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   ) تعريف فلسفة البيئة(  

        ....ما هي النتائج المترتبة على؟  تهديد البيئة الطبيعيةما هي النتائج المترتبة على؟  تهديد البيئة الطبيعيةما هي النتائج المترتبة على؟  تهديد البيئة الطبيعيةما هي النتائج المترتبة على؟  تهديد البيئة الطبيعية*: *: *: *: سسسس
  :إلىجعل الف�سفة والعلماء يدعون    :جـ
إقامة التوازن بين مطالب ا%نسان المتنامية في السيطرة على البيئة وا�ستفادة القصوى من  �

  . مواردھا
 . الطبيعة و حقوق الكائنات ا6خرى بھا من النباتات والحيوانات ضرورة احترام �
  .احترام حقوق ا6جيال القادمة في ھذه الموارد الطبيعية �
        

        معىن البيئةمعىن البيئةمعىن البيئةمعىن البيئة
                            

  املعني االصطالحي        املعني اللغوياملعني اللغوياملعني اللغوياملعني اللغوي
  " بوأ و تبوأ  "إن أصل اشتقاق كلمة بيئةإن أصل اشتقاق كلمة بيئةإن أصل اشتقاق كلمة بيئةإن أصل اشتقاق كلمة بيئة ���� 
 ب@اء إل@ى في لـسان العـرب  في لـسان العـرب  في لـسان العـرب  في لـسان العـرب  " " " " وقال ابن منظور  وقال ابن منظور  وقال ابن منظور  وقال ابن منظور   �

 ھ@@و مجم@@وع ا6ش@@ياء والظ@@واھر المحيط@@ة �
بالفرد والمؤثرة فيه حي@ث نق@ول البيئ@ة الطبيعي@ة 
أو الخارجي@@@@ة والبيئ@@@@ة الع@@@@ضوية أو الداخلي@@@@ة 

 ھي دراسة البيئة ومشك�تھا تلك المشك�ت التي ترتبت على التقدم �      
ئة الطبيعية لحياة الكائنات الحية وعلى التكنولوجي والعلمي الرھيب الذي ھدد البي

  .رأسھا ا&نسان
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  وء بوءا أي رجع الشئ يب
   . أي نزل وأقام وتبوأ وتبوأ وتبوأ وتبوأ����

  ") أي اتخذت لك بيتاأتك بيتاأتك بيتاأتك بيتاأتك بيتاوووووبوبوبوب( " �  

 المك@ان أو المن@زل ال@ذي إذا البيئة تعنـى   إذا البيئة تعنـى   إذا البيئة تعنـى   إذا البيئة تعنـى    ����
  .ينزل به الكائن الحي ويتخذ منه مكانا 

�ذا �������ى ھ���ريم إل���رآن الك���ار الق���د أش�� وق
  فقال سبحانه وتعالىالمعنى اللغوي للبيئة

بـوآ لقومكمـا    بـوآ لقومكمـا    بـوآ لقومكمـا    بـوآ لقومكمـا    وأوحينا إلى موسـى وأخيـه أن ت       وأوحينا إلى موسـى وأخيـه أن ت       وأوحينا إلى موسـى وأخيـه أن ت       وأوحينا إلى موسـى وأخيـه أن ت       ((((


	��� ����  ())))بمصر بيوتابمصر بيوتابمصر بيوتابمصر بيوتا�� �(  

  .والبيئة ا�جتماعية و الفكرية

        ::::ملحوظةملحوظةملحوظةملحوظة
 م@ن اس@تخدم كلم@ة أولأولأولأول هـم     هـم     هـم     هـم     علماء المسلمين   علماء المسلمين   علماء المسلمين   علماء المسلمين  ����

من@@@ذ الق@@@رن (عن@@@ى ا�ص@@@طWحي البيئ@@@ة بھ@@@ذا الم
  ).الثالث الھجري 

ص@احب كت@اب العق@د ))))ابن عبد ربـه   ابن عبد ربـه   ابن عبد ربـه   ابن عبد ربـه   ((((حيث يعد   حيث يعد   حيث يعد   حيث يعد       ����
الفريد أقدم من ذك@روا ھ@ذا المعن@ى ا�ص@طWحي 
للف@@@@ظ البيئ@@@@ة ل[ش@@@@ارة إل@@@@ى الوس@@@@ط الطبيع@@@@ي 

ال@ذي يع@يش ) ا%حي@ائي – المك@اني –الجغرافي (
  .فيه الكائن الحي بما في ذلك ا%نسان 

  لسفة البيئية يف الشرق القدمينشأة الف:ثانيا
            ::::نشأة فلسفة البيئة يف مصر القدمية نشأة فلسفة البيئة يف مصر القدمية نشأة فلسفة البيئة يف مصر القدمية نشأة فلسفة البيئة يف مصر القدمية ) ) ) ) أأأأ((((

        :::: في في في في ذلك ذلك ذلك ذلك ظهر ظهر ظهر ظهروقدوقدوقدوقداستطاع المصري القديم أن يعبر عن حبه للبيئة بمظاهر متعددة استطاع المصري القديم أن يعبر عن حبه للبيئة بمظاهر متعددة استطاع المصري القديم أن يعبر عن حبه للبيئة بمظاهر متعددة استطاع المصري القديم أن يعبر عن حبه للبيئة بمظاهر متعددة     ����
 حيث تجدھم يدركون أن الحفاظ على البيئة احد ))))كتاب الموتى كتاب الموتى كتاب الموتى كتاب الموتى ((((أقدم كتاب مصور عرفته اإلنسانية      أقدم كتاب مصور عرفته اإلنسانية      أقدم كتاب مصور عرفته اإلنسانية      أقدم كتاب مصور عرفته اإلنسانية       .١

 .يس فقط لمجرد الحياة الطيبة على ا6رضوسائل التقرب إلى ا%له ول
 أيهاالسالم عليك يا ( بقوله ى التي يستھلھا المتوف::::))))تعويذة إعالن البراءة أمام اإلله العظيمتعويذة إعالن البراءة أمام اإلله العظيمتعويذة إعالن البراءة أمام اإلله العظيمتعويذة إعالن البراءة أمام اإلله العظيم(((( .٢

مل :  ولحقوقھ@@ا فيق@@ولا6خ@@رى ويؤك@@د المت@@وفى عل@@ى احترام@@ه للكائن@@ات  ) العظــيماإللــه
، مل اصـطاد مسكـا مـن        ةهلـ احرم املاشية من عشبها، مل اصنع الفخاخ لعصافري اآل        

 . نارا متأججةأطفئ ، مل اجلاري املاء أمام سدا أضعحبريام، مل 

 . لدرجة العبادة وتوجيه التراتيل وا6ناشيد خWل صلواتھم نهر النيلنهر النيلنهر النيلنهر النيللللل القديم  القديم  القديم  القديم المصريالمصريالمصريالمصريتقديس تقديس تقديس تقديس  .٣
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  :فلسفة البيئة فى الصني القدمية) ب(
الذي يعد المبدأ والمآل الذي ) الطاو( القدماء تمثل ند المفكرين الصينيي لقد كانت الطبيعة عن�

  .تأتى منه كل ا6شياء وھو القانون الطبيعي أو الكيان الذاتي لjشياء 
        :::: كان الطاويون وال يزالون من كان الطاويون وال يزالون من كان الطاويون وال يزالون من كان الطاويون وال يزالون من����

  . استبصر الضرورة في العالممن أقدم - ١
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٤ 

 . قالوا بالترابط بين ا6شياءمن وأقدم  -٢

 . وفاعليتھا فنن حدودھاأول من  -٣

 . بحكمة الوجود الطبيعي واتساقه وانتظامهوآمنو -٤

 وإلغاء التمييز المصطنع ب@ين ا%ن@سان كائنات الطبيعةكائنات الطبيعةكائنات الطبيعةكائنات الطبيعةالالالال المساواة بين  المساواة بين  المساواة بين  المساواة بين دعي الفالسفة إلي ضرورة   دعي الفالسفة إلي ضرورة   دعي الفالسفة إلي ضرورة   دعي الفالسفة إلي ضرورة    •
ينبغي أن يحفظ ا%ن@سان ووالكائنات ا6خرى حيث يحيا الكل مع الكل في تناغم طبيعي 

  .الخ......رقى وا6قوى توازنه و� يتعدى عليه بحجة انه ا6
أحتـسب  "  مخاطب@ا ا%ن@سان لحينم@ا ق@ا) الط@او(ف@ي كتاب@ه ) الؤتـسي(أشار إلى ذلك  •

انك قادر على توىل أمر العامل وحتسينه؟ أنا ال أرى ذلك ممكنا ، العامل مقدس 
 " .وال يسعك حتسينه ولو حاولت تغريه لكان خرابا

 أن مح@او�ت ا%ن@سان تغيي@ر الع@الم أو أول تحذير يطلقه فيلسوف للتأكيد علىوذلك ھو  •
 .التWعب بالطبيعة يعنى ببساطة خرابھا ووقوع الضرر عليه
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  العالقة اجلدلية بني االنسان والبيئة: ثالثا
فه وذلك تعري( .   ا%نسان ھو ذلك الكائن الذي يمتلك القدرة على التأثير في البيئة المحيطة به�

(()المنطقي 
  .القادر على تعمير ھذه البيئة"  ابن خلدون"حده على حد تعبير و ھو �
((.المحيطةفثمة عWقة جدلية من نوع خاص تقوم بينه وبين كل مكونات البيئة �

  مراحل العالقة اجلدلية بني االنسان والبيئة 
  مرحلة التقديس والتأليه -١

  

 فيھا نفسه وسط بيئة طبيعية موحشة مطلقة � يستطيع ا%نسان وجد التي ا6ولى المرحلة  ھي�
   تأليه ھذه الظواھر البيئية والطبيعية المحيطة به إلىالسيطرة الكاملة عليھا فلجأ 

 آلھ@ة إم@ان مظ@اھر الطبيع@ة والكائن@ات الحي@ة واتخ@ذوھا واليون@انيو والھن@ودفقد ال@ه الب@ابليون � 
  . تجسيدا لھاأو رموزا rلھة أوصريحة 

  

  مرحلة التفسري والتوظيف -٢
  

  .حتى مطلع العصر الحديثت بدأت ھذه المرحلة بوضوح مع الحضارة اليونانية وتطور �
 مرك@ز الع@الم ھ@ي ا6رض أن اس@تند عل@ى ال@ذي الطبيعيديم تفسيره للعالم ق تفي أرسطو نجح �

  .الطبيعي
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٥ 

 بكل ما فيھا من كائنات ا%نسان ھيأھا هللا لخدمة التي البيئة أنھا البيئة على إلى ا%نسان نظرة �
((.حية وظواھر طبيعية

  مرحلة االستغالل والسيطرة -٣
  .بدأت مع ظھور العلم الحديث بمناھجه الحديثة     �
  :وكان الفالسفة والعلماء يروا انه �

  .التجريبي فھم الظواھر الطبيعية بمنھجه في ا%نسانكلما نجح  -١
 .كائناتھا الحية ا6خرى لخدمته واستطاع استغWل كل مقدرات الطبيعة و -٢
مواردھ@@ا الطبيعي@@ة   تقدم@@ه المن@@شود عب@@ر اس@@تغWلوحق@@ق كلم@@ا انت@@صر عليھ@@ا  -٣

  .رفاھيتهوتسخير كائناتھا لخدمته وتحقيق 
 ا6خرى ندرة الحديث عن حقوق الكائنات : سلبيات هذه املرحلةأهمولعل من  �  

  . الحياةفي

  مرحلة القهر واالستبداد -٤
  

 المبھ@ر العلم@ي بتقدم@ه ا%نسان ھذه المرحلة تطورا جديدا استطاع فيه فيم المعاصر بلغ العل �
  .الطبيعة مرحلة قھر إلى يصل أن
   :أهمها على البيئة آثاراوكان لذلك �  

 ا%نسان مما أصبح يھدد بالفعل الحياة البرية بل وحياة الكائنات الحية تحو�ت بين إحداث -١   
   .نفسه على ھذا الكوكب

 تغي@@ر تمام@@ا م@@ن طبيع@@ة أن تط@@وير تكنولوجي@@ات للھندس@@ة الوراثي@@ة وا�ستن@@ساخ  يمك@@ن - ٢   
(( . حتى شبه طبيعيةأوالكائنات الحية وأعمارھا وأشكالھا بحيث تختلط أنسابھا و� تعد طبيعية 

  مرحلة االحرتام والصون  -٥
  

 خط@ورة التق@دم إل@ىالفWس@فة  ووالمفك@رون نحياھا اrن حيث تنبه العلم@اء التيوھى المرحلة  �
  . البشرى العلمي

فبدأوا حيذرون منها ومن ازدياد العبـث مبقـدرات الطبيعـة وحتولـوا �  
  :إىلللدعوة 

   .ا6خرى وضع التشريعات والقوانين الWزمة لصون البيئة الطبيعية وحقوق الكائنات -١ 
 الب@شرية ا6جي@ال وحقوق خرىا6 تحمى حقوق الكائنات التي العلمي البحث أخWقيات إيقاظ -٢

((.القادمة 
))))))))
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٦ 

))))))))
� يعنى الحديث السابق عن عWقة ا%نسان بالبيئة انه لم تنشأ الفلسفة البيئية إ� في العصر 

 أو أن ا%نسان لم ينتبه إلى أھمية وضرورة احترام البيئة الطبيعية والحفاظ على .الحاضر
 : إذ أن احلقيقة هيةالتوازن فيھا إ� مع ظھور فلسفة البيئة المعاصر

 أن الكثير من البشر والمفكرين في مختل@ف الح@ضارات ا%ن@سانية ومن@ذ الح@ضارات  �
الشرقية القديمة كانوا واعين بأھمي@ة البيئ@ة الطبيعي@ة والحف@اظ عليھ@ا وع@دم قھرھ@ا أو 

  .استنفاذھا حرصا منھم على احترام حق الحياة لكل الكائنات الحية

  
   املفكرين العرب دبيئي عنالفكر ال:       رابعا

  

  :لى بن رضوانع:أوال

 دفع مضار األبدان  دفع مضار األبدان  دفع مضار األبدان  دفع مضار األبدان فيفيفيفي الحيلة  الحيلة  الحيلة  الحيلة فيفيفيفي    رسالةرسالةرسالةرسالة(((( كتابه  كتابه  كتابه  كتابه فيفيفيفيفي ميدان الفكر البيئي في ميدان الفكر البيئي في ميدان الفكر البيئي في ميدان الفكر البيئي     اإلسهاماتاإلسهاماتاإلسهاماتاإلسهامات له العديد من  له العديد من  له العديد من  له العديد من مصريمصريمصريمصريطبيب طبيب طبيب طبيب  •
            ))))مصرمصرمصرمصربأرض بأرض بأرض بأرض 
  :أهم إسهامات ابن رضوانأهم إسهامات ابن رضوانأهم إسهامات ابن رضوانأهم إسهامات ابن رضوان    ����

وس*�مة البيئ*ة  حي*ث رب*ط ب*ين خ*صائص المك*ان اإلنساناإلنساناإلنساناإلنساندراسة تأثر طبيعة المكان و البيئية على        دراسة تأثر طبيعة المكان و البيئية على        دراسة تأثر طبيعة المكان و البيئية على        دراسة تأثر طبيعة المكان و البيئية على         .١
 .مصر في تنتشر التيوالمناخ وبين ا/مراض وا/وبئة 

 وما يمكن أن ي*صيبھم م*ن أم*راض وكيفي*ة  السكان  السكان  السكان  السكان فيفيفيفي ومناخها وتأثيره     ومناخها وتأثيره     ومناخها وتأثيره     ومناخها وتأثيره    الجغرافيالجغرافيالجغرافيالجغرافيدرس موقع مصر    درس موقع مصر    درس موقع مصر    درس موقع مصر     .٢
   .ع�جھا

 عدد من ا/سباب والنت*ائج بطريق*ة منطقي*ة تؤك*د أن منھج*ه  كتابه دراسة بيئية تربط بين      كتابه دراسة بيئية تربط بين      كتابه دراسة بيئية تربط بين      كتابه دراسة بيئية تربط بين     فيفيفيفيقدم  قدم  قدم  قدم   .٣
 تتن*اول فل*سفة الت*يوالشمولية والدقة والتكامل مما يحاكى الكتب المعاص*رة يتسم بـالعلمية 

  . البيئة
  .وتقاليدھم أخ�ق المصريين وعاداتھم في أكد على أثر البيئةأكد على أثر البيئةأكد على أثر البيئةأكد على أثر البيئة .٤

  

  عبد الرمحن ابن خلدون: ثانيا
        :البيئيالبيئيالبيئيالبيئي مجال الفكر  مجال الفكر  مجال الفكر  مجال الفكر فيفيفيفي    إسهامات ابن خلدونإسهامات ابن خلدونإسهامات ابن خلدونإسهامات ابن خلدونأهم أهم أهم أهم 
  .ت غير صالحة البيئات الصالحة للعمران البشرى والبيئاميز بينميز بينميز بينميز بين -١
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٧ 

العبر وديوان المبتدأ والخبر في أيام العرب والعجم والبربر ومن عاصرهم من ذوي السلطان العبر وديوان المبتدأ والخبر في أيام العرب والعجم والبربر ومن عاصرهم من ذوي السلطان العبر وديوان المبتدأ والخبر في أيام العرب والعجم والبربر ومن عاصرهم من ذوي السلطان العبر وديوان المبتدأ والخبر في أيام العرب والعجم والبربر ومن عاصرهم من ذوي السلطان (((( كتابه  كتابه  كتابه  كتابه فيفيفيفيأوضح أوضح أوضح أوضح  -٢
 المب**اني وعل*ى موص**نائعھ أح**وال الب*شر ف*ي ا/ق**اليم الجغرافي*ة المختلف**ة وتأثيرھ*ا ))))األكبـر  األكبـر  األكبـر  األكبـر  

  .وا/قواتوالم�بس 
 :::: وضرب مثاالً لذلك وضرب مثاالً لذلك وضرب مثاالً لذلك وضرب مثاالً لذلك أخالق البشر وطبائعهم أخالق البشر وطبائعهم أخالق البشر وطبائعهم أخالق البشر وطبائعهمفيفيفيفيتحدث عن أثر الهواء تحدث عن أثر الهواء تحدث عن أثر الهواء تحدث عن أثر الهواء  - - - - ٣٣٣٣

  . ومدى تأثير ا&قليم الحار على تكوين شخصياتھم المرحة أكثر من الب�د الباردةالسودانالسودانالسودانالسودان  ) أ(

 عل*يھم الف*رح و الخف*ة والغفل*ة ع*ن العواق*ب ف*� ي*دخرون أق*وات وكذلك أهل مصر يغلب   وكذلك أهل مصر يغلب   وكذلك أهل مصر يغلب   وكذلك أهل مصر يغلب     ) ب(
 F شھرھمسنتھم و. 

