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هذا العمل  إتمامالحمد هلل الذي وفقنا على   

ا العملالى من ساهم معنا فً انجاز هذ لجزٌلنتقدم بالشكر ا  

وساعدنا على المضً قدما  وكان بمثابة النور الذي ٌنٌر دربنا   

مراجي رابح "البروفٌسار"   

 الذي كان سندا لنا بفضل توجٌهاته القٌمة ونصائحه 

لجنة المناقشة   أساتذةكما نتقدم بشكرنا وتقدٌرنا الخالص الى   

 ونشكرهم على قبولهم مناقشة هذه المذكرة 

 كما الننسى تقدٌم الشكر الكبٌر الى كل أساتذة قسم الفلسفة

فهم لم ٌبخلو علٌنا طٌلة مشوارنا الدراسً بنصائحهم    
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رة جهدي الى والدي العزٌزٌن الى من اهدي ثم  

كرمها هللا وجعل الجنة تحت    

 اقدامها "امً " الغالٌة على قلبً 

 والى الذي حثنا هللا على طاعته "ابً "الغالً 

من دخل حٌاتً ومالها سعادة زوجً القدٌر "بالل" الى   

 الذي ساعدنً ودفعنً الى المضً قدما 

 الى اغلى اخ فً الدنٌا واقرب الناس الى قلبً" بالل " 

 الى من جعلهم هللا سندا لً وعونا على الزمان اخواتً البنات 

امٌنة " "والى خفٌفة الضل زوجة اخً اللطٌفة بحٌائها ،حلٌمة ،أسماء ،امٌنة  

اخوتً أبناءالى جمٌع   

 الى من لم تلدها امً الى التً  علمتنً حب الحٌاة  رغم صغر سنها 

 وكانت معً فً حزنً وفرحً وفتحت قلبها لً" حنان "

 الى امً الثانٌة التً مهما طال العمر لن ٌتغٌر حبً لها عمتً شرٌفة 

عمتً  أبناءو الى جمٌع الى المرحة فً الحٌاة "انفال "  

لى من افتقدتهم واخذتهم الموت الى من ترك اكبر فراغ الى من تذرف الدموع اذا ذكرته الى من ا
 أٌنمااحترقت شوقا لرؤٌتهم عمً "هشام "وجدي" الدوادي" والى جدتً "ملٌكة "ارجو ان ٌرحمهم هللا 

فتٌحة جمٌعم الكتاكٌت أبناءالى  تكانو الى جمٌع اهل زوجً امه واخواته البنا  

صدٌقاتً" سمٌرة "حبٌبتً والى" صفاء" الغالٌة والى" عاٌدة "رفٌقتً الجمٌلة والى من شاركتها الى 
  عملً التً اخذت من اسمها نصٌب كبٌر" فاتن " والى بلسم قسمنا "سوزان"

الصفحات لكن قلبً ٌحملهم فً داخله وارجو االعتذار   تسعهم  الى من لم  

                                               



 

 

2 

 

 

  
اهدي ثمرة هذا العمل إلى من قال فً حقهما الرحمان عز وجل               

﴾وال تقل لهما أف وال تنهرهما وقل لهما قوال كرٌما  ﴿  

  حٌاتً   أمً الحنونة بلسم روحً و سراجنبع الحنان  ىإل

 للكفاح ودافعا لً إلى األمام مهما كانت الصعابالذي كان قدوة لً ورمزا إلى 

 ما أدام هللا نورهمالن أوفٌهما حقه ماومهما قلت فٌه 

   نبً لٌكون رفٌق دربًووقف بجا إلى من ساعدنً  

أسامة  العزٌز  عشقته روحً زوجً وقدالى من كان قدري ونصٌبً    

عائلته الكرٌمة كل أفرد والى    

" نوار، عبد القادر ، نجوى  مسٌرة حٌاتً إخوتً الذكور والبناتمن كانوا لً عونا فً إلى 

  ، زهٌرة ، فضٌلة 

اخوتً " نصٌرة " ، " كرٌمة "زوجات  إلى   

" أنفال "  " رمٌساء  " أبناء إخوتً وفرحة المنزل الكتاكٌت " مرٌم " ،إلى   

وكل أبنائهم خالً الى عماتً وعمً  وإلى خالتً   

ضٌة ، دلٌلة ، إٌمانالى صدٌقاتً : فاطمة ،را  

 الى كل من ٌحمل لقب " حجاجً "
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ومة االنسانية وغريت العديد من ظنو قرن التحوالت الكربى اليت مست ادلنأالقرن العشرين ب يتميز              
فبفعل ىذه التحوالت اذلائلة اليت يشهدىا ىذا القرن  ،خالق االنسانية مجعاءأثرت حىت على أوالقيم و ،ادلبادئ 

هرت التطورات اليت غزت ظفكار فو  ىو ععدد اأمنطلقها االتج العديد من احلروب  والكوارث اليت كان أن الذي
هبا فوجد نفسو يعيش داخل حلقة حتيط هبا التطورات التكنولوجية من مجيع  اصبح االنسان مقيدأو  ،العامل 

بسبب  لة آرلرد  ملها يف حياعو اليومية ،فاصبح اليت يستع الوسائل حي ،فتغري دنط واسلوب معيشتو والنوا
كملو فهي اليت أحت قوة مسيطرة على مصري العامل بصبأ حيثاالت حياة االنسان غزت مجيع رل اليت لتقنياتا

 حياعو اليومية صبح االنسان يستعني مبخلفات التقنية يفأ.فقد ــ على ضده الشيء  انقلب كيف ما عشاء ــ عوجهو  
كبري   عأثرين التقنية ذلا بوعرية متسارعة ، أيف ظل ىذه التغريات و التطورات اذلائلة ، و اليت عسري من ادلالحظ و 

 على الواقع ادلادي لالنسان وحىت على ذاعو وطريقة عفكريه . 
ىذه التطورات  خضم التساؤالت حو  مصري االنسان يف والبد من االشارة اىل ان التقنية طرحت العديد من 

صبح يبحث أخري الذي سرار االنسان ىذا اأأن جتو  يف اعماق و ألنفسها ب مسحت ــ كيف ال  ــ وقدتقدم وىذا ال
من  وعن ذوات االخرين من جهةعن ذاعو و غريبا جعلت ،  وىذه التكنولوجيا  إياىااليت افقدعو عن كرامتو وحريتو 

 ما يعرف رو هظا  مما أدى اىل ننمست رلاالت عدة كالطب الذي اصبح مق اليتفهذه التطورات  ،جهة آخري
لت مجيع ادلشاكل اليت ح  إذ بفضلها ل ئالوسا بأحسنالتقنية يف عطوير الطب  ساذنةالرغم من معلى ،ف بالبيو طيقا

،إال أهنا مل عتوقف عند ىذا احلد وإدنا جتاوزت احلدود لتقع يف احملظور  كاأمراضكانت مستعصية على االنسان  
راثة ،وىذا ماجعل االنسانية احلالية الو  ببنيتو ،من خال  حتكمها يف اجلينوم البشري و عالعبها جبسد االنسان و
دتيزه   بأوصاف جديداولدت انسانا  عقنيةالبيو ختاف من مستقبلها الذي عوجسو الشك من مجيع النواحي ،فالثورة 

 يةسانن، لكن التكنولوجيا اليوم مكنت إكان يقدسها سنافها بل  الطبيعة و سنشى ،الذي كان  قدميالعن االنسان 
 قوىذا ما د، وسعيو لتحقيق الربح  أغراضودلصلحتو و  ىا وفقاري سيعالطبيعة لصاحلو و  ريسخمن عالقرن العشرين 
"يورغن ىابرماس " الذي  سهمأعلى ر اسًتعى اىتمامهم و العديد من الفالسفة و  انتباه  لفتناقوس اخلطر و 

 ادلوجزة  ىذه الدراسةالفلسفية من خال   ره ظوجهة نبعض آرائو و  علىكموضوع لبحثنا زلاولني التعرف اخًتناه  
من  ال ختلو فإهناسالح ذو حدين بقدر ماىي ارنابية  التقنية و و يعترب مؤلفاعالعديد من عرب عن آرائو يف قد ل،و 

، إال أننا سوف نسلط الضوء  يف ىذه الدراسة و خنص بالذكر  االتبالرغم من غزوىا دلختلف اجملالسلبيات و 
 شكالية التالية  وعلى ىذا االساس نطرح اال قاالبيوطي

ىل دتكن  يورغن ىابرماس من  اختاذ موقفا فاعال جتاه حتديات التقنية وبلورة عصور أخالقي انساين يف زمن 
 ؟ خسفت فيو القيم وادلرجعيات اإلنسانية الكلية وطغى عليو الواقع العملي وعسارعت فيو وعرية التكنولوجيا 

 الفصو   هبا عنت جزئية ععرب وقد عفرعت عن ىذه اإلشكالية مشكال
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 ما موقف ىابرماس من التقنية بكال صلتيها اأداعية واالسًتاعيجية ؟ 
 وىل دتكن العقل التواصلي من حل ادلشكالت اليت أفرزىا العقل اأدايت ؟ 
 مدى اسهامات ىذه ادلشكالت يف بلورة مفهوم االنسان اجلديد ؟  وما 

 
ا خنتار ىذا ذلذه التساؤالت اليت اعتربناىا من اىم الدوافع اليت جعلتن اتإجابسنحاو  عقدمي ويف حبثنا ىذا   

 رى موضوعية نستطيع ان نذكر منها كذلك عوجد لدينا اسباب ذاعية واخ و  ادلواضيع ، ادلوضوع دون غريه من
 ذاعية   اسباب -
 يف قلب االحداث اليومية اليت نعيشها وىي من واقع احلياة ادلعاصرة  أهنااىتمامنا مبواضيع معاصرة -
 ادلعاصر الذي خصص العديد من احباثو لدراسة التقنية  ىا برماساىتمامنا الشديد بالفيلسوف يرغن  -
 موضوعية   اسباب  -

ب برد االعتبار للكائن اليت عطال نتجت العديد من الدراسات أ الثورات العلمية اليت ها ان ادلشاكل اليت طرحت
البشري وحفظ كرامتو ، وعدم ادلساس حبقو الطبيعي وادلتمثل يف حرية االختالف ومن ابرز ادلباحث الفلسفية اليت 

من خالذلا يسعى اعالم الفكر البيوطيقي وضع اخالقيات جديدة عساير  طيقا اليت البيوعنيت هبذا ادلوضوع جند 
 قين .مستجدات العصر وعواكب التطور الت

 طيقا من ادلواضيع احلساسة اليت عاجلت عطورات التقنية واندماجها مع االخالق ، ان البيوفذلك باإلضافة اىل 
 وايضا ولدت العديد من اجلداالت حوذلا .

وللموضوع اذنية كبرية عكمن يف االجابة عن التساؤالت اليت مت طرحها يف ادلقدمة ،وقد اعتمدنا يف حبثنا على مجلة 
 نذكر منها  واثرائو ساذنت يف اجناز ىذا البحث اليت محلت أفكار ىابرماس و  ادلؤلفاتمن 

 مستقبل الطبيعة االنسانية حنو نسالة ليبريالية -
 العلم والتقنية كايديولوجيا  -
 القو  الفلسفي للحداثة  -

للذين عتمحور حوذلما ادلذكرة من التارسني لتتبع مسار ادلفهومني اوقد اعتمدنا يف معاجلة ىذا البحث على ادلنهج 
الناحية التارسنية ، وادلنهج التحليلي بغية الوقوف على جزئيات وعفاصيل ادلادة ادلعرفية ،وادلنهج الًتكييب لبلورة 

 ماعوصلنا اليو من  أفكار يف  نتائج دتثل لب حبثنا .
 

 .ولدراسة ىذا ادلوضوع وضعنا خطة عتكون من مقدمة وثالث فصو  وخادتة 
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ى اختيار اىل اىم االسباب اليت ادت بنا ا بادلوضوع مث طرح االشكالية وبعدىا ذىبنا إحاطةعناولنا يف ادلقدمة -
 عن التساؤالت  لإلجابةادلوضوع كما اعتمدنا على مناىج ساعدعنا على البحث والتقصي 

الكرونولوجي < وقسمناه اىل مبحثني طيقا بني ادلفهوم والتطور  الفصل االو  الذي عنوناه ب >التقنية والبيو
فادلبحث االو  زنتوي غلى عنوان وىو مفهوم التقنية والبيوطيقا وعناولنا  جزئية،وحتت كل مبحث عوجد عناوين 

 فيو مفهوم ادلصطلحني من الناحية اللغوية واالصطالحية 
 ادلسار لكل من ادلصطلحني .متتبعني  للمصطلحني ، اما ادلبحث الثاين فكان عنوانو التطور الكرونولوجي 

<والذي قسمناه بدوره  ىابر ماس يورعن>ادلمارسة التقنية عند  وعطرقنا بعدىا اىل الفصل الثاين  الذي عنوانو 
وسؤا  التقنية < يف حني كان ادلبحث الثاين زنتوي على عنوان  ىابر ماساىل مبحثني ذنا   ادلبحث االو   

 طيقا .بالبيو عالقة التقنية 
وقد احتوى على <لبيوطيقا ومشكلة االنسان  ا>عنوان رئيسي وىو    فهو االخري عناولنا فيو  الفصل الثالث  اما

 البيوطيقا بني الدين والفلسفة  ،وادلبحث الثاين مشكلة االنسان.مبحثني ايضا فسطرنا ادلبحث االو  بعنوان 
كفيلة عن عساؤالعنا اثناء طرح اشكالية ادلوضوع وعليها بعدىا   اتإجابكانت مبثابة   نتائجويف اخلتام عوصلنا اىل 

واخريا  االعالم ضوع متبوعة مبلحق الىم ادلصادر وادلراجع اليت ساعدعنا وسهلت علينا االجابة عن ىذا ادلو  قائمة
 فهرس الدراسة .
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 الفصل االول 

 البيو يطيقا بين المفهوم والتطور الكرو ولوجي 
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 المبحث االول : مفهوم التقنية والبيوطيقا
 

 مفهوم التقنية:    أوال
 

 ثانيا : مفهوم البيوطيقا
 

 المبحث الثاني : التطور الكرونولوجي للمصطلحين.
 

 : التطور التكنولوجي للتقنيةأوال      
 

 : التطور التكنولوجي للبيوطيقا اثاني          
 
 

 



 انبيى طيقا بين انمفهىم وانتطىر انكرو ونىجي                     انفصم االول :                 
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 تمهيد:
اراء ىذا اللطور ىو ضهور اللقنية اليت ادت اىل ازدىار  الرئيبيتخلل  اكااؽبا االبب  دبالعلـو   تطورعصرنا  يشهد   

 فهـو: ما مالعلـو ،بفضل االضافات االلعديالت  اليت اضافلها اللقنية غلى ىذه العلـو لذلك البؤاؿ اؼبطراح ىنا ىو
 اللقنية اللغوي ااالصطالحي؟

 : و البيوطيقا مفهوم التقنية أوال:  
 .ا سنحااؿ ىنا الوقوؼ على اللقنية من الناحية اللغوية ا االصطالحية . مفهوم التقنية:1

 :لغة  1.1
 من خالؿ قولو: الالنداندري ايعرفها 

 تقٍت ) فٍت، علمي، صناعي(

 اىي كل ما يلعلق بالطرؽ الفنية العلمية أا الصناعية

 تقنية على الًتبية اليت تبمح لال فرد بأف يقـو دبهملو على أفضل اجو فبان.أطلق اسم تربية 

تعود أنبية العلـو اللقنية اتنميلها إىل كىت خصائص حالة األمم اؼبلحضرة اال تعود إطالقا إىل األنبية ااؼبرتبة الفلبفية للعلـو 
 اللنظَتية اليت ينبغي إغباقها بو

 اال بُت ثالث أصناؼ من اللقنيات:أنو يلـز اللفريق إصب منًتيو يرى

 اللقنيات باؼبعٌت اغبقيقي )صناعة( (1

 اللقنيات البشرية اؼباعوف األخالقي االقلصادي البياسي (2

 تقنيات الفنوف اعبميلة امن   (3

 1.اتلبم اللقنيات كلها بأهنا صباعية اتقديبية ا آف كل علم يلحدر من تقنية سابقة

 بقولو:  صبيل صليباايعرفها 

اللانولوجيا علم اللقنيات اىو يدرس الطرؽ اللقنية من جهة ما ىي مشلملة على مبادئ عامة أا من جهة ماىي ملناسقة 
 مع تطور اغبضارة اأىم اؼببائل اليت يبحث فيها ىذا العلم ثالث:

                                                             

 142 -ػ 1427 ، ص ص ، 2001، ، بَتات1األاؿ، ط ،اجمللد عويدات منشورات ،  للفلبفة الالند موسوعة :الالند اندري 1
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 اص  الفنوف اؼبوجودة يف زماف معُت ايف ؾبلمع معُت اصفا ربليليا دقيقا (1

 العلمية من القواعد الفنية اقوانينها ؼبعرفة أسباب إنلاجيلها البحث يف كراط كل ؾبموعة (2

 1دراسة تطور الطرؽ اللقنية يف أحد اجمللمعات اإلنبانية أا يف ؾبلمع إنباين عاـ (3

 يف اؼبعجم الفلبفي بأهنا: ابراىيم مدكوركما يعرفها 

اليـو على أسس علمية دقيقة، ازبلل  عن صبلة اؼببادئ أا الوسائل اليت تعُت على إقباز كيء أا ربقيق غاية اتقـو 
 2.العلم من حيث أف غايلها العمل االلطبيق يف حُت أف العامل يرمي إىل ؾبرد الفهم اغبايل من الفرض العلمي

 تعريف التقنية اصطالحا: 1.1 

اتطوير اكلشافاهتم يف "تعلرب اللقنية: "علم يشَت إىل كل الطرؽ اليت يبلتخدمها الناس يف تنمية حياهتم اإلكباع رغباهتم 
فقد كانت نليجة  حياة البدااة إىل حياة اغبضارة ااغبداثة." ايط اػبارجي، إذ ساىم ىذا العلم يف نقل اإلنباف من

الزمة من أجل اغبصوؿ على اؼبأكل ااؼبشرب ا اؼبأاى، اكذلك لللقليل من الضغوطات اعببدية بالدرجة األاىل 
"سبثل أبعاد مبَتة اللطور تواجو اإلنبانية أثناء أاقات العمل. ابصفة أخرى فإف اللقنية:  االنفبية بالدرجة الثانية اليت

اؼبعريف ااغبضاري الذي عرفلو اجمللمعات اؼبلقدمة يف العامل الغريب، االقائمة على العقالنية ااغبرية االلقدـ، خاصة منذ 
من األفاار اليت نقلت اإلنباف من اؼبعرفة األسطورية إىل أي عصر األنوار اىو دبثابة موجة  القرف الثامن عشر ميالدي."
اذا كانت النهضة االاربية قد جاءت دبثابة الثورة يف كلابو اؼبنطق الوضعي: " زكي قبي  ؿبموداؼبعرفة العلمية كما قاؿ 

اف أغمضت العصور على النموذج االرسطي يف اللفاَت فصميم الثورة ىو الدعوة اىل اػبراج اىل الطبيعة ؼبالحظلها بعد 
اإف كل تقدـ اتطور وبمل يف طياتو كل ما ىو إهبايب اسليب كما ىو األمر بالنببة ، 3 الوسطى عيوهبا عن الطبيعة"

لللقنية؛ فهذه األخَتة  قد كالت لإلنبانية مشراع ذا بعدين يبان اصفهما بالبعد اإلهبايب  ااألخر بالبليب، فهناؾ 
  بالشال اإلهبايب اجعلت منها مصدر لللطور االرقي ااالزدىار يف صبيع اجملاالتمن اجمللمعات من تقبللها 

                                                             
 333,ص 1986،القاىرة  االمَتية،ف اؼبطابع ا اؽبيئة العامة لشؤ ،الفلبفي   عجم: اؼبصبيل صليبا  1
 53،ص 1983ابراىيم  مدكور :اؼبعجم الفلبفي ،اؽبيئة العامة لشؤاف اؼبطابع االمَتية، القاىرة ، 2
ص  ،2010 الؼ،مبوذج ىربرت ماركيوز، الدار العربية للعلـو ،منشورات االخل العقالنية يف الفلبفة النقدية ؼبدرسة فرانافورت،  جدؿ: بومنَت كماؿػ   3
26 
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:"آهنا علم اىناؾ من اق  بشال مضاد ؽبا ااعلرباا آهنا اسيلة للبيطرة ااؽبيمنة االقضاء على ما يبمى باليد العاملة، 
 مل من أجل االكًتاكية اأصبح اإلنباف أسَتا ؽبا."ىبدـ الطبقة الرأظبالية بالدرجة األاىل إلضعاؼ  قوة الطبقة العاملة اليت تع

 امنو فاللقنية 

ليبت خَتا أا كرا، امن جهة أخرى يبان اعلبار أف اللقنية ىي نليجة انقالب اإلنباف على الطبيعة من خالؿ اللغَتات 
الاهربائية يف اؼبنزؿ  االلعديالت اليت أضافها عليها، اقد مشلت صبيع ؾباالت اغبياة البشرية مثل اسلتخدامنا لألجهزة

: "إف ما ندعوه تقنية رىايدجاأماكن العمل االلعليم األمر الذي جعل اإلنباف خاضع سباما ؽبا النلائجها. كما يقوؿ 
ليس فقط أداة أا اسيلة يبان أف ياوف اإلنباف اليـو سيدىا آا ذاهتا الفاعلة فقبل ذلك افيما اراء ىذه  األزمنة اعبديدة
اؼبمانة نرى آف ىذه اللقنية ىي مبط تأايل العامل مت إقراره من قبل مبط اسائل اؼبواصالت، االلزايد باؼبواد الوضعيات 

الغذائية اصناعة اؼببليات بل وبدد كل موق  لإلنباف يف إماانيلو اػباصة أي أنو مبط يبم دبا يبمو كل قدراتو على 
 1اللحام فيها إال عندما لبضع ؽبا بداف كرط ابداف ربفظ."اللجهيز، اىذا ما هبعل اللقنية غَت قابلة للتخضوع ا 

اتربز معظم تعريفات اؼبعرفة اللقنية ارتباطها بالصنع االرباعة اليس باؼبعرفة فحب ، فاللقنية تربط يف غال  األحياف 
 worksاألعماؿ ا  actsاألفعاؿ اىي كلمة ااسعة الدالالت تًتجم بشال فضفاض إىل  العملأي  ergaبالمة 

اجملرد، يف مقابل اغبقائق، اعند  logonايف بعض األحياف تعد من اؼبصطلحات اؼبالزمة للاالـ  results نلائجا 
اىي منلجة من حيث أهنا تأيت إىل الوجود بشيء غَت  exis poultiKeتعد اللقنية ماافئة للعادة اؼبنلجة  ارسطو

كيء يعلمد اجوده على الصانع )اللقٍت(. اذلك يلضمن إنلاج د أي ليس ضراريا ، اال يوجد يف الطبيعة أي ااج  الوجو 
 2غَت اؼبلموس كالصحة للطبي  ااإلقناع للتخطي  االربىاف الرياضي،

اللقنية اغبقيقية يف مقابل الزائفة عن العمل ااؼبمارسة احىت  سقراطحيث يفصل  ألفالطوف جورجياسقد ارد يف ؿباارة 
أساسا بوصفو معرفة األسباب اؼبلعلقة دبجاؿ معُت من ؾباالت ،  قل الذي ينظر إليواػبربة ايؤكد باألحرى على أنبية الع

النشاط كذلك املدح أفالطوف اللقنيات اليت تقـو على اللفاَت الرياضي، مث يعود يف اعبمهورية لللميز بُت تقنية اؼببلتخدـ 
 مرتبة أدىن من اؼببلتخدـ ذلك ألف األاؿ مل يوى  الثالثة االصانع بداره يوضع يف اتقنية الصانع اتقنية اؼبقلد األدىن بُت

الرأي الصحيح يف حُت يبللك األخر معرفة بالشيء كالفرؽ بُت عازؼ الناي اصانعو، امن ىنا فإف أرسطو اأفالطوف قد 
 3جعلوا األالوية للمبلتخدـ أكثر من الصانع.
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ا اإلنباف يف القدًن، القد ظهرت أىم االخًتاعات اللقنية إىل حركة اللطور يف البيئة اليت كاف يعيش فيه تاريخ اللقنيةايعود 
يف العصور القديبة يف منطقة الشرؽ األدىن ااعبزء الشرقي من البحر األبيض اؼبلوسط ، حيث عبأ اإلنباف إىل اسلغالؿ  

ألداات اليت كل ما وبيط بو من أجل اسلمرار حياتو فقد كاف حباجة إىل اؼبأكل ااؼبشرب اىذا ما دفع بو إىل صناعة ا
تضمن لو اسلمراره ابدأ باغبجارة فصنع منها النصاؿ االبااكُت ااافر اكمثاؿ على ىذا فقد كاف اإلنباف يعيش يف 
اعبزر اقرب األهنار اكاف حباجة لوسيلة تنقلو من ضفة إىل ضفة مقابلة ؽبا امن ىنا نلج عنو صناعة الزارؽ، مث طوره إىل 

ظهر أسلوب جديد يف اغبياة اخطى فيها اعبنس  اىنا تطورت اللقنيات البحرية ،  قارب إىل آف صنعت البفن؛ امن
النحاس اصناعة الببائك النحاسية، إضافة إىل ابلاارات  باسلتخالصالبشري خطوة أخرى كبو تطور اؼبدينة حيث بدأ 

جديدة صنع اآلالت اتشييد اؼبصانع امن ىنا بدأت اللقنية طريقها يف البيطرة على الفرد اتشايل البعد الواحد يف ذاتو 
 1اعقالنيلو.

