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األبعاد األخالقية للتكنولوجيا النانومرتية

أخالقي  تأمل  إىل  والدعوة  املحتملة،  ومضارها  وفوائدها،  أبعادها،  النانومرتية،  التكنولوجيا  املوضوع: 
متعقل من الوسط الرشعي.

األمهية: تعد التكنولوجيات النانومرتية من أرسع التكنولوجيات تطورًا، وهي قد تصبح القوة ذات التأثري 
األكثر عىل التكنولوجيا منذ ظهور شبكة اإلنرتنت، وعليه فيجب أن يتعامل التأمل األخالقي مع الفوائد 

واملضاّر املحتملة، باإلضافة إىل تقويم األهداف التي سُتستخدم هذه التكنولوجيات من أجلها.

ملخص تنفيذي: تنطوي التكنولوجيا النانومرتية )التي تعرف أيضًا يف األدبيات العلمية العربية بالتكنولوجيا 
النانوية أو املنمنامت أو املتناهيات يف الصغر( عىل جمموعة من املجاالت، بحيث ُتْسَتكَشُف من خالهلا املادة 
جمهرّيًا، وُتعاَلج عىل مقياس حجم غاية يف الصغر، وهو جزء من املليار من املرت، وعىل هذا املستوى فإن املادة 
تظهر مظاهر وخصائص يمكن استخدامها يف العديد من التطبيقات اجلديدة. هذا وقد شقت التكنولوجيا 
والكريامت  لالتساخ،  القابلة  غري  األقمشة  مثل  االستهالكية،  املنتجات  من  العديد  إىل  طريقها  النانومرتية 

املضادة ألشعة الشمس، وحتى الرشائح الكمبيوترية.

ولكن لألسف فليس هناك إطار معريف شامل للمخاطر الصحية والبيئية اإلضافية ملواد هبذا احلد من الصغر، 
وقد أدت هذه االهتاممات هبذه املخاطر -باإلضافة إىل سبل استخدام التكنولوجيا النانومرتية وتأثري ذلك 
عىل املجتمع- إىل الدفع بالعديد من املبادرات ملناقشة عامة حول البعد األخالقي للتكنولوجيا النانومرتية، 

وعليه فإن العلامء املسلمني وقادة الرأي العام يتوجب عليهم االستجابة لتلك التداعيات.

وهذا امللخص هيدف إىل أن يكون مدخاًل إىل هذه التكنولوجيا وأبعادها األخالقية، وهو بذلك يقدم خمططًا 
للمسائل العقدية والفقهية واألخالقية التي قد ينبغي عىل العلامء املسلمني وقادة الرأي العام أن ُيعنوا هبا، 

وإطارًا حاكاًم ملحاولة إجياد احللول هلا.

املتناهية  النانومرتات  مستوى  عىل  فيها  والترصف  الفيزيائية  املادة  بدراسة  النانومرتية  التكنولوجيا  ُتعنى 
اإلنسان  شعرة  قطر  فإن  الفكرة  تقريب  وألجل  املرت،  من  مليار  من  جزء  هو  الواحد  والنانومرت  الصغر.  يف 

M E M O R A N D U M

Date: 30 November 2007

Subject: Outlining the proposal for the commissioning of a thorough feasibility study on the establishment 
of endowments in the U.A.E.; and an introduction to the specialized entities that will be involved 
in that study. 

Purpose: It has been recognized that a revival of the concept and ethos of the Islamic waqf system would
potentially fulfill the need to establish a model for sustainable “giving” that operates within the legal
context of the U.A.E. federal system. Such a model could provide the much needed regulation to
the vibrant charitable activity in the region while at the same time, maintaining important cultural
and ethical continuity. Such an endeavor, it is suggested, should also be informed by the “best-
practices” of international endowment structures currently functioning in contemporary legal and
social contexts. Furthermore, it is acknowledged that some special accommodations may very well
need to be incorporated into the legal system for that to happen. 

The following memorandum intends to outline the requisites for commissioning the delivery of a
written “feasibility study” that would outline the methods and requirements for just how the
execution of such an endeavor could be achieved.

I. The proposed feasibility study seeks to achieve the following three components:

1. Financial and operational model: This component will study and report on international recog-
nized “best-practices” for charitable endowments; such as the types that are well established and
successfully functioning to support renowned academic institutions, universities, as well the most
effective models of leadership foundations such as the Gates Foundation, the Ford Foundation, and
others. It will outline the requisites for the functioning of such institutions from a financial and
operational perspective.

Specifically, this component will delineate the characteristics, policies, and practices of an exemplary
global philanthropy; and to identify the factors to be considered in developing a strategic plan for
such an entity. This component of the report would include a summary of best practices and options
for consideration for each of the following elements:

• Overall structure of the foundation (e.g., grantmaking foundation, operating
foundation, or hybrid)

• Fundamental building blocks, including vision, mission, goals, guiding principles,
focus areas, geographic scope, and funding criteria

establishing endowments in the uae • 3
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نانومرت تقريبًا،  نانومرت، والذرة واجلزيئات والفريوسات يرتاوح حجمها ما بني 1 و 100  يبلغ 100٬000 
وليس بإمكان العني املجردة أن متيز األجسام التي حجمها أقل من 10٬000 نانومرت.

وعىل الرغم من أن العلامء متكنوا للمرة األوىل من مشاهدة املادة وفق املقياس النانومرتي يف 1914، إال أهنم 
العلامء من خالل األبحاث عىل  ق  ُوفِّ املبارشة لذرات مستقلة حتى 1986. وقد  مل يتوصلوا إىل طور املعاجلة 
املستوى النانومرتي إىل اكتشاف أن عددًا من الظواهر الفيزيائية – وكذا خواص فيزيائية عديدة – تصبح أكثر 
بروزًا كلام ازداد احلجم صغرًا.  فالذهب عىل سبيل املثال خامل عىل املقياس االعتيادي، ولونه أصفر يميل إىل 

الربتقايل، بينام عىل املستوى النانومرتي فإنه يعمل حمفزًا كيميائّيًا ولونه أمحر.

وهناك عامالن مفضيان إىل اختالف سلوك املادة عىل املستوى النانومرتي خالفًا للمستويات األخرى. العامل 
أكثر  املادة  النانومرتي، والتي تؤدي بدورها إىل جعل  املستوى  للامدة عىل  املسطحة  املساحة  األول: هو زيادة 
تفاعلية عىل هذا املستوى منها عىل مستوى اجلزيئات ذات احلجم األكرب. أما العامل الثاين: فهو أن التأثريات 
الكمية تبدأ يف الطغيان عىل غريها عندما يتصاغر احلجم إىل املستوى النانومرتي، واألمر الذي يؤثر بدوره عىل 

السلوك البرصي والكهربائي واملغناطييس وامليكانيكي للمواد)1(.

فاملادة عىل مستوى  النامذج املصغرة،  بناء  النانومرتية ليست جمرد حلقة جديدة يف تكنولوجيا  التكنولوجيا  إن 
يمهد  الذي  األمر  املاكرومرت،  مستوى  عىل  بمثيالهتا  قورنت  ما  إذا  خمتلفة  خصائص  إظهار  يمكنها  النانومرت 

لتطبيقات خمتلفة)2(.

يف  النانومرتية  للتكنوجيا  الوطنية  املبادرة  ففي  النانومرتية،  للتكنولوجيا  خمتلفة  تعريفات  يوجد  التعريف: 
الواليات املتحدة األمريكية تعرف بأهنا: »عملية تطوير األبحاث والتكنولوجيا عىل مستوى الذرات واجلزيئات 
واجلزيئات الضخمة، بمقياس يرتاوح طوله بني 1 و100 نانومرت، وذلك للتوصل إىل فهم أسايس عىل املستوى 
النانومرتي، والستحداث واستخدام تكوينات وأجهزة ونظم تتسم بخواص ووظائف جديدة؛ نتيجة ألحجامها 
الصغرية أو املتوسطة«))(. هذا، ومتيز بعض التعريفات بني العلوم النانومرتية والتكنولوجيا النانومرتية؛ حمّددة 
النانومرتية  فيها، والتكنولوجيا  النانومرتي والترّصف  املستوى  بأهّنا دراسة اجلزيئات ذات  النانومرتية  العلوم 

بأهّنا تصميم التكوينات واألجهزة واألنظمة عىل املستوى النانومرتي وحتديُد خصائصها وإنتاُجها)4(.

التاريخ: أهم معامل تاريخ التكنولوجيا النانومرتية:

استخدم ريتشارد أدلوف زجيموندي جمهرًا عايل الكفاءة لدراسة الذهب الغرواين ومواد أخرى، وهو يعد   1914
أول من استخدم النانومرت مقياسًا حلجم اجلزيئات.

 Dowling et al., “Nanoscience and Nanotechnologies: Opportunities and Uncertainties,” The Royal Society and the Royal Academy  1
of Engineering(2004) 29 و, p 7.

اليونسكو: »أخالقيات وسياسات التكنولوجيا النانومرتية« )باريس: اليونسكو، 2006(، ص5.  2
املرجع نفسه.  (
املرجع نفسه.  4
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ريتشارد فينامن يلقي حمارضة حتت عنوان »ثمة متسع رحب يف القاع«، وطرح فيها فكرة املعاجلة املبارشة   1959
للذرات باعتبارها مسلكًا أكثر فاعلية للكيمياء االصطناعية)5(.

