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 ارنولد توينبي ونظرية التحدي واالستجابة عنوان المحاضرة /   

Arnold tuenby theory of challenge and responding 

 آرنولد توينبي ونظرية التحدي واالستجابة:     

تستمد نظرية "توينبي" أىميتيا مف كونو قد عاش وعاصر مشاكؿ عصره العالمية، األمر الذي    
و أىميتيػػا يجعػػؿ مػػف هرافه تفػػوؽ يػػي آيويتيػػا هراف سيػػره مػػف يوسػػفة التػػارييت وكػػذلؾ تسػػتمد نظريتػػ

ووسػيهو وآديهػو هػواؿ نصػؼ قػرف قفػاىا يػي  ةمف خػوؿ عكويػو عمػر دراسػة العػالـ بقسػره قديمػ
وممػػػا يزيػػػد مػػػف أىميػػػة نظريتػػػو ىػػػو ت ييمػػػو  البآػػػي يػػػي أسػػػباح نشػػػوف الآفػػػارا  وعوامػػػؿ موتيػػػات

 المتميز بالموفوعية لجميع الآفارا ت
 األفكار الرئيسية في فمسفة "توينبي":

ت ػػػوـ نظريػػػة التآػػػدي والسػػػتجابة عمػػػر مجموعػػػة مػػػف األيكػػػار الر يسػػػية نػػػر  مػػػف المناسػػػح      
عرفػػيا بشػػيف مػػف اايجػػاز األمػػر، الػػذي قػػد يمكننػػا مػػف امػػتوؾ مػػادي أوليػػة، مػػف شػػقنيا أف تيسػػر 

 سبؿ النهوؽ يي بآي نظرية "التآدي والستجابة"، وىذه األيكار ىي التالية:
 بنوي:أول: يكري األبوي وال

وتعني ىذه الفكري أف بعض الآفػارا  وليػدي آفػارا  أخػر  سػاب ة عمييػا، وبنػاف عمػر          
ذلؾ ير  "توينبي" أف الآفاري الغربية الآديهة، ىي وليدي الآفاري الييمينية "اليونانية والرومانية"، 

بػػدورىما وليػػدا  وكػػذلؾ الآفػػاري ااسػػومية ىػػي نتػػال انػػدمال المجتمعػػيف العربػػي واايرانػػي، وىمػػا
 المجتمع السوريانيت

ومػػػع ذلػػػؾ يػػػفف ىػػػذه الفكػػػري ليسػػػ  قاعػػػدي عامػػػة تنهبػػػؽ عمػػػر كػػػؿ الآفػػػارا ، آيػػػي يػػػر        
"تػوينبي" أف ىنػاؾ بعػض الآفػارا  ل تنتمػي بػالبنوي الػر آفػارا  أخػر ، كمػا أف ىنػاؾ بعػػض 

الآفػػػاري المصػػػرية الآفػػػارا  ل تجػػػد مػػػف يقخػػػذىا كػػػقح، وي ػػػدـ لنػػػا" تػػػوينبي" مهػػػال  عمػػػر ذلػػػؾ، 
ال ديمة، التي لـ يكف ليا أباف كما لػـ يكػف ليػا أبنػاف، يمػيس لممجتمػع المصػري سػمؼ ينتسػح اليػو، 

 كما أنو ليس لو خميفةت
 هانيا : يكري المدنية الم ابمة لمبدا ية :



اف المجتمػػػػػػع امػػػػػػا أف يكػػػػػػوف مجتمعػػػػػػا  بػػػػػػدا يا  أو متمدينا توقػػػػػػد رأ  "تػػػػػػوينبي" أف سالبيػػػػػػة          
مجتمعػػا  ىػػي بدا يػػة، وىػػذه المجتمعػػا  البدا يػػة تكػػوف صػػغيري المسػػاآة جغراييػػا قميمػػة السػػكاف ال

قصيري األجؿ، تم ر نيايتيا سالبا  بهري ة عنيفة عمر يد مجتمع متمديف أو متبربرتأما المجتمعا  
مػػف  المتمدينػة أو الآفػارية ييػي أقػؿ عػددا  مػف المجتمعػا  البدا يػة وأوسػع مسػاآة، وأكهػر سػكانا  

