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 هذه الوثيقة متوفرة لمساندة مقرارات الجامعة.

نسخها في نسخ متعددة أو إرسالها بالبريد  ويمنع منعا باتا  

االلكتروني الى قائمة تعميم بدون الحصول على إذن مسبق 

لكن يمكن للمستفيد  للملكية الفكريةلحق القانوني من صاحب ا

الستخدام الشخصي ألغراض أن يطبع أو يحفظ نسخة منها 

  التعلم والبحث العلمي فقط.



 

1 
 

 البحرين جامعة

 براآلدا كلية

 التاريخ شعبة/  االجتماعية العلوم قسم

 

 الدولية حتى العصر الحديث نظريات السياسيةمذكرة: 

 307 مقرر

 لالمزع د.شرف: المقرر أستاذ

 العربية. النهضة دار والتطبيق، النظرية بين السياسة محمد، المعطي عبد وعلى محمد على محمد. المصدر: د

   
 S1A-297عنوان المكتب  - 17438069   رقم تلفون لمكتب

   

https://www.google.com.bh/imgres?imgurl=http://image.slidesharecdn.com/socrates-131104041135-phpapp02/95/socrates-assignment-comes-presentation-2-638.jpg?cb%3D1383538375&imgrefurl=http://www.slideshare.net/danozafar/socrates-assignment-comes-presentation&docid=4tEjthdZdUuidM&tbnid=qSmKKuE2X7GchM:&w=638&h=359&bih=593&biw=1301&ved=0ahUKEwiO55nP94vPAhVEshQKHbb3AzcQxiAIAygB&iact=c&ictx=1


 

2 
 

   

   

 

 

 االول الباب

 مناهج البحث في علم السياسة

 

 

 

 

 

 

 

 مالحظت منهجية



 

3 
 

م بها أن دقة وقيمة االنتائج التى نتوصل إليها في إي دراسة تتوقف على منهاج البحث التى لمن االمور المس      

نستخدمها، والقيود التى يفرضها موضوع الدراسة على هذه المناهج. ولقد اختلف علماء السياسة حول المناهج 

اسة ونوع المعرفة التي يسعى تباين اراء حول طبيعة السي –بالطبع  –المالئمة لدراسات هذا العلم، ويعكس ذلك 

علماء السياسة الى اكتسابها. والشك ان مناقشة هذه االراء ذات اهمية خاصة في توضيح طبيعة علم السياسة 

 وامكانياته.

ومن اهم المناقشات المنهجية التي تحظى اآلن بعناية علماء السياسة تلك التي تدور حول مدى علمية دراسة      

نحو االهتمام بكل ما يتصف بخصائص العلم، وهذا هو الميل نحو ل جارف في هذه االيام السياسة. وهنالك مي

اصطناع األسلوب العلمي في كل شيء، ويتوقف مبلغ اقتناعنا وإيماننا بالمعرفة على مدى ما يتوافر لها من 

لى اإلنجازات التي حققها أننا ندين بالكثير إ الواضحالشروط العلمية، وال شك أن لهذا االتجاه ما يبرره، إذ من 

أولئك الذين يجرون بحوثهم في مجال العلوم الطبيعية. وكان من نتائج ذلك أن اعتقد الكثيرون بأن هذا النجاح 

حفزهم إلى تبني المناهج يلذين يدرسون العالقات اإلنسانية الذي حققته العلوم الطبيعية يجب أن يكون دافعاً ل

العلوم، ولهذا نجد المتخصصين في السياسة يجتهدون في البحث والتنقيب عن مدى واإلجراءات السائدة في هذه 

 علمية هذه الدراسة.

فإذا ما بدأنا بمصطلح العلم ذاته، سنجد أنه يشير من الناحية االشتقاقية إلى كل ما يدخل في نطاق 

تقوم على المعرفة أكثر مما  المعرفة. كمقابل لما يدخل في نطاق االعتقاد، ومن ثم فهو ينطبق على أية دراسة

تقوم على اآلراء . ويستخدم المصطلح فنياً لإلشارة إلى المعرفة المستندة إلى المالحظات المضبوطة أو 

للتأكد من صدق المعرفة، وكلما كان من الممكن التعبير عن هذه المعارف التجارب، التي يمكن تكرارها 

ن   هل ، أصبحت الدراسة علمية أكثر فأكثر. والسؤال اآلبصورة موضوعية، مثل استخدام الصيغ الرياضية

ه الشروط؟ وبعبارة أخرى هل بوسعنا أن نعبر عن فهمنا للسياسة في قضايا علمية ذتخضع الحياة السياسية له

 على هذا النحو؟ وهل من الضروري أن تستخدم المالحظات والتجارب فيما يتعلق بالمعلومات السياسية؟

المتخصصين في العلوم االجتماعية قد أسفرت عن مر السنين عن التوصل إلى  ال شك أن محاوالت

المعارف درجة من الدقة   العالقات االجتماعية المتبادلة، وقد بلغت هذه بعض المعارف المنظمة حول أنماط

ذلك بتلك التي توصل إليها العلماء الطبيعيين ومع  –مع وجود درجة معينة من التسامح  –يمكن مقارنتها 

فهناك معارف اخرى ال تتحقق لها هذه الدرجة من الدقة ، بل هي تفتقر إلى التنظيم، ويكاد يكون من المتعذر 

التنبؤ بإمكانية خضوعها لقانون محدد في المستقبل نظراً لشدة تعقدها، وسرعة معدالت تغيرها، وتداخل 

تي هي محور دراسات علم السياسة. ذلك الظروف المحيطة بها. ويصدق ذلك بالطبع على الحياة السياسية ال

السياسية، والعالقات المتبادلة بين الناس والحكومة. فإلى أي حد يمكن أن  ملياتم الذي يتناول بالتحليل العالعل
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تكون استجابات الناس للحكومة محددة ومتوقعة على نحو مضبوط كما هو األمر بالنسبة للعالقات بين 

ال شك أن االستجابات اإلنسانية متنوعة ومتباينة، وال يمكن حصرها على أساس متغيرات العلوم الطبيعية؟ 

قاعدة عامة مقبولة ال تتغير، وهذا في حد ذاته يشكل صعوبة أمام إمكانية إقامة علم موضوعي للسياسة. ولنا 

جة كبيرة من أن نستعيد هنا ما سبق أن ذكره أرسطو قديماً حينما أكد أننا ال يجب أن نتوقع الوصول إلى در

الدقة في أي علم من العلوم ما لم يسمح موضوعه بهذا التوقع أو يبرره، ومن القيود المفروضة على قدرة 

علماء السياسة على التوصل إلى صياغة نتائج صادقة، أن المعلومات أو البيانات التي يحصلون عليها غالباً 

ة من الموقف الذي يدرسونه ليست واضحة أمامهم. ما تكون جزئية، فهم يدركون تماماً أن هناك جوانب معين

)صحيح أنه يمكن إجراء دراسة شاملة عن العملية السياسية التي تجسدت في سياسة عامة أو في قانون أو 

تشريع ، ولكن يحدث بعد استكمال هذه الدراسة باستخدام أدق الوسائل أن يتضح لعالم السياسة أن تحليله 

هو ال يستطيع بأية حال من األحوال أن يستوعب في دراسته كل االشخاص ينطوي على بعض الثغرات. ف

رهم على العملية السياسية ، ويصعب عليه أيضاً أن يلم بكل القرارات التي اتخذت في يالذين كان لهم تأث

جلسات مغلقة داخل أو خارج نطاق الحكومة، ولم يتم تسجيلها بصورة منظمة ، ويتعذر عليه كذلك أن ينفذ 

وهكذا يدرك عالم السياسة تماماً أنه رجال السياسة أو المشرعين،  بعض ى الدوافع الكامنة التي تحرك سلوكإل

قدراً من عدم التأكد أو نظراً لتعقد المواقف، وعدم القدرة على استكمال الشواهد الالزمة للدراسة، فإن هناك 

 ه(.الرئيسي المؤثر في الموقف المدروس لم يتم اكتشاف ملأن العا

يضاف إلى ما سبق حقيقة أخرى وهي صعوبة اصطناع ظروف تجريبية مالئمة للدراسات السياسية، إذ 

يتعذر على العلماء االجتماعيين استخدام الناس كأدوات، أو إخضاع الوحدات لنظام يخدم غرضهم. ولهذا فإن 

وهو لذلك يقف من هذه المعلومات عالم السياسة مقيد في دراساته بحدود المعلومات أو البيانات المتاحة له، 

موقفاً يماثل موقف المؤرخ الذي يدرس ما يتوافر له من أحداث دون أن يتدخل هو من أجل اصطناع أحداث 

 المدروسة تخضع للقياس الكمي "المادة" لعلوم الطبيعية يقوم على أساس أنجريب في اتجديدة. وإذا كان ال

للدراسات السياسية. حقيقة أن عالم السياسة يستطيع أن يزعم بأن فإن هذا األساس ال يتحقق بنفس الدرجة 

هناك "وحدات" يمكن معالجتها كمياً مثل  القوانين والمحاكم، والمنظمات السياسية، واآلراء في األحزاب 

السياسية، وأعضاء هذه األحزاب، وأصوات الناخبين، لكن هذه الوحدات والعالقات التي تقوم بينها يتعين أن 

ضع داخل إطار أشمل منها حتى نتمكن من فهم المعاني الحقيقية لها، وهذا السياق يتميز بالتفرد وت

 والخصوصية إلى أبعد حد، على نحو يتعذر معه القيام بتحليل كمي محكم ودقيق.

)ومن الصعوبات الهامة األخرى التي تواجه العلوم االجتماعية، وبخاصة في المجال السياسي أن 

ي هذه العلوم هم جزء من الموقف الذي يحاولون دراسته وتفسيره، ومن ثم فإن أحكامهم المتخصصين ف

معبرة تماماً عن قيمهم وتفصيالتهم، وظروفهم الخاص(، بل يكاد يصعب تماماً دراسة ووجهات نظرهم تجئ 
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عمق في فهم هذه المسائل السياسية إذا اكتفينا بالمستوى الخارجي أو السطحي ، إذ يتعين أن يوجد نوع من الت

المسائل، ال يتحقق بدون اندماج الباحث ومعايشته للمجتمع السياسي. ولهذا )ال يستطيع دارس السياسة أن 

تمكنه من تطوير نظرة موضوعية. أو بعبارة أخرى إذا سلمنا يعزل نفسه عن الموقف الذي يدرسه بصورة 

د نظراً لما لديه من تدريب وخبرة علمية، بدال بأن عالم السياسة يستطيع أن يتخذ موقف المالحظ أو المشاه

من أن يتخذ موقف المشاركة، وبالتالي فهو يستطيع أن يكون موضوعياً في اتجاهاته نحو الظواهر السياسية( 

فإن التحدي الذي يواجهه، أنه كلما حاول أن يبتعد عن الموقف، قلت المعلومات التي يحصل عليها، هذا فضالً 

القيم السائدة، األمر الذي يحدد درجة تحيزه في التحليل السياسي للنظم والظواهر والعمليات عن مدى التزامه ب

 المختلفة.

هكذا يبدو لنا مما سبق أن تطوير دراسة علمية كاملة للسياسة مسألة تواجهها صعوبات عديدة. لكننا نود 

لف العلوم االجتماعية، وعدم هنا أن نضيف إلى ذلك صعوبة أكثر أهمية تعد مسؤولة إلى حد بعيد عن تخ

قدرتها على مالحقة العلوم الطبيعية، وتتمثل الصعوبة في أن العلماء االجتماعيين لم يحددوا تماماً وعلى نحو 

دقيق ومتفق عليه األهداف التي يريدون تحقيقها. إن الغرض من أي علم هو بالطبع اكتساب معرفة منظمة 

رفة على طبيعة الموضوع وأهداف دراسته، وأولئك الذين يدرسون حول الشيء المدروس، وتتوقف هذه المع

السياسة ال تزال لديهم أفكار متباينة حول ماهية السياسية ، وأسباب دراستها، ونوع المعلومات التي تقدمها 

 دراساتهم.

ي وعلى أية حال، فإن هناك عدداً من العلماء االجتماعيين يعتقدون أن مسؤوليتهم الحقيقية تتمثل ف

ضرورة تطوير نماذج تصلح لتحليل األنساق االجتماعية والسياسية. ويستخدم مصطلح "النموذج" هنا بمعاني 

مختلفة تماماً فالبعض يتصورنه شيئاً مماثالً للنموذج الطبيعي، والبعض اآلخر يعادلة بالنظرية الشاملة. لكن 

ألنماط االجتماعية المميزة للنسق ككل، فهو أداة المتفق عليه أن النموذج يستخدم في تحديد العناصر الرئيسية ل

تفيد في الوصف والتسفير، طالما أنه يساعد الباحث على فهم أي نظام خاص عن طريق الكشف عن مدى 

اتساقه أو تعارضه مع المقومات التي يتضمنها النموذج على أال يتجاهل المناهج المألوفة للعلم، وإنما يتعين أن 

 المناهج مالئمة لالحتياجات موضوعنا. نتعلم كيف نجعل هذه

والواقع أن مطالبة السياسة بأن تدرج ضمن قائمة العلوم المضبوطة ترجع إلى محاولتها صياغة 

" أنه من الممكن قيام هذا العلم وفقاً Hobbesتعميمات صادقة تفسر الوقائع السياسية. فلقد اعتقد "هوبز 

" عبارة "علم السياسة"، وظهرت أيضاً هذه Humeوهيوم  Vicoلبعض القواعد المقررة، واستخدم "فيكو 

" مقدمة لتاريخ Sir Frederick Pollockالعبارة في المقاالت الشهيرة التي كتبها "سير فريدريك بولوك 

مقدمة لعلم السياسة"، وفي العصور الحديثة يؤكد   Sir Jhon Sillyعلم السياسة، و "سير جون سيلي
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( . 1كي أن السياسة يتعين أن تدرس شأنها شأن أي دراسة علمية موضوعية أخرى)أصحاب االتجاه السلو

وذلك في مقابل االتجاه الذي ذهب إليه كثيرون ممن الحظوا أنه من العسير قيام علم منظم للسياسة، فقد الحظ 

هذه المادة " أنه "بينما من الممكن جمع مادة واسعة ومنظمة بعناية، فإن طبيعة Lord Bryce"لورد برايس 

ذلك أن هناك معوقات  ومعنىتجعل من العسير أن تصبح السياسة علماً موازياً تماماً للميكانيكا، أو الكيمياء" ، 

 (.2تحول دون تطوير علم موضوعي للسياسة)

 طرق البحث عن علم السياسة

المحيط بنا. وهذا بدروه ليس هناك منهج واحد يكفي تماماً لكي يقدم لنا معرفة كاملة أو فهماً كلياً للعالم 

 يحتاج منا إلى أن نحصر نطاق اهتمامنا في فئة محدودة من الظواهر . ثم نكيف المناهج المستخدمة لمتطلبات

الظواهر المدروسة ، وأهداف  بخصائصالبحث. ومعنى ذلك أن الدراسات التي نجريها سوف تكون محدودة 

 ما نأمل أن تحققه. ونستطيع القول في هذا الصدد أن النشاط اإلنساني يتسم بثالث خصائص هي الدراسة ، أو 

 .Goal oriented أنه موجه نحو تحقيق هدف معين  -1

أنه تاريخي، فمع أن الحاضر ليس صورة متطابقة مع الماضي لكنه منبثق عنه، وقائم على  -2

 أساسه.

 داخل إطار نظامي معقد.أنه بالضرورة سلوك اجتماعي، يحدث دائماً  -3

ومن ثم فنحن ال نستطيع أن نفهم السياسة بدون وضعها داخل هذا النسق الثالثي البعد. وإذن، فعلينا أن 

ننظر إلى الحادثة السياسية بوصفها تدخل في بناء نظامي، ولها خلفيتها التاريخية، وتسعى إلى تحقيق هدف 

صدده. فكأن دراسة السياسة بتعقد الموضوع الذي نحن من األهداف. وهذا بدوره يلقي الضوء على مدى 

دة في البحوث تحتاج إلى استراتيجية منهجية خاصة، إذ من األفضل أن نستعين بأكثر من طريقة واح

ذلك أننا سنبحث ونفسر الجوانب المختلفة للحياة السياسية في ضوء إطارات مرجعية  ىالسياسية. وليس معن

وإنما يتعين لكي  –إلطارات االقتصادية، واالجتماعية، والجغرافية والبيولوجية كا –متباينة وغير مترابطة 

نفهم السياسة فهماً حقيقياً أن نستخدم أدوات مختلفة للدراسة والتحليل، ونحقق التوافق والتكامل بينها بصورة 

 تخدم هدفاً محدداً.

راسة الظواهر الداخلة في نطاقها، فإن )وإذا كانت العلوم الطبيعية قد استطاعت أن تطور أدوات دقيقة لد

علم السياسة ليست لديه مثل هذه األدوات التي تجعله قادراً على إجراء دراسات منظمة حول أهداف، 

وعمليات الدولة ونظمها المختلفة. ومن ثم فإن االستعانة بالمنهج العلمي في الدراسات السياسية ليمثل مطلباً 

حث بهدف الوصول إلى نتائج محددة. وعند دراسة أية ظاهرة سياسية يجب أن حيوياً. والمنهج هو طريقة للب

يوضح تماماً الوصول إلى نتائج محددة. وعند دراسة أية ظاهرة سياسية يجب أن يوضح تماماً المنهج 
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التي سارت عليها الدراسة بصورة تجعل  الخطواتتتبع المستخدم، وهذا بدوره هو الذي يمكن األخرين من 

 الالتحقق من صدق نتائجها وصحة تعميماتها(. ولقد تطورت  وسعهمفي 

دراسات السياسية في وقتنا الحاضر بصورة دعت إلى ضرورة االهتمام بمناهج البحث المستخدمة في 

فحص الظواهر واألنشطة وأنماط السلوك السياسية العديدة. وجدير بالذكر أن مناهج البحث السياسي قد 

نب عدد غير قليل من الدارسين نذكر منهم أوجست كونت، وجون استوارت مل، وسير حظيت باهتمام من جا

جورج كورونل لويس، والكسندر بين، ولورد برايس. ودارت مناقشات حديثة بين العلماء االجتماعيين 

أسهمت في تطوير مناهج البحث السياسي، ونذكر من بين هؤالء العلماء ماكس فيبر، وجون ديوي، وفليكس 

 مان، وليو ستراوس، وإريك فيوجالن، وكارل بوبر.كوف

 وباستطاعتنا أن نحدد الطرق المستخدمة في البحث السياسي على النحو التالي 

 المنهج الفلسفي: -1

الفلسفة هي البحث في طبيعة  الواقع، مع االهتمام بالعالقة بين اإلنسان والكون وطالما أن الفلسفة تزودنا 

قة، فهي تفيد في دراسات السياسة. فعن طريقها نكتسب توجيهاً محدداً نحو باستبصارات حول هذه العال

 Ethicsوهو األخالق  (1)الموضوعات، بل إن البحث السياسي الخالق ال يمكن أن يتنكر ألهمية الفلسفة 

يتناول بالدراسة المنظمة قيم المجتمع ومثالياته، أي أنماط السلوك والغايات المرغوبة، ويحاول فحصها 

بطريقة نقدية الختبار صحتها، ولكي يحدد ما إذا كان هناك تناقض في النسق كله يعوق الوفاء ببعض القيم، 

إلنهاء الصراع القائم وتحقيق حياة  مما يدفع إلى البحث عن صياغات جديدة للقيم االجتماعية ، أو أساليب

بالنسبة لعلم السياسة ألنه أنه عظيم الفائدة  أفضل. وهذا النوع من التأمل الفلسفي له أهميته في حد ذاته، كما

يحدد ويوضح المشكالت التي تحتاج إلى البحث، ويقدم لنا الحلول المناسبة لها. وإذا كانت نظرية المعرفة 

ختلف نماذج المعرفة، وتسعى إلى الكشف عن قيمة كل منها فيما يتعلق بفهم الواقع تعالج الصدق النسبي لم

فهماً متكامالً، فإنها وال شك تجنبنا الوقوع في خطأ استنتاج تعميمات مؤكدة حول وقائع ليست يقينية، ويفيد 

ثه، والتثبت من سالمة عالم السياسة من المنطق في اختبار صحة تفكيره، وتقييم النتائج التي خلصت إليها أبحا

 البناء النظري الذي استطاع أن يطوره.

والواقع أن النظرية السياسية هي دراسة تتوسط الفلسفة العامة وعلم السياسة، ومن أهم أهدافها استخدام 

المفاهيم الفلسفية واألخالقية المالئمة للحياة السياسية، ومن ثم فهي تعالج مسائل مثل الحقوق والواجبات، 

مسؤوليات ، سواء تعلقت بالسلطات العامة أو المواطنين، والمجال الحقيقي للنشاط الحكومي، والتنظيم وال

األمثل للحياة السياسية القادر على تحقيق األهداف العامة. واألهم من ذلك أنها تحاول أن تصوغ نسفاً متكامالً 
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ة السياسية لمنظور متكامل، كذلك للفكر مستخلص من نتائج دراستها لهذه الموضوعات حتى تضخع الحيا

 تعالج الفلسفة السياسية مناهج البحث السياسي.

وجدير بالذكر أنه منذ أفالطون حاول عدد من كبار الفلسفة تفسير طبيعة الظواهر السياسية في ضوء 

فلسفي  بعض األفكار والمثاليات المشتقة من االستدالل المجرد، والنتيجة المترتبة على ذلك هي تطوير مدخل

لدراسة السياسة، أسفر هذا المدخل عبر تطوير الفكر اإلنساني عن تلك المذاهب والمظريات السياسية التي 

كونت الرصيد الفكري لعلم السياسة . حقيقة أن بعض هذه المذاهب والنظريات بعيدة عن الواقع الذي نعيشه 

لقد كان رواد المنهج الفلسفي الكبار هم أفالطون، اآلن، لكنها تعد منبعاً غنياً للنظرية السياسية المعاصرة. و

وروسو، وهيجل، وبرادلي، وبوزانكيت وسيدجفيك، من الفلسفة المثاليين أساساً. أما النتائج التي خلصت إليها 

أعمالهم، فقد كانت تشتق منطقياً من بعض التصورات العامة غير المحققة تجريبياً والتي كانت تقبل بوصفها 

واضحة بذاتها، مثال ذلك أن أفالطون قد خدد النظام السياسي األمثل الذي ينطوي على أسس قضايا عامة 

مثالية للسلوك االجتماعي. والواقع أن علم السياسة، وإن كان يتجه اآلن اتجاهاً تجريبياً، إال أنه يتضمن 

أن تكون في الوقت ذاته، وهنا  بالضرورة بعداً مثالياً طالما أنه يهتم بالدولة كما هي كائنة ، وكما ينبغي لها

 (1) بالذات تظهر أهمية المنهج الفلسفي

. ومع ذلك كله فإنه لهذا المنهج الكثير من جوانب الضعف، لعل أخطرها أنه يؤسس نتائج عامة على 

 مقدمات غير محققة، أو بديهيات يسلم بها تسليماً.

 

 المنهج التاريخي: -2

يهمنا هنا من التاريخ ذلك الجانب الذي يصور خبرة اإلنسان  الماضية، الذيالتاريخ هو سجل الخبرات 

السياسية ويستطيع عالم السياسة أن يجعل من التاريخ "معمالً له" فيلجأ إلى األحداث الماضية، حينما ال يجد 

في الواقع المعاصر ما يعاونه على استنتاج تعميماته. وهكذا يصبح التاريخ مصدراً هاماً من مصادر 

ت السياسية، إذ بدون معرفة الماضي يتعذر فهم الحاضر، ذلك الذي سوف يخلو تماماً من المعنة إذا المعلوما

لم ندركه في سياق التطور واالستمرار التاريخي. في ضوء ذلك اهتم علماء القرن التاسع عشر بدراسة 

ماعية الحديثة. ويعني التاريخ من أجل تتبع خطوط التطور ، واكتشاف األصول التي نبعت عنها النظم االجت

علماء السياسة بتلك الدراسات التي اهتمت بتتبع تطور النظم القانونية، ونماذج السلطة والحكومة، والفلسفات 

 السياسية. وعالقة الصراعات السياسية بالتطورات االجتماعية األخرى.

وحركة عبرى الزمان.  ولكل نظام سياسي تاريخه الخاص، طالما أننا نسلم بأن النظم تخضع لنمو وتور

دراسة شاملة للسياسة. والمنهج وتطور النظم السياسية لن تتحقق لدينا  ومن ثم فبدون المعرفة الحقة بأصول

يتطلب فحص بداياته األولى وتطوراته  التاريخي قديم قدم كتابات أرسطو الذي ذهب إلى أن فهم أي شيء
                                                           

1
 Sait, Political Institution - A preface, P.5., op.cit. 
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والسكي  Seeleyتنا الحاضر عن طريق كتابات "سيلي الالحقة. وحققهذا المنهج شيوعاً وازدهاراً في وق

Laski وقد ذهب سير فريدريك بولوك إلى أن المنهج التاريخي يسعى إلى تفسير النظم المختلفة في ."

(، ولهذا، فإن هذا 1وجودها الواقعي واتجاهاتها، ويزودنا بمعرفة حول أصولها وتطويراتها المتوقعة" )

"إن دراسة المنهج يزود دارسي السياسة باستبصارات حول أحداث الماضي السياسية، ويقول السكي  

(. وتكمن أهمية المنهج التاريخي في 2السياسة هي جهد نبذله لتقنين نتائج الخبرة التي شهدها تاريخ الدول" )

الحقيقة التي مؤداها أنه يمكننا من التوصل إلى بعض التعميمات على أساس الوقائع التي استخلصناها من 

ى التحقق من بعض القضايا واألحكام على أساس هذه تطور النظم السياسية، ثم هو يساعدنا في نفس الوقت عل

الخبرة التاريخية أيضاً. وهكذا، فإن المنهج التاريخي يزودنا بإحساس تاريخي، وبمنظور تطوري، فاألحداث 

 ليست منعزلة أو مستقلة بعضها عن بعض، ولكنها مترابطة في سياق زمني محدد.

تاريخي، إال أن هناك بعض نقاط الضعف المتضمنة فيه. وعلى الرغم من هذه األهمية الواضحة للمنهج ال

" المالحظة التالية  "إنني ال أعتقد أن المنهج التاريخي هو الذي يستخدم أساساً Sidgwiekفقد سجل "سيدفيك 

في محاوالتنا التوصل إلى حلول منطقية لمشكالت الحياة السياسية الملموسة". فكل جيل أو عصر تواجهه 

"، إن الدولة ال تهتم بالعمليات التاريخية قدر اهتمامها Barkerاصة به، ويقول "باركرمشكالت نوعية خ

أهمية المنهج التاريخي نقل ت (. ومن هنا أخذ3مقولة الزمان" ) بالقيم واألهداف الواقعة التي تتخطى حدود

منهج الفلسفي عند بعض مبريقية، وأصبح هذا المنهج وثيق الصلة بالعند الذين يعنون بالدراسات السياسية اإل

 الدارسين 

 

 المنهج المقارن: -3

يهتم دارسو السياسة بتحليل المجتمعات السياسية على أساس مقارنتها بغيرها من المجتمعات الكتشاف  قد

بعض المبادئ السياسة. ويعرف هذا المنهج باسم المنهج المقارن وكان أرسطو قد استخدمه ألول مرة ، ثم 

لى دراسة النظم واألحداث، تطور بعد ذلك على أيري مونتسكيو، ودي توكفيل، وبرايس، ويقوم هذا المنهج ع

في الماضي أو الحاضر، وجمع المعلومات الضرورية عنها، ثم تحليلها ومقارنتها، بهدف استنباط بعض 

السياسية العامة. ويقول جون استوارت مل  "ان المنهج المقارن الحقيقي يعني مقارنة نظامين  المبادئ

 في عنصر واحد، حتى يمكن تتبع نتائج هذا االختالف".سياسيين متماثلين في كل الظروف ، ولكنهما يختلفان 

مثال ذلك أننا نقارن دولتين لديهما نفس النظام القانوني. والخلفية الثقافية، والتركيب السكاني، والموارد 

الطبيعية، ولكنهما يختلفان في عامل واحد هو وجود التخطيط في دولة واحدة فقط دون األخرى. ومثل هذا 

ذي قد يفسر التفاوت بين الدولتين في المستوى االقتصادي مثال، وهذا بدوره قد يجعلنا نستطيع الفارق هو ال

أن نصوغ قضية تفسيرية للعالقات السببية بين التخطيط والرفاهية االقتصادية. وجدير بالذكر أن هناك 
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العوامل والظروف التي صعوبات تواجه تطبيق المنهج المقارن على هذا النحو، ترجع أساساً إلى تعقد وتعدد 

تحكم الحياة السياسية. وهكذا، يمكن القول إن هذا المنهج هو امتداد للمنهج التاريخي الذي يسعى إلى اكتشاف 

 (.1ة والحاضرة )قوانين عامة ونتائج مستخلصة من دراسة  األحداث الماضي

 

 البحث األمبيريقي: -4

التوصل إلى معلومات صادقة عن طريق الخبرة األمبيريقية هي وجة نظر معرفية تفترض أننا نستطيع 

المباشرة. وهكذا يحاول البحث األمبيريقي أن يؤسس معرفتنا بالحياة االجتماعية على هذه الخبرة، باستخدام 

أدوات دقيقة للمالحظة والتجريب. وتسعى األمبيريقية إلى تصوير معرفتنا بالعالم على شكل تعميمات وقضايا 

الواقعية، فال يكفي أن نصف الحوادث الفريدة، ولكن علينا دائما أن نكتشف المنطق مستخلصة من األبحاث 

الذي يفسر مجموعات من الحوادث، ويتمثل هذا المنطق في القوانين التي تحكم وقوع األحداث، ويتزايد 

ي. استخدام هذه الطريقة في بحوث العلوم السياسية المعاصرة، وبخاصة في مجال تحليل السلوك السياس

ويذهب الذين يتبنون هذا االتجاه، إلى أنه برغم أهمية التحليالت الفلسفية، والتاريخية، والقانونية، إال أن علم 

السياسة يجب أن يختص أساساً باألنماط المالحظة للسلوك السياسي سواء داخل المؤسسات الحكومية أو 

، والنتائج المترتبة عليه. ا السلوك، وأسبابهل من خاللها هذخارجها، ومهمته هي تحديد البناءات التي يتشك

وهنا نجد تعاوناً وثيقاً بين علماء السياسة واالجتماع، وعلم النفس يظهر في تبادل المفاهيم واألفكار والمناهج 

 وأدوات البحث. ويظهر استخدام هذه الطريقة أيضاً في دراسة وظائف النظم السياسية المختلفة بهدف فهم

 دورها في الحياة االجتماعية.

ويقوم البحث األمبيريقي على أساس المنهج التجريبي، ومنهج المالحظة. والمنهج التجريبي من المناهج 

الرئيسية في الدراسة العلمية للظواهر السياسية. وهو ال يقصد به هنا بالطبع تلك التجارب المضبوطة التي 

إذ يتعذر إجرا هذه التجارب في مجال السياسة فقد الحظ "سير  يجريها المتخصصون في العلوم الطبيعية،

" أننا ال نستطيع أن نعزل جزءا من المجتمع وننظر إليه بالطريقة التي Sir George Lewisجورج لويس 

السياسية يصعب التحكم فيها  التي تحكم العمليات –(، إن الظروف كما يقول برايس 1نهتارها عن عمد )

ا على نحو تجريبي. ومع ذلك كله، فهناك بعض الدارسين من أمثال األستاذ "ميريام بدقة، أو تكراره

Merriam ال يستبعدون التجريب كلية من مجال الدراسات السياسية. فالدولة في رأيه تنطوي على الكثير "

كرية، من الظواهر والنظم التي يمكن مالحظتها أكثر من أي شيء آخر، فكل التنظيمات الحكومية ، والعس

(. وبالمثل 1واإلدارية تخضع ، إلدارة الدولة، ومن ثم نستطيع أن نجري التجارب بالصورة التي نريدها")

" أنه من اليسير إجراء تجارب محدودة في المجال السياسي، إذ من الممكن تكرار Catlinيعتقد "كاتلن 

 (.2التجارب خالل الزمن بصورة أو بأخرى)
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ياسة بأنه يجب أن يستبدل ذلك المنهج التجريبي الصارم، بمنهج آخر ويطالب آخرون من دارسي الس

للبحث يستند إلى المالحظة، وتمكننا مالحظة الظواهر السياسية في وقوعها وتخلفها، وتكرارها من 

استخالص القوانين والتعميمات التي تهدف إليها دون اصطناع ظروف قد تشوه من سياق األحداث، وتطمس 

المتبادلة بينها. لكن الشيء الذي يجب أن نؤكده أن المالحظة المباشرة للنظم السياسية لن تكون معالم العالقة 

مالئمة أو كاملة ما لم ترتبط بمعرفة تاريخية حول أصل هذه النظم وتطورها. هذا فضالً عن أن سرعة 

 التعميمات.معدالت تغير الظواهر السياسية تجعل من العسير االعماد على المالحظة في استخالص 

عالم السياسة للوقوع في الكثير من وعموماً، فإن االقتصار على الطريقة اإلمبيريقية في البحث يعرض 

األخطاء التي أوضحنا أسبابها فيما سبق، لكنه سوف يستطيع أن يتخطى كل الصعوبات التي تعترض دراساته 

والتاريخية، ذلك أن مجرد تراكم الوقائع لن يؤدي إلى إذا استكمل أبحاثه اإلمبيريقية بالتحليالت الفلسفية 

تكوين العلم، إذ يتعين أن ترتبط هذه الوقائع ببعضها من خالل النظرية، ومع أن النظرية بدورها يجب أن 

 تظل

إال أنها تنبثق أساساً من االستمرار الذي يكشف عنه التحليل  على صلة مستمرة بالخبرات الواقعية ، 

، التاريخي، ومن النظرة الشاملة للحياة اإلنسانية، وهي المهمة التي يتوالها التفكير الفلسفي. ومعنى ذلك كله

 .أن هذه الطرائق للبحث تكمل بعضها بعضاً، ويتعذر االستعانة بأي منها على حدة في إجراء دراسة متكاملة
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 الثاني الباب

 السياسة تطورالنظريات

 الحاضرة عصورنا حتى ُمنذالفكراليُوناني

 

 .اإلغريق السياسيةعند النظريات: األول الفصل

 .العصرالروماني السياسيةخالل النظريات: الثاني الفصل

 .والعصرالحديث عصرالنهضة السياسيةخالل النظريات: الثالث الفصل

 .المعاصرة السياسية النظريات: الرابع الفصل
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 وعظمتها بثقلها اليونانية الحضارة لدينا لبقيت غيراليونانية، القديمة الحضارات النظرعن غضضنا اما إذ

، األفكار عقولنا تبهر الحضارة تلك من كثب اقتربناعن وإذاما. اإلنساني الفكر ميدان في الضخمة وإسهاماتها

والخطرات والنظريات التي جابت هذه الحضارة،  بعض هذه األفكار فلسفي بأعلى ما تمثله الفلسفة  من حب 

للحكمة ومحاولة للحياة معها والتوصل إليها، وبعضها ديني يحاول الوصول إلى ما هية الروح. واألساس 

وما هية المبدأ األول، وبعضها كوزمولوجي يحاول الكشف عن جوانب الالهوتي للوجود، والكشف عن كنه 

 .الطبيعة وقوانينها وعللها، وبعضها إبستمولوجي يستكشف كنه المعرفة، وطبيعتها، ومسالكها ، وحدودها

ولم تكتف هذه الحضارة بالغوض في تلك المشاكل التي مازالت وسوف تزال دائما بمثابة حوار طويل 

المفكرون فيه بآرائهم ونظرياتهم طوال التاريخ دون أن يضعوا لهذا الحوار اإلنساني نهاية، متصل يسهم 

ودون أن يصلوا فيه إلر نتيجة متفق عليها، أنها فتحت الباب على مصراعيه أمام أفكار ونظريات سياسية 

وار الطويل المتصل وأخالقية واجتماعية واقتصادية ونفسية ورياضية وغيرها، ورمت بها في ثنايا ذلك الح

 .الذي ال تنتهي حلقاته وال تتقطع مادامت الحياة ودام التاريخ

وكان ال بد من قوانين تعصم الذهن من الوقوع في الخطأ وتسير بقضايانا واحكامنا ! أياً ما كانت وفي 

 في طريق الصواب دون ما أدنى انحراف. وهنا قام المنطق الصوري األوسطي قوياً  -أي فرع معرفي 

م التناقض، دلة )المنطق( بقوانينها الثالث  ععمالقاً، وأوضح أرسطو أن على أي فكر أن يستعين بتلك اآل

ماته، ولكي نضمن وعدم التناقض في أي فرع دتائجه متسقة مع مقوالذاتية، والثالث المرفوع   لكي تكون ن

 .وفي أي فكر

لم وكل الفروع المعرفية األخرى... ولقد نشأت هكذا نشأت في أحضان تلك الحضارة العريقة الفلسفة والع

كاملة وناضجة بصورة جعلت الكثيرين يقررون أن العلم والفلسفة وسائر أنواع المعرفة قد ولدت كاملة عنة 

اليونان، وأنه ال سبيل ألي دارس أو مفكر أن يلفظها أو يبتعد عنها أو يتحاشاها وأن ما جاء بعدها من أفكار لم 

 .قبول أو رفض لها. ولكنها ظلت هي دائماً المحور أو األساس الذي دارت حوله كل األفكاريكن إال مجرد 

*  *  * 

والحضارة اليونانية ابتدأت في القرن السادس قبل الميالد وعلر وجه التحديد بطاليس )*( أحد الحكماء 

المرحلة األسطورية التي السبعة. ولكن كانت هناك مرحلة سابقة على تلك المرحلة التي بدأها طاليس هي 

ونجد في كتاباتها تفكيراً   مثلها هزيوة وهوميروس، وهذه المرحلة األخيرة تمثل سيادة العصر الميثولوجي،

غامضاً باهتاً يصور لنا الطبيعة على أنها حية مريدة وأن األلهة يعيشون فوق جبال األولمب، ويأتون بما يقوم 

 .ود، ومبادئ الطبيعةبه البشر من أفعال، وأنهم علل الوج
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أما المرحلة الثانية فلقد تجاوزت المدحلو األسطورية، وبدأت في البحث عن أصل الوجود ال في آلهة 

تشبه البشر تعيش فوق جبال األولمب ولكن في الطبيعة ذاتها، فظهر طاليس ونادى بأن الالمتناهي هو علة 

أن الهواء هو العلة األولى والجوهر األوحد لألشياء، الوجود والعالم، وجاء بعده أنكسيمانس )**( الذي قرر 

ثم ظهرت الفيئاغورية )***( وذهبت إلى أن العدد والنغم هما علنا الوجود والعالم، ولقد قسم الفيئاغوريون 

  :الناس إلى طبقات ثالث هي

غوريون بمن الطبقة األولى  وهي أحسن الطبقات واألنواع، وأكثرها خيرية وحكمة، ويمثلها الفيئا  -1

 .أتوا إلى ملعب األلعاب واألوليمبية للمشاهدة والنظر، وهم طبقة الفالسفة

الطبقة الثانية  وهي تلي الطبقة األولى، وتمثل أولئك الذين أتوا إلى ملعب األلعاب األوليمبية  -2

 .للمشاركة فيها، وممارسة األلعاب المختلفة

وتتكون من أولئك الذين يأتون إلى ملعب األلعاب األوليمبية للبيع الطبقة الثالثة  وهي الطبقة الدنيا،  -٣

 .والشراء

ونحن نلمس في هذا التقسيم اهتمام الفيثاغورية بالنظر والتطهر، ووضع من يمثلهما في أعلى المراتب، 

ونانية برمتها ثم تأتي التجربة بعد النظر، وأخيراً تأتي التجارة والمهن ولعل هذا التقسيم يعكس اتجاه الروح الي

( مذهباً كامالً في الوجود مؤداه أن بحثولقد وضع بارمنيدس )* "من أن "النظر للسادة والتجربة للعبيد

( بحجج عقلية. ثم بحثالوجود واحد ثابت ساكن ال تغير فيه وال انفصال وال حركة وأبده تلميذه زينون )**

بارمنيدس وزينون ونادي بالتغير والصيرورة وبالنار ( موقفاً مناهضاً لموقف بحثوقف هيراقليطس )***

كمبدأ أول. ثم جاء بعد هؤالء فالسفة محاولة التوفيق منهم أنبادقليس وانكساغوراس وتالهما أصحاب 

 المدرسة الذرية ومنهم لوقيبوس وديموقريطس.

، والمبدأ األول أو ويالحظ أن المرحلة السابقة لم تركز إال على الطبيعة، عناصرها ومكوناتها، وعللها

المبادئ األول لها، ومن ثم كان ال بد من مرحلة أخرى تركز على اإلنسان. ومن هنا قامت المرحلة الثالثة في 

الفكر الفلسفي. وقد ظهر في هذه تاريخ الفكر الفلسفي اليوناني وهي المرحلة التي اعتبرت اإلنسان محور 

 المرحلة تياران 

 الذين بلبلوا الفكر. األول  يمثله السوفسطائيون

الثاني  يمثله سقراط الذي أعاد للمعرفة تحديداتها الدقيقة بمنهجية الذي يحتوي على شقين   التهكم 

 والتولد.
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وأتت المرحلة الرابعى من تاريخ الفكر اليوناني وهي مرحلة المذاهب الكاملة، فظهر على المسرح 

في التاريخ البشرية أنساقاُ فلسفية وفكرية كاملة كان الفلسفي أفالطون وتاله أرسطو، وووضحا ألول مرة 

 الفكر السياسي أحد أركانها األساسية.

ولقد أعقب المرحلة األخيرة مرحلة جمود فكري مثلتها المدرسة المشائية ، ومن أعالمها ثيوفراسطس 

وستراتو  وأوديموس الرودسي وأرستو كسينوس الطارنتي وديكارخوس المسيني وديمكتريوس الفاليروني

 الالمباكوسي وليقو وكريتوالوس .

ولقد اقتصرت هذه المدرسة على الشرح والتعقيب والتفسير للفلسفات السابقة بوجه عام وفلسفة أرسطو 

 على وجه الخصوص، ولم تسهم في مجال الفكر اإلنساني بالجديد أو المستحدث.

غض النظر عما سبق المرحلى الثالثة من والبد لنا ونحن نتلمس أصول الفكر السياسي عند اليونان أن ن

تفكير اسطوري وغيبي وآخر طبيعي. كما البد وأن نتخطي مرحلة المدرسة المشائية لعدم أسهاماتها في 

 التراث السياسي أو الفكري بوجه عام. ومن ثم فسوف نركز دراستنا على بقية المراحل فقط.

 

 الفكر السياسي السوفسطائي -أ

السوفسطائيون النظر إلى اإلنسان والى معرفته ووجوده بعد أن كان النظر متجهاً إلى األساطير لقد وجه 

والمثولوجيا في المرحلة األولى، ومتجهاً الى الطبيعة في المرحلة الثانية. ولعل هذا االتجاه لم يكن راجعاً إلى 

 سية عامل فكري فحسب بل كان راجعاً الى عدة عوامل دينية واجتماعية وسيا

العامل الديني   كان من أثر الحروب الكثيرة الداخلية والخارجية أن تزعزعت ثقة الناس بمفهوم  -1

الدولة اإللهية وبالتالي بالقوى الغيبية التي يلوح بها بعض األذكياء الخضاع األغلبية لهم. ويرى 

عها المشرعون والساسة لكي يلجموا السوفسطائيون أن اإليمان باآللهة ذاتها إنما هو نتيجة الحيلة التي اصطن

العامة ويخمدوا بذور الجرائم التي ال ينالها القانون، والتي تخفي على التشريعات الوضعية. ومن ثم لم يعد 

للقانون قدسية دينية وإنما تخفي على التشريعات الوضعية. ومن ثم لم يعد للقانون قدسية دينية وإنما أصبح 

ن قبل بعض الناس لتحقيق مآربهم ومنافعهم. إن اإلنسان يقول السوفسطائيون مجرد صيغ اتفاقية موضوعة م

وعلى رأسهم بروتا غوراس "مقياتس األشياء جميعاً ، ما يوجد منها وما ال يوجد" وليس اآللهة. بل أن بروتا 

وجودة ألن غوراس يذكر في كتاب له عن اآللهة أنه ال يستطيع أن يعلم ما إذا كانت اآللهة موجودة أو غير م

"أموراً كثيرة تحول بيني وبين هذا العلم وأخصها بالذكر غموض المسألة وقصر الحياة". وكان 

السوفسطائيون من مهاجمتهم للدين واعتباره نسبياً أن يعلموا الناس أن ليس ثمة قانون إلهي وال دولة إلهية 
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قهم السياسية بمنأى عن الدين، وبدون وأن يدعوهم إلى التحرر من سلطات الدين وجبروته، وأن يمارسوا حقو

 خوف من رجاله.

العامل االجتماعي  كان من آثار التنقل  والترحال واالحتكاك عن طريق الحروب والتجارة أن اطلع  -2

الناس على عادات وتقاليد ومخالفة بعضها أكثر نضجاً وتقدماً من تلك الموجودة في المجتمع األثيني. ومن ثم 

ون بنسبية العادات والتقاليد والقوانين والعرف، فما يصلح لمجتمع ما منها قد ال يصلح لآلخر نادى السوفسطائي

. ونتج عن هذا أن اللغة أصبحت ذات أصل تعاقدي، كما أصبحت الدولة تعاقدية وليست من صنع اآللهة، كما 

 أصبحت القوانين بسبية ووضعية .

