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  :ممخصال

تتصؿ عمى نحو مباشر أو غير  ييف األزمة البيئية تتسـ بالطابع الشامؿ فإ
عنو مطمب جديد يعمؿ  وىذا ينتج ،العمميو  النظريمباشر بجميع مياديف النشاط البشرى 

وحدة تجمعيا، وىذا المسعى  فيمف أجؿ وضع الكثرة مف التحميالت والحقائؽ الجزئية 
يجدر بالفمسفة أف تتعيده إليجاد مفيـو موحد يمتمؾ القدرة عمى تركيب ىذه المعارؼ 

لمنقد بكؿ ما يحممو مف احتماالت ويكمف  بالتاليحقيقة قابمة لمتأمؿ والفيـ و  فيالجزئية 
نشأت وىيمنت  التيصميـ الفمسفة البيئية ربط األزمة البيئية بالنظرة الحديثة إلى العالـ  في
ويكوف فيـ أصوؿ األزمة  ،وامتدت تأثيراتيا إلى بقية أنحاء العالـ األوروبيالغرب  في

بالنقد بؿ تتخذه  فيالبيئية الراىنة مف خالؿ نقد ىذه النظرة ولكف الفمسفة البيئية التكت
مشروع عماده نظرة جديدة تؤسس  ،العالـ فيلتأسيس مشروع جديد لوجودنا  امنطمقً 

ما تعد  اوغالبً  .لحضارة جديدة أساسيا االنسجاـ والتوافؽ والتناغـ بيف اإلنساف والطبيعة
سبيؿ فحص نقدى لفكرة أف  فيكجيد  أيالفمسفة البيئية متطابقة مع األخالؽ البيئية 

إمكاف وجود واجبات أخالقية عمى البشر حياؿ  فيكبحث الطبيعة تمتمؾ قيمة أصيمة، و 
ىذه البحث األخالؽ  فيالحيوانات والنباتات والمنظومات البيئية. ومف ىنا سوؼ نتناوؿ 

تناولت  التيالبيئية مف خالؿ إلقاء نظرة سريعة عمى نشأتيا وبعض األبحاث األخالقية 
تنتمى إلى  التيبعض الحجج  معالجتيا ىذه المشاكؿ فيالمشاكؿ البيئية واستخدمت 

تقييـ محاولة تطبيؽ المبادئ األخالقية  فيوسنقـو بعد ذلؾ بالبحث  البراجماتيالمذىب 
ف كاف الدافع الوحيد وراء ذلؾ  اىتماـعمى عالقة اإلنساف بالبيئة و  اإلنساف بالبيئة حتى وا 

 .الطبيعيعالمو  فيىو ضماف سالمة وجوده 
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Abstract: 

The environmental crisis is characterized by a comprehensive 

nature, as it relates, directly or indirectly, to all fields of theoretical 

and practical human activity, and this results in a new demand that 

works for the placement of many analyzes and partial facts in a unit 

that unites them, and this endeavor should be undertaken by 

philosophy to create a unified concept that possesses the ability On the 

installation of this partial knowledge in a reality that can be 

contemplated and understood, and subsequently for criticism with all 

its possibilities and lies at the core of environmental philosophy, 

linking the environmental crisis with the modern view of the world 

that arose and dominated in the European West and its effects 

extended to the rest of the world, and understanding the origins of the 

current environmental crisis is through Criticism of this view, but 

environmental philosophy is not satisfied with criticism, but rather 

takes it as a starting point for establishing a new project for our 

existence in the world,  A project which represent a  new look that 

establishes a new civilization based on harmony, harmony and 

harmony between man and nature. Environmental philosophy is often 

considered identical with environmental ethics, i.e. as an effort to 

critically examine the idea that nature possesses intrinsic value, and as 

an investigation into the possible existence of ethical duties on 

humans towards animals, plants, and ecosystems. Hence, in this 

research we will deal with environmental ethics by taking a quick look 

at its origins and some ethical researches that dealt with environmental 

problems., and used in dealing with these problems some of the 

arguments belonging to Pragmatism , and we will then conduct 

research in the evaluation of the attempt to apply ethical principles to 

the human relationship with the environment and the human interest in 

the environment even if the only motive behind this is to ensure the 

safety of his existence in his natural world. 
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 المقدمة:

ف مجاالت الفمسفة وخاصة الفمسفة األخالقية، وبالتحديد فمسفة األخالؽ إ
تمعبو في تناوؿ المشكالت التي يطرحيا نشاط العموـ الطبيعية  الذيالبيئية ليا دورىا 

المتعمقة بالزراعة والصناعة والبيولوجيا والطب وعمـو الذرة وغيرىا مف العمـو 
وىذه المشكالت تتجسد في تغير المناخ  ،ا عمى البيئةيؤثر نشاطي الذيوالصناعات 

، وقد حاولت الفمسفة الجويواختالؿ التوازف البيئي والتموث البيئي وضعؼ الغالؼ 
األخالقية مثؿ البراجماتية تقديـ حموؿ ليذه المشكالت أو عمى األقؿ توضيح لمطريقة 

في ىذا وؼ نتناوؿ سومف ىذا المنطمؽ  ،التي يمكف بيا الوصوؿ إلى تمؾ الحموؿ
وتحميؿ بالبيئة  ىتماـالبحث األخالؽ البيئية مف خالؿ إلقاء نظرة سريعة عمى نشأة اال

األبحاث التي تتناوؿ المشاكؿ البيئية واستخدمت في معالجتيا ليذه المشاكؿ  وتقييـ
 .البراجماتيبعض الحجج التي تنتمى إلى المذىب 

 : بالبيئة تهتما نشأة اال

 ،متثاؿ لقيـ الطبيعة األساسيةشائع لألخالؽ البيئية يتضمف االالف المفيوـ إ 
 سساأأف نتخمص مف اتجاه أو وبدوف ىذا االمتثاؿ فمف المعتقد إننا لف نستطيع 

 عتقدأو يمثؿ واجبات تجاه الكيانات الطبيعية. وي الطبيعة يتعمؽ باحتراـ )مراعاة(
*"ريجاف"

 Regan   خاطئة. إف النظريات العقمية  يأتمثؿ ىذا الر  التيأف وجية النظر
تضعو األخالؽ البيئية عمييا.  التيلمقيمة األخالقية لف تستطيع أف تتحمؿ العبء 

 فيتمثؿ تيارات أخالقية متعددة فشمت  التيويرى "ريجاف " أف الكثير مف النظريات 
 البيئييرى أف لدينا واجبات تجاه النظاـ  الذيالقضاء عمى اتجاه أو تيار احتراـ البيئة 

أشار إلييا  التينياية مناقشتو أنو ربما يكوف ىناؾ اتجاىات أخرى غير  فيويجد 
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ولكف اليمكنيا أف تدعـ التخمص مف اتجاه احتراـ الطبيعة  ،تتعمؽ بالقيمة األساسية
 ألساسية يجب أف تترجـ بشكؿ متساٍو أو غير متساوٍ ألف القيمة ا ؛وواجبتنا نحوىا

حالتيف مضرة لتطور نظرية األخالؽ البيئية. وبالرغـ مف أف ال فيوالنتائج المترتبة 
 التي"ريجاف" يرى أنو ليست ىناؾ قيمة أساسية مف الممكف أف تحقؽ المطالب 

فيو يعتقد أنو مف الحكمة أف نتخمى عف طريقة  ،يفرضيا عمييا مفيوـ األخالؽ البيئية
ف كاف افتراضو ىذا خطأ فإا ويرى أنو إذ ،تتعمؽ بنظرية األخالؽ البيئية التيتفكيرنا 

 (1)الحصوؿ عمى نتائج إيجابية. فياألىمية السمبية الستنتاجو ربما تساعد 

عمى  اكبيرً  بالبيئة يمثؿ عبًئا ىتماـأف اال ،يمكننا بوضوح رؤية تأكيد ""ريجاف"
 تجاه البيئة. خالقياأل لتزاـالفمسفة األخالقية وأنو عمينا تعيير موقفنا فيما يتعمؽ باال

Pezzeyوعمى عكس "ريجاف " يجد "بيزى" 
أف السنوات األخيرة شيدت موجو منتشرة  *

تساعد عمى بقاء الحضارة   التيبالبيئة والحفاظ عمييا والمصادر البيئية  ىتماـمف اال
وأصبحت  Our Common Futureاإلنسانية ومنذ صدور مقالة "مستقبمنا المشترؾ" 

" و"الحفاظ عمى البيئة" عبارات مميزة ليذا  البيئيو " والنم البيئيعبارات مثؿ "التطور 
 الرئيسولكف الموضوع  ،الجديد، وكثرت الكتابات حوؿ الحفاظ عمى البيئة ىتماـاال

يشعر "بيزى" أنو تـ إىمالو ىو اإلرشاد المتطور المتعمؽ بعمـ اإلنساف والتاريخ  الذي
اء( فيذا يوضح لنا مقدار عمؽ وعمـ النفس وأخالقيات وتقنية الحفاظ عمى البيئة )البق

ويجبرنا عمى أف نكوف  البيئيو  اإلنسانيو  االجتماعيتقود السموؾ  التيسة المؤس
تغييره، ومع مراعاة ىذا المجاؿ مف أجؿ المحافظة عمى  ينبغيواقعييف حوؿ مقدار ما 

ف معظميا سوؼ يكوف بال فائدة إال إذا تـ تطبيقيا بشكؿ دولى. فاألمة ، فإالبيئية
يعيش  التيواحدة اليمكنيا أف تضمف الحفاظ عمى بقاء أو عمى الحفاظ عمى البيئة ال

 ،العالميعف العالـ ومف تغير المناخ  ألنو اليمكنيا ببساطة عزؿ نفسيا ؛فييا أفرادىا
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لبيئة تسير بو سياسات البقاء والحفاظ عمى ا التيفإف المسار والمعدؿ  ،ولسوء الحظ
سيكوف ىناؾ تحديات عديدة لتحديد والتعامؿ مع حتى اآلف ال يبشر بالخير و 

ف ىذه مى بقائيا مع الوقت. ومف الواضح أتتعرض ليا البيئة وتؤثر ع التيالتيديدات 
تؤثر عمى بقائنا أحياء سوؼ يكوف ليا تأثير مماثؿ عمى  التيالتيديدات الواضحة 

  (2)أنظمتنا التقنية واألخالقية.

