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 مقدمة:

ن الحياة التي يعيذيا اإلندان تديخ قجما نحؾ األمام، و ىحه السديخة ليدت مديخة زمشية و إ

كثيخة خالل رحمة التظؾر التي  بأحجاثحدب، بل ىي مديخة نؾعية حيث أن اإلندان مخ 

عاشيا، فسشح أن وجج عمى ىحه األرض بجأ يبحث عمى سبيل لتعاير بجل الرخاع و الشداع 

الجائؼ مع أخيو اإلندان، و ىحا التظؾر تجخل في جسيع مجاالت حياتو، و مشيا الدياسية 

عات و التي تشظؾي تحت طياتيا مجسؾعة مؽ أنغسة الكؼ التي تدعى إلى تشغيؼ السجتس

خاصة مشيا الشغام الجيسقخاطي، و ىحه األخيخة ىي التي تعبخ عؽ مفاىيؼ الحخية و العجل و 

السداواة في الحقؾق و الؾاجبات االجتساعية السدالسة حيث سيادة القانؾن و تداوي 

السؾاطشيؽ و غيخ ذلػ مؽ مفاىيؼ و مسارسات، و أصبحت الجيسقخاطية كمسة ندسعيا كثيخًا 

ت الدياسية و السؤتسخات العالسية، ندسعيا عمى أسشة الحكام و السحكؾميؽ، تمو في السشتجيا

جبيا الشخبة و العؾام، الكل يخيج نغام حكؼ ديسقخاطي أو يدعى لخفع ىحا الذعار و لقج 

أضحت مدألة إقامة نغام حكؼ ديسقخاطي في نغخ السثيخيؽ الدبيل الؾحيج لتحقيق حخية 

خخ في مشاخ سمسي، لزسان الخأي و الخأي اآل جاد،الستيعاباالستبالذعؾب و القزاء عمى 

الحقؾق و الحخيات األساسية لإلندان، و ىحه الجيسقخاطية ليدت مظمبا معاصخا بل تعؾد 

بالثؾرات  ميج الجيسقخاطية الغخبية، مخوراً جحورىا إلى العرؾر بجًءا مؽ الحزارة اليؾنانية 

ا  في العرخ الحجيث و التي انتقل صجاىا بعج ذلػ ضج االستبجاد في أوروبا و أمخيك الغخبية

إلى بقية دول العالؼ لتربح الجيسقخاطية مظمبا عالسيا لالستقخار و األمؽ و الدالم العالسييؽ، 
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لكؽ ىحه الجيسقخاطية تبمؾرت بسخور الدمؽ في الجيسقخاطيات الحجيثة السظبقة بذكل أو بآخخ 

ة أي ال تحقق مدعاىا مؽ حخية و مداواة و في الغخب و أصبحت ىحه الجيسقخاطية مخيز

ضسان الحقؾق أي أصبحت مجخد شعار آو قشاع تتدتخ خمفو مسارسات أبعج ما تكؾن عؽ 

الجيسقخاطية، و ىحا ما عبخ عشو العجيج مؽ الفالسفة و السفكخيؽ و مؽ أبخز ىؤالء الفالسفة 

التي أصبحت مشتذخة  السعاصخيؽ "تديفتان تؾدوروف " حيث تحجث عؽ أزمة الجيسقخاطية 

في العرخ الخاىؽ، حيث جاء تؾدوروف إلصالح و معالجة الجيسقخاطية مؽ خالل صقميا و 

صيانتيا ، و يعج ىحا السفكخ صاحب ندعة إندانية حيث يتدؼ بسؾاقف إندانية تؤمؽ باحتخام 

معتقجات اآلخخيؽ، حيث تخجست أعسالو إلى لغات متعجدة، و ذلػ لسا تحسمو مؽ رؤية 

عية فكخية ال غشى عشيا في تحميل القزايا الخاىشة، و ىؾ مؽ نخبة السثقفيؽ الحيؽ مخج

برسؾا التاريخ السعاصخ بسؾاقف جخيئة مؽ أجل بشاء جدؾر التعاير و الحؾار بيؽ الثقافات 

، خاصة السؾجؾدة في الجيسقخاطية و ىحا ما أثار االنحخافالسختمفة عؽ طخيق نقجه لسكامؽ 

ىحا السؾضؾع و السؾسؾم لــ: "أزمة الجيسقخاطية في العرخ الخاىؽ" عشج  إنتباىشا الختيار

 و ذلػ ألسباب ذاتية تتسثل في : تديفتان تؾدوروف

اإلىتسام بالفكخ الغخبي السعاصخ خاصة في شقو الدياسي لسالو مؽ أثخ عمى حياة  -

ر الفخد و السجتسع الحي صار يعير في قخية بفزل طغيان لغة السعمؾمات و انتذا

 . واسع االترال
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السيل و الخغبة في التعخف عمى فمدفة تديفتان تؾدوروف كؾنو صاحب ندعة إندانية  -

بقؾة بالخغؼ مؽ أفكاره البشاءة، حيث يجعؾ لمحؾار بيؽ  نقجية، و مفكخ غيخ معخوف

الذعؾب، و دعؾة الغخب إلى التعاير مع اآلخخ السدمؼ و خاصة في الؾقت 

السعاصخ لسا ليا مؽ أثخ عمى حياة الفخد و السجتسع و البيئة الجيؾسياسية لمعالؼ و 

 دعؾتو إلى معالجة أزمة الجيسقخاطية في كافة أرجاء السعسؾرة.

 الجوافع السؾضؾعية لجراسة ىحا السؾضؾع فتتسثل في : أما

االىسية البالغة التي يكدبيا مؾضؾع الجراسة بإعتباره مؾضؾعا ججليا لسا لو مؽ آثار  -

فكخية و عسمية عمى الؾاقع الدياسي السعاش و الخغبة في إعظاء نغخة فكخية 

ىسية السؾضؾع إلى لترحيح الؾضع الجيسقخاطي الستأزم في العرخ الخاىؽ كسا تعؾد أ 

اإلىتسام الستشامي اليؾم، اكثخ مؽ أي وقت مزى بالجعؾة إلى الجيسقخاطية الحقة و 

السشاداة بإقامة نغام حكؼ ديسقخاطي صحيح مؽ طخف الذعؾب و الشخب و في 

السحافل الدياسية و السؤتسخات الجولية و السشغسات العالسية عمى السدتؾى الخارجي 

يسقخاطي يغسخ العالؼ كمو.و لإلشارة فقط إعتخضتشا صعؾبات في حتى كاد ىحا السج الج

 إعجاد ىحا البحث نحكخ مشيا:

نجرة الجراسات الفمدفية حؾل السفكخ تديفتان تؾدوروف الحي أدت إلى قمة السخاجع  -

عجم تؾسع  عسمية اإلستشباط و  لجؾء إلىاو الحي دفعشا التي تتشاول فكخه الدياسي 

 لة الجيسقخاطية.تؾدوروف كثيخًا في مدأ



 املقدمة

 

 د
 

تجاوز ىحه الرعؾبات لتحقيق ىجف البحث و تحميل  اإلمكانو لكششا حاولشا قجر  -

 اإلشكالية .

أزمة الديمقراطية في المجتمع الراهن و انظالقا مسا تقجم فسؾضؾع البحث السؾسؾم " -

يثيخ جسمة مؽ اإلشكاليات، و عميو نظخح اإلشكالية  تزيفتان تودوروف نموذجا" –

 التالية:

ما ىي الجيسقخاطية عشج تؾدوروف ؟ و ما ىي الدسات التي تتعخف مؽ خالليا عمى  -

 إنحخاف الجيسقخاطية؟

و كيف يسكؽ ترحيح ىحا الشغام؟ و كيف يسكؽ مؽ خالل الجيسقخاطية التأسيذ  -

 لإلنفتاح عمى اآلخخ و اإلبتعاد عؽ الحخب؟

عتباره األندب لسثل ىحا و لإلجابة عمى ىحه اإلشكالية استخجمشا السشيج التحميمي بإ

الشؾع مؽ الجراسة، كسا اعتسجنا عمى السشيج التاريخي بالؾدة إلى األصؾل الفكخية 

لمجيسقخاطية، حيث قدسشا مؾضؾع الجراسة إلى ثالثة فرؾل ، نخى أنيا عمى قجر 

 كبيخ مؽ االىسية و تتسثل فيسا يميػ

الفرل األول:بيشا فيو تعخيف الجيسقخاطية و أصؾليا الفمدفية حيث تشاولشا في السبحث  -

و السبحث  صظالحيةتعخيفا عام حؾل الجيسقخاطية مؽ الشاحية المغؾية و اإل األول

الثاني بيشا األصؾل الفكخية الفمدفية لمجيسقخاطية، بجًءا بالدفدظائية حيث أبجعت في 

تعميؼ غؽ الخظابة كؾنيا مؽ أىؼ الؾسائل التي ال غشى عشيا لمشجاح في الحياة 
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اىسية لإلندان و الفخد داخل الجولة كؾنو عسال أساسيا في  أعظتكسا  ،الجيسقخاطية

كسا بيشا أن الدؾفدظائية دعت لإلبتعاد عؽ التقاليج الدابقة و  الشغام الجيسقخاطي،

في العقيجة الجيشية فقج عْجُت فمدفة ىحه الحخكة ثسخة لمحياة الجيسقخاطية في  اإلنحالل

 .في في السجرسة اليمدتية مشظمقيؽ مؽ سقخاط:أثيشا 

ليا شة محدحيث بيؽ أن أفكاره جاءت مؽ جية مشافية لمجيسقخاطية و مؽ جية أخخى  -

مؽ خالل إصخاره عمى ضخورة تؾفيخ الكفاءات و الخبخة في مؽ يتؾلؾن الحكؼ، 

والحاكؼ يجب أن يكؾن مؽ األفاضل و أن يتستع بالفزيمة، و ندتمدم الجيسقخاطية 

 عشجه اإلخالص الستجخد مؽ حب الحات.

فيو أن أفالطؾن يخفض الجيسقخاطية كسا يرف الخجل  اثؼ أفالطؾن حيث بيش -

 اطي عمى أنو رجل الذيؾات جسيعا وصؾال إلى أرسظؾ و تظخقشا إلى نغخيتوالجيسقخ 

في األخالق، و بيؽ أن أرسظؾ قج رفض  جوعمى أساس مشيبيشاىا الدياسية حيث 

الجيسقخاطية، و يجعؾ إلى نغام سياسي مختمط بيؽ األوليجاركية و الجيسقخاطية، أ[ في 

ال و يتحقق فييا التؾازن بيؽ الغشي و يج الظبقة الؾسظى التي سيتؼ أفخادىا باإلعتج

 الفقيخ و تحقيق مرمحة الجسيع.

 أما الفرل الثاني: السؾسؾم بالجيسقخاطية عشج تؾدوروف بيشا فيو : -
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في السبحث األول: تعخيف الجيسقخاطية عشجه التي اعتبخىا ديسقخاطية عرخية تخحب  -

دب حاجة الشاس ليا و بحخية األديان و تزسؽ حقؾق اإلندان فالجيسقخاطية تتغيخ بح

 تحقيق الرالح العام. 

و في السبحث الثاني بيشا أسذ الجيسقخاطية عشجه الستسثمة في الذعب كؾن أن  -

الجيسقخاطية حكؼ الذعب فالذعب ضخورة مؽ الزخوريات و اإلبتعاد عؽ حكؼ األقمية 

حخًا، و و الحكؼ السمكي،أما الثاني متسثل في الحخية و اإلستقالل حيث يؾلج اإلندان 

 اإلستقاللية حدبو تزسؽ لإلندان القجرة عمى اإلختيار و إتخاذ القخارات.

أما السبحث الثالث متسثل في أزمة الجيسقخاطية و إنحخافيا تحجثشا فيو أوال عؽ  -

اإلقتزاء الجيسقخاطي كسا يعخف أيزا بسظمب التقجم أي أن الجيسقخاطية ليدت نفديا 

ججيج مؽ خالل التقجم التكشؾلؾجي الستجخل حتى  التي تؾجج سابقا ىي اآلن بسفيؾم

أما  في الؾسائل العدكخية و تظؾر أنؾاع األسمحة مؽ أجل فخض نفديا وسيظختيا

اإلنحخاف الثاني و متسثل في الحخية الميبخالية )الحخية الفخدية( التي تجافع عؽ الحخية 

فكيخ في اآلخخ، و الفخدية و ىحه األخيخة باتت تخجم مرمحة الفخد دون الحاجة لمت

األزمة األخيخة ىي الذعبؾية بحيث تتعمق باستذارة الذعب والجيسقخاطية بجون شعب 

ال تكؾن ديسقخاطية حيث يسكؽ أن يتخح جدء مؽ ىحه الجساىيخ القخارات تحت تأثيخ 

العاطفة و خارج كل عقالنية، و ىحا الخظخ تشقرو حدب تؾدوروف فظشة التسييد 

 بيؽ القخارات.
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أما السبحث الخابع فقج جعمشاه معالجة الجيسقخاطية بيشا فيو أن تؾدوروف يدعى إلى  -

معالجة الجيسقخاطية مؽ خالل حؾار الحزارات بجل صخاع الحزارات و التعاير و 

القبؾل بالتعجدية الثقافية، و الجيسقخاطية تجعؾ أيزا إلى التعاير و الحؾار و التفاىؼ 

تظبيق العجل و السداواة وإعظاء ن مؽ بيؽ الحمؾل ىي و اإلقشاع، كسا بيشا أيزا أ

 لكل ذي حق حقو وصؾال إلى :

 الفرل الثالث و لشا فيو تجميات الجيسقخاطية عشج تؾدوروف بيشا في :  -

السبحث األول: تشاولشا الجيسقخاطية و اإلسالم و السدمسيؽ معتجلة و قخيبة ججًا مؽ  -

سؾل ملسو هيلع هللا ىلص، والتجخل خ الكاريكاتؾرية لم عمى الخسؾمبذكل جمي ثار السؾضؾعية، حيث 

األمخيكي الغخبي في العالم اإلسالمي و اعتباره إرىابا، وفرمشا فيو، أما السبحث 

الثاني يتسثل في الجيسقخاطية و السخأة حيث بيشا أن السخأة في العرخ الحجيث قج بجأت 

و بأن ليا دورًا فعاال في  تمسذ إستعادة حقؾقيا، مشيا حق الترؾيت، حخية التعبيخ

السدمسيؽ الستظخفيؽ و الجول الغخبية التي  السجتسع، إال في بعض الفئات مشيا فئة

 تسشع السخأة السدمسة مؽ إرتجاء الحجاب.

أما السبحث الثالث فيتسثل في الجيسقخاطية و الحخب: بيشا فيو أىسية الؾ.م.أ و إعتبارىا  -

العجيج مؽ الحخوب مؽ بيشيا الحخب في  سيجا مظمقا عمى العالؼ و بحلػ عيخت

 حمي.رالعخاق و الحخب في فمدظيؽ، و ىحه الجيسقخاطية تحسل الظابع الس
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 السبحث األول: تعخيف الجيسقخاشية

لى أصل إيا المغػي: حكع الذعب و ىي تخجع تعشي كمسة ديسقخاشية في أصم لغة: - أ

 يػناني مكػن مغ لفطيغ ىسا:

  Demosو تعشي الذعب = 

  Krates1= و تعشي حكع أو سمصة 

 2الذعب أي الذعب ىػ صاحب الدمصةحكع بحلظ تعشي الكمسة في معشاىا و 

و  ,ة بقجسيع السػاششيغ ال لفخد و ال لصنطام سياسي تكػن فيو الديادة ل صصالحا: إب _

 ليحا الشطام ثبلثة أركان أساسية:

 ادة الذعبيس األول:

 السداواة و العجل الثاني:

 االندانيةالحخية الفخدية و الكخامة الثالث: 

فبل حخية ببل مداواة و ال مداواة ببل حخية و ال سيادة لمذعب إال إذا كان أفخادىا  

و بجون الحخية ال , و ىحا يعشي أن الجيسقخاشية أساسيا األول ىي الحخية لمذعب  ,1أحخار

أن  يدتصيعػن و ىشا ال  سيادىعأيكػنػن تحت رحسة  فالعبيج مثبل , يكػن ىشاك سمصة لمذعب

                                                           
، السعجع الفمدفي: باأللفاظ العخبية و الفخندية و االنجميدية و الالتيشية، دار الكتاب المبشاني، لبشان، يباجسيل صم-1
 .569، ص1928، 1ج
 و دراسة في عمع االجتساع الدياسي،  اإلندانعبج الحسيج أحسج رشػان، الجيسقخاشية و الحخية و حقػق  يغحد–2

   .11، ص2006السكتب الجامعي الحجيث، االسكشجرية، د،ط 
1
 .570دابق، صالسخجع ال: السعجع الفمدفي، اجسيل صميب - 
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 ىدسيسا بو بالحخية و السداواة يشذأ  ذعبو بالحخية تصبق السداواة و العجل بيغ ال , يحكسػا

فيو الذعب مرجر  اجتساعيأيزا الجيسقخاشية: عمى أنيا نطام  تعخفسيادة الذعب. و 

و يحكع الدمصة يسارسيا نػاب أو مسثمػن عغ الذعب مغ خبلل التذخيعات التي يقخونيا، 

مػضفػن عسػميػن الجياز اإلداري لمجولة، جيخ مغ خبلليا ، و ي   القزائيبسقتزاىا الشطام 

و السجتسع  ,طع بيا العبلقة بيغ الحاكع و السحكػم و بيغ أفخاد الذعب بعزيع ببعستو تش

الفخص الجيسقخاشي: ىػ السجتسع الحي قػامو الفخد نفدو و الحي يعسل عمى أن تتكافأ 

أن السجتسع الحي يدػده  يعشي ىحا, و 1تيع الحخيال اح ليع العسل، و تكفليتلمجسيع، و 

ى الفخد ذاتو و ىػ يعسل أن الشطام الجيسقخاشي يدسى بالسجتسع الجيسقخاشي الحي يعتسج عم

 فيو الفخص لمجسيع و خاصة في مجال العسل في إشار الحخيات أي حخية الفخد. ى تتداو 

فأما الجيسقخاشية  رستقخاشية.تػقخاشية ىي نفديا األو مقابل الجيسقخاشية ىي: األو  -

فالسخجعية فييا لمجستػر و القانػن، و الذعب فييا يعمػ عمى الجولة و ليذ العكذ، و معشى 

و يعشي ىحا أن السخجعية األساسية لمجيسقخاشية ىي الجستػر و القانػن 2الذعب كل الشاس

 ,داواة و العجالة زسغ حقػق الذعب و تدػد السالحي يشطع و يديخ الذعب و بيحا القانػن ت  

لكغ ىشا الذعب يعمػ عمى الجولة ألن الذعب ىػ الحي يحكع و ىحا الذعب يزع جسيع 

شبقو معيشة بل حكع  صالح ب فيحكع ير يذفقيخ و غشي، نداء و رجال، أي لالشاس 

 يزع جسيع الشاس دون تفخيق بيشيع.

                                                           
1
 .357، ص2000، 3ي، السعجع الذامل لسرصمحات الفمدفة، مكتبة مجبػلي، القاىخة، طفشعبج السشعع الح - 

2
 .357: صنفدوالسخجع  - 
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 و تتسيد في الجيسقخاشية نػعان مغ الشطع الدياسية: -

و  و يسكغ تصبيقيا في السرانع :غيخبالجيسقخاشية عمى نصاق صما تدسى  األول:

 خف بالجيسقخاشية السباشخة كالجيسقخاشية اإلغخيقية.السجتسعات الرغيخة و ىي ما تع

 مكانيا السجن الكبخى و الجوائخ ىي غيخ مباشخة وو  :الجيسقخاشية عمى نصاق واسعالثاني: 

مغ الشاس يقجر بالسبلييغ يشتذخون في مداحة واسعة مغ ا االنتخابية التي تزع عجدا ضخس  

ا ع أقل عجد  يسباشخة كانت عشج اإلغخيق بحكع أن، و ىحا يعشي: أن الجيسقخاشية ال1األرض

و سسيت مباشخة كػن  ,عتسج اليػم كشصاق ضيق في السرانع ت  و حيث كانػا عبارة عغ قبائل  

فيشاك  نيابيةفيي تسثيمية  مباشخة اشية الغيخالذعب يمتقي مباشخة دون أي تسثيل، أما الجيسقخ 

و ىشا ال يدتصيع الذعب  -اختيار رئيذ يسثميع–مغ يسثل الذعب عغ شخيق االنتخابات 

السداحة أي أنيع يشتذخون في مداحات واسعة مغ األرض حيث يقجرون  تداعإبحكع 

شمق عمييا  بالجيسقخاشية الغيخ مباشخة و أ  تصيعػن أن يمتقػا مباشخة و ليحا بالسبلييغ ال يد

 الشطام أصبح يعتسج في العالع اليػم. مغ ىحا الشػع 

فيشاك الجيسقخاشية  االجتساعية و ىي بخبلف :نػاع لمجيسقخاشية أكسا يػجج ىشاك 

سا كان ثلسجتسع أي مسارسة الجيسقخاشية حية ايشاديسقخ  :االشتخاكية فاألولى تعشيالجيسقخاشية 

قػم تسثل أسمػب حياة و ىي ت   ,في السرشع و البيت و الذارع و السجرسة و غيخىاالشاس 

                                                           
1
 .358-357، ص ص الدابقالسخجع  - 
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الجيسقخاشية االجتساعية ىي مسارسة  نو يعشي ىحا أ, 1عمى السداواة و حخية الخأي و الفكخ

حيث أنيا تعتسج عمى مبجآن ,في الحياة اليػمية لمسجتسع و حيثسا كان الشاس  ةالجيسقخاشي

واة و الحخية المحان يزسشان لمفخد حخية التعبيخ و التفكيخ و إبجاء الخأي : السداىساأساسيان 

 مام القانػن.أمجسيع، و الكل سػاء لمكفػلتان  و الحخية و السداواة 

 .نسا بالشػاحي االقترادية إليذ بيحه األمػر    فاالىتسام :االشتخاكية الجيسقخاشية ماأ

و في األجػر، و في تشطيع اإلنتاج، و في  ، ن يشذخ السجتسع السداواة في فخص العسلأك

مغ خبلل أسبابو لتحقيقو، و تدغ لو التذخيعات بو ىحا ما تقػم بو الجولة و تشيس الدكغ. 

قترادية كسقابل االدسي ذلظ بالجيسقخاشية يو البعس  , مسثمي قػى الذعب العامل

بيشسا  االقتراديةفاألولية في السجتسع الذيػعي و االشتخاكي لمشػاحي  ,لمجيسقخاشية الدياسية

عتبار أن االقتراد يقػم عمى الدياسية و اب ةلمشػاحي الدياسيفي السجتسع الميبخالي األولػية 

ن يذتخك السجتسع أو الذعب في أن الجيسقخاشية االشتخاكية ىي أو يعشي ىحا 2 ليذ العكذ

تزع الشاحية  االشتخاكيةو  ,فخص العسل و األجػر و ىحا ما يحقق السداواة بيشيع 

سيع االجتساعية التي تسثل أسمػب حياة و تزع جاالقترادية فقط عكذ الجيسقخاشية 

و تعتسج عمى السداواة بيغ  ومحز، فالجيسقخاشية االشتخاكية اقترادية  مجاالت الحياة

 الذعب.

                                                           
1
 .86، ص1983السعجع الفمدفي، الييئة العامة لذؤون السصابع األميخية، القاىخة، د ط، ،إبخاىيع محكػر  - 

2
 .358-357صمخجع سابق، ص  عبج السشعع الحقي - 
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و الحخية ػجب قيام العبلقات الجولية عمى أساس الديادة تالجولية:  الجيسقخاشيةىشاك و 

و يعشي أن الجيسقخاشية الجولية ىي إنذاء عبلقات بيغ الجول و سيادة كل دولة ,  1و السداواة 

كل دولة قيستيا دون تفخيق بيغ  إعصاءية و السداواة و خ قيام ىحه العبلقات عمى أساس الح و

 .الجول

و ديشيع  فأضميعفييا أىميا  ى تداو يالجيسقخاشية في الفكخ العخبي اإلسبلمي:ىي التي و 

 وديتخو اسة فييا لسا أجسعػا عمى يسات و تكػن الخ ياحقاق العقػبات و الكخامات و الخ ستإفي 

بيشيع وال فخق  ,ىميا أ  يتداوى و يعشي ىحا أن الجيسقخاشية أن  2رئيديع األول رؤوسوأو 

ات أي سيا، و تصبق الخ  قػبات بحدب العقػبةو تصبق الع _ل اضالفاضل و غيخ الف_

 ليع. رئيداعميو الذعب و اتخحوه االنتخابات بالتداوي أي بالعجل فيسا أجسعػا 

 و مغ ىشا فإن الجيسقخاشية مشطسة بحيث تتيح الفخص لكل السػاششيغ لمسذاركة في القخارات -

ن الجيسقخاشية نطام يعتسج عمى أو يعشي  3الدياسية التي سػف يكػن ليا تأثيخ عمييع جسيعا

تؤثخ ة و ىحه القخارات سػف خارات الدياسيالذعب في القالسداواة بيغ السػاششيغ و مذاركة 

 عمى الذعب في حج ذاتو.

                                                           
1
 .570، مخجع سابق، صاميبصجسيل  - 

2
االجتساعية و الدياسية في الفكخ العخبي االسالمي، مكششة لمبشان لمشذخ، ، السػسػعة مرصمحات العمػم  سسيح دغيع - 

 .484،  ص2000، 1ط

3
، 2، ط1، مػسػعة عمع االجتساع، تخجسة: دمحم الجػىخي و دمحم محي الجيغ و آخخون، السجمج  جػردن مارشال - 

 .635، ص2007
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في كل أنحاء العالع أفزل شكل أو ىي الذكل الرحيح  احيث تعج الجيسقخاشية عسمي -

و ىحا 91911لمحكػمة، و ىحا ما عخف ارتفاع مفاجئ لمجيسقخاشيات في أوربا الذخقية عام 

الشطام في العالع اليػم و تسثل أسمػب  الجيسقخاشية ىي أفزل شكل مغ أشكاليعشي أن 

و تدتمدم  ,الحخية و العجلصحيح لمحكػمة و تديخ شؤون الذعب تحت إشار السداواة و 

 .استثشاءالسػاششيغ دون الجيسقخاشية مذاركة جسيع 

                                                           
1
إلى الحخف ط تخجسة: نجيب الحرادي، السكتب الػششي ف أ مغ حج 1لمفمدفة: الجدء ، دليل أكدفػرد تجىخ نجرتذا - 

 .372ص,لمبحث و التصػيخ، ليبيا د،ط دس 
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 الثاني: األصػل الفكخية الفمدفية لتصػر الجيسقخاشية: السبحث

 تسييـــــــــــــــج:

بعامة و الفكخ الدياسي و اليػنانية دورا بارزا في تاريخ الفكخ الفمدفي  الفمدفة تسثل

فشقمت الفكخ , األساس لسقاربة الصبيعة و السجتسع  الفمدفةالحقػقي بخاصة لقج أرست تمظ 

رات رػ الخيالي لمػاقع و عمى بعس الت ى التأملمالقائسة ع السيثػلػجيةمغ الشطخة العالسية 

لى إاليػنانية مغ الحاجة الفمدفة  انصمقت، و لقج  مفيع العقمي لمػجػد و تفديخهلالخامية 

السعخفة تاركة وراءىا العقائج الجيشية حيث كان فبلسفة اليػنان أول مغ شخح قزايا أساسية 

ىحه األخيخة تشصػي و بذكل كبيخ عمى الشطام  وو الدياسية  ,و القانػن  ,تتعمق بالجولة 

، و لقج قجمت تمظ الفمدفة بعس الحمػل  نتذخ في السجن اليػنانيةاو  الجيسقخاشي الحي ساد

اجتساعية و اقترادية ساىست في الكثيخ مغ التصػر السدتقبمي  ,ثقافية  ,لسذكبلت سياسية 

و خاصة الجور الحي تمعبو  , مازالت نتائجو مدسػعة حتى اآلن حيال الدياسي لمفكخ

في القخن الخامذ ، حيث أن األصػل الفكخية ليحا الشطام ضيخ  الجيسقخاشية في العالع اليػم

عغ نفدو بسجسػع و قج عبخ الشذاط الفكخي  ,و الدياسية م في زمغ التحػالت الفمدفية -ق

و أول مغ ترجر 1اليػنانية و بخاصة أثيشا في السجاالت كافةتيا الداحة جالتغيخات التي شي

 الفكخية في السجتسع اليػناني ىع: ىحه الحياة

                                                           
1
 .15، ص1999، 6أميخة حمسي مصخ، الفمدفة الدياسة مغ أفالشػن إلى ماركذ، دار غخيبا، القاىخة، ط - 
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يد بالشطام الخامذ ق.م الحي تس: في الشرف الثاني مغ القخن الدفدصائييغ - أ

'' عمى عجوىع التقميجي ''الفخس'' و ىحا ىػ عرخ الييميغ''انترار  قبأع حيالجيسقخاشي ال

الحىبي الحي ساىست فيو بجور حاسع، خاصة مع ضيػر حاكع عطيع ىػ: الدفدصائييغ 

الجيسقخاشية حيث  ازدىارو  صجيق الفكخ و الفشػن ق.مpreicles( ''014-021 )''بخيكذ 

عصاء السديج و بخكميذ'' إ يسقخاشي فكانت سياسة ''فيو الشطام الج انتذخأن ىحا العرخ الحي 

قج ، و 1السجيشةالسديج مغ الدمصة لمذعب و الحخص عمى مذاركة كل السػاششيغ في سياسة 

 إنكداجػراسبعج أن تخبى تخبية عقمية فخيجة ساىع في تذكيميا  الى حكع أثيشإوصل بخكميذ 

العقمية التي  صاحبو و تعمع مشو الدسػ و الخزانة الفيمدػف الحي *ق.م(500-428)

ن يعجب أالبعج عغ التكمف، و ال عجب إذن  ت بشيل العبارة ودستافي خصبو التي  تذفتك

أثيشا مغ  و'' لفراحة لدانو الحي لع تدسع بباألوليسبين يمقبػنو''أبو األثيشييغ ألسا إعجاب و 

 و لمجيسقخاشية.بحبو عخف  2قبل

ىحا  جناجالفكخية و التاريخية لجاد ضخوفو ن مغ خرائز ىحا العرخ و تعأحيث 

ن أعبلقات سياسية مغ نػع ججيج حيث  الجيسقخاشية تعشي إقامةف ,العامل أي قػة الجيسقخاشية 

و كان ليحا أثخه حدب  , مبلك الدمصة الدياسية الصبيعييغ واالشببلء و األثخياء لع يعػد

الدابقة التي كان الشببلء ىع األخبلقية و الدياسية قػة التقاليج ضعاف في إ الدفدصائييغ 
                                                           

1
 .83، ص1993 ,،طعدت قخني، الفمدفة اليػنانية حتى افالشػن، إخخاج و شبع ذات الدالسل، الكػيت، د - 

-  
*

و قج أمزي معطع حياتو في أثبشا و ىػ أحج معمسي الحخكة ,في آسيا الرغخى  الزوميشاجػارس: ولج في كاانكد 
 .(19، مخجع سابق، ص تجىخ نجرترالدفدصائية حيث كان صجيق لخجل الجولة الجيسقخاشية بخكميذ. )

2
 .26صسابق ، مخجع ، 2 ج مرصفى الشذار، تاريخ الفمدفة اليػنانية مغ مشطػر شخقي - 
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حيث التي كانت شاغية  *االرستقخاشيةو يقرج بيا  1مشيا تفيجيغالسحافطيغ عمييا و السد

مػجة الذظ التي ضيخت في الفكخ اليػناني و ضيخت بعجىا دكا ألنيا شغيت عمييا  انجكت

 االبتعاد عغ التقاليججيج و جأن الجيسقخاشية جاءت مغ أجل الت ىحا و يعشي, 2الجيسقخاشية 

، عكذ ما كانت عميو الدمصة الدياسية  الدابقة و إعصاء الدمصة لمذعب دون تفخيق بيشيع

 اعتبارسابقا و ىي إعصاء الدمصة لمصبقات السسيدة أي لؤلثخياء و األغشياء فقط، دون إعصاء 

ىحه الدياسية  لدياسية، وحياة االبلمفقخاء و ذوي الصبقات الستػسط حيث كانػا ال يتستعػن 

ة الذظ و عجم القبػل التي ضيخت في الفكخ جعمييا مػ  غتفي األرستقخاشية ش سثمةالست

العطيع ''بخكميذ'' الحي  ياسيىحا ما أدى إلى ضيػر الجيسقخاشية بفزل الد، و  اليػناني

ه ، و عمى ضػء كل ىح الفكخية وخصابة و مػاىبتغمب عمى خرػمو بقجرتو الفائقة عمى ال

 تل فغ الخصابة بالحات محل الرجارة بيغ سائخ الفشػن حن يأ، كان ال بج  ت الدياسيةالتحػال

فيو الدفدصائية   عت، و ىحا ما أبج مى جساىيخ الشاس، إذ أصبح مغ أىع وسائل التأثيخ ع

ىحه السجرسة لتقجيع و تمبية حاجة الشاس لمسعخفة ليحه الػسائل التي ال غشى عشيا  نذأتو 

في عمػم أكثخ الدفدصائييغ متخرريغ  لمشجاح في الحياة الجيسقخاشية و العامة، و كان

يشا و تعبيخا ثسخة لمحياة الجيسقخاشية في أثجت فمدفتيع ، لحلظ فقج ع   ة و الججلبالمغة و الخصا

                                                           
1

 .83مخجع سابق، ص ،عدت قخني -

الجيسقخاشية، و يصمق المفع أيزا عمى شبقة  ضج: حكػمة أو شبقة تسثيل األقمية السستازة، و ىي االرستقخاشية-*
 مخجعستاز ببعس الرفات الخاصة، فيقال أرستقخاشية السال، و ارستقخاشية العمع. )إبخاىيع محكػر، تاجتساعية 

  (9,صلدابق
2
 .94صسابق ،مخجع ، جيب محسػدأحسج اميغ، زكي ن - 
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حيث كانػا يعسمػن  1فمدفتيع و تعالييع ما بجا في الحياة العسميةبفسثمػا قػيا عشيا، 

-014)نحػProtagorasكان بيخوتاجػراس  مػضػعات مختمفة يتصمبيا الذعب األثيشي

-ق 094-)حػاليdjordjias جػرجياسيعمع قػاعج الشجاح في الدياسية،  م(-ق024نحػ

يعشي ىحا أن فغ الخصابة ضخوري في . و 2كان يعمع عمع الخصابة و الدياسةو ( 074م

الحياة الدياسية مغ أجل التأثيخ في الجسيػر و ال بج مغ وجػده في الجيسقخاشية أي وجػد 

 في التأثيخفي أثيشا دورىا البالغ  المدان. و مغ ىشا كان لمحياة الججيجةالخصابة و فراحة 

كانت عامة و واسعة الشصاق،  ، أي أنيا ، و االجتساعية و االقترادية لحياة الدياسيةا ىمع

يسقخاشية تسيد معو عسل الججيج لمحياة الدياسية الستسثمة في الجو التصػر  زدىاراالىحا 

، كسا كان ليع الجور الكبيخ في  معمسي ىحه الحخكةن يكػنػا أالحيغ ذىبػا ب يغالدفدصائي

ىتسام بسذكبلت ، و خاصة اال حياةجيج الفكخ في كل مجاالت الجطع السجتسع و تتغييخ ن  

ذلظ  عخف بو، و ىحا ما  ق رضى لمفخد و الجولةخبلقية و الدياسية، و ما يحقندان األإلا

نو فيع ججيج لسكانة أو الجولة كسا مذكبلت الفخد و السجتسع  شةالعرخ بأنو عرخ عقم

الطخوف  2ا كسا كانت عميويخت  االدفدصائية جاءت مغىحا و يعشي  3ندان في العالعإلا

و  باإلندان، و ذىبت لجعع الجور الحي تمعبو الجيسقخاشية و االىتسام الكبيخ  الدياسية الدابقة

                                                           
1
 .17،18ص ص سابق ، مخجع أميخة حمسي مصخ، الفمدفة اليػنانية: تاريخية: تاريخيا و مذكالتيا،  - 

2
 .95مخجع سابق، ص،  أحسج أميغ، زكي نجيب محسػد - 

3
 .16,15ص ص، مخجع سابق ماركذ, ى:الفمدفة الدياسية مغ أفالشػن الأميخة حمسي مصخ - 
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ما يحقق لو الدعادة و الخضى و ليذ في إشار الفخد فقط بل في إشار السجتسع و الجولة و 

 التجخل في جسيع السجاالت.

