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ملّخصاث دسوس بشنامج الفلسفت 

 [الشعب العلميت:الشابعت  ]

صهيش المذنيني : األستار

 "اإلنساني بين الوحذة والكثشة 

اذا كاف سؤاؿ ما ىو االنساني يتصؿ بالماىية االنسانية فيؿ تعد تمؾ الماىية واحدة متعالية ال تحتاج 
الى الغير أو اآلخر أـ أنيا متكثرة  محايثة  لألجساد والعوالـ  والثقافات ؟ 

نقؿ ثنائية الوحدة والكثرة  أو اليوية والغيرية مف جذورىا األنطولوجية إلى مجاؿ النظر في الكينونة 
 باآلخريف وبالتاريخ مف جية أخرى، مف شأنو اف اإلنسافاالنسانية  داخؿ العالـ مف جية وعالقة 

يغير األفؽ اإلشكالي كأف نتساءؿ ىؿ االنساني معطى ثابت اـ صيرورة تتحقؽ في التاريخ ؟ ىاىنا  ال 
ينفصؿ اإلنساني عف ىذا األفؽ العالئقي اإلنساني والتاريخي ، وىكذا تبرز عمى سطح المعرفة ثنائية 

. االنية والغيرية 
: اإلنيت والغيشيت

 وعالقاتو بالعالـ والتاريخ اإلنساف وذاتو، و اإلنسافاالنية والغيرية مسألة تتصؿ بالبعد العالئقي  بيف 
وعالـ اآلخريف فما ىي دالالت االنية ؟ ىؿ االنية ىي النفس ؟ ىؿ ىي جوىر واحد وثابت؟ ىؿ االنية 

ىي األنا أو الذات المفكرة أو الوعي أو الشعور ؟ 
: داللة اإلنية تتحّدد بمعزؿ عف الغير

النفس ىي مصدر إدراؾ اإلنساف لذاتو، والنفس تدرؾ دوف حاجة إلى وسائط، فيي تدرؾ ذات اإلنساف 
 .وأحوالو ومختمؼ أحواؿ الجسـ عمى خالؼ الجسـ الذي ال يمكنو أف يدرؾ بغير النفس

   خارج طبيعة النفسإّنية اإلنساف تتحّدد بما ىي نفس ال تشترط شيئا آخر
. الجسـ غير الذات، فإّنية اإلنساف تستبعد الغير بأّي صورة كاف= ذات اإلنساف مغايرة لمجسـ 

إّنية اإلنساف ىي النفس التي تسمو عمى الجسـ، فيي تدرؾ ذاتيا وغيرىا في حيف أّنو ال يمكنو  -
 .إدراؾ ذاتو

 عالقة اإلّنية والغيرية مبنية عمى التقابؿ، فاإلنية ثابتة عمى خالؼ الغير -
إنية اإلنساف تتحّدد بمعزؿ عف أّي شيء آخر و ال تتوّقؼ في إثبات وجودىا ومعرفة حقيقتيا عمى .

غيرىا، بؿ بواسطتيا تتحّدد سائر األشياء األخرى ميما كاف نوعيا وجنسيا وطبيعتيا، وليس ىناؾ ما 
. يجعؿ اإلّنية في حاجة إلى الغير

أّي شيء أنا؟ = تحديد ماىية األنا كشيء مفّكر وتحديد داللة األنا بصفتو وعيا_ 
 ... إّنو شيء يشّؾ ويتصّور ويثبت╡ما الشيء المفّكر؟ = المعرفة باألنا /  ماىية األنا╡ 
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 إنية أو ذات واعية؛ ثمة تغير في السؤاؿ اإلنسافيبدو أف سؤاؿ ما اإلنساني عرؼ منعطفا مع اعتبار 
 ما الحيواف إلى سؤاؿ ما حقيقة الذات اإلنسانية ؟ مف أكوف ؟ىؿ تتحقؽ انيتي بمعزؿ اإلنسافمف ما 

عف العالـ ؟ ىؿ شرط تحقؽ انيتي االنفصاؿ عف الغير ؟ىؿ يمكف تصور االنية بما ىي أنا دوف معرفة 
الجسد ؟ 

يدفعنا ىذا السؤاؿ الى مراجعة الداللة التقميدية الميتافيزيقية لالنية باتجاه الكشؼ عف اقتدار الجسد 
الرغبة )واالنفتاح عمى الغيرية فيؿ يمكف أف تتحقؽ إنسانيتي دوف وعي بالجسد ؟أال يمثؿ الجسد 

جسرا إلقامة عالقة مع الغير ؟  (القوة
 داخؿ ىذا العالـ فضاء المقاء بيف األنا واآلخر ذوات تتفاعؿ فيما بينيا وتبني عالقات اإلنسافيوجد 

. بينذاتية وتحيي تجارب متنوعة قواميا حضور الجسد في العالـ
إّف صورة الغير في فمسفات الذات تبدو فقيرة و ال تكتسي قيمة فاعمة في معرفة اإلنساف بذاتو وفي 

تحديد طبيعة وجوده وخصائص حضوره في العالـ، ولكّف الفقر وانعداـ الفعالية ال يمكف أف يعنيا الغير 
ّنما يعنياف باألساس صورة تقترحيا ذات  امتالؾ يقيف " تتوّىـ"في تعّينو وبالنظر إلى منزلتو الفعمية وا 

مطمؽ  ومعرفة كمية تجعميا في غنى عمى اآلخر والعالـ، وىو ما ال يدعمو أّي واقع وال يمكف أف تثبتو 
أّية تجربة بشرية 

 :داللة اإلّنية تشترط حضور الغير

جوانب -ما يحقؽ إنسانيتي ، أو ما يؤسسيا في ضوء المعرفة بكوامف الذات )يمكف فيـ انسانيتي 
) وآليات التجاوز  (- جوانب خارجية – أو المعرفة بدواعي و جسور االنفتاح عمى الغير - داخمية 

الداللة الميتافيزيقية  - المفكرة و المتعالية و المستقمة عف الغير) لمذات   (...النقد ، القطع النيائي
 :،وفؽ مساريف متكامميف(عموما 

.  تجاوز الذات المفكرة بغاية معرفة المكونات الداخمية لإلنساف شأف انفعاالت الجسد أو الرغباتأوال
ال يحتاج إلى الغير، وفي ىذه الحالة نفيـ أف المقصود بالتجاوز ىو   تجاوز الذات بما ىي فردثانيا 

قحاميا ضمف عالقة مع  الدعوة إلى مراجعة الذات المنغمقة عمى ذاتيا، قصد إخراجيا مف ذاتويتيا وا 
والحاصؿ مف ىذا إخراج الذات مف وىـ الذات الساكنة إلحداث التغاير و الكثرة بيف مختمؼ . الغير

. إبعادىا الداخمية والخارجية
تكشؼ دراسة انفعاالت اإلنساف أّنو : النفس والجسد شيء واحد وال يتحّدد أحدىما بمعزؿ عف اآلخر

متأّصؿ في الرغبة التي تجعؿ اإلنساف منفتحا عمى الغير، إّما بالتوافؽ معو مف خالؿ تنمية أواصر 
الرغبة ىي _ (اسبينوزا)"الرغبة ىي عيف ماىية اإلنساف= "التواصؿ أو بالصراع مف أجؿ الييمنة عميو

 .مبدأ الكوناتيس: ما ينّمي قدرة النفس عمى التفكير وما ينّمي قدرة الجسد عمى الحركة
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 عالقة اإلنية والغيرية تحكميا األوضاع المادية االجتماعية واالقتصادية، فالوعي البشري واألفكار
= والتمثالت ال تتأّسس إاّل في خضـّ ظروؼ وعوامؿ موضوعية تحّدد عالقة الذات بالطبيعة وباآلخريف