 ىتماـويعتقد أف اال ،لما وضحو "ريجاف" افً مخال اأيً ىنا نرى "بيزى" يقدـ ر 
ولكنو ينبغي أف نكوف واقعييف في مقدار ما يمكننا تغييره مف  ،ضروريبالبيئة أمر 

 .الدوليعمى المستوى  ىتماـويكوف اال ،سموكنا تجاه البيئة

بالبيئة  ىتماـأف تشكيؿ القيـ اإلنسانية فيما يتعمؽ باال *"Spashويرى "سباش" 
حاجة ممحة  فيفنحف  ،بالتالي. و قتصادمما اعتقد رجاؿ اال اكثر تعقيدً يبدو أنو أ

ية والقيـ قتصادكيؼ تفصؿ بيف القيـ اال فيمف رؤية التحديات متمثمة  لمتفسير فبداًل 
أف يكوف مراعاة كيؼ مف  ينبغيية ونبعدىا عف عممية التطبيؽ فاليدؼ قتصادغير اال

وثيؽ يرتبط بشكؿ  الذيوالموضوع  (3)ية.قتصادالممكف أف نطبؽ القيـ غير اال
  .باألخالؽ البيئية ىو موضوع معاممة اإلنساف لمحيواف

 ىتماـالمتعمؽ باال خالقيإلى أف الموضوع األ Warkentin *فتشير "واركينتيف"
فإف  ،بالحيوانات يتطمب أكثر بكثير مف التعامؿ بأدب أو مجرد المالحظة العادية، بالتأكيد

عدـ فعمو عندما نقترب مف أفراد  ينبغيما تكوف حوؿ ما  اعف ىذا كثيرً  تعبر التياألفعاؿ 
والتعامؿ بأدب مع أفراد  ىتماـأف الموضوع يتطمب أكثر مف اال ،مف فصائؿ أخرى

الفصائؿ األخرى غير اإلنسانية، أنو يتطمب إدراؾ واعتراؼ بوجود وتميز ليذه الكيانات 
 (4) رىا عمى حياة اإلنساف كفرد.وتأثي اإلنسانيالمجتمع  فيمف حيث دورىا 
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 الذيبالحيوانات  ىتماـويشير كؿ مف "سباش" و" واركينتيف" عمى ضرورة اال
ينطوى عمى ما ىو أكثر مف التعامؿ بمطؼ مع ىذه الكائنات غير اإلنسانية وأدراؾ 

 يؤثر بشكؿ أساسي عمى حياة اإلنساف. بالتاليدورىا الحيوي في النظاـ البيئي ككؿ و 

 ىتماـالدكتور "إماـ عبد الفتاح إماـ" إلى تناوؿ إخواف الصفا موضوع االويوضح 
بالحيواف وحقوقو عندما عرضوا لشكوى الحيواف إلى ممؾ الجاف مف ظمـ اإلنساف وقسوتو 

المجمد الثانى مف "رسائؿ إخواف الصفا وخالف الوفا" رواية عف شكوى الحيواف  فيعمييـ. ف
الجزيرة الوحيدة وسط البحر  فيعقد جمسة عمنية  الذيالجاف  إلى الممؾ "بيرات الحكيـ" ممؾ

بيف اإلنساف  األخضر لبحث شكوى الحيواف مف اإلنساف؛ وتستمر المحاكمة سجااًل 
مناقشات جميمة وحجج وردود رائعة تسوقيا إخواف الصفا قبؿ أف يظير  ىيو  ،والحيواف

إف  Light**يوضح "اليت" (5).الغرب يدافع عف الحيواف ويطالب بحقوقو فيفيمسوؼ واحد 
تتطمب تحميؿ    Ontologists *لكؿ مف المادية البيئية واألنطولوجييف  االمشاكؿ البيئية وفقً 

 Murray **والمادييف مثؿ "بوكشيف" ،مما تقترح التيارات الميبرالية التقميمدية اأكثر عمقً 
Bookchin  "و"ىربرت ماركيوز***

 Marcuse والمعاناة  البيئي يروا أف أزمة التدىور
 .الرأسمالي قتصاداإلنسانية كنتيجة ليذا التدىور تمثؿ افتراض مسبؽ لمظروؼ المادية لال

 قتصادتمثؿ جزء مف اال التيات أولية مف العمميات التكنولوجية اىتمام فيوما تضمنو 
 .عالميبشكؿ  قتصادتبقى عمى ىذا اال التيالرأسمالي باالضافة إلى األنظمة السياسية 

وىذا التحميؿ قاد "بوكشيف" و"ماركيوز" والمادييف البيئييف اآلخرييف إلى استنتاج أف حؿ ىذه 
المشكالت يجب أف يبدأ بتحميؿ مجموعة محتممة مف البدائؿ مف الممكف أف يبقى عمييا 

مع مراعاة الدفع بحدود ىذه األنظمة وتغيير الظروؼ المادية  يقتصاداالأو  السياسيالنظاـ 
الجديدة  االجتماعيةاألفراد مع الحفاظ عمى الظروؼ  وعي فيككؿ. والتغيير  لممجتمع

ىذه النظرية العامة. وبتوضيح أف المشاكؿ البيئية تنشأ مف  فيسوؼ يتبع التغييرات المادية 
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الظروؼ المادية لممجتمع اكتشفت المادية البيئية وقائع لممشكالت البيئية ليا جذور أعمؽ 
  (6) معظـ تحميالت الميبرالية. فينجدىا  التيمف التقييمات 

يتسبب في المعاناة  الذيف ىنا أف التدىور البيئي يشير إليو الماديو  وما
وأف  الرأسماليوخاصة النظاـ  والنظاـ االقتصادي، السياسياإلنسانية مرتبط بالنظمـ 

التصدي ليذا التدىور يشتمؿ عمى تغيير لمظروؼ المادية في المجتمع اإلنساف، 
 األفراد باألزمة البيئية سوؼ يتبع التغيير في الظروؼ المادية. وعيوتغيير 

لممادييف البيئييف  الكمينطولوجييف البيئييف عمى عكس العمؿ ونجد أف األ
. التكافمي فينوع ما مف السياؽ الفمس فيحاولوا أف يضعوا الكائنات البشرية والطبيعية 

فريد كما نجد  إنساني مادي اجتماعيريخ يؤسس عمى حجة ما عف تا وىذا السياؽ ال
، ولكنو يؤسس عمى الجذور االنطولوجية لمكائنات االجتماعيعمـ البيئة  فيىذا 

جييف أف الكائنات اإلنسانية والطبيعة غير اإلنسانية. ويناقش ىؤالء الفالسفة األنطولو 
منفصؿ أو مجموعة مف  اإلنسانية ينبغي أف تعرؼ الطبيعة ليس ككائف عضوي

. إف عالميمف حياة أكبر أو نظاـ  كائنات العضوية، ولكف كجزء متناميال
نقدىـ لألفكار البيئية التقميدية عمى الحاجة إلى  فينطولوجييف البيئييف يركزوا اإل

لألفراد مع مراعاة العالقة بيف الكائنات  اإلنساني وعيال فيتحميؿ أكثر لمتغيير 
توجد الحموؿ المتميزة  ،نسبة لألنطولوجييف. فالانياإلنسغير  الطبيعياإلنسانية والعالـ 

يقدـ  الذيإعادة توصيؼ لموجود الواجب لإلنساف  في أساسيلممشاكؿ البيئية بشكؿ 
  (7) أساس لمممارسة والسياسة البيئية.

النظرية البيئية السياسية اليزاؿ  فيإف التمييز بيف المادييف واألنطولوجييف 
مف انقساـ  التحميؿ بداًل  فيولكف كآداة تاريخية تساعد  ،عقيدبالرغـ مف ىذا الت امفيدً 
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نقاط  فيالتنبأ بالرغبة  في. وىذا االختالؼ سوؼ يساعدنا قوي اتفاؽيشير إلى عدـ 
يكوف ىذه االختالفات ضرورية بحيث يكوف  لكيمعينة مف الصمة، وليس ىناؾ حاجة 

ناؾ محاوالت لمتعبير عف نطولوجييف والمادييف. ىالعمؿ بيف اإل فيىناؾ انفصاؿ 
العاـ  البراجماتيالروابط بيف الفمسفة األمريكية الكالسيكية واألخالؽ البيئية والتيار 

األخالؽ البيئية، لكف ليس ىناؾ محاولة كاممة تحدد الييكؿ  فيالحجج لبعض 
 الخارجى لمسياسة البراجماتية لمنظرية البيئية وممارستيا. 

وفيؽ بيف ما جاء بو كؿ مف المادييف ف "اليت" يحاوؿ توضيح التإ
 الذيبالبيئة مف رؤية براجماتية لمنظاـ البيئي  ىتماـواألنطولوجيف فيما يتعمؽ باال

 يعيش فيو اإلنساف.

 :البراجماتيفكرة البيئة في المذتهب 

   (البيئييمكننا التمييز بيف شكميف لمعالقة بيف فكرة البيئة )المذىب 

Environmentalism 
استراتيجية استخداـ الفمسفة  فيبراجماتية. الشكؿ األوؿ يوجد وال   *

ما توجو  امواجية الفمسفة البيئية. كثيرً  في قويالبراجماتية مباشرة لتأسيس موقؼ 
فعؿ لما متعدد كرد  أخالقي ابتكاراألخالؽ البيئية المعاصرة إلى مشروع  فيالبراجماتية 

  (8)ىذا المجاؿ. فياألساس  Monism **خالقياأل يمثؿ اآلف التيار الواحدي

وعمى عكس الشكؿ األوؿ ينشأ الشكؿ الثانى مف مصادر براجماتية أخرى 
مجاالت  فيتطورت كإجابات لألزمات أو العقبات النظرية  التيمميمة ومعاصرة 

أخرى، وبعد ذلؾ يتـ تطبيقيا عمى المشاكؿ البيئية وىذا الشكؿ يأخذ االفتراضات 
النظرية  فيمناقشات األخالؽ البيئية و  فيينشرىا  لكيراجماتية النظرية لمفمسفة الب
، ولكف لف يحاوؿ أف يعبر عف نظرية أخالقية أو سياسية االجتماعيةالبيئية السياسية و 
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لمبراجماتية.  فيكاممة مستقمة. ويرى "اليت" أف الشكؿ األوؿ يمثؿ استخداـ ميتا فمس
ية نظر محددة فيما يتعمؽ بالحاالت ربما يكوف لو وج البراجماتيوبالرغـ مف أف 

يتحدث عنيا  لكيسوؼ يفيـ أنو  البراجماتيالمعيارية لمحفاظ عمى الطبيعة، ولكف 
ممارسة مشروع يمكف  فيإلى الكثير مف االرتباؾ  يؤديفإف ىذا سوؼ  ،بشكؿ معمف

ما  شيءاألراضى المدمرة مف  إصالحأف يجده فكرة جيدة، فأف مثال  الكؿ فرد تقريبً 
مف الممكف أف تتجدد فييا بنفسيا مرة  التيشبو ما كانت عميو ويحوليا إلى الحالة ي

بما يمثؿ  بعض األحياف سوؼ يرغب البراجماتييف البيئييف في التصريح فيأخرى. ف
أف يتعمؽ  البيئيفإف مف واجب الفيمسوؼ  ،ىذه الحالة في، و جيد لألراضي إصالح
مف مناقشة  يضعيا بدالً  التية النظريات الموضوع مع مف يقوموف بممارس فيأكثر 

المشكمة بشكؿ خاص. أف الفيمسوؼ أو صاحب النظرية السياسية ربما يضيؼ الكثير 
  (9) نصؿ إلى تحميؿ كامؿ لمتساؤالت الخاصة بالممارسة. لكي

Rortyويذكر "اليت" فكرة "رورتى" 
تشير إلى أنو يجب عمينا أف نبحث  التي *

متـز بالحرية وننسى ما يتعمؽ بالحقيقة والعقالنية. ويوضح "اليت" عف المثؿ التدريجية ون
حالة موضوعنا اآلف أسس مفاىيـ حوؿ  فيمف السعى وراء أسس المعرفة أو  أنو بداًل 

 ماىية الطبيعة وما نحف ممتزميف بفعمو بناًء عمى التعريؼ اإليجابى لمطبيعية.

