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 ملخص: 
الفكرية  يك              المساھمة  ھذه  غرض  اإلنسان في  من  صلة  تقويم 

، تنكشف تدريجیا  بالطبیعة. وقد تبیّن من خالل شواھد معلومة وأمارات ناصعة
الطبیعة، جسم  ھذه  في  تاآلصرة    أن  ما    علىقوم  ال  بقدر  صحي،  منوال 

فظیع   اعتالل  كل يعتريھا  ويطفو  من صورة،  أكثر  في  ينكشف  مريب  واختالل 
وأفید   معقول  فھم  التماس  ولغاية  متوقع.  غیر  بوجه  العلل مرة  على  يقف 

التي كان لھا النصیب الوافر في االعتالل الذي يطبع الطبیعة، وذلك    العمیقة
البغیة   تعینمخاالتماس  التي  ا  رج  الحفر في على عیادة  يتعیّن علینا  لخلل، 

بواعث ھذ االعتالل الذي يعود إلى لحظة إخضاع الطبیعة لقدر جديد؛ وھو قدر 
. ولما تبیّن لنا، ونحن ُنعّدد بعض العلل والبواعث التي جعلت  التسیّد والتملّك 

الفكر   ماھیة  على  طرأ  الذي  التحول  أن  مستباحا،  موضوعا  والعلوم  الطبیعة 
لھواال كان  وقع، ا  قتصاد  الذي  االعتالل  في  تنكر  ال  تولینا   وعلیه  مساھمة 

وجود   إرساء  في  تفید  قد  التي  والعملیة  النظرية  المخارج  من  جملة  تحديد 
 اإلنسان في العالم بما يصون وجوده ووجود غیره في اآلن والمستقبل. 

السیادة،   الطبیعة،  المعرفة،  اإلنسان،  مفتاحیة:  الخلل، كلمات 
 ح اإلصال

Abstract: 

 

The aim of this paper is to look at the turning point that marked man's 

relationship with nature, especially in the modern period when man 

decided to be the master and owner of it. As the flaw of nature finds its 

deepest cause when man decides to make nature a subject of absolute 

sovereignty and harness, we have seen the excavation of the 
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philosophical, scientific and practical motivations that have made a 

decisive contribution to the dedication of man's authority over nature. 

Given the threat to the existence of the world and the future of life, we 

have sought in the second part of this article the moral principles and 

theoretical and practical perceptions that man's action and duty 

towards nature. 

Key words : Man, knowledge, nature, sovereignty, misalignment, 

reform 
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 مقدمة: 

ّدر أن               
ُ
إن شئنا أن �ساير الصورة التوحيدية لإل�سان �� العالم، أمكن وصفھ بال�ائن الفائق الذي ق

�سان عمليا ونظر�ا وعلميا، سنجد أنفسنا ي��جم الوجود لنفسھ و�نطق بلسانھ، و�� الصورة ال�ي بصم عل��ا اإل

األمر  �ان  و�ن  العالم؟   �� الوجود  إم�انات  أحد  أو  الوجود  ضروب  من  ضرب  حّقا  نحن  هل  حرجة:  مفارقة  أمام 

كذلك فمن ذا الذي ي��ر اختيار اإل�سان وضع العالم تحت اليد وليس من أجل العالم؟ لم نف�ح سوى �� كتابة  

العالم نفسھ، لم �عكس وجودنا العم�� ما يو�� أننا مجرد انتماء إ�� العالم، بل إن    الوجود باسم اإل�سان وليس

الوجود ال مع�ى لھ وال قيمة لھ إن لم يحمل توقيع اإل�سان. لكن هل �ان باإلم�ان لإلرادة أن تقلب الوضع األص�� 

بالوجود اإلمساك  باإلم�ان  ليصبح  العالم،  إ��  االنتماء  من  نوعا  بوصفھ  أن    لل�ائن  غ��  اليد؟  متناول   �� ووضعھ 

اإل�سان، �� ضوء أمارات مهولة، ونواقيس مقلقة تنساب من رحم ا�حياة وتتدفق من كيان الطبيعة، وجد رهانھ 

 يرتّد عليھ وع�� الوجود عامة بما ال يحمد عقباه.�� مهّب الر�اح، بل أصبح ع�� االقتدار 

�صيب رضا ا�جميع ع�� حال الوجود ا�حيوي وع�� مآلھ، بل  لم �عد اإلقامة �� العالم ع�� نحو ما يطم�ن و  

إن هذه اإلرادة نفسها لم �عد تقوى ع�� ضبط وفهم الندوب ا�جليلة ال�ي تن�ل بثقلها ع�� ا�حياة، وال سبيل لها إ��  

��اية املطاف، ق�ن اإل�سان وتنّبھ ��  يلقد است التماس مخرج ص�� من نوع العالقة ال�ي وثقها اإل�سان �� وجوده.

إال أن االختيار الذي سلكھ �� وجوده ينجم عنھ ما ��دد الوجود برمتھ وليس اإل�سان وحده، وأدرك أن ما حّصلھ 

لنفسھ لم يكن دون آثار وعواقب، وأية عواقب؟ لقد جعلنا الوجود الذي لنا �� العالم مهيأ �ل مرة إلنتاج ضروب 

الّسلب بما ال يطاق و  نازلة إال ووجد نفسھ أمام عسرة أشد من ا�خطر وصنوف من  �تصور، وال ينفك من تدب�� 

وطأة وأعمق ضررا، و�انت النازلة ا�حيو�ة بَصمت بوقعها ع�� جسد البشر�ة أحدث هذه الشدائد وليس األخ��ة 

والنجاعة، ب�ل تأكيد. ومهما �ان تدب��نا ملا ين�ل ب�ن ظهرانينا وع�� أجسامنا وع�� ا�حياة والوجود �عامة من ا�حزم  

إال أنھ �ع�� عن موقف محدود وتدب�� موقوت، ألن مصادر ا�خطر قائمة �� طبيعة الوجود الذي هيأناه ألنفسنا 

ع��  قدرناه  الذي  القدر  لطبيعة  حاصل  تحصيل  سوى  ليس  وجودنا  أفق  يداهم  ما  إن  مجملها.   �� وللموجودات 

مار طبيعة اإلرادة ال�ي بذرنا نواب��ا النظر�ة والعملية ��  أنفسنا وع�� غ��نا بالضرورة، ولذا، فإننا نج�ي �عٌض من ث

 الوجود . 

ولعل الناظر �� أنواع الفواجع ال�ي �غ�ىى الطبيعة، واملتأمل �� األضرار املهولة ال�ي تحيط باأل�وان ا�حية،   

حاسمة ع��    والشاهد ع�� جلل األخطار ال�ي تحدق با�حياة من �ل حدب وصوب، ليس لھ إال أن يرى ف��ا أمارات
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قّدر األمور حق قدرها، ويستك�ن 
ُ
دخول الطبيعة �� أفق منعرج خط�� غ�� مطم�ن. وكيف تطم�ن �ل ذات عاقلة ت

دات نحو أفق صّ��. فهل ثمة مفاجئة أو �ىيء �جب و واملوج �ل ضم�� �� وهو �ل أمل بأن يم�ىي بمجرى الوجود

ا ع��  قّدر  أن  �عد  اإل�سان  ينتظر  �ان  فماذا  يحدث؟  "الكبت" فيما  إلشباع  منذور  وعاء  مجرد  ت�ون  أن  لطبيعة 

من   حّل   �� ا�جْعل  هذا  و�ان  والعظمة،  ا�جد  سدة  إ��  املوصل  املسلك  االقتصاد  بوابة  جعلت  مم 
ُ
أل االقتصادي 

الهواجس  صبيب  من  �ع��  ما  ا�حال  هذا  ع��  وهو  ا�حال  ليس  أو  قانو�ي.  أو  أخال��  أو  عق��  ضابط  ألي  التقّيد 

العواقب   تدب��  �شأن  وأي  الفعل؟  وليس  القوة  حكم   �� وجودهم  ُهم  من  ينتظر  الذي  واملستقبل  املآل  وطبيعة 

لھ،  الذي  الزما�ي  ا�ح��   �� ي��كھ  أن  اإل�سان  أمكن  حميد  إرث  وأي  لھ؟  الذي  الراهن   �� اإل�سان  يصّرفھ  حسن 

ينفع وضع  نحو  بالوجود  نم�ىي  نحن  الوضع  ��ذا  فهل  �عده؟  الوجود  ملن سيعّمر  بمن    وكذلك  وا�حاضر  الراهن 

حضر، أم أن نمط قيامنا �� الوجود و�ناءنا لھ ليس يؤشر سوى ع�� األسباب ال�ي تمهد لتقو�ض الوجود، وتجعل  

اإلعدام  مقصلة  تحت  املوجودة،  للمؤشرات  تبعا  اآلن،  حّد  إ��  ل�حياة  وحيد  إم�ان  فوق  ا�حياة  مستقبل  شأن 

 املؤجل؟ 

إليھ،   وصلنا  الذي  الوضع  هذا  والتحول   وليس  بالطبيعة،  اإل�سان  آصرة  اع��ى  الذي  للتغي��  نتيجة  إال 

والنوائب،   الندوب  مثل هذه  وليس  ثناياه.   �� ينمو  الذي  الوسط  تجاه  وفعلھ  اإل�سان  الذي طال سلوك  ا�جذري 

و�غّ��   بأمر هّ�ن يمكن معايد��ا ومداوا��ا ببساطة واقتدار، وذلك ألن هذا القلب الذي طال عالقة اإل�سان �عاملھ

ض ب�ن عشّية و�حاها، بقدر ما هو �غ�� جذري  
ّ

فعل اإل�سان �� ا�حياة ليس بأمر وليد اليوم، وال هو بأمر تمخ

تقّرر تحديدا حينما تّم رهن الطبيعة موضعا ل�حيازة إبان العهود ا�حديثة. ومنذاك ا�ح�ن، والعطل �شتد و�تفاقم  

الطبي مل�ونات  املتنامي  االستدخال  مع  و�شباع بال��امن  اإلنتاجية  الدورة  لتغذية  نذرا  ذرت 
ُ
ن ال�ي  وعناصرها  عة 

 وكيفا. 
ّ
 ا�حاجيات االقتصادية ال�ي تفاقمت كما

ن �� األرض 
ّ
وا�حق يقال أنھ ثمة التفات راهن منقطع النظ�� حيال ا�خلل الذي �عتور قبة السماء وما توط

إي�ولو��   و��  عن  ينم  ما  بقدر  االلتفات  وهذا  و�اطنا،  من  ظاهرا  الضرب  هذا  أن  القول  يمكن  ما  بقدر  صّ��، 

االلتفات لم يكن عن طيب خاطر، و�نما �ان ترجمة لتوجس معقول من أن يرتد هذا الضرر ع�� اإل�سان نفسھ �� 

 الراهن، دون االك��اث بما ينتظر املوجودات برم��ا ومص�� ا�حياة �عي��ا ومستقبل الوجود باملطلق. 

اإل أمام  بديل  من  هل  صّ�� ولكن  بوجود  مر��ن  وجوده  أن  أدرك  أن  �عد  مخرج،  عن  البحث  سوى  �سان 

ر و�عّقد بما �ان، لكن   للطبيعة �� مجملھ؟
ّ

مع أن التماس ا�خرج ليس باألمر الهّ�ن بحكم أن مصادر الداء ع�� تجذ

ت اإلرادة ع�� أن ما من خيار أمام البشر�ة سوى أحد أمر�ن: إما مراجعة جذر�ة و�ما مغامرة حبلها قص��. و�ن أزمع

ع��   الوقوف  وهو  بد،  منھ  ليس  مما  فالبد  ولغ��ها  لنفسها  �حيا  در�ا  لنفسها  ال�ي تلتمس  ا�حاسمة  العوامل 
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أسهمت �� االنز�اح بوضع اإل�سان داخل �سق الطبيعة من حيث هو وجود باملعّية، إ�� وضع أصبح فيھ اإل�سان 

ھ دفعا نحو جعل ما دونھ من م�ونات الطبيعة وعناصرها مجّرد  �ائنا م�ّ�فعا عن الوجود الطبي��، وهو ما دفع ب

الطبيعة،  بما حوتھ  أن �ستّبد  بذلك  بال منازع، فلھ  العالم  �� األرض وتجعلھ سّيد  ن اإل�سان 
ّ

لُتمك أ�وان وجدت 

ها ع�� نحو ما �شاء وكيف ما شاء، و�بسط سلطانھ عل��ا دون حسيب وال رادع. فهل من سبيل يمك
ّ
  ن منّ◌ ويستغل

قّدره   الذي  املص��  أن  أم  خلت؟  أزمان  منذ  تّقرر  الذي  بالطبيعة  اإل�سان  آصرة  اع��ى  الذي  املنقلب  هذا  قلب 

اإل�سان ورسم بموجبھ مجرى الطبيعة و�حداثي��ا، يجعل �ل بارقة أمل عق�� و�ل إرادة �شر�ة ع�� نحو ما ت��جم 

لية من �ل اقتدار ع�� زحزحة القدر الذي قّدره  �� شا�لة سلوك سيا�ىي واقتصادي واجتما�� �� حكم األما�ي خا

 اإل�سان ع�� نفسھ وسائر املوجودات؟ 

مقت�ىى   من  بالطبيعة  اإل�سان  صلة  انقالب  جذور  �عّقب  األجدر  من  فإنھ  بالذات،  االعتبارات  ولهذه 

عقالنية   ت 
ّ

زك ال�ي  العملية  واألصول  النظر�ة  األصول   �� ذلك  متا�ع�ن  عل��ا،  التسّيد  عهد  إ��  الوجودية  املساواة 

ض املبادئ النظر�ة ال�ي من شأ��ا أن �سهم ��  التسّيد منذ العهود ا�حديثة. ولنا �� املقام الثا�ي، أن �ستعرض �ع 

الت�خ��   وطأة  من  خّفف 
ُ
ت وأن  الطبيعة،  مع  لإل�سان  ا�خّتل  السلوك  تقو�م  ع��  ع�ن 

ُ
� وأن  الوضع  هذا  ��خ 

سائر  حياة  و�صون  الوجود،  ديمومة  يؤّمن  ص��  أفق  نحو  للعبور  أمامنا  السبل  ل 
ّ
وتذل لها،  املطلق  البشري 

 ان. املوجودات �� مطلق الزم

 جذور السيادة ع�� الطبيعة أو األصول الالعقالنية للعقالنية ا�حديثة -أوال

طال    الذي  العميق  التحول   �� ظاهر  أمر  وهو  جذر�ا،  تحوال  ا�حديث  الطور   �� الوجود  نمط  اع��ى  لقد 

ا� ا�حقبة  خالل  التواجد  وأش�ال  الوجود  أنظمة  و�ل  االجتماعية،  واألبنية  والفكر�ة  املعرفية  وهو الب�ى  حديثة. 

التحول الذي أورث �� اإل�سان قناعة را�خة بأنھ ال�ائن املطلق، الذي وهب ملكة فك شفرات الطبيعة، ومن ثمة 

ك مكنونات الطبيعة وممارسة السيادة التامة عل��ا، وأحقية حيازة االنتفاع ��ا بما يتعدى 
ُّ
لھ األحقية التامة �� تمل

�سان ا�حديث، وهو ينت�ىي بالكشوفات العلمية ال�ي أحرزها، وطفق ُ�عّدد  سّد ا�حاجيات الطبيعية. لقد اعتقد اإل 

ع عل��ا بما يتيح إثبات جدوائية اإل�سان ومركز�تھ، وسارع إ�� توظيف هذه املكتسبات 
ّ
الفتوحات الفكر�ة ال�ي وق

الذي   الطور  بلغ  أنھ  التقّدم،   �� ل 
ّ
يتمث لهدف مستقب��  الطبيعة و��خ��ها  �� تحو�ل  أن يوسم العلمية  أحّق  هو 

 بطور العقالنية.  

ل مقت�ىى العقالنية �� اقتدار اإل�سان وحده ع�� إثبات جدارة الوجود حينما تمكن من إثبات "ذاتھ  
ّ
و�تمث

رة"، وتمكن من فك شفرات عناصر الطبيعة وتوّصل إ�� قواني��ا الدفينة، ف�ان لھ بذلك املسالك سالكة بھ 
ّ

املفك

بيعة و��خ��ها �ش�ل لم �سبق لھ مثيل، وذلك �� سبيل تحقيق التقدم الذي أو�ل  نحو التحكم �� مكنونات الط
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قوة  إن  التا��:  النحو  ع��  منطوقها  جديدة  معادلة  رت 
ّ

وتجذ املنقلب،  تحّقق  هكذا  السيا�ىي.  لالقتصاد  أمره 

م �� الطبيعة وتحو�ل 
ّ

 ها. ا�حضارة أو الدولة �� قوة االقتصاد، و�ن قوة هذا األخ�� يكمن �� التحك

ع عل��ا �� الطور ا�حديث، و��ذا املنعرج الذي أحدثھ �� صلتھ    فإذا اعتقد اإل�سان أن ��ذه 
ّ
املعادلة ال�ي وق

بالطبيعة �عّ�� عن فعل معقول وسلوك عقال�ي، فإن املنت�ى الذي قادت إليھ هذه املعادلة، ي�ّ�ر وجاهة التساؤل  

عقالنية العقالنية ا�حديثة؟ حول ماهية العقالنية ال�ي اتخذها اإل�سان شعار الطور ا�حديث، أو باألحرى �� مدى  

ال�ي ف الصلة  طبيعة   �� و�األخص  ا�حديث،  العقال�ي  التسديد  هذا  عن  نجمت  ال�ي  الوخيمة  العواقب   �� الناظر 

دها ب�ن االقتصاد والطبيعة، يجعلنا نقف ع�� ما يناقض جوهر العقالنية أصال، وذلك حينما تبّدى لنا وجود  
ّ
وط

ا�حديث للعقالنية  العقالنية  تفرز  أصول  أن  شأ��ا  من  ليس  السديدة،  واملعقولية  ا�حّقة  العقالنية  مقت�ىى  إن  ة. 

