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 كلمة شكر

 العظيمأشكرك الميم شكرا كثيرا وأحمدك الميم حمدا كثيرا وشكرا كبيرا عمى فضمك 
 أجمعين. وأصحابووعطائك الكريم، وصمي اهلل عمى محمد 

اهلل أتممنا مذكرتنا وبقدرتو أكممنا مشوارنا فشكرا يا إليي وحمدا لك عمى  فبعون
مغفرتك وعونك وتوفيقك لنا، الميم اجعل عممنا ىذا في ميزان حسناتنا وبارك لنا 

 في شمعة دربنا ىذه وسراج عممنا.

األستاذة المؤطرة بوصوار نجمة التي لم تبخل عمينا  إلىنتقدم بالشكر الكبير 
 ات والنصائح.بالمعموم

كل أساتذة قسم الفمسفة وكل طمبة دفعة  إلىكما الننسى أن نوجو شكرنا الكبير 
6102-6102  . 

 

 

 

 

 

 



 

 

 داءـــــــــــإه 
 . والغالية أطال اهلل في عمرىا العزيزةإلى ذات القمب الحنون أمي 

إلى رمز العطاء والصفاء الذي أمدني بكل شيء ولم ينتظر مني أي شيء رمز 
كما أخص  اهلل في عمره.إلى جدتي أطال اهلل عمرىا ، العزيز أطالأبي  األبوة

" حميدمن سير عمى تعميمي وتربيتي ودعمني معنويا وماديا أخي العزيز "بالذكر 
" وأختي منصوريةالذي أرجو من اهلل أن يجازيو ويحقق آمالو ،وأختي التوأم "

لى كل عائمة زورقي .منصور"، كما ال أنسى كتكوت العائمة "مخطارية"  "،وا 

لى رفيقات دربي :آمال لى كل طمبة دفعة شيدة،أميننجاة،زىرة، ر  ،وا  -6102ة، وا 
6102. 

 

 

 

 

 *زروقي نصيرة*     



 

 

      إهــــــــــــــــداء
بسم هللا أبدأ كالمً ........ الذي بفضله وصلت لمقامً هذا، الحمد هلل وشكر على 

 أتانً.ما 

  أمي.....……إلى من علمتنً الصمود مهما تبدلت الظروف  

الحبٌب لك كل التجلً   أبيفً الحٌاة أطال هللا عمره.....إلً سبب وجودي  

وفٌق فً لها الت أتمنًتوأم روحً ورفٌقة دربً أختً حنان  واالحترام، إلً

لها التوفٌق فً  أتمنًً ضحكتها التفاؤل بعٌنٌها وسعادة ف من أرى إلىعملها، 

دلٌلة وأخً  أختً إلًوكل االحترام والتقدٌر  شهادة الباكالورٌا أختً مخطارٌة،

 جاح والى صدٌقتً زروقً نصٌرة أتمنى لها كل الن الوحٌد بوعالم .

أغلً أحباب بخٌرة فتٌحة  إلًكل من ساعدنً من بعٌد وقرٌب إهداء خاص  إلى

، أسمهان أمٌنة،  ،بن عولة محمد، الحاج سهام ، بلكبٌش نوال، وبشري، نبٌلة،

  سٌف الدٌن  الصغٌروالكتكوت  ،مخطارفتحً، محمد، 

مشرفة المذكرة بوصوار نجمة  رأسهممن أساتذة كرام وعلى  كل قسم الفلسفة، إلى

 .والتوفٌق أتمنى لها كل الخٌر

 من أساء لً، جرحنً،أو حتى خاننً وظلمنً.كل  إلًشكرا             

    

 

 

 

 

 *تزقايت أمال*     
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 ةـدمـمق
مسألة أىم إشكاليات الفمسفة السياسية، إن الحديث عن إشكالية المواطنة يعد من 

 واألكاديميينالفكرية لمعديد من الباحثين  االىتماماتالمواطنة توجد منذ عدة عيود في صمب 
الغربيين والعرب عمى حد سواء، فمقد تبمورت في روح العصر اليوناني مع أرسطو الذي يعد 

التي سادة فييا الرمز الديني  الوسطيةحتي الفمسفة  متدت، و لفكرة المواطنةأول مؤسسي 
 واالجتماعتبني كل من العرب والمسممين لفكرة المواطنة  إلىكمحدد لسمطة الدولة باإلضافة 

 السياسي. 

قد غدت المواطنة ىما سياسيا وثقافيا يشغل القيادات واألحزاب السياسية في معظم 
دول العالم، إذ أن االىتمام بيا لم يعد ينحصر في منطقة من العالم من األخرى، فيناك 
معظم الدول حوارات فكرية متعمقة بحقوق المواطنة وكل األزمات السياسية ذات الصمة 

أصبحت المواطنة بما  فمقدباإلطار القانوني والسياسي لممواطنة المباشرة أوغير المباشرة 
ومقوما أساسيا من  لمديمقراطيةيترتب عمييا من واجبات وحقوق لممواطنين، مقولة مركزية 

، إال أن ىذه الحقوق والواجبات المحددة لصفة واالجتماعيةمقومات الحداثة السياسية 
نما  األفرادمتجانسة أو متساوية بالنسبة لكل  بالضرورةالمواطنة ليست  في المجتمعات، وا 

التي أثارتيا  واالجتماعيةالدول واإلشكاالت السياسية والثقافية  إيديولوجيات باختالفتختمف 
 المواطنة تاريخيا.

ح يحتميا بحيث أخذت المواطنة في العصر الحديث معني جديدا تعكسو المنزلة التي أص
الحديثة، فالمواطن ىو المسؤول عن الحياة المدنية، فيو  الديمقراطية تمعاتالمجالمواطن في 

، وحماية عالقة والء لمسمطة السياسية باعتبارىايمارس المواطنة التي تتحد في ىذا المنظور 
المواطنة ىي المشاركة في الحياة السياسية وىي ممارسة وضمان لممواطن من ىذه السمطة، 

 سية لممواطن.لمحقوق المدنية والسيا
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النظام الديموقراطي لممواطن ىو الذي يكفل لو السيادة الشعبية، فيمارس حق إن  
االنتخابات ويختار التوجيات العامة، فيذا الترابط بين الديموقراطية والمواطنة جعل جان 

و يقر بأن كل فرد ىو صاحب سيادة، فيو يشارك في سيادة الدولة من جية كونو جاك روس
 ك في الحياة العامة ورعية في ذات الوقت.مشرع مشار 

و  المواطنة؟، إلىكيف كانت نظرة جان جاك روسو الت طرحت مجموعة من التساؤ 
 إلىين مشير  ؟،مواطن فاضل من خالل مشروعو الفمسفي إعدادحاولنا البحث في كيفية 

، ؟بالمحكومعالقة الحاكم كمواطن سياسي مع مراعاة  مكانية المشاركة في الحياة االجتماعية
وبالتالي حاولنا من خالل ىذا البحث اإلجابة عمى  لممواطن.غرار الصورة الكالسيكية عمى 

في ظل مبادئ الدولة الحديثة وعالقتها باإلنسان، كيف استطاع جون التالية:  إشكالية
 ، وعمى أي أساس تبنى عالقة الموطن بالدولة؟ المواطنة لمسألة التنظيرروسو 

موضوع المواطنة لمفكر الغربي  الختيارلعل من بين األسباب الذاتية التي شدتنا 
الطبيعية، وكذلك  الرومانسيةنظرا لنزعتو  بالفيمسوف اىتمامناالحديث نموذج روسو، ىو 

الى الجانب األخالقي  باإلضافةالذي أثارة شغف حب الوطن والوطنية فينا، طبيعة الموضوع 
تكمن في الجانب اإلنساني يو موضوعنا، أما األسباب الموضوعية فوالسياسي الذي ينصب ف

النزعة الروسية وكذلك أىمية الموضوع في تبيان حقوق اإلنسان المواطن  ابي التي تتميز
حتراما لحرياتو. وسوف نسير في بحثنا ىذا باعتمادنا عمى المنيج التحميمي النقدي  وواجباتو وا 

، ألن دراسة فكر روسو تتطمب الكثير من البحث والتنقيب الذي يرقي الى مستوى 
 اإلشكاليات التي طرحيا.

مقسمة  مقدمة لإلحاطة بالموضوع  وخاتمة ، و ثالث فصول  مذكرة البحث  تضمنت
 حث إلى مبا

الجذور التريخية لمفيوم المواطنة، فتطرقنا في المبحث األول الى  :الفصل األول  
وم المواطنة أما المبحث الثاني فتناولنا: المواطنة في الفمسفة اليونانية والمبحث الثالث مفي

 معنون ب: المواطنة في الفمسفة الوسيطية.
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اإلرث الفمسفي لفكرة المواطنة في العصر الحديث. حيث تمظيرت  الفصل الثاني: 
 المواطنةالمبحث الثاني: المواطنة عند توماس ىوبز، و لمعالجة في مبحثين، المبحث األول: ا

 فكان: المواطنة عند مونتسيكيو. الثالثعند جون لوك أما المبحث 

الفيمسوف الفرنسي جان جاك  إليوتطرق  حاولنا من خاللو إبراز ما:  الفصل الثالث
روسو صاحب فكرة "العقد االجتماعي" فكان عنوان الفصل:روسو والمشروع الفمسفي إلعداد 

 الثانيوالمبحث  المواطنةمواطن فاضل وجاء المبحث األول بعنوان: أثر التربية في إرساء 
عند  المواطن : تجسيد فكرةلثالثلتحقيق العقد االجتماعي. اما المبحث ا كإلية:المواطنة 

 روسو وأثرىا عمى الفمسفة الالحقة، وفي األخير خرجنا بخاتمة كحوصمة لنتائج بحثنا ىذا.

أما عن أىم الدراسات التي عالجت موضوع المواطنة في الفكر الغربي الحديث والتي 
إعتمدناىا في عممنا ىذا ىي مؤلفات جان جاك روسو عمى رأسيا "خطاب حول أصل 

س" والذي يعد المفتاح لقراءة أفكار روسو الفمسفة والسياسية، وكذلك كتابو التفاوت بين النا
باإلضافة الي أعمال أخرى تخدم موضوعنا،كأعمال "العقد االجتماعي"، ومؤلفو "إميل" 

 .بأجزائو سبابينمصطفي النشار وكتاب تطور الفكر السياسي لجورج 

لممنحى المراد، ىي ندرة  من بين الصعوبات التي واجيتنا ومنعت سير العمل وفقا
ن توفرت فيي تمت بصمة  عمم االجتماع والفمسفة  إلىالمصادر والمراجع حول الموضوع، وا 

السياسية عمى األخص، فقمما تجد معالجة لمفيومنا بالصيغة الفمسفية التحميمية رغم ذلك فيذه 
رادتنا في الصعوبات لم تحل دون إنجاز العمل ولم تنقص من عزيم إتمام عممنا تنا وا 

ومن بين األفاق التي نقترحيا ىي اإلحاطة أكثر بالموضوع وذلك بتعميق البحث وفتح ىذا،
أن طبيعة الموضوع تحمل جانبين األول  إلى أظفمجال أوسع لفيم عالقة المواطن بدولتو، 

 المزدوج لممفيوم.  لالنتماء، األمر الذي يستدعي تعقيب أكثر نظرا اجتماعيسياسي والثاني 
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 ةـــــــنـــــــــــالمواط بدايات فكرة

 انعدامبمشكالت عدة حينما نتأمل فكرة" المواطنة" فمشكمة  األن فيمشك أننا نال       
 الذي يجعمنا نعيد األمرفيذا ىو  الوالء و قمة الرغبة لدى الناس في المشاركة السياسية.

 و الوالء و كيف نعيدىما ليكونا أساسا االنتماءالتساؤل عن معنى الوطن و المواطنة،عن 
المشاركة اإليجابية في صنع الحياة  بأىميةال لفكرة "المواطنة " و أساسا لعودة الوعي 

 والمدنية . السياسيةالوطنية و 

طنية ال تنحصر في عصرنا الحاضر فقط ،بل كان و لعل معنى المواطنة و ال            
ريخ اإلنساني األمر الذي جعمنا نطرح التساؤل حول ىذه منذ القديم في أعماق التا متجردا

ي الحضارات اإلنسانية المختمفة: ماذا كان شكل" المواطنة "فييا و عمى أي أساس بن
التي سادت العالم انتماءىم لوطنيم و كيف تعاونوا و المواطنون في ىذه الدول األوطان 

 تشاركوا في صنع حياة األفضل ألمرىم في تمك العصور ؟

I.  المفاهيم 
" لسان معجم "بالوطن في حسب لمواطنة ا ترتبط :لممواطنة االشتقاق المغوي .1

حيث  ،اإلنسانالمنزل الذي يعيش فيو  أوالسكن  إلىتشير  البن منظور ""العرب" 
، اتخذه وطنا وأوطنو ،أقامووطن بالمكان واوطن  و ومحمو،وطنيصبح بمثابة 
 ن.لمشيد من مشاىد الحرب وجمعو مواطوالمواطن ويسمي بو اوالمواطن الذي 

 .1أمة أو وطن " إلىفيو االنتماء  :التعريف االصطالحي لممواطنة .2
"بأنيا مكانة وعالقة اجتماعية تقوم بين  (citoyennetéيمكن تعريف المواطنة )

شخص طبيعي وبين مجتمع سياسي )الدولة ( ومن خالل ىذه العالقة يقدم الطرف 
                                                           

.451ص ،1999،، بيروت3ط  التراث الغربيدار إحياء  ،13ج العرب، ، لسانابن منظور - 1  
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األول الوالء ويتولي الثاني ميمة الحماية ويتحدد ىدف العالقة بين الشخص والدولة 
وكممة مواطنة "ىي صفة المواطن  1.كما يحكميا مبدأ المساواة "عن طريق القانون 

إلى الوطن وأىميا  انتماؤهالذي يتمتع بالحقوق ويمتزم بالواجبات التي يفرضيا عميو 
والمواطنة من  2.واجب الخدمة العسكرية وواجب المشاركة المالية في موازنة الدولة "

فعل صادر عن الفرد فيي تعبير عن شعور بانتماء،وبذلك يصدق القول  إنياحيث 
"وفي citoyenعن الفرد بأنو مواطن ولقد وردت كممة مواطن "مواطن في الفرنسية "

والمواطنة  .3"وتعني واطن القوم عاش معيم في وطن واحد"Citizenاالنجميزية "
غاب وقد ولردت  إذاالدولة وعصبيا الذي التقوم الدولة  وعضو"ألرسطو" بالنسبة،

المواطنة  إن "باختصارنيقوماخوس" "تعريف المواطنة في كتاب "عمم األخالق إلى 
المواطن في  أووىي المدينة كما جاءت باليونانية  cityفي مدلوليا مشتقة من كممة

 .4وتعني التمدن" ،اإلغريقيةالحضارة 
II. : المفاهيم المقاربة لفكرة المواطنة   
 (justice) :مفهوم العدالة -1

 ل بالمعنى:ىذا المفظ يستعمل بمعنىىو عدل وعاد "الالند" "العدالة ما يعرف 
في الكالم عمي الشريعة  أو اإلنسان إنالحقيقي تماما في عمم الكالم عمي 

 .5تكون ظالمة" دقيقة غالبا ماالعدالة  إنسيقال مثال "
 ( (Egalité مفهوم المساواة:-2

                                                           

. 56، ص2007 اإلسكندرية، ط، االجتماع، دار المعرفة الجامعية، دعمم  ، قاموسغيث عاطف محمد - 1  

. 496، ص1995 بيروت، ،3ط عبد الوىاب، الموسوعة السياسية، المؤسسة العربية لمدراسات والنشر الكيالي - 2 
.493ص ، 1982 ، بيروت ط، د دار الكتاب،المبناني، ، 2الفمسفي،ج ، المعجمصميبا جميل - 3  

494. المرجع نفسو، ص   -4 
 ط د ،عويدات لمنشر والطباعة تر:خميل احمد خميل، موسوعة الالند الفمسفية، معجم مصطمحات الفمسفية النقدية، - 5

  .718ص، ،2008 ،بيروت
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عميو  من المفيومين عمي جميع ما يصدق نيصدق كا أن"عند المنطقيين ىي 
. فالناطق والكاتب متساويان والقضيتان المتساويتان أيضااألخر ويسمي ذلك بتساوي 

والمساواة في  حريةتان المتساويتان تشمل كل منيا البينيما تضمن متبادل، والفئيكون 
 إذاىي الوحدة في الكم عددا أكان أو مقدارا، ويقال لشكمين أنيما متساويان ىندسيا  المغة:

 .1انطبق احدىما عمي اآلخر"

 مفيوم األنتماء .3
، ويقال واالرتقاء ماء بمعنى الزيادة والعمومأخوذ من الن :لغة االنتماء -أ

 في النسب. إليوارتفع  إذاانتمي فالن 

 ىو االنتساب الحقيقي لمدين والوطن فكرا وعمال االنتماء اصطالحا:  -ب             
أما بالنسبة لممواطن فيو  عمى منيجو،والثبات  ين بااللتزام بتعميماتو،ذويكون االنتماء لم

فيو "عالقة منطقية  2من الشعور بالحب لو" وىي تمك النابعة تجسيد لمتضحية من اجمو،
 .3الذي يدخل في ما صدق" بين الفرد

  مفهوم السيادة: .4

،المولى سيد العبيد والخدم،والمتولي لمجماعة الكثيرة المالك والممك :السيد في المغة
ومن قوليم:الخير  ،وأعالهوارفعو  أشرفوطاعتو، والسيد كل شيء  وكل من افترضت

 األعمى.

ومنو  صار سيدىم، وسادة قومو: عظم وشرف، تقول سادة سيادة: مصدر سادة، السيادة
ىذا الشخص  إن" ""روسو"في كتابو "العقد االجتماعيالدولة، وسيادة القانون. قالسيادة 

                                                           

.792ص  ،م2000 القاىرة، ،3ط مكتبة مدبولي، ،مسفيةالف المرجع الشامل لممصطمحات حنفي منعم، - 1  
 28، صم2011عمان  ،1،ط العممية لمنشر والتوزيع، المعرفة كنوز دار ،االنتماء والمواطنةالخضور عمي سالمة،  - 2 

     .24ص  م، 1983،القاىرة ،ط د الييئة العامة لشؤون المطابع األمبرية، عجم الفمسفي،، المإبراىيمم رمذكو  - 3
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وىو  قد سمي في الماضي مدينة، اآلخرينالعام الذي يتألم من اتحاد جميع األشخاص 
 منفعل سمي دولة، أوقابل كان  فإذاسياسية ىيئة  أو( publiqueجميورية ) اآلن سمي
ذا  1سمي سمطة"و مثالبأقورن  وماكان فاعل سمي دولة  وا 

III. تأخذ شكمين: ةأشكال المواطن  

السياسية ألمة توحد الصالت المتبادلة  الى الييئة االنتماءتشمل  المواطنة حصرية:-1
والمصير الجماعي المشترك بين أعضائيا وتضمن وجود ىوية سياسية واحدة مرتبطة 

 2.الجماعة الوطنية إلى باالنتماء

منفتحة من  فيي منفتحة ومنغمقة، تتميز بمظير ثنائي مزدوج: المواطنة المشروطة: -2
ومنغمقة كونيا تتضمن إقامة خط  االجتماعية،حيث كونيا تشمل مجموع أعضاء الييئة 

 :لشرطينوىي تابعة  فاصل بين المواطنين وغير المواطنين:

من  إلىالجماعة الوطنية، فال يكون مواطنا  إلى االنتماءفي يتمثل  :الشرط األول -
  تعرف الدولة بأنو أحد رعاياىا.

 3القانونية التي تربط الفرد بالدولة. الصمة في الجنسية بماىية  يتمثل :لثانيط االشر       

 

 

 

 
                                                           

  .679ص مرجع سابق، ،المعجم الفمسفي صميبا جميل، -1
شك سيدي محمد وليب، - 2  لمنشر والتوزيع،دار كنوز لممعرفة العممية  قراءة في مفيوم المواطنة العربية، الية:يالدولة وا 
  .55ص م،2012 عمان، ،1ط
.55المرجع نفسو، ص-  3  
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IV. : أنماط المواطنة 

 citoyenneté civileالمواطنة المدنية:  -1

ذات الحق بحق المساواة في المعاممة أمام القانون وتضمنت  االعترافبعدما تحقق      
في األمن الفردي وحرية الرأي والدين والتممك،وشممت في االن نفسو حق المواطنين في 

 امتيازاتيمالمحاكم،وحقيم أيضا في الدفاع عن  أماممن غرض حضور متساوية  االستفادة
 1القانونية عند ما تكون ميددة.

 la citoyenneté politique :السياسيةالمواطنة -2

 الجنسية، إلىومرجعيتيا القطعية وتجد المواطنة السياسية من خالل مضمونيا القانوني 
بواسطة من ينوب عنيم، في سن القوانين  أوويترتب عمييا أن لممواطنين الحق،شخصيا 

 حتىوالحصول سواسية عمى الوظائف العمومية. وتضمن عدم مضايقتيم بسبب أرائيم، 
ادامت ال تخل بالنظام العام الذي رسمو القانون. كما تضمن لو أيضا حرية الدينية، م
 .اء ونشرىاوالكتابة والطباعة اآلر التحدث 

  lacitoyenneté socialeالمواطنة االجتماعية :-3

في دائرة المؤسسة  واالجتماعيةاالقتصادية  م بالحقوق 1945منذ سنة  العترافيعد 
المطالبة بحماية نظام الضمان االجتماعي  وعالم العمل. من ضمنيا الحق في العمل،حق

،إنشاء مؤسسات مطابقة لحاجات التكوين.و ليذا تمثل القضايا االجتماعية بعدا أساسيا 
  2لممواطنة.

                                                           

.50المرجع نفسو،ص - 1  
.50المرجع نفسو ،ص - 2  
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 :المواطنة االقتصادية-4

فيي  المواطنة ال تنحصر فقط في الدائرة السياسية و ممارسة الحقوق المدنية،
حقوق  حيث يعتبر الحق في العمل من أبرز المجتمع،كافة مظاىر الحياة في تحتضن 
فعمى كل مواطن واجب العمل و لو  .قتصادية فيو ىدف ذو قيمة دستوريةاال المواطنة

 المتساوية من التكوين الميني، االستفادةالدولة تضمن  والحق في الحصول عمى العمل،
 1كما تضمن حق التدخل في تنظيم و عمل المؤسسات العمومية.

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

                                                           

.53ص ،52ص المرجع نفسو ، - 1  
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 المواطنة في الفمسفة اليونانية.       

مختمف المجتمعات  إلىلم تكن فكرة الدولة ىي ذاتيا في كل العصور و بالنسبة         
   ىذه الخصوصية المحايثة لنموذج الدولة عمى كيفية تصور فكرة المواطنة انعكستوقد 

   ة السياسية السائدة كل مرحمة تاريخية عكست المواطنة شكل الممارس ففي ممارستيا.و 
فقد كانت بالنسبة ليذه الحضارات  الدولة لممجتمع عمى كافة المسويات،طريقة تنظيم و 

  واالنتماء الحقيقيين ىم بالمواطنةعالمة بارزة عمى مدى شعور 

I. ا:ــــــــــــــــــــــــــأثين 

في ظل توفر الحرية السياسية في  إاللم تنشأ بمعناىا الدقيق  السياسيةإن الفمسفة       
ففي ظل ىذه المدنيات بدأت تتضح مالمح النظم السياسية التي  المدنيات اليونانية القديمة.
 إلىوبما يحققون من أىداف سياسية يسعون  ،بما يصنعونتعتمد عمى وعي أفرادىا 

-Pereictes(490نية في عصرىا الذىبي "بركميسففي عيد الديمقراطية األثي تحقيقيا.
م ( الذي وضع الدستور الديمقراطية بالمعنى الصحيح حيث أتاح لكل عضو من ق 429

أعضاء الدولة اإلشراك في األمور السياسية ووضع جميع أفراج الشعب عمى قدر المساواة 
لجميع لممشاركة بصرف عمى إتاحة الفرصة أمام ا األثينيفمقد عمل النظام  1.أمام القانون"

النظر عن الفقر أو الغنى و بصرف النظر عن المكانة االجتماعية ليذا الفرد أو ذلك،فأىم 
فصفة المواطن بالنسبة لإلنسان اليوناني يولد المرء ألبوين أثينيين،  إنشروط المواطنة 

في ظل  عموما تحمل في طياتيا قدرا من المساىمة في الشؤون العامة، فما كان مسمم بو
 األثينية  الديمقراطية

                                                           
النشار مصطفي، الحرية والديمقراطية والمواطنة، قراءة في فمسفة أرسطو السياسية، الدار المصرية السعودية لمطباعة  -1

    .37ص ،2008 ،القاىرة ،1، طوالتوزيعوالنشر 
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 1منصب سياسي."المباشر لتولي أي  واالنتخابىو"استخدام القرعة 

 أوالثروة  إلىإعطاء كل مواطن فرصة متكافئة دون نظر  إلىالقرعة كان ييدف  فاستخدام
 المولد.

التي كانت تضم   leisia"الجمعية الشعبية إلىاألثينية في حكميا  الديمقراطية استندتلقد 
الذي كان  Poulaوالتي يختار من بينيا بالقرعة مجمس البوال  كل المواطنين األحرار،

يتكون من خمس مئة عضو ويشرف عمي اإلدارة والقضاء، كما كان يختار منيا أيضا 
فأثينا  اقتصرت المواطنة في ىذه المدينة عمي الرجال األحرار،، 2المحاكم الشرعية"
ام مجتمع عبودي التعترف لطبقات الشعب األكثر عددا بأية حقوق المؤسسة عمى نظ

جماعة المواطنين  إلى االنضماممدنية. لقد حرمت النساء والعبيد من حق  أوسياسية 
 األحرار.

II. "سقراط" 

الديمقراطية،فمقد  اغمبيا ضد السياسية التي كانت المواقفأن حياة سقراط تعد سمسمة من   
كان ارتباط سقراط بسياسة المدينة يجعمو خاضعا كل الخضوع لنظاميا وقوانينيا ويجعمو 

ونجد الدولة،  إزاءمعارضا لكل محاولة لتحرر من ىذه القوانين وىو يؤكد فردية المواطن 
 تأثير ىذا األخير عمي الفكر السياسي لكل من "أفالطون" و"أرسطو".

                                                           

.16ص المرجع نفسو، - 1  
.37لمرجع نفسو،صا - 2  
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بطبيعتو وال  اجتماعيالقول"أن اإلنسان  إلىسقراط" فمقد ذىب تطور الحال مع"  
يستطيع أن يعيش بمفرده وأن الدولة وجدت كنتيجة ضرورية لحاجات اإلنسان 

 ىذا التنظيم "الدولة"  إلىالجماعة لذلك لجأ  إلىأي أن اإلنسان بطبعو ينتمي ، 1االجتماعي"

أن "سقراط" أثناء رئاستو لجمعية الشعبية  ليكفل حاجاتو. ففي محاورة الدفاع يذكر "أفالطون"
يغرق ل األثيني  األسطولعن الموافقة عمى محاكمة قواد حممة "االرجينوساي" الذين تركوا 

ان موقف "سقراط"  ألنو عد المحاكمة غير قانونية. ويتضح لناالبحارة  بآالففي اليم 
ذين إشتمو رائحة الخيانة وتمسكو بحرفية القانون في موقف كان يثير شكوك المواطنين ال

 الديمقراطية. فقد كانت قوة 2"الديمقراطية سياسة القواد كان صدمة  ىؤالءفي تصرف 
األثينية تكمن في ىذا األسطول وكانت كل المؤامرات تحاك حول القضاء عمى ىذه القوة 

و بأال البحرية، فرأى"سقراط"أن محاكمة قواد ىذه الحممة محاكمة غير قانونية، فحادثة تمسك
 الشديد لمقانون وأصمو اإلليي. احترامويحاكم قواد حممة "األرجينوساي" دليل عمى 

إني ألعتقد أن اآللية ىي التي وضعت القوانين لمناس يقول "سقراط" في ىذا الصدد " 
فسقراط يرى أن  3.إذ أن أول القوانين عند كل الناس ىو الذي يحض عمى عبادة اآللية"

القانون ال يتعارض مع العدالة اإلليية ألنو رمز ليا والقانون عنده أساس التربية ومصدر 
الفضيمة وسر الثبات والنظام.فحياة "سقراط" كمواطن أثيني تتجمي في الثبات في أداء واجبو 

سراره عمى رفض تخطي حدود القانون المدني، فينا تظير صفات   المواطنالمدني،وا 
 صالح. ال

 
                                                           

 ،2008 ،اإلسكندرية ط، د والتوزيع،ر لنشالجامعة الجديدة ر دا فمسفة السياسية، فضل اهلل محمد إسماعيل، -1
  .154ص

 د، رالمصرية السعودية لمطباعة والنش خمدون، الدار ابنتطور الفمسفة السياسية من صولون حتى  النشار مصطفي، - 2
  .41ص ،40ص ،2005 القاىرة، ط،
.159ص 1977القاىرة، ،ط د ،ر النيضة العربية لمطباعة والنشر، داالفمسفة عند اليونان ، أميرة حممي مطر - 3  
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III. "أفالطون" 

نيج فمديو الدعائم فالسفة السياسة الذين نجد ليم وحدة عمم وم أوليعد أفالطون  
ففي جميع نظرياتو  األولي لمسياسة، ويعد المرجع بعد ذلك لكل فالسفة الفكر السياسي،

ورات وىي في محاسفة السياسية وتتجمي ىذه األعمال مسائل متصمة بالفم
"القوانين" فكل محاورة تعبر عن طور معين من فكر "أفالطون" "الجميورية"،"السياسي"، 

 السياسي مثل محاورات "الدفاع ".

يقول "أفالطون" "أن المدينة أو الدولة أنيا أنشأت لسد حاجاتنا الطبيعية مثل الغذاء  
حاجات الفرد ىي التي  أي أن، 1والكساء والسكن وغير ذلك من حاجات الجسد الضرورية"

ولدت ىذا التنظيم السياسي من أجل الحفاظ عمى حقوقو الطبيعية. ويمغي "أفالطون"في 
واج  "إذ يجعل أفالطون تطبيق ىذا النظام مقتصرا عمى طبقتي نظام الز  " كتابو "الجميورية

وتماسكيا،وضرورة تأكيد الحكام والحراس، مستثنيا منو طبقة المنتجين ضمانا لوحدة الدولة 
وعدم تشتت ذلك الوالء، جراء  والء الحكام والحراس لمجتمعيم ودولتيم وسمطاتيا السياسية،

من تحريم الزواج لدي كل  والسبب األساسي ،2الممتمكات الخاصة" أوالحرس عمي األسرة 
الوالء نحو العائمية كمنافس قوي لعاطفة  العاطفة إلىمن الحكام والحراس ىو انو كان ينظر 

العائمية تضعف من سمطان العاطفة  ، فالعاطفةالوطن والدولة في نفوس الجند والحكام
 الوطنية.

