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 الفیلسوف األلماني  البیئة عندألخالق  التأسیس الفلسفيّ 

 هانس یوناس  

 

 

 الملخص: 

ة عند  ا�جديدة �� الفلسفة املعاصرة ال�ي تنطلق من مبدأ املسؤوليّ ات  يتمحور هذا ملقال حول األخالقيّ 

  ، ا�جديد اد الفكر األخال��ّ ، الذي �عت�� من ب�ن روّ ) 1939ت  Hans Jonas( ها�س يوناس الفيلسوف األملا�ي

 ة. واألخالق البيئيّ 

لكتابھ قد   ال�ي    ك وكذل  املسؤوليةمبدأ    �ان  تقر�راألف�ار  الذي �شر سنة    ""بيلمونت   تضّم��ا  الشه�� 

ة ��  ة والغر�يّ اليوم أساس السياسات األورو�يّ �عت��  ات ا�جديدة ال�ي  ، أثر كب�� ع�� تأسيس األخالقيّ 1979

 مجال العلوم.

وأيضا    األخال�ّ�،ة ال�ي تؤطر الفعل  املسؤوليّ   إم هذا املقال جانبا من الهواجس ال�ي تدور حول مبدو�قّد 

 . ة �ش�ل خاّص واألخالق البيئيّ  األخالق �ش�ل عامّ  النقاش حول أسس

 البيئة. املستقبل،ة، األخالق ا�جديدة، الواجب، مبدأ املسؤوليّ مفاتيح:  �لمات 

 

Abstract: 

This article is mainly about the new contemporary philosophical ethics and essentially 

tackles the responsibility principle of the German philosopher Hans Jonas who is considered 

among the founders of contemporary ethical thinking and environmental ethics. 

Hans Jonas' book "responsibility principle" along with the thoughts presented in the famous 

Belmont report published in1979 have had a great impact on contemporary ethics which form 

the foundation of European and occidental politics in sciences. 

This article presents some of the issues that speaks about the responsibility framing "act" 

ethic, as well as the debate about ethic fundamentals in general, and environmental ethic in 

particular. 

Key words: Responsibility principle, the new ethics, duty, environment. 
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 : مة مقّد -1

األملا�ي الفيلسوف  يوناس  �س��  الشه��    Hans Jonas _1993(1(  ها�س  كتابھ  املسؤولية��  إ��   مبدأ 

 
ّ
الت عميقة  العصر ا�حديث عرف تحوّ   ويعت�� أّن   تجاه الطبيعة  ر الفعل اإل�سا�ّي تأسيس أخالق جديدة تؤط

اإل�سا�ّي  الفعل  األخالق،  ��  هذه  إ��  الدعوة  است�جال  سبب   �� فرضية    �انت  من  هذه  دعوتھ  وتنطلق 

أّن أساسيّ  مفادها  موّج   �ّل   ة  �انت  اإل�سان،  أسسها  ال�ي  القديمة  إ��  هَ األخالق  اإل�سان  من  أي  إليھ،  ة 

 اإل�سان، كيف ذلك وملاذا؟ 

ها إ��  ة الطو�ل، �ان موّج وع�� مدى تار�خ اإل�سانيّ   الفعل اإل�سا�ّي   أّن   Hans Jonasيرى ها�س يوناس  

 ا الطبيعة ال�ي �ان �عيش ف��ا، فإ�ّ اإل�سان، أّم 
ّ
 �ا لم تكن تتأث

ّ
تفاعلها  ة ��  ت مستمرّ ر مطلقا ��ذا الفعل، وظل

 اعتبار القوّ ب ب جزءا م��ا وتحت رحم��ا    لها، وظّل   معھ، واإل�سان نفسھ �ان خاضعا
ّ
  ة ال�ي �انت تمثلها، إال

   أّن 
ّ

تدخ جعل  لها  وتطو�ره  للتقنية  اإل�سان   ابت�ار 
ّ

تدخ الطبيعة  هذه   �� قو�ّ لھ  وعنيفا  ال  جعلهاا  ��    �غية 

 و خدمتھ  
ّ
د  ، وصار ��ّد الوسائل التقنية لتدم��ها �ش�ل ��ائّي ھ أصبح يملك ما يكفي من  تحت سيطرتھ، بل إن

يتطلب أخالقا جديدة   ة الفعل اإل�سا�ّي د بالتا�� ا�جنس البشري نفسھ. هذا األثر الكب�� لقوّ وجودها و��ّد 

تجاه اإل�سان،   تحمل �� طيا��ا مفهوما جديدا لفكرة "املسؤولية" ال�ي لم �عد تقتصر ع�� الفعل اإل�سا�ّي 

 .طبيعة والوجود البشرّي بل تجاه ال

التحوّ  هذا  إطار  هو ففي  جديد  إ�سان  عن  ا�حديث  صار    عوض Homo Faber  الصا�عاإل�سان    ل 

      . Homo sapiensالعارف،اإل�سان العالم أو  

  األملا�ي إيمانو�ل �انط   إ�� الفيلسوف " �سبة   ة"ال�انطيّ  ختھ الفلسفةالذي رّ�   األمر األخال��ّ   و�ذلك فإّن  

)Emmanuel Kant    1804ت(  » قرون:  ملبدملدة  وفقا  دائما  قانونا    إ تصرف  يصبح  أن  يمكن 

 جديدةيجب أن يتغ�ّ Kant): 45»(كونيا
ً
نتائج فعلك من�جمة مع    «تصرف �ش�ل ت�ون بھ  :� ليأخذ أ�عادا

 ا� خال��ّ ة». أو إذا شئنا شرح هذا األمر األ �سانيّ استمرار حياة اإل
ّ
�ش�ل ال ت�ون بھ   �ع�ي تصّرفھ جديد، فإن

 ات ا�حياة �� املستقبل. نتائج فعلك هدامة إلم�انيّ 

مستقبليّ  ألخالق  التأسيس  إش�ال  و�طرح  من  أك��  جديدة  إ��ة     نظرا 
ّ
يتأّس أن أجل ھ  من  حاضرا  س 

س ع�� نوع تتأّس �ا  ة، لك�ّ ات املستقبليّ ة حاضرة تجهل اإلم�انيّ ات معرفيّ شروط و�م�انيّ   املستقبل، �� ظّل 

 
ّ
للما��ي الذي يمث ال�يل أحد مقوّ من االع��اف واالح��ام  ��   مات األخالق  يجب أن تحافظ ع�� املستقبل 

ــس هو    أن  ، وهذه األخالق ال يمكنخضم الزخم التكنولو��ّ 
ّ
ؤسـِ

ُ
س ل�حاضر امل ؤِسّ

ُ
تقوم �� غياب املا��ي امل

 
لماني ولد سنة   Hans Jonasهانس يوناس  -1

ٔ
مريكية التي استقّر  1993سنة  و توفي 1903فيلسوف ا

ٔ
بها عندما   بالواليات المتحدة اال

ن
ٔ
لمانيا عند صعود النازية إلى الحكم، ورغم ا

ٔ
   غادر ا

ّ
نّ  يوناس كان ال يحب الظهور، إال

ٔ
صبح من الوجوه الفلسفيّ ا

ٔ
ة البارزة التي عرفها  ه ا

همها في كـتابيْ الق
ٔ
خالقيات التي صاغها، ا

ٔ
 المسؤولية" الذي صدر سنة يْ ه المهمّ رن العشرون، ارتبط اسمه باال

ٔ
ذي  وال  1979ن "مبدا

وموضوع الكـتاب، بل وحتى عنوانه قريب من Le principe résponsabilitéتحت عنوان  1990صدرت ترجمته بالفرنسية سنة 

وطو "
ٔ
خالق في زمن العلم"   Karl Otto Apelكـتاب "كارل ا

ٔ
يضا كـتيّ  Lilleالصادر عن المطبوعات الجامعية "ليل"1"اال

ٔ
 به الصغيروا

خالق المستقبل المترجم إل
ٔ
جل ا

ٔ
 . Pour une éthique du futureى الفرنسية تحت عنوان من ا
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س  ة للقانون، الذي يتأّس ة �ساؤالت حول املبادئ العامّ و�طرح هذا التأسيس عّد   أيضا ملستقبل لم يأت �عد،

 املسؤوليّ  ‘ع�� مبد
ّ

 :خص هذه األسئلة فيما ي��ة واملطالبة واملنفعة املتبادلة، وتت�

جيل  يمكن أن يطالب بھ جيل لم يوجد �عد    حّق   وأّي   ؟ا�� مرتبة ا�حّق   هل يمكن أن ير�� هذا املطلب

 للمنفعة؟  �عيش �� ا�حاضر؟ أال تنب�ي فكرة املطالبة هذه ع�� تبادل

�ا مدينة لها بالوجود، لكن ة يمكن أن تقوم ���يء تجاه األجيال السابقة ع�� اعتبار أ�ّ األجيال ا�حاليّ   إّن 

لألجي ا�حاضرة  األجيال  تدين   بم 
ّ
الال البشرّي   حقة؟ ال  الفرد  اإل�سانيّ   وهل  ضمان  أو  ع��  مج��ة  جمعاء  ة 

هو القانون الذي يج�� �خصا ما ع�� الزواج وترك    استمرار النوع البشري عن طر�ق الت�اثر والتوالد؟ وما

 ا�خلف؟ 

التطوّ  يطرحها  عميقة  �ساؤالت  التكنولو��ّ هذه  ا�حياة  وتطوّ   ر  دفعتھ  اإل�سانّيةر  ال�ي   �� �س ا  و 

العلوم    فقد عرفتة.ة األخالقيّ للبحث عن أسس يمكن أن تقوم عل��ا هذه املسؤوليّ   )Hans Jonas(يوناس

 ات �� العصر ا�حديث و املعاصر تطوّ والتقنيّ 
ّ

ة  والعمليّ  ةنت اإل�سان من تطو�ر قدراتھ العلميّ رات مذهلة مك

 
ّ

 م �� الطبيعة و السيطرة عل��ا، وأيضا استغالل  للتحك
ّ
هذا االستغالل الذي جعلھ ا�جتمع    أّن   ثروا��ا، إال

   ماتھ، أصبح استغالالأسسھ و مقوّ   أهّم   الصنا��ّ 
ّ
بات، بل أصبح وسيلة لتحقيق  ال يكتفي بتحقيق املتطل

  الرأسما��ّ   الهدف م��ا هو تحقيق م�اسب ا�جتمع الصنا��ّ   ،ة لإل�سان ��اة و ال حاجة حقيقيّ رغبات ال��ائيّ 

 .�� الر�ح، عن طر�ق صنع الرغبات و تكييفها الذي يقوم ع

بطر�قة   واستغالال للطبيعةمماثال    وتلبي��ا جنونا�� خلق هذه الرغبات  أن يخلف هذا ا�جنون  و�ان البّد 

 
ّ
 و��ّددها بالنضوب.ة ل ��ديدا أك�� لل��وات الطبيعيّ أصبحت �ش�

ان االستغناء ع��ا بخلق بدائلها، بل تقف هذه ال��ديدات عند ال��وات و املعادن ال�ي يمكن لإل�س   ولم

نات ا�حيو�ة للبيئة الضرور�ة ل�ل حياة ع�� وجھ األرض، و ع�� ا�خصوص املاء و الهواء  ى امل�وّ طالت ح�ّ 

 ال��بة و غ��ها. و 

ر إ��  ة ع�� أخرى، دفع هذا التطوّ ق جماعات �شر�ّ صار عماد تفوّ   والتق�ّي الذي   م العل�يّ التقّد   أّن   كما

تھ، ذلك  برمّ   د الوجود البشرّي ��ّد   ولكّ��ا أصبحت ق فقط،  ق الغلبة والتفوّ أس�حة لم �عد تحّق   مداه بإنتاج 

ر ع�� سبيل املثال الذي ابتكرتھ صناعة ا�حرب    السالح النووّي   أّن 
ّ
منھ اليوم لدى الدول    وا�خزون املتوف

 املرات.ال�ي تمتلكھ، بإم�انھ تدم�� ال�وكب األر��ي عشرات 

�ش�ل مباشر،    ال�ائن اإل�سا�ّي   ، ��ديدات تمّس وا�حيطإ�� هذه ال��ديدات، ال�ي تطال البيئة    ُيضاف 

بالذكر التطوّ   ونخّص  حّق م��ا  ال�ي  إيجابيّ رات  نتائج  لها  �انت  إن  وال�ي  ا�جينات،  علم  الذات  ة  قها  فيفهم 

ر اإل�سان اليوم ع�� فعلھ ��ا،  رات ال�ي عرف��ا تكنولوجيا االستنساخ و ما يقّد التطوّ   ة و تار�خها، فإّن البشر�ّ 

 د هذه التطبيقات. ة إذا ما لم يضع اإل�سان قواعد تحّد اإل�سانيّ  طمس الهوّ�ةصار بإم�ا��ا  

التطوّ   إّن  العلميّ هذه  جديدةرات  خلقت عالقات  والتقنية  اإل�سان  ة  اإل�سان   ب�ن  ب�ن  وأيضا  ونفسھ، 

البشرّي  السلوك  و  العالقة  هذه  ضبط  إ��  ا�حاجة  وأصبحت  ضرورة  والطبيعة،  وهذا ،  الضبط    م�ّحة، 
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أخالقا   تتمّ��يقت��ي  املسؤوليّ   جديدة   " مسؤوليّ   "،ةبروح  مسؤوليّ ليس  لكن  و  املنفردة،  ا�جتمعات  ة  ة 

�ونيّ أخالقيّ  يتّ ة  البشر جميعة  �ّل فق عل��ا  العلميّ   ا، مادامت  التقنيات  تمتلك  باتت  العالم  ال�ي شعوب  ة 

 د ا�جتمعات األخرى. و لكن ��ّد  �عينھ،د مجتمعا تمك��ا من استغالل الطبيعة �ش�ل ال ��ّد 

امللوّ   إّن  املعامل  غازات  للفضاء،  انبعاث  مشا�ل    وماثة  و  ا�حراري،  االحتباس  مشا�ل  من  عنھ  ينتج 

  ة جمعاء، �ّل ة مثل املاء و الهواء، و ال�ي �� بالضرورة ملك للبشر�ّ للموارد الطبيعيّ  العقال�ّي االستغالل غ�� 

ال�ونيّ  املعطيات تجعل من األخالق  الهواجس،  هذه  و  ا�خاوف  انطالقا من هذه  و  ة ضرورة ال غ�ى ع��ا، 

فلسفيّ  دعوات  العالم  ع��  األخالق.انبثقت  هذه  تأسيس  إ��  الف  ة  هؤالء  ب�ن  ها�س  ومن  األملا�ي  يلسوف 

اهتّم   )Hans Jonas(يوناس خالل  الذي  املوضوع من  املسؤولية"  ��ذا  "مبدأ  الشه��  ،  Jonas,1995)( كتابھ 

، وكذلك من خالل ا�حاضرات  (Jonas,1997)وأيضا كتيب صغ�� تحت عنوان "من أجل أخالق املستقبل

 . العديدة ال�ي ألقاها حول هذا املوضوع.

