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هوٌة الشخص 

على ماذا 

تتأسس 

هوٌة 

الشخص ؟

هل هوٌة 

الشخص 

ثابتة أم 
متغٌرة ؟

تتأسس هوٌة الشخص 

على الصراع الدائم 

على مستوى الجهاز 

.النفسً

هوٌة الشخص دائمة 

التغٌر و غٌر مستقرة 

نظرا للدٌنامٌة التً 

ٌفرضها الصراع بٌن 

الهو و األنا األعلى 
.على الجهاز النفسً

تتأسس هوٌة الشخص 

على التفكٌر الذي ٌجعل 
.الذات مطابقة لذاتها

تتأسس هوٌة الشخص 

على ترابط الذكرٌات و 
.دوام نفس الطبع

هوٌة الشخص ثابتة بثبات 

.العقل

هوٌة الشخص غٌر ثابتة 

نظرا لتجدد و تسلسل 

األحداث المشكلة 

. لذكرٌاته

Freud
1939-1856

Lachelier
1918-1832

Descartes
1650-1596

Ait-elhafid@live.fr



قٌمة الشخص

على ماذا تتأسس قٌمة الشخص ؟
هل قٌمة الشخص نسبٌة أم   مطلقة ؟ 

هل ٌعتبر الشخص وسٌلة أم غاٌة ؟

ٌرى مونٌٌه أن ما ٌضمن قٌمة الشخص هو عدم إمكانٌة حسم المعرفة به كبقٌة األشٌاء

إن قٌمة األشخاص متعلقة بمدى ما ٌقدمون فً التارٌخ و إن هذا األخٌر ٌتخذ األفرد مجرد وسائل 

. لٌحقق أهدافه

تتأسس قٌمة الشخص على امتالكه للعقل، و بهذا ال ٌمكن بأي وجه من الوجوه اعتبار الشخص 

. وسٌلة ألن قٌمته غٌر مشروطة بأي شرط

E  Mounier
1950-1905

E  Kant
1804-1724

F Hegel
1831-1770



حرٌة الشخص

هل الشخص حر أم أنه خاضع لحتمٌات متحكمة فٌه ؟

اإلنسان أشبه بحجرة مقذوفة فً 

السماء، ٌدعً الحرٌة فقط ألنه 

ٌجهل األسباب الحقٌقٌة التً 

تتحكم فٌه، إنه ال ٌعدو أن ٌكون 

.مجرد منفذ إلرادة العلة األكبر

وجود الشخص سابق عن 

ماهٌته، فهو من ٌحدد ما 

سٌكون من خالل قراراته 

الحرة، فهو مشروع ألقً به فً 

هذا العالم كً ٌحقق ذاته، ٌقول 

إن الشًء الوحٌد الذي ’’:

