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لبَ ثٙب ٠يْ اٌؾبط ، ٚٔشو٘ب اٌّووي " اٌؾو٠خ ، فٌّ ِمبالد ػٓ اٌؾو٠خ"ٚرزٛفو روعّخ افوٜ ثؼٕٛاْ . 554-554طض    (5102



 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

 Copyright 2020© ؽىّخ  2 

 

 

 :فهرس

  . حياته1

  تحوإلته إلفكرية -1.1

  فلسفة إلمعرفة وإلعلوم إؤلنسانية -2

  مفهوم إلفلسفة 2.1

يقا ، وإلمنطقإلقضايا إإلساسية 2.2 ز  22 : إلمعرفة ، إلميتافي 

ز إلعلوم وإلعلوم إؤلنسانية -2.3 ز بي   إلتميي 

  
 28 إلحس إلتاريخز

ز جير إلتاري    خ وإرإدة إؤلنسان -2.4  32 بي 

 تاري    خ إألفكار-3

  وتعددية إلقيم-4
 
 46 إلفكر إألخالق

ز "إلتعددية إلق- 4.1   يمية" وفقا لتعريف برلي 

ز  -4.2   إلتعددية إلقيمية قبل برلي 

ز  -4.3   أعمال برلي 
ز
 61 ظهور تعددية إلقيم ق

ز : بع -4.4  65 ض إلجدإإلت تعددية إلقيم بعد برلي 

 66 تعريف إلنسبية

 72 دعوى موضوعية إلقيم

  دعوى تفرد إلقيم

ز إلقيم إذن؟  -4.5  76 كيف نختار بي 

إلية   إلتعددية وإلليير



 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

 Copyright 2020© ؽىّخ  3 

 

  إلفكر إلسياس  -5

 82 مفهوم إلحرية -5.1

  إلحرية وإلتعددية-5.2

  إلقومية - 5.3

 إلقيادة وإتخاذ إلقرإر -5.4

 ائلإألخالق إلسياسية: إلعنف ، إلغايات وإلوس -5.5

 124 إلخالصة -6

 111 ببليوغرإفيا 

 أدوإت أكاديمية 

 نت  مصادر أخرى عىل إؤلني 

 مدإخل ذإت صلة 

 

  



 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

 Copyright 2020© ؽىّخ  4 

 

ن  يطإنيي  ن أحد أبرز إلمفكرين إلتر ين. ويذرر عإدة إيزإيإ برلي  ي إلقرن إلعشر
ن
 ػ

ي إلنقإش ، فضةل عن أسلوب  
ن
بثقإفته إلوإسعة وإلمتنوعة ، ورفإءته إلعإلية ػ

ي أن وإحد. 
ن
ن إللغة إلجميلة وإؤليجإز وعمق إلفكرة ػ رتإبته إلذي يجمع بي 

ي إلفلسفة إلسيإسية إلمعإرصة وتإري    خ 
ن
إ وإضحإ ػ وقد تررت أعمإله تأثت 

مفهومإن " )Two Concepts of Libertyمسمإة "أن مقإلته إل  إلمعرفة. 

ي إلدرإسإت إلخإصة بموضوع  للحرية(
ن
إ ػ إل تزإل من أكتر إلنصوص تأثت 

به يتفق إلمعجبون إلحرية ، رغم مرور مإ يزيد عن ستة عقود عىل ظهورهإ. و 

ن  هونقإد ن إلبإرع  هعىل أن تميت  نقطة يشكل ، وإلسلبية  ةإؤليجإبيإلحرية بي 

 .2للمنإقشإت إلنظرية حول معتن وقيمة إلحرية إلسيإسية رئيسيةإنطةلق 

ي ي
ن
ي ػ

ن
يطإنية  0664وم توػ ن كإن ، بأن قإلت إلصحإفة إلتر أفضل  أحد برلي 

ي إلمعلومإت 
ن
ن غزإرة ػ ي  فكإر وقدرة عىل ربط إأل، إلمتحدثي 

وإلتحليل إلفلسؼن

إته  للمشكةلت ي محإرصن
ن
ون بإلدور للحصول عىل مقعد ػ

ّ
، وكإن إلنإس يصطف

 .3إمةإلع

ة ألقإهإ سنة  ي محإرصن
ن
ن رؤية ، 0655ػ نهإ تشكل بأيقول  قدم إيزإيإ برلي 

ن  ن عإمإ إلخيط إلذي يجمع بي  ، بدءإ من قرإءته  تأمةلته لمإ يزيد عن ستي 
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 .ٚاالؽبالد اٌٛاهكح فٟ ٘نٖ اٌّمبٌخ ، روعغ ع١ّؼٙب اٌٝ األٌٚٝ( 5102ث١وٚد ) اٌمِٟٛ ٌٍزوعّخ ثبٌمب٘وح ٚكاه اٌز٠ٕٛو 

3 ‘Philosopher and political thinker Sir Isaiah Berlin dies’, BBC Nov., 8, 1997 

http://news.bbc.co.uk/2/hi/uk_news/24540.stm 
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. تتعلق هذه إلرؤية 4إلمشهورة "إلحرب وإلسلم" تولستويليو إألوف لروإية 

ي 
ن
ي تجعل إلبشر يرتكبون سنسإنعمإق إلنفس إؤل أبإلدوإفع إلكإمنة ػ

ية ، وإلتر

ي نهإي
ن
ة إلمطإف يتمردون إعظم إآلثإم ، ثم يكررونهإ مرإت عديدة. لكنهم ػ

حبإط ثم وإلعدوإن ، كمإ يتمردون عىل نوإزع إليأس وإؤل عىل ميلهم إلغريزي لبل 

ي رأيه  صةلح. ؤف طريق إلصةلح وإؤل  –من ثّم  -وإلسخط ، ليتجهوإ 
ن
إلمسألة ػ

إت كلهإ ، كمإ إل تستطيع  هي إكتشإف أنك إل تستطيع إلحصول عىل إلخت 

ي لكإفة إلمشكةل 
ت. هنإك دإئمإ حإجة مإسة إلختيإر تقديم حل شإمل ونهإئ 

ه ، وهذإ سيكلفك   من غت 
 –بطبيعة إلحإل  –مإ تحتإجه )أو مإ تريده( أكتر

ي إلمرتبة إلثإنية أو إلثإلثة من حإجإتك. 
ن
ي ػ

ء إآلخر إلذي يأئر ي
 إلتخىلي عن إلشر

ي تقّر بإستحإلة 
ي وقت مإ بإلفرضية إلقديمة ، إلتر

ن
، رنت مقتنعإ ػ ن يقول برلي 

ن  ن إألجوبة إلصحيحة لبلشكإليإت  إلتضإرب بي  إلغإيإت إلحقيقية ، وبي 

ي إلحيإة.  كإنت هذه إلفرضية مبنية عىل حقيقة فلسفية وبدت 
ن
إلمررزية ػ

إ ، لكنهإ تنإثرت كإلزجإج بعدمإ قرأت 
ً
كيإفيىلي ممعقولة جد

5 . 

 

 . حياته1

                                                             
4
ٚروعّذ اٌٝ ِؼظُ اٌٍغبد اٌؾ١خ ، ث١ٕٙب  ١ٌ0536ٛ رٌَٛزٜٛ ِٓ أُ٘ االٍّبء فٟ ربه٠ـ اٌوٚا٠خ اٌؼب١ٌّخ ، ٚٔشود اٌوٚا٠خ ٌٍّوح األٌٚٝ فٟ   

رزٛفو .  https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=&oldid=49774412( 5151أغَطٌ   13)اٌؼوث١خ ، أظو ٠ٚى١جل٠ب 

: ػٍٝ اٌواثؾ( 0643كِشك )–روعّخ ٍبِٟ اٌلهٚثٟ ، ٔشو ٚىاهح اٌضمبفخ " اٌؾوة ٚاٌٍَُ"َٔقخ هل١ّخ ٌوٚا٠خ 

https://archive.org/details/draymanahmed1985_gmail_1_201608/ 

ػٍغ اإلَٔب١ٔخ االػٛط ، فظٛي فٟ ربه٠ـ األفىبه، رؾو٠و ٕ٘وٞ ٘بهكٞ ، روعّخ دمحم ىاٟ٘ اٌّغ١وثٟ ٚٔغ١ت اٌؾظبكٞ ، : ا٠يا٠ب ثو١ٌٓ  5

لبِذ ثٙب ١ٍّخ فٍٛ ػجٛك ، " ١َٔظ اإلَٔبْ اٌفبٍل"ٚطلهد روعّخ افوٜ ثؼٕٛاْ .  22ص ( 5102اٌمب٘وح )ٌمِٟٛ ٌٍزوعّخ ، اٌّووي ا

 .ٚاالؽبالد اٌٛاهكح ٕ٘ب روعغ ع١ّؼب اٌٝ اٌزوعّخ األٌٚٝ( 5103ث١وٚد )كاه اٌَبلٟ ٌٍطجبػخ ٚإٌشو 
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ي 
ن
ن ػ ، عإصمة إلتفيإ ، وهي مينإء عىل بحر  ريغإ بمدينة  0616ولد إيزإيإ برلي 

ي إلبحر.  تعرضت عإئلته 
ن
قهإ نهر دوجإفإ ، قبل أن يصب ػ إلبلطيق ، يختر

( ، ربمإ ألصولهإ ؤليهودية ، أو لكونهإ 0604) إلثورة إلروسيةلةلضطهإد بعد 

ي 
ن
ية ، فهإجرت ؤف بريطإنيإ ػ ن بأن إلعنف 0650من إلطبقة إلتر . ويقول برلي 

ده خةلل إلثورة إلروسية ، شكل جإنبإ هإمإ من هوإجسه إلشديد إلذي شه

إلمستقبلية ، وإل سيمإ نفوره إلتإم من إلعنف إلسيإسي ، وإلسلطإت غت  

ي رعبإ من 
ي ذهتن

ن
إلمقيدة وإلنظم إلشمولية "لقد زرعت مشإهد إلقسوة ػ

" ي
ي طوإل حيإئر

إفقتن  . 6إلعنف ست 

ي تعدد إللغ
ن
ن ، ػ لي  ي أتقنهإ ، من إلروسية يظهر تنوع إلميول إلثقإفية لتر

إت إلتر

ية وإلفرسنسية وإأللمإنية وإؤليطإلية ، فضةل عن ؤلمإمه ببعض  ن ؤف إؤلنجلت 

ية وإلةلتينية وإليونإنية إلقديمة.  إلعتر
أمإ حيإته إألكإديمية ، فقد إرتبطت  7

ي درس فيهإ إلفلسفة وإلتإري    خ وإللغإت إلكةلسيكية ، ثم 
بجإمعة أكسفورد إلتر

إ وأست  إذإ للفلسفة. عمل محإرصن

ي 
ن
ن ػ يطإنيةخةلل إلحرب إلعإلمية إلثإنية ، عمل برلي   خدمة إلمعلومإت إلتر

BIS  ي
ن
ي نيويورك ، وهي هيئة أسستهإ إلحكومة لتثبيط دعوإت إلحيإد ػ

ن
ػ

ي 
ن
ي إلوإليإت إلمتحدة. ثم عمل ػ

ن
ي وإشنطن. إلحرب ػ

ن
يطإنية ػ إلسفإرة إلتر

ن  ي ، وإتصل بإألدبإء إلمعإرضي 
وبعد نهإية إلحرب ، زإر إإلتحإد إلسوفيتر

                                                             
6
 Jonathan Bergwerk,  Audacious Jewish Lives, Vol. 4, P. 195  (lulu.com) 2020 

7
 Bergwerk:  Ibid. 196 
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-1889) آنإ إخمإتوفإللحكم إلشيوعي ، وبينهم خصوصإ إلشإعرة إلمعروفة 

ي 1966
نإك( وإلروإئ  (. ويقإل بأن هذه إللقإءإت 0631 - 0561) بوريس بإستر

ي تشكيل همومه 
ن
ن للشيوعية ، كمإ سإهمت ػ قد عمقت معإرضة برلي 

 إلفكرية إلمستقبلية. 

إت و  ن ؤلقإء إلمحإرصن ة إلحرب وبعيدهإ ، وإصل برلي 
إلتدريس ، لكن خةلل فتر

ي مطلع إلخمسينإت ، ؽي يكرس حيإته 
ن
بشكل متقطع. ثم عإد ؤف إورسفورد ػ

ة تحول إهتمإمه عن إلفلسفة ؤف  ي هذه إلفتر
ن
من جديد للعمل إلفكري. وػ

تإري    خ إألفكإر ، وعىل وجه إلخصوص تإري    خ إلفكر إلروسي ، تإري    خ إلمإررسية 

إكية ، ؤضإفة ؤف إلتنوير و  إ ، بدأ وإلنظريإت إإلشتر
ً
ي هذإ إلوقت أيض

ن
نإقديه. ػ

ي سنشر مقإإلت تنإولت إلتحوإلت إلسيإسية ، إإليديولوجيإ إلحإكمة ، وإلحيإة 
ن
ػ

. وقد حظيت هذه إلمقإإلت بشهرة عريضة.   ي
ي إإلتحإد إلسوفيتر

ن
إلثقإفية ػ

ي إلمجتمع إإلكإديمي ، وأهلته للحصول عىل منحة 
ن
إمإ ػ ويبدو أنهإ منحته إحتر

ي مجإل إهتمإمه إلجديد ، أي تإري    خ إألفكإر ، للتفرغ إلعلمي 
ن
، ؽي يتعمق إكتر ػ

ي أكسفورد. 
ن
ي إلمتعإرف ػ

 حيث سيذهب بعيدإ عن إلتيإر إلعإم للدرس إلفلسؼن

ي 
ن
ن أستإذ " 0624ػ "  Chichele Professorshipررسي شيشل إختت  برلي 

ته  للنظرية إلسيإسية وإإلجتمإعية بجإمعة أكسفورد. وكإنت محإرصن

ن هذإ  نإ ؤليهإ آنفإ. وقد وإصل برلي  ي أشر
"مفهومإن للحرية" إلتر إإلفتتإحية هي

إلعمل طيلة إلعقد إلتإفي ، حيث أصبح بعدهإ إلرئيس إلمؤسس لكلية 

ي  –ولفسون 
ن
. وخةلل هذه إلسنوإت عمل 0642أكسفورد ، حتر تقإعده ػ
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ي 
ن
إ كأستإذ زإئر بجإمعة مدينة نيويورك. وػ

ً
إإلكإديمية توف رئإسة  0641أيض

يطإنية  .0645حتر  إلتر

ي وقت مبكر ، فحصل عىل وسإم 
ن
ن من جإنب إلحكومة ػ تم تكريم برلي 

ي 
ن
ي  ، كمإ حصل عىل وسإم إإلستحقإق 0624إلفإرس ػ

ن
ي إلجإنب 0640ػ

ن
. وػ

ي 
ن
إلعلمي ، حصل عىل جوإئز إنجيىلي ، إيرسموس ، وليبينكوت ، لعمله ػ

نإري    خ إألفكإر ، كمإ حصل عىل جإئزة إورشليم لدفإعه إلمتوإصل عن 

 إلحريإت إلمدنية. 

ن إلعديد من إلمقإإلت ، ويرجع إلفضل ؤف  ي هإرديرتب برلي  ي  هتن
ن
وإخرين ػ

ن ،  01جمعهإ وطبإعتهإ معإ ، ويوجد إآلن  مجلدإ من مقإإلت ورتب برلي 

ن نفسه همإ برلي  ن ، سبق أن سنشر ؤضإفة ؤف طبعإت جديدة من رتإبي 
8. 

 تحوإلته إلفكرية -1.1

ي إلمعروف ؤيمإنويل كإن
ن بإلفيلسوف إأللمإئن ( 0511 - 0451) طتأثر برلي 

ي 
ن
يطإنية =  وخلفإئه. وػ بوإكت  حيإته إإلكإديمية ، تأثر بتيإر  "إلمثإلية إلتر

British Idealism وحإت برنإرد و  تومإس هيل غرين" وإل سيمإ شر

. وكإن إإلتجإه إلعإم للحررة إقرب فرإسنسيس برإدفي ، ؤضإفة ؤف  بوسإنكويت 

ي وقت إلحق تحول
ن
إيزإيإ  ؤف رد فعل عىل تيإر إلفلسفة إلتجريبية وإلنفعية. ػ

ن  . ومع جورج إدوإرد مور و  جون روك ويلسونؤف إلمدرسة إلوإقعية ل  برلي 

                                                             
8
 ٌالؽالع ػٍٝ لبئّخ وبٍِخ ثبػّبي ثو١ٌٓ ، أظو   

 The Isaiah Berlin Virtual Library  http://berlin.wolf.ox.ac.uk/lists/index.htmlِىزجخ ثو١ٌٓ االفزواػ١خ 
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ي تدريس إلفلسفة ، إنضم ؤف جيل 
ن
وعه ػ ن إلمتمردين شر جديد من إلتجريبيي 

وإلكتإبإت  إلوضعية إلمنطقية لحلقة فينإ ، إلذين تبتن بعضهم نظريإت 

ن هؤإلء نذرر بإلخصوص فيغنشتإين ل إلمبكرة  .  إلفرد إير. بي 

ي إلوضعية إلمنطقية ، لكن 
ن
ن متشككإ ػ ي إلدعإوى  إرتيإبهإ كإن برلي 

ن
ػ

يقية ن إ إهتمإمهإ إلشديد  أثر عليه ، إلميتإفت 
ً
بإلطبيعة وسلطة  كمإ جذبه أيض

إلمعرفة ، وهي قضإيإ شكلت محور إسنشغإإلته إلفكرية. تلك إلشكوك 

ن ، فة إلتإري    خ وإإلسنشغإإلت ، ؤضإفة ؤف ميله لمعر  شكلت دإفعإ قويإ عند برلي 

ي بريطإنيإ رإسة أعمإل إلفةل دل
ن
ن ػ جورج إألسقف وإلسيمإ  ،سفة إلتجريبيي 

كىلي  إت ت أعمإلهمإ ، إللذإن شكل هيومديفيد و  بت  عديدة ، موضوعإ لمحإرصن

ن خةلل إلألقإه ين. إ برلي   عقدين إلثإلث وإلرإبع من إلقرن إلعشر

ن وإسنشغإإلته  ي حيإة إيزإيإ برلي 
ن
ي إلعإدة رجةلن ، تركإ أثرإ عميقإ ػ

ن
ويذرر ػ

-0565إلفكرية. أولهمإ معلمه وصديق عإئلته سولومون رإشميليفيتش )

ي جإمعإت ( ، وهو يهودي غإمض هإجر 0622
ن
من روسيإ ودرس إلفلسفة ػ

ن عىل تإري    خ إلفلسفة إأللمإنية ، كمإ تعرف عىل   ألمإنيإ. وعىل يديه تعرف برلي 

.  وحسب تقدير إحد إلكتإب  ي إلتإري    خ إلروسي
ن
أبرز إلرصإعإت إإليديولوجية ػ

ي شخصية 
ن
" ػ ي شكلت "إلجإنب إلروسي

فؤن توجيهإت رإشميليفتش هي إلتر

ن إلفكرية غذت ميوله إألخةلقية ، تمرده عىل إلدين ، إلتقإليد ، ، كمإ  برلي 

 . ي حيإة إلبشر
ن
هإ ػ إلتعصب ، فضةل عن ؤيمإنه إلعميق بقوة إألفكإر وتإثت 

ي 
ن
ي توليف شخصية تنطوي ػ

ن
ن ػ سنستطيع إلقول أن هذإ إلمعلم قد سإعد برلي 
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دإخلهإ عىل أبعإد متعإرضة: أي إلرؤية إلمتشككة ، وإف حد مإ إلمحإفظة 

ي ، من جهة ، وإلرؤية إلشديدة إلحمإس لمثقف روسي لفيلس
وف بريطإئن

رإديكإفي ، من جهة ثإنية. 
9   

ن ،  ي إلذي ترك أثرإ عميقإ عىل إلتوجهإت إلفكرية إليزإيإ برلي 
أمإ إلرجل إلثإئن

ي ، وهو  جوود ينروبن جورج رولفهو 
مهتم  فيلسوف ومؤرخ وعإلم آثإر بريطإئن

ي طور إلتكوين يومذإك ، بإلفلسفة إلتحليلية
ن
 ، وهي مدرسة كإنت إلتزإل ػ

ي 
ن
ي وإلمعرػ

إضإت إلتجريبية ، وإلتحول إلمنطؼر وتدعو للتخلص من إإلفتر

يقإ ، من درإسة إلوجود )إإلنطولوجيإ( ؤف درإسة مإ أسمإه  ن للميتإفت 

بإلفرضيإت إلمطلقة ، أو إلمبإدئ إؤلرشإدية إلنإظمة للبحث إلعلمي بكإفة 

 10أشكإله. 

ي فلسفة إلتإري    خ بجإمعة أ 
ن
ن دروس رولينجوود ػ كسفورد سنة حرصن برلي 

ن ؤف درإسة تإري    خ 0620 ي توجه برلي 
ن
. ويعتقد أنه صإحب إإلثر إلحإسم ، ػ

ي شكلت جوهر إسنشغإإلته إلعلمية ، كمإ 
ي سإهم إألفكإر ، إلتر

ن
تعزيز قنإعة ػ

ن  ي يستعملهإ إلنإس ، بأهمية إلمفإهيم وإلتصنيفإت إألولية ، برلي 
ي إلتر

ن
ػ

 تقديم وتحليل تجإرب  هم. 

                                                             
9
 Joshua L. Cherniss, A Mind and its Time: The Development of Isaiah Berlin's Political Thought, (Oxford U. 

Press 2013), p.32.   Some of Rachmilevich’s letters to Berlin are found here (seen 11-Sep-2020): 

http://berlin.wolf.ox.ac.uk/texts/letters/rachmilevich.pdf 

10 Giuseppina D'Oro: ‘Robin George Collingwood’, The Stanford Encyclopedia of Philosophy (Summer 

2015), https://plato.stanford.edu/archives/sum2015/entries/collingwood/ 

See also: Peter Skagestad: ‘Collingwood and Berlin: A Comparison’, Journal of the History of Ideas, Vol. 66, 

No. 1 (January 2005), pp. 99-112 
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ي 
ن
ن ، وكإن عنوإنه " صدر إلكتإب 0626ػ لي  كإرل مإررس حيإته إألول لتر

ن عىل وبيئته ي منتصف إلثةلثينإت ، تعرف برلي 
ن
ي إلكتإب ، ػ

ن
". وخةلل عمله ػ

كإن ن من إلمفكرين إلروس ، سيتر ه ، همإ   إثني  ي تفكت 
ن
إلكسإندر أثرإ عميقإ ػ

زن ي بليخإنوف( و 0541-0505) هت  زن  0605-0523) جورجر (. كإن هت 

ن ؤليه كإتبإ ودإعية سيإسيإ ، وتزعم تيإر إل ن إلشعبوي. وقد سنسب برلي  فةلحي 

إلعديد من معتقدإته حول إلتإري    خ وإلسيإسة وإألخةلق. أمإ بليخإنوف فهو 

لعإمة إلقرإء.  إلفكر إلمإررشي مفكر وكإتب معروف. ويقإل أنه إفضل من قدم 

ن  للمإررسية إإل أنه إعجب بهذإ إلرجل كؤسنسإن وكمؤرخ  ورغم معإرضة برلي 

ن عىل مفكري إلتنوير   ي تعريف برلي 
ن
لالفكإر. وقد سإعدت رتإبإت بليخإنوف ػ

ن  . كمإ عرفته عىل نقإدهم إلمثإليي  ن ن وإلتجريبيي  ن ، إلطبيعيي  إلمإديي 

. ؤضإفة لهذإ ،  كإنت رتإبإت بليخإنوف إلمصدر إلمبكر لمعرفة  ن وإلتإريخإنيي 

ن إلتيإر إي ي روسيإ ، بي 
ن
ي كإنت تدور ػ

ن ، بإلنقإشإت إلسيإسية إلتر زإيإ برلي 

ة من إلقرن إلتإسع عشر ،  ه إلرإديكإفي ، خةلل إلسنوإت إإلخت  إفي ونظت  إلليتر

ن عىل هذه إلنقإشإت إلوإسعة  ين. أن تعرف برلي  حتر أوإئل إلقرن إلعشر

ي إنجذإبه 
ن
ؤف ، ومن ثم إستغرإقه وإلمتنوعة ، كإنت عىل إإلرجح عإمةل مهمإ ػ

 . ي إلحقل إلخإص بفلسفة إلتإري    خ ، ؤضإفة ؤف أخةلقيإت إلعمل إلسيإسي
ن
 ػ

ن بإلفلسفة ، وإنتقل ؤف  خةلل إلحرب إلعإلمية إلثإنية ، ترإجع إهتمإم برلي 

ي ترإجع شغفه 
ن
تإري    خ إألفكإر. هنإك بطبيعة إلحإل عوإمل متعددة سإهمت ػ

ي إلحكومة ، وقد إسلفنإ بإلفلسفة ، لعل إبرزهإ إسنشغإله ب
ن
إلعمل إلسيإسي ػ
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ي نيويورك ووإشنطن ، 
ن
إإلشإرة ؤف أنه قضن جإنبإ مهمإ من سنوإت إلحرب ػ

ي أكسفورد. لكن إلعإمل إلحإسم كمإ 
ن
إألمر إلذي أبعده عن زمةلء إلفلسفة ػ

ي جإمعة 0631-0555)  ي شيفرهتن قيل ، هو لقإؤه مع 
ن
( أستإذ إلمنطق ػ

هإرفإرد ، إلذي  أقنعه فيمإ يبدو بأن حقل إلفلسفة إلرصفة مشبع ، بمإ 

ي إلوقت 
ن
يجعل من إلعست  جدإ بروز نظريإت جديدة تتمتع بإإلصإلة ، وهي ػ

ن إلفلسفة  ي تشكل جشإ بي 
نفسه غت  مسبوقة. بخةلف إلحقول إلعلمية إلتر

هإ من إلعلو  ي حإجة وغت 
ن
م ، مثل إلمنطق وعلم إلنفس ، وهي حقول إلزإلت ػ

وز  طإ لتر ؤف إلمزيد من إلمعإلجة وإلتنظت  ، أو أن إألصإلة وإلتفرد ليست شر

ي ؤطإرهإ. 
ن
 إلنظريإت إلجديدة ػ

ي قدرته إلشخصية عىل 
ن
ن ػ إلحقيقة أن هذإ إللقإء مع شيفر ، عزز شكوك برلي 

ي حيإته إ
ن
إ قد إكتشف أنه أن يقدم شيئإ يستحق إلجهد ػ

ً
إلكإديمية. ولعله أيض

ي موإصلة 
ن
لم يكن شغوفإ جدإ بإلفلسفة ، أو أنه لم يكن مؤمنإ حقإ برغبته ػ

ي أن يقدم شيئإ جديدإ للعإلم ، وإن 
ن
ن ؤف أن رغبته ػ هذإ إلطريق. خلص برلي 

يتعلم شيئإ مختلفإ عمإ كإن يعرف يوم بدأ حيإته إإلكإديمية ، رهن بإلتحول 

ي ؤف
ن عىل تإري    خ إألفكإر ، وهو  إلنهإئ  رت 

حقل علمي جديد. وهكذإ إتجه للتر

ن سيحمل معه ؤف حقله  حقل مختلف نوعإ مإ عن عإلم إلفلسفة ، لكن برلي 

ي إستقإهإ من حلقإت إلفلسفة ، فضةل عن 
إلجديد تلك إلمعرفة إلعميقة ، إلتر

ي    خ معتقدإته إلسيإسية ، وكةلهمإ سيكون ذإ أثر وإضح عىل مقإربإته لتإر 

 إألفكإر ومعإلجإته لقضإيإه. 



 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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ن قد إخذت  مع أوإئل إلخمسينإت ، كإنت إلمتبنيإت إلمررزية إليزإيإ برلي 

ن إسنشغإإلته إلفلسفية إلمبكرة ، وبحوثه  شكلهإ إألوفي ، متإثرة بإلتجإذب بي 

إمإته وهمومه إلسيإسية وإألخةلقية. ويمكن إلقول  ن إلتإريخية ، ؤضإفة ؤف إلتر

ي هذإ إلوقت  –إسية كإنت أن بعض رؤإه إإلس 
ن
ي  –ػ

ن
هإ ػ ي غت 

قد إكتملت ، وبؼر

هإ إوإخر إلخمسينإت ، مثل  ي سنشر
حإلة تطور وتكإمل. أن إلبحوث إلتر

ي 
"مفهومإن للحرية" مثلت منإسبة لجمع وتعزيز مقوإلته إلفكرية. فيمإ يأئر

ن سيكون مسإره إلرئيس قد تحدد ، ولذإ سينرصف ؤف تصفية  من سني 

لكن غإلبيتهإ سيبؼر كمإ هو ، ولن تتعرض ألي تغيت  وتوضيح أفكإره. 

 جوهري نتيجة إلتطورإت إلفكرية إلتإلية. 

ي إلعإلم ، تررت 
ن
ة ػ ت أشيإء رثت  ي غت 

ممإ سبق يظهر أن حقبة إلحرب إلتر

ن إلفكرية. وإمتد هذإ إلتأثت  ؤف معتقدإته  إ عىل إسنشغإإلت إيزإيإ برلي 
ً
أثرهإ أيض

ي ، ولقإءإته مع وموإقفه إلسيإسية ، سيمإ ب
عد رحةلته ؤف إإلتحإد إلسوفيتر

إليإ. لكن منذ  ن كإن عىل إلدوإم ليتر ن هنإك. إلوإقع أن برلي  إلمفكرين إلمقموعي 

ين ، بإت شديد إإلهتمإم بإلدفإع عن  إليةمنتصف إلقرن إلعشر ي عمله  إلليتر
ن
ػ

ن إألخةلقية ، فضةل  إلفكري. هذإ إلموقف مرتبط كل إإلرتبإط بقنإعإت برلي 

ي هذإ 
ن
. ػ ي حيإة إلبشر

ن
ي بمسإئل مثل طبيعة ودور إلقيم ػ

عن إسنشغإله إلذهتن

ن من همإلسيإق ت تطوير رؤيته عىل إهتمإمه م إلسيإسة ، وررز و خفف برلي 

،  تإري    خ إألفكإر و  إختبإر طبيعة إلعلوم إؤلسنسإنيةو  إلمتعلقة بتعددية إلقيم ،

ي شكلت 
محور أعمإله إلفكرية ، وإستإثرت  -منذ منتصف إلستينإت  -إلتر



 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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/ معظم مإ رتب من مقإإلت ب ن ن وإلمحإفظي   ، وإلسيمإ نقد إلرومإسنسيي 

ن للتنوير.     إلرجعيي 

 

 فلسفة إلمعرفة وإلعلوم إؤلنسانية -2

 مفهوم إلفلسفة 2.1

ي بدإيإت إهتمإمه بإلفلسفة عىل تعرف بر 
ن
ن ػ )مدرسة ؤيمإنويل   إلمثإليةلي 

(. ويبدو أن كةل منهمإ 12( وإلوضعية إلمنطقية )مدرسة ديفيد هيوم11كإنط

. من خةلل إلمدرسة إلمثإلية ، 13قد أثإر إهتمإمه ، لكنه إنتىه برفض مقوإلته

ن بقية إلمعإرف ، تع ي تعظي مكإنإ رفيعإ للفلسفة بي 
ن عىل إلرؤية إلتر رف برلي 

ورية ،  أي رونهإ قإدرة عىل إستنبإط حقإئق مجردة ، مطلقة ، أصلية ورصن

كمإ   the queen of the sciences أم إلعلوم جميعإ   -بإلتإفي  -وإعتبإرهإ 

ي مقإبل هذه إلرؤية ، تعرف 
ن
عىل  –إلمنطقية من خةلل إلوضعية  -يقإل. وػ

                                                             
 536/ 5( 0651ث١ود )ٍِٛٛػخ اٌفٍَفخ ، اٌّئٍَخ اٌؼوث١خ ٌٍلهاٍبد ٚإٌشو : ؽٛي  ا٠ّب٠ًٛٔ وبٔؾ ٚفٍَفزٗ ، أظو ػجل اٌوؽّٓ ثلٚٞ 11

 300ٌَبثك اٌّظله ا: ؽٛي ك٠ف١ل ١َ٘ٛ ٚفٍَفزٗ ، أظو ثلٚٞ 12

13
ٚاٌزٟ رؼُ اٌزبه٠ـ ، اٌفٍَفخ ، اٌمبْٔٛ ، ٚونا ػٍُ االعزّبع ، االلزظبك ، ( وّب اٍّب٘ب ثو١ٌٓ اؽ١بٔب)اٌز١١ّي ث١ٓ اٌؼٍَٛ اإلَٔب١ٔخ أٚ اٌضمبف١خ  

َ ثٙنا اٌّٛػٛع فٟ ثٛاو١و ٚلل اٍزّو  اال٘زّب. اٌـ ، اعزنة ا٘زّبِب وج١وا فٟ اٌفٍَفخ األٌّب١ٔخ فالي اٌموْ اٌزبٍغ ػشو.. االٔضوٚثٌٛٛع١ب 

اٌفٍَف١خ " ؽٍمخ ف١١ٕب"ٌزؤص١و  –ف١ّب ٠جلٚ  –إٌبؽمخ ثبٌٍغخ االٔى١ٍي٠خ ، ٔز١غخ  اٌجٍلاْاٌموْ اٌؼشو٠ٓ ، وّب اعزنة ا٘زّبِب وج١وا أ٠ًؼب فٟ 

ؽبٚي اٍزٍٙبَ شقظ١بد ِجىوح  أِب ػًّ ا٠يا٠ب ثو١ٌٓ فمل .اػبفخ اٌٝ ثوٚى اٌؼٍَٛ االعزّبػ١خ وؾمً كهاٍٟ َِزمً ثنارٗ ٠ٚؾظٝ ثبالؽزواَ

ٌىٕٗ عبء ِزبصوا ثلهعخ وج١وح ثّؾبٚالد ٌّفىو٠ٓ ِضً (. 0512-0411)  ١٘وكه. عٛ٘بْ طٚ( 0411-0335) ع١بِجبر١َزب ف١ىِٛضً ِضً 

ٕ٘و٠ش ه٠ىود ، ف١ٍٍُٙ ك٠ٍزبٞ ، ِٚبوٌ ف١جو ، ثً عبء ِّبصال ٌٙنٖ اٌّؾبٚالد اٌزٟ اهاكد رف١َو  ؽج١ؼخ اي 

‘Geisteswissenschaften’ ٚإٌّبظو ٌٙنا ٘ٛ  .  د أٚ اٌؼٍَٛ اإلَٔب١ٔخٚ٘ٛ اٌزؼج١و األٌّبٟٔ اٌّؼبكي ٌإلَٔب١ٔب

Naturwissenschaften’ أٚ اٌؼٍَٛ اٌطج١ؼ١خ . 

٘ٛ اطواهٖ ػٍٝ أْ ا٘لافٙب ِٕٚب٘غٙب رقزٍف افزالفب عنه٠ب " اٌلهاٍبد اإلَٔب١ٔخ"أٚ  "اإلَٔب١ٔبد"وبْ اٌلافغ ٚهاء اٍزؼّبي ثو١ٌٓ ٌّظطٍؼ 

اٌزؼج١و . (Isaiah Berlin: Against the Current, Chapter 3, p.101)١ٓ ث١ٓ اٌؾمٍ" اػالْ اٌطالق"، االِو اٌنٞ ٠َزٛعت 

" اٌؼٍَٛ اإلَٔب١ٔخ"و١ٌٓ ، اال اما وبْ اٌؾل٠ش فٟ االؽبه اٌزبه٠قٟ اٌنٞ ٠غؼً ِظطٍؼ ٘ٛ االص١و ػٕل ث "اإلَٔب١ٔبد"اٌَّزؼًّ ٕ٘ب ، أٞ  

 54ؾبش١خ أظو أ٠ًؼب اٌ(. ٟٚ٘ ٔفٌ اٌطو٠مخ اٌزٟ ارجؼٙب ثو١ٌٓ)ؽج١ؼ١ب اوضو 



 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

 Copyright 2020© ؽىّخ  15 

 

ي تنكر محورية إلفلسفة ، أو قدرتهإ عىل توليد حقإئق 
إلية ، إلتر ن إلرؤية إإلختر

ي مستوى أدئن من إلعلوم إلطبيعية. 
ن
مطلقة. فإتبإع هذإ إلمذهب يضعونهإ ػ

وهإ  ي أحسن إألحوإل  -وربمإ إعتتر
ن
خإدمة لعلوم إلطبيعة. بل أن بعضهم  –ػ

 ، فإعتتر 
إإلهتمإم بإلفلسفة عةلمة عىل إلسذإجة  أخذ إألمر ؤف مستوى أدئن

 وعدم إلثبإت ، أو عدم إلنضج إلفكري. 

ن موقفإ دفإعيإ عن  ن سنسبيإ ، تبتن برلي  ن إلمتطرفي  بموإزإة هذين إلموقفي 

ن إلرؤية إلقإئلة  . تبتن برلي  ن إلفلسفة ، يجمع طرفإ من كل من إلمدرستي 

تهإ إؤلسنسإ ن إلعلوم إلطبيعية ونظت  ي بإلتمإيز إألصىلي بي 
نية ، وهي إلرؤية إلتر

يش ريكإرتو  فيندلبإند " مثل فيلهلم إلكإنتية إلجديدةتبنإهإ روإد " ،  هتن

ن إلفلسفة ضمن إلعلوم ؤضإ فة ؤف فيكو وفيلهلم ديلتإي.  وقد صنف برلي 

 إعطإهإ مكإنة فريدة.  –ضمن هذإ إلموقع  –إؤلسنسإنية. لكنه 

ي خدمة 
ن
ي تؤديهإ إلفلسفة ػ

ي هذإ ؤف إختةلف إلوظيفة إلتر
ن
يرجع إلش ػ

ي حقول إلعلم إألخرى ؤف إكتشإف طرق فعإلة 
ن
إلمعرفة. يهدف إلبإحثون ػ

ي ررسوإ إنفسهم لمعرفتهإ. أمإ إلفلسفة ، فىهي تدور لنيل إلمعر 
فة بإإلشيإء إلتر

ن   – ي إلوقت إلحإرصن ، بل  -كمإ يقول برلي 
ن
ي إل نملك جوإبهإ ػ

حول إألسئلة إلتر

إ إلطريق إلذي يوصلنإ ؤف إلجوإب أو إألجوبة إلمحتملة
ً
 . 14وإل نعرف أيض

                                                             
14 For more on this topic, see Isaiah Berlin: Concepts and Categories: Philosophical Essays, ed: Henry 

Hardy, Viking (New York 1979), Chapter One : The Purpose of Philosophy, pp 1-11.  
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ي تقع خإرج نطإق إشتغإل إلفلسفة ، أ
ي حإلة إألسئلة إلتر

ن
سئلة إلريإضيإت أو ػ

إلعلوم إلطبيعية مثةل ، فؤننإ قد إل نعرف إلجوإب ، لكننإ نعرف إلطريق إلذي 

يقودنإ ؤف إكتشإفه ، أو إلطريق إلمقبول من جإنب غإلبية إلنإس. من ذلك 

مثةل إألسئلة إلمتعلقة بحقإئق تجريبية ، فجوإبهإ قإبل للكشف بوإسطة 

،  إإلستنبإطيجإب عليهإ عن طريق إلمةلحظة. إألسئلة إألخرى يمكن أن 

ي إلريإضيإت 
ن
وإلرجوع ؤف إلقوإعد إلعإمة إلمثبتة سلفإ. هذإ هو إلحإل مثةل ػ

ي إلريإضيإت مثةل ، 
ن
ة ػ ن نوإجه مسألة عست  وإلنحو وإلمنطق إلصوري. حي 

ي نعلم سلفإ بأنهإ يمكن أن تقودنإ ؤف فؤننإ نبحث عن إلقوإعد وإلتكنيكإ
ت إلتر

ي تمكننإ من  
حل إلمسألة. أي أننإ إل نعرف إلجوإب ، لكننإ نعرف إلوسيلة إلتر

 رشفه.  

