
                                                  وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 الجامعة المستنصرية       

 كلية اآلداب            

 قسم الفلسفة           

 
 

 األخالقي في الفلسفة السياسية الغربية الحديثة د  ع  الب  

 ))دراسة مقارنة بين هوبز وهيجل((
 

 تقدم بيا الطالبأطروحة 
 محمد سماري رحيمة الكعبي

وىي جزء من متطمبات نيل شيادة  الى مجمس كمية االداب في الجامعة المستنصرية
 دكتوراه فمسفة في الفمسفة

 باشراف
 االستاذ المساعد الدكتور

 حسن حمود محمد الطائي
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 بسم اهلل الرحمن الرحيم

وَلَب تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَب السَّيِّئَةُ ادْفَعْ بِبلَّتِي هِيَ أَحْسَنُ فَإِذَا الَّرِي 

 بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ

 العظيم العلي صدق هللا

 (43ة فصلت: اآلية )سور                                                               
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 اقرار المشرف
إعداد ىذه األطروحة الموسومة بــ )البعد األخالقي في الفمسفة السياسية الغربية  ن  اشيد أ
)محمد سماري رحيمة( قد التي تقدم بيا الطالب / دراسة مقارنة بين ىوبز وىيجل( الحديثة

الفمسفة/ كمية اآلداب/ الجامعة المستنصرية, وىي جزء من  جرى تحت اشرافي في قسم
 فمسفة في الفمسفة. شيادة دكتوراه متطمبات نيل

 
 االستاذ المساعد الدكتور                                                                
 حسن حمود الطائي                                                                

 التوقيع                                                                 
 التاريخ                                                                 

 
 

 لممناقشةرشح ىذه األطروحة ًا عمى توصية اأُلستاذ المشرف أُ بناء
 االستاذ المساعد الدكتور                                                                  

 عمي عبد اليادي المرىج                                                                  
 رئيس قسم الفمسفة                                                                     

 التوقيع                                                                
 التاريخ                                                                
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 قرار لجنة المناقشةإ
د ع  )البُ أننا اطمعنا عمى ىذه األطروحة الموسومة بـ نشيد نحن أعضاء لجنة المناقشة 

مقارنة بين ىوبز وىيجل( التي تقدم  دراسة -األخالقي في الفمسفة السياسية الغربية الحديثة
تيا وفي ما لُو عالقة بيا, وقد ناقشناه في محتويا ,طالب الدكتوراه )محمد سماري رحيمة( بيا

 الفمسفة.دكتوراه فمسفة في  شيادة أنيا جديرة بالقبول بتقدير )              ( لنيلونرى 
 
 

 التوقيع                                             التوقيع                  
 التوقيع                                             التوقيع                  
 التوقيع                                           التوقيع                    

 
 

 صادق مجمس كمية اآلداب في الجامعة المستنصرية عمى قرار لجنة المناقشة 
  

 التوقيع                                                                              
 االستاذ المساعد الدكتور                                                                       

 عالء جبر الموسوي                                                                        
 عميد كمية اآلداب                                                                         

 /   /   التاريخ                                                                           
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 ىداءاإل
 

  ي....عن ناظر  غائبلى الإ

 ....جميع جوارحيحاضر بال         

 والدي رحمو اهلل

 

 ...الى من غمرتني بحبيا

 ....ينبوع الحنان..طوال حياتي         

 طال اهلل في عمرىاوالدتي أ

 
 
 
 
 

 عرف انشكر و 
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 علي   اواحترام لجميع اساتذتي, الذين لم يبخلو شكر وعرفان

 وما بعدها, الدكتور علي   ,بالعطاء المعرفي طوال السنة التحضيرية

حسين الجابري, والدكتور ناجي الكناني, والدكتور حسن العبيدي, 

والدكتور محمد الكبيسي, والدكتور عبداالمير الشمري , والدكتور محمد 

 النجم, والدكتور علي عبد الهادي المرهج.

 

خاص للدكتور )فوزي الهيتي( الذي أشار علي  شكر وعرفان

 لرسالتي في الماجستير. ًابالكتابة بهذا الموضوع ليكون امتداد

 

والمحبة موصول لجميع االصدقاء األساتذة  والشكر والعرفان

المحترمين ممن ساهم بعضهم بتوفير بعض المصادر والمراجع المهمة, 

ة واخص بالذكر ترجمة بعض النصوص االنكليزي المساعدة فيأو

 الدكتور كريم الجاف واالستاذ محمد محسن.

 

 واتقدم بالشكر لموظفي المكتبة المركزية في الجامعة المستنصرية, وكذلك

مينة مكتبة قسم الفلسفة/ كلية موظفي المكتبة المركزية جامعة بغداد/ والى أ

 .اآلداب جامعة بغداد
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 خاص جدا    شكر وعرف ان

  المشرف(االستاذ    )العزيزالى االخ والصديق  

, الذي عمل  (حسن حمود الطائي)الدكتور  

ىذه األطروحة  دا  وبحرص ال يوصف لتظير  جاى

 على أكمل وجو.
 