 المجتمعا  البدا يةت
 :هالها : يكري أوقا  الفهراح

يعني "توينبي" بفكري أوقا  الفهراح، الفتري الفوفوية التػي تػقتي بػيف ت كػؿ أآػد المجتمعػا     
وقيػػػاـ مجتمػػػع هخػػػر، ويػػػؽ مفيػػػـو األبػػػوي والبنػػػويت ومػػػف أبػػػرز األمهمػػػة عمػػػر ىػػػذه الفتػػػري، العصػػػور 
ي الوسػػهر المظممػػة التػػي ت ػػع بػػيف ويػػاي الييمينيػػة، وقيػػاـ مجتمػػع سػػرح أوربػػا المسػػيآي، وىػػذه الفتػػر 

التي بمغ يييا العجز الييميني أقصر مداه، يمما زآف  جآايؿ البرابري عمر ىػذا العػالـ وجػدوه جهػة  
 ىامدي تماما ت

 رابعا : يكري البروليتاريا الداخمية :
الداخمية عامػة الشػعح الػذي يشػكؿ الهب ػة المآرومػة مػف آ وقػو  وي صد "توينبي" بالبروليتاريا    

الشرعية، والذيف ل يشعروف بقي انتماف الر مجػتمعيـ، الميػـ ال بقجسػادىـ ي ػهت وىػذا مػا يػديعيـ 
لمخػػرول عػػف مجػػتمعيـ، وقػػد ي ػػدر ليػػـ أف يصػػبآوا العنصػػر الميػػيمف عمػػر ىػػذا المجتمػػعت وخيػػر 

لتػػي ظيػػر  يػػي وسػػه المجتمػػع الييمينػػي وقػػ  أيػػوؿ شػػمس مهػػاؿ عمػػر ذلػػؾ، الجماعػػة المسػػيآية ا
 الييمينيةت

ويفػػػيؼ "تػػػوينبي" بػػػقف األآػػػواؿ تػػػدىور  آتػػػر لػػػـ تعػػػد الييمينيػػػة سػػػو  أقميػػػة تفػػػغه عمػػػر     
البروليتاريا يي عالميا السفمي، والبروليتاريا الداخمية يي آالة الييمينية ىي الكنيسة المسيآية التي 

 آتر قدر ليا أف تبتمع اامبراهورية كميات جعم  تتكوف  مف تآ  األرض
 :خامسا : يكري البروليتاريا الخارجية

تبػرز البروليتاريػػا الخارجيػة لموجػػود مػع بػػدف انييػار الآفػػاري، وذلػؾ عنػػدما يآػدي النشػػ اؽ مػػا    
 بيف البروليتاريا الداخمية واألقمية المسيهري يي آفاري هل  الر الزواؿتويفرح لنػا "تػوينبي" مهػال  
عمر البروليتاريا الخارجية ، وىي آركة ىجري الشعوح المتبربري التي كان  تييـ عمر وجييا وق  
اآتفػػػار الآفػػػاري اليمينيػػػة، ومػػػف أمهمػػػة ىػػػذه الشػػػعوح ال با ػػػؿ الجرمانيػػػة  التػػػي كانػػػ  خافػػػعة 

ية، هـ لسمهاف الآفاري اليونانية والرومانية اليمينية، هـ تآرك  يوصم  وق  وياي الآفاري اليمين
 أقام  لنفسيا ممالؾ عمر نفس التربة اليمينيةت

 :سادسا : يكري الدولة العالمية والكنيسة العالمية



"تػػوينبي" الػػر  أف الدولػػة العالميػػة، ظػػاىري أساسػػية مػػف الظػػواىر التػػي تنشػػق ع ػػح انييػػار  يػذىح   
لكيػاف الآفػاري آفارٍي ما، وتكوف ميمتيا عمر نآو دقيؽ آينػذاؾ، ىػي تآ يػؽ الوآػدي السياسػية 

الجتماعيػػة، وىنػػا تتبػػع الػػدوؿ سياسػػة "الويػػاؽ الجتمػػاعي" بغيػػة ال فػػاف عمػػر نػػوعي الن سػػاـ يػػي 
المجتمع المتآمؿ، يتعمد الػر انيػاف الن سػاـ بػيف األقميػة المسػيهري، وكػؿ مػف البروليتاريػا الداخميػة 

 خر ت والخارجية، الر جانح مآاولتيا أيفا  اقامة عوقا  مع الآفارا  األ
وتظيػػر ىػػذه الفكػػري كمػػا يعت ػػد "تػػوينبي" يػػي مفيػػـو الميسسػػا  التػػي تفػػـ يػػي جنباتيػػا كػػؿ      

