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تًاني رضي. أ: إعداد*

مملكة البحرين 
وزارة الرتبية والتعليم 

 قسم املواد االجتماعية و العلوم اإلنسانية
 

 
 
 
 
 

تًدٝص َكضص 

 مشكالت فلسفية

( أْػ )
 
 
 
 

إعزار ٚتٓغٝل 
تٗاْٞ عبزاهلل صضٞ . أ: َع١ًُ املكضص
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تًاني رضي. أ: إعداد*

 نشأة الفلشفة

 :عدَ آراء- 

  : ٕأٍٚ فًٝغٛف عضفت٘ ايبؾض١ْٜؾأ٠ ايفًغف١ ناْت ع٢ً ٜز قزَا٤ ايْٝٛإ, ٚأ ٖٛ  .
  : ايشٟ تتذ٢ً فٝ٘ بعض َعاٖض ايتفهرل تعٛر ْؾأ٠ ايفًغف١ إىل 

. ايٓعضٟ ايزٜين سٍٛ اؿٝا٠ ٚاملٛت ٚخًٛر ايٓفػ
 :أٍٚ َٔ اعتدزّ ايتفهرل ؛ ايْٝٛإْٝٛ ايكزَا٤  ايف٬عف١

صغِ اعذلافِٗ بغبل ايؾضم ايكزِٜ يف .  يف ايبشح عٔ املعضف١ املٓظ١ٖ عٔ أٟ قصز أٚ غا١ٜ ايفًغفٞ
ابتزاع اؿطاصات ٚتأثض ايْٝٛإ عه١ُ ايؾضم إ٫ أِْٗ ايتُغٛا املعضف١ َٔ أدٌ ؼكٝل أغضاض ع١ًُٝ 

. ٚغاٜات ر١ٜٝٓ
 

أصل كلنُ فلشفُ  

 (صأٜإ) :أٍٚ َٔ اعتدزّ يفغ ايفًغف١- 

  ٚبني  (ايشٟ ٜطًب املعضف١ يشاتٗا يػرل َا غا١ٜ أٚ َٓفع١) عٓزَا قاصٕ بني ايفًٝغٛف
ايشٟ ٜتٓكٌ َٔ َهإ إىل آخض َٔ أدٌ تعًِٝ ايؾباب فٔ اـطاب١ ٚاؾزٍ ٚايدلٖإ  )ايغٛفغطا٥ٞ 

. (َٔ أدٌ املاٍ
  (ايبشح عٔ طبٝع١ ا٭ؽٝا٤)ع٢ً " فًغف١" أٍٚ َٔ أطًل ن١ًُ .

 Philosophy":فًغف١"املع٢ٓ ا٫ؽتكاقٞ يه١ًُ - 

 :   َضنب١ َٔ نًُتني ْٜٛاْٝتني

  ا٭ٚىلphiloاإلٜجاص أٚ اؿب:  َٚعٓاٖا .
  ايجا١ْٝsophiaاؿه١ُ:  َٚعٓاٖا .

. سب اؿه١ُ أٚ قب١ اؿه١ُ" فًغف١"  فٝصبح املع٢ٓ ايًػٟٛ يه١ًُ 

 (تطٛص َعاْٞ اؿه١ُ عٓز قزَا٤ ايْٝٛإ)  :املكصٛر باؿه١ُ عٓز قزَا٤ ايْٝٛإ- 

 املٗاص٠ يف صٓاع١ أٚ سضف١ َا نايتذاص٠ ٚامل٬س١ .
 املٗاص٠ يف ايؾعض ٚاملٛعٝك٢ .
 املعضف١ ايٓعض١ٜ.. 
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تًاني رضي. أ: إعداد*

  تطور معاني الفلشفة
 
 

 

   ايعصٛص ايٛعط٢      ايعصٛص اؿزٜج١      ايفًغفات املعاصض٠           ايعصٛص ايكزمي١            
 
 

 (   ):معيِ الفلشفُ يف العصىر القدميُ

عذظ اإلْغإ ايكزِٜ عٔ تفغرل ايطبٝع١ ٚايعامل, ٭ٕ ايعًّٛ مل تهٔ َتطٛص٠ مبا ٜغُح بتفغرل ايعامل - 
فزفعِٗ اؾٌٗ إىل إيكا٤ املغ٪ٚي١ٝ ع٢ً نا٥ٓات فٛم طبٝع١ٝ, مما أر٣ إىل اْتؾاص . ٚايعٛاٖض املدتًف١

. (املٝجٛيٛدٝا) اـضافات ٚا٭عاطرل
يهٔ فُٝا بعز خضز بعض ايف٬عف١ ع٢ً تفغرلات ا٭عاطرل ملؾه٬ت اؿٝا٠ ٚايهٕٛ ٚساٚيٛا فُٗٗا ٚتفغرلٖا 

ُٜعتدل. عٔ طضٜل ايبشح اؿض ا٫عتز٫يٞ ف٬عف١ ايْٝٛإ ا٭ٚا٥ٌ ف٬عف١ جملضر أِْٗ ؼزٚا تفغرلات  ٚ
٭ْ٘ قاٍ إٕ ايؾُػ عباص٠  (أْهغاغٛصاؼ): ٚقز تعضض بعطِٗ ي٬ضطٗار ٚايعظٍ ا٫دتُاعٞ َجٌ. ا٭عاطرل

بايهفض ٭ْ٘ أعًٔ  (رميٛقضٜطػ)نُا ُاتِٗ . عٔ نت١ً نبرل٠ َٔ ايصدض كايفًا ايتفغرل ا٭عطٛصٟ آْشاى
. إٔ اجملض٠ يٝغت ع٣ٛ فُٛع١ نبرل٠ َٔ ايٓذّٛ

, فكز ساٍٚ تفغرل ايٛدٛر ٚأعضاص ايطبٝع١ باعتدزاّ طايٝػ: أٍٚ َٔ محٌ يٛا٤ ايجٛص٠ ع٢ً ا٭عاطرل -
. امل٬سع١ اؿغ١ٝ ٚا٫عتز٫ٍ ايعكًٞ

. (ايبشح عٔ ايٛدٛر مبا ٖٛ ٚدٛر):  ايشٟ عٍضف ايفًغف١ بأْٗاأصعطٛثِ دا٤  - 
أٟ رصاع١ املٛدٛرات اييت متٮ ٖشا ايهٕٛ َٔ سٝح إْٗا تؾذلى يف صف١ ٚاسز٠ ٖٞ نْٛٗا َٛدٛر٠ فكط 

اخل اييت خيتص بٗا ايعًِ ..بػض ايٓعض عٔ ايؾهٌ ٚايًٕٛ ٚايطعِ ٚايضا٥ش١ (اؿه١ُ/ ايفًغف١ ا٭ٚىل)
. (ايفًغف١ ايجا١ْٝ)ايطبٝعٞ 

 

(   ):معيِ الفلشفُ يف العصىر الىسطِ

: يف ايفًغف١ املغٝش١ٝ (أ  )  
    اػ٘ ايف٬عف١ املغٝشٕٝٛ إىل ايتٛفٝل بني ايفًغف١ ٚايزٜٔ, ٫عتكارِٖ بإٔ ايفًغف١ جيب إٔ تهٕٛ خار١َ 

. يًزٜٔ تؾضح قطاٜاٙ ٚتفغضٖا ٚتزافع عٓٗا
: يف ايفًغف١ اإلع١َٝ٬ (ب)  

. (أٟ بني ايفًغف١ ٚايزٜٔ)قاٚي١ ايتٛفٝل بني ايعكٌ ٚايٓكٌ    - 
 (ايفًغف١ ا٭ٚىل) ع٢ً املٝتافٝظٜكا اعِ ايَهٓزٟتأثض ايف٬عف١ املغًُٕٛ بتعضٜف أصعطٛ يًفًغف١, فكز أطًل - 

. (ايعًِ باملٛدٛرات مبا ٖٞ َٛدٛر٠):  فٝعضف ايفًغف١ بأْٗاايفاصابٞأَا . (عًِ ايضبٛب١ٝ)أٚ 
 

معرفة طبائع 
األشياء وحقائقها

العلم 
ومشكالت 

 اإلنسان

البحث يف 
مشكلة 
 املعرفة

التوفيق بني 
الفلسفة 

ينوالد
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تًاني رضي. أ: إعداد*

 (   ):معيِ الفلشفُ يف العصىر احلديجُ

. ايفصٌ بني ايفًغف١ ٚايزٜٔ- 
ٜكّٛ  (ا٭ٚصدإْٛ اؾزٜز)ايشٟ ٚضع َٓطكًا دزٜزًا  (ع٢ً ٜز فضْغٝػ بٝهٕٛ)ظٗٛص ا٫ػاٙ ايتذضٜيب   - 

. ايكا٥ِ ع٢ً ايكٝاؼ ٚا٫عتز٫ٍ (ا٭ٚصدإْٛ)ع٢ً امل٬سع١ ٚايتذضب١, ٜٚعاصض َٓطل أصعطٛ ايصٛصٟ 
.  ظٗٛص اػاٙ عكًٞ دزٜز عٓز رٜهاصت, ٜكّٛ ع٢ً امل٬سع١ ٚايتذضب١, ٜٚغتدزّ َٓٗر ايضٜاضٝات- 

   ):معيِ الفلشفُ يف الفلشفات املعاصزَ

ْؾأ٠ ايعًِ ٚتطٛصٙ ٚعٛا٥ك٘ ٚقُٝت٘ املعضف١ٝ 
. ٚأثضٙ ع٢ً سٝا٠ اإلْغإ

باؽ٬ص, دإ بٝادٝ٘, ناصٍ 
بٛبض 

ايٓعض إىل ايعامل ْعض٠ ظاٖضات١ٝ تضبط بني ايشات 
. ٖٛعضٍ, صٜهٛص, ٖٝزغض. ايعاصف١ ٚايعامل املعضٚف يبٓا٤ املع٢ٓ

, َرليٛبْٛيت طٜاعدلعاصتض, . (اإلْغإ سض صاْع ؿاضضٙ َٚغتكبً٘)اؿض١ٜ 
ايتأنٝز ع٢ً أ١ُٖٝ ايعٌُ يف سٝا٠ اإلْغإ 

ٚيِٝ دُٝػ . ٚاجملتُع
 

: متٝظت ايفًغف١ املعاصض٠ بٓظع١ ع١ًُٝ ٚع١ًُٝ ٚإْغا١ْٝ يف ٚقت ٚاسز بغبب- 

 اعتك٬ٍ ايعًّٛ عٔ ايفًغف١   .
  ايتكزّ اشلا٥ٌ ايشٟ سككت٘ ايعًّٛ اإلْغا١ْٝ نعًِ ايٓفػ ٚعًِ ا٫دتُاع, ٚاييت نؾفت عٔ ايعزٜز

. َٔ املؾه٬ت اييت ٜعاْٞ َٓٗا اإلْغإ
 

 لفلشفة والديوا

: معيِ الديً* 

  عكٝز٠, ٤٫ٚ ٚخطٛع ملٔ ٜعطٝ٘ املض٤ سل ايعبار٠, ٖٚٛ َتأصٌ يف أعُام ايٓفػ ايبؾض١ٜ, ٚدظ٤ ٫ ٜتذظأ َٔ 
. ؽدص١ٝ اإلْغإ

. ايزٜٔ ٫ ٜطُض ايعزا٤ يًفًغف١ يهٔ ي٘ َٛقف بايٓغب١ يًفًغفات اييت تؾهو فٝ٘: - 

 ٌٝايفًغف١ بٓت ايزٜٔ ٚأّ ايعًِ: " ايع٬ق١ ايك١ٜٛ بني ايفًغف١ ٚايزٜٔ َٓش أقزّ ايعصٛص, يشيو ق "..
 قٌ ): قاٍ تعاىل, إٕ ايزٜٔ ٫ ٜعاصض ايٓعض ايعكًٞ ٚايتأٌَ يف َؾه٬ت ايهٕٛ ٚظٛاٖضٙ املدتًف١

.   (اْعضٚا َاسا يف ايغُٛات ٚا٭صض
  إٕ رصاع١ ايفًغف١ ئ تٗظ املعتكزات ٚايكِٝ إ٫ إسا ناْت داَز٠ َٚتظَت١, أَا إسا ناْت َتغاق١

. فإٕ ايفًغف١ عتهٕٛ خرل ْصرل شلا
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تًاني رضي. أ: إعداد*