 عن:امن ىنا يبان القوؿ أف اللقنية ىي عبارة 

 .علم مبلق بذاتو ايهدؼ اىل تغيَت اغبياة االنبانية 1

 .علم تطبيقي هببد اؼبعرفة على الواقع اي ربويل الفارة اىل ابداع ااقعي2

 .علم يبلهدؼ الطبيعة ااالنباف 3

 .علم يقابل لللطوير االلجديد اغَت قابل للًتاجع 4

 .علم يهدؼ الهباد حلوؿ ؼبعاناة البشرية  االمراض اؼبزمنة 5

 .علم يعمل على تطوير اغبضارات االنبانية يف اغبياة اللحضرية 6

 .علم تلحام فيو طبقة معينة اي الطبقة الرأظبالية الربجوازية 7

.علم ذا بعدين اقابل للنقد بالبل  اا االهباب كونو يعمل من جهة على ترقية االنبانية امن جهة اخرى فهو 8
 ؾباؿ الايمياء االفيزياء كالقنابل ااالسلحة النواية. يعمل على تدمَتىا من خالؿ اسلتخدامها يف

  :يقاط البيو . مفهوم1

لقد عرب اللحوؿ اؼبعاصر يف اللقنية عن ربوؿ يف النظرة اىل اعببم الذي كاف ينظر إليو على أنو موجود مادي لو بداية 
ضع  ااىن إىل القدرة على اللحام فيو ابلحديده اتعديل اماانياتو، ذلك أف اللقنيات الطبية  اهناية يلوسطها
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اعبديدة عدلت كل اغبداد اليت كاف وبيا فيها اعببم االنباين فزرع االعضاء االلناسخ مثال كرس عقيدة جديدة يبان 
ىا، ايعد جديد يف ىذه اؼبوضوعات اغَت  طيقا كلفاَت أخالقيالبيو تبميها بعقيدة تناسخ األجباـ لذلك تظهر لنا 

"ان طيقا أمراً ضراريا لفهم طبيعة اؼببائل ااالكااليات اليت تطرحها، امن مث نبلطيع القوؿ: ضبط داللة مصطلح البيو 
أف تطبيق تقنيات ملطورة يف ميداف الط  اجتماعية وبيوتكنولوجية. ":البيوطيقا ظاهرة منحدرة من ثورتين 

اليو من جهة على انو تقدـ غَت مببوؽ يف ميداف دراسة الاائن اغبي ااعببم االنباين خصوصا لان  االبيولوجيا، نظر
نظرا اليو من جهة على انو تدخل يف اػبصوصية االنبانية اىذا ما ترت  عنو ظهور مشاالت اخالقية جد معقدة 

 1فما الذي يعنيو ىذا اؼبصطلح؟ اللطورات اغباصلة اىل ضهور مبحث فلبفي جديد يبمى بالبيوطيقاحيث ادت ىذه 

يونانية االيت تعٍت عرؼ ،تقاليد اما اؼبقطع الثاين  Thosىي كلمة مركبة من مقطعُت األاىل : :يقا لغةالبيوط. 1.2
اىذا   bioethiqueباالقبليزية اما بالفرنبية  bioethicsااليت تعٍت حيوي ،ااصبح اؼبرك  يعٍت  Biosفهو 

 2البيوايليقا يف اؼبعٌت اللغوي .ماتدؿ عليو كلمة 

يف 1970اما من حيث اؼبعٌت االصطالحي ؽبذا اؼبفهـو فقد ضهر مصطلح البيوطيقا سنة  :البيوطيقا اصطالحا .2.2
 bioethics مقاؿ للملتخصص األمرياي يف امراض البرطاف "فاف راسالير بوتر "اذلك يف مقاؿ لو بعنواف

thesciences of suruvral   البيوطيقا علم البقاء على قيد اغبياة،اف الذي لفت انلباه ىذا العامل
األمرياي اغَته يف ذلك الوقت ىو اللفاات الواضح بُت اللقدـ اغباصل يف ميداف اللقنيات الطبية االفار 
قية األخالقي الذي من اؼبفراض اف يواك  ابعاد اللقنيات ،اف موضوع ىذا اؼببحث اعبديد ىو القضايا االخال

وما يرتبط بها من قضايا أخرى قانونية واخرى دينية االبيولوجيا اليت افرزىا اللقدـ اغباصل يف ميادين الط  
دبعٌت أنو مبحث جاء لضبط تلك اؼبمارسات الالأخالقية يف ميداف البيولوجيا دبا  وفلسفية واقتصادية وبيئية."

ًتاح اؼببادئ األخالقية اليت هب  أف تنظم فبارسة األطباء يف ذلك اإلنباف باعلباره كائن مقدس أما غايلو فهي اق
االعاملُت يف ميداف الصحة ااالحباث العلمية يف الط  االبيولوجيا إال أف البوإيطيقا ال تبعى إىل اللنظَت إىل ما 

ائج البلبية ينبغي أف تاوف عليو الدراسة العلمية  للجبم ااؼبمارسة اللقنية اؼبًتتبة عنها فقط اإمبا تناقش النل
اؼبًتتبة عن ىذه اللحوالت خصوصا على مفهـو االنباف اماانلو اكراملو ااؼبهم اف البيوطيقا تعرب عن راىن 

 3الفار الفلبفي.
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اقد ارد تعري  البيوطيقا يف العديد من الال  مثال كلاب "جاكلُت راس" "الفار األخالقي اعبديد " 
لوؾ اإلنباين الذي يبان قبولو يف اطار القضايا اؼبلعلقة باغبياة يوضح باف البيوطيقا علم معياري يهلم بالب

ااؼبوت اىو هبمع بُت زبصصات ملعددة هتلم بالشراط اليت تلطلبها اغبياة اإلنبانية يف االطار اغبايل للقدـ 
ن العلـو ااؼبعارؼ اتقنيات الط  االبيولوجيا ،االبيوطيقا حب  جاكلُت راس ىي اللعبَت عن مبؤالياتنا ع

 1اإلنبانية اغبالية ااؼببلقبلية .

 التطور الكرونولوجي للمفهومين : :ثانيا

 التقنية:تطور  .1

ا يبدا أنو بقدر ما يزداد كيوع اسلتخداـ اللفظ سابق  الراىن،يعلرب لفظ اللقنية من أكثر األلفاظ اسلتخداما يف عصرنا  
 الذكر بقدر ما يزداد الغموض ا اللبس اللذاف يالنفانو . 

اتذكر الال  اليت تعٌت باللنقي  يف تاريخ الفار اإلنباين " أي عرض للطور اللقنية اؼببار ، البد أف يشبو قطعة نبيج 
مرقعة رثة اغباؿ ، ا قطعة النبيج تلك لن تاوف غريبة اؽبيئة ااأللواف فقط ،ا لانها سلاوف كذلك مليئة بالثقوب ، ا 

ؼبؤل  ، ألف اؼبصادر اليت يبلقي منها اؼبعلومات غالبا ما تاوف كذرات ، ا ىي الَلـو يف ىذه اغبالة ال يقع  كلو على ا
 .2عادة ال تفي بالغرض ، ا غالبا ما تاوف مضلِّلة . . . "

لقد  اكلب  لفظ تقنية الاثَت من اؼبطاطية ػ اي يلشال حب  اجملاؿ الذي يبلتخدـ فيو ػ ، ا دالالت ـبللفة عرب 
ليس مصطلح جديد ينلمي اىل اغبقبة اغبديثة اا اؼبعاصرة ، بل ىو مصطلح قدًن سبلد  العصور ،  فمصطلح " تقنية "

 جذاره اللارىبية إىل ما قبل اللاريخ . 

 فما ىي ىده اؼبراحل اليت مر عليها ؟

 القديمة:أ/ في العصور 

إف اللانولوجيا موجودة منذ أف اجد اإلنباف ، فهذا األخَت ػ من بُت كل ىذه اؼبتخلوقات ػ امنذ أف اجد يف ىذا   
الاوف اىو يف حراب مبلمرة مع الطبيعة ، بغية البيطرة عليها ا إخضاعها ، تبَته يف ذلك غريزة "ح  البقاء" ، ا 

رجة من االسلقرار ا األماف ا " اللانولوجيا ال تأخذ إطارىا سعيو اؼببلمر للحبُت اضعو اؼبعيشي ا الفاري اخلق د
الاامل إال مع اإلنباف ألنو الوحيد من كل اؼبتخلوقات الذي يبان اف ياوف ـبًتعا امبدعا ،اليس فقط مقلدا ،فاإلنباف 
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ل ربويل اؼبادة إىل يلاي  مع كل كيء ...فلفوؽ اإلنباف يف ؾباؿ اللانولوجيا يامن يف اللنبيق بُت العقل االيد ...هبع
 1أداات أمرا فبانا 

ايف البداية مل تان ؿباالة اإلنباف تبتخَت الطبيعة ااخًتاع الوسائل ااألداات نليجة لًتؼ ذىٍت ،أا إلكباع فضوؿ عنده 
،اإمبا جاءت انطالقا  من مبدأاغباجة أـ االخًتاع فقد كاف يلوج  على اإلنباف األاؿ أف "  يضمن بقاءه يف عامل 

اعدااين ،اىذا ما يؤكده تاريخ اللانولوجيا الذي اضح أف تدرج اإلنباف يف ىذا اجملاؿ ػ اللانولوجيا ػ كاف أكثر  غري 
 2من أي ؾباؿ أخر ،اىاذا يبدا أف  " اإلنبانية صعدت سلم اغبضارة درجة درجة  "

ااالسلمرار أخذ يبلتخدـ ما توفر لديو  فقد كاف اإلنباف األالواقعيا ،ابراغماتيا ايف ظل صراعو من أجل البقاء          
من أجل صنع األداات اليت تباعده على اإلنلاج اتزيده قوة ،فاسلتخدـ اغبجارة ػ اباألخص الصواف ػ االعظاـ ااػبش  

 3،لياوف ما يف جعبلو األاىل من تانولوجيا 

و الفريدة يف اسلغالؿ الفرص اليت تربز ا يعلرب اكلشاؼ اإلنباف للنارػ قبل حوايل نص  مليوف سنة ػدليل على موىبل     
أمامو، فإلنباف اكلش  النار امن " اؼبّرجح أف دىن اغبيوانات كاف يبلعمل كوقود  إلكعاؿ اؼبصابيح ، بينما  اسلعمل 

 .4حبال ليفيا من نبيج جاؼ كفليل " 

وي يف ثناياىا كل اللقدـ  البشري اكما جاء على لباف احد  العلماء قولو بأف " سيطرة اإلنباف على النار للح        
يف ؾباؿ اللانيك : من الطهاة ، إىل صناعة معادف إىل خلق حياة اجلماعية ػ لاوف النار مصدر للنور أيضا ػ إىل ضباية 

 5االنباف من اغبيوانات الااسرة "

اقد سبان اعبنس البشري قبل حوايل عشرين ال  عاـ أف يوفر لنفبو ؾبموعة ملواضعة من األداات اللانولوجية الببيطة 
، ا على الرغم من ىذه اللحبينات اؽبامة ا اليت اعلرب بعضها كالنار ا اإلبرة دبثابة ثورة تانولوجية من الطراز األاؿ ، 

 ل بُت الواحدة ا األخرى ، مئات ، بل ا آالؼ البنُت . ىذه اللحبينات تأيت بشال ملقطع حيث يفص

: فقد كهد أىم االقبازات اللانولوجية يف كل الصور، حيث "بدأ إنلاج الغذاء ا زبزينو ـ العصر الحجري الجديد  1
ارنة مع  مع ادراؾ بعض طرائق تدجُت اغبيوانات ، ا آليات الزراعة ، ا زراعة بعض ااصيل ،  ] ا ىي قليلة العدد مق

كل نباتات ا كائنات األرض اليت  ال تصلح قوتا االنباف [ فقد بدا اللدجُت منذ حوايل طببة عشرة ال  سنة ، ا 
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الزراعة يف االل  الثامن قبل اؼبيالد يف منطقة اؽبالؿ اػبصي  ...  ا توالت اكلشافات ا اخًتاعات مهمة يف تاريخ 
انية االؼ  سنة ، ا اخًتاع الداالب يف منطقة البحر األسود ، يف األل  الرابع البشرية ، مثل اخًتاع اراث منذ حوايل شب
ؽ ـ [ ، يف اؽبالؿ اػبصي  ا ظبيت تلك اغبقبة باغبقبة الربانزية ... ا  3300قبل اؼبيالد ، ا اكلشاؼ الربانز أيضا ]

. القد دؿ  1ديدة ا مهنة اغبدادة "اكلشاؼ اغبديد يف القرف اػبامس عشر قبل اؼبيالد ... ظبح بانلشاراألداات اغب
 اكلشاؼ كل من اغبديد ا الربانز على دخوؿ االنباف عصر جديد .

 الحديدي:ـ العصر البرونزي و  1

إف ىذين العصرين : الربانزي  ا اغبديدي مل يشهدنبا اعبنس البشري كال ، فقد بقيت  كعوب ا ؾبلمعات     
فيها اللعدين ا ال الزراعة ا بعضها تأخر ؼبدة قراف عن اسلتخداـ اؼبعادف ،   بأكملها تعيش يف العصر اغبجري امل يلطور

 2مثلما كاف اغباؿ يف أارابا االقبائل اعبرمانية مل تدخل العصر الربانزي حىت ما بُت القرنُت العاكر ا اػبامس قبل اؼبيالد 

 الــيــونـانـيـة:ب ـ الـفـلـسـفــة 

لقد بدأ اللفاَت العلمي اؼبنلظم على اؼببلوى النظري اللجريدي مع اإلغريق، فهم من ابلدع علم اؼبنطق ، كما كانت    
ؽبم القدرة على اللجريد ا اللتخيل ا اللعميم ، مل تعرفو االنبانية من قبل ، ا ىذاما أدى إلىإطالؽ صفة ػ اؼبعجزة ػ على 

لان ىذه االقبازات على مبلوى اللفاَت اجملرد ، مل  3ة يف ؾباؿ العلـو النظرية.ما حققو اليونانيوف من اقبازات خارق
تقابلها اقبازات فباثلة على اؼببلوى العلمي ، أي على مبلوى اللانولوجيا . ا ىذه الفجوة اؽبائلة بُت اؼببلويُت ترجع 

 لعدة أسباب لعل أنبها 

ة ػ الفنية القائمة على البحث عن اغب  ا اعبماؿ اليت تعرب عن صفاء ػ ميل اليونانيُت للعلـو البحلة ببب  نظرهتم الدني
 الفار ا اللقرب االنباف من اغبامة اإلؽبية .

ػ  باالضافة اىل بنية اجمللمع اليوناين الطبقية األمر الذي  خلق لببة من اؼبفارين ] الطبقة االرسطوقراطية[ اؼبفارة اليت 
اؼبهنية اؼبتخللفة ، خصوصا ما يلعلق منها باللانولوجيا ، فلوفر العبيد باثرة مل يان ربلقر االعماؿ اليداية ا النشاطات 

من كأنو أف وبث علماء اليوناف على االىلماـ بااللة ا اماانية احالؽبا مااف االيدي العاملة ، ا سنحااؿ ىنا الوقوؼ 
 على بعض ما قدمو علماء ا فالسفة اليوناف يف حق  ا مراحل ـبللفة .
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 ؽ ـ (  212أرطبيدس) اؼبلوىف سنة  ػ 1

يعد العامل اليوناين الشهَت "أرطبيدس"من بُت صناع بعض االالت ، اليت تبَت بطريفة ااتوماتياية ، من أجل الًتفيو ا   
 تبليلو  على أهنا لُع  يلهو هبا االنباف ، ا رغم  ذلك فإنو كاف ىبجل من االكارة ما أقبزه  يف أحباثو ، النو اكما سبت

. ببب  اليد العاملة  ػ طبقة العبيد ػ . ا 1االكارة من قبل، مل يان اجمللمع اليوناين يبلعُت هبا يف العمل البشري اعباد
على الرغم من سبانأرطبيدس من من صنع ـبًتعات آلية عجيبة مثل : اسلحداثو آالت حربية للدفاع عن "سَتاكراز ضد 

 2لى اكلغاؿ أرطبيدسباؼبتخًتعات اآللية اليت قد ال تليق بالبادة "اليوناف " ، اال أف البعض ليااد  "يأسفع

امن اؼبالحظ أف اإلغريق دأبوا على سبجيد النظر )اللأمل( ا ربقَت العمل اىذا ما عرب عنو "أرسطو" عندما قاؿ :"      
 .  3داقة "بأف العبيد ؾبرد آالت حية ػبدمة البادة األحرار اؼبلفرغُت ؼبمارسة فضيليت  اللأمل ا الص

 ( ؽ ـ  347ػ  427/ أفالطوف :)  2

يف ؿباارة " جورجياس " لػ "أفالطوف " يبيز " سقراط " بُت " اللقنية اغبقيقية" ا "اللقنية الزائفة" ، فاألاىل قائمة على    
، القد املدح  «tribe»ا اؼبمارسة «pragma»أي العقل ، أما الثانية  ترتبط بالعمل «  logos»اللوغوس

فالطوف " اللقنيات اليت تقـو  اؼبمارسة  فيها على اللفاَت الرياضي ، ا العالقات الًتاتبية اليت تلناس  فيها قيمة اللقنية "أ
ا يربر" أفالطوف " نظاـ  4مع درجة ذبريدىا . ا الطبيعة قد أىلت العبيد كما يلعقد " أفالطوف " للقياـ دبهمة العمل 

العبودية طبيعيا ا اقلصاديا حُت يقوؿ : " بأف ىناؾ فئة من الناس ال يؤىلها حظها من العقل ، أف تاوف عضوا يف 
صباعة سياسية أي يف اعبماعة البياسية ، أي أف تدخل طائفة اؼبواطنُت األحرار ، الان قدراهتا البدنية تؤىلها لألعماؿ 

 . 5الشاقة "

يف ؿباارة " فيليبوس " يرى" أفالطوف"أف " فن البناء " يوظ  مقاييس ا أداات، ا لذلك يبلغ درجة كبَتة من  ا    
الدقة ذبعلو " اكثر تقنية " مثال من الط  األبوقراطي ألف اسلتخداـ القياسات الامية فيو كاف ضئيال ف ا ؿبل جدؿ . 

إزاء تصني  اؼبعرفة اللقنية ف يبيز بُت  " تقنية اؼببلتخدـ " ، ا " تقنية أما يف ؿباارة " اعبمهورية " فإف " أفالطوف " اىو ب
الصانع " ، ا "تقنية اؼبقلد "  اىو ينلقد ىذه االخَتة ا يضعها يف اؼبرتبة الدنيا ، كما يضع الصانع يف مرتبة أدىن من 

                                                             
 . 133، ص1978 ، 1: اللفاَت العلمي ، عامل اؼبعرفة ، الاويت ، طػ فؤاد زكريا 1
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 .36، ص  2000،  1ػ يبٌت طري  اػبويل : فلبفة العلم يف القرف العشرين ، عامل اؼبعرفة ،  ط 3
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ؽ بُت اؼببلتخدـ ا الصانع كالفرؽ بُت اؼببلتخدـ ، ليحلل ىذا األخَت الصدارة بُت الثالثة ، ا يعلرب" أفالطوف "  الفر 
 .1عازؼ الناي ا صانعو 

ايشَت " مارتن ىيدغر"  يف كلابو "اللقنية ػ اغبقيقة ػ الوجود " إىل أف كلمة " تقنية " ا اىل غاية حداد فًتة " أفالطوف     
تقنية ، أببلينوف  ػ اظباف اؼبعرفة باؼبعٌت "  كانت مرتبطة بالالمة "أببلينوف " ا اليت تعٍت "العلم " أا " اؼبعرفة" فاالثناف ػ 

 . 2األاسع

  ج / في العصور الوسطى :

 اللقبيم لة ملميزة مرت هبا اللقنية يف مبارىا اللارىبي معلمدين يف ىذان خالؿ ىذا العنصر الوقوؼ على مرحسنحااؿ م
بحيُت ا اؼببلمُت من بلوغها ا اكلشافها على اعبان  الديٍت  اؽبذا نلباءؿ : ماىي أبرز اللقنيات اليت سبان كل من اؼب

 ؟

 / يف اؼببيحية : 1   

لقد ضبل العرب لواء اؼبدنّية طواؿ عصور الظالـ ، ا إليهم يرجع الفضل يف ربصيل الفضل يف ربصيل بعض اؼببيحيُت 
 . 3امثاؿ " راجر بياوف " ، على كل اؼبعارؼ العملية ، اليت هتيأت للشطر األخَت من العصور الوسطى

( ، نبا من أتبت أف األرض  1630ػ  1571( ، ا معاصره " كبلر " ) 1642ػ  1524ا قد كاف " جاليلو)        
 اغَتىا من الاواك  تدار حوؿ الشمس . 

" من صنع منظارا مقربا ، ا دعا األساتذة الذين كانوا وباضراف معو اىل النظر من خاللو إىل  ا لقد سبان " جاليلو    
 أقمار عطارد ، لانهم رفضوا ، ألف أرسطو مل يذكر ىذه اللوابع امن ظن أنو رأىا فهو خاطئ ال ؿبالة . 

