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 1النظرية والبيوإتيقا

 

 موسوعة ستانفورد للفلسفة •

 هلينورة العوترجمة: 
 
 
 
 

ي شامل  مدخل  
تطبيحول  فلسف  وإشكاالت   ، ي

األخالق  البيوإتيقا  والبيوإتيقا، ومسىع  النسوي  النظرية  قها، والمنظر 

جم لد   ؛حولها   واإلكلينيكي  جمة هي  موسوعة ستانفورد للفلسفةمنشور عىل )، و جينيفر فلي   .  نص مت  (. ننوه بأن الت 

ي الموسوعة عىل  للنسخة المؤرشفة
 عن هذا الرابطق 

ا
ي قد تختلف قليًل

للمقالة، حيث أنه قد   النسخة الدارجة، والت 

جمة. وختاًما، نخّص بالشكر محرري    يطرأ  ة بعض التحديث أو التعديل من فينة ألخرى منذ تتمة هذه الت  عىل األخت 

جمة والنشر عىل مجلة حكمة.   موسوعة ستانفورد، وعىل رأسهم د. إدوارد زالتا، عىل تعاونهم، واعتمادهم للت 

 

 

 

 
 

1  Flynn, Jennifer, "Theory and Bioethics", The Stanford Encyclopedia of Philosophy (Spring 2021 Edition), 

Edward N. Zalta (ed.), URL = <https://plato.stanford.edu/archives/spr2021/entries/theory-bioethics/>. 

https://www.mun.ca/bioethics/faculty/jenniferflynn/
https://www.mun.ca/bioethics/faculty/jenniferflynn/
https://www.mun.ca/bioethics/faculty/jenniferflynn/
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https://plato.stanford.edu/entries/theory-bioethics/
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د الفالسفة هم القائمون الرئيسيون  ع  ي  بدءاً،والنظرية األخالقية هي عالقة معقدة.    بيوإتيقاالإن العالقة بني  

فإن توجه أحدهم  ،  ابلضرورةحقلهم املعريف كحقل نظري  وهم كثرياً ما ينظرون إىل    ،ذا املبحثهعلى  

الب النظرية األخالقية يف  الفالسفة عن دور  أولئك  الطبيعي من  ،وإتيقايبسؤال  أن موقفهم  هذا    لوجد 

يشكك يف الوقت ذاته، . أساسياً  اً دور إن مل يكن  ،التساؤل هو أن للنظرية األخالقية دور شديد األمهية

وهو بشكل تقرييب منوذج يفرض نظرية أخالقية ما    ،آخرون بنموذج "األخالق التطبيقية" يف البيوإتيقا

  ، األخالقية التطبيقية املعروضة  شاكلالفضيلة( على املأخالقيات    نظرية املنفعة أو الكانطية أو  سواء)

ما هو  هو نظري ع  ل بني ماصاملبالغة يف أتكيد الف يف املشككون    قدح هؤالء أماًل يف إجياد حلواًل هلا. ي

النموذج إىل أنه ال    [( 1996]   1993) يف حني يذهب آخرون مثل ويل كيمليكا    ، تطبيقي يف هذ 

 البيوإتيقا. ـ ينبغي أن يكون للنظرية األخالقية دوراً يف تقرير السياسات العامة املتعلقة ب

 

مث يستدعي    ،والنظرية األخالقية  اوإتيقي الب  فيبدأ هذا املدخل مبعاجلة االستشكاالت احمليطة جبوهر تعري

بعد  املدخل  ننتقل يف  التطبيقية.  العمل على األخالقيات  القصري    سؤال معىن  التاريخ  تبيان  ذلك إىل 

ومقارابت أخرى  متوسطة املستوى    مقارابت  وبروز  اللنقاشات حول أبرز احلركات املنهجية يف البيوإتيق

أو تسلبها هذا الدور متاماً. يلي ذلك نظرة إىل املقارابت النسوية    دور أقل أمهية  لنظرية األخالقيةإىل ا  عزوت

 .  اإلكلينيكيةمهية النظرية األخالقية يف األخالقيات  متبوعة ابلنظر حنو أ لـ البيوإتيقا
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  . ماهي النظرية األخالقية؟ ماهي البيوإتيقا؟ 1

 تعاريف متعددة للنظرية األخالقية ١.١

 البيوإتيقا  ى سعم ٢.١

 ماهي طبيعة األخالقيات التطبيقية؟ . ٢

 إشكاالت "النموذج التطبيقي" يف األخالق التطبيقية ١.٢

 ةالنظري واالختالف حول األخالقيات التطبيقية ٢.٢

   تطبيق القاعدةفهم و األخالقيات التطبيقية  ٣.٢

 املبادئ تعّسفقول توليمن يف   ٤.٢

  البيوإتيقا والنظرية األخالقية املتعالية  . ٣

 األخالقية املتعالية   ت النظراي زاايم ١.٣

 اليت تدفعنا إىل النظرية األخالقية املتعالية مشاكل البيوإتيقا  ٢.٣

 التحول إىل التنظري متوسط املستوى: مقاربة مبنية على املبادئ . ٤

 واملوازنة التأملية ،التحول من االستدالل ١.٤

   األخالق البديهية ٢.٤

 نقد املقاربة القائمة على املبادئ ٣.٤
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 أخرى يف البيوإتيقا ات جيمنه. ٥

 اإلفتاء األخالقي  ١.٥

   اإلفتاء األخالقيمقاربة  زاايم  ١.١.٥  

    اإلفتاء األخالقيالنقد املوجه إىل مقاربة  ٢.١.٥                       

  األخالق السردية   ٢.٥

  نقد األخالق السردية ١.٢.٥

 النظرية النسوية والبيوإتيقا . ٦

   النظرية األخالقية والبيوإتيقا اإلكلينيكية . ٧

 اإلكلينيكية ياتمناذج استشارات األخالق ١.٧

 األخالقيات اإلكلينيكية والنظرية األخالقية   ٢.٧

 . اخلامتة٨

 عاملراج •

 أدوات أكادميية  •
 تمصادر أخرى على اإلنرتن  •

 مداخل ذات صلة  •
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 هي البيوإتيقا؟  ماهي النظرية األخالقية؟ ما  . ١

تلك    لعل من أبرز، و إن سؤال العالقة بني النظرية األخالقية والبيوإتيقا ُمل غم بعدد من اإلشكاالت

من جهة النظرايت  توجد ، فاألخالقيةهو غياب تعريف متفق عليه ملا نعين به ابلنظرية  تاإلشكاال 

أخالق  املتعالية    املعيارية ونظرية  العواقبية  النظرية  مثل  األخالقية  للفلسفة  تقد م  واليت  األخالق  يف 

ليس من الواضح ما إذا كان    متوسطة املستوى وتوجد كذلك نظرايت  ،الواجب وأخالقيات الفضيلة 

.  (ycasuistr)   اإلفتاء األخالقيمذهب  و بادئية  مثل امليصح النظر إليها كمقارابت نظرية حبتة،  

أي مقاربة أخالقية بصفة نظرية؟ أضف إىل  يصطبغ    الذي   ماو نعينه ابلنظرية األخالقية؟    الذي   ا مف

 املتآلف وكون موضوعها وال شك إشكايل منذ البداية.   حلقلتلك األسئلة كون البيوإتيقا ليست اب

 

   تعاريف متعددة للنظرية األخالقية ١.١

  ، قابليتها للتعميم  إال اخلصائص،عدد من   مشل عادة إىليلها مبتُعر ف النظرية األخالقية عند البعض 

املنهجيوكوني   وتنظيمها  و   ،تها  ووضوحها  تقر ر  وجترد ها  التوصيات.  استحداث  على  ماراث  قدرهتا 

األخالقية  نوسباوم للنظرية  وكافية  معايري ضرورية  هناك  Nussbaum 234 :2000–)  أن 

 أن:ظرية األخالقية  نلينبغي ل، حسب تعريفها. (236

https://hekmah.org/%D9%81%D9%8A%D9%84%D8%B3%D9%88%D9%81%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B4%D8%A7%D8%B9%D8%B1-%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%AB%D8%A7-%D9%86%D9%88%D8%B3%D8%A8%D8%A7%D9%88%D9%85/
https://hekmah.org/%D9%81%D9%8A%D9%84%D8%B3%D9%88%D9%81%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B4%D8%A7%D8%B9%D8%B1-%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%AB%D8%A7-%D9%86%D9%88%D8%B3%D8%A8%D8%A7%D9%88%D9%85/
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 تعطي توصيات خبصوص مشاكل عملية   •

 ختترب صحة االعتقادات والقواعد واملبادئ  •

 تُنظم تلك االعتقادات منهجياً وتبين عليها   •

 التعميم  درجة ما من التجريد و متتلك   •

 تتميز ابلكونية   •

 تتميز ابلوضوح   •

 

تها وجتريدها هي خصائص ضرورية يف  وكوني   ن قدرة أي نظرية أخالقية على التعميميقر ر البعض أيضاً أب

. إال أنه يُطلق على بعض  (Arras 1997: 74; 2003; Louden 1990)النظرية األخالقية  

أبهنا واليت تفتقر لبعض أو كل اخلصائص السابق ذكرها  املقارابت الفلسفية لألسئلة األخالقية والبيوإتيقية  

عن    عدوهلااألخالقية أحياانً بكوهنا نظرية أخالقية رغم   اخلصوصيةتُوصف   ،نظرايت. على سبيل املثال

املنهجي.   والتنظيم  التعميم  أيضاً  و حتقيق شرطي  املعايري    معيار آخر  إىل إضافةقد يذهب آخرون  إىل 

 يزان.ذو طابع ومنط مم  فريدف أسلوب حجاجي  يتوظعلى  خالقية  األ نظرية  ال  ، أال وهو قدرة الواردة

(Louden 1992: 156; Nussbaum 2000: 239)    

كما    ،ميكن إسهاب احلديث حول مدى االتفاق واالختالف مع ما حي ل يف اعتبار النظري يف الفلسفة

 
ُ
 Clarke)عادي للنظري يف مقارابت األخالق والبيوإتيقا أنه ميكن احلديث حول ما حي ل يف اعتبار امل
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1987; Clarke & Simpson 1989; Fotion 2014; Louden 1990)  إال أن .

دم وضوح ما  عتبيان  بمرادان املرغوب هنا هو تبيان استشكاالت العالقة بني النظرية األخالقية والبيوإتيقا  

األخالقية ابلنظرية  تعريف  ،نعنيه  الفرتاض  احلاجة  من  فصاعداً  اآلن  من  يعفينا  نعنيه    اً حمدد اً  وهذا  ملا 

. تكفي اإلشارة هنا أبنه حماولة اإلجابة على سؤال العالقة بني  ابملقارابت النظرية للمشاكل البيوإتيقية

والب ومشاكل  ي النظرية  مسائل  مع  التعامل  يف  املتنوعة  املنهجية  املقارابت  تفحص  يف  ستكمن  وإتيقا 

 البيوإتيقا. 