:  مً الياحًُ التارخيًُوالديًالعالقُ بني الفلشفُ 

اصتباط قٟٛ بني ايفًغف١ 
ٚايزٜٔ, فكز َٗزت ا٭عاطرل 

ايكا١ُ٥ ع٢ً فهض٠ )ايز١ٜٝٓ 
عٓز قزَا٤  (تعزر اٯشل١

ايْٝٛإ يٓؾأ٠ ايتفهرل 
. ايفًغفٞ

ع٬ق١ ق١ٜٛ بني ايزٜٔ ٚايفًغف١, عٝح 
صاصت ١َُٗ ايفًغف١ ايزفاع عٔ ايزٜٔ 

. ٚايدل١ٖٓ ع٢ً صش١ اؿكا٥ل ايز١ٜٝٓ
 

قٍغِ ايف٬عف١ املغًُٕٛ ايٓاؼ إىل *
: ث٬ث١ أقغاّ

َٓٗذِٗ إمياْٞ تغًُٝٞ : ايعا١َ. 1
. خايص ٜهتفٕٛ باملٛعع١ اؿغ١ٓ

َٓٗذِٗ بضٖاْٞ خايص : اؿهُا٤. 2
. ٜكّٛ ع٢ً ايتعكٌ ٚا٫عتز٫ٍ

َٓٗذِٗ اؾزٍ ٚاؿٛاص : أٌٖ اؾزٍ. 3
ٜفكٕٗٛ ايدلٖإ ٫ٚ ٜهتفٕٛ  ٫)

 .(باملٛعع١
 

اػٗت ايفًغف١ إىل ا٫عتك٬ٍ 
عٔ ايزٜٔ, َع ٌَٝ ايف٬عف١ 
إىل ا٫عتظاط بايعكٌ ٚرٚصٙ يف 

. ؼصٌٝ املعضف١
رٜهاصت, : أِٖ ممجًٞ ٖشا ا٫ػاٙ

. ناْط
 

َٓٗذًا عكًًٝا "رٜهاصت"أعػ - 
ٍٝٔ فٝ٘ قزص٠ ايعكٌ ع٢ً  ب

. ايدل١ٖٓ ع٢ً ٚدٛر اهلل ٚايٓفػ
 

فِٗ ايزٜٔ َٔ " ناْط"دعٌ - 
. اختصاص ايعكٌ

 
ايفًغف١ )بإٔ " ٖٝػٌ"صٍضح - 

. (عبار٠ اهلل
 

 

: الفزق بني الفلشفُ والديً

أصٌ ايعامل ٚأصٌ اإلْغإ 
رصاع١ + َٚصرلٙ ٚع٬قت٘ بايهٕٛ 

قٛاْني ايطبٝع١ َٚٓاٖر ايعًّٛ 
. املدتًف١ ٚؼًًٝٗا ْٚكزٖا

فُذاٍ ايفًغف١ أٚعع َٔ  *
. فاٍ ايزٜٔ

ايبشح يف أصٌ ايعامل ٚأصٌ 
اإلْغإ َٚصرلٙ ٚع٬قت٘ بايهٕٛ 

. ايشٟ ٜعٝؿ فٝ٘

تكّٛ ع٢ً َٓطل ايعكٌ 
ٚا٫عتز٫ٍ ايعكًٞ, فٗٞ ٫ ُتغًِ 

. بصش١ ؽ٤ٞ قبٌ ايدل١ٖٓ عًٝ٘

ٜكّٛ ع٢ً اإلميإ ايعكًٞ 
ٚايٛدزاْٞ بٛدٛر اهلل تعاىل ست٢ 
قبٌ ايدل١ٖٓ ايعك١ًٝ عًٝ٘, ٚيهٔ 

قز ُتغتدزّ ايدل١ٖٓ َٔ أدٌ 
إضاف١ أري١ عك١ًٝ تظٜز َٔ رصد١ 

. اإلميإ
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تًاني رضي. أ: إعداد*

 الفلشفة والعلم

: معيِ العله

 ْؾاط يػٟٛ ادتُاعٞ ٜٓعِ املعًَٛات ٜٚصٓفٗا ٜٚضبطٗا ٜٚفغضٖا يظٜار٠ قزص٠ اإلْغإ ع٢ً ايغٝطض٠ ع٢ً 
. ايطبٝع١

: العالقُ بني العله والفلشفُ مً الياحًُ التارخيًُ

ايفًغف١ ؽا١ًَ يهٌ املعاصف 
. ايبؾض١ٜ ايعك١ًٝ أٚ اؿغ١ٝ

ع٬ق١ ق١ٜٛ بني ايفًغف١ ٚايعًِ 
بغبب عٝطض٠ فًغف١ أصعطٛ ع٢ً 

. ايفهض املغٝشٞ ٚاإلع٬َٞ

 اعتك٬ٍ تزصجيٞ يًعًّٛ عٔ ايفًغف١
: بغبب

. تضانِ املعضف١ ايبؾض١ٜ. 1
اػاٙ ايباسجني يًتدصص يف . 2

. َٛضٛع رصاعتِٗ
ظٗٛص املٓٗر ايتذضٜيب عٓز . 3

فضْغٝػ بٝهٕٛ املعاصض ملٓٗر 
. أصعطٛ

 

 

فلشفات جديدَ مزتبطُ بالعله 

. َتابع١ ْتا٥ر ايعًّٛ ٚمجعٗا ٚايتٓغٝل بٝٓٗا

. َتابع١ ْتا٥ر ايعًّٛ ٚؼًٌٝ يػتٗا َٔ املٝتافٝظٜكٝا
. َزصع١ ؼ١ًًٝٝ ْكز١ٜ يًعًّٛ يف ْؾأتٗا ْٚطذٗا ٚػزرٖا

َٔ اختصاص ايعًّٛ *
ٜزصؼ ايعٛاٖض ايطبٝع١ٝ *

. ٚا٫دتُاع١ٝ ٚايٓفغ١ٝ
ْغب١ٝ, تاصخي١ٝ, : ْتا٥ذٗا*

. استُاي١ٝ

َٔ اختصاص ايفًغف١ *
اهلل )ٜزصؼ ا٭فهاص ايعك١ًٝ * 

 (.., ايضٚح, اؿض١ٜ, ا٭خ٬م
تٛد٘ ايغًٛى ايبؾضٟ *

. ٚمتٓح يٛدٛرٙ َع٢ٓ
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تًاني رضي. أ: إعداد*

  الفلشفي/  العلمي /   التفكري العادي

 :خصائص تفلري اإلىشاٌ العادٍ: أوال

ٖٞ تٌٜٗٛ ا٭َٛص ٚعزّ ايزق١ يف ْكٌ اؿكا٥ل ٚاملعًَٛات ٖٚشا ٚاضح يف ْكٌ املبايػ١  1
. ايٓاؼ يًشٛارخ اييت ٜغُعْٛٗا

تفغرل : َجٌ. ٖٛ تفغرل ايعاٖض٠ بأعباب غرل َٓعٛص٠ ٫ ميهٔ ايتشكل َٓٗااإلساي١ إىل فٍٗٛ  2
 .(اؿغز)َضض َعني بايعني 

ايتعُِٝ اـاط٧ بني  3
ايعٛاٖض 

: ٖٛ صبط ظاٖض٠ َار١ٜ َع١ٓٝ بعاٖض٠ أخض٣ ٫ تٛدز بُٝٓٗا أ١ٜ ع٬ق١ َجٌ
. صبط ْعٝل ايبّٛ ٚايفؾٌ يف ا٫َتشإ

 

 :خصائص التفلري العلنٌ: ثاىًا

. ٖٛ َعضف١ ا٭عباب اؿكٝك١ٝ يًعاٖض٠ بايبشح ٚايتشًٌٝايزق١ ٚايتشًٌٝ  1

ؼٌٜٛ ايهٝف إىل  2
نِ 

فًٛ ُع٦ٌ ايعاَيِ عٔ . ٖٛ ؼٌٜٛ ايصفات ايهٝف١ٝ إىل أصقاّ سغاب١ٝ ميهٔ قٝاعٗا
ُٝذٝب بإٔ رصد١ اؿضاص٠ تغاٟٚ  .  َج39٬ًساي١ ايطكػ ع

ٖٚٛ . ٖٛ انتؾاف ايكاعز٠ ٭َٛص َتؾاب١ٗ بٓا٤ً ع٢ً اـصا٥ص املؾذلن١ بٝٓٗاايتعُِٝ  3
. أصٌ ايكٛاْني ايع١ًُٝ ٜٚغاعز ع٢ً ايتٓب٪ بايعٛاٖض املتؾاب١ٗ

ٖٞ ايبعز عٔ ايضغبات ٚايعٛاطف, فايعاَيِ ٜبشح يف املٛضٛع بعٝزًا عٔ عٛاطف٘ املٛضٛع١ٝ  4
.  َٚؾاعضٙ

 

 :خصائص التفلري الفلشفٌ: ثاىًا

ُٜكاٍ أٚ عزّ اإلميإ بؾ٤ٞ َعني قبٌ فشص٘ فشصًا ايؾو  1 عزّ ايتغًِٝ بهٌ َا 
. رقٝكًا ٚإقا١َ ايزيٌٝ ع٢ً صشتٗا

عًطإ عًٝ٘ ع٣ٛ عًطإ  ايفًٝغٛف ٫ خيطع يف تفهرلٙ إلمجاع ايٓاؼ, ٫ٚا٫عتك٬ٍ  2
. ايفهض ٚايعكٌ

املض١ْٚ  3
 ٍٔٝ ايفًٝغٛف ع٢ً اعتعزار ٭ٕ ٜتد٢ً عٔ آصا٥٘ ٜٚغتبزشلا بػرلٖا َت٢ َا تب

ف٬ ٜجٛص ٫ٚ ٜػطب عٓزَا ٜٛد٘ إيٝ٘ ْكز أٚ اعذلاض بٌ ٜٓاقؿ . ي٘ بط٬ْٗا
. ٜٚصػٞ يًضأٟ اٯخض

. ايفًٝغٛف ٜتصف بايتفهرل اشلار٨ املتظٕ ايبعٝز عٔ ايعاطف١ ٚا٫ْفعاٍايتفهرل اشلار٨ املتظٕ  4
. (إْين أسب أف٬طٕٛ ٚأسب اؿل, ٚيهٔ سيب يًشل أععِ): ٜكٍٛ أصعطٛ
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تًاني رضي. أ: إعداد*

 صلة الفلشفة باحلياة واجملتمع
 

 :؛ بدلًل أٌال يعًش الفالسفُ يف أبزاج عاجًُ تبعدٍه عً ٍنىو الياض ومشلالت اإلىشاٌ واجملتنع
 

ناْٛا رعا٠ يإلص٬ح 
ا٫دتُاعٞ, ٚصع٬ً يٓؾض 

ايجكاف١ ايؾعب١ٝ يف 
. اجملتُع ايْٝٛاْٞ ايكزِٜ

ٖامجٛا ايعًِ 
ا٫دتُاعٞ, ٚرافعٛا عٔ 

اؿض١ٜ ٚنضا١َ اإلْغإ 
مما عاِٖ يف ايتُٗٝز 

يكٝاّ ثٛصات نايجٛص٠ 
. ايفضْغ١ٝ

أرت ا٭فهاص ايفًغف١ٝ 
ؾُاٍ ايزٜٔ ا٭فػاْٞ 

إىل قٝاّ ثٛصات ادتُاع١ٝ 
ٚعٝاع١ٝ نجٛص٠ أمحز 

. عضابٞ يف َصض

اٖتُت بايٛدٛر اإلْغاْٞ 
. ايٛاقعٞ َٚؾه٬ت٘

 
 مباحح الفلشفة وغاياتًا

 

 
ٜتٓاٍٚ طبٝع١ ايٛدٛر نٛسز٠ 
ٚاسز٠ ؽضز عٔ ْطام أٟ عًِ 

ايهٕٛ بهٌ ). َٔ ايعًّٛ املعضٚف١
 (َا فٝ٘ َٚٔ فٝ٘

ايص١ً ٚثٝك١ بني َبشح ايٛدٛر 
َٚبشح املعضف١, ٭ٕ ايفًٝغٛف 

عٓزَا حياٍٚ فِٗ َؾه١ً ايٛدٛر 
٫ بز إٔ ٜغتدزّ إسز٣ أرٚات 

.  املعضف١
فًٝغٛف عكًٞ : ايعكٌ*
فًٝغٛف ػضٜيب : اؿٛاؼ*
فًٝغٛف ْكزٟ : ايعكٌ ٚاؿٛاؼ*

 
ٜتٓاٍٚ ايفًٝغٛف امُلجٌ ايعًٝا ٚايكِٝ 
املطًك١ اييت تعدل عٔ غاٜات يف ساتٗا 

:  َجٌ
ٜزصعٗا عًِ )قِٝ اؿل *

ٜزصعٗا عًِ )قِٝ اـرل *(املٓطل
 (ا٭خ٬م

 (ٜزصعٗا عًِ اؾُاٍ)قِٝ اؾُاٍ *
 
 

