


 

 ل أوال  وقبل كل شيء نشكر اهلل عز و ج

كما نتقدم بالشكر   وإمتامه,از عملنا أعاننا ووفقنا يف اجنالذي 
اليت أشرفت علي بن دنيا سعدية  لألستاذةواالحرتام والتقدير 

وتقدمي ,هذه الرسالة وعلي اجملهودات اليت بذلتها من اجلنا 
  أساتذةكل   النصائح وتتبعها هذا البحث بكل اهتمام نشكر 

وال وأساتذة شعبة الفلسفة باخلصوص  االجتماعيةكلية العلوم 
من علمين حرفا صرت له »انسي كل من انطبقت عليه املقولة 

وال ننسي كل من شجعنا بكلمة آو بابتسامة وخاصة  «عبدا 
 بالدعاء

 



 

 

من قال يف  إيل لالغليكما ميلك وان يهدي الغايل   أن يهدي املرء األمجل ما أمجل

الذل من الرمحة وقل ريب ارمحهما كما ربيا ين  جناحواخفض هلما «حقهما الرمحن 

 «صغريا 

 صدق اهلل العظيم

امسوا بني الناس وسخر يل كل الظروف  جعلينمن  إيلوالشهامة  الرجولةمنبع  إيل

 العزيز والغايل أيببدوا يف عيونه يراين كما ا أنحياة كرمية والذي حيلم  أحياحيت 

من  إيلتراين  عيناها  أنمن راين قلبها قبل  إيلبنائي  وأساسال حياي مج إيل

 أطال اهلل يف عمرها..... احلبيبة  أميغمرتين باحلب واحلنان 

 ....ومرها إخوي  احلياة حلوها إيل من عشت معهم حتت سقف واحد وشاركوين

 إيل صديقاي ومن قامسنا هذا البحث وكل من ساعدنا من قريب أو بعيد

 إيل  كل من هم يف ذاكري ومل تسعهم مذكري



 مقدمة

 

املعرفة هي أمسى غاية لإلنسان بوصفه أرقى الكائنات العاقلة، فهو املفكر الوحيد و تعد الفلسفة الوعاء احلامل 

 .ملشروع الفكر اإلنساين

فقد شهدت حضارة اإلنسان و تطوره التكنولوجي يف العصر احلديث قفزات و ثورات علمية أحدثت تغريا و  

االجتماعية و الصحية ،السياسية و )أدى إىل تغيري أوضاعه يف شىت جماالت احلياة  تطورا جوهريا يف احلياة البشرية،

كما استطاع اإلنسان السيطرة على الطبيعة و إخضاعها للتجارب، إذ بدأت سيطرة النزعة الوضعية (االقتصادية

شاف الذرة وهو ما يعرف املادية على التفكري اإلنساين يف جماالت الدقيقة احملددة كالفيزياء ،و الكيمياء و اكت

بعصر الذرة وهيمنة املنهج امليكانيكي النيوتوين على الفكر العلمي كله طوال فرتة القرن السابع عشر حىت ما بعد 

احلرب العاملية الثانية ،األمر الذي جعل علوم الطب و البيولوجيا تعدل نفسها وفق األمنوذج النيوتوين مع كلود 

 .يب على املادة احلية هي أيضا ختضع لقوانني فيزيائية و أخرى كيميائية برنارد حيث اعترب أن التجر 

ومع فجر القرن العشرين تسارعت وترية التطور العلمي و التكنولوجي وعرف الطب والبيولوجيا  ثورة مذهلة، 

هذه الثورة  اخل إال أن ...حيث استطاع التوصل إىل إمكانية التحكم يف اجلينات الوراثية و كذلك زراعة األعضاء

كان هلا انعكاسات على اجملال الفلسفي واألخالقي و تعارضت مع الدين  إذ أدت إىل ظهور انزالقات أخالقية 

 مل يسبق هلا مثيل فقد أصبحت تثري خماوف وقلقا حول كرامة و قدسية اإلنسان

عى إىل تنظيم املمارسة يف مما دفع ذلك إىل ظهور األخالق التطبيقية اليت تربط األخالق مع املمارسة اليت تس 

ميادين العلم و التكنولوجيا و حل املشاكل األخالقية  املرتتبة عنها و تعترب مفهوم البيواتيقا احد جماالهتا و هو من 

املفاهيم املعاصرة اليت هتتم بقضايا األخالقية يف اجملال احليوي ونذكر من بني الفالسفة االتقني امثال جلربت هتوا 

 . م و الطبيب فرانسوا دغوينجورج كانغلي

 : و قد أدرجنا الدراسات السابقة نذكر منها 



 مقدمة

 

أخالقيات العلم و التقنية جمال اهلندسة الوراثية منوذجا مذكرة لنيل شهادة املاسرت : بن كرده أحالم -1

 مستغامن 5112/5112بإشراف األستاذة بن دنيا سعدية 

 : هم العناصر اليت تناولتها هذه الدراسة

 دسة الوراثية اهلن -

 التطور التقين البيولوجي و انعكاساته على األخالق -

 ظوابط السلوك األخالقي العلمي التطبيقي  -

 : ومن أهم النتائج اليت توصلت إليها الدراسة

 اهتمام البشرية بالقضايا فلسفية كاألخالق كممارسة للعلم والتقنية هو ما مييز الفلسفة الراهنة  -

التكنولوجيا يف جمال اهلندسة الوراثية قد هز مبادئ و كرامة اإلنسان املعاصر و هذا ما و كذلك العلم و 

شهدته األخالق التطبيقية يف مسارها العلمي فالتقدم التقين أصبح بال ضمري و عدم التحلي مببدأ 

 املسؤولية األخالقية 

ا منوذجا مذكرة لنيل شهادة املاسرت هتامي أمحد بوخشبة عبد اجمليد اتيقا البيولوجيا يف الطب جلربت هوتو  -5

 تيارت 5112/5112بإشراف األستاذة بناصر احلاجة 

 : أهم العناصر اليت تناولتها الدراسة

 أخالقيات البيولوجيا  -

 البيو اتيقا عند جلربت هتوا  -

 : و من أهم النتائج اليت توصلت إليها هذه الدراسة



 مقدمة

 

و الطب التغلب على الصعوبات لكن البد أن ننظر إىل القيم األخالقية  بفضل تطور العلم استطاعت البيولوجيا

و فكرنا باألخالق فنحن حباجة اىل أخالق تتفق مع عصر التكنولوجيا و التقنية و هذا ما ذهب اليه هوتوا و هو 

 .بناء أخالق جديدة معاصرة للتقنيات 

 Françoisفة فراسنوا داغوين العمري حربوش، التقنيات الطبية و قيمتها األخالقية يف فلس -

Dagonet   قسنطينة .م5112/5112،مذكرة لنيل شهادة املاجسرت بإشراف األستاذ حممد جديد. 

 : أهم العناصر اليت تناولتها هذه الدراسة

 تاريخ الثورة البيولوجية  -

 األسس املعرفية لفلسفة الطب عند داغوين  -

 ضرورة التناول الفلسفي للكائن احلي  -

 ا يف نظر داغوين البيوطيق -

 ضرورة التقسيم الفلسفي و األخالق للتطبيقات العلمية  -

  : أهم النتائج اليت توصلت إليها هذه الدراسة

انتقاد فرانسوا داغوين البيولوجيا و الفيزلوجيا ألهنا منذ ظهورها عملت على تفكيك الكائن احلي و  -

 .إنسان على وجه اخلصوص 

 .عن الفلسفة أن هتتم بالواقع و االبتعاد عن امليثافيزيقا باملفهوم الكالسكي كما رأى داغوين -

إن االرتباط الفلسفة بالطب و البيولوجيا هو اهتمام املشرتك مبوضوع احلياة و الكائن احلي و هذا  -

 األخري يرى داغويت أنه جيب أن يكون حمل اهتمام الفيلسوف 

 . قالين للتقنيات الطبية كما رأى داغوين أنه ينبغي التوجيه الع -
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ونظرا ألمهية موضوع الطب و البيولوجيا و منذ تاريخ البشرية و االنسان دائب على تأمل كل ما تدركه حواسه  

 .من موجودات و خباصة الكائنات احلية اليت كانت أول اهتماماته املعرفية 

ما الذايت هو حماولة فهم األصول الفلسفية لذا كان اختيارنا هلذا املوضوع لسببني األول ذايت و ثاين موضوع ا

ألخالقيات الطب و ألنه أقرب مبحث إىل االنسان ،اما املوضوعي هو أن هذا املوضوع تناوله يف األوساط العربية 

قليل حيث ال جنده بالرصيد الكايف يف مكتباتنا وهذا ما استحق بذل جهود و مسامهة يف اثراء هذا املوضوع ولو 

 .بقليل 

 : ومن خالل ما تقدمنا به نطرح اإلشكالية التالية

 إىل أي مدى ميكن لألخالق احليوية أن حتد من املشاكل النامجة عن التقنات الطبية والبيولوجية؟-

 : وقد أدرجنا حتت هاته اإلشكالية اإلشكاليات الفرعية اآلتية

 كيف ساهم العلم يف تطور تقنيات الطب و البيولوجيا ؟-

 خاصة االختبارات الوراثية ؟ مدى ميكن عقلنة التقنية يف جمايل الطب و البيولوجياإىل أي  - 

 هل اإلنسان املعاصر جمرب على التعامل مع العلم و التقنية على حساب األخالق؟-

 ما هو واقع الكرامة اإلنسانية يف ظل التطورات البيوتكنولوجي؟-

نهج تارخيي وهذا لتبع مراحل التطور البيولوجيا و األخالق أما وقد اتبعنا يف تناولنا ملوضوع الدراسة منهجني م

 .املنهج الثاين هو منهج التحليلي حيث قمنا بتحليل االشكالية املطروحة مث إعادة تركيب ما توصلنا إىل فهمه
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و كل فصل يتضمن مبحثني : و من أجل معاجلة اإلشكالية بدا لنا أن تكون احلصة حتتوي على ثالثة فصول 

 .دا الفصل األول حيتوى ثالثة مباحثماع

تضمن :املبحث األول : بسؤال األخالق يف العصر العلم مث قسمناه إىل مبحثني  : أما الفصل األول فعنوانه 

 . تطور العلم البيولوجي و املطلب األخالقي :عصر العلم و سيطرة اآللة مث املبحث الثاين 

عنوانه  : املبحث األول: التقنية يف جمال الطب تضمن مبحثنيمث الفصل الثاين عنوانه أخالقيات العلم و 

 .عنوانه املشاكل النامجة يف جمال الطب : اأْلخالقيات احليوية و الطبية املبحث الثاين

 أخالقيات الطرق احلديثة و يف االختبارات الوراثية  : الفصل الثالث املوسوم ب

ثالثة مباحث املبحث األول عنوانه زرع األعضاء من منظور أخالقي أما املبحث الثاين عنوانه أخالقيات  تضمن  

 .اإلخصاب الصناعي املبحث الثالث الكرامة اإلنسانية يف ظل أخالقيات الطب

 . مث اخلامتة تناولنا فيها أهم النتائج اليت توصلنا إليها من خالل حماولتنا اإلجابة عن اإلشكالية 

و ملا كان كل حبث أكادميي ال خيلو من الصعوبات فقد وجدنا صعوبة يف إجياد كتب مرتمجة إىل اللغة العربية و 

نقص املراجع يف هذا املوضوع باعتباره موضوعا معاصرا إذ يقل التأليف فيه و أيضا نقص املراجع ذات الطابع 

 .الفلسفي
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 : ةـــــــــتوطئ

 مرحلةوميثل العلم احلديث  اإلنسانر متثال حلضو  األكثرو  اإلنسانيةاحلضارة  ات جنتاا أهميعترب العلم   

من خالل تطور   تهمردودارن العشرين ليضاعف الق أتىو التقدم من مراحل تطور العلم حيث شديدة التميز 

الرغم  ىوعل أوجهااملنجزات العلمية والتقنية بلغت  إنتاريخ البشرية الالعلم العامل احلاسم يف  أصبحيا وهبذا جالبيولو 

وعلمية وتقنية   أخالقيةالتفكري الفلسفي افرز قضايا  إن. حقيقية أخالقيةالساحة مشكالت  ىمن ذلك ظهرت عل

 ىمفاهيمي عل مدخل إىلنتطرق  نأحاولنا يف هذا الفصل ومنه  كان هلا اثر منذ عهود ومازالت حمل نقاش وتداول

وهل خيضع ؟  البيولوجيااثر العلم يف  ىمد يأ ىلاو ؟  كيف منا و تطورو ؟ العلم والتقنية هو مفهوماأليت ما النحو 

 ؟ األخالقيةالعلم للضوابط 
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 ةــــــــــــــــاآللرة ـــــــــــــــــطم وسيــــــــــــر العلــــــــــعص:   األولث ـــــــالمبح

 إنساينالعلم كموقف  إناحلضارة البشرية حضورا وميكن القول  لأشكا أكثرو  اإلنسانفعاليات  أنبلالعلم  إن

 مصطلح العلم  استجالءوهلذا حاولنا  اآلراءال يزال مصطلحا غامضا تتضارب حوله انه  إال, جوهرهيف 

 :  مــــــــــــــــــــوم العلـــــــــــــــــــــمفه

عامة وهو يعين العرفة املاتفاق حول  زاميان بأنه جهد يبذل للوصول إىل ويعرفه العامل الفيزيائي جون 

science   مشتق من األصل الالتيين scire مبعين to know نسيس و و يعترب فر  1علم الشيءأي يعرف أو

بيكون أول من خصص مصطلح العلم بأنه السيطرة على الطبيعة ويعرفه معظم العلماء و املختصني انه طريقة 

خمصوصة يف البحث تعتمد التجربة حمورا هلا ، وعموما هناك تعاريف عديدة للعلم تظهر اختالف النظرة إىل طبيعته 

والظن و  اجلهلعليه يف احلقيقة والواقع ويقابله  هو  ما النسبية بني طرفني على إدراكوهو حىت بني العلماء أنفسهم 

 2االعتقاد 

 : م ـــــــــــــــــــــللعلر األولى ـــــــــــــــــالبواكي

رجح املؤرخون أن الفضل يف بداية التفكري العلمي يعود إىل اإلغريق ،  حيث يقرر  جورج  سارتون يف  لقد 

انه من العبقرية اإلغريقية  تطورها يف العلم كما انه تظهر يف الفن واألدب ،  » :إذ يقول "  تاريخ العلم : "  كتابه

   «وإذا عجزنا أن ندرك جانبها العلمي فال نستطيع أن نقول أننا فهمناها كل الفهم   

العلم الناحية النظرية العلمية  لقد حقق اإلغريقيون إجنازات وأبدعوا يف الرياضيات والفلسفة حيث أضافوا إىل

الفرتة  أثرتلقد » ميكن ألي عصر جتاهله ال،علمي الفكر الحنو  انطالقوهلذا تعترب هذه الفرتة نقطة  3مبعناها العقلي

                                                           

 33ص    2009سنة    3: د يوسف محمود سوسيولوجي العلم والتكنولوجيا دار وائل للنشر ، األردن ط -  1

 112ص,2008 ,1ط,دار الكتاب الحديث ,معجم الفلسفة أهم المصطلحات وأشهر األعالم ,محمود يعقوبي 2

 317ص    2007حصاد القرن دار فارس للنشر ، االردن دعان  جفهمي   -  3
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اليونانية يف مجيع العصور خاصة العصر الوسيط يف أوربا والعامل اإلسالمي فرغم تزامن الفرتتني إال أن هناك تفاوت 

 احلضي  بينما يف العامل اإلسالمي  وصل إىل القمة حيث اتسم هائل يف مستوى العلم ففي أوربا وصل العلم إىل

 1 «يب ظل حبيس التعصب واجلمود الفكري و العلمي األور هذا األخري باالزدهار والتقدم بينما الفكر 

لعصور الوسطي إىل االنتقال من أسلوب التفكري السائد يف ا أدى بأوروبا إىل ،احلضاري الفكريهذا التمازج 

،لقد تشكل مفهوم جديد للعلم  العلم عناصر واسقط عنه عناصر أخرىمفهوم  أسلوب العلمي احلديث وأضاف إىل

  .ة الفلسفية واضحة ملتطلبات العلمأيدي العلماء والفالسفة وبالتايل أصبحت الرؤي على

 :  ثـــــــــم الحديـــــــم إلى العلـــــــم القديــــــمن العل

والذي كان اخللفية اليت ينبثق منها قطع العلم القدمي شوطا طويال والذي امتد حىت هنايات العصور الوسطى 

 .البحث العلمي أحكامالعلم احلديث  ، إن نقطة التحول يف العلم هو أنه أصبح نسقا واليت تعين 

لقد اتسم هذا العلم مبنهج جترييب املعروف باسم االستقراء وأصبح شريعة العلم و سر عظمته وأيضا عرب هذا 

يف  تواملاكيناوبدأت االخرتاعات ،اد هذا املنهج أدى إىل ظهور املطابقة املنهج عن روح العصر احلديث ، إن اعتم

  .تفسري وجه احلياة

على املنهج التجرييب يف القرن السابع عشر ، ساهم بيكون  االعتمادلقد عرب بيكون عن روح عصره من خالل 

وهامجوه ألنه أصبح عقيم وأصبح األورجانون اجلديد  األرسطييف رفضهم الضارب للمنطق وشارك مع رجال عصره 

 .2أقوى لتجسيد روح العصر

 

                                                           

  113_  110ص  1981، فؤاد  زكرياء التفكير العلمي ، منشورات السالسل ، الكويت -  1

   119،  19ص   1990عالم المعرفة للنشر ، الكويت  ،يمنى طريف الخولي ، فلسفة العلم في القرن العشرين _   2
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 :نـــــــــــــــــــــــالعشريرن ـــــــــــــــــم في القـــــــــــالعل

الثورة لقد اتسع نطاق العلم حيث اكتسب اجنازات فاقت أمهيتها كل عصر سابق وأبرز هذه التطورات 

الفيزيائية اليت أطاحت باألسس  اليت كانت ثابتة وهبذا شهد القرن العشرين جمددا فئة متميزة من العلماء الفالسفة 

 أساسا الذي حدث انقالبا، جيمس وآثر هويل ، لقد أحدثوا  هبوان كاري، أرست ماخ ، هنري  ناينشتايألربت :مثل 

وهذا الزحف  التقدمي جعل من هذا القرن حبق عصر الفيزياء إال ،والتقدم املتسارع للعلم ،العلمي  ريالتفك يف طبيعة

  1أن هنايات القرن العشرين انبثق عنها عصر البيولوجيا واهلندسة الوراثية 

ولعل   ،ها العصر عصر االنفجار املعريف أصبحإن التطورات العلمية تضاعفت وتريهتا يف عصرنا احلاضر حيث 

الطاقة النووية والعقول االلكرتونية وغزو الفضاء والثورة البيولوجية فعاد العلم املعاصر ظاهرة اجتماعية  ازات اجن أهم

 مرتبط به  اإلنسانوأصبح مصري 

 مفهـــــــــــــــــــــــــــوم التقنيــــــــــــــــــــة

ويطلق التقين ,يف اللغة اليونانية نقول أتقن عمله احكمه  techneو  technigueهي يف اللغة الفرنسية 

كل كيفية فنية أو علمية ومن هنا يكون التقين مرادف للعلمي وهو صفة للمهارة احلاصلة   ىهو صفة عل من جهة ما

