
ماضمكمد01رر

!ث!بل!فل!في!لباكهثي

افسص-!اىمما3كبيرأثو،1ا-ء:يروىوااثادءوفىادهـا!فلارر!ة

للثورةا(*ر!ب-آئكرياو/الت!داً،قطاعص"سيةالديهالايد!وايبربكأ

القرن1!ديولعبلقد.9178عاماندلعتافنبمالفرشميةالبرجوازية

-1713)وديدر(9178-1723)هولبلخالةرنسبونثسالثامن

(1571-9071)يولامهر11!17-ا517)هبل!فسيوسو(لأ.ا8؟

.الثورةلهذهالاعدادفيهامادوراازيةا)بىجوإمصالحءئالمبرون

امثا!معنالفرت--ناذادلينيميزماانالىهناالاشارةوينبغي

ان!مارسواهوعثربعالثالقرنفيعاشواينأفاآلانكا!يزاالمادبنمن

الديرخ!يعة-اؤسساتضدنفسهال!سوقتليوحازماعلنيانشاطا

الاوضاعانهوفيورثكلاوالهـذ!يى،آنذاكالساندةالاقطاعية

تصديفيكشرالاعدتالاقتصاديةحوالو،3الاجتماعية-السياسية

الئانيفالنصزفي.اًلدينيسالاقطاعيلكظامالفرنسيينالفلاسفة

قلبالىالص،عد"الغرمسيةالبرجوازيةشعتعشرالثاء!القرنمن

وقفتالكاثوليكمةالكنيسةانبالذكروالجدير.المطلقالحكمفظام

وصص!هعلىالغربيةاوصوبافي،لاقطا!ا!ظامعنومدافعهكحامية

يسته!انلاعنفبةشكلتفقد6التخصيص!جهعاىررنساوفبمالعموم

لانذلك.ال!-!كماليالناشئةالبرجوازيةوصول!ريقفيب!

ال!"ولعلإهاحتمآلذي*مر،مصالحها!ددكانتالبر*وازية

الاراضي.م!كبارمنكانتفقد.البرجوازلةرغهـباتلحقيقدون

ا:لالتحاماننرىوهنا.السائدةءـجميايديولوجيتهاانذلكالىأضف

جهةمنالا!اعيوانن!امجهةمنالكائولببكيةامن!مسةينعيضوياكان

المأديوناللاسفة1يقفانكعقللافياتاالمههذهضوءوفي.اخرى

الكائوليببةالكنيسةمصالحالىالتعرضدونالاقطاعيالنظ!امضد

ؤن!صد.الاؤطاعيالنظمإعنوتدافعتبرراليايةالديهوا*يولوجيتها

الحكماغراضلخدمةالمسيحيالدينالكاثوليكيةالكن-سةرجالسخر

منالماديينالفلاسفةموقفانوالخلاصة.لافطاعي%والنكياما!لق

.)1(كافياثثماويس!4يبررهمالهالأ!اعية-الدينيةالمؤسسات

جن!لماديابرزهوهولباخبولانعلىالاج!صماعينعقدويكاد

القرنفيالغرنسميةالماديةالعلسفةجهابذةآحدكان!د.الؤنسيين

ثخصيةكانلقد"هيغليقولالحكملهذاومصداؤا.عثراثثامن

لالتقاءمركرااصبععالونه/اًن0)2(،1كلهمالفلاسفةهؤلاءبينبأرزة

دار،موسكو،الفلسفةتاريخفيمقدمة،ماكاروفد.إ.(1)
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للو!3'أ9لايعهـ4؟ء3+ه!،أيا5أ!أكم،5.!ا"كال3لاياءه(12
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الفر-ي!ةللئورةمهلأتالتي،المنافشاتلم!!دلمساحومكاناالم!كربن

للشخصب،تملتقىكانصالونه"(آنعلىيؤكدالصددوبهداا!مظيى

ديدرو،عليهترثدوااًلذينومن.)3(((اوؤتاذاكفيالقائره

ايؤ،.روسوجلاجانفيهترددحينجاءوؤد..دالمبو،هيلفسبوس

ب!يدفعالذيالامر،صيتهوذاعشهرةتب؟11ص،دونهانوالواقع

الذينالمفكرينانالثابتومن."آورو،،مقهىإ)فمي!تهاىلأاابحاثةا

لشحعىالتقديرواعطمالاحترامايريكضونكانواصالوفعلى!ثئوا

عليماكانالمفكرينوقىحيدجنبفيدورهانفيثكولا.هولباخ

ح.ولهةء3!-ما7أهـ+9اطيق!س!يلصلراب!فاو

تو*يدكانتهولباخللبارونالعظمىالآثرة":يلميماابى*،ثةاحد

عل!؟لام!.البعضبعضهبميعرفوالمبدونها.لمحتملمنالذينالناس

الفحوىكلجمعواذ،تمامامحدداهدفااتحادهمعلىأض!ىفلقد

واحد.اتجاهفيجهسوث!3وجهفقدال!نحوهذاعلىا!شطة

والمثابرةالحماسة*دامفيدااعتبره،آلذيالئتنهذافيأظهروف

بر.)4"لهمثيللاالذيوالاخلاص

اسهمفقه.هولباخأداهخر3دورمهـناكثرةافىهذهجانبوالى

لم"شهاماتهانالثابتومن.للموسوعةمقال..(مناكثربكتابة

صدورهـعوانما17اععامالموسوعةمنالاولالمجلدصدورمعتبدا

نا.مشعاربا!سممقالاتهبعضكتبالذي1752سمةالثافيا،جلد

معالجةفيحميراهـ(عدا!لمأنيوأصلهالطبيعيةللعلوماليعميقةمعرقنه

الىلهت!ين"الثيبالشخصلىيلرووصفهوفد.ا!علأميةالمواض"ع

.)5("والفيزياءوالميهالورجياالمعاثنعلممنجدامتوكنوهوعظيمحد

فيلان؟داهالنيالمورواالعلمفيواش!بحارهكعمبهعلومنبلغوقد

ث!ءك!.0.8.دول*4،9!!م'!3ي5+11.+هأ؟51(3"

أ"ءلأيا!كاه!ل'ي،اح!9*ه*،لي!د!85اي!!هـ30لا!،33!ه0
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منالموسوعةال!ثانيالمجلدعنللقراءالناشرونأعلنهالذيالبلاغفيعنه