طًب اؿه١ُ ْعضًٜا 
ؼكٝل ايغعار٠ + ٚعًًُٝا 

. أخ٬قًٝا ٚعٝاعًٝا

طًب اؿه١ُ ْعضًٜا 
ؼكٝل ايغعار٠ + ٚعًًُٝا 

أخ٬قًٝا ٚعٝاعًٝا َٔ 
. خ٬ٍ ايزٜٔ

 (ايعك١ْٝ٬ ايٛاقع١ٝ)
ؼكٝل ايشات ٚا٭خ٬م 

. ايعًٝا

تػٝرل ايعامل ٚؼضٜض *
اإلْغإ َٔ نٌ أؽهاٍ 

. ا٫عتػ٬ٍ
ؼًٌٝ ايعًِ َٚعضف١ *

تاصخي٘ َٚٓاٖذ٘ 
. ٚأخطا٥٘ ٚسكا٥ك٘
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تًاني رضي. أ: إعداد*

مشكلة املعرفة 
 املعرفة إمكاى: أواًل

 
 

تعضٜف٘ 

 
عزّ إَهإ املعضف١ إ٫ بعز ْكز ٚفشص رقٝل ملصارص 

املعضف١ عٓز اإلْغإ, بُٝٓا ٜٓهض ايكغِ اٯخض َٔ 
ف٬عف١ ايؾو إَهإ املعضف١ با٫عتُار ع٢ً أرٚات 

. املعضف١ املتاس١ يإلْغإ

 
. إَهإ املعضف١ رٕٚ ْكز ٚمتشٝص

ع٢ً َشٖب " إمياٌْٜٛ ناْت"أطًل - 
ايٝكني اعِ املشٖب ايكطعٞ أٚ 

أٟ املشٖب ايشٟ جيظّ : ايزمجاطٝكٞ
. أْصاصٙ بإَهإ املعضف١ بػرل سزٚر

أْٛاع٘ 

: ايؾو املشٖيب أٚ ايضٜيب. 1
    ايتٛقف عٔ إصزاص أٟ سهِ بؾإٔ أٟ َٛضٛع يًبشح 

. يعزّ ايجك١ بأرٚات املعضف١ عٓز اإلْغإ
: أبضط ممجًٞ ٖشا ا٫ػاٙ    - 
نٌ قط١ٝ ؼتٌُ ايصزم ٚايهشب يف  ":.      أ

". ٚقت ٚاسز
قٍزّ عؾض٠ أري١ ع٢ً عزّ إَهإ : .     ب

اخت٬ف اؿٛاؼ يف : َج٬ً. املعضف١ عٔ طضٜل اؿٛاؼ
إرصانٗا يٮؽٝا٤ باخت٬ف ايعضٚف ٚا٭سٛاٍ 

نايصش١ ٚاملضض ٚايٝكع١ ٚا٫ْفعاٍ, ٚباخت٬ف 
. املغافات ٚا٭َانٔ ٚا٭ٚضاع

 
 
 :املشٖب ايعكًٞ. 1

 ايعكٌ ٖٛ َصزص ايعًِ ايٝكٝين, ٖٚٛ 
. ق٠ٛ فطض١ٜ تٛدز عٓز مجٝع ايٓاؼ

 

: ايؾو املٓٗذٞ. 2
ٍٓا٤, ًٜذأ إيٝ٘ ايباسح نٛع١ًٝ      َ٪قت ٚإصارٟ ٚب

يتطٗرل عكً٘ َٔ ا٭فهاص اـاط١٦ ٚتأثرل آصا٤ املفهضٜٔ 
. ايغابكني

: (ايؾو ايزٜهاصتٞ)َجاٍ ع٢ً ايؾو املٓٗذٞ     *
 :ميض ايؾو ايزٜهاصتٞ بج٬خ خطٛات     - 
 :ايؾو يف اؿٛاؼ ٚاـٝاٍ.      أ

        ٭ٕ اؿٛاؼ ؽزعٓا أسٝاًْا, َٚٔ خيزعٓا َض٠ قز 
أَا اـٝاٍ فٗٛ أنجض خزاعًا َٔ اؿٛاؼ, . خيزعٓا را٥ًُا

٭ْ٘ ٜعطٝٓا صٛص٠ َضنب١ ٭ؽٝا٤ ٫ ٚدٛر شلا يف 
. ايٛاقع

 :ايؾو يف ايعكٌ ٚايشانض٠.     ب
         ٭ٕ ايعكٌ قز خيط٧ يف ا٫عتز٫ٍ يف أبغط 

املغا٥ٌ, ٚقز ٜهٕٛ َصزص اـطأ ضعف ايشانض٠ اييت 
. ؽْٛٓا نجرلًا

 :ايؾو يف َبار٨ ايعكٌ َٚبار٨ ايضٜاضٝات.    ز
       افذلاض ٚدٛر ؽٝطإ َانض خبٝح ٜغتدزّ فٓ٘ 

. ؾعٌ ايصزم نشبًا ٚايهشب صزقًا
؟  (7=2+5)َا ايشٟ ٜ٪نز يٓا إٔ  -

 
 
 
 اـدل٠ أٚ :املشٖب ايتذضٜيب. 2

َصزص  (اؿٛاؼ)ايتذضب١ اؿغ١ٝ 
ُٝٛيز صفش١  ايعًِ ايٝكٝين, أَا ايعكٌ ف

. بٝطا٤
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تًاني رضي. أ: إعداد*

تغتزعٞ 
إسزاُٖا 
ا٭خض٣

 مصادر املعرفة :ثانيًا
 

َشٖب ػضٜيب اؿٛاؼ  1

َشٖب عكًٞ ايعكٌ  2

َشٖب ْكزٟ اؿٛاؼ ٚايعكٌ  3

 
 :املذٍب التجزييب

. (اؿٛاؼ)اـدل٠ أٚ ايتذضب١ اؿغ١ٝ : َصزص املعضف١     - 
ُٜٛيز صفش١ بٝطا٤ خاي١ٝ َٔ أ١ٜ أفهاص فطض١ٜ     -  . ايعكٌ 

:           رصؼ طبٝع١ ايعكٌ ايبؾضٟ ٚقٍغِ َزصناتٓا إىل قغُني أندل ممجٌ ي٬ػاٙ ايتذضٜيب   - 

 

ف 
عضٜ

 ايت
عباص٠ عٔ إسغاعات تتهٕٛ يف عكٛيٓا عٔ 
ا٭ؽٝا٤ اـاصد١ٝ طاملا ٖٞ َٛدٛر٠ أَاّ 

. سٛاعٓا

تٓؾأ يف عكٛيٓا بعز غٝاب ا٭ؽٝا٤ اـاصد١ٝ عٔ 
. اؿٛاؼ

ٚم 
فض

  اي
  

. أق٣ٛ أثضًا ٚأؽز ٚضٛسًا يف ايعكٌ- 
ٖٞ املعٝاص ايشٟ ْكٝػ ب٘ سكٝك١ ا٭فهاص - 

. اييت يف عكٛيٓا

 - ٌٍ ا٭فهاص آثاص سغ١ٝ تكارّ عٗزٖا فطعفت قٛتٗا ٚق
. ٚضٛسٗا ٚتأثرلٖا يف ايعكٌ

ا٭فهاص اييت شلا أصٍٛ سغ١ٝ ٖٞ أفهاص صشٝش١ - 
ٚسكٝك١ٝ, أَا اييت يٝػ شلا أصٍٛ سغ١ٝ فٗٞ أٖٚاّ 

. اختًكٗا ايعكٌ
 

ايع١ً ٚاملعًٍٛ ايتذاٚص ايظَاْٞ ايتذاٚص املهاْٞ ايتطار ايتؾاب٘ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ال
ع
قـ
ل

الع
قل
 +
الح
وا
س
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تًاني رضي. أ: إعداد*

 (مؤسص املذٍب العقلٌ: ديلارت)  :املذٍب العقلٌ
:   أعاعٝتنيٜكّٛ ع٢ً    - 
.  ايؾو يف قزص٠ اؿٛاؼ. 1

. اإلميإ بايعكٌ نُصزص ٚسٝز يًُعضف١. 2 
 

 :خصا٥ص املعضف١ ايعك١ًٝ   - 
.    ايطضٚص٠ ٚايع١َُٝٛ. 1
     (نكٛيٓا ايهٌ أندل َٔ اؾظ٤). صارق١ يف نٌ َهإ ٚطَإ. 2
: َجٌ. ٚدٛر أفهاص فطض١ٜ يف ايعكٌ اإلْغاْٞ ُتٛيز َع٘. 3

  :ايؾ٤ٞ ٖٛ عني سات٘ ٫ٚ ميهٔ إٔ ٜهٕٛ ؽ٦ًٝا آخض  .
  :ايؾ٤ٞ ٫ ميهٔ إٔ ٜهٕٛ َٛدٛرًا ٚغرل َٛدٛر يف ٚقت ٚاسز .

 

 1234

َكٛي١ رٜهاصت 

 
ٍٞ أ٫ أقبٌ ؽ٦ًٝا ع٢ً أْ٘  عً

سل َا مل أتبني بايبزا١ٖ 
أْ٘ نشيو, ٚإٔ أػٓب 

ايتعذٌ ٫ٚ أتؾبح 
. با٭سهاّ ايغابك١

 
ٍٞ إٔ أقٍغِ  عً

املؾه١ً بكزص َا 
تزعٛ اؿاد١ إىل 

. سًٗا

 
ٍٞ إٔ أصتب  عً

أفهاصٟ عٝح أبزأ 
بأبغط ا٭َٛص ثِ 
أتزصز ست٢ أصٌ 

إىل َعضف١ أنجض 
. تعكٝزًا

 
ٍٞ إٔ أعٌُ َٔ  عً

اإلسصا٤ات 
ٚاملضادعات ايٛاف١ٝ 

َا جيعًين ع٢ً 
ثك١ َٔ أْين مل 
أغفٌ عٓصضًا ي٘ 

. ص١ً باملؾه١ً

ايتٛضٝح 

 
٫ عًط١ إ٫ عًط١ * 

ايعكٌ املتشضص َٔ نٌ 
. د١ٗ

خًٛ ايفهض٠ َٔ * 
. ايػُٛض ٚايتعكٝز

عزّ ايتغضع يف إصزاص * 
ا٭سهاّ, إس ٜ٪رٟ سيو 

. يًُظٜز َٔ ا٭خطا٤

 
فِٗ أ١ٜ َؾه١ً * 

صعب١ حيتِ 
ؼًًٝٗا إىل 

. عٓاصضٖا ا٭ٚي١ٝ
نٌ َؾه١ً * 

تؾتٌُ ع٢ً 
فٍٗٛ, 

ٚبايتشًٌٝ ٜصبح 
. َعًًَٛا

 

 
عزّ إغفاٍ ؽ٤ٞ * 

. يف ع١ًُٝ ايتشًٌٝ
ايذلتٝب املٓطكٞ * 

. يٮؽٝا٤
 

 
املضادع١ ايؾا١ًَ *

ٚايٛاف١ٝ يًتأنز 
َٔ عزّ إغفاٍ أٟ 
عٓصض َٔ عٓاصض 

. املؾه١ً
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تًاني رضي. أ: إعداد*

 (كاىط)االجتاه اليقدٍ عيد / حدود املعزفُ: ثالجًا
 

: ا٫ػاٙ ايٓكزٟ َع٢ٓ - 
فًغف١ ػضٜب١ٝ عك١ًٝ يف ٚقت ٚاسز, تكف َٛقفًا ٚعطًا بني املشٖبني ايعكًٞ ٚايتذضٜيب يف  (فشص سض) 

. فُٗٗا ٚتفغرلٖا يًُعضف١ اإلْغا١ْٝ
 
 

: حيًٌ ناْط املعضف١ اإلْغا١ْٝ إىل عٓصضٜٔ أعاعٝني ُٖا - 
 

اـدلات اؿغ١ٝ اييت تأتٞ بٗا اؿٛاؼ َٔ ايعامل - 
. اـاصدٞ

 
. املار٠ اـاّ اييت ٜصٓع ايعكٌ َٓٗا َزصنات٘- 

اإلطاصات أٚ ايكٛايب ايعك١ًٝ اييت تصب فٝٗا - 
اـدلات اؿغ١ٝ فتعطٝٗا ايؾهٌ ٚايصٝا١ْ ٚاملع٢ٓ, 

. فتتشٍٛ إىل َعضف١ َٓع١ُ ميهٔ فُٗٗا
 

ُتٛيز َع ايعكٌ اإلْغاْٞ يهٓٗا يٝغت َعاصف - 
. فطض١ٜ

 
: ؽضط املعضف١ عٓز ناْط  - 

. ٚدٛر عٓصض سغٞ ٜتُجٌ يف اـدلات اؿغ١ٝ اييت َٔ رْٚٗا تهٕٛ ايكٛايب ايعك١ًٝ دٛفا٤ ٫ َع٢ٓ شلا
 

: سزٚر َعضف١ اإلْغإ عٓز ناْط- 
.  تٓشصض يف عامل ايعٛاٖض فكط رٕٚ سكا٥ل ا٭ؽٝا٤

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

املعرفة عهد الفيلسوف األملاني نانط مصروطة بوجود عهصر حسي يتمثل - س
 .يف اخلربات احلسية

