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 تعد الفلسفة البيئية اهم فروع الفلسفة التطبيقية في عصرنا  -1
         لمىالتقدم التكنولوجي والع المترتبة عنتهتم بدراسة البيئة ومشكالتها ف -2

 . منها واالستفادةعلى البيئة السيطرة التوازن بين مطالب االنسان فى  (1
 .ضرورة احترام الطبيعة و حقوق الكائنات االخرى   (2
 .احترام حقوق االجيال القادمة فى الموارد الطبيعية   (3

 " ا فهى اذا ما يحيط بالكائن الحىماقتعنى المكان او المنزل الذى ينزل به الكائن الحى ويتخذ منه م"   -
 " وأوحينا الى موسى وأخيه ان تبوءا لقومكما بمصر بيوتا "  وقوله  تعالى    

 "فيه وتؤثرباالنسان التى تحيط  قتصادية والثقافية والجماليةمجموعة الظروف والعوامل الطبيعية واالجتماعية واال" 

 ( الهجرى 3قمنذ )كلمة البيئة بهذا المعنى االصطالحى  واعلماء المسلمين اول من استخدم  
  أقدم من استخدم هذا المعنى االصطالحى للبيئة( العقد الفريد ) صاحب كتاب ( أبن عبد ربه) ويعد 
 الذى يعيش فيه الكائن الحى(االحيائى  – المكاني – الجغرافي) الطبيعيالوسط  إلى لإلشارة  

 الحفاظ على البيئة احد وسائل التقرب الى االله    -1
2-  
  ولحقوقها األخرىيث يؤكد المتوفى احترامه للكائنات ح 
  لم احرم الماشية من عشبها، لم اصنع الفخاخ لعصافير االلهه، لم اصطاد سمكا من بحيراتهم  :  فيقول  
    لم اطفىء نار متأججه , لم امنع المياه فى موسمها ، لم اضع عائقا امام الماء الجارى 
3-  
  (وغيرها .....والحيوانات  والشمس والنباتات  واألرض مثل السماء)حيث كانت مظاهر الطبيعة 
 بل وحتى عقائدها  ل وصور اآللهةاالديانة المصرية ايحاءات بأشك المصدر الذي اخذت منه هي. 
4-  
 صلواتهم  لدرجة العبادة وتوجيه التراتيل واألناشيد خالل. 

 
  كان الطاويون من اقدم من استبصر ضرورة العالم وآمنو بحكمة الوجود الطبيعى واتساقه وانتظامه 
  واقدم من قالوا بالترابط بين االشياء. 
 من الكائنات فيحيا الكل فى تناغم طبيعى العالقة بين كائنات الطبيعة ال يتمايز فيها االنسان عن غيره. 
   المبدأ والمآل الذى تأتى منه كل االشياء وهو القانون الطبيعى اوالكيان الذاتى لألشياء هو. 

 
  حينما قال مخاطبا االنسان ( الطاو)في كتابه ( الؤتسي)لقد اشار الى ذلك: 
   "ى تولى امر العالم وتحسينه ؟ انا ال ارى ذلك ممكنا اتحسب انك قادر عل 
   العالم مقدس وال يسعك تحسينه ولو حاولت تغييره لكان خرابا" . 
  وهذا اول تحذير يطلقه فيلسوف للتأكيد على ان محاوالت االنسان تغيير العالم اوالتالعب بالطبيعة 
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 نسان هو ذلك الكائن الذى يمتلك حسب تعريفه المنطقي وتميزه عن بقية الكائنات الحية اال
 القادر على تعمير هذه البيئة "  ابن خلدون"المحيطة به، وهو وحده فى رأى  القدرة على التأثير فى البيئة. 

 . والبيئات الغير صالحةميز بين البيئات الصالحة للعمران البشرى  
 البشر وعلى المبانى عليالمختلفة وتأثيرها األقاليم الجغرافية  (العبر وديوان المبتدأ والخبر  )أوضح فى كتابه  

  .والمالبس واألقوات
 .أخالق البشر وطبائعهم  فى( الجو و المناخ ) تحدث عن أثر  
لذلك السودان ومدى تأثير اإلقليم الحار على تكوين شخصياتهم المرحة أكثر من البالد الباردة  وضرب مثاالا  

وكذلك أهل مصر يغلب عليهم الفرح و الخفة والغفلة عن العواقب فال يدخرون أقوات سنتهم و ال شهرهم عكس البالد 
 .الباردة حيث يغلب عليهم الحزن

 :  منها( الرسالة ) طبيب مصرى له العديد من االسهامات فى كتابه  -
 غرافى ومناخها وتأثيره فى السكاندرس موقع مصر الج. 
  ض واألوبئة التى تنتشر فى مصرربط بين خصائص المكان وسالمة البيئة والمناخ وبين األمرا .  
  يحاكى الكتب لتؤكد أن منهجه يتسم بـالعلمية والشمولية والدقة جدلية قدم فى كتابه األسباب والنتائج بطريقة

 . أكد على أثر البيئة فى أخالق المصريين وعاداتهم وتقاليدهمو. المعاصرة التى تتناول فلسفة البيئة

راء لم تتعدى النظرة الفكر البيئى نالحظ ان هذه االا  من العرض السابق للفكر العربى ومدى اسهاماته فى  -
الوصفية للبيئة وعالقتها باالنسان ورصد التأثير المتبادل بينهم فقد كان االمر مقتصر على استفادة  العلمية 

 . يئة لتلبية احتياجاته الحيوية فقطاالنسان من الب

   المرحلة االولى التى وجد االنسان فيها نفسه وسط بيئة طبيعية موحشة 
 ليه هذه الظواهر البيئية والطبيعية المحيطة به ال يستطيع السيطرة الكاملة عليها فلجأ الى تأ 
  فقد اله البابليون والهنود واليونانيون مظاهر الطبيعة والكائنات الحية 
  واتخذوها اما الهة صريحة او رموزا آللهة او تجسيدا لها 

 انية وظهور الفلسفات الطبيعية وحتى مطلع العصر الحديثبدأت مع الحضارة اليون 
   نجح ارسطو فى تقديم تفسير للعالم الطبيعى يرى أن االرض هى مركز العالم الطبيعى 
  والبيئة الطبيعية المحيطة هيأها هللا لخدمة االنسان بكل ما فيها من كائنات حية وظواهر طبيعية 
 لم طوال هذه العصوروهيمن  تفسيره على علوم وفلسفات العا 