يري "أفالطون" أن الدولة منظمة تعميمية لذلك أقر ببرنامج تعميمي ىدفو خمق 
الفالسفة الحكم في  يتولىوالحاكم الفاضل. ففي "الجميورية" يري أال المواطن الصالح 

تولي المناصب اإلدارية في الدولة  أىمأال بعد أن يقضوا فترة تدريب ليتسن  المثاليةمدينتو 

                                                           

.39ص ،2013عمان، ،1ط لنشر والتوزيع، دار الراية، المفاىيم والنظريات، الفكر السياسي، الخيري مدحت، - 1 
عمان ، 1ط دار الزىران، الفكر السياسي القديم والوسيط، إلىمدخل  ومراد عباس عمي، فيض حسن عامر، - 2
 .213ص، م2011،
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في ثروتو ولن  يطمعواأن يكون ىؤالء ىم ضمان الخير لمدولة ولمشعب ألنيم لن "لقد أراد 
مواطنييم عمى أساس تحقيق مثال العدالة  إسعادبتحقيق نزوة بل سيستيدفون دائما  ينشغموا

صل السمطة السياسية ذات أصل إنساني أرادي أساسو حاجة اإلنسان. فأ 1في الدولة"
 فردا ومجتمعا. اإلنسان ووظيفتيا تحقيق السعادة 

وطبقاتيا بشرعية ممكية كل مواطني المدينة "" في كتابو "القوانين" أفالطونأقر " 
وذلك بتقسيم األرض إلى قطع متساوية من أجل إلغاء التفاوت في  ،2لألرض والثروة"

مت تقول القوانين إنك يا "أف الثروات بين المواطنين. وفي محاورة "أقريطون" يقول "سقراط"
نستطيع أن نغادر  ...اختياراسقراط ناقص لممواثيق والعيود التي أخذتيا معنا عمى نفسك 

،  ..لكنك كنت شغوفا بالدولة،أي بقوانينيا.... نية أخريالمدينة أوترحل إلى أية دولة يونا
فسقراط كان ذلك المواطن األثيني الذي يحترم القوانين  .3"أذن من يحب دولة ال قوانين ليا

فيو بذلك قام رار، الدولة ألنو لم يفر من البحث عندما طمب منو تمميذه "أقريطون" الف
 المواطن لدولتو وطاعتو قوانينيا. احتراميوجب 

IV. أرسطو: 

  اجتماعيفي فمسفتو السياسية ىو أن اإلنسان كائن  مبدأ أساسيينطمق أرسطو من 
رة ولما كان  العيش ضمن الجماعة ضرو  بطبعو يتوق لمعيش في الجماعة مع بني جنسو.

القانون الطبيعي والى التنظيم السياسي الذي  إلىاإلنسان  لبشرية لجأ ىذاتقتضييا الطبيعة ا
 و"ضرورة لكل اجتماع وذلك لجعل الفرد مواطنا خيرا.طجعمو "أرس

 شيء إلىفي كل  مصمحة إن الجميع... ابتغاء"إن كل دولة مجتمع، وكل مجتمع يتألف 
وأن أخطرىا شأنا  الخير، إلىترمي من الواضح أن كل المجتمعات  ما يبدو ليم خيرا،

                                                           

.98ص م،1998 القاىرة، ،3ط العالم، دار قباء لمطباعة والنشر والتوزيع، االنشار مصطفي، فالسفة ايقضو  - 1 
.227سابق، ص مرجع فياض حسن عامر، - 2 
.227ص ،نفسو المرجع - 3  
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أفضل الخيرات: وىذا المجتمع ىو المسمي دولة أو  إلييسعي  مادونو اوي كل والح
 إلىنري كل المجتمعات ترمي كما أن كل دولة ىي في األصل مجتمع  1مجتمعا مدنيا"

أفضل الخيرات، والمجتمع المدني أو الدولة  إلىالخير االسمي. وأفضميا ىي التي تسعى 
شترك بين جميع أفراده. ولما كانت "الدولة بالطبعة ىو الوحيد الذي يجسد فكرة الخير الم
فإن . 2ألن من الضروري أن يتقدم الكل عمي الجزء"مقدمة عمى األسرة ومقدمة عمى الفرد 

وقد وردت المواطنة في مؤلفو ىو لضرورة واحدة وىي خير الدولة،  وجود المواطن
ء واألقرباء يشاطرونو الن النزالالسياسات أن:"المواطن ليس مواطنا بمجرد سكناه في البالد 

إال إذا كان  فالمواطنة حسب "أرسطو"التقوم عمى مجرد توفر شرط السكن، 3"تمك السكنى
يمكن أن يكون  النزالء ذوي اإلقامة المؤقتة مواطنين بيذا المعني لذلك يقول "أرسطو" "ال

المشاركة في  ألن ،4إال بما يمكنو أن يدخل بمنصب في السمطة" المرء مواطنا حقيقيا
 الفرد لدولتو ولمجتمعو المدني. النتماءالسمطة ىي معيار المواطنة وىي المقياس الحقيقي 

فأعضاء الدولة يشبيون المالحين  ن في الدولة كالمالح عمي السفينة،"وشبو أرسطو المواط
يقصد ، 5وظائفيم فإن سالمة الجماعة ىي عمميم المشترك" اختالففعمى الرغم من  تماما،

أن المجتمع المدني ىو مجتمع ألناس متساوين أحرار يتمتعون بالفضائل كميا وعمى رأسيا 
ن تفاوتت فضيمتيم يتفاوت ويتمايز  فضيمة المواطنة التي تحمييم أمام القانون سواء وا 

 أدوارىم في المشاركة السياسية.

من يطع  تساوي المواطنين األحرار في الفضيمة سواء منيم من أمر أو ير "إن أرسطو
تمك الفضيمة العامة "لممواطنة"  إلىباستثناء الحكام  الذين ينبغي أن يتمتعوا بإضافة 

                                                           

.22ص ،1995،سورية ،1ط ،مفيوم المدينة في كتاب السياسة ألرسطو، دار الحوار لمنشر والتوزيع النقاطي حاتم، - 1  
 ، 1957بيروت،  ،ط دبربارة البوليسي، الجنة الدولية لمترجمة الروائع اإلنسانية،  أوغسطينتر: أرسطو، السياسات، - 2
  .05ص
.115ص المصدر نفسو، - 3  
.29ص مرجع سابق، والمواطنة، والديمقراطيةالحرية  طفي النشار،صم - 4  
.27ص المرجع نفسو، - 5  
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ألن حكمة ، 1. والفضيمة الخاصة بالرعية ىي الثقة بالرئيس"والتبصرالحكمة  بفضيمة
  الرئيس وعدالتو بين مواطنيو تجعمو مميزا ويحقق بذلك أوسع قدر ممكن من السعادة.

عمي المساواة بين جميع  قائمبالنظام التربوي في المدينة الفاضمة "أرسطو" "طالب ولقد 
فالتربية في الدولة والرعايا، أي أن ال يكون ىنالك فرق بين من يتولون الحكم ، 2المواطنين"

 وبذلك نستنتج تربية الجنس البشري. متماثمة لجميع أعضائيا،

طن عمى كل من يتمتعون بوظائف اإلدارة كذلك يقرر "أرسطو" "أنو يمكن أن يطمق لفظ موا
مادام أنو عضو في الدولة لو حقوق وعميو واجبات  يقصد الشعب وصوتو الفاعل، .3العامة"
مدينتو أو دولتو ويؤكد أرسطو عمي ضرورة العيش في كنف المدينة. فيقول "بأن  اتجاه

وكذلك  أن يكفي ذاتو،إلنسان الفرد الستطيع ، بما أن ا4اإلنسان بطبيعتو ىو حيوان سياسي"
كل فرد في المجتمع الذي يعيش فيو، فمن واجب الجميع يمعنوا في وثيقة واحدة ليؤمنوا 

فالعيش في مجتمع ىو نزعة طبيعية عند البشر وىي ضرورية لبقاء  ضروريات الحياة.
ظمما.  النوع وردع صعاب الحياة. أما الذي يقطع صمتو مع القانون فإنو يصبح أسوأ الناس

إن فضيمة تكوين مدينة فاضمة " فاستطاعتون لديو كمفيوم الخير والشر والعدل والالعدل وم
المواطن والحاكم والرجل الفاضل جدا، ىي فضيمة واحدة وأن نفس الشخص يجب أن يكون 

 .5أوال مرؤوسا ثم رئيسا، قد يترتب عمى المشروع أن يعني بمجمل المواطنين عمى الفضيمة"

 .5الفضيمة"

                                                           

.28ص المرجع نفسو، - 1  
.58ص المرجع نفسو، - 2 
.26ص المرجع نفسو، - 3 
.87ص ،1995،، د بط د دار الحوار، النقاطي حاتم، مفيوم المدينة في كتاب السياسة ألرسطو، - 4 

 ،143ص م،2008 بيروت، ط، د دار الساقي لمطباعة والنشر، الفمسفة السياسية في العيد السقراطي، ريمون،غوش  -5
 .144ص ،143ص



 الفصل األول:                                                     الجذور التاريخية لمفهىم المىاطنة
 

14 
 

بيا جميعا ىي الفضيمة لكي  يتحولالطبيعية التي يترتب عمى المواطنين أن الصفات 
يصبحوا أفاضل بالتخمق والتعمق لكي تصبح الدولة فاضمة تكون المواطنين المشتركين في 

 السياسة أفاضل.
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 الوسطى العصور فمسفةالمواطنة في 

الشك أن ظيور الديانات المسيحية أثر عمى مجري األحداث السياسية في   
ربوع اإلمبراطورية في الشرق والغرب. ففي ىذا العصر تمثل رمزي أخر لممواطنة، تبمورت 

محل القيم المدنية.وبنينا نظام سياسيا ترك فيو  المسيحيةفي ظل نظام إقطاعي أحل قيم 
 المواطن موقعو لمرعية.

I.   والفكر السياسي في الفمسفة المسيحيةالمواطنة: 

 لقديس أوغسطين:ا1-

البداية الحقيقية لمفكر الفمسفي المسيحي رغم أن فكره قد   يعد القديس أوغسطين 
بصبغة دينية واضحة تغمبت عمي منطق العقل في الكثير من األحيان، في حين  أصطبغ

أصبحت عالقة الدين والدولة مشكمة من الضروري حميا، وقد كان لمقديس أوغسطين 
إن " يقول أوغسطين  "مدينة اهلل"إسيامو الواضح في ىذا المجال من خال ل كتابو الشيير

الذات صنع المدينة  االحتقاررضية ،وحب اهلل لحد حب الذات احتقار اهلل صنع المدينة األ
إن المدينة األولي تتمجد في ذاتيا،أما الثانية فتتمجد في الرب األولي تبحث عن السماوية 

  1مجد آت من البشر أما الثانية فإن اهلل الشاىد عمي الضمير ىو مجدىا األكبر"

يميز ىنا أوغسطين بين صنفين من البشر يقطنون نوعين من المدن، فالصنف األول ىم 
أولئك الذين يغمب عمييم حب الذات  يمارسون الشيوات ويجرون وراء أىوائيم ويتبعون 

الثاني فيؤالء  أما الصنف "المدينة األرضية"ميسميو سبل الشيطان، وىؤالء يطمق عمييم 
"المدينة  مواطنوافي دنياىم وىم  ويزىدونأنفسيم  يميمونأنيم  يغمب عمييم حب اهلل لدرجة

                                                           
النشار مصطفي،تطور الفمسفة السياسية من صولون حتى ابن خمدون، الدار المصرية السعودية لمطباعة والنشر  - 1

  .128ص ،2005 القاىرة، ،ط والتوزيع، د
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"كان يقصد بذلك الدولة الواقعية التي فمق أطمق عمي الدولة المدينة األرضية  السماوية"
أما الكنيسة فميست المنافس لمدولة،بل ىي المجتمع وعاداتو الروحية المتصمة  نعيش فييا،

 .1نساني"باهلل، ألنيا مبدأ جديد لممجتمع اإل

فينا يفرق بين المدينتين فالمدينة األرضية ىي المجتمع اإلنساني الذي تسيطر عميو قوى 
لعدالة المرتبطة بالخير والتي من شئنيا أن تحقق االشر أما الكنيسة ىي مدينة اهلل 

:"جوىر العدالة يكمن في العالقة بين المرء والرب  اإلنسانية، وفي ىذا المقام يقول اغسطين
داخل الفرد بين  فالعادة ، 2وتنبثق عنيا بالتأكيد عالقات السميمة بين اإلنسان واإلنسان"

قوتي الخير والشر لن تتحقق بتمبية مطالب النفس الشيوانية، بل ستتحقق في حالة صمة 
 بكل جوانب العقيدة الدينية. وااللتزاماهلل  إلىة الطيبة بين اإلنسان واهلل فالعدالة أساسيا العود

في ما أسماه مدينة اهلل ،والتناقض الذي يقع فيو ىنا ىو أن  إالال يري الدولة " فأوغسطين
ىذه المدينة كما حدثنا عن صورتيا ال يمكن أن تكون موجودة عمى األرض فأىل ىذه 

ن عاشوا عمي األرض في حياة مشتركة مع مواط  أنيم إالني المدينة األرضية المدينة وا 
أرضيم وأصميم في تمك  إلىيعيشون فييا كالغرباء، الذين ينتظرون بفارغ الصبر العودة 

 .3السماوية "مدينة اهلل " وىي بالقطع لن تكون إال في العالم األخر"المدينة 

فإذا  كاآلخرينولكن ليس  اآلخرينىذا يعني أن مواطني المدينة السماوية يعيشون مع 
 فإن التناقض بينيما، أوالتنافر  فالبرغممختمفة  ،األعمال فإنيم ينجزونيا بروح أنجزوا نفس

نفس المدينة األرضية، فالخبرات التي توجد في المدينة األرضية  فيشعبين يتساكنان ال
مدينتيم وأرضيم. عكس  إلىليست سوى غاية في نظر شعب المدينة السماوية ليعدوا بيا 

شعب المدينة األرضية فيم يتمتعون بيا ويسعدون ففي رسم أوغسطين "لصورة مدينة اهلل 

                                                           
  .379ص مرجع سابق، ،وعمي عباس مرادحسن عامر،   فياض -1
  .129مرجع سابق، ص خمدون، ابن إلىتطور الفمسفة السياسية من صولون  النشار مصطفي، -2

  .130ص129ص ،المرجع نفسو - 3
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"يعيد تكييف النظرية القديمة التي تقول "بوالء اإلنسان لمدينتين أوال ىي المدينة التي يولد 
وطبيعة الوالء ليما  فيو يقدم توضيحا لعالقة اإلنسان بالمدينتين 1والثانية مدينة اهلل" فييا،

فيو يقصد أن المدينتين  2وذلك من خالل "طبيعة اإلنسان الحركية بوصفو روحا،وجسدا"
 مرتبطتان وال تنفصالن إال يوم الحساب.

 وينتقل إلى تأكيد إن الدولة "ال تنشأ عن عقد إرادي مجرد وال عن خطيئة اإلنسانية األولى.
أي أن ىذه الغرائز ىي التي تجعل  3والغرائز الكامنة فييا"بل أن منشأىا الطبيعة اإلنسانية 

من الدولة ضرورية والزمة لمحياة االجتماعية فحالة الطبيعة ىي التي أوجدت ىذه 
تعاليم المسيح وتحافظ  عقائدىا عمىاألخيرة.ويرى أيضا أن "الدولة الحقة ىي التي تقوم 

قق الخالص المجتمع القائم عمى طير فالدولة ىي التي تح 4عمى ىذه العقائد والتعاليم"
إلى الحياة اآلخرة والدولة جل توجيييا العقيدة ونقائيا. فالكنيسة تشرف عمى الدولة من أ

 تساعد الكنيسة عمى تحقيق أغراضيا.

 طونالترتب "إن الفضيمة األسيرة لممجد البشري ليست فضيمة حقيقية وفي ىؤالء الناس الذين
 الخطأ فيبالمدينة األبدية التي يسمييا الكتاب المقدس مدينة اهلل يفضل لمدينتو األرض 

الفضيمة عمي غيابيا الكمي. أما من لم تكن تقواىم راسخة، وليست غريبة عن عمم إرادة 
إن  5الشعوب، فال شيء أسعد باإلنسانية من أن تضع رحمة اهلل بين أيدييم سمطة."

نيا أوغسطين ليست فضيمة حقيقية مادامت مرتبطة بمدينة األرض الفضيمة التي يتحدث ع
 نسانية البشر تبقى تحت رحمة اهلل.ألنيا معرضة لمخطأ، فإ

                                                           
  .379ص ، مرجع سابق،راد عميوم فياض حسن عامر، - 1
  379ص المرجع نفسو، -2

 دت،  القاىرة،، ط الييئة المصرية العامة لمكتاب، د تر:حسن جالل عروسي، السياسي،تطور الفكر  جورج، سبابين - 3
  .91ص

  .91نفسو،ص جع ر مال -4
  .260ص ،2006، بيروت ،2طدار المشرق،  ،1تر:الخور أسقف يوحنا الحمو،ج القديس أوغسطين، "مدينة اهلل"، -5
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 أو قوانين المدينة وال يحق لمعضو "فال يجوز مثال لمواطن،وال غريب،أن يخالف تقاليد بمد
تجنب المخافة لمتقاليد  يمزميا 1يخالف المجموع الذي إنيثق منو إال نبذه المجموع"  أن

اإلصالحات التي تسير عمييا مدينتيم وال يحق لمجزء أن البشرية مع مراعاة القوانين و 
 يخالف الكل،ألن أساس النظام البشري االجتماعي مرتكز عمي طاعة المموك.

 القديس توما اإلكويني :-2

وسياسية عديدة بين القرنين الرابع والثالث عشر فكرية  لقد جرت تطورات    
كان أبرزىا ذلك الصراع  بطيءالميالديين،فعمي الصعيد الديني المسيحي جرت تطورات 

بين السمطتين الدينية والزمنية،سمطة الكنيسة وسمطة الدولة وىو صراع أشتير  أنشبالذي 
تتوجو نحو نظام فكري موحد  في تاريخ الفكر الغربي الوسيط حيث بدأت األعمال الفمسفية

بين اإليمان والعقل وبين الالىوت والفمسفة. وكان توما اإلكويني  االنسجاميتم تحقيق فيو 
 في الغرب  التآلفمن األوائل الذين حمموا لواء تحقيق ىذا 

"ترتبط فكرة أصل السمطة والدولة،عند اإلكويني بالطبيعة اإلنسانية لإلنسان بوصفو كائنا 
والسمطة والدولة في ىذه الحالة حدث ونتاج طبيعي،مصدره الطبيعة  ...بالطبع اجتماعيا

فيذه السمطة ىي الشكل التنظيمي الذي أنتجو الناس واستخدموه  2االجتماعية لإلنسان"
إلدارة  شؤونيم، وتحقيق الخير العام ليم. إن معرفة اهلل عند اإلكويني ىي "شرط إلنتماءه 

 3."إلنتماءه لممجتمع السياسي الدولةط لمكنيسة، مثمما ىي شر 

 ألن الممارسة السياسية سموك عقمي يتحكم فيو النظام العام لمكون والحياة.

                                                           
  .51ص ،1991،بيروت  ،4ط ، دار المشرق "،اعترافاتالقديس أوغسطين، " - 1
  .400ص مصدر نفسو،ال -2
  .405ص مصدر نفسو،ال -3
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ويتفق توما اإلكويني مع أرسطو في "أن المجتمع عبارة عن تبادل خدمات ومنافع بغية 
ب ىدف محدد وىو الحياة الطيبة السعيدة لمجميع وكل إنسان إنما ىو صاح إلىالوصول 

مينة أو حرفة، وكل منيم يمد غيره ببعض حاجاتو، فالزارع والصانع يمدان المجتمع 
ىذا يعني أن كل كائن يكافح  1.بالحاجات المادية،والقسيس يسيم بإقامة الصموات والشعائر"

الخير األسمى وذلك باعتماده عمى دافع طبيعي مستمد من  إلىالوصول  إلىويسعي 
طبيعتو ويقول في ىذا الصدد" إنو إذا كانت طبيعة اإلنسان،الحيوان االجتماعي والسياسي 
تريد أن تعيش في مجتمع يضم عددا كبيرا من أشباىو فإنو من الضروري أن يكون لدى 

 االتجاىاتميور سيتبعثر في مختمف إن ىذا الج البشر مبدأ بواسطتو يحكم الجميور)...(،
إن لم يجد من يعتني بخيره،مثمما يتحمل جسم اإلنسان أو أي حيوان كان إن لم توجد فيو 

كويني عمى وجوب يؤكد اإل .2قوة موجية مشتركة تستيدف الخير المشترك لكل األعضاء"
م من أن ذلك بمثابة حق يتولد من الطبيعة البشرية. فبرغ واعتبرتكوين سمطة حاكمة 
الحاكمة إال أن ىذا الحق ىو  والسمطةفي تعيين الحاكم  واختيار القرارالشعب ىو صاحب 

ن  ،فالغاية األساسية من الحكم ىي اختارهالحاكم بواسطة الشعب الذي  اكتسبوحق إليي وا 
تحقيق الوحدة والسالم.ويؤكد عمى الحكم:"إن جزءا واحدا في الجسد ىو القمب يحرك كل 

إال إلو واحد ىو  ليوجدواحدة، وفي كل الكون  إال ممكةخرى وأن حاالت ليس ليا األجزاء األ
 .3خالق وحاكم كل األشياء"

فالحاكم يسيم في الخير العام  فيو بيذا يؤكد عمى حكم الفرد ويقمل منة حكم الكثرة،
لممجتمع، وسمطتو يستمدىا من اهلل بقصد تحقيق الحياة السعيدة لمجميع في المجتمع . 
ويؤكد عمى ذلك في قولو :"أن السمطة العميا في المجتمع إنما تصدر عن اهلل، وأن اهلل 

والحكومة في  ة،أفراد الشعب، ومن ثمة تأتي السمطة السياسية بعد السمطة الديني إلىيوكميا 
                                                           

  .135ص ،134ص مرجع سابق ، خمدون، ابنالنشار مصطفي،تطور الفمسفة السياسية من صولون حتى  - 1
  .135ص المرجع نفسو، - 2
  .138ص المرجع نفسو، -3
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ظالمة،والحكومة الصالحة ىي التي يتوخى  آونظره قد تكون صالحة أو فاسدة،عادلة 
حكاميا الصالح العام،وتصبح فاسدة إذا توخا الحكام مصمحتيم الخاصة، واألولي ىي 

فالسمطة العميا ىي التي توجو  ،1حكومة األفراد، والثانية ىي حكومة العبيد واألرقاء"
رغبتو بل رغبة المجموع الذي يتحقق بتنظيم  ليمثلوالحاكم ىنا  الصالح العام،المجتمع نحو 

ذا ما خدم  سياسي يقوم بين الحاكم والمحكومين. من أجل تحقيق األىداف االجتماعية، وا 
الحاكم مصمحتو الخاصة فإن ىذا الكيان سينيار وينحل ويظير التفاوت الطبقي في ىذا 

الخطأ في جبت ن ألول أو قدر من الشر "فخطيئة اإلنسا الخير يضاأو  المجتمع السياسي.
نسمو. فإذا لو أقام اإلنسان األول عمى البر ألوجب ذلك في خمفو حفظ البر وأيضا المالك 
الذي بقي مع اهلل حينما أثم اآلخرون ثبت حاال في البر حتى عصم بعد ذلك عن الخطأ 

ناء جينم لو لم يخطأان أبناءه لم يكونوا )...(، إن معني قواه أن أدم لم يكن يمد من نفسو أب
إن اهلل تعالى عندما خمق أدم وحواء أجبرىما  ،2يتمقون منو الخطيئة  التي ىي سبب جينم"

منيا  واقتربلكن أدم أخطأ  من الشجرة، االقترابوعدم  عمى طاعتو بفعل إخباري،
 واآلخرةوأصبحت الخطيئة عمى الدوام مع نسمو وتوارثت األمة عدم الطاعة في الدنيا 

 الخاص، وىذا ما برز في الكيان السياسي بين الحاكم والمحكوم. إلىفبرزت من العام 

 

 

 

 
                                                           

مكتب الجامعي ، الاالجتماعالنظرية في عمم   واالتجاىاتاالجتماعية الفمسفة  رشوان أحمد حسين عبد الحميد، - 1
  .63ص ،2011اإلسكندرية، ،4ط الحديث ،

 ،1896، بيروت ط، د المطبعة األدبية، تر:الخوري بوليس عواد،، 2الخالصة الالىوتية،ج  القديس توما اإلكويني، -2
 .573ص ،572ص
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II. :الفكر السياسي عند المسممين: 

في الحكم ىي األساس الذي يجب أن يقوم عمو الحكم في  اإلسالميةفمسفة الن ا
ىو األصح لواقعنا ألن ىذا النظام  الدولة المؤمنة في اإلسالم دينا وبالشريعة منيجا لمحكم،

أعتاب التقدم  إلى.فيذا النظام يحاول الوصول واالقتصادية واالجتماعيةوظروفنا السياسية 
ليؤالء األفراد. فمقد كان ليذا  الرخاء المنشود ىإلومحققا مطالب أفراده األساسية وصوال 

األخير تأثيرا عمى الحضارة الغربية، فجعل من العدل غاية لقيام سمطة الدولة. أي أن 
أساس ىذا العدل ىي التسوية في المعاممة والمقصود بيا المساواة بين الرعايا في الحقوق 

 والواجبات.

 ــــــي:ابــــــــلفار نصــــــــــــــر ا أبو-1

بين الفمسفة السياسية  االنسجامأول فيمسوف يحاول إقامة التوافق أو  الفارابي
الكالسيكية القديمة وبين اإلسالم، "فالفارابي" أعاد ذكرى فمسفة "أفالطون"و"أرسطو" 

قدم أىم محاولة لمتوفيق بين  السياسية فمنزلة الفارابي تعادل منزلة أفالطون عند اليونان إذ
الحياة السياسية والدينية لكي تتحقق السعادة والحياة  تكون عميو أنالفمسفة وبين ما ينبغي 
 الصالحة الكاممة لمبشر.

في قوامو، وفي أن  يقول "الفارابي" "كل واحد من الناس مفطور عمى أنو محتاج،
 إلىأشياء كثيرة ال يمكنو أن يقوم بيا كميا ىو وحده، بل يحتاج  إلىيبمغ أفضل كماالتو، 

« قوم يقوم لو كل واحد منيم بشيء ما يحتاج إليو. وكل واحد من كل واحد بيذه الحال.
يحتاج إلى أشياء كثيرة مادية ومعنوية وليس في وسعو أن  يعني أن اإلنسان مدني بطبعو،

، بل يحتاج إلى عمل كل فرد في مجتمعو ليحقق يستقل في أدائيا. وينفرد في القيام بيا
ن كانوا  ألنيم من خمق اهلل، إال أن  طبيعيينسعادتو ومن ىنا يأتي قولو "أن أفراد المدينة وا 
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فالبشر يتميزون  1قوى إرادية مكتسبة وليست فطرية"القوى التي تييئيم ألداء وظائفيم 
غير أن الواحد منيم  في أدائيم ألعماليم. متفضمينأدوارىم في مدينتيم تجعميم  باختالف

بل ما يكتسبو من أمور إرادية  الفطرية وحدىا،يكون عضوا في المدينة بتمك األمور ال 
فالقوى الطبيعية الفطرية المودعة في أجزاء البدن يقابميا أجزاء  كالصناعات والحرف.

الذي تتعاون  التام الصحيح،المدينة وىيئات مكتسبة إرادية "فالمدينة الفاضمة تشبو البدن 
وأعضاؤىا  وفييا عضو واحد رئيس وىو القمب، ه مختمفة متفاضمة الفطرة والقوى.ؤ أعضا

 ابتغاءوكل واحد منيا جعمت فيو بالطبع قوة يفعل بيا فعمو،  تقرب مراتبيا من ذلك الرئيس،
فييا قوى تفعل أفعاليا عمى  ى لما ىو بالطبع غرض ذلك العضو الرئيس،وأعضاء أخر 

فالفارابي يبدوا ىنا متابعا  2حسب أغراض ىذه التي ليس بينيا وبين الرئيس واسطة."
ألفالطون في بناء المجتمع الفاضل بحسب نظام الفرد في الدولة. لكنو يستمد تصميمو كما 

ة الجسم في حين يستمد أفالطون من قوى النفس، فتركيب الجسم العضوي، انتظامرأينا من 
والتعاون الوظيفي ألعضاء جسده تشبو تركيبة المجتمع المدني )الدولة( في تعاون واجتماع 

"كما أن العضو الرئيس في البدن ىو بالطبع أكمل أعضائو وأتميا في نفسو وفيما  أفراده.
ودونو أيضا أعضاء أخر رئيسة لما  أفضمو  يشارك فيو عضو أخر يخصو ولو من كل ما

كذلك رئيس المدينة ىو أكمل  ولوىي تحت رياسة األ دونو،ورياستيا دون رياسة األول،
 .3أجزاء المدينة فييا يخصو  ودونو قوم مرؤوسون منو ويرئسون آخرين"

يبين التدرج الوظيفي في المدينة كما ىو الحال في المراتب أعضاء البدن،  فينا الفارابي،
وىو الذي يرأس بقية فالعضو الرئيس ىو القمب في البدن وىو يفوق كماال.باقي األعضاء 

بالرئيس ويتمقون منو األوامر أفراد يتصمون األعضاء. فكذلك في المدينة الفاضمة فيناك 
 بدونو واسطة ويرأسون آخرين في مرتبة ثانية. 

                                                           

.153ص مرجع سابق، العالم، أيقظواالنشار مصطفي، فالسفة  - 1  
.111ص مرجع سابق، الفرابي أبو نصر، المدينة الفاضمة ومختارات من كتاب الممة، - 2 
.113ص نفسو،المرجع  - 3  
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 خمدون : ابن-2

في الفكر السياسي اإلسالمي ،يمكن أن  بن خمدون" بحق قمة من القمم إتبر "يع
نطمق عميو"أرسطو العرب"فمقد حاول إدخال مبدأ العممية الطبيعية في دراسة الظواىر 

القوانين الطبيعية   ومن خالل ىذا المرء حاول استخالص التاريخية والسياسية واالجتماعية
 عمراني أو الحضاري. التي تحكم قيام الدولة وزواليا، وحاول وضع الدولة في إطارىا ال

ول "ابن خمدون" "إن االجتماع اإلنساني ضروري "فاإلنسان مدني بالطبع" فالبشر يق
ذا  ال تكون حياتيم ووجودىم إال باجتماعيم وتعاونيم عمى تحصيل قوتيم وضروراتيم. وا 

 إلىواقتضاء الحاجات، ومد كل واحد منيم يده المعاممة  إلىاجتمعوا دعت الضرورة   
لما في الطبيعة الحيوانية من الظمم والعدوان بعضيم عمى بعض  حاجتو يأخذ من صاحبو

 1إلى المقاتمة."المفضي فيقع التنازع  )...(،

االجتماع ضرورة ماسة ليحفظ بقاءه ووحدىا السمطة الرادعة  إلىإن حاجة اإلنسان 
والقاىرة كحيمة إلخراج اإلنسان من عدوانيتو، فالحاكم في الدولة ىو الذي يمثل السيد القاىر 

والسمطان عمى الجميع."فالحياة االجتماعية الغمبة ليذه الجماعة البشرية باعتباره يمثل 
 إلىىو يصدر عما تنطوي عميو فطرتو من ميل وجدت خطرا أخر من اإلنسان نفسو، و 

العدوان عمى أخيو اإلنسان، من حيث ىو إنسان إلى أن يخترع الدولة ليكبح بيا جماع 
غمب تفالدولة دون سائر النظم األخرى تتميز بالقير وال  .2عدوانو من حيث ىو حيوان"

 واإلكراه وىي بذلك تحقق السيادة بوجييا الداخمي والخارجي.