البنية . أشكاؿ الوعي تمّثؿ انعكاسات لمجمؿ النشاطات المادية والعالقات اإلنتاجية لممجتمع تاريخيا
فإّنية اإلنساف تتحّدد بالنظر إلى النشاط المادي الذي يحكـ . التحتية تحّدد البنية الفوقية وتتحّدد بيا

.  كارؿ ماركس_ عالقتو بالطبيعة واآلخريف 
 إّنية اإلنساف متأّصمة في دوافع غريزية مكبوتة في الالشعور منذ الطفولة مّما يجعؿ العالقة مع

متعارضا  [اليو/ الالوعي ]ويجعؿ مبدأ المذة  (الكراىية)والتاناتوس (الحب)الغير محّدد بمبدأي اإليروس
مبدأ المذة يعكس نشاطا ييدؼ إلى تجّنب االنزعاج ويبحث عف =[األنا األعمى ]مع مبدأ الواقع والقيـ 

المتعة بناء عمى أّف االنزعاج يرتبط بزيادة كمية اإلثارة والمذة أو المتعة ترتبط بتخفيض ىذه 
 (سيغموند فرويد).الكّمية

الغير إنساف : الغير ىـ في اآلف نفسو المماثؿ والمبايف، وطبيعة الذات مغمقة ومفتوحة في آف واحد•
 .يشاركني إنسانيتي، فيو مماثؿ لي؛ لكّنو يتمّيز عني بخصوصيتو، فيو مبايف لي

انغالؽ الذات حوؿ نفسيا، أي = إدغار موراف_ "توجد وحدة إنسانية بقدرما يوجد تنّوع إنساني"
انفتاح الذات عمى الغير يخمؽ شعور التعاطؼ / مركزيتيا تجعؿ مف الغير غريبا فتنشأ عالقة عداوة 

دماجو في األنا بالتعاطؼ والصداقة والحب."والصداقة موراف ."نستطيع إقحاـ اآلخر وا 
 :بناء عمى ذلؾ يمكف أف نرصد أشكاال متعّددة لعالقة اإلّنية والغيرية

          التناظر، فالغير يعكس نظيرا لألنا وعندئذ تتحّقؽ إّنيتي بالقدر الذي يتحّقؽ فيو غيري، ألّني
الصداقة ىي العالقة التي يتأّمؿ في ضوئيا األنا ذاتو )أتحّوؿ بدوري إلى غير بالنسبة إلى األنا اآلخر

 (عبر اآلخر كما بّيف ذلؾ أرسطو
           التذاوت، الغير ال يمّثؿ شيئا في عالـ األشياء، وال نحسبو موضوعا خارجيا في / المشاركة

ّنما ىو ذات في عالـ الذوات  التعاطؼ، العالقة البينذاتية في التصّور )قبالة الذات وبمعزؿ عنيا، وا 
 (الفينومينولوجي

الوعي بالذات يستوجب اآلخر، فالغير وسيط ضروري يتوّقؼ تحقيؽ وعي الذات بذاتيا عمى  -
عالقة صراع تحكـ األنا والغير عمى النحو الذي ينكشؼ مف خالؿ جدلية السيد والعبد = السيطرة عميو 

  .كما أبرزىا ىيجؿ
الغير عدّو يكوف مستيدفا بالتدمير والقتؿ، فاإلنساف كائف تحدوه نزعة العدواف والسعي نحو  -

 .استثمار المقاربة الفرويدية/ تدمير اآلخر 
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إّما أنا أو اآلخر، ذلؾ أّف اآلخر يحّوؿ : الغير بماىو سمب لحريتي عمى النحو الذي أبرزه سارتر  -
فينجـ عف . األنا إلى موضوع  ويستيدفيا بالنفي، واألنا بدورىا تحّوؿ اآلخر إلى موضوع وتقـو بنفيو

 .ذلؾ النزاع مف أجؿ اثبات الذات والدفاع عف الحرية
التأكيد عمى أّف أساس ماىو إنساني في العالقة بيف األنا والغير ىو اإلعتراؼ المتبادؿ داخؿ  -

نطاؽ االقرار والقبوؿ باالختالؼ وىو ما سيسمح بضماف لقاء اإلنساف باإلنساف عمى النحو الذي 
إّف أّي كائف إنساني ال يستعمي عمى الكائنات اإلنسانية األخرى بشكؿ : " صاغو ميرلوبونتي بقولو 

 ".نيائي إاّل متى ظّؿ عاطال و جاثما عمى اختالفو الطبيعي

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
: الخصوصيت والكونيت

كيؼ يمكف لمثقافة أف تضمف المحافظة عمى خصوصيتيا وىوّيتيا دوف أف تواجو تناقضا بيف ماضييا 
وحاضرىا؟ بأّي معنى يمكف لثقافة ما أف تتواصؿ مع ثقافة أخرى دوف أف يسّبب ذلؾ فقداف 

خصوصيتيا أو اختراؽ ىوّيتيا؟ عمى اّي نحو يكوف التواصؿ بيف الثقافات مثمرا وبّناءا وليس ميّددا 
ومحّطما ؟ 
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اليوّية تتحّدد وفؽ جدلية الماضي والحاضر مف خالؿ االنتماء إلى تراث ثقافي : معنى اليوّية الثقافية
وكّؿ ىوّية تجّسـ خصوصية تتحّدد . يجّسـ أصالة وباإلعالف عف موقؼ حداثي يالقي الثقافات األخرى

وىو ما تشترؾ فيو ...بناء عمى أنظمة تواصؿ ورموز أو وسائط مثؿ المغة والديف واألسطورة والصورة
وحدة الثقافة اإلنسانية وكثرة : وحدة الكثرة: تنّوع الثقافات داخؿ وحدة اإلنسانية: جميع الثقافات

اليوّية ىي ما يحّدد موقع الثقافة وموقفيا الحامؿ لمقيـ والفكار والمشاعر ومختمؼ . الثقافات وتنّوعيا
. اليوّية ذات طابع مرّكب يشتمؿ عمى ما ىو محّمي خاص وما ىو كوني= االبداعات

... تستمّد كّؿ ثقافة خصوصيتيا مف لغتيا ودينيا ورموزىا 
المغة نظاـ رمزي تمتقي فيو جميع االبداعات الثقافية مّما يسمح ليا بأف تكوف مصدر خصوصية تحمؿ 
مخزوف تجارب المجتمع، ومتى ىيمنت لغة أخرى يتسّبب ذلؾ في طمس المغة الصمية وبالتالي اليوية 
مّما ينجـ عنو غزو ثقافي عمى نحو ما تمارسو اليـو مثال العولمة عبر اّدعاء أّف األنجميزية ىي لغة 

. العمـ
ىو أحد السمات . ذو صبغة رمزية يرتبط بما ىو متعالي ومفارؽ فيتقابؿ مع الدنيوي والمرئي: المقّدس

الممّيزة لميوّية الثقافية يستمّد منو المجتمع وحدتو وتماسكو ويستمّد منو اإلنساف شعوره باالنتماء 
. الذي يجعمو مرتبطا باآلخر

أساس وسائطي يضمف التواصؿ وتعّد الوسيط األكبر لمثقافة الراىنة، مّما بّوأىا مكانة أرفع مف : الصورة
. اليـو تعّوض الحوار (مجتمع الفرجة أو المشيد)المغة ومّما جعؿ الفرجة