 

 البيوإتيقا  ى سعم ٢.١

  ،وإتيقا األكادمييةيلبامتجانس بني  إىل سعي مصطلح البيوإتيقا، والذي حنن بصدد تعريفه هنا،  ال يشري  

تستخدم  اليت  عامةال   وتلك  سياسات  اآلنية  واألخرى    ، ستحداث  اإلكلينيكية  ابلقرارات  املعينة 

(McMillan 2018: 11–16; Battin 2013: 2)  . مسعاها  ف يف  البيوإتيقا  تنشغل  ال 

الطبية، لذا هي متحررة    وتوقيته املفروض من ِقبل اللجان  اإلكلينيكيقيود اختاذ القرار  ب  والعلمي  األكادميي

ال   مقياساً على ذلك،الوصول إىل ُخالصات هنائية يف املسائل اإلشكالية.  من حاجة    يف ذينك اجملالني 

هبا إن هم اهنوا احللقة الدراسية وهم أكثر حترياً من احلالة اليت ابتدأو ييهم الباحثة يف الب هبا.    اوإتيقا وطال 

والبيوإتيقا يف  تص النظرية األخالقية  العالقة بني  احليزبح  ما يكوناألكادميي    ذلك  كما    ،على أوضح 

 يصبح اجلدل حول دورها أكثر قصدية وتكون النظرية األخالقية يف موضع أكثر ترحيباً. 
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عمل  ت  ةثابح، فإننا ننظر إىل  البيوإتيقا يف جمال صنع السياسات العامة  لكننا حني ننظر إىل املختصة يف

يف   الناس  من  أتثريها مجاعات كبرية  تطال يف  تطوير سياسات  العالقة يف  ذات  تقنني )  القضااي  مثل 

خدمات غسيل الكلى أو تشريع املساعدة الطبية يف إهناء احلياة(. تواجه الباحثة يف البيوإتيقا حتدايت  

دايت تقرير السياسات العامة  حت  التعامل معمبكرة ما إن تستحضر أي نوع من النظرايت األخالقية يف 

جلنة األخالقيات التابعة إلدارة صحية حملية أو يف أي جمموعة  كعضوة يف    أو لنقل،  كعضوة يف جلنة وطنية

ما ستنتمي إىل   غالباً  التحدايت تكمن يف كوهنا  تلك  أوىل  معنية ابستحداث سياسات عامة.  عمل 

يكمن حتدي آخر يف استبعاد    ،. عدا عن ذلكمل تلكيف جمموعة الع  أتهياًل فلسفياً   اليت متتلك   األقلية

حصول اتفاق بني أعضاء اجملموعة حول أي نظرية أخالقية ينبغي أن متسك بزمام السيطرة أو حتكم  

 القرارات املرجوة.  

على   املمارسة الطبية مع مُيارس و  ]مباشر[ ىوهو مسعاإلكلينيكية يوجد تصنيف اثلث من األخالقيات 

النظرية األخالقية هب الواقع. إن عالقة  النوع من  أرض  األخالقيات اإلكلينيكية تعتمد على املفهوم  ذا 

اإلكلينيكية  اإلجرائي أهداف    ،أدق  وصفب  ،لألخالقيات  حول  تصوراتنا  على  العالقة  تلك  تعتمد 

ة( وعلى تصوراتنا حول  االستشارة األخالقية اإلكلينيكية )وهو النشاط الرئيسي لألخالقيات اإلكلينيكي

 ، وهو ما سنسهب فيه يف السطور القادمة.دور استشاري األخالق اإلكلينيكية
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مسألة العالقة بني  اشتحان  بقدر    شحونة إن ما تنطوي عليه ما ندعوها ابألخالق التطبيقية هي مسألة م

. لنلتفت  من تلك العالقةتورطنا معها حني ينبغي علينا أن نتخذ موقفنا  مسألة ، وهيالنظرية والبيوإتيقا

 اآلن لتلك املسألة. 

 

 ماهي طبيعة األخالقيات التطبيقية؟  . ٢

لقد قمنا ابلتعريج على خمتلف املهمات واإلشكاليات اليت تشغل البيوإتيقا ابختصار، لكن ينبغي علينا 

، ولصيقتها األكثر مشواًل "األخالقيات  الطرق اليت صيغت فيها التصورات حول البيوإتيقا  تفحص أيضاً  

يعترب   طبيعة  التطبيقية".  حول  السؤال  ألن  وذلك  املدخل  هلذا  األمهية  من  قدر  على  التفحص  هذا 

"النظرية"  بني  والتطبيقي،  النظري  بني  العالقة  حول  السؤال  الواقع  يف  هو  التطبيقية  األخالقيات 

التطبيقية تدعوان الفرتاض أن هذا احلقل املعريف هو  و"املمارسة". بل أن التسمية نفسها لألخالقيات  

عبارة عن تطبيق لنظرية ما على مشكلة موجودة يف أرض الواقع، حيث يكتب "ارثر كابالن" أبن العديد  

من املسامهني يف حقل البيوإتيقا يعتقدون أبن األخالقيات التطبيقية هي تطبيق لنظرايت ومبادئ موجودة  

. لكن ما الذي نعنيه بتطبيق نظرية  (Caplan 1980: 25–26) يف الطب  على إشكاليات أخالقية  

موجودة على مشكلة عملية؟ وكيف ميكن التفريق بني األخالقيات التطبيقية والنظرية األخالقية؟ كما  

 تسمية األخالقيات التطبيقية قد تكون مضللة.  سنرى يف السطور القادمة، يرى الكثريون أبن 
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 التطبيقي" يف األخالق التطبيقية  إشكاالت "النموذج ١.٢

إشكال بوجود  "  فيمايات  جيادل كابالن  التطبيقية.  ابيدعوه كثريون  األخالقيات  التطبيقي" يف  لنموذج 

حيفل الطب ابلعديد من املشكالت األخالقية اليت ال جواب هلا يف النظرايت األخالقية.    بدء،ابدئ ذي  

املشكلة األخالقية متفقون حول طبيعة    تحليل وحل  ب  ني ضطلعيفرتض النموذج التطبيقي أيضاً أبن املكما  

املسألة األخالقية الفحص غري واضحة   أنهيف حني    ،وشرح  املسألة األخالقية موضع  ما تكون    عادة 

(Caplan 1980: 28; 1989; Agich 2001; and Magelssen ، Pedersen، 

& Førde 2016).    أبن الفيلسوف    وساذج  يقرتح بشكل ضمين أبن النموذج  كذلك  جيادل كابالن

املخضرم ذو اخلربة يف النظرية األخالقية سيتمكن بشكل فوري تقريباً من حل املعضالت األخالقية يف  

حيث يكون  ،  وحدة العناية املركزة أو يف قسم الطوارئ. أضف إىل ذلك كون التقيد ابلنموذج التطبيقي

الطبية  يات  األخالقاالستفادة من  فرصة    فو تي  ،ظرية إىل املمارسةاجتاه التأثري حمصوراً ابالنطالق من الن

 .البناء النظري)أو أي حقل يف األخالقيات التطبيقية( يف التأثري على 

 

 النظرية   واالختالف حول األخالقيات التطبيقية ٢.٢

من توم بيشمب و أالسدير ماكنتاير. يكمن حتدي    كلأييت التحدي اآلخر للنموذج التطبيقي سريعاً من  

بيشمب للنموذج من خالل طرحه حول كون النظرية األخالقية معنية بتطوير مبادئ وفضائل وقواعد  

ددة من خالل  يف حني تُعىن األخالقيات التطبيقية يف معاجلة سياقات حم  ،وما شابه ذلك   وجوهرية عامة  
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من بيشمب وماكنتاير العالقة بني   تفحص كل  للتعميم.  قابليةاشتقاق مبادئ وفضائل وقواعد هي أقل 

من جملة "ذي مونيست" والذي ُخصص    ١٩٨٤النظرية األخالقية واألخالق التطبيقية يف عدد عام  

اً  تجحم  املفهومني،بني  ملبحث "األخالق والعامل احلديث". جيادل بيشمب لصاحل القضاء على التفرقة  

ففالسفة األخالقيات التطبيقية    ،من حيث املسعى واملنهج الفلسفيبينهما  رئيسية    ات بغياب أي فروق

حيللون املفاهيم وخيضعون للفحص  فهم على سبيل املثال    ،يفعلون ما لطاملا فعله غريهم من الفالسفة

الدقيق سائر الطرائق املتنوعة واملستخدمة لتربير االعتقادات والسياسات واألفعال. أيخذ بيشمب على  

يف    ،اه األحادي للمعرفة األخالقية من النظرية إىل التطبيقالنموذج التطبيقي فرضيته امللتبسة حول االجت

بيشمب   جيادل  كما  العملية  السياقات  من  تتعلم  أن  األخالقية  النظرية  على  ينبغي  حني 

(Beauchamp 1984) . 

 

   تطبيق القاعدةفهم و األخالقيات التطبيقية  ٣.٢

ينبغ ما  املعتادة حول  افرتاضاتنا  التطبيقيةخيرب ماكنتاير أبننا خنطئ يف  أن تكونه األخالقيات  فهو    ، ي 

ما.   قاعدة  تطبيق  يعنيه  مبا  احمليطة  االستشكاالت  للنظر يف  انتباهنا  األخالقيات  يستدعي  إذا كانت 

التطبيقية هي تطبيق لقواعد أخالقية على احلاالت العملية فإنه يُفرتض بنا أن نشهد إعادة نشوء نفس  

ولكن احلاصل يف كثري من    ، النقاشات حول تطبيقاهتا العملية  اخلالفات الكثرية حول تلك القواعد يف 

تقابلها    األحيان هو النقيض من ذلك. جند أبن تلك اخلالفات الكبرية حول ماهية القواعد األخالقية
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التطبيقية. ابلنظر إىل شيوع هذه املواقف حيث تكون اخلالفات   اتفاقات كبرية يف حقل األخالقيات 

عدم    يتضح ملاكنتاير  ،هولة التوصل إىل اتفاقات يف املسائل األخالقية احملسوسةموجودة مع سالنظرية  

معقولية االدعاء بكوننا نقوم أوال بفهم القواعد األخالقية بشكل مستقل مث نتجه إىل تطبيقها يف ظروف  

 خمصوصة.  

يقوم افرتاض ماكنتاير على زعمه ابستحالة وجود القاعدة األخالقية مبعزل عن تطبيقاهتا )وهو يقر ابعرتافه  

االتفاقات اليت  ، ويرى أبن  متجاوزة للتاريخ والزمن(ضمنياً على رفض تصور املبادئ والقواعد األخالقية ك 

سئلة  ألاستحضار    هي يف الواقع اعادة  مثرة احملاجة العقالنية  أبهنا  واليت يظنون  يتوصل إليها صانعوا القرار

حول    ،أزلية الشائع  مفهومنا  أبنه  ذلك  من  يتضح  الطبية.  األخالقيات  يف  الشيوع  ابلغ  أمر  وهو 

 يقوم على افرتاض خاطئ.األخالقيات التطبيقية 

 

 املبادئ تعّسفقول توليمن يف   ٤.٢

املشاركني  " جتربته يف اللجنة الوطنية حلماية  تعس ف املبادئيستحضر ستيفن توملني يف ورقته ذائعة الصيت "

والسلوكية   الطبية  احليوية  البحوث  السهل  (Toulmin 1981)يف  من  لقد كان  التوصل .    نسبياً 

اللجنة   العسرية يف ظل وجود خالفات نظرية أصيلة يف تعاطي  لالتفاق بني أعضاء  القضااي  حىت يف 

التطبيقية بقدر ما تب نت دعوة    ياتمل تتطرق ورقة توملني إىل طبيعة األخالقاألعضاء مع مسألة األخالق.  