أجبرنا علٌه هو أن نكون 

.’’أحرارا

J  P Sartre 
1980-1905

B Spinoza
1677-1632



وجود الغٌر

هل وجود الغٌر 

ضروري أم أنه 

غٌر ضروري ؟

هل وجود الغٌر 

تهدٌد لألنا أم 

شرط لوجودها 

كذات واعٌة ؟

ال تحتاج الذات للغٌر لمعرفة ذاتها 

أو للوصول إلى حقٌقة الوجود طالما 

.تملك ملكة العقل

تحتاج الذات للغٌر لتثبت وجودها و 

. لتحقق ذاتها

إن وجود الغٌر و إقحامه فً 

تجارب الذات أو جعله معٌار الخطأ 

و الصواب من شأنه تهدٌد دور 

العقل، بل إن الغٌر ٌهددنً بأخطاءه 

و مواقفه لذا وجب التسلح بالشك  
.المنهجً

انطالقا من جدلٌة العبد و السٌد، 

نجد أن كالهما ٌشكل تهدٌد لآلخر، 

لكن هذا التهدٌد المفضً للصراع 

ٌشكل فرصة لتحقق الذات ذاتها و 

.تطور تجاربها

Descartes
1650-1596

f  w  Hegel 
1831-1770



معرفة الغٌر 

على ماذا تتأسس 

معرفة الغٌر ؟

هل معرفة الغٌر 

ممكنة أم 

مستحٌلة ؟/صعبة

.تتأسس على التخمٌن و اإلفتراض فقط

معرفة الغٌر ممكنة إذا انطلقنا من كون 

الغٌر مستوى واحد و لٌس مستوٌٌن 

متعارضٌن، أي أن ظاهره إنما هو 

.ترجمة لباطنه

معرفة الغٌر صعبة إن لم نقل مستحٌلة 

لصعوبة تجاوز الجانب الظاهري و النفاذ 

إلى حقٌقته، فإسقاط مشاعرنا و تجاربنا 

على الغٌر ال ٌعنً بتاتا أننا نعرف ما 

.ٌخالجه

تتأسس على المطابقة بٌن جوهره و 

.ظاهره

M Scheler
1928-1874

Malbranche
1715-1638



العالقة مع الغٌر 

هل العالقة مع 

الغٌر، عالقة 

صداقة أم 

صراع ؟
اإلنسان اجتماعً بطبعه أي 

دائم الحاجة للغٌر، األمر الذي 

ٌفرض علٌه إقامة عالقات 

صداقة متعددة متوزعة على 

: ثالث مراتب 

صداقة فضٌلة، صداقة منفعة و 
.صداقة متعة

إن منطق التارٌخ ٌفرض 

الصراع األبدي بٌن الذوات، 

بحثا عن الهٌمنة و نزع 

اإلعتراف و ضمان اإلنتصار، 

هروبا من مركز العبد و بحثا 
.عن مركز السٌادة

aristote
av j c  322-384

f  w  Hegul 
1831-1770



التجربة و التجرٌب

ما الفرق 

بٌن التجربة 

و التجرٌب 

؟

هل تتأسس 

النظرٌات 

العلمٌة 

على 

التجربة أم 

التجرٌب ؟

تتأسس النظرٌات العلمٌة على التجربة 

الحسٌة باعتبارها إعادة إنشاء شروط 

:الظاهرة و ذلك بتتبع المراحل التالٌة 

.المالحظة-1

.الفرضٌات-2

.إعادة التجربة -3

. صٌاغة القانون العلمً-4

ٌنتقد القائلٌن بإطالقٌة منهج التجربة 

الحسٌة، المعتمدة على تتبع وقائع الظاهرة 

واقعٌا فقط، قائال بأهمٌة اإلعتماد على 

باعتباره حضور للعقل و ’’ التجرٌب‘’

الخٌال فً البحث العلمً، نظرا ألهمٌة 

فً دراسة ( الخٌالً)التجرٌب العقلً 

بعض الظواهر الفزٌائٌة الالمتناهٌة فً 

.  الكبر/الصغر

C Bernard 
1878-1813

R  Thom
2002-1923



العقالنٌة العلمٌة 

ما دور العقل 

فً تأسٌس 

النظرٌات 

العلمٌة ؟

هل تتأسس 

النظرٌات 

العلمٌة على 

عقالنٌة مثالٌة 

أم على 

عقالنٌة علمٌة 

منفتحة  على 

الواقع ؟

ٌنتقد الفزٌاء الكالسٌكٌة التً كانت قد 

أعطت أولوٌة للتجربة فً لحظات 

عدٌدة، قائال أن الوقائع الحسٌة تابعة  

للمنطق و العقل، كما ٌشٌر إلى استحالة 

إرغام بعض الظواهر الفزٌائٌة على 
.اإلستجابة للتجربة الكالسٌكٌة

إن المعرفة العلمٌة نتاج للعقالنٌة 

المنفتحة على التجربة و الواقع، و لٌست 

نتاج للعقالنٌة المثالٌة كما لٌست نتاج 

للتجربة الجامدة، بل إن الحوار الدائم بٌن 

.الجانبٌن هو الضامن الوحٌد لبناء العلم

Albert Einstein
1955-1879

G  Bachelard
1962-1884



معاٌٌر علمٌة النظرٌة 

إلى أي حد ٌمكن للنظرٌة العلمٌة أن تحاقظ على صحتها ؟ 

هل ٌمكن اإلكتفاء بالعقل والتجربة كمعٌارٌن لقٌاس صحة نظرٌة علمٌة  ما  أم البد من استحضار معاٌٌر 