                                                           
 .194ص ،193ص مرجع سابق، النشار مصطفي، تطور الفمسفة السياسية من صولون حتى ابن خمدون، -1
الجتماع، المكتب الجامعي النظرية في عمم ااالتجاىات  رشوان أحمد عبد الحميد حسين، الفمسفة االجتماعية، -2

  .72ص ،م2011 د ب، ،1ط الحديث،
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 :نظام الحكم لمدولة يعرض "ابن خمدون" أنواعا مختمفة من الحكومات أىميافي ال
"الحكومة الطبيعية وىي التي يتوالىا الرئيس واحد والحكومة الدينية وىي التي تستند إلى 

 .1القوانين اإلليية وىي بنظر"ابن خمدون"أفضل أنواع الحكومات"

الطبيعي أن تختمف مناصب الحكم من حيث صالحيتيا وتسمسميا فكل نظام  حقال
من أنظمة الحكم بحيث تنسجم مع محتواه ومقوماتو، والدولة ليا الحرية في اختيار النظام 

 الذي يناسب كيانيا ووجودىا السياسي.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                           

م ،  1999بيروت، ط، د  منشورات دار األفاق الجديدة، ، األميروبعد  األميرتراث الفكر السياسي قبل  سعد فاروق،- 1
 .241ص
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واطن تتحدد خارج مفاىيم .االنتماء ، الوالء،الدولة سيادة ، السمطة و بالعودة ن فكرة المإ
الى الجذور حفظ عبرت عنيا الفمسفة اليونانية حينما يعرف  بنظام الدولة.و تمحورت 

المواطنة في ىذا المجتمع في حق المشاركة في شؤون المدينة .حيث حاول فالسفة اليونان 
 "أن يخرجوا الدولة من الفساد و الحالل االجتماعي إلى العدالة "سقراط"،"أفالطون" ،"أرسطو

 وذلك من خالل نظام تربوي .

غرار الفمسفة الوسطية التي برزت في رمزا أخر "لممواطنة" تمثل في نظام  عمى     
إقطاعي أحل قيم المسيحية محل القيم المدينة وتولى رجال الذين أمر التنظيم السياسي. 
كالقديس أوغسطين وتوما اإلكوينى. وحاول الشرع اإلسالمي ىو أخر أن يجعل من التفاوت 

ية عمم االجتماع طة الدولة من خالل "مدينة" "الفارابي" ونظر والعدل الغاية العامة لقيام سم
 "البن خمدون". 
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 المواطنة عند "توماس هوبز

لقد عني فالسفة العقد االجتماعي بفكرة المواطنة مف خالؿ إدراجيا ضمف 
الحقوؽ السياسية لإلنساف،وبسبب األزمات والثورات السياسية واالجتماعية المستمرة في 

النظريات أوروبا، ظيرت إشكالية المواطنة لغرض إعادة إنسانية اإلنساف التي دحضتيا 
القائمة عمى القانوف الطبيعي، فجاءت فكرة العقد االجتماعي لتعزز العالقات اإلنسانية، 
وتضمف الحقوؽ والحريات السياسية وذلؾ باالنتقاؿ مف الحالة الطبيعية الى الحالة 

 المدنية.

في حيف أف معظـ أفكار فالسفة عصر األنوار أمثاؿ مونتسيكيو قد أحدثت 
التصورات اإلغريقية والوسطية لممواطنة، مف خالؿ مجاوزتيا لنقص قطيعة جذرية مع 

الذي اعترى فكرة المواطنة بسب اقتصارىا عمى الحقوؽ السياسية دوف الحقوؽ المدنية، 
 وال اختالؼ بيف اإلنساف والمواطف، باعتبارىما مف طبيعة بشرية واحدة.

رىا كياف سياسي بيف الفكر السياسي ىنا أراد فيـ العالقة بيف الدولة باعتبا
تفاؽ وعميو; كيؼ كانت نظرة فالسفة  المواطنيف داخؿ ىذا الكياف، وذلؾ بموجب تعيد وا 
)المواطف( إلرساء فكرة المواطنة؟.  العقد االجتماعي لمعالقة بيف الحاكـ)الدولة( والمحكـو

ـ لمسمطة الممكية، واستخدـ نظرية العقد االجتماعي لتأييد الحكنصيرا  "ىوبز"كاف  
واف كاف اىتمامو  واستقرارا،نظـ الحكـ وأكثرىا كماال  ىالذي اعتبره أسم الممكي المطمؽ،

يبدأ عمـ الدولة لـ  أف أكدكافة كتاباتو، فمقد وقد انتيج ىدا الخط في  األكبر بالحكـ الممكي،
والسمطة السياسية الضخمة رمزا لمدولة  األمر الذي جعمو يتخذ "التنيف" " كذلؾكتابو  قبؿ

Derive" . في مواجية الرعايا 
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I.  :الحالة الطبيعية والحرب الكل ضد الكل 

 أخر إنسافوكؿ  إنسافيقوؿ" توماس ىوبز";"لقد كانت العالقات في الحالة الطبيعية بيف كؿ 
مف ىنا ينتج حالة صراع مف اجؿ  1"المجد اوجبالريبة  وأ قائمة عمي أساس مف النافسة

 والمحافظة عمى الذات. البقاء،

بدوف الناس في ذالؾ الوقت يعيشوف بدوف سمطة  أفمف الواضح كذلؾ;" "ىوبز"يقوؿ 
، في تمؾ وتجعؿ كؿ واحد بعيدا عف األخر سمطة عامة تكوف قادرة عمى الفصؿ بينيـ،

 الحالة كاف الناس في حالة حرب وكاف الظرؼ الذي يعيشوف فيو يطمؽ عميو حالة الحرب،
مثؿ ىذه الحرب يكوف فييا كؿ واحد ضد األخر والحرب ليست فقط أعماؿ الحرب والمعارؾ 

ألف اإلنساف في تمؾ الوقت كاف دائـ المنافسة ، 2بؿ ىي كانت أيضا في صراع مع الطبيعة"
الطبيعة البشرية تتميز بالوحشية تجعؿ الفرد مع  أف "ىوبز"في سبيؿ تحقيؽ الرغبات.ويري 

في –دائمة ومستمرة لذلؾ يقوؿ"ىي حرب الجميع ضد الجميع حالة حرب الفرد األخر في 
دائـ قياـ أية صناعة أو تجارة أو عمـ أو فف ألف الخوؼ ال وليمكفىذه الحالة يتمتع بالتعاوف 

 .3مجتمع أو أية حضارة"وعدـ الثقة وخطر الموت يعاقبو 

حرب كؿ فرد بحيث في ىذه الحالة يصبح اإلنساف ذئب ألخيو اإلنساف، وىذا ما  بمعنى
 إلىعدـ بناء مجتمع حضاري متكامؿ مما يجعؿ حياة اإلنساف ضعيفة ويشيؤ بيا  إلىيؤدي 

 وجود فكرة الحؽ واألصح والخطأ.عدـ  إلىالفساد وعدـ االستقرار واألمف ويؤدي 

ف ثمارىا غير مؤكدة، وألف حراثة األرض وال مالحة تكوف ثمة صناعة أل أف"في ظرؼ كيذا 
 والوسائؿعممية بناء واسعة،  البحار والالبحر، وال فائدة موجودة مف استيراد البضائع عبر 

                                                           

الدولة،تر; ديانا حرب بشري صعب،ىيئة أبو ظبي لمثقافة توماس ىوبز، الميفيتاف،األصوؿ الطبيعية والسياسية لمسمطة  -1 
 .244ـ، ص 3122والتراث،

.245المصدر نفسو ،ص  - 2  
، القاىرة،  7أميرة حممي مطر، فمسفة السياسية مف أفالطوف إلى ماركس، دار الغريب لمطباعة والنشر والتوزيع، ط -3

 .91، ص:::2
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ا بوجو البسيطة وال تقدير لنوال معرفة  لرفع تمؾ األشياء التي تحتاج إلى القوة، آولمنقؿ 
وال مجتمع، لف يكوف ىناؾ سوى األسوأ خوؼ دائـ وتحسب مف  آدابوال  والفنوف لمزمف،
 .1الموت العنيؼ، وحياة يقضييا اإلنساف معتزال وبائسا" خطر

لقد كاف اإلنساف مدفوعا برغباتو وشيواتو ولـ يكف ثمة ممكية محددة تخص فردا واحدا 
 يحصؿ عميو مف ممتمكات، تظؿ ىذه أفيستطيع  ى مامكاف يحصؿ ع إنسافكؿ  إف 

كاف اإلنساف األوؿ حينما يقـو بمرحمة  أف يحتفظ بيا. يقوؿ ىوبز" استطاع األخيرة لو طالما
النـو يصد األبواب،وحينما يكوف في  إلىتسميح نفسو ويطمب حسف المصاحبة،وحينما يذىب 

وىذا دليؿ عمي معرفتو أف ىناؾ قانوف ،وموظفيف لينتقموا ألي .2و"بيتو يغمؽ صندوؽ ثياب
 بو.أذى يمحؽ 

في تعريفو الحؽ الطبيعي"إف الحؽ الطبيعي يتمثؿ في الحرية التي  وؿ ىوبزويق
الخاصة كما يريد، وذلؾ مف اجؿ المحافظة عمى يمتمكيا كؿ إنساف في استعمالو لقوتو 

 .3الطبيعة"

ويقوؿ أيضا الحؽ ىو الوسيمة التي نكفؿ المحافظة عمى حياة الفرد. إفىذا يعني 
وىي تكمف في جزء منيا في أىوائو وىي الجزء "لدى اإلنساف إمكانية لمخروج مف ىذه الحالة 

 األخير في عقمو،أف األىواء التي تجعؿ اإلنساف يصؿ السالـ ىي الخوؼ مف الموت،
 .4بطرح العقؿ" والرغبة في األشياء الضرورية كحياة مريحة،واألمؿ بأف يجعؿ عمييا بعممو

لإلنساف البدائي االنتقاؿ مف حالة الطبيعة المجتمع مدني  إلىىناؾ دوافع ميدت  أفيعني 
العاطفة المتمثمة في الخوؼ والقمؽ والرىبة أما الثاني قواعد  تتمثؿ في عامميف أساسييف،

                                                           

246،ص245المصدر نفسو، ص - 1  
، 3119اإلسكندرية ، ،مد إسماعيؿ، رواد الفكر السياسي الغربي الحديث،دار الجامعة الجديدة، ، د طفضؿ اهلل مح - 2
  .25ص
.249توماس ىوبز،الميفيثاف، مصدر سابؽ، ص - 3  
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سوى قوانيف الطبيعة ويقوؿ ىوبز في ىذا  ماىيةالعقؿ وفي رأي ىوبز ىذه القواعد 
ة ىو مبدأ وقاعدة عامة يجدىا العقؿ، وبيا يمنع اإلنساف مف فعؿ الصدد;"إف قانوف الطبيع

ماىو يدمر كيانو أو ما يقضي عمى وسائؿ الحفاظ عمييا ومف ىنا يختمؼ الحؽ عف القانوف 
فمف حيث أف الحؽ يعتمد عمى الحرية المرء في أف يفعؿ الفعؿ أو أف يمتنع عف فعمو،في 

                                     .1يما دوف األخر"حيف أف القانوف ىو الذي يرتبط بواحد من

عف الحرية مف حيث انيما  االلتزاـكبيرا مثمما يختمؼ  اختالفاالقانوف والحؽ يختمفاف إف 
ىذا ألنو مف ناحية ما "حيث يتجو اإلنساف بواسطة الحؽ  يتناقضاف في الموضوع الواحد.

فإنو يكوف مضطرا بواسطة القانوف الطبيعي  إرضاء رغباتو ونزواتو أيا كانت، إلىالطبيعي 
                                 .2وسعادتو" أمنومف اجؿ تحقيؽ أف ينجز بعض رغباتو 

وذلؾ أف الحقوؽ الطبيعية المتساوية بيف األفراد البد وأف تنتيي بحالة حرب،اما القانوف 
  .بادئ العقمية يجعؿ حياة اإلنساف أمنة ومطمئنةالطبيعي فيو نسؽ مف الم

السالـ يشتؽ القانوف الثاني;حيث ينبغي نشداف  ضيساسي الذي يقت"ومف ىذا القانوف األ
كذالؾ بالتنازؿ عف حقو في وضع يده  اآلخريفعمي كؿ إنساف أف يرضي عندما يرضي 

الحصوؿ عمى األمف والدفاع عف النفس واف  عمي جميع األشياء،كؿ ما كاف ذلؾ ضروريا
 .3اتجاه نفس" اآلخريفيقتنع بحريتو اتجاه اآلخريف بنفي القدر الذي يسمح بو 

السالـ والتعاوف  توضح أفأف قياـ المجتمع المدني مبني عمى الحقوؽ الطبيعية التي  ىبمعن
استخداـ حقو في فعؿ بدافع المنفعة الخاصة، ألف إف أصر كؿ واحد عمى  بيف األشخاص

 الحالة الفوضى مف جديد. إلىأف الناس سيعودوف  يريده فيذا معناه ما

                                                           

.:24المصدر نفسو، ص - 1  
.26صفضؿ اهلل محمد إسماعيؿ، رواد الفكر السياسي الغربي الحديث، مرجع سابؽ،  - 2  
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طبيعة العدالة في قولو"تكوف طبيعة العدالة قائمة عمي الحفاظ عمى عيود  "ىوبزلذلؾ حدد "
الناس  إلجبارمطة مدنية كافية س مع تأسيس تبدأ إالالسارية، غير أف كوف العيود السارية ال 

وىذا يعني أف السمطة العميا التي تشرؼ عمى تنفيذ العيود والمواثيؽ التي اتفؽ .1حفظيا"عمى 
 ىوبز" سوى عدـ انجاز العيد."في نظر  مصدر العدؿ والظمـ، يمكفالناس عمييا، ففي ىذا 

 

II. :العقد االجتماعي وتشكيل الكائن الصناعي                                            

بؿ أف الفف يستطيع أف يذىب الى فف اإلنساف يستطيع أف يصنع حيوانا صناعيا  إف"
الذي نسميو    Leviatnanتو بأف ىذا الكائف الخيالي اليائؿفيقمد اإلنساف ذا أبعد مف ذلؾ،

ف كاف  حجما وأشد  أعظـالدولة والذي ىو مف خمؽ الفف ال يعدو أف يكوف إنسانا صناعيا، وا 
 .2ليحميو ويؤمنو" وأبتدعويأسا مف اإلنساف الطبيعي، لقد صوره اإلنساف 

تحقيقا لمنفعة تفوؽ نفع العيش الفطري جده األفراد لجميع في نظر ىوبز كياف مصطنع أو فا
الطبيعي وذلؾ عمي أساس أف في المجتمع يتـ تبادؿ الخدمات واألفراد، ومف ىنا كاف منطمؽ 

 تفكيره الفردي.

الوحيدة إلنشاء ىذه السمطة المشتركة القادرة عمى الدفاع عف الشر في  الوسطيةيقوؿ ىوبز "
يتمكنوا مف االكتفاء  حتىالغرباء واإلساءات المرتكبة بحؽ بعضيـ وحمايتيـ  احتياجاتوجو 

والشعور بالرضا بواسطة صناعتيـ الخاصة وثمار األرض، فتمكف في جمع كؿ قوتيـ 
تستطيع بغالبية األصوات حصر كافة أرادتيـ ص أو مجموعة أشخاص شخ باتجاهوقدرتيـ 

 .3في إرادة واحدة"

                                                           

،.243المصدر نفسو، ص - 1  
.28المصدر نفسو ، ص - 2  
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او جمعية مخضعيف رجؿ واحد  إليبكؿ سمطتيـ  يتعاىدوف ويتنازلوا ىذا يعني أف الناس   
لو أوليا حكميـ وارادتيـ ويقوؿ "ىوبز" في ىذا الصدد "إني اتنازؿ عف قوتي وبعض حقوقي 

لنفس مثؿ ىذه الحقوؽ  األخر عف أنتىذه الييئة بشرط اف تتنازؿ  أوفي تجاه ىذا الفرد 
 .1الفرد أو الييئة "

نما يمـز بيف األفراد  فالمجتمع السياسي يقوـ عمي أساس اتفاؽ وليس بيف الممؾ ورغبتو وا 
 بحيث يتنازلوف عف كافة حقوقيـ الطبيعية لقوة تتمثؿ في شخص أو مجموعة أشخاص. 

بيف األفراد ىو اختيار رئيس أعمى لمجماعة مف يبنيـ، وعند اختيارىـ ليذا  "كانت ثمرة التعاقد
الحاكـ تنازلوا عف جميع الحقوؽ الطبيعية التي كانت مقررة ليـ في حياتيـ البدائية، حتى 

قامة القانوف بينيـ"  .2يقـو الحاكـ بحمايتيـ والحفاظ عمى أرواحيـ وأحواليـ وا 

اختيار ىذا الحاكـ ليحمي ويحافظ عمى حرياتيـ وذلؾ وفقا فاألفراد بكامؿ إرادتيـ قرروا 
 زاـ ألنو كاف أجنبيا عف العقدلقانوف مدني غير أف ىذا الحاكـ ليس ممزما إزاء األفراد بأي إل

ىـ األفراد وليس الشخص أو الييئة ألنيا ليسوا طرفا في العقد فالمجتمع ليس لو سوى"صوت 
رادة واحدة يستطيع . 3إرادة الحاكـ الذي يجعمو مجتمعا" فرضيا، تمؾ ىي واحد يتكمـ بو وا 

دعو ىذا الحاكـ الذي يتحدث إذ يصاحب السيادة المطمقة ولقد أحسف "ىوبز"  فالحاكـ ىو
 يكف طرفا فيو كما قرر ىوبز. لـعنو "

"إف تولد الدولة يقوـ عمى إتفاؽ يتخمى بموجبو كؿ مواطف عف دقة في الدفاع عف نفسو )أو 
( بمقابؿ أف يؤدي الغير اليميف نفسو، وأف يجرد نفسو مف كؿ شيء، بالطريقة نفسيا  اليجـو

                                                           

.48رفقي زاىر، أعالـ الفمسفة الحديثة، رؤية نقدية، مكتبة النيضة المصرية، القاىرة، دط، دت، ص - 1  
.:28المصدر نفسو، ص - 2  
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فالمشتركيف في ىذا  .1"األعمى فال يعطي مف حجتو أي تعيدحياؿ السيد األعمى، أما السيد 
 يجمع في يده السيؼ والصولجاف. يا"لياغان"

"فالدولة كالمجتمع نتيجة عقد مبـر بيف المواطنيف، يتضمف تنازال عف حقوقيـ، وتعيدا 
بالخضوع لسمطة حكـ ىي بمثابة الشخص الثالث ليس طرفا بالعقد،ولـ يكف "ىوبز"ييتـ 

أو الممكية المقيدة،  "األوليجاركية"بكوف الدولة ذات السيادة تتخذ شكؿ الديمقراطية أو 
ىذا  2مواطنييا." إلىمادامت تؤكد سيادتيا في عالقاتيا بالدوؿ األخرى وتحتفظ بسمطتيا 

في شخص واحد كانوا يتعرؼ بالدولة أو المجتمع المدني ميما  اتحدوايعني أف الناس الذيف 
 ة.كانت طبيعة ىذا االجتماع واختمفت أشكاؿ الحكـ داخؿ الكياف السياسي أو الدول

III. :السيادة المطمقة 

أف الحرب في إنجمترا كاف باإلمكاف تجنبيا لولـ تكف السيادة مقسمة بيف الممؾ   
وال  ،عف صاحبيا لتنفصؿفحسب ىوبز سيادة القوة ال تتجزأ و  ،العمـووالموردات ومجمس 

ىوبز بأف سيادة الحاكـ مطمقة ال تحدىا حدود او قيود  ىفقد ناد، يمكف التنازؿ عنيا لألخر
ألف األفراد تنازلوا بمقتضي العقد االجتماعي كما كاف لدييـ مف حقوؽ وحريات في حالة 
الطبيعية،وليس لدي اإلنساف إال أف يختار يبف السمطة المطمقة وبيف الفوضى وحالة الحرب 

السيد األعمى النتولد ىكذا فمف مصمحة الجميع ألف" أمف المواطنيف يتوقؼ عمى قوة  البدائية،
عمييا،  االعتراض وال يجوز فالسيادة ىكذا تكوف مطمقة ،3إذا أف تكوف ىذه السمطة مطمقة"

 واالبتعادسحب الثقة أو عدو طاعتيا مف قبؿ أي فرد ألف ميمتيا تحقيؽ السالـ واألمف  أو
 .رور الحالة الطبيعيةشعف 

                                                           
تر; أسامة الحاج، مجد المؤسسة الجامعية لمدراسات والنشر والتوزيع، د ط،  ديف، مور فرانسوا بير، ىوبز، فمسفة،عمـ، -1

  .:د ت،  ص
.368، ص :::2، بيروت،33بعده األمير، دار األفاؽ الجديدة ، طسعد فاروؽ، تراث الفكر السياسي قبؿ األمير و  - 2  
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ولكنو "زائؿ"يمكف إزالتو  فيو إلو مف صنع البشر،-ويخاؼ الموت"إف السيد نفسو ىو إنساف 
أف أفضؿ طريقة يعتمدىا الحاكـ ليحضف نفسو ىي  إلى "ىوبز"إذا ما حكـ بغباء. ويشير 

–تمبية حاجات رعاياه واإلقالع عف استعداداتيـ. ذلؾ بأف البشر، وىذا ىو المؤىؿ الثاني 
ال يتنازلوف قطعا عف حقيـ في الدفاع عف  يقيموف السيد ليحقؽ حمايتيـ الشخصية،وىـ

أذا فشؿ الحاكـ في تحقيؽ ، 1فإذا صار ييددىـ في حياتيـ تبدأ عندىا  مقاومتو" حياتيـ،
اليدؼ مف العقد أو إذا أساء استخداـ سمطاتو واستبد باألفراد فينا يحؽ لألفراد الثورة عميو 

 التصرؼ يكوف جماعي وليس فرديا.لكف ىذا  ،حالة الفطرة األولى إلىألنو بذلؾ يعيدىـ 

"فالدولة ىي مجموع المصالح الخاصة، وعمييا أف تدافع عف المواطف وىذا ال يتخمى عف 
ذا لـ  حقوقو لمدولة إال مف أجؿ حمايتو، والدولة تفقد مبرر وجودىا إذا لـ تؤمف األمف وا 

ؾ وال تدوـ إال فممكيتؾ ال تكوف كذل تحتـر الطاعة، فيي التي تؤسس الممكية )التممؾ(.
فالقانوف  .2"بمقدار ما يروؽ ذلؾ لمجميور*وكؿ نيؿ مف الدولة ىو بالتالي نيؿ مف الممكية

تكوف الممكية حؽ طبيعيا ولكف  المدني ال يمكف أف يكوف مناقضا لقانوف الطبيعة، فقد
ذا ففي عمى حؽ معيف فإذا فقط  ليكوف ممكية. ولو حـر  القانوف المدني يعرؼ الممكية،وا 
"صاحب السيادة مف حؽ تنظيـ الممكية في دولتو لما استطاع أف يؤدي وظائؼ منصبو بأف 
يحمي المواطنيف مف األعداء في الخارج ومف اعتداءات كؿ منيـ عمى األخر في 

ويبيح "ىوبز" لصاحب السيادة عمى ىذا األساس  الداخؿ،ولف تقـو لمدولة قائمة نتيجة لذلؾ،
فالحاكـ الحؽ في  3وارد الدولة بيا يحفظ ليا االستقرار والبقاء"أف يتدخؿ في تدير لمشؤوف م

إعالف الحرب وعقد السمـ مع الدولة األخرى في األوقات التي يراىا مناسبة وذلؾ خدمة 
طة المطمقة التي أسندىا "ىوبز" لصاحب السيادة إال بحدود لممصالح العاـ. وال تحد السم

"فإذا وقع المواطف أسيرا  لة الحياة واألمف لرعاياه.مواصمة عممو الرئيسي وىو كفا عجزه عف
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ما نفى مواطنا مف المواطنيف، أو إذا ىـز في حرب وأصبح ىو نفسو خاضعا  أوفي ورثتو، 
لممنتصر كؿ ىذه حاالت تبيح لمرعايا أف يتحرروا مف التزاماتيـ السابقة نحو صاحب 

فيوبز يرى أف السيادة حدود رغـ أنو اليصرح بالثورة عمى الحاكـ إال أنو يتكمـ  ،1السيادة"
وفي كتابو "المفيثاف" يتحدث عف الضمير   Deciveعف الواجبات الممؾ في كتابو "المواطف"

الميني فيو يرى أف ىذا األخير ىو أىـ حدود سيادة الحاكـ. فإذا لـ يتصؼ بو الحاكـ أو 
 مف رقبتو.  العاىؿ تحرر الرعايا

أما فينا يخص تحديد حرية "المواطنيف" "فيـ أحرار حيف تتدخؿ القوانيف وليس في ىذا تحديد 
لمسيادة،مادامت القوانيف يمكف أف تتدخؿ أذا قرر ذلؾ صاحب السيادة وليس لممواطف اى 

ه بالنسبة الى العاىؿ أف خير  2حؽ ضد الممؾ، الميـ إال ما يخولو ليـ الممؾ بمحض إرادتو"
وخير شعبو ال يمكف أف ينفصال لذلؾ فمصالح الممؾ تكوف في كثير مف النقاط عدال 

 لمصالح رعاياه.

الحرية وممارسة  إلىأف السبب النيائي والغاية وىدؼ البشر بطبيعتيـ  لذلؾ يقوؿ ىوبز"
في إطار  يعشوفالسمطة عمى األخر بيف مف خالؿ فرض قيد عمى أنفسيـ والذي يجعميـ 

الدولة يمكف في التحسب لما يضمف المحافظة عمى أنفسيـ وتحقيؽ المزيد مف الرضا في 
أف في تشكيؿ ىذا الكائف الصناعي )الدولة(وتسمطيا يعرؼ الفرد أكمؿ تطوره،  3الحياة."

واحد  آفويجد فييا مصمحة وسعادتو،ولذتو ورفاىيتو، باعتبار أف سياسة ىوبز ىي في 
 عدوانية.  ومتعيومنفعية 

                                                           

.89المرجع نفسو، ص - 1  
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ومذىبو في المنفعة  ىناؾ عالقة واضحة بيف نظرة العقد االجتماعي عند "ىوبز"
تنحصر قيمتو يعممو فقط، ولما  "فالحكـ عند "ىوبز" يقوـ عمى أساس مبدأ المنفعة الفردية

كاف البديؿ ىو الفوضى فال يمكف الشؾ فييا سوؼ يختاره مف يعتؽ مبدأ المنفعة. فمزايا 
األفراد في صورة سالـ ودعة وامف  إلىممموسة ويجب أف تؤوؿ بصورة محسوسة الالحكـ 

فيذا يعني أف يعني  .1لألشخاص ولممكيتيـ. وىذا ىو األساس الذي يقـو عميو بتبرير الحكـ"
اجتماعيا يمجأ إليو األفراد مف أجؿ األمف والسالـ  أف الدولة تنشأ عند "ىوبز" بمقتضي عقدا

ظـ التي تصطمح عمييا الدولة ىي عبارة عف قوانيف تممييا سمطة الحاكـ وحب البقاء. أما الن
 أو اإلرادة الخاصة لتحقيؽ في النياية مصمحة  الفرد أو المواطف.
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 المواطنة عند جون لوك

 

مما ال شؾ فيو أف المواطنة عند"جوف لوؾ" قد ارتبط بمفيـو المجتمع المدني،   
الركف المحوري في بناء المجتمع السياسي،فصاغ ىو اآلخر مثؿ باعتبار أف المواطف ىو 

"ىوبز"نسؽ مفاىيـ يحوؿ مسألة الذي بموجبو يتأسس الكياف السياسي)الدولة(. فحاوؿ 
 التخفيؼ مف غمواء السمطة المطمقة التي نادى بيا "ىوبز".

الحياة  رأى "لوؾ" أف المجتمع السياسي، قد تأسس عمى وجود عقد انتقؿ بو األفراد مف
 البدائية إلى حياة الجماعة،حيث كاف اإلنساف يتمتع بالحرية التامة في ظؿ قانوف الطبيعة،

ف كانوا في حالة مرضية في حياة الفطرة  دوف اإلضرار االعتداء عمى اآلخريف. "فاألفراد وا 
يا ،فقد تطمعوا إلى حالة أفضؿ فأنشئوا الجماعة حتى يضمنوا تنظيـ الحريات التي يتمتعوف ب

فاإلنساف في حالة الطبيعة  1في حياة الفطرة ومنعا لالعتداءات الممكف وقوعيا عمييـ ".
يتعرض دائما لمتعدي والخوؼ مف المخاطر الدائمة، ذلؾ سعى إلى الدخوؿ في جماعة مع 

،ومحافظة ومعونة متبادلة اآلخريف. "فموؾ "يرى" أ ف حالة الطبيعة حالة سالـ، وحسف نية،
ودافع عف ىذا عمى أساس أف قانوف الطبيعة يييئ عتادا كامال مف  لذات،...متبادلة عمى ا

الحقوؽ اإلنساف وواجباتو .إف عيب حالة الطبيعة يكمف فحسب في حقيقة أنيا ال تشتمؿ 
فالحالة الطبيعية ينقصيا النظاـ عمى غرار  2عمى تنظيـ مثؿ القضاة والقانوف المكتوب".

"فعدـ وجود  وانيف والدساتير لمحفاظ عمى حقوؽ المواطنيف.المجتمع المدني الذي تنظمو الق
حاكـ بشري عاـ يتمتع بسمطة القضاء بيف الناس تمؾ ىي حالة الطبيعة، أما المجوء إلى 
القوة، بدوف وجو حؽ واإلضرار بشخص آخر فتمؾ ىي حالة الحرب، وىما تتواجداف حيثما 
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الطبيعة وحالة الحرب، فإف حالة الطبيعة ىي فموؾ يميز بيف حالة  1،يغيب الحاكـ العاـ"
الموطف الوحيد لحالة الحرب. فحالة الطبيعة ىي حالة سيئة يجب أف ال تدـو والبديؿ في 
ذلؾ ىو"المجتمع المدني باعتباره حالة سالـ تييمف عمى أوالئؾ الذيف ينتموف إليو،بحيث 

وؿ والموجو األوحد لمقانوف ،وىو فالمجتمع السياسي ىو المنفذ األ2تحـر عمييـ حالة الحرب".
ويرى "لوؾ""أف القوة ال تكوف مصدر  الذي يكفؿ الحفاظ عمى حقوؽ األفراد وحرياتيـ.

ي تجعؿ فيي الت ...القوة بمعزؿ عف القانوف الطبيعي الصراع والحرب إال عندما تكوف
تالؼ بيف فإذا انتيت القوة انتيت دولة الحرب وعند لوؾ االخ اإلنساف في حالة حرب ...

