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  َيَرشِ ع ال�َ ضْ الو  
یعتبر الشخص قضیة أساسیة في صلب التفكیر :  الشَّخصمفھوم 

فت الفلسفة الشخص  الفلسفي باعتباره تفكیر في اإلنسان، عرَّ

وذات أخالقیة، باعتباره ذات واعیة عاقلة مفكرة حرة متأملة 

). كائن أخالقي(ذات یوم " كانط"فالشخص ھو الذي قال عنھ 

  .فباألخالق یتحدد اإلنسان كإنسان

  أرثور شوبنھاور×جون لوك( الشخص والھویة: المحور األول(  

أساس ھویة الشخص توجد في الفكر بالشعور والذاكرة كامتداد  :لوك.ج

.لزمكان، فھویة الشخص ھي تطابق ذات مع ذاتھا مایجعلھا ثابتة التتغیر  

ھویة الشخص توجد في اإلرادة باعتبارھا شيء یضل ثابت  :شوبنھاور.أ

.وال یتغیرفي اإلنسان   

  جورج غوسدورف×كانطإیمانویل ( الشخص بوصفھ قیمة: المحور الثاني(  

من منظور أخالقي فأساس قیمة الشخص توجد في الكرامة وكون : كانط.إ

اإلنسان غایة في ذاتھ ولیس وسیلة، فاإلنسان كائن عاقل یستحق كل 

  .اإلحترام والتقدیر

قیمة الشخص توجد في اعتباره كائن اجتماعي یشارك : غوسدورف.ج

كذات الجماعة في الوجود، ومن خالل ھذه المشاركة تتحدد قیمتھ 

  .أخالقیة
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  إیمانویل مونیي×جون بول سارتر(الشخص بین الضرورة والحریة: المحور الثالث(  

من الزاویة الوجودیة، اإلنسان مشروع دائم التغییر : سارتر.ب.ج

واإلنسان من ھذا المنظور لھ حریة . ویتحدد بمشروعھ الخاصوالتحول 

  .تربطھ بوجوده الخاص

للشخص حریتھ،لكن؛ حریة مشروطة بالظروف التاریخیة : مونیي .إ

واإلجتماعیة التي یتواجد فیھا ومن خالل وضعھ الواقعي، إال أن ھذا 

   .الوضع ال یعني الخضوع للضرورة

ھو اآلخر من الناس، أي األنا اآلخر مخالف  : الـغـیـرمفھوم 

  .ومطابق أنا لیس أنا أو أنا آخر مثلي

 سارتر.ب.ج×مارتن ھایدغر(وجود الغیر: المحور األول(  

وجود الغیر في الحیاة الیومیة المشتركة یفرغ الذات من  :ھایدغر.م

ممیزاتھا الخاصة ویشكل علیھا تھدیدا بحیث یفقد الشخص ھویتھ وسیشبھ 

  .الجمیع وكأنھ ال إحد

بین األنا والغیر صراع كل منھما ینظر لآلخر نظرة  :سارتر.ب.ج

  .تشیيء وھو صراع ضروري لكي تحقق كل ذات وعیا بذاتھا

  غاستون بیرجي×إدموند ھوسرل(معرفة الغیر: الثانيالمحور(  

معرفة الغیر ممكنة ویتم التعرف علیھ بوصفھ ذات تشبھني  :ھوسرل.إ

  .وتختلف عني في نفس الوقت وأساس ھذه المعرفة ھو البینذاتیة

جدار سمیك ال یمكن ألي أحد منھما أن بین األنا والغیر : بیرجي.غ

اه بالحمیمیةیتجاوزه وھذا الجدار ھو ما   .سمَّ
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 أوغست كونت×كانط.إ(العالقة مع الغیر :المحور الثالث(  