�لية  عن  فأعرضت  اقتصارا،  اإل�سان  حول  حامت  ال�ي  ا�حديثة  العقالنية  حال  هو  كما  إقصاء  د 
ّ
تول أو  أضرارا 

العقالن ية األصيلة الوجود إعراضا وأخرجت شأن املوجودات األخرى من دائرة االعتبار والرعاية، بل إن مقت�ىى 

 يقت�ىي أن �عت�� الوجود واملوجود �� �ليتھ، ونضع الراهن واملستقبل �� دائرة ا�حسبان. 

املوجودات من دون    يأوي �افة  الذي  املأوي  الوجود هو  أن  �� حقيقة ساطعة وهو  ينازع  الذي قد  ذا  من 

الذي ا�حديث  العهد   �� لكن  االنز�ا  ُعّد   استثناء،  سيبلغ  للبشر�ة،  جديدا  اخ��ال فجرا   �� ل 
ّ
تمث الذي  ا�خط��  ح 

الوجودية   امل�ّونات  جملة  �ستبعد  أن  إال  بذلك  لنا  �ان  فما  ذروتھ.  حصرا  اإل�سان   �� املوجودات  و�افة  الوجود 

"�سيان    �� هايدجر  مارتن  الفيلسوف  �عب��  وفق  �سهم  بذلك  نكن  فلم  الوجود،  حّ��  الطبيعة من  عناصر  و�افة 

) لتقو�ض )  Seinsvergessenheitالوجود"  األو��  البذور  ووضع  الّتواجد  إم�ان  نفي   �� أيضا  شرعنا  بل  وفقط، 

 الوجود ومحقھ. 

إصالح   إم�انية  أن  واألد��  راهنا،  االي�ولوجية  باملنظومة  حاقت  ال�ي  الغائرة  والندوب  العميق  ا�خلل  إن 

ا ا�حديث  الطور   �� الدفينة  أسبا��ا  تجد  متعذرة،  أصبحت  عديدة  بيئية  مضار  النقطة واستدراك  �عت��  لذي 

املرجعية �� ب�ى الوجود املادي الراهن. ونحن �عاين ا�خلل ا�جسيم الذي �عتور املنظومة الطبيعية راهنا، حّق أن 

نتساءل عن املآل الذي قادنا نحوه التقدم الذي انتشده اإل�سان �� عهد ا�حداثة، وحق لنا أن �ستش�ل ال��ضة 

هل تمت وفق أسس سليمة أو �انت ع�� حساب تقو�ض مقّدرات الطبيعة ا�حضار�ة الك��ى ال�ي تحققت راهنا؛  

صون   ع��  حرص  أيما  حر�صة  ت�ون  عادلة،  ��ضة  تأسيس  بدل  �سفها  لبذور  تؤسس  ف�ي  و�ذلك  وم�ونا��ا، 

 الطبيعة وضمان استمرار �ل م�ونا��ا وعناصرها؟

الوجود وس  نفسھ محور  ُينّصب  أن  ا�حديث  العهد   �� اإل�سان  أذن  حينما قرر  ي�ون قد  فإنھ  العالم،  يد 

االنفصال الذي لنسفھ أن ينفصل عن املنظومة الطبيعة، و�تعا�� عن بقية م�ونات العالم و�ائناتھ. و�موجب هذا  
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ب�ن اإل�سان وسياقھ ا�حيوي  �� ممارسة سلطانھ، ليس وفقط حصرا داخل تقّرر  ، قّدر لنفسھ �امل الصالحية 

ع��   اإل�سان  (سيادة  البشري  بذلك ا�ح��  الطبيعة.  وعناصر  املوجودات  عداه من  ما  ع��  أيضا  و�نما  اإل�سان)، 

رر أن  
ّ
التساكن ، كيف ذلك؟ إن مقت�ىى  يخرج من حّ�� التساكن الوجودي إ�� حّ�� التسّيدي�ون اإل�سان قد ق

ل إن ب�ن �افة م�ونات الوجود وعناصره، دون فضل أو إعالء لطرف ع�� طرف آخر، ب  املساواة الوجوديةيقت�ىي  

�ل م�ون من م�ونات الوجود ي�ون بحاجة إ�� التواصل السليم والتقدير الوجيھ. ومع أن اإل�سان يحوز خاصية  

ِقية وليست وجودية، و�� ال�ي تتمثل �� العاقلية، فإن هذه ا�خاصية تجعل تصرفھ �� الوجود مقيدا بضابط 
ْ
ِخل

الوجود  امل�ونات  وتقدير  الوجود  صون  يقت�ىي  الذي  �ش�ل العاقلية  و��خ��ها  تقو�ضها  وليس  قدرها،  حق  ية 

تمثل  أن  يمكن  كذلك  فإنھ  ترجم��ا،  يحسن  حينما  ذا��ا،  حد   �� م��ة  العاقلية  خاصية  تمثل  ما  و�قدر  ط. 
ّ
مشط

 شاهدا عليھ وسلبا لھ ولغ��ه حينما ��ىيء استخدامها.  

فإن   التساكن،  مقت�ىى  نقيض  التسّيدوع��  الوجودي   مقت��ى  املساواة  بدل  ترسيخ  يف��ض  ال��اتبية ة 

ال�ي تجعل م�ونات الوجود �عضها فوق �عض، مع استفراد اإل�سان بوضعية وجودية فائقة، تجعلھ ��   الوجودية 

انفصال عن سائر ما �ستوطن الطبيعة. وحينما قّدر أن تجري الطبيعة وفق مقت�ىى التسّيد الذي أصبح اإل�سان 

ره ومحّركھ، وصاحب القرار ا�حاسم فيما   يخص نمط الوجود والعيش الذي يتعّ�ن أن ي�ون، �ان من الطبي��  ُمقّدِ

لقت لتشبع رغباتھ، كما ا�س�خ  
ُ

أن تنس�خ الطبيعة عن طبيع��ا، حينما قّرر اإل�سان أن تصبح محض وعاء جامد خ

ك الطبيعة و��خ��ها ع�� النحو الذ
ّ
ي اإل�سان عن الطبيعة، حينما قّرر أن ي�ون �� وضع فائق يتيح لھ حق تمل

امل�ونات  مختلف  مع  الرحيم  التساكن  �ستلزم  الذي  الطبي��  الطور  من  يتجّرد  أن  لإل�سان  ى 
ّ
تأ� أن  �عد  �شاء. 

الوجودية، والذي يقت�ىي إبداء مطلق املسؤولية تجاه سائر املوجودات ا�حّية واملادية بوصفھ �ائنا متعّقال، فإنھ 

 من م�ونات الطبيعة وعناصر الوجود.  تقّرر أن �ستفرد بالوجود لنفسھ و�تسّيد ع�� ما عداه 

استفراغها   وسيتم  رو�دا،  رو�دا  طبيع��ا  من  الطبيعة  تجر�د  سيقع  تّم،  الذي  ا�خط��  املنعرج  هذا  و�فعل 

الغلبة  القوى ع�� تحقيق  ا�حاجيات االقتصادية واالجتماعية، و��افت مختلف  �ش�ل متنام، تماشيا مع �عاظم 

أن غ��  االقتصادية.  القوة  الطور    و�ثبات  نحو  الطبي��  الطور  من  حصل  الذي  املنقلب  هذا   �� منقلب  أخطر 

مكنونات  سائر  ع��  املطلق  �سّيده  يمارس  أن  اإل�سان  قّرر  فحينما  ذاتي��ا؛  من  الطبيعة  تجر�د  هو  التسّيدى، 

ات املطلقة  الطبيعة، فإنھ عمل بالنتيجة ع�� تجر�د امل�ونات الطبيعية األخرى من خاصي��ا الذاتية، لي�ون هو الذ

حاق  الذي  العميق  الداء  مكمن  ولعل  موضوعات.  مجرد  فحسب   �� ال�ي  املوجودات  بقية  عن  الّرفعة  لها  ال�ي 

بالطبيعة، ل�امن �� قرار نزع الطا�ع الذا�ي ع��ا، واعتبارها بدل ذلك مجرد موضوع أو �ىيء ال يطالھ تأث�� أو ي�حقھ 

 التسّيد عل��ا.  ضرر مهما بلغ طبيعة التصرف ف��ا ومهما استقوى 
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ل�ي يتسّ�ى لنا الوقوف ع�� العوامل ا�حاسمة ال�ي زكت وضع التسّيد ع�� الطبيعة إبان الطور ا�حديث،   

ل  ك، فال بد من أن نأخذ التحوُّ
ّ
و�ان لها اإلسهام الضارب �� �شيئ املاهية الطبيعية للطبيعة وجعلها موضوعا للتمل

ناهي التفك��،  ماهية  اع��ى  الذي  التبدل  ا�جذري  و�ا�جملة  العلوم؛  مختلف  إنية  طال  الذي  الك��   � التغ�ُّ عن  ك 

ا�حيوي الذي طال ب�ى العلوم النظر�ة، وهو العامل الذي �ان لھ النصيب املعلوم من ضرب العالقة ا�ختلة فيما  

الطبيعة   ب�ن اإل�سان والطبيعة من اتصال. ولنا تحديدا أن �ستعلم كيف أسهم التحول الفكري ا�حديث �� �شيئ

)، ونتبّ�ن كيف أعانت الكشوفات العلمية الهائلة ال�ي تحققت �� مجال العلوم الطبيعة 1و�سويغ التسيد عل��ا (

) شفر��ا  فك  �سهل  ال�ي  القوان�ن  من  جملة   �� الطبيعة  اخ��ال  ع��  عن  2والر�اضية  الكشف  ع��  عالوة  هذا   ،(

ا�ح  ودورها  االقتصادية  النظر�ة  تصورات  �عض  �جلة إسهامات   �� الطبيعة  منظومة  م�ّونات  استدخال   �� اسم 

 ). 3التحو�ل االقتصادي (

الطبيعة -1 الذي �ان  الفكر و�شيئ  التفك��  أفق   �� انز�احا جذر�ا  ا�حديث، سنعهد  الفلسفي  الطور  إبان   :

ل محور الوجود ومحركھ الذي يتأسس ع�� مسلّمة  
ّ
العقل. مداره ع�� الذات، أو قل الذات اإل�سانية بوصفها تمث

ل �� التدليل ع�� وجاهة اعتبار الذات اإل�سانية  
ّ
وملا �ان الشغل األوحد الذي اع��ى الزمة التفك�� ا�حديث، تمث

ذاتا مطلقة، تنفرد عن بقية امل�ونات الطبيعة، فإنھ بتنا أمام توجھ حثيث لفصل اإل�سان عن طبيعتھ الطبيعية؛ 

ن بقية م�ونات الطبيعة األخرى، ليصبح �ائنا متعاليا عن حّ��  أي بوصفھ أحد م�ونات الطبيعة شأنھ �� ذلك شأ

عن   اإل�سان  فصل  إ��  أف�ىى  حينما  ا�حديث  الفكر  منوالھ   �� انخرط  الذي  التوجھ  إسهام  وجّراء  الطبيعة. 

الطبيعة، فإنھ أسهم بالنتيجة �� تجر�د الطبيعة من طبيع��ا؛ أي بوصفها ذات حية، لتتحول إ�� مجرد موضوع أو 

ها أي إضرار مهما بلغت درجة استغاللنا لها. ول�ي نقف �ىيء   ال ينالها أي تأث�� مهما بلغ حجم انتفاعنا ��ا، وال يمسُّ

ممث��  كبار  ��ا  نطق  ال�ي  الشواهد  و��  عل��ا،  والتسّيد  الطبيعة  ع��  للهيمنة  �سّوغ  صر�حة  فكر�ة  شواهد  ع�� 

الفر  الفيلسوف  نجد  رأسهم  وع��  ا�حديث؛  الفلسفي  (الطور  دي�ارت  ر�نيھ  ممث�� René Descartes��ىي  أحد   (

) بي�ون  فرا�سيس  اإلنجل��ي  الفيلسوف  وكذلك  العقال�ي،  التجر��ي، Francis Baconالتوجھ  التوجھ  رواد  أحد   (

 ) أحد أقطاب التوجھ الوض��. Auguste Comteوالفيلسوف أوكست �ونت (

ال  املساهم�ن  أحد  �عد  دي�ارت  ر�نيھ  الفيلسوف  أن  إ�� جانب و�ما  ا�حديث،  التفك��  لبنات  �� وضع  كبار 

ممث�� التوجھ العقال�ي األوائل من قبيل الفيلسوف الهولندي باروخ إسبينوزا والفيلسوف األملا�ي فيلهلم اليبني��،  

وضع   �� بالفعل  شرع  من  أول  "هو  دي�ارت  اعتبار  إ��  هيغل  فر�دريش  املطلقة  املثالية  بفيلسوف  دفع  ما  وهو 
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. لم يكن س�� دي�ارت إ�� اخ��ال عملية التفك�� ضمن مبادئ �عي��ا، يراهن  1حقيقية للفلسفة ا�حديثة"اللبنات ا�

ع�� الدفاع عن صالحية العقل التأم�� وجدوائيتھ، بل إن غرضھ �ان يتجھ نحو ترجمة هذه املبادئ الفكر�ة ضمن 

حديثا، تقت�ىي إيالء األهمية للتفك�� املب�ي ع��  السياق العم��؛ ومن ثمة فإن األولو�ة ال�ي يقتض��ا توجھ املدنية  

أساس عل�ي وعم�� ع�� حساب التفك�� النظري الذي لطاملا عّ�� عن ضرب من التفك�� العقيم الذي ال مفعول لھ 

 ع�� أرض الواقع، وال تأث�� لھ ع�� حّ�� الطبيعة. 

ها دي�ارت وال�ي شرعت �� إثبات جدارة الذات املفكرة وأحقي��ا �� الوجود، سوى  
ّ
لم تكن التأمالت ال�ي خط

تر�يض   تتو��  ال�ي  للعلوم  املهمة  إسناد  خالل  من  الطبيعة  ح��  ع��  املفكرة  الذات  جدارة  اختبار  إ��  تف�ىي  أن 

ن م��ا؛ ولنا �� صر�ح القو 
ّ

  ل الدي�ار�ي الوارد �� القسم السادس من كتاب املن�جالطبيعة واخ��الها ومن ثمة التمك

م �� املدارس، فإنھ يمكن أن    ما يرسم مستقبل صلة اإل�سان بالطبيعة
ّ
عل

ُ
: "و�دال من هذه الفلسفة النظر�ة ال�ي �

األخرى    نجد عوضا ع��ا فلسفة عملية، ��ا إذا عرفنا ما للنار، واملاء، والهواء، وال�واكب، والسماوات، و�ل األجرام

ال�ي تحيط بنا من قوة وأعمال، معرفة متمايزة كما �عرف مهن صناعتنا ا�ختلفة، فإننا �ستطيع استعمالها بنفس 

. وهذا جدير �ستطيع أن نجعل أنفسنا سادة وم�خر�ن للطبيعة الطر�قة �� �ل املنافع ال�ي تص�ح لها، ولذلك  

ال� ما ي  بأن يرغب فيھ البتداع ما ال يح�ىى من املصنوعات،  بثمرات األرض و��ل  ينعم بدون جهد  املرء  تجعل 

الرفھ  أسباب  من  معرفة 2" ف��ا  جهة  يتوجھ  أن  ينب��  الدي�ار�ي،  التصور  لهذا  تبعا  وسداده،  التفك��  كنھ  إن   .

القوان�ن الدفينة للعناصر األساسية للطبيعة، ليس بوصفها علل أو�� للوجود كما تصورها الف��يائيو�ن اإلغر�ق 

ك األوائ
ّ
ل، بل من حيث �� عناصر قابلة لالخ��ال �� شا�لة قواعد وقوان�ن، و�ذلك يصبح السبيل ممهدا نحو تمل

أداة طّيعة تخدم نزوعات اإل�سان وتروي  ال�ون، وجعلها  �� مختلف م�ونات  الطبيعة والتحكم  مختلف عناصر 

 مطامعھ وحاجياتھ بدون قيد وال اعتبار.

  
ّ

ره دي�ارت بخصوص التسّيد ع�� الطبيعة، نجد رائد التجر�بية ا�حديثة وع�� نحو نفس التصور الذي جذ

�� كتابھ   بي�ون  �� كتابھ    األروغانون ا�جديدالفيلسوف فرا�سيس  ا�جديدةأو  �شاطر طرح دي�ارت   األطلنطس 

فرغ من حيث الدعوة إ�� السيطرة ع�� الطبيعة حينما يتأ�ى الوقوف ع�� علل األشياء وطبيعة حرك��ا. فبعد أن  

من نقد األوهام ال�ي تكبح أسس التفك�� السليم �� كتابھ األورغانون ا�جديد، نجده وهو ُ�عّدد أنواع الطموح ال�ي 

تدفع اإل�سان نحو السيطرة والسيادة، فإنھ يضع سيادة اإل�سان ع�� األشياء �� من�لة عليا تفوق الطموح الذي 

 
1 -Hegel, «René Descartes ist in der Tat der wahrhafte Anfänger der modernen Philosophie, insofern sie das Denken zum Prinzip 

macht ». Georg Wilhelm Friedrich Hegel, Vorlesungen über die Geschichte der Philosophie III, Werke 20, Suhrkamp Verlag Frankfurt 

am Main 1986, s 123. 

