique pour la civilisation technologique ,p 02. 
 0) Hans  Jonas :Le principe  responsabilité ,p37. 
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 هي قم ض ق  ل ي  لل يم  أ  فبيلة ـ  لؾ أف  ض ق  فة ي أ ،ة  ف   ة ي            
الخوف غالبا ما يكون أفضل  » : أ     با   ل قي     هي   ق ؿ إع   إ لي     لة ي    

      ي  بةة  ف   ل   بمأ  ل  ؼ   ل قي    لض   (1  «بديل لفضيلة حقيقية أو حكمة 
جاك '' م ب  م  وة   إل       ل وة  ضفب     يئمضهي   أل  ة         ة  ف  أل   بلط

 لضليةع  لهيئ  ل ضقمـ  لض   ل     ض قم  فأ     ةػ خدعة الت نولوجيا    وضيب   ''لولإ
 ض يع   ف  ل ضهي ل  ض ف   يع   ل  ي  إلضم)   ة ة   لق يـ بأ   إ     لضق  ي  

ل قي        ي  لضهمؼ      ألص م   ل ةضبط  بيلض   ل   ي  ض بؤ    لضقب    في    ل   
لض ص ف  ل   س   لم ؿ   ل يلـ   م  ل  يطة  ل   ة   لض  ض ضفة   ف ق يع  لل يم  

ل ؿ أف  لض بؤ  )ضبة و   ف  ي س    يس   يؾ إله      لض    ض، ض   لض   ل   ي بي ض ي 
 أف  ة ة       ع   با  أف  ا   ) هيب لضقب   ل  يةلي   لض   ل       لضق     

 ؿ أف    ة  ل  ي ي  ل)      لض بؤ بيل لضقب  إقضةح  يؾ إ       لضصاة أ،ة ي
  هي أؼ  ض ي    ف ،ـ أ    إ ص  ل  يطة  لض  قم ض  ـ )ف  لض   ل   يل لضقب  ي   ف 

ومع ىذا ومنذ أن  » :ل ؿ قيئ ضف  ص  لم         لم       ؤوم )    لؾ  يؾ إ
د العلقات والسرعة التي تتسم بيا ردود تعرضنا لغزو المواد التقنية وتشعب وتزايد وتعق

حتماالت المستقبل ضرورة ملحة في كافة ستشراف إ، فقد أصبح إالفعل وزيادة السكان
التطيع إلى المستقبل بسرعة بالغة وعلينا أن نوفر فعلينا  ،األوقاتفي كل و األمور 

على كل مشروع أن يحصن نفسو ضد المنافسة وأن  نأكما الضمانات ونقيام المخاطر، 
ل ؿ  ض    ضقة بي لض ضج أف و   ف  ي س    يس   يؾ إ  إ ف( 2  «يعد نفسو للمستقبل

         لض   ل   ي  ل  ـ ي   ة ة   لض بؤ ب لضقب   ل يلـ   ل ؼ ض م  س  ل  قف ض
 ض يطي  ض   ة  إلض   ل   ي ضقضصة  قط )    ل ي ة  ب       يم ي أف    ل ة ة 

أ    إ لي   ل  لضقب  ل    ويف  لضقب    ع ضةم  )ضبية  أ هيأؼ ل ضط ة    لة           ب  ل
 ب ي أف  لض   ل   ي ع ض ةؼ  ل م م    ضط ة ي   لض ة ة ي    ف ع    ـ   لطب      ل يلـ 

   ل  ي ؟         ص ة  ل يلـ           لم ية؟   إ ليف ص ة أ ف  ل ص ة   إل 

                                                           

(1) Hans Jonas :Le principe responsabilité ,p02. 
  12  ص 0222 يط    صة  م ة لط ة   لقي ة    : م)   لض   ل   ي  ضة : يؾ إل ؿ (0 
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     بيلض ة ة      و       أللئ   ض ةض   لهي ؟  م ية   لة ي       لضط ة   إ
بض بؤ      ض يع    ؿ  ل لضقب   ق يـ ل  ي س    يس     ة   ف  ل  ل    بيمة ف 

ي   لضق     له    ةػ  لضقب   ل ةضبط ض ي ي بيلض   ل   ه   ي   بأ  ل ي  لعل  ي أ  ي   
ي  قيؿ  ل قي     ة ب ب     لفـؤ أ ،ة  ف  أل   ب ب     لل يم  و   أل     يس أ     با  

 ل  ط           أل  ة     ي ل ل   ل قي    لص      ل  ب   ل قي     بمأ  ف  ل  ج 
  أؼ  ل  ة  ف   يطة ي قب   ق )هي ل  يض    

قم ضطةؽ له    ل وة  ض ي ي و ي  (1)''م ية   ة فإ''   م أ  ي  ل   ل ؼ  ل ة ل      
كل  « : ب       ق ؿ لضفة ؼ  ل لضقب    لض بؤ   لهي  ي س    يس    ق ق      إ 

كما رأينا أن ملح شئ في ىذا العالم، يعيش أزمة وأن نقول أزمة معناه أن نقول، 
استطاع  إذامعنى ىذا أنو  ،مكان وفي كل شئ يكبر الغموضففي كل يقين ت بر، اللا 

ذ األنبياء التنبوء فلم يعد بإمكان المشخصين ا استطاع العرافون رؤية المستقبل، وا 
ولم يعد بإمكان المت ينين الت ين، فالحاضر في طور اليلك، ت وين رؤية واضحة 

كل ما يحدث  ، اق يوميوىو في حالة فواق وخر وكوكب األرض يحيا ويترنح  ويتدحرج، 
                      (2).«والمستقبل ينمحي خصوصا وىو يتوقف  ، يحدث ويحيا في مدة قصيرة

 

                                                           

  1101      ل ؼ  )يلـ إ ض يع  ة ل    يصة  ف ألة   ه م      ي     لم   Morin Edgar: إدغار موران(1)
ل   ةو   ل قي     إ ضفف )يلـ  لل يل   ف   ؿ   يف ة  ألق  ي   ل لية    ،ـ   ض   إل   ل     لف  )   ل ة ل     
 م  ل ي       ل     بض م )ف  ل يةول    أل ة،  ول   طةم     ض    ) ق   لضة بط  ل   ؼ  لض  قي   )ق   ل ة  

) م ي  فة وضي   ل      إ ليف  ل ؼ ويف ، ة  لقي   ل يةول    1151 ل يل     ل،ي     ل   إل   )يـ 
وض   ل قم  ل  ض   1151      1159   ل  ـ     1150  ل        ل   ي  ،ـ وض   لل   ي أ   إ ليف  ل  يل     

ي ل    ه     ل ؼ      ق ـ     ض ةبض      ل ظيؿ م     ل     لف  )   إ ي   ل لؾ  قم أ      ة ف  ل  ـ إل   ل
 طب     لطب       ي   ل  ي     ة    ل  ة     أل وية  :  ي     أصمة ي ب    ف  ل  هج   ف أةب      م    ضضيل  

 ل ضص   ف(  م ة  لط      - ل   ض  ف  - ل ض    ف  – ل  يطق   –   ـ  ل  ل     ل  ل    :   ةج طة ب ف -
  222-225  ص ص 0222  2  ل طبي)    ل فة  ب ة   

  0212  0  أ  م  ل       لم ة  ل ةب   ل   ـ   يفة ف  ب ة    : إل  أ ف  ل ة  ل يلـ  ضة : ( إم ية   ة ف0 
   21ص
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م ية   ة ف      ق        فب  و، ة   ي س    يس      ةػ أف       أف إ      
 يلـ  ل  ل ي  ق ف  ف  ل لضقب    ص ة  إ ليف   ل   م  ل  ي   لة     ض  ش أ     لّ  

 أؼ أ    فهم ضط ة     قيب  ضقهقة   ة ف      س  ل ق     ش أ    ةبي)    ألب يم 
لضفة ؼ  ل لضقب   ل ؼ (      ض ي ي  ي  لم ) م  ق   إ(1    فهم ، ة      قيب  أ   

بي   ظ  ي   ي  ي ع   وف  لض بؤ ب      ظ   أل  ي   لض   ض ي ش   هي  ل يلـ  ل ـ  
 إل  بيلضيل   ةػ أف  ل لضقب          ل يل   ض قف       أل  ة  ل ؼ  ؤمؼ  ض ي 

 .ل ؼ   بئ بي  م ـ  ل ص ة  لض و ة     ل لضقب   ل يئ   

م ية   ة ف   ي س  ق       ؿ  ل لضقب   ل  إظة   لّ       ل  ف   ؿ إ ف       
 أللبي    ف  لضأ س بيل  قف  ل يقم ل   ـ   لض   ل   ي  ل م ،    لض  وي      يس

           ق ف     ض  ل لضقب     ي) أ     لّ   إل    ل يلـ  لةئ ل    لض   ةّ 
 ل ؼ  ألل ي    ألضي   ي س  ل    ج ل  ظة   ل يقم  أللبي   أل     لصمم  ض   و    

( 2   (1192-1881 '' م ةي يةضف  ''       يس  ل ؼ ضةؾ     صمػ   ل ي  أ،ة  بيلاي
 ل ضةضب  )   )    لطب       آل،ية لضط ة  ل       لض   ل      ( 3    ضقم  لضق   ل ؼ 

  بأ   طة ق  وي      لض   ةػ أ هي ضلض    ألؼ  م 

                                                           

  20ص    ل  أ ف  ل ة  ل يلـ :   ة ف م يةإ (1 
 ف أ)ظـ   ل   أل ي  ي  أ  هـ     لقةف  ل فة ف  )   ألضي      : Heidegger Martinمارتن ىايدغر  (0 

 ي     يةب ةغ  ،ـ     ي     ة  ب ةغ       ف   لةؿ ب م أف ويف  لي)م    ي م ة    ل ؼ    وة  ل   م   
 ل ؼ   ط    ف  ل        ل   ي  له لةل     لض مـ   ه هي   ل    طبقهي )    ل    ع   ل   م  أؼ  إ يب  )ف 

     ل ق ق      ل   م   ل  يف   لضق   : لؤ ؿ  ي  ل   م؟  ف أ ـ  ؤل يض 
  212 ل ضص   ف(  ص  - ل   ض  ف  - ل ض    ف  – ل  يطق   –   ـ  ل  ل     ل  ل    :   ةج  طة ب ف  -
)بقة    ل  ض    إ لي     ه  )     ؼ  أل ه     ل  م   ع  ض ضبة  لضق          ف : Techniqueالتقنية  (2 

ضلض ةم ل  هي ض فأ  ضضط ة  ضأص       ل  ض    ل ؼ  م ي بيلق    ل       يلطيق   ،  بأفويلهي  ل  ض       قيب   
 ف   ض   آل ة   ل ض ي ض   لضبيمؿ  صيل   ل  ق    لض     ل ف  لضق    ل ل  )        ل      أؼ أ هي ع ض ضق 

  يل  ـ   ضق  ل ف  لضق    ل س و لؾ      أ هي ضطب   ل      ي  ب    )    ض  ص  إ  ي   فية          
 إفويل    ل   م   لضق    ) م  يةضف  ي م ة   لم ة  ل ةب   ل   ـ     ف ة    إ ض ؼ   ل   ئة :إبة   ـ أ  م -
  15  ص 0222  1 
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نكشاف الذي يحكم التقنية الحديثة، يتخذ سمة المناداة أن اإل  » :  لؾ قيئ          
لحصول ما تم اف حررت الطاقة المختفية في الطبيعة،عندما ت(...)ستفزاز وتحريضأي إ

تم تحويلو تمت مرا متو واختزالو، وما تمت مرا متو تم  وماعليو بيذا الشكل تم تحويلو، 
نكشاف ال ( ل ن ىذا اإل ...)من جديد تم حفظو واستيل وتوزيعو، وما تم توزيعو، 

الخاصة الملتوية  نو يكشف لذاتو طرقوسيولة وال يضيع في اللمحدود بل إيحدث ب
ىي السمات و ( ...)أنو يوجييا ويتحكم فييا وىو يكشفيا من حيث  بكيفيات متعددة،

ب     أف  لضق    ضل   ل  فف )ف  (1)  «نكشاف الذي يقوم بالتحريضالرئيسية لل 
،ـ ضق ـ بض    هي    )يم    بي ي  لطب      لض ة ج  ي بم   هي  ف    ةم ويلبضة ؿ   لاي 

 بيلضيل   همؼ  لضق        ة ي ل ضا  ة أؼ  لضم          ض    هي   لضه  هي  ف  م م 
لضا ؿ ف )ف  بي ي ي ع ض ؾ   ة   ) هي  إ  ي  م هي     إ     ل يل     ل س  ل ف

 ل   ةم  لض  ضـ  ل ص ؿ )  هي    )يم  ص ي ضهي  ف  ض       لض وـ         لل طة    ل
 وفي   ل ضق    ل أ   ب م  لؾ  ي س    ع أف  ي م ة قم ب ف  لهمؼ  إ ف  م م  إ

   ضبة  ف   ل    أ   ضأ،ة ب          ل  يؿ    يس ب  س  وة  ألضي    ل ؼ ويف  ف  لب ّ 
  (2  «نساني لقي آخر للتقنية ىو اعتبار غير إأخ نموالقول أن ىناك  »   يس أف  

ي  أليل بهي  ل  ض        ل ص ؿ إل   ي يضهي  أ م  هي ضض ةم  لؾ ألف  لضق    بيلض  يعضه
    ي   م هي أ  ق     ضص ة ع له    )ضبة    يس أف  لق ؿ بأف   ف  إ لي    

  لضق    ل ػ     لل طة    لض وـ  لي       إ لي    ع      ل      أ  ؽ  ع إ

ل  ضهم م ضهي  لض  ع   ة )ضبة  ي م ة أف  إ  يؿ )ف  لضق     ؤمؼ إ له    للب         
أن نتحكم في التقنية ونوجييا لصالح غايات  -كما يقال -ليذا نريد  » :   هي   ق ؿ

لحاحا كلما بر إإن ارادة السيادة ىاتو تصبح أ  روحية'' نريد أن نصبح سادة علييا،''
 (3  «نسان اإل  نفلت من مراقبةإل ىددت التقنية أ ثر با

                                                           

  لب    )بم  لهيمؼ   ضيح   ل ةو   ل،قي    ل ةب    لم ة  لب  ي      :  ل ق ق   ضة - لضق    : ( يةضف  ي م ة1 
  58ص 

 0) Hans Jonas :The imperative of responsibility, p09. 
  85 ل ق ق   ص  - لضق    : (  يةضف  ي م ة2 
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 لضق    ل   ض         ي   ة      ل   ض  ف    م  ع بم لهي أف ض  ف  أفأؼ      
ل ف  ل  ق    و ف ل م  )  هي      ل     لهي   ل ؼ     أف  إ ليف ة قب   ف طةؼ 
  لضق         لض    ل     آلل     ل ؼ أصب  )بم      م   إ ليف لة  ف  ،ب  بأف 

      ف   يض   )يم  ع    ض  أصب    أ لهي    و   أل  ة   ل  يع       م   ضهي
 ) هي        ع   وف  ل م   هي  ض  بهي   إق ع لضط   

جيا قنية في شكل الت نولو تنتيي الت » :  لفأف قيئ      لضطةم    يس           
  قصم به   أف   ق  ( 1)  «نيائي وقد تحولت إلى قوة الدفع إلى األمام اللا الحديثة، 

   ل   م م    لاي    لضق     ل ـ  فو   ة    لضقمـ  ل ؼ  ل ة    طة    ل  هي    
ل نيا أن التقنية ىي وسيلة للتدبير،  »:،ـ   ضه  بيلق ؿ    لض  ع ض بئ بيل لضقب   ل ّ ة 

 لض   ل   ي  أف(  ص    2   «لتحقيق األىداف البشرية المختارة  ليست ضرورة 
 ة لضمب ة أ  ة  بيللة)    لله ل    ضله     يض   قم   ل   ل ،   إ ليفلي)م  

ل  هي بيلة ـ  ف  لؾ ل ل   بأق   هم   ل يم    ل      ض ي ي  إ  قق  ل  و  
 ف   بيلة ـله      يص    هي  ي ة      ل   ي   إ لي    لاي ي   إل  ة ة   ل  ص ؿ 

ف ضم  هي  يلبي  ي ب         ضهي  ل      ل   إ لي   ع ض ق   لاي ي   أ هي إع  يب يضهي إ
 . ع أ  ق    إ لي    و ف  ف  ي باي ي  ع 

ب      ةم ضيب    يلضط ة    لضق      ل ةو    ل ضلية)  ل ض   ل   ي       لب ئ  أ   لط    
له    م ف ةم  إ)ضبية ل ق ق    إ ليف ض ي ي   ب ،يب   ل بم  ل ؼ   ب  و  إ لإل ليف

