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 املعاصرة الليرباليت النظريت يف العدالت مفهىم
 (الليربتاري اجتا اال يف دراست) 

  

 

 

 
 ــــةالمقـــــــدمـــ

هػػا بادطػػوطا  عدوػػرل  عدوتتوػػ   تحليػػل عدواػػايير عدتػػ  عرتباطقضػػيا عدالعدػػا   حظيػػت 
 كبيػر وػف قبػؿ عدوةطػوا  عدووكػريفب    ػبحت اهتواـبتحكوها) الطيوا عدحريا  عدوطا عة( 

وحػػ رعر رسيطػػار لػػ  عدتوكيػػر عدووطػػو   عديظريػػات عدطياطػػياب    ػػبحت هػػ  عد ضػػيا عدكبػػر  
هكػػ ع كػػاف  بيػػا كوػػا هػػ  ح ي ػػا دفيظوػػا عدوكريػػاتتوا  عدوضػػيوا عل دػػم دووتططػػات عال

ه ارتباطػوطوب عدالعدا  وازعؿ  عحلعر وف  هـ وطادب عإليطاييا عدورليا  عدتوا يػا   دػؾ ب
طػتبطاف عد طػـ عل ظػـ وػف ع قلرة ه ه عدوطوػب  وػم   عدوطا عةب عدلقيؽ بووه و  عدحريا

ريػػػا هػػػ ع عدوطوػػػب دوالعدػػػا تاػػػؿ وػػػف عديظ    ـهػػػ ع عدووهػػػ  ب   عدوطادػػػب عإليطػػػاييا عل ػػػر 
   وػػػم ت ػػػليـ يوػػػ  ج تيػػػل وػػػف عدطػػػوطا  طاطػػػ بشػػػكؿ ا هويػػػ عدطياطػػػيا عدواا ػػػرة تػػػ د  

يػا تتوا هػا عدطياطػيا  عال ع  يعدطياطياب  يظاـ طياط  قالر  وم تح يؽ عدالعدػا بشػتم 
ات عدويبرعديػػػا لػػػ  تتاهػػػعال تكوػػػف  هويػػػا عدبحػػػث لػػػ  عدي ػػػاش عدػػػلعسر لع ػػػؿ  بياقت ػػػال عال

ل عدوتتواات عدواا رةب وحا دا إل الة توكير عدويبرعديا عدطياطيا ل  عدحريا  عدوطا عة  ي
تحليػل  ف يوكػ ب يهػا عدووهػـ  عدتػ هرت دتح يػؽ  دػؾويػا عدالعدػا تكوػف لػ  ك هووا تاػؿ 

 هػؿ دوالعدػا وايػم  دالعدػابؿ وتو  ػا واييػا وػف عدتطػاتالت  واشكاديا عدبحػث وػف  ػةإ

 النائب الهادي عبد حسانإ. د.م.أ
 السميمانية جامعة

 السياسية العموم قسم/ والسياسة القانون كمية



 660                                     ( الليبرتاري االتجاه في دراسة) المعاصرة الليبرالية النظرية في العدالة مفكوم

 

Journal of college of Law for Legal and Political Sciences  

 

هػ  ووه وهػا دػل    عحل؟  كيؼ تط رت لع ؿ إطػار عديظريػات عدويبرعديػا عدواا ػرة؟  وػا
عدويبرتػػارت؟  وػػاه  وااييرهػػا؟  تيطوػػؽ لرضػػيتيا وػػف عّف ووهػػ ـ عدالعدػػا قػػل تطػػ ر  تتػػاهعال

ضحم ده ع عدووهػ ـ واػاف   حيث  يا  عدوطا عة لع ؿ عديظريا عدطياطياو  تط ر قيـ عدحر 
ات عديظريػػا عدويبرعديػػا عدواا ػػرةب وػػف  ػػةؿ ت ػػليـ رتيػػا وبييػػا  ػػؿ عتتاهػػو تووػػا لع ػػؿ 

يف عدوػػرلت  عدتوػػا  ب  ةقيػػاب دتح يػػؽ يظريػػا طياطػػيا لػػ  عدالعدػػا  وػػم وطػػت ي  وبػػال 
وػػف   وػػم عدػػر ـرتيتهػػا دوايػػم عدالعدػػاب  ات لػػ تتاهػػعالتبػػايف هػػ ه إدػػم  ل  علوػػر عدػػ ت 

 قػل تطوػب  دػػؾ  بها لػ  ت ػليـ يوػ  ج  دوالعدػا يوكػف تح ي ػػه لػ  وتتوػ  ليو رعطػ عشػترعك
عدوػػػػػيه  عد  ػػػػػو ب  عدوػػػػػيه  عد ػػػػػ ض لػػػػػ   ػػػػػلة ويهتيػػػػػات ويهػػػػػاب عدوػػػػػيه  عدتػػػػػاري  ب   

   ع عدبحػػث تػػر  ت زياػػه  وػػم وبح ػػيف وػػف  تػػؿ تطػػويط عدضػػ ض  وػػم و ضػػ بعدتحويوػػ 
وا عدوبحػث عد ػاي  ل ػل    ػياه دبيػاف ب  عل ؿ عإلطار عدوواهيو  دولرعطادوبحث يبيف ع

   تيه. ي زؾ    عدويبرتارت  يل كَة وف تتاهعالووهـ  عدالعدا ل  

 املبحث األول
 اإلطار املفاهيمي للدراست

ُييظر دلرعطا عدطياطا  وم  يها تشوؿ وف ياحيا  وـ عدطياطاب  وف ياحيػا   ػر  
لػ  ك يػر وػف علحيػاف بشػكؿ  ياطا  عدووطوا عدطياطياب  ه  تابيرعت ُتطػت لـعديظريا عدط

عدتػ  تو ػؿ و ضػ  ار  رعطا عدتحويويا دفلكار  عدا اسػلعدل  تشوؿ عديظريا عدطياطيا بتبالد 
لاديظريػػا عدطياطػػيا هػػ  وحا دػػا دووػػزج بػػيف عدووطػػوا عدطياطػػيا ب (1)وركزيػػار دووكػػر عدطياطػػ 

وػػ  عل دػػم لػػ   ف كويهوػػا ي ػػـ   وػػم عدتعوػػؿ  عد ػػلرة  وػػم    وػػـ عدطياطػػاب لهػػ  تشػػترؾ
 بػ دؾ  بوػـ عدطياطػا بوتػاؿ عد  ػؼ  عدتوطػيركوا  يهػا تهػتـ كوػا   بع لعر  حكاـ قيويا

 تايػم عديظريػا  ب(2)لإف عديظريػا عدطياطػيا تحوػؿ  تهػيف عل ؿ وايػارتب  عد ػاي  تتريبػ 
                                                           

ب 2113يػػلتب عدوركػػز عد ػػ و  دوترتوػػاب عد ػػاهرةب ز دبيػػم عد ت  يػػلر  هيػػ  لب عديظريػػا عدطياطػػيا ب  -1
 .27ص

 . 13ب ص2113بف عديليـب عدتزعسرب ععدووطوا عدطياطيا عدواا رةب لعر  ي رعدليف  و شب   ةـ 2-
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يطػػػاؽ عداػػػادـ إدػػػم   ػػػادـ عدطياطػػػا عدطياطػػػيا بي ػػػؿ عدظػػػ عهر عدو تووػػػا عدتػػػ  ت ػػػ  لاػػػةر لػػػ 
 بػر ا لطػسوا وطػتورة اطػتتابكوا  يها تيشع ك بعدوتوؽ و  عدا ؿ  عإلطار عداوو  عد عقا 

ب  وػف شػػعف عديظريػا عدطياطػػيا فعدطياطػيييتبػاه عدويظػػريف ععدػزوف دووػاهيـ واييػػا تطػت قؼ 
 .(1) ف توطر كؿ ه ه عدوواهيـ  عللكار عدوتاو ا باداوـ  عدطياطيا

كتطػب عة ويتشرة  وتشظيا بشكؿ وتزعيػلب     بحت عديظريا عدطياطيا عدواا ر  د ل
"عدويبرعديػا  عديظريػا عدطياطػيا قػل  "ديبرعديا"  عضػحا دلرتػا  ف عدوكر عدطياط  عدغرب  طوا

لوحا دػػػا رطػػػـ  ػػػ رة دوػػػيه  لػػػ  عدوكػػػر ب (2)ع ػػػبحتا بادواػػػؿ توتػػػلعف واػػػار زوايػػػار  وكايػػػار"
   وف عد رف عداشريفب قل ال يكو    ؼ هػ ع عدوكػر بعيػهعدطياط  طال ل  عدي ؼ عد اي

بػيف عديظريػا عدطياطػيا عدتحويويػا  عدويبرعديػاب  عرتبػاط"تحويو " دوكشػؼ  يػهب  هيػاؾ بادواػؿ 
عدطياطػػػييف  ادبػػػار وػػػا ي تووػػػ ف حػػػ ؿ قضػػػايا عدطياطػػػيا   عدوةطػػػوا عدح ي ػػػا عف عدويظػػػريف 

    ب  هـ يشكو ف ولرطا( ياقلة دها   )دياعداووياب  ويهـ وف ع تيؽ وياه  ُتاالت عدويبرع
يوا ليهـ يشترك ف  اتعتتاه لكرياب ال ليهـ يشترك ف ل  و قؼ عيلي د ت   اـ  عحل  ع 

لػػ  باػػض عاللترعضػػات بشػػعف  هػػلعؼ عدوكػػر عدطياطػػ    طػػاديبهب  هػػ ه عاللترعضػػات هػػ   
ا ووتزوػػا ب ضػػ ح  ف عديظريػا عدطياطػػيا يوكػػف  ف تيو ػؿ  ػػف علطػػسوا عدويتاليزي يػاب   يهػػ

 وبػػػال عدووػػػاهيـ  قػػػ ة عدتػػػلؿب  عف هػػػللها وايػػػارتب كوػػػا  ويهػػػا  ف تتكيػػػؼ وػػػ  تالليػػػا عد
عدطياطػيا و ػؿ  عدليو رعطيػػا  عدحريػا  عدوطػػا عة  عدالعدػا...عدوب دػ دؾ  ب تػػه  ػاـ ت  ػػؼ 

 ف تكػ ف عدووطػوا عدااوػا إدػم  عديظريا عدطياطيا بعيها يظريا ديبرعديا وف حيػث  يهػا تروػ 
 . (3)تو  وف عدو عطييف علحرعر  عدوتطا يف عد الريف  وم تيظيـ وتتواهـدوت

                                                           

ربيػ   هبػاب  ت طتيوف ليو   تيو    ليؿب عدتوكير عدطياطػ   عديظريػا عدطياطػيا  عدوتتوػ  عدوػلي ب  -1
 . 34-33ب ص2111عدوركز عد  و  دوترتواب عد اهرةب 

 .31 يلر  هي  لب عديظريا عدطياطياب و لر طبؽ  كرهب ب ص -2
فب عدوكػػر عدطياطػػ  لػػ  عد ػػرف ليوػػل ويووػػر  ريتشػػارل لعتػػرب عديوايػػا  وػػا باػػلهاب ل )وتو  ػػا بػػاح ي -3

و  و وػلب عدوركػز عد ػ و  دوترتوػاب عد ػاهرةب  ت عداشريف(ب تحرير تيريس ب ؿ   ريتشارل بيوةو ب 
 .179-175ب ص2111
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 هكػ ع  ضػحت عدويبرعديا)عاليػلي د تيا علطػوم( وػف حيػث طػايها إلرطػاض وتو  ػػا 
ف  وف عد  ع لب تض  علطس عدت  يوكف  ف يرتكز  ويها عدي اش عدطياطػ   عل ةقػ ب  ع 

عدتلؿ ح ؿ عدالعدا  ادبار وا تكػ ف ي اشػات  عدي اشات عدرسيطيا ل  عديظريا عدطياطيا و ؿ
ف ويػػ    يػػر ب عقػػؼ عدويبرعديػػا   يػػر عدويبرعديػػاويهػػا بػػيف عدو    ك ػػر تػػلؿ لع ػػؿ عدويبرعديػػا 

الطػاب كياقػلة دويظريػا طتيييات عد رف عدواض  ظهرت وتو  ا وف عدت اديػل عدطياطػيا عدوي
م تػلع يات عدورلعييػا عدويبرعديػػاب كبليوػا دهػاب و ووػػا  كػل وػ هب عدتوا اتيػا  وػػ    عدويبرعديػا

ت ػػ ير عدويبرعديػػػا إدػػػم   هكػػ ع  هبػػت عدتالليػػػا عد  اليػػا بت ريػػا عدوتتوػػػ إدػػػم  عدتػػ  تػػتلت
عد  الياب  توترض عدتالليا عد  اليا  ف عد يـ  عدت اديل عدويبرعديا   ير  اعإلوبرياديكشكؿ وف 

 .(1)عدويبرعدياب يوكف  ف تكتطب عدشر يا  وم قلـ عدوطا عة

ديهػػا و توػػؼ عديظريػػاتب و ػػؿ توػػؾ عدتػػ  تتاوػػؽ إ هيػػاؾ و عضػػي  وشػػتركا تتطػػرؽ 
وػػف إدػػم  توػػرؽ عدوةطػػوا  عدويظػػريف عدواا ػػريفإدػػم  بوركزيػػا عدليو رعطيػػا عدويبرعديػػاب  لت

يا عدتػ  ت ػ ـ  ويهػا عدليو رعطيػا عدويبرعديػاب  عدػللاع  يهػاب حيػث ت تػل طاطػياتيؽ عد يـ عل
 وػػف تهػػا  بيبرعديػػا عدوطػػا عتيا  عدويبرتاريػػاوهػػا  عدويوايػػا  عدوتو  (اتعتتاهػػ) ػػةث يظريػػات

 عدووػػاهيـ عدبليوػػاب إوػػا  عدوبػػال ع ػػر   تػػل وػػف يػػرلض هػػ ه عدليو رعطيػػا  قػػلـ  ػػللعر وػػف 
طػتبلعدها بغيرهػاب دتشػكؿ ال     ر ب عدويبرعديا بو طوحات  درّلل و طوحات عدليو رعطيا

ؿ(  ويهػػػػػػػا  )عدتوا اتيػػػػػػػا(  )عدتالليػػػػػػػا عت  بػػػػػػػلعسعيت الدت ػػػػػػػليـ) (اتعتتاهػػػػػػػ  ) وػػػػػػػلعرس
 . (2)عد  اليا(

 املطلب األول
 معىن العدالت

 وح رت ل    وب عللكار  عللياف ر ـ وا يتوت  بِه ووه ـ عدالعدا وف وركز 
                                                           

 .32 يلر  هي  لب عديظريا عدطياطياب و لر طبؽ  كرهب ص -1
ز عدػ طي  دوترتوػػاب وييػػر عدكشػ ب عدوركػػ ت عدووطػػوا عدطياطػيا عدواا ػرةب إدػم   يػؿ كويوكػاب وػػل ؿ -2

 .12ب و لوا عدطباا عد ايياب ص2111ت يسب 
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 عد  الػػػات  عدوػػػ عهب  عديظريػػػات عدطياطػػػياب تب ػػػم هيػػػاؾ إشػػػكاديات ليوػػػا يتاوػػػؽ بػػػاد ق ؼ 
ياب  ياػػل وػػف عدووػػاهيـ  ػػطةحالالتهػػا عدوغ يػػا  عال وػػم واهيتهػػا   باالهػػا لػػ  عد عقػػ   ل

يا  عدوهوػػا لػػ  لوطػػوا عل ػػةؽ  عدطياطػػا  عدح ػػ ؽب بيػػل إيهػػا تطػػتيل لػػ  ووه وهػػا طاطػػعل
عد ػػػاي ف   طػػػاس وػػػم عداليػػػل وػػػف عدوتػػػاالت  عداليػػػل وػػػف  تهػػػات عديظػػػر عدو تووػػػا  وػػػم 

يا تيطوػػؽ  طاطػػيػػا عتتوا لضػػةر  ػػف ك يهػػا قا ػػلة ب (1) عإلي ػػاؼ  عدا ةييػػا  عل ػػةؽ
ووهـ  عدالعدػا وػف   عديـ    بح ب(2)ويها بح ث إيتال و اييس  واايير   ةقيا  قاي ييا

عدو ضػػ  ات   ك ػػريػػا  عدطياطػػيا  وػػف تتوا   طػػ  عدووػػاهيـ عدوطر حػػا لػػ  عدلرعطػػات عال
ياب  وػف  ةدػه يػتـ عدػللاع طاطػ ب  ه  عدوضيوا عل دػم  علتتوا شي  ار ل  عدطو ؾ عال

..عدػػو( باػػل ها . ووػػاهيـ عل ػػر  كػػػ)عدحرياب  عدوطػػا عةب  عدطػػاالةب  عدحػػؽ  عل ػػةؽ ػػف عد
 لػ  عدووطػوا عدطياطػيا لػإف عدوايػار عديهػاس  دول دػا عف  بوواهيـ وشت ا وف ووه ـ عدالعدػا

عد ػػرعر طػػيك ف  حػػل   تػػه  عت ػػا كػػاف هيػػاؾ وػػ عرل دوت زيػػ  لػػإف عدااوػػؿ عدتػػ هرت داوويػػا 
 .(3)عدالعدا

وػػؾ علهويػػا عدتػػ  يوتػػاز بهػػا ووهػػـ  عدالعدػػاب إال  يػػه دػػـ ييتػػب ووهػػـ  وػػا  وػػ  كػػؿ ت
 وػم وطػت   تػعريو عدوكػر  هتوػاـل ػل القػم وػف عال عدتػلؿ و ووػا  يتػاب ووهػـ  عدالعدػاوف 

 عدووطو  ب ته  اـ  عدوكر عدطياط   عديظريا عدطياطيا ب ته  اصب  و   دػؾ  برت  يػا
 عل ةقيػػا  عدطياطػػيا  بػػارعت تتكػػل  وػػم  ف  عدواضػػ  يتػػل لػػ  عدكتابػػات عدووطػػوياإدػػم 

إال  ف هػػ ِه  بوا  عدووكػػريف ويػػ  عد ػػلـ حتػػم ع فو ضػػ ع عدالعدػػا قػػل شػػغؿ   هػػاف عدوةطػػ
كتابػات   بحػاثب  دػـ يكػف هيػاؾ طػ   إدم  عدابارة ت ؼ  يل ك يها وترل  بارة دـ تترتـ

وتػػػرل رل     بباضػػػهاإدػػػم  عإلضػػػالا    وحػػػ ريف لكػػػرييفب إوػػػا  وػػػم عدي ػػػؿ بشػػػكؿ كاوػػػؿ
وا إدم  يظريات ل ف طرح تط رعت تليلة دووهـ  عدالعداب    واارض دوا طبؽ وف  لعض

                                                           

1- Morris Grin ,The Concept of Justice ,Philosophy ,The Journal of the Royal 

Institute of Philosophy ,vol.19,No.144,2009,p.28 

 .56ب)ل.ت(ب صعهلل حيلر  بالتب وتو  ا عد  اسؽ عدطياطياب وطباا عد اهرةب و ر وحول حويل -2
 بػػػػػػ بكر وحوػػػػػػل  وػػػػػػيفب عدالعدػػػػػػا ووه وهػػػػػػا  ويطو اتهػػػػػػاب لعر عدزوػػػػػػاف دوطبا ػػػػػػا  عديشػػػػػػر  عدت زيػػػػػػ ب  -3

 .22-21ب ص2111لوشؽب
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تػ ف إ  ظهػرت كتابػات ب  تحليلعر ل  طبايييات  دػؾ عد ػرف بال ويت ؼ عد رف عدواض 
لػػػتح عدي ػػػاش  عدتػػػلؿ حػػػ ؿ ووهػػػـ  عدالعدػػػا بػػػيف إدػػػم  لػػػ  يظريػػػا عدالعدػػػا وػػػا  ل  ر دػػػز
 . (1)دويبرعديا عدواا رةات عدطياطيا عتتاهعال

 عدوايػػػػػم عدوغػػػػػ تإدػػػػػم   دكػػػػػ  يطت ضػػػػػح ووهػػػػػ ـ عدالعدػػػػػا الُبػػػػػل ديػػػػػا وػػػػػف عدتطػػػػػرؽ
    كوا يو   طةح عال

إف وايم عدكووات عدوابرة  ف لكرت  عدالعدا  عدظوػـ  عدوايم عدوغ ت دوالعدا     الر 
عدحرلػػػ   لف عدوايػػػم؛ كوػػػا إيػػػه وهػػػـ دولالدػػػا  وػػػم وااييهػػػاو يػػػل بوهػػػـ وظػػػاهر عدالعدػػػاب 

  عدػػ ت يتػػع ر بػػِه عدووكػػر ف  يػػل تتوػػا دوكووػػات هػػ  لػػ  يهايػػا عدوطػػاؼ  وػػرة واياهػػا عال
تحليل حاتات عإليطاف  تطوااتهب  تبريرها كووا طػام دتح يػؽ عدالعدػا   يرهػا وػف عدو ػؿ 

 .(2)عإليطاييا عداويا

يوػػػا إدػػػم  يشػػػير عدواتػػػـ عدووطػػػو   عطػػػتاووتإف عدالعدػػػا دػػػيس دهػػػا ح ي ػػػا شػػػر يا  ع 
يوػػا   عاليحػػرعؼ  هػػ  ديطػػت وػػف ع  ػػاؼ عديوطػػايياب   تػػاجا   ػػلـ عالطػػت اوايػػ  عالدت  ع 

وػػف ب   (3)ا   ػػلـ عدتػػ رطػػت اوتايػػ  عال ليهػػا لػػ  عدوغػػا)كوا ُ رل ػػت( ؛هػػ   ػػوا  وويػػا
لتاوػ ع عدالعدػا كإحػل  وشػت ات وػالة  ياحيا  اييا دـ يورؽ عدوغ يػ ف بػيف عداػلؿ  عدالعدػاب

  ويه  وػا وةحظػا ب (4)قاـ ل  عديو س  يه وطت يـ ارب  واعدالؿب  قل تاض ل  دطاف عد
اداػػػلؿ هػػػ  تطبيػػػؽ عدشػػػرع ب لعدتوييػػػز بيف)عداػػػلؿ(  )عدالعدػػػا( ويهتيػػا ت ػػػـ   وػػػم ضػػػر رة

 عحتػػرعـ   تح يػػؽ عدطػػاالة   تتوػػا عال عالطػػت رعر وػػا عدالعدػػا لهػػ  تيطػػ ت  وػػم   عد ػػاي فب
ت بوايػػػم  ف عداػػػلؿ ُي َت ػػػُر لػػػ   ب ف الح ػػػار بػػػيف عدوػػػ عطيي قا ػػػلة عدوطػػػا عة بػػػيف عللػػػرعلب

                                                           

لػ  عدوكػر عدطياطػ  عدواا ػرب   عياكاطػاتهآبال  الؿ زكرياب ووهـ  عدالعدػا بػيف  لةطػ ف   رطػط   -1
  . pages/Thesis Detalisx? :d:32  www.damanhor.edu.eg/ وتاح  وم عدرعبط

 .13ب ص2117 بلعدهالت  باسب  زوا عدالعداب لعر عدحارثب لوشؽب -2
ب 1983وػػػػػلك رب عدواتػػػػػـ عدووطػػػػػو ب عدهيسػػػػػا عدااوػػػػػا دشػػػػػت ف عدوطػػػػػاب  علويريػػػػػاب و ػػػػػرب إبػػػػػرعهيـ -3

