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 الخاتمة والنتائج
 ( فردريػؾ هايػؾ) رؤيػة  مبينةً  ،اطة بمفهـو الميبرالية فمسفّياً لقد حاولت الدراسة اإلح   
وقػػد صوّصػػمت الدراسػػة مػػف هػػ ؿ فصػػولها المعاصػػر  لمفكػػر الميبرالػػ  (  جػػوف رولػػ ) و

 كف صضمينها ف  اآلص :الث ث إلى نصائج يم
النمسػػػػاوي فردريػػػػؾ هايػػػػؾ هػػػػ  رد فعػػػػؿ ضػػػػّد  قصصػػػػاديكانػػػػت ل مػػػػاؿ المفّكػػػػر لأ  -0

قصصػػػادية الكيني يػػػة مػػػف ناحيػػػة شػػػمولية مػػػف ناحيػػػة، وضػػػّد السياسػػػات لأاأنظمػػػة ال
 لهرى .

 ػػػف ن  ػػػة شػػػكّية صنكػػػر وجػػػود المجصمػػػ  يعّبػػػر الصػػػراث الميبرالػػػ  الػػػيي صبّنػػػا  هايػػػؾ   -3
ر فػػردي  ػػف جصما يػػة فػػ  سػػبيؿ صصػػوّ كػػر مفهػػـو العدالػػة لأوصنمسػػصق ع  ػػف لفػػراد  

 قصصاد السوؽ .العدالة بوصفها صكافؤًا ف  الفرص يصيحه ل

ف لمفػػرد لف يحػػّدد  ويسػػّير اقصصػػاد السػػوؽ المحػػّررل مػػف القيػػود، لنػػه يمكػػ لّكػػد هايػػؾ  -2
نط ًقا مف ياصه مف دوف سند لو  وف هارج ، و ميه لف يواجه وي يػؿ كػّؿ حياصه ل

لعوائػػػػؽ، و مػػػػى الدولػػػػة لف صقمّػػػػص دورهػػػػا إلػػػػى لدنػػػػى الحػػػػدود، ولف صقصصػػػػر  مػػػػى ا
ة وحريػػػة السػػػوؽ حصػػػى لػػػو صطمّػػػ  يلػػػؾ لسػػػصهداـ ضػػػماف الحريػػػات والحقػػػوؽ الفرديػػػ

  نؼ مشروع مف لجؿ ضماف هي  الحقوؽ وصكريسها . نؼ الدولة اليي هو 

قسػػر مػػف غيػػر هاضػػ  لمنسػػاف هايػػؾ هػػ  الحالػػة الصػػ  يكػػوف فيهػػا لأ الحريػػة  نػػد  -1
هػػػػر المسػػػػػصبدل ، وهػػػػيا المفهػػػػػـو يصػػػػيق لمفػػػػرد لف يعمػػػػػؿ وفقػػػػا لقراراصػػػػػه قبػػػػؿ إرادل اأ

 ومهططاصه الهاصة فحس  .

يػػػرصبط مفهػػػـو الحريػػػة  نػػػد هايػػػؾ بنظريػػػة المعرفػػػة ، بن صبػػػار لف القسػػػر يحػػػد مػػػف   -5
لسػػصهداـ وصنػػام  معرفػػة الفػػرد فػػ  سػػعيه لصحقيػػؽ مصػػالحه الهاصػػة ، وقػػد جػػا ت 

 صقػػػػػاد فػػػػ   مػػػػػى مفهػػػػـو الحريػػػػة ، مػػػػػف منطمػػػػؽ لأاب  المعر محاولػػػػة إضػػػػفا  الطػػػػػ
بالنسػػػػبة لملمػػػػاـ بكػػػػؿ نسػػػػان  لأ نسػػػػانية ، وقصػػػػور العقػػػػؿ لأبمحدوديػػػػة المعرفػػػػة 

يجػػػاد حمػػػػوؿ لكػػػؿ المشػػػاكؿ الصػػػػ  الوقػػػائ  المحيطػػػة بنأنسػػػاف و ػػػػدـ قدرصػػػه  مػػػى إ
 صواجهه .
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ية والممكية يحاوؿ مفهوـ الحرية  ند هايؾ طرح   قة ضرورية بيف الحر  -6
ـ القسر ، نعداقيمة ف  حد ياصها صصحقؽ ف  ضؿ لف الحرية والقانوف ، بن صبار ل

ه الحرية و الممكيات المصعددل ه  المجاؿ اليي صصحقؽ فيوصعد الممكية الهاصة ل
ادؿ كضماف لصحقيؽ بمعناها الحقيق  وينص  القانوف ممثً  ف  قوا د السموؾ الع

مى الممكية الهاصة ضد ميف  ر ويعد الحارس لأنعداـ القسالحرية بوصفها ل
 هريف .لأنصهاؾ لو الصعدي مف قبؿ اآل

لف يقّدـ  رًضا لو إطاًرا لمقيـ   ند جوف رول حاوؿ الفكر الميبرال  السياس   -7
العظمى )العدالة كإنصاؼ، والمساوال السياسية، والحرية المدنية، والمساوال 

 ـ اليات  ند المواطنيف ...( .المنصفة، واأسس االجصما ية الحصرا

إّف العدالػػػػػة كإنصػػػػػاؼ مفهػػػػػـو سياسػػػػػ  حػػػػػّر قػػػػػائـ بياصػػػػػه، يصػػػػػوغ القػػػػػيـ السياسػػػػػية  -8
والدسصورية اأساسية، فإف المصادقة  ميه صشمؿ ما هو لقؿ بكثير مما هو موجػود 
ـ فػػػ   قيػػػدل شػػػمولية، فػػػاأمر يصمثّػػػؿ فػػػ  كيفيػػػة صػػػياغة مفهػػػـو لمعدالػػػة فػػػ  نظػػػا

المفهػػـو السياسػػ  ليًضػػا  مػػى الػػرغـ مػػف االهص فػػات فػػ   إي يصػػادؽ هػػيا دسػػصوري
نظػػراصهـ الشػػمولية، فرولػػ  يبػػدل مػػف اأفكػػار اأساسػػية الهاصػػة بمجصمػػ  ديمقراطػػ  
والصػػػ  ال صفػػػرة  قيػػػدل هاصػػػة لوسػػػ ، فرولػػػ  ال يضػػػ   قبػػػات  قديػػػة فػػػ  سػػػبيؿ 

 الظفر بد ـ )إجماع مصشابؾ( معقوؿ، وله القدرل  مى االسصمرارية .

رت نظريػػة للعدالػػة  نػػد رولػػ  نقاشػػًا لصػػبق نقطػػة لنطػػ ؽ فػػ  لوسػػاط البػػاحثيف لثػػا-9   
ف  الفمسفة لأه قية والسياسية ، والمصمحػور فػ  السػؤاؿ : هػؿ ينبلػ   مػى العدالػة 
لف صقـو  مى المنفعة كما يرى كػؿ مػف جيرمػ  بنثػاـ وجػوف سػصيوارت مػؿ ، لـ  مػى 

   ورول .مف كانط  دية كما هو الحاؿ  ند كؿلحصراـ الحقوؽ الفر 

قانوف الشعو  و ود الى فكرل العقػؿ العػاـ (  لهـ صجديد قّدمه رول  ف  كصابه ) -   01
هػػو محاولصػػه صوسػػي  مجصمػػ  الشػػعو  ليسػػصو   شػػعوبًاغير ليبراليػػة لكنهػػا حسػػنة   .

  الصنظيـ ومقبولة .   


