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:مقدمة   

 إذلوىذا الوعي ىو الذي دفعو ,  ما دييز اإلنساف عن باقي ادلخلوقات األخرى ىو الوعي بذاتو وما حييط أف           

معتمدا يف , شلا جعلو يعرؼ ويعلم حقائق ومعارؼ جديدة سلتلفة ,  اليت طرحها التساؤالتاكتشاؼ وجوده وعادلو من خالؿ 

. فكريا ومعرفيا ضخما وىذا بصفة عامة أرثا عرب التاريخ البشري ما جعلو خيلق اإلنسافذلك على عقلو وىذا ما عرؼ بو   

فنجد يف أوروبا ثالث فالسفة , انب السياسي وىو جانب مهم يف قياـ الدوؿ وبقائها  بصفة خاصة واخلص يف اجل      أما

وىؤالء , معروفُت باسم فالسفة  االجتماعي وىم الفيلسوؼ توماس ىوبز والفيلسوؼ جوف لوؾ و الفيلسوؼ جوف جاؾ روسو 

أالهنم  لتفقوا على فكرة , الفالسى  قد قدموا تصورا جديدا للبادئ السياسية ، عما كاف معرؼ قبلهم وقد مسى هبذا االسم

وسنحاوؿ , يف نظرىم , رغم اختالؼ طريقة ىذا التعاقد , واحدة وىي باف تأسيس الدولة قائم على عقد اجتماعي بُت األفراد 

التوضيح أكثر يف ىذا االختالؼ يف اجلزئيات القادمة ، كما الفكر السياسي للفالسفة العقد االجتماعي فكر ذبديدي بامتياز 

بغض النظر يف اختالؼ مبادئهم وتوجهاهتم الفكرية والسياسية فبالرغم اختالؼ الوسيلة فالغاية واحدة وىي تأسيس دولة مدنية 

فقد تبنوا فكرة , تدخل رجاؿ  الالىوت والكنيسة يف األمور السياسية وتسيَت الدولة , وليس كما كاف من قبل , بسَت القانوف 

.القطيعة والفصل بُت الكنيسة والدولة   

شلا يتحتم علينا طرح تساؤالت , نالحظ بأننا أماـ فكرة سياسة جديدة ,     من خالؿ ىذه الفكرة السابقة   

كيف يتصور فالسفة العقد االجتماعي نشأة الدولة ؟ وماىو موقفهم يف عالقة الدين بالدولة ؟ , مفادىا   

    ومن اجل اإلجابة عن ىذه التساؤالت قمنا بتقسيم البحث إذل فصلُت كل فصل حيتوي على ثالث مباحث فكاف الفصل 

تطوره وعوامل تطور الفكر السياسي ومباحثو الثالثة بالعناوين اآلتية , األوؿ ربت عنواف العقد االجتماعي   

العوامل اليت سامهت يف : تطور العقد االجتماعي وادلبحث الثالث : تعريف ادلفاىيم السياسية وادلبحث الثاشل : ادلبحث األوؿ 

السياسة بُت ماىو مادي وماىو ذبرييب وماىو رومنسي : تطور الفكر السياسي ، أما فيما خيص الفصل الثاشل فكاف بعنواف 
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روسو واإلنساف الطيب ويف األخَت  : وادلبحث الثالث : سياسة اللفياتاف وادلبحث الثاشل : ادلبحث األوؿ , ومباحث بالعناوين 

خاسبة قمنا بتبياف أثار ىذه الفلسفة السياسية  لفالسفة العقد االجتماعي يف الفكر السياسي ، ومن األسباب اليت دفعتنا للقياـ 

 هبذا البحث األكادديي وىو 

لتوضيح الفكر السياسي لفالسفة العقد االجتماعي وتبياف أوجو التشابو واالختالؼ يف , عبارة عن زلاولة منا قدر ادلستطاع 

ودبا أف , وىذه األخَتة  ما يفتقر لو سياسات الدولة العربية , فكرىم السياسي وكيف أهنم قاموا بوضع منوذج الدولة احلديثة 

فكاف ادلنهج األوؿ منهج تارخيي , طبيعة البحث ىي ادلتحكم يف ادلنهج فقد قمنا باستعماؿ منهجُت أو باألحرى ثالث مناىج 

, ادلنهج التحليلي  ,  قمنا من خاللو بتتبع تطور العقد االجتماعي وعوامل ادلسامهة يف تطور الفكر السياسي وادلنهج الثاشل  

حيث قمنا بتحليل األفكار السياسية ليت وردت عند فالسفة العقد االجتماعي ويف نفس الوقت طبقنا منهج ادلقارنة يف زلاولة 

.لتبياف أوجو التشابو واالختالؼ يف الفكر السياسي لفالسفة العقد االجتماعي   

: أما فيما خيص ادلصادر وادلراجع اليت اعتمدنا عليها ىي كثَتة ولكن نذكر منها األساسية وىي   

احلكومة ادلدنية يف احلكم ادلدشل )جوف لوؾ , توماس ىوبس فيلسوؼ العقالنية , أماـ عبد الفتا إماـ , توماس ىوبز , اللفياتاف 

مدخل إذل , زلمد رفيع اهلل اضبد , ( العقد االجتماعي خطاب يف أصل التفاوت ويف أسسو بُت البشر )جوف جاؾ روسو  (

.فلسفة السياسية   

    ومن الصعوبات اليت واجهناىا يف قيامنا لبحثنا ىي تناقض   ادلوضوع بكثرة  وقلة ادلراجع والتعامل مع ادلوضوع بتصورات 

كما كاف انو ال ديكن لنا اإلحاطة بفكر , جديدة وسلتلفة فيبقى التجديد يف ىذا ادلوضوع أمر عسَت على طالب اجلامعي 

سياسي يضم ثالث فالسفة من أشهر ما عرؼ الفكر السياسي اإلنساشل ولكننا حاولنا قدر ادلستطاع
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 ادلفاىيم السياسية كاحلق الطبيعي و حالة الطبيعة والعقد االجتماعي و الدولة اسنحاوؿ يف ىذا الفصل تعريف ابرو :تمهيد 
وإلقاء  الضوء على أىم مراحل تطور فكر العقد االجتماعي بدية عن السفسطائيُت إذل غاية أصار قتل ادللك وبعد ذلك ... 

سنوضح كيف انو  ىناؾ عوامل مصاحبة لتطور  الفكر السياسي  وباألخص  مرحلة النهضة  وحركيت اإلصالح الديٍت 
.والسياسي األوذل  بقيادة مرتن لوتر والثانية بقيادة نيكوال ميكيافلي   

وعوامل تطور الفكر السياسي , العقد االجتماعي تطوره : الفصل األول    

: تعريف المفاىيم األساسية : المبحث األول   

     عرؼ اإلنساف التجمع منذ القدـ رغم ىذه التجمعات كانت بدائية وصغَتة لكن دبرور الوقت ، استطاع هبذا األخَت أف 
يعيش يف ذبمع اجتماعي وأنساشل يرقى جملتمع مدشل من خالؿ دولة مدنية يضبطها القانوف والسياسة وىذه األخَت تطرؽ ذلا 

وخاصة فالسفة العقد ... الفالسفة ونظر فيها وقدموا أرائهم الفلسفية  فيما خيص الدولة والسيادة ونظاـ  احلكم والقانوف 
ربت ما يسمى  فلسفة سياسية  اليت ستقـو بتقدصل  تعريفا ذلا , جوف جاؾ روسو , جوف لوؾ, االجتماعي  تزماس ىوبز  

ولكن قبل ذلك  سنقـو بتوضيح بعض النقاط  ادلهمة يف  السياسة  ألهنا  عرفت عدة زبصصات  على غرار فلسفة  السياسة 
علم  , النو ومن خالؿ حبثنا  لضبط  ادلفهـو وجدنا  عدة تداخالت فيما خيص السياسة فقد عرفت عدة رلاالت  وىي 

ذلذا سنتطرؽ لتقدصل تعاريف ذلذه ادليادين حىت نزيل  اللبس من يستطيع  القارئ , النظرية السياسية , فكر سياسي  , السياسة 
 او الباحث التفرقة بُت ىذه التخصصات اوال سنقـو  بتعريف 

خيتلف علم السياسة عن باقي ادليادين االخرى وذلك النو يعترب السياسة كظاىرة اجتماعية مثلها : علم السياسة -      أ 
مثل باقي الظواىر االخرى وزبضع لقوانُت علمية وديكن اف يطبق عليها البحث العلمي ومناىجة كاالستقراء والتجربة والتحليل 

.وتبقى مهمة علم السياسة ىي التنبؤ دبا سيحدث سياسيا مثل نتائج االنتخابات   

الذين حياولوف , اما فيما خيص ىذا التخصص فهو عصارة فكرية  لعلماء السياسة ادلعاصرين  : 1النظرية السياسية-    ب 
الظواىر واحلقائق بشكل عاـ 1انتاج تفكَت سياسي من خالؿ تطبيق قوانُت العلـو الطبيعية من اجل دراسة   

   

 

                                                           

 29.ص,2012, 1ط, دار الثقافة للنشر والتوزٌع عمان , المدخل الى العلوم السٌاسٌة , قحطان احمد الحمدانً . د1
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 حبكم الظواىر السياسية مثل النظرية القانوف احلديدي للقلة ادلنفذة يف احلكم للدكتور 1وذلك من اجل تقدصل قانوف شامل 
. روبرت مايكل   

   2السياسة و الفكر السياسي  ويف ىذا التخصص صلد تداخل يف طبيعة اجملالُت اي بُت فلسفة: الفكر السياسي -    ت 
وذلك الف قضياىم متشاهبة اال اف ادلختص يف الفكر السياسي ال يعتمد على العقل وحده يف ربليل االمور  السياسية  

بل زبلط معارؼ الدين والتجارب البشرية السياسية سلتلفة السابقة واآلتية وادلباحث العلمية التجريبية وهبذا , وادلشكالت 
فالفكر السياسي فكر متداخل , التشكل يعترب الفكر السياسي اكثر مشولية من الفلسفة السياسية اليت مصدرىا العقل وحده 

 جيمع العقل والتجربة والدين والتاريخ 

نستنتج  شلا سبق أف ادلفاىيم سلتلفة حسب اختالؼ ميادينها ادلعرفية وفلسفة سياسية زبتلف عنهم بشكل جذري الف -
:الفيلسوؼ يعتمد على العقل وحده وفقط يف ربليل السياسة فيمكن أف نعرؼ الفلسفة السياسية كالتارل  

:الفلسفة السياسية   

زبتلف أسئلة  الفيلسوؼ عن باقي األسئلة األخرى الف أسئلتو متعلقة بطبيعة السلطة ىل ىي شرعية غَت شرعية ؟  بُت احلاكم - 
ونظاـ احلكم  األمثل  وادلناسب للدولة وتبقى  الفلسفة السياسية مسألة معيارية هتتم دبا جيب اف  يكوف تعترب , واحملكومُت 

الفيلسوؼ السياسية فرع او مبحث من مباحث الفلسفة اليت تسعى اذل اكتشاؼ احلكمة واحلقيقية ادلرتبطة بادلبادئ والقوانُت 
ادلتعلقة باحلياة السياسية وادلدنية واالجتماعية واالقتصادية والثقافية وبتعريف ادؽ يقدمو العادل السياسي اذلندي فارما تعٍت الفلسفة 

السياسية توليد وتركيب االراء وادلعلومات والتامالت والبديهيات واالفًتاضات والقواعد والتخصصات ادلتمثلة بتوزيع واستخداـ 
4القوة يف اجملتم   

ال تنزع من ,لكل فرد من اجلنس البشري .ىو رلموعة احلقوؽ اليت يكتسبها الفرد بالطبيعة : احلق الطبيعي : مفهـو احلق الطبيعي 
يف حُت جيب على اجملتمع  , ومن حقو اف يعيها كوعيو حريتهتو وكرامتو االنسانية , الشخص والشعوب وتلتصق  باالنساف 

 وسلطاتو  أف تؤمن الشروط على سلتلف االصعدة

 

2 

                                                           
 41 , 2010, 1دار الفكر افاق المعرفة متجددة دمشق ط, مدخل الى الفلسفة السٌاسٌة , محمد رفٌع هللا احمد .  د 1

 مدخل الى الفلسفة السٌاسٌة ص ,محمد رفٌع هللا احمد ,  المرجع السابق 2

 586بٌروت ص , النشر , المؤسسة العربٌة للدراسات , موسوعة السٌاسة , عبد الوهاب  الكٌالً 3
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وزلاربة  احلواجز اليت ربوؿ دوهنا او تنتهك , جلعل شلارستها وصيانتها امر شلكنا ,االقتصادية واالجتماعية والسياسية والثقافية 
1حرمها  

: مفهوم الحالة الطبيعية   

  يعيشوف حياة بدائية تعتمد على الطبيعة اف حيكم قانوف الطبيعة فليست ايف رأي الفالسفة العقد االجتماعي أف األفراد كانو
ىناؾ قوانُت وضعية من صنع اإلنساف تسَت حياهتم اخلاصة وقد استخدـ روسو ىذا ادلصطلح على أف اإلنساف كاف متوحدا يف 

 او نظاـ  حكم سواء ما سبليو 2أو ىي احلالة األوذل حيث كاف فيها كل  شيئا مشاع ال وجود لسلطة , الغابة وكاف مستقال 
الطبيعة والرغبة الفردية وال سلطاف يعلو فوؽ  سلطاف  الطبيعة وقد اختالؼ فلسفة العقد االجتماعي  يف كيفية ىذه احلالة  

ويف ىذه احلالة وسنقـو  بتوضيح ىذا التعارض  يف بقية ادلباحث , وسنقـو بتوضيح ىذا التعارض  يف بقية ادلباحث القادمة 
ويف ىذه ادلرحلة ديكن اعتبار الوعي االنسانس بأنو مازاؿ يف مرحلة الصيب ودل يبلغ مرحلة الوعي اليت تؤىلو لوضع قوانُت , القادمة 

لإلنساف قبل تنظيم , حالة شرطية افًتاضية , وىذا ما صلده يف تعريف الالند ,  وحكومة والعيش يف رلتمع  بادلعٌت احلقيقي 
غَت مهذبُت , تعبَت أسطوري عما كاف ديكن أف تكونو حالة اجملتمع للم يكن  الناس كما ىم حاليا , االجتماعي أو بكالـ أدؽ 

. وىذا يدؿ  على إنساف يف ىذه ادلرحلة  دل يرتقي للمجتمع اإلنساشل كما نعرفو حاليا 3بالًتبية وال زلكومُت بقوانُت وحكومة   

:مفهوم الحق الطبيعي   

قبل تأسيس الدولة  واحلكومات والقوانُت بقد عرؼ اإلنساف ومارس ما يسمى باحلق الطبيعي وىو حق إنساشل ال ديكن فصلو  
ولكن قبل أف تقدـ تعريف , وىو أمر كاف قد تواطؤ عليو قبل اإلفراد بشكل عفوي ألنو حقيقة حتمية سبليو الطبيعة , عن صاحبو 

ولكن قبل تقدـ تعريف للحق الطبيعي  , للحق الطبيعي علينا أف نعرؼ احلق بشكل عفوي ألنو حقيقة حتمية سبليها الطبيعة 
واليقُت بعد الشك والواجب والعدؿ واألمر , الثابت الذي ال يسوغ إنكاره : علينا أف نعرؼ احلق بشكل عاـ واحلق يف اللغة 

احلق يف ,  أما اصطالحا  من الناحية الفلسفية 4وىو من أمساء اهلل تعاذل أو من صفاتو , ادلقضي وادلاؿ وادللك وصدؽ احلديث 
3إصالح قانوشل  يعٍت السلطة أو القدرة اليت يقررىا  القانوف لشخص ويكوف  لو  دبقتضاىا ميزة القياـ بعمل معُت واىم ما  

 

                                                                                                                                                                                                            

 . 41-40مدخل  الى الفلسفة السٌاسٌة ص, محمد رفٌع هللا احمد ,  المرجع السابق 4

 
جل ,ترجمة ومنشورات اللجنة االسقفٌة لوسائل االعالم , مجمع العقٌدة واالٌمان , بندكات السادس عشر ,الحرٌة المسٌحٌة والتحرر  3

 1فقرة,1986الدٌب 
 263ص2007,ط,القاهرة د, دار قباء الحدٌثة , المعجم الفلسفً ,  مراد وهبة 2

 481 ص1982,ط,د,بٌروت , منشورات عوٌدات , موسوعة الالند الفلسفٌة المجلد االول , اندرٌه الالند 3
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 ىذا فيما 1  دييز  اهنا قدرة  على عمل شي و على عمل واحلماية القانونية اليت تكفل احًتاـ وضباية ىذه القدرة يف مواجهة الغَت 
.خيص تعريف احلق   

وال خالؼ على أف سلتلف القوانُت التشريعية الوضعية قد استلهمت جبمل  نصوصها  فيما خيص حقوؽ اإلنساف  من احلق 
وىو ما تعتربه , احلق الطبيعي ىو ما يبدو طبيعيا :" ومعٌت ىذا صلده يف تعريف فايل , الطبيعي ألنو ادلصدر األوؿ للحق اإلنساشل 

وىكذا يصبح احلق  (...)اجلماعة حقا إلزاميا بديهيُت لدرجة ال طائل من صياغتها إذا يكفي اللجوء إذل العادات والتقاليد 
بيد انو , وىو يف ارقي من احلق ادلكتوب أالنو يف غَت حاجة اذل ىذا األخَت كي يكوف معًتفا بو  , الطبيعي حق غَت مكتوب 

 وىذا يدؿ أف احلق 2"حق غَت تارخيي رغم انو دل يسجل يف الرموز واجلداوؿ بل ىو الذي بتطوره برغم احلق ادلكتوب عمل التطور 
الطبيعي حق بالفطرة  اإلنسانية وىو صفة إنسانية ؿ تنفصل عن اإلنساف بل احلق الطبيعي ىو ما يعطي لإلنساف إنسانيتو 

فاالستغناء عنو أو ادلساس بو فهو مساس باإلنسانية حبد ذاتو فكل ادلواثيق والدساتَت العادلية قائمة على مفهـو احلق الطبيعي وكل 
أف حق : "كلها غاية إنسانية قد عرفها ىوبز ...الثورات اليت قامت كانت من اجل حقوؽ كحق تقرير ادلصَت  وحق احلرية 

أي أف حياتو اخلاصة , ىو حرية استخداـ الفرد لقدرتو اخلاصة حسب مشيئتو من اجل احملافظة على طبيعتو اخلاصة ...الطبيعة 
ويف األخَت 3بكل أنواع ما يرى حسب تقديره اخلاص وعقلو اخلاص انو أفضل وسيلة لتحقيق ىذه الغاية , وىو بالتارل حرية قيامو 

يبقى وسيظل احلق الطبيعي أمر مقدس يف حياة البشر وفيو يرتقى اإلنساف من مرتبة احليواف إذل مرتبة اإلنساف ألنو بالعقل وحده 
.يعرؼ احلق الطبيعي   

: لعقد االجتماعي ا  

يف رأي فالسفة العقد االجتماعي ، اف احلالة الطبيعية حتمت على األفراد أف يقـو باتفاؽ فيما بينهم حىت يستعطوف اخلروج من 
أوال نعرؼ العقد واىو اتفاؽ يلتـز دبقتضاه شخص أو , ىذه ادلرحلة وسنحاوؿ توضيح فكرة ىذا العقد من خالؿ تقدصل تعريف لو 

ىو ارتباط حر بُت شخصُت أو أكثر وىو مرادؼ للعهد إال اف العهد إلزاـ مطلق والزاـ على , عدة أشخاص ويف فلسفة األخالؽ 
4. وشلا سبق نستنتج اف العقد ىو اتفاؽ بُت طرؼ أو عدة أطراؼ ال يكوف اال بالًتاضي فيما بينهم 4سبيل االحكاـ  

 

                                                           
 553ض, م , موسوعة السٌاسٌة , عبد الوهاب الكٌالً ,  مرجع سابق 1

 164ص ,2004ط.تونس د, تونس ,  جالل الدٌن سعٌد معجم المصطلحات والشواهد الفلسفٌة دار الجنوب لنشر 2

 164جالل الدٌن سعٌد معجم المصطلحات والشواهد الفلسفٌة ص ,  مرجع سابق 3

 82ص , 1982,دط, بٌروت , دار الكتاب اللبنانً , المعجم الفلسفً الجزء الثانً ,  جمٌل صلبٌا 4
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أما فيما خيص العقد االجتماعي من الناحية الفلسفية فهو اتفاؽ يفًتض زبلي الناس عن حالة الطبيعية ليكونوا  اجملتمع الذي 
يعيشوف فيو وفكرة ىذا العقد مفادىا اف الدولة ليست مؤسسة أزلية واف اإلنسانية قاد مرت دبرحلة كاف الناس فيها يعيشوف  بدوف 

 وبتعريف أخر ىو اتفاؽ بُت أفراد 1قوانُت وال حىت دولة والقصد من ىذا العقد احملافظة على حق ادللكية اخلاصة يف اجملتمع القائم 
اجملتمع يوجب على كل منهم وىو يف احلالة الطبيعية اف يعهد يف شخصو ويف كل ما لديو من قدرات إذل اإلدارة العامة اليت تنتظم 

يتنازلوف دبقتضى ىذا العقد , حيث ال شئ  حيد حريتهم  وإرادهتم , فاإلفراد الذين يعيشوف يف احلالة الطبيعية , ذلا حياة الكل 
 للشعور فعن حريتهم الطبيعية لصاحل اجملموعة وربصلوف يف مقابل ذلك على حرية االجتماعية أساسها العدؿ وادلساواة ادلفروزي

 أف ىذا التعريف يدمج فكرتُت  األوذل فيما خيص اإلرادة العامة وىذه خاصة بروسو والثانية يف األمن 2باألمن و الطمأنينة 
أف " سنأخذ تعريف ألحد مفكري العقد االجتماعي وىو جوف جاؾ روسو وىو كالتارل , والطمأنينة وىي زبص توماس ىوبز 

فيبقى حرا  بنفس الدرجة  اليت كاف عليها , ال يطيع سوى نفسو , نبحث عن شكل اجملتمع حيمي شخص واف اربد مع اجلميع 
شلا تقدـ نستنتج منو باف العقد  , 3 "وذلك ىو ادلشكل األساسي  الذي يتكفل العقد االجتماعي بتقدصل حل لو , بالسابق 

االجتماعي ىو اجلسر الذي يربط بُت احلالة الطبيعية وحالة االجتماع الف دبقتضاه مت تأسيس اجملتمع ادلدشل وفق سياسة وقوانُت 
.تشريعية على مستوى الدولة وىذه األخَتة نتيجة للعقد االجتماعي   

:الدولة   

وىي اليت تكفل لالفراد صبيع حقوقهم ...تبقى الدولة احليز الذي يتم فيو سلتلف شلارسات احلياة السياسية والقانونية واالجتماعية
وشلتلكاهتم بصفة قانونية بدوف ذباوزات وىذا ما ناشده االفراد يف حالتهم الطبيعية وذلك بعد التخلي عن حقهم الطبيعي الفطري 

, والدولة مرحلة انتقاؿ البشر من مرحلة العشوائية اذل مرحلة التنظيم , كما ذكرنا سابقا , للدولة كمؤسسة كربى لتسيَت حياهتم 
واهلل يداوذلا بُت , فيكوف مرة ذلذا ومرة ذاؾ ودالت االياـ ودارت , االستيالء و الغلبة والشئ ادلتداوؿ : والدولة يف تعريفها يف اللغة 

 واما يف الشق االصطالحي فهي تنظيم سياسي يكفل ضباية القانوف وتامُت النظاـ 4والدىر انتقل من حاؿ اذل حاؿ , الناس 
وىي تقـو على اتفاؽ أفرادىا فيما بينهم بعد انتقاذلم ...جلماعة من الناس تعيش على ارض معينة بصفة دائمة   

5 

 

 
                                                           

 128ص,دس.دط,بٌروت , المؤسسة العربٌة للدراسات والنشر , الجزء الثالث , موسوعة السٌاسة ,  عبد الوهاب الكٌالً 1

  289ص, معجم المصطلحات والشواهد الفلسفٌة , جالل الدٌن سعٌد ,  مرجع سابق 2

  291المرجع نفسه ص: نقال عن 3

 568ص,1المعجم الفلسفً ج, جمبل صلٌبا ,  مرجع سابق 4
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 دبقتضى ىذا االتفاؽ تنشأ الدولة وبتعريف أخر تعترب كياف 1من حاؿ الفطرة إذل حاؿ االجتماع ادلنظم وىم يتنازلوف عن حقوقهم 
حبيث تعلو إرادة الدولة شرعا , سياسي واإلطار التنظيمي الواسع لوحدة اجملتمع والناظم حلياتو االجتماعية وموضوع السيادة فيو  

فوؽ إرادات األفراد واجلماعات األخرى يف اجملتمع وذلك من خالؿ امتالؾ سلطة إصدار القوانُت  واحتكار حيازة وسائل اإلكراه 
وحق استخدامها يف  سبيل تطبيق القوانُت  هبدؼ ضبط حركة اجملتمع  وتامُت السلم والنظاـ وربقيق التقدـ يف الداخل واألمن , 

