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 كاتب وباحث مصري

 :ملخص

بينما من املفرتض أن متثل حقوق اإلنسان مذهبًا أخالقيًا علمانياً، ميكن استخالص أوجه شبه مدهشة حلقوق اإلنسان مع 
ما مت االعرتاف به بالفعل عند و هو ، (1)إدراك أن حقوق اإلنسان تستند واقعيًا إىل عقيدة و لعل أكثر ما يلفت النظر هو . الدين
تروجينا حلقوق اإلنسان، و هلذا االستناد على عقيدٍة آثار عميقة بالنسبة لطريقة فهمنا و . ار اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسانإصد

ينوي هذا . أيديولوجية أخرىو ألن هذا االستناد يضع احلقوق يف وضع مأزق معريف وجهًا لوجه مع نظم أخالقية ثقافية، دينية، أ
كيفية التعامل مع و ذلك لتحديد التهديدات احملتملة ملصداقيتها على املدى الطويل، و إلنسان بالدين املقال مقارنة مذهب حقوق ا

يبني املقال بصفة خاصة ملاذا خياطر النشر القسري للحقوق باالحنطاط إىل شكل من أشكال األصولية و . تلك التهديدات
 .االحرتام املتبادل اليت متثلها احلقوق يف الواقعو التسامح  املقال إىل العودة إىل قيمو يف اخلتام يدعو . املتناقضة ذاتياً 

 :كلمات مفتاحية

 .حقوق اإلنسان؛ عاملية حقوق اإلنسان؛ النسبية الثقافيةو حقوق اإلنسان؛ الدين و أساس حقوق اإلنسان؛ السيادة  

 

                                                           

 1”HUMAN RIGHTS AND FAITH: A ‘WORLD-WIDE SECULAR RELIGION’?”, Ethics & Global 
Politics, Volume 7 (2014).  

 ليسانس درجة عن فضال قانون،ال كلية  من القانون يف ماجستري على حاصل وهو .الصني يف تسينغهوا جامعة يف الدويل القانون يف دكتوراه طالب  
 .واإلجنليزي الفرنسي القانون يف احلقوق
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 :مقدمة

 "ال حرية بدون أخالق، وال أخالق بدون عقيدة"

 (إليكسيس دي توكيفيل)

. مل يكن اختيار كلمة عقيدة مصادفةو  1.يف حقوق اإلنسان األساسية ‘عقيدة’ن العاملي حلقوق اإلنسان نفسه على أسس اإلعال
اخلاصة باملبادئ الفلسفية حلقوق اإلنسان أثناء الصياغة أنه ال يوجد إمجاع عميق على األساس النظري و فقد قررت جلنة اليونسك

نعم، "الذي شارك بفعالية يف اللجنة " "Jacques Maritain" جاك ماريتان"نسي قد وضح الفيلسوف الفر و   .حلقوق اإلنسان
الطريقة الوحيدة لتماسك و مشرتكة ه ‘عقيدة’لذلك كان استدعاء  3".اتفقنا على احلقوق، ولكن بشرط أال يسألنا أحد ملاذا

نتيجة لذلك، أال و . كحقوق اإلنسانهكذا مل تكن النتيجة بريئة، خاصة عندما تستخدم لشيء مشحون أخالقًيا  و . اإلعالن
الديين كأداة (  )يشري إسناد حقوق اإلنسان إىل عقيدٍة إىل أهنا مشاهبة إىل حد ما للدين؟ يقرتح هذا املقال تبين هذا التشبيه 

 .التطبيقو حتليلية تستطيع تسليط ضوًءا جديًدا متاًما على التحديات اليت تواجه حقوق اإلنسان يف النظرية 

 :   الدينتعريف 

احلائز على جائزة  "Elie Wiesel"" إيلي ويسل"فعندما جمد ( 3)بأي معىن تعد حقوق اإلنسان دينا خبالف جاذبيتها للعقيدة؟
بالتأكيد مل يقصد و فه 4،‘دين علماين عاملي االنتشار’لـ  ‘النص املقدس’نوبل للسالم اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان بوصفه 

احلائزة على جائزة نوبل  Nadine Gordimer"" "نادين غوردمير"باملثل مل تكن و  5.‘اد يف كائنات روحيةاالعتق’الدين مبعىن 
كان مقصدهم باألحرى مثل مقصد   6.‘عقيدة البشرية’يف اآلداب تشري إىل قوى فوق طبيعية حني وصفت اإلعالن بأنه 

التشديد )‘ املقدسةو نسان الطبيعية، غري القابلة للتصرف، حقوق اإل’، عندما أعلنوا 1871إعالن حقوق اإلنسان واملواطن و واضع
. على الزمنو املقصود أن حقوق اإلنسان من املفرتض أال تكون حماًل للنقد، أال تنتهك، وأن السلطة اليت وهبتها تعلو  8(.مضاف

" إمييل دوركامي"جتماع الفرنسي عليه فإننا حني نقارن حقوق اإلنسان بالدين هنا، فإن ذلك يكون باملعىن الذي أعطاه عامل االو 
"Emile Durkheim "توحد  -حمرمة و نسق موحد للمعتقدات واملمارسات املتعلقة بأشياء مقدسة ـ أي أشياء معزولة : للدين

  7.مجيع امللتزمني هبا يف جمتمع أخالقي واحد
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 :مجتمع حقوق اإلنسان األخالقي

جمتمع ’اإلنسان هي يف الواقع نسق قيمي يهدف إىل توحيد اجلنس البشري يف  هناك عدد من األدلة التارخيية تشري إىل أن حقوق
 .تسوغ هذه األدلة مقارنة حقوق اإلنسان بالدينو ، ‘أخالقي

االشرتاكيني و وعلى سبيل املثال فإن إحياء حقوق اإلنسان عرب اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان كان يهدف إىل توحيد الليرباليني 
تناسي حقوق اإلنسان ’بالرغم من أن اقرتان الديباجة بـ و . ترسيخ دعمهم املشرتك للقيم املعادية للفاشية أخالقًيا بواسطة

" صامويل موين"يؤخذ أحيانا كإشارة إىل إبادة اليهود فقد وضح  1‘األعمال اهلمجية اليت آذت الضمري اإلنساين’و ‘وازدرائها
""Samuel Moyn  ًبداًل من ذلك، يظهر هذا االرتباط أن و  11.ا أثناء مداوالت اجلمعية العامةأنه مت إغفال ذكر احملرقة فعلي

رمبا ما كانت الدول االشرتاكية تشارك و . اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان متت صياغته يف املقام األول كرفض لإليديولوجية الفاشية
بالرغم من فشل اإلعالن العاملي حلقوق و  11.الفاشيةيف الصياغة إن مل تر اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان كحشد أخالقي ضد 

فإن إقراره عددًا من حقوق اإلنسان االقتصادية   1إيديولوجية،و اإلنسان يف جذب أصوات البلدان االشرتاكية ألسباب سياسية 
الية مًعا يف حماولة جلذب الليرب و السياسية يبني أن الكتاب حاولوا تضمني القيم االشرتاكية و واالجتماعية جبانب احلقوق املدنية  
  13.املعسكرين إىل جمتمع أخالقي واحد

اليت ( 4)كذلك ميكن تفسري إحياء حقوق اإلنسان خالل السبعينيات بالشوق إىل جمموعة من القيم األخالقية األدنوية و  
، ظلت حقوق 1147 العام بالرغم من إصدار اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان يفو . تستطيع توحيد جمتمع أخالقي واسع خلفها

ابتعدت عن الساحة بسبب احلرب الباردة وعمليات إهناء و اإلنسان يف الواقع هامشية جدًا يف العقود القليلة اليت تلت احلرب، 
، حني انُتخب الرئيس 1188فإن التقدم املفاجئ احلقيقي حلقوق اإلنسان جاء حوايل العام " موين"كما الحظ و  14.االستعمار
 والدولية على جائزة نوبل للسالم، و على أساس برنامج يقوم على حقوق اإلنسان، حصلت منظمة العف" جيمي كارتر"ي األمريك

" موين"يبني و  15.يف صحيفة نيويورك تاميز مخسة أمثال ورودها يف أي عام سابق يف تاريخ نشرها ‘حقوق اإلنسان’وردت عبارة 
فقدت مصداقيتها بسبب جتاوزات أبطاهلا أثناء احلرب  ويات األخرى قد فشلت الشعور العام بأن اليوتوبو أن الفيصل كان ه

كان و  16.‘بارزة بسبب اهنيار الرؤى األخرىو ظهرت حقوق اإلنسان تارخيًيا كاليوتوبيا األخرية ـ يوتوبيا أصبحت قوية ’: الباردة
ا من اجلميع، أيًا كانت اإليديولوجية اليت قد يشعر نشطاء حقوق اإلنسان حياولون ترويج جمموعة من القيم األخالقية ميكن قبوهل

 .املرء خبيانتها
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باختصار، إن تطور حقوق اإلنسان يف فرتة ما بعد احلرب العاملية الثانية يظهر هذه احلقوق كنسق قيمي يهدف إىل توحيد  
باملعىن ( 5)عاملي  ‘دين’مل بناًءا عليه يوجد دليل حلمل حقوق اإلنسان على حمو . اجلنس البشري يف جمتمع أخالقي واحد

 .الدوركاميي

 :فائدة التشبيه الديني

ماذا عساه يكون الغرض من تصوير حقوق اإلنسان كدين؟ يساعد التشبيه على حتديد التهديدات احملتملة ملصداقية تلك 
د اإلصرار على أن حقوق على وجه اخلصوص يبني التشبيه كيف يعو . احلقوق، خصوًصا يف سياق بثها إىل الثقافات غري الغربية