بالصداقة یمكن خلق عالقة إنسانیة نبیلة بین شخصین جوھرھا  :كانط.إ

  .الحب واإلحترام المتبادلین

بالغیریة ستجد اإلنسانیة غایتھا الكبرى في نشر قیم العقل والعلم  :كونت.أ

العالم والتي تتمثل في نكران الذات والتضحیة والتضامن واإلستقرار في 

 .من أجل الغیر

ھو مجموعة من األحداث والوقائع في الزمن : التاریخمفھوم 

  .الماضي وفي عالقتھا باإلنسان كل منھما یمكن أن یحدد اآلخر

  ریمون آرون×بول ریكور(المعرفة التاریخیة:المحور األول(  

ر فیھ من طرف مبنیة المعرفة التاریخیة  :ریكور.ب وفق منھج مفكَّ

المؤّرخ وال تكون معطاة، وإذا تشابھ والعلوم الحقَّة فإنھ یبقى منھجا 

  .خاصا استنادا لطبیعة الموضوع

معرفة الماضي تحتاج جھدا وتكون صعبة ومعرفة الحاضر : آرون.ر

  .تكون تلقائیة حیث أن الباحث یعیشھا

  بونتي- موریس میرلو×كارل ماركس(فكرة التقدم في التاریخ: المحور الثاني(  

من منظور المادیة التاریخیة فالتاریخ یتقدم بفعل التناقض : ماركس.ك

القائم بین قوى اإلنتاج وعالقات اإلنتاج، في نھایة مطاف ھذا التناقض 

  .یولد مجتمع جدید وبالتالي تاریخ جدید

د وخاضع: بونتي-میرلو.م  إذا كان التاریخ یتقدم وفق منطق محدَّ

  .للضرورة فالعرضیة أیضا لھا دور أساسي
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 سارتر.ب.ج×فریدیریك ھیغل(دور اإلنسان في التاریخ: المحور الثالث(  

وجعل اإلنسان یعتقد نفسھ صانعا لھ، ویجعل " ماكر"التاریخ :ھیغل.ف

  .منھ وسیلة تنفذ إرادتھ وفق مسار الروح المطلق

الوعي بشروط ھذه اإلنسان صانع لتاریخ وقت تمكنھ من :رترسا.ب.ج
 .الصناعة التي أساسھا الوعي والحریة
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 المعرفة 
 و "النظریة" مركب من لفظتین :النظریة والتجربة مفھوم

األولى ھي كل ما یدركھ العقل، والثانیة تفسر نفسھا " التجربة"

 .أي الممارسة والعمل

 ي طومنرو×كلود برنار(التجربة والتجریب: المحور األول( 

العلم التجریبي یبني قوانینھ وفق منھجیة ونظریة  :برنار.ك

ضروریة وعلى العالم الجمع بین شروط المالحظة العلمیة ومبادئ 

  .التجربة

أھمیة الخیال في بناء المنھج التجریبي واإلعتماد على أن : طوم.ر

  .التجریب وحده عاجز عن تفسیر الظواھر

 غاستون باشالر×ألبیر إینشتاین(العقالنیة العلمیة: المحور الثاني( 

النظریات العلمیة ھي إبداعات حرة للعقل البشري، بل : تاینشأین.أ

  .العقل ھو الذي یضفي على المعرفة العلمیة تماسكھا المنطقي

یرفض اإلعتبار الواقع المصدر الوحید لبناء النظریة : باشالر.غ

ھذه النظریة ویرى أنھ ال  بناءالعلمیة واعتبار العقل مكیفا بذاتھ في 

یمكن تأسیس العلوم الفیزیائیة دون الدخول على التجربة والعقل 

  .معا

 كارل بوبر×بییر تویلیي(معاییر علمیة النظریات العلمیة: المحور الثالث( 

معیار علمیة النظریات العلمیة یتحدد بتعدد اإلختبارات  :تویلیي.ب

  .متعدداتالمتعددة لربط النظریة بأخریات 

  .معیار التفنید أساس النظریة العلمیة التجریبیة األصیلة: بوبر.ك
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ھي مجموعة من العلوم التي تدرس :العلوم اإلنسانیةمفھوم 

علم (اإلنسان من زوایا مختلفة بدءاً بالجانب النفسي الذي یدرسھ 

التقلیدي  ،الجانب)علم اإلجتماع( ،الجانب اإلجتماعي)النفس

یمكن . إلخ)... األنثروبولوجیا ( البدائي في البنیة اإلجتماعیة

القول بصفة عامة ال حصر لھذه العلوم اإلنسانیة وإذا كانت ھناك 

مجاالت معرفیة أخرى یمكن لھا أن تنضوي داخل إطار العلوم 

 ...اإلنسانیة یمكن إدراج العلوم السیاسیة والقانونیة
 فرانسوا باستیان×جون بیاجي(لظاھرة اإلنسانیةموضعة ا: المحور األول( 