2من العدواف يف اخلارج واذل جانب االستخداـ العاـ دلصطلح دبعٌت اجلسم السياسي للمجتمع    

: السيادة   

صار سيدىم ومنو سيادة الدولة  وسيادة , وساد قومو , عظيم الشرؼ , نقوؿ ساد سيادة , مصدر ساد , السيادة يف اللغة 
.القانوف   

اليت تستمد منها صبيع السلطات األخرى , دلت على السلطة السياسية للدولة , وإذا استعملت السيادة يف اجلانب السياسي 
ال ديكن , والدليل على ذلك ما جاء يف أف كل إعالف حقوؽ اإلنساف من إشارة إذل إف كل سيادة فهي مستمدة من الشعب 

وىي واحدة ال تنقسم وال تبطل دبرور الزماف وإذا كانت السيادة مستمدة من الشعب كاف حكمها , الح داف ديارسها إال بامسو 
3دديقراطي وإذا دل تكن كذلك فحكمها ديكتاتوري   

الشعب ىو ادلصدر األوؿ واألخَت لسيادة وىذه األخَتة تكوف عامة وتصلح جلميع األفراد وال ديكن ذلا أف تتجزأ فهي من الشعب 
.واذل الشعب   

: تطور العقد االجتماعي : لمبحث الثاني ا  

العقد االجتماعي كفكرة فلسفية دل يكن وليد عهد الفلسفة احلديثة بل ىو يسبق ذلك بكثَت لنجده يضرب جبذوره يف الفلسفة 
اليونانية حوارل القرف اخلامس عشر قبل ادليالد ، حيث عرفت اليوناف دبجموعة من التحوالت السياسية منها احلروب الفارسية 

اليت ترصبت يف , والتجار والصناع من جهة أخرى ,  من جهة ةوالصراع على السلطة بُت الطبقات اليت كانت بُت االرستقراطي
حزب السهل الذي : شكل تكتالت حزبية ومن ىذه التكتالت صلد حزبُت برزا على الساحة السياسية بشكل تزعمو كبَت مها 

وكاف يعرب عن مصاحل طبقة " ليكورجوس" يتزعمو   

   النبالء االرستقراطيُت وحيبذ العودة دائما إذل النظم القددية ويف اجلانب األخر حزب الساىل او البحر ويعرب عن رأي ادلعتدلُت 
وىم من التجار وأصحاب الصناعات أما الذي " العبيد"إلغاء مسألة الرؽ :  مثل فاحملبذين لإلصالحات يصولو  
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 وكاف حزب ديثل نزعة فدل يكن  يف احلسباف ىو ظهور حزب ثالث يعرؼ  حبزب اجلبل الذي دل يرض عن اإلصالحات يصولو
متطرقة لدديقراطية يضم يف عضويتو عامة الشعب من عماؿ مناجم و الزراعة  والرعاة وبعد عدة زلاوالت  لالستيالء على السلطة 

...حيث عرفت أثينا يف عهدة ازدىار األدب والفن " بزيسًتاتوس" استطاع أف يتوذل احلكم يف شخص   

وذلك دلا لو , وعلى ضوء ىذه األحداث والتحوالت السياسية عرفت أثينا على ادلستوى السياسي  احتالؿ فن اخلطابة الصدارة 
.من فائدة عند السياسيُت لتأثَت على الشعب وجلب أصواهتم وىذا ما كاف يعرؼ بو السفسطائيوف   

ومن خالؿ ما سيلي سنحاوؿ إبراز فكرىم السياسي وكيف اهنمك اهنمك انو السابقُت يف فكرة العقد بُت األفراد يف تشكيل 
الدولة ؟ واالختالؼ الذي وقع فيو أفراد ىذه الطائفة حوؿ االتفاؽ فهناؾ من يرى يف االتفاؽ السبيل يف إنشاء دولة ورلتمع 

 وىناؾ من يرفض ىذه الفكرة قطعا 

: السفسطائيون   

لكن النظر عن ىذا االختالؼ إال ,  من ادلفكرين والفالسفة من معرض ذلا ومؤيد لفكرىا 1لقد عرفت ىذه الطائفة تناقضا كبَتا
الهنمك انو السابقُت يف اسقاط الفلسفة من السماء إذل األرض بعدما , أف السفسطائيوف يعتربوف فالسفة التنوير يف عهدىم 

ولكن مع السفسطائيوف أصبح اإلنساف ىو مركز , كانت الفلسفة تشغل  على أصل الكوف والطبيعيات والكونيات والغينات 
 وىذا ماصلده 2 وذلك مأثور يف قولتهم الشهَتة اإلنساف مقياس األشياء صبيعا – الفرد يف حد ذاتو –فلسفتهم ونقصد باإلنساف 

موجود يف فلسفتهم السياسية و األخالقية ألهنم نادوا وسامهوا يف نشر  الدديقراطية يف أثينا وضلن على علم باف الدديقراطية ىي 
 تعبَت أو صوت 

6 

 

 

 

 

 

 

                                                           

  61ص,,2012,دط,القاهرة , مؤسسة هنداوي للتعلٌم والثقافة , تارٌخ الفلسفة الٌونانٌة ,  ٌومن كرٌم 1

 177ص ,2002, 1بٌروت ط, دار ومكتبة البصائر , فالسفة ٌونانٌون من طالب الى سقراط ,  جعفر ال ٌاسٌن 2
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وىذا دليل على أف فلسفة السفسطائيوف فلسفة فردية زلضة  والفرد ىو حجر األساس يف فلسفتهم , جملموعة من األفراد 
 وىذا االتفاؽ الذي 1دبختلف أحباثها وخاصة السياسية فقد راو أف قياف الدولة يكوف عن طريق تعاقد أو اتفاؽ يتم بُت األفراد 

الهنم راو اف الفرد ىو الصانع للقيم كاألخالؽ والفضيلة , يشكل يف النهاية القانوف الوضعي الذي تسَت بو الدولة أفرادىا 
وذلك من اجل ربقيق النظاـ , كما أف النظاـ السياسي وسلتلف التشريعات ىي عبارة عن اتفاؽ قائم بُت الناس ...والعدؿ 

 وذلك 2ولكن ىذا ال يعٍت اف يكوف ىذا التعاقد حاجزا يف منعهم من ربقيق  رغباهتم وحقوقهم الطبيعية , واحلماية فيما بينهم 
الهنم يؤمنو باف القانوف الطبيعي شامل وكامل ابدي وال يتغَت بتغيَت ادلكاف والزماف ، وىو موجود حبكم الفطرة وىذا ماسرع اذل 

ىجـو السفسطائيوف التشريعات والقوانُت اليت كانت سائدة يف عصرىم وىذا لقناعتهم اخلاصة باف القانوف قد وضع بالعرؼ 
 عند بعض من 3كما وصل ذلم القوؿ , أذف ىو قانوف ناقص خيدـ فئة على حساب فئة اخرى , والدولة نفسها أساسها عقد 

انو ديكن ذباوز القانوف الوضعي أو خرقو ومن خالؿ دارستنا الراء السفسطائيُت وجدنا بعض االختالؼ يف , فالسفتهم 
:أفكارىم  سنحاوؿ قدر ادلستطاع ابراز ىذا االختالؼ مبتداي ناو بكبَتىم بروتاغوراس من خالؿ مايلي   

:بروتاغوراس -  

يقاؿ يف اذلجرة , لقد ىاجر مرتُت إذل أثينا , ولد ونشأ بايديرا , من أشهر وادلع الفالسفة السفسطائُت , 4يعد بروتاغوراس 
وعندما بلغ سن الثالثُت بدا يطوؼ يف سلتلف إرجاء اليوناف وجنوب ايطاليا خاصة صقلية وكاف , الثانية التقى فيها بأفالطوف 

ويف أثينا قيل انو انظم  إذل حلقة السياسي ادلعروؼ بركلُت حيث طلب منو ىذا األخَت " سفسطائيُت"أوؿ من أطلق عليو اسم 
تنسب , ـ وىذا راجع لرباعة بروتاغوراس العقلية والسياسية والقانونية . ؽ444صياغة دستور دلقاطعة ثوريا وذلك عاـ 

والثاشل " الوجود"ولو كتاباف األوؿ يف " احلقيقة" لربوتاغوراس حبوث كثَتة يشك يف صحة عناوينها نذكر منها مقالة موضوعها 
ومقاالت نقدية عن النحو والصرؼ وتعد إديائو يف النحو كقاعدة  (الفعل)ولو دراسات يف اجلانب  اللغوي عن " اآلذلة " عن

.وكاف ذلا اثر كبَت وعميق على مستوى ادلسرح , انطالؽ يف النقد األديب اإلغريقي   
7 

 

                                                           

  .118ص , 1998, 1ط,القاهرة , دار قباء للطباعة والنشر والتوزٌع ,الفلسفة الٌونانٌة تارٌخها ومشكالتها , امٌرة حلمً مطر .د1

 17ص,1,2001ط,األصول الٌونانٌة للفكر السٌاسً الغربً الحدٌث بستان المعرفة اإلسكندرٌة ,  فضل هللا محمد إسماعٌل 2

 .109ص,1966,دط, القاهرة , هوسنة سجل العرب , لوٌس اسكندر : تر , النظرٌة السٌاسٌة عن الٌونان ,  ارنست باكر 3

 176,175ص, فالسفة ٌونانٌون من طالس إلى سقراط , د جعفر الٌاسٌن ,  مرجع سابق 4
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حيث أهنم باإلحلاد وأحرقت سلتلف مؤلفاتو وذلك إلنكاره عدـ معرفة اإلذلة ىذا يف رأي  , كما اهنلو موقف معروؼ عن اإلذلة 
يقاؿ اف مولده كاف قبل , وىناؾ رأي أخر يقر بأنو كاف ال يؤمن بوجود اإلذلة أما فيما خيص حياتو ووفاتو , يعفي ادلفكرين  

.ـ وىذا بالتقريب . ؽ411ـ وأف وفاتو كانت عاـ . ؽ 500  

ربسب لربوتاغوراس أراء أفكاره فلسفية وسياسية مهمة يف احلضارة اليونانية او ديكننا القوؿ يف احلضارة الغريبة يف سلتلف أزمنتها 
إذ سنجدىا متجلية يف مسألة األخالؽ  ىل ىي مكتسبة أو طبيعية , ويف البداية سنتطرؽ إذل راية حوؿ فكرة العقد االجتماعي 

.؟ وأيضا يتطرؽ إذل التشريعات وكيف مت تأسيس ىذه األخَتة ؟ ومن خالؿ مايلي سنتعرؼ كثر أفكاره   

أما , لقد اختلف  بروتاغوراس مع سقراط اختالفا شديدا حوؿ مصدر األخالؽ  يف حُت يرى األوؿ بأهنا مكتسبة قابلة  للتعلم 
وقد أستطاع  أفالطوف أف يلقي الضوء على ىذا االختالؼ  من , الثاشل  فانو يقر بأنو فطرية ال تعلم رغم انو يرى بأهنا علم 

ألنو وكما ذكرنا ,خاصة األخالؽ ,وىذه األخَتة ربمل يف ثنايها أفكار مهمة لربوتاغوراس , خالؿ تأليفو حملاورة بروتاغوراس 
دل ديتلكها , الف اإلنساف يف راية أف الفضائل اليت اكتسبها اإلنساف , سابقا باف األخالؽ يف نظر بروتاغوراس ىي مكتسبة 

أف العدالة ليست شبرة الطبيعة وادلصادفة ولكنها تعلم والناس حبوزهتا بادلمارسة "حيث يقوؿ , 1بالطبيعة بل عن طريق التعلم 
وسببها , يالـ عليها صاحبها , بروتاغوراس ىناؾ فرؽ بُت عيوب الطبيعة ال يالـ عليها صاحبها وبُت رذائل أخالقية ,أفالطوف )

تعلم وتلقن يف ,أذف سنتخلص شلا سبق أف األخالؽ مثلها مثل باقي الفنوف األخرى كاللغة وادلوسيقى , أهنا نتيجة لعدـ التعلم 
أي اهنا تدخل يف اجلانب الًتبوي وىذا االخَت تستطيع الدولة التدخل فيو عن طريق سن تشريعات وقوانُت لألفراد , سن صغَتة 

2ليسَتو وفقها   

3إذف نستنتج شلا سبق ا ناوؿ من كاف السابق يف ذكر مشكلة التعارض بُت االتفاؽ والطبيعة يف ميداف األخالؽ   

  دلاذا ؟

ليس ثابت ومتغَت , الف كل ماىو مكتسب مت االتفاؽ عليو بُت األفراد سواءا أخالؽ أو تشريعات الف كل ماىر ليس طبيعي 
 وذلك يعتمد على حالة األفراد وما يرونو دلا ذلم سواءا أخالقا كانت أو تشريعات وىذا 
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يف , بالطبع راجع لفكر السفسطائيُت الذين يروف اف اإلنساف مقياس كل شيئ وىذه الفكرة ىي حجر اساس يف فلسفتهم 
نظرىم ونظر زعيمهم بروتاغوراس اف كل ماىو طبيعي ثابت وابدي ال يسوده التغيَت وىو القانوف االمسى الذي  جيب اف يسَت 
علو االساس  وىذه الفكرة سنتطرؽ ذلا فيما بعد وتدعيما لفكرة االختالؼ بُت الطبيعة واالتفاؽ وقد مت اثارىا  ايضا يف عصر 

اخر الفالسفة الطبيعيُت و اوؿ من ادخل الفلسفة اذل اثينا قد نقل ىذا التعارض اذل اخالؽ , بروتاغوراس من طرؼ ارخيالرس 
حيث يرى اف العدؿ ولنظاـ ليست موجودة بالطبيعة اختل بادلوصفات واالتفاؽ واثَت ايضا ىذا االختالؼ  حوؿ اذ كاف العبيد 

ىم عبيد بالطبيعة اي انو خلقوا عبيد مث تصنيفهم عبيد من خالؿ اتفاؽ الناس وىذا امر قد مت الفصل فيو من طرؼ الشاعر 
ويسانده يف ىذا الراي السفسطائي الكيداماس حيث يرى بأف االذلة , ادلسرحي يوربيدس اف العبد عبد باالسم وليس بالطبيعة 

1قد خلقت الناس احرار ودل زبلقهم عبيدا اذف سنتخلص اف نظاـ الرؽ مسألة اصطناعية   

ويف االخَت ديكننا القوؿ بروتاغوراس قد فصل يف مشكلة االختالؼ بُت االتفاؽ والطبيعة وانتهى للقوؿ بأف سلتلف النظم -
2والشرائح مصطنعة مصدرىا االتفاؽ وادلواصفات االنسانية   

حيث قسم ىذه االخَتة اذل , ىناؾ فكرة سياسية لربوتاغوراس ال ديكن لنا اف نذكرىا وىي تقسيمو دلراحل تشكل الدولة -
يرى , ثالث مراحل واكثر ما شدى انتباىنا ىو وكيف مت االنتقاؿ من مرحلة اذل اخرى  وسنذكر ىذه ادلراحل باختصار شديد 

 واما فيما خيص ادلرحلة االوذل فهي 3بروتاغوراس باف نشاة الدولة ترجع اذل االحتياجات الفردية وبُت مبدأ سيادة القانوف العاـ 
وىذه الفكرة تشبو فكرة ىوبز يف مسألة , عبارة عن حالة اوذل سبيزت  دبعرفة الناس للصناعة  والزراعة وكاف يسود فيها التوحش 

اال انو تعد , حالة الطبيعة اذل حد كبَت وادلرحلة الثانية وحبكم الظروؼ كونوا جهات مدنية مت تاسيس فيها عن طريق اربادىم 
حيث قاـ فيها  االلو زيزس بانزاؿ االلو ىرمُت الذي علم الناس افن , ادلرحلة الثانية ىي ارقى ادلراحل يف نظر بروتاغوراس 

4السياسي واالحًتاـ والعدالة ويف ىذه ادلرحلة مت تكوين النظاـ والروابط واالرباد بُت ادلدف   

االتفاق وأنصار الطبيعة-  
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ومؤسسة باالتفاؽ , الهنم اقضو  صبيع  القوانُت والتشريعات  ا, عرؼ الفكر السفسطائي نبعد روتاغوراس نزعة مادية زلافظة 
وحجتهم يف ذلك اهنا قوانُت ليس  اساس او , وليمكن اعتبارىا هنج ديكن احياة دبن تدار بو احلياة دبختلف رلاالهتا , والعرؼ 

ويف ىذه الفكرة , ودل يقف االقصاء عند ىذا بل تعدى ذلك حلد ادلنادات بثورة على ىذه القوانُت ورلتمعاهتا 1مند طبيعي 
وخالصة القوؿ يف ىذا اف كل ماىو ال يتفق ,االخَتة صلدىا عند الفيلسوؼ جوف جاؾ روسو اليت سنتطرؽ ذلا يف الفصل الثاشل 

مع الطبيعة وغرائز االنساف ىي قوانُت جائزة و تعسفية ال تصلح حلياة الفرد ومن اتباع صلد انطيوف وىيباس سنلقي الضوء على 
.رايهم حوؿ فكرة العقد االجتماعي   

:انطيفون -1  

وقد كاف كاتبا تناوؿ عدة , ـ .يقاؿ عنو انو كاف يعيش يف اثينا وىو قد عاش يف النصف الثاشل من القرف اخلامس عشر ؽ
كما انو عاجل مسائل  (احلقيقة )وعن  (السياسي)وعن  (االنسجاـ )وعن  (تفسَت االحالـ )موضوعات قد نسبت اليو منها 

.اخالقية وسياسية   

دل خيفي انطيفوف رفضو التاـ للقوانُت اليت اساسها االتفاؽ الهنا عبارة عن قيود يف حق الرغبات والنزعات الطبيعية لالنساف الف 
وتكوف نتائج افعاذلم يًتتب عنها الراحة والبعد 2يف راي انطيفوف اف الطبيعة وقوانينها ذبرب الناس اف يناشدو احلياة وينبذوا ادلوت 

 ودل يكن رفض 3ونفس الفكرة اقرىا توماس ىوبز يف وصفو حلالة الطبيعة وىو قانوف عرضي قاـ على العقد , عن ادلشقة 
بل الهنم راو فيو العنصرية دلا فيو  من , انطيفوف وباقي السفسطائيوف اتباع ما الطبيعة للقاوف وادلعارؼ ىكذا خبط عشواء 

وىذا راجع لفلسفتهم ,  وبُت النبيل والفقَت واحلر والعبد 4تفىريق وفئوية بُت الناس وخاصة بُت اليوناشل وباقي االجناس االخرين 
وديكننا القوؿ باهنم كانو من دعاة ادلساواة االجتماعية اليت تؤدي باه فيما بعد الفيلسوؼ جوف , األخالقية ادلستندة على الطبيعة

.فالناس يف نظر انطيفوف كلهم سواسية وىذه ادلساواة ىي أمر طبيعي أقرتو الطبيعة , جاؾ روسو يف فلسفتو   

10 

 :ىيباس-2
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ويعترب انو من , قد مت ذكره من طرؼ أفالطوف يف عدة زلاورات مثل بروتاغوراس والدفاع وىيباس الكربى وىو من مدينة أليس 
 .وقد اشتهر بثقافتو الواسعة ومهارتو يف سلتلف الفنوف العلمية وقيل انو قتل يف مؤامرة سياسية, أشهر رجاؿ احلزب الدديقراطي 

وقد هنج نفس النهج الذي سلكو انطيفوف وقدـ تفسَتات للحياة األخالقية والسياسية ورأى باف من أراد احلكم على  السلوؾ 
وىو أيضا دل تسلم منو القوانُت و األعراؼ ادلتفقة عليها من النقد الالذع , اإلنساشل جيب عليو أف يكوف على دارية بالطبيعة 

وىو أيضا دل , وىي قوانُت تعسفية وصارمة وىذا كشفو من كشفو من خالؿ زيارتو السربطة , ورأى بأهنا عكس ما سبليو الطبيعة 
 .1يبًتاف  يف نقد العنصرية ونادى إذل األخوة العادلية و ادلساواة 

وفيما خيص الفكر السفسطائي  ديكننا القوؿ  باف الفكر السفسطائي  استطاع أف يغَت بوصلة التفكَت من األفكار ادلتعالية اليت 
كانت تبحث يف أصل الكوف لصفة خاصة لتفكَت يف اإلنساف وجعلو مركز تفكَتىم من خالؿ رابطة بطبيعتو سياسيا وأخالقيُت  

كما أف الفكر  ,وىي تعترب فلسفة إنسانية بامتياز حيث حاربت العنصرية منذ القدـ اليت تنادي هبا انتظمت العادلية االف , 
ما حيملو من ارىاسات سامهت يف تطوير الفكر األورويب وخاصة عند فالسفة , السفسطائي يعترب مرجعية فكرية للعادل الغريب 

 : العقد االجتماعي كفكرة دل يتوقف عند السفسطائيُت بل عاد إذل الظهور يف فكر ابيقور يف ادلرحلة اذللنستية وىو كالتارل 

 : ابيقور -3

 بامتياز ألهنا كانت تسعى دائما لتوفَت الراحة والطمأنينة لإلنساف وقد أسس ىذه 2 تعترب الفلسفة االبيقورية فلسفة أخالقية 
ـ وأسس مدرسة يف أثينا وقد انظم إذل ىذه ادلدرسة . ؽ341وىذا األخَت من مواليد سنة , الفلسفة ابيقور دبا أهنا تنسب إليو 

 ودل يصل منها سوى ثالث رسائل وىي رسالة إذل ىَتودوت ورسالة إذل توكاف البيقور الكثَت من ادلؤلفا, الكثَت من الطالب 
 3.11بيتوكليس موضوعها عن الظواىر السماوية ورسالة ثالثة إذل منيكاوس يف األخالؽ 
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يف الفلسفة االبيقورية فكرة ىامة  فيها خص العقد االجتماعي  وقد تكررت ىذه الفكرة يف فلسفة جوف لوؾ فيمسالو العقد بُت 
الرعية واحلاكم ومفاد فكرة االبيقوريُت ىي أف ىناؾ اتفاؽ  بُت األفراد واحلكاـ وىي عالقة تلـز األفراد بطاعة الرئيس وتلـز ىذا 

 .1األخَت بتوفَت الظروؼ ادلالئمة اليت  تضمن راحة لألفراد 

ولكن علينا  اف ال ننسى جانبهم , يتفق  صبيع االبقوريُت على الناس يبتعدوف  عن األذى  والبحث عن الطمأنينة والراحة 
وتاسيس  الدولة  كاف عن طريق أبراـ , األناشل من ىذه ادلفارقة نتج تاسيس الدولة  لتكوف احلامي والضامن حلقوؽ وحياة االفراد 

وبالطبع الدولة تتبع العدؿ يف معاملة مواطنيها ألهنا نتيجة ,  مهمتو الفصل يف النزاعات بُت األفراد 2اتفاؽ ضمٍت بُت الناس 
  نفسها وليدة اتفاؽ  بُت 3الف حىت العدالة , لتعاقدىم  الف العدالة الضامن الوحيد لسَت الدولة 

 : نظرية العقد عن أنصار قتل الملك 

حيث العقد عبارة عن رلموعة , أف العقد يف ىذه الفًتة يتميز خبصوصيات سلتلفة وكاف ىذا يف سنوات  القرف السادس عشر 
  وىذا العقد يلـز ادللك 5  أوىي  عبارة عن ميثاؽ  متبادؿ  بُت ادللك ادلواطنُت 4من الشروط اليت يسَت دبوجبها تنصيب ادللك 

وما دييز ىذا العقد يف ىذه الفًتة ىو اف العقد يضم ثالث إطراؼ  وىم اهلل , باحًتاـ القوانُت والشروط ادلوجودة يف ىذا ادليثاؽ 
وادللك والشعب وعقدين األوؿ  بُت اهلل وادللك  والثاشل  بُت ادللك و الشعب وىذا األخَت  ىو الذي تقـو عليو الدولة والضامن 

شلا يسمح ذلم , وال ينقضو حىت ال يكوف طاغيا يف عُت الشعب , لسَت ىذا العقد ىو اهلل وعلى ادللك احًتاـ ىذا العقد 
 .من أنصار ىذا الطرح سنذكر الوسيوس كمثاؿ, دبعاقبتهم ذلذه الطاغية بواسطة ناس  سلتصُت  من ذوي ادلناصب والضباط 

 :عادل قانوف ومفكر سياسي  (1638-1557): التوسيوس 

 :كاف التوسيوس عادل قانوف ومفكر سياسي لو أراء يف نظرية العقد االجتماعي أمهها 

إي العالقة اليت ذبمع بينهما وثاشل تفسَت لتكوين اجلامعات , لقد ميز التوسيوس بُت عقدين العقد األوؿ بُت احلاكم وشعبو 
 اإلنسانية اليت تبدأ باألسرة ومن مث اجلماعة احمللية لنصل إذل الدولة وىذه ادلراحل من رلموعة 
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أما فيما خيص السيادة  , 1ألنو يف رأي توسيوس تناسب الدولة عن طريق تعاقد أو ارباد دبجموعة من األقاليم , من التعاقدات 
فقد ربطها بسيادة الشعب واف ادللك ملـز باالحًتاـ العقد ادلرـب وإذا نقض العقد فهو عرضة للطغياف وادلقاومة ألنو يصبح يف 