حيث اثار ىذا الالاب  أصدر كلاب " ؿباارات تدار على نظامي كوبرنيق ا بطليموس " ، 1632ا يف عاـ     
غض  "البابا " ألنو يلناىف مع تعاليم الانيبة اؼبقدسة ، اليت ترفض أف تاوف الشمس يف اسط  الاوف ال تلحرؾ ، ا 
أف األرض تلحرؾ  ا يف حركة يومية . ا لقد سبانت الانيبة من : " حج  ظهور حقائق "جاليلو " تلك القليلة 

 4الؾ من معارؼ العصور الوسطى "اؼبدعمة بالدليل ، آلالء تلك األف
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اذا ا على العمـو فإف العصور الوسطى األارابية مل تان فًتة طبوؿ من الناحية اللقنية ، ا إمبا ظهرت فيها ؾبموعة من    
االخًتاعات ذات األنبية البالغة ، اليت يرجع إليها الفضل يف انبثاؽ العلم األارايب يف مرحلة الالحقة ، اكدليل على 

طور اؼبلحوظ الذي أحرز يف ىذه اؼبرحلة نذكر : ظهور علم اؼبياانياا ، طواحن اؽبواء ، ا اؼباء ... ا غَتىا من الل
 .   1االكلشافات

 / يف اإلسالـ : 2 

القد كاف على العرب يف ظل ىذه اؼبرحلة أف يبلفيداا من اقبازات الشرؽ العملية ، ا اقبازات اإلغريق النظرية ، 
اؿ زااج بُت العلم ا اللانولوجيا ، فقد صبع العلماء العرب بُت اللأمالت النظرية ا اللطبيقات العملية ، ا ليلوصلوا إىل أ

قبموا ساعات عملهم بُت ىذين النشاطُت ، ا ىذا ما عرب عنو الاات  الشهَت " ر ، ج ، فوربس" بأف : " العرب 
الباراد( ، فقد كانوا يبلاوف عينا مدركة ألنبية ىذه حىت عندما مل ياونوا الرااد لبعض االخًتاعات )كالبوصلة ، 

 2االخًتاعات ، ا مل يًتدداا يف تبنيها، اغالبا قبل أف تاوف أنبية ىذه االخًتاعات قد برزت يف بلداف ـبًتعيها " 

نذكر : " ا من أبرز الذين جبداا ىذا اعبمع بُت اعبهد النظري ا اللطبيقي القائم على منهجية ذبريبية مبدعة        
جابر بن حياف " يف الايمياء ، ا" الاندي " يف البصريات ا يف دراسة طرؽ إنلاج الفوالذ ا األسلحة النارية ، ا " 
الرازي " ا " ابن سينا " يف الط  ، ا يف ؾباؿ البصريات ا الفيزياء برز " ابن اؽبيثم " ، فلقد طور ىؤالء العلماء ىذه 

على منهجية علمية ، ال زبلل  عن تلك اليت انلجها أارابا يف هنضلها يف العصور  العلـو ا غَتىا معلمدين يف ذلك
الوسطى ، كما اسلطاعوا أف يبدعوا  اسائل اأداات تانولوجية ىامة ا ـبربيو ا ميدانية الخليار صحة نظرياهتم ا 

ؼبائية ) الطاحونة اؼبائية ( ، ا نظريات غَتىم من العلماء ، كما سانبوا يف تطوير طرؽ الري ، ا يف اسلتخداـ الطاقة ا
طاقة الرياح ) الطاحونة اؽبوائية ( ، ا اليت تبنلها أارابا يف مرحلة الحقة ، باإلضافة إىل ذلك فقد أبدع العرب يف 
تانولوجيا صناعة اػبزؼ االزجاج اؼبلوف ، ا كانوا أاؿ من اكلش  طريقة للارير البار ، كما كانوا البباقُت يف اخًتاع 

 . 3نيق ا األبراج اؼبلحركةاؼبنج

لان العصر الذىيب للعلـو ا اللانولوجيا ا الذي عرؼ تطورا ا ازدىرا كما عرب عن ذلك "برتراند راسل "يف قولو : "      
يف العصور الوسطى اؼبظلمة كاف العرب ىم الذين يقوموف دبهمة تنفيذ اللقاليد العلمية أـ اؼببيحيوف أمثاؿ " راجر بياوف 

. أخذ يبيل كبو  4كلببوا منهم اىل حد بعيد ما اكلببوه من معرفة علمية حازهتا العصور الوسطى الالحقة " " فقد ا 

                                                             
 . 136ػ فؤاد زكريا ، مرجع سابق ، ص 1
 . 18ػ أنطونيوس كـر ، مرجع سابق ، ص 2
 .18، ص نفبوػ مرجع 3
 . 37ػ يبٌت طري  اػبويل ، مرجع سابق ، ص  4
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االكببار يف نفس  اذباه اغبضارة العربية برملها فاللفايك الداخلي ا اغبراب األىلية ا ىجمات الللار ا اؼبغوؿ ا األتراؾ 
 الشعلة اغبضارية من أيدي العرب للضعها يف األيدي األارابية .ا الصليبيُت كلها اربدت يف اقت ااحد، النلزاع 

 د / في الفلسفة المعاصرة:      

 / مػػارتن ىيدغر: 1     

يرى " مارتن ىيدغر " أف اللقنية ليبت اعبان  اللطبيقي العملي للمعرفة العلمية بل ىذه األخَتة ىي نفبها ايف      
اضي ذلك اعبان  اللطبيقي االعملي للمعرفة اليت بلغها اإلنباف، أما اليـو فهو يرفض جوىرىا تقنية، فاللقنية مثلت يف اؼب

 ىذا الف اؼبعرفة العلمية تطورت اأصبحت يف جوىرىا تقنية.

كما اف ماىية اللقنية عند "ىيدغر " اغبقيقية ىي اؼبيلافزيقا،ألف األكياء ااألداات ااألجهزة ا الوسائل ال تعدا أف     
لللقنية، امن ىذا يلضح أف اللقنية مبط من العالقة بُت االنباف ا الوجود، ا انطالقا من الذات االنبانية تاوف مظاىر 

سلصبح الطبيعة ؾبرد مواد أالية، ا من ىنا فإف عالقة االنباف باللقنية عند "ىيدغر " تندرج فيما يبمى عنده بػ: " 
 1نبياف الوجود " يف اؼبيلافيزيقا الغربية.

يرى " ىيدغر " أف اللقنية ليبت اداة يف ملنااؿ االنباف اؼبعاصر، بل أصبحت تبلحوذ ا تبيطر عليو، امل كما       
يعد بإماانو االنقالب من ضبايلها ا ضرارهتا، بل أكثر من ذلك سببت اليو الليو ا عدـ االسلقرار، ا أخذت تظهر لو 

األالتواالجهزة ،بل إف اللقنية قد حولت اإلنباف إىل ؾبرد ا كأهنا كيء مبلقل عنو، ا اعلربتو ؾبّرد دمية بُت ـبال  
 موظ  لدى اللقنية . 

ا ىذا فإف دّؿ فإمبا يدؿ على أف سوء اللصرؼ يف اللقنية ا سوء اسلغالؽبا جعلها تفلت من قبضة اغباكم، ا تلحوؿ   
 ىَتاكيما ا ناكازاكي يف الياباف ، من نعمة إىل نقمة ، ملبببة يف أزمات لالنباف الذي سعي الجادىا ا لعل القنبلة يف

ا قنابل رقاف يف اعبزائر اليت الزاؿ يلجرع منها مواطنها االالـ االعاىات ػبَت دليل على ذلك. ا يذى " ىيدغر " اىل أف 
العقل اؼبعاصر قد كرع يف االنبحاب من براءة األرض ا عذريلها لينتخرط يف ؾباؿ الفيزياء ىذا االخَت الذي أصبح ؾباال 

 2للصراع ا اللملك ، ا حلبة تلدافع فيها ارادة القوة من أجل اللحام ا اؽبيمنة على االرض ا اعبنس البشري .

فعلى الرغم من كوف االنباف اؼبعاصر أاجد العلم ا اللانولوجيا ليبتخرنبا ا يبَتنبا كي  ما كاء اال اهنما يلفللاف ا    
ا وبوالنو اىل كيء ال يعدا اف ياوف مثل مادة اسلهالكية ربوؽبا االلة اىل قال   يبلعبدانو ا كأنو مبلقل عنهما ،
                                                             

األدب العريب ،  االنباف يف اغبداثة الغربية من منظور عبد الوىاب اؼببَتي ، مذكرة مقدمة لنيل كهادة  اؼباجبلَت يف : اكاالية تشيؤػ صباح قارة 1
 . 122، ص  2014ػ  2012جامعة فرحات عباس ، سطي  ػ اعبزائر ، البنة الدراسية : 

 . 123، ص ػ اؼبرجع نفبو2
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. ا ىو ما يبثل هتديد يثقل كاىل االنباف نفبو فبا يدعونا اىل ضرارة اللفاَت يف الطابع اللقٍت لعاؼبنا اؼبعاصر  1معُت
ت ا األجهزة ا األداات اللقنية خاصة تلك اليت الذي أصبح عامل تقنيا، غَت أف اللهديد ال يلأثر بالدرجة األاىل من اآلال

يبان بالفعل أف تاوف قاتلة، اإمبا يف ذلك األسلوب اغببايب ا النفعي من اللفاَت الذي يقـو على فارة الذات بوصفها 
قدرات ا فعاليات ؽبا ما يبانها من اللحام ا البيطرة على كل األكياء ا الظواىر، حيث أصبحت زبضع موضوعها 

 2اع ؿبدد األىداؼ من قبل.ؼبشر 

اؽبذا اكما يعلقد " ىيدغر " فانو هب  " أف نلحام يف اللقنية انوجهها لصاٌف غايات "راحية ". نريد أف نصبح      
 .3سادة عليها. إف إرادة البيادة ىاتو تصبح أكثر إغباحا كلما ىددت اللقنية أكثر باالنفالت من مراقبة اإلنباف "

 ورت :/ مدرسة فراناف 2   

لقد سبان أعالـ مدرسة فرانافورت النقدية من خالؿ توظيفهم ؼبفهـو النقد من تغيَت الاثَت خاصة تلك االنلقادات    
اليت اجهها لالذباىات اؼبتخللفة، سواء كانت معاصرة ؽبم اا سابقة عليهم ا ىذا ما يلضح من خالؿ نقدىم العميق 

صبح مهيمنا بفعل النور اؼبلنامي ا اللطور اؼبلزايد لللقنية ا ىيمنلها على لالذباه الوضعي حيث يعلقداف أف ىذا األخَتأ
 4ـبلل  مظاىر اغبياة ا ؾباالهتا ،إىل درجة أهنا " ربولت إلىإيديولوجية تبلند إىل يقُت معريف ا معلقدات إيبانية  "

من أبرز اؼبثلُت ؽبا ػ اؼبدرسة النقدية ػ ، ا يعد كل من : " ىوركهيمر " ا " أدارنو " ، " ماركيوز "  ا  " ىابرماس "      
ا سياوف " ىربرسباركيوز " أمبوذجا عن ىذه اؼبدرسة فينا ىبص نظرة الفلبفة النقدية ؼببألة النقدية يف عصرنا الراىن ، من 
يز خالؿ تبليط الضوء على مؤلفو الشهَت اؼبوسـو ب " االنباف ذا البعد الواحد " ، حيث كاف لو إسهاـ خاص ا ملم

يف ىذا اجملاؿ"  ذلك أف جدؿ العقل عند " ماركيوز " يلتخذ كاال أكثرنبقيو لًتكي  نظري يعلرب فيو إف العلم ا اللقنية 
 .5أصبحا إيديولوجيُت "

إف "ماركيوز " ال ينلقد اللانولوجيا يف حد ذاهتا فهي ليبت أداة سيطرة ا قمع ،إالألهنا موجهة توجها سياسيا ، ا   
د اللوجو البياسي اإليديولوجي الذي حوؽبا إلىأداة للبيطرة على اإلنباف اؼبعاصر ، لذلك فلانولوجيا ال ؽبذا فهو ينلق

                                                             
 .  123، ص  ابق سرجع ماالنباف يف اغبداثة الغربية من منظور عبد الوىاب اؼببَتي  : اكاالية تشيؤصباح قارةػ ا1
 . 56، ص 2010، 1منشورات االخلالؼ، اعبزائر، ط  ،لنظرية النقدية ؼبدرسة فرانافورتػ كماؿ بومنَت ، ا 2
 . 45ػ مارتن ىيدغر ، مرجع سابق ، ص  3
لنيل كهادة  ىابرماس" مبوذجا، أطراحة مقدمة : سؤاؿ اللواصل ا منطلقات اغبوار الديٍت يف اػبطاب الفلبفي اؼبعاصر "يورغن ػ موقاي بالؿ 4

 . 217، ص  2017ػ  2016الدكلوراه يف الفلبفة جامعة مصطفى اسطنبويل ، معبار ػ اعبزائر ، البنة الدراسية 
 . 225، ص  2014 1لبفة األؼبانية ا الفلوحات النقدية ف جدااؿ للنشر ا الًتصبة ا اللوزيع ، بَتات ػ لبناف ،ط: الف ظبَت بلافي  ، اآخراف ػ 5
 



 انبيى طيقا بين انمفهىم وانتطىر انكرو ونىجي                     انفصم االول :                 
 

08 

 

يبانها أف تاوف ؿبايدة بل زبضع داما لللوجيو القائم يف اجمللمع ، فينلج عن ىذا االرتباط القائم بُت اللانولوجيا ا 
 ا االجلماعية القائمة يف اجمللمعات اؼبلقدمة صناعيا . االيدالوجيا البياسية ضمن كباة اؼبصاٌف االقلصادية 

ا ؽبذا ينلقد " ماركيوز " الواقع الراىن لللانولوجيا ا وبلج عليو ، فهي موظفة توظيفا سياسيا ا ال عقالنيا ألنو 
ولوجيا " ىي . فاللان1ذبعل من ربرر االنباف عللها النهائية ، بل تبعى اىل اسلعباده ا تشيئو  ا ربويلو إىل اداة .

ألغراض  أداات مراضة ، مبيطر عليها ، هبدؼ اسلغالؽبا باللعري  علم ربويل األكياء) أكياء الطبيعة ( إىل
 . 2اجلماعية ا حضارية . إف اللانولوجيا ىي فن غزا الطبيعة ا اللغل  على مقااملها اػبرساء "

صر يف اجمللمعات اؼبلقدمة صناعيا ف ىي سيطرة ا يرى ماركيوز أف ىذه البيطرة اؼبمارسة على اإلنباف اؼبعا   
منقطعة النظَت ، مل يشهد اللاريخ البشري مثيال ؽبا ، ألهنا سبارس على اإلنباف ربت غطاء اللقدـ العلمي 
اللانولوجي ، فبيطرة اليـو ىي سيطرة تانولوجيا علمية ال سبارس على اؼببلوى اػبارجي فقط بل ذباازت ذلك 

 النفبية ا املدت اىل أعماؽ اإلنباف . للشمل حىت أبعاده 

إف رؤية " ماركيوز " للزاؿ تلجبد اليـو ، فاللانولوجيا مازلت تبيطر على االنباف ا تقهره ا تزداد اتَتة ىذه     
البيطرة يوما بعد يوما ، فعلى الرغم من كوهنا حققت لو اليبر يف اغبياة لانها أعيت نفبو عندما قربّلو من االلة 

. ا ؽبذا يرى " ماركيوز " أنو 3و اىل كائن ايل يصغي لنداء اللانولوجيا اكثر فبا يصغي لذاتو ا لبٍت جنبو ا حولل
: " البد من اعبوء اىل تعقيل دائم مبلمر ، ا البد من اسلتخداـ اللقنيات ا العلـو اؼبلقدمة ، اسلتخداما منهجيا 

"4 . 

 تطور البيوطيقا: . 1

الط  عند اليونانيُت القدامى اأسبو األاىل : اف اؼبمارسة الطبية  الزبلوا من آداب اللعامل مع   -1
اؼبريض اذلك منذ فجر اإلنبانية اىذا ما هبعل ىذا الطبي  يلص  بأخالقيات تالـز ىذه اؼبمارسة اىل 

خاصة يف ضل تطور  يومنا ىذا اقد أحدث اللطور اللانولوجي تغيَتا على مبلوى عالقة الطبي  باؼبرض
أسالي  العالج بل أصبحت ىناؾ قواعد اقوانُت أخالقية هب  على الطبي  اللزامها ىذا من جهة امن 

                                                             
 . 19، ص1988 3ماركيوز : االنباف ذا البعد الواحد ، ترصبة جورج طرابيشي ، منشورات دار االدب ، بَتات ػ لبناف ، ط ػ ىربرت 1
 . 18ػ اؼبرجع نفبو ، ص  2
 . 125مرجع سابق ، ص  ،قارة ػ صباح 3
 . 85ػ  84ماركيوز ، مرجع سابق ، ص ص  ػ ىربرت 4
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جهة أخرى فإف اسلتخداـ اللقنية يف اللعامل مع اؼبريض أدى اىل ضهور مفاىيم جديدة مثل مفهـو 
صة اأننا كبااؿ تلبعو بالدراسة من البيوطيقا اسوؼ كبااؿ ىنا تلبع اؼببار الارانولوجي ؽبذا اؼبصطلح خا

اغبضارة اليونانية اىل االيت تعد من ارقى اعرؽ اغبضارات اإلنبانية،حيث احللت اؼبرتبة األاىل يف اعرؽ 
اغبضارات القديبة االبب  راجع اىل اهنا سبثل حقبة اللفاَت الناضج ااؼبنضم بشال ااضح اسنالفي ىنا 

 اليوناين ااكثرىم كهرة انبا لبو قراط اجالينوس . يف ىذا اؼبقاـ بذكر أىم اعالـ الط 

، االيت  تنب  اىل أبوقراط  من ابرز اؼبدارس الطبية  cosالط  األبيقراطي :تعد مدرسة كوس  .1-1
اليت نضج فيها الط  يف العهد اليوناين ،اقد عنيت ىذه اؼبدرسة بأمراض الط  العاـ اا مايصطلح 

 1عليو اليـو ب الباثولوجية العامة .

اف أاؿ عمل قاـ بو أبو قراط ىو فصل الط  عن الدين ،أي بناء العالج على قاعدة ثابلة بعيدا عن 
الشعوذة اقد قيل أف أبو قراط ادبلو الطبيعة ،أي انو تعمق يف الطبيعة حىت توغل اىل قعرىا،ااخرب عما 

 طبية.كاىده يف أعماقها الذا فقد ظبي بأبو  الط  ألنو اعلمد على طريق اؼبشاىدة ال

_ افيما ىبص فن اعبراحة فقد اكلهر أبو قراط برد اػبلوع اجرب الابور،اازباذ اؼبالقط يف اللوليد 
 2ااسلتخراج اغبصى الطلوية باؼبشق ،باإلضافة اىل فن القبالة ،اامراض النباء فلو فوائد كثَتة ارسائل.

 leفضال عن القبم اؼبعراؼ باظبو القد عرؼ أبو قراط بأخالقو الراقية كاللعامل مع اجمللمع برأفة ىذا 
serment dhyppocrate   الذي اضعو للحديد كراط مزاالة الطبي  ؼبهنلو حيث يلزمو بأداء

اليمُت قبل االندماج يف ىذا اجملاؿ، اقبمو ترتاز عليو اؼبواد اؿباار أساسية من بينها االىلماـ بصحة 
 يف اؼبقاـ األاؿ .اؼبريض اعدـ اغباؽ أي ضرر بو، أي اضع مصلحة اؼبريض 

_ يقوؿ البند األاؿ :"لن  أعطي أي  دااء فبيت الي كتخص يطل  مٍت ذلك الو اقًتح اسلتخدامو  
 3كذلك لن اساعد أي امرأة على اإلجهاض حىت الو كاف فيو عالج ؽبا .

 ايف بند أخر يقوؿ "سأحافظ على اؼبريض اابعد عنو أي أذى اا عدـ انصاؼ 

                                                             
 2013،ص 2010، 1،ط  القاىرة، للًتصبة القومي،اؼبركز 2،ج  ااخراف حداد،ت،جورج  العلم:تاريخ   سارتوف جورج 1
 . 24ػ  23،ص ص 2012،مؤسبة ىندااي لللعليم االثقافة ،القاىرة ، 1عيبى اساندر اؼبعلوؼ ,تاريخ الط  عند االمم القديبة ااغبديثة ،ط 2
 24-23ص ص   نفبومرجع  3
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اااى  الصحة  لقبم فقد قاؿ أبو قراط "اين اقبم با رب اغبياة ااؼبوت،_ اما فيما يلعلق بصنعة ا
،اخالق الشفاء ،اكل العالج ، ااقبم باسقلبيوس ، ااقبم بأالياء ا من الرجاؿ االنباء صبيعا، اأكهدىم 

سيو يف صبيعا على أين  هبذا اليمُت، اىذا الشرط ،اارى اف اؼبعلم يل يف ىذه الصناعة دبنزلة ابائي اااا
 معاكي ،ااذا احلاج اىل ماؿ ااسيلو اااصللو من مايل .

اىل تعلمها بغَت اجر اا  اااما اعبنس اؼبلناسل منو فأرى انو مباا إلخويت ااعلمهم ىذه الصناعة اذا احلاجو 
كرط ، ااكرؾ ااالدي اااالد اؼبعلم يل ،االلالميذ الذين كل  عليهم الشرط اا حلفو بالناموس الطيب يف 

صايا االعلـو اسائر مايف الصناعة ،أما غَت ىؤالء فال افعلبو ذلك،ااقصد يف صبيع اللدابَت،بقدر طاقيت الو 
منفعة اؼبرضى ااما األكياء اليت تضر هبم اتدين منهم باعبور عليعم ،فامنع منها حبب    رايي اال اعطي اذا 

أرى اف ادىن من النبوة قزرجة )كيء  طل  مٍت دااءا قلاال ،اال اكَت أيضا دبثل ىذه اؼبشورة اكذلك ال
اكق أيضا  تدبَتي اصناعيت على الزكاة االطهارة اال تلدااى بو النبوة ( تبقط اعبنُت،ااحفظ نفبي يف

ملانلو حجارة ،الان اترؾ ذلك اىل من كانت حرفلو ىذا العمل،اكل اؼبنازؿ اليت ادخلها  على من يف
عماؿ خارج عن كل جور  اظلم افباد ارادي مقصود اليو سائر األكياء ،ايف  امباادخلها ؼبنفعة اؼبرضى،اانا

اعبماع للنباء االرجاؿ لالحرار منهم االعبيد،ااما األكياء اليت اعاينها يف أاقات عالج اؼبرضى اا اظبعها يف 
ف امثاؽبا غَت  أاقات  عالجهم يف تعرؼ الناس عن األكياء اليت ال ينطق هبا خارجا ،فامبك عنها،اارى ا

الينطق هبا، فمن اكمل ىذا اليمُت امل يفبده كيئا كاف لو أف يعمل تدبَته اصناعلو على افضل األحواؿ 
 1اأصبلها،ااف وبمد صبيع الناس فيما يأيت من الزماف ،امن ذبااز ذلك كاف بضده "

كلية الط  يف كلجامعة اف ىذا القبم يعلرب قانونا ابنراسا اىل يومنا ىذا اذ يقبم بو أي انباف ملتخرج من  
 تعلم ىذه الصنعة 

)أبو قراط  _ القد ربدث ارسطو عن اخالؽ أبو قراط يف كلابو البياسة ،ايقوؿ عنو وبي النجوى 
 2احيد دىره الاامل الفاضل اؼببُت اؼبعلم الذي يضرب بو اؼبثل ... ( .

الرغم من اف اظبو   الط  اعبالينوسي : لقد عرؼ عن جالينوس بانو ذا كتخصية فذة امغرارة على .1-2
كاف وبمل معٌت اىو اؽبادئ ايعلرب ثاين اكهر األطباء اليونانييُت ،ابفضل الطابع الغال  على 

                                                             
،نقال عن موقع نبيم الشاـ  10-9﴾ ،ؾبلة ؾبمع اللغة العربية ،دمشق ،ص  (hippocratعبد الاايف توفيق اؼبرع : ابوقراط الطي  1

www.naseem aisham.com  
 6، ص  نفبومرجع  2

http://www.naseem/
http://www.naseem/
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كتخصيلو اسلطاع اكلباح ؾباؿ الط  ااكلباب ماانة لنفبو فيو ،اقد كاف كغوفا باللعلم اىذا 
 ان ىم سابقوه سواء كانو ماجعلو هبوؿ معظم بلداف العامل ،اقد كاف حقودا اكثَت الغرار االيبايل دب

 1من  الفرؽ اا اؼبذاى   اللجريبية اا الداصباطيقية اقد صن  ضمن اتباع اؼبذى  الطبيعي.

كاف الط  ىو الشغل الشاغل لدى جالينوس ،اقد بذؿ جهدا كبَتا يف كرح اتفبَت كل  أبو قراط ، 
 اانبيلو عرب اللاريخ اكلببها بفضل تفبَته ألكهر كل  أبو قراط .