 .117ص
 .2842ول عدرعب ب ل ف طيا عديشرب صعبف ويظ رب دطاف عداربب لعر عدواارؼب عدوت -4

http://www.damanhor.edu.eg/
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ووه وػػػػه  وػػػػم وضػػػػو ف قػػػػاي ي  لػػػػ  عدويطػػػػؽ  عدغايػػػػاب  وػػػػا عدالعدػػػػا لإيهػػػػا تتتػػػػا ز هػػػػ ع 
 هيػػاؾ ب (1)يػػا  لوطػػوياعتتوا يا   عقت ػػالدتع ػػ  وضػػاويف طياطػػيا    عدوضػػو ف عد ػػاي ي ب

يػػػلالف  ات بػػػيف و ػػطوح )عدالؿ( )عدالعدا(  بعيهوػػػا العدتباطػػوػػف يتكػػػل  وػػم  ف هيػػػاؾ 
  ػػػؼ بػػػه لاػػػؿ لػػػادورعل بػػه كػػػؿ لاػػػؿ حطػػػف يواوػػػه إ ع  وػػم عدوايػػػم يوطػػػه لكووػػػا عداػػلؿ 

 هػ   وػم  ه ع عدوايم يتاػؿ وػف عداػلؿ  ضػاار ح  قيػارب يضرهب    عدوا ؿ دييو  به  يره
 ته عدتح يؽ  برز عدوااي  عدت  ي ته إديه دوظا عدالعدا حيف يرعل ده عف يك ف وابرعر  ف 

 .Justice(2)ه  وايم عدو طوح  ير عدارب    

 يارلػه  ب(3) ويػهِ  عإلي اؼب  ه  إ طاض عدورض واده      وػا   ي  ل بادالؿ دغا 
 دػػؾ  رل  وػػم  تعكيػػلعر ب (4)عدحػػؽإدػػم  ا  عدويػػؿطػػت او عال  تػػلعؿبعيػػه عال عدواتػػـ عدووطػػو  

ا  وػػػا عداػػػلؿ لهػػػ   بػػػارة  ػػػف طػػػت اوهػػػ  عال لػػػ  كتػػػاب عدتاريوػػػات دوترتػػػاي    ف عدالعدػػػا
 .(5) طط بيف طرل  عإللرعط  عدتوريطعلور عدوت

هػػا كػػؿ عي( عدالعدػػا بOxford ػػرؼ قػػاو س)    دوالعدػػا ػػطةحعدوايػػم عال   اييػػار 
ب  هػػ  عداوػػؿ بشػػكؿ   طػػاس وػػم     لاػػؿ ي ػػ ـ  وػػم عدتااوػػؿ بػػيف عللػػرعل بشػػكؿ وتطػػا  

ب (6)عد ارتيف  ػف عد ػاي ف    ت رؼ   ةي   ه  يظاـ قاي ي  يطت لـ دتزعض عدوتهويف
 ا ػػيا وػف  ػػ عص كيويػا عدتااوػػؿ هػا بعي Longman)ع يارلهػا قػػاو س)ب  كػػ (6)عد ػاي ف

                                                           

عدوتططػػػػػػػػا عدتاوايػػػػػػػػا دولرعطػػػػػػػػات  عديشػػػػػػػػر   ػػػػػػػػلياف عدطػػػػػػػػيل حطػػػػػػػػيفب تطػػػػػػػػ ر عدوكػػػػػػػػر عدطياطػػػػػػػػ ب -1
 . 93بص2112ب 3 عدت زي ببير تبط

 .311ب ص1995عد اض   بلعدتبار بف  حولب شرح عل  ؿ عد وطاب وكتبا عد هباب عد اهرةب -2
عدوغػػػػػػػا عداربيػػػػػػػاب عدهيسػػػػػػػا عدااوػػػػػػػا دشػػػػػػػت ف عدوطػػػػػػػاب   عدواتػػػػػػػـ عدػػػػػػػ تيزب وتوػػػػػػػ  وػػػػػػػلك رب إبػػػػػػػرعهيـ -3

 .419بص1994علويريابعد اهرةب
 .113بص1998ب عد اهرةب4لعر قباض دوطبا ا  عديشر  عدت زي بط عدواتـ عدووطو ب ورعل  هباب -4
ب 2113 و  بف عدترتاي ب كتاب عدتاريوػاتب لعر  حيػاض عدتػرعث عداربػ  دوطبا ػا  عديشػرب بيػر تب -5

 .121ص
6- Publisher : OUP Oxford :Authon :As Horn by,18 Mar 2010,UK, ISBN-

LO, Amazon .CO.UK,p.643.  
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  يضػػار ب (1)وػػف عدوطػػا عةب  عدوبيػػ   وػػم عدحػػؽ  طػػاسبػػيف عللػػرعل  وػػم حػػل  طػػ عض   وػػم 
عدوطػػػا عة بغػػػض   طػػػاس( بعيهػػػا عدتااوػػػؿ وػػػ  عللػػػرعل  وػػػم Cambridgeيارلهػػػا قػػػاو س)

يػػ   وػػم  طػػس   ةقيػػا عديظػػر  ػػف تيطػػهـ  دػػ يهـ  ليايػػاتهـ  دغػػتهـب  هػػ  ت ػػرؼ وب
  دووهػـ  عدالعدػا وػف عدوويػل  ف يطػػوط  ػطةحدووايػم عال  ك ػر دت ضػيح ب (2)  ػحيحا

عدضػػ ض  وػػم عدتاريػػؼ عدووطػػو  دوالعدػػاب إ  دػػـ يتوػػؽ عدوةطػػوا  وػػم تاريػػؼ  عحػػل و حػػّل 
ب دػػػػػ دؾ دػػػػػيس وػػػػػف (3)هػػػػػا ي ع  تهػػػػػات عديظػػػػػر تتاههػػػػػا  تاػػػػػلل  ع ػػػػػتةؼدوالعدػػػػا بطػػػػػبب 

وػػف توطػػير  وايػػم قػػل   طػػ  دوالعدػػا وػػف قبػػؿ عدوةطػػواب ل ػػل   ػػر كعدوطػػتغرب  ف يتػػل 
إدػػػم  هػػػ ع عدتاريػػػؼ ييطػػػب)هػػػ  ووكػػػه  رلػػػت كػػػ دؾ بعيهػػػا  ف يووػػػؾ عدشػػػ ص  يواػػػؿ وػػػا

                                                           

1- Stephen Bullion ,Longman Dictionary of Contemporary English 

,Publisher: Person Education, 2015 ,p.733.  

2- John Insley ,Cambridge Dictionary of English , Publisher : Cambridge 

University press, 2013, p.479.  

 لعدػا عدويا ػػوا  ي ػـ  هػ ع عد ػيؼ وػف عدالعدػػا  وػم وبػل  عدحػؽ  عدويواػػا -1 ويهػا   يػ ععدوالعدػا  -3
واػار. لالي ػػاؼ ي تػػب عدحكػػـ  وػػم علشػػياض بحطػب ر ح عد ػػاي فب  وػػا عداػػلؿ لي تػػب عدحكػػـ  ويهػػا 

توا ػػا إدػػم  رض  عقػػ  عدتوا ػػات  عللػػرعل عدويتوػػيف لعدػػا عدتكػػالت  إ  يوػػ-2بحطػػب يػػص قػػاي ي . 
واييػا  عت     ػػيات   اليػػا  طياطػػيا وػػا. وات ػػليف لػػ   يوطػػهـ  حػػلة  عحػػلةب إ  يشػػترؾ عدتويػػ  

عدالعدػا عدطبيايػا  ييظػر عديهػا وػف  تهػا عدحػؽ عدطبياػ  عدوػرتبط بوطوػب -3ل  ت اطػيـ عدو رتػات.
 لعدػا عدتبػالؿ  -4عدتوضػؿ  عدتيا ػؼ لػ  عد يػرعت.   لعدػا عد يػر عدو تريػا بوبػل      ت لة عدحياةب
دتوػػات ععداةقػػات عدتااقليػػا عدتػػ  توػػـز كػػؿ لػػرل  ف ياطػػ   يػػره ح ػػه كػػاوةر ل ف  عحتػػرعـتيوػػرل بويػػزة 

عدالعدػا عدت زيايػا  ت ػـ   وػم و  دػا  رطػط  عد ليوػا بػعف -5يػا. تتوا د يوتػه عدش  ػيا  وكايتػه عال
عدوتتواػات  يشػوؿ  دػؾ  عطػت رعريار لػ   طاطػلػادت زي  يواػب ل رعر  عدشر  يتته ط ض عدت زيػ   بادتػاد 

عدت زيػػ  كػػؿ عدوتػػاالت عدتػػ  تػػل ؿ لػػ  تػػ لة عدحيػػاة  كرعوػػا عإليطػػافب   ا ػػار عدت زيػػ  لػػ  عدوتػػاؿ 
يػػا  يطػػت لـ د  ػػؼ شػػا ر واظػػـ عديػػاس ب تػػ ب  ف تتوا عدالعدػػا عال-6 . تتوػػا عدطياطػػ   عال
عدالعدػػا عدطياطػػيا  إف  يتشػػار عدوكػػر -7حاتػػاتهـ  تهػػ لهـ.   طػػاسهـ  وػػم عطػػتح اقييػػاؿ عدتويػػ  

  طػاسعدليو رعط   عدتوه رت  دل دل  ك يػر وػف عدطاطػا ضػر رة تح يػؽ  لعدػا طياطػيا ت ػـ   وػم 
  ػػػر    يػػػ ععحػػػؽ عدوشػػػاركا عدطياطػػػيا دووػػػ عطييف لػػػ  تطػػػيير عدل دػػػا  تػػػلبير شػػػت يها.   يرهػػػا وػػػف 

طػػػوا عدالعدػػػا لػػػ    ػػػر عدا دوػػػاب عدػػػلعر عداربيػػػا دواوػػػـ  ب وػػػليف ب زيػػػلب لو دوالعدػػػا. دووزيػػػل يظػػػر 
 .48-39ب ص2119عدياشر فب عدتزعسرب
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 وػػف وااييهػػا كػػ دؾ عدتػػ عزفب  عدو  ػػ ل بػػه ب (عدويبرتػػارت تتػػاهعال لةطػػ فب  لعلػػ   يهػػا 
لػػػػػػرعل عدػػػػػػ يف ييتوػػػػػػ ف بػػػػػػيف عل وطػػػػػػا عة    عدو عزيػػػػػػا بػػػػػػيف علتػػػػػػزعض عدوتدوػػػػػػا دوتو  ػػػػػػاب

 عد ابويػػات يوطػػها  كػػ دؾ يايػػ  ر ايػػا ح ػػ ؽ عللػػرعل  ع  طػػاض كػػؿ  ت حػػؽ  باالطػػتح اقات
 وا ػػ ؿ ووػا يريػػله  ح ػهب  كػ دؾ قػػل قيػؿ  ف عدالعدػػا هػ  عدح ػػ ؿ  وػم وػا هػػ  وطػتحؽ

 .(1) ب لر حاتاتيا

ه إف كػػؿ توػػؾ عدتاػػاريؼ عدوتي  ػػا دوالعدػػا  وااييهػػاب دػػـ ييشػػع وػػف يطػػبيتهاب بػػؿ إيػػ
عدت عيػػب عدو تووػػا دوالعدػػا  تويػػ  توػػؾ عدت عيػػب تو ػػؿ عدالعدػػا لػػ  إدػػم   ػػف عديظػػر ياشػػ 

 وػف ياحيػا   ػر    لػؽ عحػل  عدػلالالتب لػإف ب  (2)إطارها عدووطو   عل ةقػ   عد ػاي ي 
عدالعدا ه    ةؽب وف يت تب  ف يتو م عدويال   يكوػؼ بال بػاضب  شػياض حطػيا    ػر  

ر عل ػػػريف تو ػػػ  توػػػؾ علشػػػياضب وتوػػػ ةر لػػػ  عدالعدػػػا عدت زيايػػػا طػػػيساب طادوػػػا كػػػاف بو ػػػل  
ف عدالعدا ه  شا ر كػاوف لػ  عدػيوس   هياؾ وف ير   ب(3) عدوتاو ا بادوةسوا عل ةقيا

ؿ  ت حػػؽ كػػ إ طػاضإدػػم  يكشػؼ  يػػه عدا ػؿ عدطػػويـب  ييطػػؽ بػه ضػػوير وطػتيير  يهػػلؼ
يت ػؿ بادا ػؿ   طػاسبػ  وػف  ػريفب  دوػا كايػت عدالعدػا تيح ه ل ف ت ر  وم ح ػ ؽ ع 

 عدضػػػويرب يبػػػل   ف هػػػ ع عإلحطػػػاس  ت ػػػ   ػػػ رعر و تووػػػا  يضػػػار  يػػػل عدشػػػا بب  بػػػ دؾ 
  .(4)تاللت و الر عدالعدا بتالل ه ه عد  ر

                                                           

حطػػػػػػػػػيفب عدالعدػػػػػػػػػا بػػػػػػػػػيف عدووطػػػػػػػػػوا  عد ػػػػػػػػػاي فب عدورعهيػػػػػػػػػلت دويشػػػػػػػػػر  عدت زيػػػػػػػػػ ب  إطػػػػػػػػػوا يؿ يػػػػػػػػػاوؽ -1
 .39-37بص2114بغلعلب

 - ػػػػػػػةح عدػػػػػػػليف  بػػػػػػػلعدوتاح عد ادػػػػػػػلتب طػػػػػػػيرة  لـب وتططػػػػػػػا عدػػػػػػػ رعؽ دويشػػػػػػػر  عدت زيػػػػػػػ ب  وػػػػػػػاف -2
 118ب ص2113علرلفب

 يتيػػػب عدح ػػػالتب ديبيػػػاب ت اب عدوكتبػػػا عد طييػػػا دوبحػػػثب دوووطػػػو  كطػػػو رللديػػػؿ  بتػػػله ر تػػػلرتش -3
 .568ب ص2113

 .8-7ب ص 2115 ةح  حول هاشو ب عدالعدا  عدوتتو  عدولي )حادا و ر(ب بةب عد اهرةب -4
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ير  عدػللاع ػػػح  ؽ عدغ عحترعـب تلؿ دوظا عدالعدا ل  تلع دها عدااـ  وم  بشكؿ  اـ
ب  ةص د عتباتيػا يحػ  ع  ػريف ػعإلف   دو ػ عيي وت ػاؿب كوػا تػلؿ  وػم عد ضػ ع  عال  يها

 رلػػػا  عدتتػػػعديزعهإدم  ارةػػػػزعف  ه  إشػػػا  وم عدويػػػا لتلؿ عدالعدػػػعدوغا عدااوي  ػػا لػػػػػو 
 .(1) عإلي اؼ

 املطلب الثاني
 تطىر مفهىم العدالت يف النظرياث الليرباليت املعاصرة

 : Utilitarianismالنظرية المنفعية  .1

ف عد اوف عداشػرب كػاف عدووكػر ف لػ  ع ر بػاب  الطػيوا لػ  عيكوتػرعب قػل بػل  ع ل  عد ر 
إدػػم  يو ػػل ف عقتيػػا هـ بػػعف هيػػاؾ عشػػياض  ابتػػا بػػ عتهاب  بػػعف عدا ػػؿ  حػػله كويػػؿ باد  ػػ ؿ

   عدح ػػ ؽ عدطبيايػػا تتوػػا عدح ي ػػاب  ع ػػبح ووهػػـ  عد ػػاي ف عدطبياػػ   يظريتػػا عدا ػػل عال
ار يظريػػار تليػػلعر يبػػرر قياوػػه وتوػػ ةر  طاطػػ  يتطوػػب و ضػ  عدشػػؾب   ػػار عدوػػ هب عدويبرعدػػ

درعليكػػػادييف عدوةطػػػوا(ب  تبوػػػ رت )ع باطػػػـ لػػػ  كتابػػػات باػػػض ووكػػػرت  دػػػؾ عد ػػػرف  رلػػػ ع
يايي ف بطبياػتهـب   ف  لرعل عدبشر  تر ا(ب  عدت  )عدووطوا عديواي باطـ لكارهـ ليوا يارؼ 

لة  تتيػػػػب علدػػػػـ لػػػػ  كػػػػؿ وػػػػا عدطػػػػا   رعض عدطػػػػااإدػػػػم   هػػػػ ه عدطبياػػػػا تػػػػللاهـ باطػػػػتورعر
كاف يالاار ل  تح يؽ إ ع    تت قؼ  وم واعتتوا يواو يهب   ف قيوا  ت تيظيـ طياط    

كػارهـ تػل ر لػ  لوػؾ عدووطػوا  ل دػ دؾ يتػل  بر وف عدطاالة لكبر  لل وف عدياسعكبر قل
 وطػا     رعرها  ف كػؿ لػرلإم تبرير عدو هب عدويبرعد ب   وم عدورلياب   ف قيوتها ت  ـ  و

 .(2) ر ليوا يت ؿ ب يوا عدطاالة  علدـ كوايار دوتيظيـ عدطياط دآل

                                                           

م عدحػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؽ  عداػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػلؿب وتػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاح  وػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ عدالعدػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا  عدوتتوػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ  عدوػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػلي   عدويبرعديػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاب -1
 .www.taqafa3ama.comعدرعبط 

ب 2111ب 2ب عدوكػػر عدطياطػػ  عدحػػليث  عدواا ػػرب لعر عدويهػػؿ عدوبيػػاي ب بيػػر تب طإبػػرعهيـو طػػم  -2
 .172-171ص
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إ  ت ـ   وف  برز عد اسويف بو هب عدويوااب ()(1832-1748 يال) تيرو  بيتاـ 
لوطوته  وم وبل  عدويواا عد ت  يتشر ل  عد رف عد ػاوف  شػر    ػبح ورتكػزعر لكريػار وهوػار 

 تػػػػػاض لػػػػػ  كتابػػػػػه  تبقت ػػػػػالياطػػػػػيا  دووكػػػػػر عاللػػػػػ  عد ػػػػػرف عدتاطػػػػػ   شػػػػػر دوووطػػػػػوا عدط
)و لوا د د ػػػل  ضػػػات  " (1789عل ػػػةؽ  عدتشػػػري ( عدػػػ ت يشػػػره  ػػػاـ ) وبػػػال عدو طػػػـ 

ا يتػػب  ف يواوػػه لهوػػا  حػػلهوا يػػلالف  وػػم وػػ بعدطبياػػا تحػػت حكػػـ طػػيليف)علدـ  عدوػػ ة(
ؿ  ي ػ ؿ تحكواف بكؿ وا يواػ  ف وايار عدالؿ  عدظوـ  يوا يحكواف  يب  ي رعف وا طيواوه

عدوو ػػؿ عد ػػاي  دوػػ هب ()(1873-1816ُياػػلج)ت ف طػػتي عرت ويػػؿ  بيتػػاـ  باػػلب   يوكػػر"
  ػػػحاب عدوػػػ هب عديواػػػ  دي طػػػ  تاريػػػؼ وبػػػل   آرعضعدويواػػػا وحػػػا الر تاػػػليؿ عدك يػػػر وػػػف 

 .(1)يورؽ بيتاـ بييهواعدويواا ديشوؿ)عدو عت عدكيويا بتايب عدكويا( عدت  دـ 

 ص يتو ػػػػػؿ لػػػػػ  كتابػػػػػات ويػػػػػؿ  بػػػػػال (2)ديواػػػػػ إف  بػػػػػرز تابيػػػػػر  ػػػػػف عدوػػػػػ هب ع
 System of(  كتاب)يطػػؽ عدويطػػؽUtilitarianismكتاب)وػػ هب عدويواػػا عدااوػػا 

                                                           

  عدرعليكاديػا عدووطػوياب   طػاس وح قاي ي   ليوط ؼ بريطاي   وتطس عدو هب عديوا . شكوت علكػاره
= ا. دػه  ػلة ع وػاؿ  ويها )شػ رعت  ػفبريطاييػ عدت  كايت وطت دا  ف عداليل وف عال ةحات ل 

إدم  (. دووزيل ييظر  عيلر  هي  لب ول ؿ1789ل  عل ةؽ  عدتشري   وبال (  )1776عدحكـ = 
 .423ب ص2112وحول  وارب عدوركز عد  و  دوترتواب عد اهرةب ت عليل د تيات عدطياطياب 

  ف عدوػػػػتدويف عدكةطػػػػيكييف عدةتيييػػػػيف عيكويػػػػزتب عطوػػػػ   وػػػػم ع وػػػػاؿ  ػػػػلل وػػػػ عقت ػػػػالليوطػػػػ ؼ   ػػػػادـ
 وبػػػال (ب  )1843 عدي يػػايييف  هػػ  لػػ  عد اويػػا وػػف  وػػرهب  وػػف ع وادػػه عدووطػػويا)و هب عدويطػػؽ 

(ب   يرهػػػا. دووزيػػػل ييظػػػر  واتػػػـ عدوةطػػػواب ع ػػػلعل 1863(ب  )عديوايػػػا 1844عدطياطػػػ   قت ػػػالعال
 .638ب ص2116ب 3ت رج طرعبيش ب لعر عدطويااب بير تب ط

 186-184واػػػادـ عدوكػػػر عدطياطػػػ  عدحػػػليث  عدواا ػػػرب و ػػػلر طػػػبؽ  كػػػرهبص بإبػػػرعهيـم و طػػػ -1
 .199 ك دؾ ص

ار دف ػػةؽ هػػ  وبػػل  عدطػػاالة  طاطػػ لػػؽ ر ت تػػ ف طػػتي عرت ويػػؿ هػػ  عدوػػ هب عدػػ ت ي بػػؿ عدويواػػا  -2
وػا  تك ف ظادوا  يلوا تيت   عداظوم إ  ي  ؿ  ف عللااؿ تك ف  الدا بو لعر وا تزيل وف عدطاالةب

تػػ ف  ييظػػر  طػػةعهػػ   كػػس عدطػػاالةب  عدو  ػػ ل بادطػػاالة )عدوػػ ة   يػػاب علدػػـ(. دووزيػػل وػػف عال
ت زيػػػػػػػػػ  وركػػػػػػػػػز لرعطػػػػػػػػػات عد حػػػػػػػػػػلة  حيػػػػػػػػػلر حػػػػػػػػػػاج إطػػػػػػػػػوا يؿب ت  عديوايػػػػػػػػػاب طػػػػػػػػػتي عرت ويػػػػػػػػػؿب
  وا بالها. 21ب ص2112عداربياببير تب
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Logic البػػل  ف يكػػ ف  وػػا وايػػار يويػػز بػػه بػػيف عد يػػر  عدشػػرب   يػػه ويػػؿ(ب حيػػث يطػػتؿ"
ايػارعر بيف عدوطوؽ  عديطب ب بيف عدغايات  عد طاسؿب   يار كاف ه ع عدوايػار لوػف يكػ ف إال و

 عحلعرب   ف عدوايار عدااـ عد ت ييبغ   ف تترت  ل ار دػه طػاسر ق ع ػل عدطػو ؾ عداووػ  هػ  
وػػل  وػػا يت دػػل وػػف عدطػػاالة دوتػػيس عدبشػػرت"ب  ييبغػػ   وػػم كػػؿ إيطػػاف لػػ  كػػؿ لاػػؿ وػػف 

  ك ػر لااده)عد ت يوضوه بيف لاؿ  لاؿ(  ف يك ف ويتتػار لكبػر قػلر وػف عدطػاالة   يػرعر 
     ف عدطو ؾ عداالؿ شليل ا تزعؿ  ويِه تاي  عديظريا عديوايا ب ب(1)ياسوف عد  ك ردالل 