  و     بض ق   لأ هي ل  بيلضط ة  ل ؼ أ ة ض   لض   ل   ي قة  ي س    يس ب مـ ،قض  
      ي     أ م  هي قص ة      آلف   ض مـ  قط  ل ي ة  إ  ي لب  م   ل لضقب أ م ؼ 
 (3   لل يم   إل  بيإ ليفأؼ أ هي )ي    )ف  ل ص ؿ   ل مػ

                                                           

(1) Hans Jonas :The imperative of responsibility, p09. 
(2) Ibid ,p 09. 
(3) Hans Jonas :Le principe responsabilité, p 75. 
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قد أثبتت التجربة أن التطورات أدت في كل مرة من خلل العمل  « :     بةة  لؾ بق ل 
يعني  قصيرة األجل، تميل إلى تمكينيا من اإلستقللية،الت نولوجي لتحقيق أىداف 

      لؾ أف  ل  ق  قم وفف  (1  ».الحصول على دينامكيتيا وحيويتيا الخاصة المفيدة
)   أف  إ ليف بيلة ـ  ف ض ق ق  ل     ف  لل يم   ف   ؿ  لض   ل   ي إع أف     

 ي  ل   بأ م    إل       قط  يإ ليف م ئ ي م  قص ة     م م  أؼ أ هي ل يم  آ لل ي
ي       ف أف  لض   ل   ي قيصة  )   ض ق        أل م ؼ   لط    أب م  ل م م 

 بيلضيل   يلض ل      ل  يؿ   ل       لض   ل    ع    م بقمة  ي  همـ   م ة   ب  م  ل
إ ف عبم   آ،ية   لل ب   )    إ ليف  )    لب ئ  ض م م و  ي   م م      لضط ة   لض ل  

ضص    ل ب يضهي  آ،ية ي    ي ل    ي إضي    ل ةص  ل ي ل ف  ة ة   لض وـ     لض   ل  
 ضهو  ب     لض   ل   ي  لض  أصب   إ ليف  ف   لهي    لض  إلضة يع وة     لطب  إ

         لصمم  ل م  )    لطب    ب م ي وي       ف ضض ل       لل يم      لقم ـ 
يترك الوقت للتصحيحات  لم يعد حقيقة أن تسارع التطور الت نولوجي « :   يس  ق ؿ

 بقى في حوزتنا رغم كل شئ،ضف إلى ذلك ملحظة أنو خلل الوقت الذي يت التلقائية، 
أ ثر وتحقيق الحرية يقل باستمرار، يصبح صعب على نحو متزايدا أ ثر ف  التصحيح

اإلساءة التي أسست بكيفية  لتزام بضمان بدايات وتحديد أوليات فرضوىذا يعزز اإل 
        ي ل   لضص     لض قيئ  لل ب ي   ((2.«ما يكفي لمقارنتو مع اآلمال  جديدة،
     فأ إعب       لضم    أل  ق  ل ق يـ به    لضص     ل   ي أ ة   ة   وف  لض    
    م م ص  ب  و  ي ض يق    ض   م   لضط ة   ب  عبم  ف      بمأ أ  ق  أل ة

لض يم  وة     ألةض  لطب      لض  ب  ي هي ض  ف وة    بق     ل    ب قض ي  ل  يف إ
ا تدريجيا ستنزافارس إحالة من تأثير الت نولوجيا اليوم تم » ل    م     ب ي أف   يؾ 

 (3  «لى البيئة وال وا بلظاىرة توحي بالخطر الذي تمثلو عوىذه ا ،على الطبيعة

                                                           

(1) Hans Jonas :Le principe responsabilité, p 75. 
(2) Ibid, p75. 
(3) Hans  Jonas :une éthique de la nature, p52. 
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 بيلضيل  ضفو     ي)  ه  ل ـ  أصب   ضؤ،ة )    لب ئ   ل     و   ي يلض   ل   ي       
   أؼ أف  لض   ل   ي أصب   ضؤ،ة )    لطب     إ ليف ل طة )  هي أؼ )    لطب    

      لضأ، ة   ل ؼ قيـ بضط  ة ي   إ ليف  ض  )     لض  ضفو    ض ل   )    ليبهي 
   ل ب    ط ة  ض بئ بيلم ية  لفي   ل   ف  يم    في    ل      ل    م   

   ل  يع      ل    قي 

ف  )    لطب     ة ة   لض  ص  ف  لق    ل ؼ     إل  ي س    يس  م)ي  قم  إ ف    
      ل ل   ؿ  ل     ل  م  ف       إ  يم  لؾ  ف   ؿ   ي ل     أل  يؿ  لقيم   

ونحن نعيش في وسط القلق الفلسفي أرى  :«   صةح قيئ   لض  قم ضم ة  ل يلـ بألة  
ىو أن الفلسفة يمكن أن تدرس  (...)ميمة عاجلة للفلسفة اللحظة وللقرن القادم 

تقول لنا ميمتيا الجديدة عن طريق الحفاظ على أضيق عقد مع العلوم الطبيعية ألنيا 
 يل ه    لض  ( 1) .«المادي الذي يجب علينا إبرام سلم جديد معوما ىو ىذا العالم 

و ي   لب  م  إ  ي و   ل   ل       لضط   )    ل ي ة   ل لضقب  ل س  لقة    ل يل  
ب  ه ي  ل  يؽ     )يم   لطب      إ ليف ل  ق   ل      ب ف  إقي   إ)يم ض  ف  ظ  ضهي    

أ  ق   ة     ضض  ـ   في    ل صة  لض    ي       ظ   بمأ أ  ق   م م  ضص ة  
  ل ي ة    ل لضقب      إ لي     هي  ل يلـ  وة     لب ئ     ل ة    

     وف  ل ص ؿ )    ةص ل ضق     ف  ل طة          ل يل   ةػ  ي س    يس أ   
ىناك فرص للسيطرة على الخطر الت نولوجي والتي  » :  لض   ل    أ   لض وـ       ق ؿ

الصبر الذي يجعل ميمتنا الموضوعية ىي أننا ال نريد أن نميز  إلىمن بينيا حاجتنا 
         أف   يؾ  ةص ل  م   لضا   )     (2  «بين فوائد المنظومات الحية أنفسيم

 ةص     لصبة  ل ؼ  ل طة  لض   ل      لض ي    ل يص      ل يلـ   ف ب ف      ل
ب      أف ض ي    ض ةق  ب ف  ل يئ ي   ل     أل ةػ  ف فأ   أف       ه ض ي ل ل   ل

 )   قمـ  ل لي        لض ض  ب ق قهي ل    وي   إ ليف أ      ف أ   بي  أ    يم 

                                                           

 1) Hans Jonas :une éthique de la nature, p52. 
 0)  Hans Jonas : Le principe responsabilité, p 276. 
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و ي أف  لقمة  )   ض ق        ل بضا  ض  ف بض      م م  ل يئ ي   أل ةػ    )طي     
   يلبفة لهـ  ق ؽ و ي ل     ف   ل بي   ف      ل    قي   ق ق   ل ي         ؽ و  

 بيلضيل    و  ي  ف   ؿ      لض          ق ع  ل ية،   إ لي     لض   ص      ظ  
ل ن ببساطة  »:  له      لض   ل           بيل بط  ي  بةة   ي س    يس    ق ل 

ىي منع وقوع كارثة إنسانية في ظل الييمنة  األجنبي، نا على تعزيز حدود اآلخرقدرت
(       ل وة   لض  أة م 1  «التي دفعت الت نولوجيا تبرعاتيا ل ي ال يتم التنازل عنيا 

 ي س    يس أف  قةبهي  ف  وة   ل لؤ ل          هي ق    أ  ق   أص       
  ق ضهي    يةليضهي  ل  ل    لض   ل  ية   لض   ل      ل  يصة   لض  لـ  لب  لهي  ،    

     ف  ه     ف  ه  أ ةػ  ه    ضؤمؼ     هي    ل طيؼ إل  ضم  ة و و   ألةض
له    ةػ    يس أ   عبم  ف ةبط     ( 2   ضهمم ة ي     ل يم   أل  يؿ  ل  ق 

 ل في   بيلض و ة  أل  ق   ب وة   ل لؤ ل    لض  ض ط    ف  ل )  ب ة ة    ي       
   ة   ف  ل    م    لإل ليف لطب      لب ئ   لض  ض ضبة     ل أ ػ   ل     لطب    

 (3). «األرض ىي دار الحياة  » :      ص هي بق ل 

         

 

 

 

 

                                                           

 1) Hans Jonas : Le principe responsabilité, p 276. 
 0) Stéphanie  Angers : Hans Jonas :une éthique pour la civilisation technologique ,p 01. 
 2)  Hans Jonas :une éthique de la future, p52. 
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قضصػػػػػػػػػػػػػيم   ب ػػػػػػػػػػػػػي   هػػػػػػػػػػػػػي  ل ظػػػػػػػػػػػػػيـ  صػػػػػػػػػػػػػ   لقػػػػػػػػػػػػػ ؿ  لػػػػػػػػػػػػػض ضج أف  أل ظ ػػػػػػػػػػػػػ   إ       
  أل ظ ػػػػػػػػػػػػػ   لل يلػػػػػػػػػػػػػ   ويل ة ػػػػػػػػػػػػػ    لم  قة ط ػػػػػػػػػػػػػ    لض لػػػػػػػػػػػػػ    لةألػػػػػػػػػػػػػ يل    إفػػػػػػػػػػػػػضة    

 أ ػػػػػػػػػػػـوػػػػػػػػػػػيف  ػػػػػػػػػػػف  ،ة  ضهػػػػػػػػػػػي    لػػػػػػػػػػػض   ؼ لػػػػػػػػػػػ ؼ  )ض ػػػػػػػػػػػم   ) ػػػػػػػػػػػ   لػػػػػػػػػػػي   لطب  ػػػػػػػػػػػ  
 لض ػػػػػػػػػػػم ي   ل  يصػػػػػػػػػػػة   لضػػػػػػػػػػػ  ض طػػػػػػػػػػػف لهػػػػػػػػػػػي  ػػػػػػػػػػػي س    ػػػػػػػػػػػيس  لػػػػػػػػػػػ    ي ػػػػػػػػػػػم   ػػػػػػػػػػػف 

  لض  ػػػػػػػػػػ ص  ػػػػػػػػػػ  ، ي ػػػػػػػػػػي  ػػػػػػػػػػ    أل ظ ػػػػػػػػػػ   لضػػػػػػػػػػ     ػػػػػػػػػػ   ل م ػػػػػػػػػػم  ػػػػػػػػػػف قػػػػػػػػػػم  ػػػػػػػػػػ ؿ  ل 
أفػػػػػػػػػػػػم  ػػػػػػػػػػػػف  لػػػػػػػػػػػػؾ  إلػػػػػػػػػػػػ  ل فػػػػػػػػػػػػي     لق ػػػػػػػػػػػػي ي  لضػػػػػػػػػػػػ   صػػػػػػػػػػػػ     هػػػػػػػػػػػػي بػػػػػػػػػػػػ   أم  

ويل   ػػػػػػػػػػ    لض   ل   ػػػػػػػػػػ   لضػػػػػػػػػػ  بػػػػػػػػػػي   بلػػػػػػػػػػ    لضصػػػػػػػػػػةؼ   لض   ػػػػػػػػػػ   ص صػػػػػػػػػػي  ػػػػػػػػػػي 
 قػػػػػػػػم وػػػػػػػػيف  ػػػػػػػػم هي  ألليلػػػػػػػػ   ػػػػػػػػ   للػػػػػػػػ طة    لػػػػػػػػض وـ   ض  ػػػػػػػػ    ػػػػػػػػ   لطب  ػػػػػػػػ    لب ئػػػػػػػػ 
 ل ػػػػػػػػػػػػيل   لػػػػػػػػػػػػة  ف  لإل لػػػػػػػػػػػػيفةب     لضطػػػػػػػػػػػػ ة   للػػػػػػػػػػػػ يم   ػػػػػػػػػػػػ   لطب  ػػػػػػػػػػػػ   ض ق ػػػػػػػػػػػػ   لػػػػػػػػػػػػ

م ف  لض و ػػػػػػػػػػػػة  ػػػػػػػػػػػػ   لػػػػػػػػػػػػضقب    صػػػػػػػػػػػػ ة  لب ئػػػػػػػػػػػػ    أل  ػػػػػػػػػػػػيؿ  ل  قػػػػػػػػػػػػ     ػػػػػػػػػػػػ   ػػػػػػػػػػػػ   
    ػػػػػػػػػة    ػػػػػػػػػي   ػػػػػػػػػم   لصػػػػػػػػػمم ض لػػػػػػػػػم لػػػػػػػػػمؼ  ػػػػػػػػػي س    ػػػػػػػػػيس  لق ػػػػػػػػػ   ل وػػػػػػػػػةؼ   ل  لػػػػػػػػػ

  ػػػػػػػػيم   ػػػػػػػػ ؿ   يلػػػػػػػػب  و ػػػػػػػػي  لػػػػػػػػم    ػػػػػػػػ   لض و ػػػػػػػػة  ل   ػػػػػػػػ   ػػػػػػػػ  إ  ػػػػػػػػ   ل ػػػػػػػػيلـ  ل ػػػػػػػػـ  
   ػػػػػػػػػ   أل  ػػػػػػػػػة إلػػػػػػػػػ  ضألػػػػػػػػػ س  ػػػػػػػػػ ع  م ػػػػػػػػػم  ػػػػػػػػػف   ػػػػػػػػػ    ضهػػػػػػػػػ  ػػػػػػػػػ   ػػػػػػػػػ    ل فػػػػػػػػػي   

ــــــــــــدأ  أل ػػػػػػػػػػػػ ؽ  ػػػػػػػػػػػػف  ػػػػػػػػػػػػ ؿ  فػػػػػػػػػػػػة )   ل  لػػػػػػػػػػػػ    ل ض ي ػػػػػػػػػػػػ    لػػػػػػػػػػػػ ؼ )   ػػػػػػػػػػػػ   بمب
لض ظ ة  ل  لػػػػػػػػػػ    ػػػػػػػػػ    أل  ػػػػػػػػػة  لػػػػػػػػػ ؼ  لػػػػػػػػػػ  لػػػػػػػػػ   ل  ػػػػػػػػػيؿ ل ق ػػػػػػػػػيـ بػػػػػػػػػي .المســـــــــؤولية

 ل فػػػػػػػػػػػػي    لضػػػػػػػػػػػػ    بيلضػػػػػػػػػػػػيل  إ وي  ػػػػػػػػػػػػ   لػػػػػػػػػػػػض  ص  ػػػػػػػػػػػػف  ػػػػػػػػػػػػ     أل  قػػػػػػػػػػػػ   ل م ػػػػػػػػػػػػم 
 لضػػػػػػػػػػ    ضهػػػػػػػػػػػ  بػػػػػػػػػػػم ية  ل ػػػػػػػػػػػيلـ   ػػػػػػػػػػػم   قضصػػػػػػػػػػػيم     لل يلػػػػػػػػػػػ    لػػػػػػػػػػمضهي  أل ظ ػػػػػػػػػػػ   إ

)  هػػػػػػػػػػػػػػي    ي لػػػػػػػػػػػػػػ    لضػػػػػػػػػػػػػػ   )ضبػػػػػػػػػػػػػػة   ل لػػػػػػػػػػػػػػؤ ل   وػػػػػػػػػػػػػػةم   ل   ػػػػػػػػػػػػػػ    لض   ل   ػػػػػػػػػػػػػػ  
أؼ وة  ػػػػػػػػػػػػ   ل ػػػػػػػػػػػػ ف  ل  ة  ػػػػػػػػػػػػ   إ لػػػػػػػػػػػػي      لطب   ػػػػػػػػػػػػ   )ضبػػػػػػػػػػػػيةب قض ػػػػػػػػػػػػي ي إ)ػػػػػػػػػػػػيم   إ

   ل  ي  
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          المبحث الثاني: أنواع المسؤولية الجوناسية.- 

لقد ابتدع ىانس جوناس أنموذجين أساسيين للوجود الطبيعي وضمان بقاء األرض      
وصبلحيا العام والشامل في الحاضر والمستقبل البعيد، ىذين األنموذجين تمثبل في تقابل 

جنبا إلى جنب  (1)المسؤولية األبويةأنموذج أنطولوجي فريد من نوعو ومتميز، ىما : 
التي يختص بيا رجل الدولة، ولعل اليدف األساسي أنموذج المسؤولية السياسية مع 

ليذين األنموذجين ىو الوصول إلى تحقيق مبدأ المسؤولية الحاضر والمستقبل. وفيما يأتي 
  كما يلي : وىمامبدأه األخبلقي ا ىانس جوناس لتوضيح ماعتمدى الذينىذين األنموذجين 

: ىي تلك المسؤولية الطبيعية النابعة من اإلنسان الحر والواعي،  المسؤولية األبوية-1
المريد والقادر دون خوف أو قيد أو شرط تفرض عليو إتباع مسؤولية أمر ما، وترتبط 

على عبلقة الطفل بوالديو من  ما بالمسؤولية األبوية التي تشتملالمسؤولية الطبيعية تما
حيث وجوده الشامل وليس بتنفيذ أو توفير حاجات معينة فقط. ىذه المسؤولية ليست 
محدودة ال بزمان وال بمكان معين، إنما ىي متشبثة في عبلقة الوالد بولده، كما أنيا 

وأفق مسؤولية موصولة روحيا وأبديا. ألن الحياة الموصولة التي ال تتوقف قد تترك صدى 
وىذا ما يعني أن المسؤولية األبوية تيتم بالطفل وتوفير حاجياتو ومصالحو  جديد لآلخر.

