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*
 ظخلمفامل

ٖخٍأه البشـح وـزِا الٍظـبٗٛ ا٧ي٦ ٗـٛ اٍـذ الفٗمظـٕي ا٧وشٖكـ٘ يوـاسدٕلٗعيأل ٔاِـي ا٧ كـاس            

ًأل  ـالفكشٚ الشٟٗظـٗٛ   ِـزا الكخـا  ِـ٘ اٌـْ ٥ ٔدـٕد        6966وبـاد٢ي اـاً    اليت  ـذوّا   كخابـْ يسٗـاٚ بـ٦    

ــاسٖ       ــّا  ـــش ب  بالخـ ــاٌٗٛ كمـ ــٛ اإلٌظـ ــاه ا٧يـــ٦لأل ٔاُ ا٧يـــ٦ل ٔالابٗعـ ــخىشٚ   دلـ ملبـــاد٢ ثابخـــٛ وظـ

 ٔاحللاسٚ. ٔوعاجلٛ املٕكٕع كاٌت وَ ي٦ه العٍاؿش الخالٗٛ: 

 ا٧ي٦ل اٍذ يواسدٕلٗعي. -6
 واسدٕلٗعي.ا٧ي٦ل ٔالظٗاطٛ اٍذ ي -2
 ا٧ كاس الٍظبٗٛ    مظفٛ يواسدٕلٗعي وَ ٔدّٛ ٌظش ٌقذٖٛ. -3
 ا٧ي٦ل الخابٗقٗٛ وَ ٔدّٛ ٌظش يواسدٕلٗعي ٌٔقادٓ. -4
 ٔدّٛ ٌظش د. يا٩لٕط٘ي أل ٔا٧طخار الذكخٕس يصكشٖا إبشاِٗيي   الٍظبٗٛ ا٧ي٦ ٗٛ. -5

 ايخـاسِا  : ٔمت الخٕؿن باطخلذاً املٍّر الخشمٗم٘ إىل ٌخاٟر البشح اليت ميكَ 

اُ يواسدٕلٗعي طبق وزِبْ ا٧ي٦ ـ٘ الٍظـيف   دلـاه ا٧يـ٦ل الخابٗقٗـٛ ٔ ـذً ا كـاسا ميكـَ          (6

  بٕهلا.
اُ ا كــاس يوـــاسدٕلٗعي    مظــفٛ ا٧يـــ٦ل وـــَ انخىــن اُ  كـــُٕ ٌخٗذـــٛ ددلــْ بـــ  ا٧يـــ٦ل      (2

 ٔالظٗاطٛ ِٕٔ ا٧وش الزٙ متخذ دزٔسٓ إىل الفمظفٛ الٌٕٗاٌٗٛ  ذمًيا.
ع ا٧ي٦ل الٍظبٗٛ ٔالخغرل املظخىش   املٍظٕوٛ ا٧ي٦ ٗٛ الزٙ اكذ امْٗ يواسدٕلٗعي اُ وٕكٕ (3

ٖخعمق بقٕااذ الظمٕك اليت  ابق املباد٢ الجابخـٛأل ٔاُ اٍــش الٍظـبٗٛ ٔالـخغرل الـزٙ ٖــش امٗـْ        

ــاد٢        ــّا ِــزٓ املب ــا لمقــٗي الــيت متجم يوــاسدٕلٗعي   دلــاه ا٧يــ٦ل ٖخعمــق   ا٧طــاغ بقدساكٍ

 .الجابخٛ
 ا٧ي٦ل الخابٗقٗٛ  -احلذطٗٛ  -الخاسطلٗٛ  -الٍظبٗٛ ا٧ي٦ ٗٛ -الكمىات املفخاسٗٛ :

Joseph Margoils’s Moral Relativism 
Dr. Maha Ali Hassan 

Abstract 
The research deals with the doctrine of moral relativism of the American 

philosopher "Margolis", and the most important ideas that he presented in his 
book "A Life Without Principles" in 1966. The main idea in this book is that there 
are no permanent fixed principles in the field of ethics, and that morality and 
human nature are all related to history and civilization. . The topic was addressed 
through the following pionts: 

                                                 
*
  Joseph Margolisطخار جباوعٛ أTample  ٛسـن امٜ الذكخٕسآ وَ داوعColumbia  ًأل ٔلـْ  2731ًاا

 Life without Principles Reconciling theory and practice,1996.و٤لفات اذٖذٚ وَ اِىّا :

https://liberalarts.temple.edu/academics/faculty/margolis-joseph?action  21/2/2020 
 داوعٛ الٕادٝ اجلذٖذ -وذسغ  مظفٛ ا٧ي٦ل بكمٗٛ ا٩دا  *  

 

 

 

https://liberalarts.temple.edu/academics/faculty/margolis-joseph?action


 .وّا امٜ سظَ ذلىذ ضلٜٗ د.الٍظبٗٛ ا٧ي٦ ٗٛ اٍذ يدٕصٖف واسدٕلٗع
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1- Ethics for Margolis. 
2- Margolis ethics and politics. 
3- Relativistic ideas in the philosophy of "Margolis" from a critical  
    point of view. 
4- Applied ethics from the point of view of "Margolis" and his critics. 
5- Dr. Al-Alusi, and Prof. Dr. Zakaria Ibrahim in moral relativism. 
The results of the research were obtained using the analytical method, which can 
be summarized in: 
1) That "Margolis" applied his moral relativism doctrine in the field of applied ethics 
and presented ideas that could be accepted. 
2) That Margolis' ideas in the philosophy of ethics are likely the result of his 
merging of ethics and politics, something that has its roots in ancient Greek 
philosophy. 
3) That the topic of relativism and the continuous change in the ethical system, 
which Margolis emphasized, relates to the rules of behavior that apply the fixed 
principles, and that the element of relativism and change that Margolis insists on in 
the field of ethics is mainly related to our awareness of the values represented by 
these fixed principles. 
Keywords :-Moral Relativism – Historicism – Intuitionism- Applied Ethics . 

الٍظبٗٛ ا٧ي٦ ٗٛ ِ٘ الٍظشٖـٛ الـيت ٥  ـ٤وَ ٔدـٕد وبـاد٢ اي٦ ٗـٛ كمٗـٛ ؿـشٗشٛأل           

 ٗٛ ؿشٗشٛ ٔ قـال لمجقا ـٛ ٔا٥يخٗـاس الفـشدٙ .ٖٔـشاد بّـا اًٖلـا الخفـأت           ٔاُ كن املباد٢ ا٧ي٦

 طبٗعٛ ا٧ي٦لأل  ىا ٖكُٕ  ٜ بعض اجملخىعات  لٗمٛ  ذ ٖعذ   دلخىعات ايشٝ سرٖمٛ.

ٔبـالشمي وـَ اُ الٍظـبٗٛ ا٧ي٦ ٗـٛ ن  كـَ وٕكـًٕاا وًّىـا   اجملـاه الفمظــف٘ أ   اٙ           

ٍـا زلـذ هلـا دـزٔسال  اسطلٗـٛ  ذميـٛ  شدـض إىل احللـاسٚ الٌٕٗاٌٗـٛ          دلاه سخٜ القشُ العؼشَٖأل  قَّ

القذميٛأل سٗح ٖبذٔ اُ ك٦ل وَ امل٤سخ يِرلٔدتي ٔالظٕ ظااٟ٘ يبشٔ ادٕساغي  بٍٗـا ػـك٦ل وـا وـَ     

اػـكاه الٍظـبٗٛأل ٔ  القــشُ العؼـشَٖ مت  جطـٗع دظــش وّـي بــ  امـي اإلٌظـاُ ٔالفمظــفٛ امـٜ ٖــذ         

ً( الـزٙ  ـذًَّ ااىـا٥ل    2631-2161)Edward Westermarckذلواسكي اـان ا٥دخىـاع يإدٔاسد ٖٔظـ   

  امي اإلٌظاُ ٔالفمظفٛ  ـذا ض اـَ اػـكاه وـَ الٍظـبٗٛ ا٧ي٦ ٗـٛأل ٔوٍّـا بـذا اِخىـاً الف٦طـفٛ           

مبزِا الٍظبٗٛ.

1**

 

ٖخٍــأه ِــزا البشــح وــزِا الٍظــبٗٛ ا٧ي٦ ٗــٛ اٍــذ الفٗمظــٕي ا٧وشٖكــ٘ يوــاسدٕلٗعي    

ْ يسٗاٚ ب٦ وباد٢ي سٗح ٖعخقذ بفكشٚ اٌْ لـٗع ٍِـاك وبـاد٢ ثابخـٛ   احلٗـاٚ      ٔالزٝ  ذوْ   كخاب

اإلٌظــاٌٗٛ ٖٔقــٗي امــٜ ِــزٓ الفكــشٚ لساٟــْ   دلــاه  مظــفٛ احللــاسٚ ٔامــي ا٧يــ٦ل أل ٔ مظــفٛ           

ا٧ي٦ل الخابٗقٗٛأل ٔضلأه البشح اإلدابٛ امٜ  ظا٥٣ت وجن : وارا  عٍـٜ ا٧يـ٦ل الٍظـبٗٛ اٍـذ     

ــٜ املــزِا الخــاسطلٜو ِــن الٍظــبٗٛ         يوــاسدٕلٗعيو ٔواا٦ ــذٓو وــارا ٖعٍ  ــٛ ا٧يــ٦ل بالظٗاطــٛ اٍ

 ش ض ا٥جتآ احلذطٜو  ٔطـٗخي اـشم وزِبـْ ٔكٗـف طبقـْ   ِـزٓ اجملـا٥ت وـَ ٔدّـٛ ٌظـش           

 ٌقادٓ باطخلذاً وٍّر الخشمٗن الٍقذٝ ٔوَ ي٦ه انأس ا٩ ٗٛ:

 ا٧ي٦ل اٍذ يواسدٕلٗعي. -3

 .ا٧ي٦ل ٔالظٗاطٛ اٍذ يواسدٕلٗعي -7

 ٌقذٖٛ. ٌظش ٔدّٛ وَي واسدٕلٗعي  مظفٛ   الٍظبٗٛ ا٧ كاس -6

                                                 
**
 http://plato.Stanford.edu/entries/moral-relativism 18/3/2021 
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 ا٧ي٦ل الخابٗقٗٛ وَ ٔدّٛ ٌظش يواسدٕلٗع ي س٣ٖٛ ٌقذٖٛ. -1

 
 ذ سأه يوـاسدٕلٗعي العىـن اـذٚ وـشات   الٍظشٖـٛ ا٧ي٦ ٗـٛ بـذُٔ  قـذٖي ا ـذلام            

 الفمظـفٛ ن  بـذٔ لـْ ابـذال كخـذسٖا وٍاطـا        اَ الكٗفٗٛ الخٜ ٍٖبغ٘ اُ ٖعٗؽ بّا الٍاغ سٗا ّي.

ملجن ِزا ا٥ ذلام. ٔوض رلك  قذ ػعش اٌْ زلح إىل سذ وا   الشب  ب  ٌقاٛ الــعٕبٛ ٔبـالخضاً   

دـذٝ لذساطــٛ ِـزا املٕكــٕع املّــيأل ٖٔجوـن اُ ٖكــُٕ  ــذ زلـح   ِــزا ٧ُ اــذً  ـذسٚ الف٦طــفٛ امــٜ      

  ٘ اُ  عـٗؽو باشٖقـٛ دذٖـذٚ ٔوقٍعـٛ ِـٕ اوـش        اطخلذاً وّاسا ّي   وٍا ؼٛ الظ٤اه: كٗـف ٍٖبغـ

  ااخقاد يواسدٕلٗعي ٖـي الفمظفٛ بٕؿىٛ اٌّا ِٔـي را ـٜ. ٔاٌـْ وـَ الــعا دـذال اٍـذ احلـذٖح         

اَ املٕكٕاات ا٧ي٦ ٗٛ اُ شلفٜ اهلشاٞ الزٝ ٍٖاق بْ املشٞأل ٔاٌـْ ملـَ ا٧كجـش ؿـعٕبٛ اُ شلفـٜ      

قٗقـٛ ٔالٕا ـض ٔاملعٍـٜ ٔاملعش ـٛ. ٔوـض رلـك  فـٜ        وا ميكَ اُ ٌقٕلْ    جومٍا لمٍظشٖٛ املخعمقـٛ باحل 

س٣ٖٛ الدلامجا ٜ  كُٕ الٍظشٖـٛ را ّـا ػـكن وـَ املىاسطـٛأل ٖٔـشٝ اُ اخلـٗ  ا٧ٔه لمىؼـشٔع كمـْ          

ٖكىـــَ    كـــشٚ ٔاىمٗـــٛ الخـــاسٖ . ِٔـــٕ ا٧وـــش الـــزٝ ٥ زلـــذٓ اٍـــذ الدلامجـــا ٗ  ا٧ٔاٟـــن. ٖٔقـــذً   

     ٛ ــ ــٜ الع٦ ــــ ــض امــــ ــٛ  شكــــ ــش اي٦ ٗــــ ــٛ ٌظــــ ــاسدٕلٗعي ٔدّــــ ٛ   يوــــ ــ ــٛ ٔاملىاسطــــ ــ  الٍظشٖــــ                              بــــ

)الٍظشٖــٛ ٔالخابٗــق( ٔوــا دعمــْ ٖخٍــأه ِــزا املٕكــٕع ِــٕ اُ الكــجرل وــَ امىــاٞ ا٧يــ٦ل الٍظــشٖ     

 قبمــٕا  كــشٚ ثبــات ي العقــن العىمــٜي .   

(2)
اٙ  بــٕهلي مببــاد٢ ثابخــْ وامقــٛ وكــي الظــمٕك العىمــٜ     

 ل٨ شاد.

 ْ اَ الٍظشٖات ا٧ي٦ ٗٛ املعاؿشٚ:ٖٔزكش يواسدٕلٗعي و٦سظخ

: اُ كن الٍظشٖـات الـيت  عخىـذ امـٜ اإلمجـاع العق٦ٌـٜ الكمـٜ يالعـاملٜي الـزٝ ٖخعمـق           ا٥ٔل -

امـــٜ طـــبٗن املجـــاه( مـــرل  Rawls 2112- 1001باملبـــاد٢ ٔالقـــٗي )ٔدّـــٛ ٌظـــش يسٔلـــضي 

خــْ وقبٕلــٛ متاوــا ٔوؼــكٕك  ّٗــا ٔاٖلــال ا ــذلام اُ رلــك اإلمجــاع املامــٕ  ميكــَ وعش    

 بؼكن اكٗذ.

: ٥  ٕدذ ٌظشٖٛ  عذلي اُ العقـن ٔالقـذسٚ اإلدساكٗـٛ ِـ٘ ٌخـاز القـإٌُ الخـاسطلٜ        ثاٌٗا -

 ميكٍّا  ٕكٗح اُ  مك القذسٚ ميكَ اُ  ٤دٝ إىل إمجاع كمٜ.

ــا: - ــاسطلٜ        ثالجـ ــزِا الخـ ــٛ )املـ ــٛ ٔالخاسطلٗـ ــ  الكمٗـ ــق بـ ــا الخٕ ٗـ ــٛ ميكٍّـ ــذ ٌظشٖـ ٥  ٕدـ

*

Historicism   َــى ــيت  لـ ــٛ الـ ــاغ     ( بالاشٖقـ ــٕع كجطـ ــَ اٙ ٌـ ــٜ وـ ــاع كمـ ــذٔخ إمجـ سـ

 لمىٕكٕاٗٛ ا٧ي٦ ٗٛ.

                                                 
*

 Historicism  وزِا )أ الٍضاـٛ(  ال    ٟ ض الخـاسٖ  صوـاُ ٔاٌّـا  خظـي بؼـ١ وـَ املشٌٔـٛ        خاسطلٗـٛ : القـٕه بـجُ لٕ ـا

 ٔالا٦ ٛ ٔ ذ  اه بْ الٕدٕدُٖٕ وعاسك  بْ ٌظشٖٛ سخىٗٛ الخاسٖ  املاسكظٗٛ.