ة النظرية ابل املعرفاملعرفة املنتجة واملبدعة يف مق»مبزاولة العلم أن العالقة بني التقين و العلمي عالقة وثيقة فالتقنية هي 

و    املعرفة فحسب إىلبينما يسعي العلم   جالنتائ لتايل فهي تسعي إىلفالتقنية تطيق العلم وبااليت تتغري يف موضوعا ،

 2ماسنتائج معينة يعرفها هابر  اليت يزاوهلا األفراد للحصول على ي اسم الطرق العملية احملددةمجع التقنية هو التقنيات أ

                                                           
 117ص , المرجع نفسهيمني طريفي -1

 

  79ص   2009محمد بوزواوي معجم المصطلحات الفلسفية  الدار الوطنية للكتاب الجزائر _   2
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 ،وينتمي إىلفعله بالناس و األشياء  واملصاحل املتحكمة فيه ما  عيرد  جمتم تارخيي ما،يشروع اجتماعاملدوام هي علم 

 1 .ترب التقنية منفعة و فائدة للفرد تعيلصورة العقل التقين ذاته وبالتا

  :ةــــــــــــــــــــاآللرة ـــــــــــسيط

العلم والتقنية أصبحا القوة  أنهابرماس ه شىت اجملاالت وحيدد العلم إىل تقنية وبالتايل اقرتنت ب لقد حتول 

أن اآللة  صاحبة الغلبة حيث أصبحت متلي  هابرماسيف العلم يوضح  صفاءأو ،املنتجة األوىل وينفي وجود حيادا 

 2تعليماهتا اإلنسانعلى 

 :م ــــــــــــــــة والعلـــــــــــــالتقني

إرادة قوة باملعىن النتشوي وهلذا ينبغي نقد  ة أيحسابات السياس العقالنية التقنية حتايثه سياق أصبح العلم يف

التيارات املعجبة بالعلم واآللة باعتبار أهنا تعبريات اإلديولوجيا املكونة للحداثة التقنية ، ينبغي كشف  الغطاء عن 

 3ذج األمسىالتقنوقراطي النمو  الوهم العلموي والتقنوي الذي جعل من النموذج

لكل  األجوبةتقدمي  ىبقدرته اهلائلة عل إميانه لدرجةحتنيط العلم  احلنو حايلتعترب الوضعانية تعبريا عن ذلك 

 ووسائل  أداة إىلنفسه  اإلنسانحيث حولت التقنية  أداتيهتنظر للتقنية نظرة  أهنااملطروحة  األسئلة

الذي السليب الذي جيعلها من صنع الشيطان و ليست باحلدث االجيايب  باألمرقيام التقنية يف عصرنا ليس  إن

هلا بعدا  أن إذفيه وجيب البحث يف حقيقة هذه التقنية  يتأملينظر و  أنهي حدث يلزم  إمناجيعلها جنة اخللد 

 4يفرض نفسه يف مقابلها  أخالقيا

                                                           
1
 330ص    1982جميل صليبيا ، المعجم الفلسفي ، دار الكتاب اللبناني بيروت _  

 12ص   1999ة دمشق ، يورقن هابرماس ، التقنية والعلم كإيديولوجيا ، ترجمة الياس حجوح  ، منشورات وزارة الثقاف_  2

  91ص    1999سالم ياقوت المناحي الحديدة للفكر الفلسفي المعاصر دار الطليعة للنشر بيروت  -  3

 203ص   2013علي  عبده  المحمداوي ، البيوتيقا والمهمة الفلسفية ، منشورات االختالف لبنان ، _    4
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 : انـــــــــــــــــــــاإلنسة و ــــــــــالتقني

و  فاهتاآمن الصعب حتصني نفسه من  أصبحمن جتاوز جمموعة من العقبات و  اإلنسانلقد مكنت التقنية 

 مأزقالبشرية داخل  أنمن احلسم فيها و اليوم جند  اإلنسانمل يتمكن  أخالقيةمشاكل  أثارت مآالهتا إذصعوبة توقع 

هلا القدرة علي حل املشاكل اليت  أن إذالقاتلة خطر حيث جنحت يف تطوير نوع من املعرفة هي يف احلقيقة املعرفة 

 1نسان لكنها يف نفس الوقت تطرح حتديات خطرة علي الكائن احلي تعيق حياة اإل

وهبذا  األفراد قام بتعزيز السيطرة املفروضة على األمانو  ،السعادة إىل اإلنسانيوصل  نأفالتقدم التقين عوض 

وهذا يؤكد مشروعية التفكري والفلسفي ،يفرض نفسه يف راهن الفكر العلمي  ونتائجه،التفكري يف قضايا العلم  أصبح

والطبية يف صميم اهتمامات  البيولوجيةلذلك كانت العلوم  ، واجملتمعحول الواقع وما يفرزه من مظاهر تتعلق بالفرد 

  .باألخالقالباحثني خصوصا عند اقرتاهنا 

 

 

 

 

 

 

 
                                                           

  39ص  2007حاكلين روس  ، الفكر االأخالقي المعاصر ترحمة عادل العوا ، عويدان للنشر ، لبنان _   1
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 يـــــــاألخالقب ــــــي والمطلـــــــلوجم البيو ــــتطور العل :  يــــــــــــــــث الثانــــالمبح

ومنوها وتطورها  نشأهتامن حيث هذا العلم بدراسة الكائنات احلية  حاليا ويعين البيولوجيا أو األحياءعلم 

فالتطور والتقدم  التاريخمن العلوم القدمية  حيث مر مبراحل خمتلفة عرب  األحياءووظيفتها وعالقتها مع البيئة ويعد علم 

 اليت قام هبا الفالسفة والباحثني ساتى للرتاكمات الكثرية والدراهذا العلم مل يكن سو  أحرزهاوالدقة العلمية اليت 

يف فارس  الزرادشتيونق م بابل و  1200 حمورابيالشرقي القدمي وكان من بينها قوانني  اإلنسانالقدامى بداية مع 

 أساطري على بل قائم  ممنهجا آنذاك مل  يكن علم األحياء ان بالرغم من هذاواحليو   اإلنسانكانوا يقدسون  حياة 

                              . الفرتة املعاصرة  مع  تقدمه  أوج إىلليصل  اليونانيةالفرتة  يف  التطور من نوعا  وسيعرف وخرافات

 :  يــــــر اليونانــــــــــــــفي العص األحياءم ـــــــلعل  األولى اتـــــــاإلرهاص

 اجري جتربة»حيث  من زعماء الفيطاغورية  القامون األحياءالذين تفننوا يف علم  ينيمن بني الباحثني اليونان  

كل اضطراب   أن إىلتوصل ريح التش وبني خالل جتربة 1«عملية جراحية للعني إجراءمن حاول  أولالبصر وهو  ىعل

 2اسةاحلائف يف املخ يفسد وظ

ريات تقرتب من نظ إىل األحياءق م يف علم  940 ق م  940 وقليسدأنباتوصل  القامونغرار  وعلى

 3احليوانات أعضاءكما اهتم بوظائف   لألصلحواثر البيئة والبقاء ،احلديثة يف تطور الكائنات  النظريات

حيث عمل جاهدا املؤلفات  أقدموصاحب ،وكان ممن ساهم يف تطوير الطب ابقراط الذي دون علم الطب 

  .الواقعي التجرييب وختليصه من السحر و الشعوذة مستوى إىلرفع الطب  على

                                                           

  13ص   1992عربي عباس  عطيتوا ، مالمح الفكر الفلسفي عند اليونان دار المعرفة الجامعية اإلسكندرية ، د ط   -1

  131ص   1931، مصر  وسف كرم ، الفلسفة اليونانية ، لجنة التأليف والترجمة ي -  2

 103ص    1998أميرة حلمي مطر ، الفلسفة اليونانية ، تاريخها ومشكالتها ، دار قباء القاهرة   -  3
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قائم منهج ابقراط  إنواعتربه جهال منهم  آنذاكمنها الصرع الذي كان يقدسه الناس  أمراضفقد عاجل عدة 

 1الذي تقوم عليه مهنة الطب ساس األالطبيب هي  ىاخلربة لد أيالنفعية العملية  على

حيث سيبلغ  األحياءمسار الذي انتهجه ابقراط يف جمال علم  ق م 433 –ق م  489 سطوار أويواصل 

هناك ثباتا واضحا "  أنهي  إليها أرسطوالعلمية ونتائج اجيابية ومن ابرز النتائج اليت توصل  أحباثهوته من خالل ر ذ

 3"  اإلنسانالنظر يف جنني  نوع من احليوانات وقد اعتمد على 500كما انه قام بتشريح  2 " األجناسو  لألنــــــواع

و  األعصابو التفريق بني املخ و املخيخ وتشريح  ،قام بدراسة اجلهاز العصيب"م  ق 440هيروفلوس  أما

  4"التمييز احلسي احلركي 

 على األحياءعلم  إقحامحاولوا  أهنماليونانيني  األحياءاليت قام هبا علماء  األحباثومن خالل الدراسات و 

 5. ابقراط  رأسهم و السحر و املمارسات الدينية وعلىالتفكري العقلي و املنطقي و ختليصه من اخلرافات 

   :  اءــــــــــــــاألحيم ـــــــوعل ــــــــــــور الوسطىالعص

العلمي الذي كان مغيبا  املستوي طي خيرج عن نطاق الكنيسة خاصة علىمل يكن التفكري يف العصور الوس

 إتباعالطابع الديين و  اإلحياءالطب و علم  ال الكنيسة لقد غلب علىيد رج على الالهويتمتاما وساد مكانه التفكري 

اليت تعرب ني الالهوتية اهلل و القوان الطبيعة يعود إىل حيدث يف كل ما أن كانت تؤكد على  السماوية الىتتعاليم الكتب 

                                                           

 11ص  281عدد  1993، تاريخ الطب ، ترجمة إبراهيم البيجالتي ، عالم المعرفة ، المجلس الوطني للثقافة ، الكويت  احان شارل سور يني -  1

 38ص  2003، علم األحياء عند أرسطو دار قباء القاهرة ، حسين علي   -  2

  117، ص المرجع نفسهيوسف كرم ،  -  3

  119ص المرجع نفسه ،مصطفى النشار، _   4

 17حون سان سوريينا ، نفس المرجع ص  -  5
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من ملك  وإمناليست ملك لنا  أجسادناعلي قدسية احلياة وان  لتؤكدحيث حاربت تشريح اجلثث  1ملنبع الرئيسي هلا 

 2نتصرف فيها كما ساد االعتقاد  أناهلل و ليس من حقنا 

اوز هذا التفكري و بالضبط عصر النهضة الذي يعترب االبن جت ور الزمنومع ذلك استطاعت هذه الفرتة مع مر 

متكن املشرح موند حيث  العاق للعصور الوسطي حيث ظهرت عدة تغريات علي املستوي العلمي خاصة بالطب

يف  آخريف كتاب التشريح وجنح طبيب  مالحظاتهودون  امرأتني جثةم من تشريح 2211-م2125بيوندي لوزي 

 3و النباتات  األعشاببرنكا يف كاتانيا وكانت هناك دراسات حول اال  األعضاءزراعة 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

 17ص  277الوطني للثقافة والفنون  الكويت عدد ، ترجمة عفيفي محمود ، عالم المعرفة ، المجلس   رنست مايبر ، هذا هو علم البيولوجياأ -  1

  12ص   2011عادل عوض ، ،  األصول الفلسفية ألخالقيات الطب ، الدار الجامعية ، اإلسكندرية  -  2

 218،  211،  211ص  نفس المرحع ويحوان  ،   ونوج -  3
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 :  ثـــــــر الحديـــــــفي العص  ياــــــــجم البيولو ــــــورات علــــــــــتط

 متأخرةظلت  البيولوجيةالدراسات  أن إالة البيولوجيا يف عصر النهضبالرغم من التطور امللحوظ الذي عرفته 

 امدة علىاملادة اجل ا يف تقدم ملحوظ الن دراستهم علىدمهو الكيمياء جن كالفيزياء فلو نقارهنا بالعلوم األخرى

  .قداسة أكثراليت هي علم يدرس الكائنات احلية اليت تتميز بالتعقيد و  البيولوجياعكس 

امليتافيزيقي مما صعب عملية فهم الكائن احلي و اصطدام العلم مع الدين  اجلانبتغلب أخرى  جهةومن 

البا ومن بينهم الفيلسوف الفرنسي انق أحدثواحيث ظهر فالسفة و علماء هضة مطلع عصر الن حىتوضلت هكذا 

مل  إذللفلسفة احلديثة وهو الناطق بلسان الثورة العلمية اليت متيزت بالدقة  أبالذي تبين العقالنية ويعترب ا ديكارت روينه

 1باستثناء البشر آلةالضبابية و امليتافيزيقية مثل فكرة وجود الروح يف النباتات واعترب كل الكائنات مبثابة  األفكارتقبل 

 كهوو  تيد ملبيفي و روبر  على مليكروسوفتالتقدم منها  على البيولوجياكما ظهرت اخرتاعات ساعدت علم 

ت و النباتات كما إهنم لفنهوك يف الكشف عن الدورة الدموية وحبثوا يف عامل اإلحياء الصغرية و احلشراوساهم 

 2معرفة شكل احليوانات املنوية لكن دون التعمق فيها  توصلوا إىل

يف تطور و تقدم علم الطب  2121-2122واكتشافات كلود برنارد ،ولقد أفادت اجنازات الثورية 

دور الكبد هو عضو  نأاكتشف حبيث  اإلنسانسم الداخلية جل األعضاءحيث كانت له دراسات حول واالحياء

   3 و احليوان اإلنسانسكرية عند اللمادة ل منتج

                                                           
1
 18، مرجع سابق ص  ،هذا هو علم البيولوجياأرنست مايبر - 

  12ص  سابقالمرجع  الهندسة الوراثية و األخالقية،ناهد البقسيمي ، -  2

 201ص  2007،  1، المنظمة العربية للترجمة بيروت ، ط  ي، دراسات في تاريخ العلوم وفلسفتها ، ترجمة محمد بن دساس كانغلم  جورج3 -    
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إذ أن أرسطو  2111-2211 ماركالمع العامل دقة  أكثر البيولوجيا صبحتأعشرا مع مطلع القرن التاسع و 

مارك هذه الفكرة ودون دراسته ن النباتات كائنات حية حيث رف  الو فالسفة القرن السابع و الثامن عشر يصنفو 

     : منها  و توصل إيل نتائج 2101يف كتابه فلسفة علم احليوان 

  هناك سالالت من الكائنات العضوية مرتابطة 
  تأثري البيئة علي أعضاء الكائن احلي لتجعله يتكيف 
  الكائن احلي علي وراثة الصفات  إكسابالبيئة عامل يساهم يف 

 2111-2101" دارون ستشارل" البيولوجيونظرية التطور شكلها الواضح مع العامل  البيولوجياخذ علم أو 

  .بواسطة حجج علمية حول انتقال القردة إىل إنسان حديث 1حيث نشر نظريته التطورية يف كتابه أصل األنواع

 : هي  إليهاومن أهم النتائج التي توصل 

انتقال  أيالوراثة ل التكاثر مبعين صراع الكائنات احلية من اج "الكائنات العضوية معرضة للتناسل  مجيع"

    2 التكيف مع البيئة  اقدر على جديدة أنواعمع ظهور  أخر إىليل الصفات الوراثية من ج

ارب حول حيث كانت له جت 2111-2111يد مندل  ظهرت دراسات علمية جديدة على 2115ويف عام 

     3 نبات البازالء على أقامهاعلم الوراثة اليت 

كل كائن ينقل الوحدات   استنتج أنو  األحياء اجلديدة  لصفات الوراثية علىكيفية توزيع ا" وبني من خالهلا 

 4 "الوراثية املسماة اجلينات

                                                           

  13مرحع سابق ص  وراثية و االخالق لالهندسة امي ،ناهدة البقص_  1 

  137ص  2003 – 1تشارلز داروين ، أصل األنواع ، ترجمة مجدي محمود ، المجلس األعلى للثقافة ، القاهرة ط _   2

  11، مرجع سابق ص مي ناهدة البقص -  3

   28ومصير اإلنسان ، مرجع سابق  ص اسعيد محمد حفار ، البيولوجي -  4
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النظرية التطورية وان سلوك الكائن  على2102- 2110هاربرت سبنسر  أكدني جانب هؤالء الباحث اىل و

الكائنات تصارع من  أنل العيش  مبعين فيها وهو دائما يف صراع من اج يندمج حلي تتحكم فيه الظروف اخلاصة اليتا

 عليه دارون  أكدل البقاء وهذا ما اج

 :   رةـــــــــــــــــالمعاص اـــــــــــــــــــالبيولوجي

يف الفرتة  البيولوجياالفرتة احلديثة عامال يف تقدم علم  السابقة منذ الفرتة اليونانية حىتلقد كانت الدراسات 

يل إ التطور قريبون من هذا  أننا -2121برتراند راسل : حتديدها يقولمن الصعب القب  عليها و  أصبحاليت املعاصرة 

السرعة الفائقة يف التطور و االكتشاف اليت عرفتها   إىليعود وهذا  ،من بعيد إليهاننظر  أنينا معه حد يصعب عل

العوامل من  تأثري جمموعةالتطور حتت  على نفسها  جمربة  البيولوجيا فمنذ بداية القرن العشرين و جدت  البيولوجيا

 :وهي  االجتماعيةو  االقتصادية

  البيولوجياتدخل  إىل حتتاجظهور صناعات حديثة  اليت  

 بيولوجيعلمي  أساستطور الصناعات القدمية كالتخمري و التعليب علي  إىل احلاجة  

  أن  البيولوجيااقتصادية و حربية مما دفع  ألسباباالهتمام بالصحة وسالمة العمال
كالرياضيات و الكيمياء   البيولوجيا مع العلوم األخرىتداخل علم  إىل باإلضافة الطبال تدخل يف جم
القرن الواحد و العشرين قرن ومع بزوغ  1ينومديدة هلذا العلم كالكيمياء احليوية و علم اجلجوظهور فروع 

يقول  ال معدال اديدج جمتمعصنع  إىلهتدف واليت  التقدم املعريفو ، األحياءوهندسة  البيولوجيةالثورة 
خناع ويف  أويعيش بكلية  وجيعله ،كما ميكن له تغيري حياته ن تغيري ذاتهبإمكانه اآل اإلنسان ون برنار ج

  2 آخربقلب شخص  األحيانبع  

                                                           

  71 – 72 –الهندسة الوراثية واألخالق ص ص نقال عن ناهد البقسيمي ، -  1

 71ص نفسه ، المرجع -  2
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من تغري  اإلنساناملستقبل القريب فبفضل التقدم التقين و الطيب متكن  هذا يف  يظهراملستحيل وقد  باألمروهذا ليس 

أمام اإلنسان إلطالة عمره  اجيابياهتاتظهر  وبدأت البيولوجيا أحرزهتااليت  النجاحاتومع  اإلنسانيف الطبيعة و 

   les gencesواجلينات     enticesال حبوث الوراثة لعلم زراعة األعضاء والتقدم يف جموبفضل التطور السريع 

أن يؤثر على صورة أو هيئة ساللته على الصورة اليت يريدها واليت تسمى بالتخليق اجليين  اإلنسانحيث يستطيع 

ectogenticqle   1 

   bolqyoge gentianeحتسني نسله كابتكار املاسح الطيب الوراثي و  اإلنسانت دورا هاما يف تغيري فالتقنية لعب 

والتعرف على صحتها واكتشاف ما تعانيه قبل الوالدة  ،على احلوامل لتحديد الصفات الوراثية لألجنة ىر الذي جي