غاياتو وكل ما يشتمل عليو، وىذه العبلقة بين الطفل ووالده قد تبقى ثابتة وفعالة حتى و 
مع اإلخوة واألطفال الذين سيولدون من بعده. وبالتالي فبإمكان ىذه المسؤولية أن تحفع 

  (2.)والد وتؤمن عيشيم الرريمبقاء األ

                                                           

تعني النفوذ والسلطة التي يمارسيا الشخص أو المؤسسة على شخص آخر لجلب النفع عليو أو الحول األبوية: (1) 
رضاه، وىكذا تشكل األبوية تيديدا على االستقبللية والحرية والخصوصية، دون إلحاق األذى بو، بصرف النظر عن 

 كما تعد نظرية معيارية مرغوب فييا بالنسبة لؤلبناء الصغار والمرضى العقليين ومن في حكميم.
 ، من أ إلى ط، تر: نجيب الحصادي، مراجعة: عبد القادر الطلحي، المكتب1تدىوندرتش: دليل ارسفورد للفلسفة، ج -

 .21، ص 2003الوطني للبحث والتطوير، 
، ص 1،2001ط ،(جارلين روس: الفكر األخبلقي المعاصر، تر: عادل العوا، عويدات للنشر والطباعة، بيروت2)
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ىذه المسؤولية حسب ىانس جوناس تعد بمثابة تصور عاطفي يشبو كثيرا حال     
مسؤولياتنا تجاه الطبيعة واألجيال البلحقة بمعنى أن المسؤولية التي ترون لؤلبوين على 

إنما ال أطفاليم ال تعتمد فقط على حمايتيم وتوفير حاجياتيم في اآلونة الزمانية فحسب، 
طفليم بتوازن واعتدال من دون إفراط ألن ذلك سوف ينتيك في بد لآلباء أن ينفقوا على 

وىذا تماما ما ألح عليو ىانس جوناس  النياية حقوق األطفال الذين سيأتون في المستقبل.
من خبلل دعوتو للحفاظ على الطبيعة وحمايتيا وفق المسؤولية األبوية، حتى ترون 

عتماد مثل ىذه المسؤولية في المستقبل. ليذا كان ال بد من إ ر وحتى شامخة في الحاض
 على الطبيعة الحية لضمان بقاءىا وبقاء األجيال البلحقة. 

ومن أجل ذلك السبب كانت المسؤولية األبوية في نظر جوناس ىي خير أنواع       
بع من الذات المسؤولية وأعبلىا شأنا. ألن منبعيا األساسي ىو الشعور الطبيعي النا

اإلنسانية الشاعرة والواعية بضرورة التحلي بالمسؤولية تجاه األمور المتعلقة باإلنسانية 
ذه المسؤولية ما دامت نابعة من الشعور والبيئة الطبيعية. وحسب ىانس جوناس ى

الطبيعي غير المحكوم باإللزام أو القسر فيي بذلك مسؤولية راقية وعليا ألنيا منبت 
وتوجد كذلك حالة بارزة  » :مسؤولية التلقائية والطبيعية، وفي ىذا السياق يقولالشعور بال

أي أن المسؤولية  (1). «من المسؤولية الذاتية والتمقائية في مجال العمل التطبيقي 
أي الطبيعية ترون تلقائية نابعة من الشعور بضرورة تحمل نتائج أفعالنا على أرض الواقع 

نطبلقا من الشعور الطبيعي والوعي بحتمية ىذا الشعور التطبيقي. إعلى الصعيد العملي 
الذي يتسع ليشمل المسؤولية تجاه الذرية الراملة، أي األطفال الحاضرين واألطفال الذين 

يق أمنيم قفي أفق الزمان. وبالتالي تتطلب ىذه المسؤولية حماية األطفال وتح سيأتون 
باعتماد ىذه المسؤولية تجاه أخوتيم ظيم وضمان عيشيم، باإلضافة إلى أمرىم ووع

كل منيم بنفس المستوى المعيشي، وحتى ال نظلميم ونحفع  ىالبلحقين، حتى يحض
 .يمحقوقيم قصد إحداث المساواة بين

 

                                                           

(1) Hans Jonas :Le principe responsabilité, p188. 
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كما تتحدد ىذه المسؤولية عند ىانس جوناس كمبدأ أخبلق يتوافق مع المشاعر       
ه واألحاسيس أي أنيا مسؤولية عاطفية تحمل في ثناياىا عاطفة األمومة واألبوة تجا

نطبلقا من مثال الرضيع أي تلك المسؤولية تجاه الطبيعة، فقد تحدث عنيا جوناس إ
من قبيل الصدفة أن يقترح  يبدو واضحا للجميع، وليساألطفال التي ال نفر منيا، وىذا 

ستخدام مثال ىذه المسؤولية التي ىي متاحة عند الجميع، ويعتبر جوناس أن جوناس إ
ىذه المسؤولية واسعة النطاق وخالدة بمعنى أنيا طويلة المدى فالمسؤولية الطبيعية ىي 

مليا منذ الوالدة حتى البلوغ متميزة عن غيرىا ويكمن ىذا التميز في مدى مطلقيتيا وترا
وقد تمتد إلى أبعد من ذلك. فيي المسؤولية التي تفترض اإلعتناء بأطفالنا بصفة تلقائية 

   (1دون الحاجة إلى تنبيو، أي دون سابق تبرير أو تخطيط ليا بل يتم ذلك عفويا.)

ألنيا نابعة  عتمادىا واألخذ بمقتضاىا ىي الطبيعة األبوية،والمسؤولية التي ينبغي إ     
من الذات والوعي األخبلقي، ليذا ينبغي تطبيقيا على أرض الواقع على النحو الذي 
نطبقو على الطبيعة واألجيال البلحقة تماما كما نطبقيا على أطفالنا، بمعنى أننا نختارىا 
بل إنيا تفرض نفسيا علينا تلقائيا وبدون قيود أو شروط أي أنيا تزرع فينا من خبلل 

اتنا ووعينا وشعورنا بيا. ويبدو من الواضح أن ىانس جوناس يفترض مسؤولية أخبلقي
سمح بضمان البقاء واإلستمرار ألن كل ماىو وليد الشعور فطرية ألن من شأنيا أن ت

يق اليدف المنشود، بل يؤدي ذلك حتما قالطبيعي فيو بالضرورة ال يحتاج إلى انتظار لتح
مل المسؤولية والعمل على أساسيا. ومادامت وليدة وبالتالي تح ،إلى تحقيق ذلك اليدف

قع فينا عندما نبلحع ونعي مدى الضعف ستيالحدس بجوىر المسؤولية فيذا يعني أنيا ست
واليشاشة التي يتميز بيا الطفل الصغير في نظر والديو، ومدى حاجتو للرعاية كالصحة 

 (2والتعليم واإلستقرار لري يكون عضوا فعاال في المستقبل )

 

                                                           

(1) Franchon, Sophie Bérubé :Le principe responsabilité de Hans Jonas et la 
responsabilité sociale, mémoire de la maitrise en philosophie, Québec Montréal , février 
2007, p 10,12. 
(2) Ibid, p12. 
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ما أسقطو ىانس جوناس على الطبيعة، أي ذلك الشعور الذي يتولد فينا وىذا أيضا      
تجاه البيئة الطبيعية عندما بضرورة  إعتماد المسؤولية األبوية اإلحساس تجاه الطبيعة عند 

نعي مدى األخطار التي تيددىا، من تلوث واستنزاف واستغبلل على حساب الطبيعة من 
جيال البلحقة من جية أخرى، وذلك لصالح اإلنسان اآلني ألجية، وعلى حساب ا
 والحاضر دون غيره. 

يسمى بالتبادل  ال تخضع لماالتناظرية مسؤولية بكونيا كما تتميز المسؤولية األبوية       
أو التناظر، فعمق الشعور األبوي والطبيعي تجاه األبناء ال يتطلب أن ننتظر منيم في 

رد الجميل والمعاملة بالمثل، فاآلباء عند تقديميم للدعم والمساندة ألبناءىم فإن المستقبل 
ورد الجميل، إنما ىذه المسؤولية حتمية أنطولوجية تفرض ذلك ال يكون مدعاة للتبادل 

وبالتالي فما جرت عليو العادة أن  نفسيا دون مبررات لتقتحم عاطفة اآلباء تجاه أبناءىم.
ل ىي واجبات على غيرنا، في حين أن واجباتنا ىي حقوق لغيرنا، أما حقوقنا بطبيعة الحا
التي أتى بيا ىانس جوناس فنجد األمر مخالف تماما ليذه العادة، ألن بالنسبة للمسؤولية 

يات بين الناس ىو توزيع غير عادل، وىذا ما يقتضي عدم المساواة وعدم توزيع المسؤول
التبادل في القيام بالمسؤولية. فالشخص الذي يمتلك مسؤوليات أرثر ويكون على وعي 

أن ينتظر تقديم ىذه الخدمة ويقين أربر بضرورة مسؤولياتو، يطبقيا دون حاجة منو إلى 
دلي، ألن ىذا األخير يعتبر إنسان ناضج واع لما والمسؤولية التي قام بيا على أساس تبا

تستوجب عليو المسؤولية، في حين أن الذي ال يعي ضرورة المسؤولية كاألطفال مثبل 
ومثال ذلك عبلقة اآلباء   (1فنحن ال ننتظر منيم رد الجميل أو القيام بمسؤولية مشابية.)

ى علم بمدى ضرورتيا فاألبناء بأطفاليم، فعندما ترون المسؤولية في يد اآلباء ألنيم عل
على نفس النحو، لذلك نستنتج من ىذه المسؤولية ىنا ال ترون ليم في المقابل واجبات 

أنيا وجدت ألجل المسؤولية في ذاتيا وليس من أجل أن ترون مدعاة للشكر وردىا 
بالمثل، ليذا فحسب جوناس ال وجود للتناظر والتبادل في المسؤولية، وىذا ما يلخصو 

                                                                                                                   فيوم اإلنسانية واألخبلق الفاضلةم

                                                           

 .45(زىية العايب : األخبلق الجديدة لمستقبل اإلنسانية والطبيعة عند ىانس جوناس، ص 1)
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وبالتالي يجب على األخبلق أن ترون غاية لتحقيق المسؤولية، فحسب ىانس      
جوناس المسؤولية ىي القدرة األساسية لئلنسان على أن يمارس بشكل طبيعي واجباتو 

الوالدية ىي النموذج األصلي والمثالي الذي يمكننا من تجاه أبناءه، ومنو تصبح المسؤولية 
   (1لتصير ذات بعد أخبلقي محع.)يا األخبلقية، خبللو تصنيف المسؤولية ضمن القضا

فمن الضروري أن أقول ما يجب  »ويشير ىانس جوناس إلى ذلك من خبلل قولو :     
عمينا أن نطالب بو في مبدأنا، ىو تقييمات لفقر التشاركية التي قدمتيا الفكرة التقميدية 

المعاممة بالمثل، أي واجبي في الحقوق والواجبات، والفكرة التي تم توريثيا عمى أساس 
 (2).«ىو صورة رأسا عمى عقب من حقوق اآلخرين، والذي بدوره ىو صورة حقي عميك

ىو أن كل واجب يقوم بو اإلنسان يقابلو أي أن التصور التقليدي الذي جرت عليو العادة 
في التي تعني بالتقابل ( 3)حق وكل حق يقابلو واجب، وىذا ما تشتمل عليو فكرة التماثل

نسبة لآلخرين لوالعكس صحيح با الحقوق والواجبات فحقوقي ىي صورة مقلوبة لواجباتي
 يعتمد على المعاملة بالمثل ورد الجميل بنفس الريفية.وىذا التماثل، 

وبما أن المسؤولية األبوية طبيعية ونابعة من الذات تجاه اآلخر الذي ىو جزء منا،      
رة نختارىا ونلجأ لتطبيقيا واألخذ بيا إنطبلقا من إرادتنا مسؤولية مختافيي في ىذه الحالة 

من أجل الجيد في  »التي اختارت أن ترون مسؤولة، وبالتالي يقول ىانس جوناس: 
 (4.)« المسؤولية المختارة أنيا تعطي المعرفة الضرورية لغرض معين لتطبيقيا

 
                                                           

(1) Marie Geneviève Pinsart : Jonas et la liberté dimensions théologiques , 
ontologique ,éthique et politiques, la pensée et les hommes, pans ,2006, p 06-07. 
(2) Hans Jonas :Le principe responsabilité, p87. 

اإلتحاد في تماثل الشيئان أي تشابيا، ومنيا المماثلة التي تعني ىو التشابو كما كما يقال  :anologieالتماثل: (3)
 لنوع أو تمام الماىية، والقول أن فبلن يماثل فبلن أي يشبيو بو ويشترط في المماثلة اإلشتراك.ا
، من حرف أ إلى حرف ط، تر: نجيب الحصادي، مراجعة: عبد القادر 1تدىوندرتش: دليل إرسفورد للفلسفة، ج -

 .344، ص 2003الطلحي، المكتب الوطني للبحث والتطوير،
(4)  Hans Jonas :Le principe responsabilité,189. 
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األمر الخير والجيد ىو ما كان نتيجة الختيار الذات المسؤولة ذن حسب جوناس فإن إ
الحرة والمريدة والواعية، حيث تعطينا األشياء الضرورية والميمة لمعرفة مسؤولياتنا تجاه 

 وبالتالي الوعي بيذه المسؤولية وتطبيقيا على أرض الواقع.البيئة واإلنسان اآلخر، 

المسؤولية الطبيعية النابعة من صميم األنا أي صميم في مقابل المسؤولية التعاقدية: -2
المسؤولية أال وىو  وذج آخر منمات الشاعرة بالمسؤولية ابتدع ىانس جوناس أنالذ

أنموذج المسؤولية التعاقدية، تلك المسؤولية التي ترون مصطنعة، حيث يفترضيا القانون 
ورجل الدولة أو الحارم. جتمع واإلتفاق السياسي بين األفراد داخل المجتمع، أو بين الم

بأنيا مسؤولية  (la responsabilité contractuel)كما تتميز المسؤولية التعاقدية 
مشروطة أي أنيا ليست نتيجة لشعور داخلي بيا كما ىو الحال بالنسبة للمسؤولية 

ان إلنسلممارسة المسؤولية سواء كانت تجاه ا إنما ىي نتيجة لتطبيق قانون ما.الطبيعية، 
  (1)، أو تجاه الطبيعة والوجود.و القادماآلخر الحالي أ

المسؤولية  »حيث يقول :والغاية من ىذه المسؤولية إنما ىي إحداث المساواة       
المتعمقة بمعارفنا وأفكارنا التعاقدية وجدت ألجل المساواة التي توجد في حقل األحداث 

المسؤولية بمقتضى القانون الذي اعتمد من على ( 3التعاقد)اإلتفاق و بمعنى   (2).«اآلن
 لة ليم. يام بالواجبات والمسؤوليات الموكأجل كفالة المساواة بين األفراد في الق

 

 
                                                           

(1) Hans Jonas :Le principe responsabilité,184. 
(2) Ibid, p 188. 

