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القيمة هي ما ينبغي القيام به، إذا فهي ما : يفكرّ فالسفة القيمة على النحو التالي "
 ينبغي أن يوجد، وهي ما لم يوجد بعد،و ربما ما لن يوجد أبدا؛ إذا حالما يوجد شيء ما فإن

 ".بالتالي فهو ال يشّكل قيمةيعدواجبا،و وجوده لم
  

;p91 Ontologie:  B.GRENET-P 
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  ا���� و ��
	 ا�����
  

	 ا������ �� ا����ن ���� ��ّ� ا������ *�
	 ا����� ه� �ا�" ��� �� ا����� ه� ! ��� �� ا����ن و 

  .�-,ا �+$*� �� �� ���ر)' �& %$# ا���� 
  
  
  
  
  
  
  
6��45 3�ورة إ�0 ا/"* � 	
  .6>�ء ��:�# ا���� أو ا��%�د ا���*�ا�" ��� �� ا����� آ*�
 * 0

0 �@�ل ا�*4<�د ا�**�& = >< ��A� '�5 أي أ�Cوا D�� �45 أن ا������ 	
ا��4� �
���� )*� ه� ��

�� ا����� � �ّ� ��' آ��*# او  �ّ� � #�A� E�A( ،6>4! #*�C ل ا�*�%�د ا�*"5ّ�&؛ �*� ��45 أن ا������@�
�� ا���� �ّ� �.  

*   H+Iز�& ه�*4# ا����� ��6 أ،�I�5*ا�,�& ا� �� #I�K 6ةA( �$� � ح��ا�"� ! #
M/Nال ا���� �& اO/
ا=�����6%� أو آ��� >��*# ا������، و >��*# �C*'، و )��"��� إن اNز�# ا�����A# ا�"� ��ا%$$� ا����ن 

��C #�و إ�*� أز #���P #�و= أز �
ا=�����6%� )�>"+�رT و>6A"� ��64ث >& ا����� .ا���م ���Q أز�# >
 �<�� �4�
5
& >& K@� ا�*�ت ا�����ي �
���؛ ه�ا ا��اه& ه� ا��ي � �ض >� &A� 0 آ��� ا�*�ت
< ��A�

�� ��:�# ا����  ��� "��( �4�,
! #<�4C �4�6� Q
�>! E�A( � �

	 �& ا�"�5�� ا�@6ّي و ا� �� ��)� و 
�+
�� Tو>�# ا>"+�ر�ا����� أو  �<.  

  

  )�& ا�*�
W و ا��4+� ا���*#�� ا��Oال >& 
 

�� ا���*# !�45 :؟ �� ا���*#* #-
����ل ا�*�6ار ا� #*�C ا�<�ء T6ار�� #*�Cا���*# ه�  و ، ]*4' ا�*"�ع و
��'، أو %�6�ا )�ن ���ن آ���، وأ��Pم ا���*# ه� ا��PNم  �(�\�� '"
ا�_��I# ا�"� إذا و%6ت �� [�ء 5%

�� ا����ن؛ ا���*# ا�"� ���*�ا�"� ! �6 ا=/"��Aن أو ا=/"$@�ن  #M�/ #�I�K 4# أو�P #�I�K #@�"�   
 &� W">!ُ)ا����م ( �� cC�"ت، أي ا��+dف وا��Cح أو )*045 ا��fIوا� #���A*045 ا�5,م أو )*045 ا�*(


*# ا=\���� ا�IN ار!+h ���� . اN�� �& \�� �@�وزٍة �'، وا=/"���# )*045 ا=>"6ال وا�65ل�� 

W ا�*��3>�# ا��P�4# أ�� )���d#؛ ا�@�6� أو ا�d*�& ا�<�i )*045 %��أآ������"� 0
 ا�<�ء )' �"*�, �� >

5
' I �ت �& ذا!'@! ��A"�� ��6�"

�f أو آ�d�ا إن �C.  ر���� إ # �
و )��"��� ������ ا�"� !6>� إ��$� ا� 
�� ا�P D 4	 ا��*�ل  ��d! #��45� #�Pرو ��C اه"*��$� )�����ن، ه� ���< �A� D 4��( �*�!و �CfKNا