. هذه  ن ن أن إلفلسفة إختإرت لنفسهإ أسئلة من نوع خإص ومتمت  رأى برلي 

إ إلطريقة أو 
ً
إألسئلة ليست فقط مجهولة إلحل ، بل أننإ إل نعرف أيض

ي إلبحث عن إلجوإب ، كمإ أننإ إل نعرف أي إلتكنيك
ن
ي أن سنسلكهإ ػ

ي ينبغن
إت إلتر

ي يمكن أن 
ي إلتحقق من صحة إلحل أو إلحلول ، إلتر

ن
معيإر نرجع ؤليه ػ

هإ ن إألسئلة إلفلسفية وغت   : 15نتوصل ؤليهإ. هنإ بعض إألمثلة عىل إلفإرق بي 

:  مإ هو مقدإر إلزمن إلةلزم لقطع إلمسإفة إل ي
ن سؤإل غت  فلسؼن فإصلة بي 

 إلنقطة أ وإلنقطة ب ؟

: مإ هو إلزمن ، ومإ هو معنإه؟ ي
 سؤإل فلسؼن
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بيغي للرقم 
: مإ هو إلجذر إلتر ي

 ؟456سؤإل غت  فلسؼن

: مإ هو إلرقم ولمإذإ سنستعمله كمؤشر عىل إلقيمة؟ ي
 سؤإل فلسؼن

: هل تعتقد هذه إلجمإعة أو تلك بأن كةل منإ أخ لئلخر؟ ي
 سؤإل غت  فلسؼن

: هل ي
 كل إلنإس ؤخوة  سؤإل فلسؼن

ي ذإتهإ 
ن
ن "إلحقإئق ػ ن إلذي قرره كإنط بي  ن هذه إلرؤية ، مع إلتميت  يربط برلي 

matters of fact ي
ن تلك إلبتن إلمفإهيمية وإلتصنيفإت إلذهنية ، إلتر " وبي 

تشكل مإ يشبه ؤطإرإ ينظم إلحقإئق إلوإقعية ، فيحولهإ من عنإرص منفردة 

ي مررب ، فتمشي مفهومة
ن
. رون إلفلسفة مشغولة 16وذإت معتن  ؤف أجزإء  ػ

ز من خةلل محإوإلتنإ ؤلضفإء معتن عىل تجإربنإ ،  ي تتر
ي إألسئلة إلتر

ن
إسإسإ ػ

ي أنهإ 
ي سنستعملهإ  -أي إلفلسفة  -يعتن

تقيم إعتبإرإ للمفإهيم وإلتصنيفإت إلتر

رة ، ومنظمة.   لجعل تجربتنإ قإبلة لةلستيعإب ، أي وإضحة ، متر

إتنإ وتجإربنإ ، ثإبتة كإن كإنط قد إعتتر إلتصن ي تنظم ختر
يفإت إلمفإهيمية إلتر

ي 
ن
ن فرآهإ  إنتقإلية ، أو مرنة ، أنهإ تتفإوت فيمإ بينهإ ػ ورونية. أمإ برلي 

ن  –خصوص هذه إلسمإت ، لكن عىل إلمستوى إلنظري  فؤن كل  –يقول برلي 

ن وإحدة  ي نؤلفهإ خإضعة لعوإمل إلتغيت  ، من دون فرق بي 
إلتصنيفإت إلتر

                                                             
اٌّؼوفخ ، ٚاٌضبٟٔ ٠برٟ ِٓ اٌؼمً ٚ٘ٛ ٍبثك ػٍٝ " ِبكح"ؼوفخ ، اؽلّ٘ب ٠ؤرٟ ِٓ االش١بء اٌزٟ فٟ اٌٛالغ ، ٘ٛ ١ِي وبٔؾ ػٕظو٠ٓ فٟ اٌّ 16

إٔب ال َٔزط١غ ِؼوفخ االش١بء وّب ٟ٘ فٟ ٚفؾٜٛ والَ وبٔؾ . فٟ ػمٌٕٛب رزغٍٝ ف١ٗ االش١بءاٌنٞ ّظٙو اٌّبكح ، أٚ اٌ" طٛهح"اٌزغوثخ ، ٘ٛ 

ٌٍّي٠ل ، .  ٌىٕب ال ٔؼوف ِٕٙب غ١و اٌظٛا٘و اٌزٟ رزجلٜ ػ١ٍٙب، ِٛعٛكح  ٟفٙ، بها ٌؾم١مخ ِٛػٛػبد اٌزغوثخ ١ٌٌ أى٘نا . مارٙب ثبٌؾٛاً

 052-051ض ط (0642اٌى٠ٛذ )ِلفً عل٠ل اٌٝ اٌفٍَفخ ، ٚوبٌخ اٌّطجٛػبد : ثلٚٞأظو ػجل اٌوؽّٓ 



 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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. ليس ثمة تصنيف ، سإبق للتجربة أو مستقل عنهإ بشكل تإم. 17خرى وإأل 

نقول هذإ مع إلعلم بأننإ نتعإمل مع بعضهإ برإغمإتيإ ، فنجعلهإ ثإبتة عىل 

ن معإ.  ي أو عىل مستوى إلوإقع أو عىل إلمستويي 
 إلمستوى إلذهتن

ي مةلحظته للتأثت  
ن
ن ؤف معإرضة رأي كإنط ػ يكمن إلسبب إلذي دعإ برلي 

ي تقودهإ. رأى إلم
ن إلرؤى وإلمفإهيم إلتر ن إلتجربة إؤلسنسإنية ، وبي  تبإدل بي 

ي فهم إلعإلم من حولنإ ، 
ن
ي سنستعملهإ ػ

ن ؤذن أن إلمفإهيم وإلتصنيفإت إلتر برلي 

ي 
ن
مشدودة بربإط وثيق ؤف تجإربنإ ، فىهي تتفإعل مع إلتجربة ، تشإرك ػ

ع إلتجإرب وتختلف صيإغتهإ ، كمإ تنفعل بتحوإلتهإ ونتإئجهإ. ومثلمإ تتنو 

ن مكإن وآخر ، فكذلك إلمفإهيم إألولية/إلتصنيفإت ،  ن زمن وآخر ، وبي  بي 

ي إلوإقع ، فتتغت  بإلتوإزي مع مإ يجري من 
ن
ي تتأثر بعوإمل إلتحول ػ

إلتر

. أن إستيعإب هذه إلتصنيفإت إإلسإسية 18تحوإلت عىل مشح إلحيإة
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ٌىٓ ٠َزفبك ِٓ هإ٠زٗ االعّب١ٌخ ٚاٌز١ٍّؾبد اٌّزفولخ فٟ وزبثبرٗ ، . ؼ١خ ػٓ اطً ٚؽج١ؼخ ٘نٖ اٌّفب١ُ٘ ٚاالطٕبفٌُ ٠ملَ ثو١ٌٓ هإ٠خ لط  18

ِٚب٠ىَجٗ اٌفوك ِٓ فجواد فٟ ؽ١برٗ ا١ِٛ١ٌخ ، وّب لل ٠َزف١ل٘ب ِٓ االػواف ٚاٌزطج١مبد  أٙب رؤرٟ فٟ اٌغبٌت ِٓ اٌضمبفخ ٚاٌزؼ١ٍُ ،

ثمله ِب ٘ٛ رؼج١و ػٓ ؽبعبد اٍب١ٍخ أٚ ١ِٛي غو٠ي٠خ  ، ٠ىْٛ فطو٠ب للثؼغ اٌّفب١ُ٘ . ٝ إٌظو٠بد اٌفٍَف١خاالعزّبػ١خ اٌشبئؼخ ، اػبفخ اٌ

ػوٚه٠خ الػفبء ِؼٕٝ ػٍٝ اٌؼبٌُ ٚاٌٛعٛك اإلَٔبٟٔ ، وٟ ٔزّىٓ ِٓ ( ٔظ١و أِضٍخ وبٔؾ ػٓ اٌيِبْ ٚاٌّىبْ)فٟ ثٕٟ آكَ ، أٚ هثّب رىْٛ 

 .ٌؼمً اٌجشو اٍز١ؼبثٗ اكهاوٙب ثؼمٌٕٛب ، اما وبٔذ ِّب ٠ّىٓ

فٟٙ ِظٕٛػبد صمبف١خ أٚ  –ٟٚ٘ االوضو  –ٌىٓ ثو١ٌٓ م٘ت اٌٝ أْ اٌم١ًٍ فمؾ ِٓ اٌّفب١ُ٘ ٚاالطٕبف اٌزٟ َٔزؼٍّٙب ، رّبصً ٘نٖ. أِب اٌجم١خ 

ٌّفب١ُ٘ االٍب١ٍخ اٌزٟ فٟ ١ٍبق رفبػٍٙب ِغ اٌزغبهة. ِٚٓ االِضٍخ ػٍٝ ا ،ٔظو٠خ ، ٌٚٙنا فٟٙ رقؼغ ٌؼ١ٍّبد رغ١١و ٚرجل٠ً ِمظٛكح َِٚزّوح 

 ارَّذ ثبٌزؾٛي ، ٔنوو اٌفُٙ اٌغبئٟ ٌٍطج١ؼخ ، أٞ اٌوإ٠خ اٌمبئٍخ ثؤْ وً شٟء ٠ٛعل فٟ اٌطج١ؼخ ، ٚعل وٟ ٠قلَ غب٠خ  ، ٚ٘ٛ ٠ؼوف ثَؼ١ٗ

ؤْ اٌجشو ٔٛع ِٓ اٌؾ١ٛاْ اٌٝ ٘نٖ اٌغب٠خ. ٚونا اٌّفَٙٛ اٌمبئً ثؤْ اإلَٔبْ ِقزٍف رّبِب ػٓ اٌؾ١ٛاْ ، ٚاٌزٟ رؼبوٌ اٌوإ٠خ االفوٜ اٌمبئٍخ ث

  .)ٌىٕٗ اوضو رطٛها(

( 0اٌؾبش١خ  515اٌؾو٠خ ، روعّخ ِؼ١ٓ االِبَ ، ص : ثو١ٌٓ)ف١ّب ٠قض االفزالف ث١ٓ اٌّفب١ُ٘ ٚاالطٕبف ، فبْ اٌشوػ اٌنٞ للِٗ ثو١ٌٓ 

ػٍٝ ٔؾٛ اوضو هؽبثخ ٚأٙب غ١و " فاالطٕب"ّبئي ث١ٓ ٘ن٠ٓ اٌؼٕظو٠ٓ اٌن٠ٓ ٠ؾزالْ ِىبٔخ ِووي٠خ فٟ ث١ٕخ رفى١ؤب ، ؽ١ش رظٙو اٌ ٠ٛػؼ

ٕ٘ب ٘ٛ االثؼبك اٌضالصخ ، ٚاٌّلٜ اٌالِزٕبٟ٘ الكهاوٕب " االطٕبف"اٌّضبي اٌنٞ ػوثٗ ثو١ٌٓ ػٓ " )اٌّفب١ُ٘"ِؾلكح ، ٚأٙب اوضو رغو٠ل٠خ ِٓ 

  .(اٌؼبكٞ ٌٍفؼبء ، ٚػلَ لبث١ٍخ ػىٌ اٌؼ١ٍّبد اٌي١ِٕخ ٚرٕٛع االش١بء اٌّبك٠خ ٚلبث١ٍزٙب ٌٍؼل

. ِزٝ ٔجمٝ كافً اٌؾل ِٚزٝ ٔؼجوٖ اٌٝ اٌطوف ا٢فو١ٌٌ ٚاػؾب (. اٌّفب١ُ٘ ٚاالطٕبف)ه ، رجمٝ اٌؾلٚك ِفزٛؽخ ِٚزلافٍخ ث١ٓ االص١ٕٓ ِغ مٌ

ِٓ االٌٛاْ اٌٝ األشىبي ٚاالمٚاق ، اٌمٛاػل اٌّزشبثٙخ ٌٍؼٍَٛ ، اطٕبف اٌم١ُ ، : زؾلك ثبٍزّواه ٚرزٕٛع ا٠ؼبرػل٠لح ثو١ٌٓ اِضٍخ  ٠ؼوة

ِٓ ٕ٘ب ٠ّىٓ اٌمٛي أْ طٍخ اٌّفب١ُ٘ ثبالطٕبف ، هثّب رّضً طٍخ . األفالل١خ ، لٛاػل االر١ى١ذ ، ٚا١ٌّٛي اٌشقظ١خ اٌّزؼٍمخ ثبٌنٚق اٌّؼب١٠و
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لتجريبية ، كمإ أنه للتجربة إؤلسنسإنية ، مختلف عن تحصيل إلمعلومإت إ

، ألن  deductive reasoning إإلستدإلل إإلستنبإطي مختلف عن 

عىل كل  –منطقيإ  -إلتصنيف )أو إلرؤية إؤلطإرية( فرضية أولية ، وهو سإبق 

 منهمإ. 

ي ؤ
ذن هو درإسة "إلعدسإت إلفكرية" ، أي إلمنظإر أو موضوع إلبحث إلفلسؼن

إ 
ً
ي أسمينإهإ أيض

ي نرى إلعإلم من خةللهإ. وألن هذه إلمنإظت  ، وإلتر
إلنظإرة إلتر

 عىل حإله ، بل يتغت  كلمإ مر إلزمن 
إلتصنيفإت ،  بعضهإ عىل إألقل ، إل يبؼر

، فيتغت  ، فؤن آثإر هذإ إلتغت  ينعكس عىل إلعلم إلذي يدرسهإ أي إلفلسفة 

بإلتوإزي معهإ. ومن هنإ فؤن إلفلسفة ،  بعضهإ عىل إألقل ، تأريخية 

 ثإبتة وصلبة رغم مرور إلزمن وتغت  إلعإلم. 
ورة ، وإل يمكن أن تبؼر  بإلرصن

ي كل مقطع من تجربتنإ 
ن
من نإفل إلقول أن تلك إلتصنيفإت مهمة جدإ ، ػ

ي غإي
ن
ي سنشإط ػ

ة إألهمية ، حتر لو قيل إلحيإتية. وتبعإ لهإ فؤن إلبحث إلفلسؼن

أنه يتسم بإلتجريد وإلغموض ، إلذي يجعل إإلشتغإل به حكرإ عىل أقلية من 

ي إلفلسفة حإجة ؤسنسإنية حيوية إل يمكن إلخةلص منهإ ،  إهل إلفكر. تلتر

ي ؤطإره تجربة ؤسنسإنية 
ن
حإجة لتعريف وتفست  إلعإلم ، إلذي تشكل إلحيإة ػ

 متوإصلة. 
                                                                                                                                                                                     

، ِغ أْ ثو١ٌٓ ٌُ ٠َزؼًّ ٘نٖ اٌّظطٍؾبد ػٍٝ ٘نا إٌؾٛ ، وّب أٗ ال ك١ًٌ ٌل٠ٕب ػٍٝ أٗ ارقن  genus اٌغٌٕ/اٌٝ إٌٛع species اٌفوك

 .٘نا اٌظلك ، ٠زَُ ثبٌضجبد ٚاٌٛػٛػِٛلفب فٟ 

بْ ٌُ ٠ملَ ثو١ٌٓ ٔظو٠خ ِؾلكح أٚ شوؽب ٚاػؾب ؽٛي اٌّفب١ُ٘ ٚاالطٕبف ، ١ٌٌ فمؾ ألْ اٌم١بَ ثٙنا ٠مزؼٟ اٌؼٛكح اٌٝ اٌجؾش اٌفٍَفٟ اٌنٞ و

، فٟ ٚظبئفٙب ، ػوٚهرٙب ، ثو١ٌٓ لل رقٍٝ ػٕٗ ، ثً أ٠ًؼب الٔٗ اػزمل أْ اٌّفب١ُ٘ ٚاالطٕبف اٌّقزٍفخ ، رقزٍف أ٠ًؼب فٟ اطٌٛٙب 

اٌزٟ ٔفىو ثٙب ، ٚاٌزٟ وبٔذ ِّٙخ ػٍٝ اٌظؼ١ل اٌفٍَفٟ ، ٌىٓ  خثبٌَٕجخ ٌجو١ٌٓ فبْ ٘نٖ االطٕبف ٚاٌّفب١ُ٘ وبٔذ ثجَبؽخ اٌطو٠م.. ِٚوٚٔزٙب

األفىبه ٌٍزغبهة ، اٞ اٌوإ٠خ اٌمبئٍخ ثَجك )االفؼً أْ  رؼبٌظ ِٓ ِلفً ربه٠قٟ أٚ ١ٍىٌٛٛعٟ ، ثلال ِٓ االؽبه اٌىبٔطٟ اٌّزَبِٟ 

 (.  ٚوٛٔٙب شوؽب ػوٚه٠ب الٞ ٔٛع ِٓ اٌّؼوفخ



 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

 Copyright 2020© ؽىّخ  20 

 

ي سيإق دفإعه عن إلفلسف
ن
ن عىل فوإئدهإ إإلجتمإعية ، ػ ة ، يؤرد إيزإيإ برلي 

ة وغت  ملحوظة جدإ.  تتمتع إلفلسفة بقإبلية لتقييم  حتر لو كإنت غت  مبإشر

ي إعمإق إلذهن 
ن
إلنمإذج وإلتصورإت وإلفرضيإت إلمسبقة ، إلمتجذرة ػ

ي تشكيل قنإعإته إلجديدة 
ن
ي تؤثر عىل تفكت  إؤلسنسإن وتسهم ػ

ي ، وإلتر
إؤلسنسإئن

ي فحص وإختبإر ، من د
ن
ي غإلب إإلحيإن. تسهم إلفلسفة ػ

ن
ون أن يغي ذلك ، ػ

ي 
صةلحية هذه إلمخزونإت ، تستكشف إخطإءهإ ، وتحدد إإللتبإسإت إلتر

ي إلتجإرب. 
ن
 يمكن أن تقود ؤف إفهإم خإطئة أو ربمإ تعتر ػ

تتسم إلفلسفة بكون إلتمرد عىل إلمألوف وإلمتعإرف ، جزء من طبيعتهإ. 

ن ينشط إلتف ي دإئرة إلسؤإل. حي 
ن
ي ، فؤن كل فرضية سإئدة تصبح ػ

كت  إلفلسؼن

ة للجدل. لكن هذإ جزء إل يتجزأ من  أنهإ معإرضة لكل إلتقإليد إلصلبة ومثت 

حقيقة رون إلفلسفة أدإة لتحرير إألفكإر وإلنفوس ، ولهذإ فىهي ذإت قيمة ، 

ورة إل يستغتن عنهإ.   بل رصن

إ ، ؤف تحديد  ن إخت   ؽي يخلص إيزإيإ برلي 
ي "مسإعدة إلبشر

ن
غرض إلفلسفة ػ

ة وإعية ،  يفهموإ إنفسهم ، ومن ثم يديرون دنيإهم بعيون مفتوحة وبصت 

ة" ي إلظلمإء من دون بصت 
ن
ب ػ  .  19وليس كمن يرصن

 

يقا ، وإلمنطق 2.2 ز  إلقضايا إإلساسية: إلمعرفة ، إلميتافي 
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ي تتمتع بقيمة إستثنإئي
ن إلعديد من إإلعمإل إلتر ة. بعضهإ مهم قدم إيزإيإ برلي 

ي ذإته ، وبعضهإ مهم بإلقيإس ؤف أعمإله إألخرى ، أو تحوإلته إلفكرية عىل 
ن
ػ

ي ، سنشت  ؤف  مإ يمكن إعتبإره إلعمل إإلكتر 
ن إلنوع إلثإئن وجه إلخصوص. وبي 

ي به "إلتحول 
ي إطإر"إلفلسفة إلرصفة" ، إعتن

ن
ي تصنف ػ

ن أعمإله  إلتر أهمية بي 

ي 
ي مقإله إلذي حمل إإلسم ذإته" فlogical translationإلمنطؼر

إنتقد  20ؼن

ن  إلقإئلة بأن كإفة إلمقوإلت/إإلستنتإجإت ، إل تكون إصيلة  إلفرضيةبرلي 

جمة ؤف نمط وإحد من وذإت معتن أو تدعي إلحقإنية ، إ إل إذإ كإنت قإبلة للتر

. وشدد عىل أن إلنموذج إلقإئل بصنف إحإدي للقضإيإ 21إلقضإيإ إلصإدقة

 إلصإدقة ، وهم خإدع. 

ن ، بنإء عىل هذه إلفرضية إلخإطئة:  ن متعإرضتي  ن مقإربتي  شخص برلي 

إل كإفة إلقضإيإ ؤف deflationaryإلمقإربة إألوف إنكمإشية  ن  تستهدف إختر

ي إلرؤية 
ن
يسغ  إلظإهرإتيةقضية وإحدة صإدقة. وتبعإ لهذإ فؤن إلتحليل ػ

يإئية مثةل( ؤف مقوإلت حول  ن إل كل إلمقوإلت )عن إألجسإم إلفت  ن
إلختر

ي لحظتهإ.  إلبيإنإت إلحسية
ن
ي تدرك ػ

 إلتر

إمإ إلمقإربة إلثإنية ، فىهي ، عىل عكس إألوف ، تميل للتضخم وإإلنبسإط 

inflationary ض وجود عنإرص أو تكوينإت تنإظر كل إلمقوإلت ، . وهي تفتر
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ثً ٠ّىٓ ٚطفٙب ثبٌفوػ١خ اٌّزملِخ اٌزٟ لل ربرٟ ثؼل اٌّالؽظخ . ٚثبٌزبٌٟ فبٔٙب ١ٌَذ ِٓ ٔٛع اٌفوػ١بد االثزلائ١خ ١ٌَٚذ ِٓ االؽىبَ
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ن أنهإ غت   ومن ثم فىهي تخلق أشيإء أو تؤرد عىل وجود أشيإء ، يعتقد برلي 

ي إلمطإلبة 
ن
ن ، يكمن ػ ي كةل إلمقإربتي 

ن
موجودة عىل إإلطةلق. أن إلخطأ ػ

ي نوع وإحد أو قضية وإحدة. 
ن
 بإإلستيعإب إلقشي لكإفة إلقضإيإ ػ

ن أن هذه إلمطإلبة ليست مبنية عىل إدرإك سليم للوإقع ، قدر مإ   قإل برلي 

ن ، ؤضإفة ؤف تإثت  مإ إسمإه ب  هي إنعكإس لحإجة نفسية ؤف إليقي 

ء  Ionian Fallacy"22"إلمغإلطة إإليونية =  ي
أي إلفرضية إلقإئلة بأن كل سر

ي إطإر نوع وإحد أو قضية 
ن
ل ؤف ، أو يفهم ػ ن مؤلف من ، أو قإبل إلن يختر

 وإحدة. 

ن عىل أنه ليس ثمة معيإر  وحيد ، إلكتسإب إلمعتن أو إكتشإف يؤرد برلي 

ي إإلشيإء. كمإ إل يوجد صنف من إلمعرفة يستحيل إلعبور منه 
ن
إلمعتن ػ

ن ليس سوى هزيمة للذإت: لو قرر  وتجإوزه. أن محإولة إلوصول ؤف إليقي 

ي 
ن
أحد مإ أن إل يقول شيئإ ، إإل بعد إلتحقق من صحته ، وزوإل أي شك ػ

عإدل حكم إؤلسنسإن عىل نفسه بإلصمت إحتمإل خطئه ، فؤن قرإرإ رهذإ ي

ي إلعإلم 
ن
ء ػ ي

ء عىل إإلطةلق. أن أي قول ، عن أي سر ي
إلتإم ، وعدم قول أي سر

ي هذإ إلصدد: 
ن
ن ػ ء آخر غت  إلتجربة إلفورية. يقول برلي  ي

 ، يتطلب إستدعإء سر

ي تقوم عليهإ حيإتنإ ... إإلعم إإلغلب من إنمإط 
غإلب إإلمور إليقينية إلتر

ي 
ير تلك  إإلستدإلل إلتر ي تتر

ن
ي أن سنستعملهإ ػ

ي ينبغن
ي عليهإ معتقدإتنإ ، أو إلتر

نبتن
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ي أو إستنبإطي 
إل ؤف مخطط مفإهيمي إستقرإئ  ن إلمعتقدإت ... غت  قإبلة لةلختر

ة جدإ ،  ن ... ثمة شبكة شديدة إلتعقيد ، عنإرصهإ رثت  ، وإل توليفإ من إإلثني 

نحن نتقبل وليس من إلسهل عزلهإ عن بعض وفحصهإ وإحدة وإحدة... 

من عدد إل يحض من إلخيوط ، من  –كمإ هو دإئمإ   -إلنسيج بكليته ، مرربإ 

 -ولو من حيث إلمبدأ  –دون أن نتوقف لحظة عند حقيقة أنه إل يمكن 

ي كليته. إلن إلنسيج إلكىلي هو مإ نبدأ معه وهو مإ ننتىهي 
ن
فحصه وإختبإره ػ

" خإرج هذإ Archimedean pointمعه. ليس ثمة "نقطة إرخميدية 

إلنسيج ، يمكن أن نقف عندهإ ؽي نقوم بفحص عإم لذلك إلكىلي وتحليله... 

إإلحسإس بإلنسيج إلعإم للتجربة .. هو ذإته غت  منفتح عىل إإلستدإلل 

ي ت
ن
ي ، ؽي سنستعمل إيإ منهمإ ػ

حليله: ذلك أن كةل إإلستنبإطي أو إإلستقرإئ 

ن يعتمد عليه إلمنهجي 
23. 

ن ، كإن ثمة وعي بإلتعقيد وإلتنوع إلكبت  للوإقع ، إلذي  ي قلب فلسفة برلي 
ن
ػ

ي 
ليس بوسعنإ إإلدعإء بإكتر من إننإ نحإول إلبدء بفهمه. إلخيوط إلمتنوعة إلتر

ة إلعمر وغإمضة جدإ  ة جدإ ، دقيقة جدإ ،  قصت  تؤلف تجربة إؤلسنسإن ، رثت 

إطرإفهإ ، بحيث يصعب إدمإجهإ ضمن صورة كلية للتجربة. تلك  عند 

ي 
ن
ي ذإت إلوقت ، ػ

ن
ق وإحدهإ إآلخر ػ إلخطوط تتقإطع مع بعضهإ ويختر

مستويإت متعددة. ولهذه إإلسبإب جميعإ ، فإنه سيكون من غت  إلعمىلي 
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ن أي من تلك إلخطوط عن إلبقية ، أو تصنيفهإ أو تثبيت حررتهإ  محإولة تميت 

إت مختلفة. وفصلهإ  ؤف حجت 
24  

لدينإ إذن قضيتإن / مقولتإن تتصل كل منهمإ بإألخرى عىل نحو وثيق. 

ن يومإ أنه إذإ كإن  ن إلمطلق أمثولة مستحيلة. )رتب برلي  إوإلهمإ أن إليقي 

ي مزإعم إمتةلك 
ن
عمله قد إظهر أي "ميل منفرد" فسيكون هو  إلريبة ػ

ي أي مجإل من مجإإلت  إلمعرفة إلنهإئية بقضإيإ إلحقيقة أو إلمبدأ 
ن
، ػ

) ي
 .25إلسلوك إؤلسنسإئن

ل أو يربط ؤف  ن ي أن يختر
ء يمكن أو ينبغن ي

إمإ إلمقولة إلثإنية فىهي أنه ليس كل سر

إمثولة منفردة أو نموذج أو نظرية أو معيإر. تشكل هذه إلمقولة وسإبقتهإ  

ي رؤيته للغة وإلمعر 
ن
. كةلهمإ يحتل مكإنة إلمررز ػ ن فة. جوهر فلسفة إيزإيإ برلي 

ي إألخةلق وفلسفة 
ن
وهمإ يحمةلن ذإت إلقدر من إألهمية بإلنسبة لرؤيته ػ

 إؤلسنسإنيإت. 

 

ز إلعلوم وإلعلوم إؤلنسانية -2.3 ز بي   إلتميي 

ن بإلفردإنية ، وتأثر بإلكإنتية إلجديدة ، وعإرض إلتنميط إلقشي  آمن برلي 

ن " ي ، وهو مإ إسمإه إحد إلبإحثي 
-ضدإلنمإط إلحيإة وإلسلوك إؤلسنسإئن
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 Berlin: Concepts and Categories, p 119 

25
 Isaiah Berlin: Russian Thinkers, ed. H. Hardy & A. Kelly,  Penguin 2003, (The Author preface) p. viii 
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ورروستية =  . كمإ قإوم إلمحإوإلت anti-Procrusteanism 26إلتر

ية أو سلورية محددة  ي نمإذج تفست 
ن
إإليديولوجية وإلسيإسية ، لحشر إلبشر ػ

ي تشكيل رؤيته لمإ 
ن
، أو فرض معإيت  قشية عليهم. هذه إلقنإعإت سإهمت ػ

إ بإلعلوم بإت يدع عإدة ب "إؤلسنسإنيإت" أو "إلعلوم إؤلسنسإنية" ، وعةلقته

 إلطبيعية. 

ن مسم "إؤلسنسإنيإت" رعنوإن صنف تحته كإفة حقول إلبحث  إختإر برلي 

إ ممإ يطلق عليه "إلعلوم  إلمتعلقة بسلوك إؤلسنسإن وتجربته. فىهي تضم رثت 

ي إلعإدة يصنف ضمن حقل إؤلسنسإنيإت. 
ن
 إإلجتمإعية" ، ؤضإفة ؤف مإ كإن ػ

ن  ي تصنف إلعلوم كأشكإل سنسقية/بإرإديمية من  إلرؤية إلوضعيةإنتقد برلي 
إلتر

إلمعرفة ، وإن "إؤلسنسإنيإت" يجب أن تتبع ذإت إلمعيإر وتكيف نفسهإ وفقإ 

ن  ن هذإ رؤية إلفيلسوفي   جيإمبإتيستإ فيكولمتطلبإته. ويمإثل موقف برلي 

( ، وفحوإهإ أن إؤلسنسإنيإت 0600-0522) م ديلتإيوفيلهل( 0411– 0335)

ي 
ي نوعية إلمعرفة إلتر

ن
ي طبيعتهإ وػ

ن
تختلف جذريإ عن إلعلوم إألخرى ، ػ

يش ريكرتتحإول إلتوصل ؤليهإ )وهذإ إإلخت  رإي  (. وبسبب هذإ هتن

إ مختلفة عن  ي إؤلسنسإنيإت يعتمد منإهجإ ومعإيت 
ن
إإلختةلف ، فؤن إلبحث ػ

ي إلعلوم إألخرى. 
ن
 تلك إلمتعإرفة ػ

                                                             
26 See Jonathan Allen, ‘Isaiah Berlin’s Anti-Procrustean Liberalism’, Presented at the annual meeting of the 

American Political Science Association (August 28- 31, 2003, Philadelphia, PA) 

http://berlin.wolf.ox.ac.uk/lists/onib/allen2003.pdf 
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من إلوإضح أن كةل من نوعي إلعلم يدرس مجإإل مختلفإ عن إآلخر. موضوع 

ي إؤلسنسإنيإت هو إلعإلم إلذي أسنشأه إلبشر إلنفسهم و 
ن
معيشتهم. إلبحث ػ

بينمإ تررز إلعلوم إلطبيعية وإلتجريبية عىل إلطبيعة وإلعإلم إلمإدي إلمتصل 

 بهإ. 

ي إختةلف طريقة إلبحث هنإ وهنإك؟. 
ن
 ** لكن لمإذإ يتسبب هذإ ػ

ن مختلفإن جذريإ عن بعضهمإ إلبعض. لكن إيزإيإ  إحد إإلجوبة هو أن إلعإلمي 

ن فضل إلحجة إلقإئلة بأن عإلمي إؤلسنسإن  وإلطبيعة ، يجب أن يدرسإ برلي 

ي عةلقة إلمرإقب أو إلدإرس بموضوع 
ن
عىل نحو مختلف ، بسبب إإلختةلف ػ

 إلدرإسة.   

بيإن ذلك: إننإ ندرس إلطبيعة من خإرجهإ ، بينمإ ندرس إلثقإفة من دإخلهإ. 

ي يتبنإهإ إلبإحث ، 
ن نتحدث عن إؤلسنسإنيإت ، فؤن طرق إلتفكت  إلتر حي 

ؤضإفة ؤف إلوجوه إلعديدة لتجربته إلحيإتية ، وسنسيج حيإته إلشخصية ، 

ي إلعلوم إلطبيعية. 
ن
تشكل كلهإ جزء من موضوع إلبحث. بينمإ إإلمر مختلف ػ

فإلبحث هنإ يستهدف فهم إلطبيعة بشكل موضوعي ، ومن دون إنفعإإلت أو 

إ يجب عىل إلبإحث أن يإخذ 
ً
مشإعر خإصة تجإه موضوع إلبحث. هنإ أيض

ر إإلمكإن ، وليس إلمسلمإت أو إلتوإفقإت إلعإمة ، إذإ  بإإلدلة إلقإطعة قد

 كإنت دإللة كل منهمإ مختلفة عن إألخرى. 

ي إؤلسنسإنيإت فةل يمكن للبإحث أن يترصف عىل هذإ إلنحو إلخإفي من 
ن
إمإ ػ

ورة من فهمنإ للبشر إإلخرين ، أي  إلمشإعر. أن درإسة حيإة إلبشر تبدأ بإلرصن
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ي تحررهم وإلم
ون عنهإ. نحن نقيم هذإ إلفهم فهم إلدوإفع إلتر ي يعتر

شإعر إلتر

ي تنطوي 
ورة  –عىل إسإس تجربتنإ إلخإصة ، إلتر عىل مسلمإت عإمة  –بإلرصن

common-sense assumptions  ، أو فرضيإت يعمل إلنإس بموجبهإ

ي إلعموم نحن سنستعمل هذه إلمسلمإت ، 
ن
بإعتبإرهإ صحيحة أو مقبولة. ػ

ي نمإذج تجعله
ن
إ متمإسكة ومفهومة. قد تكون هذه إلنمإذج لتإطت  تجربتنإ ػ

ي كل إإلحوإل سنستطيع إلحكم 
ن
ي إلدقة ، وقد إل تكون رذلك ، لكننإ ػ

ن
غإية ػ

ي كل 
ن
ي نعرفهإ.  لكننإ ػ

عىل دقتهإ ، بمرإقبة مدى إستيعإبهإ للتجربة إلتر

ي تشكل إرضيتهإ. 
إإلحوإل إل سنستطيع فصل إنفسنإ تمإمإ ، عن إلفرضيإت إلتر

إ أن يكون موضوعإ للدرإسة  )بطبيعة إلحإل
ً
فؤن عإلم إؤلسنسإن يمكن أيض

 لكنه سيكون بحثإ غت  مكتمل(.  -خإرج إطإر إؤلسنسإنيإت  -إلعملية إلبحتة 

ن ، هو أن  ن إؤلسنسإنيإت وإلعلوم ، كمإ إلحظ برلي  ثمة وجه آخر لةلختةلف بي 

ي 
ن
ية بحد ذإتهإ. ػ إألوف تررز إهتمإمهإ عىل فهم خصوصيإت إلحيإة إلبشر

ن عإمة تفش جإنبإ كإمةل من إلظوإهر. ثم إ لمقإبل تررز إلعلوم عىل وضع قوإني 

أن إلعلوم تهتم بإإلنمإط ، بينمإ تهتم إؤلسنسإنيإت بإإلفرإد. ويررز علمإء 

ي يمكن أن تشت  ؤف 
إلطبيعة عىل إإلشبإه ، ويبحثون عن خطوط إلتوإفق إلتر

ن ،  قإعدة. أمإ دإرسو إؤلسنسإنيإت ، بعضهم عىل إألقل ، وإلسيمإ إلمؤرخي 

 فإنهم يررزون عىل إإلختةلفإت. 

ن أو عىل  ن عىل إشخإص معيني  رت 
ؽي تكون مؤرخإ جيدإ ، فإنت بحإجة للتر

إحدإث أو حإإلت بمإ هي ، وليس كأمثلة أو عينإت تستمد منهإ قإعدة 
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ن تفش 27عإمة ي إلبحث عن قوإني 
ن
ي لبلسنسإنيإت أن تحإؾي إلعلوم ػ

. إل ينبغن

أو  تتنبأ بأمثإلهإ. بل عليهإ أن تررز إهتمإمهإ عىل فهم كل  إفعإل إؤلسنسإن

ي إلعلوم 
ن
ن نعمل ػ ي إطإرهإ إلخإص وتفردهإ. حي 

ن
ظإهرة ؤسنسإنية بعينهإ ، ػ

ن  ي إلقوإني 
ن
ي أن نضع ثقتنإ ػ

إلطبيعية مثةل ، فسوف نعتقد أنه من إلعقةلئن

ن ندرس إؤلسنسإنيإت فسوف نأخذ  إلعإمة بدل إلظوإهر إلمحددة. لكن حي 

ن إلمثبتة ب إلخيإر إلمعإكس تمإمإ. لو إدع إحد أنه شهد ظإهرة تعإرض إلقوإني 

ن  ن ذلك إلفهم وبي  للعلم ، فسوف نبحث عن تفست  يسإعدنإ عىل إلتوفيق بي 

ن ، فقد نخلص ؤف أن  ن إلمتعإرضي  إلعلم ، أن لم نجد أي طريق للتوفيق بي 

 ذلك إلشإهد ربمإ كإن مخدوعإ. 

 

  
 إلحس إلتاريخز

ء إل  ي
ن قإعدة هذإ سر ن يحصل تعإرض بي   نفعله حينمإ ندرس إلتإري    خ. فحي 

ي 
ن
ن مشإهدة جديدة ، فإننإ ننظر ػ ظوإهر محددة ونبحث عن  مثبتة وبي 

ي ذإتهإ
ن
تفست  لهإ ػ

ن ، ليس . 28  من طريق لتحدي إلوإقع ، يقول برلي 
هنإك إكتر
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اٌٍَٛن  ِٓ ٠مو ا٠يا٠ب ثو١ٌٓ ثبْ ثؼغ اٌؼٍَٛ اإلَٔب١ٔخ لل ؽبٌٚذ ِؾبوبح اٌؼٍَٛ اٌطج١ؼ١خ فٟ اغواػٙب ، ِٓ فالي ِؾبٌٚخ اوزشبف ّٔبمط 28

وبْ ثو١ٌٓ ِزشىىب علا . ٍزؼ١ُّاػل رف١َو٠خ لبثٍخ ٌوؤٍبً ٌم٠ّٛىٓ اٌجوٕ٘خ ػٍٝ وٛٔٙب ّٔط١خ ِٚزىوهح ، ٚرٕم١ؾٙب صُ اػزّبك٘ب  ،اإلَٔبٟٔ 

الو ثبْ ِضً ٘نٖ  –هغُ اهر١بثٗ  –ٌىٕٗ . فٟ ٘نٖ اٌزٛعٙبد ، اٌزٟ رؼُ ؽمٛال ػ١ٍّخ ِضً االعزّبع ، االلزظبك ، ػٍُ إٌفٌ ٚغ١و٘ب

رظٛهٖ  ، ِقزٍفب ػٍٝ اٍزضٕبء اٌزبه٠ـ اٌنٞ ٠جمٝ ثؾَت  ٌىٕٗ ِغ مٌه ثمٟ ِظوا. اٌلهاٍبد اٌؼ١ٍّخ فٟ اٌٍَٛن اٌجشوٞ ال رقٍٛ ِٓ ل١ّخ

 .ٗعنه٠ب ػٓ اٌؼٍَٛ اٌطج١ؼ١خ فٟ ا٘لافٗ ٚرم١ٕبر

صّخ ِٕب٘ظ فٟ اٌلهاٍبد اإلَٔب١ٔخ ، هثّب رَؼٝ ٌجٕبء ّٔبمط ِضب١ٌخ ِف١لح رف١لٔب فٟ فُٙ ٍٍٛو١بد اٌجشو ، ٚمٌه ثزغو٠ل ػلك ػقُ ِٓ  

ٌىٓ اٌزبه٠ـ ؽبٌخ ِقزٍفخ . ب ِٓ صُ وّبكح ثؾش ٌٍّٕبمط اٌّنوٛهحاٌّزشبثٙبد ٚاٌّزىوهاد اٌضبثزخ ، فٟ اٌؼل٠ل ِٓ اٌؾبالد اٌّقزٍفخ ، ٚاػزّبك٘

مٌه الْ غوػٗ ٘ٛ اٍزىشبف ٚفُٙ اٌؾبالد اٌفوك٠خ ثّفوك٘ب ، أٞ ثبػزجبه٘ب ؽبالد فو٠لح . رّبِب اٌٝ ؽل ٠َزؾ١ً رمو٠جٗ اٌٝ ٘نا اٌزٛعٗ
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ي أو 
ر قوي ، منطؼر من إلصحيح علميإ أن نتحدى أن لم يكن لدينإ متر

  . ي ي درإسة إلتإري    خ أن تجريتر
ن
لكن من نإحية أخرى ، فإنه ليس من إلصحيح ػ

ن  نغفل أو نحرف رؤيتنإ ؤف إحدإث بعينهإ أو إشخإص أو أزمإت ، بحجة قوإني 

أو نظريإت أو مبإديء مستمدة من حقول أخرى ، منطقية أو أخةلقية أو 

يقية أو علمية ن ميتإفت 
ن  –. من إلمهم 29 إ أن يتحىل إلبإحث بم –يقول برلي 

 ." ي
 أسمإه "إلحس إلتإريخن

ن عنإرص إلوإقعة إلتإريخية.    يمكن تعريف هذإ إلمفهوم بإنه فهم إلتنإسب بي 

ؽي يكتسب إلمؤرخ هذإ إلحس ، فإنه يحتإج إلستيعإب حقيقة أن تيإر 

ي إتجإه إحإدي
ن
إلتإري    خ يست  ػ

. ذلك إإلحسإس بإلوإقعة إلتإريخية ، يمكن 30

ي يدرسهإ ضمن صورة إوسع ، قد إل إلدإرس من فهم إلحقإئق وإلحوإدث إ
لتر

ي سوف لن 
تكون مكتملة أو ظإهرة لحظة إلدرإسة. من يملك إلحس إلتإريخن

ي ، بل سخيف ، كإلقول مثةل بأن مشحية 
ي خطأ غت  منطؼر

ن
يقع مثةل ػ

                                                                                                                                                                                     
ٙب . لخ فٟ اٌزف١َوادٌٙنا اٌَجت فبْ ػٍُ اٌزبه٠ـ اغٕٝ فٟ اٌٛطف ، ٌٚىٕٗ الً ػّمب ٚك. ٚغ١و ِزىوهح اٌؼٍَٛ اإلَٔب١ٔخ االفوٜ ر١ًّ ثطجؼ

ِٓ ٔبؽ١خ افوٜ فبْ ِٛػٛع اٌجؾش فٟ اٌزبه٠ـ ، ٠ٕطٛٞ ػٍٝ ١َٔظ ِز١ٓ ِٓ اٌق١ٛؽ . لٛرٙب اٌٛطف١خ ٚاٍؼخ ١ٌَٚذ ِىضفخ: ٌٍزغو٠ل

 ,Berlin: Concepts and Categories) اٌّزمبؽؼخ اٌزٟ رزغ١و ثبٍزّواه ، ٚرنٚة فٟ ؽ١برٙب اٌّؼزملاد ٚاٌفوػ١بد اٌٛاػ١خ ٚاٌالٚاػ١خ

p.139  ) 

٠زشىً اٌزبه٠ـ ِٓ ِي٠ظ ػقُ ِٓ ِىٛٔبد ِزٛاٌفخ أٚ ِزجب٠ٕخ ، ِضً إٌٙو اٌنٞ ٠ؾًّ فالي عو٠بٔٗ اٌط٠ًٛ ػشواد ِٓ اٌّٛاك ، اٌزٟ هثّب 

شٟء "١خ ِوػ١خ ، ٔزطٍغ ػبكح اٌٝ فٟ ٍؼ١ٕب ٌٍؾظٛي ػٍٝ هٚا٠خ ربه٠ق. رجلأ ١َِورٙب ػٍٝ طٛهح ، ٌىٕٙب رٕزٙٝ ػٍٝ طٛهح ِقزٍفخ رّبِب

اٌزٟ ٕٔظو ا١ٌٙب ِٓ ىٚا٠ب ػل٠لح َِٚز٠ٛبد ػل٠لح ، ٚ٘نا ... ِّزٍٟء ٠ّب ٠ىفٟ ِٚز١ٓ ثّب ٠ىفٟ ٌٍزالإَ ِغ فّٕٙب اٌقبص ٌٍؾ١بح اٌؼبِخ 

اٌزف١َو .... ٌزق١ً اٌؼ١ّك٠زؼّٓ اوجو ػلك ِّىٓ ِٓ اٌّىٛٔبد ،  ٚاٌمله االٍٚغ ِٓ االثؼبك ٚاالػّك ِٓ اٌّؼوفخ ٚاٌمٛح اٌزؾ١ٍ١ٍخ ، ٚا

روػ١ٕب ، الٔٙب رزالءَ ِغ اٌزٕٛع اٌنٞ ٠زَُ ثٗ إٌشبؽ اٌؾ١ٛٞ ٚاٌزغوثخ  patternsاٌزبه٠قٟ ٠زؼّٓ رور١جب ٌٍؾمبئك اٌّىزشفخ فٟ أّبؽ 

٠ؾبٚي ِٓ ( ٗثٛهرو٠)أْ غوع اٌّئهؿ ٘ٛ هٍُ طٛهح  .(131اإلَٔب١ٔخ ، أٞ اٌؾ١بح وّب ٔؼوفٙب ٚوّب َٔزط١غ رق١ٍٙب )اٌّظله اٌَبثك 

أٗ ال ٠بفن طٛهح ٌٍقطٛؽ االٍب١ٍخ ، ٔظ١و اٌزظ٠ٛو "فالٌٙب ٚػغ ٠لٖ ػٍٝ االّٔبؽ اٌفو٠لح ٚاٌَّبد اٌقبطخ ٌٍّٛػٛع  اٌنٞ ٠جؾضٗ 

 (.125ثبشؼخ اوٌ ِضال ، ثً ٠وٍُ ٌٛؽخ ٍِٛٔخ ثزفبط١ٍٙب. )اٌّظله ٔفَٗ 
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ن خإن. من يملك حسإ بإلتإري    خ ، لن يقول   ي ديوإن جنكت 
ن
"هإملت" رتبت ػ

 كةلمإ رهذإ. 