 "املسؤولية ة �� فكرة  حول فكرة كالسيكيّ   سو يتمحور كتاب يونا 
ّ
ة  ل نواة الن�عة اإل�سانيّ " ال�ي �ش�

 �ا مع ذلك نزعة ُمَعّد ة، لك�ّ التقليديّ 
ّ
بات ا�حداثة، هذه ا�حداثة ال�ي تحمل �� ذا��ا بدرة لة �ستجيب ملتطل

 Jonas,1997):(8أزم��ا

  �نا إ�� أن مزايا ا�حضارة ال تل�� مساو��ا،فمنذ بداية القرن العشر�ن لم يكف التار�خ عن �عليمنا وتنب�« 

العل�ي العل�ي، و هذا النظام  التقدم  املبنية أساسا ع��  ر يقوم ع�� تصوّ   التق�ي ا�حديث -هذه ا�حضارة 

غاليليو  خاّص  أصولھ  َوَضع  دي�ارت   Baconو�ي�ون  Galiléeللعقل  مسائلھ   ونيوتنDescartes  ورتب 

Newton،    من البعيد  ُفهم 
َ
وخل و"املوسوعي�ن"  "األنوار��ن"  من  القر�ب  ُفهم 

َ
خل التصور  ��ذا  أخذ  ثم 

ى صار �� الناس عوا �� مبادئھ وأح�امھ وتولوا ترسيخھ �� النفوس، ح�ّ "العلمو��ن"، فتوّس   "الوضعاني�ن" و

 
ّ
 ھ ال عقالنيّ أن

ّ
 ).112: 2013حمان، عبد الر ) بتحصيل الوصف�ن التالي�ن: "التجر�ب" و"ال��و�ض ة إال

ة  ة والتمكنيّ التق�ي للعالم ع�� تحصيل القدرات اإلم�انيّ   -ة النظام العل�ي  س عقالنيّ وع�� ا�جملة، تتأّس  

   لل��و�ض والتجر�ب
ّ
التنبؤ    ت �� هذا النظام بمظاهر ثالثة: أحدها مظهرطلبا للسيادة ع�� ال�ون قد تجل

عقالنيّ  كِسبھ 
ُ
ت  الذي 

ّ
و�مك النظم  سلطان  ة  من     ،السطوةن 

ّ
التحك مظهر  عقالنيّ والثا�ي  كسبھ 

ُ
ت الذي  ة  م 

 
ّ

التق�ي للعالم مراتب ثالث: النظم  -  ة النظام العل�يوملا �انت لعقالنيّ   ن من سلطان البطشاالنتظام وُ�مك

 
ّ

 م واالنتظام الذي ينب�ي عليھ التصرّ الذي ينب�ي عليھ التنبؤ والتنظيم الذي ينب�ي عليھ التحك
ّ
خذت �ل  ف، ات

و فصلت �ل واحدة م��ا جان��ا اإلم�ا�ي عن   ة،ا ��ا �� االنفصال عن األخالق الدينيّ مرتبة م��ا طر�قا خاصّ 

 األصل االعتباري من هذه األخالق كما فصلت جان��ا التمكي�ي عن األصل االشتغا�� من هذه األخالق.

ة،  ن دعوة عامة ألخالق �ونيّ ضم)Hans Jonas( �ا ها�س يوناس�ة ال�ي دعا إلوقد جاءت أخالق املسؤوليّ 

تمّ  كما  الدعوة  هذه  �انت  كردّ وقد  ذلك  إ��  اإلشارة  التطوّ   ت  ع��  التقنيّ فعل  والعلميّ رات  ا�جاالت    ةة   ��

 
ّ
وأيضا ع�� التبعات ال�ي خلف��ا العوملة    ،وخطر ع�� البيئة واإل�سان  لھ من تحّد ا�ختلفة وما أصبحت �ش�

السوق، ��    واقتصاد  النظُر  األخالقو�قت��ي  هذه  وتقو�ما  مفهوم  ببيان�ْ   تحليال  لھ  التمهيد  من  ن البد 
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ومفهوم آخر يدل هو أيضا ع�� تناول األخالق    ،من جهة  ة" ن: للتمي�� ب�ن مفهوم "األخالق العامليّ مختصر�ْ 

 من جهة ثانية.  ة جميعا، وهو: "األخالق ال�لية"ألفراد اإل�سانيّ 

املفكرون والفالسفة وضع أصولها وترتيب قواعدها    ي تو��ّ ال�ّ   األخالق  �واملقصود ب"األخالق ال�لية" �

األخذ ��ا م�ى أراد االستقامة ��   ع�� أساس أ��ا أخالق عقلية وموضوعية، بحيث يتع�ن ع�� �ل فرد إ�سا�ّي 

�� حياتھ؛ ولنضرب عل��ا مثال�ْ  السعادة  أو طلب  الفيلسوف  سلوكھ  أ�شأها  ال�ي  الواجب"  ن هما: "أخالق 

إيمانو�ل  األملا� والقانو�ي  )Emmanuel kant(  �انطي  الفيلسوف  أر�ا��ا  وضع  ال�ي  املنفعة"  و"أخالق   ،

لُفھ الفيلسوف اإلنجل��ي جون اْسِتوارت ِميل  ، Jeremy Benthamج��ي�ي ِبنتام  اإلنجل��ي 
َ

 Johnووسعها خ

Stuart Mill . 

العامليّ  "األخالق  إ�ّ أما  بل  قط،  األوصاف  ��ذه  فليست  تتّ ة"،  أوّ �ا  ف�ي  بأضدادها،  ذات  صف  أخالق  ال 

ستقرَ طبيعة علميّ 
ُ
دة، �ش��ك  وثانيا أخالق ذات مصادر متعّد   لإل�سان،  ةة ا�حيّ أ من التجر�ة األخالقيّ ة، إذ �

، إذ أ��ا �ستقي قيمها ومباد��ا من  وثالثا أخالق ذات توجھ دي�يّ   ،أطراف كث��ة �� تحديد قواعدها وأح�امها

 ). 112: الرحمان األديان ا�ختلفة (عبد
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يوناس ها�س  أساسيّ )Hans Jonas(انطلق  مقارنة  محّد من  و  القديمة  األخالق  محددات  ب�ن  دات  ة 

هذه األخالق ا�جديدة أو باألحرى ا�حاجة إ�� هذه األخالق ا�جديدة بدأت مع ما    األخالق ا�جديدة معت��ا أّن 

إ�  فوق  العالم  بزوغ  �سميھ  أن  فيھ    "Le monde extra humain"  سا�ييمكننا  بزغت  الذي  العهد  أي 

اإل�سان للتقنية �� �عاملھ مع أشياء   اإل�سا�ي فاستعمالالتكنولوجيا، وأصبحت سمة من سمات النشاط 

بالقوّ  �� العصر ا�جديد،  العالم لم يكن  ال�ي أصبح عل��ا   فة 
ّ

التقنية ع�� طبيعة األشياء لم يكن إال   تأث�� 

دايات  منذ اإل�سان  ا، و لم يكن مطروحا بالش�ل الذي هو مطروح بھ اليوم، وهذا �ع�ي أّن طفيفا و سطحيّ 

الطبيعيّ  املوجودات  تطويع  ��ا ع��  لالستعانة  التقنية  الوسائل  الكث�� من  إ��  �جأ  األو��   وجوده 
ّ
إال   أّن   ة، 

اليوم هدفا   التقدمو أصبحت التقنية  األساسية بينمااستعمالھ لهذه التقنية �ان ��دف إ�� تلبية ا�حاجات 

أهداف اإل�سانيّ رئيسيّ   ا من 
ّ
تمث �انت  ال�ي  الضعيفة  اآلثار  �ع�ن االعتبار  لذلك فاألخذ  �� ة، و  التقنية  لها 

 
ّ

التدخ هذا  تضبط  أخالق   �� التفك��  �ستد��  تكن  لم  اإلالقديم  التحوّ �سا�ّي ل  أصبح  ولذلك  الذي  ،  ل 

 Jonas,1998):.21(  ةال �� األخالق اإل�سانيّ يقت��ي بالضرورة تحوّ   أحدثتھ التقنية �� طبيعة الفهم اإل�سا�ّي 

ة،  ها إ�� اإل�سان لضبط هذا النوع من العالقات اإل�سانيّ فاألخالق القديمة �انت �� املا��ي شيئا موجَّ 

اإل�سان   �و�ان  ت  ا�خّ�ِ ا�حكمة  حسب  و  الفضيلة  ملعاي��  سلوكھ  �ستجيب  الذي  ذلك  هو  األخالق  لك 

 "و تصرّ   ،"كما نفسك ة املتداولة "أحب قر�بك  املبادئ األخالقيّ   ما �انت تجسده �ّل   اإل�سانية وذلك
ْ

مع    ف

معك" يتصرفوا  أن  تحب  كما  وال   ، اآلخر�ن  ا�خاصة"  متعتك  فوق  العامة  املتعة  قر�بك    و"اجعل  �عامل 

 ة " و ما إ�� ذلك من املبادئ األخالقيّ عاملھ كغاية إ�سانيّ   �وسيلة، بل
ّ
رت ع�� مدى قرون الفعل  ة ال�ي أط

 .اإل�سا�ّي 
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ٔ
 2202  )ا

 

______________________________________________________________________________________________________________________ 
)102( 

أولئك الذين �عيشون �� ف��ة   بي��م خاصةسة ع�� عالقات الناس فيما لقد �انت األخالق القديمة مؤّس 

الفاعل هو اآلخر، ذلك اآلخر الذي    فات �عضهم البعض، وأّن هؤالء هم املسؤولون عن تصرّ   واحدة، وأّن 

 نقتسم معھ الفعل وآثار ذلك الفعل. 

التصرّ  أفق   ف األخال��ّ و�ان   �� �عيش معهم  الذين  أولئك  القر�ب مع  يرتبط ع�� األفق  ا�حالة  �� هذه 

 األخالق تؤطر العالقات داخل ا�جيل الواحد.   بقا��م ع�� مدى ا�حياة، أي أّن 

فإّن  األخال  وهكذا  األخالقيّ قيّ املعرفة  اإلرادة  جانب  إ��  عل��ا  نحصل  ال�ي  ضمان  ة  إ��  ��دف  �انت  ة، 

  معرفة متاحة ل�ل الناس أ�حاب اإلرادة ا�خ��ة، ولعّل  الوضعية إ��ا ة الفعل الذي ين�جم مع هذه أخالقيّ 

 )  kant( هذا ما دفع فيلسوفا مثل �انط
ّ
�� حاجة اإل�سان ليس    ، فإّن ھ للوصول إ�� فعل أخال��ّ إ�� القول أن

 إ�� املعرفة بل تكفيھ فقط اإلرادة ا�خ��ة.

  مش��ك ب�ن الناس، و أّن   مفهوم ك��ّ   �قائمة ع�ة  األخالق اإل�سانيّ �عت��  ھ  هذا التوّج   فهل �ع�ي هذا أّن 

  إسا ع�� هذا املبدة فقط عندما ال ي�ون هذا الفعل مؤّس ت�ون ضرور�ّ   ا�حاجة إ�� معرفة ا�جال األخال��ّ 

 ك؟ املش�� الك�� 

، فقد أدخلت التقنية �غي��ات كث��ة  )Hans Jonas(ها�س يوناس  �� نظر  ،� �ش�ل جذري و حاسم �غ�ّ 

وهكذا    ،ولم �عد األخالق القديمة قادرة ع�� احتوا��ا  ،من قبل  لم تكن معهودة  وجديدة ع�� الفعل اإل�سا�ّي 

الرحمة و الن�اهة، لم �عد صا�حة لضبط العيش  ة القر�ب و  ة القديمة القائمة ع�� محبّ املبادئ األخالقيّ   فإّن 

هذه الوضعية ا�جديدة  و ا�جديد، و الفعل و نتائجھ لم �عودا من نفس املستوى و نفس ا�حجم،    اإل�سا�ّي 

للفعل    ل رة، وهذا التحوّ ة لم تكن معهودة وال متصوّ أصبحت تفرض ع�� األخالق آفاق جديدة للمسؤوليّ 

فالطبيعة لم تكن هشة بالقدر    ر التق�ي الذي أكسبھ قدرة هائلة،عل التطوّ �� الطبيعة أضعفها بف  اإل�سا�ّي 

 ت�ن من نا�ع  �ن من أسباب طبيعية ذاتية، بلتا نا�عت الذي �� عليھ اليوم، و هذه الهشاشة و الضعف ليس 

كب��  العنيف عن طر�ق التقنية الهائلة ال�ي اكتس��ا و ال�ي مكنتھ من التفوق عل��ا �ش�ل   التدخل اإل�سا�ّي 

رة سواء من خالل االستغالل املفرط لل��وات إلشباع رغباتھ  أ�عاد و آثار مدمّ   أصبح معھ للفعل اإل�سا�ّي 