ىسية الفخد و أ ليا ىي: زيادة  أما العامل أو الدسة الثانية بعج الجيسقخاشية و التابعة

لى الدمصة إتيح ألي فخد الػصػل يالشطام الججيج ''الجيسقخاشية''  خاصة في نطخ نفدو ألن

ىسية أ تيا الدفدصائية عصأ  و يعشي ىحا أن الجيسقخاشية و الدسة التابعة ليا و التي, 1الدياسية

أي ال يشطخ الفخد أنو ىسية الفخد في السجتسع و خاصة في نطخ نفدو أ بالغة أال و ىي 

، خاصة فيسا يتسثل في التسايد  شطخ إليو في الدابقعاجد و أنو ليذ لو أىسية مثمسا كان ي  

بيغ الصبقات )الصبقة الفقيخة و الغشية( و إعصاء األىسية ألفخاد الصبقة الغشية دون الفقيخة أو 

و ىحا ما لى الدمصة الدياسية، إألي فخد الػصػل  يحتتلمالستػسصة حيث جاءت الجيسقخاشية 

ىحه تختب عمى  لبجاية في فمدفتيع الدياسية، وجعمػا الفخد نقصة ا حيثجاء بو الدفدصائييغ 

قج سبق أن قال و  ,2اتفاقيعاألفخاد و  حخيةعمى  عشجىع تقػم كمياالشطخة أن الجولة 

و يعشي ىحا أن الجيسقخاشية تقػم عمى  3''االتفاقلى إن المغة تخجع أيزا أ'' *ديسقخيصذ  

و الدبلم مغ تفاق فيسا بيشيع مغ أجل تحقيق األاأن يكػن الذعب في  حكع الذعب، و يجب

أيزا عمى زيادة اإلحداس بأىسية الفخد، ىحا الذيء تحجث  خيصذو ديسق,داخل الجولة 

                                                           
1

 .83ص,مخجع سابق  , عدت قخني -

2
 .35صسابق ، مخجع مرصفى نذار، تصػر الفمدفة الدياسية مغ صػلػن الى ابغ خمجون،  -

واد السجرسة الدفدصائية مغ أىالي ميمتػس أو أبجيخا الى الذسال الذخقي مغ أسيا الرغخى )ماجج ر  ديسقخيصذ: أحج-*
  (.49صسابق ، مخجع فمػشيغ و بخقمذ، أفخخي، تاريخ الفمدفة اليػنانية مغ شاليذ الى 

3
 .119, 118صدابق، ص السخجع الأميخة حمسي مصخ: الفمدفة اليػنانية: تاريخيا و مذكالتيا،  - 
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الدمصة يجب لى إن يرل أن الفخد قبل ألطخوف و التغيخات الدياسية، حيث فخضتو شبيعة ا

في  القجرة عمى إقشاع الذعب ىي ػسائلالىع أ و كان مغ  ,الػسائل السؤدية إلييا ن يستمظ أ

ن الشطام الجيسقخاشي أن يزسغ لؤلفخاد حخية التعبيخ عغ أالدياسية، و كان مغ شالسجالذ 

األصػات في الذؤون العامة و األمػر  بأغمبية يأخحآرائيع، و يربح لخأي الفخد قيستو حيغ 

و في سعادة الفخد و تجعيع كيانلى البحث إ الدفدصائييغة يأيزا عشا نرخفتا، و  الدياسية

يع الفخدية في التخبية ندعتفقج تختب عغ  ,لى تحقيق الشجاح في الحياة العسمية إو الدعي 

، و السعخفة أيزا مكتدبة حيث قال  الفزيمة عشجىع مكتدبةكتداب ألن أىسية اال

و يعشي  1السخء نبيال فاضال'' السعخفة التي تجعل :"ق.م( 024نحػ-014)نحػ *بخوتاغػراس

بة و بالسعخفة يكتدب السخء الفزيمة، و ىحا ما جاء في محاورة دىحا أن السعخفة مكت

 التمسيح فيػ يتعمع ما جاء مغ أجمو و ىػ جػدة   ني''إذا جاءاغػراس، حيث قال أيزا: بخوت

ذا تأثيخ في الذؤون  الخأي في تشطيع شؤون مشدلو، و شؤون السجيشة و كيف يربح

في  و يعشي ىحا أن السعخفة مكتدبة و تتجخل في جسيع شؤون الفخد 2''و فعال القػ  العامة

امة، و يعشي في ىحا أيزا لعدولتو، و بيحه السعخفة يربح ذا رأي فعال في الذؤون او  مشدلو 

فزائل العامة مشيا: العجالة و ا تعميع السيذجد عمى التخبية و التعميع ال ساس أنو يبخوتاجػر 

ة لمتعميع ألنيع ىسية بالغأ و أعصى الدفدصائييغ ,  لى عسل سياسي فعالإتؤدي األخيخة  هىح
                                                           

بخوتاغػراس: يعتبخ زعيع الحخكة الدفدصائية باعتباره اقجم الدفدصائييغ واقجرىع، ولو االسبقية في تػجيو الفكخ  -*
الفمدفي اليػناني نحػ البحث في قزايا االندان، و يشدب اليو الفزل في وضع اسذ الشحػ، وفقو المغة عشج 

 (160ق، ص االوروبييغ) تجىخ نجرتر: دليل اكدفػرد لمفمدفة، مخجع ساب
1
 .55صمخجع سابق، ص ذ الى أفمػشيغ و بخقمذ،يلاماجج فخخي: تاريخ الفمدفة اليػنانية مغ ش - 

2
 56السخجع نفدو،ص - 
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و يعصػنيع مبادئ السعخفة لى آخخ مغ أجل التعميع أي كانػا يعمسػن الشاس إيشتقمػن مغ بمج 

تسخكدوا فييا ىي بالصبع أثيشا التي كانت في الشرف الثاني مغ جحبتيع و  1و السجيشة التي

خيخة و أكثخىا ''ديسقخاشية'' و ىحه األالقخن الخامذ قبل السيبلد أغشى و أقػى مجن اليػنان 

ن أو الدبب اآلخخ ىػ  2ىي الدبب األكثخ في تسخكدىع في أثيشا و كػنيا تخحب بالفكخ

العميا، حيث كانت ىحه لى السراف إمغ الذعب و رفعتيا  الجيسقخاشية قجمت شبقات ججيجة

لى إلى التعمع و إلرشاعات في حاجة ماسة غمبيا مغ رجال التجارة و أصحاب اأ الصبقات و 

و كانت  ,يستقخاشالتعبيخ عغ مثميا و آرائيا و قيسيا الججيجة السختمفة عغ قيع السجتسع األر 

ستعجاد لتقجيع ثخوتيا في سبيل ىحه الفمدفة الججيجة، و الحيغ كانػا اىحه الصبقات عمى 

ذاعػه أسخار و الحيغ أجخحػا العمع مغ دائخة األ **يحققػن ىحه السصالب ىع الدفدصائية

و يعشي ىحا أن أصحاب الصبقات الستػسصة مغ الرشاع و التجار كان يجب أن  3لمجسيػر

ة، حيث كانػا بغ آرائيع خاصة فيسا يخز فغ الخصاجل التعبيخ عأو ىحا مغ  ,يتعمسػا 

قة مغ قػقعتو حيث كان العمع يختز بصبيعتسجون عمى الدفدصائية التي أخخجت العمع 

في  لكغ الدفدصائية أعصت الحق لمجسيع، اس لى جسيع الشإو ال يسكغ أن يحاع فقط العمساء 

 حيث استثشاءدون التعميع 
                                                           

1
 .88دابق، صالسخجع ال، يعدت قخن - 

2
 88مخجع نفدو،ص - 

و ىي مذتق مغ  Sophisteنفديع لقب سفدصائي أالدفدصائية: ىي مجسػعة مغ السعمسيغ أشمق ىؤالء عمى -**
معيغ فغ في  ق ن الدفدصائي كان ىػ ذلظ الذخز الساىخ الخارأالتي تعشي الحكسة أو السيارة، أي  Sophosلفطة 

ميخ ىحه أسع عمع يصمق عمى الصائفة الججيجة مغ السعمسيغ بجءا مغ بخوتاجػراس إمغ الفشػن و أصبحت شيئا فذيئا 
 .(33دابق، صالسخجع الالصائفة )مرصفى الشذار: تاريخ الفمدفة اليػنانية مغ مشطػر شخقي، 

3
 .20دابق، صالسخجع الأميخة حمسي مصخ: الفمدفة اليػنانية: تاريخيا و مذكالتيا،  - 
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ا نحتخم ''إنشعغ أىسية الفخد و السداواة بيغ األفخاد حيث قال *نصفػن أتحجث أيزا  

مغ أصل نبيل فال  او عخيق و نسججىع أما الحيغ لع يشذأ تأولئظ الحيغ ولجوا مغ بي

اآلخخ ترخف  ىحه الحالة ال يترخف أحجنا بالشدبة ألحجنانحتخميع و ال نسججىع و في 

الشاس جسيعا بشفذ السػاىب مغ  بتدامت الصبيعة قج ح خيغ، مابالستحزخيغ بل الستبخ 

خيغ، و في مقجور جسيع الشاس مالحطة قػانيغ بأكانػا يػنانييغ أم متبخ  سػاءجسيع الػجػه 

بيعية الصبيعة الزخورية لدائخ البذخ فال يختز أحجنا بأي مدية مغ ىحه القػى الص

جسيعا ندتشذق اليػاء مغ الفع و الخياشيع و كمشا نتشاول  شحغيػنانيا كان أم بخبخيا ف

ىي  قػلال في ىحا يعشي أن أىع السبادئ التي يذيخ إلييا أنصفػن  و ىحا 1الصعام باليج''

التسييد بيغ البذخ جسيعا، و رفس الترشيف  السداواة حيث رفسمشيا مبادئ ديسقخاشية 

آلخخ و أن الشاس جسيعا سػاسية ل اكل مش حتخاماالصبقي، و أن عبلمة التحزخ ىي 

بالصبيعة و قج أعصتيع الصبيعة نفذ السػاىب و رفس التسييد العشرخي مغ حيث التفخيق 

و البخابخة، عمى أساس األول ىػ الديج الحي يرمح لسيام الحكع أو الدمصة،  اليػنانييغبيغ 

سال اليجوية، و مغ عة و األال يرمح إال لمخق و العبػدي -اليسجي–بيشسا األجشبي البخبخي 

''إن لكل و في ىحا يقػل بخوتاغػراس ,ذا شخاز فكخي فخيج  خياا تشػينصفػن كان مفكخ  أن ىشا فإ

ا متداوي مغ العجالة و االحتخام، و أنيع جسيعا وفق ىحه األوامخ قج وىبػا الفغ الشاس قجر  

                                                           
الحي عاش في أواجج  عسق الدفدصائييغ فكخا ذلظ األثيشيأأنصفػن: يعتبخ أىع أعالم الحخكة الدفدصائية و مغ -*

 on truthالقخن الخامذ ق.م، و أحجاث حياتو غيخ مؤكجة و مغ أىع مؤلفاتو: مؤلفة الخئيدي عغ الحقيقية 
 .(25، صالدابقالسخجع ،  02تاريخ الفمدفة اليػنانية مغ مشطػر شخقي  :)مرصفى الشذار

1
 .68، صنفدوسخجع ال,- 
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العجالة و الكخامة يغ في و يعشي ىحا أن كل الشاس متداو 1'' السداواة الدياسي عمى قجم

 قجم السداواة كػن الجيسقخاشية ىعم لجيسقخاشيةاىحا اإلحتخام وىبػا الدياسة الستسثمة في  وفق

و الدسة الثالثة التي تسيد ىحا العرخ مغ الشاحية .حكع الذعب و الذعب متداوي في الحكع 

في أجػاء  الدفدصائيةالجيسقخاشية ىي: الذعػر بقػة البذخ برفة عامة و ىحا ما عبخت عشو 

و سبب الذعػر  ,فكخية عكذ الترػر الدابق التقميجي الحي كان يؤكج عمى قػة اآللية 

التقجم  لى ىحاإو يزاف كغ آلية بل سػاعج بذخ يعمى الفخس لع  نترخان الحي أالججيج ىػ 

د ػفػكميالحي أحخزتو السباحث الستخررة كالصب و الفمظ و غيخىا، و ىكحا نجج الذاعخ س  

في ىحا أي زادت أىسية اإلندان  ندان أعطع الكائشات''اإل ''حجى مدخحياتو يقػل إفي  شيغي

و يؤكج في ىحا  2بالفخد و بأىسيتو في السجتسع ىتستا  الدفدصائيةالعرخ حيث أن 

و يعشي أن اإلندان مقياس  3''اإلندان مقياس كل شيء''بخوتاغػراس بسقػلتو الذييخة 

نو أاس ال وجػد ما ال يػجج مشيا، إذ ج مشيا، و مقيجوجػد ما يػ  األشياء جسيعا، فيػ مقياس

مقياس كل شيء في الػاقع، كػن  ندان ىػ وحجه معيار السعخفة و ىػيعتقج أن اإل

 مغ الكائشات. هعصى أىسية كبيخة لئلندان دون غيخ أ تاغػراس أكثخ واقعية و بخو 

نبحوا يشية فمع يمبث الشاس أن نحبلل في العقيجة الجاسايخ الجيسقخاشية في تصػرىا  فقج

أن تمظ اآللية لع عقػليع  استشارتالقجيسة و رمػىا وراء ضيػرىع ألنيع شعخوا بعج أن  آليتيع
                                                           

1
، 1966دط,مؤسدة سجل السغخب، القاىخة،  ,ارندت باركخ، الشطخية الدياسية عشج اليػنان، تخجسة لػيذ اسكشجر - 
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2
 .84دابق، صالسخجع ال،  عدت قخني - 

3
 .46دابق، صالسخجع ال، 2مرصفى الشذار: تاريخ الفمدفة اليػنانية مغ مشصػر شخقي - 
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ية تعميميا شبيعيا دون نعمل الطػاىخ الكػ أصبحت ت   ألن الشاس ,ادة و التقجيذبتكغ ججيخة بالع

ىي العامل األساسي في ضيػر و ن الجيسقخاشية إو مغ ىشا ف. 1يخدوىا إلى قػى اآلليةأن 

ق.م ىػ ضيػر  5نية في ىع تصػر شيجتو الفمدفة اليػناأ أن فدصائية حيث الشدعة الد دوغب

ندان و قزاياه محػر تأمبلتيع و شغميع الذاغل، و الشدعة الدفدصائية التي جعمت مغ اإل

ندان و أصبح ىحا ى أيجييع تحػالت ما نحػ دراسة اإلالفمدفي عم لقج تحػل مدار البحث

الصبيعية و الدبب السباشخة في ذلظ التحػل كان ما شيجتو خيخ قزية أولى قبل القزايا األ

لى الحكع الجيسقخاشي الحي يتيح إذلظ الػقت مغ تحػل في نطع حكسيا السجن اليػنانية في 

فدصائية الدىسية لمفخد كسا ذىب أو عسمت بو أ عصي ي السذاركة الذعبية عمى أوسع نصاق و

مشو وحجة مدتقمة، و كحلظ تدمع بأن  تجعماتيا أنيا جعمت مغ الفخد غاية و و مغ أىع مسيد 

التي تيتع الجيسقخاشية كانت الشطام الدياسي الحي ساىع بذكل فعال في ضيػر الفمدفة 

و ىحا ما تبشتو السجرسة  2و غايتو باإلندان و قزاياه و تجعل مشو محػرا التفكيخ الفمدفي

لمحياة، و كانت غخضيع تعميع اليػنانييغ ليكػنػا وششييغ صالحيغ فدصائية و كان الد

العسمية و بالحياة  يتيععشا اتجاهدى إلى أل لمعقل اليػناني و ىحا ما غالدياسية أكبخ شا

يمة و زخبلل الفالدياسية مغ االبتعاد عغ الفمدفة الشطخية، و ىحا لشيل مجج الحياة 

                                                           
1
 93دابق، صالسخجع  ال , ميغأأحسج  - 
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ضخورة سياسية و ا عتبارىابصائية دفتخبية أول مخة في اليػنان مع الدو ليحا ضيخت ال1التخبية

 .2نجاح الشطام الجيسقخاشي
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 . ةاليمشدتي ةالسجرس في: ب

 اوال : سقخاط*.

فيسا بعج ,  الفكخيةكبيخا عمى حياة سقخاط  تأثيخا أثيشافي  الحاصمةلقج كان لبلوضاع 

 والتي يسكغ تمخيريا في وضعيغ :

 اوضاع اثيشا قبل والدة سقخاط :- 1

الجيسقخاشي  الشطامق. م يدتقخ  547عرخ " كميدتيشيد" , فسشح  بطيػروالتي امتازت 

كميا في ايجي  الدمصة, وبحلظ اصبحت  الجساعيةحيث اسذ لسا يعخف بالسداواة  1في اثيشا

الفارسيو مسا  ةاثيشا في صخاعيا مع االمبخاشػري الى فػز باإلضافةالذعب والسػاششيغ , ىحا 

 األصل إغخيقيةاو السجيشو وىي كمسو  polis ما يعخف ب جعل نجسيا يعمػ وساىع في ضيػر

ف فتمظ شارة الذخ  polisفي مجيشو   poltesوان تكػن مػاششا’  ةالحخ  شةويقرج بيا السجي

badge of honour2 السػاشغ لو الحق في االشتخاك في السشاضخات ,  إن, وىحا يتزسغ

 كسا لو حق الترػيت عمى القخارات التي تسذ حياتو ومساتو ومجيشتو .

                                                           

 درس فمدفة ارخيمػس وذيػجانذ االبػلػني وانباذقميذ أثيشا( ق. م فيمدػف يػناني مغ 390-470*سقخاط : ) 
لع يتخك اثخا مكتػبا , وبحلظ فسرادر معخفتشا بو ثالث :  ألنووغيخىع , وىشاك مذكمو تتعمق بسرادر معخفتشا بدقخاط 

في كل محاوراتو خرػصا القدع الحي يجعى السحاورات  وأفالشػن " ,  ةن في كتابيو " الحكخيات و السادياكديشػفػ
الفمدفيو , الجدء  السػسػعةسقخاط ومحىبو) عبج الخحسان بجوي, عغ  أخبار, وكحلظ ارسصػ فيسا اورده مغ  الدقخاشية

 (        577-576, ص ص  1984،  2السؤسدة العخبية لمجراسات والشذخ ، بيخوت ، طاالول ,
  121دابق ،  ص السخجع ال،ي نت قخ عد – 1
   , 2002د / ط , ’ , القاىخة  لمثقافةستػن ,محاكسة سقخاط , تخ : نديع مجمي , السجمذ االعمى  أفأي, -2
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 اوضاع اثيشا في شباب سقخاط :-2

ق , م (  021- 010) كميغبخ عيج العذخيشات مغ عسخه كان ذلظ في  سقخاطلسا بمغ 

والذعخاء والرشاع وغيخىع مغ كل انحاء  الفبلسفةفي ىحه الحقبو محل لتػافج  أثيشا, فكانت 

في  األولى الفارسيةالعالع اليػناني القجيع , ىحا االخيخ الحي تدعستو بعج انترارىا في الحخب 

ق , م اخح  009 الحخب البيمػنػسيو بجأتق, م ,ولسا  Marathon 014 معخكة ماراثػن 

 ايغػسبػتامذالتي انترخت في معخكة  اسبخشة أمامفي االنحدار  أثيشانفػذ 

Aegospotamus  قػة عدكخيو في ببلد اليػنان , فكان مغ  أىعق, م لتربح  045في

ىحه الحكػمة لع تمبث  أن إال, أثيشاعمى  ةشريب حكػمة الثبلثيغ االوليغاركينتائج انترارىا ت

عاش سقخاط في ضميا وقتل  يشييغاألثمى ع ديسقخاشيةحكػمة  اسبخشة فأقامتسقصت  أن

 بتحخيس مغ زعسائيا . األمخ خأخ

وبيغ ناقج  لمجيسقخاشيةقخاشي بيغ مؤيج وداع الجيس الشطاملقج انقدست اثيشا بعج اقخار 

الجيسقخاشي وذلظ يطيخ جميا مغ خبلل  لمشطامسقخاط فقج كان رافزا  وأماورافس ليا , 

اعتسج شخيقة الحػار في  ألنومحاورات افبلشػن  اذ ان سقخاط لع يكغ لو اي ارث مكتػب 

اليشا , ومغ  تبلمحتوتمقيغ تبلميحه ,ولحلظ فكافة السعمػمات التي نعخفيا عشو كان قج نقميا 

وذلظ يخجع لعجة  لمجيسقخاشيةتػصمشا الى القػل بخفس سقخاط  السشقػلةخبلل تمظ السعمػمات 

الجيسقخاشي يدسح بان يرل الى الحكع اي فخد مغ  الشطاماسباب نحكخ مشيا : انو اعتبخ ان 
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 احيث يقػل :" يرعج الحجاد والشجار الى مشرة الجسعية العسػمية ليجلػ افخاد الذعب , 

 بإعبلءنزام يدسح  الجيسقخاشيةومغ ذلظ فان  1ال يفقيػن فييا شيئا " أمػرفي  بآرائيع

 ان يحكع , وذلظ لعجم تػفخاىبل لحلظ , فميذ اي شخز او فخد يسكغ  اليدػ السشاصب لسغ 

والحخب  العجالةفيو , كسا وذىب سقخاط الى اعتبار كل مغ  السشاسبةوالرفات  اإلمكانيات

 بلثةالثوالحاكع يجب ان يكػن ممسا ومتسكشا ليحه االمػر  البذخيةر والدبلم مغ اىع االمػ 

ويكػن متخررا فييا وىػ ما يؤىمو حتى يشرت لو الذعب ويصيعو .وىػ ما ال نججه في 

 ليذ اكثخ. فػضػياالشطام الجيسقخاشي الحي وصفو سقخاط بشطام الغػغاء واعتبخه نطاما 

الخذيمة والجيل  واثخ وأبالجيل  حكسػا ألنيعولقج وجو سقخاط نقجا عشيفا لحكام اثيشا 

 وباألخز"  2ىي السعخفة الفزيمةمقػلة سقخاط :" والسعخفة حيث نجج  الفزيمةعمى 

تجخدا تاما مغ العيػب والشقائس , فسغ  والداسةالتي تتصمب تجخد الحكام  ةالدياسي الفريمة

ومػاقف سقخاط مغ الحاكع ىػ  أراءعغ  " ة" الجسيػري أفبلشػن خبلل ما ذكخ في كتاب 

 ةخيخ ىحه األ العامة ةوالسشفع ةالكمي الغايةوسعيو نحػ  الحاتيةتجخده عغ كل مذاغل الحياة 

يقػل سقخاط : " الصسع محدػب عار )...( فمحلظ ام الجيسقخاشي , حيث طالتي تشعجم في الش

 إحخازال يدعى االفاضل الى تبػء السشاصب رغبة مشيع في تكجيذ السال , وال شسعا في 

ىػ الحي يحكع وليذ ذلظ الذخز الداذج والبلىث  الججارة", ومغ ذلظ فراحب  3الذخف

                                                           
  . 141السخجع الدابق , ص ،  ى نعدت قخ  -1

  . 20, ص  2008الدياسيو في العيج الدقخاشي , دار الداقي , لبشان , د/ط ,  ةن غػش , الفمدفػريس - 2
  . 28, ص  1948,  2, ط ة, القاىخ  ةالسرخي ة, السصبع أرنت, تخ : حشا  ة, الجسيػري أفالشػن  - 3
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حيث يقػل : "ان مغ رام الشجاح في فشو , فال تتشاول تمظ السسارسو  الذخريةخمف ممحاتو 

, وال يخوم في حكسو ما ىػ افزل لو بل ما ىػ لخيخ االخخيغ الحيغ  الذخريةفائجتو 

ار سقخاط ليدت ثػريو بل فان افك ةومغ ىحه الشاحي 1" يحكسيع , ما دام ضسغ حجود فشو

عمى ضخورة تػفخ الكفاءات  ليا وذلظ مغ خبلل اصخاره ومحدشة ةلمجيسقخاشي ةىي مشافي

 السعخفةحدبو ال تتصمب  فإنيافشا  ةاعتبخ الدياسفيسغ يتػلػن الحكع , والن سقخاط  ةوالخبخ 

في  صانع عشجما يعسلفحدب بل وتدتمدم االخبلص الستجخد مغ حب الحات , فكل فشان و 

,  ةاو تحديغ حالتو الخاص الذخريةتو , فانو يدعى الى تحقيق مرمح ةصشاعتو الخاص

كان  فإذاحيث يقػل : " التي يعسل بيا  ةمػضػع فشو وتحديغ الساد هبل ييجف الى ايجاد

الشحػ فميذ لو ان يحاول تحقيق مرمحة رفاقو السػاششيغ  الدياسي صانعا عمى ىحا

وىحه ىي الفكخة التي ورثيا ,  2تختز صشاعتو بتحديغ حاليع "الحيغ يتعامل معيع والحيغ 

وىي فكخة عمى العكذ تساما مغ  الجسيػريةعشو افبلشػن والتي وضعيا مػضع التشفيح في 

فكخة الدفدصائييغ الستصخفيغ في االصصبلح الحيغ انرب تعميسيع عمى ان الحق ىػ 

عمى ىحا يحق ليا عمى اساس انيا الجانب االقػى  مرمحة االقػى وعمى ان الحكػمة بشاءا

 . ةالى تحقيق وتشسية مرمحتيا الخاص ان تتجو

                                                           
  . 42دابق , ص السخجع ال ،  ريسػن غػش  -1
  .175السرجر الدابق ، ص  ،ارندت باركخ  -2
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ان يحكع اسافل القػم الشاس , ليحا الدبب يحاول  ةكسا ويخى سقخاط ان مغ شخ البمي

و او ذاتي ةان اىتسام االفاضل ليذ لجشي مشفع, و  ءىؤالحكع االفاضل االىتسام بالحكع تفاديا ل

ىػ  والستعجياكثخ فربل واقل شخا , فالعادل ىػ الحكيع والرالح ,  ألنيع, بل  ةخاصلسدخة 

ىػ اساس الشجاح والذقاق ىػ اصل الجمار , والتعجي يفخق  واإلنرافالذخيخ والجاىل 

والخجل العادل  ةيقػل سقخاط :"فالشفذ العادلحيث  بل فزيمةب عجل االصحاب وبالتالي فبل

مغ يحيا حياة  إن: "  لو أخخقػل , وفي  1" رديوتعجي يحيا حياة يعيذان حياة راضيو والس

سا ويحىب الى االقخار ك,  2سعيج ومبارك وعمى عكذ ذلظ مغ يحيا حياة التعجي " ةالعجال

التعجي , ال بل ان فػق  ةيجب وضع العجالقػلو : "ىي فػق التعجي مغ خبلل  ةبان العجال

 ةالحاتيو بل تػجب حرػل تمظ الفائج ةيدعى او تدعى ليذ لمسشفع ةكل فغ او حكػم

, ويحلظ كان عمى الحاكع ان يديخ عمى تيحيب نفدو 3"  لألقػى او السحكػم وليذ  لألدنى

 ةتعو بالفزيموان يجعميا تعير في سمػك اخبلقي رفيع ومجخد , فسغ اىع صفات الحاكع تس

ىي عبارة عغ مجسػعة قػاعج الدمػك التي  األخالق"  : فػلكيو في ىحا االتجاه يقػل :و 

  4ان يبمغ غايتو لػ عسل بيا " لإلندانبسخاعاتيا يسكغ 

 ةوكحا الحخوب الذخس ألنانيةابتتسيد  ألنياكسا وان سقخاط رفس الجيسقخاشيو 

, اضافة الى ابعادىا لمحكع االرستقخاشي الحي كان  ةوالتػحر في االنقزاض عمى الدمص
                                                           

  42دابق , ص السخجع ال ، ريسػن غػش -1
  .28الدابق , ص ، السرجر  الجسيػرية افالشػن , -2
  . 43دابق . ص السخجع الريسػن غػش ,  -3
  .100، ص 1976،  2, وكالة السصبػعات , الكػيت ، ط   عبج الخحسان بجوي , االخالق الشزخية -4
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بفعل  إالالحكام السثقفيغ والستعمسيغ وليذ عمى العدكخييغ الحيغ ال يحكسػن يعتسج عمى 

في ضل ىحا  ةصبح القادأو  ةفانعجم بحلظ االستقخار والجيسػم القػة , وال ىجف ليع وال رسالة

صبح السدارعػن أعرف بعقػل الشاس . و ندوة ت ألقلالشطام يقتمػن او يصخدون او يشفػن 

 في السجمذ االعمى .  أعزاءالدحج والجيال يشتخبػن ليكػنػا 

لفػضػي مدتبجال حكسيع ا ؤالءىمغ حكع ة ولكغ سقخاط اراد ان يخمز السجيش

 وإال الحقيقةمرالحيع  ن , وان يعمع الشاس حتى يجركػ  ةوالحكس ةبالربلح والسعخفة والفزيم

الحكع  وإقامةشيػاتيع وخمق الشطام مغ الفػضى  يدتبقػا االحجاث , فتػجب تيحيبيع وضبط

حيث يقػل سقخاط : " فيحكع الجسيػر , فالفػضى تػجج مع انعجام الفكخ  ةعمى شخائع العجال

نخى  الأحيغ ال يشفع الشجم , اليدت الخخافة القائمة  :  وجيل ثع ال يمبث ان يشجم في تعجل

 1" أفخادعشفا مشيع وىع  وأعطعفدادا الخجال حيغ يجتسعػن جساىيخ يربحػن اكثخ جشػنا و 

د ميال بصبيعتو الى حكع الفخد يكػن استبجاديا وذلظ الن السمظ او الحاكع الفخ  أن, فرحيح 

ويكػن حكسو ضالسا فيدتخجم القػة مغ اجل فخض نطامو وتصبيق شخائعو ,  ةان يربح شاغي

عمى العكذ مغ ذلظ فيي تحقق السداواة بيغ  ةالحكع فالجيسقخاشيوال يقبل ان يذاركو احج في 

يقجم لمشاس افزل االفخاد  ألنو افخاد الذعب , ولكغ سخعان ما يشدلق الحاكع االرستقخاشي

صمحيع .  ان ديسقخاشية اثيشا حدب سقخاط لع تكغ تقػم عمى السداواة الدياسيو بيغ أو 

شاك حػالي ثسانيغ الفا عبيج مػاششييا البالغ عجدىع اربعسائة الف , فسغ اصل ىحا العجد ى

                                                           
  . 66دابق , ص السخجع ال ، ريسػن غػش - 1
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, اضافة الن ىشاك  1مغ التجار ومالكي الدفغ ةادمية لصبقة كامم وأدواتالسسمػكيغ كدمع 

 ةفي الجسعي ةوليذ مغ حقيع السذاركالسجيشة واستقخ بيا وبشى جيبل بعج اخخ  إلىمغ وفج 

الء وحتى ىؤ  , األحخارمى السػاششيغ ( , والتي تقترخ عزػيتيا ع )االكديميديا ةالعام

الفا لع تكغ سػى قمة مشيع قادرة عمى السذاركو ,  954الحيغ يبمغ عجدىع  األحخارالسػاششيغ 

ع خ عميو الخعاع باسالى نطام فػضػي يديصوليحا تحػل الشطام الدياسي لمحكع في اثيشا 

 . الحخة ةاالستحقاق الجيسقخاشي والسػاشش

العميا )الجيكاستيخا( والتي  ةاعتساد السحكسط وسخخية سقخاط ىػ وان اكثخ ما اثار سخ

عزػ في اختيارىا لمحاكع وذلظ تبعا لقائسة السػاششيغ  9444مغ اكثخ مغ  تتألفكانت 

سقخاط وبغزو  حفيطةاالحخار وتبعا لمتدمدل االبججي في االسساء , ومغ ذلظ فان ما اثار 

ػر ارستقخاشيا , كسا لع يكغ مغ الذعو لع يكغ مغ ناحية الػججان  ثيشيةاأل اتجاه الجيسقخاشيو

عان يكيف نفدو مع ياالمتيازات ولكشو لع يدتص وأصحابمؤيجي مرالح الرفػة مغ القمة 

يجب ان يقػم  حكع الجولة إنالجيسقخاشيو حيث يقػل : " حكع الغػغاء الحي كان يتع باسع 

, فيػ  2" الزخورةبالء قمة والسجربيغ عمى الحكع وىؤ  واألخيارعمى ايجي الحكساء والعادليغ 

 دون غيخىع . ةلمسدؤولي واألقجرفيع االججر  ةاو الحكع لمفبلسف ةيفزل اعصاء الدمص

                                                           
 ،   www . wikipedia Com القاسع حاج احسج ، الجيغ وقزايا السجتسع الخاىغ أبػدمحم   -1
 لمشذخ والتػزيع ,   ةالثقافج عبج السشعع مجاىج , دار اليػنانيو , تخ : مجاى ة, تاريخ الفمدفوولتخ ستيذ ,  -2

 .117، ص 1984،  2القاىخة ، ط 
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ديسقخاشيا ولكشو وقف بعيجا عغ الصخفيغ فكان مثمو  أوان سقخاط لع يكغ اوليغاركيا 

: " بػاسصة عمى حج تعبيخه  وإنسا ةياو االغمب ةى ىػ ان الحكع ليذ بػاسصة االقمياالعم

و خرسا لجسيع اشكال الحكػمات القائسة دسقخاط نرب نف أن إذ,  1الذخز الحي يعخف "

 في زمشو والتي تػصل الى تحجيج خسدة انػاع مغ الحكػمات وىي :

 :                                    ةالحكػمة السمكيو او االرستقخاشي-1

ء الحي مغ الفزبل ةمجسػعأو , فيي حكع الفخد الفاضل  والتي تكػن في قسة اليخم

  وىع قمة .              ة, اي حكع السجيشو العادل ةيتجو نحػ الخيخ او الفزيم

 Timocracy:*التيسػقخاشي-2

حػ الدسػ او حكع محبي السجج , او االشخاص الصسػحيغ الحي يكػن مػجيا ن وىػ

مغ  وإنساال تدعى لمرالح العام او السػاششيغ  ألنيايشقجىا سقخاط  ةالشرخ , وىحه الحكػم

 .  ةالخاص ةاجل السشفع

 :Oligarchyاالوليجاركية -3

فاسج وال يرمح  نطام ء الحي تقجر فيو الثخوة تقجيخا عطيسا , وىػااو ىػ حكع االغشي

ال  ةالخاص ةيدعى لمسشفع ألنو ةيسػقخاشيججاه وىػ ال يختمف عغ الوال ةيسجج الدمص ألنو

 اكثخ .

                                                           
  . 25دابق , ص ، السرجر الأي , اف , ستػن  - 1

TIMOCRACY*:  مغ كمسة مأخػذةاي الذخف والسجج  Timo  ةالتيساركي أحيانا, وتكتب .  
,  ةالسجمذ االعمى لمثقافسيج احسج , , الجدء االول , تخ : محسػد  ةالدياسي ةجػزيف كخوسي , تاريخ الفمدف) 

*(. 100, ص , 2005القاىخه , د/ ط ,
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 الجيسقخاشيو :-4

 ةقجيخا عطيسا وال تقجر فيو الكفاءت ةحكع االحخار الحي تقجر فيو الحخيوىػ 

 واالستحقاق .

 :Tyrannyالصغيان -5

وىػ نطام حكع الذخز الطالع , فبجل سيادة الدبلم والشطام , يدػد الطمع والصغيان 

 وىػ اسػا انػاع انطسة الحكع.

الحكع الخسدة باعتساد التختيب التشازلي  ألنطسةونجج ان سقخاط يزع تختيبا تشازليا 

 –جشذ البخوند  – ةجشذ الفز –جشذ الحىب  – األبصال مغ اإللييلمبذخ وىي : الجشذ 

 . 1وجشذ الحجيج

وان جسيع ىحه الحكػمات كانت قج تعخضت لمشقج والخفس مغ قبل سقخاط فالسمػك 

الحيغ يسدكػن برػلجان السمظ , وليذ ىع  أولئظيقػل سقخاط : " ليذ ىع والحكام كسا 

كحلظ الحيغ تقع عمييع القخعو , وليذ ىع اولئظ الحيغ يجيشػن بدمصتيع لمقػة او الخجاع , 

,  2السثاليػن ىع اولئظ الحيغ يعخفػن كيف يحكسػن " أوالسمػك والحكام الحقيقيػن  وإنسا

التي يدعسػن دائسا انيع قج  ةالخفيع السكانةىػ الحي يعصي  وذلظ بسعشى ان الرػلجان ليذ

,  التقميجيةالحي يقػم بخعاية الحكع السمكي برػرتو  األخيخزيػس نفدو ىحا  اإللوتدمسػىا مغ 

                                                           
  . 101, ص  الدابق رجرالس ،أي , اف , ستػن  - 1
  . 26, ص  نفدو السرجر - 2
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, كسا ورفس حكع الصغاة واعتبخ ان  اضافة الى رفزو اختيار الحكام عغ شخيق القخعو

 االصمح لمحكع ىػ الستسكغ والقادر ال غيخ .