من  يدخرون قوت سنتين العواقب لذلك تجدھم في يغلب عليھم الحزن والنظر البالد الباردةالبالد الباردةالبالد الباردةالبالد الباردة  ) ج(
  .خوفھمالحبوب من شدة 

 أثر البيئة ونوعية العمران على نوعية البشر وتأثيرھا خصص جانب كبير من مقدمته للحديث عنخصص جانب كبير من مقدمته للحديث عنخصص جانب كبير من مقدمته للحديث عنخصص جانب كبير من مقدمته للحديث عن -٤
 على شئونھم السياسية

   -:هامتعقيب   
            -::::أنأنأنأنمن خالل العرض السابق نالحظ من خالل العرض السابق نالحظ من خالل العرض السابق نالحظ من خالل العرض السابق نالحظ 

                ::::يةيةيةيةآراء ابن خلدون وعلي بن رضوان لم تتعدي النظرة العلمية الوصفآراء ابن خلدون وعلي بن رضوان لم تتعدي النظرة العلمية الوصفآراء ابن خلدون وعلي بن رضوان لم تتعدي النظرة العلمية الوصفآراء ابن خلدون وعلي بن رضوان لم تتعدي النظرة العلمية الوصف    ----١١١١
 المشك�ت البيئية الناتجة عن تدخل ا&نسان في الطبيعة ومحاوله السيطرة عليھا لم تكن    /ن

  .قد ظھرت بعد
 علي سيطرة ا&نسان علي البيئة واFستفادة منھا بما ھو ضروري لحيات*ه قاصراوكان ا/مر  

   .وصناعته وحضارته
  

����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������  
 

        فالسفة من قضايا البيئة واحلفاظ على بقاء االنواعفالسفة من قضايا البيئة واحلفاظ على بقاء االنواعفالسفة من قضايا البيئة واحلفاظ على بقاء االنواعفالسفة من قضايا البيئة واحلفاظ على بقاء االنواعموقف الموقف الموقف الموقف ال: : : : ااااخامسخامسخامسخامس
  

        ....والدعوة إىل احترام حقوق احليوانوالدعوة إىل احترام حقوق احليوانوالدعوة إىل احترام حقوق احليوانوالدعوة إىل احترام حقوق احليوان) ) ) )  وتوم رجيان وتوم رجيان وتوم رجيان وتوم رجيان- - - - بيتر سينجربيتر سينجربيتر سينجربيتر سينجر (  (  (  ( - - - - ١١١١
        

 من   بنتام الذي كانلكائنات الحية إلى المذھب النفعي بالمساواة بين كل اسينجراستند  •

  . أحد أھم ممثليه في الفكر الغربي الحديث

"  ينص على الذي المنفعة العامة على مبدأعه عن حقوق الحيوان  دفا فيكما استند سينجر •
 """" الناس  الناس  الناس  الناس عدد منعدد منعدد منعدد من    ألكبرألكبرألكبرألكبرأعظم قدر من السعادة أعظم قدر من السعادة أعظم قدر من السعادة أعظم قدر من السعادة 
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٨ 

  ألدو ليوبولد وأخالق األرض ألدو ليوبولد وأخالق األرض ألدو ليوبولد وأخالق األرض ألدو ليوبولد وأخالق األرض----٢٢٢٢

         آرين نايس وااليكولوجيا العميقة آرين نايس وااليكولوجيا العميقة آرين نايس وااليكولوجيا العميقة آرين نايس وااليكولوجيا العميقة- - - - ٣٣٣٣

 مثلھا مثل البشر وا/لم الحيوانات قادرة على الشعور بالسعادة والشقاء أو اللذة أنوبما  •
  .المعامل في الحيوانات ھذهمعاناة  حساباتھم في يضعوا أنتماما فان على البشر 

 التعامل معھا بغرض في تمارس ضد الحيوانات التي كل صور العنف  سينجر وأتباعهنقد •
  .خ�فه التجارب المعملية أو فياFستفادة منھا 

  :إيل الدعوة يفأما توم رجيان فقد شارك سينجر  �

 ::::هيهيهيهيالحفاظ على  حقوق الحيوان متفقا على مسلمة يؤمن بها الجميع الحفاظ على  حقوق الحيوان متفقا على مسلمة يؤمن بها الجميع الحفاظ على  حقوق الحيوان متفقا على مسلمة يؤمن بها الجميع الحفاظ على  حقوق الحيوان متفقا على مسلمة يؤمن بها الجميع  •

 عدم يف منفعة أو متعة هو انتهاك حلقهم ألجلبشرية  الكائنات الإيذاء إن(  
 فهو كذلك من حق األذى البشرى عدم اإلنسان فان كان من حق اإليذاء

   .)احليوان

))))))))
))))))))

 بأن يتسع مجال البحث ا/خ�قي اFيكولوجي ليشمل أخ�ق ا/رض كي ليوبولدطالب  •

   .تضم التربة والمياه والنباتات والحيوانات 

 ::::األرض تعمل علىاألرض تعمل علىاألرض تعمل علىاألرض تعمل على    أخالقأخالقأخالقأخالقى أن ى أن ى أن ى أن  ليوبولد عل ليوبولد عل ليوبولد عل ليوبولد علأكدأكدأكدأكد •

  . عضو ھادى ومواطن فيهإلى ا/رض العاقل من مستعمر لمجتمع ا&نسانتغير دور  -١

 . والزم�ء لها/عضاءتقتضي عليه احترام  -٢

 .ذاته وأيضا احترام المجتمع بحد  -٣

 أنبدF من ف :األرض إزاء اإلنسانييد ليوبولد تغري منظومة التفكري ير •

 موطن أنھا على إليھا ينظر أنه على انه سيدھا والمتحكم فيھا عليه  نفسإلى ا&نسانينظر 
 .  احد مواطنيھاإFوھو ليس 

))))))))
))))))))

  :العميقة معني االيكولوجيا �
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٩ 

        ....املبادئ الثمانية لاليكولوجيا العميقةاملبادئ الثمانية لاليكولوجيا العميقةاملبادئ الثمانية لاليكولوجيا العميقةاملبادئ الثمانية لاليكولوجيا العميقة

 فائدتھا الذاتية لجميع الكائنات الحية بغض النظر عن مدى القيمة وھو يعنى احترام �      
  . لQنسان

  :هو إن املبدأ األساسي لاليكولوجيا العميقة �
ة تعنى احترام كل من فيھا للعيش واFزدھار بغض النظر يشي اFعتقاد بأن البيئة المع �    

  .  ل�ستخدام البشرىالنفعيةعن الفوائد 

  : وهى تعترب نفسها عميقة ألنها�
 إلى والتوصل الطبيعي مع العالم ا&نسانية للع�قة الفعلي تبحث بعمق أكبر في الواقع  �    

   .حياء/ا عمقا باعتبارھا فرعا من فروع أكثرلسفية استنتاجات ف

))))))))
        : : : :  تقوم االيكولوجيا العميقة على عدة مبادئ تقوم االيكولوجيا العميقة على عدة مبادئ تقوم االيكولوجيا العميقة على عدة مبادئ تقوم االيكولوجيا العميقة على عدة مبادئ����

  .إن ترعرع الحياة البشرية وغير البشرية على كوكب ا/رض لھا قيمة بحد ذاتھا -١

 قيمة بحد أيضا القيم ولھما تحقيق ھذه في الحياة يسھمان أشكال ثراء وتنوع إن -٢
  .ذاتھما

  . من اجل تلبية الحاجات الحيويةإF ھذا الثراء والتنوع إنقاص فيشر الحق ليس للب -٣

 وان اان مع عدد سكان اصغر جوھريقف ترعرع الحياة البشرية وثقافتھا يتوإن -٤
  .تطلب عدد سكان اصغريترعرع الحياة غير البشرية 

 . العالم غير البشرى كثيف جدا والوضع يتزايد سوءافي التدخل البشرى إن -٥

 البيئات السياسية في تتغير وھذه السياسات تؤثر أنذلك فان السياسات يجب  ل -٦
 سوف تكشف التغيير الحالة الناجمة عن ھذا إنوالثقافية واFقتصادية واFيكولوجية ، 

 . بعمق عن الحاضر

 أوضاع في ا&قامة(  يثمن نوعية الحياة الذي ھو الرئيسي  اFيكولوجيسيكون التغير  -٧
  . )ةا/صليالقيمة 

  . مباشر لمحاولة انجاز التغيرإلزامأولئك الذين يؤيدون النقاط السابقة عليھم  -٨

))))))))
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١٠ 

        ::::ةةةة هانز يوناس وأخالق املسئولي هانز يوناس وأخالق املسئولي هانز يوناس وأخالق املسئولي هانز يوناس وأخالق املسئولي----٤٤٤٤
))))))))
))))))))

  :  املسئولية أخالق  معىن -أ 

        :::: من من من منيوناسيوناسيوناسيوناستنبع أخالق المسؤلية عند تنبع أخالق المسؤلية عند تنبع أخالق المسؤلية عند تنبع أخالق المسؤلية عند         ����

 لضرورة التعاون المتبادل بين إدراكا ا/كثر وعيا وا/كثر الحي ھو الكائن ا&نسان أن -١
  .بيعة الطفيالكائنات الحية 

  . يدرك المسؤليةأن يستطيع بأنه ھو الموجود الوحيد المعروف فا&نسان -٢

        ::::اإلنساناإلنساناإلنساناإلنسان وهذا مما يفرض على  وهذا مما يفرض على  وهذا مما يفرض على  وهذا مما يفرض على ،،،،ومن ثم فعليه تحملهاومن ثم فعليه تحملهاومن ثم فعليه تحملهاومن ثم فعليه تحملها    ����        

  .الخلقي اFلتزام -١

   . ھذا الوجودفي أكثر الكائنات فاعلية من انه تنبع لQنسانالخلقية والمسئولية   -٢

 أن تھتم بالمستقبل والدفاع ينبغيبأنه ناداة بالم وناسي ند المسؤلية عق تميزت أخ� •

   . المقبلةا/جيالعن مصلحة 

 مستقبل أو مستقبل الطبيعة  فيكانأ سواء  المسئوليةافيجب علي كل البشر أن يتحملو •
  . البشرية القادمةا/جيال

 : : : :  املستقبلية  املستقبلية  املستقبلية  املستقبلية األجيالاألجيالاألجيالاألجيال حقوق  حقوق  حقوق  حقوق - بببب

 ا/جيال تجاه ھذه بويةا/ المسؤلية ھي ھذه الحقوق ليست فقط أن على يوناسيؤكد  •

 .ا/جيال تجاه ھذه ا&نسان في المتأصل الطبيعي الواجب ھي أيضابل 

 في ا&نسانية كرامة الحياة تدمر F يتصرف بطريقة أن على المرء دائما ينبغي  إذا�
  .المستقبل

 ء ل�رتقاأيضا المستقبل بل /جيال ليست فقط ا/خ�قية يجعل المسؤلية يوناس إن •

الية تجنب المستقبل المھدد بانعدام المصادر ح الا/جيالم بحيث يضع على عاتق بحياتھ
 أن نعمل على أF ب لحياتھم وضمانا Fستمرارھا ومن ثم يجأساسا ستكون التيالمادية 

 تھديد تلك المصادر المادية والقدرات الطبيعية بثرواتھا إلى الحالية وأفعالناتؤدى قوتنا 
 .مجاF لحياة ھذه ا/جيال ستكون التيالمختلفة 
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١١ 

 األخالقية إذا تتعلق باملستقبل فيما هو واضح من  األخالقية إذا تتعلق باملستقبل فيما هو واضح من  األخالقية إذا تتعلق باملستقبل فيما هو واضح من  األخالقية إذا تتعلق باملستقبل فيما هو واضح من اااامسؤوليتنمسؤوليتنمسؤوليتنمسؤوليتن إن  إن  إن  إن ����
 ::::جانبني جانبني جانبني جانبني 

 . المستقبلفيوجود موارد بشرية  •

 .وجود ثروات مادية وطبيعية تعتمد عليھا ھذه ا/جيال ال�حقة •

  :يوناس يؤكد�

  .الحقوق ھذه واحترام يةلالمستقب ا/جيال حقوق مراعاة ةمسئولي حالي كجيل علينا أن�     

 احرتامنا تؤكد التي األسس بعض )انهكاال دانيال (قدم الصدد هذا ويف 
   :وهي احلقوق هلذه

   .المقبلة ا/جيال وجود علي خطرا تشكل بطرق تتصرف أF يجب ةالحالي ا/جيال .١

 في المستقبل أجيال ةمقدر علي خطرا تشكل بطرق تتصرفأF  يجب الحالية ا/جيال .٢
  بكرامه شالعي

 من تقلل بطريقه ذلك تفعل أن يجب الخاصة مصالحھا عن دفاعھا في الحالية ا/جيال .٣
   .ما حد إلي المخاطر

   :دعوات يوناس نتائج�

 حيث صدر ميثاق  حيث صدر ميثاق  حيث صدر ميثاق  حيث صدر ميثاق ::::أثمرتأثمرتأثمرتأثمرت قد  قد  قد  قد يةيةيةية المستقبل المستقبل المستقبل المستقبلاألجيالاألجيالاألجيالاألجيال للحفاظ علي حقوق  للحفاظ علي حقوق  للحفاظ علي حقوق  للحفاظ علي حقوق وأنصارهوأنصارهوأنصارهوأنصارهناس ناس ناس ناس يويويويو دعوات  دعوات  دعوات  دعوات أنأنأنأنيبدو يبدو يبدو يبدو ����                         
            - - - - :::: يؤكد علي يؤكد علي يؤكد علي يؤكد عليالمقبلةالمقبلةالمقبلةالمقبلة    األجيالاألجيالاألجيالاألجياللحقوق لحقوق لحقوق لحقوق 

باF يكون غير ملوث وغير تالف وفي اFستمتاع به     األرضاألرضاألرضاألرض حق في كوكب  حق في كوكب  حق في كوكب  حق في كوكب المقبلةالمقبلةالمقبلةالمقبلة    ألجيالألجيالألجيالألجياللللل -١
   .كمصدر للتاريخ البشري

 التي F ا/ضرار لمنع المقبلة ا/جيال واجب تجاه  وتراثه وتراثه وتراثه وتراثهاألرضاألرضاألرضاألرضعلي كل جيل يشترك في ملكيه كوكب علي كل جيل يشترك في ملكيه كوكب علي كل جيل يشترك في ملكيه كوكب علي كل جيل يشترك في ملكيه كوكب     - - - - ٢٢٢٢
 وكرامه يةحر أو ا/رض علي كوكب الحياة أو ع�جھا والتي تصيب إص�حھايمكن 
  .ا&نسان

 الناجمةلل أو التغيرات خ لليوتقييم واعدائمة  أن يحتفظ برقابه أهم مسئوليات كل جيلأهم مسئوليات كل جيلأهم مسئوليات كل جيلأهم مسئوليات كل جيلمن من من من  -٣
 التوازن الطبيعي وارتقاء أو ا/رض بكوكب الحياةعن التكنولوجيا التي تؤثر سلبا علي 

   .المقبلة ا/جيال حقوق حمايةالجنس البشري من اجل 
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١٢ 

 شامله التعليم والبحث والتشريع لضمان ھذه الحقوق المالئمةالمالئمةالمالئمةالمالئمة    اإلجراءاتاإلجراءاتاإلجراءاتاإلجراءات جميع  جميع  جميع  جميع ذذذذاتخااتخااتخااتخايجب يجب يجب يجب  -٤
   .الحالية الراحة أو المنفعةوالتأكد من أنه F يضحي بھا لتحقيق 

 علي تنفيذ ھذه المبادئ متخيلين وجود واألفرادواألفرادواألفرادواألفراد    الحكوميةالحكوميةالحكوميةالحكوميةيجب حث الحكومات والمنظمات غير يجب حث الحكومات والمنظمات غير يجب حث الحكومات والمنظمات غير يجب حث الحكومات والمنظمات غير  -٥
 . ترسيخ حقوقھا ودوامھاإلي والتي تسعي المقبلة ا/جيال

����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������  

 دور املنظمات البيئية والعمل التطوعي يف محاية البيئة:سادسا 

 ):منظمات العمل التطوعي( تعريف املنظمات الغري حكومية  �

 عن مجموعات تطوعيه F تستھدف الربح ينظمھا مواطنون علي عبارة وھي          
حور حول مھام معينه ويقودھا أشخاص  دولي ويتمأو إقليمي محلي أو قطري أو أساس

ذو اھتمامات مشتركه ويتمحور عمل بعض ھذه المنظمات حول مسائل محدده من قبيل 
   . أو الطفلالمرأةأو البيئة  أو ا&نسانحقوق 

 

 ا/مم التي كرستھا له منظمه القانونية الوضعيةوقد تبلور مفھوم ھذه المنظمات من خ�ل  �
د بأن ھذه المنظمات ھي الملجأ الوحيد في تنفيذ المشاريع  أصبح اFعتقاالمتحدة وقد

 ا&قليمي وتزايد دورھا علي المستوي أجھزتھا في مواجھه عجز الدول وشلل ا&نسانية
  .والدولي

 القرن نھاية في العالم منذ الحكوميةوقد تطور عمل ھذه الجمعيات والمنظمات غير 
  .البيئة ايةلحم واتخذ عده مداخل .اYن وحتىالتاسع عشر 

  

  ما هي مداخل محاية البيئة؟�

   :القرار أصحاب يهم مدخل- ١

  .تنفيذھا علي والحرص البيئة لحماية الم�ئمة التشريعات سن �

 .البيئية والثقافة العلمي البحث تشجيع �

   :واخلاص العام بالقطاع االقتصاديني الفاعلني يهم مدخل٢

  .البيئة لشئون الموارد من جزء تخصيص �

 البيئية التأثيرات من للحد ووسائل تقنيات اعتماد �

 .ةالبيئي خت�Fتا& معالجه ةكاف في والمساھمة يالبيئ التلوث من التخفيف �
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   :احلكومية غري واملنظمات اجلمعيات يهم مدخل-٣

 .البيئة حماية في مجھودات المشاركة �

 .البيئية التربية في برامج ا&سھام عن طريق البيئية الثقافةنشر  �

   .البيئية التي تھدد باخت�ل التوازنات ا/خطارھه كل مواج �

  : يف العامل احلكومية غري البيئيةمن أهم اجلمعيات واملنظمات 
  : والسلمالبيئة حلماية األخضر السالم ةمنظم - ١

 -:التعريف

 الجنوبية وأمريكابا وورأ دوله ب٤٠ منظمه تطوعيه غير حكوميه ممثله في حوالي  �
 .والشمالية

 . العالمأرجاء عضو موزعين بمختلف  مليون٤ إلي ضائھاأعيصل  �

 -:االهتمامات

  . البحار والغاباتحماية �

  .الطبيعية علي الموارد المحافظة �

 .النووية ا/سلحةالحد من  �

  .السامة الكيماويةالتخلي عن استعمال المبيدات  �

  .الربية احليوانات حلماية العاملية املنظمة

 -:التعريف

  . دوله٢٦وميه لھا فروع في  منظمه غير حك �

 . منخرطمليون ٤.٧  إلي منخرطيھايصل عدد  �

 -:االهتمامات

 . باFنقراضالمھددة وخاصة البرية الحياة جميع أنواع حماية �

 .البرية في إنشاء محميات طبيعيه للحيوانات المساھمة �

  . كوسط طبيعي للحيوانات من التدھورالغابة حماية �
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�وא���א���א�����א�����א������������� 

 ومطالبات اجلمعيات واملنظمات  ومطالبات اجلمعيات واملنظمات  ومطالبات اجلمعيات واملنظمات  ومطالبات اجلمعيات واملنظمات الفالسفةالفالسفةالفالسفةالفالسفةلقد نتج عن جهود لقد نتج عن جهود لقد نتج عن جهود لقد نتج عن جهود  •
 أحد فروع اYن الذي يعد البيئةصدور قانون  ::::البيئةالبيئةالبيئةالبيئة بشئون  بشئون  بشئون  بشئون املعنيةاملعنيةاملعنيةاملعنية    التطوعيةالتطوعيةالتطوعيةالتطوعية

  . بمختلف جوانبھاالبيئة بحمايةالقانون الدولي العام الذي يھتم 

     ::::ويهتم القانون الدويل البيئي بالتايلويهتم القانون الدويل البيئي بالتايلويهتم القانون الدويل البيئي بالتايلويهتم القانون الدويل البيئي بالتايل    ����

  .البحرية ل[حياء الحماية وتوفير البحريةالمياه منع تلوث  •

  . المحيط البحري من التلوثحماية •

  .البرية الغابات والنباتات والحيوانات حماية •

 .المخلوقات الفريدة حماية •

  
  

  السيد إبراھيم الجندي/ ا�ستاذ 
  والمواد الفلسفيةعلم النفس  أستاذ
  ة أخبار التعليم التعليمية وجريد A oneومقدم المادة بقناة 

                          ٠١٠٩١٩٦٢٤٨٤      ���� ����٠١١١٠٨٢٤٩١٨  
  
  
  
  ...  بالثقة بنفسك يلني لك احلديد                       

  وبالتحدي واإلرادة تفعل ما تريد                                         
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  املوضوع الثاني

  جيةرؤية الفلسفة لألخالق البيولو
  والطبية

 
 

  -:مفهوم األخالق التطبيقية واألخالق البيوتيقية :أوال

  :تعريف األخالق التطبيقية- ١

 ھ**ي مجموع**ة م**ن القواع**د ا/خ�قي**ة العملي**ة الت**ي ت**سعى لتنظ**يم الممارس**ة داخ**ل �   
مختلف  ميادين العلم والتكنولوجيا وما يرتبط بھا من أنشطة اجتماعية واقت*صادية ومھني*ة 

تح*اول أن تح*ل الم*شاكل ا/خ�قي*ة الت*ي تطرحھ*ا تل*ك المي*ادين اعتم*ادا عل*ى م*ا ي*تم كما 
التوص**ل إلي***ه بواس***طة الت***داول والتواف***ق وعل**ى المعالج***ة ا/خ�قي***ة للح***اFت الخاص***ة 

  .والمعقدة أو المستعصية

  : ق الطبية األخال-٢

 م*ن ١٩٧٠ا /ول م*رة ع*ام ھي احد فروع ا/خ�ق التطبيقية وقد استخدم لفظ البيوتيق*        
 ط*ب ال*سرطان حينم*ا كت*ب مق*اF بعن*وان ف*ي المتخ*صص فـان بـوترقبل العالم اFمريك*ى 

  .) البقاءمالبيوتيقا عل(

  : التطبيقية منها األخالق يفوقد ظهرت عدة تعريفات هلذا العلم اجلديد  � 

  :::: على أنها  على أنها  على أنها  على أنها البيوتيقاالبيوتيقاالبيوتيقاالبيوتيقا الفرنسية جاكلين روس  الفرنسية جاكلين روس  الفرنسية جاكلين روس  الفرنسية جاكلين روس ةةةةتعرف الفيلسوفتعرف الفيلسوفتعرف الفيلسوفتعرف الفيلسوف* * * * 

نھا علم معياري يھتم بالسلوك ا&نساني الذي يمكن قبوله في إطار القضايا المتعلق*ة بأ     
بالحي**اة والم**وت وھ**و ي**شتمل عل**ى دراس**ات تجم**ع ب**ين تخص**صات عدي**دة تھ**تم جميع**ا 
بمجموعة الشروط التي يتطلبھا التسيير المسئول للحي*اة ا&ن*سانية ف*ي ظ*ل التق*دم ال*سريع 

  . الحديثة للطب والبيولوجياوجياوالمعقد للمعارف والتكنول

  : مفهوم البيوتيقا هي 
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الدراسة الفلسفية للجدل ا6خWقي الذي أوجده تقدم العلوم الطبية وما ترتب عليه من إن      
علوم الحياة والتكنولوجية الحديثة في علم : إشكاليات ومسائل أخWقية تتعلق بمجا�ت مثل

   .فةالطب والسياسة والقانون والدين والفلس
  

����������א������������א��������������א��������������א������:::: 