ب قػػػلر  وػػػف عدطػػػاالة ل ضػػػاض عدوتتوػػػ عدطياطػػػا عداالدػػػا   ةقيػػػار هػػػ  عدتػػػ  تيػػػت    ظػػػـ 
 عدطػػاالة  ل ػػار دهػػـ  عت قيوػػا  تػػيتـ تا بيتهػػا  ػػف عديتػػاس  عدتػػ  تترتػػب  وػػم ووارطػػتهاب 

تادبػػػا عدطػػػاالة د ػػػاحبها   يػػػر ضػػػارة     وويػػػلةبوايػػػم  ف تكػػػ ف هػػػ ه عديتػػػاس  يالاػػػا   
 .(2)با  ريف

  دت ييـ  ت طو ؾ  يطاي   يظاـ طياطػ  طاط  ل ار دوووطوا عديوايا إف عدوايار عل
يت قؼ  وػم وػل  تػعويف  كبػر قػلر وػف عدطػاالة لكبػر  ػلل وػف عللػرعلب دػ ع عدوػ ة  علدػـ 

ف  قػ   ت عيػب ب   ووػا لػ  عدوتتوػ  عدويظوات عدو ت ياف دت ييـ عدوتططات طاطوايارعف  ع 
عت ع تبػار عت عدويواػا   ع تبػار ها تحليػلعر دهػ ع عدوػ هب يتو ػؿ لػ  عدتاػارض بػيف  ك ر عدي ل   

تبريػر عدظوػـب  وػ  هػ ع إدػم  عدالعداب حيث يتلت عل   بادويواا لػ  عدك يػر وػف عدحػاالت
 عف عدالعدػػا اليػػرلض هػػ ع عدتاػػارض عدوز ػػ ـ بػػيف عدويواػػا  عدالعدػػاب وتػػالالر بػػ ويػػؿيتػػل 

عديوايػػاب  يوضػػ  وػػلعلاار  ػػف لكرتػػه لػػ   ف عدالعدػػا  وبػػال عدإدػػم  توطػػير دهػػا إال بػػاديظر
 .(3)قاسوا ب عتها وبال وشت ا وف عديوايا  ديطت 

  :Egalitarian Liberalismالنظرية الميبرالية المساواتية  .2
                                                           

ت   رف عداشػػػريفبوػػػف لةطػػػوا عدطياطػػػا لػػػ  عد ػػػ ي ػػػةر  ػػػف   يطػػػ ي  لت كرطػػػبي   كييػػػث وييػػػ جب -1
 .267ب ص2112ل.ي ار  بلعهللب عدهيسا عدو ريا عدااوا دوكتابب عد اهرةب

ب لهوػػ  تػػل افب عداػػلؿ لػػ  حػػل ل لي يط د تيػػا  ربيػػاب ل )وتو  ػػا وػػف عدوػػتدويفب وػػا عدالعدػػا؟( -2
 .83ب ص2114وركز عدارب  دفبحاث  لرعطا عدطياطاتب بير تب

 .271-268 ب و لر طبؽ  كرهب ص يط ي  لت كرطبي   كييث وي ي ييظر  -3
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 عديوػػػ    يػػلوا يوػػػيح عدوتتوػػػ  حريػػػات وتطػػػا يا دفلػػػرعلب تظهػػػر لػػػر ؽ لػػػ  عد ػػػر ة 
   عدطياطػػ ب  عدت ليػػؽ بػػيف وػػيح عدحريػػاتب  ظهػػ ر توػػؾ عدوػػر ؽ ت ػػبح  عت تتوػػا عال

لاديزعع بيف عي ار عدحريا  وتيلت عدوطا عة وشكوا وت عر ا ل  عدوتتواػات  بعهويا كبيرة
عدحلي اب  كاف ه ع عديزعع قل عت ػ  شػكؿ  ػرعع لكػرت وحتػلـ بػيف عدويبػرعدييف عدويا ػريف 

 ر دػػػز وػػػف هيػػػا تػػػاضت وطػػػاهوا  بياقت ػػػالييف عدوتيػػػليف دووطػػػا عة عالشػػػترعكدوحريػػػا  عال
كوحا دػػا تػػالة دوتوػػ  بػػيف عإليتابيػػات عدو تػػ لة دػػل  لػػري يفب   دػػؾ لػػ  ت تػػه لوطػػو  

 .(1))عدويبرعديا عدوطا عتيا(اتتاهتليل  ي ف ب

يػػػػلعل   ػػػػف يظريػػػػا عدويبرعديػػػػا عدوطػػػػا عتيا عداليػػػػل وػػػػف عدووكػػػػريف وػػػػف عو اؿ)ر يادػػػػل 
حيػث ي ػر  بب  وِه وتطس عديظريا ت ف ر دز عوارتيا  فب   يرهـ(  الطيوا  ل ركيفب

ياب  وػف تتوا  ف عدالعدا ه  عدوضيوا عال دم عدت  يوكف عف ت  ؼ بها عدوتططات عال
ف عدوتػاالت  وبػال إدػم   ـ يحا ؿ عدت  ؿ دوالعدػا تػليرة بادػللاع  يهػا  عدتوطػؾ بهػاب  ع 

عد يرعت  يشوؿ كؿ وا يوكػف  ف ت ػب  إديػه يوػس  عدت  تي رؼ عديها عدالعدا ه  ت زي 
ف ت زياهػػػا ياتوػػػل  وػػػم  عحتػػػرعـعإليطػػػاف وػػػف عدوػػػاؿ  عدحريػػػا  عدوػػػرص     وبػػػال عدػػػ عتب  ع 

عدالعدا عدواو ؿ بهػا ضػوف يطػؽ وتكاوػؿ وػف عدح ػ ؽ  عد ػ عييف  عإلتػرعضعت عدتػ  يتػعدؼ 
  ويها عدوتتو .

ا وػ  وات ػلعتيا عدااوػا بوػا هػ  بياض يظريػا تتوػؽ يتاستهػ ه  عديه ر دزيرو   إف وا
 الؿ  وا ه   ير  الؿب   ف يتاؿ وف ه ه عديظريا يط ار ي ؼ لػ  و ابػؿ وػا ي ػ ؿ بػه 

دػػ دؾ عيت ػػل عدووطػػوا عديوايػػا وػػف  ػػلة يػػ عحب لوػػ ةرب  يػػلوا تتكػػل  بوػػ هب عدويواػػا عدااوػػا
تاػػػػ ض  عدووطػػػػوا عديوايػػػػا  وػػػػم  ػػػػلـ  تػػػػ ل طػػػػبب وبػػػػلس  دوتطػػػػاتؿ  دوػػػػا ع يتػػػػب  ف ال

يوكف تاؿ  دوا ع ال   رآبوايم     ؟وكاطب عدكبر  دباضهـ عد طاسر علقؿ دآل ريفعد
وػ   ر دػزعدحريا دو وا  حيحار وف  ةؿ  ير عكبر يشترؾ ليػه عدك يػر؟ دػـ يتوػؽ  عيتهاؾ

                                                           

 ي ر وحوػل لػرجب عدبحػث  ػف عدالعدػا عداادويػاب لرعطػات قاي ييػا  طياطػيا )وتوػا ل ػويا( ي ةر  ف  -1
تاواا عدطػػػػػويوايياب بي ػػػػػلرها وركػػػػػز عدلرعطػػػػػات عد اي ييػػػػػا  عدطياطػػػػػيا لػػػػػ  كويػػػػػا عد ػػػػػاي ف  عدطياطػػػػػا

 .389بص 2116(ب 7عدالل)
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  هػ  تح يػؽ عدالعدػا(ب تتوػا ليه ير )إف عدهلؼ عل ؿ دويظػاـ عال؛ ه ه عديظرة عدويوايا
تشػػرياات عد اسوػػا  وػػم وػػ هب عدويواػػا بوػػا تطػػتهلله وػػف تح يػػؽ تكووػػه توػػؾ عد ال  هػػ  وػػا

إدػػم   تبػػارلاديوايػػا ال تيظػػر باػػيف عال ب(1) كبػػر قػػلر ووكػػف وػػف عدطػػاالة دووتتوػػ  ككػػؿ
يػػا  ك ر ا لػػ  و ابػػؿ عد يػػر علكبػػر عدػػ ت طي ػػيب  طػػاسر عدورليػػا ب  ػػوها  طػػاسر قويوػػعد

لوػػف  يػػر ب اييػػا وػػف عدظوػػـ دهػػ ع ال يوكػػف عدػػللاع  ػػف وػػ هب يطػػوح بحػػاالت و بعللػػرعل
تبػاد  بطػاالة  لهػ  ال عدووكف  ف يت  ر  ّف رلاهيا عل وبيا قاسوا  وم تتاهؿ علقوياب

ةر عدرلػػاه عدتواػػ ب  كػػعف عدوتتوػػ  دػػيس طػػ   لػػرل  عحػػلب وتتػػاه باطػػـ عدوػػرل  تضػػح  بػػه
  حؽ كؿ لرل ل  وتاباا ر بتػه عدا ةييػا  تح ي هػاب  ال ب دؾ تالليا علش اص  تي  هـ

عدطري ػػػا عدتػػػ  يػػػتـّ بهػػػا ت زيػػػ  عدوتوػػػ ع عإلتوػػػاد  دةشػػػبا ات بػػػيف   تبػػػارتع ػػػ  لػػػ  عال
 .(2)عللرعل

 : Communitarianismالنظرية الجماعاتية : .3

يا عدط با يا دو رف عدتاطػ  شترعكووكرت عالإدم  تا لب إف ت  ر و هب عدتوا اتيا
 ب(3)عدطياطػ  عدحػليث بادتوا ػا كو ضػ ع  ابػت لػ  عدوكػر هتوػاـ يوكف ر ل عال ب شر

 يػػر  ف عدتوا اتيػػا كولرطػػا لكريػػا وابػػرة  ػػف لوطػػوا طياطػػيا  ا ػػا بهػػاب ظهػػرت لػػ  

                                                           

 وكػػر عدويبرعدػػ  عدواا ػػر)ت ف ر دػػز يو  تػػار(ب وتوػػا عدووطػػوابعد  ػػالؿ  ػػابر عدرعضػػ بي ػػةر  ف  -1
 . 92ب ص2113 (ب تشريف عل ؿب عد اهرةب11عدالل)

 ب عدوركػػز عداربػػ  دفبحػػاث  عدلرعطػػا عدطياطػػاتب عتتوػػا  عيػػلواج –وطػػا عة  –وػػرعل ليػػاي ب حريػػا  -2
 .89ب ص2114بير تب

دػػػػـ تطػػػػببه طػػػػ   قوػػػػا وػػػػف عدو ػػػػطوحات  عدحيػػػػرة عدتػػػػ  طػػػػببها و ػػػػطوح عدتوا اتيػػػػا  عالرتبػػػػاؾف إ -3
 عقت ػػػالع وػػاؿ عدل دػػا  تبوػػ  ع وػػم شػػكؿ دتط رهػػا لػػ  إدػػم  عدطياطػػياب وػػف حيػػث ُتشػػير عدتوا يػػا

عدت طيط عدوركزت عد اص بادل ؿ عدشي  يا عدت ويليا)توا ا عدل دا(. ل  حيف يطت لـ آ ر ف دوػظ 
ف عديضػػاؿ عدػ عت ب  هػػ  لكػػرة وػػ هب عدتوا اتيػاب توضػػيؿ  وػؿ عدتوا ػػا  ػإدػم  عدتوا يػا دششػػارة

دها تلع يات  ا ا بوػ هب حريػا عإلرعلة. دووزيػل ييظػر  عيػلر  هيػ  لب عديظريػا عدطياطػياب و ػلر 
 .84-81طبؽ  كرهب ص
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  ػػػلت عد وايييػػػات  عدتطػػػاييات وػػػػف عد ػػػرف عداشػػػريفب د ػػػل تطػػػػ رت ب تػػػه عد ػػػاص كي ػػػػل 
 دووتتواات عدويبرعدياب بتعكيلها كلت  وم عدضرر عدحالث دو  الا عدااوا دويبرعدياب حيث 
 .(1)عدورليا  عدحرياتب  وم حطاب عحتياتات عدتوا ا وم عدح  ؽ 

ير  باض   عدوطا عتياب تيهض عديظريا عدتوا اتيا ب  رة  ا ا ب ته عديظريا   
حيػػػػث يػػػػر ف عف وػػػػا ب عدالعدػػػػا وبػػػػال إدػػػػم   ف ال توا ػػػػا ح ي يػػػػا بحاتػػػػا عدتوا ػػػػاتييف

 دؾ يػػػػبةر  ي  ػػػػل ف بػػػػ  ك ػػػػرلضػػػػاسؿ إدػػػػم  عاللت ػػػػاريطػػػػتل    تػػػػ ل هػػػػ ِه عدوضػػػػيوا هػػػػ  
ا عطػػػػتتابلضػػػػيوت )عدايايا  عدتضػػػػاوف(ب لوػػػػ ةر  يػػػػلوا يبػػػػلت عديػػػػاس  وػػػػم يحػػػػ    وػػػػ ت 

عدغايات عدوشتركا بيػيهـب لوػف يشػار عدشػ ص  ا تبارب    دحاتات ع  ريف بلعل  عدو لة
عدوتزعيل بادالعدا  ف حادا  هف  يشغاؿوطادبا بح  قهب د دؾ يابر عالإدم   يلها بادحاتا

 ر دز  يضار يتوؽ عداليل وف عدتوا اتييف و   ب(2)ر  ف حادا تيلةووا ُياب  ك ر  ةق  
 ع لهػـ عدالعدػا  يػلوا تاوػ ع ت هـ ي ر ف  وم  ف عدويبرعدييف  طػا وم  هويا عدالعداب  دكي

 قػػل ي توػػؼ  بويهػا وايػػارعر ال تعري ػار ي ػػوح دي ػل  يوػػاط تيظػيـ عدحيػػاة لػ  كػػؿ عدوتتواػات
إال  يهػػػـ يتو ػػػ ف  وػػػم  ف  ري ف لػػػ  وضػػػو ف عدالعدػػػابف  عدوطػػػا عتي ف  عدويبرتػػػايػػػ  عدويوا  

 .(3)ه  عدت  ت لـ وايارعر ي وح دكؿ عدوتتواات عديظريا علو ؿ دليهـب
 Multiculturalism(4)التعددية الثقافية  .4

                                                           

 .71ص عدو لر يوطهب -1
 .269عدووطوا عدطياطيا عدواا رةب و لر طبؽ  كرهب صإدم   يؿ كويوكاب ول ؿ -2
 .271عدو لر يوطهب ص -3
ا لكريػػا  يظريػػا دوتااوػػؿ وػػ  عدوتتواػػات  يػػر عدوتتايطػػاب ويظ وػػا لكريػػا تبيّتهػػا ل ؿ هػػ  ويظ وػػ -4

لكريػا دوتااوػؿ وػ   عقػ   تػ ل  قويػات دغ يػاب ق ويػاب  رقيػا   ليييػا لػ  عدوتتوػ  - تيارعت طياطػيا
 عدطياطػػػا  عدووطػػػوا عدطياطػػػيا لػػػ  تحويػػػؿ  تتوػػػاععل وبيػػػا.  ويظ وػػػا عكاليويػػػا يطػػػتاووها  ووػػػاض عال

ت عل وبيػػػا عدوطػػػيطرة  عدػػػل ؿ عد  ويػػػا وػػػ  علقويػػػات  عدتوا ػػػات عدوهوشػػػا. ي ػػػةر  ػػػف   يػػػؿ  ةقػػػا
 .141ب ص2112إواـ  بل عدوتاح إواـب عدك يتب  ت كويوكاب   ليطا عدتالليا عد  الياب 
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 ب عدو عل ػػػا عإليتابيػػػا  وػػػم عدتيػػػ ع لع ػػػؿ  طاطػػػتاكػػػس عدتالليػػػا عد  اليػػػاب بشػػػكؿ 
 ات عدارقيا  عإل ييا  عدوغ يا. تةلعدتوا ا عد ت ييشع  الةر وف عال

 اػػلة طياطيػػ يػػيها  ػو رػػ ك ز ػػه  و قؼ طياط  وتوي إ ف إف عدتالليا عد  اليا 
 اتيف وػػػف عدحتػػػ  د ػػػادح عدتيػػػ ع لع ػػػؿ ت ػػػلـ وتوػػػ  تيف  عطػػػ بوتواطػػػكا   عت بريػػػاو 

عدتوا ػػػػاب ترتكػػػػز عدوتو  ػػػػا عل دػػػػم  وػػػػم وكاطػػػػب عدتيػػػػ ع باديطػػػػبا دووػػػػرل بييوػػػػا ترتكػػػػز 
ف يظريػػػات عدتالليػػػا عد  اليػػػا وطػػػتولة وػػػف ع     ب  ػػػا عد اييػػػا  وػػػم وكاطػػػبها دووتتوػػػ دوتوع

بادحريا  عدتطػاوح   دتزعـعالإدم   توتل ت  رهاب ا  تحا ؿ ل  عد قت يوطه تتا زهاعدويبرعدي
عدورض دووات لعت عل ةقيػا عد ا ػا بػِهب  عدووارطػات عد  اليػا  طري ػا  ع تيارعد لرة  وم 

 .(1)عديظر  ف  لـ و عل ا ع  ريف  ويها)عدتطاوح عدطوب (عدحياةب بغض 

 وػػ   دػػؾب لػػإف باػػض ويظػػرت عدتالليػػا عد  اليػػا يرلضػػ ف عدويبرعديػػاب  يػػل  ف  ف 
قػػل ي بػػؿ عدويبرعديػػ ف  وػػم   وػػم طػػبيؿ عدو ػػاؿ بوحػػل لة  وػػم إقػػرعر عدتيػػ ع عد  ػػال قػػلرتها 

 عدليييػػػػػػا و ت ػػػػػػرة  وػػػػػػم عدتيػػػػػػ ع عد  ػػػػػػال  ل ػػػػػػطب ب ػػػػػػلر وػػػػػػا تكػػػػػػ ف عدووارطػػػػػػات عد  اليػػػػػػا 
  طػػاسدػػ  كايػػت عدووارطػػات عدواييػػا تيطػػتـ وػػ  وات ػػل ديبرعإ ع  عدوتاؿ)عد ػػاص(ب  ل ػػط

يػػه ووارطػػات ل   بادتػػاد  لوػػف يتطػػاوح عدويبرعديػػ ف وػػ  وػػا يا ب ػػاص بادتطػػاوح  عالطػػت ةؿ
ف يظريػات عدتالليػا عد  اليػا  يػر عدويبرعديػا ع     بتتطػـ بضػيؽ  لػؽ لػ  عدتوكيػر    وتا ػبا

رتب بوايػػػم وػػػاب وػػػف ي ػػػل عدتوا اتيػػػا دويبرعديػػػاب عدػػػ ت ُيشػػػلل  وػػػم عدطبياػػػا عد  اليػػػا تطػػػ  
 عدوك يا بشكؿ ت هرت دوش  يا. 

رعليكاديػػا دوتالليػػا عد  اليػػا تتيػػل عدتطػػاوح عإليتػػاب  عدػػ ت   ك ػػر ػػر   إف يظريػػات 
وم  ف عدكاوؿ  عداوي  باد  الات عدوتويزة  ديس وترل قب دهاب كوا ُتشلل    ترعؼياي  عال

 بطات  ير عدويبرعديا   ير عدغربيػاواايير عدتي ع يتب  ف تشوؿ  يضار عدوات لعت  عدووار 
  ادبػػار وػػػا يػػػربط هػػ ع عدشػػػكؿ وػػػف عدتالليػػا عد  اليػػػا   يػػػلة ح ػػ ؽ علقويػػػا بتازيػػػز عدالعدػػػا 

                                                           

 .366هي  لب عديظريا عدطياطياب و لر طبؽ  كرهب ص  يلر  -1
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 وػف ب (1)يا دووتو  ات عدوهوشا  عدوحر وا لع ؿ عدوتتواات عدغربيا عدت ويلياتتوا عال
 عك ربػػ كويوكػػاعدتػػ  قػػلـ   ضػػايا عدوتاو ػػا بادتالليػػا عد  اليػػا هػػ  ح ػػ ؽ علقويػػاتب بػػرز عد

عده يػا عد  اليػا    بح  ؽ علقويات  ترعؼعر دةعطتالعلوحا دا ويظوا دتحليل توؾ عدح  ؽب 
 شػػكاؿ طياطػػا عده يػػاب عدتػػ  تطػػام د لوػػا و ػػادح   حػػلإ ف عدتالليػػا عد  اليػػا  ا تبػػارب

      ح ي ػ عتتوػا يك ف  دؾ ل  و عتها ظوػـ  ب   الةر واتوا ات واييا ل  عدوتتو 
 بهػػ ع  ب يتهـ عدتوايػػا   بػػرعتهـ عدوشػػتركا ضػاسها بهػػ وت ػ رب  ػػف طريػػؽ ت  يػػا   ػػ  

     ب  تاػػػل عدوػػػرل ُوتتػػػ رعر لػػػ  طػػػياؽ   ػػػال تتوػػػا عدوايػػػم تػػػربط عده يػػػا عدش  ػػػ  باال
للا ػػػػػار  ػػػػػريحار ب تػػػػػايو ر وػػػػػف هيػػػػػا قػػػػػاـ ب عيػػػػػل د ت  واػػػػػيف    وتططػػػػػ      عتتوػػػػػا 

عدوتتوايػػا عدوتاو ػػا  عاللترعضػػات  طػػاس( بادتالليػػا عد  اليػػا  وػػم  تػػرعؼ ف)طياطػػا عال
 .(2)باده يا عدش  يا

 : Libertarianism (3)النظرية الميبرتارية)التحررية(  .5

  عدويبرتارت بادورلب وتكلعر  وم عف كػؿ عيطػاف شػ ص قػاسـ تتوا يبل  عدتحويؿ عال
ه  ووتوكاتػػه  ت ػػرلاته  دػػه عدحػػؽ لػػ  حياتػػه عد ا ػػا  طػػةوته بحػػل  عتػػه  هػػ  طػػيل تطػػل

                                                           

 .368-367و لر يوطه ب صعد -1
عليػػل د تيات عدطياطػػياب و ػػلر طػػبؽ  كػػرهب إدػػم  ييظػػر   يػػلر  هيػػ  لب وػػل ؿ ةععطػػدووزيػػل وػػف  -2

 .386-383ص
دورعلاػا عدضػريبيا  عطػت لعـيلعل  عدويبرتاري ف  ف حرّيا عدتبػالؿ لػ  وتػاؿ عدطػ ؽب  ياارضػ ف كػؿ  -3

. وتالديف  دؾ عديظريا عدويبرعدياإدم  إل الة ت زي  عدو عرل عدوالياب ق ل تح يؽ عدوطا عةب كوا تل  
 ّف  ا تباروركزة وورطا دوطوطا.  بإدم  يا يتلتقت العف ع طاض عدل دا عدحؽ دتيظيـ عدوبالالت عال

تتوب عدوطال  و وارب لإف تيظيوها دوط ؽ طيك ف عد ط ة عال دم  وػم طريػؽ عداب ليػاب  لػؽ عد ػ ؿ 
يا قّػ ةب تتػل ـ قػلرتها  ػالقتتزلعل قبضا عدل دا  وػم شػرعييف عدحيػاة عال عدوع  ر دو ف هايؾ" ب لر وا

 ر بتها ل  عدتحكـ ل  كؿ وتاالت حياتيا" ده ع عدطبب تك ف عدحريػات عدر طػواديا ضػر ريا دوحوػاظ 
 عدووطػػوا عدطياطػػيا عدواا ػػرةبإدػػم  وػػل ؿ  وػػم حرياتيػػا عدولييػػا  عدطياطػػياب ي ػػةر  ػػف  يػػؿ كويوكػػاب