حالة الطبيعة وحالؾ الحرب ىو كاالختالؼ بيف حالة السالـ واإلرادة الخيرة والتعاوف 
المشترؾ واألمف وبيف حالة العدو والخبث  وسوء القصد والعنؼ والتدمير المتبادؿ بيف الفرد  

وفقا  فاإلنساف يمجأ إلى القوة ليصد االعتداء الناتج عف حالة الحرب ،بينما الحياة 3واآلخر".
لمعقؿ ىي حالة طبيعية وسميمة، وليست مفترسة كما ىو الحاؿ عند "ىوبز"، وال كاممة كما 

 عند"روسو"بؿ ىي حالة األمر الواقع ،وىي وضع قابؿ لالكتماؿ.

رغـ ما يقو لو ;"لوؾ" عف وجوب تمسؾ  البشر بقانوف الطبيعة، في الحالة الطبيعية   
ئا غير ىذا فيقوؿ; "الحرية والمساواة ىما مف قوانيف إال أنو يدرؾ أف واقع البشر يقوؿ شي

العقؿ الطبيعي التي توجو حياة البشر وأفعاليـ في حالة الطبيعة ،حتى يعمف السيد إرادتو 
ويضع نفسو فوؽ اآلخر ويميز نفسو بوظيفة وحؽ ثابت في السيطرة والسيادة، وتضيع الحرية 

الة الطبيعية ال يمكف افتراض أي خضوع أو ففي الح4والمساواة و تكوف الحرب والعبودية".
سمطة عمى البشر بيف فرد وآخر ،بينما تأسيس المجتمع المدني ىو فعؿ الكؿ أو قوة الجميع، 

 يقرر ويحدد بقانوف الطبيعة وذلؾ باعتماده عمى العقؿ.
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في الفصؿ السابع مف كتاب "جوف لوؾ""الرسالة الثانية عف الحكومة "يحمؿ عنواف 
ع المدني أو السياسي" يتأتى لنا أف آلية بناء المجتمع المدني أو الدولة ىي العقد "في المجتم

أو االتفاؽ كما ىو الحاؿ عند"ىوبز" وفي ىذا الصدد يقوؿ "لوؾ";"يقوـ فعؿ العقد بتنازؿ 
الفرد عف حقوقو الطبيعية إلى المجتمع ،وبذلؾ يتحد البشر في المجتمع،فاالتفاؽ ىو الطريقة 

ي سمب بيا الفرد نفسو مف حريتو الطبيعية، ويدخؿ في التزامات المجتمع المدني الوحيدة الت
وىـ بذلؾ  باتفاقو مع البشر اآلخريف عمى الدخوؿ في وحدة وتشكيؿ المجتمع السياسي)...(،

ىذا يعني أف المجتمع 1يتعاونوف عمى خمؽ جسـ سياسي، واألغمبية الحؽ في أف تفعؿ."
ما تتحد مجموعة مف األفراد، وذلؾ بمحض إرادتيـ، يقوموف السياسي عند"لوؾ"يتكوف حين

بتعييف الحكومة التي يرونيا صالحة لتولي قيادة المجتمع وبذلؾ يكوف الشعب ىو صاحب 
 القرار في بناء الحكـ.

I. :حق الممكية والحرية عند لوك 

إف األساس الذي يقـو عميو المجتمع السياسي عند "لوؾ"ىو حماية حقوؽ وحريات  
األفراد،فالدولة في نظره ىي الضمانة ليا. بما أف اإلنساف يطمح دائما إلى المزيد يمكف أف 
يضيؼ حتى لو لـ  يكف في حاجة إلى ذلؾ،فالقاعدة األساسية التي انطمؽ منيا "لوؾ"ىي 
الحرية والمساواة وىي الحالة تضع لقانوف الطبيعة، الذي قيد ممكيتو بما يحؽ لو دوف التعدي 

ؽ اآلخريف."حيث ال يمكف أف يقـو مجتمع سياسي إال إذا كانت لديو القوة عمى عمى حقو 
المحافظة عمى الممكيات ومعاقبة المعتديف عمييا، وىذا ىو وحده دعامة المجتمع السياسي 

فالكياف السياسي يمتاز بسمطات عميا، منيا السمطة القضائية التي تسف القوانيف فيي 2."
زاعات، حيث تعطي كؿ ذي حؽ حقو. و"لوؾ"بدأ بموقفو الجياز الذي يفصؿ في الن

المعروؼ"أف لكؿ فرد الحؽ في أف يناؿ رزقو مف ىبات الطبيعة)...(، لمناس أف يمتمكوا 
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 1ومف دوف أي اتفاؽ صريح بيف عامة الناس." بضعة أجزاء مما وىبو اهلل لمبشر جميعا،
ممكية الخاصة تأتي مف قاب الممكية فحالة الفطرة كاف يسودىا حرية االستمتاع بالممكية ،فال
 العامة وذلؾ عف طريؽ العمؿ ومقداره، ال عمى الحيازة .

"ولطبيعة قوانينيا التي يخضع ليا كؿ الناس فالجميع متساويف مستقميف وليس ألحد 
أف بسيئ إلى أخيو في حياتو أو في صحتو أو في حريتو أوفي ممتمكاتو ،فالناس جميعا 

الذي صنعو الخالؽ واتى بيـ إلى خضمو ألنو شاء ذلؾ وأتى بيـ  عامموف في ىذا الكوف
لكي يعمموا مف أجمو فيو مالكيـ الذي يوجييـ كيفما يشاء ورائدىـ فيما يفعموف ابتغاء 

إف الحالة الطبيعية  2مرضاتو، مف أجؿ ىذا يجتمعوف ويتقاسموف ما تمنحو ليـ الطبيعة."
معني اليسيئ أحد إلى غيره، فالعمؿ والجيد ىما تتميز بالحرية والمساواة لجميع الناس، ب

 عنواف الممكية في األشياء.

"إف اهلل قد منح الناس كميـ األرض كممؾ مشترؾ بينيـ كما وىبيـ العقؿ ذلؾ لكي 
يستعمموه لخدمة مصالحيـ وتحقيؽ رفاىيتيـ ،ىذه األرض وكؿ ما تحتويو ىبة لمناس مف 

نع مف أف يكوف لكؿ إنساف ممكو الخاص الذي أجؿ الحفاظ عمى وجودىـ لكف ذلؾ لـ يم
 3يمتمكو باعتباره حقا لو مف بيف األراضي التي وىبيا اهلل لمخموقاتو."

واإلنساف استخدـ قوتو وعيشو وجيده الخاص، فأضفى عمى الثورة الطبيعية شيئا 
متفردا صادرا عف شخصو،وبذلؾ حوليا مف ممكية عامة إلى خاصة. "فكؿ ما ينتزعو بكده 

جيده مف الحاؿ التي أوجدتو الطبيعة عمييا، فقد اختمط بو جيده  وانضاؼ إليو شيء مف و 
ذاتو بات إذف ممكا خاصا بو. ومف ينكر أف مف يقتات بالبموط الذي يمتقطو أو التفاح الذي 
يقتطفو ،قبؿ ابتداء الممكية الفعمية ،يصبح مالكا ليذه الثمار الطبيعية؟)...(، فمف يور أرضا 
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فاألرض  1يفمحيا أو يزرعيا أوجد في  استثمارىا عمى أي وجو آخر يكتسب حقا بيا."ما أو 
وخيراتيا  وجدت لكي ينتفع بيا البشر عمى أكمؿ وجو، فالممكية عند "لوؾ" ىي ممكية الحياة 
واألرض.ويقوؿ "لوؾ"أيضا ;"الذي يعتمد في غذائو عمى ما يمتقطو مف ثمار أو ما يجمعو 

جر في الغابة إنما يعتبر ذلؾ مف حقو وال أحد ينكر حقو في ىذا مف تفاح مف فوؽ الش
فالحالة الطبيعة عند "لوؾ" يسودىا مجموعة مف الحقوؽ مف بينيا حؽ الحياة مف  2الغذاء."

 أجؿ المحافظة عمى الذات والبقاء. 

لقد ضرب "لوؾ أمثاال عف نظريتو في حؽ الممكية حيث تتجمى في قولو;"مف يمأل 
ف اليندي الذي يصطاد  دلوا مف بئر مميئة بالماء يصبح صاحب الماء الذي يمال بو دلوه.وا 

مكوف بما بذلوا مف جيد وعمؿ غزاال يممكو لنفسو،ولقد استحؽ كؿ مف ىؤالء المالكيف ما يم
ىذا يعني أف "لوؾ" لـ يقؼ عند تأكيد حؽ الممكية عمى أساس العمؿ وحده،بؿ  .3"شخصي

رض، وما يتـ الحصوؿ عميو ببذؿ الجيد ىو أيضا طريؽ أضاؼ أف ما يجمع مف ثمار األ
الكتساب الممكية في األرض. ويؤكد ذلؾ في قولو;"العشب الذي يمتيمو حصاني والخضر 
التي يقتمعيا خادمي أو أف أحفر في أي مكاف حيث يشترؾ معي آخريف في ىذا الحؽ 

األشياء مف حاجة المشاع يصبح ممؾ لي بدوف موافقة شخص آخر فعممي الذي أخرج ىذه 
فيو يقصد بيذا القوؿ أف الطبيعة قد  4الشيوع التي كاف فييا فقد ثبتت ممكيتي ليذه األشياء."

حددت القدر الممموؾ لفرد مف ثرواتيا بمدى جيده مف ناحية ومدى إرضاء متطمبات الحياة 
حالة  مف ناحية أخرى. فيذىب "لوؾ"بأف "لإلنساف حقوقا مطمقة ال يخمقيا المجتمع، واف

الطبيعة تقوـ في حرية، أي أف العالقة الطبيعية بيف الناس عالقة كائف حر تؤدي إلى 
المساواة .العالقات الطبيعية باقية عمى غض النظر عف العرؼ االجتماعي، وىي  تقيـ بيف 
الناس مجتمعا طبيعيا سابقا عمى المجتمع المدني، وقانونا طبيعيا سابقا عمى القانوف المدني، 

                                                           
، 13ص   1959 بيروت،،  د ط ، ،لترجمة الروائعاللجنة الدولية ماجد فخري،  : تر "في الحكم المدني،"، ـ لوك جون 1

 .14ص
 .32ـ المصدر نفسه، ص 2
، 1972ط، بيروت ،  د ـ نصر عبد المعز محمد، في النظريات والنظم السياسية، دار النهضة العربية للطباعة والنشر، 3

 .79ص
 .32ـ لوك جون،"الحكومة المدنية"، مصدر سابق، ص 4
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فموؾ يرى أف اإلنساف في . 1" بالطبع حؽ كؿ شيء كما يزعـ ىوبز ذلؾ ليس لمناس وعمى
الحالة الطبيعية يممؾ حقوقا مطمقة،تقـو عمى الحفاظ عمى حرية الفرد، وتؤدي إلى خمؽ 
المساواة،في حيف أف المجتمع المدني يسف قوانيف وضعية تنظـ حياة البشر في ظؿ لكؿ ذي 

 ء وذلؾ عكس ىوبز.حؽ حقو، دوف امتالؾ كؿ شي

في كتابو "في التسامح"دافع "لوؾ" عف حؽ األفراد في الحرية الشخصية ويتجمى ذلؾ في  
قولو; "لكؿ إنساف الحؽ الكامؿ في إبداء آرائو حرا مف كؿ قيد، فميس مف الحكمة أف ترغـ 

أي أف حؽ الحرية ىو حؽ طبيعي خولتو لو حالة 2الناس عمى عقيدة معينة أو رأي خاص."
الفطرة التي كاف يستمتع بحرية ممكيتو الخاصة. فموؾ يعتبر "أف اإلنساف يولد ومف سماتو 
الحرية، حرية التمتع بجميع الحقوؽ السمة الطبيعية وميزاتيا دوف قيد أو شرط)...(، لو حؽ 

ودفع عدواف اآلخريف وأذاىـ أو ال، -أي عمى حياتو وأرضو -طبيعي بالمحافظة عمى ممكو
نزاؿ العقوبات التي يستحقيا المجـر في اعتقاده، حتى  والحكـ في كؿ خرؽ لتمؾ السنة، وا 

.فالمجتمع  3عتيا"ؽ عنده مثؿ تمؾ العقوبة لفضاعقوبة الموت منيا عمى الجرائـ التي تستح
المدني الذي يشكؿ السمطة السياسية لو حؽ سف القوانيف وحتى عقوبة الموت، وذلؾ لغرض 

خمؽ "الناس بطبيعتيـ أحرارا ومتساويف ومستقميف ولـ يحـر أحد تنظيـ الممكية الخاصة.فمقد 
مف ىذا الحؽ أو يخضع ألي سمطاف سياسي دوف رضاه  وىو رضا يتفؽ فيو مع اآلخريف 
فيتحدوف في جماعة واحدة مف أجؿ راحتيـ وسالمتيـ وحتى يسود الوئاـ فيما بينيـ ويتبادلوف 

كونوا مجتمع سياسي ،يخرجيـ مف حالة الفطرة التي فاألفراد لجئوا إلى االتفاؽ لي 4المنافع".
 كانت معرضة لمخطر والعدواف.

 

 
                                                           

1
 .153ص ،2012،القاهرة ،ط د مؤسسة هنداوي للتعليم والثقافة، ة الحديثة ،تاريخ الفلسف ـ كرم يوسف ، 

 .199ص ،1932القاهرة ، ،ط د ،لجنة التأليف والترجمة والنشر قصة فلسفة الحديثة، ،ـ محمود نجيب زكي 2
 ،2012 بيروت، ،3ط مجد المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع، ،تطور الفكر السياسي ـحسين السيد عدنان، 3

 .57ص
4
 .83ـ لوك جون،"الحكومة المدنية"، مصدر سابق، ص 
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II. :الفصل بين السمطات 

تأثر"لوؾ" في نظريتو ىذه بالخالؼ الذي كاف قائما بيف المموؾ مف جانب ،والبرلماف 
االنجميزي مف جانب آخ .فوضع نظريتو عمى أساس أف كؿ نظاـ صحيح يجب أف يحكمو 

بيف السمطات. فالفرد حينما انتقؿ إلى حياة الجماعة ،فإف تنازؿ عف سمطتو ليذه مبدأ الفصؿ 
 الجماعة ومف ثـ يكوف ليذه األخيرة عدة سمطات.

وىي التي حمت محؿ سمطة الفرد في حياة الفطرة،والتي اكانت  التشريع: "سمطة-1
األفراد،فأصبحت الجماعة تباشر تتمثؿ في اتحاد اإلجراءات الكفيمة لحماية نفسو  وغيره مف 

وىي عبارة عف سمطة تعييف العقوبات بناءا عمى القوانيف 1ىذه السمطة في صورة قوانيف".
 المراعاة داخؿ الدولة.

فالفرد في حالة الفطرة كاف يممؾ معاقبة مف اقترؼ جرما لمقوانيف "سمطة التنفيذ:-2
ي تختص بمباشرة ىذه السمطة،فتسير الطبيعية ،فأصبحت السمطة التنفيذية لمجماعة ىي الت

 فيي التي تنزؿ العقوبة بالمعتدي  وتقرر الجزاء المناسب.2عمى تنفيذ القوانيف داخؿ الدولة".

عالف الفيدرالية: "السمطة التعاهدية أو -3 تختص بالمسائؿ الخارجية، كعقد االتفاقات وا 
القاتيا بباقي الدوؿ والشعوب أي تيتـ باألمف الخارجي مف خالؿ ع 3الحرب وتقرير السالـ ".

  األخرى.

"فالييئة التشريعية وىي السمطة العميا بما ليا مف حؽ التشريع أنيا تحمؿ داخؿ حدود 
ال تتجاوزىا،كما أف السمطة التنفيذية ليا حدود المرسومة التي إف ىي تخطتيا انحدرت إلى 

ف أىـ واجبات السمطة التشريعية، "فموؾ" يرى أ 4منزلؽ يفقدىا كؿ شرعية في اإلرادة والتنفيذ".
وضع القوانيف التي تحافظ عمى الحقوؽ الطبيعية، ألعضاء المجتمع. ولقد لخص الحدود 

 التي أقيمت لمسمطة التشريعية فيما يمي ;
                                                           

 . 35مرجع سابق، ص، ـ إسماعيل محمد فضل هللا 1
 .37ـ المرجع نفسه، ص 2
 .37ـ المرجع نفسه، ص 3
 .82، ص81ـ نصر عبد المعز محمد،في النظريات والنظم السياسية ، مرجع سابق، ص 4
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"يجب عمى أعضاء السمطة التشريعية أف يحكموا بواسطة قوانيف مقررة ومعمنة تطبؽ   - 
 المقربيف في البالط، والفالحيف في الحقوؿ.عمى األغنياء والفقراء، وعمى 

 ينبغي أال يقصد بيذه القوانيف أي غرض في النياية سوى خير الشعب .

يجب عمييـ أال يفرضوا ضرائب عمى ممتمكات الشعب مف غير رضا الشعب الذي   -
 يمنحو مباشرة أو بواسطة نوابو.

نضعيا في أي مكاف  يجب أف ال تنقؿ سمطة مف القوانيف إلى أي شخص آخر أو - 
 .1سوى المكاف الذي وضعيا الشعب فيو"

وذلؾ حتى يقبؿ الشعب  ،طة التشريعية موضع ثقة بيف الشعبىو يريد أف تكوف السم
 ما تشرعو مف قوانيف.

مع لوؾ اعتبر السمطة التشريعية أعمى سمطة في الدولة إال أنو "يعترؼ بأف السمطة 
ي وضع القوانيف فتتقيد كؿ مف السمطتيف باألخرى ،كما التنفيذية يجوز ليا أف تشترؾ معيا ف

فالسمطة عند "لوؾ" عمى نوعيف سمطة تشريعية 2جعؿ السمطة التنفيذية مسئولة أماـ الشعب". 
وسمطة تنفيذية.حيث يقرر عممية" فصؿ السمطة التنفيذية والسمطة التشريعية عف الفيدرالية 

فيذا يعني أف لكؿ مف ىذه السمطات 3تمؼ".،ألف كال مف ىذه السمطات تنتمي إلى أصؿ مخ
الثالث حدود مختمفة رغـ أنيا كميا أشكاال لمحكـ.أما السمطة القضائية ،فمـ يعتبرىا 
"لوؾ"سمطة قائمة بنفسيا ،ولـ يعتبرىا جزءا مف السمطة التنفيذية ،بؿ اعتبرىا جزءا مف 

 السمطة التشريعية.

 

 

                                                           
 .82ـ المرجع نفسه، ص 1
 .37، مرجع سابق ،صهللاـ  إسماعيل محمد فضل  2
 .36ـ المرجع نفسه،ص 3
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III. حق الثورة 

السمطات التشريعية والتنفيذية في القوة الستعباد يرى لوؾ أنو عندما تتمادى 
البشر وتدميرىـ،والتمرد عمى القانوف فينا يحؽ لمشعب أف يثور ضد ىذه السمطات 

 والبد أف تقابؿ القوة بالقوة .

"فإذا أخؿ الممؾ أو أخمت الحكومة بتعيداتيا لمشعب  وجب عزليا أو عزلو وعمى ذلؾ 
ر السمطات،وبالتالي فيو وحده المرجع في تولي ىذه فالشعب وحده يجب أف يكوف ىو مصد

يعني أف الشعب ىو صاحب السمطة والسيادة وطالما أف أساس الحكـ ىو التعاقد 1السمطة ".
المفروض ،فإذا أخؿ أي طرؼ بالعقد يصبح ىذا العقد الغيا.فالحاكـ عند لوؾ "ال يتمتع 

يدة التي تفرض عميو التزامات محددة. بالسمطة العميا المطمقة عمى األفراد بؿ بالسمطة المق
وما داـ األفراد ىـ الذيف اختاروا السمطة الحاكمة فإف خضوع األفراد ليذه السمطة لف يكوف 
عمى سبيؿ اإلكراه واإلرغاـ بؿ يقـو الحكـ عمى رضا المحكومي)...(،عمى الحاكـ أف يراعي 

ذا أخؿ الحاكـ بااللتزامات المفروضة ع ميو يجب عمى األفراد مقاومتو المصمحة العامة .وا 
فالحاكـ ال يمثؿ السمطة المطمقة كما ذىب إليو"ىوبز".بؿ الحاكـ 2ويجوز بالتالي فسخ العقد".

ىو طرؼ في العقد ،فالحاكـ ليس أجنبيا عف العقد، بؿ يمتـز قبؿ األفراد بالتزامات معينة 
 يمكف التنازؿ عنيا ،وىي ،كما أف األفراد لف يتنازلوا عمى كؿ حقوقيـ، ألف ىناؾ حقوقا ال

 حؽ الممكية وحؽ الحياة والحرية الشخصية.  

"المجتمع المنظـ الجديد الذي سينتقؿ إليو األفراد يختار سمطة عميا حاكمة  وىذه  
فالعقد تـ بيف أفراد مف جية وسمطة حاكمة مف جية أخرى ،وىنا 3السمطة طرفا في العقد".

ا األخير يقوؿ باف األفراد ىـ طرؼ في العقد والحاكـ نميز االختالؼ بيف "ىوبز"و"لوؾ"فيذ
ىو الطرؼ اآلخر .بينما "ىوبز"يقرر أف األفراد ىـ وحدىـ أطراؼ في العقد والحاكـ غريب 

                                                           
ـ المنياوي عبد الرشيد ثناء وحسن محمد فتحي فيصل، الفكر السياسي، مفاهيم وشخصيات، دار الوفاء لدنيا الطباعة  1

 .48، ص2011 ،اإلسكندرية، 1 طوالنشر، ، 
 ،بيروت ، سية عبر العصور، دار النهضة العربية للطباعة والنشر ـ عمران سعيد محمود وسليم أمين أحمد، النظم السيا 2

 .327، ص1999، ط1
 .327ـ المرجع نفسه،ص 3
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عف ىذا العقد.يقوؿ لوؾ; "لمشعب أف يغير السمطة التشريعية ويزيميا عندما يجد السمطة 
 ،قة وضعت بثقة لتحقيؽ غايات محددةث وكؿ فعؿ عكس الثقة الموضوعة فييا...التشريعية ت

فإذا أىممت الغاية ،وتعارضت الثقة فإف مف الضروري أف تنقؿ السمطة إلى مف وضعيا في 
فالشعب ىو مصدر السمطة والسمطة ما ىي إال حامية لحقوؽ 1أيدييـ أي إلى الشعب". 

 قانوف الطبيعي.األفراد والمواطنيف،فإذا أىدرت ىذه الحقوؽ وجب الثورة عمييا بإلزاـ ال

كثيرا ما تحمؿ الشعب مف الحكاـ القوانيف ولكف "إذا ما حدثت سمسمة طويمة مف 
المظالـ واالنحرافات والحيؿ التي تسير في نفس االتجاه لـ يمبث الشعب أف يتنبو إلى ما 
يختفي وراءىا، ويدرؾ مصيرىا فينيضوف ويثوروف ،محاوليف أف يضعوا الحكـ في أيد تكفؿ 

تحقيؽ الغايات التي مف أجميا أقيـ ما أقيـ، وتخمصيـ مف أشكاؿ الحكـ التي تعد أسوأ ليـ 
 . 2بكثير مف حالة الطبيعة، والفوضى الخالصة"

فالمواطنوف مف مف أجؿ المحافظة عمى ممكياتيـ وحقوقيـ، دخموا المجتمع فإذا ما  
أو أىدر سيادة القانوف، أغفؿ الحاكـ األىداؼ العامة، واتجو إلى تحقيؽ مصالحو الخاصة، 

 وعمؿ وفؽ اليوى وتجاىؿ إرادة األغمبية، حؽ لمشعب الثورة ومقاومة ىذا الظمـ واالستبداد.   

لقد اعتبر "لوؾ"مف أنصار الحكـ المقيد وغير المطمؽ، فالحاكـ لديو يجب أف يسعى 
الفارؽ   لممصمحة العامة لألفراد، ويراعي حقوقيـ وال يسعى لصالحو الشخصي ،فينا يكمف

 بينو وبيف "ىوبز" الذي كاف يناصر الحكـ المطمؽ، ويفرض عمى المحكوميف الخضوع لمحاكـ
 و طاعتو حتى لو كاف مستبدا.

 

 

 
                                                           

 .:6، مرجع سابؽ، صحسف فلايرخميفة  - 1
 1:، مرجع سابؽ،  ص فخيري مدحت غساال - 2
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 كيويالمواطنة عند مونتس

تعتبر نظرية الحكومات ونظرية الفصؿ بيف السمطات مف أشير نظريات مونتسكيو   
العالمية،حيث حاوؿ الدفاع عف الحرية وذلؾ عف طريؽ توضيح وظائؼ  إلىوالتي أوصمتو 

بينيما. فيناؾ ثالثة أنماط مف أذا تـ الفصؿ  إالالسمطات الثالثة المعروفة وال تكوف الحرية 
رية حيث يرى أنيا "وىي الحكومة التي يتولى الشعب و الحكومات أوليا الحكومة الجمي

لجميورية ;الجميورية الديمقراطية أي ممارسة السمطة السمطة فييا،وىناؾ شكالف مف ىذه ا
تكوف بيد الشعب ومبدأىا الفضيمة بالمعنى المدني األخالقي أي تقديـ المصمحة العامة عمى 

مبدأىا المصمحة الخاصة والجميورية األرستقراطية تكوف السمطة بيد عدد مف األفراد 
ألقرب األرستقراطية مف الديمقراطية  كمما إقربت ا وكمما عدـ المساواة، استعماؿفي  االعتداؿ
أف طبيعة الحكومة  ، 1مف إقربت مف الممكية" اقتربتويقؿ كماليا كمما  كماال، ازدادت

الجميورية أف الشعب ىو ممؾ وىو صاحب السيادة وسمطة في حيف أف الجميورية 
قتربت بالممكية األنيا تتميز بالنزاىة وشفافة. أما أذا  واالعتداؿاألرستقراطية تتصؼ بالكماؿ 

المواطف  ...سياسية؟ أي فضيمةالفضيمة  الديمقراطيةفسدت. كما يرى في ىذا السياؽ"مبدأىا 
في الديمقراطية مطمب الخضوع لمقوانيف مف تمقاء نفسو ماداـ ىو الحاكـ وىو الرعية في أف 

ومنو يرى  2برضاه"الديمقراطية ال ينسي إال  واحد وماداـ ىذا الخضوع الضروري لبقاء
فيذه . واالنتماءحب الوطف  إليالفضيمة التي تدعي  مبدأىاكيو أف الديمقراطية يمونتس

 الديمقراطية تستدعي المواطف بالمحافظة والخضوع إلييا مف تمقاء نفسو.

                                                           

. 448، ص447ط، الجزائر، ص د حاروش نور الديف، تاريخ الفكر السياسي، واألزمة لطباعة والنشر، - 1  
.2:8، د ت، ص6ط كـر يوسؼ، تاريخ الفمسفة الحديثة، دار المعارؼ لنشر، - 2  
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الشعب فييا ممؾ ورعية في أف واحد ىو ممؾ باقتراعو ورعية  أف"طبيعة الديمقراطية 
يعني أف الديمقراطية  1بطاعتو،لوالة األمر المعنييف منو لتنفيذ قوانينو وتدبير الشؤوف العامة"

فييا حؽ لمشعب وممؾ في وقت واحد. ىـ الذيف يصوتوف عميو ومف ثـ يخولونو تنفيذ 
الجميورية ىي كوف سمطة ذات سيادة قبضة "طبيعة الحكومة روسوكما يرى  القوانيف.

كيو عمى أف الحكومة الجميورية ىي ييؤكد مونتس ، 2"بعض األميرالشعب، جممة أو قبضة 
سمطة الشعب في حيف الحكومة الممكية سمطة األمير كما يرى كذلؾ أف " وعمى صاحب 

بواسطة وزراءه ما أف يضع نفسو كؿ مايحسف صنعو وعميو أف يصنع  السمطة العميا الشعب.
بشخصية المشروع الحيوي، الذي يرتكز عمى  اىتماموومف ىنا ينصب  ،3ال يحسف صنعو"

إف الحكومة الجميورية  طبيعة الحاكمة، فيما يريده. اختالؼالحكومة الجميورية في 
جميورية  كيوكيو تقترب مف جميورية روسو حيث يرى "تقترب جميورية مونتسييلمونتس

 إلىواحد مف الفضيمة األخرى يجب الحذر مف النسياف أف األولى تحت روسو وفضيمة ال
يعطينا ىنا مقاومة فمسفية ليذا الشكؿ   .4"الماضي والثانية لممستقؿ والثالثة جميورية الشعب

يحب نسيانيا فجوىرىا األخير ىو  مف الحكومة الجميورية بيف مونسيكيو وروسو ومراحؿ ال
 الشعب.

لو فيو  والتكف ،إرادتوإرادة أخرى غير ب رؼ فيو الشعب حكـ اليعمقراطية الدي أفكما "
بالفضيمة ىنا الفضيمة السياسية أي التعميؽ العفوي مف سند سوى الفضيمة وحدىا المقصود 

بالفضيمة سياسية وىي   أف حكـ الديمقراطية ىو حكـ شعب الغيره التي يتميز  ،5بالوطف"

                                                           

.2:8ص ،ع نفسومرجال- 1  
.84، ص2:64القاىرة، د ط،  ، تر;عادؿ زعيتر،المجنة لترجمة الروائع،2مونسكيو، روح القوانيف،ج - 2  
.32المصدر نفسو، ص - 3  

 3112بيروت،  ،3ط  ; نادورف كرد، التنوير لمطباعة والنشر، والتوزيع،رتيو، السياسة والتاريخ، ألتوسير لوى، مونتسيك -4
  .73ص

بيروت،  ،3، تر;جورج طرابيشي، دار الطميعة لمطباعة والنشر، ط6تاريخ الفمسفة القرف الثامف عشر،ج بريو إميؿ، - 5
  .95، ص4::2
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بطريقة نزيية حيث يقوؿ مونتسيكيو التصويت. حب الوطف. كما أف الجميورية تستدعي 
مف طبيعة األرستقراطية،  باالختيار"التصويت بالقرعة مف طبيعة الديمقراطية،والتصويت 

 1فيي تدع لكؿ مواطف أمال معقوال في خدمة وطنو" ـ أحدا.التي انتخابوالقرعة ىي طريقة 
الرجؿ المناصب في  الختيارالتي تخص الديمقراطية  االنتخابفي الطبيعة  ارتياح رأى

 المنصب المناسب.