 .191-190، صص 1968، دار الكتاب العر�ي للطباعة والنشرة، القاهرة 2ر�نيھ دي�ارت: مقال �� املن�ج، ترجمة محمود محمد ا�خض��ي، ط  - 2
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س�� الناس �� �عاظم قوة أوطا��م و�سط سياد��ا ع�� سائر �ستبد بالفرد �� �عاظم قوتھ داخل وطنھ، وكذلك م

األمم: "فمن الناس من �ستبد ��م ا�جشع، في�ون أحرص ع�� �عاظم شوكتھ داخل وطنھ؛ ومثل هذا الصنف هو  

سائر  ب�ن  سياد��ا  و�عز�ز  أوطا��م  قوة  ز�ادة  هو  طموحھ  منت�ى  ي�ون  ثان  وصنف  دناءة.  واألك��  شيوعا  األك�� 

در ما ينم هذا الطموح ع�� قدر كب�� من الكرامة، فإن مثل هذا الطموح ليس جشعا. لكن قد تجد من  األمم؛ و�ق

الناس من هو أحرص ع�� استعادة قوة وأمجاد ا�جنس البشري ع�� ال�ون برمتھ والعمل ع�� �عز�ز هذا الفعل، 

اآلخر�ن.   الطموح�ن  من  ونبال  حكمة  أك��  ر�ب  ال  ُ�عدُّ  الطموح  هذا  مثل  ع��   إذفإن  اإل�سان  سيادة  �سط  أن 

يا ع�� الفنون والعلوم
ّ
 . 3" األشياء �عتمد اعتمادا �ل

رفاهھ وطلب  ا�حديث  اإل�سان  مستقبل  يقت�ىي  �عد  م��ا   ،لم  ن 
ُّ

التمك و�نما  وتقد�سها،  الطبيعة  توق�� 

األحي تواجد  يأوي  الذي  املسكن  الطبيعة  اعتبار  عن  التفك��  ين�اح  وعندما  عل��ا.  استمرار واالستحواذ  و�ديم  اء 

من   بي�ون  �عهد  أال  الطبي��  من  فإنھ  واملبارزة،  الغلبة  �ستد��  الذي  ا�خصم  من�لة   �� الطبيعة  لتصبح  ا�حياة، 

 مهّمة جليلة للتفك�� والعلم والفن سوى �عر�ة الطبيعة من طبيع��ا، تمهيدا لتدجي��ا والسيطرة ال�لية عل��ا. 

األ   تب�ن  الطبيعة، تصور أحد أقطاب املدرسة كما ال �غيب عنا، ونحن بصدد  للتسيد ع��  الفكر�ة  صول 

الفر��ىي  الفيلسوف  بتصور  األمر  و�تعلق  فيينا،  حلقة  فالسفة  مع  معاصرا  استئنافا  لها  ستجد  ال�ي  الوضعية 

أوغست �ومت. لقد �ان هذا األخ�� شأنھ �� ذلك شأن الوضعاني�ن املعاصر�ن ع�� قناعة شديدة بضرورة �سط 

جديد ب  تصور  معاصرا  عرف  ما  وهو  والعالم،  الطبيعة  (ـ  تجاه  العالم"  نحو  Die Weltanschauung"رؤ�ة  ع��   (

الطور   عل�ي. فأوسطها  الثيولو��،  الطور  أدناها  ثالثة؛  أطوار  ضمن  �ونت،  حسب  البشر�ة،  تار�خ  مّر  لقد 

امليتاف��يقي، وصوال إ�� الطور ا�حديث الذي هو الطور العل�ي. إن هذا الطور العل�ي، ال يذر �ل موجود كيف ما  

املوج جميع  قوان�ن  استكناه  يقت�ىي  الذي  العل�ي  التقو�م  وطالھ  إال  �� �ان  تتحكم  ال�ي  القواعد  ومعرفة  ودات 

 حركة الظواهر الطبيعية، وذلك �� صا�ح ما يخدم مص�حة اإل�سان �� تقو�ة مركز�تھ و�ثبات سلطتھ وسيادتھ. 

: "يتوجب علينا أن نتصور دراسة الطبيعة، وأما الغرض الدافع لدراسة الطبيعية، فيو�حھ قول أوكست

الع األساس  لتوف��  أصال  مقدرة  قوان�ن  �أ��ا  معرفة  أن  بما  وذلك  الطبيعة،   �� اإل�سا�ي  للنشاط  ا�حقيقي  قال�ي 

ننا من التنبؤ، إنما هو األمر الوحيد الذي يمكن أن يف�ىي بنا �� ثنايا  
ّ

الظاهرة ال�ي تتصف بنتائج ثابتة �ش�ل يمك

البعض" �عضنا  مصا�ح  يخدم  فيما  �عديلها  نحو  الفعلية  ب�ن  .4ا�حياة  ال�ائن  االختالف  التوجهات   رغم  مختلف 

الفكر�ة ال�ي مّ��ت الطور ا�حديث من حيث األسس والب�ى والتصور، إال أ��ا ت�اد تتقاطع ع�� نحو شديد �� مس�� 

 
3 -Francis Bacon, Novum Organum, 1620, Livre I, § 129, tr. fr. M. Malherbe et J.-M. Pousseur, PUF, 1986, pp. 181-182 

4 Auguste Comte, Cours de philosophie positive, T1, Bachelier, Libraire pour les Mathématiques, Paris 1830, p 62. 
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نحو  ع��  بذاتھ  لالستفراد  املتاحة  السبل  �ل  لإل�سان  ومّهدت  الطبيعة،  املنظومة  ضمن  اإل�سان  من�لة  تجذير 

القابل املوضوع  أدرجت �ل م�ونات املنظومة الطبيعية ضمن حّ��    ، و��ذا التمهيدالذات املطلقة مطلق بوصفھ  

 للتصرف الالمتنا�� والتسّيد الشمو��. 

الطبيعة -2 الذي العلم واخ��ال  املنعرج  �� مدار  ا�حديث  الفكر  بھ  الذي أسهم  ا�حيوي  الدور  : عالوة ع�� 

ھ العقالنية والتجر�بية والوضعية توجيھ تقّرر حديثا �� آصرة اإل�سان بالطبيعة، حينما ارتأى ع�� اختالف مشار� 

بوصلة التفك�� �� أفق ما �ع�� من من�لة اإل�سان و�ز�ّي �سّيده، فإن التحّول ا�حيوي الذي سيطرأ ع�� ماهية علم 

مستوى  ع��  طرأ  الذي  املنقلب  هذا  تفعيل   �� فاعل  �ش�ل  أسهم  ا�حديثة،  الف��ة  خالل  والر�اضيات  الطبيعة 

ح مع  اإل�سان  سيّتم  عالقة  إحداثي��ا،  ومّس  ا�حديثة  العلوم  ُب�ى  طال  الذي  التحول  هذا  جّراء  بل  الطبي��.  ّ��ه 

حّ��  إ��  موضوع  مجرد  إ��  الطبيعة  وتحو�ل  اإل�سان   �� الذات  اخ��ال   �� ا�حديث  الفلسفي  الفكر  تطلع  ترجمة 

عة من حّ�� اإلم�ان والقوة إ�� حّ�� التفعيل والتمك�ن؛ و�مع�ى تحو�ل املنشود الفلسفي �� �سّيد اإل�سان ع�� الطبي

 التحقيق والتفعيل. 

�س��   االنقياد،  طّيع  موضوع  مجرّد  وجعلها  وتدجي��ا  تطويعها  إ��  واالهتداء  الطبيعة  من  التام  ن 
ّ

التمك إن 

منظومة  عناصر  مختلف  عل��ا  تنطوي  ال�ي  ا�جوهر�ة  واألسس  الدقيقة  القوان�ن  عن  الكشف  يقت�ىي  م، 
ّ

لتحك

و�شت القواعد  الطبيعة  من  وجملة  ف��يائية  قوان�ن  مجرد  إ��  الطبيعة  اخ��ال  ع��  العمل  إن  م�ونا��ا.  عل��ا  مل 

دور  من  االخ��ال  لهذا  ملا  وذلك  ا�حديث،  الطور  خالل  العلوم  إحداثية  شغلت  ال�ي  املهمة  رأس  ل 
ّ
مث الر�اضية، 

يتس� حاملا  وم�ونا��ا  الطبيعة  عناصر  ع��  التامة  القبضة  إح�ام   �� األساسية جوهري  مفاتيحها   �� التحكم  ى 

وقواني��ا الدفينة. ما �ان �� حكم األما�ي بالنسبة لعلم الطبيعة قديما، سيتم تحقيقھ وتن�يلھ ع�� أرض الواقع مع  

الوثبة الهائلة ال�ي اع��ت العلوم ا�حّقة إبان العهد ا�حديث؛ و�التحديد مع التجديد الذي طال علم الطبيعة مع  

 و��حاق نيوتن. غاليليو غالي��،

الباحث   ��ىي قول  العلمية، كما  مع هذه اإلسهامات  الذي سيطرأ  التحول  أن �ستعرض �عض مالمح  ولنا 

): "إن ا�حيازة ا�خالقة  Im Spiegel der Natur) ع�� ذلك �� كتابھ �� مرآة الطبيعة (Alfred Giererألفر�د غ��ر ( 

للطبيعة قديما، غدا   الفلسفية  الرؤ�ة  الر�ا�ىي كما سكن هذا الطموح  ا�خ��ة ا�حسية والتصور  �� ضوء  للواقع 

) ا�حديث. هكذا شرع غاليليو غالي��  الطبيعة  كب�� مع علم  إ�� حد  التحقق  �� إحداث 1642-1564أمرا ممكنا   (

ت الكمية واملالحظات بمثابة األساس، ومن املي�اني�ا الر�اضية العلم نقلة حقيقية، بموج��ا سيتم جعل القياسا

الف��ياء األرسطية املبنية ع�� األهداف -األساس العلل والتأث��ات متعارضة ع�� نحو متعارض مع  لتصبح م�اني�ا 

) نيوتن  إ�حاق  أسس  كما  تتمحور  1727-1643والغايات.  ال�ي  وا�حر�ات  للقوى  عامة  مي�اني�ا  بدوره  فكر��ا ) 
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األساسية حول ما ي��: هنالك أصنافا محدودة من القوى. وعندما يتأ�ى للمرء معرف��ا، فإنھ س�ون �� متناولھ فهم 

ع��    الدور  سيأ�ي  ذلك  و�عد  حصل،  كما  بحسا��ا.  القيام  لھ  أمكن  كما  الطبيعية،  املوضوعات  تتصرف  كيف 

إدرا سيتم  ال�ي  الطبي��  للواقع  مي�انيكية  غ��  الكهر�ائية ا�جاالت  الطاقة  قبيل  من  العامة؛  الف��ياء  ضمن  جها 

 .5واملغناطسية" 

ا�حديث   الطور  التحليلية خالل  والهندسة  الر�اضيات وا�ج��  الذي طبع مجال  املذهل  التطور  أعان  لقد 

ع�� ت�يء األسباب ا�حاسمة لتحو�ل الطبيعة والتحكم ف��ا، و�ا�خصوص مع إدخال الر�اضيات ضمن ح�� العلم 

) الطبي��  الر�ا�ىي ع��  الطا�ع  غالي��؛ حيث سنشهد إضفاء  "��  Mathematisierung der Naturالطبي�� مع   :(

بدايات العصر ا�حديث وفقط ابتدأ الغزو واالكتشاف ا�حقيقي لآلفاق الر�اضية الالمتناهية. هكذا �شأت بدايات 

قا من ذلك سرعان ما تم بفضل ا�جرأة واألصالة ل�ج��، ولر�اضيات املقادير املتصلة وللهندسة التحليلية. وانطال

استباق   و�النتيجة  لل�ل،  شامل  ا�جديد  املع�ى  ��ذا  عق��  لعلم  العظيم  املثل  استباق  ا�جديدة  للبشر�ة  املم��ت�ن 

عل��ا  السيطرة  املقابل،   �� يتع�ن،  عقلية  موحدة  �لية  ذا��ا   ��  �� عموما  �ائن  هو  ملا  املتناهية  ال�لية  أن  فكرة 

طة علم شامل، و�الضبط بصفة تامة. قبل أن تن�ج هذه الفكرة بوقت طو�ل لعبت كمجرد تخم�ن مسبق بواس

حدود  عند  يتوقف  لم  األمر  فإن  حال،  أي  وع��  الالحق.  التطور   �� محددا  دورا  الوضوح  �امل  غ��  أو  غامض 

فكرة جديدة تماما �� فكرة علم الر�اضيات ا�جديدة. إذ سرعان ما امتدت عقالني��ا إ�� علم الطبيعة، وابتكرت لھ  

. بفعل هذا املنعرج ا�جذري الذي أهّل ع�� كنھ العلوم 6الطبي�� الر�ا�ىي: الغالي�� كما �ان �س�ى بحّق ملدة طو�لة" 

 حديثا ومجراها، فقد تم التمهيد الستفراغ كينونة الطبيعة من الطبيعة �ش�ل غ�� مسبوق. 

ليسهم،  تقّدر  الذي  القَدر  لهذا  يكن  النسيان    ولم  غياهب  ضمن  العالم  قذف   �� هوسرل،  خّمن  كما 

)Vergessen(7   وفقط، بل �ان لھ الوقع الهائل ع�� تأسيس ا�جذر ا�حاسم للعدمية ال�ي بتنا شاهدين ع�� أمارا��ا

ف�ان   املوضوعية،  الن�عة  وتف�ىي  ا�حديث،  الطور  إبان  العلمية  التصورات  رتھ 
ّ

جذ الذي  املنقلب  بفعل  البارزة. 

ت �� كنھ الطبيعة ومعناها. وقد  "الن�عة بالضرورة أن ن�ون أمام تحول غ�� مسبوق  ر 
ّ

طلب، حسب هوسرل، تجذ

ثّمة  ومن  الطبيعة،  مع  التعامل  أنماط  �غي��  إ��  أدت  ال�ي  التقنية  والطرائق  املنا�ج  تجدد  ضرورة  املوضوعية" 

 
5 -Alfred Gierer, Im Spiegel der Natur erkennen wir uns selbst, Wissenschaft und Menschenbild, Erstveröffentlichung Rowohlt 

Reinbek 1998, s 22. 

 .66 -65املرجع نفسھ، صص  - 6

-Husserl Edmund, Die Krisis Der Europaïschen Wissenschaften und die transzendentale Phänomenologie, Herausgegeben von walter 

Biemel, 2 Auflage (Husserliana, Bd VI), 1976, s 20. 

7 - Ibid, s 48. 
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يتوّجب علينا: "أن نأخذ �ع�ن االعتبار تأث�� إضفاء الطا�ع التق�ي ع�� العمل الفكري الر�ا�ىي الصوري"، وأن نتنّبھ  

�ا�خصوص حينما: "غدت تتمكن الن�عة التقنية من �ل املنا�ج األخرى ا�خاصة �علم الطبيعة... للهيمنة التقنية و 

. ولم يكن وقع هذا املنعرج الذي اع��ى ماهية 8"هكذا خضع إذن علم الطبيعة عدة مرات إ�� تحول وحجب للمع�ى

و  الطبيعة  مع  اإل�سان  آصرة  قلب   �� جذر�ا  لُيمّهد  ا�حديث  الطور  خالل  مّس  العلوم  املنعرج  هذا  إن  بل  فقط، 

 كذلك كنھ العلوم وطبيع��ا وأسسها ومنا�جها.

هكذا قّيض أن تكت�ىي ماهية العلوم ا�حديثة طا�عا تقنيا وحسابيا، وهو الطا�ع الذي يتيح تكميم (إضفاء   

ال روح  إنما  بل  وفقط،  للعلم  تطبيق  مجرد  التقنية  �عد  فلم  عل��ا.  والسيادة  الطبيعة  الك�ي)  باتت الطا�ع  تقنية 

تقنية وقّعت  العلوم ا�حديثة أن تتجوهر ع�� شا�لة علوم  �عّ�ن ع��  ثّمة  العلم ذاتھ كمعرفة نظر�ة؛ ومن  �سود 

ع�� أفق جديد للمعرفة والطبيعة: "وهنا مر�ط ا�خلل الناتج عن اال�عطاف الذي أزاح االهتمام باملعرفة ا�حقيقية 

. وليس التسديد الذي طال علم 9م معطى تقليديا تحول إ�� مجرد فن"للعالم ذاتھ والطبيعة ذا��ا، وذلك بفعل عل

باملع�ى   ليس  فنّيا  طا�عا  اكتست  حينما  للعلوم،  املاهوي  التحّول  ع��  األمثل  الشاهد  سوى  حديثا،  االقتصاد 

 االستيطيقي، و�نما باملع�ي التق�ي.

الطبيعة -3 وتحو�ل  االقتصادية  االقالنظر�ة  علم  يتحول  أن  مع�ى  ما  لو :  تقنية؟  مجّرد  أو  فن  إ��  تصاد 

) قانون  دال ع��  بما هو  االقتصاد،  ا�جذر االغر�قي ملفهوم  إ��  (νόμοςعدنا  املسكن   (oĩkos علم بما هو  أي   ،(

يتو�� النظر �� نواميس التساكن، سنقف ع�� التحول املاهوي الذي طال كنھ االقتصاد الذي لم �عد مجرد علم  

فوق   التعا�ش  نمط  تأثيث  بما غرضھ  الطبيعة  تحو�ل   �� القصوى  مهم��ا  تقنية  مجرد  إ��  سيتحول  بل  األرض، 

يؤّمن تفوق ا�جنس البشري و�سّيده. إن الدعوة الفكر�ة إ�� التسّيد ع�� الطبيعة، ومساهمات النظر�ات العلمية 

ا للنظر�ة  الحقا  السبيل  ستمهد  ر�اضية،  ومعادالت  قوان�ن  مجرد  إ��  الطبيعة  اخ��ال   �� من  ا�حديثة  القتصادية 

 أجل تقديم ا�حلول التقنية الفائقة ال�ي �سهم �� تحو�ل الطبيعة و�خضاعها ع�� نحو هائل. 