وهو بذلك يقو ض من    ، يةداعياً إىل إعادة النظر يف املبادئ األخالق  ،"تحوطال  يات للعودة إىل "أخالق
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أمهية النموذج التطبيقي يف األخالقيات التطبيقية من خالل كشف مدى االتفاق حول مسائل أخالقية  

ين ينتمون إىل مذاهب نظرية هي يف غاية التباين. حياج توملني أبن األخالقيات التطبيقية  عملية بني منظر 

ويكفي املرء لتصديق ذلك أن يعاين حقيقة  ،  ليةليست مسألة تُعىن بتطبيق النظرية على املشكلة العم

إمكانية التوصل التفاق بني هؤالء املنظرون حلل املسائل العملية وهم يف األساس خمتلفون حول أي نظرية  

يُشد د على اختفاء عودة الظهور للخالفات النظرية    ،جُمدداً أخالقية أدعى أبن ُتستحكم يف تلك املسائل.  

املسألة  حني نكون يف صدد معاجل  االتفاق يف  تزامن  التطبيقية. قد جيادل أحدهم أبن  ة األخالقيات 

إال أن توملني حبكم  .  العملية مع اخلالف يف املسألة النظرية ال يدعو ابلضرورة إىل نبذ النموذج التطبيقي

 التمسك بتلك املبادئ النظرية. من  مرجوة حقاً فائدة  إذا ما كانت هناك أيجتربته يتساءل 

التفرقة  اللحظة اليت ابتت فيها  ن ننوه لنقطة أخرية سنعود إليها الحقاً يف القسم الرابع خبصوص  بقي أ

ملوازنة  للمقاربة الصاعدة "ا   ريون كث  مربكة حني شاع تبين  بني النظرية األخالقية واألخالقيات التطبيقية 

الصعود طمس    "التأملية هذا  عن  نتج  البيوإتيقا.  يف  للتعليل  األخالقية    الفروقاتكمنهج  النظرية  بني 

قادر على  مع املسائل العملية  يكون تعاطينا  خالل منهج املوازنة التأملية  من    ألنه  واألخالقيات التطبيقية

 العملية.   ائلاملسعى التنظريي بقدر ما أتثر النظرية على تعاطينا مع املس  التأثري على

بعدم إمكانية الفصل بدقة بني النظرية    عرتافثنا على اال ما حياألسباب  يف هذا القسم من  وردان  ألقد  

  ، دوراً حمورايً يف البيوإتيقايف بعض أشكاهلا تتبوأ  النظرية األخالقية    ، إال أن األخالقية واألخالقيات التطبيقية

 يف القسم التايل.    املتعالية األخالقية    تمما يدعوان لالنتقال يف احلال إىل دور النظراي
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 ية املتعالية  ية األخالقالبيوإتيقا والنظر . ٣

النظرية   السياسة  وعلماء  األخالق  فالسفة  تبوء  مع  السبعينات  بداية  يف  البيوإتيقا  حقل  بزوغ  تزامن 

النقاشات املتمحورة حول القانون واالقتصاد   والبيئة وإدارة األعمال والبحوث  ألدوارهم كمشاركني يف 

معرفتهم ابلنظرية    على قدرةبشكل مفهوم    اآلمال  نهؤالء األكادمييو   عقدعلى البشر واملمارسة الطبية.  

مهاراهتم يف التحليل    على أن تطبيق نظرايهتم على املشاكل يف أرض الواقع و على متكينهم من  األخالقية  

نجاعة النظرية األخالقية يف حل املشاكل  بهذه الثقة    حىت يومنا هذا، تتبد ىكون حمل تقدير.  تالنقدي س

بشروحات   معظمها  واليت حتفل  البيوإتيقا  استهالالت كتب  يف  نظرية  العملية  األقل ألساسيات  على 

 العواقبية ونظرية الفضيلة وأخالق الواجب وغريها.  

 

 األخالقية املتعالية   ت النظراي زاايم ١.٣

زالت  وال  املتعالية    تالنظرايزااي  م  كانت  األمهيةاألخالقية  غاية  النظراي  ،يف  تلك  أسست    ت ولطاملا 

. تتضمن  يف األعمال الرئيسية لعدد من املشتغلون هبذا احلقل  للمقارابت اليت عاجلت إشكاليات البيوإتيقا

  ،(Donagan 1977)بعض األمثلة كل من عمل أالن دوانجن املتأثر بكانط عن املوافقة عن علم 

 Engelhardt 1986)حول إعادة توزيع اخلدمات الصحية    الليربيتاريتريسرتام إجنلهارت  نقد  و 

 ومقاربة جوزيف فلتشر العواقبية لنطاق واسع من إشكاالت البيوإتيقا.   [(1996]

https://hekmah.org/%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%8A%D8%A8%D8%B1%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%A9/
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املتعالية؟    الذي   ما للنظرايت األخالقية  اللجوء  النظرايت ابلنسبة    زااي ما هي مو قد يفسر هذا  لـ  تلك 

أن تكون مهاراتنا األخالقية    تملحيُ ،  أوالا .  ضرورية  احتماالت  ثالث ان أنخذ بعني االعتبار  و ؟ دعالبيوإتيقا

اليومية كافية احلياة  سنحتاج    ،حال عدم صحة ذلك  لكن يفالبيوإتيقا.    للتعامل مع مسائل  ملواجهة 

  قية املتعالية مصادر ذات تنظيم وهيكلة أقدر للتصدي حلاجة االسرتشاد األخالقي. تبدو النظرايت األخال

بل  ،  ال ترشدان تلك النظرايت فحسب  مثل أخالق الواجب والعواقبية مفيدة يف هذا املوضع ومرغوبة.

ميدان ابلعون حني نكون مطالبون بشرح القرارات  الذي مر  األوهو    إهنا تتضمن مصادر التربير األخالقي 

متوسطة املستوى  حال جلوئنا إىل مبادئ   إننال حُيتم   ،اثنياا البيوإتيقا. ـ  األخالقية اليومية أو تلك املتعلقة ب

هذه املبادئ بعضها إىل  ( فإننا سنحتاج للمساعدة يف قياس  رييةدأ العدالة ومبدأ اخل) مثل مب  ]النظري[

. ابستطاعة النظرية األخالقية املتعالية التصدي هلذه املهمة من خالل مد ان  اواحلكم بينه  بعض واملوازنة

جادل سايدجويك عن أمهية العواقبية يف توفري اإلرشاد األخالقي حني  سبق و ابملعايري األخالقية. كما  

(  اليومية يف ظل قصور تفكريان األخالقي اليومي )غري النظري  تتضارب الواجبات األخالقية االعتيادية

باوم تدافع كذلك عن حاجتنا للنظرية األخالقية من خالل التشديد على مقدرة فإن ماراث نوس  ،عن حلها

تلك النظرايت على قياس القواعد بعضها ضد بعضها اآلخر يف خمتلف الظروف وابالستعانة إبطارها 

حت  اثلثاً،.  (Nussbaum 2000)  املعياري يف  املتعالية  األخالقية  النظرايت  اتساق  تساعدان  قيق 

النظرية األخالقية على  ومنظور منظ م يف حيواتنا األخالقية.   الفكرة النظر إىل جناعة أتثري  تلفت هذه 

برانرد جرت من شأن هذا  يعلي  مظاهر حياتنا االعتيادية والبوإتيقية حبكم تنظيم وتناسق تلك النظرية.  

 .(Gert، Culver، & Clauser 2006) على األقل يف البيوإتيقا ،ومينحه األفضليةالتنظيم 
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 إىل النظرية األخالقية املتعالية دفعنا اليت تمشاكل البيوإتيقا  ٢.٣

أوىل تلك األسباب هي  البيوإتيقا كنظرية متعالية ألسباب عدة.    عتربت فيهااُ   تلك األايم اليتسريعاً    ول ت

غضاضة يف اختيار   إحداهند  جت إن مل    لصدارة، حيثاباألخالقية األجدر  نظرية  هي الإشكالية سؤال ما  

يف الدفاع عن مغزى اختيار نظرية دون    ستتحريسرعان ما    ا فإهن  ، نظرية أخالقية متعالية يف املقام األول

القائمة    ، فعسر طبيعة النقاشات(Magelssen، Pedersen، & Førde 2016: 27)أخرى  

أثناء سعيها يف تبيان    برهة  التأينجديرة أبن تدعوا إحداهن إىل  ، مثاًل،  بني أخالق الواجب والعواقبية

كذلك ابلنسبة إىل    ت املسألةوإن كان  دون األخرى.  لنظريتها األخالقية املفضلةمواقفها البيوإتيقية وفقاً  

  اول حت  وهيعلى سبيل املثال    اإلكلينيكيبعلم األخالق    ةفإن املسألة أشد عند خمتص،  أكادمييني البيوإتيقا

ال تكمن صعوبة  عند كانط.    مبفهوم األمر القطعي  من خالل االستشهاد  ائمةحل املعضلة األخالقية الق

جيابه  أن  ابلضرورة  ليس  )حيث  فحسب  الفلسفة  حقل  خارج  أبشخاص  حماطة  يف كوهنا  موقفها 

ى العام ة  ولكنها تكمن أيضاً يف التساؤل ملا عل  ابالحتفاء(نظرية أخالقية مرموقة  تعقيدات  االستشهاد ب

الناس الكانطيةأن    ،األخالقية  اموضوع مسؤوليتهرمبا  وهم    ،من  . مما جيعلها  يصبحوا رهن تفضيالهتا 

 على خمتص األخالق املشتغل ابلسياسات العامة.   صعوبة تنطبق أيضاً 

خذ على    ، حول مراتبها املتعددةتوجد خالفات داخل كل نظرية    ،ِبغض النظر عن هذه الصعوبة  ،اثنياً 

ب رولز.  سبي يستشعر البعض    اثلثاً،ل املثال اخلالفات بني نفعية الفعل ونفعية القاعدة أو خالفات طال 
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بني   العالقة  يف  اتوتراً  أوجه  والدميقراطيةبعض  املتعالية  األخالقية  العلنية يف  .  لنظرية  يعتقد كثريون أبن 

ب هذه  ولكن تطل  ،  (Rawls 1971) الدميقراطيصياغة السياسات العامة عليها أن حتكم اجملتمع  

يعيق   قد  سوىالعلنية  يفقهه  وال  العامة  على  فهمه  يستعصي  مبا  السياسات  لتلك  األخالقي    التربير 

الفالسفة النخبويني. ليست الوسيلة الوحيدة إذن للتقليل من شأن النظرية األخالقية يف البيوإتيقا هو يف  

بل تكفي مالحظ و التشكيك ابلنظرية  الدميقراطيات  البيوإتيقي يف  االشتغال  التوتر بني    حصرية ة هذا 

 .  (Bertram 1997; London 2001)النظرية األخالقية 

النظرية األخالقية املتعالية دون حتصيل    اإلكلينيكيةقد يشق على خمتصي األخالقيات    ،بعاً را توظيف 

.  اإلكلينيكيةالنظرية األخالقية املتعالية يف سياق األخالقيات  ض من فائدة  مما قد يقو    ،مترين فلسفي رصني 

اليت تتسم هبا تربيرات النظرية األخالقية واليت تبشر هبا قد ال تكون    شموليةذلك أن ميزة الإىل  أضف  

مباشرة    أجوبة  عالية املستوىأي نظرية فلسفية    نتج من املشكوك به أن ت  ،خامساً ضرورية يف هذا السياق.  