توظيؼ الصورة ثقافيا تحت توجيو منطؽ غزو السوؽ أو الغزو الثقافي بموجب الثورة الرقمية 
وتكنولوجيا االتصاالت، تسّبب في تفاوت عمى مستوى االمكانيات، فمف يييمف عمى مصادر الصورة 

= وتقنيات انتاجيا وترويجيا استغّؿ ذلؾ مف أجؿ السيطرة عمى اآلخريف وترويج قيـ ثقافية أحادية
. النمطية الثقافية أو ثقافة التماثؿ والتشابو التي تيّدد الخصوصيات الثقافية كما تيّدد الكونية الثقافية

:  األخطار الميّددة الخصوصية الثقافية   
اكماش وانطواء / مف ينغمؽ حوؿ ىوّيتو فيرفض التنّوع والحوار بدافع تعّصبو النتمائو -

. يسّبب موتا لمثقافة
 .مف ينفتح عمى الثقافات المختمفة ويتبادؿ معيا تأثيرا وتأّثرا عمى أساس الحوار -

 ).صداـ الحضارت وصراعيا/ مف يعتقد في أفضميتو ويسعى إلى الييمنة عمى اآلخر -
 .(المركزية الثقافية

 :أشكاؿ العالقة بيف الثقافات



 6 

 انغالؽ الثقافة عمى نفسيا يقودىا عمى العزلة مّما يمنعيا مف تطوير مقّوماتيا ومف اإلسياـ في 
.  بناء صرح الكوني

  اعتقاد الثقافة في أفضميتيا واّدعاء مركزيتيا بمقتضى تفّوقيا العممي والتقني يتسّبب في
االستعالء عمى الغير والعمؿ عمى إخضاعو وطمس ىوّيتو 

صراع بيف الثقافت يفرز واقعا صداميا يمنع مف المقاء والحوار بيف الثقافات فيعّمؽ الفوارؽ ويغّذي = 
. فكرة كونية مزعومة تكوف عمى طراز الثقافة المركزية مثؿ الثقافة الغربية اليـو

 اإليماف بوحدة الثقافة اإلنسانية المراىنة عمى الكونية يتوّقؼ عمى االعتراؼ المتبادؿ بيف سائر
الثقافات ببعضيا البعض والعمؿ عمى التواصؿ عبر اختالفيا بما يرسي دعائـ الحوار الذي يسمح 

. بالتالقح الثقافي
اعتبرت الثقافة الغربية القيـ التي أنتجتيا في مرحمة تنويرىا وحداثتيا الفكرية بمثابة القيـ العالمية، 

 :فاّتجيت نحو تسويقيا وتعميميا بشكؿ ييّدد الخصوصيات الثقافية، وىو ما يتراءى 

ّما عبر اّدعاء  إّما مف خالؿ السعي نحو دمج ثقافة اآلخر بالقّوة مّما يؤّدي عمى موت الثقافة، وا 
 .عالميتيا والترويج لفكرة كونيتيا مّما يقود إلى إذابة الخصوصية

. فالكونية ميّددة باليالؾ مف جّرء العولمة: مثاؿ ما تمارسو اليـو العولمة الثقافية
: العولمة وىيمنة النموذج

العولمة اليـو ظاىرة بارزة في حياة كّؿ شعوب العالـ دوف استثناء بمقتضى ما تعنيو مف داللة تقـو 
باألساس عمى اختراؽ كّؿ الحدود التي تفصؿ مناطؽ  العالـ عف بعضيا البعض عمى ضوء ما تحّقؽ 

مف لدّف الثورة المعموماتية وتكنولوجيا االّتصاالت،؛ وكذلؾ بناء عمى تحويؿ العالـ إلى قرية تكوف أقرب 
أصبحنا قادريف اليـو عمى أف نرى مشيدا واحدا ىو الذي تنقمو إلينا الحضارة . إلى سوؽ لممبادالت

المستأثرة بوسائؿ اإلعالـ والمييمنة عمى صناعة القرار في جميع المجاالت، سواء كانت اقتصادية أو 
 ؛ خمؼ العولمة الثقافية تتوارى نزعات عنصرية ومآرب إثنية تغّذي التفّوؽ .سياسية أو اجتماعية

عالـ متقّدـ وآخر متخّمؼ وغيرىما ىمجي أو )العرقي وتدافع عف تراتبية في العالـ وتفاضؿ في العوالـ 
 .(...بدائي أو غيرذلؾ مف التسميات المحّقرة لإلنساف

 :الكونية المنشودة
مشاىد إيجابية اقترنت بظاىرة العولمة وال يمكف التغاضي عنيا أو إنكارىا، مف قبيؿ ما تحّقؽ عمى 

مستوى التواصؿ مف تقارب بيف الشعوب، عالوة عمى ما أنجزتو ثورة االتصاالتمف نتائج لطالما تطّمع 
فمجّرد  ما تمّكف اإلنساف اليـو مف تخّطي . اإلنساف إلى تحقيقيا في ظّؿ قير المكاف والزماف

الصعوبات المرتبطة بالمكاف والزماف حّتى توّصؿ إلى االقتراب أكثر مف الغير واإلحاطة بتراث إنساني 
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" عولمة مضاّدة" يتعّيف أف نشّيد ما أطمؽ عميو البعض . . كوني كاف يجيؿ مداه واّتساعو وأبعاده
تسمح ببزوغ أمؿ اإلنساف في قيـ العدؿ والتسامح والسمـ بما ىي قيـ كونية ال تحتاج إلى مف يبرىف 

 .عمى أحّقيتيا أو يدافع عف ضرورة انتشارىا في مختمؼ أرجاء المعمورة
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

: العلم بين الحقيقت والنمزجت

النموذج  ىو التمثؿ الذىني لشيء ما و لكيفية اشتغالو، و عندما نضع شيئا ما في نموذج نستطيع 
و ىذا يعني أف النمذجة ليست إال . أف نقمد اصطناعيا تصرؼ ىذا الشيء و بالتالي االستعداد لردوده

. الفكر المنظـ لتحقيؽ غاية عممية، ذلؾ أف النموذج ىو نظرية موجية نحو الفعؿ الذي نريد تحقيقو
فالنمذجة ىي أداة أو تقنية تمكف الباحث مف بناء الظاىرة أو السموؾ عبر إحصاء المتغيرات أو 
العوامؿ المفسرة لكؿ واحدة مف ىذه المتغيرات، فيي تمش عممي يمكف مف إعادة إنتاج الواقع 

وىكذا  فالنموذج  تركيب نظري يتمثؿ مف خاللو المنمذج عممية فيزيائية أو بيولوجية أو . افتراضيا
 .اجتماعية، و نقصد بالتمثؿ أو التمثيؿ ىنا أف النموذج يقـو عمى افتراضات تبسيطية 
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البعد التداولي / البعد الداللي/ البعد التركيبي: أبعاد النمذجة
نمذجة الواقع تكوف عبر إجراء تركيبي يقـو عمى الترييض واألكسمة والصورنة يتيح تقولب ظواىر 

قوالب ندرج : إنشاء صور قابمة لمتفسير عمى النحو الذي نستثمرىا فيو= الواقع ضمف صور مجّردة 
 داخميا المعطيات التي نسعى إلى فيميا

واألّولية ىي قضية واضحة يقع التسميـ بيا دوف إقامة البرىنة / أو منظومة األّوليات :األكسيومية
الذي اعتمدتو سائر العمـو  اقترنت بالرياضيات مف خالؿ توخي المنيج الفرضي االستنباطي .عمييا

. وتنتج بناء عميو نماذج متعّددة
تتشّكؿ مف عناصر تخضع إلى قوانيف تسّمى تركيبية وىي ليست مجّرد روابط تراكمية ولكّنيا :البنية 

