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الشخص 

ْيت  :الشخص ّاِل

إف الخديث عف الكضع البسرم يدعكنا بالضركرة إلٍ الخديث عف اإلنزاف مف خيث هك كياف يتخدد بالكعً كاإلخزاس كالسعكر  -

 فً هذا اإلطار نتزاءؿ كيؼ تتخدد هكيٌ السذص خزب التشكرات الفلزفيٌ المذتلفٌ؟

مف فكرة اإلعّء مف سأف الذات اإلنزانيٌ بخيث بنا مسركعى الفلزفً خكؿ فكرة الككجيطك فالفكر أك الكعً هك "ديػكارت" ينطلؽ*

كمف ثـ يمكف القكؿ باف السذص خزب ديكارت يتخدد بذاشيٌ الكعً هذق التً تسكل مدذّ نخك تخديد . أزاس الكجكد اإلنزانً 

كمف ذّؿ الفلزفٌ " جكف لكؾ" نجد الفيلزكؼ اِنجليزم "ديكارت" هكيٌ اإلنزاف كاثبات كجكدق بذّؼ لوذا المنظكر العقّنً ؿ

التجريبيٌ يؤزس منظكر جديد خكؿ هكيٌ اإلنزاف ذلؾ أف السذص ِ يتخدد مف ذّؿ ذاشيٌ الكعً أك الفكر بل يتخدد مف ذّؿ 

.ذاشيٌ اإلخزاس   

 (فالعقل يكلد عبارة عف شفخٌ بيضاء )يرل بأف العقل ِ يعدك أف يككف مجرد إطار فارغ "جكف لكؾ" بذّؼ لوذا المنظكر يرل *

بأف أزاس هكيٌ السذص تتخدد مف ذّؿ اإلخزاس كالتجربٌ كليس مف ذّؿ العقل " جكف لكؾ" تبعا لوذق القناعٌ يعتبر

. فاإلخزاس هك مدذل السذص نخك الكعً بالذات كاآلذريف,كالكعً  

الذم ينظر إلٍ السذص ليس كمكضكع أك سًء مف  األسياء بل هك بنيٌ " مكنيً  " فً ذات الزياؽ نجد الفيلزكؼ السذشانً *

يٌ تجعل الفرد ككاُف مذتلؼ متمركز خكؿ ذاتى أما السذشانيٌ فتجعل مف  سعكريٌ داذليٌ  فالسذص يذتلؼ عف الفرد إذ أف الفردان

هك ذلؾ الكاقع الكلً السمكلً " مكنيً " إف السذص خزب.الكاُف البسرم يذرج مف تمركزق خكؿ الذات إلٍ اِنفتاح علٍ العالـ 

ى بنيٌ سعكريٌ داذليٌ كهكذا فالسذص هك السًء الكخيد الذم نعرفى كالذم نسكلى مف الداذل فً الكقت نفزى فبقدر ما يككف . ان

" .مكنيً"السذص قادرا فً كل مكاف فوك ِ يكجد فً أم مكاف كما يقكؿ   

 :الشخص بْصفَ ليوت

 تبعا لما زبؽ يمكف أف نذلص إلٍ القكؿ بأف مفوكـ السذص باعتبارق قيمى أذّقيٌ قد سكل إسكاليٌ فلزفيٌ معقدة- 

: الشخص بيي الضرّرة ّالحريت

ار هذا الزؤاؿ مجاِ فلزفيا -  كيؼ تتخدد قيمٌ السذص؟ بعبارة أذرل كيؼ يمكف أف ننظر إلٍ السذص كقيمٌ أذّقيٌ؟ لقد أث

اذتلفت فً تناكلى الذطابات الفلزفيٌ مف ثـ نتزاءؿ ما هً المقاربات الفلزفيٌ التً تناكلتى؟ كما هً أزس النظر التً اعتمدتوا فً 

 ذلؾ؟

فً تخديدق لقيمٌ السذص مف ذّؿ عضكيتى فً المجتمع كانفتاخى علٍ اآلذريف كالتزامى " راكلز" ينطلؽ الفيلزكؼ األمريكً*

بالقيـ كالمبادئ األذّقيٌ العامٌ فالسذص إذف هك كاُف خر تتخدد هكيتى بالخريٌ كتخديدا فً المجتمعات الديمقراطيٌ يعتبر 

المكاطنكف أسذاشا أخرارا متزاكيف فً الخقكؽ كالكاجبات كِ يمكف أف نميز بعضنا البعض إِ مف ذّؿ مواراتوـ ككفاءاتوـ   

ِ تتخدد قيمتى إِ مف ذّؿ النظر إليى ككاُف أذّقً خزا بالعدالٌ كسعكرا بالذير يدفعى إلٍ " راكلز " إف السذص إذف خزب.

.المزاهمٌ فً بناء عادؿ كذير أزازى التعاكف اِجتماعً  

تشكرق إلسكاليٌ السذص بكشفى قيمٌ فإذا كاف اإلنزاف ظاهرة مف الظكاهر " كانط "  فً ذات الزياؽ أزس الفيلزكؼ األلمانً *

إف البطاقٌ . الطبيعيٌ كسيُا مف أسياُوا فاف هذا اإلنزاف يزمك عف باقً المكجكدات بالعقل كتخديدا بالعقل  العملً األذّقً 

السذشيٌ األذّقيٌ عند اإلنزاف تتخدد أزازا بسرط امتّكى للعقل العملً األذّقً هذا الذم يسكل مقدمٌ نخك كلكج اإلنزاف عالـ 

إف امتّؾ اإلنزاف للعقل العملً األذّقً يجعلى يرغـ باقً الذكات العاقلٌ . كمملكٌ األذّؽ كخيث الكاجب كالفضيلٌ كالكرامٌ

.     األذرل علٍ اخترامى كذلؾ بالنظر اليى كػايٌ فً ذاتى ِ ككزيلٌ   

فً نقاش هذق اإلسكاليٌ إذ يعتبر أف قيمٌ السذص تتمثل فً التزامى بالزلكؾ األذّقً " هيجل"  ينذرط الفيلزكؼ األلمانً *

كامتثالى للقانكف المتمثل فً الكاجب كبكلمٌ كاخدة فاف قيمٌ السذص األذّقيٌ تتخدد فً تمثلى كامتثالى لركح  السعب أم األذّؽ 

العامٌ مما يؤدم بى إلٍ الزمك إلٍ مرتبى أعلٍ تتمثل فً الكعً بالذات كذات خرة منفتخٌ علٍ الكاقع كاآلذريف ك المزاهمٌ فً 

.بناء العّقات اِجتماعيٌ علٍ قاعدة  جدليٌ أزازوا التأثر ك التأثير  



 اعتبارا لما زبؽ يمكننا أف نذلص إلٍ القكؿ بأف إسكاليٌ السذص بيف الضركرة كالخريٌ مف اإلسكاِت التً سػلت باؿ  -

.  الفّزفٌ كعلماء اإلنزاف ِف السذص فً ذاتى يظل يسكل مكضكعا غامضا كمزتعشيا يتكجب بذؿ المزيد مف المجوكدات لفومى  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

يسكل مفوكـ السذص مفوكما معقدا ازتأثر باهتماـ الذطابات الفلزفيٌ المذتلفٌ  كيتجلٍ طابعى اإلسكالً فً بعض المفارقات - 

التً ينطكم عليوا ك التً يمكف شياغتوا فً السكل اِزتفوامً التالً كيؼ يتخدد مكقع السذص بيف مقكلتً الضركرة كالخريٌ؟ 

 بعبارة أذرل هل السذص خر فً بناء سذشيتى كاذتيار زلككا تى كتكجواتى أـ انى ذاضع فً ذلؾ لجملٌ مف الختميات؟

بأف السذص ليس خرا فً بناء سذشيتى كاذتيار زلككاتى كميكِتى ِف ذلؾ يتخدد كفؽ ختميات "فركيد" يرل المخلل النفزانً *

بيكلكجيٌ كزيككلكجيٌ مف قبيل ختميٌ الّسعكر   كختميٌ الشراع النفزً فاِ سعكر إذف هك ذلؾ المخدد الذفً الذم يكجى 

زلككاتنا كرغباتنا ك ميكِتنا كما اف سذشيٌ اإلنزاف تتخدد مف ذّؿ خشيلٌ ختميٌ الشراع النفزً بيف مككنات الجواز النفزً 

هكذا إذف كخزب منظكر العلكـ اإلنزانيٌ نجد اإلنزاف غير قادر علٍ بلكرة زلككاتى  كتكجواتى كميكِتى ذارج زياؽ الختميات 

.الزيككلكجيٌ إذف فالسذص ليس خرا  

 ذّفا لوذا المنظكر نجد الفّزفٌ يقركف بخريٌ السذص كاف كانت تتفاكت درجاتوا تتفاكت بيف النزبً كالمطلؽ فوذا الفيلزكؼ *

يرل بأف السذص يظل يراكح مكانى بيف مملكٌ الضركرة كمملكٌ الخريٌ إذ يعتقد انى خر فً رغباتى كالخقيقٌ " زبينكزا" الفرنزً 

ى ليس كذالؾ ألنى ليس هناؾ خريٌ ذارج الضركرة الطبيعيٌ فالرغبٌ هً خريٌ كإرادة مف جوٌ كخاجٌ كضركرة مف جوٌ أذرل .ان  

الذم يرل بأف قيمٌ السذص تتخدد مف ذّؿ عضكيتى كانتزابى للمجتمع " مكنيً"  فً ذات الزياؽ ينذرط الفيلزكؼ الفرنزً *

أف السذص هك بالتعريؼ كياف خر كانتماُى للمجتمع ِ يجب أف يلػً "مكنيً"يرل . لكف هل ذضكع السذص للمجتمع نفً لخريتى 

فمف كاجب المجتمع أف يشكف خريٌ األفراد كاف يرقٍ بوا  كاف يخترـ ميكِتوـ ك ذياراتوـ ِف السذص هك الذم .كيشادر خريتى

.يقرر مشيرق بنفزى  



الغير 

: ّجْد الغير

: هؼرفت الغير

     
 



 



التاريخ 

: الوؼرفت التاريخيت

زبهـ٠ ٘ٛ رٍه اٌّؼوفخ اٌّورجٞخ ثبٌّبٟٙ اإلَٔبٟٔ- زبه٠ق١خ,  ئما وبْ اٌ زبهـ٠ .فبْ اٌَإاي ظً لبئّب ؽٛي ػ١ٍّخ اٌّؼوفخ اٌ فًٙ اٌ

للخ ال ٠ؼلٚ اْ ٠ىْٛ ِغوك  ٕيا٘خ ٚاٌ ػٍُ ِٓ اٌؼٍَٛ اإلَٔب١ٔخ؟ ًٚ٘ رزٛفو ف١ٗ ّوٚٛ اٌّؼوفخ اٌؼ١ٍّخ اٌّزّضٍخ فٟ اٌّٛٙٛػ١خ ٚاٌ

ق١بي ٚاالكة؟ ٌمل اصبهد ٘نٖ  ِؼوفخ اك٠ٌٛٛع١خ رغنٞ اؽالَ اٌْؼٛة ٚثبٌزبٌٟ فٙٛ ال٠ؼلٚ اْ ٠ىْٛ ِغوك ِؼوفخ الوة اٌٝ اٌ

.اٌزَبؤالد اّىب١ٌخ رٚؼٕب اِبَ ِنا٘ت ٚأٝوٚؽبد فٍَف١خ ٚاثَز١ٌّٛٛع١خ ِزفبٚرخ  

فؤَٟ * زبه٠ق١خ ثبػزجبه٘ب ِؼوفخ ػ١ٍّخ ام ٠ؼوف " ٕ٘وٞ ِبهٚ"  فٟ ٘نا االٝبه ٔغل اٌّإهؿ اٌ ٖ ؽٛي اٌّؼوفخ اٌ ٠إٌٍ رٖٛه

زبهـ٠ ثمٌٛٗ  زبهـ٠ ٘ٛ اٌّؼوفخ اٌؼ١ٍّخ اٌّىٛٔخ ػٓ اٌّبٟٙ )ٌٕب اٌ زبهـ٠ ٘ٛ ِؼوفخ ػ١ٍّخ ؽٛي  (اٌ زؼو٠ف ثأْ اٌ ٠ٚؾ١ٍٕب ٘نا اٌ

زبهـ٠ ٘ٛ ِؼوفخ ١ٌٌٚ ثؾضب اٚ كهاٍخ وّب .اٌّبٟٙ فٙٛ امْ ١ٌٌ ٍوكا ٌٍّبٟٙ اٚ ػّال اكث١ب ٘لفٗ اػبكح ؽىٟ اٌّبٟٙ وّب اْ اٌ

ؾم١مخ اٌّىٛٔخ ػٓ اٌّبٟٙ االَٔبٟٔ فٙٛ امْ  ٖؾ١ؾخ ٚاٌ ّٕظّخ ٚاٌ ٠وا٘ب اٌجؼ٘ رجؼب فبٌزبهـ٠ ٘ٛ رٍه اٌّؼوفخ اٌؼ١ٍّخ اٌلل١مخ ٚاٌ

.ِؼوفخ رزؼبهٗ ِغ اٌٞٛثب٠ٚخ   

ْٛ آهْٚ"  فٟ ٔفٌ ا١ٌَبق ٠إٌٍ ا١ٌٌٍَٛٛٛعٟ * جؼل ػٓ االَٔبق " ه٠ّ زبه٠ق١خ ام ٠ؼزجو٘ب ثؼ١لح وً اٌ ٖ ؽٛي اٌّؼوفخ اٌ رٖٛه

زٟ ٠ْٕأ٘ب اٌفالٍفخ اٌّضب١ٌْٛ  ق١ب١ٌخ اٌ ٚ٘ىنا ٠مزوػ .فبٌزبهـ٠ ال٠ورجٜ ثبالٚ٘بَ ثً ٘ٛ ِؼوفخ رورجٜ ثّبٟٙ االَٔبْ.اٌٞٛثب٠ٚخ ٚاٌ

زبه٠قٟ ثٕبءا ػ١ٍّب  زبه٠ق١خ ػٍٝ اٌٍ ػ١ٍّخ كل١مخ ٟٚ٘ اٌٍ رّىٓ ِٓ اػبكح ثٕبء اٌؾلس اٌ ْٛ اهْٚ اْ رأ١ٌٍ اٌّؼوفخ اٌ ه٠ّ

ْٛ اهْٚ ١ٌٌ ِغوك رغ١ّغ ٚرىل٠ٌ الفجبه اٌّبٟٙ ثً  زبهـ٠ ٘ٛ فٟ اٍبٍٗ ِؼوفخ ثبٌّبٟٙ ٚػ١ٍٗ فبٌزبهـ٠ ؽَت ه٠ّ ِبكاَ اٌ

. ٘ٛ مٌه  اٌؼٍُ اٌّٙزُ ثبٌّغزّؼبد اٌجْو٠خ  

فؤَٟ * ف١ٍَٛف ٚاالثَز١ٌّٛٛعٟ اٌ زبه٠ق١خ فٙنا اٌ ٠وٜ ثأْ " غوأغٟ" ٠ظً اٌَإاي االثَز١ٌّٛٛعٟ لبئّب ؽٛي ػ١ٍّخ اٌّؼوفخ اٌ

ٍغخ  زبهـ٠ ال ٠ولٝ اٌٝ َِزٜٛ اٌؼٍَٛ االَٔب١ٔخ وؼٍُ إٌفٌ اٚ ػٍُ االعزّبع ٚػٍُ االلزٖبك ٚػٍُ اٌ أٗ ِغوك ف١ٍٜ ِٓ وً ٘نٖ .اٌ

اٌؼٍَٛ ٚثٙنا رٕزفٟ ػٕٗ ٕفخ اٌؼ١ٍّخ فٙٛ ال ٠ْىً ػٍّب أَب١ٔب لبئّب ثنرٗ اٚ ثّٚٛػٗ اٚ ثّٕٙغٗ أٗ ِغوك ِؼوفخ لو٠جخ ِٓ 

ق١بي ٚرَزغوق فٟ االك٠ٌٛٛع١ب  .االكة رّجً اٌٝ اٌ  

فٍَف١خ - زبهـ٠ ٘ٛ ٍإاي اثَز١ٌّٛٛعٟ ٍٚغ اٌزٖٛهاد اٌ مٛي ثأْ اٌَإاي ؽٛي اٌ  اػزجبها ِّب ٍجك ٠ّىٕٕب اْ ٔقٍٔ اٌٝ اٌ

ق١بي ٚاألٍٞٛهح ٚ اال٠لٌٚٛع١ب  زبه٠ق١خ ِؼوفخ رواٚػ ِىبٔٙب ث١ٓ اٌؼٍُ ٚاألكة ٚاٌ .ٚاٌؼ١ٍّخ ؽٌٛٗ ٚ٘نا ِب ٠غؼً ِٓ اٌّؼوفخ اٌ    

: التاريخ ّفكرة التمذم

زبهـ٠ هاٚؽذ ِىبٔٙب ث١ٓ ِٛلف١ٓ اثَز١ٌّٛٛع١١ٓ ِزجب١ٕٕ٠ٓ ّ٘ب - زملَ فٟ اٌ  ثٕبءا ػٍٝ ِب رملَ ٠ّىٕٕب اْ ٔقٍٔ اٌٝ اْ فىوح اٌ

 .   اٌّٛلف االرٖبٌٟ ٚاٌّٛلف االٔفٖبٌٝ

 

زبهـ٠ ام ٠ٞوػ -  زملَ فٟ اٌ زبهـ٠ رٍه اٌّزؼٍمخ ثفىوح اٌ زٟ رؼزوٕٙب فٟ ؽل٠ضٕب ػٓ اٌ ِٓ ث١ٓ أُ٘ اإلّىبالد االثَز١ٌّٛٛع١خ  اٌ