مما يذكران مبا سبق وأوردانه حول نقدر كابالن للنموذج التطبيقي.    ، إشكاليات عملية معقدةللبت يف 

دانيالز نورمان  نظريته    ، يعرتف  تتأثر  رولز يف  العدالة    حول والذي  بنظرية  الصحية  اخلدمات  توزيع  يف 

وهي    ، ات عامةللمشاركة يف عملية صنع سياس  مرضي بشكل    لة ُمفص  أبن النظرية الفلسفية غري  ،  العدالة

 :Daniels 1996: 144–175; 2007)  حباجة ألن ُتدعم بتداول سياسي مُنظ م بشكل عادل

ch. 4)  .  تتلخص الفكرة العامة هنا أبن النظرية األخالقية املتعالية غري مهيأة بشكل ُمرضي للتعامل

  واحدة   رية أخالقيةكي نظ مع مسائل صنع القرار على املستوى امللموس. فيجوز على سبيل املثال أن تز  

 أبعد من ذلك. إبرشاد كايف للذهاب صن اع القرار  احملتملة دون أن متد عدداً من اخليارات
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حري  رغم وعودها املبكرة.  قيود مهمة  وإتيقا  يجاذبية النظرية األخالقية يف الب   أنه حتد من  خالصة القول

 بنا أن ننتقل اآلن ملقاربة تبدو أكثر وعوداً. 

 

 التحول إىل التنظري متوسط املستوى: مقاربة مبنية على املبادئ. ٤

  ، أتى التحول إىل التنظري متوسط املستوى نتيجة التحدايت اليت سبق تبياهنا مع النظرية األخالقية املتعالية

املؤثر  عملهما  إابن نشر توم بيشمب وجيمس تشيلدرس    ١٩٧٩وقد بدا ذلك التحول جلياً حبلول عام  

راجعة    جبميع  . تعرض املقاربة الواردة يف هذا العمل (PBE)القيات الطب احليوي"  "مبادئ أخ 
ُ
نسخه امل

 وهي كالتايل:  ،الالحقة معايري أخالقية متوسطة املستوى تتشكل يف أربع مبادئ رئيسية

 وخياراته(تسَيد الفرد على قرارات حياته  )قيمة مبدأ االستقالل الذايت  .1

 )قيمة حتسني حياة اآلخرين( رييةمبدأ اخل .2

 مبدأ دفع الضرر )قيمة جتنب تعريض اآلخرين للضرر( .3

4. ( العدالة  حقه(  قيمة  مبدأ  حق  ذي  يُعطى كل   Beauchamp & Childress)أن 

2019a; Arras 2017: 5.) 

 

ـ  أتت هذه املبادئ عقب أعمال متقدمة لكالً من جوزيف فلتشر وبول رامزي حول ما ندعوه اليوم ب 

رغم االختالف    واليت خيتص هبا كالمها  بُنيت أعماهلما على األخالقيات املسيحية الالهوتية  وقد  ،قاالبيوإتي
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على عاتقهما تقدمي إطار   املتأثرين بتلك األعمال بيشمب وتشيلدرس أعمال الرجلني. أخذاالكبري بني 

و  بيشمب  من  ينطلق كالً  وعلماين.  متعدد  جملتمع  جاذبية  أكثر  بكونه  يعدون  من    تشيلدرس نظري 

القاعدة لنفعية  نفسه كمتبع  بيشمب  متباينة حيث يصف  نظرية  تشيلدرس ،  منطلقات  يتبع  يف حني 

مسيحية   بصيغة  الواجب   Arras 2017: 3; Beauchamp & Childress)أخالق 

1979: 40: 2019b: 9)  لرتويج لنظرية  ليست معنية اب. هذا التباين يشدد على كون مقاربتهما

 كون تبنيها ال يتطلب التزام نظري أو ميتافيزيقي ُمسبق.  وعلى  ، دون أخرى

 

 واملوازنة التأملية   ،التحول من االستدالل ١.٤

إال أن أبرز جوانب هذا    ،بيشمب وتشيلدرس عدد من التطورات منذ صدور الكتابشهدت مقاربة  

أو بعبارة أخرى االبتعاد عن تطبيق يتجه من أعلى إىل    ،التطور يتعلق ابالبتعاد عن املنطق االستداليل

 أي من املبادئ إىل احلاالت العملية.   أسفل،

   :لعالقة بني النظرية األخالقية وبني املبادئ واحلاالت أنكانت قراءهتم أول األمر ل

والقواعد تربر األحكام األخالقية على احلاالت    األخالقية،واملبادئ تربر القواعد    ،بادئالنظرية تربر امل

 ( Arras 2017: 11)احملددة. 
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 Beauchamp)هذا هو االنطباع الذي تركه على األقل خمطط ُوجد يف الطبعة األوىل من الكتاب 

& Childress 1979: 5 )    لنموذج يتجه من أعلى إىل أسفل.    أتييدالكثريون أبنه  والذي فسره

  قُوبلت هذه املقاربة ابعرتاض أولئك الذين يفض لون منطق معاجلة كل حالة على حدة )وهو ما يُعرف 

أبهنا مقاربة أحادية االجتاه من املبادئ إىل احلاالت على أقل تقدير. يُهمش    ، إذ رأوا(إلفتاء األخالقياب

احلكم احلدسي والقائم على كل حالة على حدة يف هذه املقاربة كما تُتجاهل العالقة اجلدلية بني املبادئ  

هلذا  رية  نتيجة التطورات اليت مرت هبا النظ وجتاوبنا مع احلالت اخلاصة. يُسل م بيشمب وتشيلدرس اآلن  

  ، املبادئ األخالقية على أهنا عالقة تبادليةاملوقف الذي يصور العالقة بني جتاوبنا مع احلالت اخلاصة و 

لبيوإتيقا. تُعر ف  ـ اويستدل بذلك من خالل التزامهم احلايل مبنهجية املوازنة التأملية كمنهجية ُمعتمدة ل 

مبادئنا    علىجتاوبنا مع احلاالت على أرض الواقع    من خالهلا   يؤثر املوازنة التأملية ابختصار أبهنا عملية  

حسنة بدورها إرشاد أفضل يف احلاالت املستقبلية  األخالقية
ُ
يف    وهي طريقة   فيما تُقدم تلك املبادئ امل

األخالقية الفلسفة  مع  رولز  توجد  التعاطي  فلسفة  يف   ;Rawls 1971: 48–51) ابألصل 

Daniels 1979; Arras 2007: 47)حلاالت مع املبادئ على مستوى مرتادف يف  . تتفاعل ا

هذه الطريقة على عكس الطريقة األخرى اليت يتم هبا تطبيق املبادئ على احلاالت بشكل استداليل.  

التأملية تتضمن    اتساعاً.أحدمها ضيق فيما اآلخر أكثر  ،  كما يوجد فارق بني بني مستويني للموازنة 

املبادئ األخالقية اليت تنظم ذلك  اوبنا )أو حْدسنا( حول احلاالت و املوازنة التأملية الضيقة التفاعل بني جت

فيما تضيف املوازنة التأملية املتسعة نظرايت أخالقية واجتماعية جديدة وهي    ،احلدس كما تبني سابقاً 

 .(Arras 2017: 182)بيشمب وتشيلدرس حتظى بتأييد 



03/7/2021           
ــ ـــــــــــــــــــــــــــــ    ـــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    ـ

 

 

 Copyright 2021حكمة © 21

 

يف مقاربتهم هو جانب على قدر  نصر ضروري  إن تبين بيشمب وتشيلدرس للموازنة التأملية املتسعة كع

دور املوازنة التأملية يف أطروحتهم بصدور الطبعات    بروزمن األمهية لنظريتهم كما يقومون بتقدميها. استمر  

الكتاب البديهية  موافقةابإلضافة إىل  ساهم ذلك  وقد    ،التالية من  يف    بيشمب وتشيلدرس لألخالق 

  تساق اال  ]املعرفيتني   صفتني ال [  ليتكل  نيهاتبوهي هجينة من ابب    ،مقاربة هجينة للتربير األخالقيتشكيل  

يف حني ميد توافق    ،املقاربةاملعريف يف  تساق  حيث تُعترب املوازنة التأملية هي مصدر اال،  ةاملعريف والتأسيسي

االنتقال   قبل  املعريف.  البديهية ابألساس  املقاربة مع األخالق  ملفهوم األخالق  تلك  أقرب  إىل فحص 

ينبغي التنويه على أن املقاربة اهلجينة الواردة هنا ختتلف عن تعاريف أخرى ترد حول املوازنة    ،البديهية

التربير    و يف حقول أخرى لألخالق التطبيقية.أ  يف النظرية السياسية على سبيل املثال التأملية   يتحقق 

التعاريف األكثر   املتعددة للتأمل األخالقي مع    تفاعل  من خاللتقليدية  األخالقي يف تلك  العناصر 

أايً  اعتبار  دون  البعض  للمراجعة  بعضها  قابل  غري  أو  أتسيسياً  نسب    ،منها  عكس  بيشمب  على 

   ]تربيرتأسيس ب [ورها األخالق البديهية بد تلك وتتعهد  ،وتشيلدرس لألخالق البديهية صفة أتسيسية

 املبادئ األربع.  

 

   األخالق البديهية ٢.٤

  هي املصدر الرئيسي للمبادئ األربع   ،وليست النظرية األخالقية املتعالية  ،أصبحت األخالق البديهية

بيشمب وتشيلدرس أخالق  حبلول الطبعة الثالثة من "مبادئ أخالقيات الطب احليوي". وهي كما يعر فها  
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  تحدد وت  (Beauchamp & Childress 2019b)  ملتزم أخالقياً كونية يلتزم هبا كل شخص  

بقواعد  إهنا حتيط  على سبيل املثال حتسني املعاانة اإلنسانية.  واليت تتضمن    األخالق الرئيسية  عرب غاايت

الصدق )قل  معينة  لل  ،ُملزمة  معينة  معايري  وتقر   بوعدك(  األخالقية ِف  والنزاهة   فضائل  الصدق    مثل 

(Arras 2017: 21–3) . 