وان السػاشغ االثيشي قج يخى في الحكام الحيغ تكػن سمصتيع محجودة ويختارون عغ 

, ولكغ سقخاط  وإقالتيعشخيق االنتخابات ىع االندب وذلظ لقجرة السػاششيغ عمى شخدىع 

ميسة  إن" عشجه ىي :  ةاالساسي ةى الحاكع , فالقاعجيزع ضسانات عمذلظ فيػ ال  يخفس

 ةبالسمكي, وان ىحا يبجو شبييا  1" ةالصاعالحاكع ىي اصجار االوامخ وميسة السحكػميغ ىي 

, وان سقخاط يقػل  ةيو مصمقو مع تستع الحاكع بالفزيمالقجيسو بعج تججيجىا وتحػيميا الى ممك

يحكع , اما  شة فان الحي يعخف ىػ الحيييخ الدفض"عمى في دفاعو عغ مػقفو ىحا : 

, ومغ ذلظ  2"الحيغ عمى ضيخىا فعمييع شاعة ىحا الحي يعخف  واآلخخون صاحب الدفيشة 

السحكػميغ فعمييع بصاعتو واالمتثال  وأماالعميا يجب ان تكػن في يج الحاكع ,  ةفان الدمص

 .  ألوامخه

 لئلندانمغ قبل سقخاط فان  ةاالنتقادات التي وجيت لمجيسقخاشيالى كل  وباإلضافة

والسبحر والمعػب ,  الكدػل السستمئ الشاعع بأنوالجيسقخاشي نريب مشيا حيث وصفو سقخاط 

في استدبلم كامل  عيذة الكدل والخسػل , فيعير يػماولخاحة البال في  ةيذعخ بالدعاد

عمى حج تعبيخ  لخغباتو الجنيػيو ويعير اليػم الحي يميو زاىجا متقذفا , ومغ خبلل ذلظ فيػ

"يحىب الى السعبج في الرباح , ويرصاد بعج الطيخ , (:  9990 – 9999كارل ماركذ )
                                                           

  . 26, ص  الدابق رجرالس - 1
  . 27نفدو , ص  رجرالس -  2
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 ألىػائوانو يخزع  أي,  1اء "ذويكخس نفدو لمفمدفة بعج الع ويخبي الساشية في السداء ,

ليذ ىػ  الجيسقخاشي اإلندان أنيقػل عشو سقخاط : " , فيػ غيخ متدن او مشطع حيث 

الحخفي الزعيف القاسي و السقترج في االنفاق , وال ىػ الحخفي او الفالح الحي ال يسمظ 

, فبل يرمح , وبحلظ تقترخ ميامو في ارضاء رغباتو ال اكثخ وال اقل  2"سػى وضيفة واحجه 

 . ةلمحكع او لتقمج الدمص

مكػن مغ الى ان سقخاط كان يددري مجمذ اثيشا , فيػ في نطخه  باإلضافةىحا 

او البشائيغ او الحجاديغ او  ةاالقسذة او االسكافياصحاب اعسال سػقيو امثال : مبيزػ 

الدراع او التجار , وعمى الخغع مغ كػنو مغ ابشاء الصبقة الػسصى كػن ان ابيو قاشع احجار 

الء بازدراء شجيج فيع يذغمػن اماكغ ال تخريع ىحا انو كان يشزخ ليؤ  إالقابمة ,  وأمو

والتي كانت معتسجة عمى العبػدية والصبقة  ةسبخشإالحكع في  بأنطسةالى اعجابو  باإلضافة

العدكخيو الحاكسو والتي كانت تزع قيػدا عمى سفخ السػاششيغ الى الخارج مشعا لمتمػث 

 .3الخوحي 

 عجامو :إمحاكسة سقخاط و 

لقج ضل سقخاط يسارس في كل يػم حػاره الفمدفي ال يمدم لو مكانا معيشا فيػ يحاور 

في االسػاق , وفي حػانيت الرشاع وفي اروقة الحسامات ... وال يمتدم لحػاره مػضػعا معيشا 
                                                           

1
  .105، السخجع الدابق، ص ىعدت قخن - 

  . 105, ص نفدوسخجع ال -2
  . Almanassa com  دمحم يحي ، محاكسة سقخاط : مؤيج االنقالب العدكخي عمى الجيسقخاشية -3
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, فيػ يشاقر في كل ما يعخف مغ مدائل حتى بمغ مغ عسخه الدبعيغ , وكان قج اقمب عمى 

لع يقبل باختيار جساعة  وألنوفي الحكع ,  الجيسفخاشيةكخه نطام  نوألنفدو شبقات الذعب 

وما تجخ  االرستقخاشيةكان يسقت  ألنو ةالعالي الصبقةالدراع والرشاع ... لمحكع كسا اغزب 

 تيع وىي : ةو اليو بدبب ذلظ مجمذ اثيشا ثبلثوراءىا مغ االستبجاد والطمع , فػج

 اليػنان . آلية إنكاره – 9

 .                                       ةججيج آلية إلىدعػتو  – 2

 . 1الذباب الحي فتغ بو والتف حػلو  إفداد – 0

ي الح Anytasفقج انتحمت لمشيل مشو مثل انيتذ  ةولكغ كل تمظ التيع لع تكغ صحيح

يكيج سقخاط ليا , وكان ابشو واحج مغ تبلمحة  آنفغاضو  ةكان زعيسا مغ زعساء الجيسقخاشي

التي يعبجىا  , ولكغ الدبب الحقيقي  باآلليةسقخاط فخاح يدخخ مخة مغ عمى مدسع مشو 

فيسا نذب , ولع تكج تشترخ  أنرارىافشقع عميو  ةستو لمجيسقخاشيخمف محاكستو كان مياج

الحقج في  أثارسقخاط  , كحلظ مغ تشازع حتى بادرت باالنتقام مغ  ةبيشيا وبيغ االرستقخاشي

صخف عشيع الذباب مغ  ألنووالعمع  ةمغ كانػا يجعػن الحكس آوعمساء , نفػس الحكساء وال

 الخأي, وفػق ذلظ كمو فقج اختمط عمى  أخخى سخخ مغ عمسيع وحكستيع مغ جية  وألنوجية 

قجىع العام حيث عج سقخاط واحج مغ الدفدصائييغ , وىػ الحي عسل شيمة حياتو عمى ن

االنقبلب الحي حرل لمشطام الجيسقخاشي لسختيغ :  إلى باإلضافةبصبلنيع , ىحا و  وإضيار

                                                           

  .110دابق ، ص السخجع ال ، غ احسج امي- 1 
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الػسصى ضج  ةلصبقق, م , وذلظ بػاسصة تحالف االرستقخاشييغ وا 040ق, م و  099

وكحا العسل  ةسبخشإ التحالف معالفقخاء والحي لعب فيو بعس تبلمحتو دورا بارزا مغ خبلل 

مػقف واضح  أيسقخاط لع يتخح  أننحػ سقخاط , ىحا وكسا  األنطارا شج في الخفاء , وىػ م

,  ةلفقيخ ا ةالصبق أوالػسصى  ةالصبق أو ةخاع , فمع يقف ال مع االرستقخاشيىحا الر أثشاءفي 

,  1" انو مشصق بارد في بخودة الثمج "فيقػل فخيجريظ نيتذو في وصفو لسشصق سقخاط : 

ثيشا لعخضو لمسحاكسة بعج استعادة الشطام أدفعت بالتي  األسبابفكانت ىحه مغ بيغ 

سقخاط  أن" عمى :  إليوق , م , فشرت بحلظ التيسو السػجية  040الجيسقخاشي لدمصتو في 

ولة ويدتجل بيا التي اعتخفت بيا الج باآلليةفاعل لمذخ ويفدج الذباب , وىػ ال يعتخف 

سباب سياسيو وىي ال ألإليدت  إليوان ىحه التيع السػجية , و  2" ةعمى معبػدات ججيج

, فكان ال بج مغ تشحيتو , وكان ذلظ سشة   أثيشاعساليع ومحاولتو تػعية مجتسع عخقمتو أل

 األثيشيالسجتسع  أمامق, م حيث كان عسخ سقخاط يشاىد سبعيغ سشة حيث مثل  011

الدعاء ثبلثة مشيع وىع : انيتػس , وكان يسثل ا ةمػاشغ اختبخوا بالقخع 549ؤلف مغ الس

Anytus كػن وىػ الدعيع الجيسقخاشي , وليLycon  وىػ احج الخصباء , وميمتػسMeletus 

صػتا , فمع  224مقابل  299وىػ احج الذعخاء السأساوييغ . وقج كانت نتيجة الترػيت 

 صػتا , وبحلظ تخك لو االختيار بيغ ثبلث :  04 إاليكغ الفارق 

 
                                                           

 .  172دابق , ص ال رجرس، ال أي , اف , ستػن  - 1 
  . 61, ص  2001, مكتبة االسخة , د/ ط , أفالشػن زكي نجيب محسػد , محاورات  - 2 
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                                                               .  أثيشاالخحيل عغ  – 9

                                                                                   ,  ةدفع الغخام – 2

                         .                                                       1شخب الدع  – 0

لغ  األثيشييغ وقال لقزاتو : " لقج اكتيمت ولكشو اختار شخب الدع , وبعج ان تقخر اعجامو 

لي مغ حياتي , ولكشيع سيجمبػن  ةيدمبػني الدشػات القالئل الباقي شيئا حيغ ايفيجو 

حيث يستشع فيو  لؤلثيشييغ, ولقج تدامغ اعجام سقخاط مع الذيخ الحخام  2"العار لقتمي  ألنفديع

معبج ديمػس ثع تعػد ثانية فمع  إلىاعجام السجخميغ وىػ شيخ كانت تسزي فيو سفيشة مقجسو 

في رحمتيا تمظ , ولحا كان ال  ةشيفي احج ابشاء اثيشا مادامت الدف يكغ يجػز ان يشفح السػت

, فطل شػال الذيخ الحخام  ةان يطل في سجشو حتى تعػد الدفيش بج لدقخاط بعج الحكع عميو

, وذلظ  3شة وتجخع الدع وماتيى عادت الدفوىػ يمتقي بدمبلئو ونخبة تبلميحه  ويحاورىع حت

االصبلح في السجتسع االثيشي , وىد الحي قال عغ  إلقامةسياسيو وىي محاولة مشو  ألسباب

 ةاول فغ الدياسد يي ال اقػل االثيشي الػحيج الحي الشادريغ ك األثيشييغاحج  إني: " نفدو 

لو الذئ  أقػلال ابتغي في كالمي الحي اواجيو الى الذعب االعجاب وال  ألني ةالحقيقي

: " ىحه كسا وقج قال عشو افبلشػن في محاورة فيجون  4"المحيح بل الذئ الرالح والسفيج 

                                                           
 .68دابق، ص السخجع ال تاريخ الفمدفة اليػنانية مغ شاليذ الى أفمػشيغ وبخقميذ ،، ماجج فخخي  - 1
  . 69دابق , ص السخجع ال  ،زكي نجيب محسػد  - 2
 .  118السخجع نفدو , ص  - 3
  .19دابق, ص السخجع ال ،  ريسػن غػش  -4
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رجال ىحا كانت نياية صجيقشا الحي ندتصيع ان نقػل عشو كان مغ بيغ مغ عخفشا مغ 

  1عجليع "أواحكسيع و  أفزميعالعرخ 

 وبيحا تبقى محاكسة سقخاط عبلمة سػداء في تاريخ اثيشا الجيسقخاشيو . 
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 .ثانيا: أفالشػن 

تكسغ الجيسقخاشية في أن جسيع أبشاء الذعب " يعخف أفبلشػن الجيسقخاشية بأنيا:
ولػ أن أحج قام بالبحث عغ أي شيء مغ الحكع فديجج ما يربػ  أحخار تحت لػائيا،

   1إليو"

ولقج ضيخ نطام الحكع الجيسقخاشي عشجما أراد الذعب التخمز مغ حكع أعيان 
الحيغ كجسػا األمػال وجسعػىا بالطمع والتعجي والسكخ والخياء فسا كان عمى  األوليغاركية

الذعب إال التخبز لئليقاع بيع والقيام بثػرة عارمة ىجفيا الدصػ عمى أمػال األوليغاركية 
"يكسغ شبان بمػا بالفقخ  :وتػزيعيا عمى الذعب حيغ يقػل أفبلشػن وصفا تمظ الحالة الثػرية

زوايا السجيشة مجيديغ باألسمحة، بعزيع مجفػع بالجيػن وبعزيع  عمى ىحه الرػرة في
مغ حخمانو مغ الحقػق السجنية وبعزيع مجفػع باألمخيغ معا فيكيجون لألغشياء السحجثيغ 
ويبغزػنيع النتداعيع ثخوتيع مشيع، كحا يفعمػن بكل مغ يفزميع كثيخا ويييسػن بحب 

 لطمع.ومغ ذلظ كانت الجيسقخاشية وليجة ا 2الثخوة"

والطخوف القاسية التي عاشيا الذعب حيث انتذخ التيافت عمى السكاسب السادية 
وكحا االسخاف في انفاق األمػال وشمب والسمحات واحتكار األغشياء لسػارد الخزق واالستئثار 
بيا، وىػ ما دفع بالفقخاء الحيغ يذكمػن األكثخية الغالبة في الجولة أن يثػروا عمييع ويدتػلػا 

:" وعشجئح تشيس الجيسقخاشية، فيتغمب الفقخاء عمى الدمصة حيث يقػل أفبلشػن عمى 

                                                           
:كان افالشػن مغ آسخة اثيشية عخيقة في السجج لحا كانت تشذئتو عالية تشاسب الثقافة الخفيعة، وخالل حياة  افالشػن 

افالشػن الفكخية كان اىع مغ تاثخ بو ىػ سقخاط ، لحا كانت حادثة مػتو مفجعة الفالشػن الحي اعتبخ وفاتو نتيجة 
الع الى : عالع حدي وجػدي وعالع روحي ، ومغ اشيخ السباب سياسية واىع ما يسيد فكخ افالشػن ىػ تقديسو الع

مؤلفاتو : السحاورات : ىيباس االصغخ او الدائف ، بخوثاغػراس او الدفدصائية وغيخىا ) عبج الخحسان بجوي ، 
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أعجائيع ويشتقسػن ألنفديع مغ ىؤالء الحكام بالقتل والتذخيج ثع يدػى بيغ الشاس 
تخبية أبشائيا وكحا  إلىسالياومعشى ذلظ أنو عشجما تزعف الصبقة الحاكسة .1بالحخية"

سال، فيجج الفقخاء أنفديع مغ حيث الفزيمة والقػة تزحيتيا بكل القيع في سبيل شيػة ال
والعجد أقػى وأكبخ مغ حكاميا األغشياء فيشترخون عمييع ويداوون بيغ الجسيع، ويقػل كحلظ 

"تطيخ الجيسقخاشية عشجما يشترخ الفقخاء عمى أعجائيع فيعتقمػن بعزيع  :في ىحا الرجد
فشجج أن  2ويقتدسػن مع الباقيغ أمػر الحكع والخئاسة بالتداوي " األخخويشفػن البعس 

الحكام في ضل الشطام الجيسقخاشي يختارون مغ خبلل القخعة، حيث يرخح لكل فخد بحخية 
الكبلم وأن يفعل ما يذاء، فكل شيء فيو مباح وجائد حدب أىػاء األغمبية، وأن ىحا الشطام 

ان ىحه الحكػمة " عمى حج تعبيخ أفبلشػن الحي يقػل: يبجو مقبػال والئقا لمعيان في مطيخه
ىحه  أشبو بخداء مخصع بسختمف األلػان ففييا يحتذج الشاس مغ شتى الصبائع وىكحا تبجو

الحكػمة أفزل نطام مسكغ في نطخ الكثيخيغ تساما كسا يعجب األشفال والشداء بخداء 
ادئ األمخ وذلظ لكػنو أشبو حيث يبجو ىحا الشطام الئقا في ب ،3"مدركر مختمف ألػانو

يفخق فيع بيشيع،  بالثػب السدركر بكل األلػان الداىية وكحا لجسعو بيغ كافة الشاس حيث ال
ألنو عمى حج تعبيخ  تحقيق العجالة، إلىيرل  ولكشو في الحقيقة األمخ غيخ ذلظ كػنو ال

أفبلشػن يجسع بيغ الستداويغ، وىحا في حج ذاتو ضمع، ألنو ليذ كل الشاس متداوون في 
القجرات ، ولحلظ وجب التسييد بيشيع عمى حدب مقجرتيع وىحه ىي الصخيقة السثمى لتحقيق 
 العجالة في نطخ أفبلشػن، ومغ ىشا نقج أفبلشػن ىحا الشطام ، حيث يخى وأنيا عمى الخغع

أن ىحه الحخية ستكػن دافعا  إالمغ اتاحتيا الفخصة الكاممة لحخية األفخاد في القػل والفعل، 
الى حالة مغ الفػضى التي يرعب التحكع بيا، وذلظ ألن فخض التداوي بيغ غيخ 
الستداوييغ سيجفع الى الحكع بسغ ال يفيسػن معشاه، كسا وأن القادريغ عمى االشبلع بالحكع 

                                                           
  .187دابق، ص السخجع ، ال احسج اميغ، زكي نجيب محسػد -1
  .283ص  دابق ،السخجع ال ،02تاريخ الفمدفة اليػنانية مغ مشطػر شخقي مرصفى الشذار، -2
  .282، ص نفدوالسخجع -3



تعريف الديمقراطية و أصىلها الفلسفية                                           الفصل األول:  
 

54 
 

سارستو، ومغ ثع يتزح أن أثسغ ما يعتبخه الشاس في ضل الجيسقخاشية وىػ مقج يبتعجون عغ 
الحخية قج يكػن في نفذ الػقت ىػ عمة أمخاضيا وعمة التحػل الى أسػء أنػاع الحكع عمى 

أ ن الخغبة السفخشة في تحقيق ىحه الغاية وتجاىل  إذ:"وىػ الصغيان، حيث يقػل اإلشبلق
وان الحقيقة التي ال يشبغي أن 1"شطام والسصالبة بالصغيانتغييخ ال إلىعجاىا قج يؤدي  ما

تغيب عغ الحىغ فيع يتعمق بتقييع أفبلشػن الجيسقخاشية ىي  أنو كان يقيسيا في ضػء الفداد 
أن أصل أفبلشػن  إلى إضافةالحي عايذو لجى الحكام الجيسقخاشييغ في عرخه ىحا، 

األرستقخاشي قج كان لو األثخ الكبيخ في نطختو الى الجيسقخاشية باعتبارىا حكػمة تداوي عمى 
بيغ العجيج مغ الخجال والشداء الحيغ يذتخون بالسال وبيغ مالكيع الحيغ حج قػلو:"

خضاه بأي ي بيغ الحاكع والعبج فيحا أمخ لع يكغ بتداو أن الجيسقخاشية  إذ، 2اشتخوىع بالسال "
 الشاس معادن.صػرة مغ الرػر وىػ السؤمغ بأن 

ىحا باإلضافة ألن خيبة  أفبلشػن الكبيخة بالجيسقخاشية كانت عشج اعجام أستاذة سقخاط 
فقادة الشطام الجيسقخاشي حيشيا لع يشتطخوا شػيبل حتى وضعػا لدقخاط اتياما باشبل يرفو 

حتخاميا، وبحلظ إوعجم  اآلليةوىػ رفس  ،3"انو أبعج ما يكػن عغ سقخاط  أفبلشػن بقػلو :"
عمى الخغع مغ أن أفبلشػن يؤكج عمى أن سقخاط لع تكغ لو ىحه األفكار وأنو لع  إعجاموتع 

 يذخ الييا أبجا مغ خبلل فمدفتو .

وان مغ أسباب رفزو لمجيسقخاشية نجج أيزا الجكتػر أنجرياس سػفخيشػ في كتابو 
أفالشػن ص قج رفس الجيسقخاشية بذكل  إن"يقػل :  ة"الفمدفة العالجية لمفخد والجول"
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كامل، ورفس بذكل خاص السبجأ الحي يكفل لطاي مػاشغ حخية التعبيخ عغ رأيو الدياسي 
 1ومسارسة التأثيخ الحتسي ليحا التعبيخ في تقخيخ سياسات الجولة"

وذلظ ألن أفبلشػن تػصل الى أنو مغ الػاضح ججا أن ليذ كل السػاششيغ قج تع 
نيع ال يخزعػن في ارائيع الدياسية إفاشبلعيع عمى الػضائف السختمفة لمحكػمة، وبالتالي  

في اتخاذ القخارات  اآلراءيسكغ االعتساد عمى تمظ  لمسشصق السشاسب ليحه السجاالت ومشو ال
 الرائبة لمحكػمة .

كتابو وىػ أستاذ في الفكخ الدياسي مغ خبلل إريخ كػفسيل" كسا يخى البخوفيدػر "
بأن أفبلشػن قج وجج العجيج مغ االنتقادات الجيسقخاشية والتي يسكغ  الفكخ الجيسقخاشي""

 تمخيريا في أربعة نقاط وىي:

 الشطام الجيسقخاشي ىػ نطام تعجدي يفتقخ ألي نػع مغ الػحجة الدياسة  -9
الجيسقخاشية تجشح دائسا لبلستجابة وإتباع رغبات الذعب وتقمباتو وال  -2

 محة العامة.تدتجيب لمسر
القجر  إتاحةالجيسقخاشية الزخسة )مغ خبلل اتداع الجولة ( تفذل في  -0

السشاسب مغ التعبيخ الدياسي لكل عشاصخ السجتسع، مسا يذكل عامل تثبيط 
 السػاششيغ عغ السذاركة في الحياة الدياسية والعامة.

تػلى الجيسقخاشية ىي نطام سياسي يجيخه بعس الحسقى ويكػن أفزل شيء ىػ أن ي
ادارة شؤون الجولة الستخررػن برخف الشطخ عغ مجى تسثيميع لخغبات الذعب وأىػائو، 

شؤون الحكع اذا تخكت لمذعب سيؤدي ذلظ لخمل كبيخ في الجولة ألن الذعب  إدارةوذلظ ألن 
 ال يعخف ما الحي يفعمو ويحاول 
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 .1عمى وجو الحقيقة -0

كسا وأن أفبلشػن قج ناضل ضج سمصة الجيسقخاشية التي استقخت في يج شبقة تجارية 
شؤون الجولة والحكع، ويشاضل لعػدة الدمصة الدياسية  إدارةوسعت مغ السذاركة الذعبية في 

 الى الصبقة األرستقخاشية التي افتقجت مػاقعيا بفعل عػامل التجارة.

يب مجيشتو الفاضمة الشسػذجية شخورىا، وبأن وإن أفبلشػن يخفس التجارة ويحاول تجش
" التجارة تجخ الكػارث عمى السجيشة يجب أن تكػن بعيجة عغ البحخ وذلظ عمى حج تعبيخه : 

 2"السجيشة وتحػل دون سيصخة عادات الشبل والعجالة 

وذلظ ألن ىحه األخيخة تجعل السجيشة عخضة لمغدو الحي يغخس في الشفػس شيع غيخ 
خ شخيفة فيكػن بحلظ الذعب األثيشي عخضة لمتجنيذ مغ خبلل الثقافات غيمدتقخة وغيخ 

 تباعيا وىػ ما يخفزو أفبلشػن .إاألثيشية، وكحا تعمع عاداتيع و 

ىحا ونجج كحلظ أن أفبلشػن ال يسيل الى الخجل الجيسقخاشي الحي ىػ عمى حج رجل 
قج تحخر وتخمز مغ الكبت الحي يخفزو البخل وخػف الجمار عمى رغباتو في  أوليجاركي

الستعة والتخف، فاألوليجاركي يكبت شيػاتو وال يخضى إال بإشباع الذيػات الزخورية، أما 
وىػ رجل الذيػات جسيعا، والحي يشذج  الدنبػر"الجيسقخاشي كسا يرفو أفبلشػن ذلظ "

إنو يكخس الذيػات الزخورية فيقػل عشو :")...( الذيػات السدخفة أكثخ مغ نذجانو 
فيػ  ،3لمذيػات السدخفة مغ السال والجيج والػقت بقجر ما يكخس لمذيػات الزخورية"

بحلظ يتبع غخائده دونسا وعي أو حتى تفكيخ بسا يجب اتباعو وما يجب التغاضي عشو أو 
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ترجر عغ رغبات نبيمة وخيخة، :" وإذا قيل لو إن مثل ىحه المحات كبتو، إذ يقػل أفبلشػن 
واألخخى عغ رغبات خبيثة فاسجة، وإنو لػاجب عميو أن يسجج األولى ويشسييا، وأن يقسع 
الثانية ويقيخىا، فإنو يجيب عمى كل ىحا بإشارة ازدراء فيػ يخاىا جسيعا مغ شبيعة واحجة 

 1وأنو يشبغي عميو أن يدػي بيشيا في التبجيل"

 Sigmand Freud (9951 سيغسػنج فخويجق عميو فيػ بحلظ يدعى حػل ما أشم
وذلظ بإرادة كاممة مشو دون أي رغبة في تغييخ الخزػع األعسى ليحه  لمبيجواب (9101 –

:" وفي الجسمة إنو ال يعخف في الغخائد الذيػانية، حيث نجج أفبلشػن يقػل في ىحا الرجد
عيج بسثل ىحه الحياة وال سمػكو نطاما وال إلداما، إنو في رأيو نطام مالئع حخ،وىػ س

 2يحخص عمى تغييخىا " 

وىحه األسباب وغيخىا كانت الدبب في الكخه الذجيج الحي يكشو أفبلشػن لجيسقخاشي 
بخبث وحيػية روحو وعقمو ويحسل الفػضى التي تدػدىا، وافتقارىا إلى الشطام وعجم 

ج عجم اإلىتسام بسا يسكغ ، وتبجيل غيخ األكفاء واإلستخفاف باألمػر العامة إلى حراإلستقخا
إذ أنو في الحكع الجيسقخاشي ال يػجج أي تقجيخ لمدمصة، كسا  أن يرل إلى حكع السجيشة،

دون إكتخاث بالجراسات التي يعيج بيا يختار الحكام والػالة عمى حج تعبيخ أفبلشػن" 
ق الدياسي نفدو لتجبيخ شؤون الجولة، مادام يكفي أن يدعع أنو صجيق الذعب لكي تغج

 3عميو السشاصب "

وبحلظ فالغاية األساسية ىي الدمصة والسشاصب العالية وليذ العسل ألجل الجولة 
والذعب، فيي بحلظ مشفعة شخرية، فأسمػب الحياة والجستػر في الحكع الجيسقخاشي يبجوان 

ذلظ عمى حج تعبيخ أفبلشػن الحي يقػل :"  ألول وىمة جحابيغ لمغاية ولكغ الػاقع غيخ
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يحيى حخا في مثل ىحه الجولة وأن الحخية تدػد كل أرجائيا، حخية الكالم، وإباحة  االندان
 1ما يخيج فعمو اإلندان"

ػات اإلندان مغ خبلل تمظ  يوكأن ىحه الجيسقخاشية قائسة أساسا عمى إباحة غخائد وش
 الحخية السصمقة والتي تسشحيا لو، دون أي قيج أو شخط يسشعو.

مغ بيغ جسيع  لحلظ كانت الجيسقخاشية مغ بيغ جسيع الحكػمات أو بسعشى أدق وجخاءا
 حكع( وأكثخىا تقمبا وأشجىا ضعفا وأقميا دواما .نطع الحكع )أو البل

إن مبجأ الجيسقخاشية نفدو او إذا شئشا الغمػ الحي ال يسكغ تجشبو في مبجئيا ىػ الحي 
 الجولة األوليجاركية إلى الدقػط .يجفع بيا إلى الدقػط، كسا دفع الغمػ في مبجأ 

إلقامة  وأستخجم أفتخض:"أن الخيخ الحي فالحقيقة عمى حج تعبيخ أفبلشػن 
األوليجاركية ىػ الثخوة البالغة )...( فيحا الػلع الحي ال يذبع بالثخاء وما يػحي بو مغ 

 2عجم اإلكتخاث بكل ما عجاه ىػ الحي أضاع األوليجاركية"

 -أي الحخية–التي ال تختػي فيسا تعجه الجيسقخاشية خيخىا األعطع وبالسثل فإن الخغبة 
خخى ىي التي تغيخ الحكع وتفدخه عمى المجػء التي تدببت أيزا في سقػشيا حيث يقػل:"

، إذ عشجما تأخح الجولة الجيسقخاشية )تذػه الحخية الرافية( فإن روح 3إلى حكع اإلستبجاد"
شحجر غمى عجم الشطام وإلى الفػضى ولكغ :" لكل ىحه الحخية تدخي سخيعا في كل أرجائيا فت

الشقائس مجتسعة نتائج خصيخة :فيي تجعل السػاششيغ يجفمػن ألقل بادرة مغ اإلكخاه 
فيغزبػن ويثػرون ويرل بيع األمخ كسا تعمع إلى حج الدخخية مغ القػانيغ السكتػبة وغيخ 

لحخية الدائجة ىي بحور فشاء السكتػبة كي ال يكػن ألحج سمصان عمييع"، وبحلظ كانت ا
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الجيسقخاشية، ولحلظ كانت ىحه األخيخة محل نقج باإلضافة إلى الجيسقخاشية فيػ ذلظ الحي تخك 
العشان لكل شيػتو ولقب السخازي فزائل حتى دعى الدفاىة حدغ التخبية، والفػضى وحخية 

مبادئ الحق التيتظ رقبا والػقاحة شجاعة ذلظ ىػ الجيسقخاشي الحي يشحدخ عغ فكخة 
واإلتدان والحي يداوي بيغ جسيع الذيػات ويتقمب بحدب األىػاء، يػما تذجيو السػسيقى ، 
ويػما يعكف عمى الخياضة وما يعالج بجنو ويكتدب بو القػة، وتخاه كدػال حيشا وغارقا في 
العسل عاكفا عمى الفمدفة حيشا اخخ ال يعخف لشفدو نطاما وال لدمػكو ضابصا وىػ ما يقػل 

، ثع إنو يشتقل بعج ذلظ إلى وصفو لشطام الصغيان  1"وىحا ىػ محب السداواةعشو أفبلشػن :"
الحي يعجه ثسخة ونتيجة لشطام الجيسقخاشية ، وعمى إعتبار أن الجيسقخاشية تترف بالتعمق 

األمخ غمى الفػضى واإلستبجاد حيث يقػل أفبلشػن  أخخالسفخط بالحخية والسداواة أدى بيا 
ذلظ أن السشافدة واإلقتتال الشاجسيغ عغ الحخية السفخشة يؤوالن اخخ األمخ إلى قيام :" 

زعيع شعبي يمف حػلو األنرار ويصفئ نار الفتشة بالقػة فتؤول الحخية برػرة شبيعية إلى 
، بسعشى أن الجيسقخاشية إذا تعخضت مبادئيا وبشاؤىا إلى اإلنييار ألنيا 2" نقيزيا اإلستبجاد

س سػاسية في الحقػق والقػى فمغ يدتصيع الجىساء بحكع تخبيتيع أن يحدشػا جعمت الشا
إختيار حكاميع، قج يػضع األمخ في أيج شائذة جاىمة تديخ بدفيشة الجولة في بحخ متبلشع 

فسغ السؤكج السػج ليشتيي األمخ بيا في حكع الجيساجػجية أوال ثع الصاغية ثانيا،حيث يقػل: "
بػجو عام رد فعل شجيج )...( وعمى األخز في أساليب الحكع أن كل إسخاف يشجع عشو 

وليحا فإن"اإلسخاف في الحخية ال يسكغ أن يؤدي إلى إسخاف  "أخخأكثخ مشو في أي مجال 
في العبػدية سػاء في الفخد أو في الجولة )...( ومغ الحخية السفخشة تتػلج أتع عبػدية 

 3وأفحذيا"
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اإلجتساعي لمسجيشة الجيسقخاشية في جسمتو قخيب مغ نفذ ومغ ذلظ كمو فإن التكػيغ 
" ولكغ مع أبشاء العد الدائل" مغ "الدنابختكػيغ السجيشة األوليجاركية، فاألثخياء والذعب و"

فالذعب أي إختبلف أنو في األوليجاركية ال يسمظ الذعب ما يقػلو بيشسا في الجيسقخاشية :" 
، وىع 1كػن إال قميال بذكل لكثخة عجد الصبقة األقػى"العسال واألفخاد )...( الحيغ ال يسم

السحتقخيغ  والسبعجيغ عغ الحكع في األوليجاركية يكػنػن الحكام في الجيسقخاشية، وبحلظ 
 كانت نياية ىحه الحكػمة ىي الدوال واإلنييار ليحل محميع حكع الصغاة.

لقائسة عمى مثال ولحلظ فقج كانت حكػمة الفبلسفة ىي الحكػمة السثالية لمجولة ا
العجالة، وذلظ ألن الفبلسفة الحيغ تخبػا وتعمسػا عمى الشحػ الحي يسكشيع مغ الدمصة أو تدمع 

:"يخون في الحكع واجبا ال مفخ مشو أكثخ مغ كػنو شخفا )...( و زمام الحكع، إذ أنيع 
 يدىجون فيع يدعى إليو الشاس مغ تكخيع و يعجونو تافيا و غيخ خميق بخجل حخ و ال

يحخصػن إال عمى أداء الػاجب و عمى الذخف الحي يتختب عمى أدائو  و عمى العجالة 
 2التي يخونيا أىع األشياء و أكثخىا ضخورة "

وبحلظ فيع  يتفانػن في خجمة الجولة وحدغ تشطيسيا وكحا اإلعبلء مغ صخحيا وىحه 
جة وىشا يجب ذكخ أن ىي الحكػمة األصمح لقيادة الجولة أما بقية الحكػمات األخخى فيي فاس

 الحكػمات عشج أفبلشػن ىي خسدة أنػاع: 

وىي كسا سبق وأشخنا  :ARISTOCRACYالحكػمة األرستقخاشية  -9
أفزل أنػاع الحكع لجى أفبلشػن ، وىػ حكع القمة الفاضمة ويتجو نحػ الخيخ مباشخة 

 3ومغ ثسة فيػ نطام الحكع الرادق

                                                           
  .178دابق، ص ال رجرسالالكدشجر كػاريو،  - 1
 .280سابق، ص  مخجعتاريخ الفمدفة اليػنانية مغ مشطػر شخقي ،  ى الشذار،مرصف - 2
 .193أميخة حمسي مصخ ، جسيػرية أفالشػن ، مخجع سابق ، ص  - 3



تعريف الديمقراطية و أصىلها الفلسفية                                           الفصل األول:  
 

61 
 

حكػمة يغمب عمى وىي :  TIMOCRACY الحكػمة التيسػقخاشية  -2
أن الذخف والسجج وإن حكام  TIMEإسسيا مغ: وإشتق أفبلشػن  أفخادىا حب الصسػح

مغ ىع ىحه الحكػمة يتػلجون عغ الحكام والفبلسفة األخبار بعج عجة أجيال يقػل : " 
جون إخػانيع الحيغ عبيويتػلػن الحكع وىع غيخ أىل لو ف أقل مشيع ثقافة وتيحيبا

ليع مغ قبل ويعاممػنيع معاممة العبيج والخجم ويتخمػن عغ  كانػا مغ قبل أصجقاء
رعاية السػاششيغ ويخكدون فقط عمى تحقيق شسػحاتيع الذخرية فيتفخغػن لمحخب 

وبحلظ في ىحا الحكع يختمط أماميع الخيخ بالذخ  1"اآلخخيغوإحكام قبزتيع عمى 
ويديصخ عمييع الصسػح وتحقيق األمجاد العدكخية، وإن ذلظ في نطخ أفبلشػن ليذ 

 إال خزػع الجدء العاقل مغ نفذ اإلندان التيسقخاشي لمجدء اإلنفعالي الغاضب.
وىي حكػمة األغشياء  :OILGARCHY الحكػمة األوليجاركية  -0

ل الحكػمة الدابقة حيث تتحػل السثل العميا لجى الحكام  مغ الصامحيغ فتحل مح
تحقيق السجج العدكخي الحخبي إلى تحقيق أكبخ قجر مغ السكاسب السادية، فحاولػا 

:" يار قػتيع السادية حيث يقػل أفبلشػن ضنفديع عبخ إشباع رغباتيع و إتأليو أ
ىع ذوي نيع لمسال وىع يقجسػن الحىب  والفزة وفي سعييع إلى  فاألوليجاركيػن 

وبحلظ يكثخ  2تقجيخىع لمسال " يديج ما السديج مغ الثخوة يقل تقجيخىع لمفزيمة بقجر
 في ىحه الحكػمة الجذع لجسع السال ال غيخ .

وىي حكع الذعب حيث  :  DEMOCRACYالحكػمة الجيسقخاشية  -0
 3تقجر الحخية تقجيخا عاليا

وىي حكػمة الفخد الطالع أو الحكع  : TYMANNIEحكػمة الصغيان  -5
الجائخ حيث يدػد الطمع الكامل بغيخ خجل أو حياء، وىي بحلظ أسػء أنػاع 
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حيشسا  الحكػمات وأبغزيا عشج أفبلشػن، كسا أنو يخى بأن حكػمة الصغيان تشذأ
حخية فاليرل التصخف في مسارسة الحخية إلى حج الفػضى السصمقة فيقػل:" 

،وإن حكػمة الصغيان تبجأ عادة بإختيار 1" الستصخفة تػلج أفزع أنػاع الصغيان
شخرا يفزمػنو ويجعمػن مشو  –بعج ان ضاقػا مغ الحكام الجيسقخاشييغ –الذعب 

نسيخا وقائجا ويزيفػن لو سمصانا ىائبل وقػة كبيخة ولكغ سخعان ما يتحػل إلى شاغية 
دعيع الذعبي عشجما يجج نفدو سيجا مصاعا ال إن الومدتبج حيث يقػل أفبلشػن :"

 2يجج غزاضة في سفظ دماء أىمو "

ندال نعير  وإن ىحا التختيب الحي نحكخه لجى أفبلشػن ىػ تختيب تاريخي، ونحغ ما
نطام الصغيان مشح فتخة قريخة ثع تحػلشا إلى الشطام الجيسقخاشي والحي نأمل أن تدػده 

 القخيب.الميبخالية العادلة في الػقت 
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 : الجيسقخاشية عشج أرسصػ:3

لى الدياسية التي أشاد بيا إى الجيسقخاشية يجب أن نحىب أوال لإتصخق نأن قبل 

مغ أجداء الدياسة األرسصية أو ىي نػع مغ أنػاع كػن أن الجيسقخاشية تعتبخ جدء  أرسصػ

لتي يؤسذ ذكل الخمفية االيػنان ي  اخل الجولة، حيث كان نطام دولة السجيشة عشج الحكػمات د

حيث يخى أرسصػ أن  نطخياتيع الدياسية، *مثال أفبلشػن و أرسصػأعمييا الفبلسفة الكبار 

ن أي مجتسع آخخ تػجج مغ أجل غاية ما، و غاية الجولة في ىحه أيا شندولة السجيشة شأ

مجال الحياة العقمية الحالة ىي ''الخيخ األقرى لئلندان'' و يخى أرسصػ أن العمع األول في 

ليذ األخبلق بل الدياسة شالسا كان ىجفيا ضسان الخيخ لمسجتسع و الجولة ككل و ليذ 

األول في كتابو ''الدياسة'' ألرسصػ البحث في بشاء الجولة و الفخد وحجه، حيث يتشاول السقال 

 .1أىجافيا

األخبلق القائل محىبو في و يبجوا أن أرسصػ أسذ نطخيتو في الدياسة عمى أساس 

فيي أي ''السجيشة'' تسثل الحج األوسط بالشدبة لحجيغ , مة ىي وسيط بيغ رذيمتيغ زيبأن الف

 آخخيغ ىسا: األسخة و اإلمبخاشػرية

                                                           
ق.م(:ولج في أسصاغيخا في تذالديجس بذسال اليػنان كان والجه شبيبا عالج مخضى مغ  322-384أرسصػ شاليذ)-*
، مخجع  )تجىخ تجرترثيشييغىع مؤلفاتو حػل الدياسية: الدياسية و دستػر األ أمغ , اممظ مقجوني أميشايترمثال: أ
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تتكػن مغ  فالسجيشةليدت كافية نيا أحجة األساسية لبشاء السجتسع إال فاألولى يعتبخ الػ 

عجد األسخ عغ رية فيي نتيجة حتسية لديادة مبخاشػ إلػعة أسخ ال مغ أسخة واحجة، أما امجس

لى سػء التفاىع فيحل الرخاع و يبجأ إعجد األسخ و ىحا ما يؤدي أي يتفاقع العجد البلزم 

 Ethicalخبلقي أسذخوع كنداني لى السجتسع اإلإو مغ ىشا نطخ أرسصػ  , 1االستغبلل

Enterprise  متأصل في شبيعة اإلندان  ,خػة و صجاقة بيغ أفخادىاأأي إقامة عبلقات

خبلقي و الربلح العقمي لتحقيق خبلقي و السػجو لتحقيق مجتسع سياسي يتسيد بالخيخ األاأل

ة يعادليا الذعػر يمة عشج أرسصػ عمى عشاصخ إندانيزإذ تحتػي الف , نتطام بيغ األفخاداال

عتبخ أرسصػ أن حيث ي, يذسل الدياسية أيزا لندان و يستج ىحا التصبيق إلابالدعادة لجى 

نيا تقػم نتيجة لمعبلقات أة السجيشة بو يفدخ أرسصػ نذأ 2''عمع الدياسية'' سيج العمػم جسيعا

األبشاء و  اآلباءال في ''األسخة'': العبلقة القائسة عمى حب متبادل بيغ الستسثمة أو الصبيعية 

و  3عصفو''بوالد فيي سمصة ممكية ألنو رئيذ ''سمصة الػالج عمى األ حيث قال أرسصػ 

و ىي التي تػفخ الثخوة البذخية و , لسجيشة اقصة البجء في الحياة االجتساعية تعتبخ ن

سخحمة الثانية في بشاء وىي ال جتساع عجد مغ األسخ وىحا ما ٌيكػن القخيةبإليا االقترادية 

دىا بيا كفاية حاجات أفخاىي التي يتحقق و جتساع ىحه القخى تؤلف دولة السجيشة , السجتسع,وا

ن كل بيت ىػ قدع أبسا ''الحياة السدتقمة و السدتقخة و صبلحيا حيث قال أرسصػ:  تحققو 

                                                           
1
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لى إقب الجدء متجو ضخورة الء ىع أعزاء األسخة و بسا أن مشامغ الجولة مغ حيث ىؤ 

سياسيا إذا ما أفاد صالح األوالد و  يياجػ تػجو األوالد  الشداء الكل، فقج لدم أن ي  قب امش

و يعتبخ  ن أرسصػ يخى أن كل بيت ىػ جدء مغ الجولةأيعشي ىحا و  1الجولة''الشداء صالح 

لى إحه األسخة الحي يسثل الجدء يؤدي و صبلح ى , نػاتيا مغ حيث أعزاء ىحه األسخة

عمى  اتػجو تػجييا سياسيا، و نباء  صبلح الجولة التي تسثل الكل حيث أن أعزاء األسخة 

ن سائخ السجتسعات األخخى التي أنيا شأيتزح أن الجولة نذأت بالصبيعة ش ىحا التفديخ

و فيسا يخز الدياسية فإن , 2تكػن الجولة غايتيا  ألن شبيعة كل شيء كسا يقػل ىي غايتو

إن ػاعج حيث قال أرسصػ ''أرسصػ أقخ أن السجيشة ال تقػم إال بأفخاد يدشػن ليا القػانيغ و الق

 ندان سياسي بصبعو و يعير في إشارأي أن اإل3 ''بصبعو حيػان مجني اإلندان

 و القػاعج التي تزبط الحياة السجيشة التي تديخ العبلقات االجتساعية.القػانيغ ىػددي

بيغ ندان وحجه إلاالصبيعة ال تفعل شيئا عشيفا و  أيزا يخى أرسصػ أن او في ىح

الكبلم و القجرة عمى الشصق و معشى ىحا انو الػحيج سائخ الحيػانات ىػ الحي يتستع بسػىبة 

''و ث يقػل أرسصػ: حيبيغ الكائشات الحي لو عقل يسيد الخيخ و الذخ و الحق عغ الباشل 

 يخ و الذخ و العجل و الطمع وبسعخفة الخ انفخادهندان دون سائخ الحيػان ما اختز بو اإل 

                                                           
1

 43دابق، صالسرجر الأرسصػ شاليذ: الدياسيات،  -

.104سخجع سابق، صاالل، شاىخأحسج  - 2
  

3
 .131، ص، السرجر نفدو  أرسصػ شاليذ - 
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و يعشي ىحا أن اإلندان يتسيد عغ  1''يا و تتبادل تمظ السعخفة تشذئ األسخة و الجولةليإما 

حيث يعخف الخيخ و الذخ و الحي يزخه و يشفعو و تبادل ىحه السعخفة يشذأ  سائخ السخمػقات

''بأي وجو يجب إتباع الخيخ و تجشب  مشيا الجولة حيث قال أيزا أرسصػ عشيا األسخة و

يعشي أن مدألة الخيخ و الذخ 2الذخ فيحه السدائل ال بج مغ دراستيا في األبحاث الدياسية ''

دولة ار سياسية في إشندان لحياة اإل ن الصبيعة أعجتإىي مغ السدائل الدياسية و بيحا ف

ل ىػ حدب قػل أرسصػ و مغ يدتصيع العير خارج ىحه الجولة فميذ إندان ب, السجيشة 

بشفدو لحلظ كان  جاتواجسيع حب ندان ال يدتصيع أن يقػم ن اإلأو يعشي ىحا  ''بييسة و إليا''

و ىحا االجتساع يكػن داخل الجولة التي تؤمغ مصالب الفخد و ,  االجتساعيتصمب عميو 

مغ الحكػمات  و ىحه الجولة يجب أن تشطع و تديخ و ىحا ضسغ مجسػعة, حاجاتو جسيعا 

الدمصة و عجد القائسيغ عمييا مغ جية و بسقجار تػفخىا  ختبلفإبختمف تنطسة حيث ألاأو 

 .3خخى أة عمى شمب السرمحة العامة و السرمحة الخاصة مغ جي

ن أشكال الحكػمة تختمف أقدام الجولة حرجا تاما ألنو رأى و لع يحرخ أرسصػ أ

و لكشو قدسيا أقداما عمى سبيل السثال ال الحرخ فقال أن ىشاك البيئة و الدمان  ختبلفاب

 جيجة و ثبلث رديئة و ىحه الدتة أنػاع ىي : 0ستة نساذج لمحكػمة مشيا: 

                                                           
1
، 1995، سػرية، 1مفيػم السجيشة في كتاب الدياسة ألرسصػ، دار الحػار لشذخ و التػزيع، ط حاتع الشقاشي: - 

 .31ص

2
 .385، د.س، ص2أرسصػ شاليذ: الدياسة، تخجسة، احسج لصفي الديج، الجار القػمية لمصباعة و الشذخ، العجد - 

3
اص ص  1958ذخفية، د،ط، بيخوت، ماجج فخخي: أرسصػ شاليذ: السعمع األول، السدتػدع الػحيج لمسكتبة ال - 

128،129. 
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تو، سحكػمة الفخد: و ىي حكع فخد لؤلمة بحكع انو متفػق عميو في عقمو و حك (9)

ىي أن حكػمة االستبجاد: و 2فيػ لحلظ يحكسيا شبيعيا فإذا فدج ىحا أنذأت 

 نذأت:فدج ىحا  فإذا وتلكفاءتو و حكستو بل لقػ يحكع الفخد لكغ ال 

: و ىي أن تحكع األمة األقمية العاقمة أو األقمية السستازة الحكػمة االرستقخاشية (2)

 بكفاءتيا فإذا فدجت نذأت:

الحكػمة األوليجاركية: و ىي أن تحكع األقمية الغشية أو األقمية القػية و إذا فدجت 

في الكفاية ليذ فييا  متداويغمة فخاد األأالحكػمة الجسيػرية و ىي أن يكػن  :نذأت

 نذأت عشيافدجت فإذا , كع األفخاد كميع أو أغمبيع في الحفخد أو شبقة مستازة فيذخك 

ىع مسيداتيا أن أكان الحكع فييا في يج األغمبية فػمة الجيسقخاشية: و ىي و إن الحك

 :يسشا في السبحث و ىػ نطام الحكع الجيسقخاشييو ىحا ما 1الحكع فييا في يج الفقخاء

ػغاء مغ أي ىي حكع الغ 2نيا ''حكع الذعب نفدو لشفدو''أحيث عخفيا أرسصػ عمى 

لى فداد إلسرمحتيا ضج األغشياء مسا يذيخ  كثخيةتعسل ىحه األاألكثخية ف خبلل

 الحكع.