ويعػد "تػػوينبي" الكنيسػػة  منػاآي الآيػػاي السياسػية والدينيػػة لممجتمػع الػػذي ت ػـو ييػػو ىػذه الميسسػػا ت
ر كبيػر يػي ىي التجمي األكبر عمر تبمور الميسسػة الكبيػري أو العالميػة، لمػا لمعامػؿ الػديني مػف أهػ

 تلونييارمآاولة توآيد المجتمع بعد تعرفو 
 سابعا : يكري المجتمعا  التي كان  متمدنة هـ باد  أو تآجر  :

يفرح لنا "توينبي" أمهمة ليذه المجتمعا  التػي كانػ  متمدنػة هػـ بػاد  أو تآجػر  كالآفػاري    
ية والآفػاري المكسػيكية والآفػاري السومرية والآفاري الآيهية والآفاري البابمية والآفاري األنديان

ويآمؿ" توينبي" الآفاري المصرية، يير  أف الآفاري المصرية، ىي اآد  الآفارا   المصريةت
التي كان  متهوري هـ تآجر  أو بػاد ، وبالتػالي يعنػي ذلػؾ أف الآفػاري المصػرية لػيس ليػا ابػف 

أنو ل يوجد اليـو مف يمهميا مف البشر، ولـ يرهيا ويتخذ منيا أبا ، بناف  عمر يكري "األبوي والبنوي" ػ و 
يتبؽ شيف مف مومآيا العري ة، الميـ ال "أبو اليوؿ" وأىراماتيا العجيبة التي مازالػ  ماهمػة آتػر 

، شاىدي عمر عظمة وعب رية صانعي ىذه الآفاري العظيمةت  اليـو
 نظرية التحدي واالستجابة:

يػػػذىح "تػػػوينبي" الػػػر  أف الآفػػػاري ىػػػي الوآػػػدي الآ ي يػػػة لدراسػػػة التػػػاريي، ويعتبػػػر ىػػػذا المبػػػدأ     
بمهابػػة آجػػر األسػػاس يػػي منيجػػو التػػاريخي، ويعنػػي ىػػذا المبػػدأ أف الآفػػاري بقسػػرىا، ىػػي الوآػػدي 

وؿ األساسػػػية لمدراسػػػة التاريخيػػػة، ولػػػذلؾ انت ػػػد "تػػػوينبي" المػػػيرخيف الػػػذيف اتخػػػذوا مػػػف األمػػػـ أو الػػػد
ال ومية مجال  لدراساتيـ التاريخيةت والآفاري يي نظره ىي آصيمة  الظروؼ الصػعبة ل السػيمة، 
ييي التي تستهير يي األمـ قياـ الآفارا ، لف السيولة عدو الآفاري وىذه النتيجة اليامة اتخذ 

يػػفف رييػػة منيػػا "تػػوينبي" قاعػػدي عامػػة تشػػمؿ كػػؿ الآفػػارا  اانسػػانية قػػديميا وآػػديهيات ومػػف ىنػػا 
"توينبي" لصيروري التاريي ت وـ عمر مبدأ التآدي، وأف قياـ الآفارا  أو أيوليا ناجـ عػف هبيعػة 

  الستجابة لذلؾ التآديت
أنيا ل د أولر "توينبي" ما أسماىا "الف ة المبدعة" دورا آاسما  يي عممية تشكيؿ الآفارا ، اذ     
ا ، وأمػػا عامػة النػػاس يمػػا عمػييـ ال اقتفػػاف أهػػر الوآيػػدي التػي تفػػهمع بميمػػة صػنع الآفػػار  الف ػة

المبدعيف ومآاكاتيـت يالتآدي اذا  ىو ن هة البدف يي عممية التآػوؿ الآفػاري، و"الف ػة المبدعػة" 



ىي الجية المنوه بيا ميمة التعامؿ مع التآديا  وبموري الستجابا  المناسبة ليػا، وبالتػالي ييػي 
بػيف الف ػة المبدعػة ونشػقي الآفػارا  ربػاه العمػة بػالمعموؿ،  صانعة الآفػاريت وكمػا ربػه "تػوينبي"