لغف"الالمازيةت!عتبرواحدثخصجداكتيرامدينونن!ت":يليما

والميتالورجياالمعطدنعلمفيجدامتضلعايعتبرلشخص،الأصلية

برةكميةالمختلفةالفروعهذهفيفمدمالثخصوه!ا.والفيزياء

...الثانيالمجلدهذافيمنهاملحوظاجزءاتجثوناصافالاتمنا-!ا

بالاض!عافة،لمحهولت،قدمهاالتيالكبرىلرةبافىيكتفل3العالمهذان11

طلبانهبيد.اخرىمواضيعفيالمقالاتمنكثرةلناكتب،ذلكالي

اعلامعنعاقناالذيهوبالذاتهذا.معلومغيراسمهيبقىانمنا

الىسبيلولا.)ول"المواطن-الفيلسوفه!ذااسمعنالعام1الرأي

.هولباخبولهو؟لمواطن-العالم-ا!ورلمسو!"هذاانفياتن

تحريرفيهولباجشاركللهـووسوعةالعمليةالهقالاتكتابةالىوبالاضإكة

الصيدلة()لعقاؤيرأاوعسسلمبالكيمياءالعلملانرلةداتالموسوعةاجزاء

هـوغرضهكانلقد.والطب(الاعضاءوظائفعله!)وإلفيزيولوجيإ

وهـ!مالكيمبياءوبالاخصالعلميةالميادينشصىفيالفرنسينتعريف

نااليهبالاشارةالجىصديرومن.اورجياوالميتاوال!ءولوجيامادن41

ا!حواعقرا)تنامنالقرىمنالخمسيناتفيالالمازيةمنتربر!هـولباخ

كتابا.عنئرثلالة

اهدافوذومستقلةصاحبدث!خصيةهولباخانلنايئبينتقدممما

فإلهماواعادكررهولباخبأنالقوليمكنلاذلكعلىوزناء.محددة

بيد.التخصيصإوجهعلىوديطروالعموموجهعلىاركلاسفةمنغيره

ديعرووبالهخديدوالموسوعيينالفلاسفةانأبدايضمحطلااأكلامهذاان

م!ارسديدروانفيهشكلافالذي".!لممىمتهنيكوينةمط-ؤثروالم

.)7("الكونالىالماديةهوللاخنظروجهةتطورفبجداكبيراتأئيرا

فاب!،هولباخؤإسفةعلىيضفلمالطثيرهذااننعصرفانويلزمنا

فلسفت-"وصب!البارزةشخصيتهعلىهـوأ:،ححااؤظفقد.ديدرو،يا

وفلمسفةفلسصفتهببنالمشتركةالمعالممنبالرغمغيرهاعنتميزهابصبغة

وعهفدلكعلىللتددلويكفي.ديدرولاخهىوباا)،فرفيينإدييناا

اًن!دس!فته0200وصريحةمحدرةواضحة)ء:بآنهاهولباخلفلىفةديددو

منس!جمةهولباخف!لسفةانمعناهوهيذا.)8("واحدةؤطعةمنكلاتمثل

ملسغنتهكأنتولو.التإغيقمنمجردة،التناقضمنخالية،الحناصر

.الصفاتبهذهاتس!متلماللموثراتمحصلة

أ،ا،!ءأ،+أ.حي!؟ء94+أفي1723عامد!سمبرفيهولباخولد

.اءاثمرأالىوصولهلونحالالذيالامر،صهفهـيراتاجراوالدهكان

انخالهالىذافىومرد،"بارون"لفبوح!دغنيأكانهولباخاناءير

بارونا."نرقةطائلهكانص،حب-هولباخديادم!رزس"سك-الاعبر

احظا،أنفيريبولا.فرنساالىانتقانهبعدذلكى!إىحصلو!د

4لهكأوفاةبعداليهواللقبال!ثروةانتقلتفقد،كلثاجاخحليفكان

ص!اورث!الىنيالثروةانزجزمانونستطيع.م1753ءامفرنسا2!ي

للئص-سماطكاهاح!ياتهيسوتكلمصراعيهعأىص،لونهبفتحله-محت

!سنكبرجانبعلىآخرعاملاانذلك"آلىأضف.اهكريا-العلمي

لب!ن"جامهفيثراستهوهوالاحياتهفيملحوظادورالعبالاه!م!ية

البروتهستانتيةفيهاسادتوقد.اوروبأجامعاتأعرقمنتصت!رالتي

يتلقونكانواالجامصةظلابانب!يختومارستهبالتسامحسوحتاتى

وبالاخصالطبيع!يةالىا-سلومفيهاثرسؤقد.الجوآنمبمتعدرتعليما

بالملاح!لآجديرهووما.والفيزياءالمعادنوعلموالجيولو-ياالكيمياء

صاتوكلبجامعاتفيالموادهذهمثلبتدريستسمحلماكفسةان

ا!لميهةمعارفهيعمق؟نلهسمحتالفرصة!تهاًن.الاخرىوبااو

ؤلمسغتةوبلورةيةالفر!الىوترجما-5المموسوعةكتاباتهفيمنهاويرفيد

اهـ!ذكور(،الفلىءف!ةتاريحمن"ك!منالاقتباسهذاآخذ61)

.8عص،آنفا

.83ص،"الفلسفةت!اريخمن))(7)

هـ276ص،(/5)المر"عانكر(8)
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و،!تم!ذوالاءريقبصةا!يعنيةابسهولباحاىاًاثابتومن.المأدي!

مدشر،

فميعليهاحصلافتيوالمعارف4اخامنورث!(ا؟لننالثروةان

التينويريال!ورفيأسمداككل-عرلهاالتيواللغاتليدنجامعة

للنشماطمركزاصالوثهبتحى-ويلي!طلمف!ولباغ.أداهالذي

الكتبمنمجموعةالفبرل6فحمسبللموسوعةوالكتابةالايديولوبربا

ثقولانونسطيع.الراهنو!ناحتىبقيمتهاتخنفظتزاللااتيم

ثقافننهاًن.هولباخألفهاالتيالكتبأهممن"الطبيعةنكام"كتابان

فيالان!طولوجياكتبؤقد.مواضببع!بعىيعالجبآنلهسمحتالموسوعية

لاخهلاقاوعلمعي"المعرفةنالرية"والابستيولوجيما(،ألوءودإنظرية"

الاجتماعيةالفلسفةفيوألفالدينعنالكثعيرالشيءوكتب،و/الشفس

الاسا"سيةالمقولاتمنتعتبرالحويةانبالذكروالجدير.والسياسية

للحرإلأفهمهانبعدفيماوسنرى.وعمقباسهابهولباخعالحهاالتي

بالعص!والفهمار"ياهـهذامن"بالرغمالراهنعمرنافيادلالتهيفقدلم

ظلمه،فيعاشالذي

منكبيرجانبعدىموضوعةمنللحريةمعالجتهفيهولباخينطلق

كلالاستقلال.مسنتقلايكونانعنعاجزالانسانانيرىفوو.اوضوحا

الاس!فسهـلاليدعيالبس!عبطةوص"علىأحدلا":يقوللصع!آوبهذا

4ازالزعمعلىداثرغيرعزلةؤييعيف!يالذيذاكحش.)9!"الكامل

والاطبيعتهعليهتغرف!،،واًجباتباداءي!قوملانمض!رف!و.مس!تقل

ذهـكجا.باى1و.افىكصيةبرء،هيتهالاذىالحاقأ-لىانتهاكهاادى

عنظرالونرخض،الاجتماعيةال!بياةو!واعدعيةالاجتطالمؤسساتمان

الحنىأومطلقااس؟قلالاالمجتمعاعضاءمنعضوآي.د!محلا،طبيعتها

،نهوذلكوهميبالا-!غظلألانساناشعوران.لهيحلومايفعلانفي

اهـ!ذيللم!تممخاضعانهوبكلمة.لاسرته،ةوالديهلىائماتايم"