 .إسرتاتيجية انقسامية جداً على املدى الطويل ‘اإلله احلقيقي الوحيد’اإلنسان هي 

إمنا تنشأ و . بالطبع، ال يشكل طموح نشطاء حقوق اإلنسان إىل نشر حقوق اإلنسان يف مجيع أحناء العامل مشكلة قائمة بذاهتا 
أال يكون الناشط الذي ينشر . اإلنسان على أهنا األخالق الشرعية الوحيدة تقدمي حقوقو حن ‘األصولية’التوترات من النزعة 

اإلله احلقيقي الوحيد؟ فهذا الصنف و حقوق اإلنسان بصفتها األخالق الشرعية الوحيدة مستقِطًبا كاملبشر الذي يبشر بأن إهله ه
خصوًصا و ب أولئك ذوي املعتقدات املختلفة، أما على املدى الطويل سوف يغضو من التبشري قد يقنع البعض يف املدى القصري، 

فبداًل من التبشري عن طريق اإلذالل، ميكن القول بأن األكثر فعالية . كوسيلة لالنصياع  ‘الفضحو لإلشهار ’عندما يكونوا حماًل 
اإلذالل كما ال يبشر بعد كل شيء ال معىن للتبشري بالتسامح عرب و . اهلداية عن طريق املثال، بواسطة ممارسة ما يبشر به املرءو ه

 .باحلب عرب احلرب

فمشكلة حسنة الصياغة هي مشكلة . ذلك عرب حتديد املشكلة بدقةو كما ميكننا أن نرى، يوجه التشبيه الديين بسهولة إىل حل، و 
 .نصف حملولة بالفعل

 :   مناقشة األسس

أن تكون مذهًبا علمانًيا ذي أسس عقالنية جتعل  هل من غري املناسب مقارنة حقوق اإلنسان بالدين نظرًا إىل أهنا من املفرتض
 حقوق اإلنسان تعلوا على العقيدة؟
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تأسيس وجود احلقوق وحجيتها باستقالل و املسعى الرئيسي لنظرية احلقوق الطبيعية ـ النظرية اليت ُتستنتج منها حقوق اإلنسان ـ ه 
هذا املفهوم شبه العلمي للحقوق . ي دقيق عاملي وأبديكانت جزًءا من علم أخالقو اتفاق من جانبنا، كما لو عن أي عقيدة أ

يوجد بشكل ملحوظ يف جذر حماوالت حتديد كمية احرتام احلقوق املدنية والسياسية من خالل مؤشرات خمتلفة، مثل احلرية يف 
الطبيعانية يف عدم  مع ذلك يتمثل الضعف الكبري للمقاربةو . املؤشر العاملي الذي تصدره املنظمة غري احلكومية فريدام هاوس

حجيتها طبًقا للمنهج العلمي، أي عرب إثبات فرضية متماسكة منطقًيا بطريقة عقلية عن طريق و قدرهتا على إثبات وجود احلقوق أ
" روبن كار"حىت احملاوالت العلمية األقل دقة لتوطيد األسس النفسية حلقوق اإلنسان ـ كما حاول و . التجارب القابلة للتكرار

"Robin Kar " 18.ليس من الطبيعةو ـ خلصت إىل نتيجة مفادها أن الوعي حبقوق اإلنسان يستمد من التنشئة  

األسس العلمانية حلقوق اإلنسان على صياغة تربيرات عقالنية معقدة أكثر و بدون جتارب إلثبات صحة الفرضيات، ركز منظر و   
" إميانويل كانط"غالًبا إىل مفهوم الفيلسوف الربوسي  ُتسند هذه الفرضيات. حجيتهاو فأكثر إلثبات وجود هذه احلقوق 

Immanuel Kant" " 17.اجلبارة" كانط"قد قيل إن النظرية احلديثة للحقوق بكاملها قد قامت على أكتاف و للكرامة البشرية 
ئن بشري كرامة فطرية يأمرنا التفكري العقالين هتبان كل كاو ، فإن اإلرادة احلرة "لكانط( "6)‘للصيغة الثانية لألمر املطلق’طبقا و 

  1 .حجيتهاو مث ربط الطبيعانيون حقوق اإلنسان بالكرامة لتربير وجود تلك احلقوق  11.العقل باحرتامها

غري و ، فإن هذه التربيرات اجملردة تبقى خالفية بني الطبيعانيني ""Michael Perry" مايكل بريي"كما أشار الفقيه األمريكي و 
يستنتج أن و هو    .بوجه خاص يف نظريات الكرامة كتفسري كاف حلجية احلقوق" بريي"شكك و  1 .سواءالطبيعانيني على حد 

كان املرء يرفض أي حل إمياين باعتباره غري قابل و حىت ل’للمشكلة،  ‘حال علمانًيا مرضًيا’من غري الواضح أن الكرامة تنتج 
بأنه ال يوجد سبب حاسم " "Michael Freeman" انمايكل فرمي"بشكل متناسق فقد جادل علماء مثل و  3 .‘للتصديق

تتعقد األمور أكثر بالنسبة للطبيعانيني، فالتطورات و  4 .لتفضيل التفسريات العلمانية حلقوق اإلنسان على التفسريات الدينية
ارات ال نصبح أننا وهبنا إرادة حرة موضع شك، فاملخ يتخذ قر و هو الرئيسي " كانط"احلديثة يف علوم األعصاب تضع افرتاض 
 حق التصويت؟و فبال إرادة حرة، ما معىن إعالن حرية الفكر أ 5 .واعيني هبا إال بعد فرتة تصل إىل عدة ثوان

. بينما نوقف مناقشة األسس، ال تستطيع حقوق اإلنسان ادعاء القوة املقنعة  شبه العلمية اليت أراد الطبيعانيون منحها  هلاو  
األديان، مسوغني التشبيه و مسة األيديولوجيات و ادعاء التماسك العقالين الداخلي الذي ه على أكثر تقدير هم يستطيعونو 

 .الديين
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 :محظور بال داع

بذلك فهي تستند إىل عقيدة، و حجيتها و حىت بالرغم من أن حقوق اإلنسان ال تستطيع االعتماد على دليل خارجي لوجودها 
 Michael" مايكل إجيناتيف"اظ على مظهر حقوق اإلنسان؟ هذا ما يقرتحه أينبغي علينا جتنب التشبيه الديين من أجل احلف

Ignatieff"" قلقه من إمكانية أن يقلل " إجيناتيف"أبدى . شخصية عامة معروف بكتاباته يف حقوق اإلنسانو ، عامل كندي
إلنسان تتأسس واقعًيا على نفسه يعرتف بأن حقوق او ولكن مادام ه 6 .التشبيه الديين من القبول العاملي حلقوق اإلنسان

يتضح قلقه من التشبيه الديين من و . بشأن حقيقة مزعجةو فيجب علينا تفسري موقفه من التشبيه الديين كنوع من التاب 8 عقيدة،
ستفهم حقوق اإلنسان بطريقة خاطئة إذا وصفت : وبني قوله 7 ،‘مادة علمانية لعقيدة’حقوق اإلنسان : صعوبة التوفيق بني قوله

  1 .‘عقيدة’وأ ‘دين علماين’ا بأهن

يف احلقيقة حماوالت و بالقلق جتاهه ه" إجيانتيف"ما شعر و . ال يوجد دليل ميتافيزيقي مقنع لتحويل التشبيه الديين إىل تابو
 "MAX" ماكس ستاكهاوس"يستشهد على سبيل املثال بو هو . جمموعات مسيحية االستيالء على حقوق اإلنسان ألنفسهم

"Stackhouse  هذا ما و  31.الهويت من الواليات املتحدة يزعم أن حقوق اإلنسان ال ميكن تأسيسها إال على فكرة الربو هو
(. 8)‘ال تأسيسية’يبذل جهدًا كبريًا يف حماولة تأسيس تلك احلقوق على ما يطلب أن يكون أنسنة علمانية " إجيناتيف"جعل 

فكرة  ’هي و ينتهي إىل تأسيس أنسنته على نوع آخر من العقيدة األخالقية، يف السطر التايل مباشرة " إجيناتيف"من املفارقة أن و 
  31.‘(7)التبادلية األخالقية 

حنن نكون يف وضع أفضل . جمموعات مسيحية على حقوق اإلنسان كل تلك التناقضات الذاتية ‘استيالء’ال يربر القلق من 
حسب تعبري ( 1)‘غري قابلة الستبعاد دينيتها’ذلك فكرة هي بو حال القبول بأن فكرة حقوق اإلنسان تقوم على عقيدة 

بأن حقوق اإلنسان ال ميكن تأسيسها إال  -" إجيناتيف"كما خيشى  -لكن هذا ال يعين أن من الضروري القبول و  3 ".بريي"
استهم، وجد إله أم ال فتلك احلقوق ميكن تأسيسها جيًدا على اإلميان اإلنسانوي حبرية إرادة البشر وقد. على العقيدة املسيحية

 .يوجد

قد يكون . لكن ال يوجد دليل عملي أيضاو ال يوجد دليل ميتافيزيقي مقنع لتحويل التشبيه الديين إىل تابو، ليس هذا فحسب 
لكن و . اعتماد حقوق اإلنسان على عقيدة اعرتاف بأننا ال نستطيع الوصول إىل إمجاع بشأن األسس امليتافيزيقية حلقوق اإلنسان
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من مث سيكون كل و  33".ماريتان"احلاجة ال متنعنا من االتفاق على قائمة من احلقوق كمبادئ عملية للعمل، كما اقرتح  هذه
اإلمجاع ’الحًقا " جون راولز"بشر هذا مبا دعاه و  34.شخص حر يف تربير تلك املبادئ املشرتكة طبًقا ملعتقداته اخلاصة العميقة