معدؿ، وىذا  ذاتيويناقش "رورتى" أف الثقافة الحرة تحتاج إلى وصؼ 
إلى السماح بإعادة وصؼ معتقداتنا بمعنى أنيا مف الممكف أف تمدنا  يؤديالوصؼ 

نوع  أيليس بسبب يعمؿ لماذا ربما نكوف عمى خطأ فيما يتعمؽ باألشياء مف خالؿ 
مف الممكف أف  التيولكف باألحرى تمدنا بمقترحات حوؿ الكيفية  ،المعيارية قويمف ال

اء. ويوظؼ البراجماتييف البيئييف استراتيجية تعتمد عمى إعادة تكوف عمييا األشي
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مف التركيز فقط عمى معاناة  الطبيعية بدالً  في وصؼ لممعتقدات تتعمؽ بمعاناة كؿ ما
ف يح بشكؿ عاـ عف ىذه المعتقدات، فإوحيث أنيـ ممتزميف بالتصر ، اإلنسانية

الواقع  فيساسية حوؿ ما الطبيعة فخ تشكيؿ مواقؼ أ فيالبراجماتييف البيئييف لف يقعوا 
مناقشة نظرية فقط. لكف البراجماتييف  فيأو ما واجبتنا نحوىا، بيدؼ االنخراط 

ينظر إلييـ مف خالؿ ىذه االستراتيجية فقط، ولكف ينظر إلييـ  أف ال ينبغيالبيئييف 
 . أساسي فيوليس كموقؼ فمس فيكموقؼ ميتافمس

         جماتية أف تتبنى النسبية األخالقيةيعتقد "اليت" أف عمى البرا وىنا ال
* Moral Relativism إلى وجية نظر ميتا فمسفية  تؤدي التي، أف األزمة البيئية

مسبؽ بالنسبية. أف البراجماتييف مف وجية نظر "اليت" ربما  التزاـتفترض بالضرورة 
يبدأ البعض  األسئمة البيئية. ربما فييبحثوا مف خاللو  الذييختمفوا حوؿ اإلطار 

 ،ية اجتماعيةاقتصادوأطر  Communitarian **بالتوجو نحو أفكار سياسية مجتمعية
  (11) حيف يتوجو اآلخريف إلى ألواف مختمفة مف الميبرالية. في

عمى البراجماتييف البيئييف أف ييتموا بإنتاج مواصفات متشابكة )متراكبة(  ينبغيو 
بيؽ مناىج متداخمة لمتقيـ،وىو ما يمثؿ تعددية مع متعددة لقيمة الطبيعة باإلضافة إلى تط

االستعانة بنظريات القيمة. وىذه االستراتيجية البراجماتية سوؼ تساعد عمى تشكيؿ كتمة 
 مف الناس ليـ أىداؼ معينة موجية إلى تحسيف نوعية البيئية.

نياية النقاش إلى أنو يريد اقتراح أف ىذه االستراتيجية  فيويصؿ "اليت" 
 DPE  Democraticسياسي ديمقراطي بيئيحدود عمـ  فيتعمؿ  اجماتية ربما الالبر 

Political Ecology  ىو عمـ يفترض ضرورة الحفاظ  ،سياسي ديمقراطي بيئي)عمـ
المجاؿ العاـ( ولكف يبدو أنيا تمثؿ طريقة جيدة  في السياسيعمى شكؿ ما مف النظاـ 

لعمؿ بو بحيث يمكف لكؿ يمكف ا سياسي ديمقراطي بيئيلمحصوؿ عمى عمـ 
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عمماء البيئة السياسييف التعامؿ معو.أف البراجماتييف الميتافمسفييف عندما ينظروا إلى 
يتناولوا السياسة بشكؿ عاـ عمى أنيا منطقة متنازع عمييا ومتغيرة  السياسي البيئيالموقؼ 

ه األسئمة تجا non-Essentialist ذاتيبشكؿ مستمر،ووجية النظر ىذه تتبع موقفيـ الال
ىذا النوع مف البراجماتية يفرض تناوؿ  في البيئيالسياسية العممية. ولكف نجد أف الجزء 

األمور المتعمقة بالبيئة والسياسية مف خالؿ سياؽ وضع أساس ألفضؿ طريقة تتوافؽ مع 
سوؼ يستخدـ نظرية تتبنى واقعة المنطقة  البيئي البراجماتيالمبادئ البيئية السياسية، ف

 التينازع عمييا فيما يتعمؽ بالسياسة وتجاه ىدؼ وضع أساس لممارسات المساواة المت
مف حيث المبدأ يمـز  شيءسبيؿ مصمحة البيئة عمى أطوؿ مدى وال يوجد  فيتعمؿ 

 البراجماتينفس الوقت عمى  فيحيف أنو  فيتخاذ ىذه االعتبارات والخيارات با البراجماتي
  (11) .ىذه االعتبارات والخياراتيتناوؿ  الذيأف يجرى ىذا البحث 

أف يقيـ بشكؿ نقدى أطروحة البراجماتية البيئية،  Robert *ويحاوؿ "روبيرت" 
تصور ُكتابيا اتية البيئية )مثؿ مقاؿ "اليت"( تناولت البراجم التيويوضح أف المقاالت 

يؿ عمى صناعة السياسة وىذا يرجع إلى م اأف األخالؽ البيئية ليا تأثير ضعيؼ جدً 
األخالؽ البيئية إلى االرتباط بالمناقشات النظرية طويمة المدى مف أجؿ تحقيؽ التأكيد 

سيامات البراجماتية البيئية قامت باستخداـ البراجماتية األمريكية ولذلؾ فإف إ .فيالفمس
حياء األخالؽ البيئية.   (12) التقميدية لتجديد وا 

اؾ اثنيف مف أبرز المعانى األوؿ ف البراجماتية ليا كثير مف المعانى ولكف ىنإ
ـ( وقصد بو القيمة النقدية لمفعؿ 1852:1952) Deweyىو نتاج ما قدمو "ديوى" 

والقيمة العممية وىو موقؼ تجاه العالـ يمثؿ عقبة كبيرة لمسموؾ المسئوؿ تجاه البيئية 
ا النوع مناقشتنا ىنا وأم في" ىذا النوع مف البراجماتية ليس لو مكاف الحاليوقتنا  في

 فيظيرت  التيتمثمو المدرسة التعددية لمفمسفة األمريكية  الذيالثانى مف البراجماتية و 
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نياية القرف التاسع عشر. إف اليدؼ مف البراجماتية البيئية ىو جعؿ الفمسفة البيئية 
األساسية لمبراجماتية  النواحيقاـ "اليت" بتوضيح أف  بالتاليمتعمقة بالسياسة البيئية. و 

عف المشاكؿ  اإلى التعددية األخالقية ودعوى إلعادة توجيو النقاش بعيدً  اؿ اتجاىً تمث
لى موضوعات عممية وسياسية. وىنا يرى "روبرت" أف البراجماتية بيذا  النظرية وا 

عتقد أف مف الممكف ممئ ىذا الفراغ ، ولكنيا ممموءة بالطاقة، وأمف فراغ تعانيالشكؿ 
ات منطقية باستطاعتيا السيطرة عمى ىذه التزامعبر عف بأفكار ميتافيزيقية مناسبة ت

ات يوضحيا "روبرت" مف خالؿ لتزامالطاقة وتوجييا بشكؿ معقوؿ وبعناية. وتمؾ اال
*اإلشارة إلى ما قدمو "باركير" 

 Kelly Parker ىذا الموضوع، وىو باختصار أف  في
راجماتية لمفالسفة البيئييف تقدميا الب التيات الميتافيزيقية لتزاماألساس التجريبيى لال

التجربة وليس ما تقترح الفمسفة  فيالواقع  فيالشديد لماىو موجود  ىتماـيقوـ عمى اال
 ،أف نسمح لمفاىيمنا أف توجد بشكؿ مستقؿ ينبغي أف يكوف(. فال ينبغيأف نجده )ما 

بحثيـ  فيـ( عمى العقمييف أنيـ 1842 :1911) Jamesفإف اعتراض ويمياـ جيمس 
أف  ،ائـ عف وضوح المفاىيـ )المعرفة المجردة( تجاىموا التجربة )وفقد الواقع لمحياة(الد

مكانيا الصحيح  فيولكف وضعيا  ،عدـ رفض المفاىيـ بشكؿ كامؿ فيالميمة تتمثؿ 
كوسائؿ لغايات عممية وليس كوسائؿ لممعرفة، فعندما تقودنا مفاىيمنا إلى فائدة عممية 

 (13) .عنا عندىا مف الممكف أف تستقؿ

لػ "جيمس" أف وظيفة العقؿ عممية وليست نظرية؛ والمفاىيـ تقودنا بشكؿ  اووفقً 
أف الطبيعة العممية لمعقؿ نتيجة لنقد العقؿ ترتفع  ،كؿ يـو وأننا سوؼ نضؿ بدونيا عممي
تفسير العالقة بيف براجماتية  في، وميمة اىيـ إلى مستوى يسيؿ التعامؿ معوبالمف

لمعالـ(  العمميو الجذرية والبراجماتية كطريقة لمتجربة )أو لالستيعاب "جيمس" وتجريبيت
وىو يركز عمى أف التجربة والواقع ىما  ،الواقع فيبالتحديد منيج "جيمس" لمبحث  ىيو 
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لما قد يبدو فكرة  اويرى "وربرت" أف نقد "جيمس" لمعقالنية يقدـ أساسً  (14) واحد. شيء
تتعمؽ بالنظاـ البيئي.  التيؽ بيئية ومرتبطة بالسياسة أخال ةيولكنيا ضرورة أل ،مستحيمة

متيف لمبراجماتية مع اإلحساس بأىمية  ا ميتافيزيقيًّانو إذا وفرنا أساسً : إيمكننا القوؿ
وىو أف تتبع عدد متنوع مف المبادئ نتعامؿ  ،نصؿ إلى براجماتية بيئية ،المشاكؿ البيئية

يئية تقترح أف استمرار وتنوع التجارب مف الممكف بيا مع مواقؼ مختمفة، فالبراجماتية الب
  (15) .اأف يطور مسار لمفعؿ كمما كاف ىذا متاحً 

* ؿ "ميشيؿ"ويتساء
Michael  مبادئ أو سياسات أو نظريات يجب  ةأيىؿ يوجد

عمى الشخص تطبيقيا لو كاف لديو أخالؽ بيئية؟ فيو يرى أف مجموعة مف الفالسفة 
** الجوىريب المذىب البيئييف يطمؽ عمييـ أصحا

Essentialists  يعتقدوف أف ىذه
*المبادئ توجد بالفعؿ. ويمثؿ ىذا االتجاه "كاليكوت" 

J.B Callicott   أيويعتقد أف 
يمكف أف يكوف لديو أخالؽ بيئية إال إذا كاف يتمسؾ بمبدأ أف األشياء األخرى  شخص ال

وذلؾ بسبب التفكير فييا عمى  ؛وبشكؿ مباشر ،اغير بنى اإلنساف يجب مراعاتيا أخالقيً 
 التيأصحاب مذىب الجوىرية يقولوف أف المبادئ  فإنيا موضوعات لقيمة أساسية. أ