ي!-ونانيودالذيالشخصان.)01("ولارتهلحظة!كأفيهيوجد

وصصودهعنوالتخلي،الخاصةطبيعته)ءمنيت!رربأنملزممستقلا

تقودفرورية4ض!بيعهقوانجبناكفهنآ.)11(،(إنسانيافردابوصفه

فيالنظاموتطحعمالبشرنفسهبالقدروتوجهالطب!يعةفيالكائناتجميع

يمفىلالقوانيناهذهعلىاخروجاانهولباخ!ىلاهيناوكلن.المجتمع

اسدادمنعاثيودقبلمنالانتهاكبهارلخطرأاالىيفضيانالا

مظسيعاؤبباسرهاجتمعاان".شخصيانهمنشخصيةاوالمجتمع

التيوالجرانمو'آلرذانلالنظامبانعدامالطبيهقيقوانينمراعاةعدمجراء

.)12("بهدوئهستخل

يةالحفيقي!ةالحرمع4!باالتضكلفيضافىالاسننقلالارالقولوجملة

.الاشياءنظاممعينسجملالانه

سعي"الىذلكومرد،البشريةالاهواءاقوىهوا!ر)قىلأآحبان

للقدراتقالمبنجبروالاستخداماسذاتعلىالمحافظةالىالانسان

وا!د!هـبالذكص.)13("ةلم!الحياةجعلاجلمنالشخصية

علىبالمحامظةالشعورهذاالبشرقلوبفيرسخت!داطبيعةان11

منوبا!رغم.عليهويحرصالخاصبو*ودهيعتزانسانفكل،الذات

انعيلىؤادر...الجهل،العادة،الضفمثلالمعوقاتبعضان

شيءايبمقدورليسانهالا،دا""الازسهارتمسك،"ؤقتإ،يصعف

جمييعهدف"لانذلك،وكليانهائياالشعورهذاعلىيقضيان

)9(

).اً(

)11(

)12(

)12"

الثاني،جلد41،فبممجلدينالمختارةالم!لفات:هواباخهنريبول

.034ص،6391،موسكو

الصفحة.نفس،السابقالمصدر

اصةتنمة.انفس،ا-،بقالمصدرا

،134-034ص،السالمة!المصدر

،337ص،إرجعانفس



)114"والرفاهيةالذاقعلىالمحاففةيعننبرالبشريالقلبحركت

ت!ضيقالىويهدفزرتهعلىالمحافطةالىيسعىالانسانانوبما

وما.151("بالضلاهوائهفييسترشداًن)ءال!روري!منرفاهيته

الذيذاكعلىحرااإعقتلقد":مالسبينوفىاانبالملا!ةجديرهو

اعارهولباخانهونل!مااًن0)16((،فق!وحدهبالقليسترشد

بمعونسكنفيرويلانصافائالرذائلفت!نب.كبيرةأهميةالعقل

المرجوة1ثمارهاتؤتيلاالذاتعليالمحاففةلانذلك.بالعقلالاسششاد

فانسيهعقللانياالذاتحبيكون!نعما"العقلالىاستنتاذاالا

والسمحسالنفسحبيننمدلماذااما.ا!أ7""لففيعيلةالىروثكي

التيالوحميمةالعواثبمنمناصيفلأ،المقلعليالس!عاث!بر3الى

يثدد"وعنل!غذال!م!هذامثليرت!بوالمالذيخااولئكتصيبلا

1815(،،رذبالةلألاتهحب

."الصلافيةيلانانية"موضوعة*يدصلباخلأنيتصح!دمه!ثا

فيلئسيوهـارأسهموعلىالنرنسيينالماديينالفلاسفةان(لثاجمتوفى

وكلرهاتبنافاعثرالتالسعالقرنوفي.الموضوعةهؤهاقصارفنممابزا

الروسصي1والغيلسوفيخورباغل.*لمسانيا!فيلسولىكنكل

تشيرنيشيفسكي.

حدوضعفييكمنالموضوعةهذهفيحوىانالتولعنوكني

حبالنفسفقور.المجتهعوعصلحةبالعقلوتقييدماالبشرلدىللانانية

سادتالضلاليةما!ذا.الفاعلالسلوكهوعقلانىاساسعلىالمبني

مفهومعلىالاستحواذعلىقالهرالشعبظن،الذاتعليالمحفطةكل

الفكرة1هذهعلىهولباخيوكدالصمدوبونا.الويةماحعةعنسليم

الحربةحقودعنمفورمالفسافلالثصعبلم!!":بقوله

.يفترق!نلاصنوانوالحيلةالعربهلانذلك.ا(لا"الضيقية

ذلك؟ليآفف.)02(،"انفعيلةتنمدمحيثمستحيلةالحريةان"

السليمة.الوجهةيوصاالذي!و.لل!ريةالضابطهوالعقلان

له!د.نممنتحهيهوبال!ليحيانهفيالانسانص!يالتيالبوصللاانه

أكأاةعقلبلاالجةان":هولباخيقس!ولالفكرةلهذ.ومصدا!

الشلاممية.الحريةهيالضيقيةفالعريةذلكصاوبناء.)21((،معة

افسرادبهق!ور".عليها!دضلسيطرةسىمعكلدياتننناسبانها

فوانينبهتسعالذيالثسمرفياكاحرارايكونوااناضتمع

.+2(،"الصل

النفسصفى!كلاطعيمنهيقصدبالعقلالويةربران

الضلفممهة.الا-تماعيةبالمصلحةالؤداستهتارالىرودينصعلى

هصل!نصاو!اانه.النردالهجمالنزواتوالتفكمالسيطرةفيكلى

الفررالحلأ،صسابعلىالس!ثههذهتحققالالثرطةلؤد!ولسعادة

عنيكفانه.الحريةيحبذالشلان"هولباخيقولى.بالا!ين

من!ععااي،الضررت!باقىالحلاتت!فيض!استحسنهها

.أ23"،"يعافبهاانللمجتهعيحقعمالةعدمالى،نزوةالىتسشح!ل

يحلوومايشاءما!نسعانيشلانشنيالوية6ناالبعضيعن

أ،الأ

)15(

1(ثلا

*ا،

،18(

!،16(

ا!102

)!1(

2،يم

2،لا

نفسها.الصخة،نفسهالمرجع

.323ص،المرجعنفس

موسعثعو،الاولالمجلد،ا!تارةا!رلض:سبيئوذاب.

.كاهص،5791

.7؟3عى،الثافيالمجلد،هولباخ

.343ص،السهبقالمصدر

.343ص،السالبقلمصمر

.533مي،الم!س!رنفس

.3،3ص6ذاتهالمرجع

.2؟3عى،المرجسعنفس

93ءصي،السابقالمربع

ميلى.ا!متيعم!لعةمعالافعلاهذهتعارضممىعنالنالربئثيله

فيهماالىنسىألاتمنيالحريةلانوذلكخا!الظئهذاان

نااجل!عنلأ.كذلكالمجتمعخ!روماقبل،!ظفا!لدتنا

مفيدهوما!نرغب؟نالفروريمن،نشاءمافعلفيالىنمتلك

ال!ريمة"انع!يؤكدكقا.)،2("خرين31للناسضاردنثيرلنا

استممال!يسيكاناذاالموافىحقوفىمنحقاتكونانعنتنوق!

.)ءآ""المواطنينذ!هعلىبألفرريود(نصعلى)يسشحملهابأن

وبكلهاتالأجتماعية.المصلحةمعتتعارضألايجبالشخصيةالفائدةان

الفير.سادةحسابعلىت!تحغقلاانيجبالفردسعادة2!اخرى

ا!شسعاعضامنعضوكلحتى"هيسهولباخبتعريف-فالحرية

سعادتهاجمهمنا!اطنينزملائهبسعاثهالاذىيلحقلاماكليتخذانه

نايقولعنععاالفكرةنفسيؤكدآخرموضعوؤمما.)26("الخياص!

