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 عند برجدهن المحاضرة الثانية : األخالق بين الفردية واالجتماعية 

لـ  ـ ذ           ىلـإبين االخالق بين البعدين الفردي واالجتساعي ـ كسا يذهب برجدـو   انفراليوجد  ال 
 . خالق االجتساعية تدقط من حداباتها تسامًا الواجبات الفرديةصحة لسا يتردد من أ  األوال 

إذ أنــف  ــي الوافــح   ــي حالــة ا تراوــشا عــدو وجــود إلــزاو نــوي أمــاو األخــر ن ال ندــت يح أ  ن فــ   ــي 
ديــة الــي األنــا الفر  ال بإوــا ةإ، أل  التزــامن االجتســاعي ال يدــتسد فوتــف الوافــح الزامشــا تاــان انفدــشا 

ـــ  ي ـــن األ نـــا االجتساعيـــة  ـــي كـــ   ـــرد مشـــا . وتساـــ  االنـــا االجتساعيـــة الزامـــًا تاـــان الساتســـح . و   ل
 للساتسح وجود بداخلشا ، لسا وجدنا لف نل ا  عليشا . 

نـا الفرديـة نـا االجتساعيـة باألال يخرج عن كونف خل   ي عالفـة األدا   ر دة لف ، إن القلق الذي يقح 
مـر فـد نعتقـد عرض لف مارو متسـر  .  ـي بدايـة األفسشا بتحلي  دا ح عذاب الزسير الذى تنشا أ، لو 

الساــرو ، بــدلي  الحــذر الــذى يتخــذن الساــرو  اهتســاوأ  الخــوم مــن العقــاب هــو الــذي يدــتحوذ علــي 
بف عشد معر ـة بعـ   يراب ىمحاواًل اخفاء جر ستف ، حتي يرعب التعرم عليف ، ومقدار الفزع الذ

الــذي يدكــد  الــدلي  الحانــ  ىلــإت التــي نــق ح مــن حدــاباتف ، مســا يترتــب عليــف ، الوصــول التفرــيال
  نعيد الشظر عن فرب ، نشاد أ  محاولة تحاشـي العقـاب أارتكابف للار سة . ولكن عليشا أ  نحاول 

، وكــ   لدــا  حالــة ، يررــب  ــي جعــ   وــيليدــح هــي شــ لة الذــار  ، مقارنــة بسحاولتــف  ســس السا
 ديًا مشديًا . الار سة ن

الساتسح و ذـعر باندماجـف هيـف ، و ـي هـذن  ىلإ إنف عشدئذ يعود ذا فدر للسارو أ  يعترم بار ستف ، إ
خر . ذل  هـو الساتسـح الـذي يتزـسن مـن القـوة مسـا ياعـ  آالحالة يتعام  الشا  معف ال مح شخص 
و يتـر  مـن ورائـف أندـا  إجر ستف ول  يذاهدن  ارتكبنف فد أالسارو يعترم بار ستف ، علي الرر  من 

الـي صـديق  الساـرو بهـذن الرـورة ، هي تفـي بـاالعترامدلياًل يددي الي التعرم عليف . وفد ال يعترم 
 بالساتسح .  اترالفاو الي رج   او  وباعترا ف بار ستف الي شخص واحد ، يعاود 