باستثناء إمجاع اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان الذي مل ينب على ) األخالق و شرتكة للعدالة على املبادئ امل 35‘(11)املتداخل 
 (.كما سنرى  36العقل بقدر ما بين على الرعب املشرتك،

قوق دقًة لطبيعة حو تصوير أكثر صدقًا و فالتشبيه الديين ه. ال على أسس عمليةو ال على أسس ميتافيزيقية و يف النهاية، ال ُيربَر التاب
 .  اإلنسان

 :(55)بنية 

تطبيق هذه احلقوق، مع تركيز و سوف تبني هذه الدراسة صواب التشبيه الديين عند مناقشة التوترات بني نظرية حقوق اإلنسان 
سوف ندرس بالتفصيل أوال ملاذا و . اإليديولوجية األخرىو خاص على عالقة حقوق اإلنسان بالنظم األخالقية الثقافية، الدينية، 

مث ننتقل ملناقشة آثار هذا االعتماد بالنسبة النتشارها . حقوق اإلنسان مستندة على عقيدة بواسطة استعراض تاريخ نشأهتا تعد
 .العاملي

 : أسس الحقوق الطبيعية

عاملي من العقل إىل يف هذا القسم نناقش املالبسات التارخيية اليت أدت إىل إعالن حقوق اإلنسان كعقيدة أخالقية يف اإلعالن ال
 .التفكري فيها بوصفها علم أخالقيو حلقوق اإلنسان، رغم أن الطموح األصلي لنظرية احلقوق الطبيعية ه

أشد العوامل احلامسة يف تطور نظريات احلقوق و نبني أواًل أن الصراع الديين الناجم عن اإلصالح الربوتستانيت كان واحًدا من أقدم 
دة إىل العقل أكثر من استنادها إىل اهلل، استجابت نظريات احلقوق الطبيعية للحاجة إىل بقدر ما كانت مستنو . الطبيعية احلديثة

مث نستعرض األسباب اليت أدت إىل اضمحالل أمهية حقوق اإلنسان، مشريين إىل . قواعد أخالقية مشرتكة لتفادي النزاع الالهويت
هبذه الطريقة سنكون قادرين على و . أثناء القرن التاسع عشر خيبة أمل فكرية على نطاق واسع من العقالنية األخالقية للتنوير

حبلول وقت الوالدة اجلديدة حلقوق اإلنسان عرب اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان يف العام  -فهم ملاذا كان من املستحيل 
 . ه األسسملاذا تأسست حقوق اإلنسان على عقيدة مشرتكة بداًل من هذو االتفاق على األسس العقالنية،  -1147
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 :علم أخالقي

أدنويتها و مسحت عقالنيتها و . شعبيتها يف احلداثة املبكرة إىل حد كبري إىل صورهتا كعلم أخالقيو يرجع جناح احلقوق الطبيعية 
قد اندلعت التوترات و . لتلك النظريات بتجاوز الصراعات الدينية اليت مزقت أوربا منذ اهنيار االحتكار األخالقي الكاثوليكي

. الدوليةو ينية منذ القرن السادس عشر مع صعود الربوتستانتية، مؤدية إىل أكثر من قرن من احلروب الدينية، سواء األهلية الد
، ظلت التحالفات السياسية يف أوروبا تتشكل بواسطة (1647 -1617)حىت بعد أن بلغت ذروهتا يف حرب الثالثني عاًما و 

من وجهة نظر الهوتية، متثلت املشكلة يف أن كل و (. 1811 -1871)الفرنسية عامل طائفي قوي، على األقل حىت الثورة 
املوت و هي هتمة كانت تعاقب باحلرمان الكنسي و طائفة اتبعت تفسري مساوي متشدد للمسيحية يتهم الطوائف األخرى بالزندقة، 

استلزم حتقيق و . بالتايل تصعيد النزاع املسلحو هذا التشدد جعل احلوار مستحياًل تقريًبا، و  38.يف الكاثوليكية يف العصور الوسطى
التعايش السلمي يف هذه الظروف قواعد أخالقية تنتصب فوق النزاع الالهويت، لكي ميكن قبوهلا من جانب مجيع الطوائف 

 .املعنية

نودي هبا من أجل نشري إىل أن اجلاذبية اجلوهرية لنظريات احلقوق الطبيعية حدثت ألهنا استجابت هلذه احلاجة، مبا أنه و  
 .ليس اهللو االستيحاء من العقل 

 Thomas" توماس هوبز"، ""Hugo Grotius" غرتيوسو هوج"كدليل داعم هلذا االدعاء، نلفت االنتباه إىل حقيقة أن و     

Hobbes"" ،"جون لوك "John Locke"" ،جان جاك روسو"و" " "Jean-Jacques Rousseau-  احلقوق و هم منظر و
بذلك كانت لديهم دواٍع شخصية عميقة و عقد االجتماعي األكثر بروزًا ـ قد وقعوا ضحايا االضطهاد الديين السياسي الو الطبيعية 

حبياته بشق النفس بسبب آراءه حول الفصل بني الكنيسة " غرتيوس"فقد فر . البتكار نظريات أخالقية تعلوا على اخلالف الديين
اليت جعلت امللكيني الكاثوليك يف وجه )سباب ترتبط باحلرب األهلية اإلجنليزية نفسيهما أل" لوك"و" هوبز"نفى و والدولة، 

 . جنيف، حيث ُأحرقت كتبه اليت اعتربت متساحمة دينًيا جًداو من فرنسا " جان جاك روسو"ُمنع و ، (الربملانيني الربوتستانت

ة باحلقوق الطبيعية صاروا مشهورين إما لدفاعهم كدليل إضايف، ميكن اإلشارة إىل أن معظم شخصيات التنوير البارزة املرتبطو 
مطهر من الرموز اليت تقسم  ‘دين طبيعي’الربوبية و (.  1)وإما لدعمهم للربوبية ( 37خصوصا لوك)القوي عن التسامح الديين 

القوية للفروق بالرغم من أن الالمباالة )الكاثوليك والربوتستانت، دين يسمح للشخص بالتبشري بالتسامح دون الظهور كملحد 
" مونتسكيو"القت الربوبية رواجا بصفة خاصة يف فرنسا وأمريكا، مغرية من بني آخرين و (. بني األديان اعُتربت أحيانا كهرطقة

"Montesquieu"،31 "فولتري "Voltaire""،41 "روبسبري" 41،"رسو" "Robespierre"،4  "جيفرسون "Jefferson""،43 
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حيتوي اإلعالن و  Washington.46طبقا للبعض ـ واشنطون  -حىت و  Paine""،45" باين" Franklin""،44" فرانكلني"
   48.‘الكائن األمسى’على ذكر مباشر للربوبية، متثل يف الثناء على 1178الفرنسي حلقوق اإلنسان واملواطن 

 .لديين املشار إليه سابقاالتصور التجديفي للحياد او هكذا ميكننا استنتاج وجود ارتباط قوي بني تطور خطاب احلقوق و 

 كيف استجاب الطبيعانيون لتحدي استنباط قواعد أخالقية تعلوا على اخلالف الالهويت؟

حجيتها أساًسا من االعتقاد يف األمر اإلهلي والعقاب اإلهلي و فعلى سبيل املثال، تستمد القواعد األخالقية املسيحية وجودها  
خالقية املسيحية، رغم أهنا تقدم حمتوى ثريًا، إال أن مداها حمصور يف أولئك الذين يؤمنون هذا يعين أن النظرية األو . على التوايل

ال تستطيع هذه النظرية الوصول بشكل فعال إىل أولئك و . فعلًيا بالفرضية البديهية هلذه النظرية، اليت تتمثل يف الدمجا املسيحية
اكتشاف القواعد ذات و هدف الطبيعانيني إذا ه. ب الذين ال يتبعوهناسوف يعاقو الذين ال يؤمنون بأن اهلل وضع تلك القواعد 

النطاق العاملي اليت جيب على أي شخص االتفاق معها بغض النظر عن العقيدة ـ القواعد املستندة على فرضية احلقائق األخالقية 
ى عدد كاف منها خللق حمتوى أخالقي هل نستطيع العثور علو لكن هل توجد هذه احلقائق، و . ذاتية الوضوح املستمدة من العقل

 ثري؟  

أدنوية مبا يكفي ألن و رائًدا يف هذا اجملال، إذ وضع قواعد القانون الدويل اليت من املفرتض أن تكون عقالنية " غرتيوسو هوغ"كان 
حجيتها من و دها برر ذلك باإلشارة إىل أن تلك القواعد تستمد وجو و  47.كان اهلل غري موجودو تقدر على أن تظل قائمة حىت ل

دون اإلساءة لنفسه ’مبادئ عقالنية احملافظة على الذات القومية اليت توصف بأهنا أساسية بقدر ما ال يقدر أحد على معارضتها 
ناجحة جدًا يف تأسيس إمجاع أخالقي عرب الطوائف الدينية ما جعله يذكر اليوم بوصفه " غرتيوس"كانت مقاربة   41.‘(13)
   51.‘ احلديثالقانون الدويلو أب’

