
  

  

 

 :والقبم الفلسفة :الرابع احملور

  :مدخل

 موضوعات تالمس فهي كذلك، ليست الفلسفة أن إال جمردة، قضايا من جمرد تفكري أا على الفلسفة إىل الناظر يعتقد ما كثريا

 إىل سقراط ومنذ اهتمت قد الفلسفة جند اإلطار هذا يف العقلي، التأمل على تقوم بطريقة ولكن ودينية، واجتماعية، وسياسية، أخالقية،

  .احلق السالم، العدالة، احلرية، الفضيلة، اخلري، :مثل الكربى اإلنسانية بالقيم هذا يومنا

  القيم؟ هذه من والفالسفة الفلسفة موقف هو فما �

  والسالم؟ والعدالة والعقل، اخلري قيم إىل تدعو أا أم واحلرب؟، والظلم والعنف، الشر قيم إىل تدعو الفلسفة هل �

 :لكانط دائم سالم أجل من نص حتليل

  :املفاهيم

 حبيث الناس، بني العدوانية وغري الصراعية غري العالقات أيضا احلرب، ويعين يف ليست اليت  الدولة أو الشعب أو األمة حالة :السالم - أ 

 مصطلح السالم: القانوين االصطالح ويف، معينة روابط بينها أو متقاربة تكون بشرية جمموعة بني ئامالوو الوفاق يعين  كما العنف، ينعدم

  .الدول من جمموعة بني القوية للعالقات روابط وجود مع الدويل، العدوان انعدام على ليشري الدولية العالقات يف يستخدم

 إىل تؤدي واليت مسلحة معارك عن تسفر واليت ألقلا على ومنظمتني مسلحتني جمموعتني بني املسلح والصراع العداء حالة :احلرب -ب 

 املادية القوة استعمال: يف إمجاهلا ميكن حمددة بصفات تتميز اليت الصراعات خمتلف املصطلح هذا يشمل وهكذا والدمار، التخريب

  .املدنيني على تنتقل واليت، ... منيومقا أو جمندين موت عن تسفر واليت واالستراتيجيات، والتكتيكات واألسلحة

  :النص سؤال

  :هو حمدد سؤال على جييب النص هذا إن

 السالم؟ إقامة إىل والدعوة ومنعها بهانجت ينبغي أنه أم ،احلروب نار إذكاء على العمل ينبغي هل �

  .والسلم احلرب :مها متعارضتني إنسانيتني قيمتني عن املساءلة إىل إذا يتطرق النص هذا إن

  :النص بنية

  :والسالم احلرب بني املقارنة

  السلم  احلرب

  إبادة حرب على تتحول أن ميكن

 بائسة وسيلة

 القانون وغياب الطبيعة حبالة مرتبطة

  القوة حق :الغاب شريعة

 حضارية صفة

  التمدن حبالة مرتبط

 به حممي للقانون داعم

  والقانون احلق قوة

  

 :كانط حجج

 هو الذي نقيضه قدر من وحيط شأنه من ويرفع السالم قيمة  من يعلي بالقيم حجاج استعمال خالل من موقفه كانط يدعم

  الوسيلة إال ليست احلرب: "كانط يقول والعنف احلرب طرق سلوك من للتبخيس  واملتلقي القارئ تدفع بأساليب ويستعني بل احلرب،

 استعمل كما ،"الطبيعة حالة يف إليها لللجوء الناس يضطر ... احلرب: "املتحضرة املدنية وحبالة الطبيعة حبالة ترتبط ، واحلرب..." البائسة

 حججا هنا نورد أن وميكن ،"الطرفني تدمري على تؤدي  أن ميكن...  اإلبادة حرب: "املثال سبيل على بينها من منطقية حججا نصه يف

 والقيم الفلسفة



 لقوى النهاية يف ستكون الغلبة وأن األفضل حنو يسري التاريخ: أن يف  تتمثل: دائم سالم حنو: كتابه من أخر موضع يف كانط أوردها أخرى

 بل وويالا احلروب مآسي على تركز عاطفية لغة استخدام على كانط يلجأ مل والعنف، كما الشر قوى على   اإلنسانية القيم وذوي اخلري

 اخلداع أساليب إىل اللجوء مشروعية عدم إبراز املثال أسلوب استعمل النقدي، كما العقلي واجتاهه تتوافق منطقية عقلية  لغة استخدم

 .احلرب ظروف يف حىت واملكر

 :النص أطروحة

  .وأخطارها مضارها ويربز احلرب وينبذ اإلنسان قيمة من اإلعالء يف ودوره السالم قيمة عن كانط يدافع

 :النص إشكالية

  الفلسفة؟ عنها تدافع قيم أي �

 :رأي صاحب النص

، إن كانط ندد )انعدام الثقة(على أنه ينبغي العمل على جتنب احلروب بكل أنواعها ومنع أسباا وأسباب تكرارها  يرى كانط �

 .أيضا مبا مساه حروب اإلبادة، ويف األخري دعا كانط إىل العمل من أجل السالم الدائم

 :تعليق حول النص

ذه للحرب، فهو جيسد لنا موقف الفيلسوف من القيم اإلنسانية، نستنتج من هذا النص أن كانط بدفاعه عن السلم والسالم وبنب

  .إن الفلسفة تظهر كمدافع وكمناصر للسالم والعدل واحلق، إا يف نفس الوقت تدين كل استعمال للقوة والعنف

 :استنتاج

 السلبية الشروط تصوغ متهيدية مواد ست تضمن وقد السياسي، اال يف كتبه ما أبرز الدائم السالم عن كانط مشروع يعد

 تتوىل دولية هيئة يف األمم انتظام إىل أوال دعا لذلك جتنبها، ميكن ال حتمية ضرورة ليست احلرب أن هو كانط عليه ركز ما وأبرز، للسالم

 الرئيس أن واملعروف، م1919 سنة املتحدة األمم عصبة  إنشاء مت حيث العشرين القرن يف فعال حتقق ما وهو العاملي السالم على احملافظة

 فلسفته عن دائم سالم إىل كانط دعوة بني نفصل أن ميكن ال أننا األكيد و، كانط بكتابات كثريا تأثر األمم عصبة صانعي أحد ولسون

 .عامة بصفة والنقدية األخالقية