ثينية قد بلغت أوجها في ذلك العصر، وكان على رجل العامل السياسي  فلقد كانت الديمقراطية اال -2

السياسة أن يتسم بالقدرة الفائقة على الجدل والمناقشة والحوار والدفاع عن اآلراء صحيحها وباطلها. وشعر 

السوفسطائيون بأنهم يملكون القدرة على تدريس فن الجدل وذلك نظير أجور تتفاوت بقدر غنى الطالب، 

 لشباب إلعادتهم للعمل السياسي.فتولوا مهمة تدريب ا

ولقد كان السوفسطائيون أول من وجهوا النظر إلى الفكر السياسي، بل لقد كانت غايتهم في هدم قدسية 

الدين، وناداتهم بنسبية القوانين والعرف والعادات والتقاليد، وتعليمهم للشباب على الجدل، ومنازلة الخصوم، 

 ضه في نفس الوقت هو إعداد الناس للعمل السياسي في المحل األول.والقدرة على إثبات صحة القول ونقي

مسائل سياسية من الدرجة  –ألول مرة في تاريخ الفكر  –وعالوة على هذا فلقد ناقش السوفسطائيون 

األولى مثل  الجدل السياسي العدالة والتعدي ، السلطة الدينية والدنيوية، االنتخابات السياسية... إلخ . ولكنهم 

ناقشوا مثل هذه المسائل من زاوية ال أخالقية تروم منفعتهم الشخصية بغض النظر عن الحقيقة. لذلك لم 

يحددوا المصطلحات بل أعطوا المصطلح الواحد أكثر من معنة طبقاً للظروف والوقت وتحقيقاً لمصلحتهم 

قراط يثور عليهم ثورته ومنفعتهم، فبلبلوا الفكر وألبسوه ثوب الغموض واالضطراب، األمر الذي جعل س

 الكبرى.

ولعل أكبر إسهام ساهم به السوفسطائيون في مجال الفكر السياسي هي تلك النظرية التي أتى بها كليكيس 

 السوفسطائي وأسماها نظرية الحق لألقوى، والتي كان لها أثرها الفذ على تاريخ الفكر السياسي الالحق.

تريد أن يتغلب القوي على الضعيف ويسيطر عليه، وأن اإلنسان وتىى نظرية الحق لألقوى أن الطبيعة 

الذي يتمتع بقوة طبيعية وذكاء خارج ال بد أن يزدري عدالة البشر التي تواضع عليها الناس، وال بد أن يجهر 

بما يرى، وأن يعيش كما يحب ويهوى مرتكزاً على قوته وجبروته، ورهبة الناس وخشيتهم منه وهو يفسح 

 ام أهوائه وشهواته، مطلقاً لهما العنان، فنندفع متزاحمة في البحث عن إشباعها.المجال أم
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ؤكد كليكليس أن الحياة بحسب الطبيعة إنما تتجلى بأروع صورها لدى أشخاص يتمتعون بروح النخبة وي

 المصطفاة أو لدى الصفوة النادرة في المجتمع.

لناس وهم أغلبية أفراد المجتمع، وأن هؤالء قد كما يرى أن األخالق والقوانين من صنع الضعفاء من ا

صعنوا القوانين، ووضعوا قواعد األخالق لكي يكبحوا جماح األقوياء وينتزعوا منهم الحق والمنفعة 

والسلطان. ولكن مجريات الطبيعة والتاريخ تناهض هذا االتجاه الذي يصطنعه الضعفاء، فال يلبث األقوياء 

أفراد المجتمع )الضعفاء( فيحطمون القيود، ويقيمون من أنفسهم سادة على من أن يكتشفوا خداع أغلبية 

 الجميع ، وهنا يسود القانون الطبيعي بين البشر، وتتحقق نظرية الحق لألقوى.

السوفطائيين، وتحقيق نظريتهم، فكانت والواقع أن الحوادث التاريخية أسهمت في إطالق حرية 

لك الوقت قصيرة العمر، ما تلبث احداها أن تولد حتى تقضي عليها الحكومات التي قامت في اليوان في ذ

األخرة وتحل محلها بالقوة. ولذا فقد الحكم هيبته ، وأخذ السوفسطائيون يسرفون في احكامهم السياسية، فلم 

 يقتصروا على بيان أن القوانين ليست إلهية وحسب بل اعتبروا القانون شيئا مصطنعاً وذهبوا إلى أنه يتقلب

بتقلب األهواء، وأنه ال يختلف في تغيره وتبدله عن تغير وتبدل القسوة العمياء، مما مهد السبيل لطغيان 

 البطش والعنف دون وازع من دين او ضمير او حقيقة.

والواقع أنه مع ما في الفكر السياسي السوفسطائي من اغاليط، وتالعب بااللفاظ والحجج، تحقيقاً للمنفعة 

أننا يجب أن نوجه إلى السوفسطائيين بعض األهمية ألنهم كانوا أول من وجه الفكر اإلنساني الشخصية، إال 

إلى اإلنسان بنواحيه االجتماعية والسياسية على وجه الخصوص. ويكفي أن نقرر تركيزاً على اهمية 

 السوفسطائيين أنهم أول من القوا بخيط الفكر السياسي في ملحمة التاريخ اإلنساني الطويل.

 

 أصول الفكر السياسي عند سقراط –ب 

لم يكن تعليم الفكر السياسي والفكر السياسي والفكر بوجه عام على يد السوفسطائيين سوى مهنة طيبة 

تدر الربح الوفير ، والنفع المادي الكبير. وقد خالفهم سقراط في ذلك فاتخذ من تعليم الحكمة بما فيها الحكمة 

 يشعر ويحس بندائه. السياسية واجباً مقدساً كان

ويندر أن نجد في التاريخ عبقرية معقدة كعبقرية سقراط ، فلقد كان وطنياً مخلصاً ، شجاعاً صادقاً ، 

ازدرى اإلسراف بالمدنية وراح ينادي بالرجوع إلى عيش الفطرة األولى )وسوف ينادي بندائه أفالطون فيما 

حال الطبيعة األولى(، فكان يسير حافي القدمين بعد. كما سوف يمجد جان جاك روسو في العصر الحديث 

وم الجوع والعطش، وانخرط في سلك الجندية، ومع ذلك فلقد كان محدثاً لبقاً بارعاً ودقيقاً سخر من أمهر يقا
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السوفسطائيين، وتهكم عليهم واستطاع أن يسحر ببيانه واتقاد قريحته شباب أثينا للتأثير فيهم وتوجيههم نحو 

 واجتماعية واخالقية خيرة.حياة سياسية 

وكان سقراط فوق هذا، وخالفاً للسفوسطائيين، رجالً متصوفاً يعتقد أن اآللهة توحي إليه ويروي أن 

كاهنة )دلف( الناطقة بوحي )أبولون( قد زفت إليه بسري الحكمة. فأخذ يبشر بها، اعتقاداً منه بان هللا قد اقامه 

رسالته، راغباً عن متاع الحياة وزخرفها . وقد صرفته عنايته بتثقيف معلماً مجانياً يرتضي الفقر في سبيل 

 األرواح والعقول عن طلب الشهرة والمجد، وعن االهتمام بشؤونه الخاصة وأمواله.

قيمتها  –التي سلبها السوفسطائيون قدسيتها  –ونتج عن إيمانه باآللهة وحكمتها أن اعاد الى القوانين 

ورهبتها. فلقد ميز سقراط بين القوانين غير المكتوبة والقوانين المكتوبة األولى قوانين إلهية والثانية قوانين 

 بشرية وان كانت مستمدة من القوانين اإللهية. ففي "مذكرات سقراط" نجد سقراط يسأل هيبياس قائال.

 هل تعرف قوانين لم تكتب ؟ فأجاب هيبياس  -

 القوانين التي ال تختلف في جميع البلدان، والتي تبحث في موضوع واحد. نعم، إنها -

 هل تستطيع القول أن الناس هم الذين وضعوها ؟ -

 كيف يصح ذلك ، مادام البشر لم يستطيعوا أن يجتمعوا كلهم ، وهم ال يتكلمون لغة واحدة. -

 من الذين وضع هذه القوانين إذن في رأيك؟ -

 .الناس هو قانون احترام اآللهة ي التي أوحت بها إلى البشر  الن القانون األول لدىاعتقد أن اآللهة ه -

اآللهة ... لقد نقشت اآللهة هذه تمتاز بأنها كلية وشاملة وأنها من صنع  ةغير المكتوب وانينومن ثم فالق

ة سوى صورة أو القوانين في قلوب الناس، وهي تحمل في ذاتها عقاب من يخالفها. وما القوانين المكتوب

انموذج من القوانين اإللهية غير المكتوبة. وبهذا استقت القوانين الشعبية عظمة وقدسية من عظمة نموذجها 

 اإللهي وقدسيته . وعلى هذا يعيد سقراط قدسية القوانين إليها ، تلك القدسية التي هدمها السوفسطائيون.

المجموع، وأن الخير الفردي ال ينفصل عن الخير ويرى سقراط أن مصلحة الفرد تتفق دائما مع مصلحة 

 العام. وهو هنا يهدم مبدأ المنفعة الفردية الذي نادى به السوفسطائيون.

**** 

تساءل السوفسطائيون، وتساءل سقراط ، عن الخير والشر ، والعدالة والظلم، والتقوى واإللحاد... الخ. 

وأفاد األولون من ابهام الكلمات، فاتخذوا التعريفات الغامضة الناقصة مبادئ ، يقيمون فوقها صرح جدلهم 
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قة ومحددا للمصطلحات معانيها المحددة الزائف، أما سقراط فقد قارعهم الحجة بالحجة، مقيماً للتعريفات الدقي

حتى نصبح متهيئين لتلقي الحقيقة، أما مستخدماً منهج التهكم والتوليد، التهكم ينقدنامن اخطائنا وينفي ضمائرنا 

 التوليد فغايته إيصالنا إلى الحقيقة، تلك التي ال تتكشف إال في نفوسنا، إذا أننا ولدنا بها.

نيته بأن يحكم الناس أحكام ، فكان يجهر عالنية بأمون حكيماً فيلسوفاً راط يجب أن يكوالحكم عند سق

، وكان يثور إذا رأى أن تعيين الحكام والشيوخ خاضع للصدفة واالتفاق أو للظروف والمالبسات. الناس

ومارس حريته السياسية باقصى ما يستطيع حتى أنه رفض التصويت على الحكم باإلعدام على القادة الذين 

 ا في )أرجينوز( غير مهتم بالغليان الشعبي وال بغضب الحاكمين.قاتلو

، ائيين وتالميذهم، وهاجم نظريتهم عن الحق لألقوى، ذاهبا إلى قدسية القوانينسخر سقراط من السوفسط

. وأعاد لألخالق قيمتها وعموميتها ع. الى الضعيف والقوي سواء بسواءوضروريتها وكليتها بالنسبة الى الجمي

نسبيتها، كما أعاد للجميع بنظمه المختلفة هيبته وللذين قدسيته. ورأى العودة إلى حال الطبيعة األولى  وهاجم

.. إلى عيس الفطرة األولى بكل بساطتها ونقائها التام، وانقذ المعرفة من براثين الشك السوفسطائي، ووصل 

سوفسطائيون، ورأى أنه من الضروري بين خير الفرد وخير المجموع، واصلح عقول الشباب مما مألها به ال

 .والجوهرية للفكر السياسي األصيل أن يحكم الناس احكام الناس فكان بذلك مقدماً لإلرهاصات األولى

 

 الفلسفة السياسية عند أفالطون –ج 

  نشأة الدولة أو المدينة -1

حاجاته بنفسه، وافتقاره إلى األخرين هما سببا نشأة الدولة أو يرى أفالطون أن عدم استقالل الفرد بسد 

، ثم أخذ ينسج خيوط مدينته الفاضلة، فذهب اً لحاجتنا الطبيعيةوأن المجتمع بحالته السليمة إنما نشأ سد المدينة 

التعاون  . وأنت حية، وثانيها المسكن، فالكساءالى أن اول حاجتنا الطبيعية هي القوت، قوام حياتنا كمخلوقا

الزراع والبناؤون والحاكة واألساكفة، كل حسب استعداده الخاص يقتضي نوعاً من تقسيم العمل ، فيظهر 

 وموهبته.

ولكن الزارع ال يصنع محراثه بنفسه ، وال غيره من آالت الحراسة، وكذلك البناء والحائك واإلسكاف 

يلزمنا رعاة المواشي ، ومن هم من هذا القبيل وإذن فيلزمنا نجارون وحدادون وغيرهم من الصناع، كما 

ين بالثيران والمواشي، ومد البنائين بمواد البناء ، ونقل الجلود واألصواف لألساكفة والحاكة، ثم إلمداد الفالح

 يذكر سقراط )المتحدث بلسان أفالطون في جمهورية أفالطون( أمام محاوره أو يمنتس 
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 أي موقع كان، دون افتقارها إلى وارادت.على أنه يندر اختطاف مدينة، في  -

 فيلزمنا اشخاص آخرون، يجلبون ما نحتاج إليه من المدن االخرى. -

 يلزم. -

اذا ذهب المندوب فارغ اليد مما يحتاج اليه األقوام الذين نستمد منهم ما نفتقر إليه من المواد عاد بخفى 

 حنين.

 هكذا أظن. -

كه، بل يلزم أن يزيد منتوجها على استهالكها ليكون لها ما تدفعه بدل فال تقتصر المدينة على ما تستهل -

 ما تستورده من الخارج.

 يجب ذلك. -

 فتحتاج مدينتنا الى زراع وصناع أكثر مما سبق ذكره.

 تحتاج. -

 أليس كذلك؟ –وإلى وكالء كثيرين لتصدير البضائع وتوريدها ، هم التجار  -

 بلى. -

 ضاً.فإذا نحتاج إلى تجار أي -

 (.1مؤكد ) -

وبديهي أن التجار تحتاج إلى مالحين لنقلها بحراً، وسائقين لنقلها براً ، كما نحتاج إلى فتح األسواق، 

 وتداول النقود لتسهيل المعامالت، ووجود العمال والوسطاء المأجورون.

السليمة الهنية. والواقع وبديهي أيضاً أن أناساً يعيشون في مثل هذه المدينة ال بد وأن يحيوا حياة الفطرة 

، ففيها "يجني الناس ذرة وحمراً ، ويصنعون الحياة، ويحبذ مثل هذه المجتمعاتأن أفالطون يؤيد مثل هذه 

ثياباً وأحذية ، ويشيدون ألنفسهم بيوتاً، ويمكنهم العمل صيفاً أكثر الوقت بدون أحذية ، ويشيدون ألنفسهم 

، أما في الشتاء فيجهزون بما يلزمهم منها، أنهم الوقت بدون أحذية وال أرديةأكثر بيوتاً، ويمكنهم العمل صيفاً 

يقتاتون بالقمح والشعير، ويصنعون خبزاً وكعكاً... ويجلسون على أسرة مصنوعة من أغصان السرو واآلس، 

م ، راشفين الخمور، مكللين بالغار، مسبحين اآللهة، معاشرين بعضهويتمتعون بصفاء العيش مع أوالدهم

 .، احتساباً من الفاقة والحرب"يلدون أكثر مما يستطيعون أن يعولوابعض بسالم، وال 
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ولكن غلوكون أحد محاوري سقراط )وسقراط هنا يتحدث بلسان أفالطون( يعترض على مثل هذه 

ا غلوكون المدينة، مطالباً بحياة تسودها الرفاهية وهنا يقرر أفالطون أن مدنية تسودها الرفاهية كتلك التي يلبه

تحتاج عالوة على ما سبق من الضروريات الالزمة لحياة الفطرة إلى مد أطرافها، وأن تمأل بالمهن المنوعة 

والشعراء،  ،ثال ذلك الصيادين، وأرباب الفنونالتي ال توجد في المدن لمجرد سد الحاجات الطبيعية، م

اع األدوات على أنواعها ، وصانعوا ، والراقصون، والقصاصون والمقاولن، وصنوالمنشدون، والممثلون

 البهارج وحلى النساء، والمرضعات، والممرضات، والحالقون، والطهاة، واألطباء.

، ومن ثم نضطر د ما كانت كافية لسكانها األولينومن هنا تضيق حدود الدولة أو المدينة على سكانها بع

حتاج إلى تشكيل جيش من الجنود المحترفين، لُمد نطاق مراعي المدينة وحقولها بواسطة الحرب. وبالتالي ن

 وتوفير الحربى لهم ، ثم نحتاج إلى إنشاء عقل مدبر حاكم لهم.

ثم يستطرد أفالطون فيبين أن الحاكم يجب أن يتصف ببعض األوصاف الفطرية منها أن يكون فلسفي 

عرفنا.. ، في "الحاكم الكفؤ عاً مع أصحابه، شديداً مع أعدائه، يقول أفالطون النزعة، محباً للمعرفة، ودي

ويأخذ أفالطون بعد ذلك على عاتقه في آخر  ة سريع التنفيذ، شديد المراس"فلسفي النزعة، عظيم الحماس

 الكتاب الثاني من جمهوريته، والكتاب الثالث بأكمله بيان كيفية تهذيب وتربية األحداث المعدين للحكم.

 المعدين للحكم:تربية األحداث  -2

أن تكون في غاية الحذر في انتقاء القصص التي تملي على اسماع الحكام  –يقول أفالطون  –يجب أوالً 

، فال يقال فيها أنها تشهر حرباً بعضها على ي هذه القصص ما يمس كرامة اآللهةفي حداثتهم، فال يباح ف

 نها تخدعنا بكذبها.، أو أنها تنزع الكوارث بالناس، أو أ، أو أنها تنقض العهد أو الميثاقبعض

، واحترام أال نشجع مخاوف الموت في قلوبهم، لكي نحقق لهم الشجاعة، وضبط النفس ويجب ثانيا

 الذات.

كما يجب ثالثاً اال يفرطون في الضحك ، وأن يحتفظا بالصدق دون الكذب وأن يكونوا عفاة ومتحررين 

 من حب المال.

ير الحكم، لكي يتمكنوا من بلوغ أعلى مراتب الحذق ويجب أيضا أن يعفى الحكام من كل مهنة أخرى غ

 والمهارة في تدبير شؤون الحكم.

ويجب أن يسن لهم نظام دقيق في األغاني واال لحان واآلالت الموسيقية، فال يسلم لهم آالت موسيقية 

المباح لهم.  تنشيء فيهم الرخاوة وثبط العزائم، ويحظر عليهم أيضا كل األلحان المركبة، والبسيط من هذه هو
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وغرض هذا هو أن يتربى في عقولهم األحداث حكام المستقبل  الشعور بالجمال واالنساق واالتزان، وهي 

 صفات تؤثر في سجيتهم، وفي عالقاتهم بعضهم ببعض.

ويجب أن يكون طعام الحكام بسيطاً ومعتدالً وصحيحاً ، وذلك يغنيهم عن االستشارة الطبية إال في 

، كما يجب عليهم القيام بالتدريبات الرياضية، فنسبة التدريبات الرياضية للجسد هي نفس  أحوال استثنائية

نسبة الموسيقى للعقل، والتربية الرياضية تقبل لترقية العنصر الحماسي، كما تقبل الموسيقى لترقية العنصر 

 عادلة خاصاً. الفلسفي. وأقصى أغراض التهذيب هو إعداد هذين العنصرين الحماسي والفلسفي بنسبة

ويجب على الحكام أن يعيشوا عيشة شظف وتقتير، وأن يسكنوا الخيام ال البيوت، كما يجب أال يمتلكوا 

 ملكاً خاصاً.

وبعد أن يفيض أفالطون في تهذيب الحكام وتدريبهم يرى أنه من هذه الطبقة يجب أنتقاء واختيار القضاة 

ارون للحكم سناً أكبر ،  وفطنة أوفر، وجدارة أعظم، والحاكمين، ويجب أن تتوفر في هؤالء الذين يخت

 ووطنية أعرق، وأنانية أقل.

والصناع ودون الحكام تقوم فئة المساعدين أو الجند ، ثم تقوم بعد هذه الفئة األخبرة فئة الفالحين 

لذهب، والتجار، فتتكون الدولة من ثم من ثالث طبقات، األولى طبقة الحكام وقد مزجت اآللهة جبلتهم با

والثانية طبقة المحاربين وقد مزجت اآللهة جبلتهم بالفضة، والطبقة الثالثة هي  طبقة التجار والصناع 

 والزراع وقد مزجت اآللهة جبلتهم بالنحاس والحديد.

أما اسلوب التهذيب والتربية، فيبدأ قبل ماليين الحدث حتى نضمن له وراثة سليمة، وفي ضوء نظرية 

النساء والمال يتم أخذ األبناء األصحاء ، حيث ينضمون إلى مؤسسات عامة تشرف  أفالطون عن شيوعية

عليها الدولة. وينشأ األحداث معاً فتقوى أواصر األلفة والمحبة والتعاون في نفوسهم مما يؤدي الى تمكينهم 

 من تسيير دفة شؤون الحكم فيما بعد بهذه الروح.

رياضة وموسيقية ن تدريبات فيتلقو ،سن العشرين حتى ن ذكور وإناثوتستمر تربية األحداث م

ويختارون منهم عن طريق االمتحان من تثبيت صالحيتة. والجزء األخير يتلقون فنون التدريب العسكري ,

لمدة عامين أو ثالث ، ثم يتلقون دراسات في الحساب ثم الهندسة البسيطة ثم الهندسة المجسمة ثم الفلك على 

. وفي سن ه يمضي في دراسة المنطق والفلسفةين يعقد لهم امتحان آخر، ومن يجتازالترتيب وفي سن الثالث

، اال أن مهام الحكم ومشاكله ال توكل إليهم أعمال رئيسية في الجيش واإلدارة الخامسة والثالثين توكل اليهم

 إال بلوغهم سن الخمسين.

 هذيب فهي أما عن واجبات الحكام التي يجب أن يشملهم بدورها التربية والت
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 الميل إلى إثراء البعض وفقر البعض اآلخر. أن يحولوا دون -1

 أن يسهروا ضد اتساع األراضي اتساعاً سريعاً. -2

 أن يتشددوا في قمع البدع في فني الموسيقى  والتدريبات الرياضية. -3

 أن يتركوا بقية القوانين لفطنة القضاة. -4

 أبولو إله دلفى.أن يوكلوا أمر الطقوس الدينية لوحي  -5

 ويمكن حصر مزايا الفطرة الفلسفية التي يتمتع بها الحاكم فيما يلي 

حب المعرفة ؛ فأرباب الفطرة الفلسفية هائمون بكل أنواع المعارف، لتتجلى لهم حقيقة هذا الوجود  -1

 الخالد الذي ال يتغير زماناً ومكاناً.

 حب الوجود الخالد حباً كلياً. -2

 قت الكذب ، فالصدق قرين الحكمة.حب الصدق وم -3

 هجرة اللذات الجسدية، والهيام باللذات العقلية. -4

 شدة القناع والعفة والبعد عن الطمع. -5

 نبذ كل ما هو وضيع وشرير، ونبذ الجبن. -6

 الزهد في الحياة الحاضرة، وعدم هياب الموت. -7

 سرعة الحاضر في التحصيل ، والتميز حافظة. -8

 تساق والجمال.محبة اال -9

 يسأل سقراط غلوكون في محاورة الجمهورية 

أو يمكنك أن تجد عيباً في عمل يتطلب ممن تعاطاه عن جدارة أن يكون ذا ذاكرة حافظة ، سريع  -

 الخاطر، زكي الفؤادى ، حلو الشمائل ، محباً وحليفاً للحقيقة والعدالة والشجاعة والعفاف؟

 مكنه أن يجد عيباً في عمل كهذا .كال أن نابغة النقد نفسه ال ي -
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تهذيب فأهلها أفتتردد في أن تعهد إلى هذه الخالل في إدارة مصالح الدولة ، وقد أنضجها السن وال

 لوظيفتها هذه ؟ 

ويذكر أفالطون أنه "ما من دولة، وال نظام، وال فرد، عليه أن يبلغ، أو تبلغ، الكمال ما لم تلق مقاليد 

 .الفالسفة"لحكم فيها إلى أيدي ا

 الدولة والطبقات الثالث: -3

أفالطون نظريته السياسية باخالقه وبفلسفته، وفيما يتعلق بنظريته األخالقية نجده يقرر أن ثمة مزج 

فضائل أربع هي على التوالي  الحكمة، والشجاعة، والعفة ، والعدالة، ولقد توصل أفالطون إلى هذه الفضائل 

، فهي تنقسم عنده إلى ثالثة أجزاء، أولها النفس العاقلة، وثانيهما النفغس من نظره في النفس اإلنسانية 

الغضبية، وثالثها النفس الشهوانية، ومركز النفس الشهوانية في أسفل البطن، ومركز النفس الغضبية في 

 الصدر أو في القلب، بينما مركز النفس العاقلة في العقل.

س الجزئية بفضيلة معينة، فالنفس الشهوانية هي أدنى ولقد اختص أفالطون كل نفس من هذه النفو

النفوس، ولها فضيلة سلبية هي العفة وقوامها ضبط الشهوات، ومحاربة الشطط واإلسراف في األهواء، 

ونزع تعلق النفس بالذات الجسدية تمهيداً إلدراك الحقيقة والخير، أما فضيلة النفس الغضبية فهي الشجاعة 

والعفة والشجاعة فضيلتان تمهدان الفضيلة ثالثة هي فضيلة  اره في سبيل إدراك الخير.وقوامها احتمال المك

النفس العاقلة التي تسمى باسم الحكمة، ووظيفة الحكمة التمييز بين أنواع الخير لتحقيق أسماها، وقوامها 

نفس الغضبية صاغرة تحديد النفع على أساس الطبيعة. ولوال الحكمة لفازت النفس الشهوانية وطغت وتبعها ال

 ال تستطيع فعل شيء.

  إحداهما أسود جامح يرمز ولقد شبه أفالطون في محاربة فيدروس النفس بعجلة يجرها جوادان 

كريم يرمز للنفس الغضبية، أما الحوذي فهو يرمز للنفس العاقلة، وهو يوفق وينسق  ض، والثاني أبيللشهوة

  بين الجوادين.

الحكمة في أن يوفق بين الجوادين لتحقق التوازن المنشود، وتحققت بالتالي وإذا أفلح العقل وفضيلته 

العدالة ، والعدالة تنشأ عند أفالطون من خضوع النفس الشهوانية للنفس العاقلة، وهي بمثابة القوة الموحدة 

األخالقية ويطبق أفالطون نظريته  التي تستهدف إقامة االتزان بين واجبات كل نفس جزئية وبين ما تقتضية.

هذه على دولته أو مدنيته، أذ أن الدولة أو المدينة الصالحة عنده يجب أن تكون حكيمة شجاعة عفيفة عادلة. 

ومن هنا تصبح السياسة عند أفالطون أخالقاً موسعة، وكما تحتوي نفس اإلنسان على ثالث نفوس جزئية ، 

 قضي على وحدته وهذه الطبقات الثالث هي كان ذلك ال يفإن المجتمع يتكون أيضاً من ثالث طبقات وإن 
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الطبقة األولى  وهي أرفع الطبقات ، وتمثل طبقة الحكام الفالسفة الذين يوكل اليهم أمر الحكم وإدارة دفة 

 البالد بالعقل والحكمة.

الطبقة الثانية  وهي تلي الطبقة األولى ، وتمثل طبقة الجند أو المحاربين، ويكلف أفراد هذه الطبقة 

 لدفاع عن الدولة من الناحيتين الداخلية والخارجية. وينبغي لهم أن يتحلوا بالشجاعة في الدرجة االولى.با

الطبقة الثالثة  وهي أدنى الطبقات ، ويمثلها الصناع والتجار والزراع، أي أنها تضم عامة الشعب . 

اتية والحيوانية والعفة هي الفضيلة ويوكل إلى أفراد هذه الطبقة أمر اإلنتاج والسهر على تأمين الحياة النب

 االولى التي ينبغي أن يتحلى بها هؤالء األفراد.

أما العدالة فهي تقوم من االتساق بين طبقات المجتمع الثالث دون ما تدخل من طبقة في شؤون الطبقة أو 

النفس  وكما تخضع الطبقتين األخرتين أي "التزام كل بعمله الخاص، وعدم التدخل في شؤون غيره".

الشهوانية للنفس الغضبية، وتخضع هذه األخيرة للنفس العاقلة، كذلك فإن العمال يخضعون للمحاربين، 

أما عن ربط أفالطون  والمحاربون يطيعون الفالسفة الحكام، فالعدالة في الدولة تماثل العدالة في األفراد.

يؤمن بالمثل وبالخير ، ويتخذ من المعرفة نظريته السياسية بفلسته، فهذا واضح، وإذ الحاكم عنده فيلسوف 

الكلية  زاداً ومعيبناً. وهذا الفيلسوف تخضع له الدولة بر متها، ومن هنا قلنا أن أفالطون ربط نظريته 

 السياسية بالفضيلة )األخالق( وبالمعرفة )الفلسفة( أوثق ارتباط.

 أنواع الحكومات: -4

أنواع كبرى هي االرستقراطية والتيموقراطية واألوليجاركيه تنقسم الحكومات عند أفالطون إلى خمسة 

 والديموقراطية والطغيان على التوالي.

االرستقراطية  هي تلك التي ذكرها افالطون فيما سبق، وقرر فيها وجوب شيوعية النساء واألوالد ،  -1

دبير األموال واتخاذ ملكيات وتربية األحداث ، وأن يكون الحاكم فيلسوفاً ، وأن يكون الجنود مبتعدين عن ت

لهم. وأن يتناولوا جميعاً رواتب سنوية مقابل حكمهم وأن يحصروا جهودهم في السهر على أنفسهم وعلى 

 الدولة.

والنظام االرستقراطي يقابل نظام المجتمع الطبيعي السليم، وتكون الحكمة فيها سائدة ، والعدالة متحققة، 

 ما ذكرنا. إلى جانب الشجاعة والعفة على نحو

إال أن ثمة ضرورات اقتصادية وسيكولوجية تؤدي إلى إنهاء مثل هذه الحكومة الصالحة العادلة، فتظهر 

 حكومات فاسدة غير عادلة يحددها أفالطون في أربع صور على وجه التحديد.
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كتلك الثيموقراطية  وهي تلي الحكومة االرستقراطية ، وتنشأ عنها، وتكون بمثابة حكومة عسكرية  -2

التي حكمت كريت وأسبرطة فحين تذبل االرستقراطية ينشأ االنقسام بين طبقات الدولة الثالث ، وتستغل 

الطبقة الدنيا بواسطة الطبقتين األخرتين فيتم تقسيم ثروتها بين أفراد هاتين الطبقتين ، وتهبط إلى درك الخدمة 

ة الن زعماءها تسيطر عليهم الرغبة في البطولة والعبودية . ولقد سمي أفالطون هذه الحكومة بالتيموقراطي

 وإحراز االرستقراطية واألوليجاركية.

األوليجاركية  وهي حكومة األقلية الموسرة، وتنشأ ابتداء من التيموقراطية ، ذلك أن حب  -3

يين التيموقراطيين للثروة والشهوات وتركهم للحكمة والمعرفة يزداد مع مرور األيام فيتحولون إلى اقطاع

 قساة غالظ يستولون على األموال بغير حق، فتصبح الثروة أساس الجدارة وهو إثم فظيع.

ومن نتائج النظام األوليجاركي أن الثروة والفاقة يبلغان أقصى مداهما فتنقسم المدينة إلى قسمين  غني 

تصير اثنتين، الواحدة وفقير، ويبغض أحدهما اآلخر ويكيد له. يقول أفالطون  "تخسر مدينة كهذه وحدتها ، و

( فيكثر 1مؤلفة من الفقراء واألخرى من األغنياء ، والفريقان ساكنان معاً ، يكيدان أحدهما لآلخر" )

 المستولون واللصوص والمجرمون ، وتقل الفضيلة والحكمة وحب المعرفة.

يقوم بها الفقراء على الديموقراطية  يتم االنتقال من األوليجاركية إلى الديموقراطية بالثورة التي  -4

األوليجاركيين ويساعد الفقراء في ثورتهم النبالء الذين أفلسهم األغنياء بطرق شتى، ويستولون على الحكم، 

بقتل وتشريد األغنياء ، وتقوم الحروب األهلية ، وينادي الديموقراطيون بالحرية للجميع فينتهي  فيقومون

 لسان سقراط محاورا أديمنتس  األمر إلى فوضى مطبقة ، يقول أفالطون على

 فأول كل شيء أليسوا احراراً ، أو ليست حرية القول والفعل فاشية في الدولة فيفعل المرء ما يشاء؟ -

 هكذا قيل لنا. -

 وحيث فشت اإلباحة رتب كل فرد نظام حياته وفقاً لملذاته. -

 واضح أنه يرتبه. -

 تباين في الخلق.وعليه أرى أنه ينشأ في هذه الجمهورية أعظم  -

 ينشأ من كل بد. -

*  *  * 

 وإذا كنا نفتش عن جمهورية حسن الرأي إيجادها. -
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 ولماذا؟ -

ألنها )الديموقراطية( تحوي كل أنواع الحكومات بسبب اإلباحة التي ذكرتها، وإذا أراد أحد أن يؤسس  -

ي تخلب لبه، يات، ويختار الصفة التدولة كما كنا نعمل الساعة فليقصد إلى مدينة ديموقراطية، سوق الجمهور

 .ويؤسس دولة عليها

ثم يذكر أفالطون أن من مساوئ الديموقراطية تطال الديموقراطيين على حكامهم، وترفع العبيد على 

 أسيادهم ، والفوضى االجتماعية.

الطغيان  يؤدي التطرف في الحرية إلى نوع من الفوضى الشاملة يستغله قطب ذكي من أقطاب  -5

مجتمع يسمى بطل األمة المختار ، فتنمو قدرته باستمرار ويختار حرس خاص له، وأخيراً يتحول إلى ال

مستبد تام، يستولى على الحكم بقبضة حديدية، فيقضي المحكومين في حاجة ماسة له، ولكي يواجه نفقات 

لمعابد، ويستولى على وبالمنافسين له، ويشرد الفضالء، وينهب ا الحرب بفرض الضرائب ، وينقل باألغنياء

 أموال الشعب.

هكذا كانت الدولة عند أفالطون ، مثاالً أو أنموذجاً يحاول أن يظهر فيها أفالطون ما يجب أن تكون عليه 

من حيث المبدأ دون البحث فيما إذا كان من الممكن تحقق هذا المثال أو عدم تحققه فهو يصور المدينة 

 يعرفه السياسي تمام المعرفة ، لكي يتبين ما يلزم لخلق دولة صالحة.الفاضلة، مثال الخير الذي يجب أن 

ولقد أدى تأكيد أفالطون على أن تكون الدولة خاضعة لحكم الفالسفة، إلى استبعاد القانون، فإذا كانت  

مؤهالت الحاكم مقصورة على علمه االسمى ومعرفته فإن حكم الرأي العام على أفعاله أما اال يكترث به، 

سياسية ماكرة يمكن بها ضبط تذمر الجماهير ، ومن ثم فال ا أن يكون ادعاء استشارته هو مجرد مناورة وأم

 فائدة ، بل أن من الحماقة تقييد الملك الفيلسوف باحكام القانون.

وهذا يؤدي إلى خضوع كل شيء لذلك المثل االعلى الذي جسمه أفالطون في شخص الملك الفيلسوف  

يعرف ما هو خير الناس والدولة ، تلك التي أصبحت مؤسسة تعليمية فرضت منها وصاية فهو الوحيد الذي 

  دائمة يتوالها الحاكم الفيلسوف.

والتصور السابق يناقض تماماً المفهوم اإلغريقي عن قيمة الحرية في ظل القانون، وضرورة اشتراك 

ة محدودة األفق، ألنها تلتزم بمبدأ واحد، المواطنين في حكم انفسهم ومن هناك كانت نظرية أفالطون السياسي

وتعبر عن المثل العليا لدولة المدينة، وكان ذلك هو مصدر الشك واالرتياب الذي أدى فيما بعد إلى تعديل 

 موقف أفالطون.
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فقد رجع افالطون في كتاب القوانين عن بعض آرائه السابقة في الجمهورية، فعدل عن موقفه عن 

واألوالد ، وكذلك عن الملكية الخاصة، وحكم الفالسفة، وقد استعاض عن حكم الفالسفة شيوعية النساء 

بمجلس حكومي مؤلف من مجموعة أسماهم حراس الدستور، وهؤالء يشرفون على الزواج وحياة األسرة 

 .سيمها عن طريق الميراث بالعدلومعاشها ويقسمون األراضي ويحققون تق

ستور صيغت مواده من النظم السياسية الرئيسية التي اشار إليها وتقوم هذه الحكومة على اساس د

أفالطون في محاورة السياسي. فتكون حكومة ارستقراطية مستندة إلى هيئة نيابية هي مجلس الشيوخ، وسلطة 

قضائية تتمثل في القضاة والمحاكم وسلطة تنفيذية تنقسم إلى قسمين، شرطة تحفظ األمن الداخلي ، وجيش 

الدولة ويحفظها من الغزو الخارجي ومن األعداء . وباالضافة إلى ذلك يشرف الكهنة على  يسهر على

 المراسم الدينية.

 

 السياسة عند أرسطو -د

 الدولة اجتماع سياسي طبيعي: -1

يربط أرسطو أيضاً السياسة باألخالق ، فلقد ذهب في كتابه "األخالق النيقوماخية" إلى أن "من المحقق 

أن الخير متماثل بالنسب إلى الفرد وبالنسبة للدولة ، على أنه يظهر أن تحصيل خير الدولة وضمانة هو شيء 

ع ذلك أجمل وأقدس متى كان ينطبق أعظم وأتم، أن الخير خليق بأن يحب حتى ولو كان لكائن واحد، ولكنه م

ويستنتج من هذا أن السياسة عند أرسطو ما هي إال  كان ينطبق على ممالك بتمامها" على أمة بأسرها، ومتى 

الجانب االجتماعي لألخالق، فهي أخالق موسعة، بل إنها تشمل العلوم العلمية جميعاً من األخالق بالمعنى 

مة وما يتصل بذلك من أمور التربية والتوجيه واالقتصاد ، ونستطيع أن الدقيق إلى الوطن والدولة والحكو

  لم الرئيسي.نقرر بأن العلوم كلها تخدم السياسة الع

ومطلع  "النيقوماخيه االخالق"موضع فى كتبه وال  سيما  في نهايه كتاب اشار أرسطو في أكثر من ولقد 

كل دوله هى "بقوله "السياسه". فنجده يفتتح كتابه والسياسههذه الصله بين الألخالق إلى " كتاب السياسه"

، ما دام الناس ـ أياً ما كانو ـ ال يعملون أبداً شيئاً إال وهم اع، وكل اجتماع ال يتألف إال لخيربلبديهه اجتم

، وأن أهم جتماعات ترمى إلى خير من نوع مافبين إذن أن كل اال .ى ما يظهر لهم أنه خيريقصدون إل

؛ ذلك الذى يشمل اآلخر كلها ، وهذا هو الذى يسمى أهم االجتماعاتات كلها يجب أن يكون موضوع الخير

 .لدوله أو االجتماع السياسى" بلضبط ا
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  األول أن الدولة تهدف إلى تحقيق الخير لرعاياها، فكأن أرسطو يربط ونستنتج من هذا النص أمران 

هنا السياسة بالخير أي باألخالق. والثاني أن السياسة أهم العلوم، وأعظم األفكار وتحتوي على أكثر الخيرات، 

 وأن العلوم كلها تخدمها . وقد نادي أفالطون بهذين األمرين.

ية قيام الدولة ابتداء من العائلة فيذكر أن "االجتمعان األوالن بين ويبدأ أرسطو بعد ذلك في تبيان كيف

( وتنتج القرية عن تجمع عدة عائالت ، وعن 2السيد والعبد ، وبين الزوج والزوجة هما قاعدتا العائلة" )

 تجمع عدة قرى تقوم الدولة ، وأن هذه الدولة قد تولدت من حاجات الحياة واستمدت بقاءها من قدرتها على

قضاء تلك الحاجات كلها. فهي من ثم تجمع تلقائي طبيعي من حيث أن اإلنسان كائن اجتماعي بالطبع ، وأن 

( . واإلنسان في هذا ال تقل قابليته لالجتماع عن قابلية 3هذا الذي يبقى منفرداً منعزالً هو "إما بهيمة أو إله" )

 ه.هلبديالنحل وسائر الحيوانات التي تعيش اجتماعاتها بالطبع وا

بالضرورة وال وجود للجزء إذا فسد  والدولة أسمى من الفرد والعائلة والقرية، ألن الكل أسمى من الجزء

الكل. يقول أر سطو "ال يمكن الشك في أن الدولة هي بالطبع فوق العائلة ، وفوق كل فرد، الن الكل هو 

.. فاليد متى فصلت عن الجسم ال تبقى يداً بالضرورة فوق الجزء ما دام أنه متى فسد الكل فليس بعد من جزء.

 على الحقيقة".

وإذا كان اإلنسان هو أول الحيوانات وسيدها، فإنه يصبح آخرها وأشنعها إذا عاش بال قوانين، وبال 

عدل، وبال فضيلة ، فبدون هذه يكون أكثر افتراساً وفساداً، وما يحقق عدل اإلنسان وفضيلته وحياته وفقاً 

 الدولة.للقانون هي 

حقاً إن أساس الدولة هو ضرورة العيش المشترك ، ولكن الدولة تهدف إلى غاية اسمى من تأمين العيش، 

إن غايتها هي العيش الجيد، والحياة الرفعية ، والسهر على تحلي المواطنين بالفضيلة والعدل "والعدل 

 .عادل هو ذلك الذي يرتب العدلضرورة  اجتماعية ألن الحق هو قاعدة االجتماع السياسي ، وتقرير ال

والعائلة هي الخلية األولى في بناء المجتمع، بل هي المجتمع األول وهي ال تتكون فقط من ذلك المثلث 

الذي يضم الزوج والزوجة واألبناء، بل إن أرسطو يقصد المعنى الواسع للعائلة، ومن ثم فهي تشمل عنده 

النظر إلى رب األسرة باعتباره زوجاً أو أباً أو سيد عبيد أو مالكاً.  األهل واألقارب واألوالد والعبيد . ويمكن

والرجل عند أرسطو "ما عدا استثناءات مضادة للطبع ، هو الذي يأمر دون المرأة ، كما أن الكائن األكبر 

  .هو الذي يأمر األصغر واألنقص واألكمل

ور السياسية والعسكرية. أما أرسطو فيعتبر لقد كان أفالطون ينادي بمساواة المرأة والرجل حتى في األم

أن الرجل هو الحاكم الذي يعامل زوجته معاملة القاضي للمواطنين في   الرجال قوامين على النساء. ويرى
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حكومة جمهورية، وتكون معاملته ألوالده معاملة القاضي للمواطنين في حكومة ملكية . يطلب اليهم أن يؤدوا 

 معاً. واجبات االحترام والمحبة

أما السبب في تفاوت الرجل والمرأة والسيد والعبد والوالد واألوالد... الخ فيرجع إلى "أن بعض الكائنات 

الف بالنسبة إلى ، ولو على درجات وفروق شديدة التخمنذ الوالدة مخصص بعضها للطاعة واآلخر لإلمرة

 .هؤالء وهؤالء

أن الطبيعة كلها سخرت لإلنسان، ولذلك حق لإلنسان أن يستثمر الطبيعة زراعة وصيداً "النباتات  نعم

خلفت للحيوانات، والحيوانات لإلنسان... فإذا كانت الطبيعة لم تخلق شيئا ناقصاً، وإذا كانت لم تخلق عبثا، 

بوجه ما وسيلة طبيعية لزم ضرورة أنها خلقت كل ذلك لإلنسان، من أجل ذلك كانت الحرب هي أيضا 

للكسب، إذا أنها تشمل هذا الصيد الذي يصطنعه اإلنسان للوحوش ولألناسي الذين وقد خلقوا ليطيعوا يمتنعون 

 قضى الطبع نفسه بمشروعيتها. عن الطاعة . فتلك حرب

 الحرب والغزو والسبى واالحتالل وسائل مشروعة للتملك ولكنها ليست مشروعة إال لطائفة من البشر

هم اإلغريق. فالبشرية في نظر أرسطو تنقسم إلى سادة وعبيد ، اليونانيون وحدهم هم السادة الذين يتمتعون 

بحق السيطرة والقيادة والتوجيه أما ما عداهم فهم برابرة أو عبيد، ال عقل لهم، وال يتمتعون إال بحق واحد هو 

 .توحش حق اإلمرةأجل لإلغريقي على المحق الطاعة والخضوع، وهنا يورد أرسطو قول أحد الشعراء  "و

العبد عند أرسطو آلة حية، والعامل بما هو آداة... هو أول األدوات جميعاً . والعبد ال فضيلة في حياته، 

من الفضائل كالشجاعة والعفة واإلخالص لكان مصدر ذلك إنسياب وإذا اتفق أن انصف أحد العبيد بفضيلة 

 شيء من روح سيده إليه.