مصطلح العقد ىو مصطلح فقيي قانوني، فلسفي ونتناولو ىنا في جميع جوانبو، فالعقد في :  contractالتعاقد:( 3)
صطبلحا فقد ورد في القانون المدني أن العقد ىو ارتباط اإليجاب إعقد الحبل أي شده، أما اللغة يعني اإلحكام، فيقال 

بين طرفين أو أرثر الثادر عن أحد المتعاقدين بقبول اآلخر على وجو ثبت المعقود عليو. فيكون لدينا العقد ىو إتفاق 
لجان رتباط بين شخصين أو أرثر، ومنو العقد اإلجتماعي ر معين . أما في الفلسفة فالعقد إيلتزم كل منيما على أم

ال أن العقد إلزام مطلق، والعقد إلزام على سبيل اإلحكام   .جاك روسو، والعقد ىنا ىو مرادف للعيد وا 
 .242، ص1،2013ط، دار المحجة البيضاء، القاىرة، 2رحيم أبو رغيف الموسوي: الدليل الفلسفي الشامل، ج -
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ومرتبطة بصفة والمسؤولية التعاقدية باإلضافة إلى أنيا إختيارية فيي كذلك مراقبة،      
المسؤولية  وبالتالي تحترم أو بأخرى بكل ما ىو مشروط ومراقب ومحدود بقوانين،

التي يفرضيا الرئيس أو ( من خبلل القوانين 1)التعاقدية للسيادة والسلطة الخاضعة للدولة
بحيث يلعب ىذا األخير   (2.)(l’homme politique) القيصر أو الحارم أو رجل الدولة

تحتوي أنيا » دور الوصي على رعاياه داخل الدولة ويؤكد ذلك ىانس جوناس في قولو :
عمى شكل من أشكال الوصايا التي ليست جزءا من جوىر السياسة، ولكن حتى رمز 

وبالتالي  (3.)«حيث يحكم فقط بتنفيذ إرادة األغمبية( ...)الجميوريات األكثر إستنارة
فالحارم ورجل الدولة ىنا ىو ليس ذلك الرجل الذي ترون في قبضتو السيادة والسلطة 

إنما ميمتو ىي أن يكون وصيا على أفراد مجتمعو الذين  وتنفيذىا،وا عطاء األوامر 
يخضعون لسلطتو، وىذا ما يلخصو ىانس جوناس في عبلقة المسؤولية الطبيعية المختارة 
بالمسؤولية التعاقدية التي تختص برجل الدولة، بحيث يكون ىذا األخير بمثابة األب 

وبالتالي  (4.)ليتو تجاه أبناءهوالمسؤول عن رعاياه بنفس الريفية التي يمارس بيا مسؤو 
يكون الحارم وصيا على المحكومين كأنيم أبناؤه، وىذا الشعور ال يتحقق إال إذا كان ىذا 
الحارم من ذوي القلوب الرحيمة التي تستشعر ضرورة تحمل المسؤولية تجاه األفراد على 

 األخبلقية الحقة.نحو المسؤولية الطبيعية النابعة من عمق الشعور، وعمق المسؤولية 

  

                                                           

الدولي العام ىي مجموعة من األفراد يقيمون بصفة دائمة في إقليم معين، الدولة في ضوء القانون »: statالدولة:(1)
  «وتسيطر علييم ىيئة حارمة ذات سيادة

 .545ص  ،1رحيم أبو رغيف الموسوي: الدليل الفلسفي الشامل، ج -
ىو الذي يمتلك المعرفة الخاصة لريفية الحكم بالعدل واإلقتدار، وأن يضع مصالح : politicusرجل الدولة:( 2)

التي ترون في  ورجل الدولة ىو تلك الييئة الحارمة .بيذه المعرفةالمواطنين داخل قلبو، وعليو يجب أن تحكم السياسة 
 يدىا جميع السلطات: التنفيذية والتشريعية.

-wiki. Http://ar.m.wikipedia.org. 28/04/2017. 20 :42. 
(3)  Hans Jonas :Le principe responsabilité, p 200-201. 
(4) Ibid,p44. 
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ورجل الدولة من أجل ما فيو خير وصالح في  توفر المشرعقمق ذكرنا  » :حيث يقول
نقاض حتى إن كان اليدف ىو إ»كما يقول أيضا:   ((1 .« مستقبل المجتمع المدني

األمة من طرف رجل السياسة، فميس لو الحق في استعمال أي وسيمة مدمرة لمبشرية، 
تتسبب في ىالك جميع خاصة وأن الخدمات المتاحة لمتكنولوجيا وبفعل تراكميا 

ن كان ىدفو حماية الدولة  ( 2.)«المخموقات في المستقبل بمعنى أن رجل السياسة حتى وا 
بالسلب، بل  بشرية، وأن يتخذ قرارات تعود عليياأن يدمر الوالمجتمع فإن ىذا ال يخول لو 

إن الواجب عليو في ىذه الحالة ىو أخذ المصلحة البشرية ومصير اإلنسانية جمعاء بعين 
اإلعتبار قبل الخوض في أي قرار أو فعل مشكوك في نتائجو، خاصة تلك التي تعلقت 

ج على فرد بعينو أو مجموعة من بالتطور الترنولوجي، وبالتالي ال يمكن قياس النتائ
التي تحيا إنما تقاس النتائج إنطبلقا من المصلحة العامة للبشرية والطبيعة األفراد بعينيم، 

 البشرية.في إطارىا ىذه علييا 

أن رجل السياسة يمكن لو أن يفترض بوجو مثالي إتخاذ  »وفي نفس السياق يؤكد     
ية القادمة ال يمكن أن عمال، ومن البشر يري الذي يقرر ليم بمكمف لألقراره المص

ريدىم من بشريتيم، حتى لو أردنا أن تفاق نسبي لعدم وجودىم أو عمى تجنفترض أي إ
فيجب فحص ىذا اإلفتراض ألنو قد توجد دائما الحتمية  اشيطاني افتراضنفترض ذلك إ

المشروطة كوجود ال يجب الخمط بينيا وبين الحتمية الالمشروطة لوجود البشرية حيث 
أي أن إتخاذ القرارات من قبل رجل السياسة البد أن ترون مبنية    (3.)«الفرد الخاص

على المصلحة العامة وليس بما يناسب ذاتو ومصالحو الخاصة فقط، فبالرغم من أنو 
ممثل للشعب ومكلف بأمنيم وحمايتيم إال أن ىذا الحق ال يعني أن يعتبر الدولة ملرية 

فعل فييا ما يشاء، في حين أنو مكلف بحماية األفراد جميعا وبتوفير األمن ليخاصة بو 
واإلستقرار، ىذه ميمتو األساسية. ضف إلى ذلك الحقوق التي يجب كفالتيا للبشرية 

 .القادمة 
                                                           

(1) Hans Jonas :Le principe responsabilité, p44. 
(2) Ibid, p83. 
(3) Ibid, p83-84. 
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والتي البد أن نحافع علييا من اإلستغبلل واإلنتياك، وبالتالي فإن إفتراض الحارم أن 
فردية ىو افتراض خاطئ ومدمر، ينبغي دحضو واإلبتعاد عنو. الدولة وما فييا خاصية 

ىي توفير األمن والحماية و اإلستقرار، وأي ألن الميمة التي كلف بيا رجل السياسة 
 سانية الحالية والمستقبلية من جيةتدخل خارج ىذه الميمة قد يضره من جية، ويضر اإلن

 ويضر الطبيعة من جية ثالثة.  ثانية،

حق اإلنتحار يمكن مناقشتو أو  »اما ما أرد عليو ىانس جوناس في قولو:وىذا تم    
 (1.)«الحديث عنو، أما إنتحار البشرية جميعا فال يمكن مناقشتو وال حتى الحديث عنو

وق اإلنسان مادام قد يريح صاحبو ومادامت نفسو فقتل النفس يمكن إعتباره حق من حق
كن السماح حتى ال يمغير مغفور و ملرية خاصة بو. أما قتل البشرية جميعا فيو أمر 

إال أن اإلنتحار بجميع أحوالو أمر مرىوب وذنب ال وبالرغم من ذلك  بالحديث عنو.
أما فسادىا  يغتفر، ألن صبلح الذات ينعكس على صبلح المجتمع واإلنسانية قاطبة،

على رجل وبالتالي فمن الواجب  ،فنتيجتو الضرورية ىي فساد األمة واإلنسانية برمتيا
السياسة أن يتحمل مسؤوليتو على نحو يجعل منيا مسؤولية معطاة اإلحترام والتقدير تجاه 
رعاياه بالرغم من أن مسؤولياتو ميمة صعبة للغاية، ليذا فقد ربطيا ىانس جوناس 

 األبوية.بالمسؤولية 

مسؤول عن جميع المواطنين واحتياجاتيم المادية والثقافية، حيث أن رجل الدولة      
إتصال ىام بين رجل الدولة ورجل العائلة، رجل الدولة مسؤول عن وبالتالي فجوناس اتخذ 

، والقوة التي يمتلريا إلتخاذ قرارات نيابية عنيم المواطنين على اعتباره بمثابة األب ألوالده
ويعرف أوضاع بلده، وبالتالي  ل منيم أين ترمن مصلحتيمدون موافقتيم، ألنو يعلم أفض

عاياه، وفي المقابل من واجب ىؤالء الرعايا ممارسة مسؤوليتيم التي فمن واجبو حماية ر 
ن حقق رجل  .وكلت ليم تجاه الحارم وىي األحترام والتقدير والطاعة لو ولرن حتى وا 

بالمسؤولية المتطلبات للمواطنين، فيذا يعني أنو قد اتصف الدولة جل اإلحتياجات و 
األبوية، فضبل عن ذلك فإنو يحمل على عاتقو مسؤولية مشارل الرعايا واحتياجاتيم في 

                                                           

(1) Hans Jonas :Le principe responsabilité, p 84. 
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الماضي والحاضر والمستقبل، لرن تلك المسؤولية التي يتخذىا ىي قصيرة المدى ألنيا 
ىذه الفترة يرمي الحارم جميع مسؤولياتو بفترة واليتو للدولة، لرن بعد انتياء مرتبطة فقط 

وبالتالي نستنتج أن مسؤولية رجل الدولة ميما تحقق من نجاح    (1)من يخلفو في الحكم.
فترة الحكم، كانت فعالة إال أنيا متناىية تماما مع تناىي ميما وتطبيق على أرض الواقع و 

 وىذا ما يعاب عليو ىذا النموذج.

فيانس جوناس يتوجو إلى نموذج جديد من المسؤولية المعاصرة دام األمر كذلك وما     
وال تقتصر فقط على الحاضر واآلن بل تمتد لتشمل التي تتناول المستقبل بعيد المدى، 

جميع أبعاد الزمان بما فييا الماضي والحاضر والمستقبل، السيما أنيا خالية من التبادل 
الوجود أفضل إذا كان ال نياية لو فإنو من الواجب والتناىي، وبالتالي فما دام والتناظر 

علينا صيانة الررامة اإلنسانية والطبيعية داخل ىذا الوجود ليتحقق لنا الوجود األفضل 
 (2واألصح وبالتالي الوجود الحق.)

واستمرارىا في المستقبل ىي اتخاذ وبالتالي فالعنصر المشترك بين سعادة البشر      
الب طكمرجعية، والتي بدورىا تقوم بالحماية وتوفير اإلحتياجات والمالمسؤولية األبوية 

و اإلنسانية، وأيضا بالنسبة للدولة فاألفراد داخل الدولة تتم حمايتيم وىذا ما تتقاسموغيرىا، 
مسؤولية التي اعتبرىا ىانس لرن ال .وتوفير أمنيم واستقرارىم وتحقيق جميع متطلباتيم

ي تقوم على البلتبادل والبلتناظر، ىذه المسؤولية األبوية التالنموذج األمثل ىي جوناس 
 (3.)المسؤولية التي ال تختلف وال تنتيي عبر الزمن

ألن اذن فلقد اعتبر ىانس جوناس أن أرقى النماذج وأصلحيا ىي المسؤولية األبوية       
ذاتي محع، وىذا ما  ىذه األخيرة ال تظاىى وال يبلغيا أي نموذج آخر ألن منبعيا شعوري 

أخبلقي واقعي غير مصطنع، وبالتالي إذا طبقنا مثل ىذه يجعليا راقية وما يجعل تطبيقيا 
                                                           

(1) Franchon, Sophie Bérubé :Le principe responsabilité de Hans Jonas et la 
responsabilité sociale, mémoire de la maitrise en philosophie ,p p19-20. 

 .44جارلين روس : الفكر األخبلقي المعاصر، ص (2)
)3(Hans Jonas :Le principe responsabilité, p 123. 
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جميع المطالب والغايات المنشودة ألن المسؤولية األبوية على الطبيعة والبيئة تحققت بذلك 
لذات صبلح الذات يؤدي حتما إلى صبلح اآلخرين، ومادامت المسؤولية األبوية وليدة ا

فبالتأريد ستعود بما ىو خير وصالح على الغير، سواءا تمثل ذلك الغير في اإلنسان 
رتباطيا ا فقد أرد ىانس جوناس على ضرورة إليذاآلخر أو الحيوان أو النبات أو الجماد. 

بالطبيعة من خبلل النظرة إلييا على اعتبار أننا مسؤولين عنيا وأنيا خاضعة لنا تماما 
وموطنو وحمايتيا ميمة الجميع، كعبلقة األبناء باآلباء، ومنو تبقى الطبيعة مدينة اإلنسان 

وفي المقابل بقاؤىا لؤلجيال وذلك لضمان العيش الرريم والسوي على ىذه األرض 
المسؤولية الطبيعية التي ال بد أن  تلكبالتالي فالمسؤولية الجوناسية الحقة ىي البلحقة. و 

وحتى إن  ترون ماثلة في روح كل إنسان، السيما في تطبيقاتو العملية على أرض الواقع.
كانت غير مشروطة فيذا ال يعني أن نفعل بيا ما نشاء، لذا وجب علينا أن نزرع الوعي 

ا والبلمباالة بشأنيا ىمالي، ألن المتضرر األول واألخير من إ األنو ال مفر منيبضرورتيا 
ىو اإلنسان، فما يلحق بالبيئة من مخاطر يلحق أيضا اإلنسان الحاضر والقادم، ليذا 
فاإلنسان العاقل، الحر والمريد ىو الوحيد الذي يسعى لتحمل مسؤولياتو تجاه نفسو وتجاه 

يفرض عليو ذلك، ومنو فاليدف األسمى الذي  ، دون الحاجة لقانون اآلخر وتجاه الطبيعة
ادة إعيصبو إليو جوناس ىو نشر الوعي البييئي والتربية اإليكولوجية ألن ىذا ما يكفل 

 الوفاق بين اإلنسان والطبيعة
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 مقـــومـــــــــــــات المســــــــــــؤولـــــــــــــــية الجونـــــــــــــــــــاســــــــــــــــــــية. : المبحث الثالث-

إن اإلنسان محكوم بالمستقبل، وفيو يتحقق كيانو ووجوده / حقوق األجيال الالحقة: 1
وىذا األخير ال يكون إال في إطار الزمان من جية، والوعي بيذه الحقيقة من جية ثانية 

 (1)ويتحقق بذلك حضوره في التاريخ والزمان، الماضي، الحاضر والمستقبل.

آني مرتبط  مدلول كرونولوجيوالمستقبل من المنظور الفمسفي لو مدلولين:     
فاألول ىو ما ارتبط بالمستقبل واآلداتي،   الغائيالمدلول بالحاضر، والمدلول اآلخر ىو 

القريب، أما الثاني فيو ذلك التصور الذؼ يعبر عن الفكرة والسموك الذؼ ينتقل من 
إنما ىو محكوم الحاضر والمستقبل القريب ليصل إلى المستقبل البعيد، ومصير ذلك 

لغائي الغائي أؼ الشكل بطور اإلمكان، أما المدلول اآلداتي فما ىو إال مرآة لممدلول ا
ومن ىذا المنطمق يتضح  (2والتمثل الواقعي لمفكرة والسموك وفقا آلليات وكيفيات عقالنية.)