 .14أل ق2757ًابشاِٗي وذكٕسأل املعذي الفمظفٜ ألاهل٠ٗٛ العاوٛ لؼ٠ُٕ املاابض ا٧ورلٖٛأل القاِشٚأل

قـ  ِٔـٕ الخعشٖـف الـزٝ  ذوـْ الفٗمظـٕي اإلٖاـال٘         ِٕٔ وـامح ٖعشي بجٌْ الخجكٗذ اُ احلٗاٚ ٔالٕا ض   ـاسٖ    

(    ٖٔؼرل ِزا املــامح إىل العذٖـذ وـَ الخٗـاسات الخقمٗذٖـٛ        2644 :2730) Benedetto Croceيكشٔ ؼْي 

ٛ ِ٘ الخجكٗذ امٜ  اسطلٗٛ كن  ُ الخاطض اؼش ٔبالخشذٖذ   املاٌٗا .  الخاسطلٗ ٝ  إس   القش ٜ الز الخفكرل الخاسطل

ٛ ٔإدس ٜ ٔكاُ ِذ ّا ٌقذ الٍظشٖات املعش ٗٛ وعش  ٛ ب  البؼش ٔالخاسٖ  الابٗع ٛ اجلزسٖ املضإً اٌّا  -اك أل ٔالخفش 

. ٔا٥اىاه ا٧ٔىل اليت وجمت الخإس الشٟٗظٜ ملزِا الخاسطلٗٛ ِ٘  Kantٔياؿٛ ٌظشٖٛ كاٌ   -كذ الخاسطلٗٛ

ً أل ٔثاٌٗـال :  2562فمظفٛ  اسٖ  البؼشي ااً ياخلإط العاوٛ ل   Herderً(  2621: 2522ا٥ٔل: كخا   يِرلدسي )

 ً.2604ي مظفٛ الخاسٖ  ي ااً   Hegelً(  2612: 2552كخا  يِٗذني ) 

Craig ,Edward, The Shorter Routledge Encyclopedia of Philosophy ,Routledge 
Taylor &Francis Gourp,London and NewYork,2005,p.370. 



 .وّا امٜ سظَ ذلىذ ضلٜٗ د.الٍظبٗٛ ا٧ي٦ ٗٛ اٍذ يدٕصٖف واسدٕلٗع
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: ٥  ٕدــذ سذــر وعشٔ ــٛ  ٤كــذ اُ املبــاد٢ ا٧ي٦ ٗــٛ ٔالقــٗي ا٧ي٦ ٗــٛ ميكــَ      سابعــالي -

إدساكّا   الابٗعٛ أ الٕا ض بؼكن ااًأل ٥ٔ ٖٕدذ سذر وعشٔ ٛ  ٕكح كشٔسٚ ٔدـٕد  

 وبذا كمٜ أ  ااذٚ كمٗٛ وذد وا ِٕ وظىٕح بْ اي٦ ٗال.
)ٌٔظخاٗض و٦سظٛ بٕكٕح  اُ يواسدٕلٗعي ٖش ض متاوال  كشٚ املباد٢ الكمٗٛ الجابخٛ   ا٧يـ٦ل  

 أ امٜ ا٧ ن ٔدٕد سذر  جبت ؿشخّا(
ٖٕٔكــح يوــاسدٕلٗعي اٌــْ ٥ٍٖــا ؽ ػــكن دٗــذ وــَ وــزِا الؼــك أ وــزِا العذوٗــٛ أ      

ا٧كادميٗــٛ ايــزت وظــاس  ال٦اق٦ٌٗــٛ بؼــكن وــا أ بــجيشأل ٧ُ الفمظــفٛ ا٧ي٦ ٗــٛ الــيت  ــذوخّا     

ياط١ اٌّا زلشت بظّٕس وزِا الؼك ٔ إسٓأل  ّٕ ٖشٝ اُ ا٧كادميٗـٛ أ وـا  قذوـْ وـَ يـ٦ه      

 مظــفٛ ا٧يـــ٦ل   الفمظـــفٛ الٌٕٗاٌٗـــٛ  ــذ طـــاِي   ا٥اخقـــاد باملعش ـــٛ ا٧كٗــذٚ ملـــا ِـــٕ ؿـــٕا      

صلـا اُ ٌٕدـْ   ٔؿشٗحأل ٔوا ِٕ وٕكٕاٜ ٔوا ِٕ وظىٕح بْ ٔوا ِٕ  اكـن ٔوـا ِـٕ ذلـشًأل ٔلكٍٍـا      

وـض  -سظٍا ملا ٖبذٔ امْٗ العان باإلكا ٛ إىل سظٍا بكفاٞ ٍا    متٗٗض وا ٖبذٔ امْٗ ااملٍا ٔبعذ رلـك  

  ٛ ٌفــذلم ػــشٔط وعٍٗــٛ  ٤طــع وــإِ وٕكــٕاٜ ٔسقٗقــٛ ٔسكــي         -القٗــاً مبلــاطشٚ ذلظــٕب

اق٦ٌٜ.

(1)
 

ت اجلذٖـذٚ  ٖٔشٝ يواسدٕلٗعي إوكاٌٗٛ  ـاحل الفمظفٛ الخشمٗمٗٛ الـاسوٛ وض اخلٗـاسا   

لمخاسٖ .  ّٜ لٗظـت وظـجلٛ  ـشم ٥ٔٞات وزِبٗـٛ دذٖـذٚأل ٔلكـَ بـا٧سشٝ وظـجلٛ اطـذلا ٗذٗات          

ــذالأل ٔمت اطــخبعادِا طــٕاه  ــذلٚ القــشُ العؼــشَٖ  قشٖبــالأل ٔوــض ٌّاٖــٛ             ـــٕسٖٛ ن ٖــخي جتشبخّــا اب

   ٌ ٗــا وذٖــذ اـــشٌا  ىــَ املظــخشٗن  قشٖبــال   بشٖااٌٗــا ٔال٥ٕٖــات املخشــذٚ ا٧وشٖكٗــٛ ٔ شٌظــا ٔاملا

بشٌاور ٔاسذ وّـي اىمـٜ  مظـفٜ ومخـضً بــفٛ  اسطلٗـٛ  خامـا اِخىـاً وٍـخظي لمىٍّـٛأل ٖٔقـاسُ            

بؼكن وفـن وض اِىٗٛ اٙ سشكـٛ وـ٤ثشٚ ايـشٝ. ٖٔعخقـذ اُ الفمظـفات ا٧ي٦ ٗـٛ   اــشٌا ٥        

ميكَ اُ  خشىن الٍقذ الزٝ ٖخىاػٜ وض املظاسات الخاسطلٗـٛ ٔميكـَ اُ  كـُٕ اكجـش وشٌٔـٛ بؼـكن       

ٌّــاٟٜ إرا جلــجت إىل الخــاسٖ  )اطــخعاٌت بالخــاسٖ (أل ٔإرا  عمــت رلــك لكاٌــت  مــت اــَ الــذاأٝ         ٥ 

 املخؼذدٚ. ٔطٕي  ظىح بفشؿٛ  ٕاؿن  مظفٛ ا٧ي٦ل وض  مظفٛ العمي.

كجوجمــٛ اخــاصٚ س٣ٖخــاُ    Kantٔيكــاٌ ي  Aristotleٔ ــذ ايخــاس يوــاسدٕلٗعي اسطــإ      

ن رلـك ٧ُ وـَ ٔدّـٛ ٌظـشٓ ٍِـاك الكـجرل وـَ الخٗـاسات         اطاطٗخ     مظفٛ ا٧ي٦ل. ٔ ذ  اً بفع

الٍظشٖــٛ لٗظــت اسطــاٗٛ ٥ٔ كاٌاٗــٛأل ٔلكٍــْ ٖجــق اُ وعظــي ِــزٓ الخٗــاسات ٥  ظــخاٗض القٗــاً          

بخدلٖش كمٜ أ كشٔسٝ وجـن القـإٌُ ٔومـضً بؼـكن اق٦ٌـٜ اىـا ميجـن   الٍّاٖـٛ ؿـٕا  أ يـرل.           

٥ ٖقــذواُ اطــاغ ٔاكــح لمىٕكـــٕاٗٛ    ٔلكٍــْ صلــذ اُ الش٣ٖخــاُ )س٣ٖــٛ كــاٌ  ٔس٣ٖـــٛ اسطــإ(       

ا٧ي٦ ٗٛ ٔلٗع لذّٖي القذسٚ    اٜ الخٍٕع ٔالٍظـبٗٛ لمٕؿـٕه إىل اطـاغ وٕكـٕاٜ ثابـتأل ٔ      

ٖــشٝ اُ كــن الفمظــفٛ ا٧ي٦ ٗــٛ الغشبٗــٛ ن  ظــخاٗض ابــذال الــخلمف بؼــكن كاوــن وــَ كٌّٕــا      

ٕرز ا٧سطاٜ ٔالكـاٌاٜ  اٖذٔلٕدٗٛ ) خعمق مبٍظٕوٛ وعٍٗٛ وَ ا٧ كاس(.ٖٔعخقذ اُ بعذ  ؼن الٍى

  إثبــات اــذً ا٥يــخ٦ي   ا٧يــ٦لأل ٥ٖٕدــذ لــذٍٖا الكــجرل ميكــَ  قذميــْ كجطــاغ لمىٕكــٕاٗٛ  

ا٧ي٦ ٗٛ.

(6)
 

ٖٔعذلي يواسدٕلٗعي بٕكـٕح  اُ الـذاأٝ لــاحل وـزِا الٍظـبٗٛ ا٧ي٦ ٗـٛ  صلـا اُ          

أل ٔلكَ الاشٖقـٛ الـيت  كـُٕ     كُٕ ٔا عٗٛ ٔوعشٔ ٛ أل ٔاُ ا٥اخباسات الٍىٕردٗٛ لٗظت كا ٗٛ ابذال 

ــْ            ــجٝ اــا كــاُ وعــذلي ب بّــا الــذاأٝ الٍظــبٗٛ وؼــابّٛ لكــن داــأٝ احلقٗقــٛ بالكــاد وخعمقــٛ ب

                                                                                                                   
لٕاسد بؼجُ الٍضاٛ الخاسطلٗٛ جتىض امْٗ القٕاوٗع ٔاملعادي احلذٖجٛأل ٔاا ٖذه د٥لٛ ٔميكَ القٕه اُ الخعشٖف ا

ٔاكشٛ امٜ اِىٗٛ املـامحأل ٔالزٝ ٤ٖكذ وعٍآ   ا٥طخلذاوات الفمظفٗٛ أل اُ ِزٓ الٍضاٛ وشق امٜ سد كن 

اسٖ  أل  ا٧ كاس كٗفىا الظٕاِش اإلٌظاٌٗٛ إىل  إسات  اسطلٗٛأل ٥ٔميكَ  فظرل اٙ ٌؼاط إٌظاٌٜ مبعضه اَ الخ

كاٌت  عدل اَ  ضاوٍّا وض الخاسٖ  ٔاس باطّا بْ اميا اس باطال ٔلزلك  قُ ِزٓ ا٧ كاس ٥ميكٍّا اُ  ش فض إىل ٔدّٛ 

 ٌظش ياسدٛ اَ الخاسٖ .

يذصلٛ ص ٗمٜأل بٍذٖخٕ كشٔ ؼْ ٔالٍضاٛ الخاسطلٗٛ املامقٛ أل املشكض العشبٜ اإلط٦و٘ لمذساطات الغشبٗٛ أل 

 .36أل ق5022وـشأل
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كذلٗن ٔثٗق الـمٛ بـشخّا. اُ احلٗمٛ  كىَ   اٌْ وَ ي٦ه الظٗا ات الٍظبٗٛ ٥ميكـَ  قـذٖي   

ا ظٛأل ٔوـا ٖعٍٗـْ ِـزا ِـٕ     وعٗاس وؼشٔع   شٖذ إليخٗاس الـشٛ احلٗادٖٛ  ٔاملٕكٕاٗٛ لمذاأٝ املخٍ

اُ الخعذدٖٛ ) ِ٘ ػكن وَ الٕا عٗٛ  ذاٜ سؿذ الاشٖقٛ اليت ٖعىن بّا العـان املظـخقن( ِٔـٜ وـَ     

ٔدّــٛ ٌظــش يوــاسدٕلٗعي ٥ خمــف اــَ الٕا عٗــٛ الــيت  ــش ض ا٥اــذلاي بخمــك الٕا عٗــٛ  املخعــذدٚ   

٥ميكـَ ٧ٝ وٍّـا      Epistemic neutralityألٔكـن وٍّـا ٖـذاٜ ٌـٕع ذلـذد وـَ احلٗادٖـٛ املعش ٗـٛ         

 وقٗقْ. 

ٔلكٍْ صلذ اُ الٍظبٗٛ ٥ ميكٍّا  قذٖي اسكاً وعش ٗٛ ٌظخاٗض اطخلذاوّا كجسكاً ؿـشٗشٛ    

العمي أ   ا٧ي٦ ٗات بذاين اان وٍظي ٔ اسطلٜ. ٔضلأه بعذ رلك  قذٖي ا ذلاح ٔلكٍْ ٥ٖخٕ ض 

ا أ بـجيشٝ ٥بـذ اُ  قـًٕ ا٧ي٦ ٗـات     وَ القـاس٢ اُ ٖقبمـْ إرا كـاُ ومخـضً بقاخقـاد اٌـْ باشٖقـٛ وـ        

املٕكٕاٗٛ امـٜ وبـذا ٖخٕا ـق وـض ػـكن الش٣ٖـٛ الٍىٕردٗـٛ أ اُ ٍِـاك وٍاـق كـشٔسٝ مبعٍـٜ اُ            

٥ٔدـذ ٍِـاك وبـاد٢ اي٦ ٗـٛأل كىـا       -وَ ٔدّٛ ٌظشٓ-ٍِاك وبذا ٔوٍاق وعال. ٔلكَ   احلقٗقٛ 

     ٌ قذوـْ   ؿـٕسٚ وبـاد٢ أ  ـٕاٌ  أ     اٌْ ٥ٖٕدذ  ٕاٌ  لمابٗعـٛ أ  ٕااـذ لمـخفكرل أ اٙ كـاُ وـا 

 ٕااذ أل  كن ِزا ِٕ ا ذلاكات وــاٍعٛ أل  املبـاد٢ لٗظـت اكجـش وـَ اٌظـال اي٦ ٗـٛ أل  ّـٜ ادٔات         

اٖذٖٕلٕدٗٛ  عالٛ.

(6)
 

                       )الؼـــش ا٧اظـــي( ٔضلـــأه  ٕكـــٗح ِـــزا وـــَ يـــ٦ه  ٍألـــْ ملــــامش  اي٦ ـــٗ  ا٧ٔه   

Summum malum  رل ا٧دٌــٜ( ٔا٧يــش )اخلــMinimum bonum   ٛأل ٔاُ ا٧ي٦ ٗــات وــَ الذسدــ

الجاٌٗٛ اليت ٖقذوّا  خٕا ق وض ِزَٖ املـامش  ٔميكَ الـذ اع اٍّـا كـذ اٙ اي٦ ٗـات وغشٔطـٛ      

ــجُ ا٥سظاطــات ٥  خٕا ــق وــض ػــشط :      ــالأل ب ( وــض كٌّٕــا ٥  خؼــكن كــقلضاً ٔباشٖقــٛ    2ادخىااٗ

٧ي٦ل. ٔلكـٜ وقـق اإلسظاطـات ِـزَٖ الؼـشط         ( ٥ٔ  كُٕ بالخشذٖذ وَ طبٗعٛ ا1وامقٛأل 

احلقٗقٛ ٔ كُٕ وقبٕلـٛ بـاملعٍٜ ا٧ي٦ ـٜ ٔ  ـٍذح بؼـكن  ٍا ظـٜ لخجطـٗع وـ٦ِ٤ت وـَ الذسدـٛ           

الجاٌٗــٛأل ٔلــٗع وــَ الـــذ ٛ اُ طلخــاس ا٩يــشَٖ اي٦ ٗــات ايــشٝ وــَ الذسدــٛ الجاٌٗــٛأل ٖٔخٕ ــض         

٦ل( ِــ٘ ااخبـاس ػــكمٜ بالكاوــن وــش ب   يوـاسدٕلٗعي اٌّــي طــٕي ٖفعمــُٕ رلـك.  العاملٗــٛ )  ا٧يــ  

باطــخىشاسٖٛ بٍــٕع ٔاســذ أ بــأليش وــَ ا٧يــ٦ل. ٔالعاملٗــٛ   ا٧وــٕس ا٧ي٦ ٗــٛ  جيــز مبعٍــٜ ٔســذٚ    

كــشٔسٖٛ  ؼــبْ القــإٌُأل ٖٔــذاٜ اُ املـــامشات الــيت  ــاً بخقــذميّا سمبــا مت ؿــٗغخّا لخقــًٕ امــٜ    

ملٕاثٗـق ا٧ي٦ ٗـٛ الفعمٗـٛ سـٕه     اإلسظاطات بؼكن كا ٜ ٔوٍخؼش ٔاؿـٗنأل ٔوش باـٛ مبـا ضلفـض ا    

العانأل ٔبالخال٘ وَ الــعا دـذال اـذً  جكٗـذِا. ِٔكـزا  ـقُ كـن وٕكـٕاٗٛ وـَ الذسدـٛ الجاٌٗـٛ            

 ِ٘ وٕكٕاٗٛ اٖذٔلٕدٗات وخٍا ظٛ. 