إحجى السجن الفاصمة نفدو بشفدو ال يسكغ تجديجه إال في ن حكع الذعب أو يخى 

يسكغ  ىلب يدتجعي وجػد دولة حيث يقػل :شعلتي تحجث عشيا أفبلشػن ألن كمسة كتمظ ا

خخى فإن كمسة حكع أيديخ عمى تدييخ شؤونو و مغ جية  ترػر شعب ليذ لو نطام
                                                           

1
 .258،295:ص، ص أحسج أميغ، زكي نجيب محسػد - 

2
 .95، ص1967أرسصػ شاليذ: دستػر األثشيغ، المجشة الجولية لتخجسة الخوائع، بيخوت، لبشان،  - 
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ي أنو حدب عشو ي 1بشفدو ن يحكع نفدوأذعب لتقتزي وجػد حاكع و محكػميغ فكيف 

أرسصػ ال يسكغ ترػر شعب ليذ لو نطام و يديخ نفدو بشفدو و يديخ عمى تدييخ شؤونو 

أي أن الذعب 2لذعبي مثمسا يتستع الذعب بالدمصة العميا''ا''ففي الحكع و أمػره حيث يقػل 

ن يكػن ىشاك حاكع أو محكػميغ فالذعب ىػ الحي يحكع أىػ الحي يسثل الدمصة العميا دون 

نفدو بشفدو و مغ ىشا يخفس أرسصػ الشطام الجيسقخاشية و الحي يعتبخه مغ الحكػمات الثبلثة 

''فالصغيان ىػ حكع فخدي مع األورجاركية و االستبجاد أو حكع الصغيان حيث يقػل: الفاسجة 

كع لسرمحة السػسخيغ، و الحكع الذعبي ىػ لسرمحة السشفخد بالحكع، و حكع األقمية ىػ ح

أي أن ىحه  3حكام يبتغي السشفعة العامة''السػسخيغ و ما مغ حكع مغ ىحه األ حكع مرمحة

و  مكيةالسلحكػمة ان كل مغ أ خاعتبغيخ صالحة لتشطيع الجولة و نطسة الثبلث األ

العام و ليدت تخجم فئة دون  يسقخاشية حكػمات صالحة و تخجم الرالحتالرستقخاشية و األو 

مغ  حكػمة فاسجة ال ترمح ألنيا تثيخ الفتغ ن الجيسقخاشية أأرسصػ  عتبخا و , فئة أخخى 

و يعشي  4''لى الطمعإ''مبادئ الجيسقخاشية تؤدي رسصػ: قبل الخعاع ضج األغشياء حيث قال أ

تحجث عشيا في  خاشية حيثحيث أعصى أرسصػ أنػاع لمجيسق لى الطمعإأن الجيسقخاشية تؤدي 

ن أرسصػ أنػاع الجساتيخ فيخى أابع في كتاب الدياسية حيث يشاقر ول مغ السقال الخ القدع األ

 نػاع مغ الجيسقخاشية:أىشاك أربعة 
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 106سرجر الدابق، صالأرسصػ شاليذ: دستػر األثشيغ،  - 
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 131سابق، صأرسصػ شاليذ: الدياسيات، مرجر  - 
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القانػن سسيت صفتو األساسية مغ السداواة و ذلظ ألن الشػع األول: ىػ الشػع الحي 

ادة ألي ياألغشياء و الفقخاء و ال يشدب أي سفي ىحا الشػع مغ الجيسقخاشية يسشح السداواة بيغ 

''في الجيسقخاشية حيث يقػل في كتابة ''الدياسية'':  شبقة مغ الذعب ألنيا جسيعا متداوية

قخارات "و قال أيزا:  1''الحق الدياسي ىػ السداواة حدب األىمية بل عمى حدب العجد

ألنو إنسا يرجر عغ ىحا  قاألكثخية يجب أن تكػن ىي القانػن األعمى ىي العجل السصم

ىي التي  قون الجيسقخاشية الحأو يعشي 2''ن جسيع السػاششيغ يجب أن يكػنػا سػاءأالسبجأ 

و يقػل أيزا تقػم عمى السداواة و العجل السصمق و يجب أن يكػن جسيع السػششيغ سػاء 

الحي يعمغ دتسج مباشخة مغ السبجأ ت  لعامة لجسيع الجيسقخاشيات، و ىي ''تمظ ىي األنطسة ا

ىحا الشػع مغ ن أأي  3''أنو ديسقخاشي أي مبجأ السداواة الكاممة لجسيع السػاششيغ

و ,األفخاد و ال يشبغي أن يدػد الطمع فييا الجيسقخاشية يقتزي السداواة الكاممة بيغ جسيع 

 4''حخارع بيغ األتالجولة و وجػد تمظ السداواة يتح ''السداواة في التكافؤ ترػن يقػل أيزا 

 سداواة، يجب أن يكػن بيغ األحخار.و يعشي ىحا أن السداواة ترػن أمغ الجولة و وجػد ال

لبلفتخاض أن الحخية تػجج بذكل أساسي في الجيسقخاشية حيث يقػل أرسصػ: بالشدبة 

 أي أن الحخية أيزا مغ مبادئ الجيسقخاشية. 5''مبجأ الحكػمة الجيسقخاشية إنسا ىػ الحخية''

                                                           
1
 .299، مخجع سابق، صمججي الديج احسج كيالني - 
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الثاني: مغ الجيسقخاشية ىػ الشػع الحي يدسح لمقانػن فقط أن يحكع و ال يكػن  الشػع

متاحا فيو لكافة السػاششيغ السذاركة في مشاصب الجولة ألن في الغالب تعتسج السشاصب في 

 ىحا الشػع مغ الجيسقخاشية عمى السػلج برفة أساسي.

اششيغ يذغل السشاصب الشػع الثالث: و ىػ نػع مغ الجيسقخاشية يدسح لجسيع السػ 

و لكغ أيزا في ضل القانػن و ىحا يعشي  ,استشادا فقط عمى حرػليع عمى صفة السػاششة

السشاصب كػنيع مػاششيغ في ضل القػانيغ و القػاعج التي تصمقيا  فيجسيع لو الحق أن ال

 الجولة.

نػاع عمييا في األ صي يحتػي عمى كافة القػاعج السشرػ الشػع الخابع: و ىػ الح

فيو لعامة الذعب و ليذ لمقانػن و يحجث ذلظ عشجما تكػن  و لكغ تكػن الديادة  , الدابقة

يفة مد لى ديسقخاشية إانػن و لحلظ سخعان ما يتحػل ىحا و فػق الق1قخارات السجالذ الذعبية 

حا أن الفقخاء و يعشي ى 2ن تكػن ىي القانػن األعمى''أ''قخارات األكثخية يجب يث يقػل: ح

ع ىع األكثخ فالفقخاء في الجيسقخاشية ىع الدادة دون األغشياء ألني , ياءعجدا مغ األغشأكثخ 

 علالحيغ  الجيساغػجييغديسقخاشية مديفة و غيخ صالحة يقػدىا  الى يابعجدا و ىحا ما يؤدي 

تدسح لتي االتي تحكع وفقا لمقانػن، و  في ضل الحكػمات الجيسقخاشية وايخ طيكػنػا لي

و يذكل العامة ما ىع السشاصب فعشجما ال يػجج قانػن تطيخ الجيساغػجية أ مسػاششيغ بذغل ل

                                                           
1
، الجيسقخاشية والحخية وحقػق االندان : دراسة في عمع االجتساع الدياسي ، السكتب  حديغ عبج الحسيج أحسج شػان - 

 .300ص ،2006الجامعي الحجيث ، االسكشجرية ، د/ط ، 

2
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بل  لؤلفخاد تمفة ما دامت الديادة لمكثخة ليدتيذبو حكػمة الفخد السؤلفة مغ عشاصخ مخ

 كجساعة.

لى إيخى أنو سخعان ما يتحػل أفخاده  يشتقج أرسصػ بذجة ىحا الشػع مغ الجيسقخاشية و

ن يحكع ذوي العقػل أيجعػ  , وة اليامة يفالسشاصب الذخ  بذغلػن لمسشافقيغ شغاة يدسح

''فيجيب أن يتدمط أىل الرالح و أن يذخفػا عمى كل شؤون الرالحة حيث قال: 

ىل الربلح الحيغ أ ن صبلح الجولة يكػن مغ خبلل أ يخى  و يعشي ىحا أن أرسصػ1الجولة''

حكػمة بيسقخاشي أرسصػ الشطام الج وحيث شب العامة،يبحثػن عغ الرالح العام و السشفعة 

لى السمكية ألن ليسا نفذ الخوح فزبل عغ كبلىسا يسارس نػعا مغ إالصغيان التي تتحػل 

 2 غيةااالستبجاد عمى الصبقات األفزل، و األوامخ التي ترجرىا كأنيا قخارات يرجرىا الص

التي يكػن قػاميا الصبقة  ي الجستػر ن أفزل الشطع ىػ نطام الجولة أمغ ىشا يعتبخ أرسصػ و 

السجيشة و الفقخ فبل ترمح لخعاية مرالح الثخاء و الذجيجة الذجيجة  ما الصبقاتأالستػسصة 

الفقيخة ال يعيشيع سػى كتشازه، و أفخاد الصبقة االسال و  اقتشاءفيا االىتسام بذؤونيا فاألولى ىج

''األكثخية ىي حيث قال أرسصػ: ,اليػمية و عجم السداواة الدعي وراء الخزق لدج حاجاتيع 

 3''نيا يفدج الجولةأمالك األقمية فسغ البجييي أقتدام الى إاغتشام كل شيء 
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 .135أرسصػ شاليذ: الدياسيات، مرجر سابق، ص - 
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غشياء غشياء و األلى تقديع السال مع األإكثخية الفقيخة تدعى ألان أو يعشي ىحا 

و ىحا ما يفدج الجولة و نطاميا و يقػل في ىحا كثخ ألى تكجيذ السال أكثخ فإيدعػن 

و يعشي 1العجد'' ''يجعػ حكسا شعبيا الحكع الحي يحكع فيو السعدخون الكثيخواأرسصػ أيزا 

ما الصبقة أغ األكثخ عجد في الجولة يالسحتاجن الجيسقخاشية الحكع الحي يحكع فيو أىحا 

سا يدسح ليع بصا مغ الثخوة و الفدحة مغ الػقت الػسصى فإن أفخادىا يستمكػن قجرا وس

ي ىحا قال لتي تؤىميع لمجفاع عغ السجيشة، و فاأللعاب الخياضية بسسارسة  أرسصػ بحد

و يعشي األقمية الػسصى  2قمية''ن يكػن الحكع الدياسي حكع األأ''فسغ الزخوري أرسصػ: 

بيغ و ىػ نطام سياسي مختمط إليو  ىدعبيغ الغشي و الفقيخ، و ىحا ما  يغتيمذر بيغ 

و يتحقق فييا عتجال اشية في يج الصبقة الػسصى التي يتدع أفخادىا باالاالوليجاركيو و الجيسقخ 

قج  و القجرة عمى إدارة شؤون الببلد مغ أجل مرمحة الجسيع والتػازن بيغ الغشي و الفقيخ 

الحاكع و يخى في الحكػمة د القانػن ال و في ىحا يدػ ػرية سع الجستاأشمق عمييا أرسصػ: 

 .3السختمصة أمثل أشكال الحكػمات
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 السبحث االول :مفيػم الجيسقخاشية عشج تديفتان تػدوروف.

نسا يفخض تحجيج شبيعة السعتقج الجيشي إلحاد و شية ىي نطام عمساني ال يشادؼ باإلان الجيسقخا
السعتقجات السختمفة شخيصة عجم تعارضيا مع لكل محىب ويكتفي بتاميغ الدبلم بيغ ىحه 

االفكار الخفية التي تحقق العجالة , كسا ويجب ان يتداوػ الجسيع اما القانػن في ضل الشطام 
غشياء كالفقخاء وكحلظ السذيػريغ وذوؼ الدمصة , والجيسقخاشية يجب ان تتزسغ خاشي فاألالجيسق

حؼ يقتزي ان يعير االندان وفقا لقػانيغ االستقبلل في جسيع السجاالت وبخاصة الدياسي ال
فخضيا عمى نفدو وبسعخفتو ويسكشو ادخال التعجيبلت عمييا متى يذاء , فكانت بحلظ اثيشا حدبو 

" بالخغع مغ ان تعخيفيا لكمسة "شعب" ضيق ججا في نصاقو كػنو ال خيخ مثال لمجيسقخاشية 
تدتبعج ثبلثة ارباع افخادىا مغ  يتزسغ الشداء وال العبيج وال االجانب بسعشى انيا كانت

تمف عغ سابقيو مغ حيث معاممتيا ومشو كانت الجيسقخاشية نطام اخ.  1مسارسة حقػقيع "
"  ان   يقػل تػدوروف : كسا  يث اختارىا الذعب نفدوحىا فيحه االخيخة تكػن اختيارية بفخادأل

ال انيا تسشع مسارسة إا اسمػبا معيشا في ادارة حياتيع الجيسقخاشية ال اتفخض عمى مػاششيي
االساليب التي تتعارض مع مبادئيا , فيي تعاقب اولئظ الحيغ يسارسػن التسييد العشرخي ضج 

خ نيا تدمع الدمصة لمجسيع مع تخسيأ, كسا و  2القانػن" مجساعات معيشة ويجحزػن السداواة اما
يتػخى الشطام ديسقخاشي ما الرالح العام عمى السجى البعيج ، :" ,فيقػل  السداواة وقيع التدامح 

االقميات يجب  :"ويقػل ايزا  3ويحتخم السداواة في الحقػق ، بسا في ذلظ حقػق االقميات "
بصة والجولة الجيسقخاشية ال تقػم عمى را 4ان تدتفيج مغ حقػقيا الكاممة في مجتسعيا الججيج "

                                                           

دابق.السخجع ال صقخ،خالج  - 1  
: خبلصة القخن العذخيغ ، تخ : نخميغ العسخي ، مكتبة العبيكان ، الخياض ، د/ط  تديفتان تػدوروف ، االمل والحاكخة  -2

  . 24، ص 2006
، قصخ، ، وزارة الثقافة والفشػن والتخاث  ، تخ: دمحم الجخشيتديفتان تػدوروف ،تامبلت في الحزارة والجيسقخاشية والغيخية  -3

 .62، ص2014د/ط ، 
 

.159دابق ، ص السرجر التديفتان تػدوروف ، االمل والحاكخة ،  - 4  
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ؼ قيج , سارس حخيتو بذكل كامل وال يخزع أل, فالفخد فييا ي أالجم او حتى عمى رابصة السشذ
وتزع ىحه الجولة شػائف عجيجة مغ جشديات مختمفة ومتعجدة في ذلظ سياسة التػفيق بيغ ىحه 
االختبلفات فشخاىا احيانا تتبع مشيج التدامح او العمسانية )معتبخة الجيغ مػضػعا خاصا , 

 وأحجام عغ االيسان واالعتقاد (، ديان كسا تدسح باألتخحب بحخية االفالجيسقخاشية العرخية 
ان  احجة في غالبية الجول الغخبية ( نخاىا احيانا اخخػ تعتسج سياسة التػحيج )ىشاك لغة رسسية و 

الجيسقخاشية كشطام لع تدعى الى خمق التجانذ الثقافي او العخقي في الببلء , بل يعسل جاىجا 
ثقافية , وتذجيعا مشو ليحا غ بيشيا حق االنتساء الى االقمية اللمحفاظ عمى حقػق االندان التي م

, ويعسل ىحا الشطام في بعس  االحيان في القزاء عمى االنساط السييسشة التي تخز  أالسبج
 االقميات ويدسح ليع احيانا اخخػ باستخجام لغتيع ومسارسة ديانتيع وتقاليجىع .

اىخة خشػع ا وال ضطجيسقخاشية ليدت حدبا محاف:" الومغ ذلظ تػصل تػدوروف الى القػل بان 
وبحلظ كانت  1ىػ مػجػد بسا يجب ان يكػن " نسا تدعى الستبجال ماإلمعالع كسا ىػ )...( و 

الجيسقخاشية تتغيخ بحدب حاجة افخادىا ، فتعسل عمى محاولة صشع التجانذ والػفاق وكحا 
جل أل تعتسج شخق العشف والرخاع تحقيق الرالح العام وىي تعتسج في ذلظ عمى االساليب وال

:" ان فخاد حيث يقػل تػدوروف ام وكحا ضسان الحقػق الجساعية لؤلتحقيق االمغ واالندج
 2الجيسقخاشية ال تذيج بالثػرة وال تدتخجم االرىاب ، وتذجع التعجدية عمى حداب االحادية "

 

 

                                                           

.47ص  ، نفدوالسرجر - 1  
.47ص  السرجر نفدو ، - 2  
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 :السبحث الثاني: أسذ الجيسقخاشية

 الذعب: .1

ىػ الذعب  إن األساس أو السبجأ األول الحؼ تقػم عميو الجيسقخاشية حدب تػدوروف
كػن أن الجيسقخاشية في معشاىا ىي حكع الذعب، و بيحا فإن الذعب ضخورة مغ الزخوريات 
التي تتسحػر حػليا الجيسقخاشية و ىحه األخيخة كػنيا نسػذجا مثاليا في األنطسة الحجيثة حيث 

 ستقبلل الجساعي أو سمصشة الذعب، ىػ مصمب ألي فيػكمشا نجرك أن مبجأ اإلقال تػدوروف "
مغ ىحا السشصمق أنو يسكغ  لشا  و مغ ىشا فإن تػدوروف يخػ 1"بشػد الجيسقخاشية جيذكل أح

اعتبار أثيشا اليػنانية مثاال لمجيسقخاشية رغع أنيا كانت ال تتزسغ الشداء و العبيج و األجانب 
ن بسعشى أنيا كانت تدتبعج ثبلثة أرباع مػاششييا مغ مسارسة حقػقيع، و مغ ىشا فإن الحكع يكػ 

أن الحكػمة في يج الذعب ليذ بيج حاكع معيغ حيث يقػل تػدوروف عغ الحكع األصمح "
و يخػ  2 الذخعية ىي التي تصبق الشطام الجسيػري أي الشطام الحي تتحكع فيو إرادة الذعب"

تػوروف أن الحكع الحقيقي ىػ حكع الذعب ألن ىحا الحكع تكسغ في أعساقو إرادة الجسيػر، 
أنت ( عغ نفذ السػقف حيث يقػل عغ الحاكع "6291-6291)*فػكػميذال حيث تحجث 

3"تحتاج إلى قصع رأس السمظ
و الذعب ىػ  و ىحا يعشي ان فػكػ يشبح نطام الحكع السمكي 

األولى بالحكع و ىحا ما تقػم عميو نطخية الدياسة لفػكػ، وتأتي الثػرة الفخندية لتجتث الدمصشة 

                                                           
 .17ص ,السرجر الدابقتان تػدوروف،فتدي -1
 .20، صنفدوالسرجر  :تان تػدوروففتدي -2
، و نال شيادة الكفاءة التعميسي في سغ الخامدة و العذخيغ، و في عام 1926ميذال فػكػ ولج في بػاتيو عام  -*

م درس في جامعة أوسباال في الدػيج أىع كتاب لو: تاريخ 1955م حرل عمى دبمػم في عمع الشفذ ، و في عام 1952
و تػفي إثخ إصابتو لسخض اإليجز )نقز  histoire de la folie a l’age chassiqueالجشػن في العرخ الكبلسيكي 

ني، السشطسة العخبية أساسيا معاصخا التخجسة :فاتغ الدبتا خسدػن مفكخا   .)خػن ليتذو،1984عام (السشاعة السكتدب 
 .231، ص2008 ,1ط، بيخوت، لمتخجسة

 ,1ط القاىخة،األعمى لمثقافة، ذمتخجسة :ميخفت ياقػت، السج, إلى فػكػ  بدىػ باري ىشجس، خصابات الدمصشة: مغ  -3
 . 123، ص 2005
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جؼ الذعب , و يقػل أيزا السفكخ األوروبي تديفتان مغ العائمة السالكة و تزعيا بيغ ي
تعشي الجيسقخاشية أن تػدوروف مؤكجًا أن الذعب ىػ األساس في الجيسقخاشية حيث يقػل :"

فخض عميو مغ الذعب ىػ الديج و أنو يسمظ بالتالي حق في تحجيج الخيخ لشفدو بجال أن ي  
عمى استذارة الذعب الحي يحقق الخيخ العسل الجيسقخاشية ىي " وحدب قػلو ايزا  1" الخارج

و العجل لشفدو بجل الحاكع الحي يستاز بحب الحات و يعتسج عمى العشرخية , و الذعب مغ 
ا لغ يكػن ثسة مجال لمحجيث عغ الجيسقخاشية أي ال ديسقخاشية بجون شعب و  2"دونو تحجيج 

أن الدساء غيخ مدئػلة عغ سيادة الشطام كسا  61أكج في القخن   *مػم دوكامغىحا ما أكجه 
بسعشى أن سمصتو  إن مسمكتي ال تشتسي إلى ىحا العالع"قالت بيا الجولة السديحية حيث قال :" 

ال تشتسي إلى الدساء بل ىي ممظ لمذعب وحجه و بيحا الدبب نججه يقف في صف اإلمبخاشػر 
السدج بيغ سمصة الكشيدة و الدمصة السجنية , و مشح ذلظ في صخاعاتو ضج البابا الحؼ يحاول 

التاريخ أخح االستقبلل الدياسي يقػػ شيئا فذيئا حتى انترخ في الثػرات األمخيكية و 
أن تتسثل سيادة الذعب في صياغة القػانيغ التي تديخ حياتو  تػدوروف و يخػ أيزا ،3الفخندية

 جػن جاك روسػببلد و تحجث عغ ىحا أيزا و في إختيار األشخاص الحيغ يقػدون شؤون ال
roussou j.j (6169-6219)***  " القػة التذخيعية ممظ لمذعب و ال يسكغ أن حيث قال

معشى ىحا أن الذعب سيج نفدو و ال يسكغ أن يحتل سيج آخخ رئاستو , و  4تكػن ألحج غيخه"
" إنشي أعشي بالحكػمة تمظ صخح أيزا روسػ في مؤلفو العقج اإلجتساعي مفدخًا قػلو الدابق

                                                           
 .43,42صص  مرجر سابق ،مػاشغ أوروبي،: تأمبلت جنطام العالسي الججيبل تان تػدوروف، الفتدي -  1
 .124ص السرجر الدابق ، خاشية و الغيخية، تان تػدوروف، تأمبلت في الحزارة و الجيسقفتدي -  2
 .( 218دي.)تديفتان تػدوروف :األمل والحاكخة,مرجر سابق,صاإلنجمي : الخاىب الفخنديدكانيمػ دوكامغي -  *
 .218، ص نفدوسرجر الدوروف،األمل و الحاكخة، تديقتان تػ  - 3

اممة في عسمو عأديب و فيمدػف فخندي ولج في جشيف في أرمشػفيل في فخندا، تعخض لدػء م جػن جاك روسػ: - **
أعسال  أة تعخف عمييا، ثع قخ جوالجه، بجأ يتعمع السػسيقى و المغة البلتيشية عشج سيخ الخذب" الحي دعاه إلى اليخب مغ ف"ح

ص ص ،،مخجع سابق ف يجتساعي"" )رحيع أبػ رغطع مؤلفاتو ىػ " العقج اإلعأبجى ميبل إلى الفمدفة، أ االفبلسفة بعج م
24,23). 

 .47، صمرجر سابق روح األنػار،  :تان تػدوروففتدي -4
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و يعشي ىشا أن الحكػمة أو الدمصة ىي  تسثل القانػن نفدو" التي يقػدىا إرادة الذعب و التي
و ىي التي تسثل القاعجة أو القانػن أو الجستػر نفدو، فيخػ تػدوروف أن  1في يج الذعب 

الحخة و الجسيػرية ىحه عبارات الجيسقخاشي و الحكع الحاتي الجساعي و سيادة الذعب و اإلرادة 
 لعبارات ترب في قالب واحج و ىػ الشطام الجسيػرؼ الستسثل في الجيسقخاشية.

 الحخية و االستقبللية: .9

و مغ السبادغ التي تقػم عمييا الجيسقخاشية إلى جانب الذعب حدب تػدوروف ىي 
و اعتبار أن ىحا السذخوع يقػم  2*الحخية و االستقبللية التي تحجث عشيا في مذخوع األنػار

" عسػما يسكغ الحجيث عغ مرصمحيغ ىاميغ ىسا: التحخر و عمييسا , حيث قال تػدوروف
االستقبللية و ىسا كمستان تذيخان إلى لحطتيغ ضخوريتيغ بالتداوي لديخورة واحجة ال يتدشى 

ج و التذكيظ بحيث لغ و السداءلة و الشق وفاالنخخاط فييا إال بتػفيخ الحخية الكاممة في الطخ 
ىي إمكانية  ستقبلليةو يعشي ىحا أن فكخة اال 3"ىشاك تقجيع ألية عقيجة أو أية مؤسدةيكػن 
مغ الػصايا التي تفخض عمى كل فخد والصخيقة األحادية لمتفكيخ و اإلحداس كسا كان  التحخر

، و 4حي الػجػداألمخ أنحاك مع الجيانة السديحية و قج شسل البحث عغ اإلستقبللية كاف مشا
تحجث أيزا تػدوروف عغ الحخية كػنو عاش في بمغاريا بمجه الحؼ ولج فيو محخوما مشيا حيث 

أنو  و يعشي5الحخية كانت تبجو لي الشعسة السخغػب فييا بذػق كبيخ" قال في أحج مقببلتو:" 
يغمب عميو الشطام الذيػعي وىشا غابت الحخية و ىحا ما أدػ بو إلى  كان يعير في بمج كمياني

                                                           
 .47روح األنػرا، مرجر سابق، ص :تػدوروفتان فتدي  1
ي الػقت نفدو، و أول سسة لؤلنػار تتسثل في جعمشا نفزل فمذخوع األنػار: يتدع ىحا السذخوع بالعقبلنية و التجخبة  - *

سقبللية و الدستيغ اآلخخيغ ىسا الحخية و االما نختاره و نقخره بأنفدشا عمى ما تفخضو عميشا سمصة خارجة عغ إرادتشا، و 
إلى الجيغ  مذخوع األنػار نتقاد يػجو مغ شخفاو أكثخ  ,أفخزت عالسا بجون أوىام جرك كيف أن األنػارنعمى ىحا األساس 

 ، مرجر سابق.قرج فتح إمكان لمبذخية حتى تأخح مريخىا بيجىا
 .19,18و الحاكخة، مرجر سابق، ص ص األمل  :تان تػدوروففتدي -  2
 .10دابق، صال سرجرالروح األنػار، :تان تػدوروففتدي - 3

 .91سابق، ص مرجررة و الجيسقخاشية و الغيخية، مبلت في الحزاأت تديفتان تػدوروف ، - 4
 138، صتديفتان تػدوروف ،تامبلت في الحزارة والجيسقخاشية والغيخية ، السرجر الدابق  - 5
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الحىاب و العير في فخندا  وتحجث عغ الحخية اإلندانية برفة عامة و السسثمة كشػع أساسي 
و يعشي ىحا أن  1يقال أن الحخية ىي الدسة السسيدة لمشػع البذخي"لسدألة الفخدية حيث قال:" 
و ىحا ما قال بو روسػ في كتابو العقج  ئلندانية أو البذخية جسعاءالحخية ىي الرفة السسيدة ل
و يعشي  2"ا و ىحه الحخية ىي نتيجة شبيعة اإلندانخ  يػلج اإلندان حاإلجتساعي، حيث قال :" 

ىشا أن اإلندان بصبعو يػلج حًخا و ىي شبيعة فصخية. واليجف مغ الحخية ىػ التعجدية و يسكغ 
وجو متعجدة مغ الحياة االجتساعية، فالتعجدية تزسغ استقبلل الفخد استخجام ىحه التدسية في أ

لحا يجب التسييد بيغ العالع البلىػتي و العالع الدياسي بيغ الرفات اإلليية و تمظ البذخية، 
كسا اقتخح غيممػم دوكام و ىشا عسمية فرل و ليدت نرًخا ألحجىسا عمى اآلخخ، فالشطام 

شيو الكفخ بالخالق، إنسا االحتفاظ كل واحج بسعتقجاتو و مسارسة الجيسقخاشي ال يفتخض عمى مػاش
لكغ في إشار االستقبللية حدب تػدوروف: ىي التي  3عباداتو ضسغ نصاق حياتو الخاصة

تجعل الشاس قادريغ عمى االختيار و اتخاذ القخارات إنصبلقا مغ إرادتيع، متجاوزيغ بحلظ كل 
عل و اإلختيار ، و ىحا يخجع إلى الجيسقخاشية، و تتع سمصة أو إكخاه يحج مغ القجرة عمى الف

االستقبللية عمى السدتػييغ: الفخدؼ و الجساعي ، فيجب عمى كل فخد أن يجيخ حياتو الخاصة 
 .4كسا يفيسيا أما عمى السدتػػ الجساعي

إن فاالستقبللية ىي التي تجفع حدب تػدوروف إلى السرمحة الجساعية حيث قال:" 
أؼ أن الجيسقخاشية تقػم عمى تمبية حاجيات الذعب و 5" ىػ مرمحة القػمية السعيار الحاسع

إدارة ما يشفع كل األفخاد فيحه الحخية حدبو تؤدؼ إلى عقع في الجيسقخاشية حيث تحجث عشيا في 
الحخية التي تتيح لمذعب التعبيخ عغ إرادتو يسكغ أن " بيانو الشقجؼ لسذخوع األنػار: حيث قال 

                                                           
 .323، مخجع سابق، ص وػن ليذتج - 1
 زعيتخ، مؤسدة األبحاث العخبية، أو مبادئ الحقػق الدياسية، تخجسة: عادل  اإلجتساعيجػن جاك روسػ، العقج  - 2

 .30,29ص ص ،1990 ,2طلبشان،
 .23, 22و الحاكخة، مرجر سابق، ص ص مل :األتان تػدوروففتدي - 3
 .91سابق، ص رجررة و الغيخية و الجيسقخاشية، متأمبلت في الحزا تديفتان تػدوروف ، - 4
 .31، مرجر سابق، ص جالبلنطام العالسي الججي:تان تػدوروففتدي - 5



الجيسقخاشية عشج تػدوروف                                                الفرل الثاني:  

 

80 
 

و يعشي أن الجيسقخاشية الميبخالية ىي الجفاع عغ  1" إلرساء ديسقخاشية  ليبخاليةتؤدي إلى 
الحخية الفخدية أكثخ مغ الحخية الجساعية و ىشا تربح تخجم الفخد فقط , فيحا يؤثخ في الذعب 
نفدو و ىحا ما يعتبخه تػدوروف عامل مغ عػامل إنحخاف الجيسقخاشية. و كانت اإلستقبللية 

ليحا ستػجو سي اإلبتعاد عغ الصابع الجيشي في السقام األول حيث قال تػدوروف :"دافعيا األسا
 يحاو ب 2خح مريخىا بيجىا"حات قرج فتح إمكان لمبذخية حتى تأنتقادات إلى الجيغ بالأكثخ اال 

فإن مذخوع األنػار قج أحجث انقبلبا في حياة الفخد و الجساعة فمع يعج الذخز ذلظ الحامل 
حيث قال في ىحا  ة و مثالية مثل فكخة الجيغ بل أصبح ذلظ اإلندان الػاقعيلمرػرة السجخد
ن تكف سمصة الساضي عغ تػجيو حياة الشاس و أن تػكل ىحه السصمػب ىػ أتػدوروف :" 

و أن  يخػ أن اإلندان يجب أن يبتعج أؼ أن تػدوروف 3السيسة إلى مذخوعيع السدتقبمي "
إن األججاد أو العادات و باألخز اآللية. و يقػل في ىحا روسػ قائبل:"  يدتقل عغ تقاليج

السػاشغ الرالح ىػ ذاك الحي يعخف كيف يترخف وفق قػاعج الحكع الذخري عمى األشياء 
أؼ أن يحكع عمى األشياء أنيا صالحة أم فاسجة كػن أن اإلندان ىػ وحجه مرجر الذخ و 4 "

لتػجو إلى السدتقبل الججيج، الحؼ يتحجث عشو تػدوروف بعج الخيخ أؼ اإلبتعاد عغ الساضي و ا
أن يجج اإلندان حمػال أو مشاص ألعجاء الجيسقخاشية، و ترػرات ججيجة و مختمفة بذأن رؤية 
الفكخ الغخبي عامة لقزايا اإلندان السعاصخ, و في ىحا تحجث فػكػ حػل فكخه الحخية، حيث 

أؼ أن الدمصة تقػم  5ال الستعمقة بأفعال أولئظ األحخار"بشية ألفعيشطخ إلى الدمصة باعتبارىا " 
عمى أفعال الذعب الحخ فبل تقػم إال بيا و ليذ عمى غيخىا و يعخف الحخية أيزا عمى أنيا: 

, و بتحخيخ الذعب، أصبح الحخية ىي أساس أفعال األفخاد في الجيسقخاشية  البشية الكمية لؤلفعال
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بالتػازي مع تحخيخ الذعب تحرل الفخد  "أيزا لمفخد حيث قال تػدوروف:  ىشاك إستقبللية
 عالع دون رضػخ إلى سمصات الساضي أيزا عمى إستقبللية فرار يدعى إلى التعخف عمى ال

كسا صار مغ حقو التعبيخ عغ أفكاه في الفزاء العسػمي و تشطيع حياتو  يختار ديشو بحخيةو 
ا تػدوروف أن الجيسقخاشية أعصت الفخد اإلستقبللية، فرار و يقرج ىش. 1الخاصة وفق ما يخى"

يتعخف عمى العالع، و صار يعبخ عغ آراءه و قجراتو و معتقجاتو دون التجخل مغ أؼ وسيط بل 
"بأن يختار و يحب مثل ما يخػ ىػ، و ىحا ما تحجث عشو خاصة في ىحا الجانب ميذال فػكػ 

رعاياىا و أن السسارسة الفعالة لمدمصة ال مسارسة الدمصة تتصمب درجة مغ الحخية لجى 
أؼ أن الدمصة ال تحتاج إلى ندع الحخية، فالحخية أساس  2 تحتاج لئلشارة إلى ندع الحخية"

" الجيسقخاشي، مغ حخية في التفكيخ و التعبيخ و العير، و ىحا ما تحجث عشو جػن لػك أيزا:
و يعشي ىشا أن لػك  3أو التحػيل"فكخة الفخد مغ حيث كػنو يستمظ حقػق غيخ قابمة لمشقل 

 يعتبخ الفخد حخ مغ حيث أنو يستمظ حق في الحخية التي ال يسكغ أن تتغيخ و ال تتحػل.