ُشرعنت اترخيياً من خالل جناح    ا مبعىن أهن  ،من الضروري إدراك أن هذه األخالق البديهية هي أترخيية

التأرخيية  ان و معايريها يف دعم االزدهار اإلنساين على مدى الزم بتعدد املكان. ولكن بعكس املفاهيم 

بل كونية.    ، األخرى نسبية  ليست  البديهية  البديهية  فإن األخالق  وتشيلدرس األخالق  بيشمب  يبوأ 

وهي    ، املعريف يف املوازنة التأملية املتسعة  تساق مكانة ذات حصانة من االضطراب الذي يسببه مطلب اال

  [ُتربر االستنتاجات األخالقية    ،يف مفهومهم. وعلى ذلك  التأسيسي  اجلانبلذلك تُعد مكمن حتقيق  

التأملية(    ]بيشمب وتشيلدرسعند   املوازنة  املعريف )عرب  التماسك  وخالل حتقيق    ،من خالل حتقيق 

 Arras 2017: 23; Beauchamp) ابألخالق البديهية    مبدأهمعرب ارتباط    ،املعريف  أسيسالت

& Childress 2019b: 11)  . 

 

 نقد املقاربة القائمة على املبادئ ٣.٤

تحديد  لاملقاربة   بتفضيلبيشمب وتشيلدرس على عنصر ذو طبيعة تعددية يتجسد جزئياً  حتتوي مقاربة  

دفع البعض إىل انتقاد  مما    ،عوضاً عن حتديد مبدأ واحد مهيمن  القائمة القصرية ذات املبادئ األربع
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وتشيلدرس الفتقارها  مقاربة   للبعض  ،  للرتاتبيةبيشمب  ابلنسبة  فلسفية  نظرية  أي  قاتل يف  وهو خلل 

(Gert، Culver، & Clauser 2006)  .  بيشمب وتشيلدرس  يزعم هؤالء املنتقدون أبن مقاربة

م احلدسية حني تتعارض تلك  تفتقر للصرامة وترتك حيزاً أكرب من الالزم لألحكا  القائمة على املبادئ

البعضاملبادئ   بعضها  النظرية على    مع  مل حتتوي  تفضيالتطاملا  بيشمب    أي  يعرتض  املبادئ.  بني 

ومها بشكل أكثر    ، ا إلبداع نظرية أخالقية بل إطار ودليل عمليوتشيلدرس سريعاً بكوهنما ال يطمح

أمام عامل    ملبدأ دون آخر  حماولة ملنح األفضليةأمهية يعرابن عن شكوكهما عن قدرة أي   أن يصمد 

 . (Arras 2017: 6–9)الوقت 

حول كوهنا تضيق اخلناق أمام أي أتمل    يوجه ماك ميالن نقده احلديث نسبياً ملقاربة بيشمب وتشيلدرس

فاحص للقضااي على أرض الواقع. يزعم ماك ميالن أبن املنهجيات القائمة على املبادئ ال ميكن أن  

ويشري يف كتاابته إىل أن املقاربة القائمة   ،تقود إىل صياغة "اعتقادات حصيفة حول املشاكل األخالقية"

خالقي على االستشكاالت العملية. يعلل ماك ميالن ذلك أبن  على املبادئ تقوض من أتثري املنطق األ 

قليلو اخلربة يف حقل البيوإتيقا سيميلون إىل ضم أي إشكالية حتت لواء أحد املبادئ األربع مث سيحكمون  

بتفوق مبدأ االستقالل الذايت على املبادئ الثالثة األخرى. رغم إحاطة ماك ميالن أبن هذا يعاكس 

توظيف مقاربة املبادئ  حيدث  لدرس إال أنه يشري إىل أن الواقع يشهد أبنه عادة ما  مقصد بيشمب وتشي

 .(McMillan 2018: 51–53)هبذه الطريقة  األربع
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يشكك  .  يواكب نقدان شائقان جلون آراس املتويف حديثاً تطورات عمل بيشمب وتشيلدرس األخرية

خاصة من انحية اعتمادمها على األخالق    ،تشيلدرسبيشمب و   اهايتبنييت  ال  قاربة اهلجينةاملآراس مبعقولية  

املقاربةكمصدر  البديهية   البداهة    أعرافيتساءل آراس ملاذا يفرق بيشمب وتشيلدرس بني    .لتأسيس 

 جون رولز)ما يدعوه  بني  األخالقية و 
ُ
واليت هي بطبيعتها قابلة للتمحيص.    ،عتربة( أحكامنا األخالقية امل

ال يكفي لسن   التربير اتساقأن مبين على  ابلتأسيس املعريفيدرك آراس أن اهتمام بيشمب وتشيلدرس 

إال أنه يتساءل يف هذه احلالة إىل أي مدى يساهم التمسك يف البداهة األخالقية يف    ،حقيقة أخالقية

وازنة التأملية نفسها شاملة لكل العناصر يف الصورة األخالقية  توظيف ميزة تربيرية إضافية طاملا كانت امل

تتلخص يف تصور تفرد البداهة    ،كما يراها آراس  ،األخالق البديهية(. املشكلة  أعراف  ،افرتاضاً   ،)مبا فيها

وهو يشكك يف حصانة    ،املوازنة التأملية  ةدايلكتيكيمبعزل عن    ،األخالقي اخلاص  بفضائهااألخالقية  

 .  (Arras 2017: 24–26)املوازنة التأملية  دايلكتيكياتحتوالت الزمن و   مناألخالقية البداهة 

فإنه يصعب    يركز النقد الثاين آلراس على تبين بيشمب وتشيلدرس للموازنة التأملية املتسعة. وفقاً آلراس

امل التحليل  األخالقية يف  املبادئ  مركزية  على  اإلبقاء  ميكن  املتسعة  لل   فهومي فهم كيف  التأملية  موازنة 

(Arras 2017: 182–3)  غياب التمييز بني االعتبارات األخالقية يف  . حيثنا آراس على اسرتجاع

 
ُ
فال    ،أو املبادئ األخالقية(  النظرايت الداعمة عتربة أو  املوازنة التأملية املتسعة )مثل األحكام األخالقية امل

يف املوازنة التأملية مبحتوى االعتبار األخالقي بقدر اهتمامها اباللتزام هبذه االعتبارات    التأمل هتتم عملية  

(Scanlon 1992; DePaul 1993: 57)املبادئ  ،  . يف هذه احلالة اعتقاداتنا حول  تكون 

 ما هي احلال مع النظرايت الداعمة  خاضعة للمراجعة دائماً ك
ُ
ولذا يشري    ،عتربةواألحكام األخالقية امل
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أن ُتسلب    ]ارتضت ضمنياً [تضحية املقاربة القائمة على املبادئ بتميز منهجيتها طاملا  إىل  نقد آراس  

 .  فهوميةامل ركزيتهام

أما  جانبني من إطارمها للمبادئ األربع.  يطال  فقد أقر بيشمب وتشيلدرس مؤخراً بسوء فهم  ،  وأخرياً 

كون إطارمها ميثل الفردانية األمريكية حيث يعلو شأن االستقالل الذايت. أييت    سوء الفهم األول فهو عن

ويؤكدان    ،األمريكية واحرتام االستقالل الذايت  الفردانية جواهبما أواًل من خالل حتدي وجود أي رابطة بني  

هو حول كون  ف الثاين سوء الفهم  وأمافقط.  (prima facie) مبدئياً الزمة الحقاً على كون مبادئهم  

حيث اُحتج أبنه ينبغي على األخالقيات الطبية أن حتتكم    الشخصية،  نظريتهما تقلل من شأن الفضائل

  أنسنة لكون أخالق الفضيلة أقدر على    ،إىل أخالق الفضيلة ال على األخالقيات املبنية على املبادئ

النقاشات املتعددة حول أخالق    إىل  للرد عليهم  املنتقدين  بيشمب وتشيلدرس  حييلالصحية.  الرعاية  

مبا يف ذلك اإلصدار الثامن والذي   شخصية الواردة يف اإلصدارات املتعددة لعملهمالفضيلة والفضائل ال

الفضائل عمل  حول كيفية  النقاش  على  العملي  الشخصية  تضمن  احلاالت  بعض  يف  معاً  ة  واملبادئ 

(Beauchamp & Childress 2019b: 11) . 

 

 أخرى يف البيوإتيقا ات جيمنه. ٥

   اإلفتاء األخالقي ١.٥
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اإلفتاء  بدائل مغايرة للنظرية املتعالية. أوىل تلك البدائل هي مقاربة    جتس د مقارابت أخرى يف البيوإتيقا

واليت ميكن النظر إليها كاستجابة نقدية إلصدارات بيشمب وتشيلدرس األوىل    Casuistry األخالقي 

من   األوىل  لإلصدارات  موجهة  بصددها  اليت حنن  االستجابة  أن  لنسرتجع  األربع.  املبادئ  مقاربة  يف 

التجريد وتعرتض على    اوأتخذ عليهب وتشيلدرس  بيشم استدالالهتا املزعومة. يعرتض  كوهنا غاية يف 

على األقل على ما يعتربونه االجتاه    ،أو منطق معاملة كل حالة على حدة  ،اإلفتاء األخالقيمناصرو  

إىل اجتاه    عوضاً عن ذلك   يدعون و   ( Arras 2017: 11)األحادي )التنازيل( من املبادئ إىل احلاالت  

تكون فيه احلاالت على أرض الواقع نقطة االنطالق وتنبلج    ]من احلاالت إىل املبادئ[أكثر تصاعدية  

 باران لتلك احلاالت.  منها املبادئ األخالقية كوقائع انجتة عن اعت

ويُقصد هبذه املقاربة اإلشارة إىل أخالقيات تركز    ،ابقتضاب  اإلفتاء األخالقي عادة ما يتم احلديث عن  

  اليت نعاينها وتلك الاليت سبقت معاينتها   الةامللموسة )احل  االتيف التعامل مع احل  قياسيعلى املنطق ال

يسرتجع كيفية جتاوبه مع حاالت شبيهة نسبياً يف املاضي    ،ما  يف املاضي( حبيث حني يواجه أحدهم حالة 

ميكن  و"يط بق" ذات املنطق على احلالة اجلديدة. إال أنه ينبغي علينا التفرقة بني نوعني من هذه املقاربة.  

ببساطة كطريقة للتعامل مع احلاالت اخلاصة عرب تطبيق مبادئ    اإلفتاء األخالقيفهم النوع األول من  

وهي وفق ذلك التعريف ميكن اعتبارها مكملة ملقارابت بيوإتيقية أخرى تعترب املبادئ الزمة  ،  )جُمردة(

قوة معيارية أو ُملزم    وبوجود جانب ذ. مناصرو هذه املقاربة يقرون هنا  (Arras 2017: 46)  أخالقياً 

اختزاهلا يف تلك    أخالقية ال ميكنال ميكن اختزاله ابستجاابتنا للحاالت األخالقية ووجود معرفة  ابلعمل  

اإلفتاء  . الحظ أبنه حني يتم تعريف هذا النوع املعتدل من مقاربة  (Jonsen 1995)االستجاابت.  
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وبني التطبيقات األكثر تقليدية أحادية االجتاه من املبادئ    اهبذه الطريقة فإن الفروقات بينه  األخالقي 

 .  غري واضحة تبدوإىل احلاالت 

من حيث قراءهتا لالشتقاق من املبادئ    اإلفتاء األخالقيلـ  التأويل األكثر تطرفاً  أن املسألة خمتلفة يف  إال  

ال أن  تقارب احلاالت  صيغة  األخالقية. يف حني  أخالقية سبق  املعتدلة  متكئة على مبادئ  األخالقية 

حتليلها للحاالت األخالقية    من خاللمبادئها  مبادئ األخالقية  لل املتطرفة    الصيغة  ستقيت  وارتضتها،

تعزوان معرفتهم األخالقية إىل مصدرين    صيغتانأي أن ال   ،(Arras 2017: 47)على أرض الواقع  

هي عليه حني    أحسن ما  تكون على فإن ثقتنا أبحكامنا األخالقية    ،املتطرفة  صيغة ل ل  ني. ابلنسبةخمتلف

امل النظري  عينةتكون يف مستوى احلاالت األخالقية  املستوى  القائم هنا أبن  ال يف  االدعاء  يتلخص   .