ا٧ي٦ ٗات سمبا  كُٕ لٗظت اكجش وَ ٌؼاط سٗـٕٝ وعٗـاسٝ اقمـٜ مت ؿـٗامخْ بؼـكن         

بقذس اإلوكاُ. ٔ ادسٚ امٜ الخٕا ق وـض ا٧ٖـذٖٕلٕدٗات   دزسٝ بقذس اإلوكاُ ٔذلفضٚ بؼكن إٌظاٌٜ 

ٔثٗقٛ الـمٛ. ٖٔعخقذ اٌْ دلشد اُ ٖخي اـضه اإلسظاطـات بؼـكن ٌظـشٝ ٔ جطـٗع وــامح )الؼـش        

      ٛ ًٞ أ ا ـن     ا٧ ـٜ(أل  قٌْ طٗـبح وَ املىكـَ وعاجلـٛ املــامح باـشل وٍاقٗـٛ ٔاىمٗـ اكجـش ثـشا

كـشٚ امـٜ دلىٕاـات ؿـغرلٚ إلسـذاخ لرٝ ا ـن.        عظفال ٔمىٕكال. امٜ طبٗن املجـاه  ـٍشَ ٌابـق الف   

 ّٕ ٖـش امٜ ال٦ػكمٗٛ   بٍاٞ ا٧ي٦ل )اـذً الخشذٖـذ(. ٔوـض رلـك لـٗع ٍِـاك سذـر كـشٔسٖٛ         

ل٦ ذلاح الزٝ ٖقذوْ.

(6)
 

ٛ  -اُ وــا ٖقـــذٓ يوــاسدٕلٗعي       ِـــٕ اطــخلذاً وـــامح يالؼـــش    -  ِـــزٓ الفقــشٚ الظــابق

بجساطـٗع اإلٌظــاُ املــخغرلٚ الٍظـبٗٛ. ِــٕ ٖشدــض   ا٧ ــٜي ٔوـــامح ياخلــرل ا٧دٌـٜي بؼــكن ٖــش ب    

اساطٗع اإلٌظـاُ إىل ِـزَٖ املــامش أل  كـن املؼـااش اإلٌظـاٌٗٛ ٖذل ـا امّٗـا   الٍّاٖـٛ اوـا ػـش            

ا ـٜ أ يرل ادٌٜ أل  قرا كاُ ٌخاز ا٧ عاه اإلٌظاٌٗٛ املذل بٛ امٜ ِزٓ ا٧ساطٗع ػش ا ـٜ  ّـٜ  

س القمٗـن  ّـٜ وقبٕلـٛ أل ٖٔؼـرل إىل ا ـار ا٧يـ٦ل       وش ٕكٛ ٔاُ كـاُ ٌخادّـا يـرل سخـٜ لـٕ بالقـذ      

ــا     الخقمٗذٖـــٛ ػـــك٦ل سزلٗـــال كـــشٔسٖال ٖؼـــبْ القـــإٌُ أل ٖٔامـــق امـــٜ ٌٕاٗـــٛ ا٧يـــ٦ل الـــيت ٖقذلسّـ



 .وّا امٜ سظَ ذلىذ ضلٜٗ د.الٍظبٗٛ ا٧ي٦ ٗٛ اٍذ يدٕصٖف واسدٕلٗع
 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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اي٦ ٗات الذسدٛ الجاٌٗٛ .ِٕٔ ٍِا ٖؼرل إىل اٌّا ٥ ش ٜ إىل دسدٛ القـإٌُ ٔاللـشٔسٚ الـيت  ـذاٜ     

ٍِـاك ليـشُٔ طـٕي طلخـاسُٔ ايـ٦ل ايـشٝ وـَ الذسدـٛ         ا٧ي٦ل الخقمٗذٖٛ اوخ٦كّا أل ٖٔشٝ اُ 

 الجاٌٗٛأل ٔاُ الٍىٕرز ا٧ي٦ ٜ املقذلح الزٝ ٖقذوْ ٥ ذاىْ سذر كشٔسٖٛ ٥صوٛ.

ٍٖٔخّٜ يواسدٕلٗعي إىل القٕه اُ وا  ذوْ لٗع اكجش وـَ وـٕرز لمكٗفٗـٛ الـيت ٖابـق        

  ٛ ٌٔظشٖـات اي٦ ٗـٛ داوـذٚأل     بّا اطذلا ٗذٗات وَ ا٧ي٦ل املعاؿشٚ كذ ااسطات اي٦ ٗـٛ  عمٗـ

 ــجُ احلذــٛ ا٧طاطــٗٛ الــيت ٖقــذوّا ِــ٘  ــذاٗي ا٥داــاٞ الــزٝ ٖــشٝ اُ كــن الٍظشٖــات ا٧ي٦ ٗــٛ    

الخقمٗذٖـٛ الغشبٗــٛ وعٗبـٛ دــذالأل ٔاُ اإلمجـاع لــٗع ػـ٠ٗال وجــن سظـا  سالــٛ ذالـٛأل  املبــاد٢ لــزلك       

لخاسٖ  ا٥دخىااٜ.٥ميكَ اُ  كُٕ ػ٘ٞ مرل  ٕااذ دلشدٚ ملٕكٕع ٔاكح لمعٗاُ ٔوخعمق با

(3)
  

 ٛ ٖــشٝ يوـــاسدٕلٗعي اُ احلذطـــٗ

*

الـــيت  ــشٝ بٕدـــٕد وبـــاد٢ اي٦ ٗـــٛ وامقــٛ  قبـــض اـــادضٚ بـــ     

ا٥اخقاد بالقٗىٛ اي٦ ٗٛ لٕادبـات اي٦ ٗـٛ ذلـذدٚ ٔاملعش ـٛ امللٗفـٛ بـجُ ا٥سظـاغ بالٕادـا ٥         

ٖكفٜ لكٜ ٖقٕدٌا ٥يخٗاس ِزٓ الٕادبات ٔبالخال٘ ٖخي  فٍٗذِا.

(7) 

قـذٓ يواسدٕلٗعي ٍِا ِـٕ اُ احلذطـٗٛ  ؼـمت    ـذاٗي  كـشٚ املبـاد٢ ا٧ي٦ ٗـٛ        ٔوا ٖ  

 املامقٛ الجابخٛ اَ طشٖق اإلسظاغ بالٕادا.

ٖٕٔكــح يوــاسدٕلٗعي اٌــْ كىــا اُ ؿــاسا وــزِا الؼــك ٖظــخجٍٜ ٌفظــْ اٍــذ  ٕ ٗــف        

بـجُ   ٖـش ض ا٥اـذلاي   Authoritarianوعٗاس لخجطٗع امي ا٧ي٦لأل  قُ ؿاسا املزِا الظـمإٝ  

العمًٕ ا٧ي٦ ٗٛ البذٖمٛ سمبـا  خظـأٝ وٍاقٗـال وـض امـي ا٧يـ٦ل الـزٝ ٖقذوـْ أل  ـا٧ٔه ٖفؼـن             

اليت صلا اُ ٖقًٕ امّٗا اٙ امي ٔا عٜ أ وعٗاسٝ أل ٔا٩يـش   Conventionالخعشي امٜ ا٥اخقادات 

ٛ   –ٖفؼن   وعش ٛ اُ يسقٗقٛي وعاٖرلٓ اخلاؿٛ لمشكي  ٕ  -كشقٗقٛ اٙ وعـاٖرل اىمٗـ ً امـٜ   قـ

وظــمىات ٔدٕدٖــٛ  بمٗــٛ وٍاقٗــال ٔالــيت ٥ ميكــَ   را ّــا اُ وــذد كٌّٕــا ؿــشٗشٛأل ٔلكــَ ٔ قــال    

لؼشٔط ٌقشس اٌّا وذد وا طـٗكُٕ سقٗقـٛ. ِٔـزٓ املظـمىات بـالابض ٖـخي ؿـٍعّا كىظـ٠ٕلٛ بقـذس          

اإلوكــاُأل ٔرلــك جبعمــّا ااوــٛ ٔياكــعٛ لمفشــف ٔ جطٗظــّا بــالاشل الٍظــبٗٛ املخعمقــٛ بخذشبــٛ       

ــان  الـــزٝ ٍٖخىـــٜ لمكاٍٟـــات اإلٌظـــاٌٗٛأل ذٗـــح ٌــــبح اكجـــش  ابمٗـــٛ لش٣ٖـــٛ ِـــزٓ املظـــمىات          العـ

كبــذّٖٗات. ٔلكٍٍــا وــض رلــك ٥ٌظــخاٗض ٔؿــفّا امــٜ اٌّــا وظــمىات. ٖٔــزكش اُ الــبعض ضلــأه       

الخؼــكٗك   العمــًٕ الٕا عٗــٛ بظــبا كــغف ااخىادٌــا امــٜ  مــك املظــمىاتأل ٔميكــَ  ــٕه ٌفــع الؼــ١    

ي ا٧ي٦ل ٔامي اجلىاه(.بالٍظبٛ لعمًٕ القٗىٛ ) ام

(6)
  

ٖقـذ يوـاسدٕلٗعي ٍِـا باملـزِا الظـمإٝ اُ املـزاِا ا٧ي٦ ٗـٛ الخقمٗذٖـٛ الـيت  قـذً            

وبــاد٢ وامقــٛ ٔالــيت صلــا اُ وــن ذلمــّا امــًٕ اي٦ ٗــٛ بذٖمــٛ  قــًٕ امــٜ الخذشبــٛ اإلٌظــاٌٗٛ    

ٗـ       ذٙ ـ  ّـٜ وبـاد٢    ٔامٜ وظمىات ٔدٕدٖٛ  عخىذ امٜ الٍظـبٗٛأل  ّـٜ لٗظـت وظـمىات بـاملعٍٜ الخقم

  ابمٛ لمخغرل ٔ قال ملا  فشكْ وظخذذات الخذشبٛ اإلٌظاٌٗٛ.

ٖٕكــح يوــاسدٕلٗعي اُ ٍِــاك طــ٤اه وفلــن بــ  الف٦طــفٛ ا٧ي٦ ــٗ  ا٥ ِٔــٕ وــا إرا        

كاٌت العباسات ا٧ي٦ ٗـٛ  ـ٤دٝ إىل إلضاوـات. اُ احلـا ض انخىـن لٕدّـٛ ٌظـش وـا سمبـا ٥ٖكـُٕ             

مي وــَ اٌــْ بالخجكٗــذ مـرل بٍــاٞ ٔبالخشذٖــذ اٌـْ ٖبــذٔ لمكــجرلَٖ اُ العبــاسات   را ـْ وّــي  مظــفٗالأل بـالش  

ا٧ي٦ ٗــٛ ٥ ــ٤دٝ إىل الضاوــات ـ اُ الخىٗٗــض بــ  اٌــٕاع رلخمفــٛ وــَ اسكــاً القٗىــٛ طــٕي ٍّٖــاس            

 ٔبالخشذٖذ الخىٗٗض ب  ا٧سكاً ا٧ي٦ ٗٛ ٔا٧سكاً اجلىالٗٛ طٕي ٍّٖاس.

                                                 
*
وزِا املعش ٛ   ؿٕسِا امللخمفٛ إىل احلذغ أل ٖٔشٝ بشدظُٕ اً احلذغ ِٕ الظبٗن  Intuitionismسذطٗٛ  

الٕسٗذ ملعش ٛ املامق. ٔا زٓ ِاومخُٕ ٔا بااْ وَ ا٥طكخمٍذٖ  ٔمرلِي وَ ا٧ي٦ ٗ  املعاؿشَٖ اطاطال ل٨ي٦ل 

 زِا املٍفعٛ .ٔا٥بظخىٕلٕدٗا أل ٔسدٔا بْ امٜ احلظٗ  ٔاؿشا  و

 .52أل ق2757 اهل٠ٗٛ العاوٛ لؼ٠ُٕ املاابض ا٧ورلٖٛأل القاِشٚأل أل٘بشاِٗي وذكٕسأل املعذي الفمظفإ
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ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــــ ـــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــــ ـــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــ ـــــ ـــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ  ـ
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ٗٛ ٥ ٤دٝ إىل إلضاوات ٥ٔ  قـًٕ باللـشٔسٚ بٕ ٗفـٛ    ٖٔظخٍخرأل لزلك اُ ا٧سكاً ا٧ي٦   

املشػــذ   وذٖــذ طــمٕكٍا ا٧ي٦ ــٜ ٔلٗظــت سزلٗــال وــَ ٌفــع الٍــٕع املٍاقــٜأل ٥ٔميكــَ متٗضِــا      

وٍاقٗال اَ ا٧سكاً الخقٗىٗٛ ا٧يشٝ ٔبالخشذٖذ اَ  مك اليت  خعمق بالخقذٖش اجلىاىل.

(1)
 

. ٔاُ املشٞ ٥ ٖظخاٗض  بٕه اٌْ ٍٖبغ٘ امْٗ  عن ٖٔش ض يواسدٕلٗعي اٙ ػكن وَ اػكاه املعٗاسٖٛ

X  َبــذ٥ وــy   ٚمبعٍــٜ ٌظــبٜ اي٦ ــ٘( ٔباطــخىشاس ٥ ٖقـــذ اُ ٖخـــشي ٔ قــال ل٨سكــاً. ٔلكــَ وــش(

ــاس       ايـــشٝ  ـــقُ احلذـــٛ ٥  قـــذً ومـــ٦ٗل كـــاو٦ل ملعٍـــٜ يٍٖبغـــ٘ي الـــزٝ ٖـــخي الٕؿـــٕه إلٗـــْ   املظـ

ا٧ي٦ ٜ

(20)

 
ٔااــذ سخــٜ   اجملــا٥ت الــيت  ــذاٜ اوــخ٦ك ٖقــ    ٍِــاك طــشل لخابٗــق الٍظــبٗٛ بؼــكن    

و٤كذ ٔدلاه كمٜ أل امٜ طٗبن املجاه  ٗىا ٖخعمق بالقٕاٌ  الظـببٗٛ ٔالعمـًٕ الابٗعٗـٛ ٔاحلذـر     

 املخعالٗٛ.  

 ٔاحلذٛ اليت ٖقذوّا يواسدٕلٗعي لـاحل الٍظبٗٛ  ظرل ِكزا :

ٕاــٛ وعٍٗــٛ وــَ  اُ املــشٞ ٥ ٖظــخاٗض اُ ٍٖكــش باطــخىشاس إوكاٌٗــٛ ســـش اطــخلذاً دلى     (2

 الذاأٝ ذٗح ٥ ميكَ ٔؿفّا باحلقٗقٛ أ الضٖف )الـٕا  أ اخلاج( .

ٌظاً ا٧سكاً أ الذاأٝ ٖعىن بؼكن وخٕط  ٔباشٖقٛ ٌظبٗٛ لٕ كاُ وشكٜ . ِٔـزٓ   (1

 الاشٖقٛ  فذلم وفًّٕ احلقٗقٛ )أ الضٖف(.