  .142-141و لر طبؽ  كرهب ص
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عدويبرتػػاري ف بحػػـز  ػػف عدح ػػ ؽ عدوتطػػا يا دكػػؿ عاللػػرعلب  دكػػيهـ  لعلػػ  ب(1)عدبلييػػا  عدا ويػػا
  ويػػه تو ػػؿ هػػ ه  ب(2) لركػػ ع عف عللػػرعل  يػػر وتطػػا يف لػػ  وػػ عهبهـ  قػػلرعتهـ  و ػػادحهـ

يظريػػػػا عدالعدػػػػا عدويبرعديػػػػا إدػػػػم  عدتػػػػ   تهػػػػت عتيت ػػػػالهػػػػـ عال حػػػػل  إعدو اربػػػػا عدويبرتاريػػػػا 
  عد ػػرف عداشػػريف  لػػ بعدتػػ  ع تبػػرت عدو عهػػب  عد ػػلرعت عدورليػػا ويحػػا توا يػػا عدر دزيػػا

ف عدػػػللاع ب ػػػ ة  ػػػف عدوػػػرل ضػػػل عدطػػػوطا عدوتزعيػػػلة دول دػػػا  ضػػػل عدوكػػػر    ع ػػػؿ عدويبرتػػػاري
داػادـ عدتاػللت هػ  عدتوا  ب  ك دؾ  ع و ع عدتعكيل عيضار  وم عف عدورليا  عدح  ؽ ل  ع

ديطػػػػػت ل ػػػػػط وايػػػػػار ع ةقػػػػػ  دوطياطػػػػػا عدااوػػػػػاب بػػػػػؿ هػػػػػ  علضػػػػػؿ طياطػػػػػا دوت ويػػػػػؿ وػػػػػف 
تازيز عدح  ؽ عدشر يا دوُووكيا وف حيث إف دفلػرعل عدحػؽ لػ  إدم   يل  ف ب(3)عديزع ات

ي  اف     عدت رؼ عدحر ل  ووتوكاتهـ بغض عديظر  ف وا يترتب  وم  دؾ وف زيالة
ياب قاي يػار طبيايػار قت ػالبعف هياؾ قاي يار ضػوييار يحكػـ عداوويػا عال وتالديف ل  عإليتاتيا

ت   وػف  ػـ ال حاتػا لت تػل ؿ  ػارت ) قالرعر  وم تيطير ه ه عداوويػا  ضػبط ت عزيهػاب
 .(4)عرباؾ عد عق   عإل ةؿ بهإدم  عدل دا(ب لف و ؿ ه ع عدتل ؿ طيتلت

 املبحث الثاني
 اريالليربت اجتا االالعدالت عند مفكري 

ح ؿ عدالعداب   دؾ  تتاهعاليطوط عدض ض  وم  هـ ويظرت ه ع ل  ه ع عدوبحث ط
 يطوط عدض ض  وم يظريا علهويا ل و  عدوطوب عل ؿ طلوف  ةؿ طرح  لكارهـب 

                                                           

برتاريا  ر علهاب عدورليا  عدوتتو  عدولي ب عدكتاب عد اي ب تحريػر ليوػل وتو  ا وتدويفب وواهيـ عدوي -1
 .9ب ص2118  ةح  بل عدحؽب رياض عدريس دويشرب بير تب ت ب زب 

عدكتػػاب عد ػػاي (ب  د لليػػ  لػػ ف ويػػزسب  ػػف عدوطػػا عة   ػػلـ عدوطػػا عةب ل )عدورليػػا  عدوتتوػػ  عدوػػلي ب -2
 .119و لر طبؽ  كرهب 

طػػػبؽ  كػػػرهب  ووػػػاهيـ عدويبرتاريػػػا  ر علهػػػاب عدورليػػػا  عدوتتوػػػ  عدوػػػلي (ب و ػػػلروتو  ػػػا وػػػتدويفب ) -3
 .14ص

 .117ب ص2113طيب عب   زةب ي ل عدويبرعدياب تي ير دويشر  عال ةـب عد اهرةب  -4
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 د اي  طي ضح وطعداب  ل  عدوطوب ع()(2112-1938عدالعدا  يل)ر برت ي زؾ 
 .()( 1932 تيه عر وتبالالر  يل) ليويل  عوتياز حل ل عدالعدا 

 املطلب األول
 روبرث نىزك والنظريت األهليت يف العدالت

حتتػػار ق يػػا ضػػل شػػر يا عدل دػػاب إ  ( )وػػ رعت ر  بػػارل  تػػل يػػ زؾ وػػف  طر حػػات
 ض  كتابه)عدو ضمب  عدل داب  عدي ت بيا( إدم  للاه عدو قؼ عدوتحلت وف تايب ر  بارل

إ  قػػلـ لػػ  كتابػػه  بLibertariansm))عدتحرريػػ ف باطػػـ ( عدوتحل ػػا1974عد ػػالر  ػػاـ)
عدويبرتارياب  وتالالر بعف دفلرعل ح  قار  ه  ح  ؽ  وػم لرتػا  وبال للا ار لوطويار  ف عد

                                                           

  ليوطػ ؼ   كػاليو  عوريكػ   ووكػػر طياطػ ب تاوػه كتابػه )عدو ضػػمب  عدل دػاب  عدي ت بيػا( عدػ ت  ػػلر
عدوطػػػا عتيا      ػػػار داوػػػؿ )ر دػػػز(  عدػػػ ت كػػػاف لػػػ   ادويبرعديػػػواا ػػػر  (  شػػػهر ياقػػػل1974 ػػػاـ)

 = =رعضعتػه  عيت العت ال  ػاب   شػتهر بطػبب عيت ػالبلعياته وف عدواتبيف دهب دكيه طر اف وا  يت له 
  ووػػه هػػ  )يظريػػا عديػػل عد ويػػا( عدتػػ  تبػػرر عدحػػل علليػػم وػػف عدل دػػا  ال  ت شػػ ض يزيػػل  ػػف ب ر دػػز

 لػػ  عد ػػرف فعدطياطػػييعدحػػل علليػػم وػػف عدضػػرعسب. ييظػػر  و طػػ  ا عدووكػػريف عدحػػل علليػػم  لػػرض 
و ػػػطوم وحوػػػ لب عدورعكػػػز عد ػػػ و  دوترتوػػػاب  ت  تحريػػػر ر بػػػرت بييػػػ ؾ  لويػػػب  ػػػريفب عداشػػػريفب
 .377صب  2111 بير تب

  ب تو ػػم تاويوػػه لػػ  تاواػػا ت رييتػػ ب  ح ػػؿ  وػػم شػػهالة تاوايػػا لػػ   ػػاـ 1932 دػػل لػػ  كيػػلع طػػيا
  ػػبح  1974ب  لػػ   ػػاـ 1961لػػ  هارلػػارلب  ػػـ ح ػػؿ  وػػم شػػهالة لكتػػ رعه  ػػاـ ب لرس1954

ب  هػػػ  عالف  طػػػتا  عدووطػػػوا 1979رسػػػيس قطػػػـ عدووطػػػوا  ػػػـ   ػػػبح زوػػػيةر لػػػ  عدووكيػػػا عدكيليػػػا  ػػػاـ 
ب  رسيس قطـ عدووطوا ل  تاواا بيطتبيرغب ييظر   طاط باحث   David  ل  وركز عدووطوا دواوـ 

Guothier,Morals by agreement(New York,Oxford, press1986),p.3  
  كتػػاب عدويبرتاريػػا لػػ  عد ػػرف عداشػػريفب وػػف  هػػـ   وادػػه لػػ  طػػباييات  دػػؾ عد ػػرف هػػ    ك ػػركػػاف  حػػل

كتابه)عدبياف عدويبرتارت( عد ت ظهر ل  طباتيف تحػت  ي عف)يحػ  عدحريػا عدتليػلة  بيػاف عدويبرتػارت( 
تػػػـ  تػػػم بػػػادورب  لب عدحريػػػاب ريػػػا دواػػػادـ. دووزيػػػل ييظػػػر  لػػػ  يي يػػػ رؾ وارلػػػار ليهػػػا درتيػػػا عدويبرتا

 ت ووػػػاهيـ عدويبرتاريػػػا  ر علهػػػاب عدكتػػػاب عدطػػػاب (ب تحريػػػر ليويػػػل بػػػ زب ل )وتو  ػػػا وػػػف عدوػػػتدويفب 
 .154ب ص2118 ةح  بلعدحؽب رياض عدريس دويشرب بير تب 
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    يوكػف دشػ ص " ف دفلػرعل ح  قػارب   ف هيػاؾ  شػياض ال وف عد  ة  علباػالب وبتػل ر بػز ـ
ادح عدويواػػا عل ػػـب وتو  ػػا لرضػػها  وػػيهـب   ييػػا ييبغػػ   ف ال ييتهػػؾ توػػؾ عدح ػػ ؽ د ػػ

عدورل دتطله  عدطيطرة  ويه  حؽ عدووكيا دووػ عرل  عطتغةؿ وف ضوف ه ه عدح  ؽب حؽ 
عدتػػ  ح ػػؿ  ويهػػا بتهػػله ل ف تػػ ر"  هػػ  ح ػػ ؽ وػػف عد ػػ ة بحيػػث تضػػ  حتػػم شػػر يا 

 تعطيطػػػار  ويػػػه ت ػػػبح عديظريػػػا لػػػ  عدح ػػػ ؽ عدورليػػػا وك يػػػار  ب(1)عدل دػػػا و ضػػػ  عدوطػػػاضدا
يػػػه وػػف  يػػر عداػػالؿ  ف تحػػػـر  وػػم  ب وتكػػليف ريػػا  يظػػريتهـ لػػػ  عدالعدػػاواياريػػار دويبرتا

ووكيػػػاتهـب  تب ػػػم عدح ػػػ ؽ عدورليػػػا  حػػػل  عد  ػػػاسص     حػػػريتهـ    عديػػػاس وػػػف حيػػػاتهـ
ب (2)عد ا ػػا ب ػػوتها   ػػةر دوح ػػ ؽ    عدوويػػزة دويبرتاريػػا  وركػػزيف  وػػم عدووكيػػا عد عتيػػا

عدي ت بيػػا(  وػػم إف عدل دػػا لػػ  عدحػػل علليػػم لػػ  كتابه)عدو ضػػمب  عدل دػػاب    يػػ زؾد ػػل  كػػل 
ب  تطبيػػؽ حتيػػاؿوحػػللة لػػ   ظػػاسؼ ضػػي ا  وتو وػػا لػػ  عدحوايػػا ضػػل عد ػػ ة  عدطػػرقا  عال

ف  ت ل دا  ار وف  دؾ طػتيتهؾ ح ػ ؽ عإليطػاف لػ  عر اوػه  وػم عتطا   ك رعدتااقلعتب  ع 
كػاي ع يات ػل ف بػعف عدويبرتاريػا قػبةرب إ   ووكػر  هػب إديػه   هػ ع وػاب (3) وؿ  شػياض واييػا

ييبغػ   عدحك وا ييبغ   ف تيح ر  ظيوتها ل  حوايا حياة كؿ لرل  حريته  ووكيتهب  ال
لػػرض    بػػات     تحطػػيف طبياػػتهـ عل ةقيػػا     ف تكػػ ف و  دػػا بادتػػع ير  وػػم  لعسهػػـ

 ب(4)بح ػػ ؽ عل ػػريف رال يضػػ  ةقيػػار وػػالعـ   وػػم علشػػ اص عدػػ يف يوارطػػ ف يشػػاطار ال
واه  عد ظيوا عد حيحا دوحك وا؟   يلوا ُطِسوت  (1982-1915)آبف رعيل  ك ع  كلت

                                                           

 .158-157ب صعدطابؽعدو لر  -1
 وتو  ػػا وػػف عدوػػتدويف ب ووػػاهيـ عدويبرتاريػػا  رع لهػػابل غ بايػػل عب تحّيػػز  ػػاصب  ػػةج  ػػاصب ل ) -2

ريػاض عدػريس   ػةح  بػلعدحؽب ت عدكتاب عد اي ب عدورليا  عدوتتو  عدولي (ب تحريػر ليويػل بػ زب 
 .126ب ص2118دويشرب بير تب 

 ر برت ي زؾب يظريػا عدالعدػا لػ  عدح ػ ؽب ل )وتو  ػا وػف عدوػتدويفب ووػاهيـ عدويبرتاريػا  ر علهػاب -3
 ػػةح  بػػلعدحؽب ريػػاض عدػػريس دويشػػرب  ت اب عد ادػػثب عدح ػػ ؽ عدورليػػا(ب تحريػػر ليويػػل بػػ زب عدكتػػ

 .133ب ص2118بير تب 
 .125ل غ بايل عب تحيز  اصب  ةج  اصب و لر طبؽ  كرهب ص -4
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ورليػا  حوايػا هياؾ  ظيوا  حيحا  عحلة ل ػط دوحك وػا  هػ  حوايػا عدح ػ ؽ عد  تابت 
  ت تاوؿ  وؿ شرط  –وف عدوترويف- عد  ة عدواليا اطت لعـ ف بت عدياس وف عد يف يبل
 .(1)عد  ة عطت لعـيحو  عدياس وف 

دم)قيػ ل تايبيػا إحريػا قيوػا ح ي يػا عد ا تبػارب يػ زؾ  ػر  تػركف حتػا وف ياحيػا 
  ةقيػا(  هػػ  قيػل وركػػزت لػ  حتتػػه تاكػس عد يػػ ل عدتايبيػا عدوور ضػػا  وػم عدواػػؿ وػػف 

عد ت ي ر إف عللرعل  ايات ل    عتهػـ  ديطػ ع وتػرل  طػاسؿب  (2) طاطعدكايط  علعدوبل  
يػػػؽ  هػػػلعؼ   ػػػر  ل ف رضػػػاهـب عللػػػرعل يطػػػت لو ع دتح     بهػػػـ ُيضػػػحم  يت تػػػب  ف ال

دكف هػؿ هػ ع يبػل   ػاسبار؟ لف يطػاؽ عدحريػا  ب(3)تيتهؾ حرياتهـ و  ي ف ال ي زؾ يل 
ارب إ  يػػر  بعيػػه دػػيس هيػػاؾ  تطػػاؽ بػػيف عتطػػا   ك ػػريبػػل  يػػ زؾ عدورليػػا عدػػ ت يػػركف عديػػه 
اب لػة يتػب كايت عدحريا تشتوؿ  وم ح ػ ؽ ووكيػا وطو ػإ ع  عدحريا  عدوطا عةب وتالالرب

 عدطتعؿ عدوهـ ه   هػؿ يت تػب  وييػا قبػ ؿ  ب(4) ف تك ف هياؾ إترعضعت ت ّيل ه ِه عدحريا

                                                           

عدش  يات تع يرعر  ع  ارةر دوتلؿ لػ  عدتػعريو عدحػليث دويبرتاريػاب لػرت وػف   ك رتال)آبف رعيل(  حل   -1
عد اليػػات عدوتحػلة علوريكيػػاب  وػػف  هػـ وتدواتهػػا)ر س عديبػػ  إدػم  باػػل عد ػ رة عدبوشػػويا  هػػاترتر طػيا 
(   يرها وف   واؿ. دووزيػل ييظػر  آدوػيف تػ لورب و ابوػا وػ  1957(  ) طوس دـ يال يباد  1943

 ت  زب تحريػػر ليويػػل بػػآبػػف رعيػػلب ل )ووػػاهيـ عدويبرتاريػػا  ر علهابعدكتػػاب عد ادػػثب عدح ػػ ؽ عدورليػػا(ب 
 .115-111ص .2118ب ةح  بلعدحؽب رياض عدريس دويشرب بير ت 

 ت دتػلير  ف ياوػؿ بػه؟ ييظػر  وايكػؿ طػايلؿب عدالعدػا  وا حػ ؿ هػ ه عدوطػعدا طػةعدووزيل وف عال -2
 .158-123ب ص2115ور عف رشيلب تلع ؿ دويشر  عدت زي ب دبيافب 

اػػػػ  ب  ػػػػوه وػػػػ هبار ييكػػػػر عدتوييػػػػز بػػػػيف وػػػػف عدياحيػػػػا عدووطػػػػويا ياتػػػػرض يػػػػ زؾ  وػػػػم عدوػػػػ هب عديو -3
ضػوايار دحريػا عللػرعل.  ػـ إف   ك ػرهػا ا تبار كوا إيه ي تػرح   ةقػار قاسوػا  وػم عدح ػ ؽ ب علش اصب

عدكػايط   عدوبػل ي زؾ يوطهب ر ـ عيه كاف ولييار دػ)ت ف د ؾ( ل  يظريا عدح  ؽ إال  يه ياتول  وػم 
ال وتػػرل  طػػيوا. ييظػػر  طػػايلؿب عدويبرعديػػا  عد اضػػ  بادتااوػػؿ وػػ  كػػؿ شػػ ص وػػف حيػػث هػػ   ايػػاب

 .131 حل ل عدالعداب و لر طبؽ  كرهب ص
وحول زعه  بشير  وحت ب عدح ػالتب  ت ك دف لارد ب و لوا ل  عديظريا عدطياطيا عدواا رةب  -4

 .84ب ص2118بيغازتب  -تاواا قاري يس
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ب  ف و ػؿ   وم رتيا ت ف د ؾ يات ل ي زؾ واتولعر    ع عدووه ـ عد عط  دح  ؽ عدووكيا؟ه 
 عدتايبيػا يػا بػاد ي لعدتزعوبوبل  يتطػس  عدتزعـه ع عدووه ـ ل  ح  ؽ عدووكيا إيوا ييت   ف 

)وبػػػل  عدووكيػػػا عد عتيػػػا(ب إ  ي ػػػر هػػػ ع عدوبػػػل ب إف كػػػؿ شػػػ ص هػػػ  وادػػػؾ عدحػػػؽ   ةقيػػػار 
توػؾ  عطػت لعـدش  ه  ق عهب  وف  ـ لإف كؿ ش ص حّر)وف  تها يظر   ةقيػا( لػ  

ه ع ب   (1)عد    بادطري ا عدت  ُيوضؿب طادوا  يه دـ يطت لوها بشكؿ  لعس  ضل ع  ريف
" ف عللرعل  حػرعر لػ  عداػيش كوػا يريػل فب   قاسةر  يضار   ت ف طتي عرت ويؿ عدتايب  كله

ف  فال يػػػت    عوػػػا لعوػػػ   ب  ع  آ ػػػريفب   ف طػػػػوطا عدحك وػػػا ييبغػػػ   ف تكػػػ ف وحػػػللة بحػػػػـز
عدوػػرض عد حيػػل عدػػ ت يحػػؽ لػػ  طػػبيوه ووارطػػا عدطػػوطا  وػػم  ت لػػرل وػػف توا ػػاب ضػػل 

 .(2)إرعلتهب ه  وياه وف عي عض ع  ريف"

هػ  و قػؼ يػ زؾ وػف  دول دا؟  وػاهياؾ  وا ولع اة  هيا يوكف طرح طتعديف  هؿ 
لرض عدضرعسب؟ ليوا ي ص عدطػتعؿ عل ؿب يػر  يػ زؾ عف  ػيا ا شػر ط كاليػا د تػ ل 

إف عدل دػػػا   شػػػرطيف ضػػػر رييف  عل ؿإدػػػم  عدل دػػػاب وهوػػػا  ػػػابا  وركبػػػاب دكيػػػه يشػػػير
  حل لها ـ لتتوف عدل دا حوايا وف ي ي  عد اي  (ب حتكارعد  ة) اوؿ عال عطت لعـتحتكر 

يػ زؾب دػل  عللػرعل يػركف عديػه  لف  لؽ و ر ث عدح  ؽ عدػ ت ؛ ت) اوؿ إ الة عدت زي (
 عحتكارحؽ ل  عدللاع  ف ح  قهـ    اب وف ييتهؾ ح  قهـب  ه ع يتاارض و ) اوؿ 

يتطوب إ الة ت زي ب دكف يػ زؾ يتػالؿ إيػه قػل ياتػز   عدتايب عد اي  وف عدل دا بعدل دا(
يبػػل  هػػ ع عدااوػػؿ    به عدر ايػػا عدشػػاوواف عدضػػرعسب عدوتطوبػػا دتو يػػؿ هػػ عدػػباض  ػػف تػػعوي

لػػػػ      وتاارضػػػػار وػػػػ  عدووكيػػػػا عد عتيػػػػا عدتػػػػ  يتطوػػػػب  ػػػػلـ عدتػػػػل ؿ لػػػػ  ش  ػػػػيا عدوػػػػرض
 .(3)ووتوكاته

                                                           

1- Robert Nozick, Anarchy, state and Utopia, (New York: Basic Books, 

1974), p31.  