نوريو تانجوتيش يضع مصطلح »التكنولوجيا النانومرتية«.  1974

منفردة  الذرات  رؤية  أتاح  الذي  احلديث،  املاسح  النفقي  املجهر  خيرتعان  روهر  وهنريك  بينينج  جريد   1982
للمرة األوىل.

ريتشارد ساميل وروبرت كورل وهارولد كروتو يكتشفون جزيء الكربون 60 الكروي الشكل )واملعروف   1984
أيضًا بـ»كرات باكي«(. وكربون 60 هو جزيء مكون من 60 ذرة كربون يبلغ قطرها نانومرتًا واحدًا، 
وُترتَّب بطريقة  20شكاًل مسدس الزوايا و12 شكاًل خممس الزوايا. ومن املتوقع أن يكون هلا تطبيقات 

يف عمليات التشحيم، ومواصالت تلقيم العقاقري والدوائر اإللكرتونية.  

جريد بينينج يشرتك يف اخرتاع املجهر النفقي املاسح احلديث، الذي مّكن الباحثني من التعامل مع الذرات   1986
منفردة.

دونالد إجيلر، وهو باحث من وكالة IBM، يقوم باستخدام املجهر النفقي املاسح لرتتيب عدة ذرات من   1989
.»IBM« غاز الزينون يف حيز فراغ؛ ليكتب أحرف

التي  املواد  أقوى  تعد  التي  للكربون،  النانومرتية  األنابيب  عليه  أطلق  جديدة  هيئة  يكتشف  إجييام  س.   1991
اكُتِشفت حتى اآلن وأكثرها مرونة. 

الكمية«( وإجراء أبحاث حوهلا، ومن  النانومرتية شبه املوصلة )أو »النقطة  التسعينات اكتشاف اجلزيئات 
بالفعل  توجد  وقد  إطالَقها،  أو  ضوئية  موجية  أطوال  امتصاَص  بإمكاهنا  أّن  اجلزيئات  هذه  شأن 

تطبيقات هلذه التكنولوجيات يف التصاوير الطبية، واخلاليا الشمسية، وتعقب اجلزيئات احليوية. 

يف حني أن القدرة عىل رؤية الذرات املنفردة ومعاجلتها املبارشة أمر حديث العهد، إال أن الباحثني قد وجدوا 
أن هناك عديدًا من األدوات اليدوية األثرية التي يبلغ عمرها مئات السنني استفادت من خصائص املادة عىل 
ق يف أوربا يف العصور الوسطى عىل سبيل املثال كان يستخدم فيه جزيئات  املستوى النانومرتي. فإن الزجاج امُلعشَّ
نانومرتية من ذهب، وكانت بدورها تعمل عىل سحق امللوثات املحملة هوائّيًا)6(، كام أن الفوالذ املستخدم يف 
صناعة السيوف يف القرن السابع عرش يف دمشق حيوي أنابيب نانومرتية كربونية، وأسالكا نانومرتية من كربيد 

احلديد، وربام يعد الفضل هلا يف اخلصائص امليكانيكية الفائقة للسيوف الفوالذية الدمشقية)7(.

 Richard P. Feynman, “Plenty of Room At the Bottom,” http://www.its.caltech.edu/~feynman/plenty.html (accessed 6 November,  5
2008).

Kenneth Chang, “Tiny is Beautiful: Translating ‘Nano’ Into Practical,” New York Times, http://www.nytimes.com/2005/02/22/  6
 science/22nano.html (accessed 6 November, 2008), and nanotechwire.com, “Air-Purifying Church Windows Early Nanotechnology,”

http://nanotechwire.com/news.asp?nid=6517&ntid=122&pg=1 (accessed 6 November, 2008).

M. Reibold et al., “Materials: Carbon Nanotubes in an Ancient Damascus Sabre,” nature, 444, no. 7117 (2006): 286–286.  7
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التطبيقات: هناك مسلكان أساسيان الستخدامات التكنولوجيا النانومرتية، فوفقًا لطريقة البناء »من أسفل إىل 
أعىل«، فإن املادة واآلالت ُتلقمن عنارص )جزيئات وذرات( أصغر، ومن ثم جتّمع هذه األخرية نفسها وفقًا 
تنازلّيًا،  البناء »من أعىل إىل أسفل«، فيكون  أما وفقًا لطريقة  الذرى،  املستوى  للتحكم عىل  لنموذج متصاعد 
وتصغري نطاق التعامل مع املادة إىل خواصها عىل املستوى النانومرتي. ومثال ذلك ما يقوم به أي َنّحات حينام 
َيستخرج بإزميله فإن الرقائق الصخرية من الكتلة األوىل؛ لتتضاءل بني يديه إىل جسم التمثال املنشود، وحتى 
اآلن كان ُجّل االهتامم متوجهًا إىل هنج طريقة البناء  »من أعىل إىل أسفل«؛ إذ إن طريقة البناء »من أسفل إىل 

أعىل« مل ترتِق إىل مستوى التطبيق العميل بعُد.

وفيام ييل قائمة باملجاالت التي تستخدم فيها تطبيقات التكنولوجيا النانومرتية، أو تلك التي مل تزل يف املراحل 
التطويرية:

•الطّب: الفضة النانومرتية يتم استخدامها حالّيًا عاماًل مضاّدًا للميكروبات يف عالج اجلروح، كام أن التطبيقات  	
واألمراض  العدوى  وفحص  الرسطان  ومعاجلة  الستكشاف  جديدة  أساليب  تشمل  التطوير  مرحلة  يف  التي 

وتوزيع األدوية.

•التحكم بجودة اهلواء: جُترى العديد من األبحاث لرفع فاعلية أساليب التقليل من التلوث اهلوائي، وجعلها  	
أكثر اقتصادية، باإلضافة إىل وسائل التحكم يف التلوث اجلوي واالنبعاثات، وسبل مكافحة التلوث احلايل.

بإزالة  املياه  ولتحلية  املياه،  من  النفايات  إلزالة  اآلن  التطوير  قيد  هي  النانومرتية  التكنولوجيا  املائية:  •اإلدارة  	
األمالح واملعادن منها، وإلخراج الفريوسات منها.

•الطاقة: سبق أن اسُتْخدمت التكنولوجيا النانومرتية قبل اآلن لتقليل تكاليف خاليا الوقود واخلاليا الشمسية،  	
وكذا رفع مستوى كفاءهتا، ففي مرحلة التطوير اآلن بطاريات تستلزم وقتًا أقرص لُتشحن، ويمكن إبقاؤها خمزنة 
لعرشات السنني كام أن األبحاث جارية لرفع كفاءة استخدام وإنتاجه الوقود األحفوري، باإلضافة إىل العثور 

عىل موارد بديلة للطاقة.

األدوات  حجم  تقليل  عمليات  يف  اآلن  قبل  النانومرتية  اسُتْخدمتالتكنولوجيا  أن  وسبق  •اإللكرتونيات:  	
اإللكرتونية ووزهنا، وتقليل استهالكها للطاقة وتكلفتها.

•الفضاء: املواد ذات الصالبة العالية والوزن األخف ستجعل رحالت الفضاء واستكشافه أكثر عملية، كام أن  	
هناك نقاشاٍت دائرة حول أنابيب الكربون النانومرتية؛ وذلك الستحداث مصعد إىل الفضاء اخلارجي يسمح 

بتقليل تكلفة يف هذا الصدد إرسال احلموالت إىل املدار األريض.

طازجة  كوهنا  من  التأكد  هبدف  وذلك  األطعمة؛  تغليف  يف  حالّيًا  النانومرتية  التكنولوجيا  ُتستخدم  •الغذاء:  	
وسليمة، وتشمل جماالت البحث مواد تغليف بإمكاهنا تعقب البكترييا، ووسائل مستحدثة يف تناول الفيتامينات 

واألطعمة ذات األلوان واملذاقات االختيارية.
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واملياه،  والبقع  لالتساخ  مضادة  أقمشة  إنتاج  إىل  النانومرتية  التكنولوجيا  توصلت  االستهالكية:  •املنتجات  	
كام  اهلواء،  عزل  يف  عالية  كفاءة  ذات  وهي  الكرهية،  الروائح  تسبب  التي  البكترييا  عىل  القضاء  إىل  باإلضافة 
اًم  حتكُّ توفر  التي  والبيسبول  التنس  مضارب  لتقديم  الرياضية  املنتجات  يف  النانومرتية  التكنولوجيا  تستخدم 
أفضل، وكرات تنس ذات ترسيب أقل، مما ُيبقي عىل شكلها املثايل طوال عمرها االفرتايض وجيعلها ترتد بكفاءة 
ملدة أطول. أما فيام خيص منتجات التنظيف فهناك الطالءات التي جتعل سطوح املناضد والزجاج أسهل تنظيفًا 
وأكثر طردًا للامء، وهناك أيضًا الصابون ذو القدرة العالية عىل التنظيف، ناهيك عن كونه أكثر أمنًا يف محاية البيئة، 

واملنظفات ذات العوامل املضادة للبكترييا، والعديد من مستحرضات التجميل، ومنتجات العناية باجللد.