األخالؽ البيئية.  فيالتقـو عمى اإلنساف وترتكز عميو تمثؿ ُمّكوف اليمكف االستغناء عنو 
لبراجماتية تعرؼ باسـ ا التيوالمجموعة الثانية مف الفالسفة البيئييف تمثؿ وجية النظر 

**تستمد كؿ أفكارىا األساسية  مف أعماؿ  التيالبيئية و 
Bryan Norton  نورتف" وترفض"

أصحاب مذىب الجوىرية ويعتقد فالسفة ىذه المجموعة أف األخالؽ البيئية ليس  أير 
يجب عمى المرء أف يتبناه  إنساني أو ال إنسانيلدييا مركز أو جوىر فميس ىناؾ مبدأ 

وكؿ  ،أخالؽ بيئية أف كؿ مف المجموعتيف لدييا وجيات نظر مختمفةيكوف لديو  لكي
بينيما إذا  اتفاؽولكف مف الممكف الوصوؿ إلى  ،خالؼ مباشر مع األخرى فيمنيا 

تبرير نفس األساس  في، وبعد البحث تمثؿ األساس التييا عمى المبادئ اتفقت كؿ من



 0202مارس  – والستون الواحد العدد             السنة السابعة واألربعون  –مجمة بحوث الشرق األوسط 

Forty-seventh year - Vol. 61 February 2021 022 

ذا افتراضنا أف كؿ مف البراجماتييف وأصحاب مذىب  الجوىرية لدييـ اتجاىات متميزة وا 
يتـ بيا تحديد ىذا المركز،  التيالمركز والكيفية  فياألساس أو  فينرى أف المبادئ 

 إنسانيجداؿ حوؿ موضوع ما إذا كاف المبدأ الال فيالدخوؿ  فيعندىا سوؼ يفشموف 
وف نيـ سوؼ يحاول، حيث إمبرر أـ ال؟ ضروريإنسانية( مبدأ )المتعمؽ بالكائنات الال

ىذه الحالة سوؼ تكوف المناقشة بينيـ  فيو  ،تبرير مجموعتيف مختمفتيف مف المبادئ
أف يحموا المشكمة المتعمقة بتحديد مركز أو أساس األخالؽ  فيجب عمييـ أواًل  ،عقيمة

  (16) البيئية قبؿ أف يسألوا ىؿ ىناؾ أكثر مف طريقة لتبرير ىذا المركز.

بع المتحيز لألخالؽ البيئية قاـ بإنتاج كـ وما يمكف أف نصؿ إليو ىو أف الطا
والكثير مف ىذه المناقشات يبدو أنيا  ،نسانيمتميز مف المناقشات تتعمؽ بالمبدأ الإل

أصبح يستخدـ بيا مصطمح األخالؽ  التيتقوـ عمى سوء فيـ. ومع مراعاة الطريقة 
 .ؤسسة معينةفإف امتالؾ أخالؽ بيئية يتطمب مف المرء أف يتمسؾ بأحكاـ م ،البيئية

يجمع بيا المرء ىذه المجموعة مف األحكاـ  التيولكف ىذا يعتمد عمى الكيفية 
المؤسسة وسوؼ يحصؿ المرء عمى إجابات مختمفة عمى سؤاؿ: ىؿ يجب عمى المرء 

ف موضوع كوف المبدأ فإ بالتاليو  ؟يبرر أحكاـ مؤسسة لكي إنسانيأ الأف يتمسؾ بمبد
لنسبة لألخالؽ البيئية أمر يعتمد عمى ما يكوف المرء عمى أـ ال با اضروريًّ  إنسانيالال

ربما يمكف أف تحؿ المشكمة ببساطة إذا غيرنا  استعداد أف يطمؽ عميو أخالؽ بيئية.
فربما نستخدـ مصطمح "األخالؽ البيئية" كما  ،استخدامنا لمصطمح أخالؽ البيئة

مف ىذا الموقؼ  تحدد مجاؿ البحث بداًل  لكينستخدـ مصطمح "األخالؽ الطبية" 
مف أف يمتمؾ  المتحيز. وبيذا المعنى المحايد قد يمارس الفرد األخالؽ البيئية بدالً 

مثمما يمارس المرء األخالؽ الطبية. ولف يكوف ىناؾ تساؤؿ وجدؿ حوؿ  ،أخالؽ بيئية
يبرر المبادئ  لكي إنسانيما إذا كاف عمى الفرد أف يتبنى مبدأ معيف مثؿ المبدأ الال
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األخالؽ  فيألنو لف يكوف ىناؾ وجود لممبادئ المؤسسة كما ىو الحاؿ ؛ ةالمؤسس
مف  الطبية. وسوؼ تكوف األخالؽ البيئية ببساطة تحدد مجاؿ الدراسة أو البحث بداًل 

 فيربما يكوف ىذا ما كانت البراجماتية تناقشو  .أف تمثؿ وجية نظر معينة حوؿ البيئة
 (17) .ىذا الموضوع منذ البداية

 اجماتية البيئية وأخالق العمل:البر 

البراجماتية البيئية مف خالؿ مجاؿ أخالؽ العمؿ York * يقدـ "يورؾ" 
Business Ethics

، فاألخالؽ البيئية كمجاؿ مف مجاالت الفمسفة مف الممكف أف تقدـ **
ألخالؽ العمؿ، ومف الممكف أف تقدـ لرجاؿ األعماؿ وجيات نظر جديدة  اجديدً  انموذجً 
متنوعة لمراعاة البيئية الطبيعية. ووجية النظر البراجماتية تقدـ إطار عمؿ يمد  ومناىج

وىو ما يمثؿ الحؿ  ،بتكارماتية تركز عمى التجربة واالرجاؿ األعماؿ بكؿ ىذا. فالبراج
بالتجربة واألفكار الجديدة. بالرغـ مف  ايسمح دائمً  المشكمة البقاء. فالبراجماتية تقدـ منظورً 

المتعمؽ بالموضوعات البيئية مف الممكف  البراجماتيإلى النسبية، فالمنطؽ  ييؤدأنو ال 
لألفكار الجديدة، فاألخالؽ البراجماتية  اأف يحطـ النماذج التقميدية ويجعؿ الباب مفتوحً 

كؿ مف الوسائؿ والغايات مع ضماف طويؿ  يراعيتحتوى عمى منطمؽ لحؿ المشاكؿ 
 ،األساس " مالية" فيتكوف  التيؽ تركز عمى النتائج أخال ييالمدى بالنسبة لمنتائج، ف
تتخذىا الشركات. وبتقديـ عممية صنع القرارات البيئية بداخؿ  التيوتترتب عمى القرارات 

فنحف سنكوف بالفعؿ أكثر  ،نتائج القرار مف منظور تجريبى متطور يراعي ،إطار لمعمؿ
براجماتية واضحة وفاعمة ومتطورة، مف التحدث بمغة العمؿ "البسنس" اليومية. فال اقربً 

مف الممكف أف تمدنا بالوضوح والقدرة عمى القياـ بالفعؿ.  فيوالبراجماتية كإطار عمؿ فمس
فيجب عمى  ،التقاطع الصعب المعتـ بيف مجاؿ العمؿ والبيئة فييعمؿ إطار عمؿ  لكيو 
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سوؼ  ماتيالبراجيسمح بالتوجيو نحو تطبيؽ سيؿ. فالمنطمؽ  لكياألقؿ إمكاف فيمو 
فيو اليحتاج إلى  ،اذاتيً  ايجعؿ خيار الحفاظ عمى الحياة والبقاء )مف الناحية البيئية( ُمبَررً 

  (18) حجج معقدة أو صعبة.

 ىيو  ،سوؼ يسمح لنا بالتركيز عمى الميمة المحددة البراجماتيف المنطمؽ إ
يديولوجية ـ أة تقؼ ضد مفيو مجاؿ العمؿ. والبراجماتي فيمراعاة االعتبارت البيئية 

المبادئ الثابتة، وتتبنى منطمؽ لإلرشادات متعدد يسمح بتطبيؽ وتقييـ وجيات نظر 
 فيمتعددة، ووجيات النظر تمؾ تشتؽ مف الثقافة الموروثة لمفاعؿ واألعضاء األخرى 

لكؿ فرد ىو استخداـ  خالقيأسسوا عمييا مبادئيـ. أف الدور األ التيالمجتمع والتجارب 
المؤسسات وعادات الحياة، فيذه النماذج مغروزة  فيمغروزة  ىيكما  تماعيةاالجالنماذج 

يمكف األخذ بيا نجد أف  ،رشاداتمف ىذه النماذج أو اإل أيطبيعة األشياء. ولتقرير  في
ولكف  ،أف نبدأ مف قيمنا وأفكارنا الحالية ينبغيف ،الرئيسالمعيار  ىيإمكانية العمؿ بيا 

التحرؾ باتجاه أىدافنا المحددة؟  فيىؿ ىذه األفكار تساعدنا  :ؿار أف نتساءعمينا باستمر 
ف صناعة القرار تتضمف عممية مف التقييـ المستمر وتطوير ، فإالبراجماتيلالتجاه  اووفقً 

. والبراجماتية اوجية نظرنا والسعى إلى التوافؽ مع وجية نظر المجتمع األكثر اتساعً 
يصمح" مف وجية النظر  شيء أيطة "أف التتبنى النسبية األخالقية وتقوؿ ببسا

األخالقية، لكنيا باألحرى ترتكز عمى معرفتنا التاريخية وتبنى عمييا مع التحقؽ باستمرار 
  (19) ضوء المعمومات الجديدة. فيواختبار افتراضاتنا واعتقاداتنا 

عمى  خالقيفمف وجية نظر البراجماتي اليمكف أف يقـو القرار األ بالتاليو 
حد ميما كاف ىذا المبدأ عظيـ، ولكنو يقـو عمى استيعاب متخيؿ مف مبدأ وا

حساس عميؽ باتصاؿ عالقات الماضى والمستقبؿ  تحيط بموضوع  التياإلمكانيات وا 
 الذيتتشكؿ العادات وتنتج الشخصية أو النموذج  ،أثناء القياـ بصنع القرارات فيما. ف
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اعتبارات كثيرة مف وجيات النظر  فيأثناء انغماسنا  فينصبح عميو. وبعبارة أخرى 
يواجينا اآلف  الذيفالسؤاؿ  ،أف نحدد قدرتنا عمى الفعؿ اف اليدؼ ىو دائمً ، فإوالنتائج

مجاؿ إدارة  فيىو كيؼ تشجع عناصر األخالؽ البراجماتية قدرة صناع القرار 
 قرارتيـ؟ نستطيع القوؿ مع "يورؾ" أف فياألعماؿ عمى مراعاة الموضوعات البيئية 

بواسطة التحقؽ واختبار المبادئ ووجيات النظر الحالية يمكف لرجاؿ األعماؿ تطوير 
 النواحي تراعيوجيات نظر  ىيالعمؿ و  فيوجيات نظر جديدة مختمفة عف منافسييـ 

االتجاه  فيوىو نقطة أساسية  -ف االنفتاح عمى أفكار جديدة  البيئية، ولذلؾ فإ
  اإلى طريؽ أكثر اخضرارً  رة األعماؿ لمسعيجاؿ إدام في ضروريأمر  -البراجماتي

  (21) )أو أكثر مراعاة لمبيئة(.