عدكتػػاب   وػػم عدتػػل ؿ عدحكػػ و ب ل )ووػػاهيـ عدويبرتاريػػا  ر علهػػاب اتع ترعضػػتػػ ف طػػتي عرت ويػػؿب  -2
 ػػػةح  بػػػلعدحؽب ريػػػاض عدػػػريس دويشػػػرب  ت عل ؿب عدتشػػػكيؾ لػػػ  عدطػػػوطا(ب تحريػػػر ليويػػػل بػػػ زب 

 .58ب ص2118بير ت 
 .88-87ك دف لارد ب و لر طبؽ  كره ب ص -3
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 عضػػػحارب  دكػػػ  تطػػػتطي  عدل دػػػا يػػػ زؾ  وػػػا باديطػػػبا دوطػػػتعؿ عد ػػػاي ب ليبػػػل   ف رل 
 بد ػػاي ي ب يتاػػيف بادواػػؿ  ف يتيػػم عدضػػرعسبعدايػػؼ ع عطػػت لعـووارطػػا ح هػػا عل حػػل لػػ  

تطػػػت لـ طػػػ   لػػػ  تو يػػػؿ  عدضػػػريبا ديطػػػت ال  ةقيػػػا لػػػ   عتهػػػاب دكػػػف يشػػػترط  ف الإ ع 
قػػلرتها  عطػػت لعـ طػػتك ف عدل دػػا ووي  ػػا وػػف  ب ػػلوات عدحوايػػا) لؽ ل دػػا عدحػػل علليػػم(

كػ   وم عإلتبار لت  رض ط   حوايا عدح  ؽب  دكف تكػ ف عدضػرعسب وشػر  ا إال د
لعرة يظػػاـ عد ػػاي ف  ليػػر ف  ف فيلباديطػػبا دويبرتػػاري ب(1)تغطػػ  تكػػاديؼ عدػػللاع عد ػػارت   ع 

لػػػرؽ بػػػيف  ال   بف  شػػكاؿ عإلكػػػرعهب بػػػؿ  طػػػرقا  يضػػػار شػػػكؿ وػػػ  ضػػرعسب إ ػػػالة عدت زيػػػ  هػػػ
  دوو ػرعضب  بػيف عتتوػا ل ػـ بريػاو  إدػم  عدل دا عدت  تتبر عل رياض وف  ػةؿ عدضػرعسب

 . (2)وتشرلإدم  وف عدغي  دياطيه عدوص عد ت يطرؽ عدواؿ

 و وار ت توؼ عدويبرتاريا بتشليلها  وم   د يػا عدح ػ ؽ  تعكيػلها  وػم  ف إ ػالة  
ه وتتواػػار ا تبػػار وػػ  وتتوػػ  عدحريػػا ب تػػتةضـ ت زيػػ  عد ػػر ة وػػف  ػػةؿ عدضػػرعسب  وويػػا ال

ف وطعدا إ الة عدت زي  باطوا وف  عحترعـوتططار  وم  ها  ويتهكا ط طاعدووكيا عدورلياب  ع 
 ػػػػف عديظريػػػػات عل ػػػػر  ب  هػػػػ ع وػػػا يتاػػػػؿ يظريػػػػا عدويبرتاريػػػػا و تووػػػا (3)دح ػػػ ؽ عدورليػػػػا
ف دهػػ ه عدح ػػ ؽ قػػ ة   يػػ زؾ إف دويػػاكوػػا يبػػيف  بكادوطػػا عتييف ار يتاويػػا عتطػػا س ح  قػػارب  ع 

 طػتوتاع ف دهػـ عدحػؽ لػ  عال ا تبػارد ػادح عللػرعل ب يتػ ز دول دػا لاوػه يتطاضؿ ح ؿ وػا

                                                           

عدويبرتارييف بشكؿ  اـب  ي زؾ بشكؿ  اص  ييظر  ح ؿ وطعدا عدضرعسب  يل طةععالدووزيل وف  -1
ب  ػػيف دولرعطػػات  عدبحػػ ث  يبيػػؿ طػػالبت  كػػةر وػػف  كريطػػتياف ل الكاوبػػاي ب عدووطػػوا عدطياطػػيا عديػػـ 

ب  كػػػػػ دؾ  يػػػػػؿ كويوكػػػػػاب و ػػػػػلر طػػػػػبؽ  كػػػػػرهب 211ب ص2113و ػػػػػرب يػػػػػابتتوا عاليطػػػػػاييا  عال
.  وايكػػػؿ طػػػايلؿب 192ووػػػر  ريتشػػػارل لعتػػػرب و ػػػلر طػػػبؽ  كػػػرهب ص.   يضػػػار ب ليوػػػل وي139ص

 .84-73عدالعدا  واعدتلير  ف ياوؿ بهاب و لر طبؽ  كرهب ص
 .76دتلير  ف ياوؿ بهب و لر طبؽ  كرهب صوايكؿ طايلؿب عدالعدا  وا -2
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ف عدل دػػا تيتهػػؾ هػػ ه عدووكيػػا  ب(1)كوػػا يطيػػب دهػػـ  لػػؽ وبػػل  عدووكيػػا عد عتيػػا بووتوكػػاتهـ  ع 
ي ػػػر  ال يػػػ زؾ بػػػر لػػػرض عدضػػػرعسب بغيػػػا ت ػػػليـ عداػػػ ف دفقػػػؿ حظػػػ ة لػػػ  عدوتتوػػػ ب إف 

 يت ػػلؽ عديػػاس ط  ػػار  وػػم عدو ػػرعضب إف وػػا ياتػػرض  ويػػه هػػ  إ ػػالة عدت زيػػ   تػػ ب  ال  
اص  ووكيػػاتهـ عدوشػػر  ا  ح هػػـ لػػ  عد يػػاـ علشػػ  عحتػػرعـعد طػػرياب ك يهػػا تتاػػارض وػػ  

 يػػػ زؾبحريػػػا  ػػػف عدتبػػػالؿ عدحػػػّر بيػػػيهـ  لػػػؽ يظريػػػا عدتووػػػؾ عدوشػػػر ع عدتػػػ  يػػػركف عديهػػػا 
يػػػ زؾ ديظريػػػا عدووكيػػػا عدوشػػػر  ا شػػػعيها شػػػاف طػػػاسر عديظريػػػات كادتػػػاد    لػػػؽ  ػػػيا ا 

ف دكػػؿ شػػ ص يػػا بػػادر ت عد اسػػؿ إيطػػيا لػػ  عدتػػاد   إف قبوعدويبرتاريػا تتو ػػؿ علطر حػػا عدرس
ت   ػػف عدتبػػالؿ لػػ  ووتوكاتػػهب طػػيك ف عدت زيػػ  عداػػالؿ  يػػلها  دػػؾ عدػػ ت ييػػ وشػػر ع   حػػؽ  

تبػػالؿ حػػّر دوووتوكػػات لكػػؿ ت زيػػ  يػػعت   ػػف  ضػػ   ػػالؿ  وػػف  ػػةؿ  بعدحػػّر بػػيف عللػػرعل
 ت ػػادؼ عدل دػػا و تضػػم عدالعدػػا  يػػلوا توػػرض عدضػػرعسب  وػػم عدوبػػالالتب  بيكػ ف  ػػالالر 

وػػف عدتبػػالؿ عدحػػّر دوطػػو   عدويتتػػاتب  طػػيظؿ  دػػؾ و ادوػػار دوالعدػػا ر ػػـ  يػػؼ عدوطػػتويليف 
ف عطػػػت لوت  وػػػ عؿ توػػػؾ عدضػػػرعسب لػػػ  تاػػػ يض دفشػػػ اص عدوبتوػػػيف بااهػػػات  حتػػػم  ع 

عدضػػريب  عد حيػل عدوشػػر عب  لػػؽ هػ ه عد تهػػاب هػػ   دػؾ عدػػ ت يػػػُوكف  قتطػػاعلاالب طبيايػا
 ت ػـ  هػ ه  ب(2)عدتبػالؿ عدحػرّ وف ت لير و عرل دتو يؿ عدوتططات عدضػر ريا دحوايػا يظػاـ 

  يا  ه  طاط وبال عديظريا  وم  ة ا 

ي  ؿ ه ع عدوبل  إف وا يكطب  وم يح   وشر ع يوكف  ف تح ؿ ووكيته  .وبل  عدتح يؿ 1
 ت  ف هػػ ع عدوبػل  يتاوػػؽ بي ػػؿ عدووكيػػا وػف شػػ ص   ػػر  تح يوهػػا  ب وػم يحػػ   حػػرّ 

 ص آ ر. يي ؿ ووكياته دش ش ص ب عططتها  فعديهـب  بادُطبؿ عدت  يوّكف د

      دوووكيػػػػاتبطاطػػػػ هػػػػ  وبػػػػل  عالكتطػػػػاب عل  .وبػػػػل   ػػػػالؿ لػػػػ  عالكتطػػػػاب عدبػػػػلس 2
هػ ع عدوبػل  يشػوؿ عد ضػايا عدوتاو ػا بادكيويػا عدتػ     بتش يص علشياض  ير عدووو كػا

 هػػ  عدوبػػل  عدػػ ت يوطػػر ديػػا  بيوكػػف عف ت ػػبح بهػػا علشػػياض  يػػر عدووو كػػا ووو كػػا
                                                           

حػ ؿ وبػل  عدووكيػا عد عتيػا ييظػر و اؿ)ياي ػيب عدايػ ف( كػ دف لػارد ب و ػلر  طػةعدووزيػل وػف عال -1
 . 85طبؽ  كرهب ص

 .141عدووطوا عدطياطيا عدواا رةب و لر طبؽ  كرهب صإدم   يؿ كويوكاب ول ؿ -2
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حيازة  شياض يوكف  ف تي ؿ ووكيتها ل  وا بال إدم  رعل  وف عدبلعياكيؼ يت  ؿ علل
يشػع  ػف ت زيػ   ػالؿ آ ػر إ ع  عد ت يبيف  يه يك ف عدت زيػ   ػالالر   ؿ ل ار دووبل  عل

آ ػػر يحػػللها وبػػػل  إدػػػم  وػػف ت زيػػ  يت ػػاؿب طػػاسؿ وشػػر  ا  عد طػػاسؿ عدوشػػػر  ا دة
للها وبػػل  عدالعدػػا لػػ  عالكتطػػاب عد طػػ عت عدوشػػر  ا عل دػػم يحػػ بعدالعدػػا لػػ  عدي ػػؿ

تيشػػع تويػػػ   دكػػف ال ب الدػػا  ب طػػػ عت  الدػػا ياػػل  ػػػالالر   كػػؿ وػػا ييشػػع  ػػػف حادػػا
لهيػػاؾ  شػػ اص يطػػوب ف ع  ػػريف   ل ػػار دوبػػل  عدالعدػػا لػػ  عدووكيػػاعدحػػاالت عدح ي يػػا 

ـ  يوياػػ يهـ وػػف يطػػتبال يهـ بحيػػث يطػػت د ف  وػػم إيتػػاته    حتيػػاؿ ػػف طري ػػا عال
إدػم  كؿ ه ه علطاديب  ير وطو ح بها دي ؿ عدووكيػا وػف حادػا بات فعدايش كوا يش

ي رهػػػػػا وبػػػػػل  عدالعدػػػػػا لػػػػػ    ػػػػػر ب  هيػػػػػاؾ  شػػػػػ اص يكتطػػػػػب ف ووكيػػػػػات ب طػػػػػاسؿ ال 
عدالعدػػػا لػػػ  عدووكيػػػا(  وبػػػل يفطػػابؽ ل ؿ  عيتهػػػاؾ  تػػػ ل ظوػػػـ طػػػابؽ  ت)عالكتطػػاب 

 .(1)عدت حيح( ي زؾ)وبل  هل  عدالعدا يطوي ار ي وؽ وبل   اد 

هػػػ  عدوبػػل  عدػػ ت يػػػلديا  وػػم كيويػػػا عدتااوػػؿ وػػ    ضػػػاع تكػػ ف ليهػػػا   وبػػل  عدت ػػحيح.3
 بػػر  وويػا تح يػػؿب  ع  ع     عدووتوكػات وكتطػبا تػػ رعر طػ عض  بػر  وويػػا تووػؾ   دػ 

عداالؿ لػ   عالكتطابتّ لر شرط إ ع  عد ة ا واارب له  تاي   يه وبال    ت ه ه عد
"وػف كػؿب  لػؽ  كف  ف تك ف  وم عديح  عدتػاد ؿ يوعدووكيا لإف  يغا عدتبالؿ عداال

 .(2)كّؿ  لؽ واده وف و   ات ل  عدبلض"إدم  توضيةتهب

وف عدل دا  وطعدا عدضريباب  لضت يظريته لػ   ي زؾو قؼ إدم    ويه  برت  يا
يتيتػا ووالها)كوػا عطػوويا(  ف ل دػا لػ  عدحػل علليػم تيح ػر وهاوهػا إدػم  ح  ؽ عدووكيا

عدا ػ لب  كػؿ ت طػي  الحػؽ  عحتػرعـعدايؼ  عدطػرقا  عدغػش  ضػواف  ل ط ل  عدحوايا ضل
دف يك ف هيػاؾ لعع د تػ ل تاوػيـ   وم ه ع عديح  بحؽ عللرعل عيتهاؾإدم  دوهاوها يتلت

ططػػات تحػػ يةر ت تضػػ  كػػؿ هػػ ِه عدوت    ب ػػلوات  و ويػػا  وػػ و   ال ر ايػػا  ػػحيا  ال
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اػػض وػػف عديػػاس ر وػػار  ػػيهـب لوػػيس وػػف بضػػريبيار إدزعويػػار يتحووػػه  لعضر   و ويػػارب  بادتػػاد  
بػػيف  لال ي تػػ ليػػهبػؿ  ؛يايػػا ل ػػطعدوي ػؼ  ف يهوػػؾ ت  ػػار وػف  ضػػرت بهػػـ عد طػوا عدطب
     ف يحػػـر  طوػػاؿ وػػف عدتاوػػػيـ     يػػليهـ وػػا ي لو يػػه دآل ػػريف لػػ   ػػػو ا تبػػالؿ حػػّرب

ؿ وػف  ف هػ ع عدشػك يػ زؾلػ  عدو ابػؿ يػر   ب حيا ليهـ  دل ع لػ   اسوػا ل يػرةعدر ايا عد
ك يػػه)إف كػػاف وكتطػػبار إ ػػالة عدت زيػػ   يػػر  ػػالؿب إ  إف دويػػاس ح ػػار وشػػر  ار لػػ  وػػا يوتو

به كوا يطيب دهػـب  طتوتاعب  ياتول  دؾ  ف يك ف دهـ وطوؽ عدحؽ ل  عالب وا  الدا(
كوا يحؽ ده  ف يت وم  يه د ػادح  يػاس   ػريف  ب ش طادوا دـ يكف ل   دؾ  يؼ  ال

لي ػػ ؿ  يهػػا  لضػػؿ طري ػػا لػػ   بدحتػػا عدحلطػػيا  يػػل يػػ زؾ(حظػػه لػػ  عكوػػا يشػػاض)وا ية
يحػؽ  عدت رؼ بحؽ عدووكياب  يحؽ ده  ف ي ػرر  ػلـ إ طاسهػا دهـ)بوػا ليهػا عدل دػا(ب  ال

ف كػػاف عدغػػرض ويػػه إي ػػا  عدواػػ قيف وػػف عدوػػ ت ت  ػػار لحػػل تتريػػله  دكػػف وػػا  ب(1)ويهػػاب  ع 
ا تتياقض و  كؿ طياطيا إ ػالة عد ت يتاويا ي بؿ بيظريا تاتبر  ف ح  ؽ عدووكيا عدورلي

 عت طػػػاب   عدحتػػػا عل دػػػم هػػػ  حتػػػا  تػػػافحتتػػػاف وتويز  يػػػ زؾ دووػػػ عرل؟ دػػػل عدت زيػػػ  
حلطػػ   تاوػػؿ  وػػم إبػػرعز عدوظػػاهر عإليتابيػػا لػػ  عدووارطػػا عدحػػرة دح ػػ ؽ عدووكيػػاب  وػػا 

ح ػػ ؽ عدووكيػػا وػػف وطػػووا   دػػم  عطػػتيتاج وػػم  عد اييػػا لهػػ  وػػف طبياػػا لوطػػويا  تاوػػؿ
  عدش ص د عتها(  كوا يعت  ه )ووكيا

 عدحلطيا )و اؿ  عدت تشاوبرديف(  عدحتا    الر 

شيسار وا  وم يح   وشر ع يك ف ديا  يلها  عكتطبياإ ع  إييا  ي  ؿ وبل  ي ؿ عدووكيا
 عدتوتػػػ  بػػػه كوػػػا يحوػػػ  ديػػػاب حتػػػم دػػػ  ترتػػػب  ػػػف  دػػػؾ عداوويػػػا  عوتةكػػػهحػػػؽ وطوػػػؽ لػػػ  

 ف عدبشػر قػل  دػل ع  ا تبػارعدػل ؿ  عدحظػ ظب  ب تكالت باد  عدحيؼ وف حيث عدت زيايا ال
ب ػػػلرعت وتوا تػػػاب  بواػػػؿ هػػػ ع عدتوػػػا ت لػػػ  عدوػػػتهةت عدطبيايػػػاب لػػػإف باػػػض علشػػػ اص 

ار)وت رعر كػػػػ دؾ لػػػػ  حظػػػػ ظ طػػػػيياو ف بادر ػػػػاضب لػػػػ  حػػػػيف طػػػػيهوؾ عدػػػػباض عل ػػػػر ت  ػػػػ
ف  يـ للػػاع حلطػػ   ػػف عدح ػػ ؽ عدووكيػػا؟ إيػػه يطوػػب ويػػا ت ػػل يػػ زؾكيػػؼ ييػػ ت  بعلبيػػاض(
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ي  ؼ ل  عدبلض حادػا وػف عدت زيػ  عل دػ ب ياػلها وشػر  اب تتكػل باػل  دػؾ  ييػا يوضػؿ 
عدويبرعديػا لػ   وبػال حلطيارب ليوا ي ص عدحيازة عدوشر  ا دوو عرل وبل  ي ػؿ عدووكيػا بػلؿ 

 يه قل  وكػف تح يػؽ ت زيػ  ووضػؿب  علترضياإ ع   يارض حتته كا ت   ب(1)إ الة ت زي 
( وتتوػػ  2ل.(ب ربوػػا كػػاف دكػػؿ  عحػػل ح ػػا وتطػػا ياب  يشػػكؿ)1.ل ديطوػػؽ  ويػػه ت زيػػ )

وطا عت ب  ليها  وا لرل  ويه طوب كبير  ه  ال ب) عدػت تشػاوبرديف( وػف تايػب لريػؽ 
كػػرة عدطػػواب  ديوتػػرض إيػػه ي قػػ    ػػلعر دوػػلة طػػيا  عحػػلة وػػ  لريػػؽ واػػيف بو تبػػه يح ػػؿ 

و طػـ  يت علػل عديػاس بطػر ر يبػل  عد بطيتار( وػف قيوػا كػؿ تػ كرة تبػاع 25) وم وبرديفتشا
طيتار( ويو وا وف  25عدوباريات  يللا ف   واف ت عكرهـ  ل  كؿ ورة يضا ف) دحض ر

لته تطػػػتحؽ عد يوػػػا عدكويػػػا يات ػػػل عديػػػاس  ف وشػػػاه   بقيوػػػا عدتػػػ كرة لػػػ   ػػػيل ؽ  ػػػاص
ف  هتوبارياديوترض إف ووي ف ش ص قل حضر ع  بدوت كرة تشػاوبرديف لػ  و طػـ  عحػلب  ع 

بربػػ  وويػػ ف ل الرب دكػػف هػػؿ هػػ  وطػػتحؽ دهػػ ع عدػػل ؿ؟ هػػؿ هػػ ع عدت زيػػ    ػػرج وػػف  دػػؾ
 .(2)( يال ت زياار  الالر؟2ل.)ي زؾهم وعدتليل عد ت يط

كػػاف إ ع  ب  ل ػػار ديظريػػا علهويػػا لػػ  عدالعدػػاب دػػيس هيػػاؾ شػػؾ حػػ ؿ وػػايػػ زؾيػػرل 
 زياػار كػاف تإ ع  (1ل.هياؾ دكؿ عدياس ل  عدطػيطرة  وػم عدوػ عرل عدووو كػا دهػـ بو تػب )

 كؿ  عحل وف  ب( دـ يكف ت زياار  الالر 1ل. الالرب د ع لإيه ديس بو ل ر عحل  ف يز ـ إف)
حيػػث كػػاف ب طػػاِه  تشػػاوبرديفإدػػم  طػػيتار( وػػف ي ػػ له 25 تػػار إ طػػاض)عهػػتالض عديػػاس قػػل 

آ ػػرب دكػػيهـ توياػػار) وم علقػػؿ وويػػ ف شػػ ص( تتواػػ ع دياط هػػا دػػهب  شػػ ضإيواقهػػا لػػ  
هـ ا تيػػار ت زياػػار  ػػالالرب  ت تػػه عديػػاس ب( 1ل.كػػاف)إ ع  بكػػرة عدطػػوا و ابػػؿ وشػػاهلته يواػػب

 (ب وػا عدغػرض ويهػا1ل.( ياقويف تزضعر وف عدح ػص عدتػ    طيػت دهػـ بو تػب)2ل.عدم)
كػػػػاف دويػػػػاس حػػػػؽ إ ع  (  يضػػػػار  ػػػػالالر؟2ل.وػػػػا؟  دػػػػيس) شػػػػ ضدػػػػـ تطػػػػت لـ وػػػػف  تػػػػؿ إ ع 

وؿ  دػػؾ  يضػػار ح هػػـ لػػ  ال يشػػ ( 2ل.عدت ػػرؼ لػػ  عدوػػ عرل عدتػػ  عطػػتح ت دهػػـ بو تػػب)
؟ هؿ يطتطي   حل ت ليـ عدشك   وف ياحيا تشاوبرديفو ابؿ وشاهلة  عطتبلعدها    إيواقها

                                                           

 .144-143عدو لر يوطهب ص -1
 .151ر برت ي زؾب يظريا عدالعدا ل  عدح  ؽب و لر طبؽ  كرهب ص -2
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ال (ب لإيػػػػه 1ل.بوػػػػا إف كػػػػؿ  عحػػػػل قػػػػل توتػػػػ  بي ػػػػيبه عدوشػػػػر ع  لػػػػؽ ت زيػػػػ )ب (1)عدالعدػػػػا؟
عدالعدا بوطادبا ل  شعف وا ه  ي ػيب شػ ص   ػرب هكػ ع  باطـ  حل  ف يت لـ  يطتطي
 . (2) ييطتـ ل  يظره وبل  ي ؿ عدووكيا  ب وشر  اربي زؾ( ل  ر ت 2ل.ف)يبل   

هػػ ع عدوبػػل  كتع يػػؿ دوبػػل  يحػػض  وػػم  يػػ زؾي ػػلـ حتػػا ووكيػػا  عت دػػ عتها     اييػػار 
تابيػػػر  ػػػف  ػػػػوا لػػػػ  عد عدكايطيػػػاوااووػػػا عدبشػػػر  ايػػػػات لػػػ    عتهػػػـب وتوػػػػ ةر عد ػػػيغا 

يو ؿ هػ ع عدوبػل     بق يار  ف عدويبرتاريا ديك ف للا ار  ي زؾب إ   ا ها عدوطا عة عل ةقيا
 بوػػػا إف عللػػػرعل بهاعحترعوتػػػ هر يظريتػػػه وتكػػػلعر  ف دفلػػػرعل ح  قػػػار يتاػػػيف  وػػػم عدوتتوػػػ  

وتوايز ف ليوا بييهـ  دكؿ وػيهـ تطواػات  ا ػا بػهب  ويػه تكػ ف هيػاؾ حػل ل دوتضػحيا 
دوتو  ػػاب  هػػ  ُتتػػ  ز  ف يطوػػب وػػف كػػؿ  عحػػل وػػيهـ ت ػػليوها د ػػادح  يػػره وػػف  لػػرعل ع

دهػ ع عدطػبب تبػل  عديظريػا عديوايػاب عدتػ  ُتغيػ   تػ ل  ؛حل ل تضبطها يظريا ل  عدح ػ ؽ
تطػػتطي  وااووػػا عللػػرعل  كػػ ف عدويوايػػا ال يػػ زؾ و ػػؿ توػػؾ عدحػػل ل  يػػر و ب دػػا لػػ  يظػػر

ف وااووػا عللػرعل ط عطػيا توتػرض  ضػ    تعطيطػار  ويػه يتكػل  وػم  ب  عتهػـكغايات ل  
عدوتتوػػ      عدتػػ  يوكػػف بهػػا تاػػؿ شػػ ص  وػػا لػػ   لوػػا و ػػوحا  يػػرهحػػل ل دوطري ػػا 

دكػػػف يتػػػب وارلػػػا  ت ح ػػػ ؽ يتاػػػيف إ طاسهػػػا عل د يػػػا كػػػ  يااوػػػؿ علشػػػ اص  ببعطػػػره
  عل دػػ  هػػ  حػػؽ عدشػػ ص لػػ  عوػػتةؾ  عتػػه. طاطػػب  ف عدحػػؽ عليػػ زؾكغايػػات؟ يػػر  

تػهب لػإف كػاف عدشػ ص بػادحؽ لػ  عوػتةؾ  ع ع تػرعؼلادو تضم عدهاـب كوا يتالؿ ب ه  
كػؿ وػا  ةؾعوػتعدورل وادكار د عته يك ف وادكػار دوتهةتػه  يضػارب  يػلها يكػ ف دػه عدحػؽ لػ  

د دؾ لوػرض عدضػرعسب  وػم عدشػ ص عدكػؼض وػف  تػؿ إ ػالة  ؛يوكيه إيتاته وف  ةدها
 .(3)ييتهؾ وبل  ووكيا عد عت د عتها عر وف  يرهعوتياز ت زي  عد ر ة دواسلة وف ه   قؿ 

                                                           

 .153و لر يوطه ب صعد -1
 .145عدووطوا عدطياطيا عدواا رةب و لر طبؽ  كرهب صإدم  كويوكاب ول ؿ -2
عدووطػػػوا عدطياطػػػيا عدواا ػػػرة و ػػػلر طػػػبؽ  كػػػرهب عدو رعت)ووكيػػػا إدػػػم  ييظػػػر   يػػػؿ كويوكػػػاب وػػػل ؿ -3