في القوانيف األساسية ويزاؿ الشعب حؽ وطريقة  االقتراععمى  ينقص"وفي مثؿ ىذه الحكومة 
وكالء ،بؿ ال تتغير طبيعية الحكومة ووظيفة  أولممثميف التشريع، وال ينزؿ عف ىذا الحؽ 
دارية ليس غير"  ممثميف.  االقتراعالديمقراطية ىي حكومة ليا حؽ  2الوكالء تنفيذية وا 

الفردي إنتاج ىذا النظاـ نفس الذي  االمتياز"إف المواطنيف يمتمكوف في الديمقراطية ىذا 
إف مقولة المواطف ىذه تحقؽ  التشريع ألنفسيـ بأنفسيـ ...تغير  وأراديسوسيـ بشكؿ واع 

اإلنساف الفرد ليذا السبب تشغؿ  الدولة في اإلنساف نفسو مركب الدولة والمواطف ىو
كما لدى روسو بيف  "مونتسيكيو"ىذا النظاـ لدى  اقتصادفي  ماىية"التربية"مكاناىا 

المواطف ىو جوىر الديمقراطية ألنو يمثميا باالمتياز ويجد فييا األمف  ،3سيكيو"مونت
واالستقرار والحرية والمساواة وىو مركب الدولة وجوىرىا أما الشكؿ الثاني مف الحكومات عند 

ىو الحكومة األرستقراطية حيث يرى "تكوف السمطة ذات السيادة في  مونتسيكيو،
ىؤالء ىـ الذيف يضعوف القوانيف وينفذونيا،واليكوف قبضة عدد مف الناس و األرستقراطية 

بيف أف ىناؾ األنبياء  .4إال كالرعية لدى الممؾ في الممكية" الشعب لدييـ، عند أقصي درجة،
والنبالء وأصحاب النفوذ وىو أصحاب السمطة ينتخبوف مجمسا بينيـ وكمما مالت 

كانت أسوء مف ممكية  اقتربتالديمقراطية كانت أفضؿ وخير وكمما  إلىاألرستقراطية 
                                                           

.36مونتسيكو، روح القوانيف، مصدر سابؽ، ص - 1  
.71كـر يوسؼ، تاريخ الفمسفة الحديثة، مرجع سابؽ، ص - 2  
.71ألتوسير لوي، مونتسيكيو، السياسة والتاريخ، مرجع سابؽ، ص - 3  
.39مونتسيكيو، روح القوانيف، مصدر سابؽ، ص - 4  



 في العصر الحديث             الفصل الثاني:                                 إلارث الفلسفي لفكرة املواطنة 

 

50 
 

وشر،وفي ىذا النظاـ األرستقراطي عنده ىو ديمقراطية معتدلة محددة المعالـ مركزة التدع 
 تييؤىـاألمر فييا بيد عدد مف صفوة المواطنيف بحكـ مولدىـ  إف والطغياف، لالستبدادمجاال 

تدالو واستقامة باعتماره بعاألرستقراطي وضوح النظاـ 1لذلؾ تربيتيـ وىـ متساويف فييا بينيـ"
 أرستقراطي ديمقراطي واضح المعالـ اليحتوي عمى ظمـ طغياف. 

يبنو مونتسيكيو بشكؿ رسمي وواضح حيث"يتزعـ كما يرى أف ىذه الحكومة ىي نمط الذي 
الحكـ ىناؾ شخص واحد حسب ىواه بدوف قوانيف وبدوف قاعدة ليس لو حسب وال قريب  

وال يميز بيف أنواع حيواف  المستمد يعامؿ شعبو وكأنوا الشخص وىذ يتحمؿ اإلكراه،
حكـ بيد شخص أخر يسير دوف قوانيف ونظاـ عمى حسب ىواه،  االستبداديةإف  ،2"االستبداد

دادية ىي أخر أنواع الحكـ "إنو حكـ مستتب بخالؼ بإف  اإلست يتعامؿ مع رعيتو دوف رحمة
وحكـ الفرس والياباف والصيف وغالبية بمداف  الجميورية ويشكؿ مماثؿ لمممكية أنو حكـ األتراؾ

  3".االعتداؿأنيا تتجاوز حدود  إلى اآلفيشير منذ  االستبداديةأسيا،إف موقع األنظمة 

حكـ ظالـ كاف في غالبية بمداف  االستبدادييرى مونتسيكيو أف األنظمة الحكـ  منيا الحكـ  
 يرى أنيا "األمير في الممكية ىو حيثمف أشكاؿ الحكـ حسب مونتسيكيو ىو الممكية ، أسيا

في الواقع مصدر كؿ سمطة سياسية ومدنية وتفرض ىذه القوانيف األساسية، بحكـ الضرورة، 
قنوات وسيطة تجرى السمطة منيا، وذلؾ ألنو إذا لـ يوجد في الدولة غير واحد مف إرادة 

 4تابعة ليواىا لـ يكف ليستقر فييا أمر" مؤقت 

األمير مصدر السمطة بواسطة ىيئات. ومف طبيعة مبدأ الحكومة في الممكية ىو 
الممكية ىي "أنيا حكـ الفرد بموجب قوانيف ثابت أي دستور وبوساطة ىيئات منظمة 

                                                           
، 3112،اإلسنكندرية ،ط شركة الجالؿ لمطابعة، د مدخؿ إلى العمـو السياسية، وليمى أميف موسى، بدوي طو محمد، - 1
  .4:6ص
.448، ص447، ص3121، رالجزائ ،د ط، حاروش نور الديف، تاريخ الفكر السياسي، دار األمة لطابعة والنشر - 2  
.71ص التو سير لوي، مونتسيكيو، السياسة والتاريخ، مصدر سابؽ، - 3  
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الممكية مف طرؼ  امتالؾ 1كاإلشراؼ واإلكمروس والمدف تقيد إرادة الممؾ غير الدستورية"
نص عمى حؽ الممكية كما أنيا "الممكية تتميز بمراتب حكـ الفرد بموجب قوانيف ودساتير 

ولكف ذلؾ كمو ينظمو القانوف;فالنابض الرئيسي الذي يصوف  وبمقاسات وبنبالة وراثية،
نما ىو الشرؼ أي الممكية ويبقييا قائمة ليس إذا حب الدولة   االنفصاؿلذاتيا أي الفضيمة وا 

إف  2الذي يتمسؾ بكؿ فرد أنبال كاف أـ برلمانا أـ مجرد مواطف بمرتبتو وبحقوقو وبامتيازاتو".
وطنو فالقانوف ىو الذي يحمييا. في  اتجاهكية ىو الشرؼ الذي يحممو كؿ فرد لممجوىر ا

التربية في الممكيات في الدور العامة حيث  حيف أف التربية ىي عنصر ميـ "ال يناؿ مبدأ
دخؿ العالـ بدأت التربية عمى وجو ما،فيناؾ مدرسة ما تسمي"الشرؼ" ىذا  ّصبا. متىال بأدب

ىنا يؤكد عمي مبدأ التربية كما سار عميو  3المعمـ العاـ الذي يجب أف يسيرنا في كؿ مكاف".
روسو.وينصب في مدرسة الشرؼ،التي تحث عمي التربية في الممكيات، ليعـ األمف 

 الح.واالستقرار في ظؿ مواطف ص

I. :عالقة المواطنة بالحرية وفصل السمطات  

الحرية ونظرية فصؿ السمطات لمنتسيكيو مف أكثر إنجازاتو السياسية  تعتبر  
التي يشاد لو بيا، إال أف ىذا القوؿ ييزه مف عروشو لتأسس األرسطي السابؽ. ومف ىنا 

تحقيؽ التوازف العادؿ لسمطة بيف مختمؼ القوى المشتمعية ذلؾ ىو كياف  مبدأ إلىييدؼ 
ممؾ، ثـ ىيئات مف إشراؼ ونبالء ورجاؿ ديف مف جانب  الحكومة التي ينشدىا مونتسيكيو،

 في ظؿ ىذه الحكومة مختمفةىيئة أمنية عمى القانوف عمى نظرية فصؿ السمطات لييئات 
قوؽ األفراد وتوطيد الثقة بينيـ وبيف اف حرية وح"الواجب الحكومة ىو ضمإلىتي تيدؼ ال

ضماف حرية األفراد  الحكومة ىو مبدأ 4دولتيـ وىذا الضماف يأتي عف طريؽ القانوف".
                                                           

 .2:8سابؽ، ص، مرجع كـر يوسؼ -1
.95مرجع سابؽ، ص ،برييو إميؿ - 2  
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وحقوقيـ تحت ىيئة القانوف. التي ىي أساسية"يجب أف تكوف سمطة الحكومة محدودة وتتمثؿ 
 المخوؿ وىي;ىذه الحدود في وجود ثالثة ىيئات سياسية تقوـ بدورىا 

وسف القوانيف وتعديميا أو  تكمف ميمتيا األساسية في تحضيرالسمطة التشريعية: -1
 إلغائيا.

 وميمتيا العمؿ واإلشراؼ عمى تحقيؽ األمف والدفاع عف البمد.السمطة التنفيذية: -2

قامة العدؿ بيف األفراد ومعاقبة  ميمتيا التكمف  السمطة القضائية: -3 في فصؿ النزاعات وا 
شكؿ الحكومة الصالحة ىو المحور األساسي لمجمؿ  1مرتكبي الجرائـ وحؿ الخالفات".
والفصؿ بيف السمطات الثالثة مف أجؿ تفادي الخطر الذي  ،التعاليـ األساسية لدي مونتسيكيو

 جؿ واحد ممثؿ في ىيئة واحدة.يمكف لقاءه عند اجتماع ىيئة السمطات الثالثة في ر 

إف الحرية عند مونتسيكيو ىي الحؽ في عمؿ كؿ ما ترخصو بو القوانيف حيث يرى  
بأف لكؿ ما يؤمنو،  االعتقادأف "الحرية السياسية لممواطف في اطمئناف النفس الذي ينجـ عف 

واطنا يجب أف تكوف الحكومة عمى وضع ال يياب معو المواطف م ولكي تتفر ىذه الحرية،
النفس لدى  واالستقرار واالطمئنافيرى أف الحرية السياسية لممواطف في زرع األمف  2أخر".

 كفالة ىذه الحرية في ظؿ الحكومة المعتدلة. إلىالمواطف وسبيؿ 

يبرز ىنا أثر الفقو والواقع اإلنجميزي في فكر مونتسيكيو حيث يرى"بيف السمطات التي  
ىيئتيف مختمفتيف)...(،  إلىالى الحكومة المدنية وىي تسند  وانتقمتكانت لإلنساف الطبيعي 

لألوؿ التنفيذ والثاني التشريع وال يجوز ألحدىما وخاصة لألوؿ أف يتعدي حدود سمطتو 

                                                           

.448ص المرجع نفسو، - 1  
اإلسكندرية ،  ،2بدوي طو محمد، وموسى أميف ليمى، مدخؿ الى العمـو السياسية، شركة الجالؿ لطباعة والنشر، ط - 2
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بروز ىيئتيف سمطة تنفيذية تتخذ القوانيف تشرع الدساتير وقوانيف  .1ليتعدي عمى سمطة الثاني"
 التكامؿ.  إطارفي تكمؿ األخرى  وكؿ واحد حدودىا وقوانينيا والواحدة

والسمطة  االشتراكية"وكذلؾ التكوف الحرية إذ لـ تفصؿ سمطة القضاء عف السمطة  
ذا كانت متحدة سمطة  التنفيذية، كاف السمطاف عمى الحياة وحرية اآلىميف أمرا  االشتراكيةوا 

ذا كانت محددة لسمطة التنفيذي مراديا، وذلؾ ألف القاضي يصير مشرعا، ة أمكف القاضي وا 
  .2أف يصبح صاحبا لقدرة الباقي"

 إف اليدؼ الذي يصبوا إليو مونتسيكيو،في حيف فصؿ السمطات يجمب الحرية،  
ىو أف تكفؿ الحكومة الحرية في أوسع مدى" فإنو  والذي بيف خالؿ تعميقاتو عمى الحكومات،

ويؤيد الحرية الشخصية، وليست تقـو الحرية عنده في أف يعمؿ المرء مايريد  االستبداديمقت 
أف يعمؿ ما ينبغي عميو أف يريد، وأف ال يكره عمى عمؿ ماال ينبغي أف يريد)...(، ىي الحؽ 

ذا كاف لممواطف أف يعمؿ ما ينيى عنو كاف في أف يعمؿ المرء كمما  تغيره القوانيف )العدالة( وا 
يؤكد لنا عف الحرية الشخصية لمفرد بأف يعمؿ  3الحؽ فتالشت الحرية".لغيره نفس ىذا 

والنيي عف ما يضر بمده ويسيء إليو فينا يكوف مواطف صالح محب  مابنبغي عميو عممو،
 لوطنو يشغؿ حريتو في الخير.

الحرية كممة دلت عمى معاف مختمفة ورأى بعضيـ أنيا " أطمؽ عمى كممة الحرية عمى 
تبدو  الشرور التي يشتكي منيا ال آالتوبما أف  عاداتو وأىوائو، تالـؤالحكومة التي كانت 

فإف الحرية جعمت ىذه األنواع مف الحكومات  في الجميورية دائما)...(،لمعيوف حاضرة 
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يرى أف الحرية أساس ضماف لحقوؽ الشعب    ،1"مايريد  الشعب وحريتووالخمط بيف السمطات 
 في ظؿ الديمقراطية .

إف تحقيؽ مواطنة اإلنساف لدى فالسفة العقد االجتماعي اتخذت شكال سياسيا أخر، فكانت 

فكرة التعاقد ىي الضماف الوحيد لحقوؽ المواطف، وحرياتو، فالغاية المنشودة مف نظرية العقد 

االجتماعي ىي المحافظة عمى إنسانية اإلنساف، مف خالؿ عالقة ىذا المواطف بدولتو بحيث 

يسمح ىذا االتفاؽ بمشاركة المواطف في الشؤوف العامة لدولتو، وذلؾ عبر ىيئات تمثمو،وفي 

ىذا تتأسس مواطنة اإلنساف، وتتحقؽ الوحدة بيف اإلنساف وسياسة الدولة الذي يضمنو 

 ة الطبيعة إلى الحالة المدنية.االنتقاؿ مف حال

      

 

 

                                                           

.399ص ،398ص حسيف السيد عدناف، مرجع سابؽ، - 1  
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 المواطنة كآلية لتحقيق العقد االجتماعي

لقد انتيج "روسو" خطى "ىوبز"و"جوف لوؾ"في اعتباره  فكرة العقد  
االجتماعي أساس بناء المجتمع وتأسيس الدولة  ىي اإلطار العاـ في الحفاظ عمى 
حقوؽ وحريات األفراد،لكف الجديد الذي أضافو "روسو"إنكاره الحالة التعاقدية الحاكـ  

ـ  بيف أفراد المجتمع أنفسيـ  وفيما والمحكوـ ،معتبرا أف العقد االجتماعي عقد قائ
 بينيـ  وليس عقدا قائما بينيـ  وبيف والة األمر فييـ.    

كاف اليدؼ منو أف يحصؿ ىؤالء عمى األمف والطمأنينة،دوف أف يتنازلوا عمى 
كافة  ما يتمتعوف بو  مف حرية  أو مساواة ،فمـ يكف أماميـ سوى أف يتنازؿ كؿ فرد 

لمجماعة بأسرىا ، وكمما كاف التنازؿ كميا  وبال تحفظ كاف  نزوال كميا عف حقوقو
 اإلتحاد أكمؿ.

"بموجب العقد االجتماعي حسب"روسو" كؿ واحد  يتحد مع الكؿ  والعقد 
معقود مع المجموعة :كؿ واحد  منا يضع في الشراكة شخصو  وكؿ قدرتو ،تحت 

ء ال يتجزأ  مف الكؿ  اإلرادة العامة ،ونحف نتمقى ككؿ ،أي كجسـ ،كؿ عضو كأنو جز 
وكؿ شريؾ يتحد مع الكؿ ، وال يتحد مع أي شخص بشكؿ خاص إنو ال يخضع 

لممحافظة  عمى األمف واالستقرار، اتفقوا 1ىكذا إال لذاتو  ويبقى حرا كما في السابؽ".
ا مجتمعا سياسيا عمى أساس العقد االجتماعي ىو االتفاؽ بيف أفراد  اأف يقيمو 

اـ  إليجاد سمطة عامة  تحقؽ  الحماية  المنشودة  في إطار المجتمع  لصالح الع
 المحافظة عمى الحقوؽ الطبيعية مف حرية  ومساواة.

                                                           
 .333ص سابق، مرجع تارٌخ الفكر السٌاسً ، ـ توشار جان ، 1
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تحاد األفراد فيما بينيـ  ىي التي أدت  "يرى "روسو" أف الرغبة في الوحدة  وا 
إلى ىذا العقد االجتماعي ، والمقصود بالوحدة  ىي وحدة الجسـ االجتماعي أي 

 لح الخاصة لممصمحة العامة،والعقد عنده ليس عقد بيف األفراد مثمما يراه  تبعية المصا

"ىوبز" وال عقد بيف األفراد والحاكـ كما يراه "لوؾ" ولكنو إعطاء شكال آخر بحيث 
 1بموجب العقد االجتماعي كؿ واحد يتحد مع الكؿ".

رة يختمؼ "روسو" في  صورة العقد االجتماعي الذي أعطاه صبغة جديدة مغاي
ألسالفو في العقد.يرى أف األفراد يبرموف العقد مع أنفسيـ  عمى أساس االنتقاؿ  مف 
الخاص إلى اإلرادة  العامة.ليكونوا كالبنياف الواحد متماسكيف ليعـ السالـ بينيـ في 

"فالعقد ىو اتفاؽ بيف فريقيف  أو عدة فرقاء أو الشعب   إطار محافظة عمى حقوقيـ. 
لفرد التنازؿ عمى حريتو الطبيعية ،بممئ إرادتو لممجموع. وبذلؾ بكاممو ،يفرض عمى ا

. ىذا يعني أف بموجب العقد االجتماعي  2يكوف الفرد قد دخؿ الحياة االجتماعية"
ينتقؿ اإلنساف  مف الحالة الطبيعية  إلى الحالة المتحضرة ،ويحؿ العدؿ محؿ الغريزة  

يواف غبي إلى حيواف عاقؿ  ويعطي في الحياة االجتماعية ، ويتحوؿ اإلنساف  مف ح
 األعماؿ اإلنسانية طابعيا األخالقي الذي كاف  ينقصيا. 

فيرى "روسو" أف أقدـ المجتمعات  ىو مجتمع األسرة  ومف ثمة فإف "األسرة 
تعتبر النواة األولى لكؿ الجماعات السياسية فالحاكـ  ىو ممثؿ األب  والشعب قياسا 

ا  مولوديف  متساويف ، وأحرار ال يتنازلوف  عف حريتيـ  ىـ أبناء والجميع  لما كانو 
إال لمصمحتيـ فقط وكؿ الفرؽ أنو في األسرة يجد األب لما يبذلو مف عناية في سبيؿ 
أبناءه، مكافأة لحبو ليـ ،بينما تحؿ متعة السيطرة في الدولة محؿ  ذلؾ الحب الذي  

                                                           
 .363ص ،0202، الجزائر د ط، دار األمة للطباعة والنشر ، تارٌخ الفكر السٌاسً ، ـ حاروش نور الدٌن ، 1
 .363ص مرجع سابق، وأثره، روسو ،حٌاته،مؤلفاته، ـ شربل مورٌس وفاضل أبً مٌشال، 2
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. بعممية مقارنة بيف األسرة "فروسو" كاف يقـو  1الوجود لو بيف الحاكـ والشعب"
والمجتمع، فاألسرة تتعاقد فيما  بينيا  عمى أساس الحب المتبادؿ  بيف األب واألبناء 

 بينما الحب  ال يوجد بيف الحاكـ  والمحكوميف،بؿ تحؿ محمو الرغبة في سيطرة. 

يقوؿ "روسو" "بما أف كؿ واحد سيسمـ نفسو لمكؿ فإنو بذلؾ اليسمـ نفسو 
يكوف أطراؼ العقد عند "روسو" ىـ األفراد بوصفيـ كائف جماعي  وبذلؾ2ألحد".

مستقؿ، والطرؼ الثاني يشمؿ كؿ فرد  مف األفراد منظور إليو كفرد وبيذا ال يجعؿ 
"روسو" الحاكـ طرفا في العقد مثمما فعؿ "ىوبز" مف قبؿ مع فارؽ ىاـ ىو 

.أما "روسو"فيو ال أف"ىوبز"كاف  ييدؼ مف ذلؾ إلى تبرير السمطة المطمقة لمحاكـ
 3يقر بالسيادة  وسمطة الحاكـ بؿ المجموع ،الشعب  أو األمة ".

يرى "روسو" أف أطراؼ العقد ىـ أفراد طبيعيوف ومجموع األفراد أعضاء 
الجماعة السياسية، كما أف حالة الفطرة لإلنساف  أنو اجتماعي بطبعو .عمى عكس 

لحاكـ  و"ىوبز" أخذ شكؿ آخر وضع  "لوؾ"و"ىوبز" فموؾ جعؿ العقد بيف األفراد وا
 سمطة الحاكمة مطمقة  و"روسو" بناء العقد عمى أساس الشعب. 

"إف العقد االجتماعي  يجب أف يتـ بيف األفراد فيما بينيـ  وليس بيف األفراد  
 4والدولة ألف الدولة تابعة ليـ ووجودىا الحؽ ال سابؽ لوجودىـ".

موع األفراد  واف الدولة ىي مف يقرر"روسو" أف بناء العقد ىو مف مج
لييـ.  تكوينيـ، أي منيـ وا 

                                                           
دار الوفاء لدنٌا  مفاهٌم وشخصٌات ، الفكر السٌاسً، فتحً فٌصل،ـ المنٌاوي عبد الرشٌد ثناء، وحسن محمد  1

 .34ص ،0،0200ط اإلسكندرٌة، الطباعة والنشر،
 .30ص ،32ص ـ المرجع نفسه، 2
 .30ص ،المرجع نفسهـ  3
 .53ص مرجع سابق، مؤلفاته،وأثره، حٌاته ، ،مٌشال، روسو وفاضل أبً ـ شربل مورٌس ، 4
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" ولكي ال يكوف "العقد االجتماعي"مجرد قوؿ فارغ ،فيو يتضمف التعيد بأف 
مف يرفض طاعة اإلرادة العامة فيضطر  ألف يفعؿ ذلؾ  بواسطة المجتمع كمو وال 

الذي ييب كؿ  يعني ىذا شيئا أقؿ مف إجباره عمى أف  يكوف حرا الف ىذا ىو الشرط
 .1مواطف نفسو لبالده  فيحميو لالعتماد عمى نفسو"

إف ميثاؽ العقد االجتماعي الذي أبـر مع أفراد المجتمع أنفسيـ لو ىدؼ وقيمة 
جوىرية في طاعة اإلرادة العامة وأقؿ ما يعنيو ىذا التعيد ىو إلزاـ المتمرد بأف يكوف 

لعقؿ والقمب يتابع الجنس البشري حرا."وبينما تتعاقب األفكار والعواطؼ ويروض ا
 2سيره نحو التآلؼ، فتنتشر العالقات وتتوثؽ الروابط.ويعتاد الناس االجتماع".

اإلنساف كائف اجتماعي بطبعو عمى حد قوؿ الفالسفة،ال يستطيع العيش بمفرده،فيو 
 يحب التواصؿ مع أقرانو ويبادليـ الشعور  والحب لتوثيؽ الروابط االجتماعية.

" ىنا قد خوؿ "السيادة بالعقد االجتماعي لشعب جاعال منو سيدا في "فروسو
دولة ال تعرؼ الطغياف ،فيستبد الكؿ عف طريؽ القانوف الذي يعبر عف اإلرادة العامة 
ما شاء أف يستبد  ولكف جورا ما ال يتصور عمى الفرد ،إذ ال يعقؿ أف يقع عمى الفرد 

مجتمع السياسي سمطة مطمقة عمى كؿ العقد االجتماعي يعطي ال3جور عمى نفسو".
أعضائو،وىذه السمطة تتوالىا اإلرادة العامة ،تحمؿ اسـ السيادة التي تسف القوانيف  

 مف الشعب ولصالح الشعب في إطار المحافظة عميو.

ويقوؿ "روسو"في ىذا الصدد"إف المشرع الذي يوجد في الدولة ليس ىو السيد 
نما تقتصر ميمتو عمى تح بمعنى أف 4رير القوانيف وبدونيا الشيء القانوف".الحاكـ ،وا 

                                                           
 .43ص ، 0203،، بٌروت0م ،والنظرٌات، دار الراٌة،ط المفاهٌ ٌاسً،ـ الخٌري غسان مدحت،فكر س 1
 .56ص ،53ص مصدر سابق، جاك،"خطاب فً أصل التفاوت وأسسه بٌن الناس"، نـ روسو جا 2
دار  دراسة تحلٌلٌة فً فلسفة السٌاسٌة، المسؤولٌة السٌاسٌة بٌن الدولة والمواطن، ـ سلطح محمد فضل هللا، 3

 .023ص ،0222،، اإلسكندرٌة، 0ط  الطباعة والنشر،الوفاء لدنٌا 
 .303ص ،0464 بٌروت،د ط،  دار النهضة العربٌة للطباعة والنشر ، ،النظم السٌاسٌة ـ لٌلى كامل محمد، 4
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المشرع لو الحكـ في تسيير الدولة،وتنفيذ القوانيف استنادا إلى رضا الشعب ،فبدوف 
موافقة الشعب ال يمكف أف يكوف ىناؾ قانوف وميمة الحاكـ تتمثؿ في التوجيو 

وت اإلرادة واإلرشاد فقط"فالقانوف ىو الصوت العاـ الذي يعبر عف رأي المجموع،ص
 فالشعب ىو الذي يسف القوانيف التي يخضع ليا األفراد.1العامة".

إف جميع الخدمات التي يمكف أف يؤدييا أي مواطف لمدولة تصبح واجبة عميو 
حالما يطالب صاحب السيادة بقضائيا،بيد أنو ال يمكف لصاحب السيادة أف يثقؿ 

بؿ إنو ال يمكف أف يريد ذلؾ  اوزر رعايا ما بأثقاؿ ال طائمة بالجماعة مف وراءى
مجرد اإلرادة ،إذ أف الشيء يحدث مف دوف سبب الناموس العقمي ، وال أيضا تحت 
الناموس الطبيعي عمينا إذا نميز أف الحقوؽ بيف الحقوؽ العائدة إلى صاحب السيادة 
كما يجب أف نميز بيف الواجبات التي ينبغي عمى المواطنيف تأديتيا بوصفيـ رعايا 

 ا بو  بوصفيـ بشرا. احؽ الطبيعي الذي يجب أف يتمتعو وال

I. :)صاحب السيادة)الشعب 

إف العقد االجتماعي يعطي المجتمع السياسي سمطة مطمقة عمى كؿ أفراد 
كراىية لكي تحرؾ   المجتمع المدني ،فيجب أف يكوف لدولة أو المدنية قوة كمية  وا 
وتييىء كؿ أعضائو يعطي الميثاؽ االجتماعي لمجسـ السياسي سمطة مطمقة عمى 

في تسيير الكؿ مثؿ كؿ أعضائو،فيجب عمى الدولة أف تكوف ذات سمطة وقوة 
 الطبيعة . 

ومف ىنا يمكف أف نقوؿ"أف السيادة، ليست سوى ممارسة اإلرادة العامة، فإنو 
يمتنع التنازؿ عنيا  وبأف صاحب السيادة،ىو ليس موجودا إال جماعيا ،ال يمكف أف 
يمثمو أحد عدا أف يمثؿ نفسو ىو بذات .إف السمطاف يتيسر نقمو إلى الغير أما اإلرادة 

                                                           
، اإلسكندرٌةد ط، دار الوفاء لدنٌا الطباعة و النشر، ـ الشنٌطً فتحً محمد، نماذج عن الفلسفة السٌاسٌة، 1

 .55،ص 0202



إلى إعداد مواطن فاضل يمن العقد إلاجتماعروسو             ث:    الفصل الثال  

 

61 
 

إف السيادة مقرونة باإلرادة العامة لدييا الحؽ في التصرؼ وال يمكف التخمي   1ال".فك
عنيا ألي شخص كاف انطالؽ منو اإلرادة العامة ،فيي ىيئة إرادة الشعب 
بأسرىا،وليست إرادة أجزاء متباينة لو ،فالسيادة سيادة الشعب كمو ، وليس لفرد معيف 

ـ مواطنيف ،سيادتيـ جماعيا كمما التقوا في وحسب "روسو""يمارس األفراد باعتبارى
جمعية عامة تدعى بيف الحيف  واآلخر ، ويكونوف عامة خاضعيف لحكومة ىي 
  2عبارة عف ىيئة دائمة ،يعيد إلييا في اإلدارة اليومية ووضع القوانيف موضع التنفيذ".

 يمارس المواطنوف سيادتيـ داخؿ ىيئة سياسية ،جماعية تنظـ حياتيـ  وتحفظ
ليـ األمف مف خالؿ ىيئات إدارية سياسية." ال يعترؼ "روسو"إال بالسيادة الوحيدة 
،ىي سيادة الشعب أو بتعبير آخر،سيادة ىيئة المواطنيف التي ليا وجود حقيقي بقدر 

 3ممارستيا لسمطاف تشريعي".

السمطة العميا عند"روسو"ىي سيادة الشعب بنفسو تحت اإلرادة العامة التي  
يا بوجودىا مف خالؿ ىيئات سياسية)تشريعية،تنفيذية ، قضائية(."فمو أف تثبت نفس

الشعب يعطي إذف مجرد وعد بالطاعة ال يتحمى الشعب بيذا الفعؿ، وال فقد صفتو 
كالشعب  وحالما يكوف ىناؾ سيد ال يعود ىناؾ صاحب سيادة،ومف ثمة  يدمر 

.فسيادة الشعب ىي  ىنا"روسو"يعارض موقؼ "ىوبز"مف سيادة 4الجسـ السياسي".
 الحاكمة،ال يمكف أنتكوف في يد السيد. 

ما متعمقة بجسـ الشعب أو متعمقة بجزء   "فاإلرادة إما عامة أو ال تكوف  وا 
منو فقط فأما في الحالة األولى فإف ىذه اإلرادة الصريحة ىي فعؿ سيادي وال حكـ 

عمؿ مف أعماؿ والية القانوف وأما في الحالة الثانية ،فميس سوى إرادة جزئية أو 
                                                           

 .023ص مصدر سابق ، روسو جان جاك ،"فً العقد االجتماعً  أو مبادئ القانون االجتماعً"، ـ 1
 .23ص مرجع سابق، ن مورٌس،أعالم الفكر السٌاسً،وـ كرٌست 2
 .23ص ـ المرجع نفسه، 3
 .026ص مصدر سابق، فً العقد االجتماعً أومبادئ القانون االجتماعً"، ـ روسو جان جاك ، 4
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اإلرادة العامة ىي إلرادة الكؿ ضمف 1الحكـ،إنيا ال تعدوا أف تكوف مرسوما ال غير ".
 الكؿ ال يمكف أف ينافي بعضيـ البعض ، وعميو السيادة ال تقبؿ التجزئة.

""فيوبز"وضع سيادة في يدي الحاكـ سواء كاف فردا أو مجمسا مف األفراد  وحـر  
ؽ السيادة حرمانا ال مرد فيو .أما"روسو"فوضع السيادة في الشعب  مف مباشرة ح

يدي الشعب فيو المصدر األوؿ واألخير ليا .لشعب أف يباشر السيادة بإقامة حكومة  
تعمؿ  وكيمة عنو في إدارة الشؤوف العامة لصالح العاـ ، ويراقبيا باالستمرار في أداء 

ادة لدى فالسفة العقد االجتماعي ". نجد ىنا نوعاف مف السي2واجبيا الموكؿ إلييا 
"ىوبز"سيادة مقيدة مف طرؼ الحاكـ الفرد أو المجمس وال يحؽ لشعب بمطالبة 
بحقوقيـ،أما"روسو" سيادة مطمقة في أيدي الشعب وفؽ إرادة العامة عكس "ىوبز" 

    إرادة خاصة 

II. الحكومات                                        وأشكال سمطة من الجسم السياسي                                                                                                            

عمى الرغـ مف المبادئ التي قدميا"روسو"، فإنو ال يرى مانعا مف أف يكوف   
ا  يفرؽ "روسو"بيف السيادة والحكومة فاألولى ىناؾ أنواع عدة  مف الحكومات ،كم

تكمف في الشعب أما الثانية فيي وكيؿ مؤقت ،و الكياف السياسي تحركو نفس 
 البواعث.مف إرادة وقوة فاألولى سمطة التشريعية  والثانية سمطة التنفيذية .