I�K#  -�� ا��ي �+�ّر ا�E�6A >& ا���*# �� �I-# ا�@*j؟ أي �� ا��ي �6��45 و ��& .ا�WA وا�_�� وا�@*�ل
)6ل ا�E�6A >& ا���*# �
E�6A >& ا����؟ه� !�ّد آd�ة ا���� و !�4ّ>$� إ�0 -�� ا�*@�ل ا�CfKN و ا����/� 

d*� ة !65ّد �@�=ت ا����؟ و ه��dا�� &< E�6Aا����؟ أم �*�& أن وّ� ا� #�Cf����ة ا l�ا�"�4ّع  �+�ّرا ��

�# دا�K �@�ل �5ّ�&؟�� ��C &< 6ّثA"� ا����؟ إذا آ�ن ذ�� #�Cf�m( د�n�*ا� �*� �4�*�  

Francis Fukuyama « Un chien est heureux de dormir au soleil toute la journée, 

pourvu qu’il soit nourri, parce qu’il n’est pas insatisfait de ce qu’il est. Il ne se soucie 

pas de ce que d’autres chiens fassent mieux que lui, ou que sa carrière de chien soit restée 

stagnante »                                    La Fin de l’Histoire et le dernier homme 
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"*W
��" ا�ُ*�َ  � �
 ا�*"5�ى >& آ� 6�C أو» ا�����«أو » ا�"�م«و��45 ) ه� >�D ا��4+�(ا�*5@� ا� 
وا%	 ا��%�د  ا/"�4dء أو [�ط، وا�_��u �& آ� !t�5& أو !6�6A، ا�*�%�د �� ذا!' و)�ا!'،nP� أو 

�*$�� 0
)��d+�ت وا�����#، �$� = ��!+h ):رض  وا�*�
W >�دًة �"��. ا�*"@�وز �
,��ن وا�*��ن P"0 إن !@

ّ�، وا�Wz��A ا�*�
�# ه� وا�ُ*�َ
W ��ادف �
َ�ْ+. �f)��ت �4x�5� #4x�5# و= )<5	 �x�5& و= )��وف أو

Wz��Aول ا�N)# )� ��"*6ه� �& ا�*+6أ ا�س وا�"@��Pا�"� = ��"*6ه� ا���5 �& ا� #�
وه� أ/�/$�  ا�َ�ْ+
�z�$4.ا� �ق ه� ا��ه�ب إ�0 أن ����5fـKNا �� #�Cf�
�ٌ#  -أ�CfKً# آ��ـQ أم %*���ً#  -ا����  وا���

أ�� �� ا����/#، �$� . ا�*��ن، و�& ]� �*�& إ6Iار أ��Pم أ�CfK#و ��6��K #ٌ�<�3ٌة �"@�وزٌة �
,��ن
 وا�6و�# ا�*�
�# ه� ا�6و�# ا�"� = ُ!�4	 أ��P�$� إ�0. أو ا�6و�# )-�� 6�C و= [�ط !�45 /��دة ا��Aآ�

#�

�# وإراد!$� ��
�# و/��د!$� ���� �$"A
n*�أ= �*�& ان !��ن ���ة ا�*�
W أو و ��&  .\��ه� 
 E�6Aا����ا� �� W

	 و >
0 أن  �@�ّد وه� �& j4I ا� f/ #؟ >& ا�*��� �
P 0
أ= ���A ا��ه�  >

#*��P >��ل �0 ! ��
< ��A! �� 6ر�( �CfKNا����/� و ا jCا���( �$� #Cf< = W
؟ �� ا��ي �+�ّر ���ةا�*�
  ا���ل )�ه*�# ا��Cf# ا����؟

ا�*@�ل [ ك �� �@�=ت �"65ّدة �*�ّ, )�& د=�# � D ا���*# >A"� ��64ّ�: أو=
  ...]ا=�n"Cدي/ا�CfKN/ا����/�


c د=�# � D ا���*# داD � �K ا�*@�ل : ]����"_! ]WA/ا�65ا�#/ا����دة/ا�	ا��ا%.[...  
أ= �"�Aّل )$�ا ا�*045 ا���ل )���Cf# ا���� �C= ���4 أو �P*� ه� ���3ع !�4ّ&؟ أ= �6�4� �45�W ا�"�4ّ& 

f����ة ا��C  #�ّ+�4# ا���� إ�0 ا���ل )�4+ّ�"$�؟ه�ا >
0 ا ��A! 0 ��ذا
 1��ذا ��45 )�4+ّ�# ا����؟ )� >
  )�5�#؟ 