لنا أن من أىم مقومات المسؤولية األخالقية الجوناسية ىو حفع حقوق األجيال القادمة 
قوتيا شممت في أفق الزمان، وقد تولدت ىذه الفكرة جراء التطورات التي  التي ستكون 

جميع مجاالت الحياة، حيث تولدت مشكمة إمكانية توقيف ىذا التطور ألنو ييدد الطبيعة 
ل والفناء، وبالتالي فإذا زالت الطبيعة زالت اإلنسانية بالضرورة وانقرضت، في مقابل بالزوا
 نسان المسقبمي.اإل

ا قال: حينم ''mortality and morality''ويشير لذلك ىانس جوناس في كتابو      
أخالقيات المستقبل تعني الرثاء المعاصر، مع حماية المستقبل وحماية أحفادنا من »

عواقب أفعالنا في الوقت الحاضر، أصبحت ىذه الميمة ضرورية ألن أعمالنا اليوم في 
 (3).«ال تيدد المسقبل القريب فحسب، بل وحتى البعيد شكل التكنولوجيا العالمية

                                                           

 .07، ص2014، الجزائر، نوفمبر 3العدد، مجمة دراسات فمسفيةاإلنسان والمستقبل، ( عبدالرحمان بوقاف: 1)
 .07، ص نفسو( المرجع 2)

(3 ) Hans Jonas :Mortality and morality a search for the good ofter ausch witz, Lawrence 
vogel, north western university press Evanston Illinois, 1996, p99. 
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بالمسؤولية األخالقية تجاه األجيال القادمة نابع من التطورات الراىنة زام ليذا فاإللت     
التي عادت عمى الطبيعة بالسمب، ومن ىذا المنطمق فقد وضع عمى عاتقنا أن نتحمل 
المسؤولية تجاه المستقبل القريب والبعيد، والذؼ يشمل الحاضر الذؼ البد أن نتحمى فيو 

ومستقبل غيرنا، وبالتالي فعمينا أوال  رنا ومستقبمنابكل أنواع المسؤولية لمحفاظ عمى حاض
أن نتخذ التوازن واإلعتدال كشرط أساسي لضمان المستقبل، ألن إستنزاف خيرات وثروات 
الطبيعة بإفراط سوف يعود في نياية المطاف عمييا بالسمب، فإذا قمنا بيذا مثال كإستنزاف 

ألجيال القادمة الحق في التمتع بيا ألنيا قد . فقد ال يكون لالغاز والفحم والبترول والمعادن
  (1) .راط من قبل اإلنسان السابق عمييماتنيكت بإف

وبالتالي يرػ ىانس جوناس أن حقوق ىذه األجيال ال تتوقف عمى ممارسة المسؤولية     
األبوية فحسب، إنما تتوقف عمى الواجب الطبيعي المتأصل في اإلنسان تجاه األجيال 
 المستقبمية، وبالتالي عمينا أن نعي أفعالنا ونرسم نتائجيا لكي ال تكون في النياية سبيل

ساد، أؼ تدمير الكرامة اإلنسانية، لذا فحسب جوناس فالمسؤولية مفلتدمير غيرنا ومدعاة ل
من أجل خدمة وحماية األجيال الالحقة فحسب، إنما ىي قيمة في حد ليست موجودة 

تمعو، وفعال تو ليصبح عضوا فعاال داخل مجذاتيا، يرتقي اإلنسان من خالليا بحيا
من بعده، بالرغم من أنو ال صمة بينو وبينيم، لكن إنسانية اإلنسان  بالنسبة لمذين سيأتون 

وجود تبقى رابطا أساسيا ورئيسيا بين البشر، ليذا فالمستقبل يرتبط بجانبين ىما: 
موجودات بشرية في المستقبل، ووجود ثروات مادية وطبيعية تعتمد عمييا األجيال 

إلنسانية المستقبمية من جية، ومن جية وبالتالي الحفاظ عمى ا (2.)القادمة في حياتيا
 أخرػ الحفاظ عمى البيئة الطبيعية، وىذا ما يكفل ضمان البقاء واإلستمرار.

    

 

                                                           

 .107(مصطفى النشار: مدخل إلى فمسفة البيئة والمذاىب اإليكولوجية المعاصرة، ص1)
 .108، صنفسو( المرجع 2)

 



 أخالق المسؤولية والحك اإليكولوجي    :                                           لثالثا الفصل
 

[96] 
 

عمى تسطير العديد من األسس التي تؤكد تم ولضمان توفير الجانبين المذكورين آنفا      
 ضمان توفير الحماية لألجيال القادمة وىي كما يمي: 

 الحالية يجب أال تتصرف بطرق تشكل خطرا عمى وجود األجيال المقبمة./ أن األجيال 1

/ أن األجيال الحالية يجب أال تتصرف بطرق تشكل خطرا عمى مقدرة األجيال الالحقة 2
 لمعيش بكرامة.

/ أن األجيال الحالية في دفاعيا عن مصالحيا الخاصة يجب أن تفعل ذلك بطريقة تقمل 3
 من المخاطر إلى حد أدنى.

ا لو كان كل فعل ذو / أن األجيال الحالية يجب أن تتصف بطرق حساسة ومسؤولة كم4
 (1نتائج غير مؤكدة، يمكنو أن يؤذؼ طفال في المستقبل.)

إن مستقبل عمم األخالق يعني األخالق في » يقول جوناس:وفي ىذا الصدد       
النشاط الحالي، كما ين من عواقب بات اليوم مصمما عمى حماية الوافدالمستقبل الذي 

ن الضرورة أصبحت تفرض نفسيا من خالل عولمة التكنولوجيا التي أصبحت اليوم أ
ويقصد بيذا القول أن الجيل الحالي تولد لديو قمقا نحو األخالق   (2).«واسعة اإلنتشار

من المستقبمية التي يتوجب عمينا أخذىا بعين اإلعتبار من أجل حماية األجيال القادمة 
  التطورات والتجاوزات المعاصرة. أخطار

بأن مسؤولية وفي طيات معنى المستقبل القائل  »:قولوفي جوناس وىذا ما أوضحو     
الفكر تعتمد عمى األخذ بعين اإلعتبار تسمسل قدراتنا اليومية، وىذا ما سيعود بالخير 

تى من عن المسؤولية، فنحن نحمل عمى عاتقنا وحعمى حياتنا فيما بعد، بغض النظر 
 (3.)« أقربدون إرادتنا قياسا بحجم القدرات التي نمارسيا يوميا في خدمة ماىو 

 
                                                           

 .109-108(مصطفى النشار، مدخل إلى فمسفة البيئة والمذاىب اإليكولوجية المعاصرة، ص 1)
(2) Hans Jonas : une ethique de la future, p 70. 
(3) Ibid, p70. 
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في المستقبل متوقف عمى مدػ وضوح أفكارنا ن تحقيق الغايات الخيرة معنى ذلك أ 
ا تجاه الطبيعة واألجيال القادمة، وىذا ما سيعود بالنفع والخير واألمن عمى ومسؤولياتن

في المستقبل، وبغض النظر عن ضرورة المسؤولية فيي تفرض نفسيا حياتنا وحياة غيرنا 
نقوم بيا في حياتنا الراىنة، وبالتالي األفعال والسموكات التي  عمينا من دون إرادتنا بقدر

فكل ما نفعمو ىو بالضرورة مرتبط بالمسؤولية التي إذا صمحت وحققت نتائج جيدة في 
ل، والعكس صحيح فإذا فسدت المسؤولية و تقبستنبئ بنفس النتائج في المسالحاضر 

أىممت من قبل اإلنسان الراىن فيذا بالتأكيد سوف يزيد من الخطر الذؼ ييدد الطبيعة 
 واإلنسانية المستقبمية.

وبالتالي فوجود اإلنسان وسعادتو وتحقيقو لمحياة الخيرة ىو مرىون بمدػ عالقتو بالعالم    
و ومأواه الذؼ ال يفنى وال يزول، لذا يوكد ىانس رجي والطبيعة التي ىي دار حياتالخا

فنحن موجودون فقط بحكم التبادل المستمر مع العالم  » جوناس ذلك في قولو:
بمدػ عالقتو بالعالم الخارجي وتأثيره عميو  اومادام وجود اإلنسان محكوم  (1.)«الخارجي
عمى حياتو القادمة من جية ، وعالقة اإلنسان باإلنسان القادم بحكم دوره وتأثيره من جية

أخرػ. فقد صدر ميثاق لحقوق األجيال الالحقة من الضياع وفقدان المصير، وينص 
 عمى خمس نقاط أساسية تمثمت فيما يمي:

األستمتاع لألجيال الالحقة حق في كوكب األرض، بأال يكون يكون مموثا وتالفا، وكذا  /1
ي الذؼ يجعل كل جيل عضو في أسرة بو كمصدر لمتاريخ البشرؼ والثقافي واإلجتماع

 إنسانية واحدة.

لألجيال الالحقة، وذلك لمنع الفساد اإلشتراك في ممكية كوكب األرض وتأمينو  /2
باتت تيدد والتدمير الذؼ يشكل األزمة والمعضمة اإليكولوجية التي ال يمكن حميا. والتي 

 (2وكرامة العالم الخارجي.)كرامة اإلنسان 

 
                                                           

(1) Hans Jonas : une ethique de la future, p72. 
 .111والمذاىب اإليكولوجية المعاصرة، ص  ( مصطفى النشار: مدخل إلى فمسفة البيئة2)
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بالرقابة الدائمة واعتماد التقييم المستمر والمتغير لمتطورات التكنولوجية التي / اإلحتفاظ 3
 اعتبرت ىي األساس في تفاقم األزمة البيئية وفقدان التوازن الطبيعي.

واألفراد عمى تنفيذ ىذه المبادغ متخيمين / حث الحكومات والمنظمات غير الحكومية 4
  (1م.)بذلك وجود األجيال القادمة وترسيخ حقوقي

كد جوناس عمى أن أخالق المسؤولية تفرض نفسيا عمينا باستمرار والسبب يؤ كما       
ن وىكذا فإن المسؤولية األخالقية تتطمب منا أ »الرئيسي في ذلك ىو اإلنسان نفسو 

ه الذين ىم دوننا، الذين سوف يتأثرون فيما بعد بما نقوم بو اآلن، انأخذ في اإلعتبار رف
التي نمارسيا يوميا القوة اليائمة  ا تصبح المسؤولية أكبر بكثير، بسببوبدون إختيارن

في خدمة شواغمنا قصيرة األجل، ولكن نسمح دون قصد أن يكون ليا آثار بعيدة 
يجب أن يكون إحساسنا بالمسؤولية متناسبا مع حجم قوتنا، وبالتالي ينطوي المدى، 

وبالتالي عمينا  (2.)«بأسره عمى ىذه األرض لم يكن عمى مثل ذلك فإن مستقبل البشرية 
أن نمتزم بالمسؤولية تجاه األجيال القادمة، ىذه المسؤولية التي تفرض نفسيا من خالل 

التي ينبغي أن تكون طويمة المدػ في فوائدىا، وأن تكون أفعالنا وسموكاتنا الحاضرة 
عة، ولتحقيق ىذا الغرض يجب أن والطبيمتناسبة مع ما تقتضيو األخالق عمى الإلنسانية 

يعي كل فرد مدػ ضرورة الحفاظ عمى إنسانية اإلنسان وكرامة الطبيعة الحية لصالح 
الذؼ يعيشيا اآلن، ولصالح المستقبل الذؼ ال نعرف مصيره، وىذا الغموض الحاضر 

الذؼ أحدثو اإلنسان في جميع الذؼ يعترؼ نظرتنا لممستقبل ىو التطور والتجاوز 
ت والذؼ جعميا تتسم بطابع أناني ييتم بالحاضر الراىن في حين ييمل المستقبل المجاال

   البعيد ومصير اإلنسان القادم، وكذا مصير الطبيعة ووجودىا.

    

 

                                                           

 .111مصطفى النشار: مدخل إلى فمسفة البيئة والمذاىب اإليكولوجية المعاصرة، ص (1)
(2) Hans Jonas :Mortality and morality, p99. 
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المستقبل غامض، لكن يجب أن تكون  »وىذا تحديدا ما تطرق إليو في قولو:      
اآلن يجب أن نتعمم ء مألوفة بالنسبة لنا، ولكن أعيننا مفتوحة عمى المستقبل كرغبة وفا

عمم المستقبل، من أجل تحقيق قدراتنا وفتح العنان لسيطرتنا عمى ذلك، ولكن يمكن أن 
يا من القوانين العممية السببية، لديتؤثر فقط عمى أولئك الناس، فضال عن كونيا بنية 

يعتبر أنيا تعيد  من اإلنسان الذي ينطوي عمى بعض الواجبات التيأيضا صورة 
أؼ أن غموض المستقبل وعدم التنبؤ بو يفرض عمينا أن نكون فطنين لما  (1).«رعايتو

كسبيل لمسيطرة   ''futurologie''منا أن نتخذ عمم المستقبلسيجرؼ، وىذا ما يقتضي 
ىذا العمم سوف يؤثر عمى ىذا الوضع، وفي المقابل تحقيق قدراتنا عمى ذلك، عمما أن 

فقط عمى اإلنسان الحاضر من خالل إخضاعو لقوانين عممية وواجبات تتحقق بمقتضاىا 
بصورة جيدة ووفقا لمبدأ رعايتو، لكن ىذا العمم إذا استطاع أن يتحكم في الحاضر 

 أخالقي، فيذا بالضرورة سينجم عنو مستقبل واضح المعالم.

 le principe de prudence ذر:والحـــــــــــــــــ/ مبــــــدأ الحــــــــــيطة 2

ليانس  (2)مبدأ الحيطة والحذر ،في مجال البيئةأغمب الكتاب والباحثين  يرجع     
من األوائل الذين أشارو بقوة إلى النزعة اإلحتياطية كمبدأ من مبادغ يعتبر حيث  جوناس،

             الذؼ بمغناه من خالل العممفحسب تصوره ليذا المبدأ أن قوة التقدم المسؤولية، 
 (3ستوجب عمينا مسؤولية من نوع خاص.)التكنولوجيا إو 

 

                                                           

 (1) Hans  Jonas :Mortality and morality,p100. 
ىو مصطمح يعبر في جوىره عن الرغبة في السيطرة عمى األطار والتغمب عمييا، ويعكس الحكمة الحيطة والحذر: ( 2)

بالجرأة المميتة، فيو بذلك قديم من حيث الشعبية التي توصي باتخاذ الحذر في مواقف عدم اليقين بدال من التحمي 
فيو يبقى مفتقرا إلى تحديد دقيق لماىية تزيل  الفكرة لكنو في تطبيقاتو يتسم بالغموض واإلبيام، وبالرغم من ىذا التعريف

 وتمنع إلباسو بمبادغ بيئية قريبة من، وبيذا ىو يقترب كثيرا من مبدأ الوقاية.عنو الغموض 
 .37، ص 2015-2014الجزائر، جامعة الجزائر،، ماجستيرمبدأ الحيطة في المجال البيئي، خالد عبد العزيز: -
 .15( المرجع نفسو، ص 3)
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تمك المسؤولية التي ال مثيل ليا نظرا لدقتيا وصعوبتيا، ألن التحديات المعاصرة      
ستدعت ضرورة التغمب عمييا دون الرجوع إلى جيود عممية بمختمف أنواعيا ومجاالتيا إ
السبب الرئيسي في انتشار الفساد.  إلى األمر الذؼ كان ىووتقنية، أؼ دون الرجوع 

وبذلك فالمسؤولية التي ينبغي األخذ بمقتضاىا ىي المسؤولية التي ترتبط بالخوف وأخذ 
فقد كان مبدأ الحيطة بالنسبة  والحذر من التجاوزات الحاصمة اليوم. وبالتاليالحيطة 

ذا اتبعناه عمى النحو الالزم. ليذا فقد صير لمستقبل اإلنسانية والطبيعة إلجوناس بمثابة م
كان السبيل لحل األزمة البيئية والتقميل من المخاطر والتيديدات ىو مدػ إتخاذ الحيطة 

بحث عن حمول ليا بعد منيا قبل وقوعيا، وليس اعتماد نظرية تسيير المخاطر والوالوقاية 
 (1وقوعيا.)

ذن فمقد تدخل جوناس بمبدأ الحيطة في اختيار عالقة اإلنسان بالوحدات الطبيعية إ     
الحية من منظور كل تأثيراتيا في المكان والزمان، وذلك في إطار القيم األخالقية، وىذا 

التي  خطارجعل ىذه المسألة تتصنف ضمن حقوق وواجبات اإلنسان في مواجية األما 
وبالتالي من شأنو أن يوضح العالقة بين اإلنسان وأفعالو،  تيدده وتيدد الطبيعة الحية،

 (2وبين أفعالو وانعكاساتيا عمى الطبيعة والغير، الحيوؼ وغير الحيوؼ.)

ومادامت أفعالنا تقتضي منا أن نعي ونتحمل المسؤولية الكاممة تجاه نتائجيا، فيذا     
عمى ىذه  من بعدنا بناء مصيرنا ومصير األجيال القادمةيعني أنيا تمعب دورا ىاما في 

الخوف شرط لممعرفة وعمى ىذا األساس يرػ جوناس أن  األرض وفي ىذا الوجود،
 كب األرض.والتطمع عمى مستقبمنا عمى كو 

 

                                                           

 .15لد عبد العزيز: مبدأ الحيطة في المجال البيئي، ص (خا1)
، ص ص 2012، القاىرة، 33العدد، مجمة أوراق فمسفية ( مجدؼ عبد الحافع: التيارات الفمسفية الفرنسية المعاصرة،2)

24-25. 
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الخوف ىو شرط في أي عمل، ألنو يفترض أنو من الممكن » :حيث يقول جوناس      
أن يحقق شيئا، وأن الرىان عمى القيام بذلك في ىذه الحالة ىو أنو عمى الرجل أن 

وىذا ما يمكن أن يكون أكثر من األمل، وىذا يتأكد من يثبت العمل الذي كتب مصيره، 
لو تأثير الثقة في النفس بالفعل، ولكن ما ىو ناجح عمى الفور مع نزيد من اإلنتشار 

وعميو فالشرط   (1.)« في تدفق ال يمكن التنبؤ بو، وىو حقا ما سيكون مرغوبا فيو
، ألن ىذه األفعال األساسي والضرورؼ تجاه كل عمل يقوم بو اإلنسان ىو الخوف

تي يقوم بيا من شأنيا أن تحقق نتيجة سواء كانت سمبية أم إيجابية، ومن والسموكات ال
يثبت أفعالو التي تبني ن بالنسبة لإلنسان، حيث يجب عميو أ ىنا كانت بمثابة رىان

مصيره، ويحتاط من األفعال ذات النتائج السمبية، وىذا حسب جوناس أفضل من األمل 
وبالتالي فإثبات العمل الخير من الفاسد يتطمب الثقة لية. إمكانية قيام مجتمع وحياة مثافي 

والجدارة بذلك،  وعميو فالمصير المبني عمى األمل ال يمكننا التنبؤ الجيد بنتائج في النفس 
إنما الكفيل بذلك ىو الخوف الحذر منيا أفعالنا والكشف عن مجريات األمور وخباياىا، 

لمقابل الخطير منيا الذؼ ما ىو جيد وفعال، وترك في امخالل األخذ والنيل وذلك من 
 وىذا ما يميز مبدأ الحيطة عند جوناس ويجعمو أمرا مرغوبا فيو.ييدد اإلنسانية والطبيعة. 