  أنواع السمطات: -1

ه ىو الذي "السمطة التشريعية ال تكوف إال مف حؽ الشعب وحؽ الشعب وحد 
يجب أف يشكؿ جمعية عامة مف كؿ المواطنيف ليذا الغرض بمعنى أنيا بالتحديد ال 
يمكف أف تفوض سمطتيا ألحد ، ومف مياميا وضع الدستور وسف القوانيف بصفة 

                                                           
 .022نفسه،صالمصدر  ـ 1
 .40، ص 40ـ الخٌري مدحت عدنان ، الفكر السٌاسً، المفاهٌم والنظرٌات، مرجع سابق، ص 2
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عامة، لذلؾ عمييا أف تعيف جيازا تنفيذيا ىو الحكومة أي أف لمييئة التشريعية 
الشعب ىو صانع القرار بتكويف 1الحفاظ عمييا ".ميمتاف ال تنفصالف ،سف القوانيف و 

ىيئة سياسية تسف القوانيف  وتنظـ حياة األفراد منيا السمطة التشريعية وىي سمطة 
مستقمة في شؤونيا العامة ."السمطة التنفيذية أو الحكومة فينحصر دورىا في وضع 

أف تشارؾ في القرارات اإلرادة العامة موضع التنفيذ ، ومف المؤكد أنو ليس ليا 
أعماؿ السيادة ،فيي مجرد ىيئة تتولى تنفيذ القوانيف الصادرة عف اإلرادة العامة 
وصيانة الحريات المدنية  والممتمكات ، وال سمطاف ليا ،لذا السمطاف الوحيد في 

بمعنى 2المجتمع لشعب وحده، وىي مخصصة فقط لتنفيذ القوانيف التي تسنيا الدولة".
القوانيف الصادرة عف السمطة التشريعية )اإلرادة العامة (،فيي تحفظ تقـو بتنفيذ 

الحقوؽ لممواطنيف، وتسير عمى حمايتيـ وحدود الدولة وممتمكات مف أراضي 
ذا ما اعترى إشراؼ ىيئة المواطنيف عمى سمطة التنفيذية "تياوف في دقة  وعقارات وا 

ذا ما أصبحت السمطة التنفيذية أكثر است قالال عف ىيئة المواطنيف يحصؿ المراقبة ،وا 
  3ما يسميو "روسو""تراخي السيادة"".

ف لـ يحصؿ ذلؾ يحدث   يرى "روسو"أف ىناؾ ترابط وتوافؽ ما بيف السمطات  وا 
 خمؿ وفوضى وتياوف في تسيير األمور .

 من أشكال الحكومات:-2

: "مف المعروؼ أف الديمقراطية تعني شكؿ الحكـ الذي يتولى الديمقراطية -
نما يقرر التدابير الخاصة  فيو الشعب كجسـ ليس فقط التصويت عمى القوانيف، وا 

                                                           
، 0،0225الجامعة الجدٌدة، اإلسكندرٌة، ط ـ إسماعٌل محمد فضل هللا، رواد الفكر السٌاسً الحدٌث، دار 1

 .005ص
 .004ـ المرجع نفسه، ص 2
 .26مرجع سابق، ص ـ كرٌستون مورٌس، أعالم الفكر السٌاسً، 3
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نجد ىنا أف الديمقراطية يراد بيا حكـ الشعب ذاتو بذاتو 1المطموبة مف أجؿ تنفيذىا ".
،مصدرىا الوحيد ىو سمطة بطريقة تيدؼ إلى حماية الممتمكات  والحريات العامة 

 الشعبية التي تشارؾ في سف القوانيف وتنفيذىا.

"ىي الحكومة التي تكوف السمطة فييا في يد عدد قميؿ مف : األرستقراطية -
(،ووراثية Naturalالناس ويرى "روسو"أف ىناؾ ثالثة أنواع مف األرستقراطية:طبيعية)

(Hereditaiy( وانتخابية ،)Elective واألوؿ ،) ال تناسب إال الشعوب البدائية
والثانية أسوأ الحكومات جميعا واألخيرة ،أفضميـ وىي األرستقراطية بالمعنى 

بيف لنا"روسو"ىنا أف الحكومة األرستقراطية ىي األفضؿ واألحسف . ألنيا 2الحقيقي".
 تتتميز باختيار أعضاء عف طريؽ االنتخاب ،مما يساعد عمى وضع الضمانا

 لمحكـ الصالح.

وىي الحكومة التي تكوف فييا السمطة في يد شخص واحد وىو  :الموناركية - 
رادة األمير وقوة الحكومة  الذي يتصرؼ في كؿ شيء،يقوؿ"روسو""فإف إرادة الشعب وا 
الخاصة  أمور تالءـ كميا ذات الباعث ،وأف الجميع يسير نحو غرض واحد،فال 

نظاـ كذلؾ  يسفر أقؿ جيد فيو توجد حركات متخالفة متيادمة ال يمكف أف يتصور 
نجد "روسو"ال يوافؽ عمى ىذا النوع مف الحكومات ألنيا تقمع  3عف أعظـ عمؿ ".

الشعب ،وتصبح أكثر قوة مف السيادة،في حيف تبقى الحكومة المفضمة لديو ىي 
 السمطة التنفيذية والتشريعية.

وىي الحكومة التي تجمع بيف الحكومتيف حكومة يحكميا رئيس  المختمطة: - 
واحد ولو تابعيف وحكومة شعبية ليا رئيس لكي يكوف التوزيع متساويا بينيـ 

                                                           
 .003مرجع سابق، ص رواد الفكر السٌاسً الحدٌث، إسماعٌل محمد فضل هللا، - 1
 .003ص ،003ص المرجع نفسه، - 2
 .020ص مصدر سابق، روسو جان جاك،"العقد االجتماعً أو مبادئ القانون االجتماعً"، - 3
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يقوؿ"روسو""فال بد لرئيس المنفرد مف الحكاـ التابعيف ،وال بد لمحكومة الشعبية مف 
ؿ مف العدد األكبر إلى رئيس  وىكذا يوجد في التوزيع السمطة التنفيذية دائما تسمس

ىناؾ دائما في تقسيـ السمطة التنفيذية تدريجيا مف األعداد الكبيرة إلى ماىو  1األقؿ".
 أصغر منيا .أو العكس حسب رأي "روسو".  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 .023ص ـ المصدر نفسه، 1
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 روسو و المشروع الفمسفي إلعداد مواطن فاضل  

مواطف فاضؿ  لـ تكف غريبة في فكر "روسو"،   إعدادمسالة التربية في  إف   
مواطنيف  وطنييف صالحيف،  إنشاءغايتيا   ،تفكيره السياسي إطارفقد تناوليا في 

الفمسفة في الطبيعة البشرية  والتي بدورىا  رد فعؿ  متطرؼ  لفساد  أراءوكانت 
مف صنع ة  واف الشر والفساد الطبيعة خير  إفالمجتمع في تمؾ الحقبة كما يعتقد 

 البشر.          

 يخرج كؿ شيء مف يد الخالؽ صالحا " بيذا القوؿ " إميؿ" "روسو" كتابو يفتتح      
الطبيعة خيرة  إفيرى "روسو "  .1"البشر يمحقو  االضمحالؿ أيديوكؿ شيء  في 

ىو الذي  يغير  مف طبعيـ   خمؽ اهلل البشر خمقيـ طيبوف صالحوف والمجتمعفعندما 
خير  اإلنسافعف المدينة، الف يمـز فقط التخمي . "لمقضاء عمى البشر فعاليـأو 

ف ، ويكو كميا ةمع الطبيع، يعيش في سالـ يأكؿ، حيف البدائي واإلنسافبطبيعتو 
،حالة سالـ   األولىالحالة  إف يرى "روسو " .2مف المخموقات " قرانولجميع أصديقا 
دعوة الحياة الغابة.  إلى اإلنساففي المجتمع ، يدعو  بعيدا عف  انخراطو وطمأنينة

ويقصد في ذلؾ التكامؿ  بيف العقؿ  والغريزة   تربوية.  أخالقية،دعوة الطبيعة إلى
مالئمة  لو    أكثر  ألغراضيعد يديو  إفيمكنو  اإلنساف إف" . اإلنساففي شخصية 

الطبيعة   إفعمى   أبدا، وال يدؿ  الطبيعة  لتبييف تمؾ اليديف أعدتيامف تمؾ التي  
مف خالؿ ىذا القوؿ  .3منيا" تعممو لكي يمشي  مشية  تخالؼ ما  اإلنساف أعدتقد 

                                                           
العربٌة للطباعة و نظمً لوقا،الشركة  من المهد إلى اللحد"، تر: روسو جان جاك،"إمٌل أو تربٌة الطفل -1

 .03، ص0435، القاهرة  ،د ط ،النشر
القاهرة، ، د ط، دار المصرٌة العامة للكتاب  تر:فتحً الشنٌطً، تارٌخ الفلسفة الغربٌة ، برتراند راسل ، - 2

 .040ص ،0422
 ، بولٌس غانم، اللجنة اللبنانٌة لترجمة الروائع، د ط، تر: ""أصل التفاوت بٌن الناس روسو جان جاك، - 3

 .212، ص 2761،بٌروت
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لي األفضؿ. مف خالؿ كؿ شيء بتغيير نمط حياتو إ نرى أف اإلنساف قادر عؿ
وىذا باالستعماؿ اإليجابي في المشي والعمؿ وأخذ ما يمزمو مف  ورجميو وذراعي

    وكاف ىناؾ فرؽ ما بينو ومابيف الحيواف في الحركة والمشي والموت...الخ.الطبيعة 
روسو أف الفعؿ التربوي القويـ ىو األساس حتى يكوف منفتحا عمي جميع  يرى

الطبيعية عند روسو  المجاالت، ال كائف مشوه الطبيعة ومف ىنا يتبيف لنا التربية
لي محبة األطفاؿ والعناية بيـ تتضمف حب وحناف وعطؼ في صرخة إنسانية تدعو إ

حيث يقوؿ في ىذا الصدد "أحب الطفولة ويسرو إلييا ألعابيا ومسراتيا وفطرتيا 
. لقد ضـ كتاب إميؿ عمي خمسة أبوب ويتناوؿ كؿ قسـ مرحمة مف 1المحبوبة"

يتبع فييا روسو مراحؿ خطي طفمو إميؿ منذ والدتو حتى  مراحؿ اإلنساف وتطوره
   .زواجو

في المرحمة األولي التي تبدأ مف فترة الوالدة حتى سف الخامسة ويبرز  يرى      
إذ يقوؿ " أتريد أف يحتفظ الطفؿ بصورتو الفطرية؟  أىمية الوالديف كمربيف طبعيف،

وألزمو أييا  أحفظوىا عميو إذا منذ قدومو إلي ىذه الدنيا، متى ولد، ألزميو أيتيا األـ
إلي أف يستوي رجال...وكما تكوف المرضع أـ الطفؿ الحقيقية  األب وال تفارقوه مطمقا،

يكوف المؤدب أباه، فيجب توافؽ بيف قياـ المرضع والمؤدب بميمتيما سواء في 
                       .2الترتيب أو المنيج حتى ينتقؿ الطفؿ مف يدىا إلي يده "

ينشأ الطفؿ بفطرتو في المجتمع بيف البشر عبدا وطاغية ال يممؾ أي فيـ وعند      
، ألف الفطرة عمي خالؼ المجتمع البد مف القبيحة مساوؤهاقترانو بالمجتمع تظير 

وجود األـ في الرعاية نو ويعممانو حتى يصير رجال،و ديف يرشدانو وينصحا دوجو 
 مرشد لتوازف عممية تربية الطفؿ جيدا.ميمة جدا في المقابؿ حضور األب المؤدب وال

                                                           
، 3ط ،داٌم عبد هللا،"التربٌة عبر التارٌخ من العصور القدٌمة حتى أوائل القرن العشرٌن"، دار العلم للمالٌٌن - 1

 .353، ص0453 ،بٌروت
 .30ص مصدر سابق، روسو جان جاك،"إمٌل أو تربٌة الطفل"، - 2
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ىي الركيزة األساسية واألولي ألطفاليا ولممجتمع، فإذا لـ ألنيا  البد مف وجود األـ
 " وسيبدأ بإقناع مربيتو بأف تحررتوجد اآلباء واألميات شتت الروابط األسرية 

أمو بإرضاع الرضيع مف أقمطتو ألنيا تفوؽ نمو وتطور أطرافو تطورا سميما، ثـ يقنع 
أو اإلىماؿ أو قد  بقسوةألف المرضعة قد تؤدبو  طفميا بدال مف أف تعيد بو لمرضعة،

التي يجب بالطبيعة أف توجو لألـ  فر منو بفضؿ عنايتيا الصادقة بو بتمؾ المحبةتظ
 إفيرى "روسو"  .1"ط لوحدة األسرة والنظاـ األخالقيأوؿ مصدر ورباباعتبارىا 

تعاممو معاممة  ف المربيةدوف  غيرىا  أل  األـية الطفؿ  ىو العنصر الميـ  في ترب
 و، فاألـ ىي التي تنجبو مف كبدىاو أي عطؼ أو حناف مثؿ أمتحمؿ ل سيئة ال

      ىتماـ.اال وتقدـ لو كؿ الرعاية و حميبياوترضع مف 

األولى  حيث يقوؿ"ولما  فروسو يذكر لنا مراحؿ  تطور الطفؿ  مف المرحمة 
فطفمتو األولى طفولة  كانت المرحمة األولى مف حياة اإلنساف مرحمة ضعؼ و عوز

  .2شكاية و بكاء ،يشعر الطفؿ بحاجاتو و ليس في وسعو أف يكفييا"

ة طمب المساعدة عف طريؽ البكاء فالمرحمة األولى عند الطفؿ مرحم 
يدعـ كذلؾ قولو ب"وعندما يبكي األطفاؿ لنزوة و  فيو بحاجة إلى اآلخريف. الصراخ،و 

 وىي تميييـ بشيءوسيمة فعالة لمنعيـ مف االسترساؿ في البكاء  ؾ، فيناأو عناد
وجميع النواحي األولى  ،يجذب انتباىيـ وينسييـ أنيـ كانوا شارعيف في البكاء)...(

لمشي في آف و الكالـ و األكؿ و افي فترة الطفولة تحث في وقت واحد فالطفؿ يتعمـ 
عندما يبكي رضيعيا فاألـ تكوف عمى دراية عمى ما يمنعو مف البكاء  .3حد تقريبا "أ

                                                           
 ،بٌروت  ،د ط دار الجٌل ، تر: فؤاد أندراوس،، 2ج روسو و الثورة، قصة الحضارة: دٌوارنت وٌل راٌت، - 1

 .174صد ت، 
 .66ص مصدر سابق، روسو جان جاك،"إمٌل أو تربٌة الطفل"، - 2
 .53 ، ص50ص  روسو جان جاك،"إمٌل أو تربٌة الطفل"، المصدر السابق،ـ  3
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ففي فترة الطفولة  كمداعبتو و المعب معو بتقديـ لو األلعاب تمييو و تجذب انتباىو،
وظائؼ يتعمـ مف خالؿ معاممة األـ لو وأقرانو ومحاولتو بالمشي واألكؿ و  الطفؿ يبدأ

 أخرى.

ثالثة سنوات إلى أربعة آما المرحمة الثانية مف تربية "إميؿ" التي تمتد مف  
عشر سنة و ىنا مرحمة ميمة "تبدأ المرحمة الثانية مف مراحؿ الحياة  اثنيسنوات إلى 

و عندما يبدأ  ،و تنتيي مرحمة الطفولة األولى التي ىي الطفولة بمعني الكممة)...(
متى يتعمـ الطفؿ كيؼ  ،ىو تقدـ طبيعيا)...(و  ،ـاألطفاؿ في الكالـ ،يقؿ بكاؤى

يتعذب بأألـ ىينة مف غير فزع فسيتعمـ بالتدرج احتماؿ األلـ، و ىذه ىي الشجاعة 
كؿ مرحمة مف عمر "إميؿ" وتطوره تدريجيا ميمة في تكوينو . 1في جوىرىا األصيؿ"

بكاؤه وىنا تكوف ،فالمرحمة الثانية مرحمة كما يسمييا روسو مرحمة الحياة، التي يقؿ 
 لديو شجاعة في مواجية وتصدي اآلالـ.

كما يتحدث عف الديف وقد أورد ذلؾ في قولو بأف اهلل إرادة حرة عندما يقوؿ"أنا حر    
في أف أثبت ىذا الشيء، أو ال أثبتو وفي أف أستمـ لما أتأثر بو أو انتقده انتقادا 

ي التي تؤكد لنا ذلؾ مف حرية منيجيا".يؤكد ىنا أف العاطفة الباطنية المباشرة ى
 إرادتو حوؿ حقيقة اهلل.

فالديف ىو 2فما تيتـ بو الدولة أف يكوف لكؿ مواطف ديف يحبب إليو وطنو "."    
وىو الذي يكوف مواطنيف يخمصوف في حب القوانيف والعدالة،  الذي يجعؿ المواطنيف
 صالحيف وفاضميف.

III. :مسألة الطبيعة اإلنسانية 

                                                           
 .65ص ـ المصدر نفسه، 1
 .003ص مرجع سابق، سلسلة أعالم الفكر العالمً، وفاضل أبً مٌشال، شربل مورٌس،ـ  2
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بضرورة الخروج اإلنساف مف حالة الطبيعة األولي  زوىوبرغـ ما قدمو لوؾ     
إلي  زفكؿ واحد يأخذ منحى مغاير،أي أف نظرة ىوب ،إلي حالة المجتمع المدني

"ذئبا األولي نظرة متشائمة جدا،وتصويره لإلنساف األوؿ بأنو كاف  الحالة الطبيعية
النظر في حيف يري لوؾ أف حالة الطبيعة نظرة تحتاج إلي أعادة  "1ألخيو اإلنساف.

حالة سالـ وطمأنينة تسودىا رغبة متبادلة مف جانب كؿ إنساف لتدمير اآلخر،ولعمنا 
 نجد تفسيرا آخر أكثر موضوعية في تفسير روسو لمحالة الطبيعية لإلنساف البدائي.

فمـ يخالجو رغبة سوء احتياجاتو  "لـ يكف اإلنساف يعرؼ غير الغريزة،   
ولـ يتصور فيو شرا  والراحة، خيرا إال الغذاء واألنثى،لعضوية،ولـ يتصور في الكوف ا

إال األلـ والجوع وكاف سعيدا فمـ يكف بيف الناس في الحالة البدائية أي نوع مف 
صالت األخالقية أو الواجبات المشتركة ولذا فمـ يكف ممكنا أف يكونوا أخيارا أو 

  2ال رذيمة."أشرارا ولـ يكف عندىـ فضيمة و 

سواء إشباع حاجياتو كانت تممي عميو غريزتو  لإلنسافإف الحالة البدائية     
 بؿ كاف ىمو والراحة وال يعرؼ خيرا أو شرا اليومية والبيولوجية مف أنثي، وغذاء،

تمبية حاجياتو فقط."لقد كاف اإلنساف البدائي يعيش حياة بسيطة بعيدة عف كؿ 
الحفاظ عمي ذاتو وكاف لديو أقراف يعشوف مثمو،مبعثريف لكف تعقيد،وكاف ىمو الوحيد 

لـ تكف لدييـ أدني رغبة في إيذائيـ،لذا حرب الجميع ضد الجميع المزعومة مف 
 3طرؼ ىوبس مجرد حمـ خاطئ."

يري روسو أف حالة الطبيعة حالة سالـ وتعاوف واستقرار مع أقرانو لمحفاظ عمي    
.فمقد صور لنا روسو رب أو فوضى عمي عكس ىوبزأي نية ح بقائيـ،ولـ تكف لدييـ

                                                           
 .52ص ،56ص مصدر سابق، خطاب فً أصل التفاوت وأسسه بٌن البشر، جاك، نـ روسو جا 1
، القاهرة 0ط دار الشروق للنشر والتوزٌع، ،هغرامٌات مؤلفاته، حٌاته، جاك روسو،جان  نجٌب،ـ المستكاوي  2

 .033،ص033ص ،0454
 .63ص مصدر سابق،البشر، خطاب فً أصل التفاوت وفً أسسه بٌن  ن جاك،ـ روسو جا 3
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سادرا في الغابات،وال صناعة لو ونطؽ،وال مسكنا وال حروب  رجؿ الطبيعة "عاريا،
ى وال معرفة أحد منيـ وال حاجة إلي أبناء جنسو وال رغبة في أذية أي منيـ،حت

بيا ىذه إنو يكفي نفسو بنفسو وليس لو إلي العواطؼ والمدارؾ التي تتطم شخصيا ...
حاجاتو البيولوجية، والشر الذي   إشباعالبدائي كاف ىمو  اإلنساف ىنا إف نجد1الحالة."

 .يتألـيخشاه  ىو الوجع  والجوع ،فقد كاف يكره بني جنسو 

لغة  ولعمو لـ يكف يعرؼ أوالده، ال أىمويعرؼ  متوحدا في غابة الفاإلنساف كاف "   
أنواعو أية  أفراد، وال فضيمة وال رذيمة. مف حيث انو لـ يكف لو مع لو وال صناعة

فقد كانت لو القدرة عمى محاكاة الغرائز   تصير عالقة خمقية... إفيمكف  ،عالقة
 2المعينة". والتفوؽ  عمى العجموات في تحصيؿ مثؿ  ما توفره ليا غرائزىا

صفات خيرة أو شريرة، عرؼ أي في المجتمع الطبيعي كاف ال ي اإلنساف إف   
                                   ، فغرائزه ىي التي كانت تسير حياتو.أقرانو مف بني جنسولو تواصؿ مع  وليس

كاف مطابقا في كؿ زمف لما ىو عميو اآلف،كاف يمشي عمى رجميو ويستعمؿ يديو   
،أيدينا كما نستعمؿ نحف   إلىيعة رافعا عينيو الطب أنحاءمجيال أنظاره في جميع  اليـو

ونمتمس لدى رجؿ الطبيعة   3".األطراؼالممتدة  السماء العالء ، يقيض بيا سعة
في ىذا  حب المعرفة  والتطمع واالستكشاؼ إلى كؿ ما يحيط بو ويقوؿ "روسو"

ال حدود لو وال  نظره أف التفكيرففي  .4ادعي شرؼ التفكير الحر" أننيالصدد" 
والعالئؽ ويحكـ األسباب تامة في أف يقارف ويميز بيف  وحرية، ولو فعالية سمبيايعمؿ 

"ىا إني أراه قاعدا تحت شجرة اإلنسافىذا  إلى عمييا نفيا أو إثباتا.فينظر "روسو"

                                                           
 ،0455، ،بٌروت 3، ط ه، تر:صقر نبٌل، منشورات عوٌداتمنتخبات فلسفة، روسو،حٌاته، ـ كرٌستون أندرٌه، 1

 .50ص
 .020ص، ت د، القاهرة ،3ط ، دار المعارف للنشر والتوزٌع ، ـ كرم ٌوسف، تارٌخ الفلسفة الحدٌثة ، 2
 .30ص مصدر سابق، ،طاب فً أصل التفاوت وفً أسسه بٌن البشرخ ـ روسو جان جاك،  3
 .63ص سابق،مرجع  ـ كرٌستون أندرٌه، 4
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جدوؿ ماء، واجد سرير لنومو  عند جذع أوؿ شجرة    أوؿبموط نافع عطشو  مف 
 ة.دىا مف الطبيعكاف طعامو ونومو  وكؿ حاجاتو يستم  1أمدتو  بوجبة طعاـ".

وال  ارتباطوال مأوى، وال حرب وال صناعة لو  الفيو"ىائـ عمى وجيو في ألعاب 
 2حاجة ألمثالو، وال رغبة في إضرارىـ . فمـ يكف  يشـ إال بحاجاتو الحقيقية".

ال تجمع بينيـ أية  فالبشر في حالة الطبيعة ليسوا صالحيف وال طالحيف، إذ
ف   وأنيا"فمف المؤكد أف الرأفة عاطفة طبيعية مشتركة.عالقة أخالقية أو واجبات  وا 

تجد في كؿ شخص  نشاط حبو لنفسو  تساعده عمى تبادؿ حفظ بقاء النوع  كمو 
والفضيمة ،فيي   لقوانيف  واألخالؽ  ا وغريزة الرأفة تمعب في الحياة الطبيعية دور

الجنس البشري إذف تخفؼ مف حدة النزوات األنانية  وتسيـ في المحافظة  عمى 
يعيشوف  في عند المتوحشيف فيـ    أنثى  نادرة لمغاية أو.فالمشاجرات بصدد أرض  
.معزؿ  عف بعضيـ البعض ألرض مف حوليـ شاسعة وواسعة  تزيد عف فا  3"

التفاخر  حاجاتيـ إلييا، والحب بالنسبة إلييـ ال يتخطى  حدود الجنس وىـ  يجيموف 
 ىو  خاصتيـ  وما ىو خاصة اآلخريف. والخيالء  وال يميزوف  بيف ما

IV. من اإلنسان الطبيعي إلى المواطن اإلجتماعي 

فيتقولب  يكوف عمى صمة باألشياء وحدىا  ال إف اإلنساف في الحالة الطبيعية
بقالب ثباتيا  وبقائيا  وصحيح أنو تبقى متاحة لو عمى دواـ إمكانية الخروج مف ىذا 

سو عف الغريزة  وقاعدة الطبيعة.فكيؼ خرج قادر عمى الثناء  بنف  ألنوالقالب 
  مع المدني ؟.اإلنساف مف حالة الطبيعة إلى حالة المجت

                                                           
 .30ص ـ روسو جان جاك ،"خطاب فً أصل التفاوت بٌن الناس "، مصدر سابق، 1
 .20ـ المصدر نفسه ،ص 2
 .65ـ المصدر نفسه، ص 3
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بأف عرضت لو أوال أسباب الطبيعة ،فالجدب  والبرد القارص   اتفاقا"خرج منيا       
إلى التعاوف مع غيره مف أبناء نوعو تعاونا مؤقتا كاف  اضطرتووقيض المحرؽ 

الفيضانات  اضطرتيـالحيواف لتوفير القوت  ثـ  الغرض منو الصيد، برا وبحرا وتربية
المغة  وتغير السموؾ  وبرز الحسد   فاخترعت بصفة مستديمة، االجتماعوالزالزؿ إلى 

 ،بفعؿ المصادفة وحشية نساف الخروج مف الحالة الاإل اضطر 1". الخصومة ونشبت
بفعؿ  ىذا  االجتماعفمو ال خوفو مف الظواىر الطبيعية والثروات لما اضطر إلى 

االتفاؽ لينتقؿ إلى إنساف اإلنساف، أي اإلنساف بكؿ اإلضافات التي أضافتيا إليو 
                                                             . االجتماعية الحياة

 فاختالؼ ،مع الناسالمتاعب  ازدادت انتشارا ازداد"كاف الجنس البشري كمما  
 2األراضي  والمنافسات والفصوؿ أمكنو أف يضطرىـ إلى تبديؿ  طريقة عيشيـ".

المصالح بينيـ مما  وتضاربمعو المشاكؿ  والمتاعب  ارتفعتعدد البشر  ارتفعكمما 
مجتمع صناعي منظـ،ليكوف ىناؾ عدؿ  إلى   واالنتقاؿطريقة العيش  أدى إلى تغيير

 .واالستقراروطمأنينة ، ولممحافظة عمى األمف  ومساواة

مف شأنو أف يحمي  ويقي   االجتماع"فكاف البد مف البحث عف شكؿ لموحدة أو  
مع  أتحدشخص كؿ عضو  وأموالو شكؿ لموحدة  يكوف  فيو كؿ عضو  وقد 

بالحرية  التي   األعضاء اآلخريف  غير خاضع  مع ذلؾ إال لنفسو، ويظؿ متمتعا
يتمتع بيا  مف قبؿ تمؾ ىي المشكمة الحقيقية  والرئيسية  التي يبحث العقد 

فإف عمييـ   واالستقرارلممحافظة  عمى األمف   3في الحؿ الصحيح ليا".  االجتماعي
، وذلؾ ليتمتع بحريتو المدنية  االجتماعيلعقد أف يقيموا مجتمعا مدنيا  عمى أساس ا

                                                           
 .023ص ،020ص مرجع سابق ، ٌوسف ،تارٌخ الفلسفة الحدٌثة ،ـ كرم  1
 .52ص مصدر سابق، ـ روسو جان جاك،"أصل التفاوت  وأسسه بٌن الناس"، 2
، مركز الدراسات تر: عبد العزٌز لبٌب "فً العقد االجتماعً أو مبادئ القانون السٌاسً"، روسو جان جاك،ـ   3

 .43ص ،0200،  بٌروت ،0ط  الوحدة العربٌة ،
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سمطة  عامة    بإيجاد،يضمف المجتمع الجديد لو  حمايتيا  فيذا التنازؿ  مصحوب  
 "أيا كاففانتقاؿ الناس مف حالة الطبيعة إلى حالة المدنيةالحماية المنشودة تحقؽ 

مستندة إال إلى  إغتصاباتيـ ، فإنيا لـ تكف  الموف الذي  استطاعوا أف يصبغوا بو
 واف ىذا الحؽ إذا بني عمى القوة ،فإف في استطاعة القوة  واستبدادي حؽ غير ثابت

ىذا يعني أف جميع الشرور 1أف  تنزعو منو  دوف  أف يكوف ليـ  ما يصوغ شكواىـ".
 ؾ.كانت أولى نتائج التمم

"إف أوؿ إنساف  صور قطعة أرض وقاؿ ىذه لي ووجد حولو أناسا بمغت 
سذاجتيـ  درجة تصديقو كاف ىو المؤسس الحقيقي لممجتمع المدني  وكـ  مف 

ف يوفرىا عمى البشر ذلؾ وقتؿ  وبؤس  وىوؿ كاف مف جائز أ جريمة  وحرب 
مأل حفرة  الشخص اآلخر الذي كاف يستطيع أف يخمع األوتاد  ويرفع الحواجز  وي

وحاذروا أف تصدقوا  ىذا الدجاؿ  الحدود وىب قائال  احترسوا مف اإلصغاء  إلى 
  2مزاعمو...إف الثمرات كميا لمجميع  وأف األرض ليست مزرعة لإلنساف".