سلبيّ االس��الكيّ  آثار  من  التقنية  حضارتھ  أنتجتھ  ما  خالل  من  أو  ا�حاجة،  عن  الزائدة  الطبيعة  ة  ع��  ة 

البشري تجاه الطبيعة  وال�ون. فاآلثار املدّم  لتغي�� السلوك  إ�� مسؤوليّ رة   خلقت ا�حاجة 
ّ
ات جاه  ة جديدة 

األر��يّ  إّن   ال�وكب  للمسؤوليّ   برّمتھ.  جديد  كموضوع  النظر�ّ الطبيعة  ع��  بالتا��  فرضت  األخالقّية  ة  ة 

الوضعيّ   موضوعا جعلت هذه  للتفك��، فقد  الطبيعةجديدا  ع��  ا�حفاظ  إ��  ا�حاجة  ا�جديدة   ،�عدا  ،ة 

 جديدا لدى اإل�سان.   وقدرا أخالقّيا

 الدور الجدید للمعرفة األخالقیة:  -2-1
بنفس ك�� حجم الفعل  "و أصبح "الواجب األخال��ّ   ،ة�� هذه الظروف أصبحت املعرفة ضرورة ذات أولو�ّ 

ة الفعل تطرح �� بذا��ا  و��ن قوّ   ،prévisionelة  ة املعرفة التنبؤ�ّ الفرق الشاسع ب�ن قوّ   ، ذلك أّن اإل�سا�ّي 

ـعرُّف االع��اف و    مطروحا، وذلك ألّن ا لم يكن  مشكال أخالقيّ 
ّ
ع�� ا�جهل يصبح هو بذاتھ الوجھ اآلخر    الت



سيس الفلسفّي 
ٔ
خالق    التا

ٔ
لماني هانس يوناس  البيئة عندال

ٔ
.   ــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  الفيلسوف اال

ٔ
 لحسن الياسميني   ا

 

______________________________________________________________________________________________________________________ 
)103( 

ة ��  بالتا�� جزءا من األخالق ال�ي يجب أن �علم أن الرقابة الذاتيّ   لواجب املعرفة، و هذا االع��اف يصبح

يمة لم �سبق لها أن  األخالق القد  ة تظهر أّن وهذه الوضعيّ   ،��ا الزائدةضرورة أك�� إ�حاحا من سلط��ا و قوّ 

 ة و املستقبل البعيد ل�جنس البشري نفسھ.  ة ل�حياة البشر�ّ وضعت �� اعتبارها الشروط العامّ 

را جديدا ل�حقوق و الواجبات  ا�جديد للعالقة ب�ن اإل�سان و الطبيعة، و الذي فرض تصوّ   هذا اإلطار  إّن 

أن   ألخالق يجب     يؤّسس 
ّ

تتمك لم  الجديدة  والفلسفات  األخالق  فباألحرى  ن  مباد��ا،  صياغة  من  قديمة 

ال    )Jonas Hans(و هذا ما �ع�ي أن ها�س يوناس   Jonas,1998):(94حولها،أو مذهب مكتمل    صياغة نظر�ة

جديدة، ملبادئ  التأسيس  فقط  أخالقية   ير�د  فلسفة  أو  مذهب  ضمن  جديدة  ألخالق  بل 

 Jonas,1998):(43جديدة.

 : عن الطبیعة نحو قانون أخالقي مستقلّ  -2-2
ا�جديد، و�تساءل إن    �ساؤال مهما حول ما يقتضيھ الفعل اإل�سا�ّي )Hans Jonas( ها�س يوناس  يطرح

 
ّ
  ة، و أّن ھ ال يجب األخذ �ع�ن االعتبار �ش�ل أك�� سوى املص�حة اإل�سانيّ �ان هذا الفعل ا�جديد ال �ع�ي أن

ما إذا ما    البحث ��جدوى    عن  أيضا  و�تساءل  قيمةرتھ األخالق القديمة لم �عد ذا  مفهوم الواجب كما صوّ 

 "لم �عد سوى    لل�ون أو للعالم ا�حيوّي   extra humaine�انت حالة الطبيعة "الفوق إ�سانية"
ً
 un"مل�ا

bien   ّ��اتجاهنا أي   أو شيئا يملكھ اإل�سان، و أصبح هذا ال��يء لھ مطلب أخال   
ّ
  جاه اإل�سان، ليس ألجلات

خ��نا و  من    ،مص�حتنا  وحقا  ال�ون  هذا  ملص�حة  لكن  و�عبارةو  الفعل    حقوقھ  تحول  أعطى  هل  أخرى 

 للطبيعة حقا أصبحت تطالب بھ اإل�سان؟  اإل�سا�ّي 

ا�خ��  البحث عن  أيضا    يقت��ي  بل  ،فقط  يقت��ي البحث عن ا�خ�� اإل�سا�يال    إن هذا التساؤل أصبح

املطلب ��   �دخال هذاو ذا��ا إ�� ما �عد اإل�سان،  �سانية، أي توسيع االع��اف بالغايات ��  اإللألشياء فوق  

وهذا   ة مهيأة لهذا الدور ، فليست هناك أخالق �حد اآلن باستثناء األخالق الدينيّ العام ل�خ�� اإل�سا�ّي   اإلطار

�� نظر العل�يّ Jonasيوناس  أيضا  التفك��  بھ  �ّل   ، ما لم يقم  الذي يرفض  و    حّق   املسيطر ع�� الطبيعة، 

هناك نداء صامت    ولكن  Jonas,1998):34-(35،� �� الطبيعة و اعتبارها شيئا �ستحق التقديرنظري للتفك�

ع�� العكس من    بھ أم  ال ��تّم   ة من األماكن ال�ي يطالها ال��ديد، فهل يجوز لنا أنيأتينا من عالم ا�حياة خاصّ 

ا من  ت��ه فقط إحساسا داخليّ تھ ال�ي �ع��ف ��ا طبيعة األشياء، أم علينا أن �عذلك يجب أن �ع��ف �شرعيّ 

 بھ م�ى شئنا؟ جانبنا يمكننا التخ�� عنھ م�ى شئنا و �سمح

النظر�ّ  و مقتضياتھ  التساؤل  تقدير هذا  الفكرة ونقل هذا  إن  بتوسيع    التساؤل من ة يجعلنا مطالب�ن 

األخال��ّ  للفعل  املستوى  ؤطر 
ُ
برمّ   إ��  امل لل�ائن  بدوره  ؤطر 

ُ
امل امليتاف��يقي  �ّل املستوى  يجد  حيث  فعل    تھ، 

 أخال�� أساسھ ومبدأه.  
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   )Hans Jonas( يرى ها�س يوناس
ّ
�� مستوى االعتبارات اإل�سانيّ أن إذا بقينا  هناك وجها آخر    ة، فإّن ھ 

 ة ال�ي � أصبحت تتجاوز الغايات ال��غماتيّ   لألخالق، ع�� اعتبار أن التقنية كمجهود إ�سا�ّي 
ّ
رها ��  انت تؤط

اليوم فقد أصبحت التقنية    اة لإل�سان، أّم ��ا تتوقف عند تلبية ا�حاجات الضرور�ّ �انت مهمّ   فقداملا��ي  

 ). Jonas, 1998: 31ا ( رها غاية �� حد ذا��أو باألحرى تطوّ 

  ة فحسب، ولكن ق دون أن ت�ون لھ ضر�بة ليس ع�� مستوى نتِائجھ التطبيقيّ م التق�ي لم يتحّق فالتقّد 

 
ّ
 ع�� مستوى ممارستھ هو نفسھ، ذلك أن

ّ
حصل باملقابل �شٍظ    ، عل�ي ع�� نطاق واسع  ر ما حصل تطوّ ھ �ل

صھ  ن املشتغل�ن بالعلم أو الباحث�ن أصبح �ل واحد م��م منعزال �� زاو�تھ و�� تخصّ أل ع�� مستوى املمارسة،  

أ  الدقيق جّد  صها  تخصّ   إ��   نتِائج أبحاثھ ال يمكن �عميمها نظراف ا جدا عن با�� زمالئھ، وعن با�� العالم، 

 
ّ
هايدغر  ولعّل   ��ا،ودق مارتن  األملا�ي  الفيلسوف  ع��ا  تحدث  ال�ي  ا�حداثة  سمات  إحدى   Martin(هذه 

Heidegger    الطرق املوصدة�� كتابھ "   )1976ت  "  Chemins qui ne mènent nulle part   
ّ

  د أّن عندما أك

ة  وهو يتساءل عن ماهيّ   ) Heidegger( ة ل�حداثة، فقد اعت�� هايدغرالتقنية �� من ب�ن السمات األساسيّ 

 
ّ
�لمة علم، أصبحت �ع�ي شيئا مخالفا عن ذلك    ث اليوم عن العلم، فإّن نا عندما نتحّد العلم ا�حديث، أن

�ان ما  أو  الوسطى،  القرون   �� "دوك��ينا"  �عنيھ  �انت  اإلغر�قّي   الذي  العصر   �� بالعلم  فالعلوم  يقصد   ،

 
ّ
العلوم ا�حديثة �� أك�� دقة   ھ ال يمكننا أن نقول إّن اإلغر�قية لم تكن أبدا علوما دقيقة، ولهذا السبب فإن

القديمة العلوم  وصارتHeidegger,2006):(101من  ا�خاصيّ املاهيّ   ،  أو  األساسيّ ة  ��  ة  ا�حديث  للعلم  ة 

أصبحت    هذه املعرفة  ة، بل إّن وهذا البحث هو مفارق تماما للمعرفة الكالسيكيّ   )،La recherche(البحث

ة، مثل التار�خ والوجود، دة، ح�ى لو �انت مجاالت عامّ �ا �� مجال من ا�جاالت ا�حّد تتأسس بصف��ا تحرّ 

 ).Heidegger, 2006:104( ناهيك عن ا�جال األوسع أال وهو الطبيعة

صار  إّن  ما  طر�ق  عن  بحثا  أصبح  خاصّ س�َّ �ُ   العلم  صرامة  الباحث  ع��  تفرض  ال�ي  باملشاريع  ��  ى  ة 

محّد  نتائج  بلوغ  و��     ،دةالبحث، 
ّ
إال بي��ما  فيما  والبحث  املشروع  يلتقي  املن�ج    وال  صرامة  خالل  من 

ة  لھ موضوعيّ   أصبحت  علم يحمل هذه الصفة، وقائم ع�� بنية املشروع �� مجال خاّص   تھ، ف�ّل وخصوصيّ 

Heidegger, 2006:109 (  د ا�حقول ومجاالت البحث ث عن علوم بنفس درجة �عّد يمكننا أن نتحّد   ،دةمحّد 

�� مشاريع بحث خاصّ   ومن ثم فإّن  )، ة، وهذا الباحث لم �عد �� العالم اختفى ليعوضھ الباحث املندمج 

ة من أجل عرض  وا�� التنقل للمؤتمرات العلميّ   حاجة إ�� املكتبة املليئة بالكتب بل أصبح �� حاجة إ�� ا�خت��

أساسيّ  ظاهرة  أصبح  قد  بحثا  بصفتھ  العلم  ي�ون  و��ذا  ا�حداثةأبحاثھ،  ظواهر  من   ,Heidegger(ة 

الحظ   )،2006:114  وقد  بحثية،  برامج   �� املنخرط  الباحث  محلھ  ليحل  العاِلم  اختفى  فقد 

 .اإل�سان نفسھ أصبح موضوعا للعلم أّن )Heidegger(هايدغر

هذه    اإل�سان الصا�ع ع�� اإل�سان العارف، و �� ظّل   )Hans Jonas(وهكذا تفوق حسب ها�س يوناس

صارت قادرة ع�� تجاوز ذا��ا وع�� تجاوز  وقد    ا للتقنية،را متناميا ومستمرّ الظروف ال�ي أصبحت �شهد تطوّ 

ابتكرها الذي  مع�ى  ،اإل�سان  للتقنية  الذاتية    �أخال�  أصبح  ا�حياة   �� تحتلها  ال�ي  املركز�ة  امل�انة  بحكم 



سيس الفلسفّي 
ٔ
خالق    التا

ٔ
لماني هانس يوناس  البيئة عندال

ٔ
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ٔ
 لحسن الياسميني   ا
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بھ، بل   للغايات اإل�سانية، حيث أن اإل�سان �� ظل هذه الشروط أصبح هو املنتج و الفاعل ل�ل ما يقوم

   أك��
ُ
امل ، هو الذي يلعب دور  ّ◌ أ ملا سي�ون �� املستقبل، و��ذا املع�ى ي�ون الفعل ا�جما��هيَّ من ذلك هو 

وهكذا ي�ون املستقبل غ�� ا�حدد    ،حور األساس �� هذه العملية ا�حاملة للمستقبل و ليس الفعل الفردي ا�

 .و ا�جهول حاضرا هو الذي يحدد أفق املسؤولية

وهذا يقت��ي أوامر جديدة لم �سبق لها أن طرحت صارت تتخذ املسؤولية مجاال لها، وتقت��ي أيضا  

ن، وهذا وضع جديد لم �سبق لھ مثيل  الفعل والقرار السياسي�ْ  ها ��وتنفيذنطاق تمظهرها  أخالقيات تجد

�ساهم حسب هذا األفق �� التغي��    يجب أن   للفعل اإل�سا�ّي   التحّول ا�جوهرّي   �� تار�خ البشر�ة، وهكذا فإّن 

 طياتھ مبدأ املسؤولية. يحمل ��للفعل السيا��ي باعتباره فعال  ا�جوهرّي 

 :الواجب اإلنساني في العالم ل ة وتحوّ المدینة الكونیّ  -3-1
ا�حدود ب�ن املدينة، أو �ش�ل    أّن   هو  Hans Jonasها�س يوناس    ة ال�ي استنتجها من املالحظات الهامّ 

ا�حضارة   ب�ن  أو  اإل�سانية، و��نأوسع  تقلصت  بقعة    الطبيعة قد  السابق   �� املدينة  �انت  انمحت، فقد 