 أرسطو لموقف أفالطون السياسي: نقد -ب 

ذهب أفالطون إلى أن الشر والخالف إنما يقومان بقيام األسرة والتملك ، ولذلك نادى بشيوعية النساء 

واألموال. ولكن أرسطو لم يوافق أفالطون في هذا، بل بين بكل وضوح أن أستاذه قد أهمل العناية بمسألة 

تمام ، وأغفل حقيقة العواطف اإلنسانية الراهنة، "فلإلنسان باعثان األطفال ، وقصر عن ايفائها حقها من االه

وال لآلخر في جمهورية كبيران للرحمة والمحبة وهما التملك والعواطف ، وال محل ألحد هذين اإلحساسين 

"أفخر أن يقول كل مواطن على األلفين والعشرة آالف من األوالد حين ويتساءل أرسطو  قائال  أفالطون" 

عن أيهم )هذا ابني( أم أن العرف الجاري األن هو األفضل؟ األن يدعو المرء ولدا ابنه وآخر أخاه أو  يتحدث

أو الصداقة  ابن عمه لحاً أو رفيقه في بطن ورفيقه في قبيلة على حسب الروابط العائلية بالدم أو المصاهرة

. فكان أفالطون ينحدر باألسرة اإلنسانية إلى مستوى عائالت البقر والخيل "فعند قبائل المعقودة مباشرة" 
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لوبيا العليا حيث االشتراك في النساء، وتوزيع األوالد تبعاً للمشابهة ، بل حتى بين عائالت الحيوانات مثل 

 (.3الخيل والبقر، بعضها ينتج صغاراً شابهة تمام الشبه للذكر" )

سطو شيوعية المال وحب التملك، ذلك أن شيوعية المال وحب التملك وإن بدا أنهما ينفعان كذلك انتقد أر

حقاً في اتقاء المنازعات الداخلية ، فإنهما يثيران في الواقع الحنق والغيظ في نفوس الناس، فيّدعي كل واحد 

 منهم أنه يعمل أكثر مما ينبغي ، بينما غيره ال يعمل كما ينبغي.

"اعترف بأن مساواة الثروة بين أهل المدينة ينفع حقاً في اتقاء المنازعات الداخلية، بيد أن أرسطو  يقول 

هذه الوسيلة في الحقيقة ليست بمنأى عن الخطأ . إن جّل الرجال المبرزين يغضبهم أن ليس لهم اال النصيب 

قابل  ألن يشبع، فهم  العامي، وسوف يكون ذلك علة لالضطراب والثورة . زد على ذلك أن شره الناس غير

تهم بال انقطاع حتى ال تعرف في باديء األمر يقنعون بفلسين، فمتى كان لهم من ذلك رأس مال، تأمنت حاج

ناس ال يحبون إال مناهم بعد حدوداً . ومع أن طبيعة الحرص هي بالضبط اال يكون لها من حدود ، فإن أكثر ال

 .أن يشبعوها"

لمال محققة للكثير من الشرور، ومؤدية في النهاية إلى الثورة وقد زعم وعلى هذا النحو تكون شيوعية ا

أفالطون خالف ذلك. وكان األولى بأفالطون أن يلجأ إلى الفضيلة ابتغاء حسن استعمال الثروات بدالً من 

المطالبة بتسويتها. يقول أرسطو  "الخير هو أن نصعد إلى مبدأ هذا الفوق عن قصد، فعوضاً عن تسوية 

روات يجب إحسان استعمالها، بحيث يصبح الثراء غير مرغوب فيه من أهل االعتدال وال يستطيعه الث

 (.2األشرار. والوسيلة الحقة أن يوضع هؤالء موضعاً فيه ال يستطيعون لقلتهم أن يضروا دون أن يكبتوا" )

أن السعادة  ويبرهن أرسطو على صحة دعواه بقوله  "إذا كنا على حق حين قلنا في كتاب األخالق

تنحصر في الممارسة السهلة والمستمرة للفضيلة، وأن الفضيلة ليست إال وسطاً بين طر فين، فينتج من ذلك 

تكون الحياة األرقى حكمة هي تلك التي تلتزم هذا الوسط... إن االعتدال والوسط في جميع بالضرورة أن 

د الثروات )التملك( الوسط أوفق مما سواه، ومزية األشياء هما أحسن ما يكون، فينتج من ذلك جلياً أنه في صد

.التملك إذن عند أرسطو شرط رئيسي من التملك الوسط )ال يثور أبداً( أخرى ليست أقل جالء هي أن هذا 

أرسطو  شروط الحياة االجتماعية والسياسية، واألسرة هي الخلية األولى في بناء الدولة . ومن هنا كان نقد

 لشيوعية المال والنساء عند أفالطون.

لية متميزة ، هم الحكام لقد أراد أفالطون أن تكون الحكومة في يد أعقل الناس واحكمهم فنادى بحكم اق 

، وال شك أن الحكومة االىستقراطية هي حكومة األقلية العاقلة. إال أن أرسطو ال يوافق أفالطون على الفالسفة

قراطيين يجرون وراء مصالحهم الخاصة كما يجري الملك وراء مصلحته الخاصة، فإذا هذا ويرى أن االرست

، وهنا تنقلب الحكومى االرستقراطية الح العامة ذهبت هذه في سبيل تلكتعارضت المصلحة الخاصة مع المص
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ء قد إلى حكومة أوليجاركية أي حكومة األقلية الموسرة فنخرب الدولة وتقوض أركانها "إن طمع األغنيا

المواطن،  –(. والواقع أن أرسطو يستبدل بالفيلسوف 1خرب من الدولة أكثر مما خرب طمع الفقراء" )

 القديس الذي دعا إليه سقراط. –الحاكم الذي تصوره أفالطون ، والفيلسوف  –الفيلسوف 

 أنواع الحكومات: –ج 

الصالحة عند أرسطو هي تلك التي تحقق سيادة القانون وبسيادة القانون يسود العقل، بدون أن  الحكومة

ينحرف بتأثير العاطفة أو الهوى. ولقد اتخذ أرسطو المبدأ التالي كي يميز به بين الحكومات الصالحة 

المنفعة العامة هي والحكومات غير الصالحة وهذا المبدأ هو   "بديهي أن الدساتير كلها التي تقصد إلى 

وهي فاسدة  –صالحة، ألنها تتوزع في إقامة العدل. وكل الدساتير التي تقصد إلى المنفعة الشخصية للحاكمين 

ليست اال فساداً للدساتير الصالحة، فإنها تشبه عن قرب سلطة السيد على العبد في حين أن المدينة  –القواع 

 .ك ليست إال جماعة أناس احرار" على ضد ذل

 والحكومى الصالحة عند أرسطو لها اشكال مختلفة ألنها جنس يضم عدة أنواع هي  

 الحكومة الملكية  وهي حكومة الفرد الفاضل العادل. -1

 الحكومة االستقراطية  وهي حكومة األقلية الفاضلة العادلة. -2

 الحكومة الديمقراطية   وهي حكومة األغلبية الفقيرة، وتمتاز بالحرية. -3

 الحكومة الفاسدة فهي أيضاً جنس يحتوي على األنواع الثالثة اآلتية  أما

 الحكومة الطاغية   وهي حكومة الفرد الظالم. -1

 الحكومة االوليجاركية  وهي حكومة األغنياء أو القلة الموسرة. -2

 الحكومة الديماجوجية  وهي حكومة العامة المتبعين أهواءهم أو حكومة الغوغاء. -3

. طالحة وبحث في تفاعالتها وتطورهاأرسطو بحثاً طويالً في كل من هذه األنواع الصالحة وال ولقد بحث

ولقد ذهب أرسطو إلى أن الحكومة الملكية المطلقة ليست حكومة طيبة. إذ ليس ثمة ما يتضمن أن يعمل الملك 

اً أن نضع مصالح دائما بعقل وحكمة، ويبتعد عن الطيش والهوى، ويرى أرسطو أن من أعظم األمور خطر

االفراد كلهم بين يدي فرد واحد يصبح هو اآلمر الوحيد في الدولة. وباإلضافة إلى هذا نجد أن الملكية تستلزم 

مبدأ اإلرث، ومن السخف، بل ومن الجنون المطبق أن يقبل الشعب إرادة كائن ال يعرفون عنه شيئاً بعد، 

 ما إذا كان هذا الوريث للعرش حكيماً أم مجنوناً.ويعتبرون هذه اإلرادة قانوناً ، وهم يجهلون في
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أما الحكومة االرستقراطية التي يمثلها الحاكم الفيلسوف عند أفالطون أو األقلية الفاضلة العادلة فليس ثمة 

 ما يضمن أيضا أن تعمل دائماً على تحقيق المصالح العامة دون أن تنحرف فتهتم بمصالحها الخاصة.

د أرسطو هو ما يجعل جميع أعضاء الدولة مواطنين. والحكومة الديمقراطية هي إن أفضل الدساتير عن

تتفوق بجملتها على  –من أن كل فرد من أفرادها غير نابغة وحده على الرغم  –خير حكومة، ألن األغلبية 

اد االشخاص النابغين، فكل فرد من األغلبية يسهم بقسط خاص به من الحكمة والفضيلة، فتؤلف جملة األفر

إنساناً واحداً يكون قدماه وذرعاه وحواسه وذكاؤه محصلة أقدامهم وأذرعهم وحواسهم وذكائهم . إن المصالح 

الفردية تميل إلى أن يعدل بعضها بعضاً ألنها متضاربة، وال يتبقى فوقها سوى المصلحة العامة ، والقانون 

 الكلي العام الخالي من أي عاطفة أو هوى أو ميل.

ديمقراطية المثلى هي الجمهورية المعتدلة الفاضلة التي تحقق مبدأ األخالق األساسي وهو والحكومة ال

مبدأ الوسط في كل شيء ، نجد االعتدال في المال، وفي الجاه ، وفي الحرية ناشئا عن تعاون هذه األمور ، 

 وتبادل الخدمات بينها.

استنادها إلى الطبقة المتوسطة التي تحقق إن سالمة الجمهورية الفاضلة المعتدلة عند أرسطو تقوم على 

رة األثرياء، وبؤس الفقراء، فتحتاط ألخطار الحكومة األوليجاركية حين يشتط األغنياء وهم االتزان بين ثرو

أقلية، كما تحتاط ألخطار الحكومة الديماجوجية حين يشتط الفقراء المعدمون، ويتبعون أهواءهم الضارة، كما 

يقول أرسطو   "فحيث تكون الثروة المفرطة إلى جانب  يان وهي حكومة الفرد الظالم.تحتاط من حكومة الطغ

الفقر المفرط ، يجر هذان اإلفراطان إما إلى الديماجوجية المطلقة وإما إلى األوليجاركية المحضة وإما إلى 

الغالب من أن الطغيان، الطغيان يخرج من جوف ديماجوجية جامحة أو من أوليجاركية مفرطة أكثر من 

 .سطة أو من طبقات مجاورات لهايخرج من جوف طبقات متو

ونستنتج من هذا أن الجمهورية الفاضلة وسط بين طرفين ، بين ارستقراطية المال وبين الديموقراطية 

عملهم ، والعمل خير من ترقب اإلحسان، ألن إعطاء المساعدات العادلة ، وأن المواطنين فيها يعيشون من 

 (.1"إنما هو ملء برميل ال قاع له" ) للفقراء

وتنحصر وظائف المواطنين في ثمانية أنواع حسب تعدد طوائف المدنية إلى زراع وصناع وتجار وجند 

وأعيان وكهنة وحكام وموظفون. ولكل منهم استعداد خاص لعمله وكفاءة خاصة، فال يقوم بعضهم مقام 

 بعض.

وسلطة تنفيذية وسلطة    سلطة تشريعيةب من السلطاتتكون هناك ثالثة ضرو الفاضلةوفي الدولة 

إذا أجيد تقسيم هذه السلطات أجيد نظام الدوله كلها .وتتركز السلطة التشريعية فى الجمعية قضائية . و
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للمواطنين ، وهى بسن القوانين وانتخاب الحكام ومراجعة حسابات الدولة . أما السلطة التنفيذية فهى  العمومية

، وإلى من يوكل أمرها ؟ وكيفية التعين فيها ؟ .. إلخ . أما السلطة ئف العامه الرئيسية ، ومدتهالوظاتتناول ا

 لقرعة .االقضائية فتتناول تنظيم المحاكم وموظفيها وقضائها وطريقة ترتيبها سواء بالنتخاب أو ب

بمبدأ أو قانون ، وحين يتحدث أرسطو عن الحكومات الفاسدة يذكر أن الحكومة الديماجوجية ال تلتزم 

وإنما يتسلط على الحكم فيها مجموعه من العامه الغوغاء الدهماء ، فال تكترث بلحكماء ، وال تقيم وزناً للقيم 

 أو المعارف ، وال تشجع البناء الفكري أو المادي .

بكل ما  أما األوليجاركية فال تعبأ إال بمصالحها الخاصة وتؤثرها على المصلحة العامة ،  وال تهتم إال

وال تقيم وزناً للحكماء أو الفالسفة ، وتمحي الخصال الألخالقيه ، يسبب لها الثراء الفاحش والغنى العريض 

 والفضائل . وينتهي األمر بها إلى تفتيت المجتمع إلى قسمين   غني وفقير يكيد القسم منهما لآلخر .

حابها لالحتفاظ بلحكم ، فمن أما الحكومة الطاغية فقد أفاض أرسطو في وصفها ووصف حيل أص

وسائلهم في ذلك "القضاء على كل متفوق يرفع رأسه ، والتخلص من الرجال أولى الأللباب ، ومنع الموائد 

إلى التنوير ... وعمل كل ما من شأنه أن يظل العامة واالجتماعات ، وحظر التعليم وكل ما يمت بسبب 

لب الثقة المتبادلة ... والعلم بكل ما يقال وكل ما يفعل من الرعايا يجهل بعضهم بعضاً ، ألن العالقات تج

جانب الرعايا ... وأن يبعثوا ... اناساً سماعين في الجماعات وفي المجالس ، و أن يبذروا الشقاق والنميمة 

بين المواطنين ... وإفقار الرعايا حتى ال يكلفهم حرسهم شيئاً من جهة ، ومن جهة أخرى ان الرعايا وهم في 

بها نشاط شغل لتحصيل قوت يومهم ال يجدون من الوقت ما فيه يتآمرون ... والطاغية يقرر الحرب ليشغل 

إلى رئيس حربي ... ومن عادة الطاغية ايضاً أن يدعو لمائدته و أن يقبل  المستمرة رعاياه ، ويلزمهم الحاجة

في بطانته الخاصة أجانب باعتبارهم أولى بذلك من الوطنيين ، فإن هؤالء عنده أعداء له وأولئك ليس لهم من 

 .م على أن يعملوا ضد سلطانه "سبب يحمله

الثة اآلتية  "األول  خفض المستوى األخالقي لطغيان في األصول الثويمكن بلورة الغاية الدائمة من ا

  ة بين المواطنين، واألمر الثالث  إعدام الثقفكر أبداً في االئتمار. والثاني، ألن النفوس الوضيعة ال تللرعايا

، وبالنتيجة ال يتصدى للقضاء على لمرء ال يكاد يحاول أمراً محاالً وإفقارهم الن اهو إضعاف الرعايا 

 .يكون له وسائل أسقاطه " ن الالطغيان حي
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 د ـ طبيعة الفكر السياسية األرسطي  

قلية ليحكم على يء ع، األول منهج عقلي يصدر فيه المفكر عن مبادلم السياسة منهجان وحيدان ممكنانلع

. المنهج الألول دث ذاتها ليصل منها إلى المبادىء، والثاني منهج تاريخي يصدر عن الحواالحوادث و ينظمها

و إن  .ي و باالستقراء وبدروس التاريخ، أما الثاني فيتصل بتجربة الماضتصل باألخالق و بالفلسفة بال جدلي

؟ لكانت اإلجابه قيل ماذا يفعل المفكر العقلي أو الفليسوف ومنهجه عقلي صرف إذا ان يفهم المجتمع وقوانينه 

اإلنسان وعرف أسراره، سبر غور الجماعة متى سبر غور ، ويه حينئذ أن يعرف الطبع اإلنسانيأن عل

للفرد هو القانون  ، إن غرض المجتمع ال يمكن إال أن يكون غرض أفراده ، والقانون اإلسميوعرف أسرارها

 .اإلسمي للدولة

العقلي ومستخرجاً من ذات اإلنسان، أصول ، متتبعا المنهج سار أفالطون في نظريته السياسية هكذا

، ن تماما حكومات زمانه. لقد عرف أفالطولم يهمل المنهج التاريخي تماماً  ه ـ مع ذلك ـ، ولكنالدولة ونظامها

، وحينما انهارت اإلمبراطورية الفارسية بعد نصف للطغيان الذي كان شائعاً في فارسورسم صورة واضحة 

بذلك وأعلن  اإلسكندرلحصافة الفليسوف الذي تكهن  ، دهش معاصروافي ثالث مواقع قام بها فاتح شاب قرن

. وإذن ح ... إلى جانب شواهد أخرى كثيرةسر ذلك الضعف وكان قد استشعر السهولة العجيبة لذلك الفت

 .ة وال بأعمق ينبوعفنظرية أفالطون تستند أيضاً إلى التاريخ ، وإن يد التاريخ ليس لها بأثبت قاعد

. اريخية والظواهر االجتماعيةث التأما أرسطو فإنه على عكس أفالطون فقد نهل من مجريات الحواد

السياسة ، و أتبع في الدولة كما درس الكائنات األخرى ويستعير نظرياته كلها تقريبا منها لقد درس أرسطو

. إنه ال يرى كما رأى أفالطون أنه يستطيع أن يخلق دولة يؤتيها صورتها على ضوء نمطاً تحليلياً تاريخياً 

، وكيف تتألف ، ويضعها قبيحة ويبحث في عناصرهاي حسنة التأليف أو عقله ومنى قلبه بل هو يقبلها كما ه

 .ا على حسب الفروق الموجودة بينهاويرتبه

 . ولقدبوصاياه وبفعله حتى جعلها منهجاً ، ورفعها من دراسة التاريخ قانوناً صريحاً لقد اتخذ أرسطو 

خص الكتاب الثاني كله من السياسة باالمتحان النقدي للنظريات السالفة ولألشهر الدساتير التي ال تقل عن 

، خي يلجأ أيضاً إلى المنهج العقلي. إال أن أرسطو وهو مستند هكذا إلى المنهج التاريئة وخمسين دستوراً ما

سيادة القانون المرتكز . ويؤكد ن كاملينة كتابيفهو يحاول مثالً تصوير مدينة فاضلة ويخصص لهذه المدين

 .ين السياسة وبين الخير "األخالق"، ويربط بعلى العقل

، اسية و إن لم يهمل وقائع التاريخولذلك نستطيع أن نقرر بأن أفالطون اتجه اتجاهاً عقلياً في نظريته السي

 ة العقلرائياً وإن لم يهمل فطنواقعياً استق بينما اتجه أرسطو اتجاهاً تاريخيا
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وضعت اليونان أصول الفكر السياسي ، وشادت فلسفات السوفسطانيين وسقراط وأفالطون وأرسطو 

 بناءات سياسية ضخمة، وألقت بأطرافه في خضم التفكير السياسي الطويل.

ولقد وجدت بعد الفلسفتين الكبيرتين اإلغريقيتين  )فلسفة أفالطون ، وفلسفة أرسطو( الفلسفة. الرواقية، 

فأسهمت في إثراء الحوار السياسي بمبادئها عن العيش وفق الطبيعة العام. ولقد امتدت الفلسفة الرواقية قروناً 

أولئك الذين نزحوا إلى ا من أصل روماني، أو طواال ، وكان آخر مراحلها تلك المرحلة التي كان حملتها فيه

 روما على وجه الخصوص.

وكان لظهور الديانة المسيحية أكبر األثر في اتجاهات الفكر السياسي في هذه المرحلة . فظهرت 

محاوالت الفصل بين السلطة الدنيوية التي يترأسها اإلمراطور وبين السلطة الكنسية التي يتزعمها البابا، 

 دعوة القائلة  "أعط ما لقيصر لقيصر، وأعط ما هلل هلل".وظهرت ال

مع ذلك  –حقيقة أن مفكري الرومان السياسيين لم يرتفعوا إلى مكانة أفالطون وأرسطو ، ولكنهم كانوا 

حملة الفلسفة السياسية اإلغريقية، ورواد تفسيرها ونشرها في أرجاء العالم. وال ترجع عظمة روما من 

إلى ما قدمته من فكر وفلسفة وال ترجع عظمة روما من الناحية السياسية إلى ما قدمته من الناحية السياسية 

فكر وفلسفة سياسية، بقدر ما ترجع إلى ما حققته من انتصارات ونظم سياسية، وإلى ما أسسته من نظام 

 قانوني أثر في تظور الفكر السياسي على المدى الطويل.

ظريات السياسية، معبرة عن الظروف والمالبسات التي واكبت ولقد جاءت االفكار والمبادئ والن

الحضارة الرومانية، فلقد كانت روما في بداية أمرها دولة مدينة ذات نظام يقوم على حكم ملكي تتركز 

السلطة فيه في يد فئة قليلة من األسر االرستقراطية. وحينما تأسست الجمهورية شهرت صراعات طبقية حادة 

الطبقات في طبقة واحدة هي طبقة المواطنين الرومانيين التي لها حق التمتع بالحقوق  انتهت بانصهار

 السياسية والمدنية.

وحينما استقرت أمور الجمهورية في الداخل ، واستنبت أوضاعها، وازدهرت أركانها ، اتجهت نحو 

إقامة اإلمبراطورية الرومانية التوسع الخارجي، وبدأت تضم إليها العديد من المدن اإليطالية، مما مكنها من 

التي تخضع لحكم مركزي، ولكنها تنقسم إلى إمارات يتولى حكم كل منها حاكم روماني. واتسع نظاق 

االحتكاك الخارجي لإلمبراطورية الرومانية، فاضطرت إلى التعامل مع كثير من الشعوب واألجانب المقيمين 

دد عالقات المواطنين الرومان باألجانب الذين ال يخضعون فيها، فكان من الضروري تشييد مبادئ وأحكام تح

 لقانون روما.
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وقد كان على الرومان أن يهتموا بضرورة إرساء قواعد النظام القانوني بصورة علمية دقيقة لكي 

يتمكنوا من إدارة شؤون اإلمبراطورية الرومانية المترامية االطراف . فظهر ما يعرف "بقانون الشعوب" ، 

مائلة في المجتمعات تقى قواعده من المبادئ العامة والمثل القانوني المتشابهة والتطبيقات السياسية المتالذي اس

األجنبية. ولقد شكلت هذه المبادئ اساس القانون العام الذي يطبق على جميع الشعوب ، وعلى عالقات الشعب 

 الروماني مع غيره من الشعوب.

ثير في صياغة وتوجيه القانون الروماني، ذلك أن الفلسفة الرواقية ولقد كان للفلسفة الرواقية أعظم تأ

أعلت من قيمة الفرد، واعتبرته عنصراً إنسانياً متميزاً يعيش في مجتمع إنساني شامل، ينعم األفراد جميعاً 

" ، وما يتبعها من أفكار تؤمن بأن كل فرد يمتلك Universalismبطبيعة مشتركة، فظهرت فكرة "العالمية 

عقالً يمثل جزءاً من عقل عام وأشمل يسمى بالعقل الكوني الذي يسيطر على الطبيعة، وما يترتب على هذه 

 من أن يعيشوا معاً في مجتمع عالمي واحد. –الشتراكهم في هذا العقل الكوني  –الفكرة من تمكن البشر 

ويكون خاضعاً بالتالي إلى قانونين ، وطبقاً لهذه التصورات يكون اإلنسان منتمياً في الواقع إلى دولتين، 

األول قانوني المحلي، والثاني القانون الكوني العام أو قانون الطبيعة، والقانون الثاني يختلف عن القانون 

األول في أنه يتضمن مبادئ ثابتة دائمة تصلح في كل زمان ومكان، ومن هنا فلقد قام الرومان القانون 

 و على غيره من القوانين.الطبيعي قانوناً عالمياً يسم

ولسوف نعرض لمفكرين من العصر الروماني األول ومفكرين مسيحيين. المفكر الروماني األول هو 

المسيحي االول . أما الثاني فهو سينيكا. أما المفكر بالمؤرخ الروماني بوليبيوس )*بحث(شيشرون الذي تأثر 

 فهو القديس اوغسطين والثاني فهو توما االكويني.

 

 الفكر السياسي الرواقي عند شيشرون – أ

( بمؤلفات وكتابات المؤرخ الروماني بوليبيوس التي مدح فيها دستور روما ألنه بحثتأثر شيشرون )**

جمع وأحكم التأليف بين جميع المبادئ التي اقتصرت كل واحدة من الحكومات األخرى على تطبيق مبدأ واحد 

بين الملكية واالرستقراطية والديموقراطية مزجاً يستحيل معه القول بأن منها بعينه. فلقد مرزج هذا الدستور 

 هذه الدولة ملكية أو أرستقراطية أو ديموقراطية.

ويهاجم بوليبيوس جمهورية أفالطون المثالية ويرى أن التجربة لم تثبت حقيقة قيمتها، ولذلك فلقد شبهها 

منهج العقلي متجهاً إلى تحبيذ المنهج الواقعي التاريخي،! بالتمثال الجميل الذي ال حياة فيه، وأخذ يهاجم ال
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مقصياً اتصال األخالق بالسياسة منادياً بنظرية الدساتير المختلفة التي تجمع ما تماثل وتشابه من دساتير 

 الشعوب ما يصلح منها لكي يكون قانوناً كلياً.

ورفضه لجمهورية أفالطون  " إعجابه بدستور روما،Polybiusولقد أخذ شيشرون عن "بوليبيوس 

الخيالية رغم اعترافه بجمالها. ومناداته بنظرية الدساتير المختلطة، ويتعادل وتوازن السلطات ، والتحام 

 الملكية باإلرستقراطية وبالديمقوقراطية في هذا النظام الروماني البديع.

فكر السياسي في روما لقد وضع شيشرون كتابيه "الجمهورية" و "القوانين" وهما بمثابة سجل لل

وبخاصة في الدواثير المحافظة واالرستقراطية خالل أيام الجمهورية األخيرة . وقد انطبعت فلسفته السياسية 

بالفلسفة الرواقية، وتكاد تكون كتاباته بمثابة تجمع لآلراء وعرضها وتحليلها، فكان يجمع آراء أفالطون إلى 

عرضها بصورة يهدف منها إلى تمجيد الفضائل الرومانية التقليدية أرسطو إلى الرواقيين إلى بوليبيوس، وي

المتصلة بالسياسة والخدمة العامة. وهناك فكرتان اساسيتان لديه، علّق عليهما أهمية خاصة، األولى هي 

 اعتقاده الراسخ في امتيا الدستور المختلط، والثانية هي نظرية التطور التاريخي الدوري للدساتير.

ما اسهم به شيشرون في تطور الفكر السياسي هو ما ألقاه من ضوء على نظرية الرواقيين في القانون  ولعل أعظم

الطبيعي العام الذي ينبثق من واقع حكم العناية اإللهية للعالم كله، كما ينبثق من الطبيعة العقلية واالجتماعية للبشر، 

ا أنه يجعل فكرة قيام دستور دولة للعالم ممكنة التحقيق. يجعل الجنس البشري أقرب ما يكون إلى هللا ، كمهو الذي 

وهذا الدستور يكون واحداً في كل زمان ويلزم األمم والناس باحكامه في كل مكان، وكل تشريع يخالف أحكام هذا 

 الدستور ال يستحق أن يسمى قانوناً.

وفي ضوء هذا القانون يتمتع الناس بالمساواة ، وفي هذه النقطة يقرر شيشرون أن األمر الذي يحول بين 

وسوء العادات وزيف اآلراء غير أن المساواة عند شيشرون ال الناس وبين المساواة ليس إال مزيجاً من الخطأ 

يقية، الن معناها أن لكل إنسان الحق في يقصد بها الديموقراطية السياسية إذ هي مساواة معنوية أكثر منها حق

 قدر محدد من الكرامة اإلنسانية واالحترام بوصفه بشراً يملك العقل والطبيعة االجتماعية.

ويرى شيشرون أن الدولة ال تستطيع البقاء واالستمرار إذا لم يرتكز بناؤها على التسليم باالعتراف 

عنوية أو هي "مصلحة الناس المشتركة" بمعنة أنها تشبه بحقوق مواطنيها . كما يرى أن الدولة جماعة م

 المؤسسات العامة، حيث تكون العضوية فيها ملك عام لجميع مواطنيها. ويترتب على ذلك نتائج ثالث هي 

أن سلطة الدولة تنبثق من قوة االفراد اجمعين ، ما دامت أنها بقوانينها ملك للناس أجمعين. فاألمر  -1

 ظمة تحكم نفسها بنفسها، وتملك بالضرورة القوة الالزمة لحفظ كيانها واستمرارها في البقاء.يكونون بمثابة من
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إن استخدام القوة السياسية استخداماً سليماً وقانونياً هو في حقيقته استخدام لقوة الناس مجتمعين، وأن  -2

السلطة المخولة إليه من الناس  الموظف العام الذي يمارس استخدام هذه القوة ، إنما يعتمد على ما لديه من

 والقانون.

أن الدولة ذاتها ، بما فيها القانون، تخضع دائماً للقانون السماوي وللقانون األخالقي أو القانون  -3

 الطبيعي العام، ذلك القانون العام الذي يسمو على القانون البشري الدنيوي.

اث السلطة من الشعب والممارسة القانونية لها، ولقد حازت هذه المبادئ العامة للحكم التي تؤيد انبع

ودعمها بالسند اإللهي واألخالقي، تأييداً مطلقاً بعد مدة قصيرة من دعوة شيشرون إليها، وظلت من بديهيات 

 الفلسفة السياسية خالل قرون عديدة.

 

 الفكر السياسي عند سينيكا –ب 

دينية أصيلة وعميقة تدعو إلى تلمس العزاء في ( على عقيدة بحثسينيكا )*تنطوي الفلسفة التي قدمها 

شؤون الدنيا وتتجه إلى إطالة التأمل في الحياة الروحية، وتغليب الروح على الجسد، باعتبار أن الجسد مبدأ 

الشرور واألثام، وأن الروح متى تطهرت من أرجاس البدن ، تحدد اإلنسان ، وعاش سعيداً ، ونحن نلمس هنا 

 في فلسفة سينيكا.تيارات افالطونية 

ومع أن سينيكا يؤمن بما آمن به شيشرون من قبل بالعقل الكوني الكلي، وبمعزاه اإللهي ، ويتلمس 

مستويات الخير والحكمة من تلك الطبيعة الكونية اإللهية، إال أنه يختلف مع شيشرون اختالفاً أساسياً. فبينما 

ي عصر الجمهورية قد يستعاد في يوم من األيام، ذهب كان شيشرون مؤمنا بأن االزدهار الذي حققته روما ف

إلى أن هذا الوهم قد انقضى ، وأن روما قد سقطت على عكس ما كان يتمناه شيشرون في أحضان سينيكا

 الشيخوخة والفساد.

واجتماعي وسياسي ال مثيل له  اإلمبراطورية الرومانية وهي في حالة انهيار اخالقي لقد شاهد سينيكا

أخالقية ، واعتلى  الناس روح الملق والرباء والكذب والخداع ، وتغلغلت بين أوساطهم الصفات الالفذاع في 

منابر الحكم ، وتحكم الطغاة بالظلم والبطش في مصائر البشر. حتى أن انتحاره قد تم بضغط من أسوأ الناس 

 الطاغية نيرون.

ئل السياسية واالجتماعية ، فلقد ساء األمر ولهذا أبدى سينيكا تشاؤوماً ويأساً في كل ما يتصل بالمسا

بصورة لم يعد معها موضع التساؤل هو ما إذا كانت هناك ضرورة لقيام الحكم المطلق ، بل التساؤل هو عمن 
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عساه يكون الطاغية؟ بل قد بلغ به التشاؤم حداً جعله يزعم أن االعتماد على الطاغية أفضل من االعتماد على 

 هرة الشعب من الشر والفساد بحيث تغدو أكثر قسوة من الحاكم الطاغية.الجماهيى ، إذ إن جم

يدعونا إلى االبتعاد عن السياسة، وهجر الوظائف السياسية، ألن احتراف السياسة ال يعود على  وسينيكا

لب الرجل الصالح إال بالقضاء على ينبوع الخير في نفسه، فينقلب إلى إنسان كاذب خداع يتملق الحكام، أو ينق

 حاكماً طاغية يبطش بالناس، ويقضي على كل أسباب المعرفة والحكمة في نفوسهم.

وسينيكا ال يحدثنا عن أنظمة الحكم، وال عن أشكالها وال عن الصالح منها والطالح، إذ إن أنظمة الحكم 

 عنده سواء في الشر ما دامت تعجز جميعاً عن تحقيق ما فيه خير الناس.

البتعاد عن السياسة والوظائف السياسية ال تعني أنه ينبغي على الرجل الحكيم أن إال أن دعوة سينيكا با

ينزوي باالنسحاب من المجتمع الذي نعيش فيه ، فلقد أصر على الدعوة إلى قيام الرجل الصالح بواجبه 

الً ذا المعنوي بأن يقدم خدماته إلى الجماهير في أي صورة دون أن يطلب منصباً من مناصب الدولة وال عم

 طابع سياسي.

الذي يسبق عصره المدنية ولعل فساد اإلمبراطورية الرومانية في عصره، جعله يعني من شأن العصر 

الفطرية للبشر، ولقد وصف سينيكا في رسالته التسعين تلك الحياة ، ويتمثل في الحالة الطبيعية والحضار

الطبيعية الفطرية الساذجة بعبارات تشبه في بالغتها وحماستها تلك التي جاء بها جان جاك روسو في القرن 

فاإلنسان في حال الفطرة كان سعيداً هانئاً ال يحتاج الى ممرض أو طبيب ، وكانت أقل األشياء الثامن عشر. 

، وعشق نوم، وكان يتسم بالبراءة الكاملةترضيه وتجلب له السرور، كان كل ما يرجوه هو الطعام واألنثى وال

الحياة البسيطة الساذجة ، الخالية من كماليات الحضارة وتكاليفها ومظاهرها. وحينما استيقظت في نفوس 

عن المنافع الشخصية كما انقلب الحكام  الناس الرغبة في التملك والحيازة، ابتدأت األثام والشرور ، والبحث

تقدمت الفنون والعلوم ظهرت ضروب من الرفاهية والفساد، وزاد الرياء والملق بدورهم إلى طغاة، وكلما 

بين الناس، وأنعدمت الخصال األخالقية بينهم . ولقد نتج عن تلك الحالة قيام القانون لكي يحد بالقسر واإلرغام 

 شر ومفاسدهم.واإلكراه من مساوئ الب

على أن تمجيد الحالة الطبيعية الفطرية كما يظهر من كتابات سينيكا ومن قبله أفالطون كان هو أساس 

" أي إقامة مجتمع خيالي مثالي يسمو على االنحالل والفساد Utopiaالنظريات السياسية المتصلة "باليوتوبيا 

 والشرور الموجودة في المجتمع الواقعي.
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  المسيحية تأثير –ج 

لقد أثرت الدنيا المسيحية أيما تأثير في االتجاهات السياسية التي سادت  اإلمبراطورية الرومانية. حقاً أن 

المسيحية لم تحمل في بدايتها نظاماً أو فكراً سياسياً محدداً ، وإنما حصرت نطاق اهتمامها في المسائل الدينية 

لدنيا من الشعب الروماني، خصوصاً وأنها نادت بأن الخلق وحسب، ولكنها اجتذبت وبالتدريج الطبقات ا

متساوون في نظر الخالق، وأنه ال فرق بين فرد وآخر بسبب الطبقة أو الفقر أو المنزلة االجتماعية ... إلخ . 

ولقد وقع المسيحيون تحت االضطهاد الروماني فترة طويلة من الزمان، ولكن عندما اعترف اإلمبراطور 

 الديانة فسادت ، األوضاع تغيرت ،مسيحية كدين رسمي لإلمبراطورية في القرن الرابع الميالديقسطنطين بال

 الرومانية. اإلمبراطورية في به المسموح الوحيد الدين هي وأصبحت العقائد من غيرها وسادت المسيحية،

 المحل في يسياس سبب هو المسيحية بالديانة يعترف قسطنطين اإلمبراطورية جعل الذي السبب ولعل

 برمتهم المسيحي الدين ورجال الكنيسة رجال إيمان وبالتالي الكنيسة، تأييد إلى يحتاج كان أنه ذلك ، األول

 للدولة. وتأييدهم

 ،الدولة إمبراطور أو الدولة سلطة وجه في قامت أن لبثت ما ، االزدهار نحو المتقدمة الكنسية السلطة ولكن

 ،طريقين أمام أنفسهم المسيحيون جدفو وتعاليمها، الكنيسة شؤون في التدخل اإلمبراطور حاول ما إذا خصوصاً 

 سلطتان  نشأت فلقد ثم ومن األول. الطريق يفضلون كانوا وهم الحاكم، يطيعوا أن وإما هللا، يطيعون أن إما

 لقيصر لقيصر ما "إعط القائلة  العبارة ذاعت كما البابا، يرأسها دينية وأخرى اإلمبراطور يرأسها دنيوية سلطة

 المسيحية تأثير من كان ولقد والحاكم. هللا بين الثنائي االلتزام من لنوع خاضعاً  المسيحي كان وبذلك هلل". هلل وما

 متوافق آخر مذهب ظهر كما  بالكنيسة متصلة أبدية وغاية ، بالدولة متصلة دنيوية غاية الغايتين، مذهب ظهر أن

 ، األول جالسيوس البابا هو المذهب هذا عن عبر من أول ولعل . القوتين مذهب وهو اال الغايتين، مذهب مع

 سلطة ترتكز بينما ودينية، أخالقية بوظيفة مدعمة األساس في قانونية سلطة المذهب هذا ثنايا في الدولة وسلطة

 قوى في الكنيسة سلطة مجال ويتركز تربوية. وأخرى أخالقية بوظيفة عمةالمذ الدينية المسائل على الكنيسة

 قوة والثالثة قانونية أو تشريعية قوة والثانية برمتها، المقدسى باألسرار المرتبطة الدينية القوة األولى ثالث 

 تعليمية.

 الدولة مع سياسيةال المسائل جميع تقتسم أن – الثالث القوى تلك تمتلك وهي – الكنيسة استطاعت ولقد

 كل واصبحت بل لألخرى، مساوية السلطتين هاتين من سلطة كل أصبحت بحيث ، ومتوازياً  عادالً  اقتساماً 

 أن كما الدنيوية، الشؤون في الدولة حكام على يعتمدون فالقساوسة األخرى، السلطة على تعتمد  منهما سلطة

 ية.الدين الشؤون في القساوسة على يعتمدون الدولة حكام
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 سواء واحد فهو ، واحداً  زال ال سلطتين وجود من بالرغم المجتمع أن أولى ناحية من نالحظ أن ويجب

 مالحظتنا على يترتب ما ثانية ناحية من نالحظ أن يجب كما . )الكنيسة( أبدية أو )الدولة( دنيوية غايته أكانت

 عهد منذ القساوسة بدأ فلقد بالفعل، ذلك دثح وقد األخرة. على تسيطر أن السلطتين أحد محاولة وهو  األولى

 كتاب في رفض بونيفاك إن بل الدنيوية، الشؤون في التدخل في الثامن بونيفاك البابا حتى السابع جريجوىي البابا

 المتمثلة الروحية قوةال بواسطة تحكم أن يجب السلطة هذه وأن دنيوية، سلطة ثمة تكون أن 1302 عام أصدره له

 . هللا في

 حتى عشر الحادي القرن من الوسطى العصور أواسط أدق وجه وعلى ، الوسطى العصور اتسمت لقد          

 النظري اإلطار مباينة حقائق اآلونة هذه في نمت وقد .. الجديد وطابع االضطراب بطابع عشر الثالث القرن

 تصورناه أو ، لسلطتين أو الثنائية بدألم خاضع او اإلطار هذا تصورنا سواء واحدة، مسيحية بدولة المتعلق العام

 بحتة دينية لوحدة مردود وهو تصورناه أو ، لسلطتين أو الثنائية ذلك إلى دعى كما بحتة دينية لوحدة مردود وهو

 على بعد فيها الضخم اثرهما لهما كان هامتين حقيقتين عن التجديد ذلك تمخض ولقد بونيفاك، ذلك إلى دعى كما

 ألوروبا. السياسي المستقبل

 تدعى كانت القديمة النظرية أن من الرغم على أنه لوحظ أنه ذلك ، باألقاليم خاضعة منهما األولى الحقيقة

 لنا كانت الدنيوية الناحية من إليه نظرنا إذا العالمية( الرومانية ورية)كاإلمبراط وعام مفرد مجتمع وجود لنفسها

 نفسها للحياة سبرنا ان إال الواحدة الكنيسة دولة لنا كانت روحية ةناحي من إليه نظرنا وإذا واحدة، إمبراطورية

 ظهر فلقد ثم ومن – متباينة محاور على وتتقدم تتجه إنها بل والعام المفرد الوعظ هذا مثل على تسير ال أنها يرينا

 إقليم ملك كل أن دعوى إثبات في عشر الثالث القرن نهاية بعد المشروعون وتسارع واألقطار األقاليم من العديد

 يصبح بحيث والعام، العالمي اإلمبراطور ذلك إقليمية حدود من يقصي ان عليه وان القليمه. الوحيد الحاكم هو ما

 قامت اإلقليمية، الحكومات هذه مثل شغلته الذي المكان أن لحقيقي وإنه . (1) إلقليمه" الوحيد اإلمبراطور وحده

 األباطرة وظهور ، القومية فكرة تطور تأثير تحت بعد فيما " NATIONAL STATES  القومية "الدول عليه

 جنة أنها القومية، الدولة فكرة عن الوسيط العصر أقاليم أبعد ما ولكن عشر. السادس القرن خالل القوميون

 (.1) لدولة محدداً  نمطاً  حال بأي ليست ولكنها الطبقات أو الفئات

 إذ "،ESTATES "األركان أو الفئات أو بالطبقات المتعلقة تلك هي انتباهنا تسترعى التي الثانية والحقيقة

 ذلك في جدن السنا إلقليمه"؟ الوحيد "اإلمبراطور هو يكون أن يجب الملك بأن بقولهم المشرعون يعنيه الذي ما

 ذلك في يتمثل للملك  منافسين ثالثة مقاطعة كل في يوجد كان أنه الواقع للملك؟ منافسون إقليم كل وفي مقاطعة

 الشؤون من كثير في الملكي البالط مميزات لنفسه ادعى الذي الفرع ذلك العالمية، الكنيسة من اإلقليمي النوع

 والحكماء السادة تصرف استطاعتهم قدر يتصرفون الذين قطاعييناال النبالء طبقة في يتمثل والثاني ، الدنيوية
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 في يتمثل والثالث باروني، نظام تكوين بواسطة الشرعية السلطة منازعة ويحاولون المحلية، اقطاعياتهم في

 الملك مع به يتحدون قد تكوين تآلفهم عن يحدث واللذين المدن في يتمركزون الذين أولئك خصوصاً  الشعب عامة

 للملك. تحديهم في البارونات مع به ينحدرون أو البارونات ضد

 كطبقات ويعرفون بتلقائية ينتظمون الشعب( وعامة والبارونات )القساوسة للملك الثالثة المنافسون وهؤالء

 ذات دولة أصبحت أو فئات أو طبقات دولة الوسيط العصر في المملكات غدت فقد هنا ومن كاركان. أو كفئات أو

 تحقيق على بسهولة قادرة تكون ال الموزعة السلطة ذات الدولة هذه مثل أن وبديهي . طبقات أو أركان ثالثة

 القانوني والنظام التشريع وتدعيم صنع وهو أال تحققه أن االسم بهذا جديرة دولة أي تستطيع الذي النوعي هدفها

 في الفئات أو الطبقات دول أو اإلقليمية المملكات مجتمع في وفرة هناك كانت فلقد وباختصار للدولة. الوحيد

 رجال إطارها في ويدخل مختلفة اشكال من تتكون صغيرة دويالت هناك كانت آخر بمعنى أو الوسيط العصر

 قانونها الثالث الفئات هذه من فئة لكل وأصبح الطبقة، أو الدين مفهومي على مرتكزين والعامة والنبالء الدين

 جانباً. وانزوت وبالطه الملك لطةس تدهورى بينما بها لخاص

 كانت بينما أنه ذلك كبيرة، وتناقضات حاداً  اضطراباً  الوسطة العصور من االخيرة القرون شهدت ولقد

 الدولة إقامة نحو أخرى دعوة هناك كانت ، واحدة إلهية لحكومة خاضع عاغلمي مجتمع إلقامة الدعوة هناك

 وأنظمتها قوانينها لنفسها اختطت التي القومية، الدول من الكثير فقامت النجاح الثانية للدعوة كتب ولقد القومية.