 ام الطابع الغال  على كتخصيلو فقد تأثر بو الاثَت من العلماء ااؼبفارين امن بينهم العرب الذين قامو رغ
بًتصبة كلاباتو الطبية ،اترصبوىا اىل العديد من اللغات من بينها اللغة العربية اليت عندما ضاعت كلبو باللغة 

 نقص يف الال  .اليونانية كانت اللغة العربية موجودة للبد ىذا الثغر  اا ال

ىو صحة ما أكده يف احدى كلبو بعبارة اىي  االدليل على ذلك  اجالينوس عرؼ أيضا بانو فيلبوؼ.
 2)انو ينبغي على الطبي  اف ياوف فيلبوفا ( 

باإلضافة اىل انو كاف جراحا مشهورا،  اىذا الطبي  الشهَت كاف مناقضا لبعض من أفاار أبو قراط الذي   
كاف كديد اللفاَت بو ،خاصة يف نضرتو اىل اعببد االصحة ااؼبرض فلميز بنضرة ميلافيزيقية كانت موجهة  

هبا على احبن حاؿ الديو اىل االنباف الذي اعلربه جبد خلق ليؤدي مهاـ عديدة أاكلت اليو ايقـو 
العديد من األفاار فيما ىبص اعببد البشري اىي اؼبلمثلة يف أف اإلنباف كاآللة  أا كاغبيواف فاعلرب أف  
كل عضو من أعضاء اعببد اإلنباين يشلغل حبب  اؼبزايا اؼبمنوحة لو بعيدا عن كل ماىو مياانياي 

ز مثاؿ أعطاه يف ىذا الصدد ىو عضو من اضاء ااطلق على ىذه اؼبزايا اسم اؼبلاات الطبيعية ،فابر 
االنباف اىو الابد فحببو وبوؿ األغذية اؼبهضومة من طرؼ اؼبعدة اىل دـ بفضل املالكو القدرة على 
صنع اإنلاج الدـ يف حُت اف ىذه اؼبلاات ؽبا معاين أخرى عند العديد من الفالسفة اا العلماء من بينهم 

بل العديد من اؼبلاات اىي ملتخصصة حب  األعضاء االوظائ  اليت  ارسطو اليت اعلربىا ليبت ملاة
تقـو هبا ابقياس نظرية  جالينوس تارىبيا اجدت بأهنا تقريبية ،أي مقربة من نظرية أفالطوف خصوصا يف 
اعلماده على اعلماده يف تقبيم االنفس اىل عاقلة مقرىا الراس احيوانية مقرىا القل  ،اغازية مقرىا  

 الابد.

                                                             
 65 64،ص ص 2002جاف كارؿ سورينا :تاريخ الط  ،ت ابراىيم البجياليت ،اجمللس الوطٍت للثقافة االفنوف ااالداب ،الاويت ، 1
 49 48،ص 1999اضبد عبد اغبليم عطية :جالينوس يف الفار القدًن ااؼبعاصر ،دار انباء ،القاىرة، 2
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لينوس اعلمد يف مباره الطيب على اسًتاتيجية ارؤى االعديد من األنباؽ الفلبفية اليت كانت سائدة يف جا
 1ذلك العصر .

يضاؼ اليو ايضا انو قد كاف عامل بعلم اللشريح ،الذي نبغ فيو اصن  فيو سبع عشرة مقالة فانشأ مدرسة 
 2قدامى .مارس فيها ىذا الفن اقيل عنو بانو اكهر أطباء اؼبشرحُت ال

الط  عند اؼببيحيُت : بعد اف  انطلقنا يف تطور الط  من اليونانيُت القدماء البد من الذىاب   -2
العديد من العلـو اليت كانت دبثابة دليل قاطع  ااالقاء نضرة عن الط  عند اؼببيحيُت ،فقد عرفو 

حضارهتم من خالؽبا على قياـ تراثهم اثقافلهم اتعرضهم للاثَت من القفزات النوعية اليت تطورت 
اعلى راس ىذه العلـو يبان اغبديث عن الط  الذي يعلرب من اجملاالت اؼبهمة اليت حددت مبار 
الاثَت من العلماء اؼبتخلصُت يف ىذا اجملاؿ، لذلك ال بد من طرح البؤاؿ اللايل ماىي اجهة نضر 

 اؼببيحيُت اىل الط  ؟امن ىم ابرز األطباء اؼببيحيُت ؟.

رة من بُت صبيع اؼببيحيُت ااعرؽ الناس يف طل  الط  االرباعة فيو،اقد عمت ىذه اغبرفة يعلرب النباط
بينهم ،فأسبوا العديد من اؼبدارس من بينها مدرسة )جندي سابور (الطبية ،اليت كانت مشهورة يف بالد 

 3العجم، اقد أقاموا العديد من اؼببلشفيات اكذلك اؼبصحات .

قراط خاصة يف عالقة الطبي  دبرضاه ،اقد كاف الطبي  ذا ماانة معلربة فقد تأثر اؼببيحيُت كثَتا بايب 
صنفوه يف اعلى مرتبة اىي مرتبة اؼبالئاة االقديبُت ،باإلضافة اىل اف الط  ناؿ الاثَت من اىلماـ 

 باؼبرض أيضا . ااؼببيحيُت ااىلمو 

بل ىو ملك  اعليو اافظة كانت اؼببيحية تنضر اىل اعببم نضرة تلمثل يف انو ليس ملك لصاحبو 
على ىذا اعببم ،  ااؼبعراؼ عليهم اهنم يؤمنوف باؼببيح عيبى عليو البالـ ، ألنو لو القدرة الابَتة على 
كفاء الذات اقد ارد يف االقبيل)فقد كاف يبوع يطوؼ كل اعبليل يعلم يف ؾبامعهم ايارر ببشارة 

الارًن الذي جاء يف قولو  ذا أيضا ما أكده القرآفاؼبلاوت ايشفي كل مرض اكل ضعي  يف الشع  (اى
الالاب ااغبامة االلوراة ااالقبيل ارسوال اىل بٍت إسرائيل اين قد جئلام بأية من ربام اين اخلق ايعلمو ﴿تعاىل 

                                                             
راحة مقدمة لنيل كهادة داكلوراه العلـو يف الفلبفة ،جامعة منلوري طا ة االطبية عند جورج كانغيلهمم،ركيد دحداح :تاريخ افلبفة العلـو البيولوجي 1

 123 122،ص ص  2005،2006،قبنطينة ،
 .30عيبى اساندر اؼبعلوؼ ،مرجع سابق،ص  2
 .96،ص  نفبومرجع  ػ  3
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كهيئة الطَت فانفخ فيو فياوف طائرا بإذف ا اابرئ االكمو ااالبرص ااحيي اؼبوتى بإذف   لام من  الطُت 
، اقد كن  1﴾يف ذلك ألية لام اف كنلم مؤمنُت اانبئام دبا تأكلوف اما تدخراف يف بيوتام ،اف ا، 

ضبلة ضد االخصاب الصناعي ااالجهاض ،اقد عرفت اؼببيحية العديد من األطباء االعلماء  الااثوليايُت
اؼبؤسبات  ىمن بينهم )اندريو ىيلجرس ( فهو مبيحي اـبلص يف علم االجنة اىو مدير امؤسس لإلحد

اليت تعًتض اربارب االخصاب الصناعي جبميع انواعو لعدة أسباب من بينها ،اهنا حد غبرية االنباف فهي 
 2تقيده .

 اقد ساىم العديد من رجاؿ اؼببيحيُت  يف تطوير الط  امن بينهم .

مندؿ : يعلرب من بُت البارعُت يف ؾباؿ الط  اقد كاف راىبا اقبا اىو ااؿ من اضع  جرهبور. 2-1
 القوانُت اليت تفبر انلقاؿ الصفات الوراثية من اإلباء اىل األبناء .

ااعلٌت بدراسة الوراثة بالنببة للنباتات خاصة بازالء االزىار حيث الحظ الفرؽ بُت بعضها البعض فبعضها 
،فقاـ بلهجُت العديد من النباتات فاانت ىذه العملية تلمثل يف انو جعل لال حبة  طويل ااألخر قصَت

ابوين صفاهتما ـبللفة مثاؿ ذلك: ابوين احدنبا قصَت ااألخر طويل ،اقد زرع العديد من مئات النباتات 
ذات  ،اطرح على نفبو الاثَت من اللباؤالت اليت أدت بو اىل أداء ذبارب أخرى اقوانُت مندؿ اعلربت

قيمة، ايبان يف األخَت اعلبار مندؿ انو اضع اغبجر األساسي لدراسة الوراثة اىو يعلرب من عباقرة العلم 
 3اقوانينو اليت اضعها سوؼ ربد اتباعد يف القضاء على العديد من االمراض الوراثية .

الط  لديهم ابعدىا مررنا  ن رة علط  بدانا باليونانيُت االقينا نظالط  عند اؼببلمُت :يف تلبعنا للطور ا -3
من ىذ العلم أيضا اقد عرفوه كغَتىم من األمم لذلك توصلنا  ابالط  عند اؼببيحيُت ،اباعلبار اف اؼببلمُت هنلو 

اىل طرح سؤاؿ الغاية منو القاء نظرة عن الط  يف مبَتتو الطويلة ، اىو اؼبلمثل يف اذا عرؼ اؼببلمُت الط  فهل  
فمن ىم ابرز ىؤالء ا ااف كانو ضارهتا عن طريق أطباء ؟كغَتىم من األمم اليت برزت حكاف ؽبم أطباء مشهورين  

ذين كاع عنهم اهنم عرفوه عن الط  عند العرب الط  عند اؼببلمُت البد من القاء نظرةللحديث عن الاألطباء؟
اىذا قبل  لجرييب،الطابع الهم باألمم األخرى اقد غل  علي من خالؿ احلااكهمعن طريق اػبربةاليت اكلببوىا

                                                             
 .49-48ػ سورة اؼبائدة ، األية  1

بنطينة العمري حربوش :اللقنيات الطبية اقيملها االخالقية يف فلبفة فرانبوا داغوين ،مذكرة لنيل كهادة اؼباجبلَت يف الفلبفة،جامعة منلوري ق 2
 .50- 48 -49،ص ص، ص   2008 2007،
 . 52- 51 -49 -43ص ص ص ص  ،جوزي  عبود كبة ،عباقرة العلم يف علم اغبياة االط  ،دار الشرؽ العريب ،بَتات  3
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هوره جاءت تعاليم الرسوؿ صلى ا عليو اسلم مناديا احاثا على سالـ ،لان دبجرد بزاغ اإلسالـ اظؾبيء اإل
،ايعلرب الط  اإلسالمي املدادا للط  اليوناين ،اا بعبارة أخرى اسلفاداا امنهم ،فقد 1النظافة ااغبجر الصحي 

القدامى ،انالحظ اف أطباء اؼببلمُت قد انلهجوا منهج االالُت كانوا بار انلفعوا خبربة من سبقوىم من اليونانيُت 
الرازي الذي كاف يلق  جبالينوس العرب اثاين اعظم أطباء اؼببلمُت قبد ابن سينا الذي ىو أيضا كاف يلق  

 بأبقراط العرب 

العصر اغبديث يف الشرؽ احىت مطلع كرب مرجع للط  يف العصور الوسطى ابالابو القانوف يف الط  الذي يعد ا 
،ارغم ىذه اداا من خربة اليونانيُت القدامىاالغرب اىذا دليل ااضح الوضوح باف األطباء اؼببلمُت هنلوا ااسلف

االسلفادة اال اهنم قاموا بلطوير النلائج اليت توصل اليها قدماء اليونانيُت ااضافة ااكلشاؼ مامل يلوصل اليو أطباء 
 2اليوناف .

ف تقدما ىائال يف ؾباؿ الط  فعرفوا الاثَت من االمراض كأمراض األطفاؿ اأيضا االمراض النفبية عرؼ اؼببلمو 
ادرسوا اللشريح اكانوا يطبقونو على القردة .باإلضافة اىل ا ف ااؿ من اكلش  اللتخدير ىم اؼببلموف الذي يشك 

ذين توصلوا اليو عن طريق نبات البعض من الناس انو حديث ،اال اف مرجعو امنطلقو األاؿ ىم اؼببلموف ال
،ابواسطة  ىذه االكلشافات  بدا  3،فمن خاللو يفقد اؼبريض اعيو ااحباسو اصباال  د يبمى )الزؤاف (اا الشيلم

اللذاف "ابن سينا "ا"الرازي  "باء اإلسالـ ااكثرىم كهرة نبامي يزدىر كيئا فشيئا فضهر اعظم أطالط  اإلسال
 رة عليهم اعن الط  عندىم .مر البنُت لذلك البد من القاء نظ لىمثال اإلسالـ اتطور علومو ع

درسها اؼببلمُت بفضل ـبلل  العلـو اليت الط  عند الرازي : قد احلل مرتبة كبَتة يف قائمة اكهر األطباء 3-1
 4اقد أاىل اىلماما كبَتا بدراسة الط  . منها الط  االفلبفة  االرياضيات ،

اكلهر الرازي بالعديد من الال  منها اليت كانت تدار حوؿ اعبدري ااغبصباء اقد ترصبت اىل لغات غربية  
ل العصور الوسطى اكاف من ابرز األطباء اؼبمارسُت ،اقد اكلملت كلبو على ؾباالت ،اىو مثّ االالتينية كاإلقبليزية 

 5ااؼبفاصل االلغذية االصحة . عديدة يف الط  : كاعبراحة االط  العالجي ااالمراض اعبلدية

                                                             
 55ص  2001،دار الالاب اعبامعي ،العُت ، 1ؿبمد حبن ؿباسنة :أضواء على تاريخ العلـو عند اؼببلمُت ،ط 1
 .100- 99 ،، ص ص1993،دار النهضة العربية ،بَتات ،1فهمي زيداف :يف فلبفة الط  ،ط  اضبد ؿبمود صبحي ،ؿبمود 2
 .306،ص  2012ابو زيد كليب :تاريخ اغبضارة االسالمية االفار االسالمي ،مالبة اىبة ،القاىرة ، 3
 208زكي قبي  ؿبمود، اؼبوسوعة الفلبفية اؼبتخلصرة، دار العلم، بَتات ، ص  4
 .170 -169 ، ص ص 2002،اجمللس االعلى للثقافة ،القاىرة ،1فلح ا الشيخ ،ط رصبة،العلـو عند اؼببلمُت ،مقدمة مصورة ،ت ىواردر نلَتنر 5
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اقد اعج  الاثَت من العلماء بالرازي اكلاباتو من بينهم العامل )البَتاين ( فقد قضى سنوات عديدة يف ذبميع  
مؤلفات الرازي اتبجيلها يف فهرس خاص أنبها :اؼبوسوعة الضتخمة )اغبااي ( اىي تنص على اؼبالحظات اليت  

 ضاه يوميا اعالجهم .كاف يلوصل إليها من خالؿ فحص مر 

ف اكهرتو اىل اآل ،مراضع ابلاار اسائل جديدة يف عالج األبفضل تعلقو ااىلمامو بالط  اسلطا اىذا الرجل  
 . اىذا يعلرب دليال على الدار الذي قاـ بو يف تاريخ الط  اإلسالمي .التزاؿ رغم ال  سنة مضت

بعد الرازي جاء العديد من األطباء اللذين يبثلوف اغبضارة اإلسالمية اليت تركت تأثَتا كبَتا على عقوؿ من كانوا 
االيزالوف يولوف اىلماما هبذه اغبضارة ابعباقرهتا ، اىذه اغبضارة يرجع ؽبا الفضل يف ازدىار الط  االيت كانت 

 مرجعا بل امبدا انطالقو بفضل توجيهات اتعاليم الدين مبلوحاة من اإلسالـ اا الدين اإلسالمي الذي يعلرب
 1اىل اللدااي ااىل عالج االمراض . دعىاغبني  الذي لطاؼبا 

ابن سينا : يعلرب ثاين أكهر األطباء العرب بعد الرازي  ،فهو اآلخر كاف مطلعا على ـبلل  العلـو منها  3-2
لبفة ااؼبنطق ،كاف ملأثرا بال من الفالسفة أرسطو االفارايب الدين االفقو االشرع االبنة باإلضافة اىل علـو الف

 2بو كاف سببا يف نبوغو يف ىذا اجملاؿ ػ مولعالط  ا ات اال انو كاف ؿببا اكغوفا  بااابن ركد ،ارغم ىذه االطالع

قيل عنو بانو نابغة امن اعظم علماء  الط   عصره اا علماء عصره ،اقد ءكاف يلميز دبيزات خاصة خالفا ألطبا

يف اللاريخ فبفضلو كهد الط  تقدما ىائال ،احقق قباحا باىرا ،كاف البن سينا منهجا خاص فقد طبق اؼبنهج  

اللجرييب الذي كاف يطبقو على مرضاه ،فعندما يالش  دااء يطبقو على اغبيواف أاال فاف صلح الدااء اكانت لو 

  3ـ بلطبيقو اا إعطائو لإلنباف ،اقد اسلطاع الاش  عن العديد من االمراض،نببة يف العالج قا

نذكر من بينها: كمرض العداى لبعض االمراض اؼبعدية ،كاعبدري ااغبصبة اقاؿ باهنا تنلقل عن طريق الاائنات 

 عليو تبمية  اقو اغبية يف اؼباء ااعبو ،امن ابرز ااكهر كلبو ىو القانوف يف الط  حيث بلغ صيلو يف الغرب فاطل

canon médicine  اكاف وبلوي على علم الصحة اكيفية معاعبة االمراض اعلى االداية اعل علم اللشريح

عليو يف اعبامعات االارابية الطبية مدة سلة قراف حىت  ااترصبو الغرب اىل لغاهتم اطبع طببة عشرة مرة ،فاعلمدا 
                                                             

 150،ص 1978،دار اعبنوب للنشر ،تونس ، 1سيد حبن نصرة :العلـو يف االسالـ ،ط 1
 5 4،ص ص  2003،دار اللطائ  ،القاىرة ،1اعالـ الط  .ابن سينا ،ط  عاط  ؿبمد :علم  2
  127 126،ص ص 2015،دار الالمة للنشر االلوزيع ،اؼبنصورة ،1ؿبمد اعبوادي :افاؽ الط  االسالمي رؤية علمية اتاريخ فلبفي ،ط 3
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ااسلن "عن ىذا الالاب بانو كاف دبثابة االقبيل يف علم الط  منلص  القرف البابع  عشر اقد قاؿ البَت "الياـ 

على سبعة قراف من الزمن ،اىذه الشهادات يف حق ىذا الالاب جعللو ذا منزلة كبَتة اذا اىلماـ كاسع  دما يزي

من قبل الغرب ،اباإلضافة اىل ىذا الالاب يوجد كلاب اخر اىو الشفاء ، اقد ترصبت كلبو اىل معظم لغات 

اابن سينا بقدر ما كاف ملأثرا فأيضا ترؾ اثرا يف نفوس االخرين منهم اؼبفارين االعلماء 1الالتينية ، ةمل كاللغالعا

الذين اخذاه كنموذج وبلذى ب ىاا كشتخصية الذعة يف ؾباؿ الط  ايف الاثَت من اجملاالت من بُت اؼبلأثرين بو 

 دبا اف مل نعدىم صبيعا يعلرب تقصَتا يف حقو .نذكر الغزايل اابن النفيس اعمر اػبياـ اغَتىم الذين ر 

الط  عند الغربيُت: قد جاؿ الط  ـبلل  بقاع العامل،اتطور تطورا كبَتا  .اانلقل من حضارة اىل حضارة   -4

كما سبق ااف رأيناه يف تلبع مباره ،فمن العرب اىل الغرب مباكرة لذلك اردنا طرح تباؤؿ ااؼبلمثل يف : ماىي 

 الداؿ الغربية ؟ اىل يوجد مبوذج يبثل الط  يف ىذه اغبضارة ؟حالة الط  يف 

للحديث عن الط  يف اغبضارة الغربية ال هب  أف ننبى الفضل الذي قدمو العرب اىل الغرب اقد اعًتؼ العديد 

من اؼببلشرقُت الذين أكاداا بفضل اغبضارة العربية على أارابا من بينهم "غوساؼ لويوف" فقد قاؿ كاف تأثَت 

العرب على الغرب عظيما االيهم يرجع الفضل يف حضارة أارابا. ابالرجوع اىل حالة الط  يف اغبضارة الغربية 

عرفنا باهنا حالة من الفوضى ااعبهل فقد كانت معرفلهم بالعلـو الطبية ضئيلة جدا االبب  راجع اىل تزمت رجاؿ 

ي  اا معاعبة اؼبرضى ألهنا تعلقد باف اؼبرض ىو عقاب  ربـر اللطب االدين اتدخل الانيبة يف الشؤاف الطبية ،ال هن

اؽبي  من البماء اال هب  اف يلدخل االنباف يف ىذا الشيء اؼبقدس ااالؽبي اىي تفرض عقوبات على من 

يلدخل، اما بالنببة إىل اعبراحة فقد كاف معظم األطباء يلحاكوهنا ببب  اػبوؼ أما بالنببة للمبلشفيات فهي 

 ااؼبهاجرين االفقراء ... اغَتىا من االسلعماالت .ملجا لليلامى 

                                                             
 189- 188- 187 ، صص ،ص 2009اقرا ،القاىرة ،،مؤسبة  1راغ  البرجاين :قصة العلـو  العلـو الطبية يف اغبضارة االسالمية ،ط 1
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قد كانت اؼببلشفيات زبلو من اؼبقومات الفنية على غرار اؼببلشفيات اإلسالمية اقد ضلت أارابا تلتخبط يف 

اعبهل حىت ظهرت العديد من العوامل اليت انلقل منها الط  العريب اىل أارابا منها عوامل جغرافية ،سياسية 

ثقافية ،فاللقارب اعبغرايف بُت العرب ااألارابيُت سهل االتصاالت اؼبباكرة بُت الطرفُت ،اقد انلقلت ،اقلصادية 

 1الثقافة العربية اىل أارابا ااىل غَتىا من العوامل اليت أدت اىل انلشار الط  يف الغرب اخاصة حركة الًتصبة .

 تطور الط  يف اغبضارة الغربية ،اسانبوا يف ازدىاره مثل العديد من األطباء الغربيُت الط ، اكاف ؽبم دار كبَت يف

 لذلك اردنا معرفة الط  عند احد اكهر األطباء الغربيُت اعلى راسهم .

الط  عند جورج كانغيالىم :يعلرب من ابرز األطباء اقد املهن العديد من العلـو من بينها الفلبفة ،اىو 4-1

يعلرب اف الط  يبللك ميزة  ألنواذبو اىل احًتاؼ مهنة الط   2ملحصل على العديد من الشهادات منها الط  .

يف العلـو األخرى ،من بينها انو يبللك ميزة انو يقع يف مفًتؽ الطرؽ بُت مباحث علمية ملعددة  اال قبدى

 االفيزيولوجيا ...، االايمياء ، ،كالفيزياء 

عملة ااحدة  االنطولوجية، االفلبفية، اىواًف إكااالت االنباف ىم اف الط  يبمح لنفبو باف يعيرى كانغيال

هبمع بُت الظواىر اؼبرضية ايقـو بلجبيد اؼبعاناة  ذايت، ألنوانو انباين  موضوعي، اثانياعلمي  نبا: كونولوجهُت 

( فالط   نا اىل مشاالت إنبانية )...ايقوؿ كانغيالىم يف ىذا الصدد> اننا ننلظر من الط  ربديدا اف يلج ب

لقد كغلت  3.أكثر منو علم مبلقل اقائم بذاتو امازاؿ كلقنية اا فن يف مللقى طرؽ علـو عدةكاف يبدا لنا 

العديد من اؼبشاكل فار كنغيلهم من بينها مشالة العالقات بُت العلـو االلقنيات امشالة البوي ااؼبرضى اصبح 

اف اؼبوضوع الذي يهلم بو الط  ىو اكثر ميال اىل اؼبذى  الفينومينولوجي يف ربليلو لقضايا الط  االبيولوجيا ،

اؼبرض الذي اصبح دبثابة ىاجس يؤرؽ االنباف يف العصر اغبديث األسباب راجعة بالدرجة األاىل إىل خوؼ 
                                                             

 . 5 -4 -3 -2 ،صص ، 2016امن ،ليبيا ،يوليو اجمللة الليبية العاؼبية ،العدد الث زكية بالناصر القعود :اثر علم الط  االسالمي على الط  يف اارابا، 1
 513،ص 2002،دار الطليعة ،بَتات ،بَتات ،3جورج طرابيشي :معجم الفالسفة ،ط 2
 .69ركيد دحداح ، مرجع سابق ، ص 3
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،ألهنا أصبحت تقـو  االنباف من اؼبوت اا من اجملهوؿ، فالط  عندما تبلح باللقنية أعطى مفهوما خر للمرض

ايرى كنغيلهم اف الط  ىدفو إهباد العالج  ض داف اجود األمل،بدار مهم ارئيبي اىو الاش  عن اؼبر 

للمريض اانو بدا قبل الفيزيولوجيا اقد كانت اجهة نضر كنغيلهم لط  بانو طبع بطابع اللقنية ،فقد اسلطاعت 

 مباعدة الاثَت من اؼبرضى اانقاض حياهتم ،لوال تدخل ىذه اللقنية اليت تبمح باش  االسرار اليت لوالىا ؼبات

ف اللقنية ليبت كرا بالنببة الاثَت من الناس موتا ؾبهوؿ ،داف الاش  عن البب  الرئيبي للوفاة ،فهو يعلرب با

 1.للط 

                                                             
 .  297 - 296ػ حبن مصدؽ ، ااخراف ،مرجع سابق ، ص ص   1
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 تمهيد

يعد مصطلح العقل االداٌب أو العقالنية التقنية من أبرز ادلصطلحات األساسية و اجلوىرية ُب قضايا النظرية    
"جدؿ التنوير"  ، "  dailetic of Enlightement " النقدية ، فقد ظهر ىذا ادلصطلح من خالؿ كتاب

من خالؿ مؤلفو ادلوسـو  " هربرت ماركيوز"كما ظهر أيضا مع ،   " أدورنو "باالشًتاؾ مع  " هوركهيمر"عند 
 اإلنساف ذو البعد الواحد " ." ب 

إف ىذا العقل ػ العقل االداٌب ػ ىو نوع من التفكَت ُب اجملتمع احلديث أو التفكَت ذي البعد الواحد ، على حد   
غماتية أو انو ُب كل من الفلسفة الرب وصف " ماركيوز" ، و يتضح من خالؿ التفكَت العلمي و التقٍت ادلعرب ع

 1الوضعية . 