أن  يعصالفخد ال يدتإن الحاتي ف كتفاءاال تعشي ستقبللية فخديةا: ليدت ليةاالستقبلو 
ال تعشي االكتفاء الحاتي  يةلاإلستقبل  يعير خارج نصاق الجساعة , حيث قال تػدوروف:"

فالشاس يػلجون و يحيػن و يسػتػن في السجتسع، ىحا السجتسع الحي لػاله ما كانػا بذخ، كل 
كائغ بذخي يػلج مرابا بقرػر خمقي أي شعػر بالشقز فيدعى إلى سجه عغ شخيق التعمق 

و يعشي ىشا أن الفخد ال يدتصيع أن يعير وحجه, فاإلندان كائغ  4بالبذخ السحيصيغ بو"
إجتساعي بصبعو ، و بيحا فإنو ال يبتعج عغ مجتسعو و استقبلليتو ال تتحقق إال داخل ىحا 
السجتسع، و مغ خبلل ىحا السجتسع يتحقق الشطام الجيسقخاشي كػنو حكع الذعب و ليذ حكع 

اإلندان إلى اآلخخ، و ىحا ما تحجث عشو أيزا الفخد، و ىحا ما عبخ عشو روسػ و حاجة 
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تػدوروف في كتابو فتح أمخيكا و مدألة اآلخخ، و الشاس أيزا ستبحث عغ مشاص أو مشاخ 
سيعسج الشاس إلى استشباط قػانيغ و قيع ججيجة ججيج يعيذػن فيو حيث قال تػدوروف " 

خ، و ال مكان عشجىع معتسجيغ في ذلظ عمى وسائل بذخية صخفة فبل مكان عشجىع بعج لمدح
تذع , صاروا ييتجون بأنػار كثيخة  مغ عمياء الدساء لمػحي، و عػض اإليسان بالشػر الشازل

و يعشي أن اإلندان أو الفخد أصبح يبحث عمى شيء واقعي بعيج عمى  1" مغ شخز إلى آخخ
ػد , و في السثالية , و يعشي أيزا أن البحث عغ االستقبللية شسل كافة مشاحي الحياة أو الػج

السقام األول السعخفة: تتحخر السعخفة مغ كل رقابة إيجيػلػجية و تحقق مغ ثع نجاحات باىخة، و 
و ليحا كان ال بج أن , حيث قال تػدوروف:"  2االىتسام أيزا بالقانػن و التخبية، و الفشػن 

صػر في جسيع يعشي ىحا أنيا إذا بحثشا في السعخفة سشت3" تكػن استقبللية السعخفة في السقجمة
 denisالسجاالت ، و ىحا ما تحجث عميو تػدوروف مبخرا إياه بـ ديجروا

diderot(5الحؼ صػر أو يخسع بصمو السثالي قائبل:" 6191يػليػ16-6161أكتػبخ ) ىػ
:و في ىحا عبارة واحجة عميو عالسيا و الدمصة  قالستفو  يمدػف يددري التقاليج و القجامة ف

عقػل الشاس و بسا أنو كحلظ فيػ فيمدػف لو جخأة االعتساد عمى التفكيخ  كل ما يفتغ
و يعشي في ىحا ديجروا أن بصمو ىػ فيمدػف يخفس الخزػع ألؼ أستاذ دون إقشاع، 4"الخاص

و يخيخ االعتساد في تفكيخه عمى ما ىػ في متشاول كل إندان،و يعشي شيادة الحػار و القجرة 
 عمى إعسال العقل.

فإن السبادغ األساسية أو األسذ التي تقػم عمييا الجيسقخاشية ىي الذعب و مغ ىشا 
بالجرجة األولى كػن أن الجيسقخاشية ىي الذعب بالجرجة األولى كػن أن الجيسقخاشية ىي حكع 
الذعب فبل ديسقخاشية ببل شعب و الحخية و االستقبللية كػنيسا مبجآن في تحقيق مذخوع األنػار 
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اقًجا لو كػنو لع يحقق ىحا السذخوع ما جاء يربػ ألجمو جخاء االنحخافات الحؼ كان تػدوروف ن
و ىحا ما سشعخفو في السبحث السػالي أؼ أنو يذخح األنػار عمى سشج الػاقع الغخبي الخاىغ لكغ 
مذخوع األنػار أعمى مغ شأن اإلندان و جاء ليحافع تػدوروف عمى ىحه الجعامات التي 

سسارسة الدياسية أو برػرة خاصة الجيسقخاشية التي أصبحت سحقت اإلندان و يخػ أن ال
ميجدة ,و مغ جخاء ىحا جاء تػدوروف بالبيان الشقجؼ لؤلنػار و لمغخب مغ أجل الشيػض و 

 االستعادة اإلندانية.
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 السبحث الثالث : ازمة الجيسقخاشيو وانحخافيا : 

م 6292بخليغ متػقعا بعج انييار ججار  اليجوء الحؼ كان أن إلىتػدوروف لقج ذىب تديفتان 
الحيغ  األعجاءلع يبخز تساما وذلظ الن الجيسقخاشيو افخزت حدب رأيو  ةونياية الحخب البارد

 (1)وا مغ رحسيا نفدو , فيع يذكمػن ويسثمػن بصخيقة ما ابشائيا غيخ الذخعييغأبيا ونذ ااخترػ 
التي باتت  ةالقاسي ةق اثارىا الخاصالجيسقخاشيو نفديا قج عسست وبذكل مفار , وبحلظ تكػن 

عغ التصخف الجيشي او وجػد تيجدىا ليذ مغ الخارج كشا كان يحرل سابقا مع االرىاب الشاجع 
الجيكتاتػريو مغ فاشيو وشيػعيو , بل اصبح يكسغ في مخاشخ داخميو , وبحلظ تحػل  ةاالنطس

عغ  آو  -جاز التعبيخ  إذا -فاسج والحؼ خان نفدو بشفدو ببل عمع مشو  السثال الجيسقخاشي الى
 في ثبلث وىي :                                                                                                واألزماتحػصل تديفتان تػدوروف تمظ االنحخافات  حدغ نية  ولقج

  : اقتزاء الجيسقخاشياإل-1

مشيا : متصمب التقجم ,  ةفي كتب او مقاالت بريغة مختمفوىحا العشػان نفدو يسكغ ان يػجج 
ن " أل وىػ السبلزم لمسذخوع الجيسقخاشي نفدو , وذلظ عمى حج تعبيخ تديفتان تػدوروف : 

سابقا كسا انيا ال تشراع لفمدفة  ةحالو نتجت مبجئيا عغ وضعية مػجػدليدت  ةالجيسقخاشي
و فكخ حتسي او لسحاولة الحفاظ عمى ما ىػ مػجػد سمفا او الحتخام غيخ مذخوع محافطة ا

كسا ال تدتشج الجيسقخاشيو في مخجعيتيا الى كتاب قجيع ومقجس كشػع مغ القانػن ’ لمتقاليج 
ىي ليدت  , وذلظ بسعشى ان الجيسقخاشيو 2" ةتصبيقو بصخيقة متكامم –دوما  -ب الحي يج

ىحا السفيػم ال يدعى ’ ىي االن بسفيػم ججيج ومختمف   وإنسانفديا كسا كانت قجيسا , 
 وأنيافكخ سابق ليا , كسا  ألؼالحجيثو ليدت فكخا حتسيا  ةعمى ما سبقو , فالجيسقخاشي ةلمسحافط

و في تستاز بحخية مصمق وإنسامعيشو  ديانةقيج او شخط , كسا ال تعتسج عمى أؼ  آلؼال تخزع 
تفكيخىا وترخفيا , وبصبيعة الحال فان ىحا العامل مغ الستصمبات محسػد في ذاتو وقابل لمثشاء 
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في ذاتو , غيخ ان ما حجث في مخاحل معيشو مغ الجيسقخاشيو ىػ انيا كانت تشذط بجافع قشاعة 
د قشاعة تحسميا عمى االعتقا ةالجيسقخاشي " لجىراسخة حيث يقػل تػدوروف في ىحا الرجد : 

, ذلظ الخيخ الحؼ تخػ انو مغ السذخوع ان تفخضو عمى االخخيغ  1انيا حاممة لمخيخ االسسى "
خبلل الفتخات الساضيو  لؤلسفبالقػة , بسا في ذلظ المجػء الى القػة العدكخيو , وىحا ما حجث 

 في ليبيا , وقبل ذلظ بدشػات في العخاق و افغاندتان ,فيربح بحلظ وعمى حج تعبيخ تػدوروف
" اذ يريخ التصمع الى التقجم الحي يذكل اىع مبادئ الجيسقخاشيو مرجر دمار الحؼ يقػل : 

 ةتربح الجول الغخبيو وباسع الدمص وبحلظ,  2وتخخيب لمجول التي ال تتقاسع معيا السبادئ "
وكافة ترػراتيا والتي تفخضيا تتحػل الى  وأفكارىانذخ مبادئيا  وألجلالتي مشحتيا لشفديا 

, وىشا يتغيخ السعشى ليتحػل الى استعسار ,  وأرائيافخض نفديا  ألجلم القػة العدكخيو استخجا
فان ذلظ التقجم السدعػم يتخح الذخ فيو صيغة الخيخ , وليذ ثسة في الػاقع  وفي ىحه الحالو

مفارقة اكبخ مغ ىحا , حيث تشعكذ االحجاث فتتحػل الجول مغ داعية لمتقجم والتصػر وناشخة 
 لسبادغ الدبلم والحخية الى دول استعساريو تعسل عمى سمب تمظ السبادغ بجل اعصاءىا .                      

 ) الحخية الفخدية ( : ةالميبخالي ة_ الجيسقخاشي2   

يشذا الخصخ وبذكل مفارق ايزا مغ احج اىع مطاىخ الجيسقخاشيو ومكتدباتيا اليامو , 
وخرػصا الجيسقخاشيو الميبخاليو التي تجافع عغ الحخية الفخدية , وذلظ الن الجيسقخاشيو ال تجافع 

حخية الفخد , حتى مغ التجخل السفخط مغ ىحا  تجافع كحلظ عمى وإنسافحدب عغ سيادة الذعب 
 ةنطسعسا كشا ندسيو في الساضي تحت األ الذعب نفدو , وبيحا تختمف الجيسقخاشيو الميبخاليو

ولكغ السذكل داخل  االستقبللية" والتي كانت تحخم الفخد مغ  ةالذعبي ة" الجيسقخاشي ةالدتالي
خة " ان االقتراد الحي ىػ ثسخة السذاريع الح:  الجيسقخاشيو الميبخاليو عمى حج تعبيخ تػدوروف
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االقتراد  , وذلظ بسعشى ان 1صبح خاضعا لياجذ الخبح "أ, و  ةلجى االفخاد , قج ازاح الدياس
بات يخجم مرمحة الفخد , فكل يدعى لتحقيق الخبح  وإنسا ةالجساعي ةلع يعج مختبصا بالسرمح

عمى اساس انو مشافذ يجب التغمب عميو واالستيبلء  إاللشفدو دون الحاجو لمتفكيخ في االخخ 
عمى ما يسمظ ان امكغ , وبحلظ باتت ىحه الميبخالية تسثل احج الشتائج السشحخفة لمسبادرة الفخدية 

بذكل حتسي الى ىيسشة االكثخ غشى  أدػالتي تشفمت مغ كل مخاقبة وضبط وىػ الذئ الحؼ 
الجاذب لمخبح الفخدؼ ىػ ما ييجد رفاىية نديج  عمى االكثخ فقخا , وبحلظ اصبح ىحا االغخاء

عمييا تػدوروف تشصمق  أشمقكسا  ةالستصخف ةونجج كحلظ ان الميبخالي ،االجتساعي ويفككو  الجدج
يقػل تػدوروف مغ مدمسات تشز عمى ان الفخد قادر عمى تحقيق االكتفاء بحاتو ولحاتو حيث 

فتكػن بحلظ  2يذكل القيسة العميا لمحياة البذخية " وتحقيق الحاجيات الساديو إشباع نإ: " 
في الػصػل الى اكبخ قجر  ةػ تحقيق مشافعو السادية والستسثمغاية الفخد وىجفو االول والسباشخ ى

مسكغ مغ الخبح ىحا االخيخ الحؼ يسثل القيع العميا لجػ الفخد , فيتع بحلظ عدل الشذاط 
مكانة مخكدية  –في الػقت نفدو -نداني ويذغل االقترادؼ عغ الجػانب االخخػ لمػجػد اال

عغ محاولتيا  الدياسيو ةع الحخية الفخدية , فتتػقف الدمصتييسغ عمى باقي مشاحي الحياة باس
التي صاغيا " مػنتيدكيػ  ةالحىبي ةفتشتيظ القاعج ةاالقترادي ةالحج مغ نفػذ الدمص

Montesquieu (6192 – 6155  في ىحه العبار )ببل حجود ال يسكغ ان  ةص: " كل سم ة
ليربح قزية  سةانفمت االقتراد مغ رقابة الديا , وذلظ ما حجث حيغ 3تكػن سمصو شخعيو "

( في )العدل خبخاء مشفرميغ عغ الػشغ وبعيج عغ الرالح العام , فميذ السقرػد ىػ التخشجق
السجمخه  ةاليجف ىػ تجشب العقبات التشاضخي والجعػة الى اقتراد مؤمع , بل اآلخخالصخف 

 ةيجف تجميخ بعس الصبقات االجتساعين ايزا بالشدبة لمشدعات التي تدتألمحخية , كسا ىػ الذ
في الحياة اليػميو , يؤدؼ ىحا البحث الجامح عغ الخبح الفػرؼ الى فقجان السعشى في الحياة 

                                                           

دابق .ال سخجعالباتت ميجدة مغ الجاخل , ة, تديفتان تػدوروف : الجيسقخاشي عبج المصيف الػراري  -  1  
  2 .  156دابق , ص السرجر ال,  ةوالغيخي ةوالجيسقخاشي ةفي الحزار  تأمبلت,  تديفتان تػدوروف - 
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لقػل ا لىإومغ ذلظ تػصل تػدوروف  انيتو،إندوبخمجة العقػل عمى تجخيج الكائغ البذخؼ مغ 
كثخ مغ ذلظ ايزا أخاد وتعخض الجيسقخاشيو لمخصخ , و تخجم استبجاد االف ةبان الميبخاليو الستصخف

فكارثة حدب تػدوروف خيخ معبخ عغ ىحا الػضع  ألنوتشطخ الى ما حجث في اليابان 
التي تشطخ الى  ة: " مشصق الميبخاليو الججيجحجثت في نياية السصاف بدبب  فػكػشيسا

لتزارب مرالحيع  أنفديعبى انيا كتمة مغ االفخاد ال شان ليع , يخزعػن االندانية عم
, وبحلظ فانو كان مغ الزخورؼ حدب تػدوروف القيام بالفرل بيغ الجانب  1" ةاالقترادي

االقترادؼ والجانب االجتساعي وذلظ الن االقتراد والدعي السدتسخ خمف السرمحة 
وتكجيذ الثخوات , يحصع الشديج االجتساعي ويقزي عمى العبلقات القائسو عمى  الذخريو

مبجا انداني , ونجج كػصف النترار ىحه االديػلػجيا في وقتشا الحالي وىي حقيقة ال مفخ مشيا 
ديػلػجيات الدياسيػن لئل ةالقادإشسأن يػم وبعجما : " ال, يقجم تػدوروف الػصف التالي ا 

نيع اكثخ استعجادا لخجمة القػى القائسة عمى الشفػذ السالي )...( إ, ف ةخفالميبخاليو الستص
, ومغ جية  ةاالقترادي –مات الشخبة الدياسيو والشتيجة ىحه السخة ىي مغ جية انذاء حكػ 

: انيع  ة, السحكػم عمييع بالفقخ والسيان لمشطام ةراء الخاسخيغ , الشفايات الحقيقياخخى اق
لتزامغ االجتساعي , سداعجتيع ال يشبغي ان نشاشج الجولة او ندعى يع ولالدبب في ماسات

, وذلظ بسعشى انو عشجما وصل  2فالػلع بالدػبخمان يشاسب تسام السشصق الميبخالي الستصخف "
الى ىحه الفكخة  رضخػاييغ سالديا ةفان القاد الشطام االقترادؼ الى القسة مع كل مشاصخيو ,

ي العالع وخاصة الجول الكبخػ , والتي مفادىا سيصخة الجانب االقترادؼ عمى شؤون التدييخ ف
ليغ الدياسي واالقترادؼ , وذلظ الدياسيػن يعسمػن عمى الخبط بيغ السجا ةصبح بحلظ القادأف
عمى الترفية  يزا الن ىحا الجانب يعسلأو  والخبح , ةكغيخىع يدعػن الى الشفػذ والدمص نيعأل

او بسعشى التفخيق بيغ فئة الشخبة والتي تكػن نخبة سياسيو واقتراديو بالصبع وبيغ فئة اخخػ 
وىي فئة الخاسخيغ او كسا يصمق عمييع بالشفايات وىع الفقخاء والحيغ لع يتسكشػا مغ تحقيق الخبح 
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نيع الدبب في أل ةيانسيدػدىا الفقخ والبؤس والس فحكع عمييع بالصبقة الجنيا بسعشى ان حياتيع
فخاد في ىحه الحالو ال تججر مداعجتيع ال مغ م تسكشيع مغ تحريل االمػال , واألحالتيع لعج

تى بيا أوذلظ حدب فكخة الدػبخمان والتي  خبلل الجولة او حتى التزامغ االجتساعي ,
" ( حيث يقػل :  6911 – 6211" )Nietzsche.Fالفيمدػف االلساني " فخيجريظ نيتذو 

االندان االعمى الحي ىػ الفخد الكمي االستقبللي والحي ال يسكشو ان يعير اال انصبلقا مغ 
, فيػ بحلظ  1جػىخه ىجفو االسسى " شبيعتو ذاتيا النو يخى في نطام حياتو الستصابق مع

يشصمق مغ ذاتو الفخدية ويعػد الييا وليحا الدبب تػصل تػدوروف الى القػل بالتشاسبية والتصابق 
          الدػبخمان والسشصق الميبخالي الستصخف .                                                                                 بيغ

تزع سيادة القػػ االقترادية التي تجدجىا ارادة بعس االفخاد فػق  ةان الميبخاليو الستصخف
 أالسبج –بذكل متشاقس -نيا تشتيظ إتقػم بحلظ فنت شبيعتيا , وىي اذ االرادة الدياسيو ميسا كا

, وىػ ما يشصبق  2" ػاخخ ة" الحج مغ سمصو ما بدمصالسؤسذ لمفكخ الميبخالي القائع عمى : 
 : "الكميانية الذسػلية شبيو بقفدات الشطام الحالي السجمخ القائع عمى سمصة السال  ةنطسعمى األ

عمى انيا رفس اعتبار االخخيغ بذخا مثمشا , فيجب ان تعج ىحا  ةاذا قسشا بتعخيف البخبخي
,  3" ةقترادي تجديجا تاما عمى البخبخيالعالع الحي تحكسو سمصة احادية قائسة عمى الشفػذ اال

ال تقجم نفذ الفخص لمجسيع وذلظ الن الفخد ىػ الحؼ يديخ وىػ الستحكع  ةحادياأل ةفيحه الدمص
ما البقية فبل أوالسال , و  ةىػ صاحب الدمص ةخح بخايألكبلمو وي لفخد الحؼ يتكمع ويدسع, فا

كيف يسكغ اعتبار ان ىحه ديسقخاشيو ؟ ومغ ذلظ يخػ تػدوروف انو مغ  –صػت ليع وبالتالي 
 ةاب الستسثمو في الفخد صاحب الدمصبيغ حجيقة الحيػان وىي بسعشى الجولة وبيغ شخيعة الغ

االندان وتحخيخه وىػ جب ان ندمكو ونبيشو مغ اجل كخامة والستحكع , ىشاك شخيق ثالث والحؼ ي
ض الحقػق لكل والتي تتشاغع في جسيع الحاالت مع الجيسقخاشيو وتفخ  ةالعادل ةشخيق الدياس

                                                           

, 153رودلف شتايشخ , نيتذو مكافحا ضج عرخه , تخ: حرغ صقخ , دار الكمسو , دط , دس , ص  - 1  
.  45دابق , ص السرجر ال,  ةوالغيخي ةوالجيسقخاشي ةمبلت في الحزار أ, تتػدوروف  -  2  
.  45السرجر نفدو , ص  -  3  



الجيسقخاشية عشج تػدوروف                                                الفرل الثاني:  

 

89 
 

وكان لو كل االثخ فييا  ةالحؼ ارتبط باليبخالي ةضافة الى وجػد مرصمح العػلساالفخاد , ىحا وباإل
اىتست بغدو االسػاق العالسيو اكثخ مغ اىتساميا بغدو الجول , حيث يقػل  ةالعػلس حيث ان

 : " انيا الدبب في تجميخ قيع التزامغ وندوع القصاع الخاص الى تسمظ السجاليغتػدوروف 
نتائجيا ضيػر  , وكانت مغ 1حباط الحي حل بالعالع "ام واالجتساعي . وخيبة االمل واإلالع

سػاق الساليو , وكحا كانت مغ نتائجيا : خزػع الجول لتػجيات اال والتي ةالميبخالية الججيج
مغ مبلءات صشجوق الشقج الجولي )الحؼ سيصخ عميو االمخيكيػن ( عغ شخيق الحج إل االستدبلم

, وذلظ لتذجيع شخكات االستثسار الجوليو ,  ةوالتعميع والبيئ ةاالنفاق العام في مجاالت الرح
صبحت الجولة اداة أف ةالحقيقي ةيو ىي التي تسدظ بدمام الدمصلجولوبحلظ اصبحت الذخكات ا

ػػ العالسي ن عمى السدتأت عمى السدتػػ السحمي كسا ىػ الذتديل البحث عغ ارباح لمسقاوال
بيغ الذخكات في عالع ليبخالي ججيج , ولع تعج الجولة السجدج  ةلمسشافد ةوتخمق الطخوف السشاسب

, كسا وقج  ةفي اعادة تػزيع الثخوات الجساعي تقمز دورىاالدياسي لسرمحة الجسيع , كسا و 
:" ىحه الثخوة الميبخاليو حيث يقػل تػدوروف  ةيغ دور في ىحه الميبخاليو الججيجكان لمسثقف

في استميام  اما كانت لتربح مسكشة دون دعع السثقفيغ اليسيشييغ الحيغ لع يتخددو  ةالججيج
 شخوحة الذيػعيا

 ةشة الثقافية لتػشيج وتعديد الدمصفكاره القائمة بزخورة مسارسة الييسأو  *انصػنيػ غخامذي 
ونجج ان تديفتان تػدوروف ,  2ضفاء الذخعية عمييا في االن نفدو "إو  ةوالدياسي ةاالقترادي

ىل حكع عميشا بالعير في عالع احادؼ القصب -يشتيي مغ الميبخاليو بصخح تداؤل ميع وىػ : 

                                                           

. 31, ص  الدابقالسرجر  -  1  
*
( : فيمدػف ومشاضل ماركدي ايصالي ولج في بمجية اليذ بجديخة سارديشيا  1937 – 1891انصػنيػ غخامذي *:)   - 

, انطع الى الحدب الذيػعي االيصالي مشح  1916االيصاليو تمقى دروسو في كمية االداب بتػريشػ حيث عسل ناقجا مدخحيا 
مجمة الشطام الججيج . )عبج  1917, اصجر مع تػلياتي  ةخاكيع االيصالي مغ االمسية االشتتاسيدو عزػا في امانة الفخ 

 . (. 332ص  ،  1990,  3الشذخ , طالسؤسدو العخبية لمجراسات و  مػسػعة الدياسة ، الجدء الخابع ،الػىاب الكيالي ,
.33السرجر الدابق , ص  تأمبلت في الحزارة والجيسقخاشية والغيخية،تػدوروف , - 2  
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عمى العالع كديج مصمق وذلظ بفزل تخسانتيا  ةالستحجة االمخيكيىيسشة الػاليات خاصة بعج 
 وقػتيا اليائمة االقترادية والعدكخية ؟ .                                                      

                                                                                     ة:الذعبػي-3
, عمى اعتبار ان العسل السقرػد ىشا ىػ العسل  ةلػجو الباشل والسشحخف لمجيسقخاشيىي بسثابة ا

عمى استذارة الذعب والحؼ مغ دونو تحجيجا لغ يكػن ثسة مجال لمحجيث عغ الجيسقخاشيو , 
: " البحث عغ انخخاط الجانب الدمبي االكبخ في الذعبػية يتسثل حدب تػدوروف في ولكغ 

 ةييا اعبلميا بذكل فج ومفخط لمغايالجساىيخ الذعبيو انخخاشا مباشخا وكميا فيديل الييسشة عم
 ةالعاشف تأثيخالقخارا بشفديا تحت و الن اليجف ىػ دفع الجساىيخ الذعبية الى اتخاذ 

, وذلظ بسعشى ان الذعب الحؼ تدعع الذعبػية الجفاع  1عغ كل تفكيخ عقبلني "ىػائيا وبعيجا أو 
ال أجيسقخاشية نفديا , ىحا وكسا يجب عشو وعغ مرالحو يجج نفدو اخيخا العػبة في مشاورات ال

ثيخ عميو , بل حتى التبلعب بقيستو , وان ىحا االنكدار والزعف أنشدى ان الذعب نفدو تع الت
في عرخنا الحالي بدبب انتذار وسائل االعبلم , وما تتدع بو مغ نفػذ  تفاقع وبذكل كبيخ

وسمصة ال حجود ليا , وعمى قجرتيا الكبيخة في التحكع بسػاقف الذعب مسا دفعو التخاذ الكثيخ 
وبالتالي تعسل الدمصات او يعسل اصحاب الدمصة عمى تدػيغ قخاراتيع  ألبلعقبلنيةمغ القخارات 

ا حيث ان بقػليع انيا ارادة الذعب او ان الذعب ىػ الحؼ تكمع , ولكغ الحقيقة مغايخة لحلظ تسام
فكار الذعب بسا يخجم أراء و أسائل االعبلم لمديصخة عمى و اصحاب الدمصة يدتخجمػن 

قيقي الحؼ ييجد اليات الجيسقخاشية الجيجة والججيخة بيحا االسع مرالحيع , وبحلظ كان الخصخ الح
لمسجتسع , اذ يجب  ىػ خصخ االفتقار الى التسييد العقبلني الزخورؼ في اتخاذ القخارات اليامة

سيذ ديسقخاشية قائسة عمى الفرل الرائب والسبلئع بيغ الدمصات التذخيعية , التشفيحية أت
                             والقزائية                  
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  :ي بجسيع انػاع االليات السشاسبةوان مغ بيغ ىحه االسباب وغيخىا ما جعل الجيسقخاشية تحتس 
الفرل والحج الستبادل لمربلحيات مع التذجيج بذكل اكبخ عمى استقبلل القزاء , احتخام 

لسجالذ السشتخبة , اذ سػف مبادغ الجستػر , احتخام مبادغ الجستػر , حقػق االقميات وتعجد ا
يعبخ الذعب عغ ارادتو بذكل افزل مغ خبلل مسثميو بجل العسل عمى انخخاط الكتمة 

: " يجب عمى السػاشغ الجساىيخية التي تؤدؼ الى الذعبػية التخاذ القخارات الدميسة حيث يقػل 
عجل تحت اوال ان يكػن عمى بيشة مغ امخه , الذئ الحي يؤدي الى استبعاد الترخف عمى 

 .                                                                         1العاشفة التي تؤثخ فييا وقائع متعجدة ومحىمة " تأثيخ

وبذكل مفخط عمى الحاضخ متجاىمة انو مغ الػاجب او مغ  نشا نجج الذعبػية تخكدأكسا و  
االلدام احيانا اتخاذ قخارات غيخ شخعية لزسان رفاىية االجيال القادمة , فيع يعتبخون انو عمى 

 ألنواالجيال القادمة اتخاذ قخاراتيا بشفديا  وانو ال دخل ليع في ذلظ , ولكغ الحقيقة غيخ ذلظ , 
, اذ ليذ مغ العجل استشداف  اتػ أتػفيخ احتياجاتيع قبل حتى ان يو  مغ الػاجب ضسان حقػقيع ,

نية متشاسية الذعبػية تفكخ فقط في الحاضخ واألكل الخيخات متشاسيغ حقػق االجيال القادمة , ف
جل مسارسة أل’ ان االصمييغ وتجامميع تػن الحقا , كسا وان الذعبػية تغخؼ الدكأمغ سي

عشج تػدوروف كان قج ركد عمييا  ان ىحه نقصة جج ميسةالتسييد العشرخؼ ضج االجانب , و 
كسمو كسا يحىب تػدوروف الى أالخخيغ تعدز وتػسع اثخاء البمج بنو اعتبخ ان السبادالت مع األ

يذعخ كل شعب  "استحزار تشامي االحداب الذعبػية وصعػدىا في انحاء اوروبا حيث يقػل : 
تػدوروف فقج تع استبجال الخػف مغ فحدب تحميل ,2بالحاجة الى تحيج مرجر خػفو "

الذيػعية الى الخػف مغ االجشبي وبذكل خاص اذا كان ذلظ االجشبي مدمسا , فيتسمق الخصاب 
الذعبػؼ الشاس ويخجعيع بتحقيق مصالبيع االساسية فيعدف عمى اوتار الخػف مغ فقجان اليػية 

قخت وتػشجت في اوروبا في الػششية , كسا وذىب الى القػل بان االحداب الذعبػية التي است
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لمقيع تذبو الببلغة الذيػعية التي كانت سائجة , اذ ان ندعة مانػية* العقػد االخيخة تكخس 
فاشية حيث يقػل في ىحا -االحداب الذيػعية تثيخ باستسخار قزية تيجيج الشدعة االسبلمػ

جبات في الذارع لػ ان ما يعيق حياتشا قبل كل شئ , ىػ مرادفة الشداء السح : "كساالرجد 
 , وبحلظ فيػ يحىب الى ضخورة البحث عغ السذاكل والعمل الحقيقية وليذ فقط محاولة1" 

ثخون سمبا عمى الحياة في اوروبا او حتى امخيكا .                                                                       أنيع ال يالقزاء عمى االسبلم والسدمسيغ أل
ىحه ىي االزمة التي تحجث عشيا تػدوروف حيث تزع الخصابات الذعبية الججران بيشيع  فكانت

الء اليع مغ وجية نزخه ليدػا بالزخورة اعجاء او اليع عمى حج تعبيخه , وان ىؤ وبيغ االخخ 
: "يكسغ جػىخ الجساعات البذخية والحيػانات الخاقية في القجرة عمى اقامة متخصجون اذ يقػل 

في واقع االمخ نبلحع ولكششا عبلقات مع مجسػعات غخبية عشيا تكػن مغ جشديا نفدو ", 
ندان ػانات افزل بكثيخ مغ معاممتيع لئلمغ الحي نيع يعاممػن االجشاس االخخػ أعكذ ذلظ اذ 

خ اوروبي او غيخ امخيكي , فكيف يسكغ تحقيق ديسقخاشية في وذلظ بدبب ان ىحا االخيخ غي
 ضل ىحا التفاوت الحؼ وضعتو الذعبػية ؟                                           

وبحلظ تكػن ىحه ىي العشاويغ الخئيدية التي وضعيا تػدوروف حتى يعبخ عغ االزمة        
ندان " نياية التاريخ واإل ي ىحا السػضػع كتاب الكبيخة التي افخزتيا الجيسقخاشية , ونجج ف

نو أم والحؼ يقخ ب6259الحؼ ولج في Francis Fukuyama االخيخ " لفخانديذ فػكػياما 
مكان أؼ نسػذج اخخ مشافذ ان يػاجو إانييار السثال الذيػعي لع يعج ب عذخيغ سشة أؼ مشحمشح 

خارجية وىشا  وذلظ لغياب أؼ تجخبلتالجيسقخاشية ويعارضيا , وان كبلمو بو نػع مغ الرحة 
نو لع يبلحع ان الجيسقخاشية قج افخزت بشفديا االعجاء الحسيسيػن الحيغ تكسغ االزمة وذلظ أل

ساسياتو أي , وكحا االبتعاد عغ االىتسام بولجوا مغ اختبلل التػازن الخاص بالشطام الجيسقخاش
:"ان وىػ يجعع مػقفو ىحا بقػلو وقيسو ومثمو العميا مغ اجل البحث عغ السشفعة الخاصة 
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الجيسقخاشية افخزت بشفديا مغ الجاخل القػى التي صارت تيجدىا ومغ مدتججات عرخنا ان 
عمى محاربة ىحه ىحه القػى تتفػق عمى تمظ القػى التي تياجسيا مغ الخارج ,وان العسل 

ى تتحرع بجورىا بصال مفعػليا يبقى امخا غاية في الرعػبة الن ىحه القػ إالقػى الجاخمية و 
ضافة لحلظ فان ما يجعع إ,وك 1وتصالب بالخوح الجيسقخاشية ومغ ثع تستمظ مطاىخ الذخعية "

اليجخة وكحلظ االنغبلق عمى االخخ واعتباره  مات ويشسييا ىي كخاىية االجانب ورفسز ىحه اال
عة الػششية خصخا ييجدىع فيحاولػن تجشبو ورفزو وحتى تجميخه ان امكغ ., ىحا ويػجج ايزا الشد 

ية وىي احج اسباب رفس اليع , السفخشة بحيث يعتبخ االخخ كسجنذ ليحه الشدعة الػشش
ضافة الى الحخية السفخشة والتي تمعب فييا وسائل االعبلم الجور الخئيدي , وذلظ بخاصة باإل

فكار بعج التػسع اليائل والسكانة الخفيعة التي حققتيا كسا وقجرتيا عمى تغييخ االراء وحذج اال
الكبخػ , وان كل ىحه والسػاقف لتربح بيجىا سمصة ىائمة تتحكع فييا الدمصات داخل الجول 

خوف ساعجت في تفذي ازمة الجيسقخاشية دون مداعجتيا عمى ايجاد الحمػل طاالسباب وال
لسعالجة جخاحيا , ومغ ذلظ فان الدؤال السصخوح ىػ: كيف يسكغ اوما ىي الصخيقة السثمى 

 الجة ىحه االزمات ؟ .والرحيحة لسع
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 السبحث الخابع: معالجة الجيسقخاشية.