ي 
 معرفة إإلحدإث ، فهذه يمكن إلحصول عليهإ إل يتضمن إلحس إلتإريخن

ي  –بإإلدوإت إلتجريبية ، بل إإلحسإس 
بمإ هو  -عند درإسة إلفعل إؤلسنسإئن

ن ومتمإسك ومإ هو  معقول وممكن ومإ هو غت  معقول أو ممكن ، مإ هو متي 

هزيل وغت  متةلئم. ليس هنإك تمهيد مخترص لمثل هذه إلمعرفة. إلتفكت  

ي يشبه ؤف
بحيث  common senseحد ربت  تشغيل إلعرف  إلتإريخن

  propositionsيتضمن تنسيج مزي    ج متنوع من إلمفإهيم وإلقضإيإ 

ي إلتعإمل معهإ عىل 
ن
ي تقويم حإلة بعينهإ ، أو ػ

ن
إلمنفصلة وإستخدإمهإ معإ ػ

ن وإلصيغ  إحسن مإ سنستطيع. وإضح أن هذإ يختلف عن تطبيق إلقوإني 

بهذإ موهبة تجريبية ، قد سنسميهإ إلبدإهة أو إلجإهزة. أن إلقدرة عىل إلقيإم 

 . 31ملكة إلحكم أو مةلمسة إلوإقع

يعتمد فهم إلتإري    خ عىل معرفة إؤلسنسإنية ، معرفة مستمدة من إلتجربة 

ي إحوإل إلذإت ، بل 
ن
ي إل تقترص عىل إلتأمل ػ

ة ، إلتر  –بشكل رئيشي  –إلمبإشر

خل إلحيإة إلعميقة عىل إلتفإعل مع إآلخرين. هذإ هو إإلسإس لمعرفة دوإ

ي إل تظهر للنإظر إلسطخي ، أنهإ بعبإرة أخرى ، إلطريقة 
وتخيل مسإرإتهإ إلتر

ي سلوك إلبشر ، بإعتبإرهإ 
ن
ي تمكن إلبإحث من إستيعإب إإلجزإء إلمنفردة ػ

إلتر

ي فحصه 
ي منظومة ، وعةلمإت تشت  ؤف سنسق من إلحرإك إلذي ينبغن

ن
أجزإء   ػ
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ي صيغة ق
ن
حه ػ ن ومتإبعته... ثم شر ن عإمة. قد إل تكون هذه إلقوإني  وإني 

ورية   ي منظومة دقيقة ، لكنهإ مع ذلك رصن
ن
وإضحة جدإ، وقد إل تكون مرتبة ػ

كمدخل لفهم وإقغي للمسإر إإلعتيإدي لحيإة إلبشر ، إلشخصية أو 

ي حإجة إإلفرإد لفهم تجإرب  هم أن  .32إإلجتمإعية
ن
تحدي إلتإري    خ يكمن ػ

رؤيتهإ كمثإل عىل إلظوإهر إإلوسع نطإقإ ،  إلخإصة ، ثم إلعبور منهإ ومحإولة

ي.  ي محإولته إلستيعإب وفهم إلسلوك إلبشر
ن
 أي بإعتبإرهإ منطلقإ يبدأ منه ػ

ي 
ي ، إعإدة تشكيل إإلحدإث إلتر

فهم إلتإري    خ يستدعي إعإدة بنإء إلمإصن

ي أن 
ندرسهإ ، ليس وفقإ لمفإهيمنإ وتصنيفإتنإ إلخإصة ، بل وفقإ لمإ ينبغن

ي تلك إإلحدإث. تحتإج يكون قد حدث ف
ن
ي نظر إولئك إلذين شإرروإ ػ

ن
عةل ، ػ

ي كإن يبدو عليهإ إلوعي عند إشخإص 
درإسة إلتإري    خ إذن معرفة إلكيفية إلتر

ي 
ن
ي ظروف وإحوإل غت  ظروفنإ. هذإ قد يتطلب أن نضع إنفسنإ ػ

ن
إخرين ، ػ

محلهم ، ثم نررز خيإلنإ عىل تصور ريف كإن إلعإلم إلمحيط سيبدو لهم ، 

ي وري
ون إلحوإدث ويتفإعلوإ معهإ. نحن نحإول إلعودة ؤف إلمإصن ف كإنوإ ست 

إت مفإهيمنإ وتصنيفإتنإ إلخإصة ،  –ولو تخيليإ  – من إجل أن نتحرر من تإثت 

ي فهم إلتجإرب إألخرى ، وهذإ 
ن
أي إننإ نبدأ بهإ ، لكننإ نحإول إستخدإمهإ ػ

خلص مإ سنستطيع من يتطلب طبعإ إلعبور منهإ ؤف مإ ورإءهإ ، بعد أن سنست

 إلعتر من فحصهإ. 
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من دون إلقدرة عىل تقمص إإلدوإر وتخيل إلعإلم إلذي ندرسه ، إلعإلم إلذي 

زإلت معإلمه وتفصيةلته ، إل يمكن لنإ إلحصول عىل رؤية وإضحة عن 

ي أو إلحإرصن ، عن إنفسنإ أو عن إإلخرين
إعإدة بنإء إلتإري    خ  .33إلمإصن

ي 
ن
إت تنطوي عىل "دخول ػ " إلدوإفع ، إلمبإديء ، إألفكإر وإلمشإعر وإلتفست 

ي موضع إلفحص. 
ي حملهإ إإلشخإص إلمرتبطون بإلحدث إلتإريخن

 إلتر

 ** هل يإترى يستطيع إلبإحث أن يفعل هذإ؟. 

ط توفر إلقدرة عىل معرفة كإملة وعميقة ، مثلمإ  ** إلجوإب: أنه ممكن شر

  34تعرف شكل فةلن أو وجهه. 

 

ز جير إلتاري    خ وإر  -2.4  إدة إؤلنسانبي 

ي هذإ 
ن
. ػ ي وجمإفي

ر
ن صيإغة وعي بإلتإري    خ ، متصل بتحليل أخةلػ إرإد برلي 

ي إلفضإء ، بل ككإئنإت 
ن
إلتصور إل يظهر إلبشر كمخلوقإت منفردة ، تهيم ػ

سنشطة تغي وتسغ لغإيإت ، وتعمل عىل تشكيل حيإتهإ وحيإة إآلخرين ،  

ي تفإعل كإئنإت ذإت مشإعر وعوإطف ، تتأمل وتتخيل وتبدع إأل 
ن
شيإء ، ػ

ي  –بكلمإت موجزة  –وتوإصل إل ينقطع مع بقية  إلكإئنإت. أنهإ 
ن
منخرطة ػ

ي نعرفهإ إلننإ سنشإرك فيهإ ، مثلمإ يشإررون ، فهم 
تجإرب من كل إألشكإل إلتر
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ن من إلخإرج -مثلنإ  – جزء من إلتجربة إلحيإتية ، وليسو إ مجرد مرإقبي 
35 .

ن فؤن فلسفة إلت إري    خ إل تتصل فقط بإإلبستمولوجيإ ، بنإء عىل رؤية برلي 

إ رإبط وثيق يشدهإ ؤف إألخةلق. 
ً
 فثمة أيض

ن إلتإري    خ وإلعلوم ،  ي إلعةلقة بي 
ن
ي هذإ إلمجإل ، وػ

ن
ن ػ وقد أثإرت رتإبإت برلي 

 مإ  أثإر للجدل هو منإقشإته حول مسألة إلجتر 
ة ، لكن إكتر مجإدإلت رثت 

ي إتخذت 
مضمونإ أخةلقيإ إل يحتمل إلشك.  -عىل يديه  -وحرية إإلرإدة ، إلتر

ي رتإبه "إلحتمية إلتإريخية 
ن
ن  Historical Inevitability"36ػ قدم برلي 

" أي إلرؤية إلقإئلة بأن Determinismمجإدلة شديدة ضد "مبدأ إلجتر 

ي تخوله فعل مإ 
إؤلسنسإن إل يختإر  أسلوب حيإته ، وإل يملك إإلرإدة إلحرة إلتر

بل وحتر أفكإره ، مقررة سلفإ  –وفق هذه إلرؤية  –يشإء. أن إفعإل إؤلسنسإن 

 ومفروضة عليه ، من جإنب قوى مهيمنة عليه وعىل عإلمه.  

ي فحوإهإ أن  
كمإ جإدل بنفس إلشدة ضد إلحتمية إلتإريخية. وهي إلرؤية إلتر

ي سيإق إلحررة إلتإريخية ، هو  تمظهر لقضإء 
ن
كل مإ يجري من أحدإث ػ

مقررة ، وقد كإنت ستحدث عىل أي حإل. سإبق. هذه إحدإث وقعت إلنهإ 

ه. إلممكن فقط  ي مسإر محدد سلفإ وإل يمكن تغيت 
ن
وفقإ  –إلتإري    خ يجري ػ

ي إطإر  –لهذه إلرؤية 
ن
حه ، ػ هو إكتشإف إلمسإر إلمحدد للتإري    خ وفهمه وشر

ن هذه إلتصورإت بشدة ، كمإ ررز عىل  . عإرض برلي  ي
ن إلتطور إلتإريخن قوإني 
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بأن إلتإري    خ يخضع لسيطرة قوى خإرقة أو غت  مرئية ، نقد إإلعتقإد إلقإئل 

 تتجإوز قدرة إلبشر عىل إلمقإومة ، فضةل عن تحييدهإ أو إلتحكم فيهإ. 

ن  س قإطع  -لم يقل برلي  ية  -برصن بإطلة.   determinismأن إلرؤية إلجتر

ي 
ي إللغة وإلمفإهيم إلتر

ن
بدإل من ذلك قرر أن قبولهإ ، يستدعي تحوإل جوهريإ ػ

ي حيإة إلبشر ، وعلينإ بإلخصوص أن نرفض مبدأ سنستعم
ن
ن نفكر ػ لهإ حي 

إلمسؤولية إألخةلقية للفرد. أن إمتدإح شخص أو لومه ، أو إعتبإره مسؤوإل 

إض أنه يملك قدرإ من إلسيطرة عىل إفعإله  ورة إفتر ي بإلرصن
ء مإ ، يعتن ي

عن سر

 يستطيع إختيإر هذإ إلطريق أو عكسه.   –تبعإ لهذإ  –، وإنه 

إ بإلكإمل ، مسيطرإ عليه من جإنب قوى خإرقة ، إمإ  ن يكون إلفرد مست  حي 

فلن يكون ثمة معتن إلمتدإحه أن إحسن أو لومه أن إسإء. أن معإتبة فرد 

مست  غت  مختإر ، يشبه تمإمإ لوم إلشخص إذإ إعتلت صحته ، أو إمتدإحه  

ن أن ق بول إلرؤية أن أطإع قإنون إلجإذبية إألرضية. فضةل عن ذلك ، قرر برلي 

ية ، أي إلتخىلي إلتإم عن مفهوم إإلرإدة إؤلسنسإنية إلحرة ، سوف يؤدي  إلجتر

نإ من  ي ذي معتن ، ممإ عرفنإه وعرفه غت 
ؤف أنهيإر تإم لكل سنشإط عقةلئن

 .  إلبشر

وحإت ؤيمإنويل كإنط  ن ، ؤف شر تشكل هذه إلفكرة خطإ يربط فكر إيزإيإ برلي 

ي إسم
ي إلمعرفة إؤلسنسإنية ، وإلتر

ن
. ترجع أهمية هذإ 37إهإ "إلثورة إلكوبرنيكية"ػ

                                                             
ِّب ٠نوو فٟ ربه٠ـ اٌّؼوفخ أْ وٛثو١ٔىًٛ لٍت اٌف١ي٠بء هاٍب ػٍٝ ػمت ، ؽ١ٓ ثو٘ٓ ػٍٝ أْ االهع ١ٌَذ ِووي اٌىْٛ ، ٚفك االػزمبك  37

أِب وبٔؾ فمل لٍت اٌزفى١و  .ِٕٚن مٌه اٌؾ١ٓ ثبد اٌىْٛ ٠فُٙ ػٍٝ ٔؾٛ ِقزٍف رّبِب ػّب ٍجمٗ. ٌنٞ وبْ ٍبئلا ، ثً ٟ٘ رلٚه ؽٛي اٌشٌّا

ٌىٓ وبٔؾ . وبْ االػزمبك اٌَبئل ؽزٝ ىِٕٗ ، أْ اٌؼمً ٠زؼٍُ ِٓ فالي رؼوفٗ ػٍٝ اٌؾمبئك اٌمبئّخ فٟ اٌقبهط. اٌَبئل ؽٛي ػاللخ اٌؼمً ثبٌٛالغ
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ورية  إلتفست  ؤف ؤقرإر كإنط ، إلكىلي وإألول من نوعه ، بإلمسإهمة إلرصن

ن أكد  ن حي  ي رررهإ برلي 
. وهي إلحررة إلتر ي

ي إدرإك إلعإلم غت  إؤلسنسإئن
ن
لعقولنإ ػ

ي أي وقت عىل إإلطةلق ، إل 
ن
ي أي وقت بعينه ، بل ػ

ن
إننإ إل سنستطيع ، ػ

ي من خةلل سلوره سنستطيع إ
إل أن نفكر وإن نحإول فهم إلنوع إؤلسنسإئن

 وتجربته. 

ي 
ن
نحن إل نفسهم إلبشر خإرج إطإر إلتصنيف إلمفهومي إلذي يسإعدنإ ػ

ي شخص مثةل ، فإننإ نختإر إوإل 
ن
ن نفكر ػ تشخيص مإ نريد معرفته فيهم. حي 

ي يقإبل كل منهإ مفهوم محدد( ثم نضع إلشخص 
أو عددإ من إلتصنيفإت )إلتر

ض لهذإ  ي هذإ إلصنف ، أو نقإرنهإ بإلمحتوى إلمفتر
ن
ي نريد فهمهإ ػ

إلجمإعة إلتر

إلصنف. تضم هذه إإلصنإف عىل سبيل إلمثإل: إلمجتمع ، إلحرية ، 

إإلحسإس بإلوقت وإلتغيت  ، إلمعإنإة ، إلسعإدة ، إإلنتإجية ، إلحسن وإلقبيح 

خ. هذه إلمفإهيم ليست ، إلصوإب وإلخطأ ، إإلختيإر ، إلجهد ، إلتوهم .. إل

إض. بل هي  مدخل لفهم  -بطريقة مإ –موضوعإت  لةلستقرإء وإإلفتر

ي شخص مإ بإعتبإره ؤسنسإنإ ، فسوف تجلب 
ن
ن تفكر ػ ورة  –إؤلسنسإن. حي  بإلرصن

ي تشكيل صورة   -
ن
كل إألفكإر إلسإبقة إلذرر ، ؤف وإجهة إلذهن ؽي تشإرك ػ

ب أن تصف شخصإ مإ بإنه هذإ إؤلسنسإن. ومن هنإ ، فسوف يكون من إلغري

ي إلوقت نفسه أن فكرة إإلختيإر أو فكرة إلحقيقة ، إل 
ن
ؤسنسإن ، لكنك تقول ػ

                                                                                                                                                                                     
ثٕبء ػ١ٍٗ فٍُ ٠ؼل اٌؼمً ٠زؤًِ اٌؾم١مخ وّب رٛعل عب٘يح فٟ اٌقبهط ، ٌُٚ ٠ؼل . و٘ٓ أْ اٌؼمً ٘ٛ اٌنٞ ٠ج١ٕٙب اػزّبكا ػٍٝ ِقيٚٔٗ اٌَبثكث

اٌؼمً طفؾخ ث١ؼبء رزٍمٝ اٌّؼوفخ اٌغب٘يح ، ثً اطجؼ فؼبال ، ٠ظٕغ اٌّؼوفخ ٠َٚبػل فٟ رؼو٠فٙب ٚرؾل٠ل ِؼٕب٘ب ، ٚثبٌزبٌٟ اطجؼ اٌؼمً 

  5104أثو٠ً  10،  َ٘جؤًظو٠خ اٌّؼوفخ ػٕل وبٔؾ ، : ٌٍّي٠ل أظو  اٌّقزبه شؼبٌٟ.  اٌؼ١ٍّخ اٌّؼوف١خ ِووي

www.hespress.com/writers/344820.html 
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ي له شيئإ أو إل صلة لهإ بوصفه كؤسنسإن. سيكون هذإ إلتعبت  متنإقضإ ، 
تعتن

ألنه إل يمكن أن يكون ؤسنسإنإ من دون أن تكون تلك إألفكإر ذإت مدخلية تإمة 

ي تكوين صورته وحقيقته
ن
ي إل أعتن   ، ػ

ن أذرر صفة إؤلسنسإن فإئن كؤسنسإن. حي 

ي 
ي ذهتن

ن
ي ػ

ة ؤف إلصورة إلتر ي إلفإرغ ، بل إلتعبت  إلذي يشت  مبإشر
إلتعبت  إللفظن

. هذإ إمر إل يمكن قوله  ي
ونفشي ، عن هذإ إلكإئن إلذي هو إنإ أو إلذي يشبهتن

دون إلتفكت  فيه
38. 

ي إلمفهوم إلذي يحظن بأهمية مررزية 
ي به "إإلرإدة إلحرية هنإ تعتن

، إعتن

ه تجربة جديرة  ي وإل نعتتر ي إلسلوك إلبشر
ن
إلحرة". إل يمكن لنإ أن نفكر ػ

بإلتأمل ، إإل إذإ تصورنإه رفعل مسبب ومقصود ، أي ثمرة إختيإر حر 

ط مسبق   لفإعله. روننإ نتمتع بإإلرإدة إلحرة ليس فرضية علمية ، بل هي شر

ن نتخىل عن إإلع  تقإد بهإ أو نحرم منهإ ، فسوف ؽي نجرب ؤسنسإنيتنإ ، وحي 

 نكون قد دمرنإ رؤيتنإ للعإلم وصلتنإ به. 

ن أن إؤليمإن بإلحتمية إلتإريخية ، متأثر بحإجإت سيكولوجية  يعتقد إيزإيإ برلي 

ي أو إنعكإسإ لحقإئق معروفة. وهو يرى أن هذإ 
، وليس نتيجة تأمل عقةلئن

لقإت خطرة أخةلقيإ وسيإ ن ر إلمعإنإة إؤليمإن ربمإ يقود ؤف متن سيإ. فهو يتر

ي تإري    خ 
ن
ي مسإر إلتإري    خ. وقد رإينإ ػ

ن
إم إلةلزم للخإشين ػ ويقوض إإلحتر

ية ، ريف إستعمل هذإ إإلعتقإد رحجة للتهرب من إلمسؤولية عن  إلبشر

. لقد وفر إإلعتقإد  ورة أو إإليجإب إلعقىلي
إرتكإب فضإئع ، تحت عنوإن إلرصن

                                                             
38
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رإ لةلفعإل  ي إلحتمية إلتإريخية متر
ن
رإ لعدم فعل أي ػ إلشإئنة ، كمإ وفر متر

ي إلفعل وإلمبإدرة
ء عىل إإلطةلق ، يوم كإن إلحإل يقتضن ي

 . 39سر

ن بكل قوة عىل أهمية مبدأ "إإلرإدة إلحرة" ، وعىل إلتعإرض إلعميق   أرص برلي 

ن ؤحسإسنإ  ن فكرة إلجتر وإلحتمية إلتإريخية من جهة ، وبي  وإلجوهري ، بي 

تنإ   ربشر من جهة أخرى. وهو إرصإر يتصل بحبل وثيق إألسإسي بأنفسنإ وختر

همإ عىل أهمية إإلختيإر  ن إلية وإلتعددية ، وإل سيمإ تررت  مع ؤيمإنه بإلليتر

ورته وجةللة قدره. ونعلم أن هذإ إإلرصإر قد أخذه ؤف جدإإلت  إلفردي ورصن

ن ، خةلل إلخمسينإت وأوإئل  وإسعة مع بعض إلفةلسفة وإلمؤرخي 

ت أثمرت عن موجة من إلكتإبإت حول فلسفة إلتإري    خ إلستينإت. وهي جدإإل 

ية. وإلمرجح أن تلك إإلثإرإت قد إعإدت إحيإء  ن ي إلعإلم إلنإطق بإللغة إإلنكلت 
ن
ػ

ي إلمحإفل إلعلمية ، بعدمإ إوشك أن يلفه إلنسيإن. 
ن
 إلموضوع وتنشيطه ػ

ن حول إلتإري    خ ، فؤن عىل إلمؤرخ أن إل يغفل إلمضمون  وفقإ لرؤية برلي 

ي لروإيته. مإ يحفظه للنإس يجب أن إل يكون سلبيإ أو محإيدإ. من إألخ
ر
ةلػ

ي إرتكبهإ طغإة 
وإجب إلمؤرخ أن يختر إلنإس عن إإلخطإء إلفإدحة ، إلتر

ن وإمثإلهم.  وقد إثإرت هذه إلرؤية  إلتإري    خ مثل شإرلمإن ، نإبليون ، ستإلي 

ي وقت يشهد تإكيدإ مستجدإ ،
ن
عىل  جدإل وإسعإ ، سيمإ لكونهإ جإءت ػ

ي عليهإ. وكإن من أبرز إلذين 
ر
ن إلمعرفة وإلحكم إألخةلػ إلحإجة للفصل بي 

                                                             
ٚاٌٛاػؼ أٙب ٟ٘ اٌٙلف اٌوئ١َٟ . ٛػ١خ اٌَٛف١ز١خ١ٌٌ ِٓ اٌَّزجؼل أْ ٘نا اٌّٛلف اٌؾبك َٔج١ب ، ِزبصو ثزغوثخ ثو١ٌٓ اٌّو٠وح ِغ اٌش١  39

ثً ٚلل ٠ٕطجك ؽزٝ ػٍٝ ا١ٌَبٍبد  .ٌىٓ ٔملٖ ٘نا لبثً ٌٍزطج١ك ػٍٝ إٌبى٠خ أ٠ًؼب ، ٚوً ٔظبَ ١ٍبٍٟ شل٠ل اٌزؼظت ٚشٌّٟٛ. ٌٙغِٛٗ

-015اٌؾو٠خ طض :  هاعغ ثو١ٌٓ .وث١خاٌم١ٍٍخ االوزواس ثّؼبٔبح اإلَٔبْ ، اٌزٟ رطجك فٟ اٌل٠ّمواؽ١بد اٌغ" اإلكاه٠خ"ٚ" اٌزىٕٛلواؽ١خ"

011. 



 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

 Copyright 2020© ؽىّخ  38 

 

ي  ن . عىل أنه 40(0655-0565) إدوإرد كإرإنتقدوإ هذه إلرؤية ، إلمؤرخ إإلنكلت 

ن لم يكن يقصد "إضإفة" حكم  وري إإلشإرة ؤف أن برلي  ي عىل من إلرصن
ر
أخةلػ

 إلوإقعة إلتإريخية ، كمإ فهم نإقدوه. 

 

 : ز   نقطتي 
ز
ز ق  يتلخص موقف برلي 

ي فإعةل يتمتع بإإلرإدة إألوىل
ي إعتبإر إلكإئن إؤلسنسإئن

ن
: أن طريقتنإ إلمعتإدة ػ

ي 
ر
. أن إزإلة إلتقييم إألخةلػ ي

ر
ورة عىل تقييم أخةلػ وإإلختيإر ، ينطوي بإلرصن

ي أن نب
نإ ، يعتن ي سنستعملهإ بشكل تإم من تفكت 

دل بشكل جوهري إلطريقة إلتر

ي رؤية إلعإلم إلمحيط بنإ. 
ن
 ػ

: حتر لو إستطعنإ بطريقة أو بأخرى أن نغت  رؤيتنإ للعإلم ، فؤن هذإ إلثانية

ي ، لسبب بسيط ، وهو أن 
ر
لن يكون محإيدإ تمإمإ أو خإليإ من أي تقييم أخةلػ

ي ، هي 
ر
ورية لضمإن إلحيإد إألخةلػ  ذإتهإ مدفوعة إلمحإوإلت إلشإقة إلرصن

ن إإلعتبإر مكإنة  ي تجإه فكرة إلحيإد. إضف ؤف هذإ ، وإخذإ بعي 
ر
إم أخةلػ ن بإلتر

ي 
ن
ن وكةلمهم ، فؤن أي تقرير يوضع ػ ي فكر إلبشر إلعإديي 

ن
ي ػ

ر
إلتقييم إألخةلػ

ي رشف روح إلتجربة ، أو إإلدرإك 
ن
صيغة محإيدة أخةلقيإ ، سوف يفشل ػ

ن إلذي نرو  ن إلتإريخيي  ي للفإعلي 
تهم. إلذإئر  ي ست 

                                                             
40

 See Edward Carr, What is History,  Vintage, (New York 1961), p. 120 
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ن ، إلذي رأى أن إلكتإبة إلتإريخية  هذه إلحجة لهإ أهمية خإصة عند برلي 

ن إلذين سنسجل تإريخهم ،  ي أن تعكس وتوضح ريفية فهم إلفإعلي 
ينبغن

لوإقعهم وظرفهم إلخإص ، وبإلتإفي فهم إلسبب إلذي جعلهم يفكرون عىل 

هإ. من هنإ يرص  ن عىل نحو خإص ، أو يقوموإ بإعمإل محددة دون غت  برلي 

ي تشكل 
مطإلبة إلمؤرخ بإإللتفإت ؤف إلدعإوى وإإلدرإكإت إألخةلقية ، إلتر

إرضية للحوإدث إلتإريخية ، ألنهإ جزء من صورة إلحدث ، حتر لو لم تكن 

 ظإهرة. 

 

 تاري    خ إألفكار-3

ن بإلدور إلتنويري إلذي تلعبه  ي صفحإت سإبقة ؤف إهتمإم برلي 
ن
نإ ػ إشر

ي طب
ن
عهإ إألوفي منإهضة للتفكت  إلقديم ومزعزعة إلفلسفة ، ورونهإ ػ

ه لحظإت مفصلية ،  ن عىل مإ إعتتر للتقإليد. إنطةلقإ من هذه إلرؤية ، ررز برلي 

ي هذإ إإلطإر ، إهتم بمن 
ن
ي تإري    خ إألفكإر. وػ

ن
شهدت تحوإلت إسإسية ػ

ه  ن . وقد قإده تررت  ن ن ، كمإ إهتم بإلمفكرين إلهإمشيي  هم مفكرين إصيلي  إعتتر

ي  عىل إلتبع
ن عىل إلتحوإلت وإلتحديإت إلتر رت 

إت إلعملية لالفكإر ، ؤف إلتر

ي تقديره ، ؤف إنعكإسإت عميقة وحإسمة عىل وعي إلنإس ، إلسيإسي 
ن
إدت ، ػ

ي أيإمه 
ن
ي حدثت ػ

إ فؤن إهتمإمه بإلرصإعإت إلتر ي وعىل سلورهم. إخت 
ر
وإألخةلػ

ن خصوصإ عىل إلتإري    خ إلفكري إلحديث ، وتت رت 
بع وإلدة أفكإر ، قإده ؤف إلتر
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ي إلعإلم  -إلسبإب جيدة أو سيئة  -بعينهإ ، رأى أن لهإ 
ن
أهمية خإصة ػ

 .41إلمعإرص

ي تإري    خ إألفكإر ، له صلة بإعمإله إلفلسفية إإلقدم. 
ن
ن ػ إلعديد ممإ رتبه برلي 

ي 
ن
ي إلغإلب إمتدإدإت إلعمإل سإبقة ػ

ن
لكن يبدو أن إلكتإبإت إلمتأخرة ، كإنت ػ

ي معإلجة ؤشكإليإت أثإرتهإ نقإشإته ضمن نفس نفس إلموضوع ، وإل سيم
ن
إ ػ

 حقىلي إؤلسنسإنيإت وإلعلوم ، 
ن ي هذإ إإلطإر رتب عن إلعةلقة بي 

ن
إلحقل. وػ

إض عىل مإ يعرف ب  إكية ، وإإلعتر وفلسفة إلتإري    خ ، وإصول إلقومية وإإلشتر

" بصورة عإمة  monism" بصورة خإصة و"إإلحإدية Scientism إلعلموية"

  ، ؤضإفة ؤف تحوإلت إألفكإر وتقلبإتهإ. 

ته إلعملية ، وهي تبدأ  ن شدية لتإري    خ إألفكإر وصقلهإ خةلل مست  طور برلي 

ي تلك من إلتنوير وتررز عىل إلت
ن
ه إلفرضيإت إلمهيمنة ػ مرد إألوفي ضد مإ إعتتر

 . 42إلحقبة

                                                             
ٌؼً اٌلهاٍخ اٌٛؽ١لح اٌزٟ رٍفذ إٌظو فٟ ٘نا اٌغبٔت ، ٟ٘ . ٌُ ٠ٛعٗ ثو١ٌٓ وج١و ا٘زّبَ اٌٝ اٌؼظٛه اٌمل٠ّخ فٟ كهاٍبرٗ ػٓ ربه٠ـ األفىبه 41

ف١ّب ٠قض اٌؼظٛه اٌٍٛطٝ ، (. 105-236طض " اٌؾو٠خ"اػ١ل ؽجؼٙب ػّٓ وزبثٗ )  اٌفوكا١ٔخ فٟ ا١ٌٛٔبْ اٌمل٠ّخ ػٓ 0635ِمبٌزٗ فٟ 

ٜ فبٔٗ ػٍٝ اٌوغُ ِٓ وٛٔٙب رؾٛٞ ١ِياد لل رزغبٚى االىِٕخ اٌزب١ٌخ فٟ عٛأت ِؼ١ٕخ ، اال أٗ اػزجو٘ب فٟ اٌؼَّٛ ؽمجخ فم١وح ػٍٝ اٌَّزٛ

فٟ ِمبثً ٘نا . ٌٝ اٌٛػغ اٌشل٠ل االٍزمواه ، ١ّٕ٘ٚخ االرغبٖ اٌّؾبفع ػٍٝ اٌؾ١بح اٌفىو٠خ اصٕبء رٍه اٌؾمجخاٌفىوٞ ، ٚاٌَجت فٟ ٘نا ٠وعغ ا

، ٚعٗ ثو١ٌٓ ا٘زّبِب وج١وا َٔج١ب ٌٍفىو فٟ ػظو إٌٙؼخ االٚهٚث١خ ، ِغ أْ ا٘زّبِٗ ٘نا اٍفو ػٓ ِمبي ٚاؽل فمؾ ، ٌىٕٗ ٠ملَ كهاٍخ 

 أظو )اط١ٍخ ِٚئصوح ػٓ ِى١بف١ٍٟ 

Isaiah Berlin, ‘The Originality of Machiavelli’, in M. P. Gilmore (ed.), Studies on Machiavelli, Firenze (1972) 

pp.149-206.  

٠ّىٓ رظ١ٕف كهاٍبد ثو١ٌٓ ػٓ ربه٠ـ األفىبه ثطوق ِقزٍفخ ، ِٓ ث١ٕٙب اٌزظ١ٕف اٌغغوافٟ ، اٌنٞ ٠َّؼ ثٛػغ ِغّٛػخ أٌٚٝ رقض  42

ٚرؾٛٞ ٘نٖ اٌّغّٛػخ ِمبالرٗ ػٓ اٌىَٕله ١٘وىْ ، كهاٍز١ٗ ػٓ ١ٌٛ رٌَٛزٜٛ ، . 06وٞ ٚاٌضمبفٟ ، فظٛطب فٟ اٌموْ ربه٠ـ ه١ٍٚب اٌفى

، اػبفخ اٌٝ ِب وزجٗ ػٓ اٌشؼج٠ٛخ اٌو١ٍٚخ ، ٚاالٌزياَ اٌفٕٟ اٌنٞ  عٛهعٟ ث١ٍقبٔٛف، ٚ ف١َبه٠ْٛ ث١ٍ١َٕىٟ،  ا٠فبْ رٛهع١ٕ١فِمبالرٗ ػٓ 

 : (ِفىوْٚ هًٚ) وزبثِٗٚؼظُ ٘نٖ اٌّٛاك ٔشو ػّٓ . وً ؽبثؼب ٍِؾٛظب فٟ اٌفىو اٌوٍٟٚ

 Isaiah Berlin: Russian Thinkers, ed: Henry Hardy and Aileen Kelly, penguin 2003. 

ب فٟ اٌّملِخ صُ فؤَب ٚا٠طب١ٌب ، ِٚٓ ثؼل٘ب أغٍزوا أٌّب١ٔفٟ اٚهثب اٌغوث١خ ، ٚرؤرٟ  فىبهرؼُ اٌّغّٛػخ اٌضب١ٔخ وزبثبد ثو١ٌٓ ؽٛي ربه٠ـ األ
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ن ، فؤن مفكري عرص إلتنوير آمنوإ بأن إؤلسنسإن بطبعه خت   وفقإ لتحليل برلي 

: إلرؤية إلقإئلة  ن ن رؤيتي  ي فكر إلتنوير ، بي 
ن
أو مرن. هذإ إإلعتقإد أدى ؤف أزمة ػ

خرى إلقإئلة بأن إلطبيعة ، بأن إلطبيعة تمىلي عىل إؤلسنسإن غإيإته ، وإلرؤية إأل 

ي وخت  ،  
توفر مإدة محإيدة نوعإ مإ ، يمكن تشكيلهإ وصوغهإ عىل نحو عقةلئن

ي    ع ، إلعقإب  ي إلوإعي ، إلذي يشمل إلتعليم ، إلتشر بوإسطة إلتدخل إلبشر

.  وإلثوإب ، ومجموع  43إلنظإم إإلجتمإعي

ن ؤف عرص إلتنوير ، إإلعتقإد  بأن كإفة  إضإفة ؤف مإ سبق فقد سنسب برلي 

مشكةلت إلبشر ، معرفية كإنت أو أخةلقية ، قإبلة للعةلج من خةلل إكتشإف 

وتطبيق إلطرق إلمنإسبة )إلعقل عمومإ ، بإلمفهوم إلقإئم عىل إلمنهج إلعلمي 

يإء نيوتن( ، وإن حإجإت إؤلسنسإن إلجوهرية ومصإلحه متوإفقة  ن وإل سيمإ فت 

ور ، ك إعإت وإلشر ن إنت ثمرة للجهل أو سوء إلفهم أو تمإمإ. ومن هنإ فؤن إلتن

   44إلخدإع وإلظلم ، إلذي مإرسته سلطإت فإسدة )إلسيمإ إلكنيسة(. 

                                                                                                                                                                                     
: خ ، فٟٙ فئزبْأِب وزبثبرٗ اٌزبه٠ق١ . اٌّفىو٠ٓ اٌؼٍّب١١ٔٓ ا١ٌٙٛك فٟ اٌؼظو اٌؾل٠ش ٌل٠ٕب ِغّٛػخ صبٌضخ رؼُ ِمبالد ثو١ٌٓ ؽٛي. ٠ٍَٛٚوا

 ٠ٛ٘بْ غٛرفوا٠ل ١٘وكه،  ٘بْ ف١قز٠ٗٛرووي األٌٚٝ ػٍٝ افواك ٌؼجٛا اكٚاها  اٍزضٕبئ١خ ، ٚرؼُ ٘نٖ اٌفئخ ، اػبفخ ٌّٓ موو اػالٖ ،  وال ِٓ 

،  ٍبْ ١ٍّْٕٛ٘وٞ كٞ ،  عٛى٠جٟ ف١وكٞعْٛ ٍز١ٛاهد ١ًِ ، ع١بِجبر١َزب ف١ىٛ ، ، فو٠له٠ه ١٘غً ، وبهي ِبهوٌ ،  عٛهط ٍٛه٠ً،  

أِب اٌفئخ اٌضب١ٔخ  .، ٚافو٠ٓ  عٛىف كٞ ١َِزو،  ٠ِٓٛ٘بْ عٛهط ٘ب،  ِٛش١ٗ ٘ي،  ا٠ّب٠ًٛٔ وبٔؾ ، فو٠له٠ه ِب١ٕ٠هعبن هٍٚٛ ،  عبْ

ِٚٓ أثوى ِب اعزنة ا٘زّبَ ثو١ٌٓ فٟ ٘نا اٌظلك ،  ر١بهاد . فزووي ػٍٝ اٌؾمت ٚاٌؾووبد اٌفىو٠خ اٌىجوٜ ٚاالرغب٘بد اٌؼبِخ فٟ اٌفىو

 .، اٌؾووخ اٌوِٚبٔز١ى١خ ، اػبفخ اٌٝ اشزواو١خ اٌموْ اٌزبٍغ ػشو اٌز٠ٕٛو ٚاٌّؼبك٠ٓ ٌٙب

43
اٍزّل ثو١ٌٓ ٘نا اٌزف١َو ٌؾووخ اٌز٠ٕٛو ِٚب رٕطٛٞ ػ١ٍٗ ِٓ رؼبهػبد ، فٟ اٌغبٌت ، ِٓ أػّبي اٌّفىو اٌوٍٟٚ ث١ٍقبٔٛف ؽٛي ربه٠ـ   

 .اٌّبك٠خ

ٛعٙب هاك٠ىب١ٌب ، ِبك٠ب ، ؽج١ؼ١ب ، ٚٔفؼ١ب ث١ٓ فالٍفخ ٘نا اٌز١به ، ِضً فٟ كهاٍزٗ ٌؼظو اٌز٠ٕٛو ؽبٚي ثو١ٌٓ رشق١ض اٌؼٕبطو اٌزٟ رزجٕٝ ر 44

وّب  ؽبٚي ػُ شقظ١بد أفوٜ . اٌّوو١ي كٚ وٛٔله١ٍٗ، ٚاالوضو اػزلاال ِضً  ع١ٌٛبْ كٚ ال١ِزوٞ، ٚ ثبهْٚ كٞ ١ٍ٘جبؿ،  وٍٛك ٍ٘فز١ًٛ

٠ٚؼزجو االف١واْ ِٓ أٚائً ٔمبك اٌز٠ٕٛو  ، ِغ أّٙب ٌُ . ِضً ِٛٔزَى١ٛ ، عبْ عبن هٍٚٛ ، فٌٛز١و ، ا٠ّب٠ًٛٔ وبٔؾ ، ٚك٠ف١ل ١َ٘ٛ،  ٌٍؾووخ 

 . ٠مظلا اٌم١بَ ثٙنا اٌلٚه
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قبيل إلثورة إلفرسنسية ، ظهرت مدإرس فكرية عديدة ، توسعت إثنإء إلثورة 

ن  –وبعدهإ ، وكإنت  عميقة إلعدإء لحررة إلتنوير. وكإن  –حسب إعتقإد برلي 

ن قد ررز إهتمإمه عىل إلر  إ برلي 
ً
ومإنتيكية إأللمإنية ، لكنه إهتم أيض

ي توجه إوسع نطإقإ ، أسمإه "إلتنوير 
ن
ك ػ ي تشتر

بإلجمإعإت إلفرعية إلتر

ي بعض إإلحيإن بدإ أن إهتمإم  .Counter-Enlightenment"45إلمضإد 
ن
ػ

إفي   ، إلذين إتخذوإ موقفإ يعإدي إلمضمون إلليتر
ن ن مررز عىل إلقوميي  برلي 

ي 
ن
ي إلتنوير. ػ

ن
إحيإن أخرى بدإ أنه ررز عىل نقد إلرؤية إلدإعية  إلمتفإئل ػ

 لكونية إألخةلق وإلثقإفة. 

ن من إلتنوير كإن موضع خةلف.  يمكن إلقول بشكل ؤجمإفي ، أن موقف برلي 

ي إلوقت ذإته معجب جدإ بنإقدي 
ن
إ للتنوير ، لكنه ػ ه نصت  ثمة من إعتتر

ي إلتنوير. هذإ إلموقف إلمزدوج يثت  بإلطبع مشإعر متضإربة
ن
: إإلستحسإن ػ

ن   إ من صنف برلي 
ً
ي أحيإن أخرى. هنإك أيض

ن
بعض إإلحيإن وإإلستغرإب ػ

ي إظهإر إنبهإره بإعدإء 
ن
دد ػ ه معإرضإ إل يتر رنإقد للتنوير ، بل ربمإ إعتتر

 إلتنوير. 

إ ، 
ً
ن ، مع أن كليهمإ لم يكن منصفإ أيض ي كةل إلرأيي 

ن
ء من إلحقيقة ػ ي

ثمة سر

ن إعجإبه بإلعديد تجإه إلطبيعة إلمرربة لتفكت  ب ن وآرإئه. لقد إظهر برلي  رلي 
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هإ٠خ  اٌنٞ ٚطف ثبٔٗ هعؼٟ وبص١ٌٛىٟ ِزطوف ، ٚأٔٗ ِٓ آثبء اٌفبش١خ اٌنٞ وزت)ف عٛىف كٞ ١َِزو ث١ٓ اٌن٠ٓ ٠شٍُّٙ ٘نا اٌٛط 

، ٚونٌه اٌف١ٍَٛف اال٠طبٌٟ عبِجبر١َزب ف١ىٛ ، ( ٌٍؾ١بح شل٠لح االلٕبع ، ٌىٕٙب ِظٍّخ ، ٚؽش١خ ، ِشؾٛٔخ ثطجؼٙب ثبٌشوٚه ٚاٌؼٕف ٚاٌوػت

١زٗ ، اٌنٞ ٚطف ثبٔٗ ٔبلل ٌٍؼ٠ٍّٛخ ، اػبفخ ٌؼلك ِٓ اٌفالٍفخ االٌّبْ اٌَبثم١ٓ ٌٍوِٚبٔز١ى١خ ، اٌن٠ٓ ػبهػٛ ا كػٜٛ ػمال١ٔخ اٌز٠ٕٛو ٚوٛٔ

  .ِضً ٠ٛ٘بْ ٘بِٓ ٚ ٠ٛ٘بْ ١٘وكه
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، كمإ رأى أن إلكثت    46من مفكري إلتنوير ، وصنف نفسه علنإ "إف جإنبهم"

ي  فقد أقر  Empiricistممإ أنجزوه كإن طيبإ. وإنطةلقإ من موقفه رتجريتر

ي إلذي ينتمي ؤليه. 
 بإنتمإئهم ؤف ذإت إلتيإر إلفلسؼن

ي هذإ إلسيإق ، أن نإقد
ن
ي معظم إإلحيإن ، وقإل ػ

ن
ن ػ ي إلتنوير لم يكونوإ محقي 

فقد إرتكبوإ إخطإء فإدحة  وأحيإنإ خطرة ، من نوإح عديدة. وقد هإجم 

يقية أو إنكرهإ ، سيمإ  ن  فلسفة إلتإري    خ عند هيجلمعتقدإتهم إلميتإفت 

ي تبنإهإ 
إ من إلمقإربة إلجمإلية للسيإسة ، إلتر

ً
ن قلقإ أيض وخلفإئه . كإن برلي 

ون. ومع أنه إعجب ببعض عنإرص إلمفهوم  وبشر بهإ رومإسنسيون رثت 

ي تإثت  إلرومإسنسية سببإ 
ن
ي إلرومإسنشي للحرية ، إإل أنه رإى ػ

ن
جديإ إلنحرإف ػ

 تطور فكرة إلحرية. 