 التطبيقـات   التطبيقـات   التطبيقـات   التطبيقـات  أخالقيـات أخالقيـات أخالقيـات أخالقيـات  بـل المقـصود بهـا     بـل المقـصود بهـا     بـل المقـصود بهـا     بـل المقـصود بهـا    األطبـاء األطبـاء األطبـاء األطبـاء     أخـالق أخـالق أخـالق أخـالق  البيوطبية ليس المقصود بها فقط      البيوطبية ليس المقصود بها فقط      البيوطبية ليس المقصود بها فقط      البيوطبية ليس المقصود بها فقط     األخالقاألخالقاألخالقاألخالق     إن  إن  إن  إن ����
        :::: في مواضيع شديدة الحساسية مثل في مواضيع شديدة الحساسية مثل في مواضيع شديدة الحساسية مثل في مواضيع شديدة الحساسية مثلاإلنسانياإلنسانياإلنسانياإلنسانيوهى تدور حول حدود التدخل وهى تدور حول حدود التدخل وهى تدور حول حدود التدخل وهى تدور حول حدود التدخل .. .. .. .. البيولوجية البيولوجية البيولوجية البيولوجية 

  .ا0نجاب ا.صطناعي ونقل ا�عضاء و القتل الرحيم
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هناك ارتباط كبري بني البيوتيقا والفلسفة والذي تتضح معاملـه علـى النحـو هناك ارتباط كبري بني البيوتيقا والفلسفة والذي تتضح معاملـه علـى النحـو هناك ارتباط كبري بني البيوتيقا والفلسفة والذي تتضح معاملـه علـى النحـو هناك ارتباط كبري بني البيوتيقا والفلسفة والذي تتضح معاملـه علـى النحـو                     
        ::::التايل التايل التايل التايل 

 ف**رع أساس**ي م**ن ف**روع الفل**سفة وھ**و وھ**ي ھ**ي أساس**ا فك**ر أخ�ق**ي جدي**د البيوتيقــا -١

  ::::ثالثة مباحث أساسية هيثالثة مباحث أساسية هيثالثة مباحث أساسية هيثالثة مباحث أساسية هيا/كسيولوجيا  حسب التقسيم الك�سيكي للفلسفة إلى 

  . أو مبحث الوجوديايايايااالنطولوجاالنطولوجاالنطولوجاالنطولوج -١     

  . أو مبحث المعرفةواألبستمولوجياواألبستمولوجياواألبستمولوجياواألبستمولوجيا -٢     

  . أو مبحث القيم واألكسيولوجياواألكسيولوجياواألكسيولوجياواألكسيولوجيا -٣     

        ::::وهذا ما يجسده جهود الكثير من الفالسفة أمثال وهذا ما يجسده جهود الكثير من الفالسفة أمثال وهذا ما يجسده جهود الكثير من الفالسفة أمثال وهذا ما يجسده جهود الكثير من الفالسفة أمثال . . . . كان للفالسفة دور كبير في نشأة البيوتيقا وتطورهاكان للفالسفة دور كبير في نشأة البيوتيقا وتطورهاكان للفالسفة دور كبير في نشأة البيوتيقا وتطورهاكان للفالسفة دور كبير في نشأة البيوتيقا وتطورها    - - - - ٢٢٢٢

   : دانيال كاالهان -أ

  .لفكر البيوتيقى والتعريف بهأسس مركز ھاستينغز الذي اھتم بنشر ا      

  : وكان من أهم اجنازاته	

  .   والمشاركة في تأليف أول موسوعة بيوتيقية-٢  .  تأسيس المجلة الناطقة باسم البيوتيقا-١
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  :هانس يوناس - ب

         : : : :أهم إسهاماته في عالمية الفكر البيوتيقيأهم إسهاماته في عالمية الفكر البيوتيقيأهم إسهاماته في عالمية الفكر البيوتيقيأهم إسهاماته في عالمية الفكر البيوتيقي    ����                    

   . البيئةبأخ�قياتھا  للبيوتيقا  وذلك من خ�ل ربطالشمولي على الطابع التأكيد .١

  . يقوم عليھا الفكر البيوتيقى وھو مفھوم المسؤوليةالتي ا/ساسية احد المفاھيم طور .٢

البيولوجية بشكل خاص والتجارب العلمية بشكل عام   الطبيةا/بحاث خطورة إلى نبه .٣
 .أيضا فحسب بل وعلى مستقبلھا ا&نسانيةليس على حاضر 

        ::::وتيقيوتيقيوتيقيوتيقي الطابع الفلسفي للفكر البي الطابع الفلسفي للفكر البي الطابع الفلسفي للفكر البي الطابع الفلسفي للفكر البي-٢٢٢٢
 ن*شأته ص*احبت الت*ي ا/خ�قي*ة تشكيله اللج*ان فيفيفيفي الفكر البيوتيقى     الفكر البيوتيقى     الفكر البيوتيقى     الفكر البيوتيقى    فيفيفيفييتجلى الحضور القوى للفلسفة     يتجلى الحضور القوى للفلسفة     يتجلى الحضور القوى للفلسفة     يتجلى الحضور القوى للفلسفة         ))))أأأأ((((

  .وتطوره 

قى ، تي للفك*ر البي*ووال*واقعي والعمل*ي العلم*ي الطابع تيقى أن يؤكدوا علىتيقى أن يؤكدوا علىتيقى أن يؤكدوا علىتيقى أن يؤكدوا علىيويويويو الفكر الب الفكر الب الفكر الب الفكر البأقطابأقطابأقطابأقطابيحاول  يحاول  يحاول  يحاول      ))))بببب((((
   هيتالبراجما" وھذا ذو صفه واضحة بالفلسفة 

   ..واجب ، والخير لمفھوم الحق ، وا : مثل  تجديد بعض المفاهيم تجديد بعض المفاهيم تجديد بعض المفاهيم تجديد بعض المفاهيمفيفيفيفييقى يقى يقى يقى تتتتالفكر البيوالفكر البيوالفكر البيوالفكر البيو دور  دور  دور  دور ))))جججج((((

 الم*ستأجرة، ا/رح*امو ا/نابي*ب، أطف*ال مثـل مثـل مثـل مثـل التكنولوجيا الحيوية من قضايا متعـددة  التكنولوجيا الحيوية من قضايا متعـددة  التكنولوجيا الحيوية من قضايا متعـددة  التكنولوجيا الحيوية من قضايا متعـددة  أفرزته أفرزته أفرزته أفرزته  ما    ما    ما    ما   إنإنإنإن    ))))دددد ( ( ( (
تثي**ر الي**وم " إش**كاليات أخ�قي**ة "  تط**رح  جميعھ**اال**خ، ...ا/ع**ضاءوالم**وت ال**رحيم، وزرع 

   .والديني والقانوني الفلسفيير من الجدل الكث

 والح*وار ، والت*سامح ، والت*ضامن ، وحق*وق الديمقراطية ترسيخ قيم إلىإلىإلىإلى    يييييؤدى الفكر البيوتيق  يؤدى الفكر البيوتيق  يؤدى الفكر البيوتيق  يؤدى الفكر البيوتيق      ))))هههه((((
  . ا&نسان

 

 
 
 

 

  :           مييز الباحثون اآلن بني ثالثة جماالت لألخالق البيوطبية هي �

:)6‘aK�u„J)�¥^L)C))
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 المؤس*سات والمنظم**ات المعني**ة ولج**ان :دة مــن جانــبتوضــع أخالقيــات العيــا* 

ا/خ�قيات حتى يسھل اتخاذ القرار ورسم خارطة الع*�ج م*ع تق*دير واحت*رام الم*ريض ال*ذي 
  . يضع ثقته في الطبيب الذي يعالجه

أنھا ترتبط : "  بقوله"ديفيد روس " حيدد هذه األخالقيات العامل والفيلسوف * 

رق الطبية من قرارات وشكوك واخت�ف*ات قيمي*ة وم*شك�ت س*واء  والفا/طباء يواجهبكل ما 
  .  حتى منزل المريض أو بكل غرف العمليات أو سرير المرض ، أمامكان ذلك 

  والطبي**ب الم*ريض،:(هـي العيــادة ذات أطـراف ثالثــة أخـالقوهكـذا فــان * 

  .ھاعلي القضاء وآFمه وكيفية حالة المريض الصحية :وتقرر وجميعھا) والمجتمع 

;;;;)6)6)6)6�†„u„J)W[R„J)UK��¥^L)�†„u„J)W[R„J)UK��¥^L)�†„u„J)W[R„J)UK��¥^L)�†„u„J)W[R„J)UK��¥^L)CCCC))))))))

  :بأنها جمال البيوطبية يف العلمي البحث بأخالقياتيقصد *

  .  بيان الجوانب ا�خ:قية في ا�بحاث العلمية التي تتخذ ا0نسان وأجزاء جسمه موضوعا لھا 

 الوقوف بشكل خاص عند البد من هذا الصدد أنه يف"ديفيد روس "يرى  �
   :هيثالث قضايا أساسية 

  .  المجتمع ومصلحتھم المشتركةأفرادتحقيق سعادة جميع  -أ

  .  مرضاهإزاء مراعاة مسئولية الطبيب -ب

  .ع�ج اFستفادة مما يستجد من في مطالب المرضى الذين يرغبون -ج

 وھ*ى معني*ة يوض*ع :العلمي البحث ألخالقيات العامل يفهناك جلان عديدة  *

 جمي**ع التخص**صات ف**ي التج**ارب عل**ى الب**شر ب**إجراءالمتعلق**ة العلم**ي بروتوك**وFت البح**ث 
  . ا/مراضومختلف أنواع 

<6)UK��¥^L)’�[n„J)’jK�j„J)C))
        ::::هيهيهيهي السياسة الصحية  السياسة الصحية  السياسة الصحية  السياسة الصحية بأخالقياتبأخالقياتبأخالقياتبأخالقياتيقصد يقصد يقصد يقصد     ����
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 مجموع**ة الق**وانين والخط**ط الت**ي ت**ضعھا ال**سلطات الطبي**ة المخت**صة وتوجھھ**ا �     
  . لمجموع المواطنين في أي دولة دون تمييز

  : هي ثالثة مستويات رئيسية يفقيات السياسات الصحية وتتحدد أخال �

  :الصحة العمومية - أ

 الغال**ب عل**ى ف**ي إس**تراتيجيتھا وتق**وم ا&ن**سان ت**وفير ال**شروط المناس**بة ل**صحة أي �           
  .  جانب آخر الصحية منالوقاية والحماية من جانب وتحسين الحالة 

   :العالجمنظومة -ب

 بموجبھ**ا ي**تم تق**ديم الخدم**ة والت**يل**سياسة ال**صحية لم**ة الموجھ**ة  العاالمب**ادئ أي �       
   .سكناھم منطقة من مناطق أي فيالصحية للمواطنين 

  :الصحيةتوزيع الموارد - ج

 بشرية من طرف أو وتعنى توفير الموارد ال�زمة للع�ج سواء كانت موارد مادية �       
  .المختصةالسلطات الصحية 

 املستويات الثالثة احلـرص مـن قبـل الـسلطات  هذهإطار يف  ينبغي�   
   :يلي على ما املختصة

   .تھمم خدإليھا معرفة ھذه التنظيمات الموكول فيحق المواطنين  -أ

  . المرضىا/فرادالتحقق من مدى احترام حرية وحماية كرامه  -ب

ات  الح**صول عل**ى الخ**دمف**ي العدال**ة والم**ساواة بمب**ادئالتحق**ق م**ن م**دى الت**زام الجمي**ع  -ج
   .الع�جية

 ال*صحية ل[جھ*زة ا/خ�قي*ة والت*يقن م*ن الت*زام الجمي*ع ب*القيم ا/خ�قي*ةاFلتزام بالمواثيق  -د
 ومعاقبة كل من يت�عب ويتاجر بھ*ذه الق*يم ا/ھلي، أو أو الخاص، الحكومي القطاع فيسواء 

  . أو بت�عب بھا

@ @
@ @
@ @
 



        للثانوية العامةللثانوية العامةللثانوية العامةللثانوية العامةالفـلسفة الفـلسفة الفـلسفة الفـلسفة الجندى فى الجندى فى الجندى فى الجندى فى   السيد ابراهيم الجندىالسيد ابراهيم الجندىالسيد ابراهيم الجندىالسيد ابراهيم الجندى/ / / / األستاذ األستاذ األستاذ األستاذ 

                    ٠١١١٠٨٢٠١١١٠٨٢٠١١١٠٨٢٠١١١٠٨٢٤٩١٨٤٩١٨٤٩١٨٤٩١٨    ––––    ٠١٠٩١٩٦٢٤٨٤٠١٠٩١٩٦٢٤٨٤٠١٠٩١٩٦٢٤٨٤٠١٠٩١٩٦٢٤٨٤/ / / / ت ت ت ت                 مع الجندي أنت دائما في المقدمة مع الجندي أنت دائما في المقدمة مع الجندي أنت دائما في المقدمة مع الجندي أنت دائما في المقدمة 
  

  

٢٠ 

 القضايا الفلسفية واألخالقية النامجة عن الثورة البيولوجية يف  القضايا الفلسفية واألخالقية النامجة عن الثورة البيولوجية يف  القضايا الفلسفية واألخالقية النامجة عن الثورة البيولوجية يف  القضايا الفلسفية واألخالقية النامجة عن الثورة البيولوجية يف ::::رابعارابعارابعارابعا
 ميدان الطبميدان الطبميدان الطبميدان الطب

 
 
 
 

  

من القضايا واملشكالت  صاحب تقدم العلوم البيولوجية ظهور  الكثري � 
  : األخالقية مثل 

 : اإلنجاب االصطناعي -١

  :  يطرح عدة قضايا منها�

  : التلقيح االصطناعي - ١

 وخاصة في حالة اللجوء إلى طرف ثالث متبرع بالمنى ، مما يطرح مشكلة ھوية �           
  .الطفل وحقه في التعرف على والده البيولوجي 

  :اإلخصاب خارج الرحم -٢

  . وما يطرحه من مشك�ت تتعلق بتغير طرق ا&نجاب الطبيعية�        

  :بنوك المنى  -٣

 وما تطرحه من مشاكل اFتجار في عناصر الجسم البشرى، وخاصة بعد الترويج لما �      
  .عرف ببنوك منى العباقرة

  :بنوك األجنة  -٤

 وم**ا تطرح**ه م**ن م**شاكل ش**روط حفظھ**ا، وم**دى م**شروعية ال**تخلص م**ن ا/جن**ة �    
ائ**ضة، وم**شاكل إنت**اج أجن**ة ب**شرية خصي**صا للبح**ث العلم**ي، وم**ا يطرح**ه ذل**ك م**ن الف

  .تعارض مع مبدأ كرامة ا&نسان

  : استئجار األرحام -٥

  :  وما تطرحه من مشاكل تتعلق مبا يلي�

  .امتھان إحدى الوظائف ا&نسانية التي تؤديھا المرأة ھي وظيفة ا/مومة ) أ(

  . يتعرض له الزوجان من طرف ا/م الحاضنةاFبتزاز المادي الذي يحتمل أن) ب(
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٢١ 

قد يتعرض الطفل سواء من طرف ا/م الحاضنة أو من طرف ا/م اFجتماعية من إھمال ) ج(
  . في حالة إصابته بتشوه أو مرض وراثي خطير
  

 : ، وموت الدماغ األعضاءضية زرع  ق- ٢

  :حولتتمحور �

  :األعضاءزرع  - ١

 منھ**ا م**ا ، وخاص**ة والم**ستفيدينبالم**انحين المتعلق**ة  الم**شك�تا/ع**ضاء يط**رح زرع  �   
 ا&ن*سان وتعرض با/عضاء مشكلة اFتجار إلى القابلة للزرع مما يقود ا/عضاءيرتبط بندرة 
  .واFمتھانل�ستغ�ل 

  :موت الدماغ -٢

   كمعيار لوقوع الموت ؟قبولهيطرح موت الدماغ مشكلة التوافق حول   �  

 رغ**م اس*تمرار ج**ذع العل*وي بم*وت ال**دماغ أمت ال*دماغ كك**ل وتحدي*د مت*ى يح**صل ؟ھ*ل بم**و
   وظائفه؟أداء فيالدماغ 

   :النباتيةاحلالة  -٣

 وص*لت الت*ي ا/م*د والطويلة  ا/مدتطرح الحالة النباتية مشكلة التمييز بين الغيبوبة قصيرة� 
  رجوع ؟ ومشكلة مدى مشروعية نزع الوسائل اFصطناعية الداعمة ؟ ل�ا نقطة إلى

   :اإلنسانيةماهية الطبيعية  -٤

 النف*سي بالجان*ب أم الج*سمي حول ھل تتعلق بالجان*ب ا&نسانية وتدور قضية الطبيعة  �     
  أم بھما معا ؟

 أم ھ@ي م@ن حق@وق -ھل للحي@اة قدس@يه ف@ي ح@د ذاتھ@ا(تطرح مشكWت منھا  :احلياةقيمة  -٥

 تق@دير حي@اه أم ي@تمحي@اة بك@ل أش@كالھا ما ھي نوعيه الحياة التي يجب أن نقدرھا ؟ھ@ل ال ا%نسان؟
  نوعيه تستلزم التضحية باrخرين 

   -:مثال
 تستلزم قواع@د عامة وعموماھل في ذلك تقدير للحياة (إجراء التجارب علي ا6جنة والمشوھين 

ا6خWق الجديدة ضرورة تحقيق الموافقة المستنيرة وا�متناع عن كل ما يھ@دد بانتھ@اك الكرام@ة 
  .ا%نسانية
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٢٢ 

مب*دأ  وف*ق الع*صبي الجھ*از ف*ي الجديدة الت*صرف ا/خ�ق تستلزم قواعد   وعموما،�      
 م*ا يھ*دد الطبي*ب والم*ريض، واFمتن*اع ع*ن ك*ل وتحق*ق الثق*ة ال�زم*ة ب*ين الواعي*ة، الموافقة

  .ا&نسانية الطبيعة في التغير بإحداث أو ا&نسانيةبانتھاك الكرامة 

   :اإلنجاب فياوالت التحكم  محتطرحها التيبعض المشكالت  -٤

   :يليوتتجسد فيما ����

  :تنظيم النسل -١
 إط**ار ف**ي ين**درج وخاص**ة ح**ين ا/ف**راد،يط**رح تنظ**يم الن**سل م**شك�ت ت**رتبط بحري**ات � 

  ."بتحسين النسل" ذات ع�قة أھداف  من يرتبط بھاأن وما يمكن الدولة،مشاريع 

  : اإلجهاض-٢

، وتعارض "الشخص" متى يكتسب صفة  مشاكل تتعلق بوضعية الجنين وا&جھاض يطرح �
   .المجتمع وتعارض حقوقھما معا مع حقوق ا/م،حقوق الجنين مع حقوق 

   :النسل قضية تنظيم يف الفالسفة أراءمناذج من 

  أفالطون) أ(

وذلك حين ) الحكام والجند (  فكرة تنظيم النسل في إطار طبقة الحراس أفWطونلقد راودت 
  :التالي وفقا للتصور) ته الفاضلةجمھوري(وضع أسس إنشاء 

تشكل جيل المستقبل  ا6طفالنخبة جيدة من بھدف إيجاد   قوانين تحدد النسل وتنظمه قوانين تحدد النسل وتنظمه قوانين تحدد النسل وتنظمه قوانين تحدد النسل وتنظمهوضعوضعوضعوضعحاول حاول حاول حاول ) ) ) ) ١
  .في الجمھورية

        أكد علي ضرورة تحديد الحجم المناسب للدولة أكد علي ضرورة تحديد الحجم المناسب للدولة أكد علي ضرورة تحديد الحجم المناسب للدولة أكد علي ضرورة تحديد الحجم المناسب للدولة ) ) ) ) ٢٢٢٢
  ).٥٠: ٣٠( وللرجال) ٤٠: ٢٠( بالنسبة للنساء ما بين   العمر المحدد لإلنجابالعمر المحدد لإلنجابالعمر المحدد لإلنجابالعمر المحدد لإلنجاب) ) ) ) ٣٣٣٣

  . فسنتھمه بأنه آثم في حق الدين والعدلإذا حاول رجل أن ينجب أطفال قبل هذا السن أو بعدهإذا حاول رجل أن ينجب أطفال قبل هذا السن أو بعدهإذا حاول رجل أن ينجب أطفال قبل هذا السن أو بعدهإذا حاول رجل أن ينجب أطفال قبل هذا السن أو بعده    ))))٤٤٤٤

  :خالصة القول
   . لقد كان أف�طون يھمه تحسين النسل ويشجع عليه لتأسيس جمھوريته الفاضلة

  :هانز يوناس - ب

ان ماھية  يضع/نھما: نظرا   قضية تحسين النسل ، وكذلك اFستنساخ ھانز يوناسيرفض -١
  .  موضع التساؤل والقلق ا&نسان
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٢٣ 

بعض املشكالت األخالقية التي تطرحها تقنيات بعض املشكالت األخالقية التي تطرحها تقنيات بعض املشكالت األخالقية التي تطرحها تقنيات بعض املشكالت األخالقية التي تطرحها تقنيات : : : : خامساخامساخامساخامسا
        اهلندسة الوراثيةاهلندسة الوراثيةاهلندسة الوراثيةاهلندسة الوراثية

 ا/ش*خاص وين*صح ا/خ�قي*ة على الق*يم تعتدي التي التدخ�ت أنواعمنع ھانز يوناس كل  -٢
 حال*ة الفح*ص ف*ي إF ا&جھ*اض وك*ذلك فھ*و F يقب*ل ا&نجاب الوراثية بعدم ا/مراض حاملي
@. لمصلحة الطفلا/ولوية ، ويقدم الجنيني @

@ @@ @@ @@ @
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  (D.N.A) } دراسة املادة الوراثية {:اجلينوم البشرى -١

 عل**ى ال**رغم م**ن أھمي**ة الجين**وم ف**ي تحقي**ق معرف**ة أح**سن با&ن**سان وب**ا/مراض �       
  .الخطيرة التي تھدده والجينات المسئولة عنھا مما سيسھل إعداد ا/دوية الناجحة لھا