زبهـ٠ ً٘ ػجو فٜ ِزًٖ ِزٖبػل ٕٔزمً ف١ٗ ِٓ االكٔٝ  زبهـ٠ ؟ ثؼجبهح افوٜ و١ف رزؾمك ١ٕوٚهح اٌ زبٌٟ و١ف ٠زملَ اٌ اٌَإاي اٌ

زبهـ٠ ٠ؾمك رملِٗ ػجو فٜ ال ِزًٖ ٚال َِزّو أٞ ػجو ٚصجبد ٚلفياد ٚٝفواد .اٌٝ األػٍٝ اَ اْ اٌ  

فؤَٟ * ْٛ اهْٚ" ٠ٕلهط رٖٛه ا١ٌٌٍَٛٛٛعٟ اٌ ٖ ؽٛي فىوح " ه٠ّ ّٙٓ اٌّٛلف االثَز١ٌّٛٛعٟ االرٖبٌٟ ام ٠إٌٍ رٖٛه

زبهـ٠ ٠زملَ ثٛص١وح ِزٖبػلح ٚمٌه ػجو فٜ ووٌٚٔٛٛعٟ ِزًٍََ ِٚزًٖ ٠َٚزلي ػٍٝ  ٍزبهـ٠ أٞاللب ِٓ اػزجبه اْ اٌ زملَ ٌ اٌ

زؾل٠ل  فو١ٙزٗ ٘نٖ ثبٌوعٛع اٌٝ رملَ اٌؾٚبهاد ٚاٌّغزّؼبد ٚونا رملَ ِٕظِٛخ اٌّؼوفخ االَٔب١ٔخ اٚ اٌّؼوفخ اٌؼ١ٍّخ ػٍٝ ٚعٗ اٌ

زبهـ٠  مخي ٠ّىٓ اْ ٔقٍٔ ِغ اٌّٛلف االرٖبٌٟ ثأْ اٌ ٘نٖ ٟ٘ اٌزٟ رؾمك رملِٙب أٞاللب ِٓ رواوّبرٙب امْ ٚرأ١ٍَب ػٍٝ ٘نا اٌ

.٠زملَ ٕؼٛكا ِٓ االكٔب اٌٝ االػٍٝ   

وٍٛك ١ٌفٟ " ٚ٘نا ِب٠قٔ اٌّٛلف االرٖبٌٟ اِب ِب٠قٔ اٌّٛلف االٔفٖبٌٟ ٠ٕٚلهط ٌٗ اٌزٖٛه االٔٞوثٌٛٛعٟ  ٌٍفؤَٟ *

زبهـ٠ ال٠زملَ ٚفك ٚص١وح ِزٍٖخ َِٚزّوح ثً أٗ ٠زملَ ػجو .ّٙٓ اٌّٛلف االٔفٖبٌٟ االٍزّواهٞ "ٍزوًٚ ثؾ١ش ٠ؼزجو ثأْ اٌ

زواوُ ِٓ االكٔٝ اٌٝ االػٍٝ ثً اْ  مفياد ٚ٘ىنا فؾزٝ اٌّؼوفخ اٌؼ١ٍّخ ال رؼوف فٟ رٞٛه٘ب  ٔٛػب ِٓ اٌ عًّ ِٓ اٌٞفواد ٚاٌ

مٞبئغ االثَز١ٌّٛٛع١خ ٘ىنا امْ فبٌزبهـ٠ ال٠ؼوف رٛإال َِزوٍال ثً ٠ؼوف فٟ  زبه٠ق١خ رزملَ ِٓ فالي عٍّخ ِٓ اٌ اٌّؼوفخ اٌ

. رملِخ ٕؼٛكا ٚٔيٚال رملِب ٚرأفوا  



: دّر االًساى في التاريخ

ملهح ٚالكفً ٌالَٔبْ فٟ " ِى١بفٍٟ" ٚثقالف ٘نا ٠جٕٟ * زبهـ٠ ؽ١ٍٖخ اٌمٚبء ٚاٌ زبهـ٠ ثبٌمٛي اْ اٌ ٖ ؽٛي ِغوٜ اٌ رٖٛه

. ٕٕبػزٗ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

زبهـ٠ فّب ٘ٛ كٚه - زٟ رٛاعٗ اٌّإهف١ٓ ٚاالثَز١ٌّٛٛع١١ٓ ٟ٘ رٍه اٌّزؼٍمخ ثلٚه االَٔبْ فٟ اٌ  ٌؼً ِٓ ث١ٓ اثوى االّىبالد اٌ

زبهـ٠ ؟. االَٔبْ فٟ اٌ زبهـ٠ زبهـ٠ ِٓ ٕٕغ اإلَٔبْ اَ اْ االَٔبْ  ِٓ ٕٕغ اٌ ثؼجبهح افوٜ ً٘ اٌ  

١خ ٔغل٘ب  رمو ثملهح  فٍَفخ اٌّبهَو فٍَف١خ ٚاالثَز١ٌّٛٛع١خ فٟ اعبثزٙب ػٓ ٘نا اٌَإاي فجبٌوعٛع اٌٝ اٌ ٌمل افزٍفذ اٌزٖٛهاد اٌ

زبهـ٠ ٌىٕٙب للهح ِْوٚٝخ ثْوٚٛ ِبك٠خ ٚؽ١ض١بد الزٖبك٠خ ٚاعزّبػ١خ فبهط اهاكح االَٔبْ ٔفَٗ فبٌزبهـ٠  االَٔبْ ػٍٝ ٕٕغ اٌ

ٍزبهـ٠ ٕٚبٔغ ٌالؽلاس ِْٚىال  زٟ رؼزجو ِؾووب ٌ ؽَت ِبهٌو ١َ٠و ٚفك ؽز١ّخ رزّضً فٟ اٌٖواع اٌٞجمٟ ٘نٖ اٌؾز١ّخ اٌ

.ٌٍّغزّؼبد  

ٛعٛكٞ * ف١ٍَٛف اٌ ١خ "عْٛ ثٛي ٍبهرو" فٟ ماد ا١ٌَبق ٠ٕقوٛ اٌ ٛعٛك٠خ ١ِٚٛالرٗ اٌّبهَو اٌنٞ ؽبٚي اٌّياٚعخ ث١ٓ لٕبػبرٗ اٌ

زبهـ٠ ِب كاَ ٠زؾلك ثبٌؾو٠خ ٚاالفز١به ٚاٌَّإ١ٌٚخ فبٌزبهـ٠ امْ ٘ٛ ِٓ ٕٕبػخ  ملهح ػٍٝ ٕٕغ اٌ ام اػزجو االَٔبْ ٠ّزٍه اٌ

.اٌّّبهٍخ االَٔب١ٔخ  
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ظريت ّالتجريب  اٌل

: التجربت ّالتجريب

ٛلٛف ػٕل ػلح رَبؤالد ماد ٝج١ؼخ اثَز١ٌّٛٛع١خ ِٚٓ ث١ٓ ٘نٖ -  ئْ اٌؾل٠ش ػٓ إٌظو٠خ كافً اٌّّبهٍخ اٌؼ١ٍّخ ٠مزٟٚ ِٕب اٌ

زغو٠ت؟ فوق ث١ٓ ِفِٟٙٛ اٌزغوثخ ٚاٌ فوق أٚ ِب ٘ٛ اٌ  اٌزَبؤالد ٠َزٛلفٕب ٍإاي اٌ

فؤَٟ * ف١ٍَٛف اٌ اْ اٌزغوثخ رؼج١و ػٓ ٔٛع ِٓ اٌؾٌ اٌزغو٠جٟ ٌٚٛ اػزجود اٌَّخ االٍب١ٍخ ٌٍؼٍُ " أٌىَبٔله و٠ٛوٞ"  ٠ؼزجو اٌ

اٌىال١ٍىٟ فٟٙ ِغ مٌه رظً رْىً ِؼٞب غبِٚب ام اْ اٌزغوثخ ثّؼٕٝ اٌؼبَ اٌّالؽظخ اٌؼب١ِخ فٟٙ ٌُ رْىً ٍٜٛ ػبئك 

اثَز١ٌّٛٛعٟ ٠ؾٛي كْٚ رملَ اٌّؼوفخ اٌؼ١ٍّخ فٟ ؽ١ٓ ٠ْىً اٌزغو٠ت ٔٛػب ِٓ اٌَّبءٌخ إٌّٙغ١خ ٌٍٞج١ؼخ فٙٛ ئمْ ٔمٞخ رمبٝغ 

ٛالغ اػزّبكا ػٍٝ  ث١ٓ ِب ٘ٛ اِجو٠مٟ رغو٠جٟ ٚ ِب ٘ٛ ه٠بٟٙ ػمٍٟ اْ اٌزغو٠ت امْ ٠ّىٕٕب ِٓ أْبء فىوح ٚاٙؾخ ؽٛي اٌ

ٌؼً ِب إجؼ ١ّ٠ي اٌّّبهٍخ اٌؼ١ٍّخ اٌّؼبٕوح ٘ٛ ٘نا اٌزٛعٗ ٔؾٛ ِب ٘ٛ ػٍّٟ ٚ ٘ٛ رٛعٗ ٠فزوٗ . اٍزجلاالد ػ١ٍّخ ه٠ب١ٙخ

ٛالغ ثٕبءا ػٍٝ ِملِبد ه٠ب١ٙخ .اػزّبك اٌزغو٠ت وٍّٕٞك ٌفُٙ اٌ  

فؤَٟ اٌّؼبٕو * ٕمبُ االثَز١ٌّٛٛعٟ اٌلائو ؽٛي اّىب١ٌخ اٌزغوثخ " ه١ٔٚٗ رَٛ"   فٟ ماد ا١ٌَبق ٠ٕظُ اٌو٠بٟٙ اٌ اٌٝ اٌ

ٕظو٠خ اٌؼ١ٍّخ  زغو٠ت كافً اٌ زغو٠ت. ٚاٌ زىواه فاْ . ثؾ١ش ١ّ٠ي ث١ٓ اٌزغوثخ ٚاٌ فاما وبٔذ اٌزغوثخ فٟ اٌؼٍُ اٌىال١ٍىٟ رؼٕٟ اٌ

زب١ٌخ  :اٌزغو٠ت ٠ؼٕٟ ثٕبء اٌزغوثخ ٚفك اكٚاد ّٚوٚٛ ػ١ٍّخ كل١مخ ٠ٍقٖٙب فٟ اٌْوٚٛ اٌ  ػيي اٌظب٘وح ٠ٚمزٟٚ ثنٌه  ِقزجوا 1

 اؽلاس  رأص١واد ٝبل١خ اٚ و١ّ١بئ١خ ػٍٝ اٌظب٘وح اٌّلهٍٚخ ثٙلف هٕل هكٚك 3.  اػزّبك ٍٚبئً ػ١ٍّخ رغو٠جخ2. ػ١ٍّب ِغٙيا 

زغ١واد اٌزٟ رظٙو ػٍٝ اٌظب٘وح اٌّلهٍٚخ4. فؼٍٙب ٍؼبٌُ االٔزمبي ِٓ .   رَغ١ً ِغًّ اٌ ثبإلػزّبك ػٍٝ ٘نٖ اٌقٞٛاد ٠زَٕٝ ٌ

ٕظو٠خ اٌؼ١ٍّخ ٍؼبٌُ ثٕبء اٌ .اٌزغوثخ ثّؼٕب٘ب اٌىال١ٍىٟ اٌٝ اٌزغوثخ ثّؼٕب٘ب اٌّؼبٕو أٞ االٔزمبي اٌٝ اٌزغو٠ت اٌنٞ ٠قٛي ٌ  

فؤَٟ *  ف١ي٠ٌٛٛعٟ اٌ فىوح اٚ اإلفزواٗ " وٍٛك ثؤبه" فٟ ماد ا١ٌَبق ٠ؼلك اٌ زغوثخ ثاػزجبه٘ب فٞٛح رزؾمك ِٓ فالٌٙب اٌ اٌ

زب١ٌخ  ف١ٍَٛف كافً إٌّٙظ اٌزغو٠جٟ ث١ٓ اٌقٞٛاد اٌ مجٍٟ اٌنٞ ٠ج١ٕٗ اٌؼبٌُ ؽٛي ظب٘وح ِب ٚفٟ ٘نا االٝبه ١ِي اٌ : اٌ  اٌّالؽظخ 1

زٟ ٠ىٛٔٙب اٌؼبٌُ ؽٛي ظب٘وح 2.  ٚكافً اٌّالؽظخ ٠ّىٓ اْ ١ّٔي ث١ٓ اٌّالؽظخ اٌؼب١ِخ ٚاٌّالؽظخ اٌؼ١ٍّخ فىوح اٌ  اٌفو١ٙخ ٟٚ٘ اٌ

فو١ٙخ اٌؼ١ٍّخ زق١ّ١ّخ ٚاٌ فو١ٙخ اٌ فو١ٙخ  ٠ّىٓ اْ ١ّٔي ث١ٓ اٌ  اٌزغوثخ ٟٚ٘ اٌّؾه اٌنٞ ٔقزجو ِٓ فالٌٗ 3. ِب ٚكافً اٌ

فو١ٙخ  زٟ ٠ٕزّٟ 4. فاما صجذ ٕللٙب رؾٌٛذ ِٓ فو١ٙخ رق١ّ١ّخ اٌٝ فو١ٙخ ػ١ٍّخ . اٌ مبْٔٛ ٟٚ٘ اٌقٞٛح اٌ  اٍزٕزبط ١ٕٚبغخ اٌ

مٛا١ٔٓ إٌظو٠خ  ٕزبئظ اٌؼ١ٍّخ  ٚثٕبء اٌ ١ٙب اٌؼبٌُ ِٓ اٍزقالٓ اٌ  )اػزجبها ٌٙنا ٍٕغل وٍٛك ثؤبهك ٠ٍقٔ ٘نٖ اٌقٞٛاد فٟ لٌٛٗ .اٌ

زٟ رّضً اٌؼٍُ  ٛلبئغ ٟ٘ اٌ زٟ رجٍٛهد ِٓ فالي اٌ فىوح اٌ زغو٠ج١خ ف١ٍَذ ٍٜٛ فىوح ػ١ٍّخ ِزٖٛهح . اْ اٌ فو١ٙخ اٌ اْ . اِب اٌ

فىوح اٌؼ١ٍّخ اٌّوالجخ ِٓ ٝوف اٌزغوثخ  .(إٌظو٠خ ١ٌَذ ١ّئب ػنا اٌ

: الؼمالًيت الؼلويت

ٕظو٠بد اٌؼ١ٍّخ؟ ٚثبٌزبٌٟ ِبٟ٘ اٌزؾٛالد اٌزٟ ٝبٌذ اٌؼمً ٚاٌؼمال١ٔخ اٌؼ١ٍّخ ٚأف١وا و١ف - زٟ رمَٛ ػ١ٍٙب اٌ   ِبٟ٘ األٌٍ  اٌ

ّؼوفخ اٌؼ١ٍّخ اٌّؼبٕوح ؟ ٌمل ّىً ٘نا اٌَإاي ِزبه علي  رزؾلك اٌؼمال١ٔخ اٌؼ١ٍّخ ث١ٓ اٌّؼوفخ اٌؼ١ٍّخ ٚاٌىال١ٍى١خ ٚاٌ

.اثَز١ٌّٛٛعٟ ث١ٓ األٝوٚؽبد  ٚ اٌزٖٛهاد االثَز١ٌّٛٛع١خ اٌّقزٍفخ   

ٖ ٌٍْوٚٛ " عْٛ ث١١و فؤبه"٠ٍٕٞك *  ِٓ َِبئٍخ ٝج١ؼخ اٌؼمً ٚإٌٔٛٗ ، ئم ٠ؼزجوٖ ظب٘وح ثْو٠خ ِٚٓ صُ فٙٛ فبٙغ فٟ رٞٛه

زٟ رٍؾك  زؾٛالد اٌ زبه٠ق١خ ٚاٌ زبهـ٠ ثً ٘ٛ ِورجٜ ثب١ٌٖوٚهح اٌ زبه٠ق١خ، ئْ اٌؼمً ئمْ ِؾب٠ش ثبٌزبهـ٠ فٙٛ ال ٠مغ ػٍٝ ٘بِِ  اٌ اٌ

٠ؾلك ٌٕب ٝج١ؼخ اٌؼمً ث١ٓ اٌؼمال١ٔخ اٌىال١ٍى١خ ٚاٌؼمال١ٔخ اٌّؼبٕوح  "عْٛ ث١١و فؤبه"ٚفٟ ٘نا اإلٝبه ٔغل .َِبه اٌّؼوفخ اٌؼ١ٍّخ 

ضجبد ٚاالٔغالق. ٖ ث١ٕخ لج١ٍخ صبثزخ فٙٛ ئمْ عٛ٘و ِزؼبي ِٞجٛع ثبٌٖواِخ ٚاٌ ٌٚؼً .رزؾلك ٝج١ؼخ اٌؼمً فٟ اٌؼٍُ اٌىال١ٍىٟ ثاػزجبه

ضجبد، اٌٖواِخ، االٝالل١خ، ٚاالٔغالق زٟ وبٔذ رٕٙ٘ ػٍٝ ِفب١ُ٘ ِضً اٌ ٌمل .٘نا ِب ٠ّىٓ أْ ٍَّٔٗ فٟ اٌؼمال١ٔخ اٌىال١ٍى١خ اٌ