يمثالن بعدان أساسيان لضمان اإلعتدال اإلحتياط، ومبدأ الحيطة فالمسؤولية وبالتالي     
ىو توقع األحداث، أؼ أنيما وسيمة لكشف وتوقع نتائج ولعل ما يميز ىذين البعدين 

سة والفطنة لصاحب األفعال الراىنة في المستقبل، وىذا التوقع ىو ما يميز الطبيعة الكي  
نشاطات التكنولوجية والتعرف وعميو فبإمكان ىذين المبدأين ضبط وتنظيم الىذا الشعور، 

عمى األخطار التي تيدد اإلنسانية القادمة والبيئة، ومحاولة معرفة أسبابيا ومسبباتيا، 
ومن ثم عدم ترك المجال لمجيل بمثل ىذه األخطار، وذلك بيدف الوقاية والحذر منيا 

داد لعدم الوقوع فييا، وىذا ما يميز كل من المسؤولية والشعور بالخوف ذات اإلمت
 (2البعيد.)

                                                           

(1)Hans  Jonas :Le principe responsabilité , p421. 
 .105زىية العايب: األخالق الجدية لمستقبل اإلنسانية والطبيعة عند ىانس جوناس، ص  (2)
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كما تتميز أيضا بأنيا أخالق الوقاية، أؼ تمك المسؤولية التي تأخذ معنى الحذر من     
أجل المستقبل، وخاصة أن اإلنسان ال يمكنو إيجاد حمول لممشاكل الحالية من دون 

 (1.)التفكير في المستقبل

يؤكد ىانس جوناس عمى أنو ال بد من اإللمام بمعرفة المسؤولية ألن ىذا ىو كما      
وبارتباطيا بالخوف والحذر بالضبط ما يحاول اإلستدالل بو من المسؤولية تجاه أفعالنا، 

 وحماية األجيال الالحقة والحق اإليكولوجي لمطبيعة  نتمكن من حماية أنفسنا في الحاضر
ابة إرشاد أوال ووسيمة ثىو بمستقبل، وبالتالي فالخوف ىنا بيت حياتنا في الم التي ىي

لممعرفة والوعي ثانيا، ومن ىنا يتحول إلى سالح ذو حدين، ولكن عمى الرغم من الخوف 
يمكن أن يصبح كنقطة إنطالق لمعمل عمى المسؤولية، لكنو يرتبط مع مسؤولية إال أنو 

 (2)الدولة والمسؤولية األبوية.

ويبدو أن المسؤولية الجديدة قد ولدت من الخطر  »ي ىذا المقام قائال:ويستطرد ف       
من ىذا األول، حثيا ىو بالضرورة أخالقيات الحفظ والوقاية، ليس من التقدم والكمال 

قد تكون صعبة نوعا ما، وربما تتطمب المزيد من التضحيات من أجل  الوضع، الوقاية
ألن رتباط المسؤولية بمبدأ الحيطة والحذر إليو إوىذا ما يشير   (3).«تحسين أحوال البشر

الشعور بالخوف والحذر تجاه أفعالنا الحاضرة ىو شعور منبتو المسؤولية األخالقية التي 
ع البقاء لإلنسانية فوذلك لحتستيدف الوقاية من األخطار لتجنب حدوثيا وتفاقميا، 

رتباطو بالمسؤولية ىو من إلخوف والحذر والطبيعة الحية حاضنة الوجود، وعميو فيدف ا
الطبيعة عامة، أؼ أن مستقبل و تقديم التضحيات تجاه غيرنا من أجل تحسين مستقبميم 

 واحدالخالقي األمبدأ بال النظرة شمولية تكاممية من خالل إرتباط الخوف والمسؤولية  ىذه
 تتجسد فيو الكرامة اإلنسانية والكرامة الطبيعية.الذؼ 

                                                           

 .105العايب: األخالق الجدية لمستقبل اإلنسانية والطبيعة عند ىانس جوناس، ص  زىية(1)
(2 ) Fanchon Sophie Bérubé, Le principe responsabilité de Hans Jonas et la 

responsabilité social, p p 44,46. 
(3)Hans Jonas : Le principe responsabilité, p 139. 
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 نشود لدػ ىانس جوناس ىو تحقيق مبدأ أخالقي ذو أبعاد مسؤولةذن فاليدف المإ      
تجاه جميع أبعاد الزمان، ىذه المسؤولية التي تقتضي منا الحفاظ عمى األسس الطبيعية 

من أجل تجنب الوقوع في األضرار والفساد الذؼ ال يمكن إصالحو من جديد، لمحياة 
والتموث وغيرىا من المشاكل البيئية ومثال ذلك تدىور الغابات، نقص الموارد الطبيعية 

  (1التي باتت اليوم ميددة بالضياع واإلنييار.)

لحقت بالعالم الخارجي  يليذا كان مبدأ الحيطة وسيمة تمكننا من تجنب األضرار الت     
المحيط بنا، لحمايتو وعدم وقوعو في دوامة الدمار، وبذلك يمكن التقميل من حجم اآلثار 

فإن مبدأ  عميوو  قد لحقت بالبيئة من وراء أفعال اإلنسان الالعقالنية.واألخطار التي 
الشامل الحيطة يؤدؼ إلى الكشف المبكر عن المخاطر البيئية من خالل البحث العممي 
بالتالي والمتكامل عن أسباب األزمة البيئية، وكذا تشخيص النتائج التي نجمت عنيا، و 

من األخطار التي تيدد إتخاذ الحيطة والوقاية  التعرف عمى أسباب األزمة وفي المقابل
العمل عمى عمى التقميل من اإلستعماالت التقنية والتكنولوجية التي تعتبر السبب البيئة و 

. واتساع الفجوة بين اإلنسان والطبيعة، إضافة إلى المركزية البشرية ليذه األزمةالرئيسي 
ىذا ما يحقق  النياية الوقاية من ىذه األسباب، وومن خالل القيام بيذه العممية يمكننا في 

لنا تقمص في حجم المخاطر واآلثار السمبية عمى الطبيعة، وىذا تماما ما يقتضيو مفيوم 
ذلك ألن الطبيعة اليوم لم تعد قادرة عمى تحمل إختراعات البشر   (2)مبدأ الحيطة والحذر.

تجاه  '' قف''خالل إستعمال العالمة  ، وىذا ما يبرر مبدأ الحيطة منوالقوة التكنولوجية
نتياك ممي والتكنولوجي عمى الطبيعة من إكل األفعال والتجاوزات التي أحدثيا التطور الع

العقالني، فموال الحذر وكبح ىذا السباق المطمق في المجال التكنولوجي واستغالل وتوسع 
األخطار التي ستحدث الحقا، ال يمكننا في النياية التنبؤ بالمستقبل وال حتى التقميل من 

 (3.)رضوبالتالي يكون الدمار والتوقف النيائي لكوكب األ

                                                           

، 2014-2013، الجزائر، ، جامعة أبو بكر بمقايد تممسان(عمارة نعيمة: مبدأ الحيطة ومسؤولية المينيين، دكتوراه 1)
 .15ص
 .15( المرجع نفسو، ص 2)
 .376-375نكفورت النقدية، جدل التحرر والواصل واإلعتراف، ص ص ( مجموعة مؤلفين: مدرسة فرا3)
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ىذا األخير الذؼ يفرض عمينا النظر في واقعنا ومحاولة معالجة اآلثاره ونتائجو       
وفي نفس الوقت عمينا أن نمنع تطبيق التقنيات الحديثة المحتممة عمى المحيط الحيوؼ، 

ت المعدلة وراثيا، واإلستنساخ وغيرىا، ألن الوقاية والحذر من أؼ الكائنا OGMـكال
قد يخفع من نسبة تيديده لإلنسان والطبيعة وىنا تتضح الغاية األساسية لمبدأ األخطار 

 (1)الحيطة والحذر.

ختار النموذج األمثل لمقيام بمشروعو ة القول أعتقد أن ىانس جوناس قد إوخالص     
األخالقي الجديد والمتمثل في مبدأ المسؤولية، والذؼ حمل في طياتو جميع األبعاد 

الحاضر أو الذؼ سيأتي في أفق  ناغير تجاه التي تجعل من أفعالنا تجاه أنفسنا و األخالقية 
ؤولية الجوناسية الزمان، وحتى عمى الطبيعة دار الوجود كما يسمييا، وبالتالي فالمس

الغاية باختالف أنواعيا وتميز مقوماتيا ومبادئيا فبامكانيا في المستقبل البعيد أن تحقق 
التي وجدت من أجميا، ىذه األخيرة التي كانت وال تزال قيمة في حد ذاتيا وقيمة لمنيوض 

الجوناسية إذا  وبالتالي فالمسؤوليةبالمستقبل وا عادة إقامة العالقة التي بين اإلنسان وبيئتو، 
اتبعت وسارت عمى النحو الذؼ اعتمده ىانس جوناس فيي في المستقبل البعيد سوف 
تحقق كل الخير والصالح لممجتمع ولألجيال المستقبمية داخل بيئة نظيفة ومأمونة 

 ومسخرة لمجميع ضمن إطار أخالقي جماعي.
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وىذا إن ّدل   يقال أن ىانس جوناس فيمسوف مزعج كثيرا، لكنو شديد الواقعية،       
م يو يدل عمى مدػ جيوده ونشاطاتو التي قام بيا من خالل زعزعة القنشئ فإ عمى

ديمقراطية، في مقابل إقتراحو ألخالقيات جديدة تتالءم مع األخالقية الكالسيكية، والقيم ال
مشكالت ومتطمبات عصرنا الراىن، فقد عمل جاىذا عمى الموازنة بين حاجات اإلنسان 

وىذا ما ميز فكره اإلنقالبي التجاوزؼ لرد اإلعتبار  (1وبين متطمبات البيئة الطبيعية.)
بعد إنفصالو عنيا أصبحت خاضعة  في ظل المركزية البشرية، حيثلمطبيعة التي ىمشت 

اتخذت في القديم طابع اإلنسجام والتكيف لو، تمك العالقة بين اإلنسان والطبيعة التي 
ىاما مكنو من التعرف  والوفاق، وبالتالي فقد عرف المسار الفمسفي ليانس جوناس تطورا

األنطولوجية نوصية والمسائل ت األزمة البيئية والتي منيا، الغعمى أسباب ومسببا
 (2كالسيكية.)والبيولوجية، المشاكل األخالقية خاصة ال

األخالق والحقوق وفي ضوء أعمالو المختمفة الواقعية والعقالنية المرتبطة المرتبطة ب    
األجيال الالحقة، فقد ترك جوناس صدػ واسعا وكبيرا جعل من مشروعو األخالقي يسمو 

لما ظير من مختمف الفسمفات والتصورات الراىنة ظرا إلى مستوػ العالمية والكونية وذلك ن
فمسفة اإليكولوجيا التي التي تناولت أيضا مضمون البيئة والطبيعة الحية، والتي من بينيا 

التي نحتيا تحت إسم اإليكولوجيا  (3)'' آرن ناييس'' أتى بيا الفيمسوف النرويجي 
 العميقة.

 

                                                           

البيوطيقا والميمة الفمسفية، أخالقيات البايولوجيا ورىانات التقنية، تقديم: حسن مجموعة من األكاديميين العرب: (1) 
 .64، ص2014، 1المصدق، منشورات اإلختالف، الجزائر، ط

 .65المرجع نفسو، ص  (2)

فيمسوف نرويجي، متسمق جبال شيير، واحد من مؤسسي ما يسمى بحركة اإليكولوجيا ،9191آرن ناييس:  (3)
السيمانتكس اإلمبريقي الذؼ تكون فيو الداللة ةتحت تأثير حركة فيينا طور شكال أصيال من العميقة في التسعينات، 

 أساس مسألة استخدامو في مواقف منفردة.
 .910ص  حرف ظ إلى ؼ،من ، 2تدىوندرتس: دليل إكسفورد لمفمسفة، ج -
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ىي الحركة اإليكولوجية الحديثة التي أطمقيا  Deep Ecologie اإليكولوجيا العميقة:-1
تحت عنوان اإليكولوجيا العميقة، وذلك من أجل إحداث تغيير  1972آرن ناييس عام 

جذرؼ وعميق في عالقة اإلنسان بالطبيعة، وتعنى اإليكولوجيا العميقة تمك النظرة الواسعة 
لمطبيعة وحمايتيا ألجل الطبيعة لمكانة الطبيعة، وبالتالي فقد جاءت لرد اإلعتبار والشاممة 

التبصر العممي في جميع الموجودات -1ت بميزتين: ، حيث تميز ال ألجل غايات أخرػ 
حيث أن فكرة المركزية عمى األرض، أؼ شمولية النظرة لإلنسان والحيوان والطبيعة، 

البشرية ليست موفقة وليست كفيمة بالخوض في خضم األمور والمشاكل التي تعانييا 
ييس اتخاذه مع الفالسفة اإليكولوجيين القائمين بالحركة الطبيعة، والموقف الذؼ يريد آرن نا

مبشر، ىذا الموقف جعل المركزية لإليكولوجيا وليس لالعميقة ىو الموقف اإليكومركزؼ أؼ 
الذؼ يكون أكثر انسجاما مع حقيقة الحياة عمى األرض، وبالتالي فرد المركزية 

   (1المنظومة البيئية الكونية ككل.) ألنو يخاطبيعة ىو أمر مرغوب فيو بطلإليكولوجيا وال
دال من التماىي والتكيف مع آنياتنا ومواقف عصرنا والتماىي مع التحقيق الذاتي، فب-2

نتعمم التكيف مع الشجر والحيوانات والنباتات أؼ مع اإلنسان اآلخر، ينبغي عمينا أن 
 التكيف مع النظام البيئي والنطاق اإليكولوجي عموما.باقي الكائنات األخرػ الحية، أؼ 

وىذا اليتحقق إال من خالل التغيير الجذرؼ لموعي، االمر الذؼ من شأنو أن يجعل 
سموكاتنا أكثر انسجاما مع العالم الخارجي، ودورنا ىو أن نمتنع ونمنع غيرنا من التعدؼ 

ا تماما كما نمنعو عمى أنفسنا، ضرىعمى البيئة ونحب ليا كما نحب ألنفسنا، ونمنع ما ي
 (2وىذا ما ينجو من خاللو العالم الميدد بالفناء.)

ولعل السبب األساسي في ظيور الحركة اإليكولوجية العميقة ىو ذلك اإلنشقاق       
الفمسفي الكبير الذؼ حصل بين المموثات واألفعال البشرية التي تتمركز حول اإلنسان من 

 (3كولوجي المتمركز أساسا عمى الطبيعة والبيئة من جية ثانية.)جية، وبين النجاح اإلي
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مدػ ضرورة التصور العميق الذؼ إرتكز أساسا عمى نقد وىذا ماولد لدػ آرن ناييس      
متمركزة عمى اإلنسان فقط الحركة الضحمة والسطحية كما يزعم، عمى إعتبار أنيا كانت 

الرخاء والصحة  والمموثات واستنزاف الموارد واىتماميا األساسي كان منصبا عمى المشاكل
ولعل ىذا اإلدعاء كان موجيا  (1وتحقيق السعادة لمحياة اإلنسانية في البمدان المتطورة.)
القائم عمى المسؤولية تجاه الطبيعة لما تناولو ىانس جوناس في مشروعو األخالقي 

سخيرىا عقالنيا لصالح األجيال واألجيال المستقبمية، فاىتمام جوناس بالطبيعة واحتراميا وت
ييس بمثابة تصور أخالقي لكنو سطحي وضحل، أؼ أنو ال ييتم عتبره آرن ناإ الالحقة 

استمرارىا لألجيال ا بل ألجل تسخيرىا وضمان بقاءىا و بالبيئة الطبيعية في حد ذاتي
 لكي تتمتع بحقوقيا عمى ىذه األرض.الالحقة، 

شاممة التي تعتني فمقد أكد آرن ناييس عمى الضرورة الممحة إلستدامة اإليكولوجيا ال     
وكذا حماية بفتح المجال لمتكيف مع الكائنات الحية األخرػ المتواجدة عمى ىذه األرض، 

البئة ال لصالح فئة معينة من الناس، أو لصالح األجيال الحالية والمستقبمية فحسب، إنما 
في حماية التنوع الكامل لجميع أشكال إليكولوجيا العميقة ىو التفكير األعمق اليدف من ا

. أؼ أن اإليكولوجيا العميقة التي يرمي ليا ناييس ىي تمك األخالق ذات الغاية الحياة
وليس فقط التركيز واإلىتمام بحقوق األجيال البعيدة لتحقيق الحماية لمبيئة والطبيعة لذاتيا. 