ن بحررة إلتنوير ومفكري  هإ ، لم يمنعه من توجيه إلنقد ؤف مإ  لكن إعجإب برلي 

ي تنإول بعض أهم إلقضإيإ إلعإمة ، أي قضإيإ إلسيإسة 
ن
ه إخطإء ػ إعتتر

ي سطحيإ ، مفرطإ  ي وإلسيكولوجر
ن منظورهم إلتإريخن وإألخةلق. وقد إعتتر برلي 

ي إحإديته ، وسإذ
ن
ي حررة إلتنوير ، إلجذر إإلعمق للرؤية ػ

ن
ن ػ جإ. كمإ وجد برلي 

ي تدعو لوضع 
إلتكنوقرإطية لطبيعة إؤلسنسإن ومشكةلت إلسيإسة  )إلرؤية إلتر

هإ  إلحكومة بيد إلتكنوقرإط( وهي رؤية عإرضهإ أشد إلمعإرضة ، وإعتتر

ي يوإجههإ إلعإلم. 
 وإحدة من أسوأ إألخطإر إلتر
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 Ramin Jahanbegloo, Conversations with Isaiah Berlin, Halban (London 1992), p. 70 
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ن أن أعدإء إلت ي  ويعتقد برلي 
ن
نوير لهم فضل عىل إلحررة ، فقد سإهم نقدهم ػ

رشف عيوب  هإ ، وبإلتإفي إصةلحهإ. وهو يرى أنهم قد رشفوإ إلعديد من 

ن هذه ، ثمة مإ  ي إهملهإ أو إنكرهإ مفكرو إلتنوير. من بي 
إلحقإئق إلهإمة ، إلتر

يصنف رحقإئق سلبية )مثل إلتإثت  إلقوي لةلمعقول ، وإلسيمإ إلعوإطف 

ي 
ن
إلشؤون إؤلسنسإنية( أو إيجإبية )مثل إلقيمة إلرإسخة للتنوع إلمظلمة ػ

إهة وإإلخةلص ، ومحورية إلقدرة عىل إإلختيإر  ن وإلفضإئل إلشخصية ، كإلتن

ي إلطبيعة إؤلسنسإنية ، وإلكرإمة(. لقد تمردت إلرومإنتيكية خصوصإ عىل مإ 
ن
ػ

ي 
ن
ي منح إلعقل دورإ مطلقإ ػ

ن
حيإة إعتتر مبإلغة من جإنب حررة إلتنوير ، ػ

إؤلسنسإن ، يتجإوز أي مصدر آخر للمعرفة وإلعوإطف. لكنهإ إحتفت بإلمكإنة 

ن تعإطفإ جليإ مع هذإ  ي منحتهإ لةلرإدة إلحرة وإإلختيإر. وقد إظهر برلي 
إلتر

ي كةل 
ن
ي ػ

إ أن إلرومإنتيكية قد ذهبت إكتر ممإ ينبغن
ً
إلموقف ، مع أنه إعتقد أيض

 . ي
: إلمعإرض وإإلحتفإئ  ن  إلموقفي 

: فهو يكشف من نإحية عن إهتمإم  ن ن بنإقدي إلتنوير يشت  ؤف نإحيتي  برلي 

ي غإلب إإلحيإن. ويشت  من نإحية 
ن
فضوله تجإه إولئك إلذين يعإرضهم ػ

إفي  ي يوإجههإ إلموقف إلليتر
ي إلتعلم ، من إشد إلتحديإت إلتر

ن
أخرى ؤف رغبته ػ

 . ي وإلتقدمي
ن عىل تقدير إلنوإقص ونق  47إلعقةلئن ض أن يعي 

إط هذإ يفتر
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 Jahanbegloo, ibid. 

ٌٕبرظ ػٓ اٌغّٛع ا. فٟ ِؼبٟٔ ِزؼلكح ، ١ٌَذ كائّب ِزَمخ أٚ ِزّب٠يح" اٌؼمالٟٔ"ٚ " اٌؼمال١ٔخ"اٍزقلَ ِظطٍؼ عل٠و ثبٌنوو أْ ثو١ٌٓ  

" اٌز٠ٕٛو"ِٓ مٌه ِضال أٗ ٠موْ . اٌقٍؾ ٌُ ٠ىٓ وجٛح ػوػ١خ ، فٙٛ ٠جلٚ ػٕظوا ِزىوها فٟ هٚا٠خ ثو١ٌٓ ٌزبه٠ـ  األفىبه ٘نا 

اهوْب  ، ِٓ كْٚ االشبهح اٌٝ ا١ٌّٛي اٌزغو٠ج١خ ٌٍؼل٠ل ِٓ ِفىوٞ اٌز٠ٕٛو  ، ٚرجؼب ٌٙنا هفؼُٙ اٌّجلأ اٌنٞ ٠شىً هوٕب ِٓ " اٌؼمال١ٔخ"  ة 

فٟ ٘نا اٌّؼٕٝ  ٌمل اٍزؼًّ ثو١ٌٓ ِظطٍؼ اٌؼمال١ٔخ . ، اٌّجلأ اٌمبئً ثبْ اٌفُٙ اٌظؾ١ؼ ٌٍؼبٌُ ِّىٓ فمؾ ثٛاٍطخ اٌؼمً اٌّؾغ" اٌؼمال١ٔخ"

اؽ١بْ افوٜ اٍزؼًّ اٌّظطٍؼ ِمزؤب ِغ ِب ٠ّىٓ  ٌىٕٗ فٟ  (516اٌؾو٠خ ، : ، أ٠ًؼب ثو١ٌٓ 21ػٍغ اإلَٔب١ٔخ االػٛط ، : أظو ِضال ثو١ٌٓ)
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إلية  ن من خةلل توضيحه لليتر إلضعف وإلعمل عىل إصةلحهإ. لقد عمل برلي 

وإلتعددية ، عىل إيجإد توليفة ، تدمج إإلرإء إلنإقدة للتنوير ، خصوصإ تلك 

ن بإلعمق ، مع دفإعه إلخإص عن ترإث إلتنوير.  أن هذإ إلموقف  ي تتمت 
إلتر

ي فه
ن
مإ بهدفه ػ ن ن ملتر م إلعلم ، عىل إلنحو إلمررب هو مإ يسمح بإعتبإر برلي 

                                                                                                                                                                                     
     .  .اٌىض١و ِٓ اٌؼمال١١ٔٓ رغو٠ج١١ٓ ا٠ؼب ٚثٕبء ػٍٝ ٘نا ٠ّىٓ أْ ٔؼزجو   materialism ١َّٔٗ ثبٌّبك٠خ  أْ

ِؼوفزٗ اال ِٓ فالي  ِٓ ىا٠ٚخ أٍٚغ ، فمل ٔوا٘ب ػٕل ثو١ٌٓ لو٠ٕخ ٌٍوإ٠خ ا١ٌّزبف١ي٠م١خ اٌمبئٍخ ثبْ اٌٛالغ ال٠ّىٓ " اٌؼمال١ٔخ"ٌٛ ٔظؤب ٌّفَٙٛ 

ٔؼ١ف اٌٝ ٘نا اٌوإ٠خ األفالل١خ اٌزٟ رموْ اٌؾو٠خ أٚ اٌق١و أٚ االىك٘به ِغ   .اٌٛالغ ٠زطبثك رّبِب ِغ اِالءاد اٌؼمً  ألْ. اٌؼمً اٌقبٌض

. (56ػٍغ اإلَٔب١ٔخ االػٛط ، : ثو١ٌٓ)ٚٔؼٕٟ ثٙنا اٌمٛا١ٔٓ اٌؼمالئ١خ أٚ اٌّجبكٞء اٌزٟ رؾىُ اٌٛالغ  . رمجً ِب ٘ٛ ػمالٟٔ ٚاالٌزياَ ثّمزؼ١برٗ

ٚثٕبء ػ١ٍٗ فبْ ِب ٔؼوفٗ  .واكفبدزٚاألفالل١خ ٌٍؼمال١ٔخ ، ثً رؼبًِ ِؼٙب وّ ١ّ٠ي ث١ٓ االثؼبك اٌّؼوف١خ ، ا١ٌّزبف١ي٠مخ ،  ُثو١ٌٓ ٌأْ ٔش١و اٌٝ 

 ,Isaiah Berlin: Liberty, ed. Henry Hardy   ".اٌمٍت ا١ٌّزبف١ي٠مٟ ٌٍؼمال١ٔخ"  ، ٠ؼوفٗ ثو١ٌٓ ثبػزجبهٖ " أفالل١خ" خ١ٔالمٕ٘ب وؼ

Oxford U. Press (London 2002), p. 190)ٚروعّخ ِؼ١ٓ  522فٟ إٌَقخ اٌؼوث١خ ، لبهْ اٌَبثك ِغ ص  اٌزؼج١و ٌُ ٠وك ٘نا ِٓ

 (. االِبَ

 Isaiah)" لٍت عبٔت وج١و ِٓ اٌؼمال١ٔخ ا١ٌّزبف١ي٠م١خ"رىّٓ فٟ  اٌز٠ٟبفن ثو١ٌٓ اٌَّبٌخ َِبفخ اثؼل ؽ١ٓ ٠موة ٘نٖ اٌؼمال١ٔخ اٌٝ االؽبك٠خ ، 

Berlin: The Proper Study Of Mankind: An Anthology of Essays, Pimilco (London 1998), p. 117  

اػزجو٘ب ٍطؾ١خ ِٚجبٌغخ فٟ اٌزفبإي  ٍجك أْ )فٟ االشبهح اٌٝ ٔظو٠خ ١ٍىٌٛٛع١خ " اٌؼمال١ٔخ"اػبفخ اٌٝ ِب ٍجك ، اٍزقلَ ثو١ٌٓ ِظطٍؼ 

 ,see e.g. The Lessons of History)   ثبػزجبهاد ػمالئ١خ  بٟٔ ِلفٛع اٍبٍب ٔظو٠خ فؾٛا٘ب أْ اٌىبئٓ اإلَٔ( ػٍٝ ٔؾٛ غ١و ٚالؼٟ

. ثبْ وً اٌزغبهة ٠ّىٓ أْ رغوٜ اػزّبكا ػٍٝ ِٕب٘ظ اٌؼٍَٛ اٌطج١ؼ١خ ، ٚٔمظل ثٙب االػزمبك " ػ٠ٍّٛخ"أٚ ثبػزجبهاد ا١ٍّٕب٘ب ٕ٘ب    5–274

 Isaiah Berlin: Freedom and Its )  ٌّؼوفخ أٚ اٌقجواد اٌؼ١ٍّخ ؽال ثبٌوعٛع اٌٝ ا ٠ٚزظً ثٙنا أْ وً اٌّشىالد ٠ّىٓ أْ رغل 

Betrayal: Six Enemies of Human Liberty, Henry Hardy (ed.), Princeton U. Press, (New Jersey 2002), p. 

128).  

-anti اٌؼمال١ٔخ  ِٕب٘ؼخ "ػّب اٍّبٖ ؽو٠ظب ػٍٝ اثؼبك ٔفَٗ  –فٟ اٌٛلذ مارٗ  –ٌىٕٗ وبْ . هفغ ثو١ٌٓ وً ٘نٖ األشىبي ِٓ اٌؼمال١ٔخ

rationalism  ." ُِٕٙطمٟ ٌٍؼبٌُ ، ٚثبٌزبٌٟ عؼً  ٚفٟ ٘نا ا١ٌَبق ٠جلٚ وّب ٌٛ وبْ ٠ش١و اٌٝ اٌوإ٠خ اٌزٟ روفغ عنه٠ب أٞ ِؾبٌٚخ ٌف

ٗ ث١ٓ ٘ئالء اٌن٠ٓ ٚطفُٙ هثّب طٕف ثو١ٌٓ ٔفَ .(35اٌؾو٠خ ، : ٔظو ِضال ثو١ٌٓ)  .اٌزغوثخ ِٕطم١خ ، ِزَمخ ، ٠ّٚىٓ اٌزٕجئ ثٕٙب٠برٙب

اىاء  ٔٛػب ِبٚ٘نا اٌز١به وبْ ِزفبئال . ثوغُ شىٛوٗ ف١ٗ" اٌؼمال١ٔخ إٌمل٠خ"اٌز١به االٍٚغ  ٚلل ثمٟ ِزؼبؽفب ِغ    .ثبٌؼمال١١ٔٓ اٌّؼطوث١ٓ

 . (024اٌؾو٠خ : ثو١ٌٓ)  ٚاألفاللٟ ٌٍغٌٕ اٌجشوٞ اٌَّزمجً اٌفىوٞ 

ٌٍناد ٚرقف١ف اٌّشىالد اٌّبك٠خ  ٠ّبْ ثمبث١ٍخ اٌنوبء اإلَٔبٟٔ ، ٚللهرٗ ػٍٝ أغبى فُٙ اػّك وّب ػٍك أٍِٗ فٟ اٌَّزمجً االفؼً ػٍٝ ا

اٌّقزٍفخ ٌٍؼمال١ٔخ ِلفٛػخ ثبٌوغجخ فٟ فُٙ اٌؼبٌُ ، وز١ّٙل ٌغؼً  ٌمل وبٔذ ٘غّبرٗ ػٍٝ األشىبي . ٚاالعزّبػ١خ اٌزٟ رؼزوع ؽ١بح اٌجشو

اٌّٛلف ٠ؾزً ِىبٔٗ ػّٓ رواس اٌؼمال١ٔخ ثّفِٙٛٙب اٌٛاٍغ ٚااللً رلل١مب فٟ ا١ٌَّّبد ،  اإلَٔبْ لبكها ػٍٝ اٌزظوف اٌؼمالٟٔ ، ٚ٘نا 

  .اٌّغبٚهح ٚاٌفوػ١خ ، ٚفك ِب وزت ثو١ٌٓ اوضو ِٓ ِوح اٌز١به اٌغبِغ ٌٍوٚافل 

االططالؽ١خ غ١و  بالد اْ اٍزقلاَ ثو١ٌٓ اٌٍّزجٌ ٌٙنا اٌّظطٍؼ اٌوئ١َٟ ٠ّضً كهٍب ٚالؼ١ب ػٓ ِقبؽو اٌٛلٛع فٟ ّٔؾ هاٍـ ِٓ االٍزؼّ

اٍزغٍٛا غّٛع ِفَٙٛ اٌؾو٠خ  اٌّؼ١به٠خ ، ٚ٘ٛ كهً وبْ ثو١ٌٓ لل اشبه ا١ٌٗ ؽ١ٓ رؾلس ػٓ اٍزغالي اػلاء اٌؾو٠خ الؽل رّض١الرٗ ، ؽ١ٓ 

 (511اٌؾو٠خ ، : ثو١ٌٓ).  ٌٙنا اٌّجلأ ِٓ اعً ٔم١ؼٗ" أزؾبي ثشغ"فٟ 
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، بغض إلنظر عن أي ميل   48إلذي يمكنه من "إلترصف بعقةلنية فيه وعليه"

 . ي     شخضي أو إيديولوجر

 

  وتعددية إلقيم-4
 
 إلفكر إألخالق

ي 
ة ، لكن معظمهإ بؼر إت رثت  ن مقإإلت عديدة وإلؼر محإرصن رتب إيزإيإ برلي 

ي إلتعريف بإعمإ
ن
ي غت  معروف إإل متأخرإ. يرجع إلفضل ػ ن ؤف هتن ل برلي 

ي 
ن
ي ، إلذي بدأ ػ

يطإئن بنشر مجموعإت  0636هإردي ، إلكإتب وإلمحرر إلتر

ن منسقة وفق موضوعإتهإ. كإن إول هذه إإلعمإل هو "إرب  ع  تضم مقإإلت برلي 

در   Four Essays on Libertyمقإإلت عن إلحرية   Vico" ثم فيكو وهت 

and Herder   ي
ن
ي سنشر أعم0643ػ

ن
ن وتوثيق مإ  . وإستمر هإردي ػ إل برلي 

 رتب عنه حتر إآلن. 

إعإدة سنشر هذه إلمقإإلت ، إثمرت عن لفت إإلنظإر ؤف إلقيمة إلرفيعة 

. وقد ررزت إلضوء بصورة خإصة ، عىل دفإعه إلعميق عن  ن إلعمإل إيزإيإ برلي 

ي 
ن
ين ، إخذ إلبإحثون ػ مبدأ تعدد إلقيم. ومنذ إلعقد إلتإسع من إلقرن إلعشر

ن إلخإصة بتعددية إلقيم ، بإعتبإرهإ "إلفكرة إلمحورية" إلتعإمل مع رؤي ة برلي 

ي مشوإره إلفكري ، وبإتت إلموضوع إإلكتر جدإل وإإلكتر إثإرة لةلعجإب.    
ن
 ػ

                                                             
48

 21. ، ص (5102 اٌمب٘وح)، اٌّووي اٌمِٟٛ ٌٍزوعّخ  فىبه٠ـ األفظٛي فٟ ربه، ١خ األػٛط َٔبٔػٍغ اإل :اى٠ب ثوٌٓ 
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ز وإلحق أن    إليزإيا برلي 
 
، مع أن  مبدأ تعدد إلقيم هو مركز إلتفكي  إألخالق

إ من إلمبدأ إلمذرور  ي مسإحإت إوسع رثت 
ن
ب ػ ن هذإ إلفكر يرصن . عرف برلي 

ي تربط إلبشر ؤف بعضهم ، 
ي بإلفحص إلمنتظم للعةلئق إلتر

ر
إلفكر إألخةلػ

ي تشكلت عىل 
وإلدرإكإتهم )إي ريف فهموإ أو إستوعبوإ( وإلمصإلح وإلمثل إلتر

ي حددت 
ن إلنإس ، وإنظمة إلقيم إلتر ضوئهإ أسإليب إلعيش وإلتعإمل فيمإ بي 

عن إعتقإدإت حول إلكيفية أهدإف حيإتهم... منظومإت إلقيم هذه عبإرة 

ي للرجإل وإلنسإء أن يكونوإ ، ومإذإ 
ي للحيإة أن تعإش ، ريف ينبغن

ي ينبغن
إلتر

ي لهم أن يفعلوإ
ن فهمه للفلسفة ودورهإ ، عىل 49ينبغن . ومثلمإ أسس برلي 

ي حيإة إلنإس ، فإنه 
ن
ي أهمية إلمفإهيم وإلتصنيفإت ػ

ن
وعىل  –أرضية إعتقإده ػ

ي إألهمية أقإم فهمه لال  -نفس إلنسق 
ن
خةلق ، عىل إسإس إعتقإد موإز ػ

 50. إلقصوى للمفإهيم وإلتصنيفإت إلمعيإرية وإألخةلقية ، وإل سيمإ إلقيم

ن نظرية منظمة ومضبوطة حول طبيعة إلقيم. ومن هنإ فإنه  لم يضع برلي 

ي نفس 
ن
ي تإري    خ إألفكإر. ػ

ن
ة ػ يتوجب إستخةلص رؤيته فيهإ من رتإبإته إلكثت 

ي إإل 
ن حول مكإنة إلقيم وإصولهإ ، إلسيإق ، ينبغن شإرة ؤف أن مةلحظإت برلي 

ي إلقول أن إلتوفيق 
تبدو غإمضة أو ملتبسة نوعإ مإ ، مع أن إإلنصإف يقتضن

ي إلعموم سنستطيع إلقول أنه يوإفق عىل 
ن
إ أو ممتنعإ. لكن ػ بينهإ ليس عست 

ي  إلرومانتيكية إلرؤية
ن
 إلقإئلة ، بأن إلقيم لم تكن موجودة بشكل طبيغي ػ

                                                             
 55-54ػٍغ اإلَٔب١ٔخ االػٛط ، طض : اى٠ب ثو١ٌٓ 49

50
ػٍٝ ٔؾٛ رجبكٌٟ ٔٛػب " اال٘لاف"، ٚ " اٌّطبٌت"، " اٌق١و"، " اٌّجبكٞء"، " اٌغب٠بد"، "اٌّضً"، " اٌم١ُ"اٍزؼًّ ثو١ٌٓ ِظطٍؾبد ِضً  

 .ً ِؾً ا٢فو٠ؾأْ  ِب ، ثؾ١ش ٠ّىٓ ٌجؼؼٙب
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نظإم إلكون ، وإن إؤلسنسإن لم يكتشفهإ مثلمإ إكتشف عنإرص إلطبيعة إألخرى 

ي ، فؤن سلطتهإ  عهإ وطورهإ.  وألن إلقيم منتج بشر ، بل هو إلذي إختر

ن هذه إلرؤية ؤف ؤيمإنويل كإنط ،  ية. ويرجع برلي  سنسبية وليست مطلقة أو جتر

 مع أنه سنسبهإ أحيإنإ ؤف ديفيد هيوم. 

ي إألخةلق ، ترفع إؤلسنسإن ؤف إلمرتبة إلعليإ  عىل هذه إلقإعدة
ن
قإمت نظرية ػ

من سلم إلقيم. وتبعإ لهإ فؤن إلمثل وإإلفعإل تقإس ويحكم عليهإ ، بإلنظر 

ي تخلفهإ عىل إإلفرإد ، لمصلحتهم أو خةلفإ 
إت إلتر ي وإلتإثت 

لعةلقتهإ بإلمعإئن

ن إلعإطفية ، بخطأ إ لتعويل عىل لهإ. هذه إلرؤية تشكل أرضية لقنإعة برلي 

إلنظريإت عوضإ عن إلحقإئق إؤلسنسإنية ، وقبح إلتضحية بحيإة إؤلسنسإن من 

إ 
ً
إجل أفكإر مجردة )وهو أمر شدد عليه هرزن إيضإ(. تتصل هذه إلرؤية أيض

ي إلحرية ، وإيمإنه بإألهمية إلخإصة لتحرر إؤلسنسإن. 
ن
ن ػ  بنظرية برلي 

ي وجدت في
ي محإولته لوضع تحليل حول إلكيفية إلتر

ن
هإ إلقيم ، سيمإ تلك ػ

ن ينسج نظرية تجريبية عىل  إلمعروفة منذ أزمإن سحيقة ، بدإ كمإ لو أن برلي 

" ، بحيث تقترص عىل إلحد إألدئن من إلمفهوم محل  منوإل "إلقإنون إلطبيغي

ي هذإ إلصدد أن تجربة إلبشر خةلل تإريخهم إلطويل ، 
ن
ن ػ إلنقإش. قإل برلي 

طت بهم. هذه إلسمإت جعلت بعض إثمرت عن تشكيل سمإت ثإبتة إرتب

وريإ لحيإتهم. وتبعإ لهذإ إلتحليل فإنه يمكن  إلقيم مهمة وبعضهإ إإلخر رصن

، ومعتن  تعريف إلقيم باعتبارها معتقدإت حول معنز أن تكون جيدإ

ي أن تقوم به ، نوعية إلحيإة إلصإلحة وإلسيئة ، 
إلفعل إلجيد إلذي ينبغن
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لعيش إلذي يستحق أن يتطلع إلصفإت إلشخصية ، نوعية إلوجود وإ

 إؤلسنسإن ؤليه. 

ي دفإعه عن قيمة إلحرية ، 
ن
ن رؤيته إلمتعلقة بإصل إلقيم ػ إستخدم إيزإيإ برلي 

ن قإل أن حرية إلتفكت  وإلبحث وإلتخيل ، وفوق إلكل حرية إإلختيإر دون  حي 

ورية وعإلية ، ألن إؤلسنسإن بحإجة ؤف حرية إلذهن.  خوف أو قيد ، كلهإ رصن

وري له )كإلحريإت من هنإ  فؤن إنكإر إلحإجة لحرية إلذهن ومإ هو رصن

ي 
ن
ي عىل رتفه عبئإ إل يحتمل ، وػ

إلمذرورة( يعإدل إنكإر طبيعة إؤلسنسإن ، ويلؼر

 إسوأ إلحإإلت سوف يسلبه جوهر ؤسنسإنيته كليإ. 

: إلرؤية إلقإئلة بأن إلقيم إإلسإسية لحيإة إلبشر ، كإنت لدينا إآلن إذن رؤيتان

إم إلكون وإكتشفهإ إؤلسنسإن مثلمإ إكتشف بقية عنإرص إلكون ، جزء من نظ

ن فلعلنإ نقول ،  ن إإلثنتي  . لو أردنإ إلتوفيق بي  ن حهإ إيزإيإ برلي 
ي يقتر

تهإ إلتر ونظت 

ي 
ن
ي صنعهإ إؤلسنسإن ، متجذرة ػ

ن تذهب ؤف إعتبإر إلقيم إلتر أن رؤية برلي 

سؤإل خطوة ؤف طبيعة إلكإئن إلذي سغ ؤليهإ. لكن هذإ يبدو مثل دفع إل

ية ، هل هي جزء من  إلورإء ، ألنه سيثت  سؤإإل جديدإ حول تلك إلطبيعة إلبشر

تكوينه  ونهإئية ، إم هي مكتسبة وتتعرض للتغيت  مع إلزمن ، من خةلل 

ي إلوإعي وإلعفوي؟. 
 إلفعل إؤلسنسإئن

 : ن ي جزئي 
ن
ن جوإبإ عىل هذإ إلسؤإل يقع ػ  قدم برلي 
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ن إلقول بأ ناحيةمن  ن طبيعة إلبشر نإجزة ونهإئية ، وينظر بريبة يرفض برلي 

ية  ناحية ثانية. لكنه من 51للقول بإلمإهية إلطبيعية يعتقد بأن إلطبيعة إلبشر

ي نعرفهإ ، لهإ حدود 
، كمإ أن لهإ متطلبإت. )سوف نغض  boundariesإلتر

 من مستوى إلتنظت  إلمةلئم وأنه غت  
إلنظر هنإ عن رون هذإ إإلعتقإد إدئن

(.ه ي ذه إلطبيعة إلمتمإثلة عند جميع إلبشر قد إل تكون قإبلة للتحديد منهخر

إلدقيق ، بمعتن أنه قد إل يكون ممكنإ أن سنستخرج منهإ قإئمة للسمإت إلثإبتة 

 عند كإفة إلبشر ، قإبلة للتحديد إلدقيق. 

ن ثقإفة  ن شخص وآخر ، أو بي  إن بعض إلخصإئص قد تكون متفإوتة بي 

د للتفإوت وإإلختةلف ، رغم بقإء إإلصل وأخرى. مع ذلك ، فثمة حدو 

ي إلعديد 
ن
ي وإحدإ ، تمإمإ مثلمإ يختلف وجه هذإ إلشخص عن ذإك ػ

إؤلسنسإئن

ي إلوقت نفسه 
ن
ن معرفإ كؤسنسإن. ػ  كل من إلشخصي 

من سمإته ، لكن سيبؼر

ن وجه ؤلسنسإن ووجه إلحيوإن مثةل ، حتر لو لم سنستطع  ن بي  من إلممكن إلتميت 

إل إلفرق بينهمإ ب ن  مإ يمكننإ من وضع صيغة محددة.  إختر

ن ، هو إرصإره عىل أهمية إؤلسنسإنية  إلوإقع أن إلجوهر إلعميق لتفكت  برلي 

ن إؤلسنسإن. وهو ينظر ؤف هذه إلمسألة رحقيقة أخةلقية ، إلحإجة  وتمت 

إلهإ ؤف مإهية ثإبتة ، ؽي تحظن بقوة وصفية ومعيإرية. أنهإ 
ن بصورة من  –إلختر

ة وليست مجرد إعتبإر شخضي ، قإبل ألن يتفإوت قيمة موضوعي –إلصور 

ن شخص وآخر.   بي 
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ي إلقيم لجهة رونهإ موضوعية 
ن
ن ػ تثت  هذه إلنقطة إلتبإسإ محوره رأي برلي 

objective   شخصية أوsubjective ن أن إلقيم صنيعة إؤلسنسإن . قول برلي 

هإ شخصية.  لكنه  ي موإضع أخرى  -، قد يشت  ؤف أنه يعتتر
ن
ف إكد أن يق –ػ

ي إلجإنب إآلخر تمإمإ ، فهو يعتتر إلقيم موضوعية. بل أنه ذهب إبعد من 
ن
ػ

ء من 52ذلك فأسم موقفه "إلتعددية إلموضوعية" ي
. لكن مع ذلك فثمة سر

ي بهذإ ، وريف يتصل هذإ إإلعتقإد 
إإللتبإس. ليس من إلوإضح تمإمإ مإذإ يعتن

 .  برؤيته إلقإئلة بأن إلقيم صنيعة إلبشر

ن لموضوعية  ثمة روإيتإن عىل حإن رؤية برلي  إألقل يمكن إلقول أنهمإ تشر

أن صفة إلموضوعية نإتجة من رون هذه إلقيم حقإئق  إلروإية إألوىلإلقيم: 

حول من يحملهإ ، أي أنهإ ليست مجرد فكرة مجردة وإنطبإعية ، بل جزء 

ي إقدرهإ تقديرإ ‘ موضوعية’من حيإته. إلحرية عىل سبيل إلمثإل قيمة 
إلنتن

، وسوف إشعر بإلبؤس وإإلحبإط أن لم يبق عندي حتر سنسبة بسيطة  عإليإ 

 منهإ. 

ي قيم بعينهإ  إلروإية إلثانية
ن
إلحرية عىل سبيل إلمثإل  –فحوإهإ أن إإلعتقإد ػ

أو إلكفإح من إجلهإ ، نإتج عن وقإئع موضوعية متصلة بطبيعة إؤلسنسإن ،  -

يعة إؤلسنسإن تجعل هذه إلقيمة موضوعية ، إلن حقإئق معينة حول طب

تجعلهإ جيدة ومرغوبة لبلسنسإن. هذه إإلرإء ليست متعإرضة مع بعضهإ 

                                                             
52 Isaiah Berlin: Three Critics of the Enlightenment: Vico, Hamann, Herder, Henry Hardy (ed.), Pimlico; 

(London, 2000) p.245, note. 1 
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ة إرضية إكتر صةلبة للمبدأ إلذي تبنإه  إلبعض ، لكنهإ متمإيزة ، وتقدم إإلخت 

ن عن إلحد إإلدئن للكونية إألخةلقية.   برلي 

ن إرص عىل أن كل قيمة لديهإ قدرة إلزإم للبشر ، هذه إلقد إ فؤن برلي  رة أخت 

إ ، بغض إلنظر عن إإللزإمإت 
ً
وطهإ إلخإصة أيض مستمدة من ذإتهإ وبشر

ن  ي وقت معي 
ن
وط إلخإصة بإي قيمة أو غإية أخرى. كمإ أن إلزإميتهإ ػ وإلشر

ي إإلوقإت إألخرى. 
ن
وطهإ ذإتهإ ػ  غت  مقيدة بشر

هذه إلرؤية تمثل وإحدة من إركإن مبدأ إلتعددية إلذي جإدل دونه إيزإيإ 

 . ن  برلي 

 

ز - 4.1  "إلتعددية إلقيمية" وفقا لتعريف برلي 

حإ  ن شر ي إلتمهيد لعرض رؤيته إلخإصة عن مبدأ تعددية إلقيم ، قدم برلي 
ن
ػ

وإفيإ عن إلمفهوم إلمضإد ، إلذي يشت  ؤليه أحيإنإ بإسم "إإلحإدية 

monism "" ي إحيإن أخرى
ن
 the Ionian  إلمغإلطة إإليونيةويسميه ػ

fallacy"   ي أو
ح the Platonic Ideal"إلمثإل إإلفةلطوئن ". ويتلخص شر

ي إلعنإرص إلثةلثة إلتإلية: 
ن
ن لةلحإدية ػ برلي 

53 

ي )صحيح( يجب أن يكون له ج-0
ي ، وإحد فقط. كل سؤإل حقيؼر

وإب حقيؼر

 كل إإلجوبة إألخرى تعتتر خإطئة. 
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ي مكإن مإ. وهو قإبل للكشف  -5
ن
إل بد أن إلجوإب إلصحيح )إلوحيد( متوفر ػ

. وبنإء عليه فةل بد أن يكون ثمة  ي إلوقت إلحإرصن
ن
، حتر لو لم يكن معروفإ ػ

 طريق يعتمد عليه إلكتشإف هذإ إلجوإب. 

ن نعتر عىل إإلجوبة إلصحيح-2 ة ، فسوف نجدهإ متوإفقة مع بعضهإ ، حي 

عىل نحو يؤلف كةل وإحدإ. ألن إلحقيقة إل يمكن أن تتعإرض مع حقيقة 

أخرى. )هذه مبنية عىل فرضية فحوإهإ أن إلكون كل وإحد ، مؤلف من 

 عنإرص متنإغمة ومنسجمة فيمإ بينهإ(. 

ي إطإر رؤيته 
ن
ن رفض إلفرضيإت إلثةلث وإنكر صحتهإ. وػ نعرف أن برلي 

للتعددية إألخةلقية ، دفع بهذإ إلموقف إلرإفض خطوة ؤف إإلمإم ، مشددإ 

عىل إنكإر صحة إلفرضية إلثإلثة بشكل أخص. أن إلقيم إإلصلية عديدة ، 

وقد يتعإرض بعضهإ مع إلبعض إآلخر ، بل غإلبإ مإ يحصل هذإ إلتعإرض. 

ي أن إحدإهمإ بإطلة أو إننإ لم نفهمهإ ، كمإ أنه لي
س من إلبديىهي هذإ إل يعتن

ي إألهمية أو إلمكإنة.  
ن
تيب ، أي تقدم إحدى إلقيم عىل إألخرى ػ  إلقول بإلتر

ن إلحرية وإلنظإم  ن إلحرية وإلمسإوإة ، أو بي  من إلممكن أن نرى تعإرضإ بي 

ن إلحب وإإلنصإف أو عدم إإلنحيإز  ن إلرحمة وإلعدإلة ، بي  إلعإم ، وقد نرإه بي 

وإلروحإنية إلحرة مع إلمسؤولية وإإلعتمإدية ، ، إلمعرفة وإلسعإدة ، إلعفوية 

يه من إجل إلحقيقة  ن ي مع إلكفإح إلتن
ر
إم إإلجتمإعي وإألخةلػ ن وقد يتعإرض إإللتر
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إ ، خةلفإ 
ً
ن أيض ن ، قد تكونإن متعإرضتي  ن إلقيمتي  أو إلجمإل )حتر هإتي 

ة  (. 54لمقولة جون ريتس إلشهت 

ية ، يستح ي إلحيإة إلبشر
ن
يل إستئصإله. فكرة تعإرض إلقيم عنرص عميق ػ

إلتحقق إلكإمل لمعتن إؤلسنسإنية )من خةلل توحد إلقيم( مجرد وهم. أن 

إلعإلم إلذي تزول فيه كإفة إلتعإرضإت ، ليس إلعإلم إلذي نعرفه وإل إلعإلم 

 .55إلذي نفهمه

ن قرر أن إإلمر إل يتوقف عند رون إلقيم قإبلة  ن خطوة إبعد ، حي  ذهب برلي 

إ متفردة ، أي إل تقبل إلمقإرنة / للتعإرض إلوإحدة مع إأل 
ً
خرى ، فىهي أيض

وقد ثإر جدل وإسع حول إلمعتن . incommensurableإلمقإيسة 

ن ، صحيحإ  إلمحتمل لهذإ إلرأي ، ومإ إذإ كإن مفهوم إلتفرد إلذي يتبنإه برلي 

ي إلوصف. وإلذي 
ن
  ومحكمإ ، إم هو مجرد تسإهل ػ

ز
ز ق يظهر من حديث برلي 

إل يوجد معيار وإحد قابل للتطبيق بنفس إلمستوى  هذإ إلصدد ، هو  أنه

ز  نإ بدقة عن وزن هذه قيإسإ ؤف تلك ، مثلمإ  ، عىل أي قيمتي  ، بحيث يختر

ن ، فنقيس هذه ؤف تلك  نإ إلعملة إلنقدية مثةل عن سعر كل من إلسلعتي  تختر

 أو نقإرن هذه بتلك ونعرف موضع كل منهمإ سنسبة ؤف إألخرى. 
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ِٓ شؼواء اٌؾووخ اٌوِٚبٔز١ى١خ ، ٚاٌىٍّخ اٌّشبه ا١ٌٙب ٕ٘ب ٟ٘ اٌج١ذ ( 0550-0462)ْٛ و١زٌ ٠ش١و  ثو١ٌٓ ٕ٘ب اٌٝ اٌشبػو االٔى١ٍيٞ ع 

 “that is all / Ye know on earth, and all ye need to —, Beauty is truth, truth beauty"االف١و ِٓ لظ١لح ٌٗ 

know ٚاٌفموح األٌٚٝ ٟ٘ اٌّشبه ا١ٌٙب فٟ ؽل٠ش . ً ِب رؾزبط ٌّؼوفزٗ٘نا ِب رؼوف ٚ٘ٛ و اٌغّبي ٘ٛ اٌؾم١مخ ٚاٌؾم١مخ ٟ٘ اٌغّبيِٚؼٕب٘ب

( 15-15-5151)ؽٛي اٌشبػو أظو ٠ٚى١ج١ل٠ب  . ثو١ٌٓ ، ػٓ وْٛ اٌؾم١مخ ٚاٌغّبي ش١ئب ٚاؽلا  ، أٚ ػٍٝ االلً أّٙب ل١ّزبْ ِزٛافمزبْ

ttps://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=&oldid=49601325h –   ؽٛي اٌمظ١لح ، أظو

https://www.faena.com/aleph/articles/beauty-is-truth-truth-beauty-revelations-from-john-keats/ 
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رة" للمقإرنة ، أو مبدأ معيإري حإكم إنطةلقإ من إنكإر  وجود "عملة مشتر

)نظت  مبدأ إلمنفعة إلنإتجة عن كل طرف( فؤن هذه إلرؤية ، أي إلتفرد و عدم 

إ إلقول بإنه إل يوجد منهج عإم أو 
ً
إلقإبلية للمقإرنة وإلقيإس ، تستدعي أيض

ن إلقيم.   ليس طريقة معيإرية ، للتوصل ؤف حلول للتعإرضإت إلمحتملة بي 

ي وضع مرإتب للقيم ،   –عىل سبيل إلمثإل  –لدينإ 
ن
قإعدة مرجعية تسإعدنإ ػ

ي كل إإلوقإت إولوية عىل إألخرى إلمتعإرضة 
ن
ي لهإ ػ

نإ عن إلقيمة إلتر أو تختر

 معهإ. 

ن موقفه هذإ عىل أرضية تجريبية: نحن نقوم بهذه إلتجربة كل يوم  أقإم برلي 

يإت تتسإوى من حيث إألهمية ، من إيإم حيإتنإ إلعإدية ، حيث سنسغ لغإ

ي رونهإ مطلقة. ونعلم أن إلحصول عىل بعضهإ سيكون 
ن
ودعإوى تتسإوى ػ

قطعإ عىل حسإب إآلخر ، فنضطر دإئمإ لةلختيإر ، أي إلتضحية بوإحد ؽي 

ي 
ن 56نحصل عىل إلثإئن ي للتحليل ، فؤن برلي  . لكن عىل رغم إلمضمون إلتجريتر

ن إلقيم بإع تبإره عملية تجريب أو ممإرسة مؤقتة ، بل لم ينظر ؤف إإلختيإر بي 

ي إلحيإة 
ن
ورية ػ نظر ؤف إلمسألة ككل ، وقرر أنهإ إنعكإس لحقإئق منطقية ورصن

 إألخةلقية للنإس ، ومإ تنطوي عليه من قيم. 

ي إلحيإة إلوإقعية ، بل 
ن
ي ، غت  موجودة ػ

إن فكرة إلكل إلكإمل أو إلحل إلنهإئ 

ى إلعمىلي ، بل إل نبإلغ لو قلنإ أنهإ هي هدف مستحيل إلتحقق عىل إلمستو 

ن  فكرة غت  متمإسكة من إلنإحية إلمفهومية. إذإ إردنإ تفإدي إلتعإرضإت بي 
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ي إلتحول إلذي ربمإ يصل 
ن
ي ، يلزمنإ أن نفكر ػ

إلقيم أو إلعبور منهإ بشكل نهإئ 

 ؤف مستوى إلتخىلي إلتإم عن تلك إلقيم ذإتهإ. 

ن مبدأ إلتعددية   وطا و تبتن برلي  إمإت أخرى.  معدإل بمعتقدإتمشر ن وإلتر

إليةإحدى هذه إلمعتقدإت هي  ، أي إلرؤية  إؤلنسانوية، وإلثإنية هي  إلليير

ن كل  ي آدم يتمتعون بإلمرتبة إألوف من حيث إألهمية ، بي 
إلقإئلة بأن بتن

ي إؤلسنسإن ، هو إألولوية 
ي إلعإلم ، وإن تجنب إيقإع إإلذى ببتن

ن
إإلشيإء إألخرى ػ

ى. إألخةلقية إل  كتر

ن أنه  إمإم مجموعة  متر مإ وجدنإ إنفسنإ إنطةلقإ من هذه إلعقيدة ، قرر برلي 

، فؤن "إلوإجب إلعمومي إألول هو ، وكإن علينإ أن نختإر  قيم متعإرضة 

ن عىل extremes of suffering "57تفإدي إلمعإنإة إلقصوى  . ويرص برلي 

ي تفإديهإ، فؤن لم يمك
ن تفإدي إلصدإم ، وجب أن إلتعإرضإت إألخةلقية، ينبغن

ن  ن إلدعإوى وإلمطإلب ، ومحإولة إلمسإومة وإلتسوية بي  إيجإد تعإدل بي 

. يجب أن يكون إلهدف هو إلمحإفظة  ن مرن ، يسإعد قدر  عىل توإزنإلطرفي 

 إإلمكإن عىل تفإدي إإلنزإلق ؤف حإإلت إحبإط أو خيإرإت يإئسة. 