خ��َ  ليوم فإناا مّ أ ،العالم غ�� اإل�سا�ّي  الطبيعة ووسطوسط 
ُ
و ب�ن الطبي��  le fabriqué(ع الفروق ب�ن ا�

وهكذا وانطالقا من فعل اإل�سان، أصبح    أصبحت اخ��اعات اإل�سان �� ما �ش�ل العالم،فقد    ،قد انمحت

فقد �ان العالم اإل�سا�ي قبل    ،�حر�ة اإل�سان مع�ى جديدا لم �سبق لها أن واجهتھ  هذا للعالم وأصبحت

واإل�سان ��ذا املع�ى قد أصبحا   فإن العالم  ،ا اليومعاملا مستقال عن الوجود الطبي��، أمّ تدخل التقنية  

شيئا واحدا، ولم �عد بإم�ان الواحد م��ما أن يوجد دون اآلخر، فوجود العالم من أجل اإل�سان مطلب  

ا  ة أصبح ضرور�ّ بليّ ة، ومن ثم، فإن مطلب أخالق مستقات إ�سانيّ هو ما يمكن أن يؤطر أية أخالقيّ   مستقب��ّ 

 ة ل�ل فعل آ�ي و مستقب�� ع�� السواء. ضرورة م�ّح 

ة، ولكن ما طبيعة  �ونيّ   إذن أخالق��  Hans Jonasلها ها�س يوناس  إ  ال�ي يدعوو هكذا فإن األخالق   

الفارق  ة، و ما  �ونيّ   ألم تكن دعوتھ هو أيضا دعوة ألخالق  ،Kantاختالفها عن األخالق ال�ي دعا إل��ا �انط  

 ب�ن الدعوت�ن؟ 

  ة �انت �ستمد �وني��ا من �ونية الفعل املؤسس لهذه أن األخالق ال�انطيّ   Hans Jonasيرى ها�س يوناس  

أيّ   فعل أخال��ّ   ل�ّل   الذي ي�ون مرجعا  أو الفعل  ،األخالق �ّل �عيد عن  أي    تجر�ة،  ة منفعة، و �عيدا عن 

املنطلق هو أيضا  و ،  فعل أخال��ّ   ھ ل�ّل املوّج   اء الباط�يّ سة ع�� ميتاف��يقا منطلقة من ذلك الندأخالق مؤّس 

نة من �ائنات فاعلة  ة فاعلة م�وّ �ة فحسب، وهذه األخالق �انت تف��ض وجود جماعة إ�سانيّ من اإلرادة ا�خ�ّ 

و �ستنتج ها�س يوناس    العاقل،  الفعل املطلوب يجب أن ال ي�ون مناقضا ألصلھ ال�و�ّي   عاقلة، ولذلك فإّن 

nasHans Jo ّة  أن هذه االعتبارات األساسية لهذه األخالق �� أ��ا ليست أخالقيmorale    بل ذات أساس و

املش��ك ب�ن الناس �أساس ل�ل فعل، و �� إطار هذه    أل��ا تف��ض العقل ال�و�ّي ،logiqueن  �عد منطقي�ْ 

تناقض داخ�� بنفس الدرجة  اإل�سانية وتوقفها عن الوجود ال ي�ون �سبب أي    ة فناءإم�انيّ   األخالق فإّن 

وحسب هذه األخالق    ،يمكن أن تتحقق ��ا سعادة األجيال ا�حاضرة ع�� حساب وجود األجيال الالحقة  ال�ي
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ٔ
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 الت�حية بمستقبل األجيال الالحقة لصا�ح األجيال ا�حاضرة لم يكن موضوع نقد، فاملبدأ األخال��ّ   فإّن 

" وهذا النداء أو األمر   ارف �ش�ل ي�ون فعلك قانونا �ونيّ "تص  :الشه��  ال�انطي �ان يتأسس ع�� ذلك النداء

التقنية إطارا جديدا و صياغة جديدة    سيجد �� إطار التحول الذي �شهده ال�ون بفعل اإلنجازات  األخال��ّ 

  :و ��

ة ع�� وجھ األرض" أو إذا شئنا عكس  "تصرف �ش�ل ت�ون نتائج فعلك من�جمة مع دوام ا�حياة اإل�سانيّ 

 ة ا�حياة ع�� وجھ األرض �� املستقبل"  امة إلم�انيّ "تصرف �ش�ل ال ت�ون نتائج فعلك هّد  األمر:

يمكن�ي  إذ  ،  تناقص عقال�ّي   ن أّي ال يتضمّ )  Hans Jonas(  يالحظ ها�س يوناس  ا�جديد كماهذا اإلطار    إّن 

أحّق  الذا�ّي أن  فنائي   �� أرغب  أن  يمكن  كما  باملستقبل،  بالت�حية  ا�حاضر   �� ا�خ��  اإل�سانيّ   ق  ة  وفناء 

��    فيؤكد أنھ يمكن أن ي�ون لنا ا�حّق   ،ا�جديد  املبدأ األخال��ّ   جمعاء، و ذلك دون أن أناقض نف��ي، أما

ة  ة مثل أسطورة "أشيل " الذي فضل حياة قص��ة و�طوليّ ا�خاطرة بحياتنا ا�خاصة، و ليس با�حياة اإل�سانيّ 

 الحق يذكر بطوالتھ.  جيل � تأم�نع�� حياة طو�لة و آمنة دون بطوالت مع ا�حرص ع�

لنا   إلغاء حياة األجيال الالحقة �سبب حياتنا اآلنية وأنھ ليس   �� إن األخالق ا�جديدة ال �عطينا ا�حق 

  ).Heidegger, 2006:41-42(  ةاملستقبليبا�خاطرة با�حياة  ا�حّق 

  ونقّر   اختيارنا ملثال من أخالق االعتقاد،أنھ يمكننا أن ننتقد مع �انط    Hans Jonasيرى ها�س يوناس  و

يمكن رفضها انطالقا من عدة أوجھ و�مكننا أن    ا�خالفة ل�ل أخالق سابقة،  أن أطروحتنا ذات الطا�ع اآل�ّي 

 ننطلق من األمثلة الثالثة اآلتية:

  بدّي سلوك ا�حياة ع�� األرض يذهب إ�� حد الت�حية بالسعادة الفردية �� سبيل ا�خالص األ   ّن إأوال  

  اليوتو�يا �لهاللمستقبل، وثالثا أن سياسة    هاجس املشرع ورجل السياسة من أجل ا�خ�� العامّ   وثانياللروح،  

ا�حاضر كمجرد وسيلة لتحقيق هدف يتجاوزهم و�ز�حهم    الستعمال أحياء نة  أمثلة لسلو�ات وأفعال متضمّ 

 باعتبارهم عائقا أمام تحقيق هذا الهدف. 

دان �� جعل املستقبل م�انا ممكنا  ل و الثا�ي يتوّح األوّ   فإّن   ،الثالثة املذ�ورة  االحتماالتو هنا و �� سياق  

ؤ للمستقبل، إال لتحقق القيمة املطلقة املتعالية عن ا�حاضر الذي ال ي�ون سوى مجرد ت�يء  أن الفرق   ��يُّ

والثا�ي  ب�ن  ب�ن األول  ب�ن أخالق    أي  و  �� أخالق    املسؤولية،أخالق االعتقاد  أي  املستوى األول   �� أنھ  هو 

 
ّ
  الفرد لهذا املستقبل،يّ�ئ    و�مكنھ فقط أن  ة ضرور�ة للمستقبل،االعتقاد، أن الفعل �� ا�حاضر ليس عل

  ذلك أن هذا  
َ

ؤ ا �� يتحدد �� حياة تنال ر��ى هللا باعتبارها �� ا�حياة األجدر، إال أن اإل�سان ليس حرّ ال��يُّ

مؤهَّ   اختيارها، ليس  أنھ  باألحرى  تحّق أو  لضمان  أو    ،قهاال  الفردية  بالقصدية  مرتبطة  ليست  أ��ا  حيث 

 ا�جماعية.

ا يمكن أن يتحملھ ة، كما يتساءل عّم هنا عن مص�� األخالق العقالنيّ   Hans Jonasيتساءل ها�س يوناس  و

املدنيّ  الدولة حول مستقبل ا�حياة  يتقلده املشرع أو رجل  أنھ  أو  الزم�ي الذي  ة، و يرى  بخصوص الطا�ع 

فهم ال    ع�ن،ا�جواب قد نجده خارج الفلسفة عند املشرّ   إال أّن   فإن األخالق القديمة ال تقول شيئا،  ��منا،
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عون ل�حاضر �� ديمومتھ، دون أن ي�ون هناك تخطيط مسبق للمستقبل، و هذا  ��تمون باملستقبل بل �شرّ 

،فنبوءة  )Heidegger, 2006:46(    حاضر �ش�ل ضمانة للمستقبلا�  دة ��التشريع الذي ينب�ي ع�� معاي�� جيّ 

يوناس ها�س  حسب  السياسة  يخصّ تتحّد   Hans Jonasرجل  ما  بحسب  حكمتھ   �� وهذا  د  ل�حاضر،  صھ 

 ا�حاضر ال يضع �� ا�حسبان مستقبال مختلفا، بل مستقبال مشا��ا لهذا ا�حاضر. 

 : انبثاق أخالق البیئة -3-2
�� التأسيس ملا �س�ى باألخالق البيئية وترسيخ    Hans Jonas  إل��ا ها�س يوناسساهمت األخالق ال�ي دعا  

بأخالق البيئة هذه عرف ظهورا قو�ا خالل سنوات السبعينيات    س�ىَ االهتمام ��ا، و�مكن اإلشارة إ�� أن ما �ُ 

اإل�سا�ي للفعل  السلبية  باآلثار  باالهتمام  الفالسفة  بدأ  البيئة،  عندما  االهتم  ع��  بالتطور  وكذلك  ام 

 التكنولو��.

   ورغم
ّ

هذه املواضيع ليست جديدة ع�� مجال     أّن االنبثاق الذي شهده االهتمام بالبيئة و�أخالقها، إال

األخالق، و�� قلب هذه االهتمامات يوجد اإل�سان وم�انتھ �� العالم، وكذلك عالقتھ بالطبيعة و�تنوعها،  

مفصوال ع��ا، وهل هناك فرق بينھ و��ن با�� ال�ائنات ال�ي وهل �عت�� اإل�سان  فماذا يقصد إذن بالطبيعة،

 �عيش معھ �� هذه الطبيعة؟

 .وال�ي ر�ما جاءت األخالق املعاصرة للبيئة لتجيب ع��ا هذه جملة من األسئلة ال�ي تطرح،

 :نتائج تحول الفعل اإلنساني -3-3
ن وما خلفھ تقدمھ التق�ي �� هذه  رات التقنية سواء املتعلقة بالطبيعة أو باإل�ساهذه التطوّ   �ّل   �� ظّل 

االهتمام باملا��ي كمرحلة ��يئة ملا هو حاضر ظهر فقط مع    ، أّن Hans Jonasا�جاالت. الحظ ها�س يوناس  

 التقدم التق�ي �واقع و كفكرة ��ييئية ملا هو حاضر الذي �عت�� بدوره ��ييئا للمستقبل.

من أفعال ا�حاضر املتوجهة إ�� املستقبل الذي  ة، يتأسس انطالقا  إن مفهوم الواجب �� هذه الوضعيّ  

 يجب مراعاة ما ستحدثھ فيھ أفعال الناس �� ا�حاضر. 

ل إليھ اإل�سان ��Hans Jonasفما يجب التنبيھ لھ �� هذا الصدد حسب ها�س يوناس 
َ
العصر    ، هو ما ا

� العلم �� خدمة التقنية، ولكنھ  التطور التق�ي الذي �ان من صنع اإل�سان، لم يكتف بأن ص�ّ فا�حديث،  

ص�� اإل�سان نفسھ موضوعا لهذه التقنية مع ما يحملھ ذلك من مخاطر، وم��ا   ذلك، عندماذهب أ�عد من  

 ). 1998Jonas , 51 :(اإل�سانع�� وجھ ا�خصوص، إم�انية سيطرة التقنية ع�� 

مسألة املوت أو ا�حياة، أو    : من �ان �� املا��ي يطرح Hans Jonas�� هذا الصدد يتساءل ها�س يوناس  

 بالضبط تحديد وقت ا�حياة �اختيار �خ��ي؟

يحلمون   املثال  الناس ع�� سبيل  �ان  تكن    بالط��ان،لقد  لم  ست�ن سنة  أك�� من  العيش  لكن مسألة 

يوناس   ها�س  يقول  واليوم  علم   Hans Jonasتراودهم.   �� التطورات  بفضل  ممكنا  املوضوع  هذا  أصبح 

التدخل ملنع شيخوخة ا�خاليا، و�التا�� إم�انية إطالة عمر اإل�سان،   البيولوجيا، وال�ي صارت قادرة ع�� 
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ة، بل صار ينظر إليھ كعيب يمكن تجنبھ  ات الطبيعة البشر�ّ ة من حتميّ وهكذا لم �عد املوت يتصور كحتميّ 

 .Jonas,1998):(52والتغلب عليھ

 أهمها:  تطرح عدة �ساؤالت وهذه الوضعية

حد   و��� أّي   تمديد ا�حياة، أو إ�� أي حد يمكن أن نحلم بالقضاء ال��ائي ع�� املوت،  حد يمكن  إ�� أّي 

 فيھ، بالنسبة  
ٌ
 مرغو�ا

ً
د هذا التوازن  البشري، ثم أال ��ّد   إ�� لنوع  ألفراد، و�النسبة إ��  يمكن أن ي�ون هذا أمرا

 الطبي�� الذي تخلفھ ثنائية املوت وا�حياة؟ 

ون، هل أولئك الذين يقدرون  تفيد من هذا االمتياز، هل أناس خاصّ ثم إذا �ان هذا ممكنا، من سيس 

 ).  Jonas,1998 :52(أجمع�ن؟ع�� الدفع، أم الناس 

ة تطرح عدة مشا�ل تتعلق بتعطيل دورة ا�حياة ال�ي  هذه الوضعيّ   أّن   Hans Jonas  و �عتقد ها�س يوناس

أمام جيل واحد من الناس    ا�حالة، سنجد نفسناإذا ما وصلنا إ�� هذه    تقوم ع�� تناوب األجيال، ذلك أننا 

لن �سمح ألجيال أخرى بالتواجد، أو ع�� األقل سي�ون الشيوخ أك�� من الشباب واألطفال. وسنق��ي بذلك 

 
ّ
،وهكذا فإن  Jonas,1998) :(53حقةع�� عفو�ة وتجديد ا�حياة وع�� طا�عها ا�خالق املتجدد مع األجيال الال

 �سان، �� القضاء ع�� املوت قد ينقلب ضده. ا�حلم الذي طاملا راود اإل

 
ّ

 م �� السلوك اإل�سا�ي؟ هل يمكن التحك

أيضا إحدى أهم القضايا ال�ي نتجت عن التقدم �� مجال الطب،  Hans Jonasهنا يطرح ها�س يوناس  

ان  و�� ما توصلت إليھ الصناعة الدوائية والصناعة االلك��ونية، وال�ي أصبح بإم�ا��ا �غي�� سلوك اإل�س

سواء عن طر�ق منحھ أدو�ة خاصة، أو عن طر�ق التدخل االلك��و�ي، �� مناطق معينة من الدماغ اإل�سا�ي  

 لتكييف سلوكھ، و�التا�� التحكم فيھ.