عالقة الذات بالموضوع معقدة من داخل العلوم اإلنسانیة :بیاجي.ج

حیث أن الدارس ھو نفسھ المدروس وبالتالي یصعب تحقیق 

  .الموضوعیة

ضرورة تموضع الدارس خارج موقع الموضوع  :باستیان.ف

  .المدروس ألنھ یعتبر جزء منھ

 فیلھلم دلتاي×ستراوس-كلود لیفي(التفسیر والفھم: المحور الثاني( 

العلوم اإلنسانیة ال تستطیع تفسیر ظواھرھا تفسیرا :ستراوس.ل.ك

نھائیا لكونھا ظاھرة معقدة لتعدد األسباب المتحكمة فیھا،متغیرة 

بتطور وتغیر الزمكان نسبة الختالف ظروف نشأتھا من مجتمع 

آلخر وواعیة لكونھا غیر مفصولة عن الذات اإلنسانیة لھذا 

عني أنھا ال تحقق معرفة فتنبؤاتھا غالبا ما تكون خاطئة وھذا ال ی

  .بل فقط ھناك قصور في التغییر داخلھابالظاھرة اإلنسانیة 

موضوع العلوم اإلنسانیة البد لھ من منھج یالئم : دلتاي.ف

  .موضوعھا أال وھو المنھج القائم على الفھم
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 بونتي.م.م×إیمیل دور كایم(نموذجیة العلوم التجریبیة: المحور الثالث( 

الظاھرة اإلجتماعیة التي تشكل موضوع علم اإلجتماع :دور كایم.إ

ھي مجرد أشیاء،أي أنھا ذات طبیعة خارجیة مستقلة عن وعي 

مما یجعل منھا . اإلفراد وإرادتھم وتمارس علیھم إلزاما وإكراھا

قابلة للدراسة الموضوعیة وبالتالي وجب التخلص من األحكام 

لباحث في دراستھا إذا التزم ا.المسبقة التي تؤطر فكر الباحث

أحكام (بالحیاد والموضوعیة وذلك باإلنفصال عن كل ما ھو ذاتي

  ...)قبلیة

الظواھر اإلنسانیة تعمل على تجزيء اإلنسان وإھمال : بونتي.م.م

تجربتھ الذاتیة التي تمثل العالم المعیشي باعتباره أساس الوجود 

بأي وجھة اإلنساني بما یحملھ من دالالت ورموز ال یمكن تعویضھا 

أو نظریة علمیة،فالمعرفة العلمیة الوضعیة تجاھلت أھمیة الذات في 

  .العالم وجعلت منھا موضوعا قابال للدراسة بنفس مناھج العلوم الحقَّة

ھي موضوع بحث لدى العدید من بني البشر  :الحقیقةمفھوم 

وغایة الغایات وھي القضیة الصادقة وما تمت البرھنة علیھ 

 .الذي یحكي ما رآه وما فعلھ وشھادة الشاھد

 غاستون باشالر×بلیز باسكال(الرأي والحقیقة: المحور األول( 

تي یدركھا القلب ألنھ ینطلق منھا یحتاج العقل إلى الحقائق ال: بلیز.ب   

  .بوصفھا حقائق أولى

الرأي من حیث األسس والمبادئ یتعارض مع الحقیقة : باشالر.غ  

مشترك ال یفكر، إنھ عائق أمام العلم فالرأي ھو تفكیر سيء وحدس 

ھناك تعارض بین (والمعرفة والحقیقة وبالتالي ینبغي القطع معھ وتجاوزه

  ).الرأي والحقیقة
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 باروخ اسبینوزا×رونیھ دیكارت(معاییر الحقیقة: المحور الثاني( 