اليىبألانسانتفضيالى،ا!رىكلاستفكلامكانظهياليؤية"

ريبلاوالتي.*2،،(حرينا7الناسس!ةتع!قلاانعلىالس!عادة

جمونانصاحبهمنننطلبفص.المنالاصصهالسلوكهذا!لانفهه

بشصرمشبعا،"ننماعيانم،نكلاميا"ثرينا-هولباختعبيرحدع!س

*يجابيةاًلضاله!هان.الانسانيةوالنزعةبالعدالةومعقولعميق

قعوساننىوانشلا-كهعواطغهجماحكبحمنالافسانيتمكنتكيفرورإ"

محسونألايجبلإألحريةممارسة(ن.للحريةخطيرالستفلالسوءالى

الاتلمخسدإمهذافمثل)،.بالإخرينالجورالحاقالىيؤدينحوعلى

؟ننا!!ان0لد28(،(الاجتماعيالعقديننجآوزانهطالمامىوعللحرية

يمارسوابالايتعهموناًنهم.للمجتمعافعالهميخفهونباتحالعم

للروابلىانتفثاتمثلالممارسةهذهلانذلك،محدودغيرالسنقلالا

الامستقصهئابمعللضصناذ"لبشران.بينهمالقائمةالوحدوية

!لمايشاءمايفعلانفيضهعنيتخلىلامنصفردكلفانالضار

للاخرين.الفرريجلبلاانه

تصساء*خرينتيملاانانينروعنىالحريةممارسةان

اداريسةهرهقهثل.ايضاشقيانفسهالممارستجملبل،فحسب

عائنالاش!انفياجبهناومن.الاجتماعيةالانسانلكينونةانتهاك1

الحاقالىنزعديلابوسانلالس!عادبلوخالىيسعىآناجتماس

علىحسل!سعارتتتحقئلاويالتاليالاخرىالاجتماعيةبالكائتتالاذى

كل!لامكانيةء)هيالويةفانذلكعلىوتاسيسا.الغيرشقاء

اجسلمن8لمجتفعقييعيشالسفيالافسانطبيعةبهتهـسمحما

.لا؟("سعادقط

لقوافييالطبيعةمن!ف2بأفعال*تيكلى8تدؤعناالتيالحريةان

.جينونا؟لاهيماه!هالعرية-المجتمعلاهدافمعاديةوبالتالبموالعقل

مناماسعنىالقالمةالحريةهذهثثلحدوضعملرمونفاكواطنون

سلحةيضق!هاحهاكبحلانيمارسهامنكلومعآقلبةالعقلضممان

اىيكونيحهبامر.المجتمعخير"فانفدمماعلىوبناء.جمييلبشر

).عم.(،ا!تمعا!ادحريةمقياس

الغرسصيةبتقييديحعتىلاهولباخانالىهناالاشارةواينبفبم

منالؤشكجريذفيكضالمجتيمليمنحذللىيتجاوربلالنيربسعاكة

ان".!!بنمسعدتويعيقيمنعنصعلىاستص!الساءاذاحريته

اكيلح!*1تلكفيفحريتهمنالموأفىيبمدانالمجتمعوسعفي

)2،(

!251

)261

)27(

2،ول

)192

،103

.3145مي،المرجعالمذكورآنفأا

.38ص،المرجعنفس

الصفحة.نفس،السابقالمصصر

.118ص،المرجعنفس

.338ص،السابقالمرجع

93كا.مرر،المرجعذفس

الصفيحه3ننبى،المرجحنذهي



2كيزان"!ؤكدآخرموضعوفي.)31(،(*خرينبالناصييلافىكلح!

.)32("الويةمنتجريدهبحقيتمتعالمجتمعةنبمد.حرافسان

الحريةهولباخق!يد!قد.قنرو!وغيرمطلقاليىالعقهلأ"لكن

واعضانهالمجتمعواجباتم!موعة))بآنهحدد.النيالاجنماعيبالضد

اخذاذاالفردانفيالاجتماء!العقدمضصنوبكمن.33(ةا،اثعبادلة

باداءطزمكذلكالاخيرفانالمجتمعءاظمعينةواجباتاثاءعايقهعلي

ث!.)،3،(المجثمعمععقدايضدمواشكلان".الزدنصو!ا!باته

ع!ىالمكقاةوالواجباتبالمجتمعالمنوحةاكلميحمرالشداناليومن

قيإضميساعدهانالمجتمعمنيطلبفالفرد.مجت!عهنصالغردما!

كماوقصراتهقواهبهتسمحالذيبالقزللمجتمعالمسالثمهباصد*هو

جمسعادةهويهتمكيسعالقهاجلمنيعملانالمحئمعمنيتوقعانه

نكبهسلهفييشماركهانالمجتمعمنجملبانهذلكعلىذد.المجتمع

وبلاكيء.سيطمنلمجتمعايلحقعمابالتخفيفهويسهمكيومصائبه

افئالتضعياتعنتصيفا.لغثوالمجتمعلكيقدمهاالتيالحيرلأتان

قبلمنواأخدعاتوالإخرامالخمبفاق+.ذلح!ىلىوبناء.عل!ه!تقمم

ع!لىومكافاةالنافعلنشاضكتسديداتصبحالمجتمعاعضاءجميع

.103("عملك

والىمرة"القدهنايعقدهل:ا!.يي؟لتساؤلبروزمنبدلاوهمنا

يص-صمددانيج!الع!دانهولناخروىألل!عدكلفابلانهامالابد

للخضعسالرولئمةس!ابلاتيجريهالفرد.ومستمردائمفحوعلى

بس-نيبشالسس!فيبالمجتمعارتبافجرلأءمنتص!لالتيالاربياحو

بب!ا.مفارنةويعقدوالفائمةالضررباستمراريقيم!و.!صانيه

راشالعسمماقلاثخصفان،الضررتفوفيالفائدهكانتفاذا"

الحرران"بحتعك!بصةءجةالنتكلالت؟آذااما0)36أ،(بمصييره

يفقسدالمجتمع"فان)37("فقطتافهةخيراتوإتعو!الفائثهيغور

الابقعارالىالفرديضطرجواءذلكومنأ8،،(،؟لمواكلعلىالضورز

هولبغ-ن!!ي-الانشال،نذلك،الافض"لوممهارسةالمجتمعكا

النكباتفيامننباجدمعاانيقننعانه.غريزياالمخلصةالو!سيلههو

هجرصيملكانه".منهاالتخلعيفىالامليصداوتصيبهالتي

المجتكل-!ععنشخلىبآنلهيسمحفالعقل.عنهلانفد9ايالمجتمع

يبر!انالغردحقمنكانواذا.)93((،بسعاكتهالارىيلضالذي

يوديالذيالمجتمع!منفانلسمعادتهقنرهحالفيالمجتمعمن

محتمعهم!منحوبواجباتهملقياماعلىهـغمهماناعضاتهنصواجباله

علأليهماال!ولعنغنىلااتيوالامتيازاتالغوائدمنيحرمهموان

العقد.شروطنفذواانهملو

اجتماعسيبمتظارالحريةالىنظرهولباخأاًنيتضحتقدممما

المجتمىعوؤائدةالذردمصل!كأالاعتباربعينآخذمد.!ديالحميكي

انهكماالمجتمعبوتقةفيالضكلمص!حةيصهرلمانه.نفسمه!نقى

يجمعانحاوللفد.ا،جتمععنسستقلكائهالغردالىينعرلم

!!اب+علىبحرهمايضرلانحوعلىةلمجتهعوفالدةالفردمصلحة

تميهةفي!كلمنالمجتممغايةان.تعاقديةبينهمافيالعلاقة.ي!خر

همنوفقطواحداهدةللمجتمعان.اكملنصعلىالغردشضس!ية

كتمالقدواتهمو3اتمنحوعلىالطبيعةهب!الست!لامكانيةالناسمنح

.911مى،السابقالمرجع)31"

.38ص،اهندرنضى)32(

.31عي،السابقالمرجعا3(لأ

.59ص،المصمرنفس)34(

.69مي،السابىالمصدر)5!