ألى مو دونًا تهوى الكوالب العكلية جوفاء ال معهى هلا، فال ميههها معرفة . ج
 .أي شيء يف العامل اخلارجي
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تًاني رضي. أ: إعداد*

 معرفتها باهلل تعاىل
 
 

يف ايطبٝع١ ْعاّ مجٌٝ بزٜع يٝػ َٔ ساتٗا, ٫ٚ بز 
. شلا َٔ ٍَٓعِ, ٖٚٛ اهلل تعاىل

ايٓفػ ع١ً اؿضن١ عٓز ايها٥ٔ اؿٞ, ٚاهلل ٖٛ ايع١ً 
. احملضن١ شلشا ايهٕٛ

 
 

: أري١ ٚدٛر اهلل تعاىل يف ايكضإٓ ايهضِٜ
 

املعضف١ باهلل َػضٚع١ يف فطض٠ اإلْغإ ا٭ص١ًٝ, فبايٓعض ٚايتأٌَ يف ٖشا ايهٕٛ ميهٔ ا٫عتز٫ٍ ع٢ً ٚدٛر   - 
. (أيف اهلَل ؽٌو فاطَض ايغُٛاَت ٚا٭صض),  (ٚيف ا٭صَض آٜاٌت يًُٛقٓني): قاٍ تعاىل.    اهلل تعاىل

 

 
ٜضفض ابٔ صؽز ريٌٝ اؿضن١ 

ايشٟ قٍزَ٘ أصعطٛ, ٭ْ٘ ٜكّٛ ع٢ً 
ٜٚض٣ . فهض٠ أطي١ٝ ايهٕٛ َٚقَزَ٘
 (ي٘ بزا١ٜ)ابٔ صؽز إٔ ايهٕٛ سارخ 

ٚاؿارخ كًٛم ٚي٘ خايل ٖٚٛ اهلل 
. تعاىل

إٕ نٌ َا يف ايهٕٛ َغٍدض َٔ 
أدٌ ايعٓا١ٜ باإلْغإ ٚؼكٝل 

ععارت٘, أٟ إٔ ٖٓاى ٖزف ٚصا٤ 
ٖشا ايهٕٛ أٟ إْ٘ كًٛم ٚخايك٘ 

. ٖٛ اهلل تعاىل

ايها٥ٓات ٚايعٛاٖض يف ٖشا ايعامل ٫ 
ؼزخ َٔ تًكا٤ ْفغٗا ٫ٚ 

بايصزف١, ٭ٕ ايصزف١ ٫ ُتٛصف 
إسًا ٖٓاى . بايٓعاّ ٚاؿه١ُ ٚايزق١

. ع١ً أٚدزتٗا ٖٚٞ اهلل تعاىل

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   احلادثXاألزلي 

 . ما ال بداية لٌ، مل ُيسبل بعدم:األزلي

 لٌ بداية أي أنٌ خملوم ولٌ خالل :احلادث
 .ويو اهلل تعاىل
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تًاني رضي. أ: إعداد*

 مشكلة التمييز بني اخلري والشر
 

. معيِ اخلري وطبًعته ومصادر معزفته: أواًل
 

: أعباب اخت٬ف ايف٬عف١ سٍٛ ؼزٜز َع٢ٓ اـرل ٚطبٝعت٘* 

 (ايتذضٜبٕٝٛ اؿغٕٝٛ ٚ فٗٓاى ايعكًٕٝٛ, ٚ). َٛقف نٌ اػاٙ فًغفٞ َٔ ْعض١ٜ املعضف١. 1

. ا٫خت٬ف سٍٛ ؼزٜز َفّٗٛ ايفعٌ اـًكٞ بغبب ا٫خت٬ف سٍٛ َصزص ايك١ُٝ اـًك١ٝ يًفعٌ. 2
 

 :ا٫ػاٖات املفغض٠ يًدرل ٚايؾض*

  اػاٙ ايزٚافع ٚايبٛاعح 1
 
 

 يستمد الفعل قيمتٌ اخللكية مو

 .عدل٠ بايٓتا٥ر بٛاعح اإلْغإ ايزاخ١ًٝ ٫ٚ

 .ايٓتا٥ر ايفع١ًٝ املذلتب١ ع٢ً ايفعٌ ا٫ػاٙ ايػا٥ٞ  2

 .َطابكت٘ يكِٝ ٚعارات اجملتُع ا٫ػاٙ ايٛضعٞ 3

 .َطابكت٘ يٮسهاّ ايؾضع١ٝ ا٫ػاٙ اإلع٬َٞ 4
 

 اجتاه الدوافع والبىاعح

 :سقزاط 

, ايفط١ًٝ ٫ ميهٔ , ايغعار٠ ٫ ميهٔ ؼكٝكٗا ا٫ عٝا٠  ٖٛ ايٛصٍٛ شلزف ا٭زل٢ يإلْغإا
 .ٖٛ : ؼكٝكٗا إ٫ بؾضط دٖٛضٟ

 املعضف١ عو طريل ايفط١ًٝ عو طريل ايغعار٠

 

 

 

 

 

 

 

املعاصف اي٬ط١َ يتشكٝل 
 سٝا٠ ايفط١ًٝ

 .َعضف١ أْفغٓا ٚإَهاْاتٓا. 1
 .َعضف١ ايطاص ٚايٓافع ٚايتُٝٝظ بُٝٓٗا. 2
 .َعضف١ َا ميهٓٓا عًُ٘ َٚا ٜغتشٌٝ عًٝٓا. 3
 .َعضف١ َع٢ٓ اـرل َعضف١ صشٝش١. 4

 .٫ ٜتعُز اإلْغإ فعٌ ايؾض, ٚإسا فعً٘ فٓتٝذ١ ؾًٗ٘ بايؾض ٚاـرل- 
 .٫ ٜغتطٝع اإلْغإ عٌُ اـرل رٕٚ َعضفت٘ َعضف١ صشٝش١- 
 .إسا عضف اإلْغإ اـرل ف٬ بز إٔ ٜفعً٘- 
 .ميهٔ ع٬ز ايؾضٜض بتعضٜف٘ بٓتا٥ر أفعاي٘, ٚتعًُٝ٘ اـرل ْٚتا٥ذ٘- 
 .ميهٔ يإلْغإ انتغاب ايفط١ًٝ بايتزصٜب ست٢ تصبح عار٠ ي٘- 

ايٓتا٥ر املذلتب١ ع٢ً تًو 
 املعاصف
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تًاني رضي. أ: إعداد*

  :أفالطىٌ (ب

, ايفط١ًٝ ٫ ميهٔ , ايغعار٠ ٫ ميهٔ ؼكٝكٗا ا٫ عٝا٠  ٖٛ ايٛصٍٛ شلزف ا٭زل٢ يإلْغإا
 .ٖٛ : ؼكٝكٗا إ٫ بؾضط دٖٛضٟ

 ايعزاي١ عو طريل ايفط١ًٝ عو طريل ايغعار٠
 

 

يًتفهرل ايضأؼ  ايك٠ٛ ايعاق١ً 
يٮَٛص ايٛدزا١ْٝ ايكًب أٚ ايصزص  (ايػطب١ٝ)ايك٠ٛ ايعاطف١ٝ 
٭َٛص ايًش٠ اؾغز١ٜ ايبطٔ ايك٠ٛ ايؾ١ٜٛٗ 

 

  :أرسطى( ج

, ايفط١ًٝ ٫ , ايغعار٠ ٫ ميهٔ ؼكٝكٗا إ٫ عٝا٠  ٖٛ ايٛصٍٛ شلزف ا٭زل٢ يإلْغإا
 .ٖٛ : ميهٔ ؼكٝكٗا إ٫ بؾضط دٖٛضٟ

 أدًٗا َٔ َُٚدَز اييت بٛظٝفت٘ نا٥ٔ نٌ قٝاّ عو طريل ايفط١ًٝ عو طريل ايغعار٠
 

. بايتعًِ ٚايجكاف١.  ٜٓاعب صقٞ ايفهض ٚايعكٌٌْٛع 

غطٛعٗا يًعكٌ بايتزصٜب ع٢ً ضبط ايٓفػ ٚؼهِٝ .  ٜٓاعب ايػضا٥ظ اؾغز١ٌْٜٛع 
. ايعكٌ

 :تعضٜف ايفط١ًٝ عٓز أصعطٛ

".  حد وسط بني طرفني نليًما رذيلة، اإلفراط والتفريط"

                                                                                              ايتٗٛصاُؾدي:   َجاٍ
 

 مل ٜعتدل أصعطٛ ٖشا اؿز ايٛعط خطًا ٖٓزعًٝا, ٭ٕ ٖٓاى صفات أخ٬ق١ٝ ٫ ٜٛدز شلا :٬َسع١ ٖا١َ*
. ٚعط نايصزم ٚا٭َا١ْ ٚايعزٍ

 ايعزاي١ بني ٚظا٥ف  ايٓفػ ٚقٛاٖا عٝار٠ ايعزاي١ بني ايفضر ٚايزٚي١

 الصحاعة
-+
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تًاني رضي. أ: إعداد*

. إٔ ْطًب٘ يشات٘. 1
. إٔ ٜهٕٛ عاملًا مبا ٜعًُ٘. 1
. إٔ ٜهٕٛ كتاصًا َضٜزًا ي٘ بإصارت٘ اؿض٠. 2

. إٔ ٜهٕٛ نافًٝا بٓفغ٘ إلععار ايفضر. 2
. أ٫ ٜتٛقع َٔ ٚصا٥٘ ْفعًا. 3
إٔ ٜهٕٛ َصًُُا َٔ ايبزا١ٜ ع٢ً عزّ ٚقٛع َا خيايف . 4

. قصزٙ
 

 :و احلدسًىٌاملجالًىٌ  (د  )

              

 

خطٛع اـرل يكٛاْني عا١َ َٚبار٨ َطًك١ ٫ . 1
. حيزٖا ايظَإ أٚ املهإ

 :(صأٜإ):  ا٫خت٬ف سٍٛ َغت٣ٛ اـرل 
 َتُج٬ً يف طبٝع١ ايفعٌ: قا٥ِ خاصز ايعكٌ. 1

اإلْغاْٞ سات٘, َغتك٬ً عٔ نٌ إصار٠ إشل١ٝ أٚ 
  (ايفعٌ اـرل خرلًا بشات٘). إْغا١ْٝ

 (صأٟ ٜتبٓاٙ ناْط).   يف طبٝع١ ايعكٌ اإلْغاْٞ قا٥ِ. 2
 (سغب صأٟ اإلْغإ)
 

. َكٝاؼ خرل١ٜ ايفعٌ ثابت ٫ ٜتػرل. 2

املبزأ اـًكٞ عاّ َطًل ضضٚصٟ, عابل ع٢ً . 3
. حيتٌُ قبٍٛ ْكٝط٘ ايتذضب١, ٚاضح بشات٘, ٫

 

 (ايف٬عف١ ايتذضٜبٕٝٛ) االجتاه الغائٌ

 :(عٓز ايْٝٛإ):  َشٖب املٓفع١ ٚايًش٠ (أ  )
. غا١ٜ ايفعٌ فُٝا حيكك٘ َٔ َٓفع١ أٚ يش٠ قغٛع١ - 

              
              
              
              
              
              
              

               
 

 

َُجٌ عًٝا يًبؾض١ٜ اهلدف مو الفعل اخللكياملجايٕٝٛ  (..نايعزٍ ٚاؿل ٚايٛفا٤)ؼكٝل 
 .رٕٚ اْتعاص دظا٤ أٚ َزح أٚ َباٖا٠

 اجتـايـاى

 الكوريهائيوىالسفسطائيوى

َا حيكل يٞ خرلًا فٗٛ خرل, )اإلْغإ ٖٛ َكٝاؼ نٌ ؽ٤ٞ - 
 .(َٚا حيكل يٞ ؽضًا فٗٛ ؽض

ايًش٠ ). َٔ سل ايفضر اعتدزاّ سنا٤ٙ يف إؽباع ؽٗٛات٘- 
 (اؿغ١ٝ غا١ٜ ايفعٌ

ُٜبعز عٔ ا٭مل, ٚايؾض -  اـرل ٖٛ نٌ فعٌ ٜ٪رٟ يًغضٚص ٚ
 .ٖٛ نٌ فعٌ ٜ٪رٟ إىل ا٭مل

ايًش٠ غا١ٜ اؿٝا٠ َٚعٝاص - 
 .ايكِٝ

ٜٓبػٞ إؽباعٗا رٕٚ خذٌ أٚ - 
سٝا٤ ٚإسا عاصضتٗا أعضاف 

ٚتكايٝز اجملتُع فعًٝٓا ايجٛص٠ 
 .عًٝٗا ٚاستكاصٖا
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تًاني رضي. أ: إعداد*

 :املشٖب اؿٟٝٛ (ب  )

 إؽباع ق٣ٛ اإلْغإ إىل أقص٢ سز ممهٔ, ٚإٔ ايًش٠ عٓصضًا ٚاسزًا َٔ عٓاصض - 
. اإلؽباع

 - 

  ٫عتبعارٙ نٌ َاعزا ايًش٠ َٔ ق٣ٛ اإلْغإ نطًب ايعًِ ٚايتطش١ٝ يف عبٌٝ املبزأ ٚاإلبزاع ايفين ٚايفهضٟ 
. اخل.. 