إال بالعقل وذلك تبعا  ال تدرك ةق عقالني الحقیقلمن منط:دیكارت.ر

، األولى ھي اإلدراك "اإلستنباط"و" الحدس: "لقاعدتین وھما 

 والثانیة ھي اإلدراك الذي یتم وفق. المباشر للحقیقة بدون وسائط

 ا+ التركیب + التحلیل + الشك (  : مجموعة من الخطوات وأھمھا

  ). إلحصاء أو المراجعة

مثل النور ال تحتاج (ومعیار الخطأالحقیقة معیار ذاتھا  :اسبینوزا.ب

إلى ما یكشفھا أو یؤكدھا بل ھي التي تكشف وتضيء جمیع 

  ).األفكار

 كانط.إ×أفالطون(الحقیقة بوصفھا قیمة: المحور الثالث(  
الحقیقة قیمة معرفیة موضوعیة وكونیة، وأن ما یضمن   :أفالطون

الشرط موضوعیتھا ھو تبادل الحجج والبراھین أي أن البرھان ھو 

  .المعرفي للحقیقة ولكونیتھا

الحقیقة ھي القیمة المنشودة لذاتھا كحقیقة موضوعیة نزیھة  :كانط .إ

  .بعیدة عن المنفعة والمصلحة الخاصة
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 السیاسة 
ن تعتبر الدولة تنظیما سیاسیا  :الدولة مفھوم النظام لجماعة یؤمِّ

بین من الناس تعیش على أرض معینة بصفة دائمة، وتجمع 
ولذلك ال . أفرادھا روابط تاریخیة وجغرافیة وثقافیة مشتركة

یمكن الحدیث عن الدولة في مجال ترابي معین إال إذا كانت 
السلطة فیھا مؤسساتیة وقانونیة، وأیضا مستمرة ودائمة ال تحتمل 

  .الفراغ
 ھیغل.ف×اسبینوزا.ب(مشروعیة الدولة وغایتھا: المحور األول( 

وجود الدولة ھو تحریر اإلنسان من قیود أساس : اسبینوزا.ب
العبودیة والخوف والعنف لینعم بما لھ من حقوق طبیعیة و فكریة 

  .دون المساس بمقدساتھا
لدولة غایة التصور التعاقدي الذي یعتبر أن ل ھیجلانتقد : ھیغل.ف     

خارجیة مثل السلم أو الحریة أو الملكیة، ورأى أن غایة الدولة ال تكمن في 
أیة غایة خارجیة، وإنما تتمثل في غایة باطنیة؛ فالدولة غایة في ذاتھا من 
حیث إنھا تمثل روح وإرادة ووعي أمة من األمم، وتعتبر تجسیدا للعقل 

  .المطلق
 عبد الرحمن بن خلون×نیكوالي میكیافیلي(طبیعة السلطة السیاسیة:المحور الثاني(  

السیاسة صراع، فعلى رجل السیاسة إحكام قبضتھ بكل  :میكیافیلي.ن
  .الوسائل القانونیة والغیر قانونیة

السیاسة اعتدال، فعلى رجل السیاسة التمتع بخصال إنسانیة : ابن خلدون.ع
  .غیر مذمومة ألن في ذلك مصلحة لھ و لرعیتھ

 عبدهللا العروي×ماكس فیبر(الدولة بین الحق والعنف: المحور الثالث( 
ھي وحدھا تمتلك ھذا  الحق في ممارسة العنف المادي، و للدولة: فیبر.م

  .الحق وتحتكره، فھو الوسیلة الممیزة لھا
إن دولة الحق والقانون ھي التي تجمع بین ما ھو تنظیمي  :العروي.ع

إداري و ما ھو أخالقي، واألنظمة القائمة في البلدان العربیة ال تعبر عن 
  .تفتقد إلى الشرعیة واإلجماع نشأة مجتمع سیاسي، ألنھا
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المادي ھناك  خشن اللفظ یمارس بأشكال متنوعة، :العنفمفھوم 