 استقاللها جانب إلى االجتماعية الشؤون وسائر والفن واالقتصاد والثقافة التعليم في المستقلة خططها ووضعت

 الدينية. بشؤونها

 السياسي العامل منها القومية لةالدو وتوحيد تكوين تجاه بالحركة اإلسراع في اسهمت كثيرة عوامل وهناك

 جهة، من الحرب عن الناجمة الداخلية وللكوارث للتقسيمات فعل كرد القومي الشعور وانتشار ظهور في المتمثل

 أن ذلك االقتصادي العامل ومنها ثانية. جهة من الخارجي الغزو محاوالت وعلى االجنبية التحديات على وكرد

 . نجاحه أسباب له يضمن مركزياً، نظاماً  يتطلب كان إنما جغرافية، اكتشافات نم عنه نجم وما التجاري التقدم

 العامل ومنها والخيالية. والمثالية الكالسيكية األفكار إصالح محاولة في المتمثل الفكري أو العقلي العامل ومنها

 وعلى فيها، المقامة الدولة على تعتمد كنيسة كل أضحت وإنما لروما أو للباب خاضعة الكنيسة تعد لم إذ الديني

 "هوكر عبر ولقد  (1) األعظم( )الحاكم نظام تحت للكنيسة رئاسته للدولة لرئاسته اضاف الذي حاكمها

HOOKER" السلطة نفس أن بمعنة الدينية الدائرة معها تشمل لكي حينئذ تمتد الدنيوية السيادة إن   بقوله ذلك عن 

 معاً. والدولة الكنيسة تحكم

 الخامس القرن وأوائل الرابع القرن أواخر في عاش األول ، مسيحيين لمفكرين اآلن رضنع وسوف

 الميالدي. عشر الثالث القرن في عاش والثاني ، الميالدي
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 أوغسطين القديس – د

 التقريب وجه على الميالدي الخامس القرن بداية في صاغها التي (بحث)* أوغسطين القديس آراء تعتبر

 ليس العالم أن رأى فلقد للكنيسة. القانوني الوضع استقرار على ترتب الذي السياسي الفكر عن يعبر ما أفضل

 وحق وحدة من اإللهية الصفات فيه تتألق ، هللا أثر ولكن والروح المادة بين شبه ال النه ، كالنفس هلل صورة

 بقدر الخير إلى ينزع ألنه خيرو ، ماهيته يحقق أنه حيث من وحق ، بماهيته واحد موجود فكل وجمال، وخيرية

 . هللا آثار من أثر ألنه جميل خير حق واحد جملته في والعالم ، تناسقة جهة من وجميل ، ما

 إلى وتفرقت الناس فكثرت ، وتوالده األرض إلى وهبوطه آدم، بمعصية االرض إلى الشر دخل ولقد

 االنسان في كانت ولما . األيام بمرور دولال أو المدن تكونت ثم ما، اتجاه إلى يسعى كل وجماعات طوائف

 األرضية المدينة ، البشرية المجتمعات سائر اليهما ترجع مدينتان نشأت فلقد هللا، ومحبة ، الذات محبة   محبتان

 البداية منذ المدينتين هاتين وبين ، كاملة خيرة والثانية ناقصة، شريرة األولى هللا. مدينة أو السماوية والمدينة

 ،العدالة سبيل في الثانية وتجاهد األثام، وتحبيذ ، الطغيان وتأييد ، الظلم نصرة على األول تجاهد ، هائلة حرب

 اإليمان. وتأكيد الفضيلة، وتحقيق

 المسيح يقوم حين العالم، نهاية حتى المدينتين بين قائمة تظل سوف الحرب هذه أن أوغسطين ويرى

 األبدية. بالسعادة الثانية تنعم بينما ، النار في جزاءها األولى فتلقي األزمان، آخر في بينهما بالفصل

 السماوية المدينة ، سياسياً  تتميزان بدأتا إبراهيم أتى ولما ، متميزتين غير مختلطتان المدينتان كانت ولقد

 في اذروته بلغت حتى اإلنسانية باقي تشمل األرضية والمدينة المختار، هللا شعب يعقوب بنو يمثلها

 السماوية المدينة اعضاء يشارك حيث الراهنة، الحياة في تلتقيان فالمدينتان ذلك ومع الرومانية. االمبراطورية

 األرضية المدينة أهل عند المادية الخيرات تعتبر فيما مختلفة، بطريقة ولكن وأعبائها االرضية المدينة مزايا في

 أهل يستخدمها وسائل مجرد تعتبر الخيرات هذه أن نجد ذاتها،بل ويستمتعون بها، يسعدون ذاتها، حد في غايات

 الروحي. والكمال  الفضيلة هي التي الغاية وتحقيق حياتهم لصيانة السماوية المدينة

 وراحة الروح طمأنينة نبي "وشتان وجسد روح من مكون ألنه ، مزدوجة طبيعة على يحتوي اإلنسان إن

 يقيم "أن أوغسطين على وكان . الوقت نفس في السماوية والمدينة الدنيوي للعالم مواطنا كان هنا ومن  الجسد"

 لكي ، لألولى منها الثانية تخضع دنيوية، أو أرضية والثانية إلهية، األولى مملكتين من يتكون جديداً  مثالياً  بناءاً 

 اإليمان ولتعميق البشري خالتاري حركة لفهم أساساً  التفرقة هذه من أوغسطين جعل ولقد . العالم" الكنيسة تحكم

 وانحاللها. الرومانية اإلمبراطورية حال تدهور عن مسؤولة كانت بأنها لها الوثنية اتهامات ضد بالمسيحية
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 وعلى برمته، اإلنساني التاريخ على تحتوي هللا مدينة كتابه في أوغسطين نشرها التي اآلراء "إن داننج  ويقول

 دتزي بصورة وصبها شيشرون، أفكار ببعض المشبع األفالطوني الخط على افيه سار ولقد . والفلسفة الالهوت

 .المسيحية" بالديانة االعتقاد

اس من عندياتهم ، هو أساس الحياة االجتماعية ، وهذا القانون يضعه النوالقانون الوضعي عن أوغسطين

آدم قد عصى ربه فانحط  ، ولقد ظهرت ضرورته نتيجة الختالل اإلنسان وخطئه، ذلك أنويحترمونه جميعاً 

عن المرتبة التي رفعه هللا اليها، وحبط معه ذريته، فاضحى اإلنسان خلواً من المواهب اإللهية، مختل الطبيعة 

، مياالً للعبث بالقانون. لذا وجب تقرير القانون الوضعي، وتأييد جزاءاته بالقسوة الالزمة لوقف العابثين 

ر الطمأنينة للخيرين. هذه المهمة هي التي تجعلنا نقرر السلطة الدنيوية ، والفاسدين ، وإصالح سيرتهم، وتوفي

 ونقبل تطبيق القوة حفاظاً على الحق والنظام.

فما القول في القانون اإللهي؟ إن أوغسطين هنا يقرر  وإذا كان القانون الوضعي من وضع المجتمع ،

قانوناً إلهياً عادال، استمد القانون الوضعي منه أصوله وروحه، ومن ثم كان لدينا في النهاية على ما يقول 

"Maxey نوعان من القانون، نوع إلهي ، وآخر إنساني منبثق من قوانين المجتمع وإن كان مشوباً بعدالة" "

 (.1لهي" )القانون اإل

والواقع فإن المشروع الذي خططه أوغسطين لخالص البشر ولتحقيق الحياة السماوية ، وتغليها على 

الحياة الدنيوية ، كان يعتمد اعتماداً كبيرا على الكنيسة كاتحاد يضم جميع المؤمنين، وعلى قدرتها في القيام 

بط خالل اإلنسان برضاء الكنيسة عنه، ومن بدورها اإللهي في خالص وتحرير البشرية . بل إن أوغسطين ر

 ثم غلب السلطة الكنسية على السلطة الدنيوية.

1
ومع أن أوغسطين يوافق شيشرون في بعض آرائه إال أنه اعترض على بعضها األخر اعتراضا قوياً، 

، إذ  خصوصاً تلك التي تقرر أن إقامة العدالة هي وظيفة أية مجموعة من األمم بغض النظر عن عقائدها

اشترط أوغسطين أن تكون العقيدة مسيحية، بل لقد ذهب إلى أكثر من ذلك حين قرر أنه من الدولة ذاتها 

مسيحية ومن ثم اقترنت العدالة عند أوغسطين بالمسيحية يقول داننج  "إن العدالة توجد لدى اولئك الذين 

 (.2يعبدون هللا، أي لدى المسيحيين" )

 توما اإلكويتي -هـ 

( ومدرسته تتضمن أهم األفكار السياسية التي سادت في هذه بحثتومااإلكويتي )*ولعل كتابات القديس 

المرحلة ، وعلى وجه التحديد في القرن الثالث عشر الميالدي. ويجمع تومان بين العقل والقلب أي بين الفلسفة 

                                                           
1
  p.p. 157-158 Dunning: A History of Political Theories, 

2 Maxey: Political Philosophies p. 102. 
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يرى أن هللا موجود . وأن الدين ، فتراه يمزج آراء أرسطو العقلية بتيارات مسيحية روحية. وهو والدين

يدعونا إلى اإليمان بأن هللا بّين بذاته،  وأنه منبع سعادة االنسان ، وأنه الوجود األعظم ، وأنه الحق بالذات ، 

 ومع ذلك فإن توما يعطينا أدلة على وجود هللا ألولئك الذين ال يؤمنون.

قة تقوم المالئكة، ثم يقوم اإلنسان المرتبة وكل ما خال هللا مخلوق من هللا ضرورة ، وعلى رأس الخلي

الثانية من مراتب الخليقة، وهو مركب من جوهر روحي وآخر جسمي، يؤلفان منه موجوداً وسطاً بين 

لعجماوات، موجوداً واحداً يشارك على نحو خاص في خصائص المرتبة العليا والمرتبة الدنيا. المالئكة وا

 أو قامت الدولة.ومن تجمعات اإلنسان نشأ المجتمع 

1
هللا إذن هو المبدأ األوحد األول، الذي تتالت عنه المخلوقات بنظام بديع، انتهى بالمجتمع اإلنساني، كذلك 

يرى توما الدولة ، إنها عنده هيئة موحدة بتنظيم أفرادها ، مثلها كالجيش يعاون عمل الجندي فيه على المجتمع 

الجماعات الحيوانية كالنمل والنحل يصدر عن الغريزة، فإن النظام في دون أن يختلط به . وإذا كان النظام في 

 الجماعات اإلنسانية يصدر عن العقل واإلرادة ، ومن ثم فهو يقوم على ضرب من التعاقد .

ويرى توما أن األرستقراطية أكثر حكمة من الديمقراطية ، وأن الموناركية أو حكومة الفرد الفاضل خير 

من األرستقراطية ، وأكثر مطابقة للطبيعة، ألننا نجد الطبيعة وقد تشكلت بصورة تجعل لكل شيء مبدأ واحداً 

 لك فإن الدولة يجب أن يدبرها فرد واحد.، الجسم تدبره النفس واألسرة بدبرها األب، والعالم يدبرة هللا. كذ

ويذهب توما إلى ضرورة أن يتم انتخاب الحاكم ، فتكون الموناركية انتخابية وأن يعاون الحاكم األوحد 

مجلس ارستقراطي ينتخبة الشعب، وذلك هو النظام الذي سنه هللا لموسى، فكان موسى وخلفاؤه يحكمون 

 يختارهم الشعب، بينما كان هللا نفسه يختار الملك.بمعاونة اثنين وسبعين رجالً حكيماً 

ووظائف الدولة عنده تنحصر في أمور أربعة، وما عدا هذا من أمور أبدية يخص الكنيسة، وأول وظائف 

الدولة هو تحقيق األمن والطجمأنينة في الحياة وتأمين األفراد من الجوع واألخطار، وتأتي هذه الوظائف هو 

العدالة بواسطة التشريعات القانونية. وثالث هذه الوظائف هو ذلك الذي يمكن تسميته تحقيق النظام وضمان 

بترويج الحد األدنى من األخالق بمساعدة الكنيسة، التي تعمل أساساً على الحفاظ على الحياة االخالقية، 

تجه نحو األفعال الال ونقول الحد األدنى من األخالق ، النه الدولة في اهتمامها باألمور الدنيوية الفانية ت

أخالقية . ورابع هذه الوظائف وآخرها هو حماية الدين، وفي حماية الدولة للدين محافظة ومساعدة للكنيسة. 

العضائها الظرون المنطلق األخير نجد أن الدولة ترتبط وثيقا بالغاية األبدية، وذلك لكي توفر من هذا 

 (.1فيما هو ابدي تحت إرشاد الكنيسة ) المالئمة التي تمكنهم من ممارسة سلطة التأمل

                                                           
1
 Dunning: A History of Political Theories, p. 158  

و من أهم مؤلفاته "المجموعة  1274-1225توما األكويني فيلسوف والهوتي اتجه اتجاها أرسطيا صرفا و مزجه بتيار مسيحي عاش ما بين عامي (*) 

 الالهوتية و شرح األحكام".
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وبما أن الدولة عرضة للخطر الخارجي ، لذا وجب عليها االستعداد للحرب ، واعتبار ذلك وظيفة 

جوهرية لها. ويجب أن تكون الحرب عادلة ولذلك ثالث شروط األول أن تعلنها السلطة الشرعية وتباشرها 

فع الظلم ، والثالث أن تمضي فيها بنية صادقة، وبعزم ثابت، وبما بنفسها، والثاني أن تعلنا لسبب عادل أي لد

أن مهمة رجال الدين ال تتفق مع عمل من أعمال الدنيا، وبخاصة الحرب وسفك الدماء، فإن الواجب عليهم 

  استخدام األسلحة الروحية من صالة ووعظ وإقامة شعائر الدين.

ي الكثير من أفكاره السياسية فهاجم شيوعية النساء والمال ولقد تابع توما اإلكويني أرسطو متابعة تامة ف

التي نادى بها أفالطون ونادى بضرورة تكوين األسرة وضرورة التملك. ورأى أن الدولة اجتماع سياسي 

طبيعي، من حيث أن اإلنسان حيوان اجتماعي، وإن على المواطنين الخضوع للقانون وإال تقوض المجتمع . 

كان القديس توما أرسطو العصور الوسطى. فلقد أقام فلسفته السياسية على عبارة  Maxeyوفي هذا يقول 

جتمع أرسطو القائلة بأن اإلنسان حيوان اجتماعي بالضرورة، فاإلنسان ال يوجد بدون مجتمع ، ومتى وجد الم

مهم شأناً، ومن . ويقول داننج  "لقد كان توما اإلكويني من أكبر المدرسين ، وأعظوجد الحاكم ووجد القانون

  .وم ألنه اتخذ نفس طريق أرسطوخالل كتاباته ، دخلت السياسة مرة أخرى إلى دائرة العل

، والحكم أمانة في عنق المجتع كله، ما دام أنه يقوم على االنتخاب الحر، وسلطة الحاكم مستمدة من هللا

ة عمياء ، بل يجب أن تكون محدودة أن هذه السلطة يجب أال تكون مطلق ، إالبقصد تنظيم حياة سعيدة للبشر

بقواعد القانون. ولقد أولى القديس توما اإلكويني جل اهتمامه للبحث عن القانون، اصله ونشأته وأركانه، 

   ، جوهر وأساس أفكاره السياسية برمتها.يمكننا اعتبار أبحاثه في القانونوافاض فيه ، واسهب ، بحيث 

"القانون اإللهي "، وEternal lawوللقانون عند توما اإلكويني أربعة أنواع هي "القانون األزلي        

  ".law"  Devineأو المقدس

القانون األول يطابق التدبير اإللهي للعالم، أو هو القانون الذي يحكم به هللا العالم، هو الحكمة اإللهية 

وعلى الطبيعة البشرية ، ويعلو فوق فهم اإلنسان، ومع ذلك فهو المنظمة للخليقة ، ومن ثم فهذا القانون يسم

 ليس غريباً عن اإلدراك اإلنساني، أو مضاداً لقواه العقلية.

أما القانون الطبيعي فهو بمثابة انعكاس للحكمة اإللهية على المخلوقات. وهي تتجلي في رغبات اإلنسان 

أخالقي وفاضل... ومعنى هذا أن القول الطبيعي هو القانون  ، واالتجاه إلى كل ما هوالتلقائية في فعل الخير 

 الذي يحكم به العقل أو النفس الطبيعية الفاضلة التي تتأثر بالقانون األزلي.

أما القانون اإللهي أو القانون المقدس فهو يمثل في الشرائع واألحكام التي أتت عن طريق الوحي أو 

هللا على اليهود في اللوحين المحفوظين ، وكالتشريعات المسيحية التي  التبليغ، كالشريعة الخاصة التي أنزلها
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جاءت عن طريق الكتب المقدسة أو الكنيسة، وهذا القانون اإللهي يكون بمثابة "التبدي الواضح للقوانين 

 .الثة، إذ هو أساسها  ومبدأهاالث

بني البشر تطبيقاً كلياً وعاماً، فلقد قام ولما كان من المتعذر تطبيق األنواع الثالثة السابقة للقانون على 

ليالئم الجنس البشري. وهو قانون إنساني خالص، وإن كان لم يأت  القانون اإلنساني الذي وضع خصيصاً 

بمبادئ جديدة، إذ هو مجرد تطبيق للمبادئ العظمى التي سادت من قبل العالم. يقول داننج  "والقانوني 

إال أن القانون اإلنساني يتسم مع ذلك  استنتاجاً منه أو تطبيقاً لهيعي، وقد يكون اإلنساني مشتق من القانون الطب

 بطابع الخصوصية، ألنه ينظم حياة نوع واحد من المخلوقات في مكان وزمان محددين.

والقانون اإللهي ، يجسمان الغاية النهائية من الالهوت المسيحي، فالقانون األزلي هو  والقانون األزلي ، 

جلت في تخطيط للعالم باعتباره القوة العظمى لإلله الخالق المنظم . والقانون اإللهي... هو إرادة هللا التي ت

  .العهدين القديم والجديد

. أما القانون الظالم، فإذا كان معارضاً للقانون  ويرى توما أن طاعة القانون واجبة طالما كان عادالً 

الطبيعي وللقانون اإللهي وللقانون األزلي فال تجوز له الطاعة بأي حال من األحوال. أما اذا كان معارضا 

 لحق ثانوي فرعي فيما متى كانت مخالفته أشد خطراً على المجتمع.
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 الفصل الثالث

 عصر النهضة والعصر الحديثالنظريات السياسية خالل 
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" على حركة البعث الجديد أو اإلحياء، ومن ثم فهي تشير إلى تلك Renaissanceتدل كلمة "النهضة 

من الروح النقدية التي ظهرت بالنسبة للفلسفة ولألدب ولجميع المعارف والفنون الكالسيكية ، بغية مزيد 

التجديد والتغيير واالبتكار . إال أنه ينبغي أن نالحظ أن هذا االتجاه لم يغير من كل شيء، فلقد لبثت بعض 

االتجاه القديمن كما هي ، كما أن البعض اآلخر أصابه قسط ضئيل من التغيير والتجديد، ويمكن تحديد عصر 

هاية القرن السادس عشر. وكانت إيطاليا على النهضة تاريخياً من النصف األول من القرن الرابع عشر، إلى ن

 وجه خاص رائدة أوروبا في هذا العصر.

عوامل كثيرة ساعدت على ظهور هذه الحركة ، منها الحروب القبلية  وما ادت إليه من زيادة  وهناك 

نتي يكتب أدب خاص بكل لغة ، فلقد ظهر فى إيطاليا مثالً األديب والمفكر دا احتكاك أوربا بالشرق ، وإيقاظ

باإليطالية ، ويتخذها آداة ألدبه وأفكاره ، ومنها تشجيع حركة جمع المخطوطات ونسخها وتنقيحها والتعليق 

عليها ، ومنها اختراع الطابعة في نهاية القرن الخامس عشر ، مما ساعد حركة اإلنسانيين على االنتشار ، 

وما في مما أدى إلى هوب المفكرين إلى الغرب ،  ومنها الخطر الذي تقدم غربا مع بداية القرن الخامس عشر

ذلك من إثراء للفكر الغربي بوجه عام، إلى عوامل أخرى كثيرة مرتبطة بايطاليا ذاتها ، من حيث نمو الوعي 

القومي فيها، وتأسيس الجمهوريات في بعض مدنها. عالوة على أنه إيطاليا كانت مركز اإلمبراطورية 

 أمجاد وأخطار وخرات.الرومانية بما لها من 

 ولعل من أهم نتائج حركة النهضة ما يلي 

الهجوم على الدين واألخالق وفصلهما عن مجال السياسة والفكر االجتماعي واالقتصادي والثقافي  -1

 والعلمي.

ساعدت حركة النهضة على نمو اآلداب القومية في ايطاليا وأوروبا، وقدمت أمثلة رفيعة من الذوق  -2

 تسمو على تلك الخياالت التي سادت العصور الوسطى.األدبي، 

ساعدت حركة النهضة على تشكيل روح جديدة تمارس التجديد واالبتكار في سائر المجاالت ،  -3

 السياسية واألدبية والفنية والعلمية، واالقتصادية.. الخ.

 بعد. كان عصر النهضة بمثابة اإلرهاصات األولى لإلصالح الديني الذي حدث فيما -4

زودت الحركة الثقافة اإلنسانية بمفاهيم جديدة للحياة وللعلم، ووجهت الناس إلى أن هذه الحياة يمكن  -5

أن نحياها لذاتها، وأن على اإلنسان اال يحتقر مباهيج الحياة ويضحي بها في سبيل سعادة ال نعلم عنها شيئا في 

 عالم آخر.
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النهضة امتازا بأصالة الفكر السياسي. وحفظ التاريخ  وسوف نقتصر علم دراسة اثنين من مفكرين عصر

 لنا تأثيرهما الضخم على الفكر السياسي ، األول هو ميكافيللي، والثاني جان بودان.

أما الفكر الحديث الذي ابتدأ برينيه ديكارا وما تبعه من مفكرين وفالسفة أمثال أسبينوزا ولوك وليبستز 

نقتصر فيه على دراسة أئمة الفكر السياسي في هذا العصر وهم  وجان جاك روسو وهوبز وغيرهم فسوف

 على الترتيب هوبز، وجون لوك وجاك جاك روسو.

 

 اتجاه مكيافيللي السياسي -أ

( الفساد األخالقي واالجتماعي والسياسي الذي تعرضت له إيطاليا، وتمزق قلبه بحثعاصر مكيافيللي )*

سادت بالده في ذلك الحين، فراح يدعو إلى الوحدة الوطنية، متخذاً من لحالة التفتت واالنقسام والتشتت التي 

 القوة السافرة، والوسائل الال أخالقية ، والذرائع الالدينية، أدوات لتحقيق هذه الوحدة.

وهو يعتبر أيضاً من أهم المفكرين السياسيين الذين استطاعوا أن يدركوا تماما اإلدراك خط سير التطور 

والثلث األول من القرن ميع أنحاء أوروبا خالل النصف األخير من القرن الخامس عشر السياسي في ج

السادس عشر، ولقد أدرك أن النظم التي كانت سائدة في أوروبا كانتع عقيمة، إما لضعف النظام نفسه، وإما 

األخالقية والدينية بواسطة الحكام لضعف شخصيتهم، وإما لتدخل بعض االتجاهات لعدم االستئثار بالسلطة 

 والكنيسة في مسار سياسة الدول.

حكومة موناركية، أي حكومة فرد  ولذلك فلقد اعتقد مكيافيللي  "بأن إيطاليا ال ولن تتوحد إال على يد

 (.1واحد، يتميز بالقوة والجبروت والدهاء، ولذا فلقد أيد النظام الموناركي على أي نظام آخر" )

، أثر في الماضي، ويتأثر في الحاضراإلنسان واحد في كل زمان ومكان، وأنه تلقد رأى مكيافيللي أن  "

وسوف يظل يتأثر في المستقبل بنفس البواعث والدوافع، وأنه تعود على حل نفس المشاكل بنفس الوسائل، 

ى الحاكم وأنه بطبيعته أناني، حقود، خداع، جبان ال تستثيره إال منافعه، وال تحركه اال مصالحه. ولذا كان عل

أن يقمع تلك النواحي في نفس الناس، وان يجعل من نفسه شخصاً مهاباً مثيراً لخوف رعايه ، مستشيراً ذاته 

 (.2وحدها دون أن يلجأ إلى استشارة إنسان")

وتصوير اإلنسان على هذا النحو الذي صوره عليه مكيافيللي، هو نفس التصوير الذي سنجده عند هوبز 

 وبز صور الحالة الطبيعية لإلنسان على أنها حالة طمع وأنانية وكبرياء.فيما بعد ، إذ إن ه
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لقد شعر مكيافيللي بأن فساد السياسة ، وتدهور العمل السياسي إنما يرجعان بالدرجة األولى إلى تدخل 

األخالق ومعاييرها المفروضة، وإلى الضغط المستمر الذي تمارسه الكنيسة ورجال الدين على مجريات 

ر السياسية، لذا نجده يقضي االخالق والدين من دائرة السياسة ، ويرى أن النسق السياسي البد وأن يقوم األمو

 على الحقيقتين التاليتين 

  استمدها من الفكر السياسي اإلغريقي ، وهي تقرر أن الدولة أسمى صورة من صور الحقيقة األولى -1

، وعلى أي تجمع ، ما دامت قادرة على تحقيق رفاهية التجمعات اإلنسانية وهي من ثم تعلو على أي فرد

 أفرادها وحمايتهم.

  تقرر أن اهتمام الذات بشيء أو بآخر، خصوصاً المادي منها، هو العامل الرئيسي  الحقيقة الثانية -2

السياسية فن يخضع لحساب دقيق لالهتمامات اإلنسانية في أي  في البواعث السياسية، وبالتالي فان مهنة

لصعاب التي قد تعوق ب، وهو يرتكز على االستعمال الذكي ألمهر الوسائل العلمية في مقابلة اصو

  .االهتمامات

، أو أدنى اهتمام بالمعايير األخالقيةولقد أكد مكيا فيللي بقوة ضرورة تطبيق هاتين الحقيقتين بدون ما 

 ، أو حتى المعارف الحقيقية.لدينيةاألسس ا

ميكافيللي علم السياسة عن علم األخالق... فلم يؤمن بأن السياسة تتشكل من يقول داننج  "لقد فصل 

االخالق تتشكل  مذهب أخالقي، وال تصب ذاتها في دائرة القيم االخالقية، بل رأي على العكس من ذلك أن

ل نفوذ كذلك فصل بين السياسة كعلم وبين الدين، وبذلك يبعد مكيافيللي عن دائرة السياسة ك طبقا للسياسة" 

 الهوتي أو كنسي.

ليس ثمة وسط عند مكيافيللي . فالدولة أما أن تقوم على أسس أخالقية ودينية وأما ال تقوم عليها ، فتتجه 

د أكد نحو الحكم على السلوك اإلنساني بما فيه السلوك السياسي وفقا لمبادئ السلوك اإلنساني البحت، ولق

لي يقرر أن الدولة التي تتبع قواعد األخالق ال تلبث أن تنهار، الدولة . بل إن مكيافيلمكيافيللي الطريق الثاني

إننا   يهم الدولة في قليل أو كثير عنده ال تعرف األخالق، وما تفعله ال يتصل باألخالق أو الال أخالق، فهذا ال

وهكذا المبدأ  ، وشؤون الحكم ال نعرف إال مبدأ واحد أو معيار وحيد نحكم به على الفعل.في دائرة السياسة

غير مفيدة  وذلك المعيار هو النتائج التي يحققها الفعل، فإذا كانت النتائج مفيدة، كان الفعل صائباً، وإذا كانت

 . فليس ثمة ما يدعو للعجب إذن إذا سمعنا أن رجال الدين واألخالق قد هاجموا مكيافيللي.كان الفعل خاطئاً 

أخالق أو رجل دين، كانت بغيته توحيد ايطاليا الممزقة بالقوة ، وليس رجل لقد كان مكيافيللي رجل دولة

والعنف، ورأى أن هذه الوحدة ال يمكن أن تقوم بدون القضاء على الفساد األخالقي والديني الذي ذاع في 
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ايطاليا في ذلك الحين فهاجم األخالق، وكل ضروب التقوى الخادعة، وقرر أن مسائل الدولة ومشاكلها ال 

 خضع لقيم جوفاء، أو تدور في محراب الالهوت الالواعي أو أن تصبغ بألوان الطقوس الشاحبة.يمكن أن ت

، وهو 1515ولعل أهم مؤلفات ميكافيللي السياسية على االطالق هو كتابه "األمير" الذي وضعه عام 

يعالج في هذا الكتاب الحكومات الموناركية، وأساليب الحكم، والوسائل التي تؤدي إلى قوة الدولة، والسياسة 

ها وتدهورها. وتكاد التدابير السياسية العامة التي تستطيع أن تحقق بها مآربها، واألخطاء التي تؤدي إلى إغالل

  "إن كتاب األمير كتاب عملي يفسر فن الحكم Maxeyوالعسكرية تكون أهم عناصر هذا الكتاب، يقول 

إعطائه لنا  الكتاب فلسفة عن الحكم ووسائله أكثر من "لقد أعطانا مكيافيللى في هذاالناجح"  ويقول داننج   

 يننا.ويفصل هذا ب نظرية عن الدولة" 

ائله أما األمير الذي يتحدث عن مكيافيللي فهو تجسيد كامل للفكر الذكي الثاقب الذي يستغل فضائله ورذ

، وهو ال يزيد إال قليالً عن الصورة المخيلة للطاغية اإليطالي في بدايات القرن السادس عشر، على حد سواء

إنسان سوف يوافقني على أنه من خير األمير أن يقول مكيافيللي في كتابه األمير "إنني اعتقد تماماً أن كل 

يستغل من الصفات ما يشاء في سبيل رفعته غير ناظر إلى قيمة أخالقية أو دينية ، فهناك من الفضائل ما قد 

وإذا كان من  .ا قد تؤدي إلى ازدهاره ورفعتهتؤدي إلى تدهوره وانهيار حكمه ، كما أن هناك من الالفضائل م

يكون مستعداً لكي يؤكد سلطته ان يلقي الجانب الخير فيه األمير خيراً، إال أنه البد وأن  المستحسن أن يكون

 .ستخدمه أو يلغيه طبقا للظروف" في أي لحظة وأن ي

إن على األمير أن يكون كريماً وبخيالً حسب الحالة ، قاسياً وحليماً تبعاً للظروف ولكن إذا ما تساْلنا 

، فإن االجابة قد تكون أن يكون كالهما، ولكن لما كان من باً أو موهوب الجانبأن يكون محبوأخيراً لألمير 

 .يستحسن أن يكون مرهوب الجانب الصعب على الفرد الواحد أن يكون محبوباً ومرهوب الجانب معاً فإنه

ليس من الضروري أن يكون األمير حاصالً على كل الصفات الحميدة ، بل يكفيه فقط أن يتظاهر بأنه 

، ولكن يجب أن اً، ومتديناً وصاحب نزعة إنسانيةحاصل عليها... إنه لمن المفيد أن يبدو األمير شاكراً ومؤمن

اه المعتاد في أي ظرف وأي التجيضع في ذهنه في نفس الوقت أن لديه المعرفة والقدرة على أن يتحول في ا

 .وقت

إن الدولة الناجحة يجب أن يؤسسها رجل واحد هو ذلك الذي وصفناه آنفاً. وحينما تصبح الدولة فاسدة 

فلن تستطيع أبدأً إصالح ذاتها ، ولكن يجب أن يتولى قيادتها مشرع واحد يستطيع أن يعيدها إلى المبادئ 

مة حد لما يستطيع رجل الدولة أن يعمله، بشرط أن يفهم قواعد فنه، ففي الصحيحة، ومن الناحية العملية ليس ث

 وسعه أن يحطم دوالً قديمة ويقيم دوالً جديدة، وأن يغير اشكال الحكم، وينقل ما يشاء ويعدل ما يشاء.
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لقد كان ميكافللي رجل دولة ومن ثم فلقد ذهب في كتابة األمير إلى أنه بالرغم من أن األمير يفكر على 

 لق وحدة جديدة ونظام محدث في ايطاليا الممزقة إال أنه قد يعمل ضد الدينوجه خاص في محاولة خ

وى واالخالقيات وذلك لكي يشيد سيادة إجرائية مطلقة تكون هي الغاية القصوى للدولة أو حتى الوسيلة القص

 .لغايتها في الوحدة والنظام 

تمد على التجربة التي اكتسبها نتيجة مجال واسع من والحق أن الفكر السياسي عند مكيافيللي كان يع

، وال من لسياسي، ولكنه لم يكون من تجاربهالمشاهد السياسية، ومجال أوسع من االطالع على التاريخ ا

مجاالت اطالعه على الشؤون السياسية والتاريخ السياسي أي مذهب أو نسق سياسي. لقد صب مكيافيللي كل 

نونها وعلى فن الحرب، واساليب الحكم العملية، ولهذا فقد طغى الطابع العملي عنده اهتمامه على السياسة وف

 .(1)على العمق الفلسفي

ولقد خلق مكيافيللي أكثر من أي مفكر سياسي آخر المعنى الذي ارتبط بالدولة في االستعمال السياسي 

، وهو المعنى الذي صاغه في العبارة غالبية البالد، وبغالبية اللغات الحديث، ذلك المعنى الذين ذاع وانتشر في

 .(2وأن الضرورة ال تعرف القانون")التي التصقت به وهي  "أن الغاية تبرر الوسيلة 

 

 فلسفة السياسة عند بودان –ب 

 –خ" ( كمفكر سياسي إلى مؤلفيه الرئيسيين "منهج في الفهم الميسر للتاريبحثترجع مكانة بودان )*

. الكتاب األول يركز فيه بودان 1576"ستة كتب عن الدولة" الذي وضعه عام ، و1566الذي وضعه عام 

، وبودانحين يهتم بدراسة ثاني يركز على بيان طبيعة الدولةعلى تفسير وبيان مغزى التاريخ، والكتاب ال

قلي للتاريخ، ال على الحوادث وتعاقبها التاريخ، إنما يصب اهتمامه بالدرجة األولى على التفسير أو التعليل الع

 التاريخي.

      
1

واإلنسان عند بودان يصنع حوادثه ، ومن ثم فهو يصنع تاريخه على الرغم من تأثير بفعل العوامل 

مجريات الحوادث التاريخية. ومن ثم استنتج بودان أن  كالحرارة واالمطار والرياح والطبوغرافيا... إلخ. على

البيئة الطبيعية يكون لها تأثير على اإلنسان وتاريخه وبالتالي على اتجاهه السياسي الذي يعّد جزءاً من هذا 

التاريخ. وعلى هذا يكون بودان أول من قدم فلسفة للتاريخ بالمعنى الحديث ، فلقد أقصى من التاريخ تلك الضرورة 

الال معقولة التي نادى الكثيرون بأنها العامل الحاسم في مجريات األمور كما ظن غيره من المفكرين. واكتفى 

                                                           
1
 Barker, Principles of social and politic theory, p.15                                 . 
2 Maxey, Political philosophies, p. 129.                                                           

 1596 -1530قانوني و سياسي عاش ما بين عامي  Jean Bodinجان بودان              (*)
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بحتاً، يمكن تناوله تناوالً عقلياً صرفاً، يبين علله وأسبابه الحقيقية،  بدراسة التاريخ اإلنساني باعتباره علماً إنسانياً 

ليس  األهوج أو بالضرورة التحكمية العمياء. التاريخ عند بودانويوضح مساره المعقول الغير مرتبط بالقدر 

، ونظم إنسانية كنه انعكاس عقلي لحضارات وثقافاتتسلسالً أعمى من حوادث متتالية ال رابط بينها وال ضابط، ول

 .تخضع لضرورات عقلية محكمةنمت وترعرعت ثم اضمحكت وماتت لعوامل انسانية، ولبواعث تخضع 

. م السياسة، بالمعنى الحديث أيضاً ودان " سنة كتب عن دولة" يعد كذلك أول مؤلف عن علل بكما ان مؤ

، وعلى محاولة إقامة نسق التفسير العلمي للظاهر السياسية فلقد كانت اهتمامات بودان السياسية منصبة على

. ولقد حاول بودان ، غير ناظر إلى قوى غيبية أو الهوتيةلى المعرفة العلمية وعلى مبادئهاسياسي قائم ع

لطة ذات السيادة من وضع مذهب فلسفي من أفكار سياسية، وترجع أهمية الكتاب إلى أنه أخرج فكرة الس

، وكان يشكل وعن الحكم الموناركي ضد األحزاب . والكتاب عبارة عن دفاع عن السياسةمعقل الالهوت

لطة رفوا بإسم السياسيين، واللذين رأوا في الساإلنتاج الفكري الرئيسي لعدد من المفكرين المعتدلين اللذين ع

الوطنية يعلو بذلك فوق جميع ، ولذلك بذلوا كل الجهد لجعل الملك مركزاً للوحدة الملكية أساس الوحدة والنظام

، فهم على الطائفة هو فكرة التسامح الديني المذاهب الدينية واألحزاب السياسية. وأهم ما يميز مذهب هذه

، إذ كان هدفهم هو الحفاظ على تماسك القومية جود أديان أخرى داخل دولة واحدةللسماح بواستعداد دائم 

الفرنسية حتى ولو ضاعت وحدة الدين. فكان كتاب "ستة كتب عن دولة" يهدف إلى إقرار مبادئ النظام 

 والوحدة التي يجب أن تقوم عليها دولة ذات سيادة.

نهجاً جديداً يربط بين الفلسفة والتاريخ، وهو كان يعتقد أن الفلسفة لقد اعتقد بودان أنه يتبع في التاريخ م

سوف تموت بين الجمود إذا لم يبعث فيها التاريخ الحياة، وأن التاريخ سوف ينهار إذا اقتصرنا على دراسته 

تفسير أو بالتالي لل، وال تخضع المتتالية التي ال يضبطها العقل الحوادث األنسانية الفراديوكأنه مجموعة من 

. إال أن الحقيقة تقتضينا أن نقرر أنه لم يكن لديه مذهب واضح ومن ثم ال يكون له مغزي أو معنة التعليل.

، فمؤلفاته تفتقر إلى التنظيم وتنطوي على غير قليل من التكرار وعدم عين به في ترتيب مادته التاريخيةيست

 والشروح التي تغرق القارئ في التفاصيل. الترابط، هذا فضالً عن األمثلة التاريخية والتعليقات

ولعل نظريته عن السيادة هي أول ما ساهم به بودان في الفكر السياسي. وعلى الرغم من أن هذه النظرية 

، وكان أول من ل من حدد هذه النظرية بدقة كاملة، إال أن بودان كان أوكانت موجودة في القانونا لروماني

 صاغها في فلسفة سياسية.

والدولة عند بودان وتجمع من العائالت ومن ممتلكاتها المشتركة، وتحكم بواسطة القوى العظمى 

ةبالعقل". وأهم ما يتضمنه ذلك التعريف هو تأكيد مبدأ السيادة ، وهو أهم جزء في فلسفته السياسية إذ إنه يرى 

ت األخرى التي تشكلها العائالت في وجود السلطة ذات السيادة العالمة التي تميز الدولة عن جميع التجمعا
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وليس األفراد، ألن بودان يرى أن الفرد ال يشكل أي أهمية في البناء السياسي، وأن الفرد يكون له تأثير متى 

، ولكنها تتكون من ن الدولة ليست تجمعاً من األفرادانصهر أو أندمج بجماعة اجتماعية، ولذلك رأى بودان أ

، وهي قد تؤلف جماعات تجاربة أو كنسية هي الخلية األولى في المجتمع عائلةجماعات اجتماعية متآلقة. وال

و أو أي جماعة أخرى، ويتم تفاعل هذه التجمعات واألشكال األخيرة عن طريق الصداقة أو القرابة أو العادة أ

 .الدولة فنترابط عن طريق القوة. أما االتفاق أو عن طريق روابط أخرى

األنثروبولوجيا الحديثة لم تؤكد هذا االتجاه الذي ذهب إليه بودان، والذي يمكن وعلى الرغم من أن 

تلخيصه في أن القوة المسلحة هي العامل الفّعال في السلطة السياسية، إال أن األبحاث المتزايدة استطاعت أن 

 .حة بها العامل الرئيسي للسلطةتجد الكثير من الحاالت كانت القوة المسل

.وهذه القوة ليست عظمى فروضة على المواطنين واألشياءد بودانهي "القوة العظمى الموالسيادة عن 

 وحسب، وإنما هي دائمة أيضاً، ألنها إذا كانت محددة زماناً ومجاالً فإنها ال تكون عظمى.

وبودان حين يشير إلى القوةا لعظمى يقصى من دائرة بحثه العناصر الالهوتية، ويقرن هذه القوة مباشرة  

بالقانون المتحضر وحده، وبممارسة القوة على الخارجين عليه، وذلك ألن األمراء والعامة متساوون في 

إطاعة القانون اإللهي والقانون الطبيعي، وأن من يحاول الخروج عن هذين القانونين ال يمكن أن يتهرب من 

إنما ينطبق على القانون اإلنساني ، فمن السيادة، ومن قوتها الضاغطة القوة اإللهية. وأما محاولة التحرر

  المتحضر.

لى التي يمكن أن توجد في ولقد أصبح من الواضح أن بودان يدرك السيادة على أنها اإلرادة األع

، وأن الوظيفة األولى والرئيسية للسيادة هي تطبيق القوانين على المواطنين واألفراد ألعلى المجتمع

ام الحكم األمثل يتمثل في الموناركية، أي حكومة الفرد الواحد فلقد قامت القانون. ولما كان نظالحاكمين، الن 

عدة تساؤالت تدور حول تقيد الملك بالقانون أو عدم تقيده. ولقد أوضح بودان أن الملك ال يمكن أن يكون مقيداً 

طبيعي . ومن ثم بقوانين وضعها هو، فسيادة الملك غير خاضعة لقانونه، ولكن القانون اإللهي وال القانون ال

يخضع لهما. إن القانون الدنيوي يقول بودان   "يعتمد على إىادة ذلك الحائز على القوة العظمى في الدولة )أي 

 .ون أن يرتبط هو بذلك القانونالملك( وعلى ذلك الذي يستطيع أن يربط رعاياه بالقانون، د

حد منها القانون، غير أن بودان لم يشك السيادة إذن هي سلطة عليا على المواطنين وعلى الرعايا ال ي

مطلقاً في أن الحاكم مقيد بقانون الرب وبقانونا لطبيعة، ويرغم تعريفه للقانون بأنه عمل ناشيء عن إرادة الحاكم، 

لم يفترض أبداً أن في إمكان الحاكم أن يخلق الحق بمجرد نزوة أو رغبة أو هوى، ذلك أن الحاكم يخضع لقانون 

يقف فوق البشر، ويضع للحق مستويات معينة ال يمكن أن تتغير، ومراعاة هذا القانون هي التي  الطبيعة الذي
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تميز الدولة الحقيقية عن مجرد العنف، فكأن الملك الصالح في رأيه هو الذي يطيع قوانين الطبيعة ، أي يحكم 

 هو.وا عهرعاياه طبقاً للعدالة الطبيعية، كما يطيع رعاياه القانون الدنيوي الذي وض

وفلسفة بودان السياسية ترتكز أساساً على نظريته تلك في السيادة، فلقد عرف  العالم بودان من ثنايا هذه 

النظرية، ولكنه يضيف إلى تلك النظرية  آرىاء أخرى، وذلك لكي يقيم نسقاً سياسياً متكامالً، فلقد كان واحداً من 

الدولة وبين حكومة الدولة ، ولذا فلقد انتقد أرسطو النه لم يميز القالئل الذين أشاروا إلى ضرورة التمييز بين 

  وضوح كاف بين الدولة وبين الحكومة.ب

ولقد أوضح بودان أنه ليس من الضروري أن يتفق شكل الحكومة مع شكل الدولة . فشكل الدولة يتحدد 

لموناركية واالرستقراطية طبقاً لعناصر السيادة الموجودة فيها، ومن ثم يتشكل على ثالثة أنواع هي ا

والديموقراطية. وكل شكل من هذه األشكال الثالثة قد تكون له حكومة من شكل مختلف، فالدولة الديموقراطية 

مثالً قد يكون لها حكومة موناركية، وهذا يتضح في انجلترا ، فهي دولة ديموقراطية ولكن لها حكومة موناركية 

. ي يد شخص واحد هو رئيس الدولةالحكومة الجمهورية قد تكون السيادة فيها فتتمثل في الملك أو الملكة. كما أن 

 .تفضيل ألي شكل بالنسبة للدولةولقد فضل بودان النظام الموناركي للحكومة، بينما لم يحدد أي 

ومعنى هذا أن بودان قد سلم بثالثة اشكال فقط في اشكال الدولة هي الموناركية واالىستقراطية 

ية . ولقد أقام هذا التصنيف على أساس عددى، فحينما تكون السيادة في يد فرد واحد تكون الدولة والديموقراط

موناركية، وحين تكون السيادة في يد أفراد قالئل فإن الدولة تكون ارستقراطية، أما حينما تكون السيادة في يد 

 فإن الدولة تكون ديموقراطية . األغلبية أو في يكل كل المواطنين

ثمة دولة مختلطة النظم إذن، وليس ثمة ما يدعو إلى قانون مختلط كذلك الذي نادى به بوليبيوس  ليس

 وشيشرون.