ويدخل حتسني النسل يف اجلينات ورمبا مستقبال نرى أبناء على حسب رغبة اآلباء مبواصفات خمتارة كالذكاء لون ،

  2وكل ما يريدون حتديده  يف املوروث اجليين ألحفاد املستقبل  ،الشعر والعينني

وسعيها إىل حتقيق مصلحة اإلنسان وشفائه من األمراض وكيفية  االعلمية وجناعته رة األحباث والدراساتونتيجة لكث

 ل ووصلت إىل ما يسمى باالستنساخالوقاية منها إال انه جتاوزت هذه األحباث إىل اخليا

  :  القيـــــــــــــاألخب ــــــــــــــــو المطل ياـــــــــالبيولوج

الذي  و التقنية وكذلك يف الطب و البيولوجيا العلم ال التقدم الذي يعرف صريورة يف جم التطورات اهلائلة و نتيجة

يف حياته واملشاكل اليت من التحكم  اإلنسانمكنت تفوق اخليال  نتائجاحليوان و حققت  و، اإلنسانحياة  ىجمر غري 

مؤسس " سماهابر  يؤكد  ويف هذا الصدد  أخالقيةمشكالت  أفرزتالبيولوجيا  شهدهناالتغريات اليت  نأ إالتواجهه 

                                                           

  19المرجع السابق ص و مصير، البيولوجياسعيد محمد الحفار،  -  1

 11،صمرجع سابقالتطبيقية و رهانات المعاصرة للفكر الفلسفي  أخالقياتمجموعة اكاديمين، ، -  2



 مـــــــر العلـــــالق يف عصــؤال الأخــــــس                                                                 : ل الأولــــــالفص

 

 

15 

لقد فرض العلم نفسه  1 "علمية  منهجيةسيطرة  اإلنسانطبيعة  احلوار و املناقشة على سيطرة التقنية على أخالقيات

  .اإلنسان دون أن يعي ذلك على

 األخالقاليت تتعارض مع و ديدة جمتعددة و  أخالقيةومشاكل  ،خماطر التكنولوجيةهذه التطورات  أثارتلقد 

فهو حيوان  ى هي القيم السلوكيةاألخر عن الكائنات  اإلنسانمييز  ما أن إذ ،و املعتقدات املتعارف عليها االجتماعية

  .بطبعه أخالقي

وضع حدود مما دفع  ،اندفاع دون يفدائما العلم  ضبط بينماو ،احلد تقوم ب فاألخالق جيتمعانوالعلم ال  األخالق إن
   .التجريديةوقوانني صاحلة للتطبيق وجتاوز األخالق النظرية  وضع مبادئ وقوانني لضبط العلم إىل األخالقفالسفة 

من القواعد  جمموعةهبذه الطريقة يكون لكل مهنة "حينما يقول  2120-2121عليه برتاند راسل  أكدوهذا ما 
 1" العام يقوم بتنفيذ هذه القواعد الرأيالنظام العسكري و  اجلنوديقيدهم قسم ابقراط و  األطباءاخلاصة و  األخالقية

و كل املهن اليت تتطلب ، ىأخر و علوم  البيولوجيامبعين انه البد من قيام مبحث البيوتيقا مع الفلسفة والطب و  
 التدخل التقين 

توظيف ملختلف التقنيات العالجية كان من الضروري وضع و نتيجة للتطورات السريعة لعلوم الطب و البيولوجيا و 

يسمى األخالق احلياتية  و قواعد أخالقية يف إطار ما يسمى بأخالقيات الطب أو ما،حدود التطورات وفقا معايري

البيولوجيا فقط بل و  اليت تعترب جماال واسعا حيث ال يقتصر على جمال الطب   la bioethiqueأو بالبيواتيقا 

 .3اخل...جمال البيئة التجارةيف 

 

                                                           

  31ص ،مرجع سابق ،العلم  والتقنية كإيديولحيا  –يورعن هبرماس  -  1

 11بيتراند راسل، المجتمع البشري في االخالق و السياسة ،تر، عبد الكريم احمد، انجلو المصرية ، القاهرة ،دط،، د س،،ص  2

 10ص  2012رشيد دحدوح،من فلسفة العلوم إلى البيوطيقا،مجلة العلوم اإلنسانية ،جامعة منتوري قسنطينة،عدد جوان   3

 



 مـــــــر العلـــــالق يف عصــؤال الأخــــــس                                                                 : ل الأولــــــالفص

 

 

16 

و   1واختاذ القرار املناسب أمام مشكالت،فالطبيب ال يستطيع أن يضع أو حيدد معايري و قواعد تسمح له حبسم 

أمنا هو حيتاج دائما إىل مرجعية ذو مبادئ ترسم اخلطوط احلمراء اليت ال ينبغي تعديها حىت ال يقع يف املشاكل 

يهتم بواقع حياة اإلنسان و مصريه وفقا  اصواب لذا تعترب البيواتيقا موضوعا جديدو توجيهه إىل ال ،أخالقية

 .جههااألسس و معايري تو 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

رشيد دحدوح،من فلسفة العلوم إلى البيوطيقا 1 
 

 . 10،مرجع سابق ، ص 
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 خالصة 

دخلها يف وا اتطوير البيولوجيو توعيته وسامها يف ،تقدمه  من اإلنسانالعلم والتقنية مكنت  أننالحظ مما سبق 

لقد  األوىل بالدرجة إنسانيةقضايا  يعاجل أصبحالذي ، األخالقيخضم الصراع الفلسفي وارتباطها املباشر بالفكر 

تقييد االجتاه العلمي البيولوجي بقيود القيم  هلذا جيب  ،املشاكل احلاضرة يف نطاق العلم البيولوجي خاصة أصبحت

البيولوجيني  أفكارلتصبح  اإلنسانيةاملقاييس  على التأكيد عى املعرفة علىهلذا تس اإلنسانيةو ،و التشريع  واألخالق

  .ومنجزاهتم يف ظل احلياة العصرية ذات قيمة وفائدة للفرد،
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 توطئة 

س ميادين ال أن التطور الذي مارية التقدم العلمي و التكنولوجي ديدة  بسبب تسارع وتجلقد دخلت البشرية حقبة  

حياة  بأخالقيات تضبطه وذلك للحفاظ على التفكري يف املباحث القيمة حيث ارتبط الطب الطب و البيولوجيا تنامى

اإلنسان و كرامته من مظاهر االحنالل وحماوالت االستغالل من طرف الباحثني ومنه طرحت مشكالت سامهت يف 

 بروز األخالق من جديد 
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 األخالقيات الحيوية و الطبية      :المبحث األول 

خالية من آداب التعامل مع املريض وهذا ما جعل الطب يتصف منذ فجر اإلنسانية مل تكن املمارسات الطبية 

الطبية ولكن  وقد ظلت هذه األخالقيات مالزمة للممارسة,شفاء الناس قيات تلزم من كانت له القدرة على بأخال

 خصبا حقال ؟اليت تعتربظهور إشكاليات ايتيقية ضاربة يف املعرفة و ال يزال سؤال ما احلياة تقدم علم احلياة أدى إىل

ردود أفعال منظمة  ر طرق جديدة باستعمال التقنية ولدلكل حماولة فلسفية أو علمية يف ظل تطور اجملتمع وظهو 

 .جديدة مثل مفهوم البيوتيقا وهلذا وجب ضبط مفهوم البيوتيقا من خالل نظرة فلسفية  مومفاهي

 :من األخالقيات النظرية إلى األخالقيات التطبيقية 

فما يعرف عند   elhigueإن ما مييز اإلنسان عن الكائنات احلية األخرى هي القيم السلوكية اليت تسمى األخالق 
و يقول " ق و تعين العادة مجع خل"حيوان أخالقي و تعين األخالق يف اللغة العربية  إنسانبعض رجال األخالق أن 

ور يف لسان العرب ،اشتاق خليق و ما أخلقه و اخلالقة وهو التمرين أما يف اإلجنليزية مشتقة من كلمة ظابن من
morals  ةينيالالتوهي مشتقة من moers  مجعmos  لألـخالق  األخرومن هذا جاء االسمelhes  يف

 .االجنليزية 

 هي علم اخلري  هناك العديد من التعريفات فمنهم من يعرفها :االصطالحيأما التعريف 

هو علم  و..( ). إنسانيتهلبلوغ كامل  اإلنسانبأهنا القواعد اليت ينبغي أن يسري عليها  األخرو الشر و هو تعريف 
 2من أرسطو إىل كانط و سينوزا  بدأ..( ).وقد كانت األخالق الشغل الشاغل للفالسفة  1يضع ما ينبغي أن يكون 

وقام هؤالء الفالسفة عرب التاريخ بوضع مجلة من القواعد و النظريات اليت تتضمن معايري أخالقية معينة هبدف توجيه 
 بوصفه علما معياريا  اكالسيكيسلوك الفرد و ضلت األخالق النظرية مبحثا  

و اخلري و الشر و احلرية و  تدرس موضوعات الضمري(  املنطق ،العلم ،اجلمال ) أدرجت إىل العلوم املعيارية األخرى 
 .إخل...و الفضيلة و احلق و الواجب  اإلرادة

                                                           
 98-89،91-81ص 8991تطور الفكر األخالقي في الفلسفة الغربية ،دار القباء ،القاهرة،دط:محمد مهران رشوان   1

 971هذا هو علم البيولوجيا مرجع سبق ذكره ص:أرست ماير  2



 الفصل الثاين                                                                          أ خالقيات العمل و التقنية يف جمال الطب

 

 

24 

 . وموضوعها يدر حول نسبة األخالق و مطلقيتها 

وبالرغم من تعدد املذاهب و النظريات األخالقية مل تصل إىل نتائج هنائية  وبقيت متصارعة عرب الزمن فمعظم 
ن يف عامل اجملردات و املثاليات كاملثالية الكانطية فربغم أن مؤسسي األخالق من الفالسفة الكبار ضلوا يسبحو 

ربط هذه ) ...( اخلرية  اإلرادةتؤسس على فكرة Emmanuel kant (1804-1724)األخالق عند كانط 
 1 .اخلريةوهي الواجب الذي يعد مبثابة القانون الذي ختضع له اإلرادة )...( األخرية بفكرة 

 

بقيت متعالية حيث يصعب على املرء جتسيدها ( الواقعي) حقلها النظري إىل احلقل العملي إال أهنا مل تستطع جتاوز 
 .على األرض الواقع

 Jeremy Bentham( 8181-8471)ومن جهة الثانية األخالق العملية النفعية و على رأسها جريمي بنتام 
الشيء املوافق ملنفعة الشخص "حيث يرى األول أن   John s’tuart(  8148-8181)ميل تستيوار وجون 

 .لفائدته هو يؤدي إىل زيادة راحته 

وجون دوي   willaim james( 8188-8171)و ليام مجس  يديو ستتحول فيما بعد على " 2و سعادته 
(8181-8181 )John Dewey  

من واقع احلياة العملية و اعتبار أن  دءاابتحيث أسسوا املفاهيم األخالقية   pragmatismإىل الفلسفة الراغماتية 
كل نتائج عمل جتلب اللذة وهي السعادة و السعادة هي اخلري وما يعاب على النظرية النفعية  هو تأسيس األخالق 
على أساس مادي متجاهلني اجلانب الروحي و املعنوي لإلنسان ،وهلذا سعى الفالسفة املعاصرون إىل ربط القيم 

رسة التطبيقية فقد أصبحت األخالق يف عصر احلديث موضوعا ملموسا نتيجة النتصارات العلمية األخالقية باملما
 .م  81  التطبيقية اليت حققها العلم احلديث يف القرن 

 

                                                           
 98ص8911مقدمة في األخالق ترجمة ماهر عبد القادر علي،دار النهضة العربية،بيروت،دط،:  تمابو  1

101ص 1591 1فلسفة األخالق ،دار مخيمرة،القاهرة ط: منصور علي رجب 2  
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فالتطور التكنولوجي كان عامل أساسي يف التحول الذي عرفته األخالق من أخالق  1نيوتن  كاوبفضل ميكاني
و قوانني لضبط سلوكيات األخالقية يف املهن إذ أن  ،عقيمة إىل أخالق تطبيقية تنص على قواعد ةالكالسيكي

األخالق التطبيقية تعتمد على خطابا و قوانني تسعى إىل تنظيم املمارسة داخل خمتلف ميادين العلم و التكنولوجيا 
ختلف امليادين كميدان الطب و البيولوجيا و وما يتصل هلا من أنشطة اجتماعية و اقتصادية و مهنية اليت تطرحها مل

و حتسني النسل و  االستنساخضبط التطورات احلاصلة على مستوى تقنيات احليوية كتقنيات اهلندسة الوراثية و 
 األخالقيات التطبيقية هتتم مبختلف ظروف احلياة تطرح 

اليت هتتم ببناء منوذج فرضي بل عكس  أسئلة أخالقية ولكن ليس عن طريق فلسفة األخالق التقليدية أو األخالق
 هتتم باملناقشات العامة املتعلقة باملساواة و احلق و الكرامة

و اإلنصاف يف قضايا احلياة السعيدة و تعيد النظر يف معاين اإلنسان و احلياة و املوت و املصري و اجلسد و  
  ختصاصاتباالو عليه أن أخالق التطبيقية هي أخالق مفتوحة تتعدد  2الكينونة

 ومن خصائصها : وامليادين و القضايا 

 هي واقع عملي و ثقايف جديد تعيشه اجملتمعات الغربية  .أ 
 هي آخر صيحة للفلسفة العلمية و تشكل قواعد جديدة  .ب 
 وتعد البيواتيقا  3األخالقيات التطبيقية هي قواعد عملية و ليست نظرية  .ج 

  نقصد بالبيوإتيقا  اا و عليه ماذأو األخالق الطبية احليوية جماال من جماالهت    

  احلمض النوويadn: وهي مادة محضية اكتشفها العامل السويسري فريدرش ميشرfriedrich miescher 

 nwclèotideيف نواة اخللية و يعترب احلامل اجلينات و يتألف وحدات كيميائية بسيطة نوكليوتيد  8111عام 

 1.مبعىن الشيء الذي يشبه النواة 

                                                           

1ص  مرجع سابق ،من فلسفة العلوم إلى البيوطيقا :رشيد دحدوح 1  

00األخالقيات التطبيقية و الرهانات المعاصرة للفكر الفلسفي مرجع سابق ص:مجموعة أكادميين  2  

  11المرجع نفسه ص 1

 11لسابق صما الجينات ؟ المرجع ا:شارل أوفرادي  1
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  إن ماهو معروف عن األسرة هي اليت تتكون من األب و األم و أطفال لكن هناك أسر الوحدية : األسر الواحدة

 .أي اليت تتكون من الزوج الواحد و الزوجة الواحدة و ظهر هذا مع تقدم التقنيات احليوية 

  هي مادة ينفرد هبا كل شخص توجد داخل النواة مضوع من :الشقرة الكيميائيةadn  كما أهنا مادة هلا صفة،

 .عن املواد األخرى 

  مكان يقوم بتجميد البويضات و املىن و األجنة و احتفاظ هبا تباع فيه و تشرتى و : بنوك البويضات و األجنة

 .خاضعة لقواعد السوق العرض و الطلب 

 بعد الكالم عن اهلندسة العسكرية و اهلندسة البحرية و اهلندسة املدنية أصبح اليوم لدينا : ة الوراثية اهلندس

 .اهلندسة الوراثية وهي املوصلة إىل املعرفة املباشرة للمادة الوراثية و حتويلها 

 

 

 

 

 

 مفهوم البيوتيقا 

 مل يكن ملصطلح البيوتيقا وجودا قبل الثورة البيولوجية والتطورات اليت شهدهنا هذه  األخرية يعترب هذا املصطلح جديد 

التفكري املهيمن يف القرن  ايتيقا وتشري إىل -ي حياةن مصطلحيني إغريقيني يبوس ايتوس أاشتقت كلمة بيوطيقا م
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و  1العادات و التصرف يف احلياة إذن يعين احلقيقة نفسها  البيوتيقا إىليفيد مصطلح  العشرين حول التقدم البيوطيب 

 جمموعة األحباث و اخلطابات واملمارسات اليت تتميز بطابع تعدد االختصاصات  أيضاتدل البواتيقا 

إن كلمة بيوطيقا تعين اليوم فضاء متميز للنقاش األخالقي يضم كل الشرائح حول توجهات البحوث الطبية 

لقد تسبب يف وضع القواعد واحلدود الطبية والعلمية وملا ال تكون واحدة من رهانات ,طبيقات العالجية التابعة هلا والت

اليت حتمل قيمة بني  إن البيوتيقا تقنية حلسم الصراعات أهنا تستعمل حلل املشاكل أو الصراعات 2الفلسفة القادمة  

 حفظ الكرامة اإلنسانية  وقواننيال التقنيات البيولوجية والطبية التقدم يف جم

 نشأة وأصول البيوتيقا 

لقد نشأت البيوتيقا يف منتصف الستينات ومبدئيا تعترب فكرة أمريكيا إن البحث البيوطيقي الذي ينطوي يف إطار 

ر حتر  اصة مع جون لوك الذي كان يدعو إىلعصر األنوار وخ  إىل جعتر أحباث و جتارب البيولوجيا  له جذور فلسفية 

ن حييا و كانط الذي انطلق من أخالقيات الواجب ليؤكد علي أن ن كل أشكال احلجر اليت متنعه من أاإلنسان م

فكرة حقوق اإلنسان وتتمحور حول  اىل جعر تالكرامة اإلنسانية خاصية متيز البشر عن باقي الكائنات وهناك جذور  

مفهوم بتجاوز  ض إذ يطالب املهتمون حبقوق املرضىيب باملرياحلرية و العدالة وتظهر هذه املبادئ يف إطار عالقة الطب

إن هذا الفكر وظف الكثري من األدوات الفلسفية ومجع بني التيارات 3حق تقرير املصري  السلطة األبوية ومنح املرضى

هناك ن أوضح أ 8148هذا املصطلح العديد من الصعوبات فمنذ استخدمه الربوفسور بوتر سنة  راأثاملتناقضة لقد 

  تداخل فضائيني دالليني متميزين من جهة األخالق من اللفظ اإلغريقي ايتيكوس ومن جهة ثانية احلياة من اللفظ

                                                           

 10ص   1019غي ديران ، البيوتيقا ، ترجمة محمد جديدي  جداول للنشر والتوزيع ، المغرب ،الطبعة األولى    1

 11ص,1010,المغرب ,افريقيا الشرق للنشر  ,البيوتيقا,عمر بوفتاس 2

 110ص,مرحع سابق ,ميتيولوحيا الواقع ,عبد السالم بن عبد العالي - 3
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^ »bios الوعي بالسلطة اليت اكتسبتها العلوم الطبية ومن هنا أراد بوتر اإلشارة بنظرة اجيابية  هذا التداخل يرتجم

 1للتقدم العلمي والتقين 

 :موضوع البيوتيقا 

و أشخاص آخرون لتجارب طبية وهبذا يكون الدافع  يجه املالحظة ملا يتعرض له املرضىلقد كان ظهور البيوتيقا نت

األول لربوزها هو التطبيقات البيولوجية الطبية اإلنسانية أما الدافع الثاين فهو يتعلق باالهتمامات و التساؤالت 

 يقا وضوع البيوتملاجلديدة اليت يطرحها التطور الطيب 

بسبب عامليتها وطابعها الشمويل مما أثار جدال كبريا حول املواضيع اليت تتناوهلا ولكن هناك مواضيع حوهلا إمجاع من 