أخرى ؟

إن معٌار صحة أٌة نظرٌة علمٌة هو 

مدى تماسكها المنطقً و تطابقها مع 

.مبادئ العقل

إن معٌار صحة أٌة نظرٌة علمٌة 

هو تطابقها مع الواقع و ثبات نفس 

.النتٌجة مهما تكررت التجربة

إن معٌار صحة أٌة نظرٌة علمٌة هو 

أوال قبولها إلمكانٌة التكذٌب و 

التزٌٌف، ثانٌا صمودها أمام هذه 
. اإلمكانٌة

المدرسة 

العقالنٌة 
المدرسة 

.التجرٌبٌة

Karl Popper
1902-1994



الحقٌقة و الرأي

كٌف ٌمكن التمٌٌز بٌن الرأي و الحقٌقة ؟  هل الحقٌقة بناء أم معطاة ؟ 

هل الرأي عامل مساعد فً بناء الحقٌقة أم عائق أمامها ؟

الرأي هو تعبٌر عن وجهة نظر أو قول 

غٌر مسلح بالضرورة بالحجج، لهذا ال 

ٌمكن القبول به بتاتا فً الساحة العلمٌة، 

.بل إنه أكبر عائق إبستٌمولوجً أمامها

ال ٌمكن أن تنشأ المعرفة أو تبنى الحقٌقة 

بمعزل عن الرأي، إذ ال ٌنبغً أن ننظر إلى 

هذا األخٌر على أنه نقٌض لللحقٌقة بل على 

العكس من ذلك هو جسر نحوها، إن الرأي 

مجرد تخمٌن او افتراض ٌسبق الوصول إلى 
.الحقٌقة

leibniz
1716-1646

Bachelard
1968-1884



قٌمة الحقٌقة 

ما قٌمة الحقٌقة ؟ هل الحقٌقة غاٌة فً ذاتها أم أنها مجرد وسٌلة

انطالقا من نظرٌته فً األخالق ٌنظر 

إلى الحقٌقة كقٌمة فً ذاتها، و ’’ كانط‘’

ٌرى أن العقل االخالقً ٌفرض اعتبارها 

غاٌة مطلقة، و عدم جعلها وسٌلة، و ٌرى 

أن قول الحقٌقة واجب ٌتعٌن اعتباره 

.قاعدة لكل الواجبات

إن ما ٌجعل األمر حقٌقً لٌس مطابقته للعقل 

بل مطابقته لمصالح المهٌمنٌن، فالحقٌقة 

وهم و خطأ تم تحرٌفهما ألجل خدمة مصالح 

إن الحقٌقة هً آراء و مواقف ... فئة ما

أفراد معٌنٌن استطاعو فرضها فً لحظة 

تارٌخٌة ما و بقٌت مغروسة فً العقول عبر 

من كل ذلك ٌستنتج نٌتشه أن ... األجٌال

. الحقٌقة مجرد وسٌلة

E  Kant
1804-1724

F Nietzsche
1900-1844



معاٌٌر الحقٌقة 

كٌف ٌمكن التأكد من الحقٌقة ؟

هل ٌكمن معٌار الحقٌقة فً مطابقتها للعقل و المنطق أم للواقع أم فً صمودها أمام النقد ؟  