عند الحديث عف استراتيجية عمـ األخالؽ لحؿ المشكمة البيئية الكونية نجد أف 
. ومع يمكف تبنيو االجتماعيذج لمتعميـ كنمو  ابيئيًّ  البراجماتية البيئية قد قدمت تناواًل 

مية يبدو غير قادر عمى نقد وتغيير الثقافة األخالقية ف تناوؿ اليياكؿ العم، فإذلؾ
أف مجاؿ األخالؽ .بالطرؽ الضرورية لمواجية المشاكؿ المتعمقة بالبقاء وحفظ النوع

كؿ أطراؼ النقاش يمتزموف  .البيئية يحتوى عمى مناقشة بيف االستراتيجيات المتنافسة
يجيات تختمؼ مف حيث األفكار تناوؿ المشاكؿ البيئية، لكف االسترات فيبعمـ األخالؽ 

عمى عمـ  ينبغييجب أف تحققو األخالؽ مف أجؿ إحداث تأثير. فيؿ  الذيحوؿ ما 
يقدـ قيـ بيئية بديمة، أو  لكياألخالؽ أف ينتقد وجيات النظر عمى مستوى العالـ 

أف يطور حموؿ لممشاكؿ باستخداـ القيـ الثقافية المتاحة؟ وىذا ينقمنا إلى  ينبغي
مشكمة عممية، واختيار ما يطمؽ  فياص باالستراتيجية يبدو أنو يتسبب موضوع خ

تسمح لمفرد أف  Cosmoligicalاستراتيجية كونية  Willis Jenkins * عميو "جينكينز"
والقيـ  خالقيلكف عمى حساب االبتعاد عف الخياؿ األ ،يتفحص المشاكؿ بعمؽ
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تثاؿ إلى القيـ الرئيسية لمساندة حيف تسمح لمفرد باالم فيالسياسية لمعظـ المواطنيف 
 فيو  .ولكف عمى حساب التركيز عمى سياسات تسمح بيا ىذه القيـ ،حموؿ محددة

 إصالحبيف االستراتيجيات المتاحة ييتضح أف المسألة تتعمؽ ب ،خضـ عممية االختيار
اكؿ تواجو المش لكيالمجتمعات  فييجب أف يحدث  الذي: ما مقدار التغيير فيثقا

؟ عندما خالقيأف يحدث ىذا التغيير األ ينبغي؟ وكيؼ ة بالبقاء وحفظ النوعالمتعمق
توضح لنا المشاكؿ المتعمقة بالبقاء أف الثقافة األخالقية يجب أف تتغير بدرجة كبيرة، 

يمكف مف خالليا توجيو األفكار المبتكرة إلى نماذج  التيفإف االستراتيجية الكونية 
ىذا  فياألكثر جاذبية  ىيصبح االستراتيجية الكونية جديدة مف األفعاؿ الثقافية ست

فإف بعض أصحاب البراجماتية البيئية قد أصمحوا مف استراتيجيتيـ  ،الوقت. ومع ذلؾ
مف أجؿ توضيح كيؼ أف التيار المؤسس عمى حؿ المشكمة  العمميالمتعمقة بالتعقؿ 

البيئية كإدارة  إلدارةا. وباستخداـ فيالثقا صالحقدرات لإل ايمكف أف يتولد عنو أيضً 
ويفترض ىذا التيار أف األخالؽ البراجماتية مف الممكف أف تساعد  ،االجتماعيلمتعميـ 

صياغة حموؿ مف القيـ الثقافية المتاحة وأف ىذه القيـ مف الممكف تنقيحيا أثناء  في
غمب فإف ىذا التيار يحاوؿ الت ،وبيذا .البيئية اإلدارةمف عممية  المدنيتعمـ المجتمع 

عمى معضمة االستراتيجية عف طريؽ جعؿ التيار القائـ عمى حؿ المشكمة يعمؿ 
 في. ونجاح ىذا التيار ونجاح االستراتيجية البراجماتية خالقيكمكاف إلعادة البناء األ

األخالؽ البيئية يعتمد عمى درجة تعامميا مع أكثر المشاكؿ المتعمقة بالبقاء صعوبة 
عميؽ المدى. ويناقش"جينكينز" أف  فيثقا إصالحإلى حيث تظير الحاجة  ،وأىمية

البيئية المالئمة يمكف  اإلدارةتعمؿ عمى نموذج مف  التياالستراتيجية البراجماتية 
لمواجية مشكالت البقاء  فييك الذي فيالثقا صالحاإلتسييؿ  فيبالفعؿ أف تساعد 

ستراتيجية القائمة الصعبة. ولكف ىذا يتطمب عناصر مف االستراتيجية الكونية. فاال
تعمؿ عمييا فيما يتعمؽ  لكيعمى حؿ المشكمة تعتمد عمى تناوؿ مشاكؿ محددة 
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تتطمب قدرة لتحويؿ التيديدات البيئية إلى مشاكؿ  التيبموضوعات البقاء المعقدة 
فيذه ميمة العمـو البينية بحيث تثيت األفكار الكونية أنيا  ،ثقافية يمكف التعامؿ معيا

ال شؾ ميمة إلعادة التأمؿ ومف الممكف االستعانة باألفكار الكونية ب ىيمفيدة، و 
 التيحموؿ لممشكالت  ابتكارإنجاز ىذه الميمة. وماىو أكثر أىمية ىو  فيالمفيدة 

يقوـ فييا األفراد  التي فيتيدد المجتمع وىو أمر يعتمد عمى عممية التجديد الثقا
ة لمفعؿ لحؿ المشاكؿ الجديدة لمساندة نماذج جديد خالقيبإخضاع ميراثيـ األ

ونظريات القيمة ووجيات النظر الناقدة عمى مستوى العالـ. وكؿ األفكار االنطولوجية 
. وربما فياستمرارية عممية التجديد الثقا فيميمة  ااألخرى مف الممكف أف تمعب أدوارً 

الوضع  فيبواسطة توضيح الخمؿ  اميمً  اتمعب المجتمعات األخالقية اليامشية دورً 
ختراع آليات جديدة مف الموروث الثقاالحالي فيالثقا والقياـ بتوفير إمكانيات  ،في، وا 
  (21) ليات الجديدة.تمدنا بو تمؾ اآل التي فيالثقا صالحلإل

ألنيا تبتعد  ؛ف أصحاب البراجماتية البيئية يميموف إلى الترفع عف التيارات الكونيةإ
ألنيا تعيؽ  ؛جاىؿ المجتمعات اليامشية )الحدودية(عف المشكالت الثقافية وتميؿ إلى ت

عمى االتجاىات السياسية. وأدرؾ أصحاب البراجماتية النظريات الكونية كجزء مف  تفاؽاال
حيف أف  في .يقيموف بيا وينفذوىا الذيولكنيـ ينتقدوف أصحاب النظريات  ،الثقافة األخالقية

نز" يناقش أف االستراتيجية البراجماتية تحتاج إلى ف "جنكيافقة بأف نقد البراجماتية مبرر فإالمو 
تفوؽ القدرات الثقافية  التيعمؿ المبدعيف األخالقييف مف أجؿ مواجية مشاكؿ البقاء 

الحالية. ومف أجؿ مواجية مشاكؿ البقاء ربما تعتمد االستراتيجية عمى سعى األفراد وراء 
تجعمو االستراتيجية  الذي فيالثقا صالحاإلألنيا تحتاج القدرة عمى  ؛االستراتيجيات الكونية

البيئية المعقدة مثؿ تغير المناخ وفقداف التعدد  االجتماعيةإف التيديدات  .ليا االكونية ىدفً 
الحيوي أصبحت مشاكؿ صعبة التناوؿ إال مف خالؿ أفكار ثقافية جديدة قادرة عمى تفسير 
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تمخص  التييديولوجية تراعات األيجيات الكونية حوؿ االخوتتركز االسترات ،ىذه المشاكؿ
تفسر السياؽ الخاص بيا وتحمؿ مشاكميا.أف عمؿ االستراتيجيات الكونية  لكيالثقافات 

تحيط أطر العمؿ اإلدارية  التييجعؿ االستراتيجية البراجماتية متاحة لممشاكؿ المستعصية 
المتاحة. مف أجؿ حؿ  مف القيـ الثقافية الرئيس خالقيتعتمد عمى المخزوف األ التيالمتبناه 

المتبناه أف  اإلدارةيجب عمى األخالقيات البراجماتية المتعمقة ب االمشاكؿ البيئية األكثر تعقيدً 
وعندىا ستتمكف االستراتيجية  ،فيالثقا صالحتستخدـ قدرات تستعيف باألخالؽ الكونية لإل

حؿ المشكمة ليس  البراجماتية مف مناقشة أف األخالؽ البيئية يجب أف تبدأ مف مجيودات
فقط عندما يكوف لممشكمة حموؿ واضحة تعتمد فييا األخالقيات عمى مصادر أخالقية 

يتـ تحدى الثقافات  بالتاليو  تعتمد عمى ىذه المصادر، عندما ال امشتركة، ولكف أيضً 
  (22) تخترع إمكانيات جديدة لمفيـ والعمؿ. لكياألخالقية 

يـ  البيئية بحؿ المشكمة السياقية بواسطة ف البراجماتييف بيذا يقدموف أخالقإ
. فالبراجماتيف العممي السياسي لتزاـالتركيز عمى المشكمة بيف التغير الكونى واال
األولى: عف طريؽ العمؿ بالموارد ؛ يتوقعوف أف تكوف األخالؽ البيئية عممية بطرقتيف

ة معينة. ويقوؿ مشاكؿ سياسي والثانية: يكوف العمؿ مف أجؿ حؿ األخالقية المتاحة.
ف العمؿ مف خالؿ ىاتيف الطريقتيف يمكف األخالؽ مف المساعدة : إالبراجماتية مؤيدو

  (23) مؤثر بالنسبة لممشاكؿ البيئية. اجتماعيتحقيؽ رد فعؿ  في

ف تأسيس األخالؽ عمى حؿ مشاكؿ السياسية )البيئية( وقياس فإ ،ومع ذلؾ
ة عمييا يخمؽ مواقؼ ضعيفة تتعرض لمحد نجاح ىذه األخالؽ بواسطة العواقب المترتب

لمقيـ  الحالياآلخر مف المعضمة السياسية فالحموؿ يبدو أنيا محدودة بالمخزوف 
أطر المشكالت السياسية. فماذا  فيتوضع فييا المشاكؿ  التيالثقافية ومقيدة بالطريقة 

شاكؿ البيئية عمى توجيو المجتمع لمواجية الم الـ يعد قادرً  خالقيلو كاف الموروث األ
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لى نقطة ُيدمر الجديدة ؟ ماذا لو كاف النقاش حوؿ المعضالت السياسية قد وصؿ إ
يوظؼ  ،تقاوـ التغيير؟ التي االجتماعيةبسبب المؤسسات  فييا الحوار الفكري

عمى األسئمة المطروحة حوؿ القدرات الثقافية  اإلجابةالبراجماتييف ثالثة أنواع مف 
. واألنواع غير المقنعة ىتماـوواحد منيا فقط يثير اال ،ير مقنعإثناف مف ىذه األنواع غ

الثقافة األخالقية  فيؿ الموجود : أف يبرروا التفاؤ محاولة البراجماتييف أواًل  فيتتمثؿ 
: أف يمتثموا إلى افتراض أف الثقافة األخالقية المتعددة مف الممكف أف اثانيً الحالية، و