بشح اً ٥ طٕاٞ اكاٌت دلىٕاٛ وَ ا٧سكاً أ الذاأٝ بالفعن وظخلذوٛ   دلاه ال (6

ٍٖبغـــ٘ اُ  ؼـــكن ٌظـــبٗالأل ٔبا٥اخىـــاد امـــٜ ومٗـــن اخلــــاٟف الظاِشٖـــٛ هلـــزا اجملـــاه .   

٥ٔميكَ وذٖذ طشٖقٛ وا أ ايشٝ ببا١ امٜ اطـاغ اخلــاٟف الؼـكمٗٛ ل٨سكـاً أ     

 الذاأٝ .
ِٔكــزا لــٕ ايــزٌا ِــزٓ الٍقــاط وفــشدٚ  ٗبــذٔ اٌّــا  لــاٖا ٥ متجــن وؼــكمٛأل ٔإرا ايــزٌاِا         

الٕاكح اٌّا ٥  خٕا ـق وـض الٍظـبٗٛ ٔوـزِا الؼـك.  ٍظشٖـٛ وـَ ِـزا الٍـٕع وٍظـقٛ           دلخىعٛ  ىَ 

           دايمٗــال ٔٔااــذٚ بالٍظــبٛ لمى٦وــح ا٧طاطــٗٛ لمخظــا٥٣ت أ البشــٕخ املخٍٕاــٛ امل٤طظــٛ بؼــكن دٗــذ     

ٔ كـُٕ كا ٗـٛ لخدلٖـش  ـذس كـبرل وـَ املٕكـٕاات         -  امي اجلىاه ٔامي ا٧ي٦ل ٔامي الٕدـٕد   -

جٗٛ. البش

(22)

  
ٖٔؼرل يواسدٕلٗعي اُ كخالٕز  ٕؿٗفات الفعن اليت ٌمشقّـا بـْ وـش ب  بؼـكن ؿـٕسٝ        

مبىاسطخٍا الخقٗٗىٗٛ ٔرلك لكٜ ٌٍظا  قذٖشال ٧ عاه ذلذدٚ وَ ي٦ه إسظاطـٍا بـجُ وـذٝ وعـ      

وَ ا٧سذاخ صلا اُ ٖخي  قذٖشٓ باـشل وعٍٗـٛأل ِٔـزا الكخـالٕز ِـٕ اجلاٌـا اخلفـٜ وـَ اي٦ ٗا ٍـا          

ٛ   -خقمٗذٖــٛ  مــٗع ٍِــاك  ال وظــاسٛ  -يــ٦ه ال٦ػــكمٗٛ ٔالغىــٕم انخىــن ل٦اخبــاسات ا٧ي٦ ٗــ

لمٍقاؾ سٕه واِٗٛ القٕااذ ٔاملىاسطات اليت صلا اُ ٌمخضً بّـاأل  ج عالٍـا مبذـشد  ٍفٗـزِا ٥ميكـَ      

وذٖذ ٌخاٟذّا بؼكن د ٗق.

(21)

 

لـض هلـا ا عالٍـا ٌظـبٗٛ ٔاُ     ٔوا ٖعٍْٗ يواسدٕلٗع ي ٍِا اُ ا٥اخباسات ا٧ي٦ ٗٛ اليت    

وا ٌلعْ وـَ  ٕااـذ ٔ ٕؿـٗفات لمفعـن ٖشدـض إىل اسظاطـٍا بجٌـْ صلـا ٔكـض  قـذٖش وعـ  لـبعض             

ا٧سذاخ ٔلكَ احلقٗقـٛ اُ الٍخـاٟر املذل بـٛ امـٜ ا عالٍـا ٖــعا وذٖـذِا بؼـكن د ٗـق ٔبالخـاىل ٥           

 ميكَ ٔكض  قذٖش د ٗق ٧ عالٍا.

ل ٥ّٖــخي باملبــاد٢ مبعٍــٜ اٌّــا اطــبا  وــدلسٚ    ٖٔــزكش يوــاسدٕلعي اُ و٤ٖــذ املٗخــااي٦  

اجملاه ا٧ي٦ ٜ ذٗح ميكَ  قذميـْ سخـٜ لخدلٖـش الخقمٗـذ ا٧ي٦ ـٜ بالكاوـنأل  ّـٕ ٖـذسك ا٩ُ اُ         

الخقمٗــذ اخلــاق با٧سكــاً ٖخلــىَ   كــن املعمٕوــات الٍظــبٗٛ الــيت ميكــَ وــَ ي٦هلــا باشٖقــٛ          

ضٟٗٛ   دلاه البشح الكمٜ.دذٖذٚ  ٕكٗح الـ٦ت الخـٕسٖٛ ب  الخفاؿٗن اجل

(26)

  



 .وّا امٜ سظَ ذلىذ ضلٜٗ د.الٍظبٗٛ ا٧ي٦ ٗٛ اٍذ يدٕصٖف واسدٕلٗع
 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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ٔاحلذطٗٛ وَ ٔدّٛ ٌظش يواسدٕلٗعي  قٕه مببذاَٖ ا٧ٔه بجُ ؿفات وعٍٗـٛ ٥ميكـَ     

 عشٖفّا باحلع ٔبخـٍٗف ا٧ػٗاٞ بؼكن ٌظبٜ وَ ادن ايخٗـاس اق٦ٌـٜأل ٔالجـاٌٜ اُ ِـزٓ الــفات      

عن.ٔاملبـذا الجـاٌٜ ٖفظـش    اؿمٗٛ. ٖٔشٝ اُ املبذا ا٧ٔه ٖفظش ٔ ٗفٛ احلذغ ا٧ي٦ ٜ    ٕدٗـْ الف 

الابٗعٛ املامقٛ لمشكي ا٧ي٦ ٜ  الزٝ ضلـذد الظـمٕك.  مـٗع ٍِـاك   الٕا ـض اٙ طـبا لمشـذٖح        

اَ ؿفات اي٦ ٗٛ اؿٗمٛ )دِٕشٖٛ( إرا ن  كَ الــفات الـيت مت وذٖـذِا طـخمعا دٔسال وّىـال        

ٍاك طشٖقـٛ للـىاُ    ٕدْٗ الظمٕك  مٗع ٍِاك اٙ طبٗن لمشذٖح اَ  ـٍٗف ل٨ػٗاٞ أل ٔلٗع ِ

ٞ   –إوكاٌٗــٛ وذٖــذ الـــفات   بــذُٔ ا٥داــاٞ بٍٕاٗــٛ كاومــٛ   -الــيت ٖــخي بٕاطــاخّا  ـــٍٗف ا٧ػــٗا

لمؼــشٔط ا٧ي٦ ٗــٛ الــيت وــذد الـــفات. ِٔــزا ِــٕ املعٍــٜ الــيت  قــذً بــْ احلذطــٗٛ الٍظشٖــٛ الــيت    

جتٗا امٜ الخظا٣ه املضدٔز : وا الزٝ ٖٕدذ بالعان ٖٔدلس ِزا أ راك الظمٕكو.

(26)

 

ٍِـــا ٖؼـــرل يوـــادٕلٗعي اُ احلذطـــٗٛ  عخىـــذ   وـــزِبّا امـــٜ ا٥اخقـــاد بٕدـــٕد ؿـــفات      

 اؿمٗٛ   الفعن ٖذسكّا ا٥ٌظاُ اَ طشٖق احلذغ ٔالزٝ ٖظخلذوْ    ٕدْٗ الظمٕك.

ٖٕكــح يوــاسدٕلٗعي اُ الشدــن العق٦ٌــٜ سٗــح اٌــْ ضلــأه وقٗــق اــذٚ وـــاحل طــٕي      

قٗق ِزا طٕي ضلـأه الخــشي باشٖقـٛ وعٍٗـٛ ٔٔ ـق      ضلأه ٍٖظىّا بؼكن وامق. ٔوَ ادن و

  سـذٔد   -ػشٔط وعٍٗٛ أل ٔوض وشاااٚ اٌْ رلمٕل وـَ ادـن يذوـٛ وــاحلْ  ٍٗبغـٜ امٗـْ اقمٗـال        

ــا طــٕي        -املىكــَ  اُ ضلــذد اٙ وـــاحل أ وٕكــٕاات ٍٖبغــ٘ اُ  ظــبق كــن املـــاحل انخىمــٛ. ٍِٔ

 قــذً ٌفظـّا امــٜ اٌّـا س٣ٖــٛ اي٦ ٗــٛ   ٖظـخذاٜ اٖذٖٕلٕدٗــٛ وـَ رلخمــف ا٧ٌـٕاع.  الفاػــٗٛ سمبـا     

 عدل اَ وٕكٕاات وؼشٔاٛ بذسدٛ االٗٛ لمىذخىض ٔالبؼش ٥ٔ ٕكح اٌّا  ق   عـدل  قـ  اـَ    

سمبات ٔوـاحل اؿشابّا الٕا عٗٛ.

(26)

 

اُ يواسدٕلٗعي ٖش ض اٙ  كشٚ  قٕه مبباد٢ ثابخٛ كمٗٛ ياؿٛ    مظفٛ ا٧يـ٦ل أل    

ذً اٙ ػـكن وـَ وـزِا الؼـك أ وـزِا العذوٗـٛأل ٍٖٔـادٝ        ٔلكٍْ بـالشمي وـَ رلـك ٖــشح اٌـْ ٥ٖقـ      

مبشاااٚ وـزِا الخاسطلٗـٛ    مظـفٛ ا٧يـ٦ل ٔا٥طـخعاٌٛ مبـا ٖقذوـْ وـَ وفـاِٗي. ٖٔؼـرل إىل اُ           

احلذطٗٛ  ؼمت    ذاٗي  كشٚ القـٕه مببـاد٢ كمٗـٛ ثابخـٛ   ا٧يـ٦ل ٧ُ اإلٌظـاُ ٖظـعٜ داٟىـال         

شاس اُ ضلـذد  ش ٗـا وعـ  هلـزٓ املــاحل ٔكـن ِـزا        إىل وقٗق وـاحلْ ٔلزلك  ّٕ ضلأه باطـخى 

   ٌاال اٖذٖٕلٕدٗات رلخمقٛ.

ٖٕكــح يوــاسدٕلٗعي اٌــْ بــالشمي وــَ اُ احلــش  ٔالظــ٦ً ٥ميكــَ الــخشكي  ّٗىــا بــب ٞ      

 الـذ اع  ٔ قا حلشكات إدخىااٗٛ اطاطٗٛ كبرلٚ أ ؿغرلٚأل  جٌـْ ٖبـذٔ وـَ املىكـَ دـذال الٍظـش إىل      

ٔاذً الذ اع اَ كن وَ الظ٦ً ٔاحلش  بذُٔ الشدٕع إىل اإلطّاً املـذسك   طٗاطـات ادخىااٗـٛ    

اكدل ٖفلمّا اطشاي ٍٖخىُٕ إىل كٗاٌات دلخىعٗـٛ وعٍٗـٛ. ٖٔـشٝ اٌـْ اٍـذ س لـٍا القلـاٞ امـٜ         

سـاه  احلش  بٕاطاٛ القٕااذ ٔالقٕاٌ  صلا إدساك اٌٍـا ٌـش ض وـا ٥ميكـَ  ٍفٗـزٓ أ زلاسـْ بـجٝ        

وــض وشااــاٚ القــٕٝ  -وــَ ا٧ســٕاه إ٥ وــَ يــ٦ه ا٥ٌخبــآ احلــشٖف ملــا ِــٕ وخــاح  اسطلٗــال   ٔ ــت وــا   

ٔبّزا ميكَ كىاُ  ذس وَ الظ٦ً احلقٗقٜ. -الفعمٗٛ   العان وَ الٍاسٗٛ ا٧ٖذٖٕلٕدٗٛ

(23)

 

ُٕ ٖؼرل يواسدٕلٗعي إىل اُ وعاسكٜ الٍظبٗٛ مالبـال وـا ٖـشٔا اُ ِـزا املـزِا صلـا اُ ٖكـ         

مرل طمٗي ٖٔشدض ِزا إىل  ؼمّي   الخىٗٗض ب   ٍٕٖعات وّىٛ ملـزِا الٍفعٗـٛأل  قـذ ٍٖظـشٔا إلٗـْ      

كؼـــكن وـــَ اػـــكاه وـــزِا الؼـــك املخاـــشيأل أ كؼـــكن وـــَ وـــزِا الزا ٗـــٛ  

*

Subjectivism ٔأل ا

                                                 
*
 Subjectivism الزا ٗٛ ا٧ي٦ ٗٛ: ِ٘ ا٥جتآ الزٙ ٖؼرل إىل املزاِا ا٧ي٦ ٗٛ اليت  شدض الخىٗٗض ب  اخلرل 

 ٙ. فشدىل الخىٗٗض ب  الظعادٚ الفشدٖٛ ٔالؼقاٞ الٔالؼش إ
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ــٛ   كىــزِا ال٦وعش ٗ

**

Noncognitivism     ْأل ٖٔظــخٍخر اُ وــزِا الٍظــبٗٛ ميكــَ اُ ٖــخي  ؼــكٗم

 ٛ ٔميكــَ القٗــاً بــزلك امــٜ اطــع ػــكمٗٛ يالـــٛ بــذُٔ الشدــٕع إىل اٙ  ابٗــق       باشٖقــٛ وخظــق

وــادٝأل ٍِٔــاك اطــع ومىٕطــٛ ٔ قــا هلــا ٖــخي  فلــٗن  ابٗقــْ بؼــكن وعقــٕه   دلــا٥ت ذجٗــٛ         

كجرلٚ. ٔرلك ٧ٌـْ ٖـشٝ اُ وـزِا الٍظـبٗٛ لـْ طبٗعخـْ اخلاؿـٛ ٔكـن سالـٛ دساطـٛ هلـا  شٔ ّـا             

اخلاؿٛ.

(27)

 

إلسِــا  ِـٕ ػــشط  اؿـن   اىمٗـٛ  غــٗرل اطـاغ   ا٧ٌظىــٛ     ٖٔعخقـذ يوـاسدٕلٗعي اُ ا    

الظٗاطٗٛ. ٔزلاح اٙ  عٗرل طٗاطٜ طٗخي  ٗاطْ بالذسدٛ اليت ٍٖشظش بّا اإلسِا .