 
  كان الفالسفة والعلماء يرون انه كلما نجح االنسان فى فهم الظواهر الطبيعية بمنهجه التجريبى 
 لما انتصر عليها وحققق تقدمهواستطاع استغالل موارد الطبيعة وكائناتها الحية األخرى لخدمته ورفاهيته ك 
  اهم سلبيات هذه المرحلة ندرة الحديث عن حقوق الكائنات االخرى فى الحياة 

 :اثارا على البيئة اهمها  وكان لذلك بلغ العلم المعاصر مرحلة  قهر الطبيعة     :مرحلة القهر واالستبداد  -

     وحياة االنسان و مما أصبح يهدد الحياة البرية( حيوانات  –نباتات ) احداث  -1

 والروبوت بأجيال شتى   -2
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 (وهى املرحلة التى حنياها اآلن  :  ) االحرتام والصون مرحلة  -
  وتحولوا للدعوة الى  فبدأوا يحذرون منها ومن ازدياد العبث بمقدرات الطبيعة: 
 .الالزمة لصون البيئة الطبيعية وحقوق الكائنات االخرى   -1

 .ائنات االخرى وحقوق االجيال البشرية القادمة التى تحمى حقوق الك  -2

 ان الكثير من البشر والمفكرين فى مختلف الحضارات االنسانية ومنذ الحضارات الشرقية القديمة 
 .ترام حياة كل الكائنات الحية احوكانوا واعين بأهمية البيئة الطبيعية والحفاظ عليها وعدم قهرها او استنفاذها  (1

 

 
  استند سينجر فى اقراره حقوق الحيوان والمطالبة بالمساواة بين كل الكائنات الحية 
 قدر من السعادة الكبر قدر من الناسكبر ينص على أ(  م من أهم ممثليه بنتا)المذهب النفعى  اعتمد علي 
 بما ان الحيوان يشعر بالسعادة والشقاء أو اللذة وااللم مثل البشر تماما 
  فيجب على الباحث العلمى فى مقابل االنتفاع من التجارب على الحيوان ان يراعى معاناة الحيوانات فى

 .ضد الحيوانات بغرض االستفادة منها فى التجارب المعملية أو خالفه  انتقد كل صور العنفو  المعامل

 

 
 ان ايذاء الكائنات البشرية الجل منفعة أو متعة هو انتهاك لحقهم فى عدم االيذاء اكد 
 سان البشرى عدم االذى فهو كذلك من حق الحيوان غير البشرىكان من حق  االن ذافا 

 

 
 - طالب بأن يتسع مجال البحث األخالقي االيكولوجى ليشمل اخالق االرض 
   (االرض ككل ) كى تضم التربة والمياة والنباتات والحيوانات 
   فتغير دور االنسان العاقل من مستعمر لمجتمع االرض الى عضو هادىء ومواطن فيه 
   يحترم االعضاء والزمالء له بل المجتمع ذاته. 

 فبدال من النظر لنفسه على انه سيدها والمتحكم فيها فيغير النظرة الى انه أحد مواطنيها   -

  رام الطبيعة الذاتية لجميع الكائنات الحية بغض النظر عن مدى فائدتها لالنسان وهو يعنى احت 
 المبدأ االساسي هو االعتقاد بأن البيئة المعيشية تعنى احترام كل من فيها للعيش واالزدهار 
   بغض النظر عن الفوائد الفعلية لالستخدام البشرى 
 نها تبحث بعمق في العالقة االنسانية مع العالم الطبيعى وهى تعتبر نفسها عميقة أل ولماذا تعتبر عميقة ؟ -س 

 
 ترعرع الحياة البشرية وغير البشرية على كوكب االرض لها قيمة بحد ذاتها -1
 قيمة بحد ذاتهما ثراء وتنوع اشكال الحياة يسهمان فى تحقيق هذه القيم  ولهما ايضا -2
 ليس للبشر الحق فى انقاص هذا الثراء والتنوع اال من اجل تلبية الحاجات الحيوية -3
 ترعرع الحياة البشرية وثقافتها  والحياة غير البشرية يتوفقان مع عدد سكان اصغر -4
 التدخل البشرى فى العالم غير البشرى كثيف جدا والوضع يزداد سوءا -5
 ى تؤثر فى البيئات الثقافية واالقتصادية وااليديولوجية يجب ان تتغير السياسات الت -6
 .يجب البدء في التنفيذ لهذه السياسات   -8

   االنسان هو الكائن الحى األكثر وعيا واألكثر فاعلية فى هذا الوجود 
 راكا لضرورة التعاون المتبادل بين الكائنات الحية فى الطبيعة واألكثر اد 
   فهو الوحيد الذى يستطيع ان يدرك المسؤلية ومن ثم فعليه أن يتحملها 
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   تهتم بالمستقبل والدفاع عن مصلحة االجيال المقبلة 
 خالقية  ازاء مستقبل الطبيعة أو األجيال البشرية القادمة و يجدر بالبشر ان يتحملوا مسؤلياتهم اال 

 

  

  
 بل ايضا هى الواجب الطبيعى المتأصل فى االنسان تجاه هذه االجيال 

  
 الجيال المستقبل مصادر الماديةالية تجنب المستقبل المهدد بانعدام الحاالجيال ال على 
 ؟تجاه األجيال القادمة مسوليتنا األخالقية بماذا تتعلق  -س   
 .وجود موارد بشرية فى المستقبل(   أ

 .وجود ثروات مادية وطبيعية تعتمد عليها هذه األجيال الالحقة(  ب

  المقبله االجيال وجود علي خطرا تشكل بطرق تتصرف اال يجب ةليالحا االجيال -1
 بكرامه العيش في المستقبل اجيال ةقدر علي خطرا تشكل بطرق تتصرف اال يجب الحاليه االجيال -2
  ما حد الي المخاطر من تقلل يجب الخاصه مصالحها عن دفاعها في الحاليه االجيال -3

 
   محلي أو اقليمي او  ينظمها مواطنون علي اساسووهي عباره عن مجموعات تطوعيه ال تهدف الربح

مهام معينه يقودها أشخاص ذو اهتمامات مشتركه ويتمحور عمل بعض هذه المنظمات حول مسائل لدولي 
 . أو المرأه أو الطفل حقوق االنسان أو البيئه ثلممحدده 
 عجز الدول  ةفي مواجه قاد أن هذه المنظمات هي الملجأ الوحيد في تنفيذ المشاريع االنسانيهأصبح االعت 

 يئه والحرص علي تنفيذها بسن التشريعات المالئمه لحمايه ال( أ
 ث العلمي والثقافه البيئيهتشجيع البح( ب