زم١ٕبد ٚاٌٍّٞمبد  إجؼ اٌؼمً اٌّؼبٕو ٠ؼجو ػٓ اٌوٚػ اٌؼ١ٍّخ اٌّؼبٕوح اٌزٟ ّىٍذ ل١ٞؼخ اثَز١ٌّٛٛع١خ ِغ اٌ

فبٌؼمال١ٔخ اٌّؼبٕوح إٔجؾذ أوضو أفزبؽب ِٚوٚٔخ َٚٔج١خ اٌْٟء اٌنٞ عؼً اٌؼمً اٌّؼبٕو ٠زْجغ ثٙنٖ اٌوٚػ اٌؼ١ٍّخ .اٌىال١ٍى١خ

.اٌّؼبٕوح  

ٕمبُ  االثَز١ٌّٛٛعٟ اٌّورجٜ ثزٞٛه اٌؼمً ٚأزمبٌٗ ِٓ " ِؾّل أهوْٛ"فٟ ماد ا١ٌَبق ٠ٕلهط رٖٛه اٌّفىو *  ّٙٓ ١ٍبق اٌ

.ػمً وال١ٍىٟ ِٕغٍك ئٌٝ ػمً ِؼبٕو ِٕفزؼ   

موْٚ اٌٍٛٞٝ  3كافً ١ٕوٚهح  اٌؼمً اٌغوثٟ ث١ٓ "  اهوْٛ"١ّ٠ي   صُ حٚاٌّوؽٍخ اٌؾل٠ضخ أٚ اٌىال١ٍىٟ ِواؽً ٟٚ٘ ِوؽٍخ اٌ

فٍَف١خ أٚ اٌؼ١ٍّخ أٚ . اٌّوؽٍخ اٌّؼبٕوح موْٚ اٌٍٛٞٝ وبْ اٌؼمً اٌغوثٟ ال٘ٛر١ب، ئم وبْ آثبء اٌى١َٕخ ٠ؾزىوْٚ اٌّؼوفخ اٌ ففٟ اٌ



اٌل١ٕ٠خ، ٚوبٔٛا ٠ٞجؼٛٔٙب ثٞبثغ ك٠ٕٟ ال٘ٛرٟ ٠ؼجو ػٓ رؼب١ٌُ اٌى١َٕخ ئال أْ اٌؼمً فٟ األىِٕخ اٌؾل٠ضخ لل ثلأ  ٠زؾوه ِٓ  ٍٍٞخ 

ٖ ٚفٟ ِٕٞمٗ ٚ أٍَٗ ٚ٘نا ِب ِضٍٗ فالٍفخ ِؾلصْٛ ول٠ىبهد ٚ . اٌى١َٕخ ٚ هعبي اٌل٠ٓ  ٚ٘ىنا ػوف اٌؼمً رؾٛال فٟ َِبه

   . ٍج١ٕٛىا  ثؾ١ش فٍٖٛا اٌؼمً ِٓ ٝج١ؼزٗ اٌال٘ٛر١خ

 اٌّؼبٕوح فجبٌوغُ ِٓ اٌْه اٌل٠ىبهرٟ حاٌنٞ ١ّ٠ي ث١ٓ أٌٍ اٌؼمال١ٔخ اٌىال١ٍى١خ ٚاٌؼمالٟٔ" أٌّٚٛ " فٟ ٘نا ا١ٌَبق ٠ٕقوٛ * 

ٕمل اٌىبٟٔٞ ظً اٌؼمً اٌىال١ٍىٟ ػمال صبثزب  ٍِٞمب ٠م١ٕ١ب ال ٠ّٕٛ ٚال ٠زٞٛه أٗ عٛ٘و ِزؼبٌٟ اٚ ث١ٕخ فىو٠خ لج١ٍخ ثقالف مٌه  ٚاٌ

فؼب١ٌخ  ػوف اٌؼمً فٟ اٌؼمال١ٔخ اٌّؼبٕوح رؾٛال فٟ ٝج١ؼزٗ عؼٍٗ ػمال ِزٞٛها ك٠ٕب١ِب ١ْٔٞب ٚفؼبال   أٗ ػمً ٠ؼجو ػٓ إٌْبٛ ٚاٌ

 .اٌّورجٞخ ثبٌّّبهٍخ اإلَٔب١ٔخ

ظرياث الؼلويت : هؼايير ػلويت اٌل

ٕظو٠بد اٌؼ١ٍّخ  اٌٝ اٌزَبءي  ػٓ ِؼب١٠و٘ب ؟-   ٌَإاي ِزبه علي ث١ٓ األٝوٚؽبد  ٚ  ٌمل ّىً ٘نا ا٠ؾ١ٍٕب  اٌؾل٠ش ػٓ ػ١ٍّخ اٌ

 اٌزٖٛهاد اٌّقزٍفخ

اٌٝ ٘نا اٌَغبي ٠ٚؼزجو اْ اٌزغوثخ ال رْىً ثّؼٕب٘ب اٌىال١ٍىٟ أٍبً اٌّؼوفخ اٌؼ١ٍّخ ثً رْىً ػبئك " ْ ا٠ْٕزبٞ"٠ٕظُ *

مبئُ  اثَزٍّٛع١ب ٠ؾٛي كْٚ ثٕبء اٌّؼوفخ اٌؼ١ٍّخ ٚرملِٙب، فبٌّؼوفخ اٌؼ١ٍّخ اٌّؼبٕوح إٔجؾذ رمَٛ ػٍٝ ِملِبد اٌؼًّ اٌو٠بٟٙ اٌ

زغوثخ  زّبٍه إٌّٞمٟ اٌو٠بٟٙ ثؾ١ش رىْٛ ٔزبئظ ٘نا إٌَك اٌو٠بٟٙ ِزٞبثمخ ِغ اٌ ٠ّىٓ أْ , ػٍٝ االٍزٕجبٛ  ٚ االٍزٕزبط ٚ اٌ

. ٔفُٙ مٌه ِٓ فالي اٌّؼوفخ اٌؼ١ٍّخ اٌّؼبٕوح  

ٕظو٠خ اٌؼ١ٍّخ ٠ورجٜ ثىٛٔٙب " ك١ُ٘ٚ" ٠ٚمَٛ رٖٛه * ػٍٝ اْ إٌظو٠خ ال رؼزّل ػٍٝ ِؼ١ٞبد اٌزغوثخ ٚؽل٘ب فٖلق ٕٚالؽ١خ اٌ

ف١ي٠بئ١خ ، : َٔك اٌمٚب٠ب اٌو٠ب١ٙخ ٠ّٚىٓ ئعّبي ٘نٖ اٌمٚب٠ب اٌوا١ِخ ئٌٝ ِجبكب اػزّبك اٌوِٛى اٌو٠ب١ٙخ فٟ ٛلبئغ اٌ ل١بً اٌ

زغو٠ج١خ ٛلبئغ اٌ ّمبهثخ ث١ٓ اٌّؼ١ٞبد اٌو٠ب١ٙخ ِغ اٌ زؾ١ًٍ، ٚاٌ ٚاْ ِؼ١به ٕلق ٕٚالؽ١خ .١ٕٚبغخ اٌو٠ب١ٙخ ، ٚاػزّبك لٛاػل اٌ

ٕزبئظ اٌَّزٕجٞخ ِٕٙب ٕظو٠خ ٠ز١ّي ثؼلَ ٚعٛك رٕبل٘ ث١ٓ االفزواٙبد ٚاٌ ٚػ١ٍٗ فبْ االرفبق ِغ اٌزغوثخ ٘ٛ اٌنٞ ٠ْىً ثبٌَٕجخ . اٌ

ف١ي٠بئٟ ٛؽ١ل ٌٍؾم١مخحٌٍٕظو٠خ اٌ  . اٌّؼ١به اٌ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



الؼلْم االًساًيت 

: هْضؼت الظاُرة اإلًساًيت

رٖٛهٖ ؽٛي اّىب١ٌخ اٌؼ١ٍّخ فٟ اٌؼٍَٛ االَٔب١ٔخ أٞاللب ِٓ ِْىٍخ ِٛٙؼخ اٌظب٘وح االَٔب١ٔخ ام ٠ؼزجو اْ االَٔبْ ظً " كٚفو٠ٓ"  ٠جٍٛه *

٠ْىً ٔمٞخ رمبٝغ اٌؼل٠ل ِٓ اٌقٞبثبد ٌٚؼً اّ٘ٙب فٞبة اٌفٍَفخ ٚفٞبة اٌؼٍَٛ االَٔب١ٔخ فى١ف لبهثذ ٘نٖ اٌقٞبثبد ِفَٙٛ االَٔبْ؟ ٌمل 

ٌمل . ظٍذ اٌفٍَفخ ِٕن اٌملَ رٕظو ٌألَٔبْ وناد ػبهفخ ٚاػ١خ ِٚفىوح ثاِز١بى اٌْٟء اٌنٞ عؼٍٙب  رؼٍٟ ِٓ ّأْ االَٔبْ ٚرّغلٖ وم١ّخ ػ١ٍب

ٍؼذ اٌؼٍَٛ االَٔب١ٔخ اٌٝ ثٕبء ِغل٘ب ٚاوزَبة ِْوٚػ١زٙب اٌؼ١ٍّخ ػٍٝ ؽَبة االَٔبْ اٌْٟء اٌنٞ عؼٍٙب رغزبي االَٔبْ ٚرمزً ف١ٕٖٛبرٗ 

 .   إٌزّضٍخ فٟ اٌٛػٟ ٚاٌؾو٠خ ٚاٌىوا١٘خ

: التفسير ّالفِن

اٌٝ االػزمبك ثأْ ػ١ٍّخ اٌؼٍَٛ االَٔب١ٔخ ال ٠غت اْ رزؾمك ثّؾبوبد اٌؼٍَٛ اٌؾمخ اٚ اٍزؼبهح ِٕٙغٙب اٌزغو٠جٟ فبما " ِب١ٌٕٛفَىٟ" ٠ٕزٟٙ *

وبٔذ اٌؼٍَٛ اٌٞج١ؼ١خ لل ؽممذ ٔغبؽبرٙب اٌٞج١ؼ١خ ؽ١ّٕب رٛفمذ فٟ افز١به ِٕٙظ ٠الءَ اٌظب٘وح اٌٞج١ؼ١خ فّٓ االف١ل ٌٍؼٍَٛ االَٔب١ٔخ اْ رؾمك 

اٍزمال١ٌزٙب ٚمٌه ثبٌجؾش ػٓ ٔغبؽبرٙب اٌؼ١ٍّخ ِٓ فالي ا٠غبك ِٕٙظ ٠واػٟ ف١ٕٖٛخ اٌظب٘وح االَٔب١ٔخ ٌٚؼً ٘نا ِب ؽممزٗ ثبٌفؼً 

 .االٔزوثٌٛٛع١ب   ؽ١ّٕب فٍمذ ّٔٛكط ػٍّٟ فبٓ اٌنٞ ٠زالءَ ِغ ف١ٕٖٛخ اٌظب٘وح االَٔب١ٔخ اٌضمبف١خ 

: ًوْرجيت الؼلْم التجريبيت

 

 

ئْ وبٔذ ِٛٙؼخ اٌظب٘وح اإلَٔب١ٔخ ٘ٛ ِٛٙٛع اٌؼٍَٛ اإلَٔب١ٔخ فى١ف ٠ّىٓ اْ ٔمبهة ّٚٔٛٙغ ٘نح اٌظب٘وح االَٔب١ٔخ ؟ ٚثبٌزبٌٟ ِب ٟ٘ - 

.اٌٖؼٛثبد االثَز١ٌّٛٛع١خ اٌزٟ رٛاعٕٙب فٟ مٌه  

"١ْ١ًِ فٛوٛ"٠إٌٍ اٌف١ٍَٛف *  

رٖٛهٖ إلّىب١ٌخ اٌؼ١ٍّخ فٟ اٌؼٍَٛ اإلَٔب١ٔخ ِٓ فالي ِْىٍخ ِٛٙغ اٌظب٘وح اإلَٔب١ٔخ ئم رؼزوٕٙب ٕؼٛثخ فٟ ِٛٙؼخ اٌظب٘وح اإلَٔب١ٔخ 

ِّب ٠غؼً كهاٍزٙب . ثبٌم١بً ئٌٝ اٌظب٘وح اٌٞج١ؼ١خ اما وبٔذ اٌظب٘وح اٌٞج١ؼ١خ رزؾل ثقٖبئٔ اٌجَبٝخ ٚاٌمبث١ٍخ ٌٍؼيي ٚاٌزىواه ٚاٌزغو٠ت 

 ٟ٘ ظب٘وح ِؼملح رزلافً فٟ رى٠ٕٛٙب عٍّخ ِٓ األثؼبك اٌّؾلكاد وبٌجؼل إٌفَٟ ٚااللزٖبكٞ ح١َِوح ِٓ إٌبؽ١خ اٌؼ١ٍّخ فبْ اٌظب٘وح اإلَٔبٟٔ

زٙب  ٚاالعزّبػٟ ٚاٌل٠ٕٟ ٚاٌزبه٠قٟ ٚاٌضمبفٟ ٚفٚال ػٍٝ أٔٙب ظب٘وح ؽوح ٚاػ١خ ِٚزؾووخ ٚرّزٍه وواِخ اٌْٟء اٌنٞ ٠غؼٍٙب أِبَ ٕؼٛثخ ِمبهث

.ِٚٛٙؼزٙب ثٞو٠مخ ػ١ٍّخ  

"وٍٛك  ١ٌفٟ ٍزٛهً" ٚٔغل اٌف١ٍَٛف *  

٠ج١ٓ ٌٕب ِٛٙؼخ اٌظب٘وح اإلَٔب١ٔخ ثبػزجبه٘ب ظب٘وح ٕؼجخ علا رزّضً فٟ اٌزٛإً ث١ٓ اٌناد ٚاٌّٛٙٛع فبٌؼبٌُ ٘ٛ اإلَٔبْ ِٚٛٙٛع اٌلهاٍخ 

ُّالَؽِظٟ٘ االَٔبْ ِٚٓ صُ ٠ؾلس رلافً ث١ٓ اٌناد ٚاٌّٛٙٛع ث١ٓ  ُّالِؽِظ ٚ اٌ  اٌْٟء اٌنٞ ٠غ١ت ِؼٗ ئِىب١ٔخ رؾم١ك اٌّٛٙٛػ١خ اٌزٟ رْىً اٌ

ٚ٘ىنا ٠ًٚ اٌَإاي ِؼٍمب ؽٛي ػ١ٍّخ اٌؼٍَٛ اإلَٔب١ٔخ اٌزٟ رٖٞلَ ثٖؼٛثخ رؾم١ك ّوٛ اٌؼ١ٍّخ اٌّزّضً فٟ اٌؾ١بك .ّوٝب أٍب١ٍب فٟ اٌؼٍُ

.ٚإٌيا٘خ ٚاٌّٛٙٛػ١خ  

ئما وبْ إٌّٙظ اٌنٞ رَؼٝ ئ١ٌٗ اٌؼٍَٛ اإلَٔب١ٔخ ٘ٛ ثٍٛؽ كهعخ ِٓ اٌؼ١ٍّخ رٛاىٞ ػ١ٍّخ اٌؼٍَٛ اٌٞج١ؼ١خ  أٚ اٌؾمٗ فبْ ماٌه ٠ْىً ِّٞؾب - 

 ٚ مٌه ثبٌٕظو ئٌٝ االفزالف فٟ ٝج١ؼخ ِٛٙٛع اٌؼٍَٛ اٌٞج١ؼ١خ اٌنٞ ٘ٛ اٌظب٘وح اٌٞج١ؼ١خ ِٚٛٙٛع  اٌؼٍَٛ اإلَٔب١ٔخ اٌنٞ ٘ٛ ظب٘وح إؼت

.ئَٔب١ٔخ  

ّٙٓ ِٛلفٗ االثَز١ٌّٛٛعٟ اٌنٞ ٠وٜ اْ اٌؼٍَٛ اإلَٔب١ٔخ ال رقٚغ ٌٍزؼ١ُّ ٚاٌزغو٠ت اٚ اٌزف١َو ٚمٌه ثبٌٕظو ئٌٝ "وبهي ثٛثو" ٠ٕلهط*

٠ٕزمل وبهي ثٛثو ِّٞؼ اٌؼٍَٛ اإلَٔب١ٔخ فٟ اْ رٚبٟ٘ اٌؼٍَٛ اٌؾمخ ٚمٌه .ف١ٕٖٛبد اٌظٛا٘و اإلَٔب١ٔخ اٌزٟ رْىً ِٛٙٛع اٌؼٍَٛ اإلَٔب١ٔخ

ثبٌٕظو ئٌٝ افزالف ٝج١ؼخ إٌظو٠بد فٟ اٌؼٍَٛ اإلَٔب١ٔخ ٚإٌظو٠بد فٟ اٌؼٍَٛ اٌؾمخ اما وبٔذ اٌؼٍَٛ اٌؾمخ رجٕٟ ػ١ٍّزٙب ِٓ فالي للهرٙب ػٍٝ 

اٌزٕجإ ٚاٌزف١َو الْ ٝج١ؼخ اٌظب٘وح اٌٞج١ؼخ ٟ٘ ٝج١ؼخ ؽز١ّخ رٕزظُ ف١ٙب اٌمٛا١ٔٓ ػٍٝ ػىٌ ٝج١ؼخ اٌظب٘وح اإلَٔب١ٔخ اٌزٟ ٟ٘ ٝج١ؼخ ؽوح 