2ورد الفعل ىذا يكوف بواسطة أشخاص ذلم مكانة اجتماعية مرموقة مثل أصحاب ادلناصب والضباط , نظر الشعب  طاغية   

:العوامل التي ساعدت في تطور السياسة كفكر : المبحث الثالث   

 ةلقد عرفت أوروبا رلموعة من التحوالت  ادلختلفة على سلتلف األصعدة كاف ذلا األثر العميق يف تغيَت النماذج ادلعرفية التقليدي
حيث , يف الفكر األورويب بعدما كاف غارقا يف ظلمات العصر الوسيط من جهل وزبتلف وسيطرة الكنيسة على العقل والتفكَت 

كل معرفة  كانت إال ومت ربطو بالالىوت  فإذا  رآىا ىذا األخَت صحيح حىت واف كانت خاطئة فهي تصلح لتعلم اإللو كل 
إال أف ىذا األخَت بدأت تفقد ىيمنتها تدرجييا خاصة بعدما بدا العقل , العلـو وادلعارؼ كانت تستمد شريعتها من الكنيسة 

:وذلك من خالؿ رلموعة من اإلحداث وادلتحوالت واإلصالحات الفكرية والدينية والسياسية سنذكرىا فيما يلي , يتحرر   

بادئُت أوال بأىم عامل ساىم يف تطور السياسة  وىي حركة النهضة وىذه األخَتة عرفت عدة تغَتات على ادلستوى الفكري 
واألديب والفٍت وحىت العلمي واجلغرايف سنحاوؿ إلقاء الضوء على ىذه الفًتة من خالؿ ذكر أسباب النهضة ونتائجها على 

.مستوى الفكر األورويب   

:حركة النهضة -أ  

تعترب ىذه احلركة النهضاوية نتيجة حتمية كرد فعل دلا كاف  سائد من معتقدات يف تلك ادلظلمة وتعد  فًتة النهضة فًتة حامسة 
ومهمة ونقلة كبَتة يف تاريخ الفكر األورويب وتدؿ كلمة النهضة على حركة البحث اجلديدة أو األحياء حيث عرفت ىذه الفًتة 

نزعة نقدية على مستوى الفلسفة واألدب وسلتلف ادلعارؼ والفنوف الكالسيكية وىذه النزعة النقدية تصبو إذل الثوراف عن القدـ 
 عن طرؽ التجديد والتغيَت وروح 

13 

 

 

 
                                                           

 412ص,1,2010ط,دمشق , د التكوٌن للتالٌف  والترجمة والنشر : تر  , 2تارٌخ االفكار السٌاسٌة ج,  جان توشار 2

 412 المرجع نفسه ، ص3
 



17 
 

وانطلقت ىذه , االبتكار وتعد الفًتة الزمنية ذلذه النهضة من النصف األوؿ من القرف الرابع عشر إذل هناية القرف السادس عشر 
1 نت ايطاليا دالنهضة بالتحيي  

حيث عارؼ , أف النهضة بشكل صريح ىي النهوض بالعقل والفكر على حساب السلطة الدينية اليت كانت سائدة آنذاؾ 
.اإلنساف نظرة اجلديدة  مفادىا ربرير العقلية اإلنسانية وشعور الفرد باحلرية واالستقالؿ الذي كاف يفقده يف عصر الكنيسة   

.لقد استطاعت حركة النهضة أف تشمل سلتلف النواحي احلياتية يف أوروبا منها االجتماعية والفكرية و االقتصادية والسياسية   

:الجانب األدبي : أوال   

وقد مت يف ىذا اجلانب بعث الًتاب األديب من جديد ووضعو كمرجعية فنية وصبالية تكوف كقاعدة يرتكز عليها التجديد وذلك 
متكلُت يف ذلك عناصر فنية وأدبية جديدة تبوح من روح عصر , عن طريق تبويئة األدب القدصل دبا يناسب  عصر النهضة 

  ويتمثل 2النهضة  فهي دلسة من احلرية 

: اجلانب الفكري : ثانيا   

ويف اجلانب الفكري قد مت التعامل مع الًتاث القدصل بطريقة نقدية ودقيقة وذلك بالتعامل مع النصوص واألفكار سواء القددية أو 
 ويف 3الوسيطة بواسطة االقتباس وىذا األخَت كاف بدوره يقبح ربت سلطة النقد اليت سبلها حاجيات الفكر اجلديدة لتلك الفًتة 

.خالؿ فًتة النهضة مث القضاء على النظاـ السوكالئي الصاـر والعقيم والضيق الذي يقبح روح اإلبداع واالبتكار   

:الجانب الفني : ثالثا   

14 

لقد عرفت النهضة يف ىذا اجلانب أحياء لًتاث القدصل وبعثو من جديد ولكن بروح العصر وذوؽ جديد و ذلك بطريقة سلتلفة 
.1شلا أنتج فنوف صبيلة وجديدة سامهت يف ربريك مشاعر الناس يف تلك الفًتة, عن العصر السابق وذلك دبزج القدصل باجلديد   

:اجلانب اجلغرايف : رابعا   

                                                           

االسكندروٌة , دار النهضة  العربٌة للطباعة والنشر ,علً محمد عبد المعاطً محمد السٌاسة بٌن النظرٌة والتطبٌق ,  محمد علً محمد 1

 111ص,2006ط,

منشورات الجامعة المفتوحة , تارٌخ اوروبا الحدٌث والمعاصر من عصر النهضة الى الحرب العالمٌة الثانٌة ,  مٌالد المقرحً 2

 23 ص1,1991ط

 24 المرجع نفسه ص3



18 
 

واكتشاؼ العادل اجلديد دورا  كبَتا يف تطور النظريات االقتصادية شلا , لقد كاف للكشوفات اجلغرافية الواسعة يف عصر النهضة 
2تطور النظم ادللكية , أدي إذل اهنار النظاـ اإلقطاعي ونشوء  قوميات حديثة   

:اجلانب السياسي : خامسا   

ولكن يف فًتة  , سبيزت فًتة ما قبل النهضة بنظرة سياسية  تؤمن بفكرة التفويض الالىي يف تأسيس الدولة وعلى ادللوؾ إطاعتها 
النهضة  بدا التفكَت يف النظم احلكومية وخاصة بعد بروز عدة نظريات وعلـو سياسية وبعد كتاب األمَت الشهَت لصاحبو نيكوال 

  3.مفصل مهم يف تطور السياسية كعلم  Nichavilli 1469-1527 مكيافلي 

: الجانب العلمي : سادسا   

, وىذا اجلانب  مهم يف حركة النهضة دلا حيملو من ىدـ للنموذج ادلعريف ادلدرسي الذي كاف يرفض كل الفرائض العلمية اجلديدة 
 شلا أدى إذل تأسيس معرؼ علمية جديدة 4 وغاليلو يف الفلك صمثل اكتشاؼ الدورة الدموية يف جسم اإلنساف وكوبرف فيو

5.قائمة على ادلالحظة والتجربة   

: لقد كاف ذلذه النهضة نتائج مهمة يف تطور  وهنوض الفكر األورويب يف سلتلف النواحي ومن أىم ىذه النتائج كالتارل   

.فصل الدين واألخالؽ عن رلاؿ السياسي واالجتماعي واالقتصادي والعلمي -  

حيث أصبح الذوؽ رفيعا ,ساعدت حركة النهضة على منو اآلداب والفنوف -  
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اخل ... سبارس التجديد واإلبداع يف سلتلف اجملاالت السياسية والعلمية و, شكل روح جديدة نقدية -  

.يعد عصر النهضة األساسات األوذل لإلصالح الديٍت الذي حدث فيما بعد -  

.1ساعدت يف إيداع مفاىيم جديدة وغَتت النظرة اإلنسانية للعادل واإلنساف -  

لقد لعبت حركة اإلصالح الديٍت دورا كبَت ومهما على ساحة الفكر األورويب دبختلف ميادينو وخاصة على : التجديد الديٍت 
, حيث جاءت كرد فعل أو نتيجة حتمية دلا كاف سائد يف القروف الوسطى من معتقدات خاطئة ومتخلفة , ادلستوى السياسي 

وبالطبع البد ذلذه احلركة أسباهبا , ساعدت يف التأثَت على الفكر السياسي يف أوروبا , شلا أنتج مذاىب مذاىب جديدة 
:ودوافعها ومبادئ قامت قامت عليها فيما يلي أبرزىا   

أدى هبا إذل أف تكوف زلل شك يف , لقد سبادت الكنيسة كثَتا يف التدخل  يف شؤوف ادلوطنُت : أسباب  حركة اإلصالح الديٍت 
وىذا يرجع باألساس إذل العالقة اليت كانت تربط , وتعاليمهم الدينية وحىت تصرفاهتم , وباخلص يف رجاؿ الدين , أعُت الناس 

وقد تزامن تيلور ىذه احلركة اإلصالحية مع ظهور القوميات اجلديدة وىكذا بدأت تضرب رياح , الكنيسة بالدولة أو باحلاكم 
.2التغيَت الفكري والديٍت اجلديد يف أوروبا   

فادى ىذا إذل , وقد عرفت تلك احلقبة أيضا بدعة خطَتة ادلتمثلة يف صكوؾ الغفراف ادلتمثلة يف دفع مبلغ من ادلاؿ حملو الذنوب 
, فقد أثقلت خذه البدعة كاىل ادلسحيُت فأصبحت مسالة التوبة أمر عسَت عليهم, استياء الناس وصبيع ادلصلحُت الدينُت 

.3وصل حد الرفض للغفراف   

حيث كانت ادلنعرج ,والنقطة اليت أفاضت الكأس ىي حركة االنشقاؽ البابوي اليت عرفتها الكنيسة الغريبة يف القرف الرابع عشر 
ورفض كل العادات والتقاليد , احلاسم يف منو الدعوات اإلصالحية ادلعارضة لتعاليم الكنيسة ورجاؿ الدين وعلى رأسهم البابا 

.4والعقائد ادلسيحية ادلتعلقة بفًتة العصور الوسطى   

 الطباعة يف أدلانيا يف منتصف القرف اخلامس عشر دورا ىاما وذلك الف الطباعة قد سامهت بشكل كبَت جدا ؼوكاف ال اكتشا
شلا ساعد يف انتشار ىذه ادلعارؼ يف أوروبا واطالع الناس عليها ساعد يف انتشار , يف طبع ادلؤلفات والكتب العملية والدينية 

  الطباعة أوؿ كتاب مقدس تكما استعد, الوعي لدى األوروبيُت 

16 
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 ساعد يف نشر مسيحية معتدلة خبالؼ مسيحية القروف الوسطى شلا عجل يف بث الشك والنزعة الثورية يف نفوس 1455
.1 االوروبُت   

.ومن أىم دعاة ىذه احلركة صلد مارتن لوتر واىم ما جاء بو من إصالحات مث ننتقل إذل جاف كالفن بنفس اخلطوات   

وقد كاف لو موقف مباشر , يعترب مارتن لوتر من أشهر رواد اإلصالح والتجديد الديٍت يف أوروبا عامة وأدلانيا خاصة : مارتن لوتر 
شلا جعلو يساىم بشكل كبَت يف نضوج الفكر السياسي وعرؼ مذىبو الديٍت الربوستاشل بنزعة , ضد احلكومات الدينية والبابوية 

.2حضارة الكاثوليك   

وقد عرفت حركة مارتن لوتر اإلصالحية صلاحا على مستوى أوروبا ويرجع ىذا النجاح ألسباب ساعدت يف ظهور ىذه احلركة 
:وانتشارىا شلا ربتم علينا ذكرىا فيما يلي   

فجذبت ىذه الدعوة , من األسباب اليت ساعدت يف صلاح احلركة و الفرؽ ادلادي وادلعيشي بُت رجاؿ الدين وباقي الناس -
.بشكل كبَت الفالحُت الذين راو يف مارتن لوتز ادلخلص وادلصلح ألوضاعهم االجتماعية واالقتصادية   

.وقد تزامنت دعوة مارتن لوتر مع روح التغيَت اليت ضربت أوروبا اليت نادت بالتفكَت احلر واستعماؿ العقل -  

النزعة القومية اليت اشتهر هبا مارتن لوتر ألنو حارب التدخل اخلارجي يف أدلانيا من طرؼ البابا والكنيسة فجر يف نفوس اإلدياف -
.3مصلحا دينيا, واإلدياف الوالء دلارتن لوتر ليصبح زعيما قوميا أكثر منو   

: ىم المبادئ أللوترية أ  

.استقالؿ الكنايس الربوتسانية عن سلطة البابا -  

عدـ االعًتاؼ بعصمة البابا والتحرر من طقوس الكنيسة -  

.اعتبار الكتاب ادلقدس ىو وحدة ادلصدر األساسي للديانة ادلسيحية -  

إلغاء صكوؾ الغفراف شلا أدى إذل منع الدخل ادلارل للكنيسة -  

17 
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.ادلطالبة بزواج الكهنة والقسيسُت من اجل القضاء على كل األشكاؿ االضلالؿ اخللقي الذي كاف على مستوى الكنيسة -  

1إلغاء القداسة الالىية والغفراف ال يكوف إال من طرؼ اهلل وليس القسيسُت -  

, وما حيسب دلارتن لوتر انو قاـ بتفريق بُت ماىو روحي وماىو زمٍت وقد ماؿ جلهة السلطة الزمنية على حساب السلطة الدينية -
ولكن على الدولة ربقيق األىداؼ ادلتفق عليها من امن وسالـ , فرأى بتحقيق الطاعة يف اجملتمع ربقق الدولة ما هتدؼ إليو 

 ونالحظ من خالؿ ماسبق 2ولكن إذا حادت الدولة عن ىذه األىداؼ حيق للمواطنُت اخلروج عن طاعة والثورة على حكم 
.باف فكر مارتن لوتر كاف حيمل يف ثناياه بذور الفكر العلماشل   

  ( :1564-1509)جان كالفن 

حارب هبا , شلا أسهم بو من إصالحات وأفكار سياسية ,أمهية عن مارتن لوتر يف حركة اإلصالح الديٍت * ال يقل كالفن 
ادلعتقدات الفاسدة للكنيسة الكاثوليكية كما أنا مبادئو ذلا شاف كبَت مثلها مثل ادلبادئ اليت نادى هبا مارتن لوثر ومن ىذه 

:ادلبادئ اليت كانت مسبوغة بصيغة منطقية ىي ثالث مبادئ وىي   

.الكتاب ادلقدس ىو ادلرجع الوحيد لكل األمور الدينية .1  

ادلسيح وحده ىو الشفيع الوحيد للناس عند اهلل وليس صكوؾ الغفراف .2  

.3اإلدياف مسالة باطنية وال تربر باألفعاؿ .3  

دل يرى كالفن يف اندماج السلطة الدينية بالسلطة احلكومية االمرف والنظاـ واليالـ وحىت الكنيسة تنطوي ربت ىذا اجملاؿ ويف .4
.4رأي كالفن الدولة  أعلى مرتبة من الكنيسة وىذه األخَتة جزء من الدولة وفقط  

18   
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 : حركة اإلصالح الميكيافيلي واألمير 

 ادلفكر االيطارل نيكوال ولقد أصلبت فطرة النهضة مفكرة وفيلسوؼ وسياسي لو بصمة كبَتة يف تاريخ الفكر السياسي وه
وإذا صح . الذي يعود ثورة يف السياسة يف تلك الفًتة النهضوية  (األمَت)مكيافيلي وقد ترصبة أفكاره السياسية يف كتابو ادلشهور  

  أو ةالتعبَت كاف ميكيافيلي أوؿ من قدما فكرا سياسيا شلضي قائمة على احلنكة السياسية والعسكرية خاليا من األشكاؿ الالىويت
والفكر ادليكيافيلي دل يكن وليد الصدقة بل جاء نتيجة لظروؼ سياسية عاشتها ايطاليا يف تلك الفًتة من عدـ , األخالقية 

االستقرار والصراعات بُت السلطة االمربطورية وبُت السلطة البابوية وقد جاء ميكيافيلي يف وقت عرفت فيو أوروبا ربوؿ يف عملية 
التفكَت وإنكار معتقدات وظهور معتقدات جديدة وابتكار نظريات علمية جديدة واكتشافات جغرافية سامهت يف تكوين الفكر 

السياسي وستتنافس ىذا األخَت ملقُت الضوء على مبدأ سياسية وكيف تصور احلكم ؟ وكيف ساىم فكره السياسي يف تطور 
 الفكر السياسي احلديث ؟ 

 : الحكم في نظر الميكيافلي 

صورة جديدة للحاكم وفكرا سياسية بطريقة مبتكرة حيث أعطى رلموعة من الصفات للحكم أف * لقد أعطى ادليكيافيلي 
أنٍت اعتقد سباما أف كل إنساف سوؼ يوفقٍت على انو من خَت األمَت أف يشغل من : " يتحلى هبا فستجده يقوؿ يف كتابو األخَت 

الصفات مايشاء يف سبيل رفعتو غَت نظرا إذل قيمة أخالقية أو دينية فهناؾ من الفضائل ما تؤدي إذل تدىور واهنيار حكمو كما 
  1"انو ىناؾ من الفضائل ما قد تؤدي إذل ازدىاره ورفعتاه 

ادلهم وصوؿ احلاكم إذل غايتو اليت تضمن حكمو واستمرار الدولة , ويعٍت ىذا يف فكر مكيافيلي ادلهم ىو غاية وال يهم الوسيلة 
والوسيلة اليت يعتمدىا احلاكم مرىونة بادلوقف الذي يكوف فيو احلاكم إذا تطلب منو األمر أف يتبع طرؽ ملتوية فلو ذلك إذا , 

 . كاف اذلدؼ يف وصل إذل  ربقيق رضا الشعب وبقاء الدولة

ويأكد مكيافيلي على ضرورة االتصاؼ احلاكم بصفات الدىاء واحلنكة والقتل والقوة فيقوؿ ؟ على األمَت الذي جيد نفسو 
 .إذا أف األسد يستطيع احلماية , مرغما إذل تعلم طريقة عمل حيواف أف نقلد الثعلب واألسد مع 
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  116على عبد المعطً السٌاسة بٌن النظرٌة والتطبٌق ص , مربع سنت محمد علً محمد :  نقال عن 1 

مهمات سٌاسٌة ودوبلومسٌة مختلفة وكان الحاحة امٌن من ,  هو من البرجوزٌة الفلورنٌة العرٌقة   niccola mcheivlliنٌكوال نٌكافٌلً *

:  انظر 1513عام  (االمٌر) له كتاب 1512 قبل ان ٌمحى عن الحٌاة السٌاسٌة بعودة الى مادٌتش فً عام 1498المنشرٌة الثانٌة منذ عام 

  .382ص2مرجع سابق جون توٌتار تارٌخ االفكار سٌاسٌة ج
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نفسو من اإلشراؾ  وثعلب ال يتمكن من دفاع من نفسو من ذئب لذا ربتما عليو اف يكوف ثعلب رل دييز الفخاخ واسد ليهرب 
  1الذئاب ؟؟

 :إسهامات ميكافيلي في السياسة 

حيث رأى , ألنو كاف مطلع جيد على تارخيو , لقد وضع ميكيافيلي نسخا سياسيا شلتازا استمده من الفكر السياسي اإلغريقي 
 .أف الدولة نتيجة إذل ذبمعات اإلنسانية وىي اعلي من الفرد أو رلموعة من األفراد وتوفَت احلماية للناس

وقدما , يعود مكيافيلي رجل الدولة بامتياز وذلك من خالؿ مهاصبتو للكنيسة وربط السياسة بالسياسيُت بعيد عن رجاؿ الدين 
ألنو , منوذج للحاكم بأسلوب سياسي زلض ىدفو احلافظة على حكمو ودولتو بشىت الوسائل على اختالؼ قيمتها األخالقية 

  2رأى يف تدخل الكنيسة باألمور السياسية سبب أساسيا يف منع ايطاليا من االرباد 

شلا جعلو يساىم يف , يعترب ثورة ومرجعية سياسية مهمة للمفكرين السياسيُت الذين عصروه أو من اتو فيما بعد  (األمَت  )وكتابو 
  يف تطوراتو الفلسفية السياسية 3وقد تأثر فيو الفيلسوؼ توماس ىوبز , التفاعل وتطور فكر الغريب السياسي منذ زمن 

ودل يقتصر تأثَته على ىتلر بل  (كفاح  )وقد تأثر باألمَت من الفاشية والنازية وصلد تأثَت واضح جدا يف األفكار ىتالر يف مؤلفو 
 وقاؿ عنو انو كتاب حي ذو قيمة وشاملة ودائمة على سلتلف األزمنة  (بنيتو موسوليٍت  )أعجب بو أيضا زعيم الفاشية 

 4والظروؼ 

يعود الفضل فيو لعصر النهضة وما عرفتو , باف ما حصدتو أوروبا من رصيد معريف وسياسي , ويف األخَت ديكننا القوؿ كخالصة 
 وروح النقد واإلبداع وابتكار يف حركة النهضة , من تضحيات وموقف نبيلة ألصحاهبا 

20 

 

 

 

                                                           

  140مدخل الى الفلسفة السٌاسٌة ص, المرجع السابق محمد رفٌع هللا احمد 1

  114مرجع سابق ص, السٌاسة بٌن النظرٌة والتطبٌق ,  محمد علً عبد المعطً 2

  147مرجع سابق ص, مدخل الى الفلسفة السٌاسٌة ,  محمد رفٌع هللا احمد 3

  147 مرجع نفسه ص4
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والعمل  اجلليل الذي , جاف كلفن واخرين ال يتسع ادلقاـ لذكره صبيعا , وأيضا حركة اإلصالح والتجديد اليت قادىا مارتن لوتر 
 قدماه للعقيدة ادلسيحية والفكر الديٍت وزلاربة العقائد الفاسدة ونشر السالـ الروحي وطمأنينة يف قلوب الناس 

وحركة اإلصالح السياسي بقيادة نيكوال مكيافيلي نقالة فكرية وسياسية كبَتة بتاريخ الفكر والسياسة سامهت بشكل واضح يف 
 .قياـ سياسة كمجاؿ مستقل بذاتو 

 .وما ذكرنو سابق كاف حجر األساس يف بناء فكر سياسي حديث قائم على العقل والعلم بعيدا عن الالىوت والكنيسة 
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 :تمهيد 

لقد عرؼ الفكر االورويب بعد عصر الظلمات فكرا  تنويريا حارب ادلعتقدات الفاسدة اليت كانت سائدة يف الكنيسة ورجاؿ 
حيث كاف ذلم افكار , جوف لوؾ وجوف جاؾ روسو , الالىوت وذلك بقيادة ثالثة فالسفة من طينة  الكبار ومها توماس ىوبز 

سياسية ذبديدية سامهت يف خروج اوروبا من االفكار الفاسدة واخلاطئة خاصة يف اجلنب السياسي ومن خالؿ ىذا الفصل 
 .وموقفهم الشخصي والفكري من الدين , سنتطرؽ اذل اىم افكارىم السياسية منها تصور الدولة وما قبل الدولة 

 :السياسة بين ماىو مادي وماىو تجريبي وماىو  رومانسي : الفصل الثاني 

 *سياسة الفيتلتان: المبحث االول 

 *:السياسة وفق اسس مادية عند توماس ىوبز 

فقد , يعترب فكر توماس ىوبز نتيجة لتلك التحوالت اليت عرفتها  اوروبا خالؿ عصر النهضة كما ذكرنا سابقا يف الفصل االوؿ 
وىو هبذا يرفض كل ادلعارؼ السياسية اليت سبقتها مدعى مكيافيلي , قدـ  لنا قالبا فكريا سياسيا بامتياز بناه على ارضية مادية 
ىو الفكرة اليت سادت القروف الوسطة يف مسالة مصدر السلطة , يف مسألة نظاـ احلكم ادلالكي وابرز ما رفضو توماس ىوبز 

تعيد فلسفة  ىويز السياسية  فلسفة قائمة على كل ماىو , القائمة  على التفويض االالىي واف ادللك وسيط من اهلل اذل العباد 
 واستعماؿ التحليل وتركيب ليصف حالة الطبيعة اليت سنتحدث عنها فيما بعد 1علمي زلض وخاصة الرياضيات اذلندسية 

وكيفية االنتقاؿ من ىذه احلالة  اذل تكوين الدولة وقد استمدا  ىذه ادلنهجية من جاليلو وعند تطبيقو ذلذا ادلنهج يف الفكرة 
وىذا ماتكوف عليو حاالت الطبيعة وعند تفاعلها وحركتها مكانكيا , السياسي راى باف كل متكوف من عدة عناصر بسيطة 

, وىذا االخَت ىي ظاىرة صناعية وليست طبيعية كما قاؿ ارسطو , تنتج لنا تركيبا متمثل يف الدولة , متسبب يف فعل ورد فعل 
وذلك من خالؿ تفاعل االفراد فيما بينهم من خالؿ توصيلهم اذل نقاط ادلشًتكة , بل ىي من صنع االنساف بوسطة العقل 
 اذف الزمن , سنتطرؽ لو فيما بعد , يتفوقوف عليها من خالؿ ابرامهم لعقد 
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وٌسٌطر سٌطرة تامة على جمٌع الحٌونات الموجدة , ٌقهر كل الوحوش االخرى , هو لفظ عبري ٌصف وحش بحرٌا هائال : اللوٌتان *
امام عبد .د, الفٌلسوف العقالنٌة , توماس هوٌز .: انضر : وبٌت الرعب فٌها وهو ماٌستعمله توماس هوٌز فً تعرٌفه الدولة , فً مملكته 

