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Abstract 

We saw   how  Egypt was governed  by foreigners  since  525  

.b.c  ; starting by Persians & ending by the British ,mandate   for   two 

thousand  and  five hundred  years which led to the  contuity of  the  

centuries of despotism  after long years of  secreting   the  negative  

political   ethics  & the positive values as well  . such  negative values  

that are ; represented  in submission ;  obedience  -escapism; 

withdrawal ; apathy and  weakness  versus the   positive values  of the  

revolutionary   ethics  & rebellion  ;  facing  situations  ,  courage;  

boldness  ; and the sense of initiative 

               This   came as a result of the historical experience  of the  

Egyptian community ; as   negativity l & apathy or patience  

controlled or   dominated   & standing still  as a witness or an on-

looker till things  change seemed the  norm- or worse still ": ;  to act  

as a  hypocrite  in front of the  giant or mighty master to  gain  benefits 

            Also Egyptians  used  some hidden methods to  combat the 

tyrant as   laziness and vandalism or  symbolic  actions as   jokes and  

rumors  this created a duality  in  the relationship  ; and an apparent 

submission  and  hidden  antagonism; the most clear paradox   being  

the   deception;  hypocrisy  &  maneuvering  ; lying & misleading ; 

therefore Egyptians  used the   method of the despotic  master  & they 

spoke to him in his own language  ;  using  laziness; deception; 

misleading  ; as  linguistic tools  that they  use when they address  him 

                 Also the Egyptians  used other methods of   peaceful 

combat as deserting lands  and  burning ;   destroying crops  &   violet 

methods as rebellion; revolts & insurrections 
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فغٌاا  الريٌاة المساتقبلٌة

 تسايالت البحث: -ثالثاا 
- 

- 
- 
- 

- 
- 

- 

- 

ا  مفاهٌم البحث -رابعا
االساتبداد:
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- 
- 
- 

- 

الطاغٌاة:  -
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 العالقة بٌن االستبداد والطغٌان: -



 تارخيية –دراسة سوسيو  االستبداد: جدلية اخلضوع والثورة عند املصريني

   

 65 (6106 مارس –يناير )44اجمللد  -عني مشس حوليات آداب 

 الحكم الثٌوقراطً:  -1

 الدٌكتاتورٌة: -2

 السلطة المطلقة:  -3



(6106مارس  -ايناير )44اجمللد  -حوليات آداب عني مشس     

 أمحــــد أنــــــور

 

  66 

 المستبد العادل:  -4

ا  سٌكولوجٌة الطاغٌة: -خامسا



 تارخيية –دراسة سوسيو  االستبداد: جدلية اخلضوع والثورة عند املصريني

   

 67 (6106 مارس –يناير )44اجمللد  -عني مشس حوليات آداب 

 ما هً خصائص الشخصٌة األقوى )الشخصٌة السادٌة المسٌطرة(؟
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ا  سٌكولوجٌة الجماهٌر:سادسا
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ا  جبروت االستبداد! التفنن فً القتل والتعذٌ سابعا
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 وقد تمثلت فنون التعذٌ  فٌما ٌلً:
- 
- 
- 

- 
- 
- 

وقد انتشر اإلعدام بالخازوق:
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خاٌرٌك: -

حسٌن باشا الدالً: -

ما فعله بعض األمراء: -

ا  نظرٌة لالستبدادالتفسٌرات الثامنا

 أفالطون: الطاغٌة أسوأ ما ٌوجد على األرض -
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 أرسطو: الطغٌان ٌخرج من جوف دٌما جوجٌه أو من اولٌجاركٌه مفرطة -
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 وقد أفاض أرسطو فً وصف حٌل الطاغٌة لالحتفاظ بالحكم وتتمثل فٌما ٌلً:
- 

- 

- 

- 
- 

- 

- 

- 

- 

 الرواقٌة والطاغٌة: -

ابٌكتٌتوس
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 االستبداد عند ابن خلدون:

 ضرورة استخدام الحاكم للقوة Machiavelliمٌكافٌللى  -
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الادفاع عان الحكام  Sir Robert Filmer – 1588 – 1653روبارت فٌلمار 
 المطلق:
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 (: حق الشع  فً اإلطاحة بالملك:1632 – 1774)  J.Lockeجون لوك  -

 (: االستبداد وكبت حرٌات الشعو 1712 – 1778) Rousseauروسو: 
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لٌنٌن: الثورة ورفض االستسالم للسلطة 
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 فوكو: السلطة وفرض الصمت -

أوالا 

اا ٌا ثان

اا ثالثا

اا رابعا
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ا  نظرٌة االستبداد اآلسٌوي: الخضوع المطلق للحاكم -تاسعا
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 Karl)كاارل فٌتفوجال( 
wittfogel (1896 – 1988)
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ا : Enlightened Despotismخرافااة المسااتبد العااادل أو المسااتنٌر  -عاشاارا
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 االستبداد فً ظل الحكم الثٌوقراطً -حادي عشر

 على أن هذه الفكرة قد تطورت واتخذت ثالث صور متتابعة هً:
- 

- 
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 طاعة الحاكم فً اإلسالم - 
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ا   الِِمٌَن َبْعضا وَكَذلَِك ُنَولًِّ َبْعَض الظَّ
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 وهناك ثالث مجاالت ال حق للرعٌة النبش فٌها:
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 أسالٌ  مواجهة االستبداد -ثانً عشر
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مرحلة القهر والرضوخ واالستسالم: 

مرحلة االضطهاد:  

مرحلة التمرد والثورة:  
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 ثورات المصرٌون ضد البطالمة

:

:

:

 :
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 مقاومة الحكم العثمانً -
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 .57  56حمذ إتزإٌم أتُ سىح  مزجع ساتق  صم .6
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