السیكولوجي ھناك العنف یتمثل في الضرب أو القتل واالغتیال، 

كما یوجد العنف  أو األخالقي مثل التعذیب عن طریق العزل

 .االقتصادي من خالل استغالل الطبقات أو البلدان الضعیفة

 كارل فون كلوزفتش×كونراد لورنتز(أشكال العنف:األول  المحور( 

العنف لدى اإلنسان ھو سلوك غریزي ومكتسب في : لورنتز.ك

  .، نظراً الرتباط اإلنسان بالنوع الحیوانينفس الوقت

الحرب شكل من أشكال العنف بوصفھا فعال  :كلوزفتش.ف.ك

  .الخصم إلى غایة إخضاععنیفا یتم فیھ استعمال القوة بدون حدود 

 سیغموند فروید×فریدریك إنغلز(العنف في التاریخ:المحور الثاني( 

من الزاویة الماركسیة، مادام اإلقتصاد ھو محرك الشعوب : إنغلز.ف

  .السیاسيالعنف  وأساس تطورھا، فالعنف اإلقتصادي ھو الذي یحدد

العنف مربوط بطبیعة الجھاز النفسي لإلنسان، الذي یعتبر : فروید.س  
كائنا عدوانیا وشرسا بطبعھ وقد عرف مسار العنف تطورا في تاریخ 
البشریة؛ حیث تم االنتقال من العنف العضلي إلى العنف الذي یستخدم 
األدوات، ثم إلى عنف عقلي وھذا ما سیؤدي إلى ظھور مفھوم الحق كقوة 

  .جدیدة ضد العنف
 إریك فایل× كانط.إ(العنف والمشروعیة: المحور الثالث(  

حسب النظام الجمھوري ال یجوز الخروج على النظام غضبا ألن  :كانط.إ
ذلك قد یؤدي إلى ھدم أسس الحكم أي ال یجوز مواجھة عنف السلطة 

  .بعنف مماثل من طرف الشعب
العنف ھو مشكلة الفلسفة وسبب وجودھا وھي موجودة وحاضرة  :فایل.إ

مادام العنف موجود وحاضر واإلنسان في وضعیة اإلختیار بین العنف 
  .المدمر والخطاب المتماسك والمعقول
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كل ما ھو " الحق" مركب من لفظتین :الحق والعدالةمفھوم 
وزیع ت" العدالة"ملكي أو یحق لي امتالكھ أو اإلستفادة منھ، 

 .وكل منھما یكمل اآلخر, بالعدالة یتحقق الحق. عادل للحقوق
 روسو.ج.ج×توماس ھوبز(الحق بین الطبیعي والوضعي:المحور األول( 

 ضعي القانوني أي بالحریة المقننةالعدالة ترتبط بالحق الو  :ھوبز.ت

بالقوانین و التشریعات و تتعارض مع الحریة المطلقة التي تستند إلى القوة 

  ).الحق الطبیعي(الغریزةو 

ل العقد االجتماعي یجسد اإلرادة العامة التي تعلو على ك :روسو.ج.ج

الخضوع للعقد اإلجتماعي هو خضوع لإلرادة اإلرادات الفردیة، فاإلمتثال و 

لألفراد الجماعیة التي تحقق العدل و المساواة و تضمن الحقوق الطبیعیة 

  .شرعها العقد ال تتعارض مع حریة الفردن التي یو بذلك فاإلمتثال للقوان

 آالن إیمیل شارتیي×اسبینوزا.ب(حقاًّ  أساسالعدالة :المحور الثاني( 

القانون المدني الذي تجسده الدولة كسلطة علیا هو  :اسبینوزا.ب

قانون من وضع العقل و تشریعه، لذلك یجب على األفراد اإلمتثال 

حقوقهم ألنه یجسد العدالة له و الخضوع له حفاظا على حریتهم و 

  .و یسمح بأن یأخد كل ذي حق حقه

الحق ھو المساواة، والعدالة ھي القوانین التي یتساوى أمامھا  :آالن
  .كل الناس

 جون راولس×أرسطو(العدالة بین اإلنصاف والمساواة:المحور الثالث( 
العدالة واإلنصاف متطابقان، إال أن اإلنصاف أفضل إذ ھو : أرسطو 

  .المصحح األساسي لما یلحق العدالة من أخطاء ناتجة عن عمومیة قوانینھا
المبادئ التي تقوم علیھا العدالة في المجتمع تستمد من : راولس.ج 

  .المساواة في الحقوق والواجبات والالمساواة بین الثروة والسلطة
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 األخالق 
ھو كل فعل توجب على اإلنسان فعلھ إما بشكل  :الواجبمفھوم 

 .إلزامي أو بشكل حر
 جون ماري غویو×كانط.إ(الواجب واإلكراه: المحور األول( 

إلزامي و إكراھي إالّ الواجب التزام عقلي حر، رغم أنھ فعل : كانط.إ
  .أننا نقوم بھ احتراما للقانون األخالقي الذي یشرعھ العقل