.رزجب٠ٓ ف١ٙب لٛا١ٔٓ ٚػ١ٍٗ ال ٠ّىٓ ٌٍؼٍَٛ االَٔب١ٔخ اْ رٚبٟ٘ اٌؼٍَٛ اٌؾمخ  

مٌه اٌَغبي اٌنٞ كاه ث١ٓ اٌغبِؼ١١ٓ ٚاالوبك١١ِٓ ؽٛي ػ١ٍّخ "ع١ٌٛبْ فوٚٔل" ٠ٛٙؼ ٌٕب رٖٛه ا١ٌٌٍَٛٛٛعٟ ٚاالثَز١ٌّٛٛعٟ اٌفؤَٟ*

اٌؼٍَٛ اإلَٔب١ٔخ ٚ٘ٛ ٍغبي ٠َزّل ِّٚٛٔٗ ِٓ ماٌه االفزالف اٌؾبًٕ ث١ٓ ِٛلف١ٓ اثَز١ٌّٛٛع١١ٓ ِزٕبٙو٠ٓ ٠إٌٍ وً ِٛلف رٖٛهٖ 

.ٌؼ١ٍّخ اٌؼٍَٛ االَٔب١ٔخ ِٓ فٍف١خ اثَزٌّٛٛع١ب ٚٔٚو٠خ ِقزٍفخ  



 :هْضْع ػلن االجتواع -

اما وبْ ِٛٙٛع ػٍُ االعزّبع ٘ٛ اٌظب٘وح االعزّبػ١خ فٟٙ ظب٘وح رزَُ ثٞج١ؼزٙب اٌقبهع١خ اٌَّزمٍخ ػٓ ٚػٟ األفواك ٚئهاكرُٙ  -

اْ اٌؾل٠ش ػٓ اٌٞج١ؼخ اٌقبهع١خ اٌَّزمً ٌظب٘وح اعزّبػ١خ . ؛فٟٙ ئمْ ظب٘وح لٙو٠خ ٚاٌيا١ِخ رّبهً لٙوا ٚئووا٘ب ػٍٝ األفواك

 .  ٠غؼً ِٕٙب ظب٘وح لبثٍخ ٌلهاٍخ اٌّٛٙٛػ١خ ٚ ماٌه ػجو إٌظو ئ١ٌٙب وْٟء ِٓ اال١ّبء

 :هٌِج ػلن االجتواع -

 .٘ىنا ٠ّىٓ ثٕبء ِٕٙظ لبكه ػٍٝ كهاٍخ ِٚمبهٔخ اٌظٛا٘و االعزّبػٟ ِمبهٔخ ػ١ٍّخ -

 :ًظرياث ػلن االجتواع -

 ٚئٌٝ ٘نا إٌمبُ اٌّزؼٍك ثاّىب١ٌخ إٌظو٠خ فٟ ػٍُ االعزّبع ٠ٚوٕل األثؼبك اٌّقزٍفخ ٟٚ٘ أثؼبك رزّضً ف١ّب ٖ" أ٠بْ ووا٠ت"٠ُٕٚٚ * 

ػبٝفٟ ٚرأٍِٟ ِٚؼ١بهٞ ٌٚؼً ٘نا اٌزؼلك إٌظوٞ ٠زُ ػٓ فٖٛثخ إٌظو٠خ فٟ ػٍُ االعزّبع  ٟٚ٘ فٖٛثخ رورجٜ ثٞج١ؼخ اٌظب٘وح 

ئْ اػزّبك اٌّمبهثخ اٌزؼلك٠خ فٟ إٌظو٠خ االعزّبػ١خ وف١ً ثأْ ٠إكٞ  ثبٌجبؽش ئٌٝ .االعزّبػ١خ اٌزٟ رزَُ ثبالفزالف ٚاٌزؼلك ٚاٌزٕٛع

 .اٍزىْبف إٌّبؽٟ اٌّزؼلكح ٌٍؾ١بح االعزّبػ١خ

 

 

 

 

 

 

فّب. ٖ ئما وبْ وً ػٍُ ٠ؾلك ثّٛٙٛػٗ فبْ ػٍُ االعزّبع ٠ؾلك ٘ٛ ونٌه ثّٛٙٛع- - ئمْ ِٛٙٛع ػٍُ االعزّبع ٚو١ف ٠ّىٓ أْ  

٠ؾمك اٍزمال١ٌزٗ ػٓ ثبلٟ اٌّٛا١ٙغ األفوٜ فٟ اٌؼٍَٛ اإلَٔب١ٔخ وؼٍُ إٌفٌ أٚ ػٍُ اٌزبه٠ـ أٚ ػٍُ االلزٖبك اٚ االٔزوٚثٌٛٛع١ب؟  

االٔزجبٖ ئٌٝ ٕؼٛثخ رؾل٠ل ِٛٙٛع ػٍُ االعزّبع فاما وبْ ِٛٙٛع ػٍُ االعزّبع ٘ٛ " ه٠ّْٛ اهْٚ" ٠ض١و ٘نا اٌزٖٛه ػٕل *  -

اٌظب٘وح االعزّبػ١خ فأٙب امْ ظب٘وح ِؼملح رزلافً ف١ٙب األثؼبك إٌف١َخ ثبألثؼبك ا١ٌَب١ٍخ ٚااللزٖبك٠خ ٚاٌضمبف١خ ٚاٌل١ٕ٠خ ٚاٌٍغ٠ٛخ 

اٌْٟء اٌنٞ ٠غؼً اٌظب٘وح االعزّبػ١خ ظب٘وح رزمبٝغ  فٟ كهاٍزٙب ػلح ػٍَٛ وؼٍُ إٌفٌ ٚػٍُ االعزّبع ٚػٍُ االلزٖبك ٚػٍُ ...

ئْ ٘نا اٌزلافً فٟ اٌظب٘وح االعزّبػ١خ ٚاٌزمبٝغ فٟ كهاٍزٙب ٠ض١و علال ٠زؾٛي فٟ افو . ا١ٌَبٍخ ٚػٍُ اٌٍغخ ٚاالٔٞوٚثٌٛٛؽ١خ

ِّب ٠جؼل ػٍُ االعزّبع ػٓ ّٝٛؽٗ اٌؼٍّٟ اٌّزّضً فٟ اٌللخ ٚ اٌؾ١بك ٚاٌّٛٙٛػ١خ .اٌّٞبف ئٌٝ علي فٍَفٟ ػم١ُ   

فٟ رٖٛهٖ ؽٛي ِٛٙٛع ػٍُ االعزّبع ِٓ اػزجبهٖ ِٛٙٛػب رزلافً ف١ٗ اٌّؼوفخ ثبٌزوث١خ ثب١ٌَبٍخ "ا١ًِ كٚه وب٠ُ" ٠ٍٕٞك * -

ئٔٙب ئمْ  عٛأت رْىً ِٛٙٛع ػٍُ االعزّبع اٌنٞ ٘ٛ اٌظب٘وح االعزّبػ١خ ...ثبألٍوح ثبٌّإٍَخ  

فّب .ئما وبْ وً ػٍُ ٠زؾلك ثّٙغٗ،ئم أْ اٌؼٍَٛ اٌٞج١ؼ١خ رزؾلك ثبٌّٕٙظ اٌزغو٠جٟ اٌمبئُ ػٍٝ االفزجبه ٚاٌزغو٠ت ٚاٌم١بً ٚاٌزف١َو -

٘ٛ  إٌّٙظ اٌنٞ ٠ؼزّلٖ ػٍُ االعزّبع فٟ كهاٍخ ِٛٙٛػٗ؟   

١ّ٠ٚي ث١ٓ ف١ٕٖٛخ ِٛٙٛع .ّٙٓ إٌمبُ االثَز١ٌّٛٛعٟ ؽٛي ئّىب١ٌخ إٌّٙظ فٟ اٌؼٍَٛ اإلَٔب١ٔخ " الكه١٠و" ٠ٕلهط رٖٛه * -

اٌؼٍَٛ اٌزغو٠ج١خ ٚف١ٕٖٛخ ِٛٙٛع ػٍُ االعزّبع، فاما وبٔذ اٌؼٍَٛ اٌزغو٠ج١خ رلهً األ١ّبء ٚفك ِٕٙظ رغو٠جٟ ٠زالءَ ِغ 

اٌظب٘وح اٌف١ي٠بئ١خ فبْ ِٛٙٛع ػٍُ االعزّبع ٘ٛ اٌظب٘وح االعزّبػ١خ ِٚٓ صُ رٞوػ ئِىب١ٔخ ِمبهثخ اٌظب٘وح االعزّبػ١خ ثٞو٠مخ 

.رغو٠ج١خ   

ِٚٓ " ا١ّ٠ً كٚه وب٠ٛ" فاما وبْ.فٟ ٘نا إٌمبُ االثَز١ٌّٛٛعٟ ؽٛي ئّىب١ٌخ ِٕٙظ ػٍُ االعزّبع " ِبهًٍ ًِٛ" ٠ٕٚقوٛ  * -

فالي اٌّلهٍخ اٌٛٙؼ١خ لل اػزجو اٌظب٘وح االعزّبػ١خ وْٟء ِٓ األ١ّبء ِٚٓ صُ ٠غت كهاٍزٙب ٚفك إٌّٙظ اٌزغو٠جٟ رّبِب  وّب 

:  ثؾ١ش ٠ٍقٔ فٞٛارٗ فٟ ِب ٠ٍٟ ء٠وٜ ثبْ ِٛٙٛع ػٍُ االعزّبع ٘ٛ ِقزٍف ػٓ ِٛٙٛع اٌف١ي٠ب"ِبهًٍ"ٚرٚفٗ ٌٍف١ي٠بء،فبْ 

.ِواػبد اٌقب١ٕخ اٌؼ١ٍّخ ٌٍفو١ٙخ ا١ٌٌٍَٛٛٛع١خ4رٕظ١ُ اٌٛلبئغ 3ِالؽظخ اٌظٛا٘و 2اٌزؼو٠ف  1  

ئما وبْ ػٍُ االعزّبع ٘ٛ مٌه اٌؼٍُ اٌنٞ ٠ٙزُ ثبٌظب٘وح االعزّبػ١خ ٔزَبءي و١ف ٠زُ ثٕبء إٌظو٠بد فٟ ػٍُ االعزّبع،ثؼجبهح أفوٜ -  -

٘ب ٚو١ف رزفبػً رٍه األثؼبك فٟ ثٕبء ٔظو٠خ اعزّبػ١خ كل١مخ ؟  ِب ٟ٘  أثؼبك

رٖٛهٖ ؽٛي ئّىب١ٌخ ٔظو٠بد ػٍُ االعزّبع ِٓ فالي افزواٗ صالصخ أثؼبك رؾلك ثٕبء إٌظو٠خ فٟ ػٍُ " ث١به أٖبه"٠إٌٍ *  -

ِخ َِبفخ اثَز١ٌّٛٛع١خ ث١ٕٗ ٚث١ٓ ِٛٙٛع كهاٍزٗ اِب اٌجؼل : االعزّبع ٟٚ٘ أثؼبك رزّضً فٟ اٌجؼل االثَز١ٌّٛٛعٟ  ٚ٘ٛ الب

٠ٚمَٛ ػٍٝ رف١َو اٌظٛا٘و االعزّبػ١خ اٌزٟ لبهثخ إٌظو٠خ اٌّبهو١َخ اٚ اٌج٠ٛ١ٕخ ٚث١ٓ ٔظو٠بد فبٕخ رووي ػٍٝ عٛأت :إٌظوٞ

ِؾلكح ِٓ اٌظب٘وح االعزّبػ١خ  ٚاف١وا ٕ٘بن اٌجؼل إٌّٙغٟ اٌنٞ ٠ْزًّ فٟ مارٗ ػٍٝ اٌٞوائك ٚاٌٍٛبئً ٚاٌزم١ٕبد اٌَّزؼٍّخ فٟ 

.اٌجؼ االعزّبػٟ اٌؼٍّٟ  



الحميمت 

: الراي ّالحميمت

نتزتنتح مما زبؽ بأف الرام فً عّقتى بالخقيقٌ قد سكل بؤرة اسكاليٌ تكزعت بإيزاءها المكاقؼ الفلزفيٌ كالعلميٌ فاذا كاف -  

فإف . الفّزفٌ الكّزيكيكف يعتبركف اف الرأم ضركرم لبناء المعرفٌ كبلكغ الخقيقٌ كهذا ما اسار اليى كل مف كانط كليبنز 

الذطاب اِبزتيمكلكجً العلمً المعاشر يقشً مفوكـ الرأم كيعتبرق مجرد عاُؽ ابزتيمكلكجً يخكؿ دكف بناء المعرفٌ 

 .العلميٌ كدكف بلكغ الخقيقٌ كما اسار الٍ ذلؾ غازتكف باسّر

: هؼايير الحميمت

 

 

اتى الخزيٌ المباسرة فالرأم اذف هك تعبير عف التجربٌ -   غالبا ما ينظر إلٍ الرأم كانطباع سذشً يككنى الفرد بناءا علٍ ادراك

.العاميٌ المستركٌ البعيدة عف التأطير النضرم الدقيؽ كلوذا نجد العلماء يرفضكف الرأم فً خقل المعرفٌ كخقل الخقيقٌ العلميٌ  

فً تشكرق خكؿ اسكاليٌ العّقٌ بيف الخقيقٌ كالرأم مف اعتبار اف الرأم ضركرم لبناء المعرفٌ كبلكغ الخقيقٌ َ " كانط" ينطلؽ *

يٌ كفرديٌ غير اف الرأم يكتزب طبيعٌ الخكـ الككنً  فالرأم فً البدأ يككف اعتقادا انى مجرد انطباع سذشً يعبر عف قناعٌ ذات

خيثما يتخكؿ إلٍ رأم جماعً أم إلٍ اعتقاد تأمف بى العقكؿ بوذا يتخكؿ إلٍ خكـ يتزـ بالككنيٌ كالضركة كالمكضكعيٌ َ السًء 

هكذا اذف يؤزس كانط تشكرق للخقيقٌ التً تبتدأ بالرأم كتمر باِعتقاد . الذم يفضً بنا فً اذر المطاؼ إلٍ اليقيف كالخقيقٌ 

.لتشل إلٍ اليقيف   

تشكرق ِسكاليٌ العّقٌ بيف الخقيقٌ كالرأم للدفاع عف مفوكـ الرأم الذم يعتبرق ضركرم فً بناء كل " ليبنز "  يبيف الفيلزكؼ *

معرفٌ انزانيٌ كانت تاريذيٌ اك اجتماعيٌ اك زيازيٌ اك ختً برهانيٌ كما هك اِمر بالنزبٌ للعلكـ البرهانيٌ التً يسكل فيوا 

 اِختماؿ ذاشيٌ ازازيٌ تبعا لوذا نجد ليبنز يربط بيف الرأم كاِختماؿ كعليى

فاذا كاف اِختماؿ ضركرم فً بناء المعرفٌ البرهانيٌ فاف الرأم ضركرم فً بناء المعرفٌ التاريذيٌ كاِجتماعيٌ اذف فالرأم 

.يسكل مدذّ نخك بلكغ اليقيف كالخقيقٌ   

  اف الخديث عف الخقيقٌ يدعكنا إلٍ الخديث عف معاييرها- 

فما هً معايير الخقيقٌ كالشدؽ كاليقيف؟ هل تكمف فً مطابقتوا للتجربٌ كالكاقع أـ ترتبط بالبداهٌ ك التمايزَ أـ تقترف باألخكاـ 

 المنطقيٌ الشكريٌ ؟

ِ نقبل  }يخدد األفكار الدقيقٌ مف ذّؿ تكفرها علٍ ذشاُص البداهٌ َ الكضكحَ التمايز كالبزاطٌ اذ يقكؿ " ديكارت" إذا كاف *

يرفض معاير البداهٌ كالتمايز فً اِفكار الخقيقيٌ اذ يقكؿ اف الفكرة الخقيقيٌ هً تلؾ " ليبنز"فاف  {إِ اِفكار الكاضخٌ كالمتميزة 

.هكذا اذف فمعيار الشدؽ فً اِفكار هك بعدها المنطقً. التً تذضع للبرهنٌ كاِزتدِؿ المنطقً   

الذم يبخث عف معيار ككنً  للخقيقٌ فأيف يكمف هذا المعيار الككنً  هل فً "  كانط "   فً ذات الزياؽ ينذرط الفيلزكؼ اِلمانً *

ماهك مادم اـ فً ماهك شكرم ؟ يرل كانط بأنى مف غير الممكف اف يكجد معيار مادل ككنً للخقيقٌ ألف هذا اِمر زيككف متناقدا 

فً خد ذاتى كذلؾ بالنظر الٍ الكاقع المادم المتػير كالمذتلؼ بإزتمرار كمف ثـ يمكف اف يككف هذا المعيار الككنً للخقيقٌ اِ 

آف ذاؾ تككف الخقيقٌ الشكريٌ فً مطابقتوا للمعرفٌ ذاتوا بػض النظر عف المكضكعات كعف اِذتّؼ بينوا  . معيارا شكريا 

.فالخقيقٌ الشكريٌ ليزت سيُا آذر زكل المعيار المنطقً كالككنً التً تقكـ علٍ المطابقٌ بيف المعرفٌ كذاتوا  

فاذا كاف ديكارت يربط معيار الخقيقٌ . تشكرا مذتلفا"فتجنستايف" كعلٍ النقيد مف هذا التشكر يؤزس الفيلزكؼ الكضعً  *

بالبداهٌ ككاف  ليبنز يربطى باِزتدِؿ كالبرهنٌ المنطقيٌ ككاف كانط يربطى بمعيار ككنً شكرم مطابؽ لمبادئ العقل فاف 

فتجنستايف يربط معيار الخقيقٌ بما هك كاقعً تجريبً فاِفكار الخقيقيٌ ِتككف كذلؾ اِ اذا كانت معبرة عف الكاقع كقابلٌ ِذتبارها 

.تجريبيا فّ كجكد لتخقيقى ذارج اطار الكاقع كاِذتبار التجريبً  



: الحميمت بْصفِا ليوت

فأزس تشكرق خكؿ قيمٌ الخقيقٌ اذ انوا . ضمف هذا النقاش المتعلؽ بقيمٌ الخقيقٌ " فدريؾ نتسى"  ينذرط الفيلزكؼ اِلمانً *

فالخقيقٌ هً جملٌ مف اِزتعارات كالكنايات كالمجازات اللػكيٌ التً ِتعبر . ِ تعدك فً اذر المطاؼ اف تككف مجرد أكهاـ

تشكرق للخقيقٌ " نتسى"هكذا يؤزس . عف خقيقٌ الكاقع فبكثرة ازتعمالوا تخكلت تلؾ اِزتعارات الٍ خقيقٌ تخل مخل الكاقع

  .   بأعتبارها جملٌ مف اِكهاـ نعتقد فً انوا خقيقٌ يزتعملوا العقل بكازع الدفاع عف ازتمراريٌ الخياة كبقاءها 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فبقً الزؤاؿ مطركخا .  اذا كانت الخقيقٌ هً الػايٌ التً يزعٍ اليوا اِنزاف بخيث كضؼ جملٌ مف الذطابات المعرفيٌ لبلكغوا - 

 ماهً قيمٌ الخقيقٌ ؟

فً تشكرق لقيمٌ الخقيقٌ مف ذّؿ اعتبارها مرتبطٌ بالمنفعٌ فالخقيقً هك المفيد لفكرنا كالشاُب لزلككنا " كلياـ جيمس" يؤزس * 

. 