ي د ربه أيفا  انييار الآفارا  بيذه الف ػة، وجعميػا المسػيولة عػف انييارىػا آينمػا تف ػد ىػذه الف ػة 
 م وما  اابداع وتتآوؿ الر ي ة مستبدي عاجزي عف الخمؽ والبتكارت

بنػػاف آفػػارتو، وتكػػوف اسػػتجابتو امػػا  ويعنػػي التآػػدي وجػػود ظػػروؼ صػػعبة تواجػػو اانسػػاف يػػي   
ناجآػػػػة اذا تغمػػػػح اانسػػػػاف عمػػػػر ىػػػػذه المصػػػػاعح، أو اسػػػػتجابة ياشػػػػمة اذا عجػػػػز اانسػػػػاف عمػػػػر 

 مواجيتيات
 أنواع التآديا :

أول: التآدي الهبيعي: اذ قد يواجو المجتمع تآديا هبيعيا  مهؿ مواجيتو لظروؼ صعبة تتمهؿ يي 
ف  تشػػػػكؿ البي ػػػػا  الهبيعيػػػػة الصػػػػعبة الآػػػػايز األكبػػػػر نآػػػػو بي ػػػػٍة هبيعيػػػػة قاسػػػػية، ل بػػػػؿ يمكػػػػف أ

الآفػػاري، وربمػػا ازداد ىػػذا الآػػايز قػػوي بازديػػاد البي ػػة صػػعوبة، وقػػد يسػػتآي ىػػذا التآػػدي اانسػػاف 
ذا مػػا  عمػر تغيػػر موهنػػو، أو تعػديؿ بيتػػو، األمػػر الػػذي قػد يػػيدي الػػر اسػػتهاري  قػو  اابػػداع ييػػوت وا 

اخفاقػػو، كااخفػػاؽ يػػي السػػتجابة  ن ػػراض سػػيكوف جػػزافعجػػز عػػف مواجيػػة ىػػذا التآػػدي يػػقف ال
 .لتآدي الجفاؼ مهو

هانيػػػا: تآػػػدي الوسػػػه أو التآػػػدي البشػػػري: اذ قػػػد يكػػػوف الآػػػايز أو التآػػػدي ناتجػػػا  عػػػف الفػػػربا  
الخارجية أو الداخمية، ي د يآد ي أف تنيـز أمٌة ما، يتمهؿ ىذه اليزيمة صدمة قاسية ليػا، وتآػديا  

 اسػػػػػتهاع  تمػػػػػؾ األمػػػػػة أف تسػػػػػتجيح ليػػػػػذا التآػػػػػدي بنجػػػػػا  يفنيػػػػػا تسػػػػػتهير هاقاتيػػػػػاليػػػػػا، يػػػػػفذا 
بما آػدي  مدايعة عف نفسيا، وآفارتيات ويفرح "توينبي" مهو لذلؾ اابداعية الكامنة، يتنيض

يػػي  يػػي الشػػرؽ األوسػػه آيػػي تعػػرض لتػػقهيرا  آفػػارية تتنػػاير مػػع هبيعتػػو،  وقػػد تمهػػؿ ذلػػؾ
انية بفعؿ الآتوؿ اليوناني هـ الروماني، وتمهم  استجابة سػكاف خفوعو لتقهيرا  الآفاري اليون

المسػمميف لسػترداد مجػد  الشرؽ األوسه ليذا التآدي الوايد مػف الخػارل باعتنػاؽ ااسػوـ، وانػدياع
لشخصيتيا التي أىدرىا العػدواف اله ػايي  الشرؽ األوسه الذاوي، وترتح عمر ذلؾ استرداد المنه ة

 .ااسومية مراكز الآفاري ااسومية الزاىري يمة، يقصبآ  المدفاليميني أجيال  هو 
 أنواع الستجابا :

 أول: قد يكوف التآدي فعيفا عاجزا  تماما  عف خمؽ استجابة ناجآة يي الهرؼ اآلخرت
 .هانيا : قد يكوف التآدي بالغ ال وي بآيي يآهـ رو  الستجابة يي الهرؼ اآلخر

 درجة مع ولة تستهير الهاقا  المبدعة يي الهرؼ اآلخر، وىذه ىػيهالها: أف يصؿ التآدي الر 
 .وآدىا الستجابة الناجآة
 أسباب سقوط الحضارة:



أول : ي ػداف األقميػػة الآاكمػة لمهاقػػة المبدعػة يييػػا، وان وبيػا الػػر سػمهة تعسػػفية، يالفػارؽ األساسػػي 
المرآمػػة األولػػر قػػادري عمػػر ال يػػاـ  بػػيف مرآمتػػي النمػػو والسػػ وه ىػػو أف األقميػػة الآاكمػػة تكػػوف يػػي

المتجػػددي، ولكنيػػا يػػي المرآمػػة الهانيػػة تبػػدو  بػػالردود الناجآػػة المسػػتمري عمػػر سمسػػمة مػػف التآػػديا 
نراىػا تن مػح الػر أقميػة مسػيهري تآػاوؿ الآفػاظ بػال وي عمػر  عػاجزي عػف ال يػاـ بيػذه الميمػة، ولػذلؾ

 .مركزىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا ال يػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػادي الػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػذي لػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػـ تعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػد تسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػتآ و
وكفيػػا عػػف مآاكاتيػػا بعػػد أف  ،األكهريػػة عػػف مػػوالي األقميػػة الجديػػدي المسػػيهري بػػال ويهانيػػا : تخمػػي 

 ي ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػد  ىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػذه األقميػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة مبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػررا  القتػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدافت
ي ػداف التماسػؾ الجتمػاعي بسػبح انشػ اؽ الخػارجيف أو الػذيف يسػمييـ "تػوينبي" "البروليتاريػا  هالها :

 ا الداخميػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة"،الخارجيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة"، أو سػػػػػػػػػػػػػػػػػػػخه المآكػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوميف الػػػػػػػػػػػػػػػػػػػذيف يسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػمييـ "البروليتاريػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
ويآدي انفصاؿ األكهرية عف األقمية، ويبدأ ما يسميو "توينبي" زمػف الفػهرابا ،  اذ تنشػق الفػتف 

 .وتنيار الآفاري، المآمية  داخؿ المجتمع الواآد يتفكؾ الوآدي الجتماعي
 ويعزو "توينبي" ي داف األقمية الآاكمة لمهاقة اابداعية الر األسباح التالية:   

األقميػػة الآاكمػػة عػػف توليػػد مآاكػػاي الت ػػدـ ومسػػايري التهػػور: وبسػػبح ذلػػؾ تعمػػد الػػر اعػػادي عجػػز  -1
الم ػػول  التػػي كانػػ  سػػببا  يػػي ت ميػػد األكهريػػة المآكومػػة ليػػا، األمػػر الػػذي سػػوؼ تف ػػد معػػو مػػوالي 
تمػػػؾ األكهريػػػة ليػػػا، وتكػػػؼ بالتػػػالي عػػػف المشػػػي خمفيػػػا وتقييػػػدىات يتنػػػتي  يػػػي سػػػبيؿ ذلػػػؾ أسػػػاليبا   

يةت ييآدي كهيرا أف تصاغ األنظمة الجديدي يي قوالح قديمة، وىذه هبيعتيا كهبيعة كؿ قديـ قسر 
يػػي م اومتػػو لمجديػػد، األمػػر الػػذي يػػيدي الػػر تفكػػؾ النظػػاـ أو ي ػػداف وجػػو اابػػداع واألصػػالة ييػػو، 
ومػػػف أمهمػػػة ذلػػػؾ أف التصػػػنيع وىػػػو نظػػػاـ جديػػػد كفيػػػؿ برخػػػاف المجتمػػػع قػػػد صػػػيغ يػػػي نظػػػاـ الػػػرؽ 

يقصبح العماؿ يي النظاـ الرأسمالي كالرقيؽ يي النظاـ ااقهاعي يفػاع معنػر الت ػدـ  ااقهاعي
يي التصنيع، وىو أمر قد ييدي الر تنامي الشعور بالتذمر داخؿ صفوؼ الهب ة العاممة وبالتالي 

 يمكف أف يكوف سببا  يي نشوح يوفر قد تتهور يتشكؿ قوي مفادي لألقمية الآاكمةت
اف الجمػػاىير بػػو: ي تفػػي اابػػداع أف تظػػؿ الهاقػػا  الكامنػػة يػػي آالػػة تفجػػر جمػػود المبػػدع وايتتػػ -2