•أجهزة االستشعار الكيميائية: بوسع املواد النانومرتية استشعار كميات غاية يف الضآلة من الغازات الكيميائية،  	
وحتديدها بقدرة فائقة، وهو ما ُيستخدم يف التطبيقات الصحية والسالمة واملراقبة البيئية واألمن.

•األنظمة الكهروميكانيكية الدقيقة: تسمح هذه التقنيات لألدوات اإللكرتونية وامليكانيكية أن ُتصنع عىل رشحية  	
سيلكون واحدة، وهي التقنية اجلاري استخدامها يف آالت استشعار الضغط وفوهات احلرب النافثة.

من  واالنتفاع  النانومرتية  التكنولوجيا  أبحاث  يف  املشاركة  من  والنامية  املتقدمة  الدول  من  كّل  وستتمكن 
تطبيقاهتا، مع أن موارد كل دولة واهتامماهتا ستحدد مدى مشاركتها ويف أيٍّ من املجاالت.

وسبق أن اهتمت عديد من الدول الرشق األوسطية هبذه التكنولوجيا قبل اآلن، فإيران ما زالت يف هذا املضامر 
منذ عام 2001، وافتتحت »املبادرة النانومرتية اإليرانية« يف )200 )8(، وأخرجت للضوء أول منتج نانومرتي 
يف العام نفسه، وقد كان املؤمتر الدويل للتكنولوجيا النانومرتية احليوية)9( الذي أقيم يف مدينة العني بداية من 
يف  النانومرتية  العلوم  هبذه  املتعلقة  املؤمترات  يف  األوىل  أيام،  أربعة  واستغرق   )10( 2006 ديسمرب   18 تاريخ 
اململكة  أنشأت كل من  نوفمرب من عام 2008. هذا وقد  بعد ذلك يف  ثاٍن  ُعقد مؤمتر  الرشق األوسط، وقد 

.)11( IBM العربية السعودية ومرص يف اآلوانة األخرية مراكز أبحاث باملشاركة مع رشكة

املنتجات  حرص  الئحة  فوفق  االستهالكية،  املواد  من  العديد  إىل  طريقها  النانومرتية  التكنولوجيا  شقت  وقد 
فهناك 807  الناشئة«  النانومرتية  التكنولوجيات  الصادرة عن »مرشوع  النانومرتية  للتكنولوجيا  االستهالكية 
منتجات من 420 رشكة يف 21 دولة)12(، و502 منها منتجات صحية ولياقة بدنية )مثل مستحرضات العناية 
الشخصية والتجميل(، و426 من املنتجات نشأت يف الواليات املتحدة األمريكية. وتتصدر الفضة النانومرتية 

 Iranian Nanotechnology Initiative, “The Iranian Nanotechnology Initiative Council,” http://www.nano.ir/en/pages.php?Pages_Id=36  8
(accessed 17 November, 2008).

النانومرتية احليوية أو النانوية احليوية هي التقاء علم األحياء أو البيولوجيا مع العلم النانومرتي.  9
 AME Info, “International Conference on Bio-Nanotechnology Opens in Al Ain,” AME Info, http://www.ameinfo.com/102302.html  10
(accessed 17 November, 2008) and Justin Smith, “Sheikh Nahyan opens International Conference on Bio-Nanotechnology,” http://

bi-me.com/main.php?c=3&cg=3&t=1&id=27479.

Wagdy Sawahel, “Saudi Arabia Boosts Nanotech Research,” http://www.scidev.net/en/news/saudi-arabia-boosts-nanotech-research.  11
html (accessed 17 November, 2008) and Wagdy Sawahel, “Egypt to Host First Northern African Nanotech Centre,” http://www.

 scidev.net/en/news/egypt-to-host-first-northern-african-nanotech-cent.html (accessed 17 November, 2008).

The Project on Emerging Technologies, “Nanotechnology Consumer Products Inventory,” http://www.nanotechproject.org/  12
.inventories/consumer/ (accessed 17 November, 2008)
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القائمة بوصفها أكثر مادة تدخل ضمن تلك املنتجات))1(، والفضة ُتصنَّف عىل أهنا مادة خطرة بيئّيًا؛ وذلك 
يتها، وعىل ذلك مل ُيستَدل بعُد عىل املخاطر اإلضافية التي تسببها الفضة النانومرتية)14(. مِّ لسُّ

املخاوف: عىل الرغم من توافر حالة من احلامسة جتاه التكنولوجيا النانومرتية، إال أن العديد من املخاوف مل تزل 
موجودة، وهي تشمل التايل:

•الالمساواة فيام خيص احلصول عىل أبحاث التكنولوجيا النانومرتية يف داخل الدول وفيام بينها أيضًا، مما يؤدي  	
إىل تشكيل ما يمكن تسميته بـ»الفجوة النانومرتية«)15(، ناهيك عن أنواع تلك األبحاث واجتاهاهتا)16(.

. • ية والتأثري السيئ عىل البرش والبيئة)17(	 مِّ السُّ

• وهذه القضية ذاهتا باعثة للقلق، خاصة يف هذا  حتديد من سيحصد ثامر هذه التقنية، ومن يعاين من خماطرها)18(	
العرص الذي ُتنتج فيه املنتجات يف موضع، وتستخدم يف آخر، ثّم ُيتخلص منها يف موضع آخر.

. • تسخري التكنولوجيا النانومرتية يف صناعة األسلحة)19(	

النتائج العلمية  •قد تتذرع بعض احلكومات القومية بخطر اإلرهاب فارضة الرسية عىل األبحاث، أو ترفض  	
لتلك األبحاث إذا وجدهتا عىل النقيض من أهدافها السياسية)20(.

العديد  مراقبة  من  الرصد ستتمكن  فأجهزة   . • املدنية)21(	 احلريات  ذلك عىل  وآثار  املعلومات،  عمليات جتميع 
من الظواهر عىل نطاق أوسع، ويف ذات الوقت سيصعب تعقبها، كام أن هناك خماوف من إساءة استخدامها يف 

عمليات االستهداف اجليني أو التجسس.

•التوصيف املناسب ملنتجات التكنولوجيا النانومرتية )عىل ملصق التعريف باملنتج(، وتوعية املستهلك بقضايا  	

The Project on Emerging Technologies, “Nanotechnology Consumer Products Inventory,” http://www.nanotechproject.org/  1(
inventories/consumer/ (accessed 6 November, 2008).

 Samuel N. Luoma, “Silver Nanotechnologies and the Environment: Old Problems Or New Challenges?,” Project on Emerging  14
Nanotechnologies, http://www.nanotechproject.org/process/assets/files/7036/nano_pen_15_final.pdf.

 Dowling et al., “Nanoscience and Nanotechnologies: اليونسكو: »أخالقيات وسياسات التكنولوجيا النانومرتية«، ص )1، 20؛  15
Opportunities and Uncetainties,” pp 52–53.

اليونسكو: »أخالقيات وسياسات التكنولوجيا النانومرتية«، ص )1، 20.  16
 Dowling et al., “Nanoscience and Nanotechnologies: اليونسكو: »أخالقيات وسياسات التكنولوجيا النانومرتية«، ص )1، 20؛  17

 Opportunities and Uncertainties,” pp 35–50.

 Dowling et al., “Nanoscience and Nanotechnologies: اليونسكو: »أخالقيات وسياسات التكنولوجيا النانومرتية«، ص )1، 20؛  18
Opportunities and Uncertainties,” p 52.

 Dowling et al., “Nanoscience and Nanotechnologies: اليونسكو: »أخالقيات وسياسات التكنولوجيا النانومرتية«، ص )1، 20؛  19
Opportunities and Uncertainties,” pp 55–56.

اليونسكو: »أخالقيات وسياسات التكنولوجيا النانومرتية«، ص17، 19.  20
Dowling et al., “Nanoscience and Nanotechnologies: Opportunities and Uncertainties,” pp 53–54.  21
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هذه التكنولوجيا، وفرض االمتثال لضوابط منتجات التكنولوجيا النانومرتية)22(.

. • حقوق امللكية الفكرية))2(	

. • ازدياد املراقبة العامة لألبحاث العلمية ونتائجها)24(	

التكنولوجيا  الذي يدعو إىل استخدام  البرشية،  املتطرفة ههنا هو ما بعد  • وأحد األشكال  البرشي)25(	 التطوير 
لتحرير البرشية من قيودها البيولوجية، جاعلة إياها أكثر قوة وذكاء وصحة وذات حياة أبدية)26( بل إن أنصار 
هذه احلركة الفكرية يتصورون ظهور كائن ما بعد اإلنسان، أو اإلنسان املعدل، يفوق اإلنسان احلايل قوة وقدرة، 

إىل احلد الذي يقتيض تصنيفه نوعًا جديدًا كليًة)27(.

. • كيف ستمتزج التكنولوجيات النانومرتية مع التطورات األخرى )ما يسمى بـ»االندماج«()28(	

التعامل معها  البيئي( فيمكن  مية والتأثري  النطاق الضيق )مثل السالمة والسُّ التقنية ذات  القضايا  وبالنظر إىل 
من خالل حتليل املخاطر، والتجريب العلمي، وإصدار اللوائح. أما القضايا السياسية واألخالقية ذات النطاق 
األوسع )مثل حقوق امللكية الفكرية، والرسية ومرشوعية النتائج العلمية، واحتامل وجود فجوة علمية قائمة 

عىل التمويل، والتداعيات القانونية حلقوق امللكية الفكرية (فُيعّد التعامل معها أكثر صعوبة. 