تشكرق هذا مف ذّؿ نقد الفلزفات الكّزيكيٌ المثاليٌ منوا كالماديٌ فاذا كاف الفّزفٌ المثاليكف يجعلكف " كلياـ جيمس"لقد ازس 

الخقيقٌ غايٌ فً ذاتوا تطلب لنفزوا فاف كلياـ يرل اف قيمٌ الخقيقٌ تمكف فً اعتبارها مجرد كزيلٌ لتخقيؽ غايات اذرل تتمثل فً 

كلياـ جيمس "مع الفّزفٌ المادييف فاذا كاف الفّزفٌ الماديكف يتجوكف رأزا الٍ الكاقع التاـ فاف"كلياـ"المنفعٌ كالمشلخٌ قد يتفؽ 

يرل كجكب فخص هذا الكاقع عبر تخليلى كالتفاعل معى مف اجل ازتذّص ماهك نافع لفكرنا كمفيد لزلككنا هكذا اذف فالخقيقٌ "

.خزب الفلزفٌ البراغماتيٌ تكمف قيمتوا فً منفعتوا  

تشكرق خكؿ قيمٌ الخقيقٌ مف ذّؿ اعتبارها غايٌ فً ذاتوا كهذا ما يجعلوا تتخكؿ إلٍ قيمٌ " كيير كجار" يؤزس الفيلزكؼ *

.أذّقيٌ تزعٍ إلٍ بلكغ الفضيلٌ ذارج أم منفعٌ  

لقد جزد المسركع الزقراطً .مثاؿ زقراط الذم ندب خياتى للبخث عف الخقيقٌ فً ذاتوا" كيير كجار"للبرهنٌ علٍ تشكرق يزكؽ 

يٌ نزبيٌ  دفاعا عف الخقيقٌ عبر مناهػضتى للقكؿ الزكفزاًُ القاُـ علٍ المنفعٌ بخيث يعتبر الزكفزاُيكف الخقيقٌ هً خقيقٌ ذات

اف هذا التعدد يجعلنا اماـ ضياع للخقيقٌ كهذا مادفع زقراط الٍ تكريس .كمتعددة انوا ترتبط باِنزاف الذم يسكل مقياس كل سًء

مسركعى الفلزفً للدفاع عف الخقيقٌ فً ذاتوا فوً مطلب يطلب فً ذاتى ك غايٌ يزعٍ اِنزاف إلٍ بلكغوا ذارج أم خزاب 

. بوذا تتخكؿ الخقيقٌ إلٍ فضيلٌ كبرل تخمل بعدا اذّقيا ِيزعٍ اِ إلٍ بلكغ الخقيقٌ فً ذاتوا. للمردكديٌ اك المنفعٌ   



هجزّءة السياست 

 

 
 الذّلت في السياست 

 هشرّػيت الذّلت ّغاياتِا 

 طبيؼت السلطت السياسيت 

 الذّلت بيي الحك ّالؼٌف 

 الؼٌف  

  أشكال الؼٌف 

 الؼٌف في التاريخ 

 الؼٌف ّالوشرّػيت 

 الحك ّالؼذالت 

 ضؼي  الحك بيي الطبيؼي ّاْل

 الؼذالت كاساس للحك 

 الؼذالت بيي الوساّاة ّاالًصاف 

 

 

 

 

 

 

 



 الذّلت

: هشرّػيت الذّلت ّغاياتِا

فما هً طبيعٌ الدكلٌ كمف أيف تزتمد مسركعيتوا ؟ كما هً .إف الخديث عف الدكلٌ يدعكنا بالضركرة إلٍ الخديث عف طبيعتوا 

 غاياتوا ؟

تشكرق ِسكاليٌ مسركعيٌ الدكلٌ مف ذّؿ اعتبار اف تلؾ المسركعيٌ ِتزتمد مف أم زلطٌ ذارجيٌ كما " جكف لكؾ " يؤزس * 

اف مسركعيٌ الدكلٌ خزب جكف لكؾ . قد يعتقد فً نظريٌ الخؽ اِِهً التً ترل بأف مسركعيٌ الخاكـ تزتمد مف تفكيض اِهً 

تنظر الٍ اف مسركعيٌ الدكلٌ تزتمد مف " جكف جاؾ ركزك + تكماس هكبز + جكف لكؾ " كمف ذّؿ فلزفٌ العقد اِجتماعً ؿ 

كهكذا اذف تزتمد الدكلٌ مسركعيتوا مف .خسد الناس اليوا كذلؾ بدافع مف ضركرة خمايٌ مف الناس كزّمتوـ كخرياتوـ كممتلكاتوـ

.خاجٌ داذليٌ اليوا  

اف الػايٌ القشكل مف تأزيس " فً هذا الزجاؿ المتعلؽ بمسركعيٌ الدكلٌ كغاياتوا اذ يرل " زبينكزا" ينذرط الفيلزكؼ الوكلندم *

نفوـ مف هذا الكّـ اف الطبيعٌ اِنزانيٌ تتخدد " فالػايٌ الخقيقيٌ مف قيـ الدكلٌ هً الخريٌ ... الدكلٌ ليزت الزيادة اك ارهاب الناس 

بالخريٌ كعليى يتكجب علٍ الدكلٌ اف نجعل مف غاياتوا الخفاض علٍ هذة الخريٌ كذلؾ بتطكيرها كجعلوا متُّمٌ مع مقتضيات 

ليزت الخريٌ الطبيعيٌ المطلقٌ العمياء كالمتكخسٌ بل الخريٌ اِذّقيٌ التً ِتتعارض " زبنكزا " العقل فالخريٌ التً يتخدث عنوا 

يف العقل كاِذّؽ فوذق هً الخريٌ التً تسكل غايٌ الدكلٌ  .مع قكان  

الٍ هذا الجداؿ خكؿ طبيعٌ الدكلٌ فيرل اف دكر الدكلٌ ك كضيفتوا ِيتكقفاف عف الخمايٌ " هيجل "  ينظـ الفيلزكؼ اِلمانً *

كاِمف كما ِيجزداف  فرض الزيادة علٍ العنؼ ك القمع كاِكراق بل اف كضيفٌ الدكلٌ تتمثل فً اساعٌ القيـ الركخيٌ كالمبادئ 

ينظر " هيجل"العقليٌ كهً قيـ عليا  كمبادئ زيازيٌ بالنزبٌ للمجتمع كذالؾ ختٍ يتمكف اِنزاف مف السعكر بإنزانيتوا تبعا لوذا نجد 

للدكلٌ كركح مكضكعيٌ انوا ركح السعب التً يتسبع بوا الفرد كيزتمد منوا اذّقى كزلككاتى فالدكلٌ اذف هً تعبير عف اِذّؽ 

  .   كاِرادة العامٌ كالركح العامٌ لّفراد كهً ركح تسعر اِنزاف بذشكشيتى كطبيعتى اِنزانيٌ 

: طبيؼت السلطت السياسيت

فما هً طبيعٌ الزلطٌ الزيازيٌ؟ هل .اف الخدبت عف الدكلٌ يدعكنا الٍ التزاؤؿ عف طبيعتوا ك عف طبيعٌ الزلطٌ الزيازيٌ داذتوا

.تزتمد مف الزلطٌ التسريعيٌ؟ اـ التنفيديٌ؟  

ضمف فّزفٌ العقد اِجتماعً سانى فً ذلؾ سأف تكماس هكبز ثـ جكف جاؾ ركزك فقد بنا تشكرق للدكلٌ " بندرج جكف لكؾ" *

انطّقا مف تعاقدات اجتماعيٌ تعبر عف " جكف لكؾ"تنسأ الدكلٌ خزب .كالزلطٌ كالزيازٌ اعتمادا علٍ  مركريٌ العقد اِجتماعً 

إرادة األغلبيٌ  كاذا كانت الدكلٌ تنسأ عبر هذا التعاقب اِجتماعً الذم يتنازؿ فيى اِفراد عف جزء مف خريتوـ كقزط مف قكتوـ 

.لشالد الدكلٌ التً تتمثل فً خككمٌ سرعيٌ تمارس الزلطٌ الزيازيٌ  

فاذا كانت الدكلٌ هً اِطار القانكنً .ضمف تشكرات فّزفٌ اِنكار خكؿ الدكلٌ ك الزلطٌ الزيازيٌ" مكنتزكيك" يندرج تشكر *

فً ثّت " مكنتزكيك" للمجتمع المدنً الزيازً فعليوا اف تخافض علٍ تكازف المجتمع مف ذّؿ الفشل بيف الزلط التً يذتزنوا

فاذا كانت .انكاع مف الزلط هً الزلطٌ التسريعيٌ كالزلطٌ التنفيذيٌ المتعلقٌ بخقكؽ الناس كالزلطٌ التنفيذيٌ المتعلقٌ بالخؽ المدنً 

يف اك التسريعات فاف الزلطٌ التنفيذيٌ مف كضيفتوا الزور علٍ اختراـ الخقكؽ كالخريات  الزلطٌ التسريعيٌ تزور علٍ زف القكان

فمتٍ اجتمعت هذق الزلط .كذلؾ كفؽ مبدأ زيازً يثمثل فً الفشل بيف الزلط ختٍ ِيتخكؿ الخاكـ الٍ مسركع كقاضً الٍ منفذ

.فً يد كاخدة اك هيٌُ كاخدة كاف مآلوا الضياع كانقلبت الٍ ازتبداد   

ضمف التشكر الززيكلكجً المعاشر الذم ينتقد طبيعٌ الزلطٌ الزيازيٌ اذ يعتبر " آِف  تكريف "يندرج عالـ اِجتماع الفرنزً * 

اف مفوكـ الديمقراطيٌ ِيقؼ عند مزتكل السعارات التً تذفً كراُوا نظما زيازيٌ كليانيٌ تتزـ بالسمكليٌ كالقمع كالتزلط 

كمشادرة خقكؽ الناس كالػاء خريتوـ فالديمكقراطيٌ الخقيقيٌ هً التً تتجرد مف السعارات الفضفاضٌ لتكرس زيازتوا لذدمٌ 

:الخقكؽ الثقافيٌ كالمدنيٌ كاِجتماعيٌ للمكاطنيف فالديمكقراطيٌ الخقيقيٌ تنوض المبادئ التاليٌ   

.اِعتراؼ بالخقكؽ اِزازيٌ التً ينبػً اختراموا  -   

.اِعتراؼ بالتمثيليٌ السرعيٌ كالزيازيٌ للمكاطنيف-   

.اِعتراؼ بخقكؽ المكاطنٌ التً هً تعبير عف الخقكؽ اِجتماعيٌ -   



بوذا فقط يمكف الخديث عف مفوكـ شخيد للديمكقراطيٌ بعيدا عف الزلطٌ الزيازيٌ الكليانيٌ المتمثلٌ فً الخزب الكاخد كالقاُـ علٍ 

. الزطٌ المطلقٌ كاِزتبداد

: الذّلت بيي الحك ّالؼٌف

. تستػل الدكلٌ عبر عدة مؤززات كاجوزة لفرض الزلطٌ كالنظاـ العاـ بودؼ الخفاظ علٍ اِمف كالزلـ كالتعايش داذل المجتمع

اـ انطّقا مف العنؼ الّزـ كالضركرم لبزط زيادة الدكلٌ . لكف كيؼ تمارس الدكلٌ زلطتوا ؟ هل انطّقا مف الترهيب كالتذكيؼ 

 ؟ كهك مايزمٍ العنؼ المسركع ؟

خيث .ضمف تشكر الزكزيكلكجيا الزيازيٌ كهك تشكر يزعٍ الٍ مقاربٌ اسكاليٌ الدكلٌ بيف الخؽ كالعنؼ " ماكس فيبر" يندرج *

فتبعا لوذا نجد الدكلٌ تزتمد زلطتوا مف القكة التً تمارزوا " كل دكلٌ تنبنً علٍ القكة "مف مقكلٌ ماركزيٌ مفادها " فيبر" ينطلؽ 

بودؼ بزط هيبتوا كزيطرتوا ِجل الخفاض علٍ النظاـ العاـ كاِزتقرار اِجتماعً خيث تسكل هذة القكة خكرا علٍ الدكلٌ كهذا 

فوك عنؼ تمارزى الدكلٌ بازـ القانكف هكذا اذف تزتمد الدكلٌ زلطتوا مف القكة " العنؼ المسركع"الٍ اف ينعتوا ب " فيبر" ما دفع 

.كالعنؼ كالتزلط اِ انى عنؼ مسركع يمارس بأزـ  القانكف  

فً الزجاؿ المتعلؽ باسكاليٌ الدكلٌ بيف الخؽ كالعنؼ َ كفً هذا اِطار نجدها تميز بيف " جاكليف ركس" تنذرط الباخثٌ الفرنزيٌ *

.فوناؾ الدكلٌ التقليديٌ كهناؾ الدكلٌ العشريٌ: نكعيف مف الدكؿ   

تتميز الدكلٌ التقليديٌ بطبيعتوا اِزتبداديٌ َ فوً دكلٌ مطلقٌ كسمكليٌ تذتزؿ كل الزلط فً يد كاخدة كهذا ما يجعل منوا دكلٌ 

بذّؼ هذا تتخدد الدكلٌ .مزتبدة تمارس العنؼ كالقور علٍ مكاطنيوا الذيف يتخكلكف الٍ مجرد رعايا ككزاُل فً ذدمٌ الدكلٌ 

العشريٌ بطبيعتوا الديمكقراطيٌ فوً دكلٌ الخؽ كالقانكف انوا تزتمد مسركعيتوا مف الخؽ كالقانكف كذالؾ مف ذّؿ الفشل بيف 

اف دكلٌ الخؽ كالقانكف تنظر للمكاطف كػايٌ فً ذاتى كبوذا تتخكؿ . الزلط  ك عبر اختراـ مكاطنيوا باعتبارهـ ذكات عاقلٌ كأذّقيٌ

.الدكلٌ إلٍ كزيلٌ لذدمٌ المكاطنيف   

فً تشكرق ِسكاليٌ الدكلٌ بيف الخؽ كالعنؼ الٍ اعتبار اف الدكلٌ هً تركيب تاريذً " بكؿ ريككر" ينتوً الفيلزكؼ الفرنزً * 

كعقّنً انوا تنطكم فً ذاتوا علٍ مفاهيـ العنؼ كالقكة كالزلطٌ كمفاهيـ الخؽ كالخريٌ كالقانكف فالدكلٌ كمعطٍ تاريذً جزدت 

اسكاؿ القور كالعنؼ كاِزتبداد كعبر هذق الكزاُل ارزلت هياكلوا غير اف الدكلٌ ِتسكل فقط معطٍ تاريذً للقور كالعنؼ انوا 

كذلؾ عقّنً تقكـ بتربيٌ المكاطف تربيٌ ازازوا الخريٌ كالخؽ كالقانكف فالدكلٌ فً هذا المزتكل تنظر إلٍ المكاطف ككاُف عاقل 

قادر علٍ ازتيعاب مبادُوا المتمثلٌ فً الخؽ كالخريٌ القانكف كعليى فالدكلٌ خزب بكؿ ريككر هً تركيب تاريذً كعقّنً ينطكم 

. فً ذاتى علٍ العنؼ كالخؽ كالقكة كالقانكف المتزلط كالخريٌ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



الؼٌف 

: اشكال الؼٌف

الخديث عف العنؼ بجرنا إلٍ التزاؤؿ عف طبيعتى فً اإلنزاف ك عف أسكالى فً التارير اإلنزانً فاذا  كاف العنؼ هك سكل مف 

.اِزتعماؿ الزيئ للقكة كذلؾ بدكافع عدكانيٌ تدميريٌ تزعٍ إلٍ إذضاع اآلذريف  

فما هً أسكاؿ العنؼ؟ كهل العنؼ يرتبط بالطبيعٌ اإلنزانيٌ ؟ أـ انى مجرد معطٍ مكتزب يرتبط بخيثيات كمّبزات الظركؼ 