  .286ص,1985.دار الثقافة للنشر والتوزٌع دط, الفتح امام 

هو اول المفكرٌن المحدثٌن واكبر انصار الحكم المطلق قبل تفوٌضه دخل جامعة اكسفورد فً  ( 1679 -1588 ): توماس هوٌز *

حٌث تبدو الدٌمقراطٌة اشد ) نشر ترجمة  لرٌختوكٌد  1926خامسة عشر ومكث بها خمس سنٌن ٌتلقى المنطق المدرسً وطباعات وسنة 

تارٌخ الفلسفة الحدٌثة كلمات عربٌة للترجمة , ٌوسف كرم : على حد قوله فان سن الربعٌن لم ٌكون كتب شًء فً الفلسفة انظر  (خنق

  .62ص, س.د,ط . د, مصر , ونشر 
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كيف تصور توماس ىوبز حالة  الطبيعة ؟ وكيف مت : ومنها , خالؿ ماسبق ذكره يتبادر اذل اذىاننا عدة تساؤوالت مهمة 
 االنتقاؿ من حالة الطبيعة ؟ وامهي الدولة ونظاـ حكمها يف سياسة ىوبز ؟

 : حالة الطبيعة وقوانينها 

يرى ىوبز اف االنساف قبل تاسيسو للدولة كاف يعيش الناس يف حالة احلرب والفوضى واالستقرار يوجد يف ىذه ادلرحلة كل شيء 
حيث اف , بالتارل فاف كل ما ينتج عن زمن احلرؼ "ما عادا احلياة ادلناسبة للعيش يف اماكن وىذا من خالؿ قوؿ توماس ىوبز 

ينتج ايضا عن الزمن الذي يعيش فيو البشر دوف اماف غَت غَت ما تؤمنو ذلم قوهتم اخلاصة , كل انساف عدو لكل انساف 
ونتيجة لذلكا زراعة لالرض وال , الف شباره ال تكوف مضمونة , وقدرهتم اخلاصة على ابتكار يف حالة كهذه ال مكاف للعمل 

, وال بناء ضخم وال ندوات للتحريك او ازالة االشياء اليت تتطلب قوة كبَتة , فالحة وال استخداـ للسلع اليت ستستورد   بالبحر 
وال رلتمع وأسوء من ىذا كلو وجود خوؼ متوصل  وخطر , وال حساب للزمن وال فنوف وال ادات , وال معرفة لسطح االرض 

 .1موت عنيف 

نستنتج من قوؿ ىويز اف الفرؽ يف ىذه احلالة شخص اناشل بامتياز مهو الوحيد يتمثل يف حفظ بقائو يعيش منفرد ال يعرؼ معٌت 
فيقوؿ , التجمع والعدالة وما االمر الصائب وخطئ بل دبا يستطيع اف حيصل عليو من طريق قدراتو وال يهم الطرقة ادلتابعة بذلك 

اف افكار الصوب اخلطء والعدؿ , اف الشيء ديكن اف يكوف ظادلا , وينتج ايضا عن حرب كل انساف ضد كل انساف : ىويز 
اف القوة والغش مها يف حرب , حيث ال قانوف وال ظلم , وال وجود لقانوف , والظلم ال مكاف  ذلا ىذا حيث ال سلطة مشًتكة 

 فهذه ادلرحلة عن حيات الغاب  ىي اقرب للحيوف من 2"الفاضلتاف الرئستاف وليس العدؿ وظلم من ملكات اجلسد والفكر 
االنساف حيث ال مكاف للراحة واالستقرار وعيش باماف بل حياة ديالىا القلق واالضطراب  ادلستمراف وغياب كلي للعقل والوعي 

دباف احلركة تولد اليا :  ولتوضيح االمر اكثر نعطي مثاؿ 3وىذا التفسَت ادلادي لسلوؾ االنساف بانو سلوؾ ارل ومكانيكي , 
وىذا ماطبقو  توماس ىويز يف تاسيسو ادلادي والسياسي وىناؾ اسباب اساسية اخرى , فبغياب القانوف ربضر الفوضى, احلرارة 

 : يتغذى منها الصراع الدائم وىي ثالث اسباب مرتبة كااليت 

22  

 

 

                                                           

  135-134 ص2011 1ط, ابوظبً . هٌئة ابوظببً للثقافة والترث كلمة , دٌنا حب  وبشرى صعب . تر ,  توماس هوٌز القاٌاتان 1

  136 المصر نفسه ص2

  150مرجع سابق ص, مدخل الى الفلسفة السٌاسٌة ,  محمد رفٌع هللا احمد 3
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 : اسباب الصراعات 

يرى ىوي زاف ىذه ادلنافسة سبب رائيسي ودافع قوي لالحًتاـ صراعات بُت االفرد الهنم دائما يف تنافس : ادلنافسة ّ   .1
 واقتتاؿ دائم وادلنافسة ىي وقود احلرب 1شلا يادي اذل التصفية اجلسدية , حوؿ منفعة او ماؿ او ارض ا واثبات الذات 

 .يف حالة الفطرة 
وىذا السبب ال يقل امهية عن السبب االوؿ النعداـ الثقة بُت االفراد بسبب اذللع وعدـ االئتماف : فقداف الثقة  .2

شلا حيتم دائما اذل وجود مسافات بُت االشخاص , واالستقرار شلا جعل كل فرد ىدؼ  للفرد االخر ويراه بعُت اخلطر 
 . ما جعل كل فرد يف صراع وحرب مع الفرد االخر 2فال يستطيعوف العيش يف وسط صباعات  

اف االنساف بطبعو حيب الظهور والفخر وحيب اف يكوف معروفا شلا يتيح لو مكانة عالية ومرموقة بُت : اجملد والشهرة  .3
ما جيعلهم دئما يف سعي دائم اذل ربقيق ىذه الغاية وىذه االخَتة قيمة , اقرانو وىذا عامل يشًتؾ فيو صبع البشر 

  بُت االفراد شلا جيعلهم يدخلوف يف صراع لتحقيق ىذا اذلدؼ 3معنوية متابدلة 
فناتئج ادلًتتبة , اال اف ىذه احلالة ليست دائما يف تاريخ البشر , ىذا فيما خيص اىم عوامل الصراع يف حالة الطبيعة  -

وفق قوانُت مشًتكة بُت الناس , عن ىذه الصراعات حتمت على االفراد اف جيدو سلرج يقيهم شر ىذه النزاعات 
 ستتطرؽ ذلا بُت حُت وىذا حسب ما يرا توماس ىويز 

 * : قانون الطبيعة 

ويكوف لك عن , وىو سعي البشر الدائم ومنح اذل سالـ ونبذ سلتلف اشكاؿ احلرب : قانوف الطبيعة االسالمي  -1
 طريق  اخلوؼ من ادلوت واحملافظة على احليا ة

جيي اف تكوف الرغبة يف ربقيق السالـ رغبة متابلدة بُت الناس وليس من طرؼ واحد : الرغبة يف ربقيق السالـ  -2
اف على االنساف اف يكوف مستعد حُت يكوف االخروف ايضا  مستعدين اف يتخلى عن حقو يف كل ): فيقوؿ ىويز 

فهن يبدا الناس يف التفاىم واالتقاف على ما   ( 4شيء بالقدر الذي يراه ظرووريا للسالـ  وللدفاع عن نفسو 
 ينفعهم  وما يضرىم ومعٌت ذلك كما جيب اف يفعل لك الناس افعل ذلم نفس الشيء 
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  122 -121ص  , 2012مكتب الفكر والتوعٌة لالتحاد الوطنً طبع , توماس هوٌز والفلسفة السٌاسة ,  االحسان عبد الهادي النائب 1

 , 200, د ط , ربٌع وهبة منتدى مكتبة االسكندرٌة قاهرة : التفكٌر السٌاسً والنظرة السٌاسٌة والمجتمع المدنً  تر ,  ستٌفال دٌلو 2

  175ص

  313المرجع السابق ص,  امام عبد الفاتح امام وماس هوٌز فٌلسوف العقالنٌة 3

 هو مبدأ او قعدة عامة ٌحدها العقل وبها ٌمنع االنسان من فعل ماهو مدمر للحٌاته او ما ٌقضً على   natureles ان قانون الطبٌعة  *

 .ومن اهمال ما ٌظن ان ٌمكن ان ٌحفظها , ظ علٌها  وسائل الحفا
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ولكن ىناؾ حقوؽ ال ديكن االستغناء عنها ووضعها يف يد شخص , ويكوف ذلك بواسطة التخلي عن احلقوؽ لشخص اخر 
 . اخر 

جيب على الناس االلتزاـ دبا ابرموه من اتفاؽ وعهود من اجل احملافظة عليها  حىت ال يعود اذل احلالة االوذل اال اف : 1االلتزاـ .3
ذلذا البد " 2اف العهود بدوف تطبيق ليست سوى كلمات " او كما قاؿ ىوبز , ىذا االلتزاـ يبقى ناقص النو رلرد حرب على ورؽ 

 .ربفظ ىذه العهود تكوف يف شكل قوة سياسية ربفظ العدؿ , اف توجد ىيئة عليا 

بعيدا عن كل , ومعٌت ذلك على االشخاص اف يقابلوا بعضهم البعض باالحساف وادلعروؼ من خالؿ نوايا طيبة : الغفراف .4
 .شك وغدر 

 .ويف ىذا القانوف على الناس اف يتمتعوا حبسن ادلعشر واللطف يف ادلعاملة : الرقة والكياسة .5

الف ىذا , وىو مسازلة الناس يف االخطاء ادلرتكبة يف حقهم يف ادلاضي وذلك من اجل التطلع اذل ادلستقبل ّ  : غفراف اخلطايا .6
 .3القانوف ىو عبارة عن خطوة لتحقيق السالـ

بل من , ويعٍت ذلك مقابلة الشر بالشر او مايعرؼ بالقصاص واذلدؼ من ذلك ال ينحصر يف القصاص فقط : العقاب .7
 .اجل االصالح والردع 

وىو امتناع الناس عن الكراىية واحلقد واحتقار االخرين والتقليل من شاهنم سواء كاف ذلك بالكلمة او : نبذ االىانة واالزدراء .8
 4بالفعل او بالشارة او التلميح 

يف راي ىوبز اف الالمساواة ىي من وضع القوانُت ادلدنية يف حالة الطبيعة  وال جيب انتهاؾ ىذا القانوف حىت ال : ادلساواة .9
 .يسبب ىذا الصراع 

 .ىو مساح االفراد لبعضهم البعض اف يتمتعوا بنفس القوانُت من اجل ربقيق السالـ : االنصاؼ . 10
حيث يكوف االفراد متساووف اماـ احلاكم واماـ القضاء وال بفضل شخص على حساب اخر وىذا وىذا ما حيقق : العدؿ . 11

 .العدالة وىي بدروىا ربقق السالـ 
, والتمتع اجلماعي بكل االمور ادلوجودة القابلة للقسمة , ويكوف ىذا على ادلستوى  القوانُت ادلدنية : التوزيع العادؿ .12

  524اما االشياء اليت ال تقبل القسمة فأهنا توىب للملك , كاالراضي وادللكيات 
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ويف نظر ىوبز ىذه القوانُت وحدىا ال تكفي للخروج من حالة احلرب , ىذا فيما خيص قوانُت الطبيعة اليت وضعها توماس ىوبز 
بل ىي حباجة اذل  احًتاـ والطاعة وال يكوف ىذا ال بواسطة شرعية , الهنا تبقى رلرد وعود وعهود او باالحرى كلمات, 

سبثل يف ابراـ عقد اجتماعي بُت , وىوبز ال يغفل عن ىذه ادلشكلة بل قدـ سلرجا سياسيا , وسياسية تضمن ىذه القوانُت 
وىذا ادلخرج ىو ماساعد على االنتقاؿ  من حالة الطبيعية الوحشية اذل حالة الطبيعية , االفراد يكوف على الناس االلتزاـ بو 

 .وتاسيس الدولة كظاىرة اصطانعية ومن خالؿ مايلي سنفصل اكثر , االجتماعية ادلدنية 

 :االنتقال من الصفة االخالقية الى الصفة السياسية بالعقد 

لقد راى ىوبز باف الناس استطاعو اخلروج واالنتقاؿ من حالة الطبيعة بواسطة عقد وفيو يتم تنازؿ الناس و خيضعوف لشخص او 
, واالمن واالستقرار وضباية احلقوؽ , رلموعة من االشخاص ومهمة ىذا االتفاؽ تكمن يف ضماف احلياة االجتماعية السلبية 

كانت قوانينها وانُت , النو وكما ذكرنا سابقا حالة الطبيعة قننها ىوبز , وىذا ما يؤسس اذل حياة جديد زبتلف عن القددية 
يقاؿ انو تاسيس الدولة : " والعقد عند توماس ىوبز قائم على اتفاؽ بُت االفراد فيما بينهم فيقوؿ , اخالقية يف ادلقاـ االوؿ 

النو مت , واحلاكم ليس طرؼ يف ىذا االتفاؽ  , 1"عندما تتفق وتتوافق رلموعة من االشخاص و يتفق كل واحد مع االخر 
واف احلكم ادلطلق دل يعقد : " يقوؿ ىوبز , اي مت اختياره ودل خيًت نفسو فهو ال يعد جزءا من ىذا العقد , توكباه دبوجب العقد 

نستنتج من خالؿ ماسبق باف احلاكم او ادللك اعلى مرتبة من االفراد والعقد الذي  2"اتفاقية مع اي فرد من االفراد قبل رليئو 
اذف شلا سبق ذكره حوؿ العقد واحلاكم جيعلنا نساؿ , واحلاكم يتصف بادلطلقية يف حكم الدولة وتسَت شؤوهنا وامورىا , ابرموه 

عن الدولة اليت يراىا ىوبز مالئمة يف تسيَت شؤوف الشعب ؟ وعالقة الشعب دبحاكمة ؟ واذل راي مدى نستطيع القوؿ باف دولة 
 اللفياتاف ىي دولة مدنية ؟ 

 : صناعة الدولة 

اف الدولة  عند ىوبز ىي موضوع الناس , الف اريسطو باف الدولة ظاىرة طبيعية , لقد خالف ىوبز اريسطو يف مسالة الدولة 
 قد تصور ىوبز الدولة يف ذلك  و3وىذا بكامل ارادهتم , ذلك الهنم قاموا بابراـ عقد والتزموا بو 

25 
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وجيب عليها اف تدافع عن ادلواطنُت الهنم   تنازلو , و الدولة كذلك عبارة عن رلموعة ادلصاحل اخلاصة , العمالؽ اللفياتاف 
 .للدولة حبقوقهم يف مقابل ضبايتهم 

وىذا ما يظهر يف مستهل كتابو للوفياتن , وتتمثل السيادة عند توماس ىويز عند الدولة ىي ظاىرة اصطناعية وليست طبيعية 
ويرى باف ادلياه ليست شيء ال اف تكوف حركة االطراؼ وبالتارل فااللو ذاتية احلركة  اصطناعية والدولة اليت تدعوىا الوفيات ىي 

ابتكار الصناعة وىي يف الوقع انساف صناعي ويقصد اىذا اكثر من التناضر الوظيفي ويتحقق  بشيء من التفصيل والسيادة 
ذلك الفرد او تلك اذليئة اليت سبلك سلطة االرادة اليت  (  souveraineté )وادلقصود بالسيادة , 1وىي طبيعتو االصطناعية 

 .تنازلت عنها االغلبية لو وذلا يف مقابل منح تلك االغلبية حياة سبنة مطمئنة 

وىكذا تظهر كشخص وىو اسم اطلقو توماس ىويز الوؿ مرة وذلك اعتبار الدولة كشخص اف اجلمهور الغفَت يؤلف شخص 
 وينبغي اف 2واحدا عند ديثلو انساف او شخص بشرط اف يكوف ذلك برضى كل واحد على حدة من اوالئك الذين يؤلفونو 

نالحظ نزعو التشبيو باالنساف بالدولة اليت ىي ضخمة فالدولة ىي رلموع ادلصاحل اخلاصة جيب عليها اف تدافع عن ادلواطن 
 .فادلواطن ال يتنازؿ عن حقو للدولة وتفقد الدولة  مسوغ وجوده اذا دل تتوفر االمن 

وبعد تسليم صبيع الناس سلطاهتم الفردية اذل سلطاة ادلطلق وتقصد الدولة يصح ادلصدر الوحيد للقانوف والتشريع وال يغدو 
, اف السيادة حسب ىويز تكوف مطلقة وال جيوز االعًتاض عليها , القانوف بعد ذلك سوى تعبَت صريح عن ارادة احلاكم ادلطلق 

او سحب الثقة منها او عدـ اطاعتها من قبل اي فرد وىي تدعم ذاتو بقوة رىيبة ووسائل متفوة تاىلها للقياـ بواجبتها وربقيق 
الف السيادة لو ربللتها النسبية سوؼ يسمح لالفراد بتمرد على 3اىدافها يف السالـ واالمن واالبتعاد من الشرور احلالة الطبيعية 

السيادة والعودة من اجلديد اذل احلالة الفطرة من صراعات وحروب من سلَت بُت احلرب والسالـ فيخًتوف السالـ وىم ىكذا 
يؤكد ىويز على اف السيادة جيب اف تكوف يف رجل واحد الهنا اذا نقسمت ضعفت او اذا ضعفت . خيًتوف السيادة ادلطلقة 

 شلا , وراى ىويز يرجع اخلليفة السياسية اليت شهادتو اصللًتا اليت عرفت اندالع حرب اىلية , تزولوا واذا توزعت فسدت 
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اف احلرب االىلية اصلليزية حدثت الف سلطة توزعت  ) ادى اذل تنازؿ ادللك شارؿ االوؿ للربدلاف بعدـ حلو يف ىذا الصدد يقوؿ 
 ونستنتج من ىذا بانو يف راي ىويز 1بُت ادللك وبُت الواردت ورللس العلـو وتسمى السلطة العلية سوء اف كانت رجل او ملك 

 .شلنوع منع بات تقسيم السلطة النو مت ذلك فهذا يعٍت قضاء مع الدولة وزواذلا والعودة اذل احلالة االوذل 

نستطيع اف نفهم نوع العالقة من خالؿ تباين ادللك عن حقوؽ وواجبات اذباه راعيتو وما سبلك  ىذه : عالقة الشعب بادللك 
 .االخَتة من حقوؽ ووجبات وىذا ما سوؼ نسرده فيما يلي 

 : وفراي ىناك ثالث انظمة تصلح لتسيير الدولة وافرادىا ىي : حقوق الملك 

نظاـ لتاسيس الدولة واستمراريتها وقد قدـ حجة لدفاع عن ادللكية  وىذا النظاـ يسمى ىكذا عندما تكوف السيادة :  ادللك 1
 2يف يد شخص واحد وىذا النظاـ يراىا ىويز االنسب للتاسيس الدولة وضباية مواطنها 

 . ويف ىذا النظاـ يكوف عندما ديلك صبيع الراعية احلق يف التصويت وتصبح السيادة للمجموعة من الناس :  الدديقراطية 2

 وقد رفض ىويز تقسيم االوساط لالنظمة الفاسدة ويرى باهنا 3وىو نظاـ يسمح للفئة معينة يف احلق بتصويت :  استقراطية 3
مثلها , ال معٌت ذلا سياسيا بل حكم قائم على احسيس احلب والكراىية و الف وصف حكومة الطغياف ورد فعل لكرة ادللكية 

مثل الفوضوية ىي كره الدديقراطية واالاوليجارشية ىي كره االستقراطية ويرجع ىذا الرفض اذل اف ىويز دل يفكر فاف احلاكم ديكن 
 .لو اف يظهر رغباتو بعد اخلروج من ادلرحلة  االوذل 

 : عالقة الملك براعية  
27 
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عليو اف نسأؿ كيف ىي العالقة بُت ىذا , اي ادللك , دباف ىويز اقر باف افضل  يكمن يف رجل واحد وىو صاحب السيادة 
واف " حيق للملك السيطرة على العاقئد يقوؿ ىويز  - : االخَت ورغباتو ؟ من خالؿ ذكر واجباتو وحقوقو ضلو ىذه الرغبة  

  1 "يكوف حكم يف مسالة  ربديد الشخص الذي سيبحث يف نقائص صبع الكتب قبل نشرىا 

ال يستطيع اي فرد من افرده " النو ليس طرؼ يف العقل ويف ىذا يقوؿ توماس ىويز : ال ديكن للراعية اف تثور على ادللك -
  2" التحرر من اخلضوع لو 

 . ومنح مراتب الشرؼ والتقدير 3من حق ادللك انزاؿ العقاب باالفراد ومامرسة السلطة البوليسية - 

يكلف احلق يف شن احلرب وعقد السالـ الذي يشمل حق فرض الضرائب  واجبار ادلواطنُت على اف حيملو السالح من اجل -
 . الدفاع عن وطنهم 

وكبار موظفي الدولة وىذا سوى يف وقت , لو كامل احلرية يف اختيار ىيئتو السياسية من مستشرين ووزراء وقضاة وظباط -
 .احلرب او السلم 

 اال اف ىناؾ ربفضُت من قبل ىويز اذباه ىذه السيادة ادلطلقة وال ديكن ىذه االخَتة اف تتاجوزىم ومها التحفظ االوؿ  -

فال ديكن للفرد اف يستغٍت عن ىذا احلق حىت ولو كاف يف موجهة , دبا اف حفظ احلياة والدفاع عنو حق طبيعي : ربفظ االوؿ - 
وجيوز للمواطن العصياف والتمرد على احلاكم اذا اراد ابعاد ىذا ادلواطن , ضد احلاكم وال جيوز ذلذا االخَت التعدي على ىذا احلق 

4 

ىذا التحفظ ال خيتلف عن التحفظ االوؿ وىو احلفاظ على احلياة اذا على ادللك اف يتحلى بالقوة والسؤولية : ربفظ الثاشل - 
 5من اجل ضباية واذا فقد ىذه الصفات ديكن للناس التحرر من طاعة ىذا ادللك 

 : وجبات الملك -2
28 
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واجب احلاكم ربقيق ادلن واالماف وضباية السالـ من كل االخطار الداخلية واخلارجية واف جيند من اجل ربقيق السالـ وعليو -
 .1ودبا اف لو السيطرة على العقائد فعليو اف يقيمك افضل ديانة ادلناسبة لرعيتو, بتجنب احلرب اليت ال ضروره ذلا 

واجبو الثاشل ربقيق الرخاء ويكوف ذلط بتشريعو لقوانُت وصناعة قرارات تساعد على تنمية وتطوير االقتصاد وعليو دبحاربة -
 البطالة ومن القوانُت ادلناسبة فيما خيص الزواج من اجل زيادة الكثافة السكانية 

 .اما اذلدؼ الثالث االنصاؼ وىي صفة على احلاكم اف يتصف هبا واف يقيم العدؿ بُت مواطنيو -

وثرائو , اف ادلصلحة اخلاصة للملك ادلشًتكة مع مصلحة الشعب العامة الف ادللك يستمد عظمتو وقوتو من قوة الشعب : اوال 
 .الف ىذا سيجلب لو القاؽ والشجار وىذا ليس من صاحلو , من ثراء الشعب فادللك ال ديكن لو اف يعيش غٍت وشعبو فقَت 

 .ودبا اف ادللك ديلك صلحية توظيف ادلستشارين فيكوف اختيارىم وفق كفاهتم وخربهتم وىذا يف صاحل الرعية : ثانيا -

الهنا ال زبضع لتغَتات مفاجئة  الهنا قرارات تنبع من الطبيعة البشرية وال , تتميز قرارات ادللك بدواـ والثبات واالستقرار : ثالثا -
 .تعرؼ االنقساـ الهنا تصدر من ادللك وحده 

 .بدافع احلسد او ادلنفعة الذاتية كما ديكن اف حيدث يف رللس او  جلنة , ال ديكن للملك اف خيتلف ويناقض مع نفسو : رابعا-

اال انو يصرح باف النظاـ ادللكي فيما يتمثل العيب االوؿ يف احالة ادللك باالشخاص وادلوظفُت يهمهم ادلصلحة الشخصية وىذا 
موجود يف االنظمة االخرى حسب ىوبز والعيب الثاشل ىو انتقاؿ السلطة بنظاـ الوراثة وقد تورث لطفل  صغَت ال يستطيع 

 .احلكم فيدير السلطة اشخاص من وراء ىذا احلاكم الصغَت 

 : موقف ىوبز والدين 

اي اهنا مسالة ,حيث راى ىذا االخَت اف رلرد ذبربة باطنية فردية ال عالقة ذلا بالواقع , لقد ازبذ ىوبز موقفا واضحا من الدين 
فقد ذىب معظم معاصريو اذل اهتامة باالحاد ويف , اديانية متعلقة بالشخص وقد خصص ربع كتابو اللفياتاف لتكلم عن الدين 