(26)

  
يواسدٕلٗعي اُ احلقٗقٛ   را ّا ِ٘  كشٚ وعٗاسٖـٛ  خعمـق مبــاحل وعٍٗـٛ وـَ       ٖـشح  

     َ املظـخشٗن متاوـال اُ ٌعخـدل احلقٗقـٛ      ٌٕع اىمٜ ٌٔظشٝ  عخىذ امٜ وـزِا الٕا عٗـٛأل ٔرلـك اٌـْ وـ

أ وٕكٕع وٍفـن اـَ الخظـا٥٣ت املعش ٗـٛ أ     Semanticامٜ اٌّا لٗظت اكجش وَ وٕكٕع لغٕٝ 

                                                 
**

 Noncognitivism        وــامح ال٦وعش ٗـٛ )ال٦إدساكٗـٛ( كـاُ   البذاٖـٛ ٖـشادي وــامح َّ  Moral إ

Skepticism زِا الؼك أ وزِا الؼك ا٧ي٦ ٘أل ٔ ذ اشي   و٤لفات الفمظفٛ اخلمقٗٛ بالمغٛ العشبٗٛ مب

( بجٌـْ  ـٕه وـَ    Scepticismا٧ي٦ ٘ ) ٕ ٗق الإٖنأل صكشٖا إبشاِٗي(أل ٖٔعش ْ ٖٕطف كشًأل ٔوشاد ِٔبـٛ ) 

( ٔلكَ 70الخضوٕا الؼك وزِبالأل ٖٔذلددُٔ داًٟىا ب  اإلثبات ٔالٍف٘أل ٖٔخٕ فُٕ اَ احلكي )املعذي الفمظف٘أل ق

املىكَ إدساكّاأل ٔوا ؿشست بْ  ٗىا طلف القلاٖا  بعذ  ّٕس الٕكعٗٛ املٍاقٗٛأل ٔ ٕكٗشّا لمقلاٖا اليت وَ

 ال٦ادسٖٛأل  ٔ ذ اس ب  ِزا املـامح مبـامح الزا ٗٛ. Noncognitivismا٧ي٦ ٗٛ  ّش وـامح 

 Craig ,Edward, The Shorter Routledge Encyclopedia of Philosophy,Routledge 

Taylor &Francis Gourp,London and NewYork,2005,p.751 

ويمكىىا انقىل أن انالمعرفية مصطهح شائع ، نكىه مىضع خالف ومضهم نمجمىعة مه انىظريات فىً فهفى ة 

، وانىظريىىىة  Projectivismوانىظريىىىة ااطىىىقا ية   Expressivistاألخىىىالى اىىىً انىظريىىىة ان ع يريىىىة 

ألوهىىا  Non-cognitivismوانىظريىىة انىيىى ية ، و كىىىن لانىىة انىىةاه امعرفيىىة  Emotivismااو عانيىىة 

وانىىةي ي ضىىمه عهىىً  ال ىىة  Agnosticism  ا  ضىىمه معرفىىة مىىه أي وىىىك م واىىىاال مصىىطهح انالأ  يىىة

  يىىة انضىىعي ة ان ىىً   هىى   صىىى  و أو أي  صىىى  أخىىر نمىىا اىىى فىىىى أ  جىىات مىىه انالأ  يىىة 8 األونىىً 8 انال

نة عىه انكىىن ، واىةا اىى انمعىىً انط يعة ، نكىها ا ؤكد وا ى ً وجىى  و أو أيىة لقيقىة عهيىا  كىىن مفى ى

ٜ املعخذه الزٝ ٖزِا إىل انشائع نهمصطهح م،  ٛ : املعٍ ادضٚ اَ اكخؼاي ودلس كاي اُ  ذسا ٍا العقمٗٛ االجاٌٗ

ٝ ٖعخقذ اُ وَ  ٝ الز ٜ القٕ ٛ : املعٍ ُ بٕدٕد اهلل . أل الجالج ً اإلميا ُ أ اذ ألٗع وَ املٍاطا ا٥مياُ أ  اخلاجلإلميا

ُ بٕ ً ا٥ميا ً اإلمياُ بٕدٕد اهلل.ااذلي اذ ُ أ اذ ٞ إمياُ  ٕٝ لإلميا ٝ املش َ لذ دٕد اهلل أ اٝ ٔا ض وقذغ وان ٖك

َ ال٦ادسٖ  بجٌّي ٔدذٔا داىال  ٕٖال  ٜ  مظفخٜ T. H. Huxley(2603 – 2673 يِٗكظمٜي ٓ و  يًِٕٗيً( ٔمرل

ً أل سٗح اصدِشت 2565لكاٌ  ااً ًأل ٌقذ العقن اخلالف 2557: ذلأسات  ٜ الذَٖ الابٗعٜ هلًٕٗ يكاٌ  ئ

ٝ يـٕؿال اٍذ  أل ًWilliam Hamilton (2566 :2634 ) ئلٗي ِاومخُٕي مظفخّىا وَ ي٦ه املزِا ال٦ادس

 يأل ي ٕواغ ِكظمٜيأل ًHerbert Spencer (2602 :2721) يِشبشت طبٍظشً(ٔي2624 :2651) Mill يونئ

ٜ طخٗفَ ٛ ؿامّا  ً( ا٧دٖا ا٥زلمٗض2610-2722ٝ)Stephen يلظم ٛ كمى أل. ٔبالخاىل ميكَ القٕه اُ ال٦ادسٖ

ٛ  يِكظمٜي ٛ )بالٌٕٗاٌٗ ُ املعش  ْ ِٕ اخلاق بج ٜ  ؼرل إىل ا خٍاا ٛ  ٜ كجرل وَ وٕكٕاات Gnosisلك ( وظخشٗم

ٚ . وَ ٍِا كاُ  ٛ الٕسٗذ ُ الـىت ِٕ احلكى ٓ املظاٟن وان ٖخشذخ العمي ٖكٕ ٛ أل  فٜ ِز  يِكظمٜياملعخقذات الذٍٖٗ

ٜ سق   ْ اَ وزِا ام ٛ الخإس كذ املعخقذات املظٗشٗٛ الخٜ  جيز بٍظشٖات  يداسُٔيٜ د اا ٝ اكخؼف ٌظشٖ الز

 الكخا  املقذغ باشٖقٛ سش ٗٛ.

 http://plato.stanford.edu/entries/atheism-agnosticism/#3    (1/5/2020) 

Felw,Antony ,A Dictionary of Philosophy , Macmillan reference books 

,1985,p.18 

 

http://plato.stanford.edu/entries/atheism-agnosticism/#3


 .وّا امٜ سظَ ذلىذ ضلٜٗ د.الٍظبٗٛ ا٧ي٦ ٗٛ اٍذ يدٕصٖف واسدٕلٗع
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ــا٥٣ت         ــَ الخظـ ــن اـ ــَ اُ  ٍفــ ــٛ ٥ميكـ ــٛ ٔالمغٕٖـ ــا٥٣ت املعش ٗـ ــقُ الخظـ ــالابض  ـ ــٛأل بـ املٗخا ٗضٖقٗـ

ٗـٛ الفكـش ٍٖبغـ٘ اُ ٌعـذلي بعـذً      املٗخا ٗضٖقٗٛ ٔالٕا عٗٛ. ٖٔـشٝ بايخــاس اٌـْ لكـٜ ٌعـذلي بخاسطل     

ٔالخفظــرل الخقٗىٗــٜ أل ٔبالخــاىل مٗــا  لمىعٗــاس    Cognitive Intransparency الؼــفا ٗٛ املعش ٗــٛ 

املامق .

(21)

 

٥ميكـَ اُ   -وـَ ٔدّـٛ ٌظـش وـاسدٕلٗع     –إُ الٍظشٖٛ ا٧ي٦ ٗٛ ٔالٍظشٖٛ الظٗاطـٗٛ    

سطـخْ ٔ قـال إىل  فــأت   الغالـا ٖــخي     قٕدٌـا إىل اكجـش وــَ ٌظـاً وـَ الذسدــٛ الجاٌٗـٛ ٌٔقــًٕ مبىا     

وذٖــذٓ بٕاطــاٛ اطــذلا ٗذٗات وخعقمــٛ ٔركٗــٛ زلــذِا وبعجــشٚ    ــاسٖ  دلخىعــات رلخمفــٛ.       

ــش        ــااذٚ لمشـ ــٛ املخــ ــا ٜ وـــَ املىاسطـ ــٛ لمخعـ ــذٚ املذسكـ ــٛ الٕسٗـ ــخٍخاز اُ الاشٖقـ ٖٔــــن إىل اطـ

ن العظـكشٝ ٔ القـذسٚ   ِـ٘ اـذً الخـذي    ٔوىمٍـا ٥طـخىشاسٖٛ وـا ٌامـق امٗـْ طـ٦ً   ٔ خٍـا احلـاه        

ــٜ إاــ٦ُ احلــش     ــخي  قــذميّا         Power Mongeringام ــيت ٖ ــٛ بكــن اػــكاهلا ٔال ٔالظــٗاشٚ العاملٗ

كقزلاصات اق٦ٌٗٛ. ٔلكَ صلا الخجكٗذ اٌٍا ٥ ٌظخاٗض س٣ٖـٛ كٗـف ميكـَ ٧ٙ  عـذٖن وـَ ِـزا       

ٔلكـــَ  الٍـــٕع اُ ضلـــن ذلـــن وـــارز العذالـــٛ الذٔلٗـــٛ بـــذُٔ الخـــذاٗي الكاوـــن وـــَ الـــذٔه القٕٖـــٛ.   

اُ  بـٕه ِـزا ٖعٍـٜ املٕا قـٛ امـٜ احلٗـاٚ بـذاين         -  ٌّاٖٛ سذٖجْ اَ اإلسِـا   -يواسدٕلٗعي ٖشٝ 

سذٔد اي٦ ٗات وَ الذسدٛ الجاٌٗٛ ِٕٔ   ٌظشٓ ٥ ٖعذ  غٗرل وخىٗضال وَ سٗح املفًّٕ.

(10)

 

ٍِــا زلــذ اُ بــالشمي وــَ اُ وــاسدٕلٗع اكــذ امــٜ كــشٔسٚ اطــخعاٌٛ  مظــفٛ ا٧يــ٦ل         

لخاسطلٗــٛ إ٥ اٌــْ ٖــشٝ اُ اس بــاط ا٧يــ٦ل بالظٗاطــٛ  ــذ ٖقٕدٌــا إىل ايــ٦ل وــَ الذسدــٛ   مبــزِا ا

الجاٌٗــٛ ِٔــٜ الــيت ٥متجــن بــذ٦ٖل وٍاطــبال ل٨يــ٦ل مبعٍاِــا الخقمٗــذٙ )املامق(.ذــح اٌــْ ايــ٦ل            

 ذلذٔدٚ ذذٔد الذٔلٛ ٔبالخاىل ٥ خٕ ش بّا وظاسٛ الخغٗرل اليت ٖذاىّا يواسدٕلٗعي.

Hillوـــَ ٔدّـــٛ ٌظـــش يِٗـــني   -ســـأه يوـــاسدٕلٗعي   
*

اُ ٖعـــشي اإلدساكٗـــٛ ا٧ي٦ ٗـــٛ   

Moral Cognitivism    أ بـــا٧سشٝ  ـــذ اـــشم طشٖقـــٛ ميكـــَ بّـــا ٔكـــض ســـذٔد اكجـــش ٔكـــٕسال

٥طـخلذاً املقـذلح   لإلدساكٗٛ ا٧ي٦ ٗٛ ٖٔقذً اطشٔسٛ  قٕه إٌـْ  قـ  وـَ يـ٦ه الخـضاً املـشٞ با      

ٔمــرل املقــذلح املـــاسا ٧ عــاه الخىٗٗــض ا٧ي٦ ــٜ ميكــَ اُ ٌامــق امٗــْ ؿــاسا وــزِا إدساكــٜ       

اي٦ ـٜ.  ٖٔــزِا يِٗـني اُ املعٗــاس الــزٝ ٖقذوـْ يوــاسدٕلٗعي لإلدساكٗــٛ ا٧ي٦ ٗـٛ لــٗع كا ٗــال     

 Mooreوـٕسي   ىا ِٕ وامٕ  اُ العىٗن ا٥ي٦ ٜ صلا اُ ٖعشي اخلرلٖٛأل  عمٜ املشٞ كىا ٖقـٕه ي 

ً( اُ ٖعشي وارا ٖعٍٜ ياخلرلي  بن اُ ٖعشي واِٜ ا٧ػـٗاٞ اخلـرلٚ ألٔوـض رلـك  ـقُ      2166: 2676)

املشٞ ٖعشي ِزا املعٍٜ وَ ي٦ه جتشبٛ ا٧ػٗاٞ اخلرلٚ.

(12)

  
 ٖٔــزكش يِاٌــا ٕسدي   

**

 Hannaford  َٕمُ وفاِٗىٍــا اــ اُ يوــاسدٕلٗعي ٖعخقــذ اٌٍــا ٌكــ

ٓ   -اي الـٕا  ٔاخلرلٖٛ اَ طشٖـق اكخؼـ   وـا ٖعـذ بالفعـن  ـٗي دايـن اطـخلذاوٍا        -كـن وٍـا مبفـشد

المغــٕٝأل  ــٍشَ ٌــخعمي وــا ِــ٘ املىاسطــات املعــذلي بّــا بٕاطــاٛ ا٥طــخلذاً. ِٔــزٓ املىاسطــات لٗظــت    

ودلسٚ ٔلٗظت مرل ودلسٚ باملعٍٜ اخلالف )الٕا عٜ املٕكٕاٜ(  كن  ظا٥٣ ٍا اَ الخدلٖـش  فـذلم   

إىل اٌــْ لــٗع ٍِــاك وبــاد٢ ثابخــْ   -وــاسدٕلٗع-لكــٜ ٖـــن  وظــبقال اطــخلذاوٍا المغــٕٝ. ٔكــن ِــزا 

ميكٍٍا اإللخضاً بّا أل  ق  ا٥طخلذاً المغـٕٝ ِـٕ القـاٟي. ٔكـن وـا ضلـأه يِاٌـا ٕسدي الٕؿـٕه إلٗـْ          

ــاد٢ العاوــٛ اــَ طشٖــق الخعــشي )أ           ــضاً بــبعض املب ــا ا٥لخ ــا ميكٍٍ ِــٕ امــٜ اكــع يوــاسدٕلٗعي اٌٍ

سكاٞ وـاحلٍاأل ٧ُ ِزٓ الؼشٔط ٥ميكَ ا٥طخغٍاٞ اٍّا وذٖذ( الؼشٔط اليت ٥ ميكَ جتّمّا إل

   ا٧ٌؼاٛ اليت  خي ب  ا٧ػلاق بؼكن ااً. 

                                                 
*

 John Hill  يِٗني ِٕ اطخار الفمظفٛ بكمٗٛ القذٖع كٕلٕوباSt. Columbia's College باطذلالٗا. 

**

 Robert V. Hannaford  ٛٗيِاٌا ٕسدي ِٕ اطخار الفمظفٛ بكم Ripon College ٕ٥ٖات املخشذٚ بال

 . ا٧وشٖكٗٛ



  لظٍٛ    (  الجاٌ٘الج٦ثُٕ    )العذد احلادٙ  اجملمذ                                                        الذلبٗٛ ـ داوعٛ اإلطكٍذسٖٛ    دلمٛ كمٗٛ 
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ٔأكح يِاٌا ٕسدي اٖلال اٌٍا سلخاز إىل  دلٖش املباد٢ بٕاطاٛ ا٥وخجـاه إىل املــاحلأل ٧ٌٍـا      

اجلىعـــٜ. ٔ ـــٜ  ٥ ٌظـــخاٗض القٗـــاً بـــزلك بٕاطـــاٛ ا٥وخجـــاه إىل املىاسطـــات املخٍاصاـــٛ   اجملخىـــض  

الٍّاٖٛ ٖشٝ اُ ا٥لخضاوات )املباد٢( اليت ٖخي  دلٖشِا بخمك الاشٖقـٛ  خعـاسم وـض الظـمٕك ا٧ٌـاٌٜ      

الزٝ ٥ٖشااٜ ا٩يش. ٔبايخـاس  ّٕ ٖعخقذ اٌْ بقوكاٌٍـا  قـذٖي  دلٖـش اقمـٜ إللـضاً اٌفظـٍا مببـاد٢        

 ّخي با٧يش بؼكن اؿمٜ.

(11)

 

ٖخفق يبٕسغي ٥  

*

Boorse   ٛوض يواسدٕلٗعي   القٕه بجُ القٗي الع٦دٗـ Therapeutic 

ٔالـشٗٛ دضٞ وـَ القـٗي ا٧ي٦ ٗـٛ ٔبالخـاىل  كـُٕ وعٗاسٖـٛ أل ٖٔـشٝ يبـٕسٖعي اُ وفّـًٕ الــشٛ           

لٗع وفّٕوال وعٗاسٖالأل ٔلكَ الـشٛ ِ٘ زلٛ ٔؿفٗٛ  كُٕ  ٗىٛ   العادٚ.

(16)

 

   ٕ ااــذ ا٧ي٦ ٗــٛ الــيت  ـــاع   ػــكن  ــٗي وش باــٛ مبذــاه      ٍِــا ٖٕكــح يبــٕسٖعي اُ الق

الاــا ٔالعــ٦ز ٥ عــذ دــضٞ اطاطــٜ وــَ القــٗي ا٧ي٦ ٗــٛ  ّــٕ اساد اإلػــاسٚ إىل إٌّــا دلــشد  ابٗــق     

 لمقٗي ا٧ي٦ ٗٛ الجابخٛ املعٗاسٖٛ.