جمع مف الناس  ليا وأراضي التفت حو إف الثروات الطبيعية مف خيرات وثمرات 
متالكيا بالقوة . ولتفادي جرائـ وحروب كاف كياف المجتمع المدني عمى افتضاربت 

ستقرار اال ويحفظ األمف ينظـ الحقوؽ لألفراد إلعطاء كؿ ذي حؽ حقو في حيف 
 وأف كؿ شيء مف ثروات ىو ممؾ ليـ.لمجميع 

فال يجد في اإلنساف أي  يعود "روسو"إلى تبني الموضوعية الكمبية القديمة ،
يتبيف لنا مدى ما أبدتو الطبيعة  مف عدـ مباالت  بالتقريب بيف  نية"دعوة لمحياة المد

البشر عف طريؽ حاجات  متبادلة  وبتسييؿ الكالـ عمييـ  مدى قمة عنايتيا  بتمييد 

                                                           
 .23ص ـ روسو جان جاك ، "خطاب فً أصل التفاوت  وأسسه بٌن الناس"،مصدر سابق، 1
 .24ص ـ المصدر نفسه، 2
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بكؿ ما بذلوه مف جيود لعقد أواصر ىذا  اىتمامياومدى قمة   اجتماعيـالسبيؿ أماـ 
 .1فيما بينيـ" االجتماع

ذ ا كاف األفراد قد أرادو أف يغادروىا فمكي  إف حالة الطبيعة حالة حسنة ، وا 
ما ىو أحسف  لقد أرادوا أف يقيموا المجتمع السياسي ليجدوا فيو قدرا أكبر  إلىيصموا 

   .مف المزايا

طيبا وسعيدا وأف المجتمع يفسده  اإلنساف يقوؿ "روسو""إف الطبيعة خمفت
يرى أف حالة الطبيعة األولى حالة سالـ  وامف وتجعؿ اإلنساف حر غير 2ويشقيو".
 منضبطا،ليس مقيد بالواجبات  وال عميو ضوابط في حيف أف المجتمع يجعمو ممتـز 

 يضيؼ وبقواعد وقوانيف  عميو واجبات  ولديو حقوؽ،فيناؾ سمطة عميا تحكمو.
"روسو"قولو"الشفقة في حالة الطبيعة ،ىي التي تقـو مقاـ القانوف واألخالؽ والفضيمة  

وىي أنيما مف احد يحاوؿ أف يخالؼ صوتو الرقيؽ، وىي التي تمنع  مع ىذه الميزة:
كؿ ىمجي قوي مف أي سمب طفؿ ضعيؼ أو شيخا عاجزا القوت الذي كسبو 

 ىي التي تحقؽ سعادة ىذا األخير. ففكرة طيبة اإلنساف المفطور عمييا3بمشقة".

مف خالؿ ىذا الطرح الذي قدمناه نصؿ أف ىناؾ حالتاف مر بيما المجتمع 
فييا حيواف ذكي يعيش بريء في ا لحالة العائمية   المدني"الحالة األولى كاف اإلنساف

الرجؿ يتطور مف حيواف إلى ىمجي أعني يعيش في قبائؿ أخالقية   والحالة الثانية
أفضؿ حالة وجدت أنيا بمثابة بموغ األولى  االجتماعيةلحالة الثانية ىي حالة وىذه ا

 4أو شباب اإلنسانية".

                                                           
 دار الطلٌعة للطباعة و النشر، تر:جورج طرابٌشً، ،3القرن الثامن عشر، ج تارٌخ الفلسفة ، إمٌل، ههـ برٌ 1

 .046،ص0443بٌروت، 0ط 
 .036ص مرجع سابق، غرامٌاته، مؤلفاته، حٌاته ، ـ المستكا وي نجٌب ،جان جاك روسو، 2
 .033ص ـ المرجع نفسه، 3
 .063ص ـ المرجع نفسه، 4
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مف الحالة الطبيعية  إلى الحالة المدنية ،بمعنى تنظيـ  االنتقاؿيرى"روسو"أف 
مجتمع سياسي ىو األصح واألفضؿ لمحفاظ عمى الحقوؽ واالستقرار الناس  

 بقائيـ.واستمرار 
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 الفمسفة الالحقة  كرة المواطنة عند روسو وأثرها عمىتجسيد ف

ى السواء ليست واحدة بيف إف مفردات الوقائع السياسية واالجتماعية عم 
ليو يرجع األمر في تبايف  ،السياسييف المنظري ص تبعا لتبايف الخصائ اإلفياـوا 

"جاف  اىتماـمف خالليا كؿ منظر سياسي خاصية المفيوـ ،فكاف  البحثية التي صاغ
مف جية االجتماعية السياسية بالمعنى الواسع ،فجعمو جاؾ روسو"بمفيـو المواطنة 

 ذلؾ البعد الواسع يرى أف المواطف ىو العصب النابض في الحياة السياسية،بصفتو
 قوة اجتماعية وسياسية فاعمة في تشييد صرح الدولة .

والمواطنة مف خالؿ مشروعو لممواطف  فتكوف بذلؾ معالجة "روسو"  
الشاخص بنظرية العقد االجتماعي ،والذي يسعى مف خاللو إلى تسطير السموؾ 

ؿ لجعؿ اإلنساف عاقؿ وفاضبمعنى أف "روسو"سعى جاىدا  اإلنساني داخؿ المجتمع،
في  استميمتقوميا مف أي ناحية رغـ أف فمسفتو  نفسو لـ يكف في مجتمعو ."فروسو"

"القومية أنو عف طريؽ إحياء تآلؼ الشعور  والتبجيؿ .الذي تدؿ عميو المواطنة في 
في الدولة القومية الدولة المدينة ،جعميا متاحة ألف تكوف مظيرا عمى األقؿ لممواطنة 

ارتأى اعتبارىا مجرد القانوف الطبيعي ،فقد  تضمنيا.أما المواطنة العالمية التي 
 1".إدعاء لتممص مف الواجبات المفروضة عمى مواطف ما

فالمواطنة العالمية تعتبرىا مف  ،فكرة المواطنة تكوف داخؿ الدولة إف تجسيد
الحؽ الطبيعي لميروب مف الواجبات التي تترتب عمييـ داخؿ المجتمع المدني ففكرة 

                                                           
 د ط،،الهٌئة المصرٌة العامة للكتاب تر:علً إبراهٌم السٌد، ،3ج تطور الفكر السٌاسً، سباٌٌن جورج ،  1

 .60صد ت،  ، القاهرة
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والمحددة لواجبات متخذتا  لحقوقو، فيي الضماف الوحيد المواطنة تأخذ منحى آخر،
 شكال سياسيا .

 ويقوؿ "روسو" في ىذا الصدد:"لو أتيح لي أف أختار مسقط رأسي ألخطرت
 ،أي باإلمكاف حكمو حكما صالحا ...متداده بحدود الممكيات اإلنسانيةيحد امجتمعا 

تغيب 1أف ممتنع  ففي دولة جميع مف فييا مف األشخاص بعضيـ يعرؼ بعض،
نما  ،أنظار الجميور وعف الحكمة فومكايدىا الخفية والفضيمة واحتشاميا ع مةالرذي وا 

حبا  تأتي سمة االلتقاء  والتعاوف الوديعة التي تجعؿ مف حب الوطف أكثر منو
 حبا لألرض".  لممواطنيف ال 

خيروه في العيش الختار مجتمعا سياسيا منظـ تحكمو  أنو ال يرى "روسو"
وتأدية الواجبات المخولة إليو،تنعدـ  في الحقوؽ مع اآلخر سمطة عميا يتساوى كؿ فرد
ويتـ الإلنتقاؿ مف القانوف الطبيعي إلى القانوف الوضعي  الفضائؿ القبيحة السيئة،

وفر لمواطنييا األمف دولة ت فالغرض ىو إنشاء الذي يعطي أىمية بالغة لممواطف.
 بعيدا عف النظريات القديمة التي تحب التممؾ  وتجبرىـ بالخضوع ليا. واالستقرار،

ا مف إتحاد جميع األشخاص "إف ىذا الشخص العمومي الذي يتكوف ىكذ
الجسـ السياسي: الجميورية أو  اسـوكاف يحمؿ قديما "المدنية" ويحمؿ اآلف  ،اآلخريف

وصاحب السيادة إف إذ كاف منفعال ىذا الجسـ السياسي ىو ما يسميو أعضاءه دولة 
ويطمؽ عمييـ فرديا  ،اء فيطمؽ عمييـ جماعيا اسـ الشعبأما الشرككاف فاعال ...
ورعايا مف حيث ىـ خاضعيف  ،حيث ىـ مشتركيف في سمطة السياديةالمواطنيف مف 

                                                           
 .00ص مصدر سابق ، "،البشر بٌنروسو جان جاك ،"خطاب فً أصل التفاوت وأسسه  ـ 1
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راد داخؿ المجتمع يكوف لدينا ما يسميو عندما يتحد مجموع األف 1لقوانيف الدولة ".
 ىيكؿ سياسي. ية  أو"أفالطوف"بالمدينة  قديما ،ومع تطور العصور أصبحت جميور 

منظـ يدعى الدولة التي يكونيا الشعب، و كؿ فرد يندرج تحت كياف سياسي 
في ىذا الكياف يدعى مواطف يتمتع بكؿ الحقوؽ و يشترؾ في السمطة سياسية و 

 قوانيف الدولة .تطبؽ عمييـ 

"فإف شكؿ المجتمع األوحد الذي يعتبره روسو مشروعا ىو ذلؾ الذي يتخد فيو 
المجتمعوف اسـ الشعب بالتعاوف و يسموف بالتحديد مواطنوف و يشتركوف في ممارسة 

عندما يتحد .2السمطة و يعتبروف رعايا بالمعنى يخضعوف ألحكاـ و قوانيف الدولة "
مف مع بعضيـ البعض يصبح مجتمع يحمؿ مواطنيف الشعب بالتعاوف و التضا

 يمارسوف سمطة و تنظميـ قوانيف .

 وبحؽ تماما إلى ىوبز بالقدر ما نسبيا إلى لوؾ ،ولقد غز روسو ىذه الفمسفة

"فقبالة ىوبز أورد االعتراض وثيؽ الصمة بالموضوع بأف حالة الحرب المنسوبة إلى 
إلى أشخاص عمومييف أو كائنات واقع رجاؿ فرادة في حالة الطبيعة تنتمي في ال

تسمى حكاما إذ أف الناس ال يقاتموف كأفراد كؿ منيـ منعزؿ عف اآلخريف بؿ  يةمعنو 
لدى ىوبز لدييا صمة وثيقة  ةإف حالة الحرب المزعوم .3يقاتموف كمواطنيف أو رعايا"

فيـ أناسا عاديوف عمى حسبيـ أما في  ،ؿ أو األشخاص غي الحالة الطبيعيةبالرجا
 األصؿ منيـ حكاما و البعض اآلخر ىـ مواطنوف عمى حسب رأى روسو. 

"لقد اىتدى روسو أيضا ،في التوصؿ في ىذا االستنتاج بمواطنتو الشخصية  
في دولة مدينة جنيؼ. مف الصب أف نميز في حياتو األولى أف ىذه المواطنة كاف 

                                                           
 .43سابق،صصدر م جاك ،"فً العقد االجتماعً أو مبادئ القانون االجتماعً"، نروسو جاـ  1
 .63أعالم الفكر السٌاسً، المرجع السابق، ص كرٌستون مورٌس، ـ 2
 .60ص سابق،مرجع  ،0تطور الفكر السٌاسً ، ج سباٌٌن جورج ، ـ 3
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س عميو حينما كاف خاضعا ليا ،و لكنو بررىا و مجدىا بعد ليا أبدا أي تأثير مممو 
 يمكف تثمينو في االىداء الذي استيؿ  بو كتابو "بحث في التفاوت"ذلؾ و ىذا 

فيذا التمجيد لدولة  .1المكتوب عمى حدا حينما اعتـز أف يتخذ جنيؼ موطنا لو "
لسياسية أبدا عف المدينة كاف أحد األػسباب التي تفسر لماذا لـ تترابط فمسفتو ا

    كثب،مع السياسة المعاصرة ليا ،ىو لـ يتصور أبدا صياغة نظرية ما .  

I. -:اإلرادة العامة 

 ألفرادقيؽ الرفاىية والعدالة والمساواة واألمف اإلرادة العامة تيدؼ إلى تح 
المجتمع عندما يرغبوف في الصالح العاـ وليس في الصالح الفردي أو الشخصي 
،فيي صوت الكؿ لصالح الكؿ فينا تبرز إرادة المواطنيف في بناء مجتمع سياسي 
تحوي جماعات مف المواطنيف يعبر بيا عف حريتو كعضو في المجتمع ،فيي تيدؼ 

وؾ"اعتمد في ىذه النظرية عمى إلى المنفعة العامة لمجميع دوف سواء.فإذا كاف "ل
تقييد الممكية فإف "روسو"اتخذىا لينادي عف طريقيا بنظرية اإلرادة العامة ،فالمقصود 

 ،فيي إرادة كؿ المواطنيف وصوت الكؿ.الخير العاـ باإلرادة العامة 

"إف إرادتي التي تصغي لصالح العاـ  ومصالح الدولة أفضؿ  يقوؿ" روسو":
"فروسو"يرى أف كؿ 2مف إرادتي التي تنشد مصالح الشخصية ".بكثير وأفضؿ واقعية 

وقواعد خاصة  ،ذات اىتمامات متنوعة صغيرة مجتمع سياسي يحتوي عمى جماعات
عالقة أعضاء المجتمع   ،ت، وتظير في نوعيف مف العالقالتوجيو سموؾ أعضاءىا

ينما يقوـ الفرد ، وحوتسمى اإلرادة الخاصة بأعضائياوعالقتيا  ،وتسمى اإلرادة العامة
 بأداء التزاماتو نحو المجتمع فإنو يساىـ في صنع اإلرادة العامة .

                                                           
 .51المصدر نفسه ،ص ـ 1
 .54ص مرجع سابق، سماعٌل محمد فضل هللا، رواد الفكر السٌاسً الغربً الحدٌث،ا ـ 2
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النتيجة يرى في ظيور المجتمع السياسي وسمطة  السياسية  إف"روسو" "
حرة وجميع أفراد الجماعة المباشرة لمعقد االجتماعي المعقود بموافقة جميع اإلرادات ال

الجماعة التزاما حرا وذاتيا لذا جوىر العقد أف ويكوف التزاـ الفرد داخؿ  ،الواحدة
يتنازؿ كؿ شريؾ في االجتماع عف شخصو وعف جميع حقوقو تنازال تاـ لممجموعة 

طالما أف عدة أناس مجتمعيف يعتبروف أنفسيـ جمعا واحدا امتنع عمييـ ،أف  1كميا".
   يكوف ليـ غير إرادة واحدة تتعمؽ بالبقاء المشترؾ وبرفاىية العيش .

"تنكشؼ اإلرادة العامة بعدد األصوات بشرط واحد :أف الناس عندما يصوتوف 
مع اإلرادة   في إذا ما كاف القانوف الذي يصوتوف عميو ينسجـ يجيبوف عف السؤاؿ :

العامة التي ىي الواقع إلرادتيـ ،ال عمى السؤاؿ :في إذا ما كانوا يوافقوف عمى 
ىذا يعني أف صفات اإلرادة العامة ال تزاؿ 2مشروع القانوف المقترح أـ يرفضونو؟".

االنتخابية ىي التي تحدد حرية االختيار في األصوات  ةاألكثرية، فأغمبيقائمة في 
جراء  ،ىذا اإلنساف حيف إذا غابت ىذه الصفات تضمحؿ الحرية التي يطمح إلييا

 مشاركتو في بناء الكياف السياسي .

"فإذا ما أزحنا جانبا عف الميثاؽ االجتماعي بما ليس مف ماىيتو وجدناه 
 اشتراؾمقصورا عمى الحدود اآلتية:يضع كؿ واحد منا شخصو  وكؿ قدرتو موضع 

تحت األمر العميا التي لإلرادة العامة ونحف نتقبؿ كجسـ واحد كؿ عضو كجزء ال 
االجتماعي تحت السمطة العميا   كؿ األفراد المشاركيف في الميثاؽ.3"يتجزأ مف الكؿ

جوىرىا اإلرادة العامة ،فكؿ مواطف يكمؿ اآلخر في تكتؿ وتضامف لمحفاظ عمى 
 حقوقيـ  وأمنيـ في ظؿ الكؿ مع الكؿ .

                                                           
 .43ـ روسو جان جاك،"فً العقد االجتماعً أو مبادئ القانون االجتماعً "،مصدر سابق ص 1
 بٌروت  ، 3ع، طمجد المؤسسة الجامعٌة لدراسات والنشر والتوزٌ ،ًتطور الفكر السٌاس ،حسٌن السٌد عدنانـ  2

 .040ص ،0200
 .43ص مصدر سابق، ـ روسو جان جاك ، "فً العقد االجتماعً أو مبادئ القانون السٌاسً" ، 3
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يعرؼ "روسو"اإلرادة العامة في قولو:"إنيا جسـ وسيط يقاـ بيف الرعايا  
يذ القوانيف وبصوف الحرية ما وصاحب السيادة ألجؿ التبميغ المتبادؿ بينيما مكمفة بتنف

فاإلرادة العامة إذف ىي الطريقة التي يعبر 1كاف منيا مدنيا أو سياسيا عمى السواء".
ويتـ األكثرية، بيا اإلنساف عف حريتو كعضو في المجتمع ."فاإلرادة العامة ىي إرادة 

التعبير عنيا بقانوف  وليس بقرار يتعمؽ بحدث خاص كالحرب أو معاىدة أو ما 
. وتتكوف مف كؿ األفراد في عالقاتيـ ىي مصدر القوانيف  فاإلرادة العامة2شابو"

البعض،وحكميا دائما عادؿ غير جائر ألنيا إرادة  يبعضيـبالدولة،وفي عالقاتيـ 
 واإلرادة الكؿ المواطنيف التي تيدؼ إلى الخير المشترؾ والصالح العاـ.  األغمبية

سمطتو تحت تصرؼ اإلرادة العامة "فعمى كؿ مواطف أف يضع شخصو وكؿ 
ف لـ يفعؿ ذلؾ  يالءـتوجب عميو البحث عف مجتمع آخر  ،فيو حر في أال يفعؿ وا 

كؿ المواطنيف ىـ أحرار يبحثوف عف مجتمع آخر يناسبيـ تحت 3أوضاعو ورغباتو".
 تصرؼ اإلرادة العامة فيي ال تقيد األفراد.

اصة في نقطة "فالواقع أنو إذا كاف ال يتعزز توافؽ اإلرادة العامة واإلرادة الخ 
أف يدوـ ىذا التوافؽ ويثبت ألف اإلرادة العامة  عمى األقؿ، ،ما فإنو مف المستحيؿ

وأكثر مف ذلؾ  تميؿ إلى المساواة واإلرادة الخاصة تميؿ إلى التفضيالت بطبيعتيا.
ذلؾ ألنو حتى عندما يجب أف يوجد،يكوف نتيجة  ،فاؽاالتاستحالة وجود ضماف ليذا 

أو  لكؿ فرد بوصفو إنسانا إرادة خاصة مختمفة 4المصادفة أكثر منو نتيجة الصنعة".
الخاصة  إذ أف المصمحة متناقضة مع اإلرادة العامة التي يسيـ فييا باعتباره مواطنا،

 ،"فروسو"ىنا يريد أفقد تممي عميو تصرفات غير تمؾ التي تقتضييا مصمحة المجموع

                                                           
 .036ص ـ المصدر نفسه، 1
 .55ص مرجع سابق، ومؤلفاته وأثره، روسو،حٌاته ، وفاضل أبً مٌشال، ـ شربل مورٌس، 2
 .022ص ـ المرجع نفسه، 3
 .043ص مرجع سابق، تطور الفكر السٌاسً، حسٌن السٌد عدنان،  4
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وأف يتجرد مف أنانيتو ومصمحتو الشخصية  ،يعمؿ كؿ فرد وفؽ ضميره األخالقي
  ،فعندئذ تصبح مصمحة الفرد ىي مصمحة الجماعة.

ذا  فإذا كانت الدولة تعتبر شخصية معنوية  وحيمتيا ىي إتحاد أعضائيا وا 
كاف األىـ فييا ىو حرص عمى حفظ كياف ذاتيا،وجب أف تكوف ليا قوة عامة 
ومجردة لكي تحرؾ وتدبر كؿ جزء بشكؿ يكوف محققا ألقصى فائدة المجموع 

ي وليس كما الحؽ القانونكما يقوؿ روسو،يصبحوف متساويف بفعؿ العرؼ  و  ،فالناس
إف الكياف السياسي يعتبر 1ألف قوتيـ الجسمانية متساوية في جوىرىا". ،قاؿ ىوبز

وتكوف ليا قوة عامة كما يرى "روسو" أنيا تستمد  ىيئة معنوية ومادية تحفظ وجودىا،
،عمى عكس العميا )سمطة قضائية( قوتيا مف العرؽ  والحؽ القانوني أي سمطة

 حرب ضد الكؿ ."ىوبز"الذي يجمع قوتو في ال

II. :الحرية والمساواة  

وما ينبغي  إذا بحثنا عما يتكوف منو بالضبط أكبر قدر مف الخير لمجميع ، 
أف يكوف ىدؼ كؿ نظاـ تشريعي سنجد أنو يتمخص في شيئيف رئيسييف ىما الحرية 

يرى أف اليدؼ الذي تسعى إليو الدولة ىو المحافظة عمى الحرية  والمساواة "فروسو"
حيث نجده يقوؿ في بداية  ،بالحرية  وآمف بيا "روسو" اعتزوالمساواة لمواطنييا،ولقد 

لقد ولد اإلنساف حرا وفي كؿ مكاف مكبؿ باألغالؿ فما بالؾ " العقد االجتماعي""
اؿ أنو ال ينفؾ عبدا أشد بواحد مف الناس يخيؿ إليو أنو سيد اآلخريف والح

نسانيفالحرية 2عبودية". يتمتع بو فال يجوز التنازؿ  ،ىي عنصر ميـ وحؽ طبيعي وا 
 عنو ليصبح عبدا مكبال تنيؾ كؿ حقوقو.

                                                           
 .22ص سابق ، ، مرجع 0تطور الفكر السٌاسً،ج سباٌٌن جورج، - 1
 .25مصدر سابق،ص روسو جان جاك ،"فً العقد االجتماعً أو مبادئ القانون السٌاسً"، -2
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فالحيواف يقبؿ أو  "إف اإلنساف يساعد الطبيعة في تعممو بصفتو عامال حرا،
أو القبوؿ بمأل حريتو، ومف يرفض بدافع الغريزة الفطرية أما اإلنساف فيختار الرفض 

ثـ كاف الحيواف ال يستطيع أف يحيد عف القاعدة التي فرضت حتى ولو كاف لو نفع 
أف تمييز نوع الحيواف ليس قائـ عمى 1في ذلؾ أما اإلنساف فينحرؼ عنيا مرارا".

اإلدراؾ بقدر ما ىو قائـ عمى كوف اإلنساف عامؿ حر التصرؼ، فالطبيعة أمرة عمى 
الحيواف يطيعيا ، أما اإلنساف يحص االنفعاؿ ويعرؼ نفسو أنو حرا في  كؿ حيواف و

الخضوع أو المقاومة و يرى روسو أف "الحرية ىي مقدار مف القوة تنتزع مف ىيئة 
فالحرية و المساواة أساس . 2الدولة، و المساواة ألف الحرية ال يمكف بقائيا دونيا"

يستحيؿ و جود األولى في غياب و  فلبناء المجتمع السياسي، فيما متالزمتي
الثانية،وقد أعتبر لوؾ أف الفرد حرا في قياـ بأي عقد، ولكف روسو يعتبر أف سيادة 
الشعب ىي خير ضماف لمحقوؽ الفردية "فالحرية في نظر روسو تختمؼ عف الحرية 
في نظر لوؾ،يقرف لوؾ الحرية بالممكية و يقرف روسو الحرية بالمساواة .بالنسبة إلى 

الحرية ىي الوعي كخصوصية و بالنسبة إلى روسو أنيا قبؿ كؿ شيء  لوؾ
مكنة  ،و بالنسبة إلى روسو أنياتحميوتضامف.و بالنسبة إلى لوؾ الحرية ىي خير 

بيف لوؾ و روسو بالنسبة لمحرية عمى حسب منظورىـ فموؾ  اختالؼىناؾ . 3ننجزىا"
اعتبرىا تندرج تحت قانوف يحمي مصمحة الفرد ، و يدافع عف حقوؽ الممكيات و 
الحريات الخاصة ،آما روسو فالحرية ىي حرية مطمقة تامة مستنبعة مف حؽ طبيعي 

 يـ .بيف أفراد المجتمع ، بيذا ال يخمؽ صراع بين ةفيي مقرونة بالمساوا

"إف تخمي المرء عف حريتو ىو تخمي عف صفتو كإنساف،عف حقوقو في 
اإلنسانية بؿ عف واجباتو إذ أف تنازال كيذا منافي لمطبيعة اإلنساف و انتزاع كؿ حرية 

                                                           
 .34مصدر سابق،ص روسو جان جاك،"خطاب فً أصل التفاوت بٌن الناس"، - 1
 .032ص مصدر سابق، أو مبادئ القانون السٌاسً، روسو جان جاك، فً العقد االجتماعً ـ 2
 .336ص تارٌخ الفكر السٌاسً، مرجع سابق، توشار جان، - 3
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و الحرية التي يعنييا روسو حرية . 1مف إرادتو ىو انتزاع كؿ أخالقية مف أفعالو"
ي شارؾ فيو المواطنوف أنفسيـ القانوف الذمعنوية أخالقية ،تتمثؿ أساسا في طاعة 

  في سنو.

 يع فيسو ليست تمؾ التي تساوى بيف الجم"فالمساواة التي كاف ينشدىا رو 
، إنما يعني فيما يتعمؽ بالقوة أف تسموا عمى الضعؼ القوة و الثراء بالصورة المطمقة

ال يكوف أي مواطف ، فيما يتعمؽ بالثراء أف تمارس أبدا إال بمقتضي القوانيف و أف ال
مف الغير بحيث يستطيع شراء مواطف آخر و أف ال يبمغ مواطف آخر حدا مف الفرؽ 

فينا يربط روسو المساواة بتشريع القانوف و ذلؾ ألف الناس .2"يضطره ألف يبيع نفسو
جميعا إذ يشترؾ  في عممية التشريع، ال فرؽ بيف غنى و فقير و ال بيف قوى و 

أف يشارؾ في تشريع القانوف وفقا لما تقتضيو اإلرادة  ضعيؼ فالشعب كمو يجب
"فإذا بحثنا بدقة عف محتوى الخير لمجميع ،الخير الذي يجب أف يكوف غاية  العامة.

الحرية و المساواة  جميع األنظمة تشريعية ،وجدنا أنو يرد إلى موقفيف أصمييف:
لحرية ال يمكف أف و المساواة ألف ا ،الحرية ألف كؿ تبعية خاصة تضعؼ الدولة ،

إف تحقيؽ الخير العاـ و الصالح العاـ يتـ عبر مقومات ىما الحرية و .3توجد بدونيا"
 المساواة فكؿ منيما ينطوي تحت سمطة عميا و ىي الدولة.

"لما كاف جميع المواطنيف متساويف بالعقد االجتماعي، فأف ما يجب أف 
يس ألحد حؽ بأف يطالب غيره يصنعو الجميع ينبغي أف يأمر بو الجميع و كذلؾ ل

فبالعقد يحكـ الفرد عمى نفسو بأف يكوف حرا و تكوف  .4بفعؿ شيء ال يصنعو ىو"

                                                           
 .65ص مصدر سابق ، العقد االجتماعً أو مبادئ القانون السٌاسً،روسو جان جاك ، فً  -  1
 .032ص  المصدر نفسه ، -  2
 .172ص سابق ،حسٌن السٌد عدنان، تطور الفكر السٌاسً، مرجع  -  3
 .172ص المرجع نفسه ،  - 4
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الدولة كييئة قائمة عمى تنفيض القوانيف التي تكفؿ لممواطف الحفاظ عمى جميع 
    حرياتو المدنية و السياسية عمى سواء.

III. :الفمسفة الالحقة 

فمسفي عريؽ توارثتو الفمسفات الالحقة لقد خمؼ "جاف جاؾ روسو" تراث  
 و"ىابرماس". ه ،ونمتمس ىذا التأثر لدى كؿ مف الفيمسوفيف "كانط"مف بعد

 
 كانط":ايمانويل  -1

وأحد   ،ث وواضع أسس الفكر الغربي الحديثمف أعظـ فالسفة العصر الحدي
"لقد كنت بطبعي مولعا  رواد فمسفة التنوير في أوربا ،وكاف قارئا "لروسو"حيث يقوؿ :

بالعمـ ووضعت فيو شرؼ اإلنساف فردني روسو إلى الصواب وعممني أف أضع في 
أسمى مف الحالة وأف الحالة الطبيعية  ،كرامة اإلنساف عمى الحقيقة األخالؽمكاـر 

المدنية وتعممت منو أصوؿ التربية السميمة التي تقـو عمى ضماف حرية الميوؿ 
. "كانط" تأثر "بروسو"في مسألة الحرية األخالقية والحالة يظير أف  1الطبيعية"
   الطبيعية .

حيث يقوؿ:"حاف  إف مشروع "السالـ الدائـ" قد استوحاه مف النزعة الروسية
الوقت اآلف لخروج ىذه الدوؿ مف حالتيا الطبيعية الوحشية والدخوؿ في اتفاقات 

الحد مف الضعؼ والخصاـ إف حركة التاريخ في معناىا تتجو إلى  لحفظ السالـ.
تأسيس الكياف الذي يكفؿ النظاـ فيو يدعو إلى 2وتوسيع رقعة السالـ في العالـ".

                                                           
مذكرة تخرج لنٌل شهادة الماجستر فً  ،فلسفته النقدٌة طبٌعة الحرٌة عند كانط من خالل  جبار دلٌلة، - 1

 .33ص م،0223م ـ0223جامعة الجزائر، الفلسفة،
منشورات مكتبة  المشعشع،فتح هللا محمد  تر: قصة الحضارة من أفالطون إلى جون دٌوي ، دٌوارنت وٌل، - 2

 .360ص ،0455،، بٌروت6ط  ،المعارف
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"فاإلنساف بطبيعتو ليس كائنا أخالقيا ويحافظ عمى حرية األفراد.  واألمف والسالـ،
يصير كائنا أخالقيا إال عندما يرتقي عقمو إنو يحتوي في ذاتو أصال  فيو ال بالمرة،
العقؿ يدفعو إلى الجية  مف جية مع أف دوافع تبعث عمى جميع الرذائؿ )...(،عمى 

. غرائزه وعقمو أي بيف مفيومي الواجب فاإلنساف بيف صراع  1المضادة"
 إال بالفضيمة. اإلنسافوالقانوف الوضعي ،فال يستقيـ  األخالقي)الضمير(،

 هابرماس":"يورغن   -2

الميبرالي" لممواطنة "لصالح نمط يأخذ سعى "ىابرماس" إلى تغيير النمط  
والمشاركة الديمقراطية  ،القانوف واالستقالؿ السياسي بعيف االعتبار العالقة بيف دولؾ

"إف الدولة ليا مؤسسات عمومية بمعنى أف الناس ليـ الحؽ في االتصاؿ  لممواطنيف.
ىي العمود  بيا والدخوؿ إلييا وأنيا مؤسسات وجدت لخدمة الناس وبالتالي فالدولة

أي أنيا تيتـ بالمصمحة العامة لكؿ المواطنيف غير أف موضوع المجاؿ العمومي ىو 
 فأسباب مشاركة المواطف في2الجميور باعتباره ركيزة لرأي العاـ ذي وظيفة نقدية".