        :::: البشرية ومنها مشكلة البشرية ومنها مشكلة البشرية ومنها مشكلة البشرية ومنها مشكلةأسرار الوراثةأسرار الوراثةأسرار الوراثةأسرار الوراثةطرحها فك طرحها فك طرحها فك طرحها فك  بل أن هناك العديد من المشكالت التي ي بل أن هناك العديد من المشكالت التي ي بل أن هناك العديد من المشكالت التي ي بل أن هناك العديد من المشكالت التي ي����        

  : التنبؤ الوراثي)أ(

  .ويتمثل في إمكانية أن يعرف ا&نسان مستقبلة الصحي سلفا �           

        :::: ويترتب على ذلك عدة نتائج أهمها ويترتب على ذلك عدة نتائج أهمها ويترتب على ذلك عدة نتائج أهمها ويترتب على ذلك عدة نتائج أهمها����

 اضطراب حياة ا&نسان خاصة إذا علم انه سيصاب بمرض خطير في وقت محدد دون أن -١
  .جهع�تتوفر إمكانية 

 لعمليات القرصنة واFستغ�ل من طرف با/فراد تعرض المعلومات الوراثية الخاصة -٢
  .  وغيرھا اFجتماعي من التامين والتوظيف والضمان ل�ستفادةشركات التامين 

  :إجهاض األجنة) ب(

   .ا/سباب /تفه أو ا/مراض أوبعض العيوب الخلقية ب إصابتھم خاصة المتوقع 

  : واخلاليا البديلةواألنسجة لألعضاء احتياطيزون توفري خم) ج(

   : يفوهذا قد يفيد 
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٢٤ 


   . الوراثيةا/مراضع�ج  


  القضاء  على العقم  


 وبال*ذات ا جدي*دة تمام*آفاق*ا تف*تح ا&حيائي*ة التكنولوجي*ات إن "كسال كاهنإ ليقو 

ض  بم*را&صابةرف على جينات قابلية عح بالتم يسالذي " ؤيالطب التنب"  مجال في
 F يوجد حتى إذ القابلية نسبية ومحدودة ه وھو تقدم عظيم لكن ھذا/مراضمعين من 

  . لما سيحدثيقيني تشخيص اYن

@óïäbrÜa@óÝÙ“¾a@óïäbrÜa@óÝÙ“¾a@óïäbrÜa@óÝÙ“¾a@óïäbrÜa@óÝÙ“¾aZZZZ@ @@ @@ @@ @
 ::::االستنساخ البشرياالستنساخ البشرياالستنساخ البشرياالستنساخ البشري - ٢

 رغة النواةف مع بويضة مهستنساخاأخذ المادة الوراثية من نواة خلية  جسم الكائن المراد ھو 
 كھربي تيار باستخداممج المادة الوراثية مع البويضة من كائن من نفس الجنس ويتم د

        ....ا6م البديلةفي ويتم بعد ذلك نقلھا  ارب أنبوبة اختفي وتزرع
         ::::حولحولحولحولو يترتب عليه مشاكل متعددة غير مسبوقة تتمحور و يترتب عليه مشاكل متعددة غير مسبوقة تتمحور و يترتب عليه مشاكل متعددة غير مسبوقة تتمحور و يترتب عليه مشاكل متعددة غير مسبوقة تتمحور             ����

 ا/فراد المستنسخين من مشك�ت الشيخوخة المبكرة الذي تسبب في موت النعجة ةةةةاااامعانمعانمعانمعان  �
  . واندوللي قبل ا/

 من عائلة حقيقية وھوية مميزة ومن الحيرة في تحديد نوع الع�قة التي تربطھم الحرمانالحرمانالحرمانالحرمان �
  . سواء با/صول أو بالفروع أو با/قارب

 على مفھوم الوالدية ف� حاجة في ظل تطور كھذا إلى وجود ا/ب أو ا/م القضاءالقضاءالقضاءالقضاء �
  . وغيره . .....وبالتالي إلغاء مفھوم العائلة وا/مومة وا&رث  والزواج 

  .  ا/جيال القادمة بالفقر البيولوجي وباFنقراض لفصل ا&نجاب عن الجنستهديدتهديدتهديدتهديد �

  .  ا&نسان إلى كائن مصنوع سيفقد الخصائص البشرية بالتدريجتحويلتحويلتحويلتحويل �

 يع*د تع*ديا غي*ر مقب*ول ساخ اFستن*إن" : يف هـذا الـشأن" اكسال  كاهن " يقول  �

 أي كائن بشرى ، ل*يس م*صير أييراد كما ھو من  أF على حريته ا&نسان على حرية إط�قا
 الجينات دوما غير قابل للمعرفة ولئن كانت دماغنا مبرمجه جينيا لقبول ففي جيناته في إنسان

 على أن ...... ا&نسان ني باتصاله ثقافيا بمجتمع بإFصفة البشرية فانه F يكتسب ھذه الصفة 
 ."كرامته اعني ا&نسانما لدى  يعتدوا على اعز أFعلم الوراثة وعلمائه 
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هناك معايري أخالقية ذات عالقة بالوراثة البشرية، والتي ميكن توضيحها  ��
  :من خالل التايل

  : املنفعة -١
   فعل ما فيه الخير لمصلحة المريض ھي �

   .للمريض تكون الرعاية الصحية ذات منفعة أنوضرورة  �

   .ل المريضھ كا الضرر عن&زالةواتخاذ خطوات ايجابية  �

 على كل من المريض الفرد لتحقيق مصلحة ا/ھداف تطبق ھذه أنولتحقيق ذلك يجب  �
   .كللالمجتمع 

  :مثال����

 ا/مراض الوقاية من أن تعد الصحة الجيدة لمريض بعينة ھدفا طبيا  مھما ، كما �   
  . لك ليشمل المجتمع كنطاقهالوراثية للھدف نفسه بعد توسيع 

        : : : : ألذىألذىألذىألذىاااا    إحلاقإحلاقإحلاقإحلاقعدم عدم عدم عدم -٢٢٢٢

   .لQھمال نتيجة أو بالمريض سواء عمدا أذى أو ضرر إلحاق فيوتعنى عدم التسبب  �

 للخطر بصورة آخر إنسان بتعريض إنسان يقوم أن ا&ھمالنحن نعتبر انه من تقليل و �
  . غير مبررة واو بدون داع

ى تجنب  مبنى علللرعاية والقانونية للمجتمع تدعم تطبيق معيار سليم  ا/خ�قيةالمعايير �
   .ا/دنى الحد إلى تقليله أو بالبشر ا/ذى خطر إلحاق

 من قبل مبدئي ھذا المبدأ ينم عن التزام أن إF بالفعل، الطبية تقع ا/خطاء وبما أن �
   .عنھم ا/ذى وإبعاد الرعاية الصحية بحماية مرضاھم مقدمي

  :الفرديةاحرتام االستقاللية  -٣

  .ا&كراهرعاية الصحية الخاصة به والبعد عن  الفي التحكم فيوتعنى حق الفرد  �
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٢٦ 

        أخالقيات األحباث املتعلقة بالوراثة البشريةأخالقيات األحباث املتعلقة بالوراثة البشريةأخالقيات األحباث املتعلقة بالوراثة البشريةأخالقيات األحباث املتعلقة بالوراثة البشرية: : : : سابعاسابعاسابعاسابعا

انه يمتلك يعنى احترامنا Fستق�لية المريض  القرارات المتعلقة بالرعاية الصحية ففي �
 خارجية تأثيرات وبدون ل[مور وفھم وعن وعى إرادته بمحض بأفعالالقدرة على القيام 

 .  للفعل وا&رادي اتخاذه للقرار الحر فيقد تتحكم 

   :والعدلاواة املس-٤

بغض النظر عن الجنس ،  والعدل يعاملون بالمساواة ا/فرادتعنى ضمان كون جميع  �
 أن من شانھا التي التقنيات الجينية إلى الوصول فيوالعرق والدين والحالة اFقتصادية 

  . تحسن من جودة الحياة

 
 
 
@ @

باملوافقة طلب ما يسمى إن إجراء ا/بحاث المتعلقة بالوراثة البشرية وتطبيقھا يت�      
   "املستنرية 

  : هيفاملوافقة املستنرية�      

مصطلح يصف التزام ا/طباء أو الباحثين بالسماح للمرضى بان يكونوا مساھمين       
  . نشطين فيما يتعلق بالرعاية التي يتلقونھا أو المشاركة في ا/بحاث

        : : : :  تحليلها للموافقة المستنيرة  تحليلها للموافقة المستنيرة  تحليلها للموافقة المستنيرة  تحليلها للموافقة المستنيرة فيفيفيفي الحيوية خمسة عناصر  الحيوية خمسة عناصر  الحيوية خمسة عناصر  الحيوية خمسة عناصر األخالقياتاألخالقياتاألخالقياتاألخالقيات    أدبياتأدبياتأدبياتأدبياتوتذكر وتذكر وتذكر وتذكر 								

 :اإلفصاح - ١
  .المشارك بالمعلومات ذات الصلة بالبحث من قبل الطبيب أو الباحث/ إخبار المريض 

  .  ھو وعى المريض وإدراكه للمعلومات التي حصل عليھا�   : الفهم-٢

   التايل والفهم من املتطلبات الضرورية لصحة املوافقة وحيققان  اإلفصاح�

  . قرارات المتعلقة بالرعاية الصحية الفيمشاركة المريض المستنيرة والفعالة يشجع  �

 . بين المريض وطبيبة المعالجالثقة ع�قة مستمرة تسودھا إقامةيشجع على  �

  : األهلية-٣
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٢٧ 

        موقف علماء الدين من قضية االستنساخموقف علماء الدين من قضية االستنساخموقف علماء الدين من قضية االستنساخموقف علماء الدين من قضية االستنساخ: : : : ثامناثامناثامناثامنا

 ھي القدرة على فھم المعلومات المتعلقة بقرار ما ، وعلى إدراك العواقب المعقول*ة �     
  . لقرار أو عدم اتخاذهالمتوقعة Fتخاذ ھذا ا

  :مثال

يكون الشخص قادرا على اتخ*اذ ق*راره ب*شان مح*ل س*كنه لكن*ه غي*ر ق*ادر عل*ى اتخ*اذ  �    
  . قراره فيما يتعلق بتناول دواء أو المشاركة في بحث طبي

 ا/ذى يوجب على الطبيب حماية ا/شخاص غير المؤھلين   فالمبدأ األخالقي القائل بعدم إلحاق        فالمبدأ األخالقي القائل بعدم إلحاق        فالمبدأ األخالقي القائل بعدم إلحاق        فالمبدأ األخالقي القائل بعدم إلحاق      ����
 . القرارات التي من شانھا أن تعرضھم ل[ذىمن اتخاذ 

 

  :  الطوعية-٤

ت**شير إل**ى ح**ق الم**ريض ف**ي اتخ**اذ الق**رارات المتعلق**ة بع�ج**ه أو م**شاركته ف**ي  �     
ا/بح**اث الجيني**ة دون أن يتع**رض /ي**ة ت**أثيرات أو ض**غوط داخلي**ة أو خارجي**ة م**ن أي 

  .نوع
  

  : الضغوط اخلارجية �

  .رادتھم على المريض بالقوة أو ا&كراه أو الت�عبتشمل قدرة اYخرين على فرض إ

 F يعنى  ضمنا انه يتوجب على الطبيب اFمتناع  ومن المهم هنا التأكيد على أن مطلب الطوعية ومن المهم هنا التأكيد على أن مطلب الطوعية ومن المهم هنا التأكيد على أن مطلب الطوعية ومن المهم هنا التأكيد على أن مطلب الطوعية����
  . عن إقناع المريض بقبول النصيحة 

  .  كونھا متطلبا أخ�قيا لصحة القرار بالموافق  وتنبع أهمية الطوعية من وتنبع أهمية الطوعية من وتنبع أهمية الطوعية من وتنبع أهمية الطوعية من����

 ، مثل الحرية واFستق�لية ، والق*درة من العديد من المفاهيم األخالقية ذات الصلةمن العديد من المفاهيم األخالقية ذات الصلةمن العديد من المفاهيم األخالقية ذات الصلةمن العديد من المفاهيم األخالقية ذات الصلة وتستمد جذورها   وتستمد جذورها   وتستمد جذورها   وتستمد جذورها  ����
 .على اتخاذ القرارات الشخصية

  : املوافقة -٥

  . المفحوص للمشاركة في ا/بحاث بناء على اقتناعه بأھمية دوره/ وتعنى قبول المريض 
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٢٨ 

 : احليوانخاستنسا: أوال
  ))))عللعللعللعلل.(.(.(.(يوان فهو أمر مباحيوان فهو أمر مباحيوان فهو أمر مباحيوان فهو أمر مباح تطبيق االستنساخ علي الح تطبيق االستنساخ علي الح تطبيق االستنساخ علي الح تطبيق االستنساخ علي الح����   
   /ن عالم الحيوان واسع -١ 
  . وF توجد ضوابط أخ�قية في مجال ا&نجاب بين الحيوانات كما ھو عند ا&نسان-٢
 .   وتطبيقه على النبات أيضا مباح بشرط أن ذلك F يضر بالحيوان أو ا&نسان�  

 

 :استنساخ اإلنسان: ثانيا
 بأي طريقة تؤدي إلى  االستنساخ بأي طريقة تؤدي  بأي طريقة تؤدي إلى  االستنساخ بأي طريقة تؤدي  بأي طريقة تؤدي إلى  االستنساخ بأي طريقة تؤدي  بأي طريقة تؤدي إلى  االستنساخ بأي طريقة تؤدي خخخخي رفض وتحريم االستنساي رفض وتحريم االستنساي رفض وتحريم االستنساي رفض وتحريم االستنسا  تتفق األديان السماوية عل  تتفق األديان السماوية عل  تتفق األديان السماوية عل  تتفق األديان السماوية عل����        

 ))))عللعللعللعلل... (... (... (... (إلي التكاثر البشري بطريقة غير طبيعيةإلي التكاثر البشري بطريقة غير طبيعيةإلي التكاثر البشري بطريقة غير طبيعيةإلي التكاثر البشري بطريقة غير طبيعية
/ن ا&نسان يتسم عن باقي المخلوقات بأخ�قيات ومشاعر وأحاسيس يحددھا تشريع  -١

  .ثابت يدعو إلي ضرورة وجود رباط اسري
 .وحنانھا وF عن أبيه ورعايتهF يمكن للمولود أن يستغني عن أمه  -٢
بدأ ..  خ�ياھا احدي من ا/صل نسخه طبق إنتاجوتم  """"دوللي دوللي دوللي دوللي " " " "  وبعد نجاح التجربة مع النعجة  وبعد نجاح التجربة مع النعجة  وبعد نجاح التجربة مع النعجة  وبعد نجاح التجربة مع النعجة ����

  .الحديث حول إمكانية عمل ذلك علي البشر
        ............ كما أثارت والدة أول طفلة أمريكية مستنسخة جدال فقهيا ودينيا بين علما الدين كما أثارت والدة أول طفلة أمريكية مستنسخة جدال فقهيا ودينيا بين علما الدين كما أثارت والدة أول طفلة أمريكية مستنسخة جدال فقهيا ودينيا بين علما الدين كما أثارت والدة أول طفلة أمريكية مستنسخة جدال فقهيا ودينيا بين علما الدين����

 تطبيق اFستنساخ على ا&نسان والحيوان مع جواز تطبيقه رفض غالبية علماء الدين -١
  ..على النبات بما ينفع ا&نسان 

كما أكد علم*اء آخ*رون أن*ه يمك*ن تطبي*ق اFستن*ساخ عل*ي الب*شر ولك*ن ب*شروط م*ع  -٢
  . جواز تطبيقه على الحيوان والنبات بصورة أوسع

 
 
 

 ñ‡��å§añ‡��å§añ‡��å§añ‡��å§a     
 
ÀÀÀÀ@@@@
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٢٩ 
        

        الفصل الثالثالفصل الثالثالفصل الثالثالفصل الثالث
 ت املهنةت املهنةت املهنةت املهنةالفلسفة وأخالقياالفلسفة وأخالقياالفلسفة وأخالقياالفلسفة وأخالقيا

 
                
        : : : : قيمة  العمل يف نهضة األمم قيمة  العمل يف نهضة األمم قيمة  العمل يف نهضة األمم قيمة  العمل يف نهضة األمم : : : : أوال  أوال  أوال  أوال      
        

 الطبيع@ة تمنح@ه وم@ا الحي@وان، عن ا%نسان تميز ا6ساسية التييعد العمل من الوظائف �       
  .خبرات من ل[نسان

  : فعلي  سبيل املثال فعلي  سبيل املثال فعلي  سبيل املثال فعلي  سبيل املثال����
ب@د م@ن  و�الطبيع@ة، تقدمه الطبيعي الذي استھWكه بالشكليمكن   لjبقار �الحليب الطبيعي �

  . وتنقيته من السموم وا6خطار التي يحملھاه من أجل تطھيرتدخل ا%نسان

 علــي كلهــا نعمــل مــن أجــل تحويــل الطبيعــة التــي ال تــستجيب مباشــرة لحاجاتنــا أو فــنحن �

  .األقل

        ::::فعلى سبيل املثالفعلى سبيل املثالفعلى سبيل املثالفعلى سبيل املثال
 والثمـار غيـر)  شـعير ذره،  قمـح،(  من أجل تحويـل األعـشاب إلـي حبـوب فنحن نعمل �    
  .الخ.. سيارات وطائرات والحديد إلي إلي فواكه بلة لالستهالكالقا

راتهـــا  ي مـــضطر للعمـــل مـــن أجـــل تـــرويض  الطبيعـــة واســـتغالل خاإلنـــسانهكـــذا  يظهـــر أن  �
  .بشكل يناسبه

 هــذا العمــل ، فانــه لــن  يحقــق تقــدما إلنجــاز بقــوة يديــه وعــضالته  اإلنــسان ولكــن إذا اكتفــي �
  .الجانب اإلبداعي لإلنسانفالبد من استخدام ، ًكبيرا 
  

 :مفهوم األخالق املهنية:    ثانيا
 

  :العالقة التي تربط بني األخالق العامة واألخالق املهنيةالعالقة التي تربط بني األخالق العامة واألخالق املهنيةالعالقة التي تربط بني األخالق العامة واألخالق املهنيةالعالقة التي تربط بني األخالق العامة واألخالق املهنية ����
  .   ھي عWقة الكلي بالجزئي أو الجنس بالنوع�      
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٣٠ 

وأن ما مييزها عن األخالق املثالية املستمدة من األديان أو التصورات وأن ما مييزها عن األخالق املثالية املستمدة من األديان أو التصورات وأن ما مييزها عن األخالق املثالية املستمدة من األديان أو التصورات وأن ما مييزها عن األخالق املثالية املستمدة من األديان أو التصورات     ����
        ::::الفلسفية هوالفلسفية هوالفلسفية هوالفلسفية هوالعقلية العقلية العقلية العقلية 

   .مبادئھا ومعاييرھا الذي تستمد منه العملي التطبيقي ذلك الطابع ����      
  :وتعرف أخالق املهنةوتعرف أخالق املهنةوتعرف أخالق املهنةوتعرف أخالق املهنة    ��������

  
 والمعايير ا6خWقية  التي  � تستقيم  المھنة بدونھا ، وان وا6سس بأنھا تلك المبادئ �     

 فح@سب ، ب@ل ي@ركن لل@ضمير أو ال@وازع  ال@ديني الطابع ا%لزامي  لسلوك المشتغلين  بھ@ا �
  .للقواعد المستنبطة  من ا6داء ا6مثل لھذه الوظيفة

  
    هههه هـذ هـذ هـذ هـذحتديـد طبيعـةحتديـد طبيعـةحتديـد طبيعـةحتديـد طبيعـة    بيـنهم حـولبيـنهم حـولبيـنهم حـولبيـنهم حـول    اختلـف الفالسـفة فيمـااختلـف الفالسـفة فيمـااختلـف الفالسـفة فيمـااختلـف الفالسـفة فيمـاوقـد وقـد وقـد وقـد 								         

   ....املعايرياملعايرياملعايرياملعايري

            ::::األولاألولاألولاألولالفريق الفريق الفريق الفريق     ����
  :يصف ھذا الفريق أخ�ق المھنة بأنھا 

صية ا6وام@ر  تحمل  بين طياتھا الطابع الخاص  والعام  معا  ، ويبدو  ذلك  في  خ@صو�       
و الن@@واھي  الت@@ي تل@@زم  المعل@@م  أو الطبي@@ب  أو  رج@@ل الق@@انون بأدائھ@@ا  ، بغ@@ض  النظ@@ر  ع@@ن 

      .ا�جتماعي ه ديانته أو واقعأومخالفتھا  لميول الشخصية  
  
الت@ي )  وا6ع@راف ال@سائدة وال@دين، الدول@ة،(  أش@كال ال@سلطة ال@رأي ك@ل  رفض أصحاب ھذا�

    .غتھابمھنية بصتحاول صبغ أخWقيات ال
    . المعاييرهھي المسئول ا6وحد لضبط ھذ جعل  أصحاب ھذا الرأي الممارسة العملية �
  :مثال �

 أخWقيات المعلم  تعد قانونا ملزما لمن يشتغل بمھنة التدريس ،  رج@W ك@ان أم أنث@ي  ، م@صريا 
   .الخ...  أمريكيا  أمكان 

  
                ::::الفريق الثانيالفريق الثانيالفريق الثانيالفريق الثاني����    
  . أخالق المهنة بالطابع الثقافي الذي تمارس فيهارتباط ضرورة يالفريق إليذهب هذا  - 