الصفحة.نفس،المرجعنفسأ*(

نفسها.الصخه،نفسمهالمصدراكي(

نفسها.الصفحة،نفسطالمصدر3(له

.31ص،آنفاالمذكورالمصدر93؟1

41

بيح!نالعلافات"انذ!منوانطلاقا.)04،"والروحديةالفيزياثيئ

علىاغعمتمبا!نةواجباتتحتبماخرىجهةمنو!آعضائهجههمنالمجتمع

وتوحدهمفيمجتمعالبعضببعضهمالناستربلىانهابحيثالجميععا-كق

ميلرمالكلفان،املأامام)مابثميءملزعيونالاجزاءكاناذا)،

ا!رفاهببةتضيقهوالمجتممواجب!ن.)41(،،اجزا"نعومابث!7-

بمصشةتضرلاألتيافحقووبجميعالاخيرونيتمتعوانلافراده

قميمهلاالضيراتانيعنيغيابهلانذلك،الامنلهميغ!مع.وانالمجننمع

المواطنوهـىاءرخاءبضمانملزملمجتوع4ان".ئ!!!منفالدةولالها

ينشجحنماالذيالقدربداكفيهحقلهمابكلالتمتعفيئهالمساعدة

.)12(1(لهالامنضمانوأنجراالاجتماعيةالمصالحمع

ال!سبمانفلو،لاعضائهالفوائديجلبالمجتمعاننرىوهكذا

المحتمع!جملأالعيشعلىآدنعم،لما+خرينمعمعيشتهمنشيئايربحلم

الكل،ى!الانسانيضحفالمجتمع".عنهوالابتعادبر!هتقاموبالتالي

يحهـرماًلذي،ألامنيضمعواخيراالمتعويسب!باالمساعمةلهويسمدي

بألامتيازاتواحساسهالانساناقنناعاًن.)3؟ا"وحيداكانلومنه

لتبمية،على.يرغمهالذيهواجتماعياعيشهجراءمنعليهايحصلالتي

الاستفمحلالعنماحدالىيئخلىفهو.!نهمغنىلاالذينللاخرين

علىنجراتالحصولبهدفمطلقنحوعأىالحريةعمارسةعن،الكامل

علىيواققاًنه.للحريةلتامةلأسةالمهدالهضق!اتيتلكمناعظم

نا".واشملاكبرمصلحةاجلمنقظللاخرينمفيد"يصبحان

حب،-4الاكلرحقيقةفييفنبرالاخرينالمجتمعلاثغعاءالانسانحب

.1،"(،(لنفسه

جه!ةمنوالمجتهحجهةمنالفرربينالعلاقةاننلحظسبقمما

ف-يمساهمينخربئ71فييرىفالاسان،شبادليطالمذاتاخرى

.41ا-تعلاويقيدحريتهمنيحدالاسهامهداولكن.سعادتهتحقيق

يضه!بانملزملقادتها!ادهيخضعالذيألمجتمعافانذلكعلىوبناء

المجتمعجرداذااًما.الطبيهيةقمراتهباستفلالالتمتعمواطنيهلجميع

تضحياتتقديمعلىارغمهمبحهثالامكانيههذهمنمواء:يه(!قادته)

عمل!م!طريقفبم3نهراقيلووضعا!لاملاتسبببللاورائلأمنفائدةلا

نااماوهو.امتيازاتأيالاتحادفييرىانعنيكفالانسان"فان

.4()ع،،بهالسابق1بالتعلقانيشعرثونقيهيبقىانواماالمجتمعيهجر

ا*لمنيعمللاالذيبالمجننمعيتمسكانيمكنلاالفردان

؟!اد:غيملانساناان".خيراتهوغمينذأتهعلىوالم!1!ةرفاهيته

ز!اذا.سعادق"ا*لمنالظروفيخلقلماذاالمجتمع7يحباانعلى

بطبيعنهمشرو!اليهاسعيهاتط/،الخيراتكلءنالانسانالمجتمعحرم

يشنبىع(الانه،نآي)ةانهذاتهلح!فروريهوعماتهـفلىاو

.)6؟،"بها،ذىيلحقخىاويهجره،ن!هاهيةبالي

ضمهاالنونالقيودبكليكتفلمهولباخانبا"لاحطةالج!برومن

نا)).العوانينوهوالااخيرقي!دااليهااضافبل؟نالاتحريةعلى

صوانينللق!الخضوععنالنخليالىتفضيعن!مابالضررتلائياالحرية

فقط.)7،("والمجتمعوالصسلالعدلمن(اساسعلى)المسنونة

ءميانعلىقادرةوالعقلالحكمةمنإساسعلىالقائمةالقوانين

اًقىسيادة.للنزواتالوخيمةوالعواقباكستبدينتطاولاتمنالمجتمع

.19مى،المر*عنفسأ.؟أ

نذسها.الصفحة،نفسمهالمصدر)1؟أ

دفسها.الصفحة،السابق(المرجع)2،(

.29محه،السابرتالمص!ر)3؟(

.39عى،المرجعنفس)؟14

.؟9ص،بق2الساالمرجع451(

ذاتها.الصفحة،المصثرنفس)46(

8!ه!.محه،الساتجا؟لمرجع)47،



القوانينفق!تومنى،حريا!دهمألاسألممارسةضمانكبرالقوانيي

ؤالانس!،ن".عبدالىالانسآنواستحالال!ويةغابتضد،مفعولها

مكانآيفيعبدوالانسان.القانونؤ!يهيسودمكانكلفيحر

آلحرية2انزنكالىاًضف.)8؟(ا"القانونعلىشخصفيهيسيطر

!كلصلآكانتاذاالاضيلةلفترةتستمرلنمهي.راررعالىبحاجة

للقوانيمن.الانصياععليومحكومينحكاماالجميعتوغمقوةقبلمن

استثشا،دونالمجتمعافرادجميعتقيدع!محالفيتنمباثهاكما

الانص9وارحكامالمواطنينلحريةمعينةحد!داتضعالنيبألقوانين

نفس!ه.

جمبقجثفقصحرالشعبان"هوهولباخعلعه-سكدوما

يست!-!مؤهوذلكوخلا!)9؟("والمباثرالعقيقبممناهالقانون

علىيقضبموبأتاليال!تصفلممارل!فاداةويغ!والفسعظءلاضط!د

تلك،اوا!بقةهذهاجلمنتسنلاالقوانينان.والامنالحرية

ا!رلمنابداتخلقلا)!فهي.!قطالصاكماوالمحكوملصالحولا

يمسىصهرونارزيمناوائكاومعينينافراد،فئاتمصالحتخدمان

.)05(،(العولة

از-،ق:،ء(في4تحولالقوانبنالىهواجماخنظرةانسبقممايتضح

الغوانص--نهذهفتلعنالكشفقييخذلناالنعاريخويكاد.مجردا

بعضانصحميم.معينةوطبقاتلأفئاتمصالحعنتعبرلانهاوذلك

تلكاوالزمنميةالحقبةه!سذهوفيذاكأوإالبلدهذافيالقوانين

اممار-ء!عندالطابعهذاتفقدانهاالامجردةانسانيهبصبفةيصط!بغ

وظبيقها.