(   يضػػػػار )ووكيػػػػا عدػػػػ عت دػػػػ عتها  وطػػػػعدا عدوطػػػػا عة 164-151عدػػػػ عت دػػػػ عتها  عدووكيػػػػا  و وػػػػار ص
 (.172-165ص



 622                          (6102) العام(/62) العدد(/7) المجلد/والسياسية القانونية للعلوم القانون كلية مجلة 

 

Journal of college of Law for Legal and Political Sciences  

 

 
 ثانياملطلب ال

 ًا متبادالً امتيازغىتيه وحدود العدالت  ديفيد
 )كوػػا يبػػيف لػػ  كتابػػه    ةقيػػا عدا ػػل تتوا لكػػرة عدا ػػل عالإدػػم  يػػركف   تيػػهإف 

Moral by Agreementب هػ  يػرلض لكػرة إوكػاف تبريػر يظريػا لػ  عدالعدػا بػادرك ف) 
ت تب  ف تتطس  حلعطيا عل ةقيا)كوا كايت  يل ي زؾ(ب بؿ  وم عداكس تواوارب يإدم 

ف عدو ػلوات عدتػ   ب ةقا دها بػال ةؽ عدالعدا  وم و لوات ال  ويهػا يظريتػه ت ططػ  ع 
عدا ةييا عدت  تحكػـ تبيػ   وبال ف عدععدا ةي ب  يتالؿ ب عدت يرعل ةقيا ه  و لوات 

ت يػػػل طػػػا   وبػػػال عد ػػػرعرعت ضػػػوف عللاػػػاؿ عدووكيػػػاب تشػػػتوؿ  وػػػم  عت ػػػا     عد يػػػارعت
عل يػػرة هػػ  عدتػػ  ياتبرهػػا  وبػػال تح يػػؽ و ػػادحه بطري ػػا وحايػػلةب هػػ ه عد عدوا ػػؿ  رعض

 .(1)  ةقيا وبال 

يػػػه ياػػػل وػػػف  كبػػػر  شػػػياع عدتااقليػػػا عدواا ػػػريفب  وػػػف عدواتبػػػيف بويهتيػػػا إكوػػػا 
 ل   وـ عل ةؽ) ت بغايا تبرير عد ي ل عل ةقيا(  بر عدرك ف (2)عدطياطيا ه بزيظريا 
 ي الؽ  يضار  وم لكرة شبه عدوطا عة عدتػ  ي رهػا  ببال ةؽ دها اال  ةقو لوات إدم 
تح يػػؽ و ػػادح وتبالدػػاب إدػػم  وشػػر ع تاػػا ي  يطػػام   تيػػهعدوتتوػػ  عداػػالؿ  يػػل  هػػ بز

                                                           

ييظر  ك دف لػارد ب و ػلر  طةعه  يز ـ  ف عد عتبات عل ةقيا وتططا   ةييار. دووزيل وف عال -1
 .119-118طبؽ  كرهب ص

لػ  كتابػه)عدوويا اف(ب يحػا ؿ    دوتعطيطػايياطاطػ( وف عدي ير عل1679-1588يال ت واس ه بز) -2
 ف يتوػػؽ عديػػاس  وػػم قبػػ ؿ هػػ ع عدتػػلبير. هػػ بز تبريػػر عدطػػيالة عدوطو ػػا  بػػر تبيػػاف  يػػه وػػف عد تاهػػا 

بحتا ه بز. لػ  حػيف ييكػر كتػاب واا ػر ف  هتواـ و  إف عدا ليف عل يريف شهلع تتليلعر ل  عال
عديتيتا عدت  ي وص عديهػا هػ بز)إف عدطػيالة عدوطو ػا وبػررة(ب لػإيهـ يطػتوهو ف تعطيطػاييا وشػر  اب 

لييػػا  ت كتابػه)عدوويا اف(ب إدػػم  يػػل هػ بز ييظػر  ا ػار  يػل   تيػػه. دووزيػل حػ ؿ عدل دػػا عدطبيايػا  
 .2111حرب  بشر   ابب عدوارعب  دويشر  عدت زي ب بير تب 
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عد هييػػا  وػػم عإلطػػهاـ لػػ  عدوشػػر ع عدتاػػا ي       ووػػار إّف وػػف تاػػ زهـ عد ػػلرعت عدتطػػويا
عر عوتيػػػػاز قشػػػػا حػػػػل ل عدالعدػػػػا  يػػػػل ويا هوػػػػا ي ضػػػػحوطػػػػت ي ف وػػػػف عدوتػػػػاؿ عل ةق )هػػػػ ع 

  كا ت    يله وت اؿعشكاديا عال وتبالالر(   دؾ بالوا  ف يطوط عدض ض  وم

هيػػػاؾ إشػػػكاديا وهوػػػا ت عتػػػه عديظريػػػات عدتعطيطػػػاييا عدتػػػ    وت ػػػاؿإشػػػكاديا عال    الر 
طارحار طتعالر وهوار  بال ةؽ دها اال  ةقها وتططا  وم و لوات ا تبار ب  تيه يتبياها 

كػاف بو ػل ره عإللػالة ش  ػيار وػف إ ع  توػاؽال وت ػاؿ  ه   دوػا ع يت تػب  وػم عدوػرل عالال 
ب إ  دػػػيس بو ل ر)عدتااقليػػػا عده بزيػػػا( حوهػػػا بوتػػػرل وت ػػػاؿع ترعقػػػه؟ هػػػ ه هػػػ  إشػػػكاديا عال

 وػػػم  ؿال ياػػػ  إقػػػرعر  ف إ ػػػةؼ عداهػػػ ل  طػػػاض   ةقػػػ ب لف هػػػ ع عديػػػ ع وػػػف عدتااقليػػػا 
 وف  و اؿ   تيه(. ال عإلتابا عد حيلة عدوتاحا لشياع)ه بزوو بعدحلس عل ةق    ةر 

  تيػه  دػ ع  ػاغ ب(1)  ةيػ  إيوػا ي ػلـ و ػادح عدوػرض عد عتيػا توػاؽال وت اؿعالف إ
  ةقػػ (ب  ت كطري ػػا و ػػطياا دوحػػل وػػف عديػػز ع عدطبياػػ  دفلػػرعل  ع ػػطياعيظريػػات )

لعتب حتػم  دػ   قتضػم عدوااهػ عحتػرعـ و تضيار وف عدوتتو   ض  آديات وا ػلة دغػرض 
 طػاديب إدػم  دكػف وػاه  عدحاتػا ب وػم  طػاديب زتريػا إف ل ػت عدحاتػا  توػالعلوػر عال

ي ػؽ  وف ه ع عد بيؿب إف كاف بػيف عللػرعل وااهػلعت تحتػـر  ػادح تويػ  عللػرعل؟ دوػا ع ال
عدطػػ    دكػػؿ شػػ ص والعوػػت توػػؾ عدوااهػػلعت تحتػػـر و ػػوحا كػػؿ لػػرل؟  وت ػػاؿلػػ  عال

تكوف عدوشكوا ل   ؟تواؽيا إلي ا  عالع طيا يا عتتوا آديات إدم  اتادوا ع يك ف ل  ح
ف كػاف وػف و ػوحا     دوا ل بيف  طرعؼ عدا ل وت اؿوطعدا  لـ عد  ا  عال عدوااهلعتب  ع 

لف و ػػوحا كػػؿ لػػرل  ؛دهػػا وت ػػاؿلػػ  عال فال يكػػ    يػػه قػػل كػػؿ شػػ ص عدو عل ػػا  ويػػه إال  
 ػػػيل علطػػػواؾ لػػػ  عدوحيطػػػات بو تبػػػهب  كػػػاف هيػػػاؾ   ػػػل دويػػػ إ ع  لوػػػ ةر  ب وػػػم حػػػلة

 ػيلب إال  يػػه ي تضػ   وػم كػؿ شػ ص عدو عل ػا  وػم تووػػا وػف عد  ع ػل تّ يػل ووارطػا عد
 يت قؼ  ف عد يل طادوا إف كؿ لرل ديس  ع  ػار توػاـ عد  ػا  ف ال   تل   و وحا كؿ لرل 

ف كايػػػت دػػػل  كػػػؿ لػػػرل عد  ػػػا لػػػ   يف ع  ػػػر  عطػػػتالعلع  ػػػريف طػػػيواو ف و وػػػهب لحتػػػم  ع 

                                                           

 .124 كرهب ص ؽو لر طبك دف لارد ب  -1
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دوتاا فب طيظؿ هياؾ وشكؿ   ه   لـ ت يل  حل علطرعؼ بادا ل  يػلوا يكػ ف وتعكػلعر  ف 
عدحػل ل عدورطػ وا   بادتػاد  يت طػم بدتػزعـتبػاع ق ع ػل عالاتوي  عدياس طيوزو ف  يوطػهـ ب

حػلث لرقػار كبيػرعر وػالعـ ع  ػر ف توػياهـ دػف يُ  توػاؽإف  رقػه دة  طػاسل  عد يلب  وم 
يك ف  دؾ) ير وي ؼ( وف عد تها عل ةقياب  دكف إف َلكر عدتويػ   ووتزويف بهاب  قل

 وػػم هػػ ع عديحػػ    ػػادؼ كػػؿ  عحػػل تاهلعتػػه ظايػػار  ف  دػػؾ دػػف يحػػلث لرقػػار  ع شػػعف)وركزعر 
 .(1) وم و وحته عد عتيا( لطيتي ؿ عدتوي  وف تاهلعتهـ  تيهار كاوؿ عدويظ وا

عدو عل ػػا  وػػم تووػػا وػػف ف لػػ  عد قػػت عدػػ ت يكػػ ف دووػػرل و ػػوحا لػػ  إبا ت ػػارب 
دوحواظ  وم عدوحيطب دف تتل وةبطات ي ػبح ليهػا وػف  يػر عد ػادح  اعدوطت دعد  ع ل 
تح يػػؽ و ػػادحه  وػػم يحػػ   وا ػػ ؿب إدػػم  لكػػؿ شػػ ص يطػام بتوػػؾ عد  ع ػػلد وت ػػاؿدػه عال

عت ترع   عدو وحا عد ا ا  عدورلياب يتلت  دؾ  وم عد ايل ا تيار  دكف  يلوا ي  ـ ب
ب إ  يحركهوػػػا (2)وا  دػػػاب كوػػػا هػػػ  عدحػػػاؿ ل )وػػػعزؽ عدطػػػتيييف( يتػػػاس  ال إدػػػم عدتوػػػا  

هوػػػػا ا ترعلحػػػػالز عدو ػػػػوحا عد ا ػػػػا)يريلعف ت وػػػػيص وػػػػلة عدب ػػػػاض لػػػػ  عدطػػػػتف(ب   دػػػػؾ ب
تو ػػا ع    كػػؿ  عحػػل ضػػل ع  ػػر)دي وص يوطػػه وػػف عدا  بػػا(ب ع تػػرعؼ    بادتريوػػا طػػ يارب

ه  عد يار عدوا  ؿ   ترعؼإف  لـ عال هيا ير  ب ترعؼقبؿ عد ياـ بادتريوا  وم  لـ عال
عد ػػػايل عدوا ػػػ ؿ  وػػػم   تيػػػارهػػػ  عال  تػػػرعؼ وػػػم عد ػػػايل عدتوػػػا  ب لػػػ  حػػػيف  ف عال
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 وػم حػل ب  ياػػرض  وػيهـ عدحػػاكـ و ترحػارب بوػػا إف دػيس هيػػاؾ  لدػا كاليػػا ضػلهـب لػػإ ع دػـ ياترلػػا 
بتريوتهوػػػا لعيهوػػػا يطػػػتياف دوػػػلة طػػػيا  عحػػػلة. دكػػػف ياػػػرض  وػػػيهـ عدحاكـ)كػػػؿ  وػػػم حػػػلة( و ترحػػػار 

بػرض  وتػه  وػا عدواتػرؼ  ويػه طػػ ؼ ع تػرؼ عحػلعهوا ضػل ع  ػر لػإف عدواتػػرؼ طػ ؼ يإ ع   ووػالهب
هوػػػا بارتكابهوػػػا عدتريوػػػا طػػػ ؼ يطػػػتف كػػػؿ ويهوػػػا ع ترعل وػػػا لػػػ  حادػػػا  ( طػػػي عتب8يطػػػتف دوػػػلة)

 David Gauthier, Morals by( طػػػي عت. دووزيػػػل حػػػ ؿ هػػػ ع عدو ضػػػ ع ييظػػػر  5دوػػػلة)

Agreement, Op.Cit,p.179  
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إدػػػم  حاتػػػا دتح يػػػؽ يتػػػاس  وا  دػػػا  وػػػم عد ػػػايل عدتوػػػا  بإ ف   ويػػػه يكػػػ ف  بعدوػػػرلت
 .(1)طري ا دوي  عدياس وف عدت رؼ  لؽ و ادحهـ عد ا ا عدوا  دا

   كادتػػاد   دضػػواف تح يػػؽ يتػػاس  توا يػػا وا  دػػا الاطػػط  ويػػه يظػػؿ علوػػر عل
يكوػػ  ل ػػط عدو عل ػػا  وػػم باػػض عدوااهػػلعتب لػػة بػػل  يضػػار وػػف  ضػػ  تووػػا وػػف ع ديػػات 

اتهـ كػػ)عد يل عدووػرط عدتزعوػدهاب  ت آديات توي  عدياس وف عدتي ػؿ وػف  وت اؿدغرض عال
 يتو ػػػػؿ عدحػػػػؿ  ب( حتػػػػم  دػػػػ  كػػػػاف عدتي ػػػػؿ هػػػػ  عدواػػػػؿ عدوا ػػػػ ؿ تػػػػرعؼعال    دفطػػػػواؾ
عدوار ؼ ده ع عدوشكؿ ل  ويح عدل دػا عد ػلرة  وػم وااقبػا عدوتي ػويف ووػا يػلل   عده بزت

يػػػر   ف   تيػػػه  يػػػر  ف  بيتاػػػا ف لػػػ  تطبيػػػؽ عد ػػػاي ف وػػػف عدػػػ وف عدػػػ ت طػػػيللاه وػػػف ال
حػةر وياطػبار دووشػػكؿب إ   يو ػؿ ال وت ػاؿ وػم  طػاديب زتريػا  قهريػا دغػػرض عال  توػالعال

عف عديػػػاس قػػػالر ف  وػػػم حػػػؿ وشػػػاكؿ عدواػػػؿ عدتوػػػا   ل ف تهليػػػل بػػػاد  ة عد طػػػريا بػػػيػػػر  
 وت ػػػػػاؿدة طػػػػػتالعلهػػػػػ ع عدوبػػػػػل   ػػػػػف عال  ياػػػػػلوبػػػػػل )عدتع ي  عدوويػػػػػل(ب  ع توػػػػػل عإ ع  دول دػػػػػا

دووااهلعت  عت عدو عسل عدوتبالداب ل ف حطاب إف كاف عدتي ؿ ويها وا ػ الر  ـ الب طادوػا 
ف وػا يحوػز طػو ؾ إ   تيػهيات ػل ب   ف طػيتاا ي ف بػل رهـلعر  ف ع  ػريكاف عدش ص وتعك

عديػاس لػ  آ ػر علوػر هػ  عدو ػوحا عد ا ػػاب  دكيػه ي ػ ؿ إيهػـ لػ  عد عقػ ب دػف ييتحػػ ع 
عف حر ػػهـ  وػػم ر ايػػا و ػػادحهـ عد ا ػػا بػػ ع ترلػػ عإ ع  لػػ  تػػع ي  وطػػت   رلػػاههـ إال

 عت عدو عسػػػػل عل ػػػػةؽب كوػػػػا تػػػػيص  ويهػػػػا عدوااهػػػػلعت  وبػػػػال ت تضػػػػ  وػػػػيهـ ت ييػػػػلها ب
 .(2)عدوتبالدا

علحيػػافب لػػ   عديظريػػات عدويبرتاريػػاب   وػػب يظريػػا عدواسػػلة عدوتبالدػػا  تاتوػػل  يػػار  اي
 وػػم  ػػيغا تااقليػػاب  وػػف  ػػةؿ عطػػتارعض تطػػ ي  عدويبرتاريػػا دوواسػػلة  عدواسػػلة عدوتبالدػػا

 وطػػتيلةتووػػا وػػف عدوػػر ؽ بػػيف عد ػػيغا عدتااقليػػا ب  توػػؾ عدإدػػم  عدوتبالدػػاب يوكػػف عإلشػػارة
لكرة عدواسلة عدوتبالدا وف تها    ر ب إ  ت ترف عإلترعسيا عدتااقليا )عد عتب عدطبياػ  إدم 
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لف كػػػػؿ  عحػػػػل  وػػػيهـ هػػػػ  و ػػػػلر وطػػػػت ؿ  ؛لػػػ  عدالعدػػػػا(  وييػػػػا وااووػػػػا ع  ػػػريف باػػػػلؿ
 علضػػػرعر عدتػػػ  قػػػل    عد يوػػػا عل ةقيػػػا دفلػػػرعل وػػػف عدو عسػػػل تػػػعتِ  دوطادػػػب وشػػػر  اب  ال

وػػا تػػعت  قيوػػتهـ وػػف طبياػػتهـ عدتػػ  تتاػػؿ وػػيهـ  ايػػات لػػ    عتهـ)عدوبػػل  يع  يتوب يهػػاب   
وػػ   يػػرهـب  دضػػواف إ طػػاض كػػؿ  حتػػرعـعدكػػايط (ب  بادتػػاد  دهػػـ عدحػػؽ لػػ  عدوطػػا عة  عال

عر وتطػػا يار   يػػاض إبػػرعـ عدا ػػلب يبطػػؿ عد ضػػ  عدبػػلس  وواػػ ؿ عدتبػػايف لػػ  ع تبػػار عدوتااقػػليف 
ب توا تػار بػيف عديػاس وػف حيػث عد ػلرة  وػم عدوطػا وا عدوتهةت  عد    عد عتياب عدتػ  تطػب

ف   إ  ب يحػػؿ عدا ػػل عدوطػػا عة عل ةقيػػا وحػػؿ عدتوػػا ت لػػ  عدايا ػػر عدويزياسيا)عدطبيايػػا(
ليػػه يابػػر ب ػػلؽ  ػػف عدوطػػا عة ؛ تحليػػل  عتبيػػا عدطبياػػ  لػػ  عدالعدػػاد حعدا ػػل إتػػرعض يػػات
 وػم يوػس عإلترعسيػاب دكػف    عل ػر ه  تاتول يظريات عدواسلة عدوتبالدا بعل ةقيا بيييا
دو ػػلر     لػػة  تػػ ل لػػ  يظػػر   ػػحاب هػػ ه عديظريػػات د عتػػب طبياػػ  بدػػل عل  وغػػايرة

 بوطػا عة عدويزياسيػا  ت وطادب   ةقيا وطت ؿ ب عتهب  ال  ت ل دوطا عة   ةقيا  رعض عدة
ل طبػ    ةقػ   ل  ر يهـ  ف عدت  ر عدحليث دواادـ يياقض عدوكرة عدت ويليا عد اسوػا ب تػ  

وتع ػػػؿ لػػػ  عدبشػػػر  لػػػ   لاػػػادهـب لوػػػا ياػػػله عدبشػػػر قيوػػػار   ةقيػػػا و ضػػػ  يا دػػػيس إال 
شػػرعر     وكػػف  ف ياػػل طبياػػا  يػػرعر ي تتضػػوف عللاػػاؿ عإليطػػاييا وػػا توضػػيةت لرليػػاب  ال

ف دح ت  لااؿ عدباض ضررعر بغيرهـ لواسلة إبرعـ   ل يوتػـز بو تضػاه كػؿ طػرؼ  بحتم  ع 
 .(1)يا با  ر ه  لاسلة وتبالدابالـ إدحاؽ عل 

إيتػػاج يظريػػات   ةقيػػا ت ويليػػا  تايػػل يظريػػات عدواسػػلة عدوتبالدػػا ب  تيػػه لػػ  يظػػر
ب لحطػػب ليهػػا تضػػ  يوػػس عد  ع ػػل عدتػػ  ت يػػل حريتيػػا عدطبيايػػا لػػ  عد يػػاـ بوػػا يريػػل دػػيس

يوا  يضار  لدػاب عدواسػلة عدوتبا  طػاست تض  ويا  ف يػلع هػ ه عد  ع ػل تػيهض  وػم  ليها ع 
إال  ف تبػػػالؿ عدو عسػػػل ي تضػػػ  ويػػػا  ف ييظػػػر عديهػػػا كػػػػ) عتبات( تويػػػ  قػػػرعرعر يت ػػػ  بػػػلع   

هػؿ إف عدوااهػلعت   هيا يوكػف عدتطػاتؿ بتحتـر ليه شر ط عدتاا ف عدو وحا عد ا ا ال
ف لرضت قطرعر  - عت عدو عسل عدوتبالدا ت لر ار وتييار دوللاع  ف عدويبرتاريا؟  طاط-حتم  ع 

ف ه ه عدوااهلعت طتتضوف باضار وف عد عتبات عدت  تلرج  الةر ضوف باب وف علكيل إ
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عل ةقيػػاب  دكػػػف عدت ػػاط  بػػػيف وتػػاؿ عدواسػػػلة عدوتبالدػػا  وتػػػاؿ عل ةقيػػاب  باػػػل وػػػف  ف 
وااهػلة  وػا وويػل إدػم  عوت اؿ ل ار د تها عدواسلة عدوتبالدا تظؿ وطعدا إف كؿ    بيك ف تاوار 

لػػػػرل  قػػػػ عه عد ا ػػػػاب دهػػػػ ع طػػػػيك ف ي ػػػػيب علق يػػػػاض يػػػػز عت كػػػػؿ إدػػػػم   ـ الب  اضػػػػاا
   حاب عدو عهب   لػر وػف عدضػاواض  عدواػ قيف والعوػت قػلرتهـ  وػم عدوطػا وا  قػ  ب 

ي ػػلـ ل عسػػل قويوػػا دغيػػرهب  يلسػػ  دػػف تكػػ ف دفق يػػاض و ػػوحا لػػ  إقػػرعر وااهػػلعت  لادواػػاؽ
لػػػ  عديظريػػػا  هػػػ ع هػػػ  عدايػػػب يوطػػػه ب(1)تاتػػػرؼ بو ػػػادح  و ادػػػه وػػػف عدواػػػ قيف  تحويهػػػا

له ه عديظريا تطوح ب ت ل توا ت بيف عدياس وف حيث عد ػلرة  ب تتوا عدت ويليا دوا ل عال
 وبػال  وم عدتوػا ضب لػ  حػيف ُيوتػرض  ف ي ػ  تحييػل   ػار  دػؾ عدتوػا ت دحظػا تحليػل 

  لػػػ   طاطػػػدوتوا تػػػات لػػػ  عد ػػػلرة  وػػػم عدوطػػػا وا باد يػػػاـ بػػػل ر    تيػػػه يطػػػوح  بعدالعدػػػا
 تضػػوف عدوااهػػلعت  باسػػلة عدوتبالدػػا عدتػػ  تػػلديا  وػػم عإلترعسيػػا عدتااقليػػاعدو وبػػال ضػػبط 

عدػ ت وكيػت وػف عدت  ػؿ عديػه هػ ه عإلترعسيػا دفلػرعل تووػا وػف  توػاؽعدت  يطور  يهػا عال
يضػػوف دكػػؿ شػػ ص ويزدػػا  عدح ػػ ؽب إال  ف هػػ ه عدتااقػػل عد ػػاسـ  وػػم عدواسػػلة عدوتبالدػػا ال