     ::::مثالمثالمثالمثال -

(  تكــون عامــة مــن حيــث دفء العالقــات التــي تــرتبط بــين األســتاذ وتالميــذهأنداب المعلــم يجــب آفــ

 فـي العمـل اإلخـالص(  تكون ملزمة  من حيث متطلبـات المهنـة أنوينبغي ) الحب  والرفق واأللفة 

  .ه عن التعصب في شتي صورواالبتعاد  والترفع عن الرذائل ، والعدالة في التقييم
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  :ب األمور التي  تتعلق اأم - 
 . المعلمأجر  -

 .وميول الطالب ومعتقداتهم  األعراف العامة والقوانيناحترامه وضرورة  -

 تتسم بالنسبية  تبعا لشخصية المعلم من جهة ، وطبيعة الثقافة السائدة من أن  فيجب 

   .جهة أخري

        : : : : الفريق الثالثالفريق الثالثالفريق الثالثالفريق الثالث    ����
  ضرورة فحص الثقافة السائدة في المجتمع قل وضع المعايير األخالقيـة لمهنـة                 ضرورة فحص الثقافة السائدة في المجتمع قل وضع المعايير األخالقيـة لمهنـة                 ضرورة فحص الثقافة السائدة في المجتمع قل وضع المعايير األخالقيـة لمهنـة                 ضرورة فحص الثقافة السائدة في المجتمع قل وضع المعايير األخالقيـة لمهنـة               االتجاهاالتجاهاالتجاهاالتجاهيؤكد أنصار هذا    يؤكد أنصار هذا    يؤكد أنصار هذا    يؤكد أنصار هذا            				

            ::::المعلم  منهاالمعلم  منهاالمعلم  منهاالمعلم  منها
     .)وغيرھا ......  ، والمھارات ا6دائية الميول(السمات  الخاصة بشخصية المعلم  �
    .طبيعة المتعلمين �
    .وضع المعلم ومكانته في المجتمع �
    . التعليميةتالمؤسساطبيعة الدور الذي تقوم  به الدولة حيال  �

تراع@@ي  الم@@ؤثرات   أن أي مع@@ايير   لمھن@@ة المعل@@م  �- أي@@ضا  – ا�تج@@اهي@@ري أن@@صار  ھ@@ذا  �
ال@@سابقة ف@@سوف تتح@@ول إل@@ي  ش@@عارات  أو ق@@وانين ول@@وائح جام@@دة س@@رعان م@@ا  بي@@دھا الواق@@ع أو 

  . بتحايل  عليھا
  :مثال�
 المھن@ة  أو تطبي@ق أخ@Wق بآداب  با�لتزامفالشخص الكاره المھنة التدريس � يمكن مطالبته     

 الم@تعلم ، الت@ي ت@شكل ركن@ا أساس@يا ً م@ن طبيع@ة  أخ@Wق دتب@دمما يؤدي إلي  ،  هالمعلم  في سلوك
  . المھنة  
  . فريق متيل ؟ برر اختياركإيل أي

  
 ....االلتزام املهينااللتزام املهينااللتزام املهينااللتزام املهينتفعيل اإللزام اخللقي وتطبيق تفعيل اإللزام اخللقي وتطبيق تفعيل اإللزام اخللقي وتطبيق تفعيل اإللزام اخللقي وتطبيق : : : :  ثالثا ثالثا ثالثا ثالثا        
 
        : : : :  أن السبب املباشر لظهور مفهوم األخالق املهنية أن السبب املباشر لظهور مفهوم األخالق املهنية أن السبب املباشر لظهور مفهوم األخالق املهنية أن السبب املباشر لظهور مفهوم األخالق املهنية����

 عجز ا6خWق العامة  عن الوفاء بما تحتاجه  كل مھنه من التزام خلقي  وإلزام  من جھة �     
 ةوحاجة المجتمع  %صWح  الخلل ا6خWقي  عن طريق وضع معايير جديدة لjخ@Wق التطبيقي@

   . من جھة أخرينلضبط  سلوك  المھنيي
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 فكريا ما نشاهد بعض الظواهر التي تبني عدم التزام صـاحب املهنـة �
ً

  : بقواعد وأخالقيات مهنته من هذه الظواهر ما يلي
  .والمعلم الذي يدخن أمام تWميذه، الطبيب الذي يدخن أمام مرضاه -١
  الذي � يبذل الجھد من أجل التأكد من صدق المعلومة وصحة الخبرا%عWمي -٢
 . المصنع الذي � يلتزم بالمواصفات والمقاييس المعيارية -٣
 .ضابط المرور أو السائق الذي يخالف قواعد المرور -٤
 .اrخرالمعلم الذي يفصح عن ا�ختبارات لبعض طWبه دون البعض  -٥
  . بوقت العملما�لتزا فيالمدير الذي � ينضبط  -٦

  
        ؟؟؟؟املختلفةاملختلفةاملختلفةاملختلفة املهن  املهن  املهن  املهن األخالقي الصحيح ألصحاباألخالقي الصحيح ألصحاباألخالقي الصحيح ألصحاباألخالقي الصحيح ألصحاب املوقف  املوقف  املوقف  املوقف  مىت يتحقق مىت يتحقق مىت يتحقق مىت يتحقق����    
 س@وي المھن@ة، بآداب وأخWقي@ات %لزامهيتحقق حين � يشعر المرء بحاجته لقوة أو سلطة : جـ 

   . تطورهالمجتمع ومتطلبات يتفق مع ضميره ومع ثقافة ا6خWقي الداخلي الذيالوازع 
  

        : : : : ميثاق أخالقيات  املهنة ميثاق أخالقيات  املهنة ميثاق أخالقيات  املهنة ميثاق أخالقيات  املهنة : : : :     رابعا    رابعا    رابعا    رابعا
  

  :يعرف  ميثاق أخالقيات  املهنة
أنه الواجبات وا6عراف المحددة التي تفرض@ھا المھن@ة عل@ي م@ن يقوم@ون بممارس@تھا   ب          
   . المھنة علي المستوي ا6خWقي في ممارسة إلي الحفاظاحترامھاويؤدي 

        ::::املهنةاملهنةاملهنةاملهنة    ميثاق أخالقياتميثاق أخالقياتميثاق أخالقياتميثاق أخالقياتنشأة نشأة نشأة نشأة     ����
 6ول م@ره م@ع ق@انون قدم@ه رئ@يس نقاب@ة ا6طب@اء أخWقيات المھن@ةدخل مصطلح ميثاق  -١

  . م ١٩٤٧وأصبح قانونا في   م، ١٩٤٥ عامبفرنسا في 
محاول@@@ة إيج@@@اد ميث@@@اق أخWق@@@ي يجم@@@ع ب@@@ين المھ@@@ن المختلف@@@ة  ، بحي@@@ث تح@@@دد القواع@@@د   -٢

م@ن قب@ل ممثل@ين لمھ@ن  مختلف@ة يعمل@ون  المشتركة  التي تنطبق علي كل المھن ،  وذلك
  .ولكن ھذه المحاولة قد فشلتق الفريق الواحد اجميعا في سي

  
  :ةةةةالطفولة املراهقالطفولة املراهقالطفولة املراهقالطفولة املراهقيثاق أخالقي  يف جمال يثاق أخالقي  يف جمال يثاق أخالقي  يف جمال يثاق أخالقي  يف جمال توجد جتربة لوضع متوجد جتربة لوضع متوجد جتربة لوضع متوجد جتربة لوضع م - ٣
ا6خطار     من مجال حماية الطفلحيث بذلك محاولة في مجال الطفولة والمراھقة ففي  �

  . المھنكبير من التعاون والتنسيق التام بين عددا6خWقية تم 
  :مثلمثلمثلمثل 
  .يينا�جتماع ا6طفال والطب النفسي وا6خصائيين النفس وأطباءين وعلماء لمالمع ���� 
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٣٣ 

  .بينھم وكان الطفل ھو محور التعاون فيما 
        ::::التجربةالتجربةالتجربةالتجربة    نتائجنتائجنتائجنتائج    ��������

  ب@ه، القي@ام ااس@تطاعو إ� أن م@ا المن@شود، يستطيعوا صياغة ھذا الميثاق ا6خWق@ي اrن لم حتى 
  .العامة التوصل إلي ميثاق تحميه السلطات بالفعل ھو

        : : : : أهميه مواثيق أخالقيات املهنة أهميه مواثيق أخالقيات املهنة أهميه مواثيق أخالقيات املهنة أهميه مواثيق أخالقيات املهنة ����     
 وا6فراد التزام المديرين كثيرة في حالة وائد والخاصة فعمال الحكوميةا6تجني مؤسسات       

  . والوظيفيا%داري السلوك ا6خWقية فيوا6طراف ا6خرى ذات العWقة بالمواثيق 
            ::::يلييلييلييلي فيما  فيما  فيما  فيما هذه الفوائدهذه الفوائدهذه الفوائدهذه الفوائدوميكن توضيح بعض وميكن توضيح بعض وميكن توضيح بعض وميكن توضيح بعض  ����    

         ::::الصورة  الذهنية اإلجيابيةالصورة  الذهنية اإلجيابيةالصورة  الذهنية اإلجيابيةالصورة  الذهنية اإلجيابية  ....    أأأأ

 المحافظـة علـي  يـؤدي إلـي  بهـاوااللتـزام يم العمـلالمواثيق األخالقيـة وقـ تفعيل ن حيث أ    � 
      . لدي أصحاب المصالح المتعاملين مع المؤسسةالصورة اإليجابية

  :   :   :   :  واالجتماعيةواالجتماعيةواالجتماعيةواالجتماعية  باملسئوليات القانونية    باملسئوليات القانونية    باملسئوليات القانونية    باملسئوليات القانونية   االلتزام االلتزام االلتزام االلتزام- بببب

 األدخنـــــة والمخلفـــــات حمايـــــة البيئـــــة مـــــن :مثـــــل( األخالقيـــــة  بالمعـــــاييرالعـــــاملين  التـــــزام إن �
واالجتماعيـة  المساءلة القانونية همتجنب) التصنيع عيوب المنتجات خالية من  وتسليمالصناعية،

                . األخالقيااللتزامعدم الناتجة عن 
        : : : : حتسني  األداء حتسني  األداء حتسني  األداء حتسني  األداء .  .  .  .  جججج
 والقوانين  يساهم في تحسين والسلوك في إطار التشريعات بأخالقيات وقيم العمل االلتزامإن  �

   .األداء
ًبالضوابط التـي تحـددها التـشريعات  القانونيـة تـؤثر سـلبا علـي  االلتزام المخالفة وعدم أنكما  �

   . إلي ارتفاع  تكلفة اإلنتاجالمرفوعة ضدها مما يؤديالتكاليف نتيجة القضايا الجنائية والمدنية 
        : : : :   األمثل للموارد  األمثل للموارد  األمثل للموارد  األمثل للموارداالستخداماالستخداماالستخداماالستخدام -د

تعلق  قرارات تعند اتخاذ أمرا مهما وضروريا األخالقية يعتبر االهتمام بالمواثيقإن  �
  :املثالسبيل  فعلي  .باإلنتاج

 من المنتجات قد يتطلب األمر إعادة إنتاجها لتصحيح ما بها من أخطاء معيبة  فإن إنتاج أصناف 

تعطل اإلنتاج إلي  مما يؤدى الرديئة قد تسبب إصابات للعاملين بها، أن اآلالت والمعداتكما 

   .المواردٕوانخفاض اإلنتاجية واهدار 
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٣٤ 

        : : : : فلسفة  يف املواثيق األخالقية  املهنية فلسفة  يف املواثيق األخالقية  املهنية فلسفة  يف املواثيق األخالقية  املهنية فلسفة  يف املواثيق األخالقية  املهنية دور الدور الدور الدور ال::::خامساخامساخامساخامسا
  

ث علي وضع  املواثيق األخالقية املهنية حلقام الفالسفة بدور كبري يف ا � 
  : ما خالل مايلي 

  .تحليل الواقع الثقافي واستخالص القيم األخالقية األساسية -١

 . تحديد األسس والقواعد والضوابط المحددة األداء أعمال المؤسسة -٢

 ).اإلطار المرجعي  للمعايير  التي تحكم السلوك ( يثاق أخالق المهنة وضع أساس م -٣

 وااللتـــزام بأخالقيـــات مبـــادئ االلتـــزام  بالـــسلوك  اإلداري  والـــوظيفي  داخـــل المؤســـسة -٤

العمل  في الـسلوك  الـوظيفي ممـا يـؤدي فـي النهايـة إلـي جـودة العمـل وجـودة المنـتج 

  .وتقدم المجتمع
  

  : هن  املختلفة أخالقيات امل:    سادسا
  
  

            ::::املهنيةاملهنيةاملهنيةاملهنية    األخالقاألخالقاألخالقاألخالقمناذج لبعض جماالت مناذج لبعض جماالت مناذج لبعض جماالت مناذج لبعض جماالت 

::::6666)))))�¥^¦J)�¥^¦J)�¥^¦J)�¥^¦J’�Rr„J’�Rr„J’�Rr„J’�Rr„JCCCC))))))))
  ا�لتزام@اتمبحث ا6خWق الطبية  مبحث أصيل من مباح@ث عل@م  الط@ب يتن@اول جمل@ه م@ن  �

والت@ي ربم@ا ك@شفت  عنھ@ا  ) ق@سم أبق@راط ( المھنية لjطباء التي نجد  ص@يغة لھ@ا فيم@ا ع@رف ب@ـ 
م@ر   ع@ن ت@راث الت@أليف  الطب@ي ينف@ك � ووھ@ ) يحم@وراب( جاء في ق@انون وثائق أقدام مثل ما 

  .العصور
  
   بع�دھا المختلف�ة الطبي�ب ب�المريض تك�ون علي�ه ع�ق�ة أناNخ�ق الطبية تبين ما يج�ب  ف����

  .الثقة والمودة المتبادل وتوافر وتحري الصدق الموافقة علي الع�ج :من قبيل
  
مي  بأمثله عديدة من األطباء الـذين مي  بأمثله عديدة من األطباء الـذين مي  بأمثله عديدة من األطباء الـذين مي  بأمثله عديدة من األطباء الـذين قد حفل الرتاث العربي اإلسالقد حفل الرتاث العربي اإلسالقد حفل الرتاث العربي اإلسالقد حفل الرتاث العربي اإلسال    ����

  :حرصوا علي التطبيق  األمثل ألخالقيات هذه املهنةحرصوا علي التطبيق  األمثل ألخالقيات هذه املهنةحرصوا علي التطبيق  األمثل ألخالقيات هذه املهنةحرصوا علي التطبيق  األمثل ألخالقيات هذه املهنة

  .ھـ٤٥٣و  ھـ٣٧٦عامي  عاش بين  الذيرضوانرضوانرضوانرضوانعلي بن علي بن علي بن علي بن  المصري، الطبيب ����
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٣٥ 

�ات  ������ة Nخ�قي��ه العام��وان رؤيت��ن رض��ي ب��تمد عل��د اس��نوق��ب م��ه الطبي��وم اعتناق�� لمفھ
  ::::ذلك املفهوم الذي يتلخص يفذلك املفهوم الذي يتلخص يفذلك املفهوم الذي يتلخص يفذلك املفهوم الذي يتلخص يفوووو الفضيلة، عن أرسطو الفيلسوف اليوناني

 اليق@ين ا%نسانية علي السعادة أن وقد اعتبر ابن رضوان والسعادة، الفضيلة التوحيد بين �      
   .وعمWوالصحة ھي التفلسف علما 

  
    ينبغي أنينبغي أنينبغي أنينبغي أناخلصال األخالقية التي اخلصال األخالقية التي اخلصال األخالقية التي اخلصال األخالقية التي " " " " أبن رضوان أبن رضوان أبن رضوان أبن رضوان " " " " ويف ضوء ذلك حدد ويف ضوء ذلك حدد ويف ضوء ذلك حدد ويف ضوء ذلك حدد     ����

        ::::هيهيهيهيسبعة سبعة سبعة سبعة     الطب يفالطب يفالطب يفالطب يفتتوافر يف أي طيب يعمل مبهنة تتوافر يف أي طيب يعمل مبهنة تتوافر يف أي طيب يعمل مبهنة تتوافر يف أي طيب يعمل مبهنة 
  

) أي يتمت@ع ب@ذاكره جي@دة (  عاقW جيد الرؤية،تام الخلق صحيح ا6عضاء حسن الذكاء  -١
   .خير الطبع

   .  نظيف البدن والثوبالرائحة، طيب حسن الملبس، -٢
   . أمراضھمبشيء من يبوح المرضي �كتوما ا%سرار  -٣
    .ا6غنياءرغبته في إبراء  المرضي أكثر من رغبته في عWج  -٤
   .لم  والمبالغة  في منافع الناسحريصا  علي التع -٥
الن@@ساء  م@@ن أم@@ور ببال@@ة ش@@يء � يخط@@ر اللھج@@ة، ص@@ادق النظ@@ر،  عفي@@ف القل@@ب،س@@ليم  -٦

    . منھايتعرض إلي شيء أن فضW من منزل ا%عWء التي شاھدھا في وا6موال
 و� دواء ي@@سقط يعلم@@ه، � ي@@صف دواء ق@@اتW و� وا6م@@وال، عل@@ي ا6رواح مأمون@@ا ثق@@ة -٧

  .ا6جنة
  .يعالج  عدوة  بنيه صادقا كما يعالج حبيبه -٨

  

  
        ::::أخالقيات الوظيفة العامةأخالقيات الوظيفة العامةأخالقيات الوظيفة العامةأخالقيات الوظيفة العامة: : : : سابعاسابعاسابعاسابعا                

  

        ::::تعريف الوظيفة العامةتعريف الوظيفة العامةتعريف الوظيفة العامةتعريف الوظيفة العامة    ����    
  

�ادئ  ����     ��يم والمب��وء الق��ي ض��دھا ف��تم تحدي��سؤوليات ي��ام والم��ن المھ��ة م��ي مجموع�ھ
 ھ�دفھا خدم�ة الم�صلحة العام�ة وتخ�ص ش�اغليھا بحق�وق وامتي�ازات الوظيف�ة ، اNخ�قية

 الخدمة المدني�ة المعم�ول بھ�ا دون أن يترت�ب وأنظمةوتنص عليھا قوانين ، التي يشغلھا 
  .إذا أخل بأي من واجباتھا حقوق لشاغليھا أيةعلي ذلك 

  
 اNداء تحسين إلي تؤدي اNخ�قية  ويتضح من التعريف أن تنمية اiلتزام بالمثل والقيم ����  

  .ورفاھية المجتمع
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٣٦ 

        ::::ظيفة العامةظيفة العامةظيفة العامةظيفة العامةتعريف أخالقيات الوتعريف أخالقيات الوتعريف أخالقيات الوتعريف أخالقيات الو    ����
     

�ي����     ��اره   ھ��سلوك باعتب��ي ال��م عل��ن الحك��وئھا يمك��ي ض��ي ف��ايير الت��ة المع� مجموع
 ب�سبب اiنح�راف ع�ن اoداريويح�دث الف�ساد  ، اoن�سانية الوجھ�ةم�ن  صحيحا أو خاطئ�ا

�ايير ��د والمع��ةالقواع���ساب  ، اNخ�قي���ي ح��ون عل���ا تك��ا م��صية غالب���آرب شخ��ق م�لتحقي
  .المصلحة العامة

  
  

        ::::عناصر أخالقيات الوظيفة العامةعناصر أخالقيات الوظيفة العامةعناصر أخالقيات الوظيفة العامةعناصر أخالقيات الوظيفة العامة    ����
 .احترام قيم وعادات المجتمع -٦               .اiلتزام باNنظمة والقوانين - ١
 . وقت العمل احترام-٧                       .العدالة وعدم التمييز - ٢
 . العمل حب-٨                  .اiنتماء والوiء للمنظمة - ٣
 .السرعة واoتقان في انجاز العمل  -٩   .عملاNمانة والنزاھة واoخ�ص في ال - ٤
 .تنمية الكفاءات العلمية والعملية  -١٠         .المحافظة على ممتلكات الدولة  - ٥
  
        ::::العامةالعامةالعامةالعامة مربرات اهتمام املؤسسات واملنظمات بأخالقيات الوظيفةمربرات اهتمام املؤسسات واملنظمات بأخالقيات الوظيفةمربرات اهتمام املؤسسات واملنظمات بأخالقيات الوظيفةمربرات اهتمام املؤسسات واملنظمات بأخالقيات الوظيفة���� 
    إن التزام املؤسسات واملنظمات علي اختالف أنواعها بأخالقيات  الوظيفة العامةإن التزام املؤسسات واملنظمات علي اختالف أنواعها بأخالقيات  الوظيفة العامةإن التزام املؤسسات واملنظمات علي اختالف أنواعها بأخالقيات  الوظيفة العامةإن التزام املؤسسات واملنظمات علي اختالف أنواعها بأخالقيات  الوظيفة العامة    ����

        : : : : يؤدي إيليؤدي إيليؤدي إيليؤدي إيل
   .تحسين  الخدمات  المقدمة  للجمھور -١
    .الشفافية في تنفيذ ا6عمال  من جانب الموظفين -٢
    . تحسين ا6داءليتنمية قدرات العاملين  المھنية وتحفيزھم ع -٣
  .واحد العمل كفريق من خWل كوحدة كلية، أداء المنظمة تعزز من -٤
 الثق@@ة  بالمنظم@@ة  ، ويع@@زز م@@ن    ي@@ؤدي  إل@@ي زي@@ادةاrخ@@ريناحت@@رام حق@@وق وم@@صالح   -٥