ٖؼــــرل يٌٗمظــــ ي   

**

Nielsen   إىل اُ يوــــاسدٕلٗعي ٖقــــذً   كخابــــْ يالظــــمبٗات يســــذٔد

كُٕ بْ املشٞ وخعقن بالٍظبٛ ل٦ٌخشـاس أل سـ   كـُٕ احلٗـاٚ لٗظـت هلـا وعٍـٜ ٖٔــبح         احلٗاٚي وعٍٜ ٖ

وـَ ا٧ لـن إٌّـا احلٗـاٚ بالٍظـبٛ لمؼـلف العا ـن.       

(16)

ٖٔـشٝ يٌٗمظـُٕي اٌـْ بـالشمي وـَ ا ـذلام         

يواسدٕلٗعي بجٌْ ميكَ لمؼلف العا ن الزٝ ٥ٖعـاٌٜ وـَ وـشم اقمـٜ اُ ٖقـذً  دلٖـشات إلٌّـاٞ        

كَ اُ ٖكُٕ اا ٦ل مبعٍٜ اُ ميخمك كـن  اٍخـْ ٔلكٍـْ وـض رلـك   املىاسطـٛ ٖكـُٕ        سٗا ْ إ٥ اٌْ مي

وخلب  ٔوّىن.

(16)

 
Eckardtٔ عخقــذ ياٖكــاسدتي    

***

اٌــْ سٗــح اُ الع٦ ــٛ بــ  ا٧ػــلاق ٔادظــاوّي ذلــن    

دــذهأل  ــقُ املــشٞ ٖفلــن اُ صلــذ طشٖقــٛ لخقٗــٗي الخشذٖــذ الــزٝ  ذوــْ يوــاسدٕلٗعي لمخذظــٗذ             

طــٕاٞ كــاُ ا٧ػــلاق   الٕا ــض وخذظــٗذَٖ بٕاطــاٛ ادظــادِي )اٙ  عخــدل    ٔاملظــخقن اــَ  قشٖــش

ادظـادِي متجٗــن دٗــذ هلــي( ٔبؼــكن  ــاً طــٕي ٖكــُٕ الخقٗــٗي  ــاٟي امــٜ الفاٟــذٚ الٍظشٖــٛ لمفكــشٚأل   

 ا٧ٔهٔلكَ بقيخـاس ٍِـاك ػـشط  صلـا اُ ٖخشققـا   ِـزا الخشذٖـذ الـزٝ  ذوـْ يوـاسدٕلٗعي :          

ٗذ ٖــخي ٔكــعْ لخشذٖــذ )سطــي( الع٦ ــٛ الــيت بــ  ا٧ػــلاق   صلــا اُ ٖكــُٕ وعقــٕه اٙ اُ الخذظــ 

ٔادظـــادِي ٔاٖلـــاا  ـــٜ سالـــٛ اـــذً  اـــابق ا٧ػـــلاق وـــض ادظـــادِي. ِٔـــزا الؼـــشط ٖخشقـــق      

ٜ الخشذٖذ الـزٝ ٖقذوـْ يوـاسدٕلٗعي.     : اٍـذوا ٥ ٖكـُٕ ٍِـاك ا٦ ـٛ اؿـ٦ل   سالـٛ  ٕؿـٗن         الجـاٌ

٥ ٖكـُٕ الؼـلف واـابق هلـزٓ ا٧دّـضٚ أل      دظي الؼـلف بـجدّضٚ إبقـاٞ احلٗـاٚ أل  فـ٘ ِـزٓ احلالـٛ        

ٔوض رلك  قُ الؼلف ٥ ميكَ اُ ٖٕدذ بذٌّٔا. ٔالؼلف املٕدٕد   املكاُ لْ كخمٛ وجـن ادّـضٚ   

اإلبقاٞ امٜ احلٗاٚأل ٔالؼـلف لذٖـْ اٌـٕاع كـجرلٚ وـَ الــفات ٥ ميكـَ اُ متخمكّـا ادّـضٚ اإلبقـاٞ           

امٜ احلٗاٚ. 

(13)

 

                                                 
*

 Christopher Boorse  يبٕسغي ِٕ اطخار الفمظفٛ جباوعٛ يدالٕٖشيDelaware  ٚبال٥ٕٖات املخشذ

 ا٧ورلٖكٛ.

https://www.philosophy.udel.edu/Documents%20Bios%20CVs/Chris_Boorse_

CV.pdf  5/11/2020 
**

 H.A Nielsen ٌُٕٔذطٕس جباوعٛ الفمظفٛ اطخار ِٕ ٌٗمظ Windsor بكٍذا  
***

 Barbara Von Eckardt   ٛٗاطخارٚ الفمظفٛ بكم ِ٘Bennington ٛٗبال٥ٕٖات املخشذٚ ا٧وشٖك 

https://www.risd.edu/people/barbara-von-eckardt/ 5/13/2020 
 

https://www.philosophy.udel.edu/Documents%20Bios%20CVs/Chris_Boorse_CV.pdf
https://www.philosophy.udel.edu/Documents%20Bios%20CVs/Chris_Boorse_CV.pdf
https://www.risd.edu/people/barbara-von-eckardt/


 .وّا امٜ سظَ ذلىذ ضلٜٗ د.الٍظبٗٛ ا٧ي٦ ٗٛ اٍذ يدٕصٖف واسدٕلٗع
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اسدٕلٗعي   كخابـْ يا٧ػـلاق ٔالعقـٕهي اٌـْ لذٖـْ      ٔ عمق ياٖكـاسدتي امـٜ وـا  ذوـْ يوـ       

ــْ لكــٜ ٖخذٍــا ا٧ياــاٞ الفمظــفٗٛ   ِــزا اجملــاه امٗــْ اُ           ــا ٗضٖق٘ اي٦ ــٜ أل ٔلكــَ امٗ ُبعــذ وٗخ

ضلذلغ وَ الظفش بعٗذال ٔبظشاٛ  اٟقٛ.

(17)

 

ٔصلـذ يوٗمـشي     

*

Miller      ٛس ـض يوـاسدٕلٗعي ا٧ؿـٕلٗٛ ا٧ي٦ ٗـMoral Essentialism 

بــالابض  مــٗع وــَ املىكــَ وٍاقٗــال اُ اٌــٕاع وعٍٗــٛ وــَ ا٧ عــاه ٔالــيت ٌعخدلِــا ا٧ُ    مــرل وعقٕلــٛأل 

متخمك اِىٗٛ وعٍٗٛ سمبا ٥ٖخي اطخجىاس اِىٗخّا باطخىشاسأل ٔوـا ّٖىٍـا وـَ ٔدّـٛ ٌظـش يومـرلي وـَ        

ٌاسٗٛ الخقٗٗي ا٧ي٦ ٜ ِٕ املعاٌٜ ٔالع٦ ات البٍٗٗـٛ ملــامشات ا٧ عـاه الـيت ٌٕ فّـا   وذٖـذ       

ٗاٞ الــيت ٌقــًٕ بّــاأل ٔبقيخـــاس  ــجُ يوٗمــشي صلــذ اُ ااــذلام يوــاسدٕلٗعي امــٜ الخجطٗظــٗٛ           ا٧ػــ

ا٧ي٦ ٗٛ مرل ؿشٗح.

(16)

 

ٖٔشٝ يدٜ لسي 

**

JR     اٌْ واداوت الٍظبٗٛ اذوٗٛ  ٗذا امٜ الٍظبٗٛ ا٧ي٦ ٗٛ اإل شاس بـجُ بعـض

بؼـ١ وـا )وجـن ا٥اخقـاد      صلا اُ ٖخعمق ا٧ عاه   الٕا ض ؿشٗشٛ )أ ياط٠ٛ( . ٔاملٕ ف ا٧ي٦ ٘

أ الخقالٗذ(أل بالابض ٥ميكَ  جطٗع الٍظبٗٛ ا٧ي٦ ٗٛ امٜ وعٗاس أ وبـذا وٕكـٕاٜ أ احللـاسٚ    

أل ٖٔقشس اُ الٍظـبٗٛ ا٧ي٦ ٗـٛ صلـا اُ  كـُٕ ٔدّـٛ الٍظـش الـيت  ـشٝ اُ املعٗاسٖـٛ ا٧ي٦ ٗـٛ ِـ٘            

ــذل      ــإِ املفـ ــاُ وـ ــاد أ اٙ كـ ــاسٚ أ ا٥اخقـ ــىٍٛ   احللـ ــا وخلـ ــكن وـ ْ  بؼـ ــ ــٛ بـ ــُٕ وخعمقـ                م اُ  كـ

)وٍخظبْ لْ(.

(11)

 
ٍٖٔـــــا ؽ يِرلورلٖـــــَ ي    

*

Hermeren     ٛاطـــــّاوات ي وـــــاسدٕلٗعي   ا٧يـــــ٦ل الابٗـــــ

ٔبالخشذٖــذ ٔدّــات ٌظــشٓ املعٗاسٖــٛ ٔاملٗخا ٗضٖقٗــٛ اــَ املــٕت ٔاإلدّــامأل ٔٔدــذ اُ يوــاسدٕلٗعي    

  ٛ الخشمٗمٗـــــٛ ٔالفمظـــــفٛ  اطـــــّي بؼـــــكن اٗـــــض   الـــــٕاٜ املخٍـــــاوٜ بـــــذاين كـــــن وـــــَ الفمظـــــف

 ٛ )ا٧ٔسبٗـٛ( بالٍظـبٛ لـش ض الخجطٗظـٛ      continental philosophyالقاسٖـ

**

Foundationalism أل

ٔا٧ؿـٕلٗٛ  

***

Essentialism    ٛأل ٔالبٍٕٖٗـٛأل ٔالخىجٗمٗـ

****

Representationalism  ُٖٔـشٝ ا .

                                                 
*

 Arthur R. Miller .ٛٗاطخار القإٌُ جباوعٛ ٌٕٖٕٗسك بال٥ٕٖات املخشذٚ ا٥وشٖك ِٕ 

https://its.law.nyu.edu/facultyprofiles/index.cfm?fuseaction=profile.biography&
personid=20130 25/5/2020 

**

 William Max Knorpp Jr  اطخار الفمظفٛ املظااذ جباوعٛ يدٗىع وادطُٕي ِٕJames Madison 
 بال٥ٕٖات املخشذٚ ا٧وشٖكٗٛ

https://www.jmu.edu/philrel/people/knorpp-william.shtml 25/5/2020 

 
*

 Göran Hermerén  اطخار ا٧ي٦ل الابٗٛ جباوعٛ ي٥ٌٔذي ِٕ Lund .بالظٕٖذ 

https://www.eurostemcell.org/goran-hermeren  26/5/2020 
**

 foundationalism   الخجطٗظٗٛ ِٕ املزِا الزٝ ٖشٝ اُ املعش ٛ ِ٘ بؼكن وامق  قًٕ امٜ ا٥اخقادات اليت

٥وخاز إىل اطاغ إكا ٜ. ِٔزا ٍٖؼج وَ ادساك اُ ااخقادات الفشد ِ٘ بؼكن ااً ودلسٚ بٕاطاٛ ااخقادات ايشٝ. 

ٌّاٟٜ . ٖٔذاٜ اؿشا  املزِا الخجطٗع اُ الذلادض ميكَ اُ ٖخٕ ف  ق  إرا كاُ ٍِاك ِٔزا ٤ٖدٝ إىل  شادض ٥

ا٥اخقادات الخجطٗظٗٛ امٜ اٌّا ٥ميكَ الؼك  ّٗا أل  الٍظش إىل قمٗذٝ ٖخي  نااخقادات اطاطٗٛ ودلسٚ را ٗالأل ٔبؼك

 .(اػّش وجاه هلزٓ ا٥اخقادات ِٕ الكٕدٗخٕ الذٖكاس ٜ  )اٌا ا كش ارُ اٌا وٕدٕدٔ

Mautner,Thomas,The Penguin Dictionary of philosophy,Penguin 

Books,1997,p206 
***

 Essentialism  ٜٔدّٛ الٍظش اليت  شٝ اُ بعض اخلـاٟف وٕدٕدٚ باللشٔسٚ   ا٧ػلاق اليت  ٍخى ِ٘

شٝ اٌْ لٗع وَ إلّٗيألوج٦ل  ف٘ ٔدّٛ الٍظش ِزٓ طقشاط اٌظاُ بؼكن اؿمٜ ٔلكٍْ اؿمض بؼكن سادخ ٔبعباسٚ اي

 .انخىن اُ ٥ٖكُٕ طقشاط إٌظاُ ٔلكَ وَ انخىن اُ ٖكُٕ طقشاط لٗع اؿمض

Mautner,Thomas,The Penguin Dictionary of philosophy,p.179. 

https://its.law.nyu.edu/facultyprofiles/index.cfm?fuseaction=profile.biography&personid=20130
https://its.law.nyu.edu/facultyprofiles/index.cfm?fuseaction=profile.biography&personid=20130
https://www.jmu.edu/philrel/people/knorpp-william.shtml
https://www.eurostemcell.org/goran-hermeren
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فمظــفٛ الخشمٗمٗمــٛ يوــاسدٕلٗعي اٌؼــج بشٌادلــال ٔااــذال دــذال لمبشــح لعمىــاٞ اجلىــاه الخشمٗمــٗ  ٔلم

بذُٔ وباد٢ ي أكح اٌْ إرا كـاُ لـذٝ الٍـاغ     762بؼكن ااًأل ِٔزا الدلٌاور ٖفذلم وقذوال ػ٘ٞ 

وفّٕوال ٔاكشال اَ سادخّي ٔوـاحلّي  ّي ومضو  باُ ميخمكُٕ إسظاغ ملـا ضلخـاز إلٗـْ الؼـبا      

قٌٍــا صلــا اُ  ٔا٧طفــاه لكــٜ ٖعٗؼــٕا بؼــكن وعقــٕه. ٖٔــشٝ اٌــْ بالٍظــبٛ لمخذــاس  امــٜ ا٧دٍــٛ         

ٌش ض الٍخاٟر اليت  قذوّا لٍـا ِـزٓ ا٧ذـاخ ٔالخذـاس  ٔلكـَ ٍِـاك فـَ طـٍذ عْ ٌخٗذـٛ س لـٍا           

ِزا مبشاااٚ الخجثرل انخىن امٜ املعاٌاٚ ٔوـمشٛ البؼش.

(62)

 

٦ٖٔســ" يداكٕٖــتي    

)*(

Jacquete     اُ    مظــفٛ احللــاسٚ الــيت ٖقــذوّا يوــاسدٕلٗع ي

خىعات اإلٌظاٌٗٛ  اسٖ   مٗع ٍِاك طبٗعٛ إٌظـاٌٗٛ مبعٍـٜ اُ هلـا     شٝ اٌْ بالشمي وَ اوخ٦ك اجمل

اطاغ ثابت ٖٕٔكح يداكٕٖتي اٌْ إرا كاُ وا ٌامق امْٗ إٌاع طبٗعٗٛ ِ٘   را ّا دلـشد وٍـخر   

ثقـــا ٜ ايـــش لعمـــي الخـــاسٖ  اإلٌظـــاٌٜ ٔاملٗخا ٗضٖقـــاأل إرُ ٥ٖٕدـــذ ٍِـــاك اٌـــٕاع طبٗعٗـــٛ   ٌظشٖـــٛ   

اك  ــشل بـــ  الابٗعــٛ ٔالخـــاسٖ . ٔالخشــذٝ الـــزٝ ٖٕادــْ متٗٗـــض     يوــاسدٕلٗعي ٔبالخـــاىل لــٗع ٍِـــ  

وــاسدٕلٗع بــ  الابٗعــٛ ٔالخــاسٖ  ِــٕ وظــجلٛ ِــن ميكــَ ل٨ػــلاق مبــا اٌّــي كاٍٟــات دلظــذٚ    

وادٖال ٔثقا ٗال اُ ٖخذٍبـٕا اوـخ٦ك طبٗعـٛ إٌظـاٌٗٛ ياؿـٛ امـٜ اٌّـا دـِٕش ثابـت وؼـفش   دٗـٍّي            

اإلٌظاٌٜ ٖٔظّش بؼكن  اسطلٜ    قمبا ّي.