 به ه عدح  ؽ وره يػا ب ػلرعت كػؿ لػرل  وػم عدوطػا وا   ةقيا تويزه عواـ  قرعيهب والعوت
لهيػػاؾ وػػف يطػػت لـ  ببػػيف  ػػيغتيف وػف عدتااقػػل ع ػػتةؼ وػف  ػػةؿ عدو اريػػا يبػػيف هيػاؾ 

إترعسيػػا تااقليػػا دبوػػ رة ت ػػ رعتيا عدت ويليػػا حػػ ؿ عد عتػػب عل ةقػػ     ػػف ويزدػػا   ةقيػػا 
عف  عدت ػػػ رعت  يػػػر الطػػػتبلعؿ هػػػ ه    تيػػػهيتوتػػػ  بهػػػا كػػػؿ لػػػرل ب لػػػ  حػػػيف يطػػػت لوها 

إترعسيا عدا ػل توكػف وػف إيتػاج ويزدػا   ةقيػا و ػطياا؛ حيػث توغػ  عإلترعسيػا عدتااقليػا 
طػ عض وػف    تيػه عدتوا ت ل  عد لرعت  وم عدووا ضاب ل  حيف عيهػا تاكطػه بعوايػا دػل 

إدػػم  ات لػػ  يظريػػا عدا ػػلتتاهػػعالتتواشػػم هػػ ه    بوػػف حيػػث عديتػػاس     حيػػث عدو ػػلوات
 . (2)قيف و توويف تواوار  ادويف   ة

عر عوتيػاز دك  يوهـ رتيا كيؼ يوكف دوالعدػا  ف تكػ ف عر وتبالالر   عوتياز عدالعدا    اد ار 
دوػا يشػكؿ عد ػو ا    تيهوتبالالرب يتب  ف يطعؿ واه  عد و ا عدا ةييا؟ يتك ف تيا ؿ 
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 ه كػؿ لػرلسيػاب وارضػار وػا يتوبػبتلععدا ةييا وف  ط تيف  عل دم ه  و قػؼ عد ػو ا عال
الرب يت تب  ف ُيّحطف   ضػاع لعر وتباعوتياز طا دا عدتوا ض إ  كاف دوتاا ف  ف يك ف إدم 

هب يتضػػوف هػػ ع عدو قػػؼ  ػػلة تػػع يةتب ع تيػػار   ضػػا هـ حػػاؿ  ػػلـ إدػػم  علطػػرعؼ يطػػبار 
ع  ػػػر لػػػ   عطػػػتغةؿ ػػػار آوتكػػػلعر  وػػػم إزعدػػػا كػػػؿ  (1) ويهػػػا إيكػػػار)ت  ير دتع يػػػؿ هػػػ بز(

شػ ص آ ػر(  عطػتغةؿس ب دكف وػا ضػرب عدطػو ؾ عدػ ت يشكؿ)بتلععد ض  عدت و   عال
دشتابػػػا  وػػػم هػػػ ع عدطػػػتعؿ يطػػػرح  ه وػػػف عد ضػػػ  عدت ػػػو   عالبتػػػلعس ؟عطػػػتباال يت تػػػب 

تػ ف دػ ؾ( عدػ ت يضػو  هػ ع عدشػرط  ػيغا إدػم  وا يطويه)عدشرط عدو ك ( )يطبا   تيه
 دػػػػا عدو كيػػػػا( يحتروػػػػ ف   ةقيػػػػا  وػػػػم عدل دا)عدطبيايػػػػا عده بزيػػػػا(ب حيػػػػث عللػػػػرعل ل )عدل

 ب(2)يحطي ف   ضا هـ  بر توا ؿ يتاؿ   ضاع ع  ريف  ط ض حاالر  ح  ؽ باضهـ  ال
 وػا عد طػػ ة عد اييػػاب لي تػػار ليهػػا عللػػرعلب  لػؽ عدو قػػؼ عل ؿ وتو  ػػا وػػف عدبػػلعسؿ عدتػػ  

بػػرعـ  بيا ػػؿ قب دهػػا  وػػم كيويػػا ت زيػػ   عتوػػاؽ  دػػؾ بوحػػص كػػؿ يتػػاس  عد ػػو ا عدووكيػػا  ع 
 دكػػػ  يكػػػ ف يوػػػ  عدوشػػػر ع عدتاػػػا ي  وتبػػػالالرب يت تػػػب  ف تح ػػػؿ كػػػؿ  ب  عدتاػػػا فويػػػال

بػهب  باػل ت طػ  تكػاديؼ إطػهاوات كػؿ  توػا طػاهوعلطرعؼ)ل   قؿ ت ػلير(  وػم قيوػا 
طرؼب  يال عإليتاج عدباق )لاسضار تاا ييار( ووػا يت تػب  وػم عدكاسيػات عدا ةييػا ت طػيوه 

عدحػػػ عس عل ةقيػػػا  يت تػػػب ت طػػػيـ عدوػػػاسض إدػػػم   دكػػػف كيػػػؼ؟ يػػػز ـ عدػػػباض بػػػادرك ف
بعيػػه يت تػػب  ف يكػػ ف ت طػػيـ عدوػػاسض  ييكػػر هػػ ع عدركػػ ف وتػػالالر    تيػػهدكػػف  ببادتطػػا ت

                                                           

ه يتاتػػار  يػػر تاػػا ي  دوحػػرب ضػػل عدتويػػ . لدهػػ ع عدو قػػؼب وػػ ةر إف هػػ بز ياػػ وػػا تػػع يةت  ليػػلة  -1
 تيه ييكػر هػ ع عدتع يػؿب لػ  عدو ابػؿ ي ػ غ تػع يةر و تووػار يبػل  ب  ػا وػ تزة  ػف وتتوػ   ير  ف  

عدطػػػالة عد ػػػغار لرس لػػػ  عدتاواػػػا يظريػػػا عدت يػػػر  عدطػػػالة  عدابيػػػلب وركػػػزعر لػػػ  ق ػػػته  وػػػم  حػػػل
عدا ةيػػػ . و ترحػػػار دكيويػػػا عف يكػػػ ف لػػػ   طػػػ  كػػػؿ  وػػػف علطػػػيال  عدابيػػػل تحطػػػيف   ضػػػا هـ. دووزيػػػل 

 .134-133لارد ب و لر طبؽ  كرهب ص ييظر  ك دف
س ب عبتػػلعيػػتوف عدشػػرط عدوػػ ك  ديظريػػا   تيػػه وايػػارعر وحايػػلعر يوكػػف  ل ػػه ت ػػ يـ كػػؿ  ضػػ  ت ػػو    -2

 دؾ عد ض  وف قبػؿ  يػا  طػرعؼ. ليوػا يتػالؿ تػ  ير إف عدح ػ ؽ تشػكؿ ي طػا  عطتغةؿ يزيؿ   ار 
وػػا طا دػػا عدتوػػا ض  دػػيس إدػػم  كػػؿ طػػرؼعدػػ ت يتوبػػه  عدشػػ ض ال تشػػكؿ ويتهػػاه. إيهػػا  توػػاؽبػػلض عال
 . 136ويها. دووزيل ييظر  عدو لر يوطهب ص هيع  
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 بعدتاػػا ي    ةييػػارب  يكػػ ف هػػ ع   ةييػػارب  ل ػػار دػػهب لػػ  حادػػا  تػػ ل طػػرليف  ػػالديف ل ػػط
ب دتزعـرلػػا بػػاال  " ف عدػػ كةض لػػ  ظػػر ؼ عدالعدػػا دػػليهـ وا  تيػػه لػػ  هػػ ع عد ػػلل ي ػػ ؿ   

عدويواػػا عدوتبالدػػا  عدتوطػػؾ بػػهب  عداوػػؿ عديزيػػهب  وبػػال  عدطػػبب هػػ  ت يػػل طػػو كهـ  قبػػ ؿ 
  ةييػػػيف  دػػػليهـ وارلػػػا بكػػػؿ يكػػػ ف عدػػػ كةض  وبػػػال  دتحليػػػل عد بآ ػػػر ف" عوت ػػػاؿشػػػرط 
  يتػػػل عدػػػ كةض  يوطػػػهـ دػػػليهـ كاوػػػؿ عدوارلػػػا حػػػ ؿ  ضػػػاهـب كوػػػا تو ػػػؿ حادػػػا إشػػػ ضب 

تو ػؿ حػةر  طػطارب إ  يتيػازؿ ليهػا  وبػال  ع تيػار و ا توا يا ل    عاللترعض  تيارعال
تحكػػػػـ ت زيػػػ  عدويػػػػال   عل بػػػاض بػػػػيف  وبػػػال كػػػؿ شػػػ ص  ػػػػف وطادبػػػه عد  ػػػػ  ب  هػػػ  

 ب تتوػا وتو  ا وف عدوتاا ييفب هك ع ه  عدو عهب  عل  ؿ وطت وا  ف عدتاػا ف عال
 .(1) إل الة إيتاج  ال ت ض ه     ؿ طبيايا 

عت عدوتاو ػػا ب تاهػػا ووهػػـ  يت ػػالات  عال ترعضػػعدتااقليػػا عال   تيػػها ت عتػػه يظريػػ
 لوػ  عد يػ ل  وت ػاؿعر وتبالالرب  ويها و ةرب كيؼ يتطيم دها حطـ عشػكاديا عالعوتياز عدالعدا 

 اليػركف  طػاسعل ةقيا عدتػ  يورضها)عدشػرط عدوػ ك (ب ل ف عدت وػ   ػف ز وهػا بتػعويف 
  طػػاستشػػكيؿ إدػػم  ات ترعضػػل عدػػ يف طػػ ر ع هػػ ه عالو ػػلوات   ةقيػػا؟ يشػػير عدي ػػاإدػػم 
لف  ؛يػػػاتتوا كوايػػػا دػػػرلض توػػػؾ عديظريػػػا ب  ػػػوها ت ػػػ رعر  تيهػػػار لػػػ  عدالعدػػػا عال  ك ػػػر

إال بػػػػيف  طػػػػرعؼ وتطػػػػا يف ت ريبػػػػار وػػػػف حيػػػػث عد ػػػػلرعت عدتطػػػػويا  عال تيشػػػػعدالعدػػػػا  يػػػػله 
ال ف   دسػػػؾ عدػػػ يف إال  وػػػم عدوتطػػػا يفب لوػػػا ع  ػػػ تال تطػػػر  ع  ع كايػػػت عدالعدػػػا  ب عد هييػػػا
  ويه ياػل ي ػال   لعييػا   غار عدطفب كبار عدطفب  علتيا(؟ه ع عدشرط  و اؿ) فيطت ل  
دػػػػػ ع  بعر وتبػػػػػالالر عوتيػػػػػاز ف هػػػػػ ه عدحػػػػػاالت   ضػػػػػح طػػػػػبيؿ دتبيػػػػػاف ق ػػػػػ ر عدالعدػػػػػا    تيػػػػػه 

( وشػر ع The Limits of Liberty( لػ  كتابه)حػل ل عدحريػاBuchnanيطػو )ب كايف
وبػػػل  عدتبالديػػػا عدػػػ ت إدػػػم  تبػػػالالر دوو ػػػادح عد عتيػػػا(  ي ضػػػ  وشػػػر  ه بػػػػ) عدالعدػػػا  تيػػػه 

                                                           

1- Gregor Kavka, Jales Colman and Christophen morris, Rethinking. The 

Toxin Puzzle, in Rational Commitment and Social Justice? (Cambridge, 

New York, 1998). p47. 
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 قػػل يتػػل  ب(1)يػػا ل ػػط  وػػم وػػف يطػػهـ لػػ  عدوػػاسض عدتاػػا ي تتوا ي  ػػر حػػؽ عدوػػ عرل عال
وبػػػل  عدتبالديػػػا وتطػػػ ار وػػػ  باػػػض ح عطػػػيا عدوتاو ػػػا بهػػػا هػػػ  وي ػػػؼب  و ػػػاؿ  دػػػؾب  وػػػم 

 ب يت قاػػ ع شػػيسار و ػػابةر وػػف عدوتتوػػ عدويتواػػيف بادوتػػاف عدػػ يف ي تػػار ف  ػػلـ عإلطػػهاـ  ال
 يتوػػػاععال ع تػػػار ع يػػػر  ف هػػػ ع عدوبػػػل  يحػػػ ؿ ل ف  هويػػػا كػػػؿ عدويتواػػػيف بادوتػػػافب طػػػ عض 

ال هوكػػػ ععضػػػطر عدوتػػػاي ب  ـ  دػػػـ يتطػػػف دهػػػـ      ع عديػػػه دظػػػر ؼ  ارتػػػا  ػػػف إرعلتهػػػـب  ع 
تطرلار وف   ك ر   تيهإيه قل تك ف يتاس  يظريا  ب كايف  ويه يتالؿ  ب يش حياة كريوا

عر وتبػػػالالر عوتيػػػاز وتػػػرل حروػػػاف  يػػػر عدوطػػػاهويف لػػػ  عدالعدػػػا عدت زيايػػػا  يػػػر   ف عدالعدػػػا 
 ةقػػات ت ػػ ـ بػػيف عدوطػػاهويف إدػػم  يطػػبار  رال ت ػػات وػػؽ لػػ  وةحظػػا  ف  طػػسوا عدالعدػػا 

لحطػب بػؿ ت ػار  يضػار  وػم عدوطػػت   عل وػؽ  عد ػاص بيػ ع عدوتططػات عدتاا ييػا عدتػػ  
ب ػػػلر وػػػا تحػػلل   ػػػاسص هػػػ ه عدوتططػػػات تزسيػػار ه يػػػا وػػػف يطػػػتطي  يت تػػب تشػػػكيوهاب 

 ػيا ا وطػا عتيا ت ريبيػا باػض إدػم    تيػه  ػر ي يػرب ركػ فآ وف تايػب  ب(2)عدوطاهوا
عدوطييف  علتياؿ عد الوػاب ليهػا ت  ػر  ضػ يا     عدوشا ؿ ب   ص  ض  علطواؿ

ا حػ ؿ وػل   تاهػا هػ ع ووػا ي يػر  طػسو بعدوتتو  عل ةق   وم وف يشكؿ تاا يػه يواػار 
طادوا  يهػـ دػـ  و  عديو   ف ييشغو ع بادوطييفعدتايب وف حتتهب دوا ع يت تب  وم واظ  

يت قاػػ ف  ف   عدتيػػؿ عدػػ ت طػػ ؼ ي دػػل وػػف باػػلهـ طادوػػا  يهػػـ ال بياػػ ل ع ييتواػػ ف وػػيهـ
عر وتبػػػػالالر بتوػػػػؾ عوتيػػػػاز دػػػػف يتػػػػع ر ك يػػػػر وػػػػف  ي ػػػػار عدالعدػػػػا ب   دػػػػيهـ  يػػػػا لاسػػػػلةإيتوػػػػب 

عدحي عيػػات وتططػػا  وػػم  حػػلعس      لف عدوػػزع ـ عدوتاو ػػا بح ػػ ؽ عداتػػزة ؛ات ترعضػػعال
ف ويظّػػرت عدالعدػػا  ببػػال ةؽ ؽال تتاوػػ  ةقيػػا دػػ ع يطػػتحيؿ ل وهػػا بو ػػلوات  عر عوتيػػاز  ع 

إ  وػػػف  بعاللترعضػػػات عدويهتيػػا عد ا ػػا بادطػػػا   رعض و عزيػػا تعوويػػا فال ييكػػر  وتبػػالالر 
                                                           

1- Allen Buchnan, The Limits of Liberty, Chicago, IL: (University of 

Chicago press 1990) pp.229-230. 

يوكػػػف ت ضػػػيح حكػػػـ ب كػػػايف بػػػادتوكير لػػػ  كيويػػػا تطػػػ ر وتتوايػػػا  بػػػر عدػػػزوف  كيػػػؼ يػػػتـ تحليػػػل  -2
 هييا عدوطاهوا ل  وتتوايا     عدوطاهويف ليه. لبو ل ر ك ير وف عد يف يااي ف وف إ اقا تطويا

عهف وف  ةؿ عدتغيرعت عدت  طر ت  وم عدت يياب دووزيل ح ؿ ه ع عدو ض ع ييظر  ك دف لارد ب عدر 
 .142و لر طبؽ  كرهب ص
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لف و   قيػا هػ ع عدحػلس  ؛ظريا تتطػؽ وػ  حلطػيا عل ةقػ  ير عدوويل  يلهـ تشكيؿ ي
ب يت تػػب  وػػم   تيػػه ةقيػػاب  دػػف يكػػ ف و ػػؿ هػػ ع عدحػػلس وبػػررعرب ليوػػا يتػػالؿ  وطػػعدا 

 لؽ ه ع    بعديظريا  ف تاكس وا يتوؽ  ويه  ش اص   ةيي ف وف  و ا يواها وتبالؿ
وو ف حػ ؿ وايػار ت ػ يـ لإف عدتلؿ بيف  شياع عدتااقليا تلؿ ي اب ت  يوهب ك يهـ ي ت

 يػر   تيػه حلطيا عل ةقػ  يز وػ ف  ف يظريػا إدم  عديظرياتب لادولعلا ف  ف عدرك ف
 وػػ  هػػ ع لهػػ  يػػتوف بضػػر رة  ب(1)حػػل يحػػ ؿ ل ف ك يهػػا يظريػػا لػػ  عدالعدػػاإدػػم  بلهيػػا

 توػػػاؽيػػػا وػػػف  ػػػةؿ لكػػػرة عالتتوا عدتػػػ  طػػػتيتظـ  ل هػػػا عدحيػػاة عال وبػػػال عدإدػػػم  عالهتػػلعض
ف ييشػل تػ لير شػر ط عدواسػلة عدوتبالدػا    إطار عد ض  عدبلس ب  يتايف لػ  ر يػه لعدوبـر 

 دػػيس عإلي ػػاؼب يتػػب إ ف  ف يت يػػؿ آديػػا   ػػر  تبػػرز ديػػا عدتباػػات عدياتوػػا  ػػف لكػػرة 
 عيت ػاضعتهـ  يػر عدوشػر  ا  يػل وتيػاز عدػباض ال عطػت لعـعدوطا عة عل ةقيا  تحػ ؿ ل ف 

ييف)يلرة عدوػػ عرل   ياييػػا طاطػػطرلػػ  عدالعدػػا علإدػػم  حيػػث  يػػه يضػػيؼ ب(2)عدالعدػػا وبػػال 
إدػم  علش اص( طرلار  اد ار يتاوؽ باد    ب ت ل عد ارتاتب  ه      ي ػ ل لػ  عدح ي ػا

  ك ػػرتبػػل  لػػ  باػػض  ت ههػػا    تيػػه دكػػف يظريػػا  بعدتاػػا ف  يضػػار إدػػم  عدويالطػػا  دكػػف
 وهػػارعتهـ لػػ   ق ػػم حػػّل  و ػػار  تتػػ رعر  بػػليةر ووكيػػار حيػػث يػػر   ف و عهػػب علشػػ اص 

 .(3)ل  تو يها عوتياز ف ديس دهـ  ت  ا تباروهارعت  ب ديطت و عهب  ال

                                                           

 .144ك دف لارد ب و لر طبؽ  كرهب ص -1
 .172يا ل  عدوكر عدويبرعد ب و لر طبؽ  كرهب صتتوا ي لؿ عدحاج دطيؼب تلؿ عدالعدا عال -2
 .181عدو لر يوطهب ص -3
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 الخاتمة

يال ووه ـ عدالعدا وف عدوواهيـ عدوح ريا   عت عهويا وركزيػا لػ  لوطػوا عل ػةؽ 
 عدطياطػػػا  عدح ػػػ ؽ  بػػػر عدا ػػػ رب ل ػػػل  ػػػ ر عدووكػػػر ف عدطياطػػػي ف)عدوتتو  عدتليػػػل ( 

ب تو وػػه عدالعدػػا اكايػػت عقػػؿ بشػػعف وػػ توػػاؽتو )عداػػالؿ(ب  يػػر  ف لرتػػا عال وػػم  يػػه عدوت
عدتػػ  تتحػػلث  ػػف عدالعدػػا ل رعر هاوػػار لػػ  تػػعريو عدووطػػوا عدطياطػػيا ويػػ   تواػػب عد طابػػات 

يا الطػػتورعر عدحيػػاةب  قا ػػلة تيطوػػؽ ويهػػا بحػػ ث  طاطػػيػػا عتتوا هػػا قا ػػلة ا تبار عد ػػلـب ب
ا  عد اي ييػػػاب  وػػف  ةدهػػػا يػػػتـ عدػػػللاع  ػػػف عدووػػػاهيـ عيتػػال عدو ػػػاييس  عدواػػػايير عل ةقيػػػ

 بعال ر )عدحريا  عدوطا عة  عدطاالة  عدحػؽ  عل ػةؽ  عد ػ عب...   يرهػا وػف عدووػاهيـ(
 ير  ف  يا لكرة   وت عديها عإليطايياب  ليها ش ض وف عدكواؿب قل ورت بوتو  ا وف 

ادهػاب  عدالعدػا وػف عللكػار عدويحلرعت  شهلت ورعحؿ وػف عدوػل  عدتػزر يحػ  تط رهػا  كو
لربوػػػػػا تكػػػػػ ف عدالعدػػػػػا عدو ػػػػػاؿ عديوػػػػػ  ت   بيوكػػػػػف عطػػػػػت ياتها وػػػػػف هػػػػػ ه عد ا ػػػػػلة عدتػػػػػ  ال

و ػرر دوالعدػاب إيوػا      (ب إ  ال ي تل ووهـ  و ضػ    طاطدوووه ـ)وحؿ تيازع بشكؿ 
 عدوتبيػاة وف هيا   وػم ضػ ض علطػسوا عدوطر حػا  بي تل وتو  ا وف عدوواهيـ عدوتيالطا

 ت   تووا وف عالطتيتاتات كا إدم  ف  ةؿ بح يا تـ عدت  ؿو

عيطػػػاي   ػػاـب  دكػػف تعطػػػيس عدالعدػػا  عتهػػػا  ا ترعؼيا بػػ طاطػػتحظػػم عدالدػػا كوكػػػرة   -1
    لادالعدػػا ووهػػـ  ع ةقػػ  ب كػػ دؾ وبالسهػػا عدتو ػػيويا هػػ  و ضػػ   ػػةؼ  ي ػػاش

 ير عد اي ف. حيث تال عدالعدا وبل   اـ  و ياس دوحكـ عل ةق   وااي بوايارت
عدتػػلؿ عدطياطػػ   ػػف عدالعدػػا يتو ػػؿ لػػ  وطػػعدا عدت زيػػ  ب ػػوا  ا ػػاب لػػا ع كايػػت   -2

هػ  عدوبػل  عدويبرعدػ ب ال يايػ  هػ ع عد ػ ؿ بعيػه ييبغػ   ف  عدوطا عة لػ  ت زيػ  عدوػرص
يػػا يتاػػيف تتوا تكػ ف هيػػاؾ وطػػا عة لػػ  عديتػػاس  ب   ف  حػػ عؿ عدوايشػػا  عدظػػر ؼ عال

 وتوي . عف تك ف يوطها باديطبا د
عت عدحريػػػػاب رعلضػػػػيف بشػػػػكؿ تػػػػاـ وطػػػػعدا لػػػػرض ا تبػػػػار يايػػػػ ف إال ب عدويبرتػػػػاري ف ال -3