يف أساسها ما هي إال تشكالت الستجاابتنا احلدسية للحاالت األخالقية دون وجود    املبادئ األخالقية

 .  (Toulmin 1981)  انفذةو قيم معيارية مستقلة 

 

   اإلفتاء األخالقيمقاربة  زاايم  ١.١.٥

. أوىل تلك املزااي هي قدرة املقاربة على  وفقاً ملناصري املقاربة  مزااي خاصة  اإلفتاء األخالقيمقاربة  متتلك  

يف    للبت يف القرارات التقريب بني أولئك الذين ميتلكون التزامات أخالقية نظرية متباينة مما جيعلها موائمة  

فإن املقاربة موائمة    ، لسياق األخالق الطبية التطبيقية  وابلعودة .  (Sunstein 1996) ددي  اجملتمع التع

ُك يفون أصاًل للنظر إىل كل حالة على حدة والذين عادة ما  
الستخدامها من قبل املمارسني الصحيني امل
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فإن هذه    ،البيوإتيقا  حني يتطرق األمر إىل تعليم منهجو ين للنظرية األخالقية.  يولون اهتماماً ووقتاً حمدود

فص لة، املقاربة تدعو إىل استخدام الكثري من حاالت الدراسة  
ُ
يف    من املنخرطني   كثري   تأييدب  حيظى ما    امل

 .  (Arras 2017: 55–57) التعليم الطيب

 

   اإلفتاء األخالقيالنقد املوجه إىل مقاربة  ٢.١.٥

النقد األول هو أن املقاربة تفرتض أنه   .رغم هذه املزااي  نصيبها من النقد   اإلفتاء األخالقيانلت مقاربة  

حتديد    البعض،كما يرى   أنه،ميكن حتديد ما ينزل يف اعتبار احلالة األخالقية بشكل مباشر وواضح. إال 

إىل تصور بيوإتيقي حول أي املشاكل جديرة  ل يف اعتبار احلالة األخالقية وما هو غري ذلك حيتكم  ما ينز 

. إال أن هذه  (O’Neill 1988)  ة)أو غري جديرة( ابالشتغال األخالقي والظهور على قائمة األجند

على سبيل    يعيبها ضيق أفقها، كما أهنا مسبوكة وفقاً ملصاحل العمل الطيب  البعض  تج حيكما    ةاألجند 

تثري نقطة أخرى شكوك مماثلة    ،وعلى صعيد متصل  .(Carse 1991)  وحتكمها نظرة ذكورية   ،املثال

يعاب  رضية للمسائل األخالقية يف احلاالت موضع الدراسة.  تصورات مُ   صياغةعلى    ]قدرة املقاربة[حول  

املقارب ال ،  ة سكوهتا عن هذه اإلشكاليةعلى  املقاربة    صيغةكما يعيب البعض اآلخر على  املتطرفة من 

أن هذا املنطق ليس قائم بذاته    املشتغلني بتلك املقاربة   ، يف حني يغيب عن قياسياستعانتها ابملنطق ال

وهي نفسها املبادئ اليت ترفضها املقاربة املتطرفة. ال ختضع    ،بل يقتضي وجود مبادئ سابقة له لرتشده
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بنية املقاربة األكثر اعتدااًل هلذا النقد كوهنا تقوم فعاًل ابستخدام مبادئ وتعميمات تساعدها يف تكوين 

 . (Jonsen 1995)االت العملية لتحديد ما يشكل مسألة أخالقية يف احل

املتطرفة ألي مبادئ مشتقة نظرايً مما جيعلها ليست سوى حماولة    صيغة يُوجه نقد آخر إىل عدم اعتبار ال 

هتذيبية الستجاابتنا احلدسية للحاالت األخالقية. يصورها هذا النقد كمقاربة متحفظة أخالقياً وتفتقر  

  حمتومة أخالقية    عراففيها متخذ هذه املقاربة جمرد مفس ر أل  يكون  ،لألدوات الالزمة للنقد االجتماعي

(Arras 2017: 60–67) ًتتطلب اتفاقات مسبقة حول قيم    هذه الصيغةيبدو أن    هفإن  ،. وأخريا

إال أن هذه االتفاقات قد تبدو صعبة املنال يف اجملتمع التعددي    ، أساسية وذلك للتوصل إىل نتائج ختامية

 احلديث. 

 

 األخالق السردية   ٢.٥

ُتشك ل األخالق السردية إحدى املقارابت البديلة ملسألة األخالق بشكل عام والبيوإتيقا بشكل خاص.  

على مقاربة البيوإتيقا من خالل االشتقاق  فإن األخالق السردية نشأت رداً  ،وفقاً للكثري من التعليقات

  ،املوضوعية والكونية. بعبارات أخرى  رز، أال ومهاعصر التنوير األبتعطي األفضلية لقيميت    واليت  النظري

فإن األخالق السردية نشأت كرد فعل اجتاه أخالقيات امربايلية تنشط على افرتاض أن األخالق هي  

هليلد ليندمان نلسونبشكل رئيسي   الغرابء". وفقاً  الصائب بني  بـ "السلوك  فإن مقاربة    ،مسألة تُعىن 

بل هي    ]الصارم[  أن املبادئ األخالقية ليست شبيهة ابلقانون   ،احني األخالق السردية تقوم على اقرت 
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للتعديل  للسياق   عرضة  وأن  وفقاً  إبطاهلا(،  خالل  من  أو  ختصيصاً  أكثر  جعلها  خالل  من  )افرتاضياً 

بشكل طبيعي، أو أن يتم إضفاء بنية سردية    سردايً   تتشكل"إما أن    االعتبارات اخلاصة بكل موقف

 .  (Lindemann Nelson 1997a: viii–ix)للمعىن األخالقي"  عليها بغية حتقيقها

السردية   األخالق  على  القبض  يصعب  أبنه  سيعرتض  البعض  أن  تصورها    كمنهجية،رغم  ميكن  فإن 

كمقاربة أخالقية تركز على اجلانب القصصي السردي وعلى أمهية الصوت ومنظور السارد و/أو املريض  

لتصور أنواع األنشطة اليت سننخرط  من املمكن عرض عدد من االقرتاحات  يف البيوإتيقا.    األديبواجلانب  

ساطة، قراءة القصص )مما يشحذ ورعنا  ( بب١. تتضمن هذه االقرتاحات  فيها بتبنينا لألخالق السردية 

القصص  ٢،  (Nussbaum، 1992 ، 1995)األخالقي(   قص  التجربة  )(  ختضع  طريقة  وهي 

إجراء حتليل أديب    ( ٤(  اإلفتاء األخالقيمقارنة القصص )مما يذ كر مبقاربة  (  ٣منطقياً للتداول األخالقي(،

حاالت    من خالل بيوإتيقا  لـ ال  وم به حني نقد مما نقاالستشهاد ابلقصة )وهو   (٥  ،بطريقة أو أبخرى

 .  (Lindemann Nelson 1997a: x–xii)للدراسة( 

اشتغال األخالق السردية ابلتحليل األخالقي. أوىل تلك التصورات هي  تتعدد التصورات حول كيفية  

هلا.   بديلة  وليست  األخالقية  للمبادئ  متممة  هي  السردية  األخالق  يف  أن  ننظر  الصيغة  حنن  هذه 

إىل مقاربة تتطلب تيقظ حساسيتنا إزاء "العناصر السردية" يف التجربة اإلنسانية، مثل  خالق السردية لأل

عن بيوإتيقا قائمة    القصص كما تُروى من املريض ومن القائم على شئونه وعائلته. ال غىن يف هذه الصيغة

إزاء تصور    ذو حساسيةمع تقدير  تخدام هذه املبادئ  على النظرايت واملبادئ، إمنا هي تدعو إىل اس
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تكلم عن اآلخرين  
ُ
الطريقة األخرى لتصور عمل السردية كمتممة  .  (Charon 1994)الشخص امل

للمبادئ هي من خالل اعتبار العالقة الدايلكتيكية بني املبادئ واحلاالت األخالقية ضمن سياق املوازنة  

ليت نبين عليها أحكامنا األخالقية هي سردايت بذاهتا. مرة أخرى،  ، حيث تكون هنا احلاالت االتأملية

على بعضهما بشكل  والقصص  فيه التنظري األخالقي    عتمدانيستوعب هذا التصور النظرية األخالقية، وي

 متبادل. 

على عقالنية    يعزز تصور آخر لألخالق السردية من أمهية التاريخ والثقافة يف األخالق عوضاً عن الرتكيز

بقدر    السلوكيات هنا  السردية أحياانً ابلسردية التارخيية. تُقر    قة من األخال يغالصتُعرف هذه  أكثر كونية.  

موائمتها للتقاليد واملعايري والقصص السماعية يف مجاعة اجتماعية معينة، ويُستعان بدور الفرد االجتماعي  

االجتماعي للطبيب يف اجملتمعات الغربية    وابلسردايت األساسية اليت تشك ل هذا الدور )أتمل يف الدور

أبقراط(   قسم  قبل  من  ِصيغ   ،MacIntyre 1981; Burrell & Hauerwas)كما 

1977.) 

 –Arras 1997: 67)للتربير األخالقي    ة اتمة  بديل كتصور اثلث مقاربة السردية األخالقية    للحي

احلداثة،    هلذا التصور والذي يربطه البعض مبا بعد  قاً القائمة على النظرية أو املبادئ. وف  لـ البيوإتيقاو   (78

ابلتمسح  ادثة بني التقليد والسرد دون أن يطغى أحدمها على اآلخر  فإن الرتكيز يكون على استمرار احمل

إذن يف إجياد التربير    حول الطبيعة البشرية أو التاريخ أو غري ذلك. ال يكمن املسعى األخالقي ما  نظرية  ب

لتصور أحدهم، إمنا يف إبقاء الفضاء األخالقي منفتحاً على احملاداثت املستمرة بني التصورات  األخالقي  
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. يد عي هذا التصور يف أحد جوانبه أبنه ينبغي على أولئك الذين يعانون  (Rorty 1989) تنافسةامل

  يف ملخصات   ]اختزال قصصهم[بـ     نة والتشييء أن خيربوا بقصتهم اخلاصة دون اخلوف من تعرضهم للهيم

الشائع احلديث    ةاحلاالت  الطب  األخالقية  (Frank 1995)يف  السردية  صيغ  انشغال  ورغم   .