 تخصيص جزء من الموارد لشئون البيئه (   أ
 اعتماد تقنيات ووسائل للحد من التأثيرات البيئيه( ب
 ةاالختالالت البيئي ةالتخفيف من التلوث البيئ والمساهمه في كافه معالج( ج 

 . المشاركه في مجهودات حمايه البيئه( أ 
 . نشر الثقافه البيئيه عن طريق االسهام في برامج التربيه البيئيه( ب
 .مواجهه كل االخطار التي تهدد باختالل التوازنات البيئيه ( ج 
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  دوله باوربا وامريكا الجنوبيه والشماليه 44منظمه تطوعيه غير حكوميه ممثله في حوالي 
  يصل اعضائها الي ثالثه االف عضو موزعين بمختلف ارجاء العالم 

 المحافظه علي الموارد الطبيعيه  -2               حمايه البحار والغابات  -1
 التخلي عن استعمال المبيدات الكيماويه السامه  -3             الحد من االسلحه النوويه -2

 عضو  مليون 4،7دوله يصل عدد افرادها الي  26منظمه غير حكوميه لها فروع في  -
 

 حمايه جميع أنواع الحياه البريه وخاصه المهدده باالنقراض -1
   المساهمه في إنشاء محميات طبيعيه للحيوانات البريه -2
 حمايه الغابه كوسط طبيعي للحيوانات من التدهور  -3

 
 منع تلوث المياه البحريه وتوفير الحمايه لالحياء البحريه  (1
  حمايه المحيط البحري من التلوث  (2
 حمايه المخلوقات الفريدة -4      حمايه الغابات والنباتات والحيوانات البريه  (3

مجموعة من القواعد األخالقية العملية التي تسعي لتنظيم الممارسة داخل مختلف    
 "ميادين العلم والتكنولوجيا 

 إلنساني في اطار القضايا المتعلقة بالحياة والموت بانه علم معياري يهتم بالسلوك ا  
الذي اوجده التقدم الكبير الذي أحرزته  

 .العلوم الطبية والتكنولوجية وماترتب عليه من مسائل أخالقية 

 . اإلجهاض  –فيه ومدي مشروعية العمليات مثل تأجير االرحام  

 . بين االحياء والموتي ومدي مشروعية االتجار بها  

  مدي مشروعية  -3

 . وخاصة االستنساخ البشري  مدي مشروعية  -4

  ة علي اإلشكاليات المترتب -5

 

  .مبحث القيم ( االكسيولوجيا  )البيوتيقا هي فرع أساسي من فروع الفلسفة   -1
 : كان للفالسفة دورا كبيرا في نشأة البيوتيقا وتطورها ومن امثلة ذلك  -2
 . لدراسة علم البيوتيقا (هيستنغجز ) أسس مركز  -1    

 .ة البيوتيقية اهتم بنشر الفكر البيوتيقي والمشاركة في تأسيس الموسوع  -2                             
 .أسس اول موسوعة بيوتيقية لدراسة هذا العلم  -3                             

 . ربطها باخالقيات البيئة اكد هلي اهمية علم البيوتيقا و -1 :  
 . الذي يقوم عليها الفكر البيوتيقي ( المسئولية ) تطويره لمفهوم  -2                          

 .التنبيه الي خطورة األبحاث الطبية علي حاضر اإلنسانية ومستقبلها  -3                         
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الواجب  –الخير  –قام الفكر البيوتيقي بتجديد بعض المفاهيم والمصطلحات القديمة  ومنها مفهوم الحق  -1
 . صميم الفلسفة وقيمها  وهذا من

 .أتاح الفكر البيوتيقي قضايا فلسفية اصيلة ترتبط بالذات والشخص والحياة والموت -2
  21يؤدي الفكر البيوتيقي الي ترسيخ قيم الدايمقراطية والحوار وحقوق االنسان وذلك خالل القرن ال -3

حدد هذه االخالقيات  1
ديفيد  العالم والفيلسوف

 .روس 
توضع من جانب  -2

المؤسسات والمنظمات 
حتي يسهل  هاالخالقي

 . ورسم خطة العالج
ها اخالق العيادة ل -3

الطبيب :  ثالثة اطراف 
  والمريض والمجتمع. 

 
 
 

يقصد بها بيان الجوانب  -1
األخالقية في األبحاث العلمية 

التي تتخد اعضاء الجسم 
 موضوعا لها

 حدد ديفيد روس ثالث قضايا 
 :رئيسية هي 

  

  
 

االستشارة مما  
 .يستجد من عالج 

هى مجموعة من القوانين التى تضعها 
السلطات لجميع المواطنين دون تمييز وهى 

 :مستويات  3تتحدد فى 
توفير شروط  

الصحة من الوقاية والحماية وتحسين 
 .الحالة الصحية 

خدمة مبادئ تقديم ال 
 .الصحية للمواطنين فى أى منطقة

وهى توفير  
 .الموارد الالزمة للعالج 

 ا يطرح مشكلة هوية الطفل وخاصة في حالة اللجوء الي طرف ثالث متبرع بالمني مم  :

  .وما يطرحه من مشكالت تتعلق بتغيير طرق االنجاب الطبيعية    

 .وما تطرحه من مشاكل االتجار في أعضاء الجسم البشري   

 .  لفائضةوما تطرحه من مشاكل شروط حفظها ومدي مشروعية التخلص من االجنة ا   
  

 : وما تطرحه من مشاكل تتعلق ب  
 . امتهان احدي الوظائف األساسية التي تؤديها المراة وهي االمومة  -أ                          

 . الذي يتعرض له الزوجان من طرف االم الحاضنة  االبتزاز المادي -ب                            
.قد يتعرض الطفل من اهمال من قبل االم الحاضنة  -ج                            

 : أهمها التعارض بين تتضمن جملة من التعارضات مشكلة الموافقة  المستنيرة  -1  
 . من جهة  احترام األشخاصومبدأ  مبدأ الموافقة المستنيرة -أ            

 .  مبدأي العدالة واإلحسان من جهة اخري -ب            
.ان التجارب علي البشر تتطلب موافقة واعية  -2

 المستفدين من زرع األعضاء مما يقود الي مشكلة  االتجار باالعضاء خاصة   

 .كمعيار لوقوع الموت  لقبوله لموافقةوهو يطرح مشكلة ا  

 .وهي تطرح مشكلة التمييز بين الغيوبة طويلة األمد و قصيرة األمد   

 النفسي ام االتنين معا ؟ حول هل تتعلق بالجانب الجسمي امالطبيعية اإلنسانية   

 .واالمتناع عن ما يهدد انتهاك كرامة المريض يضقواعد االخالق الجديدة تحقيق الثقة المتبادلة بين الطبيب والمر 
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  وهو يطرح مشكالت ترتبط بحريات االفراد وخاصة حين يندرج في اطار
 :  مثلة بعض الفالسفة في موضوع تنظيم النسل و ا. مشاريع الدولة 