أمرا   املوجودات  �جملة  التساكن  إم�انية  تكفل  ال�ي  باألسس  بالعناية  ��تم  الذي  "االي�ونوموس"  �عد  ولم 

، فإنھ لم �عد القتصاد الكفاف مع�ى، يجدي نفعا، فحينما لم �عد الطبيعة مقّيضة إلشباع ا�حاجة البيولوجية

�عد  لم  ثمة  ومن  با�حاضر؛  ال  باملستقبل  يرتبط  الذي  ال��اكم  اقتصاد  إ��  و�تحول  ك��ھ  �غ��  أن  عليھ  يتعّ�ن  بل 

ستدخل ضمن أفق  
ُ
الطبيعة منذورة لتلبية ا�حاجة البيولوجية ال�ي ترتبط بال�حظة املعاشة وفقط، بل وجب أن �

 
8- ibid., s 48. 

9- « Der Wirklichen Erkenntnis der Welt Selbst, der Natur Selbst, und gerade das ist durch eine Traditionell gegebene, zur (Techne) 

gewordene Wissenschaft Verloren gegangen». E, Husserl, ibid., s 49. 
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ولعل   والقوة.  املعاصرة، القيمة  االقتصادية  املدرسة  ر��ا 
ّ

جذ ال�ي  النظر�ة  التصورات  �عض  ع��  الضوء  إلقاء 

النظر�ات  إل��ا  توّصلت  ال�ي  واملكتشفات  القوان�ن  ترجمة   �� التصورات  لهذه  ا�حاسمة  املساهمة  لنا  ست�ىيء 

 العلمية والفكر�ة ع�� حّ�� الواقع العم��.

كينونة الطبيعة من قبيل التوازن والت�امل والت�افل والقابلية للتأثر لقاء ا�خصائص الطبيعية ال�ي تضبط  

خصائص  مع  كب��  اختالف  شفا  ع��  تقع  جذر�ة  بمفاهيم  سينطبع  ا�حديث  االقتصادي  ا�جال  فإن  والتغّ��، 

والتبادل االدخار،  العـائد،  الفائض،  ال��وة،  مفهوم  قبيل  من  األو   .10الطبيعة  االقتصـادية  ال��ضة  تكن  -ر�ية  لم 

وفر�سا إنجل��ا   �� ال�حوة  -و�ا�خصوص  عن  بمعزل  اتخذتھ،  الذي  املسار  وتحذو  ر 
ّ

التفك��  لتتجذ داهمت  ال�ي 

) �� االنتعاش بدءا من  Mercantilismeاالقتصادي. منذ أواسط القرن السا�ع عشر سيشرع املذهب امل���انتي�� (

تاليا؛ هكذا سيغدو مفهوم االدخار رك��  ة أساسية �� إطار حفظ ال��وات املعدنية. و�� الف��ات انجل��ا ثم فر�سا 

مثل   مجاورة  ميادين  ستشمل  ما  بقدر  ا�حصري،  بمعناها  التجارة  ع��  املذهب  هذا  �عاليم  تقتصر  لن  الالحقة 

 .11الصناعة والزراعة واحت�ار التجارة ا�خارجية

اقتصا   مذهب  �شوء  مع  التجاري،  املذهب  ر�خھ  الذي  اإلسهام  هذا  خالل  سيتعّزز  فر�سا   �� جديد  دي 

)، وال�ي نادت بحر�ة الصناعة والتجارة والدفاع Physiocratesم اش��ر بمسّ�ى املدرسة الف��يوقراطية (18القرن  

حفلت  اإلنجل��ية  االقتصادية  املدرسة  �ون  ع��  البيان  عن  وغ�ّي  ا�حر.  االقتصاد  إطار   �� الفردية  امللكية  عن 

ر �� ا�حقل االقتصادي مفاهيم  بأسماء هامة ع�� مستوى التنظ��  
ّ

االقتصادي: ونحيل ع�� آدم سميث الذي جذ

ثروة  وأدوات را�خة؛ من قبيل مفهوم ال��وة، وكذلك مفهوم اإلنتاج ومفهوم التبادل ا�حر، وذلك �� كتابھ الهام  

عھ جون لوك (األمم
ّ
 . 12فهوم القيمة) من خالل دراستھ ملJ. Locke. كما ال �غيب عن بالنا أيضا اإلسهام الذي وق

 
و�واسطة بناء ع�� آلية االدخار، ومن خالل االستعانة باآلليات األخرى كمفهوم اإلنتاج والتبادل والعائد، سيخرط االقتصاد ضمن دائرة ال��اكم.    - 10

وم قوة  الدولة  تزداد  والكيفي،  الك�ي  الكفيل ال��اكم  ال��اك�ي  البعد  تحقق  ح�ى  الطبيعة  لعناصر  ومكثفا  مستمرا  تحو�ال  يفرض  ما  وهو  ونفوذ،  تانة 

 بتأم�ن قوة وفعالية االقتصاد. 

 للوقوف عند طبيعة ودور هذه املفاهيم �� �عز�ز قيم السوق و�ناء ال��وة املادية، أنظر:  -  

- Mistiaen Frank, La richesse n’est pas produite, ou Essai sur la nature et l’origine de la valeur marchande et la richesse matérielle, Ed 

L’Harmattan, Paris 2011, pp. 97- 102. 

شومب��"  - 11 "جوز�ف  املعرف  االقتصادي  مJ. Schumpeter( لقد تفضل  اللي��الية،  امل��كنتيلية  لعبتھ  الذي  الرفيع  الدور  إ��  بليغة  بإشارة  ن خالل )، 

�� إطار ا التجار  الذي استحوذ ع��  ا�حثيث  التاسع عشر؛ وذلك من خالل املس��  القرن  الدولية مع بداية  للتجارة  العامة  للنظر�ة  لبحث عن إرسا��ا 

 أنظر:   ، األسواق الواعدة

- Piuz A. M, « Grand commerce lointain et naissance du Mercantilisme Libérale ». Revue Européenne des sciences sociales, T.35, N 

109, 1997, p. 23.  

12 - Roche Claude, La connaissance et la loi dans la Pensée économique Libérale (Classique), Ed L’Harmattan, Paris 1993, p. 158. 
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)، من خالل تحليالتھ ل�ل من T. R. Malthusونفس الكالم يقال ع�� التصور الذي أعملھ رو�رت مالثوس (

والتبادل والتوزيع  اإلنتاج  ر��اردو(13مفاهيم  دافيد  �عت��  كما   .D. Ricardo لالقتصاد املؤسس�ن  اآلباء  من   (

ال�ي أوالها ملفهوم الر�ح الذي يتناقض مع مفهوم الريع، كما السيا�ىي التقليدي؛ يكفي استدعاء األهمية الفائقة  

السلع  عن  الناتج  املضافة  القيمة  مفهوم  إ��  باإلضافة  والفالحية،  الزراعية  األ�شطة   ��  �
ّ

ج� نحو  ع��  يتمظهر 

كتابھ    �� عا�جھ  كما  السيا��ي املصّنعة  االقتصاد  السيا�ىي  .14مبادئ  االقتصاد  صاغھ  الذي  التصور  بحكم 

عن  ورّ�خ  ذلك  تحّقق  سواء  الطبيعية،  للمنظومة  معقلن  واستثمار  منظم  لتحو�ل  األو��  اللبنات  بلورة  سيتم  ھ، 

دون  التنظ��  هذا  تم  أو  ا�حاجيات،  تحقيق  طوع  الطبيعية  املنظومة  يجعل  معلوم  تصور  تكريس  خالل  من  و�� 

 قب.  احتساب لالنز�احات ال�ي س��ّج منظومة الطبيعة �� مستقبل غ�� مأمون العوا

مفهوم    تحديد  سيتم  االقتصاد،  علم  ووظيفة  طبيعة  تحدد  ال�ي  ا�حاسمة  التصورات  هذه  ع��  بناء 

�سّ�ى  ما  إطار   �� والعائدات  القيم  معرفة  سبيل   �� املبذول  "ا�جهد  أنھ  ع��  ر��اردو  دافيد  طرف  من  االقتصاد 

نيطت ��ا،  . قد يجمل هذا التعر�ف الهدف الذي ُعقد ع�� اآللية اال15اقتصاد السوق"
ُ
أ قتصادية والوظيفة ال�ي 

اليومية،   ا�حاجات  أن األمر ال يقتصر ع�� هذه  بيد  الضرور�ات.  وتلبية  املتطلبات  �� إشباع  تتحدد أساسا  وال�ي 

بقدر ما يتعدى األمر نصاب ا�حاجات والضرورات، ليشرئب نحو مطامح ك��ى ع�� نحو ما يف�ح عن ذلك عالم  

) �� قولھ اآل�ي: "يمكن أن تتما�� الرأسمالية مع الهيمنة، Max Weber�ي ماكس في�� (االقتصاد واالجتماع األملا

وع�� األقل، مع التلطيف العقال�ي، لهذه الغر�زة الالعقالنية. غ�� أنھ من ال�حيح أن الرأسمالية مرادفة للبحث 

إ��ا بحث عن املردودية،  -سمالية عن الر�ح، عن ر�ح دائم القدرة ع�� التجدد، من خالل مؤسسة ثابتة، عقالنية ورأ

بالزوال ع��   الرأسما��، يحكم  للنسق  االقتصاد �لھ خاضعا  ف��ا  ي�ون  الرأسما��. ففي ظروف  ال�ي تالزم املشروع 

 .16مشروع رأسما�� فردي ال تحركھ دوافع البحث عن املردودية "

ل إليھ، من   
ّ
إحداث تحو�ل عميق �� ضرب العالقة  ساهم هذا التصور املكّرس لالقتصاد والدور الذي و�

القائمة ب�ن املتطلّبات واإلم�انيات الطبيعية؛ حيث سينتقل مدلول ا�حاجة من نطاق املتطلبات الفردية اليومية 

 
تصور   فالتصور الذي أد�� بھ "مالثوس" بخصوص ا�عدام الت�افؤ ب�ن املوارد الطبيعية وحجم ال��ايد الس�ا�ي، �عد إشارة بليغة إ�� إم�انية صوغ  - 13

ع� تتضاعف  ال�ي  ل�حاجيات  االستجابة  قصد  الطبيعية  للموارد  مضاعف  تحف��  ع��  يقوم  بحيث  اإلنتاج،  ملفهوم  سيعمد  جديد  لهذا  مستمر.  نحو   �

 "مالثوس" إ�� استثمار مفاهيم ا�حركة والزمان، وذلك من أجل ضمان النجاعة االقتصادية.   

14- Roche Claude, La connaissance et la loi dans la Pensée économique Libérale (Classique), op.cit.  p. 18. 

15-  Ibid., p. 18. /Lesourd Jean- Baptiste, Economie et Gestion de L’environnement, Ed Droz, Genève- Paris 1996, p. 15. 

تبن��ا آللية االدخار. وهذا اإلس  - 16 الرأسمالية من خالل  �� �شوء  ال��و�ستانتية  البحث عن اإلرهاصات  الكتاب  "في��" من خالل هذا  هام ال لقد عمد 

النظام االقتصادي لبنة ضمن مسار عقلنة  إ�� مادة تجار�ة. ماكس في��،   �ش�ل سوى  التنظيم الرأسما�� للعمل، وتحو�ل �ل �ىيء  و�عز�زه من خالل 

 .10-7، صص 1990األخالق ال��و�ستانتية والروح الرأسما��، ترجمة محمد ع�� مقلد، دار اإلنماء العر�ي، ب��وت 
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�عد  لم  الناشئة.  ا�حديثة  للدولة  العام  ال��نامج   �� منخرطة  و�نية  معقلنة  اقتصادية  منظومة  ح��  إ��  واملباشرة 

االقتصادي   تحقيق مختلف  التخطيط  الدوام  ع��  ينشد  بات  ما  بقدر  البسيطة،  ا�حاجيات  تلبية  بمجرد  يكتفي 

الذي   الرهان  جّراء هذا  املستقبل.   �� املسطرة  لألهداف  احتساب شديد  مع  ا�حاضر،   �� املصاغة  العامة  ال��امج 

يث و�ناء وتمت�ن قوة الدولة �� ُعقد ع�� اآللية االقتصادية، بوصفها أداة ال غ�ى ع��ا �� برنامج تأهيل ا�جتمع ا�حد

 ا�حاضر واملستقبل، سيشرع التضاد ا�حاد ب�ن املنظور اللي��ا�� واملعطى االي�ولو�� �� التبلور واالحتداد. 

تحقيق    ع��  يتأسس  للعالم  تصور  "مجرد  �عد:  لم  فإ��ا  ��ا،  خاص  منطق  إ��  تحتكم  اللي��الية  أن  و�ما 

(االقتصادية،   صيغها  �افة   �� وآلية ا�حر�ة  الرأسما��،  للتدب��  نظر�ة  أيضا   �� ما  بقدر  الدينية..)،  السياسية، 

ا�خام( الوط�ي  الناتج   �� يتمظهر  ما  وفق  ا�جتمع  �حاجيات  املنظور PNB"(17لالستجابة  توجيھ  يتم  وعندما   .

م لتصبح  للهشاشة،  عرضة  حيوي  كيان  بوصفها  الطبيعة  لنقل  بامتياز  البشر�ة  األداة  لي�ون  جرد  االقتصادي 

وال�ي   للطبيعة،  حثيث  لنسف  ا�حاسمة  األسباب  رت 
ُ

بذ قد  ت�ون  ثمة  الالمتنا��،  واالستغالل  للتحو�ل  موضوع 

االقتصاد مجرد علم   أن يصبح علم  راهنا. فبدل  عل��ا  ما ��  نحو  املتفاقمة ع��  روة 
ّ

الذ إ��  لتصل  رو�دا  ستشتّد 

ا�حاجات، تحول إ�� أداة ضار�ة هدفها األس�ى بتحقيق   يصارع من أجل الندرة، أي ندرة املوارد �� مواجهة استمرار

أفقا   أن �شق  الطبيعة  قّدر ع��  ا�خط��  التوجھ  و��ذا  والدولة،  اإل�سان  إنماء مقدرات ومدخرات  وز�ادة  ال��اكم 

 غ�� مسبوقا ومحفوفا ب�ل ا�خاطر.

 معايدة الطبيعة: نحو إتيقا الرعاية وأخالق العناية بالطبيعة -ثانيا

حّقا أن البشر�ة تقف راهنا ع�� أش�ال العطب القصوى ال�ي ما فتئت تت�الب ع�� الب�ى الطبيعية، و�سّ�ى  

لها أن �عاين ع�� نحو ملموس جملة من األورام ال�ي باتت تطفح �� ا�جسم ا�حيوي. ومع أن معاينة هذه األعطاب 

لها وأصول تبلورها
ّ
ر عميقا �� املنقلب ا�خط�� الذي اع��ى    واألورام هو ع�� حداثة األمر، لكن ِجذر �ش�

ّ
إنما تتجذ

ا�حيثيات   �عض  استعراض  لنا  �سّ�ى  ما  نحو  ع��  ا�حديث  الطور   �� و�األخص  الطبي��؛  بمحيطھ  اإل�سان  صلة 

النظر�ة والتحوالت العملية ال�ي �ان لها النصيب الوافر �� هذا القدر الذي حاق بالطبيعة. ولعل املنقلب األخطر 

تأ�ى بالطبيعة، هو االنكباب ا�حثيث ع�� تجر�د الطبيعية من    الذي  عن هذا املنعرج الذي اع��ى آصرة اإل�سان 

 طبيع��ا لغاية اعتبارها مجّرد موضوع.  

وحينما تّقرر أن تصبح الطبيعة مجرد موضوع أو �ىيء مادي، اقت�ىى أن تدخل الطبيعة �� أفق جديد، وهو 

اإل عالقة  أن  يقال  وا�حق  التسّيد.  بفعل  أفق  وذلك  بالفعل،  طبي��  �عد  ما  أفق  ضمن  دخلت  بالطبيعة  �سان 

 
17- Ozon Laurent, Ecologie et Libéralisme, Deux vision du monde inconciliables, Ed. L’Age d’homme, Lausanne, Suisse 1999, p. 95. 
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د): تمثل االنز�اح األول ��  التجّرد والتجر�دحصول انز�اح�ن خط��ين ( وانفصالھ ع��ا   اإل�سان من الطبيعة   تَجرُّ

ل ��  
ّ
ْجر�دليصبح �ائنا فوق الطبيعة، أما االنز�اح الثا�ي فتمث

َ
تحّول من نطاق ، لتاإل�سان الطبيعة من طبيع��ا  ت

ك والتحو�ل. و�فعل هذا االنز�اح املزدوج الذي 
ّ
إ�� نطاق املوضوع الذي يقبل �ل أش�ال االستباحة والتمل الذات 

الذي �شد العروة الوثقى  التساكن  طبع صلة اإل�سان بالطبيعة تجر�دا وتجّردا، ا�عطفت هذه العالقة من طور  

الذي �ع�� من من�لة   التسّيدفضل ألحدها ع�� اآلخر، إ�� طور    ب�ن مختلف مشموالت الطبيعة ضمن وئام تام ال 

فنون  مختلف  ملمارسة  موضوعات  مجّرد  إ��  وم�ونا��ا  الطبيعية  عناصر  تتحول  أن  فتّقرر  الفائق،  اإل�سان 

 السيادية وتجر�ب ش�ى أساليب السيطرة. 