والقائمة على النظرية أو املبادئ، ال    وإتيقايابحتمالية استبدال السرد للمقارابت األكثر تقليدية يف الب

النفعية   للمنطق األخالقي )كما هو احلال يف  الصيغ قادرة على حتديد إطار مميز  تبدو أي من تلك 

 وأخالق الواجب على سبيل املثال(.

 

  نقد األخالق السردية ١.٢.٥

ارتباط الرتكيز على السرد  يتساءل البعض حول جدوى األخالق السردية، ويقلقون حتديداً حول كيفية  

ابألخالق عموماً، وهم يتساءلون كذلك حول الكيفية اليت تستخلص هبا األخالق السردية نتائج حول  

 عمله.علينا  توجبما ي

هو يف إصدار األحكام على األفعال    لـ البيوإتيقايُلخص هذا التساؤل أبنه إذا ما كان االشتغال املركزي 

شخصية، وأن تقوم ابلتربير أخالقياً لألفعال والقرارات والسياسات العامة  والسياسات العامة والصفات ال

خالق السردية تلبية  )أو أن تثبت عدم إمكانية التربير األخالقي(، فإنه من غري الواضح كيف ميكن لأل

البيوإتيقا. ماهي العالقة بني السرد والتربير األخالقي؟ ماهي الصلة   اإلخبار بقصة، على  بني  غاايت 

 معني أو سياسة عامة أو صفة شخصية؟  فعلبيل املثال، والنزاهة األخالقية لس
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حياج     على سبيل املثال،  توجد شكوك أخرى ختتص ابلصيغ املختلفة للمقاربة املأخوذة يف عني االعتبار.

نطوي على خماطرة النكوص إىل صيغة أخالقية مبينة  أبن تصور السرد التارخيي )التصور الثاين( يالبعض  

نفسها مضطرة لرتتيب سردايت غري قابلة للقياس بعضها إىل    جتد   أهنا قدعلى املبادئ على حنو ما أو  

يشكل هتديد الذاتية القابلة لالعرتاض موضع القلق يف  .  دون وجود وجود وسيلة للحكم بينها  بعض

لتيسريها احتمالية أن  التصور الثالث )التصور الذي يعمل فيه السرد كبديل للتربير األخالقي(، وذلك  

نح  تُنزل قصة السارد خطًأ منزلة احلقيقة األخالقية. يُوجه نقد مشابه إىل هذه الصيغة من حيث كوهنا مت

السارد    أفضلية  فيها  التساق  القصص مشكوك  أهنا تغفل عن كون بعض  إال  فوق احلكم األخالقي، 

 .  (Arras 1997: 81–83)أخالقياً رغم اتساقها الداخلي 

 لنظرية النسوية والبيوإتيقا ا. ٦

البيوإتيقاتوظف مقاربة أخرى فريدة   الثاقبة لأل  لـ  النسوية  النظرة  النسوية. تقدم األخالقيات  خالقيات 

مبجموعة حمددة من االلتزامات النظرية  التزامها  و   هاتطوير ، على األقل من حيث  ملقاربة البيوإتيقاإطاراً  

ابلتزامات جوهرية  األخالقي، وتُعىن أخرى    قااللتزامات بعض أشكال املنطعلى األقل. تعاجل بعض هذه  

أخرى مع التساؤالت حول أي التصورات  التزامات  فيما تتعامل    ،إجياد نظام اجتماعي أكثر عدالةحول  

  أطروحات جديرة مبنحها األفضلية لتحليل القضااي البيوإتيقية. حيتج البعض أنه لطاملا جتاهلت البيوإتيقا  

املقاربة النسوية كمقاربة تصحيحية لعدد    ةسامهيشدد من أمهية مألخالقيات النسوية بشكل عام، مما  ا
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( وال يعوز املقاربة النسوية  الليرباليةمن النزعات )مثل إمهال السياق االجتماعي والرتكيز على الفرادنية  

قرتحة للقيام هبذا الدور.
ُ
 الوسائل امل

كيفية  أن مت حص    كذلك   ية إعارة انتباه خاص لتجارب النساء. وتستطيعبدءاً، تستطيع املقاربة النسو 

البديهية   األخالق  مفهوم  البيوإتيقا كمحادثة  توظيف  حول  منيعاً  حصناً  يشي د  ما  بكوهنا  يُزعم  واليت 

ملقاربة  ا ـ  التصورات املختلفة املتضمنة لتصورات العام ة واملهمشني. ميكن ل واليت تستثين  بني خرباء    ]حمتكرة [

ألولئك األكثر خلواً من  النظرة الثاقبة    نتائجها على   وجهة النظر" واليت تبينأن تستشهد بنظرية "   النسوية 

االمتيازات يف اجملتمع. وأخرياً، ميكن ملقاربة نسوية نظرية أن تطالب ابالنتباه للتجارب احلياتية عوضاً عن  

 .  (Wolf 1996a)والبيوإتيقا  الرتكيز على التنظري اجملرد غري النسوي حول فلسفة األخالق

الكيفية اليت قد تصحح    مباشرة   مدى عنبصرف النظر    لـ البيوإتيقا فائدتني أخريني للمقاربة النسوية    وجد ت

  إن من شأن املقاربة النسوية أن تالءم بيننا وبني ذكورية. أواًل،  ال  البيوإتيقاو   األخالقيةفلسفة  الهبا أتثريات  

التأثريات.    أتثريات املنطق الذكوري املركزي يف حتليل املسائل البيوإتيقية وأن حتَجم من ضرر هذه   ]إدراك[

على الطبيعة اجلندرية ملفاهيم رئيسية يف حتليل البيوإتيقا. على سبيل املثال، ابلنظر    ااثنياً، إهنا تركز انتباهن

عواطف، فإن املقاربة النسوية تساعدان يف فهم أن كال املفهومني مها ذو طبيعة  ىل مفهومي املنطق والإ

كر فيما العواطف متصلة ابألنثى.  جندرية جزئياً، حيث أن املنطق، كما هو متعارف عليه، متصل ابلذَ 

ا يشكل احليز اخلاص  جيري نفس التصنيف على احليز العام واخلاص حيث ينتمي احليز العام للرجال فيم

قيمة كل ما يت صل ابملرأة )مثل   تُبخسللنساء. لكن ما هو على درجة من األمهية هو أنه كثرياً ما   فضاءً 

https://hekmah.org/%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%8A%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9/
https://hekmah.org/%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%8A%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9/
https://hekmah.org/%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%8A%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9/
https://hekmah.org/%D9%85%D9%86%D9%87%D8%AC%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B3%D9%88%D9%8A%D8%A9/
https://hekmah.org/%D9%85%D9%86%D9%87%D8%AC%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B3%D9%88%D9%8A%D8%A9/
https://hekmah.org/%D9%85%D9%86%D9%87%D8%AC%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B3%D9%88%D9%8A%D8%A9/
https://hekmah.org/%D9%85%D9%86%D9%87%D8%AC%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B3%D9%88%D9%8A%D8%A9/
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التقليدية   األبستمولوجيا األخالقية  تعل ق  ليتل،  املنطق  العواطف(. فكما تشرح مارجريت  األمهية على 

الثنائية هلذا التصور املطروح،    وليس على العواطف للفهم األخالقي. من املهم أيضاً  مالحظة الطبيعة 

فكما أن الرجال والنساء احتلوا فضاءات متباينة تقليدايً، فكذلك نُسبت املفاهيم اجلندرية إىل مكان  

حمدد ضمن هذين الشقني. يُنظر عادة لفضاء األسرة واملنزل، على سبيل املثال، كفضاء عاجز عن تقدمي  

 .(Little 1996) لـ البيوإتيقاصاد والعالقات السياسية، أو أي شيء بن اء لعامل االقت 

  شروين ميكن مراقبة ظهور هذه األنواع من االلتزامات يف مقاربة سوزان شروين لسؤال اإلجهاض. وفقاً ل

والسياسات املتعلقة ابجلنسانية ويف ضعف النساء أمام اهليمنة اجلنسية على وجه    استيعاب اجلندرية   يكون

أن املقاربة النسوية متركز االمتياز األخالقي    اخلصوص جانب مهم يف املقاربة النسوية. أضف إىل ذلك

  للمرأة موضع التساؤل عوضاً عن الرتكيز على منزلة اجلنني األخالقية أو على مهمة صياغة عدد من 

مىت يكون اإلجهاض مربر أو غري مربر أخالقياً. مصداقاً لذلك، ترفض املقاربة النسوية    إلقرارالقوانني  

احتمالية وجود تصورات عن احلمل أو قرارات اجهاض حمايدة جندرايً، فأبرز ملمح أخالقي يف احلمل  

 وفقاً للمنظور النسوي

 (.Sherwin 1992: 363)هو أنه أيخذ حمله يف أجساد النساء وأيثر على حياهتن بشكل جذري  

 

حني ننظر إىل املعاجلة النسوية ملسألة االنتحار مبساعدة الطبيب، فإنه تربز للمقدمة مرة أخرى التزامات  

دعم االنتحار مبساعدة  ىل  إنظرية معينة. على سبيل املثال، يقود التزام ليزيل بندر مبنظور الرعاية النسوي 
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،  على النقيض من ذلك فإن تطبيق سوزان م. وولف للمقاربة النسوية  .(Bender 1992)الطبيب  

حتذر  ، يفضي هبا إىل احلكم أبنه ال ينبغي تشريع االنتحار مبساعدة الطبيب.  تعزيز أمهية اجلندرمتجسداً ب

لرعايته"   املستسلمة  واملرأة  واملتمكن  اخلبري  "الطبيب  بني  الديناميكية  خطر  من   Wolf)وولف 

1996b: 293 )   ضحية على سبيل املثال—مشرية إىل تغرير بعض الصور املألوفة
ُ
— صورة املرأة امل

 ابرزة لالنتحار مبساعدة الطبيب كان فيها الطبيب رجل واملريضة امرأة.   وإىل حاالت مبكرة 

اصروها  نظراً لعدم التزام من  متجانسة فيما خيتص ابلعالقة بني النظرية والبيوإتيقااملقاربة النسوية  ليست  

حول الرعاية،  تلتزم بندر يف عملها الوارد مسبقاً بتفكري قائم    دائماً بذات االلتزامات. )على سبيل املثال،

يبقى أن املقاربة النسوية هي نظرية  فيما ستمث ل نسوايت أخرايت مشتغالت يف البيوإتيقا نسوية ليربالية(.  