  . مكانتھا  لدي المتعاملين  معھا  
 م@@ن و�ئھ@@م تج@@اه للع@@املين، وبالت@@الي تع@@زز وا%ب@@داع ال@@رأي والتفكي@@رض@@مان ح@@رين  -٦

 . تحسين أدائھم وبالتالي بھا،المنظمة التي يعملون 
  

        ::::آليات حتسني وتنمية االعتبارات األخالقية يف جمال الوظيفة العامةآليات حتسني وتنمية االعتبارات األخالقية يف جمال الوظيفة العامةآليات حتسني وتنمية االعتبارات األخالقية يف جمال الوظيفة العامةآليات حتسني وتنمية االعتبارات األخالقية يف جمال الوظيفة العامة���� 
  

     .دير  ا6داء ا6خWقي  المتميز للموظفينتق -١
   .وا%داريينالتحديد الواضح  لسلطات الموظفين   -٢
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٣٧ 

   .ا�ستمرارية بما يضمنالعقل والضمير الذاتي  -٣
    .تحسين  النظام  الرقابي المعمول  به في المنظمة -٤
    .وضع جزاءات رادعة لمن يرتكب مخالفات  أخWقية  من الموظفين -٥
    .كل الوسائل المتاحة  التي  تعزز احترام  العمل ا6خWقي  من ا�ستفادة -٦
    .  التي تتعلق بالسلوك ا6خWقيوا%جراءاتمراجعة التعليمات ا%دارية  القديمة  -٧
  ل@@سلوك الم@@وظفين  كنم@@وذجالتأكي@@د عل@@ي أھمي@@ة س@@لوك الم@@وظفين ف@@ي ال@@درجات العلي@@ا   -٨

  .اrخرين
  

حلفاظ علي اهلواية الثقافية الواجب املهني للفيلسوف  يف ا: تاسعا
  .للمجتمع

  
تھا وخصائصھا  ع اoنتاج الفلسفي لكل  فيلسوف يتأثر بقوة ھوية اNمة من حيث طبي إن����   

وتاريخھا ، ليصبح  ھذا اoنتاج أكثر  التصاقا بخصائص ھذه الھوية ووفق إدارك  الفيل�سوف  
  . لھا
  
  :أنف� يستطع الفيلسوف   ����   

  .ه الھوية يعزل نفسه  عن ھذ - ١
٢ -  iلخصائص الھوية  الثقافية  لمجتمعةمغايرةج أفكارا نت يأنو . 
  يب�دأرسة الناس  لحياتھم اليومية في المجتمع ال�ذي يع�يش في�ه الفيل�سوف ما فمن م - ٣

 i من فراغ ،  تبدأالفكر الفلسفي نشاطه حيث أن الفلسفة �ل ھ�ي ترك�ز  عل�ي أم�ور  ب
�ع ��اعيالواق��دينياiجتم��اريخي وال��ة  والت��ع نقط��ذا  الواق��ن ھ��ل م��سياسي ، لتجع� وال
   .رھاي في ساiبتداء

التزامـا التزامـا التزامـا التزامـا وترجع أهمية تنميـة اهلويـة الوطنيـة أو القوميـة بوصـفة وترجع أهمية تنميـة اهلويـة الوطنيـة أو القوميـة بوصـفة وترجع أهمية تنميـة اهلويـة الوطنيـة أو القوميـة بوصـفة وترجع أهمية تنميـة اهلويـة الوطنيـة أو القوميـة بوصـفة ���� 
        :::: للفيلسوف إيل للفيلسوف إيل للفيلسوف إيل للفيلسوف إيلمهنيامهنيامهنيامهنيا
 وأخ�قيات�ه ث�م المح�ددة لقيم�ة لشخصية الم�واطن وم�ن الرئيسي اNساسي المحدد أنھا ����                    

    .ميوالوظيفي والقو وسلوكه الفردي ودوافعه
  

��ل  ������ن خ��ة ( فم��واطن ) ھوي��ستطيع الم��ع   ي��دد أنالمجتم��ه ويح��ق ذات��سه ويحق��رف نف� يع
  .مواقفه

 للوحدة لحماية اNمة من التشرذم والتجزئة  كما فعل عقيدةوالفيلسوف ھو الذي يضع  ����
   .تدعيما للوحدة اNلمانية" وشلنج " الرومانسيون اNلمان  ، تيتشه وھيجل 
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٣٨ 

 من اoص�ح إل�ي مرحلة، ينقل حضارته من مرحلة إلي أن الذي يحاول الفيلسوف ھوأن  ����
  . النھضة،

 ث�م اoب�داع وعرض�ه وش�رحه نقل�ه والتعلي�ق علي�ه يتمثل الوافد بع�دوالفيلسوف ھو الذي  ����
    .وابن رشد" وابن سينا "  والفارابي كان الكنديفيه كما 

  
 اختالف ثقافتهم   الفالسفة للعمل يف ضوءرؤى  بعض األمثلة علي :عاشرا

  وعصورهم

:)6)���r¥|¦J)c‚}„J))�|)…†u„JC)))
 يمك�ن أن ن�سميه م�ا المدين�ة أو أصل الجمھورية عن الكتاب الثاني من في  بحث أف�طون����

�رده��سياسي وي��المجتمع ال��ي ب��ك إل��ات ذل��دد حاج��سان تع��ي اoن��ن الت��رده أن i يمك��ا بمف� يحققھ
  .فيفرض عليه العيش داخل جماعه من البشر

 
  : يف ثالث هيلإلنسان األساسية  احلاجاتحيدد أفالطون ����

  .الغذاء - ١
 .والمسكن - ٢
 .والملبس -٣

 :بثالث أنشطة خمتلفة هذه احلاجات علي اإلنسان يقوم أجل تلبيةمن  ���� 
  .تحضير الغذاء - ١

  .وبناء السكن -٢        
   .الم�بسوصناعة  - ٦
 يتم من  تنفيذ األنشطة  السابقة لتلبية احلاجاتأنيري أفالطون   ����

  : خالل  سبيلني هما 
م وقته بينھا س ھذه اNنشطة الث�ثة بالتتابع  ، فيقبانجازيقوم  كل فرد      :األولالسبيل 

حيث يقوم اoنسان بكل أنواع ) البدائية ( وھذا  ما يحصل  فع� في بعض  المجتمعات  
    .اNنشطة

 ف�رد م�ن علي تخ�صص   ك�ل قومالمجتمعات المتطورة وي المتبع في  وھو :الثانيالسبيل  

�يأف�راد ��شطة، ن�شاط ھ�ذه المجتم�ع ف��ذا ھ�و م�ااNن��ا كام�ل وقت�ه وھ��سمي حي�ث يخ�صص لھ�  ي
  . وھو الرأي الذي يميل لهاiجتماعي للعمل، بالتقسيم 
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٣٩ 

 الجميع يستفيد من تقسيم العمل فالمجتمع سيحصل علي من�تج م�ن أنيؤكد أف�طون علي  ����
 سينجز نوعا واحدا  من  العم�ل ھ�و Nنهستريحا  في عمليه ، نوعية جيدة و المنتج سيكون م

    . المھارات  فيهأفضلذاك الذي يملك 
  
  
  
  

يوجد فرق كبير  بين ما جاء عند أفالطون  في الجمهورية من ضرورة  تقسيم العمل  وما يدافع  عنه يوجد فرق كبير  بين ما جاء عند أفالطون  في الجمهورية من ضرورة  تقسيم العمل  وما يدافع  عنه يوجد فرق كبير  بين ما جاء عند أفالطون  في الجمهورية من ضرورة  تقسيم العمل  وما يدافع  عنه يوجد فرق كبير  بين ما جاء عند أفالطون  في الجمهورية من ضرورة  تقسيم العمل  وما يدافع  عنه   
                ::::اليوم رجال االقتصاد  واالجتماع ، وهذا الفارق  يتجسد فياليوم رجال االقتصاد  واالجتماع ، وهذا الفارق  يتجسد فياليوم رجال االقتصاد  واالجتماع ، وهذا الفارق  يتجسد فياليوم رجال االقتصاد  واالجتماع ، وهذا الفارق  يتجسد في

 علي تقسيم العمل  أية أهمية لزيادة اإلنتاج المباشرة المترتبة فالطون  أال يعير .١
هـــو تلبيـــة حاجـــة  طبيعيـــة  فقـــط ، ومـــن هنـــا أن الهـــدف النهـــائي للعمـــل  يـــري أفالطـــون .٢

 .نظرته إلي العمل كخدمه يقدمها المنتج للمستعمل 
  

ش@تغال  بال@سياسة  وا� يقومون  بالبح@ث الفل@سفي  ا6حرار المواطنين أن) أفWطون ( يري  � 
  حاجات@ه و الم@واطن الح@ر ب@صفة عام@ة  ف@ي حاج@ة إل@ي تلبي@ة  أن الفيلسوف معانيھا غير بأشمل

ك لما بقي له من الوقت ما يكفيه  ،ولو قام بنفسه  بتحصيل ذلا6ساسية من تغذية وملبس ومسكن
  . السياسة   وھىلممارسة وظيفته النبيلة

  
ويتحمل@ون  المقترح@ة، وك@ل ا6عم@ال نجاز ا6عمال المترتب@ةإيحدد أفWطون أدوار العيد في  �
   . تحصيل الرزقا6حرار أعباء المواطنين عن

  
 والح@رف ، �ن مث@ل ھ@ذه الحي@اة ا�rت المواطنين � يحبون حياة أرباب أنيري أفWطون   �

 ي@@@شتغلوا أنيج@@وز للم@@واطنين   ح@@ط م@@ن ش@@رف ا%ن@@@سان  ، و�  تتف@@ق م@@ع الف@@ضيلة  كم@@@ا �ت
 يملك@@وا ا6رض الزراعي@@ة أم@@ا أن ف@@ي حاج@@ة إل@@ي ف@@راغ وإن ك@@ان م@@ن حقھ@@م 6نھ@@مبالزراع@@ة  ، 

  . للعبيد من جنس أخر فتتركفWحة ا6رض  

      أفالطونأفالطونأفالطونأفالطون    رأىرأىرأىرأى    علىعلىعلىعلىتعقيب تعقيب تعقيب تعقيب 

   أف�طون عند العمل وتقسيم التخصص فكرة على يؤخذ 
  ا%نتاج للمشكWت المترتبة على وفرة بإغفاله للعمل ا�قتصاديأغفل البعد  -١
   مجرد خدمةهنأأغفل دور العمل كسلعة ونظر للعمل على  -٢
العبيد وھى نظرة عنصرية ضيقة تتعارض مع   نظرته الضيقة للعمل حيث قصره علي -٣

  الديمقراطية الحديثة
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٤٠ 
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، وي�ري   وحدة اجتماعية  وسياسة  كأعلىينطلق أرسطو كأستاذة  أف�طون من المدينة  ����
  . وظيفتھا ھي توفير أسباب السعادة Nعضائھاأن
  
        ::::ما طبيعيا  ويصف العبد بكونهما طبيعيا  ويصف العبد بكونهما طبيعيا  ويصف العبد بكونهما طبيعيا  ويصف العبد بكونهاااايعترب أرسطو نظام  الرق نظيعترب أرسطو نظام  الرق نظيعترب أرسطو نظام  الرق نظيعترب أرسطو نظام  الرق نظ����         
    

  :أله للحياة -١
   .  المنافية  لكرامة المواطن الحرا�لية اNعمال iنجاز ضروري  ه iن وجود����          

        ::::أله منزليةأله منزليةأله منزليةأله منزلية     -٢٢٢٢
   . تدبير الحياة داخل المنزل يساعد علي Nنه����              

 إيجاد  التمايز بين البشر تجعل بعضھم  قليل يري أرسطو  إن  الطبيعة تؤدي  إيليري أرسطو  إن  الطبيعة تؤدي  إيليري أرسطو  إن  الطبيعة تؤدي  إيليري أرسطو  إن  الطبيعة تؤدي  إيل����
  الب�شر ص�نفان  ، أنالذكاء أقوياء البينة ، وبعضھم أكفاء  للحياة السياسة، وينتج  ع�ن ذل�ك 

  .صنف حر بالطبيعة  وصنف  عبد  بالطبيعة أيضا
        أرسطوأرسطوأرسطوأرسطوتعقيب علي موقف تعقيب علي موقف تعقيب علي موقف تعقيب علي موقف 

 فكرة �ن الثروة %نتاج يؤدي اجتماعي طبيعي كنظام الرق بنظام ا6خذ أرسطو علييؤخذ  -١
  ا%نسان حقوق مع وتتعارض مرفوضة الرق

   ناليونانيي غير علي ق الر فكرة قصر 6نه عنصري طابع ذاتأرسطو  عند الرقفكرة  -٢
  لعلم المعاصر  اعتبر أن التمايز بين البشر أمر طبيعي أمر غير مؤكد في ضوء ا-٣

))))))))<<<<)))))6)6)6)6�RJcK}„J)�RJcK}„J)�RJcK}„J)�RJcK}„J)CCCC 
  يري أن المدينة أول درجة في ا�جتماع ا%نساني الكامل 

والسمة التي تميز المدينة الفاضلة ھي انتشار التعاون بين أفرادھا  في أداء العمل من أجل 
الوصول للسعادة فإذا تحقق ذلك أصبحت مدينة فاضلة يتسم أھلھا بالنظام وتقسيم العمل وإذا 

  وا في التعاون ظھرت مدن غير فاضلة فشل
  :إىلإىلإىلإىل املدينة الفاضلة الناس  املدينة الفاضلة الناس  املدينة الفاضلة الناس  املدينة الفاضلة الناس يفيفيفيف    الفارابيالفارابيالفارابيالفارابيقسم قسم قسم قسم 

يكون  : النبي أو امللك أو الفيلسوف أو اإلمام -١

 على قمة المدينة 

 .الوسط في بين الطرفين :واجلندالعلماء  -٢
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٤١ 

 .المدينة قاعدة في :والفالحونالعمال  -٣

  الفارابي عند  السلطةفيھذا ھو نوع من تقسيم العمل والتدرج 
        

            الفارابيالفارابيالفارابيالفارابيتعقيب على رأى تعقيب على رأى تعقيب على رأى تعقيب على رأى 
        

   تقسيم العملفيأفWطون وأرسطو بآراء  تأثر -١
  ا%سWمي ذلك بالدين فيأشار إلى ضرورة التعاون من أجل البقاء و تأثر  -٢
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ن الرابع عشر الم@يWدي م@ن  ا%سWمي الكبير في القرخلدون الفيلسوفكان عبد الرحمن بن  �
( في كتابة الشھير ) المھن ( القWئل الذين اھتموا كثيرا بالحديث عن العمل وأخWقيات الصنائع 

    .)المقدمة 
  

 يك@ن ثم@ة قيم@هيقيم به ا%نسان فل@و� العم@ل والك@سب ل@م   رأي ابن خلدون ھو ماالعمل في  إن�
  .ل[نسان

فيده البشر  إنم@ا ھ@و ق@يم أعم@الھم  ، ول@و ق@در تيسالذي إن الكسب  ( يقول ابن خلدون       

  ، وعلي  قدر عمل@ه وش@رفه ب@ين ا6عم@ال  بالكلية  العمل  جمله لكان فاقد الكسب عنأحد عطل 
     )وحاجة الناس إليه يكون قدر قيمته

  

 فق@رات للتعري@ف بھ@ا واح@دة منھ@ا ابن خلدون في مقدمته كل الصانع والمھن ويفرد لكل ديعد �
بھ@ا  يلت@زم أن الت@ي ينبغ@ي ل[نسان وا6خWقي@ات المدنيةيا كل مھنة ودورھا في الحياة امعددا مز
  . تلك الصنعةالمھنة أو ھذه صاحب

  

ي@ة نم مح@اول الك@سب بت أنھ@اعرفهـا قـائال وقـد التجارة،كما حتدث عن مهنة    

  .الشراء من ثمن بأعلى ومحاولة بيعھا السلع والبضائعالمال بشراء 
  )  ابن  خلدون(  أخالقيات مهنة التجارة عندومن�
 عظم الربح كان كثيرا المال إن �ن يسيرا، المال نزراأن يكون الربح بالنسبة إلي رأس  -١

   .الكثير كثير القليل في�ن   
   .تضليل المشتري أو الغش في البضائع معد -٢
   .مفسده للربح) ابن خلدون (  في رأي فا�حتكار ا�حتكارعدم  -٣
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٤٢ 

>>>>)6)6)6)6W�†j)‡aN)W�†j)‡aN)W�†j)‡aN)W�†j)‡aN)        

 للفكر أساسي مرجع) ا6مم ثروة (كتاب ويعتبر السياسي ا�قتصاد أبو سميث أدميعتبر 
 ھناك نأب  ا�عتقاد علي تقوم التي الفلسفية الناحية من الطبيعية للمدرسة ينتمي فھو ا�قتصادي

   والعامة الخاصة المصالح بين التوفيق علي قادر طبيعي نظام

            أفكار أدم مسيثأفكار أدم مسيثأفكار أدم مسيثأفكار أدم مسيث    أهمأهمأهمأهم
   ا�قتصادية لفلسفته النظري ا6ساس الحرية ومبدأ الخاصة المصلحةتشكل  -١
 والتوافق التوازن تحقيق علي قادر طبيعي نظام وكفاءة سWمة في ا�عتقاد علي فلسفتهتقوم  -٢

 أن تعني التي) الخفية اليد فكرة (العامة المصلحة وبين لjفراد الخاصة المصالح بين وا�نسجام
  العامة المصلحة رواعيش أن دون يحققون الخاص صالحھم لتحقيق سعيھم في ا6فراد

 حدود إ� الحرية ھذه تحد أن دون العمل في للفرد والمطلقة التامة الحرية تركضرورة  -٣
  المنافسة

   

        ٦٦٦٦)6)6)6)6…X�‰)Zc�X)…X�‰)Zc�X)…X�‰)Zc�X)…X�‰)Zc�X)))))))))
  

  :يعرف هيجل العمليعرف هيجل العمليعرف هيجل العمليعرف هيجل العمل
 إن ،ري@ر الوحي@دة ل[ن@سان باعتباره  إنتاجا ل[نسان  بواس@طة  ا%ن@سان ، العم@ل  أداه التح      

    . الطبيعةسيطرةعمل ا%نسان ھو الذي يحررھم 
  
 عWقات ا%نسان بالطبيعة  لي@ست عWق@ات معرفي@ة فق@ط ، لكنھ@ا أي@ضا وقب@ل أنيري ھيجل  �

كل شيء عWقات تحويل وتغير متبادلة فالعمل في نھاية المطاف نشاط اجتماعي  ينجزه الناس 
 للعWق@ات العم@ل يك@ون ب@ذلك اللحم@ة الحقيق@ة إنبية  حاجاتھم لتبعضھم  لصالح بعض من أجل 

   .ا�جتماعية
  

            ٧٧٧٧)6)6)6)6’�TK†XcR„J)’}j„}„J)’�TK†XcR„J)’}j„}„J)’�TK†XcR„J)’}j„}„J)’�TK†XcR„J)’}j„}„J)CCCC))))))))
  

 يوجون ديو)  وليم جيمس (  ا6مريكية  المعاصرة  علي يد البرجماتيةوظھرت الفلسفة   �  
نظ@رھم   الفل@سفات  الداعي@ة إل@ي العم@ل  بحي@ث أص@بح  ص@دق ا6فك@ار ف@ي أھموأصبحت  من )  

 العم@ل المترت@ب عليھ@ا م@ن نج@اح ف@ي الواق@ع العمل@ي  ،  وم@ن ث@م أص@بحت يحقق@همبنيا علي ما  
 البراجماتي@ه  المادي@ة 6ص@حابھا  ، ولق@د أك@دت المن@افعا6فكار أشبه بخطط عمل  ھ@دفھا تحقي@ق 

  علي أھمية الفعل ، وان شيئا واحدا يتم فعله خير من عشر أشياء يتم التفكير فيھا
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٤٣ 

        املوضوع الرابعاملوضوع الرابعاملوضوع الرابعاملوضوع الرابع
            التفلسف وعالقته بالقيمالتفلسف وعالقته بالقيمالتفلسف وعالقته بالقيمالتفلسف وعالقته بالقيم

 
 

   ما هي العالقة بني التفلسف والقيم؟�
 � اس@تطيع إنن@ي التفلسف وعWقته بالقيم تشبه العWقة بين الوردة ورائحتھا فكما أھمية  إن�   
  . افصل التفلسف عن القيمأن افصل الوردة عن رائحتھا � استطيع أن
  : التفلسف: أوال�
  : هوالتفلسف  

 ھ@ذا ھ@و م@ا و عل@ى حقيقتھ@ا ا6ش@ياء معرف@ة إلى ضرب من النظر العقلي الذي يھدف          

 القول بان المرء يتفلسف حينما يفك@ر إلى جوزايا رويس المعاصر ا6مريكي الفيلسوف جعل

   . ھذا العالمفي كل ما ھو بصدد عمله فيتفكير نقديا 

  
   ما هي صعوبات التفلسف ؟�
  : بيئات متارس السيطرة والقهر مثليف ينمو أن ميكن  التفلسف الإن

  . ال تسمح بالحوارأسريهبيئة  •

  . المعرفةإلكساببيئة تعليمية وتربوية تعتمد ثالثية التلقين والحفظ واالستظهار منهجا  •

  . الحقيقةإلى الوصول أساليب وتعدد واآلراء األفكار ال تؤمن بتنوع إعالم أجهزة •

 ���� أهمية التفلسف أهمية التفلسف أهمية التفلسف أهمية التفلسف����

 التفلسف وضرورة التفكري أهميةيقول الفيلسوف ديكارت جمسدا  •

 المتوحشين والهمجيين األقوام إن الفلسفة وحدها هي التي تميزنا عن {الفلسفي 

 وثقافتها بمقدار شيوع التفلسف الصحيح فيها فان اجل نعمة األمم تقاس حضارة ٕوانما

  } حقيقيين يمنحه فالسفةأنينعم اهللا بها على بلد من البالد هي 
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٤٤ 