.  تمنح الكّؿ بصفتو كاّل خصائص المجموعة المغايرة لخصائص العناصر
مجموعة تحويالت تحتوي عمى قوانيف كمجموعة تغتني بمعبة التحويالت نفسيا دوف أف تتعّدى ”

 بياجيو“ – حدودىا أو تستعيف بعناصر خارجية
 ىي األسموب الذي تتوّخاه النمذجة لما تتيحو مف نفاذ إلى أعمؽ دالالت الواقع المنشأ الصورنة

وأوسعيا عمى أساس ما تمنحو البنية و الترييض واألكسمة مف صور تفتح عمى تفسيرات متعّددة 
 .لمجاالت مختمفة مف الواقع

تبنى النماذج عمى أساس خيالي، أي إعتماد فرضيات يتخّيؿ مف خالليا الُمنمذج وضعيات تنسجـ مع 
 .ما يطرحو مف نظرية تمّكف مف الكشؼ عف قوانيف جديدة

 ما يقّدمو العمـ مف حقائؽ ليس إاّل أبنية ُتشّيد عبر النماذج، ويحيؿ فييا النموذج ال :الواقع والنموذج
ّنما عمى معنى نسؽ الرموز الخطية أو الوصفية أو الرياضية أو  عمى معنى محاكاة الواقع المعطى، وا 

موضوعا )الصورية المبُسطة والمرنة والتي مف خالليا نصؼ موضوعا مالحظا أو متخيال أو افتراضيا
 (ينتمي إلى واقع افتراضي

 عند العمماء، وأّف ىؤالء يكتفوف موضوعات اعتقاد النظرّيات العممّية ليست :مغزى تعدد النماذج
 ”. بقبوليا دوف تبّنييا بحؽ، بغية التمّكف مف استعماليا عمى نحو توّقعي

   فبماذا تّتصؼ المعرفة التي تقّدميا النظريات العممية؟ 
، لكّنيا ال تشير النظرية إلى نموذج مقترح لشرح ظواىر معينة بإمكانيا التنبؤ بأحداث مستقبمية  -

 موضوعات اعتقاد عند العمماء“تكتسي طابعا مطمقا أو نيائيا لذلؾ فيي ال تكوف
تحسيف النموذج و تطويره ليالئـ كافة الظروؼ عف طريؽ تقميؿ االفتراضات يقع العمؿ عمى -

 .و تحسيف العالقات ضمف النموذجالتبسيطية 
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الطريقة العممية الكالسيكية كانت تستيدؼ الظواىر مف أجؿ اختزاليا ضمف سالسؿ سببية معزولة أو 
أّنيا نتيجة ثابتة لعدد غير محدود مف المسارات، لكف إزاء تفاعؿ عدد أكبر مف العناصر تفشؿ الطريقة 

: ثّمت مشكالت جديدة برزت عند اإلبقاء عمى المفاىيـ الكالسيكية . الكالسيكية
إذا كاف العمـ الكالسيكي يفّسر الظواىر المالحظة عبر اختزاليا إلى وحدات مف العناصر المحدودة  (°

بصورة مستقّمة عف بعضيا البعض، فإّف العمـ المعاصر يعتمد تصّورات جديدة برزف مف خالؿ إجراءات 
وتنمذج الظواىر التي اليمكف إختزاليا ضمف " المجموع"تنمذج الواقع وفؽ توّجو يرتبط بما يسّمى 

وتنمذج التفاعالت الحركية التي تتمظير في سموؾ األجزاء المعزولة أو القائمة في  أحداث محّمية
 األنظمة التي ال يمكف أف ُتْدَرؾ عبر دراسة أجزائيا بصورة معزولة مختمؼ" أنساؽ"مجموع مرّكب، أي 

إذا كانت العمـو أحرزت تطّورىا باستقاللية عف بعضيا البعض، فإّف ما نشيده اليـو ىو تغّير جذري  (°
في المواقؼ والتصّورات بحيث أصبح ىناؾ بفضؿ النمذجة مالمح متماثمة في العمـو المختمفة حّتى أّننا 

في العديد مف الحاالت تكوف القوانيف : جد في مياديف مختمفة قوانيف واحدة عمى المستوى الصوري
ثّمت قوانيف عاّمة . صالحة ألقساـ مف األنساؽ بغّض النظر عف طبيعة المواضيع المدروسةالمتشاكمة 

. لألنساؽ يمكف أف تطّبؽ عمى كّؿ نسؽ مف أّي صنؼ بصورة مستقّمة عف ممّيزاتو الخاّصة
الغرض األقصى يكمف في التخّمص مف النظر إلى العمـو المنفصمة وكما لو أّنيا مجاالت ال تنفّؾ تتوّزع 
إلى أقساـ أصغر إلى حّد يصبح فيو كّؿ اختصاص نموذجا صغيرا بال معنى منفصؿ عف البقية، عمى 
عكس ذلؾ، ترمي النظرية العاّمة لألنساؽ إلى تمبية احتياجات عاّمة لمعمـو وتجمع مبادئ رئيسة بيف 

وليس ذلؾ مجّرد برنامج نظري، بؿ نجد أّف النظرية العامة لألنساؽ تتقّدـ باّطراد . اختصاصات مختمفة
.  في مجاؿ التأليؼ بيف االختصاصات المختمفة والدراسات المندمجة

فنحف . لكف ميما كاف حجـ ىذا التقّدـ، فإّنو ال يحجب عّنا ما يرتبط بو مف نتائج عمى الصعيد االيتيقي
معرفتنا بالقوانيف الفيزيائية : بصدد إحراز تقّدـ غير مسبوؽ في جميع المياديف المتصمة بحياة اإلنساف

تتسع وتكتسي جودة متزايدة، تحّكمنا في الطبيعة بواسطة التكنولوجيا فائؽ النجاعة، التكنولوجيا 
الجينية والطب الحيوي ، لكف كّؿ ذلؾ لـ يمح المجاعة ولـ يقضي عمى الحروب ولـ ينقذ كرامة 

. اإلنساف، بؿ رّبما معاناة اإلنساف اليـو أكبر بكثير مّما عرفتو اإلنسانية في فترات خمت
فاإلنساف ليس مجرد كائف طبيعي، بؿ كائف .  يجب إنقاذ العمـ بإعطائو طابعا اجتماعيا وثقافيا*

والمشكؿ يرتبط . فالعقالنية األداتية التي سعت إلى تحرير اإلنساف قد استعبدتو. اجتماعي وثقافي
. الوعي بالمسؤولية يفترض إعادة ىيكمة لبنيات المعرفة ذاتيا. حسب إدغار موراف بالوعي بالمسؤولية
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يعتبر موراف أّف المسألة العممية مفرطة الجّدية بحيث مف غير المعقوؿ أف تترؾ بأيدي العمماء، *  *
إّف . الساسة والدوؿ بؿ إّف ىذا اإلفراط في جّدية المعرفة العممية يمنع قطعيا مف أف تترؾ بأيدي

 .  المسألة العممية حسب موراف مسألة مدنية تيـّ المواطنيف

عمى مسؤولية  تطور البحوث العممية واالكتشافات التقنية محكـو بالقوة السياسية وغير مبني- 
 .إنسانية

لقد أفمتت اإلنجازات العممية والتقنية مف تحّكـ العقؿ ورقابة القيـ، ذلؾ أّف العقؿ لـ يعد قادرا عمى 
مراقبة الفعؿ اإلنساني؛ فاستبعدت بذلؾ أحكاـ القيمة التي ال تعد عمى صمة بالعمـ، فال أخالؽ في 