لھ امتدادا  التق�ي  التطور  يجد  بالضبط  االجتما�� ّ   ��  وهنا  ا�جال  وهو  خر، 
َ
ا حيث مجال  والنف��ي 

�� التحكم �� السلو�ات    ع�� املقاس، وهنا يتدخل دور السياسة سيصبح باإلم�ان خلق مجتمعات وسلو�ات  

املهمّ  يوناس    )Jonas,1998 :54-56(  ةة و األساسيّ البشر�ة، وهذه من األمور  إل��ا ها�س  انتبھ   Hansال�ي 

Jonas أن إ��  وانت�ى  وقراراتنا،  أعمالنا  عن  السياسية  باملسؤولية  يتعلق  فيما  ا�جديدة،  األخالق  مجال   ��

التمثي��ّ القرا البعد   �� املستقبل،  حسبا��ا   �� تأخذ  وال�ي  نتخذها  ال�ي  السيا��ي  رات  أن  و   ،باملع�ى  �جب 

   ،نتحمل مسؤولي��ا
ّ
ق بأجيال قادمة، ست�ون أجيال ا�حاضر قد فنت ولن ي�ون بإم�ان األجيال  أل��ا تتعل

��  ما  Hans Jonasوهنا يتساءل ها�س يوناس  اآلتية ال�ي ستتأثر �� املستقبل بفعلها ا�حاضر أن تحاس��ا،

 
ّ
 ل املستقبل؟ القوة ا�خول لها أن تمث

ة غ�� العديد من  فالتقدم الذي أحرزتھ العلوم الطبيعيّ   ،إنھ سؤال فلسفي ال يبدو ا�جواب عنھ سهال

يا أصبح  والعديد من املرتكزات، وم��ا ع�� ا�خصوص مفهوم "املعيار" مما خلق خواء وفراغا قيم  املعتقدات،

معھ من الضروري، البحث عن أخالق يمك��ا أن تقف �� مواجهة القدرات ال�ي نتوفر عل��ا اليوم، و�قصد  

خر األخالق الدينيّ وهذا يطرح مسألة ما إذا �ان املقّد   ة،ة والتقنيّ هنا القدرات العلميّ 
َ
قادرة    ،ةس، أو بتعب�� ا
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و يتساءل: هل هذا الغياب    ،�� ا�جتمعات املعاصرةأن الدين غائب    Jonasو�و�ح يوناس  ة،ع�� هذه املهمّ 

 .Jonas,1998) :(61؟م��ر ل�ي ال تتحمل األخالق املهمة امللقاة ع�� عاتقها

ع�� األخالق أن توجد ح�ى ولو غاب الدين، و�أ�ي هذا الوجوب ألن الناس �� حاجة ا��    و�جيب معت��ا أن 

 أخالق تضبط أفعالهم.

 : الجدید   الفعل أو السلوك اإلنسانيّ أسس األخالق التي یتطلبها   -4

يوناس   ها�س  أساسي�ن،Hans Jonasيطرح  سؤال�ن  يتطل��ا  األوّ   هنا  ال�ي  األخالق  أسس   �� ما  هو  ل 

 والسؤال الثا�ي ما �� ضمانات تطبيق هذه األخالق؟  السلوك اإل�سا�ي ا�جديد،

األخالقيّ  باملبادئ  يتعلق  األول  السؤال  فالسؤال  بينما  أّي ة،  ا�جال،  هذا  و��  بالتطبيق،  يتعلق    الثا�ي 

ة  السياسيّ واملسألة  ة السياسية،  مجال ضبط السلوك اإل�سا�ي، فإن ذلك يدخل �� نظره �� خانة النظر�ّ 

�� ذات أهمية كب��ة، أل��ا تتعلق بتحقيق ا�خ�� بارتباط مع ما هو ضروري و�عيد �� املستقبل، وهذا يرتبط  

 باألسس، ع�� اعتبار أن القرارات العمليّ بالسؤال األول املتعلق  
ّ
ة، بل يجب أن ت�ون  ت�ون اعتباطيّ   ة يجب أال

 مؤسسة ع�� معرفة وع�� مبادئ قابلة لإلدراك. 

ة، أي  موضوع معرفة علميّ Hans Jonasها�س يوناس    إن هذه ا�حقيقة ا�جديدة، البد أن ت�ون �� نظر

بالوضعيّ  �سان وللعالم، وال�ي يجب أن تخضع ل�حكم ع�� تلك  ات املستقبلية ا�حتملة لإلحقيقة تتعلق 

فنحن إذا لم �عرف ما يضاد   ا�حقائق األولية فلسفيا، وال�ي انطالقا م��ا، يمكن تقييم األفعال والسلو�ات،

ال��يء، ال يمكننا اتقاؤه، فال يمكننا أن �عرف قيمة ا�حياة إال إذا عرفنا املوت، وال يمكننا أن �عرف ا�حر�ة  

 .وهكذاعرفنا العبودية، إال إذا 

إن املسؤولية والشعور ��ا يقت��ي معرفة ذلك ال��يء أو ا�حظور الذي علينا الشعور بمسؤولية تجنبھ،  

ما تتطلبھ االخالق ا�جديدة، ما �ان ليصبح م�حاحا لو لم تظهر معالم ال��ديدات وحجم هذه ال��ديدات   إّن 

ة األشياء ال�ي يمكن أن يصبح وجودنا مهددا بدو��ا لنعمل  ال�ي ع�� اإل�سان ا�خوف م��ا وتجن��ا، أو معرف

 ع�� ا�حفاظ عل��ا.

 : منبھ لإلنسان الخطر أھمّ  -4-1
ل ال��ام أو واجب تتطلبھ أخالق املستقبل، هو معرفة اآلثار  وأوّ أهم ّ  أّن   Hans Jonasيرى ها�س يوناس  

عن سلو�اتنا، هو ما يمكن أن ين�� طر�قنا  ر ما يمكن أن ينجم  ھ إ�� املستقبل، وتصوّ البعيدة ألفعالنا، فالتوّج 

 .Jonas,1998) :(68جهة نحو املستقبلونحن نؤسس ملبادئ هذه األخالق ا�جديدة املتّ 

املستقب��، ال��ديد  تجاه  املناسب  ��يئة اإلحساس  الثا�ي، فهو  االل��ام  أو  الواجب    ، الذي تصورناه  أما 

فاملعروف أن الشعور با�خوف ي�ون مختلفا تجاه ا�خاطر ال�ي يتمثلها اإل�سان، فإذا �ان ا�خطر موجها  

فعلها املنبعث من غر�زة حفظ الذات ي�ون سريعا ومباشرا، أما إذا لم يكن كذلك،    ردّ   مباشرة إ�� "األنا" فإّن 

 . as,1998(Jon:68-.(69أ��ا ت�ون أقل. درجة الشعور با�خوف ت�ون مختلفة، أّي  فإّن 
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فت�ون    ،ة معروفة �ش�ل عل�يّ ّ◌ أن ت�ون اآلثار موضوع األخالق املستقب��  Jonasالبد إذن �� نظر يوناس  

، فال يمكن ع�� سبيل املثال  همن غ��    د ما هو م�ّح ة، تحّد هذه املعرفة العلميّ   إّن   حقيقة ال جدال ف��ا، ثّم 

حھ البيئة اليوم، وما �شهده املناخ من  خطورتھ، فما توّ� ق الناس من  إقناع الناس بخطر ما، ما لم يتحّق 

ثار سلبية ��ّد 
َ
د  تحوالت يقنع الناس أن �خونة األرض وازدياد ارتفاع هذه ال�خونة، من شأنھ أن ت�ون لھ ا

واعيا ��ذه ا�خاطر، و لذلك عقدت املؤتمرات،    ا�جال البيئي، ومن هنا لم �عد هناك شك، وأصبح ال�ّل 

 وصيغت املوا
ّ
 خاذها لتجنب هذه ا�خاطر.ثيق لتفعيل االل��امات الواجب ات

�ا ال تفيد �� االقناع، كما أ��ا ال تفيد �� املرور إ��  ة للمعارف، فإ�ّ ة، وغ�� العلميّ ا الصيغة االحتماليّ أمّ 

ة  فإن التنبؤات بالشرور أك�� مدعاة للمسؤولي  ومن ثّم ،Jonas,1998) :(72التفعيل السيا��ي لتلك ا�خاوف

�سبق خ�� توقع ا�خ��، ومن جهة أخرى،    من التنبؤات با�خ��ات، أو إن شئنا قلب اآلية، فإن خ�� تجنب الشّر 

يوّج  أن  يجب  ال�ي  تلك   �� خطورة،  األك��  األمور  العل�يّ فإن  االهتمام  إل��ا  ثّم   ھ    لتحديد مخاطرها، ومن 

 Jonas,1998) :.(79تجن��اإ�� ابتداع األخالق ال�ي تدعو 
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  ، أّن p69): (Jonas,1997�� كتيبھ الصغ�� من "أجل أخالق املستقبل"   Hans Jonas  اعت�� ها�س يوناس

املستقبل من أجل حماية    �ا أخالق مصاغة اليوم وتحمل هّم هذه األخالق ال �ع�ي أخالقا �� املستقبل، أي أ�ّ 

 �� ا�حاضر.  األجيال القادمة من نتائج أفعالنا

�� إطار عوملة التقنية،   لقد أصبحت هذه األخالق تفرض نفسها �سبب أفعال اإل�سان وأ�شطتھ ال�ي تتّم 

 و 
ّ
ة تفرض األخذ �ع�ن االعتبار  لھ هذه األفعال، حيث أن املسؤولية األخالقيّ �سبب ال��ديد الذي صارت تمث

 ون أن نأخذ رأ��م.  ألولئك الذين سيتضررون �� املستقبل د le bien جانب ا�خ��

   إّن 
ّ
فليس هناك    ها تدخل اإل�سان �� الطبيعة.هذه املسؤولية يجب أن ت�ون بنفس حجم القوة ال�ي يمثل

 مرحلة تار�خيّ 
ّ
يجب   ة ال�ي يتوفر عل��ا اليوم، وليس هناك ف��ةر ف��ا اإل�سان ع�� نفس القدر من القوّ ة توف

األخ��ة، ال يمكن أن تمارس إال إذا �انت مرتبطة باملعرفة،  ل ف��ا اإل�سان نفس املسؤولية، وهذه  أن يتحمّ 

الفز�ائية، و�� ذاتيّ وهذه املعرفة، �� معرفة مزدوجة، ف�ي موضوعيّ  بالغايات  ا معرفة باألسباب  ا معرفة 

 
ّ
ل موضوعا للمستقبليات، �� ��  اإل�سانية، إن أخالقيات املستقبل كما هو ظاهر من متطلبا��ا، وال�ي تمث

ة، يجب  هذا البعد املستقب�� حسب من�ج العلم، ول�ي ي�ون تصرفنا خاضعا لألخالق وللمسؤوليّ   حاجة إ��

 
ّ
ة بالنتيجة، وهكذا سيمكننا أن ��تم باملستقبل ليس �ش�ل  أن ي�ون خاضعا ملنطق �سلس�� تر�ط فيھ العل

 أع�ى، ولكن �عيون بص��ة مفتوحة ومنفتحة. 