 الحػار و تعجد الثقافات:-1

لسعالجة الجيسقخاشية حيث يقتخح عميشا  :مغ بيغ الحمػل التي اقتخحيا تػدوروفتسييج
إعادة التفكيخ في بعس السفاىيع األساسية كالثقافة و الحزارة مغ حيث أن ىحه اإلعادة 
ضخورية مغ أجل العير سػية و ىحا مغ خبلل تصبيق الجيسقخاشية الحقو، حيث يعخض 

 samuel hintingtenتػدوروف األشخوحة الذييخة لكتاب "صامػيل ىشتشغتػن"
"صجام الحزارات ال يسكغ أن تػضع في صيغة الجسع ما دام أنو   (6291-9119)

دحزيا حيث تخصي تػدوروف ىحه األشخوحة و يقجم مػقفا إندانيا يتسثل في "حػار 
الحزارات" لخبط جدػر ثقافة كػنية و اإلبتعاد عغ تعقج الػاقع، ووجو تػدوروف نجاءا 

ف باألفخاد و الذعػب و الثقافات عغ شخيق لرالح تقجم الحزارة و رقييا أؼ اإلعتخا
الحػار  والتفاىع الكفيميغ بالترجؼ لمعشف و التيجيجات التي تشجع بثقميا عميشا نحغ 
أعزاء اإلندانية السذتخكة، و ىحا السػقف يعتبخ صخخة مفكخ ضج الغخب الستصخف 

لغخب ث و يعتبخه االحؼ ال يعتخف بسا يدسى اآلخخ الستسثل في اإلسبلم أوال والعالع الثال
ارة، و في ىحا تحجث تػدوروف عغ خصاب وزيخ الجاخمية الفخندي كمػد غييػ بجون حز

و يعشي ىحا أن  1ال يسكغ التعامل مع كل الحزارات عمى قجم السداواة" الحؼ قال: " 
الحزارات متفاوتة حدب رأؼ الػزيخ الفخندي،و متبايشة فيسا بيشيا و ال يسكغ أن 
تتداوػ جسيع الحزارات، ألن الغخب يعتبخ أنو ىػ وحجه مالظ لمحزارة و يعتبخىا ىي 
األرقى و األرفع مشدلة ، و يخد عمى ىحا صاحب الشدعة اإلندانية تديفتان في مجمة 

:ىل لتخاتبية معشى؟ ورد تػدوروف متحجثا عغ خصاب وزيخ الجاخمية  "لػبػان" حيث سؤل
مثيخ لمدخخية، ىحا الترخيح متخمف و يثيخ الكثيخ مغ المبذ، كسا  2ىحا أمخفقال :" 
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و يعشي ىحا أنو بيغ مػقفو برخاحة اتجاه التبايغ بيغ 1 يشصػي عمى الكثيخ مغ الخمط"
ارة كػنية تزع العالع اجسع، و بيحا الحزارات و يؤكج أن الحزارة واحجة و ىي حز

جسيع الحزارات متداوية و يؤكج ىحا في كتابو الخػف مغ البخابخة :ما وراء صجام 
سا بيشيا جغخافيا و ثقافيا و تصػر نفديا تبلقى في" الحزارات تالحزارات " حيث قال: 

وحجة و ىشا يؤكج عمى  2"ة األخخى ر ذاتيا و خاصة بااللتساس مع الثقافات السجاو 
و تتغيخ, و تتقجم و تتصػر ىحه األخيخة و خاصة تصػر ىحه الحزارات تو  الحزارات

حدبو بالتجاخل مع الثقافات األخخػ ، و يخػ السفكخ تػدوروف أن مذخوع األنػار يحسل 
ن عمى تعجد الثقافات و وحجانية " فكخ عرخ األنػار الحي يؤكج في آ:ىحا السعشى قال

, يحسل في شياتو فكخة  يعشي أن فكخ األنػار الحؼ جاء تػدوروف ناقجا لو و 3" الحزارة
تعجد الثقافات التي تؤدؼ إلى وحجة الحزارة مغ خبلل تعخف و اكتذاف كل حزارة 
عمى معارف األخخػ و ال يسكغ تفخيق حزارة عمى أخخػ, و يخػ تػدوروف أن 

ية اإلندان اآلخخ عغ شخيق الحزارة تكسغ في القجرة عمى الحػار و االعتخاف بإندان
مغ ىشا يجب أن نعتخف باآلخخ و  4ربط وحجة اإلندانية بتعجد أشكال تجمياتيا الثقافية

سػاء اآلخخ الستسثل في : حزارة اآلخخ ثقافة اآلخخ، تقاليج و عادات اآلخخ فبل 
إن عرخنا ال يتحجد بإنترار ندتصيع العير بجون ىحا اآلخخ حيث قال تػدوروف :" 

ة مغ أجل التقشية، كسا أنو ال يتحجد بالفغ مغ اجل الفغ، كسا انو ال يتحجد التقشي
 5بالعجمية إنو فعل مغ أجل عالع قادم تجاوز بعرخه تجاوز لمحات يتصمب تجمي اآلخخ"

و يعشي ىشا تديفتان أن عرخنا الحالي ال يتحجد بتصػر الخىيب لمتقشية و ىحا ما يحجده 
رات و ىحا الجانب يتجخل في الجانب الدياسي و شخح صامػيل مغ حيث صجام الحزا
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عجم استعسال لمجيسقخاشية الرحيحة التي تؤدؼ إلى التعاير و ليذ لمتفخقة , و الرجام 
بيغ الحزارات و السجتسعات و الثقافات خاصة الثقافة اإلسبلمية التي يشطخ إلييا 

تقجم مغ أجل القتل  الغخب نطخة نفػر و كخه ،حيث يدتعسل عرخنا الحالي التقشية و ال
واليجم و التدمط و الجبخوت، كسا انو ال يتحجد بالفغ و ال بالعجمية بل يتحجد بػجػد 
اآلخخ فبل يتحقق الفغ إال بسذاركة الفغ اآلخخ ، و العجمية تتسثل في عجم تعجد الثقافات 

ل فييا يتحجد الػجػد و يخػ السفكخ اإلنداني انو مغ خبلل ىحا ندعى إلى بشاء مدتقب
قادم تجاوز الحات و يتصمب وجػد اآلخخ أؼ أن عرخنا يتحجد باآلخخ و ال يسكغ 

و يسكغ ىشا تفاعل  االستغشاء عشو و اآلخخ أيزا يثبت وجػدنا حيث قال تػدوروف:"
يتكمع عغ نقرشا التكػيشي ،و أيزا عغ حاجتشا لآلخخ لكي نقيع وعيشا بحاتشا و أيزا 

و يعشي ىحا أنو أكج عمى ضخورة وجػد اآلخخ لكي نججد أنفدشا،و أيزا  1لكي نػجج إذا "
لكي نثبت وجػدنا و مثبل ال يسكغ لمحزارة أن تقترخ عمى ثقافة واحجة بل تذيخ 
الحزارة إلى حالة ذىشية قابمة لبلنريار مع كافة األشكال الثقافية أؼ تعجد الثقافات , 

ػد ثقافة أخخػ مقابمة ليا إلثبات وجػدىا و و ال يسكغ أن تثبت حزارة وجػدىا إال بػج
قادرة عمى اإلعتخاف بيا عمى اختبلفيا و تشػعيا باعتبارىا تعبخ عغ اإلندانية السذتخكة 

يعشي ىحا أن و  2إن التشػع يتغمب عمى الػحجة "نفديا، حيث قال تػدوروف في ىحا :" 
بمج أو قبيمة معيشة، فالحزارة التشػع الثقافي  يتغمب عمى الجسػد و الخكػد لثقافة واحجة ل

تعبخ عغ إندانية مذتخكة واعية لػحجتيا العسيقة القادرة عمى التخابط و التبلحع في خزع 
ىحا ما تدعى إليو الجيسقخاشية و ىي السداواة بيغ  3تشػع أشكال التعبيخ الثقافي

ات الحزارات السختمفة , فالجيسقخاشية تدعى إلى حػار الحزارات ال صجام الحزار 
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كػن أن ىحا _صجام الحزارات _يتسثل في الجانب الدياسي ال يخز أؼ مجال آخخ, 
و الجيسقخاشية  تجخل في نصاق  الرخاع كػن أن لمجيسقخاشية أعجام يػجيػنيا تػجييا 
غيخ صحيح، التي أدت بيا إلى العشرخية التي اعتبخىا تػدوروف جخيسة ضج اإلندانية 

الرخاعات بيغ أشخاف السجتسعات السختمفة أال و ىػ و ضج تاريخو، بل ىشاك حل ليحه 
التعاير و الحػار التي تؤدؼ إلى الكخامة اإلندانية و تؤدؼ إلى السداواة التي تعتبخ مغ 

في الشطام الجيسقخاشي حيث يجج ىحا أركان الجيسقخاشية الثبلث حيث قال تػدوروف: " 
و يعشي ىحا أن  "1ع و اإلقشاعالشطام نفدو مزصخا لسسارسة سياسات التذاور و التفاى

تػدوروف يخػ بأن الدياسة و مشيا الشطام الجيسقخاشي تتجخل في جسيع الجػانب و مشيا 
الحزارية أال و ىي حػار الحزارات أؼ التفاىع و اإلقشاع بيغ السجتسعات السختمفة مغ 

د أجل التعاير  واالبتعاد عغ الرخاعات التي تؤدؼ إلى األزمات التي أصبحت تيج
العالع و البذخية جسعاء , و ىحا ما دعا إليو تػدوروف كػنو حامل لمشدعة اإلندانية التي 
تجعػ إلى التعاير و حػار الحزارات،و االبتعاد عغ العشف و الحخوب و القتل و 

 يخ بالثػرة و ال تدتخجم اإلرىاب الجيسقخاشية ال تذاإلرىاب  وفي ىحا قال تػدوروف :" 
و يعشي ىحا أن حكع الذعب ال يشذج إلى  2حداب األحادية " تذجيع التعجدية علو 

الحخوب و الرخاعات و ال تدتخجم اإلرىاب , و تذجع و تشذخ ما سسي بالتعاير 
الدمسي بيغ السجتسعات، و يقػل في ىحا تػدوروف عغ الجيسقخاشية يديل عشيا الغذاوة 

لغخب إلى التحمي بالحػار و المبذ لتدتعيج صفاءىا و تألقيا , و يجعػا مغ خبلل ىحا ا
و الكف عغ احتقار اآلخخ و اعتساد مبجأ الجيسقخاشية الحؼ يعصي الحكع لمذعب دون أن 
تطمع احج في الجولة  التي يشتذخ فييا حكع الذعب، فالحكع لجسيع الشاس حيث قال :" 
الجيسقخاشية ممظ لكل السػاششيغ و ىي ليدت محرػرة بيغ العمساء و السثقفيغ فقط، 
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و  1خىا تشسي التعجدية عمى حداب األحادية"تقتزي سياستيا حخية اإلرادة، لحا ن ثحي
يعشي ىحا الجيسقخاشية ىي ممظ لكل مػاشغ  وليدت ممظ لصبقة معيشة أو ألقمية متسيدة 

فيي تقػم عمى حخية اإلرادة و الجيسقخاشية تقػل بالتعجدية عمى  مثل العمساء و السثقفيغ ,
عب الذعب بأكسمو و يقتزي ىحا الحكع التفاىع و التذاور بيغ الذحداب األحادية ، أؼ 

فإن مبجأ الجيسقخاشية الستسثل في حكع الذعب :إذا و  كػنيع ىع الحيغ يحكسػن الجولة
جولة فقط، فالسجتسعات عبارة عغ يجب أن يصبق بيغ جسيع السجتسعات و الجول ليذ ل

ر الجولة مغ ػ ر و تصازدىاال شصق الحخية و ىحا ما يؤدؼ إلىذعب الحؼ يحكع بسال
عات األخخػ بقبػل جسيع و ىحا ما يجب أن تقػم عميو السجتس والتفاىع ,  حػارلخبلل ا

الحزارات و اعتبارىا حزارة واحجة عالسية دون قيج لحخية كل حزارة مغ و  الثقافات 
 و المغة و البشى األسخية التي تسثل خرائز, خبلل العادات، و التقاليج، و الجيغ 

حيث يبقى كل فخد متعجد الثقافة ال تذبو ثقافة جديخة متجاندة بل , جتساعية الحياة اإل
تدع عرخ يحيث يقػل تػدوروف:"  2تبجو كشتيجة لقخائغ متذابكة أؼ لثقافات مختمفة 

تيع سػاء أولئظ غ و التعخف عمييع كسا ىع في غخاباألنػار بالقجرة عمى اكتداب اآلخخي
مزى أو أولئظ الحيغ يقصشػن في أماكغ أخخى إذ لع يعج يشطخ الحيغ عاشػا في زمغ 

و يعشي ىحا أن عرخ األنػار جاء لمتعخف و 3"إلييع كسا ىػ األمخ في العرػر الدابقة
اكتذاف ثقافات اآلخخيغ كسا ىع بتقاليجىع و عاداتيع السختمفة في الساضي أؼ ثقافات 

ى عمى ثقافات الساضي ليذ فقط الساضي , أيزا يجعػ مذخوع األنػار إلى التعخف حت
في العرخ الحؼ نعير فيو و حتى في أماكغ أخخػ بل أصبح يتقبمػن الثقافات و 

كل يخيجون أن يكتذفػنيا دون محاولة تغييخىا مغ خبلل الحخب حيث قال تػدوروف:" 
مغ ىحه الذعػب يحب ديشو و عاداتو و مسارساتو، و بسا أن تمظ ىي حقيقة جشدشا 
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لسجتسع الحي يتعامل بإيجابية مع ىحه التعجدية يتسايد بالشدبة البذخي فإن ا
و يعشي ىحا أن كل مجتسع أو دولة يتستع بخرائز اجتساعية و 1لمسجتسعات األخخى"

ىحه شبيعة بذخية محتسة , فالسجتسع الحؼ يتعامل بإيجابية و يحتخم خرائز السجتسع 
األخخػ التي تشطخ إلييا اآلخخ، يتسيد و يختقي و يتصػر عمى حداب السجتسعات 

بإيجابية و ىحا التعامل السحتخم لخرائز حزارة معيشة يؤدؼ مغ خبلل الفيع الحؼ 
يعتبخ سسة أخخػ لسعالجة الجيسقخاشية  ووسيمة مغ وسائل الحػار الشاجح حيث قال 

 2الفيع ىػ تحػيل اآلخخ أنا أخخى أي مبجأ العثػر عمى الحات في اآلخخ "تػدوروف:" 
ا أن الفيع يؤدؼ إلى تحػيل الفخد أو مجتسع معيغ إلى أنا أخخػ أؼ  مبجأ ويعشي ىح

البحث و العثػر عمى الحات مغ خبلل اآلخخ و الحوبان فيو حتى يربح الحات نفديا،و 
ثقافة مجتسع ما ىي إال ثقافة مجتسع آخخ و تختمف فقط في ما بيشيا كل حدب بيئتو و 

إلى وجػد حزارة واحجة , حيث قال تػدوروف:" السجتسع الحؼ عاش فيو  وىحا ما يؤدؼ 
ليذ ىشاك سػى حزارة واحجة فيي اإلندانية فكل مغ ىػ كائغ إنداني حزاري 

ويعشي ىشا أن الحزارة واحجة كػن اإلندان يعير داخل مجتسع إنداني ,   3بالزخورة"
غ و بيحا فإن اإلندان حزارؼ بالصبيعة و الزخورة. حيث تػجج الثقافة عمى مدتػيي

متخابصيغ بذكل وثيق مدتػػ السسارسة الخاصة لجساعة معيشة و مدتػػ الرػرة التي 
تتخكيا ىحه السسارسات في أذىان أعزاء الجساعة األخخػ، و ىحا ما يحتع عميشا تعجد 

و مغ بيغ الشتائج التي ترل إلييا الثقافة أال و ىي حدب  4الثقافات داخل مجتسع معيغ
بالزخورة جساعية إنيا تفتخض سمفا التػاصل التي تعتبخ  الثقافة ىيقػل تػدوروف:" 
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يعشي أن الثقافة ىي جساعية أؼ تشجرج ضسغ مجسػعة مغ ثقافات 1"أحج نتائجيا
مجتسعات أخخػ مغ خبلل التػاصل و التعاير التي تدعى إلييا الجيسقخاشية لتحقيق 

غ ىحه السجتسعات , و األمغ و الدبلم في العالع و بيغ السجتسعات و ال يسكغ التفخقة بي
ال يسكغ سيصخة دولة غشية عمى دولة أو دول فقيخة فكل دولة ليا كخامتيا و ىحا ركغ مغ 

الكبلم عمى أركان الجيسقخاشية، و الكبلم عغ الثقافة حدب تػدوروف حيث قال :" 
و يؤكج ىشا تػدوروف أنو عشجما تتحجث عغ الثقافة  2الثقافة فديكػن بريغة الجسع"

تتحجث عشيا بريغة الجسع أؼ يجب أن تتقبل الثقافات األخخػ و تقبل فيجب أن 
إن الثقافة تختكد بتعجدىا و تقػل عشيا ثقافات، و يقػل تػدوروف في نفذ الدياق :" 

في الػقت ذاتو عمى ذاكخة جساعية )إنشا نتعمع المغة ذاتيا، التاريخ ذاتو، التقاليج ذاتيا( 
و  3كمع بصخيقة تجعمشا مفيػميغ مغ اآلخخيغ  "و عمى قػاعج عير مذتخكة  أنشا نت

يعشي ىحا أن الثقافة تعتسج عمى التعجد أؼ العجيج مغ ثقافات مجتسعات مختمفة , حيث 
أن لكل مجتسعات مبادغ ثقافية نفديا لكل مجتسع لغة خاصة لمتػاصل و ىي لغة واحجة 

و التاريخ ذاتو حيث  بيغ جسيع السجتسعات و اليجف مشيا التػاصل و الحػار و التفاىع،
لكل مجتسع تاريخ يخرو  و وىػ نفدو مغ أحجاث و غيخىا و ىحا أيزا فيسا يخز 

 العادات و التقاليج .

إذا الثقافة ىي ثقافة كل السجتسعات، و ىحا ما تقػم بو الجيسقخاشية أال و ىي التساسظ  -
, و دون ىحا يؤدؼ إلى  4اإلجتساعي كػنيا عامل محخك في تاريخ التقجم اإلجتساعي 

األزمات و الحخوب التي تقع في العالع و ىحا راجع إلى البعج الػضائفي الدياسي و 
صجام الحزارات التي تحجث عمييا ىشتشغتػن ىي عبارة عغ بعج سياسي تجخل في 
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 1جسيع السجاالت الثقافية و الحزارية و غيخىا، و ىحا ما أدػ إلى انييار الجيسقخاشية
ػدوروف لكي يزسغ استقخار الجول مغ خبلل فكخة الشدعة اإلندانية التي تجعػ إذا جاء ت

إلى األمغ و إيجاد حمػل تتسثل في الحػار و التفاىع , و يجب أن يقبل الستصخف بتعجد 
تعجد الثقافات و حجة مغ الزخوري أن نخبط بيغ الثقافات و وحجة الحزارة حيث قال:" 

ن نػحج السذاىج الستشافخة مع مغ خبلل تعجدىا أإلى وحجة األ ن نشطخالحزارة أي أ
و ىشا 2دون أن نخمط في ما بيشيا و أن تبخز القػة ذاتيا التي تتبع أشكاال متشػعة "

يجعػ تػدوروف إلى الخبط بيغ الثقافات  وتشػعيا و وحجة الحزارة أؼ حزارة واحجة 
جعل الغخب يقبل باآلخخ  بيغ جسيع دول العالع و أن نػحج الجول الستذابكة فيسا بيشيا و

 و يكذف ثقافات أخخػ متشػعة.
و جػىخ مفيػم الحزارة ىػ اإلعتخاف باإلندانية كاممة و بالتعجد الثقافي لآلخخيغ،   -

وصجام الحزارات ال يحجث بيغ الحزارات بل بيغ دول و مجتسعات مغ الجول 
عات ىي صخاعات األخخػ التي يزج بيا العالع اليػم، و الغخب يػىسشا بأن ىحه الرخا 

ديشية، فالحق أنيا صخاعات سياسية و ليذ ثسة وجػد لسذاكل مع اإلسبلم بل ىشاك 
وجػد لسذاكل مع عجد مغ البمجان و ليذ مع كل الببلد اإلسبلمية, ففي كتاب صامػيل 
ىشتشغتػن "صجام الحزارات" حيث قدع العالع مغ شخفو إلى حزارات مترارعة و 

, و ىحا  3شي قج رسخ الخػف مغ اآلخخ  واإلرتياب مغ ثقافتومتشاحخة وفق السعيار الجي
شكخ اإلسبلم ليذ مغ الزخوري بكل األحػال أن نما يعتخضو تػدوروف حيث قال :" 

لكي نجخل في الحجاثة و نسارس الجيسقخاشية و نقيع تبادال مدتسخ مع كل الحيغ ال 
و يعشي ىحا أن  4ػاشغ"يذبيػنشا فإن تكػن مؤمشا ال يسشعظ مغ القيام بػاجباتظ كس
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تػدوروف يخفس إنكار اإلسبلم و الثقافة االسبلمية لكي نجخل في الحجاثة و التصػر و 
ال أن نسارس الجيسقخاشية جارح ىحا اإلسبلم بل إن مبادغ الجيسقخاشية معطسيا تتسحػر 

ة في اإلسبلم مغ مداواة و عجل و حخية الفخد واحتخام كخامتو و الدبلم ألن الجيسقخاشي
أيزا تدعى إلى الدبلم بيغ الجول فالجيغ بعيج عغ الجيسقخاشية فالسدمع في الجيسقخاشية 
ىػ مػاشغ فقط ال غيخ مثل أؼ مػاشغ في جسيع الجول و ىحا شابع متحزخ و 

:" تتخح معشى السدار الحي يجعل متسجن، حيث يعخف تػدوروف الحزارة عمى أنيا
في الػقت نفدو ميحبيغ و مدتفجيغ مغ تقجم  أي أن يكػنػ piolicésالشاس متسجيغ

و يعشي ىحا أن الحزارة تجعل الشاس متقجميغ و متصػريغ و أن يكػنػا 1السعارف"
ميحبيغ أؼ أن يحتخم حدب تػدوروف الغخب اآلخخ سػاء إسبلم أو العالع الثالث  وأن 

ة و ىحا يدتفيجوا مغ معارف السجتسعات كل عغ حجػ و اعتبار أن كل الثقافات متداوي
و ليذ مرادفة أن يكػن العرخ الحىبي لمثقافة  ما تحجث عشو تػدوروف قائبل:" 

اإلسبلمية قج تػافق كحلظ مع فتخة انفتاح قرػى عمى الثقافات األخخى اليػنانية، 
و يعشي ىحا ان الثقافة اإلسبلمية ثقافة   2الخومانية، الفارسية، اليشجية، السديحية"

قت مع انفتاح و التصػر عمى الثقافات األخخػ مغ بمجان أخخػ، و قائسة بحاتيا و قج تػاف
 في الفرل الثالث سشتصخق لتجميات الجيسقخاشية و عبلقتيا باإلسبلم.

و في األخيخ ندتشتج أن تػدوروف يخػ أن قػة الجولة آو مجسػعة دول ال تتحجد  -
ل مغ أىسيا بالرخاع مغ خبلل القػة العدكخية بل تتسثل بتكامل مجسػعة مغ العػام

الحػار بجل اإلكخاه) حػار الحزارات( و تصػيخ سياسة الجيسقخاشية، الستسثمة في التعاون 
و التعاير و تعجد األقصاب )تعجد الثقافات( و الجحب بجل التحخيس كػن الجيسقخاشية 
حكع الذعب فيجب أن تدػد في السجتسع سمػك اإلقشاع بجل اإللدام  واإلكخاه و تسثل 

ف القػة الشاعسة تسثل حقيقة جػىخية ذات رسالة كػنية يشبغي تقجيسيا حدب تػدورو 
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لمعالع و بيحا فإنيا مغ الحمػل البلزمة لبشاء الجيسقخاشية و التخمي عغ الحخوب بيغ 
الجول و الحزارات والمجػء إلى مبجأ الحػار الحؼ يؤدؼ إلى السداواة  وتعجد الثقافات 

 ارفيع.مغ اجل قبػل اآلخخ و التعخف عمى مع
 :العجل و السداواة و حقػق اإلندان-2

الذيء الجػىخؼ الحؼ يدعي إليو تػدورف بعج عخض مخاشخ الجيسقخاشية يخػ مغ 
الزخورؼ القيام بتججيج ديسقخاشي عسيق إزاء القزايا التي ىي عمى السحظ في الػضع 

العجل و السداواة و شسذ حقػق اإلندان في الػاقع فيػ يجعػا إلى  الحالي كإنعجام
و  1التغييخ في الخؤية الفكخية و الدمػكات الكفيمة بإضفاء معشى عمى السثال الجيسقخاشي

ليحا يجعػ تػدوروف إلى تصبيق السداواة و العجل في الجيسقخاشية  وىحا راجع كػن أن 
كشا نعير في ػده السداواة و العجل حيث قال :تػدوروف عاش في بمغاريا في بمج ال تد

بمج تحكسو العقيجة الدائفة حيث فقجت شعارات السثل العميا و الدبلم و الحخية و 
و يعشي ىحا أنو يجعػ إلى تصبيق مبجأ السداواة الحؼ يؤدؼ إلى الدبلم و  2السداواة

فيشا لمشػع " ليذ الحب الحي يحقق الحخية، و يقػل تػدوروف عغ العجالة قائبل: 
و يعشي ىحا أن 3البذخي شيئا آخخ غيخ حبشا لمعجالة فالتعسيع يفخز مقياس العجل"

الحب الحؼ يكشو لمشػع البذخؼ أؼ لئلندانية ما ىػ إال حيشا لمعجالة و التعسيع و الجسع 
لمسشطػمة البذخية يفخز و يحقق العجالة، إذن مغ الحمػل البلزمة لسعالجة الجيسقخاشية 

العجل و السداواة حيث تحجث تديفتان صاحب الشدعة اإلندانية .أن السداواة  :ىػ إضفاء
السداواة ىي ىي مغ بيغ الحمػل لتدتعيج الجيسقخاشية عافيتيا, حيث قال تػدوروف: " 

و يعشي ىحا أن السداواة ىي  4 إذن أساس في حقػق السػاششيغ و في أخبلق البذخ"
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دولة معيشة و السداواة و العجل و حقػق  التي تؤدؼ إلى ضسان حقػق السػاششيغ في
اإلندان تعتبخ أركان الجيسقخاشية و ىي األساس الحؼ تقػم عميو كػن أنيا حكع الذعب 

ن يتداوػ فيسا بيشو فبل وجػد لمصبقية و االمتيازات داخل إشار و الذعب يجب أ
اإلندان الجيسقخاشية و السداواة ىي جدء مغ أخبلق و قيع البذخ، حيث مازالت حقػق 

في ألسانيا نفديا البمج الحي ال يػلي االىتسام الكافي مزصيجة حيث قال تػدوروف:" 
و يعشي أنو مغ البمجان   1لتػليج السداواة بيغ األفخاد حتى و ال السحافطة عمى كخامتيع"

التي ما زالت ال تيتع بتحقيق العجل و السداواة بيغ أفخادىا و تعسل باألقميات أال و ىي 
يا و ىحا ما يخفزو تػدوروف بل يدعى إلى تحقيق السداواة و إضفاء العجالة التي ألسان

فإنشا ندعى إلى الجسع بيغ ما يبجوا لشا أنو أحدغ تقػل بيا الجيسقخاشية، و قال أيزا " 
و يعشي ىحا أنو 2 إنشا نخيج السداواة دون أن ندتشتج التصابق"حجي التخييخ ما في 

 و االبتعاد عغ التصابق.يدعى إلى تصبيق السداواة 

_يقتخح تػدوروف تفكيخا فمدفيا سياسيا مدتػحى مغ تاريخ الفكخ و عمع اإلجتساع 
و تحجث تػدوروف عمى أن روسػ ذىب  3التاريخي حػل الجيسقخاشية كأساس لمحخية و لمسداواة 

ال في مثل ىحا السػقف حيث نطخ روسػ إلى مجتسعو لع يخػ مداواة , ال في مدتػػ الحقػق و 
خصاب في أصل و أسذ البلمداواة بيغ  في مدتػػ الػاقع و ىحا ما دفعو إلى كتابة مؤلفو " 

غػص حفشة مغ الشاس تإنو ألمخ مشافي لقانػن الصبيعة بجبلء أن  حيث قال :" البذخ"
و ىشا يخفس روسػ بػضػح  4بالكساليات في حيغ تفتقخ األكثخية الجائعة إلى الزخوريات"

س و األفخاد حيث يخفس أن تتسيد أقميات و ال تتسيد األكثخية الداحقة التي التبايغ بيغ الشا
تتسيد بالجػع و الفقخ, و تحجث تػدوروف عمى روسػ ليؤكج مػقفو، حيث أن الجيسقخاشية حكع 
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الذعب، ال فخق بيغ فقيخ و غشي و الكل لو الحق في الحكع و ىحا ما يؤدؼ إلى السداواة 
مام بزخورة مداواة الرارمة أؤلفو العقج االجتساعي حيث قال:" الحقة، حيث عبخ روسػ في م

و يعشي ىحا يجب أن تصبق السداواة و إن لع تصبق بسحس الصبيعة فإنيا تصبق في 1 القانػن"
كشف القانػن حيث أن الغخب في الطاىخ يقيسػن السداواة  والدمع و العجل لكغ تحسل تحت 
شياتيا الشدعة التبايشية العشرخية , و يقيسػن ىحه السداواة التجسيمية مغ أجل الديصخة و 

روف عمى أن في بمج أمخيكا تقػم بشفذ ىحه السداواة السديفة في نصاق الغصخسة حيث عبخ تػدو 
تجعػ بذعارات تجسيمية و تحتيا مغالصات تشسيقية فإسع التحخيخ يتع الجيسقخاشية حيث قال :" 

التجميخ و التجعيخ و بإسع اإلندانية يتع الحرار و التجػيع و التخكيع لمشداء و األشفال و 
ن الغخب يجعػ إلى سياسة مدالسة إال انو يدعى مغ جية أخخػ إلى و يعشي ىحا أ 2الذيػخ "

التجميخ و عجم السداواة , و ىحا مغ خبلل إثارة الفتغ  التي تؤدؼ إلى الحخب و الرخاعات و 
 قتل األشفال و الذيػخ.

فاإلرادة التي تقػد الببلد ال تكػن إرادة عامة و يتحجث روسػ عغ الجيسقخاشية قائبل:"
و يعشي ىحا أن إرادة الذعب يجب أن تكػن  3شخيصة عجم إقراء أي صػت " حقيقية إال

حقيقية لكي تعسل عمى ازدىار ورقي الببلد وعجم إقراء أؼ صػت سػاء شيػخ، نداء ,  
ومعاقيغ و غيخىع، ىحا عكذ ما يقػم بو الغخب الستصخف حيث ال تعصي لكل ذؼ حق حقو بل 

بإسع حقػق  مى الجول أجسع , حيث قال تػدوروف: "تفخض نفديا مغ أجل الديصخة العالسية ع
و يعيشي ىحا انو عشج   4اإلندان يتع اإلبادة و بإسع الجيسقخاشية يتع رفع المػاء الرييػني"

السصالبة بالحقػق يؤدػ إلى السػت و القتل و اإلضصياد بإسع الجيسقخاشية السديفة يتع رفع لػاء 
حؼ يجعػ إلى الدبلم و يغصيو بالرخاعات و و شعار الرييػني الستعرب و الستصخف ال
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األزمات و الحخوب، و لكي تحيا الجيسقخاشية في وضع سميع يجب إحتخام متصمباتيا و 
و ىحا يعشي أن الغخب ال يقخ بػجػد اآلخخ بصخيقة تشع عغ  1خرػصا حخية األفخاد و السداواة 

بي الدمع و ىحا عغ شخيق الغصخسة و العشرخية مغ جخاء الكخه و الخػف الحؼ يكشو لؤلجش
السػقف العادل و العدف عمى أوتار قيع الجيسقخاشية حيث يقػل روسػ ليؤكج مػقفو تػدوروف " 
و يعشي ىحا أن   2السػقف الغيخ العادل باعتبار األول إنتاج حب الغيخ و الثاني نتاج األنانية

يؤكج مغ خبلل قػل روسػ أن الكخه نتاجو األنانية و ىحه األنانية متسثمة في اإلسبلم  تػدوروف
:" يقبل الشبي دمحم  با حيث قال تػدوروفو خة في أوروبا و ىجخة السدمسيغ إلى أور ثو انتذاره بك

إن العجل ال  يكػن بشذخ اإلسبلم "ويقػل ايزا  3بتعجد الذعػب و التسييد بيغ ما ىػ عادل "
سا بعجم إساءة معاممة اآلخخيغ و إن كانػا مدمسيغ أو مغ غيخ السدمسيغ و التعاير و إن

الدمسي مقبػال تساما ال بل  مػصى بو"  قال هللا تعالى " ال تعتجوا إن هللا ال يحب السعتجيغ" 
و يعيغ ىحا أن العجل ال يكػن بشذخ اإلسبلم بل إنسا باحتخام   4(190سػرة البقخة اآلية 

التعاير معيع بدبلم و بجون إساءة و حتى مغ غيخ السدمسيغ , السديح مثبل فبل  اآلخخيغ و
إكخاه في الجيغ اإلسبلمي ووضح تػدوروف بآية مغ القخآن الكخيع حيث وصى هللا تعالى عباده 
بعجم التعجؼ عمى الشاس فإنو ال يحب السعتجيغ بل  وىحا ممدم بو وواجب مغ الػاجبات عمى 

غخب مغ خبلل التجخل العدكخؼ  وتصػر وسائمو مغ خبلل التقشية كػنيا عكذ ما يقػم بو ال
جدء مغ الحياة السجتسع لكغ أوروبا تدتعسميا سمبيا مع السجتسعات األخخػ مثبل األسمحة 
الشػوية ، الجخثػمية الكيسيائية التي تيجد العالع فسغ حق الفخد و السجتسع أن يعير في سبلم و 

ثسة إعتجاء آخخ عمى حقػق  "اإلندان , حيث قال تػدوروف  يعتبخ ىحا تعجؼ عمى حقػق 
خخى و يتسثل في التعحيب فمكل كائغ بذخي الحق تسارسو الحكػمات بيغ الفيشة و األاالندان 
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ومغ حقػق  1في الحفاظ عمى الحخمة الكاممة لجدجه و لو الحق وحجه في التشازل عغ ذلظ "
ى إلى تحقيق الجيسقخاشية و ذلظ مغ خبلل ا تدعىحا ماإلندان و الفخد أن يعر في أمان , و 

بعس الحكػمات تسارس نػع مغ التعحيب متسثل في القتل و العشف و العشرخية مغ أجل 
تحقيق مرمحتيا و غيخىا ، و يجعػ تػدوروف أن مغ حق اإلندان أن يحافع عمى حخمتو 

بو، أو أن يشتحخ  الجدجية إال إذا أراد ىػ ذلظ مغ خبلل بتخ عزػ مغ أعزاءه و التبخع 
لقج سبق لمجير الفخندي أن مارس التعحيب  كان يذسل آالف  حيث قال تػدوروف :"

و يعشي ىحا أن الجير الفخندي اغترب حق مغ حقػق الذعب الجدائخؼ و يتسثل  2األشخاص"
في الحق في العير بدبلم حيث تبشى اإلحتبلل الفخندي سياسة القسع و التعحيب مغ أجل 

ألف شخز في  15ئخ جدء ال يتجدأ مغ فخندا و الديصخة عمييا، حيث كانت تقتل اتخاذ الجدا
، و يقػل تػدوروف في ىحا رافزا ىحه الدياسة 6215ماؼ  9اليػم كسا حجث في مجازر 

معشى ىحا انو ال مبخر ألي بمج أن يدتعسل القػة قرج إعادة الذخعية و حقػق  قائبل:"
يجب عمى أؼ الو يعشي ىحا أنو  3مى الحقػق االخخى"اإلندان التي نز تز بيا  والتعجي ع

مجتسع إستعسال القػة قرج الديصخة و التدمط فكل إندان لو الحق في العير بدبلم بمج أو أؼ 
كل الشاس  و ىحا يؤدؼ إلى تجاوز حقػق اإلندان التي مغ حقو , و يقػل في ىحا تػدوروف:"

و يعشي ىحا أن كل  4امة بالجرجة عيشيا"يشتسػن إلى الشػع نفدو و ليع إذن الحق في الكخ 
إندان أو كل الشاس متداويغ في الحقػق كػنيع يشتسػن إلى الشػع البذخؼ بالصبيعة، دون تفخقة 

ثة تعػد لمحياة تشجرج مشصقة ثال"  بيشيع، و يقػل تػدوروف أن بيغ القانػني و الذخري
و يجعػ ىشا تػدوروف  5و ليذ باإلكخاه" خعاىا قػاعج يتع إعتسادىا بالتػافقاإلجتساعية التي ت

إلى التعاير و التفاىع و الحػار و إعصاء الحقػق ألصحابيا و خاصة في الجيسقخاشية التي 
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 استشدفت في وقتشا الحالي و التي تؤدؼ إلى الرخاعات، و بالحجيث عغ الحق قال تػدوروف :"
و يذتخك في  ان برفتو يشجرجأؼ أن كل إند 1الحق الحي يتستع بو كل إندان برفتو إندان"

الحياة اإلندانية فيػ يتستع بسا يعخف بالحق غيخ أن ىحه الحقػق أصبحت ليا أىسية كبيخة في 
خبلقية خاصة في األمػر التي تتعمق , لكغ ال تصبق بسرجاقية و برفة أ شا الحاليميػ 

ن تتستع اليػم لقج أصبحت حقػق اإلندا "تػدوروف حيث قال, بالدياسة و خاصة الجيسقخاشية 
بخصػة كبيخة ججا، و أصبحت الحكػمات جسيعيا تقخيب تخغب في الطيػر مطيخ السجافع 

و يعشي أن حقػق اإلندان أصبحت مغ السػاضيع السيسمة لكغ الحكػمات و مشيا   2عشيا "
الجيسقخاشية كػن أنيا أصبحت مخيزة فإنيا ال تصبق بسرجاقية مثمسا يفعل الغخب الستصخف , 

ا الغخب يطيخ مطيخ السجافع عغ الحقػق و الحخيات و يعالج تػدوروف بسرجاقية لكغ ىح
نبلحع أن ىحه الحقػق الجيسقخاشية إلعصاء الحقػق ألصحابيا في أكسل وجو حيث قال:"

العالسية ىي أقخب إلى السبادئ األخبلقية التي يججىا الشاس دون أن تكػن ليا قػة إكخاىية 
أن تأخح عمى عاتقيا الحقػق السدساة حقػق اإلندان و مغ  لكغ ال شيء يسشع الجولة مغ

و يعشي ىحا أن الحقػق ىي حقػق يتستع بيا جسيع الشاس في العالع   3أن تجمجيا في دستػرىا"
و ىي قخبتو مغ القيع األخبلقية ال إكخاىية أؼ بالقػة، و الجولة مغ حقيا أن تجرجيا في دستػرىا  

بسجرسة الحق الصبيعي  متو,حيث قال تػدوروف في ىحا"لكي ال تيجر حقػق الفخد  وكخا
الحجيثة الحيغ يبحثػن عغ أصل ىحه الحقػق ال في نطام معيغ و ال في كبلم هللا بل في 

و يعشي   4الطاىخة نفديا ضاىخة كػنشا نشتسي جسيعا إلى الشػع نفدو و أن لشا الكخامة نفديا" 
تستع بيا دون التجخل مغ أؼ شخف أو مغ ىحا أن الحقػق ىي حقػق شبيعية لكل فخد حق ال

أؼ قػة  والجيسقخاشية الحقة ىي التي تصبق الحقػق أؼ يعصي لكل ذؼ حق حقو دون استثشاء  
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واالبتعاد عغ قزية التحيد إلى ديغ معيغ أو عادات و تقاليج معيشة بل ىي تفيج الشػع اإلنداني 
 بأكسمو حيث ليع نفذ الكخامة و يتستعػن بيا جسيعا.

تقج تػدوروف أن التججيج الجيسقخاشي سيجج مكان مشاسبا في القارة التي شيجت تصخفا إع
ليحا الشطام و ىي قارة أوروبا، و العجل و السداواة و حقػق اإلندان تعتبخ مغ أركان 
الجيسقخاشية و إعادة بشاء ىحه األركان برػرة صحيحة عمى أسذ متيشة فإنو سيخخج الغخب مغ 

تػحر ضج اآلخخ و يؤدؼ بيا إلى الحػار و العجل و السداواة  وإعصاء كل قػقعة التصخف و ال
و الجيسقخاشية اليػم"  حق حقو، و ىحا ما يجعمشا حدب تػدوروف تشفيح ىحا الشجاء الحالي"

اإلصخار عمى معالجتيا مغ أجل رقي السجتسعات و الجول و ازدىارىا و يعع الدبلم و األمان و 
 .1مسي في العالعاالستقخار و التعاير الد
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 السبحث األول@ الجيسقخاطية و اإلسالم.