فالموضوعية . إف استحضار القيـ واألخالؽ في مجاؿ العمـ يعني القضاء عمى الموضوعية . العمـ
فال مشاعر وال قيـ وال . تقتضي مف العالـ استبعاد كؿ المقومات الذاتية واعتماد الحياد في النظر

 .أخالؽ
، خاصة عمـو االتصاؿ والفضاء وصناعة األدوية  *   لقد أصبحنا أماـ تقدـ ىائؿ لمعديد مف العمـو

وىو ما مّكف اإلنساف مف القدرة عمى استئصاؿ المموثات . والتقنية الحيوية واليندسة الوراثية، وغيرىا
مف التربة والماء والقضاء عمى العديد مف األمراض واألوبئة، لكف ىذا التقدـ أثار بالمقابؿ قضايا 

فكما أف اليندسة الوراثية مثال استخدمت في العديد مف . تقتضي المعالجة مف منظور فكر نقدي
المجاالت النافعة لإلنساف، فيمكف كذلؾ أف تضر بو؛ وأف تفتؾ بو مف خالؿ حروب جرثومية واستخداـ 

وعميو، فال يجادؿ أحد في أف اإلنجازات التي حققتيا العديد مف العمـو مكنتنا مف . أسمحة بيولوجية
التغمب عمى مجموعة مف العوائؽ، دوف أف نجادؿ في نفس الوقت بأف العديد منيا وضعنا أماـ قضايا 

 .تيـ القيـ باألساس
أماـ ما يشيده العالـ مف محاوالت النمذجة وسيطرة القيـ المادية عمى القيـ الروحية أصبحت العديد 

كما أصبحت التقنية تطرح عمينا أسئمة لـ تعد . مف العمـو تطرح قضايا لـ يعيد بيا اإلنساف مف قبؿ
حيث لـ يعد الوضع . وىو مازاد مف مسؤولية المفكر. معرفية فقط، بؿ أصبحت وجودية باألساس

يتطمب منو البحث عف الحقيقة، بؿ التصدي كذلؾ لمختمؼ السبؿ المعتمدة لطمسيا أو تعطيؿ 
 تحصيميا
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: القيم بين النسبي والمطلك

السيادة والمواطنت : الذولت 

: الدولة و الحاجة إلى السمطة
تمّثؿ الدولة مؤسسة حقوقية تجّسـ كيانا سياسيا قانونيا محكـ التنظيـ، ومف طبيعة ىذا الكياف أّنو - 

معنوي وغير مشّخص، لذلؾ اعتبر بعض المفّكريف السياسييف المعاصريف الدولة بمثابة الفكرة التي 
 :تنتمي إلى مجاؿ التصّور الذىني وليست واقعة، ويمكف التمييز بيف

. يرتبط فيـ الدولة بالسمطة، و ليا الحؽ في استعماؿ وسائؿ العنؼ إزاء مف ال يطيعوف القوانيف
و ىي التي . السمطة التشريعية والسمطة القضائية والسمطة التنفيذية: وتنقسـ السمطة إلى ثالثة أنواع 

تخّوؿ لمدولة المجوء إلى القّوة بصورة مشروعة ومصدر الشرعية ىو االقتناع والقبوؿ الذي يبديو عامة 
وباإلستناد إلى ىذه السمطة وما تخّولو مف ىيمنة واستئثار بالعنؼ المشروع . المواطنيف عف السمطة

. تستطيع الدولة أف تفرض سيادتيا وتتمّكف مف حمايتيا مف كّؿ انتياؾ
:  تعريؼ السيادة 
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 السمطػة التػي ال وتتمّثؿ في . مقولة قانونية أو قاعدة عميا لمنظاـ القانونيو السيادة مفيـو سياسي 
 ، سمطة عميا ومطمقة فيي وغير الخاضعة ألي سمطة أخرى في الخارج،تعموىا سمطة في الداخؿ

فرادىا باإللزاـ وشموليا بالحكـ لكؿ األمور والعالقات سواء التي تجري داخؿ الدولة أو خارجيا  وا 
إلى شخص  حّؽ السيادة ينتسب ي الممؾاّتخذت فكرة السيادة مظاىر مختمفة تاريخيا، ففي مجاؿ الحكـ

وفي العصور الوسطى، استحوذت الكنيسة عمى ىذا الحّؽ، لكف في ظّؿ تتشّكؿ الفكر  ؛بمفردهالممؾ 
. المبنية عمى القانوف السيادة الحقوقي والسياسي الحديث انبثقت نظرية في
الحدود الجغرافية لمدولة عمى  ظّؿ ممارسة السمطة داخؿ يمكف أف نمّيز بيف سيادة داخمية، تتحّقؽ  في

 الدوؿ األخرى الدولة لعالقاتيا مع غيرىا مفظيـ فتوسيادة خارجية، تتجّمى مف خالؿ . سائر المواطنيف
. إقرار أشكاؿ التعاوف وحقيا في  ونيا الخارجيةؤ في إدارة شعمى نحو يعكس استقالليتيا

 :حّؽ السيادة

  فرض الذيقويؿؿتكوف السيادة في ىذا المجاؿ ؼ ، ، شخص صاحب السيادةيسطع فييا الطبيعة حالة
 القوة مف ىنا مستمّدةشرعية السيد إّف .  الصراع بيف مختمؼ القوىبموجب تفّوقو فينفسو سيدًا 
وفي ظّؿ الخطر الذي يحدؽ ببقية األفراد مف بطش القوي، وتحت ضغط الشعور بوطأة . المجردة 

الخوؼ مف الموت العنيؼ، يجد جميع األفراد أنفسيـ أماـ حتمية التنازؿ بموجب التعاقد مع القوي، 
. عف كؿ الحقوؽ والحريات التي كانوا يتمّتعوف بيا في الحالة الطبيعية

ّنما كفيمة بتغطية ما يستمزمو  يقوؿ ىوبس بأّف القوانيف الجّيدة ليست بالضرورة القوانيف العادلة، وا 
. الصالح العاـ والحّد مف الفوضى وتيّور الرعايا

   سيادة الحؽّ 

الحّؽ الطبيعي ىو ما يمّكف كّؿ فرد مف التصّرؼ بمقتضى . نمّيز بيف الحّؽ الطبيعي والحّؽ المدني
طبيعتو والتمّتع بكّؿ ما ينجـ عف الحرية والممكية، أّما الحّؽ المدني، فيو الذي يجعؿ مف أّي تصّرؼ 

فمقولة الحؽ في الحياة المدنية، ترتبط بفكرة القانوف بصفتو قاعدة . خاضعا إلى ما يشّرعو القانوف
ويعّد الحؽ قاعدة القانوف وىو يتطّور بحسب التغّيرات . لتوجيو السموؾ وتنظيـ العالقات البشرية

 (روسو).التاريخية التي تطرأ عمى المجتمعات وأشكاؿ التنظيـ السياسي

: ا   المواطنة و مقتضيات العدالة
 صفة مف يشارؾ في الوظائؼ العامة والوظائؼ القضائية لممدينة مف منطمؽ االنتماء إلى  المواطنة

صفوؼ الشعب الذي يمّثؿ في النظاـ الديمقراطي السمطة العميا، وىي صفة كّؿ عضو ناشط في 
 يدخؿ أعضاء المجتمع المدني شركاء في ىيئة سيادية وىكذا". جماعة ممموسة ضّيقة سّيدة لنفسيا"
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لقد اّتسع المجاؿ الداللي لممواطنة، . ال تنقسـ وال تتجزأ، وىـ متساووف في ىذه الشراكة (دولة)واحدة 
بحيث تجاوز فيـ المواطنة دائرة المدينة الدولة ليتمظير تصورا جديدا يكوف بمقتضاه اإلنساف مواطنا 