القافون"الجصعارادةعنالقوانينتعبرانهولباخارادلقد

ساوككاح!ديداجلمناننحهـالدينالمجتمعاعضاءاراداتحاصلهو

واًنطللأؤ".)51،"الاتحاداحدافبلئنحواعمالهمتوجيهوالمواطنين

فىقطذاكاوهذاتخدمالايجبالقوانينانعلىتوكيدهيبمذلكمن

الدالمهد!(كاناناالاعادلةتضبرلافالقوانين.المحتمعاعضاءمن

اعضاعمنممكنعدرحبرتضمنان"ايللمواطنينالعامةالمصألع

الافضلي!اتوهذه.أجلهامناتحوا"لتيالافضلياتتلكالمجتمع

قشدهـولباخانذلكومم!.521!"،الامنالملكية،الحركة:هي

قسهمحا!فيالعادلةالحثوديتجاوزالذيوللازسان.بالعدالةالقوالين

منافهوماالىيستيمللحريةاستخدامهيابلانماالقوانينبها

طرجمنبدلاوهنا.بالاخرينالجورلحا!االىيؤديوبالتاليلل!عدل

الاجابةقبل؟هولباخنظرفيالعادلةالقوانينهيما:الننساو،هذا

وهن!ا.الجائرةالقوانينعنا!شفمنبدلاالتساؤلهذامثلعن

والمصالحوالعنفللنزواتاملامجردالقولأنينهذهانهولبغيرى

بحيثالمعقولةالحقووابسطمنالمواطنينتجردانها.الشفصية

نابيد.)53("للحرييهةالاولالمعيارهيالمشرعمصلحةشدو"

بألهعنساحراراالمواط!نينتجعلالعدلمناساسعلىالقائمةالقوانين1

الكاملةبالرريةالتمتعامكانيةالمواطنين"قمنحانها.لعلمةاللأمام

لحاج!اتوفقاوالعقلالطبيعةبت!سمحانتستطيعالذيبالندر

.)؟5("المجتمعوكروش

بعينتماخذالنيظكهيالعادلة2لوانينانفدمممانستخلص

؟(له

)9؟!

،52(

15+

.345مر،المرجعنفس

.345عى،نذسهالمرجع

.9،3ص،نفس!المرجي

الم!،-!د،إبئمجا!فبمالمخظرةاكؤلفات،هواباخه!نريبول

.172ص،6391،موسكو6الاول

.173ص،لسابق7المرجع

.933ص،الثانيالمجلد6هولباخ

.933س338عى،المرجعنفس
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وءصلىالضيقةالشخصيةالمصالحعنوتبتعدالمواطنينهصلحةا،عتبار

/ألتربة"شكلالعادلةالقوانينان.الححممصلحةاخصوصاوجه

نااجلمنضمانا،،فانصجماع!نا.الحقيقيةاحريةالممارسةالخصبة

ناييعنيهذا-ؤقطالصادلةللقوانيننخضعان".ااحرارانكون

.)55("المواطنقيمنىاحريةاهذهمثلفقط.جداتامةحرقينمارس

واتياقوابناالىممارسها.شصاعالهيهيالح!قيقيةال!ريةان

القوافينفقطتطبقانفيكي-حراتكونان".الاخرينمصلحةهدف

ومنى.)56(،(قبلهمنعليهاوالوافقالجتمعخيرتأميناىاالموجهة1

ءضولايالاجتماعيوالمركزالاقتصاديالوضععنالطرؤءنغضانذلك

هـناهـاسعلىالقائمةالتمايزاتعلىفالقض"ء.المجت.عاعضاءمن

امدل.اسياصةفياا!حا-ا!املهوالاجتطعيةكانة4اً!اًواثال

بلات!مادالعدلبلوعيمكنحيثبتاتاحرةليسصا)واقعفيفالمول""

ناوجبالعدلان.والحما.يةالاجتماعيالوضع،ا)لثروةعلى!ق!

.)57(((البشرءناولمكاوهؤلاءادةبادأوليسالحقبوا-طةيضمن

بامغ!"زاتالمبماص-بئبعصتمتعمااداتنعممالحقةفحمريةاان

"ءاهـ"--ساث!ولاثم،لاالاورنرياراتلانوداكعادلةغيرافضلإ"تاو

نا)):هواباخبقولاصددا؟بهـفاالمجم!ع.آعض،ءاغلبيةورسابعلى!د!

ءكف--و)"4صقوؤتكونانفييكهئالحرللافانالواؤ"بالامتي!از

.)158"المواطنينزملائهف!بلعن

ؤ،هـ4وبهماءقيالاصالمصلحةمنينطلق!ولباخانا،!ولجمؤة

هـإىالمحافكلةانص!يح.العامةالمصلرةعاىكثيراو،ث!سددللحربمة

الملألم-ء-يانبال-صبةوضر؟ريصب*ممااأدةالسعاتحقيقنوواور"كهالذات

با(جتمع.الاذىالحاقاساسعلىيتمالايجباذلكبلوغانا،

/5:ا-!بمالاال!رقيانلميرىهولباخانبالملاحظةالجدير!الاموروءن

ىا)).اط:ءعةباالهجتهسعبتشبيهرايهيبررث!.الجميعقينمصاوى؟اى

.)!15"بيناعضائهةوضروريشرعيهاةلام!ساويقءبمملاللإء*ةالمجتثع

خلقتفقد.بالضيرمسماوالم4رفضت-الانسانأم-اطبيعةاان

الكائنى،تأوساط!فيمثيلالهانيلحظالتيالاختلأفاتا!،سابين

بقش-واهمالبهضبعضهمعنع!ببمةلدر-ةثتفاوتونانبشرفا"لألاخوى

ارؤإص--ةاعناتكلوتصو.وا!كارهموأهوائهم،والروحيةال!فيقاءسية

وتوكيد.)06("ار!اهيةاهذهبلوعاًءلمنيختا!و!!اقىواًرطرق

سةالحىالامةمواك!ني،منمؤاطنكلان"قاللاإفييرأالموض!وعةهذه

بعضوفيا!ارة،ام!لا،فدراتهلهتقدمهااننبمبالافضبإتيتممنع

هولبثاخاننقرراًنيجبءوهنا.)61("ا)بسصيطةالصدفةالاحايعين

انهدامفىممااساسان!اويرىالبشربىا)مرديةالفوارقعلىيشد!د

ؤ-ءالطبيعةمنانطلقهولباخانهواليهالاشارةيهـموما.ارراواة

مجتمعأكلانذهـنهعنغابلقد.ادشربنالمساواةعدممه،لصة

-هاكجننمعفادةيتبناهاالتيالفإشفةوهذه.-بهلخاصة:فلىفننه

-(نيةالاتنزعتهامنانطلاقااكاسبينالمسواة-رفضاوتقيمالتي

بمنظاراجتماعيهومانعالحآلاينبننذلكعلىوبناء.اللاانسانيةاو

غ!ض.-صاضةيرىلاهولباخان؟لكمنوإكثر.اجتماعيلاثيطبيعي

المحتمع.اعضساءعلىبالفرردتهوانهايتصورولاالمساواةعممفي

ول!!مح!ؤ!يسهموامابالمجتمعيفرلا....لمساواةفصم))

561(لا

)57(

لأهله

(95)