ما  مستقبليّ   إّن   �� الصورة  املثاليّ ة  باسم  َعرفها 
ُ
مستقبليّ � أما   ة، 

ّ
فإن التحذير،  ��  ة  البدء  علينا  يجب  ھ 

 
ّ
قوّ �عل  �� التحكم  �ستطيع  ل�ي  فإّن مها،  ذلك  ومع  وقدراتنا،  البعد    تنا  االعتبار  �ع�ن  ُيأخذ  لم  و�ذا  األمر 

 اإلنذار ال يمكن أن �شمل أولئك الذين ال يخضعون ملنطق الع  املستقب�� اآلنف الذكر، فإّن 
ّ
ة والنتيجة، ل



سيس الفلسفّي 
ٔ
خالق    التا

ٔ
لماني هانس يوناس  البيئة عندال

ٔ
.   ــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  الفيلسوف اال

ٔ
 لحسن الياسميني   ا

 

______________________________________________________________________________________________________________________ 
)111( 

 
ّ
 باألجيال املستقبليّ ة الفعل الذي سي�ون مضرّ و�ع�ي هنا من هم عل

ً
�م  الذين ال �عرفون أ�ّ   ة، أو ع�� األقّل ا

 
ّ
 ة الفعل املستقب��.كذلك، أي عل

   Hans Jonas  لذلك يرى ها�س يوناس
ّ
التعب�� عن الواجب �ي نح��مھ ونخضع    أن يتّم   ھ من الضرورّي أن

لكنّ  ي�ألمره،  قد  يتّم ھ  أن   دون 
ً
موجودا مبنيّ   ون  ي�ون  أن  ضرورة  تأ�ي  هنا  أسس  التعب�� عنھ، ومن  ا ع�� 

ومستقلة،    وا�حة 
ّ

ال� من  املبت��  هو  إذن  أنطولوجيا،ذلك  �لمة   �� املتضمن  املع�ى  إ��  ويسوق    جوء 

املثال قول�ْ   ع��Jonasيوناس  لهما أسس منطقيّ   نسبيل 
ّ
ة:  الن درجات مختلفة من ا�حقيقة مختلفة، و�مث

ت�و�ننا    �� أنطولو��  أساس  لها  هنا  األ�ل  ضرورة  إن  �عمل".  أن  علينا  يجب  نأ�ل  ول�ي  نأ�ل"  أن  "يجب 

 ا وخارجيّ ك�ائنات متغذية وقابلة للتفاعل داخليّ 
ّ
ب�ن املادة والعالم    بحكم تبادل مستمّر   ا، فنحن ال نوجد إال

 ا�خار��ّ 
ّ
  �ة �� وضعيات العالم ا�خار��ّ ة متغ�ّ القول يجب علينا أن �عمل ل�ي نأ�ل، فلھ أسس خارجيّ   ، أما

نفسھ الذي يتوفر فيھ غذاؤنا، فالضرورة األنطولوجية لأل�ل إذن �� ضرورة مطلقة وليس ف��ا استثناء،  

ما يمكن أن نحصل  ،  ة للعمل تقبل استثناءات أخرى، م��ا التم��، والغ�ى، و�ش�ل عامّ والضرورة العرضيّ 

 عليھ دون عمل. 

لألشياء حاالت مؤسسة أنطولوجيا، و�التا�� هناك ت��يرات أنطولوجية إليضاح حاالت أشياء من نفس  

القبيل، لكن هل ينطبق هذا ع�� مفهوم الواجب، أي هل الواجب حالة من حاالت األشياء، �ع�ي هل طبيعة  

�� أ��ا حالة، وهل من املعقول أن نتحدث عن قيمة �� واجب ما أو أمر من األوامر يمكن أن تفهم فقط ع

 ذا��ا ملفهوم الواجب وقوتھ اإلكراهية امللزمة، و�عبارة أخرى: هل هناك ت��ير أنطولو�� ملفهوم املسؤولية؟ 

   ال�ي-إن ا�جواب ع�� هذه األسئلة   
ّ
ي إ�� الوجود  يؤدّ   قة بالتساؤل حول وجود ممّر تبقى �� األخ�� متعل

موضوعا ال يمكن ا�حسم    دون شّك   هذا ا�جواب سيبقى  ،لألخالق  ة وجود موضو��ّ إم�انيّ   ثّم   نوم-والواجب  

السؤال وال ُيق�� قبل    فيھ، لكن ع�� األقل يبقى السؤال مقبوال، بل مفروضا إذا ما نحن أردنا أن �ستمّر 

د ع�� ذلك بنفسھ ال  ة: فالوجود كما �شه قناعتھ امليتاف��يقيّ Hans Jonasوهنا �علن ها�س يوناس    أوانھ،

 ُيظهر فقط من هو، ولكن أيضا ما يجب علينا نحوه. 

لها أساس أنطولو��، وهذا األساس يمثل عددا من املراتب، فهو (أي    Jonasاألخالق إذن حسب يوناس

و�ذا ما   ،Jonas,1997)7 :(6نا أوال �� الوجود، ولكن أيضا �� أساس الوجود ذاتھيل  إ   األساس) يوجد بالنسبة

 بدأن
ّ
  ،ھ ال�ائن الوحيد الذي يمكن أن ي�ون مسؤوالا باإل�سان، فإن

ّ
ھ يقع  ف�ونھ قادرا ع�� املسؤولية �ع�ي أن

أي القدرة ذات الطا�ع أو البعد    ،تحت أمرها، والقدرة نفسها تقت��ي الواجب، إال أن القدرة ع�� املسؤولية

ال�ي يملكها  تقوم ع�� امللكة األنطولوجيّ   األخال��ّ  ب�ن مختلف األفعال والتصرفات  ة،  �� االختيار  اإل�سان 

Jonas,1997 :(بالفرد الفاعل  ة ا�خاّص �ا وزر ا�حر�ّ املسؤولية �� إذن مكملة ل�حر�ة، إ�ّ   املمكنة، وهكذا فإّن 

76.( 
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   انطالقا  Jonasتتأسس املسؤولية حسب يوناس
ّ
إلضرار  لنا �� تحقيق مصا�حنا عن طر�ق ا  ھ ال حّق من أن

يوجب علينا    الشعور بالذنب، ونحن نضر بمصا�ح اآلخر�ن، كفيل بأن  بمصا�ح اآلخر�ن وا�خاطرة ��ا، وأّن 

إّن  بل  سلوكنا،  مسؤولية  تلك   تحمل  يؤسس  أن  يمكن  ما  الواقع   �� هو  الداخ��  بالذنب  الشعور  ذلك 

 . املسؤولية، وهذه ا�خاطر ال يجب أبدا أن تطال مصا�ح اآلخر�ن وحيا��م

الفعل، وليس مهمّ   إّن  إهمال ذلك  أو عن  أو ال يطلب منھ  اإل�سان مسؤول عن فعلھ  منھ  أن يطلب  ا 

 ا�حساب فيما �عد. 

 واملسؤوليّ 
ّ
ھ  ة موجودة بوجود أو عدم وجود محكمة أرضية �شرع عقو�ات الفعل أو ال��ك، ومع ذلك، فإن

��يء تجاه  مسؤولية  فإنھ  ما،  ��يء  تجاه  باملسؤولية  األمر  �علق  معيّ   إذا  مؤسسة  تجاه  ع��  أو  يف��ض  نة 

و��ون مج��ا ع�� إعطاء ا�حساب، وهذه الهيئة أو املؤسسة �� ما �سميھ    اإل�سان أن ي�ون مسؤوال أمامها،

 la conscience.الضم��

إ�� املسألة التالية: و�� أن �عرف من أين �ستمد هذا الضم�� معاي��ه، ومن  Jonasبنا يوناس   وهنا �عود

 أح�امھ؟ و�مكن أن نطرح السؤال بصيغة أخرى: أمام من نحن مسؤولون؟أي منبع يأخذ 

 وفيما هو ال��يء الذي نحن أمامھ مسؤولون.  املسؤولية،لنبحث إذن �� هذه 

  Jonas,1997) :(78ب�ائن آخر،   إن ما أنا مسؤول عنھ، هو بالضرورة نتائج أفعا�� ع�� اعتبار أن�ي أضّر 

هذا األمر ال يأخذ مع�ى    ر من فع��، إال أّن �ي سي�ون ذلك ال�خص الذي سيتضرّ وهكذا فموضوع مسؤوليّ 

 أخالقيّ 
ّ
قيمة المبالية، فإن�ي لست    ي إذا �ان ذلك ال�ائن املتضرر يملك قيمة ما، أما كنت أمام �ائن ذ  ا إال

 
ّ
قيمة قو�ة، فإن ذلك ال�ائن    ي ائن ذ �ي إذا كنت أمام � �� حاجة إلعطاء ا�حساب، وع�� العكس من ذلك فإن

سيطالب�ي با�حساب، وذلك ال يجعل�ي فقط مسؤوال، بل يجعل�ي مسؤوال أمام ��يء ما، أو �ائن ما، ألن قيمتھ  

 ا ما اتجا�� وع�� الوفاء بھ. تملك حّق 

القصديةإن   تتّ   هذه   جھ نحوي كذات فاعلة، تجعل�ي ملزما أخالقيّ ال�ي 
ّ

إال أّن ا،  نزوع     لها  القيمة  هذه 

 واق��ّ 
ّ
ھ  ھ من األفضل لها أن ت�ون ع�� أن ال ت�ون، و هذا الن�وع يصبح ملموسا عندما يتوّج ، إ��ا تقول أن

مع الوجود ليس فقط    متعالقة  وهنا ست�ون املسؤولية إذن  ،Jonas,1997) :(80نحوي باعتباري ذاتا تجر�بية 

للواجب،    لفع��، ولكن بمع�ى الفاعل، أي كموضوع للنداء املستمر ّ� نتيجة  باملع�ى املنفعل مثل ال��يء املتغ�ّ 

 باملسؤولية.  ووجود هذا ال��يء، أو ذاك هو إذن ذلك األمر الذي من أجلھ يل��م العقل ا�خاّص 

يتحمّ  ال�ي  الهيأة  تلك  �ش�ل  �لھ  املسؤولية والوجود  اإل�سان     ل 
ّ
إال نفسھ    أّن   أمامها،  اإل�سا�ي  الفعل 

 ة قيمة الوجود.ي ا�حر�ة اإل�سانية وقوّ يف��ض ا�حر�ة، أ

 
ّ
الل األنطولوجيان  القطبان  املسؤوليّ هذان هما  تقع  أخال��ذان  �وسيط  بي��ما  م��ما    ّ◌ ة  الواحد  يكمل 

 Jonas,1997) :(81اآلخر
ّ
يتعل فإ�ّ ،وفيما  املسؤولية وامتدادها،  ��ذه   ق 

ّ
تمث لهذه ل قوّ �ا  الكب��  تنا، فا�حجم 

   د إ�� أّي ة يحّد القوّ 
ّ
 مدى يمكننا أن نؤث

ّ
   أّن ر �� الواقع، وهكذا، و��ذه الطر�قة تتقوى املسؤولية وتك��، إال
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 امتداد هذه القوّ 
ّ
ھ ال يمكننا أن نمارس  ة هو أيضا امتداد لنتائجها وآثارها �� املستقبل، و���تب ع�� ذلك أن

 تلك املسؤوليّ 
ّ

معرفة    لنتائج أفعالنا، و هكذا فإّن    �شرط تقو�ة توقعاتناة املتنامية برضانا أو �غ�� رضانا إال

 ة باإل�سان و�ا�حياة.دة خاصّ مستقبل ��ذا الش�ل يبدو مستحيال ألسباب متعّد 

هذه التقو�ة �� �� جزء    �� ذاتھ تقو�ة املعرفة، ذلك أّن   تنمية القوة والز�ادة ف��ا، يضّم   و�التأكيد، فإّن 

ة، ولكن ليس  ن أيضا املنا�ج وقوة املعرفة قبل العلميّ فمعها تتحّس  املعرفة،م��ا ثمرة أو نتيجة تطبيق هذه 

ة ال�ي يمتلكها اإل�سان اليوم، ومقارنة مع املا��ي، القوّ   ن ��ا محور ا�حركة ذاتھ، إّن بنفس الوت��ة ال�ي يتحّس 

 د ممارس��ا اليوميّ مجرّ   أصبحت لنتائجها أ�عاد كث��ة بحيث أّن 
ّ
ا  لن  ا، لذلك البّد ل مشكال أخالقيّ ة صارت تمث

 ات املستقبل ال�ي تناسبھ. ع الواجبات ضمن أخالقيّ ، وتنوّ من البحث �� الوضع ا�حا��ّ 

ة  بطبيعة ا�حال التقنيات ا�حديثة، و�� من الناحية الكميّ   ة املتنامية ال�ي سبق ا�حديث ع��ا ��ّم القوّ   إّن 

 اليوم. ما فعلھ اإل�سان مع الطبيعة ومع نفسھ إ�� حّد  مقارنة مع �ّل  ة تتجاوز أّي والكيفيّ 

 :لمبدأ المسؤولیة والموضوعيّ  األساس الذاتيّ  -5-1
 ن: ن أساسي�ْ لها أن ترا�� شيئ�ْ  ة ال بّد ة أخالقيّ نظر�ّ  ة مثلها مثل أّي املسؤوليّ  إّن نظرّ�ة

العقال�ّي  الشرعيّ أولهما األساس  الذي �عطي  املبدأ  أي  الواجب و��ون ،  للفعل  لھ، وال��يء   ة  استجابة 

والثا�ي ذا�ي،   ن األول موضو��ّ للمسؤولية أساس�ْ  الثا�ي هو أساس سي�ولو��، وهذا �ع�ي �عبارة أو�ح أّن 

هذا التقسيم يجعل من    خر، كما أّن اآل ة، يكمل الواحد م��ما  ان ملبدأ املسؤوليّ واملبدآن هما وجهان ضرور�ّ 

 ال، فبدون ذلك االستعداد األخال��ّ طا�عا مكمّ   الطا�ع الذا�ّي   الطا�ع املوضو�� للمسؤولية مبدأ مؤسسا ومن

يمل�ون    Jonasأن يتأسس، فالناس حسب يوناس    فعل أخال��ّ   ل األمر، ال يمكن ألّي الذي يمكنھ أن يتقبّ 

 ذلك االستعداد القب�� الذي يجعل م��م �ائنات أخالقيّ 
ّ
روا بذلك النداء، ثم  ة ع�� اعتبار أ��م يمكن أن يتأث

 .Jonas,1997):169-(171 يأ�ي �عد ذلك ا�جانب الذا�ّي 

ھ إليھ هو ��يء فا�ي يوجد أمامنا، وهو  موضوعها، أي ال��يء الذي تتوّج   ومما نالحظ �� املسؤولية أّن 

تحّد الذي   ال�ي  املسؤولية  علينا هذه  أو يفرض  دائما من  �ستدعينا  تأ�ي  اإللزام  فإن قوة  د فعلنا، وهكذا 

 
ّ
 ا أو ال زما�ي. بات �ائن أو ��يء ما، سواء �ان هذا ال��يء زمانيّ متطل

ھو�� 
ّ
 ق �� عالم األشياء. البد ل��يء ما أن يتحّق  ا�حالت�ن، فإن

�� رأيھ، هل مبدأ املسؤولية استجابة ل�ائن زما�ي فا�ي  حاسما  Hans Jonasها�س يوناس    وهنا ال يبدو 