: االجتاه الىضعٌ

 (ميجً٘ ايفًٝغٛف أٚدغت نْٛت)  

 رصاع١ ايعارات ٚايتكايٝز ٚايؾضا٥ع املٛدٛر٠ بايفعٌ يز٣ مجاع١ َع١ٓٝ َٔ ايٓاؼ يف َهإ 
ٚطَإ قزرٜٔ مبٓٗر اعتكضا٥ٞ ػضٜيب, يهؾف ايع٬قات ايغبب١ٝ بني ايعٛاٖض ايغًٛن١ٝ يًٛصٍٛ إىل 

. ايكإْٛ ايشٟ ؽطع ي٘

. بغبب ايٓذاسات اييت سككٗا تطبٝل املٓٗر ايعًُٞ يف فضٚع ايعًِ ا٭خض٣. 1

عذظ ايتفغرلات ايكزمي١ ٚاملجاي١ٝ ٚاملٝتافٝظٜك١ٝ عٔ تفغرل ايٛقا٥ع ا٭خ٬ق١ٝ يبعزٖا عٔ ايٛاقع ايتذضٜيب . 2
. املٛضٛعٞ
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تًاني رضي. أ: إعداد*

 :مصادر اإللزام اخللقي واملشؤولية األخالقية: ثانيًا

 
: (اجملتُع ٚايزٜٔ): االجتاه اخلارجٌ لإللزاو

. ايٛسٞ اإلشلٞ. عًط١ اؾُاع١ بعاراتٗا ٚتكايٝزٖا ٚظضٚفٗا ايب١ٝ٦َٝصزص اإليظاّ 
/ املزح)اؾظا٤ات املفضٚض١ ع٢ً ايفعٌ َٔ قبٌ اجملتُع ق٠ٛ اإليظاّ 

. (ايشّ
اؾظا٤ات املفضٚض١ ع٢ً ايفعٌ َٔ 

. (ايعكاب/ ايجٛاب)قبٌ اهلل تعاىل 

أعػ املغ٦ٛي١ٝ 
. (ايطضص/ ايٓفع)ْتا٥ر ايفعٌ - 
. (ايتُٝٝظ بني اـرل ٚايؾض)اإلرصاى ايغًِٝ - 
. (عزّ اـطٛع يًطػٛطات)سض١ٜ اإلصار٠ - 

. اي١ٝٓ ايغ١ًُٝ- 
. اإلرصاى ايغًِٝ- 
. سض١ٜ ا٫ختٝاص- 

 

 :(ايطُرل) االجتاه الداخلٌ لإللزاو

1
2

3

ًَه١ عك١ًٝ سات عًطإ  ََ ايطُرل 
َطًل ٫ متت يًتذضب١ ايٛاقع١ٝ 

اعِ  (ناْط)أطًل عًٝٗا . بص١ً
ٚاإلْغإ ٖٓا ٖٛ .  "(ايعكٌ ايعًُٞ)

املؾٍضع ٚايكإْٛ ٚاملٍٓفش يف إٓ ٚاسز, َٚا 
عًٝ٘ إ٫ إٔ ٜتدًص َٔ آثاص ايٛصاث١ 

". ٚصٚاعب ايب١٦ٝ

ايطُرل ساع١ خًك١ٝ قا١ُ٥ 
بشاتٗا ٚأفعاي٘ عٛاطف ٫ 
أسهاّ, ٖٚٞ غضٜظ٠ إشل١ٝ 

مًُٗا يف قًٛبٓا فٓؾعض قبٌ 
. إٔ ْفهض

ايطُرل فُٛع١ عٓاصض 
ادتُاع١ٝ َغتُز٠ َٔ ايب١٦ٝ, 

/ ايذلب١ٝ/ايٛصاث١)ٜٚٓؾأ ْتٝذ١ 
. (ايب١٦ٝ

 

: ْؾأ٠ ايطُرل: ثاًْٝا
املشٖب ايتذضٜيب املشٖب ايفطضٟ 

ُٜٛيز اإلْغإ ٖٚٛ َظٚر بايطُرل نًَُه١ 
. خاص١ تزصى اـرل ٚمتٝظٙ عٔ ايؾض

ُٜهتغب عٔ طضٜل ايتذاصب ايط١ًٜٛ, فُا ٜٓاعب  ايطُرل 
ُٜصبح خرلًا َٚا ٫ ُٜصبح ؽضًا سٝاتٓا  . ٜٓاعبٗا 

 

َصارصاإليظاّ 
اـًكٞ

َصارص راخ١ًٝ

ايطُرل

ا٫ػاٙ 
ا٫دتُاعٞ

ا٫ػاٙ 
ايعاطفٞ

ا٫ػاٙ 
ايعكًٞ

َصارص 
خاصد١ٝ

ايزٜٔ اجملتُع
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تًاني رضي. أ: إعداد*

 االجتايات اإلسالمية الكالمية: ثالجًا
.   ٖٛ عًِ ٜكّٛ ع٢ً إثبات ايعكٝز٠ ايز١ٜٝٓ عٔ طضٜل ا٭ري١ ايعك١ًٝ:تعضٜف عًِ ايه٬ّ

ُٜغ٢ُ  ". عًِ أصٍٛ ايزٜٔ"ٚقز زلاٙ أبٛسٓٝف١ بايفك٘ ا٭ندل, نُا 

فضق١ أٌٖ ايغ١ٓ ٚاؾُاع١ 
 (أٌٖ ايغًف)

ايتظَٛا بايٓصٛص ايز١ٜٝٓ ٚسضفٝتٗا نُا ٖٞ بعاٖض َعٓاٖا يشيو ُأطًل 
. (أٌٖ ايٓكٌ)عًِٝٗ 

أٌٖ )اعتُزت ع٢ً ايعكٌ يف فِٗ ٚتفغرل ايٓصٛص ايز١ٜٝٓ, يشيو ُعضفٛا بـ فضق١ املعتظي١ 
. (ايعكٌ

فضق١ ا٭ؽاعض٠ 
ْغب١ إىل َ٪عغٗا أبٞ )

 (اؿغٔ ا٭ؽعضٟ

تكّٛ بايتٛفٝل بني ايفضقتني ايغابكتني, يهٓٗا أنجض امٝاطًا يطا٥ف١ ايغًف, 
ايباق٬ْٞ, : ٚأبضط أع٬ّ ٖشٙ ايفضق١.ٚتزيٌ ع٢ً َكايتِٗ بدلاٖني عك١ًٝ

. اؾٜٛين, ايػظايٞ, فدض ايزٜٔ ايضاطٟ
 

 األخالقًُحىل معيِ اخلري ومصدر اإللزاو اخللقٌ وحتديد املشؤولًُ مقارىُ 

ِٖ َٔ أٚيٛا ايٓص ايؾضعٞ مبا ٜتفل َع . ِٖ َٔ ايتظّ بايٓص ٚعزّ تأٌٜٚ ايؾضعَٔ ِٖ؟ 
. ايعكٌ

َع٢ٓ اـرل 
عٓزِٖ 

". اـرل جيب بايؾضع ٫ بايعكٌ"
فُا أَض ب٘ ايؾضع فٗٛ خرل, َٚا ٢ْٗ عٓ٘ 

. فٗٛ ؽض
نُا أِْٗ ٍٚسزٚا بني قُٝيت اـرل 

ٚاؾُاٍ مبع٢ٓ إٔ نٌ عٌُ خرل مجٌٝ, 
. ٚنٌ عٌُ ؽض قبٝح

عٍضفٛا اـرل بايٓفع اؿغٔ ٚايؾض بايطضص "
". ايكبٝح

ٚفضقٛا بني قُٝيت اـرل ٚاؿغٔ ٭ُْٗا َٔ 
. ا٭ٚصاف ايشات١ٝ يًفعٌ

ٚقايٛا بأْ٘ يًشهِ ع٢ً خرل١ٜ ايفعٌ أٚ ؽضٜت٘ 
: ٫ بز َٔ َضاعا٠ داْبإ

داْب ايػا١ٜ َٔ ايفعٌ ف٬ بز إٔ تهٕٛ  .1
 .ْافع١

٫ بز إٔ تهٕٛ ايػا١ٜ يف اإلطاص اـًكٞ  .2
 .ايغًِٝ

. فُعضف١ اـرل َكضص٠ يف عكٌ نٌ عاقٌ
صأِٜٗ يف 
اعتشكام 

ايجٛاب ٚايعكاب 

ايجٛاب ٚايعكاب َغأي١ ؽضع١ٝ, سٝح إٔ 
ايجٛاب ع٢ً فعٌ اـرل يٝػ ٚادبًا ع٢ً اهلل 
بايٛفا٤ يًعبز ٚإمنا ٖٛ تفطٌ َٚهض١َ َٓ٘ 

. عبشاْ٘

ايجٛاب ٚايعكاب أَض ٚادب ايٛقٛع بٓا٤ً ع٢ً 
ايعزٍ اإلشلٞ, ٚايعكٌ ٖٛ ايشٟ حيهِ 

باعتشكاق٘ ٖٚٛ يٝػ تفط٬ً َٔ اهلل ٚإمنا 
. تعٜٛطًا يًُ٪َٔ عٔ َؾك١ ايتهايٝف

َصزص اإليظاّ 
اـًكٞ عٓزِٖ 

ق٠ٛ ا٭ٚاَض ٚايٓٛاٖٞ ايؾضع١ٝ, فُا أَض ب٘ 
ايؾضع ٚدب اتباع٘ ٖٚٛ سغٔ, َٚا ٢ْٗ عٓ٘ 

. ايؾضع ٚدب ايهف عٓ٘ ٖٚٛ قبٝح
إٕ اإلْغإ ًَظّ بأٚاَض ايعكٌ ْٚٛاٖٝ٘ ست٢ يٛ 

. مل تبًػ٘ ؽضٜع١ أٚ مل ٜبعح ي٘ صعٍٛ

ؼزٜز 
املغ٪ٚي١ٝ 

اـًك١ٝ يف 
ْعضِٖ 

َتٛقف١ ع٢ً َعضف١ َا ٚصر يف ايؾضع, فُٔ 
٫ ٜعضف أٚاَض ايؾضع ْٚٛاٖٝ٘ فٗٛ غرل 

ُٜعاقب يف  ُٜجاب ٫ٚ  قاعب أٚ ًَظّ ٫ٚ 
ف٬ إيظاّ ع٢ً َٔ مل تبًػ٘ . اٯخض٠

. ايؾضٜع١

َتٛقف١ ع٢ً َعضف١ ايفضر, فاملعضف١ ٫ط١َ 
يًكٝاّ بايفعٌ أٚ تضن٘, ٚؽضط ضضٚصٟ 

َٚٔ ٖٓا ناْت َعص١ٝ . يًُغأي١ ٚاؿغاب
. ايعامل أندل دضًَا َٔ َعص١ٝ اؾاٌٖ

 

مكتبس مو تلخيص 
 عباس علي.أ
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 مشكلة اجلرب واالختيار

: أبعاد املشللُ

أ٫ تهٕٛ ْغب١ ايكزص٠ يًعبز ع٢ً ايفعٌ : عٓز ايتغًِٝ عض١ٜ اإلْغإ يف سيو ٜغتزعٞ تغا٫ً٩ َفارٙ. 1
.  اهللقباٍَتعاصض١ َع قزص٠ اهلل تعاىل؟ سٝح عٝهٕٛ اإلْغإ اؿض خايكًا ٭فعاي٘ يف 

: عٓز ايتغًِٝ مبغأي١ اؾدل فإٕ سيو ٜغتزعٞ عز٠ تغا٫٩ت أُٖٗا. 2
أ٫ ٜتٓاف٢ اؾدل َع ايعزٍ اإلشلٞ؟ * 
ُٜعتدل اؾدل سذ١ ٚعشصًا ملٔ ٜأتٕٛ باملٓهضات ٚاملعاصٞ؟ *  أ٫ 
ٌٖ ٜهٕٛ يٮٚاَض ٚايٓٛاٖٞ ٚايتهًٝف َع٢ٓ؟ * 
ٌٖ ٖٓاى َع٢ٓ إلصعاٍ ايضعٌ؟ * 
ٌٖ ٜهٕٛ يإلْغإ ايفطٌ أٚ اإلثِ يف عًُ٘ املكٍزص ي٘؟ * 

 