إ��   ليصل  تدّرجا،  اإل�سان  ابتناه  الذي  التسّيدي  املقام  هذا  أن  ر�ب  إ��    ال  اهتدى  حينما  املطلقة  روة 
ّ

الذ

ّدر 
ُ
إح�ام قبضتھ ع�� ب�ى الطبيعة وم�ونا��ا، إذ غدت أداة طّيعة �ساق حسب مشيئة اإل�سان إ�� القدر الذي ق

ال�ي  الر�ادة  نھ من إ�شاء حضارة صناعية هائلة. لكن هل هذه 
ّ

إيقاع تمّدنھ، ومك �� �سريع  لها، قد أفاد اإل�سان 

ذه الغلبة والوثبة اللت�ن حّققهما باسم التقدم، حصلت �ش�ل طبي�� ال ضرر ف��ا وال إضرار؟  حّصلها اإل�سان، وه

إن الناظر �� ا�جرى الرهيب الذي اع��ى الطبيعة بناء ع�� معاينة مختلف األورام واألسقام ال�ي باتت تدمي جسد 

نقلب الذي حصل لم ين�ِن ع�� أسس  الطبيعة و�ستن�ف إيقاعها الطبي��، ليجد نفسھ ع�� قناعة تامة أن هذا امل

سليمة، ولم يكن وضعا �حيا مفيدا �جملة م�ونات الطبيعة وعناصرها، بقدر ما أفاد اإل�سان مرحليا. وأي إفادة 

لإل�سان أصال؟ ألنھ إن أفاد �عضهم وليس جلهم ضمن ا�حّ�� ال��ام�ي، هذا فضال ع�� �ونھ نموذجا قد ينتفع بھ 

القادم الذي هو �� حكم القوة لم يؤخذ �� ا�حسبان. و�ن �ان مثل هذا النموذج الذي جيل مع�ن، فإن اإل�سان  

للم�ونات  بالنسبة  بالنا  فما  فيھ،  ي�ون  أن  يف��ض  الذي  الزما�ي  املطلق  و��  جملتھ   �� لإل�سان  مفيد  غ��  تقّرر 

األ�سب؟ ا�خيار  هو  ما  ا�حال،  هذا  ع��  وا�حال  الطبيعة.  منظومة  �ستوطن  ال�ي  العسر   العظ�ى  من  ي�ون  قد 

نجد  أننا  غ��  ولوجوده،  لنفسھ  قّدره  الذي  القدر  وهذا  بنفسھ،  اإل�سان  عھ 
ّ
وق الذي  اإلبدال  هذا  قلب  بإم�ان 

أنفسنا أمام منطق الثالث املرفوع الذي يقت�ىي البحث عن الّسبل الفعلية ال�ي تكفل معايدة األزمة االي�ولوجية 

أن نطاوع   و�ما  الطبيعة،  الوجود  والتنفيس ع��  الطبيعة ومص��  أمد جاعل�ن مجرى  ر منذ 
ّ

الذي تجذ القدر  هذا 

 والتواجد ضمن أفق الفناء املست�جل. 

واجب   وهو  وضع طفح ضرره،  با�خروج من  القمينة  السبل  �ل  عن  البحث  �ستد��  الوضع  �ان هذا  ا 
ّ
ومل

ولهم السلطان األنفذ، فليس  موضوع ع�� عاتق العامل�ن، مع أنھ واجب يطوق ضم�� اللذين لهم النصيب األوفر  

املعضلة  لهذه  فكري  استش�ال  إبداء  إ��  االلتفات  سوى  واجبھ  ترجمة   �� وفقط  ال�لمة  زاده  ملن  سبيل  من 

أجل   تمثل مرافعة فكر�ة من  أن  ال�ي من شأ��ا  املمكنة  اإلتيقية  املعايدة  أوجھ  عن �عض  والبحث  االي�ولوجية، 
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والديمومة. املعافاة  ملؤه  اي�ولو��  وتكفل   وضع  الديمومة  تؤمن  ال�ي  الفكر�ة  األسس  �عض  عن  البحث  ولغرض 

لناها عمليا، أن تضبط 
ّ
الرعاية، ليس لنا سوى استعراض �عض املداخل النظر�ة والعملية ال�ي من شأ��ا، إن تمث

 إيقاع التوازن االي�ولو�� وتجعل أمد ا�حياة إم�انا ال متناهيا.  

 ة: مبادئ تأم�ن البقاء املداخل النظر�ة ملعايدة الطبيع – 1

لقد �ان �خروج إيقاع ا�حياة ومجرى الطبيعة عن الوضع الطبي��، ودخولهما ضمن أفق ما �عد الطبيعة،   

�ن الذي �ان 
ّ
وهو األفق التسّيدي، اإلسهام ا�حاسم �� إيقاع األذى ا�جسيم بمنظومة الطبيعة، وأخّل با�جرى امل�

ى لنا الوقوف عند يضبط إيقاع الوجود �� حّ��ها، ووضع مس
ّ
تقبل استمرار ا�حياة تحت موضع ر�ب شديد. وملا تأ�

مع   اإل�سان  آصرة  اع��ى  الذي  القلب  هذا   �� محوري  وقع  لها  �ان  ال�ي  والعملية  النظر�ة  األصول  �عض  جرد 

لإل�سان   يتيح  الذي  التساكن  مقام  من  الطبيعة  حّ��  ضمن  الوجود  وضعية  تحو�ر  تقّرر  حينما  وذلك  الطبيعة، 

والسّيد  الطبيعة  فوق  �ائنا  اإل�سان  يجعل  الذي  التسّيد  مقام  إ��  الرعاية،  وواجب  االئتمان  بواجب  االضطالع 

املطلق عل��ا. فإنھ، واعتبارا ل�خطر الفظيع الذي أخذ يحدق بالوجود �� �ليتھ واملوجودات برّم��ا، يتعّ�ن االلتفات 

ة ال�ي كّرسها اإل�سان إزاء الطبيعة. ع�� وجھ ال�جلة والضرورة إ�� تصو�ب املعادلة ا�خ 
ّ
 تل

ا �ان للتصورات الفكر�ة والعلمية ال�ي طبعت الطور ا�حديث، إسهامها املعلوم �� تجذير عالقة التسّيد،  
ّ
ومل

عالقة   ضبط  ع��  ا�حرص  أمكن  ما  حر�ص  إتيقي  تصور   �� التفك��  يقت�ىي  واملوجود  الوجود  رعاية  واجب  فإنھ 

ة ال خارجها، وجعل ُمقام اإل�سان داخل مجرى العالم مرتكزا ع�� منطق طبي�� وهو  اإل�سان ضمن حّ�� الطبيع

د. ومن ب�ن املبادئ اإلتيقية ا�جوهر�ة ال�ي من شأ��ا  منطق التساكن، بدل منطق ما �عد الطبيعة وهو منطق التسيُّ

�ائن طبي�� ُيصّرف توجيھ عالقة اإل�سان ضمن كنف الطبيعة وفق منطق التساكن الذي يجعل اإل�سان مجرد  

 . مبدأ حق البقاء، ومبدأ سمو ا�حياة، ومبدأ �لية الذاتوجوده وفق مقت�ىى االئتمان ومقت�ىى الرعاية، نجد 

 مبدأ �لية الذات وأولو���ا -أ 

واملواضع   األمور  قلبت  ا�خطورة،   �� آية  انحرافات  التسّيد  أفق  ضمن  الطبيعة  �سديد  عن  نجم  لقد 

حّ��  إ��  الذات  حّ��  من  الطبيعة  نقل  خالل  من  الطبيعة  موضعة   �� ل 
ّ
تمث ما  وهو  عقب؛  ع��  رأسا  واألولو�ات 

النط  إ��  الك��  الناطق  من  الطبيعة  نقل  خالل  من  الطبيعة  تجزيء  و��  فصل املوضوع،   �� تمثل  أو  ا�خاص،  اق 

الطبيعة عن طبيع��ا واالنفصال عل��ا. وعليھ، فإن إصالح صلة اإل�سان بالطبيعة، يقت�ىي إعادة األمور إ�� نصا��ا 

ووضع العالقات ال�ي تنت�ج ب�ن مختلف م�ونات املنظومة الطبيعية وفق أسس سليمة و�حية. وليس هنالك من  

مجرى   نضع  أن  رمنا  إن  سديد،  الراهن  سبيل   �� ا�جميع  يفيد  ما  وفق  م�ونا��ا  مختلف  ب�ن  والعالقات  الطبيعة 

ية، و�� تتنّ�ل من�لة األولو�ة ع�� سائر ما �شتمل عل��ا من م�ونات 
ّ
والقادم، سوى أن نجعل من الطبيعة ذاتا �ل
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ال االنحرافات ال�ي طالت و�ائنات. وملا تّقرر أن تتبّوأ الذات من�لة �لية، فإن هذا األمر يقت�ىي مّنا أن نضع �ل أش�

 مبدأ ال�لية موضع نقد؛ و�تعلق األمر بآفة التجزئ ، وآفة التشيئ، وآفة الفصل واالنفصال:

: رافق االنز�اح ا�حديث الذي طبع عالقة اإل�سان الطبيعة ذات: نقد موضعة الطبيعة و�شيي��ا -1

�� طبيعة   خط��  انز�احا  التسّيد،  إ�� طور  التساكن  الذي بالطبيعة من طور  ا�حاسم  القرار  أن  إذ  الطبيعة؛ 

�ىي اإل�سان بموجبھ أن يجعل خاصية الذات حصرا عليھ، ويعّد نفسھ الذات الوجودية الوحيدة ال�ي لها 
ُ
ق

حق االستئثار ��ذه ا�خاصية، أفضت بالضرورة إ�� جعل �ل امل�ّونات الوجودية األخرى ع�� طرف نقيض من 

وجملة أشياء تقبل التصرف واالستغالل والسيطرة، وذلك ل�ون   نفسھ، أي بوصفها مجرد موضوعات مادية

إشارة  رهن  لت�ون  إال  األصل   �� وجدت  وما  البشر�ة،  الذات  من�لة  من  أد�ى  من�لة  تتنّ�ل  واألشياء  املوضوعات 

وجھ  ع��  الذات  بمن�لة  اإل�سان  استفراد  إن  حد.  أو  قيد  دون  الرغبة  واقتضت  ا�حاجة  دعت  �لما  اإل�سان 

د جملة ا�حصر،  ع��  �سمو  �ائن  أنھ  بمجرد  ا�حر�ة  يمتلك  الذي  الوحيد  ا�حر  ال�ائن  نفسھ  اعتبار  إ��  فعھ 

يصرف  أن  فلھ  ا�حديث،  اإل�سان  كينونة  عن  �ع��  مطلقة  إم�انية  أصبحت  ا�حر�ة  وألن  األخرى.  امل�ونات 

 سلوكھ �� رحابة الطبيعة وشعاب ال�ون ع�� نحو حر ال يقبل التقييد وال التضييق. 

  
ّ
إ�� هذا  ومل �ش�ل محوري  �عزى  راهنا،  نحو شديد  ع��  وقعھ  �عاين  الذي  الفظيع  االي�ولو��  ا�خلل  �ان  ا 

من   و�ىيء  موضوع  مجرد  الطبيعة  من  يجعل  أن  ارتأى  عندما  حديثا،  اإل�سان  ره 
ّ

جذ الذي  الطبي��  غ��  القلب 

ول ذات  الطبيعة  جعل  أي  الطبي��؛  غ��  القلب  هذا  إصالح  يقت�ىي  فإنھ  عزم األشياء،  إن  موضوع.  محض  يس 

البشر�ة ع�� استفرادها بخاصية الذاتية وتجر�د الطبيعة م��ا �عد انز�احا خط��ا واختيارا غ�� طبي��، يف�ىي إ��  

آفات وجودية آية �� الشدة وا�خطورة. ولعل من األدلة ال�ي �سوقها �� هذا الصدد دفعا �حصر الذات �� اإل�سان 

ال امل�ونات  �افة  لتجر�د  ي��:  ونقدا  بما  ند��  الذات،  ال�ي  وجودية من خاصية  الوحيدة  الذات  ليس  إن اإل�سان 

تتيح لھ أن يجعل من جملة املوجودات األخرى مجرد موضوعات أو أشياء، بل إنھ مجرد ذات جزئية تتعا�ش 

ن  ومن ثمة فإن اإل�سان ذات كما أ  مع ذوات عديدة ضمن ذات أس�ى عل��م جميعا و�� الطبيعة بوصفها ذات.

الطبيعة �� الذات ا�حاضنة ل�ل هذه الذوات ا�جزئية ا�حيوان ذات والنبات ذات وعناصر الطبيعة ذوات، وأن  

ولعل الدليل الدامغ الذي ينفي خاصية املوضوعية والشيئية عن الطبيعة، هو أ��ا .  بما �� ذلك ذات اإل�سان

بلغ شدة أو ا�خلل مهما  أو األذى  التغي��  �� منأى عن حصول  أن   ليست  لها، وا�حال  تصرفنا ف��ا واستغاللنا 

ا�خلل العميق الذي حاق بالطبيعة يثبت باليق�ن أ��ا ذات �ع����ا ما �ع��ي �افة الذوات ا�جزئية من أسباب 

 . التغي�� والضرر 
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: �عد نقد التصور التسّيدي الذي انت�ى إ�� تجر�د الطبيعة من  �لية الطبيعة: نقد تجزئ الطبيعة  -2

ية، وأثبتنا �� مقابل ذلك أن الطبيعة تتّصف بخاصية الذات ع�� وجھ األولو�ة، فإنھ يتع�ن أن خاصي��ا الذات 

أي   أخرى؛  ذاتية  �أي  ليست  للطبيعة  الذاتية  ا�خاصية  بأن  كذلك  �� نقر  ية 
ّ
�ل بذاتية  تتصف  الطبيعة  أن 

وال�ل مقدم ع بذاتية جزئية.  ال�ي تتصف  الطبيعة  ال�ي �ستوطن  الذوات األخرى  ا�جزء. ولعل مقابل   ��

ا�حاضن   �عد  أ��ا  هو  الطبيعة،  مكونات  سائر  ع��  من�ل��ا  وأولو�ة  الطبيعة  ذات  �لية  ع��  األك��  ال��هان 

. فهل من مقام لإل�سان �� الوجود بمعزل عن الطبيعة، وهل  الوجودي ل�افة املكونات بما �� ذلك اإل�سان

من   النقيض  ع��  دو��ا؟  من  واالستمرار  التواجد  مع  ذلك  �ستطيع  و�انت  اإل�سان  دون  من  الطبيعة  �انت 

إم�ان   أي  لھ  ليس  إذ  لإل�سان،  بالنسبة  وا�حال غ�� ممكن  اإل�سان.  تكون من دون  أن  و�مكن  اإل�سان، 

؛ أوليس هذا األخ�� هو املأوى الطبي�� الذي يحضن جملة ال�ائنات وم�ونات للتواجد حينما ينعدم الوجود

و  اإل�سان.  ذلك   �� بما  (الطبيعة  الوجود  مأوى   �� اللغة  أن  هايدجر  مارتن  األملا�ي  الفيلسوف  عّد   Dieل�ن 

Sprache ist das Haus des Seins املوجودات. وحينما ل�افة  املطلق  املأوى  الطبيعة ��  أن  القول  )، فيمكن 

 أزمع اإل�سان ع�� أن يجعل الطبيعة مجرد شأن خاص أمكن التصرف فيھ، وهو ما دفعھ إ�� تجزئ الطبيعة 

فقد  مطلقة،  بحر�ة  واستغاللها  واستن�افها  استثمارها  يمكن  ال�ي  ا�جزئية  وامل�ونات  العناصر  من  جملة  إ�� 

ل�افة  مطلق  ومأوى  ك��  م�ون  الطبيعة  أن  وا�حال  ال�لية.  خاصية  من  وتجر�دها  الطبيعة  تفتيت  ع��  عمل 

ال�ل وكيف ل�خاص أن يأوي جملة ال�ائنات، وذلك ألنھ إن اف��ضنا أ��ا أمر جزئي، فكيف ل�جزء أن يحتضن  

 املوجودات؟ 

الطبيعة من طبيع��ا والتجّرد ع��ا  -3 لقد نجم عن األفق   :وصل الطبيعة واتصالها: نقد تجر�د 

عن   الطبيعة  فصل   �� األول  السلب  تمثل  الّسلب:  من  ضر�ان  بالطبيعة  اإل�سان  صلة  حكم  الذي  التسّيدي 

عملية خالل  من  تّم  الذي  األمر  وهو  تجر�د   طبيع��ا،  خالل  من  وكذلك  الطبيعة،  عّم  الذي   ��
ّ

الك الت�ىيء 

ب الذي يصّرفها  
ّ
الطبيعة من الطا�ع الذا�ي الذي يخّصها، لتصبح مجرّد موضوع مفتوح أمام �ل أش�ال السل

نفسھ  الطبيعة وفصل  اإل�سان عن  تجّرد   �� ل 
ّ
تمث الثا�ي، فقد  السلب  أما  الطبيعة.  اإل�سان ع�� مشموالت 

فعندما الطبيعة    ع��ا.  �ائنات  جملة  عن  �سمو  الذي  ال�ائن  ذلك  نفسھ  من  يجعل  أن  وقّدر  اإل�سان  شاء 

وم�ّونا��ا ا�حية واملادية، فإنھ أعطى لنفسھ �امل الصالحية واألهلية الفائقة �� التصرف �� جملة املوجودات، 

ا الوجودية  امل�ونات  ومن�لة  اإل�سان  من�لة  ب�ن  تفصل  ال�ي  العميقة  الهوة  هذا ألخرى بموجب  أن  وا�حال   .

السلب املزدوج الذي أقره اإل�سان، سواء أ�ان عبارة عن فعل تجر�د وفصل أو فعل تجّرد وانفصال، �عّ��  

فأما ما ال :  عن ضرب من السلب املناقض للطبيعة والعقل والسداد، وذلك لالعتبارات ا�جوهر�ة التالية 
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الطبيع بتجر�د  يتعلق  الذي  األول  الّسلب   �� هو �ستساغ  ما  �ُعّد  أن  أمكن  كيف  أنھ  وهو  طبيع��ا،  من  ة 

طبي�� غ�� طبي��؛ أي مجرد موضوع أو ��يء قابل للتصرف املطلق، و�أنھ أمر غ�� قابل للتلف وغ�� معّرض 

ب من مادة وروح قد �ع����ا ما �ع��ي سائر الذوات من نوائب الدهر 
ّ

للنفاذ، وا�حال أن الطبيعة حال مرك

 وأح�امھ.  