.  عالميا مف جية أنو إنساف يقطف ىذا العالـ ويتساوى مع اآلخريف في ىذه الصفة اإلنسانية
: العدالة وحدود امكانيا

ىؿ يكتفي االلتزاـ بالقانوف والعمؿ عمى تطبيقو حتى تتوفر العدالة في المجتمع المدني أـ إّف مثؿ ىذا 
ف كاف مفروضا عمى المواطف، فإّنو ال يعني صاحب السيادة ؟   االلتزاـ وا 

العدالة، في المدينة، كما طرحيا الفكر اليوناني، تكمف في احتراـ التسمسؿ االجتماعي والوظيفي داخؿ 
تتمّثؿ العدالة في بقاء كؿ . المدينة، فبموجبيا يتوّلى كّؿ فرد القياـ بوظيفتو بحسب إمكانياتو وقدراتو

وكّؿ انحراؼ . فرد وكّؿ طبقة في المكاف الذي يالئميا، وعندئذ يتحّقؽ توازف المدينة وانسجاميا وسمميا
عف ىذا التسمسؿ، أو انتياؾ ليذا النظاـ بسبب عدـ التزاـ األفراد بالبقاء في مواقعيـ ينجّر عنو الجور 

. وانتشار الظمـ في المدينة
يترادؼ مفيـو العدالة عند أرسطو مع مفيـو الفضيمة الكامنة في االمتثاؿ : قانوف العدالة - (أ)

الفضيمة ىي : "لمقوانيف؛ و العدالة تعني أيضا االعتداؿ، وىذا ما تدؿ عميو العبارة األرسطية المشيورة
ويمكف التمييز بيف العدالة التوزيعية، التي تقتضي مف الدولة القياـ بتوزيع الموارد والخيرات ".  الوسط

بالتساوي عمى المواطنيف مع مراعاة استعداداتيـ ومؤىالتيـ وقدراتيـ، كما تقتضي تقديـ الخدمات 
، وىناؾ .األساسية، كالتعميـ والصحة مثال، لجميع المواطنيف دوف تفضيؿ أو تمييز بعضيـ عمى بعض

 العدالة التعويضية،  تكمف في إعادة الحؽ المنتيؾ إلى نصابو، والحقوؽ الميضومة إلى أصحابيا
اإلنصاؼ يوجب الحكـ عمى األشياء بحسب روح القانوف، أما إّف  :اإلنصاؼ: عدالة القانوف- (ب) 

 .العدؿ فيوجب الحكـ عمييا بحسب نص القانوف
القانوف ىو بمثابة قواعد يشرعيا المجتمع وفؽ ما يقتضيو الحّس الّسميـ وما يتعاقد عميو أفراد 

وينتيؾ القانوف حينما يعمد شخص ما، إلى إلحاؽ الّضرر بأحد . المجموعة ويمتـز األفراد بتطبيقو
 معادلة توفؽ بيف بإيجاد  ، اىتـ ستيوارت ميؿالفيمسوؼ النفعي . المواطنيف رافضا أوامر الحاكـ
، فمـ المبرالية والديمقراطية عند صياغة القوانيف المحّددة لمنظاـ الرأسماليالمصمحة والعدالة أو بيف 

 مجاؿيز بيف اؿيـالت ىو ما دفع نحو و باآلخريف،اضرر متى ترّتب عنيافرد إال اؿيسمح بتقييد حرية 
لدولة أف تتدخؿ فقط فيما ا ومف شأف األوؿ، مجاؿمطمقة في اؿاؿحرية اؿلفرد فؿ العاـ، مجاؿالخاص واؿ
.  الثانيمجاؿيتعمؽ باؿ

 المبادئ التي تستخدـ يدفع نحو النظر في العدالة أّما بالنسبة إلى جوف راولز، فإّف البحث في مسألة
ومف ىنا، فإّف  ،" توزيع الحقوؽ والواجبات األساسية وتحدد توزيع ثمار التعاوف االجتماعي“في 
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 وضع مجموعة مبادئ وىو ما يقتضي، عويضيةالت  العدالةوليسالتوزيعية   عمى العدالةالعناية تنصبّ 
.  لتوزيع السمع داخؿ المجتمع

 المواطف بيف واجب الطاعة والطموح إلى الحرية
تتراوح األنظمة السياسية بيف سمطة استبدادية تصؿ حّد الطغياف، وأخرى شمولية ذات مغزى عالمي 

، وثالثة معتدلة وديمقراطية تعمؿ عمى تحقيؽ مطالب (الرومانية مثال)كما في إطار اإلمبراطوريات 
الشعب والتعبير عف اختياراتو وسيادتو 

تفيد توّلي الشعب سمطة التشريع لمقوانيف عبر توخي أسموب االختيار عف طريؽ : الديمقراطية 
االنتخاب لمف يمّثمو في ظّؿ مساواة سياسية وىو المقصود عادة بحكـ الشعب لنفسو بنفسو، أو مبدأ 

الميبرالية الذي تجعؿ مف المصمحة الفردية  الديمقراطية توجد.سيادة الشعب و سيادة اإلرادة العامة
وىناؾ الديموقراطية االشتراكية، وىي توّجو في الحكـ يدعو .والتنافس قوامي التنظيـ السياسي لمدولة

 وىو ما  الرأسماليةالمنظومة الرأسمالية بتعديؿ بعض مبادئيا وأىدافيا إلى إدخاؿ إصالحات عمى
 .  بشكؿ كبير الرأسمالية تقنيفيتحّقؽ عبر

:  الطموح إلى الحرية بيف السيادة الوطنية والسيادة العالمية- 
ّنما تعتبر مف بيف أقدـ المقوالت التي شغمت العديد مكف  فكرة المواطنة العالمية ليست فكرة جديدة وا 
المقاربات، وأف يكوف ىناؾ إمكانية لمحديث عف مواطف عالمي، فذلؾ يفترض التسميـ بالمساواة بيف 
جميع البشر وتماثؿ الطبيعة البشرية كما يشترط تخّطي النطاؽ المحّمي لفكرة المواطنة داخؿ إطار 

فالفمسفة الرواقية قديما مثال، . المدينة أو الدولة إلى مجاؿ العالـ بصفتو وطف اإلنساف دوف تمييز
فيو كّؿ فرد مع  رّكزت فكرة المواطنة العالمية عمى نحو يجعؿ الكوف فضاء يّتسع لجميع البشر ويرتبط

 كانطيتوّقؼ تحقيؽ ىذا الطموح عند و" .فّف العيش المستند عمى وعي عالقاتنا مع الكوف" اآلخريف 
جعؿ السالـ قانونا شامال وعالميا يستأصؿ تماما كؿ سبب لمضغائف والحروب التي تصبح أمرا  عمى 

ويستمّد المشروع إمكانات تحقيقو مف خالؿ إقامة . كانط بالسمـ الدائـ مستحيؿ الوقوع، وذلؾ ما يسمّيو
 . الحرة التي تحتـر حقوؽ االنساف وتنشد السالـ العالميعالمية تتكّوف مف سائر الدوؿفيدرالية 

: الخيش والسعادة: األخالق 

تبحث الفمسفة األخالقية في مبادئ السموؾ اإلنساني وغايتو، أي ما يشّرع السموؾ وفؽ ما يجب أف 
يكوف عميو الفعؿ بصفة تتجاوز ما ىو كائف، ومع ذلؾ يظّؿ السموؾ األخالقي رىيف الوجود مع 