 :ثالثة أقسام  سمها الباحث الكندي جي ديوران إىلطرف اغلب الباحثني وقد ق

الصناعي  باإلخصا, اإلجهاض وتتضمن املشاكل األخالقية اليت تثريها املواضيع التالية: النواة املركزية1-

 , املوت الرحيم , التربع باألعضاء البشرية, عمليات التحويل اجلنسي, االستنساخ

يولوجية  حول األسئلة  الب ثاحلرب و األحبا احلمل،أهم مواضيعها هي منع : مواضيع لصيقة بالنواة املركزية 2-

 .البيئةعلم ’ احليوانات  األحباث اليت حتري على ،

االت البيوتيقا فيدرجون يف إطارها مواضيع ترتبط بالتفكري يسعى الباحثون إىل توسيع جم: مواضيع قريبة 2-

األخالق عالقة  القي و عالقته باملمارسة الطبية ، تصور الصحة واملرض ، دالالت اجلسم البشري ،األخ

 2عالقة األخالقيات بالعلم والتكنولوجيا  بالقانون وحقوق اإلنسان ،

 :  البيوتيقا في نظر فرانسوا داغوني

                                                           

 5ص, 1010,عدد العاشر ,الرباط,دار النشر المغربية ,مؤمنون بال حدود ,البيوتيقا وراهانات الفلسفة القادمة ,ديدي جمحمد -1

10مرجع نفسه ص  2  
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مؤسسة هتم  وسرعان ما حتولت إىلرجال الدين ،  ظهرت البيوطيقا يف أول األمر كموقع اجتمع فيه العلماء و

 لبداية الن نشأهتا من البداية علىالفالسفة هذا ما يسمح البيوطيقا من إدراك هدفها الذي كانت تصبوا إليه منذ ا

كل شخص أن   أول شيء جيب على»يقول  8118التعصبية لقد كتب دانيال كلهان سنة  رفض األخالق الدينية

 يفصل الدين عن البيوطيقا  أنأي جيب  «يشارك يف البيوطيقا أن يضع الدين جانبا 

عام والتقنيات الطبية بشكل خاص  بشكل ت اليت تثريها التطبيقات العلمية،يعترب االبستيمولوجي داغوين أن املشكال
ميزق  ينبغي عليه أن يأخذ هذا الدور حىتأن باستطاعة الفيلسوف بل إننا نعتقد بالفعل ،»الفيلسوف ويقول  ختص،

 تأكد على قيمة اإلنسان وحكمت عليهيتضح أن كل املواقف أتت ل«هذه الذرائع ويعيد النظر يف هذه التطبيقات 
 1 »يربر الثورة ضدها  التقنية بأهنا متس بالكرامة اإلنسانية وهذا ما

الفيلسوف داغوين يقدم انتقادين للمسائل األساسية اليت تطرحها البيوطيقا وأوهلا أن ماحتسبه البيوطيقا  ضمن هذا نرى

إعادة إقامة فلسفة البيولوجيا يف صميم  يف تاريخ العلوم يدعوا داغوين إىلمشاكل جديدة هو يف احلقيقة كان مطروحا 

ضرورة وضع أطار أخالقي منظم للبحوث البيولوجية يقول يف هذا  ذه الدعوة تثبت تأكيده علىه ،نفسهاالبيولوجيا 

التفكري يف وضع قواعد أخالقية  إن  »يوم دخلت البيولوجيا حرم احلياة أصبحت تثري تساؤالت أخالقية »الصدد 

جديدة توجه املمارسات الطبية والبيولوجية نتاج املشاكل والتجاوزات اليت يقوم هبا الباحثون والعلماء يف ميدان الطب 
البيولوجي و  صريورةو مساعدة البشرية على  اإلنسانيةضرورة القيم  إىل،البيواتيقا مشروع فكري فلسفي يدعوا  إذا 2

 الثقايف 

 

 المشاكل األخالقية الناجمة في مجال الطب:        المبحث الثاني

                                                           

  59ص,-1010,االردن ,دار االيام ,ابستيمولوحيا الطب والبيولوحيا في فلسفة فرانسوا داغوني ,حربوش المعمري 1

  2 55مرجع نفسه ص 
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البيولوجي باألخص على املستوى لقد ساهم العلم والتكنولوجيا بتغيري ملفت يف الطبيعة والكائنات احلية واإلنسان 

عالج كثري من األمراض واكتشاف األدوية و العقاقري ومتكن  حتسني الصحة وتوصل إىل إىل ىوالطيب حيث أد

إقامة االختبارات العلمية تشافات مل تكن بطريقة مباشرة بل بعد التجارب بأنواعها وكل هذه االك  إجراءاألطباء من 

حد تغيري  إال أن التطورات احلاصلة وصلت إىلجناعة هذه التجارب  التقنيات احليوية ملالحظة مدى ىو االعتماد عل

ديدة  يف جمال الطب كالقتل الرحيم واالستنساخ جوحتويل الطبيعة البشرية ذاهتا مما أثار مشاكل أخالقية معقدة و 

  ؟حد سواء هلا علماء الدين والفالسفة على ىواهلندسة الوراثية و تأجري األرحام فما هي هذه املشاكل وكيف تصد

          الطبيةالمشاكل األخالقية الناجمة عن التجارب 

 ارب عليها ومن أوىلتجالكائنات اليت قام الباحثون ال ن احليوان أو الكائنات احلية أوىللقد كا:علي الحيوان  - أ

القطط  جتارب علىجريت و ا 8111يف املتحف األمريكي عام  ،التجارب يف هذا املضمار اليت  أجراها  العلماء

 األخالقيات بيرت سنجر يدعوا د عاملحيث جن مراعاة األمل لديهاون د شوهها الباحثون بطرق عديدة وذلك حيث 

وينادي بضرورة احرتام حقوق احليوان ألنه يشعر بآالم مثل  تقااملخلو احلد االدين بالنسبة جلميع  إىل تقليل املعاناة إىل

حققت  اربجلتالبشر يؤكد الباحثون أن هذه ا أن حقوق احليوان تستحق العناية أكثر من حقوق نسان ويرىاإل

ضرورة احلد من  إىلالتجارب بينما يدعوا فريق أخر ب التقدم يف هذه األحباث و عديدة هلذا جي  فائدة ومنافع

مليون حيوان 888 ارب إىلب هذه التجاحليوان حيث تبلغ نسبة احليوانات اليت تتعرض للقتل بسب األحباث على

" و من جهة جند يف الشريعة اإلسالمية تأمرنا الرفق باحليوان حيث ورد عن النيب صلى اهلل عليه و سلم قال 1سنويا 

رواه خباري و  "النار في هرت حبستها ال هي أطعمتها و ال هي تركتها تأكل من خشاش األرض امرأةدخلت 

 .مسلم

                                                           

11ص,مرحع سابق ,حقوق الحيوان ,دافيد دراديشا - 1  
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إن اهلل قد كتب اإلحسان في كل شيء " لقولهكما أمرنا الرسول صلى اهلل عليه و سلم باإلحسان يف كل شيء 

 .رواه مسلم  "فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة و إذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة و ليحد أحدكم شفرته و يرح ذبيحته 

 :و عليه فإن إجراء التجارب على احليوان ينبغي أن يتحقق فيها اآليت

 .أن تكون لغرض يبىن عليه تقدم الطب  -

 .و جينبة األمل قدر اإلمكان أن ال يعذب احليوان -

 .أن ال يكون قصد التجربة جمرد عبث -

تطلب ذلك نتائج مرضية يف اكتشافاهتم العلمية وضمان جناعتها ي لكي يتوصل الباحثون على: علي اإلنسان - ب

معلومات  أو عملية جراحية معينة للحصول علىاإلنسان وذلك بإجراء الطبيب جتربة دواء  القيام هبذه التجارب على

ناك منها  عالجية ديدة إذ اثارت هذه التجارب مشاكل أخالقية وهنا جيب التمييز بني نوعيني من التجارب فهج

اكتساب معارف وهذه األخرية خلقت جدال بني فالسفة األخالق حول حرمة جسد اإلنسان و  وخالصة هتدف إىل

ب مراعاهتا وعدم اإلفراط فيها وعدم استغالل األفراد  ن اعتداءات وخماطر حمتملة هلذا جيكرامته وهذا ملا حتمله م

 1واختاذهم القرارات عنهم أو دون علمهم بالتجارب  البشرة السوداء واجملانيني و املختلني بكالصحا

 :فاشلةنماذج لتجارب 

تطلعاهتم إذ باءت بالفشل ومنها جتربة  ها العلماء واليت مل تكن يف مستوىهناك بعض التجارب العلمية اليت أجرا
ل بعض التجارب لنقل اإلنسان من خال من اخلنزير إىل andraحيث انتقل فريوس 8111يف ماليزيا  جريتأ

سان خالل بعض التجارب اإلن من القردة أىل انتقل فريوس االيدز ربة  أخرىفردا ويف  جت48حبياة  األعضاء أودى
ألخالق مشاكل أخالقية أثارت خوف وقلق  رجال ا  األخريةمن البشر حيث بعثت هذه حبياة املاليني  الطبية أودى

قيام جلنة خاصة بأخالقيات الطبية واليت تقوم بسن قوانني وتشريعات تضبط هذه  إىل أدى و الفالسفة وهذا ما

                                                           

 10ص,1011,وهران ,ديوان المطبوعات الحامعية ,الحدود الشرعية للتحارب علي االنسان , بلحاح العربي العربي-1
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شرعية  واليت تنص علىألملاين و النمساوي التجارب حيث أصدرت قوانني أمريكية و أوروبية كالقانون الفرنسي و ا
 1التجارب الطبية العالجية 

واليت تكون يف مصلحة الشخص املريض وشريطه آن تكون احتماالت النجاح كبرية وهذا لضمان احلياة البشرية ومن 
قومية ألخالقيات البيولوجيا بعد أن جهة طلب ثانية طلب الرئيس يبل كلينتون األمريكي من اللجنة االستشارية ال

رب الطبية االلتزام األخالقي يف إجراء التجا ضرورة إىل دعااستشارة األفراد وبالتايل ارب دون إلجراء جت ا رير تق تلقى
من الشخص املعين  بالرضاراعاة شروط وضمانات احلصول العلمية انطالقا من مبادئ االستقاللية و املصلحة وم

البنية البدنية و النفسية  قري و األدوية اليت تؤثر علىالعقاتتسبب يف ظهور امرض خطرية كتحارب  ايضا هناك جتاربف
                2لإلنسان 

 : المشاكل األخالقية الناجمة عن قتل الرحيم 

قتل الصاحل ونعين به إهناء حياة املريض دون امل  أوالقتل الرحيم منها موت الرمحة  تطلق العديد من التسميات على
يعانون من امرض مزمنة مثل السرطان و  نالذي الذي ال  أمل يف شفائه كاملرضى أوالذي استحال  إجياد  عالج له 

الذين يعيشون عادة بأجهزة طبية وفكرة املوت الرحيم ليست وليدة الوقت  ا وكذلك حاالت الغيبوبة الطويلةالسيد
  أثارتبدايات القرن العشرين حيث بدا تارخيها منذ عهد الفالسفة اليونان القدماء ولقد  الراهن بل هي ممتدة إىل

قضية املوت الرحيم تساؤالت أخالقية كثرية وهي أن هل حيق للمريض الذي ال آمل يف شفائه قتل نفسه وهل 
 .للطبيب املعاجل احلق يف قتل املريض وقطع 

ن القتل الرحيم الذي يعود ؟ ترى الدول الغربية أمن شدة األمل الدائم أجهزة اإلنعاش الطيب عن املريض وختليصه
من ف 3القتل املقصود هلا االعتداء املشروع يف القتل ولكنه ال يرقى اىل القتل  حبسب إرادة املريض ضمن االنتحار

الذين يريدون  املرضى ملعروف احلامل للعدوانية ودها تسمية أخالقية ختتلف عن القتل اية القتل الرحيم جنخالل تسم
ثري قلقهم وهي املعاناة الكبرية ي حياهتم طوعا حترتم خياراهتم فلهم احلرية يف اختاذ قراراهتم حول حياهتم لكن ما ءانتها

ثناء موهتم و الرغبة يف محاية كرامتهم وإذا كان الطبيب يقوم مبساعدة املريض وتلبية رغبته يف إهناء حياته ينبغي احرتام أ
 التصرف بعكس القيمة األخالقية  ن جيرب الطبيب علىيستطيع املريض أفال مهنته 

                                                           

9،القاهرة ـ ص  11عبد الرزاق الحديدي قضية قتل الرحيم، المجلس االعلى الشؤون االعالمية، المؤتمر حلمي 1  

11ص,مرحع نفسه - 2  

  10المرجع نفسه ص 1
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وما يزيد املخاوف أكثر ومشاكل أخالقية هي أن قضية املوت الرحيم تصبح ممارسة عادية ومقننة يف متناول كل من 

املريض  االيت يقاسياه يريد أن يضع حد  حلياته حبجة احلرية للتخلص من األفراد املعاقني فمهما كانت طبيعة املعاناة

 1واع   فمهمة الطب هي التخفيف من املعاناة و اآلالم فقد يكون املريض غري

 :المشاكل الناجمة عن التقنيات الحيوية 

وجه األرض وهو دائم البحث لوسائل متكنه من جتاوز الصعوبات خاصة يف حبوثه  منذ أن و جد اإلنسان على

بالتقنية احليوية واليت يراد هبا  اقرب جمال لإلنسان فابتكر ما يسمىالذي هو  العلمية ويف جمال احليوي أو الطيب

يث ح2التطبيق الصناعي للتقدم احلادث يف تقنيات وآالت البحث وقد ارتبط بعدة جماالت منها اهلندسة الوراثية 

الطبيعة خاصة يف اجملال  الطيب احليوي حيث كان هلا انعكاسات مست اجلانب  أصبحت التقنية اليوم تسيطر على

إن األزمة اليت تعرضت هلا األخالق يف أواخر القرن املاضي   »األخالقي يف هذا السياق  يقول  علي عابد اجلابري 

 3كان مصدرها ذلك التقدم اهلائل الذي حتقق يف علم اإلحياء 

 :اخ المشاكل الناجمة عن االستنس

العلمية فقد كان اخطر ما قدمته التطورات  طاالستنساخ من أهم املواضيع  واألكثر  جدال  يف األوسا  عيعترب موضو 

يد علماء  ة استنساخ علىأجريت  أول عملي 8111يف جمال اهلندسة الوراثية هو تقنية االستنساخ ففي عام 

  4مع قاعدة التوالد اجلنسي الطبيعي  فضا للخرب كون أهنا تتناىفظمها رابريطانيني وما آن نشر اخلرب جن العامل وكان مع

                                                           

   5ص  , 1011,حوان ,قسنطينة , حامعة منتوري , محلة العلوم االنسانية البيوتيقا ،  رشيد دحدوح من فلسفة العلوم الى  1

  10ص,2عادل   عوض   األصول الفلسفية ألخالقيات الطب ، مرجع سابق   2

  119ص,13ط,منشورات بيروت ,الفلسفة حوار ,ماهية العلم وسؤال التقنية عند هيدغر ,كرد محمد -3

 991ص, 1011بشرى  وجيه  سعيد ،  الفلسفة األخالقية من سؤال المعنى إلى مأزق اإلجراء منشورات ضفاف بيروت ، الطبعة األولى   4
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يعرف االستنساخ انه اخذ النواة من خلية الكائن احلي  وإنتاج  كائن جديد له نفس الصفات الوراثية للكائن الذي 

بعض العلماء إننا  نية وخلق تساؤالت أخالقية حيث يرىأخذت منه نواة اخللية هذا ما يثري قلقا يف األوساط الدي

  1بيولوجية –نقرتب من هريوشيما 

لقد  أجريت   «برج ن يقول يف هذا الصدد العامل  ليداإلنسا احثتني تطبيق تقنية االستنساخ علىحياول جمموعة من الب

فتطبيق هذه  2ومىت  ستتوفر الشجاعة لتجريبها على اإلنسان ، تو الثدييا تاحليوانا عمليات استنساخ على

 العمليات يبقي مسألة 

البشر وهذا ما خلق مشاكل أخالقية وهدد  لغز االستنساخ على وقت ومع التقدم يف جمال البيولوجيا وضح العلماء 

األسرة ووحدهتا فنسخ اإلنسان سيغري من تعريف الفرد جذريا  بإجناب أول شخص يف العامل من والد وراثي  راستقرا

صفاته الوراثية وينتج فرد ناقص رمبا ميوت يف أيام ولذا جند الكثري من األخالقيني مينعون  واحد وبالتايل تنقسم

االستنساخ وتشكيل جلان تنادي بضرورة تفعيل هذا القرار من بينها اللجنة القومية االستشارية ألخالقيات البيولوجيا 

وسيعامل األطفال وكأهنم أشياء  3اللالقمع واالستغ البشر ألنه سيؤدي إىل ستنساخ علىحيث أوصت حبضر اال

 اإلنسانية   شر بدون أحاسيس وبالتايل إلغاء معىنوسلع وسيخلق ب

لغامدي اولقد ناقش علماء الشريعة حول اثر االستنساخ البشري يف العقيدة ومن بينهم عبد العزيز بن عمر عبد اهلل 

خاهلا وإذا كانت هناك بالطبع نسخة جينية حمددة آلي  ناقش مزاعم العلماء بإمكان املرآة آن تنتج عمها أو عمتها أو

 4   ة والقوانني اليت سنها اهلل تعاىلاحنالل وخروج عن اإلرادة الالهي  إىلمن هؤالء العلماء وهذا ما يشري

                                                           

  111الهندسة الوراثية واألخالق ، مرجع سابق ذكره ص : يمي صناهدة البق  1

 111سعيد محمد حفار البيولوجيا ومصير اإلنسان مرجع سابق ذكره ص   2

   999بشرى  وجيه  سعيد ، مرجع نفسه ص   3

 1007عبد العزيز بن عمر عبد هللا الغامدي  مناهج العلوم وفلسفتها من منظور إسالمي ، المؤتمر الدولي الثاني عشر كلية العلوم القاهرة    4
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الرتاث  على وحفاظاأروع الصفات الوراثية  هلا فوائد كثرية منها احلفاظ على ن عمليات االستنساخبينما يرى البعض أ

قوق اإلنسان وقدسية مراض الوراثية لكن رغم ذلك حيمل يف طياته هدرا حلي للعباقرة وأيضا جتنب انتشار األالفكر 

وذلك الن االستنساخ يفقد  «يكون نسخة عن إنسان أخر ال يعود أنسانا  نساناإن إ «فرانسوا  كجااحلياة يقول 

ن لك باضطرابات نفسية ومنه نستنتج االكثري من املميزات األصلية للفرد فهو صورة غري واضحة وقد يتسبب ذ

ن الواقع خالف ذلك املستنسخ هو صورة طبق األصل إال أن الشخص خ وهم فالكثري من الناس يعتقدون أاالستنسا 

 1لتحقيق هذا املبتغي   ا يسعىمئهلذا دا فاإلنسان منذ خلق وهاجس اخللود يراوده

 المشاكل الناجمة عن تقنية أطفال األنابيب 

تقنية ختصيب  والعقم ألسباب مرضية فيلجئون إىل تقنيات طبية منها كثري من األزواج يعانون من مشكلة اإلجناب