أنھ  أما ما ال   الطبيعة وانفصالها عنھ، وهو  بتجّرد اإل�سان من  ق 
ّ
يتعل الذي  الثا�ي  السلب   �� �ستساغ 

الطبيعة طرف منفصل ع��ا، و�ائن بمعزل   يتجّزأ من منظومة  الذي هو جزء ال  �ُعّد اإل�سان  أن  كيف يمكن 

ان، وهل لإل�سان إم�ان ع��ا. أو ليس من املنطقي أن ال�ل املتمثل �� الطبيعة أو�� من ا�جزء الذي هو اإل�س

محق ا�حياة وتنعدم املوجودات وتفسد الطبيعة �� جمل��ا
ُ
. بناء للوجود واالستمرار �� التواجد أصال حينما ت

ل وحدة م��اّصة ومت�املة، ال يمكن فصل �عضها عن  
ّ
ع�� هذه األدلة املوضوعية، يت�ح أن املنظومة الطبيعة تمث

م��ا �سمو عن طرف   أو نجعل طرف  التفاعل �عض  الطبيعة ضمن سلوك من  �� منوال  دارج  ال�ل  أن  بل  آخر، 

الذي   التسّيد  وضع  عن  الناجم  ا�حال  هو  كما  الوضع،  هذا  يناقض  وضع  و�ل  الطبي��.  واال��جام  والتواصل 

دخلت الطبيعة �� أفقھ، إنما ليس ينجم عنھ إال ا�خلل ا�جسيم واألورام الفظيعة ال�ي تجعل أفق ال�ون �� مرمى 

 اإل��اء املست�جل. من 

 مبدأ سمو ا�حياة وا�حق �� البقاء -ب

استواء     تثبت  ال�ي  ا�جوهر�ة  االعتبارات  �عض  وسوق  املوضوعية،  األدلة  �عض  إيراد  من  فرغنا  أن  �عد 

� �جملة ال�ائنات األخرى وامل�ونات العديدة 
ّ

الذات ع�� نحو ك��، وتبّ�ن أولو���ا الوجودية باعتبارها ا�حاضن الك�

�� األسباب األساسية املؤسسة للفناء، وذلك ال�ي تؤثث فضاء الطبيعة، يقت�ىي منا واجب الوجود تدقيق القول  

بفعل التقو�ض ا�حثيث الذي �س��دف ا�حياة. إن صون ا�حياة بوصفها تتنّ�ل من�لة أس�ى، يقت�ىي واجبا إتيقيا  

مسؤوال يأخذ �ع�ن االعتبار مسألة سمو ا�حياة و�را�� حق البقاء بوصفھ حّقا مطلقا، وهذا األمر أوعز لنا بضرورة 

املقاصد عي��ا، بوصفها نظر�ة تراهن الضرور�ات ا�خمس بالذات البشر�ة، وتوسيع أفقها نحو �لية   تحي�ن نظر�ة

 مطلقة جوهر�ة، م��ا �ستمد ال�ليات األخرى أساسها، و�� �لية ا�حياة وسموها.

ي سيادة الفرادة البشر�ة، أن ُيوَ  
ّ
ع من  لم يكن لالز�اح الذي اع��ى أنماط الوجود �� الطور ا�حديث بما يز�

ّ
ق

ال��نامج  ضمن  بدورها  لأل�سنة  ا�حياة  ستخضع  ما  بقدر  الطبيعية،  براء��ا  ع��  العار�ة  ا�حياة  يذر  أن  دون 

اإل�سانوي املوسع الذي ر�خھ اإل�سان �� الطور ا�حديث. وليس مهمة الدولة �� صيغ��ا ا�حديثة وليس لالقتصاد 

ستدخل ا�حياة ع�� نحو من وظيفة سوى العمل ع�� تأم�ن حياة الدولة أو حياة أ
ُ
فراد ما وشعب معّ�ن. هكذا ست

أو   ما  فرد  حق  نقول  وأن  والشعب.  للفرد  محايثا  مفهوما  ا�حياة  مفهوم  و�صبح  للدولة،  عر�ض  برنامج   �� حثيث 
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شعب ما �� ا�حياة، فيع�ي أن هذه األخ��ة يتعّ�ن أن ت�ون بمثابة ترجمة لبقاء جنس أو نوع مع�ن ع�� قيد ا�حياة،  

بذلك حق اإل�سان �� البقاء. ولقد مهد هذا االنز�اح الذي اع��ى ا�حياة، لتصبح مسألة إ�سية بامتياز، إ��    و�ع�ي

جعل �ل أطياف املوجودات وم�ونات الطبيعة مسائل ووسائل ليس لها قيمة وجودية إال من حيث �� تكفل حق  

البشر�ة �� االستمرار ضمن ح�� الوجود. وا�حال  اإل�سان �� البقاء، وما وجودها إال ل�و��ا تؤمن ع�� حياة الذوات  

إ��ا تمثل خاصية جوهر�ة محايثة   �عينھ، بل  أو نوع  ا�حياة �عد مسألة جوهر�ة مطلقة ال تقتصر ع�� جنس  أن 

 للطبيعة ومالزمة للوجود بالدرجة األو��.  

اإل�سان حق  ألن  وذلك  سديد،  بأمر  ليس  اإل�سا�ي  األفق  نحو  ا�حق  انز�اح  فإن  حق   ولهذا  هو  ا�حياة   ��

مج��ئ من حق ا�حياة �� نمطها الك�� من حيث �� �عب�� عن الطبيعة، وال اعتبار �حق اإل�سان من حيث هو حق  

خاص �� ا�حياة، إال باألخذ �ع�ن االعتبار حق الذوات األخرى ال�ي تؤثث حّ�� الطبيعة، وع�� رأس األولو�ة أن تلتف 

ا�حياة عي��ا، وليس أي حياة، بل بما �� ا�خزان الذي يؤمن ا�حياة واإلم�ان    إ�� اعتبار الطبيعة بما �� �عب�� عن 

الك�� الذي يتيح ا�حياة لسائر امل�ونات الوجودية وال�ائنات بما �� ذلك حياة اإل�سان. فهل من إم�ان لإل�سان �� 

 و�م�ا��ا؟ ا�حياة أصال، حينما ينعدم املصدر املطلق واملصادر العديدة ال�ي تر�� ماهية ا�حياة

ا نجم عن التجزيء الذي طال ماهية ا�حياة واستفراد اإل�سان ��ا ما نجم من ف�ح مشموالت الطبيعة  
ّ
ومل

أمام التسيد اإل�سا�ي، فإن واجب صون ا�حياة ورعاية الطبيعة يقت�ىي جعل الطبيعية تتنّ�ل من�لة �لية، وذلك  

ا�حي سبل  تؤتمن  خاللها  من  جوهر�ة  �لية  �عد  أ��ا  قراءة بحكم  �ل  املوجودات.  لسائر  الوجود  إم�انية  وتتاح  اة 

 �� واردا  يكن  لم  �ليا،  مأخذا  الطبيعة  كيان  أخذ  إ��  االلتفات  مسألة  بأن  ��ىي  والالهوت،  والعلم  الفكر  لتار�خ 

��   الشاط�ي  أبو إ�حاقا�حسبان. لنا أن نقف ع�� سبيل امتحان هذا األمر لدى التصور املقاصدي الذي صاغھ  

صون  وفقاتاملكتاب   حول  �لها  تحوم  التحسينيات)  ا�حاجيات،  (الضرور�ات،  الثالثة  املقاصد  مدار  أن  إذ  ؛ 

ما   وهو  املستباح،  حكم   �� والعقل  واملال  النسل  و�جعل  األنفس  و��در  الدين  �س��دف  قد  ما  �ل   �� اإل�سان 

ا�خمس ال�ليات   �� الطبيعة 18حصرها  اعتبار  إ��  دفع  امللة،  أفق  داخل  للطبيعة  حصل  الذي  التأو�ل  ي�ون  قد   .

معطى موضوع "للت�خ��" البشري، وهو ما حال دون توسيع �لية النفس ع�� سبيل املثال لتصبح متاخمة ل�حياة  

�� األنفس األخرى ع��  �� مطلقها. إن الطبيعة �� نفس ك��، من دو��ا ال �ستقيم حياة امل�ونات األخرى وال يؤتمن ع 

 
حاجية.   يرجع الشاط�ي ت�اليف الشريعة إ�� "حفظ مقاصدها �� ا�خلق. وهذه املقاصد ال �عدو ثالثة أقسام: أحدها: ت�ون ضرور�ة. والثا�ي: أن ت�ون   - 18

املوافقات. وقد عدد مجموع هذه الضرور�ات �� خمسة، و��: "حفظ الدين، والنفس، والنسل، من ا�جزء الثا�ي من    6والثالث: أن ت�ون تحسينية". ص  

من ا�جزء  الثا�ي، وهو نفس األمر الذي سبق وأن ثّبتھ �� ا�جزء األول من املوافقات: "فقد اتفقت   7واملال، والعقل. وقد قالوا إ��ا مراعاة �� �ل ملة". ص 

من ا�جزء األول.  26ريعة وضعت للمحافظة ع�� الضرور�ات ا�خمسة: و�� الدين والنفس، والنسل، واملال، والعقل". ص األمة بل سائر امللل ع�� أن الش

 ، تحقيق عبد هللا دراز، دار الكتب العلمية، ب��وت {د.ت}. 2-1أ�ي إ�حاق الشاط�ي: املوافقات �� أصول الشريعة، مج 
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وجود ص��  إ��  الراهن  ثمة فإن حاجة  املعاصر�ن. ومن  بتعب��  البشر�ة  الذات  أو  النفس  ذلك   �� بما  االستمرار، 

يتسع ل�جميع و��� طبيعة �لية تؤمن مأوى االستمرار ل�جميع، يتطلب وضع الطبيعة ع�� رأس ال�ليات؛ أي بما ��  

ستقى سائ
ُ
 ر الضرور�ات األخرى إم�ان وجودها واستمرارها �� الوجود. �لية جوهر�ة مطلقة، م��ا �

 مبدأ تأم�ن البقاء: من اإل�سان إ�� العالم -ج

ب�ن   الوجودي  التالزم  نبّ�ن  أن  منا  استد��  ما  وهو  شاملة،  ذاتا  بوصفها  الطبيعة  �لية  ع��  التأكيد  �عد 

إتيق أساس  إ��  نلتفت  أن  يتع�ن  فإنھ  ونفيا،  وجودا  وا�حياة  املبدأين  الطبيعة  ع��  يضفي  أن  شأنھ  من  ُمتّمم  ي 

بوحدة   صل��ا  و�يان  الطبيعة  �لية  شأن   �� ا�حق  القول  إن  البقاء.  تأم�ن  مبدأ  بذلك  و�ع�ي  عمليا؛  وقعا  اآلنف�ن 

ا�حياة وسمّوها حفظا �جملة املوجودات �� حقها بالبقاء، يقت�ىي االلتفات نحو ترسيم السبل العملية ال�ي تكفل 

الطبيعة صو  �ليا ال جزئيا.  صون  الطبيعة ع�� نا  إبقاء  تأم�ن  البقاء من دون   �� ا�حق  ال �ستقيم ا�حديث عن 

طبيع��ا ع��  الطبيعية  وال�ائنات  وقع  طبيع��ا  أي  الطبيعة   �� ا�حق  أو  البقاء   �� ا�حق  يحوز  أن  يمكن  وليس   .

عة. ليس ا�حديث عن مبدأ �لية عم��، ما لم ��تد إ�� تفعيل ا�حق ضمن ا�جرى العم��، و�ع�ي بذلك إبقاء الطبي

الطبيعة وسمو ا�حياة وا�حق �� البقاء من باب القول اإلتيقي ا�جرد، و�نما هو من باب �سديد هذه املبادئ جهة 

 األفق املنشود الذي هو اإلبقاء ع�� الطبيعة.  

ال، مفهوم يقت�ىي مبدأ تأم�ن البقاء، تنشيط القول من جديد بخصوص مفهوم ا�حق. لطاملا �ان، وما يز 

ف حيازة ا�حق �ش�ل ال يتنا��، وأخذت �عدده وتصّنفھ 
ّ
ا�حق مفهوما إ�سيا بامتياز. ما فتئت املدنية ا�حديث تكث

طبقات وأجيال، وذلك �� إجماع ع�� جعل ا�حق حيازة �شر�ة مطلقة. ليس هنالك من حق سوى حق اإل�سان ��  

يد �ان  ما  الطبيعة،  وحق  ا�حياة  حق  ح�ى  بل  وكذا.  ��  كذا  اإل�سان  وحق  ا�حياة   �� اإل�سان  حق  ع��  سوى  الن 

الطبيعة؛ أي ما يؤمن حق اإل�سان �� ا�حياة موجود �� الطبيعة، و�ل املوجودات �� منذورة أصال لتدو�م اإل�سان 

واستبقائھ �� مجرى ا�حياة. ليس املقام �سمح، هاهنا، أن �ستش�ل مدى اقتدار اإل�سانية ع�� التمكّ�ن ل�حق حّق 

تمك�ن فيما ب�ن اإل�سان، وهو أمر ظاهر �� التمريغ الفظيع الذي يحيق با�حق فيما هو مشهود وُمعاش، وما بالنا  ال

 إن رمنا إقران ا�حق بالطبيعة إقرانا. 

والعم��   النظري  املفهوم  أن وّجھ  الطبيعة، سوى  ال�ي كرسها اإل�سان حديثا مع  املعادلة  لم يكن لضرب 

كها واالستئثار ��ا. لقاء ل�حق نحو محايثة اإل�سا 
ّ
ن ع�� نحو مطلق؛ أي حق اإل�سان �� حيازة تامة للطبيعة وتمل

قيام اإل�سان بجعل الذات خاصية جوهر�ة لھ ع�� سبيل ا�حصر، ما �ان لھ سوى أن قام باالستفراد با�حق ع��  

�ي ل�حق. لم �عد ا�حق حقا نحو مطلق، وهو االستفراد الذي سرعان ما سيتنّ�ل عمليا من خالل االستعمال القانو 

بل    ،�
ّ

الك� ا�حق  من  ضرب  عن  �عب��ا  بوصفها  البقاء   �� وا�حق  ا�حياة   �� وا�حق  الوجود   �� ا�حق  و�مع�ى  يا، 
ّ
�ل
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ملاهية  انز�اح عميق  أمام  بتنا  العالم. هكذا  �� مجرى  الذات اإل�سانية  أفق ترجمة   �� ا�حق  تم برمجة  ما  سرعان 

 الذي اع��ى الذات نحو اإل�سان، وذلك من خالل االستعمال القانو�ي لھ.  ا�حق، وذلك �ش�ل مواز النز�اح

ليس للتقنية القانونية، سوى العمل ع�� ترجمة ا�حق ترجمة إ�سية بامتياز. ال ��ىي هذا االنز�اح القانو�ي  

هو   ملا  محايثا  ي�ون  أن  ينب��  �لية  واقعة  بوصفھ  ا�حق  ألن  قطعا،  صّ��  ومسلك  طبي��  سلوك  عن  ك��؛  ل�حق 

و�ع�ي بذلك الطبيعة والوجود وا�حياة ال�ي تتنّ�ل منازل مطلقة �� الوجود لقاء املن�لة ا�خاصة ال�ي يتنّ�لها اإل�سان 

الالمتناهية  ا�حيازة  من  طور   �� دخولنا  وهو  حصل،  الذي  لكن  الوجود.   �� األخرى  الطبيعية  امل�ونات  جملة  مع 

� استدخال كثيف للطبيعة ضمن أفق التملك اإل�سا�ي باسم ل�حق من طرف اإل�سان، وهو ا�حق الذي ساهم �

للطبيعة  ا�حق محايثا  ي�ون  أن  يقت�ىي  السديد،  النظر  أن  وا�حال  والتنمو�ة.  االقتصادية واالجتماعية  ا�حقوق 

�سائر  تناط  أن  تقت�ىي  ال�ي  والوجبات  ا�حقوق  سائر  تنجم  ا�حق  هذا  وعن  األو��،  بالدرجة  للوجود  ومالزما 

بما �� ذلك اإل�سان. فكما لإل�سان حق �� كذا وكذا، فأيضا �جملة ال�ائنات األخرى وم�ونات الطبيعة املوجودات  

 نصي��ا من ا�حق الذي يتع�ّن أن يرا�� وُ�قتدر حق قدره. 

إذا ليس ا�حق    القانو�ي ل�حق؛  �� طبيعة االستعمال  ب إعادة نظر جذر�ة 
ّ
يتطل و�ناء ع�� ذلك، فإن األمر 

إ�سا�ي   و�مع�ى  مطلق،  امتياز  مطلقا،  وليس  مقيد  نحو  ع��  ل�حق  �شري  استعمال  �ل  يجري  أن  يقت��ي  بل 

عليھ أن يجعل من حق الطبيعة وا�حق �� الوجود وا�حق �� ا�حياة �� من�لة أس�ى، ومن ثمة يتوّجب ع�� �ل  

حق    تصر�ف ل�حق من قبل اإل�سان أن ينضبط و�تقيد با�حق األس�ى، فليس ل�حق �� وضعھ ا�خاص، وهو 

اإل�سان، وجود و�م�انية للوجود ومشروعية من دون اعتبار هذا ا�حق املطلق الذي هو حق محايث للطبيعة 

. وليس حرص اإل�سان �� اإلمعان ع�� مواصلة هذا القلب الذي اع��ى ا�حق من الوضع املطلق إ�� ومالزم للوجود

بالوجو  لالستفراد  اإل�سان  مواصلة  ع��  إزماع  سوى  ا�خاص،  سائر الوضع  ع��  املطلق  حقھ  �سويغ  حيث  من  د 

املوجودات. و�ن �ان هذا االنز�اح قذف بوجودنا نحو معا�شة وضع إي�ولو�� رهيب، فكيف أن نم�ىي قدما نحو 

 وضع يطم�ن ع�� مستقبل ا�حياة �� ظل هذا القلب واالنز�اح الذي هو أصال ضد �ل إم�ان ل�حياة؟ 

الصيحة    غ��  العالقة  استش�ال  سياق  نحو  وضمن  ع��  يت�ح  اإلش�ال  فإن  عي��ا،  والطبيعة  ا�حق  ب�ن 

حاق  الذي  االنز�اح  ع��  عطفا  الزمان.  ضمن  وا�حق  الطبيعة  صلة  الذي طال  التموضع  ضرب  نث��  حينما  أفظع 

ل �عد  
ّ
با�حق من حيث محايثتھ لإل�سان ع�� نحو مطلق، فإن نمط تصر�ف الذي طال ا�حق �ان أحرص ع�� تمث

هو ا�حاضر. فليس ا�حق سوى حق اإل�سان �� هكذا حق �� ا�حاضر الذي لھ و�� الزمن الذي زما�ي واحد ل�حق، و 

�شد  هو  بل  للزمان،  محدد  ببعد  يتصل  ال  هو  حيث  من  للزمن،  عابر  شأن  هو  ا�حق  أن  وا�حال  لھ.  مزامن  هو 

ي بما قد ال  انتفاعات معينة  يتيح  الراهن، قد   �� ل�حق  املستقبل؛ فكم من �شريع  نجم عنھ أي وقع،  ا�حاضر مع 
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لكنھ سرعان ما ي�ون فعال تأسيسيا لسلب مع�ن أو معضلة �عي��ا �سطع �� املستقبل. لقد أف�ىى استعمال ا�حق 

محدود   ضرب  تكريس  إ��  با�حاضر،  املّتصل  الفعل  من  نمط  هو  بما  أو  راهن  نحو  القانو�ي  ع��  هو  للزمان  بما 

 منحصر �� ح�� م�ا�ي وزما�ي محصور. 