 اميمًّ  لبيئية تقدـ تحديًّايشير إلى أف مشاريع العدالة اف ،إلى سياسات بيئية الئقة تؤدي
العادة تركز عمى مشاكؿ  فيفالبرغـ مف كوف ىذه المشاريع  .السياقي وعيلم اأخالقيً 
 Foundationalist *تخضع لمبدأ تأسيسى  انيا غالبً ، فإمجتمعات معينة فيمحددة 

  (24) رؾ.تباع مبادئ الحس المشتمف أجؿ حماية األشخاص مف ناتج ا

فيشير إلى طريقة أكثر أىمية لمرد عمى االنتقادات الموجية  :أما النوع الثالث
بعض األحياف  في؛ فأخالقي إصالحإلى  تؤديلالستراتيجية البراجماتية عمى أنيا 
ذاتيا يتولد عنيا عالقة أفضؿ بيف الطبيعة  فييفترض أف ممارسة حؿ المشكالت 

ة مواجية المشكالت مسئولية بيئية. ووجية نظر والثقافة، وربما ينشأ عف ممارس
فيو يقدـ معالجة يمكف تبنييا كعممية يتولد عنيا  ،"نورتف" تمثؿ ىذا االقتراح

حؿ المشكالت. وربما يمكف  فينستمر  لكينحتاج إلييا  التيالمواصفات والقيـ 
ممية لمتعميـ كع اتعمؿ أيضً  التيتقوـ بمعالجة المشاكؿ البيئية  التيلمعممية السياسية 

عمى البشر أف  ينبغي التيلمكيفية  اأف يصبح مف خالليا األفراد أكثر تفيمً  االجتماعي
. وبيذا تستطيع عممية مواجية المشاكؿ البيئية إحداث البيئيالنظاـ  فييشاركوا بيا 

  (25) نحتاجو لموصؿ إلى الحموؿ الناجحة. الذي فيالثقا صالحاإل
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 :المعالجة المتبناة

نورتف" عمى المعالجة المتبناة فمسفة عممية تبدأ مف ضرورة الفعؿ يطمؽ "
 .المفروضة بواسطة معضمة المعالجة الواقعية وتطور استراتيجية سياقية لإلجابة

فمسفة تبدأ مف تيار يتعمؽ بالمشكمة يركز عمى حاالت توضيحية  ىي ،وبعبارة أخرى
عامة لمقيـ البيئية، وىذه  تجاه نظريةودة، وبعد ذلؾ تعمؿ بشكؿ استداللي بامحد

، فيو يصؼ االجتماعيلمتعميـ  مثؿ نظاـ وجودي شيءالنظرية تعمؿ بعد ذلؾ ك
لكف يسمح  ،لحموؿ سياسية سابقة ناجحة ااألنظمة البيئية وفقً  فيالمشاركة اإلنسانية 

يتولد عف  اجتماعيتأثير  في. وتجتمع النظرية والقيـ ابمواصفات أكثر نجاحً  ادائمً 
، بحيث تكوف تمؾ المواصفات العممية عممياجحة لمشاكؿ يتـ وصفيا بشكؿ حموؿ ن

المجتمع  فيوالحجج األخالقية مبررة بواسطة قدرتيا عمى توضيح وحؿ النقاش 
  (26) .ااألوسع نطاقً  السياسي

تواجو االستراتيجية البراجماتية التحديات المتعمقة بالبقاء والحفاظ عمى  لكيو 
قادرة عمى تحويؿ التيديدات البيئية الصعبة إلى مشاكؿ النوع، يجب أف تكوف 

يقوـ عمى  فيثقا إصالحيتولد عنو  الذيومف النوع  ،اجتماعية يمكف التعامؿ معيا
العمـ. ويجب عمى االستراتيجية البراجماتية أف التجمع فقط الردود السياسية عمى 

أف  اف يجب عمييا أيضً ولك ،المشاكؿ بواسطة المجوء إلى الموارد األخالقية المتاحة
 تبتكر موارد أخالقية جديدة. لكيتستخدـ الموارد الثقافية 

تعمؿ مف أجؿ حؿ المشكالت الصعبة عمييا  التيف االستراتيجية البراجماتية إ
ات ثقافية كافية إصالحتوضيح كيؼ أف أخالؽ المعالجة المتبناة يمكف أف تنتج 

البقاء والمحافظة عمى النوع وتتطمب لمواجية تحديات غير مسبوقة تتعمؽ بمشكمة 
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 اتجاه يوضح كيؼ ترتبط المشاكؿ البيئية بوجية نظر ما عف الثقافة األخالقية.

 الذيىو ىؿ النموذج  ساسيف السؤاؿ األإ :فيالثقا لصالحاإلحل المشكمة و  
تقدمو البراجماتية البيئية قادر عمى مواجية المشاكؿ المتعمقة بالبقاء والحفاظ النوع 

تبدو أنيا تفوؽ قدرة عمومنا وتيدد أسس األطر الثقافية الخاصة بنا، فبعض ىذه  تيال
فكيؼ  بالتاليالتيديدات تبدو أنيا تفوؽ قدراتنا الثقافية حتى عمى إدراؾ المشكمة و 

تستطيع المجتمعات أف تبتكر قدرات أخالقية جديدة مف أجؿ مواجية المشاكؿ 
مى افتراضات حوؿ كيؼ أف الثقافة األخالقية الجديدة؟ فإجابة ىذا السؤاؿ تعتمد ع

 .فيالفعؿ الثقا فيوكيؼ تشكؿ التغيرات  االجتماعيةترتبط بالمشاكؿ 

*وتقدـ لنا عالمة االجتماع "سويدلير" 
Swidler  وجية نظر لمثقافة تسمح

عادة ترتيب يحدث عندما يقوـ األفراد بإ فيالثقا صالحاإللمبراجماتييف أف يفترضوا أف 
 ختراع استراتيجيات جديدة بالفعؿ.يـ األخالقية المورثات

ف التعامؿ مع المشكالت البيئية يتطمب عمماء بيئييف يستطيعوف التعمـ مف إ
يفيموا مشاكؿ بحثيـ بشكؿ أفضؿ عف طريؽ نقد  لكيوالفمسفة  قتصادالتاريخ واال

دراؾ القيـ الثقافية أو عف طريؽ تف لدينية يـ وجيات النظر ااألفكار المختمفة وا 
تقديـ اتجاىات أكثر  في. وقدرات تمؾ العموـ البيئية مف الممكف أف تساعد العالمية

عممية لممشكالت الصعبة.وتعتقد "سويدلير" أف األخالؽ الثقافية مف الممكف أف 
تقترحيا نماذج عمـ االجتماع  التيولكف ليس بالطريقة  االجتماعيتوصمنا إلى التغير 

يحدث عندما يقوـ األفراد بتوظيؼ الرموز الثقافية  خالقيألالتقميدية. أف التغير ا
ووجيات النظر العالمية بطرؽ جديدة، لتنظيـ الفعؿ بشكؿ مختمؼ لمعالجة المشاكؿ 

إدراؾ أف  في ابتكارلذلؾ أف نتوقع تجربة ثقافية شديدة و  ينبغييصعب حميا. و  التي
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عات بإعادة توظيؼ موروثيا يحدث عندما تقوـ المجتم فيقدرات الفعؿ الثقا فيالخمؿ 
تحؿ المشاكؿ الجديدة باستراتيجيات جديدة لمفعؿ. وتحميؿ "سويدلير"  لكي خالقياأل

بذلؾ يشير إلى أف الثقافة األخالقية متحركة )فعالة( بشكؿ موروث وتركز عمى 
األفراد. وما يتغير  ابتكارلميارة و  اسريعة التأثر والتغيير وفقً  ييفؾ، المشكمة، ولذل

وبالنسبة لممشاكؿ  (27)ولكف كيؼ يتـ استخداـ األدوات الثقافية. ،س بالضرورة الكوفلي
المطموب  خالقيف البحث عف سياسية واعية ربما يحيط تجربة التعدد األفإ الصعبة،

تحيط  التيفعند مواجية مشاكؿ البقاء والحفاظ عمى النوع  .قدرات ثقافية جديدة بتكارال
بمشروعات متخيمة وغريبة  ة، فعمماء األخالؽ ربما ال ييتموفيالقدرات الثقافية الحال

لإلجابة أو لحؿ المشكالت المتعمقة بالبقاء ويصرح "جينكينز" أنو قد ناقش نوع 
 ييف ،البراجماتية الممتـز بالعمؿ عمى مشكالت محددة تتعمؽ بالثقافة األخالقية

 ىيو  األخالقية المحددة،وتيتـ باالستراتيجيات  ،فيالثقا صالحبراجماتية تسعى لإل
 البراجماتية التنبؤية West* تمثؿ ما أطمؽ عميو "ويست" ييبراجماتية مبتكرة ف

Prophetic Pragmatism مسعى لمحكمة يضع أمامو تفسيرات جديدة لمعالـ  ييف
ف الحياة البيئية ليست سيف الحياة والمالئمة السياسية. إتقوـ عمى تقاليد مف أجؿ تح

ولكف وجية نظره عف التقاليد والتغيير تعمؿ باتجاه  ،اف يفكر فيو "ويست"بالتحديد ما ك
قدرات  ابتكار فيالثقافة يمكف أف يساعدوا  فيف بميارة الفاعمو  فراداليدؼ، فاألنفس 

تقوـ بدورىا بتمكيف المجتمعات بتحمؿ مسئولية  التيجديدة مف الموروثات األخالقية 
دور البراجماتية التنبؤية ف المناخي، فإمؽ بالتغيير المشكالت األكثر صعوبة. وفيما يتع

 ،بشكؿ خاص كبحث مجمع يربط النتائج المفاجئة بحجج أخالقية واضحة ايبدو ميمً 
في  اإلسياـيمكف لممثقفيف فاستبعاد التيارات اليامشية أو الكونية ربما يتجاىؿ كيؼ 

يساندوا  لكيقافية عف طريؽ إعادة توظيؼ أدواتيـ الث المناخيالتغير  حؿ مشكمة
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تطرحيا المشاكؿ  التيواإلجابات المتبناه عمى األسئمة  الثقافي،نماذج جديدة لمفعؿ 
 تتحدى كفاءة وقدرة الثقافة األخالقية بدوف الخوؼ التياألسئمة  تراعيالبيئية يجب أف 

القائـ عمى العمـ، فعندما تطرح األسئمة  العممي مف تأثير ىذه األسئمة عمى التبني
مف مواجية المشاكؿ ب خاصةمف خالؿ عمميات محددة  فيمتعمقة بالتحوؿ الثقاال

 (28)تقـو عميو ىذه العمميات. الذيالممكف أف تحفز القصد العاـ 

بالبقاء والحفاظ  ةالمتعمقاألحياء عمـ إمكانية التكيؼ التي يوضحيا لنا ف إ
أخالؽ تساند  ؛ وتأسيسفيالثقا صالحاإلز يمنع مشاكؿ تحف فيعمى النوع تكمف 

تتعمـ مف خالليا  التيبالطريقة  فيالثقا صالحاإلالتيارات المبتكرة لحؿ المشكالت و 
 عمى معالجةف العمؿ ت الصعبة عف طريؽ التكيؼ معيا. إالمجتعات مف المشكال