 
 
 
 
 
 
 

 فيرست المحتويات
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 الصفحة الموضوع
 ن-ل المقدمة
 65-1 مدخل

 9-1 أوال: أصل فرضية البحث
 01-11 ثانيا: تحديد مفاىيم البحث

 09-01 الفترة الحديثةالسياسة و فمسفة ثالثًا: 
 39-09 رابعًا ىوبز, حياتو ومؤلفاتو, ونسقو الفمسفي

 65-39 خامسًا: ىيجل, حياتو ومؤلفاتو, ونسقو الفمسفي
التأصيل األخالقي لفكرة الميبرالية في ضوء الطبيعة اإلنسانية : الفصل األول

 وحالة الطبيعة
65-98 

المبحث األول: أصل الميبرالية في ضوء فكرة الطبيعة اإلنسانية وحالة 
 الطبيعة عند ىوبز

65-57 

 69-65 الطبيعة اإلنسانية عند ىوبز
 50-69 المساواة أصل الصراع

 55-50  حالة الطبيعة عند ىوبز
 59-55 نفي الصراع طريق الحرية عند ىوبز

 57-59 ليبرالية ىوبز ثمرة فكرة الصراع
المبحث الثاني: أصل الميبرالية في ضوء فكرة الطبيعة اإلنسانية وحالة 

 الطبيعة عند ىيجل
56-98 

 55-56 الطبيعة اإلنسانية عند ىيجل
 58-55 حالة الطبيعة عند ىيجل

 85-58 الصراع أصل الحرية عند ىيجل
 91-85 ديالكتيك السيد والعبد وحركة التأريخ

 97-91 الحرية والممكية
 98-97 البعد األخالقي في ليبرالية ىيجل

 177-99ن عند ىوبز ألخالقي لمحقوق والقانون الطبيعييالبعد ا: الفصل الثاني
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 وبديميما الييجمي
 103-99 المبحث األول: الحقوق الطبيعية والقانون الطبيعي ومنظومة ىوبز األخالقية

 116-99 اإلنسان وفكرة حقوق ,الحقوق الطبيعية اليوبزية
 115-116 القانون الطبيعي اليوبزي محور الفضائل األخالقية

 119-115 االنقالب القيمي من القانون الطبيعي الى القانون المدني
 103-101 قانون الطبيعة الرابط بين األخالق والسياسة

يجمي عن الحقوق والقانون المبحث الثاني: البعد األخالقي لمبديل الي
 نالطبيعيي

107-177 

 137-107 وبديل الحقوق الطبيعية  ,العقالنية السياسية جذر حقوق اإلنسان
 177-137 الدولة األخالقية البديل العقالني عن القانون الطبيعي

 017-176 الفصل الثالث: البعد األخالقي ألصل نشأة الدولة عند ىوبز وىيجل
المبحث األول: البعد األخالقي لنظرية أصل نشأة الدولة والمجتمع المدني 

 عند ىوبز
176-159 

 175-176 نظرية القوة
 165-175 البعد األخالقي لنظرية العقد االجتماعي عند ىوبز

 150-165 البعد األخالقي لممجتمع المدني عندىوبز
 159-150 البعد األخالقي لمواصفات وواجبات الحاكم في المجتمع المدني 

المبحث الثاني: البعد األخالقي لنظرية أصل نشأة الدولة والمجتمع المدني 
 عند ىيجل

151-017 

 150-151 نظرية القوة 
 155-150 نقض نظرية العقد االجتماعي

 155 البعد األخالقي في نظرية التطور التاريخي 
 155 الجذور األخالقية لتأسيس الدولة عند ىيجل

 158-155 األسرة

 181-158 الحب عاطفة واتحاد
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 188-181 االسرة وعناصرىا االخالقية
 186-181 الزواج
 185-186 الممكية
 188-185 التربية

 190-188 المجتمع المدني واالنقالب األخالقي
 195-190 نظام الحاجات واالنقالب األخالقي

 198-195 التبادلية والسمبية األخالقية في المجتمع المدني
 011-198 عالقة المجتمع المدني بالدولة عند ىيجل

 013-011 ييئة القضائيةال
 013 الشرطة والنقابة

 017-013 الدولة تجسيد لمفكرة األخالقية
 061-016 الفصل الرابع: البعد األخالقي لمفيوم السيادة ما بين ىوبز وىيجل

 005-016 عد األخالقي لمفيوم السيادة عند ىوبزالمبحث األول: البُ 
 018-016 طاره العاممفيوم السيادة في إ

 005-019 البعد األخالقي لمسيادة المطمقة عند ىوبز
 061-005 عد األخالقي لسيادة الدولة عند ىيجلالمبحث الثاني: البُ 

 050 الييجميةاإلطار األخالقي لمفيوم سيادة الدولة 
 008-005 اواًل: القانون الدستوري

 008 ثانيًا: القانون الدولي
 009-008 ثالثًا: تاريخ العالم

 035-009 بعد األخالقي لمممكية الدستوريةوالُ  ,السيادة الداخمية
 071-035 المبرر األخالقي لرفض مبدأ فصل السمطات

 061-071 والتحقيق األخالقي لمسيادة الخارجية الحربُ 
 066-060 الخاتمة

 056-065 المصادر والمراجع العربية واالجنبية 
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 i-ii ميزيةاالطروحة بالمغة االنج ممخص

 
 