رجمة ا�حق �� الواقع أو اإلتيان بأي فعل �شري ضمن حّ�� الطبيعية، إنما �عّ�� عن صنف ليس من شأن ت 

من ا�حق ا�حدود أو ضرب من الفعل املوقوت، بل إن من شأن هذا الفعل أو ذاك ا�حق العم�� أن يصبحا لهما 

ممدود وحق يمكن أن  عبورا نحو املستقبل. فبقدر ما ثمة فعل محصور وحق حاضر �� ا�حاضر، بقدر ما هو فعل  

يمتد حضوره إ�� املستقبل ع�� نحو مع�وس. و�نھ ال سبيل نحو االشرئباب إ�� أفق ص�� للطبيعة بما �� اإلم�ان  

أو  تعّينة، ووضع �ل فعل 
ُ
وامل ا�جردة  �� صيغتيھ  ا�حق  يؤم فرادتنا، سوى من خالل �سديد  الذي  الوحيد  الك�� 

الطبيعة   وضع  اعتبار  إرادة ضمن  أو  ديمومة قرار  نحو مالزم  تقت�ىي ع��  الطبيعة  الزمان. ف�لية  ديمومة  ضمن 

ا�حق، كما �ستوجب تحي�ن مفهوم العدل ومفعولھ، وهو ما يقت�ىي أن نتمعن �� �ل فعل نصّرفھ إزاء الطبيعة إ�� 

حن ع��  أي حد نحن أعدل �� سلو�اتنا وتصرفاتنا إزاء جملة املوجودات األخرى ال�ي لها حق الوجود، و��� أي حد ن

ى �ان جنسهم ونوعهم؟ ddنمط من التصرف األع�ى ماضون حينما ال �ع�� أد�ى اعتبار للمستقب�� 
ّ
 ن أ�
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 املداخل العملية ملعايدة الطبيعة: إصالح النظر والعمل  -2

آصرة   بضبط  تق�ىي  ال�ي  املعقولة  والقواعد  السديدة  املبادئ  �ل  بقلب  التسّيدي  الطور  صف 
ّ
ات ل�ن 

نھ اإل�سان 
ّ

اإل�سان مع الطبيعة وفق ن�ج صّ��، فقد تولينا �عر�ة هذا القلب الذي حكم ضرب الرسوخ الذي مك

ية األساسية ال�ي ع�� هد��ا يقت�ىي �� حّ�� الطبيعة، وذلك حينما �ان لنا وقوف ع�� ار�سام �عض املبادئ اإلتيق

و�ّ� شطر اهتمامها نحوها. وشأن �ل 
ُ
أن �س��شد �ل فعل أو تصرف أو انتفاع من الطبيعة، و�ل قرار أو سياسية ت

مبدأ إتيقي عم��، فإنھ يقت�ىي أن يرتفع إ�� من�لة املبادئ ال�لية ال�ي لها الوقع اإللزامي والتوجي�ي �� �ل سياسة أو  

 ل لھ وصل مع الطبيعة.  تدب�� أو فع

و�وصفها املرجع املطلق، يقت�ىي أن ي�ون ما ُيصّرف إزاء مشموالت الطبيعة �� عداد ما ي�ون أحرص ع�� 

عمليا   التموضع  املطلقة من  املبادئ  لهذه  التمك�ن  األمر، فإن  ا�جوهر�ة. فضال عن هذا  املبادئ  التعب�� عن هذه 

ال قلب الذي اع��ى القنوات ال�ي �ان لها اإلسهام �� توجيھ الطبيعة ع�� نحو ي�ون لھ وقع، يقت�ىي قلب طبيعة 

الطبيعة  اللي��الية، ودولنة  �� ��ختھ  والعامل االقتصادي  الفكري،  التسّيدي؛ و�ع�ي بذلك اإلسهام  ضمن األفق 

ما  وهو  الفائق،  الوضع  نحو  تطلعا  طبيعتھ  من  اإل�سان  ا�سالخ  عن  فضال  هذا  االجتما��،  العقد  نموذج   ضمن 

 يقت�ىي وضع التنشئة األخالقية موضع رهان لتوط�ن اإل�سان ضمن مأواه الطبي�� ال خارجھ. 

 تخليق اللي��الية: من العقالنية النفعية إ�� أخالق االنتفاع  -أ 

عطفا ع�� النظر الذي �ان مداره ع�� بيان الدور الذي اضطلع بھ االقتصاد ا�حديث �� إرساء العالقة مع   

ن م��ا، وهو  
ّ

الطبيعة وفق منوال التسّيد والسيطرة، ضمن إبدال حديث قوامھ التمك�ن لإل�سان �� األرض والتمك

ن الذي انب�ى �ش�ل جوهري ع�� مبدأ ا�حر�ة. بفعل
ّ

التشميل الذي طبع مبدأ ا�حر�ة، ما �ان ع��    التمك�ن والتمك

هذا األخ�� إال أن يصبح أحد ا�خواص ا�جوهر�ة ال�ي تحكم ماهية االقتصاد ا�حديث. ونتيجة هذا التالزم ا�حديث 

الذي  ا�حر  الفعل  من  ضرب  عن  عبارة  االقتصادي  النشاط  ي�ون  أن  �عّ�ن  وا�حر�ة،  االقتصاد  ب�ن  تحقق  الذي 

ه حدود وال توضع �� وجهھ عقبات ومعوقات. فلھ بذلك أن يتصرف كما �شاء �� �ل موضوعات يقت�ىي أن ال تُحّد 

القصوى  غايتھ  حر،  فعل  عن  عبارة  االقتصادي  النشاط  اعتبار  حيث  من  وذلك  وم�ونا��ا،  وعناصرها  الطبيعة 

 تحقيق أق�ىى قدر ممكن من املنفعة والتمك�ن للدول من �سط نفوذها. 

النمو  هذا  مثل  أن  النموذج بيد  من  نوع  ع��  ين�ِن  لم  الرأسما��،  أو  اللي��ا��  النموذج  مع  تر�خ  الذي  ذج 

املتعّقل الذي ي�ون حر�صا أيما حرص ع�� ر�ط ا�حر�ة باملسؤولية وتبّصر العواقب، بقدر ما �ان عبارة عن ضرب 

�� ش�ل من  ع�� أفظعها    من النموذج القاصر واألع�ى، ف�ان لھ ما �ان من العواقب واملثالب وا�خاطر ال�ي نقف

ومكنونا��ا الطبيعة  كيان  ع��  شديد  بوقع  تن�ل  ال�ي  واألورام  وا�خاطر  فإن  النوائب  الوقع،  هذا  �جلل  و�النظر   .
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ما  وهو  التعّقل،  إطار  إ��  م 
ّ

التحك إطار  من  االقتصاد  نقل  نحو  األولو�ة  وجھ  ع��  االلتفات  يقت�ىي  األمر  إصالح 

عالقة ا�ختلة إ�� نطاق العالقة السليمة؛ فالتعقل االقتصادي إذن أشمل وأسلم ي�ا�� نقل االقتصاد من نطاق ال

السيادية والعمودية، قائم ع�� سلب طرف  العالقة  ينب�ي أصال ع�� ضرب من  م، فإن �ان هذا األخ�� 
ّ

التحك من 

واألفقية،   الت�املية  العالقة  من  ضرب  ع��  ينب�ي  ذلك  خالف  ع��  التعّقل  فإن  آخر،  طرف  ع��  لصا�ح  فضال  إذ 

 توسلھ بالتعّقل السديد فإنھ ُ�عمل بال��امن التدب�� ا�حكيم. 

ولعل املنطق الذي حكم االقتصاد ا�حديث، بما هو آلة مي�انيكية مهم��ا األساسية �� العمل ع�� تحو�ل   

 
ّ
ا ليس هنالك الطبيعة تبعا ملبدأ ا�حر�ة، زّج الطبيعة �� أفق التسيد املطلق وجعلها عرضة لسلب غ�� محدود. ومل

نحدس  أن  رهاننا  و�ل  لنا،  عدا  فما  ا�حديثة،  الدولة  وماهية  االقتصاد  ب�ن  وقع  الذي  االلتحام  لفك  سبيل  من 

ا�خرج األ�سب من دوائر السلب ال�ي تحدق با�حياة، سوى أن �عيد النظر �� طبيعة الوصل القائم ب�ن االقتصاد 

زان. وملا �ان فعل االقتصاد �� الطبيعة قائم ع�� مبدأ ا�حر�ة بال  والطبيعة، ونجعل هذا الوصل معقلن وآية �� االت

حدود، فإنھ مبدأ حفظ البقاء ُيحّتم أن ت�ون هذه ا�حر�ة مقيدة بمبدأ املسؤولية؛ أي توّجب ر�طھ إذا ما �ان هذا 

 الفعل يمكن أن ينجم عنھ سلب وضرر �� ا�حاضر واملستقبل. 

العدي  أن  القاطع،  بال��هان  تب�ن  �� وقد  إنما  والطبي��،  االجتما��  بالوجود  حاقت  ال�ي  األعطاب  من  د 

ال�ي  اللي��ا��  االقتصادي  التوجھ  مة 
ّ
مسل مراجعة  ع��  العمل  فإن  وعليھ  االقتصادي،  الفعل  تحر�ر  عن  ناجمة 

أن  يؤمل  �حية  عالقة  أجل  من  جوهر�ا  أمرا  �عد  املطلقة،  ا�حر�ة  لتصر�ف  موضوعا  الطبيعة  جعل   �� تتمثل 

ب وظيفة تن�ج  حصر  فإن  االقتصادي،  الفعل  حر�ة  مبدأ  تقييد  عن  فضال  والطبيعة.  السيا�ىي  االقتصاد  �ن 

االقتصاد �� مجرد تحو�ل الطبيعة لغاية اإليفاء باملتطلبات االجتماعية ومن أجل تحص�ن قوة الدولة، لهو تصور 

أساس ع��  حصر�ة  م�ونات  بقاء  حفظ  ع��  أحرص  نموذج  ألنھ  لالقتصاد،  سديد  طبيعية    غ��  م�ونات  فناء 

إ�� تجسيد   تدعو  الراهنة،  ا�حاجة  أن  وا�حال  نفسھ.  االقتصاد  بالضرر ع��  �عود  قد  عديدة أخرى، وهو منوال 

ورعاية  الوجودية  امل�ونات  ل�ل  ا�حياة  حفظ  ع��  أحرص  ي�ون  اي�ولو��،  توجھ  ذي  جديد  اقتصادي  نموذج 

اقت نموذج  بذلك  و�ع�ي  واملستقبل؛  ا�حاضر   �� وجوده  الوجود  استمرار  أن  االعتبار  �ع�ن  يضع  أن  يتع�ن  صادي 

 . 19ره�ن بحفظ مشموالت الطبيعة ع�� سبيل الدوام، وهو ما بات يطلق عليھ اسم "االقتصاد األخضر"

ل أحد األدوات الضار�ة للممارسة الفعل 
ّ
ال ر�ب أن املقاولة، مهما �ان حجمها ونطاق ممارسة �شاطها، تمث

همة تحو�ل الطبيعة. لذا فإن أي تكريس إبدال اقتصادي ذي توجھ اي�ولو�� وهو االقتصاد االقتصادي والقيام بم

بذلك   و�ع�ي  املقاولة؛  بنية  ضمن  االي�ولو��  البعد  إقحام  لزاما  يقت�ىي  املقاولة األخضر،  صون  يقت�ىي  .  تبيئة 

 
19 -Jurgensen Philippe, L’Economie Verte. Comment sauver notre Planète, Ed. Odil Jacob, Paris 2009, p. 10. 
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معا وضع  الطبيعة،  ع��  االقتصادية  املقاولة  تمارسھ  الذي  السلب  صنوف  �ل  من  و�لزمات الطبيعة  تقنية  ي�� 

وهو أن األهداف االقتصادية  قانونية صارمة وتداب�� �شأن منوال اشتغالها، وذلك مراعاة لهذا األمر ا�جوهري:  

غ�� متناهية أّما املقّدرات الطبيعية ف�ي محدودة وعرضة للفناء، ومن ثمة فإن تأم�ن التوازن يقت��ي تصرفا 

�نا ومعقوال 
ّ
 .م�

و�ذ توجب القيام بما ليس منھ بد، و�ع�ي بذلك تبيئة املقاولة، فإن هذا األمر ليقت�ىي لزاما أن نجعل صلة   

املقاولة بالطبيعة غ�� قائمة ع�� االستغالل واالستخراج غ�� ا�حدود، بقدر ما ينب�� أن يرا�� هذا الوصل قدرات 

إال بمقدار ا�حاجة املعقولة. وفضال عن هذا الّسلب األول   الطبيعة و�تيح لها املتنفس ع�� التجديد وال ي�ون األخذ

الذي ينب�� أن تتالفاه املقاولة، فإن هنالك سلبا ثانيا يقع ع�� الطبيعة ينب�� االلتفات لھ، ِملا لھ من سبب مباشر 

يمكث ��    �� تكريس عاهات بيئية فظيعة، و�ع�ي بذلك �ل أش�ال العوادم وأصناف امللوثات ال�ي ال �سلم م��ا من 

ع��  نأتمن  أن  الوارد  غ��  من  �ان  ول�ن  البحر.  فلك   �� سابح  أو  السماء   �� معلق  هو  ما  وال  و�اطنا  ظاهرا  األرض 

الطبيعة من القبضة االقتصادية ال�ي استقوى وقعها، فأد�ى ما يمكن عملھ هو العمل ع�� إصالح ب�ى االقتصاد 

 ضمن الدوافع ا�جوهر�ة ا�حّركة لنشاطها. ع�� نحو جذري، وذلك حينما نجعل األفق االي�ولو�� 
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 التعاقد الطبي�� ب�ن االجتماع إ�� الطبيعة  -ب

ملا �ان الدافع بفالسفة العقد االجتما�� إ�� ضرورة تأسيس �عاقد سيا�ىي واجتما�� جديد، ين�جم مع   

سان و�صالح شأنھ، فإن  الشاغل الرئيس الذي هيمن ع�� إحداثية التفك�� ا�حديث، و�ع�ي بذلك إثبات سلطة اإل�

فائقة  قدرة  ع��  ي�ون  الذي  العقد  من  مستحدثا  ضر�ا  �ستد��  راهنا  وقعها  اشتد  ال�ي  االي�ولوجية  املعضلة 

ا�جلل، وهو   ا�خطب  الطبي��لإلنصات ملثل هذا  ب�ن هذا األخ�� والعقد  بال   العقد االجتما��. و�ن  الذي شغل 

يكن   لم  إذ  كب��؛  بون  ا�حديث  السيا�ىي  سلطة  الفكر  و�يده  عادل  مجتمع  إيجاد  ليعدو  الطبي��  العقد  منشود 

�عّمھ الصراع  أو وضع مف��ض  تقنية،  العقد االجتما�� سوى مجرد  �� نموذج  الطبيعة  القرار، ومن ثمة لم تكن 

 ويغشاه الفو�ىى واالقتتال. أما ا�حال �� العقد الطبي��، لهو أعّز من أن ي�ون قاصرا ع�� تنظيم االجتماع املد�ي 

ب�ن الناس، بقدر ما ينشد أي ي�ون العقد الطبي�� أحرص ع�� لّمِ شمل جملة املوجودات ع�� شا�لة عقد يكفل 

) الطبيعة  وعناصر  ا�حية  الذوات  ل�ل  إيالء Symbioseاالعتبار  أو  الطبيعة  م�ونات  ب�ن  تفاضل  تقر�ر  دون   ،(

 مطلق االهتمام لهذا ال�ائن ع�� حساب ذاك. 