103

(1*

.342ص،نفسهالمر"ع

.ع33ص،ذابر4المصدر

.9؟3ص،المصدرنفس

نفسها.الصفحةأ،نفسهالمصر

.124ص،نفسهالمربرعا

.001ص،السطبئالمر"ع

.934ص،المرجعنفس



المواهب،إئيةواالفيزفيالقوىبنمتساوالناسكانفلو.ول)2،(وجوده

الجميعرغبةالى-نكلهفي-ذلكلالى،والاعضاءالاساليبفي

.وا!نزواتالاهواءنضاكلاتعمانالىوأ!ىنذسهالشيفي

بتصفية"البشرفيامالىءمليايقودالهـتفكيرذم!فيفالتواعق

.)63("الموفوكلتنفسفياخاصةاسعئدتكللرريةالبعضبعضهم

ماعلةتيعتبرالبشربينالقائمةوالاختلافاتالمساواةعدمانبيد

سادتهلسص-مفيدهوماالىبهخاصنصفرهـعلىكلليه2يسى

الىبالس!ه!ويقومفردكلفيالنشثديلبذلكونتيجة.الش!عية

يهكنفي،المر،انذل!كعلسزد.تأخرهاوضعفهاواكتمالهعدماخفاء

،،متيازاتيبل!غءك!وسعهفيماكليبذلوانماالسعيهن!بمثل

البشر.منغيرهالي!وصلالتيوالئعجاحات

تستفطانباتارفض،ر!يهولباخانبالملا!ةجدررهووما

يتمهنوقباقيازاتالذيناخضاعألىإكأ!ينحوعلىالبشربينالفوارك

صاحبهع!8ت!حألايجبالفوارقفهذه.من!جردواالذينلاولئك

لحموثسببتكون،انيجبا(ساواةشدم.منفاالمجرداسشغإلحتى

المسطواةعدمتؤديآلأيجباخرىوبكلمات.والمصائبالمكب!

اسالسالخدم،)اور؟واةععان.المجتمعبأفرادالاذىفىالطالى

ويرغمهمي!تهمالم!بثمربينا؟لمساواةفانعدام.)(6((،لرفآميتهموا!با

.الانساناخاهالانسانوياعدالاخرنصالواحديتوجنهانعلى

ولأالفيزيائيةالررحيةالعلانماتفيفنستوينممانواا(بثرجميعان!لو"

اجتماعيا.كائناالانسماناصبحلمابللا)06("للاخرالواحداح!اجلما

السذيهر،المهاواةععالىبدورهيوديالذي،!لشواتباين3ان

الىالنا!لاضطرذلكواولا.اتبعضب!همالىبحاجةاليشريضل

وانعدامالمساواةكدماندواضعانه.منفصلين!مزلينيعثواان

فسالرفاهيةبلعواستحالةوالبقاءالوجودعلىالمحاؤظةامكانجبة

علىالبشيذلارغمكورسالتاموالاسننقلالبالعرلةتسمماو-اع

مساواتهسهموعدماكإسبينللتب-نونتيجة".والمتعاونالاتعاد

تجبرالطروؤ،هذه.القويحمايةتحتيقفانالضعيفاضطرفقد

يعنفرهـ"شرعااألضعيفومهارةومو؟هببمعارفالاستعانةعاىالقوي

بينالقائهةالاختلافاتعلىهولباختركيزان.61*"لههـائدةذات

الاولىالمرحلةفيالإنري41!معافرادانانكارالىبهادىالبشر

متساويئيكونوالمفالبشر".واقنصاد!ا-ننمانثامتساوينكانوا

متسثوينفيو"البدامنذكانواالناساًن)ء.كا)7"ا،!على

حسدهـ!لىتلقاتوالمهالملكيةومقادبرامعخصيةاصفاتام!حيثمن

الس!عيفانوآبدكأطبي!عيهظاهرةاثساواةازعدامانوبما)68((،سواء

المساوء؟ةؤءصمم".واردغيرعوضوعا!اكي!ةفىا!ساواةاتصيقالى

هذا.)93"ممكنةغيرالممتلكاتفيالمساواةتحعلللناسالطبيعية

ض-!الوكوؤءابرلمنلهولباخفروريواة4،لمسععمعلىالتوكيد

و-تجايناختلافمعتتفقظاهرةالخاصةالملكيةواغباراله"مةا!

ملكي!ةلجعلا!اولاتجميعمنجمدىلاان"يرىف!هو.الافىاد

ونشساطالهمة،والعقلالقوةح!يتعن؟لمتساويةغيرالكائنات

.).*"عامةاطبيعة

كلال!ايطمحاكبالوحيدةالحقيقيةالمساواةانواضصة

.001مي،ذاتهالمرجع)62(

.101عي،المرجعنفس)3*

.301عي،نغسهالمرجع)164

.155ص،الاولالمجلد،هو!بام!6(ه1

الصفصكأنفسها.،السابقالمرجع)6ول

.201ص،السابقالمرجع)7!بم

.201ص،السطبقالمرجع)8*

012.،ص1لرجعنشول)9

.121س012ص،ث!ئهالميرجع)8*
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بتحقيقالكفيلهوالقانونوكانالقانونامامالجهيعمساواةهيفراد

"خهو!يهاا،ىناالتيالمساواةاننلر!وهمنا.والانسإمالواشا

المضمونيةالهساواةلحنابعداكلبجبدةقانونيةشكليةمسماواةهي

ساواة4باالصلةوثيق!ةالحفيقيمةالحريةانؤيهشكلاوالذي.الاصلية

.الاخهـببرة

لىكيزهناكالخا،جيالحريةبعالمهولباخاهتمامجانبوالى

برتبطالانسانحريةاكتمآلانيرىفهو.الدماخليالحريةعالمعلى

فحسسب/،إوملكيتهبشخصيتهالجوريلحقماكلمنبتحريرهفق!ليس

يتمعانةةبحريةيستطيعبحيثلمنطغياناخلمنعقلهوثخليصبل

.ا)71أ،(لرفاه!يتهوفرورية،مفيدة،حقةيعتبرهاالتنالمعتقدات

يشه!سرالانسانان":بقولهاخرمكانفي،آلفغرةهذهعلىوروكد

)72(رفاهيشه"معتسجو4افهايرىالتيالمعتقداتتلكنحوففوربالميل

ضهـصمالمواطهينيحرمالنيداكجائرلموفففانهذلكعلىوتاسيسا

قولالرفاهميص،!مبالنسمبةالا!ميةذاترائهم2عنيةبحلىالننعبيرفي

فيلعنفواالقوةاستخداممن*ذهنهولباخي!وتولا.كتابةاو

يفضميالعنفلانذلك،اضممراحريةممارسةمنالناسمنع

صاولتحعندماوخيمةعواؤ-(للقوةان.والتعاسةالشقاءالىبهم

-!عووال!.الضاسبين71زأءديوحدةتحققانالحاكمةاسلطةا

السماحفيسهو)!باخنظرفي-تكمنالحكيمةالس!يا-4انبالذكر

انه!اكو،.اكلونالموإيعتنقهاافنيوالمعغنقداتالاديانجميمنجنعاش

سسلىالخناقيضيقبانمهضقداودإنلايالسمماحعدمفيتتجسط.