 , الوحش الربيطاشل , احلية اذلائلة ,  وصف تشارؿ رويوتاـ كتاب اللفياتاف لصاحبو ىوبز بانو التنُت  الفظيع 1673عاـ 

 اال انو ىوبز فرؽ بُت الفلسفة والدين االوؿ دين وثٍت.... الشبح 
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  1اال اف وظيفتهما واحدة وىي تصور قوة خارقة عن العقل ال يستطيع اثباهتا , بدائي والثاشل دين احلق ادلنزؿ عن طريق الوحي 

اما فيما خيص يف ادلقارنة بُت سلطة الدين ادلتمثلة يف الكنيسة وبُت السلطة الزمنية ادلتعلقة باحلاكم فقد قدـ الثانية عن االوذل 
معا وال جيوز الي سلطة اف تعارض الدولة وال تطلب من احد " كنيسة ومدنية " الف الدولة حسب ىوبز , واعلى من مكانتها 

وليس احلاكم باداة للدولة فقط بل للكنيسة فقط النو ديسك بيمينو السيف  ويساره عصا االسقفية وعلى , اف خيدـ سيدين 
 الف الدولة ىي سلطة الوحيدة القادرة على 2ىذا ضلو تتاكد سلطة الدولة وحدهتا سباما فال زلل للهيئات الوسطية واالحزاب 

ظبط االمن واالماف وربافظ على حقوؽ االفراد من خالؿ القانوف وىوبز يرفض وجود سلطتُت الف ىذا يتسبب يف حدوث 
ويؤكد ىوبز يف الصدد على اف سلطة الدولة مطلقة وال تعلو على اي سلطة اخرى , حرب بُت السلطة الروحية وسلطة الزمنية 

, وعلى ىذا فاف الكنيسة على توماس ىوبز ىي رلرد مؤسسة كباقي مؤسسات الدولة فحسب , واف سلطة الروحية زبضع ذلا 
 ىذه 3فهي تابعة حلكاـ الدولة وعلى غرار اي مؤسسة جيب اف يكوف ذلا مدبر وىو احلاكم الف احلكم الزمٍت والروحي متماثالف 

 .4ادلمازجة الغريبة ىي ادلنفذ الذي وضعو ىوبز مفصل يف اشكالية الدين والسياسة 

قائمة على احلقوؽ الطبيعية , نستخلص شلا سبق ذكره يف ىذا ادلبحث نستنتج باف ىوبز اقاـ دولتو على اسس عقلية وعلمية 
وفق عقد ابرمو االفراد فيما بينهم ليفوضوا سيادا حبكم لو كامل السلطة ادلطلقة يستمد من ادلواطنُت وليس من التفويض االالىي 

فالدولة ىوبز دولة مدنية بامتياز تستند قوانينها الطبيعية وادلدنية على العقل ونظامها نظاـ ملكي سياسي وليس الىويت وىي , 
 .بادلصطلح احلديث دولة علمانية 

 :لوك والسياسة الليبرالية : المبحث الثاني 

 : فلسفة لوك السياسية 

تعد فلسفة السياسة جلوف لوؾ ذات نزعة رديكالية الهنا جاءات لًتد على الفلسفات السياسية اليت سبقتها وزبص بالذكر كل 
واف الدولة , من روبرت فيلم صاحب فكرة احلق االالىي ادلقدس ومفادىا اعتبار اف ادللوؾ مفوضُت من اهلل يف حكم الناس 

 30ليست سوى امتداد طبيعي لالسرة ايضا افكار توماس ىوبز وباالخص يف مسالة  
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 Treasesan Govermment يف احلكم وقد اسس ىذا الرفض من خالؿ مؤلفاف حيثاف على احلكومة 1ادللكية ادلطلقة 
 , 6حيث لعب ىذا ادلؤلف دورا بارزا يف انتصار احلزب الربدلاشل وتقييد ادللكية يف برطانيا بالقيود  , 1688وكاف ىذا بعد ثورة 

 وتعترب اراءه السياسية  ذات طابع ثوري 2 1688الدستورية اليت مازلت قائمة حىت يـو واقصاء اسرة ستيورات عن العرش سنة 
وىو حيفتفظ بو وقت احلاجة وىذا يف حاؿ التعدي على , يؤمن باحلريات ومن ىذه االراء جعل الشعب صاحب السيادة 

واف دور الدولة يتمثل يف دور احلامي حلقوؽ االفراد وسلطة احلاكم ليست سلطة مطلقة وىي زلدودة واذا , حقوقو السياسية 
احلاكم اراد اف يتعدى ىذه احملدودية فمن حق الشعب اف خيلعو من حكمة وبقاءه يف منصبو مرىوف بارادة ورضا الشعب عن 

الف سيادة احلاكم ليست , النو ىناؾ فرؽ بُت احلكومة والدولة , حكمو و وىو من ادلدافعيُت عن نظاـ احلكم الدستوري 
 ولوؾ من واضعي اسس الدديقراطية يف العصر احلديث وصاحب 3بضرورة سيادة الدولة يف السيادة االوذل من سيادة الشعب 

ويعد انتاج لوؾ السياسي انتاجا لفيلسوؼ , وكاف من انصار تطبيق مبدا تقسيم السلطات , اراء ومبادىء يف احلرية وادلساواة 
 ويرى 5احلرية و ادللكية الهنما حقوؽ بالطبيعة قبل السياسة :  ومن اسس فلسفتو السياسية اساسيتُت  ومها 4ليبَتارل بامتياز 

الهنا وثيقة دافعت عن , علماء السياسة اف وثيقة اعالف االستقالؿ االمريكي معظم بنودىا تضمنت الكثَت من اراء جوف لوؾ 
 .احلرية وىي نفس اراء لوؾ وفيما خيص حالة الطبيعة راى اهنا سليمة وليس كما يتصورىا ىوبز 

تستدعي , وفلسفتو السياسية كمجمل فلسفتو , اف سياسة لوؾ متضامنة مع الفلسفة اليت تغلب عليها االختيارية ومشها بسمتها 
ويرى لو كاف االنساف يف , قوة الواقع وىذا ما يقوده طبعا اذل تسويغ االمر الواقع عندما يبدو لو ىذا االمر الواقع معقوال للغاية 

اهنا البحث عن السعادة , وغاية السياسة ىي غاية الفلسفة ذاهتا, اخر االمر كاف عاقل واف احلرية ال تنفصل عن السعادة 
اذف  , 6ىكذا ال سعادة بال ضمانات سياسية ال وجب اف تسعى اذل نشر سعادة معقولة , تكمن يف السلم واالنسجاـ واالمن 

وبعد ذكر اراء لوؾ السياسية سنحاوؿ التفصيل اكثر فما خيص حالة الطبيعية وكيف تصورىا ؟ وماىي قوانينها ؟ وكيف مت 
 31اخلروج منها ؟ انتقل اذل نشاة الدولة ونظامها وفصل السلطات وماىو موقفو من الدين ؟ 
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 : حالة الفطرة او ما قبل المجتمع 

, واهنا حالة من الصراعات واحلروب , أف نلوؾ يعارض ىوبز كليا فيما خيص تصوره حلالة الطبيعة وجعل االنساف شرير بطلعو 
وربديد سلوكياهتم وافعاذلم واستخداـ شلتلكاهتم , حالة احلرية الكاملة  اليت سبكنهم من اجياد قرارهتم " ففي راي لو كاف الطبيعة 

وذلك من غَت احلاجة اذل االستاذاف اي شخص اخر او اعتماد عليو , كما يشاءوف يف حدود القانوف الطبيعة الذي ديثلو العقل 
وىي حالة خَت يشوهبا بعض النقص والقصور لكنها يف العمـو ,  اذف ىي عالقة كائن بكائن حر ومرحلة سلمية 1" يف ذلك 

 وقد اسس حالة 2قابلة للتحسُت والسيَت هبا يف مدرج الكامل ويف الوقن نفسو ديكن تشوىها وسعي هبا يف مهاوي االضلطاط 
ولكي ندرؾ طبيعة سلطة : " فيما خيص احلرية صلده يقوؿ , الطبيعة  على حقُت او قانونُت اساسيُت ومها احلرية وادللكية 

وىو , السياسية ادراؾ صحيح ونستنبطها من مصدرىا االصلي ينبغي لنا اف نتفحص عن الوضع الطبيعي الذي اسفرا عليو 
ودوف اف , وضع من احلرية التامة يف القياـ باعملهم والتصرؼ باملكهم وبذواهتم كما  يرتأوف ضمن اطار سنة الطبيعة وحدىا 

 اي اف احلرية جزء  ال يتجزء من انساف لوؾ سواء فيما قبل السياسة  او بعدىا 3حيتاج اذل اذف احد او يتقيد دباشيئة اي انساف 
فهو , ومعا اف ىذا الطور الطبيعي طور من احلرية : " بل ىي مفيدة وىذا حسب قوؿ لوؾ , اال اف ىذه احلرية ليست مطلقة , 

اال انو ال يتمتع حبرية القضاء على , فاالنساف يف ىذا الطور يتمتع حبرية التصرؼ بشخصو وشلتالكتو , ليس طور من االباحية 
كما اف احلرية مقسومة ,  فالذي حيد من ىذه احلرية ويؤطرىا العقل 4حياتو بل حىت على حياة ادلخلوقات اليت ديتلكها 

وللطبيعة قولبها اليت خيضع ذلا " بالتساوي بُت االفراد وال جيوز التعدي االفراد على بعضهم البعض ويف ىذا الصدد يقوؿ لوؾ 
واما فيما  5" او صحتو او حريتو او شلتلكاتو , كل انساف فاجلميع متساواف  ومستقلوف وليس احد اف يسيء الخيو يف حياتو 

خيص ادللكية ىي حق طبيعي فردي حيوؿ للفرد ما حبوزه  وجهده وقدرتو من اراضي وحيوانات وفواكو ولكن ىل ىذه ادللكية غَت 
اي اف لكل , واذف فالرض وما عليو من سللوقات تصبح حقا مشاعا للجميع : " زلدودة ؟ جيب لوؾ عن ىذا السؤاؿ قائال 

, وىو يتمثل يف الوظيفة اليت يؤديو جسده والعمل الذي تنجزه يداه , وىذا احلق خاص بو وحده ومتصل بذاتو , فرد نصيبو 
 32واذف فهو ينجز ما وىبتو ايو 
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وقد حددت الطبيعة مقياس : "  اما فيما خيص مسالة احملدودية يقوؿ لوؾ 1الطبيعة جبزء من ذاتو مكونن  بذلك ملكتو اخلاصة  
ادللكية على اساس مدى ما يبذلو الفرد من رلهود وما تطلبو احلياة من راحة وال ديكن اف يستغل االنساف رلهوده يف اخظاع او 

دبا حيتاجو الفرد فقط النو ادلسؤوؿ عن االنتاج الزائد يف ملكياتو يف حالة ,  ومعٌت ذلك اف ادللكية زلدودة 2" اتالؼ كل شيء 
كل فرض , وفيما خيص مسالة التشريع يف احلالة الطبيعة , الفساد او اتالؼ ملكيتو النو قد انتاجو من ملكية عامة مشاعة 
اذف دبا سبق ذكره  , 3الهنم صبيع يعيشوف ربت قدـ ادلساواة , قاضي نفسو ومعٌت ذلك اف كل فرد يشرع لنفسو وال يشرع لغَته 

, يف حالة الطبيعة , نستنتج باف حالة الفطرة دل تكن حباجة اذل رلمع سياسي ودولو اال اف لوؾ  يتخفض من ىذا الشاف 
 : بال يتخللها حالتاف مؤقتاتاف ومها حالة احلرب وحالة العبودية ومعٌت ذلك , ليست كلها سالـ ومسوات 

 : حالة الحرب 

وتنتهي ىذه احلالة , فهي حالة عداوة تنشا نتيجة ظروؼ خاصة , حالة احلرب بنسبة للوؾ ىي حالة معرضة حلالة الفطرة 
لذلك فاف اعالف العـز , اف حالة احلرب ىي حالة عداوة وتدمَت : "  يقوؿ لوؾ عن حالة احلرب 4بانتهاء ىذه الظروؼ ورواده 

اعالنن ليس وليد ساعة او اذلوى بل وليد الدولة وتقرير جيعلو يف حالة حرب مع , قوؿ اوفعال  على القضاء على حياة امرا ما , 
 فاحلرب ىنا ىي العكس الكلي حلالة احلرية 5" من اعالف عليو ذلك ويعرضو خلطر سطو خبصمو  او من يلف لفة من حياتو 

: " واحلياة اذلادئة واالمنة وىذا كلو مرىوف هبذا يقوؿ لوؾ بصريح العبارة , التوجد يف حالة الطبيعة اليت تسمى السالرلود احلرية  
فاحلرية ىي االساس االوؿ واالخَت كما حيدث يف حالة اجملتمع عندما حيـر افراده من حرياهتم فاف ىذا يتنسخ حرياهتم من 

 . 6وبالتارل يكوف معٌت ذلك احلرب  . مقومات احلياة 
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 : حالة العبودية 

الف ال ديكن الي انساف اف خيضع انساف اخر لسلطتو او الي قوة على وجو االرض او , ربضر حالة العبودية فغياب احلرية 
 : يقوؿ لوؾ , الوقوع ربت اي سلطة قانونية او مسح الي فرد  اف يفرض اراداتو عنو 

ىذا التحرر من كل سلطة مطلقة مشيدة ضروري لبناء االنساف ومتصل بو كل االتصاؿ حبيث ال يتسٌت لو اف يتحلى اال " 
الف امرىء ال ديلك السلطة على حياتو ال يستطيع بالتعاقد او باالختيار اف يسخر نفسو , بتحلي عما يضمن بقاءه وحياتو معا 

ولكن االنساف الذي ال ديكن التحكم والتصرؼ يف حياتو  , 1" ال امرىء اخر او حيلو السلطة ادلطلقة للقضاء عليو مىت شاء 
كما يريد فيمكن اف حيوؿ  لشخص اخر التصرؼ يف شؤونو ويكوف وفق حدود معينة وىكذا  ضلو اماـ عالقة السيد بالعبد او 

تلك ىي حقيقة العبودية اليت ال تعد اف تكوف حالة مستمرة : " الغالب بادلغلوب دبا يسبب حالة حرب وىذا حسب قوؿ لوؾ 
فاذا حدث وقاـ بينهم اتفاؽ على منح قوة زلدودة ال حدا اجلانبُت يف مقابل الطاعة من , بُت اسَت ومنتحر يقف جبانبو القانوف 

حالة ,  اذف نستنتج  اف حالة احلرب والعبودية 2"والعبودية تستوقف طادلا كاف االتفاؽ قائما , فاف حالة احلرب , اجلانب االخر 
 : مؤقتُت ذلما ظروؼ واسباب معينة  تزوالف بزواؿ ىذه الظروؼ واالسباب ومنها 

 انتهاؾ الشخص حلياة شخص اخر هبداد والتدمَت  -
 .اخظاع االخرين بالقوة بوضعهم ربت سلطاهتم باستعماؿ القوة والقهر  -
  .(ادللكية , احلرية , الطبيعة  )التعدي على قناة شل   -
غياب العقل التاـ يف التعامل مع االفراد وعليو بعد دراسة احلالة الطبيعية نالحظ من اهنا حالة مسالة  تصلح للعيش  -

اال اف ىذا جيعلنا نساؿ دلاذا اردا االفراد اخلروج من ىذه احلالة السلمية ؟ لبد اف , على خالؼ حالة الطبيعة عند ىويز 
 : ىناؾ اسباب  دفعتهم اذل ذلك 

, اف يف حالة الطبيعة ال تتوفر  على قانوف القائم وادلستقر والعروؼ حيضى بالقبوؿ العاـ بوصفو معَتا للصواب :  اوال  -
واخلطء والقياس ادلشًتؾ الذي على اساسو يفصل يف كل ادلخلفات اليت تقع بُت االفراد الف الناس بطبعهم  متحيزوف 

دبصلحتهم اخلاصة ورغم وجود القانوف الطبيعي الواضح جلميع اخللوقات العاقلة اال اف ىذا ال يهم من تطبقها على 
 .قضياىم اخلاصة 

, غَت متحيز لديو سلطة احلكم يف صبيع اخللفات طبق للقانوف ادلقرر , ال يوجد يف حالة الطبيعة قاضي معروؼ : ثانيا  -
 3الف يف حالة الطبيعة كل فرد قاضي ومنفذ ولكن شلا اف االنساف انفعارل بطبعو ستصدر احكامو يف خلفية ذاتية 

34 
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ثَتا ما ال يوجد يف حالة الطبيعة القوة اليت تدعم احلكم وتؤيده عندما يكوف سلميا  وتعمل على تنفيذه كما جيب واف :  3-
  1اوالءؾ الذين يظلموف دائما ما يرجعوف عن ظلمهم 

 : العقد االجتماعي 

وىذه االسباب السالف ذكروىا يرى لوؾ اخلروج من حالة الطبيعة وانشاء رلتمع سياسي ودولة ظو وىذه االخَتة نشات بواسطة 
واليو العقد االجتماعي , عقد  من اجل الدخوؿ يف مرحلة ثانية وذلك من اجل اكثر ضباية وامن واكثر تنظيم للقوانُت وتطبيقها 

يف نظر لوؾ تتمثل يف نقل االفراد سلطاهتم اذل شخص او بضعة اشخاص يكونوف حكومة وتكوف مهمة ىذه السلطة السياسية 
وينص العقد على اال يتنازؿ  االفراد على حقوقهم اال بالقدر الذي يتيح للسلطة اف , ىي احملافظة على احلقوؽ الطبيعية لالفراد 

  2واحلاكم يف ىذا العقد طرؼ عكس عقد ىويز واذا خال هبذا العقد جيوز للشعب خالعو , تقوما بوجبو للدفاع عن مصلحهم 

واحلرية , حق ادللكية , اما اذلدؼ من التعاقد ىو تنظيم ضباية احلقوؽ الطبيعية للفرد وما تتمتلكو من حقوؽ مثل حث احلياة 
ودبا اف , اذف هبذا العقد خيرج الناس من حالة الطبيعة اذل تاسيس دولة  يتم فيو شلارسة احلياة السياسية وسلتلف شلارسة االخرى 
 الدولة تاسست دبوجب عقد كاف احلاؿ يف نظر ىويز ىذا فجعلنا نتساؿ ىل ىذه دولة لوؾ ىيا نفسو دولة ىويز ؟ 

 : الدولة وفصل السلطات 

لقد اجتمع الناس وربدى يف رلتمع السياسي يستوجب العقد ادلرـب ومن اجل ربقيق رلموعة من البنود كما ذكرنا سابقا مشكلُت 
النو عندما يؤلف عدد " رلتمع على صورة ىيئة واحدة ويكوف ىذا االتفاؽ قائم على حكم االغلبية يقوؿ لوؾ يف ىذا االمر 

اي , ذلا صالحية التعرؼ كهيئة واحدة , من الناس رلتمع عن طريق ادلوفقة ورضا فاهنم جيعلوف بالتارل ىذا اجملتمع ىيئة واحدة 
كما زبتار االغلبية وتقرر والف ذلك  الذي يفعلو اي رلتمع دبوفقة افرده فقط والنو من الضروري لذلك الذي يكوف صباعة 

واحدة اف يتحرؾ يف  طريقة واحدة فانو من ضروري اف تتحرؾ ىذه اجلماعة  يف ىذا الطريق الذي تدفعونا فيو القوة  الغلبة اليت 
 35واال كاف من ادلستحيل , ىي موافقة االغلبة ورضاه 
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كلما اردا كل فرد التحقق منها  اف تكوف ولذلك يكوف كل فرد ملزما , اعٍت ىيئة واحدة ,  اف نفعل او نستمر كاصباعة واحدة 
 ولكن حلد االف دل يصل االتفاؽ احلاصل اذل ادلستوى ادلفهـو الدولة 1"عن طريق ىذه ادلوفقة والرضباف يتقيد دلا تقرره االغلبية 

الف اجملتمع , بل ىو عبارة اجتماع سياسي درجة ثانية بعد حالة الطبيعة وىو اجتماع يفتقر اذل احلكومة , بادلعٌت العمارل 
معٌت ذلك اختيار شكل , وتستلـز  تادية ىذه ادلهمة قرارا عميق , السياسي بدوف حكومة لن يفعل سوى تشكيل احلكومة 

اف : " وفقى لكيف توضع السلطة التشريعية ويف ايادي من توضع يقوؿ لوؾ يف ىذا , احلكومة وزبتلف اشكاؿ احلكومة اساسا 
 ونستنتج بقوؿ لوؾ باف العمود الفقري للدولة 2" القانوف الوضعي االوؿ واالساسي  لكل الدوؿ ىو   تاسيس السلطة التشريعية 

اليت تكوف زلوالة من قبل الشعب وتستمد ىذه القمة , ىو السلطة التشريعية وىذا االف السلطة التشريعية وىي عليا يف الدولة 
فاف ىذه السلطة تشريعية ليست السلطة " وىذا بقوؿ لوؾ نفسو , العالية من تنازؿ الشعب عن مرتباتو واعطاءىا جلماعة معينة 

ولكن ىذا ال يعٍت انو بوجود السلطة " 3العليا يف الدولة فحسب بل ىي سلطة مقدسة ال تتغَت مىت وضعتو االمة يف اصحاهبا  
التشريعية يفقد الشعب منزلتو الشرعية بل يبقى يف دور ادلراقب يف حاؿ اضلراؼ ىذه السلطة عن اىدافها او تتخلى احلكومة 

 ولطلما توجد احلكومة فاف السلطة 4"ال ديكن اف ربدث سلطة الشعب  ىذه  على االطالؽ حىت تنحل احلكومة " لقوؿ لوؾ 
 التشريعية تكوف السلطة العليا النشطة غَت اف القوة الشعب اخلفية تستمر واذا اضللت احلكومة 

ويف ىذا الوقت يزاوؿ  الشعب السلطة العليا بصورة منتشرة ونشيطة عن , فانو يكوف ىناؾ مرة ثانية  رلتمع بدوف حكومة  
 ودل يكتفي لوؾ هبذه السلطة بل وضع جبانبو السلطة التنفيذية والسلطة 5من اجل ربقيق حكومة مرة اخرى . طريق االغلبية 

 : القضائية وال اف ىذه االخَتة ليست  قائمة بذاتو بل تابعة للسلطة التنفيذية وسنقـو بتفصيل اكثر يف مايلي 

   :   LE GUSLATIVE: السلطة التشريعية : اوال 

ويكوف انعقادىا مؤقت الهنا توضع يف ايادي اشخاص . مهمة ىذه السلطة االوذل سن القوانُت يف حدود القانوف الطبيعي 
 وبعد اف ينتهي  االنعقاد  يتفرؽ ىؤالء االشخاص فيصروف ىم ايضا للقوانُت ولوؾ تنبو لالمر , سلتلفُت 
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ىاـ وىو فيما خيص تطبيق ىذه القوانُت ووضعو يف يادي السلطة التنفيذية حىت ال يستغلوف تطبيقها يف مصلحتهم اخلاصة وقد 
 :  وىي كالتارل 1وضع لوؾ صور ذلذه السلطة 

ال تتغَت يف احواؿ خاصة واف تتبع قاعدة واحدة يف معاملتو يف , عليو اف ربكم على اساس قوانُت موضوعية ثابة  - أ
 . الفقَت والغٍت على السواء 

 جيب اف هتدؼ ىذه القوانُت اذل غرض واحد اخر ىو حيد الشعب  - ب
جب اف نفرض  ال تفرض الضرائب  على امالؾ الشعب عن دوف موفقة ابنائو الصادرة عنهم او ذويهم وىذا ديت  - ت

خاصة اذل تلك احلكومات فقط اليت توجد فيها السلطة التشريعية دائمة وعلى االقل حيث دل زبتص الشعب نوايا 
 . بفرع من فروع ىذه السلطة , ينتخبهم من حُت اذل اخر 

 ال حيق للسلطة التشريعية وال ينبغي ذلا اف تسلم صالحية الوضع القوانُت الي ىيئة اخرى او تدعها لغَت ادلوضع  - ث
 . الذي وضعها الشعب فيو قط 

  : EXSUTIVEثانيا 

وتصبح مهمة السلطة  . 2ومهمة ىذه السلطة تنفيذ القوانُت اليت تصوغها السلطة التشريعية وتتضمن القوانُت االدارية والقضائية 
التنفيذية ىي تطبيق القوانُت وجيب اف تراقب من طرؼ السلطة التشريعية  لكي ال تصبح اداة حكم وربكم وجربوت وامنا ىي 

 . 3رلرد دارة عامة مهمة تنفيذ القوانُت وحفظ االماف وراعية االمالكية اخلاصة 

وىناؾ شرط اساسي وىو جيب اف تكوف السلطة التنفذية الفرع االمسى يف احلكومة  بل جيب اف تسلم القوانُت يكوف منفذ 
ولكن دلا كانت القوانُت ادلوضعة : " صلد لوؾ يقوؿ يف ىذه النقطة  , 4ويكوف لو دور فاعل لتدعيم القانوف كما يضعو ادلشرعوف 
فقد اقتضى اف ,ودلا كانت تفتقر اذل تنفيذ باستمرار او السهر عليو , يف ادلاؿ وخالؿ فًتة قصَتة من الزمن ثابتة ادلفعوؿ دائمة 