و قخيبة ججًا مغ تعج مػاقف تػدوروف مغ اإلسبلم و السدمسيغ عمى العسػم معتجلة جًجا 

السػضػعية و أشج قخب مغ الشبل بالسقارنة مع مػاقف عجد مغ مفكخي الغخب , كػن أن 

تػدوروف حامل لشدعة إندانية غيخ معادية لمبذخية، و يدداد مػقفو وضػحًا حيغ وقف ضج 

واعتبخه السجافعيغ السحافطيغ في الثقافة الغخبية الدامية السدسى بالتشػيخ الحي جاء ناقجًا لو ،  

حبخ عمى ورق ولع يصبق عمى أرض السيجان، حيث وضحو في العجيج مغ االنحخافات و تخز 

بالزبط الجانب الدياسي، تتسثل خاصة في الجيسقخاشية التي لع يصبقػىا بسذخوعيتيا , و 

بفزميع أي الغخب أصبحت تؤدي إلى العشرخية السفخشة، حيث أصبحت قيع الجيسقخاشية، مغ 

ة و ضسان حقػق اإلندان و السجتسعات تسػييا مفزػحا لبدط الديصخة الغخبية حخية و مداوا 

عمى  1عمى العالع و خاصة البمجان السدمسة ألن الغخب يتيع الجيغ اإلسبلمي عمى أنو اإلرىاب

فالشظام عكذ ما جاءت بو الجيسقخاشية مغ مداواة و حخية  واستقبللية حيث قال تػدوروف:" 

مى مهاطشيو الكفخ بالخالق إنسا االحتفاظ بسعتقجاتيم و مسارسة الجيسقخاطي ال يفخض ع

عبادتيم ضسن نظاق حياتيم الخاصة مع الدساح لألخخين بسسارسة معتقجاتيم الجيشية 

و يعشي ىشا أن الجيسقخاشية ال تتجخل في مدألة الجيغ بيغ السجتسعات، و أن  .2الخاصة بيم"

سعتقجاتو و مسارسة الصقػس الذخعية لجيشو كل مجتسع أو كل فخد لو الحق باإلحتفاظ ل

مثبل:الربلة، الريام، الحج و غيخىا في الجيغ اإلسبلم، و غيخىا مغ شقػس العبادات األخخى، 
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و عجم التجخل فييا، إذ يخاىغ تػدوروف عمى أن نجاح العالع كامغ في محاربة اإلرىاب بفرمو 

ػل تػدوروف متحجثا برػرة إيجابية عغ عغ الجيغ اإلسبلمي بجل إلراق تيع اإلرىاب بو، و يق

إن اإلخهان السدمسين ليدها فقط أكثخ إخالصا في إيسانيم و أكثخ ذكاء من  السدمسيغ:"

الهاعظين و شجعان يحاربهن فداد الحاكم و يداعجون الفقخاء و الستألسين و يقشعهن 

يدػا إرىابا بل ىع يبيغ تػدوروف أن السدمسيغ ل 1الذباب باإلقالع عن السخجرات  والجخيسة"

أكثخ إيسانا و أشخفيع عبادتا ، و ديشيع يجعػ إلى الدبلم و عجم الفداد و مداعجة السحتاجيغ، 

و ردع كل اآلفات االجتساعية التي تديء أو تسذ باإلندان , و اإلسبلم ييتع بالفخد إيسا إىتسام 

شية مغ عجل و و يخى تػدوروف أن الدبلم في بعس مبادئو تتصابق مع مبادئ الجيسقخا

مداواةو وإعصاء لكل ذي حق حقو، و يقػل تػدوروف متحجثا عغ أن الجيسقخاشية تبتعج الجيغ  

الجيسقخاطية ىي نظام عمساني ال يشادي وجسيع السعتقجات، بل تكتفي بتحقيق الدبلم حيث قال:"

م بين باإللحاد، إنسا يخفض تحجيج طبيعة السعتقج الجيشي لكل محىب و يكتفي بتأمين الدال

و يعشي ىحا أن الجيسقخاشية مغ بيغ األعسال التي تقػم بيا ىي تأميغ 2ىحه السعتقجات السختمفة"

الدبلم بيغ مختمف الجيانات و ال تخجم ديغ عمى حداب ديغ آخخ، و ىحا ما يشقج بو تػدوروف 

تذاره الغخب، و ىحا مغ شجة خػفيع مغ اإلسبلم مغ خبلل اليجخة إلى البمجان األوروبية و ان

بدخعة كبيخة، و الشسػ الجيسغخافي السػجػد داخل أوروبا مغ قبل السدمسيغ، و ىحا ما استجعى 

 الغخب إلى تذػيو صػرة اإلسبلم و اعتباره مرجر العشف و االستبجاد.
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معتبخًا شخيقتيا في معالجة اإلرىاب  و يخمي  أيزا تػدرورف المػم عمى الػ.م.أ -

ىشاك عجد لجى الغخب في التسييد  حيث قال في ىحا :" 1العالسي غيخ جيجة و غيخ مثالية 

و يعشي في ىحا أن الغخب ال يفخقػن   2بين اإلسالم و بعض السدمسين الستظخفين و اإلرىاب" 

لصػائف السختمفة و بيغ اإلسبلم و بعس الستصخفيغ السػجػديغ في اإلسبلم، أصحاب ا

اإلرىاب، و صار ىحا الخصاب الغخبي السذكظ في نػايا اآلخخ األجشبي الحي يدسيو الغخب 

بالبخابخة الستػحذة و يرػره عمى أنو مرجر الخصخ الحقيقي الحي ييجد وجػد الحزارة الغخبية، 

 خرػصا إذا كان ىحا اآلخخ السدمع.

إن  سفخط مغ اآلخخ حيث قال:" و يتحجث تػدوروف عغ الغخب و عغ خػفيع ال -

و يجعػ في ىحا إلى التخمز  3"أن يجعمشا نحن أنفدشا بخابخة الخهف من البخابخة شعهر يهشك

مغ فكخة الرخاع التي يعتبخىا مؤذية لمغخب في حج ذاتو، حيث يقػل أيزا في نفذ ىحا 

يسا جاىج إن الرخاعات التي تحتجم اليهم ليدت صخاعات ذات طبيعة ديشية م السعشى:" 

و يعشي ىحا أن الرخاعات   4البعض إليياميا بحلك بل ىي صخاعات ذات طبيعة سياسية"

بعيجة عغ الجيغ، بل ىي صخاعات ذات شبيعة سياسية، و ىي سيصخة الغخب عمى العالع و مغ 

اإلرىابية في و.م.أ ، فتح أعيغ  2001سبتسبخ 11بيغ ىحه الرخاعات أحجاث اعتجاءات 

ية اإلسبلم، و ىحا ما عبخ عشو تػدورف في كتابو: األمل  والحاكخة و اعتبخ الغخبييغ عمى أذ
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الدمصة عبارة عغ أداة حيث قال أحج السشاىزيغ لمذيػعية كػزنيميػس الحي أعصاىا تفديخا 

إن العقيجة ليدت سهى واجية تدخخ الدمظة لخجمتيا بيجف استسخار وجهدىا، حجيثا "

وإنسا ىه عبارة عن سيظخة الظبقات سمظة ضج سمظة و فالسهضهع لم يعج سيظخة األفكار  

و مغ خبلل قػل كػزبيميػس يبيغ تػدوروف أن الجيغ ليذ سػى واجية و   1إرادة إلرادة"

ىي الديصخة عمى  الدياسة ىي التي تخجم كػن أنيا السديصخ و ىحا ما تدعى إليو الػ.م.أ

العالع، و مغ بيغ الػسائل التي اعتسجىا الغخب لتذػيو سسعة أو صػرة " اإلسبلم" ىي الخسػم 

الكاريكاتػرية في الجانسارك السديئة لئلسبلم، و لشبي اإلسبلم و سسيت تحت شعار ) حخية 

تػدوروف خخوج التعبيخ( التي تعتسجىا الجيسقخاشية، و التي يعتبخىا صاحب الشدعة اإلندانية  

حيث تقجم 2001عغ نصاق الجيسقخاشية، و بجأت ىحه األحجاث مغ خبلل اإلنتخابات التذخعية 

حدب كان قج تأسذ مشح بزع سشػات و كان عمى رأسو بياكجيخ سغارد و ىي مسخضة 

معخوفة برخاحتيا، حيث سسي الحدب بحدب الذعب الجانسخكي حيث أضيخت دعيتيا حدب 

ػاششييا " أن اإلسبلم سخشان و مشطسة إرىابية" و أكج قائج آخخ تػدوروف حيث قالت لس

و ىحا يعشي أن اإلسبلم   2ىشاك الكثيخ من الشقاط السذتخكة بين ىتمخ و اإلسالم " لمحخب:" 

عشػانو الحخب و العشف و اإلرىاب حدبيع وبعجىا جاءت قزية الخسػم الكاريكاتػرية ،لكغ 

مسا ال شك فيو  ن ىشاك حجود لحخية التعبيخ حيث قال :" الشاقج اإلنداني تدفتان تحجث عغ أ
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 1 أن القانهن سهاء ىه تعبيخ عن اإلرادة السدتقمة لمذعب لكشيا إرادة محاصخة بحجود معيشة"

كثخ تدامحا و قبػال لآلخخ و ىحا ما عبخ حخية التعبيخ تزبط بحجود تجعمو أ أن و يعشي ىشا

 .بتعاد عغ صجام الحزاراتعشو بالتعاير مع الثقافات األخخى و اإل

و قج تخافق نذخ الخسػم مغ قبل صحيفة مع نز يذخح فيو الرحافي حدب تػدوروف 

:بأن الحجاثة تمترق بالسديحية فيسا اإلسبلم يجدج الطمػمات حيث قال تػدوروف في ىحا 

إن ما يعظى ليحه الخسهم داللة خاصة أنيا ال تعبخ عن الحق في الحخية القهل الذان :" 

لقجر ما ىي تيجم عمى إإلسالم و اإلستيداء بالشبي الحي ىه شخص مقجس لجى با

و يعشي ىحا أن الغخض مغ ىحه الخسػم السديئة لشبي اإلسبلم ىػ التذكيظ   2السدمسين"

بسذخوعية التعاليع اإلسبلمية. و إضيار أن السدمسيغ غيخ متدامحيغ و ىحا ما تحجث عشو 

اشية، و ىحه مغ بيغ األسباب التي أدت إلى أن تربح تػدروف سابقا في انحخاف الجيسقخ 

فعال فالجيسقخاطية ميجدة بفعل التأثيخات السشحخفة لمستظمبات الجيسقخاشية مخيزة حيث قال :" 

و يعشي ىشا أن الجيسقخاشية باتت ميجدة مغ الجاخل ليذ مغ الخارج، كػن أن الغخب  3الُسمحة"

تقػم عمييا الجيسقخاشية،و ىحا ما يؤدي إلى نذػب  تخجميع في أمػر بعيجة عغ السبادئ التي

الحخوب و الشدعات، و ىحا ما نججه يحجث بيغ الغخب األوروبي و اإلسبلم مغ رسػم و 

إعتجاءات و غيخىا، و يخى تػدوروف أن الجيسقخاشية لع تعج مججية و قابمة لمحوبان في ندعة 
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أصبحت لعبة بيج الجيسقخاشية أن " سمصي جامحة تقجم الدمصة الدياسية. حيث قال تػدوروف:

يعشي ىشا أن الجيسقخاشية وسيمة لمقتل و الجخائع،   1, الجاعيغ ليا و أصبحت غصاء لجخائع دولية"

بل  لكغ ردود الفعل عمى الخسػم مغ قبل السدمسيغ لع تكغ عجوانية، و ىحا ما تحجث تػدوروف

تغمبت عميو الشدعة األصػلية حيث تػجو بعس األئسة السقيسيغ في الجانسارك نحػ الرحيفة 

التي نذخت الخسػم مصالبيغ بتقجيع اإلعتحار،  وأمام الخفس الحي قػبمػا بو نطسػا تطاىخات في 

و في مشترف أكتػبخ   *( مشظسة السؤتسخ اإلسالميشػارع كػبشياقغ و بعجما تػجيػا نحػ ) 

ت مشطسة السؤتسخ اإلسبلمي وإحجى عذخ سفيخا بتػجيو رسائل إلى رئيذ الػزراء الجانسخكي قام

يعبخون فييا عغ قمقيع باإلضافة إلى ذلظ مػعجا لمقائو، و لقج واجو رئيذ الػزراء ىحا السصمب 

و في ىحا يقػل القذ و الشاشط الدياسي ىشخت  2بالخفس قاشع متحرعا لسبجأ حخية التعبيخ

و بين الديج و العبج الحخية ىي  ,الزعيف و بين الغشي و الفقيخو  بين القهي "  الكػرديخ

و يعشي ىحا أن الحخية أصبحت ىي الدبب في القسع و العجاء التي تجخمت ,  3تقسع و تظمم"

أيزا العجاء السدتعخض ضج اإلسبلم الحي تغحيو  في مدألة اإلسبلم، حيث يذجب تػدوروف

الدمصات الدياسية  ووسائل اإلعبلم ففي الػقت الحي كانت فيو قزية الخسػم الكاريكاتػرية 

تسكغ األساقفة الفخندييغ عبخ القزاء مغ مشع دعاية مشدػخة  2006بالحات في أوجيا فبخايخ 
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ا اعتبخت مديئة لسذاعخ السديحييغ كػنيا عغ لػحة " العذاء الدخي " لميػناردو ديفيشذي أني

 تتجخل عمييا صػرة السديح.

اإلجتساعي الو تحجث تػدوروف أيزا أن في نفذ الدشة شمب رئيذ اإلتحاد السديحي  -

األلساني إدتسػنج ستػبيخ إلغاء الفمع التخكي "وادي الحئاب " مغ البخنامج السقخر بعج أن وصفو 

أن الجيسقخاطية  و ىشا بيغ تػدوروف في قػلو :"  1مغخببأنو فمع حاقج و عشرخي و معادي ل

و مغ ىشا تبيغ   2أفخزت أعجائيا الديئين الحين نذاوا من رحسيا نفدو بدبب تآكميا الجاخمي"

دوروف أن أن الجيسقخاشية تآكمت أسديا الخئيدية، و ىي السداواة بيغ السجتسعات و ىشا يخى تػ 

جسيع الػسائل مغ أفبلم أو  سعتقجاتيع الجيشية، و يخفسو التذػيو بالغخب يخفس عجم السداس أ

و ىع لجييع الحق في السداس باآلخخ السدمع في معتقجاتو و ىحا ما حجث مع , و صػر رسػم أ

متفجخة الشبي إن ترهيخ الخسهم و عمى رأسيا  الخسػم الكاريكاتػرية، حيث قال تػدوروف :" 

لمسدمسين أنفديم ألنشا بحلك نمسح إلى أنيم  و إنسا ال لمفقوبجل العسامة يسكن أن يديء 

مغ بيغ الخسػم السديئة لمشبي و يعيشي أن  3جسيعا إرىابيين أو أن الخعب يأتي من اإلسالم" 

ديغ  ىشا يشذخون بأن الجيغ اإلسبلمي ىػ و ,صػرة عمى رأس الخسػل متفجخة بجل العسامة تػجج

الغخب  تػدوروف بلل ما سبق يجعػمغ خو  ىحا ما يخفزو تػدوروف.    حخوب و إرىاب و

الجعػة إلى  إلى التحمي بخوح التدامح مع اآلخخ، و إزاء األقميات التي تعير داخل الغخب، و
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الثقافات األخخى، فالجيسقخاشية بعيجة عغ ىحه السػاضيع كػن أنيا تحقق و  التعاير مع الجيانات 

، و يخى تػدوروف أيزا أن اإلسبلم ىػ 1الدبلم بيغ ىحه الجيانات أو بيغ السجتسعات الستفخقة

ففيسا  ,مشداءلكثخ إيجابية العقيجة اإلسالمية أ ديغ يتبلءم مع مبادئ الجيسقخاشية حيث قال :" 

ن تشمن نرف حرة إن حكسا كيحا يرجم بالظبع ن لين أي نريب في السيخاث أوصى بألم يك

الذيء نفدو عن السسيدات أخخى ن تقهل و يسكن أ إذا ما قهرن تذخيعيا القائم عمى السداواة

ػفخ أو يحقق مبادئ الجيسقخاشية التي عشي ىحا حدب تػدوروف أن اإلسبلم يي   2لإلسالم"

تكسغ في :السداواة بيغ الشداء و الخجال و إعصاء الحقػق ألصحابيا، عكذ ما كانت عميو في 

قال أيزا عغ العبلقة بيغ أثيشا التي كانت ال تعصي الحقػق ال لمشداء و العبيج و األجانب، كسا 

ذ بذكل مباشخ لي  إن اليجهم عمى اإلسالم السبادئ اإلسبلمية و الجيسقخاشية حيث قال :"

ين األحكام و من ب, بتذجيع انجماجو في الجيسقخاطية  بأي حال أمخا ضخوريا إذا كانا نخغب

ام األخخى عمى التي يحتهييا القخآن تمك الستهافقة مع الخوح الجيسقخاطية و تفديخ األحك

ويخى تػدوروف أن التيجع عمى اإلسبلم ليذ ضخوريا، كػن أن بعس السبادئ    3ضهءىا"

التي يحتػييا القخآن و جاء بيا الجيغ اإلسبلمي ىي نفديا التي تحتػييا الخوح الجيسقخاشية مغ 

جسع مداواة و تعاير و تدامح، و بيحا فإن مبجأ الجيسقخاشية سعى مغ أجل ذلظ في العالع أ

إن مبجأ الجيسقخاطية بالحات آو سيادة الذعب و نتيجتيا الظبيعية اإلقخار  حيث قال تػدوروف:"

بكخامة متداوية لكل األفخاد الحين يتكهن مشيم , و بالتالي تداوييم أمام القانهن كانها رجاال 
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لقيام و ىشا بيغ تػدوروف أنو مغ الزخوري ا 1نداء , سهًدا بيزا من ىحه الجيانة أو تمك"

بتججيج ديسقخاشي عسيق إزاء القزايا التي ىي السحظ في الػضع الحالي كإنعجام السداواة 

الستدايجة في الػاقع فيػ يجعػ إلى التغييخ في الخؤية الفكخية و الدمػكات الكفيمة بإضفاء معشى 

ب و يجب أن تصبق الجيسقخاشية تحت أسذ تعايذية و اعتخاف الغخ  2عمى السثال الجيسقخاشي 

باإلسبلم و اعتباره أحج األديان الدساوية و ىحا يعشي أن يعتخف بإندانية اآلخخ , حيث تحجث 

ن ( أشخوحة التشػع الحزاري و اختبلف قيع التقجم و ا1989في مؤلفو نحغ و اآلخخون )

 اإلسبلم ثقافة مشاىزة لمجيسقخاشية و نذخ الدبلم.

 

                                                           
 .8>7، صنفدو رجرسال - 1
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 .ة أالسبحث الثالث @ السخ 

ة عمى مخ التاريخ مغ اغتراب حخياتيا وحخمانيا مغ ابدط حقػقيا , أ لقج عانت السخ 

فكانت بسشدلة العبج الحي يتػجب عميو شاعة االوامخ وكحا االنرياع لدمصة الخجل , الحي لع 

يخحسيا ومارس عمييا مختمف انػاع التعدف والطمع , ولكغ الػضع تغيخ واختمف بعج عرخ 

ة لجورىا وقيستيا في االسخة أ ستيعادة السخ إكل الفزل في االخيخ الحي كان لو االنػار , ىحا 

ة أ كثيخة قج اتى بتعاليع تحخر السخ  والسجتسع , ىحا وكسا وجب الحكخ ان االسبلم قبل عقػد

حا وتزسغ سبلمتيا كسا تبيغ اىسيتيا في السجتسع , كسا وحخرىا مغ الديصخة الطالسة لمخجل وك

ة مشح والدتيا , أ كان يحرل لمسخ د الحي أاالسبلم كحلظ مغ الػنقحىا إالسعاممة الديئة والقاسية , و 

نا نمتسذ استعادة حقػقيغ مع مشحيغ : أحجيث والسعاصخ فشجج ان الشداء بجما في العرخ الأو 

مسا اتاح لين حق السذاركة بفعالية في الحياة  ::?7حق الترهيت والحي كان في فخندا " 

 حسمت الشداء عمى حق مشع الحسل =>?7سشة  العامة لمبالد وكحلك بعج ثالثة وعذخون 

ي أصبح ليغ ر أ, فبعج حرػليغ عمى حق االقتخاع و  ةنصبلقإلا, ومغ ىشا كانت 1 والهالدة "

ومغ ذلظ بات ليغ دور فاعل في السجتسع استصعشا كحلظ الحرػل عمى حخية  يخعبتوحخية 

الترخف في اجدادىغ مع حخية الحسل والػالدة ولكغ عمى الخغع مغ ذلظ فان سياسة القيخ 

الزالت تسارس ضج الشداء ولكغ ىحه الدياسة ليدت قرخا عمى االسبلم والسدمسيغ كسا يعتقج 

" ىي مشتذخة في تمك السشاطق الذاسعة روف الحي يقػل : البعس ولكشيا مغ وجية نطخ تػدو 
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التي تذسل بمجان البحخ االبيض الستهسط ومشظق الذخق االوسط حيث يسارس الشاس ديانات 

بعجم السداواة بين " ولكن صحيح من جية اخخى ان السظالبة , ثع يزيف قػلو :  1مختمفة "

ي واعشي سيا اساسا بعض مسثمي الجين االسالمة في البمجان االوروبية اليهم يتدعأالخجل والسخ 

ويميم الحخفي لمشرهص السقجسة الى تبخيخ ىيسشة الخجل )االب , أاالصهليين الحين دفعيم ت

االخ , الدوج ( عمى نداء راشجات وحخمانين من حخياتين الذخرية , تمك الحخيات التي 

ويل الحخفي أ, فسثل ىحا الت 2تتستع بيا كل الشداء االخخيات السهاطشات في البمج نفدو "

لمذخيعة يؤدي حدب تػدوروف الى اضفاء نػع مغ القجاسة عمى مفيػمي البكارة والػفاء مسا 

يعشي حخمان الفتيان مغ حخية الترخف في اجدادىغ ومشع الستدوجات مغ العسل خارج البيت 

ىحا كمو ىػ  خصخ مغواأل الغيخنطار ألقاء عخضة بل وحتى مغ مجخد مغادرة السشدل , والب

تعخض الشداء لمزخب عشج كل مخالفة ليحه االوامخ التي تقتزييا التعميسات الجيشية مثمسا 

 يصالب بحلظ عمى السبل بعس مسثمي ىحا االسبلم الخاديكالي كسا يصمق عميو تػدوروف . 

"وىه لياني رمزان "عشجما كان مجيخا لمسخكد االسبلمي في" جيشيف  ترخيحولقج جاء 

م يهضح لمشاس كيف ان الذخيعة االسالمية كانت في الهاقع رحيسة ججا حيث يقهل@"ان الخج

شيهد عيان عمى  ال في حالة تهفخ اربعة اشخاص كانهاإالسقخر في حالة الدنا ال يشفح 

ولكغ ما يقػم بو بعس السدمسيغ الستصخفيغ عمى الشقيس مغ ذلظ فيع يصبقػن , 3الجخيسة "
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كج مغ فعل الدنا او عجم تػفخ الذيػد أ, اي عجم الت مغ عجم تػفخ كل الذخوط العقاب بالخغع

        االربعة فيع يصبقػن الحج فقط لخغبتيع في قسع الشداء والديصخة عمييغ .                                                           

ية ففي فخندا مثبل انخخشت جسعية لقج تعالت العجيج مغ اصػات الشداء الخافزات ليحه الػضع

"المػميدات والخاضعات" في ىحه السعخكة بالحات ونطست مطاىخه وششية لشفذ الغخض , كسا 

المهميدات وال خاضعات ولكن ببداطو نداء يخدن بيانا جاء فيو "  2002ونذخت سشة 

تي تخيج اخزاع والػاقع ان العائبلت ىي ال ,1عن رغبتين في العجالة" مسارسة حخيتين لمتعبيخ

الء حخية ىؤ  والحاصل ان ومرشػعاتياالشداء , وىي تجج في الشرػص السقجسة بالحات تبخيخ 

وكحلظ في نياية االمخ السداواة بيغ جسيع افخاد السجتسع الػاحج كسا نجج  ةالشدػة تربح محجود

(,وىي Ayaan – Hirsi Ali)اعيان حخصي عمي تجعى  Nerlandaseنيبخالنجيو  امخأة ان 

بلمية تشاضل رغع كػنيا مغ اصل صػمالي وتمقت ثقافة اس ةفي مجمذ الشػاب وممحج ػهعط

مغ اجل حساية الشداء البلتي يتعخضغ لمزخب والبلتي يغتربغ  ةكحلظ مشح سشػات عجيج

ة كتبت سيشاريػ أ وتقصع بعس اعزاء اجدادىغ باسع مبادئ مدتسجة مغ االسبلم , وىحه السخ 

 تييهفان جهج" فكان ان قتل مخخجو Submission ان "مشتيى االخزاع شخيط سيشسائي بعشػ 

(Theo-Van Gogh سشة )ولقج اكجت "حخصي عمي" عمى رفزيا خزػع الفخد  2004,

لتعميسات مجسػعة مغ قبيل السدمسيغ االصػلييغ وىي تصالب عمى عكذ ذلظ بخزػع جسيع 

الخجل  @"الحخية الفخدية والسداواة بيننو حدب قػليا أللمقػانيغ نفديا وذلظ السػاششيغ 
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 2قهانين البالد" ىي قيم كهنية مجونة فينيسا ليدتا مدائل اختياريو بل:"أكسا تؤكج ب 1ه"أوالسخ 

ي حال مغ االحػال أخية الفخد واستقبلليتو ال يسكغ ب,ففي نطام ديسقخاشي ليبخالي يشادي بح

الترخف بسحس ارادتيغ امػرا التشجرج في  اعتبار ىيسشة الخجل بالقػة عمى الشداء ومشعيغ مغ

مجال السدسػح بو , وذلظ الن الشطام الجيسقخاشي عمى غخار االنطسة االخخى والتي كانت سائجة 

نسا عمى العكذ إوال يفخق بيغ الخجال والشداء , و فيسا مزى , فيػ مشح الحقػق بشدب متداوية 

                                                                    مغ ذلظ يحسي حقػق الشداء ويجافع عشيغ .          

وفي ىحا االشار كحلظ يحىب تػدوروف الى القػل بالكفاح مغ اجل ان تكػن الشداء مداويات 

لمخجال امام القانػن اذ ال يجب ان تعامل الشداء ككائشات دونية كسا نججه قج ذكخ في كتابو 

سبلم , وقج نذخت دمسة سابقة اتخحت مػقفا نقجيا لئلىيخسي عمي"وىي م""  ة"الخػف مغ البخابخ 

وشخحت فييا حياتيا ,حيث ولجت في  2006" وذلظ سشة ةيا الحاتية بعشػان "حياتي الثائخ سيخت

ما والجىا فكان خارج الببلد ولقج أو  الرػمال في عائمة مدمسة , وتػلت اميا وججتيا تخبيتيا ,

ت ي والجىا , كانأخزعت لمختان بعكذ ر مية امتدجت بيا الخخافات , تمقت تخبية تقميجية اسبل

نية ألجيشيو وبجوره استاذ العمػم القخ ع بذكل دقيق لمتعاليع ازاميا تزخبيا ببل شفقة حيغ التخ

يزخبيا بعشف شجيج جخاء تسخدىا الى درجة تعخض حياتيا لمخصخ , وىػ ما ساىع في تكػيغ 

 لجفاع عمى حقػق السخاه وحخيتيا .                          فكخة سمبية عمى القخان وكحا ا
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في البخلسان عمى لػائح الحدب الميبخالي  هانتخبت "ىيخسي عمي"عزػ  2003سشة  وفي

حراء إشداء كدخاليا تيجف الى حساية الالتي سعت إل واإلجخاءاتحيث كانت معطع الجيػد 

والحي قتل الحقا ,فشخى في ذلظ "فان فاغ"ع بالتعاون م الخزػعنجدت فمع أجخائع الذخف ,كسا و 

نية التي تبخر معاقبة ألدياط وقج كتبت عميو االيات القخ ة عميو اثار اأ ضيخا عاريا المخ الفمع 

ن رغبة رجالين , نين قاومببن رجاال خارج اطار الدواج او أل نين اح@"انين محنبات أل الشداء 

.                                                                                      1نين تعخضن لالغتراب " او أل 

" بخىشت عمى ان الػضعية الجونية "جيخمشي تيمبهن ضافة الى عالسة االنثخوبػليجيا ىحا وباإل

قشيات لمشداء ىي حريمة تحػل حرل في عرخ الثػرة البشػليشية زمغ تحزخ البجو والتحكع بالت

, لساذا وكيف تع فخض التداوج الشدبي واحتجاز 1966حخيع واالقارب" الدراعية , ويبيغ كتابيا"ال

الشداء في السشصقة السحيصة بالستػسط فقياسا عمى االعخاف الستبعة في الحزارات التي سبقت 

 االسبلم تبجو العقيجة االسبلمية اكثخ ايجابية لمشداء ففيسا لع يكغ ليغ اي نريب في السيخاث

اوصت بان تخث نرف حرتو .                                                                              

ه في السجتسعات أ "ىيخسي" فيسا يتعمق بػضعية السخ  كسا ويخى تديفتان تػدوروف ان نزال

لػسائل التقميجية وخاصة االسبلمية مشيا والعشف الحي تتعخض لو ىػ ضخوري حتى وان كانت ا

التي تمجا الييا "ىيخسي عمي" ال تبجو دائسا مبلئسة , ومغ ناحيتيا تخى "ىيخسي"انيا حجدت 

ي العام في ىهلشجا يتحدذ عحاب الشداء السدمسات أ@"جعل الخ اىجافا واضحة ومغ اىسيا

حيانا يتعخضن لمسهت في حال ألمقخارات العائمية و  المهاتي يحتجدن ويجبخن عمى الخزهع
                                                           

.>79دابق,ص السرجر التهدوروف, الخهف من البخابخة ,  تديفتان - 1  
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,ولقج اولت ىحا اليجف اىسية كبخى ,فيسكششا القػل انيا تمفت االنطار الى ىحه 1تسخدىن "

السعحبات وكيف نحكخ بزخورة كيفية الػقػف في وجييا , ولقج كان عسميا مغ ىحه الشاحية 

                              لع يشتيي بعج                                                         وان فعاال حتى

غ عغ التعحيبات التي كسا وان "ىيخسي عمي"كانت تخغب في حث الشداء السدمسات عمى االببل

, ذلظ ان  ةوغيخ واضح ةى ىحا الرعيج كانت الشتائج ممتبدنيا غيخ مقبػلة , وعمأتتعخض ليا ب

لشداء السدمسات بعس الشداء كشا شاكخات ليا عمى صخاحتيا بيشسا كثيخ مشيغ اومغ ا

اليػلشجيات لع تججن انفديغ في شخريات فمع الخزػع  وفي الكتاب الحي كخسو لمحػادث التي 

حرمت مؤخخا في ىػلشجا والحي يحسل عشػان "لقج قتمػا فان غػغ" يحكخ "ايان بػروما" حمقة 

 ىيل الشداءأمي" في احج مخاكد تعخسي تمفديػنية يتع فييا عخض فمع الخزػع بحزػر "ىي

يساني مشحشي إ@"انكم تييشهنشا فقط ال غيخ ,ان السعشفات حيث تػجيت احجاىغ الييا بالقػل 

 أة , فيحه السخ 2"اتدشى لي ان ادرك بان الحالة التي انا فييا ال يسكشيا ان تدتسخ  االقهة ,وىكح

 ف يسكغ ان يكػن كسا يبجو قج فيست برػرة افزل مغ السمحجيغ السشاضميغ بسا يفيج الجيغ وكي

او نافيا لحقػقيا بل عمى  أة السبلم الحق لع يكغ يػما ضج السخ لسيغ , وان اأسشجا وجػديا لمست

نسا تمظ السسارسات إىسيتيا ,و أ ان ضامشا لحقػقيا ورافع لقجرىا و العكذ مغ ذلظ فيػ لصالسا ك

سع االسبلم فيي ال تست لو برمة ال مغ قخيب وال مغ بعيج ,وبكل إوب أة التي تكػن ضج السخ 

                                                           

.?79,ص  نفدوالسرجر  تديفتان تهدوروف ، - 1  
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االحػال نجج "ىيخسي عمي" تقخ في كتابيا بالرعػبة التي تعتخضيا في اقشاع بعس الشداء 

 المػاتي تدعى لمجفاع عشيغ وتكتفي بتفديخ ذلظ بتعػدىغ عمى الخزػع لسجة شػيمة .                                             

 أة الغخبيو لمسخ الجول  , اذ ان شخيقة معاممة أة التعدف الػحيج ضج السخ وليذ ىحا ىػ 

ن االخغع مغ وضع قػانيغ حقػق االند فييا نػع مغ العشرخية والطمع , فعمى ةوالستحجب ةالسدمس

نيا مازالت تعامل بالجػر داخل تمظ البمجان الشي اقخت الحقػق . ففي أ إال, أة وضسشيا حقػق السخ 

يقػل تديفتان تػدوروف في و  الجامعات وغيخىا يسشع ارتجاء الحجاب , كسا ال يدسح ليغ بالعسل

@"ال ارى شئ مخدي او شائن في ان تقهم الشداء بارتجاء الحجاب في اثشاء مخافقة ن أىحا الذ

ابشائين في الخحمة السجرسية او ان يفزل بعض الشداء ان ال يذاىجىن الخجال حين يحىبن 

ولكغ  ل فييا ,خخ التجخعبارة عغ حخية شخرية وال يحق لؤل , فكميا1الى حسام الدباحو "

بحقػقيا في حيغ ان ىحه الحقػق نفديا  ةوكحا الجفاع والسصالب أة كيف يسكششا الجفاع عغ السخ 

خز في حيث مازالت في بعس السشاشق وباأل ميزػمة وغائبة في الجول االسبلمية نفديا

بصخيقة تعدفية وتحخم مغ ابدط حقػقيا التي شخعيا االسبلم اوال ثع  أة بعس االسخ تعامل السخ 

 الجيسقخاشية ثانيا؟. 
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 @ الحخب . لثالثالسبحث ا

الحخب ىي قانػن الحياة , والرخاع الحي ال يعخف الخحسة , ىحا ما ذىب اليو كل مغ 

@"الحياة قػى فيقخان ان لؤلقػال" دارويغ " وىي البقاء أغ رىسا م"ىتمخ وستاليغ " حيث اقتبدا افكا

, وىحا ما تع تصبيقو برػرة فعمية عمى الػاقع مغ خبلل 1ىي الحخب " ةىي الدياسة والدياس

 الحخوب العالسية التي قامت فكانت حريمة تمظ الحخوب كسايمي: 

الف جثو عمى الحجود  ةثسانية مبلييغ وخسدسائ حريمة الحخب العالسية االولى@-1

يقارب العذخة مبلييغ مجني وستة مبلييغ معاق وفي الػقت نفدو : حخب ابادة ضج االرمغ : ما

ة , وفي روسيا مميػن وخسدسائة الف اندان نفح فييع حكع االعجام عمى يج الدمصة التخكي

م عغ 1922م اسفخت الحخب االىمية والسجاعة عام 1917ت الشػر عام أالدػفياتية التي ر 

خيخا وفاة ستة أعة مبلييغ ذىبػا ضحايا لمقسع , و ضافة الى اربىبلك خسدة مبلييغ اندان باإل

                                           2م . 1933-1932مبلييغ اندان في مجاعة 

اكثخ مغ خسدة وثبلثيغ مميػنا قج لقػا حتفيع في  حريمة الحخب العالسية الثانية@ -8

اوروبا وحجىا, مشيع خسدة وعذخون عمى االقل في االتحاد الدػفياتي الى جانب ذلظ وخبلل 

ن الزحايا اكثخ ىحه الحخب ششت حخب ابادة جساعية ضج الييػد والغجخ والسعاقيغ عقميا فكا

ض السجنيػن لمقرف بالقشابل مغ قبل الحمفاء ما في السانيا واليابان فقج تعخ أمغ ستة مبلييغ, و 

                                                           

.?:، السرجر الدابق ، ص  تديفتان تهدوروف، االمل والحاكخة@ خالصة القخن العذخين  - 1  
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ضافو الى الحخوب الجمػية التي قادتيا الجول يجة مئات االلػف مغ القتمى , باإلفكانت الشت

االوروبية العطسى داخل مدتعسخاتيا , مثل التي اشعمتيا فخندا في كل مغ مجغذقخ , اليشج 

 1الريشية , الجدائخ ...