التكنولوجيا النانومرتية واألهداف اإلنامئية لأللفية لألمم املتحدة: حتى يتسنى التعامل مع قضايا التنمية 
النانومرتية  التكنولوجيات  وترتيب  لتحديد  خبريًا   85 من  مكونة  جلنة  شكلت  النامية،  الدول  يف  املستدامة 
العرشة التي ستجلب نفعًا أكثر لتلك الدول، وقد انتهت اللجنة إىل التايل: تزين الطاقة وإنتاجها وحتويلها، 
تلقيم  وأنظمة  عنها،  والكشف  األمراض  املياه وتطهريها)29( وتشخيص  الزراعية، ومعاجلة  اإلنتاجية  وزيادة 
العقاقري، وتصنيع األغذية وتزينها، ومكافحة تلوث اهلواء وتطهريه، واإلنشاء، واملراقبة الصحية، واكتشاف 

ناقالت األمراض)0)( واآلفات ومكافحتها)1)(.

هذا وقورنت تلك النتائج باألهداف اإلنامئية لأللفية لألمم املتحدة؛ لتحديد مدى سريورة هذه التكنولوجيات 

اليونسكو: »أخالقيات وسياسات التكنولوجيا النانومرتية«، ص 20.  22
املرجع نفسه، ص 19-17، 20.  2(

املرجع نفسه.   24
Dowling et al., “Nanoscience and Nanotechnologies: Opportunities and Uncertainties,” p 54.  25

Francis Fukuyama, “Transhumanism: The World’s Most Dangerous Ideas,” Foreign Policy, September/October (2004).  26
 See “The Transhumanist FAQ: A General Introduction,” http://www.transhumanism.org/resources/FAQv21.pdf (accessed 18 انظر  27

November, 2008), §1.2.

Dowling et al., “Nanoscience and Nanotechnologies: Opportunities and Uncertainties,” pp 54–55.  28
املقصود باملعاجلة ههنا معاجلة أمر ما، وباألخص حماولة التصدي لتدمري البيئة أو وقفه.  29

ناقالت األمراض هي كائنات حية، عادة ما تكون حرشة الدغة أو دقيقة، تنرش األمراض والطفيليات من حيوان أو نبات إىل   (0
آخر.

 UN Millenium Project, “UN Millenium Project Goals,” اليونسكو: ”أخالقيات وسياسات التكنولوجيا النانومرتية“، ص 14، و  (1
http://www.unmillenniumproject.org/goals/index.htm (accessed 18 November, 2008).
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عام  بحلول  حتقيقها  إىل  املتحدة  األمم  هتدف  ثامنية  جمموعها  األهداف  وهذه  املنشودة.  األهداف  حتقيق  جتاه 
2015، وهي:

القضاء عىل الفقر املدقع واجلوع. 1 .
. 2 حتقيق تعميم التعليم االبتدائي.

. ) تعزيز املساواة بني اجلنسني ومتكني املرأة.
. 4 تفيض معدل وفيات األطفال.

. 5 حتسني صحة األم.
. 6 مكافحة فريوس نقص املناعة البرشية، اإليدز واملالريا، واألمراض األخرى.

كفالة االستدامة البيئية. 7 .
 إقامة رشاكة عاملية من أجل التنمية.)2)(. 8

نتائج هذه املقارنة مقدمة يف اجلدول أدناه.

البعد األخالقي: أجريت حماوالت عديدة لتقويم التأثريات املجتمعية للتكنولوجيا النانومرتية، وتشرتك فيام 
بينها مع كون األخالقيات موضوعًا مشرتكًا، واملحاولة الكربى األوىل يف هذا املضامر قامت هبا املؤسسة الوطنية 
للعلوم يف الواليات املتحدة األمريكية، وذلك ضمن ورشة عمل أقيمت ملدة يومني يف سبتمرب من العام 2000، 

تلْتها أخرى يف عام )200، وأعقب كالًّ منها تقرير صادر عنها)))(.

Fabio Salamanca-Buentello et al., “Nanotechnology and the Developing World,” PLoS Medicine, 2, no. 5 (2005): pp 383–87.  (2
 Mihail C. Roco, and William Sims Bainbridge, eds. Societal Implications of Nanoscience and Nanotechnology, NSET Workshop انظر  ((
 Report (2001), and Mihail C. Roco, and William Sims Bainbridge, eds. Nanotechnology: Societal Implications – Maximizing Benefit

for Humanity, National Nanotechnology Initiative Workshop (2003).

تطبيقات التكنولوجيا النانومرتيةالرتبة
األهداف املحققة من 

األهداف اإلنامئية لأللفية
7تزين الطاقة وإنتاجها وحتويلها1
1 و4 و5 و7زيادة اإلنتاجية الزراعية2
1 و4 و5 و7معاجلة املياه وتطهريها3
4 و5 و6تشخيص األمراض والكشف عنها4
4 و5 و6أنظمة تلقيم العقاقري5
1 و4 و5تصنيع األغذية وتزينها6
4 و5 و7مكافحة تلوث اهلواء وتطريه7
7اإلنشاء8
4 و5 و6املراقبة الصحية9
اكتشاف ناقالت األمراض واآلفات 10

ومكافحتها
4 و5 و6



11 ملخص حتلييل ملؤسسة طابة، رقم 6، نوفمرب 2008

باململكة  امللكيَة واألكاديميَة الوطنيَة للعلوم  انتدبت احلكومُة الربيطانيُة اجلمعيَة  العام )200،  ويف يونيو من 
مستقلة  بدراسة  للقيام  املتحدة،  باململكة  للهندسة  الوطنيَة  واجلمعيَة  للهندسة  امللكيَة  واجلمعيَة  املتحدة 
تقرير من 127  عام 2004 يف  يوليو  نتائجها يف 29  بنرش  قامت مجيعها  وقد  النانومرتية،  التكنولوجيا  حول 

صفحة)4)(.

اليونسكو قد ركزت إىل حد بعيد  التقارير املذكورة أعاله عىل نطاق واسع من املوضوعات، فإن  وبينام تركز 
الثالثة  العادية  الدورة  ضمن  للمناقشة  موضوعًا  ذلك  طرح  فقد  عاملي،  منظور  من  األخالقي  اجلانب  عىل 
للجنة العاملية ألخالقيات املعارف والتكنولوجيا )كومست)5)(( يف ديسمرب )200، وعندما جتدد احلديث عن 
الرابع من مارس 2005، جرى تشكيل جلنة خمتصة من جمموعة  الرابعة يف  الدورة  املوضوع ضمن فعاليات 
لوثيقة رسم سياسة يف  املجموعة خمططًا  النانومرتية، وقد قدمت هذه  التكنولوجيا  خرباء الستكشاف قضايا 
دورة غري عادية أقيمت يف يونيو 2006، باإلضافة إىل إجراء مزيد من املشاورات يف نوفمرب 2006، وقد أخذت 
»توصيات  إصدار  عنها  نتج  التي  ديسمرب 2006،  اخلامسة يف  العادية  الدورة  االعتبار يف  التوصيات يف  هذه 

اللجنة العاملية ألخالقيات املعارف العلمية والتكنولوجية )كومست(«، الذي تنص مقدمته عىل:

أن التكنولوجيات النانومرتية يمكن استخدامها لتحسني حياة امليسورين، كام يمكن 
استخدامها يف االستجابة ملا يشغل العامل النامي. ... ومن وجهة النظر العاملية ينبغي أن 
ينصبَّ التأمل األخالقي يف هذا املجال عىل املنافع واألرضار املحتملة للتكنولوجيات 
هذه  فيها  ستستخدم  التي  األغراض  تقييم  هو  ذلك  من  األهم  ولكن  النانومرتية، 
التكنولوجيات، وطرحها للنقاش العام، ال سيام وأنه أصبح اليوم باإلمكان تسخري 

العلم لتلبية احتياجات اجلنس البرشي األكثر إحلاحًا)6)(.

حتدد الوثيقة ثالث فئات من أصحاب املصلحة املشرتكة املعنيني باستكشاف البعد األخالقي والنشاطات 
الدولية: الفالسفة وأخصائي األخالقيات، والعلامء، وصانعي السياسات)7)(، كام تلخص املراحل 

واملجهودات التي جرى القيام هبا حتى حينه، وهي حتديد البعد األخالقي )2005(، واختبار مدى صلة 
التحركات الدولية املحتملة )2006(، وحتسني اجلدوى السياسية للتحركات املحتملة )حالّيًا ومستقباًل()8)(. 

كام تعني الوثيقة بعض خصائص التكنولوجيا النانومرتية التي تبعث بعض اهلواجس األخالقية مثل:

م فيها وتعقب آثارها.  ب التحكُّ •حجمها الشديد الضآلة يصعِّ 	

.Dowling et al., “Nanoscience and Nanotechnologies: Opportunities and Uncertainties.” انظر  (4
والتكنولوجية،  العلمية  املعارف  ألخالقيات  العاملية  للجنة  األوىل  للحروف  اإلنجليزية  من  املعرب  االسم  هو  كومست   (5
. واللجنة مكلفة بصياغة املبادئ األخالقية التي قد تقدم  وهو»هيئة استشارية ومنتدى فكري يتكون من 18 خبريًا مستقالًّ
COMEST, “COMEST: UNESCO: SHS,” <http://portal.unesco.org/shs/en/ معايري لصناع القرار متجاوزة العامل املادي«. )انظر

ev.php-URL_ID=6193&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201.html> (accessed 18 November, 2008).)