إن المعٌار الوحٌد للفصل بٌن 

الوهم و الحقٌقة هو الشك 

المنهجً، كشكل من أشكال 

.التفكٌر العقالنً

ال ٌمكن اإلعتماد على معٌار 

واحد فً تحدٌد الحقٌقة طالما 

أنه لٌس ثمة نوع واحد من 

الحقائق، وٌفصل بٌن الحقائق 

المادٌة و الصورٌة، قائال بأن 

األولى ٌستحٌل الحدٌث فٌها عن 

معٌار كونً ألن الواقع متغٌر، 

بٌنما النوع الثانً ٌمكن ذلك 

طالما أن المعٌار هو خلو 

. المعرفة من التناقض الداخلً

ٌتخذ ابن الهٌثم من النقد 

معٌارا أساسٌا للفصل بٌن 

الخطأ و الحقٌقة، و / الوهم

ٌرى بضرورة خلق مسافة و 

.نقد كل  المعارف التً ندرسها

إن الحق ال ‘’ٌقول ابن الهٌثم  

ٌعرف بالرجال إنما الرجال 

.’’تعرف بالحق

الحسن ابن الهٌثم

1716-1646
Descartes
1650-1596

E  Kant
1804-1724



السٌاسة 

األسرة  القبٌلة  اإلمراطورٌة  الدولة 

تطور  فعل  السٌاسة 

الذكر األكبر سنا 

فً أغلب األحٌان 

هو من ٌتولى 

.زمام التسٌٌر

الحكم باعتماد 

القوة أو عامل 

.السن

.صراع القبائل

حكم الفرد 

المطلق 

المالك لجمٌع 

.السلطات

غٌاب رابطة 

محددة بٌن 

.الشعوب

أرض + شعب 

قوانٌن + محددة 

.مؤسسات+ 

محمد أٌت الحافظ.ذ
2018/2019



مشروعٌة الدولة 

ما الغاٌة منها ؟  

لم الدولة ؟ 

من أٌن تستمد 

مشروعٌتها كً 

نقبل بها ؟ 

هل هً من اختٌارنا 

أم أنها مفروضة 

علٌنا فقط ؟ 

للخروج من 

حالة الهمجٌة 

و تحقٌق 

.السلم

من العقد 

اإلجتماعً 

الذي ٌضمن 

.السلم

نحن من 

اختارها كنظام 

جدٌد بمحض 

إراداتنا 

.الواعٌة

تأمٌن مصالح 

الطبقات المالكة 

.و الغنٌة

من عامل القوة 

.و الهٌمنة

مفروضة علٌنا 

بطرق غٌر 

.مباشرة

Hobbes 
1679-1588

Rousseau
1778-1712



.طبٌعة السلطة السٌاسٌة

؟( نابعة منهم)هل السلطة السٌاسٌة للدولة متعالٌة على األفراد أم أنها محاٌثة لهم 

الحاكم إذا كان متجبرا كانت 

. السلطة متعالٌة و غاب العدل

الجمع بٌن السلطات فً ٌد واحدة 

ٌنتج سلطة متعالٌة لدى وجب 

الفصل بٌنها لتكون السلطة 

.للمؤسسات ال لألشخاص

إن طبٌعة السلطة السٌاسٌة ما هً 

إال انعكاس لطبٌعة ممارستها بٌن 

.األفراد داخل جسم المجتمع

Montesquieu
1755-1689

M Foucault
1984-1926

ابن خلدون 

1406-1332



الدولة بٌن الحق و العنف

هل تعتمد الدولة على العنف أم 

على الحق و القانون ؟ 
هل العنف ضروري لضمان الحقوق ؟  كٌف ٌحضر العنف داخل الدولة ؟ 