. اآلخريف واالعتراؼ بالغير
 :السعادة والفضيمة- 1
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إذا كانت السعادة لدى الجميور ىي المّذة ورغد الحياة واالستمتاع الماّدي عموما، فإّنيا لدى الفالسفة 
السعادة قيمة في ذاتيا غير مرتبطة بحاجات اإلنساف . غاية في ذاتيا باعتبارىا الخير األسمى

مف "في ىذا السياؽ تتحّدد السعادة في التصّور األرسطي بصفتيا الفعؿ المطابؽ لمفضيمة،. وشيواتو
. وُيْقَصُد مف الحكمة ىنا الحكمة العممية" أحسف األفعاؿ المطابقة لمفضيمة ىو الفعؿ المطابؽ لمحكمة

الفضيمة تمسؾ بالوسط بيف ."الفضيمة وسط بيف رذيمتيف تكوف في مجاليا العدالة فضيمة الفضائؿ
والمقصود بالفعؿ المطابؽ ليا ىو التفكير والتأّمؿ، ألّنو ". طرفيف قصّييف، أحدىما إفراطا واألخر تفريطا

إّنو بمثابة المبدأ القدسي في . ما يضمف الفيـ الذي يمّثؿ أفضؿ األشياء الموجودة لدى اإلنساف
المّذات التي تجمبيا الحكمة " مف ىنا فكرة كوف العمـ سعادة ألّنو يجمب أشرؼ المّذات وأطوليا،. اإلنساف

فالحكيـ وحده القادر عمى إدراؾ السعادة الحقيقية ألّنو وحده ". يظير إذف أّنيا عجيبة بنقائيا ومتانتيا
". إّف السعادة ىي بال معارضة أعظـ الخيرات:"يعمؿ وفؽ معرفتو بالخير، يقوؿ أرسطو

 :المّذة والسعادة- 
ما :  تعتبر المشكمة الرئيسية لمفمسفة األبيقورية  كما في أّي فمسفة أخرى ىي االنتقاؿ مف سؤاؿ

كيؼ نبمغ السعادة؟  وفؽ أّي السبؿ تستطيع الذات تحقيؽ السعادة في ظّؿ : السعادة ؟ إلى سؤاؿ
ظروؼ عويصة تيّز حياة الفرد والمجتمع؟ 

يقصد بذلؾ أّف المّذة ىي المبدأ الذي يجب ، "إّف المّذة ىي بداية الحياة السعيدة وغايتيا:"يقوؿ أبيقور
االنطالؽ منو لنحّدد ما ينبغي أف نختاره وما ينبغي أف نتجّنبو مف جية، وىي الخير األّوؿ الموافؽ 

 . لطبيعتنا، مف جية أخرى
فإذا كانت األخالؽ األفالطونية مثال تقـو عمى ىجر الممّذات والتخّمص مف أىواء الجسد، فإّف الجسـ 

   .ataraxieبالنسبة إلى أبيقور ىو ما يسمح لمنفس بأف تنعـ بالطمأنينة أو ما يعرؼ باألتراكسيا 
ّنما تتوّقؼ عمى حالة في النفس، فميست  إّف سعادة اإلنساف ال تخضع لمظروؼ التي تحيط بو، وا 

ّنما المؤّثر الحقيقي ىو استعداد بداخؿ النفس  األشياء الخارجية ىي التي تؤّثر بذاتيا في وجودنا، وا 
 .ينبغي عمى اإلنساف أف يعيش في وفاؽ مع الطبيعة. لمتالـؤ مع الطبيعة

والمذات المقصودة ىي المذات الروحية مف قبيؿ الصداقة وتحصيؿ الحكمة ، وىي لذات تستمـز االعتداؿ 
." المّذة التي نقصدىا ىي التي تتمّيز بانعداـ األلـ في الجسـ وانعداـ االضطراب في النفس:"في السموؾ

 .ىناؾ سمّو بالمّذة إلى مستوى روحي أعمى ومقياس المذة ىو كؿ ما يحقؽ السعادة
وتعّد الرؤية النفعية في الفمسفة المعاصرة امتدادا لمذىب المذة فقد جعموا مف المنفعة أساسا لمفعؿ 

و لـ يحد ستيوارت ميؿ عف ىذا . ويظؿ االختالؼ بيف النفعييف في أي المنافع يصمح مقياسا لمفعؿ
ويقوؿ .التوّجو لمذىب المنفعة، فيو يشترط في نقاء المذة ورفعتيا تضحية اإلنساف مف أجؿ اآلخريف 
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وىو بذلؾ يشترؾ مع أبيقور في القوؿ ، بأفَّ السعادة ".المذة ىي المبتغى األوحد : "جوف ستيوارت مؿ
ـّ بالفرد وأغفؿ المنفعة العامة. ىي الخير بالذات ، والسعادة ليست سوى المذة  .غير أّف أبيقور اىت

 :اإلرادة والسعادة
لقد أفسد الفالسفة المثاليوف عمينا السعادة، في نظر نيتشو، وجعمونا نحتفؿ بامتالؾ حقيقة مستقّرىا 
العالـ الماورائي، و نتوخى سموكا خاضعا إلى أوامر أخالقية تنّدد بالغرائز وتدعو إلى العزوؼ عف 

افعؿ ىذا وذاؾ وامتنع عف ىذا :" الحياة لتكريس قيـ الوىف والضعؼ مف خالؿ صيغ اإللزاـ القطعي
أراد نيتشو تحرير اإلنساف مف وطأة القيـ عبر استعادة رمز اإلرادة  ،"ىكذا تصبح سعيدا. وذاؾ

والمخاطرة والمغامرة واالقتدار، أال وىو الجسد، إّف ىدا الرمز ىو ما يدفع نحو اإلقباؿ عمى الحياة و 
ينبغي التحّرر مف ضغوط العقؿ وأحكاـ اإلدانة التي ماانفّكت الفمسفات . يسمح بسيادة قيـ األقوياء

إّف السعادة كامنة في إرادة القّوة، تمؾ الغريزة المتأّصمة . األخالقية توّجييا ضّد الغرائز والحياة نفسيا
لييا نعود . في الجسد بؿ إّنيا الجسد بكّؿ معانيو وحيثما توجد إرادة قّوة توجد حياة، فالحياة تقيـ فينا وا 

وىنا لنا أف نتساءؿ عف إمكانية طرح مشكؿ السعادة ضمف أفؽ يفّؾ ارتباط  .ومنيا يتحّدد وجودنا
ىؿ يمكف أف يكوف الميداف السياسي أو االقتصادي أو العممي فضاء . السعادة بثنائية الخير والفضيمة

إلعادة التفكير في مشكؿ السعادة ؟ 
  :الرفاه والسعادة

إفَّ تحقيؽ السعادة ليس أمرًا ممكنًا، بؿ الممكف ىو كشؼ مصادر اآلالـ والمآسي ومحاربتيا قدر 
بداًل مف طمب السعادة القصوى ألكبر عدد مف األفراد يتعيَّف عمينا، بتواضع أكثر، أف نطمب " اإلمكاف إذ 

لمجميع أقؿ قدر ممكف مف العذاب، وأف ُيتحمَّؿ العذاب الذي ال يمكف تجنبُّو ػ كالمجاعة في حاؿ نقصاف 
إفَّ المسألة األخالقية تصبح أكثر جالًء إذا ما وضعنا مطالبنا سمبًا، أي إذا ." المواد الغذائية ػ بالتساوي