فكرة سيطرت العقالنية التقنية ، فاإلنساف الذي   ظهرت طبيعة الفبعد سعي اإلنساف ادلستمر للسيطرة على    
 ربكمت فيو ىذه العقالنية ال ينفك يعرض تقنياتو ادلتجددة على الطبيعة و اجملتمع .

اإليديولوجيات  » « Speigelمع صحفيُت  من جريدة  لو  حوار  " و بشدة ُب "هيدغرذلذا ينكر و    
قائال :    " التقنية  ادلهيمنة ُب الدديقراطيات الغربية اليت تعتقد بقدرة اإلنساف و ربكمو ُب ادلمارسات التقنية 

 2 .ُب  كينونتها شيء ال يستطيع اإلنساف  التحكم فيو "

، و ما دييز التقنية التقنية ىيقر بأننا نعيش عصر الرأمسالية ادلتقدمة القائمة عل"  " يورغن هابرماسكما أف    
بُت الطبقات و الشرائح  ، ىو سبكنها من خلق مصاّب مرتبطة بوجودىاالقددية من منظوره اإليديولوجياتعن 

ادلعتقدات و   و األدياف و   حدود الدوؿ متجاوزة بذلك   اجلغرافية  اخًتاقها احلدود اىل  باإلضافة، ادلختلفة
 3.اإليديولوجيات

                                                           
،  2012،  1األخالؽ و التواصل ،التنوير للطباعة و النشر و التوزيع ، بَتوت ػ لبناف ، ط  أبو النور ضبدي أبو النور حسن : يورغن ىابرماس  1
 . 46ص
 . 47مرجع نفسو ، صػ   2
 2005،  1و مدرسة فرانكفورت النظرية النقدية التواصلية ، ادلركز الثقاُب العريب ، الدار البيضاء ػ ادلغرب ، ط  ػ حسن مصدؽ : يورغن ىابرماس  3

 . 107، ص
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حوؿ التقنية و العلم تشتمل على جداؿ مع  "هابرماس "اليت قدمها سة ادر و ذبدر اإلشارة إىل أف ال       
للتكنولوجيا ، ربوؿ األشياء إىل أدوات ة  "القوة احملرر   أفىا امؤد، و   " هربرت ماركيوز "طورىا اليت األطروحة 

 و ذلذا نتساءؿ: ما موقف  ىابرماس من التقنية؟1. " ، تنقلب إىل قيد على التحرير ، و ربويل اإلنساف إىل أداة 

 هــابرماس و سؤال التقنية : أوال   

أسلوب رؤية العامل ،  أحدامهاحيمل مضمونُت اثنُت ، حيث ديثل  " هابرماس "إف مصطلح األداتية عند      
 2فيمثل أسلوب ادلعرفة النظرية ، حيث حياوؿ الكشف عن الوىم التقٍت و مضمونو. اآلخرأما 

كافة مؤسسات اجملتمع ، و بنيتو ، ليغدو منطقها الوحيد   إىلتنزاح التقنية ُب اجملتمعات الغربية شلتدا مداىا     
ضع فقط فوؽ كل مصلحة ، و ذلذا فإف العقالنية التكنولوجية تتضمن قوة السيطرة زبُ  لتتموضع اإلنتاجية سبجيد 
و قيمتو الوجودية و  اإلنسافتغيب فيها أبعاد  أي إنساينفال وجود ألي بعد ،  شيئية  أبعادإىل  األبعادجل 

بعها القمعي اذليمٍت لتتحوؿ تفقد طا أف إىلسيطرة الربررية ، " ففي اجملتمعات الرأمسالية ادلتقدمة صناعيا تتجو 
 3نوع من السيطرة ادلعقلنة  ، من دوف أف تتخلى مع ذلك عن طابعها السياسي أو تفقده " . إىل

ُب سلطة  اندماجونزياحات التقنية عرب القمع ، أين خيضع ال آلياتادلعاصر نوع مغاير من  اإلنسافيعاين      
و توىم من خالذلا ،  و التوزيع ، و ىذا ما تولد عنو شكل من السيطرة ، يتخذ صفة الشمولية  اإلنتاج

باكتساب حريات أوسع ، و ذلك  اإلنسافالعقالنية على  صيغة التكنولوجيا ادلعاصرة ، ُب ظل ما تضفيو من  
الو سالين االداٌب  باألفقميها ىي رب وإمناال تضع شرعية السيطرة موضع اهتاـ "بسبب أف العقالنية التكنولوجية 

 . 4"صفة العقالنيةال مستبد ، وقد أضفيت عليو  كلياينرلتمع  إىل لنزعة العقل  ، الذي يقود 

اليت حياط هبا العلم توالد أشكاؿ اذليمنة اجلديدة  ىو ادلكانة ادلرموقة  إىل أدىالذي  األساسيالعامل  فإ     
ة أضحت ضرور  استنطاؽ مدلوالت اذليمنة داخل التقنية  إعادةفإف  ، و بالتايل إنتاجيةقوة   على اعتبار أنو

 وؽ ، وسبييز األبعاد العقلية من الالعقالنية فيها . طمنتفرض نفسها من أجل كشف الال
                                                           

 .  05، ص 2003،  1سكندرية ػ القاىرة ، ط ، مكتبة اال، ترصبة حسن صقر، منشورات اجلمل: العلم و التقنية ، كايديولوجياػ يورغن ىابرماس  1
 ، مذكرة مقدمة لنيل شهادةموذجُترانكفورت: ماركيوز، ىابرماس، : النقد السياسي جلدلية التقنية لدى فالسفة فبراىيم مصطفىالشيخ إ  2

 . 125، ص  2016ػ  2015ػ  اجلزائر، السنة الدراسية :  2ادلاجستَت ُب الفلسفة، جامعة وىراف 
 . 94، ص  1999 1ار الطليعة ، بَتوت ػ لبناف ، طسامل يفوت : ادلناحي اجلديدة للفكر الفلسفي ادلعاصر ، د3 
 94مرجع  نفسو ، ص 4 
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 ادلصلحة:أ ػ ادلعرفة و      

ىو خطاب متحرر من النزعة الوضعية ، ذلك أهنا نزعة زلافظة و " هابرماس " إف اخلطاب النقدي عند         
فهي تقد ـ دعما إيديولوجيا ، اربادىا مع العلم الالعقالين للسيطرة التقنية ضمن  اإلطارمتصاحلة مع 

ذات شأف ُب اجملتمع  إنتاجقوة  ما جعل من العلم  أف إىل" هابرماس " الستمرارية احلداثة التقنية ، و " يذىب 
وعملية صنع القرار و  ،  اإلراديو التصنيع ادلدين و التسيَت احلربية ادلعاصر ادلتقدـ ، ارتباطو بالتقنية و الصناعة 

ازباذه وىذا ما جعل العلم يتعرض لعملية تسييس ىو و التقنية ، مثلما جعل السياسة تتعرض لعملية علمنة ، 
، شلا كرس األطروحات الوضعانية اليت اإلنتاج لتقٍت احملرؾ احلقيقي لتوسع قوى فلقد أصبح التقدـ العلمي و ا

و دلا كانت الوضعانية نزعة تلبس لباس الشرعية على  .1تصب صبيعا ُب شلاثلة ادلعرفة بالعلم وشلاىاهتا  بو "
ذريعة النجاعة ، ومن  ادلمارسات الالعقالنية للنظاـ السياسي و االجتماعي القائم على العقالنية التقنية ربت

ر النظر الفلسفي ادلناىض للفك إحياء إعادة إىل" عن دور الفلسفة ؟ . داعيا  " هابرماسىذا ادلنطلق تساءؿ 
، اإليديولوجيات يثبت القيمة ادلعرفية للعلم بعيدا عن كل  بستمولوجي الوضعي و التأسيس لسؤاؿ معرُب إ

فادلعرفة فقط تستطيع حقيقة أف توجو ُب السلوؾ ، وىي ادلعرفة اليت تربأت من ادلصاّب اجملردة واعتمدت على 
  2.أي وجدت ُمستندا نظريا  أفكار

 ثالث مصاّب ترتبط بثالث أصناؼ من العلـو وىي : " هابرماس "يصف  

 تقنية . علـو ادلعرفة العلمية ) ذبريبية ربليلية ( ، وتتضمن مصلحة معرفية .1
 .طقية ، وىي تقـو على مصلحة علميةعلـو ادلعرفة التارخيية اذلَتمينو  .2
 3 علـو نقدية .3

وىي اليت تنظم العلـو التجريبية ، و تتحدد ىذه العلـو انطالقا من مكوناهتا قابلة لالستعماؿ  داتيةاألوىل آ    
تنتقل من فهم  اليتالتقٍت ، أما رلاؿ الثانية فيتضمن التواصل بُت البشر و حقلها العلـو التارخيية  و التأويلية 

أجل التحرر و رلاذلا ، العلـو االجتماعية  ادلعٌت . وتأويل النصوص و اخلطابات ، و تتضمن الثالثة مصاّب من

                                                           

 . 101سامل يفوت ، مرجع سابق ، ص 1 
 . 104ػ  ادلرجع نفسو ، ص   2
 . 137يورغن ىابرماس : العلم و التقنية ، كايديولوجيا ، مصدر سابق ، ص  3
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و ادلرجعيات للفرضيات النقدية ، باعتبار أف التأمل النقدي  اآلخرالنقدية ، فادلصلحة من أجل االنعتاؽ توفر 
  1الذات من السلطة األصناـ ، و األوىاـ ، و قوى اجلمود.ربرر 

ضرورة التصدي لكافة  إىل،  " هابرماس "وذبد الفلسفة مكانتها ُب ادلصلحة التحررية ، و اليت يدعوىا      
أف تنشئ  أيضاسلعة ، و على الفلسفة  إىلو تعمل على ربويلو  اإلنساينأشكاؿ اذليمنة التقنية اليت تشيء البعد 

" ذلك فإف الفلسفة مدعوة لدى  إىل باإلضافةي ، حوار مع اجملتمع و أطرافو ادلؤسسة لو ، و الرقي االجتماع
" إف العالقة اليت تبدو اليـو جوىرية لعلمي و التقٍت وتنظيمهما وذلذا نقد يوجو النشاط ا إعماؿ إىل هابرماس "

 شؤوف التحليل بُت التقدـ العلمي و التقٍت وبُت ادلمارسة االجتماعية ، مل تعد شأنا من 

خلضوعها  للقرارات اعتباطية أو و التحكم التقٍت ، إهنا زبرج عن نطاؽ أي جهد لعقلتنها و ذلك    مربيقياإل
 2"الكتفائها بضبط ذاٌب تلقائي

 ، اليت تتكئ على قاعدةالتكنوقراطيةإزالة الغطاء ادلؤدِب للممارسات وذلذا فإف النقد الفلسفي يعمل على      
أف النقد الفلسفي ملـز بتوسعة  نشاطو بإجراء حوارات مع  ، ضف إىل ذلك ربركها النزعة العلموية وتدعمها

عانية . و" إذا قدر سلتلف العلـو العلمية و االجتماعية ، متجاوزة بذلك النظرة الشمولية و اإلقصائية  للوض
ال فلسفة ماقلناه إفلن تكوف استنادا اىل  توجد أف " طرح بشأهنا سؤاؿ " ما الفائدة من الفلسفةال يلفلسفة 

، ذلك أف مستقبلنا مرىوف  إال من خالؿ ادلمارسة السياسيةفالقيمة الفلسفية ال تتناَب  3.علماوية حوؿ العلم "
 نزاعات اليت تكبت السؤاؿ النقدي ،على الفعل النقدي جعلتو يقـو بإقصاء كافة ال "هابرماس "هبا . إف مراىنة 

بوصفو النشاط الوحيد القادر على إضفاء  ، ذلك أهنا تطرح العلم  اعاتوتعد النزعة الوضعية أوؿ تلك  النز 
  4ادلعاين ، وبالتايل يًتأس الفعل النقدي ػ رأس ػ اذلـر ُب أولويات البحث الفلسفي .

 

                                                           
 151، ص  2015،  1: االشكالية السياسية للحداثة  ، منشورات الضفاؼ  ، تونس ، ط ػ علي عبود احملمداوي1
 ػ يورغن ىابرماس : الفلسفة األدلانية و التصوؼ اليهودي ، ترصبة نظَت جاىل ، ادلركز الثقاُب العريب ، بَتوت  2

 . 43، ص 1995،  1ػ لبناف ، ط 
 .45، صنفسومصدر    3
 .129ػ ابراىيم مصطفى الشيخ ، مرجع سابق ، ص  4
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 من العقالنية االداتية اىل العقالنية التواصلية : ب ػ    

البارزة ، و ادلوجودة على صبيع األصعدة الفكرية ُب عصرنا من  الوجوه الفلسفية هابرماس "  "يورغن يعترب    
النقدية ، ولقد كاف متأثرا بادلاركسية و بالنقد ادلوجو للعقالنية التقنية و  الراىن ، فهو وريث مدرسة فرانكفورت

" نظرية  إىل رلرد أدوات ، تسخرىا دلصلحة الطبقة ادلهيمنة . فكتاب الطبيعة وحولت اإلنساف   ، اليتالعلمية  
ورت و يقًتب أكثر ، حيث بدأ يبتعد عن أفكار مدرسة فرانكفيشكل منعطفا مهما ُب فكره الفعل التواصلي "

  1.ن خالؿ إعطاء أمهية كربى للتواصل، ممن روح األنوار

يتناوؿ العقل التواصلي مبينا اختالفو عن ما اصطلح على تسميتو بالعقل النظرية التواصلية، وُب خضم       
  إىلاالداٌب ، موضحا مسات كل منهما ، مع تأكيده على األوؿ و رفضو للثاين ، ويعود الفضل ُب ذلك 

 . 2فالسفة اللغة ادلعاصرين

ادلكتسبات احلداثية بقدر ما يعمد إىل  ، ال يرفضنقدي ذباوزي لالنقدي تأسيس لفعوذلذا يعترب مشروعو       
من ابرز ادلفاىيم اليت إصالح تصدعاهتا وتقويتها، و يعترب مفهـو العقل االداٌب استكماؿ مسار احلداثة عرب 

داٌب عقل إف العقل اآلا ُب الفكر الغريب. اليت احتلهو انتقدىا وذلك بسبب ادلكانة ادلركزية  " هابرماس "ىاصبها 
على ظاىرة التمركز ىذا العقل ، كما يعرب واعد التقنية القائمة على معرفة ذبريبيةو ماىيتو من القأسسو  يستمد

أف : " حركة التطور العلمي ُب عصر األنوار قد  أدت إىل ظهور ىذا  ادين العلمية ، كما يبُت واالنشغاؿ بادلي
العقل ، و يوضح األسس اليت أدت لظهور العقل اآلداٌب ، ومنها اآلليات اليت وضعها وأرساىا النظاـ احلديث ، 

  3." أو باألحرى اجملتمع احلديث

 ج ػ نػػقػػد الػعػقػالنػيػة اآلداتػيػػة :

نظر فالسفة ما بعد احلداثة إىل العقالنية األنوارية على أهنا عقالنية اداتية ، ذبلت حقيقتها و كشفت من      
، كما  خالؿ ربالفها مع العلم و التقنية ، فأصبحت احلداثة مقًتنة بالتجليات األساسية النتصار العقل االداٌب

" توصف احلداثة كحياة مشيئة ومستغلة  ، و موضوعة ربت تصرؼ التقنية ، أو منتشرة بشكل كالين  خاضعة 
                                                           

 . 61، ص 2013،  1ػ نور الدين علوش ، ادلدرسة األدلانية النقدية ، دار الفارايب ، بَتوت ػ لبناف ،ط  1
 .132، ص أبو النور ضبدي أبو النور حسن، مرجع سابق ػ  2
 .133ص  سابق،مرجع  يفوت،ػ سامل 3
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ال يرفض احملافظ ، ادلؤيد ذباه احلداثة ،وىو طلق " ىابرماس" من موقف و ين.  1للسلطة رلانسة أو سجينة " 
أفرزتو من سلبيات ، حيث تعترب اآلداتية من ابرز من قبل ػ و إمنا ينتقد ما  اإلشارةمكسب احلداثة ػ كما سبت 

 " هابرماس "النزعة الالعقالنية الناذبة عن االستخداـ  اخلاطئ ، و غَت الواعي للعقل ، كما يعترب  أوسلبياهتا ، 
اليت ربقق النجاح قصد ربقيق غايات التقنية فعل غائي جيعل اإلنساف خيتار رلموعة من الوسائل و األدوات 

الغربية ، ومن ىنا  بالبعد الغائي ىي الدعامة األساسية للمركزية  ، فالعقالنية اآلداتية ادلشحونة و ادلشبعة معينة 
فة احلدود . وُب ىذا الصدد احلداثة  مشكلة عقالنية اداتية ذباوزت كا  فإف  مشكلة هابرماس " " ومن زاوية 

القابل ُب عالقة الذات ادلنفردة مع العامل ادلوضوعي بالنسبة ذلذه العقالنية ال يكمن ىو منوذج  : " إف مايقوؿ
، على الكالـبالنسبة ذلذه العقالنية التداولية اليت يقمها الناس القادروف بل ىو منوذج  االستعماؿ،للتجسيد و 

 . 2نما يتفامهوف بينهم حوؿ شيء معُتعلى الفاعلُت حيو 

ذلك أف احلداثة الغربية ، و زبليصها من النزعة النرجسية، الغربيةإعادة بناء العقالنية  " "هابرماسو حياوؿ      
و ، و اليت تعٍت إخضاع كل شيء لقدرة العقل لنة اليت تعد السمة ادلالزمة ذلاقد ارتبطت دببدأ الذاتية و العق

معايَته انطالقا من زلكَّي احلقيقة  البحث ادلستمر عن األسباب و العلل " يعثر العقل ادلتمركز على الذات على
، أو ة مع عامل أشياء شلكنة أو زلتملةو النجاح بوصفهما ينظماف العالقات اليت تعقدىا ذات عارفة و عامل

ارتبط  " مبدأ العلة أو السببية دببدأ العقل ، وىنا يصبح كل من ومن ىنا فقد  .3أحواؿ شيء وفقا لغاية ما "
التارخيي معقوال وعقالنيا بالنسبة للذات  ، و ىكذا يصبح كل شيء زلكوما من قع الواقع الطبيعي ، و الوا

. فاحلداثة بإرسائها للعقالنية اآلداتية تؤسس نزوعها ضلو السيطرة على الطبيعة عرب استعانة 4طرؼ العقل ".
السيطرة و اذليمنة . وىنا وضع ادلشروع احلداثي موضع تساؤؿ  إرادةمفرطة وال واعية بالتقنية ، و امتلكت بذلك 

"  فإفبعد احلداثة ، حيمل ىذا النقد عدائية ورفضا مطلقا للنوازع الالعقالنية ، و ذلذا  نقدي ُب رلتمع ما
 ارلإلشبال يزاؿ " متمسكا بفكرة أف مهمة النظرية النقدية ىي أف توسع  تصورنا للعقل ، و أف تدفعو  "هابرماس

، و ال ديجد " الالعقالنية و إمنا ينوره ،ىذا النقد ال يلغي التنويرفإف . و لذلك "  5ُب رلتمع أكثر عقالنية " .

                                                           
 . 516، ص  1995،  1: القوؿ الفلسفي للحداثة ، ترصبة فاطمة اجليوشي ، منشورات وزارة الثقافة ، دمشق ػ سورية ، ط  ػ يورغن ىابرماس1
 . 130ػ الشيخ إبراىيم مصطفى ، مرجع سابق ، ص  2
 . 516ػ يورغن ىابرماس : القوؿ الفلسفي للحداثة ، مصدر سابق ، ص 3
 . 131 ػ الشيخ إبراىيم مصطفى ، مرجع سابق ، ص4
 . 28،  2010،  1ػ آلػن ىا و: النظرية النقدية و مدرسة فرانكفورت ، ترصبة ثائر ديب ، ادلركز القومي للًتصبة ، القاىرة ػ مصر ، ط 5
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، و ذبعل من ادلهمة األساسية للفلسفة ىي القياـ منا ينقدىا نقدا عقلياإليها " العقالنية " الغربية وإ " اليت انتهت
. اليت مل تقتصر على تشيئ الطبيعة ، بل تعدت ذلك إىل تشييء الوعي 1" ة مراجعة عقلية لتلك العقالنية بعملي

 الفردي و االجتماعي و تغريبو .

و الطبيعة ، فهو ينظر  اإلنسافداٌب من خالؿ وظيفتو االختزالية ُب حق كل من و تستساغ سلبية العقل اآل    
مولية إىل مبدأ الش وحيتكم ىذا العقل، واحلساب  للتكميم   قابلة زلددة إىل اإلنساف و الواقع على أهنما أشياء 

 والبعد ، األخالقية واجلمالية األبعاد  فهو يدمج إىل جانب البعد العلمي ، حيث زبضع أبعاد متعددة لسلطتو ، 
ار و اغتصاب : أي نتاج سَتورة طلعقل اآلداٌب " ىو نتاج انشا، ذلك أنا داٌب  مقدـ على األبعاد األخرى اآل

سَتورة الذاتية  بوصفها   "فوكو"، على غرار   "أدورنو "، و  " هوركهيمر "... و لقد وصف  اجتماعية
تعبَت واضح عن الدور ادلركزي و  . إذا و بناًء على ىذه االعتبارات فإف العقل اآلداٌب 2" .تتجاوز قواىا و تتشيأ 

 احملوري ، الذي جسده تأثَت ىذا العقل ُب اجملتمعات الغربية الرأمسالية ادلعاصرة  . 