اليونسكو، »التكنولوجيات النانومرتية واألخالق :السياسات واإلسرتاجتيات« )باريس: اليونسكو، 2007(، ص ).  (6
املرجع نفسه.  (7
املرجع نفسه.  (8
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•حداثة عهدها النسبية، ورسعة نمط تطويرها خيلق صعوبات يف حتديد التأثريات املحتملة وصياغة استجابات،  	
وخاصة التأثريات البعيدة املدى. 

•حيتمل أن ُتطبَّق هذه التكولوجيا يف تطوير األسلحة بام يتعارض مع حقوق اإلنسان.  	

•وكذلك فإّن املخاطر املحتملة للتكنولوجيا النانومرتية تعّد خماطر حتى عىل البلدان واملجتمعات التي ليس هلا  	
أدنى مشاركة يف هذه التكنولوجيا سواء بالبحث العلمي أو اإلنتاج أو االستهالك. 

. • احتامل تعميق هوة الالمساواة بني البلدان النامية والبلدان املتطورة )»الفجوة النانومرتية«()9)(	

وقد شددت الوثيقة عىل احلاجة إىل نرش التوعية واملناقشات العامة حول التكنولوجيا النانومرتية، مقرتحًة عدة 
املخاطر  البيئي والقضايا الصحية، وتقويم  النانومرتية وفوائدها، والتأثري  التكنولوجيا  مواضيع، منها: خماطر 

الصحية واألخالقية، والطب النانومرتي، وحرمة احلياة اخلاصة ومبدأ الرسية، وامللكية الفكرية)40(.

كام ركزت الوثيقة عىل احلاجة إىل التعليم والتثقيف يف جمال األخالقيات للعلامء واملهندسني:

النانومرتية،  التكنولوجيات  جمال  يف  تعليمية  وإسرتاتيجيات  عام  التزام  من  بد  ال 
ويرجع  واملهندسني،  للِعْلميني  مالئم  أخالقي  تعليم  توفري  برضورة  عام  إقرار  فَثمة 
ذلك إىل احلاجة األخالقية إىل االشرتاك بني التخصصات، وإىل رؤية شاملة للعلوم 
اجلامع  الطابع  فإن  وبالتايل  معانيه.  بأوسع  للمجتمع  بالنسبة  عليها  املرتتبة  واآلثار 
للعلميني  رصاحة  األخالقيات  تدريس  إىل  احلاجة  يعزز  النانومرتية  للتخصصات 
أخالقيات  تعليم  إزاء  املواقف  تتلف  وقد  جماهلا....  يف  العاملني  واملهندسني 
إىل  الرامي  التعليم  دعم  فينبغي  الثقافية.  اخللفية  باختالف  النانومرتية  التكنولوجيا 

تشجيع التفكري النقدي بقدر اإلمكان.)41(

ق الوثيقة قائلًة: وفيام خيص النقطة األخرية، ُتعلِّ

الثقافات  إن هناك حاجًة إىل إجراء بحوث يف العلوم االجتامعية  عن تصور خمتلف 
للتكنولوجيا النانومرتية وتعريفها هلا ووقوعها عىل املشكالت النامجة عنها وبالتايل عن 
كيفية استنباطها للقضايا األخالقية املرتبطة هبذه التكنولوجيات، وينبغي يف هذا الصدد 
التشجيع عىل إجياد أساليب جتديدية لتحديد إشكايات وأوليات سياسات البحوث يف 

التكنولوجيات النانومرتية، وابتكار أسليب جتديدية إلجراء هذه البحوث.)42(

املرجع نفسه، ص 5.  (9
املرجع نفسه، ص 9-8.  40

املرجع نفسه، ص 10.  41

املرجع نفسه، ص 12.  42
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كام حتذر الوثيقة من أن التكنولوجيا النانومرتية ستحل حمل العديد من التكنولوجيات الراهنة:

إن البلدان التي يمكن أن تستعيض عن مواردها الوطنية بمواد مصنوعة باهلندسة النانومرتية ينبغي أن تسعى 
غايات  حتقيق  نحو  النانوتكنولوجية  البحوث  وتوجيه  األمثل،  النحو  عىل  مواردها  استخدام  إىل  باألحرى 

حمددة))4(.

الدين وأبحاث التكنولوجيا النانومرتية

تومي  كريس  مؤلفها  أعرب   nature nanotechnology دورية  يف   2008 العام  من  يناير  يف  نرشت  مقالة  يف 
عن قلقه إزاء قلة االهتامم الذي أبداه الُكتاب الدينيون حول التداعيات الدينية للتكنولوجيا النانومرتية، فعىل 
الرغم من توافر الكتابات حول األبعاد األخالقية للتكنولوجيا النانومرتية، إال أن أكثريتها صادرة من أصوات 
علامنية، ومن مؤلفني ال يملكون مؤهالت نظامية يف األخالقيات، ومن ناحية أخرى فإن األدبيات الدينية حول 

التكنولوجيا النانومرتية حتى اآلن يمكن حرصها يف فئات ثالث: 

مفردات  يف  هبا  املرتبطة  القضايا  ويتأملون  النانومرتية،  التكنولوجيا  يعرضون  الذين  الدينيون  الُكتاب  1 .
وتعبريات عاّمة جّدًا، مما جيعل هذه الكتابات تثقيفية الطابع، وليست دينية، وينتهي هبا املطاف إيل التامثل 

مع نظرياهتا العلامنية. 

ُكتاب مذهب »ما بعد البرشية«، مثل ويليام سيمس بينربيدج )وهو أحد حمرري املؤسسة الوطنية للعلوم يف  2 .
الواليات املتحدة( وريموند كرزويل، الذين يتنبؤون بأن التكنولوجيا النانومرتية ستأخذ بأيدينا، وتنقذنا 
البرشي.  اجلنس  بتعديل  تقوم  بل  األخرى،  املشكالت  من  والعديد  واملوت  والشيخوخة  األمراض  من 
ُتعّد نوعًا من األدبيات  بأنه »يتكلم بصوت علامين، إال أن كتاباته  بينربيدج  ونجد تومي يكتب عن َكْون 
الدينية، أي: محلة صليبية ضد الديانات التقليدية، مساوية يف جوهرها دعوًة إىل ديانة جديدة تقدم حياة 
أبدية، ومقصدًا أعىل«)44(، ونجد أيضا روزالني برين من جامعة فريجينيا تعرض كيف »يستخدم مذهب 
»ما بعد البرشية« املصطلحات واملفاهيم الدينية للبعث، وتعدي القوالب البيولوجية، واستنساخ األرواح، 

باإلضافة إىل مالمح أخرى شائعة للفكر الديني«)45(.

عدد قليل من الكتاب املنفعلني جتاه التكنولوجيا النانومرتية الذين يعتنقون قياًم ومعتقدات تعود إىل الديانة  ( .
ه قائاًل:  املسحية بشكل واضح ورصيح، فها هو تومي ينوِّ

التكنولوجيا  جتاه  سلبّيًا  ينفعلون  ربام  املحافظني  املسحيني  بأن  تمني  هناك  كان 
بام يامثل أسلوب معارضتهم ألبحاث اخلاليا اجلذعية، والتي يساووهنا  النانومرتية، 
فإن  االستثناءات،  بعض  فباستبعاد  استقراءه،  أستطيع  ما  وحسب  باإلجهاض، 

املرجع نفسه، ص )1.  4(
Chris Toumey, “Atom and Eve,” nature nanotechnology 3 (2008), p 2.  44

 Rosalyn Berne, “Recognizing Religious Mythology in Visions of New Technology,” IEEE Technology and Society Magazine, 22, no. 1  45
(2003): 34–39, via Chris Toumey, “Atom and Eve,” p 3.
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املحافظني،  املسيحيني  عند  التحذير  أبواق  نفخ  إىل  ُتفِض  مل  النانومرتية  التكنولوجيا 
ولكن عىل الرغم من ذلك، فإن بعض التكنولوجيات النانومرتية ُترى عىل أهنا رضب 
من »التدعيم«، وشأهنا يف ذلك شأن العقاقري املنشطة مثل السرتويد التي يستخدمها 
»كالتجسد«  املسيحية  امُلثل  من  النقيض  عىل  ُيعد  الذي  األمر  الرياضيون،  الالعبون 
الكاملة،  باالرتياح حيال أجسادهم غري  الشعور  املسيحيني  بأنه عىل  االعتقاد  )وهو 

وأن املوت اجلسدي ليس أمرًا يستدعي حماولة اهلروب منه(.)46(

أما فيام خيص »بعض االستثناءات« املذكورة أعاله، فإن عددًا من الكتاب املسيحيني أظهر كراهة واشمئزازا 
لتسخري  الأخالقية  مناهج  يعتربونه  ملا  يستجيبون  بدورهم  الكتاب  وهؤالء  البرشية،  بعد  ما  قيم  من 

التكنولوجيا النانومرتية، وليست التكنولوجيا الأخالقية يف حد ذاهتا. 