ا�خلل االي�ولو��  بأكملها إلحالل    إن  يتعمق ويستشري وقعھ، �خ�� حافز لسالمة املوجودات  الذي ما ف�ئ 

الن�عة ا�حيو�ة محّل الن�عة اإل�سانو�ة؛ وليس هذا القول تقليال من من�لة اإل�سان �� �ىيء، بل حرص ع�� البحث 

وليس الطبيعة إال   عن نموذج أمثل يحفظ اإل�سان و�حفظ غ��ه، أي نموذج حيوي قادر ع�� حفظ بقاء ا�جميع،

اإل�سانو�ة،  الن�عة  ا�حديث عن  السيا�ىي  التعب��  العقد االجتما�� هو  �ان  ا 
ّ
ومل ا�حيوي.  للنموذج  التجسيد  ع�ن 

الغاية   لتنحصر  تكن  لم  ثمة  ومن  م�وناتھ؛  و�عدد  الوجود  وحدة  استيعاب  ع��  قاصرا  ظل  النموذج  هذا  فإن 

االجتم العقد  نموذج  نحوها  اشرأبت  ال�ي  اإل�سان القصوى  مركز�ة  �عز�ز  ع��  العمل   �� سوى  ا�� 

)Athropocentriste ��التعب عن  عبارة  هو  الذي  الراهن  الطبي��  للعقد  بالنسبة  ذاك  خالف  ع��  وا�حال   .(

الوجودي عن كينونة الطبيعة أو ا�حاجة الوجودية القصوى الستيعاب جملة م�ونات الطبيعة وعناصرها، ومن  

األمث النموذج  �عد  فهو  ي�ون ثمة  ثمة  ومن  السواء؛  م��ان   �� ووضعها  الطبيعة  ذوات  �ل  تقدير  ع��  ا�حر�ص  ل 

اهتمام  ع��  استحوذ  الذي  ا�حال  هو  كما  �عينھ  موجود  ع��  اهتمامھ  حصر  تال��  ع��  أحرص  الطبي��  العقد 

ع شديد نحو احتضان ا�جميع ضمن املأوى الطبي�� الذي هو مأو 
ّ
ى ا�جميع  العقد االجتما��، بقدر ما هو ع�� تطل

 ). écocentriqueوالذي ليس سوى الطبيعة عي��ا  (

ولم �سهم مثل هذا التصور الذي كرسھ العقد االجتما�� سوى �� دولنة الطبيعة، أي بوصفها الفكرة ال�ي  

انب�ى عل��ا النموذج السيا�ىي ا�حديث، أي بوصف الطبيعة مجرد حالة اف��اضية حالها حال الفو�ىى والسلب،  

ُروه أوال ذا العقد، بموجب هيعة ليست سوى األرضية ال�ي يمكن بناء العقد االجتما�� عل��ا. وعليھ فالطب
ّ
يأمل منظ
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ومنّ�لوه الحقا تنظيم ا�حياة السياسية ب�ن الناس، لتبقى الطبيعة موضوعا مطلقا لالستنفاع، ومسألة موضوعة 

تما�� من خالل توسل التقنية االقتصادية  ع�� الهامش أمكن أن ت�ون موضوعا مشاعا لتن�يل برنامج العقد االج

والسياسية ال�ي إل��ما �عزى الفضل الكب�� �� دولنة الطبيعة. وا�حال أن مراعاة املنطق ا�حيوي الذي �عّد مرتكز 

قّدر �ل موجودات الطبيعة حق قدرها، وترا�� بالش�ل الذي يؤمن ل�جميع إم�انية 
ُ
العقد الطبي��، �ستوجب أن ت

واالس ال�ي التعا�ش  اإل�سانو�ة  الن�عة  رتھ 
ّ

جذ الذي  التصور   �� �غيب  ما  وهو  اي�ولو�� ص��،  وضع  �� ظل  تمرار 

 �انت الدافع لبلورة العقد االجتما��. 

وفضال عن الفضيلة النظر�ة ال�ي يمكن أن تنجم عن هذا التصور الذي ينطوي عليھ العقد الطبي��، وهو  

ال�لية ال�ي عل��ا أن تصان، و�ل استعمال ال يرا�� هذه املن�لة ال�لية أو ما يتمثل �� رفع الطبيعة إ�� من�لة الذات  

النفي واإلزاحة. فإن لهذا التصور أيضا فضيلة عملية؛ و��   فعل حر�ص ع�� تقو�ض وحد��ا، فليس مآلھ سوى 

الهام الطبيعة ع��  أمر  الذي جعل  للعقد االجتما��  ا�حصري  تجاوز االستعمال   �� تتمثل  ال�ي  �� الفضيلة  أو  ش 

مع   تقنية  أو  استعمال  أو  قاعدة  أو  قرار  �ل  ع��  ا��جام  حيث  إ��  اإل�سان،  قبل  من  املطلق  االستعمال  صلب 

 املبادئ العامة ال�ي تؤمن بقاء الطبيعة وديموم��ا.   

 ��ذيب اإل�سان أو عودة اإل�سان إ�� الطبيعة  -ج

أن    و�ما  األو��.  بالدرجة  أخالقيا  �ائنا  �عت��  فهو  اقتصاديا،  فاعال  أو  قانونيا  �ائنا  اإل�سان  ي�ون  أن  قبل 

جوهر اإل�سان جوهر أخال��، يتع�ن أن ي�ون فعلھ فعال أخالقيا. مهما بلغ الرهان ع�� قاعدة قانونية إلزامية أو 

�جميع   ممكن  مستقبل  وضع  أجل  من  واعدة  اي�ولوجية  ع��  سياسة  ل�حياة  الوحيد  اإلم�ان  ضمن  املوجودات 

تن�يل هذه  أو  القاعدة  تفعيل هذه  أن  دام  ما  يؤ�ي مفعولھ،  أن  ي�ون قاصرا ع��  الرهان  �وكب األرض، فإن هذا 

السياسة أو فالح أي إصالح ع�� وجھ التحقيق يبقى معلقا ع�� اإل�سان. وألن ع�� اإل�سان مدار الرهان، بما أنھ 

قا �شأن تقو�م طبيعة الصلة ال�ي لإل�سان مع محيطھ  منبع املعضلة و 
ّ
مصدر الداء، فعليھ يبقى الرهان دوما معل

وش�ل  الوجود  وضع مجرى  و�ّن  الطبيعة.  تؤثث فضاء  ال�ي  وامل�ونات  ال�ائنات  �جملة  وْصلھ  و�� طينة  الطبي��، 

وأن ي�ون مستقّره الضم�� ال��.   التواجد وفق مجرى ص�� يفيد ا�جميع، ينب�� أن ي�ون نا�عا من دواخل اإل�سان

با�حال ع�� جاللھ واملآل ع��   ي�ون الضم�� األخال�� ع�� قدر كب�� من املسؤولية، وذلك من حيث وعيھ  فحينما 

الضم��  أن  اعت��نا  إذا  و�األخص  قدرها؛  خ��  األمور  يقّدر  و�جعلھ  سلوكھ،   �� املتدّبر  موقف  يقف  فإنھ  هولھ، 

عِّ 
ُ
ستحضر وف

ُ
ل ع�� النحو املرجّو، تراه أك�� مناعة من �ل قاعدة أو سياسية ال�ي لها تمظهر خار��.  األخال�� إذا أ

االل��ام األخال�� الذا�ي أو�� من �ل إلزام خار��؛ إذا توفر األول و�ان هنالك و�� أخال�� حازم، ثّمة التماس السبيل 

اإل�سان   رها 
ّ

ُيجذ ف�ئ  ما  ال�ي  ا�ختلة  العالقة  تدارك  نحو  ال األنجع  فإنھ  الثا�ي  الش�ل  مع  أّما  الطبيعة،  حّ��   ��
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يؤتمن ع�� صون الطبيعة من �ل هدر، وذلك حينما ينعدم االل��ام األخال�� الداخ��، و�م�ىي اإل�سان ع�� تجاهل  

مارس ع�� نحو كثيف وفظيع ع�� مشموالت الطبيعة.  
ُ
 والمباالة �شأن �ل أش�ال الّسلب ال�ي ت

الفعل االقتصاد لها وما لم يكن  إرادة  بِحّل من الضم�� األخال�� املسؤول، فليس يؤمل وجود  ي والسيا�ىي 

��ا من إعادة النظر �� بارد�غم التسّيد، بقدر ما ترى من �� عهد��م زمام األمور أحرص 
ّ

ُيمك من ا�جدة وا�حزم ما 

الع  بأولو�ة  السيطرة ع�� حالھ؛ و�ذلك فن�ون ع�� تمّسك شديد  التسيد وشأن  بقاء حال  ا�حسا�ي ع��  ع��  قل 

ب ع�� وجھ الضرورة أن ي�ون صلة  
ّ
العقل األخال��. وا�حال أن تدارك الداء املستشري �� أوصال الطبيعة، ليتطل

أن   ينب��  ال�ي  األخالقية  املوجهات  ومن  حسابية.  موجّهات  وليس  تبّصر�ة  موّجهات  ع��  مبنية  بالطبيعة  العقل 

ضو��ا،    �� يتم  الطبيعة  مع  وصلھ  املرء  ي�� يجعل  ما  السابقة  اإلتيقية  املبادئ  ع��  فضال  العدالة   20نجد  مبدأ   :

البيئية بوصفھ مبدأ يحدد طبيعة الوصل الذي يقت�ىي أن ي�ون مع الطبيعة �عيدا عن منطق العدالة التوزيعية،  

تأم�ن   يقت�ىي  الذي  الطبيعة  اح��ام  ومبدأ  ا�ختلفة،  األجيال  و��ن  الطبيعة  م�ونات  ب�ن  املساواة  التوازن ومبدأ 

 االي�ولو��. 

غ�� أن إفشاء الروح األخال�� �شأن �ل وصل يطال الطبيعة، و�يقاظ الضم�� األخال�� من سباتھ   

مضنيا   بناء  يقت�ىي  واملآل،  ا�حال  عواقب  يبصر  �ان،  م�ان  أو  زمان  أو  موقع  أي   �� اإل�سان،  وجعل  العميق، 

األخال�� ع�� قدر كب�� من الفعالية �� مجرى إصالح   لإل�سان و��ذيب عقلھ وسلوكھ لغاية أن ي�ون هذا الضم��

ضروب تواجد اإل�سان �� العالم. و�ّن مثل هذه املهمة ع�� جاللها وجسام��ا �عدُّ مسألة مشاطرة أمر ال��وض ��ا 

ب�ن أطراف متعددة. وليس من مهمة ذات أولو�ة فائقة مثل مهمة بناء اإل�سان الذي مداره ع�� ال��بية وال��ذيب 

من قنوات متعددة، ع��ها يتمرّن اإل�سان ع�� اكتساب القيم ال�ي تجعل من �ل فعل يأتيھ �� الوجود فعال بّناء،  ض

و��ون ع�� مناعة شديدة من إتيان بتصرف غرضھ التقو�ض والهدر والهدم. فأن نف�ح �� ��ذيب اإل�سان وتصي��ه 

إ�� إعداد النموذج البشري املنشود إلعمار العالم ع��    ل�ي ي�ون جديرا بإ�سانيتھ، فإن مع�ى ذلك أن ن�ون اهتدينا

��كذا  نطم�ن  أن  واألجمل  الرعاية،  حق  املوجودات  وجملة  الوجود  لرعاية  الضمانة  �ل  ذلك  و��  الص��،  النحو 

ولكنھ عالم   لنا،  ليس  الذي  الغد  نحو  ��ذيب موجھ  ال��بية عبارة عن  املستقبل، وذلك عندما تصبح  ��ذيب ع�� 

 سيؤثثھ �عدنا. ممكن ملن 

 

 

 
20-Yong Tongjin, Vers un éthique mondiale égalitaire de l’environnement, dans : Ethique de L’environnement et Politique 

internationale, sous la direction de Henk A.M. J. Ten Have, Ed Unesco 2007, p. 35-36. 
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 ختم القول �شأن ما ال يقبل ا�ختم أو �� نداء املستقبل

الصرخة    قل  أو  الطبيعة،  نداء  إ��  لإلنصات  محاولة  عن  عبارة  سوى  بجملتھ  السابق  القول  يكن  لم 

العميقة ولك��ا صرخة صّماء تأ�ى ضيافة االستماع. لو أمكن أن نجمل رحيق القول املستفيض السابق �� صيغة  

الكينونة ع�� نحو ما ��، أو كيف يمكن أن    سؤال، ُ�عّ��، بلغة هايدجر، عن  لقلنا: كيف ينب�� ع�� اإل�سان أن 

عھ �� الوجود اليومي؟ لم نحسن التعامل مع الوجود �عد، 
ّ
نحسن اإلصغاء للطبيعة �� �ل شأن فعل أو حضور نوق

ال مطلق  لنا  حياة  دون  من  صلب  وجسم  صماء  مادة  مجرد  الطبيعة  ذات وليست  سوى  اإل�سان  ما  عل��ا.  سلطة 

ذلك    �� بما  األخرى،  الذوات  سائر  �ستمد  و�قا��ا  ال�لية  الذات  وجود  ومن  �لية،  ذات  سوى  الطبيعة  وما  �ائنة، 

والديمومة وليس مجرد  املستقبل  نداء  الطبيعة هو  نداء  إن  البقاء.   �� لتأم�ن حقها  الضرور�ة  املصادر  اإل�سان، 

إن العابر�ن،  يخاطب  املستقبل  نداء  �عت��  أن  جهة  ا�خامد  الضم��  يخاطب  الذي  ا�خالص  النداء  من  ضرب  ھ 

ھ يتعّقل ذاتھ �� �ل تصّرف يأتيھ �� الزمان الذي يقضيھ ضمن حّ�� الطبيعة. ولهذا، فإن  
ّ
و�تبّصر مآل العالم، لعل

حق وراءه مكسب؛ فلو م��ة العاقلية ال�ي تحايث اإل�سان �� عبارة عن ضرب من الواجب أك�� مما �� �عّ�� عن  

تأملنا كيف ي��جم اإل�سان عاقليتھ �� شأن السلوك اليومي أو الفعل الذي ي��جمھ �� حّ�� ا�حياة ال�ي لھ، لكفى  

 شهيدا ع�� مدى ر�� الو�� اإل�سا�ي أو انحطاطھ. 

مشرئ   �ان  املنشود  و�ل  نفكر،  أن  شئنا  منذ  الو��  ومساءلة  العقل  بمسألة  كثيف  فلسفي  ا�شغال  با  ثمة 

ّص ��ا. لكن إ��  
ُ

نحو املستقبل، والسبيل نحو ذلك هو ��ذيب اإل�سان وتخليقھ ح�ى ي�ون أهال لإل�سانية ال�ي خ

أي حد استطاع اإل�سان أن ي��جم إ�سانيتھ، و���هن ع�� أن أنھ �ائن عاقل؟ ف�لما تأملنا �� �ل أصناف الهدر ال�ي 

ع �� الوجود ع�� نحو يومي، ونظرنا �� مختلف
ّ
وق

ُ
أفعال السلب والعدمية والعنف الشامل ال�ي ال ت�اد �ستث�ي من   ت

اس��دافها �ل املوجودات، لتبّ�ن لنا إ�� أي حد نحن، كما حدس ��ذا األمر الفيلسوف نيتشھ، ضد العاقلية ال�ي  

 لطاملا ُعّدت بمثابة خاصية جوهر�ة محايثة للذات البشر�ة. 

املستقبل نمطا جذر�ا من املعقولية؛ باملع�ى ال�ي ت�ون هذه األخ��ة ع�� يقت�ىي نداء الطبيعة بما هو نداء   

قدر كب�� من املسؤولية والشمولية، و�� ذلك قطع �ل �سديد للعقل جهة اعتباره م��ة �شر�ة فائقة تقت�ىي حقوق 

ل استعمال التصرف املطلق �� سائر املوجودات. فواجب الوجود يفرض ع�� العقل قدرا عاليا من املسؤولية. و� 

إذ يقت�ىي االعتبار    :حصيف للعقل، يقت�ىي أن ي�ون حضوره حضورا مطلقا �� الزمان، وحضورا نافعا �� امل�ان 

الزما�ي أن نجعل إم�ان قيام الوجود لسائر املوجودات �� ا�حاضر واملستقبل، وتال�� �ل ما من شأنھ أن يحدق 

واجد حاضرا ومستقبال. أّما االعتبار امل�ا�ي فيضع ع�� عاتق بأحقية جميع امل�ونات الوجودية �� االستمرار �� الت

�ل فرد أو جماعة واجب االمتناع عن اإلتيان بأي فعل يقوض م�ونات الطبيعة وُ�خّل بتواز��ا، كما �ستوجب هذا  
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مل ھ 
ّ
و�ن للتجديد.  املتنفس  لها  و�تيح  ا�حاجة  يؤّمن  ما  بقدر  الطبيعة  االنتفاع من  ي�ون  أن  أيضا  بداهة االعتبار  ن 

 ،األمر أن هذا العالم الذي نحن مجّرد أجزاء منھ، هو اإلم�ان واألفق واملتنفّس الوحيد الذي لنا. و�ما أنھ كذلك

) أرندت  الفيلسوفة حنة  لھHannah Arendtع�� حّد وصف  بقولها)  ندخلھ عندما   :،  ما  املش��ك هو  العالم  "إن 

 أمناء للطبيعة وحفظاء عل��ا.، فلنكن خ�� 21نولد، وما ن��كھ خلفنا م�ى نموت" 

أنفسنا  إنتاج ا�خطر، ومعھ ن�ئ  ا�حياة ع��  ال�ي هّيأت أفق  العميقة  �� املصادر  النظر  إبداء  ونحن بصدد 

من ا�خطر الذي اتخذ من    نمطا�خطر إ�� ح�ن، نقف مرتبك�ن ع�� أِخر    تجّنبلمية مؤقتة  ملية وعِ ع�� تمار�ن عَ 

ه ضر�ا من القدر العابر، فيطو�ھ النسيان كما طوى غ��ه، أم لنا أن �عّده  جسد اإل�سان مع���ا لھ؛ فهل لنا أن �عّد 

 
َ
أثقل ال�ي  الندوب  فرط  من  نفسھ  عن  ُينّفس  الذي  ا�جر�ح"  "البوح  أو  "االحتجاج"  من  الطبيعة، ضر�ا  ِحمل  ت 

ال يحمل توقيع لغة معينة، و�نما �ع�� بلغة ا�حياة والطبيعة والوجود، لعّل البشر�ة  و�عت��ه كنوع من اإلنذار الذي  

 .تأخذ هذا النداء  محمل ا�جّد �� طر�قة نظرها إ�� ا�حياة ونمط تصر�ف وجودها �� ا�حياة
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