مستمر لم و  الخوقة آتر بظؿ عمر آالٍة مػف الجػدي واألصػالةت ولكػف آػيف يعجػز عػف مواصػمة 
التآديا ، يسوؼ يكوف سر تويي و يي مرآمة صعوده آػيف ريعتػو الجمػاىير ع بػة يػي السػتمرار 

لػػيس لديػو مػػا ي دمػو لمجمػػاىير ال أف يسػػتعيد ليػـ مواقفػػو السػػالفة، يػي اابػػداع، يتتجػدد الظػػروؼ و 
بينما الآتياجا  متجددي وىو سير قادر عمػر أف ي ػدـ ليػـ ابػداعا  جديػدا ، افػاية الػر أنػو سػوؼ 
ي اوـ ظيور كؿ مبدع جديد مف الجيؿ الهاني، وىكػذا يصػبح المبػدع يػي الهػور األوؿ يػي هميعػة 

ومف األمهمة  ستجابة الناجآة يي الهور الهاني، وتمؾ هية اابداعتمعارفي مف يآتمؿ قيامو بال
مػػػد المماليػػػؾ يػػػي مصػػػر الػػػر نفػػػس األسػػػموح التكنولػػػوجي الآربػػػي ال ػػػا ـ عمػػػر  عمػػػر ذلػػػؾ ىػػػو خل



الفروسية بعد أف ىزموا الصميبييف وأسروا لويس التاسػع وانتصػروا عمػر التتػار ممػا أد  الػر يشػؿ 
 لتي نصبيا "نابميوف"تتكتيكيـ الآربي أماـ المدايع ا

الآرح نزعة انتآارية والتوسع الخارجي مظير تدىور وانآوؿ: يعبر التوسع الآربػي عػف تػدىور  -3
يػػي المجتمػػع، كمػػا اف قيػػاـ اامبراهوريػػا  يعػػدح تغهيػػة عمػػر آػػال  افػػهرابا  وتسػػكيف لسػػخه 

عػة الآربيػة تعبيػر الجماىير ون متيا، والباعي السياسي لمآرح يتسػؽ مػع الباعػي النفسػي، اذ النز 
عػػف شػػيوي التػػدمير، وتبعػػا  ذلػػؾ ي ػػد لزمػػ  الآػػروح تػػاريي الآفػػارا ، سيػػر أف ىػػذا الػػتوـز ل 
يآػػوؿ دوف ادانتيػػا سػػواف عمػػر المسػػتو  الفػػردي أو الجمعػػي، النفسػػي أو السياسػػي، أمػػا المسػػتو  

الو ػػػؽ  الفػػػردي النفسػػػي ييػػػي مظيػػػر اخفػػػاؽ الػػػنفس البشػػػرية يػػػي الرتفػػػاع الػػػر المسػػػتو  البشػػػري
بالبشػػر، ييػػي تػػرٍد لمػػنفس الػػر آالػػة بدا يػػة ونزعػػة بربريػػة، أمػػا المسػػتو  السياسػػي يػػفف الػػدوؿ التػػي 
قامػػ  عمػػر أسػػس آربيػػة قػػد أد  بيػػا ىػػذه النزعػػة الػػر الفنػػاف، وىػػو ينػػاف النتآػػار ل ينػػاف المػػو  

 الهبيعيت
المظيػػر الخػػداع  الت ػػدـ المػػادي كمسػػمؾ خػػداع لسػػتجابة ناجآػػة: لػػيس التوسػػع الآربػػي ىػػو وآػػده -4

نمػػا تشػػترؾ معػػو سػػيهري اانسػػاف عمػػر البي ػػة الماديػػة يػػي شػػكؿ تآسػػينا  يػػي  لمت ػػدـ والرت ػػاف، وا 
األسػػموح التكنولػػوجي المػػادي، ييػػو بػػدوره لػػيس دلػػيو  عمػػر رقػػي المجتمػػع اذ قػػد يآػػدي ذلػػؾ يػػي 
 مرآمػػػة تػػػدىور المجتمػػػع ألف األسػػػموح الت نػػػي هلػػػي تهبي ػػػي ولػػػيس مػػػف الفػػػروري أف يصػػػاآح
اايػػػداع الروآػػػي والفكػػػري وجػػػودا وعػػػدما، يالرت ػػػاف الآ ي ػػػي لمآفػػػاري انمػػػا يتمهػػػؿ يػػػي الرت ػػػاف 
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