تكوف شبة سلطة دائمة ستسهر على تنفيذ القوانُت ادلوضوعة وتبقى امرة من ىنا كانت السلطة التشريعية وسلطة التنفيذية 
 5"منفصلتُت  قي الكثَت من االحواؿ 
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    feiderative: سلطة الفدرالية : ثالثا 

ولقد , وسبثل ىذه السلطة وزارة اخلرجية كما ىي معروفة يف عصرنا وتكمن امهيتها مباشرة عالقة الدولة مع باقي دوؿ العادل 
الف موظف السلطة التنفيذية ىم انفسهم موظف السلطة , اعطاه لوؾ ىذا االسم ادلغَت مع اهنا تتدمج  مع السلطة التنفيذية 

وىذه السلطة تشمل اذف على سلطة اعالف احلرب واقرار السلم واالنظماف : "  وفيما خيص وظيفتو يقوؿ لوؾ 1الفدرالية 
لذلك ديكن دعوتو بالسلطة , لالخالؽ  وتوقيع ادلعهدات وتنظيم سائر العالقات مع كل االفراد واجلماعات اخلارجة عن الدوؿ 

فالسلطة ,  وىذه السلطة ال زبتلف عن السلطة التنفيذية من حيث ادلهاـ 2"اذا احب القارىء ,  (الدولية  )االحادية او 
اما السلطة الفدارلية فهي هتتهم دبصلحة الشعب من اجلانب , التنفيذية يف مهامتو الصالح العاـ على مستوى الداخلي  للدولة 

اذا اف ’ رغما كوهنما متباينتاين يف ذاهتما ’ وىاتاف السلطاتاف التنفيذية والدولية : " اخلارجي دلا حيملو من خَت ونفع فيقوؿ لوؾ 
احدامها ال تنطوي على تنفيذ قوانُت اجملتمع ادلدشل وتطبيقها على كل من ينتمي اليو واالخرى  السهر على سالمة اجلمهور 

فهما تكاداف تكوناف دئما ملتحاقتُت واحدهتما باالخرى . ومصاحلو يف عالقتو اخلارجية بكل من قد يصيبو منو النفع او خَت  
فالسلطة التنفيذية والفدرالية حيتاجاف اذل , ويف االخَت رغما ىذا التباين يؤكد لوؾ انو ال جيب اف يفصل ىاتُت السلطتُت .3"

ال ف االختالؼ يؤدي . دعم الشعب فالدولة ال تكوف قويا اال من خالؿ ادماج  ىاتُت السلطتُت فادلهاـ خيتلف والغاية واحدة 
وىذا بسب ادلصالح الذاتية حيث , الطور والشمولية يف ادلهم اما االنفصاؿ فقد يؤدي اذل عدـ االمتناف احدامها يامر االخرى 

ونستنتج من فص لوؾ . 4وىو ما قد يؤدي عاجال او اجال اذل االضطرار او اذلالؾ , يصبح اجملتمع منقاذ بقيادتُت سلتلفتُت 
 : للسلطات لو اسباب دفعتو اذل ذلك وىي 

 . (ادللكية , احلرية  )ضماف تطبيق القانوف وضباية احلقوؽ   الطبيعية  -
 . زلاربة ادلصالح الشخصية اليت تضر بالدولة  -
 .ارساؿ دعائم اجملتمع ادلدشل  والتسامح  -
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 والدستور الربدلاشل. التشجيع على النظاـ الدديقراطي -

 السعي اذل تقوية الدولة خكومة وشعبا من اجل عدـ انشقاقها وىالكها-

ما الغاية : فهنا سؤاؿ مهم يطرح نفسو , دبا انا الناس  سبلو عن سلطتهم التشريعية للحكومة مؤسسا بذلك كياف يتمثل بالدولة 
 : من تاسيس ىذا الكياف ؟ او ما ىي مصلحة الناس من  طور الطبيعية ؟ ومن خالؿ ىذا السؤاؿ نضع عنواف كااليت 

 : وظيفة الدولة 

اف امسى غاية وىدؼ الدولة يكمن يف احلفاظ على حرية االفراد الهنا الشرط الذي وضعو لوؾ لتخلي  االفراد عن حرياهتم 
 وايضا ضباية القانوف  الطبيعية   1وتكوف وضائف ىذه االخَتة صالحيتها ادلمنوحة لسلطاهتا باضيق  نطاؽ شلكن , للحكومة 

 2ذلذا مت تاسيس الدولة  , ادللكية حلياهتم وحرياهتم وامالكهم واف ضماف   ذلك يف احلياة الطبيعية  امر صعب 

وتكوف احلماية بسن القاونُت ادلوضعية  لتسيَت حياة البشر  والفصل يف ادلنزاعات وانشاء قوة لتطبيق ىذه القوانُت وسهر على  
ىو احملافظة على امالكهم من خالؿ قانوف معروؼ ثابت متوضع  ,  واذلدؼ الرئيسي للدولة يف نظر لوؾ 3مصلحة ادلواطنُت 

مقياس للحق  والباطل والفصل يف اخلصومات اليت تنشء بينهم وحكم معروؼ غَت , بناء على ادلوفقة العامة , عليو مسلم بو 
ووضع سلطة للدعم االحكاـ العادلة وتنفيذىا , يتمتع بصليحية الفصل يف صبيع اخلالفات  بناء على القاونُت القائمة , متحيز 

 .كما ينبغي 

ونستنتج يف االخَت اف للدولة دورين مهمُت ومها الردع واحلماية من خالؿ النهي والقبوؿ ويكوف ىذا على مستوى السن القوانُت 
وتاسيس رلتمع مدشل قائم على احًتاـ احلريات , وىي الضمن للحقوؽ الفردية يف اال طار احلياة االجتماعية , والتشريعات 

وايضا ذىب لوؾ اذل وضع تقسيم . الشخصية لالفراد وخالصة القوؿ تستطيع القوؿ اف الدولة ىي تاسيس حلالة الطبيعة 
اال اف اختالؼ معو يف تقسيم اال انو اقاـ دولتو على حكم االغلبية ونعٍت بذلك , للحكومات كما فعل سلفو توماس ىويز 

 . النظاـ الدديقراطي 
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 : الديمقراطية -1

دل كانت االكثرية ." الدديقراطية  ىي نظاـ  من انظمة احلكومات واليت تستمد من سلطة اجلامعة وىذا حسب قوؿ جوف لوؾ 
 تكتسب لدى ارباد البشر يف رلمع ما سلطة اجلامعة بكاملها فلها احلق باستخداـ تلك سلطة من اجل – كما اثبتنا سابقا –

وتنفيذ تلك القوانُت بواسطة موظفُت تعينيهم من اجل ذلك وعندما يكوف شكل احلكم , من حُت الخر , وضع قوانُت اجلامعة 
نستنتج باف الدديقراطية ىي حكم اجلامعة وما تضعو من قوانُت وتعيُت ادلواظفُت ,  من خالؿ فهمنا لقوؿ لوؾ 1"دديقراطية تامة 

 وىكذا يصبح النظاـ السياسي دديقراطي , 

 االليغارشية  -2

او قد تقلد سلطة وضع القوانُت لفئة : " يقوؿ جوف لوؾ , ىي شكل من اشكاؿ احلكومة يكوف فيو احلكم يف يد االقلية 
 ومهما ذلك اف حكم االقلية اخلواص من الناس الذين 2سلتارة من الناس وخلالفائهم  وعندما تكوف احلكومة  اللغاريشية 

  3ديتلكوف ميزات معينة او مركز اجتماعي 

 : الملكية  -3

 ففي ىذا 3"او كرجل فردي  وعندما تكوف ادللكية : " وىي نظاـ يكوف فيو احلكم للفرد او لرجل واحد حسب قوؿ جوف لوؾ 
 : وقد قسم لوؾ ادللكية اذل عُت , النظاـ الكلمة االوذل واالخَتة للحاكم ىو الرجل االوؿ يف الدولة 

فاذا كانت ىذه السلطة قد خلعت , : وفيها يتم  توريث  احلكم الحد االبناء بقوؿ جوف لوؾ : ملكية وراثية  - أ
  4"عليو وعلى رثائو من بعده فهي ملكية وراثية 

فهي ملكية , وفيو تع حياتو فقط حبيث يعود حق التعيُت خلفا لو اال االكثرية لدى وفاتو : ملكية انتخابية  - ب
  5"انتخابية 
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 : حق الشعب في خلع الحاكم 

ففي نظره ديكن للشعب . أذف كاف ىويز راى بانو ال جيب على الرعية التمرد على احلاكم وثورة عليو فاف لوؾ راى عكس ذلك 
 : اف يقاوموا احلاكم اال اف  لوؾ وضع اسباب ذلذه الثورة وماىي اىدافها وىذا ما سنعرفو فيما يلي 

يعترب لوؾ من بُت ادلفكرين الذين يعطوف حق الثورة للشعب على حكمهم اذف دل حيققو ادلهمة اليت وكلت ذلم من طرؼ 
  1.الشعب وىي راعية مصاحل االفراد وربقيق رافهياهتم 

فاف للشعب احلق يف عصياف ىذه احلكومة , واذا السلطة اوقعت ضرار للحقو ؽ الطبيعية وخصوصا باحلرية وادللكية اخلاصة 
واخلروج عنو عن طريق الثورة واصالح ادلنظومة احلكومية واعًتاؼ حبق ادلقاومة وىو وسيلة لرد احلاكم اذل طريق الصواب والعمل 

وىذا , والتزاـ السلطة هبذه احلقوؽ وحفظها , والثورة ىي للحكمة والتسوية وارجاع احلقوؽ اذل اىلها , على احًتاـ القانوف 
فبقاء احلاكم مرىوف . 2التزاما دبا جاء العقد الذي اسس السلطة احلكمة اليت من واجبها صيانة ما  طبيقتو لالفراد دبوجب العقد 

النظم السياسية يستحيل اف تبقى ال على رضا : " بتطبقو بشروط العقد ادلتفق عليها وربقيق الرضا الشعيب فيقوؿ جوف لوؾ 
هبا تاريخ العادل واليت تنجم على طموح احلاكم قد ادت اذل تغاضي عن ىذا الرضا يف سلمرة احلرب اليت تؤلف جانب , الشعب 

 . 3" ىاـ يف تاريخ البشر 

فاف اضلالؿ ذلذه السلطة ىو يف نفس الوقت , ودبا اف لوؾ اوذل االىتماـ الكبَت بالسلطة التشريعية وىي ادلمثل االوؿ يف الدولة 
 : اضلالؿ للدولة وذلك راجع لعدة اسباب منها 

اذا وضع ىذا الرجل الفرد او ادللك ارادتو موضوع : -  يقوؿ لوؾ 4’ ذبوز ادللك الرادة القانوف والسلطة التشريعية  -1
 ومعٌت ذلك 5, فقد احلق هبذه اذليئة التعبَت ’ القوانُت اليت ىي دباثبة ارادة اجملتمع اليت تفصح عنو اذليئة التشريعية 
 . عندما يضع ادللك طموحتو ورغابتو الشخصية قبل مصاحل الشعب 

منع وتعطيل السلطة التشريعية من اداء مهامها وشلارسة صالحيتها حبرية وحرماف الشعب من شلارسة حقو الشريعي  -2
  واف يقـو ادللك او احلاكم بتصرؼ بكل احلرية يف سن القوانُت خلدمة اغرضو الشخصية 1
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فهذا يؤدي اذل تغيَت اعضاء السلطة التشريعية فيؤدي ىذا ’ واذا مت تغيَت نتائج االنتخابات الربدلنية بيد من ادللك  -3
الناخبوف او اساليب االنتخاب : " ويف ىذا الصدد يقوؿ لوؾ . اذل ازمة سياسية الهنا دل تصدر من ارادة الشعب 

 ومعٌت ىذا 2"تتغَت اذليئة التشريعية ايضا ’ حبكم سلطة ادللك التعسفية وبدوف موفقة الشعب او خاللف دلصلحتو 
 . جيب اف يتمتع احلاكم بالنزاىة والشرؼ يف شلارسة احلكم 

تسخَت الشعب يف السلطة االجنابية سوء على يد احلاكم او السلطة التشريعية وىذا مقبوؿ اذل اي غاية احلكومة  -4
اف تسخَت الشعب للعبودية دولة :" ىو استقالؿ اجملتمع من اي سلطة خارجية  وحرياهتم التامة وعليو يقوؿ ّ  

وىو ادسل عبارة عن اضلالؿ ’ ىو وال شك كتابة تغيَت لتلك اذليئة ’ اـ على يد ادللك او ىيئة التشريعية ’ اجنابية 
  3"احلكومة 

. 4مها جيعلها خائنة شلا يؤدي اذل اضلالؿ الدولة , عدـ احًتاـ السلطة التشريعية او ادللك للعهود ادلربومة يف العقد  -5
ولكن دبقدرىا تساىم فروع اذليئة التشريعية االخرى يف تامر على احلكومة وربث على :" ويف ىذا يقوؿ جوف لوؾ 

الهنم سيبقوف شركاء فاعظم جردية ديكن , فاعضائو رلرموف  ’ جهدا للطاقة على االقل ’ ادلكائد وال ربوؿ دوهنا 
 .  وىذا امرا خطَت على دولة شعبا وحكوما 5"لالنساف اف يرتكبها وال شك اخيو النساف 

بل من اجل اسًتجاع النظاـ وعدـ العودة اذل احلالة الطبيعية وذلك عن طريق ’ وثورة يف نظر لوؾ ليس من اجل الثورة فقط 
اعادة وضع سلطة تشريعية جديدة تتحًـت العهود ادلربمة يف العقد وتنفيذ عادؿ نزيو للقوانُت اليت ىذه السلطة عادؿ نزيو لقوانُت 

 , ىذه السلطة 

 : فصل السلطة الزمنية عن السلطة الروحية 

لقد كاف جلوف لوؾ موقف واضح يف مسالة الدين عن السياسة اال انو اختالؼ عن سابقو توماس ىويز الف ىذا االخَت اقرباف 
فيبقة ما يراه  على ما يراه ىو صاحل , الدين او الكنيسة تسيَت من قبل احلاكم واف ىذا االخَت يكوف على علم بادلعتقادات 

 اقوؿ انو من اجل ىذا كلو : " فيقوؿ لوؾ , اما لوؾ فقد قدـ طرح معايرا لو ’ ودينع مايراه فاسد 
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واذا دل نفعل ىذا فلن تكوف ىناؾ ’وتاسيس احلدود الفاصلة والعادلة بينهما’ينبغي التمييز و وضوح بُت احلكم ادلدشل وبُت الدين
ومن يهتموف لصاحل الدولة من ’هناية للخلفات اليت ستنشا على الدواـ بُت من ديلكوف االىتماـ بصاحل نفوس البشر من جهة 

الف الناس عند اجتماعهم ارادو .  ولوؾ بذالك باف ىدؼ الدولة احلياة االرضية وىدؼ الكنيسة احلياة السماوية1"جهة اخرى
فليس للدولة , ودلا كاف اجملتمع ادلدشل غَت قائم على مصاحل الكنيسة ’تاسيس دولة اما الكنيسة فاالنضماـ يكوف فيها لوعا

باالضافة اذل امتالؾ ’وراحة ااجلسم’واحلرية و الصحة’وانا اعٍت ادلدنية احلياة:" وذلذا يقوؿ لوؾ’2االمكانيات و احلجيات ادلدنية
ومعٌت ذالك اف الدولة و الغاية منها تكمن يف تطبيق ما مت دبوجب . 3"والثاث و ما شابو ذالك’البيوت’االرض’االشاء مثل ادلاؿ
 .العقد ادلتفق عليو

والدولة احلقيقية عند لوؾ ىي اليت تلـز بكفالة كافة احلقوؽ جلميع افرادىا دبا يف ذالك حرية العقيدة اليت ديارسها االفراد باوسع 
فمن اواجبات احلكومة اف تتميز كل انواع العبادة اخلارجية وال تتدخل يف ’الهنا تدخل يف خانة احلريات الشخصية ’معانيها 

و بعبارة اخرى ادلعتقد الذي 4’والذين يقًتفوف االثاـ االاذا اضرت دبصاحل و حقوؽ االفراد االخرين’توقيع اجلزاءات على االفراد
 :وفصل لوؾ للدين عن الدولة كاف لو اسباب نذكرىا كالتارل’يضر بصاحل العاـ و قانوف الطبيعة فهومرفوض عند لوؾ 

 .الديكن للكنيسة اف ذبرب اي شخص على اعتناؽ عقيدة ما و ىو حر يف اختيار عقيدتو و عدـ التعصب لفئة دينية ما-

 قد راى لوؾ باف ادلعرفة اليت ال تستدؿ بالربىاف تؤدي ارل وقوع اخلالؼ بُت االفراد الهنا ليست متاحة للجميع -
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 له’ولد ب جٌنف من اسرة فرنسٌة االصل بروستنانٌة المذهب jean jacques rousseau (1712-1778)جون جاك روسو  -

  فانكرت السلطة االرسٌة الكتاب االخٌر همت باعتقال1762سنة " امٌل فً التربٌة "و " العقد االجتماعً "        مؤلفات عدٌدة ابرزها 

 فلجا الى انجلترا بصحبة هٌوم  و ’و لكن السلطة السوٌسرا انكرت الكتاب اٌظا فطردته . ففرر هذا االخٌر الى سوٌسرا ’        روسو 

 212-211المرجع السابق ص’تارٌخ االفلسفة الحدٌثة ’ٌوسف كرم :انظر :        لكنهما تخاصما فرجع الى فرنسا فقضى بقٌة حٌاته 

ضهرة هذه الحركة فً نصف  القرن الثانً  من القرن الثامن عشر من فرنسا وهً  ثورة على الماعٌر :اماللحركة الرمنسٌة  -
ونستهدف هذه الحركة فً جوهرها  التحرٌر الشخصة االنسانٌة  من الغالل العرف ’ االخالقٌة  الجملٌة فً ذلك العصر  

  280-274-273ص, المرجع السابق  , 3ج, تارٌخ الفلسفة العربٌة ,  ٌتراند راسل : انظر , االجتماعً  واالخالقٌات االجتماعٌة 
حٌث حٌث استدعت الحركة العقلٌة , ٌشار لقرن التنوٌر الى القرن الثامن عشر فً اوروبا عامة وفرنسا خاصة : عصر التنوٌر  -

مرجع , مدخل الى الفلسفة السٌاسٌة , محمد رفٌع هللا احمد : انظر , ورفضت االعتراف بسلطة الدٌن  فً الحٌاة السٌاسٌة والعلمٌة 

 177سابق ص
 

 118المرجع السابق ص, امام الفلسفة التجرٌبٌة , رواٌة عبد المنعم جون لوك  4
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 وخالص النفوص ليس منوطا ال بالكنيسة وال بالدولة بل ىي مسالة  ال تتعدي الشخص وىي ذبربة فردية وشخصية  -

فهو يفصا فصال  صارما الدنيوي عن الدين وىذا ال , ويف االخَت ديكننا القوؿ باف الفكر لوؾ السياسي فكر علماشل بامتياز  
ديكن الربىاف عليها باالدلة العقلية وقد وردت , يعٍت باف لوؾ فيلسوؼ ملحد بل ىو مؤمن بالوحي يف اطار مسيحية معولة 

 . 1 1675رسالة يف التسامح يف سنة : ىذه االفكار التحريرية يف رسالة كتبها ىو ربت عنواف 

 :روسو واالنسان الطيب : المبحث الثالث 

اثر على  فكر الفلسفي والسياسي  النع عرؼ حياة , الثائر  دلبادىء عصر التنوير * لقد كاف حلياة روسو الفيلسوؼ الرومنسي 
شلا , وخاصة يف مرحلة الطفولة  حيث تيتم صغَتا وعاش فقَتا وكاف بائسا "   متقلبة ادلشاعر  والنفعالت وىذا مقصو يف مؤلفو 

حيث كانت شخصيتو ادلطلوبة  وادلعقدة  والتعبسية , شكل لو ىذا التعارض  بينو وبُت عصره من اجلانب الفلسفي والسياسي 
 . 2دخل يف موقف ادلعارض 

 أزبذ  روسو موقف رمسيا من العلـو  وتطورىا واثرىا السليب على االخالؽ وراى باف العلـو  ىي شبرة عقبتو  للفضوؿ   -
 وراى باف العلـو والفنوف  قد افسدت 3البشري العاطل الذي خيشى  منو على ادلستقبل ادليماف البشري باالدياف 

, وجعلت عانساف يف شقاء واعترب اف الًتؼ واحلضارة من نتائج العلـو والفنوف واهنما علة فساد اخالؽ ,  االخالؽ 
ووجود الفضيلة واالمانة يف ىذا , فنادى بالعودة اذل حالة الطبيعية والثاقفة  يف رايو فائدهتا يف الشر اكثر منو خ اخلَت 

مقالة  يف العلـو  " عصر العلـو غَت شلكن اال يف احلاؿ الطبيعية وقد ورد احد موظفيو ىذا من خالؿ كتابو , العصر 
ىل ادى تقدـ العلـو والفنوف " الذي شارؾ فيو يف مسابقة اكادديية دصلوف اليت كاف موضوعها  (1749 )" والفنوف 

وسقط , راى باهنا رلرد زينة باطلة ,  وحىت الفلسفة دل تسلم من نقده االذع 4" اذل الفساد االخالؽ واذل اصالحها ؟ 
اال اف العقل يف باطنة تناقضات . يضع ادلنطق الشكلي والتحليل النظري فوؽ خصاـ البديهية والبصَتة , متاع عقلي 

  .5فتاكة تدمر الفضائل واالخالؽ و هتديد لقيم البشرية 
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تفاوت , فكاف لو موقف واضح حوؿ ىذا االمر فقد ميز بُت نوعُت من التفاوت  ويف مسالة ادلساواة  االجتماعية- -
يكمن االختالؼ االوؿ يف , التفاوت االوؿ رلالو اخالقي سياسي والثاشل اجملاؿ السياسي , طبيعي او تفاوت فزيقي 

اما الثاشل يف ادلانة االجتماعية و السياسية  من الغٌت  واجلاه , واالخالؽ . حالة اجلسد من السن والصحة والقوة 
: "  وىذا حسبب قوؿ جوف جاؾ روسو 1والقيادة والسلطة وىذه الالمساواة الثانية كاسس دبوجب اتفاؽ البشر 

النو  من وضع , وتصوري ىو اف  يف اجلنس البشري ضربُت  من التفاوات احدامها ـ امسية تفاوتا طبعيا  او فيزقيا 
وثانيهما ىو ما ديكن   تسميتو , الطبيعة ويقـو  على فارؽ السن والصحة وقوى اجلسد و صفات الروح او النفس 

النو تابع لنوع من التوافق  والنو مبٍت على تراضي الناس واحاؼ  حبقوؽ االخرين , بالتفاوت االخالقي او السياسي 
كاف اف يكوف اصحاب تلك امتيازات  اوسع غٌت واعلى شرفا واكثر قوة او كاف يكونوا يف وضع ديكنهم من فرض 

  ونفهم من خالؿ ما تقدـ اف التفاوت االوؿ مقبوؿ عند روسو النو من صنع الطبيعة 2"الطاعة على من ىم دوهنم 
اما التفاوت الثاشل فهو من البشر وىو الذي جيلب على البشر  النزاعات والصراعات النو تفاوت مت دبوجبو اتفاقهم وفق 

 . خلفيات ذاتية وايديولوجية 
 ويف ىذا الكتاب يصور لنا 1762 ادييل سنة EMAILكما انا كاف لروسو اراء يف الًتبية قدمها  من خالؿ مؤلفو  -

رنا روسو االنساف الذي ينشا على احلرية وىذه االخَتة ىي ركيزة فكرة السياسي  وقد راى  باف العالقة  اليت تتاسس 
 بُت الطفل ووالديو ىي عالقة حرية وليست عالقة هني ويكوف ىذا االخَت من اجل احلماية لقلة خَتة الطفل وصدؽ 

والذي خلقو اهلل عكس , روسو من تاليف ىذا الكتاب من تقدصل منوذج لالنساف الطبيعي الطيب الذي يعيش وفق فطرتو 
والذي خلقو اهلل عكس االنساف الذي , والطبيعية  الطيب الذي يعيش وفق فطرتو , االنساف الذي شكلتو  احلياة االجتماعية 

خيرج كل شيء من : " يقوؿ روسو , والطبيعة عند روسو خَتة ليست كما تصورىا ىوبز باهنا شريرة , شكلتو احلياة االجتماعية 
واذا ما ,  معٌت ذلك مداـ االنساف قريبا من طبيعتو فهو خبَت تاـ 3"يد اخلالق صاحلا وكل شيء يف ايدي البشر يلحقو  حالؿ 

 .ابتعد عن فطرتو و غاص يف اجملتمع فسيبدا بفقداف طبيعتو ودييل اذل شر اكثر 

ولكن ىذا ال يعٍت  "  Contact social 1762العقد االجتماعي " وتتضح افكاره السياسية بشكل بارز يف مؤلفو بعنواف 
 45اف فكره السياسي زلدود بُت ظفيت  ىذا الكتاب بل ىو تنمية وتوضيح دلا سبقو وما سيليو من
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 ويف ىذا الكتاب قاـ روسو بتقدصل  اخلطوط العريضة لسياستو من نظاـ احلكم وكيفية نشوء الدولة واجملتمع وعاله 1مؤلفات 
احملكومُت باحلاكم وموقفو من الدين وامور اخرى سنتطرؽ  ذلا يف جزئيات اخرى ويف ىذا الكتاب ىاجم روسو مسالة الرؽ 