صبة يف بويضة يف أنبوب اختبار ومن مث زراعة البيضة املخصبة يف رحم األم وتوصلت البحوث إلبقاء البيضة املخ

لكن بالرغم هذه التقنية استطاعت أن حتل  2 منتاج التوائرتة طويلة و كذلك  إجراء  جتارب ااالختبار لف أنبوب

املعارضون رفضهم على أساس املخاوف  املشاكل األخالقية فقد ابدىخاطر و مشكلة العقم إال إهنا   حمفوفة بامل

واحملاذر من اإلنزالقات يف متاهات أخالقية ودينية يصعب ضبطها وعلى أساس أن هذه الطريقة تعارض الغايات 

 األلفية مما ينجر عنه فوضى داخل اجملتمع وفقدان توازنه   

اقص متاما مع مفهوم الزواج حيث ميكن حدوث اخلطأ يف األنابيب فمثال تلقيح الزوجة  مبين غري مين زوجها يتن

بالتايل حيدث ما يسمى    3وهنا يقع احملظور الشرعي   ىفيعطي مين رجل مكان أخر وتسلم لقيحة مكان أخر 

فإهنا مازلت   1988يف أسباب يسقط معىن القرابة الدموية فبالرغم من جناح التجربة لويس بارون سنة  باختالل

                                                           

   117مرجع سابق ذكره ص  دسة الوراثية و األخالق،، الهنيميصناهدة البق  1

 15906117,محمد الربيعي ، مصطفى  ناصف ، الوراثة واإلنسان المجلس الوطني للثقافة والفنون واألدب الكويت    2

 

  191يمي ، مرجع سابق ذكره   ص   صناهدة البق  3
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ال الدين واألخالق  فقد كان هناك اعرتاض بعض املسحيني من   ال األنابيب تواجه اعرتاضات من رجية أطفعمل

 1ا النوع من التكنولوجيا يعترب التعدي على  القدرة  اإلهلية  تجارب   على األجنة استخدام هذال

ومن املشاكل اليت تطرحها تقنيات األنابيب  هي عند عجز األم عن محل البيضة امللقحة فيحاول أجياد األم البديلة 

حلمل اجلنني إن قضية األم البديلة تثري خطر مشكلة عرفتها البشرية عن مفهوم األمومة فألوىل أعطته صفات وراثية 

احلقيقية  وبالتايل سيحدث صدام حتمي بينهما ورمبا  ثانية  والثانية قدمت له تسعة أشهر محل فأي منهما آمهما

 2. ترفض تسليمه األوىل مما خيل مببادئ الزواج  

 تأجير األرحام والمشاكل األخالقية الناجمة عنه

ومل يقتصر تأجري األرحام على البشر بل حياول العلماء يف  تعانة برحم أخرى يف محل ا جلننيتأجري األرحام هو اس

من األم أي زراعة األجنة  البشرية يف أرحام حيوانات   حام حيوانات  لتقوم باحلمل بدالين األخرية استغالل أر األوا

 االنسان كارثة  هل سيصبح  م احلاملة   للجنني  البشري وهذهعلى اعتبار أهنا ارخص مثنا وبالتايل يصبح احليوان األ

 على الكرامة البشريةتالعب باألجنة  وتعدي هذا يعد و  3ابنا للحيوان؟ 

ا صل العلماء يف اآلونة األخرية إىل أرحام صناعية حيث يتوىل هذومع تقدم التقنية والعلم يف  جمال الوراثة والطب تو 

األخري احلمل بدال من األم يف املراحل األوىل  للجنني ولعل يف املستقبل يتوىل مهمتها تامة حىت خيرج اجلنني للحياة 

حدث  ذلك سيلغى مفهوم لو  ذا مامن ستكون آم طفل هل سيصبح  ابن  اآللة املصنوعة فولكن إذا حدث ذلك 

 .األمومة  وتصبح بشرية املستقبل   دون عواطف وأحاسيس

 

                                                           

  177نفس المرجع ص   1

195ص,مرحع سابق ,واالخالق الهندسة الوراثية ,ناهدة البقصيمي - 2  

  119عادل عوض ، األصول الفلسفية ألخالقيات الطب  ص    3
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 تقنية الهندسة الوراثية والمشاكل ألخالقية الناجمة عنها

ختصه ومتيزه عن الكائنات احلية األخرى وقد  ةلكل كائن حي خاليا حتتوي على موروثات حتمل شفرات كيميائي

يسمى باهلندسة الوراثية وتعين تركيب صفة  ا ماكم فيها وإدخال عليها تعديالت وهذاستطاع الباحثون والعلماء التح

   فروع التقنيةاهلندسة  الوراثية هي احد ،جديدة لتحقيق صفة  كمن كائن حي مع صفة أخرى من كائن أخر وذل

ة تركيب و حتليل اجلنات ألنه حديثا يف  جمال  البيولوجيا وهي التحكم يف اجلينات واالستنساخ  وإعاد ظهرت   

 1عن الصفات الوراثية للكائن احلي  لمسؤو 

وذلك بتعديل صفات اإلنسان اخليالية من اجل مقاومة األمراض يف  مراضهلندسة الوراثية إىل عالج بعض األوتسعى ا

من التجارب األوىل عالجية قصد ختليص اإلنسان من اإلمراض كالسكر أما النوع الثاين وهو  املستقبل وهناك نوعني

خرين املرفوض لدى فالسفة األخالقيني ورجال الدين هو تعترب الرتكيب الوراثي لإلنسان  حيث جيعله حتت سيطرة اآل

لوهية وهي حتكم يف اخللق  هلذا نتخوف من هذه التدخالت أكثر اال ةا التدخل يف خلق اهلل تعاىل أي اخذ صفوهذ

خماطر احلرب النووية فيمكن ختليف جرثومة خطرة تنشر وباء ال ميكن السيطرة عليه وبالتايل  أومن القوى السياسية 

ته ورسم وعقلن ورات ينبغي أخلقة كل تطور بيوتكنولوجيينتشر املوت والدمار لذا جيب وضع قوانني ملثل هذه التط

 2ه حدود ل

ولقد حرم الفقه اإلسالمي تغيري الصفات الوراثية وإجراء اختبارات على املولود والتحكم  يف املعطيات الوراثة الن يف 

 اذان االنعام نهم واالمرهم فليبيكن و واألمرمنينهم  وال وألضلنهم"ذلك تغيري خلق اهلل تعاىل لقوله سبحانه 

                                                           

11,محع سابق ,االصول الفلسفية الخالقيات الطب ,عادل عوض - 1 

195ص,مرحع سابق ,الهندسة الوراثية واالخالق ,ناهدة البقصيمي - 2  
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 اإلسالملذا حيرم   1 "وليا من دون اهلل فقد خسر خسرا  مبينافليغيرن خلق اهلل ومن يتخذ الشبيهان  واالمرنهم

 .وقانونية هلا  أخالقيةالتالعب باجلينات  الوراثية ووضع ضوابط 

 :المشاكل األخالقية الناجمة عن بنوك المني و البويضات و األجنة المجمدة 

استحداث منط جديد من  زين البويضات واملين وهذا ما أدى إىلعملية حفظ وخت حيتاج اإلخصاب الصناعي إىل

حيث حتولت ملتاجرة هبا وهذا عمل ال أخالقي بيعها و ا ات واألجنة وهذا ما دفع البعض إىلالبنوك وهي بنوك البويض

 2العرض والطلب  باع وتشري وخاضعة لنظام السوق إىلسلعة ت أجزاء اإلنسان إىل

الزواج واألسرة إذ ميكن للمرأة  الناحية العقائدية واالجتماعية والثقافية واألخالقية مرفوض ألنه حتطيم ملفهومهذا من  و

  .فقط من طرف طبيب خمتص وال يقتصر هذا على املرأة هامحدون زواج ميكنها شراء جنني ويتم دسه يف ر  حتمل نأ

جنني جممد ويستأجر الرحم وبذلك يصبح أب وهذا يعين بل يستطيع الرجل إجناب طفال بال زواج وميكن أن يشرتي 

إىل الوسائل غري أخالقية  أوحىت عملية التلقيح الصناعي تلج3مبعناها التقليدي  رار األسر الواحدية  وتدمري اآلسانتش

ي فعن االتصال اجلنسي العادي وقد حتول املنزل العائلي إىل جمرد اختبار بيولوج ةكاستمناء فإخصابيتم بغري طريق

ن يكون إال من مثرة زواج فقد حتمل الزواج ميكن  أ طريق متطوع يهدم الزواج الذي يقوم على أساس خلق جديد ال

غري مشروع السيما مع وجود  لنطف والبويضات وبالتايل حيدث محلمن غري زوجها ألنه قد حيدث اختالل بني ا

يضات امللقحة الزائدة عن العدد املطلوب وهنا نسال ما مصري بنوك املين واألجنة اجملمدة اليت أصبح هبا فائض من البو 

             4 الزائدة عن احلاجةالبويضات 

                                                           

115االية ,سورة النساء - 1  

115,مرحع سابق ,الخالقيات الطب االصول الفلسفية ,عادل عوض - 2  

111ص,مرحع نفسه - 3  

 01ص,مرحع سابق ,الحدود الشرعية للتحارب على االنسان ,العربي  جبلحا- 4
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أوضحت دراسة متعلقة ببنوك  ة دون علم الزوجني يف عمليات أخرى ومن جهة أخرىالبويضات امللقح لوقد تستغ

ن املين واألجنة اجملمدة حيث يوجد أكثر من ربع مليون طفل أمريكي ال يعرف أصله من ناحية النسب حيث أعل

 هم ألبوين غري متزوجني  1881ف مولود عام أل 188ن مكتب اإلحصاء احلكومي الفرنسي أ

 

 

 

 

 

 

                     خالصة

، لذلك فما على ديدة مل تشهدها من قبل البشرية مقبلة على فتوحات علمية ج ه يف األخري أننستخلص ما

وهي خدمة  األساسيةال تنحرف عن الغاية   مراقبة ومواكبة هذه االجنازات حىت ىالعمل عل الفكر اإلنساين سوى

  اإلنسان

ط العلم فاخنر  منتجاتهلذا تدخلت الفلسفة مبا حتمله من شحنات نقدية وان متارس هذا الفعل وتراقب 

املواضيع  اليت تشغل التفكري البشري هي التقنية احليوية و  أهمولعل   اجملتمعقضايا  وعاجلاته الفيلسوف يف انتاج

ا االستخفاف حماولة من شاهن أي ولتجنب اإلنساينسد راثية فهاته املواضيع  اقتحمت اجلاالستنساخ واالختبارات الو 
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التدخل التقين على  أثناءوظيفتها تكمن يف تبيان احلدود املسموح هبا  أخالقوضع لذا ينبغي  سد وإحلاق األذىباجل

لكن مع املستقبل ،  أمل أهنا إىل التجارب الطبية علىولذلك بدا النظر يف العصر احلديث ،سد االنساين وضبطها اجل

احملرك هلذه  اجلسدية وسالمته اإلنسانضوابط وضمان حتقيق اكرب قدر من االستفادة واعتبار القيمة اخلاصة حلياة 

 التحارب 
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 :توطئة 

إذ ،يف تكوين شخصية اإلنسان  ،إذ انه يشكل عنصرا أساسيا ،جسم اإلنسان بعناية خاصة  ىحيظ 

تعترب حرمته وسالمته من أهم احلقوق اليت يتمتع هبا الفرد لقد ظهرت بوادر محاية حقوق الفرد يف ظل 

للجسم  ىطالتشريعات القدمية حيث عرف اجلسد اإلنساين نوعا من الكرامة واحلماية وجميء اإلسالم أع

وأكدت , ا النفس البشرية جسدا و روحا من املصاحل اخلمسة الواجب مراعاهت ىمكانة واعترب احملافظة عل

لذي ساد العديد من ضرورة االهتمام جبسم اإلنسان ونتيجة لتقدم العلمي ا ىالتشريعات الوضعية عل

اجملاالت وتطور الطيب اهلائل الذي ظهر يف إتباع بعض األساليب العالجية واليت أوجدت طرق خمتلفة 

لشفاء اإلنسان من األمراض ونتيجة هلذا تطور العلمي ظهرت مشاكل أخالقية ومن بينها نقل األعضاء 

 ظاهرة إجرامية خطرية  النجاح إىل العمليات بدا حتول هذاالبشرية وزرعتها خاصة بعد انتشار هذه 

احلديثة املشتغلة مبساعدة  يعترب نقل األعضاء إجراءا علميا ودقيقا ومعقدا ومن أهم ميادين الطب

رات معقدا يستلزم كفاءة ومتلكا للمها أمراوباعتباره  ،الم واملعاناة وإنقاذهم من املوت وجتنبهم اآل ىاملرض

تف  عليها واليت تضمن احارام ملا بالشروط القانونية املعتمدة واويقتضي التزام ،الطبية النظرية و التطبيقية 

األعراف والقيم الدينية حيث يعترب مسالة شائكة تثار يف إطارها معضالت كثرية وهذه األسباب و 

 .لقيمي ملسالة نقل األعضاء افاهيمي والبعد األخالقي و املعي اقتضت إعادة النظر يف احلقل الدوا
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 :الحد الداللي لنقل األعضاء 

األعضاء يف السياق الطيب إجراء يتم من خالله تطعيم أو زرع « نقل «و » زرع « يفيد مصطلح 

نسيج أو عضو من جسم ذاته أو من جسم أخر أو بني أنواع خمتلفة أي اخذ عضو من جسم فرد أخر 

 1 وزرعه يف جسم املريض مع استعادة استمرارية عمل األوعية الدموية

ميت  كالكلية والقلب والعظام  يقتضي زرع األعضاء انتزاع األعضاء السليمة من شخص مانح

عني حياء أو مترب األماحنني  ىن إن يتم زرع األعضاء اعتمادا علزرعها لشخص مستقبل كما ميك لجأل

من انتزاع األعضاء الصاحلة للزرع  ىأساسا وعل، األحياءاملتربعني  ىومادام زرع األعضاء يعتمد عل

اليت  ةديداجلايري املوت و فما هي املعايري حتديد مع ىفانه يقوم عل 2حديثي العهد بالوفاة األموات 

موت « يتخذ معيار للموت هو  دجدييف هذه احلالة ظهر مصطلح ’  ايعتمدوهنتصاصيون أصبح االخ

 الذي تتأكد به هناية احلياة اإلنسانية » الدماغ 

 :معايير إثبات حالة الموت النهائي

 ةهز أجاة و أسرار املوت بفضل استخدام كشف تقدم العلوم الطبية عن الكثري من دقائ  احلي

د الفاصلة بني احلياة و هذا األساس أصبح ضبط احلدو  ىتطيل حياة اإلنسان الظاهرية وعل اإلنعاش اليت

درجة كبرية من الدقة لقد ظهر مصطلح موت الدماغ واملقصود به توقف الدماغ هنائيا فالوفاة  ىاملوت عل

ديد الذي أتت به قضية موت الدماغ هو إن اجل ،القلب بل تنطل  من املخ ومل تصبح بالضرورة توقف 
                                                           

  471ص2061,الحزاءر ,منشورات الحمعية للدراسات ,االخالقيات التطبيقية ورهانات المعاصرة للفكر ,مصطفي كيحل 1

41ص,ع نفسه مرج- 2  
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  بل إن املوت هو هناية احلياة اإلنسانية الواعية,ء اإلنسان وخالياه ن املوت ليس موت كل أعضاأ

 واملدركة
1 

 :تاريخ زراعة األعضاء 

 األعضاء عقل اإلنسان منذ القدم وهناك أساطري توضح ذلك  رعلقد داعبت فكرة از 

ن أيها ف ءجاواليت ,  عشر قبل ميالد املسيح القرن الثاين واليت ترجع إىل:أسطورة السنسكريت :1

 .اله هندي قام بزرع رأس لطفل سب  لإلله قطع رأسه عن طري  اخلطأ 

 م وبواسطة طبيب هندي أمت  عملية تبادل القلوب ,ففي القرن الثالث ق:أسطورة تبادل القلوب:2

 يف القرن الرابع وتنتسب إىل يف روما زراعةهي أشهر أساطري :السوداء أسطورة الساق :3

 2يان ومها طبيبان توأمان من سوريا القديسان كوزماس و دام

و باستبداله بعضو تعترب هذه األساطري تعبريا عن أمل اإلنسان ورغبته يف إنقاذ من تلف له عض

إن هذا األمل الذي كان يف املاضي يستحيل التحق  منه ومع تقدم الطب وما وصلت ،سليم من متربع 

 .إليه التكنولوجيا الطبية املعاصرة يف اآلونة األخرية ممكن التحق  

القرن اخلامس قبل  إىل  عجعة اجللد إلصالح عيوب أنفية تر الرغم من وجود بيانات تفيد زرا ىوعل

تا جليكوسيت غاسبار  ىفكر جراح بولوين يدع،عشرويف القرن السادس  أوىل إال أهنا جمرد حماوالت،يالد امل

                                                           

671,ص,مرحع سبق ذكره ,البيوتيقا ,عمر بوفتاس  1  

33ص,االصول الفلسفية الخالقيات الطب ,عادل عوض - 2  
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حلها  ى انه اعارضنه صعوبات مل يقدر علإال،أخر إلعادة تكوين األنف  يف زرع نسيج من شخص إىل

ويف القرن السابع عشر مت إصالح عيب يف مججمة احد النبالء الروس ويف القرن الثامن عشر قام اجلراح ،

يف ذلك إال إن اجلهود احلقيقية بذلت يف القرن  حنار بزرع أسنان مأخوذة من جثث وجنها) الربيطاين

 1يف جمال زرع األعضاء» اليكس كاريل «حيث برز الدكتور ,العشرين 

 :أهم منجزات العلم في مجال زراعة األعضاء 

يف  ىوقد أكد رائد عمليات زراعة الكل أشهر العمليات وأكثرها انتشارا ى منتعترب عملية زرع الكل

إن املشاكل األخالقية النامجة عن هذه العمليات هي من أعوص »مهربغر  1592فرنسا منذ سنة 

ز مهربغر اوبعد ثالثني سنة من اجن» 2املشاكل اليت صادفتها وقد مت ذلك يف ميدان وجله اإلنسان حديثا 

أصبحت هذه العمليات نشاطا طبيا ميكن من إنقاذ أالف األشخاص لقد ،ألول عملية زرع للكلية 

 محلت عمليات زرع األعضاء أماال كبرية ويف نفس الوقت طرحت مشاكل أخالقية 

كانت تعترب زراعة الطحال عملية مستحيلة الن سره الغريزي الفيزيولوجي اليزال : زراعة الطحال  

جراء تعديالت يف اهذه األعضاء احلساسة انه من الضروري  ل زرعغامضا إذ يبدوا للعاملني يف  جما

 3طريقة زرعها إذ أن هذا العضو ال يعمل يف احلاالت النادرة 

ث منذ بدايات القرن العشرين حي،الباحثني  ىقد أثارت زراعة القلب اهتماما لدل:زراعة القلب 

نسان وأول عملية زراعة القلب  اإل ىهذه التجارب عل ىيوان قبل أن جتر احل ىالتجارب عل ظهرت أوىل
                                                           

622,ص,ع سابق جمر,ومصير االنسان البيولوحيا ,سعيد محمد حفار - 1  

677ص,ع سابق جمر,البيوتيقا ,عمر بوفتاس - 2  

  62,9630,ص,ع سابقجمر,البيولوحيا ومصير االنسان ,سعيد محمد حفار -3
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جريت أالف عمليات زراعة القلب الناجحة إذ أ ومنذ ذلك احلني 1591إفريقيا عام كانت يف جنوب 