نإ ريف نقوم بهذه إل  مهمة؟. ** هل يمكن للفلسفة أن تختر

                                                             
٠ٚنوو ِضال اٌٌٙٛٛوٍٛذ أٚ اٌمظف . ثؤٞ ٌنح ِٕبظوح  اٌّؼبٔبح اإلَٔب١ٔخ اٌزٟ ال ٠ّىٓ اٌزؼ٠ٛغ ػٕٙب٠ش١و اٌٝ " اٌّؼبٔبح اٌمظٜٛ"ِفَٙٛ  57

أْ رىْٛ ِٛػغ ِفبػٍخ أٚ افز١به  ، ِّٙب وبْ اٌجل٠ً اٌّطوٚػ  –أفالل١ب  –ٚأِضبي ٘نٖ اٌّآٍٟ ، اٌزٟ ال ٠ّىٓ . إٌٛٚٞ ػٍٝ ١٘وٚش١ّب

الي ٔمبشبد اٌفٍَفخ إٌفؼ١خ ، ٚال١ٍّب اٌّفبػٍخ ث١ٓ كهعبد األٌُ ٚاٌٍنح أٚ اٌَؼبكح ، اٌزٟ ٚلل رطٛهد اٌفىوح ِٓ ف. فٟ اٌغٙخ اٌّمبثٍخ

 ,’Wikipedia: ‘Negative utilitarianism: ٌجؼغ اٌزفبط١ً ؽٛي اٌفىوح ، أظو . رٛطف اؽ١بٔب ثبٌّٕفؼخ اٌٍَج١خ ِمبثً اال٠غبث١خ

https://wikipedia.org/w/index.php?title=Negative_utilitarianism 
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** إل. لكن لعلهإ تسإعدنإ عىل رشف إلطريق. فىهي تسلط إلضوء عىل 

تب عليه من إنعكإسإت وآثإر. كمإ أنهإ  ي ، وكل مإ يتر
ر
مشكلة إلتعإرض إألخةلػ

ي قد إل تكون ظإهرة 
تسإعدنإ عىل رشف وإجتثإث إلحلول إلزإئفة ، إلتر

ي إلتعإمل مع إلقيم إلمتعإرضة ، هو إإل 
ن
ستيعإب إلسليم للعيإن. مإهو مهم ػ

لمنطق إإلمور ومتطلبإت إلظرف. إلذين يتخذون إلقرإر يتعإملون مع 

ي وحإجإته وإنطبإعإته وتوقعإته. 
تعقيدإت ، هي إمتدإد لتعقيد إلكإئن إؤلسنسإئن

ي نهإية إلمطإف ، يتوجب عليهم أن يقرروإ. وإذإ فعلوإ ، فهم 
ن
لكن ػ

 سيضحون من دون شك ببعض إلقيم لصإلح قيم أخرى. 

ي يكش
ن
ن لمبدأ إلتعددية عن نقإط قوة ، تتمثل خصوصإ ػ ح إيزإيإ برلي  ف شر

ن إلقيم إلمتعإرضة. بيإن ذلك: أن  ي بي 
ر
ي وإألخةلػ

تشديده عىل إإلختيإر إلعقةلئن

ي معظم إألحيإن  –إلنإس إل يجدون 
ن
جوإبإ وإحدإ صحيحإ ، لكل مسألة  –ػ

ي مجإدلته إلثبإت إ
ن
ن هذه إلحجة ػ ى توإجههم. وقد إستعمل برلي  ألهمية إلكتر

مجإدلته ضد إلدعوى إلقإئلة  -لنقل عىل وجه إلتحديد  –للحرية ، أو 

بإمكإنية تقييد إلحرية ، لصإلح فرض إلحلول إلصحيحة بإلقوة. أن إلمجإدلة 

ن دفإعإ عن إلتعددية وإإلختيإر وقإبلية إؤلسنسإن ،  ي قدمهإ برلي 
إلمفصلة إلتر

ي فكره. 
ن
 جعلت فكرة إإلختيإر عةلمة بإرزة ػ

تنطوي عىل جدإإلت  –بطبعهإ  –إن أردنإ إلذهإب مع إلتعددية ، فإنهإ 

ن إلقيم  دإخلية وتعإرضإت. ويتشكل قوإمهإ من عملية إختيإر متوإصلة ، بي 

وإلدوإفع إلمتعإرضة. ليس فقط إختيإر إلفرد للقيم إلمتعلقة بحيإته ، بل 
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ي يتأ
ن سبل إلعيش إلتر إ ، إإلختيإر بي   تأثت 

ثر بنتإئجهإ عدد ربت  ربمإ بدرجة إكتر

ن عن حقيقة أن لدى إألفرإد  ي تقريره لهذإ إلجإنب إل يغفل برلي 
ن
من إلنإس. ػ

سمإت متجذرة ، تشكل مإ يمكن وصفه بطبيعة إلفرد أو شخصيته إلمتفردة 

ي إل يمكن طمسهإ أو تبديلهإ بإلكإمل. من هنإ فقد إلح عىل أن من حق 
، إلتر

إلذي يجسد خيإرإتهم ويؤثر عىل حيإتهم ،  هؤإلء إألفرإد ، أن يتخذوإ إلقرإر 

إلخيإر إلذي يحدد ريف سيكونون ومإذإ سيفعلون. هذإ يوضح أن عملية 

ن ، فىهي  تعبت  عن شخصية فردية ،  –من جهة  -إإلختيإر تنطوي عىل جإنبي 

جزء من عملية توليف وتكوين لتلك إلشخصية ،  –من جهة ثإنية  –وهي 

ورة ولهذإ سنستطيع إلقول أن إإلخت يإر إلحر ليس مجرد حإجة ، بل هو رصن

 للذإت إؤلسنسإنية. 

 

ز  -4.2  إلتعددية إلقيمية قبل برلي 

ي إلفلسفة منذ زمن قديم. لكنه لم يكن 
ن
نعلم أن مبدأ إلتعددية كإن معروفإ ػ

محكمإ ومنضبطإ ، فكإن ينرصف ؤف إكتر من مفهوم. ومع هيمنة إلمثإل 

ي إلذي ذررنإه آنفإ ، فؤن إ
ي معتن تعددية إلقيم إإلفةلطوئن

ن
لمبدأ نإدرإ مإ فش ػ

ن مإ طرحه  . )لتفإصيل مقإرنة بي  ن ، أي إلمفهوم إلذي جإدل دونه إيزإيإ برلي 
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ن ومإ طرحه مفكرون آخرون ، رإجع صفحة  عىل مكتبة  Pluralismبرلي 

إضية ن إإلفتر برلي 
58(. 

ي للمفهوم إلذي يتبنإه ، فذرر نيقوإل مكيإ
ن تقديم سنسب تإريخن فيىلي أرإد برلي 

59   

در كأول متمرد عىل إألحإدية ، كمإ ذرر جإمبإتيستإ فيكو ويوهإن هت 
. لكنه 60

ن  .  dualist ثنويإمبدأ إلتعددية ، بل كإن  -وإقعإ  –يقر بأن مكيإفيىلي لم يتير

در ، عىل خلفية أن  ن ؤف فيكو وهت  ن إشإرة برلي  كمإ عإرض بعص إلبإحثي 

ي وحدإنية غيبية أو روحإنية عليإ ، هي مرجع 
ن
ن إعلنإ إعتقإدهمإ ػ إلرجلي 

 إلتنوع. 

وهم من  ن ، أشإر بإحثون ؤف فةلسفة آخرين إعتتر عدإ عن إلذين ذررهم برلي 

( طور 0542لتعددية ، لعل إبرزهم إرسطو. كمإ أن جيمس ف. ستيفن )روإد إ

ن  ي قدمهإ برلي 
رؤية عن مبدأ إلتعددية تشبه ؤف حد ربت  إلرؤية إلتر

، مع أنه  61

إلية ستيورإت ميل.  ي ؤطإر إلنقد إلذي وجهه إلمحإفظون ؤف ليتر
ن
 وضعهإ ػ

ي 
  (1833-1911) فيلهلم ديلتإيإضإفة ؤف هؤإلء ، قدم إلفيلسوف إأللمإئن

 مإكس فيتر رؤية قريبة جدإ لمبدأ إلتعددية. أمإ موإطنه عإلم إإلجتمإع إلشهت  

ويرإ درإمإتيكيإ وشديد إإلقنإع للتعإرض ( فقد عرض تص0531-0651)

                                                             
58 Henry Hardy (editor): ‘Pluralism’, The Isaiah Berlin Virtual Library (IBVL),  

http://berlin.wolf.ox.ac.uk/lists/pluralism/index.html 

 22 ػٍغ اإلَٔب١ٔخ االػٛط ، ص: ثو١ٌٓ 59

60
 Isaiah Berlin: The power of ideas, ed: Henry Hardy, Princeton U. Press (Princeton 2000), pp 7-11 

61
 James F. Stephen: Liberty, Equality, Fraternity, Smith, Elder & Co (London 1873). 
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ن قيم ، معتقدإت ، وإنمإط معيشة ، إل يمكن إلمقإرنة فيمإ  إلمأسإوي بي 

 . 62بينهإ

ي إمريكإ ،  
ن
طرحت فكرة "إلتعددية إألخةلقية" ، بهذإ إإلسم خصوصإ ، ػ

حهإ إلمفكر إإلمريؿي 
ي إقتر

ويليإم كإستيحإء من إلرؤية إلتعددية للكون ، إلتر

ي منإسبإت عدة لفكرة تعدد إلقيم جيمس
ن
.  63، ؤضإفة ؤف إشإرإته إلمتكررة ، ػ

ي وقت إلحق ، إشإد كل من 
ن
-0526لم إلنفس إإلمريؿي )، عإ جون ديويػ

ي  هإستينغز رإشدإلو  64(0625
يطإئن ي إلتر

، بفكرة إلتعددية. لكن  65، إلةلهوئر

ي ظهرت فيهإ فكرة إلتعدية تحت هذإ إإلسم نفسه ، 
يبدو أن إلمرة إألوف إلتر

ي إطإر نظرية أخةلقية محددة ،
ن
ي  وػ

ن
ن ، كإنت ػ وبلغة قريبة جدإ من لغة برلي 

ي 
ن
تإ ػ ن سنشر ختبقلم  0650و  0651مقإلتي  لينع إلمتر

، وهو فيلسوف 66 ستر

ي أعمإل تومإس هوبز وجون لوك. 
ن
ي وقت إلحق ،  طبيغي ومتخصص ػ

ن
وػ

ء مشإبه عىل يد ظه ي
ت. ب . بورقإنر سر  (. 0620) ألتر

ي إألفكإر ، وحتر إللغة وطريقة 
ن
خت ػ ن وإلمتر ن برلي  إن إلتشإبه إلصإرخ بي 

ن لم يطلع عىل خت ولم إلتعبت  ، تجعل من إلعست  إلقول أن برلي   أعمإل إلمتر
                                                             

62 See Max Weber: ‘The Meaning of Ethical Neutrality in Sociology and Economics’, in M. Weber: The 

Methodology of the Social Sciences, E. Shils and H. Finch (trans. and eds), Free Press, (Glencoe 1949), 

esp. pp. 17-18 

63 See for instance, William  James: ‘The Moral Philosopher and the Moral Life‘, International Journal of 

Ethics, Vol.1 April 1891, pp. 330–354. https://archive.org/details/jstor-2375309/page/n1/mode/2up 

64 John Dewey: ‘The Virtues’, in J. Dewy & J. Tufts: Ethics, Holt. (New York 1908), pp 399-424 

65 Hastings Rashdall: The Theory of Good and Evil, vol. 2, London: Oxford U. Press (London 1907). Chapter 

2, pp 37-60. 

66 Sterling P. Lamprecht: ‘The Need for a Pluralistic Emphasis in Ethics’ The Journal of Philosophy, 

Psychology and Scientific Methods, Vol. 17, No. 21 (Oct. 7, 1920), pp. 561-572 
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ن قد إطلع عىل  يتإثر بهإ. مع هذإ فإننإ إل نملك أي دليل مستقل ، عىل أن برلي 

ن كإن قد إعتإد عىل سنسبة  خت أو عرفهإ. وممإ يعزز رأينإ ، أن برلي  أعمإل إلمتر

أفكإره ؤف إإلخرين إكتر من سنسبة إرإئهم لنفسه ، إإلمر إلذي يجعل من 

خت ، دون أن يشت  ؤليه مجرد إشإرة إلصعب علينإ تخيل أن يتبتن   فكرة إلمتر

ي أي مكإن. 
ن
 ػ

ن قد تبنوإ إلفكرة ، مع تعديةلت قليلة أو   إ أن بعض معإرصي برلي 
ً
يذرر أيض

ن هؤإلء مثةل  ة. من بي  ،  رينولد نيبوهر ،  ستيوإرت هإمبشت  ،  ريموند إرونرثت 

ن إلقيم ؤف مقإربة  مإيكل إوريشوتو  )رغم أن إإلخت  ينسب إلتعإرض بي 

ح أن بإإلمكإن معإلجة هذإ إلخطأ ،  إنعكإسية خإطئة للقضإيإ إألخةلقية. ويقتر

ي إعتيإدي أقل إلتفإتإ للذإت
ر
 .67بإإلعتمإد عىل نهج أخةلػ

 

ز  -4.3   أعمال برلي 
ز
 ظهور تعددية إلقيم ق

ي 
ن
ن أو فكره. ػ ي أعمإل برلي 

ن
وكإن  0621فكرة إلتعددية إلقيمية لم تظهر فجأة ػ

ي جإمعة
ن
ن مقإإل ينسج عىل منوإل أرسطو ،  يومهإ طإلبإ ػ أكسفورد ، سنشر برلي 

. ررز هذإ إلمقإل عىل إلنقد 68ويؤرد إلحإجة للتعددية إلمعرفية وإلمنهجية

ي وإألدب وليس إلفلسفة ، وجإدل ضد إإلعتمإد عىل منهج وحيد أو 
ن
إلثقإػ

                                                             
67 Michael Oakeshott: Rationalism in Politics and Other Essays, chapter 1, pp. 1-36 

68
 Isaiah Berlin: ‘Some Procrustations’, Oxford Outlook 10 no. 52 (May 1930), 491–502 

 http://berlin.wolf.ox.ac.uk/published_works/singles/bib3.pdf 
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نظرية منفردة ، أو إلبحث فيهمإ إنطةلقإ من فرضية أن أيإ منهمإ هو إلمفتإح 

 وحيد لفهم كإفة إلتجإرب.  إل

ن عىل أن تعدد إلمعإيت   ي كل رتإبإته إلةلحقة ، أرص برلي 
ن
ي ذلك إلمقإل ، كمإ ػ

ن
ػ

وإلقيم ومنإهج إلبحث ، قد يكون أكتر مةلءمة للنشإطإت إلمختلفة ، 

 وحقول إلمعرفة وأنمإط إلحيإة إلمتنوعة. 

ن  ن إلعلوم يكشف هذإ إلنقإش عن بذور إهتمإمه إلحقإ بإلمقإرنة وإلتميت   بي 

ية إألحإدية إلبعد ، فضةل عن  وإؤلسنسإنيإت ، ونقده إلمتكرر للمنإهج إلتفست 

ي ذلك  –قنإعته بتعددية إلقيم من حيث إلمبدأ. لكن هذه إلعنإرص كإنت 
ن
ػ

مجرد إطةلإلت ، وكإنت إلتزإل بحإجة ؤف تنظت  وإستدإلل ، فضةل  –إلوقت 

 عن مطإلعة تطبيقإتهإ إلممكنة.  

ن عىل رتإبإت إلكإهن وإلفيلسوف إلفرسنشي وإلذي ي ظهر أن إطةلع برلي 

إسنش  ( قد عزز قنإعإته إألولية ، كمإ إثإر فضوله0402-0325) نيكوإلس مإليتر

ن قيمة إلبسإطة وقيمة إلخت   ة ، سيمإ رأيه إلقإئل بعدم إلتوإفق بي  بدرجة ربت 

ي زمنه. ومن هنإ 
ن
ن إلفةلسفة ورجإل إلدين ػ ، خةلفإ إلعتقإد وإسع إلنطإق بي 

ي ذلك إلوقت ، وعتر عن شعوره هذإ 
ن
فقد كإنت هذه إلرؤية صإدمة له ػ

لت إلحقإ ؤف محور بإلقول أنهإ "رؤية غريبة وملفتة". ويبدو أنهإ قد تحو 

ه لتفكت 
69 . 

                                                             
. أب الوأ اٌف١ٍَٛف ِب١ٌجوأش ، اٌنٞ ٠مٛي أٗ لل ٠ّىٓ ا٠غبك ػبٌُ افؼً ِٓ ػبٌّٕب"، وزت ثو١ٌٓ  0622ٔٛفّجو  21فٟ هٍبٌخ ثزبه٠ـ  69

وْٛ هللا ف١وا ، ٚأٗ فٟ اٌٛلذ مارٗ هاغت فٟ ِٕؾٕب ٘نا اٌؼبٌُ اٌّؼمل ، أٚعت ٘نٖ . ٕٗ ١ٍىْٛ ِؼملا علا ثبٌم١بً اٌٝ ػبٌّٕب اٌمبئٌُى
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ي رتإبه عن 
ن
ن مفهومه إلخإص للتعددية بإلتدري    ج. ػ ة كإرل طور برلي  ست 

( وضع رؤيته لمإ إصبح يطلق عليه إلحقإ "إألحإدية" أي 0626) مإررس

د مبإشر له ، كمإ تجنب وضع بديل نقيض إلتعددية. لكنه تجنب توجيه نق

ته  ه إيديولوجيإ أحإدية تبنإهإ كإرل مإررس. لكن محإرصن تعددي ، لمإ إعتتر

ي  Utilitarianism"70حول "إلنفعية  
تضمنت مجإدلة تمهد للرؤية إلتر

حهإ إلحقإ حول تفرد إلقيم ، أي رونهإ غت  قإبلة للمقإرنة رجوعإ ؤف معيإر  شر

 .incommensurableوإحد 

ن مإ يمكن إعتبإره جوهر مفهومه للتعددية ، وريفية إتصإله ق دم برلي 

ي 
ن
ة ألقإهإ ػ إلية ، ضمن محإرصن وعنوإنهإ "إلديمقرإطية  0616بإلليتر

 ’Democracy, Communism and the Individualوإلشيوعية وإلفرد 

ي إلمةلحظإت إإلعدإدية 
ن
ن تلك إألفكإر بصورة موجزة جدإ ، ػ ". وقد رتب برلي 

ي إلعديد من  للمح
ن
ي إلسنوإت إلتإلية إمست إلفكرة محورإ هإمإ ػ

ن
ة. وػ إرصن

ي مقإلته عن "إلحتمية 
ن
إته. وجدنإ ذلك مثةل ػ ن ومحإرصن رتإبإت برلي 

                                                                                                                                                                                     
٘ٛ ػبٌّٕب   ٔزبط رٍه اٌَّبِٚخ(. ٚ٘نٖ هإ٠خ غو٠جخ ٍِٚفزخ)٠ؼزمل أّٙب غ١و ِزٛافم١ٓ  –ِب١ٌجوأش  –اٌَّبِٚخ ث١ٓ اٌجَبؽخ ٚاٌق١و ، ٚ٘ٛ 

 ,Isaiah Berlin: Letters, 1928-1946“" .  ٌٚٛ لٍٕب أْ ػبٌّٕب ٘ٛ االفؼً ث١ٓ وً اٌؼٛاٌُ اٌّؾزٍّخ ، فى١ف ١ٍىْٛ ؽبٌٙب امْ. ئٌاٌجب

edited by Henry Hardy, (Cambridge Uni. Press, 2004)  v.1, p. 72” 

ٚروعُ اٌٝ االٔى١ٍي٠خ ثٕفٌ االٍُ " 0351 –اٌطج١ؼخ ٚإٌؼّخ "ٔش١و اٌٝ أْ اٌفىوح اٌزٟ َٔجٙب ثو١ٌٓ اٌٝ ِب١ٌجوأش ، ٚهكد فٟ وزبة 

“Nicolas Malebranche, Treatise on Nature and Grace, Translated by Patrick Riley (Oxford Uni. Press 

1992) 

ٌنا فّٓ اٌّؾزًّ أٗ ٔمً اٌفىوح ِٓ . ٠ٚجلٚ أْ اٌفىوح اٌزٟ ٠ؼوػٙب ثو١ٌٓ ٕ٘ب رزغبٚى اٌؾلٚك اٌزٟ ٠ش١و ا١ٌٙب ِب١ٌجوأش فٟ اٌىزبة اٌّنوٛه

 .ٔض آفو ٌُ ٔظً ا١ٌٗ

70 Isaiah Berlin: ‘Utilitarianism’, (around 1973), The Isaiah Berlin Literary Trust (May 2002), pp 1-27, 

http://berlin.wolf.ox.ac.uk/lists/nachlass/utilitarianism.pdf 
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ي 71إلتإريخية"
ن
ن  0622. وػ تحدث عن إلتعددية وإإلحإدية كمسلكي 

ي إلحيإة
ن
ن ػ متعإرضي 

ي شهدت ظهور مفهوم  72
. لكن إلمنإسبة إألوف إلتر

ن وررسه كمبدأ أسإسي يدعو ؤليه ، تعددية إلقيم  ، عىل إلنحو إلذي تبنإه برلي 

ة "مفهومإن للحرية  ته إلشهت  ي  "Two Concepts of Libertyهي محإرصن
ن
ػ

ن إلخإص  .0625إلعإم  ي إلقول أن مفهوم برلي 
مع أن إإلنصإف يقتضن

ي إلتطور بعد ذلك ، بحيث ، للتعددية 
ن
ي  يصعبإستمر ػ

إلقول أن إلفكرة إلتر

ي 
ن
ي إلسنوإت عرضهإ ػ

ن
ي وإصل إلحديث عنهإ ػ

ة ، هي تلك إلتر  تلك إلمحإرصن

ن إلتإلية.   إإلربعي 

إت  ن إلتإلية حول إلرومإنتيكية ، ظهرت تصورإت وتعبت  ي رتإبإت برلي 
ن
ػ

ي تقييم أعمإله إلسإبقة ، 
ن
ي آوإخر عمره ، أخذ ػ

ن
متعددة عن إلتعددية. وػ

ي بحث فيهإ ، تمهي
ه أبرز إلقضإيإ إلتر دإ للتعريف بمإ يمكن وتحديد مإ يعتتر

ن وقته وإهتمإمه  ي هذه إلمرحلة ، ررس برلي 
ن
إعتبإره زبدة إبتكإرإته إلفكرية. ػ

لتصفية مفهومه إلخإص للتعددية ، وإيضإح مقدمإتهإ وجوإنبهإ وأشكإإلتهإ ، 

ي هذإ إلسيإق ، سنشت  ؤف رسإلة  
ن
وصوإل ؤف طرحهإ رنظرية أخةلقية مستقلة. ػ

ي 
ن
ن إلغإيإت تحدث فيهإ  0635رتبهإ ػ عن "إلتعإرض إلذي إل يمكن تةلفيه بي 

ي هذإ إلسيإق 73وإلمقإصد" وإشإر ؤليهإ بإعتبإرهإ أبرز رشوفإته إلفكرية
ن
.  وػ

                                                             
 552-012اٌؾو٠خ ، ِوعغ ٍبثك ، طض  :، فٟ ا٠يا٠ب ثو١ٌٓ" اٌؾز١ّخ اٌزبه٠ق١خ: "ا٠يا٠ب ثو١ٌٓ  71

72 Isaiah Berlin, Conversation with Stuart Hampshire, Iris Murdoch and Anthony Quinton, ‘Philosophy and 

Beliefs’, p.12, The Isaiah Berlin Virtual Library, (Accessed Sep. 17, 2020) 

http://berlin.wolf.ox.ac.uk/published_works/singles/PhilosophyandBeliefs.pdf   

73
 Michael Ignatieff: Isaiah Berlin: A Life, Chatto and Windus (London 1998), p. 246 
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ة إلمعنونة "إلسغي ورإء إلمثإل 
إته ، وهي إلمحإرصن قدم وإحدة من أبلغ محإرصن

The Pursuit of the Ideal"74  لمنإسبة تكريمه بجإئزة إنجيىليAgnelli 

Prize  ي
ن
ن مإ يعنيه بإلتعددية ، وقد 0655ػ ح برلي  ة شر ي هذه إلمحإرصن

ن
. ػ

إ وبةلغة لهذإ إلمفهوم.  ن  تررت 
 وصفت بإنهإ إلتلخيص إألكتر

ن مفهوم  ي حوإرإت ومنإقشإت  ؤضإفة ؤف هذإ ، نإقش برلي 
ن
إلتعددية ػ

ين ومإ تةله.  مطبوعة مع علمإء آخرين ، خةلل إلعقد إلسإبع من إلقرن إلعشر

ي أثإرهإ ، 
حه وحل إألشكإإلت إلتر ن يريد إيضإح إلمفهوم إلذي يقتر وكإن برلي 

ي ؤرضإء غإلبية إلنإقدين. 
ن
 لكن يبدو أن محإوإلته لم تنجح ػ

 

ز : بع -4.4  ض إلجدإإلت تعددية إلقيم بعد برلي 

ن للتعددية موضوعإ لنقإش وإسع  منذ إلتسعينإت ، إصبح مفهوم برلي 

وسإخن ، بل إستأثر بمعظم إلنقإشإت إلمتعلقة بأفكإره. هذإ يرجع جزئيإ ؤف 

إعإدة سنشر أعمإله ، أو ؤف أعمإل فةلسفة تبنوإ أفكإره ودإفعوإ عنهإ ، ؤضإفة 

ن وقإموإ بإبحإ إم  ؤف هؤإلء إلذين إكتشفوإ برلي  ن ي أعمإله ، من دون إلتر
ن
ث ػ

ي دعإ ؤليهإ. لكن 
فبإلقدر إلذي  –وكمإ إسلفنإ إلقول  –كإمل بإإلرإء إلتر

إ إلكثت  من إلنقد. 
ً
ن إلتعددية من إهتمإم ، فإنه إثإر أيض إستقطبه مفهوم برلي 

ن ، إتجه ؤف هذإ  بل يمكن إلقول أن معظم إلنقد إلذي تنإول أعمإل إيزإيإ برلي 
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 مفهومي إلمفهوم ، وبص
ن ه بعض إلنإقدين خلطإ بي  ورة خإصة ؤف مإ إعتتر

 75إلتعددية وإلنسبية. 

ي وضع صيغة قطعية للمصطلحإت محل 
ن
ن ػ إ أن إخفإق برلي 

ً
ممإ يقإل أيض

ن مصطلح  ح برلي  إلنقإش ، قد إدى ؤف إفسإد إلنقإش حول أفكإره. لقد شر

ي إلقول أن إل
تكرإر ليس إلتعددية وتعددية إلقيم بصورة مكررة. لكن ينبغن

ي فكرة وإحدة تزيدهإ غموضإ. 
ن
ة إلكةلم ػ وسيلة مؤردة للتوضيح ، بل لعل رتر

ي هذإ إلتقصت  
ن
أمإ  مفهوم إلنسبية فلم يحظ بتوضيح كإف. ولعل إلسبب ػ

نإ ؤف أنه ربمإ كإن  . ولذإ فةل لوم لو أشر ن هو أن أنه لم يكن موضوعإ لعمل برلي 

ي توضيح
ن
ن جهدإ ػ مفهومه للنسبية ، وإلخط  من إإلفضل أن يبذل برلي 

ن يعتمد ؤف حد   ن إلمفهومي  ن بي  ن إلتعددية. ذلك أن إلتميت  إلفإصل بينهإ وبي 

ربت  عىل ريفية تعريف إلنسبية ، ورذلك عىل ريفية إلتعإمل مع بعض 

ي مفهوم إلتعددية. 
ن
ة للجدل ػ  إلمكونإت إلغإمضة أو إلمثت 

 تعريف إلنسبية

ن ،   هاأولثمة طرق عديدة لتعريف إلنسبية.  إلتعريف إلذي إختإره برلي 

أو   subjectivismوفحوإه أنهإ شكل من أشكإل إإلعتبإر إلشخضي 
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    0665فٟ  ٘بهٞ عبفباٌٝ  هٍبٌخاٌمٛٞ ٚاٌّجبشو ، ٌىٕٗ للَ عٛاثٗ فٟ  ١ٌٛ شزواًٚرغٕت ثو١ٌٓ اٌوك اٌؼٍٕٟ ػٍٝ ٘غَٛ  

 (see: More explaining: Isaiah Berlin on His Own Ideas, p 47, (accessed 17, Sep., 2020) 

http://berlin.wolf.ox.ac.uk/published_works/a/more-explaining.pdf). 

وبْ ١ِِٛغ١ٍبٔٛ  لل فَو لواءح ثو١ٌٓ (. 005-64ػٍغ اإلَٔب١ٔخ االػٛط ، طض : أظو ثو١ٌٓ)  اهٔبٌلٚ  ١ِِٛغ١ٍبٔٛوّب أعبة ػٍٝ أزمبكاد 

ٌىٓ اٌغلي ٌُ ٠زٛلف ، ٚلل . ٚوبْ ثو١ٌٓ ؽو٠ظب ػٍٝ هٍُ فؾ ٚاػؼ ث١ٓ اٌّجلأ٠ٓ. إٌَج١خ ٚاٌزؼلك٠خ ٌف١ىٛ ١٘ٚوكه ، ػٍٝ أٙب َِبٚاح ث١ٓ

 . ٚاطً ِؼبهػٖٛ رىواه اٌزّٙخ ، وّب ٚاطً ِئ٠لٖٚ ٔف١ٙب
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ي   moral irrationalismإلةلعقةلنية إألخةلقية 
ر
)بمعتن إإلعتبإر إألخةلػ

ن  ن إإلعتبإر إلمضمون إلمإدي للرب  ح وإلخسإرة(. قدم برلي  إلذي إل يأخذ بعي 

وجه لمفهوم إلتعددية ، وللتأكيد عىل هذإ إلتعريف ررد عىل إلنقد إلم

ن فؤن إلتعبت   لي  إختةلف إإلطإر إلموضوعي لهذإ إلمفهوم عن ذإك. وفقإ لتر

ي بيضإء ، 
: إنإ إحب أن تكون قهوئر ي سيتخذ إلشكل إلتإفي ي إلنموذجر إلنستر

وإنت تفضل إلقهوة إلسودإء. هذإ هو ببسإطة وإقع إلحإل ، وليس ثمة 

ن  هذإ وذإك. إضف ؤف ذلك إنك إل تستطيع أن طريقة ؽي نحدد إإلفضل بي 

ت قهوتك  ي إل إفهم لمإذإ إختر
ي بيضإء ، كمإ إنتن

ت قهوئر تفهم لمإذإ إختر

ن  سودإء. نحن ببسإطة إل سنستطيع إإلتفإق عىل معيإر وإحد للمفإضلة بي 

 خيإري وخيإرك. 

ي إلذي يوضحه إلمثإل إلسإبق ، عىل  لو إردنإ تطبيق نفس إلمسلك إلنستر

إ عنه عىل إلنحو إلتإفي )عىل سبيل مجإل إألخ ةلق ، فسوف يكون معتر

إلمثإل(: إنإ إحب إلتضحية بإلبشر ، وإنت إل تحبهإ ، ألن أذوإقنإ وتقإليدنإ 

مختلفة. هذإ مإ سيحصل لو طبقنإ إلرؤية إلنسبية. أمإ لو إخذنإ بمبدأ 

ن  -إلتعددية   قية فإنه يقول بأن فهم وتفهم إلرؤى إألخةل –وفق تعريف برلي 

ممكن لجميع إلنإس )يستثتن من هذإ بطبيعة إلحإل إإلفرإد إلذين إل يحملون 

ي طبيغي ، بحيث يصدق عىل إحدهم إلوصف بإنه 
أي شعور أو إعتقإد ؤسنسإئن

غريب أو حتر مجنون(. بعبإرة أخرى فؤن إلموقف تجإه مسألة مثل إلتضحية 

طبيغي  بإلبشر ، لن يكون موضوع ذوق أو تقليد ، فإي شخص عإقل أو 
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ن  رة بي 
رإت إلمشتر سيؤسس موقفإ بهذه إألهمية ، عىل نفس إلعوإمل وإلمتر

جميع إلبشر ، ومن بينهإ خصوصإ إؤليمإن بإلقيمة إلرفيعة لحيإة إؤلسنسإن ، 

 ورونهإ فوق إإلختةلفإت إلثقإفية أو إلشخصية. 

ن  -إلنسبية  سوف تجعل هذإ إلتفهم وإلتفإهم إلعإم  –وفقإ لتعريف برلي 

. مستحيةل  ن إلبشر ي بي 
ر
ي تفش إمكإنية إلتوإصل إألخةلػ

. بعكس إلتعددية إلتر

إإلمر إلذي يسمح لنإ بإلقول بأن قبول إلتعددية ، سوف يوفر إلتمهيد إلةلزم 

 إلقإمة هذإ إلتوإصل. 

ن وآخرون ،  طريقة ثانيةثمة  ن إلنسبية وإلتعددية ، إستعملهإ برلي  ن بي  للتميت 

كن وصفه ب "نوإة إسإسية" للقيم فحوإهإ أن إلتعددية تعتمد مإ يم

. مجموعة إلقيم إلرئيسية  ك فيهإ جميع إلبشر ي يشتر
إؤلسنسإنية إلرئيسية إلتر

ي ظروف بعينهإ ، تقع 
ن
ي يتبنإهإ إلنإس ػ

هذه ؤضإفة ؤف إلقيم إألخرى إلتر

ك" يضع حدودإ لمإ هو مرغوب ومإ هو  ي مشتر
جميعإ ضمن "إفق ؤسنسإئن

ي تمكن
هم من إلتوإصل وإإلتفإق عىل مسلك مسموح به أخةلقيإ. وهي إلتر

ك ، أو  بعض إلقضإيإ أو إلمعإيت  إألخةلقية  –عىل أقل إلتقإدير  –مشتر

رة.    إلمشتر

ي ، هو إلجذر 
تستند هذه إلرؤية عىل إعتقإد بوجود طبع إسإسي روئن

ي عرفهإ إلبشر ، عىل إمتدإد إإلزمإن 
ك لجميع إنمإط إلحيإة إلتر إلمشتر

ي   وإإلمإكن. ربمإ سنسميهإ 
ن
ي توجد ػ

إلفطرة إؤلسنسإنية أو إلطبيعة إؤلسنسإنية إلتر

إ 
ً
ي جميع إإلمإكن وإإلزمإن. تلك إلرؤية ربمإ تتضمن أيض

ن
كإفة إلنإس ، ػ
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ية.  يبدو أن  ي إلنفس إلبشر
ن
" محدد ، متجذر ػ ي

ر
إعتقإدإ بوجود "شعور أخةلػ

. لكن هذإ  ي
ن قد آمن بهذه إلملكة إلنفسية وربطهإ بإلتقمص إلوجدإئن برلي 

ي وجهة نظر موجزة ، ولم يعمل عىل تطويرهإ رفكرة قإئمة بذإتهإ.  إلت
 فست  بؼر

ح إلنسبية وبيإن تمإيزهإ عن إلتعددية. وخةلصتهإ أن  طريقة ثالثةهنإ  ي شر
ن
ػ

ي ذإتهإ. قيمة إإلشيإء 
ن
ي أن إإلشيإء ليس لهإ قيمة بذإتهإ وػ

إلنسبية تعتن

ي منظومة مإ ، حإلة أو رؤية معينة. 
ن
وطة بموقعهإ ػ أن مصدر إلقيمة يقع  مشر

ء هو خت   ي
ي ذإته. وفقإ لهذإ إلمعتن فليس ثمة سر

ن
ء وليس ػ ي

ي خإرج إلشر
ن
ػ

ء آخر. بعبإرة أخرى ، وإن   ي
بذإته ، وبغض إلنظر عن موقعه أو عةلقته بأي سر

كإنت مختلفة قليةل ، فؤن هذه إلفكرة يمكن أن تنرصف ؤف إلقول بأنه إل 

ء إسمه "قيم عليإ" أي قيم صإل ي
ي كل وقت. كل إلقيم يوجد سر

ن
حة مطلقإ وػ

صإلحة عىل درجإت مختلفة ، تبعإ إلختةلف  –حسب هذه إلرؤية  –

ي ظرف ثإن غت  صإلحة 
ن
ي هذإ إلظرف ، لكنهإ ػ

ن
إلظروف. فقد تكون رذلك ػ

ي ظرف ثإلث قد تكون صإلحة كليإ ، وهكذإ. كمثإل عىل هذإ: 
ن
إصةل. وػ

ي مكإن وزمإن 
ن
بعينه. لكنهإ ليست رذلك إلحرية تحظن بإألولوية إلقصوى ػ

ز قيمة أخرى كأولوية )إلعدإلة إإلجتمإعية أو إلنظإم  ي ظرف آخر ، حيث تتر
ن
ػ

أن  –وفق لهذإ إلتفست  للنسبية  –أو إلسةلمة إلعإمة أو إلمسإوإة مثةل(. إلمهم 

إلقيم ليست وصفإ مطلقإ وإل هي قإئمة بذإتهإ مستقلة عن إلعوإمل إألخرى 

 إلخإرجية.  
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إ 
ً
ن للتعددية متعإرضإ مع مفهومه للنسبية. ألن  هنإ أيض ، يبدو مفهوم برلي 

ي آدم ، 
ورة لبتن إلتعددية تقول بأن بعض إلقيم عىل إألقل ،  خت  مطلق ورصن

 ،) ي إلجوهر ، وهي أقرب ؤف إلغإيإت )هي جوهر إلخت 
ن
أنهإ قيم عإلية ػ

. ثم أن بعض إلقيم عىل إألقل صحيحة  وليست مجرد أدوإت لفعل إلخت 

ي ، حتر لو لم يكن إلجميع رذلك وحتر وس
إرية إلمفعول عىل إلمستوى إلكوئن

ن بأن إلحرية عىل سبيل إلمثإل ،  لو لم يتفق إلجميع عىل رونيتهإ. ويقر برلي 

لم تكن محل إتفإق جميع إلنإس. تكشف إلتجربة إلتإريخية أن أقلية من 

يرص عىل أن  –إر رغم هذإ إإلقر  –إلبشر قد تبنوهإ رقيمة عليإ مستقلة ، لكنه 

ي كل مكإن. 
ن
 إلحرية قيمة رونية مستقلة وهي قيمة إصيلة لكإفة إلنإس ػ

ح ستيفن لورس أن إلنسبية تسغ لتفإدي أو إلغإء  ي سيإق ممإثل يقتر
ن
ػ

. فحوى رؤية لورس أن إختةلف شيإن إلقيم ، رإجع ؤف  ي
ر
إلتعإرض إألخةلػ

إلية قيمة إختةلف إلنإس إلذين يتبنونهإ ويتبعونهإ ، وحسب ت ه فؤن إلليتر عبت 

ن ، كمإ أن أكل لحوم إلبشر قيمة صإلحة عند أكلة  إليي  رفيعة بإلنسبة لليتر

. فحوى هذه إلرؤية أن إنكإر هذه إلنسبة ومإ يتبعهإ من تقسيم 76لحوم إلبشر 

، يعتن أن إلقيم إلمتعإرضة ، ربمإ تكون ملزمة ، بل هي حقإ ملزمة لكإفة 

 إلنإس. 

ن إلقيم ، يقع عىل إلجإنب إآلخر  فؤن إلتعددية تتقبل حقيقة أن إلتعإرض بي 

ي إلثقإفإت إألخرى. 
ن
ن قيم تنتمي لثقإفة ونظإئرهإ ػ ضمن ثقإفة وإحدة أو بي 

                                                             
76 Martin Hollis: ‘Is Universalism Ethnocentric?’ in C. Joppke & S. Lukes (eds), Multicultural Questions, 

Oxford U. Press.( Oxford 1999). 
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ي وضعهإ لورس( فؤن 
ي إلصيغة إلتر

ن
إ )عىل إألقل ػ

ً
وفقإ لهذه إلرؤية أيض

ي تتبنإهإ مجتمعإت بعينه
إ ، إلتقإليد أو منظومإت إلعقإئد أو إنمإط إلحيإة إلتر

ن نحتإج للتغلب عىل تعإرضإت  إل تصلح رنقطة مرجعية نعود ؤليهإ حي 

ن عىل نحو رصي    ح ، لكن رتإبإته 77إلقيم . هذإ ليس إلموقف إلذي تبنإه برلي 

 إلةلحقة تشت  ؤف نوع من إلميل ؤليه. 

ن  ن هذإ إلتصور للنسبية وبي  ي منتصف إلمسإفة بي 
ن
ن يقع ػ يبدو أن موقف برلي 

إح لورس. فهو يقر  بأن إلثقإفإت ليست متجإسنسة أو عقةلنية بإلمعتن  إقتر

ي كل ثقإفة. ومن هنإ فهو 
ن
. أن تعإرضإت إلقيم مشكلة مزمنة ػ ي

ر
مثل  –إألخةلػ

إل يرى فإئدة من إلعودة للتقإليد أو إإلعرإف إلخإصة بثقإفة معينة ،   –لورس 

حه  ن إلقيم ، عىل إلنحو إلذي إقتر ي إلتعإرض بي 
ن
كمرجع معيإري للحكم ػ

ن إشإر ؤف مإ إسمإه مإيك إث "ل إورشوت ، حي  إستلهإم إلتقإليد/إلتر

 = ي ترجيح طريقة  " intimation of a political tradition إلسيإسي
ن
ػ

إم  ن ي تنتج عإدة عن محإولة إإللتر
ي إلتعإرضإت إلظإهرة ، وإلتر

ن
للفصل ػ

ي 
 .78بمقتضيإت إلفعل إلعقةلئن

ن مقتنعإ بأن معظم إألفرإد  ي إلحيإة وهذإ أمر  -كإن برلي 
ن
يجري تجريبه دإئمإ ػ

يعمدون ؤف إتخإذ قرإرإت حول ريفية إلموإزنة أو إإلختيإر أو  –إلوإقعية 

ن إلقيم إلمتعإرضة  إمإت إلحيإتية وإإلعرإف ، إلتوفيق بي  ن عىل ضوء إإللتر

                                                             
77 Steven Lukes: ‘Making Sense of Moral Conflict’, in Liberalism and the Moral Life, N. Rosenblum (ed.), 

Harvard U. Press (Cambridge, MA 1991) pp. 127-142 

78
Michael Oakeshott: Rationalism in Politics and Other Essays, Basic Books (New York 1962), p. 125 
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ي إلغإلب عىل إألقل أن لم 
ن
ي تشكلت )ػ

ي مجتمعإتهم ، وإلتر
ن
إلعإمة إلسإئدة ػ

ي وإلتقإليد إلثقإفية إلخإصة بهذه يكن بشكل كإمل( عىل ضوء 
ن
إإلطإر إلمعرػ

إ إصيةل وجوهريإ ومهمإ للجنس  إلمجتمعإت. إلحرية كمثإل قد تكون خت 

ي إلعموم. هذإ عىل إلمستوى إلنظري. أمإ عىل إلمستوى إلعمىلي فؤن  
ن
ي ػ إلبشر

ن  ريفية قيإم إلبشر بتطبيقهإ وإنجإز مقتضيإتهإ ، وإل سيمإ إلفصل بينهإ وبي 

ملة من إلقيم  إلمجإورة ، وربمإ إلمزإحمة ، سوف تختلف بحسب شبكة كإ

  إختةلف إلمجتمعإت ، وإختةلف تجإرب  هإ إلثقإفية وإلتإريخية. 