يحتاج إلى استبعاد  المجتمع ال فيمشكالت محددة مف خالؿ القيـ األخالقية الحالية 
تواجييا  التيف تستوعب األزمات أتحاوؿ  ىيالمجتمعات و فكيد . وبالتأفيثقا إصالح

وتفيـ مشكمة تغير  .خالقيموروثيا األ فيربما تكتشؼ أو تبتكر قدرات عممية جديدة 
 الذيوىو األمر  فيتطمب تغير لممناخ الثقايالمناخ ومحاولة إيجاد حؿ لمتعامؿ معيا 
تستجيب األخالقية  جعؿ الموروثاتبالثقافة  فييحدث مف خالؿ قياـ األفراد الفاعميف 

 .فيثقا ابتكارفحؿ المشكالت يعتمد عمى  .لممشاكؿ الجديدة
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 :االستنتاج
نا بالبيئة اىتمامف نتخمص أو نتيرب مف النياية نستنتج أننا النستطيع أ فيو 

ويشير  ،يؤكد عميو "ريجاف" الذييمزمنا بواجبات أخالقية نحوىا. وىو األمر  الذيو 
تسير بو سياسات  التيفيو يرى أف المعدؿ  ،ستواجينا التيالتحديات  "بيزى" إلى

قدمتو النظريات ما لخير حتى اآلف، ولكف مع مراعاة الحفاظ عمى البيئة اليبشر با
يعد مف المصادر األساسية  الذي فيمف التأكيد عمى تنقيح تراثنا الثقاالبراجماتية 

يمكف  إلى سياسة بيئية ممكف تطبيقيا، نستخدميا لموصوؿ التيلمبادئنا األخالقية، و 
وىنا يجب قبوؿ تعددية ىذه المبادئ، . وف ىناؾ أمؿ لحؿ المشكالت البيئةأف يك

فمكؿ حالة أو مشكمة بيئية ليا وضع  ،كؿ الحاالت فييمكف تطبيقو  فالمبدأ الواحد ال
، وىذا ما تعكسو يصمح تطبيقو عمى مشكمة بيئية أخرى مميز يتطمب مبدأ قد ال

 الذيفعمى سبيؿ المثاؿ رجؿ األعماؿ  ،المشاكؿ البيئية التي تواجو رجاؿ األعماؿ
عمى األشجار فإذا قاـ  أساسيلصناعة الخشب واألساس يعتمد بشكؿ  ايمتمؾ مصنعً 

ولكف  ا،سريعً  ابقطع جميع األشجار في المنطقة التي يعيش فييا ربما يحقؽ مكسبً 
البد أف يتبنى مبدأ  ،يتفادى ذلؾ لكيو  ،عمى المدى الطويؿ سوؼ يدمر صناعتو

وىذا يعتمد عمى ثقافة المجتمع وقدرتو عمى استيعاب مبادئ جديدة باستخداـ  ،اجديدً 
استراتيجية براجماتية بيئية تطور مف الموروث الثقافي لوضع حموؿ لممشكالت البيئية 

 المتوقعة.
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 الهوامش
*  Tom Regan  North Carolina State عة كالورنيا الشماليةريجاف" ىو استاذ الفمسفة بجام" 

University ـ.، ومف اىـ مؤلفاتو" الدفاع عف حقوؽ 1986، حصؿ عمى جائزة "غاندى" عاـ 
Defending Animal Rights الحيواف" ـ.2111عاـ    

http://www.lib.ncsu.edu/archivedexhibits/regan/introduction.htm 
(21/9/2020(. 

(1)  Regan,Tom,Does Environmental Ethics Rest on A Mistake,The  

    Monist,Vol.75,No.2,The Intrinsic Value of Nature,Oxford University  

     press,April 1992,p.180. 
 *Pezzey  Australian National القتصاد البيئى بجامعة استراليا القوميةىو أستاذ ا" بيزى" 

University " ومف مؤلفاتو "أنت تستطيع أف تنقذ العالـ  You can save the world  عاـ 

.ـ2117  

http://people.anu.edu.au/jack.pezzey/ (21/9/2020) 
(2)  Pezzey,John,Sustainability:an Interdisciplinary Guid,Environmental  

    Values,Vol.1,No.4,Whit horse press,winter 1992,p.321. 
* Clive Spash  Vienna أستاذ االقتصاد بقسـ االقتصاد االجتماعى بجامعة "فيينا"" سباش" 

University ورئيس تحرير مجمة "القيـ البيئية"،   Environmental Value ومن مؤلفاته ،

"  "اقتصاديات البيت األخضر:القيمة واألخالؽ Greenhouse Economics: Value and 

Ethics ـ2112عاـ    

http://www.clivespash.org/  (21/9/2020) 
(3)    Spash,Clive L., Ethical Motives and Charitable Contributions in  

    Contingent Valuation:Empirical Evidence from Social Psychology and 

Economics,Vol.9,no.4,The Accommodation of Value in Environmental 

Decision –Making ,white Horse Press,2000,p.477. 
Traci Warkentin واركينتيف * " يورؾ" بجامعة البيئية األخالؽ أستاذة ىى   York  ومف ،بكندا 

" نيورؾ بمدينة الحضرية البرية الحياة:  برية المدينة قاطنى أكثر" مؤلفاتيا  The City’s 

“Wildest” Residents: Urban Wildlife in New York City .2012عام    

http://yorku.academia.edu/TraciWarkentin (13/12/2015) 
 (4)     Warkentin,Traci,Interspecies Etiquette:An Ethics of Paying Attention  

     to Animals, Ethics and  Environment,Vol.15,No.1,Indiana university  

    Press,Spring 2010,p.102 
 المجمة العربية لمعمـو ،31، السنة 124صر،االعدد الفمسفة وقضايا الع إماـ عبد الفتاح إماـ، (5)

http://www.lib.ncsu.edu/archivedexhibits/regan/introduction.htm
http://people.anu.edu.au/jack.pezzey/
http://www.clivespash.org/
http://yorku.academia.edu/TraciWarkentin
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. 34، 33ـ،ص2113خريؼ  الكويت، اإلنسانية، فصمية عممية تصدر عف مجمس النشر العممى،  
Light اليت ** George Mason ىو أستاذ الفمسفة بجامعة "جورج ماسوف "   مؤلفاتو ومف 

Environmental Pragmatism "البراجماتية البيئية" .ـ1996 عاـ   
http://ippp.gmu.edu/people/light.html (22/12/2015) 

أنطولوجيا: أحد بحوث الفمسفة الرئيسة الثالث وىو يشمؿ النظر فى الوجود بإطالؽ مجردًا مف  *
وبيذا سمى بمبحث كؿ تعييف أو تحديد، وىو عند أرسطو عمـ الموجود بما ىو موجود، 

الميتافيزيقا العاـ، ويترؾ البحث فى الوجود مف نواحيو المختمفة لمعمـو الطبيعية والرياضية 
الييئة العامة لشئوف المطابع األميرية،  ابراىيـ مدكور، المعجـ الفمسفى،)واإلنسانية. 

(.26،صـ1979القاىرة،  
بوكشف **  Bookchin ـ، وتوفى عاـ 1921لبيئية ولد عاـ ىو فيمسوؼ أمريكى مف رواد الحركة ا 

Our Synthetic Environment ـ، ومف اعمالو "بيئتنا المصطنعة"2116 ـ.1962عاـ   

 http://dwardmac.pitzer.edu/Anarchist_Archives/bookchin/bio1.html 

(22/12/2015) 

 ***Marcuse ـ( فيمسوؼ ومفكر ألمانى أمريكى، وصاحب النظرية 1979: 1898"ماركيوز" ) 
ـ.1942النقدية، ومف أىـ أعمالو "العقؿ الثورة"عاـ    

عبد الوهاب المسيرى، موسوعة اليهود واليهودية والصهيونية نموذج تفسيرى جديد، 

.450م،ص1111، 1المجلد الثالث، دار الشروق،القاهرة،ط  
 (6) Light, Andrew, Materialist,ontologists,and Environmental 

Pragmatists,Social Theory and Practice,Vol.21,No.2,SpecialIssue:The 

Environmental Challenge to Social and Political Philosophy,Published 

by,Florida State university department of  philosophy,1995,p.315,p.316. 
(7)   Ibid,p.316. 

Environmentalism  البيئية * : حركة سياسية وأخالقية تسعى إلى تحسيف وحماية نوعية البيئة  
الطبيعية مف خالؿ تغيير األنشطة اإلنسانية المؤذية تجاه البيئة بواسطة المنظمات السياسية 
 واالجتماعية والصناعية.

http://www.britannica.com/topic/environmentalism (23/12/2015) 
الواحدية " ** Monism   بوجو عاـ، نزعة فمسفية ترمى إلى رد الوجود أو المعرفة أو السموؾ إلى :

 مبدأ واحد. 
.219ـ.،ص1979طابع األميرية، القاىرة،ابراىيـ مدكور، المعجـ الفمسفى،الييئة العامة لشئوف الم  

(8) Opt.cit,p.318:320. 

 (9)
 

Light, Andrew, Materialist,ontologists,and Environmental 

http://ippp.gmu.edu/people/light.html
http://dwardmac.pitzer.edu/Anarchist_Archives/bookchin/bio1.html
http://www.britannica.com/topic/environmentalism
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Pragmatists,Social Theory and  Practice,p.321,325 
رورتى  * Richard Rorty ـ( فيمسوؼ أمريكى مف البراجماتييف المعاصرييف لو 1931-2117) 

مف المؤلفات مف أىميا الفمسفة ومرآة الطبيعة"  الكثير Philosophy and the Mirror of 

Nature ، والموضوعية والنسبية والحقيقة 1191عام   Objectivity, Relativism, and 

Truth ـ.1991عاـ    

 Craig,Edward the shorter rotledge encyclopedia of philosophy, Routledge 

Taylor &Francis Gourp ,London and NewYork,2005p774,p91 

النسبية في األخالؽ مذىب مف يقرر أف فكرة الخير والشر تتغير بتغير الزماف والمكاف. *  
راجع  ،141ص ـ1982، دار الكتاب المبنانى، بيروت، لبناف ،1جميؿ صميبا، المعجـ الفمسفي، ج

اتسوماس وشركاه، الظاىر، القاىرة ،مطابع كوستأيضًا يوسؼ كـر ومراد وىبة، المعجـ الفمسفي
174ص ـ، 1966  

فى العقديف الماضييف برز فرع ىاـ ومؤثر فى الفكر األخالقى والسياسى فى البمداف المتحدثة  **
Communitarianismباألنجميزية تحت اسـ  ومصطمح المجتمعية ينطبؽ عمى وجيتى نظر  
Alasdair Macintyreلعدد كبير مف المفكريف المعاصريف منيـ ماكنتير    ، Charles 
Taylor ، وفى بعض األحياف "والزر" تايلور  Michael Walzer ومع ذلؾ مف الميـ أف .
نالحظ أف ىؤالء التجمعيـ عقيدة مشتركة، ولذلؾ فإف معظميـ يتجنب استخداـ ىذا المصطمح. 