ويرى بودان أن الدولة كالفرد ، تولد ، وتنمو، وتزدهر ثم تضمحل وتتدهور وتموت ، وأن الثورة والتغير 

. ومعنى هذا أنه لتالي السيادة في المجتمعت بافي المجتمع ال يمكن أن يقوما إال إذا تغير شكل الحكومة ، وتغير

وتركيباتها، فإن هذا ال يكون ثورة ولكن حينما  حدث تغير كلي في القوانين، وفي الدين وفي التجمعات األخرى،

تتغير القوة العظمى من موناركية إلى ارستقراطية مثالً فإن هذا يعد ثورة حقيقية على الرغم من بقاء القوانين 

 .المنظمات األخرى كما هي سائروالدين و

ولقد كانت نظرة بودان إلى الثورة علمية ، إذ قرر أن ثمة عوامل طوبوغرافية وجغرافية تساهم في إحداث 

 .من كثير من المفكرين المحدثين أن بودان كان حديثاً بصورة أكبر  Maxeyالثورات ، وهنا يقرر 
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" . والمواطن Citizenshipولقد أعطى بودان فلسفته السياسية بعداً حديثاً حينما تناول مفهوم "المواطنة  

كما أنه ال عند بودان ليس إال رعية من رعايا الدولة، ليس له حق المشاركة في الحكومة ، وليس له أدنة قوة ، 

المجتمع، وليس على المواطن عند بودان إال يقف على قدم المساواة من األعضاء الذين يمارسون السيادة في 

واجب، الطاعة وحسب. يقول داننج  "ليس المواطن هو العنصر األول في البناء السياسي، إذ العنصر األول 

 بودان(. أما تعريف 3يتمثل في العائلة ، والمواطن ليس غال راعي العائلة في عالقاتها المتنوعة وحسب )

اطن هو اإلنسان الحر الذي يخضع للسيادة وقوتها، تلك التي تنبع من شخص آخر للمواطن فهو ما يلي  "المو

( وليس المقصود بلفظ حر هنا حرية االنتخاب ، أو حرية اآلراء ، أو الحرية بالمعنى السياسي الواسع 4غيره")

لحرية هنا ال تعني أو الضيق، أن الحرية هنا حرية اآلراء ، أو الحرية بالمعنة السياسي الواسع أو الضيق، أن ا

 أن العبد ليس مواطناً. بودانأكثر من عدم كونه عبدأً من العبيد وحسب. ومعنة هذا في عرف 

بفلسفته السياسية تلك في مفكري القرن السابع عشر، ذلك أن التاريخ السياسي لهذا القرن  بودانلقد أثر 

. بل إن أفكاره عن السيادة أثرت دقة ووضوح  أول من حددها بكل بودانكان كان يدور حول مشكلة السيادة التي 

حيث قامت الدولة القومية ذات السيادة ، ولم تستطع الحرب العالمية األولى وال  20، 19، 18في مفكري القرون 

 .تقضي على سيادة الدول القومية الثانية أن 

، على الرغم من الدائرة الدنيويةجمه أساساً إلى مع ميكافيللي في نمط التفكير المن بودانيقول باركر   اتفق 

ويقول داننج  "لقد سار ميكافيللي  بالسيادة الثانوية" بودانأن ميكافيللي قد نادى بالسيادة اإلجرائية بينما نادى 

 .كة التي بدأها زميله اإليطالي، أما بودان فقد أكمل الحرفي اتجاه البناء العلمي للسياسة بعض الخطوات

سفته السياسية تأكيد نظرية السيادة في ضوء السلطة، وأضفى طابعاً علمياً في فل بودانلقد اوضح 

عصرياً على نظرية القانون. وأمدنا بنظرية عن السلطنة تتفق مع نظريته في السيادة ، ونظريته في القانون ، 

كما رسم لنا صورة واضحة عن الثورة ، ومسارها الذي يتفق مع مسار الدولة من نمو وازدهار إلى 

اضمحالل وموت ثم نمو وازدهار آخر وهكذا، وبين أن الثورة ال تتم إال إذا تغيرت عناصر السيادة المسيطرة 

على الدولة، من موناركية مثال إلى ديموقراطية ، أو من ارستقراطية إلى ديموقراطية وهكذا. وعلى هذا 

وعن المواطن في نسق سياسي متكامل النحو تترابط نظريته عن الثورة بنظريته عن السيادة . وعن القانون، 

بارزاً في فلسفة وتاريخ  البنيان. ولهذا نجد داننج يقرر أن فيلسوفاً مثل بودان ال يمكن إال أن يحتل مكاناً 

 .لما جاء به من نظرية متكاملة" ، السياسة
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 مذهب هوبز السياسي –ج 

( بالطابع المادي اآللي ، فانعكس ذلك الطابع على مذهبه السياسي ونظريته بحث)* اتسمت فلسفة هوبز

األخالقية، وكانت الهندسة هوايته، شده اليها منهجها الدقيق ، الذي يبدأ يعتمد على فكرة "النسق االستنباطي 

deductive systemل كل " ذلك النسق الذي يبدأ بمجموعة من التعريفات والمسلمات يستنبط منها العق

قضاياه ونظرياته بحيث يمكن رد كل نظرية إلى سوابقها من النظريات أو التعريفات أو المسلمات، وبحيث 

يعتمد الالحق فيها تماماً على السابق دون أدنى خروج عن محتويات النسق. ولقد بلغت درجة إعجاب هوبز 

ق المنهج الهندسي لمشكالت عن طريبفكرة النسبق االستنباطي حداً جعله "يعتقد أنه في اإلمكان حل كل ا

 .(1)االستنباطي

ولقد اتبع هوبز هذا المنهج االستنباطي في كتابه "التنين" أعظم كتبه بوجه عام، وأهمها بالنسبة الى 

مذهبه السياسي على وجه خاص. فعلى غرار النسق االستنباطي أقام هوبز كتابه التنين ، فقسمه إلى قسمين  

ة من التعريفات والبديهيات تحدد بكل دقة كل التصورات التي سيتعرض لها، األول عبارة عن مجموع

والثاني عبارة عن سلسلة من االستنباطات المترابطة والمتوافقة تحمل القارئ مباشرة على الوصول إلى 

ثيراً النتائج التي يتوخاها هوبز  وهو في سبيل إقامة نظريته السياسية على هذا النحو االستنباطي لم يحفل ك

 بأحكام الفالسفة ، وال بمسار التاريخ اإلنساني.

ة في شتى فلسفة هوبز مشروعاً إلدماج علم النفس بالسياسة بالعلوم الطبيعية الدقيقة ، فالمعرف تلقد كان

  أولها يتعلق بالجسم من تركيبية بحيث يتضمن ثالثة اجزاء . ولهذا جاءت فلسفتهأجزائها كل واحد متكامل

بيعته وحركته، وثانيها يتعلق بالناحية السيكولوجية المميزة للكائناتحيث قواه وط
1

البشرية ، أما ثالثها وأخرها 

فيتعلق بالجسم الصناعي الذي ندعوه باسم المجتمع أو الدولة. ولقد ذهب هوبز إلى أن الحركة هي الحقيقة 

أن سلوكه بما فيه االحساس والشعور والفكر ما فإذا ما انتقلنا إلى اإلنسان لوجدنا  المتغلغلة تماماً في الطبيعة. 

هو إال أسلوب من الحركة ، حيث تنجم عن الدماغ حركة توجه العضو الذي يأمره الدماغ بالتحرك غلى 

سلوك معين متوافق مع مثير خارجي. والحاكم بالنسبة لرعاياه هو كمركز الدماغ بالنسبة لإلنسان هو الذي 

 . (2)ويبصرهم بما تحقق لهم سلمهم وأمنهميضع القوانين، ويوجه رعاياه 

ومعنى هذا أن السياسة ترتكز على علم النفس كما تأخذ في اعتبارها العلوم الطبيعية الدقيقة. فالسياسة 

ترتكز على علم النفس من حيث أن هدف علم النفس هو حدوث توافق بين أعضاء اإلنسان، تخضع فيه هذه 

قق لها هذا التوافق وهو العقل، كما أن هدف السياسة هو حدوث نوع من األعضاء لمركز أو لمسيطر أعلى يح

                                                           
(*)
 "The Leviathanو من أشهر كتبه كتاب "التنين  1679 -1588فيلسوف انجليزي عاش ما بين عامي  :Thomas Hobbesتوماس هوبس  

 1                                                                                        Maxey. Political Philosophies, p. 219. 

2 Dunning: Political Theories, Book II, p. 265 .                                                                                                  
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التوافق بين أفراد المجتمع، يخضع فيه هؤالء للحاكم الذي يحقق لهم أمنهم وسلمهم. كما أن السياسة ترتبط 

 بالعلوم الطبيعية من حيث أن هذه األخيرة تتحدث عن مفهومات مثل المادة والقوة والحركة ، وقد استعار

 هوبز هذه المفاهيم وأدخالها في مذهبه السياسي كما سيتضح ذلك فيما بعد.

" أن يبين مجريات The state of natureلم يهتم هوبز وهو يصور حال الطبيعة "األولى لإلنسان 

ثم توصل  األمور التاريخية... لقد ركز فقط على االستنباط العقلي الذي أخذ فكرته من الهندسة االقليدية. ومن

إلى الدولة المتحضرة عن طريق االستنباط من حياة اإلنسان األولى وأفعاله "واألفعال اإلنسانية تشير إلى قوة 

 (.1ديناميكية دائمة من الرغبة التي ال تتوقف إال عند الموت")

1
فرد  ويستنتج هوبز من تعريف القوة أن كل فرد يجاهد في تحقيق رغباته، وأن هذه الرغبات تختلف من

ألخر طبقاً للتكوين البدني، والمستوى الثقافي والخبرة ومن ثم فإن الناس يتساوون من حيث إقدامهم على 

إشباع رغباتهم، ولكن المساواة ال تكون تامة، حيث أن األقوياء بدنا ، واألذكياء عقالً يستأثرون باألغلبية 

وقليلي الحيلة والذكاء إال القليل . وهنا ينتقد هوبز  القصوى من الثروات واالمتيازات ، بينما ال يتبقى للضعفاء

العقيدة القديمة القائلة بأن الناس في حال الطبيعة امتازوا بالمساواة، أو أنه كل إنسان كان مساوياً كل إنسان 

 (.2آخر )

ألفراد ولقد نتجت حالة النضال تلك في سبيل البقاء ، والمحافظة على الذات، وتحقيق الرغبات المتفاوته ل

 عن منابع ثالث رئيسية هي  

 المنافسة الدائمة بين كل إنسان وكل إنسان آخر في سبيل تحقيق الرغبات. -1

 كشخص أعظم تفوقا ومجداً .خرين به أو تمنيه المستمر أن يحوز إعجاب اآلـ اشتهاء اإلنسان 2

آخر قائمة على اساس من  يقول هوبز   "لقد كانت العالقات في حال الطبيعة بين كل إنسان وكل إنسان

 A –war(. وأن هذا يؤدي حتما إلى حالة "حرب الجميع ضد الجميع 2المنافسة أو الريبة أو حب المجد ")

of all – against all  ما دام كل إنسان عدو كل إنسان آخر ، ال ينبغي إال مصلحته الخاصه ومنفعته "

تلك الحال الطبيعية بأنها كانت " منعزلة ، وفقيرة ،  الشخصية وحسب . ولقد امتازت حياة اإلنسان أيضا في

وقذرة ، ووحشية ، وقصيرة " فأصبح اإلنسان ذئب اإلنسان . يقول رايت " في حالة
2
الفطرة السابقة على  

حالة الدولة بالمعنى السياسي، كان كل إنسان يطلب الحفاظ على حياته، ويتجه نحو تحقيق لذاته ، على نحو 

ي ماالً ومجداً ، لم يكن ثمة اخالق على النحو الذي نعرفه ، ولم تكن ثمة قيم أو مثل . لقد كان أناني، لكي يجن

                                                           
1
 Hobbes. The Leviathan. ch XI. 
2

   Dunning: Political theories. Book II, p. 209 . 

2                     Hobbes. The leviathan. ch XIII.          
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كل إنسان يعطي نفسه الحق كل الحق في الحصول على ما يبغي، لم يكن ثمة قانون وال تشريع، والنتيجة التي 

  أن يحارب باستمرار أو يمكثال يمكن تحاشيها هي حالة حرب الجميع ضد الجميع، ولم يكن أمام اإلنسان إال

 .خائفاً من هجوم اآلخرين عليه"

 ويمكن أن نستنتج من هذه الحالة األولى التي كان عليها اإلنسان األول الخصائص التالية 

لم يكن ثمة تمييز بين الصواب والخطأ ، لقد كان اإلنسان مدفوعاً برغباته وشهواته ونزواته الكامنة  -1

مكان أن نقيس بمعيار ما أخالقية الفعل أو عدم اخالقيته، الن ذلك المعيار لم يكن قد وجد فيه، ولم يكن في اإل

 بعد.

د بعد، فال يمكن أن توجه لم يكن ثمة تمييز بين ما هو عادل وبين ما هو ظالم ، فما دام القانون لم يوج -2

ن وملكاته مثل اإلحساس ت اإلنسا، هذا من ناحي، ومن ناحية أخرى ليست العدالة وليس الظلم من قدراالعدالة

، ومن ثم فليس ثمة عدالة طبيعية توجد في الفرد. وإنما توجد العدالة متى ارتبط باألخرين عن واالنفعال

 طريق الدولة المشرعة للقانون.

لم تكن ثمة ملكية محددة تخص فرد واحد ، ألن كل إنسان كان يحصل على ما يستطيع أن يحصل  -3

 .له طالما استطاع أن يحتفظ بهاوتظل هذه الممتلكات  عليه من ممتلكات،

وقت. يقول هويز  "حينما يقوم اإلنسان  لقد تميزت عالقات اإلنسان بالريبة والشك وتوقع الحرب في كل

برحلة، يقوم بتسليح نفسه، ويطلب حسن المصاحبة، وحينما يذهب إلى النوم يوصد األبواب، وحينما يكون في 

بيته يغلق صندوق ثيابه. انظر كيف يكون رأيه في اإلنسان األخر حينما يوصد أبوابه وانظر كيف يكون رأيه 

اماً كما اعمتها أنا صندوق ثيابه.. أال يشهد هذا على اتهام اإلنسانية باألفعال، تمفي أبنائه وخدمة حينما يغلق 

 .بالكلمات

هكذا صور هويز حال الطبيعة األولى، وهكذا رسم صورة اإلنسان األول.. لقد كانت حال الطبيعة حال 

مرار تجاه األخرين، طمع وأنانية وحرب ، وكان اإلنسان منبع كل الشرور واألثام... كان يصوب سالحه باست

وكانت عيونه ال تفارق مراقبة اآلخرين ، وكان قلبه مفعماً بالخوف والشوك والريبة. وباختصار لقد كان ذئباً 

 في جماعة من الذئاب.

" ، فذهب Natural law" وبين "القانون الطبيعي Natural rightsميز هويز بين "الحقوق الطبيعية 

إلى تلك الحرية التي يتمتع بها اإلنسان في فعل ما يحقق له البقاء في الوجود، إلى أن الحقوق الطبيعية تشير 

وهو غير مقيد بقيود خارجية بينما يشير القانون الطبيعي إلى ما هو أعمق من تلك الحرية، إذ إنه يشير إلى 

 تلك القواعد الصادرة عن العقل والتي تعوق أي فعل ال يؤدي إلى حفظ البقاء.
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، ومن ناحية أخرى نجد أنه بينما يتجه اإلنسان بواسطة الحقوق الطبيعية إلى إىضاء  هذا من ناحية

رغباته ونزواته أيام ما كانت ، فانه يكون مضطراً بواسطة القانون الطبيعي أن ينبذ بعض رغباته من أجل 

حالة الحرب، أما تحقيق أمنه وسعادته. إن الحقوق الطبيعة المتساوية بين أفراد اإلنسان البد وأن تنتهي ب

 القانون الطبيعي فهو نسق من المبادئ يقدمها العقل لكي يجعل حياة اإلنسان آمنة مطمئنة.

 ولقد نتج عن هذا التصور الذي أتي به هوبز عن القانون الطبيعي ما يلي 

 إن القانون الطبيعي، ما دام يطلب تحقيق األمن، فإنه يتحاشى حالة الحرب الطبيعية بين البشر. -1

ولكي يتم هذا يجب أن يحد كل إنسان من ممارسة حريته الطبيعية الممنوحة له عن طريق الحقوق  -2

 الطبيعية. ويتم هذا عن طريق اتفاق الجميع مع الجميع.

 يجب أن ينفذ البشر ما تعاهدوا واتفقوا عليه. -3

ور ، فاجتمعوا واتفقوا دركوا أن الحرب أسوأ الشرحال القتال الطبيعي وأويرى هوبز أن الناس سئموا 

على التنازل عن حقوقهم كافة ، وتعاقدوا على أن يجعلوا السلطان االجتماعي كله بيد رجل واحد يملك جميع 

الحقوق، وال يترتب عليه إال واجب واحد هو صيانة األمن. وبذلك غدت الحياة في المجتمع خيراً ، على 

ه يكسب لقاء ذلك ما هو أفضل من االستقالل، يكسب األمن الرغم من أن اإلنسان يخسر فيها استقالله، ولكن

والطمأنينة، واألمن خير النه ينقذنا من بؤس حال الطبيعة، حال الحرب، وينقلنا إلى حال السالم والنظام 

 وهكذا يقوم المجتمع، وتقوم الدولة.

إن الدولة تأتي إلى الوجود بطريقين   األول بواسطة المؤسسات التي يتحد بواسطتها الناس من تلقاء 

ذاتهم. والثاني بواسطة حق التملك ، حينما يكون الباعث للوحدة آتياً من قوة عظمى تتمثل في بعض األفراد 

ا معنة التعاقر، على الرغم من أن الذين يهددون بتدمير المجتمع . وكل من هذين الطريقين يحمالن في صميمه

 .يمثل العقد االجتماعي الحقيقي التجمع بواسطة المؤسسات 

والدولة كالفرد تبغي األمن والطمأنينة، وتنأى عن الحرب، ولكن الباعث االجتماعي الذي اعتبره 

ينا أن الباعث الفالسفة األخرون على أنه العلة األولى للدولة ليس هو الباعث األوحد، ذلك أن العقل ير

االجتماعي يرتبط برغبة حفظ البقاء، كما أنه يريد يرينا أيضا أن القوة العظمى تحمي كل فرد من أفراد 

المجتمع، وتمنحه األمن والسالم. هذه القوة العظمى تحمي كل فرد من أفراد المجتمع، وتمنحه األمن والسالم. 

تمع تنشأ عن طريق تخلي كل األفراد لها عن ارادتهم هذه القوة العظمى التي تمثل عنصر السيادة في المج

 وعن حقوقهم.
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أن قيام الدولة يتم حين توافق وتتعاقد األغلبية، أو كل فرد مع كل فرد آخر ، على يقول هوبز  "إننا تقرر 

كل . وها هنا يقول كل فرد لقابل منحهم السالم والحمايةأن يتنازلوا عن حقوقهم لشخص يمثلهم أو لهيئة، في م

فرد آخر "لقد أعطيت السلطة ، وتنازلت عن حقيق في حكم نفسي إلى ذلك الشخص أو لتلك الهيئة . على 

 .، والسلطة في كل فعل يقوم به" شريطة أن تعطيه أنت نفس الحق الذي يخصك

وإذا ما تنازل كل فرد عن سلطته ، وعن حقه في حكم ذاته ، إلى ذلك الشخص الذي اختاروه لكي يمثلهم 

يعاً ، تكونت الوحدة الحقيقية أو الدولة، حيث تظهر إرادة للدولة تذوب فيها كل إرادات االفراد، أو تنصهر جم

فيها اإلرادات والقوى المختلفة في إرادة واحدة وقوة عظمى واحدة هي إرادة وقوة الحاكم. يقول رايت   "لما 

ف والبؤس، فإنه نتج عن هذا أن كون الناس كان اإلنسان يبغي االمن والسالم، وينزع إلى الهروب من الخو

 (.3تنظيماً يقوم على االتفاق بينهم، بأن يتخلوا عن إرادتهم وحقوقهم إلدارة الحاكم" )

 " cial contract soهكذا يلجأ هوبز لتبرير سيادة القوة إلى فكرة "العقد االجتماعي "

تركيز السلطة في يد شخص أو هيئة يكون التي يمكن تلخيصها بالقول بوجود اتفاق تواضع عليه الناس ب

لها حق األمر دون معقب للخروج بذلك من حال الطبيعة إلى حال المجتمع المدني المنظم. ويصف هوبز العقد 

االجتماعي بأنه تعاهد واتفاق بين األفراد يتنازلون بمقتضاه عن حقوقهم الذاتية ويخضعون لحاكم. وهو بذلك 

حدها حدود أو قيود، إذ إن األفراد تنازلوا بمقتضى العقد االجتماعي عما كان لهم  يرى أن السيادة مطلقة ال ت

من حريات وحقوق في حال الطبيعة، وهو تنازل ال يمكن أن يتصوره إال كامالً وغير مشروط، وإال اتيح 

، كما أن للفوضى الفطرية أن تعود من جديد. ومعنة هذا أن اإلنسان ال يستطيع أن يسترد ما أعطاه للحاكم

ألنه لم يكن طرفاً في العقد اللهم إال توفير االمن لهم. وبما أن الحاكم لم يكن  الحاكم غير ملزم قبل الناس بشئ

طرفاً في العقد فإنه من ثم لم يتنازل عن حقوقه الطبيعية وال عن حريته ، بل إنه احتفظ بهما، ومن هنا فإن له 

 أن يفعل ما يشاء.

لدى اإلنسان إال أن يختار بين السلطة المطلقة وبين الفوضى الكاملة. ذلك أن الحاكم إما أن يكون  وليس

 سلطاته كامالً معترفاً به ومن ثم توجد الدولة ، أو ال يعترف به ومن ثم توجد الفوضى.

 ولهذا العقد االجتماعي المالمح اآلتية  

يست الجماعات من أي نوع، وليس الناس بالمعنى العام أن المشتركين في هذا العقد هم األفراد ، ول -1

يتفقون  –وهم متساوون في الحقوق الطبيعية  –الغامض، وليست أية سيادة كائنة ما كانت .. إن األفراد 

ويتعاقدون  على التنازل عن هذه الحقوق لشخص أو هيئة حاكمة، ولكن هذا الشخص نفسه أو تلك الهيئة 

 في هذا التعاقد. يكون أو ال تكون مشتركة
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يجب أن نالحظ ان الخضوع لصوت األغلبية التي عينت السلطة يكون مادة رئيسية في ذلك العقد،  -2

، بل للحاكم كامل السلطة في القضاء عليهم دون أن يكون األقليةومن ثم فليس هناك أدنى أهمية لمعارضة 

 لفعله هذا أدنى مسحة ال شريعية .

، قد، ومقاومة الخطر الخارجي مادة رئيسية من مواد العتحقيق األمن الداخلي تعاقدين وهوإن غاية الم-3

ويرى هوبز " أن الدولة التي سي في الوجود الدائم للدولة ويجب أن تكون تلك الغاية هي الشرط األسا

، فهما يقومان معاً على تلك التي تأتي عن طريق المؤسسات تأتي عن طريق حق التملك ال تختلف عن

، بينما يكون في خوف الجميع من قوة الشخص الحاكم الخوف ، ولكن الخوف في األولى يكونعامل 

 .سيادة برعاياها واحدة في النوعين. كما أن عالقة الخوف الجميع من بعضهم البعض " الثانية

معقباً على فكرة العقد االجتماعي ."إن المجتمع السياسي تنظيم على فكرة العقد  Moxeyيقول 

االجتماعي ، الذي اضطر الناس إلى الموافقة عليه لكي يهربوا من حالة الحرب والبؤس ، والحاكم ليس 

لعقد على مشتركاً في هذا العقد ، ولكنخ مزود مع ذلك بالسلطة والقوة والسيادة التي تجبر المشتركين في ا

 .لطبيعية التلقائية "تحقيق مواده ...وتمنع األفراد من ممارسة حريتهم ا

ولقد أستعرض هوبز بعد ذلك تصوره لمفهوم السيادة ولمفهوم الحرية في ضوء نظريته عن حال 

رد " ذلك الف Sovereignity، فيقرر أن المقصود "بالسيادة تج عنها من قيام العقد األجتماعيالطبيعية وما ين

أو تلك الهيئة الذي أو التي تملك سلطة اإلرادة التي تنازلت عنها األغلبية له أو لها في مقابل منح تلك 

  :يلي األغلبيةحياة آمنة مطمئنة .وينتج عن هذا ما

ـ كل فعل يتعارض مع الطاعه المطلقة للسلطة هو فعل غير عادل، أياً ما كان من قيمة هذا الفعل 1

 الفعل وإن كان متفقاً مع إرادة هللا فإنه يكون غير عادل إذا خرج على السيادة . .ويقرر هوبز أن هذا

ـ ولما كان العقد اإلجتماعي بمثابة اتفاق بين األغلبية تنازلت فيه هذه عن حقوقها الطبيعية لعنصر 2

عيهة كما هي . السيادة فإن العنصر األخير لكونه غير مشترك في ذلك العقد ، يحق له االحتفاظ بحقوقه الطبي

ومن ثم فينتج أن عنصر السيادة ال يمكن أن يكون غير عادل ، ألن الالعدل هنا يرتبط بخرق االتفاق أو 

 العقد وهو لم يشترك فيه .

ـ إن األقلية لم توافق على انتخاب عنصر السيادة يجب أن تخضع لألغلبية وإال فمن العدل إقامة 3

 كون محتفظة بحقوقها الطبيعية التي تبيح حرب الجميع ضد الجميع . الحرب عليها ،ألنها بعدم موافقتها ت
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ومن ثم فإن السياده  تكون مطلقة ، وال يجوز االعتراض عليها ، أو سحب الثقة منها ، أو عدم إطاعتها 

في من قبل اي فرد، وهي تدعم ذاتها بقوة رهيبة ، وبوسائل متفاوتة تؤهلها للقيام بواجباتها  وتحقيق أهدافها 

. ويمكن حصر الوظائف النوعية التي تستطيع أن تصل بتعاد عن شرور الحالة الطبيعيةالسالم واألمن واال

 :لسيادة بها إلى أهدافها فيما يليا

 ـ ممارسة الحكم ابتداًءمن نظريات ومذاهب فكرية.1

 ـ تأمين ممتلكات األفراد ، وحفظها من أغتصاب اآلخرين.2

 اسطة القضاء.ـ الفصل بين المنازعات بو3

 ـ إعالن الحرب والسلم مع الدول األخرى.4

 ـ ممارسة السلطة في كل ما يتعلق بالدولة من اقتصاد وثقافة  وتشريع وشرف ومنح المكافآت.5

" فهي تعني غياب المعوقات الخارجية التي تعوق الحركة وفي نطاق الدائرة  Liberty أما " الحرية 

عن اإلرادة ، ولكن اإلنسان بتخليه تعوق الفعل اإلنساني الصادر  معوقات التياإلنسانية تعني الحرية غياب ال

 طواعية عن إرادته للقوة العظمى أو للسيادة فإن حريته تكون مقيدة من ثم بالقوانين التي وضعتها تلك السيادة.

الحرية الفردية إذن ترتبط بالقانون من ناحية، ومن ثم يعوق هذا القانون الحرية التلقائية الطبيعية التي 

ترجع باإلنسان إلى عصر الغاب، ويسمح فقط بحرية متحضرة، تنأى عن الفوضى، وتلتزم بقواعد المجتمع، 

نسان في العقد االجتماعي بكل مواده وقوانين السيادة . كما أنها ترتبط من ناحية أخرى بما تعاهد عليه اإل

 ونصوصه.

أما حرية السيادة فهي مطلقة ال محدودة ، ال ترتبط بالقانون وال بمواد العقد االجتماعي، ألن السيادة لم 

 تكن طرفاً في االتفاق أو العقد.

ر عدم وإذا لم يلتزم اإلنسان بنصوص العقد االجتماعي ونصوص القانون، ومارس حريته الطبيعية، وآث

اطاعة السيادة واالعتراض على كل فعل وأمر، انقلب المجتمع حينئذ من حال التمدن والتحضر إلى حال 

الطبيعة األولى بكل ما فيها من بؤس وعزلة وحرب، وانتهت العدالة فيه، وتالشت حالة السلم واألمن بين 

 المواطنين.

لسيادة . وأياً ما كان من أمر هذه السيادة فإن سعادة الفرد إذن وأمنه وطمأنينته مستمدة من الدول ومن ا

خطرها أقل مما لو انتهت وتحول المجتمع إلى حالة من الفوضى "وإذا تحول المجتمع إلى حالة الفوضى ، 



 

68 
 

بسبب ممارسة األفراد للحرية التلقائية الطبيعية، تعذر على السيادة أن تفي بمتطلباتها، وتعذر عليها حماية 

 .يتوقف خضوع األفراد للسيادة" لنهائية من العقد االجتماعي، ومن ثماألفراد، الغاية ا

"، Government and lawومفهوم السيادة عند هوبز هو مفتاح نظرياته عن "الحكومة وعن القانون 

وبين الحكومة كما فعل بودان، ذلك ألنه رأي أن كل الصفات   يز لم يميز على اإلطالق بين السيادةوهو

 .ا ترجع إلى السيادة وتكمن فيهاساسية التي ترتبط بالوجود السياسي برمته إنمالجوهرية واأل

والدولة عند هوبز ذات أشكال ثالثة هي ، الموناركية حينما تتركز السلطة في يد فرد واحد، 

واالرستقراطية تتركز السلطة في يد هيئة حاكمه، والديمقراطية في يد األغلبية . وليس ثمة شكل آخر عدا 

شكال الثالثة، ولم يوافق هوبز على الشكل المختلط تماماً كما ذهب إلى ذلك بودان، أما الطغيان األ

واألوليجاركية والفوضى فليست أشكاالً وإنما تنشأ هذه المصطلحات من قبل أولئك الذين ال يرضون على 

يجاركية، ويسمون الشكل الموجود في الدولة فيسمون الموناركية طغياناً، ويسمون األرستقراطية أول

" يسمونها "طغياناً Monarchyالديمقراطية فوضى. يقول هوبز "إن الذين أضيروا من الموناركية 

Tyranny وأولئك الذين اضرتهم "االرستقراطية ،"Aristocracy يسمونها "أوليجاركية "Oligrachy ،"

 ." Anarchy" يسمونها "فوضى Democracyأولئك الذين اساءت اليهم "الديمقراطية 

وسائر الصفات المتعلقة بها، في عنصر السيادة  وفي كل شكل من األشكال الثالثة تتركز القوة المطلقة ،

في تحقيق السلم واألمن . ولقد غلب هوبز الشكل الموناركي على الشكلين األخرين، وذلك ألنه رأى أن 

االنسان بطبيعته أناني ينزع إلى تحقيق رغباته ومصالحه ، فإذا كان الحكم في يد هيئة كثرى الشرور ألن هذه 

الطبيعية كما قلنا، وإذا كان في يد األغلبية ازدادت الشرور أكثر فأكثر ، أما الشكل  الهيئة تتمتع بحقوقها

هويز الشكل "لقد حبذ   Maxey. يقول لحكم فيه يرتكز على فرد واحدالموناركي فينتج عنه أقل الشرور ألن ا

 . اطاً وكفاءة الشكلين األخرين"الموناركى ، ألنه آكثر وحدة ونش

لفة التى قد توجد فى المجتمع مثال الهيئه البرلمانيه ، أو الهيئة القضائية ، أو الهيئة أما الهيئات المخت

التنفيذية ، فإنها تستمد سلطتها من إرادة الحاكم ، و حياة أفرادها ونفوذهم وسلطاتهم منوطة بإرادة الحاكم 

 المطلقة .

بارة عن استنتاجات أو نظريات ويرى هوبز أن قانون الطبيعة ، ليس قانوناً على الحقيقة و لكنه ع

ح له الحق في أن يأمر تساعدنا على البقاء والدفاع عن أنفسنا .أما القانون الحقيقي فهو كلمة يضعها الحاكم تتي

وذلك الحق الممنوح للحاكم إنما رتبته نصوص ومواد العقد االجتماعي .فالقانون المتحضر إذن  .الجميع

 .كم الذي ال يخضع هو لهذا القانوندة أو الحايتكون من التعبير عن إرادة السيا
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" فهو ذلك الذي يصدر عن إرادة هللاّ، بل ويمكن أن يكون " القانون  Divine lawأما " القانون اإللهي 

 Law" فهو ذلك الذي يصدر عن إرادة هللا ، بل ويمكن أن يكون "القانون الطبيعي   Divine lawالطبيعي 

of nature   صادراً عن هللا ، على الرغم من أنه ال يعتمد مباشرة على األمر اإللهي المباشر الموجه "

لشخص معين أو لمجموعة من األشخاص يكون بمثابة القانون الصحيح ، ويمكن تسميته " بلقانون اإللهي 

 " .   Divine positive lawالوضعي 

اً قانون الطبيعة غير المكتوب، ويرى ان هذا ز أن كل القوانين تحتاج إلى تفسيرات خصوصويرى هوب

األخير يصبح قانوناً صحيحاً إذا تجسد فى شكل أوامر نابعه عن الحاكم أو السيادة . فالسمه األساسية للقانون 

عند هوبز هي ارتباط القانون بالسيادة ؛ذلك ان القانون ال يصبح قانوناً ألنه أثبت صالحيته أو معقوليته ، 

 .بع عن إرادة السيادة ولكن ألنه نا

ولكن إذا كان ثمة تعارض ظاهر بين األمر اإللهي يجب أن يسود كل سلطة ، ولكن هذا األمر اإللهي ال 

يمكن أن يفهم إال بواسطة العقل اإلنساني . ومن جهة أخرى فإن األمر اإللهي إذا كان موجهاً إلى كل إنسان 

 ، فكيف يقتنع البقية أن هذا قد حدث ؟ .ه تلقى امراً إلهياً نفيجب طاعته ، أما إذا ادعى اإلنسان أو هيئة أ

طبق هوبز المنهج العقلي الدقيق على األسرار المقدسة للدين المسيحي ، واستنتج تصوراته عن هللا 

والعقيدة والعبادة من أفكاره عن المادة والحركة والرغبة اإلنسانية. ولم يكن هوبز ملحداً ، ولكن كام مختلفاً 

، ولم يكن شاكاً ، ولكن منهجه ونظرياته "لم يكن هوبز ملحداً   Maxey ( .يقول 2له المسيحيين )عن إ

 .الدين بأنه عدو للكنيسة وأفكاره أقنعت رجال

لقد أخضع هوبز الكنيسهة لسلطان الدولة ، فذهب إلى أن أولئك الذين يجتمعون للعباده بدون أمر الحاكم 

، ولكنهم يكونون هيئة غير قانونية يجوز القضاء عليها . كما هاجم هوبز وعلمه ليسوا رجال دين أو كنيسة 

 فكرة الكنيسة العالمية ، وقرر أن الكنيسة العالمية ال يمكن أن توجد طالما أنه ال توجد دولة عالمية .

ليس هناك إال حكومة واحدة ، وسلطة واحدة هي سلطة وحكومة الدولة ، ولذلك فلقد انتقد هوبز وهاجم 

 ولئك الذين  يقررون بأن هناك حكومة دنيوية وأخرى روحية أو أبدية ، األولى تمثل الدولة والثانية تمثلأ

الكنيسة . يقول هوبز   " إن كلمة دنيوية ، وكلمة روحية ، كلمتان أتيا إلى العالم لكي يضلال اإلنسان ويصرفاه 

في هذا العالم هي الحكومة الدنيوية ، وما عدا هذه  عن السيادة القانونية الوحيدة ، فليس ثمة إال حكومة واحدة

 . الدولة وبين ما يسمى بالكنيسةالفكرة خطأ و ضالل يقود إلى الحرب بين 
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لقد كان هوبز أول فليسوف إنجليزي يقدم نسقاً سياسياًيقف على قدم وساق مع األنساق الكبرى في 

السياسيين.وظلت نظريته منذ ظهورها مثار جدال كبير التاريخ ،ولقد رفعته أعماله إلى منزلة كبار المفكرين 

 .و من قبل هؤالء الذين قبلوها بين المفكرين ، سواء من قبل اولئك الذين رفضوها ، أ

لقد اصدر هوبز عدة مؤلفات عبر فيها تعبيرا صادقاً عن التقاء مجموعة تيارات متضاربة في الفكر 

اش هوبز فترة الحرب األهلية وشاهد الصراع المرير بين الملك األروبي ،أترت على فلسفة السياسة . ولقد ع

والبرلمان ، مما دفعه إلى تأييد الحكم المطلق ، ويعتبر هوبز أول الفالسفة المحدثين الذين حاولوا إقامة عالقة 

، عمل كل ما في وسعه لتفسير هذا المذهب على أسس اسية ومذهب حديث تماماً في الفكربين النظرية السي

 لمية ، تغطي جميع حقائق الطبيعهة بما فيها السلوك البشري في ناحيته الفردية واالجتماعية .ع

يقول جيتل   " إن نظرية هوبز لم يكن لها تأثير سريع على الفكر السياسي االنجليزي على الرغم من  

أن كروميل تأثر بها في حكمه الدكتاتوري ...إنها أثرت فيما بعد وبلتحديد في النصف الثاني من القرن الثامن 

بأعضاء الجسم اإلنساني ، كما أن  عشر على كتابات بنتام وأوستن . كما تأثر سبنسر بتشبيه هوبز للدولة

  ." بهذه النظريةاسبينوزا تأثر 

. ذلك المذهب الذي وائل لمذهب العقد االجتماعي"ويقرر رايت أن هوبز" كان واحداً من المؤسسين األ

استنتج هوبز ضرورته للخروج باإلنسان من حال الطبيعة األول إلى حال المجتمع المدني المختصر . والواقع 

ية السيادة، ، ونظر، والعقد االجتماعيحال الطبيعة بآرائه عن قد زاد الفكر السياسي خصوبة "بز " أن هو

، والقانون واستبعاد السلطة الكنسية عن التاثير في مجريات األمور السياسية التي يديرها والحرية ، والحكومة

 .م الدنيوي إدارة مطلقة من كل قيدالحاك

، اتجه ميكافيللي إلى ما صاغ هوبز فلسفة سياسة متكاملةمكيافيللي ، فبينوالواقع أن هوبز يختلف عن 

كن ، فاهتم ببيان الوسائل المشروعة وغير المشروعة التي تمأو إلى ما نسميه اآلن بفن الحكم الناحية التطبيقية

يافيللي سياسياً كان مك. ولذلك جاز لنا أن نقرر أن هوبز كان فليسوفاً بينما الحاكم من السيطرة على رعاياه

 .عملياً 

 ،بين الناسكذلك يختلف هوبز عن أرسطو، فبينما ذهب أرسطو إلى أن االجتماع اإلنساني حالة طبيعية 

، نجد هوبز يقرر أن كل إنسان حاد بغيرة مكوناً الدولة بالفطرة، يتجه إلى االتوأن الإلنسان حيوان سياسي

له حقاً على جميع األشياء يساوي حق اآلخرين عليها ، وما  ينظر إلى نفسه نظرته إلى كل مستقل، ويعتقد أن

، وإنما أن اإلنسان ليس اجتماعياً بطبعه ، ويترتب على ذلكعن ذلك من بؤس وهول وقتل وتشريد نتج

الظروف والمالبسات هي التي قادته إلى التعاقد مع اآلخرين اضطراراً لكي يضمن لنفسه األمن والطمأنينة . 