 : د ػ العقل التواصلي

" " إتيقا ادلناقشة و مسألة احلقيقة " تعريف  ُب كتابو  شلثل اجليل الثاين دلدرسة فرانكفورت النقدية يورد     
من   االنتقاؿأي   " commun" مشًتكا فيعرفو على أنو : " جعل الشيء  للتواصل جـان كزانوف "

فردية  إىل حالة   صباعية ، أو اجتماعية  عرب الفعل الالزمة  " اتصل " الذي يتضمن من بُت ما يتضمن حالة 
دلملؤة باإلحياءات ، ٍب اإلخبار و اإلبالغ ،  و التخاطب  كما يقـو بنقل الرسائل و الرموز احململة بالدالالت و ا

التواصل  كنإف التواصل دبا ىو نشاط تباديل عالئقي فإنو يتم بصور شىت كاألصوات ، اإلشارات ،  و الصور ل
الطبيعة االتيقية  للتواصل ،  أو لنقل من ىنا نصل إىل بعث  التواصل ومن ىنا تطرح أنواعيبقى أرقى اللغوي 

معينة للتواصل مادامت الرسائل التواصلية ادلتبادلة بُت ادلرسل و ادلتلقي رسائل غَت بريئة ، فهو ، و دبقدار  اتيقا
للصراع و اخلصاـ ، و رلتمعات اليـو تقدـ   أداةيكوف ، و بادلقدار ذاتو  ،  التحاور قدما ىو أداة  للتفاىم و 

                                     .و األساس الذي يقـو عليو التواصلشف أف التفاعل ى. ومن ىذا التعريف نست 3لنا أمثلة حية على ذلك " .

                                                           
 ،28الة ، الرس13، احلولية لس النشر العلمي، جامعة الكويت، رللنظرية النقدية دلدرسة فرانكفورت: حوليات كلية األدب " اػ عبد الغفار مكاوي1

 . 42، ص 1993السنة 
 . 483، ص قوؿ الفلسفي للحداثة، مصدر سابق: الرغن ىابرماسو ػ ي 2
 .09 -8 ،ص ، ص2010،  1، طػ يورغن ىابرماس: ايتيقا ادلناقشة و مسألة احلقيقة، ترصبة عمر مهيبل، منشورات االختالؼ، اجلزائر3
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اىتمامو ىو األساس ادلنطقي  أثار، و ما التفاعلية إىلمل يكن عازما قط على االكتفاء بالتحوؿ  "هابرماس "إف
اتفاؽ متبادؿ ..."  إىل... يأخذ وجهة التواصل  اليومي ... و الفعل التواصلي عندهالنظري ادلتأصل ُب التواصل 

1  

، و يستعُت تداولية للغة آلياتإف العقل التواصلي ىو عقل ربرري يتأسس كنقد للعقل القائم على      

اللغوية ، خاصة " "لودفيغ فتجنشتاين ، دبوارد سلتلفة أمهها نظرية "ىابرماس " ُب بناء نظريتو ُب العقل التواصلي
النظرية النقدية ُب قلب احلياة االجتماعية و العملية ...  " هابرماس "فكرة أف اللغة مبدأ العقل ، " و ذلذا وضع 

 لألفعاؿو ذىب إىل القوؿ بأف عملية االندماج  االجتماعي ال تتحقق اال بواسطة التوافق أو التفاىم ادلتضمن 
مشروطة  حسبو ل . انطالقا من ىذا ديكن القوؿ بأف عملية التواصل اللغوية للمشاركُت ُب عملية التواص

قدـ من  األساسوعلى ىذا ، بالسياقات االجتماعية و الثقافية اخلاصة ، و لكنها تبقى أيضا ذات طابع كوين 
خالؿ الفعل التواصلي القائم على اللغة ادلبدأ ادلعياري الذي يعطي مكانة أساسية للجانب االجتماعي ُب 

  2لنظرية النقدية " .ا

: " قد أمسي التواصل رلمل الًتابطات اليت يتفق حوذلا ادلشاركوف الفعل التواصلي بقولو " هابرماس "ويعرؼ     
، و االتفاؽ احلاصل يتحدد دبقدار ادلعرفة اخلاصة بُت طط أعماذلم بطريقة ذكية أو فعالةمن أجل ربقيق سل

 3الصدؽ " .الذوات و شروط الصحة أو متطلبات 

ذبمع إليها كافة األبعاد و القيم، فيتم االرتباط بُت ما ىو التأسيس لعقالنية تواصلية  " هابرماس "إف مسعى    
و ينقلب عليو من خالؿ تركيز ىذا األخَت التصور " الفيربي " ايل ، و بذلك خيالف ، أخالقي ، و صبىو آداٌب 

ملخصا ذلك : " ال تقاس عقالنية القيم لم األخالقي و اجلمايل يقوؿ الع على البعد التقٍت و العلمي على أولوية
ادلساوقة للتفضيالت الفعل بالقواـ ادلادي ، و لكن حبسب قابليتها لتأسيس متباين ُب شدتو لطريقة ُب العيش 

                                                           
 . 83ػ آلػن ىاو ، مرجع سابق ، ص   1
 .  118ص  مرجع سابق،: النظرية  النقدية دلدرسة  فرانكفورت ،  بومنَتػ كماؿ   2
  .132 صسابق، مرجع  مصطفى،ػ الشيخ إبراىيم   3
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ية على ضلو وفقا دلبادئو . وحدىا القيم القابلة للتجريد و التعميم على ضلو كاؼ سبتلك لتوجيو الفعل ، قوة كاف
 .  1نسقيا لكل ميادين احلياة ... "  لتجاوز ادلواقف الفردية اخلاصة ، و اخًتاقا

، ال من اجلانب التقٍت للوسائل ادلختارة ، وال من عقلنة الفعل التواصلي و من ىذا ادلنطلق فإنو " ال ديكن    
الختيار الوسائل ادلذكورة ، بل من اجلانب األخالقي ػ العملي ػ للمسؤولية الشخصية اخلاصة  اجلانب االسًتاذبي
احملدد للعالقات التواصلية اليت ال ديكن يتميز بطابعو " هابرماس " فالفعل التواصلي لدى  . 2بالذات الفاعلة "

، كما أف ألخبار أو ادلعطيات بواسطة اللغةتبادؿ ادلعلومات أو ابأي حاؿ من األحواؿ ردىا و اختزاذلا إىل رلرد 
إمنا يقـو بفعل ، سياؽ أو ظروؼ اجتماعية معينة فقطالفعل التواصلي ال يقـو على تبادؿ ادلعلومات ضمن 

أ و قيم احلياة االجتماعية  ،ليات اليت تسمح بالعيش اجلماعي و اآلالتأويل دلا حيدث، و تستطيع بلورة القواعد 
  3 . عل التواصلي يساىم ُب بناء العامل االجتماعي ادلعاشو بالتايل فإف الف

وحىت يكوف الفعل التواصلي ناجعا فيجب أف يبٌت على صبلة شروط و قواعد و يتحدد وفقا ذلا ، و ابرز        
 أولوياتو تتمثل ُب اعتماده على فعل اللغة ، باعتبارىا زلرؾ و مهزة وصل لتحديد العالقات االجتماعية القائمة

بُت أطراؼ التبادؿ ادللقُت و ادلستقبلُت ، ىذا التبادؿ الذي يطرح بدوره عوامل النقد و أساليب احلجاج بُت 
ادلتحاورين أثناء احملادثة ، فاللغة تعد شرطا أساسيا و ضروريا ، حيث تعمل على تفعيل اخلطاب التواصلي ، و 

" معيارية اللغة " هابرماس و يستلهم  تباينة للتداوؿ ، تتيح سبل النقاش الذي يقيم و يطرح الرؤى ادلختلفة و ادل
" ، و  " هربرت ميد "نزعتو  التوفيقية عرب حوارات متعددة  مع عديد ادلفكرين من أمثاؿ  إطارو دائما ُب 

 .  أوستين " " جونو تلميذه  و "  لودفيغ فيتجنشتاين "

خلطاب فلسفي راىٍت ال زبرج مقوالتو إىل ربقيقو يتمثل ُب التأسيس " هابرماس " إف الرىاف الذي يهدؼ     
اجملتمع و لقد توصل  ، فاللغة زبلق نسقا اجتماعيا دديقراطيا  تشارؾ فيو  صبيع أطراؼ عصرعن مقتضيات ال

ض ضرورة وثيقا بادلبدأ األخالقي الذي يفر  االقوؿ بأف فكرة اجملتمع ذاهتا مرتبطة ارتباطالفيلسوؼ األدلاين إىل 

                                                           
، الدراسات العلمية ، رللة جامعة تشرين للبحوث وماكس فيرب اىل ىوركهيمر و أدورنو: ىابرماس ُب نقد اآلداٌب من ، سحر زلمد زلمد ػ منَتة 1

 . 122، ص 2015: ، سنة النشر 3 العدد،  37 رللة 
 . 47، ص  2002،  1ػ يورغن ىابرماس : بعد ماركس ، ترصبة زلمد ميالد ، دار احلوار للنشر و التوزيع  ، الالذقية ػ سورية ، ط 2
  .  246، ص  1998،  2الشرؽ ػ ادلغرب ، ط ، افريفيا ػ زلمد نور الدين افاية : احلداثة و التواصل ُب الفلسفة النقدية ادلعاصرة منوذج ىابرماس 3



“هابرماس يورغن“ عند التقنية الممارسة                                           :الثاني الفصل  

 

 41  
 

  " هربرت ميد "تصوره ىذا من الفيلسوؼ األمريكي  . ويستقي  1الربط ادلعقوؿ ما بُت القوؿ و الفعل . 
على السمة  " هابرماس ". و يؤكد 2لكوننا كائنات اجتماعية ، أصبحنا كائنات أخالقية "  الذي يقوؿ : "

 على الزامية وضع أخالؽ للمحادثة، ولقد خلص قواعد   مؤكدا نظريتو لقواعد اللغة ُبالوظيفية و االتفاقية 
 احملادثة  أخالقيا و سياسيا ُب قاعدتُت مها :

ُب أف    و يتمثل منطوقها   «Universalité  »أو القاعدة الكونية   « U »قاعدة القاعدة األوىل : -
 ء من حيث نتائجها أو من حيث أثارىا اجلانبية لكي تكوف صاحلة كل قاعدة جيب أف تستوُب الشروط سوا

و يتمثل منطوقها  Démocratie »  «أو قاعدة الدديقراطية  D »  «القاعدة الثانية :  قاعدة-
 . 3ف ادلعنيوف ُب احملادثة متفقوف عليو فيما بينهم ي قاعدة ال تكوف صاحلة إال إذا كاُب أف أ

يستفيد العقل التواصلي إذا من العقل النقدي ألف ىذا األخَت قادر على نقد و استبداؿ النتائج السلبية اليت 
خلفها العقل اآلداٌب ، فهو يطرح البدائل من خالؿ ما ديلكو من قدرة على فتح افاؽ بيذاتية و التواصل مع 

زللها مفهـو التصاّب  أو التفاعل االجتماعي . اآلخرين ،  وىو عقل يرفض أشكاؿ الفردانية  و التسلط و حُيل 
، معتربا  أف إدانة العقل و قدرات العقل النقدية و التجاوزية و يلفت " ىابرماس " االنتباه اىل ضرورة االدياف ب

 فيو . إعالف موتو ونبذ سلطانو أمر مبالغ

 : عالقة التقنية بالبيوطيقا :ثانيا

":"أنو ال ديكن اف تكوف ىناؾ  مستقبلنا ما بعد البشري ُب كتابو الشهَت:" "فرنسيس فوكو ياما"يقوؿ        
ولكن ادلالحظ اف العلم مل يصل حلد الساعة اىل هنايتو ،فالنمو 4هناية للتاريخ ما مل تكن ىناؾ هناية للعلم".

من الصعب، بل من غَت ادلمكن التحكم فيها او ُب قوانينها ،  أصبححىت  ادلتسارع للتقنية فاؽ كل االعتبارات ،
وعلى الرغم من كوف التقنية قد اجتاحت صبيع ادليادين اال اننا سنخص باالىتماـ والبحث ميداف البيولوجيا و 

                                                           
 .  134ػ  133ػ الشيخ إبراىيم مصطفى ، مرجع سابق ، ص ص   1
 .  94، ص  2005،  1جيمس جوردف فينليسوف : يورغن ىابرماس ، ترصبة أضبد زلمد الروىب ، ىنداوي ػ مصر ، ط   2
 .  135ػ الشيخ إبراىيم مصطفى ، مرجع سابق ، ص   3
 1ط ،البحوث االسًتاتيجية ػ االمارات مركز االمارات للدراسات و ،ترصبة ايهاب عبد الرحيم زلمد شري،مستقبلنا تعد الب س فوكو ياما:فرنسيػ   4

 .07، ص 2006
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الطب ،او ما يصطلح عليو ب"البيوطيقا"،وذلك بسبب االخطار اليت ربدؽ بنا جراء طموحات العلماء من 
تقاء بالبشرية ضلو االفضل ، وذلذا فانو "حينما تصبح التقنيات قادرة على اخًتاؽ حىت الًتكيبة اجل االر 

،وامكانية التحكم ببنيتو اجلسدية ، و تكوينو القيمي ، فاف ىذه ادلرحلة تعد اعىت مراحل  لإلنسافالبايولوجية 
من جهة اخرى ، حد الغاء حريتو، وقتل  اذليمنة و السيطرة على االنساف بواسطة اخلرباء من جهة ،والسياسيُت 

السياسيوف دبعية العلم او العلماء دبعية االنتماء  يهدفهاكل اختياراتو ،ومن منطلق التحسُت و العقلنة اليت 
ذباه اف  ، ا العمل؟ يثَت الشكوؾ و التخوفاتيبقى السؤاؿ من الذي يقرر شرعية ىذو  1الفكري السياسي".

 2ال تتعلق بادلنفعل ذاتو " إنسانية بإرادةدت معادلو بقرار خارجي ػ تقٍت مشفوع ادلستقبل قد حد إنسافيكوف 

ػ  ضلو نسالة  اإلنسانية"مستقبل الطبيعة    "هابرماس"، و التساؤالت تشكل جوىر كتاب اف ىذه ادلناقشات  
 ادلصنعة األخالؽ إشكاليةواليت بدورىا تنتج فهنا تتداخل التقنية مع البيولوجيا ، لتنتج البيوتقنية ، " ليربالية 

مع فكرة  اآلف:"فاف العلم و التقنية قد ربالفا طبيعيا ،حىت  "هابرماس "وطيقا( ، وُب ىذا  الصدد يقوؿ ي)الب
 . 3جلميع ادلواطنُت احلق بالفرص نفسها ،من اجل تكييف حياهتم  بشكل  مستقل" أفالليربالية ،اليت تعترب 

 ساؤؿ التايل : فيما تتجلى انعكاسات التقنية على البيوطيقا ؟وذلذا نطرح الت

 / االنجـــــــــــــــاب:1

 ومثاؿ ذلك  ،بديهية األوىلالنظر حىت ادلواضيع اليت تبدو من الوىلة  إعادة إىلُب عصر كل شيء حيتاج فيو  إننا 
من جديد خصوصا ُب ظل وجود  فيهانفكر  أف إىلفهذه ادلفاىيم ربتاج اليـو  واذلوية البيولوجية، ،البنوة، األمومة

بالرحم ، وتوجد  األخرىكأف تكوف ىناؾ والدتاف بيولوجيتاف واحدة بادلبيض، و    مواضيع ذلا ارتباط مباشر هبا
بسبب العقم، و  أو، اإلصلابىذه الظاىرة خصوصا عندما يكوف ىناؾ زوجاف يعانياف من مشاكل صحية ُب 

توافق على زرع البويضة ُب  Mère porteuseبديلة  أـالبد من وجود  اإلصلابلتحقيق رغبتهما ُب 
بيضاء كانت أوؿ  إفريقيامن جنوب  امرأة أف.وكمثاؿ على ذلك ما حدث ُب "جوىانزبرغ" عندما علم 4رضبها

أف ُب العامل وضعت ثالث توائم ، وعلم ُب ادلستشفى  أـ جدة  أوؿ آخردبعٌت  أوابنتها "  أطفاؿمن ضبلت 

                                                           
 174علي عبود احملمداوي ، مرجع سابق ، ص ػ 1
 . 174ػمرجع نفسو ، ص ال 2
 . 34، ص 2006،  1: مستقبل الطبيعة االنسانية ضلو نسالة ليربالية ، ترصبة جورج كتوره ، ادلكتبة الشرقية ، بَتوت ػ لبناف  ، ط ػ يورغن ىابرماس 3
تلمساف ػ اجلزائر،  أضبد باضبد :األخالؽ التطبيقية عند يورغن ىابرماس ،مذكرة مقدمة لنيل شهادة ادلاجستَت ُب الفلسفة ، جامعة أيب بكر بلقايدػ  4

 40، ص  2016ػ2015السنة الدراسية 
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اىل احلياة بعد عملية قيصرية ، وكانت السيدة "أنطوين" قد عرضت على ابنتها اليد ثالث صبياف وفتاة خرجوا ادلو 
 .1عاما عاجزة عن ذلك" 25االبنة "كارين"  أفدبا  أطفاذلاربمل عنها  أف

واالجتماعية ، وعلى الرغم من أف اذلدؼ ُب  األسريةىذه ىي التقنية احليوية تعمل على زعزعة العالقات        
 األحيافىدؼ مثل ىذه العمليات ُب اغلب  أف إالاذباه ابنتها( ،  األـزلضا )عاطفة  إنسانياىذه القضية كاف 
 تأخذُب شكل صفقة بُت الزوجُت و ادلتطوعة ، فمقابل اخذ الزوجُت للطفل  أي،  أرباحيكوف بغية ربقيق 

 احلمل.   نظَت  أمواالادلتطوعة 

نذكر)وىب البويضات ، والسائل ادلنوي وحفظها ُب بنوؾ  باإلصلابومن بُت ادلواضيع اليت تعترب وثيقة الصلة    
خاصة ػ البنوؾ ادلنوية ػ( غالبا ما ربتفظ ىذه البنوؾ باحليوانات ادلنوية دلشاىَت الفن ،وكرة القدـ ، و النوابغ ُب 

 ......( .، الرياضيات  كاألدبشىت اجملاالت :)

ارتباط جسدي ، نتيجة  أيمن دوف  اإلصلاب  إمكانيةكما قد يلجأ لتقنية التلقيح االصطناعي ، و        
شلا  للمرأةانسداد ُب قناة "فالوب "بالنسبة  أواحليوانات ادلنوية بالنسبة للرجل ،  إنتاجضعف اجلهاز التناسلي ُب 

باستعماؿ ىذه التقنية  ايطلق على ىؤالء ادلواليد الذين ولدو الرحم ، و  إىلدينع من زبصيب البويضة و وصوذلا 
بعد تلقيحها ُب ادلخابر،  ادلرأةرحم  إىل، حيث تنقل البويضة  Bébé éprouvette" األنابيب  أطفاؿ"

 . 2األرحاـ ولكن خارج اجلسم احليفتفقيس البشر مل يعد ُب 

ذي سبارسو التقنية معرفة كيفية دخوؿ التطور التبسيطي ال " هابرماس" اىتماـ  أثارتو ادلسالة اليت      
كيف يطور ذلك معرفتنا لذاتنا   و،ىو مصنع بُت الذاٌب و ادلوضوعي بُت ما ينمو طبيعيا وما البيولوجية كتميز

شخص جرت بررلتو جينيا ، ما يطرح حدود على و تؤثر ُب معرفة اجلنس البشري  أخالقيةمن زاوية  اآلفحىت 
 .3لفرد قادرا على احلياة بشكل مستقلاليت ذبعل االقدرة 

                                                           
 .142ص، 1993،  1ط الكويت ،عامل ادلعرفة ، ىدة البقصمي : اذلندسة الوراثية و االخالؽ ، نا 1

 .40فرنسيس فوكو ياما ، مرجع سابق ، صػ   2
 .33ػ  32، مصدر سابق ، ص ص ػ يورغن ىابرماس : مستقبل الطبيعة االنسانية ضلو نسالة لبَتالية 3
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متساوين بالوالدة ،  مسئولُت عن تاريخ حياهتم، ويتمتعوف باالستقاللية الفردية ،  الطبيعيُت األفرادكاف   فإذا  
غَت قادرين على و متساوين بالوالدة ، وال ىم مسئولوف عن تاريخ  حياهتم ،  اليسو فاف الذين سبت بررلتهم وراثيا 

 1آخر بناء عامل خاص هبم ، الف مصَتىم قد حدد من قبل شخص 

، وذلك من خالؿ تلك التداعيات، لدراسة آثار من غَتىا أكثرالفلسفة مؤىلة  "هابرماس"لذلك يعترب   
 . 2، فضال عن فهم عقالين ومنهجي ذلاتقدديها وصفا دقيقا وربليال نقديا ذلذه اذلبات التقنية ادلتسارعة

العاـ ُب مثل ىذه  الرأيوُب خضم التصريح والتصريح ادلضاد ، و الرد و الرد العنيف أحيانا الذي يطبع       
ُب رلاؿ ال يعرؼ سوى تدفق  األشياءالقضايا احلساسة ، حبيث أصبح ادلشرع ذاتو عاجزا عن مسايرة وتَتة 

 أفيتمكن من  أفايرة احلاضر فحسب دوف فعل مسإف ؿ و اتظمة و تسارعها بشكل ىائل ، فهو حياحلركة ادلن
 . 3أبعاد ادلستقبل بطريقة آمنة يستشرؼ 

ال  ألهنممرغمُت  األبوابرجاؿ السياسة فعلو فتح  وُب ظل ىذه الوتَتة ادلتسارعة فاف كل ما حياوؿ       
أخرى من جهة  أهنمالفتوحات الطبية من جهة ، كما  أماـُب وجو التقدـ العلمي ، خاصة  إغالقها فيستطيعو 

مل يكن ىناؾ توافق عليها وانسجاـ بُت مكونات  إذامصرعيها  فليس ىناؾ من شرعية  ال يقدروف فتحها على
 اجملتمع الفاعلة و ادلؤثرة مع قيمو و معايَته . 