 . الطفل  وهو يطرح المشكلة التي تتعلق بوضعية الجنين وتعارض حقوق الجنين مع حقوق

 
غم من أهمية علي الر

نسان اإلالجينوم في معرفة 
واالمراض الخطيرة التي 
تهدده مما يسهل اعداد 
االدوية لها اال ان هناك 
 العديد من المشكالت منها

يتمثل في إمكانية االنسان معرفة مستقبله الصحي مما   
 :  يتريب عليه نتائج أهمها 

 اضطراب حياة االنسان اذا علم انه سيصاب بمرض خطير -أ
تعرض المعلومات الوراثية الخاصة باالفراد لالستغالل من قبل شركات  -ب

 . التأمين 
 االمراض الخلقية   خاصة المتوقع اصابتهم ببعض   

 
 . عالج االمراض الوراثية  -أ    :   وهذا يفيد في 

 .القضاء النهائي علي العقم  -ب                      

والذي يترتب عليه مشاكل 
متعددة غير مسبوقة 

 :تتمحور حول 

 .معاناة االفراد المستنسخين من مشكالت الشيخوخة المبكرة -1
 . الحرمان من عائلة حقيقة والحيرة في تحديد نوع العالقة -2

 .القضاء علي مفهوم الوالدية -3
 .تهديد األجيال القادمة بالفقر البيولوجي وباالنقراض -4

 تحويل االنسان الي كائن مصنوع سيفقد الخصائص البشرية -5

 . هي فعل ما فيه خير لمصلحة المريض  -أ
 . ضرورة ان تكون الرعاية الصحية ذات منفعة للمريض  -ب
 . ريضاتخاذ خطوات إيجابية إلزالة الضرر الكامل عن الم -ج

 .  تعد الصحة الجيدة لمريض هدفا مهما وطيبا  :مثال

 . ء عمدا او نتيجة اإلهمال اتعني عدم التسبب في الحاق الضرر للمريض سو -أ 
 .بتعريض انسان اخر للخطر دون أي داع نعتبر من قبيل اإلهمال ان يقوم انسان  -ب

 . تعني حق الفرد التحكم في الرعاية الصحية الخاصة به  -أ
 . القدرة علي القيام بافعال بارداته وعن وعي وفهم لالمور بدون تأثيرات خارجية  -ب

تعني ضمان معاملة جميع االفراد بالمساواة والعدل بغض النظر عن الجنس والعرق والدين والحالة  -أ
.االقتصادية في الوصول الي التقينات الجينية التي من شأنها تحسين جودة الحياة 

حاول وضع قوانين لتحديد النسل وتنظيمه بهدف إيجاد نخبة 
. مدينته الفاضلة من االطفال الذين يشكلون جيل المستقبل فى

 54- 34لإلناث و من  44- 24العمر المحدد لالنجاب من 
إذا حاول رجل ان ينجب اطفالً للدولة قبل او بعد هذا .للذكور

فكان يهتم بتحسين النسل ,ى حق الدينالسن فسنتهمه باالثم ف
 .جمهوريته الفاضلةلتأسيس ويشجعه 

كان يرفض تحسين النسل واالستنساخ وكان 
يمنع كل انواع التخل والتعدى على القيم 

االخالقية  وينصح االفراد حاملى االمراض 
بعدم االنجاب وال يقبل االجهاض إال فى حالة 

 .مصلحة الطفل 



Zweila :)    

8                   mohamed zweila 01229575023 

حيث ان اإلفصاح  وهو عبارة عن اخبار المريض بالمعلومات من قبل الطبيب
 . يشجع مشاركة المريض في القرارت المتعلقة بالرعاية الصحية  -أ  :والفهم يحققان التالي 
 .يشجع علي إقامة عالقة مستمرة يسودها الثقة بين المريض والطبيب - ب                          

  ( .نفس نقاط اإلفصاح )    هو وعي المريض وادراكه للمعلومات التي حصل عليها: ل عل 

     .هي القدرة علي فهم المعلومات المتعلقة بقرار ما وادراك العواقب المترتبة علي اتخاذ هذا القرار   
 . قرار بتناول دواء ما  الشخص قادرعلي اتخاذ قرار بشأن محل سكن ولكن غير قادر علي اتخاذ  :مثال

 يشير الي حق المريض في اتخاذ القرارات المتعلقة بشأن عالجه او مشاركته في 
وتشمل الضغوط الخارجية قدرة االخرين األبحاث الجنية دون ان يتعرض ألي تأثيرات او ضغوط خارجية 

 علي فرض ارداتهم علي المريض بالقوة 

  .قبول المريض للمشاركة في األبحاث بناء علي اقتناعه بأهيمة دوره وتعني   

هو عبارة عن امكان انتاج نسخة طبق األصل من كائن ما مستخدمين خلية منه وبويضة من  
(.     النسخة )  تعار وينتج لنا هذا المخلوقم مسكائن حي اخر من نفس النوع ليكون بمثابة جنين يزرع في رح

  .استنساخ النعجة دولي و الطفلة األمريكية  :  مثال 
فيما يتعلق بتطبيق االستنساخ علي الحيوان فهو مباح الن عالم الحيوان واسع   

 . االنجاب بين الحيوانات والتصرف فيه من هذه الناحية مباح النه التوجد ضوابط أخالقية في مجال 
االنسان يتسم عن باقي المخلوقات باخالقيات ومشاعر واحاسيس يحددها تشريع 

 .ثابت يدعو الي ضرورة وجود رابط  اسري ولذلك التتفق األديان السماوية علي رفض وتحريم االستننساخ 

   كل حاجات االنسان فيتميز االنسان عن الحيوان بالعمل فكل ما نستهلكه اليوم هو نتيجة العمل االنسانى   -
 .تستدعى بذل مجهود للحصول عليه      
 الخ ....... الحاجة للماء تستدعى حفر االبار وتجميع المياة وتحليتها :   مثال       
 :    فنحولها الي اشياء نحتاجها مثال الطبيعه التى ال تستجيب مباشرة الى احتياجاتنا ترويض نعمل  من اجل  اننا  -

 .لها قيمة لالنسانواستغالل خيراتها بشكل يناسبه( شعير , ذرة , قمح ) مثل االعشاب المتوحشه الى حبوب نحول     