بقدر التزامها ببعض االلتزامات )الفكرية النسوية( على األقل، حىت ولو مل يكن هنا اتفاقات شاملة حول  

و أحدثت تغيرياً   ابرزبتأثري    لـ البيوإتيقاالنسوية  ماهية تلك االلتزامات. بشكل عام، أسهمت املقارابت  

بشكل   ]بُنيتها النظرية [يف البيوإتيقا، حىت وإن تنوعت املقارابت النظرية بينها وُعر فت يف مساق احملادثة 

اإلسهامات   على  التالية  املناقشة  سرتكز  املقارابت.  بقية  من  صرامة  أسهمت    األكادميية أقل  حيث 

. لننتقل  (Sherwin & Baylis 2003)أيضاً ابألخالقيات اإلكلينيكية  األكادمييات النسوايت  

 اآلن للمجال اإلكلينيكي ودور النظرية األخالقية يف هذا اجملال. 

 

  النظرية األخالقية والبيوإتيقا اإلكلينيكية. ٧
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عالقة بني النظرية األخالقية والبيوإتيقا  بيتعلق جانبني من النقاش الدائر حول األخالقيات اإلكلينيكية  

لالستشارة يف األخالق اإلكلينيكية وما يرتتب  اإلكلينيكية. يهتم اجلانب األول مبعرفة النموذج املناسب 

فيما خيترب النظرية األخالقية.  نتائج ضمنية حول دور  إذا ما كان على    على ذلك من  الثاين  اجلانب 

 استشارات األخالق اإلكلينيكية أن تعتمد على النظرية األخالقية.  

 

 مناذج استشارات األخالق اإلكلينيكية   ١.٧

اجلمعية   البيوإتيقااألمريكية  تقدم  )  لـ  يف  ASBHواإلنسانيات  لالستشارة  حمتملة  مناذج  ثالثة   )

األخالقيات اإلكلينيكية وتؤيد أحدها على وجه التحديد. ينطوي كل منوذج ضمنياً على تصور لوجود  

يقوم منوذج الرتاضي على هدف وحيد لالستشارات األخالقية أال وهو  دور للنظرية األخالقية من عدمه.  

. قد يبدو أنه ال دور للنظرية  (ASBH 2011: 7)ارة صنع االتفاقات بني األطراف املعنية ابالستش

  عما بغض النظر   األخالقية يف هذه املقاربة لالستشارات األخالقية طاملا كان التوفيق هو اهلدف الوحيد 

تفق  
ُ
إذا ما مت التوصل هلذه االتفاقات بطريقة مربرة أخالقياً ومتوافقة مع األعراف األخالقية أو القيم امل

واهن الستشارات   رية األخالقية. يُؤخذ على هذا النموذج بشكل عام كونه يقوم على تصورعليها أو النظ 

. على النقيض  ااإلكلينيكية ودوره  ياتاألخالق  ةاألخالقيات اإلكلينيكية وتصور حمدود خلربات استشاري

ي الرئيسي يف  تبوأ دور صانع القرار األخالقتاألخالقيات اإلكلينيكية  ةمن النموذج األول، فإن استشاري

يتضمن هذا النموذج عموماً تصور مبالغ فيه لسلطة  نموذج التسلطي.  لالنموذج الثاين، والذي يُعرف اب
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تكمن الزلة الرئيسية يف هذا  .  طأوقدرات استشارية األخالقيات اإلكلينيكية ومعصومية منظورها عن اخل

األخالقيات اإلكلينيكية    ة انتقاص استشاريواإلنسانيات يف    لـ البيوإتيقاالنموذج وفقاً للجمعية األمريكية  

هنا جمدداً ال وجود صريح للنظرية   لسلطة صنع القرار عند اآلخرين، مثل عائلة املريض أو الفريق الطيب.

  ها األخالقيات اإلكلينيكية بنظرية أخالقية أثناء تفرد  ةستشهد استشاريتاألخالقية رغم أنه من احملتمل أن  

 ابختاذ القرار.  

  لـ البيوإتيقا حيظى النموذج الثالث، والذي يعرف ابملقاربة التيسريية لألخالق بتأييد اجلمعية األمريكية  

اإلكلينيكية. يف    يات مع املنتمون للحقل على كونه أفضل منوذج الستشارات األخالقواإلنسانيات وجيُ 

زمع هبا ويعني على 
ُ
التواصل ويكامل بني وجهات    هذا النموذج، يوضح االستشاري اإلشكالية األخالقية امل

لنقاشنا اجلاري إدراك احتواء هذه  من املهم    (.ASBH 2011: 7)النظر املختلفة لذوي املصلحة  

املقاربة جلزأين: حتديد وحتليل اإلشكالية األخالقية وتيسري حل أخالقي مرتكز على املبادئ. يهمنا اجلزء  

احلل سينتج عن النظر يف نظرية أخالقية ما ابإلضافة  الثاين على وجه اخلصوص ألنه من املربر افرتاض أن  

إىل الرجوع إىل املصادر األخالقية، وإال كيف ميكن احلكم على توافق احلل مع املبادئ األخالقية املقبولة  

فال بد إذاً أن مهمة استشاري األخالقيات ال تقتصر على تيسري التوصل إىل حل ولكنها  بشكل واضح؟  

عدد من اخليارات املقبولة أخالقياً مزو دة ابألساس املنطقي لكل منها، ولفعل ذلك   تتضمن أيضاً اقرتاح

السياسات املؤسسية ذات العالقة والقوانني    حول سيحتاج استشاري األخالقيات لالستشهاد مبعرفته  

 واملصادر العلمية وكذلك، افرتاضاً، النظرية األخالقية.  
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   األخالقية والنظريةاألخالقيات اإلكلينيكية  ٢.٧

وظيفة النظرية األخالقية هو أكثر وضوحاً يف    إنابالنتقال للجانب الثاين من النقاش فإنه ميكن القول  

 استشارات األخالقيات اإلكلينيكية، وهلا أربعة أدوار مقرتحة: 

 املساعدة يف الوعي املبدئي وحتديد التحدايت األخالقية   (１

 املساعدة يف حتليل التحدايت األخالقية   (２

 املسامهة يف احلوار واإلجراءات الرصينة   (３

 إهلام سلوك قائم على التأمل والتأويل  (４

اإلكلينيكية ابلنظرية األخالقية، حيث ال تقتصر تلك   ياتلقد سبق ونوقشت مزااي إملام خمتصو األخالق

 املزااي على استخدام النظرية األخالقية لتحليل وصياغ
ُ
بل وتساهم كذلك يف اعتبار تنوع    حاجاتة امل

وحني يتعلق األمر  التصورات واألسئلة واإلشكاليات اليت يُسل ط عليها الضوء من قبل النظرية األخالقية.  

بتماسك حماجة خمتص األخالقيات اإلكلينيكية فإن اإلحاطة يف النظرية األخالقية أيضاً تساعد خمتص  

 .  إدراك مواطن الضعف يف حجته أو يف حجج اآلخرين األخالقيات اإلكلينيكية على

الفلسفي  إال أن األمر ال خيلو من تعقيد. بدءاً، من احملتمل أن يتعامل أولئك الذي ال ميتلكون التدريب  

بنجاعة مع املعضالت األخالقية اليت تواجههم، ويف الوقت ذاته، ال توجد ضمانة على    يف األخالقيات

كان استشاري األخالقي اإلكلينيكية فيلسوفاً ذو خربة يف    لى جودة فيما لوأن االستشارة ستكون أع



03/7/2021           
ــ ـــــــــــــــــــــــــــــ    ـــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    ـ

 

 

 Copyright 2021حكمة © 40

 

مفيدة يف جمال   األخالقية  النظرية  املعرفة يف  إذا كانت  ما  دائماً  الواضح  من  ليس  األخالقية.  النظرية 

اسُتخدمت   ما  إذا  أواًل،  مصاحبة.  نقائص  من  احملتملة  فوائدها  ختلو  وال  اإلكلينيكية،  االخالقيات 

فإهنا قادرة على جلم التخيل األخالقي واحلدس وإعاقة  يفتقر للمرونة    وابلتزامبصرامة    ت األخالقيةنظرايال

اثنياً، قد مييل    البديهية على سبيل املثال.  ياتقخال كاأل   ]املقارابت األخرى ]    الرؤية الثاقبة يف الوصول إىل 

االرتكاز على النظرية األخالقية اليت تربر يف  أولئك الذين امتدت معرفتهم ابلنظرايت األخالقية على  

الواقع خطة عمل ُمفضلة أو ُمتفق عليها ُمسبقاً بدالً من االرتكاز على نظرية أخالقية متفق مسبقاً على  

)أو جعلها حتدد ما هي أفضل  ء النظرية ى ضو ربرة عل خطة عمل مُ على صياغة أفضليتها وجعلها تعمل 

من    ، مثالً اخليارات املتاحة للعمل(. اثلثاً، ميكن للنظرايت األخالقية أن حتيد بنا عن الطريق الصحيح

خالل صياغة احلاالت بطرق تركز على أمور خارجة عن املوضوع. ورابعاً، ميكن للنظرايت األخالقية أن  

مل تكوان املعرفة واملهارة كافيتان، كأن يُعتقد فرض نظرية كانط األخالقية   يُساء فهمها او استخدامها إذا

تتلخص  .  (Magelssen، Pedersen، & Førde 2016)عامل أي شخص أبداً كوسيلة  ال يُ أ

 الرسالة هنا أبن املعرفة يف النظرية األخالقية قد تكون أحياانً عائق لألخالقيات اإلكلينيكية اجليدة. 

ظرية األخالقية دور مهم يف األخالقيات اإلكلينيكية، على األقل إذا ما قبلنا أبهداف  بشكل عام، للن

كما ترد يف النموذج املتفق عليه هلذه االستشارات. يسود االعرتاف مبزااي النظرية  االستشارات األخالقية  

لألخالقي تقدميه  على  قادرة  هي  ومبا  البيوإتيقا  يف  الرئيسية  النقاشات  يف  اإلكلينيكياألخالقية    ة ات 

الكلي للفكرة   أدبيات اجملال حتذر كذلك من التسليم  النقاشات يف  وإلجراءات االستشارات، إال أن 
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القائلة أبن أولئك الذي يعملون على األخالقيات اإلكلينيكية هم جيدون بقدر معرفتهم العميقة ابلنظرية  

 األخالقية.  

 

 اخلامتة. ٨

ما تع السؤال، وكثرياً  النظرية األخالقية والبيوإتيقا؟ ال يوجد إجابة مباشرة هلذا  العالقة بني  مد  تماهي 

املعنية     ل[ جما [اإلجابة على   تلك  أو  الطبية  أو  البيوإتيقا، سواء يف املؤسسات األكادميية  تعاملنا مع 

ية األخالقية. ابإلضافة إىل ذلك،  ابلسياسات العامة. يوجد كذلك تنوع كبري يف حتديد ما نعنيه ابلنظر 

فإن االختالف بني النظرية األخالقية واملشكالت والقضااي اليت حتتاج ملعاجلتها يف أرض الواقع يثري بدوره  

العديد من التساؤالت. ورغم كل ذلك، فإنه ال ميكن تصور بيوإتيقا )أبي شكل كانت( بغياب النظرية  

تغناء عنها خاصة إذا ما مت النظر إليها بتواضع كمجموعة من  األخالقية، إذ يصعب تصور إمكان االس

نِظمة 
ُ
 حول األخالق، والتزام مبقاربة معينة للمنطق األخالقي.   ]للتفكري[الضرورية و االفرتاضات امل
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