احرائيات دقيقو بسا لمكمسة مغ معشى , كسا وان ان كل االحرائيات ىي ليدت 

الحخبيغ العالسيتيغ ليدتا الحخوب االولى وليدت حتى االخيخة , ىحه الحخوب التي اعتبخىا 

االندان القػي اساس الحياة ووضع ليا دوافع كثيخة ومبخرات اىسيا تتسثل في : بدط الديصخة 

ل الكبخى وحتى تجج شخيق الحخب سالكة صبحت الجو أعمى بقية الجول االجشبية , ف والشفػذ

ىجاف التي ىي في ضاىخىا حقيقية وصادقة ولكشيا ا تختبئ خمف جسمة مغ االسباب واألامامي

مغ الباشغ ال تشػي غيخ الجمار , وىشاك امثمة كثيخة عمى ذلظ , ولكغ اىع مثال يسكغ ان يقجم 

م اعيششا , وىػ ما يحجث في والحي ىػ ليذ ببعيج عشا او غيخ واضح , و احجاثو تجخي اما

العخاق ومازال يحجث حتى االن وقبمو فمدصيغ , ولقج ارجعت الػاليات الستحجة حخبيا عمى 

 العخاق الى دوافع نحكخ مشيا: 

م بػصفو اعبلن لمحخب وضع 2003ماي  17في خصابو السػجو الى االمة في -

@"يهاصل الشظام مى حج تعبيخه الخئيذ االمخيكي "ج , و , بػش " في السقجمو سببان اثشان ع

ساعج ودرب  خفاء بعض اكثخ االسمحة فتكا والتي لم يدبق ابتكارىا وقجإامتالك و العخاقي 
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القػل تػصل الى , وبحلظ ومغ خبلل ىحا 1 " ةرىابيين ومن ضسشيم عشاصخ القاعجواوى اال 

يشتج االسمحة ويدتخجميا دخال فكخة في اذىانيع مفادىا ان العخاق إي العام , و أاثارة الذعب والخ 

م , ىحه االخيخة التي حجثت 2001سبتسبخ  11ويزعيا عمى ذمة االرىابييغ مختكبي اعتجاءات 

مغ مغ اي ىجػم أكية , فبعج ان اعتبخت نفديا في معمى غفمة مغ الػاليات الستحجة االمخي

حي يسثمو خارجي وقعت ىحه االحجاث , حيث ادركت الػاليات الستحجة االمخيكية الخصخ ال

@"الحخب االرىاب ونقاط ضعفيع عمى حج الدػاء , وعدزت بحلظ استخاتيجيتيا العدكخية بسفيػم 

وىػ ما دل بعجىا عمى ىيسشة الػاليات  2الهقائية , مقاربة مدتحجثة كفكخة الجفاع عن الشفذ "

حلظ العخاق الستحجة االمخيكية مشح تمظ الفتخة كديج مصمق ببل مشازع عمى العالع اجسع , فكان ب

 .     ةالججيج ةالدياساول بمج دفع ثسغ ىحه 

لمجحس عمى وبالعػدة الى االسباب الػىسية التي وضعت الحتبلل العخاق فيي قابمة   

ثبات االول يحتػي عمى السبالغة الػاضحة لمعيان , فالعخاق كسا يقػل إلحج تعبيخ تػدوروف , فا

اشج االسمحة فتكا في العالم , فيحا الذخف يعهد @"بعيج عن كهنو البمج الحي ابتكخ تػدوروف 

وان اسمحة , 3الى البمجان الغخبية التي تهجج في مقجمتيا الهاليات الستحجة االمخيكية نفديا "

, ومغ السحقق ان  ةوالكيساويالجمار الذامل ىي ثبلثة انػاع : االسمحة الشػوية والبيػلػجية 

ج تجميخ اسخائيل لسشذاتو الشػوية وكحلظ مع مخاقبة العخاق لع يكغ يستمظ تمظ االسمحة , فبع

                                                           

.?7السرجر الدابق، ص مالت مهاطن اوروبي ,أف , الالنظام العالسي الججيج @ تتهدورو تديفتان - 1  
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ارضو عغ شخيق القػات الغخبية لع يدتصع استعادة بخنامجو , وبحلظ فيحه الحجو غيخ قابمة 

لمترجيق حػل الػجػد الفعمي لتمظ االسمحة ال قبل وال اثشاء وال حتى بعج التجخل العدكخي , 

ة , فمساذا لع يدتخجميا ؟ عمى الخغع مغ ان الفخصو واذا ما افتخضشا امتبلك العخاق لتمظ االسمح

السشاسبة لحلظ قج تػفخت بالفعل , فقج تع االعتجاء عميو , ومغ السعخوف ايزا انو اثشاء االعتجاء 

نػاع اسمحة الػاليات ألعمى مدتػى متجني لمغاية بالشدبة فقج وججوا ان اسمحة العخاق قجيسة و 

االجابة الرخيحة والػاضحة عمى الدؤال لساذا؟ ىػ انو لع الستحجة االمخيكية . وبحلظ تكػن 

ني والستسثل في مداعجة ضافة الى الدبب الثاإلىحا وبا يستمكيا اصبل فكيف لو ان يدتخجميا

خز ما حجث مغ تجخبلت ارىابية نذخت الخػف والخعب في وباألرىابييغ العالسييغ العخاق لئل

يتسكشػا مغ اثبات ذلظ , فمع يقجمػا اي حجو مقشعة  الشفػس , ولكغ وعمى الخغع مغ ذلظ فيع لع

الى يػمشا الحالي , وانو لسغ السعخوف ان الحكػمة العخاقية كانت تقجم مشحا لعائبلت 

نفديع في عسميات القتل( , وبحلظ أغ )اي الفمدصيشييغ الحيغ يزحػن بالفمدصيشييغ االنتحاريي

عمى حج تعبيخ تػدوروف ولكغ ال يسكغ كان مغ السسكغ ادانة التذجيع عمى ىحه االعسال 

سمحة الجمار ان امتبلك العخاق أل الخمط بيشيا وبيغ االعتجاءات االرىابية في البمجان الغخبية ،و

الذامل والعبلقة مع الذبكات االرىابية ليدت مداعع مقشعة , بل البج مغ تػفخ اسباب خفية 

 وحقيقية ال يخيجون االعتخاف بيا 

حيث حػصميا في :             ةالحقيققج حاول الػصػل الى تمظ ونجج ان تػدوروف 

ىي محاولة ججيجة لتجديج السديحية الغازية , حيث استخجم " بػش " عبارة " الحخوب  -1
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معاونيو عمى  @"انو كل يهم يرمي ويحفدليرف مذخوع تجخمو ثع انو قال  1الرميبية "

ان الدمصات الخسسية في الكشيدة السديحية , وىشا يقع التشاقس حيث  2ة نفذ الذئ "مسارس

لع تػافق عمى الحخب , بل عمى العكذ وىحا ما ضيخ جميا عشج تخاجع بػش في بجاية خصاباتو 

عغ عبارة " حخوب صميبية" , وان ىحه الحريعة الػاىشة لع تدتخجميا فقط الػاليات الستحجة بل ان 

ن وفق مشصق التعميل بحجة نذخ الجيغ السدتعسخون االسبان والبختغال كانػا كحلظ يترخفػ 

السديحي ليبخروا حسبلتيع العدكخية واالستعسارية , بيج ان السدتعسخيغ عشجما يخغسػن عمى 

الجفاع عغ افعاليع بػضػح سخعان ما يتخمػن عغ تمظ الحجج القائسة عمى البعج االنداني حيث 

بحث عغ التباىي برشيعو لسا " وىػ احج غداة الجدائخ , لع يBugeaudنجج "الساريذال بيجػ

وجج نفدو ارغع امام مجمذ الشػاب الفخندي عمى تحسل مدؤولية السجازر التي افتخضيا ضج 

الفخندية عمى شفقة ال معشى ليا @"سابقى دائسا اقجم السرالح الجدائخييغ وقال بكل بخودة 

خ كػنو السدتعس, وبحلظ وعمى الخغع مغ  3جانب يجدون رؤوس جشهدنا السداجين والجخحى "أب

حجث لجشػده ال انو يحسمشا مدؤولية ما يحجث لجشػده , وىحا امخ مفارق لمػاقع , وذلظ الن ما يإ

 وا ىع بو , وفي كمسة امام السجمذ نفدو سايخه " تػكفيلأىي ردة فعل عمى ما بج

Toqueville ": ال اعتقج ان السدية االىم لمديج *" الحي كان نائبا في تمظ الفتخة وقال

الساريذال بيقه ىه كهنو بالتحجيج شخص يذفق عمى البذخ , كال لدت اعتقج ذلك لكن ما 
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, وىكحا  1ه اسجى خجمة كبيخة لبالده عمى ارض افخيقيا "جان الديج الساريذال بي اعتقجه ىه

يحاول اخفاء الدياسة االستعسارية وكل الجخائع التي يقػمػن بيا خمف السثل العميا والحخية 

كجنا لػججناىا مشافية تساما لمجيسقخاشية أ, والتي اذا عجنا الى الػاقع وت قيع الجيسقخاشية وغيخىا مغ

              ومبادئيا , فجل ما يفعمػنو ىػ االختفاء خمف تمظ الذعارات السحسدة لمذعػب .                                                      

ت نفديا في خجمة مرالح اسخائيل والتجخل في العخاق كان ان الدياسة االمخيكية قج جعم -2

اول خصػة لتدػية الرخاع بيغ اسخائيل وفمدصيغ , عمى اعتبار ان العخاق كانت تدانج القزية 

 الفمدصيشية , ولكغ لغ تكغ العخاق وحجىا السدانجة 

لفمدصيغ بل العجيج مغ الجول االخخى , ومغ ذلظ يسكغ ان الدبب ىػ تسكيغ الذخكات 

االمخيكية مغ الشفط الحي تسمكو العخاق , مع العمع ان امخيكا تدتيمظ كسا ىائبل مغ الشفط ولكغ 

تعاممػن فقط نو يخى بان الحكام ليدػا ماركدييغ وال يػدوروف يشقج ىحه الفكخة كحلظ , ألنجج ت

نسا عمى العكذ مغ ذلظ فقج كانػا يجحزػن تمظ االفكار السادية , كسا إداب السادة , و عمى ح

@" ان ثسن الحخب غل ججا واالحتالل الحي تدببت فيو مجمخ وكل ربح في ويزيف تػدوروف 

, وبحلظ تكػن احتسالية  2العدكخية " فعن طخيق التكالي ثسن الشفط قج يجج نفدو ممغيا مدبقا

ال او كحبو متقاربة .                                                                                             صجق ىحا االحتس

كػن الذعػب االمخيكية تحب الدعساء الحيغ يقػدون بمجانيع نحػ االنترار العدكخي ,  -3

الى كػن القػة  ضافةزسغ انتخابو مخة اخخى , ىحا وباإلحيث ان بػش قج غدى العخاق لي

                                                           

:9,ص  الدابقالسرجر تديفتان تهدوروف ، - 1  
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@" العدكخية تدعى الى البخىشة عمى مشافعيا في نطخ الدمصة الدياسية , حيث يقػل تػدوروف 

عتسادات إجهدة والحرهل في الهقت نفدو عمى اعمشت الحخب من اجل اختبار االسمحة السه 

والبخىشة لمجسيع عمى ضخورة وجهد ميدانية عدكخية ضخسة  لمتخظيط لرشع االسمحة الججيجة

وغيخ  , ىحا مغ جية ومغ جية اخخى نجج كحلظ "بػش االبغ " وعمى صعيج شخري مشو 1"

االب " , ويسكغ  تي بذئ افزل مسا اتاه " بػش أبيو انو يدتصيع ان يواع تقخيبا اراد ان يثبت أل

م ىػ مغ االسباب والجوافع الجافعة 2001سبتسبخ  11ر عمى ما حجث في أكحلظ اعتبار الث

 خاق .                لمحخب عمى الع

كيج وان ما سيشجع عشيا ىػ محاولة أجج ان كل ىحه الجوافع واردة بالتنشا نإومغ ذلظ ف  

عادة إبجسيع االشخاف االفادة مغ ىحه الحخب انصبلقا مغ الذخكات الشفصية , والسختريغ 

 االعسار وصانعي االسمحة الى فخيق الخئاسة الصامح الى االنتخابات .        

وميسا تعجدت االسباب والجوافع لذغ الحخب , فان الجوافع الحقيقية تبقى مخفيو وال    

تطيخ لمعيان ويشػب عشيا دوافع اخخى مشسقة تدتخجم فييا عبارات مدركذة كحقػق االندان 

والجيسقخاشية ونذخ الػعي وغيخىا , ومغ امثمة ذلظ نجج تقجيع رئيذ الػاليات الستحجة لتبخيخيغ 

خخيغ وضسان االمغ لببلده , يجف مغ خبلليا الى جمب الحخية لؤلخاره بالحخب , اذ انو ياثشيغ لق

 Entrepriseم امام معيج السؤسدة االمخيكية2003فيفخي  26حيث قج ركد في خصاب لو في 

Institute American  يسكن لمعخاق محخرا ان يبين كيف تدتظيع الحخية ان تغيخ فيقػل"@
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حغ اذا ما صجقشا قػليع بذعارات الحخية وغيخىا مغ الذعارات , فالدؤال , ون 1ىحه السشظقة "

نذخ الحخية؟ والجػاب ىػ بالشفي ىل تمظ الذعػب قج شمبت مشيع بالحات  –الحي يصخح نفدو 

نسا بالفتح وغيخىا , وحتى ان إار , و ال لسا كانت ىشاك مقاومة وضحايا ولسا سسية باالستعسإو 

الفتح فيػ لع يح" فكخيدتػف كػلػمبذ " عشجما اكتذف امخيكا وتع مرصمح الفتح ذاتو غيخ صح

نسا ىػ استعسار تسثل في القتل إو جل مرمحة الدكان االصمييغ أليكغ بصخيقة سميسة و 

واالستغبلل والديصخة وىحا ما وضحو تػدوروف في كتابو " فتح امخيكا " فقج اعتبخ ان الدبب 

 لدمصة مع حب الديصخة .                                                                    السباشخ لحلظ ىػ السال والشفػذ وكحلظ ا

وىحا كدبب اول اما الدبب الثاني ىػ كػن ىحا العسل يخجم السرمحة القػمية التي    

تتسثل في الترخف عمى نحػ يسشع قيام اي نطام مرسع عمى معاداة الػاليات الستحجة االمخيكية 

حتى قادر عمى صشع اسمحة خصيخة تيجدىا , وبحلظ فالخئيذ والسدتذاريغ متفقػن عمى  , او

@" قزية الهاليات الستحجة صائبة وعادلة وتعشي تهفيخ الحخية لذعب االقخار بياتيغ الغايتيغ 

وبحلظ فان اليجفيغ مختبصان :"تديخ مرمحة ,  2مقسهع , وتحقيق االمن لمذعب االمخيكي"

الػاليات الستحجة في مجال االمغ وكحلظ تعمقيا بالحخية في نفذ االتجاه " , وبحلظ وعمى الخغع 

ال تتخمى عغ  ةتقتزييا الى ان الجول االستعساريمغ كل السجازر التي تدببيا الحخب  و 

مغ واالستقخار , وىحا ال يخجم ابجا شعاراتيا الدائفة والجاعية حدبيع الى الحخية وفخض اال

مرالح الذعػب القػية , والتي يخى في بقية الذعػب مجخد مجتسعات بجائية ومتخمفة , والبج 
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@" اليذ من واجب سكان اوروبا تسجين او ابادة االمم لمسجتسعات الستقجمة مغ تسجيشيا 

وبحلظ حسمت البمجان  1الستهحذة التي تحتل مشاطق شاسعة من قارتيم وله دون احتالل "

دخاليا إمغ الصابع البخبخي و  ةبعبارة اخخى اخخاج الجول الستػحذالستقجمة عمى عاتقيا تسجيغ او 

سػاء كان ذلظ بخغبة مغ تمظ الجول او باستخجام العشف , وان ىحه الدياسة التي  ةالى الحزار 

اصابة السػاششيغ استخجميا االمخيكيػن وغيخىع مغ الجول االوروبية لع تفعل شيئا سػى 

وكحلظ الخخاب الحي لحق بيع فقط والذعػب بالخػف والخعب مغ خبلل السجازر التي تحجث , 

ستحجة االمخيكية ال ان الػاليات الإالخغع مغ االشاحة بالجيكتاتػرية جل تعديد ىيسشتيع , وعمى أل

اصعب بكثيخ ال عمى نذخ الفػضى والخخاب , وبحلظ اتزح ان الجيسقخاشية مذخوع إلع تعسل 

ضافة الى إىػ يذعل نار الفتشة في العخاق وكمغ الكبلم الحي ردده عمى مدامعشا البشتاغػن , و 

@" سيدهد الذعهر لجى الغالبية من الدكان العخب والسدمسين ذلظ نجج تػدوروف الحي يقػل 

ة كالسعاناة ىانذالل , والحالة ىحه باإلإين بان ىحه الحخب بسثابة اىانة و او الدكان الغيخ غخبي

او ترهر ىي ام الشعخة العربية وال شئ يغحي االرىاب اكثخ من التقارب بين القجرة عمى 

, وبحلظ فبل يسكغ دحخ  2لتي اصبحت متاحة لمجسيع "االتزحية بالشفذ وتكشهلهجيا التجميخ 

,  االرىاب اال عشجما نبحل جيجا صادقا لمقزاء عمى اسبابو كالفقخ والسدتقبل السطمع لمذباب

جيج الكخاىية ضج االمبخاشػرية االمخيكية عمى حج أجػء الى الحخب ليذ مغ شانو سػى توان الم
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تعبيخه , اذ ليذ مغ الػىع االعتقاد بان امخيكا كانت ستترخف بذكل مختمف لػ ان الثقل 

 جيسػغخافية .           وروبا مشاسبيغ مع اىسية الدكخي والثقل الدياسي ألالع

ضافة كحلظ الى اعتساد االقشاع والحػار مغ اجل ضسان افزل لمدبلم وذلظ ىحا وباإل

دون استبعاد التدػيات او التػافقات كبجيل عغ الحخب.                                      

خخيغ عمى اولئظ الحيغ ال يعتخفػن باأل ومغ كل ذلظ نجج ان صفة البخبخي يصمقيا تػدوروف –

ويحكسػن أكمػنيع أا يعتبخونيع مػازيغ لمحيػانات فينسإات بذخية مثميع , و بار انيع كائشعمى اعت

نيع غيخ قادريغ عمى التفكيخ وبالتالي ال يدتصيعػن التفاوض وىع ال يدتحقػن العير أعمييع ب

خخين , وىحا ال حين يشكخون االندانية الكاممة لأليقهل @" البخابخة ىم اولئك الاحخارا , حيث 

نسا يترخفهن كسا له ان إيم االندانية او يتشاسهن ذلك , و هن فعال طبيعتيعشي انيم يجيم

ػن متحزخا , وبحلظ فتػدوروف يحىب الى انو حتى تك 1االخخين ليده بذخا برهرة كاممة "

ندانيتو ىػ شخط اساسي ميسا كان اختبلف االخخ عشا , فبالشدبة الية إخخ و فان االعتخاف باأل

ة وقتال لغيخ السدمسيغ أ جساعات االفغانية مغ اضصياد لمسخ بيا ال كحلظ كل االعسال التي قامت

وكحا محاربة الخمػز الجيشية االخخى وغيخىا مغ االعسال الػحذية ىي افعال بخبخية , ىػ كحلظ 

ما يشصبق عمى احتبلل بمج اجشبي مثل : افغاندتان ومحاولة فخض نطام سياسي وثقافي معيغ , 

لمتعامل يمة قانػنية فيػ فعل ال يقل بخبخية , وىػ كحلظ شان امخيكا التي شخعت التعحيب كػس

بػ غخيب" و " غػانتانامػ " فكانت بخبخية , اضافة الى فخندا التي ال أمع البخابخة في معتقل " 

تدمع مغ سيام البخبخية عشج االشارة الى عسميات التعحيب التي جخت في قاعجة  " باغخام " في 
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جير الفخندي ان مارس كسا وقج سبق لم  ،تحت الشفػذ العدكخي الفخن  افغاندتان وىي مشصقة

م عشجما اوكمت اليو ميسة القيام 1957التعحيب خبلل حخب الجدائخ , وبرفة خاصة بجاية 

بػضائف الذخشة , بحجة ان العجو في حخب اىمية , فيػ عجو غيخ مخئي وان اجتثاث 

الف االشخاص أاص مشو حيث ان التعحيب كان يذسل السعمػمات لمتعخف عميو كان امخا ال مش

@" التعخية الكاممة لمجدج , اصل مسارستو مجة شػيمة بعج الداعة ومغ بيغ االساليب نجج وتتػ 

وغيخىا مغ الصخق الػحذية , 1السغظذ )...( والتعحيب بالتيار الكيخبائي )...( " وعحاب

       البخبخية .                                                                                     

م حيث وقف مخاشبا 1798ضافة الى قػل " نابميػن بػنابخت " عذية ندولو مرخ إلىحا وبا

وعمى التجارة  ةبفتح ال تحرى مفاعيمو عمى الحزار @" اييا الخجال سهف تقهمهن عداكخه 

, فكان اليجف االساسي ىػ السرمحة حيث كانت انصبلقتو مغ كػن خزػع شعب  2العالسية "

ة ادق اخزاعو ىػ امخ مذخوع وجائد , وان ىحا التشاقس نججه دائسا قائسا وال اجشبي او بعبار 

ىالي اليشج الريشية , وبحلظ أ فارقة و ييغ بجمبيع الحزارة لؤلميخب مشو مغ حيث تباىي الفخند

ػال شق الصخقات بيا , فيقرجون بحلظ في افزل االح افيع يبخرون عسميات االحتبلل التي قامػ 

ما اىالي الببلد أسعشى عشاصخ التقشية الستصػرة , و دخال الصب ... , بإوفتح السجارس , و 

نسا مغ االذالل إيذكػا مغ قجم التقشيات وغيخىا و  نيع لعإالصمية الحيغ اخزعػا لبلستعسار فا

 الحي عانػه .
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يعتقج السدتعسخون او انيع يتطاىخون باالعتقاد ان السبادئ الجسيػرية التي يشادون بيا 

تجج تجديجىا السشاسب في الشطام االجتساعي الحي يفخضػنو , اما االنصباع الستػلج لجى 

السدتعسخيغ فيػ ان ىحه السبادئ تذكل غصاء لعسمية الغدو واالستغبلل وبحلظ فان مبادئ 

ة ضج االستعسار الجل االستقبلل , كسا وان كل تمظ السسارسات العدكخية الحخية والسداوا 

واالستعسارية التي تصبق عمى الجول الغيخ اوروبية مع كل اشكال التعحيب والقسع فيي بالشدبة 

الييع تحقق مرمحة او غاية معيشة , ولكغ عشج الشطخ مغ زاوية مختمفة اي مغ زاوية 

بذع أشيع , فكثيخون مغ فقجوا حياتيع بمأخخق واضح لحخيتيع و زصيجيغ فانيا السدتعسخيغ والس

ششع الصخق , وذلظ باستخجام مختمف اليات التعحيب واعتبارىع ارىابييغ وخػنة مع انيع عمى أو 

الدجيغ  2003العكذ مغ ذلظ فيع مجافعػن عغ حقػقيع , اذ نجج كسثال عمى ذلظ في نػفسبخ 

, الحي تػفي بعج التعحيب الحي تعخض لو في  Mander aljamdiالعخاقي " مشحر الجسجي

( , C.I.Aلبلستخبارات االمخيكية ) سجغ " ابػ غخيب " ببغجاد مغ قبل اعػان الػكالة السخكدية

سو بكيذ مغ الببلستيظ عمقػه مغ معرسيو خمف أج ان كدخوا ستة مغ اضمعو وغصػا ر فبع

,وكل ذلظ جخاءا لسا حجث  1ضيخه , ولع تسس ساعة مغ دخػلو الدجغ حتى مات بفعل الخشق

عمى حدب اعتقاد الػاليات الستحجة االمخيكية , حيث وعج الخئيذ  2001سبتسبخ  11في 

ى لو انيا أػزتو لسقاومة االرىاب , والحي تخ االمخيكي " تذيشي" حيشيا باستعسال كل الػسائل بح

اوت  1بتاريخ  الجول العخبية او االسبلمية عمى وجو الخرػص , وفي محكخة لػزارة العجل

نجج عخضا لبعس مغ ىحه الػسائل مغ قبل : جعل الدجشاء يختشقػن دون ان يؤدي  2002
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الى السػت , االغخاق , حخمانيع مغ االدوية لسعالجة جخوحيع , مشعيع مغ الشػم وغيخىا مغ 

و الػسائل الػحذية , وغالبا ما يتعمق التعحيب بالجانب الشفدي اكثخ مغ التعحيب الجدجي, لكش

@" اضخبها , اجمجوا , اسجشها , اقتمها جسيع اولئك يؤدي الى حافة الجشػن ويبقى اثارا ال تسحى 

طفاليم , كل ىحه اعسال صالحة عشجما أيم عشادا , اخظفها مشيم ندائيم و الحين تخون مش

 .1تسارس خجمة لقزيتي اما في سياقات اخخى فيي تعتبخ جخيسة فزيعة" 

بمػغ ىجف نبيل بػسائل غيخ شخعية الن الغخض السشذػد  مكانشاإبفي الحقيقة ليذ 

ن الحيغ اقجمػا عمى اخزاع شعػب يتبلشى في االثشاء , فبيحه الكيفية فعبل ترخف السدتعسخو 

يزا تترخف اليػم القػات السدمحة أالسداواة وبيحه الكيفية  أة جعميا تتستع بسبجكسميا بحجأب

خية لمذعػب وتعسج مغ اجل ىحه الغاية الى قرفيا التي تدعع وىي تشتذخ ىشا وىشاك جمب الح

بقشابل اندانية فميذ اخزاع الذعػب ىػ الحي سيجعميا تشعع بالحخية , وليذ القرف ىػ الحي 

سيجعميا تعير في سبلم , فيشاك مفارقة اكيجة نخاىا اليػم في عبارة " التجخل االنداني " التي 

مل ألليحا الدبب نجج تػدوروف يتسدظ باكخي" , و اصبحت تػرية تمصيفية لعبارة " التجخل العد

سبلم , ولكغ نجاح ىحا االسػد في العبلقة بيغ الغخب واإلفي الشسػذج الحػاري بجيبل لمرجام 

@" اذ الشسػذج يفخض عمى الغخب التػقف عغ اعتبار ذاتو مخجعا سابقا في الحػار حيث يقػل 

 2والكهنية والقيم الحزارية " تجديج لمخيخعمى الغخبيين ان يتجاوزوا ترهراتيم عن انفديم ك

فغاندتان , وعمييع السداعجه في أػات مغ مشاشق التجخل في العخاق و , وعمييع كحلظ سحب الق
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ضافة الى انو عمى الجول الغخبية الغاء فكخة التجخل خارج ية , ىحا باإلانذاء الجولة الفمدصيش

لسجتسع والثقافة كسا ويخى تػدوروف ان اول نساط لتجبيخ اأالحجود مغ اجل فخض نساذج لمحكع و 

خصػة لسكافحة االرىاب ىي ارجاع قػات االحتبلل الغخبية التي انتذخت في عجة بمجان حيث 

, كسا  1@" انيا تخفع شعار مكافحة االرىاب , لكشيا تغحيو نفديا"يقػل عغ البمجان الغخبية 

ال انو إنو باسع مجمذ االمغ انػنيا ألخندا في ليبيا وان كان قويخى في ىحا الرجد ان تجخل ف

غيخ مذخوع الن مجمذ االمغ ليذ ىيئة تسثل مرالح االندانية , بل مرالح خسدة بمجان 

نسا االشاحة بالشطام الدياسي بغس إذ حساية السجنييغ و جميا غخبية , وبحلظ فان اليجف لي

 الشطخ عغ شبيعتو .

الى خبلصة مفادىا ان فكخة احتبلل ببلد لفخض الجيسقخاشية تبجو "  ويرل تػدوروف

ىجاف خفية وىي أ نو كان دائسا ىشاك اسباب و نة" وغيخ عقبلنية وغيخ صحيحة , ألفكخة مجشػ 

غيخ تمظ السعمشة وتخجم فقط السرالح الذخرية وليذ ما يجعػن انيع يخيجون تحقيقو , وبحلظ 

 سا الصابع الدياسي والسرمحي. فان اىجافيع وشسػحاتيع تحسل دائ
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 ملحق

م برؽفيا في بمغاريا، جاء الى 9696سشة  TZEVTAN Todorovولج تديفتان تؽدوروف7-

، تؽجو الى جامعة الدؽربؽن فكانت لو اول نعخة القاىا عمى الطبيعة 9639باريذ بفخندا عام 

عؼ  م وذلغ عشجما  استشفخ مؼ كمية االداب9635السحافعة لتمغ الجامعة في فتخة ماقبل 

امكانية قيامو بالبحث في مجال الشعخية االدبية، لكؼ عسيج الكمية اجابو ببخود مخبخا اياه بان 

الشعخية االدبية ليدت متؽفخة في كميتو و ليذ ىشاك مجال لمبحث فييا، ولكؼ ذلغ لػ يزعف 

روف الذاب يطالع في مكتبة الدؽربؽن و مؼ خالل احج مؽظفي السكتبة و ىستو و اخح تؽد

بجيخار جيشيت الحي اقتخح عميو بان يحزخ محاضخات روالن بارت في الحمقة الجراسية  اترل

سات العميا لمعمؽم االجتساعية "، ان اترالو بخوالن بارت الحي اكسل كمية الجراالسشعقجة في " 

ف الى جانب روالن بارت واحج مؼ كبار و حيث يعتبخ تؽدور  96331معو رسالة الجكتؽراه عام 

سا اسذ جيخار جانيت مجمة "الذعخية" حيث حجد معو السفاىيػ االساسية لمدخديات، البشيؽية ك

العمػ الحي يجرس التقشيات و البشيات الدخدية السدتخجمة في الشرؽص االدبية، و في عام 

خالل جؽلة محاضخات في السكديغ، بجأ تؽدورف ييتػ بغدو امخيكا مؼ قبل االسبان،  9645

تؽدوروف عؼ تشؽع الثقافات و الترؽرات البذخية و  تداءلاالخخ،  كسا بجأ شغفو بقزية فيػ

الفكخي تؽدوروف الى  التأملالشتائج الستختبة عؼ ىحا الشؽع في تاريخ العالقات الجولية قاد ىحا 

، كؽندطؽ، تؽكفيل، والى تشريب نفدو مفكخا اندانيا اعادة قخاءة اعسال مؽنتيؼ مؽنتدكيؽ

 سرطمحبالسعشى االكثخ تقميجية لم
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برفتو فيمدؽف7 يذخع تؽدوروف في البحث عؼ رؤية اخالقية لمتاريخ ويتدائل عمى سبيل 

السثال عؼ الساسي الكبيخة في القخن العذخيؼ و برفتو سياسيا7 يذارك تؽدورف ايزا في 

 قزايا التعميػ متخحا مؽقف السشاصخ السقتشع بزخورة اصالح السجرسة.

لغة، حيث  52في الؽاليات الستحجة، كسا تخجست اعسالو الى ما يديج عؼ  كسا درس بجامعة يال

يعج تديفتان تؽدوروف واحج مؼ السثقفيؼ الفخندييؼ االكثخ تخجسة حيث تعج كتبو تعبيخا عؼ 

الفكخ الغخبي، و اذا كان الرؽت السعتجل لتؽدوروف يخن عاليا بذكل طفيف في الرحة 

 .1الشقاش االيجيؽلؽجي الستحجخ الثقافية فتمغ احجى العالمات عمى

 مؼ  السؤلفات اىسيا 7  ، حيث خمف العجيج5194تؽفي تؽدوروف في الدابع فيفخي 

 9634االدب و السعخفة،  -

 9655فتح امخيكا، -

 9651نقج الشقج،  -

 9654فكخة االدب،  -

 9566نحؼ و االخخيؼ، -

 9669مؽاجية الستطخف،-

 5111ذاكخة الذخ، اغؽاء الخيخ، -

 9665الحجيقة السشقؽضة، -

 االمل و الحاكخة   -

 الحياة السذتخكة -
                                                           

 11-11في الحضارة والديطقراطية و الغيرية، مصدر سابق،  ص ص  زيفتان تودوروف، تامالت - 1
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 الالنعام العالسي الججيج7 تأمالت مؽاطؼ اوروبي  -

 الخؽف مؼ البخابخة 7 مؽراء صجام الحزارات -

 روح االنؽار -

 االدب في خطخ -

 الذعخية -

 مفاىيػ سخدية -

 مفيؽم االدب -

 نعخيات في الخمد -

 السبجأ الحؽاري7 ميخائيل باختيؼ -
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 خاتمة :

لمجيسقخاطية عمى بقية  اختمفت نغخة الفيمدؾف البمغاري تديفتان تؾدوروف لقج       
الفالسفة السعاصخيؽ لو , حيث نغخ الييا بشغخة نقجية فاحرة محاوال اكتذاف 
الدمبيات واألخظاء التي وقعت فييا وترحيحيا ولكؽ ىحا ال يشفي اعجابو بيا 
وبشغسيا فيؾ ال يخفزيا , وان افكاره لؼ تكؽ بسحض الرجفة او وليجة المحغة وإنسا 

افة الى انيا حريمة لتجخبة حياتو مشح والدتو في بمغاريا حيث ىي جيج حياتو باإلض
انعجمت الحخية , وصؾال الى فخندا حيث عخف معشى الحخية والجيسقخاطية , وىحا 
دون ان نشدى اعجابو بالجيسقخاطية في اثيشا التي تخجست مؽ خالل كل مؽ سقخاط , 

 . وأرسظؾافالطؾن 

طية بحاجة الى نقج عسيق وتذخيح لمعؾامل لقج اعتبخ تؾدوروف ان الجيسقخا      
اليجامة التي تزخب اركانيا باسؼ مبادئيا وتحت رايتيا , والجيسقخاطية الحقو ىي التي 
تتدع لمجسيع وتحقق السداواة بيؽ السؾاطشيؽ وحتى غيخ السؾاطشيؽ وتكخس االندجام 

خاطية عامل محخك بيؽ مختمف السكؾنات الدكانية والثقافية والجيشية , لحا فان الجيسق
في تاريخ التقجم االجتساعي حيث تؾلج اليأس بدبب االقراء السشرب عمى 

 الدياسات والشخب .  

اىتست الجيسقخاطية في العقؾد االخيخة بقزايا ثالث وىي : حقؾق االندان ,         
 السجتسع السجني والحكؾمة .

تظمباتيا وخرؾصا حخية لكي تحيا الجيسقخاطية في وضع سميؼ يجب احتخام م       
 االفخاد , اما نقيض ىحا االمخ فيعشي العسل عمى خمق ديسقخاطية معدولة .
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لقج اصبحت الجيسقخاطية نغاما مشفرال وذلػ امخ مؤسف فمقج اصبحت في        
بحت الجيسقخاطية اسمؾبا معيشا لقج اصة عؽ ذلػ .يحالة شاذة وىي نفديا مدؤول

 كيج سيادة شعب ما .لتأ

ان مسارسة الشقج الحاتي يذكل سسة مختبظة بتعخيف الجيسقخاطية وذلػ ألنيا ال     
 تقجم نفديا كتجديج لمكسال . 

 ان مبجأ االستقالل الجساعي او سمظة الذعب يذكل احج اىؼ بشؾد الجيسقخاطية .    

الجيسقخاطية الحخة تعتبخ اىؼ مسثمة لمذعب وال تمجا إال في حاالت استثشائية         
 الى استذارة السباشخة او االستفتاء الذعبي .

يخى تؾدوروف ان عرخنا الحالي يذيج عجة عؾامل تزخ بالجيسقخاطية مثل      
:ىيسشة الجانب االقترادي عمى حداب الجانب الدياسي , وان وسائل االعالم صار 

 ليا نفؾذ قؾي .

الستسثمو في  الخظخ عمى الجيسقخاطية لؼ يعج يكسؽ في مخاطخ خارجية ان     
االرىاب الشاجؼ عؽ التظخف الجيشي او وجؾد االنغسة الجيكتاتؾرية مؽ فاشية وشيؾعية 
بل اصبح يكسؽ في مخاطخ داخمية بسا في ذلػ تحؾل الحخية الى طغيان او في 
تحؾل الخغبة في الجفاع عؽ التظؾر الى روح صميبية , كسا ان الجيسقخاطية اصابيا 

عج نغاميا يدتجيب لمتظمعات الذعبية اذ افخزت االعجاء الحيؽ االعياء او الؾىؽ ولؼ ي
اخترؾا بيا ونذآوا مؽ رحسيا نفدو , انيؼ يسثمؾن بذكل ما ابشائيا غيخ الذخعييؽ 
وذلػ ما يسثل االنحخاف السختبط بالسبادئ الجيسقخاطية نفديا , وبحلػ فالجيسقخاطية 

ة التي باتت تيجدىا ليذ مؽ نفديا قج عسست وبذكل مفارق آثارىا الخاصة القاسي
 الخارج فقط وإنسا مؽ الجاخل ايزا .  
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السجتسع الجيسقخاطي يستاز بديادة نغخية العجمية , تمػ الشغخية التي تحخر الفخد      
 مؽ كل سمظة .

كسا وان الجيسقخاطية باتت ميجدة بتزارب مرالح السعادن لمجيسقخاطية الحيؽ     
         انيؼ يؾقعؾن عمى شيادة ابتحاليا وبظالنيا .                                       يخى تؾدوروف

اصبحت الجيسقخاطية اسمؾبا معيشا يؤكج سيادة شعب ما ، ىحه الديادة التي يتؼ 
انكارىا بسكان نعيؽ واالحتفال بيا في مكان اخخ ، ومؽ ىشا يشبع عجد الشغام 

                                                                            الجيسقخاطي .            
جتساعي في الشغام الجيسقخاطي ىسية تحديؽ الشغام االيؤكج تؾدوروف عمى ضخورة وأ 

الزخوري خاصة  لحكؼ ، وىحا ىؾ الذيءالحي يتزسؽ السخاقبة والحغخ وا الذيء
 اصة .في الجسيؾريات التي تحكسيا السرالح الخ

لقج أكج تؾدوروف عمى ضخورة معالجة الجيسقخاطية الحالية نغخا لسا أصابيا       
مؽ أزمات واعياء شجيجيؽ تدببا في اشالليا وإضعافيا وقج اعتسج في عسمية معالجة 

تشاقض ما تحىب اليو الجيسقخاطية عمى االخخ أو عمى االخخ أو الحؾار وىي  
االخخو الخؾف مشو واعتباره عجوا يجب القزاء  السجتسعات الحالية مؽ انغالق عمى

عميو ، فإن اإلنفتاح عمى اآلخخ ىؾ بسثابة الجواء ليحا السخض الخظيخ الحي تعانيو 
الجيسقخاطية، ىحا باإلضافة إلى وجؾد فخض قيؼ العجالة والسداواة في السجتسعات كافة 

جفاع عؽ حقؾق االندان ألن ىحه القيؼ ىي المب والجؾىخ الحقيقي لمجيسقخاطية وكحا ال
األنجح عمى حج تعبيخ تؾدوروف  يقةوحسايتيا مؽ كافة اإلعتجاءات، فيحه ىي الظخ 

 ألجل معالجة الجيسقخاطية.

ىحا باإلضافة إلى الشغخة الدمبية والخاطئة التي تشغخ بيا السجتسعات الى      
السجتسعات الغيخ غخبية وبخاصة اإلسالم والسدمسيؽ والحيؽ تؼ اعتبارىؼ إرىابا ، رغؼ 
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أن ىحه اإلعتبارات مغمؾطة حدب تؾدوروف الحي يخى بأن اإلسالم بخيء مؽ كل 
والحخية واإلىتسام باألخخ وكحا  نذخ قيؼ  ىحه التيؼ حيث أن مبادئو تشادي بالسداواة 

التدامح واألخؾة وأكج عمى ضخورة التفخيق عمى بيؽ اإلسالم وبعض الظؾائف 
 .برمةإلى اإلسالم الستظخفة والتي ال تست أعساليا اإلرىابية 

كسا وقج تظخق تؾدوروف إلى السعاناة الكبيخة التي تتعخض ليا السخأة سؾاء في    
فقج حخمت مؽ أبدط حقؾقيا وحخياتيا وتعخضت   ية أو العخبية السجتسعات الغخب

ألبذع أنؾاع العقاب فكانت ميسذة وبجون قيسة أو رأي إذ يكسؽ عسميا في إنجاب 
األوالد، وطاعة الدوج وىحا ما أراد تؾدوروف أن يغيخه حيث أكج عمى ضخورة في 

يا دور جج ىام في عل السجتسع سؾاء داخل البيت أو خارجو، وبأنيا لبشة السجتسع ول
  الشغام الجيسقخاطي الحي يداوي بيؽ الخجل والسخأة في الحقؾق والؾاجبات.

لقج ذىب تؾدوروف الى القؾل بزخورة التخمي عؽ الحخوب والرخاعات في       
عل الشغام الجيسقخاطي الحجيث ، إذ أنو مؽ السثيخ لمدخخية أن نتحجث عؽ الحقؾق 

ا مؽ القيؼ االندانية في حيؽ أن ىشاك العجيج مؽ الذعؾب والحخيات والسداواة وغيخى
تتعخض إلى إغتراب واضح ليحه القيؼ والحقؾق ، وإن الجول التي تخفع تمػ 

الذعارات ىي نفديا مؽ تدمب حقؾق الذعؾب الزعيفة ، لحا وجب وضع ىحه 
تع السدألة قيج السشاقذة وإيجاد الحمؾل ، إذ أن كل دول العالؼ حدب تؾدوروف تتس

 بشفذ الحقؾق والحخيات وال يجب التفخيق بيشيا .

إندانية ، وىحا ما ومؽ ىشا نتؾصل إلى القؾل بأن تؾدوروف ىؾ صاحب ندعة      
يغيخ جميا مؽ خالل كتاباتو وأفكاره التي يحاول مؽ خالليا خمق مجتسع ديسقخاطي 

 تدؾده القيؼ العميا ، وتشعؼ فيو كل السجتسعات بكافة حقؾقيا وحخياتيا . 



 

 

 

 ق ائمة المصادر
 المراجعو 
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