 كما أسلف، أم ل�ائن أو ل��يء مهما �ان زمانيا أو غ�� زما�ي؟

الذي ينفي أن ي�ون االنفعال تجاه موضوع أو ��يء    Kantب�انط  Jonas�� هذه الفكرة، �ستنجد يوناس

الذي   لية، وع�� موضوعية القانون األخال��،كنا للفعل األخال��، حيث يؤكد ع�� هذه االستقالما يحرّ   ما، هو

 . Jonas,1997) :(175،يتخذ العقل أساسا لھ

و�رى "�انط" ��    .وهذا األساس العق�� الذي يقوم ع�� االستقاللية الالمشروطة للعقل �� ا�جال األخال��

تتجسد   مبدأ  أي  األخال��،  للفعل  ومنت�ى  مرجعا  اآلن  نفس   �� يصبح  العقل  أن  الصدد  الذاتية  هذا  فيھ 
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االنفعالية املرتبطة بموضوع الفعل األخال�� أو بال��يء موضوع الفعل، و��ن ال�ونية العقالنية ال�ي ينطلق  

 Jonas,1997) :.(176م��ا

األشياء وال�ائنات الواقعية، �� موضوع   معت��ا أّن   ، Kantرأيا مخالفا لرأي �انط Jonasيختار هنا يوناس  

 تحقق اإلرادة عن طر�ق الفعل األخال��ّ 
ّ
من وجود    هذه اإلرادة، لذلك البّد   إ��  ل غاية بالنسبة، و�� ال�ي �ش�

 ق املسؤوليّ ى توجد وتتحّق هذا ال�ائن ح�ّ 
ّ
فالشرط األساس ��   Jonas,1997) :(178،ر فعلنا نحوهة ال�ي تؤط

ة، ذلك أن الفاعل مج�� ع�� اإلجابة ع�� فعلھ الذي �عت�� مسؤوال عنھ وعن  ة السببيّ هو القوّ   ة،املسؤوليّ 

ي��ا هنا  ، وخاصّ ة، وليست فقط مسؤولية ذات طا�ع أخال��ّ ة قانونيّ ة �� أوال مسؤوليّ نتائجھ، وهذه املسؤوليّ 

لم تكن النتيجة   أن الضرر يتطلب التعو�ض واإلصالح ح�ى ولو لم يكن السبب يراد منھ الشر، وح�ى ولو

 
ّ
 عة أو �انت مسبوقة بنيّ متوق

ّ
 ة �� هذا االت

ّ
ة الفاعلة، فقد ي�ون السبب  جاه، يكفي إذن أن ي�ون اإل�سان العل

 
ّ
ة يبقى  ة، وهنا مبدأ العالقة السببيّ ھ يجعل من صاحبھ مذنبا من الناحية األخالقيّ إهماال، ورغم ذلك فإن

د انطالقا ب�ن مبدأ ا�خ��، أو تصور مبدأ ا�خ��  ة ال�ي تتحّد سؤوليّ إ��ا امل ،  �� تحديد املسؤولية  دائما قائما

ة ال�ي نحن �� حاجة إل��ا هذه املسؤوليّ   ،ةة أو ش�ليّ ة صورانيّ د �� الفعل املستقب�� وليست مسؤوليّ املتجّس 

ق مستقبال  املتحّق �ا أخالق تضع نصب عي��ا الفعل  ات القديمة، إ�ّ اليوم، و�� تتعارض أو تتقابل مع األخالقيّ 

للمسؤوليّ  ا�جوهري  املفهوم  ب�ن مفهوم  �أساس تجر��ي ملعا�جة  حدا فارقا  �غايات تجعلنا نضع  املرتبط  ة 

ة، فال يمكننا أن ن�ون  بوجود املسؤوليّ   الالمسوؤلية  Jonasهنا ير�ط يوناس    ،املسؤولية ومفهوم الالمسؤولية

ارسة سلطة ما دون األخذ �ع�ن االعتبار الواجب، أو ما تحتمھ  ة ما، إن مم المسؤول�ن إال إذا فرطنا �� مسؤوليّ 

�� باب الالمسؤوليّ  إمّ ة، وهذه املسؤوليّ تلك السلطة، هو يدخل  لها عواقب  أو  ة يجب أن ت�ون  بامل�افأة  ا 

عمل    املعاقبة، فر�ان السفينة هو مسؤول عن سالم��ا وسالمة من ف��ا، وال يمكنھ �� هذه ا�حالة القيام بأّي 

ازف بحياة الر�اب، ح�ى ولو �ان األمر صادرا من صاحب شركة املالحة ال�ي �عمل معها الر�ان رغم ما  يج

 
ّ
 . ب عن ذلك من عصيان لصاحب الشركة ال�ي �عمل هو ف��اي��ت

 :المسؤولیة عالقة غیر تبادلیة -5-2
اإل�سان تجاه إ�سان  ة  مسؤوليّ   ة، بمع�ى أّن �ا غ�� تبادليّ ة أ�ّ من خصائص املسؤوليّ   أّن Jonas�عت�� يوناس  

ة اآلباء تجاه األبناء،  ى مسؤوليّ ة اآلخر أيضا نحونا، وح�ّ آخر ليست بالضرورة ملزمة وال نا�عة من مسؤوليّ 

 ة عموديّ �� مسؤوليّ 
ّ
وهذه    ة،ة تجاه با�� أفراد العائلة ال�ي �عت�� عالقة عموديّ ا تختلف عن املسؤوليّ أ��ّ   ة، إال

ن  ن آخر�ْ إ�� طرح نوع�ْ   Jonas�، أي مسؤولية اآلباء تجاه األبناء، وهنا يمر يوناسة األو� متانة من املسؤوليّ   أقّل 

 . Jonas,1997) :(186ةة التعاقديّ ة واملسؤوليّ ة الطبيعيّ ة، وهما املسؤوليّ من املسؤوليّ 

نوع من أنواع ال��ا��ي أو   ة اآلباء نحو األبناء أساسها �� الطبيعة، و�التا�� ف�ي ال تحتاج إ�� أّي فمسؤوليّ 

 وافق املسبق، ف�ي تختلف عن املسؤوليّ التّ 
ّ
ات ل�خص أو  ة من املهّم بة عن تفو�ض مهّم ة املبتكرة، وامل��ت

دة �� الزمان، وف��ا نوع من االختيار، و�التا�� �� قابلة  ة مشروطة ومحّد ة �� مسؤوليّ �جماعة، وهذه املسؤوليّ 

املسؤوليّ   للف�خ، املسؤ وهذه   �� السياسيّ وليّ ة  يوناسة  ها�س  الحظ  فقد  ��    أّن Hans Jonasة،  األصل 



سيس الفلسفّي 
ٔ
خالق    التا

ٔ
لماني هانس يوناس  البيئة عندال

ٔ
.   ــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  الفيلسوف اال

ٔ
 لحسن الياسميني   ا
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لها، وتفرض ة األبو�ّ ة اإل�سان تجاه اإل�سان وال�ي �عت�� املسؤوليّ ة �� مسؤوليّ املسؤوليّ    ة أحسن تجسيد 

بادلية  ة تندرج �� طبيعة األشياء واألمور، ومن هنا تف��ض تبادال أو تة، مسؤوليّ ة ال�ي للعالقة األبو�ّ األولو�ّ 

 ل مسؤوليّ أتحمّ   أن�ي أنا املوجود،  ممكنة، أّي 
ّ
خر �عيش ب�ن األحياء كما أن

َ
�ي أنا  ة ما تجاه �خص أو فرد ما ا

ملسؤوليّ  موضوع  فإّن بدوري  هنا  ومن  خر، 
َ
ا ما  فرد  مسؤوليّ   ة  و��  وا�حة،  تصبح  املسؤولية،  ة  عالقة 

�ل أّن   يحتاجها  املم�ّ   �ائن،إال  لإل�سان  العالقة  تجاه  �ة  مسؤوال  ي�ون  الذي  الوحيد  منھ  تجعل 

 . Jonas,1997):(193اآلخر�ن

 :ل األوامروجود االنسان أوّ  -5-3
ال�ائنات ليس نا�عا فقط مما قام و�قوم ع�� وجھ األرض، أو نا�عا   ة اإل�سان ب�ن سائرموضوع أولو�ّ  إّن 

 
ّ
ما �عطيھ هذه    فوجوده، هوه،  ال وقبل �ل ��يء من وجودة نا�عة أوّ ھ مسؤوليّ من تقييم هذه األفعال، بل إن

�ا تأ�ي الحقا،  ا األوامر فإ�ّ أمّ   ،ة هذه ا�حياة، هذا هو األهّم ة، وأيضا ا�حفاظ ع�� إم�انيّ ة �� املسؤوليّ األسبقيّ 

ل األوامر، وهو  أولئك الذين لم �ستش��ونا �� هذا الوجود، أي آباءنا، أوّ إ��  وجودنا يصبح بالنسبة    ذلك أّن 

الذي  والواجب  �ستش��هم  األمر  أن  دون  وجودهم  عن  مسؤولون  نحن  من  تجاه  لدينا    يصبح 

196):(Jonas,1997 . 

ة السياسية تلتقيان �� عدد من نقط التشابھ  ة واملسؤوليّ ة األبو�ّ كال من املسؤوليّ  أّن  Jonasيرى يوناس و

بمسؤوليّ أل�ّ  تختصان  ال  لك�ّ �ما  واحدة،  مسؤوليّ ة   �ا 
ّ
�ل و�شمل  ة  الوجود  من  تبدأ  ا�حاجيّ ية  ات، با�� 

اتھ وتر�يتھ ورعايتھ وتأهيلھ إ�� ة تنطلق بالطبيعة من ا�حفاظ ع�� االبن، ثم توف�� حاجيّ ة األبو�ّ فاملسؤوليّ 

رجل السياسة مهما �انت الطر�قة ال�ي وصل ��ا إ�� زمام  إ��  أن يصبح قادرا بنفسھ، ونفس األمر بالنسبة  

 
ّ

ة  ر الشؤون العاّم ة ع�� اعتبار أنھ يدبّ ة �ليّ مهمتھ مسؤوليّ  ّن نھ من إدارة شؤون الناس، فإا�حكم الذي يمك

 وكذا املمتل�ات العموميّ   ة،ا�جماعيّ 
ّ

د ��  ة، يتحّد ة السياسيّ ة واملسؤوليّ ة األبو�ّ الفرق ب�ن املسؤوليّ    أّن ة، إال

ة ت�ون  ملسؤوليّ ا  و�التا�� فإّن   أو سبب وجوده،  األب هو علة وجود االبن،  ة ع�� اعتبار أّن األو�� طبيعيّ   أّن 

ا�حاكم ليس مسؤوال عن    ة، فإّن ة السياسيّ ا �� ا�حالة الثانية، أي حالة املسؤوليّ مباشرة مع ما �ستتبعها، أمّ 

وتصر�ف أمورها لضمان هذا الوجود ع�� الوجھ    تھ �� تنظيم وجودها،مسؤوليّ   وجود ا�جموعة، بل إّن 

 .Jonas,1997):204-(205األحسن

 : ل للمسؤولیةاألوّ الطفل الموضوع  -5-4
ل واجب هو واجب وجود ��يء ما، وثا�ي واجب هو ما يجب علينا  الواجب وأوّ   املسؤولّية،�ع�ي مفهوم  

ويعت�� الوجود هذا،  نداء واجب  يجسد هذا    أّن   Jonasيوناس  فعلھ كجواب ع��  املولود،  الصغ��  الطفل 

ى لو لم تكن االستجابة لھ نا�عة من  النداء، وهو النداء البدي�ي الذي تصعب أو �ستحيل مقاومتھ، فح�

 .ة ال�ي ال �ستطيع تفس�� بداه��ااألحاسيس، فإ��ا تفرض من الدوافع الغر�ز�ّ 

م واجب الفعل الذي يجعل �� التجسيد األمثل لواجب الوجود الذي يحتّ   ه،نداء الطفل املولود لتوّ   إّن 

د �ل زفرة من  ل�ائن ا�جديد الذي تجّس من الراشدين مسؤول�ن عن استمرار ا�حياة من خالل رعاية هذا ا
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د  ،فمع �ل طفل يخلق �� الدنيا، تجّد Jonas,1997):(257أنفاسھ نداء واجب ا�حياة الذي ال يمكن مقاومتھ

ة  د هو ما يطرح مسألة ترك ا�خلف كمسؤوليّ ة وجودها واستمرارها �� مقاومة املوت، وهذا التجّد اإل�سانيّ 

ة ا�حفاظ ع�� هذا ال�ائن ورعايتھ باعتباره تجسيدا الستمرار  مسؤوليّ   ل�حفاظ ع�� ا�حياة، و من ثم تنبع

ات  الواجب الذي يتجسد �� رعاية املولود ا�جديد يمتلك بداهة �عت�� من األولو�ّ   فإّن   هذه ا�حياة، وهكذا

األنصع  ة املثال  هذه الوضعيّ   Hans Jonasغ�� القابلة للرفض، وغ�� القابلة للتفس��، ويعت�� ها�س يوناس

 .إ�� با�� ا�جاالت ة ال�ي تمتّد س عليھ املسؤوليّ لألصل الذي تتأّس 

 : خاتمة  -6

�� زمن ا�حضارة التقنية ال�ي    ا�جما��ّ   ل للسلوك اإل�سا�ّي ة هو الواجب األوّ مستقبل اإل�سانيّ   يبدو أّن 

ة ال�ي  ملسؤوليّ هذا املستقبل أصبح هو موضوع ا  فإّن   ��ا عنيفة أك�� من أي وقت م��ى، ومن ثّم أصبحت قوّ 

ة �� ذا��ا ومن أجل ذا��ا منذ أن أصبح اإل�سان خط��ا ليس  ة ميتاف��يقيّ مسؤوليّ    Jonas�� �� نظر يوناس

 .ع�� نفسھ فحسب، بل وأيضا ع�� الطبيعة والبيئة �لها

يوناس ها�س  فلسفة  أن  يتب�ن  القراءة  خالل     Hans Jonas  ومن 
ّ
االت  ��  �س�� 

ّ
املتأث بفلسفة  جاه  ر 

م  ملساوئ التقّد   اقا إ�� التنبيھالذي �ان سبّ   )Martin Heidegger1976(مارتن هايدغر  الفيلسوف األملا�ي 

 ومساوئ التقنية.