الواجب ھو قدرة طبیعیة یملكھا الفرد ویتجھ بھا نحو : غویو.م.ج
  .دون إكراھات التحقق

 فریدریك نیتشھ×روسو.ج.ج(الوعي األخالقي: المحور الثاني( 
الوعي األخالقي إحساس داخلي موطنھ وجداننا فنحن : روسو.ج.ج

نحسھ قبل معرفتھ وھو الذي یساعدنا على التمییز بین الخیر والشر 
  .وھو الذي یمیز اإلنسان عن باقي الكائنات الحیوانیة األخرى

التزام أخالقي مرفوض، واعتبار اإللتزام األخالقي كل : نیتشھ.ف
لفعل األخالقي ھو جھل بالذات وسوء فھم لھا خصوصا ل اأساسی

وكبدیل  عندما تدعي تلك الذات إمكانیة تعمیمھ على الذوات األخرى
لھذا اإللتزام ھناك األنانیة الذاتیة بما تعنیھ من ھناء وتواضع 

عوض ذاك اإللتزام األخالقي باعتبارھا أساسا للسلوك اإلنساني 
  .الزائف

 ھنري برغسون×إیمیل دوركایم(الواجب والمجتمع:المحور الثالث( 
ویرسم لھ المجتمع یشكل سلطة معنویة تتحكم في الفرد : دور كایم.إ

  .معالم اإلمتثال للواجب األخالقي والنظم األخالقیة
للمجتمع دور مھم في تحدید الواجبات األخالقیة، لكن  :برغسون.ھـ

البد من اإلنفتاح على الواجبات الكونیة التي تتجاوز انغالق المجتمع 
  .لتتجھ بھ نحو واجبات إنسانیة
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ھي الشعور التام بالرضى ویكون ھذا الشعور  :السعادةمفھوم 
یعوق عند اإلنسان عندما یشعر بأن الشيء ینغص علیھ حیاتھ أو 

 .تلبیتھ لحاجاتھ النفسیة والبدنیة والمجتمعیة
 كانط.إ×أرسطو(تمثالت السعادة:المحور األول( 

السعادة تكون لألنسان من حیث ھو مركب من بدن ونفس، :أرسطو
وھي توازن بین تلبیة حاجات الجسم وتحقیق فضائل النفس، ولیس 

علیھ العمل على المرء انتظار تحقیقھا في عالم آخر أو بالصدفة بل 
على تحقیقھا والتعب من أجلھا وھي مربوطة بالفضائل؛أي اإلنسجام 
في النفس، وبین الجسم والنفس، والعمل بقاعدة الوسط حیث ال 

  .إفراط وال تفریط
، ألسس العلیا التي تقوم علیھا األخالق الحریة والواجبامن : كانط.إ

ھ مؤسس على أعلى للخیال ولیس للعقل ألن" مثل"وما السعادة إال 
  .مبادئ تجریبیة

 دافید ھیوم×روسو.ج.ج(السعي وراء السعادة:المحور الثاني( 
أصبحت السعادة صعبة المنال عندما انتقل الناس من : روسو.ج.ج

حالتھم الطبیعیة البسیطة في متطلباتھا وحاجیاتھا إلى الحیاة 
  .التي أصحبت متطلباتھا كثیرة و ال متناھیةالجماعیة 

الجانب الحسي الجمالي في األخالق وتحصیل السعادة  مھم :ھیوم.د
أي " رھافة الذوق"، والتمییز بین القبیح والجمیل بصفة خاصة

اإلحساس والتأثر بالجمال یرقى بأحاسیس اإلنسان ویوسع مجال 
  .السعادة لدیھ

 آالن إیمیل شارتیي×برتراند راسل(السعادة والواجب:المحور الثالث( 
  .لتقرب منھ كفیل بتحقیق سعادتھفھم الغیر وا :راسل.ب

العادة واجب نحو ذواتنا یمكننا بلوغھا بإراداتنا وإمكاناتنا  :آالن
  .وواجب أیضا نحو الغیر
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مفھوم جمیل ووجداني، وغالبا ما یتخذ كشعار : الحریةمفھوم 
للحركات التحرریة والثوریة والحقوقیة باعتباره قیمة إنسانیة 