صناعي منذ مخسة عشر سنة حيث متكن األطباء من القلب التطورت األحباث وبدا التفكري يف تصميم 

 .تصميم قلب صناعي جزئي ومن مث قلب صناعي كامل 

 وحرمة جسم اإلنسانحماية 

يعترب حفظ ومحاية حياة اإلنسان وسالمة جسمه من املصاحل الضرورية اليت عينت الشريعة اإلسالمية 

 والقوانني الوضعية كافة محايتها، هلذا فهي تقرر احلرمة املطلقة 

لإلنسان أن يفعل جلسم اإلنسان ومتنع شىت أنواع االعتداء عليه اليت تؤدي املساس بكرامته كما انه ليس 

وهلذا 1 ذلك بنفسه كأن يتلف بعض أعضائه الن جسده ح  مشارك بني اهلل والعبد فليس للعبد إسقاطه

استلزم احارام ح  اإلنسان يف أن تظل أعضاء جسمه تؤدى وظائفها بشكل طبيعي وكل إخالل هلذه 

                                                                               يعد اعتداء على احل  يف سالمة اجلسم                         األعضاء

فقد ذهب جانب فقه الفرنسي ، إىل جسم اإلنسان له مطلقة ، فال جيوز املساس ، فريى األستاذ  

مساس بسالمة اجلسم ، أو  أيإن حرمة جسم اإلنسان تربر من رفض  j .carbonnierكاربوين 

فالشخص حرية االختيار  2خلضوع للتجارب الطبية ،أو عمليات جراحية فهو ح  من حقوق الشخصية 

 . حيث ال يكون جمربا أو حتت ضغط لقيام بعملية جراحية مهما كان نوعها 

                                                           
ة الحقوق و العلوم السياسية إشراف رايس محمد  معاشو لخضر ، النظام القانوني لنقل و زرع األعضاء البشرية مذكرة لنيل شهادة الدكتوراه في القانون الخاص،جامعة أبي بكر بالقايد كلي1

   63ص 2061تلمسان

 61المرجع نفسه ، ص   2
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لقد "هلل تعالى و لقول او جند يف الشريعة اإلسالمية تكرمي اإلنسان و تفضيله على مجيع الكائنات احلية 

 و فضلناهم على كثير ممن تحملناهم في البر و البحر و رزقناهم من الطيبا أدام وكرمنا بني 

 صورة وهذا لدليل احارام مكانة اإلنسان و خلقه يف أحسن   1"خلقنا تفضيال

 شروط نقل وزرع األعضاء                   

خطرية ليلح  الضرر به وحىت  حىت ال يقع املتلقي يف نتائججيب أن تتوفر شروط بني املانح واملتلقي وهذا 

لذا جيب كال من املتربع  - بفقدان سالمته اجلسدية املتربع ميكن أن يقع يف مشاكل صحية وبالتايل  

 .وان يكون املريض قادرا على حتمل العملية اجلراحية الطويلة  .واملتلقي يتمتعان بصحة جيدة

 .اجلراحية العملية إجراءسنوات عند  11جيب أن ال يتجاوز سن كل منها اخلمسني وان ال يقل عن -

 .تواف  يف األنسجة والزمر الدموية  - 

عدم إصابة  املانح واملتلقي أيضا التأكد من جيب أن تكون احلالة النفسية مستقرة لكال من الطرفني -

 .املانح بأمراض

 2راض كالسكر والسرطان وضغط الدمسالمة املتربع من األم -

 .فهناك العديد من العمليات الزراعية أجريت و ذلك بسبب عدم توفر هذه الشروط

                                                           
 40سورة اإلسراء أية  6

 ,63معاشو لخضر ، النظام القانوني لنقل و زرع األعضاء البشرية مرجع سبق ذكره ص  2 
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 األعضاء من الجثة و زرعها في األحياء لدى الشريعة اإلسالمية  أخالقيات نقل   

اإلسالمية و الفقهاء تعترب قضية نقل األعضاء من اجلثة قضية معقدة إذ اختلف فيها العلماء الشريعة 

 أهنا عمل أخالقي و جائز يرى فمنهم من يرى أهنا عمل حمرم و غري أخالقي و منهم

و فاألوىل تعتربه اعتداء على حرمة امليت يف الشريعة اإلسالمية أمرت بتغسيل امليت و تكفينه مث   

فال جيوز  1ىتعيعد تعدي ملك من أمالك اهلل  الصالة عليه و دفنه و استئصال عضو من أعضائه

كسر  حديث الرسول صلى اهلل عليه و سلمالتصرف فيه كما نشاء و يستند أصحاب هذا الرأي إىل 

سنن أبو داود و هذا دليل على عدم جواز املساس جبثة امليت لذا أمر الدين    حيا عظم الميت ككسره

 .بتعجيل دفن امليت

عضاء من املوت و هذا إلنقاذ حياة املريض استنادا أما الرأي الثاين من الفقهاء فريى انه جيوز نقل األ

من اجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل انه من قتل نفسا بغير نفس أو فسادا في األرض فكأنما  "تعالى لقوله

كثيرا منهم بعد  كأنما أحيا الناس جميعا و لقد جاءتهم رسلنا بالبينات ثم إنفالناس جميعا و من أحياها  قتل

استئصال عضو من ميت و زرعه يف اإلنسان احلي هبدف انقاظه من اهلالك و  اإذ 2"لمسرفون ذلك في األرض

 .املوت و كما يقال الضرورة تبيح احملضور

 نقل و زراعة األعضاء في القانون 

                                                           

,63معاشو لخظر ،النظام القانوني لنقل و زرع االعضاء البشرية ، المرجع سبق ذكره ، ص   1  

32سورة المائدة آية  2  
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على محاية بدن اإلنسان و اعاراف احل  له بسالمته و حرمته فشرع قوانني لتنظيم  جملس وزراء العرب حيرص القانون

 عمليات نقل و زرع األعضاء منها 

لكل شخص بلغ سن الرشد متمتعا باألهلية و بكامل قواه العقلية التربع بعضو بشري أو نسيج من  ) : 30( المادة

 أعضاء جسمه لزرعه يف جسم شخص حي أخر 

 حيظر استئصال األعضاء البشرية أو األنسجة أو نقلها أو زرعها إال لغرض عالجي:  )30(المادة

 يتم التربع بالعضو البشري أو بنسيج و االيصاء به دون مقابل :  )30(المادة 

على اللجنة الطبية التأكد من أن عملية استئصال، العضو البشري أو نسيج ال تعرض حياة املتربع  ): 03(المادة 
 للخطر ،و عليه تبصري الشخص املتربع باألخطار ،و النتيجة الطبية املؤكدة و احملتملة لعملية االستئصال 

 صراحة عن رفضه يف احلياة ال جيوز استئصال أي عضو بشري أو نسيج جثة شخص متوىف إذا عرب ): 0(المادة 

جيب على الطبيب،قبل إجراء العملية ، أن يتأكد من سالمة العضو البشري جلثة آو ): 22(المادة 

نسيج املراد استئصاله و خلوه من أي مرض معد ، و مالئمة العضو البشري النسيج املراد املراد زرعه 

 1.جلسم املتلقي ،و عليه أن حيرر تقريرا يثبت فيه ذلك

 هل أصبحت أعضاء  اإلنسان قطع غيار يتاجر بها؟

                                                           
 -د4,6لبشرية و مكافحة االتجار فيها، جامعة الدول العربية  دورة الخامسة و العشرين بقرار رقم مجلس وزراء العدل العرب ،القانون العربي االسترشادي لتنظيم زراعة االعضاء ا

 793ص ص   ,66/200/,6
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هو   تعترب عملية زرع األعضاء ونقلها مشكال أخالقيا حيث أصبح يعترب اإلنسان كيسا من األعضاء و

جزئه من وحدته ويفرغه من إنسانيته لقد ميز املشرحون اإلنسان عن جسده وفسخوا اجلثث وانكبوا علي 

 1 عمليات مشاكل أخالقية ارت هذه الاآللة البشرية هلذا أث

لقد نتج عن التطور يف زراعة األعضاء خصوصا يف عصرنا اليوم عصر العوملة و احلرية  االقتصادية و و 

التجارية فلم تعد هذه األخرية تقتصر على تبادل سلع و بضائع و مواد مصنع بل تعدت ذلك، و 

اهليئات الطبية تعلن عن أصبحت هناك ما يسمى بتجارة األعضاء البشرية فقد أصبحت بعض 

استعدادها لدفع مكافأة مادية مالية ملن يعطي أعضاء جسمه احلي ،أو حىت جثته عند مماته مما أدى هذا 

الطلب إىل بروز ممارسات غري أخالقية و حتولت زراعة األعضاء البشرية إىل مسألة جتارية حبتة و أصبح 

 إنسان دون كرامة

السوق تباع و تشارى و تعرض البدن للتالعب هبا و السرقة حيث أضحى جسم اإلنسان سلعة يف 

ألغراض مادية زائلة و جند هذه املمارسة األخالقية تنتشر بكثرة يف البلدان الفقرية حيث يتجمع أعداد  

كبرية من الفقراء يعرضون أعضائهم للبيع بأسعار كبرية   و قد يصل التدين األخالقي الطيب و اإلنساين 

،و يف بعض الدول انتشرت  2 املوت، أو القتل ألشخاص بغرض استئصال أعضائهمإىل حدود تدبري

جرائم، و تشكل عصابات خطف األطفال حيث يتم استدراجهم و اخذ أعضائهم للبيع دون أن 

 .يعرف، أو يسال املتلقي عن كيفية اليت وصلت هبا هذه األعضاء

                                                           
 781ص,7991,المؤسسة الجامعية للنشر ,ترجمة محمد عرب صاصيال ,انتروبولوحيا الحسد ,دافيد لوبرتن  1

   البشري جامعة دمشق حسين نوفل ،محاضر ححول نقل األعضاء و زرعها كلية الطب2
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تنامي ظاهرة االجتار باألعضاء البشرية ملنحها إن العلم و التقنية ساهم يف جمال الطب،و اجلراحة يف 

على  (09 ): المادة وقد نصتلألغنياء و الستخدامها يف حبوثهم ،و جتارب علمية و اختبارات طبية 

انه حيظر بيع العضو البشري ،أو النسيج أو اجتار به بأي وسيلة كانت، و حيظر على الطبيب إجراء 

  1ه بذلكعملية استئصال العضو و زرعه عند علم

فعلى الطبيب الذي يري العملية االنتباه، و الفطنة و جراء التحريات عن مصدر األعضاء قبل زرعها و 

 جراء حىت ال يقع فيما هو حمظور و األخالقي 

 :تكنولوجيا اإلخصاب الصناعي      :المبحث الثاني

تعترب عمليات اإلخصاب الصناعي موضوعا جتاوزه العامل الغريب من حيث حائزتيه وأصبح شيئا مسلما 

وكانت مرحلة السبعينات ومنتصف ,به أما النتائج املارتبة عنه الزالت تثري مشكالت أخالقية حادة 

لساعة موضوعا الثمانينات هي أكثر املراحل اليت احتد فيها النقاش حول هذا املوضوع ومازال حلد ا

 2.للجدل 

تعترب هذه العمليات مزلقا أخالقيا أدي إيل  قلب املوازين والقيم :هل حتيز األخالق اإلخصاب الصناعي 

إننا يف اللحظة اليت نسمح فيها باحراء عملية محل «يف اجملتمع إيل درجة إن بول رمزي ذهب إيل القول 

 النساينوالية من السلوك ابإمكانية حدوث سلسلة متخارج الرحم ألي زوجيني فإننا نكون مسبقا قبلنا 

ان االعاراض «ذلك الن هذه العملية ستحربنا علي أن نقدم علي خطوات أخري ال نعرف عواقبها 

                                                           

 3مرجع سبق ذكره ص    وزراء العدل العرب ،القانون العربي االسترشادي لتنظيم زراعة االعضاء البشرية و مكافحة االتجار فيها. مجلس الوزراء 6

 610ناهد البقصمي ، الهندسة الوراثية و االنسان ، مرجع سابق ،ص 2
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الذي وجه هو أهنا عمليات غري إنسانية وغري طبيعية واجلانب األخالقي ينقصها وإطالق صفة طبيعي أو 

نسان تتوقف علي نظرته الفلسفية للطبيعة البشرية أو اإلنسان ومنه غري طبيعي علي أي عملية ميارسها اإل

 هناك وحهيت نظر خمتلفتني مها نظرة وصفية وغائية 

تعتربان ماهو طبيعي هو ماحيدث يف الطبيعة دون تدخل اإلنسان :ا ما النظرة الوصفية -

 يعي وبالتايل هذه العمليات هي أمر غري طبيعي وذلك يعين أن الطب كله غري طب

هتتم باألهداف البشرية حيث تري إننا ال نكون بشرا باملعين احلقيقي إال إذا :نظرة غائية  -

مارسنا قدراتنا البشرية أي اإلنسان عندما يبتكر فهو الخيرح عن طبيعته وإمنا هو يعمل يف صميم 

 طبيعته البشرية 

ساسي من طبيعة اإلنسان لقد بني حوزف فلتشر إن التصنيع و االبتكار و االخاراع هو جزء أ

  1ولذلك فانه كل ماهو غري طبيعي ومصنع بيد اإلنسان يعترب إنسانيا 

 

 

 :التأثيرات األخالقية لإلخصاب الصناعي 

                                                           

617االخالق ، مرجع سابق ،ناهد البقصمي ، الهندسة الوراثية و  1  
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إن عمليات اإلخصاب هلا ثالثة أطراف هي االنثي والذكر والطفل والعالقة اليت تربط بينهم هي 

امسي أنواع العالقات القائمة علي الثقة واحلب ولكن ظهور هذه التقنيات قلبت املوازين وأثرت يف القيم 

 :خاصة علي الطفل وذلك لسببني 

هذه العمليات يكتنفها نوع من السرية فاملتطوع جمهول و الطفل ال يعرف بأمر نشأته  -1

 وهذا سيؤدي إيل إشاعة نوع من عدم الثقة بني األسرة وهذا يعترب خطرا علي اجملتمع ككل 

يري ميتشل إن ح  الطفل يف معرفة أصله البيولوجي ح  طبيعي وهذا ملصلحة الطفل  -2

بتهما لكن تناسيا اآلثار النفسية اليت يتعرض هلا الطفل وبالتايل يبقي الطفل فالوالدان خططا لتحقي  رغ

احملور األساسي ومنه هل نسمح بعمليات كهذه إننا حباجة ماسة إيل حتليل هذه القيم علي أساس 

فلسفي ونفسي حيت نستطيع إن نقرر ما إذا كانت عملية اإلخصاب الصناعي ميكن أن تستمر أو تتطور 

 1.عود هناك حاجة الم بديلة حبيث ال ي

 

 

 

 :1موقف الدين من تكنولوجيا اإلخصاب الصناعي

                                                           

646ناهد البقصمي ، الهندسة الوراثية و االخالق ، مرجع سابق ،ص   1  

,62ناهد البقصمي ، الهندسة الوراثية و االخالق ، مرجع سابق ،ص  1  
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كما اهتموا بالطب و األطباء ,لقد اهتم رحال الدين علي اختالف الديانات باإلنسان ومشاكله العملية

 علي مر العصور واختلفت املواضيع مع التقدم يف حمال العلمي وظهرت مشاكل حقيقية 

أرائهم يف موضوع اإلخصاب الصناعي علي أسس دينية من نصوص وبدؤوا مناقشة  لقد أقام الفقهاء

موضوعهم من سؤال مىت تبدأ احلياة حيث هناك من يعرض هذه العمليات ويقيمون رفضهم علي أساس 

بطها وعلي أهنا تعارض الغايات املخاوف واحملاذير من االنزالق يف متاهات أخالقية ودينية يصعب ض

إن فتح مراكز التلقيح االصطناعي تفتح شرا علي البشرية فمن يدري ماذا سيكون ,زواج من ال الهيةأ

 عليه الطفل الذي كان لقيحة هل سيؤثر هذا يف نفسيته وسلوكه

لقد حرم الفقهاء هذه  العمليات وأخضعوها لضوابط ويف نفس الوقت ابدوا اهتماما هبا حيت أصبحت 

 ودية وأصبح األطباء والفقهاء يتابعون كل التطورات يف هذا احملال تقام مؤمترات عديدة يف الكويت والسع

 أخالقيات تطبيق تكنولوجيا التصحيح و التحول الجنسي 

نظرا للتقدم العلمي ظهرت تكنولوجية التصحيح و التحول اجلنسي و قد انتشرت هذه التقنيات يف العامل 

الطرح و النقاش يف عاملنا العرب فهو من املواضيع  الغريب كثريا و يعترب هذا املوضوع من املواضيع قليلة

املقصود من عملية التصحيح و التحول اجلنسي؟  ما   املسكوت عنها  و عليه سنتناول يف مبحثنا هذا

 .هو الفرق بينهما؟ و ما هي احلدود األخالقية أثناء التعامل مع هاته التكنولوجيا ؟ 

 مفهوم تقنيات التصحيح و التحول الجنسي :
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يعترب التصحيح و التحول اجلنسي من العمليات املعقدة علميا و طبيا و املراد بالتصحيح اجلنسي هو 

أما . 1 عالج التشوهات اجلنسية اليت تؤدي إىل التغري يف اجلسم بصفة غري طبيعية أي حاالت اخلنث

األنوثة أو العكس و ليس بدافع التشوه  الشخص تغري جنسه من الذكورة إىل التحول اجلنسي هو حماولة

و هذه العملية يتم فيها تغري الشكل اخلارجي دون تركيب   و مع العلم أهنم أسوياء من الناحية الطبيعية

البيولوجي حيث يتم التحول من ذكر إىل أنثى عن طري  استئصال عضوه و زرع مهبل و بناء فرج و 

 2تكبري الثدي

 .إلغاء القناة التناسلية و بناء عضو ذكري اصطناعي و العكس بالنسبة للمرأة 

 : أسباب التصحيح و التحول الجنسي

 : التصحيح الجنسي 1/

  هناك بعض األشخاص هلم أسباب مرضية على املستوى البيولوجي إذ ال يعرف جنسهم   فمنهم

 من يعانون من تشوهات كروموسومية األعضاء التناسلية و أنثوية معا -

 .لمريض قضيبا و فرجا و خصية و رحم قد يكون ل - 

 .وجود مرضى ممن تكون خاليا أجسامهم خمتلطة أي بعضها ذكري و البعض األخر أنثوي -

                                                           
 .631،634عادل عوض ،األصول الفلسفية ألخالقيات الطب  ، مرجع سبق ذكرة ، ص ص 1

 .2061آذار  6العدد  1تحول الجنسي في الفقه اإلسالمي مجلة كلية التربية العلوم اإلنسانية جامعة ذي قار المجلد طارق حسن كسار ، مشروعية ال2
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هناك حالة أخرى يطل  عليها اخلنوثة الكاذبة و هي حالة يكون فيها املريض طبيعيا من الناحية   -

به مع تلك اليت تكون للجنس األخر و جترى الكروموسومية و لكن األعضاء التناسلية اخلارجية متيل لتشا

 1.العملية اجلراحية لتعديل ذلك التشوه

 إذا تعددت أسباب التصحيح اجلنسي بتعدد األمراض اجلنسية املختلفة 

 : التحول الجنسي 2/

تعددت أسباب و دوافع األفراد الذين يريدون تغري جنسهم فهناك من العلماء من يرون أن هناك دافع  