لضمان استمرار الحكم وجب 

المزج بٌن التظاهر بقٌم اإلنسان 

و إضمار صفات الثعلب و 

ألن العنف هو الضامن ... األسد

.الوحٌد لبقاء السلطة

ال ٌمكن للدولة أن تضمن 

الحقوق و توقف العنف  إال إذا 

العنف )كانت تملك عنفا أكبر 

(.المشروع

الدولة الحدٌثة لم ٌعد للعنف 

فٌها مكان، مادام ثمة وسائل 

أخرى للتنظٌم، كنشر الوعً 

.السٌاسً و تدقٌق القوانٌن

J  Russ
1999-1934

N  Machiavel
1527-1469

Max Weber
1920-1864



.الحق الطبٌعً و الحق الوضعً

هل العدالة ترتبط بالحق الطبٌعً أم الحق الوضعً ؟

الحق الطبٌعً مطلق و ال حدود له، ٌجٌز للفرد كل 

ما ٌمكن أن ٌضمن به استمراره، و مرجعٌته 

األساسٌة هً القوة و الحرٌة وبالتالً ٌفضً لحرب 
. الكل ضد الكل

الحق الوضعً نسبً، و مشروط بالقانون و لٌس 

ٌتأسس على القوة و الحرٌة المطلقة بل على اإللتزام، 

. فانتقل اإلنسان بالتالً من اإلندفاع إلى الواجب

Hobbes 
1679-1588

Rousseau
1778-1712



العدالة كأساس للحق

ما عالقة العدالة بالحق ؟

هل كل قانون ضامن للحقوق أم أن بعضها سالب لها ؟  

السلوك العادل هو الموافق للقوانٌن 

و السلوك الظالم هو السلوك 
.الالقانونً 

القانون ٌمكن أن ٌكون أخطر وسٌلة 

لسلب الحقوق، لدى وجب اإلحتكام 

.للعدالة كشعور طبٌعً مشترك

Aristote
av j c  322-384

Cicéron
av j c  43-106



العدالة بٌن اإلنصاف و المساواة

ما عالقة العدالة بالحق ؟ و هل كل قانون ضامن للحقوق أم أن بعضها 

سالب لها ؟ 

ال ٌمكن الحدٌث عن العدالة فً غٌاب 

المساواة التامة بٌن الناس و طغٌان 

. التماٌزات

لم ٌولد الناس سواسٌة كً نعاملهم بالمساواة 

التامة، لهذا فإن ما ٌضمن تحقٌق العدالة هو 

.اإلنصاف و لٌس المساواة

Alain 
1951-1868

Max scheler
1874-1928



الواجب و اإلكراه

هل الواجب ٌصدر عن إرادة حرة أم أنه فعل تحكمه الضرورة و اإلكراه ؟

ٌرى كانط أن اإلرادة تتملص من األوامر 

األخالقٌة للعقل، لهذا وجب على األخٌر أن 

ٌجبرها و ٌمارس علٌها إكراها و هذا 

.’’األمر األخالقً’’اإلكراه ٌسمٌه كانط

إنه الذي ٌرفع من قٌمة الواجب لٌس ألنه 

مصدره خارجً بل ألنه نابع من الذات، 

لهذا فهو ال ٌتعارض مع حرٌتها ببساطة 

. ألنها هً التً وضعته

ٌنتقد دوركهاٌم التوجه المثالً الذي صار 

، و ٌرى أن الذات ال ٌمكن أن ’’كانط‘’علٌه 

تبقى رهٌنة الواجب ما لم ٌكن مرغوبا 

.ومحققا الستجابة معٌنة أو منفعة

فبغٌاب المصلحة ٌغٌب احترام و حماس 

األفرد لتطبٌق الواجب خصوصا و أن هذا 

.األخٌر بمثابة ممارسة للعنف على الذات

E  Kant
1804-1724

E  durkheim
1917-1858



الوعً االخالقً

كٌف ٌتشكل بالوعً األخالقً بالواجب؟

هل الوعً األخالقً نابع من الفطرة و الطبٌعة أم من الثقافة و المجتمع ؟

إن أصل الوعً األخالقً السائد لٌس هو 

الطبٌعة أو المصلحة، إنما ٌرجع أصله إلى 

التفاوت المؤدي للهٌمنة، حٌث إن رغبة 

األقوٌاء فً السٌطرة جعلتهم ٌحددون 

إلتزامات معٌنة تخدم مصالحهم 

وٌفرضونها على الضعفاء فً شكل أوامر 

.أخالقٌة

من ’’ روسو‘’الوعً األخالقً نابع حسب 

الفطرة أو الغرٌزة أي من الجانب الطبٌعً 

فً اإلنسان، و ٌرى على عكس ما سٌقول 

به نٌتشه فٌما بعد، أن اإلنسان فً حقٌقته 

ٌّر بطبعه، لكن اجتماعه باآلخرٌن طّبعه  خ
.بالمفاسد و الشرور

Freud
1939-1856

J  J Rousseau 
1778-1712



الواجب و المجتمع

كٌف ٌعكس الواجب قٌم المجتمع ؟ 