(61)

 
Davisٖٔــزكش يدا ٗــضي   

*

ا٧اىــاه “اُ  ٍــأه وٕكــٕع  ٍــاصع املـــاحل   وقالــٛ لــْ بعٍــٕاُ   

ٖٔـزكش وـاسدٕلٗع  ّٗـا :) اُ  كـشٚ      Business and Professional Ethicsٔا٧ي٦ ٗـات املٍّٗـٛي   

املـمشٛ مت جتاِمّا   وعظي انا٥ٔت ٥يخٗاس طبٗعٛ القٗـٕد ا٧ي٦ ٗـٛ ٔالقإٌٌٗـٛأل ٔ ـٜ      ٍاصع 

ذلألخٍا لخشمٗن الفكشٚ طٕي ٌقذً اطاطال دذٖـذال ٌظـبٗال( ٍِٔـا ٖٕكـح يدا ٗـضي اٌـْ إرا  شـف املـشٞ         

عـن طـٕي   الكخابات املعشٔ ٛ بؼكن ااً باطي ي ا٧ي٦ل املٍّٗٛي  ظٕي ٖبذٔ لـْ اُ يوـاسدٕلٗعي بالف  

ٖقــذً اطــاغ دذٖــذ لمقٗــٕد ا٧ي٦ ٗــٛ ٔالقإٌٌٗــٛ. ٔلكــَ وــض رلــك. إرا  شــف املــشٞ بــذ٥ل وــَ رلــك    

الكخابات اخلاؿٛ اَ ا٧ي٦ل القإٌٌٗٛ  قُ ا٧طـاغ اجلذٖـذ الـزٝ ٖخشـذخ اٍـْ يوـاسدٕلٗعي لـَ        

ش ْ امٜ  ذوت وم٦ٗل لخٍاصع املـمشٛ ٔ ظ Legal Ethicsٖبذٔ بؼكن دٗذ. ٧ُ ا٧ي٦ل القإٌٌٗٛ 

اٌْ وٕ ف ميٗن إىل  قـٕٖض احلكـي املٍّـٜ املظـخقن. ِٔـزا الخشمٗـن ميكـَ اُ ٖـخي  عىٗىـْ بظـّٕلٛ           

لكـٜ ٖغاــٜ املٕا ـف ا٧يــشٝ مـرل الــيت ٖٕادّّـا انــاوٗ . ِٔـزا الخشمٗــن ا لـن بكــجرل وـَ ومٗــن        

لقااـذٚ  يواسدٕلٗعي ٔرلخمف اَ ومٗمْ متاوال ٧ٌْ ٖشب   ٍاصع املـمشٛ بخقٕٖض احلكي دايـن ا 

بذ٥ل وَ الخٍاصع ب  القٕااذ. ِٔـٕ ا لـن وٍـْ ٧ٌـْ ٥ ٖخامـا سبـ   ٍاصاـات املــمشٛ مبٕا ـف ٖـخي           

ااخباسِا بؼكن ػاٟض اٌّا لٗظت وٕا ف  ٍاصع لمىـمشٛ.

(66)

 

ٖٔعمـق ي لــٕبٗكٜي    

**

Luebke   ٘امــٜ واطــبق ٖٔــشٝ اُ وقالـٛ يدا ٗــضي ي ٍــاصع املـــاحلي ِــ

 ٕ لٗعي لمىٕكــٕع ٔومٗــن إكــا ٜ ملفّــًٕ ي ٍــاصع املـــاحلي امــٜ   بؼــكن اطاطــٜ ٌقــذ ملعاجلــٛ يوــاسد

                                                                                                                   
****

 Representationalism  ُالخىجٗمٗٛ )أ الخـٕسٖٛ( ِ٘ ٌظشٖٛ وعش ٗٛ  مظفٗٛ  قًٕ امٜ الخجكٗذ ا

س العقمٗٛ)متج٦ٗت( لمىٕكٕاات املادٖٛ ياسز العقن ٔلٗع املٕكٕاات املادٖٛ را ّاألٔزلذ العقن ٖظخٕاا  ق  الـٕ

 .الٍظشٖٛ اٍذ يدٖكاست ي أل ٔاٍذ دُٕ لٕك أل ٔاٍذ كاٌ  ِزٓ

https://www.britannica.com/topic/representationism  26/5/2020 
 

)*(

 Dale Jacquette  ًكاُ اطخار الفمظفٛ جباوعٛ  0224ٔ ٕ ٜ ااً  2731ٔلذ اا 

http://dailynous.com/2016/08/24/dale-jacquette-2016/ 26/5/2020 
*

 Michael Davis لمخكٍٕلٕدٗا بال٥ٕٖات املخشذٚ ا٧وشٖكٗٛ.ِٕ اطخار الفمظفٛ مبعّذ إل ٍٕٝٗ 

https://www.researchgate.net/profile/Michael_Davis25 27/5/2020 
 

** Neil R. Luebke  ِٕ ي  أك٦ِىاي جباوعٛ الفمظفٛ اطخارOklahoma ا٧وشٖكٗٛ املخشذٚ ال٥ٕٖاتب  

books.google.com.eg  27/5/2020 

https://www.britannica.com/topic/representationism
http://dailynous.com/2016/08/24/dale-jacquette-2016/
https://www.researchgate.net/profile/Michael_Davis25%2027/5/2020
https://books.google.com.eg/books?id=GZvmCwAAQBAJ&pg=PR8&lpg=PR8&dq=neil+r.+luebke+philosophy&source=bl&ots=3HtC8_GlqL&sig=ACfU3U0IX8TTJfICrFJrHylDFJI_tWA8PQ&hl=ar&sa=X&ved=2ahUKEwj0_riSndTpAhWu4IUKHTHJCcYQ6AEwD3oECAgQAQ
https://books.google.com.eg/books?id=GZvmCwAAQBAJ&pg=PR8&lpg=PR8&dq=neil+r.+luebke+philosophy&source=bl&ots=3HtC8_GlqL&sig=ACfU3U0IX8TTJfICrFJrHylDFJI_tWA8PQ&hl=ar&sa=X&ved=2ahUKEwj0_riSndTpAhWu4IUKHTHJCcYQ6AEwD3oECAgQAQ
https://books.google.com.eg/books?id=GZvmCwAAQBAJ&pg=PR8&lpg=PR8&dq=neil+r.+luebke+philosophy&source=bl&ots=3HtC8_GlqL&sig=ACfU3U0IX8TTJfICrFJrHylDFJI_tWA8PQ&hl=ar&sa=X&ved=2ahUKEwj0_riSndTpAhWu4IUKHTHJCcYQ6AEwD3oECAgQAQ


 .وّا امٜ سظَ ذلىذ ضلٜٗ د.الٍظبٗٛ ا٧ي٦ ٗٛ اٍذ يدٕصٖف واسدٕلٗع
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اطــاغ وــا  ذوخــْ اجلىعٗــٛ ا٧وشٖكٗــٛ القإٌٌٗــٛ اــَ وٗجــال املظــ٠ٕلٗٛ املٍّٗــٛ ٔكخابــات  إٌٌٗــٛ     

ايشٝ وخعمقٛ باملٕكٕع. ٌٔقذ يدا ٗضي ا٧طاط٘ لـ يواسدٕلٗعي ِٕ اٌْ ٖقذً وعاجلـٛ ياط٠ـٛ  كـشٚ    

اٌــْ  ٍــاصع بــ  القٕااــذأل ٔاُ وــاسدٕلٗع ٥ٖــشٝ اٙ ياــج       ي ٍــاصع املـــمشٛي بؼــكن اطاطــٜ امــٜ    

                   الفؼــن   جتٍــا  ٍــاصع املـــاحل ٖٔعخقــذ اُ جتــشد املــشٞ وــَ وـــاحلْ ِــٕ احلــن ا٧ي٦ ــ٘ الٕسٗــذ      

لـ ي ٍاصع املـمشٛي.

(66)

 

اُ يوــاسدٕلٗع ي ٍٖظــش إىل ا٧ػــلاق لــٗع ككاٍٟــات طبٗعٗــٛأل ٔلكــَ امــٜ اٌّــا ادٔات     

ٛ وّذٍــٛأل ٔاُ الــذاأٝ املٕكــٕاٗٛ باإلكــا ٛ إىل املٕكــٕاٗٛ ا٧ي٦ ٗــٛ  خؼــكن بالكاوــن    ؿــٍااٗ

امــٜ اطــاغ املىاسطــات ا٥دخىااٗــٛ ٔاُ املٕكــٕاٗٛ ٥ميكــَ اُ  خذٍــا ٌفــع الــخ٦صً بــ  الــزا ٘      

ٔاملٕكٕاٜ.

(66)

   
اٌــْ لــٗع وــَ اللــشٔسٝ اُ ٖخاــابق  “ ٔميكٍٍــا القــٕه وــض يسظــاً ذلــٜ الــذَٖ ا٧لٕطــٜ    

ا٧يـ٦ل وـض  قـذً املعش ـٛ أل كىـا ٥صلـٕص الٍظـش إلٗـْ كششكـٛ وـَ ا٧يـ٦ل الٍظـبٗٛ إىل               قذً

ا٧ي٦ل املامقٛ أل  ا٧ي٦ل ي٦ ال لمعمي أل ٥ ّذي إىل وعش ٛ احلقٗقٛ املٕكـٕاٗٛ أل بـن إىل ٔكـض    

 ٕااــذ وعٍٗــٛ لظــمٕك الفــشد ٖخامبّــا اجملخىــض   وشسمــٛ وــَ وشاســن  اــٕسٓ ألٔا٧يــ٦ل الٍظــبٗٛ     

سِــا  عكــع ػــشٔط احلٗــاٚ املــخغرلٚ. لكٍــْ   كــن اـــشأل  عخــدل ا٧يــ٦ل الــيت  ــذا ض اــَ             بااخبا

املظــخقبن ٔ عكــع وّىــات الخاــٕس الخقــذوٜ لمىذخىــض ِــ٘ ا٧يــ٦ل احلقٗقٗــٛ. ٔوــَ ٔدّــٛ ٌظــشٓ  

ِزٓ إرال اطخىشاسٖٛ اخل  الخاـٕسٝ   ا٧يـ٦ل أل ِٔـزا ِـٕ وعٍـٜ اـذً ٌظـبٗخّا ٌظـبٗٛ وامقـٛ. اُ          

ٗذـٛ لمشٗـاٚ البؼـشٖٛ ٔا٥دخىااٗـٛ ٔجلّـٕد اإلٌظـاُأل ٧يااٟـْ لخذىـض يدلا ـْأل          ِزا الخقـذً ِـٕ ٌخ  

ــجسٖ  طمظــمٛ وــَ الضِــٕ ٔالفــشح           لـــشااْ وــض اجلّــن ٔالابٗعــٛ. ٔلخكٗفــْ وعّــا اٖلــا. ٔلــٗع الخ

ٔالخقــذً بــ٦  لــشٗٛأل اٌــْ ٍٖلــح بــالعشل ٔالــذً ٔا٧ن. ٔوــَ ٍِــا ٖـــن يا٧لٕطــٜي إىل اُ ا٧يــ٦ل   

اجملخىعــات الظــابقٛأل ن  كــَ اؼــٕاٟٗٛ بــن كاٌــت ٌخٗذــٛ سخىٗــٛ لظــشٔي    الٍظــبٗٛ ٔ ا٧يــ٦ل   

ــٛ ٔاملظــأاٚ ٔاحلشٖــٛ ٔالظــعادٚأل        ــٛ. ٔاُ سمبــات الٍــاغ   انب اجملخىعــات ا٥ خـــادٖٛ ٔا٥دخىااٗ

كاٌت  خشذد   ذلخٕاِا ٔابعادِا وَ دّٛأل ٔ ٜ الخابٗق ٔالخشقـق وـَ دّـٛ ثاٌٗـٛ أل بقوكاٌـا ّي      

ٞوخّــا لمظــشٔي ٔا٧ٔكــاع املادٖــٛ ٔا٥ خـــادٖٛ ٔالع٦ ــات اإلٌخادٗــٛ    احلقٗقٗــٛ أل ااٍــٜ وــذٝ و٦ 

ٔا٥دخىااٗــٛ الــيت ٖعٗؼــُٕ  ّٗــا. ٔوعٍــٜ ِــزا اٌٍــا إرا اسدٌــا اُ ٌشطــي أ شلاــ  ملظــخقبن ا٧يــ٦ل   

ــن ٖقــًٕ امــٜ اطــاغ الظــشٔي            ــال وــَ الخىٍــٜ ب ٔوعاٌّٗــا  ــقُ ِــزا الخلاــٗ  صلــا ا٥ ٖكــُٕ يالٗ

ظخقبن.املٕكٕاٗٛأل ٔإوكاٌا ّا   امل

(63)

 

اسكاً ٔدذاٌٗـٛ  ظـخٍذ    -  دِٕشِا-اُ دااٚ ي الٍظبٗٛي ٖعخقذُٔ إُ ا٧سكاً ا٧ي٦ ٗٛ   

إىل العٕاطفأل ٔ ش كض امٜ ا٥ٌفعا٥ت أل  ّٜ بابٗعخّا اسكاً ٌظبٗٛ  خمـف وـَ  ـشد إىل ايـش أل إُ     

لشاٙ ٤ٖكـذُٔ  ن ٌقن بجٌّا  خمف لذٝ الفشد الٕاسذ بايخ٦ي سا٥ ْ الٕدذاٌٗٛ.. ٔاؿشا  ِزا ا

اُ ا٥ٌفعــا٥ت ِــ٘ املـــذس احلقٗقــٜ ملعظــي اسكاوٍــا ا٧ي٦ ٗــٛأل بــذلٗن اُ إاطــف ا٥طــخّذاُ أ     

ا٥طخشظاُ ِـ٘ ا٧ؿـن   الكـجرل وـَ يا٧سكـاً ا٧ي٦ ٗـٛي الـيت ٌـذ ض بّـا ا عـاه الٍـاغ. ٖٔبـذٔ اُ             

طــٍا بــالقٗي  كــن وــا ٖظــخاٗض داــاٚ ِــزا الــشاٙ إثبا ــْ إؿــذاس بعــض اسكاوٍــا ا٧ي٦ ٗــٛ. إُ إسظا      

)ٔالقٗي ا٧ي٦ ٗٛ بـفٛ ياؿٛ( إسظاغ أىل ٖعدل اىا ٖـح  ظىٗخْ باطي يالعٍـش الٕدـذاٌٜي.  

ٔلٗع ِزا العٍـش الٕدذاٌٜ ا٧ٔىل دلشد يااطفٛي ِٕاٟٗٛ وخقمبٛأل بن ِـٕ ٌؼـاط اٌفعـاىل سذطـٜ     

ٗن ٌذسك مبقخلآ يالقٗيي ٌٔظخاٗض اَ طشٖقـْ وعش ـٛ اخلـرل ٔالؼـش. ٔوعٍـٜ ِـزا اُ كـن ي فلـ        

اي٦ ــٜي ٌقــًٕ بــْ إوــا ِــٕ  فلــٗن سذطــٜ أىل ٖظــخٍذ إىل سظاطــٗٛ ٔدذاٌٗــٛ بــالقٗي.  مٗظــت         

 ش كض امٜ املعش ٛ العقمٗٛأل بن ِ٘ ا عـاه ٔدذاٌٗـٛ   Cognitive ا٧ عاه ا٧ي٦ ٗٛ ا عا٥ل إدساكٗٛ 

ٛ  ظخٍذ إىل كش  وَ الٕاٜ ا٧ٔىل أ احلظاطٗٛ الفاشٖـٛ بـالقٗي. ٔوـَ ٍِـا  قٌـْ  ـذ ٥ ٖكـُٕ فـ        
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 عاسم ب  ٌظبٛ طابض ٔدذاٌٜ إىل ا٧ عـاه ا٧ي٦ ٗـٛأل ٔبـ  القـٕه بـجُ لمقـٗي ا٧ي٦ ٗـٛ طابعـال         

ألٗال وامقال.