مبدأ حفظ النفس " هوبز"، استعمل "غرتيوس"على غرار و . طبقها على اجملال الداخليو يف هذه األدنوية " توماس هوبز"جدد و  
ـ حتسني  51افرتض أن الرجال قد قرروا ـ مهددين حبالة الطبيعة حيث تندلع حرب الكل ضد الكلو . الطبيعاين يف أساس منطقة

  5.طريق التنازل مبحض إرادهتم عن بعض حريتهم األصلية للدخول يف اتفاق ملزم حلماية بعضهم بعضافرصهم يف البقاء عن 
 53.القواعد األخالقية اليت حتكم اجملتمعو أصل اجملتمع، باإلضافة إىل أن هذا االتفاق يربر القانون و أن هذا االتفاق ه" هوبز"زعم و 
مسحت بتربير أشكال معينة و بإنتاج حمتوى أخالقي ثري من فرضية أدنوية، " هوبز"هبذه الطريقة مسحت نظرية العقد االجتماعي لـو 

 . من احلكومة
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. الحًقا كثريًا من احلقائق ذاتية الوضوح البديهية إىل أساس العقد االجتماعي لتوسيع احملتوى األخالقي" جون لوك"أضاف 
لكن على فرضية احلقوق الطبيعية يف احلياة، و  حفظ الذات، قامت فكرته على التدليل على أن العقد االجتماعي مل يستند إىلو 

بني و يف جتارة العبيد " لوك"كان من الصعب التوفيق بني تورط و بالطبع كانت هذه فرضيات ملحة أكثر،  54.امللكيةو احلرية، 
استنكارًا فعااًل خطابًيا للحكم الدقة العلمية بقدر ما كان " لوك"مع ذلك مل يكن هدف و  55.احلقوق الطبيعية يف احلرية وامللكية

سبب الصدى و رمبا يكون هذا هو ، "هوبز"عن طريق مجع تلك الفرضيات إدانة ما قد أيده " لوك"استطاع و  56.امللكي املطلق
 Marquis de" دي الفاييت"واملاركيز  "Thomas Jefferson" "  توماس جيفرسون"اجليد الذي وجده هذا املنطق عند 

Lafayette" "ما صاغا إعالنات بلداهنمعند . 

الحًقا اتبعت مجيع نظريات حقوق اإلنسان العلمانية تقريًبا نفس النمط من التفكري، مضاعفة عدد احلقوق الطبيعية اليت كانت و 
  يف هذه الظروف مل تكن سوى مسألة وقت قبل أن يبدأ املتشككون يف التساؤل عما إذاو . مبثابة األساس العقالين ألخالق عاملية

 . ‘بديهية’كانت قائمة احلقوق املتوسعة باستمرار مستنبطة فعاًل من حقائق 

 خيبة األمل الكبيرة

لزيادة احملتوى األخالقي لنظريات احلقوق الطبيعية كان البد له يف النهاية أن يؤثر  ‘حقائق بديهية’املزيد مما يسمى و إضافة املزيد 
سنعرض هنا الرتباط بالفقدان املتزايد ملصداقية الطبيعانية و . العاملي للخطر أن يعرض امتدادهاو على مصداقية هذه النظريات 

نوضح ملاذا جعل هذا الفقدان من املستحيل إصدار اإلعالن العاملي حلقوق و والعقالنية األخالقية أثناء القرن التاسع عشر، 
 .اإلنسان باسم العقل

وبعيًدا . جديدة أكثر وأكثر ‘حقائق’ساءت هذه املصداقية حال إعالن و  إن مصداقية احلقوق الطبيعية كانت ملتبسة من البداية،
كان اهلجوم و عن مشكلة العبودية، تعرضت فكرة وجود حق طبيعي يف امللكية اخلاصة هلجوم شديد أثناء القرن التاسع عشر، 

امللكية ’الذي زعم أن " "Pierre-Joseph Proudhon" بيري جوزيف برودون"األكثر بروزا عن طريق السياسي الفرنسي 
توقع هذه املشكالت، ورمبا ألن األمريكيني األصليني مل يعرفوا مفهوم امللكية اخلاصة " توماس جيفرسون"قد يكون و  58.‘سرقة

حىت بديهية احلق يف و  57.باملعىن الغريب، فإنه وضع احلق يف البحث عن السعادة حمل حق امللكية يف إعالن االستقالل األمريكي
 Friedrich" فريدريك نيتشه"عن السعادة ُشكك فيها الحًقا، فعلى سبيل املثال يقول الفيلسوف األملاين  البحث
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Nietzsche"" :" ـ اإلنسان ال يسعى إىل السعادة، (14)‘كيف’يف احلياة، فإنك تستطيع حتمل أي  ‘ملاذا’إذا كان لديك
  51".من يفعل ذلكو االجنليزي فقط ه

بد للتضخم املتسارع للحقوق الطبيعية املدعومة باحلماس الثوري للقرن الثامن عشر أن يصطدم حبائط آجاًل كان الو عاجاًل أ
 61لكن بسبعة عشرة مادة محاسية،و ليس فقط بثالث مواد محاسية،  1871املواطن و تباهى إعالن حقوق اإلنسان و . الشكية

الذي أدى إىل إعدام  -( 15)بني رد الفعل الثرميدوري و  61. 1813ضوعف هذا العدد بعد أربع سنوات فقط مع إقرار إعالن و 
ـ أنه مل يكن كافًيا إعالن بديهية القواعد األخالقية لكي حتوز هذه القواعد  6اليعاقبة الراديكاليني الذين صاغوا هذا اإلعالن

ن عشرين عاًما، حني أعادت أكثر مو األمر مرة أخرى بعد حن( 16)فسرت االستعادة األوربية و . االعرتاف ببديهيتها عاملًيا
نظراً ألن اليعقويب السابق قد برر فتوحاته بدعوى نشر و  63.إىل احلالة السابقة" نابليون"التغيريات السياسية يف األقاليم اليت فتحها 

  .ـ مثل التاريخ ـ يكتبها املنتصرون ‘احلقائق البديهية’فإن االستعادة تشري إىل أن إعالنات  64حقوق اإلنسان،

 ‘احلقائق البديهية’صاحب اجملادلة األكثر شهرة بأن و ه" "Jeremy Bentham" جريمي بنتام"مبا يكون الفيلسوف اإلجنليزي ر 
يبني  66عقوبة اإلعدامو إلغاء العبودية و  65وانشغاله طوال حياته بالدفاع عن قضايا مثل املساواة بني اجلنسني. ُصممت ال اكُتشفت

املشكلة من وجهة نظر بنتام متثلت يف أن و . إمنا إىل أسسها الفلسفيةو إىل احلقوق الطبيعية ذاهتا، أنه مل يكن يوجه سهام نقده 
بني وجودها الفعلي، حماولني أن يستحضروا و ، خالطني بني الرغبة يف احلقوق الطبيعية (18)‘التفكري الرغبوي’الطبيعانيني مدانني بـ

بالنسبة و  68(.األمريكيةو على سبيل املثال وثائق احلقوق اإلجنليزية أ) ن موضوع من العدم حقوقًا ال ميكن أن تنبع إال من قانو 
هراء على ’الالتقادمية ال ميكن إال أن ُيستهزأ هبا بوصفها و لبنتام كواحد من مدرسة الوضعية القانونية، فإن فكرة احلقوق الطبيعية 

  67.‘طواالت

. التاسع عشر يف اليقينية األخالقية اليت قدمتاها الطبيعانية والعقالنية األخالقيةكانت شكية بنتام يف احلقيقة مسة خيبة أمل القرن 
بالتبعية يف و )من أضعف الثقة بأكثر قوة يف العقيدة العقالنية األخالقية و رسول عظيم للعقل ـ هو هو ـ " كانط"للمفارقة كان و 

أن للعقل  ‘نقد العقل احملض’أثبت يف كتابه و . كن اكتشافها بالعقلاليت ترى أن املعرفة األخالقية مي( العقيدة الطبيعانية العلمانية
: أن تكهنات العقل احملض املسلم هبا غري قادرة على حتصيل معرفة بشأن ثالث مطلقات غري مشروطةو النظري احملض حدوده، 

بأن األخالق ال ميكن أن  ‘ل العملينقد العق’يف كتابه الالحق " كانط"جادل و  61.وجود اهللو خلود الروح، حقيقة العامل املادي، 
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أننا " كانط"بالتايل استنتج و  81(.للدافع)اخللود و أ( منوها حبرية اإلرادة وبالتايل املسئولية األخالقية)يكون هلا معىن بدون اهلل 
 ،تعد ذاتيةاليت ... فرضيات ضرورية ’وصفها بـ و  ،‘مسلمات العقل العملي احملض’مضطرون لقبول تلك املطلقات باعتبارها 

األخالق مستندة بالضرورة إىل عقيدة أخالقية، كمقابل " كانط"بعبارة أخرى، يقدم  81.‘ال مشروطةو لكنها مع ذلك حقيقية و 
املتعالية الثقة يف " كانط"يف النهاية، أضعفت مثالية   8 (.‘عقيدة عقالنية حمضة’مع أنه يصر على تسميتها )للمعرفة األخالقية 
 . اخللودو حتدت الطبيعانية العلمانية عن طريق جعل األخالق تستند إىل اإلميان باهلل و قية العقالنية األخال

للحجج العقالنية لوجود اهلل أكثر قوة من حجته للضرورة العملية للعقيدة " كانط"يف منعطف إضايف للمفارقة، أصبح نقض و 
فيودور "أشار الكاتب الروسي و  83.بعبادة رب قتيل" نيتشة"اهتمنا و . األخالقية، ملقيا احلضارة الغربية يف شك أخالقي عميق