هل الواجب نابع من الضمٌر الفردي أم من الضمٌر اإلجتماعً العام ؟

ٌتألف المجتمع من مجموعة من اإلرادات 

الحرة التً تتظافر فً النهاٌة لتشكل 

قواعد أخالقٌة و قانونٌة متسمة باإلكراه 

اتجاه الفرد الذي ٌجد نفسه ٌعانً كلما 

حاول إعدة النظر فً إحدى تلك القواعد، 

و ٌرى برغسون أنه ال ٌجب أن تحول 

قواعد المجتمع الواحد دون اإلنفتاح على 

قواعد المجتمعات، و من هنا ٌمٌز بٌن 

.  األخالق المنفتحة و االخالق المغلقة

إن سلوكات األفراد داخل المجتمع نابعة من 

:مصدرٌن مختلفٌن و هما 

أخالق اإلقتناع المستمدة من اإلٌمان الدٌنً 

.باعتبارها أوامر إلهٌة

و الثانٌة أخالق المسؤولٌة التً ٌستمدها   

الفرد من قواعد وضعها او ساهم بوعٌه ،  

العقلً الحر فً وضعها، كالقوانٌن مثال و 

على عكس أخالق اإلقتناع تعكس أخالق 

.المسؤولٌة فاعلٌة اإلنسان الحرة

Max Weber
1920-1846

Henri Bergson
1941-1859



هل الحرٌة تتعارض مع الحتمٌة أم أن الوعً بها هو أساس الحرٌة ؟ 

العالم تابع لحتمٌات طبٌعٌة و فزٌائٌة 

محددة، و كون اإلنسان جزء من هذا 

العالم ال ٌعنً أنه تابع لنفس الحتمٌات 

كبقٌة األشٌاء، فهو ٌملك هامشا كبٌرا 

من الحرٌة رغم كونه خاضع 

.لضرورات اجتماعٌة و وجدانٌة

و هكذا ٌكون بوبر قد وجه نقده لدعاة 

الحتمٌة المطلقة من جهة و لدعاة 

.الحرٌة المطلقة من جهة أخرى

ٌربط المفكر المغض المغربً عبد هللا 

العروي قضٌة الحرٌة بتقدم العلوم، 

فعند بداٌة العصر الحدٌث تم النظر 

إلى العلم محررا لإلنسان لكن مع 

تطوره، أصبح ٌنظر إلٌه مكرسا 

للحتمٌة، إذ تمّكن اإلكتشافات الحدٌثة 

للبعض من التحكم فً إرادة البعض 

.اآلخر

الحرٌة و الحتمٌة 

عبد هللا العروي
1933- ...

Karl Popper
1902-1994



الحرٌة و اإلرادة

كٌف تتحدد عالقة الحرٌة باإلرادة ؟ هل إراداتنا حرة أم أنها خاضعة إلمالءات خارجٌة ؟

إن الحرٌة تتمظهر من خالل إراداتنا المستمرة 

و المتجددة، فأنا ال أكون إال ما أرٌد، إن 

اإلنسان كائن موجود لٌكون حرا و ٌكون حرا 

عبر إراداته التً تحدد فً النهاٌة هوٌته و 

.شخصٌته أي وجوده فً النهاٌة

إن اتباع أٌة إرادة أخرى غٌر إراداتنا طعن فً 

.حرٌتنا و بالتالً طعن فً وجودنا

ٌرى نٌتشه أن سٌادة و هٌمنة أحكام 

إلى موت المسٌطرٌن عبر التارٌخ، أدى 

اإلرادة اإلنسانٌة و غٌاب أي معنى حقٌقً 

للحٌاة، فحتى فعال القبول و الرفض اللذان 

إنما نظنهما نابعان من إرادة حرة لألشخاص، 

فً الحقٌقة استجابة لنداء الوعٌد و هما 

. هروبا من اللعنة و العقاب

J  P Sartre 
1980-1905

F Nietzsche
1900-1844



الحرٌة و القانون

ما طبٌعة العالقة بٌن الحرٌة و القانون ؟ هل ٌضمن القانون الحرٌة أم 

ٌسلبها ؟ 

ٌقول مونتٌسكٌو أن المعنى الحقٌقً للحرٌة 

ال ٌكمن فً مرادفتها لإلستقالل أو القٌام 

بما أراه صحٌحا و معقوال، بل فً مطابقة 

سلوكاتً للقانون، و بذلك ٌمكن تعرٌف 

الحرٌة على أنها حق فعل كل ما تبٌحه 

.  القوانٌن

ٌرى بنجامٌن كونستان أن الحرٌة بمعناها 

الحدٌث تعنً أن ال ٌخضع المرء إال للنظام 

الذي ٌفرضه القانون فهو الوحٌد الذي 

ٌضمنها و بهذا فالقانون ٌوسع دائرة الحري 

.و لٌس ٌقلصها

و مجاالت الحرٌة تشمل اإلختٌار و التعبٌرعن 

المواقف و حرٌة اإلنتماء و اإلجتماع و 

. التأثٌر و المساهمة فً إدارة شؤون الحكم

Montesqieu
1677-1632

B   Constant
1830-1767