الدافع النفسي و يف هذا الصدد يقول الدكتور حممد سامي عن الارنسكس أو التحول اجلنسي هو و هو 

مرض نفسي ينتاب الشخص يتمثل يف الرغبة الشديدة يف تغيري جنسه على الرغم من مظهره اخلارجي و 

فسبب هو و امليل إىل الطرف اآلخر و الرغبة يف  2و ال يعترب من قبيل األمراض العقلية...التكويين 

و بعض األخر من العلماء يرى أن السبب يف التحول هو . إشباع النفس و عدم االقتناع جبنسه الطبيعي

رجع إىل سبب عضوي وهو عيب خلقي يف املخ جيعل صاحبه ذو هوية جنسية ختالف جنسه التشرحيي 

 3اكره  العقل و اجلسد جيعل املريض يكره أعضائه اجلنسيةالكروموسومي مما يؤدي إىل صراع شديد بني

شديدا و يرغب يف استئصاهلا و يتحرر من سجنه يف هذا اجلسد الذي يعتربه املخ ليس جسده و هلذا 

 .ينبغي متابعة املريض من الناحية نفسية و الطبية فال ينبغي أن هنمل هذا الصنف من املرضى
                                                           

1
 

 676عاادل عوض، األصول الفلسفية ألخالقيات الطب ،المرجع سبق ذكره، ص 

 .261طارق حسن كسار، مشروعية التحول الجنسي في الفقه اإلسالمي، مرجع سبق ذكره، ص 2

 المرجع نفسه ، الصفحة نفسها   3
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طئة لألسرة حيث أن الطفل عرب مرحل منوه و هو يكتسب قيم و و هناك أيضا عامل الاربية اخلا

معتقدات فإذا اتبعت األسرة يف تربيه طفلها أساليب خاطئة كالتدليل الزائد و اإلمهال العاطفي و بالتايل 

حيدث االحنراف الطفل و حيدث االضطراب يف اهلوية اجلنسية كذلك سبب أخر و هو نقص الوازع 

عن التعاليم الدينية و بالتايل كلما ابتعد اإلنسان عن الدين زاد جهله و االبتعاد عن و االبتعاد  1الديين 

 . الطري  املستقيم 

 : الفرق بين عملية التصحيح الجنسي و التحول الجنسي

هناك فرق واضح و جوهري بني التغري اجلنسي و التصحيح اجلنسي فاألول مقبول و جائز شرعا إذ 

خص لديه خلل يف اجلهاز التناسلي أو البنية اجلسدية حبيث يبدو أنثى و هو يف تكون احلالة عبارة عن ش

احلقيقة ذكر و يتم إجراء اجلراحة التصحيحية إىل اجلنس احلقيقي و هو الذكور و العكس بالنسبة 

و هو يف احلقيقة أنثى   2للشخص األنثى فقد يكون هناك خلل يف جهاز التناسلي حبيث يبدو ذكر

 دف هنا يكون إثبات هوية الفرد بالتايل اهل

أما الثاين أي التحول اجلنسي فقد يكون الذكر كامل مبعىن طبيعي ال يعاين من أي تشوه بيولوجيا و 

 : شكليا خارجيا و ذلك لدوافع و أسباب املذكورة سابقا يقول يف هذا السياق الدكتور زهري السباعي

حتويل الذكر كامل الذكورة إىل أنثى و ذلك باستئصال ذكره و خصيتيه مث القيام بالعملية اجلراحية لبناء 

                                                           
 261ارق حسن كسار مشروعية التحول الجنسي في الفقه االسالمي مرجع سبق ذكره  ص ط6

 261المرجع نفسه ص  2

 عن  المرجع نفسه صفحة نفسها نقال 3
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فرج و مهبل مث إعطائه هرمونات األنوثة كي تنمو أثداؤه و ينعم صوته و يتوزع الدهن يف جسمه على 

 .و العكس بالنسبة لألنثى كاملة األنوثة  3هيئة األنثى 

 : من تطبيق تكنولوجيا التصحيح و التحول الجنسي الموقف األخالقي

إن ما هو متف  عليه اليوم هو أن عملية التصحيح اجلنسي عمل ال يتعارض مع األخالق بوصفه عالج 

اليت قد جتعل  و هو إزالة التشوه اخللقي عن املريض و بيان اجلنس احلقيقي الذي ينتمي إليه الشخص

أما تكنولوجيا التحول .ية و يصل به إىل حد وإهناء حياته بانتحاراملريض يعاين من عقد و أمراض نفس

اجلنسي هي عمل يتعارض مع األخالق كما سب  و الذكر على انه إنسان طبيعي كامل ال يعاين من أي 

 .خلل و بذلك هو يتعدى على كرامته و تغري طبيعة اإلنسان الذي خلقه اهلل عليها

 : تحول الجنسيموقف الدين من تقنيات التصحيح و ال

 : موقف الديانة المسيحية-0

املسيحي أن جراحة التصحيح اجلنسي مشروعة و ال حرج فيها إذ تبيحها  الكنيسة فنجد من  يرى الدين

بني مفكرين املسيحني و على رأسهم البابا شنودة يصرح أن التصحيح اجلنسي عمل أخالقي بوصفه 

ان عالج حلاالت التشوه اجلنسي الشاذ بالغة الضرر إذ قد تؤدي حبياة اإلنسان فالدين يوجب على اإلنس
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التداوي فالتصحيح ليس تغريا يف الطبيعة بل هو حماولة لإلظهار الطبيعة الكاملة أو ضمور بسبب 

  .إذا فتطبي  هذه التقنية ال تتعارض مع األخالق و ال حىت اجملتمع و القانون 1التشوهات اجلنسية احلادة 

لرغبة و كذلك تغري يف الطبيعة و أما تكنولوجيا التغيري اجلنسي فهي غري مشروعة ألهنا تنطوي على دافع ا

 التدخل يف خل  اهلل و بالتايل هو عمل ال أخالقي

 : موقف الدين اإلسالمي-2

إن قضية التصحيح اجلنسي يف اإلسالم عمال جائز غري متعارض مع األخالق فقد صدرت فتوى و 

جلنسي مشروع و فرض أعلنت يف وسائل اإلعالم  املصرية السيما برنامج فقه املرأة على أن التصحيح ا

 2جيب القيام به لعالج حاالت اخلناث حىت ال تؤدي بضرر مدمر

حلياة اإلنسان و جيب ختليصه من فقدان اهلوية اجلنسية  و هذا ما يتف  عليه الدين املسحي مع اإلسالم  

عز  أما موقف اإلسالم من تكنولوجيا التحول اجلنسي حمرم متاما ألنه يقوم على تدخل يف خل  اهلل.

وجل فالذكر الذي كملت أعضاء ذكورته و األنثى اليت كملت أعضاء أنوثتها ال حيل حتويل احدمها إىل 

النوع األخر و حماولة التحويل يستح  فاعلها العقوبة ألنه تنفي قدرة اهلل يف خل  كما يعترب عمل من 

 1عمل الشيطان

                                                           
 .672عادل عوض،  األصول الفلسفية ألخالقيات الطب، مرجع سبق ذكره، ص 6

 .673المرجع نفسه ، ص   2

 
 

6 
 .673عادل عوض،  األصول الفلسفية ألخالقيات الطب، مرجع سبق ذكره، ص 

 ,66سورة  النساء  اآلية 2

 62،63سورة  الحجرات  االيه  3
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 يأيها الناس إنا خلقناكم من <أخرىويف أية  2 " اهلل ألمرنهم فليغيرن خلق" لقول اهلل عز و جل و 

توضح اية الكرمية التصوير واضح للذكر و االنثى يف حديث نبينا حممد ص يف صحيح 3 > ذكر و انثى

و  المتنمصات و المتفلجات للحسنو  لعن اهلل الواشمات و المستوشمات و النامصات" مسلم 

 .إذا  فالفرد املغري جلنسه هو ملعون وخارج من رمحة اهلل "  المغيرات خلق اهلل

 

 

 

 

واذاكان التحويل اجلنسي بالدافع النفسي هو عملية غري مشروعة يف اإلسالم فاهلل اختار األنثى و الذكر 

و عليه . فاجسدنا ليست ملكا لنا  1على أن خيلقا هكذا فتغري لطبيعتهما ميثل االعاراض حلكم اهلل 

 جيب املتابعة الطبيب النفسي و البد من عالج مثل هذه احلاالت حىت تستقر حالتهم الشعورية   

                                                                                                                                                                                           
 
 
 

 677عادل عوض، االصول الفلسفية الخالقيات الطب ، مرجع سبق ذكره ص  1

 230ذكره  ص طارق حسن كسار مشروعية التحول الجنسي في الفقه االسالمي مرجع سبق 2

 229المرجع نفسه، ص 3
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مث إن املتحول جنسيا حيرم عليه الزواج و يعترب باطل فال جيب املهر و يثبت به النسب وال تثبت به  

جناب و التناسل فإذا غري احدمها جنسه ال يتحق  مث إن من أهداف الزواج هو اإل .2حرمة املصاهرة 

 .فزواج له شروط و هو خلو من العيب .  اإلجناب النسلاهلدف حبيث يصبح غري قادر على 

كما يعترب التغري اجلنسي مذهبا للكرامة اإلنسانية و تعريض الشخص نفسه الهانة أمام أعني الناس ألنه 

االجتماعية و ذلك الن الشؤون االجتماعية لكل إنسان إمنا حمرج و ميس الكرامة اإلنسان و مكانته 

يف إطار تعامالته مع اآلخرين يف اجملتمع فسيؤدي إىل اهنيار تلك الشؤون فيفقد بذلك صورة   3حتصل له

 .كرامته و مكانته

 

 

 

 :الكرامة اإلنسانية في ظل أخالقيات الطبية : لثالمبحث الثا

الطب احليوي متارس تأثريا على تصوراتنا و استيعابنا ملفاهيم املركزية يف  التزال التطورات اليت حيققها جمال

حياة كل منا، مثل مفاهيم الصحة و املرض ،و التحكم يف العنصر الوراثي و تغري مفهوم األبوة و 

األمومة بل و حىت مفهوم اإلنسان ذاته، وقد فرضت هذه التطورات التقنية و انعكاساهتا األخالقية 

أدركه كل من يعيش على هذا الكوكب  هلذا فان األخالق املعاصرة تضع اإلنسان كفرد أو  حضورا، 
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كمجموع و كنوع و كمشكل للوجود يف مركز اهتمامها و لذلك كان أكثر ما تنادي به األخالق 

احلياتية  هو أن احلياة اإلنسانية بشكل عام تتضمن شكل من أشكال القيمة اإلنسانية، و احارام هذه 

و يف ظل بروز مبدأ الكرامة اإلنسانية . يمة اإلنسانية يشكل املنطل  أو األساس للمبادئ األخالقية الق

يف العديد من القوانني و الدساتري الصادرة عن املؤسسات و املنظمات الدولية، و من هنا فان هذا 

يعترب املفهوم دقيقا و حيث . املبحث يبدأ بضبط مفهوم الكرامة اإلنسانية وف  نظرية الفلسفية الغربية

 .غامضا 

 :مفهوم الكرامة اإلنسانية 

تعين الكرامة يف اللغة العربية إىل العزارة و القيمة و يقال أكرمك ،أي عظمة و نزهة أما ،يف اللغة 

 1( تستح ) dignusأو ( قيمة) digntasمن كلمة التينية هي   dignityاألجنليزية 

فوفقا لفلسفة إميانويل كانط "يف دقي  ملفهوم الكرامة اإلنسانية أما االصطالح فيصعب القبض على تعر 

Emmanuel Kant   ويعرفها )..(يرى أنه جيب معاملة أي شخص على أنه غاية وليس كوسيلة ،

بأهنا القيمة اليت تورث الشخص اإلنساين، احل  يف التمتع مبعاملة جتعل منه غاية بذاته ال جمرد وسيلة 

كرامة لإلنسان قيمة ختص الغاية املطلقة ،و ختتلف عن الغايات النسبية فينبغي حيث متنح ال 2لغريه 

 .معاملة اإلنسان لذاته

                                                           

 6391ص,م6366, 61حرء ,6ط,بيروت , دار صادر ,لسان العرب ,ابن منظور  1

 216ص, 2066,   60عدد ,24محلد ,للعوم االقتصادية والقانونية ,حامعة دمشق ,مبدا احترام الكرامة االنسانية في محال االخالقيات الحيوية دراسة قلنونية , فواز صالح   2
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أن الكرامة اإلنسانية هي رغبة يف احلصول على التقدير و االعاراف اآلخرون بكرامتهم "ويف تعريف آخر 

جند يف املسيحية أن اهلل كرم .تحقهااملال و إمنا اعاراف بالطريقة اليت نعتقد أننا نس ت، فالرغبة ليس)...(

اإلنسان وخلقه يف أحسن صورة ،مما جيعل مجيع البشر خمولني مبستوى من االحارام أعلى من بقية 

السياق يقول البابا يوحنا ولس الثاين الفرد البشري ال ميكن إخضاعه ليصبح  ذااملخلوقات، و يف ه

وسيلة، فهو شخص يستطيع بذكائه و بإرادته أن يشكل مشاركة ميتلك الشخص الكامل مثل الكرامة 

 2حىت يف جسده 

ة فمفهوم الكرامة اإلنسانية يتطلب عدم إضفاء الطابع املادي على الكائن البشري ،   فالكرام  

اإلنسانية ذات طابع معنوي و احارام اإلنسان يكون احارامه لذاته و ليس ملا ميلكه من جاه و مال و 

 .  املكانة، لذا تعترب الكرامة هي أصل و قاعدة و منطل  حقوق اإلنسان 

 :كرامة الحياة اإلنسانية

بدأ الكرامة اإلنسانية ؟ أوال إن أول سؤال يتبادر إىل أذهاننا مىت يصبح للحياة اإلنسانية كرامة؟أو مىت ت

و هي يف الغالب صفة إنسانية ،حيث تبدأ احلياة من اإلخصاب،   vieينبغي علينا حتديد معىن احلياة  

منذ احلركة األوىل يف رحم األم و حني تشعر   Aristoteقد تكون أربعني يوما ،أو كما يرى أرسطو 

                                                           

 181فرونسيس فكوياما،مستقبلنا بعد البشري ،مرجع سب  ذكره ،ص  2
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" من من هنا يبدأ الكائن البشري بالتشكل و التصور ف 1به، فمنذ التحام اجلرثومة املنسوبة بالبويضة 

 .حىت يصبح إنسان كامل  2" فمولود منذ التلقيح يتكون فعال يف منو متدرج

و منه ينبغي علينا أن حنارم هذه املرحلة اليت مير هبا اجلنني،و يعرض لنا هربماس موقفني خمتلفني حول 

ما لو كان عبارة عن جتمع خاليا و هذا ما يتعارض مع فالبعض يصف اجلنني ك" بداية الكرامة اإلنسانية

شخص مولود اجلديد ،الذي يعترب مرحلة األوىل اليت ميكن التحدث فيها عن الكرامة اإلنسانية مبعىن 

فيعترب اإلخصاب اخلاليا اإلنسانية يشكل البداية الفعلية )...( أخالقي صرف أما البعض اآلخر 

فاجلنني و هو خاليا  4هو صاحب احلقوق األساسية   متواصلة وياة أي أن احل 3" لصريورته التصورية

 .صغرية ينبغي أن نصون كرامته 

فمنذ التقاء النطفة مع البويضة ينبغي أن يكون هلا فرصة يف احلياة، و التطور و لذلك لإلنسان حقوق 

، فأينما وجدت احلياة البشرية ال ميكن أي شيء ميكن أن يقلل من  5أخالقية يف أي مرحلة من املراحل 

مبا فيها اجلنني، و يف حياة الشخص الذي هو يف غيبوبة فتدخل إليقافها مناقض لالخالق )...( قيمتها 

 .،إذا احلياة اإلنسانية حتتاج إىل كرامة و هذه األخرية بدورها حتتاج ايضا إىل احارام و تقدير

 : سانية و الوعيالكرامة اإلن

                                                           

 1,البيواتيقا الطبيعية المبادئ،الرهانات مرجع سبق ذكره ص :ي ديرانغ  1

 4,المرجع نفسه ص   2

 76ص 2001 6مستقبل الطبيعة اإلنسانية نحو النسالة الليبرالية ترجمة جورج كتورة المكتبة الشرقية ،بيروت ،لبنان،ط:يورغن هلبرماس  3

 76المرجع نفسه ص   4

 602 الهندسة الوراثية و األخالق مرجع سبق ذكره ص:ناهد البقصمي  5
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إن ما مييز الكائن البشري عن الكائنات األخرى هو الوعي بالذات و من هنا نستطيع القول أن له 

و يكون إنسان واعيا حينما تكون له مسة  )...م صفاته انه بشر من العقالء حقوق أخالقية و من أه

إذا الوعي هو خاصية "  1نسان إدراك ذاته ،و هي مهمة جدا لتحديد هوية اإل)...( جتعله قادرا على 

إنسانية،و الشخص الواعي ميتلك القدرة على السيطرة على أفعاله، من دون قيود فسيولوجية نفسية 

 .أي امتالكه إرادة حرة دون ضغوطات أو تعسف 2خارجة عن إرادته 

ركوا وجوده  بل يكون اإلنسان قادرا على جعل اآلخرين أن يد" ووعي اإلنسان ال حيدث يف دائرة مغلقة 
  3" فال يكفي أن يعي إنسان بذاته

كاألجنة امللقحة و األشخاص املعوقون أو املرضى الذين يف " أما البشر العاجزين عن الوعي بذاهتم 
لكن البويضة . غيبوبة حيث إهنم ال ميتلكون وعي بذاهتم، و ليس هلم القدرة على االتصال و التفاعل 

، فهي قد ال متتلك الوعي أالن لكنها دون شك ستملكه يف املستقبل ()...امللقحة هلا حقوق أخالقية 
لكن يف حاالت الفرد الغري الواعي كاالطفال ،و اجملانني  فيتطلب  4(. إمكان الوعي)إذا اكتمل منوها 

 .تدخل األطباء ،و حىت اجملتمع و األسرة و الدين والقانون فهم غري قادرين  على تقرير مصريهم

 

 الكرامة اإلنسانية في مجال أخالقيات الطب 

و البيولوجيا سببا يف ظهور " لقد كان عامل التطور العلمي و تقين على مستوى الوراثة والطب 

أخالقيات احليوية لوضع ضوابط، و قوانني حتد من املشاكل الناجتة عنها و خصوصا إذا كانت متس 

                                                           

 663ذكره ص  الهندسة الوراثية و األخالق مرجع سبق:ناهد البقصمي  1

 667المرجع نفسه ص   2

 74االصول الفلسفية ألخالقيات الطب مرجع سبق ذكره ص :عادل عوض  3

 661المرجع السابق ص:ناهد البقصمي   4
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ولكن احل  يف احارام  ،1"و احل  يف محاية اجلنس البشري  )...( الكرامة اإلنسانية، و احل  يف احلياة 

الكرامة البشرية حيتل مكانة بارزة يف جمال األخالقيات احليوية ألن هذه األخرية تسعى إىل احلفاظ عن 

 .مكانة اإلنسان، و اإلعالء من شأنه و قيمته 

الكرامة اإلنسانية معارف به على فقد احتلت الكرامة اإلنسانية مراتب عاملية حيث أن احل  يف احارام 

يتفرع عنه مبادئ أخرى مسو الكائن البشري )...( الصعيد الدويل و يتفرع مبدأ احارام الكرامة اإلنسانية 