يوناس �ان  هايدغر�سّ�   Jonas  لقد  "الوجود  Heideggerي  كتابھ  وصف  قد  و�ان  الكب��"،  "املعلم 

 
ّ
النموذج املعر�� األحادي، ووضع م�انھ "األنا" الذي  ھ الزلزال ا�حميد الذي َرج الفلسفة وهدم  والزمان" أن

 يجاهد من أجل الوجود، هذا األنا امل�حاح والفا�ي �� نفس اآلن.

 
ّ
   إال

ّ
الذي �ان النموذج، انحاز إ�� الناز�ة    Heidegger�: فهايدغر  ھ مع ذلك وجد نفسھ أمام تناقض مح�ّ أن

ا، و �ان هذا االنحياز إعالنا إلفالس  كما �علم ��وديّ �ان     Jonasة ال��ود، "و�وناس"املعادية للشعوب خاصّ 

 .Jonas,1997):(12وأيضا إفالسا للفلسفة نفسها ع�� حد �عب��Heideggerفيلسوف مثل هايدغر 

يتحّد  الفلسفي  ومشروعھ  "يوناس"  أن  القارئ  لنقائص  و�الحظ  بديال  نفسھ  يجعل  أن  ير�د  أو  د 

دا �� استقالل عن األخالق، وال  ن والوجود ال يمكن أن يتحّد ة، فال�ائوفلسفتھ الوجوديّ Heideggerهايدغر

 . Jonas,1997):(13األخالق يمكن أن تتحدد أيضا �� استقالل عن الوجود

الطبيعيّ  الن�عة  إدخال  يمكن  األخالق  خالل  الذي  فمن  امليتاف��يقي  �عدها   �� لل�ائنة  اإل�سا�ي    يمنح 

 
ّ
أن من الكرامة    فھ من أن �ّل تخوّ   Jonasة، وال يخفي يوناسوليّ ل املسؤ ع�� تحمّ   ھ قادر كرامتھ ع�� اعتبار 

وهكذا، فإذا �ان  Jonas,1997):(14دها  بحكم األخطار الكب��ة ال�ي ت��ّد   ة توجد اليوم ع�� ا�حّك واملسؤوليّ 

هابرماس  �ّل  أبل  )Habermas(من  أوطو  عم��ّ   )2017ت  Karl Otto Apel(و�ارل  عقل  بناء  إ��  سعيا    قد 

 ع�� العكس من ذلك �� ميتافز�قا، بل أنطولوجيا.  Jonasمستقل عن امليتافز�قا، فإن أخالق يوناس

 إ�� ال�ائن نفسھ الذي جعلھ أحد مواضيع امليتافز�قا بامتياز.   فتأسيس هذه األخالق يمتّد 



سيس الفلسفّي 
ٔ
خالق    التا

ٔ
لماني هانس يوناس  البيئة عندال

ٔ
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ٔ
 لحسن الياسميني   ا
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يوناس املسؤوليّ   Jonasوأخالق  أوجھ  شئنا  إن  املتوّج �ستكشف  الذي  ة  البعيد  املستقبل  نحو  نحن  هة 

الذي س�� إ�� االبتعاد عن    Jonasالذي يتحكم أيضا �� مذهب يوناس  الواقع   وأيضا مبدأمسؤولون عنھ،  

ات التقدم واليوتو�يا، ات"،كما حاول إقامة جسور ب�ن األخالق وال�ائن، وهو يناقش مثاليّ مختلف "اليوتو�يّ 

ها وأصبحت  نظره قد استنفذت مهامّ   باإلضافة إ�� محاولة بناء أخالق جديدة مادامت األخالق القديمة ��

 عاجزة عن ا�جواب عن أسئلة ا�حاضر. 

يوناس   الدافع اإل�سا�ّي   Hans Jonasو�رى ها�س  الذي    أن  التغي��  ا�جديدة، هو  لطلب هذه األخالق 

ل �� اتجاه اإل�سان نفسھ  ها إ�� الطبيعة، بل تحوّ الذي لم �عد موّج   L’agir humain  عرفھ الفعل اإل�سا�ّي 

املتعّد   بحكم تتّ التطبيقات  ال�ي أصبحت  انفال��ا من يد  دة  التقنيات ع�� اإل�سان، وأيضا بحكم  إل��ا  جھ 

 .Jonas,1997):(32اإل�سان الذي �ان هو صا�عها، وأصبح بإم�ان هذه التقنية أن تتحكم فيھ

 
ّ
أحد مواضيعها،    ھ اليوم أصبح هو نفسھوهكذا، فإنھ إذا �ان اإل�سان �� املا��ي خارج تأث�� التقنية، فإن

 
ّ

ة، وما يمكن أن تحدثھ  ة تمديد ا�حياة، والتحو�الت ا�جينيّ فإم�انيّ   وتحو�لھ،ل فيھ  وأصبح بإم�ا��ا التدخ

الفعل اإل�سا�ّي   �� العميق  التحول  التطبيقات أصبحت تطرح عدة  ع�� اإل�سان تؤشر ع�� هذا  ، و هذه 

 أسئلة ذات �عد أخال�� لم تكن مطروحة من قبل. 

إ�� بلورة أخالق جديدة �ستجيب للمشا�ل    Jonasكراهات والشروط ال�ي يدعونا ف��ا يوناس  هذه �� اإل

فالعالموالتساؤالت   باإلم�انيّ   املعاصرة،  حافل  النو��ّ اليوم  التحول  وهذا  املقلقة،  اإل�سا�ّي   ات    للفعل 

ة لم  ة اإل�سانيّ الوضعيّ   ة لتأسيس أخالق جديدة، كما أّن يضعنا �� صلب ا�حاجة امل�حاحة واالست�جاليّ 

 
ّ
�عل سواء  باستمرار،  متحولة  وضعية  صارت  بل  جامدة،  وضعية  اإل�سا�ّي �عد  الفعل  عالقة   �� األمر    ق 

 بالطبيعة، أو بآثار التقنية ال�ي ابتكرها عليھ هو نفسھ. 

 ال�انطّي   جديد مختلف كما سبق الذكر، عن األمر األخال��ّ   دعت تأسيس أمر أخال��ّ الت استهذه التحوّ 

كما �عرف يأمر دون شرط، وال يتوجھ    ال�انطّي   الت، فاألمر األخال��ّ الذي لم �عد قادرا ع�� احتواء هذه التحوّ 

من    لفعل األخال��ّ س عليھ هذا افقط �ش�لھ وعالقتھ بمتطلب �و�ي يتأّس   ھ ��تّم إ�� مضمون الفعل، ولكنّ 

�ونيّ  قانونا  يص��  أن  األخال��ّ Jonas,1997):(34ا،  أجل  األمر  يوناس    أما  ها�س  أراد   Hansالذي 

Jonas ال�انطّي    تأسيسھ لتعو�ض األمر األخال�� 
ّ
إليھ و��� وا�حياة معا، وهو  ھ يحتوي اإل�سان و�توّج فإن ھ 

يدعو    مضمون هذا األمر األخال��ّ   ّن إب   .والفا�ي  الضعيف  اتھ إرادة تن�جم مع الوضع اإل�سا�ّي يحمل �� طيّ 

  ة فعلھ، و�طالبھ بأن ال ي�ون هذا الفعل مدمرا ح�ى �ستمّر ل اإل�سان ملسؤوليّ إ�� ا�حفاظ ع�� ا�حياة وتحّم 

�� الوجود، ويستمّر  نتائج فعلك هّد   ا�حياة  ات  دة إلم�انيّ امة ومهّد اإل�سان معها: "تصرف بحيث ال ت�ون 

 Jonas,1997):.(34ا�حياة �� املستقبل".

جاهتھ برّم  إ�� الواجب اإل�سا�ّي  ھ األمر األخال��ّ ملاذا إذن يتوّج 
ّ
 ة؟مستقبل اإل�سانيّ   و�� ات

أن طرحھ، وهو ملاذا هناك ��يء ما    Leibnizصياغة سؤال سبق للفيلسوف اليبن�Jonasهنا �عيد يوناس

 بدل الال��يء؟
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ّ
الال أن الوجود    Jonasوجود؟ و�أ�ي جواب يوناسو�صبح السؤال هذا املع�ى، ملاذا نفضل الوجود ع�� 

  األخالق توسع سؤال الوجود،  هناك �� رأيھ تفوقا مطلقا لألول ع�� الثا�ي، وهكذا فإّن   أحسن من العدم، ألّن 

ھ  ة القيم، فما �عنيھ الواجب ال يأ�ي فقط من اإلرادة ال�ي تأمر بھ، ولكنّ نظر�ّ  الوتر�خ من خالل هذا السؤ 

امليتافر�فيّ  الن�عة  �� ذاتھ، وهنا تظهر  ا�خ��  الوجود ومن  يوناسيأ�ي من  لها�س  ال�ي تطرح Hans Jonasة 

اإل�سا�ّي  الوجود  ضرورة  جدوى  عن  العدم    التساؤل  ع��  يتفوق  الذي  الوجود  هذا  العالم،  و�حظى  �� 

 .Jonas,1997):(36ا�جواب ع�� السؤال: َمِن األفضل هل الوجود أم الالوجود؟ بأسبقية االختيار ��

املتوّج  األنطولو��  البعد  هذا  نفهم  يوناسول�ي  يناقش  البعيد،  املستقبل  نحو  نموذج�ن   Jonasھ 

 ة الدولة. ة ومسؤوليّ ة األبو�ّ ة هما: املسؤوليّ للمسؤوليّ 

)  1938ت  Husserl(   لم �ستطع هو اآلخر مثل هوسرل   Heideggerهايدغر  إ�� أّن   jonasو�خلص يوناس

ا�جواب ع�� سؤال اإلحساس با�جوع، والحظ أن وراء التصور "الهايدغري" للوجود، �ان هناك مرض �عا�ي  

ا م�انا أفضل  وأعط��   ض��ا دائما بالروح، ة ال�ي عوّ ��ا للطبيعة أو املقار�ة الطبيعيّ وهو كراهيّ   منھ الفلسفة،

الثنائيّ إ�ّ   Jonas,1997):(40وأع��، ال�ي�ا  القديمة  أفالطون،  ة  منذ  الفلسفة  التصوّ وامتّد   وسمت  مع  ر  ت 

ة لم  هذه الثنائيّ   ة، وأّن ة وأخرى خارجيّ وحياة داخليّ   ، و مادة هناك روحا  وال�ي اعتقدت دائما أّن   املسي��

ا، وهذا التضاد �ان يتوحد �� اإل�سان الذي  دا عدائيّ يكن وجودها أبدا وجودا متناغما، بل �ان دائما وجو 

، و�انت  والتعرف ع�� ا�حواّس   ة القابلة للمّس ة املرئيّ �ان دوما منقسما إ�� مادة وروح، فقد �انت هناك املادّ 

، ولم يقف هذا التضاد عند املستوى التأم�� بل  هناك الروح ال�ي تطلبت دوما غوصا ومعرفة من نوع خاّص 

ة ب�ن علوم الطبيعة وعلوم أرض الواقع من خالل التقسيم الذي �انت �عرفھ ا�جامعات األورو�يّ   د ع��تجّس 

 با�جانب الرو��.  . و�انت الفلسفة بطبيعة ا�حال �� ما ��تّم Jonas,1997):(42الروح

االن��ار  الذي سماه معلمھ الكب��، إال أن هذا    )Heidegger(   يخفي ان��اره ��ايدغر   Jonasلم يكن يوناس 

   Jonas�� نظر يوناس  )Heidegger(لم يبق مكتمال، فقد ارتكب هايدغر
ّ
ة الك��ى، أو السقطة الك��ى  الزل

ا، وهو هل  عن ��يء رآه مهمّ   وتحا��ى ا�حديث ع��ا بالتفصيل، وفضل ا�حديث  1933وال�ي يؤرخ لها �سنة  

 شيئا بالنسبة للفلسفة؟ )Heidegger(  �ع�ي سلوك هايدغر

وت��ير هذا ا�جواب �� نظره آت من �ون الفلسفة ع�� خالف با�� املعارف ندبت  ردد �عم،  و�جيب بدون ت

أساسيّ  فكرة  ع��  ل�جواب  يقدمّ نفسها  بما  ليس  االهتمام  و��  الفيلسوف، ة،  االهتمام   ھ  أيضا    ولكن 

األخال��ّ �سلوكھ املنظور   �� املعرف  ،وذلك  أو  العلم  منھ  ننتظر  أن  مجرد  من  أك��  ل�خ��  ة  املتو�� 

 . Jonas,1997):(46فقط

حادث "ه��وشيما" ال�ي فتحت جحيم السباق ليس   األحداث ال�ي عرف��ا ا�حرب أيضا، لقد �ان من أهّم 

 
ّ

التس� ولكن  نحو  الدمارح،  وال�ي    نحو  �انتالشامل،  والتقنية،  و�ن  العلم  نتائج  من     نتيجة 
ّ
ش� لت  فقد 

الفلسفّي  للفكر  تنبھ    هاجسا  أخالق  تأسيس  إ��  س��  و�شعره  الذي  التطور  هذا  خطورة  إ��  اإل�سان 



سيس الفلسفّي 
ٔ
خالق    التا

ٔ
لماني هانس يوناس  البيئة عندال

ٔ
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األفعال،بمسؤوليّ  هذه     ة 
ّ
يتّ لعل لتجنّ ھ  احتياطاتھ  و�وّج خذ  بدل  ��ا،  واإلعمار  الصالح  فيھ،  ما  إ��  العلم  ھ 

 ��ا. د ل�حياة برمّ الدمار املهّد 

 هذا السالم �� الوقت الذي �انت فيھ ا�حرب �� القانون األول لهذه العالقة؟  هل من املمكن أن يحّل 
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