إذن فالتصور اإليكولوجي العميق آلرن ناييس ىو تصور  لطبيعة.الالحقة في ىذه ا
لمطبيعة ألجل  كوني، يشمل اإلنسان والطبيعة في حين أنو يبجل اإلىتمام والحماية

غير البشر داخل ىذا  التكيف معالطبيعة في ذاتيا ال لغايات ومطامع أخرػ. وبالتالي 
بفعالية رتباط البشر والعالم البرؼ وىذا ما يجعل اإليكولوجيا العميقة تتميز العالم، أؼ إ

روحة، أؼ أنيا حكمة إيكويوجية فمسفية، دينية، ومنو فعي نظرة شاممة إذا قامت بعيدا عن 
 (2)العنف.

 

 
                                                           

 .244ص  ،1مايكل زيمرمان: الفمسفة البيئية من حقوق الحيوان إلى اإليكولوجيا الجذرية،ج (1) 
 .246المرجع نفسو، ص  (2) 
 



 إمتدادات اإليكولوجيا الجوناسية

[109] 
 

 إلبتعاد عنو، ما بين الناس ليشكلذلك العنف الذؼ يرػ آرن ناييس أنو البد من ا     
ىذه الصداقة والوفاق مع الطبيعة تشمل جميع الناس عالقات صادقة مع البيئة الطبيعية، 

المشاكل البيئة بأسموب واحد من أجل  ائح والفئات اإلجتماعية، وتعالجع الشر وجمي
التماسك اإلجتماعي بين الناس من جية، وبين الكائنات األخرػ التي تنفرد كل منيا 

 (1ة لإلنسان.)رىا، بغض النظر عن فائدتيا بالنسبىا عن غيبطبيعة وخاصية فردية تميز 

بمثابة مقاييس دقيقة لحركتو ولإليكولوجيا العميقة ثمانية مبادغ إعتمدىا آرن ناييس   
 وىي كما يمي: العميقة 

  إن عافية وترعرع الحياة البشرية وغير البشرية عمى كوكب األرض، ليا قيمة في
 العالم غير البشرؼ لألغراض البشرية.مستقمة عن نفع حد ذاتيا، 

  ىذه القيم، وليا أيضا قيمة في يسيمان في تحقيقإن ثراء وتنوع أشكال الحياة 
 ذاتيا.

 من أجل تمبية الحاجات ليس لمبشر الحق في إنقاص ىذا الثراء والتنوع إال 
 .الحيوية

  ن  أصغر سكانالمع عدد  تتوافقان ثقافاتياإن ترعرع الحياة البشرية و جوىريا، وا 
 ترعرع الحياة غير البشرية يتطمب عدد سكان أصغر.

  وضع يتزايد سوءا.الحالي في العالم غير البشرؼ كثيف جدا، وال إن التدخل البشرؼ 
  إلقتصادية والثقافية ألنيا تؤثر في البيئات األساسية اإن السياسات يجب أن تتغير

 سوف تختمف بعمق عن الحاضر.واإليولوجية، إن الحالة الناجمة عن ىذا التغير 
 الذؼ يثمن نوعية الحياة أكثر مما  سيكون التغير اإليديولوجي الرئيسي ىو ذلك

 (2)يشايع مقياسا لمعيش متزايدا باطراد.
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 .أولئك الذين يؤيدون النقاط السابقة عمييم إلزام مباشر بمحاولة إنجاز التغيير  

ومضمون ىذه المبادغ الثمانية يتمخص في أنو البد لكمتا المجالين، أؼ المجال      
البشرؼ والمجال غير البشرؼ كالىما لتميز بقيمتو في ذاتو، واليدف من العالقة بينيما 

جميع ليس النفع من طرف البشر عمى حساب الطبيعة والكائنات األخرػ، إنما 
تنوع واإلختالف فيما بينيا إال أنيا تتميز بكونيا الموجودات عمى ىذه األرض بالرغم من ال

البد من اإللتزام بتغيير جذرؼ ذات قيمة جوىرية، وبالتالي وفي خضم التغيرات الراىنة 
 لمعالقة بينيما وتوسيعيا لتشمل نطاق أوسع.

ما نالحظو عمى موقف آرن ناييس في اإليكولوجيا العميقة والضحمة ىو أن  ،ذنإ     
بل إنيا  الضحمة التي تحمل موقف ىانس جوناس ىي ال تحمل قيمة في ذاتيا اإليكولوجيا

أؼ الذين سيعمرون ىذه األرض من بعدنا، تعبر عن مصالح وحقوق غيرنا من البشر 
بصرف النظر عن قيمة األرض والطبيعة، وىذا ما أعاب عميو جوناس. لكن المتامل في 

لحماية األرض ألجل األرض في ذاتيا من كل من اإليكولوجيا العميقة التي تيدف إلى 
جية، ومن جية أخرػ اإليكولوجيا الجوناسية يجد أن التصور الجوناسي أشمل ألنو 

ذاتيا فيذا يعني أن قيمة كل منيما تتحدد بمدػ عالقتو مادامت الطبيعة تحمل قيمة 
نسان وجد والوفاق بين اإلنسان والطبيعة، فاإلباآلخر، وىذا حسب جوناس ما يقوؼ الصمة 

لتعمير األرض، وىذه األخيرة بدورىا وجدت لخدمة اإلنسان. وحتى إذا كان جوناس قد 
أغفل القيمة الطبيعية لذاتيا فإنو قد ضمنيا في عالقتيا باإلنسان الذؼ يحدد ليا ىذه 

دعاء ناييس بأن اإليكولوجيا المتوقفة عمى أحوال البشر وضرورات الحياة داخل القيمة،  وا 
وتميز الفكر الجوناسي إدعاء مقبول إلى حد ما، لكنو ال ينفي مدػ أىمية األرض ىو 

 خاصة وأنو يبدو بدون شك قد نيل منو في كثير من المواقف.
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( واحدة من 1تعد الفمسفة النسوية) Ecologie féminisme النسوية اإليكولوجية:-2
الفمسفة لتعبر عن واقع  أبرز تيارات الفمسفة الغربية المعاصرة، وقد ظيرت ىذه الحركة في
يي محاولة نظرية لكل المرأة في المجتمعات الغربية بين الماضي والحاضر والمستقبل، ف

والتي من بينيا البيئة، ة والقضايا التي تتعمق بحقوقيا في جميع المجاالت، ما يخص المرأ 
لنسويين وىي تفاقات أساسية بين الإليكولوجيين االنسوية الإليكولوجية عمى ثالث إ وترتكز
 ي: يمكما 

أن ثمة ترابط بين النساء والطبيعة من خالل الييمنات غير المبررة عمى النساء وعمى -
 لغير البشر. البشرؼ كما ىو الحال بالنسبة اآلخر

فيم الترابط بين النساء، اآلخر والطبيعة، أمر ميم بالنسبة لمنسوية والمذىب البيئي  -
 والفمسفة البيئية عموما.

المشروع المركزؼ لمنسوية اإليكولوجية ييدف إلى إحالل الممارسات العقالنية والعدالة  -
  (2عمى كل من النساء واآلخر والطبيعة.)محل الييمنة غير المبررة 

وىذه اإلتفاقات تدل في مجمميا عمى أن كل من النساء والطبيعة تتعرض لنفس      
ستغالل لحق أيضا بالمرأة ، فما لحق الييمنة واإلستغالل والتيميش بالطبيعة من إنتياك وا 

وأقصت دور المرأة وأىميتيا في  الذكورية التي اىتمت بالذكورة خاصة في فكرة المركزية
بناء المجتمع، وىذا تماما ما تعرضت لو الطبيعة جراء المركزية البشرية التي أطاحت 

عتبار لقيمتيا، ولعل ىذا أيضا ما ومدػ أىمية الحفاظ عمييا ورد اإلبقيمة البيئة الطبيعية 

                                                           

والفمسفات األخالقية ىي مجموعة مختمفة من النظريات اإلجتماعية والحركات السياسية  féminismeالنسوية: (1) 
التي تحركيا دوافع متعمقة بقضايا المرأة، ويتفق النسويون والنسويات عمى أن اليدف النيائي ليذه الحركة ىو القضاء 

ل بالنمو والمشاركة في المجتمع بأمان لمجميع، نساء ورجاعمى أشكال القير المتصل بالنوع الجنسي، ليسمح المجتمع 
وحرية ومعظم اىتماماتيم تنصب عمى قضايا عدم المساواة السياسية واإلجتماعية واإلقتصادية بين النساء والرجال، 

 ويجادل بعضيم بأن مفاىيم النوع اإلجتماعي واليوية بحسب الجنس تحددىا البينة اإلجتماعية.
-https://ar.m.wikipedia.org. نسويةال , 15-05-2017, 10 :21. 
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الغربية في مقابل تيميش الحضارات والمجتمعات نممسو في المركزية األوربية لمحضارة 
 األخرػ.

لى األصل، وتعتبر النسوية اإليكولوجية في الواقع الحالي بمثابة محاولة لمعودة إ      
عرضة لمتيميش واإلقصاء،  حيث العودة ألىمية اإلتحاد بين الطبيعة واألنثى باعتبارىما

إال أن الحركة اإليكولوجية النسوية عممت عمى إستبعاد تمك النظرة لمنساء والطبيعة، 
قامة حركة حديثة تدعو إلى  المحافظة واإلحترام الذؼ البد منو عمى تجاه الطبيعة من وا 

وىنا تشكمت الحركة النسوية جية، والعمل عمى حركة تحرر النساء من جية أخرػ. 
، في الواليات المتحة األمريكية الداعية إلى حق النساء في اإلقتراع مع 1842القوية عام 

عة الداعية لمحفاظ عمى البيئة التي تأسست من المنظمات النسوية التابالحركة النسوية 
 (1) .1890إلتحاد النوادؼ النسوية، وكان ذلك عام 

لقضايا بشكل واسع في مجال البيوطيقا حيث نجد من أبرز وقد عولجت ىذه ا     
''سوزان في ىذا الشأن نجد من أبرز الممثالت ليذا التيار األعمال التي ظيرت 

بنية السمطة الذكورية، وعممت عمى الحد الممارسات التي قامت بمحاكمة شيروين'' 
أة اليوم خاصة في في الطب والبيوتكنولوجيا والييمنات التي إحتمت المرأة ر لمماإلستغاللية 

فقد  (2والتي جعمت منيا حقل تجارب في مجال اإلنجاب والزرع واليندسة الوراثية.)اليوم 
تخمصت المرأة إلى حد ما من القمع واإلستغالل الذؼ كان سائدا في القديم كالحرية 

لكن التجاوز واإلنتياك الذؼ شيدتو المرأة تفاقم حتى . ومنعيا من حق اإلقتراع والعمل..
 في مجال الطب. أصبح منصبا عمى الجسم، وىذا ما ركزت عميو الحركة النسوية 

    

                                                           

 .118مصطفى النشار: مدخل إلى فمسفة البيئة والمذاىب اإليكولوجية المعاصرة، ص(1) 
، 2001افريقيا الشرق، المغرب، عمر بوفتاس: البيوطيقا، األخالقيات الجديدة في مواجية تجاوزات البيوتكنولوجيا،  (2) 
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''نيل أما بالنسبة لمغير واآلخر فنجد الفيمسوفة المتخصصة في مجال التربية        
 éthique deبالغير  التي صاغت ما اصطمحت عميو بأخالقيات اإلىتمامنودينج'' 
caring يات التي تم توضيفيا في مجال التمريض والعناية الصحية، خالقوىي تمك األ

لكن بمعنى جديد من معاني البيوطيقية. أما في إيطاليا فقد عما التيار النسوؼ عمى 
إستبدال الثنائية الكالسيكية، روح/جسم، بثنائية حديثة مالئمة لمتطور العممي والتقني 
وتمثمت في جسم/موضوع، وىذا ما دعى إلى إكتشاف العالقة بين البشر والطبيعة التي 

وبالتالي فالنسوية اإليكولوجية كانت إمتدادا بعيدا  (1.)يحكميا التكيف والتناغم واإلنسجام
ىانس جوناس في ضرورة المحافظة عمى لألخالق البيئية فيي تشبو كثيرا ما ذىب إليو 

حفاظ عمى حقوق األجيال الالحقة، في حين أنيا قد وسعت في الطرح البيئة الطبيعة وال
الجوناسي إلى اإليكولوجيا النسوية التي تشمل جل القضايا والمجاالت الراىنة، والتي 

تماما كما  أبرزىا الحفاظ عمى كرامة المرأة والحد من السيطرة واإلستغالل، وقمع حقوقيا.
رؼ وغير البشرؼ والطبيعة بوجو عام. وبالتالي ىو الحال بالنسبة لكرامة اآلخر البش

التطوير فاإلنتياك المشترك مابين اآلخر والطبيعة ىو مادفع باإليكولوجيين إلى العمل 
  األكثر لممبادغ واألخالقيات لجعميا أكثر فعالية مع الواقع المعاصر.

كالىما تكمن في أن أما بالنسبة لعالقة اإليكولوجيا العميقة باإليكولوجيا النسوية      
تحمل معنى جوناسي لرد اإلعتبار لمتنوع الحي، أؼ أنيا إيكولوجيا جذرية تجاوزا التصور ال

في المحافظة عمى الطبيعة في ذاتيا، لكن ما الفائدة من الحفاظ عمى الطبيعة الشمولية 
لى أؼ مدػ يمكن تقدير قيمتيافي ذاتيا إن لم تكن عمى عالقة وفاق مع اإلنسان؟   وا 

التي تجاوزت الطرح و اإليكولوجيا النسوية بمعزل عن اإلنسان، ونفس اإلتجاه ذىبت إلي
الذؼ تعرضت لو قيمة المرأة عمى إعتبار أنيا تعاني نفس اإلضطياد الجوناسي إلى 

ة الحفاظ عمى الطبيعة، لكن ىذا اإلعتبار ليس نابعا من الوعي والشعور بضرور الطبيعة، 
                                                           

 .121عمر بوفتاس: البيوطيقا، األخالقيات الجديدة في مواجية تجاوزات البيوتكنولوجيا، ص (1) 
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عتبار لمطبيعة رد اإل المسؤولية األخالقية كما نادػ بيا جوناس، إنماست نابعة من ولي
  تغالل.ة واإلسفي تعرضيما لنفس األزمكان نتيجة العالقة بين اإلنسان والطبيعة 

 نظرية العدالة وحجاب الجيل لجون راولز: / 3
لموصول إلى تتحدد العدالة في الفمسفة األرسطية بمعنى الفضيمة، وأن األخالق المستيدفة 

الذؼ ال يتحقق إال من خالل المساواة والتوزيع العادل  (1دالة)الفضيمة تستدعي مبدأ الع
 جون راولزعند الفيمسوف األمريكي  1971وقد ظيرت نظرية العدالة عام ( 2)بين الناس.

خفاقات واألزمات التي حينما تجاوزت المجتمعات الغربية الميبيرالية حدودىا بمزيد من اإل
تسببت من وراءىا في جميع األصعدة والمجاالت، السياسية، اإلجتماعية، والقيمية، ولعل 

أن تمكن من تجاوز  راولز تفطن لذلك حينما أسس لنظرية العدالة التي من شأنيا حسبو
تمك األزمات وذلك التفاوت والفوقية التي جعمت المجتمعات الميبيرالية ترػ نفسيا فوق 

د اتجو العديد من الفالسفة لحل ىذه األزمة وتفطنو إلى ضرورة الحد جميع البشر، ليذا فق
الفالسفة الناقدين  من أىممن التجاوزات التي أحدثتيا ىذه المجتمعات، ولعل جون راولز 

من ولز حيث اتخذ را لمتجاوزات في المجتمعات الغربية عمى الطبيعة واإلنسانية الالحقة،
 (3.)و وتصوره الجديد حول األزمة األخالقية الراىنةلكنو أضاف نظريتالتصور الجوناسي 

                                                           

ىي اإلستقامة، والعدالة عبارة عن التوسط في األمر بين طرفي اإلفراط و التفريط. وقيل لغة: -  justiceالعدالة: (1) 
 العدل بمعنى العدالة وىو اإلعتدال واإلستقامة، وىو الميل إلى الحق . 