واقاـ دولتو ونظامو السياسي يف حفظ حقوؽ االفراد واف , وعدـ وادلساوة وناظل عن حقوؽ االنساف ادلستمدة من الطبيعة  
 . 2فقد ازبذ ىذا ادلؤلف اصليل لثورة الفرنسية , مصدر سيادة الشعب 

سنحاوؿ التوضيع اكثر يف جزئيات التالية مبارزين كيف تصور روسو حلالة الطبيعة , وبعد عرضنا الىم افكار جوف جاؾ روسو  
وكيف يتصور روسو الدولة ونظامها وشكل السيادة ؟ , ىل شريرة اـ خَتية ؟ وشكل العقد الذي مت اخلروج هبا من ىذه احلالة 

 وماىو مصَت الدين يف دولة روسو ؟ 

 : الحالة الطبيعية 

 لقد خالف جوف جاؾ روسو توماس ىويز وجوف لوؾ يف تصويرمها للطبيعة االولة يف االوؿ يراه شريرة سنوضح ذلك فيما بعد 
رلتمع االسرة ىو اقدـ اجملتماعات : " وقبل ىذا يرى روسو اف االسرة  اقدـ منوذج اجتماعي عرفتو احلالة الطبيعية وذاؾ بقولو 

 ". 3ال لزمن الذين حيتاجوف فيو اال حفظ انفسهم , وىو اجملتمع الطبيعي الوحيد وذلك اال اف االولد ال يبقوف مرتبطُت باالب 

حيث يرى االخَتة  اف حالة الطبيعة ترتكز على ادللكية احلرية فاف روسو يرى باف ادللكية سبب , وخيالف لوؾ يف قوانُت الطبيعة 
اال انو اتفق معو يف قانوف احلرية مضيفا قانوف اخر وىو ادلساوة وىذا حبكم الطبيعة وىذه , رئيسي  يف نشوب الصراع بُت االفراد 

اذف , " يولد االنساف حرا ويوجد االنساف مقيدا يف كل مكاف : " حيث يولو , " العقد االجتماعي " الفكرة استهل بو مؤلفاه 
 . 4نفهم باف احلرية ىي صفة جوىريةيف االنساف يتسوى فيها  مع الناس 

لقد قولنا يف البداية باف روسو خيالف ىويز يف احلكم على جاؾ الفطرة فروسو يتصور حالة الطبيعة كما يتصورىا لوؾ ولكنو رغم 
 ذلك خيتلف روسو عن لوؾ يف تصويره عن االنساف يف شكل ادؽ عن تصويره الطبيعة 
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الف االنساف يف نظره ال ىو طيب وال ىو شرير وىذا حبكم انو دل  , الف روسو دل يقدـ حكما  اخالقيا حوؿ تصرفات االنساف 
اف : " ذبمعو عالقة مغَتة النو كاف مكتفيا بذاتو يعيش حاضره  ويفتقر  لللغة التواصل وىذا ما صلده حاليا يف قوؿ روسو 
ونستنتج من " االنساف كاف وحيدا يف الغابة ال يعرؼ اىلو ولعلو دل يكوف يعرؼ اوالده وال لغة لو وال صناعةوال فضيلة وال رذيلة 

 قوؿ روسو كما قلنا سابقا اف االنساف دل تكن لو صلة مع باقي االفراد جنسو كاف حاصال بسهولة على وسائل حاجتو الطبيعية 

الف االنساف حسب روسو قد اكتسب ىذه الصفات بسبب , ينتقذ روسو ىويز لوصفو لالنساف  بطمع والشجع  والذئب 
كاف مطابقا يف كل زمن كما ىو عليو االف , فاالنساف قبل دخولو يف اجملتمع كاف سعيد الف حاجتو كانت قليلة , االجتماع 

يقيس بو سعات , رليال انظاره يف صبيع اضلاء الطبيعة , كما ديشي على رجليو ال يستعمل يديو كما نستعمل  ضلن ايدينا اليـو 
بل التغَت حيدث على ادلستوى اخلارجي اي يف , ومعٌت ذلك باف االنساف دل يتغَت  من حيث اجلوىر " السماء شلتدت االطراؼ 

متميز ىذا االنساف الروساوي , الف احلاجيات بدات باالزدياد على ما كانت عليو , ادلعامالت وظهور ادللكية بشكال خاص 
وخالصة القوؿ باف االنساف يف نظر روسو ىو انساف ابن الطبيعة . كاف قليال ما يصاب باالمراض النو كاف معتدال يف معيشتو 

رلتمع االسرة ىو اقدـ اجملتمعات وىو اجملتمع الطبيعي الوحيد  وذلك , : ويرى روسو يف االسرة بانو اقدـ ذبمع طبيعي فيقوؿ , 
ومعٌت ذلك اف االنساف عرؼ التجمع يف  ,  1"اال اف االولد ال يبقوف مرتبطُت بالزمن  الذي حيتاجوف فيو  اذل حفظ انفسهم 

الطبيعة قبل ادلدف ولكن ىذا التجمع  روبطو قائمة على ادلنفعة واالحتياجات  وتتفككو ادلرىوف باالنتهاء ىذه االحتياجات اليت 
 . ذبمع بُت االباء واالبناء 

,  وليس ىناؾ شيء يقلقو , نستخلص اف االنساف يف احلالة الطبيعية كما يتصوره روسو انساف مكتفيا بذاتو ال يرتكب الشر 
وكل االفراد متسوف اال اف روسو دل يقف يف  تصويره  لطور مراحل التجمع  يف ىذه احلالة بل تصور باف ىناؾ مرحلة ثابة وىذا 

 يضعونا اماـ تساؤؿ ما السبب الذي ادى باالنساف من اخلروج من ىذه احلالة اذل حالة اخرى ؟ وىل مت ذلك مباشرة ؟ 

  : (االنسان الشرير ): الحالة المدنية 

ومن ىذا ادلنطلق يرى روسو باف التحوؿ , وال اف يعيش حياة الطبيعة , دل يقدر االنساف اف يبقى منعزال وال اف حييا دوف غَته 
 الذي حدث يف التغيَت من حالة الفطرة اذل احلالة ادلدنية كاف على مراحل وبفاصل الزمٍت 
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يفًتض روسو كما راينا اف االنساف انتقال من اجملتمع الطبيعي اذل اجملتمع ادلدشل لكن ىذا االنقاؿ ال يتم مباشرة من احلالة االوذل 
وقد , زواؿ االوؿ ال يؤدي مباشرة اذل ظهور الثانية ىناؾ فاصل زمٍت كبَت بينهما  : (ادلدنية  )اي اذل احلالة الثانية  (الطبيعة )

بدور ادللكية وما تتبعها من ال مسواة بُت االفراد  حيث : جرى ىذا القوؿ طبق لتطور التاريخ يذكر روسو خطوطو العريضة 
 .1انقسم واذل فقراء واغنياء يف مرحلة اوذل مث اذل اقوياء وضعفاء واذل عبيد واسياد يف ادلراحل التالية 

 ويظهر االنساف –حالة الطبيعية  )ومعٌت ذلك عندما يبدا االنساف يتملك او بروز فكرة ادللكية من ىنا يزوؿ االنساف االوؿ 
 ففي نظر روسو ادللكية ليست معطى طبيعي او قانوف كما يرى جوف لوؾ الف ىذا االخَت جيعل من ادللكية – ادلدنية –الثاشل 

ولكن روسو خيلفو يف ذلك النو يراىا السبب يف تشوه  االنساف الطبيعي , االلية اليت تنتقل من مرحلة الطبيعية اذل ادلرحلة ادلدنية 
 . والسيادة والعبودية , بل جعلو شرير وسامهت يف تاسيس ادلساواة ووضع الفروقات بُت الناس كثراء والفقر  

, لقد راى روسو الكثافة السكانية  ومنوه حافز للبشرية على تقدـ , وىناؾ ايضا عوامل مدية اخرى سامهت  يف اخذ االنتقاؿ 
وطبيعة االرض وادلناخ يف طابع ىذا العمل  , قد اثر اجلفاؼ وسوء احملاصل , فاجلوع يف رايو كاف احلافز االوؿ لالنساف للعمل 

وكاف اجلنس البشري كلما ازداد انشارا ازدادت ادلتاعب مع الناس  يف اختالؼ االراضي وادلنخات : " وىذا من خالؿ قولو 
انت على , والفصوؿ امكانو اف يظرىم اذل تبديل عيشهم  ورب سنُت  رلدية وفصوؿ شتاء طوؿ قاصية وفصوؿ صيف زلروقة 

 وقد دفعهتم ىذه الصعاب اذل حبث عن احليل ووسائل 2"فجاهتم  اذل التماس وسائل جديدة للعيش , االخضر واليابس 
فادلقيموف منهم على التوارل وحبكم قرهبم من البحر ابتكرو صنارة للصيد فصارو صيادين اما , جديدة وسلتلفة لتلبية حاجيتهم 

فكانت ىذه االخَتة قوهتم ومن جلدىا , ادلتوجدين يف الغابة فصنعو االقواس والسهاـ فتحوؿ واذل صيادي حيوانات برية 
ملبسهم ومن خالؿ الصدفة سبا اكتشاؼ النار وعن طريق ىذه االسباب سبا شد نظر االنساف وفكرة تدرجييا  شلا جعلو يرى اف 
غَته من بُت االنساف يشعروف بذلك دبثل ما يشعر بو وبدات وسائل ادلساعدة بينو وبُت غَته شلا جعل الناس يدخلوف يف دائرة 

 . التجمع رويدا رويدا 

ىكذا اكتساب البشر من حيث ال يدروف فكره واف كانت بدائية  على التزماهتم ادلشًتكة ولعال ىذا التقرب ساىم يف ظهور 
 فكما  امعنا االنساف عقلو كلما اكتشاؼ مالـ يكن يعرؼ , اللغة فتايسرة بذلك خطى التقدـ 
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وقد وضع يف تلك احلقيبة من تطورىا الفاس احلجرية وباف مساكن , مسبقا وكلما عرؼ ادلزيد  ازداد ربسن  نشاطو االقتصادي 
حيث , والفا احلياة احلضرية  ويعترب روسو انا الفطرة الزمنية ادلتتدة بُت ركوض حالة الطبيعة ونشوء القاونُت من ازىى الفًتات 

اف ىذه احلقيبة تقدـ ادلوىب االنسانية وىي اليت كانت وسط بُت بالده احلالة البدئية  وحدة نشواكثارىا دوما اناسها : " يقوؿ 
يشَت روسو هبذه الفًتة رغم اهنا كانت مؤقت الهنا فًتة معتدلة بُت االنساف االوؿ  , 1"فوجب اف تكوف اسعد احلقب , 

اما فيما خيص الفًتة اليت تاليو وىي مرحلة اجملتمع  فَتىا , واالنساف الثاشل فتجمع ما يف االوؿ ومايف الثاشل افضل الصفات 
 : روسو اهنا مرحلة فاسدة  وسنوضح ذلك يف اجلزئية التالية 

اذف ما قرانا بُت االنساف ما قبل التجمع وبعدىا صلد اف االنساف قبل التجمع يف نظر روسو انساف طيب وقد : اجملتمع الشري 
ولكن بعد اكتساب فكرة االجتماع وترابط اهنار ىذا االنساف , ودل يوجد اي اختالؼ بينو وبُت االخرين , كاف مساويا لغَته 

, فاالنانية والفنوف واحلرب والرفض , ويتنوع الشر , نعم اف االجتماع شر " , الطيب بالتحوؿ اذل انساف شرير باالجتماع 
تعيش مع بعضو البعض يف رلموعات ضغَتة او , والرذيلة ال وجود ذلا يف النفس اال اذا كانو فقط كائنات سبيل اذل االجتماعي 

تنهدـ اجملتماعات لكي نعود اذل حالة , وينبع الشر , واذا كاف االجتماع شر , او رلتمعات متخلفة او متحاضرة , كبَتة 
فهو مصدر الرذائل والشرور فعال االنساف اف يعود اذل حالة الطبيعة ىكذا ,  يرى روسو اف كل االجتماع شر 2"الطبيعة االوذل 

ادى االنتقاؿ من حالة الطبيعة اذل حالة ادلدنية اذل "  يستطيع اف يعيش يف سعادة ويبتعد على كل مفاسد اجملتمع حيث يقوؿ 
, وىنالك , جدير الذكر كثَتا وذلك  حباللو العدؿ زلل الغريزة  بسَتيو ودبنحو افعالو  ادبا كاف يعوزىا سابقا  , تغيَت االنساف 

الشهوة راى االنساف الذي دل ينظر غَت نفسو حىت ذلك احلُت , فقد اذ عقب صوت الواجب الصورة الطبيعية وعقب احلق 
وىذا الف االجتماع حبكم  الضرورة ادى اذل  تطور العلـو والفنوف وىذه االخَتة كانت , 3"اضطراره اذل السَت على مبدىء اخرى

فالفنوف  , سبب يف فساد اخالؽ االنساف  كما يرى روسو الف يف راي روسو ادى ىذا التقدـ اذل الفساد االخالقي يف استمرار 
ويف احسن االحواؿ يكوف حب , والعلـو اذل مناخ من الًتؼ والفراغ لكي تزدىر النو تنشأ وجو عاـ من رذائل النفس 

وتايت يف الغلب من الرغبة يف وسائل الراحة الغَت الضرورية تضعف االنساف وتشبع رغبات وحاجية , االستطالع العقيم مصدرىا 
 .اجملتمع الذي هتم عليو العلـو والفنوف واجملتمع شللوء بالتفاوت والعدـ , غَت ضرورية 
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كما اف مبالغ كثَتة من ادلاؿ تكوف . ادلساواة الف ادلواىب ادلطلوبة اليت جيب اف تسعى اليو تصبح اساس لتمييز بُت الناس 
ويتحوؿ اجملتمع اذل تدعيم , باالظافة اذل عماؿ لكي يشغل االات اليت اخًتاعتها تلك الفنوف والعلـو , مطلوبة لكي تدعمها 

 ونستنتج باف مسالة  1الفنوف والعلـو ومنتاجتها وخيلق ىذا القوؿ حياة شللوءة بالتقدير للذات  لذلك باتت كما خيلق الظبم 
الشر كانت داخلة على االنساف وذلك عندما انتقالة من حالة الفطرة اذل حالة التجمع وادلدنية وقد اعطى مثاؿ على ذلك من 
احلظارات القددية دلصر واتينا وبزنطا وارساف على اهنا وقعت يف االضلطاط وغاظت يف الرذيلة حادلا تصدفت العلـو والفنوف بينما 

مثل الفرس االقدميُت واالسربطُت  , الشعوب اليت ظالت بعيدة عن عدوى معارؼ الباطلة كانت فاضلة وساعدت يف فضائلها 
اذف ماىواحلل ؟ ما ادلخرج ؟ الرجوع او , ولبد من وجود سلرج , اذف ضلن ىنا اماـ مشكلة جيب حلها . 2"واجلرماف والسويسرين 

 االصالح ؟ 

دبا اف دخوؿ يف رلتمع اصبح لبدا منو وال ديكن لناس العودة للحالة االوذل فلم يبقى سوى مفاسد ىذا اجملتمع وذلك باقامة 
احلكومة الصاحلة وهنياء تربية ادلواطنُت الصاحلُت فمن الواجهة تعود ادلسالة برمتها اذل اجياد الضرب من االرباد حيمي بقوة اجملتمع 

كل عضو وحقوقو ويسمح للكل وىو متحد مع الكل بل خيضع  اال لنفسو وباف تبقى  احلرية اليت كاف يتمتع بو من قبل ىذه 
اف ىذا الفرض ديكن ربقيق باف ذبمع ,  ادلرجع السابق , العقد االجتماعي فيذىب اال" ادلسالة  ىي اليت يعاجلها الكتاب 

, 3واف ربل  القانوف زلل االرادة الفردية وما تولده من اىواء وذبره من خصومات , الكثرة ادلفككة على اف تالف شعب واحدا 
اي اف يعدؿ كل فرض  عن انانيتو وينزؿ عن نفسو وعن حقوقو للمجتمع باكملو وىذا ىو البند الوحيد للعقد االجتماعي وال 

وىذه , 4والقانوف ارادة لكل لفد الكلي  اي ادلنفعة العامة , اجحاؼ فيو اذا دبقتضاه يصبح الكل متسوين يف ظل القانوف 
ادلهمة ادلقدسة للعقد االجتماعي والدولة وحكوماهتا يف نظر روسو دبا اف روسو ذىب يف نفس اذباه توماس ىويز وجوف لوؾ يف 

 ىل العقد االجتماعي لروسو نفسو  عقد كل من ىويز ولوؾ ؟ , مسالة العقد االجتماعي 

 العقد االجتماعي ومبداءه وشروطو 
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لوؾ الف  العقد حسب نظر , ىويز  )رغم اف روسو  من اصحاب نظرية العقد االجتماعي اال اف عقده خيتلف عن سابقو 
فعقد عند روسو  ىو كل فرد يتحدى " لوؾ " روسو ليس عقدا بُت االفراد كما يرى وال عقد بُت االفراد والعامل مثلما يرى 

يضع كل واحد منا شخصو وصبيع قوتو شركة ":" يقوؿ روسو , باجلميع عن طريق ادليثاؽ االجتماعي  ويرـب العقد  مع اجلماعة 
فيتخلى كل واحد عن قوتو الشخصية ربت " ربت ادارة االدارة العامة وضلن نلتقي كهيئة كل عضو كجزء خفي من اجملموع 

القيادة العلية لالرادة العامة ونستقبل كهيئة كل عضو كجزء ال يتجزء من الكل  فكل مشارؾ يتوحد مع اجلميع  وال يتحدى 
 .باحد على وجو خاص وىكذا ال يطيع اال نفسو ويبقة حرا كما يف الوؿ 

 اف العقد االجتماعي يف نظر روسو  قد ابرما بُت االفراد االحرار متساوين وكاف اذلدؼ منو اف حيصل ىؤالء على االمن 
وذلك دل يكن امامهم سوى شيء واحد فقط , دوف اف يتنازلو على االطالؽ عما يتمتعوف لو من حرية او مساواة , وطمانية 

 .1كاف االرباد اكمل , وكلما كاف النزوؿ كليا وبال ربفظ , اف ينزؿ كل فردا نزوؿ كليا عن حقوقو للجماعة باسرىا 

ويكوف ىذا العقد عن طريق االتفاؽ , اف مهمة العقد االجتماعي االولة تكمن يف احملافظة على حرية االفراد وتسوي فيما بينهم 
 . بواسطة التنازؿ الكلي للجماعة حىت تضمن ادلساوة واحلرية بُت اجلميع 

وىذه السلطة ادلطلقة اليت , يؤكد روسو على اف العقد االجتماعي يعطي  للمجتمع السياسي  سلطة مطلقة على كل اعضائو 
فالسيادة اليت سوى شلارسة االرادة العامة ال ديكن  الحد  اف ديثل  او ينوب عنو سوى , تتوذلا االرادة العامة ربمل اسم السيادة 

يف نظر روسو يستمد , 2وذلك اف تقييد السلطة العليا معنو ربطيمها , ويظيف اذل ذلك السلطة العليا ال ديكن تقييدىا , نفسو 
, وىذه السلطة تكوف ربت ما يسمى باالردة العامة , اجملتمع سلطتو ادلطلقة  دبوجب العقد االجتماعي اي سبتع كل فرد حبريتو 

وبقاءىا يعتمد يف عدـ التدخل , وىذه االخَتة تتاسس دبوجب السيادة اليت تقبل التجوزات وال ديكن الي احد التصرؼ فيهما  
 .فيها واال زالت 

يتصور روسو اف العقد االجتمتعي قائم على االرادة العامة لالفراد ادلتقاعدين وىي ارادة دائمة ومطلقة ومىت انعدمت تلك االرادة 
 انعدـ وجود العقد االجتماعي وبادلعٌت الذي يتنازؿ فيو كل فرد لذاتو  او الرادتو  فاف العقد 
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االجتماعي عنده ىو عبارة عن اجياد نوع من االرباد الذي الشخص كل فرد وملكيتو ويدافع  عنها باستخداـ القوة العامة 
 . 1للمجتمع وبالطبع فيو كل فرد 

وؤكد اف غياب ىذه االرادة يعٍت عدـ وجود ىذا العقد الف ىذا , اف روسو يعلي من شاف اجلماعة عن طريق ارادهتا العامة 
 : الف بقء وحفظ حق الفرد يف اجلماعة وذلذا العقد مبادئ يرتكز عليها وىي , االخَت يستمد قوتو وشرعيتو من اجلامعة 

اف فكرة احلق ال سيما : " تبقى احلقوؽ الطبيعية باختالفها جزء ال يتجزء من االنساف حسب قوؿ روسو : اوؿ احلق الطبيعي 
لذلك وجب اف تستنبط مبادىء ىذا العلم من طبيعتو االنساف , فكرتاف متصالتاف بطبيعة االنساف , فكرة احلق الطبيعي 

  .2"ومن تكونو ومن حالتو , عينهما 

ومعٌت ذلك اف احلق الطبيعي امر جوىري يف االنساف وىو متاصل فيو وال ديكن اللتخلي عنو رغم االنتقاؿ من حالة الطبيعية اذل 
ا ناوؿ قوانُت االنساف :" واوؿ حق ىو حق احلياة وىذا ما اتفق عليو فالسفة العقد االجتماعي وذلذا يقوؿ روسو , احلالة ادلدنية 

وىذا ما جعلو , فالناس  يف مرحلة طبيعية ال توجد بينهم عداوة فكل منهم يتعاطف مع الغَت  , 3"ىو قانوف زلافظتو على بقائو 
 حيافظ على ذاتو وعلى حياة غَته 

مزايا اخرى لتعويض احلرية , يكتسب كل عضو يف اجملتمع اجلديد بواسطة العقد االجتماعي  اذل جانب احلرية : ادلساواة : ثانيا 
اذا يتساوى اجلميع  اماـ العقد , الطبيعية اليت فقدىا دبرد اعًتافو بالعقد االجتماعي ومن بُت ىذه ادلزايا ادلساواة الطبيعية 

, وبلط تصبح ادلساواة شكلية ال غَت , اال اف ىذا ال يعٍت ادلساواة يف ادللكية , ويلتزموف بنفس الشروط ويتمتعوف بنفس احلقوؽ 
معٌت  ذلك اف العقد االجتماعي الذي ال يوفر  ادلساواة وال يضمنها سواء يف احلقوؽ او يف الشروط اليت وضعها ىذا العقد 

 .والنو يف نظر روسو اف ادلساواة ىي تعويض للحرية اليت كاف يتمتع هبا الفرد يف حالتنو الطبعية , سبكنا القوؿ عنو انو عقد فاسد 

النو قد استهل كتابو  العقد االجتماعي بالتكلم عنها , تعترب احلرية حجر االساس يف الفلسفة السياسية  لروسو : احلرية : ثالثا 
وىويظل عبدا , وىو يظن انو سيد االخرين , ويوجد االنساف مقيدا يف كل مكاف , يولد االنساف حر " بعبارتو الشهَتة يقوؿ 

 يريد روسو اف يبُت من خالؿ ىذه العبارة اف احلرية من طبيعو  , 4"اكثر منهم 
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االنساف ال ديكن اف جيرد من طبيعتو ىذه وبالتارل ال وجود لقوانُت طبيعية ذبعل االنساف خيضع لغَته وتعٍت احلرية عند روسو 
يرى روسو اف احلرية ىي ادلبداء االساسي ليعيش االنساف , 1قدرة االنساف على اختيار  اي حق يف التصرؼ وفق ما سبليو ارادتو 

حبيث لو احلق يف التمتع بكل ما يريده ويسعة لتحقيقو فاحلرية ىي شيء طبيعي يف االنساف حيث يقوؿ روسو , يف امن وسالـ 
 يقصد روسو من خالؿ قولو اف احلرية ىي االنساف فاذا 2"وتنازؿ االنساف عن حريتو يعٍت تنازؿ عن صفة االنساف فيو : " 

 .فقدىا او سلبت منو فهو يف عداد االموت 

ومن شروط العقد االجتماعي اتو عقد غَت قابل  للتجزءا او االنقساـ وال تقبل اي زلاولة لالخالؿ هبا او انتقادىا وال جيوز الي 
 3.وعلى االنساف اف يراعي ادلصلحة العامة على حساب مصلحتو اخلاصة , مواطن سلافت اي بند من البنود العقد االجتماعي 

وبتشكل العقد يتشكل الكياف ادلعنوي الذي اطلق عليو روسو باسم االرادة العامة وىذه االخَتة ىي القلب النابض للدولة كما 
 . يراىا روسو 

 : قوة الدولة في االرادة العامة 

 –يرى روسو اف افراد الشعب عندما تعاقدو مع بعضهم البعض فقد احتفاظو بانفسهم حبق احلكم وانشائو كياف معنوي امسو 
 وىذه االرادة عبارة عن روح عامة تسري يف الشعب وتنطوي على رلموع القيم واالخالقيات واالماف السياسية –باالرادة العامة 