ية. كوجية وىناؾ طريقتيف لتوضيح ما ىو مشترؾ بيف المجتمعيف األولى إيجابية واألخرى سمب
نظر إيجابية ىى توصيؼ فى عمـ األخالؽ والفمسفة السياسية يوضح األىمية النفسية 
االجتماعية واألخالقية لإلنتماء لممجتمعات التى تتضمف أف إمكانيات تبرير األحكاـ األخالقية 
 تتحدد بواقع أف التعقؿ األخالقى يجب اف يتـ فى سياؽ تقاليد المجتمع ومفاىيمو الثقافية.
كوجية نظر سمبية تكوف المجتمعية وجيات نظر متنوعة معادية لميبرالية، والتى تنتقد الفكر 
الميبرالى فى فشمو فى تقدير اىمية المجتمع. وفى الوقت الحالى أصبح النقد المجتمعى لميبرالية 

سياسية. أكثر تطورًا مف المجتمعية كفمسفة أخالقية أو   
ة وسياسية ترفض فكرة الفردية الموجودة فى النظرية الميبرالية أف المجتمعية ىى نظرية إجتماعي 

السياسية، والنظرية األخالقية لدى الكتاب الذيف يؤيدوف المجتمعية ىى فى كثير مف الحاالت 
Virtue-orientatedىى الفضيمة المتوافقة )المتكيفة مع ثقافة المجتمع( فى مواجية أخالؽ  

اسية لدييـ ىى أف الفضائؿ التى نحتاج إلييا لإلزدىار اإلنسانى الحكـ الذاتى لمفرد والحجة األس
يمكف الحصوؿ عمييا فقط فى مجتمع لديو طريقة متميزة فى الحياة. والفرؽ بيف المدرستيف 
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الفكريتيف نجد لو جذوره فى الفرؽ بيف الفكر كانطى الذى يكوف الحكـ الذاتى بالنسبة لو ىو 
ى الذى يكوف انتماء الفرد لممجتمع بالنسبة لو أمر ضرورى فى جوىر األخالقيات، والفكر الييجم

 الحياة األخالقية.
Buchanan,Allen, Craig ,Edward, The Shorter Routledge Encyclopedia of 

Philosophy,p132,133. 

Mautner,Thomas,The Penguin Dictionary of philosophy, Penguin 

Books,1997,p100 

(10)   Ibid,p.326. 
(11)Opt.cit,p.327,329. 

"روبيرت" *  Robert ىو أستاذ فمسفة األخالؽ التطبيقية بجامعة اريزونا، ومف مؤلفاتو " الصدؽ  
ـ 1998األخالقى فى االستشارة الجينية" عاـ  Moral Truthfulness in Genetic 

Counseling. 
https://sols.asu.edu/people/jason-robert (23/9/2020) 
 (12)   Robert JS. Wild Ontology: Elaborating Environmental Pragmatism. 

Ethics and the  Environment,Vol.5,No.2, Conference papers,Indiana 

University press,2000,p.191  
"باركير" *  Parker "جراند فالى"أستاذ الفمسفة بجامعة    Grand Valley ومف أىـ أعمالو  

ـ 1996"البراجماتية والفكر البيئى" عاـ  Pragmatism and Environmental Thought. 
https://www.gvsu.edu/philosophy/kelly-a-parker-7.htm (29/9/2020) 
(13) Ibid,p.195,197. 

(14)
 
Opt.cit,p.198,199. 

(15)
 
Robert JS. Wild Ontology: Elaborating Environmental Pragmatism. 

Ethics and the  Environment,p.202, 203 
Michael* "ميشيؿ"  أستاذ الفمسفة بجامعة "اوستف باى"   ىو   Austin Peay المتحدة  بالواليات

ـ 2112 شكمة المنيجية البراجماتية" عاـومف أعمالو "م األمريكية The Problem with 
Methodological Pragmatism 

http://www.apsu.edu/history/faculty/michael  (25/9/2020) 
 ** Essentialism لقائؿ بأف )بعض( األشياء ممكف وصؼ الجوىرية بشكؿ عاـ بأنيا المذىب ا  
ليا )عمى األقؿ بعض( الخصائص األساسية. ىذا الوصؼ غير مقبوؿ عالمًيا، فال يوجد 

لو ميزة كونو بسيًطا ومباشًرا. أما بالنسبة لالدعاءات الجوىرية   -وعمى األقؿ ىذا-وصؼ 
مثاؿ آخر ىو  المحددة، فيمكننا القوؿ أف منيا:  االدعاء بأف خاصية اإلنساف ضرورية لسقراط.

والدا سقراط، أو بشكؿ أكثر تحديًدا، الحيوانات المنوية  -االدعاء بأف األصؿ البيولوجي لسقراط 
ضرورية لسقراط. المثاؿ األوؿ ىو نوع مف الجوىرية  -والبويضة التي نشأ منيا سقراط 

https://sols.asu.edu/people/jason-robert
https://www.gvsu.edu/philosophy/kelly-a-parker-7.htm
http://www.apsu.edu/history/faculty/michael
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sortal essentialism  التصنيفية  origin  بينما الثاني ىو نوع مف الجوىرية األصولية 
essentialism كؿ مف ىذيف النوعيف مف الجوىرية قد ظير بشكؿ بارز في األدبيات .
 الفمسفية.

https://plato.stanford.edu/entries/essential-accidental/  (25/9/2020) 

كاليكوت"*   J.B Callicott أستاذ الفمسفة بجامعة "شماؿ تكساس" بالواليات المتحدة األمريكية  هو
ـ 1999ومف أعمالو "فيما وراء أخالؽ األرض : مقاالت أكثر فى الفمسفة البيئية" عاـ 

Beyond the Land Ethic: More Essays in Environmental Philosophy. 
http://jbcallicott.weebly.com/my-real-cv.html (25/9/2020) 

"نورتف" **    Norton أستاذ الفمسفة بمعيد جورجيا لمتكنولوجيا  هو Georgia Institute of 
Technology ـ 1991ومف مؤلفاتو "نحو الوحدة بيف البيئييف" عاـ   Toward Unity 
Among Environmentalists. 

http://www.spp.gatech.edu/faculty/bryan-norton (25/9/2020) 

 

(16)
 
 Micheal,Mark A,What's In a Name?Paragmatism,Essentialism,and 

Environmental Ethics, Environmental Values,Vol.12,No.3, White Horse 

Press,August,2003,p.362. 

(17)
 
Ibid,p.377:378. 

jeffrey-g-york* "يورؾ"   ىو أستاذ ادراة األعماؿ بجامعة كولورادو   Colorado ومف أعمالو "  
ـ. 2111عالقة العمؿ الحر بالبيئة : عدـ اليقيف، التجديد، الموازنة" عاـ  The 

Entrepreneurship-Environment Nexus: Uncertainty, Innovation and 

Allocation. 
http://www.colorado.edu/business/jeffrey-g-york (25/9/2020) 

ىو مجاؿ تطبيؽ لنظريات الصواب والخطأ عمى نشاط داخؿ   Business Ethics أخالؽ العمؿ **
بيئية، فيو نشاط واسع النطاؽ واليمكف تحديد عناصره فى قائمة المشروعات التجارية وحدودىا ال

مختصرة فيو يتضمف األمف المتعمؽ بممارسة العمؿ، والعدؿ فى التوظيؼ وشفافية األمور المالية 
والعدؿ فى األجور وأسس التنافس وحدوده، وحدود الوالء لمشركة )صاحب العمؿ( وأيضًا العالقة بيف 

كيف والمجتمعات المحمية والحكومات واألنظمة البيئية، ونظريات الصواب رجاؿ األعماؿ والمستيم
والخطأ فى مجاؿ أخالؽ العمؿ ليا عدة مصادر منيا فمسفة األخالؽ األكاديمة مثؿ النفعية 
 والكانطية والمذىب األنانى، ونظرية العقد اإلجتماعى، والنظريات الجتماعية واالفتصادية.

Craig ,Edward, The Shorter Routledge Encyclopedia of Philosophy,p.115. 

Blackburn,Simon,The Oxford dictionary of philosophy, Second Revised, 

Oxford University press,2008,p.50 

https://plato.stanford.edu/entries/essential-accidental/
http://jbcallicott.weebly.com/my-real-cv.html
http://www.spp.gatech.edu/faculty/bryan-norton
http://www.colorado.edu/business/jeffrey-g-york
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(18)
 
 York,Jeffrey G , Pragmatic Sustainability Ethics into Competitive 

Advantage , Journal of  Business Ehics, Vol.85,Supplement 1: 14th 

Annual Vincentian International Conference on  Justice for Poor:A 

Global Business Ethics,2009,p.99. 

(19)
 
Ibid,p.103. 

(20)
 
Opt.cit,p.104. 

 *Willis Jenkins "فيرجينيا"هو أستاذ األخالق بجامعة " جينكينز"   Virginia بالواليات  

القدرة على البقاء والعدالة :مستقبل علم األخالق" ة األمريكية ومن مؤلفاته المتحد

م 3512عام " االجتماعية واالبداع الدينى The Future of Ethics: Sustainability, 

Social Justice, and Religious Creativity,  
http://religiousstudies.virginia.edu/faculty/profile/wjj2c (25/9/2020) 
(21)

 
 Jenkins,Willis,Environmental Pragmatism,Adaptive Management,and 

Cultural Reform,Ethics and The Environment,Vol.16,No.1,Indiana 

university Press,2011,p.51,p.52. 

(22)
 
 Ibid,p.53. 

(23)
 
Opt.cit,p.54:55. 

*  Foundationalism المذىب التأسيسي: ىو المذىب الذي يكوف بعض أعضائو مف العقالنييف
الذيف يعتمدوف عمى الحدس واالختزاؿ، والبعض اآلخر مف التجريبييف ػ بالمعنى الواسع ػ 

ات بواسطة اعتقادات ويقبموف المالحظة والحث أو االستحواذ أو طرًقا أخرى لتدعيـ االعتقاد
أخرى، وما يجمع بينيـ ىو استعدادىـ المخاطرة بالقوؿ بوجية نظر إيجابية حوؿ ما يجعؿ في 
 العمـو اعتقاد مبرر بالطريقة التي تجعمو قضية معرفية.

Craig, Edward,the shorter Routledge encyclopedia of philosophy,p.284 

(24)
 

 Jenkins,Willis,Environmental Pragmatism,Adaptive Management,and 

Cultural Reform,p.56. 

(25)
 
   Ibid,p.57. 

(26)
 
  Opt.cit,p.58. 

* Ann Swidler "سويدلير استاذ عمـ االجتماع بجامعة "بيركيمى    Berkeley المتحدة  بالواليات 
 .The Good Society ـ1991ومف مؤلفاتيا  "المجتمع الخير" عاـ ، األمريكية

http://sociology.berkeley.edu/faculty/ann-swidler (25/9/2020) 
(27)

 
   Jenkins,Willis,Environmental Pragmatism,Adaptive Management,and 

Cultural Reform,p.63:65. 
* cornel west مسفة بجامعة "بريستوف"   "ويست" ىو أستاذ الف  Princeton ومف مؤلفاتو  

Restoring Hope"استعادة األمؿ"  ـ.2115عاـ    
http://www.cornelwest.com/bio.html#.VoQuKzikbds (25/9/2020)  
(28)

 
 Ibid,p.68:69. 

http://religiousstudies.virginia.edu/faculty/profile/wjj2c
http://sociology.berkeley.edu/faculty/ann-swidler
http://www.cornelwest.com/bio.html#.VoQuKzikbds
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