  ."طمبنا القضاء عمى العذاب بداًل مف توفير السعادة
وفي نطاؽ التناوؿ المعاصر لمشكؿ السعادة يتبّيف أّنو لـ يعد حكرا عمى الفمسفة األخالقية بالمعنى 
ّنما ارتبط بالميداف السياسي، حيث أصبح التساؤؿ قائما حوؿ الكيفية التي تضمف مف  المألوؼ، وا 

ودولة الرفاه ىي التي . خالليا الدولة السعادة لممجتمع ضمف ما يسّمى بالدولة الراعية أو دولة الرفاه
ونقصد . تتوّخى سياسة الرفاه وتعمؿ عمى ضماف الحّد األدنى مف متطّمبات رفاىية الحياة لممواطنيف

بالرفاىية تغطية الحاجات البيولوجية األساسية والحاجات التي تقتضييا الحياة االجتماعية مثؿ التعميـ 
 .والصحة والعمؿ واألمف
 حدود الخير والسعادة



 17 

إّف العقؿ البشري وىو يقّر بأّف أعمى غرض عممي لو ىو أف يضع إرادة خّيرة إرادة مستقّمة عف أّي 
ّنما ىي خير في ذاتيا، فاإلرادة، حسب كانط، ىي الخير "نفع، ال يّتحذ اإلرادة وسيمة لغاية معّينة، وا 

و ال بّد مف أف نالحظ ىنا أف . ، إّنيا مصدر القانوف األخالقي"تيب نفسيا لمخمود" و" الوحيد األسمى
اإلرادة وقع تجريدىا مف جميع اإلغراءات التي يمكف أف تجعميا مرتبطة بنتائج منتظرة، والمبدأ 

ضرورة إنجاز فعؿ احتراما :" المؤّسس لمقانوف األخالقي ىو الواجب، أو عمى النحو الذي ذكره كانط
".  لمقانوف

كّمما توافؽ الفعؿ مع الواجب توافقا خارجيا كاف مصدره الميؿ أو المصمحة و ال يكتسي عندئذ قيمة 
إّف الواجب ينبغي .بمقتضى الواجب األخالقي أخالقية، وأّما إف كاف صادرا عف إرادة خّيرة فيو فعؿ منجز

ـّ أف يكوف صالحا لجميع الكائنات  أف يكوف ضرورة عممية لمفعؿ غير مشروطة بشرط، وينبغي مف ث
. العاقمة

تحدد األخالؽ لإلنساف، فردًا أو جماعًة، أنماط الحياة األفضؿ، وأغراض الوجود األسمى، وفي ىذا 
 .  اإلنساف أفعاؿ بيا تقاسالتييحدد كانط جممة مف القواعد أو الصيغ اإلطار 

 ."اعمؿ دائما بحيث تستطيع أف تجعؿ مف قاعدة فعمؾ قانونا كميا شبييا بقانوف الطبيعة " -

 ."اعمؿ دائما بحيث تعامؿ اإلنسانية في شخصؾ وفي أشخاص اآلخريف دائما كغاية ال كوسيمة-" 
 ". اإلرادة الكمية المشرعة لمقانوف األخالقي وكما لو أّنيا اعمؿ دائما بحيث تستطيع أف تجعؿ إرادتؾ "-

 :الخير والواقع 

 فالقيـ والطموحات ، تختمؼ طبيعة الخير وداللة السعادة مف عصر إلى آخر ومف مجتمع إلى غيره
البشرية تحّددىا العالقات االجتماعية وظروؼ البشر المادية، وىي بذلؾ ال يمكف أف تكتسي صبغة 
: إطالقية أو تشّكال منفصال عف العالقات االقتصادية واألوضاع الطبقية في أي مجتمع مف المجتمعات

تصّوراتيـ  األخالقية مف العالقات العممية التي يقـو - عف وعي أو دوف وعي– إّف الناس يستقوف "
(. أنجمز)". عمييا وضعيـ الطبقي، أي مف العالقات االقتصادية التي في مضمارىا ينتجوف ويتبادلوف

يقود ىذا االعتبار إلى التأكيد عمى أّف تحديد قيمة الخير ومعنى السعادة وكؿ ما يّتصؿ بالمعايير 
السموكية لإلنساف يرتبط ضرورة  بمصالح الطبقة المييمنة وتندرج، بصفتيا أشكاؿ وعي، ضمف البناء 
الفكري الفوقي لممجتمع، فيي إذف انعكاس لمواقع ولألوضاع االجتماعية، أي أشكاؿ إيديولوجية يحدوىا 
التعارض والصراع بيف أخالؽ مييمنة وىي التي يقع تمقينيا، وأخالؽ خاضعة إلى الييمنة وىي أخالؽ 

. الطبقة الكادحة والمضطيدة 
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تبقى مخّمفاتيا قائمة في العالقات : األخالؽ اإلقطاعية المسيحية المنتمية إلى الماضي -
االجتماعية الستمرار تأثيرىا بشكؿ مف األشكاؿ، طالما أّف األساس الذي يحّددىا ىو ما تشترؾ فيو مع 

 .األخالؽ البرجوازية الحديثة، ونعني بذلؾ الممكية الخاّصة لوسائؿ اإلنتاج
وىي المييمنة واقعيا، إذ يعّبر الوعي األخالقي عف محتوى يتالءـ : األخالؽ البرجوازية الحديثة  -

مع ما ىو مستحسف ومأموؿ مف مبادئ ونظـ سموكية تستجيب إلى المصالح البرجوازية، وتنسجـ 
.  تصّورات الخير والشر والعدالة والسعادة مع طموحات ىذه الطبقة وأىدافيا

تخّص الطبقة الكادحة والمستغّمة، تحمؿ في طّياتيا نواة العالقات المستقبمية : األخالؽ البروليتارية 
التي مف خالليا تتشّكؿ شروط االنتقاؿ إلى المجتمع االشتراكي، فيي ترمي إذف، إلى تحقيؽ أىداؼ 

وطموحات الكادحيف والمضطيديف اجتماعيا عبر تصّورات عف الخير والمساواة والسعادة بديمة عّما ىو 
 .قائـ مف تصّورات مزّيفة ووىمية

اّتخذت القيـ األخالقية مسارا طبقيا، ذلؾ أف الواقع التاريخي ما انفّؾ يكشؼ دائما عف التناقضات 
الطبقية التي حكمت المجتمعات البشرية التي في مجاليا تبرز األخالؽ إّما معّبرة عف قيـ الطبقة 

ّما أف تكوف معّبرة عف طموحات المضطيديف فتجّسـ التمّرد ضّد  المييمنة لتبّرر بواسطتيا مصالحيا، وا 
االستغالؿ والشقاء االجتماعي والتطّمع بفضؿ ذلؾ إلى تجاوز األخالؽ الطبقية، وفي ىذه المرحمة يمكف 

. القضاء عمى التناقضات االجتماعية وتحقيؽ أخالؽ إنسانية
ىذا التصّور الواقعي الناقد لمتأمالت الميتافيزيقية في النظريات األخالقية األخرى وجد نفسو ىو  إف

اآلخر يواجو تأمال ميتافيزيقيا جديدا مف خالؿ تصوره لمجتمع ال طبقي وبال دولة وىو تصّور قريب إلى 
ىذا إلى جانب . الطوباوية الشبيية بالطوباويات القديمة التي قامت الفمسفة الماركسية عمى تجاوزىا

عف معنى الخير وعف معنى السعادة ألنيا : عدـ قدرة ىذا التصّور عمى اإلجابة عف األسئمة الكبرى 
 .انغمقت داخؿ البعد االقتصادي الصرؼ

 
 
 

 

 

 

 
 