أناتول "خلص الكاتب الفرنسي و  84.إىل أنه بدون اإلله يصبح كل شيء مباح" "Fyodor Dostoyevsky" دوستويفسكي
تحيل يكاد يكون من املس:"نتائج القانون الطبيعي فيما يتعلق باعتماد األخالق على عقيدة"  "Anatole France" فرانس

. ليس للطبيعية مبادئ، فهي ال متدنا بسبب لإلميان بأن حياة اإلنسان جيب احرتامها. منهجيا تأسيس قانون طبيعي أخالقي
  85."الشرو الطبيعة ـ يف المباالهتاـ ال تفرق بني اخلري 

 .   مجاتية وغري علميةمتزايد على أهنا دو النهائية املفرتضة ُيستهزأ هبا على حنو األبدية " كانط"حىت حقائق أخالق و 

ـ " كانط"ـ من بني االنتقادات العديدة اليت وجهها إىل " "Arthur Schopenhauer" آرثر شوبنهاور"أشار الفيلسوف األملاين 
على العكس من احملتمل جدًا أن يؤدي إىل الالأخالقية امليكافيلية، املعنية و إىل أن العقل العملي ال يؤدي حتما إىل الفضيلة، 

أن املطلقات " شوبنهاور"أضاف و (. يكون هذا يف الواقع حني يأخذنا العقل إىل حقل االقتصادو ) 86صلحة الذاتية فقط بامل
ـ اهلل، العامل، والروح ـ مل ُيربَهن على عامليتها وهي ُتشتق من الرتاث اليهودي " كانط"الالمشروطة اليت متثل أساس أخالق 
  88.املسيحي أكثر من اشتقاقها من العقل

من الزعم أننا نستطيع اكتشاف احلقائق النهائية " Friedrich Engels" "فردريك إجنلز"من جانبه، سخر االشرتاكي األملاين و 
يف حني و ، (17)األبدية يف العلوم الصعبة و األبدية يف األخالق يف حني لدينا مثل هذه الصعوبة يف إثبات هذه احلقائق النهائية و 

، فإن أية "كإجنلز"بالنسبة ملادي تارخيي و  87.اجه مشكالت ذات أبعاد كونية أكثر من أي وقت مضىجيعلنا كل اكتشاف نو 
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بالتايل فإن هذه القواعد ال و قواعد أخالقية توصف بأهنا هنائية وأبدية هي يف الواقع قواعد الطبقة االجتماعية االقتصادية احلاكمة، 
 81.تبسط تأثريها على غري أعضاء هذه الطبقة

ناًءا على ذلك هددت هذه االنتقادات نظريات الكرامة اإلنسانية اليت حاولت إنقاذ احلقوق الطبيعية عن طريق تأسيسها على بو 
 . املثالية الكانطية بداًل من العقالنية األخالقية

عي بقدر ما لدى القرن التاسع عشر أن لدى الطبيعانيني إشكالية يف إثبات القانون الطبيو كما ميكننا أن نرى، كشف مفكر و 
حجيتها و ذلك ألن من الواضح عدم وجود وسيلة إلثبات وجود احلقوق الطبيعية و . املسيحيني من إشكالية يف إثبات وجود اهلل

احلجة العقالنية الوحيدة اليت ميكن أن و . طبقا للمنهج العلمي، أي، عرب فرضية متماسكة منطقيا تُثبت بالتجارب القابلة للتكرار
 .دين ذوي املسلمات البديهيةو ات احلقوق الطبيعية هي ـ كما الحظنا أعاله ـ التماسك الداخلي إليديولوجية أتدعيها نظري

حملاكمة احلكومة النازية فحسب و لو نتيجة لذلك، عندما جدد التدمري العبثي للحرب العاملية الثانية احلاجة إىل أخالق عاملية ـ و     
الشيء الوحيد الذي و  71.غري الطبيعانني يف إجياد أساس نظري مشرتك هلذه األخالقو يعانيون ـ مل تكن مفاجأة كبرية أن فشل الطب

األعمال اهلمجية اليت ’دمجاتية يف القيم اليت تستطيع منع و احلاجة إىل عقيدة أساسية، ثابتة، يقينية، و استطاعوا االتفاق عليه ه
ـ   7مدرسة فكرية هذا التوفيق العملي طبقا ملعتقداهتا الذاتية اخلاصةتربر كل و . من احلدوث مرة أخرى 71‘آذت الضمري اإلنساين

 .ـ منجزين إمجاًعا متداخاًل، ولد من الرعب املشرتك من احلرب( 11)هي ما سنطلق عليها عقائد عموديةو 

 :دجًما ضد دجًما: حقوق اإلنسان وتنازع القيم

لكن ما هي اآلثار املرتتبة على ذلك؟ يف هذا القسم، و . قيدة مشرتكةرأينا يف القسم السابق أن حقوق اإلنسان تستند إىل ع    
خصوًصا فيما يتعلق بعالقة و مواجهتها، و سنثبت أن التشبيه بالدين يستطيع مساعدتنا على حتديد التهديدات ملصداقية احلقوق 

 . احلقوق بالنظم األخرى للقيم األخالقية

يشري و . على إمجاع متداخل يستند على العقائد العمودية لكل طرف راضاعتمد و يظل مذهب حقوق اإلنسان قيًما حىت لو 
إىل أن حقوق اإلنسان قد أصبحت لغة أخالقية ال غىن عنها، " Jurgen Habermas" "يورجن هابرماس"الفيلسوف األملاين 

كا اجلنوبية اللغة الوحيدة اليت من تتشكل اآلن يف آسيا، إفريقيا، أمري...بالرغم من األصول األوربية حلقوق اإلنسان:"يؤكد على و 
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االضطهاد، ضد األضرار و احلروب املدنية رفع أصواهتم ضد العنف، القمع، و ضحايا األنظمة القاتلة وو خالهلا يستطيع معارض
 73".املوجهة لكرامتهم اإلنسانية

غري أنه يكيف العالقة اليت . اإلنسان الفصيحة حلقوقو من الواضح أن االستناد إىل عقيدة ال يبطل مفعول وظيفة اللغة العامية أ
هذا يقودنا إىل السؤال عما إذا كانت حقوق اإلنسان تستطيع و . تستطيع تلك احلقوق امتالكها جتاه العقائد األخالقية األخرى

ن، فإن كما سنرى اآلو . اإلسالميةو على سبيل املثال القيم املسيحية و ادعاء أولوية عندما تتعارض مع قيم غري الطبيعانيني، 
األصولية يف تعزيز و هذا زج الطبيعانيني يف مأزق بني االعتدال و أهنا ال تستطيع فعل ذلك على أرضية معرفية، و اجلواب القصري ه
 .حقوق اإلنسان

 :مأزق معرفي

يكون لتلك بالنسبة للطبيعانيني ـ الذين يبدأون تعليلهم من افرتاض أن حلقوق اإلنسان حجية عاملية لعلم أخالقي ـ ينبغي أن 
حجية هذه و لكن يف غياب الدليل العلمي على وجود . احلقوق حبكم تعريفها أولوية على القيم األخرى يف حالة التعارض

أن " كانط"كما رأينا أعاله، أثبت و . كمقابل للمعرفة( رأيو أ)احلقوق، جيب علينا وصف هذا االستنتاج كمرتكز على عقيدة 
أشار و ز يف النهاية على املسلمات اليت ال ميكن إثباهتا عن طريق العقل النظري احملض، االستدالل العقالين جيب أن يرتك

هذا يقودنا إىل و . اخللودو إىل أن األخالق الكانطية ذاهتا تستند يف النهاية على مسلمات غري مثبتة هي اهلل، احلرية، " شوبنهاور"
أساسا إىل املفهوم الكانطي للكرامة اإلنسانية ـ ال ميكن أن تقوم  استنتاج أن نظريات احلقوق الطبيعية احلديثة ـ اليت تستند

بافرتاض أن غري الطبيعانيني و . حجيتهاو ال نقاش فيها تربر وجود احلقوق و باستقالل عن اإلميان مبسلمات دمجاتية، غري مثبتة، 
 . معرفًيا، دمجًا ضد دمجًاحجية قيمهم اخلاصة، فإننا نواجه مأزقًا و أيضا ال يستطيعون اإلثبات العلمي لوجود 

( 1 )استدالل دائري و يعين املأزق املعريف أن إعطاء أولوية حلقوق اإلنسان ألجل ادعاء الطبيعانيني أن هذه احلقوق عاملية ه
هذا يوضح الصعوبات اليت واجهت و . بنفس طريق ادعاء األولوية لدين ألجل ادعاءه أن يتبع وحي من اهلل احلق الواحد

توفر األديان التوحيدية على وجه و . إيديولوجية أخرىو  عند إقناع أولئك الذين يؤمنون بنظم أخالقية ثقافية، دينية، أالطبيعانيني
 .اخلصوص دراسة حالة واضحة ميكن استقراءها عن طريق التشابه
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تماد اإلعالن العاملي حلقوق ، رفضت اململكة العربية السعودية اع1148بالعودة إىل العام . إذا أخذنا اإلسالم بعني االعتبارو 
من املهم مالحظة أن لدى اإلسالم تراث من  74(.حرية الدين) 17اإلنسان، السيما بسبب االعرتاضات على صياغة املادة 