ا٭ؽاعض٠  أٌٖ ايغ١ٓ, ٚاملعتظي١ اؾدل١ٜ, اجملدل٠, اؾ١ُٝٗ ايتٝاص املُجٌ 
أبٛ اؿغٔ ا٭ؽعضٟ ٚاصٌ بٔ عطا٤ دِٗ بٔ صفٛإ طعِٝ ايتٝاص 

ا٫عتكار ايغا٥ز 

 
ْفٞ ايفعٌ عٔ ايعبز 
ٚإضافت٘ إىل اهلل, ٚإٔ 

اإلْغإ ٫ قزص٠ ي٘ ٫ٚ إصار٠ 
. يف أفعاي٘

 
إٕ اإلْغإ سض كتاص بعكً٘ 
ٚإصارت٘, قارص ع٢ً خًل أفعاي٘ 

. بشات٘

 
إٕ اهلل خًل أفعاٍ اإلْغإ, 

يهٔ يإلْغإ قزص٠ حيزثٗا اهلل 
يف ايفاعٌ َع ايفعٌ ٫ تتكزَ٘ 

. ٫ٚ تتأخض عٓ٘
 

 اجلربية

  ًِٗميج 

 بٓفٞ ايفعٌ سكٝك١ عٔ ايعبز ٚإضافت٘ يًضب, ٜٚٓظعٕٛ عٔ اإلْغإ أٟ قزص٠ َٕٛٓ٪ٜ .
  " : ٫ فعٌ ٫ٚ عٌُ ٭سز غرل اهلل تعاىل, ٚإمنا ُتٓغب

ُٜكاٍ طايت ايؾُػ, ٚراصت ايضس٢ َٔ غرل إٔ ٜهْٛا فاعًني أٚ : ا٭عُاٍ إىل املدًٛقني فاطًا, نُا 
". َغتطٝعني ملا ٚصفتا ب٘

  : ُٜدًل إٕ نٌ فضر قز قٍزص اهلل ي٘ َصرلٙ َٔ ا٭طٍ قبٌ إٔ 
فشت٢ ايجٛاب ٚايعكاب قز مٍت تكزٜضٙ أط٫ً, فاهلل خًل امل٪َٓني َ٪َٓني, . إَا بايٓذا٠ ٚإَا بايعشاب

. ٚايهافضٜٔ نافضٜٔ
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 املعتزلة

  ًِٗ(ٚاصٌ بٔ عطا٤)ٚميج 
  َٔ فٍضم املعتظي١ بني ْٛعني :

. اإلْغإ قارص بكزص٠. اهلل قارص بٓفغ٘
  َٔ فٍضم املعتظي١ بني ْٛعني :

نايطٍٛ, )ؼزخ يإلْغإ رٕٚ قصز أٚ اختٝاص َٓ٘ 
 .(..اؾٓػ, ايع٢ُ,

ُٜشاعب عًٝٗا فٗٞ أفعاٍ قطاٖا اهلل ع٢ً .  ٫ٚ 
. اإلْغإ خًكًا ٚإجيارًا

ُٜشزثٗا اإلْغإ باختٝاصٙ ٚقصزٙ  ناملعص١ٝ, )أفعاٍ 
 .(..ا٭نٌ, ايؾضب, ايّٓٛ,

ُٜشاعب عًٝٗا  فٗٞ أفعاٍ خيًكٗا اإلْغإ ٚ.  ٚ
!!        ٜٛدزٖا ٚيٝػ اهلل

 
. أثبت املعتظي١ يبعض اؿٛارخ َ٪ثضًا غرل اهلل ٖٚٛ اإلْغإ, ٚإٔ اإلْغإ فاعٌ كذلع سكٝك١ً ٫ فاطًا* 
إٕ اهلل قط٢ اؿل, ٚقٍزصٙ بإٔ أظٗضٙ ع٢ً أيغ١ٓ ايضعٌ, ثِ تضى : (نُا ٜض٣ املعتظي١)ايكطا٤ ٚايكزص * 

. يإلْغإ سض١ٜ ايفعٌ أٚ ايذلى يٝصح ايجٛاب أٚ ايعكاب
ٍٝض يف ايزْٝا, فدل يف اٯخض٠"ٜض٣ إٔ : (أسز طعُا٤ املعتظي١)أبٛ اشلشٌٜ بٔ ايع٬ف *  ". اإلْغإ ك
: ا٭ري١ اييت عاقٗا املعتظي١ إلثبات صش١ صأِٜٗ ع٢ً سض١ٜ اإلْغإ* 

ٚاهلل ٜكطٞ : " قٛي٘ تعاىل. 1
". باؿل

إٕ فهض٠ ايجٛاب ٚايعكاب تزٍ . 1 
ع٢ً إٔ فعٌ اإلْغإ ٚاقع َٓ٘ ٫ 

. قاي١

إٕ ا٭فعاٍ ؽتًف باخت٬ف . 1
فا٭ٜزٟ . ايكزصات ايجابت١ يًعبار

ايك١ٜٛ تك٣ٛ ع٢ً محٌ َا ٫ ٜك٣ٛ 
. ع٢ً محً٘ ايطعٝف

إٕ اهلل ٫ حيب ظًِ ايٓاؼ . 2
. ٭ْفغِٗ فهٝف ٜعًُِٗ

ٚصر يف ايؾضع أَض ْٚٗٞ ٫ . 2
حيغٔ ايتهًٝف ب٘ إ٫ إسا تعًل 

. ايفعٌ بكزص٠ اإلْغإ

إٕ ايعك٤٬ ٜغتشغٕٓٛ املزح . 2
ٚايشّ يف ا٭فعاٍ باعتشكام ايجٛاب 

ٚايعكاب, ٖٚشا ريٌٝ ع٢ً أْٗا َٔ 
. فعٌ ايعبز

ُٜٛدب اهلل دٗار املؾضنني . 3 ملاسا 
َا راّ قز قٍزص عًِٝٗ أفعاشلِ؟ 

إٕ اهلل ٜطايب ايعبز بايطاع١, . 3
ٚقاٍ إٔ ٜطايبٓا اهلل مبا ٫ ٜكع 

. َٓا

إْٓا ْٓغب ايفعٌ إىل ايعبز رٕٚ .3
اهلل سكٝك١ ٫ فاطًا, نكٛيٓا محٌ 

. ف٬ٕ مح٬ً ثك٬ًٝ
إسا ناْت املعص١ٝ َكزص٠ . 4    

ع٢ً قّٛ ٚايطاع١ ع٢ً آخضٜٔ, 
فًُاسا أصعٌ اهلل ايضعٌ ٚايهتب؟ 

 
إٕ ايعاقٌ ميٝظ بني َا ٜكزص عًٝ٘ .4

٫ٚ ٜكزصٙ عًٝ٘ ٜٚفضم بني 
. سضنات٘ اإلصار١ٜ ٚغرل اإلصار١ٜ

إسا ناْت ايؾضٚص تتِ بكطا٤ . 5  
اهلل فًٔ ٜهٕٛ ٖٓاى فضم بني 

. ٚظٝف١ ايضعٍٛ ٚٚظٝف١ إبًٝػ
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: اٯثاص ا٫دتُاع١ٝ اإلجياب١ٝ ٯصا٤ املعتظي١ يف سض١ٜ اإلْغإ* 
 تعٗض عٓزَا حيتر اجملضّ ٚايًص أَاّ ايعزاي١ بإٔ َا فعً٘ نإ قطا٤ً ٚقزصًا, فًٛ صح سيو يبطًت ايكٛاْني 

. ٚملا استر َعًّٛ ع٢ً ظامل٘, ٚيؾاعت ايفٛض٢ يف اجملتُع
 

 (األشاعرة واملاتريدية)أيل الشهة 

إٕ اهلل خيًل نٌ أفعاٍ ايعبار خرلًا أٚ ؽضًا, ٭ْ٘ يٛ قٌٝ إٔ ايعبز خايل عًُ٘, يهإ خايكًا ظٛاص اهلل اـايل    - 
. ا٭ٚسز

إٕ يإلْغإ اعتطاع١ ؼزخ َٔ اهلل يًعبز َع ايفعٌ ٫ تتكزَ٘ ٫ٚ تتأخض عٓ٘, فإسا ٚدز اهلل يف اإلْغإ    - 
اي١ٝٓ ٚايكصز يف املعص١ٝ أدض٣ خش٫ْ٘, فٝغتشل بشيو ايعكٛب١ ع٢ً فعٌ ْفغ٘, أَا إسا ٚدز اإلْغإ ْاًٜٚا 

. ٚفتٗزًا يف عبٌٝ ايطاع١ ٜٛفك٘ يشيو ايفعٌ, فٝغتشل بشيو ايجٛاب
: ا٭ؽاعض٠ َفّٗٛ ايعزٍ اإلشلٞ عٓز أٌٖ ايغ١ٓ ٚ* 

فايعزٍ ٖٛ ٚضع ايؾ٤ٞ يف َٛضع٘, ٚايتصضف يف .   إٕ اهلل عزٍ يف أفعاي٘, ٜفعٌ َا ٜؾا٤ ٚحيهِ مبا ٜضٜز ٖٛ
ُٜتصٛص َٓ٘ دٛص يف اؿهِ ٚظًِ يف ايتصضف أَا عٓز . املًو ع٢ً َكتط٢ املؾ١٦ٝ ٚايعًِ, ٚايعًِ عهغ٘, ف٬ 

.  فايعزٍ ٖٛ َا ٜكتطٝ٘ ايعكٌ َٔ سه١ُاملعتظي١

:  عٓز ا٭ؽاعض٠* 

٫ٚ ٜهٕٛ فعٌ ايعبز سكٝكًٝا بٌ َٔ .  إٕ ايعبز إسا أصار ؽ٦ًٝا ٚعظّ عًٝ٘ خًك٘ اهلل فٝهتغب٘ ايعبز فٝعٌُ َا أصار
فاإلْغإ ٖٓا فبٛص يف قايب كتاص, ٭ٕ ايفعٌ فعٌ ايعبز َٔ سٝح قزصت٘ اييت أسزثٗا اهلل فٝ٘, . خًل اهلل

.  ٚفعٌ اهلل َٔ سٝح ا٫خذلاع
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 احلرية والوجود اإلنشاني
.  ٖٞ سض١ٜ اختٝاص ايفعٌ عٔ ص١ٜٚ َع إَهإ اختٝاصٙ أٚ اختٝاص ضزٙ:ايتعضٜف ايفًغفٞ يًشض١ٜ- 

 :(أْٛاعٗا)ضضٚب اؿض١ٜ * 

سض١ٜ ا٫ختٝاص ايكا١ُ٥  1
ع٢ً اإلصار٠ املطًك١ 

ٖٚٞ ايكزص٠ ع٢ً فعٌ أٟ ؽ٤ٞ أٚ ا٫َتٓاع عٓ٘, ٖٚٞ غرل َؾضٚط١ بأٟ 
. ؽ٤ٞ آخض, فٗٞ ايكزص٠ املطًك١ ع٢ً ا٫ختٝاص

ٖٚٞ اؿض١ٜ اييت تكّٛ ع٢ً تصُِٝ ٚتزبض ٚتفهرل ٚبايتايٞ تأتٞ بأفعاٍ ا٭خ٬ق١ٝ ٠ اؿضٟ 2
. أخ٬ق١ٝ ٜكضٖا ايعكٌ ٚتكبًٗا اإلصار٠

َضتبط١ باؿض١ٜ ا٭خ٬ق١ٝ, ٚتعين سض١ٜ ايفًٝغٛف ايشٟ ؼضص َٔ سض١ٜ ايهُاٍ  3
. عبٛر١ٜ ا٭ٖٛا٤ بايفعٌ, ٚتفذلض اعتشاي١ فعٌ ايؾض َٓ٘

ٖٞ اؿض١ٜ اييت تٓبعح َٔ تًكا٤ أْفغٓا يتعدل عٔ قزصتٓا ع٢ً اإلبزاع, ٖٚٞ اؿض١ٜ ايٓفغ١ٝ  4
. ايؾعٛص ايٓفغٞ با٫عتُضاص

 

ملاسا ُتعتدل اؿض١ٜ َؾه١ً؟  * 

. ٭ٕ اإلْغإ َٔ أؽز ايها٥ٓات سًٓٝٓا يًتدًص َٔ ددل١ٜ ايعٛاٖض ايطبٝع١ٝ. 1

. ٭ٕ اإلْغإ َٛدٛر سض إ٫ أْ٘ ٜهشب ؽعٛصٙ بٗا را٥ًُا. 2

 (ايطبٝع١, اجملتُع, املاضٞ). ؼاٍٚ ايكطا٤ ع٢ً سض١ٜ اإلْغإق٣ٛ٭ٕ اؿض١ٜ َغأي١ صضاع َع . 3