ن إلتعددية وإلنسبية ،  عىل رغم هذه إلمحإوإلت إلجإدة إليضإح إلفإرق بي 

إدفإن ،  إلبد من إلقول أنه ليس من إلسهل دحض إإلتهإم إلقإئل بإنهمإ متر

ن ومنإقشإته لبعض عنإرص سيمإ بإ ي تحيط بتحليل برلي 
لنظر ؤف إلضبإبية إلتر

كز إلجدل خصوصا عىل ثالثة عنارصإلمسألة. و ، هي طبيعة إلقيم  يي 

وإصلهإ ، دور إإلعرإف وإلمعإيت  إلثقإفية إلمحلية ، ومعتن تفرد إلقيم أي عد 

 .incommensurabilityم قإبليتهإ للمقإرنة وإلقيإس 

 إلقيم دعوى موضوعية

ي إلوقت نفسه 
ن
ية ، لكنه ػ ن إعتتر إلقيم منتجإت بشر إسلفنإ إلقول أن برلي 

ن دعوى  هإ "موضوعية". وليس وإضحإ إإلسإس إلذي أقإم عليه برلي  إعتتر

موضوعية إلقيم. أمإ إلدعوى نفسهإ فخةلصتهإ أن إلقيم مؤسسة عىل وقإئع 

إ ، أو 
ً
ية ، وهي محدودة بهإ أيض ي إلطبيعة إلبشر

ن
إت عن  محددة ػ أنهإ تعبت 

رة  تلك إلقيم. تخدم هذه إلرؤية تأسيسإ مسبقإ فحوإه أن للبشر طبيعة مشتر
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إ ، أي رونية وليست سنسبية ، وهذي من إهم 
ً
رة أيض ، تستدعي قيمإ مشتر

 نقإط إلدفع ضد دعإوى إلنسبية. 

ز عىل إلحجة إلسابقة ي فحوإهإ أن رد إلنسبيي 
: إلحجة إلمذرورة إعةله ، وإلتر

ي آدم ، قد  تسمح بقدر أو إلقيم م
وضوعية لمجرد أنهإ متبنإة من قبل بتن

بآخر بإلنسبية أيضإ. فإذإ كإنت موضوعية إلقيم رهنإ بتبنيهإ من قبل إلبشر 

لهذإ  –فحسب ، فإنه يمكن للبشر أن يتبنوإ أي قيمة ، حيث ستصبح 

تب عليه طبعإ أن أي ممإرسة يجري تبنيهإ   –إلسبب  موضوعية ، )ويتر

أو وسيلة لتطبيق مقتضيإت إلقيم ، يمكن أن توصف بإنهإ  رتمهيد 

 .  79 موضوعية(

                                                             
 –ؽؼبه٠خ فبطخ ، ٟٚ٘ / ٚفؾٛا٘ب أْ وبفخ اٌم١ُ ٌٚلد ػٍٝ اهػ١بد صمبف١خ . ٚاؽلح ِٓ أشٙو أشىبي إٌَج١خ" إٌَج١خ اٌضمبف١خ"  79

فٟ ثؼغ االؽ١بْ . ألٞ صمبفخ أٚ ؽؼبهح افوٜ –ثبٌؼوٚهح  –ِشوٚؽخ ثشوٚؽٙب ، ٚطبٌؾخ ػّٓ اؽبه٘ب ِٚٓ أعٍٗ ، ١ٌٌٚ  –ثبٌؼوٚهح 

 . ْ ثو١ٌٓ ٠جلٚ ٚوبٔٗ ٠مٛي ثٙنا اٌوأٞوب

ؼظُ صّخ فوػ١خ رّضً اهػ١خ ٌّؼظُ االهاء اٌمبئٍخ ثبٌَٕج١خ اٌضمبف١خ ، فالطزٙب أْ اٌضمبفخ شبٍِخ ، ثّؼٕٝ أٙب رشىً اٌّؼّْٛ أٚ اٌّؾون ٌّ

.. ٚاٌل٠ٓ ٚاٌشؼٛه اٌمِٟٛ ٚا١ٌَبٍخ  ٠ٚظٙو رؤص١و٘ب فٟ اٌم١ُ ٚاٌؼاللبد( ال١ٍّب اٌّغزّؼبد غ١و اٌظٕبػ١خ)عٛأت اٌؾ١بح فٟ اٌّغزّؼبد 

 . ؽ١ٓ رموأ ثو١ٌٓ رشؼو أٗ ٠لػُ ٘نٖ اٌفوػ١خ ، ث١ّٕب ٠ٕىو٘ب فٟ اؽ١بْ افوٜ. اٌـ

١ؾ ٚفمب ٌٙنٖ اٌفوػ١خ فبْ اٌضمبفخ رّضً وٛٔب ِٛؽلا َِٚزمال ثنارٗ ، أٗ الوة اٌٝ شجىخ روثؾ ث١ٓ ِؼزملاد اٌغّبػخ ، ٚرشىً ٔٛػب ِٓ اٌّؾ

١ٌٌ ثبٌٍٛغ اٌغيَ ثّب اما وْب . اٌغّبػخ ِٓ اٌز١١ّي ث١ٓ ِؼزمل ٚغ١وٖ أٚ  االفز١به ف١ّب ث١ٕٙب ، أٚ ٔمل٘ب أٚ اٌؾىُ ػ١ٍٙباٌنٞ ٠ّٕغ اػؼبء 

ٌىٓ صّخ هأٞ شبئغ ، ٠زجٕبٖ ػلك ِٓ اٌّفىو٠ٓ ، ٌؼً اثوىُ٘ ٍز١فٓ ٌٛوٌ ، فؾٛاٖ . ثو١ٌٓ ٠لػُ ٘نٖ اٌوإ٠خ ، أٚ اٌٝ أٞ ؽل ، ٚثبٞ ؽو٠مخ

أٚ ا١ٌّّٕٙخ ، ٚاٌنٞ ٠ئول ٌٛوٌ أٗ ِفَٙٛ   اٌزؼلك٠خ ِٓ ِٕيٌك االفزالؽ ثبٌَٕج١خ ، ٘ٛ أىبه فوػ١خ اٌضمبفخ اٌش١ٌّٛخ أْ اٌَج١ً الٔمبم

 . فبؽٟء ِٓ االٍبً

See, Steven Lukes: ‘The Singular and the Plural: On the Distinctive Liberalism of Isaiah Berlin‘, Social 

Research, Vol. 61, No. 3, (FALL 1994), pp. 687-717 

ٌىٓ ١ٌٌ ِٓ اٌؼوٚهٞ أْ ٠زورت ػ١ٍٗ اٌمٛي ثم١ُ أٚ ِؼب١٠و . اْ ٔمل ٌٛوٌ ٌفوػ١خ اٌش١ٌّٛخ اٌضمبف١خ ، ٚفظٍٗ ٌٍزؼلك٠خ ػٕٙب ، أِواْ ِمجٛالْ

. ثبِىب١ٔخ اٌزؼبهع ث١ٓ رٍه اٌم١ُ فبطخ ِغ االفن ثؼ١ٓ االػزجبه أْ اٌمٛي ثبٌزؼلك٠خ ، ٠زؼّٓ فٟ مارٗ اٌمٛي. و١ٔٛخ رزغبٚى ع١ّغ اٌضمبفبد

ٞ ِٓ اٌّفَٙٛ ؽجؼب أْ أىبه اٌش١ٌّٛخ اٌضمبف١خ ، ٠ي٠ؼ ػمجخ اٍب١ٍخ رؼزوع اٌمٛي ثبِىب١ٔخ ٚعٛك ل١ُ ِؼ١ٕخ فٛق االفزالفبد اٌضمبف١خ ، أ

رٙب ، ١ٌَٚذ ثبٌؼوٚهح ِٕغٍمخ ػٍٝ ٘نا ١ٍىْٛ ًٍٙ إٌّبي اما الوهٔب ثفوػ١خ أْ اٌضمبفبد اٌٛؽ١ٕخ ١ٌَذ ِىزف١خ ثنا. و١ٔٛخ ػبثوح ٌٍضمبفبد

ٌىٓ صّخ ِؼزملاد ٚل١ُ رؾظً ػٍٝ ٔفٌ اٌمله ِٓ االؽزواَ . ِٓ اٌجل٠ٟٙ أْ اٌضمبفبد لل رزؼبهع. اؽبه٘ب االعزّبػٟ ٚرغوثزٙب اٌزبه٠ق١خ

اٌزٟ رلػُ ثشىً ِجبشو  أْ اٌؼمبئل ٚاٌم١ُ .فٟ غبٌت اٌضمبفبد ، وّب أْ ٌٙب ٔفٌ اٌلٚه ٚاالٔؼىبٍبد ثلْٚ فوق عٛ٘وٞ ث١ٓ صمبفخ ٚافوٜ

ِٚٓ ث١ٕٙب ػٍٝ ٍج١ً اٌّضبي االػزمبك ثبْ اٌطج١ؼخ . ِظٍؾخ اإلَٔبْ ٚهفب١٘زٗ ، رشىً ِٛهك اعّبع ٚاؽزواَ ػجو اٌّغزّؼبد اإلَٔب١ٔخ

، ٚأِضبٌٙب ِٓ اإلَٔب١ٔخ و١ٔٛخ ، أٞ أْ وً صمبفبد اٌؼبٌُ رزفك ػٍٝ أْ اإلَٔب١ٔخ شٟء ٚاؽل ، ٚأٗ ال فوق ث١ٓ أَبْ ٚأَبْ فٟ ؽج١ؼزٗ 

 .اٌؼمبئل ٚاٌم١ُ اٌؼب١ٌخ ٚاٌى١ٍخ
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لكن إلقبول بهذه إلرؤية عىل إطةلقهإ مشكل جدإ ، إلنه يبتذل مفهوم 

وري  إلموضوعية عىل نحو يجعلهإ تإفهة وعبثية. ولذإ فقد يكون من إلرصن

:  إعتبارين آخرينؤضإفة  ي هذإ إلمصت 
ن
شإر : مدى إنتإإلعتبار إألوللتةلػ

ة  ن إلبشر ، هل يشكلون سنسبة معتتر إلقيمة محل إلنقإش ، أي مقدإر تبنيهإ بي 

  من إلمجموع إم إل. و
ز
ير إلقيمة محل إلنقإش ، إإلعتبار إلثان هو إمكإنية تتر

ي آدم ، وإلمقصود طبعإ إلخت  إلذي يتقبله 
إ قطعيإ لبتن بكونهإ تحقق خت 

يره عىل إرضية عقةلئية.    إلعقةلء أو يمكن تتر

 دعوى تفرد إلقيم

ن بأن إلقيم متفردة ، بمعتن أنهإ غت  قإبلة للقيإس وإلمقإرنة  قول برلي 

incommensurable  ي مفهوم إلتعددية
ن
يعتتر وإحدإ من إعقد إلمشكةلت ػ

إت متفإوتة. لتوضيح إبعإد  إلذي يدعو ؤليه. فقد قإد هذإ إلمفهوم ؤف تفست 

ي 
إ ثةلئر ن ن إلتفرد إلضعيف إلمسألة ، يمكن لنإ أن نعرض تميت  إإلبعإد ، بي 

ي إلقول بأن إلقيم إل  إلضعيفوإلتفرد إلمعتدل وإلتفرد إلشديد. أمإ 
ن
فيظهر ػ

ي ترتيب هرمي 
ن
( لكن يمكن أن توضع ػ ي ترتيب كمي )إعىل/إدئن

ن
يمكن وضعهإ ػ

تيب قإبل للتطبيق بصورة  ي ، وإن هذإ إلتر
/إلكيؼن بنإء عىل إلتفإضل إلنوعي

ي كل إلحإإلت. 
ن
 مضطردة ػ

ن مسإفة أبعد من هذه. لكن لم يتضح لنإ مإ إلذي يتبنإه عىل وجه  ذهب برلي 

ن سنسخ إلتفرد إلمعتدل وإلمتشدد. إلنسخة  عىل سبيل  إلمعتدلةإلتحديد ، بي 

ي إلمفإضلة 
ن
إلمثإل ، فحوإهإ أنه إل يوجد معيإر مطلق وحيد ، يمكن إعتمإده ػ



 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

 Copyright 2020© ؽىّخ  75 

 

ن إلقيم. ليس ثمة "مسطرة أخةلقية" وإل وحدة قيإس أخرى ، متفق عليهإ  بي 

ن هذه إلقيمة وتلك ن إلعقةلء ، تعيننإ عىل إلمقإرنة بي  بي 
. هذه إلرؤية هي 80

ين فصإعدإ.  ن منذ ثةلثينإت إلقرن إلعشر إ عمإ رتبه برلي   تعبت 
بإلتأكيد إألكتر

ي  –أنهإ تقول ببسإطة بعدم إمكإنية إلقيإس إلمقإرن عىل نحو مطلق ، لكنهإ 
ن
ػ

ي إم –إلوقت نفسه 
ن إلقيم ، وإلحكم بتقديم وإحدة إل تنؼن كإنية إلمفإضلة بي 

هإ بحسب إلحإإلت وإلظروف ، ومإ تنطوي عليه من  وتأخت  غت 

خصوصيإت. بعبإرة أخرى فإننإ قد إل نتمكن من وضع مقيإس عإم ودإئم ، 

ي إلوقت نفسه سنستطيع وضع إولويإت 
ن
يرتب إلقيم حسب إفضليتهإ ، لكننإ ػ

رهإ ، وهذإ مإ  بحسب إلظرف وإلحإجة ، فنقدم قيمة ونؤخر إألخرى أو نتر

ي حيإتهم إليومية. 
ن
  يفعله إلعقةلء دإئمإ ػ

ز يتبنز إلنسخة إلمعتدلة من فرإدة إلقرإءة إلسإبقة توجي ؤذن بأن  برلي 

. لكن بعض رتإبإته تقدم قرإءة درإمإتيكية للمفهوم ، عىل نحو يوجي إلقيم

ي هذه إل إلنسخة إلمتشددةبتبنيه 
ن
قرإءة يظهر مفهوم إلتفرد من إلتفرد. ػ

مشإبهإ ، بدرجة أو بأخرى ، لمفهوم عدم إلقإبلية للمقإرنة 

incomparability ن إل يقبةلن إلمقإرنة ، فإننإ ن نقول بأن لدينإ شيئي  . حي 

ي أنه إل توجد أي عنإرص تمإثل بينهمإ ، كمإ إل يمكن إلحكم عليهمإ رجوعإ 
نعتن

ك ، وإن كةل من إل ن ذو طبيعة أو وظيفة مختلفة ؤف معيإر وإحد مشتر شيئي 

ر للمقإرنة بينهمإ.  لهذإ  تمإمإ عن إآلخر ، بحيث إل يوجد موضوع أو متر

                                                             
80

 553اٌؾو٠خ ، ص : ثو١ٌٓ  
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ي رنتيجة 
ن مجموع إلقيم( لن يأئر ن )إو بي  ن إلقيمتي  إلسبب فؤن إإلختيإر بي 

لمقإرنإت تعتمد إلتقييم إلموضوعي ، بل ستكون مبنية فقط وفقط عىل 

ي إلبحت ، إلذي إسمإه إرضية إلتفضيةلت إلشخصية أو ر 
بمإ إإلختيإر إلتعسؼن

ي بعض إإلحيإن 
ن
ن ػ أو إلذهإب مع إلغريزة وإتخإذ قرإر غت   plumpingبرلي 

 . ورة عىل معيإر موضوعي أو تحقيق علمي ي بإلرصن
نعلم بطبيعة إلحإل   81مبتن

ي ، لن يكون إعتبإطيإ أو جإهةل ، فهو قد 
أن قرإرإ رهذإ ، وإن وصفنإه بإلتعسؼن

جربة ثقإفية أو إجتمإعية عميقة ، أو من تفضيةلت أخةلقية يستمد من ت

 .  ذإت طإبع محىلي

ز إلقيم إذن؟  -4.5  كيف نختار بي 

وريإ ، ي إلنقإشإت  إلقول بتفرد إلقيم يثت  سؤإإل رصن
ن
حول دور إلعقل ػ

 :إلمتعلقة بإلقيم وإألخةلق

إذإ كإنت إلقيم متفردة وغت  قإبلة للقيإس وإلمقإرنة ، فهل سيكون   **

ن إلقيم إلمتعإرضة ، شخصيإ أو إل عقةلنيإ؟. إ  إلختيإر بي 

ن إلذإتية  ** ن إلتعددية وبي  وإذإ كإن إلجوإب نعم ، فمإ هو وجه إإلختةلف بي 

subjectivism  وإلنسبية إلمتطرفةradical relativism .؟ 

ي إلمجإل و  **
ن
ي أو إلعقلنة ػ

ر
إذإ كإن إلجوإب إل ، فكيف يجري إلتدليل إألخةلػ

؟ ن إلقيم ، بينمإ  إلقيمي ، أي ريف يمكن لنإ أن نتخذ خيإرإت عقةلنية بي 
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 The Isaiah Berlin Virtualٚكالٌزٗ ، فٟ ١ٍبق شوؽٗ ٌّفَٙٛ رفوك اٌم١ُ ، أظو   plumpingؽٛي اٍزؼّبي ا٠يا٠ب ثو١ٌٓ ٌزؼج١و  

Library . ٟ5151-5-21هاعؼزٗ ف   http://berlin.wolf.ox.ac.uk/information/a-z.html#plumping 
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ي هذإ إلنوع من 
ن
نفتقر ؤف أي نظإم أو وحدة قيإس ، يمكن إستعمإلهإ ػ

 إلمدإوإلت وإلمقإرنإت؟. 

ي عرضنإهإ آنفإ ، 
إحد إإلجوبة إلممكنة للسؤإل إألخت  هو إلفكرة إلتر

ي 
ي ، إلذي ليس كميإ وخةلصتهإ أن سنستعمل نوعإ من إلتدليل إلعمةلئن

ن
إلظرػ

وإل هو قإئم عىل قإعدة وإحدة أو مسطرة متفق عليهإ ، بل هو متصل 

ي تجربة إلمجتمع إلثقإفية وإلتإريخية. 
ن
ي وإلقيمي إلمتجذر ػ

ر
بإإلحسإس إألخةلػ

ر  إ نظإميإ يتر . لكنه لم يقدم تفست  ن حه برلي 
هذإ إلتدليل  -علميإ  –هذإ مإ يقتر

غت  إلنظإمي 
82. 

 

إليةلتعددية و إ  إلليير

ي مجإل إلفلسفة إلسيإسية ، فسوف نرى أن  
ن
ن نتحدث عن إلتعددية ػ حي 

ه  إلية. هذإ إلخةلف يتطإبق مع نظت   مإ يثت  إلخةلف  هو صلتهإ بإلليتر
إكتر

ن إلتعددية وإلنسبية. مبعث ذلك إلخةلف هو إإلعتقإد  إلخإص بإلمسإفة بي 

إلية قإئمة عىل منظومة محددة من إلقيم  وحقوق إؤلسنسإن بأن إلليتر

ي تتسم جميعإ بإنهإ رونية. ونعلم أن إلنسبية إل تقر بإعتقإد  
إإلسإسية ، إلتر

رهذإ. لكن مع هذإ ، ثمة من يسغ لعرض إطروحة معتدلة ، فيقول أن 

ي إلوقت  –إلتعددية متمإيزة عن إلنسبية ، بل ومفضلة عليهإ ، إإل أنهإ 
ن
ػ

                                                             
82 For a detailed account on the topic, see Nien-hê Hsieh: ‘Incommensurable Values’, The Stanford 

Encyclopedia of Philosophy (Jan-2016), https://plato.stanford.edu/entries/value-incommensurable/ 
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 ت إلتعددية موضع نزإع ،متطرفة جدإ. ولهذإ إلسبب ربمإ ، أمس –نفسه 

إلية )إو  ير إلليتر ي تتر
ن
وهي غت  مستقرة عىل إلنحو إلذي يسمح بإإلتكإء عليهإ ػ

ي جدإ بل مطلق ؤف حد إل يسمح  –ربمإ بإلعكس  –
إلية مفهوم روئن أن إلليتر

 بإعتبإرهإ متصلة بإلتعددية(. 

ن سإئر   إن جون غرإي هو إلدإعم إلرئيس لهذه إلرؤية ، وهو إلوحيد بي 

إلمفكرين ، إلذي تحمل مسؤولية إطةلق هذإ إلنقإش وتطويره. يؤرد غرإي 

إلية ، وإنه  ي  –بنإء عىل هذإ  –أن إلتعددية حقيقية ، وإنهإ تقوض إلليتر
ينبغن

إلية ، عىل إألقل فيمإ يخص دورهإ إلتقليدي ، إلذي تدعي  إلتخىلي عن إلليتر

 . ي
   83إلفلسفة إلسيإسية أنه روئن

ن إلتعددية  أثإرت منإقشإت غرإي ي مرإجعة إلعةلقة بي 
ن
رغبة وإسعة ػ

ي إلعموم
ن
إلية ، وصدر إلعديد من إإلبحإث حول إلمسألة ػ وحول  ، وإلليتر

ن مع رؤية غرإي ، ن ومفهومه للمسألة. وقد إتفق بعض إلبإحثي   منظور برلي 

إلية وإلتعددية ، مع  ن إلليتر بينمإ حإول آخرون إلتدليل عىل إمكإنية إلتسوية بي 
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أْ ا١ٌٍجوا١ٌخ ِن٘ت مٚ ِٕطٍك أؽبكٞ ٠ٚلػٟ  ىاألول: هئ١َ١خ ثالث حججغواٞ ١ٌٍجوا١ٌخ فٟ  رٍق١ض ٔمل -ِغ شٟء ِٓ اٌزج١َؾ  –٠ّىٓ  

٠ٕجغٟ اٌزنو١و ٕ٘ب ثؤْ ا٠يا٠ب ثو١ٌٓ . )أفالل١خ ٌٍؾو٠خ ثبػزجبه٘ب ل١ّخ ١ٍب١ٍخ ػ١ٍب/مٌه الٔٗ لبئُ ػٍٝ أهػ١خ رؼطٟ أ٠ٌٛٚخ ١ٍب١ٍخ. وٛٔٗ ِطٍمب

أْ ا١ٌٍجو١ٌخ رّضً ٔظبِب ل١ّ١ب أٚ ؽو٠مخ  الثانيةاٌؾغخ . زفوكح ؽمب ، فبْ رٍه اٌفوػ١خ غ١و ِّىٕخاما وبٔذ اٌم١ُ ِ(. هفغ ثظواؽخ ٘نا اٌيػُ

فبما افنٔب ثؼ١ٓ االػزجبه اٌمٛي ثبْ ِفَٙٛ اٌزؼلك٠خ ٠ٕظوف اٌٝ ِؼٕٝ أّبؽ ؽ١بح ، . ؽ١بح ِؾلكح ، ث١ٓ اٌؼل٠ل ِٓ إٌظُ ٚؽوق اٌؾ١بح إٌّبظوح

ٕٔب ٌُ ٔظوفٙب ؽظوا ٌٝ ِؼٕٝ رؼلك٠خ اٌم١ُ اٌّفوكح ، ػٕلئن فبْ ا١ٌٍجوا١ٌخ ٍٛف رىْٛ ِغوك ٔظبَ ٚاؽل ، ث١ٓ اٌـ ، أٞ ا.. أظّخ ل١ُ ، صمبفبد

 .أٔظّخ ِزؼلكح ، طبٌؾخ ٌىٕٙب ِزؼبهػخ ، ِٓ كْٚ أْ ٠ىْٛ ألؽل٘ب فٛل١خ أٚ ا٠ٌٛٚخ ػٍٝ االفو٠بد

ٌىُٕٙ ال ٠ٍّىْٛ . أؽواه فٟ رجٕٟ ٘نا اٌّن٘ت ٚاالٌزياَ ثم١ّٗ ، ا١ٌخثٕبء ػٍٝ ٘نا ، فبْ اٌّئ١ِٕٓ ثب١ٌٍجوا١ٌخ ُٚ٘ ٠ؼ١شْٛ فٟ ِغزّؼبد ١ٌجو

 أخيرا. أٚ أْ ؽو٠مزُٙ فٟ اكاهح ؽ١برُٙ ٟ٘ األفؼً ،اٌؾك فٟ اٌياَ ا٢فو٠ٓ ثنٌه اٌّن٘ت أٚ ٘نٖ اٌم١ُ ، ٚال فٟ اػزجبه أفَُٙ ِزفٛل١ٓ 

اٌؼ١ش االفوٜ فٟ  أّبؽٟٔ ، ٚاكػذ ثبٌفؼً أٔٙب ِزفٛلخ ػٍٝ وً ٠لػٟ عواٞ أْ ربه٠ـ ا١ٌٍجوا١ٌخ ٠ظٙو أٙب رؼبٍِذ ِغ ٔفَٙب وّن٘ت وٛ

ِٓ ٕ٘ب فبْ لجٛي ا١ٌٍجوا١١ٌٓ ٌٍزؼلك٠خ ،  ٍٛف ٠ؼٕٟ ثبٌؼوٚهح لجٛال ثىْٛ ا١ٌٍجوا١ٌخ ، ِغوك ؽو٠مخ ِٓ ؽوق ؽ١بح ػل٠لح . وً ِىبْ ٚىِبْ

ا١ٌخ اٌىال١ٍى١خ ، ٚ٘ٛ رؾٌٛٙب اٌٝ ٔظبَ ِزجغ فٟ وبفخ اهعبء اٌزقٍٟ ػٓ اؽل اال٘لاف اٌّووي٠خ ١ٌٍجو ٚػٕلئن فبٔٗ ٠غت. ِزَب٠ٚخ فٟ اٌم١ّخ

 .ٚٔش١و اف١وا اٌٝ أْ ع١ّغ ٘نٖ اٌؾغظ لبثٍخ ٌٍزف١ٕل اػزّبكا ػٍٝ ِٕبلشبد ثو١ٌٓ. اٌّؼّٛهح
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ي نهإية إلمطإف  –أنهم 
ن
ي كةل  –ػ

ن
إقروإ بأن إلتسوية تتطلب تعديةلت ػ

رة عىل أي حإل ، بل إل نبإلغ لو  إلية ، تعديةلت متر ن ، إلتعددية وإلليتر إلجإنبي 

ت حتر وقت رتإبة هذه  ي سنشر
قلنإ أنهإ مرغوبة. ولعل إوسع إلنقإشإت إلتر

ي أعدهإ جورج ررإودر وويليإم غةلستون ، إلمقإلة
 84.هي تلك إلتر

إلية. مع أنه لم ير إستدإلإل منطقيإ  ن نفسه لكل من إلتعددية وإلليتر ررس برلي 

إض إمكإنية هذإ  ب إحيإنإ من إفتر يمكن أن يربط بينهمإ )إلوإقع أنه إقتر

: إلحرية  ن (. لكنه مع ذلك يعتقد أن إلمبدأين  552إلتدليل. إنظر مثةل برلي 

ي 
إلية متوإصةلن  ومتنإغمإن. كإنت سنسخة إلتعددية إلتر ن ، ليتر طورهإ برلي 

ي فرضيإتهإ وإهدإفهإ ومستخلصإتهإ ، تمإمإ مثل سنسخته من 
ن
قطعإ ، ػ

ي كإنت تعددية قطعإ. وكمإ إلحظ مإيكل وإلزر 
إلية إلتر إلسمإت فؤن  إلليتر

ي أن لم 
ن هي "إإلنفتإح/إلتقبل وإلكرم وإلتشكك" إلتر ي تعددية برلي 

ن
إلبإرزة ػ

إلية ، فىهي إذن سم هإ قيمإ ليتر إليةنعتتر إت للذهن تهيئه لتقبل إلقيم إلليتر
85. 
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ِٓ ٔبؽ١خ افوٜ لبي وواٚكه ، فٟ ِٕبلشخ ٟ٘ األوضو ِٕٙغ١خ ٚكلخ . ط١غخ ٌٕظبَ ١ٍبٍٟ ، ٠غّغ ث١ٓ ا١ٌٍجوا١ٌخ ٚاٌزؼلك٠خ فٟ أْ ٚاؽل

. ٌٍّٛػٛع ؽزٝ ا٢ْ ، أْ رف١َو عواٞ ٌزؼلك٠خ اٌم١ُ ، ٠ٕطٛٞ ػٍٝ افزواػبد ٚاٍزٕزبعبد رغؼٍٗ الوة اٌٝ إٌَج١خ ِٕٗ اٌٝ رؼلك٠خ اٌم١ُ

 . مٌه أْ اٌزؼلك٠خ اٌؾم١م١خ رزمجً اإل٠ّبْ ثٛعٛك ؽل أكٔٝ ِٓ اٌم١ُ اإلَٔب١ٔخ ، ٠زظف ثبٔٗ وٟٛٔ ٚػبثو ٌٍضمبفبد ٚأّبؽ اٌؾ١بح

 - فٟ ظً ظوٚف رؼلك٠خ - الزوػ وواٚكه ونٌه أْ ا١ٌٍجوا١ٌخ ٚرؼلك٠خ اٌم١ُ ٠لػّبْ ثؼؼّٙب اٌجؼغ ، ثمله ِب ٠زطٍت اٌزفى١و األفاللٟ اٌفؼبي

٠ٚوٜ وواٚكه أْ ٘نٖ (. ِضً اٌىوَ ٚارَبع األفك ٚاٌّوٚٔخ ٚاالػزلاي ٚاال٘زّبَ ثبٌم١ُ ٚاٌّٛالف ٚاألشقبص)ثؼغ اٌفؼبئً  ِّبهٍخ

اػبفخ اٌٝ أْ اإل٠ّبْ ثزؼلك٠خ اٌم١ُ ، رؼط١ٕب ٍججًب آفو ٌزفؼ١ً إٌظُ االعزّبػ١خ  .اٌفؼبئً ١ٌجوا١ٌخ أٚ أٙب ِؾً رجغ١ً ِٓ عبٔت ا١ٌٍجوا١ٌخ

 -فٟ اٌؾم١مخ  –ٚٔؼٍُ أْ ِغزّؼبد رؾًّ ٘نٖ اٌظفخ ، ٟ٘ . ٕٛػب أٍٚغ  ٌٍم١ُ ، ٚفوطخ أوجو ٌألفواك ٌالفز١به ِٓ ث١ٓ رٍه اٌم١ُاٌزٟ رز١ؼ ر

 .ِغزّؼبد ١ٌجوا١ٌخ

85 Michael Walzer, ‘Are There Limits to Liberalism?’, New York Review of Books, 19 Oct. 1995, pp.28–31. 

Cited in William Galston: Liberal Pluralism: The Implications of Value Pluralism for Political Theory and 

Practice, Cambridge U. Press, (Cambridge 2002), p 61. 
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 إلفكر إلسياس  -5

 مفهوم إلحرية -5.1

ن إلحرية إلسلبية وإإليجإبية ، هي إسهإمه إإلكتر  ن بي  ي إلتميت 
ن
ن ػ مقإلة برلي 

ن وتلخيص إإلدبيإت  ح هذإ إلتميت  ي إلنظرية إلسيإسية. وقد تم شر
ن
شهرة ػ

ي مكإن آخر من إلمو 
ن
ت حوله ، ػ ي سنشر

. ولذإ 86سوعة إلفلسفيةإلوإسعة إلتر

ء  ي غإلبإ مإ إسي
ن ، وإلتر لي  سيقترص عرضنإ هنإ عىل إلمحإججة إإلصلية لتر

ن نفسه. للتوضيح يجب إلتشديد  فهمهإ ، ألسبإب من بينهإ غموض برلي 

ي نتحدث عنهإ تهتم أسإسإ بإلحرية 
ن إلتر إبتدإء عىل أن إطروحة برلي 

ي أوإخر حيإته "إلح
ن
ي إلسيإسية ، وليس بمإ أسمإه ػ

ي تعتن
رية إإلسإسية" إلتر

ي من دونهإ سيكون أي نوع من إلحرية 
"حرية إإلختيإر" أو إإلرإدة إلحرة ، إلتر

ي "إل يمكن لبلسنسإن أن يبؼر ؤسنسإنإ إذإ فقدهإ". 
 مستحيةل. حقإ إلحرية إلتر

ي هذه إلرسإلة "مفهومإن للحرية 
ن
" سغ  Two Concepts of Libertyػ

ن  ن ؤف ؤيضإح إلخط إلمإئز بي  ي إلحرية إلسيإسية ، قإل برلي 
ن
ن للتفكت  ػ  طريقتي 

ي قلب إلرصإعإت 
ن
ي إرجإء إلفكر إلحديث ، وهمإ ػ

ن
تإن ػ أنهمإ منتشر

ن إسم إلحرية  ن عىل هذين إلمفهومي  إإليديولوجية إلمعإرصة.  إطلق برلي 

 .87 إلسلبية وإلحرية إإليجإبية

                                                             
86 See Ian Carter, “Positive and Negative Liberty", The Stanford Encyclopedia of Philosophy (Winter 2019), 

https://plato.stanford.edu/entries/liberty-positive-negative/ 

 ش١ئب لو٠جب ِٕٙب فٟأٚ  ٚلل ظٙو ثٙنٖ اٌظٛهح. ٠ًٛ وبٔؾ ػٍٝ الً اٌزمبك٠واٌٝ ا٠ّبٔ ٠وعغ اٌز١١ّي ث١ٓ اٌّفَٙٛ اال٠غبثٟ ٚاٌٍَجٟ ٌٍؾو٠خ 87

غ٠ٛلٚ كٞ هٚع١وٚ ، هٚث١ٓ و١ٌٕٛغٛٚٚك ، عْٛ  ٚاٍزؼٍّٗ فٟ ىِٓ الوة. ثٍٛبٔى٠ٛذ ، ٚثٛه٠ٌ ش١شو٠ٓ رِٛبً غو٠ٓ، ثؤبهك  أػّبي
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ن عىل نحو متسإو. لقد عرض إلحرية إلسل ن إلمفهومي  بية بشكل لم يعإلج برلي 

ن للحرية  ن إسإسيي  ي إلمقإبل إعظ تعريفي 
ن
. لكنه ػ وإضح وبسيط ؤف حد ربت 

 . ن إإليجإبية ، إإلمر إلذي فتح إلبإب للمزيد من إلتفري    ع عىل كةل إلتعريفي 

 إألوفي هي "
ن " أي غيإب إلعوإئق تحرر منإلحرية إلسلبية وفقإ لتعريف برلي 

ي يفرضهإ إآلخرون عليك. وعرف إلحرية إإل 
  يجإبية بإنهإ "إلتر

ز
" أي إلحرية ق

إإلمكإنية ، وليس فقط إلفرصة ، إمكإنية أن تسغ وتحصل عىل إإلهدإف 

 . ي ، أي مإ يقإبل إإلتكإل عىل إلغت 
ي تريدهإ ، ؤضإفة ؤف إإلستقةلل إلذإئر

 إلتر

إج إلتحليل  ن ن لمفهومإت إلحرية ، سببهإ إمتر ي تحليل برلي 
ن
ثمة تعقيدإت إكتر ػ

إفي ، كمإ  إلمفهومي بإلتإري    خ إث إلليتر
ن إلتر ن إلحرية إلسلبية وبي  ، فقد ربط بي 

ي بريطإنيإ وفرسنسإ منذ إلقرن إلسإبع عشر ، حتر أوإئل إلقرن 
ن
ظهر وتطور ػ

ن أغفل حقيقة أن مفهوم إلحرية  . وقد إعرب إلحقإ عن أسفه حي  إلتإسع عشر

يرة ، مثل إستغةلل إل ي إلعديد من إألمور إلشر
ن
بشر إلسلبية ، قد إستعمل ػ

 . laissez-faire capitalismتحت مظلة إلرأسمإلية 

ي صورة جميلة ، 
ن
ن تعرض إلحرية إلسلبية ػ عىل أي حإل فؤن أطروحة برلي 

ه عىل إلمفهوم إآلخر أي إلحرية إإليجإبية ،  ن لكنهإ مخترصة ، فقد إنصب تررت 

وإلنهإ تعرضت خةلل تإريخهإ للعديد  -كمإ قإل    –إلنه وجد مفهومهإ ملتبسإ 

ي تستدعي إلتوضيح وإلتصحيح. 
 من إلتحوإلت إلعميقة وإإلنحرإفإت إلتر

                                                                                                                                                                                     
ؽو٠خ اٌملِبء وّٕبظو ٌؾو٠خ "ثبٔٗ رؤصو ثؼّك ثؾل٠ش ث١ٕب١ِٓ وَٛٔزبٔذ ػٓ  ٚلل ألو ثو١ٌٓ . ، كٚهٚصٟ فٍٛل٠ه ، ٚافوْٚ ثال١ِٕبىثزوٚف 

ر١١ّي عبْ عبن هٍٚٛ ث١ٓ اٌٝ  ؼًِٓ اٌف َٔجخ عبٔت ِٓ  –ػالٚح ػٍٝ ٘نا  –٠ّىٓ . ثً اػزجوٖ اٌّئصو اٌوئ١َٟ ػٍٝ رفى١وٖ" اٌّؾلص١ٓ

ٚاٌؾو٠خ  ٍبثم١ٓ ، ث١ٓ اٌؾو٠خ اٌطج١ؼ١خ أٚ  ، فؼال ػٓ ر١١ّي هٍٚٛ ٔفَٗ ِٚفىو٠ٓ ِؼبطو٠ٓ ٌٗ" ؽو٠خ اٌّٛاؽٓ"ٚ " َٔبْؽو٠خ اإل"

  .١خفاللاأل
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ي 
ي إلنظريإت إلتر

ن
ي للحرية ، منغرس ػ  فؤن جذر إلمفهوم إإليجإئر

ن لي  وفقإ لتر

ه ي لبلسنسإن وقإبليته لتقرير مصت 
ن تلك 88تررز عىل إإلستقةلل إلذإئر . بي 

ي إلحرية تنطوي عىل خطور 
ن
ن أن نظرية روسو ػ ة. إلنظريإت ، وجد برلي 

ي هذإ 
ن
ن  -إلسبب ػ لي  ن إلحرية مع حكم  -وفقإ لتر يعود ؤف مسإوإة روسو بي 

ن حكم إلذإت مع طإعة مإ إسمإه  self-ruleإلذإت/إإلستقةلل  من جهة ، وبي 

ي   general willبإإلرإدة إلعإمة 
ن
ن أن روسو إرإد ػ من جهة ثإنية. يزعم برلي 

رة أو إلعإمة ، أي مإ يعتتر 
ن  إإلسإس إلمصلحة إلمشتر إإلفضل لكإفة إلموإطني 

. وفقإ لرؤية روسو فؤن إإلرإدة إلعإمة مستقلة  ن ، من حيث رونهم موإطني 

ي تتسم بإألنإنية ، بل ومخإلفة لهإ ، 
تمإمإ عن إإلرإدة إلشخصية لةلفرإد ، إلتر

ي تصور مصلحته إلحقيقية.  
ن
 ذلك أن إلفرد غإلبإ مإ يتعرض للخدإع ػ

ن  :  تتعإرض رؤية روسو مع رؤية برلي  ن ي جهتي 
ن
 إلسيإسية وإألخةلقية ػ

                                                             
ٌؼجؾ إٌفٌ ٚاٌي٘ل ، و١ٍٍٛخ  فٟ شوؽٗ ٌفىوح االٍزمالي أٚ اٌمبث١ٍخ ١ٌٍَطوح ػٍٝ اٌناد ، ٠َزشٙل ثو١ٌٓ ثبٌّٛػظخ اٌوٚال١خ اٌلاػ١خ 88

وّب ٠َزشٙل ثبطواه عبْ عبن . ٌّمبِٚخ االغواء اٌّبكٞ ، ٚطْٛ إٌفٌ ِٓ اٌٛلٛع فٟ شون اٌفَبك اٌنٞ رّلٖ اٌٍَطبد األهػ١خ ا١ٌّّٕٙخ

ٚ٘ٛ اٌَبئل فٟ )د هٍٚٛ ػٍٝ أْ اٌّغزّغ ال ٠جمٝ ػبكال ، اال اما ؽبفع إٌبً ػٍٝ ؽو٠برُٙ ، ِٓ فالي رؾ٠ًٛ اٌؾك اٌفوكٞ فٟ ؽىُ اٌنا

ٚؽ١ٕئن رظجؼ . اٌٝ ا١ٌٙئخ اٌزٟ رّضً ع١ّغ إٌبً ، ؽ١ش ٠ظجؼ اٌغ١ّغ ِؾىِٛب ٚشو٠ىب فٟ اٌؾىُ ، فٟ اٌٛلذ مارٗ (ِغزّغ اٌؾبٌخ اٌطج١ؼ١خ

ٚٔظبَ  فبٌطبػخ ٕ٘ب ١ٌَذ فؼٛػب ثمله ِب ٟ٘ طٛهح افوٜ ٌٍؾو٠خ فٟ اؽبه اٌمبْٔٛ. ؽبػخ اٌلٌٚخ اٌّل١ٔخ ِمبهثخ ٔٛػب ِب ٌطبػخ اٌناد

اٍزشٙل ثو١ٌٓ اػبفخ اٌٝ ٘نا  ثفٍَفخ االٍزمالي األفاللٟ ػٕل وبٔؾ ، ٚاٌزٟ فؾٛا٘ب أْ اٌؾو٠خ ٚاٌىواِخ اٌزٟ ال ٠ّىٓ ٔيػٙب ِٓ . اٌّل٠ٕخ

اؽل ،  ِٚٓ ٕ٘ب ٠ؼزوف ثٗ وىبئٓ ال ٠زىً ػٍٝ(. أفالق اٌٛاعت)اٌفوك ، رىّٓ فٟ ؽم١مخ أْ اٌفوك ٍِزيَ فٟ ٍٍٛوٗ ثمبْٔٛ أفاللٟ لبئُ ثنارٗ 

 .ثً َِزمً ثٕفَٗ ٚلبكه ػٍٝ االفز١به اٌؾو

٠ٚمو ثو١ٌٓ أْ إٌّٛمط اٌوٚالٟ . وبْ ثو١ٌٓ ِزؼبؽفب اٌٝ ؽل ثؼ١ٓ ِغ هإ٠خ وبٔؾ اٌَبثمخ ، هغُ اػزمبكٖ أٙب رَججذ فٟ افطبء عٛ٘و٠خ

أْ اٌّوء لل ٠ىْٛ الً ؽبعخ اٌٝ االفو٠ٓ ،  :ٌهث١بْ م. اٌّنوٛه اػالٖ اوضو اصبهح ٌالػغبة ، ٌىٕٗ ٚعلٖ لبئّب ػٍٝ ٔٛع ِٓ اٌزالػت ثبالٌفبظ

. اما ِب ٔجن ا١ٌّٛي اٌغو٠ي٠خ ٚاٌشٙٛاد ٚاالغواءاد ، ٚثبٌزبٌٟ اوضو للهح ػٍٝ اٌزؾىُ فٟ ؽ١برٗ ، ٚػلَ االرىبي ػٍٝ اٌغ١و فٟ أٞ شٟء

ٟ٘ أْ اإلَٔبْ لل ٠فؼً وً رٍه االِٛه ٌىٓ صّخ ؽم١مخ ِغفٍخ ٕ٘ب ، ٚ. ٚهثّب وبْ ِٓ اٌّف١ل ٌإلَٔبْ أْ ٠فؼً ٘نا اٌشٟء فٟ ظوٚف ِؼ١ٕخ

اٌٟز ( ١ٍّب اٌم١ٛك فبهط اٌناد)ف١َّٟ ألً ؽو٠خ ِّب وبْ ، أٚ أٗ ػٍٝ االلً ال ٠يكاك ؽو٠خ ، ألْ اٌي٘ل ٚاٌزؾىُ فٟ اٌناد ال ٠ي٠ً اٌم١ٛك 

 .رّٕغ اإلَٔبْ ِٓ اٌزظوف ثؾو٠خ ؽم١م١خ
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ض وجود مصلحة عإمة فريدة 'حقيقية' ، أي منظومة وإحدة  إألوىل أنهإ تفتر

ن ، ومن هنإ فىهي تتعإرض مع  ي تعتتر إإلفضل لكإفة إلموإطني 
تيبإت إلتر من إلتر

 إلخط إلعإم لمبدأ إلتعددية. 