نايجبؤلحكيمة3السبالسةفموؤف.المعتقداتاوالاديانمنغيره

جانبالىو!!ه،لاننظراامتقداتواالاديانجميعمنواحدايكون

.بي،القاضي،الحكمدورؤقدانيعنيمنهاواحد

الاهذمامفيتك!نللمشرعالرئيسيةوالمهمةالشاغلارشإلان

اما،ضاراومفيد،رذيلآوفاضلهوحيثمنالبشربسلولث

اتائجواالعواقبان.أهميةالمئرعيعيرحاآلأفيلزمداتهاالمعتقدات

/آكعه!!داتمنتلكاوهذهقبلمنالموجهالسلوكعلىترتباتي

ماذا.دقطاناسابتصرفماتيهتمانالمشرععلىيجب".احكاهي

يكونواانيجبالناسفان،الفضافلوتحققالفائمهتجلبكانت

ء-!ىهولباخكثكدوصا.)73((،لهمي!وكماالت!ير!يحراراا

يركزانه؟لكوممنى.الجميعر!اهببةالممتقداتكلتضدمانةضرو%

اهميةيعيرهالافهو.للمعهفداتالوظيفيةالدلالةعلىالاولالمقامفى

اكجنن!عءاصرادأوس!ادةرفا!ةبتخقيقبهتسمحالذيرا!ررالا

.لله!تغداتمعا!جن!هفيالمعرفيئلاالاجتماعيةالزاويةمنينطلقانه

جمهسعارغامفيحكمايمهمةتكمن":يقولالفكرةلهذهومصمداقا

.)؟7("المجتمعسطدةفىالاس!هامعلىالدينميةاطوائف

الا،دم!يةمنكبيرء؟نبعلى-هولباخن!رؤيالتفكيرحريةان

ء--نالاخرإنأهواءالىالانسانضوعمنافضلفقدانهاانبحيث

الانسانبالنمىبةكتيراففللاانه":يقولإاًلصددوبهذا.ال!بشر

نفسهيلقىانعلىالتخكيرعلىالقدرةمنبطبيهتمحرومايكونان

.751("خرين71الناسنزواتمعاحكلا"لتكييفامضكل

الفائدةتحقالةقألحريةانهولباخيرىتقعممااىا4وبلاضاؤ

ورةبصس!كأاًلخاصالاراععنوال!عبيرالتكليرحريةان".للسلطة

ناوال!!.)76("لأنقةح!سومةلايةركيزةيعتبروشفهيةمكنوبة

.353ص،السطبقالمرجع)71(1

.356-355ص،المرجعنفس)72(

.356ص،،(لسابقالمرجع)3*

الصفحة.ئفس،السابقالصدر)،لأ،

الصفحة.نغس،المرجعنفس)75(

ئفسها.الصفحة،ذاتهالمرجع)6*



فيهدفهميكهنالذيناولئكعلىالاضراقثكللاالحريةممارسه

فعيمصلحةلهمنان.القلعنو!بتعادبلاخرينالبمرال!

البفهـيمارس"نيخشىالذيهو(،والضلالمدالةعليالقمي"

سيادةالىونسىالعقلمنننطلقكنااذااخرىوبكمد.صال!

كأها.ضهولاضروريةالصيةممارسة!نالممل

الحرإةسيادةلانوذلكيبررهمالهالحريةعنهولباخكفلأعان

عليهاالحصوليمكنلارويدةمكايسبتضقضي.جمة!!"ذاى

واستبدلأدظلمم!نالضعفاءالمواقنينتحهيانها.انصلأمهاحارفي

الحساكمصشوفويالنبلاعظمةتضمننفسهاوفتوفي.الا!طء

والطاقةالصمةالدولةتمنحوحماخيرا؟لرع!ياجمي!وضرك!باترو!ى

تسودوعنمما.كم،(اعدانهاتطاولاتصدا!لمن!النروريتين

الازدهارفييسه!مانبمقمورهيكونفانهحراالشعبويصبحال!ية

والتنفل،الن!حركعلىىوقارر*م!نمنواثقلافهفكلاالاخنصاكي

العمل.فىوحيويوش!ع

سيسادةانهذاومعش.ال!رالشعبمنجزءالحرالغردان

نعلأةالىيفضيالذيالامر،بالحريةفردكلتميمالىتؤثيال!رية

عقلائية.قاعدةملىوالقائملذاتهالمشروعالعبايساسعلىبوطنه

)78("بالرؤاهيهالمواعنونحيثيتمتعالوطنلان4وكللهانيعيفص"

.8؟امحا،لسابق8!!عرييي

.352عي،ا!رجعننس**

يلاسواقلمحبيمن

للدفاعلهبماسرعانفانهء*عداءلتطهلاتالوفىفعرضماواذا

يسهركاًنه.19*،(جهودهجميمفيالدمممللوطنيقدمف!"عنه

النفس.1عندؤاعهوالدرولةعندفاعهواناعداؤههموطنهاعداءان

.)08("لذاتهحبهالاصائمايمثللالوطنهحبه"انذلكومرد

الوطنالوطروذلكلانغيابالىبالفرورةيفضيالحبريةانعدامان

4وفالىالزدينتمياناردنافاذا.يفترقانلاصنوانالحرية3

ةيالصنمنحهانال!علينافماالاعداءتطاوالنىاممعنهللمفاعوهب

؟لعقيقية.

وعال!اكبيرةاهميةالحريةولي3هولباخانتقدمممايتض!ح

بالقوللنايسمحالذيالامر،المتمشابكةوصورهاعلاقاتهياشتىفي

مستهلفيزكرتوكما.بالشمولتتصفصورةلناقدمهولباخان

الراهنعصرنافيملالتهيفقدلمللحري!ةفهمهان!رراعودالبحث

...الضمفونقاطالثغراتبعضمنبالرغبم

تجغنلفمعالجتهااناًلا000(،أبديةالحريةمشكلة"انصحيح

فسيوهولباخ.اخرىالىزمنيةضبةومنآخرالىفيالسولىمن

الفلاسفةمنوعاصروهسبقوهمنعلىيعتمدلمللحويةلخيله

وأ-هب.وطوراضا!بل،فحسص

عمانسالارلغيةال!جامعة
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الممامو"!فعوهجذة"

التكنولوجيةالحضارة
الحضاريةالعربنهضةفيالشعردور

الاجتماعيالانسانشخصيةتطوير

الحديثالعربيالشاعرومهمةالتجديد

الحضارةوالفلسفة

القوميالثقافيالوجدانبناء

...اولاالحرية

الحضارلةالحدليةنحو

اثحضاريةواتسعتقبلية!أألمسمتقبلعلم"

العربيةالثورة!عطيات

الارثوذكسيةالماركسميةهيما

للاستدماوالجديدالشكل

يةوالحرالنقد

شعر()واثوانسةالامتاعخصاسية

قصة()الجبلفوقاجنحةولاللاشجارغيمةلا

قصة(-)الوصيه

قصة(!للنشرصالحةتزالماالقديه"الحقائق

شعرهمع..نيرودابابلو

الاديالوجد

التراجيدياالىالملحمةمنالطريق

.واًلع!لوموالفنمالادبفيالمعاصرالفكرترفلد

حسن.وجودتبدويمحمدحسينبأقلامنتاجات

نقدية.ومطالحاتالعربيالوطنورسائلندوات

ال!هىطبقيةنظربةاسعكصيلا!تا:ا!دمالف

44

درحالياسد.:

سالببصانمببث!مهل.د:

امسلام!لا.د:

حلايخلهل!التنيعالكر.د

مفثد!سيث!ن

اللبببلأ!ياعبدل!هاللإااالتن!مالكر

يوكس!ءسعديالشهحر:

ص!يم!اج:

نرمسمببر:

طرلاى!يار:د:

!كل+شى!ب!ولىجي:

نئرضسيل!:

الشمعهخللون

!ود"ليالثعى

كلمرزنريط-:

!صب!اهىسملونمحيمد

عبلأ"!ه!لاريحب

عبرالرهحماربن

يولوجميز.ج

عططنحسن

.الخطابواسماعيلالخيليليوعلي

جال!ممكسيدعزيز:بةالم