إ  ت توػػػػػؼ رتيػػػػػا عدويبرتػػػػػارييف  ػػػػػف  يػػػػػرهـ وػػػػػف  بلتػػػػػؿ إ ػػػػػالة عدت زيػػػػػ عدضػػػػػرعسب 
ف ضػػػرعسب إ ػػػالة إ عدضػػػرعسبب لباديطػػػبا دويبرتػػػارييفات عدويبرعديػػػا لػػػ  وطػػػعدا تتاهػػػعال
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لليف  وػم   د يػا عدح ػ ؽ  تعكيػلهـ  وػم عدت زي  ه  شكؿ وف  شكاؿ عإلكػرعهب  وشػ
تتةضـ و  وتتوػ  عدحريػا باػل ِه   وويا ال  ف إ الة ت زي  عد ر ة وف  ةؿ عدضرعسب

ف  عحترعـوتتواار وتططار  وم  عدووكيا عدورلياب  طيضؿ  دػؾ و ادوػار دوالعدػا حتػم  ع 
 . و عؿ توؾ عدضرعسب ل  تا يض علش اص عدوبتويف بااهات طبيايا عطت لوت

عدالعدػػا لػػ   وبػػال د ػػل ع توػػؼ عدووكػػر ف  عدويظػػر ف عدويبرعديػػ ف لػػ  كيويػػا تطبيػػؽ   -4
عدويبرتاريػاب وتػالالر بػاف  وبػال لوطػويار  ػف عد ر برت يػ زؾ للا ػار ل ل قلـ  بعدووارطا

هػا د ػادح عيتهاكال يوكػف   وػم لرتػا وػف عد ػ ة  علباػالب دفلرعل ح  قػار  هػ  ح ػ ؽ
عدوػػػرل دتطػػػلهب  حػػػؽ ووكيتػػػه  عطػػػتغةؿعدح  ؽ)حػػػؽ  تتضػػػوف توػػػؾ   بعدويواػػػا عل ػػػـ

دوو عرل عدت  ح ؿ  ويها بكله ل ف ت ر(ب  ه  ح  ؽ وف عد  ة بحيث تض  حتم 
  ويػػه ت ػػبح عديظريػػا لػػ  عدح ػػ ؽ عدورليػػا وك يػػار  بشػػر يا عدل دػػا و ضػػ  عدوطػػاضدا

يم وحػللة   كل  وم  ف عدل دا ل  عدحل عللب واياريار دويبرتاريا  يظريتها ل  عدالعدا
  ك ػػػر  ف  يػػػا ل دػػػا  ب ظاسوهػػػا لػػػ  عدحوايػػػا وػػػف عد ػػػ ة  عدطػػػرقا  تطبيػػػؽ عدتااقػػػلعت

 ار وف  دؾ طتيتهؾ ح  ؽ عللرعل  حريتهـ  ووكيتهـ .عتطا 
يوكػف عد ػػ ؿ  ف يظريػا يػػ زؾ هػ  وحا دػػا د ػػيا ا و طػط يػػل  ويػا دوالعدػػا تاوػػؿ   -5

ت ػػ ض لػػ   ف عدل دػػا ال وػػم  ف يكػػ ف شػػكؿ عدت زيػػ  لػػ  عدوتتوػػ  تو اسيػػار   ويػػه لػػإ
ل  حوايا ح  ؽ عدش ص  -ل  عدحل علليم -ويح رعر  وشكوا عدت زي   تك ف هوها

قػػلرتها  وػػػم عإلتبػػار لت  ػػػرض  عطػػت لعـ ووتوكػػات عللػػرعل  تكػػػ ف ووي  ػػا وػػػف 
عت عدحريػػا  عدوطػػا عةب ع تبػػار طػػ   حوايػػا عدح ػػ ؽب كوػػا تػػرلض يظريتػػه عدتوػػ  بػػيف 

قوػػػه وػػػف حريػػػا عدووكيػػػاب  حػػػؽ عدووكيػػػا عدش  ػػػيا  عد ضػػػيا عدوح ريػػػا دليػػػه هػػػ  و  
يضػوف لػ  هػ ه  ياب لإيػه الطاطها بشكؿ ح رت ضوف عدحريات عدورل علعطت لعو  

ب وف حيث  يػه يػر  بػعف عالكتطابعدحريات بطط ه ع عدحؽ بحيث يشوؿ ح  قار وف 
  ديس هياؾ  تطاؽ بيف عدحريا  عدوطا عة.

 ب إال  يػػػه يػػػرلض لكػػػرة إوكػػػاف تتوػػػا اللكػػػرة عدا ػػػل عإدػػػم   عدػػػ ت يػػػركف   تيػػػه وػػػا   -6
يوػػا يػػر  بعيػػه يت تػػب  ف إدػػم  لػػ  عدالعدػػا بػػادرك فتبريػػر يظريػػا   حػػلعس   ةقيػػاب  ع 
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عدا ةييػػا عدتػػ   وبػػال   ف عد بتتطػػس عدالعدػػا  وػػم و ػػلوات ال  ةقػػا دهػػا بػػال ةؽ
 تُ يػل طػا  عدوا ػؿ  رعض وبػال عد ػرعرعت تشػتوؿ  وػم  عت ػا     تحكـ تبيػ  عد يػارعت

 وبػػػال عل يػػػرة هػػػ  عدتػػػ  ياػػػلها  وبػػػال تح يػػػؽ و ػػػادحه بطري ػػػا وحايػػػلةب هػػػ ه عد
   ةقيا.

عدوػػرؽ بػػيف عد ػػيغا إدػػم    تيػػهب  وػػف بػػاب عدو اريػػاب يوكػػف عالشػػارةإدػػم   باديطػػبا  -7
لػال دم تطػت لـ عإلترعسيػا  بلكػرة عدواسػلة عدوتبالدػا  يػلهإدػم  عدتااقليا  توؾ عدوطتيلة
ل حػػ ؿ عد عتػػب عل ةقػػ ب ووالهػػا وااووػػا ع  ػػريف باػػلؿ لف عدتااقليػػا دبوػػ رة عدت ويػػ

كػػؿ  عحػػل وػػيهـ هػػ  و ػػلر وطػػت ؿ دوطادبػػه عدوشػػر  اب  ال تػػعت  قيوػػتهـ عل ةقيػػا 
علضرعر عدت  يتوب يهاب عيوا تعت  ل ط وف طبياتهـ عدت  تتاؿ ويهـ     وف عدو عسل

وػػم يوػػس عإلترعسيػػا دكػػف بييوػػا تاتوػػل يظريػػا عدواسػػلة عدوتبالدػػا   ب ايػػات لػػ    عتهػػـ
إ  توكػف إترعسيػا عدا ػل  بالطػتبلعؿ هػ ه عدت ػ رعت   تيػه دل عل  وغػايرةب  يطػت لوها

 يػػػله وػػػف إيتػػػاج ويزدػػػا ع ةقيػػػا و ػػػطياا؛ توغػػػ  عإلترعسيػػػا عدتااقليػػػا عدتوػػػا ت لػػػ  
 عد لرعت  وم عدووا ضا.
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 المصادر والمراجع
 المعاجم والموسوعات:: اولا 

ـ عدووطػػػػػػو ب عدهيسػػػػػػا عدااوػػػػػػا دشػػػػػػت ف عدوطػػػػػػاب  علويريػػػػػػاب وػػػػػػلك رب عدواتػػػػػػ إبػػػػػػرعهيـ .1
 .1983و رب

عد ػػاهرة  عدوطباػػا علويريػػاب وتوػػ  عدوغػػا عداربيػػاب عدػػ تيزب وػػلك رب عدواتػػـ إبػػرعهيـ .2
 .1994ب

 .1956ب دطاف عداربب لعر عدواارؼب وتول عدرعب ب بير تب ف ويظ رعب .3
يتيػػػػػب  ت وبحػػػػػثب دوووطػػػػػواب عدوكتبػػػػػا عد طييػػػػػا د  كطػػػػػو رللديػػػػػؿ ب تػػػػػله ر تػػػػػلرتش .4

 .2113ديبياب  عدح التب
 وػػ  بػػف عدترتػػاي ب كتػػاب عدتاريوػػاتب لعر  حيػػاض عدتػػرعث عداربػػ  دوطبا ػػا  عديشػػرب  .5

 .2113ب بير ت
ب ب عد ػػػاهرة4طب لعر قبػػػاض دوطبا ػػػا  عديشػػػر  عدت زيػػػ ب عدواتػػػـ عدووطػػػو ب وػػػرعل  هبػػػا .6

1998. 
 .2116ب 3واتـ عدوةطواب ت رج طرعبيش ب لعر عدطويااب بير تب ط .7
 ر بػػػرت بييػػػ ؾ  لويػػػب  ػػػريفبلػػػ  عد ػػػرف عداشػػػريفب  عدطياطػػػييفو طػػػ  ا عدووكػػػريف  .8

 . 2111،ز عد  و  دوترتواب بير تو طوم وحو لب عدورعكت 

  :المراجع العربية والمعربة: ثانياا 

عدالعدػػػا ووه وهػػػا  ويطو اتهػػػاب لعر عدزوػػػاف دوطبا ػػػا  عديشػػػرب ب وحوػػػل  وػػػيف بػػػ بكر  .1
 .2111لوشؽب

حطػػيفب عدالعدػػػا بػػيف عدووطػػوا  عد ػػػاي فب عدورعهيػػلت دويشػػر  عدت زيػػػ ب  إطػػوا يؿ يػػاوؽ .2
 .2114بغلعلب

وحوػل  ػوارب عدوركػز عد ػ و  ت عليل د تيات عدطياطياب إدم  عيلر  هي  لب ول ؿ .3
 .2112دوترتواب عد اهرةب 
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عدوركػػػػز عد ػػػػ و  دوترتوػػػػاب ، دبيػػػػم عدزيػػػػلت ت  عديظريػػػػات عدطياطػػػػياب، عيػػػلر  هيػػػػ  ل .4
 .2113عد اهرةب 

  ةطػػوا عدطياطػػا لػػ  قػػرف عداشػػريفب ت يطػػ ي  لت كرطػػبي   كييػػث وييػػ جب وػػف ل .5
 .2112ل.ي ار  بلعهللب عدهيسا عدو ريا عدااوا دوكتابب عد اهرةب

 .2111توادل  وحولب وتططا علطوس ب بير تب  ت باطكاؿ طةفب عدويبرعدياب  .6
واوػػػـ  ياشػػػر فب ب وػػػليف ب زيػػػلب لوطػػػوا عدالعدػػػا لػػػ    ػػػر عدا عوػػػاب عدػػػلعر عداربيػػػا د .7

 .2119عدتزعسرب
لييػػا حػػرب  بشػػر   ػػابب عدوػػارعب  دويشػػر  عدت زيػػ ب  ت عدوويا ػػافب  ت وػػاس هػػ بزب .8

 .2111بير تب 
عداربيػا دوترتوػاب  عدويظوػا بإطػوا يؿحيػلر حػاج  ت ت ف طتي عرت ويؿب عديوايػاب  .9

 .2112بير تب
دوتتوػػػػ  طػػػػتيوف ليوػػػػ   تيوػػػػ    ليػػػػؿب عدتوكيػػػػر عدطياطػػػػ   عديظريػػػػا عدطياطػػػػيا  ع .11

 .2111ب عدوشر ع عد  و  دوترتواب ب عد اهرةبربي   هبا ت عدولي ب 
ب عدالعدػػا  عدوتتوػػ  عدولي )حادػػا و ػػر(ب ل ف لعر عديشػػرب  حوػػل هاشػػو  ػػةح  .11

 .2115عد اهرةب 
 ػػػػةح عدػػػػليف  بػػػػلعدوتاح عد ادػػػػلتب طػػػػيرة  لـب وتططػػػػا عدػػػػ رعؽ دويشػػػػر  عدت زيػػػػ ب  .12

 .2113علرلفب
 .2113عدياب تي ير دويشر  عال ةـب عد اهرةب طيب عب   زةب ي ل عدويبر  .13
 .2117،  زوا عدالعداب لعر عدحارثب لوشؽ بلعدهالت  باسب  .14
عدوتططػا عدتاوايػا دولرعطػات دويشػرب ب عدطيل حطيفب تط ر عدوكػر عدطياطػ  لياف  .15

 .2112ب بير تب 3ط
عد اضػػػػػػػ   بػػػػػػػلعدتبار بػػػػػػػف  حوػػػػػػػلب شػػػػػػػرح عل ػػػػػػػ ؿ عد وطػػػػػػػاب وكتبػػػػػػػا عد هبػػػػػػػاب  .16

 .1995عد اهرةب
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يبيػػؿ طػػالب  ػػيف دولرعطػػات  ت كريطػػتياف ل ال كاوبػػاي ب عدووطػػوا عدطياطػػيا عديػػ ـب  .17
 .2113ياب و رب تتوا  عدبح ث عإليطاييا  عال

وحوػػػل زعهػػػ  بشػػػير  ت ا لػػػ  عديظريػػػا عدطياطػػػيا عدواا ػػػرةب كػػػ دف لػػػارد ب و لوػػػ .18
 .2118بيغازتب  -عدح التب تاواا قاري يس وحت ب 

وػػر عف رشػػيلب تػػلع ؿ دويشػػرب  ت ر  ف ياوػػؿ بػػه؟ دتػػليوا عدالعدػػا ب وايكػػؿ طػػايلؿ .19
 .2115بير تب 

وحوػػل هيػػالب وركػػز لرعطػػات عد حػػلة  ت وايكػػؿ طػػايلؿب عدويبرعديػػا  حػػل ل عدالعدػػاب  .21
 .2119عداربياب بير تب 

وتو  ػػػا وػػػتدويفب ووػػػاهيـ عدويبرتاريػػػا  ر علهػػػاب عدورليػػػا  عدوتتوػػػ  عدوػػػلي )عدكتاب  .21
 .2118 بل عدحؽب  ةح  ت عد اي (ب تحرير ليول ب زب 

ووػاهيـ عدويبرتاريػا  ر علهاب)عدكتػاب عدطػاب (ب تحريػر ليويػل بػ زب  وتو  ا وػتدويفب .22
 .2118 ةح  بلعدحؽب  ت 

عهلل حيػػػػػلر  بػػػػػالتب وتو  ػػػػػا عد  ػػػػػاسؽ عدطياطػػػػػياب وطباػػػػػا عد ػػػػػاهرةب  وحوػػػػػل حويػػػػػل .23
 و رب)ل.ت(.

اث  ب عدوركػػػػػز عداربػػػػػ  دفبحػػػػػعتتوػػػػػا  عيػػػػػلواج –وطػػػػػا عة  –وػػػػرعل ليػػػػػاي ب حريػػػػػا  .24
 .2114 عدلرعطا عدطياطاتب بير تب

لعر عدويهػػػػػؿ  ب واػػػػػادـ عدوكػػػػػر عدطياطػػػػػ  عدحػػػػػليث  عدواا ػػػػػربإبػػػػػرعهيـو طػػػػػم  .25
 .2111عدوبياي ببير تب

ي رعدػػليف  وػػػ شب   ػػػةـ عدووطػػػوا عدطياطػػػيا عدواا ػػرةب عبػػػف يػػػليـ دويشػػػر  عدت زيػػػ ب  .26
 .2113بير ت ب 

تػػلع ؿ دويشػػر ب رعدػػ يػػا لػػ  عدوكػػر عدويبتتوا تػػلؿ عدالعدػػا عالب حػػاج دطيػػؼي لػػؿ  .27
 .2115 عدت زي ب بير تب 

عدوركػػز  وييػػر عدكشػػ ب  ت عدووطػػوا عدطياطػػيا عدواا ػػرةبإدػػم   يػػؿ كويوكػػاب وػػل ؿ .28
 .2111عد طي  دوترتواب ت يسب
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 .2112إواـ  بل عدوتاح إواـب عدك يتب  ت   ليطا عدتالليا عد  الياب  يؿ كويوكاب  .29
  البحوث والدراسات : :ثالثاا 
و ابوا و  آبف رعيلب ل )وتو  ػا وػتدويفب ووػاهيـ عدويبرتاريػا  ر علهػاب ت لورب آدويف  .1

 ػػةح  بػػلعدحؽب ريػػاض  ت تحريػػر ليويػػل بػػ زب  (ب عدكتػػاب عد ادػػثعدح ػػ ؽ عدورليػػا
 .2118عدريس دويشرب بير تب 

 يػػػ ر وحوػػػل لػػػرجب عدبحػػػث  ػػػف عدالعدػػػا عداادويػػػاب لرعطػػػات قاي ييػػػا  عدطياطػػػيا)وتوا  .2
ها وركػػز عدلرعطػػات عد اي ييػػا  عدطياطػػيا لػػ  كويػػا عد ػػاي ف (ب ي ػػلر 7ل ػػويا(ب عداػػلل)

 . عدطياطا/ تاواا عدطويواييا
 ر علهػػػاب  ووػػػاهيـ عدويبرتاريػػػا وػػػتدويفب ل )وتو  ػػػا  لب عدحريػػػاب تػػػ ـ تػػػ  بػػػادورب .3

ب ح  بػػػػلعدحؽ ػػػػة ت تحريػػػػر ليويػػػػل بػػػػ زب  عدكتػػػػاب عدطػػػػاب (ب وطػػػت بؿ عدويبرتاريػػػػاب
 .2118 رياض عدريس دويشرب بير ت

ات  وػػػم عدتػػػل ؿ عدحكػػػ و ب ل )وتو  ػػػا وػػػتدويفب ع ترعضػػػطػػػتي عرت ويػػػؿب  تػػػ ف .4
ب عدتشكيؾ ل  عدطوطاب عدكتاب عل ؿ(ب تحرير ليويل بػ زب وواهيـ عدويبرتاريا  ر علها

 .2118رياض عدريس دويشرب بير تب  ةح  بلعدحؽب  ت 
 وطػواب الؿ  ابر عدرعض ب عدوكر عدويبرعد  عدواا ر)ت ف ر دػز يو  تار(بوتوػا عدو .5

 .2113 (ب تشريف عل ؿب قاهرةب11عدالل)
ل غ بايػػل عب تحّيػػز  ػػاصب  ػػةج  ػػاصب لػػ  )وتو  ػػا وػػتدويفب ووػػاهيـ عدويبرتاريػػا  .6

 ػةح  ت  رع لهاب عدورليا  عدوتتوػ  عدوػلي ب عدكتػاب عد ػاي (ب تحريػر ليويػل بػ زب 
 .2118دويشرب بير تب رياض عدريس  عدحؽب  بل

ل )وتو  ػا وػتدويفب عدوكػر عدطاطػ   ايا  وا بالهابوعديليول ويوور  ريتشارل لعترب  .7
وركػز عدوػ  و وػلب  ت ب  بيوةو  ريتشارل   ب ؿ تيريس تحريرل  عد رف عداشريف(ب 

 .2111عد  و  دوترتواب عد اهرة 
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ر برت ي زؾب يظريا عدالعدا ل  عدح ػ ؽب لػ ) وتو  ػا وػتدويفب ووػاهيـ عدويبرتاريػا  .8
  ػػةح  بػػلعدحؽب ت ب عد ػػاي (ب تحريػػر ليويػػل بػػ زب  ر علهػػا ح ػػ ؽ عدورليػػاب عدكتػػا
 .2118رياض عدريس دويشرب بير تب 

لهوػػػ  تػػػل افب عداػػػلؿ لػػػ  حػػػل ل لي يط د تيػػػا  ربيػػػاب ل )وتو  ػػػا وػػػتدويفب وػػػا  .9
 .2114بير تب  عدالعدا ؟( عدوركز عدارب  دفبحاث  لرعطا عدطياطاتب

ووػػاهيـ   ػػا وػػتدويفبد لليػػ  لػػ ف ويػػزسب  ػػف عدوطػػا عة   ػػلـ عدوطػػا عةب ل )وتو   .11
تحريػػر ليوػػل بػػ زب  ،عدويبرتاريػػا  ر علهػػاب عدورليػػا  عدوتتوػػ  عدوػػلي ب عدكتػػاب عد ػػاي (

 .2118 رياض عدريس دويشرب بير تب  ةح  بل عدحؽب ت 

 :اإللكترونيةالمراجع : رابعاا 

لػػػػ  عدوكػػػػر   عياكاطػػػػاتهآبػػػػال  ػػػػالؿ زكريػػػػاب ووهػػػػـ  عدالعدػػػػا بػػػػيف  لةطػػػػ ف   رطػػػػط   -1
 . www.damanhor.edu.eg  ا رب وتاح  وم عدرعبطعدطياط  عدوا

عدحػػػػػػػػػػػػػؽ  عداػػػػػػػػػػػػػلؿب وتػػػػػػػػػػػػػاح  وػػػػػػػػػػػػػم   عدوتتوػػػػػػػػػػػػػ  عدوػػػػػػػػػػػػػلي   عدويبرعديػػػػػػػػػػػػػابعدالعدػػػػػػػػػػػػػا  -2
 . http//www.taqafa3ama.com     عدرعبط 
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 :ـمخــــصــالمـ
لرعطػػا لػػ   واا ػػرة تيػػا ؿ بح يػػا و ضػػ ع )ووهػػـ  عدالعدػػا لػػ  عديظريػػا عدويبرعديػػا عد

هـ عدوواهيـ عدوح ريا  عدت هريا ل  لوطوا عل ػةؽ  عدطياطػاب (ب  حل  عدويبرتارت تتاهعال
عدتػػ  شػػغوت لكػػر عاليطػػاف ويػػ  عد ػػلـ حتػػم ي ويػػا هػػ ع. ع  دػػـ يتكػػ ف ووهػػـ  عدالعدػػا وػػرة 
  عحلةب بؿ شهلت ورعحؿ وف عدول  عدتزر يح  تط رها  كوادهاب  عطتغرؽ تاري ار طػ يةر 
وػػػف عدتوكيػػػر  عدتعوػػػؿ  عدتتػػػاربب  تطػػػ ر ووه وهػػػا بادتػػػلرج وػػػ  تطػػػ ر عدوكػػػر عدطياطػػػػ  

 يا  وػا طاطػلضػيوا  قيوػا  هاا تبار ب عهتـ بها عدووكر ف  عدوةطوا  اب عديظريات عدطياطي
عدحياة  علضؿ   ي ععتتركه وف آ ار  وم حياة عاللرعل  عدتوا اتب وتطاسويف ح ؿ  لضؿ 

ازيزهػػػا. كػػػؿ توػػػؾ عدتهػػػ ل شػػػكوت لػػػ  عدطػػػباييات وػػػف عد ػػػرف يظػػػاـ طياطػػػ  قػػػالر  وػػػم ت
هػػػا وحا دػػػا إل ػػػالة ا تبار عدواضػػػ  و ضػػػ  تػػػلؿ  ي ػػػاش  عطػػػ ب حػػػ ؿ ووهػػػـ  عدالعدػػػا ب

 ػػالة عدتوكيػػر لػػ  وطػػاسؿ عدحريػػا إت    ػػوب عديظريػػا عدطياطػػيا)إدػػم  عدوبحػػث عل ةقػػ 
  عدوطا عة ل  عدوتتواات عدواا رة(.
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ABSTRACT : 

Our research deals with the subject (the concept of justice in 

contemporary Liberal theory: A study in the Libertarian 

direction), one of the most critical and fundamental concepts in 

moral and politics philosophy that ran human thought since 

ancient times to the present day. As the concept of justice has not 

made up once, but has seen phases of the tides towards the 

development and perfection, and took a long history of thinking 

and meditation and experiences and the development of the 

concept gradually with the development of political thought and 

political theories, it interested in thinkers and philosophers as a 

basic virtue and valuable of the core is its impact on the lives of 

individuals and groups. Wondering about the best types of life and 

better able to strengthen political system. And all those efforts 

formed in the seventieth of the last century, the subject of 

controversial and widely discussed on the concept of justice as 

one of the most influential attempt to restore the moral section to a 

solid political theory (any rethink freedom and equality issues in 

contemporary societies). 