 .ة من التزام خلقى عجز االخالق العامة عن الوفاء بكل ما تحتاجه كل مهن -1
 .حاجة المجتمع الصالح الخلل االخالقى عن طريق وضع معايير اخالقية لضبط سلوك المهنيين  -2
 .الوازع االخالقى للفرد والضمير هو الذى يحقق الموقف االخالقى الصحيح الصحاب المهن  -3 
 :فكثيراا ما نشاهد ظواهر تبين عدم إلتزام اصحاب المهن بقواعد واخالقيات المهنة منها  -

   

   

   



Zweila :)    

9                   mohamed zweila 01229575023 

لقوة أو سلطة تلزمه بآداب وأخالقيات المهنة ،  يتحقق االلتزام االخالقي للمهنة عندما ال يشعر المرء بحاجته -
 ( .الوازع األخالقى الداخلى الذى يتفق مع ضميره و ثقافة المجتمع ) سوى 

 العام والخاص الطابع  بداخلهايصف هذا الفريق اخالق المهنة بانها تحمل  - 

 .التي تحاول صبغ اخالقيات المهنة بصبغتها  كل اشكال السلطة رفض أصحاب هذا الرأي -

  .هي املسئول األوحد لضبط هذه املعايري الواقعي ممارسة العمل ان  جعل أصحاب هذا الراي -

  :مثال . الذي تمارس فيه  الثقايفارتباط اخالق املهنة بالطابع يذهب هذا الفريق الي ضرورة   - 
  .العالقات التي تربط بين األستاذ وتلميذه  يءاداب المعلم يجب ان تكون عامة من حيث دف

  فحص الثقافة السائدة يف اجملتمع قبل وضع املعايري األخالقية ملهنة املعلم    
فالشخص الكاره لمهنة التدريس اليمكن مطالبتهم بااللتزام  : مثال .  وضع المعلم ومكانته –مثل السمات الشخصية للمعلم 

 .باداب المهنة 

 .1447واصبح قانونا 1445دخل هذا المصطلح الول مرة مع قانون رئيس نقابة األطباء بفرنسا   -
يجمع بين المهن المختلفة اال انها كانت محاولة صعبة خاصة وانها تقوم جهود لمحاولة إيجاد ميثاق أخالقي * 

 .لم تكن منحصرة في اهتمام بعينه يربط بين تلك المهن المختلفة 

ان تفعيل المواثيق األخالقية وقيم العمل وااللتزام بها يؤدي الي المحافظة 
  .علي الصورة اإليجابية لدي أصحاب المصالح المتعاملين مع المؤسسة 

مثل حماية البيئة من االدخنة والمخلفات تعد مهمة    
  .اجل تجنب المساءلة القانونية واالجتماعية الناتجة عن عدم االلتزام األخالقي  للغاية من

االلتزام باخالقيات وقيم العمل يساهم في تحسين األداء والعكس في ذلك يؤدي الي  
  .ارتفاع تكلفة اإلنتاج نتيجة القضايا الجنائية والمدنية 

االهتمام بالمواثيق األخالقية يعتبر امر ضروريا عند اتخاذ 
 .انتاج أصناف معيبة من المنتجات يتطلب إعادة انتاجها مما يترتب عليه تعطل اإلنتاج  -:مثال.   قرارات تتعلق باإلنتاج

يؤسس ميثاق اخالق المهنة علي   
  .دراسة تحليلة للواقع المجتمعي والمعايير األخالقية التي يتطلبها المجتمع والمرحلة التاريخية التي يمر بها 

وذلك استنادا للقيم التي يقدمها 
  .الفيلسوف للقائمين علي المؤسسة 

بمشاركة  -( :االطار المرجعي للمعايير التي تحكم السلوك ) 
  .الفيلسوف والمتخصصين في المهن المختلفة 

مايمثل المنتج النهائي لميثاق  
 .اخالق المهنة مما يؤدي الي جودة المنتج وتقدم المجتمع وخدمة مصالح المجتمع 
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 .   جيد الرؤية  –حسن الذكاء  –صحيح األعضاء  –تام الخلق  -1
 . كتوما السرار المرضي  -2
 . رغبته في عالج المرضي اكثر من رغتبه في عالج األغنياء  -3
 . صادق اللهجة -عفيف النظر-سليم القلب -4
  .يصف دواء قاتال ال يعلمه ال -5
 . نظيف البدن والثوب  –طيب الرائحة  –حسن الملبس  -6
 .حريصا علي التعلم والمبالغة في منافع الناس  -7

قية هدفها خدمة المصلحة مجموعة من المهام والمسؤوليات والمبادئ األخال
 .العامة تنص عليها قوانين وأنظمة الخدمة المدنية 

مجموعة المعايير التي يمكن في ضوئها الحكم علي السلوك باعتباره 

  .خالقية ار صحيحا او خاطئا من الوجهة اإلنسانية ويحدث الفساد اإلداري بسب االنحراف عن القواعد والمعايي

 . احترام قيم وعادات المجتمع  -ب.                           االلتزام باالنظمة والقوانين  -أ
 .احترام وقت العمل  -د.                                  العدالة وعدم التميز  -ج
  .حب العمل  -و                             . االنتماء والوالء للمنظمة  -ه

 . الخدمات المقدمة للجمهور  تحسين -ا
 .في تنفيذ األفعال من جانب الموظفين  الشفافية -ب
 . قدرات العاملين المهنية وتحفيزهم علي تحسين األداء  تنمية -ج
 . من أداء المنظمة كوحدة من خالل العمل كفريق واحد  عززت -د
. قدرات العاملين المهنية وتخفيزهم علي تحسين األداء  تنمية -ه

 . األداء األخالقي المتميز للموظفين  تقدير -1
 .لطات الموظفين واالداريين الواضح لس التحديد -2
 . الذاتي بنا يضمن االستمرارية  العقل والضمير -3
 . المعمول به في المنظمة  تحسين النظام الرقابي -4
 . اإلدارية القديمة التي تتعلق بالسلوك األخالقي  مراجعة التعليمات -5
 .لمن يرتكب مخالفات أخالقية  وضع جزاءات رداعة -6

  الذى يعيش فيه الفيلسوف فالفلسفة ال تبدأ من فراغ بل ( من المجتمع ) يبدا الفكر الفلسفى من الواقع
 .تركز على الواقع وتبدأ منه لتحديد هوية المجتمع وهوية االفراد والحفاظ عليها 