التمتع بھا وفعل ما یرید ولیس ما یفرضھ سامیة، من حق اإلنسان 
 .ویریده اآلخرون منھ

 میرلو بونتي. م×أبو الولید بن رشد(الحریة والحتمیة:المحور األول( 

ال وجود لحریة مطلقة وال أیضا لحریة مقیدا بشكل  :بن رشد.أ
إنھا اختیار وقدرة وإرادة ومشروطة بقوانین الطبیعة التي . مطلق

  .اإلنسان البدنيخلقھا هللا وجھد 
الحریة مرتبطة بالعالقات مع اآلخرین، فالقائلین  :میرلو یونتي.م
 .أمر خاطئ" انعدامھا"ھو أمر ال وجود لھ و" الحریة المطلقة"
 فریدریك نیتشھ×إیمانویل كانط(حریة اإلرادة:المحور الثاني( 

الفعل األخالقي مع غیاب الحریة واإلرادة ال معنى لھ،  :كانط.إ
  .یتمتع بحریة اإلرادة والفعل األخالقي ھو كائن عاقلوالذي 

المثل " أخالقیةاإلرادة ھي إرادة الحیاة وقد تم نفیھا بفعل  :نیتشھ.ف
الذي یسعى إلى فرض الكمال األخالقي ونفي الحیاة ومن " الزھدي

 .داخل ھذه اإلرادة تم إقصاء كل ما ھو إنساني في اإلنسان
 حنا أرندت×شارلس لویس مونتیسكیو(نالحریة والقانو:المحور الثالث( 

لیست ھي اإلرادة المطلقة بل الحق في  الحریة:مونتیسكیو.ل.ش
  .فعل ما یخولھ القانون دون المساس بحریة اآلخرین

الحریة مرتبطة بالحیاة الیومیة وبالمجال السیاسي : أرندت.ح
العمومي وھي حق یشترك فیھ جمیع الناس والبد من توفر نظام 

ھو ) الذاتیة(سیاسي وقوانین ینظمانھا، فبالحدیث عن الحریة الداخلیة
ومجال الحریة الحقیقي ھو المجال السیاسي لما حدیث غیر واضح 

  .یوفره من إمكانات الفعل والكالم
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  مـجـعـمـال
 مجموعة من المعتقدات الخاصة بمجتمع معین أو بطبقة اجتماعیة : إدیولوجیا

ومن ممارسات حزب أو محددة، وتظھر عادة ضمن مذھب سیاسي أو اجتماعي 
فاللیبرالیة مثال أو الماركسیة ھي إدیولوجیا، وقد ظھر ھذا المفھوم . طبقة اجتماعیة

من المفكرین سموا باإلدیولوجیین ألن موضوع  عند مجموعة 18في آواخر القرن 
  .دراستھم كان ھو أصل األفكار ومنبعھا

  
یقول . م.ق 365/275حوالي " بیرون"مذھب فلسفي أسسھ  :النزعة الشكیة

  .بأنھ ال یمكن بلوغ أي حقیقة ویجب الشك في كل شيء
  
ومنتمي إلى ھو الحق المستقل عن كل قوانین المجتمع الوضعیة : الحق الطبیعي

  .طبیعة الكائن اإلنساني ذاتھ، وتعتبر الحریة حق طبیعي
  
یقوم على اتفاق إرادي بین مختلف األفراد المكونین لھ،  :العقد اإلجتماعي

یخرجون بمقتضاه من حالھ الطبیعة للدخول في حالھ المدنیة التي تحقق السلم 
  .واإلستقرار واألمن للجمیع

  
مفاده أن مصدر المعرفة ھو نشاط  "تدیكار"مذھب فلسفي یمثلھ : العقالنیة

  .العقل
  
النعت المیتافیزیقي یخص كل تفكیر یتجاوز التجربة والمعرفة : المیتافیزیقا

العلمیة وھي مجال من مجاالت الفلسفة یتسائل عن أسس الوجود أو المعرفة وذلك 
  .والعلل األولىفي استقالل عن أي شيء موجود إنھا تفكیر في المبادئ 

  
بالنسبة . مذھب فلسفي یجعل من الوجود اإلنساني مركز تفكیره: الوجودیة

 ".جون بول سارتر"لرائده 
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