و يشري  تومي إىل أن ُكتاب كال الفريقني: أصحاب الدين وأصحاب مذهب ما بعد البرشية يعرفون منهاجهم 
استنادًا إىل االحتامالت البعيدة التحقيق الطويلة املدى لتعديل كلٍّ من احلياة واجلسد البرشيني، بداًل من الرتكيز 
عىل التطورات القصرية املدى وذات النطاق األوسع من ذلك، كام أنه خيتم مقاله متسائاًل هل بإمكان الكتاب 
مثيالهتا  التعامل مع  مقدار  بنفس  القريب ومساوئها، ولو  املستقبل  تغريات  »يتعاملوا مع حماسن  أن  الدينيني 
النانومرتية  التكنولوجيا  حول  يفكرون  الدينيون  الكتاب  كان  »إذا  أنه  إىل  يشري  هنا  وهو  البعيد؟«  املدى  عىل 
من ناحيةعمليات التعديل وإدامة احلياة فقط، فهم بذلك يوقعون أنفسهم يف فخ جيعلهم دائمي العدوانية جتاه 

تكنولوجيا واسعة املدى«)47(.

بعد شهر من إصدار مقال تومي طرح دايرتام شفيل، وهو بروفسور من جامعة ويسكانسون-ماديسون، نتائج 
استطالع رأي حول نسبة األفراد الذين يوافقون عىل كون التكنولوجيا النانومرتية أخالقية الطابع، وقد انتهى 
شفيل إىل أن هناك فارقًا جلّيًا بني األمريكيني واألوربيني من الدول التي تؤدي دورًا مهاّمً يف أبحاث التكنولوجيا 
النانومرتية. وجتدر اإلشارة إىل أن مجيع الذين استجابوا لالستطالع كانوا عىل معرفة بالتكنولوجيا النانومرتية، 
ومن ضمن هؤالء الذين شملهم االستطالع يوجد 29.5% من األمريكيني يعتربون التكنولوجيا النانومرتية 
أخالقية الطابع، وهو يتناقض بشدة مع 54.1% من نظرائهم يف اململكة املتحدة، و 62.7% يف أملانيا، و %72.1 

يف فرنسا. وعندما ُسئل شفيل عن السبب وراء اهلوة بني األمريكيني واألوربيني أجاب بأن السبب هو الدين: 

حياة  يف  فّعااًل  دورًا  الدين  فيها  يؤدي  التي  الدول  إحدى  هي  املتحدة  الواليات  إن 
األفراد، وأمهية الدين يف هذه البلدان - وهي تظهر بجالء مرًة بعد مرة يف جمموعات 
األوربية  والدول  األخالقية،  املواقف  يف  املشاهدة  للفوارق  متامًا  موازيٌة   - البيانات 

لدهيا بالفعل منظور أكثر علامنية)48(.

احليوية  والتكنولوجيا  النانومرتية  التكنولوجيا  خيلطون  قد  األمريكيني  أن  الكاتب  ُيبني  ذلك  إىل  باإلضافة 
وأبحاث اخلاليا اجلذعية معًا، وُيرى الباحثون وكأهنم »يلعبون دور اإلله« بخلق مادة غري موجودة يف الطبيعة. 

Chris Toumey, “Atom and Eve,” p 3.  46
املرجع نفسه.  47

 Terry Devitt, “Study: Religion Colors Americans’ Views of Nanotechnology,” http://www.news.wisc.edu/14773 (accessed 16  48
November, 2008).
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يمكن للمرء أن يتساءل حول إذا ما كان القراء األمريكيون املتجاوبون مع شفيل يقرؤون الكتابات املؤلفيني 
املسيحني املتدينيني من الفئة الثالثة التي قدمها تومي.   

مساحات مقرتحة للتفكر

فمن  الواسع،  النطاق  ذات  وتطبيقاهتا  الدراسية  للتخصصات  اجلامعة  النانومرتية  التكنولوجيا  لطبيعة  ونظرًا 
املفيد أن ترّكز أواًل عىل القضايا العامة ذات الصلة بالعمل مع هذه املادة عىل املقياس النانومرتي، وبعد ذلك 

نة للتطبيق. ترّكز عىل قضايا متعلقة بمجاالت معيَّ

1 – قضايا عامة: تعتمد التكنولوجيا النانومرتية عىل عدد من املجاالت التي ال تقترص بذاهتا عىل دراسة املادة 
ية والبيولوجيا اخللوية؛ فمن املهم لنا أن نقترص عىل املسائل  رِّ عىل املستوى النانومرتي، نحو الفيزياء دون الذَّ
املتعلقة بدراسة املادة ومعاجلتها عىل املستوى النانومرتي، وِمن َثّم نرتك األمور التي مقياسها أصغر أو أكرب من 

ذلك للحقول اخلاصة بدراستها.

هناك عدة مسائل خاّصة بالتكنولوجيا النانومرتية معروضة من أجل أن يمعن النظر فيها املسلمون والفقهاء 
وعلامء الرشيعة، واضعني يف البال أّن الباحثني املسلمني الذين يعملون يف هذا املجال يطرحون يف األصل 

بعضًا من هذه التساؤالت نفسها، وهي:

ي وغري احلتمي للكون؟ •ما مكانة التكنولوجيا النانومرتية يف موقف الرشيعة، وما رأي الدين يف املنظور الكمِّ 	

•ما احلكم الرشعي ملعاجلة املادة عىل املستوى النانومرتي، وباألخص عند جتميعها إىل تركيبات جديدة ال يوجد  	
مثلها يف الطبيعة لوال ذلك)49(؟

التكنولوجيا  عىل  اهلل  خلق  تغيري  من  حتظره  وما  املخلوقات  تسخري  من  الرشيعة  جتيزه  ما  ينطبق  •كيف  	
النانومرتية)50(؟

ر  •وبالنظر إىل املخاطر الصحية والبيئية املحتملة - ناهيك عن اخلوف من أن التكنولوجيا النانومرتية سوف ُتسخَّ 	
الزائدة، وصعوبة تتبعها - إىل أي مدى يمكن  يف صناعة األسلحة، وخاصة يف ضوء خصوصيتها، وقدراهتا 

تطبيق »سد الذرائع« يف هذه املسألة)51(؟ وكيف نقّوم ذلك يف ضوء املنافع املحتملة؟ 

احلكم التكليفي عند األصوليني هو: خطاب اهلل تعاىل املتعلق بفعل املكلف طلبًا للفعل وجوبًا أو ندبًا أو حرمًة أو كراهًة أو   49
خالَف األوىل أو تيريًا بني الفعل وتركه. انظر »غاية الوصول يف رشح لب األصول« لزكريا األنصاري، ص 5.

ُكْم  َوَلَعلَّ َفْضِلِه  ِمن  َولَِتْبَتُغوا  بَِأْمِرِه  ِفيِه  اْلُفْلُك  لَِتْجِرَي  اْلَبْحَر  َلُكُم  َر  َسخَّ الَِّذي   ُ تعاىل:﴿اهللَّ قوله  من  تفهم  التسخري  إجازة   50
ُروَن﴾ )اجلاثية 12-)1(.  َقْوٍم َيَتَفكَّ ْنُه إِنَّ يِف َذلَِك آَلَياٍت لِّ اَمَواِت َوَما يِف اأَلْرِض مَجِيعًا مِّ ا يِف السَّ َر َلُكم مَّ َتْشُكُروَن * َوَسخَّ

َِذنَّ  تَّ أَلَ كام أن التحذير من تغيري خملوقات اهلل يفهم من اآلي التي يصف اهلل سبحانه وتعاىل فيها الشيطان بقوله: ﴿َوَقاَل 
َيتَِّخِذ  َوَمن   ِ نَّ َخْلَق اهللَّ ُ َفَلُيَغريِّ ْم  ُ اأَلْنَعاِم َوآلُمَرهنَّ آَذاَن  َفَلُيَبتُِّكنَّ  ْم  ُ ُهْم َوآلُمَرهنَّ َينَّ َوأُلَمنِّ ُهْم  نَّ * َوأُلِضلَّ ْفُروضًا  َنِصيبًا مَّ ِعَباِدَك  ِمْن 

بِينًا﴾ )النساء 119-118(. انًا مُّ ِ َفَقْد َخرِسَ ُخرْسَ ن ُدوِن اهللَّ ْيَطاَن َولِّيًا مِّ الشَّ
الفقه«  »أصول  زهرة،  أبو  حممد  )انظر  الفقه.  أصول  أحد  وهو  الفساد،  إىل  املفضية  الوسائل  منع  يعني  الذرائع«  »سد   51

ص 278 –82.
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2 – جماالت تطبيق معينة: بينام تقترص التطبيقات احلالية للتكنولوجيا النانومرتية عىل املواد اجَلامدية إال أن 
التقنيني يتصورون استخدامها عىل البرش والكائنات احلية األخرى، وتثري تلك التطبيقات عىل البرش والكائنات 
بمكان  الرضورة  البرشية. ومن  ذاهتا ومعنى  احلياة  فيام خيص  للنظر  امللفتة  القضايا  العديَد من  احلية األخرى 
ر أن التطبيقات احليوية ليست إال جمموعة صغرية من التطبيقات النانومرتية  عند التعامل مع هذه القضايا تذكُّ

املحتملة. 