 . لحماية االمة من التجزئة كما فعل هيجل فى المانيا دد عقيدة الوحدة الوطنيةيح

 .من أجل التقدم  يحاول نقل حضارته من مرحلة الخرى  

حيث ال يستطيع االنسان ( المدنية ) المجتمع االنسانى يرى افالطون ان الحاجة البشرية هى السبب فى نشأة  *
 كفرد أن يشبع حاجاته بنفسه دون التعاون مع غيره ويحدد افالطون هذه الحاجات فى 

  يشبعة االنسان عن طريق تحضير الغذاء :الغذاء  -1
 .يشبعها االنسان عن طريق بناء سكن  : المسكن  -2
 ق صناعة المالبس ويشبعها االنسان عن طري : الملبس -3

 :ويرى افالطون لتنفيذ هذه الحاجات يتم من خالل سبيلين هما **
 .حيث يقوم كل فرد بانجاز هذه االنشطة بنفسه   -1
حيث يتم تخصيص كل فرد فى نشاط معين وهذا التقسيم االجتماعى للعمل هو ما   -2

 .يؤيده افالطون 
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- 
 .يحصل المجتمع على سلعة جيدة  -1
 .المنتج سوف يستريح فى عمله النه يعمل شئ واحد فقط وهو الذى يمتلك فيه المهارة   -2

 .ال يهتم افالطون بزيادة االنتاج المترتبة على تقسيم العمل  -1
 .يرى افالطون ان الهدف النهائى للعمل هو أشباع الحاجات الطبيعية  -2
 .ينظر للعمل على انه خدمة يقدمها للمستعمل  -3

 .يؤخذ على فكرة التخصص وتقسيم العمل عنده إغفال البعد االقتصادى -1
 .اغفل دور العمل كسلعة وانه مجرد خدمة -2
 . ت رؤيته عنصرية حيث اقتصر العمل لفئة العبيد فقطنظرته الضيقة للعمل جعل -3

ينطلق ارسطو  كافالطون من المدينة كأعلى وحدة اجتماعية وسياسية ويرى ان وظيفة المدينة هى  -1
 . توفير السعادة  ألعضائها

  

     ألنه يساعد على  إنجاز األعمال المنافية  لكرامة المواطن الحر. 

   ألنه يساعد على  تدبير الحياة داخل المنزل. 

   :يري أرسطو إن الطبيعة تفرق بين البشر  -3
 " العبيد " أما ان تجعل بعضهم قليل الذكاء أقوياء البينة   -أ

 " المواطنين االحرار " وأما ان تجعله كفئ  للحياة السياسة   -ب
 :وينتج  عن ذلك ان  البشر صنفان  -4
 . عبد بالطبيعة صنف -ب .         صنف حر بالطبيعة   -ا 

 .يؤدى لتحقيق الثروةأخذ بنظام الرق كنظام طبيعى إجتماعى و -1
 .حيث يرى ان كل الشعوب غير اليونانية تعتبر رقيق, فكرة الرق تأخذ صورة ذات طابع عنصرى -2
 .أعتبر التمايز بين البشر امر طبيعى وهو امر لم يثبته العلم المعاصر -3

 وان السمة المميزة للمدينة الفاضلة هى شيوع التعاون ,  يرى ان المدينة أول درجة فى االجتماع الكامل
 : وقد قسم الناس الى .ومن ثم تحقيق المدينة الفاضلة لتحقيق السعادة

 .يكون على قمة المدينة الفاضلة : االمام أو الملك أو الفيلسوف أو النبى   -1
     . فى قاعدة المدينة : العمال والفالحون  -2
 .بين الطرفين فى الوسط :  العلماء والجند  -3

 .تأثره بااراء افالطون وارسطو فى تقسيم العمل  -1     

 .أشار إلى ضرورة التعاون من أجل البقاء وهو متأثر فى ذلك باالسالم -3

الن  وليس عليهم العمل بالحرفوالسياسة  هالفلسف العمل فيعليهم 
ومن حقهم ,هذا العمل يقلل من شرف االنسان وال يتفق مع الفضيلة 

 أما فالحة االرض فتترك للعبيد ,ان يمتلكوا االرض الزراعية 

عليهم القيام باالعمال والحرف 
وعلى االحرار تحمل اعباء ,المختلفة 

 حصيل الرزقت
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 . م بن خلدون بالحديث كثيرا عن العمل واخالقيات المهن في كتابه الشهير المقدمة اهت -1
 . ان العمل من رأيه هو مايقيم به االنسان فلوال العمل والكسب لم يكن هناك قيمة لإلنسان  -2
 . عن مهنة التعليم والمعلمين  ثعن مهنة البناء والنجارة كما تحد قدر قيمة الفالحة والزراعة -3

 مهنةعرف مهنة التجارة بانها محاولة الكسب لتنمية المال بشرء السلع والبضائع ومن اخالقيات  -:مثال 
 .عدم تضليل المشتري  -عدم االحتكار فهو مفسدة للربح –عدم الغش في البضائع   :التجارة 

  مرجعاً للفكر االقتصادى" ثروة االمم" ويعتبر كتابه  يعتبر لدى الكثير ,

ونستطيع ان نلتمس فى كتابه روح االنتماء للمدرسة الطبيعية من الناحية الفلسفية حيث يعتقد ان هناك نظام 
 .طبيعى يوفق بين المصلحة الخاصة والعامة

 سفته االقتصاديةتمثل المصلحة الخاصة ومبدأ الحرية االساس النظرى لفل. 
 ضرورة ترك الحرية التامة والمطلقة للفرد فى العمل كيفما يشاء وبالطريقة التى يراها مناسبة. 

 .يعرف هجيل العمل باعتباره انتاجا لإلنسان بواسطة االنسان  -1
.كنها عالقة تحويل وتغيير متبادلةيري ان عالقة االنسان بالعمل ليس عالقة معرفية فقط ول -2

 . صدق األفكار مبني علي مايحققه العمل المترتب عليها من نجاح في الواقع العملي  -1
 . ها أصبحت األفكار في نظرهم اشبه بخطط عمل هدفها تحقيق المنافع المادية الصحاب -2
 . اكدت علي أهمية الفعل وان شيئا واحدا يتم فعله خير من عشرة أشياء يتم التفكير فيها  -3

 