. ٭ْٗا َٔ أعكز َؾه٬ت ايفًغف١ َٓش ايكزّ. 4

. ٭ٕ اإلْغإ ٜصاصع ايتشزٜات اؾدل١ٜ َٔ أدٌ سضٜت٘. 5

 :اؿض١ٜ ٚايٛدٛر اإلْغاْٞ* 
 ٍٜٛسز بعض املفهضٜٔ املعاصضٜٔ بني اؿض١ٜ ٚايٛدٛر اإلْغاْٞ, فٛدٛرٟ ٖٛ قزصتٞ ع٢ً انتؾاف إَهاْاتٞ 

ٚؼكٝل ساتٞ, فاؿض١ٜ ٫ تصبح شلا ق١ُٝ إ٫ إسا اصطزَت بايعٛا٥ل, ٭ْٗا يٝغت َٓش١ بٌ نغبًا ٜٓبػٞ 
. ايغعٞ إلسضاطٙ

ٚتٓشصض اؿض١ٜ يف اإلْغإ ٭ْ٘ ٜتُتع بايفهض بُٝٓا باقٞ ايها٥ٓات خاضع١ يًطضٚص٠ ٚاؾدل ٭ْٗا ٫ متًو 
. فهضًا

. (أْا أختاص فأْا َٛدٛر)بهٛدٝتٛ اؿض١ٜ  (أْا أفهض فأْا َٛدٛر)ٚقز اعتبزٍ ٜاعدلط ايهٛدٝتٛ ايزٜهاصتٞ 
نُا إٔ ايٛدٛر اإلْغاْٞ ٫ ٜعين اختٝاص َا ْضٜزٙ َض٠ ٚاسز٠ ٚإىل ا٭بز, بٌ ٖٛ عًغ١ً َتٛاص١ً َٔ 

إْٞ أختاص طضٜك١ اعتذابيت شلا َتش٬ًُ َا : ٜضر ايٛدٛرٜٕٛ.. ٚيٛ قٌٝ أْٞ مل أخذل ؽهًٞ ٚيْٛٞ. ا٫ختٝاصات
. ٜذلتب ع٢ً سيو َٔ َغ٪ٚيٝات
َٔ ا٭فضار أْفغِٗ, فٗٞ يٝغت أَضًا صارصًا َٔ اـاصز, ٚمٔ " عاصتض"ٚتتشزر اؿض١ٜ اؾُاع١ٝ عٓز 

.  َغ٪ٚيٕٛ عٓٗا
. إٕ اؿض١ٜ َغأي١ ضضٚص١ٜ فأْا فدل إٔ أنٕٛ سضًا, ٭ْٞ يغت سضًا يف ايتدًٞ عٔ سضٜيت َُٗا ساٚيت
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: اؿض١ٜ ٚايتشضص ٚاؿض١ٜ املًتظ١َ* 
ن١ًُ ؼضص تعدل عٔ اؿض١ٜ أفطٌ تعبرل, ٭ٕ اؿض١ٜ فعٌ ٫ٚ تهٕٛ سكٝك١ٝ إ٫ إسا رافعت عٔ ْفغٗا, فٗٞ 

. يٝغت تًكا١ٝ٥ بٌ ٖٞ تعبرل عٔ تهٜٛٔ ايؾدص١ٝ ٚؼكٝل ايكِٝ ايشات١ٝ
. ٚاؿض١ٜ ٫ تُٓٛ إ٫ بايعٛا٥ل ٚا٫ختباص ٚايتطش١ٝ

فا٫يتظاّ ٜعين َبزأ ْصاصع َٔ أدً٘ ْٚض٣ أْ٘ ٖٛ احملكل يشٚاتٓا ٚؼكٝل سيو ٫ ٜهٕٛ إ٫ با٭مل ٚاملؾك١ 
فعٓزَا ًْتظّ مببزأ مكل ب٘ سضٜتٓا, فٓشٔ ْتشضص َٔ عبٛر١ٜ ايطبٝع١ ٚاجملتُع يٓعًٛ ب٘ ع٢ً . ٚايصضاع

. أْفغٓا, فشكٝك١ اؿض١ٜ تهُٔ يف ايتٛاصٌ املغتُض َع ا٭ؽٝا٤ َٚع اٯخضٜٔ
: َفّٗٛ اؿض١ٜ ٚا٫يتظاّ يف اإلع٬ّ* 

اإلع٬ّ رٜٔ اؿض١ٜ اؿك١ فكز سضص اإلْغإ َٔ دٗا٫ت اؾا١ًٖٝ, َٚٔ ايفٛاصم ايطبك١ٝ, َٚٔ اعتعبار 
. اإلْغإ ٭خٝ٘, نُا قضص إٔ ايٓاؼ عٛاع١ٝ

ٚمل ٌُٜٗ اإلع٬ّ اؿض١ٜ ايفضر١ٜ ٚؼكٝل سات اإلْغإ بايتك٣ٛ ٚايعٌُ ٚاؾٗار, بٌ ٚصٌ اعتظاطٙ باإلْغإ 
إىل سز ٚضع قٝٛر ع٢ً سضٜت٘ ايؾدص١ٝ فُٓع٘ َٔ إٜشا٤ ْفغ٘ َج٬ً, نُا أْ٘ ٚضع اؿض١ٜ ايفضر١ٜ يف إطاص 

أْت يغت سضًا يف إٔ ؽضم َهاْو يف ايغف١ٓٝ ٭ٕ سيو ٜ٪رٟ إىل ). سض١ٜ اؾُاع١ ٚاملتُج١ً يف َبزأ ايؾٛص٣
ُٕ ٚاسز. (٬ٖى اؾُٝع . فاؿض١ٜ يف اإلع٬ّ فضر١ٜ مجاع١ٝ يف آ
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  مشكلة األصالة واملعاصرة
  ملاسا ٖٞ َؾه١ً؟*

  يف ظٌ ايتطٛص اؿطاصٟ ايهبرل ايشٟ سككت٘ أٚصٚبا, نٓتٝذ١ يًجٛص٠ ايصٓاع١ٝ نإ ايعامل ايعضبٞ ٜضطح 
ؼت ٚطأ٠ ا٫عتعُاص مما أر٣ إىل تفؾٞ اؾٌٗ ٚايفكض ٚاملضض ٚاـٛف ٚايهجرل َٔ ا٭ٚضاع ا٫دتُاع١ٝ 

. فتٓب٘ املفهضٕٚ شلشٙ املؾه١ً ٚساٚيٛا ؼزٜز أعبابٗا ٚٚعا٥ٌ ع٬دٗا. ايغًب١ٝ
: أِٖ ايع٬َات ايغًب١ٝ ايباصط٠ يف ايذلاخ ايعضبٞ اإلع٬َٞ* 

. فهض٠ اؾدل١ٜ املطًك١ املغٝطض٠ ع٢ً بعض ايعكٍٛ. 1  

. (أٚي١ٜٛ ايٓكٌ ع٢ً ايعكٌ)عٝار٠ ايٓص . 2  

. عٝار٠ ايفطا٥ٌ ايٓعض١ٜ ع٢ً ايع١ًُٝ. 3  

.. عٝار٠ قِٝ عًب١ٝ بفعٌ عًّٛ ايتصٛف نايضٖب١ ٚاـٛف ٚايتكؾف ٚايتٛانٌ. 4  

 املشكلة كما عّبر عهًا مفكرو اإلسالم

: ايتٝاص ايغًفٞ: أ٫ًٚ
 ٖٚٛ اػاٙ ٜض٣ إٔ ايؾعٛب ايعضب١ٝ قز ؽًت عٔ تضاثٗا ايكزِٜ فاْتٗت إىل ٖشا املصرل, ٚاؿٌ ٖٛ بايعٛر٠ 

. إىل سيو ايذلاخ عضفٝت٘ ٚايتكٝز ب٘

. عزّ ا٫يتظاّ ٚايتكٝز باإلع٬ّ ٚسزٙ. 1
. ايتشًٌ اـًكٞ. 2
. َا رخٌ فتُعٓا َٔ بزع ايػضب ٚتكًٝزْا ي٘. 3

إٕ اهلل ٫ ٜػرل َا بكّٛ ست٢ )إص٬ح ايٓفٛؼ . 1
. (ٜػرلٚا َا بأْفغِٗ

ايعٛر٠ إىل ا٫عتكار ايصشٝح, ٚأخ٬م ايغًف . 2
. ايصاحل
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: ايتٝاص اإلص٬سٞ: ثاًْٝا
متجًت أٖزاف أصشاب٘ يف ؼضٜض ايب٬ر َٔ .   ٖٚٛ تٝاص ايتذزٜز يف ايفهض ٚا٫ْتفاع بايذلاخ اإلع٬َٞ

مجاٍ ايزٜٔ ا٭فػاْٞ, قُز : َٚٔ أبضط صٚار ايتٝاص اإلص٬سٞ. ا٫عتعُاص, ٚايزع٠ٛ إىل فتح باب ا٫دتٗار
. عبزايضمحٔ ايهٛانيب  عبزٙ, ٚ

: ْعض٠ ايتٝاص اإلص٬سٞ يًكضإٓ ايهضِٜ
ايكضإٓ ايهضِٜ مل ٜٗزف إٔ ٜهٕٛ ؽا٬ًَ يهٌ عًّٛ املاضٞ ٚاؿاضض ٚاملغتكبٌ, َٚٔ اـطأ اعتباصٙ ساًٜٚا      - 

ؿًٍٛ نٌ َؾه٬ت املغًُني ٚغرل املغًُني, ٚإٕ نإ قز ٚضع اؿكا٥ل ٚصعِ اـطٛط ايعضٜط١ ٚتضى 
. يًُغًُني صٝاغ١ ٚاقعِٗ يف ظٌ ٖشٙ ايكٛاعز ٚا٭صٍٛ

. ٚقز اعتدلٚا عًّٛ ايكضإٓ ايهضِٜ دظ٤ًا َٔ تضاخ ا٭١َ, ٚيٝػ نٌ تضاثٗا   - 

:  مجاٍ ايزٜٔ ا٭فػاْٞ": أ٫ٚ

ف 
ؽً

اب 
عب

أ
 ١َ

ا٭
 ١ٝ

َ٬
إلع

ا
ٖا 

ٝاص
اْٗ

. تؾتت ا٭١َ اإلع١َٝ٬ ٚتفضقٗاٚ
. عزّ إقا١َ أٟ اعتباص يًعكٌ ٚاملعضف١ ايع١ًُٝ اإلْغا١ْٝ

. ع٤ٛ فِٗ بعض املغًُني يعكٝز٠ ايكطا٤ ٚايكزص

ْٞ
فػا

 ا٭
ٜٔ

ايز
اٍ 

ؾُ
 ١ٝ

٬س
إلص

ا٤ ا
ٯص

ِٖ ا
أ

 :
(

١َ
 ا٭

ًف
تد

١ ي
دٝ

ع٬
 ٍٛ

سً
) 

. غا١ٜ ايعٌُ اإلْغاْٞ خًل َز١ْٝ َظرٖض٠, ٚيٝغت ا٫نتفا٤ باملغا٥ٌ ايضٚس١ٝ
ميهٔ قٝاّ رٚي١ فاض١ً َتكز١َ ع٢ً أعاؼ ايعكٌ ايبؾضٟ يف ظٌ تطبٝل 

. ايؾضٜع١ اإلع١َٝ٬ تطبٝكًا ٚاعًٝا
إٕ ايضابط١ ايز١ٜٝٓ اييت ػُع املغًُني ٫ تتعاصض أبزًا َع ايضٚابط ايك١َٝٛ بني 

. أقٛاّ ؽتًف رٜاْاتِٗ
. ايزع٠ٛ إىل تطأَ رٚيٞ بني مجٝع ؽعٛب ايؾضم

ُبَعَح ا٭ْبٝا٤ يطبط ايؾٗٛات إىل داْب تصشٝح ايعكا٥ز ٚايز٫ي١ ع٢ً طضٜل 
. ايفط١ًٝ

. ايزع٠ٛ إىل اعتعُاٍ ايعكٌ يف تفغرل ايكضإٓ ايهضِٜ
. صفض ايتفغرل اؾدلٟ يف َغأي١ ايكطا٤ ٚايكزص

. إٕ َٔ َٗاّ ايزٜٔ ايض٥ٝغ١ٝ تٛسٝز ا٭١َ يف َٛاد١ٗ أعزا٥ٗا
اؿض١ٜ ُتٓتظع ٫ٚ ُتٖٛب, ٚاملغًُٕٛ غرل ًَظَني بطاع١ سانُِٗ اؾا٥ض, ٚعًِٝٗ 

. ايتدًص َٔ اؿهِ ايفاعز قبٌ فٛات ا٭ٚإ
 

 :نٝف١ٝ َعاؾ١ ا٭فػاْٞ ملؾه١ً ايع٬ق١ بني ايزٜٔ ٚايعكٌ اإلْغاْٞ

ْار٣ بإٔ ايتطبٝل اؿكٝكٞ يإلع٬ّ ئ ٜهٕٛ إ٫ بايضدٛع إىل سكٝكت٘, بتٗزِٜ اٯصا٤ اـاط١٦ اييت تبٓاٖا 
املغًُٕٛ, ٚإٔ اإلع٬ّ ميهٓ٘ ايكٝاّ مبُٗت٘ يف اإلصؽار اـًكٞ, أَا بك١ٝ أَٛص ايزْٝا فُٝهٔ يًعكٌ 