مع ذلك، و  75.مبمارسة دينهم اخلاص( على األقل أهل الكتاب)أن الشريعة تقبل مبدأ السماح لغري املسلمني و التسامح الديين، 
يسمح و . االعتقاد الليربايل بوجوب أن يكون لكل شخص احلق يف التحول إىل أي دين من أي دين آخرو التعارض هما يسبب 

ألن املرتد يتحدى عملًيا احلقيقة السماوية  76اإلسالم بتحول غري املسلمني إىل اإلسالم، لكنه مينع املسلمني من التخلي عنه
فإذا كان  78.الدولة إشكالية أكيدة للتوفيق مع اإلسالمو الفصل بني الكنيسة  كذلك يشكل االعتقاد الليربايل بوجوبو . للدين

أن حممدا رسول اهلل ـ كما تقول الشهادة ـ فحينئذ توجد أسباب قوية العتبار أن و املسلمون على حق يف أنه ال إله إال اهلل 
على و . العلمانية اليت تظل غري مبال هباو شكال الليربالية ألشكال احلكومة الثيوقراطية اليت تعزز شأن املسلم أولوية أخالقية على األ

ال ملذهب و كما نرى، نظرًا ألنه ليس لإلسالم و . سبيل املثال، هذه هي احلجة اليت تقف خلف إنشاء مجهورية إيران اإلسالمية
، (أي بديهية)ئق األكثر أساسية أنه يقدم احلقا ‘يُعتقد’أي من االثنني و حقوق اإلنسان يد عليا معرفية واضحة، فجوهر املسألة ه

اتضح أن الدول اإلسالمية أعضاء منظمة املؤمتر اإلسالمي وضعوا ثقتهم يف و . النقطة النهائية للمرجع األخالقي، القاعدة النهائية
 77(.5 و4 املواد )ذلك بإخضاع احلقوق للشريعة يف إعالن القاهرة حول حقوق اإلنسان يف اإلسالم و اإلسالم 

ينكران أن القواعد األخالقية مسألة اختيار، إال أن و ( 1 )من أن اإلسالم ومذهب حقوق اإلنسان كالمها مشوليان  بالرغمو  
أخالق مذهب حقوق اإلنسان ـ آملني اختيار و لصاحل أخالق اإلسالم أ(   )‘قفزة إميان’غياب حجة معرفية حامسة جيربنا على 

 .   الصواب منهما

 :األصولية الطبيعانية

فإما أن يتحمل الطبيعانيون إهانة أن أجزاء  . جة أخرى للمأزق املعريف هي أنه يلقي الطبيعانيني يف معضلة تواجه أي دين مشويلنتي
إما أن يقرروا فرض عاملية حقوق اإلنسان، مكرهني و . كبرية من البشرية ال يؤمنون حبقوق اإلنسان كنقطة هنائية للمرجع األخالقي

يسمح بالتعايش و مطلقة، و يؤدي الطريق املعتدل واقعًيا إىل إنكار أن هذه احلقوق عاملية . إذا لزم األمر الناس على هذا اإلميان
يؤدي إىل التعارض مع النظم و يتتبع الطريق األصويل ادعاء العاملية إىل هنايته املنطقية و . السلمي مع النظم االعتقادية األخرى

اتبع منوذج إمجاع متداخل اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان و . لدين من مضموهنمااو يفرغ حرييت الفكر و االعتقادية األخرى، 
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حقوق اإلنسان و ، أصبح أصولي(3 )اهنيار منافس الغرب اإليديولوجي األكثر قوة و لكن مع هناية احلرب الباردة و . الطريق املعتدل
أكثر بشأن فرض عقيدهتم بقوة و يل ـ صاخبني أكثر الرئيس السابق للجمعية األمريكية للقانون الدو " توماس فرانك"ـ أمثال 
    71.السالح

تضع اهلجمة األصولية العنيفة ضغطًا كبريًا على صيغة اإلمجاع املتداخل، ألهنا جتعل احلقوق الطبيعية تبدوا كتهديد للعقائد و 
معربًا للتوترات اليت قد تنطلق إذا هتدم تعطي عالقة الطبيعانيني بالكاثوليك مثااًل و . العمودية اليت يرتكز عليها هذا اإلمجاع

 .اإلمجاع

كانت الكاثوليكية يف األصل معارضة ملذهب احلقوق الطبيعية، فألن كالمها يدعي أنه ميثل النقطة النهائية للمرجعية األخالقية 
املواطن و حقوق اإلنسان  إعالن 1811السادس يف العام " بيوس"بناًءا على ذلك أدان البابا و . فإهنما يبدوان متنافرين بوضوح

مث سعى الثوار الفرنسيون العلمانيون إىل كسر سلطة الكنيسة يف فرنسا عن طريق محلة واسعة  11.‘اجملتمعو مناقضا للدين ’أعتربه و 
شجب بعض املؤرخني السحق الوحشي النتفاضة الكاثوليك يف و غالبا ما خيرج القمع عن نطاق السيطرة، و  11.الجتثاث التنصري

السادس يف أسرهم يف " بيوس"مات البابا و كما غزت اجليوش الثورية الفرنسية الفاتيكان،   1.فيندي معتربينها إبادة مجاعية
عاهدة البابوية يف العام أخريًا قنعت الكنيسة الضعيفة بتسوية سياسية مؤاتية للدولة الفرنسية من خالل املو  13. 1811أغسطس 
بعد و  15 .ريث الثورة ـ كمعاد للمسيحو ـ " نابليون"مع ذلك، مل يكن من غري املألوف بالنسبة للمسيحيني تصوير و  14. 1711
مي أدت إىل موجة من القتل االنتقاو للكنيسة الكثري من امتيازاهتا السابقة يف فرنسا ( 4 )، ردت استعادة الربوبون "نابليون"هزمية 

السادس عشر مذهب " جرجيوري"اهتم البابا   173يف العام و أضحت الكنيسة متحدية مرة أخرى، و  16.من قبل الكاثوليك
 18.‘اهلذيان التام’حقوق اإلنسان بأنه 

سها عندئذ فقط وفقت نف 11الشيوعيةو  17عندما قررت البابوية أن مذاهب احلقوق الطبيعية أقل هتديدًا للكاثوليكية من الفاشيةو 
واجبات عاملية، و أن لكل شخص حقوق ( 1163)‘ السالم على األرض’جزئًيا مع حديث احلقوق، معلنة يف املنشور البابوي 

مع ذلك ليس معىن هذا أن الكنيسة الكاثوليكية اعرتفت بالعقل  و  111.غري قابلة للتصرف تنبع من طبيعتهم كبشرو مصونة، 
لتوضيح أن العقل " توما األكويين"من القديس  ‘السالم على األرض’اقتبس منشور  فقد. كمصدر أكثر أساسية للحقيقة من اهلل
مبعىن آخر، رأى الكرسي و  111.اهللو سيظل هو بالتايل فإن املصدر النهائي للحقيقة يكون و البشري يستمد من القانون اإلهلي، 
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الرسويل لنفسه حبق تصحيح تفسريات احلقوق اليت  بالتايل احتفظ الكرسيو الرسويل حقيقة اهلل أكثر بديهية من حقوق اإلنسان، 
السادس يف " بولس"الذي أعلنه البابا  ‘رجاءو فرح ’أكد ذلك الدستور الرعوي و   11.يعتربها غري شرعية من املنظور الكاثوليكي

 113.لكنه أصر على أهنا مشروطة باحرتام القانون اإلهليو ، إذ نادى حبقوق اإلنسان 1165العام 

على و . تعترب الطبيعانية العلمانية  قد أصبحت هتديًدا خطريًا جًداو ري املتصور أن تسحب الكنيسة  دعمها مرة أخرى ليس من غو 
الدولية بشأن اإلجهاض إىل و بقوة شديدة مع تغري يف املوقف احليادي ملنظمة العف 118 سبيل املثال، تفاعلت الكنيسة يف العام 

طلبت من و قطعت مجيع الدعم املايل عن املنظمة، و لكنيسة التغري خيانة لرسالة املنظمة، اعتربت او داعم له يف حاالت معينة، 
الفضح العلين ملوقف الكنيسة بشأن وسائل منع و عندما رد الطبيعانيون األصوليون بالتشهري و  114.الكاثوليك قطع العالقات معها

وضع هذا ضغطًا أكثر على الدعم الكاثوليكي لإلمجاع  115،(مثل زواج املثليني)احلمل، اإلجهاض، احلقوق الواسعة للمثليني 
 .املتداخل

الفضح ضد نظم أخالقية ثقافية، و بشكل أعم، يف كل مرة يستخدم الطبيعانيون األصوليون أساليب قسرية مثل محالت التشهري و 
ليس من الواضح ما و . حلقوق الطبيعيةإيديولوجية أخرى، فإهنم يقلصون دعم العقائد العمودية لإلمجاع املتداخل حول او دينية، أ

فبسبب اإلخضاع عن طريق اإلهانة، قد يأيت يوما ينهار فيه . إذا كانت هذه األساليب القسرية ختدم قضية حقوق اإلنسان حًقا
 . تتوقف حقوق اإلنسان عن أن تكون قضية ذات أمهية عامليةو اإلمجاع 

 :الخصوصية الثقافية

األصوليني تبشريهم الذي ال يلني حبجة أن املبادئ العلمانية للحقوق الطبيعية غري ثقافية ـ خالية من يربر العديد من الطبيعانيني 
هذا الرأي شائع بني قادة الرأي املهتمني و . بذلك فهي شرعية عاملًيا أكثر من النظم األخالقية اخلاصة ثقافًياو االحنياز الثقايف ـ 