  
  
  
  
  

! �6 ا���P #+�� #ّ�+�4 أو �C*# أو ���5ر إ�W�� 0 �� وز��ن �� و ���ن �� و /��ق ��، )E�A !��ن �� 

��� ذا!$�� �
+C�*6ّد ا�A*إ��' ا���� ه� ا� 	إذا . !4"�	و=  �4َُ� '�
< Tو%�د cC�"و� T��\ 0ا��4+� إ�

،W
وه� ���6 و��uC و�6Aود ��!+h )��,��ن وا�*��ن �"
�ن )$*�  �"x�5& إ= ���و�ً� )'، وه� >�D ا�*�
)$�ا ا�*045 أ= ! �6 ا��4+�# �045 ا�"65ّد و ا��d�ة  .����4+� �+6و ���l ا����� و�"-�x� )"-��ه*�، و��ا

= �4� � 4�W ا��4+ّ�# !���5 ا����؟ )*045 أ= �<ّ�ع ا���ل )�4+ّ�# ا���� �
��ل ا=f"Kف وا�"lC�4؟ أو
�� ا���� أو ه�ن �6ّA �& !���5$�؟  	�< 0
���ة ا��4+ّ�# )$�ا ا�*045 > ��A! =؟ أ�$�C�4! و �$�f"K�(

��Cf#؟��+ّ�# ا���� أ= ! �6 �4��� >6�ّ�� ���*� أن ا��4+�# !+6و )$�ا ا�*045 ا/"+�5دf� ا  
��& أ= �*�& أن �"@�وز ا�*4�W ا=K",ا�� ا��ي = ��ى �� ا���� إ= ��
�# أو ��+ّ�#؟ أ= �*�& ا���ل 
)�4+�# ا���� دون � � ا�����# ا["�اك ا=�����# �� ��C #���4*�# وا6Pة؟  أ= !��د�� �P*# ا���5 ��5 إ�0 

و ا=C�ار ):ر�C #�3*�# �<"�آ# أو �C/� �<"�ك  -�& ���P#–ا=>"�اف )�=f"Kف وا�_�I�n# ا���*�# 
 0
�C*� �<"�ك؟ أ= �*�& أن �"6Aث >& و6Pة ا��d�ة و ا��Cf# ا��4+�# و ذ�� ا���Cf �& ا=%*�ع >

                                                 
�������� %�0ر " %/�� ا.-��ء ��، آ&� %�$# "������ ��، و%/�� ا.-��ء �+*�(�، آ&� %�$# "������ ��!" :أول ���رة وا��� �� ا������ ���ت �� ��ل أ����ن- 1

  .أ89 7 (�$# ه��ك �0�05 ������4، �&� أرا3 ه� ا���0�0 "������ ��، و4� %�ا3 ه� ا���0�0 "������ �1

Aristote On appelle relatives ces choses dont tout l'être consiste 

en ce qu'elles sont dites dépendre d'autre choses, ou se rapporter de 

quelque façon à autre chose., Organon, Catégories 7. 
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 #�P �� &� ا������ ��n*6ة ا�Pا>"+�ر و &� �Cf�و ا� #�P�� &� = ���ن ا=���ن )6و�$� إ����� ����5�
  أK�ى؟

 
  @�=ت ا���� �� ا��Oال >& �

  

أ= ��!+h ا�E�6A >& ا���� )��E�6A >& ا����ن )*� ه� آ���d� &z )����� = )*045 أ�' �"_� �& ا���� *
 #�A� ض�ا�* " &� D�5 ا�"���� ؟ أ���
W ا���� و �*�رس _� &zو إ�*� )*� ه� آ� 	�A�أ/�/� �**�ر/�!' 