وفي ىذا الصدد يقوؿ:"ال الممارسات الديمقراطية السياسية. تشكيؿ وجيات النظر ىي
الدستورية الديمقراطية الحرية السمبية فقط مف اجؿ رفاىية مواطنييا،بؿ توفر الدولة 

تجندىـ عف طريؽ التواصؿ لممشاركة في المنافسات العامة حوؿ المواضيع التي تيـ 
. أي أف الدولة الديمقراطية تضمف حرية األفراد بتعبير عف انشغاالتيـ  3الكؿ "

 الطرفيف ليتضح الفيـ الصحيح.لألخذ والرد بيف   وجوىر كؿ ذلؾ ىو التواصؿ،

                                                           
دار محمد  ،تر:محمود بن جماعة ما التوجه فً التفكٌر؟، إمانوٌل كانط، تأمالت فً التربٌة ما هً األنوار؟، - 1

 .23ص ،0223 تونس،  ،0ط علً للنشر والتوزٌع،
،ط إفرٌقٌا الشرق  النقدٌة المعاصرة نموذج هابرماس،الحداثة والتواصل فً الفلسفة  أفاٌة محمد نور الدٌن،  - 2

 .46ص ،0445 ،، المغرب0
 ، جداول للنشر والتوزٌع،تر:حمٌد لشهب، جدلٌة العلمنة العقل والدٌن، وراتسنغر جوزٌف سماهابرٌورغن  - 3

 .30ص ،0203 ،، بٌروت0ط 
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ضرورة التعاقد قصد  إلىلمخروج مف وضعية حؽ األقوى يمجأ روسو 
تأسيس السمطة الشرعية، وتحقيؽ نقطة نوعية لموجود اإلنساني، وبيذا 

اطف ألف المواطف حسب روسو ينتقؿ اإلنساف مف الفرد إلى المو  التعاقد
ألف العقد يخمؽ إنسانية أكثر إنسانية مف اإلنساف في الحالة الطبيعية 

اإلنساف، فنظرية الدولة عند روسو ىي نظرية اإلرادة العامة أو الشعبية 
اإلنساف  استعادةصوت المصمحة العامة، وغاية الدولة ىي  باعتبارىا

طبيعتو الخيرة المفقودة مف خالؿ خضوعو لمقانوف. فمقد نبع روسو في 
الفمسفة  حتىي،امتد أثيره الحقؿ الفمسفي وحاوؿ التنظير لنظاـ ديمقراط

 المعاصرة.
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ن لكل بحث نتيجة مستخمصة وىكذا ىو حال موضوع مذكرتنا، فضمان ا 
حقوق المواطنة قد أصبح مطمبا متعدد األوجو ال غنى عنو ألية دولة تتطمع نخبتيا الحاكمة 

سمطتيا، فموضوع المواطن في الفمسفة الحديثة يبتعد كثيرا عن المعنى الذي حدده  شرعنةإال 
أرسطو خصوصا عند فالسفة العقد االجتماعي، من حيث أن مفيوم المواطنة يقوم عمى 

ن مشكمة  توفر شرط المجتمع الذي يكسب اإلنسان المواطن معنا سياسيا، خصوصا وا 
ة، إال أن تحقيق مواطنة اإلنسان لدى فالسفة العقد المواطنة ليست منفصمة عن مفيوم الدول

االجتماعي اتخذت شكال سياسيا أخر، فكانت فكرة التعاقد ىي الضمان الوحيد لحقوق 
المواطن والمحددة لواجباتو، وسمح ىذا األخير بمشاركة المواطن في الشؤون العامة لدولتو 

ان بحيث تتحقق الوحدة بين وفي ىذا تتأسس مواطنة اإلنس من خالل ىيئات تنوب عنو،
 . نتقال من حالة الطبيعة إلى الحالة المدنيةسياسة الدولة والذي يضمنو االو ان اإلنس

فجعمو  كان اىتمام روسو بمفيوم المواطنة من جية اجتماعية سياسية بمعناىا الواسع، 
و ذلك يرى أن المواطن ىو العصب النابض في الحياة السياسية بصفتو قوة اجتماعية 

سياسية فاعمة في تشييد صرح الدولة وعمل عمى التأسيس لمدولة الحديثة ولمنظام الجميوري 
فحسب،ولكنو كان كجياز إداري  ثورة الفرنسيةده االجتماعي،الذي لم يكن ميما لفي عق

وكفضاء لتحقيق إنسانية اإلنسان، وتخميص الممارسة السياسية من أوجو  واقتصادي،
التي كانت تتغذى عمى الفكرة الدينية بكثير  ظمة السياسية السابقة،التعسف التي طبعت األن

 من الضبابية في ربط السيادة بالدولة.

لقد جاءت فكرة العقد لتحديد مفاىيم حديثة الحكم والقانون والتشريع واإلرادة العامة و  
معنويا  وظيرت الدولة في عقد روسو بوصفيا شخصا الحرية والمساواة والديمقراطية وغيرىا،

 متجسدا في مجموعة أنظمة ومؤسسات تعبر عن اإلرادة العامة.

في أي مستوى من مستوياتيا،ال يمكن إال  وفي األخير إن التفويض الكمي لمسمطة، 
ف والقرارات التعسفية المتناقضة مع أساليب وأىدا أن يشجع انتشار ثقافة الخيارات الذاتية،
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اعد من جية أخرى عمى االستقرار السياسي يسقد  الممارسات الديمقراطية الوطنية، كما
الداخمي لمدولة وصمودىا في وجو السياسات الخارجية اليادفة إلى زعزعة أمنيا الثقافي 

و الموضوعي مع مختمف  اإليجابيونتيجة لذلك فإن التعاطي  واالقتصادي واالجتماعي،
با ثقافيا بل ىو كذلك مطماإلشكاالت التي تثيرىا المواطنة لم يعد مطمبا سياسيا فحسب 

       متياز.واجتماعيا واقتصاديا با
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 ب/ قائمة المراجع باللغة العربية:

 ، دار قباء لطباعة2رقً، جالنشار مصطفً، تارٌخ الفلسفة الٌونانٌة من منظور ش -8

 م.2111القاهرة، د ط، والنشر، 

والدٌمقراطٌة والمواطنة، قراءة فً فلسفة أرسطو السٌاسٌة، النشار مصطفً، الحرٌة  -2

 م.2118القاهرة،  ،8ط  الدار المصرٌة السعودٌة لطباعة والنشر والتوزٌع،

القاهرة، ، 3ط ، والنشر والتوزٌعالنشار مصطفً فالسفة أٌقظوا العالم، دار قباء لطباعة  -3

 م.8998

حتً ابن خلدون، الدار المصرٌة  النشار مصطفً، تطور الفلسفة السٌاسٌة،من صولون -4

 م.2115القاهرة،  د ط، السعودٌة لطباعة والنشر،

ط النقاطً حاتم، مفهوم المدٌنة فً كتاب السٌاسة ألرسو، دار الحوار لنشر والتوزٌع،  -5

 م.8995سورٌة، ،8

ط الخٌري مدحت، الفكر السٌاسً، المفاهٌم والنظرٌات، دار الراٌة لنشر والتوزٌع،  -6

 م.2183 عمان،،8

 م.8998بٌروت، ،4ط القدٌس اغسطٌن، االعترافات، دار المشرق،  -7

 ،2ط  ، دار المشرق،8القدٌس اغسطٌن، مدٌنة هللا، تر: الخور اسقف ٌوحنا الحلو، ج  -8

 م.2116بٌروت، 
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، تر: الخوري بولس عواد، المطبعة 2الخالصة الالهوتٌة، ج  القدٌس توما اإلكوٌنً،  -9

م.8896بٌروت،   د ط، األدبٌة،  

 م.2117الفرابً ابو نصر، المدٌنة الفاضلة، عاصمة الثقافة العربٌة، الجزائر،  -81

علً سالمة، اإلنتماء والمواطنة، دار كنوز المعرفة العلمٌة لنشر الخضور  -88

 م.2188عمان، ،8ط والتوزٌع، 

المستكاوي نجٌب ،جان جاك روسو، حٌاته مؤلفاته غرامٌاته، دار الشروق لنشر  -82

 م.8989القاهرة،  ،8ط  والتوزٌع،

 الشنٌطً فتحً محمد، نماذج عن الفلسفة السٌاسٌة، دار الوفاء لدنٌا الطباعة والنشر، -83

 م.2181 اإلسكندرٌة،،8ط 

من العصور القدٌمة حتى أوائل القرن العشرٌن،  الداٌم عبد هللا، التربٌة عبر التارٌخ -84

 م.8984بٌروت،  ، 5ط  دار العلم للمالٌٌن،

ل، الفكر السٌاسً مفاهٌم د ثناء وحسن محمد فتحً فٌصالمنٌاوي عبد الرشٌ -85

 م.2188اإلسكندرٌة،  ،8ط  وشخصٌات، دار الوفاء لدنٌا الطباعة والنشر،

 د ط،  إسماعٌل محمد فضل هللا، فلسفة السٌاسة، دار الجامعة الجدٌدة لنشر والتوزٌع، -86

 م.2118اإلسكندرٌة، 

اللجنة الدولٌة لترجمة اإلنسانٌة،  ارسطو، السٌاسات، تر: اغسطٌن بربارة البولسً، -87

 م.8957بٌروت، د ط، 

أفاٌة نور الدٌن محمد، الحداثة والتواصل فً الفلسفة النقدٌة المعاصرة، نموذج  -88

 م.8998المغرب، ،2ط  هابرماس، إفرٌقٌا الشرق،

القاهرة، د ط،  الدهان سامً، جان جاك روسو، دار المعارف لطباعة والنشر، -89

 م.8959 

 8ط  فدم لك كانط، تر: إمام عبد الفتاح إمام، مجلس األعلى لثقافة،اندرزجً، أ -21

 م.2112القاهرة، 

التوسٌر لوى، مونتسٌكٌو، السٌاسة والتارٌخ، تر: نادر ذكرد، التنوٌر لطباعة والنشر  -28

 م.2181بٌروت، ،2ط والتوزٌع، 

وحسن إهرنبرغ جون، المجتمع المدنً، التارٌخ النقدي للفكرة، تر: على حاكم صالح  -22

 م.2118بٌروت،  ،8ط  ناظم، مركز الدراسات الوحدة العربٌة للتنتوزٌع والنشر،

، تر: جورج طرابٌشً، دار 5تارٌخ الفلسفة القرن الثامن عشر، ج برٌهه إمٌل،  -23

 م.8993بٌروت، ،2ط الطلٌعة لطباعة والنشر، 

ل بدوي طه محمد، وموسى امٌن لٌلى، مدخل الى العلوم السٌاسٌة، شركة الجال -24

 م.2118االسكندرٌة، د ط، لطباعة والنشر، 
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ط   ، لنشروا لتوزٌعتوشار جان، تارٌخ الفكر السٌاسً، تر: علً مقلد، الدار العالمٌة  -25

 م. 8983 بٌروت،،2

حسٌن السٌد عدنان، تطور الفكر السٌاسً، مجد المؤسسة الجامعٌة لدراسات والنشر  -26

 م.2182بٌروت، ،3ط والتوزٌع، 

 د ط تارٌخ الفكر السٌاسً، دار األمة لطباعة والنشر والتوزٌع، حاروش نور الدٌن، -27

 الجزائر، ، د ت.

ط خلٌفة حسن فلاير، المجتمع المدنً عند توماس هوبز ولوك، مكتبة مدبولً،  -28

 م.2115القاهرة، ،8

، تر: فؤاد اندراوس، دار 8دٌوارنت وٌل راٌت، قصة الحضارة)روسو والثورة(، ج  -29

 ت.بٌروت، د  د ط، الجبل،

، قصة الحضارة من افالطون الى جون دوي، تر: فتح هللا محمد دٌوارنت وٌل راٌت -31

 م.8988بٌروت،  ،6ط  المشعشع، منشورات كمتبة المعارف،

 د ط،  رٌان ابو علً محمد، تارٌخ الفكر الفلسفً فً اإلسالم، دار المعرفة الجامعٌة، -38

 م.2111اإلسكندرٌة ، 

، تر: محمد فتحً الشنٌطً، الهٌئة المصرٌة 3بٌة،جراسل بتراند، تارٌخ الفلسفة الغر -32

 م.8988اإلسكندرٌة، د ط، العامة للكتاب، 

 د ط، رفقً زاهر، أعالم الفسلفة الحدٌثة رؤٌة نقدٌة، مكتبة النهضة المصرٌة، -33

 القاهرة، د ت.

رشوان احمد عبد الحمٌد حسٌن، الفلسفة االجتماعٌة واالتجاهات النظرٌة فً علم  -34

 م.2188االسكندرٌة،  ،4ط  تب الجامعً الحدٌث،االجتماع، مك

سلطح محمد فضل هللا، المسؤولٌة السٌاسٌة بٌن الدولة والمواطن، دراسة تحلٌلة فً  -35

 م.2117االسكندرٌة،  ،8ط  الفلسفة السٌاسٌة، دار الوفاء لدنٌا الطباعة والنشر،

لهٌئة ، تر: علً ابراهٌم السٌر، ا4سباٌٌن جورج، تطور الفكر السٌاسً، ج  -36

 القاهرة، دت. د ط،  المصرٌة العامة للكتاب،

، تلر: راشد البراوي، الهٌئة المصرٌة 3سباٌٌن جورج، تطور الفكر السٌاسً، ج  -37

 القاهرة، دت. د ط،  العامة للكتاب،

سباٌٌن جورج، تطور الفكر السٌاسً، تر: حسن جالل العروسً،الهٌئة المصرٌة  -38

 القاهرة، د ت.د ط، العامة للكتاب،

سعد فاروق، تراث الفكر السٌاسً قبل االمٌر وبعده، االمٌر، منشورات دار األفاق  -39

 م.8999بٌروت، ،22ط الجدٌدة، 
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سٌدي محمد ولدٌب، الدولة وإشكالٌة المواطنة: قراءة فً مفهوم المواطنة العربٌة،  -41

 م.2182عمان، ،8ط دار كنوز للمعرفة العلمٌة لنشر والتوزٌع 

مٌشال، سلسلة اعالم الفكر العالمً، المؤسسة العربٌة  شربل مورٌس، وفاضل ابً -48

 م.8978بٌروت، ،8ط للدراسات والنشر، 

عمران سعٌد محمود، وسلٌم امٌن احمد، النظم السٌاسٌة عبر العصور، دار النهضة  -42

 م.8999بٌروت، ،8ط العربٌة لطباعة والنشر، 

ط ً للطباعة والنشر، غوش رٌمون، الفلسفة السٌاسٌة فً العهد السقراطً، دار الساق -43

 م.2118بٌروت ،8

غالً ذكً مٌالد، هللا فً فلسفة القدٌس توما اإلكوٌنً، مركز الدالتا للطباعة والنشر،  -44

 م.2111 اإلسكندرٌة ،د ط،

فٌروانت كرستو، وكلموفسكً اندرزجً، أقدم لك كانط، تر: امام عبد الفتاح إمام،  -45

 م.2112القاهرة،  ،8ط  مجلس األعلى للثقافة،

فٌاض حسن عامر، ومراد عباس علً، مدخل الى الفكر السٌاسً القدٌم والوسٌط،  -46

 م.2188عمان، ،8ط دار الزهران، 

القاهرة،  د ط كرم ٌوسف، تارٌخ الفلسفة الحدٌثة، مؤسسة هنداوي للتعلٌم والثقافة، -47

 م.2182،

تر:صقر نبٌل، منشورات  كرستون اندرٌه، روسو،  حٌاته،  فلسفة ، منتخبات، -48

  م.8988بٌروت، ،4ط دات، عوٌ

؟، ما التوجه فً التفكٌر؟، تر: األنوارفً التربٌة ماهً  تأمالتكانط امانوٌل،  -49

 م.2115تونس، ،8ط محمود بن جماعة، دار محمد علً للنشر، 

 م.8988بٌروت،  ،2ط  كرستون مورٌس، اعالم الفكر السٌاسً، دار النهار، لنشر، -51

، تر: 3لسفة من جون لوك الى هٌدغر، ج كروبسً جوزٌف لٌوشتراوس، تارٌخ الف -58

 م.2115القاهرة،  ،8ط محمود سٌد أحمد، المجلس األعلى للثقافة، 

 د ط،  ، دار النهضة العربٌة للطباعة والنشر،لٌلى كامل محمد، النظم السٌاسٌة -52

 م.8969بٌروت، 

 ط،  د لوك جون، فً الحكم المدنً، تر: ماجد فخري، اللجنة الدولٌة لترجمة الروائع، -53

 م.8959بٌروت، 

د  لوك جون، الحكومة المدنٌة، تر: محمود شوقً الكٌال، مطابع شركة اإلعالنات -54

 الشرقٌة، د ت. ط، 

 ، تر: عادل زعٌتر، اللجنة الدولٌة لترجمة الروائع،8مونتسٌكٌو، روح الشرائع، ج   -55

 م.8953القاهرة،  د ط ، 
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د ط، ألٌف والترجمة والنشر، محمود نجٌب زكً، قصة الفلسفة الحدٌثة، اللجنة الت -56

 م.8932القاهرة، 

 م.8977مطر أمٌرة، الفلسفة عند الٌونان، دار النهضة العربٌة، القاهرة، د ط،  -57

 د ط،  محاورات أفالطون، تر: زكً نجٌب محمود، الهٌئة المصرٌة العامة للكتاب، -58

 القاهرة، د ت.

ار الغرٌب للطباعة مطر حلمً أمٌرة، فلسفة السٌاسة من افالطون الى ماركس، د -59

 م.8999القاهرة،  ،6ط  والنشر والتوزٌع،

مورو فرانسو بٌٌر،هوبز، فلسفة، علم، دٌن، تر: أسامة الحاج، مجد المؤسسة  -61

 دت.د ط،القاهرة، الجامعٌة للدراسات والنشر والتوزٌع، 

ط موسى نجاح، المنفعة الفردٌة عند توماس هوبز، دار الوفاء لدنٌا الكباعة والنشر،  -68

 م.2118اإلسكندرٌة، ،8

نصر عبد المعز محمد، فً النظرٌات والنظم الساسٌة، دار النهضة العربٌة ااطباعة  -62

 م.8972بٌروت، د ط، والنشر، 

هوبز توماس، اللٌثٌاثان، األصول الطبٌعٌة والساسٌة لسلطة الدولة، تر: دٌانا حرب  -63

 م.2188وبشرى صعب، هٌئة أبو ظبً لثقافة والتراث، 

رغن، جوزٌف رتسنغر، جدلٌة العلمنة العقل والدٌن، تر: حمٌد لشهب، هابرماس ٌو -64

 م.2183بٌروت، ،8ط جداول لترجمة والنشر والتوزٌع، 

، تر: ناظم طحان، دار الحوار 87همبشر ستٌوارت، عصر العقل، فالسفة القرن -65

 .م8986سورٌة، ،2ط للنشر والتوزٌع، 

 /قائمة المعاجم والموسوعات:ت

القاهرة،  ،3ط  رجع الشامل للمصطلحات الفلسفٌة، مكتبة مدبولً،الحنفً منعم، الم -8

 م.2111

بٌروت، ،3ط ، دار إحٌاء التراث العربً، 83ابن منظور، لسان العرب، ج  -2

 م.8999

اإلسكندرٌة، د ط، الجراد خلف، معجم الفالسفة المختصر، المؤسسة الجامعٌة،  -3

 م.2118

ط ، مؤسسة العربٌة للدراسات والنشرالكٌالى عبد الوهاب، الموسوعة السٌاسٌة، ال -4

 م.8995بٌروت، ،3

 م.8982بٌروت،  ،8ط  ، دار الكتاب اللبنانً،2صلٌبا جمٌل، المعجم الفلسفً، ج  -5

طرابٌشً جورج، معجم الفالسفة)فالسفة، مناطقة، متكلمون، الهوتٌون،  -6

 م.2116بٌروت،  ،3ط  المتصوفون(، دار الطلٌعة للطباعة والنشر،
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 م.8994بٌروت، ، 8ط موسوعة الفالسفة، دار الفكر العربً، عباس فٌصل،   -7

 د ط، غٌث عاطف محمد، قاموس علم االجتماع، دار المعرفة الجامعٌة،  -8

 م.2117اإلسكندرٌة، 

 موسوعة الالند الفلسفٌة، معجم المصطلحات الفلسفٌة النفدٌة، تر: خلٌل احمد خلٌل،      -9

 م2118بٌروت،  د ط، عوٌدات للنشر والطباعة،

د مذكور إبراهٌم، معجم الفلسفً، الهٌئة العامة للشؤون المطابع األنبرٌة،  -81

 م.8983القاهرة، ط،

د وهبة مراد، المعجم الفلسفً، دار قباء الحدٌثة للطباعة والنشر والتوزٌع،  -88

 م.2117القاهرة، ط، 

ٌعقوبً محمود، معجم الفالسفة، أهم المصطلحات وأشهر األعالم، دار  -82

 م.2118 القاهرة ،،8، ط الكتاب الحدٌث

محمود نجٌب زكً، الموسوعة الفلسفٌة المختصرة، تر: فؤاد كامل واخرون،  -83

 بٌروت، دت.د ط،دار العلم، 

 

 / قائمة المذكرات والرسائل الجامعية:ث

عند كانط من خالل فلسفته النقدٌة، مذكرة تخرج لنٌل  جبار دلٌلة، طبٌعة الحرٌة-8

 م.2114-م2113جامعة الجزائر،  شهادة الماجٌستر فً الفلسفة،
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بجنيف 7178يوليو سنة  82في  Jean Jacques Rousseauجان جاك روسو"
من أبوين أواسط الناس ىما "إسحاق  في إمنوفيل)فرنسا(،7112وتوفي في تموز سنة 

روسو"صانع ساعات و"سوزان برنارد"ابنة رجل أنعم من زوجيا حاال  ويشتغل بمينة 
جده ألمو كان  من باعة الكتب في باريس ،أما ألبيوولقد كان جد"لروسو" التعميم .

 1انتيا".راىبا بروتست

عسكري يجر "جنيف" عقب مشاجرة، بينو وبين أبي ألن ي اضطر"
.فبقيت في كنف خالي قانوني  ،كادت تمقي بو إلى السجن دون مبررفرنسي

"المبر لنقيم في رعاية القس البروتستانتي  "بربار"الذي أرسمني مع ابنو إلى )بوسى(
حنان األم تمبي  سيو".ولنتمقى العمم عمى يده ويدي أختو .وكانت اآلنسة "المبرسيو"

 2.إياي  ينبو المشاعر الشيوانية في كياني " ،ولكن عقابيا

خاصة وحياتو عامة بتعرفو إلى السيدة  ىذا األديب أجمل أيام شبابو "عاش
م العودة إلييا .وفي عام "دي فارنس" واإلقامة عندىا وفرقتو عنيا فترة قصيرة ث

تعرف إلى السيدة "تيريز لوقا سور"ورزق منيا ولدا كان األول من أوالد خمسة 7171
بعد ،عممو ىذا حيال وسوغ في ما  إلى دور "األوالد"المقطاء" اختار إدخاليم جميعا

وظمت قربو  عقد زواجا مع تيريز7172منتقديو لتصرفو عمى ىذا الشكل .في عام 
 "3حياتو.آخر حتى 

                                                           
1
 .32ص مصدر سابق، روسو جان جاك،"في العقد االجتماعي أو مبادئ القانون السياسي"، ـ 
 ،بيروت ،  دط، اللجنة اللبنانية لترجمة الروائع،  سركيس،رامز خليل  تر: ،4روسو جان جاك،اعترافات"،ج ـ2

 .5ص ،2893
بيروت ،  ط، د  بولس غانم،اللجنة اللبنانية لترجمة الروائع، تر: روسو جان جاك،"هواجس المنفرد بنفسه"، ـ 3

 .21ص ،8.ص2894
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وفييا مسرحيات  ،فييا شعر وفييا نثر آثارا خالدة لإلنسانية، "خمف "روسو"
فطرق كل باب من أبواب التأليف  وأغان جميمة، موسيقية كثيرة،وروايات ومؤلفات 

 1وعزف عمى كل وتر من أوتار اإلليام والوحي ".

بعنوان وكتب أوبرا جديدة  7111 عامكتب خطاب في العموم والفنون ونشره "
 ثم كتاب "جولي" ،7112نشر عام  عراف القرية ورسالة إلى داالمبير حول المسرح

وأحرق عمنا،كما رد عمى  7178و"العقد االجتماعي "7177"ىيمويز" الجديدة أو
وكتابو "اعترافات جان جاك روسو"ثم 7177منتقديو في رسائل مكتوبة من الجبل 

 2".7117" وأخيرا "منتزه منفردمؤلف "المحاورات"،"روسو يقاضي جان جاك" 

يضع تمثاال في  ،قرر المجمس التأسيسي الفرنسي أن7131ديسمبر  87"في 
قررت  ،7137أكتوبر 77وفي  ،ولم يصنع لغيره قبمو أي تمثال ،باريس البن  جنيف

 3األمة أن تعترف بجميل ىذا الوافد العظيم".

 

 

 

 

 

 

                                                           
 .241،ص2858، القاهرة، ،دط الدهان سامي ،جان جاك روسو،دار المعارف للطباعة  والنشر ، ـ1

دار الطليعة للطباعة  المتصوفون، ، الهوتيين متكلمون، ،مناطقه معجم الفالسفة)فالسفة، طرابيشي جورج ، ـ 2

 .338ص ،3112 ،بيروت ،4ط والنشر،
 .238ص ،239ص ،مرجع سابق ،الدهان سامي ـ 3
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( ق م، فيمسوف أثيني وحفيد"كميستسنيس"ورث 429-494": )بركميس"1"-1_ .1
 عنو حب الديمقراطية  والحرص عمى المشاركة كل المواطنين في سياسة المدينة".

ق م، ألسرة أثينية متوسطة الحالة، وكان موتو في  474ولد عام سقراط":  .2
 2ق م، من أىم تالمذتو "أفالطون"." 399شير فبراير

(ق م، فيمسوف يوناني من أكبر الفالسفة وضع نسقا 347-427)""أفالطون": .3
فمسفيا كامال ذا نزعة مثالية تناول مشاكل الوجود والمعرفة في صورة محاورات بينو 

 محاورة منيا "الجميورية"و النواميس"".22وبين تالميذه  وعددىا 3
لو جممة آثاره (فيمسوف يوناني من تالميذه "أفالطون" و 322-384"أرسطو":) .4

 4تنقسم إلى كتب منطقية "األرغانون" وكتب طبيعية وكتب ما بعد الطبيعة".
(ق م، كان مناوبا تأثر بحجج الشكاك وقرأ 434-354":) أوغسطين" .5

مؤلفات"األفالطونية المحدثة"، فأخذ يتفيم المسيحية، من مؤلفاتو "مدينة اهلل" 
  5"واالعترافات"".

(، في قصر روكاسيا بالقرب من أكونيو 1774-1225:")اإلكويني ""توما .6
رسم "توما االكويني" قديسا، وكان بالنسبة لمكنيسة 1323بايطاليا الجنوبية. وفي عام 

 6رسوال ومعمما."

                                                           
1
 القاهرة ،، ، دار قباء للطباعة والنشر، ، د ط2الفلسفة اليونانية من منظور شرقي، جـ النشار مصطفى، تاريخ  

 .27،ص2222
 .27ـ المرجع نفسه، ص 2
 .19، ص1،2228ط ،دار الكتاب الحديثـ يعقوبي محمود، معجم الفالسفة، أهم المصطلحات وأشهر األعالم،  3
 .192المرجع نفسه، ص ـ 4
 .115، ص2227القاهرة ، ، ط،د وهبة مراد، المعجم الفلسفي ، دار قباء الحديثة للطباعة والنشر والتوزيع،  ـ 5
 اإلسكندرية ،، غالي ذكي ميالد، هللا في فلسفة القديس توما االكويني، مركز الدلتا للطباعة والنشر، د ط -6

 .9، ص2222
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م (،أبو نصر محمد 339-م954ه| 257-874": المعمم الثاني )"الفارابي .7
ع بين رأي بن محمد طرخان بن أوزلغ  المعروف  بالفارابي ، من مؤلفاتو "الجم

 1الحكيمين"،أي"أرسطو"و"أفالطون"و  كتاب "آراء أىل المدينة الفاضمة"".
ىو ولي الدين عبد الرحمن بن محمد بن خمدون، ولد بتونس   ""ابن خمدون": .8

 2م من مؤلفاتو" مقدمة"1446م وتوفي بالقاىرة 1332سنة 
،كتب كتابو العظيم 1679وتوفي  1588":ولد عام هوبز ""توماس .9

 3"الميفيتان"أو السمطان القاىر ،وكان من فالسفة العقد االجتماعي ."
(، فيمسوف مادي إنجميزي في العصر الحديث، 1744-1632":)لوك جون"" .14

 4كتابو"بحثان عن الحكومة." 1694ألف سنة 
(، ىو ناقد اجتماعي ومفكر سياسي نشر 1755-1689": )""مونتسكيو .11

المشيور"روح القوانين"ونشره في ، وألف كتابو 1721رسائل فارسية سنة
 5."1748جنيف

": ولد في مدينة "كونجسبرج" في بروسيا الشرقية، في شير كانط إيمانوال"" .12
، أىم مؤلفاتو،" نقد العقل العممي "و"نقد 1844شباط12وتوفي  1724أفريل عام 

 6العقل النظري"و"نقد ممكة الحكم."

                                                           
1
، 2222اإلسكندرية ،  ،إلسالم، دار المعرفة الجامعية، د طـ ريان أبو علي محمد، تاريخ الفكر الفلسفي في ا 

 .325ص
محمود زكي نجيب، الموسوعة الفلسفية المختصرة، تر: فؤاد كامل وأخرون، دار القلم، د ط، بيروت، د  ـ 2

 .14ت،ص
، 2 ،  طللنشر والتوزيع ، تر: ناظم طحان، دار الحوار17ـ هامبشرستيوارت، عصر العقل، فالسفة القرن 3

 .34، ص1986سورية، 

 .268، ص 2228، د ط، اإلسكندرية، المؤسسة الجامعيةـ الجراد خلف، معجم الفالسفة المختصر، 4 
 .194، ص1119القاهرة،   ،5 ـ كرم يوسف، تاريخ الفلسفة الحديثة، دار المعارف للطباعة والنشر، ط 5
 1ط ،عبد الفتاح إمام، مجلس األعلى للثقافةـ فروانت كرستو، كليموفسكي أندزجي، أقدم لك كانط، تر: إمام  6

 .8، ص2222، القاهرة
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13. 
م، يعد من 1929ي ولد سنة فيمسوف وعالم اجتماع المان"هابرماس يورغن: 1

ابرز ممثمي المدرسة فرانكفورت، من مؤلفاتو " نظرية الفعل التواصمي سنة 
 2م.1981

 

                                                           
1
  

2
 .687طرابيشي جورج، معجم الفالسفة، مرجع سابق،ص- 
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