. فاإلع٬ّ ٜؾذع ع٢ً سض١ٜ اعتعُاٍ ايعكٌ. اإلْغاْٞ تزبرلٖا يف ظٌ ايزٜٔ
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:  عبزايضمحٔ ايهٛانيب: ثاْٝا

 أِٖ أفهاصٙ

تٛقف اإلع٬ّ نك٠ٛ َٓؾط١ يًُغًُني بغبب ايفِٗ ايكاصض يعكٝز٠ ايكطا٤ 
. ٚايكزص مما أر٣ يعٗٛص ايطا٥ف١ٝ ٚاؾدل١ٜ ٚا٫عتبزار بهاف١ أؽهاي٘

صزلًا ؽطٝطًٝا يفهض٠ اـ٬ف١ ؼت طعا١َ صٚس١ٝ " أّ ايكض٣" ٚضع يف نتاب٘ 
. ـًٝف١ عضبٞ

 ؽضٚط اـ٬ف١

. اْتداب عضبٞ قضؽٞ خًٝف١ ملز٠ ث٬خ عٓٛات
. قٝاّ فًػ ؽٛص٣ خاص باؿذاط ٜضاقب اـًٝف١

٫ جيٛط يًدًٝف١ ايتزخٌ يف املغا٥ٌ اإلراص١ٜ يًزٍٚ املدتًف١, ٚعًطت٘ ايٛسٝز٠ 
عًط١ صٚس١ٝ تتُجٌ يف نْٛ٘ َضدعًا رًٜٓٝا عٝاعًٝا أع٢ً فٛظٝفت٘ اعتؾاص١ٜ ٫ٚ 

. ص٬سٝات ي٘
 

اإلع٬ّ ايضزلٞ بهاف١ تفغرلات٘ ٚايكا٥ُني . 1

. عًٝ٘

. ايٓعاّ ايغٝاعٞ ايعجُاْٞ. 2

. ايتفاٚت ايطبكٞ. 3

. بٓا٤ اجملتُع ع٢ً َبار٨ ايعكٌ. 1

. تٓعِٝ ايع٬قات ا٫دتُاع١ٝ بٓا٤ً ع٢ً قٛاْني عاري١. 2

خطٛع اؿه١َٛ يًضقاب١ ايؾعب١ٝ ايفعاي١, ٚإٔ تهفٌ . 3

. اؿض١ٜ ٚاملغاٚا٠ يًذُٝع

. ايكطا٤ ع٢ً ا٫عتبزار ٚاْعزاّ ايعزاي١. 4

. قاصب١ ا٫عتبزار بايطضٜل ايغًُٞ اإلص٬سٞ. 5

ت١٦ٝٗ ايضأٟ ايعاّ ٚتٜٓٛض ايؾعب, ٖٚٞ ١َُٗ ايعك٤٬ . 6

فِٗ ايزٜٔ بصٛص٠ صشٝش١, ٚقاصب١ : ع٢ً ث٬ث١ طضم
. اؾٌٗ, ٚاإلص٬ح ا٫دتُاعٞ

إسا مل ٜهٔ ٖٓاى بز َٔ ايجٛص٠ فإْ٘ ٜجل بٓذاسٗا . 7

. مبذضر إٔ تبزأ
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 شكلة كما عّبر عهًا املعاصروىامل

اػاٙ تٛفٝكٞ, ٜكّٛ بايتٛفٝل بني إبزاعات ايعكٌ 
سٝح ٜض٣ إٔ ايٓصٛص . ايبؾضٟ ٚايٓصٛص ايز١ٜٝٓ

ايز١ٜٝٓ ؼٟٛ نٌ عًّٛ املاضٞ ٚاؿاضض ٚاملغتكبٌ, 
. ٚإٔ رصاعتٗا بؾهٌ عًُٞ ميهٔ إٔ ت٪رٟ يًتكزّ املٓؾٛر

 .ا٫ْتؾاص ايٛاعع ي٬ػاٙ ايزٜين ايعًُٞ: عًًٞ
 بتدلٜض _نُجاٍ_٭ٕ أصشاب ٖشا ا٫ػاٙ ٜكَٕٛٛ 

احملضَات ايز١ٜٝٓ ع٢ً أعػ ع١ًُٝ عصض١ٜ, نايكٍٛ 
بإٔ ؼضِٜ ؿِ اـٓظٜض ٫ستٛا٥٘ ع٢ً ايزٚر٠ 

. ا٭ْفًْٛظاايؾضٜط١ٝ ٚتغبب٘ يف را٤ 

ٜض٣ أصشاب ٖشا ا٫ػاٙ أْٓا عاد١ فع١ًٝ يًعًِ 
ا٭ٚصٚبٞ َٔ أدٌ ايتكزّ, رٕٚ ا٭خش بايٓعِ 

ا٫دتُاع١ٝ يتًو ايزٍٚ, أٟ إٔ ْأخش املٓٗر ايعًُٞ 
ايشٟ ٜكٛر يًتكزّ ٚا٫خذلاع رٕٚ ا٭خش بايٓعِ 

ا٫دتُاع١ٝ ٚا٫قتصار ٚايغٝاع١ ٭ْٗا ٫ تتٓاعب َع 
فتُعاتٓا اإلع١َٝ٬, ٚ٭ٕ تًو ايزٍٚ تؾٗز اْٗٝاصًا يف 

. ايضٚابط ٚايٓعِ ا٫دتُاع١ٝ

 

ٜٓعض أصشاب٘ يًذلاخ ْعض٠ سلٛي١ٝ, تأخش يف اعتباصٖا 
اؿطاصات ايكزمي١ ٚاؿزٜج١, عٝح ٜصبح اإلع٬ّ 

. دظ٤ًا َٔ ٖشا ايذلاخ ايؾاٌَ
ٚتتشزر املؾه١ً يزِٜٗ بأْ٘ ميهٔ ايكطا٤ ع٢ً ؽًفٓا 

ايعًُٞ, بايتظٚر َٔ ايجكاف١ ٚايعًِ ايػضبٝني, َع تدلٜض 
.  سيو مبا دا٤ يف ايٓصٛص ايز١ٜٝٓ

 

ٜٓعض أصشاب ٖشا ا٫ػاٙ إىل اؿطاص٠ ايػضب١ٝ 
املعاصض٠ باعتباصٖا اؿطاص٠ اإلْغا١ْٝ, ٭ْٗا ٚصثت 

نٌ اؿطاصات ايكزمي١ ٚايٛعٝط١, فٝٓبػٞ إٔ ْأخش 
. سطاص٠ ايػضب ايفهض١ٜ ٚاملار١ٜ َباؽض٠ إسا أصرْا ايتكزّ

. ٚخيتاصٕٚ َٔ ايذلاخ احملًٞ َا ٜ٪ٜز ٚد١ٗ ْعضِٖ

 

تهُٔ املؾه١ً عٓزِٖ يف طبٝع١ ايذلاخ ايزٜين ٚؼايف أصشاب٘ َع ايغًط١ اؿان١ُ, فًٛ مٍت فو ٖشا ا٫صتباط ُؿًت 
 (أٟ ايزع٠ٛ يفصٌ ايزٜٔ عٔ ايغٝاع١). ْصف املؾه١ً

ف٢ 
صط

َ
رلٟ

يٓٗ
ا

 
((

هض 
ايف

 ١َ
أط

بٞ
عض

اي
)) 

 ايعًُٞ ايتفهرل طضٜك١ اعتعُاٍٜكبٌ ايتذاٚط  ايكٍٛ بإٔ ايذلاخ أبزٟ إشلٞ ٫
. ايتدًف صٚح ع٢ً يًكطا٤

 بٓا٤ً ايعضب١ٝ ايؾدص١ٝ بٓا٤ إعار٠. سغ١ٝ غرل أَٛص سٍٛ ٚا٭سارٜح ايفكٗا٤ فتا٣ٚ
 .إْغاًْٝا عًًُٝا

 . يًذُاٖرل اؿهَٛٞ ايكٗض

ضاز
ف ف

عفٝ
 

 ٚتغًٝط٘ ايزٜين يًغٝف ايكٗض عًطات اعتدزاّ
. ايعبار صقاب ع٢ً

( ايؾعٛب يكٗض يًزٜٔ اؿهَٛات اعتػ٬ٍ أٟ)

 اصتباطٗا ايز١ٜٝٓ ايغًطات فو
 ؽعب١ٝ تصبح ٚإٔ ايعامل١ بايغًط١

. ايٓاؼ َطايب ػغز
 ايعكا٥ز١ٜ يًُدلصات اؿاد١ إيػا٤

 .اـضاف١ٝ

. يًُٛاطٓني َتغا١ٜٚ سكٛم إقا١َ
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ٜشٖب أصشاب ٖشا ا٫ػاٙ إىل َعضف١ اإلجيابٝات يف تضاثٓا ٚؼزٜزٖا ٚفل َٓٗر عًُٞ, ٚإٔ ْصٓع َٓاخًا 
: ٚميجٌ ٖشا ا٫ػاٙ, عٝاعًٝا خيتًف عٔ املٓاذ ايشٟ نإ حيٝط بٗشا ايذلاخ ايكزِٜ ٚحيبط فٝ٘ اإلبزاع

. (يف نتاب٘ َٔ ايذلاخ إىل ايجٛص٠)طنٞ لٝب, ٚايطٝب تظٜين 
. اعتباص ايذلاخ اإلع٬َٞ أععِ سًكات اؿطاص٠ اإلْغا١ْٝ عدل ايتاصٜخ َٔ ٚد١ٗ ْعض ايطٝب تظٜين: عًًٞ

. ٭ْ٘ عاعز ع٢ً صقٞ تضاخ اإلْغا١ْٝ مجعا٤, سٝح اؽش عب٬ً ع١ًُٝ عاْزتٗا عٛاٌَ ٖا١َ

ين 
تظٜ

ب 
طٝ

اي
(

 َٔ
ب٘ 

نتا
يف 

ٛص٠
 ايج

إىل
اخ 

يذل
ا

) .

بعض أؽهاٍ ايعبٛر١ٜ ٚايع٬قات 
اإلقطاع١ٝ اييت اْتؾضت يف 
. ايعصضٜٔ ا٭َٟٛ ٚايعباعٞ

اؿٛاص َع ايعًِ َٚؾه٬ت ايٛاقع 
 .ٚاجملتُع اإلْغاْٞ

إٕ املفهضٜٔ املغًُني نابٔ صؽز 
ٚابٔ طفٌٝ ناْا ٜٗزفإ إىل 

إقا١َ عامل إْغاْٞ جيعٌ اإلْغإ 
 .دظ٤ًا َه٬ًُ يًٛدٛر املارٟ

َٛانب١ تطٛص ايعًّٛ ايطبٝع١ٝ 
ٚتطٛص اـط ا٫قتصارٟ يعٗٛص 

 .اؿضنات ايفهض١ٜ ايفًغف١ٝ
 
 

. عًًُٝا يًذلاخ ايتاصخيٞ ايغٝام ؼًٌٝ. ابٔ عٝٓا, ابٔ صؽز ايفًغفٞ
 فعٌ نُا عًُٞ َٓٗر ٚفل ايذلاخ يف اإلجياب١ٝ ايع٬قات عٔ ايبشحاملكضٜظٟ  ايتاصخيٞ

.. عٝٓا ٚابٔ صؽز ابٔ
 يف يًبشح ايعًُٞ املٓٗر يف َتكز١َ أرٚات َٔ يٓا ٜتٝغض َا اعتدزاّ ابٔ خًزٕٚ اإلْغاْٞ

. ٚايتاصٜخ اجملتُع رصاع١
. يعصضِٖ تتٛفض مل اييت ٚا٫دتُاعٞ ايطبٝعٞ ايعًِ َٓذظات إضاف١ 

 ايكزص٠ فِٝٗ حيبط نإ ايشٟ سيو عٔ خيتًف عٝاعٞ َٓاذ صٓاع١
. اإلبزاع ع٢ً

 ناف١ ع٢ً يتطٛصْا ضضٚص١ٜ ساد١ إمنا فهضًٜا, تضفًا سيو ْعتدل أ٫
. اؿطاص١ٜ املغتٜٛات

 ماٚص ٚإٔ ا٭صاي١, ٖٞ ٖٚشٙ ا٫دتُاع١ٝ أصضٓا َٔ ْٓطًل إٔ
 .املعاصض٠ ٖٞ ٖٚشٙ اإلْغاْٞ ٚايذلاخ اؿزٜج١ اؿطاص٠

 
 
 
 
 
 