��ر ا���� �� ��Pة ا����ن أن �"6ّAث >& !P &< E�6Aة و )��"��� >& !65د ا���� ا���Aا� T65ّد �@�=ت ه�
أ= �+6و ا����/� أوّل �� ��� ا��%�د ا������ إ�6ّP 0  دا�K ه�T ا�*@�=ت )� و P"0 دا�K ا�*@�ل ا��ا6P؟

�� و%' -؟ أ= ��45 ذ�� أن ا["-���4 >
0 ا���� ه� ا["-�ل ��CZoon Politikon �5' ا����ن ��Pان /��/� 
إذا آ�ن ��� �@�ل ����5�T ا���*�# أ= !�"��  ؟ 0 ا� ��ء ا����/� و ���4�"' ا���*�#>
 -�& و%�ه'

'*�A! �"ا� �إ�0 ���5ري  ا�65اء و  ���ر)# ا�*@�ل ا����/� ا�"��ؤل >& ا�*���5 �ا��4 &�*� �$�؟ 

0 أ�' ���5ري ا�*@�ل ا����/�< #C6اnدئ  ا��+� �ّd*! أن �ا�*���5 T�$� &�*� ؟ ه�� ��C أو ��A! أو #�
�

؟ ه�  أ�P ��CfK*�)�& ا����دة و ا�*�ا�4# )�5�#  ا�"*��, & ه�ا �ّ*"أ= �؟  آّ� ��5 أو آ� �*�ر/# /��/�#
؟ �+6و أن ا��%�د  و�C*' ه� �� >*�$� أ�CfK# ����5� ا����/���45 ذ�� أن أ/�س ا����/� أ�CfK و أن 

�� ا� T�4�,"Kا���*� �����ن ��� �+"�را إذا �� ا Tء����f �045 �$�ا ا��%�د �� �� ��"6>�  �/���
�CfKNاو ا���5دة  ؟ ا ��Nة و ا�
��ر ��C ا�_�� و ا�<� أو ا�A"/6 ا� � �CfKNا�*@�ل ا &< E�6Aا�


# )�& ا�_�� و ا�
�ة و ا���5دة �& %$# و )�& ا�<� و ا�<��ء و ا�<� �& ���P# أK�ى؟ وI ّي:�ا�<��ء، 
؟ )� ه� �&  )�& ا���5دة و ا�_�� �& ���P# و )�& ا�"�5/# و ا�<� �& ���P# أK�ىه� �& ا�**�& ا� �n و


# )�& أfKق ا�_�� و أfKق ا���5دةI ���� وع أن�&  ؟ ا�*<� �إ�0 ا���5دة و ا�_� �و ه� �4+-� ا��4
#�+�� ��C أم )*� ه� #�
�� ��C ى )*� ه��Kأ #�P�� &� و ا�<��ء �و ا�< #�P�� ؟  

Oا����/� أن �"��ءل ه� �& )� �5ّ� ا�� &< E�6Aل ا��@� �� �CfKNا ��A"�� &A� و W*<Nال ا
�ّ� ):ن = أfKق �� ا����/# و = �ا�*<�وع أن �@�5 �& ا�CfKN أ/�/� �
���/� و ا��Aل أّن ا�5�ف 

�� اfKNق أو أن ا�*�cC ا= #/��/�Nا cC�*ا�*@�ل ا����/� و ا� �� �+
/ ��CfKا �(�@� �(�@ = ��/��/
�CfKآ*#ا����/#؟ أ�A� Qأ��� #-
     ؟ I*�ء = !_��	 ا����/� )
-"' ��Aآ*# ���ن �� �@	 أن )

                          �dآNال  اOا�� �و ا����/� ��$ �CfKNا &�(  #
n�4 �& ا� C��  &< ��4ا� j��(
�A40 ه�ا ا�
  :ار)�آ� >

- CfKN6ّد ا���� ا����/� و اA! 6ّد ا���� ه�A! �"ه� ا�*@�=ت ا� �CfKNأم أن ا����/� و ا �
؟ )
-# أK�ى ه� !6ّ5 ا���� �+�دءى ا� �5 ا�CfKN و ا����/� أم �4"$0 ه�ا ا� �5 ؟ و ه� 

���5ّ�# ا�CfKN آ*� ا����/� �� ���ن إ������ �� ا����ن ؟ c>�!  
  
  
  

 