 . " ةاننا " ال يمكن أن نتجاهل هوبز ،وال يمكن أن تتجاهله األجيال القادم Maxeyنقرر مع كل هذا يجعلنا 
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 السياسية لوك نظرية -د

 فآمن عام، بوجه بالفلسفة يتعلق فيما صرفا تجريبيا اتجاها* لوك جون الحديث االنجليزي الفيلسوف اتجه    

 .اإلحساسات من ابتداء معارفنا تقوم ثم ومن المركبة، األفكار تنشأ الحواس وعن لمعارفنا،  أو كمصدر بالحواس

 بيضاء صفحة وعقله يولد اإلنسان أن قائال ديكارت بها نادى التي الفطرية األفكار قاطعا رفضا لوك رفض ولقد

 .ديكارت إليه ذهب ما على فطرية أفكار بأية مزود وهو يولد وال. التجربة بواسطة شيء كل عليها ينقش

 في الفطرية األفكار رفض فكما المعرفة في تلك لنظريته العام االتجاه مع متفقة السياسية لوك فلسفة جاءت ولقد

 حق دمهم وفي يولدون ال المالكة األسرة أفراد أن رأى إنه إذ للملوك،  اإللهي الحق يرفض نجده المعرفي، المجال

 .الناس لحكم فطري  أو إلهي

. اآلخر البعض عن يتميز منهم البعض يجعل دمائهم في فطرة وال عقولهم، في أفكار ال أحرار، إذن الناس يولد

 واحد، معدن من البشري الجنس أن أكدت قد الطبيعة أن دام ما مطلقة، مساواة البشر أفراد بين فالمساواة ثم ومن

 .مشترك أصل ومن

 إذن فالبد الميالد، حيث من اآلخر لإلنسان مساويا إنسان كل كان إذا أنه وهي هذا، على تترتب هامة نتيجة وثمة

 أن البد انه كما أخر، إنسان كل بها يتمتع التي" Natural rights الطبيعية الحقوق"  نفس إنسان لكل يكون وأن

 ".Natural law الطبيعة قانون" هو واحد لقانون الجميع يخضع

 سابقة كمرحلة" The state of natureالطبيعة حالة" عن فتحدث هوبز منه ابتدأ الذي الخط نفس من لوك ابتدأ

 بها أتى التي الصورة تلك عن تماما مختلفا كان األول الفطري المجتمع لهذا تصويره ولكن المدني، المجتمع على

 نادى التي  الفكرة نفس وهي المدني، للمجتمع منظم كأساس الناس بين التعاقد فكرة  إلى انتهى لوك أن كما. هوبز

 وتحدث هوبز، عند مثيلتها عن تماما تختلف لوك عند االجتماعي العقد وروح ومواد نصوص ولكن هوبز، بها

 وطالب كله، المجتمع سيادة عن تحدث فقد لوك أما. الحاكمة الهيئة  أو الحاكم يد في تتركز مطلقة سيادة عن هوبز

 .للقانون وخضوعه الحاكم سلطة بتحديد

 الحرية أطلق فقد لوك أما الموناركي الحاكم في تتمثل مطلقة حرية إقامة سبيل في الفردية الحرية هوبز قيد

 عن انحرفت قد الحاكمة الهيئة أو الحاكم  بأن شعر ما إذا للشعب الثورة بحق ونادى بل مداها، أقصى  إلى الفردية

 ثم ال، أو الطبيعية والحقوق الطبيعة حالة عن لوك لتصور هنا نعرض وسوف. حرياته وصيانة الشعب خدمة

 في فمكانته الثورة، حق نحو فاتجاهه السلطات، وفصل الحكومة عن فرأيه االجتماعي، العقد عن مفهومه نتناول

 .السياسية النظرية تاريخ

  الطبيعية والحقوق الطبيعة حالة -1

 المتبادلة والمعونة النية، حسن فيها تسود وأمان، وطمأنينة سالم حالة أنها على األولى الطبيعة لوك صور      

 الطبيعي القانون إال يحكمهم ال متساوين أحراراً  يعيشون كانوا الناس  وأن.  الذات على المتبادلة والمحافظة

 .الفطري

 أن لوك يرى فلم هوبز، بها نادى التي هي ليست لوك عند الطبيعة وحالة االجتماعي، العقد الطبيعة حالة سبقت

 تامة بحرية تتميز كانت الحالة هذه أن إلى ذهب العكس على بل الجميع، ضد الجميع حرب حالة كانت الحالة هذه

 الطبيعة، قانون في يتمثل واحد قيد إال هناك يكن ولم والممتلكات، الحياة حفظ على وتساعد اإلنساني العقل توجه
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 بقدر يتميز أن لفرد وليس الطبيعية، الحقوق في سواسية الناس كافة أن إلى تشير التي بالمساواة تتميز كانت كما

 . اآلخرين من اكبر منها

 حالة كونها وسبب سياسية، غير حالة فقط كانت أنها اجتماعية، غير حالة األولى الطبيعة حالة تكن لم      

 من حالة للجميع يتيح الذي الفطري الطبيعي القانون أساس على ويتعاونون يتعاملون كانوا فيها الناس أن اجتماعية

 .اآلخرين وممتلكات وحريات حقوق واحترام والمساواة الحرية

 المجال في هذا به وأدى الفطرية األفكار لوك هاجم لقد سياسته، وفي لوك فلسفة في قائمة والمساواة       

 .أيضا الطبيعية الحقوق في متساوون بد وال فأنهم الميالد منذ متساوون داموا ما الناس بان ينادي أن السياسي

 أهم هي"    Life الحياة"  فحفظ. والملكية والحرية، الحياة،  هي ثالث في بلورتها يمكن الطبيعية والحقوق      

 الحرية" بمفهوم يتعلق فيما معه اختلف ولكنه هذا، في هوبز مع يختلف لم ولوك اإلنسانية األفعال في باعث

Liberty  "قاعدة كل ومن بل وحسب الخارجية المعوقات من الفرد تحرير ليست الحرية أن إلى لوك ذهب فلقد 

 الحياة، حفظ على ويساعده الفرد يملكه ما بكل التمسك تتضمن الطبيعة قانون ظل في والملكية. الطبيعة قانون عدا

 فرد كل أن بمعنى مشتركة، ملكية هي الطبيعة حالة في"  Property الملكية" أن اعتقد ولقد  فيها واالستمرار

 بسبب فينشأ الخاصة الملكية في الحق أما.  الطبيعة تقدمه ما كل في عيشه أسباب على يحصل أن في حق له كان

 جزءا يجعلها عليها طاقته ينفق إذ فهو ينتجها، التي األشياء  إلى هو شخصيته اإلنسان يمد العمل طريق عن انه

 ثم ومن المجتمع، أعضاء جميع بين صريح اتفاق أي على حتى سابق الحق أن ذلك على ويترتب نفسه، من

 حق لحماية موجودان والحكم فالمجتمع معينة، حدود داخل في إال تنظيمه يستطيع وال الحق، يخلق ال فالمجتمع

 .عليهما السابق الملكية

  إلى يعود الملكية فاصل العمل بقصد لألرض األولى الحيازة  إلى ترجع الخاصة الملكية أن هذا ومعنى      

 يمزج "لوك يقول.  العمل طريق عن يشغله لما حيازته  إلى يرجع أي فيه، يعمل لما األولى اإلنسان حيازة

 " .له ملكا فيه يعمل ما يصبح ثم ومن عنده، ما بعض إليه ويضيف فيه، يعمل بما عمله اإلنسان

 كذلك منحهم كما اإلنساني، النوع أفراد لجميع مشتركا ملكا اإلنسان ألبناء األرض أعطى قد هللا أن حقيقة     

 الجزء ذلك في المتمثلة الخاصة ملكيته له أصبحت إنسان كل أن إال لصالحهم، استغاللها من يستفيدوا كي العقل

 هذا يمتلك أن على األفراد بقية من ضمنية موافقة على بناء وذلك الستغالله، جهدا فيه ويبذل بيديه، فيه يعمل الذي

 يعملون التي لألجزاء األفراد كل بملكية ضمنيا يقرون وذاك هذا أن دام ما فيه،  بالعمل يقوم الذي الجزء ذاك  أو

 .فيها

 الطبيعي القانون وبتواجد الملكية، الحرية، الحياة، الثالث، الطبيعية الحقوق باحترام إذن الطبيعة حالة تميزت      

 ألن ذلك هوبز، ذلك أدعى كما الجميع ضد الجميع حرب حالة بأنها تتميز ولم. الحقوق هذه على يرتكز كان الذي

 على أيضا عالمة تكون أن يمكن وإنما وحده األول الطبيعي المجتمع لوك يقول كما تميز ال هذه الحرب حالة

 عيب أن إال. اآلخرين وممتلكات وحريات حياة على بالقوة القضاء البعض حاول إذ المتحضر المدني المجتمع

 وسلطات حاكمة هيئة أو حاكم في يتمثل سياسي تنظيم على تشتمل  تكن لم أنها في فحسب يكمن الطبيعة حالة

 .والملكية والحرب الحياة في األفراد حقوق حماية على تسهر وفيدرالية وتنفيذية تشريعية

 يتصرفون الناس وكان منفذه،  أو للسلطان أو موجهة سلطة الطبيعية الفطرة حالة في يكن لم  "رايت يقول     

 الطبيعة حالة تكن لم  "Maxey يقول" . المعتدين ومعاقبة استطاعتهم، بقدر أنفسهم حماية هو واجبهم أن على

 يرد ما والوسائل القوة من يمتلك فرد كل وكان الناس، أفعال ينظم الطبيعة قانون كان وفوضى، حرب حالة األولى



 

73 
 

 المنفذ أيضا وهو ألفعاله، الوحيد القاضي هو إنسان كل معه أصبح الذي األمر عليه، اآلخرين عدوان على به

 لقانون والمنفذ المنظم السيادة عنصر إلى االفتقار هي الطبيعة حالة في إذن الضعف فنقطة" . األفعال لهذه الوحيد

 . الناس بين الطبيعة

 بسبب يهوى، ما وينفذ يشاء، بما يحكم الوقت، ذات في ومنفذا قاضيا إنسان كل يكون أن اإلمكان في يكن  لم     

 من والضعف بالجهل يتسم من أفعال تحمل المستطاع في يعد ولم ، للقانون والمنفذ الموجه السيادة عنصر غياب

 والخارجية الداخلية األخطار أمام وممتلكاتهم وحرياتهم الناس حياة وتدعيم تنظيم اإلمكان في يصبح ولم"  الناس

 الناس اتفق لوك.  سياسي مجتمع تكوين على الحرة بإراداتهم واتفقوا الناس تعاقد هذا أجل من. سواء حد على

 يملكون بما فيه يسعدون مطمئنة، آمنة حياة لهم يحقق مجتمع في ويتحدوا يرتبطوا، أن على تعاقدوا أو طواعية

 " .ذلك يقوض مما فيه ويؤمنون

 : االجتماعي العقد-2

  إلى ذهب كما واحدا طرفاه وليس أخرى، جهة من الملك أو والحكومة جهة، من الشعب طرفاه تعاقد وهو       

 بأنها نقرر أن لنا يجوز فال ثم ومن التعاقد، في أطرافا ليس الحاكم أو الملك أو الحكومة أن قرر حين هوبز ذلك

 طرف أي اخل فإذا ثم ومن الطرفين، بين تعاقد هو لوك عند هنا التعاقد. االتفاق عن انحرفت أو القوانين خرقت

 أو الشعب، نحو مسؤولياته في أهمل أو بتعهداته، اخل إذا الملك أن هذا عن وينتج الغيا، يصبح فأنه التعاقد بهذا

 .عزلة وجب األفراد له خولها التي الحدود سلطاته تخطت

  الالزم القدر عن فقط يتنازلون إنهم طبيعة، حقوق من لديهم ما كل عن االجتماعي العقد في الناس يتنازل وال

 يرد كقيد السياسي المجتمع العهد في قيما الطبيعية الحقوق هذه من الباقي القدر ويظل فحسب، العام الصالح لكفالة

  عن المجتمع  إلى فقط يتنازلون الناس أن السلطان حرية على

 .الطبيعة قانون تنفيذ حق - أ

 .القانون هذا على يخرج من عقاب حق -ب

 .ككل للمجتمع هذا يتركون الطبيعي، للقانون الوقت نفس في ومنفذين قضاة يجعلهم عما يتنازلون أي

 الطبيعية، حقوقهم من جزء عن التنازل على األغلبية  أفراد قبل من الموافقة يتضمن إذن االجتماعي فالعقد      

 التعاقد هذا من الغاية أما. ككل المجتمع  إلى الطبيعي القانون على الخارجين ومعاقبة أنفسهم عن بالدفاع الخاصة

 األخطار ضد وملكيته وحريته بحياته تتعلق طبيعية حقوق من  الفرد يمتلكه ما كل وحفظ حماية تنظم فهي

 زعم كما طبيعية حقوق من اإلنسان يمتلكه ما كل عن مطلقا تنازال ليس هنا التنازل فكان.  والداخلية الخارجية

 .هوبز ذلك

 هم وإنما للحكومة، أو للسلطان أو للملك الطبيعية حقوقهم من القسط هذا عن يتنازلون ال األفراد أن إال      

 ولعل. للقانون األوحد والموجه األول المنفذ هو المجتمع يصبح ثم ومن بأسره للمجتمع عنه تنازلوا عما يتنازلون

 السيادة سلطة األذهان من يزيل  وأن واألخيرة، األولى الكلمة صاحب هو المجتمع يجعل أن بهذا يريد كان لوك

 للملك ال حقوقه من قسط عن فرد كل يتنازل االجتماعي للعقد وطبقا  "رايت يقول. الحاكم بها يتمتع التي المطلقة

 " . القانون بمثابة المجتمع قرارات تصبح ثم ومن. للمجتمع وإنما هوبز، ذلك قرر كما
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 متعلقة تعد ولم السياسي، المجتمع إلى وغيرهما وهوبز بودان بها نادى التي السيادة سلطة رجعت وبهذا      

 حاكم، وال شخص، فال ثم ومن... تمجيدها وليس السياسية السلطة تحديد يبغي لوك كان لقد. السلطان أو بالحاكم

 " .وحده الشعب وإلى الشعب،  إلى رجعت هنا السيادة إن السيادة، سلطة فيه تتجسد ملك، وال

 السيادة قوة من تحدد الزالت األول، الطبيعي المجتمع في األفراد سلطة من حددت التي الطبيعية الحقوق إن     

 . والملكية والحرية الحياة في الطبيعية بحقوقهم محتفظين يظلون الناس مادام المتحضر، المجتمع في

  يلي ما التصور هذا عن وينتج    

 أن فيجب ثم ومن وتنفيذاً، تشريعاً  السلطات مصدر فهي للمجتمع، الرئيسي المبدأ األغلبية حق يشكل -1

 .األغلبية في المتمثلة العامة لإلرادة األقلية إدارة تخضع

 ومقيدا الطبيعة، قانون في المتضمنة الحقوق ذلك في مراعيا للقانون، طبقا مهامه يمارس السلطان إن -2

 .توقيعه في المشتركة األطراف أحد هو كان الذي االجتماعي العقد بنصوص

 إبعاده الشعب حق فمن اجلها، من أتى التي الغاية تحقيق عن وانحرف بمسؤولياته، السلطان اخل إذا -3

 .مكانه يحل من وإحالل

 السلطة  تأييد من هوبز إليه ذهب ما على يوافق ولم اإلطالق على السيادة لفظ يستخدم لم لوك أن والواقع       

 بواسطته يحكمون للملوك مقدس ثمة أن من الوسطى العصور في سائداً  كان ما يقرر ولم الحاكم، أو للملك المطلقة

 الملك دام ما الثورة،  أو المعارضة في حق أدنى الشعب أفراد من فرد ألي يكون أن دون استبداديا، مطلقا حكما

 مادام أفراده، بجميع كله الشعب هي السيادة أن – هذا عكس على – لوك آمن لقد. الشعب لحكم هللا قبل من مفوضا

 كذلك الشعب، من مستمدة أيضا والسلطة االجتماعي، العقد طريق عن المدني المجتمع أقاموا الذين هم هؤالء أن

 الحقة اإلرادة أن. . الملك أو الحاكم إرادة هي ليست الحقة اإلرادة بأن آمن كما  المجتمع قوة إال عظمى قوة ال

 تكون ألنها وحكومة، شعبا الجميع يطيعها أن يجب اإلرادة وهذه ،" Will general العامة اإلرادة" هي عنده

 . المجتمع ووحدة جوهر

 العامة اإلرادة عن فكرته في خصوصا روسو جاك جان على األفكار هذه تأثير بعد فيما ترى وسوف      

 .المجموع إرادة عن وتمييزها

   السلطات وفصل الحكومة-3

 وملكية وحرية حياة من األفراد يمتلكه ما وحفظ حماية وهي المتحضر، السياسي المجتمع قيام من الغاية حددنا لقد

 الحياة حماية أن لوك ويرى الغاية، هذه تحقيق وسائل اآلن نحدد أن ويلزم والخارجية، الداخلية األخطار ضد

  يتم والملكية والحرية

 .الحقوق تلك الذي الطبيعة لقانون دقيق وتفسير  محدد فهم بإيجاد  أوال

 . تمايز أدنى بدون المجتمع أفراد جميع على القانون هذا تطبق سلطة بإيجاد  ثانيا

 العدوان من المجتمع وحماية القانون، أحكام لتنفيذ الالزمة بالقوة للقانون المطبقة السلطة تلك بإمداد  ثالثا

 .الخارجي



 

75 
 

 أما الحكومة، وظائف من وظيفة أهم السلطة هذه وأعتبر اعتبار، أسمى التشريعية السلطة لوك أعطى ولقد      

 وهي للدولة ثالثة وظيفة ثمة أن يرى كما. القوانين لطاعة األفراد تخضع التي التنفيذية السلطة فهي الثانية السلطة

 المختلفة التجمعات بين العالقة وتحديد المجتمع في األفراد برغبات االهتمام لوك عند تعني التي الفدرالية الوظيفة

 .المواطنين وبين

   هي أقسام ثالثة  إلى تنقسم السلطة أن هذا ومعنى     

 .الوراثة  أو باالنتخاب الحق هذا على يحصلون الذين الشعب ممثلي يد في تكون أن ويجب  التشريعية السلطة-1

 .التشريعية السلطة طريف عن الشعب يضعها والتي القوانين، تنقذ التي وهي  التنفيذية السلطة-2

 اللوردات لمجلس األولى النواة وهم الملك، يعينهم والمقاطعات للمدن ممثلين من وتتكون  الفدرالية السلطة-3

 . انجلترا في الحالي

 مطلقة، قوة السلطة لهذه فليس ذلك ومن السلطات، كل فوق التشريعية السلطة لوك جعل لقد  " Maxey يقول     

 " .االجتماعي العقد بمواد تتقيد كما لألفراد، الطبيعية الحقوق باحترام تتقيد ألنها

 ألشكال تحديده لوك عليها رتب فلقد الحكومة، سلطات من سلطة أهم هي التشريعية السلطة كانت ولما       

 حاكمة هيئة أو حاكم بتعيين فقط ويكتفي القانون، وضع بوظيفة يده في يحتفظ ككل المجتمع كان فإذا الحكومات،

 هيئة اختبار على االنتخاب طريق عن المجتمع أغلبية وافقت وإذا. ديمقراطية تكون  الحكومة فإن القانون، لتنفيذ

 شكل فإن ملك  أو واحد حاكم تعيين على األغلبية وافقت إذا  أما أوليجاركيا، يكون الحكومة شكل فإن حاكمة

 " .موناركيا يكون الحكومة

 يتغير قد الحكومة الشكل أن وهي، السياسية لوك نظرية نتناول ونحن هنا ذكرها يجب هامة حقيقية ثمة أن إال      

 هذا ولعل. بتغيرها يتغير وال الحكومة بانحالل ينحل ال ثابت  ذاته،فالمجتمع المجتمع تغير يعني ال تغيره ولكن

 تحديد وليس السياسي، المجتمع إقامة هو الناس عليه تعاقد ما أن إذا االجتماعي، العقد فكرة  إلى أساساً  يرجع

 . الحكومة شكل

 يضعون الذين فألئك السلطات، فصل عن فكرته هي السياسي ميدان في لوك بها أتى سياسية فكرة أهم ولعل      

 هو كما زمانياً  ومستمرة دائمة ليست األولى الفئة مهمة أن كما ينفذونه، الذين أولئك عن وظيفة يختلفون القانون

 وضعه، من ينتهون ريثما مهمتهم تنتهي و القانون، بوضع يكتفون المشرعين أن ذلك الثانية، للهيئة بالنسبة الحال

 لها يكون ذلك قصيرة،ومع فترة في توضع القوانين وألن" لوك يقول. دائم واجب فهو التنفيذية الهيئة واجب أما

 على والمحافظة القوانين تنفيذ باستمرار التنفيذية،تتابع سلطة إيجاد يقتضي األمر فإن الزمان، في ونافذة دائمة قوة

 " . التنفيذية القوة عن تنفصل أن يجب التشريعية السلطة فإن ثم ومن. هيبتها

 ألنهم تنفيذه، واجب القانون يضعون الذين ألولئك نعطي أن المعقول من ليس - لوك يقرر - ثانية جهة ومن      

 وتنفيذاً، تشريعاً  رغباتهم يناسب لكي القانون يهيئون قد أو صنعوها، التي القوانين إطاعة من أنفسهم يستثنون قد

 المحتضر، المدني المجتمع قيام من الغاية تحقيق وتنعدم المجتمع أفراد بها يتمتع ال بحقوق يتمتعون ثم ومن

 أن يجب كما السلطتان، تنفصل أن يجب هذا أجل ومن. لألخطار األفراد وحياة وممتلكات حريات بالتي وتتعرض

 إلى تنتمي الثالث السلطات هذه من كال ألن الفدرالية، السلطة عن التشريعية والسلطة التنفيذية السلطة تنفصل

 . مختلف أصل
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 وكذلك هوبز، ذهب ما عكس على للقانون أيضا تخضع إنها إذ لوك عند مطلقة سلطة ليست التنفيذية والسلطة     

 فئة لخدمة يوضع لم يوضع لم القانون ألن ذلك للقانون، السواء على الفدرالية والسلطة التشريعية، السلطة تخضع

 ثم ومن تواجده، من القصوى الغاية وتحقيق ككل وتحقيق ككل المجتمع خير اجل من أساسا وضع وإنما معينة

 حفظ على تعمل وأن ككل، المجتمع وخير العدل تتوخى وأن القانون وفق تسير أن السلطات هذه جميع فعلى

 .والملكية والحرية الحماية حق في الطبيعية األفراد حقوق وحماية

  :الثورة حق-4

 كتاب ظهور بعد سنوات عشر1690 عام المدنية الحكومة في مقالتان" السياسي الرئيسي مؤلفه لوك كتب     

 بكتاب جاء ما على  للرد مؤلفه من األولى المقالة لوك خصص ولقد ،"Patriarch األبوة" المسمى بحث(*)فيلمر

 عرضناه ما نحو على السياسية لوك آراء حول فتدور الثانية المقالة أما  المقدس الملوك حق حول آراء من فيلمر

 .سبق فيما

 حكما رعاياه حكم في المطلق الحق للملك يعطي المقدس الملوك حق أن هذا كتابه في فيلمر أوضح ولقد      

 في يفكر  أو الملك يعارض من وأن عليه، الثورة  أو معارضته في حق أدنى لرعاياه يكون أن دون استبداديا،

 . الشعب حكم في الملك فوض الذي هو هللا ألن عليه، ويثور هللا على يعترض إنما عليه الثورة

 وضعه، بما هو يلتزم أن دون القوانين من يشاء ما يضع أن في الحق فله هللا، قبل من مفوض  الملك أن وبما     

 السلطة من قديسته يستمد الملك يضعه الذي القانون وهذا. به يتقيد ثم قانونا بنفسه يضع أن يمكنه ال اإلنسان ألن

 أتى التي الفكرة هذه لوك هاجم.  األرض في هللا ظل الملك صنع من ألنه القانون واضع الملك فوضت التي اإللهية

 اإلطاحة في الحق الشعب تعطي مخالفة بنظرية وأتى الوسطى العصور في ما حد إلى سائدة كانت والتي فيلمر بها

 .الناس اجلها من تعاقد التي الغاية تحقيق عن أنحرف ما إذا بالملك

 واحترام العام، الصالح تحقيق في سلطته بتسخير يلتزم إنما االجتماعي، العقد في طرفا باعتباره الملك إن    

 لوك عند المتحضر فالقانون. عليه والثورة العقد فسخ لألفراد يحل االلتزام بهذا وخالله لألفراد، الطبيعية الحقوق

 لوك أن هذا ومعنى. والعقل الطبيعية تفرضها التي االلتزامات وكفالة لألفراد، الطبيعية الحقوق احترام على يعمل

 اعتقد وإن ولوك. المدني المجتمع يصنع الذي األول الفطري العهد من بكثير أهمية أقل حادثا الحكومة إقامة يعتبر

 الهيئة تغيير في العليا السلطة يملك الشعب أن يرى أنه إال األخريتين، السلطتين على التشريعية السلطة تفوق في

 .فيها وضعت التي الثقة مع يتعارض بما تتصرف عندما ذاتها التشريعية

 إذ الطغيان، مقاومة في الحق لمناقشة نظريته من جانبا ويخصص األخالقي، الثورة بحق لوك يحتفظ وهكذا    

 أجل من موجودة الحكومة وأن مختلفان شيئان اإلنجليزية والحكومة اإلنجليزي المجتمع بأن القول حد إلى يذهب

 على حكومة تبرير يمكن ال إنه يعني وهذا تغييرها، من البد للتهديد المجتمع مصالح عرضت فإذا المجتمع، خير

 األفراد في الكامنة األخالقية بالحقوق اعترافها أساس على الحكومات جميع بتبرير  يقوم وإنما القوة، أساس

 .ودعمها  والمجتمعات

 الطبيعية الحقوق حماية على إذن تعمل أن عليها يتعين الشعبية لإلرادة ممثلة باعتبارها المدينة الحكومة إن     

 االحتجاج إعالن وجب منها، التخفيف  أو بإهدارها، قامت أو الحقوق، هذه على الحكومة اعتدت ما فإذا لألفراد،

 الثورة تقوم وأن السالح، يحمل أن فرد على كان مطالبة، للشعب تتحقق لم فإذا السلمية، بالطرق الشعب جانب من

 .والملكية والحرية الحياة في المشروعة األفراد حقوق لحماية
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 ولكنه وللمجتمع، للحكومة األساسي العنصر واعتبره وجوهرية، أساسية سمة القانون لوك أعطى لقد حقا     

 به أتى الذي السيادة تصور آخر بمعنى يرفض انه المطلقة القانون واضعي بسيادة يعترف أن قاطعا رفضا رفض

 . السياسي الميدان إلى هوبز

 التشريعية الهيئة سلطة كانت وإذا التشريعية، السلطة قوة وراء صالبة بكل تقف الشعبية القوة أن لوك ويرى    

 الثقة، لهذه أهال تكن لم إذا عليها يثور  أو السلطة تلك يغير أن الشعب حق من فإن المواطنين، ثقة من مستمدة

 . بها المنوطة الغاية تحقيق عن وانحرفت

 هذا يقرر الذي هو بأكمله الشعب أن لوك يجيب ؟ عليها والثورة الحكومة حل يقرر الذي ذلك هو من ولكن    

 الشعب رسمه الذي الطريق عن وشذت انحرفت التي الحكومة تجاه للشعب الثورة حق لوك أعطى فلقد ثم ومن

 .لها

 :السياسية لوك مكانة-5

 مما الحياة وخلص عنها، ودافع الفردية، الحرية ناصر فقد السياسي، الفكر التاريخ في سامية منزلة لوك بلغ     

 األرض في ما كل وأصبح الحياة، مركز لوك فكر في اإلنسان شغل ولقد معقولية، أكثر وجعلها هوبز، به وسمها

 . األرض أجل من خلق الذي هو يعد ولم لخدمته مساقاً 

 فيها امن متكامل، نسق ذات عميقة عقلية فلسفة للعالم تقديمه  إلى األول المقام في ترجع لوك عظمة ولعل    

 المقدس، الملوك وحق الطغيان، على فيها وقضى الشعبية، السيادة وأولوية وبأهمية وقيمته، اإلنساني الفرد بعظمة

 . المؤسسات من ابتداء الحكم فيها وأقام القوة، لرهبة واإلذعان

 والحرية، الحياة، حق في تتبلور التي الطبيعية الحقوق عن بمذهبه السياسية النظرية إثراء في لوك ساهم ولقد   

 . أيضاً  المحتضر المجتمع حالة في ولكن األول، الطبيعي المجتمع الحالة في ال الحقوق بهذه وبالتمسك. والملكية

 الفكرة هذه فاستلهم مونتسكيو وأتى" والفيدرالية" والتنفيذية التشريعية السلطات فصل بضرورة لوك نادى     

 والتنفيذية التشريعية السلطات فصل بضرورة نادى" القوانين روح" كتابة في وطورها لوك بها أتى التي

 الطغاة ضغط وبدون أهدافه  إلى والوصول مصيره تحديد في الشعب سيادة لتحقيق ضماناً  ، والقضائية

 .والمتسلطين

 عملية ثمرات له كانت لقد بل صرفاً  نظرياً  كتاباً  يكن لم" المدنية الحكومة في مقالتان" لوك كتاب أن والحق    

 . األمريكية الثورة ودستور الرئيسي المؤلف بارنجتون يقول كما أصبح أنه حد  إلى كثيرة

 استقالل إعالن في ظهر الذي التطبيق ذلك أهمها عدة، تطبيقات لها كانت السياسة لوك نظرية أن رايت ويرى    

 الطبيعية في الحكم على مسيطرة كانت التي اإلنجليزية الحكومة رفضت فحينما" م1776 عام المتحدة الواليات

 مستقلة أمريكية حكومة قيام معلنة الحكومة، بتلك أطاحت مسلحة بثورة الشعب وقام والملكية والحرية الحياة في

 " .والملكية والحرية المحبة، من الشعب بحق تؤمن

 هذه قامت فبقد لوك، بآراء استعانتها كامل بوضوح تبيت 1787 عام قامت التي األمريكية المؤسسات أن كما    

 السلطة بين كاف بوضوح وميز الفدرالية، للحكومة محددة قوة بإعطاء سمح عقائدي أساس على المؤسسات

 . التنفيذية السلطة وبين التشريعية
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 مفجري إلى وأفكاره كتاباته انتقلت فلقد واضحا، كان لوك تأثير أن رأينا فرنسا إلى أمريكا من انتقلنا وإذا    

 الحرية دعمت التي األفكار تلك خصوصا  وروسو وفولتير ديدرو أمثال والمفكرين الساسة من الفرنسية الثورة

 .حياتهم أو حرياتهم أو األفراد ملكية يعوق ظلم أي ضد الثورة وحق مقدراته، على الشعب وسيادة الفردية،

 صفحات في نجد أن يدهشنا فسوف عليها، االطالع ونكرر لوك، أفكار نطالع اآلن دعونا  Maxey يقول    

 حرية عن يبحث يكن لم لوك أن نكتشف وسوف. الحديثة مجتمعاتنا في والتطبيق للتحقيق قابل هو ما مؤلفاته

 وموضعه ظروفه عن النظر بغض إنسان كل إلى بالنسبة الحرية عن يبحث كان وإنما السلطة حرية أو األقوى،

 وسائل عن باستمرار والباحثة لألغلبية، بصدق الممثلة الحكومة عن يبحث كان أنه نالحظ وسوف الحياة، في

 ولكننا لوك، بها نادى التي المثاليات فيه تتحقق عالم في نعيش قد ونحن. أفرادها وحياة وحريات ممتلكات تحقيق

 . الحضارة ثمار أعظم فقدنا وإال لبلوغها نعيش أن يجب

 

 السياسية روسو نظرية -د

 عملت هل  اآلتي الموضوع في ديجون أكاديمية إليها دعت مسابقة عن إعالنا يوم ذات بحث(*)روسو قرأ      

 وضعه"  والفنون العلوم في مقال"  اسماه له بحث في بالنفي روسو فأجاب األخالق؟ تنقية على والعلوم الفنون

 أعلنت 1753 عام وفي البقاع، مختلف في صيته وذاع المذكورة، األكاديمية بجائزة بحثه وفاز ،1750 عام

 نظر في مشروع التفاوت وهل الناس، بين التفاوت أصل" حول يدور أخرى مسابقة موضوع عن ذاتها الجمعية

 نشر كما. 1754 عام نشره الناس، بين التفاوت في مقال  سماه جديدا بحثا روسو فوضع" الطبيعي؟ القانون

 وهولونير التربية، في أو وأميل االجتماعي، كالعقد األخرى السياسية كتبه ذلك بعد قليلة سنوات بعد روسو

 .الجديدة

 االجتماعي العقد"و" state of nature الطبيعة للحالة"  تصوره السابقة مؤلفاته في روسو أوضح ولقد    

social contract "، والقانون السيادة" عن ورأيه sovereignty and law  "الحكومة" وعن government 

 النظرية في مكانته عليها ونضيف السابقة العناصر ضوء في السياسية روسو نظرية هنا نعرض وسوف" 

 .السياسية

 :الطبيعة حالة- أ

 والسعادة الخير يسودها كان األولى الطبيعة حالة أن" والفنون العلوم في مقال" المسمى بحثه في روسو يرى    

 إلى هذا بحثه يقسم وهو. المتحضر المجتمع سمات إال هي ما والرياء والكذب واآلثام الشرور وأن والفضيلة،

 الناس بين الحاضرة المعاملة في واألدب والرقة المدني، المجتمع في الظاهرة اآلداب أن أولهما في يبين قسمين،

 ازدهار عن تاريخيا المسئول هي والفنون العلوم إن ويرى وحشية وأخالقا قاسية عادات وراءها تخفي إنما

 وارتقت المدينة نمت كلما باطراد ينمو الخلقي االنحطاط وأن. والخداع التملق وانتشار الرياء، وذيوع الكذب،

 أخالقية-الال والنواحي بالمفاسد دعواه صحة على روسو ويستدل. الطبيعة حالة عن اإلنسان وابتعد الحضارة،

 والصين القديمة الفارسية والمملكة الفرعونية، والحضارة الرومانية اإلمبراطورية في ظهرت التي مساواة -والال

 . وغيرها وأثينا وإسبرطة

 البطالة على والفن واألدب العلم رجال عودت والفنون العلوم أن يرى هذا بحثه من الثاني القسم وفي      

 األخالق، فساد ويعم الكمالية، األشياء حب فينتشر الفنون، وازدهار العلوم بارتقاء يزداد الترف وأن والتقاعس،



 

79 
 

 إلى هذا بحثه من روسو وينتهي. األخالقية الصفات على ويقضي العسكرية، الخصال يمحي أنه الترف شأن ومن

 في الفضيلة وتلمس الطبيعة أحضان إلى العودة هي والفنون العلوم مساوئ على للقضاء وسيلة خير بأن القول

 تحيا التي البسيطة، واألرواح الساذجة، النفوس يزين الذي األسمى العلم هي  روسو نظر في الفضيلة أن. ثناياها

 إلى حاجة ثمة هل البسيطة، النفوس به تحفل رفيع علم أنت الفضيلة، أيتها "روسو يقول. األولى الطبيعة عالم في

 تعلم في يكفي إال ؟ القلوب كل القلوب في مطبوعة مبدؤك أليست ؟ نعرفك حتى كله العنت وهذا الشديد، العناء هذا

 ".األهواء؟ صمت في الضمير صوت إلى ويصغى نفسه، إلى المرء يخلو أن قوانينك

 يكن لم الفضيلة امتهان وأن القلوب، كل في مطبوعة وهي األولى الطبيعة حالة تميز الفضيلة أن هذا ومعنى    

 .المدني المجتمع بظهور ظهر وإنما األولى، الطبيعة حالة في موجودا

 في" الناس بين التفاوت أصل" روسو بحث وقد الناس، بين التفاوت ولد المواهب وتقدير الفضائل، امتهان من    

 االجتماعية، الحالة عن الطبيعة حالة بتمييز البدء يشترط المشكلة هذه حل أن مقدمته في أوضح خاص مقال

 أن" العسير من أنه مع المشكلة هذه على نورا يلقي لكي افترضها التي التوصيات ببعض يخاطر أنه وأوضح

 ألنها الطبيعية الحالة جيدا يعرف وأن صناعي، هو ما وبين طبيعي هو ما بين الحاضرة اإلنسان طبيعة في يفرق

 سديدة معارف عنها نكون أن الضروري من أن مع مطلقا، توجد لن وربما توجد، لم وربما موجودة، تكن لم ربما

 لكي افترضه افتراض مجرد إال ليست روسو عند إذن الطبيعة فحالة" . الراهنة حالتنا في الحكم لحسن وصوال

 . المدني المجتمع حالة على الحكم إلى التوصل يستطيع

 نحاول أن العبث من كان الطبيعي، اإلنسان نعرف ال دمنا ما إننا  "وقال الطاهر الطبيعي باإلنسان روسو تغنى    

 حوله كامل بوضوح ندركه أن نستطيع ما وكل لنظامه، المالئم القانون أو عليه، فرض الذي القانون تعيين

 يلزمه من خضوع وضرورة طبيعيا، ليكون فوره من الطبيعة بصوت حدوثه  ضرورة هو القانون هذا موضوع

 أنفسهم صنعوا كما الناس رؤية غير تعلمنا ال العلمية الكتب جميع أن إلى بقوله روسو ويخلص – بهذا علمه مع له

 " . إنسانا منه نجعل أن قبل فيلسوفا اإلنسان من نجعل بأن ملزمين لسنا ولكننا

 أي يؤدي وال آخر، إنسان أي يؤدي ال فهو ولذا مطلقا، الباطني الرأفة دافع يقاوم يستطيع ال الطبيعي واإلنسان    

 على ويقوم الطبيعة، إلى يعود ألنه طبيعي أحدهما  نوعان البشري الجنس في للتفاوت .أبداً  إحساس ذي كائن

 التعاقد على يتوقف ألنه سياسي أو أدبي واآلخر الروح، أو النفس وصفات البدن وقوة والصحة األعمال اختالف

 أكثر يكون كأن باآلخرين إجحافا الناس بعض بها يتمتع التي االمتيازات مختلف من النوع هذا ويتألف االتفاق أو

 مصدر عن نسأل أن العبث من بأنه روسو ويصرح الطاعة، فيه ينتزع وضع يكون أن أو نفوذا أو ثراء هؤالء من

 العموم، على  اإلنسان يهم موضوعي أن بما  "يقول ثم ذاتها الكلمة تعريف في الجواب لوجود الطبيعي التفاوت

 متخذا أساتذتي، دروس مكررا أثينا مدرسة في نفسي وافترض األمم، جميع تالءم لهجة انتحال سأحاول فأنني

 ولتكن شئت، بلد أي من كن اإلنسان، أيها فيا مستمعا، البشري والنوع قضاة،( أكزينوقراط)و(  أفالطون) أمثال

 التي الطبيعة في بل كاذبون هم أمثالك كتب في ال قراءته، أرى كما تاريخك هو فهذا واستمع، أردت، كما آراؤك

 " .  مطلقا تكذب ال

 التاريخية بالحقيقة يكترث ال عقلي افتراض انه ويرى الطبيعة، حالة افتراض من روسو ينطلق النحو هذا على   

 في يوضح. قسمين إلى أيضا رسالته فيقسم آرائه بيان في يمضي ثم التاريخ، وقائع من نفعا أكثر فهو ذلك ومع

 مخالب من تنقذه وبحركة قوي، مرن بجسد يتمتع الغاب، في متوحدا يعيش كان اإلنسان أن منها األول القسم

 الحيوانات جميع من أسوأ ليس البشري النوع ألن طبيب، إلى وال عالج إلى يحتاج ال كان. المفترس الحيوان
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 ميول بممارسة أو الطعام، تناول في باإلسراف إال الواقع في تعقل ال صحته وكانت الناحية، هذه في األخرى

 . وعقله جسمه تجهد مصطنعه

 بتلقائية يتصرف كان الرياء، يصطنع ولم الحواجز، وال القيود يعرف لم سعيدا، هانئاً  األول اإلنسان كان     

 علمت ولقد والكلمات، األلفاظ عن تغنيه الغريزية صرخاته كانت لغة، وال ثابتا، واحدا مسكن لم يكن ولم وحرية،

 محتاجا األول اإلنسان يكن لم.  يستخدمه أو يمتلكه أن يريد ما بكل ومنحه يتعلمه، أن يريد ما كل اإلنسان الطبيعة

  الجميع يحارب أنانيا وحشيا يكن ولم مونتسكيو ذهب كما حوله قوة كل يرهب جبانا يكن ولم اآلخرين، معونة إلى

 الحياة ألن وذلك المدني، المجتمع حالة في إال تظهر لم واألنانية والخوف الحرب إن.  هوبز ذلك إلى ذهب كما

 .  الشرور هذه تتضمن أن يمكن ال األول لإلنسان التلقائية  ، الغريزية المنعزلة، البسيطة

 والطبيعة الغريزية، رغباته يحقق ما كل الطبيعة أعطته لقد التفكير، أو العقل إلى بحاجة األول اإلنسان يكن لم    

 القول على أجرؤ أكاد فإنني أصحاء، نكون لكي أعدتنا قد الطبيعة كانت إذا  "روسو يقول وتكرهه العقل تضاد

 " .  Corrupt Creature فاسد مخلوق يفكر الذي اإلنسان وان للطبيعة، مضاد التفكير بان

 تغيير إلى الحاجة تنشأ ولم شيء، طلب إلى قلبه يدفعه ولم أمرا، له يزين لم خياله ألن األول، اإلنسان يضل لم   

 من فإن وغموضها، المسالة صعوبة من الرغم وعلى الكالم واستعمال باآلخرين االحتكاك من إال الطبيعة حالة

 الطبيعة حالة في الناس يتصف لم. اللغة بنشأة مرتبطان العقل، وتكامل الذكاء نمو إن روسو نظر في الثابت

 وكبرياء طمع الطبيعة حالة يعتبر حين يخطئ هوبز وأن رذائل، وال فضائل لهم تكن ولم بالطالح، وال بالصالح

 الكون من يعرفه ما كل وكان سعيدا هانئا كان الوحشي اإلنسان األول، اإلنسان أن روسو نظر في والحق وحرب،

 الحيوان ألن الموت، ال األلم،  وأقوى والجوع، األلم هو الشرور من يخافه ما كل وكان والنوم، واألنثى الغذاء هو

 " . الحيوانية الحالة عن بابتعاده اإلنسان اكتسبه ما أول من هي وأهواله الموت فمعرفة مطلقا، الموت يعرف ال

. إنسان لكل مساويا إنسان كل وكان سريعا، سهال إرضاؤها وكان محدودة، قليلة األول اإلنسان حاجات كانت     

 ويقول"  وآخر فرد بين تفاوت أو تمييز ثمة يكن لم التامة، بالمساواة الطبيعة الحالة امتازت  "دانتج يقول

Maxey "  محدودة قليلة كانت عالقاتهم ألن بالمساواة يتمتعون الناس كان. " 

 يتألم جنسه، أبناء من سيما وال شاعر، كائن رؤية من الشفقة تأخذه طبيعيا، الطبيعة حالة في اإلنسان كان    

 مهيأة كانت التفاوت بذور ولكن معدوما، يكون أن كاد التفاوت تأثير أن بل قليال، إال بالتفاوت يكن لم ويتعذب،

 وإال التفاوت، يتحقق إال األحوال جميع في الجائز من وكان. االجتماع فكرة اإلنسان إلى تغلغلت عندما للظهور،

 من طائفة إن إال السعيد، الحيوان حالة األولى، حالته على اإلنسان يبقى وان البذور، هذه تنمو  وال المجتمع، يقاوم

 االجتماعية، الحياة طور إلى الطبيعة طور من حياته فتحولت اإلنسان، عيش ظروف على جميعها تألبت األسباب

 . اجتماعيا كائنا صار أن منذ شريرا اإلنسان فصار

 األرض هذه  )وقال األرض من قطة سور إنسان أول إن "بقوله هذا بحثه من الثاني القسم روسو استهل وقد    

 جريمة من وكم المدني، للمجتمع الحقيقي المؤسس هو كان تصديقه درجة سذاجتهم بلغت أناسا حوله ووجد( لي

 يخلع أن يستطيع كان الذي اآلخر  الشخص ذلك البشر على يوفرها أن الجائز من كان وهول وبؤس وقتل وحرب

 الدجال، هذا إلى اإلصغاء من احترسوا  "قائال بالناس ويهيب الحدود، حفرة ويمأل الحواجز، ويرفع األوتاد،

 األرض وأن للجميع، كلها الثمرات أن نسيتم إذا ضالل أيما تضلون إنكم الباطلة، مزاعمه تصدقوا أن وحاذروا

 (" . اإلنسان مزرعة ليست
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 األسباب هذه بعض ويرجع المجتمع، حياة إلى اإلنسان تحول في أسهمت التي الطارئة األسباب روسو يبين ثم    

 إلى األول اإلنسان المؤثرات هذه اضطرت فقد. والجذب المحرق، والقيظ القارص، البرد مثل طبيعية عوامل إلى

 وتامين الغذاء لتوفير والتآزر وبحرا برا الصيد في النجاح غرضه كان موثوقا تعاونا جنسه بني مع التعاون

 لغة البشر اخترع ولما. دائما اجتماعا المؤقت االجتماع هذا قلب في والفيضانات الزالزل أسهمت ثم القوت،

 . ومستعصيا مستشريا البشر بين التفاوت واسى متأصال، الشر وصار الحسد، برز التملك، فكرة وظهرت الكالم،

 التفاوت من أخرى أنواع الظهور إلى سبقها وقد طويل، بطئ تطور النتيجة تظهر لم التملك فكرة أن إال     

 فكانت ينفعهم، عائالت هيئة على اجتماعهم أن مثال الناس فرأى البشري، المجتمع في كلها تنساب أخذت الغامض

 إعجابهم، وإثارة الغير، تقدير نوال الكثيرون حاول العالقات، ازدادت لما ثم. الملكية أو التملك طليعة العائلة فكرة

 الزراعة ولكن صالحين، سعداء أصحاء أحرار يظلوا أن حينئذ الناس وسع في وكان. التفوق تحقيق طريق عن

 ظروف عجلت البشر، تزايد ولما  "داننج يقول. المساواة وانقطاع والبؤس التفاوت نحو مسيرهم عجال والتعدين

 المناطق سكان فتميز. .. والعادات السلوك في التفاوت على األخرى الجغرافية العوامل وسائر والمناخ، و التربة

 الناس راح صدفة، النار اكتشاف ومع برا، الصيد على الغابات سكان عمل بينما بحرا، بالصيد الساحلية

 الناس واتخذها األكواخ وشيدت االقتصادي، التقدم وتحرك والمعدنية، الحجرية اآلالت فظهرت يستخدمونها،

 الناس، بين المساواة نهاية يعلن الموت ناقوس وبدأ الملكيات وتنظيم العائالت، تكوين على هذا ساعد ثابتة، مأوى

 فذاعت والتفوق، والتفضيل المنافسة أفكار وظهرت الناس، بين العالقات فزادت االجتماعية، التنظيمات وقيام

 بينهم من ظهر الناس، بين العالقات كثرت وحينما  "Maxey ويقول ،" الناس بين التسامح وانعدم الشرور،

 وتفوقوا، فتميزوا ومهارة، كفاءة واألقل األضعف عليها يقوى لم بفنون أولئك وتمرس...  واألمهر واألكفأ األقوى

 الدولة أسس وإرساء المجتمع وتكوين االتحاد على الفقراء األغنياء اقنع وهنا الناس، بقية من غنى أكثر وأصبحوا

 " .الفقراء على السيطرة في رسمية شرعية األغنياء يكتسب لكي ولكن الضعفاء لحماية ال

 زراعة عن نجم فلقد التعدين، واكتشاف الزراعة، انتشار عن نجم قد الناس حياة في األكبر االنقالب أن إال      

 بالعمل ملزمين أصبحوا األرض فوق يعملون كانوا الذين الناس أن التعدين عن ونشأ وتوزيعها، تقسيمها األرض

 بالقوة الطبيعي الناس تفاوت وأدى بالحديد، الطعام استبدال على أخرى جهة من ومرغمين جهة، من باطنها في

 وظل. معاقلها من األهواء فانطلقت واألكفاء، المهر وسيطرة األقوى تفوق في ماثل اجتماعي تفوق إلى والمهارة

 فقيدوا لها، حد ووضع الفوضى، هذه من الخالص مصلحتهم بان يوما الناس شعر حتى المنوال هذا على األمر

 فبظهور  وهكذا، المجتمع وتنظيم القوانين تثبيت على عندئذ واصطلحوا وحدها، بالقوة مكتسبا كان ما الحق بقيود

 في تفاوتا بينهم أن الناس بين التعاون وأوضح اآلخر، عون إلى حاجة في فرد كل أصبح" والتعدين الزراعة فنون

 والفقير، الغني فظهر أكثر، إنتاجات منهم المهرة وأنتج الهمل، من اكبر بكمية منهم األقوى فحظي والقوة، المهارة

 " . مساواة -الال أشكال كل أصل هما

 إال الناس في لها وجود ال والرذيلة، والرق، والحرب، والفنون، فاألنانية شر، وينبوع شر، االجتماع أن نعم     

 مجتمعات أو كبيرة أو صغيرة مجموعات في البعض بعضها مع تعيش االجتماع، إلى نميل كائنات فقط كانوا إذا

 الطبيعة حالة إلى نعود لكي المجتمعات إذن أتنهدم الشر، وينبوع شر، االجتماع كان وإذا متحضرة، أو مختلفة

  السبيل؟ هو وما هذه، الهدم عملية تتم وكيف األولى؟

" التربية في أو إميل" كتابه في روسو أوضح"  Back to nature الطبيعة إلى العودة" إلى يدعونا روسو إن     

 أو اجتماعيا أو سياسيا إصالحا أكان سواء اإلصالح في نقطة أول وان. ذاتها الحكمة هو الطبيعة إلى الرجوع أن

 .  قوانينها وإتباع الطبيعة إلى العودة هي تعليميا أو صحيا أو أخالقيا
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 الطبيعة، حالة وفضائل والطهارة البراءة خصال" إميل" تلميذه عل يحفظ تربويا أسلوبا يجد أن روسو أراد    

 تأثير بيان على الحرص من بد ال ثم ومن باألشياء، بل بالناس يرتبط ال الطبيعة، حالة في اإلنسان أن فأوضح

 ويحفظها، حريته يضمن والذي باألشياء اإلنسان ارتباط أن روسو استنتج هنا ومن األفراد، وليس وحدها األشياء

  أن غير من الطبيعة، حالة في األشياء موضع االجتماعية الحالة في القانون يضعوا أن المشرعين على يحتم

 وال يقهر، ال قويا ثبوتها وكان الطبيعة، قوانين مثل ثابتة األمم قوانين كانت فإذا األشياء، موضع اإلنسان يضعوا

 احدهم كعالقة المجتمع، داخل ببعض بعضهم الناس عالقة صارت عليها، والتغلب تجاوزها فرد أي يستطيع

 إرادات على تعلو واحدة عامة إرادة إلى لألفراد الخاصة اإلرادات تحويل يعني وهذا الطبيعة، حالة في باألشياء

 . األفراد

 يعني ولكنه المتحضر، المجتمع هدم ليس هذا معنى أن ويرى االجتماعي، العقد كتاب في يعود روسو ولكن     

 حالة إلى العودة االستحالة من انه رأى فقد آخر وبمعنى  المجتمع ثنايا في وقوانينها الطبيعة تلمس بالضبط