 118 ".مايكل اجيناتييف"وأ"  Thomas Franck"116"رانكتوماس ف"حبقوق اإلنسان يف الغرب، أمثال 

يف حد ذاته مدى تناقض ادعاء أن القيم اليت يفرتض أهنا عاملية ميكن أن تكون غري  ‘علماين’مع ذلك، يكشف أصل كلمة و 
زمن و املنتمية إىل عصر أألن معناها األصلي يتمثل يف األعراف  ‘حمايد دينيا’وأ ‘ال ديين’لتعين  ‘علماين’فقد جاءت كلمة . ثقافية

عصر وتعين  siècleدراسة أصل الكلمة أوضح يف اللغة الفرنسية، حيث تعين و (. الروحي)عكس احلقائق اخلالدة للدين ( الزمين)



 

09 
 

sèculaire بالتايل فهي ال تعاين استثناء على املستوى العاملي يتضمن و بينما االدعاء بأن حقوق اإلنسان عاملية . طول العمر
على ذلك، فادعاء أن حقوق اإلنسان علمانية ليس له معىن اشتقاقي و . اإلطالقية اليت تستعمل للمطابقة مع الروحيو د اخللو 

آجاًل ستتعارض و عاجاًل أو الزمين، و كذلك ادعاء القيم العاملية، األبدية، املطلقة يكمن بالضرورة بعيدًا عن الدنيوي و . جوديو أ
فعلى سبيل املثال، إعالن حق مطلق لإلنسان للتصرف يف جسده اخلاص يؤدي للتعارض . اهذه القيم مع قيم أخرى سبق إعالهن

فالسماح باإلجهاض إنكار إلطالقية قدسية احلياة، بينما منع . مع القيمة املطلقة املسيحية  لقدسية احلياة يف حالة اإلجهاض
وجد أمر وسط أخالقي هنا ـ الطفل الذي مل يولد ال يو . اإلجهاض إنكار إلطالقية حق اإلنسان يف التصرف يف جسده اخلاص

تأييد اإلجهاض، فإنه ال ميكن الزعم أن هذه النتيجة حمايدة و سواء أكانت النتيجة مناهضة اإلجهاض أو . إما ميوتو أما يعيش 
 .غري ثقافيةو أ

مشرتكة مع الثقافات غري الغربية، جرت بعض احملاوالت اهلامة إلثبات أن حقوق اإلنسان غري ثقافية عن طريق إظهار قيم عاملية و 
لكن بالرغم من أن العثور على مفاهيم مشرتكة ال ميكن إنكاره، ال تستطيع هذه و  117.نزاهة القضاءو مثل التسامح الديين 

فما يهم (: 5 )فمذهب حقوق اإلنسان أكرب من جمرد جمموع أجزاءه . املفاهيم واقعًيا إثبات أن تلك احلقوق غري ثقافية
باحث حقوق اإلنسان فليس Jack donnelly" " "جاك دونللي"كما الحظ و  111.وصية الثقافية للبنية املفهومية ككلاخلصو ه

أضاف أنثربولوجيون، أن تلك احلقوق و  111.إمنا اإلميان احملدد جدًا حبقوق اإلنسانو املهم اإلميان الشائع نسبيا بقيمة اإلنسان 
   111.ى العامل على هذا النحوليست بالضرورة قابلة للتطبيق على مستو 

تنكشف . رغبات الشخصو فإذا نظرنا على سبيل املثال إىل أن مذهب حقوق اإلنسان يؤكد على الذات، إذ يشدد على حقوق 
حقائقها النبيلة ’اخلصوصية الثقافية هلذا التأكيد عن طريق مقارنة الرؤى الكونية التقشفية مثل البوذية، اليت تُعلم من خالل 

 . أنه عن طريق إنكار الذات حنقق التنويرو مصدر للمعاناة، و أن التأكيد على الذات ه ‘بعاألر 

هذه املسلمة املساواتية ـ . يف مثال إضايف آخر، دعنا نشري إىل أن مذهب حقوق اإلنسان يسعى إىل مساواة الضعيف بالقويو 
على سبيل املثال، و . ؤى النخبوية للعدالة االجتماعيةهي ختتلف خصوصا مع الر و . مهما كانت استحقاقاهتا ـ ليست غري ثقافية

كمقابل لبطولية العصور ) مسيحية  ‘عدمية’من أن اجملتمعات اليت تركز على الضعيف بداًل من القوي تتبع تعاليم " نيتشة"حذر 
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التفاوت و تساويني؛ املساواة للم’، يف حني العدالة احلقيقية ـ حبسب نيتشة ـ تتمثل أفضل يف احلكمة القائلة (القدمية
   11.‘للمتفاوتني

أيضا، إذ تفرتض أن إعطاء احلقوق وفرضها بالقوة عرب ( 6 )لنعط مثاال آخر، نستطيع مالحظة أن حقوق اإلنسان قانونوية و 
تتعارض هذه املقدمة، على سبيل املثال، مع التعاليم و (. 8 )نظام قضائي يتضمن وسيلة فعالة للهندسة االجتماعية 

إذا كان الناس منقادين بالقوانني، :" يوسية، اليت ترى أن اجملتمعات اليت ترتكز على القانون يكون مواطنوها أقل فضيلة الكونفش
أما إذا  . لن يكون لديهم إحساس بالعارو كانت العقوبات هي الوسيلة اللتماس انتظامهم، فإهنم سيحاولون تفادي العقوبات، و 

فوق ذلك و اعد االستقامة هي وسيلة التماس انتظامهم، فسيكون لديهم إحساس بالعار، كانت قو و كانوا منقادين بالفضيلة، 
  113".سيكونون صاحلني

بالرغم من أن هذه القائمة من األمثلة ليست شاملة، نستطيع أن نرى أن مذهب حقوق اإلنسان يرتكز على عدد من و 
نظرًا و . اليت يؤكد عليها هذا املذهب بعيدة عن كوهنا غري ثقافية املسلمات ذات اخلصوصية الثقافية، اليت تكشف أن القيم املطلقة

خمصوص ثقافًيا، فإن هناك جمااًل للقول إن الطبيعانيني األصوليني الذين يفرضون و ألن مذهب حقوق اإلنسان دمجايت معرفًيا 
اليت من املفرتض أن متثلها حقوق  االستقاللية األخالقيةو معتقداهتم على اآلخرين ال يرسخون بقدر ما يهدمون مثل التسامح 

 .اإلنسان

 :خاتمة

ال مع و يتوقف هذا جوهريًا على ما إذا كان املرء يتفق أو . سنرتك للقارئ تقرير ما إذا كان يقبل مقارنة حقوق اإلنسان بالدين
 .للدين" دوركامي"تعريف 

يعية، بالرغم من أهنا صممت يف جزء كبري منها بغض النظر عن دالالت األلفاظ، فقد بني هذا املقال أن مذاهب احلقوق الطبو 
ال ختتلف هذه املذاهب و حجيتها، و للتعايل على النزاع الديين، فإهنا أنفسها تعتمد على اإلميان مبسلمات تربر وجود هذه احلقوق 

اإليديولوجية و ، الدينية، يسلط هذا الفهم ضوًءا جديًدا على النزاعات مع النظم األخالقية الثقافيةو . عن الدين باملعىن املعريف
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تربز و . الرؤى الكونية العاملية األخرىو أظهرنا هذه النزاعات كمآزق معرفية، مشاهبة لتلك اليت تواجه األديان التوحيدية أو . األخرى
 .يةالرؤى الكونو األصولية كما تواجه األديان و نتيجة مهمة هي أن الطبيعانيني يواجهون حتًما نفس املعضلة بني االعتدال 

، كمنظور حتليلي يكشف بوضوح ملاذا تعد (7 )تشبيه حقوق اإلنسان بالدين منطقًيا على األقل كتجربة فكرية و من هنا يبد
بقاء اإلمجاع و ما خناطر به هو . الدعم املتبادل مع األديان والرؤى الكونية األخرىو الطبيعانية األصولية هتديد قويا لعالقة السلمية 

للمفارقة، يف نفس الوقت الذي تدعي فيه األصولية الطبيعانية و . احلقوق الطبيعية نظرية أخالقية مهمة عامليااملتداخل الذي جيعل 
االستقاللية األخالقية اليت من املفرتض أن و تتبع إطالقية احلقوق إىل هنايتها املنطقية، جند اشتباكها القسري جيوف عملًيا التسامح 

 .متثلها احلقوق

إىل مصدر للنزاع مع العقائد و ن نشدان املطلق يف حقوق اإلنسان جيعلنا حنول هذه احلقوق حتما إىل دين، يف حقيقة األمر إ
بالتايل ضمان السالم و التوافق ال غري نستطيع جعل حقوق اإلنسان حتتضن اإلنسانية مجعاء و بالربمجاتية، االعتدال، و . األخرى

 . على األرض
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 :هوامش المترجم

منطقية، فهي عبارة عن تبلور و على كل تصديق قام ال يقبل التشكيك من دون أن يكون له صفة عقلية أ العقيدة تطلق -1
للعقيدة مدلول نفسي أكثر مما هلا مدلول منطقي،  للمزيد انظر، يوسف و فكرة جمردة، و شخص أو وجداين متمركز حول شيء أ

 .6  ص( 1111ضة مصر، القاهرة ، دار هن)الفكر و سيكولوجية االعتقاد  –ميخائيل أسعد 

لكنين اخرتت معىن و غريها، و الكثري من االستعماالت مثل التمثيل، التناظر، القياس، التشابه اجلزئي  analogyلكلمة  - 
ألن دراسة األبعاد النفسية حلقوق اإلنسان ما زالت يف   التشبيه ألنه يتالءم أكثر مع طبيعة هذه الدراسة اليت تنتهج املقاربة نظراً 