•من املمكن القيام بتشكيل ذرات برتكيبات جديدة مل يسبق وجودها يف عامل املخلوقات، نحو  ما يسمى  بـ»أشباه  	
البلورات«؛ فهل هذا جائز؟

•هل ينطبق عىل املستنسخات النانومرتية األحكاُم نفسها التي تنطبق عىل املواد الطبيعية ومن ثّم هل ينطبق عىل  	
احلرير املستنسخ بالنانومرت مثاًل حكم احلرير الطبيعي نفسه، وهل ُيباح للرجال استخدامه؟

النانومرتية؟  غري  املادة  عىل  تنطبق  التي  نفسها  األحكاُم  الطبيعية  للمود  النانومرتية  اجلزئيات  عىل  ينطبق  •هل  	
للرجال وللنساء  لونًا خمتلفًا، فهل جيوز  يتخذ  النانومرتية  ن من اجلزيئات  املكوَّ الذهب  مثااًل ههنا:  ولنرضب 

استخدامه؟

النانومرتية البتكار أجهزة إحساس ومراقبة أصغر حجاًم وأكثر غزوًا وأصعب  التكنولوجيا  •يمكن استخدام  	
؟ تعقبًا، فهل لألفراد عندئذ حق اخلصوصية وإىل أّي حدٍّ

•عىل عاتق من تقع مسؤولية الوفيات واإلصابات واألرضار البيئية النامجة عن التكنولوجيا النانومرتية؟  إذ إّن  	
التناهي يف صغر حجم املواد النانومرتية جيعل تعقبها وتتبعها من الصعوبة بمكان.

غري  األسلحة  أصناف  وما  األسلحة،  هذه  ضوابط  فام  جائزًا،  كان  وإن  التكنولوجيا؟  هبذه  التسلح  جيوز  •هل  	
املسموح هبا؟

•هل جيوز تطوير أسلحة دمار شامل نانومرتية بنيَّة استخدامها للردع فقط؟  	

•هل للمسلمني أن يدعموا مقاطعة التسلح هبذه التكنولوجيا؟ وإذا ما أيَّد العلامء تلك املقاطعة، فهل سيكون  	
ذلك عندئذ أمرًا ُملِزمًا؟

بتخليقها ذرًة ذرة؟  • هل جيوز القيام بنسخ اخلاليا أو األنسجة  احلية – أي: تكرير صورة طبق األصل – 	

النانومرتية جُتّمع ذرًة ذرة، بينام  إّن النسخة  وليست هذه العملية مماثلة لتقنية االستنساخ )cloning(؛ حيث 
يستفاد يف عملية االستنساخ من الوسائل العادية لتكاثر اخلاليا.

هل ينطبق عىل اخللية املنسوخة حكم اخللية األصلية نفسه؟ فمثاًل هل ُيعد الدم املنسوخ نجسًا رشعًا؟



17 ملخص حتلييل ملؤسسة طابة، رقم 6، نوفمرب 2008

عة بطريقة ما؟ •ما احلياة؟ هل يمكن خلقها أو التسبب يف خلقها، وهل هي جمرد حمصلة ذرات جممَّ 	

•هل من املمكن خلق صورة طبق األصل من كائن حي بالكامل ذرًة ذرًة؟ وهل ستكون النسخة حّية؟ وهل هذا  	
جائز؟

•هل من املمكن خلق كائن حي جديد مل يسبق وجوده يف عامل املخلوقات، نحو: العنقاء أو الغول أو أي خملوق  	
خرايف آخر؟

•يثري كاتب غري مسلم عدة قضايا يف مؤلفاته حول اخليال العلمي: 	

تقوم مدرسة دينية يف القاهرة بالنظر يف قضايا التكنولوجيا النانومرتية: إذا ما استخدمت 
آالت االستنساخ لتحضري رشحية من حلم اخلنزير املقدد وصواًل إىل املستوى اجلزيئي 
ولكن دون أن تكون يف األصل جزءًا من خنزير عىل اإلطالق، فكيف ينبغي التعامل 
مع ذلك؟ )وإذا ما ُنسخ عقل مؤمن إىل ذاكرة جهاز كمبيوتر عن طريق مسح وحتفيز 
كل مشابكه الدماغية، فهل هذا الكمبيوتر اآلن فرد مسلم، وإن مل يكن فِلَم، وإن كان 

فامذا له وماذا عليه؟()52(

باخلنزير،  املتعلقة  الفقهية  دراسة حقيقة علل األحكام  يبعث عىل  لكونه  ثاقبة؛  نظرة  ذو  التساؤل  إن هذا 
وُتضفي بعدًا رشعّيًا عىل األمر، ويمكن أن تضاف تساؤالت مماثلة فيام خيص األنسجة الكلبية، وخلق نسخ  
من اخلنازير والكالب طبقًا لألصل، واألحكام الرشعية املختلفة املتعلقة بكّل صنف من هذه املخلوقات.

•هل جيوز نسخ األنسجة واألعضاء البرشية )مثل القلب أو املخ( باستخدام التكنولوجيا النانومرتية، ذرة ذرة،  	
وما تداعيات ذلك؟

•هل جيوز نسخ األعضاء واألنسجة البرشية لألغراض غري الطبية، مثل خلق خاليا الدماغ الستحداث جهاز  	
كمبيوتر، وما تداعيات ذلك أيضًا؟

•ما موقف الرشيعة من إمكانية نسخ اإلنسان، وما معنى كون اإلنسان إنسانًا وهل حتظى النسخة بنفس املكانة  	
الرشعية واحلرمة التي حيظى هبا األصل، وهل يتصور نفخ روح فيها؟

آدم؟ هل جيوز  بني  أو برشية عالجًا طبّيًا يف حق  أنسجة حيوانية  أو  مادة مجادية  استخدام  •إىل أي مدى جيوز  	
أكثر، كالفقرات  النانومرتية  ومزود بكفاءة  التكنولوجيا  قائم عىل  ببديل آخر  أن يستعاض عن عضو طبيعي 

والعظام األكثر متانة واألقل عرضة للتهالك؟

•إىل أي مدى جيوز استخدام مادة مجادية أو أنسجة حيوانية أو برشية لغرض التحسني االختيارّي يف حق بني آدم،  	

Charles Stross, “Halo,” in Accelerando (Ace, 2006), p 55, PDF version.  52
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مثاًل خللق عضالت أقوى أو أعني تستطيع أن تبرص املوجات ضمن نطاق األشعة حتت احلمراء؟

•إىل أي مدى جيوز استخدام التكنولوجيا النانومرتية لتعديل الكائن البرشي أو لتحسينه، وهل جيوز استخدامها  	
اخلاليا(، ويف عمل  اخِللقية والرسطان وشيخوخة  العيوب  )مثل:  ما وإصالحها  اكتشاف عيوب شخص  يف 
حتسينات تدوم وتتعدى األجيال عرب الوراثة؟ وهل عيوب أفراد البرش رضورية -نوعًا ما- هلويتنا أو استمرارنا 

كجنس برشي؟

•إىل أي مدى جيوز للبرشية أن تسعى إىل جتاوز عيوهبا وقيودها اجلسدية؟ 	

•إىل أي مدى جيوز اكتشاف وتعديل السلوك الذي حتقق أنه بسبب التأثري الوراثي؟ 	

•هل املعلومات الوراثية خصوصية، وهل باملقدور َمن لديه ميل جيني لوراثة مرض معنّي مثاًل أن يتوقع إبقاء  	
األمر رّسًا، أم ُيعد هذا أمرًا متعلقًا بالصحة العامة؟

إن ما يعّد ممكَن الوقوع حاليًا من املسائل املذكورة باستخدام التكنولوجيا النانومرتية قلة قليلة، ولكن هذا احلقل 
يسري يف االجتاهات املذكورة، وهذه هي األسئلة التي بدأت ُتطرح بالفعل، عالوة عىل ذلك أن ما جيعل هذه 

القضايا ذات صلة هو أن الكثري منها إما وقع بالفعل أو أوشك عىل الوقوع باستخدام تكنولوجيات أخرى.

وعىل الرغم من أن املسائل العقدية تقع خارج نطاق هذا امللخص غري أنه من املمكن طرح إطار مبدئي يعالج 
بعض القضايا الفقهية واألخالقية. 

ون  إن القرآن والسنة ال حيويان نصوصًا خاصة بالتكنولوجيا النانومرتية بوصفها حقاًل علمّيًا، وبام أن العلامء يقرُّ
بإباحة البحث والعمل يف الفيزياء والكيمياء والبيولوجيا وعلم اجلينات واحلقول األخرى التي تشتمل يف طياهتا 
عىل التكنولوجيا النانومرتية، فإنه يرتتب عىل ذلك أن التكنولوجيا النانومرتية - بوصفها حقاًل علميًا - أيضًا 
مباحة، ولكن يف الوقت ذاته ال يكفيمجرد إعطاء اجلواز الديني ملجال علمي أو حتى اإلشارة إىل أساس أو 
مستند حمتمل هلا من ضمن النصوص الرشعية، دونام توفري توجيهات حتُكم كيفية ميض األبحاث قدمًا، وكيفية 
ق بني املنظور  تطبيقها، ويف أي املجاالت حُيَظر استخدامها - لو حظرت. فبدون توجيهات دينية ما الذي ُيفرِّ

اإلسالمي للعلوم من جهة وغريه كاملنظور العلامين من جهة أخرى؟

قد يستعان بالقواعد الفقهية لتقديم إجابات مبدئية لبعض هذه املسائل الفقهية واألخالقية، ووعىل الرغم أن 
القضية مسكوت عنها يف الرشيعة - أي: مل يرد أي نص بشأهنا - إال أن التكنولوجيا النانومرتية - باعتبارها 
عىل  دليل  يدل  حتى  اإلباحُة  األشياء  يف  األصل  أن  بالقاعدة  عماًل  رشعًا؛  جائز  هو   - وتطبيقيا  نظريا  حقاًل 

التحريم))5(.