ي نظريته  : أن رؤية روسو إستندت ؤف تحويل مخإدع لمفهوم إلذإت. إلثانية
ن
ػ

حول إإلرإدة إلعإمة ، تحرك روسو ،  من إلرؤية إلمتعإرفة ، إلصحيحة كمإ 

ي تتعإمل مع إلذإت رفرد ، ؤف رؤية تتعإمل مع إلذإت  
ن ، إلتر يؤرد برلي 

ي جمإعة أكتر ، فرد 
ن
ي عند روسو: إلفرد بإعتبإره عضوإ ػ

كموإطن ، إلذي يعتن

ي إلجمإعة هويته ومصلحه ورفإهيته مطإبقة تمإمإ لتلك إل
ن
فإئدة إلمقررة ػ

. بعبإرة أخرى فؤن روسو حول مفهوم إإلرإدة إلخإصة بإلذإت ، من  إإلكتر

ي مإ يرغبه إلفرد وإقعيإ وبحسب إلتجربة ، ؤف 
ن
توليفتهإ إألوف إلممثلة ػ

أن يرغبه إلفرد من موقعه كموإطن ، أي مإ يعتر عن مصلحته  مإيجب

 تحديدهإ وإنجإزهإ إم لم يكن.  إلحقيقية إلمثىل ، سوإء كإن قإدرإ عىل

ن أن هذإ إلتحول ، إتخذ مسإرإ أكتر سوءإ عىل يد تةلميد ؤيمإنويل   إلحظ برلي 

ن إلحرية  ي ألمإنيإ. أمإ ؤيمإنويل كإنط نفسه فكإن قد ربط بي 
ن
كإنط ػ

 . ن قإبلية إلشخصية إلعقةلنية لةلستقةلل وتقرير إلمصت  "إإليجإبية" وبي 

: إلذإت إلمتحررة من كل ما يجعلها ومقصوده بالشخصية إلعقالنية

ي وقت إلحق ذهب إلفةلسفة إأللمإن مفككة ، غي  متوإزنة ، أو غي  عاقلة
ن
. ػ

ي تتولد حريتهإ من 
ن إلذإت إلتر ي إلربط بي 

ن
إلمتأثرون بكإنط ، خطوإت إبعد ػ

ن حإإلت عإرضة. فإنرصف مفهوم إلحرية ؤف  هإ ، وبي  قإبليتهإ لتقرير مصت 
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ي تجإوز إل
ن
ة ، إلمفككة وإلزإئفة ، ؤف نفس إرفع وإغتن ، إلنجإح ػ ذإت إلفقت 

أي بلوغ حقيقة إؤلسنسإنية ومإ يريد إلفرد أن يكون عليه ، ذإته إلحقيقية ، 

إلجوهرية. قد يمكن لهذه إلنفس أن تجد مكإنهإ مع إلمصإلح إلحقيقية 

ي جمإعة أو منظو 
ن
مة إإلمثل للفرد ، بإعتبإره فردإ مستقةل أو بإعتبإره عضوإ ػ

 .  إكتر

ي و
ن
إلسيإق ، نةلحظ أن تلميذ كإنط إلبإرز يوهإن فيخته ، أخذ إلمسألة هذإ ػ

ي 
ن "حكم إلذإت إلحقيقية" إلتر ن إلحرية وبي  ن سإوى بي  ؤف مدى أبعد حي 

ي أول 
ن
تفهم بإعتبإرهإ إإلمة أو إلشعب. من إلمفيد إإلشإرة ؤف أن فيخته كإن ػ

إليإ فردإنيإ متطرفإ ، ثم تحول  ؤف قومي شديد إلتعصب ، بل عرإبإ أمره ليتر

فكريإ للفإشية وحتر إلنإزية. فيمإ يخص رؤيته إلسإبقة إلذرر ، فؤن إلفرد إل 

ينجز حريته إإل إذإ تنكر لرغبإته وميوله ، بل ومعتقدإته إلشخصية )إلمرتبطة 

ى.  ي إلجمإعة إلكتر
ن
 به رفرد مستقل( وتخىل عنهإ ؽي يذوب تمإمإ ػ

"إلحقيقية" يمإهيهإ مع سبب ، أو فكرة ، أو إمةلءإت ثمة تعريف آخر للذإت 

ي 
ن
ن  تعريف هيجل للحريةإلعقةلنية ، كمإ ػ ، إلذي يسإوي  هإ مع إإلقرإر بقوإني 

ي يكشف عنهإ إل
ن أن هذه إلقفزإت إلتإري    خ إلتر عقل ، ثم طإعتهإ. يعتقد برلي 

ية ، قد مهدت إإلرض لهيمنة إإليديولوجيإت إلشمولية ، ومن ثم  إلتنظت 

ي حإل إلحررة 
ن
ين ، كمإ ػ ي حملتهإ خةلل إلقرن إلعشر

إلحركإت إلسيإسية إلتر

ي زعمت أنهإ تحرر إلنإس بإخضإعهم 
بل  –إلنإزية ، إلفإشية وإلشيوعية إلتر
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ي غإلب إإلحيإن وإلتضحية به
ن
من أجل إلجمإعإت إألكتر أو من أجل  –م ػ

 إلمبإديء.  

ور إلسيإسة. وإذإ فعلته أو دإفعت عنه بإسم إلحرية  هذإ فعل يمإثل أسوأ شر

ن بحفإوة إستثنإئية ، فسوف يكون صدمة موجعة  ، إلمبدأ إلذي خصه برلي 

ء إه بمثإبة "ترإجع غريب" أو "إنتحإل بشع" يشي ن إلذي ست  لي  ؤف قيمة  لتر

إجع وإإلنتحإل إلبشع ، تبتن 89من أرفع إلقيم إؤلسنسإنية ي مقإبل ذلك إلتر
ن
. ػ

إ إيإهإ  ي للحرية ، ؤضإفة ؤف رؤية تجريبية للذإت ، معتتر  إلمفهوم إلسلتر
ن برلي 

 أجىل تعبت  عن إلحقيقة وأصدق تمثيل لجوهر إؤلسنسإن. 

إضإت وإسعة وعميقة ، عىل إرضي ن هذه وإجهت إعتر ة تإريخية رؤية برلي 

ومفهومية. لكن ورإء إلنقإش إلعريض حول سةلمة تلك إلرؤية من حيث 

إلمفهوم ، أو مصدإقيتهإ رجوعإ ؤف إلتإري    خ ، فإنه من إلمهم إإلشإرة ؤف وجود 

ي ينإقشهإ ، 
ن مع إلمفإهيم إلتر سوء فهم وإسع إلنطإق ، يتنإول تعإمل برلي 

إته. من أج ي محإرصن
ن
ي يرمي ؤليهإ ػ

ىل مصإديق سوء إلفهم عىل وإإلغرإض إلتر

ن  سبيل إلمثإل ، أن إهتمإمه إلخإص بإلحرية إلسلبية ، ونقده للقإئلي 

ه كموقف مضإد للحرية إإليجإبية ، بل  ي ، قد جرى تفست  بإلمفهوم إإليجإئر

ن  ن بأنه عدوهإ إللدود. هذإ إلوصف زإئف بإلتأكيد ، ألنه يخلط بي  وصف برلي 

: معإرضة إآلرإء إ ن ن متنإقضي  ي تشوه إلحرية إإليجإبية ، ومعإرضة موقفي 
لتر

 إلحرية إإليجإبية ذإتهإ. 
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ن )إلحرية إلسلبية وإلحرية إإليجإبية(  ن فؤن كةل إلمفهومي  لي  بإلنسبة لتر

ي آدم. 
وري لبتن يرتكزإن عىل دعوى صإدقة ، بشأن مإ هو حسن ومإ هو رصن

ن قيمة أصيلة وصحيحة ، مع  ؤضإفة ؤف هذإ فهو يرى أن كةل من إلمفهومي 

ي حإإلت أخرى 
ن
ي موإقف متعإرضة أحيإنإ. لكنهمإ يجتمعإن ػ

ن
أنهمإ قد يقعإن ػ

ن إلمبكرة لمإ  ، بل ربمإ يكونإ متعإضدين متسإندين. وإلحق أن إيضإحإت برلي 

ي موإزإة 
ن
يتبنإه من قيم سيإسية ، تضمنت عنإرص من إلحرية إإليجإبية ػ

ء إلذي كإن موضوعإ إلنتقإدإ90إلحرية إلسلبية ي
ن ، فهو . أمإ إلشر ت برلي 

ي للحرية ، من  ي جرى فيهإ أو بوإسطتهإ إستغةلل إلمفهوم إإليجإئر
إلكيفية إلتر

ي مفهومهإ 
ن
ير إإلستبدإد ، وإنكإر أو خيإنة أو إلتخىلي عن إلحرية ػ إجل تتر

ي إغرإض 
ن
ي ، فضةل عن إستخدإم مفهوم مشوه للحرية إإليجإبية ػ إلسلتر

 معإكسة لجوهر إلحرية. 

ن  لم يكن بصدد إنتقإد إلحرية إإليجإبية بذإتهإ ، بل صب  زبدة إلقول أن برلي 

ي تعإضدت مع 
يقية أو إلسيكولوجية ، إلتر ن إهتمإمه عىل إلفرضيإت إلميتإفت 

ي للحرية ، فقإدت ؤف إنحرإف هذإ إلمفهوم ، وتحوله ؤف  إلمفهوم إإليجإئر

ي إلتأك
ي أو إلجمغي للذإت. من هنإ ينبغن

يؼر ن ر لالحإدية وإلفهم إلميتإفت  يد متر

ي إلعموم ، لم 
ن
إفي ػ  "مفهومإن للحرية" ومذهبه إلليتر

ن عىل أن إطروحة برلي 

ي ، بل   ي كمقإبل لمفهومهإ إإليجإئر ي مفهوم إلحرية إلسلتر
ن عىل تبتن يكونإ قإئمي 
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ي 
ن
كإن محور تلك إإلطروحة هو إلدفإع عن إلفردإنية ، إلتجريبية وإلتعددية ، ػ

يقية. مقإبل إلجمإعية ، إلشمولية ، إإلحإدية ، و  ن  إلعقةلنية إلميتإفت 

 

 إلحرية وإلتعددية-5.2

ن ، هو إلمكإنة إلمررزية  ي تحليل برلي 
ن
ن إلحرية وإلتعددية ػ إلرإبط إلرئيس بي 

ي كةل إلمبدأين. تتلخص 
ن
ز لةلختيإر ػ : تحفل إلحيإة إليومية  حجة برلي  ي إلتإفي

ن
ػ

وهذه إلتعإرضإت تشكل  .بأشكإل عديدة من تعإرضإت إلقيم وإنمإط إلعيش

ي إنتخإب خيإرإت وإتخإذ ، أو إلموضوع إلذي تتجىل فيه قدرة إلبشر 
ن
رغبتهم ػ

ي غإية إألهمية 
ن
إلنهإ ، قرإرإت تحدد مإ إلذي سيفعلون.  هذه إلخيإرإت ػ

ي حيإة إؤلسنسإن ، سؤإل: أي 
ن
تنطوي عىل إلسؤإل إألسإسي إإلكتر أهمية ػ

أن يتخذوإ شخص تريد أن تكون ومإذإ ستفعل. هؤإلء إلذين يتوجب عليهم 

تب عىل كل  قرإرإ رهذإ ، سوف يرون حإجة لةلهتمإم بتلك إلتعإرضإت ومإ يتر

ي موقع من يختإر ويتخذ إلقرإر إلذي و منهإ ، وسيهتم
ن
ن خصوصإ بأن يكونوإ ػ

ي أن تختإر من ستكون وريف ،  يؤثر عىل حيإته. أضف عىل هذإ
ن
، حريتك ػ

ن قيم متعإرضة وإنمإط حيإ هو جوهر ، ة متعددة وقدرتك عىل إإلختيإر بي 

ي إإلنتبإه ؤف أن هذه إلدرجة من 
هوية إؤلسنسإن بوصفه فإعةل أخةلقيإ. )ينبغن

ي مفهومهإ إألوفي إلخإم ، ، إلمحإججة 
ن
إل ترتبط عىل نحو دقيق بإلتعددية ػ

ن للفردإنية إألخةلقية ، وهو مفهوم  ي مفهوم برلي 
ن
لكنهإ فرضية مررزية ػ

ي رؤيته إلخإصة حول
ن
ن ػ  تعددية إلقيم(.  إدمجه برلي 
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إحد إألسئلة إلبديهية هنإ: لمإذإ يريد إحد إلنإس ، حرمإن إآلخر من فرصة 

 إإلختيإر وإتخإذ إلقرإر إلمتعلق بطريقة عيشه؟. 

. إإلنظمة إلشمولية تفرض قيمإ  هذإ سؤإل قد يبدو غريبإ ، لكنه وإقغي

هإ. وهي بهذإ تحرم إلنإس جميعإ من حقه م وإنمإط عيش محددة وتمنع غت 

ر إلذي  ي أن يختإروإ إلنفسهم. لو سألت إصحإب هذه إإلنظمة عن إلمتر
ن
ػ

ن إجوبة أخرى محتملة( فحوإه  يعتمدون عليه ، فسوف تسمع جوإبإ )من بي 

هم أو تحدد  وري أن تجتر أن إإلفرإد قد يختإرون إلخيإر إلخطأ. ولذإ فمن إلرصن

لمبدأ إلتعددية  خيإرإتهم ، ؽي إل يأخذوإ غت  إلخيإرإت إلصإئبة. هذإ مخإلف

ن إلقيم  بطبيعة إلحإل. هذإ إلمبدأ يقول أنه حيثمإ  وجدنإ تعإرضإ بي 

إلحقيقية ، فلن يكون ثمة خيإر وحيد صإئب. بل سيكون هنإك إكتر من 

خيإر ، ربمإ تكون متسإوية من حيث قإبليتهإ لتحقيق مصإلح إؤلسنسإن 

م سوف يؤدي وخدمة قيمه إلحقيقية ، حتر لو كإن إإلخذ ببعض هذه إلقي

ي تشكل 
)وهذإ مإ يحدث عإدة( ؤف تهميش إلقيم أو إلمصإلح إألخرى إلتر

بدإئل عن سإبقإتهإ ، أو حتر إلتضحية بتلك  إلقيم وإلمصإلح. إل بد من 

ن  إلتنبيه هنإ ؤف أن إختيإر مصإلح أو قيم بعينهإ وترك إألخرى ، هو إختيإر بي 

ي تررت ، إكتر  بدإئل متسإوية ، وإل يدل عىل أن إيإ من هذه
ت أو إلتر ي إختت 

إلتر

 أهمية أو إعىل مرتبة من إألخرى أو إلعكس. 

عىل نفس إلمنوإل ، فليس ثمة حيإة وإحدة مثإلية ، وليس ثمة نموذج وحيد 

ي للنإس أن يسعوإ للتعرف عليه أو إإلقتدإء به ، أو 
للتفكت  أو إلسلوك ، ينبغن
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قة أن هنإك خيإرإت عديدة تكييف حيإتهم بمإ يتوإفق مع مقتضيإته. إلحقي

لحيوإت متبإينة ، بعضهإ يتجإوز حدود مإ هو مألوف من وجهة نظر ؤسنسإنية 

ي إلخلط 
ن
ي تةلػ

إعتيإدية ، ولذإ فلن يةلموإ لو ترروهإ. لكن عىل أي حإل ينبغن

ن مإهو إطإر لمنظور خإص ، يشكل  ه إطإرإ ؤسنسإنيإ عإمإ ، وبي  ن مإ نعتتر بي 

خرى ، تقع جميعإ ضمن مإ سنستطيع تصنيفه إحتمإإل مقإبةل إلحتمإإلت أ

    ." ي
 تحت عنوإن "إإلفق إؤلسنسإئن

ن ، يقوض وإحدإ من  ي يتبنإه إيزإيإ برلي 
هذإ يكشف ؤذن أن مبدأ إلتعددية إلتر

ي  إنتهإك حرية إإلختيإر. كمإ أنه 
ن
رإت إلمستعملة ػ من نإحية   -أبرز إلمتر

ى وإلقيمة إلرفيعة –أخرى  ، لقدرة إؤلسنسإن عىل  يؤرد عىل إألهمية إلكتر

  .91إنتخإب خيإرإته بحرية 

ن عىل حرية  ي إضفإهإ برلي 
ن قد جإدل بأن إلقيمة إلرفيعة إلتر كإن بعض إلبإحثي 

إ  –جزئيإ  –إإلختيإر ، تستند 
ً
عىل مفهومه للتعددية. لكنهإ تتطلب أيض

ومسلمإت خإرجة عن إلتعددية ذإتهإ.   idealsؤضإفة مبإديء أخةلقية ومثل 

                                                             
ارقبم اٌمواه اِو أْ  اؽل اٌّؼبٟٔ اٌّؾزٍّخ ٌزؼبهع اٌم١ُ ، ٘ٛ أْ  ألٔٗ لل ٠مبي. ٝ ألٜٛ ِٓ األف١وحاألٌٚؽغخ ثو١ٌٓ أْ  صّخ أطجبع فؾٛاٖ  91

ثً ِٚووي٠ب ٌىواِخ ، ٌغؼً ارقبم اٌمواه ش١ئب ل١ّب علا ،  ٌىٓ ٘نا ١ٌٌ ِجوها وبف١ب. ال ِفو ِٕٗ ، ثً ٘ٛ ٠ّضً عبٔجب وج١وا ِٓ ؽ١بح اٌجشو

اٌٝ  لل ١ّ٠ً َٔبْفبْ اإل( ٚ٘ٛ ِب رؾلس ػٕٗ ثو١ٌٓ اوضو ِوح)اما وبْ ارقبم اٌمواه ٠ٕطٛٞ ػٍٝ فَبئو فبكؽخ . ٚرؾم١ك مارٗ َٔبْاإل

أْ اٌؼبٌُ اٌنٞ ٔؼ١شٗ ٠ؼؼٕب وً  :٠مٛي ثو١ٌٓ. َ ػ١ٍٗاٌزٙوة ِٓ ِٛاعٙخ اٌؼَو ٚاألٌُ اٌّمبهْ ٌالفز١به ٚارقبم اٌمواه ، ثلي اٌفقو ثبالللا

ؽبٌخ وٙنٖ رغؼً ِٓ غ١و اٌّّىٓ افن اؽلا٘ب كْٚ اٌزؼؾ١خ .... ، اِبَ رغوثخ االفز١به ث١ٓ غب٠بد وجوٜ ِزَب٠ٚخ فٟ اٌم١ّخ ٚاال١ّ٘خ ٠َٛ

الٔٗ ٌٛ وبْ ٌلٜ اإلَٔبْ  ٠م١ٓ ثبٔٗ ، فٟ  .ز١بهاٌؾم١مخ أْ ٘نا اٌؼَو ٘ٛ اٌنٞ عؼً اٌجشو ٠ؼفْٛ ل١ّخ اٍزضٕبئ١خ ػٍٝ ؽو٠خ االف. ثبالفوٜ

ؽبٌخ  ِب ِٓ ؽبالد اٌىّبي ، ٌٓ ٠ىْٛ صّخ رؼبهع ث١ٓ اٌغب٠بد اٌزٟ ٠َؼٝ ا١ٌٙب اإلَٔبْ ، فبْ ػوٚهح االفز١به ِٚب ٠زورت ػ١ٍٗ ِٓ ػَو 

 (555اٌؾو٠خ ، :  ثو١ٌٓ.  )ٚاٌُ ٍٛف رقزفٟ ِٓ اٌٛعٛك ، ٍٚزقزفٟ ِؼٙب أ٠ًؼب اال١ّ٘خ اٌّؾٛه٠خ ٌؾو٠خ االفز١به

ٌىٓ ١ٌٌ ِٓ اٌظؼت أْ ٔموأ ٘نا ث١ٓ .  ػب١ٌخ اٌم١ّخ" ؽو٠خ االفز١به"هثّب ٌُ ٠طوػ ٕ٘ب شوػ َِٙت ٌٍؼٛاًِ اٌزٟ ثّٛعجٙب اػزجود 

١ُ اٌمبئُ ػٍٝ ِٓ ٕ٘ب فبْ االفز١به ث١ٓ اٌم. إٔب َٔؼٝ ٚهاء اٌغب٠بد اٌىجوٜ ألٔٙب ماد أصو ثبٌغ اال١ّ٘خ فٟ رؾم١ك اٌوفب١٘خ فٟ ؽ١برٕب. اٌَطٛه

ال ٠ّىٓ رف٠ٛؼٗ اٌٝ اٌقجواء ، الْ اٌؼاللخ اٌٛص١مخ ث١ٓ االفز١به ٚرؾم١ك اٌناد رٛعت أْ ٠زٌٛٝ . اهػ١خ اٌزؼلك٠خ ، ٠ؼل ١ٍٍٚخ ٌزؾم١ك اٌناد

خ ، ث١ٓ االفز١به اٌشقض اٌّؼٕٟ ٚطبؽت اٌّظٍؾخ ِجبشوح ، ألٔٗ اٌٛؽ١ل اٌنٞ ٠َزط١غ االؽبؽخ ثبالؽبه اٌؼبَ اٌنٞ رغوٞ ف١ٗ اٌّفبػٍ

 .اٌغب٠بد ٚاٌضّٓ اٌنٞ ١ٍلفغ ِمبثً وً ِٕٙب ، ٚطٛال اٌٝ رؾم١ك غب٠برٗ االوضو رّض١ال ٌؾم١مخ مارٗ
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ن غت  وبإلنس ي أن تعددية برلي 
بة لبعض هؤإلء فؤن إلحإجة إلمذرورة قد تعتن

إلية ، بل تؤدي ؤف تقويضهإ. آخرون مثل جورج ررإودر ،  متوإفقة مع إلليتر

إلية. أن  ي بمفرده إلنتإج إلليتر
ن يكؼن جإدلوإ بأن مفهوم إلتعددية عند برلي 

ي إلحقيقة من ؤيمإنه بإلتعددية
ن
ن مستمدة ػ إلية برلي  ليتر

لكن يبدو أن  . 92

ر  ررإودر عدل عن رؤيته إلحقإ ، فهو يقول إآلن أنه يمكن للتعددية أن تتر

وط إلتإريخية للحدإثة فحسب ، وليس بشكل مطلق.  ي ظل إلشر
ن
إلية ، ػ  إلليتر

ن ودفإعه عن  ي إحتجإجإت برلي 
ن
بإت وإضحإ أن إلتعددية مكون إسإسي ػ

إليته ، أدت ؤف تعديل و  –من زإوية أخرى  –إلحرية. لكنهإ  تخفيف ليتر

ن وحمته من إلتأثر بتيإر  تإريي  إلية إلكةلسيكية إلمطلقة ، إإلقرب  إلليتر أو إلليتر

ن عن ؤف إلدوغمإئية ، وهو إلتحول إلذي إنتىه ؤليه إلعديد من إلمد إفعي 

ن بتعددية إلقيم ، قإده ؤف إإلحتجإج دإئمإ  ي للحرية. ؤيمإن برلي  إلمفهوم إلسلتر

ي أن 
تهإ إإليجإبية ، قيمة إصيلة وحقيقية ، ينبغن بأن إلحرية إلسلبية مثل نظت 

تؤخذ عىل نحو متوإزن ، وإن إلحرية إلسيإسية ، إيإ كإن نوعهإ ، تفهم 

ي 
ورة ، وإن هذه بإعتبإرهإ جزءإ من نمط قيمي وحيإئر ، يضم قيمإ أخرى بإلرصن

ي صورتهإ إألولية متعإرضة ، إإلمر إلذي يستدعي وضع سلم 
ن
إلقيم قد تكون ػ

ورإت  إولويإت أو تهميش بعضهإ لصإلح أخرى ، وهو ترتيب تقتضيه رصن

ن تلك  ي أن يؤخذ ردليل عىل تفإضل عإم بي 
إلحيإة إليومية ، لكنه إل ينبغن

 إلقيم. 

                                                             
92 See George Crowder: ‘Pluralism, Relativism and Liberalism in Isaiah Berlin’, The Berlin Virtual Library, 

(2003) berlin.wolf.ox.ac.uk/lists/onib/crowder/IBVPREL2003.pdf 
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ن إكتر  ن أو إلمفكرين  لقد كإن برلي  ن إلكةلسيكيي  إليي  حسإسية من رثت  من إلليتر

ي جوهرهإ ، قد تتعإرض مع إلمسإوإة 
ن
ن ، إزإء حقيقة أن إلحرية ػ تإريي  إلليتر

إلكإملة وإلجوهرية ، كمإ تتعإرض مع إلعدإلة إلتإمة ، ومع إلنظإم إلعإم أو 

ي معإنيهإ إلكإملة وإإلصيلة. ل
ن
كن إؤلسنسإن ليس إإلمن أو إلكفإءة أو إلسعإدة ، ػ

ي هو إيجإد 
مضطرإ لةلخذ بإحدإهإ دإئمإ وترك إألخرى دإئمإ. إلوإقغي وإلعقةلئن

 نوع من إلموإزنة بينهإ ، وربمإ إلتضحية ببعضهإ لصإلح أخرى. 

ز  إلية برلي  ز ؤذن تنطوي ليير : إهتمإم شديد بإلحفإظ عىل عىل توجهي 

ن إلقيم إلمختلفة ، وهو توجه ذو خلفية محإ فظة أو برإغمإتية ، إلموإزنة بي 

إجتمإعية يؤرد عىل إلحإجة لتقييد  -يقإبله توجه ذو خلفية ديمقرإطية

ي حإإلت خإصة لصإلح إقرإر إلعدإلة وإلمسإوإة ، ومن إجل حمإية 
ن
إلحرية ػ

إلضعفإء ؽي إل يضخ بهم لصإلح إإلقويإء
ن 93  برلي 

ي كل إإلحوإل يبؼر
ن
. لكن ػ

إليإ ، فهو يؤرد أنه رغم كل إلمزإح مإت إلمحتملة من جإنب قيم معإرضة ليتر

إل يمكن ، للحرية ، فإنه يجب إلمحإفظة عىل حد إدئن من إلحريإت إلفردية 

ول عنه ، وإن هذإ من إألولويإت إلسيإسية إلثإبتة.  ن  إلتن

ن هذه إلرؤية  ر برلي  بإلرجوع ؤف سنسخة وإقعية/تجريبية من حجة ، ويتر

ي هذإ إلص
ن
ن ػ ". رتب برلي  دد عن وجود "حقوق طبيعية" "إلقإنون إلطبيغي

ي جإنبه إلمإدي 
ن
ي ، ػ

ي تشكل بهإ إلوجود إؤلسنسإئن
متولدة عن إلطريقة إلتر

ي ، وإن أي محإولة لتبديل أو تحديد إلحيإة إؤلسنسإنية عىل نحو بعينه 
وإلذهتن

                                                             
93

 540-541اٌؾو٠خ ، طض : ثو١ٌٓ 
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ورة ؤف حجب غرإئز إؤلسنسإن وميوله وإهدإفه وطموحإته ،  ، ستؤدي بإلرصن

ي يشكل مجموعهإ جزء من جوهر 
ي نعرفهإ.  إلتر

 إؤلسنسإنية إلتر

ي سوئه ؤف حد تجريدهم 
ن
 ػ

ر
إن حرمإن إلبشر من حقوق إسإسية معينة ، يرػ

من ؤسنسإنيتهم. أن إلحرية ليست إلخت  إلوحيد إلذي يحتإجه إلمجتمع 

ي سبيل إقرإرهإ.  مع ذلك 
ن
ي ، وليس من إلصإئب هدر إلقيم إألخرى ػ

إؤلسنسإئن

ي عليهإ أ
همية عليإ: يجب أن يكون إلنإس إحرإرإ  فؤن إلتعددية إألخةلقية تضؼن

فوإ بهإ ويسعوإ من إجلهإ.  ؽي يتفهموإ كإفة إلقيم إإلصيلة وإلحقيقية ، ويعتر

ي عىل إلمجتمع  –بعبإرة أخرى  –أنهإ 
وري لبقية إلقيم. من هنإ ينبغن تمهيد رصن

ي تجربة إلحيإة 
ن
ي إلنإس ػ

ورية ؽي يمضن
أن يعظي إألولوية ، لتوفت  إلحرية إلرصن

ومن إجل صيإنة  –وفقإ لتصوير جون ستيوإرت ميل  –دة إلمتنوعة إلجدي

 .94هذإ إلتنوع عىل إلمستوى إلشخضي وإإلجتمإعي 

 

 إلقومية - 5.3

ن منإقشة  ي إلقسم إلسإدس من رسإلته "مفهومإن للحرية" قدم برلي 
ن
مرتبكة ػ

ن فإنه  ". وفقإ لرإي برلي  ي
ي و"إلتحرر إلوطتن

ي إلوطتن
نوعإ مإ ، لمثإل إلحكم إلذإئر

ي 
ن بمفهوم إلحرية ، مع أنهمإ  -أن شئنإ إلتدقيق  –إل ينبغن ربط هذين إلمثإلي 

ي 
ن
ي نفس كل ؤسنسإن ، حإجة ألن يكون عضوإ ػ

ن
يعكسإن حإجة متجذرة ػ
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ي إدإرة أمورهإ بنفسه
ن
ف لهإ بإلحق ػ ن لفظ 95إجمإعة معتر . إستعمل برلي 

ي إإلشإرة ؤف 
ن
" عىل نحو ملتبس نوعإ مإ ، ػ /قومي ي

ز "وطتن ز متمايزتي   ظاهرتي 

ن عن بعضهمإ من إلنإحية إلقيمية:  هي مإ إسمإهإ  إلظاهرة إألوىلومختلفتي 

رة ، وهو مإ   " أي شعور إإلفرإد بإإلنتمإء لهوية مشتر إ "إلوعي إلقومي
ً
ن أيض برلي 

در. أمإ  فىهي إلشكل إلملتهب لهذإ إلشعور ،  هرة إلثانيةإلظارتب عنه هت 

إلذي يتغذى عىل إإلحبإط وسوء إلمعإملة وإإلذإلل ،  فيتحول ؤف شعور 

ن متعإطفإ مع إلظإهرة إألوف ، نإقدإ للثإنية ،  ". وقد كإن برلي  ي
عنيف "مرصن

ن ، وكإن  ن إلظإهرتي  ف بوجود صلة بي 
وإعيإ بإلقوة  –تبعإ لهذإ  –مع أنه إعتر

. وإلجإ ي ينطوي عليهإ إلشعور إلقومي
 ذبية إلتر

در رؤيته إلقإئلة بأن إإلنتمإء ؤف هوية جمعية  ن قد سنسب ؤف هت  كإن برلي 

رة ، وإلشعور بإلذإت إلمتولد عن هذإ إإلنتمإء ، هي حإجإت ؤسنسإنية  مشتر

در. لعل  أسإسية ، إإل أنه من إلمستبعد أن يكون قد تعلم هذإ إلدرس من هت 

ي إإلرجح أن  قن
 –إعته إلخإصة بفكرة إإلنتمإء ورونه حإجة ؤسنسإنية ، هي إلتر

ي إلمقإم إألول 
ن
در. لقد كإن وإعيإ جدإ بألم إإلذإلل وإلتبعية ،   -ػ جذبته ؤف هت 

كإن قوي إلشعور بكرإهية إلحكم إإلبوي ومإ يسببه من ألم. فردإنيته 

جتمإعية ، وتشديده عىل إلحرية ، لم تكن فقط ثمرة لوعيه بكوننإ كإئنإت إ

إ  96بنظرة إإلخرين لنإ وتعإملهم معنإ –ؤف حد بعيد  –تتحددهويتإ 
ً
، بل أيض

( للحإجة إؤلسنسإنية للشعور بإإلنتمإء ؤف جمإعة ، وهو وعي  ن بفهمه )إي برلي 
                                                             

95
  541اٌؾو٠خ ، : ثو١ٌٓ  

96
 541اٌؾو٠خ ، : ثو١ٌٓ  
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ي إإلسإس  -شحذه 
ن
ي إلمنؼن ، فضةل  –أن لم يكن قد ولده ػ

ن
تجربته إلخإص ػ

ي ؤف إل
 .97حررة إلصهيونيةعن تإثت  إنتمإء وإلدته إلعإطؼن

 

 إلقيادة وإتخاذ إلقرإر -5.4

ن إلسيإسي  ي إلحرية وإلتعددية ، تررز فكر برلي 
ن
عدإ عن رتإبإته إلمشهورة ػ

: طبيعة إلقرإر إلسيإسي  ن إبطي 
ن متر  political judgementحول موضوعي 

ن إلموضوع إألول بشكل مبإشر وغت   . درس برلي  ، وأخةلقيإت إلفعل إلسيإسي

ل رتإبإته حول إلشخصيإت إلسيإسية ، وعرض فيهإ إمثلة مبإشر من خةل

 98 نموذجية عن أحكإم سيإسية نإجحة. 

ن إلفكرة إلقإئلة ، بأن إلقرإر إلسيإسي يشكل تجسيدإ للمعرفة ،  عإرض برلي 

ي قوإعد وأحكإم. فهو يعتقد أن إلفعل إلسيإسي يجب أن 
ن
ي يمكن تكثيفهإ ػ

إلتر

عىل إلتجربة ، فهم وتفهم مشإعر  ينطلق من "إإلحسإس بإلوإقع" وإن يقوم

إآلخرين وإلتعإطف معهم ، إلحسإسية تجإه إلبيئة إإلجتمإعية وإلسيإسية ، 

ي ومإ هو زإئف أو مخإدع ، مهم أو 
ن مإ هو حقيؼر وإلقدرة إلشخصية عىل تميت 
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غغ اٌطوف ػٓ اٌظٍُ ٚاٌزؤ١٠ل اٌٝ  لبكٖ، ِغ اٌؾووخ رؼبؽفٗ أْ  ٚلبي ٔبللٖٚ. وبْ ِٛلف ا٠يا٠ب ثو١ٌٓ ِٓ اٌؾووخ اٌظ١ٔٛ١ٙخ ِٛػغ علي  

اٌٝ  وّب اٍزٕل، ٟ َٔبٔوبْ رؼبؽف ثو١ٌٓ ٠زؼٍك ثبٌغبٔت اإل. ٌُ ٠ىٓ االِو ػٍٝ ٘نٖ اٌظٛهح فٟ اٌٛالغ.  اٌؼّٕٟ ٌٍشٛف١ٕ١خ االٍوائ١ٍ١خ

وٜ ػبهع اٌؼٕف ٚاٌؼلٚاْ ٚاٌشٛف١ٕ١خ ٛكٞ ٚػلاٌخ ٘نا اٌّطٍت ، ِٚٓ عٙخ افا١ٌٙ فّٓ عٙخ آِٓ ثؼوٚهح اٌٛؽٓ. لٕبػبرٗ ا١ٌٍجوا١ٌخ

كػُ ؽب١٠ُ ٚا٠يِبْ ، ا١ٌَبٍٟ االٍوائ١ٍٟ اٌّؼزلي ٚاٌّٛاٌٟ ٌجو٠طب١ٔب ، فٟ اٌٝ  ٚاكٜ ٔفٛهٖ ِٓ اٌواك٠ىب١ٌخ ا١ٌَب١ٍخ. اٌم١ِٛخ ا٠ّٕب ظٙود

اوضو فؼب١ٌخ فٟ  رؾم١ك ٘لف البِخ اٍزوار١غ١خ ثٓ غٛه٠ْٛ وبٔذ أْ  ِٛاعٙخ اٌمبكح االوضو رطوفب ِضً ك٠ف١ل ثٓ غٛه٠ْٛ ، ؽزٝ ثؼلِب ظٙو

فٟ ٚلذ الؽك ارقن ثو١ٌٓ ِٛلفب ٔبللا ثٙلٚء ٌٚىٓ ثؾيَ ، ٚفٟ ثؼغ االؽ١بْ ثؼٕف ، ٌىزٍخ ا١ٌٍىٛك ٚا١ٌَبٍخ االٍوائ١ٍ١خ . ٛك٠خا١ٌٙ اٌلٌٚخ

( 0664. )، وّب كػُ ؽً اٌلٌٚز١ٓ" ؽووخ اٌَالَ االْ"فٟ اٌؼفخ اٌغوث١خ ٚلطبع غيح ، ٚكػُ 

http://berlin.wolf.ox.ac.uk/information/israelandthepalestinians.html 

98
 See for example, Isaiah Berlin: Personal Impressions, ed: Henry Hardy, Hogarth Press (London 1980) 
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تإفه ، قإبل للتبديل وإلتعويض إم إل ، مؤثر أو  غت  ذي تأثت  .. إلخ. مثل هذه 

ورة عىل صفإت غريزية وذكإء فطري ، يمكن  إلقإبلية للحكم ، تنطوي بإلرصن

ي 
صإحبه من إتخإذ إلقرإر إلسليم حتر لو لم تتوفر مقدمإته إلعلمية. ينبغن

ن نتحدث عن عإلم إلفعل إلسيإسي ،  فؤن إلمهإرإت إلشخصية  إلقول أنه حي 

ن ،  وري ، أمإ قوإعد إلعمل وإلقوإني  ة إإلهم ، بل هي كل مإ هو رصن ن هي إلمت 

 . 99ليس لهإ سوى إلقليل من إألهميةف

صنإعة إلقرإر إلسيإسي تشبه من بعض إلوجوه درإسة إلتإري    خ. صنإعة إلقرإر 

ي تشكيل ، إلسيإسي تنطوي عىل تحليل لمختلف إلعوإمل 
ن
ي تسهم ػ

إلتر

هذإ يتطلب  .100سيإسي وإجتمإعي أو حدث شخصية فرد بعينه ، أو ظرف

ة م ن إلمعلومإت إلمتعددة إإللوإن ، قإبلية إلستيعإب وإدمإج طإئفة ربت 

ي تتدإخل إجزإؤهإ عىل نحو يصعب فرزه. كمإ يتطلب 
شيعة إلتغت  ، إلتر

ي نصإبه ، 
ن
ء ػ ي

إ  ، يمكن رجل إلسيإسة من وضع كل سر إتصإإل حسيإ ومبإشر

ي تربط بينهإ. بإلنظر 
ومعرفة مسإرإت إلحوإدث وسةلسل إلتإثت  وإلتأثر إلتر

ة لكون هذه إلقإبليإت نوعية أك ي أن تبتن عىل ختر
تر ممإ هي كمية ، فإنهإ ينبغن

 سإبقة ، وليست معرفة نظرية مجردة.  

ي يتمتع بهإ رجإل إلسيإسة إلنإجحون ليست هدية من إلغيب ، 
إلقإبليإت إلتر

هذإ إإلحسإس إلسيإسي متمإيز  .101بل هي تجريبية إعتيإدية وشبه جمإلية

                                                             
99 Isaiah Berlin: The sense of Reality, Pimlico 1997, p. 43 

100
 ibid. ,56 

101
 ibid., 57 
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ن ،  عن أي نوع من إلمشإعر إألخةلقية ، ونيله ممكن لمختلف إلسيإسيي 

إر وإإلخيإر عىل حد سوإء ، كمإ يمكن إلي منهمإ أن يفتقر ؤليه.  إإلشر

ي أن يثبط روحية 
إستيعإب أهمية إإلحسإس بإلوإقع إلسيإسي ، إل ينبغن

ي 
رإ لةلنزإلق نحو إلظةلمية. بل ينبغن إلبحث إلعلمي ، كمإ إل يصح أن يتخذ متر

عل إلسيإسي ؤف تطبيق للمبإديء أن يثبط إلمحإوإلت إلرإمية لتحويل إلف

 102. إلعلمية أو تحويل إلحكومة ؤف إدإرة تكنوقرإطية. 

ي علم 
ن
ن من ورإء رتإبإته حول إلقرإر إلسيإسي ، تحذير إلمنظرين ػ إرإد برلي 

ي تقدير عملهم ، عىل نحو يتجإوز إلمجإل إلخإص 
ن
إلسيإسة بأن إل يبإلغوإ ػ

ي ب
ي جعل للعلم. يمكن للنظرية إلسيإسية أن تأئر

ن
خت  رثت  ، لو سإعدتنإ ػ

ي وإل يمكن 
. لكن إلفعل إلسيإسي موضوع عمىلي ، إل ينبغن إلسيإسة ذإت معتن

 أن يفرض أو يبتن عىل مبإديء عإمة ، تم إثبإتهإ من خةلل تنظت  مجرد.   