 الذي يحيا دون تفلسف لهو حقا كمن يظل مغمضا المرء إن ديكارت قائال ويستكمل  •

 ، يقارن التلذذ برؤية كل ما يستكشفه بالبصرأن يفتحهما وال يمكن أنعينيه ال يحاول 

 . التي تنكشف لنا بالفلسفةاألشياءبالرضي الذي ينال من معرفة 

        :::: أهمية التفلسف أهمية التفلسف أهمية التفلسف أهمية التفلسف����
  .أفقتتعامل بسماحة وسعة ينتج عقو� ناضجة  -١
 شخصيات مستقلة تتسم بالشجاعة والصراحة والصدق والثقة بالنفس والشعور  ينتج-٢

  .بالمسئولية
 السلبية إلىركن ي أو العنف إلى ا%نسانوبدون التفلسف يوجد التعصب ويتجه  -٣

 .وا�ستكانة
 بحيرة راكدة ىإل التفلسف ھو السبيل السريع الحقيقي للتقدم وبغيره يتحول البحر إن -٤

عي للحكمة والمعرفة ونحن و وتموت الحقيقة وصدق من قال كم نحن جمياھهوتأسن 
  . بحور المعلومات والبياناتفيي قغر

  

)K��KV)K��KV)K��KV)K��KV)C)C)C)CKŠTu�Rr�)K‰K�u†)h)‡��„JKŠTu�Rr�)K‰K�u†)h)‡��„JKŠTu�Rr�)K‰K�u†)h)‡��„JKŠTu�Rr�)K‰K�u†)h)‡��„J 

ضح معالمھا على ت وتاNذھان في ذاته ولكنھا تتبلور اoنسانالقيم قديمة قدم  ����       
 بالتدريج من خ�ل الخبرات والتجارب الحياتية ودرجة الوعي إiمدي التاريخ البشرى 

 . اoنسانالفردي واiجتماعي لدي 
     ::::املعني الدارج قيماملعني الدارج قيماملعني الدارج قيماملعني الدارج قيم����
  . قيم) :ج( ثمنه : وقيمة المتاع.     قدرة: قيمة الشئ:  المعجم الوجيزفيالقيمة  -١

 ). الدوام والثبات واالستقامة والكمال( ومن معاني القيمة -٢

 { يقول تعايل .زيغ فيه وال ميل عن الحق ي الذ المستقيم ال:أيوالدين القيم   -٣

 مستقيمة تبين الحق من الباطل أي }قيمةفيها كتب  { تعايلوقوله }القيمةوذلك دين 

  .وبرهانعلى استواء 

        :::: املعني االصطالحي للقيم املعني االصطالحي للقيم املعني االصطالحي للقيم املعني االصطالحي للقيم����
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٤٥ 

ة العامة ويتركز  الفلسففي ا6ساسيةاحد المباحث ) ا�كسيولوجيا ( يشكل مبحث القيم  -          
   ومعاييرھا وأصنافھاالبحث فيه حول طبيعة القيم 

         وفلسفة اجلمال وفلسفة اجلمال وفلسفة اجلمال وفلسفة اجلمالاألخالقاألخالقاألخالقاألخالقاملنطق وعلم املنطق وعلم املنطق وعلم املنطق وعلم وھذا المبحث يرتبط بكل من   -       
  .وأصولھا أنواعھا وتحليلھا وبيان ا6شياء قيم فيومبحث القيم يھتم بالبحث     - - - -                             

     ....ن فسرت القيمن فسرت القيمن فسرت القيمن فسرت القيمإإإإ ف ف ف ف
  . كان تفسيرها مثالياالذهن فية  الصور المرتسمإلىبنسبتها  -

  . موضوعياأو اجتماعية كان تفسيرها واقعيا أو نفسية أوبأسباب طبيعية  -

 قيم احلق واخلري واجلمال والتي  قيم احلق واخلري واجلمال والتي  قيم احلق واخلري واجلمال والتي  قيم احلق واخلري واجلمال والتي يفيفيفيف    األساسيةاألساسيةاألساسيةاألساسيةتتحدد القيم الفلسفية تتحدد القيم الفلسفية تتحدد القيم الفلسفية تتحدد القيم الفلسفية     ����
            ::::ميكن عرضها على النحو التايلميكن عرضها على النحو التايلميكن عرضها على النحو التايلميكن عرضها على النحو التايل

 القوانين التي تعصم فيث  علم المنطق باعتبار انه العلم الذي يبحويدرسها : قيمة احلق–أ 
  . الخطأفيالذهن من الوقوع 

 أي االورجـانون  بــ هذا الفن الـذي سـماه الـشراحفي من كتب أول هو أرسطووقد كان     

 التـي األداة التفكيـر وهـو بالتـالي أخطـاء فـي من الوقوع ةالعاصم األداة فهو األداة أو اآللة

  .لميا منظماعتفكيرا  ضبط تفكيرهم وجعله فييستخدمها جميع البشر 

     :::: قيمة اخلري قيمة اخلري قيمة اخلري قيمة اخلري–ب ب ب ب 
 الفضيلة السلوكية أو الخير في وهو الذي يبحث األخالق علم يدرسهاهي التي  -

  .لإلنسان

 أو الحكمة العملية أو األخالق فلسفة أو األخالقوهذا العلم قد يسمي بعلم تهذيب  -

  .الحكمة الخلقية

 بها النفس ومعرفة الرذائل لتزكونائها فقيمة الخير هي معرفة الفضائل وكيفية اقت -

  .زه عنها النفسنتلت

  قيمة اجلمال  قيمة اجلمال  قيمة اجلمال  قيمة اجلمال –ج ج ج ج 
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٤٦ 

 فيستاطيقا وهذا العلم يبحث  اإلأو ما يسمي علم الجمال فيتمثل محور البحث     

 .شروط الجمال ومقاييسه ونظرياته وفى الذوق الفني

            :::: وله قسمان وله قسمان وله قسمان وله قسمان

        )خاص : ( القسم العملي        )عام ( القسم النظري
 الصفات فيوھو الذي يبحث  -  

 الجميلة التي تولد ا6شياءالمشتركة بين 
  الشعور بالجمال

   ھذا الشعور تحليW نفسيا  فيحلل

   طبيعة الجمال تفسيرا فلسفيا ويفسر

 الشروط التي يتميز بھا الجميل وحيدد

  .من القبيح

 مختلف صور الفن وينتقد فييبحث  -     
القسم اسم نماذجه المفردة ويطلق على ھذا 

  النقد الفني
� يقوم على الذوق وحده بل يقوم على  -    

 الفني � تقاس بما ا6ثر �ن قيمة أيضاالعقل 
 فحسب بل تقاس ا%حساس النفس من فييولده 

   الصورة الغائبة التي يتمثلھا العقل إلىبنسبته 

 
        ����) ) ) ) احلق واخلري واجلمال احلق واخلري واجلمال احلق واخلري واجلمال احلق واخلري واجلمال ( ( ( ( تطور النظرة إىل قيمة تطور النظرة إىل قيمة تطور النظرة إىل قيمة تطور النظرة إىل قيمة ����

 لدينا ما يعرف بفلسفة وأصبح هذه القيم الحق ـ والخير ـ والجمال إلىة تطورت النظر   

 وتعني ما هو axios الكلمة اليونانية إلى تسميته أصل فييعود و االكسيولوجيا أوالقيم 

   جدير بالثقةأوثمين 

 ومن ثم فاالكسيولوجيا هي علم يبحث فيما هو ثمين بتقدير قيمته وكون الفلسفة 

  .لسفة القيمالمتصلة به هي ف

 من أول من استخدم لفظ القيم؟

 من أول حيث كانوا األلمان العصر الحديث هم الفالسفة فييم ق من استخدم لفظ ال وأول-

   ريتشلي و لوتسه رودلف" استخدمه وعمل على ذيوعه وانتشاره 

 ����  القيم عند فريدريك نيتشه القيم عند فريدريك نيتشه القيم عند فريدريك نيتشه القيم عند فريدريك نيتشه����
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٤٧ 

 عام ألمانيا فيمة القيم  كلمة وفلسفة القيم حيث ذاعت معه كلأشاع  هو أشهر من-

 وأنحاء فرنسا إلى م ثم انتقلت ١٩١٠ عام وأمريكا انجلترا إلى م ومنها انتقلت ١٩٠٠

  .العالم بعد ذلك

 الفكر الفلسفي وتعد فلسفته في رائدا من رواد فلسفة القيم تشهيفريدريك نيعد  -

  . القيمةفيكلها نظرية 

   تقويم وترجيح إرادةيمة فالحياة هي نظرة وقد ساعدت فلسفته على ازدهار نظرية الق -

 مضمار في بالصفة المطلقة وزعزع يقين من سبقوه األخالقيةرفض اتصاف القيم  -

   .القيم

 يغل@@ب عليھ@@ا متع@@ددة د��ت إل@@ى اليومي@@ة الحي@@اة ف@@يتح@@ول معن@@ي الق@@يم م@@ن د�ل@@ة شخ@@صية  -
  التجريد العمومية 

الدين ـ وعلم النفس ـ وعل@م ( ن ومجا�ت متعددة مثل  مياديفيوذلك تبعا �ستخدام لفظ القيمة 
  ) الجمال - ا6خWق -ا�قتصاد ـ العلوم الفلسفية و المنطق 

 ھل ھو صفة موضوعية لتصرفات بشرية معينة –الخير ما ھو  (  ويتساءل فWسفة القيم عن
أو شر ؟ وم@ا أم صفة يسبقھا الوعي ا6خWقي بھا؟ كيف يقيم الناس التصرفات علي أنھا خير 

  ) الخير  مفھوم ھو أصل

<<<<6666‡��„J)’u�Rr)‡��„J)’u�Rr)‡��„J)’u�Rr)‡��„J)’u�Rr)CCCC))))))))
  :  تتضح طبيعة القيم من خالل تمييز الفالسفة بين نوعين من القيم����

  : القيم الذاتية النسبية–أ 

هي قيمة ينشدها الناس لكونها وسيلة لتحقيق غاية معينة لهذا فهي تختلف       

ن الموسيقي مثال قد يكون لها حطعام والل وتوجهاتهم الثقافية مثال الاألفرادباختالف 

 وقد تثير الكراهية عند فرد آخرقيمة عند فرد معين وال تكون لها نفس القيمة عند فرد 

   . زمانا ومكانا وثقافةاألفرادثالث وهنا يكون اختالف تقدير القيم باختالف 

 أمثلة للعلماء املؤيدين لنسبية القيم أمثلة للعلماء املؤيدين لنسبية القيم أمثلة للعلماء املؤيدين لنسبية القيم أمثلة للعلماء املؤيدين لنسبية القيم 

         الفكر اليوناني الفكر اليوناني الفكر اليوناني الفكر اليونانييفيفيفيفطائية طائية طائية طائية بروتاجوراس زعيم احلركة السوفسبروتاجوراس زعيم احلركة السوفسبروتاجوراس زعيم احلركة السوفسبروتاجوراس زعيم احلركة السوفس -١
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٤٨ 

 جميعا بمعني انه يقيس الخبر والشر األشياء الفرد هو معيار اإلنسان أن قال حيث        

 شئ انه خير فهو خير بالنسبة له وان قال عن شئ أي عن اإلنسانبما ينفعه فان قال 

  .انه شر فهو شر بالنسبة له

RRRR@M@M@M@Mi@i@i@i@aŒíïåj�@ …ìŠbaŒíïåj�@ …ìŠbaŒíïåj�@ …ìŠbaŒíïåj�@ …ìŠbنحن ال لك قائال ذ على أكديث   يميل إلى نفس المذهب السابق ح
  . نرغب فيهألننا قيمة بل انه قيمة ألنه شئ فينرغب 

 وهذا يعني لكل ما يرضي ميوله وشهواتهي خيرا مسي اإلنسان أن قال بزبزبزبزتوماس هوتوماس هوتوماس هوتوماس هو -٣٣٣٣

 وأماكنهم أزمانهم واختالف األفراد تختلف باختالف ألنها هذه القيم الذاتية تكون نسبية أن

  .أيضارغباتهم وثقافتهم وباختالف 

  : القيم الموضوعية المطلقة–ب 

  ؟؟؟ من هذا المعني للقيم قديما كالإلىاز حوقد ان

   التى قالت أن الشئ قيمة في حد ذاته النظرية النسبية للقيم  رفضسقراط -١
  .                  و أكد على أن العقل ھو الذي يرشد اoنسان إلي ھذه القيمة

 يتغير وھو واحد وان  ثابتا iير مثاiخ للأن يعي البشر أنضرورة على أكد   أفالطون- ٢

  .  الذي نعيش فيهالعالم المحسوس ھذا فيتعددت مسميات الفضائل والخيرات 
 موضوعي يتحتم علينا اكتشافه i اختراعه  شيء القيمةإن يقول لريماكس ش -٣

  .ثابتةھا ھو ولھا صفة د يحدأن وھي تحدد الشعور بدل قصديهوالقيمة 
 أنھا القيمة الباطنة تتميز أن على وأكد الفصل في القيمة كامنة أن يري جورج مور - ٤

  .فردية على نحو مطلق وندرك بالحدس
        ::::ملحوظة هامة جدا ملحوظة هامة جدا ملحوظة هامة جدا ملحوظة هامة جدا 

 القيم أن فالحقيقة األخر احدهما ينفي أنليس معني التمييز بين نوعي القيم  ����     

 . واحدآن  فيذاتية وموضوعية

 . من حيث هي صادرة عن الذات الفردية التي تقدر القيمة:فالقيم ذاتية  - ١

 في ملتقي الناس جميعا فالقيم تصل بالناحية الذاتية أنها من حيث :وموضوعية  - ٢

 .  الواقعفي كائن وفى الوقت ذاته لها مصدر موضوعي أي
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٤٩ 

 ما هي خصائص القيم ؟ما هي خصائص القيم ؟ما هي خصائص القيم ؟ما هي خصائص القيم ؟

   .نتاج اجتماعي بتعلمھا الفرد ويكتسبھا ويتشربھا تدريجيا •
 . . يتم ذلك بتفاعل الناس بعضھم مع بعض :الحياةا مصدرھ •
  . مجتمعألي العميق للثقافة القومية األساسجزء رئيسي من  •

ها ويرميها عن قصد ي بالدور الذي يقوم به ربان السفينة يجراإلنسان نفس فيتقوم  •

 .مرسوم والى هدف معلوم

يم من خالل عمليات  والمفاهاألفعال االختيار بين في المجتمع أفراديستهدي بها  •

 . التفاعل االجتماعي

 . الركائز التي يقوم عليها كيان المجتمع ومقوماتهأهم القيم •

 .  تمثل ضمير المجتمعوأخيرا أوال ألنهاالقيم تسبق التشريعات والقوانين  •

 التفلسف وعالقته بالقيم : ثالثا 

  فة القيم يرتبط الفكر الفلسفي بالقيم ارتباط وثيقا من خالل ما يعرف فلس  - ١

 . حياتهم اليومية الجارية يبدأ الفكر الفلسفي نشاطهفيمن خالل ممارسة الناس   - ٢

 الواقع لتجعل من هذا الواقع نقطة أمور الفلسفة ال تبدأ من فراغ بل هي تركز على  - ٣

 : حياتهم الواقعيةفي كان الناس فإذا سيرها فياالبتداء 

  .أقواليحكمون بالحق على   ) أ(

 .أفعال وبالخير على   ) ب(

  أشياء وبالجمال على   ) ت(

 كثير من في ولكنهم يحكمون أساسها تكون لديهم المعايير التي على أنفالبد       

  .الحاالت ال يكونون على وعي كامل بتلك المعايير

والفيلسوف هو الذي ينقلها من  القيمالقيمالقيمالقيم التي يطلق عليها اسم  هي هذه المعايير و- ٤

 . الوضوح إلى العالنية ومن الغموض إلىالخفاء 

 ستكسب دارسها القيم ألنها  تلعب الفلسفة دور أساسي في عصر العولمة والمعلومات- ٥

  .التي تجعله قادرا على التعايش مع العصر
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٥٠ 

 مجموع الغابات البشرية في تعمل على تنسيق القيم وتحديد موقعها المعرفي   الفلسفة- ٦

  .األخرى
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   )حب المعرفة( يمة البحث عن الحقيقة  ق–- ١

فهي ذلك ولوهي القيمة التي تجعل صاحبها يهتم بكشف الحقائق من خالل بحثه عنها ����

 حيث أنه تجعل لدي صاحبها اتجاها واعيا من العالم المحيط به ألنهاألنهاألنهاألنهاتعتبر نشاطا للوعي 

 من األولى بابواألس معرفة العلل إلى يسعي و ماهيتها أساسيوازن بين األشياء على 

  . األسباب سلسلة من فيخالل البحث 

 منذ بداية معرفته بالعالم المحيط به ومن خالل وهي تتكون لدي الفردوهي تتكون لدي الفردوهي تتكون لدي الفردوهي تتكون لدي الفرد ����      

 بـ كيف وهو واآلخر الفلسفة الخالد لوهو سؤا احدهما لماذا أساسيينالتمييز بين سؤالين 

  .سؤال العلوم الفيزيائية والبيولوجية

 المعلومات والحقائق التي يحصل عليها  من خالل من خالل من خالل من خالله القيمةه القيمةه القيمةه القيمة   وتنمو هذ   وتنمو هذ   وتنمو هذ   وتنمو هذ����                    

 ثم مهارة القراءة وهما أساسيتين ومن ثم ترتبط تلك القيمة بمهارتين اإلنسان

    التفكيرفيمهارة استخدام منهج 

 البحث عن إلى موضوع الفلسفة يستند أن ذلك وهي قيمة فلسفية هامةوهي قيمة فلسفية هامةوهي قيمة فلسفية هامةوهي قيمة فلسفية هامة        ����                    

 .المعرفةالحقيقة وحب 

 صعبا وذلك لكثرة أمرا قد يعد  احلقيقة التي تبحث عنها احلقيقة التي تبحث عنها احلقيقة التي تبحث عنها احلقيقة التي تبحث عنهاإىلإىلإىلإىللوصول لوصول لوصول لوصول واواواوا  ����      

  .حقائق من إليهالحقائق التي يدعيها الناس لندرة االتفاق على ما يتوصلون 

  ما هي النظريات املفسرة للحقيقة؟����
   
  :نظرية التطابق -١
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٥١ 

  .ي ما ھو حقيقي ھو ما يتطابق مع واقع موضوعأن أصحابھاتعني ھذه النظرية عند  
 كان الكتـاب موجـود بالفعـل علـى المنـضدة فإذا القول بان الكتاب على المنضدة :مثال ����

 جملة أو عبارة أيلك من طبيعة ذ يعبر عن حقيقة موضوعية وأي القول حقيقي ذا فهأمامي

 تصديقها يكون بتصديق الخبر الذي ورد فيها حينما يتطابق مـع الواقـع المـادي أن إذخبرية 

        .أماميالملموس 
 
   :نظرية الترابط - ٢
  

 أخرى كانت تنسجم مع حقائق إذا القضية تكون صحيحة أو العبارة أنالترابط يعني ����

  .مكررة من قبل معرفتنا ككل

 نسقا مستمدا من الحدس إقليدس هندسة في ميدان الرياضيات في نجد مثال����
ية قضايا النسق  يستنتج بقأي ما يلزم عنها إلىواالستنباط وينتقل عن طريق االستنتاج 

  .منطقيا وعلى نحو يكون محتوما
 لم إذا إال فالعبارة ال تكون باطلة فالرتابط هنا هو املعيار الوحيد للحقيقة �

  . اعتقادناأوتتكامل مع مجموع معرفتنا 
 
   : الحقيقةفيالنظرية البرجماتية  -٣
  

 مريكييناأل  من الفالسفة وجون ديوي  وليم جيمس :أصحابها هذه النظرية هم �

   من الفالسفة االنجليزفريدريك شيلرو 

 أن أي معيار الحقيقة الوحيد هو معيار النجاح العملي أنعلى  حيث تقوم هذه النظرية � 
  .إليهامعيار الحقيقة يتوقف على النتائج العملية المربحة التي تؤدي 

نتائج  كانت تعبر عن واقع وتحقق الإذا  نظر الربمجاتية نظر الربمجاتية نظر الربمجاتية نظر الربمجاتيةيفيفيفيففالعبارة صحيحة فالعبارة صحيحة فالعبارة صحيحة فالعبارة صحيحة ����

  .المتوقعة
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٥٢ 

 بخطة عمل أشبه إنها على  الفكرة احلقيقية الفكرة احلقيقية الفكرة احلقيقية الفكرة احلقيقيةإىلإىلإىلإىل تنظر  تنظر  تنظر  تنظر وهذه النظريةوهذه النظريةوهذه النظريةوهذه النظرية����

 حال ووجب التخلص بأي لم يتحقق هذا النجاح العملي فلن تكون الفكرة حقيقية ٕواذاناجحة 

  .منها

افق و الحقيقي ليس سوي النافع المأن يقول وليم جيمس معربا عن ذلكيقول وليم جيمس معربا عن ذلكيقول وليم جيمس معربا عن ذلكيقول وليم جيمس معربا عن ذلك ����    

    يفيفيفيف الصواب ليس سوي النافع الموافق المطلوب أن تماما كما نانانانا سبيل تفكري سبيل تفكري سبيل تفكري سبيل تفكرييفيفيفيفالمطلوب 
  ....سبيل مسلكناسبيل مسلكناسبيل مسلكناسبيل مسلكنا