ا يِف اأَلْرِض مَجِيعًا﴾ )البقرة 29:2(. انظر قاعدة  هذه القاعدة حسب القول الراجح؛ إذ قال اهلل تعاىل: ﴿ُهَو الَِّذي َخَلَق َلُكم مَّ  5(
»األصل يف األشياء اإلباحة« كتاب األشباه والنظائر للسيوطي، وانظر أيضًا يف كتاب زكريا األنصاري: غاية الوصول يف 

رشح لب األصول، ص 6، 152.
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ال يزال هناك حاجة إىل النظر يف جماالت البحث والتطبيق املستقلة باعتبار كّل حالة عىل حدة، وقد يوجد يف 
الكتب الفقهية الرتاثية  أدلة وأحكام تتعلق ببعض هذه احلاالت، ولكن معظم هذه احلاالت ستكون من قبيل 
الوقائع املتجددة فعىل العلامء أن يقّوموها وفقًا ملقاصد الرشيعة والقواعد الفقهية، ويف احلاالت التي يمكن فيها 
استخدام التكنولوجيا النانومرتية وسيلًة ألفعال جائزة أو غري جائزة، فإن التكنولوجيا يف ذاهتا ستظل جائزة 
طاملا كان من املتاح جتنب تلك االستخدامات غري اجلائزة)54(، ولكن يف احلاالت التي ال تنفك هذه التكنولوجيا 
عن األعامل غري اجلائزة فإهنا تصري غري جائزة، وذلك اتباعًا للقاعدة التي تقيض بأنه »إذا اجتمع احلالل واحلرام 

يغلب احلرام عىل احلالل«)55(.

لتشمل  القاعدة  بتوسعة هذه  ذلك  توضيح  ويمكن  والبرش،  البيئة  التي تيم عىل  املخاطر  يمكن جتاهل   وال 
احلاالت التي ال تنفك املنافع فيها عن املضاّر )وهذا ألن إرضار الشخص نفَسه  أو غرَيه حرام يف حد ذاته، وال 
سيام مع أن إحلاق الرضر باآلخرين يستدعي العقوبة(  ويؤكد هذا القاعدُة الفقهية: »َدرء املفاسد أوىل من جلب 
املنافع«، كام أن هذه القاعدة ُتلقي الضوء عىل ما يمكن أن يكون سياسة قائمة عىل أسس رشعية حول كيفية 

ميض التكنولوجيا النانومرتية ُقُدمًا.

بيانات حاسمة حول حقيقة تلك املخاطر، ولذا فإنه ينبغي للعلامء تقويم مدى تطبيق  ولألسف فليس هناك 
»سد الذرائع«.

وبسبب ديناميكية الفكر القائم عىل الرشيعة، فإن علامء املسلمني حيتّلون موقعًا متميزًا لتقديم بديل ديني ملا قّدمه 
املسيحيون املحافظون األمريكيون املتشددون َفضاًل عن وضع سياسات جتعل الدين يتبنى النشاط العلمي بداًل 
من خنقه، وقد يرغب علامء املسلمني يف التفكري يف أجوبة عىل قضايا رشعية متعلقة بالتكنولوجيا النانومرتية 
والتحضري هلا؛ حتى يتسنى للمسلمني -وغريهم- االعتامد عىل إجاباهتم بداًل من الشعور باحلاجة إىل التوجه 

إىل مصادر أخرى.

و قد أعرب بعض غري املسلمني عن اهتاممهم بأراء علامء املسلمني حول التكنولوجيات النانومرتية، فقد عربت 
جلنة الكومست عن احلاجة إىل ممثلني من مجيع الثقافات واألديان للمشاركة يف استكشاف أبعاد األخالقيات 
والسياسات لتلك التكنولوجيا، ويكفي هنا أدنى مسح لألدبيات املتوافرة لالستدالل عىل أنه ال يزال ُينتظر رّد 

له قيمة من ِقَبل علامء املسلمني بشأن القضايا املتعلقة بالتكنولوجيات النانومرتية.

ملخص

النانومرتية  للتكنولوجيا  والطبية  واألخالقية  والرشعية  العقدية  املظاهر  استكشاف  إىل  بالغة  حاجة  هناك  إن 
وواضعي  املسلمني  علامء  وعىل  املواضيع،  هذه  حول  املناقشات  من  العديد  دارت  أن  سبق  وقد  وتطبيقاهتا، 

السياسات أن يمثلوا اإلسالم واملجتمع املسلم يف هذه النقاشات.

فهي  وتكرارًا،  مرارًا  حلت«  تتعنّي  مل  إذا  بـ»احلرمة  فتاويه  يف  املرصية  الديار  مفتي  مجعة  عيل  الشيخ  املفتي  فضيلة  يستشهد   54
كقاعدة فقهية ملا تدّون. 

ودليل القاعدة قوله ملسو هيلع هللا ىلص »دع ما يريبك إىل ما ال يريبك«. انظر جالل الدين السيوطي، األشباه والنظائر، ص 117.  55
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مساحات للبحث

الدول  عىل  جيب  وهل  للرشيعة؟  العامة  األهداف  مع  املتحدة  لألمم  األلفية  اإلنامئية  األهداف  تتامشى  •كيف  	
املسلمة الغنية اعتبار تلك األهداف أولوياٍت لألمة اإلسالمية حول العامل، أو حتى اعتبارها مرصفًا من مصارف 

الزكاة؟

 ، • عىل الرغم من توقيع اتفاقية بازل للتحكم يف نقل النفايات اخلطرة والتخلص منها عرب احلدود يف عام 1989	
استجابًة لقيام سفن حمملة بالنفايات السامة للتخلص من محولتها بعيدًا عىل شواطئ الدول الفقرية الغافلة عن 
ذلك، فإهنا مل حتقق أّي يشء ذي قيمة يف إحجام الدول املتقدمة عن التخلص من كوابيسها البيئية عن طريق 
»التعهيد اخلارجي«، فمنطقة أالنج اهلندية هي أكثر مناطق العامل اجتذابًا لسفن النفايات، وتعد أفريقيا وآسيا 
من  املناطق املفضلة لنفايات ما بعد االستهالك، خاصة البالستك وأجهزة الكمبيوتر، وهذه كلها كوارث بيئية 

قائمة بالفعل.

عىل  سلبًا  تؤثر  التي  أو  مباحة،  غري  أساليب  يف  ر  ُتسخَّ التي  للتكنولوجيات  سياسات  إلطالق  الضوابط  •ما  	
املجتمع؟ هناك حاجة إىل تشكيل سياسات تسمح لألفراد باالنتفاع من هذه التكنولوجيات، مع محاية األفراد 
أعطى  مما   ،2000 عام  يف  اليابان  يف  اخللوية  اهلواتف  إىل  الكامريات  ُأضيفت  لقد  نفسه.  الوقت  يف  اآلخرين 
مستخدميها فرصة اقتناص الصور يف ملح البرص ويف أي مكان وبإخفاء شبه كامل للهوية، وبحلول عام 2002 
كان أعىل رقم للتظلامت من نصيب حاالت اختالس الصور للمالبس القصرية للنساء من زوايا فاضحة، وقد 
ر قانونّيًا من صانعي تلك اهلواتف إعدادها لتصدر صوتًا إلزامّيًا  تضخمت املشكلة حتى وصلت إىل حد أن َتقرَّ
عند التقاط صورة، كام أن هناك قوانني يف اليابان تقيد استخدام كامريا اهلاتف اخللوي يف األماكن التي يتوقع 

الناس وجود خصوصية فيها، كام تم اقرتاح قوانني مماثلة يف الواليات املتحدة. 

القيادي يف عملية  الدور  تتخذ  املصاحبة هلا  العلامنية والسلطات  املجتمعات  أن  اهتامم حلقيقة  ُيعطى  أن  جيب 
وضع سياسات أخالقية عملية، بينام املجتمعات الدينية صامتة بشكل رصيح.

•فيام خيص املعضالت املرتبطة بالدين والتكنولوجيا، فغالبًا ما تتبنى مجاهري املسلمني هنج التفكري املسيحي بسبب  	
غياب املنظور البديل واألصيل، وهذا ليس حالًّ دائاًم؛ ألن االستجابات املسيحية قلياًل ما تتطابق مع الطريقة 

التي يشكل هبا الفكُر الرشعي ُأُطَر التعامل مع القضايا وتوصيف احللول هلا؟

•هل العلم والتكنولوجيا حمايدان أخالقّيًا، أو خاليان من األحكام األخالقية؟ وهل تسمح الرشيعة لألبحاث  	
تطوير تكنولوجيا ُتستخَدم فقط ألغراض حمرمة؟

•ال تزال آراء علامء الرتاث اإلسالمي حول التكنولوجيا إىل حد بعيد غري معروفة يف الغرب.  	
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