نما ىي الفضيمة كميا »ويعرفيا مسكويو:   «ليست العدالة جزءا من الفضيمة كميا، وا 
لمصطمحات وتعريفات عمم الفقو والمغة والفمسفة والمنطق والتصوف والنحو  الجرجاني: معجم التعريفات، قاموس-

والصرف والعروض والبالغة، تحقيق: دمحم صديق المنشاوؼ، دار الفضيمة لمنشر والتوزيع والتصدير، القاىرة، ص 
124. 

، 2004ر، تونس، سعيد: معجم المصطمحات والشواىد الفمسفية، دار الجنوب لمنش ويالحع أيضا في: جالل الدين-
 .283ص 

 .73ص ،1،2015الفكر األخالقي عند بول ريكور، ألفا لموثائق، الجزائر، طشرماط:   فائزة (2)

مجموعة من األكاديميين: األخالقيات التطبيقية والرىانات المعاصرة لمفكر الفمسفي، إشراف مصطفى كيحل، 3) )
 .129، ص 2016الجزائر، لمدراسات الفمسفية، منشورات الجمعية الجزائرية 
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وفق جممة من المبادغ واإلجراءات التي يمكنيا أن تحقق بحيث صاغ نظريتو        
التوزيع العادل والمتساوؼ لمموراد األولية بين مختمف األفراد والمجتمعات وىذا ما اصطمح 

واألمر الذؼ يحقق العدالة بين جميع األفراد والمجتمعات بإنصاف  بالعدالة كإنصافعميو 
يجدون أنفسيم يتخمون عن جميع ىو حجاب الجيل أؼ أن األفراد تحت ىذا الحجاب 

يتجردون من جميع مصالحيم الفردية وحقوقيم داخل المنظومة اإلجتماعية، وبالتالي 
وفروقاتيم الفردية ( وىذا يعني أن يتخمى األفراد عن مصالحيم 1.)الميوالت والمنافع

وفي ىذا الصدد يجد الناس أنفسيم في مساواة والمتخمفة، أالمتطورة سواء  واإلجتماعية 
بصرف النظر عن اإلنتماء أو التطور أو العمم. وبيذا ينتج ما يسمى بالعدالة جماعية 

التالي مادامت تسود العدالة عمى ىذا األساس بمثابة إنصاف لجميع األفراد، وبالتي تكون 
بين جميع األفراد والمجتمعات، فيذا حتما سيحقق النتائج المرجوة بصفة جيدة، خصوصا 
إذا فكر كل فرد واقتنع بإزالة الحواجز بينو وبين اآلخر الذؼ ينقصو أو يزيده مستوػ 

من ستغالل المفرط ما سيؤدؼ إلى التقميل بل إلى الحد من اإلوتطورا، ىذا بالضبط 
اإلنسان ألخيو اإلنسان، ومن اإلنسان لمطبيعة الحية. ومن ىذا المطمق يكون الناس 

جون راولز جميعا سواسية أمام جميع المنظومات وجميع أطراف المجتمع، ومنو يشترط 
  (2)لتحقيق مبدأ العدالة والمساواة أن يشترك الناس في جميع المستويات وجميع األصعدة.

اإلنسان العادل يحقق العدل خارج ذاتو، ألنو يحمل العدل داخل  »ويرػ آالن أن:      
البد أن تكون بمعنى أن تحقيق العدالة داخل المجتمعات وبين جميع األفراد  (3.)«ذاتو

ة النابعة من الذات ىي بالضرورة الشعور الطبيعي الذاتي بيذه العدالة، والعدالنابعة من 
 .الذاتنجاحا خارج  قستحق

                                                           

 .76شرماط: الفكر األخالقي عند بول ريكور، ص  فائزة (1) 
 .74المرجع نفسو، ص  (2) 
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وضمن تفكير وقناعة الجميع ىو ما مبدأ العدالة لدػ جميع الناس فتوفر  ،إذن      
وتحقيق النتائج المرجوة، وبالتالي فحجاب الجيل إذا قام عمى ىذا األساس سيحقق النجاح 

نصاف الجميع، وىذه األخيرة إذا  توفرت وتمت كمبدأ فيو بذلك كفبل بتحقيق العدالة وا 
الجميع نستخمص في نياية المطاف من جميع المشاكل واألزمات وستخمص  ترك بينمش

البيئة الطبيعية من اإلنتياك والنيب واإلستغالل لصالح طبقة عمى طبقة أو لصالح 
مجتمع عمى آخر، إنما تصبح متاحة لمجميع ومخولة لمجميع في إطار المساواة والعدل 

  والالطبقية بغض النظر عن اإلنتماء.

ومن الجوىري أن تصل  »في قولو:  اإلعتبار الذؼ أكد عميو جون راولزوىذا         
األطراف بإعتبارىا مؤلفة من ممثلين عقالنيين إلى الحكم ذاتو حول المبادئ التي يجب 

يمكن التوصل إليو، وحجاب الجيل يحقق أن إتفاقا إجتماعيا تبنييا وىذا يسمح بالقول 
ذاتيا والمعلومات ىذه النتيجة بوضعو األطراف في حدود مجموعة الوقائع العامة، 

نفسيا عن الظروف العامة للمجتمع تعني أن المجتمع موجود في ظروف العدالة، 
معقولة يمكن حصول ديمقراطية الموضوعية والذاتية وأن وجود شروط مرغوبة بصورة 

بمعنى أن اإلتفاق العقالني حول المبادغ التي تقوم عمييا العدالة   (1.)«نية أساسيةقانو 
إلى حضارة أو مجتمع معين، يتم بذلك إذا تم بصفة جماعية دون رد اإلعتبار لإلنتماء 

تحقق النتيجة المرغوب فييا من خالل حجاب الجيل الذؼ يقصي جميع اإلعتبارات 
  .والفروق بين الناس

لكن المتأمل في مبدأ العدالة وحجاب الجيل الذؼ أقره جون راولز لتحقيق النتائج      
المتطورة، ال المرجوة يجد أن ىذا األمر مستحيل، بمعنى أن األفراد والطبقات خاصة 

كما ال يمكنيا غض يمكنيا التخمص من الفوقية عمى الطبقات األقل منيا مستوا وتطورا. 

                                                           

بيروت،  ز دراسات الوحدة العربية،راولز: العدالة كإنصاف إعادة صياغة، تر: حيدر حاج إسماعيل، مرك  جون (1)
 .217، ص2009، 1ط
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أو لطبقة معينة، ألن السبب األساسي الذؼ تفاقمت من  إنتماءىا لمجتمع النظر عن
وبالتالي فتصور خاللو األزمة البيئية ىو الطبقية والفوقية التي تمركزت في الواقع الراىن. 

ىي عن تنظير ال يمكن تحقيقو عمى أرض الواقع ألن الطبقية اليوم راولز ىز عبارة عن 
الحاكم والموجو لجميع الناس، والتخمص منيا أمر ال يرقى إلى التطبيق عمى أرض 

فبالرغم من أنو تنظير أخالقي فاضل إذا تم تطبيقو نيضت المجتمعات المتطورة و الواقع، 
 بمواجية جميع المشاكل واألزمات، لكن الواقع الراىن ينبئ بخالف ذلك تماما. غيرىا 
الفرنسي ''ميشال سير'' صاحب كتاب العقد الطبيعي يدعو إلى كما نجد الفيمسوف     

إقامة ميثاق بين اإلنسان والطبيعة كعقد طبيعي، حيث اعترف بوجود حقوق لمطبيعة تماما 
كما لإلنسان. ليذا يرػ أنو ال بد من التأسيس لعالقة إحترام متبادل بين البشر وبقية 

لذلك كانت العقد الطبيعي الذؼ يربط بين الكائنات الحية األخرػ، والوسيمة الوحيدة  
 (1البشر عالميم الخارجي ال بين البشر فقط كما ىو الحال بالنسبة لمعقد اإلجتماعي.)

والتي حاولت تجاوزه بالرغم من التيارات التي ظيرت بعد ىانس جوناس  إذن فكل       
ألن فييا  إلى حد بعيداالت ليست فعالة لكثير من فمسفتو، فيي مقاربات ومجأنيا أخذت ا

بعض النقائص التي تجعل تحقيقيا أمرا مستحيل، خاصة تمك التي إعتمدت الفضيمة 
كأساس ليا لتحقيق مبدأ العدل المشترك بين الجميع، وبالتالي يبقى ىانس جوناس 

لإليكولوجيا المعاصرة خصوصا مع ارتباطيا بالمبدأ األخالقي الواعي النموذج األمثل 
لد ما يسمى بالمسؤولية التي تعد كفيمة بتحقيق األخالق الحاضرة والحر الذؼ و 

  والمستقبمية.
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التي لمفمسفة اإليكولوجية الجوناسية، إستخمصنا جممة من النتائج  من خالل الدراسة      
 تمثمت في النقاط التالية: 

  الحياة، حيث تعتبر اإلنسان والطبيعة عبارة عن وجيان لعممة واحدة أال وىي
تقوم الحياة من أجمو،  الطبيعة وجو الحياة وبيتيا، واإلنسان ىو الظير والسند الذؼ

والستمرارىا وبقاءىا في الحاضر والمستقبل البد من إرتباط وتماسك ىذين الوجيين، حيث 
ألن ىذا ما يؤدؼ إلى الفساد والتيديد بالدمار. ليذا فمن ال انفصال وال فجوة بينيما 

ة، تمك الواجب ضمان العالقة الحميمة ذات التأثير والتأثر الكبير بين اإلنسان والطبيع
 العالقة التي تحدد ماىية وقيمة كل منيما إزاء اآلخر والعكس صحيح.

   معظم الفمسفات والتصورات التي حاولت الفصل والتمييز بين البيئة واإلنسان قد
إلقصاء والتي ىدف كل منيما باءت بالفشل، والتي من بينيا الغنوصية والثنائية الديكارتية 

وتيميش العالم الخارجي في حين تأخذ فقط بما يمميو عمييا العقل والروح. وىذا مااعتبره 
وال معنى لو، وبالتالي فقد أثبت بالحجة والمقنعة والبرىان ىانس جوناس أمرا غير مرغوب 

القاطع الذؼ ال رجعة فيو، ذلك البرىان التي تمثل في أخالق المسؤولية والحق 
ذؼ يعيد اإلعتبار لعالقة اإلنسان لمطبيعة ومكانتو داخميا بالرغم من الفجو اإليكولوجي ال

 ةوالفوارق التي بينيما.
  أنو من البين والجمي أن األخالق الكالسيكية الكانطية ىي أخالق قاصرة وعاجزة

ىذا أمر مستحيل في ظل األخالق و  عن التماشي مع الواقع الراىن ومشكالتو ومتطمباتو،
ي أتى بيا جوناس، وبالتالي يعد التجاوز الذؼ قام بو لألخالق الكالسيكية الجديدة الت

الفعال الذؼ تشيد لو األجيال الالحقة من بعده، خصوصا وأنو قد غير بمثابة اإلنقالب 
من النظرة لتمك األخالق الضيقة إلى أخالق ذات نطاق واسع المدػ وغزير القيم 

 والمعاني.
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 والتي تسببت بشكل كبير في تفاقم األزمة اإليكولوجية  التحديات التي واجيت البيئة
وتزايدت كمما زاد التطور العممي والتقني، كالتكنولوجيا واألنظمة اإلقتصادية الفاسدة 

تمك التحديات في نياية سمالية واإلشتراكية واألنظمة السياسية الديمقراطية، واألنانية كالرأ
اس لكي يبتدع مشروعو األخالقي الجديد المطاف كانت عبارة عن محفزات ليانس جون

خطورتيا وتيديدىا لمبيئة إال أن ىانس جوناس وجد البديل منيا لمسيطرة عمييا فالبرغم من 
بادتيا.  ة المحصورة فقط في دائرة ليذا فقد عد الدور الجوناسي ىنا ىو الحد من المركزيوا 

األيكولوجي والحق وحقوق األجيال اإلنسان، حيث قام بتخطييا بأفضل الردود وىي الحق 
 الالحقة في التمتع بالحياة الكريمة داخل البيئة النقية والنظيفة المتاحة لمجميع.

  أن خير بديل قدمو ىانس جوناس لمرد عمى الفمسفات واألنظمة التي ىمشت
الذؼ يعيش وأقصت الطبيعة ىو رد اإلعتبار لمطبيعة بالدرجة األولى وعالقتيا باإلنسان 

إطارىا بالدرجة الثانية، وىذا تطمب منو جرأة كبيرة وعزما قويا، ىذا األخير الذؼ  في
الناتج من الفطنة والواعية اصطمح عميو بمبدأ المسؤولية الذؼ تضمن الشعور الطبيعي 

واإلنسانية القادمة، ذلك المبدأ الذؼ حمل في طياتو بالوضع الذؼ آلت إليو الطبيعة 
والشاممة، بداية بالمسؤولية الطبيعية الذاتية إلى المسؤولية األبوية  المسؤولية الكميةمعاني 

وبمخاطبة ىذه المسؤولية لجميع أفراد المجتمع تمكن مبدأ وصوال إلى المسؤولية السياسية، 
المسؤولية من اإلنتشار وزرع  الوعي البيئي لدػ جميع الناس، وذلك لضمان حقوق 

بعدنا في إطار الطبيعة الحية، وىذا ما استدعى من الطبيعة وحقوق األجيال الالحقة من 
مبدأ الحيطة والحذر لموقاية والخطر الذؼ ييدد البيئة، وبضمان ىذه جوناس إعتماد 

المسؤولية الجوناسية يمكن المبادغ واألخالقيات الجديدة التي أتت تحت شعار مشروع 
وبالتالي إعادة التوفيق بين  لكل منيما،إذن النيوض باإلنسانية والطبيعة وتحقيق الكرامة 

 ما فصمت فيو التحديات المعاصرة.
  خمف الصدػ الواسع واألفق الصرح في الفمسفات ىذا التصور الجوناسي المبتدع

تجاوزتو في بعض األحيان إال أن اإليكولوجية التي انتشرت بعد جوناس، بالرغم من أنيا 
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أخذت وشربت من بحره المفعم  ما خمفو يعتبر شيادة تعتز بيا جميع الفمسفات التي
ودليل ذلك ما نشيده في ألمانيا  القريب والبعيد.باألخالق المتطمعة نحو اآلن والمستقبل 

 اليوم من نظام محكم في جميع المجاالت خاصة في المجال اإليكولوجي وىذا إن دل  
اظ عمى شئ فإنو يدل عمى مدػ وعي المجتمع بضرورة اإلحتكام إلى مبدأ أخالقي لمحف

 والحماية والوقاية من األخطار التي تيدد اإلنسانية ومحيطيا الذؼ تحيا عمى أرضو.

بعض وفي ظل ىذه النتائج التي تم التوصل إلييا من خالل البحث تنبيت إلى      
التوصيات التي البد من أخذىا بعين اإلعتبار والتي لخصتيا فيما ينبغي أن تكون عميو 

 العالم وىي كما يمي: األخالقيات المستقبمية في

  ضرورة توسيع نطاق األخالقيات الجوناسية عمى المستوػ العالمي والكوني، ال
بيذا الجانب حصرىا فقط في إطار المجتمع الغربي، وىذا ما يستدعي منا العناية الشديدة 

خاصة في عالمنا العربي، الذؼ غيبت فيو تماما ىذه الدراسات واإلىتمامات، حيث 
أؼ تمك القضايا التي  .وغيرىا األخيرة فقط عمى القضايا الدين والسياسةانصبت ىذه 

تجاوز واقعنا العربي الحديث عنيا، لكن األمر الذؼ ال بد من التطرق إليو كقضية ىامة 
 غائبة ومنسية.في الواقع العربي الراىن تكاد تكون 

 ل فرد من أفراد الدعوة إلى قيام أخالقيات البيئة العربية وزرع المسؤولية داخل ك
المجتمع العربي والحث والوعع عمى التحمي بمثل األخالق الجوناسية لمنيوض بالعالم 

 الغربي والعربي واإلنسانية والطبيعة نحو مستقبل زاىر وواضح المعالم.
  ضرورة إتخاذ قوانين رادعة لكل من ييدد البيئة ويحط من الكرامة الطبيعية، وىذا

في نفوس األفراد، لذا ينبغي إعتماد مبدأ اإللزام  لمسؤولية إذا تم فشل تحقيق مبدأ ا
 باتباعيا لتحقيق الغاية المنشودة.
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  من العمل عمى الحد من المخاطر التي تيدد الطبيعة الحية واإلنسان المستقبمي
خالل التقميل من استيالك الموارد الطبيعية، واستغالل الطاقات المتجددة وغير المتجددة، 

 من الذات وصوال إلى العالمية. التغيير نحو األفضل بدأ  والعمل عمى 
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