.التً يخياها اإلنزاف  

فً تشكرق لمفوكـ العنؼ مف ذّؿ النظر إلٍ العنؼ كنزعٌ قكميٌ تدميريٌ كامنٌ فً " اريؾ   فركـ " ينطلؽ الفيلزكؼ األلمانً*

فالعنؼ إذف يرتبط بالطبيعٌ اإلنزانيٌ مف خيث هك رغبٌ فً .  ذارجيٌ  مّبزاتاإلنزاف كتستػل مف ذّؿ تفاعلوا مع معطيات ك

لقد ارتبط العنؼ باإلنزاف منذ القدـ . فاإلنزاف إذف مف ذّؿ طبيعتى هك كاُف عدكانًبالتخطيـتدمير اآلذر كتعطش للدماء كسػؼ 

 زيازيا أك خربيا تارة أذرل هكذا إذف يرتبط فعبر عنى بأسكاؿ ترتبط بممارزات كسعاُر طقكزيٌ  تأذذ منخٍ دينيا تارة كمنخٍ

. بالطبيعٌ اإلنزانيٌ باعتبارق نزعٌ تدميريٌالعنؼ  

تشكرق خكؿ إسكاليٌ العنؼ انطّقا مف مرجعيٌ التخليل النفزً بخيث يعتبر أف العنؼ زلكؾ طبيعً فً اإلنزاف " فركيد"  يؤزس*

يعبر عف نزكعى   العدكانً الذم يأذذ سكّ فرضيا خينما يرتبط بػراُز الفرد العدكانيٌ ك هً غراُز ترتبط بالتوديد ك اِنويار ك 

التدمير كما أف العنؼ يأذذ سكّ جماعيا خينما يرتبط بالنزكع العدكانً للجماعات أك الطكاُؼ أك السعكب التً تضطود اآلذريف 

إذف خزب فركيد فالعنؼ نزكع عدكانً عند اإلنزاف يعبر عف رغباتى . بػزكاتوا ك خركبوا رغبٌ منوا فً الزيطرة ك اإلذضاع

. كغراُزق المتمثلٌ فً خب التملؾ ك الزيطرة ك تدمير اآلذر  

  اِسكاؿ المتعلؽ باسكاؿ العنؼ فيرل اف العنؼ متجدر فً الطبيعٌ اإلنزانيٌ َ فوك الٍ" بكدريار"  ينظـ عالـ اِجتماع الفرنزً*

ى يأذذ كذلؾ سكل اِرهاب الذم هك تعبير عف  قد يأذذ اسكاؿ الخركب كالخرب العالميٌ اِكلٍ اك الثانيٌ اك الخرب الباردة غير ان

نزكع ِ اذّقً كسرير يودؼ الٍ تدمير اِذر غير اف هذا السر قد يكاجى بسر اعنؼ منى كذلؾ ضمف ثناُيٌ انزانيٌ ابديٌ هً 

.كهكذا اذف يأذذ العنؼ منخٍ طبيعً ِنى يرتبط بالطبيعٌ اِنزانيٌ.ثناُيٌ الذير كالسر  

 نزتسؼ مما زبؽ اف العنؼ فً التارير يتذذ اسكاِ متعددة كهً اسكاؿ تعبر عف الطبيعٌ العدكانيٌ لّنزاف َ فالعنؼ هك نزع - 

نزكع طبيعً عدكانً فً اِنزافَ " فركيد"تدميريٌ تعبر عف رغبٌ اِنزاف فً  الزيطرة كالزيادة كالتوديد كالتدمير انى كما يقكر 

ادة جماعٌ اذرل  هذا النزكع الذم قد يأذذ مظورا فرديا اك جماعيا خينما تخاكؿ جماعٌ انزانيٌ اب

: الؼٌف في التاريخ

اذا كاف العنؼ هك ذالؾ النزكع العدكانً الطبيعً فً اِنزاف كالذم تقكدق رغبٌ فً تدمير اآلذر َ فانى قد اذذ أسكاِ متعددة فً 

فكيؼ ارتبط العنؼ بالتارير اِنزانً ؟. التارير   

تشكرق خكؿ اسكاليٌ العنؼ فً التارير انطّقا مف الكقكؼ عند طبيعٌ النفس " تكماس هكبز"  يؤزس الفيلزكؼ اِنجليزم *

انيٌ   اِنزانيٌ التً يعتبرها طبيعٌ سريرة مزككنٌ بالعنؼ كالعدكاف كاألن

" .خرب الجميع ضد الجميع " لقد كانت الخالٌ الطبيعيٌ لإلنزاف خالٌ مطبكعٌ بالشراع كالنزاع كالفكضٍ انوا خالٌ تجزد   

تقل اإلنزاف إلٍ الخالٌ المدنيٌ الزيازيٌ التً اتزمت بظوكر الدكلٌ فبالرغـ مف كجكد  غير اف هذق الخالٌ لـ تذتفً تماما خينما ان

نفوـ مف هذا اف العنؼ .الدكلٌ ظل اِنزاف يعيش خالٌ مف العنؼ تتجلٍ باِزاس فً نزكعى الداُـ الٍ النزاع كالشراع كالخرب 

يٌ اِكلٍ لّنزاف الٍ الخاِت اِكثر تخضرا .يزكف فً التارخ البسرم منذ الخاِت البداُ  

ضمف هذا الزجاؿ المرتبط باسكاليٌ العنؼ فً التارير اذ يرل اف العنؼ متجدر فً التارير فوك "فارنييى بيير " ينذرط الفرنزً *

يتـ عادة مف اجل الزيطرة كالنفكذ كتدمير اِذر كماداـ العنؼ يسكل خاجٌ انزانيٌ فاف اإلنزاف قد يزعٍ إلٍ تقنينى بازـ اِذّؽ 

.كهكذا فكل الخركب التً عرفوا التارخ اِنزانً تمت بازـ اِذّؽ َ بالرغـ مف اف الخرب فً خد ذاتوا هً فعل بسع ِ اذّقً   

هكذا اذف يأذذ العنؼ مزتكل مف السرعيٌ كالمشداقيٌ خينما يتـ بازـ اِذّؽ كدفاعا عنوا اذف كل خرب هً ملزمٌ برفع سعار 

.اِذّؽ مف اجل تبرير اهدافوا كدكافعوا  



تكماس " الٍ هذا الزجاؿ خكؿ طبيعٌ كاسكاؿ العنؼ فً التارير َ فاذا كاف" انطكنً جيدنز"  ينظـ عالـ اِجتماع البريطانً *

قد ربط " بيير فارنييى " قد ربط العنؼ فً التارير بالطبيعٌ اِنزانيٌ السريرة التً تنزع دكما الٍ الشراع كالخرب ككذا" هكبز

كهكذا .يعتبر اف العنؼ مكرس فً التارخ بازـ السرؼ " جيدنز"العنؼ باِذّؽ فوك يمارس داُما بازـ سعارات اذّقيٌ فاف 

فمعظـ النزاعات كالشراعات بل كالخركب تمت بازـ السرؼ كهذا ما جعل مف المرأة فً المجتمعات اِبكيٌ تسكل مشدرا للعار 

.ك هذا ما جعل منوا مكضكعا للعنؼ ك مشدرا لى فً نفس الكقت  

كهكذا فقد . ازتنادا الٍ ما تقدـ يمكننا اف نذلص الٍ القكؿ باف العنؼ قد ارتبط بالتارير اِنزانً ِنى يرتبط بالطبيعٌ اِنزانيٌ- 

تجزد العنؼ فً التارير كاذذ اسكاِ تاذذ سكل النزاعات كالشراعات كالخركب يتـ تقنيتوا اجتماعيا اما بازـ اِذّؽ اك بازـ 

 .  السرؼ

: الؼٌف ّالوشرّػيت

نتزاُل كيؼ يتـ . ا كاف العنؼ مرتبطا بالطبيعٌ اِنزانيٌ كمتجزدا فً التارير اِنزانً بخيث اذذ عدة اسكاؿ داذل هذا التارير 

 العنؼ فً التارير كبالتالً مف ايف يزتمد مسركعيتى؟

كهً :  الزلطٌ التقليديٌ 1: انطّقا مف ثّت مشادر يجملوا فً ما يلً " ماكس فييبر "  تتخدد مشادر مسركعيٌ الزلطٌ خزب *

زلطٌ تزتمد مسركعيتوا مف النمكدج التقليدم الذم كاف يسكل فيى السير اك اِب اك الراسد زلطٌ يزتمدها مف الزلطٌ المعنكيٌ 

كهً زلطٌ تزتمد :   الزلطٌ الكارزميٌ 2. بخث تسكل زلككاتى كافعالى نمكدجا يجب علٍ القاشر اخترامى كالذضكع لى 

بياء كالمفكريف اك القادة كالزازٌ المتوميف .مسركعيتوا مف تلؾ الشفٌ الكارزميٌ التً تميز اِن  

تذابات التً تفرز  نذبا  ك منتذبا بطريقٌ ديمكقراطيٌ كلعل هذا السكل :  الزلطٌ التمثيليٌ 3 كهً زلطٌ تزتمد مسركعيتوا مف اِن

 مف الزلطٌ هً مايجب اف يطبع الدكلٌ الخديثٌ 

.تتعدد كمف تـ تتعدد مسركعيتوا " ماكس فييبر"اذف كاعتبارا لوذا فمشادر الزلطٌ خزب   

عدة اسكاؿ فوك يراكح مكانى بيف العنؼ كالمسركعيٌ كهذا ما يفوـ مف ذّؿ الدكلٌ التً " جكلياف فركيد"   يأذذ العنؼ خزب *

تزتعمل الدكلٌ مف اجل سرعنٌ العنؼ جملٌ مف . العنؼ المسركع " ماكس فييبر "تزعٍ الٍ الويمنٌ كالزلطٌ بازتعماؿ ما يزميى 

فمف اخداث التكازف فً المجتمع . الكزاُل المتمثلٌ فً اِزرة  كالتربيٌ كاِقتشاد ككل ذلؾ يتـ بازـ الديمكقراطيٌ ك القانكف 

.تزعٍ الدكلٌ الٍ عقلنٌ كسرعنٌ العنؼ كذلؾ بازـ الديمكقراطيٌ كالقانكف   

تشكرق خكؿ العنؼ مف ذّؿ اسكاليٌ العنؼ كالمسركعيٌ داذل المجتمع اذ يرل " رالؼ لنتكف " يبنً الزكزيكلكجً اِمريكً *

اِ اف العنؼ كمظور .اف ازاس العنؼ فً المجتمع يرتبط بالمنازعات اِجتماعيٌ التً يمكف اف تتذذ سكّ فرديا اك سكّ جماعيا

غير اف العنؼ الذم ياذذ .مف مظاهر العدكاف فً اِنزاف نجد المجتمع يرفضى بل يعمل نبذق عبر الزذريٌ مف ممارزى كمرتكبى 

تتخكؿ اداة العنؼ الٍ عنؼ مقبكؿ اجتماعيا كذلؾ خينما يتخكؿ الٍ عنؼ مقنف .سكل عراؾ اك سجار عفكم يرفضى المجتمع 

بجملٌ مف القكاعد تجعل منى عنفا مسركعا كهذا ما يتمثل فً اسكاؿ العنؼ التً يتبناها المجتمع كفرجٌ تذضع للتسجيع كالتخفيز 

يٌ كالتقنيف ...كالتخميس .هكذا اذف يراكح العنؼ مكانى داذل المجتمع بيف الرفض كالقبكؿ َ بيف العسكاُ  

 تأزيزا علٍ ما زبؽ يمكننا اف نزتسؼ باف العنؼ يتجدر فً الطبيعٌ اِنزانيٌ كمف تـ فوك مرتبط بالتارير اِنزانً غير اف -

العنؼ قد كجد فً المجتمع اسكاِ مف القبكؿ كاذرل مف الرفض اِ اف ابرز سكل لممارزٌ العنؼ هك ذلؾ الذم تمارزى كتختكرق 

 .لنفزوا بازـ القانكف كالخفاظ علٍ كخدة المجتمع كتمازكى 

 

 

 

 

 

 



الحك ّالؼذالت 

: الحك بيي الطبيؼي ّالْضؼي

إذا كاف الخؽ قيمٌ أذّقيٌ معياريٌ يزعٍ اإلنزاف إلٍ بلكغوا فاف الخؽ كمفوكـ فلزفً ظل يسكل بؤرة إسكاليٌ تزتكجب علٍ عدة 

كلعل أبرزها هً كيؼ تتقاطع داذل الذط ما هك طبيعً بما هك كضعً ؟ علٍ أم أزاس يقكـ الخؽ ؟ هل علٍ ما هك .مفارقات 

 طبيعً أـ علٍ ما هك كضعً ؟

تشكرق خكؿ إسكاليٌ الخؽ بيف ما هك طبيعً كما هك كضعً انطّقا مف رشدق لمفوكـ الخؽ الطبيعً " تكماس هكبز"  يؤزس *

  لإلنزاف فما هً شفات كمّمد الخؽ الطبيعً ؟الطبيعيٌفً الخالٌ 

مف اعتبارق خقا يتأزس علٍ القكة المطلقٌ كالخريٌ العمياء كالسوكة كالػريزة " تكماس هكبز"  يتخدد الخؽ الطبيعً خزب 

إف هذا النكع مف الخؽ يؤدم فً آذر المطاؼ إلٍ خالٌ مف . المتكخسٌ فوك إذف خؽ مطلؽ يكرس خؽ القكة كخؽ البقاء لألقكل

الشراع كالفكضٍ كالعنؼ ما داـ يذضع للمنطؽ كالقكة كالخريٌ كالسوكة السئ الذم يجعل الخريات كالقكل تتعارض كتتشادـ فً 

إذف كبناءا علٍ هذا فالخؽ .كما يقكؿ تكماس هكبز" خرب الجميع ضد الجميع "ما بينوا مـ يذلؽ خالٌ مف الخرب المفتكخٌ إنوا 

.الطبيعً هك خؽ يكرس خؽ القكة بدِ مف قكة الخؽ   

فً هذا الزجاؿ المتعلؽ بإسكاليٌ الخؽ بيف ما هك طبيعً كما هك كضعً ثقافً كاجتماعً " زبينكزا"  يزاهـ الفيلزكؼ الوكلندم *

يف الطبيعٌ القاُمٌ علٍ القكة كالبطش  ات كاف يخيٍ كيعيش كفؽ قكان إذ يرل إف اإلنزاف سأنى فً ذلؾ السأف سأف باقً الخيكان

غير إف اإلنزاف كبدافع مف العقل كمقتضياتى اهتدل إلٍ التذلً .كالشراع ضمف سريعٌ الطبيعٌ المتمثلٌ فً قاعدة البقاء لألقكل 

يف الكضعيٌ  عف الخالٌ الطبيعٌ المطبكعٌ بخؽ القكة كنزكع السوكة لشالد الخالٌ المدنيٌ الزيازيٌ المطبكعٌ بالتسريعات كالقكان

.كاألذّقيٌ   

إلٍ مناقسٌ هذق اإلسكاليٌ المتعلقٌ بمفوكـ الخؽ بيف ما هك طبيعً كما هك كضعً كاجتماعً كأذّقً " جكف جاؾ ركزك "ينظـ * 

 الخالٌ األشليٌ كهً خالٌ 1: كجكد خاِت مر بوا اإلنزاف كهً ثّث خاِت " جكف جاؾ ركزك"مف اجل بياف تشكرق يفترض 

يٌ فً خالٌ  مف الكداعٌ كالزعادة كالطيبكبٌ إذ لـ يكف  مف المزاكاة كالّتفاكتات بيف الناس بخث كاف يعيش أفراد العسيرة البداُ

كهً خالٌ ارتبطت بظوكر الملكيٌ الذاشٌ التً ذلقت أسكاِ مف التفاكت : الخالٌ الطبيعيٌ 2. هناؾ مف دافع إِ اقتتالوما كتناخرهما

كالّمزاكاة بيف الناس السًء الذم ذلؽ خالٌ مف العنؼ كالزلطٌ النرهيب كالشراع كالتناخر بينوما فالخالٌ الطبيعيٌ إذف هً خالٌ 

أماـ خالٌ الشراع كالفكضٍ :  الخالٌ المدنيٌ الزيازي3ٌ. تكرس الخؽ الطبيعً القاُـ علٍ خؽ القكة كالعنؼ كالبطش كاِزتبداد 

يف كالتسريعات التً تأطر خيات الناس كتضمف  التً ميزت الخالٌ الطبيعيٌ لإلنزاف اهتدل هذا األذير إلٍ ذلؽ مجتمع تزكدق القكان

 أمنوـ كزّمتوـ كخياتوـ كازتقرارهـ

: الؼذالت كأساس للحك

إذا كاف الخؽ تلؾ القيمٌ األذّقيٌ المعياريٌ التً يزعٍ اإلنزاف إلٍ بلكغوا كتخقيقوا فً المجتمع فاف الخؽ يظل بعيدا عف المجتمع 

بخيث يتخكؿ  إلٍ قيمٌ ترتبط بما ينبػً أف يككف بدِ مف ما هك كاُف إِ أف المجتمع يظل مع ذلؾ فً خاجٌ إلٍ عدالٌ تخفظ تكازنى 

 ككخدتى كتمازكى إذف كاعتبارا لوذا فكيؼ يتقاطع الخؽ مع العدالٌ ؟

تشكرق إلسكاليٌ الخؽ كالعدالٌ مف ذّؿ النضر إلٍ الخؽ ليس بكشفى قيمٌ معياريٌ يرتبط بما " أِف"  يؤزس الفيلزكؼ الفرنزً*

بخيث تتمثل قيمٌ الخؽ فً تلؾ القيمٌ ينبػً أف يككف بدِ مف ما هك كاُف فالخؽ ِ يتذذ مشداقيتى كسرعيتى إِ إذا ارتبط بالكاقع  