و احارامه منذ بداية احلياة و مبدأ معصومية اجلسد و سالمته و عدم التصرف و حرمته فهي ح  مقدس 

ام الكرامة اإلنسانية  تنص عليه عدة دساتري و قوانني عاملية كرامة اإلنسانية كما جند أن مبدأ احار   2"

 :منها قوانني البشرية 

 .لكل ح  احارام جسده و حسبه اإلنساين مصان (1

يضمن أولوية الشخص و مينع كل عدوان على كرامته و يكفل احارام الكائن البشري منذ بدء  (2

 .احلياة

خالق احليوية ،ولقد ورد يف القرار األورويب عن و تبقى الكرامة اإلنسانية جزء له أمهية داخل األ

االستنساخ البشر أن حتويل اإلنسان كآلة عن طري  التخلي  املتعمد للبشر، هو أمر مناقض للكرامة 

أضحت يف  humanismeالبشرية وهو استخدام اخلاطئ للطب و البيولوجيا فمسألة اإلنسانية 

 . اناإلنس نونةخطورة يف ظل التقنية حيث مست كي
                                                           

 255،291فواز صاحل، مبدأ الكرامة اإلنسانية يف جمال األخالقيات احليوية، مرجع سب  ذكره، ص1

 119مرجع سب  ذكره ص جاكلني روس الفكر االخالقي املعاصر  2
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 : المسؤولية الطبية األخالقية 

أصبح الطب و البيولوجيا اليوم  يتعامل مع التقنيات العلمية املختلفة اليت تعتمد على العلوم األخرى  

كالفيزياء، و الكيمياء، و الرياضيات و هذا ما جعل الطب يبتعد عن القيم األخالقية و ختلي األطباء 

)...( فأكثر األطباء " ليل األمل و التخفيف عن املريض و عن الطب التقليدي الذي يهدف إىل تق

يصرحون بتعلقهم بالواجبات الطبية التقليدية به و بالتقائهم مع النتائج أخالق إنسانية اليت انتشرت 

 1" لذا جيب تقدمي عون الاراث االبقراطي الذي قليال ما يتم التماسه )...( حتت غطاء اإليديولوجيات 

 وهذا ما حيتاجه أطباء 

اليوم وهو العودة إىل قسم االبقراطي إىل القيم و الضمري األخالقي و الشعور باملسؤولية ،فيتحمل 

األطباء التزاماهتم املهنية بكل إخالص ،و مسؤولية اجتاه مرضاهم فاملسؤولية هي وعي كل شخص 

الباحثني البيولوجيني الوعي أثناء القيام وعلى األطباء و  2بسلوكه، و نتائج املارتبة عن هذا السلوك 

بالعالج ،و خاصة ما يتعل  بالتجارب الطبية و العمليات اجلراحية وهنا على الطبيب أن يكون ذو  

كفاءة علمية و حميط بالنتائج املارتبة عنها ووقاية املريض من املخاطر مع ضرورة التحلي بالقيم األخالقية 

 .األخالقي  االلتزامو 

                                                           

 113جورج كانغيالم ،دراسات في تاريخ العلوم و فلسفتها مرجع سبق ذكره ص   1

 ,66الهندسة الوراثية للطبيب و األخالق مرجع سبق ذكره ص :ناهد البقصمي  2



 أخالقيات الطرق الحديثة في االختبارات الطبية:                                     الفصل الثالث

 

 

69 

الطيب ليس كخطأ الشخص العادي كأن ينسى الطبيب داخل املريض أداة عملية اجلراحية، أو  فاخلطأ

،أو وصف دواء غري  1عمل بأدوات غري معقمة أو إخراج املريض من املشفى وهو حباجة إىل عناية طبية

 .  نية مناسب للمريض،وهذا يعترب إمهاال وهدار ملبدأ الكرامة اإلنسانية و ختلي عن املسؤولية امله

فمسؤولية الطبيب تسقط على عاتقه فهو وحده املسؤول ،فإذا عاونه أطباء و ممرضات فإن املسؤولية 
اجلراحية تنحصر يف الشخص الطبيب، ومن جهة أخرى على الطبيب أن يلتزم بإعالن مريضه مقتفيات 

قة وواضحة و التدخل الطيب ،و احلصول على رضا املريض و تقدمي النصيحة و تقدمي معلومات صاد
 .مالئمة عن حالته الصحية 

وهذا كله يف إطار احارام حقوق اإلنسان و محاية سالمته البدنية،و خصوصيات قداسته و كرامته اآلدمية 
 و ختفيف آالم عنه فالكرامة اإلنسانية هي أهم ح  من حقوق اإلنسان

أثناء ممارسة مهنته ،و كذلك  و من جهة أخرى جند اإلسالم يدعو الطبيب إىل التحلي مبكارم األخالق
التزام أمام املريض ببذل العناية ،و حسن األداء فالعقد الذي يتم بني الطبيب ،و املريض هو الشفاء من 
املرض ،و إن مل يكن ذلك على األقل االلتزام ببذل عناية و حسن األداء لقوله صلى اله عيه وسلم إذا 

تحلي بالصدق و اإلخالص و األداء فهو يشمل العالقة عمل أحدكم عمال فل يتقنه رواه مسلم أي ال
 .اإلنسانية كلها

 

 : فالطبيب قبل أثناء، ولوجه إىل مهنة الطب يقسم على املبادئ يلتزم هبا أثناء مزاولة مهنته منها

 اقسم باهلل أن ارقب اهلل يف مهنيت 

                                                           

 43ص 2062ية الحقوق و العلوم السياسية قسم الحقوق إشراف بوبشير محند أمقران سبتمبر فريحة عمال،المسؤولية المدنية مذكرة لنيل شهادة ماجستر في القانون الخاص جامعة مولود معمري كل  1
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ريض ،و األمل و القل  و أن أحفظ ا ناصون حياة اإلنسانية كافة و السعي إىل يف االستنقاذ من اهلالك امل
للناس كرامتهم و اسار عوراهتم، و اكتم سرهم ،و أن أسعى دائما إىل طلب العلم أسخره لنفع اإلنسان 

 1ال الذائه

 .إذا القسم ينص على حتقي  مصلحة املريض متجنبا الضرر به حمارما كرامته مراعيا حلقوقه 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 خالصة 

                                                           
 119عادل عوض،األصول الفلسفية الخالقيات الطب مرجع سب  ذكره ص 1
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اهلائل الذي عرفته الطرق احلديثة خاصة جمال  نقل وزراعة األعضاء و اليت  عرفت فيها بالرغم من التقدم 
عدة جناحات وكذلك ستطاع اإلنسان املعاصر التحكم يف جنسه إال أن هذه التقنيات تعرضت ملواقف 

.أخالقية و دينية و قانونية مثال مسألة تغري اجلنس   

مة اإلنسانية اليت متثل الركيزة األساسية يف انطالق العمل و أمام هذه املشكالت يظل تساؤل حول الكرا
 البيواتيقي، الن الكائن البشري جيب أن تكون له قيمة عليا متيزه عن  الكائنات احلية األخرى 

و عليه جيب ترسيخ فكرة أخالقية توقري احلياة و احملافظة عليها، و حتقي  اإلنسانية فحيث تنتهي هذه 
. األخرية تبدأ األخالق الزائفة  
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  الكزموسوم : chomosome  هو تركيب يشبه اخليط و موجود يف نواة اخلاليا و هو حيتوي
 .1صبغي  32و كل انسان لديه , على اجلينات 

 
  أسفرت عن أعضاء تناسلية ذكرية و أتثوية معا  الذين يعانون من تشوهات كرموسومية :الخنث. 

 

  يعد من أهم اهلرمونات اليت حتتويها أجسام الكائنات احلية و هذه اهلرمونات  :الهرمونات الجنسية
حتد مالمح و صفات كل جنس و اليت جتعلنا منيز بني الذكر و االنثى و يتمثل هرمون التستوستريون 

 2يف الذكر السرتون يف األنثى

 

 

  الوعي: conciousmness  هي كلمة تعرب عن حالة عقلية يكون فيها العقل حبالة ادراك و
كما ميثل الوعي عند العديد من العلماء النفس اليت يتميز هبا , على تواصل مباشر مع حميطه اخلارجي

 .الذاتية االحساس بالذات و االدراك الذايت, مبلكات احملاكمة املطقية  اإلنسان

 

 

  االنسانية :Humanism القيمة االنسانية   إىلالكرامة  إعادة إىلو عهي حركة فلسفية تد
 3كانت ترجع التفكري العقالين و اكدت عن تفوق االنسان بذاته

 

                                                           
 521ص , 5991القاهرة , المكتبة االكاديمية , مستقبلنا الوراثي , مصطفى ابراهيم فهمي   1
 511,511المرجع السابق ص ,األصول الفلسفية الخالقيات الطب , عادل عوض   2

 516-496ص ص  2152, د ط ,االردن,بيروت,المعجم الفلسفي دار أسامة, مصطفى حسيبة   3
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  يقصد بها وضع الجنين أو البويضة الملقحة باليد األمان ( : األجنة)زراعة البضة

 برحم األم في موضع يتصل بالحبل السري

  أو إلى ( نقل األجنة أي نقل الجنين من امرأة إلى أخرى األم البديلة العاملة للجنين

. حيوان 
1

 

  الحمض النوويadn: وهي مادة حمضية اكتشفها العالم السويسري فريدرش

في نواة الخلية و يعتبر الحامل  9681عام  friedrich miescherميشر 

بمعنى الشيء  nwclèotideالجينات و يتألف وحدات كيميائية بسيطة نوكليوتيد 

.الذي يشبه النواة 
2

 

  األب و األم و  إن ماهو معروف عن األسرة هي التي تتكون من: األسر الواحدة

أطفال لكن هناك أسر الوحدية أي التي تتكون من الزوج الواحد و الزوجة الواحدة 

 .و ظهر هذا مع تقدم التقنيات الحيوية 

  هي مادة ينفرد بها كل شخص توجد داخل النواة مضوع من :الشقرة الكيميائية

adn  كما أنها مادة لها صفة عن المواد األخرى،. 

 مكان يقوم بتجميد البويضات و المنى و األجنة و : األجنة  بنوك البويضات و

 .احتفاظ بها تباع فيه و تشترى و خاضعة لقواعد السوق العرض و الطلب 

  بعد الكالم عن الهندسة العسكرية و الهندسة البحرية و الهندسة : الهندسة الوراثية

المعرفة المباشرة المدنية أصبح اليوم لدينا الهندسة الوراثية وهي الموصلة إلى 

 .للمادة الوراثية و تحويلها 

 

                                                      
  421عادل عوض ،األصول الفلسفية ألخالقيات الطب ،مرجع السابق ص   1
 24ما الجينات ؟ المرجع السابق ص:شارل أوفرادي   2
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 :فالسفة و أعالم 

  القامونalcameon  :1م الذين تفوقوا يف جمال الطب.ق 6من زعماء الفيطاغويني خالل ق 

  (م.ق 733-064)أبقراطhippocrates  : تعلم الطب على يد والده   ولد يف جزيرة كوس

 .كتب العديد من الكتب تبحث يف أدب مهنة الطب 

  هيروفيلوسhèrophile :   كان تلميذ الرباكسجوارس استكمل أعماله ترك أحد عشر كتابا يف

 2 .الطب ثالثة يف علم التشريع 

  ري عامل هولندي و كاهن معظم اكتشافاته تتعلق باجلسم البش( :2317-2671)لفهنوك أنطوني

 3 .باستخدامه اجملهر 

  ( 2131-2127)كلودبارcluwde bemard  : له كتاب مدخل لدراسة الطب التجرييب

 .الذي يضع فيه أسس املنهج التجرييب بالرتكيز على عنصرين املالحظة و التجربة 

  (2111-2141)تشارلس داروينcharles rolert dalwin  :  عامل طبيعيات اجنليزي

 .تبىن فرضية التطور احليوي يقصي الكائنات األضعف و اإلنتقاء الطبيعي 

  من أبرز ممثلي مدرسة فرانكفورت  9191فيلسوف و عامل اجتماعيات أملاين ولد  :هبرماس يورغن

 4 من أهم مؤلفاته التقنية و العلم كايديولوجيا 

 

 

                                                           

 13،مرجع سابق ،صالفلسفة اليونانية :يوسف كرم   1

 04تاريخ الطب ص:تشارل سورنيا  2

 26ناهد البقصي الهندسة الوراثية و األخالق ص 3

 290-322ص 1دار الطليعة بيروت طالفالسفة، جورج صرابشي ،معجم   4
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 : مفاهيم أساسية 

  التطورevolution : نشأة أمناط جديدة من الكائنات احلية من أمناط موجودة عن طريق تراكم

 .طفرات عشوائية يف املادة الوراثية عرب فرتة طويلة من الومن 

  الجينومgennome :  جممل املادة الوراثية املوجودة يف اخللية اجلنسية 

اإلخصاب       احلي الناتج عن حتل كل خلية من خاليا الكائن ( البويضة ،أو احليوان املنوي)      

مثال حنو ثالثة آالف مليون         البويضة جينوم عادة بالعدد الكلي من األزواج يبلغ اجلينوم البشري 

 1 .زوج من القواعيد

  جند الكلمة  :الوراثيةgeneties   مشتقة من اللفظ اإلغريقيgen  الذي يعين يولد أو يصبح

و يهتم بدراسة تركيب و انتقال ،فكلمة الوراثية مشتقة من مصطلح الوراثة و الوراثة علم يعين شيئاما

 2.الصفات و األمراض و العاهات من جيل إىل اآلخر 

  لقد أطلق وهلم جوهانس  :الجيناتwilhelm   اسم جينات وقد اشتق من اللفظة  9191يف

اسم ( املهيمن،و املتنحي)العاملني املختلفني اليت تعين اجليل كما أطلق على  geneaاليونانية 

ollèl مبعىن املناقص أو أي طراز العرقي مبعىن الرتكيبة الوراثية وهي حتدد اخلصائص املرئية

phènotype  3 

 

 

                                                           

 140ريتشارد دليونتين ،حلم الجينوم و أوهام أخرى مرجع سابق ص   1

 المرجع نفسه ص   2

 32-31ص  632/64ينات؟ ترجمة عبد الهادي اإلدريسي هيئة أو ظبي للسياحة و الثقافة ما الج:شارل أوفرادي   3
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يف القرن الثامن عشر لداللة على العلم الذي ينظر  مصطلح ابتدعه دستوت  دي تراسي: مفهوم االيدولوجيا 
يشري ,يف طبيعة األفكار ليبني خصائصها وقوانينها وعالقتها بالعالمات املشرية إليها وحماول استكشاف أصلها 

هدا املصطلح إىل التفكري النظري يف السياسة والقانون واألخالق والد ين املنتمي إىل البنية الفوقية للمجتمع 
 1اللفظ يشري إىل كل مذهب تستلهمه احلكومات واألحزاب تستمد منها أرائها ومواقفها  وهدا

هي جهاز الكرتوين يشتمل على جمموعة من اآلالت اليت تنوب عن الدماغ البشري : مفهوم العقول االلكرتونية
 52يف حل اعقد العمليات 
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 3بنية فكرية تصويرية جيردها العقل اإلنساين 
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 كيف ينظم الدماغ ويفسر اإلثارة احلسية وهي تشوه احلقيقة   هو تشوه حيدث للحواس ويكشف:الوهم 

هو مصطلح يستخدم عادت بشكل ازدرائي لإلشارة إىل االعتقاد بالتطبيق الشامل  للمنهج العلمي : العلموي
 وطريقة العلمية 
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 خاتمة

 ضمن ما جواليت تندر ,بحث فكري ملفت للبحث إذن يف هناية حبثنا نستنتج أن األخالق التطبيقية م

والذي يعاجل مشاكل وقضايا أخالقية أصبحت مطروحة يف ميادين الطب »  الفكر األخالقي اجلديد»يعرف ب 

إذ اقرتنت البيولوجيا املعاصرة بالعلم أوصلها إيل  ،معاجلتها ىالقدمي عل األخالقيو البيولوجيا اليت عجز الفكر 

اإلنسان وغريت مرتبة جتاوزت فيها كل الصعوبات إننا يف عصر العلم الذي حقق اجنازات عظيمة سهلت حياة 

العلم بنظرة أخالقية وهذا ال يعين إن نقف يف طريقه بل جيب إن نعيد  ، إال إننا جيب أن ننظر إىلمنط تفكريه 

خلقة صر التكنولوجيا والتقنية ونقوم بأأخالقيات تتوافق مع ع فكرنا األخالقي إذ إننا حباجة إىلالنظر يف قيمنا ويف 

 .لعلمي املذهلونتائج  التطور ا،وترشيد خملفات 

جهود الفالسفة لكي يتولوا اإلجابة عن  حيتاج إىل ،ديد عصر الثورة البيولوجية اجلعصر الإن الدخول يف  

يسمي اليوم البيوتيقا واليت أصبحت مرجعية  ملوا  األسئلة األخالقية اليت أفرزهتا التطورات الفلسفية يف ظهور ما

وخصوصا فيما يتعلق بتغيري منط احلياة وتعديل الكائنات احلية  ،ةتحديات اليت تطرحها الثورات العلميالجهة 

 التجاربو نولوجيا احليوية من قضايا عديدة ،وأيضا ما أفرزته التك،وهتديد التنوع البيولوجي مثل اهلندسة الوراثية ،

  .أخالقية تثري الكثري من اجلدل الفلسفي إشكاالتطبية وطرحت ال

إذ أصبحنا نعيش يف عصر العلم الذي وضع بني أيدينا أمناطا فكرية  ،لقد حققت البشرية اجنازات عظيمة 

هذه  إىلنظرنا  فإذا  ،ت العلميةنكون واعيني هبذه التطورا أنألننا جيب  ،هلذا استوجب تطوير اإلنسان جديدة 

وبني تلك ،نظام قيمنا نوفق بني  أنجب و   لن نفهم هذا العصر هلذا فإننا أخالقيةالتطورات من زاوية قيمية 

  .تتفق مع عصر التكنولوجيا أخالق إىلفنحن حباجة  التطورات



 خاتمـــــــــــــــــــة
 

 
75 

أفرزهتا  األخالقية، اليتإن تأسيس مفهوم جديد متثل يف أخالق تطبيقية والذي جاء علي اثر املشاكل 

 .األخالقية اإلنسانتغيري طبيعة  إىلواليت هتدف  باإلنسانوعالقتها  ،التقنية والعلم

طابع احلوار والتالقي لتبقي ب ضبط العلم واختاذ عالقة اضطراب هلذا و ج واألخالقالعالقة بني العلم  إن

املعاش وتضبط العلم كونية تتماشي مع الواقع   أخالقنسري وفق  أنهو  األمسىة وبالتايل فاهلدف العالقة متميز 

يكون إال عن طريق فرض مبادئ  اإلنسان وهذا الضبط التقدم التقين اجنرف إيل جتاوزات أضرت والتقنية الن ال

 .وقيم لتجنب الضرر

جديدة معاصرة يف جمال الطب و البيولوجيا و التقنيات املطبقة  أخالقيةالبيواتيقا جاءت لتساؤالت فلسفية و  إذا

ة حول شروع فلسفي اليت تقوم بتحليل خطابات فلسفيفالبيواتيقا هي م اإلنسانفيها و البحث عن قيمة حياة 

  أخالقيةووضع واجبات مهنية و  اإلنسانو صيانة حقوق مبد؟أاحرتام الكرامة اإلنسانية 
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