 . بان المرء يتفلسف حينما يفكر تفكيرا نقديا وقد قال 

 . التسمح بالحوار            :مثل  

 . تعتمد علي التلقين والحفظ واالستظهارمنهجا الكساب المعرفة   

 . التؤمن بتنوع اإلفكار واالراء وتعدد أساليب الوصول الي الحقيقة   

 يرى ديكارت أن التفلسف هو الذى يميزنا عن االقوام المتوحشة  - 1
 تقاس حضارة االمم بقدر شيوع التفلسف فيها -2
 .يرى ديكارت أن من يحيا دون تفلسف يظل مغمضا عينيه وال يتمتع بما يستكشفه بالبصر -3
 .سم بالصراحة والثقة بالنفسالتفلسف ينتج عقوال ناضجة تت -4
 . بدون التفلسف يوجد التعصب والعنف والسلبية -
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القيمة الدوام والثبات واالستقامة والكمال ففي مجال  ومن معاني قيمة الشئ قدرهالقيمة في المعجم الوجيز  -

 . السلوك يقال ؛ امة قائمة أي متمسكة بدينها 

احد المباحث األساسية في الفلسفة العامة ويتركز البحث فيه حول طبيعة  (االكسيولوجيا ) يشكل مبحث القيم *
 :  ت القيم م بالبحث في قيم األشياء وتحليلها فان فسرالقيم ومعاييرها وهذا المبحث يهت

 . المرتسمة في الذهن كان تفسيرها مثاليا بنسبتها الي الصور -
 . باسباب طبيعية او نفسية او اجتماعية كان تفسيرها واقعيا او موضوعيا  -

 .تمثل البحث في علم المنطق باعتبار انه العلم الذي يبحث في القوانين التي تعصم الذهن من الوقوع في الخطأ -1

هو األداة التي تعصم االنسان من الوقوع في اخطاءا لتفكير وبالتالي هو   ولقد أوضح ارسطو ان -2

 . ة التي يستخدمها البشر في ضبط تفكيرهم وجعله تفكيرا منظما األدا

 . السلوكية لإلنسان  اتوهو الذي يبحث في الخير هي التي يتمحور حولها البحث في  -1

 . يسمي هذا العلم بعلم تهذيب االخالق او فلسفة االخالق او الحكمة العملية  -2
.هي معرفة الفضائل وكيفية اقتنائها قيمة الخير  -3

 
الذي يبحث في شروط الجمال ومقاييسه (  االستاطيقا) تمثل محور البحث في مايسمي ب علم الجمال  - 

 

 الصفات المشتركة بين األشياء الجميلة التي تولد الشعور بالجمال وهو الذي يبحث في  : 

يبحث في مختلف صور الفن ويطلق علي هذا القسم اسم النقد الفني والذي يقوم   
 . التي يتمثلها العقل الجمال علي كال من الذوق والعقل الن قيمة األثر الفني تقاس بنسبته الي 

وتعني ما هو جدير ( االكسيولوجيا ) رت النظرة الي هذه القيم الثالث واصبح تعرف بفلسفة القيم لقد تطو -
. بالثقة وبالتالي هي علم يبحث فيما هو ثمين بتقدير قيمته 

 

الذي ساعدت نظريته  اما اشهر من اشاع كلمة القيم وفلسفة القيم فكان الفيلسوف األلماني 

 . في القيمة علي ازدهارالحياة في نظره ورفض اتصاف القيم األخالقية بالصفة المطلقة 
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ولذلك فهي تختلف باختالف األفراد . هي قيمة متغيرة ينشدها الناس باعتبارها وسيلة لتحقيق غاية معينة ** 
 .  خر ومن زمان الخر حتى داخل المجتمع الواحدتختلف من فرد ال( الطعام والموسيقي)مثل 

 ." (االنسان الفرد)أن اإلنسان مقياس كل شيء "زعيم السوفسطائين عندما قال  

 . بل انه له قيمة ألننا نرغب فيه  -عندما قال نحن ال نرغب في شيء ألن له قيمة 

 .ورغباته إن اإلنسان يُسمي خيرا كل ما يشبع شهواتهعندما قال  
 و مما سبق يتضح لنا ان القيم الذاتية تكون نسبية النها تختلف باختالف االفراد و الزمان و المكان و الثقافه  

 
 .هي قيمة ثابتة ال ترتبط بفرد وال زمان وال مكان معين وانما هى ثابتة فى كل مكان

 .الذي أكد أن العقل هو أداة اكتشاف القيمة وإرشاد اإلنسان لها : سقراط( 1)
 (.الخير)ود مثال واحد ثابت في عالم المثل الذي أكد على وج : أفالطون( 2)
 .الذي أكد أن القيمة شيء موضوعي علينا اكتشافه ال اختراعه :ماكس شيلر( 3)
 .اكد علي ان القيم مطلقة وكامنة في الفعل ذاته وتدرك بالحدس  الذي :جورج مور( 4)

ويالحظ ان التمييز بين ذاتية القيم وموضوعيتها ال يعني أن احدهما ينفي اآلخر فالقيم ذاتية حيث أنها صادرة  -
 .أي أنها ذاتية وموضوعية في آن واحد,وموضوعية حيث أنها ملتقى الناس جميعا  -عن الذات الفردية 

 .يتعلمها الفرد ويكتسبها من خالل عملية التنشئة االجتماعيةنتاج إجتماعي  -1
 .مصدرها الحياة يتم استخالصها من خالل تفاعل الناس بعضهم مع بعض -2
 .يعتبرها الفالسفة وعلماء االجتماع جزء رئيسي من الثقافة القومية ألي مجتمع -3
 .مسك بهابمثابة ربان السفينة توجه اإلنسان لهدف معلوم وهو فهم القيم التي ت -4

 .يرتبط الفكر الفلسفي بالقيم من خالل ما يعرف بفلسفة القيم التي تبدأ من الواقع الفعلي في حياة الناس -1
 (بالحق ) يحكمون على االقوال  فالفلسفة ال تبدأ من فراغ بل تركز على الواقع وتبدأ منه فاذا كان الناس  -2
 . والفيلسوف يحاول استخالص هذه القيم من حياة الناس( القيم)ويطلق على هذه المعايير اسم  -3
 .واستشراف المستقبل تكسب الفلسفة دارسها في عصرالمعلومات قيم تجعله قادرعلى التعايش مع العصر  -4

هي القيمة التي تجعل صاحبها يهتم بكشف الحقائق من خالل بحثه عنها وهي تعتبر نشاطا للوعي النها  -1
 . ه تجعل لدي صاحبها اتجاها واعيا من العالم المحيط ب

هي تتكون لدي الفرد منذ بداية معرفته بالعالم المحيط به ومن خالل التمييز بين سؤالين اساسين احدهما  -2
 .  كيف وهو سؤال العلوم الفيزيائية والبيولوجيةالخر االخالد و لماذذا وهو سؤال الفلسفة
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تعني هذه النظرية ان  -1
ما هو حقيقي هو 