فّ يكفً اإلنزاف أف يػلؽ تسبثى بخقى فً . التً يزتمدها مف زلطتى كعدالتى التً يجب أف يككف معترفا بوا مف قبل زلطٌ خاكمٌ 

هكذا إذف يمكف للخؽ أف يتجزد . سًء ما بل يجب أف يثبت بخقى ذلؾ مف ذّؿ زلطٌ خاكمٌ تعترؼ بى لى بعدالتى كمشداقيٌ خقى 

.فً الكاقع خينما يعترؼ بى مف قبل زلطٌ عليا  

تبى الفيلزكؼ ك رجل الدكلٌ الركمانً* إلٍ الفرؽ ك التمييز بيف العدالٌ الطبيعيٌ ك المؤززاتيٌَ فالعدالٌ الطبيعيٌ " سيسركف"  لقد ان

تكرس الخؽ الذم نمجدق بالعقل ك تزتخزنى فنكف لى الخب ك اِختراـ بذّؼ العدالٌ التً تكرس الخؽ المؤززاتًَ فالمؤززات ِ 

يف كضعيٌ أزازوا المنفعٌ السًء الذم  تعمل علٍ إخقاؽ الخقكؽ بل تعمل علٍ تفكيت الخقكؽ علٍ أشخابوا ألنوا تستػل كفؽ قكان

فً .هكذا إذف فالعدالٌ الطبيعيٌ خزب سيسركف هً العدالٌ الخقٌ أما العدالٌ المؤززاتيٌ فوً عدالٌ باطلٌ.        يفضً إلٍ الظلـ

يف السعكب عادؿ,"سيسركف" هذا الزياؽ يقكؿ .ِ يكجد عبت اكبر مف اِعتقاد بأف كل ما هك منظـ بكازطٌ المؤززات أك قكان  



فمف . ينطكم اإلعّف العالمً لخقكؽ اإلنزاف علٍ ككنيٌ هذق الخقكؽ بخيث ِ يجكز تفكيتوا لطرؼ علٍ خزاب طرؼ آذر* 

ذّؿ مكاد هذا اإلعّف تتبيف بأف الخؽ ك العدالٌ يسكّف مفوكميف متداذليف بخيث تسكل العدالٌ أزازا للخؽ ك هذا ما يمكف أف 

نلمزى مف ذّؿ ضركرة تمتع  كل الناس بجميع الخقكؽ ك ذلؾ علٍ قاعدة العدالٌ ك المزاكاة دكنما أم تمييز بيف الناس مف ذّؿ 

هكذا ينطكم اإلعّف العالمً لخقكؽ اإلنزاف علٍ ...              اللكف أك العرؽ أك الجنس أك الديف أك العقيدة الفكريٌ أك المذهبيٌ 

.  ضركرة التداذل بيف مفوكمً الخؽ ك العدالٌ  

خينما يرتبط الخؽ بالكاقع فوك : - اعتبارا لما زبؽ يمكننا أف نذلص خكؿ إسكاليٌ العدالٌ كأزاس للخؽ إلٍ الذّشات التاليٌ - 

بمكف التمييز بيف الخؽ القاُـ علٍ – .   يختاج إلٍ زلطٌ تدعمىَ فوك يزتمد عدالتى مف ذّؿ اعتراؼ زلطات قاُمٌ فً المجتمع

العدالٌ الطبيعيٌ ك الخؽ القاُـ علٍ العدالٌ المؤززاتيٌ خيث أف الخؽ القاُـ علٍ العدالٌ الطبيعيٌ يككف منشفا ك عادِ أما الخؽ 

 .  القاُـ علٍ العدالٌ المؤززاتيٌ فيككف ظالما ك باطّ

: الؼذالت بيي الوساّاة ّاالًصاف

ف الخديث عف الخؽ يجرنا بالضركرة إلٍ الخديث عف العدالٌ كفً هذا الزياؽ نتزاءؿ كيؼ تتخقؽ العدالٌ ؟ ككيؼ تراكح مكانتوا إ

بيف اإلنشاؼ كالمزاكاة ؟ بعبارة أذرل هل تخقؽ العدالٌ يتـ باِعتماد علٍ اإلنشاؼ أم بإعطاء لكل ذم خؽ خقى اـ يتـ باِعتماد 

 علٍ المزاكاة ؟

تشكرق ِسكاليٌ العدالٌ بيف اِنشاؼ كالمزاكاة اذيعتبر اف العدالٌ هً ازاس المجتمع مادامت ترتبط " افّطكف"  يؤزس *

 بالكاجب كالسجاعٌ كالخكمٌ لكف كيؼ يمكف اف تتخقؽ العدالٌ داذل المجتمع ؟ 

ينظر افّطكف اِ اف العدالٌ فً المجتمع ترتبط بما يؤديى كل فرد مف كضاُؼ كمواـ كادكار تككف منازبٌ لقكاق العقليٌ كالجزديٌ 

كالنفزيٌ فليس مف العدالٌ اف ننزب كضيفٌ اك مومٌ داذل المجتمع لفرد ِيمتلؾ المؤهّت لمزاكلتوا فاِنشاؼ كل اِنشاؼ اف 

تتنازب الكظاُؼ كالمواـ اِجتماعيٌ تبعا لمؤهّت الفرد النفزيٌ كالجزديٌ كالعقليٌ كمف ثـ يجب اف يمارس النبّء كالزادة مواـ 

ترتبط بطبيعتوـ العقليٌ كما علٍ الجنكد اف يمارزك مواموـ تبعا لطبيعتوـ الجزديٌ فً خيف يبقٍ علٍ العبيد اف يمارزك اعماِ 

هكذا اذف فالعدالٌ اِجتماعيٌ ِ ترتبط بالمزاكاة بيف الناس بل عبر اإلنشاؼ الذم يراعً ذشكشيتى .تتماسٍ مع طبيعتوـ النفزيٌ 

.لألفراد كمؤهّتوـ النفزيٌ كالعقليٌ كالجزديٌ  

خكؿ اسكاليٌ العدالٌ بيف المزاكاة كاِنشاؼ مف ذّؿ اعتبار العدالٌ سكّ يخقؽ " دافيد هييكـ"يؤزس التشكر الفلزفً عند * 

هً التً تمكف مف تخقيؽ التكازف بيف " دافيد هيكـ"التكازف انوا تكزط بيف العاـ كالذاص بيف الفرد كالجماعٌ فالعدالٌ خزب 

الخريٌ الفرديٌ كالخريٌ العامٌ فضّ عف تخقيؽ التكازف بيف المشلخٌ الذاشٌ كالمشلخٌ العامٌ فالعدالٌ الخقى تلؾ التً تضع 

.خدكدا فاشلٌ بيف ما هك عاـ كما هك ذاص دكف اف يقع كيخدث تعارض بينوما   

الٍ مناقسٌ هذق اِسكاليٌ المتعلقٌ بمفوكـ العدالٌ بيف المزاكاة كاِنشاؼ بخيث يعتبر اف " راكلز "  ينظـ الفيلزكؼ األمريكً *

كذلؾ باعتبارها سكّ .العدالٌ قابلٌ للتخقؽ فً مجتمع ديمقراطً تخكمى المؤززات فالعدالٌ تتخدد مف ذّؿ المزاكاة كالخريات

يخقؽ اِنشاؼ داذل المجتمع دكنما أم تمييز بيف المكاطنيف اللوـ مف ذّؿ الكفأت ك الموارات كالقدرات التً تميز كل فرد عف 

. اِذر هكذا اذف تتخقؽ العدالٌ داذل المجتمع الديمكقراطً
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اجب  اْل

اجب ّاالكراٍ : اْل

يتميز الزلكؾ اإلنزانً عف الزلكؾ الخيكانً ببعدق األذّقً كالكاعً فاإلنزاف كاُف اذّقً بامتياز بخيث تتبدل األذّؽ فً 

يف األذّقيٌ انى كازع  زلككا تى كلعل ما يدفع اإلنزاف لؾ يككف كاُنا أذّقيا هك ذلؾ الكازع الذم يدفعى الٍ اِمتثاؿ الٍ القكان

فما نعنً بالكاجب؟ . الكاجب   

 لقد سكل المسركع الفلزفً األذّقً الكانطً ثكرة فً مجاؿ اِذّؽ كذلؾ مف ذّؿ تشكرق لمفوكـ الكاجب فاف كانت *

ى تعبير عف " كانط " التشكرات الفلزفيٌ األذّقيٌ التقليديٌ تربط مشدر الكاجب بما هك ذارجً فاف ينظر للكاجب ككازع داذلً ان

نداء الضمير كاإلرادة الطيبٌ كهذا ما يجعل منى مشدرا للخريٌ كاِلتزاـ كالمزؤكليٌ مما يجعل اإلنزاف يتخرر مف كل مظاهر 

الضركرة كاِكراق كهكذا ما يجعل اِنزاف يزمك ببعد اذّقً عف كل الكاُنات الطبيعيٌ اِذرل اذف كاعتبارا لوذا الكاجب 

.اِذّؽ يخزب كانؾ هك مشدر للخريٌ كاِرادة كاِلتزاـ  

فً ذات  اِسكالٌ المتعلقٌ بمفوكـ الكاجب كاإلكراق بخيث يربط الكاجبات األذّقيٌ " دافيد هيكـ"  ينذرط الفيلزكؼ اِنجليزم *

بالكاقع كالتجربٌ الكاقعيٌ كفً هذا الشدد نجدق يربط الكاجبات األذّقيٌ بمشدر طبيعً كاألذر اجتماعً النيٌ للنكع األكؿ نجد 

الكاجبات األذّقيٌ ترتبط بالػريزات الطبيعيٌ اك الميل المباسر مثل خب األطفاؿ  اك سكر المخزنيف اك العطؼ علٍ المعكزيف اك 

انقاذ سذص فً خالٌ ذطر اف هذا الشنؼ مف الكاجبات األذّقيٌ يككف مرتبطا بنبكغ مف الميل المباسر الذم هك تعبير عف الخريٌ 

كاإلرادة إما النكع الثانً مف الكاجبات فوك الذم يرتبط باإلخزاس باِلتزاـ ِ غير كهك إخزاس يرتبط بضركرات اجتماعيٌ إذف 

فً خالٌ إهماؿ تؾ الكاجبات زيككف مف المزتخيل المخافظٌ علٍ تكازف المجتمع ككخدتى كازتمرارق اف هذا النكع مف الكاجبات 

.يرتبط أزازا باِلتزاـ كالضركرات الذمس   

الٍ هذا الزجاؿ المتعلؽ بإسكاليٌ الكاجب كاإلكراقَ فً الػالب ما ننظر الٍ المشلخٌ " هيجل" ينضـ الفيلزكؼ األلمانً *

ينظر إليوما كمفوكميف متكامليف كذلؾ مف ذّؿ مفوكـ الكاجب " هيجل"السذشيٌ كالمشلخٌ العامٌ كمفوكميف متعارضيف غير اف 

هذا الذم يسكل تركيبا عقّنيا بيف المشلخٌ الذاشٌ كالعامٌ فالسذص خينما يقكـ بكاجباتى اتجاق الدكلٌ فوك يميل إلٍ تخقيؽ ذاتى 

كبذالؾ تتخقؽ الفكرة المطلقٌ التً هً تركيب بيف ما هك ذاتً كما هك مكضكعً .مف ذّؿ انشوار ما هك فردم  فً ما هك عاـ  

فالسذص خينما يخقؽ مشلختى الذاشٌ فوك فً ذات اآلف يخقؽ ... كما هك ذاص كما هك عاـ ما هك فردم كما هك جماعً 

المشلخٌ العامٌ فّ تعارض إف بيف الكاجبات الذاشٌ كالكاجبات العامٌ فالكاجب إذف هك اِمتثاؿ مف قبل األفراد لركح السعب 

 .كفً ذلؾ امتثاؿ للركح المطلقٌ التً هً تجزيد للخريٌ

ػي االخاللي : اْل

اف الكعً اِذّقً هك ذاشيٌ تزمد للعقل اِنزانً اف يشدر اخكاما معياريٌ عفكيٌ علٍ القيمٌ اِذّقيٌ لبعض اِفعاؿ الفرديٌ 

عندما يتعلؽ هذا الكعً باألفعاؿ المقبلٌ للذات الفاعلٌ فانى يتخكؿ الٍ شكت يأمر كيدافع اما اذا يتعلؽ باِفعاؿ الماديٌ فانى يأذذ 

ماهك مشدر الكعً اِذّقً ؟. سكل اخزازات  

تشكرق لمزألٌ الكعً اذ ينظر اِ هذا الكعً انطّقا مف منظكر عقّنً فّ تناقض بيف العقل " ايريؾ فايل " يؤزس الفيلزكؼ *

كاِذّؽ عف طريؽ العقل نتجاكز النزكات كنتمكف مف بناء الككف علٍ خزاب ماهك ذاص فً الكعً اِذّقً يتأزس اذف علٍ 

يتى لكً يشبد ككنيٌ فاِذّؽ تأكد اف اِنزاف يتخدد كانزاف اِمف مف ذّؿ ككنى كاُنا عاقّ  العقل كذلؾ عندما يتجاكز اِنزاف ذات

كاذّقيا كاعتبارا لوذا يشب مكضكعا لّخنراـ اف العقل اذف هك ازاس الكعً اِذّقً ماداـ يسكل قاعدة لّرادة كالخريٌ 

.اِنزانيٌ   

تانك " ينضـ الفيلزكؼ النمزاكم * الٍ المزاهمٌ فً النقاس الداُر خكؿ اسكاليٌ الكعً اِذّقً اذ يرل اف هذا " فرانس بران

يف اِلزاميٌ  ى تعبير عف اِرادة الذارجيٌ المتمثلٌ فً مجمكعٌ مف القكان اذا كاف اِنزاف يعيش . الكعً يرتبط بسركط ذارجيٌ ان

ات هذق التً تتخدد  فً المجتمع فاف المجتمع مف اجل اف يزتمر كاف يخافض علٍ كخدتى كتمازكى فانى يذضع لجملٌ مف التكازن

يف كالضكابط  يف كعليى فاف الكعً اِذّقً يتأزس . بجملٌ مف القكان فاِفراد اذف هـ ملزمكف بالذضكع لتلؾ الضكابط كالقكان

انطّقا مف سركط ذارجيٌ كهً سركط تتلكف بلكف اِكضاع اِجتماعيٌ التً تعبير عف اِكضاع الذارجيٌ اف القك باِلزاـ يجعل 

الكعً اِذّقً يتبط بختميات اجتماعيٌ هً تعبير عف التجربٌ كالمخيط الذارجييف هكذا اذف يزتمد الكعً اِذّقً مبدأق ليس مف 

.قاعدة اذّقيٌ كلكف مف ارادة ذارجيٌ   



نقؼ عند تشكر اذر خكؿ اسكاليٌ الكعً األذّقً فالفيلزكؼ ينظر الٍ " ابف مزككيى "  مف ذّؿ تشكر الفيلزكؼ اِزّمً *

أف الكعً األذّقً يرتبط  بالبيٌُ الذلقيٌ كنعنً بى الطبع كالطبيعٌ اف اذف يرتبط بالمزاج الذم هك تعبير عف الميل كالػريزة بخيث 

نجدق يتعارض مع العقل لكف الذلؽ يمكف اف يتخكؿ الٍ قاعدة أذّقيٌ أزازوا القيـ الفاضلٌ كذلؾ متٍ يتـ إذضاعى للتوذيب 

دعكة شريخٌ إلٍ ضركرة التربيٌ فً توذيب الذلؽ ختٍ يتخكؿ إلٍ مبدأ للكعً " ابف مزككيى " كالتأديب كنلمس مف ذّؿ تشكر

.األذّقً أزازى األذّؽ الخزنى كالقيـ الفاضلٌ  

اجب ّالوجتوغ : اْل

 اف الخديث عف مفوكـ الكاجب اِذّقً يدعكنٍ بالضركرة الٍ الخديث عف المجتمع فكيؼ تتخدد اذف

 عّقٌ الكاجب اِذّقً بالمجتمع ؟ بعبارة اذرل مف ايف يزتمد المجتمع زلطتى اِذّقيٌ ؟

يبنً تشكرق خكؿ عّقٌ المجتمع بالزلطٌ اِذّقيٌ كمف ثـ " اميل دكر كايـ"فً هذا الزياؽ نجد عالـ اِجتماع الفرنزً * 

فالظاهرة اِجتماعيٌ هً .بالكاجب اِذّقً اذ يرل اف المجتمع تتمثل قكتى فً زلطتى اِذّقيٌ هذق التً تتخكـ فً زلكؾ اِفراد 

اذف ظاهرة قوريٌ علٍ اِفراد الذضكع لوا كذلؾ مف ذّؿ ذضكعوـ للزلطٌ اِذّقيٌ التقافيٌ كاِجتماعيٌ كهكذا فاِفراد خينما 

كعليى فإف المجتمع خزب هذا المنظكر .يزلككف فانوـ يزلككف بمقتضٍ هذق القكاعد اِذّقيٌ ذات الطبيعٌ اِلزاميٌ ك اِكراهيٌ

يف  الزكزيكلكجً عند اميل دكر كايـ يسكل زلطٌ تتجاكز اِفراد بل انوا تذضع اِفراد لمنطقوا كذلؾ بازـ الكاجب كالقكان

.اِذّقيٌ التً يتكجب علٍ الذكات اِجتماعيٌ اختراموا  

الذم يرل اف الزلطٌ اِذّقيٌ فً المجتمع كاف كانت تعبيرا فً " هنرم بيرغزكف " فً ذات الزياؽ ينذرط الفيلزكؼ الفرنزً *