 قابلة أمنية يمثل ال ولكنه جميل، حلم هي والعدالة للمساواة الذهبي فالعصر المتحضر، للمجتمع بالنسبة الطبيعة

 وننطلق المتحضر، المجتمع حالة أساسه عن تصحح ثابت كمعيار الطبيعة حالة نعتبر أن يمكن ذلك ومع ، للتحقيق

 . السالمة إلى  يكون ما اقرب اجتماعي بناء نحو منه

 االجتماعي   العقد-3

...  وأمواله عضو كل شخص ويقي يحمى شانه من االجتماع أو للوحدة شكل عن البحث من إذن البد كان      

 متمتعا ويظل لنفسه، إال ذلك مع خاضع غير اآلخرين األعضاء من اتحد وقد عضو كل فيه يكون للوحدة شكل

 الحل عن االجتماعي العقد يبحث التي والرئيسية الحقيقية المشكلة هي تلك. قبل من بها يتمتع كان التي بالحرية

 . لها الصحيح

 والسلطان السيادة تصبح حيث المجتمع، إنشاء على ويعمل الفطرة، عهد ينهي الذي هو االجتماعي العقد فكان   

 للمجتمع حقوقه وعن نفسه عن فرد كل ينزل إذ حدة، على األفراد من واحد فرد حق من ال ككل المجموع حق من

  التالية بالصيغة ينطق حينما كله

 بصفتنا ونستبدل العامة، لإلرادة العليا السلطة تحت مشتركا وضعا قوته، وجميع شخصه، منا كل يضع"   

 " . الكل من يتجزأ ال كجزء عضو كل الجماعية

 نحو وتوجيهها الدولة قوة قيادة في الحق وحدها"   La volonte gener العامة لإلرادة"  إن هذا عن وينتج    

 وهي جملتهم، في األفراد إرادة هي العامة واإلرادة. العام الصالح هي السياسي النظام أجلها من انشأ التي الغاية

 ولها القانون، مصدر وحدها وهي العام، الصالح عن تعبر عامة روح وألنها األفراد، إرادات مجموع ليست

 ولكن. مباشرة تكون أن يجب بالدولة األفراد عالقة ألن ممثلين، أو واسطة أية وجود دون المطلقة السلطة

 عن االجتماعية للهيئة تنازل عندما فرد كل ألن يتعداها، أن يجب ال حدود له العامة السلطة يمارس الذي السلطان

 الوقت، نفس في هو صالحه يعد الذي العام للصالح ذلك كل توجيه إلى يهدف كان إنما حقوق من له وما حريته

 مع يتمشى ما وكل الشعب، مصلحة فيه ما كل إلى سلطاتها توجه أن إذن يجب االجتماعية فالهيئة ذلك وعلى

 بين الفرص وتكافؤ المساواة مبدأ يكسر أن مثال يستطيع ال فالسلطان ثم من. "االجتماعي العقد  نصوص

 يعمل حين وهو بصله، العام للصالح يمت ال بسبب تقييدها أو الحريات على االعتداء يمكنه ال وكذلك. المواطنين

 . الشعب عن أو"  general will العامة اإلرادة"  عن يعبر ال ذلك
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 إلى يعودون المجتمع، إلى حقوقهم وكل أنفسهم بردهم األفراد ألن االجتماعي، العقد ثنايا في المساواة وتتحقق     

  فرد ألي أفضلية بأية يسمح ال باإلطالق كامال يكون اتحادهم أن كما  ، بينهم التامة المساواة فتتحقق الصفر، نقطة

  فيه يقول آخر بنص السابق النص يتبع روسو ألن الحرية تتحقق كما التامة، المساواة تتحقق وهكذا

 ."آخر شخص ألي نفسه يضع ال ثمة من فانه للجميع، نفسه يضع شخص كل كان ولما"    

 حصوله هي والنتيجة سلطان أو ملك أو فرد أو شخص تصرف تحت حريته اإلنسان يضع أن يستحل أنه أي    

 . "فيه جزء هو الذي بالكل يتقيد أن وبين آخر، بإنسان اإلنسان يتقيد أن بين" إذن فرق فثمة. العامة الحرية على

 وقد الفصول، من عددا منها كتاب كل يضم كتب، أربعة إلى" االجتماعي العقد"  العظيم مؤلفه روسو قسم    

   "الشهير بقوله األول الكتاب من األول الفصل روسو استهل

 أكثر وهو اآلخرين، سيد انه يحسب إنسان هذا. بالحديد مكبال مكان كل في نجده وألننا حرا، اإلنسان يولد      

 وسعي في أن اعتقد مشروعا؟ تغير جعله الذي وما. اعلم ال التغير؟ هذا حدث كيف. مذلة وأعظم عبودية منهم

 .  "األخير السؤال هذا على اإلجابة

 اصطالح ألن الطبيعي الحق أساس على وال القوة، أساس على يقوم ال السياسي المجتمع أن روسو ويرى     

 بإيضاح وعنيت وحدها، القوة إلى نظرت إذا إنني "روسو يقول له معنى ال متناقض اصطالح" األقوى حق"

 أكثر الصنع يحسن وألنه فخضع، الخضوع إلى اضطر إذا الصنع يحسن شعبا أن وجدت بها المرتبطة النتائج

 االجتماعي النظام إن نعم"  إياها سلبه الذي عينه بالحق حريته يستعيد انه فخلعه، النير خلع استطاع ما إذا وأكثر

 اتفاقات إلى يستند وإنما الطبيعة عن البتة يصدر ال ذاته الحق هذا ولكن جميعا، الحقوق قاعدة يصلح مقدس حق

 ليس أن أدركنا" فإذا. آخر إنسان عبد يكون أن على إنسان أي إرغام اتفاق أي على تعذر وان الناس بين عقدت

 بين الشرعية السلطة أن عرفنا حقا، تخلق أن يمكن ال القوة أن وأدركنا اإلنسان، أخيه على طبيعي سلطان إلنسان

 يؤتي أن يمكن ال – الناس بين األقوى أي – العليا القوة صاحب وان. .. بينهم عقدت اتفاقات على تقوم إنما الناس

 ألن محال وهذا("  واجبا( )الطاعة) واتخذ( حقا( )القوة) قلب إذا إال اللهم دائما، السيادة له يكفل ما القوة من

 مجبرين نكن لم إذا فنحن" الحر اإلرادي بالعمل ليس ألنه واجبا يكون أن يمكن وال ضرورة، حكم للقوة الخضوع

 " . حقا تخلق ال ثم، من القوة، وان إليه، يضطرنا(  التزام)  ثمة فليس الخضوع، على

   روسو ويقول. ذلك أراد ولو حتى عبدا اإلنسان يكون أن المستحيل من    

 إال مقابل دون للغير نفسه يهب من الناس من بأن القول وما الحرية عن اختياري تنازل أي نعد أن نستطيع ال"    

 يولدون ألنهم أبناءه يهب أن يملك ال فإنه نفسه، للغير يهب إنساناً  فرضنا ولو...  معقول غير وهراء سخف

 حريته عن يتنازل قد اإلنسان أن تصورنا إذا إننا بل...  فيها التفريط حق ألحد وليس ملكهم، وحريتهم أحراراً،

 بالقوت رعاياه يمد أن من أبعد الملك إن سلطان؟ أو لملك بأسره شعب يتنازل شيء فألي العيش، ابتغاء لسواه

 " .منهم عيشه يستمد هو ألنه والعيش،

 تعاون ضرورة من انبثقت حاجة ثمة ولكن إنساناً، إنسان يسترق أن يبيح كان ما أياً  تعهد أو تعاقد ثمة ليس      

 الذي االجتماعي العقد هو القوة، إلى يرتكز ال أولى تعاقد إلى الناس ودفعت الطبيعة، قوى مقاومة سبيل في الناس

 فيه، عضوية كل وثرة شخص – مجتمعة فيه المشتركين قوى بكل يحمي المشاركة، من نوعاً " تكوين إلى يهدف

 إال يطيع ال كان، كما حراً  فيه يظل أن األفراد، سائر مع اتحاده رغم فرد، كل يمكن وجه على عنهما، ويذود

 " .المجموع من يتجزأ ال جزء ذاته الوقت في ويؤلف نفسه،
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 إلدارة كلها الفردية اإلرادات واستسالم الجميع، مع الجميع ميثاق هو وحيد، وميثاق واحد، عقد إال يوجد ال     

 قوانين عنها تنتج أن  شرط على سيادتها إال سيادة وال العامة، اإلرادة هذه عن التعبير هو والقانون. واحدة عامة

 . الوجوه من بوجه المواطن يضطهد أن قانون أي على يمتنع ولذا وفوائدها الطبيعة

 خرج ومن العامة، المنفعة إال يريد ال والشعب كله، الشعب إرادة إنها دائماً، مستقيمة إرادة الكلية العامة اإلرادة    

  روسو يقول. ذلك على المجتمع أرغمه لها الخضوع عن

 سائر يدعم الذي الوحيد التعهد على ضمناً  ينطوي فإنه جوفاء، صيغة مجرد االجتماعي العقد يكون ال لكي"      

 يعني وال. .. الطاعة إلى يضطره كله المجتمع فإن العامة، اإلدارة إطاعة يرفض من كل أن وهو إال التعهدات،

 " . حراً  يكون أن على يجبر أنه إال ذلك

 حرية أو مدنية، حرية على ذلك لقاء يحصل ولكنه الطبيعية، حريته االجتماعي العقد في يفقد اإلنسان إن حقاً     

 المعنوية الحرية على يحصل لكي األنانية الذاتية حريته يفقد أنه. يملك ما تملك حق يستفيد كما واجتماعية، سياسية

 الحياة وجود نطاق في تبدأ"  عام شخص" أو معنوية هيئة سوى هنا المجتمع وما. بأسره المجتمع حرية. . العاقلة

 أدبية مساواة" لهم يوفر المجتمع في الناس اتساق كما الصحيح، الحق فكرة مجاله في وتظهر كلها، األخالقية

 الذين أولئك فإن ثم ومن...  عليهم الطبيعة تفرضها التي الجسدية أو المادية الفوارق عن تعوضهم وشرعية

 الحكومات ظل في – تبقى المساواة وهذه القانوني، الحق الوضعي، بالحق متساوين يمسون ذكاء، أو قوة يتفاوتون

 ناله الذي الرفيع المركز في والغنى فقره، في المعوز استمرار إلى إال يؤدي ال خادع، وهم مجرد – الفاسدة

 " .يملك ال بمن ضارة...  دائماً  يملك لمن نافعة عندئذ القوانين وتكون...  باالستغالل

 : والقانون السيادة-3

 وبين المفهوم، هذا عن بدقة هوبز حدده الذي الدقيق الجانب ذلك بين السيادة عن نظريته في روسو جمع      

 يرى إذا. غريبا امتزاجا بالسيادة الحرية فيه  تمتزج للسيادة جديد مفهوم إيجاد وحاول للحرية، المؤيدة لوك مشاعر

 وغير تشترى وال تباع ال سيادته وان بالتعريف، السيد هو الشعب إن االجتماعي العقد من الثاني الكتاب في روسو

 عن يتنازل إن الشعب وسع في وليس بالوعود، ترتبط ال ألنها  Inalienable فيها التصرف أو للتحويل، قابلة

 للتقسيم، قابلة غير فهي ولذا عراه، تنفصم وكل تتجزأ، ال وحدة السيادة وهذه. بها يتخفف أن أو السيادة، هذه

Indivisible  إرادة أو الشعب، إرادة تكون أن أما إنها أي تكون، ال أو عامة السيادة تكون أن إما  "روسو يقول 

 ال الثانية الحالة وفي القانون، عنها ويتكون السيادة أعمال من عمال اإلرادة تكون األولى الحالة في منه، جزء

 " .الحكم أعمال من عمل أو خاصة إرادة سوى تكون

 يقبل ال كما فيدرالية، وثالثة تنفيذية، وأخرى تشريعية، سلطة إلى للسلطات لوك تقسم يقبل ال هنا روسو وكأن     

 .  قضائية وثالثة تنفيذية، وأخرى تشريعية، سلطة إلى للسلطات مونتسكيو تقسيم

 تشترى، وال تباع  ال كونها إلى باإلضافة تتميز وهي للشعب العامة الكلية اإلرادة عن تعبير إذن السيادة      

 هو وحيد، حد إال العامة السيادة يحد وال.  الخطأ من معصومة أنها إذ تخطئ ال فإنها للتقسيم، قابلة غير وكونها

 .الحرية وفي التملك في الفرد حقوق به ونعني نفسه، االجتماعي العقد يرسمه الذي

 إلى ونسبها االجتماعي، العقد أوجدها التي تلك هي الوحيد والسيادة القصوى، والسلطة العظمى، والقوة      

 أو محدد، لفرد وليس كله للمجتمع عنها يتنازلون فأنهم حقوقهم، عن يتنازلون حينما األفراد ألن ذلك كله، الشعب

 . العامة الكلية اإلرادة بوتقة في اإلرادات تلك يصهرون إنما الفردية إرادتهم عن  بتنازلهم وهم سلطان، أو ملك،
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 بينها فيما تتعارض قد التي بمنافعهم ترتبط األفراد فإرادات ثم ومن المنفعة، اإلرادة أساس أن روسو ويرى     

 تحقيق إلى تهدف فهي ومن واحدة، الجميع بين المنفعة أن فتوضع العامة الكلية اإلرادة أما النقاط، من كثير في

  انه هذا ومعنى. الدولة قيام اإلمكان في تجعل التي هي العامة المنفعة وهذه حدة، على فرد منفعة ال العامة المنفعة

 .  المجتمع يقوم أن استحال العامة الكلية اإلرادة هي واحدة إرادة في الفردية اإلرادات تنصهر لم إذا

 ومن العامة، اإلرادة عن معبرا يكون ال العامة المنعة يحقق ال تعبير أي فإن السيادة، تمثل العامة اإلرادة وبما     

 . السيادة صفة يفقد ثم

 ،voionte de tous المجموع إرادة وبين  La volonte Generale اإلرادة تلك بين روسو ميز ولقد      

 نجد فإننا مثال الناخبين كأصوات والفردية الخاصة اإلرادات مجموع تكون أن تعدو ال المجموع إرادة فبينما

 " . organic unity العضوية الوحدة" فكرة إلى مشير العامة اإلرادة

 قواعد أية وأن السيادة، غير معين ليس القانون فإن هنا ومن وحدها العامة فعل إال هو ما روسو عند والقانون    

 لها يكون ال والعامة الكلية الشعب إرادة عن المعبرة السيادة سلطة غير أخرى سلطة أي عن صادرة أوامر أو

 القانون صفة لها يكون ال العامة منفعته وتقوض الشعب مصالح تمس أوامر أو قواعد أية أن كما. القانون صفة

 .  السيادة عن صادرة كانت ولو حتى

 يهتم ال فهو ثم ومن وألجله، الشعب من ظهر ولقد والعامة الكلية الشعب إلرادة خالص نتاج القانون إن     

 يقول ملكية، عائلة أو ملك باسم يرتبط وال طبقية، تصنيفات من الناس بين يظهر قد بما يعبأ وال باألشخاص،

 وعن الجميع عن يعبر ولكنه الخاصة، وأفعالهم األشخاص اعتباره في يضع ال فانه القانون يوضع حين  "روسو

 لبعض طبقا الناس يصنف وقد بالذات، محدد لفرد يمنحها ال ولكنه حقوقا، القانون يحدد وقد المجردة، األفعال

 يحدد وال ملكا، يختار ال ولكنه وراثية، ملكية حكومة يقيم وقد متفاوتة، طبقات في يدرجهم ال ولكنه الكيفيات،

 " .مالكة عائلة

 مركز عن أو المشرعين، وظيفة عن الكشف نحاول أن لنا الجائز من ليس انه فيبين روسو يستطرد ثم        

 الخضوع وبين الحرية بين التوفيق كيفية عن أو للقانون، يخضع ال أو يخضع هو وهل القانون، إلى بالنسبة األمير

 جميعا إرادتنا هي القانون عنها الصادر العامة اإلرادة أن علمنا إذا أننا ويرى القوانين، وظلم جور عن أو للقانون،

. عليها الواضحة اإلجابات رؤية عن يحجبها ما عنها يزال أن يلبث ال جميعها التساؤالت هذه فأن عامة، أو أمراء

 أنهم دام ما القانون، يضعون الذين أولئك وظيفة عن نسأل أن إلى تدعونا ضرورة ثمة ليس ) روسو يقول

 أكثر ليس األمير أن دام ما القانون، فوق األمير كان إذا عما نسأل أن لنا يجوز ال كما العامة، اإلرادة يمارسون

 الشعب بين يوجد ال انه دام ما القانون، ظلم أو جور إمكانية عن نستفسر أن يمكن ال كما المجتمع، في عضو من

 يكون الذي الوقت في بالحرية  اإلنسان تمتع كيفية في الحيرة تنتابنا أن يمكن ال وبالتالي ذاته، يظلم أن يريد من

 " .العامة الكلية إرادتنا عن إال تعبر ال القوانين دامت ما للقوانين، خاضعا فيه

 السمة الدولة على يضفي الذي هو السيادة عن المعبرة العامة اإلرادة عن الصادر القانون أن روسو ويرى        

 .  القانون بواسطة حكمت إذا إال شرعية ثمة ليس وانه الشرعية
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 :روسو عند الحكومة-4

 الذي كله، المجتمع الدولة تعني فبينما الحكومة، وبين السيادة أو الدولة بين وكامل دقيق بوضوح روسو ميز      

 إلى تشير الحكومة أن نجد العامة، اإلرادة صورة في لنا يتبدى والذي االجتماعي، العقد في إقامته على الناس اتفق

 .  السيادة إرادة لتنفيذ المجتمع عينها التي الهيئة تلك أو الشخص ذلك

 المدينة، الحريات وصيانة العامة، اإلرادة عن الصادرة القوانين تنفيذ تتولى هيئة إال هي ما فالحكومة     

 لتنفيذ فقط مفوضه وهي وحده، للشعب المجتمع في الوحيد السلطان إذ لها، سلطان ال هيئة وهي. والممتلكات

 . الدولة تسنها الني القوانين

  متميزة إرادات ثالث الحاكم المواطن في تتجسد      

 . الشخصية الفردية رغباته على تركز التي الفردية اإلرادة تلك  األولى

 . الحاكمة الهيئة إلى انضمامه حيث من رغباته على تركز وهي الحكم، بأعمال المتصلة اإلرادة  الثانية

 .  العامة اإلرادة في صورها بأروع تتجلى التي ككل المجتمع إرادة  الثالثة

 هذه ولكن األول، الطبيعي المجتمع حالة في العامة اإلرادة على تغلبت األولى اإلرادة أن روسو ويرى       

 .  المتحضر المدني المجتمع حالة في الفردية اإلرادة على تتغلب األخيرة اإلرادة

 األشكال هذه أن ورأى الحكومات، أشكال االجتماعي العقد مؤلفه من الثالث الكتاب في روسو استعرض ولقد      

 هو رابعا شكال إليها وأضاف والديمقراطية، واالرستقراطية، الموناركية،  الثالثة التقليدية األشكال عن تخرج ال

 عملية، أسبابا أن بل الصالحة، الحكومة أشكال من وحيد شكل تحديد إلى يذهب لم ولكنه المختلطة، الحكومة

 بل الصالحة، الحكومة أشكال من وحيد شكل تحديد إلى يذهب لم ولكنه. الطبيعية والثروة كاإلقليم، خاصة وظروفا

 فتعمل تتضافر قد واالجتماعية الجغرافية والنواحي الطبيعية والثروة كاإلقليم، خاصة وظروفا علمية، أسبابا أن

 استمد إذا إال شرعيا يكون ال كلها األشكال هذه من شكال ولكن غيره، على الحكومة أشكال من شكل ترجيح على

 أن إال. األحرار المواطنين إرادة األمة، إرادة وهي وسيادته، العامة الشعب إرادة من الشعب، من والسيادة السلطة

 االجتماعي العقد من له أساس ال الذي الطغيان من نوع أي فيها يوجد ال التي الديمقراطية، الحكومة يفضل روسو

 ويقول. األحيان من كثير في البشري الجنس توافق ال قد الديمقراطية الحكومة أن مع القانون من وال

 " .البشري الجنس توافق ال قد الديمقراطية الحكومة أن مع ديمقراطية، تكون أن البد الدولة أو السيادة "روسو

 المصلحة على ألفرادها الخاصة المصالح وتغليب الفساد، نحو دائم استعداد حكومة أي لدى يوجد أنه إال     

 تتجه الحكومة ألن وذلك تحاشيه يمكن ال السياسية الهيئة فانهيار"  باستمرار محتمل فالفساد ثم ومن العامة،

 من االنتقال على تعمل حكومة كل أن كما الكم، من مستمدة هيبة لذاتها تخلق لكي السيادة، تخطي نحو باستمرار

  حكومات على ينطبق هذا كان وإذا الطغيان، إلى تصل لكي الموناركية إلى االرستقراطية إلى الديمقراطية

 باإلضافة المختلفة والتجمعات األفراد يتجه حيث الكبير، المجتمع في أكثر تكون األخطار فأن العدد، قليل المجتمع

 أن يقرر روسو فأن ثم ومن" .  العامة بالمصلحة اهتمام أدنى ما دون الخاصة المصالح تحقيق نحو الحكومة إلى

 " .فنائه أسباب ذاته في يحمل ألنه الميالد، منذ بالموت عليها محكوم اإلنساني، الجسد تشبه السياسية الهيئة"
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 والمساواة األفراد بحرية االحتفاظ بغية الحتمي، التدهور هذا لتأخير بها، القيام يجب حلول ثمة ولكن        

 متباعدة غير فترات في جمعيا المجتمع أفراد التقاء في الحلول هذه وتكمن ممكنة، مدة أطول الشرعية والسلطة

   أمرين على الحر والتصويت

 . تغييره أو الموجودة الحكومة شكل على اإلبقاء العام الصالح من هل  األول    

 .  تغييرهم أو الحاليين الحكومة أفراد على اإلبقاء العام الصالح من هل  الثاني    

 بشؤون فرد كل يتهم وان القوانين، صيانة على يسهر أن عليه وإنما سلبيا، موقفا يقف إال إذن الشعب على   

 الستمرار األساسية الشروط هي فتلك الحكومية، األعمال لمناقشة اجتماعاته من الشعب يكثر وان بلده، في الحكم

 مادام العامة، القضايا من موقفه وتحديد رأيه، بيان على قادرا حرا المواطن يظل أن من إذن البد. السليم الحكم

 . الوحيد السيد هو الشعب

 عن صادر قانون وفق إال تتكون لم الحكومة ألن للحكومة سلطانه أو سيادته عن يتنازل أن الشعب يستطيع ال    

 يعملون موظفين مجرد هم بل الشعب سادة ليسوا إذن الحكومة وأعضاء االجتماعي، العقد عن ال العامة اإلرادة

 ألعضائها، بتغيير سواء تغييرها الشعب يستطيع مؤقتة حكومة أي تكون وهكذا. قوانينه وتنفيذ الشعب خدمة في

 . مناسبا يراه وقت أي في شكلها، بتغيير أو

**** 

 العقد" مؤلفة من الرابع الكتاب وخصص القديمة، اليونانية بالمدن تذكرنا فاضلة مدينة ببناء روسو حلم      

 الفردية الحياة نواحي من ناحية يغفل ال" مدني دين" المدينة هذه في يسود أن ورأى عنها للحديث" االجتماعي

 بالمجتمع صلته حيث من الدين إلى نظرنا إذا  "روسو يقول. المدنية االجتماعية الحياة خارج عن مستقلة ويدعها

 شعائر وال لها معابد ال األولى المواطن، وديانة اإلنسان ديانة إلى ينقسم أو وخاص، عام" نوعين إلى ينقسم ألفيناه

 العبادة وهي الخالدة، األخالقية بالواجبات وتقيده باطنا، إيمانا باهلل المرء إيمان على تقتصر هي وإنما طقوس، وال

 أما. المقدس الطبيعي القانون أو بالحق ندعوه أن يمكن ما أو البسيط، النقي اإلنجيل دين الصحيح،  والدين الحقة،

 شعائر وتحدد عقائده، وتعين آلهته، ذاك أو القصر هذا تمنح التي وهي قطر، دون بقطر فخاصة األخرى الديانة

 غريبة كافرة أمة – تعتنقها التي األمة باستثناء – أمة كل تعتبر الديانة وهذه.  القوانين ترسمها إذ الخارجية عبادته

 وفي األولية، الشعوب ديانات مثل مثلها   مذابحها حدود في إال وحقوقا واجبات اإلنسان تمنح ال وهي.  همجية

 " . والوضعي المدني اإللهي الحق اسم عليها تطلق أن وسعنا

 بل اليوم، مسيحية ال – المسيحية أو اإلنسان دين هناك  "يقول" الحقيقية" المسيحية إلى روسو ينتقل وحينما      

 كما هللا أبناء جميعا ألنهم له، إخوانا جميعا البشر اإلنسان يعتبر السماوية الديانة هذه وبمقتضى – اإلنجيل مسيحية

 واقع بيان إلى روسو يتجه ثم" . بالموت ولو عراه تفصم أن يمكن ال ثابتا مجتمعا بينهم يؤلف الذي المجتمع يعتبر

 ومن ،"معين رباط بأي بالدولة يرتبط ال الدين هذا أن غير  "فيقول االجتماعية الناحية من مثاليته وأخطار الدين،

 الروابط تفقد ولذا أخرى قوة أية أليها يضيف فال ذاتها، من تستمدها التي الوحيدة قوتها للقوانين يدع فإنه ثم

 الدنيوية األمور عن المواطنين قلوب إبعاد على يعمل الدين فأن هذا وفوق.  تأثيرها المجتمع توحد التي الكبرى

 مثل االجتماعية الروح يناقض ما علمي في هنا وليس.  بها وربطها الدولة إلى جذبها على حرصه من بدال جميعا،

 مثل أن أضيف بل بشر، مجتمع يكون أن يمكن ال الحقيقيين المسيحيين من شعبا إن لنا؛ يقولون.  المناقضة هذا

 تفقده كماله شدة إن بل البقاء، له يكتب مجتمع أقوى بأنه كله كماله رغم يتصف ال االفتراضي المجتمع هذا

 .  كماله ذات في تكمن فنائه جرثومة وأن تماسكه؛
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 بواجبه، امرئ كل يقوم عندما أجل  "فيقول الدنيوية األمور في المسيحية أهمية عدم بيان في روسو ويستمر       

 بالجرأة والجنود والحياد، بالنزاهة والقضاة والتواضع، بالعدل الرؤساء ويتحلى القوانين، الشعب يطيع وعندما

 من ابعد إلى لننظر ولكن. حقا جيد شيء كل أن  نقول أن يصح والبذخ، الصلف ويمتنع الموت، تخشي ال التي

. العالم هذا في ليس المسيحي ووطن السماوية؟ باألمور إال تعني ال صرف – روماني كدين – المسيحية أن هذا،

 إذا. فشلها أو جهوده بنجاح بالالمباالة الشعور أعمق يشعر وهو يؤديه ولكنه واجبة، يؤدي المسيحي أن نعم

 إذا أما...  ببالده االعتزاز صلف يعتريه أن خشية العام، اليسر من اإلفادة على قليال إال يجرأ لم الدولة ازدهرت

 " .يلثمها هللا يد على انكب عودها وذبل الدولة تقهقرت

 مسيحيين استثناء، بدون جميعا، المواطنون كان إذا إال االتساق، فيه يستمر وال السالم، المجتمع يسود ال"      

 في إن حقا الثابت من فإن واحد، منافق أو طموح، واحد إنسانا وجد أن الحظ، لسوء اتفق، إذا انه بيد. صالحين

 ولكن بالقريب، الظن إساءة ييسر ال المسيحي اإلحسان إن نعم. جميعا الورعين بمواطنيه بسهولة يمكر أن وسعه

 حتى العامة السلطة من شيء على واالستيالء الناس، على للسيطرة الحيلة بعض في ينجح أن ما الشخص ذاك

 السلطة على استولى أن يلبث لم وإذا المحتال، ذلك نحترم أن منا يريد هللا أن  اإلجالل موضع انه على إليه ينظر

 وما...  أبناءه هللا يؤدب بها الذي العصا انه ؟ استعمالها السلطة مغتصب يسيء إال. نطيعه أن لنا يريد فاهلل كلها،

 أن أهمية ما انه ذلك إلى أضف. ونعومته المسيحي عذوبة مع اتساقا األشياء أقل إال الدماء، وسفك العنف، أسلوب

 اإلنسان يذهب أن األمر في ما أهم إن والشقاء؟ البؤس وادي وهي الدنيا، الحياة هذه في عبدا أم حرا المرء يكون

 .  ذلك تحقق أخرى إضافة وسيلة إال الصبر وما الجنة، إلى

 يفكر ال أحدهم إن. تردد بدون القتال إلى المواطنون فيمشى الحرب، نار تندلع  " قائال روسو ويستطرد        

. ينتصرون كيف ال يموتون، كيف يعرفون إنهم النصر، يعشقوا أن غير من ولكن واجبهم، يؤدون وهم بالفرار

 أنفسهم؟  يعلمون مما خيرا يلزمهم ما الربانية العناية تعلم إال مغلوبين؟ أو غالبين يكونوا أن في فرق وأي

 " .تلك روايتهم من العنيد المتحمس الصلف عدوهم يجني أن يمكن فائدة أية اإلنسان فليتصور

 وان كبير، حد إلى الطغيان تالءم روحها وأن واالتكال؛ العبودية إلى تدعو المسيحية أن روسو رأى كله لهذا     

 خالل يجدي بما يهتمون ال ماداموا مباالة بال عليها، ودربوا العبودية الحتمال أعدوا قد الحقيقيين المسيحيين

 يحدد بحت مدني دين إذن هناك" ويقول المدني بالدين روسو نادى فلقد ثم ومن. األرض على القصيرة حياتهم

 يكون أن بدونها المرء يستطيع ال اجتماعية كعواطف وإنما – دينية عقائد أو كمبادئ  ال – تعاليمه السيادة صاحب

 فأن التعاليم، بهذه اإليمان على أحدا يقسر أن السيادة صاحب على امتنع ولئن. مخلصا رعية وال صالحا، مواطنا

 كعدو ولكن – زنديق أو ككافر ال– ينفيه أن وسعه وفي بها يؤمن ال إنسان أي الدولة عن يقصى أن وسعه في

 سبيل في بحياته – االقتضاء عند– يضحي أن ويمكن والقوانين، العدالة حب في يخلص أن عن عاجز للمجتمع

 أفظع اقترف ألنه إعدامه، جاز بها يؤمن ال من سلوك التعاليم تلك اعتناق إعالنه بعد إنسان سلك فإذا واجبه،

 " .القوانين على الكذب جريمة وهي شناعة،  الجرائم

 عليم قادر اله بوجود اإليمان على تقتصر فهي ودقيقة محدودة العدد قليلة بسيطة المدنية الديانة هذه وعقائد      

 والتسامح والقوانين، االجتماعي العقد بقداسة واإليمان أخرى، حياة بوجود واإليمان حكيم، النظر بعيد رحيم،

 . التعصب وعدم

 تربيته تنجز عندما" إميل" تلميذه بها يتمرس أن وطلب مرة، من أكثر المدينة الديانة هذه روسو امتدح     

 بتعلم عمره من عشرة الخامسة منذ ويبدأ بالناس، ويتحك المجتمع في فينخرط والخلقية، والعقلية الطبيعية

 األسفار إلى ينصرف عمره من والعشرين الثانية السنة وفي. البشر ومحبة والعرفان الشفقة عنده وتنمى األخالق؛
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 الوحي إلى تستند ال طبيعية ديانة وهي القلب، ديانة المدنية الديانة صوت إلى إميل يصغي ثم وزواج، خطوبة بعد

 . الشخصية حقوق على افتئاتاً 

 :  السياسية روسو مكانة-5

 إلصالح كأساس بقوانينها الطبيعة حالة اتخاذ محاولة  أركانها أهم كان متكاملة، سياسية نظرية روسو قدم      

 Civil المدني الدين)) و والحكومة، والقانون السيادة في ورأيه االجتماعي، للعقد وتصوره المتمدين، المجتمع

((Eligion .أفسدته الذي اإلنسان يعيد االجتماعي العقد فإن متساوين، أحراراً  الناس خلقت قد الطبيعة كانت وإذا 

 تتعلق ال السيادة فإن كذلك األمر كان وإذا. وأحراراً  سواسية الجميع يكون لكي الصفر حالة إلى والفنون العلوم

 فليس والعامة، الكلية الشعب إرادة عن صادر هو ومن العامة الشعب إرادة إلى برمتها تعود وإنما هديئة، أو بفرد

 الشعب من ويطاع وينفذ يصدر أنه دام ما. ألوامره مطيع وبين له منفذ وبين. القانون واضع بين إذن فرق ثمة

 . آخر إنسان لكل مساوياً  حراً  اإلنسان أن والنتيجة. بأسره

 في يقول لم أنه روسو على نأخذ أننا إال. روسو قدمه الذي ذلك إذن ومتناسق ومترابط متكامل سياسي نسق      

 الفتراضاته الدافعة القوة كانت" ذلك ومع داننج يقول كما اقتراحات أو افتراضات مجرد إال السياسة ميدان

 ومغالطاته خياالته فاقت ولقد. والتاريخ األدب في خالدة كنظريات باقية وظلت وعنيفة، دامغة واقتراحاته

 الشواهد هو التفوق هذا على دليل أكبر ولعل مونتسكيو، بها أتى التي الرفيعة العقلية المالحظات تلك ومراوغاته

 اقتراحات تحولت فلقد أخرى، جهة من السياسية والتطبيقات جهة، من البحتة السياسة فلسفة عن صدرت التي

 الجوانب وفي السياسية النظرية األنساق في وعقائده روحه تغلغلت كما رائعة نظريات إلى منها كل في روسو

 ضخماً  إسهاماً  روسو ساهم البحتة السياسية النظرية جانب ففي  "فيقول داننج ويستطرد" . معاً  للسياسة التطبيقية

 وحدة أصبحت أيضاً  اآلراء هذه وأصبحت. العامة الكلية واإلرادة العامة، والمصلحة السيادة، مفهوم عن بآرائه

 الوقت نفس في متضمنة كانت إنما الوحدة تلك إلى إشارته أن كما السياسة، علم في األولى الخطوة الكلية الشعب

 (" . National state القومية الدولة)  لمفهوم

 يستطرد ثم"  السياسية الفلسفة في مرجع أهم يزال ال لروسو االجتماعي العقد كتاب" أن كول قرر ولقد        

 من األبدية بقيمتها يشعر اآلن كتاباته يقرأ من وأن مماته، بعد يوم بعد يوماً  ازداد السياسي روسو تأثير وأن  "قائالً 

 إن...  أخرى جهة من الدهور مر على األجيال تبتكرها جديرة سياسية فلسفات أساس تكون أن يمكن وبأنها جهة،

 " .العصور كل فلسفة هي السياسية روسو فلسفة
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 السياسية المذاهب معظم حوله دارت الذي المحور خاص وجه على السياسية ونظريته هيجل، فلسفة كانت        

 فعل رد تمثل لكي الليبرالية جاءت فلقد الحالي، القرن سياسات منه وانبعثت عشر، التاسع القرن شهدها التي

 هيجل بين االتصال نقطة بمثابة الديالكتيك كان كما هيجل، بها نادى التي المطلقة الدولة سيادة ضد عنيف

 سوف لذلك .انجلترا في المطلقة السياسية والمثالية ايطاليا، في الفاشية ظهور على الهجلية  أثرت كما وماركس،

 األول اتجاهين على نعرج ثم السياسية، هيجل بفلسفة المعاصرة السياسية بالنظريات الخاص الجزء هذا هنا نفتح

 ينطلق   والثاني ماركس اتجاه وهو اليسار، أقصى إلى متجها عقب، على رأساً  ديالكتيكه ويقلب هيجل، من ينطلق

 .بوزانكيت يمثله – اليمين أقصى إلى يتجه ولكنه أيضا، هيجل من

  

 السياسية هيجل فلسفة- أ

 في القمة إلى المثالية السياسة فلسفة بالتالي وصلت كما* هيجل فلسفة في ذروتها إلى األلمانية المثالية وصلت      

 على الثالثة العباقرة اتفق ولقد. وعرضاً  عمقاً  وفيشته كانط الفذة هيجل عبقرية فاقت ولقد.  الفيلسوف هذا تفكير

 .  الفلسفة من جزء إال السياسة فما الفلسفي، النسق خالل من السياسية المبادئ تلمس يجب أنه

 نتبين لكي برمته، الفلسفي لنسقه أوال نعرض أن بد فال السياسية هيجل نظرية نتلمس أن أردنا فإذا هذا وعلى     

 . الفلسفي النسق هذا في السياسة موضع

 :  الفلسفي هيجل نسق -1

 درج جديدة مثالية فلسفة إعطائنا في كانط بعد العظيم ألمانيا فيلسوف هيجل فريدريك فيلهلم جورج نجح     

 معقولية أكثر مثاليا نسقا  "رايت يقول كما أعطانا هيجل أن والواقع. المطلقة المثالية باسم تسميتها على الكثيرون

 فيقرر الكاملتين والصعوبة الغموض بطابع يزال وال اتسم الهيجلي النسق هذا ولكن.  وللوجود للعالم"  وفهماً 

 عظماء بين من الفهم على فيلسوف أصعب" بأنه ويضيف"  الكاملة بالصعوبة تتسم هيجل فلسفة إن" رسل

 ما ونادراً  بالمعاني، ومثقلة متقنة، ومدققة، مركزة، فهي هيجل كتابات إلى راجع هذا في السبب ولعل"  الفالسفة

 فلسفة هي الهيجلية" بأن نقرر أن واحدة كلمة في يمكننا حال أية وعلى.  يقول انه يبدو ما يعني أو يعنيه ما يقول

 " .الفلسفات أصعب من

 هيجل أتت التي الفلسفية األفكار ببعض سريعة عجالة في نلم أن يجب الفهم تمام الهيجلي النسق هذا نفهم ولكي     

 وأن  العالم،  يبني أو يؤسس الذي هو العقل أن فكرة  كانط من هيجل أتت فلقد عليه، السابقين  الفالسفة  بعض من

 واتته. العالمي العقل من أجزاء إال ليست الشخصية العقول وأن  األمر، آخر في العقل إلى يعود إنما كله العالم بناء

 عقلي نسق إلى خاضع العالم وأن ،(هللا) األبدي للجوهر مظاهر إال ليست الروحية الجوانب أن فكرة اسبينوزا من

 جانب على فكرتان األفالطونيين من واتته(. الوجود وحدة) ضروريا ارتباطا بالكل األجزاء فيه ترتبط روحي

 عالم وأن  الحقيقي، العالم هو والكماالت والقيم المطلقة واألفكار المثل عالم أن هي األولى  األهمية من عظيم

 ثم ومن للروح الذاتي التحديد إلى يرجع المادي العالم إن هي والثانية للروح، المتعالي العالم من مشتق الحواس

 فكرة واألفالطونيين واسبينوزا كانط من أتته التي األفكار هذه إلى هيجل أضاف ولقد الروح لهذه كناتج يصبح

 . سابقتها من كماال أكثر تكون فكرة كل أن ترى والتي المتطورة المستويات تعاقب عن أرسطو

 في رايت ويفيض"  الروح فلسفة   ثالثا الطبيعة، فلسفة   ثانيا المنطق،  أوال" الهيجلي النسق ويتضمن هذا      

  والطبيعيات الميكانيكيات ويحوي المنطق هو   األول" أقسام ثالثة إلى ينقسم النسق  هذا أن فيقول التقسيم هذا
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 واألخالقيات القانون) العضوية والروح( النفس علم)  الذاتية الروح  ويحوي الروح فلسفة   والثالث والعضويات،

 فلسفة وتشير ذاتها، في الفكرة إلى المطلق يشي وبينما(. والفلسفة والدين الفن) المطلق والروح( األخالق وعلم

 فيقسم التقسيم هذا نفسه هيجل ويؤيد"  ولذاتها ذاتها في الفكرة إلى الروح فلسفة تشير لذاتها، الفكرة إلى الطبيعة

 في األفكار علم وهي الطبيعة، فلسفة   وثانياً  ولذاتها، ذاتها في األفكار علم وهو و المنطق  أوال  "إلى فلسفته

 التي األشياء من خارجة ذاتها إلى رجوعها بعد األفكار علم وهي الروح فلسفة  وثالثاً  تباينها، التي األشياء

 ."تباينها

 الطبيعة فلسفة ثانيا نتناول ثم عنده المنطق أوال فنتناول بالدارسة الهيجلي النسق هذا نتتبع أن اآلن وعلينا         

 ميزتين فيه لنا يوضح رسل من نصا هنا نورد النسق هذا نتتبع  أن وقبل. هيجل عند الروح فلسفة نتناول وأخيراً 

 ارتباط أوثق باألولى ترتبط وهي)  الثانية والميزة. .. المنطق على هيجل تأكيد هي األولى" النسق هذا بهما يمتاز

 ربط"  انه كما"  مراحل أو مظاهر ثالثة له واقع وكل حقيقة كل"  أن إذ"  الثالثية الحركة ذو جدله هي( 

 " .  بالثالثية ديالكتيكه

 : هيجل عند المنطق: أوال

 عقيم انه هو المنطق هذا على الهجوم أسباب بين من وكان عنيفاً، هجوماً  األرسطاطاليسي المنطق هوجم     

 عن والتعبير واالستقرار والثبات بالسكون اتسم انه كما معارفنا تنمية على يساعدنا وال جديدا لنا يقدم ال مجدب

 والتغير الحركة منطق وهو األرسطي المنطق مقابل في جديد بمنطق هيجل وجاء.  الجامدة الثابتة الماهيات

 أو السكون منطق مقابل في الديالكتيكي المنطق أو الحركي المنطق عليه نطلق جعلنا جديدة بسمات فاتسم والتطور

 . أرسطو عند االستاتيكي المنطق

 أما"  التفكير من مجرد وسط في تكون ألنها محضة وهي المحضة، الفكرة" هو علم، هيجل عند والمنطق     

 والفكرة الذاتية الفكرة من كل فيها يتحد التي الفكرة" هذه المطلقة والفكرة المطلقة الفكرة فهي منتهاه أو بغيته

 وال الحسية اإلدراكات ال يعالج أن عليه الن صعب" فالمنطق  المطلق، صعوبة تأتي هنا ومن"  الموضوعية

 سهل فالمنطق أخرى جهة ومن"  المحضة المجردات يعالج هو وأما الهندسة تقبل كما للحواس المجردة التمثيالت

 شيء كل باء ألف بمثابة تكون التي... المصطلحات من المألوفة وأشكاله نحن تفكيرنا من أكثر ليست وقائعه ألن"

 " . آخر

 المنطق موضوع هي الحقيقة" هيجل  يقول التفكير من أساسا تنبثق التي الحقيقة فهو المنطق موضوع أما   

 هو التفكير أن   "فيقول الفكر أو للتفكير مساوية الحقيقة أن ذلك بعد يقرر ثم"  حماسنا كل يوقظ عنها والبحث

 " . المنطق موضوع

  وأن  المحض، التفكير هو موضوعه وأن  المجردة األفكار يعالج إنما هيجل عند المنطق أن هذا من ونستنتج    

 . عنده الحقيقة درجات أعلى يمثل إنما المحض التفكير ذلك

 عند األمر كان كما المجادل براعة على دائما فنا ليس هنا والجدل الجدل، على الهيجلي المنطق ويقوم    

 هذه بين العالقات وبواسطته به ويقيم محتوياته فيه يناقش ذاته مع الخالص العقل حوار هو وإنما اإلغريق،

 الجدل ويتكون"  الواقع في نجدها التي والنشاطات الحركات كل مبدأ هيجل يقول كما" إذن فهو المحتويات،

 أن يجب ذلك ومع"  Synthesis منها المركب"  و" Antithesis النقيض"  و" Thesis الفكرة" من الهيجلي

 نسقه وفي كله الهيجلي البناء في به ونلتقي الجدل نجد إننا إذ المنطق إال هو ما الجدل أن فكرة من هنا نحترس

 فلسفته في فهو خاصة، توعية بطبيعته النسق وهذا.  البناء ذلك فروع من فرع كل في يتسم ولكنه برمته الفلسفي
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 فلسفته في بها نجده التي الخاصة النوعية الطبيعة تخالف خاصة نوعيه بطبيعته يتسم ولكنه موجود مثال الطبيعية

 . وهكذا التاريخ فلسفة أو مثالً  الدين

 والثالث الماهية مذهب هو والثاني الوجود مذهب هو األول   مذاهب ثالثة إلى ينقسم هيجل منطق أن قلنا ولقد     

 الضلع يمثل بينما الوجود فيه األول الضلع يمثل الذي المثلث يشبه الثالثي التقسيم وهذا الشاملة الفكرة مذهب هو

 . الشاملة الفكرة مذهب أخيراً  الثالث الضلع ويمثل الماهية فيه الثاني

 وجود، الال يقاوم الوجود وأما ، مباشر بشكل األشياء يتناول انه كما إيجاب حالة في دائماً  فهو الوجود أما     

   بالصيرورة هيجل يسميها الوحدة هذه أعلى، وحدة في وجود والال الوجود يلتقي أن من هيجل لمذهب طبقا والبد