عل ولقد وقع رجاؿ الدين و السياسة بُت ادلطرقة و السنداف دبحاولتهم  تقنُت ىذه احلركة ادلتسارعة  " و ل     
 أجداثهامن  واألرواحالعفاريت من قمقمها  أطلقتزلاولة اللجاف ادلختصة و اخلرباء مساعدهتم ُب ىذا الباب 

قد كاف ُب  راو" " جوهانساالربادية  أدلانيا. ولعل رئيس صبهورية 4ليطاؿ التحليل ما كاف ُب عداد التحرمي "
: إف من يعمل على ربويل احلياة ربذيرا جاء فيو 2006ايار/ مايو  18ُب  أطلق إذبالو " مثل ىذا السيناريو 

، إف من يقـو بذلك يكوف حياة ال تستحق ذلك أف تعاش عنمن دييز بُت حياة تستحق  أو، أداة إىلالبشرية 
. وىنا يستشهد "ىابرماس" هبذا التصريح السياسي على اعتبار أف الرئيس 5قد دخل طريقة ال نقطة هناية فيها "

                                                           
 .33، ص سابقمصدر ،  ليرباليةيورغن ىابرماس : مستقبل الطبيعة االنسانية ضلو نسالة  -  1
 .240، ص حسن مصدؽ ، و آخروف ، مرجع سابقػ   2
 .241ص  نفسو،ػ مرجع   3
 .246ص  نفسو،مرجع ػ   4
 .28، مصدر سابق ، ص ليربالية: مستقبل الطبيعة االنسانية ضلو نسالة  يورغن ىابرماس ػ  5
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يستبطن القلق الذي يعصف بأذىاف الساسة ، و الصعوبة الكربى ادلوجودة ُب اذلندسة الوراثية عندما  األدلاين
وقوع ُب احملظور تلقائيا ال إىل عالجية . فهذا سيؤدي  أويسمح بالتدخل ُب اخلاليا اجلذعية  ولو لغايات وقائية 
 . 1ايب و الثاين سليبجي: ا األوؿو تستدعي الضرورة ىنا التمييز بُت نوعُت من التعديل 

 أ/ الـنـسـالـة االيجابية : 

بضرورة تطبيق ىذه ادلبادئ  إديانوإف تبٍت "ىابرماس" للفكر االنواري ، و دفاعو عن احلداثة و العلم ال يعٍت 
سبثل استخفافا و تدخال سافرا ُب خصوصية الشخص الذي سيأٌب ، و  ألهناحبذافَتىا ُب رلاؿ اذلندسة الوراثية 

 إىلتطويرية ما ينذر بالعودة  ألغراضما استخدمت ىذه التقنية  إذاحوؿ " األكرب ىابرماس "ينصب ىاجس 
اؼ علمنا انو : " حىت اليـو مل يقع االعًت  فإذاادلمارسات العنصرية واالقصائية اليت مارستها النازية من قبل ، 

اجلنس البشري بالنسبة لبعض الشعوب وما يزاؿ الصراع قائما من اجل مساواة تامة  إىلو باالنتماء  إنسافبصفة 
فاف ربسُت النسل   "هابرماس". و من وجهة نظر 2ُب احلقوؽ بُت اجناس سلتلفة ُب كثَت من بلداف العامل "

، ويذىب  إزالتهااجملتمع بدؿ  أفرادفوارؽ الطبقية بُت االجيايب ال خيتلف كثَتا عن شلارسات النازية ، فهو يكرس ال
شبة ىناؾ : " حفنة من ادلثقفُت ادلهووسُت يسعوف متكهنُت بواسطة ثػفل القهوة  "نيتشة" تأثَتانو و بسبب  إىل
ادلدافعُت عن ادلمارسات  أف. وىو ما يعٍت 3طبيعّية الجتياز حائط الزمن " إىلتأليو "ما بعد انسانية" ربولت  إىل

 لعب دور اهلل ُب الكوف ، وىو ما يتجلى ُب ادلمارسات النسالية بغرض االستنساخ . إىلالنسالية يطمحوف 

 ب ـ الـنســالــة الـسـلـبية : 

تلك  أيمانع من تواجدىا و استمرارىا ُب التدخالت العالجية ،  أيفهي اليت ال يرى فيها "ىابرماس"       
و الغايات السامية اليت يسعى اليها ىذا العلم كتخليص البشرية من  األىداؼربقيق  إىلات اليت تصبوا ادلمارس

العالج ادلختلفة  أنواع إىلالوراثية عن طريق تغيَت الشفرات الوراثية ادلوجودة ُب األجنة ، كذلك التوصل  أمراضها
 .4مستعصية  كالسرطاف ...." ألمراض

                                                           
 . 242، ص حسن مصدؽ ، و آخروف ، مرجع سابقػ   1
 25، ص  2005،  1عبد العزيز العيادي : اتيقا ادلوت و السعادة ، دار الصامد للنشر ، هنج القَتواف ػ تونس ، طػ  2
 .31: مستقبل الطبيعة االنسانية ضلو نسالة لبَتالية ، مصدر سابق ، ص ػ يورغن ىابرماس  3
 .181ناىدة البقصمي ، مرجع سابق ، صػ   4
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ذبد ذلا ما يربرىا عندما يكوف اذلدؼ منها ضباية  أبنائهمدبعية الطبيب ذباه  اآلباءـ عليها فادلمارسات اليت يقد   
فرد حيتاج مبدئيا موافقة الفرد  أليو التشوىات ، ودلا كاف التدخل ُب اخلصوصية الوراثية  األمراضمن  األطفاؿ

 أودبعاجلة مرض  األمر" التدخل الطيب احملكـو هبدؼ عالجي ، سواء تعلق  أفذاتو ، فاف "ىابرماس" يرى 
ضماف حياة بصحة سليمة على سبيل االحتياط ، فاف ادلعاِب قد يفًتض انو قد حصل على موافقة ادلريض 

 1ادلعاِب احًتازيا "

جيد نفسو ُب يـو ما رىينة وانو سوؼ يتقبل ىاتو التدخالت مستقبال ولن يعتربىا انتقاصا من كرامتو ، فهو لن  
ىاتو التدخالت لن ربد من حريتو مستقبال ، كما ال سبنعو من بناء عادلو  فأفعاؿ غَت مسؤوؿ عنها ، كما ا

 ارؽ.و اخلاص مستقال ، و لن تكوف ىناؾ بينو وبُت سائر البشر ف

واستعماؿ  إنتاج، ماداـ اإلنسافبيولوجية  أصاباُب ربليلو لتداعيات االداتية والتشيؤ اللذين "  هابرماس"ويتابع   
 اإلحساسفاف  اإلنسانية، وبسبب تغَت الرؤية الثقافية للحياة البحث الطيب يزداد و يصبح عاديا ألىداؼ األجنة

ما كاف لنا  إذا: ابية زلضة، وذلذا يتساءؿبدأ يذوي و تنطفئ صبرتو لفائدة الثمن و الربح بطريقة حساألخالقي 
مشابو يطرح حوؿ  آخرذلك فاف ىناؾ سؤاؿ  إىل باإلضافة.  ؟ البشرية لغايات االنتقاءعرض حياة ن أفاحلق ُب 

 أعماؿقابلة للزرع و النقل يوما ما " وبقد ر ما تتوسع  أنسجةبغية التمكن من زرع األجنة استهالؾ  احلق ُب "
لغايات البحث الطيب بقدر ذلك تتحوؿ النظرة  األجنةجانب استعماؿ  إىلو تصبح طبيعية وىذا  اإلصلاب

لصاّب حسابات  األخالقيةالثقافية للحياة البشرية ما سيتبع ذلك  من نتائج تشمل القضاء على حساسيتنا 
  إذاباحلياء ، ونتساءؿ عما  إخالءتشكلو ىذه ادلمارسة من  الذي، نكتشف حاليا ادلدى  األرباحالتكاليف و 

احلياة الطبيعية و  أسستمع يتكلف شلارسات نرجسية على حساب عدـ احلساسية ذباه كّنا ضلب احلياة ُب رل
 . 2ادلعيارية "

                                                           
 .65يورغن ىابرماس : مستقبل الطبيعة االنسانية ضلو نسالة لبَتالية ، مصدر سابق ، ص ػ   1
 .30ػ  29، ص ص مصدر نفسو ػ  2
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خاصة تقنية التشخيص الوراثي ما قبل الزرع زبفي صراعا أف التقنيات احلديثة ػ علمّيا ػ  "هابرماس"يالحظ و     
عدـ استعداده  أخرى، ومن ناحية التأقلم من ناحيةذاتية و زلاولة و نظرة  أداتيونظرة بُت  اإلنساف"يتجاذب فيو 

 .1..." اإلنساينمتطورة ... لكن ذلك كلو ال ينبئ بالتحوؿ الذاٌب القادـ للنوع  إنسانيةأف جيد جسده ُب صورة 

ذباوزىا بتغيَت اخلصائص عند احلدود اليت ينذر  اإلنسانيةبوقف التدخالت ُب اجلينات  ودبوجب ذلك يطالب  
، ذلك أف أي تغيَت ُب البنية العامة ينتج عنو تغيَت ُب التجربة األصليةو ربسينها ضدا على طبيعتها  ،الوراثية

ترسم حدودا واضحة ُب رلاؿ حدوده غَت واضحة  أهنا إالواف كانت ضرورية  األمنية، غَتاف ىذه األخالقية
 األرحاـعندما نطرح فرضية خاصة ، نعرؼ مطلقا احلدود اليت ستتوقف عندىا اذلندسة الوراثية ال إذ أصال،

. و لقد اخًتقت اذلندسة الوراثية العديد من  أوالدالطبيعية للحصوؿ على  األرحاـ، لالستغناء عن ةاالصطناعي
و اجلسد . و  اآللةاليت ًب وضعها من قبل ، كاحلدود ادلوضوعية بُت الطبيعة و الثقافة ، وبُت  األساسيةالنواىي 

بالتأكيد فإف احلدود الطبيعية اليت دأبنا عليها منذ زمن ، و اليت يتم اجتثاثها اليـو ، بسبب التقنيات اجلديدة شلا 
 .2معايَت حبكم القوة أو الضرورة إثرىاكربى تتبدؿ على   أخالقيةديهد أف يصيب فهم اإلنساف الذاٌب برجة 

، و إمنا ىي من وجهة نظر ليست ُب ملكية الطبيعة اإلنسانيةف الكرامة بأ "هابرماس "وُب ىذا الباب يقر      
صباعة ، يسطروف حبرية صبلة  أعضاءأخالقية و قانونية خاضعة لعالقات  اجتماعية متبادلة ، ومتشابكة ، بُت 

ذبد جذورىا ُب اجملتمع وليس ُب الطبيعة ،  األخالؽأف  أيمن ادلعايَت و احلقوؽ و الواجبات ادلشًتكة بينهم ، 
 .3األخرى و ميزه عن الكائنات  توحيوانيمن  اإلنسافانتشاؿ  إىلوىو ما أدى ُب نظره 

 /اإلجـــهـــاض:2

من ادلسائل اليت أثارت نقاش أخالقي واسع على مستويات سلتلفة ) الدين ، القانوف ...(  اإلجهاضيعترب       
 إصلابنتيجة لرغبة الزوجُت ُب  لإلجهاضعلى ىذا الفعل نتيجة لعوامل عدة ، فقد تلجأ ادلرأة  اإلقداـ. ويكوف 

البنات ، فلعلم اليـو مكن الزوجُت من التعرؼ على نوع  األجنة إجهاضمولود ذكرف، وبالتايل العمل على 
 ليت تعمل على ربديد النسل.ُب اجملتمعات ا اإلجهاض، و ينتشر ىذا النوع من  األوىلاجلنُت و ىو ُب مراحلو 

                                                           
 .243ص  ، حسن مصدؽ ، و آخروف ، مرجع سابقػ   1
 . 244ػ  243مرجع نفسو ، ص ص ػ   2
 . 247ص  مرجع نفسو ،   3 
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ذلك قد  إىل باإلضافة،  األطفاؿادلزيد من  إصلابنتيجة لعدـ رغبة الزوجُت ُب  كما يلجأ ذلذه العملية       
، وذلك ُب حالة التشخيص ادلسبق . أو أف  األـاجلنُت سيشكل خطر على حياة  أفنتيجة الكتشاؼ  إليويلجأ 

 .1ة أو تشوىات خلقيةيولد اجلنُت وىو مصاب بأمراض وراثي

 و التشخيص على نػػوعػػػػػػػػػػػػػػػاف :       

اجلنُت وىو ما يزاؿ  بإخضاعهو الذي " يسمح أما األوؿ ف، ، و تشخيص ما قبل الوالدةتشخيص ما قبل الزرع 
األىل وراثي تقديري . و التصرؼ ىذا جيري أوال دلصلحة اختياري  إجراء إىلُب مرحلة تكوف من شباف خاليا 

 اخلاضع لالختبار ُب الذين يتمنوف رباشي خطر وجود أمراض وراثية . وإذا صّح وجود خطر كهذا ال يزرع اجلنُت
ُب حالة  إجهاضذلك فإف تشخيص ما قبل الزرع دبستطاعو التنبؤ بإمكانية حدوث  إىل باإلضافة. 2رحم األـ "

زلتمل من خالؿ  إجهاضمن  حيػّذر أف بإمكانوي الزرع وىذا من خالؿ " ادلطالبة بتشخيص ما قبل الزرع الذ
 .3جلسم قد ال تكوف سليمة وقد ترفض"التوصية بأف خاليا ادلنشأ من خارج ا

الذي ىو رفض ضبل غَت مرغوب فيو  اإلجهاضىذا النوع من التشخيص من منظور "ىابرماس" يتميز عن     
ُب صراع مع ضرورة ػدخل حق ادلرأة ُب التقرير الذاٌب لظروؼ عدة :)النفقة ، الرغبة ُب التقنُت ...( . وىنا " ي

ُب حالة التشخيص ما قبل الزرع فادلسألة تتعلق حبق "األىل الذين يضعونو ُب ادليزاف كما لو   أما. 4ضباية اجلنُت "
 .شوىات وعلى مقاسات معينة و زلددةرغبة منهم ُب احلصوؿ على جنُت خاؿ من الت 5ف ُملكا كا

، ىو نقاش بُت قطبُت  اإلجهاض"ىابرماس" فإف النقاش الذي يدور اليـو حوؿ مسألة   يعتقدوحسب ما      
اثنُت ، بُت من يدافع عن موقف من ىم "مع احلياة" ومن يدافع عن موقف " مع اخليار" ، وُب ىذا الصدد 

ضباية كلية  إىللداعي يقوؿ "ىابرماس "موضحا وجهة نظر كل من ادلعسكر األوؿ والثاين :"إف ادلعسكر احملافظ ا
للحياة انطالقا من اخللية ادلخصبة ىو معسكر يأمل بفشل تطّورات التقنية الوراثية اليت يشكك فيها 
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.باعتبار اخللية ادلخصبة سبثل البداية الفعلية للصَتورة التطورية  للكائن البشري ، وىو ما يستلـز التعامل 1...."
 دانية  و االستقاللية.مع اجلنُت باعتباره شخصا يتمتع بالفر 

ىو اال عبارة  ىو ادلعسكر الليربايل الذي ذىب اىل اعتبار اجلنُت وىو ُب مراحلو األوىل ماو أما ادلعسكر الثاين    
ما يفسر أف احلياة االنسانية ما قبل الوالدة حياة خالية من اي حكم مسبق ، وبالتايل ىو عن ذبمع للخاليا ، و 

فحياة اجلنُت ال تتمتع بالفرادة و االستقاللية . وما ىو اال جزء من االـ ودينح ذلا احلق ُب ازباذ قرار االجهاض 
 من عدمو . 

ؾ شبو اصباع ُب مسألة االجهاض عندما ىكذا تطرح مسألة االجهاض معضلة أخالقية ، فإذا كاف ىنا      
 ألسبابيتعلق االمر خبطر يهدد حياة االـ ، فإف اخلالؼ ليزاؿ قائما ُب ادلسائل االخرى ادلتعلقة برفض احلمل 

اخرى ال تتعلق بصحة االـ، اي اذا كانت ىناؾ احتمالية اف يولد ادلولود وىو حيمل مرض وراثي ، وىل جيوز 
 صبات االجهاض ، خصوصا واف احلمل قد ًب بطريقة تعسفية ومن غَت إرادهتن .الفتيات  القصر و ادلغت

ُب زلاولتو اجلريئة ضد ىؤالء االقطاب قد وقع بُت قطيب الرحى من خالؿ   " هابرماس "ومن خالؿ ما قدمو    
بيوتكنولوجيا و ذو النزعة النيتشوية الواضحة ، وابرز دعاة ال "سلوتردايك"" دفاعو العنػيد ضد ىذا الفيلسوؼ  

بغاية تعديلو اىل االرقى و االحسن ، وضد التيار الليربايل احملافظ  لإلنسافمؤيدي التدخل ُب الطاقم الوراثي 
 2الذي يرفض اذلندسة اجلينية صبلة و تفصيال"" فرنسيس فوكو ياما " الذي يقوده 

مل   صبيع ادلناقشات حوؿ مسألة اإلجهاض وبالرغم من توجهاتو الليربالية فهو يقر اف "هابرماس" و بالنسبة لػ 
ستطيع أف تثبت أف احلياة اإلنسانية ما قبل الشخصية خالية من االعتبارات األخالقية ومن األحكاـ ادلسبقة 

ناؾ حقوؽ أساسية ثابتة ،وُب كلتا احلالتُت ال حيق لنا التصرؼ وفق اعتباراتنا الشخصية ، حىت وإف مل تكن ى
 .3ومشرعة 
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 / جدل االستنساخ بين دعاة الـمـنـع و  الـتـرخـيـص :  3

يضع "ىابرماس" ، "فوكو ياما " ، و "سلوتردايك" ُب سلة واحدة ؛حيث يلتقي اليمٍت ادلتطرؼ ، مع ابرز       
دعاة التجديد ُب ىذا ادلوضوع ،غَت اف ذلك كما خيربنا  " ىابرماس " ليس حبا ُب بعضهما " بل الف حقائق 

يخ ادلوضوعية ال تتورع من صبع كل التجيف و الشطحات الذاتية مهما اختلفت أسسها الفكرية ُب الظاىر التار 
حيث يبدأ بتحذير دعاة ادلنع و التحرمي ألهنم خيطئوف برمي ىذه التقنية اجلديدة  1برمتها ُب قمامة التاريخ. "

ادلواليد أف يظلوا حبيسي ما اختاره ذلم  بسهامهم ، ألف الوالدة عن طريق االستنساخ ال تفرض بالضرورة على
 أبواىم .

و الذي يهم "ىابرماس" ىو كيفية مواجهة دعاة تطبيق الليربالية ُب رلاؿ االستنساخ ، و الوالدة ادلربرلة ،      
تربية االنساف  إلعادةويعترب"سلوتردايك"  ُب ربسُت النسل وسيلة الطفرة التكنومعلوماتية  ، و اذلندسة اجلينية ، 

 أنًتوبولوجيا و بيولوجيا ، ُب مزارع وحظائر و حدائق بشرية .

و بالتايل يرى "ىابرماس" أف مشكلة االستنساخ ،  و التدخل اجليٍت  ، وربسُت النسل يندرجاف ُب مسألة     
ت التقنية ،واجلدير أعمق تتعلق بادلس حبرية الفرد ، وتطرح إشكاليات سياسية ، واجتماعية عميقة على اإلحيائيا

بالذكر أف " ىابرماس" ال يعاِب مسألة االستنساخ وحدىا ، لكنو يتوقف على العمـو عند الرىانات الكربى 
. وعلى اثر ربليلو 2على اإلنساف و طاقمو الوراثي  ادلتعلقة بتطور أحباث اذلندسة الوراثية وتداعياهتا ادلستقبلية

لوجية االنساف ، يرى " ىابرماس" أف الرؤية العالجية االنساف قد مسحت للتداعيات االداتية  اليت أصابت بيو 
باستخداـ ما يعرؼ باالستنساخ العالجي ػ حىت و إف كاف حيمل بذور الشر ُب طياتو ػ ،وعليو تغَتت نظرتنا 

تية األخالقية لالنساف ، و السبب ُب ذلك ىو الصراع الذي يتجاذب فيو االنساف بُت طرفُت : النظرة االدا
الذاتية و زلاولة التأقلم من ناحية ، ومن ناحية ثانية عدـ استعداده أف جيد جسده ُب صورة انسانية متطورة ، 
وىو ما يعٍت ُب نظره أف احلدود ُب عصر الطفرة التكنومعلوماتية غَت مستقرة بُت الطبيعة و الثقافة ، أي بُت مواد 

بوؿ حبسب بعض الشروط من جهة ، وبُت ما ال ديكن قبولو عضوية طبيعية ، ومواد مصنعة ، أي بُت ماىو مق
الذي ذبدر اإلشارة إليو أف احلدود بُت االستنساخ العالجي و   بوجو مطلق من جهة اخرى ، و احلق
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وُب مثل ىذه ادلواقف احلرجة ، و التجارب .1َت واضحة مهما كانت تربيراهتا االستنساخ بغرض اعادة االنتاج غ
تقد " ىابرماس " ، فإف ما يقـو بو العلماء ُب رلاؿ التقنية اجلينية ىو القضاء على كرامة اخلطَتة مثلما يع

االنساف فهذه التقنية تشيئ األجنة ، ففي أفق الطفل حسب الطلب يتم ذبريد اجلنُت ، من بعده احلي ، 
 فإف التقنية اجلينية زبرؽ ليتحوؿ اىل رلرد أشياء سلربية ، وىو ما ال يتحقق مع التحسُت اجليٍت ، باإلضافة إىل

مبدأ مركز مركزي من مبادئ حقوؽ االنساف ، و الذي مفاده أف : كل الناس يولدوف و حييوف متساوين ، فمن 
اىل خلق ترتيبات ُب الكائن االنساين ، أبسطها   التعديل فيها سننتهي حتما و ضرورياخالؿ استهالؾ االجنة و 

َت ادلعدلُت من البشر ، وىو ما يهدد وحدة اجلنس  البشري و اجملتمع ، النزاع و الصراع بُت ادلعدلُت و غ
فاالجتماع اإلنساين ال يكوف شلكنا إال على أساس التساوي ُب احلظ و اإلمكانيات . لكن التقنية تكسر ىذا 

 . 2التساوي ، وىذا ما يًتتب عنو انكسار وحدة اجلنس البشري
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 تمهيد

لقد شهدت التقنية تطورا كبَتا حبيث أهنا سامهت يف خلق العديد من القضايا وادلشكالت ،شلا استدعى 
ضرورة تدخل رجال الدين وادلفكرين ،وذلك إلبداء أرائهم اليت تكون موجهة تارة بالنقد اإلجيايب ،وتارة أخرى 

اثار الناةمة عنها ،هه  تدخلت يف نية واآلالتنبيو إىل استعماالت التقبالنقد السليب ،وتتلخص معظم أرائهم يف 
سده بصفة بصفة عامة وج اإلنسانةميع اجملاالت خاصة اجملال الطيب الذي طرح مسائل حساسة ختص 

 رجال هلسفة .. آورجال الدين  اكانو خاصة ،شلا استدعى ضرورة تدخل ةميع الناس سواء  

خيص اإلنسانية ةمعاء وختص وجودىا وحىت مستقبلها  ألنو،عد منحصر يف دائرة األطباء وحدىمهاألمر مل ي
ىو رأي كل من رجال الدين  ،شلا استدعى ضرورة طرح تساؤل حول ىذا  ادلوضوع وادلتمثل يف:  ما

 يعترب مشكلة يف حد ذاتو ؟ اإلنسانوالفالسفة حول ادلوضوع ادلطروح ؟وىل 

 :البيوطيقا بين الدين والفلسفة . أوال

هات النظر حول البيوطيقا هنظر ذلا رجال الدين من منظور ديٍت عقائدي اما الفالسفة هقد نظر اختلفت وج
 ذلا كل الفيلسوف من منظوره اخلاص سنحاول ىنا الوقوف عل  بعض اآلراء

 البيوطيقا من منظور الدين :  - أ

و ىنا جيب  1791اليت كانت سنة  التنشئةو عالقتها بالدين البد من الرجوع ايل  للحديث عن البيوطيقا 
اليت ،والنتيجة من القرن ادلاض   تالستينياأي منذ  بكثَتق  كان قبل ذلك لفت االنتباه إىل  أن الفكر البيوط

مراحل أساسية دتيزت كل مرحلة من ىذه ادلراحل  بثالثىذه العالقة مرت  أنديكن استنتاجها ىنا ى  
التسعينيات ايل أواسط التسعينيات من لة األوىل كانت شلتدة من أواخر بان ادلرحمتتابعة هيجدر الذكر حبقب 
سيطرة رجال الدين العشرين دتتلت يف االنفصال عن االخالق الطبية الكالسيكية اليت كانت حتت  القرن

يف معظم خطاباهتم  يتكلمون باسم االخالق ومن اخالق دينية   اكية وىؤالء كانو يولادلسيح  و الكااث
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و الشفقة و التعاطف مع ادلريض ومن  كاإلحسانتقوم عل  العديد من النقاط األساسية  كالسيكية 
 1الطيب.ابتكارات يف حق ادلمارسات اإلنسانية اليت تزايدت يف اجملال 

من القرن  الثمانياتهناية  إيلسط التسعينات من أوا بامتدادىاادلرحلة الثانية :هقد عرهت  إىلبالنسبة  أما
 رل ءادلاض .وقد دتيزت العالقة بُت البيوطيقا   و الدين يف ىذه ادلرحلة يًتاجع اخلطاب الديٍت مبجرد 

 رأسهاالعديد من الدول وعل   إيلأيضا عرهت انتقال الفكر البيوطيق   ةادلرحلالفالسفة ورجال القانون وىذه 
بع العلماين للفكر البيوطيق  ،ودتيزت أيضا بالعديد من إىل التأكيد على الطاالتأكيد  أدى  أوروبا  و ىذا ما

 األحداث نذكر منها اىم حدث وىو :تأسيس جلان أخالقية .

واليت أكدت على العديد من ادلبادئ  1791ومن بُت الدول اليت أسست جلاهنا األخالقية ى  هرنسا يف 
 وى  كالتايل :

 واستبعاد رجال الدين من النشاط البيوطيق  .الدعوى إىل إقصاء _ 

رأسها اإلحسان والتعاطف مع ادلريض والتأكيد على مبدأ االستقالل الذايت أي  _ تغيَت بعض ادلبادئ على
 مبعٌت آخر حق ادلريض يف تقرير مصَته بنفسو.

 _ استبدال النزعة اإلنسانية الدينية بنزعة حقوق اإلنسان.