وخَت ما ياسبن , ولذا فاف الروح ىي واحدىا اجلديدة حبمل امانة احلكم , اليت يتشارؾ صبيع افراد الشعب يف اعتناقها وتثبيتها 
  4.على ربقيق صالح العاـ 

اذف الدولة ىي اجلسم واالرادة العامة ىي روح ىذا اجلسم فاذا كانت ىذه الروح القوية ومتحيدا فاف الدولة ككاين متجسد 
اهنا تعرب عن السيادة ,  ستصبح دولة متمسكة  وقوية من داخل واخلارج الف االرادة ىنا ىي تعبَت على مصاحل شعب  ووحدهتا 

اذا ما عدى الناس : - يقوؿ روسو يف ىذا الصدد . وكما اف احلكومة ملزمة باخلضوع ذلذه االرادة , اليت ال تكوف ال للشعب  
الكثَت انفسهم ىيئة واحدة دل يكن ذلم مادمو ىكذا غَت ارادة واحدة تناسب حفظ اجلميع وسعادة العامة وىنالك تكوف نوظب 

 الدولة كلها قوية وبسيطة وتكوف مبادئها 
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وال يكوف للدولة مصاحل متناقضة ويبدو اخلَت العايف  كل مكاف واضحا وال يتطلب غَت سالمة االدراؾ حىت , صارمة وساطعة 
 من خالؿ قوؿ روسو يرى ىذا االخَت باف االفراد  عبارة 1"اعداء  للميل السياسة , يشعر بو  وحيسب السن واالرباد وادلساوة 

عن كتلة واحدة واالرادة العامة ىي اليت ربفظ اجلميع وربقق ذلم السعادة ومن ىنا تصر الدولة قوية تعرب عن ادلصاحل ادلشًتكة 
وادلتسوية وينتشر اخلَت العاـ وتتحق احلرية وادلساواة يف اجملتمع واالرادة العامة ىي ايضا ارادة الكل وىي دائما ما ربقق اخلَت العاـ 

كما تعرب عن احلق والعدؿ واالرادة اجلميع فيما يريده الفرد يف حياتو اف يعيش يف االمن واالماف واف ربقق مصلحتو وذلك 
 : بالتساوي مع غَته وقد قدـ روسو رلموعة من الصفات لالرادة العامة وىي 

 تكوف موضعية الهنا تتبع من الكل وجيب تطبيقها للكل  -1
  مهمتو ربقيق اخلَت والسالـ للجميع وىي ارادة ثابت ودائمة  -2
 االرادة العامة ارادهتا من اراداة الشعب  -3
  ىي ادلصدر الوحيد للسن القوانُت  -4
 بل ىي تعهد للسلطة التنفيذية ,  ليست ىي ادلشروعة وادلنفذة  -5
 .تكوف االرادة العامة يف ادلقاـ االوؿ ارادة اخالقية  -6

 : السيادة وخصائصها 

 تعود السياسة من ادلفاىيم  االساية يف الفكر السياسي لروسو والسؤاؿ كيف ىي ىذه السيادة عند روسو ؟ وما دييزىا ؟ 

  وتستمد السيادة 2"دباف السيادة ليست غَت شلارسة االرادة العامة :" يرى روسو باف السيادة تطبيق لالرادة العامة ذلذا يقوؿ 
ومقصود بسيادة ىنا الشعب الذي يعرب عن ارادتو العامة وديثلها خالؿ تشريع القوانُت وارادة , سلطتها من العقد االجتماعي 

, صاحب السيادة ىي السيادة نفسو وتتمثل يف سيطرة اجلسم السياسي على صبيع اعضائو  ويف تفاعلها مع االرادة العامة 
 3.54"وتتصف بانو ال زبطىء  وبانو مطلقة , والسيادة ال ديكن التعبَت عنو اذل جانب انو غَت قابلة للتقسيم 
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وتتميز السيادة , اذف العقد االجتماعي او الشعب عند اتفاقو وىو ما يعطي للسيادة مشروعاهتا والشعب ىو صاحب السيادة 
 : بثالث صفات وىي 

 : غير قابلة للتنازل  -

او نقلها للشخص اخر , يرى روسو اف االرادة العامة ىي مصدر السلطة يف اجملتمع وجيب على ادلعٍت بسيادة عدـ التنازؿ عنو 
فاهنا ديتنع التنازؿ , من ىنا يايت باف السيادة اذف ليست سوى شلارسة االرادة العامة :" االهنا ثابة يف يد الشعب يقوؿ روسو 

ال ديكنو اف ديثلو احد عادا اف ديثل نفسو ىو بالذات اف السلطات  , عنها ودبا اف صاحب السعادة ىو ليس اال موجدا صباعيا 
 1".يتسَت نقلو اذل الغَت واما االرادة فكال 

 :غَت قابلة للتقسيم  -

ديتنع : " اف قوة وسباسك السيادة يف كلها وليس يف ذبزئتها الهنا اذا ذبزات اصبحت سيادة خاصة وليس عامة وذلذا يقوؿ روسو 
وىي اما اف تكوف ارادة ىيئة , وذلك الف االرادة تكوف عامة او ال تكوف , انقساـ السيادة لذات السبب يف امتناع التنازؿ عنها 

العقد السيادة ويصبح ذلا احلكم القانوشل  وىي يف حالة ’ وتكوف ىذه االرادة معلينة يف احلالة االوذل , الشعب او قسم منو فقط 
 وىذا ما يؤدي  للتلعب بو  عندما توضع  2"فتعود مرصوما عن االكثر , الثانية ليست ضمَت االرادة اخلاصة او العقد القضائي 

 . يف يدي فئة معينة 

 : مطلقة  -

وكما , تستطيع اف تعرض كل شيء واف ربصل على كل شيء يتفق وصالح اجلميع , لبد للدولة اف سبتلك قوة شاملة  "
سبنح الطبيعة االنساف سلطة مطلقة على اعضائها فكذلك دينح العقد االجتماعي العقد السياسي السلطة ادلطلقة عن 

: " يقوؿ روسو , الهناء ال ربرج يف حكمها عما يناسب االفراد , وتستمد السياسة مطلقيتها من الشعب . 3"اعضائها 
السلطة السيادة ادلطلقة ادلقدسة ادلربمة كما ىي تتجوز وال ديكن اف ذباوز احلدود العامة واف كل انساف يستطيع اف يتصرؼ 

هبذه العهود فال حيق للسيد مطلقا اف حيمل احد الرعاية اكثر فيما حيمل االخر لذلك اف , سباما شلا ترؾ لو من امولو وحريتو 
 ومعٌت , 4"االمر يصَت خاصا  ىنالك فيعود سلطانو غَت ذي اختصاص 
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ذلك اف مطابقة السلطة زلدودة حبدود االفراد حبيث اف ال تضع قيودا او قوانُت تعسفية حلياة الفرد الف ىذا جيد من حريتو 
 . اليت حق شعيب وادلدشل فاحلرية ىي مبداء كل انساف يف احلياة 

ودولة عنده عبارة روح او شخصية معنوية , اذف من خالؿ ما سبق نرى باف الفكر السياسي لروسو فكرا سياسي ضمانُت 
 اذف كيف يرى روسو احلكومة ؟ماىي اشكاذلا ؟ , غَت ظاىر ذلذا تفطنا روسو ذلذه النقطة ونظرا حلكومة كما يراىا ىو 

 :احلكومة واشكاذلا 

احلكومة يف نظر روسو شيء من االرادة ادلستقلة والسيادة او السلطات واف ما جعلها ىيئة تنفذية تنقل اذل عادل الواقع ما 
 .1تقرره االرادة العامة من سياسات وقوانُت 

اذف احلكومة ىي دبثابة مهزة وصل بُت روح االرادة العامة ومتقرره من رلموع السياسات والقوانُت لالفراد على مستوى الدولة 
احلكومة  فئة متوسطة  قائمة بُت الراعيا السيد ليتواصل موكل اليها التنفيذ القوانُت وصيانة احلرية ادلدنية : " فيقوؿ روسو 

من خالؿ تنفيذ القوانُت ادلختلفة اليت ىي يف صالح , معٌت ذلك اف احلكومة ىي الوسيط بُت احلاكم وشعبو " والسياسة 
وقد قيد روسو احلكومة بشرط ضروري وىو اف تكوف احلكومة اضعف من الشعب حىت ال تضغط عليو وتستبد . االفراد 

 . 2من دوف مشوارتو  

 : كما ان روسو قاما بوضع ثالث اشكال للحكومة وىي 

واحلكم يف ىذا النظاـ فيد كل شعب او اجلزء االكرب منو وىو نظاـ يصلح للدولة الصغَتة اال اف "  احلكم الدديقراطي –أ 
 3روسو يفضل الدديقراطية ادلباشرة 

, وىو نظاـ دينح احلكم  فيو اذل عدد قليل من االفراد فيكوف عدد ادلواطنُت اكثر من عدد احلاكم : احلكم االستقراطي -  ب
واالستقراطية الوراثية وىي اسوء اشكاؿ , الطبيعية احلكم فيها كبار السن , وتوجد ثالث اشكاؿ ذلذا احلكم وىي االستقراطية 

 احلكم دينح فيو احلكم لالولد و
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 .االستقراطية  النتخابية وىي افضل احلكم يكوف عن طريق التصويت وتصلح االستقراطية مع دوؿ متوسطة ادلساحة 

 . ذات ادلساحة الكبَتة 5ويكوف احلكم فيو يف يد انساف واحد واما ىذا احلكم فيناسب مع دوؿ: احلكم ادللكي  - ت

ويتزيد عدد ادلواطنُت فيها كل مرة ذلك دوف اي تدخل خارجي او , ويف نظر روسو  احلكومة اليت تساوي فيها اجلميع 
 .1ذبنيسي او تدخل مواطنُت اجانب على ارضها وىي احلكومة الصاحلة 

وضع القانوف وتنفيذ القانوف فمن خالؿ االوؿ يقرر السيد وجود ىيئة : ويتاسس نظاـ احلكم على نقطتيت اساسيتُت ومها 
 للحكومة لشكل من االشكاؿ ومن خالؿ تنفيذ القانوف يعُت الشعب الرئساء او النواب الذين ديثلوف احلكومة 

ويف االخَت دل يقف روسو عند حكم معُت يوصي بو  بل راى باف كل شيء يصلح يف بعض احلاالت ويكوف اسوء يف 
 . 2حاالت اخرى 

 : موقف روسو من الدين 

دل يتخذ روسو موقف مضادا للدين ولكن نظرا اليو من خالؿ نضرة عقلية وخاصة مثلو مثل ىويز دل يرد الفصل بُت الدين 
والسياسة يف تسيَت الدولة ورغباهتا اال انو اختالفا عن ىويز يف طريقة فاذا كاف ىويز جعل احلاكم ادلتحكم يف ادلؤسسة 

 3الدينية فروسو وذلك اف روسو يعتقد كهويز بانو جيب اف تتحد السلطة ادلدنية والسلطة الدينية معا 

الف روسو راى يف الديانة النصرانية اهنا ديانة تصلح للعادل االخروية فقط حسب معتقادهتا ذلذا قدـ ديانة جديدة امسو الدين 
ويف احلياة االتية وسعادة العديدين , ادلدشل وقاـ بوضع معتقادهتا وىي يف وجود اهلل القدير والعاقل وادلنعم والبصَت وللتدبَت 

 واقاؼ االشرار وقدسة العقد االجتماعي والقوانُت وما يعاب عن دين روسو 
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انو ىناؾ عقيدة سلبية وىي عقيدة  عدـ التسامح وىو هبذه العقيدة يبعد كل من ال يؤمن بالدين ادلدشل من الدولة  النو ابعاد 
 . 1اجتماع اكثر منو الديٍت 

كما اف الدولة تستطيع اف ربدد ادلنظمُت  ىذا الدين ادلدشل يف شكل مشاعر االجتماعية ال يسع ادلرء اف يكوف موطنا صاحلا 
ملم يتص هبا وليس للدولة اف ترغم االنساف  على مراعاة على ىذه ادلشاعر الدينية ولكن ذلا اف تبعد وتنفي عن ساحتها كل 

نافر عن اجملتمع وال يصلح اف يتعمل معو  (انطوائيا )مال يلتـز هبا ويف ىذه احلالة ال يعترب الشخص دلبعد ملحدا وامنا شخص 
 ومعٌت ذلك باف تسَت الدين او ادلؤسسة الدينية خيضع للدولة وضلن ىنا نقصد بالدين كما يتصوره روسو 2واف يكوف عضوا فيو 

والدين كما يراه روسو ىو ذبربة شخصية داخلية ال عالقة ذلا باخلارج اي االخرين واعتناؽ ىذا الدين ليس اجباري ولكن من دل 
 .يعتنقو فهو يف نظر روسو ال يصلح اف يكوف فردا يف اجملتمع والدولة 

وكذا تادي تقسيمات القومية :" ويرى روسو اف الدين سبب من االسباب الرئيسية للحروب والنزاعات وعدـ تسامح ذلذا يقوؿ 
 .3اليت  تعدد االذلة ومن ىنا نشا عدـ التسامح الالىوايت وادلدشل 

وقد راى روسو اف غياب احلروب الدينية يف العهود الواثنية  راجع امتالؾ كل الدولة لدينها وقوانينها ومها وجهاف لعملة واحدة 
شلا جعل االنساف يعيش للحياة االخرى , ليس  كما فعلت النصرانية بفصلها النظاـ الالىوايت عن النظاـ السياسي , وىي الدولة

رغم وجوده يف حياة ادلدنية والسياسية  احملسوسة الف ىذا الفصل يف خطر حلياة االفراد من خالؿ االنشغاؿ الشخص للدين  
كانو , وحيث ما اكتسب رجاؿ الدين السلطة ادلؤسستية : " والدولة الذي حيدث انشقاقات واضطربات على مستوى الدولة 

يسعوف اذل بسط نفذىم على االمرىء دبوجب االحكاـ اليت تفرضها مكانتها  ادلقدسة من خالؿ حقوؽ احلرماف الكنسي الذي 
يتمتعوف بو بينما اصللًتا وروسيا يف ادلقابل جعل االمراء انفسهم سادى على الكنيسة سلاطرين باحداث  شقاؽ ادلماثل احملفوؼ 

 "بادلخاطر بُت ادعاءات ادلقدسة والدينيوية للسيادة 
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 : وقد قام روسو بتقسيم الدين الى ثالث اديان وىي 

:" وىو دين ادلعابد واذلياكل والطقوس وىو عبادة باطنية وىو دين االصليل  البسيط وىذا لقوؿ روسو : دين االنساف  -
, فاالوؿ العطل من معبد وىياكل وطقوس  وادلقصود على عبادة رب االعلى الباطنية و على الواجبات االخالؽ االزلية 

 1"وىو دين االصليل البسيط 
وىو دينن زلدود بابعاد جغرافية لبلد ما ولو معتقادتو اخلاصة ومن ال يدين بو فهو كافر يف نظر : دين ادلواطن -  -

واالخر ادلسنوف يف بلد واد ينعم عليو باذلتو وضباتو احلافظُت ولو عقائده وطقوسو : " اصحاب ىذا الدين بقوؿ روسوس 
 2" وعبادتو الظاىرية ادلفروضة  بقوانُت فاذا عدوت االمة الوحيدة اليت تتبع عند صبيع العادل يف نظره كافرا غريبا بربريا 

 . وىذا الدين يدعو اذل التعصب 
 اما ىذا الدين خيضع الناس لاللتزمات متضاربة اذباه الكهنوت االمَتية فيغرس الشقاؽ بُت ادلرء وذاتو 3:دين القس  -

فهو دينح  دينح الناس وجيعلهم خاضعُت لواجبات متناقضة وحيوؿ دوف : " وبينو وبُت جَتانو وىذا حسب قوؿ روسو 
بشاف اليبااف والنصرانية الرومانية و ىي ديكن اف تسمى دين الكاىن وبنشء ىذا , كوهنم وعابدين ومواطنُت معا 

  .4"ضرب من الشرائع ادلختلطة النافرة ال اسم ذلا 
اال اف ىناؾ استثناء فيما خيص الدين الثاشل , يف نظر روسو كل ىذه االدياف الثالثة من اجلانب السياسي ذلا سلبيات  -

فهو أقرب الف صاحلا النو جيمع بُت العبادة االالىية وحب القانوف وىو اذ جيعل من ادلواطن موضوع عبادة ادلواطنُت 
 5"تعلمهم خدمة الدولة تعٍت خدمة االلو احلافظ
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ويف االخَت علينا اف نقرأ باف من ادلستحيل اعتزاؿ فكر  ضخم كفكر ىؤالء الفلسفة الكبار يف حبث بسيط متواضع أال أننا 

 ...فنأسسو كاخاسبة لبحثنا , سنحاوؿ  أبراز االفكار االساسية ذلؤالء الفلسفة اليت اتفقو عليها واختالفو فيو 

اوجو التشبو واوجو االختالؼ يف الفكر السياسي للفلسفة العقد االجتماعي تأسست دبوجب اتفاؽ بُت االفراد وقد عرؼ 

واتفاؽ ايضا على تاسيسي دولة مدنية يسَتىا القانوف  بعيدا عن القانوف االذلي ’ االنساف احلالة طبيعية قبل احلالة السياسية 

 وحاربوا ادلعتقادات الفاسدة اليت كانت سائدة يف العصور الوسطى

أما , فرأى ىويز بأف التعاقد يكونو بُت أالفراد فقط وال دخل للحاكم , اختلفوا يف مسألة فيما خيص التعاقد : اوجو االختالؼ 

ولكن لوؾ خافو يف ذلك ورأى باف اذا , ورأى توماس ىويز بأف الحيق للراعية اف تعصي ادللك , لوؾ فأدخل احلاكم يف العقد 

اما روسو فرأى باف العقد يتم بُت اجلزء وكل صانعا لنا مامساه لنا باالرادة  العامة فوؽ , دل حيًـت احلاكم العقد جيوزو عصيانو 

 احلاكم 

أما جوف لوؾ فقد رأى , اما فيما خيص حالة الطبيعة يف نظر توماس ىويز أنو مرحلة شريرة وأف االنساف ذئب االخيو االنساف 

اما روسو فقد امسك العصا من , عكس ذلك بأف مرحلة الفطرة مرحلة يسود فيها السالـ واالمٍت واالنساف طيب بطبعو 

النو يف حاالتو االوذل دل يعٍت ىذه االخالؽ حبكم عدـ اتصالو , الوسط ورأى بأهنا ال ديكن احلكم على االنساف باخلَت والشر 

 .رأى كل من ىويز ولوؾ بأف مرحلتو ادلدنية ىي اليت اخرجت األجتماع حالة مفسدة لألنساف , مع غَته 

ولكن , فأسس نظاـ قائم على ادللكية , وفيما خيص مسألة السيادة أرجعها ووضعها توماس ىويز يف يد احلاكم بشكل مطلق 

عند جوف لوؾ خيتلف االمر فاحلكم يف نظره يف يد االغلبية اليت تتنازؿ عنو للحاكم بارادتو اما يف نظر جوف جاؾ روسو فهو 

 .خيتلف عنهما اختالفا جدريا ورأى بأف السيادة يتمتع بو كل فرد يف دائرة اجملموعة وىو مامساه االرادة العامة 
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بل , واما يف اجلانب ادلتعلق بالدين فقد تبيانة ارائهم فهويز اعطى االولية للسلطة احلاكم ودل يفصل الدين عن الدولة  -

فربط السلطة , اال ا ف لوؾ قاـ بفصل الكلي للسلطاتُت , اخضع السلطة الدينية للسلطة الزمنية ادلتمثلة يف ادللك 

الدينية بعادل االخراوي  ال تصلح لعادل ادلعاش ومعٌت ذلك يف رايو يبقى الدين مسالة فردية يف ادلقاـ االوؿ أما روسو 

فقد اتفق مع ىويز ودل يقم بالفصل اال انو اختالؼ عنو من خالؿ تقدصل منوذج للدين امساه بالدين الفطري واوضح 

 . معتاقدتو كما ذكرنا سابقا مبٍت  على معتقدات للسلطة الزمنية اكثر منو 

ويف االخَت ديكننا القوؿ انو رغم كثرة االختالؼ بينهم اال اهنم كاف ىدفهم االوؿ خدمة االنساف واالنسانية ونشر  -

وضلن كاعرب ما أخرجنا للرجاؿ مثل ىؤالء من اجل , وتقدصل احلل السياسي ادلناسب لكل البشرية , السلم والسالـ 

 .تأسيس دولة علمانية قائمة على حكم القانوف وفقط 
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  01: ملحق رقم 

:  اثار فالسفة العقد االجتماعي 

بظهور ىؤوالء الفالسفة يف ادلشهد الفلسفي والسياسي حدث تغيَت رديكارل يف ادلبادئ والثوابت السياسية و ادلعتقدات الفكرية 
وادلعريفية بصفة عامة فقاموا بتحطيم صبيع االفكار وااليديولوجيات القددية الفكرية و السياسية اليت كاف للكنيسة دخل فيها ومن 

وقد قاموا بالتنوير العقل االنساشل , التفويض االالىي للملوؾ وىي فكرة فاسدة عرفها فاليفة العقد االجتماعي : ىذه االفكار 
. بصفة عامة والعقل االورويب بصفة خاصة 

 :اثر فكر توماس ىوبز 

لقد كاف لليربالية ىوبز ادلراة اذلاكسة ذلمـو وسلاوؼ عصره حيث سادت فيو كل االسباب الفنت وادلذابح و احلروب الدينية 
فقد ىوبز البديل من خالؿ تقدصل فكر سياسي جديد ادلتمثل يف سبيل اهناء ىذه  احلروب وكاف ذلوبز دورا كبَتا يف , واالىلية 

ترسيم معا دل الفكر الرامسارل من خالؿ تشجيعو للفردانية وادللكية اخلاصة يف رلاؿ االقتصاد وقد كاف ىوبز الباؽ حملاربة الفكر 
السياسي التقليدي ادلورث من بالد اليوناف والروماف  و الكنيسة من خالؿ تقدديو فكرا سياسيا قائما على الواقع واالمور العلمية 

انو ابونا صبيعا ضلن ادلفكروف ادلاديُت : " ومن خالؿ قولو , وادلادة بشكل خاص وىو ما شهده لو الفيلسوؼ كارؿ ماركس 
"  صبيعا

ويعترب توماس ىوبز ادلرجعية والقاعدة يف العلـو السياسية وذلك من خالؿ وضعو دلبدأ القوة  اليت كانت سببا يف ظهور النظرية او 
. ادلدرسة الواقعية يف السياسة 

 :االثر الفكري السياسي لجون لوك 

كاف لفكر جوف لوكا ثرا كبَتا على من جاء من بعده من مفطري السياسة وىذا راجع اذل اسلوبو الواضح و بساطة افكاره 
السياسية حيث اصبحت يف متناوؿ اجلميع وىو ما اعًتؼ بو بًتاند راسل فقد راى باف نظريتو السياسية ويف التطبيق السياسة 

. 1معا وخباصة يف امريكا وفرنسا 

60 

 

 

 

 

                                                           

  174, ص , مرجع سابق , مدخل الى الفلسفة السٌاسٌة , محمد رفٌع هللا احمد :  نقال عن 1
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وقد استلهم الرئيس االمريكي االسبق توماس جيفرسوف وعدد من االباء ادلؤسسُت للنظاـ السياسي االمريكي افكارا كثَتة من 

و ليس ىذا فقد اصابت عدوى افكاره , وىو ما كاف مكتوبا يف وثسقيت اعالف االستقالؿ والدستور االمريكي معا , جوف لوؾ 

 .فالسفة عصر التويرة مت الًتويج ذلا شلا كاف  ذلا اثر يف الثورة الفرنسية 

 .ويعترب الفكر السياسي مرجعية عامة لتاسيس الدديقراطية وادلمارسات الربدلانية 

 : االثر الفكري السياسي لروسو 

من خالؿ مؤلفاتو اليت ذكرناىا وابرزىا العقد , يعترب روسو كشخص وكمفكر ثائرا وناقدا لالفكار اليت كانت سائدة يف عصره 

االجتماعي اليت مت اعتباره اصليال للثورة الفرنسية الف ىدؼ من الفكر السياسي لروسو ىو اقرار احلقوؽ وضبايتها وقد حارب 

والقى الضوء على سللفات احلضارة وتطورىا وما ذلا من اثر سليب على حياة , دة من قبل وجعل منو مركز فكره .العنصرية 

 .االنساف خاصة يف اجلانب االخالقي 

 , ومثلو مثل لوؾ 

والقى الضوء سللفات احلضارة وتطورىا , وقد اعاد روسو لالنساف انسانيتو اليت كانت مفقودة  من قبل  وجعل منو مركز فكره 

 .وما ذلا من اثر سليب على حياة االنساف خاصة يف اجلانب االخالقي 

يعترب روسو من اىم ادلنظرين لوثيقة حقوؽ االنساف والثورة االمريكية والثورة الفرنسية وذلك من خالؿ الفكر , ومثلو مثل لوؾ 

 .السياسي القائم على ادلساواة واحلرية بالدرجة االوذل
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