 
   ؟ حقيقةأيميكن اختبار صحة كيف 
  : ضوء الشروط التاليةيف 
  . القضية تطابق الواقع الموضوعيأن من التحقق الحسي بيان أمكن إذا -

  .األخرى كانت تترابط مع كل معارفنا وحقائقنا إذا -

  . تحقيق النتائج المتوقعةأساسهاكنا على  استطعنا بسلوإذا -

;)–…¥�Tj¤J)’†��)C) 
اسر التبعية يحرره من  قراراته الخاصة للحد الذي في اإلنسانيقصد بها مدي ثقة ����

 الفرد وقدرته على ية العمر وهي ترتبط بذاتأو بالخبرة حتى ولو كانوا يتفوقون عليه لآلخرين

  .اتخاذ القرار

 تعدد المذاهب الفلسفية التي تناولت فيدو وتنشط  تبوهي قيمة فلسفيةوهي قيمة فلسفيةوهي قيمة فلسفيةوهي قيمة فلسفية����

  . العصر الواحدفيالموضوع الواحد 

        ::::خصائص أو مميزات التفكري الفلسفي خصائص أو مميزات التفكري الفلسفي خصائص أو مميزات التفكري الفلسفي خصائص أو مميزات التفكري الفلسفي 
  .االستقالل الفكري - ١

 . ينمي القدرة على ممارسة النقد وتقبله - ٢

 ارتقاء فكر إلى طريقة صعبة ولكنها صعوبة تؤدي مع أنهاالمرونة الفكرية  - ٣

 . اإلنسان



        للثانوية العامةللثانوية العامةللثانوية العامةللثانوية العامةالفـلسفة الفـلسفة الفـلسفة الفـلسفة الجندى فى الجندى فى الجندى فى الجندى فى   السيد ابراهيم الجندىالسيد ابراهيم الجندىالسيد ابراهيم الجندىالسيد ابراهيم الجندى/ / / / األستاذ األستاذ األستاذ األستاذ 

                    ٠١١١٠٨٢٠١١١٠٨٢٠١١١٠٨٢٠١١١٠٨٢٤٩١٨٤٩١٨٤٩١٨٤٩١٨    ––––    ٠١٠٩١٩٦٢٤٨٤٠١٠٩١٩٦٢٤٨٤٠١٠٩١٩٦٢٤٨٤٠١٠٩١٩٦٢٤٨٤/ / / / ت ت ت ت                 مع الجندي أنت دائما في المقدمة مع الجندي أنت دائما في المقدمة مع الجندي أنت دائما في المقدمة مع الجندي أنت دائما في المقدمة 
  

  

٥٣ 

        :::: التفكري عن طريق الغري حيث يتسم التفكري عن طريق الغري حيث يتسم التفكري عن طريق الغري حيث يتسم التفكري عن طريق الغري حيث يتسميفيفيفيفمتاما يكون احلال متاما يكون احلال متاما يكون احلال متاما يكون احلال وعكس ذلك وعكس ذلك وعكس ذلك وعكس ذلك 

  .التبعية العمياء - ١

 هذا النوع من  بيكون بيكون بيكون بيكونوصف يميت روح االستقالل والقدرة على ممارسة النقد وقد  - ٢

 .  املسرح املسرح املسرح املسرحبأوهامبأوهامبأوهامبأوهامالتفكير 

ضع عالمة صح ضع عالمة صح ضع عالمة صح ضع عالمة صح  (  (  (  ( قيمة االستقالل الذايت هي الوجه الظاهر لشعور الفرد باحلريةقيمة االستقالل الذايت هي الوجه الظاهر لشعور الفرد باحلريةقيمة االستقالل الذايت هي الوجه الظاهر لشعور الفرد باحلريةقيمة االستقالل الذايت هي الوجه الظاهر لشعور الفرد باحلرية    ����        
        ))))يل يل يل يل أم خطا مع التعلأم خطا مع التعلأم خطا مع التعلأم خطا مع التعل

 هي الدليل الحي على انه قادر  )النشر والعقيدةو  الرأيحرية ( بـ  تمتع الفرد أن إذ 

 العقل رغم كل التحديات التي قد تواجهه مثل تحديات في يمارس استقالله الذاتي أنعلى 

 قادر على التغلب على هذه التحديات فاإلنسانالطبيعة من حرارة وبرودة ومرض وجوع 

 .يته حينما يشعر بحر

            ::::اإلنسانيةاإلنسانيةاإلنسانيةاإلنسانية قيمة النزعة  قيمة النزعة  قيمة النزعة  قيمة النزعة –    ٣٣٣٣
  : لذاته بصرف النظر عناoنسانوتعني احترام  ����   

  .مكانته اiجتماعية - ١
 .إليھا المھنة التي ينتمي أو والطبقة  - ٢

   نفسيا وجسميا وعقلياقهرهقهرهقهرهقهره    والوقوف ضدوالوقوف ضدوالوقوف ضدوالوقوف ضد 

   رأيه التعبير عن يفيفيفيفوالدفاع عن حقه والدفاع عن حقه والدفاع عن حقه والدفاع عن حقه  

  النفسي والعقلي التعذيب البدني وأو واoكراه القھر  كل صور كل صور كل صور كل صورورفضورفضورفضورفض

�ور وهــي قيمــة فلــسفيةوهــي قيمــة فلــسفيةوهــي قيمــة فلــسفيةوهــي قيمــة فلــسفية ��ن منظ��سان أن م��سفة اoن��اور الفل��د مح��و اح��سفة و أن ھ� الفل
   . موضوعا لھااoنسانالمعاصرة اتخذت من 

  
        :::: فلسفة بروتاجوراس فلسفة بروتاجوراس فلسفة بروتاجوراس فلسفة بروتاجوراسيفيفيفيف    اإلنسانيةاإلنسانيةاإلنسانيةاإلنسانيةالنزعة النزعة النزعة النزعة ) ) ) ) أأأأ((((

 ككـل فاإلنـسان اإلنـسان الفـرد ولـيس اإلنسان معيار كل شئ وقصد بذلك اإلنسان أنيقول 

ن قال عن شئ انه موجـود فهـو موجـود بالنـسبة لـه وان إ فمعيار الوجودمعيار الوجودمعيار الوجودمعيار الوجودبحواسه هو 

 تــام بنــسبية إقــرارقــال عــن شــئ انــه غيــر موجــود فهــو غيــر موجــود بالنــسبة لــه وفــى هــذا 

 .المعرفة والوجود بالنسبة للشخص العارف ومعيار معرفته لذلك هو حواسه 



        للثانوية العامةللثانوية العامةللثانوية العامةللثانوية العامةالفـلسفة الفـلسفة الفـلسفة الفـلسفة الجندى فى الجندى فى الجندى فى الجندى فى   السيد ابراهيم الجندىالسيد ابراهيم الجندىالسيد ابراهيم الجندىالسيد ابراهيم الجندى/ / / / األستاذ األستاذ األستاذ األستاذ 

                    ٠١١١٠٨٢٠١١١٠٨٢٠١١١٠٨٢٠١١١٠٨٢٤٩١٨٤٩١٨٤٩١٨٤٩١٨    ––––    ٠١٠٩١٩٦٢٤٨٤٠١٠٩١٩٦٢٤٨٤٠١٠٩١٩٦٢٤٨٤٠١٠٩١٩٦٢٤٨٤/ / / / ت ت ت ت                 مع الجندي أنت دائما في المقدمة مع الجندي أنت دائما في المقدمة مع الجندي أنت دائما في المقدمة مع الجندي أنت دائما في المقدمة 
  

  

٥٤ 

هو معيار اخلري هو معيار اخلري هو معيار اخلري هو معيار اخلري فرد  الاإلنسان يري بروتاجوراس األخالقيةاألخالقيةاألخالقيةاألخالقيةوعلى صعيد الفلسفة وعلى صعيد الفلسفة وعلى صعيد الفلسفة وعلى صعيد الفلسفة 
 فان قال عن شئ انه خير فهو خير بالنسبة له وان قال عن شئ انه شر فهو شر والشروالشروالشروالشر

 هو خير بالنسبة لي حتى  أتمني بنسبة الخير والشر فكل ماإقرار وفى هذا أيضابالنسبة له 

 اآلخـرون فيـه رأيلو كان شر بالنسبة لك وكل ما يعترضـني هـو شـر بالنـسبة لـي حتـى لـو 

  . خيرانه

            ::::النزعة اإلنسانية يف فلسفة سقراط النزعة اإلنسانية يف فلسفة سقراط النزعة اإلنسانية يف فلسفة سقراط النزعة اإلنسانية يف فلسفة سقراط         -ب ب ب ب 
 ورفض نظرياتهم النسبية النفعيـة نالسوفسطائيي المعرفة والوجود عند فيرفض النسبية ����

  .األخالق في

 العقل هـو معيـار الوجـود وعدمـه وهـو معيـار الخيـر والـشر وهنـا رفـع سـقراط أن على أكد����

 انه كائن عاقل ومن إلى وتميزه يرجع ناإلنسا ماهية أن ليؤكد على شعار اعرف نفسكشعار اعرف نفسكشعار اعرف نفسكشعار اعرف نفسك

 أن اإلنـسان التـي تأتيـه مـن الحـواس فعلـى اإلحـساسات عنـد إدراكه يتوقف أنثم فال ينبغي 

  .يعمل عقله ليدرك حقيقة نفسه وحقيقة الوجود من حوله

            ::::الفلسفة احلديثةالفلسفة احلديثةالفلسفة احلديثةالفلسفة احلديثة النزعة اإلنسانية يف  النزعة اإلنسانية يف  النزعة اإلنسانية يف  النزعة اإلنسانية يف  ����        
 عبارته في أكدهالفكر وهذا ما  هي اإلنساني الوجود ة ماهيأن رينيه ديكارترينيه ديكارترينيه ديكارترينيه ديكارتقال ����

   فانا موجود فانا موجود فانا موجود فانا موجودأفكرأفكرأفكرأفكر     أنا أنا أنا أناالشهريةالشهريةالشهريةالشهرية

 . الحقيقة و قسمه بين الناس ومن ثم فهو مصدر اليقيناألشياء فالعقل اعدل إذا 

   :الفلسفة املعاصرةالفلسفة املعاصرةالفلسفة املعاصرةالفلسفة املعاصرة النزعة اإلنسانية يف  النزعة اإلنسانية يف  النزعة اإلنسانية يف  النزعة اإلنسانية يف ����
 منطلقاتھا في وإن اختلفت اoنسان التيارات الكبرى كلھا تيارات تركز على أننجد  ����

   ھاوأھداف
عرب جان عرب جان عرب جان عرب جان  هو صانع ماهيته بنفسه وقد اإلنسان أن اعتبرت الفلسفة الوجوديةالفلسفة الوجوديةالفلسفة الوجوديةالفلسفة الوجودية����

 يكونه  يكونه  يكونه  يكونه أنأنأنأنان يكون ويكون ما يريد ان يكون ويكون ما يريد ان يكون ويكون ما يريد ان يكون ويكون ما يريد      يوجد مث يريد يوجد مث يريد يوجد مث يريد يوجد مث يريداإلنساناإلنساناإلنساناإلنسان    أنأنأنأن" عن ذلك بقوله بول سارتر بول سارتر بول سارتر بول سارتر 
        """" الوجود الوجود الوجود الوجودإىلإىلإىلإىلبعد القفزة اليت يقفزها بعد القفزة اليت يقفزها بعد القفزة اليت يقفزها بعد القفزة اليت يقفزها 



        للثانوية العامةللثانوية العامةللثانوية العامةللثانوية العامةالفـلسفة الفـلسفة الفـلسفة الفـلسفة الجندى فى الجندى فى الجندى فى الجندى فى   السيد ابراهيم الجندىالسيد ابراهيم الجندىالسيد ابراهيم الجندىالسيد ابراهيم الجندى/ / / / األستاذ األستاذ األستاذ األستاذ 
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٥٥ 

تحديد  ال يستطيع اإلنسان كان إذا انه أي الوجود يسبق الماهية أن وهذا يعني ����

 يصنع أن هذه الحياة في الوجود فانه يستطيع بعد وجوده إلى ولماذا جاء ومتىكيف 

  .ماهية وجود بنفسه

  : الفلسفة املاركسيةالفلسفة املاركسيةالفلسفة املاركسيةالفلسفة املاركسيةالنزعة اإلنسانية يف النزعة اإلنسانية يف النزعة اإلنسانية يف النزعة اإلنسانية يف ����

 ركزوا على مفاهيم مثل الطبقة والمجتمع والعامل فقد وأقرانه كسكسكسكسرررركارل ماكارل ماكارل ماكارل ما أنرغم ب����

 فهم الحياة أساسط االقتصادي السائد هو  النمأن لفلسفة اجتماعية تركز على أسسوا

  .االجتماعية

 اoنسان رأي أن  هوبزهوبزهوبزهوبزتوماس توماس توماس توماس   كان الفيلسوف االجنليزي املعروف كان الفيلسوف االجنليزي املعروف كان الفيلسوف االجنليزي املعروف كان الفيلسوف االجنليزي املعروفوإذاوإذاوإذاوإذا ����   
  . وان الكل ضد الكلاoنسان Nخيهئبا بالنسبة ذ

يري أن الكل   الذي يتالءم مع احلضارة احلقيقية الذي يتالءم مع احلضارة احلقيقية الذي يتالءم مع احلضارة احلقيقية الذي يتالءم مع احلضارة احلقيقيةاإلسالمياإلسالمياإلسالمياإلسالميفان التصور فان التصور فان التصور فان التصور  ����
  . مة التضامن والتعاون والتكافل بين البشر جميعا  عن الكل وھذا يمثل قمسئول 

  
            ::::اإلنسانيةاإلنسانيةاإلنسانيةاإلنسانية قيمة احلرية  قيمة احلرية  قيمة احلرية  قيمة احلرية –    ٤٤٤٤

 الضرورة التي يترتب عليھا شعوره بالمسئولية إدراك على اoنسانھي قدرة ����      
  الحرة إرادته الحياة يختارھا بمحض فيواiلتزام بواجبات 

  .ا�خرينتبار ع�قته مع  اiعفي ذلك يراعي كل الظروف الممكنة واضعا فيوھو ���� 
يمليه عليه ضمير  الذي يحدد القرار النھائي بالنسبة Nي موقف من المواقف ھو ماو���� 

   . الحر بغض النظر عن ضغط يفرض عليه من الخارجاoنسان
  
 الفالسفة واملفكرين التي جتسد قيمة احلرية  الفالسفة واملفكرين التي جتسد قيمة احلرية  الفالسفة واملفكرين التي جتسد قيمة احلرية  الفالسفة واملفكرين التي جتسد قيمة احلرية أقوالأقوالأقوالأقوال    أهمأهمأهمأهممن من من من ����

  :اإلنسانيةاإلنسانيةاإلنسانيةاإلنسانية

  "عمر بن الخطاب  "أحرارا مھاتھمأ استعبدتم الناس وقد ولدتم متى – ١
  "جان جاك روسو " الحرية مع الخطر عن العبودية مع السلم أفضل إنني – ٢
  "  محمد عبدهاoمام" حر بشھادة العقل والشريعة اoنسان – ٣
  " . جان بول سارتر" الحرية الكاملة تستنتج المسئولية الكاملة – ٤

)L)L)L)L6666)’�c[„„)�� K�Tl¤J)��u†„J))’�c[„„)�� K�Tl¤J)��u†„J))’�c[„„)�� K�Tl¤J)��u†„J))’�c[„„)�� K�Tl¤J)��u†„J)))))))))
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٥٦ 

 الحر بھذا واoنسان الخارجي القسر معناھا اiشتقاقي تعني انعدام فيالحرية   إن����    
   . حركته احدفيالمعني ھو الذي i يتحكم 

        مثال مثال مثال مثال 
 حركة مياه السيل أنكحرية السيل فطالما أنھا  اoنسانحرية عن  هوبزهوبزهوبزهوبزتوماس توماس توماس توماس قال  ����

 بشكل أسفل إلى طريقھا فھو يتحرك في سدا أحدا يضع أن مسارھا الطبيعي دون فيتسير 
  .فھذا ينطبق على اoنسانتلقائي وحر 

   : املعني االصطالحي الفلسفي للحرية املعني االصطالحي الفلسفي للحرية املعني االصطالحي الفلسفي للحرية املعني االصطالحي الفلسفي للحرية–ب ب ب ب 

 اختيار أو اختيار الفعل عن رؤية بعد تفكير عميق وتدبر مع استطاعة عدم اختياره     ھي
   .ضده

  ما هي أنواع احلرية ؟ 
   :للحرية نوعان: جـ�

  حرية الفعل  حرية االختيار

تعلـــق مبلكـــة االختيـــار   هـــي مـــا ي       
اإلرادي عند اإلنسان إذ أن كل سلوك       
يسلكه اإلنسان عـادة مـا يـسبقه إمكانيـة          

  .االختيار بني البدائل 

وهى تبدأ بأن ينتقل اإلنسان من       
االختيار العقلي للفعل إيل ممارسته 
بالفعل ودون اخلضوع ألي ضغوط 

 خارجية 
   
   : احلدود التي ترتبط بها احلرية–د 

  :ترتبط احلرية بثالثة حدود هي
   : احلرية والشعور:أوال

  . ضغوطأي قادرون على الفعل التلقائي بدون بأنناتبدأ الحرية حينما نشعر    ����

 الصحيحة تبدأ اإلنسانية فالحياة اإلنسانوهذا هو الفرق بين حياة الحيوان وحياة  ����   

 قادر على االختيار الحر وان بأنه اإلنسان يبدأ شعور ومن حيث تنتهي الحياة الغريزية 

   . االنفعاالت ليست نتيجة أفعاله

        
        ::::احلرية والضرورةاحلرية والضرورةاحلرية والضرورةاحلرية والضرورة: : : : ثانياثانياثانياثانيا
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٥٧ 

  . تمثل شروطا ضرورية لوجود الحريةوهذه الحدودلحرية حدود  فا����

وهذه الحدود تمثل درجات مختلفة مما يسميه الفالسفة بالضرورة وهناك ضرورات عديدة ����

  .عليها حتى يشعر بالحرية مواجهها والتغلب اإلنسانعلى 

وكلما ،  حياتنا مرتبطة بمعرفة قوانين الطبيعة حتى يمكن تسخيرها لخدمتنا :فمثالفمثالفمثالفمثال            

  .يزداد شعورنا بالحرية،  المفسرة لظواهر الطبيعية  كشف هذه القوانيناإلنساناستطاع 

   مثالمثالمثالمثال
 النزھة وبدأ وأ بھدف الصيد وأبحرتم سفينة أخذتم قد أصدقائك انك وبعض لنفترض      

 كنت تعلم قوانين الرياح وقوتھا فإذا والرياح فماذا انتم فاعلون ؟ ا6مواجالسفينة تتمايل بسب 
 ھذه الضرورة الطبيعية بمعرفتك إزاء حريتك ت السفينة فانك قد حققفيوسرعتھا لتتحكم 

لتي واجھتھا  السيطرة على ھذه الظروف الطبيعية الصعبة افيقوانين الرياح وكيفه استغWلھا 
  . ويعلم بقدر ما يكون حظه من الحرية ا%نسانفعلى قدر ما يفكر 

  
        ::::ةةةةاحلرية واملسؤولياحلرية واملسؤولياحلرية واملسؤولياحلرية واملسؤولي: : : : ثالثاثالثاثالثاثالثا

 تكون حرا بقدر ما فأنت اآلخر الحرية والمسئولية حدان ال ينفصل احدهما عن  إن����

  .تتحمل مسئولية الفعل الذي تفعله

 تطلق العنان لهذه الحرية أن حريتك هي عين وجودك أنوليس معني قول الفالسفة ���� 

  . فوضيإلى فسوف تتحول كانت كذلك إنفتصبح حرية مطلقة ألنها 

 ٕاألخالقية وان قوامها الحفاظ على النظام االجتماعي والخضوع للقوانين اإلنسانيةفالحياة  ����

  .حريته و إنسانيته بهذه النظم والقوانين والتشريعات لفقد اإلنسانلم يلتزم 

 أن المواقف التي علينا أو عبارة عن سلسلة من االختيارات هي : ةةةةييييمعني املسؤولمعني املسؤولمعني املسؤولمعني املسؤول ����

  .ا متحملين النتائج المترتبة عليهنكفها أونختارها 

 بالنسبة األمرفكذلك اآلخر الحرية والضرورة حدان متضايفان ال يفهم احدهما بدون ����

  . حدان متماسكانأنهما إذللحرية والمسئولية 
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٥٨ 

 ٕوانمانفسه ل مشروع  اختيار يحاولفإنه ال االختيار في حريته  حينما يمارساإلنسان إن���� 

 اإلحساس يهرب من أن ال يمكن لإلنسان إذ نفس الوقت فييختار لإلنسانية كلها 

  .اآلخرينبالمسئولية تجاه 

   على نفس القدر من الحرية لآلخرينمما سبق يتضح لنا انك حر بقدر ما تحافظ  ����

 حر فأنت حرية منظمة ٕوانما لكن ال توجد حرية مطلقة لإلنسان اأحرارلقد خلقنا اهللا " حقا ����

  .ما لم تضر

  
  
  
  

  تم بحمد هللا 
  مع أطيب امنياتى بدوام التوفيق 

  .والنجاح
  
  

  
  /       اNستاذ                                                

  
         السيد إبراھيم الجندي 

  فلسفية     أستاذ علم النفس والمواد ال
  ٠١٠٩١٩٦٢٤٨٤/ ت 

      ٠١١١٠٨٢٤٩١٨    
                                            

  
 