ظاهرها علٍ اإلرادات الخرة فً األفراد فإنوا فً باطنوا تسكل زلطٌ قاهرة تذضع اِفراد لمنطقوا اف المجتمع اذف هك خشيلٌ 

تفاعل إرادة كخريات اِسذاص غير انوا تأذذ عف بعدها العميؽ سكل اكراهات كالزامات كانوا بإذتشار الزلطٌ اِذّقيٌ 

.للمجتمع التً علٍ اِفراد اِمتثاؿ لوا بازـ الكاجب اِذّقً   

الذم يأزس تشكرق لمفوكـ الكاجب كالزلطٌ اِذّقيٌ داذل المجتمع انطّقا مف " فدريؾ انجلز"  ينظـ الفيلزكؼ اِلمانً *

ى  منظكر مادم تاريذً هك خشيلٌ جدؿ بيف اِفكار كالمنظكمات الثقافيٌ ككذا الكاقع اِجتماعً كاِقتشادم اذ ذلص الٍ اعتبار ان

ليزت هناؾ افكار ثابتٌ كِ اذّؽ ثابتٌ فاِفكار كالمنضكمات اِذّقيٌ تتػير تبعا لتػيرات المجتمعات كتبعا لتػير البنيٌ التختيٌ 

هكذا اذف كمف هذا المنظكر المادم مع انجلز نلمس بأف ليس هناؾ افكار ثابثٌ كِ . التً هً خشيلٌ للكاقع المادم كاِقتشادم

.اذّؽ مطلقٌ بل اف المنظكمات الفكريٌ كالثقافيٌ كاِذّقيٌ تتػير تبعا لتػير المجتمع مف ذّؿ زيركرتى الماديٌ كاِقتشاديٌ   

 اعتبارا لما زبؽ يمكننا اف نذلص اِ اف اسكاليٌ الكاجب كالمجتمع قد سكلت مزألٌ اهتمت بوا التناكِت الفلزفيٌ المذتلفٌ -

فالمجتمع يفرض زلطتى علٍ الذكات اِجتماعيٌ مف ذّؿ منظكمات القيـ كاِذّؽ هذق التً تتخكؿ الٍ كاجبات علٍ اِفراد 

نا ذاضعكف لزلطٌ المجتمع انطّقا مف زلطٌ المجتمع اِذّقيٌ . اِمتثاؿ لوا نا اخرار فً المجتمع كلكف الخقيقٌ هً ان قد نعتقد ان

 .المتمثلٌ فً الكاجب اِذّقً

 

 

 

 

 

 

 

 

 



السؼادة 

: توثالث السؼادة

اف الخديث عف الزعادة يجرنا بالضركرة إلٍ الخديث عف تمثّتوا باعتبارها الذير األزمٍ كالػايٌ القشكل للكماؿ اإلنزانً كهذا 

فً هذا اإلطار نتزاءؿ ما هً الزعادة؟ بعبارة أذرل كيؼ تتجزد الزعادة ؟ كهل هً نكع كاخد .الكماؿ يتخقؽ بفضل التأمل العقلً

 أـ أنكاع متعددة ؟

إلٍ هذا الزجاؿ بخيث يعتبر أف الزعادة ليزت مستركٌ بيف جميع الناس َ نظرا لّذتّؼ " الفارابً " ينظـ الفيلزكؼ اإلزّمً *

قكة اإلدراؾ كالذكاء لديوـ فوناؾ مف لديى القدرة علٍ تخشيل الزعادة إما عف طريؽ العادة كالتقدـ كالتعلـ كإما عف طريؽ اإلدراؾ 

يؤكد علٍ أف جميع الناس يجعلكف مف الزعادة غايٌ لوـ " الفارابً" العقلً الذالص ك إما عف طريؽ التذيل كهكذا يتبيف كبجّء أف 

.إِ أف زبل كبلكغ كنيل هذق الزعادة متعددة كمذتلفٌ   

إذ يبلكر تمثّت الزعادة مف ذّؿ اِزتدِؿ أك تكقع كجكدها ِف الزعادة تقتضً الفعل " أِف"  ينذرط مكقؼ الفيلزكؼ *

ذاشٌ كاف الزعادة تعتبر بمثابٌ ذلؾ الجزاء الذم يمند لذلؾ الفرد الذم لـ يبخث عنى . كالممارزٌ كالعقل كنقشد هنا العمل الخر 

.يرفض تلؾ التشكرات التً ترل بأف اقتفاء اثر الزعادة امر ممكف " أِف " إف الفيلزكؼ  

بيٌ التً فرضتوا الطبيعٌ إذ أف الزعادة تناؿ خزب " أفّطكف"  كفً ذات الزياؽ يرل * أف تخشيل الزعادة كبلكغوا يذضع للترات

اِزتعدادات الفطريٌ التً كفرتوا الطبيعٌ لكل سذص ككذا المؤهّت التً كفرتوا الطبيعٌ لكل طبقٌ مف طبقات المجتمع كلذلؾ ِ 

. أف تتخقؽ الزعادة بنفس القدر لدل جميع أفراد المجتمع" أفّطكف" يمكف خزب ما يؤكدق

: البحث ػي السؼادة

فً زياؽ خديثنا عف الزعادة تعترضنا جملٌ مف التزاؤِت  مف قبيل كيؼ يمكف تخشيل الزعادة ؟بعبارة أذرل هل هً غايٌ فً 

 خد ذاتوا اـ كزيلٌ لتخقيؽ أهداؼ أذرل؟

اف الزعادة تطلب لذاتوا فوً غايٌ فً خد ذاتوا كليزت كزيلٌ لتخقيؽ هدؼ آذر عكس األمكر " أرزطك" يرل الفيلزكؼ اليكنانً *

األذرل التً نكد فً البخث عنوا ليس فً خد ذاتوا بل مف اجل بلكغ الزعادة اف الزعادة مّزمٌ للعقل كمّزمٌ للفضيلٌ التً 

.تتجزد فً الذير اِزمٍ اف الزعادة بما هً ذير أزمٍ تكفً ذاتوا كِ تفتقر إلٍ غيرها ألنوا تعتبر غايٌ ألفعالوا  

يقكر"  يؤكد لنا * علٍ أف اللذة هً منطلؽ الخياة الزعيدة كمبتػاها كاللذة هنا تمثل الذير اِكؿ كالطبيعً كتتمثل فً التفكير " اب

المعقلف الذم يجنب النفس كل ذكأ اك اضطراب اك الـ اف الزعادة ِ يمكف اف تناؿ بكازطٌ المتعٌ اك اللذات التً قد يترتب عنوا 

.اضطراب أك غـ أك كدر يزتكلً علٍ النفكس كيزبب لوا اآلِـ   

خيث يعتبر اف الزعادة لخظيٌ كمؤقتٌ كعابرة فرغـ تخقيؽ الزعادة " سكبنواكر"فً ذات الزجاؿ ينذرط الفيلزكؼ اِلمانً * 

كبلكغوا فوً تبقٍ علٍ الدكاـ زعادة زالبٌ اذ  زرعاف ما تطفك علٍ الزطد تلؾ الذكريات اِليمٌ كذلؾ الخرماف الذم يزكد الخياة 

فسكبنواكر يرل انى مف الضركرم ازتخضار الخاجٌ كالخرماف كاأللـ إذ بدكنوا لف يتمكف أم فرد منا مف بلكغ الزعادة كما ِ يمكف 

. ألم منا اِزتمتاع بما لديى

: السؼادة ّالْاجب

عكض الكقكؼ  عند الزعادة المسركطٌ بتخقيؽ الرغبات اك إقشاُوا يمكف التزاؤؿ لماذا لـ نجعل مف الزعادة غايٌ تبنٍ داذل 

 سبكٌ العُّؽ اِنزانيٌ ؟ كلماذا ِ تشبد هذق الػايٌ مكجوا لتشرفات الذات تجاق نفزوا كغيرها؟ 

الٍ اسكاليٌ الزعادة كالكاجب بخيث يرل اف الزعادة ِيمكف اف تتخقؽ مف التزاكم " برتراند رازل"   ينظـ الفيلزكؼ اِنجليزم *

للجميع ِف اِخزاس بالكاجب تجاق اِذر يؤدم بى الٍ اِهتماـ اكثر مف اِهتماـ بالذات اِمر الذم ينتح عنى تاميف الزعادة لطرؼ 

اء كاِبناء  اِ اف هذا . علٍ خزاب طرؼ اذر كقد اعتمد هذا الفيلزكؼ للدفاع عف مكقفى علٍ امثلٌ ترتبط بطبيعٌ العّقٌ بيف اِب

.الفيلزكؼ يؤكد مف جانب اذر علٍ اف اِنزانيٌ الجيدة ينبػً اف تكفر الزعادة لجميع الطراؼ كليس لطرؼ كاخد فخزب   

الٍ اف مف  الكاجب اف نلقف اِطفاؿ كيؼ يمكف اف يخيكْا خياة زعيدة رغـ اف الظركؼ " أِف"   ينظر الفيلزكؼ الفرنزً *

المعيسيٌ ِ تزمد بذلؾ فً اغلب اِخياف كمف الكاجب ايضا اف نلقف اِطفاؿ كيفيٌ كتماف مازيوـ  كآِموـ ِف البكح كالجور بوا 

قد يككف زببا فً تعازٌ اِذريف فرغـ اف الناس يزتمتعكف بمعرفٌ مازً كاِـ اِذريف فليس مف كاجب هؤِء الجور بوا ِف 



هً زعادة اِذرة التً " الػزالً"  اف الزعادة الخقٌ خزب *  . الخزف يعتبر بمثابٌ زـ يمكف اف نرغب فيى لكف ليمكف اف نرتاح لى 

ِ يبلػوا اِ مف كاف تقيا زاهدا شكفيا أم مف اف ادرؾ انى مف الكاجب عليى كبد جماح اهكاُى كتطوير نفزى كاِبتعاد عف الخياة 

ى اذا كانت الزعادة هً الجزد الذم تتمثل فً شختى اك فً تناكؿ الدكاء  الدنيا كملذاتوا ِنوا زاُلٌ ك غير داُمٌ كيعتقد الػزالً ان

.عند مرضى فاف زعادة القلب ِ تناؿ الٍ بالتقكل كالمكاسفٌ كالذكؽ الذم ِ يمكف اف يتخقؽ زكل فً العزلٌ كالذلكة   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



الحريت 

: الحريت ّالحتويت

كقد أعطٍ هذا التفكير الفلزفً خؽ الخريٌ .ارتبط مفوكـ الخريٌ فً التفكير الفلزفً اليكنانً بنسأة كسركط الممارزٌ الزيازيٌ 

فللزيد كخدق الخؽ فً ممارزٌ النساط الزيازً كالتأمل . مجرد آلٌ خيٌ" أرزطك"لألزياد دكف العبيدَِف العبد علٍ خد تعبير 

.النظرم  

يقكريٌ اتجى التفكير فً الخريٌ إلٍ البخث فً عّقٌ الخريٌ بالضركرات الداذليٌ  كالذارجيٌ  (الػراُز كاألهكاء )  كمع الفلزفٌ األب

يف الطبيعٌ) .(المجتمع كقكان  

يقكر" ينظـ * إلٍ هذا الزجاؿ بخيث يعتبر أف الخر لـ يعد هك نقيض العبد أك الزجيفَ بل أشبد اإلنزاف الخر هك مف تذلص مف " اب

لذلؾ تـ التركيز علٍ خريٌ الفرد باعتبارها خريٌ داذليٌ يعيسوا .اكراهات الػراُز كالرغبات َ كعاش طبقا لنظاـ العقل كالطبيعٌ

.كيسعر بوا رغـ ذضكعى لضكابط المجتمع ك اكراهاتى   

تقلنا إلٍ الثقافٌ اإلزّميٌ نجد التفكير فً الخريٌ انشب لدل الفّزفٌ العرب كالمزلميف علٍ عّقٌ الفعل البسرم بالفعل  كإذا ان

فوذق فرقٌ الجبريٌ قالت بأف اإلنزاف مجبر علٍ أفعالىَ كقالت فرقٌ المعتزلٌ بخريٌ اِنزاف فً اذتيار افعالى بكل .اإللوً 

يف الطبيعٌ. مزؤكليٌ كقد . فلإلنزاف قدرة كارادة يزتطيع بوما فعل الذير كالسر َ كلكنى مخككـ فً ذات الكقت بضركريات مثل قكان

.تـ خل إسكاؿ الفعل اإلنزانً فً اطار تشكر دينً فلزفً جمع بيف الخريٌ كالختميٌ  

فً إطار إسكاؿ عّقٌ الخريٌ اإلنزانيٌ مع الختميٌ كالضركرةَ فكرة الخريٌ المطلقٌ كما تشكرها " ميرلك بكنتً "  كيرفض *

القكؿ بالختميات الطبيعيٌ كالنفزيٌ كاِجتماعيٌ التً ارتكزت عليوا بعض " ميرلك بكنتً"َ كما يرفض "زارتر"الفيلزكؼ الكجكدم 

ذلؾ أف اإلنزاف كاُف :عف ذطأ فً فوـ الكجكد اإلنزانً " ميرلك بكنتً "فوذق مكاقؼ تعبر خزب . التيارات فً العلكـ اِنزانيٌ 

كفً ذضـ اِكراهات التً تخكـ اإلنزاف ػػػ عكامل تاريذيٌ َ اقتشاديٌ اجتماعيٌ . مكضكعً مكجكد فً العالـ كمع اآلذريف 

ا .كثقافيٌػػػ فإنى يزتطيع َ رغـ ذلؾَ تػيير اتجاق خياتى بخيث يعطً لخياتى معنٍ خرا كإرادي  

: حريت االرادة

اهتـ الفكر الفلزفً المعاشر بإسكاؿ الخريٌ فً عّقتوا بالضركرةَ كذلؾ انطّقا مف نتاُح العلكـ اإلنزانيٌ التً أكدت علٍ أف 

كمف هنا نتزاءؿ هل يمكننا الخديث عف إرادة خرة؟ كما هً .اإلنزاف ذاضع لمجمكعٌ مف السركط النفزيٌ كاِجتماعيٌ كالتاريذيٌ

نا فً خياتنا؟ كهل نخف مزؤكلكف عف أفعالنا أـ مضطركف إليوا؟   درجٌ تخكـ إرادت

كفً هذا الزياؽ ميز . المعرفٌ مجاِ خقيقيا تزتطيع فيى اإلرادة الخرة اف تذتار بكل خريٌ كاف تشدر اخكاموا " ديكارت" يعتبر *

.ديكارت بيف خريٌ زلبيٌ تتجلٍ فً الّمباِةَ كبيف خريٌ ايجابيٌ تتمثل فً القدرة علٍ التشكر كالخكـ كالتخرير  

ذلؾ أف اإلنزاف يزتطيع ككاُف . فقد ذهب إلٍ أف المجاؿ الذم تمارس فيى اإلرادة الخرة فعلوا هك مجاؿ اِذّؽ" كانؾ "  أما *

ى الخرة فً كضع القكاعد العقليٌ للفعل اإلنزانً كعندما يذضع اإلنزاف لوذق القكاعد فإنى يذعف إلرادتى . عاقلَ أف يعتمد علٍ إرادت

كعند تخدث كانط عف خريٌ اإلرادة فإنى يقتضً مثل سكبنواكر مف مجاؿ الفعل اإلنزانً الجمالً أك . كيمارس خريتى

.األذّقًَالرغبات كاألهكاء كالميكِت  

اف األذّؽ الكنطيٌ قد أقشت كل ما هك مادمَ غريزم كخزً فً اإلنزاف لذلؾ يذهب إلٍ القكؿ بضركرة " نيتسى" كيرل *

.فً األذّؽ المزيخيٌ بإرادة خرة تطلب الخياة كتدافع عما هك إنزانً فً التجربٌ اإلنزانيٌ" المثل الزهدم"مقاكمٌ   

: الحريت ّالماًْى

ألف اإلنزاف ِ يتمتع بخريتى الخقيقيٌ ذلؾ . عالح العقل ذّؿ عشر األنكار مفوكـ الخريٌ فً عّقتى بالمجتمع كالقانكف كالزيازٌ 

 إِ ضمف

يف هً الضامنٌ لخريٌ اإلنزاف  يف مف زلككات كأفعاؿ داذل المجتمعَ ألف هذق القكان . عُّؽ مجتمعيٌ تخكموا القكان  

يف كالقكاعد تخدد الخريٌ  .كبما اف القكان  

ينوا التنظيميٌ " ماكس زترنر"  يرل * .بأف الخريٌ مزتخيلٌ فً الدكلٌ َ ألف الدكلٌ تخد مف خريٌ الفكر كالعمل بكازطٌ قكان  



كبالتالً فإف اعتبار الخريٌ خقا لكل سذص يزتلزـ كجكد .فيقكؿ بأف الجمع بيف الخريٌ كغياب النظاـ يعتبر تناقضا" دكركايـ" أما *

يف تنظـ الخريٌ كتخدد ميداف تعايش الخريات كيبقٍ المجاؿ الخقيقً للخريٌ هك المجاؿ الزيازً القاُـ علٍ . نظاـ زيازً كقكان

.إمكانيٌ الفعل كالكّـ  

ِ يدرؾ اإلنزاف خريتى إِ عندما يمارزوا بطريقٌ فعليٌ كملمكزٌ َ فخينما يقيـ عّقات مع اِذريف فً مجاِت عمكميٌ َ كعندما 

  .  ينتقل بكل خريٌ كامافَ كيتكلـ كيعبر عف رأيىَ فإف هذق اذف هً الخريٌ الخقيقيٌ