 الواقعمايتطابق مع 
القول بان الكتاب   :مثال 

موجود علي المنضدة 
فاذا كان الكتاب موجود 
بالفعل علي المنضدة 

 الحقيقهيعبر عن ف

وتعني هذه النظرية ان النظرية  -1
مع ما  ستكون صحيحة إذا تطابقت

  لدينا من معلومات سابقة في الذاكرة
نجد في الهندسة عند اقليدس  :مثال 

نسقا ممتدا من الحدس واالستنباط 
وينتقل عن طريق االستنتاج الي 

 مايلزم عنها 
 

وليم جيمس من أصحاب هذه النظرية  -1
قامت علي ان شليروالتي  –جون ديوي  –

معيار الحقيقة الوحيد هو معيار النجاح 
لعملي أي ان معيار الحقيقة يتوقف عل ا

 . يالنتائج العملية المريحة التي تؤدي اليها 
فالعبارة الصحيحة في نظرهم اذا كانت  -2

 .  تعبر عن واقع وتحقق نتائج متوقعة
 

    
 . اذا امكن من التحقق الحسي أي تطابق القضية مع الواقع الموضوعي  -1
 . اذا كانت تترابط مع كل معارفنا األخرى  -2
 . اذا استطعنا بسلوكنا تحقيق النتائج المتوقعة علي أساسها  -3

لتبعية لالخرين حتي لو كانوا يتفوقون عليه ل لقنزيحتي اليقصد بها مدي ثقة االنسان في قرارته الخاصة  -1
  .وهي ترتبط بذاتية الفرد وقدراته علي اتخاذ القرار في الخبرة 

 . الفلسفية التي تناولت الموضوع الواحد في العصر الواحد  هي قيمة فلسفية تنشط في تعدد المذاهب -2
  . ان التفكير الفلسفي يتميز باالستقالل وينمي القدرة علي ممارسة النقد وتقبله ويتسم بالمرونة الفكرية -3
 اما التفكير عن طريق الغير فهو العكس تماما حيث يتسم بالتبعية العمياء ويميت روح االستقالل والقدرة -4

  .باوهام المسرح ( بيكون ) وقد اسماه . علي ممارسة النقد 
ان قيمة االستقالل الذاتي هو الوجه الظاهر لشعور الفرد بالحرية اذن تمتع الفرد بالحريات هي الدليل الحي  -5

 .علي انه قادر ان يمارس استقالله الذاتي في العقل رغم كل التحديات التي تواجه مثل تحديات الطبيعة 

هي قدرة االنسان علي ادارك الضرورة التي يترتب عليها شعوره بالمسئولية وااللتزام بواجبات في الحياة يختارها بارادته  -1
 يميله عليه ضمير االنسان الحر  ار النهائي بالنسبة الي موقف هو ماواضعا في اعتباره عالقته مع االخرين علي ان يحدد القر

 . يندرج تحت تلك القيمة قيم االلتزام والواجب واالختيار والمسئولية واإلرادة الحرة  -2
 :  ومن اهم أقوال الفالسفة  -3
 (االمام محمد عبده . )االنسان حر بشهادة العقل والشريعة  -أ

  (سارتر )تتبع المسؤلية الكاملة الحرية الكاملة تس -ب

 . وهي تعني انعدام القسر الخارجي واالنسان الحر بهذا المعني هو الذي اليتحكم في حركته احد 
ية السيل فطالنا حركة المياه تسير في مسارها الطبيعي دون كحر( توماس هوبز ) فحرية االنسان كما قال  -

 .ان يضع سدا في طريقها 

   
 :  وعلي هذا يمكن التمييز بين نوعين من الحرية 

ة االختيار االرادي عند االنسان فاي سلوك يسلكه االنسان عادة مايسبقه وهي مايتعلق بملك 
 . إمكانية االختيار بين البدائل الذي يختار االنسان بينهم بارادته الحرة وعقله الواعي 

هي تبدأ بان ينتقل االنسان من االختيار العقلي للفعل الي ممارسته بالفعل دون الخضوع   
ط خارجية فحرية الفعل تتمثل في القدرة علي االقدام علي الفعل مع انعدام القسر الخارجي وعدم الي ضغو

 .وجو أي ضغوط خارجية تؤثر عليه 
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 الحرية تبدا حينما نشعر باننا قادرون علي الفعل التلقائي الذي يعبر عن شخصيتنا المستقلة دون أي ضغوط  -أ
الفرق بين حياة االنسان وحياة الحيوان فالحياة اإلنسانية الصحيحة تبدأ من حيت تنتهي الحياة الغريزية أي  -ب

 . افعاله ليست نتيجة انفعاالت  من حيث يبدا شعور االنسان بذاته وان

 .فالحرية لدي االنسان ليست مطلقة أي ان للحرية حدود وهذه الحدود تمثل شروطا ضرورة لوجود الحرية -أ
تسخيرها والطبيعة وحياتنا مرتبطة بمعرفة قوانين الطبيعة  هناك ضرورة الطبيعية ونحن كبشر جزء من -ب

 . لخدمتنا وكلما كان البشر علي دراية بالقوانين المفسرة للطبيعة كلما مازادات مساحة شعورهم بالحرية 
تخيل انك انت واصدقائك ابحرتم بهدف الصيد وبدأت السنفية تتمايل بسبب الرياح فاذا كنت تعلم   :مثال 

 .رياح وسرعتها لتتحكم في السفينة فانك قد حققت حريتك تجاه هذه الضرورة الطبيعية قوانين ال

 . صل احدهما عن االخر فانت حر بقدر ماتتحمل من مسؤلية ان الحرية والمسؤليه حدان الينف -1
 . ان الحرية المطلقة اذا انتفي عنها كونها حرية تجولت الي فوضي   -2
  .الحياة اإلنسانية قوامها الحفاظ علي النظام االجتماعي للقوانين االخالقيه  -3
 . ت لفقد انسانيته وفقد معها حريته اذا لم يلتزم االنسان الفرد بهذه النظم والقوانين والتشريعا -4
ان الحياة اإلنسانية عبارة عن سلسله من االختيارات التي علينا ان نختارها متحملين النتائج المترتبه عليها   -5

 . وهذا هو معني المسؤلية 
 ان االنسان حر بقدر ما يحافظ لالخرين علي نفس القدر من الحرية  -6
 .ة وجوده عبر ممارسته ترتبط بحرصه علي عدم التعدي علي حريات االخرين ذات الفرد وتحقيقه لماهي -7
 

 :عدد األسئلة في كل موضوع 

 
 
 
 