 . داياهتا العلميةب

سينتقل الكاتب من احلديث عن هذا النوع من التفكري الذي يقع و يقصد خبالف استدعائها التفكري االعتقادي الالنقدي،  -3
 . ضمن علم النفس الديين، إىل الرتكيز على علم االجتماع الديين كما سنرى

الكمية القليلة منها اليت تسمح للجميع و احلد األدىن من األخالق أ يقصد هبا الكاتبو سرتد كلمة أدنوية مراراً يف هذا املقال  -4
 . ما ميكن تسميته القاسم املشرتك األدىن بني الشعوبو باالتفاق عليها، أ

ذلك خبالف األديان املغلقة و ما إىل ذلك، و اخللفية االجتماعية أو يقصد دين مفتوح جلميع البشر بغض النظر عن اجلنس أ -5
 . لى جنس معنياليت هي حكر ع

 .  هذه الصيغة هي األمر الالمشروط مبعاملة البشر كغاية يف حد ذاهتم، وعدم معاملتهم كوسائل على اإلطالقو  -6

يف موضوع حقوق اإلنسان مثال فهي ترفض إسناد و الالتأسيسية هي نزعة ترفض األساس املطلق يف املوضوعات املعرفية،  -8
 . ترى أن عناء البحث عن األسس ال طائل منهو غري ذلك، و انون الطبيعي أاحلقوق إىل أساس فلسفي مثل الق

هي دعوة أطلقها الفالسفة و أحب ألخيك ما حتب لنفسك، و التبادلية األخالقية هي عامل الناس مبا حتب أن يعاملوك به، أ -7
صوصية الثقافية، لذلك يرى بعض هي قاعدة يقبلها مجيع البشر بغض النظر عن اخلو . منذ القدم وكذلك نادت هبا األديان

 .العلماء أهنا صاحلة لتكون أساسا حلقوق اإلنسان
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يقصد بريي أنه بدون اإلميان بقدسية اإلنسان، فإننا ال نستطيع بأية طريقة إثبات متلك اإلنسان للحقوق، فإذا استبعدنا  -1
 . هذا اإلميان نكون قد نقضنا حقوق اإلنسان من أساسها

معناه أن اجملتمعات اليت تتكون من طوائف ذات نظم دينية و ، "جون راولز"تداخل مصطلح صاغه الفيلسوف اإلمجاع امل  -11
اضطرت الطوائف و أخالقية متنوعة ميكنها تشكيل جمتمع مشرتك عادل، عن طريق االتفاق فيما بينها على مبادئ عامة، حىت لو أ

 . إىل بعض التنازالت من أجل إقامة اجملتمع العادل

سيتحدث الكاتب عن بنية حقوق اإلنسان أي العالقات القائمة بني األجزاء املرتابطة حلقوق اإلنسان، وسيستخدم   -11
 .الكاتب نظرية اجلشطالت اليت سنوضحها الحقا

ميكن الوصول إليها بأن هذه احلقيقة و  الكونخلق  خالق عظيمتؤمن بوجود  وفلسفة ال ديينالربوبية هي مذهب فكري   - 1
كرة التدخل اإلهلي يف مييل معظم الربوبني إىل رفض فو . وحده دون احلاجة إىل أي دين العامل الطبيعيمراقبة و باستخدام العقل 
باقي الديانات اليت و  اإلسالمو  اليهوديةو  سيحيةاملإمياهنا باإلله عن = ختتلف الربوبية يفو  .الوحيو  كاملعجزاتالشؤون اإلنسانية  

يرى و . الوحي حيث يرفض الربوبيون فكرة أن اإلله كشف نفسه لإلنسانية عن طريق كتب مقدسةو تستند على املعجزات 
بينما يتفقون معهم يف  امللحدين الربوبيون أنه ال بد من وجود خالق للكون واإلنسان فيختلفون بذلك عن

 .www.ar.wikipedia.orgالالدينية

أقوى، ففي حني " غرتيوس"، ولكن عبارة "غرتيوس"هي مقتبسة جزئًيا من و ( مؤلف 41هامش " )أنطوين باغدان"عبارة   -13
 to his judgmentملكة احلكم و اإلساءة للبصرية أ" غرتيوس"، نسب  to himselfاإلساءة للنفس " باغدان"نسب 

 .  هذا أدقو 

 .هدفا حلياته يستطيع حتمل مشاق احلياة مهما كانتو مبعىن أن اإلنسان الذي جيد معىن أ  -14

ردة الفعل اليت تنسب إليه هي انتفاضة ضد فرتة اإلرهاب اليت و أحد شهور السنة طبقا لتقومي الثورة الفرنسية، و ثرميدور ه  -15
تلت هذه االنتفاضة فرتة و عدد كبري آخر من قيادات الثورة، و " روبيسبري"دم يف هذه االنتفاضة أعو حدثت بعد الثورة الفرنسية، 

 .ذلك مثلما حيدث مع أغلب الثورات و مخول ثوري، 

 .1714يف العام " نابليون"تشري االستعادة األوربية إىل عودة العديد من النظم امللكية يف أوربا بعد هزمية   -16
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ى الفرد رغبة يف الوصول إىل نتيجة معينة، فإن تلك الرغبة تكون عاماًل حامسًا يعمل على احلصول على عندما تكون لد  -18
ال يلتزم التفكري الرغيب باحلدود و ما يرغب فيه، و كثرياً ما يقوم الفرد بتأويل الوقائع على حنو . األدلة اليت تصل إىل تلك النتيجة فقط

، التفكري "إمساعيل إبراهيم علي: "انظر. راها حسب ما نريد ال حسب ما هي عليه يف الواقعيشوه األمور يف عقولنا فنو املنطقية، 
 .86ص ( 111 عمان، دار الشروق، )التطبيق و الناقد بني النظرية 

هي و  هي تقابل ما يطلق عليه العلوم السهلةو األحياء، و تطلق العلوم الصعبة على العلوم الطبيعية مثل الكيمياء، الفيزياء،   -17
 .العلوم السياسيةو العلوم االجتماعية مثل االجتماع، علم النفس، 

 . بعضها بعضاو ليست عقائد هرمية يعلو يقصد بعمودية أهنا عقائد متساوية يف القيمة تتميز بالندية   -11

حيح ألن ص  االفرتاض و صحيح،   صحيح ألن االفرتاض  1االفرتاض : صورتهو االستدالل الدائري استدالل فاسد   -1 
ملاذا ينبغي علينا و ما دليلك؟ القرآن قال ذلك، و اهلل موجود، : مثال ذلكو . هكذا نكون يف دائرة مغلقةو . صحيح 1االفرتاض 

 .  اإلميان بالقرآن؟ ألنه من عند اهلل

 .يعين بشموليني أهنما يتدخال يف مجيع مناحي احلياة مثل السياسة، االقتصاد، االجتماع اخل  -1 

إقدام الشخص على خطوة بدون التحقق من و قفزة الثقة تعين  إميان الشخص بشيء بدون دليل جترييب، أو ة اإلميان أقفز   -  
 .تبعاهتا

 .يقصد االحتاد السوفيييت السابق  -3 

حىت  1714يف العام " نابليون"هي متتد من سقوط و احلكم امللكي يف فرنسا، " الرببون"هي الفرتة اليت استعادت فيها أسرة   -4 
 .  1731يف العام و ثورة يولي

قد بينت أن و ، (الكل أكرب من جمموع أجزائه)منها قانون و يعود الفضل ملدرسة اجلشطالت يف اكتشاف قوانني اإلدراك،   -5 
إىل صورة  فمثال حينما ينظر الفرد بنائه العام ليس يف أجزائه اليت يتكون منهاو احلقيقة الرئيسية يف املدرك احلسي تكمن يف شكله 

لكنه يدرك الصورة يف أطار كلي و أي أن الفرد ال يدرك اجلزئيات املنفصلة املكونة للصورة . كوحدة ذات معىنو فإنه يدركها ككل أ
الكل "الكاتب حني يستعمل هنا قاعدة و . احلجمو الشكل و مث بعد ذلك يدرك اجلزئيات املفردة املكونة للصورة كاللون  ،متكامل 

 .للنظر إىل مذهب حقوق اإلنسان كوحدة واحدة وليس النظر إىل مكوناته على انفرادو فإنه يدع" جزاءهأكرب من جمموع أ
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أن التناغم االجتماعي لن يتحقق إال عرب دولة قوية تلزم الناس و قصري النظر، و نظرية ترى أن اإلنسان أناين " القانونوية"  -6 
 . عاقب املخالفنيذلك عن طريق القوانني اليت تو الطاعة، و باالنضباط 

تنظيم البناء و هي ذلك العلم الذي يستعني بالنظريات االجتماعية يف مواجهة مشكالت اجملتمع " اهلندسة االجتماعية"  -8 
إيديولوجيته يف استثمار املوارد واملعطيات و هي هتتدي بقيم اجملتمع و . االجتماعي بطريقة تتالءم مع طموحات األفراد وأهدافهم

 .ع احلاجات بأنواعها املختلفةمن أجل إشبا 

هي سياق متخيل لألحداث يستخدم للتحقق و تفنيد فكرة ما نظرياً، أو التجربة الفكرية هي جتربة متخيلة تستخدم إلثبات أ  -7 
 .تستخدم خصوًصا يف الفلسفة والفيزياء النظريةو من آثار عمل معني 
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