 2األخالقية .ل ادلبادئ وضع تشريعات قانونية زل

قد عرف أيضا على ىذه ادلرحلة بأهنا مرحلة انتقال مسؤولية األطباء والباحثُت من مسؤولية أخالقية دينية إىل 
كنتيجة عن ىذه ادلرحلة ىو ديكن حصرىا يف نقطة أساسية وى  التخل  عن  مسؤولية قانونية مدنية ،و

 :اجلانب الديٍت هنائيا خاصة يف اجملال األخالق  .وبعد ادلرحلة الثاين تأيت مرحلة أخرى وى  
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ادلرحلة الثالثة :دتيزت بالعديد من ادلزايا كغَتىا من ادلراحل السابقة ،هقد امتدت من أواخر 
يف ىذه ادلرحلة بنقطة أساسية وى  الرجوع إىل  ىذه ودتيزت العالقة بُت البيوطيقا والدين أيامنا الثمانينات إىل 

القضايا الدينية بقوة وذلك بسبب الضغط الذي ولد العديد من القضايا، كقضية اقتصادية كالعالقة ادلادية 
وتَتة اىتمامهم بادلعضالت اليت  بُت الطبيب وادلريض ، وأيضا لفت انتباه ىذه القضايا علماء الدين وزيادة

أهرزهتا الثورات األخَتة اليت عرهتها رلاالت وميادين اإلصلاب الصناع  ،وكل سللفات التقنية على وجو العموم 
اليت ،وىذه ادلشاكل دعت رجال الفقو إىل إنشاء جتمعات وإقامة ندوات كانت شبيهة باللجان األخالقية 

 1واألمريكية .انتشرت يف اجملتمعات األوروبية،

ومن خالل ىذه ادلراحل نستطيع استنتاج أن العالقة بُت البيو طيقا والدين عرهت تذبذبات ،هقد اتسمت 
،وأيضا القضايا البيوطيقية كان حوذلا جدال كبَت خاصة   بسمات أساسية ميزت كل مرحلة من ىذه ادلراحل

ضية اإلجهاض ،ههو يعترب شلنوع خاصة بعد أربعُت يوما ،وكذلك منع استئجار األرحام ،وىذا ىو رأي كق
رجال الدين اليهودي ،أما رجال الدين ادلسيح  هيمكن تلخيص رأيهم يف أهنم كانوا  يعارضون  اشد 

ل الدين اإلسالم  يف رلال اإلخصاب الصناع  وكل أنواعو ،وبالذىاب إىل رجااالعًتاض عن التقنية خاصة 
 2صلدىم يرهضون معظم التقنيات الطبية خاصة هيما يتعلق باألرحام ادلستأجرة .

 اليت أدت هبم إبداء وجهات نضرىم .وىذه ى  جل آراء رجال الدين حول البيوطيقا ، 

 من منظور الفلسفة . البيو طيقا -ب

قد كانت ىناك آراء أخرى تستقطب البيوطيقا من ةميع النواح  منها :رأي الفالسفة حول العلوم اليت                  
حديثة بالدرجة األوىل وهريدة من نوعها ألسباب خاصة لذلك نطرح     أهرزهتا التقنية كالبيوطيقا اليت تعد

 بيوطيقا؟ تساؤلنا التايل هيما يتلخص موقف  الفلسفة من قضية ال
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اليت من الواضح أن ىناك ارتباط واثيق بُت البيوطيقا والفلسفة وذلك يتبُت من خالل العالقة القائمة بينهما ،و 
ـفكر أخالق  جديد هه  تعترب هرع من هروع الفلسفة وجتديدا لو ،أال وىو أساسا تتلخص يف أن البيوطيقا ى  ـ

الذي يعترب مبحث من مباحث الفلسفة والذي يعٍت القيم ،والبيوطيقا كغَتىا من العلوم سامهت يف  األكسيولوجيا
أىم هيلسوهُت يف ىذا اجملال ومها "هبوتر وىيليجرز" اللذين قاما  نشأهتا وتطويرىا العديد من الفالسفة هنذكر

ميوالت هلسفية ح والبارز ىنا أن ذلما بنحت مصطلح البيوطيقا ورسم ادلسار العام للفكر البيوطيق  ،همن الواض
ديكن أيضا إغفال الدور الكبَت الذي قام بو بعض الفالسفة وعلى رأسهم " دانيال   تتجلى يف كتاباهتما ،كما ال

الكالسيكية اليت كانت غارقة وهصلها عن األخالق الطبية  ،كالىان " يف إضفاء الطابع العلماين على البيوطيقا
 1... يف الالىوت ادلسيح 

ور قوي يف الفكر البيوطيق  إننا صلد أن للفلسفة حضوبالرجوع إىل نقطة البداية وى  عالقة البيوطيقا بالفلسفة ه
نذكر بان الفالسفة كانوا  من كذلك  وذلك من خالل تشكيل جلان أخالقية صاحبت نشأة وتطور البيوطيقا ،و

عامل األخالق ،وى  شخصية علمية ترتبط أبرز أعضاء ىذه اللجان،وىكذا ظهرت شخصية جديدة وى  
 باألخالق كفكر هلسف  وترهض االرتباط هبا كفكر ديٍت .

إن أقطاب الفكر البيوطيق  حياولون التأكيد على أن ىذا الفكر لو صلة واضحة دتام الوضوح بالفلسفة الرباغماتية 
ثُت أن التجديد الفلسف  الذي عرهتو أواخر اليت دتثل أبرز التيارات األمريكية،  وإىل جانب ذلك يعترب بعض الباح

 القرن العشرين وبداية األلفية الثالثة ىو الفكر البيوطيق  ذو النشأة األمريكية.

قد تركت البيو طيقا أاثرا كبَتا على الفكر الفلسف ، والذي يتجلى يف مسامهتها يف حتقيق حلم بعض الفالسفة 
إىل شرحية أكرب  وى  دائرة النخب وخروجو عن أسوار اجلامعات ، وىو خروج وحترير ىذا الفكر من دائرة مغلقة

وى  اجملتمع بكل هئاتو االجتماعية،اليت تشارك ى  األخرى يف مناقشة القضايا البيوطيقية ،هاألمر مل يعد مقتصر 
ميع على األطباء والباحثُت هقط ،هكل القضايا اليت ختص ةميع علوم الطب وأخالقياهتا أصبحت مها حيملو اجل

 2على عاتقو .
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 : مشكلة اإلنسان ثانيا .

جديدة  أهاقعصر التطورات التكنولوجية اليت مسحت بظهور  بأنومن ادلعروف عن عصرنا 
يستطيع كبح ىذه التطورات همثال  للتفكَت يف اإلنسانية اليت ضاعت قداسة اإلنسان  وأصبح ال

رىانات أخالقية صعبة همست كرامتو وقفت عل   تلك  أماماليت وضعت اإلنسانية   ظهور البيوتكنولوجيا
ههل مصَته  .هبا وطرحت العديد من ادلشكالت و التساؤالت حول مصَت اإلنسان القداسة اليت كان ديتاز

بأنو طرح عن  ايبدو  الزوال ام البقاء ؟وىل اإلنسانية هقدت طبيعتها وسقطت يف ادلصَت الصناع  وىذا ما
ية  هالتحول من الطبيع  إيل الصناع  أدي إيل طرح  العديد من وجهات النظر اليت تساؤل للكينونة اإلنسان

 هانسى  نظرة كل من الفالسفة  :ماالتايل شارك يف صياغتها العديد من الفالسفة لذلك نطرح التساؤل 
حول اإلنسان وادلشكالت ادلتعلقة هبا ؟وىل اإلنسان اآلخر آت حتما مع  يوناس وفرانسيس فوكوياما

 .ميشال هوكو 

لقد هتحت استخدامات التقنية ادلفرطة رلاالت أخرى لظهور العديد من العلوم اليت حطت من التقنية سيدة 
لإلنسان و نطولوجية  ت أمكانتو وأعادت النظر هيو وطرحت تطوراعل  اإلنسان يف حد ذاتو وزعزعت 

القدمي هالتقنية وسيلة التحكم البيوتكنولوج  اليت قضت عل  صعبة التبات للتطور اإلنساين  إيلالسبب راجع 
كنولوجية وطرحت وجود بيوتاحليوية نشرت نوعا من القلق و اخلوف حول مصَت اإلنسان وهتحت إمكانيات 

ويصبح التغَت لتقتحم داخل ذاقها ليونة لإلنسان يتنازل هيو الطبيعة عن هرضيات السلطة ادلطلقة  أخر
اإلنسان سيدىا متدخل يف ادلصَت عرب وسيلة تقنية اختيار اخلاليا التناسلية قد اصب حاول آليات اإلعداد 

 1الزمان . أهقالقادمُت يف  لألهراد

احملدقة بالطبيعة اإلنسانية وبالطبيعة  عامة او  باألخطارت  انبأاليت بأهكارىموقد ساىم العديد من العلماء 
 :صلد الفيلسوف  رأسهموعل  اإلنسانمفهوم  وتغيَت باإلةمالالكوكب 
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يق  والتعريف بو وعلى التأكيد على البيوطلمية الفكر عيف  بأهكارهالذي ساىم ىو  : أ ـ هانس يوناس 
وتطوير احد ادلفاىيم  إغناءالبيئة من جهة ،ومن خالل  بأخالقياتوذلك من خالل ربطو طابعو الشمويل 

 إىلالتنبيو  إىلاألساسية اليت يقوم عليها الفكر البيوطيق  وىو مفهوم ادلسؤولية من جهة أخرى ،باإلضاهة 
خطورة األحباث والتجارب العلمية بشكل عام ،ليس على حاضر اإلنسانية هحسب بل على مستقبلها أيضا 

.1  

العلم  التقٍت ادلعاصر انفصل عن ادلعايَت الدينية ،والقيم األخالقية  النظاميف ىذا الصدد بان وديكن القول 
،هاسقط معايَت التقومي اإلنساين وااثبت بدلو معيار التقومي ادلادي هتداعيات السيادة والتملك والغزو اكسب 

الوهاق  إلعادة إلصالح ىذه النضرة ل عقالنية مًتهة ،وال رلا أهرزتالثورة التكنولوجية طابعا ماديا منحرها 
الذي كانت الطبيعة سابقا تعترب سيدة عليو لكن  اإلنسانذلك  اإلنسانوتغيَت مفهوم  واإلنسانبُت الطبيعة 
مواجهة ادلخاطر الناةمة واحملدقة  إىل دعا "ههانس يوناس الطبيعة"سيدا على  اإلنسان أصبحبتطور التقنية 

تغَتات يف أمور اجملتمع اإلنساين وحتوالت يف احلياة  أهرزتاخًتاعات التكنولوجيا  أنبالطبيعة ههو يرى 
و الطبيعة وى   اإلنسانالطبيعية ويرى بان ادلنقذ ىو جتديد أخالقيات عن طريق عقد ميثاق مصاحلة بُت 

د على الطبيعة ،وقد مبدأ ادلسؤولية،ولتفعيلو البد من حتصيل الشعور باخلوف دلا تنتجو العلوم التقنية من مفاس
علوم جديدة  لتأسيسوقد يكون طريق  ناإلنسا تسلوكياتعديالت حول  إلدخاليكون  اخلوف حال مؤيدا 

الطبيعة واإلنسانية مهمتها حفظ بقاء  إنقاذبعُت االعتبار مبادئ العقل واألخالق ،والغاية منو ىو  آخذة
 2هذلك يعد دمارا لإلنسانية ةمعاء . اإلنسانية وكل من يعيش عل  األرض ،وان مل حتاهظ عليها

وقد كان للعديد من الفالسفة اراء واهكار حول االنسان وادلشكالت الناةمة عنو بسبب تطور العلوم ،هقد ادت 
 .بينهم نذكر هيلسوف آخر  ل التقنية احليوية ،ومنالتطورات اليت حتققت يف رلا
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 فرانسيس فوكو ياما :-ب 

ن التقنية خلفت هجوات واسعة يف الفيلسوف هرانسيس هوكو ياما الذي انذر بنهاية التاريخ ،وبا وجهة   تتلخص 
اضلاء العامل سد ىذه  واجلهات التشريعية يف ةميع  اذليئاتيم الطب احليوي البشري تتسابق هيو ام احلايل لتنظالنظ

ويتأاثر هما اخًتعو اصبح سالحا يؤاثر عليو   حول االنسان  السائدةوىو يرى بان التقنية غَتت ادلفاىيم 1الفجوة ،
 باإلجيابى  الرجوع   أخرىوغاية  ،بالسلب اإلنسانالتقنية احليوية ذلا غايتُت مها الرجوع على بو، ههو يرى بان 

صحية ختدم االنسان وتساعده على كسب رهاىيتو وىو يرى ايضا بان  هوائدحتققو  من  علبو ودلك من خالل ما
حسابات نفعية وينادي جبملة من من احللول اذا اختلف الطيب مع  بأيةالتقنية تعترب هتديدا الديكن تقديره 

لبشرية لصاحل ا أياالزدىار البشري  بُت التطورات التقنية اليت تعزز اخلبيث البد على الدول من النهوض بالتمييز
تقوم ىذه  ادلهمة اليت من شاهنا اصالح النضرة حول  2.وبُت تلك اليت دتثل هتديدا لكرامتو عن طريق مؤسسات 

 . التقنية

 ميشال فوكو : -ج 

ىو االخر ختوهو من ادلستقبل البشري يف هناية الستينات وكانت صيحتو ادلشهورة موت مييشال هوكو ادىل  
االنسان قد احدث ضجة كبَتة على مستوى الساحة الفكرية وهيها ايذان صريح بنهاية االنسان كما طبعتو القوى 

وحيكم 3 مصَته .ا مل يتفلسف يف أي معٌت إذ اإلنسان الذي الحيملاخلفية وخروج انسان جديد للوجود ىذا 
ىذه التقنية اليت سيطرت على العقول وعلى الذوات االنسانية واليت اعتقد البعض باهنا خالص االنسانية من 
جربوت الطبيعة واهاقها اال ان ىذه االهكار كغَتىا من االهكار االخرى لقيت العديد من االنتقادات هقد 

و عندما نزعت من االنسان اداميتو  واغرقتو يف اوحال رف  كل مايلقاه ت التقنية طوهانا جارها أي جياصبح
وبالعودة اىل االهكار اليت طرحها ميشال هوكو صلد بانو انذر 4 . اآلالتاالغًتاب وجعلت منو دمية بُت انياب 

بنهاية ىدا االنسان الدي اكد بانو ابتكار حديث العهد  وانو ال يعد  ان يكون اال رلرد مفهوم من ادلفاىيم ادلؤقتة 
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الشى بعد ان تنقض  هًتة تواجده االبستيمولوج  هانو سوف يتمزق ويت اإلنسانال  ااثبت بان والعائمة وميش
وكل ىذه االهكار وادلفاىيم ادلطروحة والتوقعات ادلختلفة  ،1من بُت الكائنات كائنمن قبل رلرد  ويعود كما كان 

يف حق االنسان وخاصة  االنسان ادلعاصر الذي يًتعرع بُت احضان حضارة صناعية قد انبتت وزرعت نوعا من 
 ما باإلنسان التنبؤلكثَت من االسرار واخلبايا وخاصة من ادلستقبل الذي حيمل ا أي آت وى ماالقلق والتوجس ضلو 

 . 2بعد الصناع  الذي ىو ات حتما 
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من منظور يورغن  البيوطيقا يف ختام ىذه الدراسة اليت جاءت موسومة ب "التقنية و القولميكن       

ىابرماس"   واليت احتوت ثالثة فصول حاولنا من خالذلا اإلجابة عن االسئلة ادلطروحة لنخلص يف 

 :التالية األخري اىل النتائج 

أال وىو مبحث ،من خالل وجهتو النقدية قد تناول مبحث يعد من أىم ادلباحث الفلسفية  أن ىابرماس

االخالق الذي يعد موضوع   حبثنا جزء منو خاصة أننا يف عصر حنتاج فيو اىل إعادة النظر يف مجيع 

 زلاولة وال حتتاج اىل دراسة وىذا ما دفع بالفيلسوف األدلاين اىل،ادلفاىيم حىت تلك اليت تبدو واضحة 

حبذر  وذلك  الوقوف بني ادلتطرفني واحملافظني معتربا التقنية سالح ذو حدين ذلذا جيب التعامل معها 

ليس فقيامها يف العصر احلديث  ،فال يوجد رلال للتفاؤل او التشاؤم،والتفكري فيو  والتأملبإعادة النظر 

اليت جتعل منها جنة اخللد  باإلجيابيةمتع كما أهنا ال تت،باألمر السليب الذي جيعلها من صنع الشيطان 

وفهمها من مجيع اجلوانب للخروج من االزمة اليت وقع ،على األرض فما علينا سوى البحث يف حقيقتها 

الذي أصبح خيضع لو وال يستطيع التملص منو وذلذا ،توصل اليو عن طريق العلم  فيها االنسان نتيجة ما

 .عبري ىانس يوناسالتحكم على حد ت البد ن التحكم يف

من اجل االرتقاء  ، بضرورة تدخل الفلسفة احلقيقية واخلالية من التعصب واأليديولوجيةاميان ىابرماس 

ويف ظل احتدام النقاشات والنزاعات البد من تدخل ،باإلنسان وحتريره من القيود اليت وقع فيها 

بقوة فاألمر ال يقتصر على من ىم من اىل االختصاص فحسب فمن حق االنسان ادلعاصر ،الفيلسوف 

دون علمو ألنو حدث كوين فعندما يقع عليو ،التمتع بكرامة زلفوظة وعدم التصرف يف أساسو البيولوجي 

 التجريب حتما سوف هتدد ارث احلياة ، فحياتو تعترب حياة مجيع من ىم على األرض ال نعين بذلك   

 الكائنات اإلنسانية فحسب بل نعين أيضا الكائنات النباتية واحليوانية . فيغ فيتجنشتاين
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أن ىابرماس مفكر يصعب فهمو بسهولة فهو يؤسس نظرية جديدة للمجتمع مبنية على الفعل التواصلي 

مي  وجورج بدءا مباكس فيرب ومرورا  بدوركا ،ولتحقيق ذلك قدم نقدا منهجيا وتارخييا للنظريات احلديثة

فيغ فيجنشتاين وتلميذه أوستني ومتكن يف لود:ىربرت ميد كما اعتمد على فالسفة اللغة من أمثال 

األخري من ابداع مفهوم العقل التواصلي منتقدا العقل االدايت وزلمال إياه مسؤولية ما تعيشو اإلنسانية 

يف أزمة احلداثة ،وما متخض عنها من  من أزمات فاالستخدام الغري العقالين للعقل أوقع االنسان ادلعاصر

تقنيات تشيء االنسان وتقضي على جانبو األخالقي كما جعلتو يعيش االغًتاب ان على ادلستىوى 

 الذايت أو االجتماعي .
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 ملحق املصطلحات

 البيوتكنولوجيا : ىي كلمة مركبة من مقطعني : 

Bio وتعين حياة أما : 

Technologie  فتعيت تطبيق العلم : 

وتعينينين تطبيينينق املعلومينينات املتعلقينينة تاملنيومينينات اتيينينة  ينيناأل ااينينتعمااا ة اهيينينراا الصينيننا ية وىينيني أ  ينينا  لينينم 
مينينن لينينطل تطبيينينق املعلومينينات الو،اويينينة املوجينينو ة ة  تلينين    سينينمب تاتاينينت ا ة ة ا ينيناتت ال ،ا يينينة ةالصينينيالية

 الكائنات اتية.
 البيولوجيا :ىي  لم اهحياء أو  لم حياة اتيوان أو  لم اتياة النباتية .

 الو،اوة :اا  اة معاين :
 ة الشرع :ىي انتقال مال الرجل تعا موتو إىل و،وتو .

 هصول إىل ال روع ة اهجناس ةأما ة  لم اتياة:فهو انتقال الص ات من ا

 وأ  ا ة اهنواع واهفرا  وىي انتقال الص ات الو،اوية من اآلتاء إىل اهتناء مباشرة

 اخلربة: اتالة الشعو، ة كما  عانيها الشخص 

 اخلربة أ  ا ىي نشاط أكثر من أن تكون حالة .

مل  لى انو يا ة ة ذاتو ت وايلة وكرامتو مينن الكرامة اإلنسانية مباأ ألطقي  قر تان اإلنسان  نبغي أن  عا
 حيث ىو انس فوق ا تبا، وىو من أوضب املبا ئ اليت جاء  ا اإلاطم.

الكاووليكية: جممو ة تعاليم املسيحية اليت تا ن  ا الكنيسة الرومانية وتتمي  لاصة تا م الطات الكنيسينة 
 ج إىل شيء أصط .واجا الوجو  : ىو الذي  كون وجو ه من ذاتو وت حيتا 

: وىي ج  رة تقين  شينرق اليونينان لينا،ج ايناحل تركييناةوىي ويناين اكينرب جين ،  و  كيناتري ةحينوا    cosكرس .
 الكواي . طإىل ىذه املنطقة فيقال أتو أقرا طكم  رضا اذا فان البعض  نسب أتو أقرا8كم طوت و44
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 ملحق الشخصيات
لو تاتكينام والسينططني ةمينن أشينهر كتبينو الشين اء الينذي  ينرأل  نينو تينان حياتينو حافلينة تتصينا 084اتن اينينا : 

قسم إىل أ،تعة أقسينام :املنطينق ةالر اضيني ةالطبيعيني ةاإلايينات تنيناول ة معيينم كتاتاتينو املنطينق ةوقينا حيناول ة  
 كتاتاتو امل ج تني فلس ة أ،اطو وقسمات متناورة من فلس ة أفططون .

فيلسينينوأل ةلكينينل فينينروع املعرفينينة اإلنسينينانية ة تينينا،    قبينينل املينينيط  ةا نينينة ااينينطايظ وىينينو أ يينينم 384أ،اينينطو : 
البشر ة كلها ميتاز  لى أاتاذه أفططون تاقة املنهج وااتقامة الرباىني واتاتنا  إىل التجرتة الواقعية ومؤل اتو 

 تنقسم إىل قسمني ومها:
 كتب مشهو،ة : وتكون إىل  امة اجلمهو، . -1
 كتب مستو،ة : إىل لاصة التطميذ واملختصني . -2
قبل امليط  ة أوينا ىو أاتاذ أ،اطو و عا من أ يم فطا ة العامل  لى طول تينا،    468أفططون :  

 ال كر اإلنساين .
اقراط : من أااتذة أفططون ومن أشهر وأ يم ال طا ة اليونانيني وقا  ينرأل  نينو تهنينو كينان زاىيناا ة 

مث مسينينيني تسينينينقراطس الينينينيت تعينينينين تاليونانيينينينة الينينينانيا ومشينينينهو، ةخال ينينينة اليونينينينانيني ة  بينينينا  م اهصينينيننام ومينينينن 
 املعتصم تاهلل  .
( ولينا ب  اينلا،أل ةتينر  ة أاينرة تروتسينتانتية ة ،س ة العا ينا 1020-46-18) س و، ن ىاتر ما

ة ال لسينين ة مينينن جامعينينة تينينون ة عتينينرب مينينن أىينينم  همينينن اجلامعينينات مينينن تينهينينا جينينوتنجني والينينذ شينينها ة الينيناكتو،ا
 اىتماماتو ال لس ية ىو السيااة تالا،جة اهوىل ةوقينا فاقينه شينهرتو  ال طا ة ة  املنا املعاصر ةمن تني

كل اتاو  ةوىينو مينن ،وا  ما،اينة فرانك ينو،ت إت انينو ىينو الوحيينا الينذي حيناز  لينى  ،جينة اهكثينر شينهرة 
وقينينينا اكتسينينينب صينينينيتو املشينينينها السيااينينيني والثقينينيناة ة املنا ينينينا واتيينينينا  اهو،وي تا تبينينينا،ه فيلسينينينوأل اجلمهو، ينينينة 

 ا اة .اهملانية اجل

تالو، ينينث الشينينر ي لكينينانس وما،اينينة فرانك ينينو،ت وىينينو الينينذي  افينين   ينينن اتااوينينة تا تبا،ىينينا  سمسينيني ىينيناتر مينينا
مشرو ا مل  كتمل تعا ةوىاترماس  عترب  قطين الن  ة ةوتوجهاتو التل ه تني اهلطق والقانون مينرو،ا 

 ةطتسات اتااوة وت عيل وجاىة العقل التنو ري تراك ال كري حيو تو.
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