 

) ٗىا ٖشٝ يصكشٖا إبشاِٗيي مٜ كخابْ ياملؼكمٛ اخلمقٗٛي(
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اُ لمقٗي ئدٕدِا اخلاقي   اطخق٦ه  اً اَ ي  قٗٗىا ٍاي اخلاؿٛأل بـذلٗن اٌّـا  فـشم      

-ن ٔدذاُ بؼشٝ أل ٔباشٖقٛ ألٗٛ سذطـٗٛ. ٔ ـذ سلـخر امـٜ ِـزا الـشاٝ بـجُ ٌقـٕه         ٌفظّا امٜ ك

إُ الٍاغ مجٗعال ٥ ٖذسكُٕ القٗيأل أ ٥ ٖظخاٗعُٕ الخىٗٗض بٍّٗاأل اا ٖذه امٜ اٌّـا لٗظـت    -وج٦ل

وباد٢ وٕكـٕاٗٛ وامقـٛأل بـن ِـ٘ دلـشد  ـٕاِش را ٗـٛ ٌظـبٗٛأل ٔلكـَ وـَ امل٤كـذ اُ املظـ٠ٕه اـَ              

اَ إدساك القٗي أ الخىٗٗض بٍّٗـا إوـا ِـٕ ي العىـٜ اخلم قـٜي الـزٝ  ـذ ٖشدـض          اذض بعض ا٧ػلاق

إىل اٌعــذاً الٍلــر أ ٌقــف الذلبٗــٛ لــذّٖي.  اللــعف الــزٝ ٖخظــي بــْ بعــض ا٧ػــلاق وــَ سٗــح  

وذٝ إسظاطّي بالقٗيأل إوا ِٕ  اِشٚ طٗكٕلٕدٗٛ ٥ميكَ اُ  اعـَ   يوٕكـٕاٗٛ القـٗيي. ٔوـَ     

اإلسظـاغ بـالقٗي ٖظـرل دٍبـال إىل دٍـا وـض ٌلـر يومكـٛ الخىٗٗـض ي لـذٝ            ٍِا  قذ ٖـح لٍا القٕه إُ

الفشدأل ٔوٕ القذسٚ امٜ الفّي لذٝ البؼشٖٛ. ٔاحلق اُ القٗي ٌفظّا ٥ خغرلأل ٔإوا الـزٝ ٖـخغرل ِـٕ    

وٕكــٕاٗٛ  اٟىــٛ بــزا ّاأل ٔاوــا    -بابٗعخّــا-إدسكٍــا هلــا أ ٌفــار بـــرل ٍا إلّٗــا. ٔرلــك ٧ُ القــٗي     

اػبْ وا ٖكُٕ بعىمٗٛ رٍِٗٛ  خغرل بخغرل الضأٖٛ الـيت ٌٕدمـْ وٍّـا ابــاسٌا إىل  مـك      إدسكٍا هلا  ّٕ 

القٗي.
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ٔميكٍٍا  ٕكٗح   ٌّاٖـٛ سـذٖجٍا اـَ الٍظـبٗٛ ا٧ي٦ ٗـٛ ٔياؿـٛ الٍىـٕرز الـزٝ  ذوـْ            

يوــاسدٕلٗعي اُ وــا د عــْ لمقــٕه بالٍظــبٗٛ ا٧ي٦ ٗــٛ ٔ غــرل املبــاد٢ بــخغرل احللــاسٚ ِــٕ الــشب            

ف٦طـفٛ  الوـَ   الكـجرل كـض  ٜ ب  ا٧ي٦ل ٔالظٗاطٗٛ ٔدٔسِا    غٗرل وظـاس ا٧وـي. سٗـح س   الخاسطل

ٔ  عٗـاس ادل الخاسٖ  امٜ املظخٕٝ ا٧ي٦ ٘ ل٨وي كى سلـٕ الش ـ٘ ٔالخقـذًأل      وظـرل ّا   اكٗـذ ِــاً 

ا٧وـٛ امـٜ اإلزلـاص   رلخمــف      ٚا٥دخىاا٘. سب  ٥٤ِٞ الف٦طفٛ  ذس  ذِٕسِاأ ملذٝ  مفّـا ٔ

اليت  خىٗض بّاأل ٔمبذٝ اٌظذاً الظمٕك العىم٘ وض املباد٢ ا٧ي٦ ٗـٛ الـيت   ٧ي٦ل ٗـادَٖ احلٗاٚ باو

ــا  اد ّـــا.   ـــاٟن    ٖٔخشـــذخ اٍّـ كمىـــا كاٌـــت ا٧وـــٛ امـــٜ وظـــخٕٝ اي٦ ـــ٘ س ٗـــض وخىظـــكٛ بالفلـ

ا٧طاطٗٛ وجن الـذل ٔالٕ ـاٞ بالعّـذ ٔالٕاـذ كاٌـت اكجـش  ـذسٚ امــٜ وقٗــق العىــن اجلىــاا٘           

. ٔكمىا كاٌت ا٧وٛ بعٗذٚ اَ ِزٓ الفلــاٟنأل  املل٘  ذوال سلٕ ا٧ لنأُ املخبادهأل ٔوَ ثي ٔالخع

ٔلكــَ  مــك املبــاد٢    ٔاطخظــمي ابٍا٣ِــا لمخــذلٗع ٔالكــز  ٔالٍفــال  ــذِٕست ٔاسلاــت ٔاكــىشمت.       

ا٧ي٦ ٗٛ الخٜ كاُ ٖقـذِا  ٦طفٛ وجن ا ٦طُٕ ٔاسطـإ ِـ٘ وبـاد٢ وامقـْ ٔلٗظـت ٌظـبٗٛ       

 سدٕلٗعي.كىا ااخقذ يوا

اٍــذوا اؿــٗا ٌظاوّــا ا٧ي٦ ــ٘  مــن كــبرلأل    اٌّٗــاس الكــجرل وــَ ا٧وــي الخــاسٖ   ٕكــحٖ  

القـاٟي امـٜ املــاحل الؼلــٗٛ. اٍـذوا  ٍّــاس ا٧وــي        طـع البٍـاٞ ٔاٌؼـغمت بالخٍـاصع      اسلش ت اـَ ا 

ضلأه كـن ٔاسـذ وـٍّي اُ ٖـٍّؽ وـَ      ٔ كاٍٟات اٌاٌٗٛ وخٕسؼٛإىل  ابٍا٣ِاامما ٖخشٕه  اي٦ ٗال

دظــذ ا٧وـــٛ حلظــابْ اخلــاقأل ٔ خــذِٕس الجقــٛ املخبادلــٛ بــ  الٍــاغأل ٖٔـــبح الؼــك ٔالخؼــكٗك ِــٕ   

ــا لمقـــٗي     ــا اٍـــذوا اداست  ّشِـ اٍـــٕاُ الع٦ ـــات ا٥دخىااٗـــٛ ٔاإلٌظـــاٌٗٛ. اٌّـــاست دٔه   وٍاقخٍـ

ا٧ي٦ ٗٛ اإلصلابٗـٛ الـيت جتىـض الٍـاغ ٔ ٕسـذِيأل ٔكـزلك اٌّـاست إودلاطٕسٖـٛ الــ  ٔ ـاسغ          

  لـــعفخل. ٔ  اــــشٌا ِـــزاأل ٔاكـــح اُ ا٧وـــي الـــيت  اطـــ٦وٗٛأل ٛ ٔاحللــــاسٚ العشبٗـــٛ اإلٔبٗضٌاــــ

 اي٦ ّاأل وجـن ا٧وـٛ العشبٗٛأل جتذ ٌفظّا يمف ا٧وي.

٤ٖكذ ي واسدٕلٗعي امٜ ؿعٕبٛ إصلاد وباد٢ ثابخـٛ   دلـاه ا٧يـ٦ل ٔاٖلـال ؿـعٕبٛ       -2

 إثبات ؿشخّا إُ ٔدذت.

ذح الٍظشٖٛ ا٧ي٦ ٗـٛ ٥بـذ وـَ الخجكٗـذ امـٜ اس باطّـا       ٦ٖٔس" يواسدٕلٗعي لكٜ  ٍ -1

بالخــاسٖ  أل ٖٔــشٝ كــشٔسٚ وشااــاٚ الخٍــٕع ٔالٍظــبٗٛ   كــن اٖذٖٕلٕدٗــٛ  كشٖــٛ  خعمــق  

 با٧ي٦ل.  



 .وّا امٜ سظَ ذلىذ ضلٜٗ د.الٍظبٗٛ ا٧ي٦ ٗٛ اٍذ يدٕصٖف واسدٕلٗع
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ٖٔعخقــذ يوــاسدٕلٗعي اُ املٕكــٕاٗٛ الــيت ميكــَ اُ  خشقــق   ا٧يــ٦ل ِــ٘ وٕكــٕاٗٛ    -6

 وَ الذسدٛ الجاٌٗٛ ٔوٕكٕاٗٛ اٖذٔلٕدٗات وخٍا ظٛ.

ٛ        اُ -6 كىــا ٖامــق  -ا٧يــ٦ل الــيت ٖقــذوّا يوــاسدٕلٗعي ِــ٘ ايــ٦ل وــَ الذسدــٛ الجاٌٗــ

 اٙ اٌّا ٥  ش ٜ إىل دسدٛ القإٌُ ا٧ي٦ ٘ باملعٍٜ الخقمٗذٙ ) املامق(. -امّٗا

ٖعخىـذ الٍىـٕرز ا٧ي٦ ـٜ الـزٝ ٖقذوـْ يوـاسدٕلٗعي امـٜ وظـمىات ٔدٕدٖـٛ ٌظــبٗٛ اٙ           -6

ا وبـــاد٢  ابمـــٛ لمـــخغرل ٔ قـــال لملـــدلات  اٌّـــا لٗظـــت وظـــمىات بـــاملعٍٜ الخقمٗـــذٙ ٔلكٍّـــ 

 املكخظبٛ وَ الخذشبٛ اإلٌظاٌٗٛ.

٥ ميكـَ وقٗـق الظــ٦ً املامـق  ىــَ ٔدّـٛ ٌظــش يوـاسدٕلٗعي إرا اسدٌــا اُ سلقـق  ــذس         -3

 وَ الظ٦ً احلقٗقٜ امٍٗا وشاااٚ القٕٝ الفعمٗٛ   العان وَ الٍاسٗٛ ا٧ٖذلٕدٗٛ.

ٌٗٛ  عقن املشٞ لقلٗٛ ا٥ٌخشاس اٍـذوا  كـُٕ   ٖٔب  يبٕسغي اُ يواسدٕلٗعي ٖظىح بقوكا -7

احلٗــاٚ لٗظــت هلــا وعٍــٜأل ٖٔـــبح الؼــلف ا لــن ســا٥ل إرا  ــاً بقٌّــاٞ سٗا ــْ )كىــا      

سا٥ت اإلٌظاُ الزٝ كاُ امٜ طبٗن املجاه وخىخض بــشٛ دٗـذٚ ٔ قـذ  ذـجٚ اٙ  ـذسٚ      

ــا ٌخفــق وــض          امــٜ احلشكــٛ ٔاؿــبح ٖعخىــذ بؼــكن كمــٜ امــٜ ا٧دّــضٚ الابٗــٛ( . ٍِٔ

بٕسغي   و٦سظٛ اُ املشٞ بالشمي وـَ كٌٕـْ وخعقـن ٥ٖٔعـاٌٜ وـَ اٙ وـشم اقمـٜ        ي

ــْ العقمٗــٛ بؼــكن ؿــشٗح           ــْ  ــذ ٥ ٖظــخلذً  ذسا  ــْ إ٥ اٌ ــاٞ ا ــار  ــشاس إٌّــاٞ سٗا  اثٍ

 ٌخٗذٛ لمظشٔي انٗاٛ.

ــٜ         -6 ٔ ــٜ دلــاه ا٧يــ٦ل الابٗــٛ ٤ٖكــذ يوــاسدٕلٗعي امــٜ وشااــاٚ الخــجثرل انخىــن ام

 خّي ٌخٗذٛ ا ار  شاسات  خعمق بالخذاس  امٜ ا٧دٍٛ.وعاٌاٚ البؼش ٔوـمش

ٔميكٍٍا  بٕه ٌقذ يداكٕٖتي لفمظفٛ احللاسٚ اليت ٖقـذوّا يوـاسدٕلٗعي ٔالـيت صلعـن      -1

وـــَ ي٦هلـــا الابٗعـــٛ ٔالخـــاسٖ  ػـــ٘ٞ ٔاســـذأل مبعٍـــٜ اٌـــْ ٥ٖقـــذً متٗٗـــضال ٔاكـــشال بـــ    

  ٗ ــاٌ ٛ كذـــِٕش ثابـــتأل الابٗعـــٛ اإلٌظـــاٌٗٛ ٔالخـــاسٖ أل اٙ اوـــخ٦ك ا٧ ـــشاد طبٗعـــٛ إٌظـ

 ــيواسدٕلٗع يإىل ا٧ػلاق امٜ اٌّي ل٥ت وـٍعٛ سلاسٖال ٔ لض لمخاسٖ  ٔلـٗع  

ككاٍٟات طبٗعٗٛ  لض ٧طاغ طبٗعٜ ٔاسذأل ٔبالخاىل  خمف ِزٓ ا٥٩ت بـايخ٦ي  

 احللاسات ٔالظشٔي الخاسطلٗٛ اليت ؿٍعخّا.

ي٦ ٗـٛ  ـذ ٖشدـض إىل    ٌٔظخٍخر   الٍّاٖٛ اُ وا د ـض يوـاسدٕلٗعي لمقـٕه بالٍظـبٗٛ ا٧     -20

الــذور بــ  ا٧يــ٦ل ٔالظٗاطــٛ ٔالظــشٔي ا٥دخىااٗــٛ ٔاحللــاسٖٛ ِٔــزا الــذور متخــذ  

دزٔسٓ بعٗذال سخٜ  ـن امٜ الفمظـفٛ الٌٕٗاٌٗـٛ اٍـذ ا ٦طـُٕ ٔاسطـإ. ٔسلـَ ٌخفـق        

وعْ إىل سذ كبرل   الخجكٗذ امٜ الع٦ ٛ الٕثٗقٛ ب  اسـٕاه ا٧وـي ٔبـ  وٍظٕوخّـا     

 ـــذع البٍــاٞ ا٧ي٦ ــٜ  ل٨وــي ٖــ٤دٝ ٥ذلالــٛ إىل اٌّٗاسِــا الظٗاطــٜ      ا٧ي٦ ٗــٛأل ٔاُ

ٔاإلدخىااٜ ٔ خلمف اَ با ٜ ا٧وي.  ٔلكٍٍـا ٌخلمـف وعـْ    ٕلـْ بعـذً ٔدـٕد وبـاد٢        

ثابخْ ٌظخاٗض اُ ٌقٗي امّٗا وٍظٕوٛ اي٦ ٗٛ ٥ لض لمخغٗرلأل  ىا ميكَ اُ طللض 

ٕك الـيت  ابـق ِـزٓ املبـاد٢أل  ـالقٗي الـيت       لمخغٗرل   املٍظٕوٛ ا٧ي٦ ٗٛ ِٕ  ٕااذ الظـم 

 ؼــرل إلّٗــا املبــاد٢ ا٧ي٦ ٗــٛ ثابخــٛ ٔلكــَ الــزٝ ٖقــض   داٟــشٚ الٍظــبٗٛ ٔالــخغرل ِــٕ            

 إدساكٍا هلزٓ القٗي.
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ٗي وذكٕسأل املعذي الفمظفإ -6 أل ألبشِا ش أل القِا ُ املاابض ا٧ورلٖ ٛ لؼ٠ٕ ٛ العاو ً.6979 اهل٠ٗ  

ٛ   ا٧ي٦ -2 ٔالٍظٗب ٜ أل الخإس  َ ا٩لٕط ٜ الذٖ ً ذل ٔالٍؼشأل سظا  ٛ ٛ لماباا ع ل أل داس الاٗم  

ً.6989برلٔت أل        

3-( ٛ ٗيأل وؼك٦ت  مظفٗ ٖا إبشِا ٛ أل 6صكش ٛ وـشأل داس وـش لماباا أل وكخب ٛ اخلمقٗ ً.6966( املؼكم  

 

 
 
 

  
 