ن عن إلقرإر إلسيإسي ، إلعمل إلسيإسي وإلقيإدة ، تشكل جزء من  رتإبإت برلي 

 : ي إإلكتر
ن
وعه إلمعرػ ن إلنظرية إلمجردة  مشر إحم بي  ن

تسليط إلضوء عىل إلتر

ن إإلستيعإب إلمبإشر للوإقع ، وإلتحذير من  وإلمسلمإت إلمسبقة ، وبي 

ن  . وبينمإ إقر برلي  ي
تب عىل هيمنة إألوف أو إغفإل إلثإئن ي ربمإ تتر

إلمخإطر إلتر

بإنه من إلمستحيل أن نفكر من دون إستعمإل إلمقإرنإت وإلرموز ، فؤن ذلك 

ي أن تحجب عنإ إلتف
ورة تعميمإت ومقإرنإت ، إل ينبغن كت  يتضمن بإلرصن

ي ميدإن إلعمل ، ومإ تنطوي عليه من سمإت فريدة ، قد إل 
ن
إلحقإئق إلقإئمة ػ

                                                             
اٌن٠ٓ ٠غّؼْٛ ث١ٓ االٍزجلاك ثبٌوأٞ ٚػلَ االؽًَب  ٚاٌزىٕٛلواؽ ،اٌج١وٚلواؽ١١ٓ اٌٝ  رئٚي اٌٍَطخأْ  و ثبٌمٍك ِٓوبْ ثو١ٌٓ ٠شؼ 102

 .0، اٌؾبش١خ  020اٌؾو٠خ ، ص : أظو ِضال ثو١ٌٓ" . إٌفًٛ اٌجشو٠خ ِٟٕٙلٍ"ثبٌٛالغ ، ٘ئالء اٌنٞ وبْ ٍزب١ٌٓ لل اؽٍك ػ١ٍُٙ اٍُ 
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ن إلتحذير من أنه من إلمهم أن  تنسجم تمإمإ مع إلمقدمإت إلنظرية. إرإد برلي 

ن سنستعمل إلموديةلت إلعإمة  ن ونإقدين حي  نكون حذرين ، وإعي 

 . 103إلمقإرنإتو 

ي شبإبه "
ن
ن ػ إ تأكيد رسإلة برلي 

ً
 Someتعيد هذه إلكتإبإت أيض

Procrustations’ 1930 ي فحوإهإ أنه إل يصح تطبيق نفس إلقوإعد
" وإلتر

ي إلحيإة إ
ن
ؤلسنسإنية ، من دون تبرص أو مةلحظة ، عىل مختلف إإلوجه ػ

ن حإلة وأخرى. إل تتحقق إلعقةلنية بتطبيق تكنيك وإحد أو  للفروق بي 

ي كل حقل 
ن
ي برهنت عىل فإعليتهإ ػ

مجموعة قوإعد ، بل بتطبيق إلمنإهج إلتر

ن  إ ، بمحإولة برلي 
ً
أو حإلة بعينهإ. تتصل هذه إلرؤية للقرإر إلسيإسي أيض

ي إلحقل إظهإر أهمية إلملكإت وإلم
ن
ؤهةلت إلشخصية لرجل إلسيإسة ، وػ

ي إلقرإر إلسيإسي تعتر عن  
ن
ن أن إلحكمة ػ إلسيإسي بشكل عإم. يعتقد برلي 

رفإءة شخصية  ، كمإ أن إلنشإط إلسيإسي إلمؤثر ، ورذإ إلقرإر وإلفعل 

ي إلغإلب رنتإج لتقدير شخضي ، إكتر ممإ هي إنعكإس لةلدإرة 
ن
ي ػ

إلسيإسي ، تأئر

إكتر أهمية  –عىل أقل إلتقإدير  –إلمؤسسية. أو أن إألوف  غت  إلشخصية أو 

ة.  إ من إإلخت   وتإثت 

 

 إألخالق إلسياسية: إلعنف ، إلغايات وإلوسائل  -5.5
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 Isaiah Berlin: Concepts and Categories, Viking, (New York 1979), pp 164-165 
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ن  ي منإقشإته لقضإيإ وموضوعإت إلنظرية إلسيإسية ، وجه إيزإيإ برلي 
ن
ػ

ذإ  إهتمإمإ خإصإ لعوإقب إلفعل إلسيإسي وإلغإيإت إلمرإدة من ورإئه: مإ ؤ

كإنت متةلئمة مع إلمعإيت  إألخةلقية إم إل. كمإ إقر بأهمية إلنقإشإت إلخإصة 

ي يدع إستهدإفهإ وإلسغي من 
بإإلدوإت ، ومدى تةلؤمهإ مع إلغإيإت إلتر

ن ، فهو لم  ي إبحإث برلي 
ن
أجلهإ. لم يكن سؤإل إألخةلق إلسيإسية محوريإ ػ

ن عىل إألسئلة  يتعإمل معه بشكل مبإشر ، كمإ لم يقدم أي جوإب بسيط ومتي 

. لكنه  قدم  –مع ذلك  –إلمزمنة ، إلمتعلقة بأخةلقيإت إلفعل إلسيإسي

 إطروحإت حول هذإ إلفرع من إألخةلق ، إطروحإت نإبعة من إعمإق قلبه.  

 إلرإديكإفي 
ي هذإ إلصدد ، من خةلل كلمإت إلنإشر

ن
ن عن قنإعإته ػ عتر برلي 

زن ي إعإدهإ مرإر  104إلروسي إلكسإندر هت 
ي إلتر

ن
إ وتكرإرإ ، ؽي تعتر عمإ يعتلج ػ

ن ،  ي تكررت عىل لسإن برلي 
ن أبرز إلكلمإت إلتر نفسه من قنإعإت أخةلقية. بي 

ي 
ي تدين إلتضحية بإلبشر عىل مذبح إلنظريإت إلمجردة ، وتلك إلتر

تلك إلتر

تجعل حقإئق إلحيإة إلرإهنة ومإ فيهإ من سعإدة أو شقإء ، رهنإ ألحةلم 

ن ، هو . 105إلمستقبل إلخيإلية  إلمبدأ إألول ألخةلقيإت إلسيإسة عند برلي 

معإرضة إخضإع إلحإرصن إلحةلم إلمستقبل ، وقد إعتتر هذإ إلمسلك دإفعإ 

 رئيسإ للتعصب ، بل وصفة  للتوحش إلمروع. 

                                                             
اْ األوبك٠ّٟ اٌجو٠طبٟٔ ٚعل ٔفَٗ أْ  ٌىٓ وبْ ِٓ اٌغو٠ت. ١خ اٌغ١بشخفالل١٘وىْ ٘ٛ ؽَٗ اٌَبفو ٚػبؽفزٗ األاٌٝ  اٌنٞ عنة ثو١ٌٓ 104

ٌىٓ . فٟ اٌٍَطخ ، ِٚؼبهػخ اٌظٍُاشزون اٌوعالْ فٟ اٌشغف ثبٌؾو٠خ ، ٚاٌشه . صٛهٞ ِزغٛياٌٝ  ِزّب١٘ب ِغ أهٍزمواؽٟ هٍٟٚ رؾٛي

 .١ٍب١ٍخ أفالق١٘وىْ وبْ ِؼبهػخ األف١و اٌشل٠لح ٌؼم١لح اٌؾز١ّخ اٌزبه٠ق١خ ، ِٚب ٠ورجؾ ثٙنا اٌّٛلف ِٓ اٌٝ  اٌنٞ عنة ثو١ٌٓ ثمٛح

105
 15ػٍغ اإلَٔب١ٔخ االػٛط ، ص : ا٠يا٠ب ثو١ٌٓ 
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ن أن "إلغإية من إلحيإة هي إلحيإة نفسهإ" زن ، آمن برلي  مثل هت 
وإن أي   106

ي إلتعإمل معه بإعت
بإره غإية قإئمة بذإتهإ ،  تستحق حيإة وإي عرص ، ينبغن

ن ؤف  . إضإف برلي  إإلهتمإم لذإتهإ ، وإنهإ ليست وسيلة ألي غرض مستقبىلي

هذه إلرؤية ، تحذيرإ حول عدم قدرتنإ عىل إلتنبؤ بإلمستقبل ، وهو تحذير 

ن مؤمنإ بإلقوة  زن ومإكس فيتر عىل إلسوإء. كإن برلي  مثت  يذررنإ برؤية هت 

ي ينطو 
ي إلوقت عينه كإن وإعيإ لحقيقة وإلفإعلية إلتر

ن
ي عليهإ إؤلسنسإن. لكنه ػ

ي إتجإهإت غت  
ن
ء حد ، وإن مسإرإت إلحوإدث يمكن أن تذهب ػ ي

أن لكل سر

ي إألصل. وهذإ مإ دفعه للتشديد 
ن
متوقعة ، أو حتر معإكسة لمإ كإن مرإدإ ػ

ن  عل إلحإجة لةلعتدإل وإلحذر ، ومن جهة أخرى إإلرصإر عىل أن عدم إليقي 

ي نرإهإ هو إم
ي إتخإذ إإلحتيإطإت إلتر

ن
ر إل يمكن تفإديه ، وإنه مهمإ بإلغنإ ػ

ورية للسةلمة ، فؤن كل فعل ينطوي غإلبإ عىل إحتمإإلت إلخطأ أو حتر  رصن

ي أحسن إلحإإلت إلعوإقب إلمزعجة أو غت  إلمتوقعة. نتيجة لهذإ 
ن
إلكإرثة ، وػ

ن مإ يمكن وصفه ب أخةلقيإت إلتوإضع إلتحليل إلمتشإئم نوعإ مإ ، تبتن برلي 

، عىل غرإر أخةلقيإت  the ethics of political humilityإلسيإسي 

ن ومإ  ي تنسب ؤف مإكس فيتر ، مع أنهإ تفتقر ؤف جرسهإ إلمتي 
إلمسؤولية إلتر

 يوجي به من فخإمة مدرسية.    

ي 
ن
ي ، وإلح ػ  أحد إلمفكرين إلذين إلتفتوإ ؤف مخإطر إلتفكت  إليوتوئر

ن كإن برلي 

إغمإتية إلسيإسية. من هنإ فقد يبدو إلمق إبل عىل إلحإجة ؤف قدر من إلتر

                                                             
106

 Berlin: Russian Thinkers, (2003) p. 194 
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ي إلعإدة ؤف مفكرين مثل 
ن
ي تنسب ػ

متأثرإ جدإ بتقإليد إلوإقعية إلسيإسية ، إلتر

ن إلمعإرصين من إمثإل  مإكيإفيىلي )إو ثيوسيديدس( حتر إلمفكرين وإلسيإسيي 

ي ريسنجر ي إإلخذ بهذإ لكن إل  107.إدوإرد كإر ، جورج رينإن ، أو هتن
ينبغن

ن كإن يسغ للتحذير من مخإطر إلمثإلية ،  إلتصور عىل عةلته. إلوإقع أن برلي 

من أجل أن ينقذهإ من نفسهإ ، وؽي يحميهإ من إلتحول ؤف عبإءة للنفإق 

ن فهم صحيح  ن بي  ي إلسيإسة" مت 
ن
ن رتب حول "إلوإقعية ػ . لكنه حي  إلسيإسي

ن فهم مإئل للشر ، يتبنإه للوإقع ، فهم متحرر من غبش إإلنفعإإلت  ، وبي 

ن من إجل إلتغطية عىل إتخإذهم لقرإرإت قإسية  أنإس يدعون رونهم وإقعيي 

 أو حتر وحشية. 

ن مفهوم "إلوإقعية" بإلقسوة بل ربمإ إلةلؤسنسإنية ، وإقعية  ي هذإ إلمعتن إقتر
ن
ػ

ن أو تتأثر بإلمشإعر  ن تنحرف عن إلقيم إلسإمية ، كمإ إل تلي  إ حي   إل تعبأ رثت 

                                                             
فٟ اؽبه اٌؼاللبد " اٌٛالؼ١خ"٠ووي االرغبٖ األٚي ػٍٝ ِفَٙٛ ".اٌٛالؼ١خ ا١ٌَب١ٍخ"ٝ ارغب١٘ٓ فٟ كهاٍخ ِب ٠ؼوف ة ٠ّىٓ االشبهح اٌ 107

. وً كٌٚخ فٟ إٌظبَ اٌلٌٟٚ ِلفٛػخ أٍبٍب ثبٌَؼٟ ٌز١ٍٛغ ٔفٛم٘ب ٚػّبْ إِٙب ِٕزٙل٠ل اٌلٚي االفوٜ( 0)ٚفمب ٌٙنا االرغبٖ ، فبْ . اٌل١ٌٚخ

 .فٟ ِٕبفَخ ِغ كٚي افوٜ رَؼٝ فٟ االرغبٖ ٔفَٗ٘نا اٌَّؼٝ لل ٠ؼؼٙب 

ٍزَؼٝ اٌؾىِٛخ ٌؼّبْ ( 2. )وٙلف هئ١ٌ ١ٌَبٍبرُٙ( اٞ لٛح اٌلٌٚخ ٚإِٔٙب)٠ٕجغٟ ٌؾىبَ اٌلٚي أْ ٠ؼؼٛا ِظٍؾخ كٌٚزُٙ ٚهفب١٘زٙب  (2) 

رٍّه اٌؾىِٛبد ( 1)ٚ . مؼبء ػ١ٍٗ١ٍطورٙب ػٍٝ األهاػٟ اٌٛالؼخ ػّٓ ١ٍبكرٙب ِٚٓ ٠َىٕٙب ِٓ اٌوػب٠ب ، ٚافؼبع أٞ ِٕبفٌ أٚ ؽزٝ اٌ

ٚفمب ٌٛعٙخ إٌظو ٘نٖ ، فبْ ا١ٌَبٍبد اٌؼبِخ ٚإٌشبؽبد اٌّورجطخ ثٙب رَزٙلف رؤ١ِٓ ٚر١ٍٛغ . اٌؾك فٟ اٌم١بَ ثبٌّّٙبد اٌَبثمخ اٌنوو

ا١ٌَبٍخ ٠ّٕؼ اٌلٌٚخ أ٠ٌٛٚخ ػٍٝ ٚثٕبء ػٍٝ ٘نا فبْ اٌزفى١و فٟ . ٍٍطخ اٌلٌٚخ ؛ اٌلٌٚخ ٟ٘ اٌٛؽلح ا١ٌَب١ٍخ االٍب١ٍخ ٟٚ٘ رزّزغ ثم١ّخ ػ١ٍب

ٚاٌؾظٛي ػٍٝ اٌٍَطخ ٘ٛ اٌٙلف اٌّوويٞ ٌٍفؼً ( ػ١ٕفخ فٟ ثؼغ األؽ١بْ)ػبٌُ ا١ٌَبٍخ ػبٌُ ِٕبفَخ . اٌَّزٜٛ اٌزؾ١ٍٍٟ ٚاٌّؼ١بهٞ

 .ا١ٌَبٍٟ

ػ١خ فؾٛاٖ أّٙب ِؾىِٛبْ ثبٌزٕبف١َخ ف١جلأ ِٓ رظٛه  ٌٍطج١ؼخ اٌجشو٠خ ٚاٌل٠ٕب١ِبد االعزّب" اٌٛالؼ١خ ا١ٌَب١ٍخ"اِب االرغبٖ اٌضبٟٔ فٟ كهاٍخ 

ثٕبء ػٍٝ ٘نا فبْ ٘نا االرغبٖ ٠زؼبًِ ِغ ا١ٌَبٍخ وؾمً ٌٍظواع ، ٠ٕٚظو . ٚاٌغوٚه ٚاٌقٛف ٚاٌؼلٚاْ ٚاألٔب١ٔخ ٚاٌؼمال١ٔخ إٌّزمظخ

مٕبػبد األفالل١خ أٚ اٌوػب ٌٍٍَطخ ٚإٌظبَ ا١ٌَبٍٟ ثبػزجبهّ٘ب لبئ١ّٓ ػٍٝ ِي٠ظ ِٓ اٌمٛح ٚاٌقٛف ٚاالػزمبكاد اٌيائفخ ، ١ٌٌٚ ػٍٝ اٌ

فٟ إٌظو٠خ " اٌٛالؼ١خ"ؽٛي . McQueen 2017؛  5102؛ ث١ٛ  Meinecke 1957ؽٛي ربه٠ـ اٌٛالؼ١خ ، ٚرؼلك٠خ ِؼب١ٔٙب ، أظو . اٌؼبَ

 .ا١ٌَب١ٍخ اٌؾل٠ضخ أظو

William Galston: ‘Realism in Political Theory’, European Journal of Political Theory, (Oct. 2010): pp. 385–
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ي إلربط 
ن
ن هذه إلوإقعية ػ إلطيبة وإلعوإطف وإإلعتبإرإت إألخةلقية. رأى برلي 

ن مإ هو حسن ونإجح ، وبإلميل لةلحتفإء بإلقوة وإستعرإضإتهإ ، إلكتإئب  بي 

إلعسكرية إلضخمة وهي تجوب إلميإدين وإلشوإرع إلوإسعة ، تعرض عىل 

ي رحم إلغيب ، وإلشهدإء و 
ن
ي إلزإلت ػ

ن وإحةلمهم إلجمإهت  إلوعود إلتر إلحإلمي 

ي جرى محوهإ وإلقضإء عليهإ. 
ن عىل أهمية "إلشعور   108، إلتر أرص برلي 

ي من "إلوإقعية 
ي إلوقت عينه كإن نإقدإ رصيحإ للشكل إلثإئن

ن
بإلوإقع". لكنه ػ

ث بندإء إلضمت  ، كمإ تجإهلت إلمثل إألخةلقية ، 
ي لم تكتر

إلسيإسية" إلتر

إتهإ ، بغض إلنظر عن مةلءمتهإ وإتبعت مإتيش لهإ من وسإئل لتحقيق غإي

ي هذإ 
ن
ن من إلوإقعية إلسيإسية ػ للفضيلة أو إألخةلق. لعل إلش ورإء قلق برلي 

إلمفهوم إلمنإفق وإلمتوحش ، هو شعوره بإنهإ تمثل قوة قإهرة وفعإلة جدإ 

ي حيإة إلعإلم إلسيإسية. 
ن
 ػ

ي إلعمل إلسيإسي 
ن
ير للنفإق وإلقسوة ػ ي كإنت "إلوإقعية" قد فهمت رتتر

ن
. وػ

ن بغيضة وفوق ذلك غت  وإقعية ، بمعتن أنهإ  هإ إيزإيإ برلي  هذ إلمفهوم إعتتر

ليست متصلة بإلوإقع ، طإلمإ إستندت ؤف فرضيإت من قبيل إعتبإر إلغإيإت 

رإ للوسإئل ، إيإ كإنت قبيحة.   متر

ة" يرة تهدم إلغإيإت إلخت  ن أن "إلوسإئل إلشر . أن 109بعكس هذإ ، رأى برلي 

ؤف غإيإت طيبة فعليك إلتوسل بوسإئل طيبة. هذه إلفكرة ،  إردت إلوصول
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  552اٌؾو٠خ ، : ثو١ٌٓ 

109
 Berlin: Russian Thinkers, (2003), p. 299 
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ي  
ن
ن إلوسإئل وإلغإيإت ، شكلت مضمونإ دإئم إلتكرإر ػ أي جدلية إلعةلقة بي 

 : ن ن ، إلتحذير من كةل إإلتجإهي  . لقد كإن من أبرز إهتمإمإت برلي  ن رتإبإت برلي 

إلوسإئل إإلرصإر عىل إلنقإء إلسيإسي من جهة ، وإإلغفإل إلتإم ألخةلقية 

إلسيإسية ، من جهة أخرى. وقد رأى أنه عندمإ تتعإرض إلقيم ، وتكون 

ي إلغإلب ، فؤن إلنقإء يصبح إمثولة مستحيلة. أمإ 
ن
إلعوإقب غت  متوقعة ػ

ي إلوسإئل فإنه ليس فقط قبيحإ بذإته ، بل هو 
ن
ي ػ

ر
إغفإل إلجإنب إألخةلػ

إ ، ألن إلغإيإت إلطيبة غإلبإ مإ تفسد وتنهدم
ً
بسبب إلوسإئل  إحمق أيض

 إلسيئة وإلةلأخةلقية. 

ي إستعمإل إلوسإئل إلسيئة ، قد يؤدي ؤف 
ن
عةلوة عىل هذإ ، فؤن إلتهإون ػ

ي غإلب إإلحيإن ، إل يستطيع إلسيإسيون إلتنبؤ بمإ تؤول ؤليه 
ن
خسإرة كلية. ػ

قرإرإتهم ، ومإ تؤدي ؤليه إفعإلهم من عوإقب. أن معظمهم إل يحقق إلغإيإت 

ي سغ ؤلي
إل ينإلهإ عىل إلنحو إلذي رغب  –عىل أقل إلتقإدير  –هإ ، أو أنه إلتر

ي تقديم 
ن
فيه بإلتمإم وإلكمإل. ولهذإ فقد يكون من إإلفضل إلتحفظ ػ

ي طريق إإلغرإض إلسيإسية ، ألن أحدإ إل يستطيع إلجزم 
ن
إإلضحيإت ػ

ي إلوقت إلمةلئم. ثمة محإججة يذررهإ عإدة "إلوإقعيون" 
ن
بتحقيقهإ ػ

ـي تصنع عجة إلبيض ، سوف تحتإج لكش إلبيض إوإل". رد وفحوإهإ أ نه ل

ء إلوحيد إلذي نحن وإثقون منه ربمإ ،  ي
ن عىل هذه إلحجة قإئةل أن إلشر برلي 

ض أنهم مإتوإ من  هو وإقعية إلتضحية ، إلموت وإلميت. أمإ إلمثإل إلذي يفتر
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 غت  مؤرد. لقد رش إلبيض ، وسوف يتحول رش إلبيض
ؤف  إجله ، فهو يبؼر

 .110عإدة تنمو وتتفإقم ، لكننإ لن نرى عجة إلبيض أبدإ

. لكنه   منإهضإ لةلستبدإد بشكل كىلي
ن  -ؤف جإنب موقفه إلعإم  –كإن برلي 

ي 
ن
ي إلحإإلت إإلشد قسوة. ػ

ن
 غت  مقبولة ، إإل ػ

إرص عىل أنه ثمة إفعإل ستبؼر

هؤإلء  مقدمة هذه إإلفعإل إلهيمنة عىل إإلفرإد وإذإللهم ، ؤف حد أن يمشي 

ن من  ي يد من هو إقوى منهم ، محرومي 
ن
إلذين حطت بهم إقدإرهم ػ

 . 111ؤسنسإنيتهم

إ وبشكل خإص من إستعمإل إلعنف. ومع إقرإره بأن إستعمإل 
ً
ن أيض حذر برلي 

ي بعض إإلحيإن ، إإل أنه لم يغفل تذرت  قرإئه 
ن
رإ ػ وريإ ومتر إلقوة قد يكون رصن

لقإت متفجرة وغت   ن
ي ظل بأن إلعنف يؤدي ؤف متن

ن
متوقعة ، وتميل إإلمور ػ

إلعنف للخروج عن إلسيطرة إلعقةلئية ، ممإ يؤدي ؤف دمإر وفوصن ، 

ن إلتحذير  ة. لم ينس برلي  وتعويق أو تعطيل أي مسغ لبلوغ إإلهدإف إلخت 

ي تنطلق 
ي تنطوي عليهإ مسإعي إإلصةلح وإلتقدم ، إلتر

إ من إإلخطإر إلتر
ً
أيض

إئح. مثل من منطلقإت إبوية ، أو تنطوي عىل  إذإلل أو إضغإف لبعض إلشر

إن إلكرإهية وستوإجه مقإومة ، ربمإ تحمل  هذه إلمسإعي سوف تشعل نت 

 نفس إلقدر من إلعنف وإلقسوة.  

ن لالخةلق إلسيإسية بكلمإته نفسهإ:   دعنإ إذن نلخص رؤية إيزإيإ برلي 
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ينإ من  ي من إلشجإعة ؽي نقر بجهلنإ ، وبمإ يعتر
ريبة دعونإ نتحىل بمإ يكؼن

. سنستطيع عىل إألقل أن نحإول إكتشإف مإ يطلبه إإلخرون ،  ن وإنعدإم إليقي 

ي إلوإقع ، من 
ن
بأن نجعل من إلسهل عىل إنفسنإ أن تعرف إلنإس كمإ هم ػ

خةلل إإلصغإء ؤليهم بعنإية وتعإطف ، وفهمهم وفهم حيإتهم وحإجإتهم ، 

بمإ يطلبونه منإ ،  وإحدإ وإحدإ ، فردإ فردإ. دعنإ عىل إألقل نحإول تزويدهم

رهم إحرإرإ بقدر مإ سنستطيع.   112ثم نتر

 

 إلخالصة -6

ن ، ومحل إختةلف  ن وآرإؤه محل إهتمإم وإسع عند إلبإحثي  إلزإلت حيإة برلي 

ي عإلجهإ ، وعىل إلخصوص إهتمإمه بإإلحدإث 
أيضإ. لعل تعدد إلقضإيإ إلتر

ي جعلت إلعديد من إلنقإد غ
ن عن إلجإرية ، من إإلسبإب إلبإرزة إلتر ت  رإضي 

ي بعض إألوقإت 
ن
آرإئه ، سيمإ وإنه تبتن موإقف معإرضة لمإ كإن محل إجمإع ػ

، وهو أمر أثإر أحيإنإ ردود فعل شخصية قوية. بعض قرإئه عتر عن إعجإب 

بدفإعه إلثإبت عن إلحريإت إلفردية ، ؤف حد إعتبإره وإحدإ من قديشي 

إلية.  إلليتر
ي إلمقإبل نقدإ يصل ؤف  113

ن
 درجة إلعدإوة ، من جإنب كمإ وإجه ػ

ي هذإ إإلطإر من وصم 
ن
ن وإليسإر عىل إلسوإء. سوف تجد ػ ي إليمي 

ن
إطرإف ػ

ن بإلنفإق ، وإلرضإ عن إلذإت ، جبنإ عن موإجهة إلموإقف إلصعبة ،  برلي 

                                                             
112 Isaiah Berlin: Russian Thinkers, Henry Hardy and Aileen Kelly (eds), Penguin, 2003, p. 258 

113 See for example, Roger Hausheer: ‘introduction’ to I. Berlin: Against the Current: Essays in the History 

of Ideas, Henry Hardy (ed.), 2nd ed., Princeton U. Press, (Princeton 2001), pp. xiii-Liii 
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دعنإ نقول أن هذه إلمشإعر متوقعة ، رغم  114وتسإمحإ يتجإوز إلمألوف. 

ي 
ن
ن إلشديدة للشيوعية ، تبإين مصإدرهإ وإسبإبهإ. إلش يكمن ػ معإرضة برلي 

ن ، فضةل عن  ي موإزإة رفضه إإلصطفإف مع إعدإء إلشيوعية إلرإديكإليي 
ن
ػ

ي بعض إإلحيإن( تجإه إلعديد 
ن
ي تبدو متنإقضة ػ

موإقفه إلمتحفظة )وتلك إلتر

ة ، فلم يتخذ تجإههإ موإقف  ي إثإرت خةلفإت رثت 
من قضإيإ إلسيإسة إلتر

 فإصلة كمإ توقع معإرصوه. 

رإت م ق وإلغرب ، تةلسر جإنب ربت  من متر ن إلشر ع إنتهإء إلحرب إلبإرة بي 

ي ، ليس بإلتمإم وإلكمإل ، لكن 
إلمعإرك إإليديولوجية ، وبإتت جزء من إلمإصن

ي معظم 
ن
بقدر يسمح لنإ بإدعإء أن إلوضع إآلن ، مختلف عمإ كإن عليه ػ

ن إلز  ين. رغم هذإ ، فؤن برلي  ي من إلقرن إلعشر
إل موضوعإ إلنصف إلثإئن

إلجتهإدإت وتقييمإت شتر متبإينة. قد يبدو هذإ إإلمر غريبإ ، بإلنسبة لمفكر 

عتر عن آرإئه بعبإرإت رصيحة وإضحة. غريب ، لكنه ليس مفإجئإ ، إذإ 

ن ، نفوره من  ي إلذي إتسمت به رؤية برلي  ي إعتبإرنإ إلتعقيد إلنستر
ن
وضعنإ ػ

إته بإلطريقة إلمنهجية إلم عتإدة ، إلوجوه إلمتعددة لعمله عرض أفكإره وتنظت 

ي زمنه. هذه 
ن
إلفكري ، وفرإدة موقعه ضمن إلمشهد إلعإم للفكر وإلثقإفة ػ

ن مهمة شإقة ، إل يقل عنهإ مشقة إلمهمة  إلسمإت تجعل من تقييم برلي 

إألخرى أي تحديد موقعه ضمن تإري    خ إألفكإر ، أي إلحقل إلذي برز فيه هو 

ي زمنه ، إلذي إتسم نفسه. قد يرإه إلبعض نموذجإ لم
ن
إ كإن عليه إلحإل ػ

                                                             
114 See for instance, Christopher Hitchens: ‘Moderation or Death’, London Review of Books, Vol. 20 No. 23, 

(26-Nov- 1998), https://www.lrb.co.uk/the-paper/v20/n23/christopher-hitchens/moderation-or-death 
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بإلتعدد وسيولة إلمنإهج ، وقد يرإه آخرون منفصةل عن مسإرإت عرصه ، أو 

هم محإربإ كةلسيكيإ من إزمنة قديمة ، وجد  حتر سإبقإ له ، بينمإ يرإه غت 

ين.  ي أوإخر إلقرن إلعشر
ن
 نفسه فجأة ػ

ن ، هو ذلك إلمتأثر خةلل شبإبه إلمبكر ، كإن إإلتجإه إلفكري إلذي تبعه  برلي 

ي 
ن
ية. لكنه إنزلق ػ ن ن بإللغة إإلنكلت  ن إلنإطقي   شهرة بي 

بإلتيإرإت إلفلسفية إإلكتر

ي أول أمره ؤف إلتعمق 
ن
ي مإل ػ

وقت إلحق بعيدإ عن إلفلسفة إلتحليلية ، إلتر

ن  ي قضإيإهإ ومقوإلتهإ. ويتضح من رتإبإته إلةلحقة ، ؤف أي حد ذهب برلي 
ن
ػ

ي إلسيإق إإلنجلوبعيدإ عن غإلب إلت
ن
ي -يإرإت إلفلسفية إلشإئعة ، ػ

ن
إمريؿي ػ

ن ، رغم إلمدى إلوإسع  ي إلقول أن برلي 
تلك إإلوقإت. من نإحية ثإنية ، ينبغن

إلشإرإته إلتإريخية وإلثقإفية ، ورغم إهتمإمه بإألسئلة إألخةلقية وإلجمإلية ، 

بيإ عن عإلم ورغم تأثره إلوإضح بفلسفة كإنط وخلفإئه ، فإنه يبدو بعيدإ سنس

 إلفلسفة إإلوروبية. 

ن قإل   ن نفسه ، حي  لن يكون من إلصوإب بطبيعة إلحإل لو قبلنإ برأي برلي 

ي عدم إلقبول بهذإ إلرأي ، هو إآلرإء 
ن
أنه خرج كليإ من عإلم إلفلسفة. إلسبب ػ

ف ، أي قبل أن ينقل إهتمإمه ؤف  ي رونهإ خةلل إشتغإله رفيلسوف محتر
إلتر

ن قضإيإ إلسيإسة وإلتإري    خ  "تإري    خ إألفكإر" ، ؤضإفة ؤف ميله للربط بي 

ن إألسئلة إألخةلقية وإلمعرفية إإلكتر عمقإ. هذإ وذإك وضع  وإلثقإفة ، وبي 

ي 
ن
" ػ ن ن و"إلمفكرين إلشعبيي  ي مكإن منفصل عن بقية إلمؤرخي 

ن
ن ػ أعمإل برلي 

 زمنه. 
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ي بيئ
ن
ن معظم حيإته إلفكرية منعزإل ، يتإبع تإري    خ إألفكإر ػ ة إكإديمية قضن برلي 

ي عرص سمته 
ن
إلية معتدلة ، ػ إث بهذإ إلحقل. دإفع عن ليتر

قليلة إإلكتر

عإت إإليديولوجية إلمتطرفة ، رغم أن خيإره هذإ لم  ن إلرئيسية هي هيمنة إلتن

إلية ، عدد  ي إلدعوة لةلعتدإل وإلدفإع عن إلليتر
ن
يخفق تمإمإ ، فقد شإرره ػ

هم معتتر من إلمفكرين وغت 
صدف إلطيبة أن إهتمإم قد يكون من إل .115

إلية ، قد تقإطع مع  ن بإلفلسفة إلسيإسية ، وإل سيمإ دفإعه عن إلليتر برلي 

ن قضن شطرإ من حيإته إإلكإديمية  ن حي  عمل جون رإولز )إلذي تأثر بآرإء برلي 

ي جإمعة أكسفورد( لكن بروز أهمية إلنظرية إلسيإسية إلمعيإرية بعد إنتشإر 
ن
ػ

. أعمإل رإولز ، تصإدف مع فتر  ن ي شهرة إيزإيإ برلي 
ن
إجع ػ  ة من إلتر

ن بقضإيإ إلهوية وإإلنتمإء  قبل وقت طويل سنسبيإ من إنفجإر  ،بدأ إهتمإم برلي 

ي أوإئل إلعقد 
ن
هإ ، إل سيمإ ػ ق أوربإ وغت  ي وسط آسيإ وشر

ن
رصإعإت إلهوية ػ

ن عن تعإطفه مع إإلحإسيس  ين. منذ إلبدإية عتر برلي  إإلخت  من إلقرن إلعشر

ي بقإع شتر من إلعإلم. وقد  ،وإلحإجإت 
ن
ي شكلت محركإ للشعور إلقومي ػ

إلتر

ن إلمعإرصين له. ويمكن  إلي  ه هذإ إلموقف عن رثت  من إلمنظرين إلليتر ن مت 

إلقول أن هذإ كإن بشإرة أوف بنهوض مإ يوصف إحيإنإ ب "إلقومية 

ي أعمإل مفكرين شبإن ، نظت  مإيكل وإلزر ، ديفيد ميلر ، يإئي
ن
إلية" ػ ل إلليتر

 تإمت  ، ومإيكل إيغنإتييف.   

                                                             
، ٔنوو ه٠ّٛٔل اهْٚ ، كا١١ًٔ ثً ، ٔٛهثورٛ ثٛث١ٛ ، ِب٠ىً اٚو١شٛد ِٓ ث١ٓ اٌّفىو٠ٓ اٌجبهى٠ٓ اٌنٞ ارقنٚ ا ِٛلفب ِّبصال ٌّٛلف ثو١ٌٓ   115

 .  ، وبهي ثٛثو ، ٚاهصو ش١ٍَٕغو  ع١ٔٛٛه 



 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

 Copyright 2020© ؽىّخ  108 

 

وع إلمعرفة  ن ومشر  قد هإجم إإلحإدية ، كمإ هإجم إلسغي لليقي 
ن كإن برلي 

إلمنهجية ، وقوبل هذإ إلموقف بإحتفإء عدد من نقإد إلتإسيسية   

foundationalism  ي مثل
وجون غرإي. مع ذلك يبؼر من  ريتشإرد رورئر

ي إطإر حركإت فكرية ، أو 
ن
ن ػ إلصعوبة بمكإن ، إستيعإب أعمإل برلي 

وعإت من قبيل مإ بعد إلحدإثة أو إلتعددية إلثقإفية. عدم إلقدرة عىل  مشر

ة تصنيف تلك إإلعمإل ضمن تيإر فك ري بعينه ، جعلهإ تبدو غإمضة ومثت 

ة من حيإته.  ي إلسنوإت إإلخت 
ن
ن ، سيمإ ػ  للشك عند بعض إلبإحثي 

ي كإن قد دإفع عنهإ 
ن ضمن إلموإقف إلفكرية إلتر ليس من إلسهل تأطت  برلي 

إلية. مع أنه يبدو مرجعإ نموذجيإ عظيم  برصإحة ، سيمإ إلتعددية وإلليتر

إلية ، جنبإ ؤف إفي إإلكتر  إألهمية لليتر جنب مع جون رإولز ، إلمنظر إلليتر

ي نهإية إلمطإف ، 
ن
ن ربمإ تبدو ػ ين ، إإل أن أفكإر برلي  ي إلقرن إلعشر

ن
أهمية ػ

وكإنهإ تعوق ، أو عىل إألقل تتحدى إلنسخة إلمتعإرفة )غإلبإ إإلحإدية( 

ن ، وهيمن عىل  إلية. هذإ إلسؤإل سيطر عىل إذهإن رثت  من قرإء برلي  لليتر

إثه ، ؤف إلحد إلذي ربمإ يهدد بإلغض من قيمة إإلبعإد إلنقإ شإت إلمتعلقة بتر

 إألخرى لفكره. 

إلية وإلتعددية مسإئل مفهومية عإلية إألهمية ،  يثت  إلجدل إلمتعلق بإلليتر

ي حد ذإته 
ن
نإه ، مع أنه قد يصبح مضلةل نوعإ مإ ، مضلل ػ ومضلل إذإ إعتتر

ن ، وإل سيمإ إذإ  إلية وإلتعددية  دليةل ؤف فكر برلي  تعإملنإ مع كل من إلليتر

ي ريإنإت مستقلة قإئمة فعليإ. 
ن
كمذهب شإمل ، أو إذإ تم إعإدة تشكيلهمإ ػ
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إلية وإلتعددية كمصطلحإت عإمة  تعتر عن تجريد يمكن  ،وإقع إإلمر أن إلليتر

ي يتخذهإ مختلف 
أن يسإعدنإ عىل جمع وتحليل ومقإرنة إلموإقف إلتر

ن   إلوجوه إلمختلفة لفكر إحدهم. مع أن هذإ إل يسإعدنإ إلمفكرين ، أو ؽي نمت 

عىل إإلمسإك بموقف فردي بكمإله وتمإمه ، كمإ أنه إل  -عىل أي حإل  –

ن وإل إإلحإطة به.  ي تلخيص فكر برلي 
ن
إ ػ

ً
 يسإعد أيض

ن قد إلح عىل أن إلنظريإت إلسيإسية وإألخةلقية ، ثمرة لفهم إلمفكر  كإن برلي 

ية. وهذه مؤسسة عىل رؤية فلسفية وإسعة ، فهم  -بدورهإ  - للطبيعة إلبشر

ي تقوم عليهإ نظرية 
لطبيعة إلكون ، فهم للوإقع وللمعرفة ، إلخ. إلرؤية إلتر

ن إلسيإسية وإألخةلقية ، ليست منظمة منهجيإ ، مع أنهإ قد تكون  برلي 

متمإسكة ومتينة )هذإ بدوره محل جدل(. لكن إل بد من تكرإر إلقول بإنه إل 

إلية. لكن عىل أي حإل فؤن يمكن ت صنيفهإ ببسإطة رنظرية تعددية أو ليتر

ن إلخإصة  ي مفهوم إضيق ، لوصف نظرية برلي 
ن
إلتعددية يمكن أن تستعمل ػ

 بإلقيم.  

ن عىل نطإق إوسع ،  ء من رؤيته للوإقع ربمإ سنستعمل نظرية برلي  ي
إللتقإط سر

ي فحوإهإ أن كةل 
ية ، أي إلرؤية إلتر من هذه إألشيإء ،  وإلكون وإلطبيعة إلبشر

توليف معقد من أجزإء   متمإيزة ومتعإرضة: أن إلذإت إل تبؼر عىل حإل 

وإحدة ، فىهي دإئمة إلتحول ومفتوحة إلنهإيإت ، أن إلكون ليس تكوينإ صلبإ 

أحإديإ ، وإن إلوإقع إلذي نرإه إمإمنإ ينطوي عىل إلعديد من إلجوإنب 
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ي يمكن أن ُينظر ؤليهإ ، 
ي أن ينظر ؤليهإ كةل من زإوية إلمنفصلة ، وإلتر

بل ينبغن

 مختلفة ، ؽي نرإهإ كمإ هي عىل حقيقتهإ. 

ن وآخرون ، إل تتسع  لكن إلتعددية ، وفقإ للتعريف إلرصي    ح إلذي قدمه برلي 

ية ،  ن إلتجريبية ، وإل إلتإريخإنية وإل قنإعته بنقصإن إلمعرفة إلبشر لميول برلي 

ي 
ن
مقإبل إلتعميمإت وإلتجريدإت ، كمإ إل  وإل ؤيمإنه بإألولوية إلمطلقة للفرد ػ

تتسع لتشديده عىل أهمية إإلختيإر إلحر  ، إلذي حإول أن يقيم بنيإنه عىل 

 . ي
 إألرضية إلمفهومية للتعددية ، لكنه يبدو مستقةل عنهإ ، ولو بنحو جزئ 

ي حيإة إلبشر مكإن 
ن
ي تشدد عىل أنه ثمة ػ

فضةل عن هذإ فؤن إلتعددية ، إلتر

ن إلدإئمة للرصإعإت إلمأ سإوية وحتر إلخسإرة إلكلية ، إل تتسع لحمإسة برلي 

ي شخصيته 
ن
ي ، وإلذي يظهر رعنرص ثإبت ػ

للحيإة وإبتهإجه بإلكإئن إؤلسنسإئن

ن ، مثل رتإبته من شبكإت إلوإن  ي حيإته إلفكرية. لقد تشكل فكر برلي 
ن
وػ

ن إإلكتر حدة ؤف إإلك ي حدتهإ ، ثم تدرجإ لةللوإن يتفإوت بي 
ن
تر نعومة متبإينة ػ

ن ، إلذي إعتإد عىل  ن إلنور وإلظلمة. هكذإ كإن عمل برلي  ، كمإ لو أنه ينتقل بي 

ي إعتبإره دإئمإ 
ن
مقإومة إلتحليةلت إلمبسطة وإستنتإجإتهإ إلسإذجة ، ووضع ػ

ن ؤف  ه من إلبإحثي  إبقإء إألفكإر مفتوحة إلنهإيإت ، ؽي يعود هو أو غت 

حولة ، إل تستقر عىل حإل كمإ إل يبؼر مرإجعتهإ مرة بعد مرة. إلفكرة عنده مت

ء.  ي
ي بإثره عىل كل سر

 إللون عىل حإله بينمإ يمر إلزمن فيلؼر
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  ترجمت ؤىل إللغة إلعربية: 
ز إلن   كتب إيزإيا برلي 
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 : ن ي هإردي ،  ، ت عن إلحريةخمس مقإإل  ، إلحريةإيزإيإ برلي  تحرير هتن

ن إإلمإم ، دإر إلكتإب )مسقط   (5102ترجمة معي 

جمة أخرى إلوصدرت  هإ إلمررز إلقومي كتإب بتر
قإم بهإ يزن إلحإج ، وسنشر

وت  جمة بإلقإهرة ودإر إلتنوير  )بت 
 (5102للتر

ي  ي تإري    خ إألفكإر، تحرير هتن
ن
: ضلع إؤلسنسإنية إإلعوج ، فصول ػ ن إزيإ برلي 

ي ونجيب إلحصإدي ، إلمررز إلقومي ه ئر إردي ، ترجمة دمحم زإهي إلمغت 

جمة ، )إلقإهرة   (5102للتر

" قإمت بهإ سمية فلو سنسيج إؤلسنسإن إلفإسدوصدرت ترجمة أخرى بعنوإن "

ي للطبإعة وإلنشر عبود ، 
ر
وت دإر إلسإػ  (5103)بت 

ن  وت سعود إلسويدإ ، جدإو ، ترجمة  جذور إلرومإنتيكية :ؤيزإيإ برلي  ل )بت 

5105) 

: إلمسإوإة ،  ن ، وهو فصل من رتإب  أشكإإلت إلمفهوم وإحتمإإلتهإيزإيإ برلي 

Concepts and Categories  إير ترجمة توفيق إلسيف ، مجلة حكمة  )فتر

5151) https://go.shr.lc/3c4AvYP 
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