 " . بالصيرورة تسمى الوحدة وهذه االثنين، وحدة في هي وجود والال الوجود حقيقة أن   "هيجل يقول

 الكيف هو األول ضلعه صغيراً، داخلياً  مثلثاً  أيضا هي تؤلف أقسام ثالثة إلى بدوره الوجود مذهب وينقسم      

ًً  معينا شكالً  بفضلها الوجود يكتسب التي هي الكيف ومقولة القياس هو الثالث وضلعه الكم هو الثاني وضلعه

 ثانية مقولة إلى الفكر يقودنا الهيجلي للجدل وطبقا ولكن تعيين، أي من خلواً  محضاً  وجودا يكون بدونها ألنه بعينه

 المقولة إلى طريقه عن نصل الذي التوسط هي هذه الكم ومقولة الكم، مقولة فتظهر لها مضادة وتكون األولى تقابل

 على أو بالتدرج يتم ال الكم إلى الكيف من  واالنتقال. وحقيقتهما السابقتين المقولتين جماع القياس وهي الثالثة

 يل الحرارة نقصان مع تدريجيا يتجمد ماء ليس فالثلج فجائية، وثبات أو قفزات شكل على يحدث وإنما درجات

"  كيفي كم  "هيجل كما فهو القياس أما.  مراحل على تدرج أو تدريجية مقدمات وبال فجأة ثلج إلى الماء يتحول

 . معين كم يناسبه  معين كيف لها الموجودات أن يعني القياس الن وحقيقتهما وجماعها وحدتهما وهو

 الكيف لمقوالت الخالصة الوصفية السطحية النظرة هذه عند يقف أن يمكن ال هيجل عند الحقيقي الجدل ولكن     

 أغوار يسبر  وأن  السطحية النظرة هذه يتعمق أن الجدل هذا على بل الوجود، مذهب مثلث والقياس  والكم

 عند والماهية الماهية، مذهب إلى هيجل ينتقل وهنا.  الحقيقية أسسها والى األشياء ماهية إلى يصل لكي األشياء،

 " . ذاته في يتعمق وجود هي الماهية الن الوجود من اعلى الماهية" هيجل يقول.  وأعمق أقوى هيجل

 شيء كل"  المقولة هذه عن نفسه هيجل ويقول الذاتية مقولة أولها أخرى مقوالت لنا تظهر الماهية مذهب وفي     

 كونها من بالرغم المسلمة وهذه أ، ال أو الوقت نفس في تكون أن يمكن أال وبالسلب أ، هي أ ف ذاته مع ينطبق

 المقولة هذه عند هنا الجدل يقف أن يمكن وال"  المجرد للفهم قانونا كونها من أكثر  شيئا ليست للفكر حقيقيا قانوناً 

 يوجد ال" أنه هيجل يقول كما تقرر المقولة وهذه االختالف، مقولة وهي المقابلة المقولة إلى الجدل يقودنا بل

 هاتين عند الفكر يقف ال نفسه الهيجلي للجدل وطبقا ولكن"  المشابهة تمام البعض بعضهما يشابهان شيئان

" Ground باألساس" هيجل يسميها الوحدة وهذه حقيقتهما،  تعطيهما وحدة في يجمعهما أن يجب بل المقولتين،

 ماهيته أو أساسه له يكون الشيء أن هو هيجل عند األساس ومعنى"  واالختالف الذاتية وحدة هو" هيجل ويقول

 غيره مع اختالفه أو( الذاتية) ذاته مع الشيء تطابق عن النظر بغض باستمرار عليه يقوم الذي أصله أو

 (. االختالف)

 مذهب طريق عن)  التوسط يكمن التي مباشرة يمثل وهو الشاملة، الفكرة مذهب فهو الثالث المذهب أما     

 درجات أعلى أخرى ناحية من يمثل المذهب أن كما السلب، دخله الذي اإليجاب هو أو جوفها في(  الماهية

 أي بحواسنا، العالم ندرك حين نصادفها التي المعرفة وهي دنيا معرفة يعطينا ومقوالته الوجود فمذهب.  المعرفة

 تمثل فمقوالته وسطى، معرفو يعطينا الماهية مذهب أن كما وقياساً، وكماً  كيفاُ  الوقائع أو الظواهر ندرك حين

 أما متناقضات، من األشياء يقابل بما فهمنا عن تنتج كما األشياء ولباب بأساس فهمنا عن تنتج التي الفهم معرفة
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 وجهة وهي خاصة بصفة العقلية المعرفة أساس انه كما المعرفة، درجات أعلى يمثل فهو الشاملة الفكرة مذهب

 . الفلسفة بها تأخذ التي النظر

  يلي ما للمنطق الثالث التقسيمات هذه على نالحظ أن وينبغي    

 يمثل الذي الفهم عن منفصال ليس األول التقسيم يمثل الذي فالحس بعضها، عن منفصلة تقسيمات لسيت أنها-1

 . ارتباط أقوى ومرتبطة االتصال، أوثق متصلة درجات هي وإنما الثالث التقسيم يمثل الذي العقل أو الثاني

 الشاملة، الفكرة محراب بها يدخل سريعة بقفزة أو واحدة دفعة العقلية المعرفة إلى يصل أن يستطيع ال الفكر إن-2

 . السابقتين بالمرحلتين المرور من له البد وإنما

 ومعرفة الحس معرفة يصهر هيجل أن يعني الشاملة الفكرة مذهب في الماهية ومذهب الوجود مذهب التقاء إن-3

 . العقل بوتقة هي واحدة بوتقة في الفهم

 درجات وأرقى المعرفة درجات أرقى الشاملة الفكرة تمثل ألنها وأرقاها، المعارف انضج هي الفلسفية المعرفة-4

 . والفهم الحس من أرقى المعرفة هذه أداة العقل أن كما المنطق، تقسيمات

 والمنطق الديالكتيك أساس فالتناقض" .  تاما وضوحا واضحا التناقض نجد" الهيجيلية العمليات كل في-5

 . أخرى إلى فكرة من واالنتقال الحركة إلى يدفعنا الذي هو انه منا هيجل، عند والميتافيزيقا

 : هيجل عند الطبيعة فلسفة:  ثانيا

 أن من بد ال بل مجردة فكرة محض هي كما تبقى أن يمكن ال المنطق، بإزاء ونحن بحثناها التي الفكرة إن    

 الفكرتين هاتين جماع أما. الطبيعة عن المعبرة المشخصة الفكرة الهيجلي الجدلي للمنهج تبعا يناقضها أو يقابلها

 الثالث الجزء في لنا تظهر  كما الطبيعة من نفسها وتسحب ذاتها إلى تعود أن بعد الفكرة فهو الثالث الطرف في

 . الروح بفلسفة المتعلق الهيجلي الفلسفي النسق من واألخير

 تنشأ هنا ومن مشخصة، طبيعة شكل على تخارجها من بد ال بل فكرة محض الفكرة تبقى ال النحو هذا وعلى     

 هيجل فلسفته من الجزء هذا تسمية على الفلسفة ومؤرخي الفالسفة من كثير درج ولقد. هيجل عند الطبيعة فلسفة

 المنهج انتقال دقة فهو الجزء هذا ضعف في السبب أما"  فلسفته أجزاء اضعف" ألنه ذلك الخجالن، الجزء باسم

 حتى ملزمة وغير ضرورية، غير إليها يصل التي النتائج أن كما مكوناته بين العقلي الترابط وانعدام فيه، الجدلي

 األبحاث يعارض كان فلسفته من الجزء هذا في هيجل يقررها التي القضايا من كثيرا إن على عالوة للعقل،

 نظره وجهة فكانت.  العلمي والمنهج التجربة طريق عن معاملهم في العلماء ليها‘ وصل التي التجريبية العلمية

 القبلية، بالنزعة واالكتفاء التجريبية األبحاث عن الكامل االبتعاد ذلك من ،" العلم في الجارية اآلراء تعارض"

 منطقية عملية بين" ربطه مثل عقلية وأخرى طبيعية أشياء بين يقيمه كان الذي المخل الترابط أيضا زمنها

 قطبين بين يجمع المتمغنط القضيب أن وهي.  الخادعة الحجة بهذه متعلال المتمغنط القضيب وطبيعة كالقياس

 بترابط منه زعماً "  وسيط حد بفضل صغير وحد كبير حد بين عالقة يقيم القياس  وأن  وسيط، بحد متباعدين

 . فلسفته أجزاء أضعف بأنها الطبيعة في هيجل فلسفة وصفت كله لهذا.  وكليته الفكر

 وراء تقف التي العامة التصورات عن الكشف إلى يرمي كان للطبيعة فلسفته في هيجل فإن حال أية وعلى    

 توجد ال التصورات  هذه كل أن حيث من المنطق مقوالت عن تختلف  "رايت يقول التصورات وهذه الطبيعة،
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 مقوالته طابع والكلية والحتمية الضرورة نجد حيث المنطق، حالة في األمر بعكس"  األشياء كل في بالضرورة

 . وأفكاره وتصوراته

 هذه طريق وعن.  والحركة والزمان المكان عن تعبر مرتبطة ثالثية هي التصورات هذه من يقابلنا ما وأول    

 في األشياء حركة تدرس إذن فالميكانيكيات الميكانيكيات، عليه تقوم التي واألسس المبادئ إلى نصل التصورات

 إذا األطروحة تمثل الميكانيكيات ولكن.  الطبيعة فلسفة دراسة بإزاء ونحن تقابلنا ما أول إنها كما والمكان الزمان

 هي الميكانيكيات ونقيض لها بالنقص األطروحة هذه تقابل أن يجب ولذلك الهيجلي، الجدل إلى رجعنا ما

 اختالف على الكيميائية والمركبات السماوية واألجرام كالكواكب الجامدة األشياء تدرس التي تلك الطبيعيات،

 إلى منه وانتقل كالضوء كثيرة طبيعية أشياء ذلك إلى باإلضافة هيجل درس لقد.  وأنواعها وأشكالها درجاتها

 كالمغناطيسية" كثيرة طبيعية ظواهر درس كما" .  والماء والتراب والنار الهواء األربعة العناصر" دراسة

 أن يجب بل  النقيض، دور تمثل التي الطبيعيات عند نقف أن يمكن ال أيضا ولكننا" . والتكهرب والتلون والتبلور

 بمثابة وتكون حقيقتهما تعطيهما أعلى وحدة في( الطبيعيات) والنقيض( الميكانيكيات) األطروحة بين نجمع

 من كل تركيبها في تشمل الحية فالعضويات" العضويات هي هيجل عند األعلى الوحدة وهذه منهما، المركب

 لدى السفلى درجنه في الشعور" يظهر فبينما درجات على والعضويات" .  والطبيعة الميكانيكية الناحيتين

 بالمعنى الروح أو العقل وامتالكه االستدالل على قدرته على عالوة الذاتي  الشعور اإلنسان يمتلك الحيوانات،

 " .الهيجلي

 : هيجل عند الروح فلسفة:  ثالثا

 إن األمر حقيقة في برمتها هيجل وفلسفة الروح، فلسفة وهو أال هيجل فلسفة في واألخير الثالث القسم ويأتي     

 علما الروح علم تجعل محاولة إال هي ما الفلسفة فهذه. للنهاية البداية من للروح فلسفة" إال فدنج يقول كما هي

 " .شيء كل هي الروح روح شيء كل" بأن يقرر هيجل إن إذ"  مطلقة

 ثانية مرة تعود. الطبيعة شكل على تخارجت إن وبعد. النطق في محضة فكرة مجرد كانت إن بعد الفكرة إن    

 الكلية بمعاني والطبيعة بالعقل طوافها في اكتسبته بما غنية بالروح ثرية مطلقة فكرة لتصبح المطاف نهاية وفي

 .واإلطالق والشمول

 علم مثل اإلنسان متناول في تقع التي الثقافية الخبرات الطبيعة فلسفه من األخير الجزء هذا في هيجل ويعالج     

 ويسميه األول  رئيسه أقسام 3 إلى أيضا الجزء هذا ويقسم. والفلسفة واألخالق والفن والتاريخ والقانون النفس

 الموضوعية الروح هو الذاتية الروح ونقيض لألفراد، الداخلية العقلية الحياة أي النفس علم ومجالها الذاتية الروح

 الثالث والقسم  االجتماعية، أو الموضوعية واألخالقيات الذاتية واألخالقيات لألشخاص المجردة الحقوق ومجالها

 الفن ومجالها المطلق بالروح يسميه وأشمل أعلى وحدة في الموضوعية والروح الذاتية الروح بين يجمع الذي

 . والفلسفة والدين

 الفينومنولوجيا و  األنثروبولوجيا" هي أقسام ثالثة إلى هيجل فيقسمها الذاتية بالروح الخاص األول الجزء أما     

 وأجناس بالجوامد، النفس عالقة وتناقش...بالجسم اتحادها حالة في النفس تعالج واألنثربولوجيا النفس وعلم

 فهو النفس علم أما. . والعقل الذاتي والشعور الشعور  تعالج فهي الفينومنولوجيا. ...األعمار واختالف  اإلنسانية

 " . واإلرادة والرغبة والذاكرة االنتباه مثل عملية أم كانت نظرية العقلية للحياة المختلفة األشياء يعالج

 كما"  هيجل فلسفة أجزاء أجمل" فهو الذاتية الروح نقيض الموضوعية بالروح الخاص الثاني الجزء وأما     

  هي أجزاء ثالث إلى ويقسمه. رايت يقول
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 اآلخرين تحترم وأن إنساناً  تكون بأن" هيجل ويحددها  لألشخاص، المجرد الحق بمعنى  الحق فلسفة- أ      

  هي أقسام ثالثة إلى الجزء هذا هيجل ويقسم"  كإنسانيين

 . أشياء يمتلك أن حق له إنسان فكل  الملكية-1

 . األفراد يحمي الذي التعاقد -2

 ويقرر هذا. اآلخرين بحرية اهتمام وبدون حق وجه بدون بالملكية االهتمام على يترتب الذي الخطأ أو الجريمة-3

 التاريخية والشخصية المنظمات حياة بين الترابط تأكيد في كبيرة قيمة لها الحق عن هيجل فلسفة" بأن هوفدنج

 " . ككل للدول

    تعالج وهي األولى األطروحة الحق لفلسفة أو المجرد للحق كنقيض تقوم وهي   الذاتية األخالقيات- ب

 . .. الخارج إلى محتوياته يحمل الذي الحق ذلك وهو والصوري المجرد الفعل حق"-1

 . ..الداخلي محتواه وهو للفعل الخاص المظهر-2

 " .لإلرادة النهائية الغاية باعتباره وهللا-3

 ويقسمها.  الذاتية واألخالقيات المجرد الحق من المركبة الفكرة وهي   االجتماعية أو الموضوعية األخالق- ج 

    هي أقسام ثالثة إلى هيجل

 وتقوم"  أخالقية وحدة" هي وإنما تعاقدية أو جنسية ليست وهي األولى االجتماعية المؤسسة وهي األسرة-1

 . األطفال وتعليم. .. الملكية. .. الزواج   وهي ثالث دعائم على األسرة

 في المتمثلة االقتصادية الحاجات على يقوم وهو المتحضر المجتمع األولى لألطروحة لألسرة كنقيض تقوم و-2

 .  الحاكمة الطبقات و التجارة و والصناعة الزراعة

 وتمثل"  "حقيقتهما و غايتهما فهي" المحتضر والمجتمع لألسرة األعلى والوحدة المركبة فكرة هي والدولة-3

 المطلقة بالحرية المواطن يتمتع فقط الدولة وفي"  اعتبار أرفع الدولة" هيجل أعطى ولقد"  األخالقية الفكرة حقيقة

 .  شخص أي من بكثير أهم فالدولة ذلك ومع توضع، التي الحقوق ويتملك

 األولى أربعة، مراحل هناك أن إلى فيه وذهب التاريخ فلسفة إلى الدولة دراسة بصدد وهو هيجل تعرض ولقد     

 مرحلة واألخيرة والرابعة الروماني العالم مرحلة والثالث اإلغريقي العالم مرحلة والثانية الشرقي العالم مرحلة

 " . التاريخ يبدأ الصينية وباإلمبراطورية" فيقول الصين بدراسة للتاريخ فلسفته هيجل ويبدأ.  األلماني العالم

 عند وباآللهة وقواها بالطبيعة محاطة تصبح لكي الشرقي والعالم الصين في والسحرية الغيبية الروح وتتقدم     

 األلمان عند مطلقة حقيقة تصبح وأخيراً  الرومان، عند اآللهة من وتخلصا تحديدا أكثر تصبح لكي ثم اإلغريق

 " . الجديد العالم روح األلمانية الروح" تمثل وهنا

 " .للروح وتحقق تقدم عملية إال هو ما قدمناها التي المتغيرة أشكاله بكل العالم تاريخ" أن هيجل ويرى    
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 مع لمواطنيها الخاصة المصلحة اتفقت إذا البيان قوية الكيان سلمية تكون الدولة أن" هيجل فيرى الدولة عن أما    

 اإلرادات على" يجب أو الدولة ثنايا في الفردية اإلرادات تنصهر أن فيجب ثم ومن"  للدولة المشترك الصالح

 " .إطارها داخل تعمل أن الفردية

 من ويتكون.  الموضوعية والروح الذاتية  الروح من المركب فهو المطلق بالروح الخاص الثالث الجزء وأما    

    الثالثية هذه

 " . المسيحي والرومانتيكي والكالسيكي الرمزي" ثالث جوانب من ويتكون   الفن- أ

.  المتقدمين الدينين تركيب وهو المطلق الروح دين ثم الروحي والدين الطبيعي الدين من  ويتكون   الدين- ب

 جهة من الذاتي الشعور أو والعقل جهة من العقيدة بين للتناقض حل إيجاد هو الدين فلسفة واجب أن" هيجل ويرى

 " . أخرى

 الجدل، مراحل كل في المطلق اإلنسان يكتشف خاللها ومن"  هيجل نسق في النهائي التركيب" وهي   الفلسفة- ج

 العضوي العالم ذلك في الخالص مركزه ويقدر الذاتي للشعور وحائزاً  عقلياً  الفلسفة طريق عن اإلنسان يصبح أي

 .  والعقلي

*  *  * 

 الروح أساسها الن مطلقة مثالية الفلسفة ومؤرخي الفالسفة اعتبرها ولقد المثالية، هيجل فلسفة عناصر هي هذه    

 على تخارجت أن وبعد الشاملة، وبالفكرة وبالماهية الوجود بمذهب مرت أن بعد هيجل عند الروح إن.  والعقل

 في تصل لكي تلك رحلتها بعد ذاتها إلى أخرى مرة تعود ومتناقضات، متغيرات من فيها ما بكل طبيعة شكل

 . شيء كل مطاف نهاية المطلق الروح إلى تصل لكي وتاجه، شيء كل قمة الفلسفة إلى النهاية

 

 السياسية هيجل فلسفة-2

 ؛" National state القومية الدولة" على عالية قيمة  أضفى أنه السياسية هيجل فلسفة به تتميز ما أهم       

 كان ولقد.  الهيجلي النسق في واألساسية الهامة الوحدة تشكل األفراد، من آخر تجمع أي أو الفرد من بدال فالدولة

 أو األمة عبقرية وأن  الديالكتيك، طريق عن امة كل منجزات إظهار هو الهيجلية التاريخ فلسفة من الغرض

 للثقافات تعاقبا يكون الحضارة تاريخ فأن  ثم ومن والدين واألخالق والقانون للفن الحقيقي الخالق هي روحها

 . كله البشري االنجاز إلى المتميزة إسهاماتها امة كل فيها تقدم التي القومية

 والمجتمع األسرة بين يجمع الذي الفكري التطور تمثل وهي القومي، للتطور الموجه هي هيجل عند والدولة        

 إرادتها في تنصهر كما أخالقيا، نظاما أيضا الدولة في ويتمثل وحقيقتهما، ووحدتهما جماعها فهي المتحضر،

 .  بينا ما نحو على األفراد إرادات الحرة

 قادرة كوسيلة قدمه الذي الجدل   وهما خاصة أهمية لهما تتضمن السياسية هيجل فلسفة أن هذا ومعنى      

 هو الثاني والعنصر. الجدل بغير إليها التوصل يمكن ال جديدة نتائج إلى للتوصل االجتماعية الدراسات في تستخدم

 . السياسية للسلطة تجسيدا باعتبارها القومية الدولة عن نظريته



 

98 
 

 إلى الصاعد السمو يتم لكي الثالث المرحل هي والدولة المتحضر والمجتمع األسرة أن هيجل رأى لقد      

 . المطلق أو الروح خدمة صعيد في وتوحيدها اإلرادات جمع إلى تهدف وكلها المطلق،

 عاطفة على يقوم ال والزواج بالزواج روحي رباط إلى الجنسين بين الطبيعي الرباط تحول من األسرة تنشأ      

 الحياة ودعم أوال، األطفال إنجاب ويستهدف العقل، دعامة إلى يستند أن ينبغي بل فحسب، وإرادتهما المتعاقدين

. األبناء تربية في والتعاون بالثروة االشتراك في ومعنويا ماديا األسرة استمرار ويتجلى. ثانيا والدولة االجتماعية

 رباط هو األسرة رباط كان لما ولكن.  نادرة أحوال في إال الطالق ومنع الزوجات، تعدد بتحريم هيجل نادى وقد

 لرعاية والتعاون االجتماع إلى األسرة مجموعة اتجهت لذلك الطالق، أو و الزوجين بوفاة يزول مؤقت عارض

 Sosiety  المتحضر أو المدني المجتمع" ينشأ هنا ومن وحمايتها، صونها على والسهر الخاصة مصالحها

Givi ." 

 النقيض" يمثل المدني المجتمع فأن الهيجلي، للديالكتيك طبقا" Thesis األطروحة" تمثل األسرة كانت وإذا       

antithesis  ."يدرسها التي االجتماعية األشكال مفهوم عن هيجل نظر في تقريبا يعتبر المدني والمجتمع 

 فهو ، األفراد حاجة تلبية االقتصادية االجتماع غرض أن ذلك القضائي؛ التنظيم إلى باإلضافة السياسي االقتصاد

 إلى وتسعى خارجية، صالت تعالج دنيا مرحلة ولكنها ، الموضوعي الروح مراحل من ضرورية مرحلة لذالك

 شأن من يرفع وتداخلها كأفراد الناس مصالح تعارض أن شك وال الجميع، عمل طريق عن فرد كل احتياج كفاية

 فاعلية عن األمر نهاية في باآللة يستعيض حتى متزايدة، إليه صبغة العمل على يسبغ ولكنه  قيمته، ويعلي  العمل،

 .اإلنسان

 البد وأنه ، تلقائية عضوية عدالة عنه ينتج ال االقتصادي التفاعل أن بإظهار خاصاً  اهتماماً  هيجل اهتم وقد      

 العدالة من النوع هذا أن غال.الشرعية الصيغ ومراعاة بالقانون، التقيد وتفرض الجريمة تردع سلطة قيام من

 كاختالف العارضة األمور مساوئ على يتغلب تنظيم  للعمل، إيجابي بتنظيم تجاوزه الضروري ومن سلبي،

 حالة قبول على المحرومين يرغم ال تنظيم وتضاربها، الدولية العالقات وتنوع اإلنتاج فرص وتباين اآلراء

 . بالدولة الكلي، بالواقع جديد من وربطهم  عزلتهم، عن األفراد إخراج على يعمل بل فرديتهم، بأفكار االستقرار

 الجوهر هي الدولة  "هيجل يقول. المدني والمجتمع لألسرة" Synthesis المركبة" الفكرة هي والدولة    

 تمثلها التي الوحدة وأن. معاً  المدني المجتمع ومبدأ األسرة مبدأ تضم وهي بذاته، الوعي رتبة بلغ الذي االجتماعي

 معاً، والمجتمع األسرة مستوى عن االجتماعي مبدأ خالل  سمت قد الدولة كنه عينيها هي األسرة في الحب عاطفة

 " .الواعي كلي شكل التأملية الحرة باإلرادة فبلغت

  تشتمل هي.  حسي مظهر في متجلياً  ذاته الروح إنها عينة، الكلي الواقع هي الدولة     

 . التشريع أو للدولة، الخارجي الحق يعني وهذا و ذاته إلى يضاف نمو أنه حيث من الداخلي تشكلها على-1

 . للدولة الخارجي الحق يعني وهذا  بكائنات، يتصل كائن أنها  حيث من الدولة وعلى-2

 تاريخ غلى يشير وهذا.  الواقعي تجسدها حال للروح الكلية الفكرة نمو في مراحل سوى ليست الكائنات وهذه-3

 . العالم

 في بتجسده يتمايز حي ككل إلى تكون أن يمكن ال" حي روح هي حيث من الدولة أن إلى ننتبه أن ويجب    

 عينها العقلية الحقيقة هذه من متصل مستمر نحو على وتولد  واحدة، كليه حقيقة عن كلها تنبثق خاصة، فعاليات
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 جميع نمو إبان الحرية واقع باعتبارها الحية العدالة هو بل...عضوياً  توزيعاً  الدولة سلطان هو فتشريع  لها كنتيجة

 " .العقلية التحديات

 تقابل وتنابذهم، االقتصادي المجتمع في األفراد تشتت تقال كما أواصرها وتفكك األسرة، نقائص الدولة تقابل      

 بأنها واتصافها باألفراد، عالقاتها حيث من الدولة يتصور ال فهيجل نزاع كل ونفي نقيصة، كل بمحو كله ذلك

 واستقاللها الخاصة، فاعليتها في يتصورها بذاتها، الدولة يتصور انه بل يحدها، أو حرياتهم يضمن أوحد ضامن

 . بالحكومة الممثل االستقالل وذاك القانون، في المتجلية الفاعلية تلك التام،

 تميز نتائج من نتيجتان وهما التامة، مسؤوليتها وبعدم المحددة، غير الدولة بسلطة مطلقاً  إيماناً  هيجل آمن      

 وليست الروح، أو المثل تحقيق الكلي، تحقيق هيجل عند الدولة غاية. كلية وسيادة كلي، سلطان ذات بأنها الدولة

 الرئيسي الدولة عمل أن علمنا وإذا. االقتضاء عند بها تضحي أن تستطيع التي األفراد مصلحة ضمان غايتها

 حد ووضع اإلثرة، شطط لمنع تتدخل أن الدولة وسع في أن إدركنا الكلية، الدولة بوتقة إلى الفرد إعادة في ينحصر

 من بريئة  ألنها حرة إنها تماما، حرة الدولة تكون المعنى وبهذا.  وجموحها الفردية اإلرادة لتعسف - بالقانون -

 أن إال اإلرادة، من هيجل بدأ   "دافنج يقول الحرة اإلرادة جوهر بالقانون أحرار المواطنين تجعل وهي إثرة، كل

 اإلرادة مثل والحرية.  أبدية كلية ولكنها مؤقتة فردية ليست إنها. .. بالفرد تتصل قدرة أو صفة ليست عنده اإلرادة

 ثمة ليس   "Maxey ويقول"  الحرة اإلرادة تريد التي الحرة اإلرادة هي نهائي كتجريد واإلرادة. . وأبدية كلية

 اتحاده منطق ومن الضرورية، الكلية الدولة حرية من تستقى الفرد فحرية الهيجلي، التصور في فردية حرية

 عن تنجم ولكنها األفراد، بين  يقوم اجتماعي تعاقد بأي تتصل ال السيادة" لن هذا من ويستنتج" .  بها العضوي

 " .ذاتها للدولة الضرورية الوحدة

 أو البعض حرية ال الجميع، حرية تمثل فهي ثم ومن كلية حرية هنا الحرية فردية، إرادة وال فردية، حرية ال      

 والعالم اإلغريق وأدرك ،one الواحد بالفرد تتصل الحرية أن الشرقي العالم أدرك  "هيجل يقول.  الفرد حرية

 حرية هي الحرية أن األلمان وأدرك(  القادة أو الصفوة) some البعض حرية هي الحرية أن الروماني

 " .   Allالجميع

 كلية، والحرية كلية، واإلرادة  كلية، الدولة كانت إذا أنه وهي هنا هيجل تعترض كبيرة مشكلة ثمة أن إال     

 هذه على للتغلب هنا يذهب هيجل إن الدولة؟ دفتي يديرون الذين األفراد قيام نفسر فكيف كلي الدولة وعمل

 العضو يتحرك كما تتحرك أن على يساعدها الدولة تركيب أنماط من نمط عن نبحث أن يجب أننا إلى المشكلة

 رجل أن. الكلية بالصفة الدولة اتصاف وحده يجسد الذي المستبد المطلق الحكم هو األمثل الحل أن ووجد الحي،

.  األرض على إلها واعتبارها وتقديسها الدولة احترام الواجب ومن الدولة، سلطة مبدأ يجسد الذي الفرد هو الدولة

 ظل في الحرية أي السياسية، والمساواة السياسية، الحرية  يقصد لكنه المواطنين، حرية عن يتحدث هيجل أن نعم

 . أمامه والمساواة القانون،

 التعسف إليها يتسرب أن يمكن وال الكلي، إلى تنزع المستبد الملك الفرد، الحاكم إدارة أن هيجل افترض هكذا     

  هيجل تصور أن إال.  هذا افتراضه  لصحة المؤيد الضروري الضمان عن يتحدث ال صامتا يظل ولكنه والهوى،

 من سلطته يستمد األمير أن ميكافيلي يرى فبينما  ألميره، مكيافيلي تصور عن يختلف لألمير أو بأمره للحاكم

 بهذا عالقته وأن  شعبه، روح تقمصه من سلطانه يستقى المستبد الملك أن إلى هيجل يذهب والمكر، والقوة الدهاء

 تشريعية بسلطة يعترف  فهو ولهذا.  اإلرادة هو مشترك بأصل عميق اتحاد عالقة بالكلمة، هللا بعالقة أشبه الشعب

 الفالسفة من فئة أي كلية، بأهداف العناية األكبر همها جعلت المواطنين من فئة يدي بين وضعها يريد انه يبدو

 الخارجية األمور الن وحدها، الداخلية المسائل في البحث على هؤالء مهمة تقتصر أن شريطة على واألساتذة
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 وهما التشريعية، السلطة جانب إلى تقوم إدارية سلطة وجود ضرورة إلى المح كما.  وحده باألمير كلها منوطة

 . المستبد الملك سلطة في يتوحدان أو يخضعان معا

 السلطة" و"  Legislative التشريعية السلطة   "هي هيجل عند إذن ثالث سلطات ثمة      

 عما تختلفان ال والثانية األولى والسلطتان ،" Monarchic الموناركية السلطة" و"  Administrativeاإلدارية

 عنده تمثل ألنها قصوى، أهمية هيجل أعطاها فلقد الملكية أو الموناركية السلطة أما السابقين، الفالسفة إليه ذهب

 بين تجمع التي Synthesis المركبة الفكرة تمثل كما األخريتين، السلطتين بين وتربط توحد التي الموحدة القوة

 الكمال تحق المركبة الفكرة وهي فالموناركية ثم ومن(.  النقيض) التنفيذ أو اإلدارة وبين( األطروحة) التشريع

 .  لها نموذجيا نمطا يحقق الشكل هذا في الدولة تطور أن كما العقلي،

 المركب إال هي ما الدولة أن ورأى فيها، األعضاء  األفراد مصادف فوق ورفعها القومية الدولة هيجل مجد      

 يقوم مجتمع إلى والمسؤولية التعاون على تقوم أسرة من واالجتماعية السياسية النظم سير في الثالثة الحركة أو

 وبين العائلية المسؤولية بين وتوفق األمم، من امة شمل تجمع قومية دولة إلى أخيراً  ثم والتناحر التنافس على

 أن نالحظ إننا غير.  للقانون والخضوع الواجب قوامها حقيقية حرية من للمواطنين تحققه بما الفردي التنافس

 المفروض من انه ذلك.  النهاية حتى منطقة مع يسير وال  الخاصة، أغراضه تخدم بطريقة الجدل يستخدم هيجل

 ونهاية غاية الدولة جعل هيجل لكن أخرى، ديالكتيكية لحركة جديدا بدءاً  الدولة تكون أن الهيجلي للجدل طبقا

 إال يتحرك أن لشعب ليس الروحية، والعالم تاريخ رسالة لتنفيذ الحضارية األداة وحدها فهي التاريخي، التطور

 . طريقها عن إال مصالحه تحقيق يحاول أن له وليس نطاقها داخل

 تاريخيا يتحقق الذي الوحيد االجتماعية العالم إن ذلك هيجل، عند دولية جامعة أو إذن، عالمية دولة ثمة ليس      

 في الكلى مظهر الدولة.  بالفيلسوف يليق ال خيال سوى ليس الدولة فوق اإلنسان يتصوره شيء وكل ، الدولة هو

  األولى، بالدرجة دولة لكل الروحي باألساس فيعني دوال، شكلت التي الشعوب إال يتناول ال والتاريخ األرض،

 هي العالم وروح عقلية، عملية إال العالم تاريخ فما عام، لعقل خاضعا يجده وتقدمه التاريخ سير في يتأمل من وأن

 وكل وأبطالها، األمم عباقرة هم أغراضها إلى للوصول الروح تلك تتخذها التي واألدوات لتقدمه، الرائدة القوة

 بغايتها العامة الروح ظفرت ما فإذا العامة، الروح جوانب من جانب عن يعبر وإنما والقوة المجد إلى يعلو شعب

 .  آخر لشعب وسلطانه قوته عن الشعب ذلك تنازل منه،

 وبتحقيق حياتهما، مرافق ووقاية والدولة الشعب صيانة في تكمن التاريخ سير في والهامة األولى اللحظة إن      

 المناسب الحل اكتشفوا الذين أولئك ليسوا إنهم. "أبطاال يدعوا أن العظام التاريخ رجال يستحق الغاية هذه

 من كان وما الظروف، متطلبات فيهم تجلت ومن.  عمله يجب ما عرفوا من هم بل وحققوه، وأرادوه المفروض

 " . تحقيقه الضروري

 وكل القيم كل ومصدر بل الفردية، اإلرادات كل مصدر فاعتبرها القداسة، صبغة الدولة على إذن هيجل صبغ     

 العادلة، األخالقية واالجتماعية السياسية الحياة في يشارك حينما الكامل الوعي اإلنسان ويكتسب الروحية، الحقائق

 تقوم ال بها االتحاد بدون التي العامة اإلرادة لإلنسان تهيئ للعقل المسايرة العامة وتنظيماتها بقوانينها الدولة أن إذ

 وتبلغ التاريخ، هدف وهي األرض، على توجد كما المقدسة الكاملة الفكرة هي فالدولة.  خاصة إرادة ألية قائمة

 الموضوعية الحالة هو القانون الن القوانين، الناس يطيع حينما يتحقق وهذا.  الموضوعية مرتبة فيها الحرية

 إرادة الملك شخصية في وتتركز. نفسه أطاع فقد القانون أطاع فمن أشكالها، أصدق في اإلرادة وهو للروح،

 . الدولة تتبع التي السيادة يمثل فهو ثم ومن الدولة،
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 ليست ولكنها مطلقة تعتبر تصورها كما الدولة وسلطة السياسة، السلطة تجسيد هي هيجل نظر في إذن الدولة      

 للقوة، تمجيدا جوهرها في كانت الهيجلية أن إال. القانون ظل في التنظيمية سلطاتها تمارس أن البد إذ تحكمية،

 . كامال خضوعا للدولة الفرد فأخضعت أخالقي، نقد أي وفوق بل القانون، متناول فوق الدولة وضعت ألنها

 

 والماركسية ماركس -ب

 لهذا الروحي األساس قلبا ولكنهما بالديالكتيك بحث(**)إنجلز عمره رفيق آمن كما بحث(*)ماركس امن      

 ويطلق يشخصها التي الحركة هذه الفكر، حركة ان هيجل يرى   " ماركس يقول بحت مادي أساس إلى الجدل

 إال ليست الفكر حركة إن   "العكس أرى فإني أنا أما...  للواقع( الصانع الخالق،) اإلله هي الفكرة اسم عليها

 كيانه، في ليست العالم وحدة إن  " إنجلز   يقول" .  فيه ومتحولة اإلنسان دماغ إلى منقولة المادة لحركة انعكاسا

...  مادة بدون حركة وال حركة، بدون مادة مكان، اي في أبدا يوجد أن يمكن وال قط، يوجد وال...  ماديته في بل

 اإلنسان وأن  اإلنساني، الدماغ نتاج إنهما نجد مصدرهما، وعن واإلدراك، الفكر ماهية عن..  تساءلنا إذا ولكن

 تحليل، آخر عند أيضا، هي التي اإلنسان دماغ نتاجات إن البداهة من يغدو ذاك وإذ...  الطبيعة نتاج هو نفسه

 دماغنا أفكار أن يرى مثاليا، هيجل كان لقد. .. الطبيعة سائر مع انسجام في بل تناقض في ليست للطبيعة، نتاجات

 إال ليست وتطورها األشياء أن إلى ذهب ذلك من العكس على بل الواقعية، لألشياء انعكاسات أو صورا تكن لم

 ." العالم وجود قبل أين، اعلم وال موجودة، كانت التي الفكرة تعكس صورا

 اإلنسان وتطور الطبيعة تطور تجعل مثالية فلسفة كانت واألفكار، العقل تطور تعالج هيجل فلسفة كانت لقد      

 وعن الديالكتيك عن هيجل بفكرة  وإنجلز ماركس احتفظ وقد العقل، تطور عن ناجمة االجتماعية الناس وعالقات

 ليس الحياة، إلى باالستناد انه والحظا مسبقا، المفروضة المثالية النظر وجهة طرحا ولكنهما الدائم، التطور حركة

 إلى العقل منشأ نعيد أن يجب إذ تماما، العكس على األمر أن بل الطبيعة، تطور يفسر الذي هو العقل تطور

 . ماديين وإنجلز ماركس كان إذن لهيجل وخالفا. .. المادة إلى الطبيعة،

 مذهب فوق ووضعاه واألثمن، واألوسع األعمق المذهب هيجل ديالكتيك في يريان  إنجلزو  ماركس كان لقد      

 يتميز الذي للتطور الواقعي السير ويفسر يشوه الجانب، وحيد المضمون، فقير األخير المذهب أن ورأيا التطور،

 في بإدخاله مثاليته من الهيجلي الديالكتيك أنقذا ولكنهما.  والمجتمع الطبيعة في وثورات وكوارث بقفزات أحيانا

 كنا وأنا، ماركس كلينا، إننا  "إنجلز يقول. الديالكتيك اختبار محك هي فيه الطبيعة تكون للطبيعة، مادي مفهوم

 المفهوم في بإدخاله وذلك ،(نفسها الهيجلية فيها بما المثالية من) الواعي الديالكتيك إلنقاذ عمال اللذين تقريبا وحدنا

 قدمت قد الحديثة الطبيعية العلوم بأن القول ويجب للديالكتيك االختبار محك هي الطبيعة أن. الطبيعة عن المادي

 العناصر، وتحول وااللكترونات الراديو اكتشاف قبل هذا كتب) الغنى حدود أقصى إلى غنية مواد االختبار لهذا

 نحو على  المطاف، نهاية في تعمل، الطبيعة أن العلوم هذه أثبتت وهكذا. يوم كل تزداد المواد وهذه( إلخ... 

 " .ميتافيزيقي نحو على ال ديالكتيكي

 متصل ديالكتيك يغشاه" وتحول تحرك في شيء فكل.  الصنع تام شيء ثمة وليس راكد، ثابت شيء ثمة ليس    

 ليس  "إنجلز   يقول.  الدائمة األبدية وحدها هي المادة حركة أن نقرر أن يمكن بحيث الحركة، دائم الصيرورة،

 المحتوم، الهالك خاتم شيء، كل وفي شيء، كل ترى فهي الديالكتيكية، الفلسفة أمام مقدس، نهائي، أمر من هنا

 أبدا التصاعد حركة الصيرورة، حركة تنقطع، ال التي الحركة غير وجهها في الصمود على قادر شيء ثمة وليس
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 المفكر، الدماغ في الحركة هذه انعكاس  مجرد إال ليست نفسها الفلسفة وهذه األعلى، إلى األدنى من توقف دون

 ."البشري الفكر في أم الخارجي العالم في سواء للحركة، العامة القوانين علم  هو فالديالكتيك ثم ومن

 هو االقتصاد وأن  وأخالق، فكر كل وجوهر شيء، كل أساس المادة أن إلى إذن إنجلز و ماركس ذهب      

 يوجد، ما كل هي ماركس عند والمادة. والثقافية والسياسية واالجتماعية االقتصادية الحياة في الهام العامل

 واجتماعية فردية اإلنسانية الحياة نمو أن كما. المادية للقوى متصل تطور عن ناتجة المختلفة الوجود ومظاهر

 االجتماعية الحياة تطور شرطا هما واإلنتاج المادة أن على عالوة المادية، القوى بدرجة تقاس إنما وحضارية

 . عام بوجه والفكرية والسياسية

 و"Antithesis النقيض"و" Thesis القضية" أي بثالثيات، الصيرورة قانون تحقق االقتصادية والحياة      

 .   الطبيعية اختباره محك ديالكتيك فوق تسير االقتصادية الحياة أن بمعنى ،" Synthesis المركب"

   التالية  األربع القضايا في(  المال رأس)  الرئيسي ماركس كتاب تلخيص ويمكن      

 لهذه الوحيد المصدر العامل يعتبر بحيث فيها، المتحقق العمل كمية تعادل سلعة لكل الحقة القيمة إن -1

 هو وليس اإلنتاج، من معين فرع في الملموس العمل هو ليس السلع جميع بين المشترك فالعنصر" القيمة،

 تتحدد القيمة وكمية" .  عام بوجه اإلنساني العمل المجرد، اإلنساني العمل هو بل خاص، نوع من عمال

 السلعة فقيمة.  معينة سلعة إلنتاج اجتماعيا الضروري العمل بوقت أو اجتماعيا، الضروري العمل بكمية

 المختلفة منتجاتهم يعتبرون حين المنتجين، إن  "ماركس يقرر وهنا فيها المبذول العمل كمية مع تتعادل

 ،" يفعلونه ولكنهم ذلك يدركون ال وهم متساوية، المختلفة أعمالهم أن بذلك يقررون تبادلها، عند متساوية

 " .المتجمد العمل وقت من محدودة كميات إال ليست قيماً  بوصفها السلع إن"

 المال، صاحب ربح قيمة في الزيادة هو الجزء وهذا ، عمله قيمة من العامل يحرم الرأسمالي النظام إن -2

 لعرق متصلة سرقة هو إذن المال فراس.  المال رأس فيكون فأكثر أكثر يتكدس الربح هذا ويظل

 يدفع  وإنما عمله، قيمة للثاني يدفع ال فاألول العامل، على العمل صاحب سيطرة أداة إنه كما العاملين،

 – مال رأس إلى النقد يتحول السلع إنتاج تطور من ما درجة في  "لينين يقول. رمقه يسد يكاد ما فقط إليه

 غيرها، شراء سبيل في سلعة بيع أي ،(سلعة) س –( نقد) ن –( سلعة) س   السلع تداول صيغة كانت لقد

 وهذه. ربح مع بيع سبيل في شراء أي ربح، مع ن -س -ن   بالعكس فهي العامة المال رأس صيغة أما

.  الزائدة القيمة ماركس يسميه ما هي التداول قيد وضع الذي للنقد األولى القيمة في( الربح) الزيادة

 تحول التي هي بعينها الزيادة هذه إن الجميع، لدى معروف واقع الرأسمالي التداول في هذه المال وزيادة

 تنجم إن الزائدة للقيمة يمكن وال تاريخيا، محددة خاصة، اجتماعية إنتاج عالقة بوصفه رأسمال إلى المال

 أيضا لها يمكن وال متعادلة، أشياء تبادل سوى يعرف ال التداول هذا الن و السلع أو البضائع تداول عن

 اجل فمن  تتوازن والبائعين المشترين من كل لدى واألرباح الخسائر الن األسعار، ارتفاع عن تنجم أن

 قيمة لها السوق، في سلعة اكتشاف من المال صاحب يتمكن أن يجب" الزائدة القيمة على الحصول

 الوقت في استهالكها عملية تكون سلعة أي" . للقيمة مصدرا تكون أن هي خاصة، بميزة تتمتع استعماليه

 هو إنما استهالكها إن اإلنساني، العمل قوة إنها موجودة، السلعة هذه وبالفعل. قيمة تخلق عملية نفسه

 سلعة كل يحدد كما يحددها، التي بقيمتها العمل قوة يشتري المال صاحب أن.  القيمة يخلق والعمل العمل،

 طوال تعمل يجعلها أن أي يستهلكها، أن حقه من يصبح العمل قوة المال صاحب يشتري وحين...  أخرى

 إنتاجا يعطي( الضروري العمل وقت أي) ساعات 6 يعمل حين العامل ولكن ساعة 12 ولنقل النهار
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 يدفع ال زائدا إنتاجا يعطي( الزائد العمل وقت أي) األخرى الست الساعات وفي إعالته، نفقات يعطي

 .  عنه أجرة الرأسمالي

 سرقه الذي العاملين، عرق نتيجة األصل في هو األفراد من عدد أيدي في المال من معينة كمية تتراكم ثم ومن

 . الخصوص وجه على منه الزائد وعملهم العاملين، عمل احتكار نتيجة الرأسماليون،

 من الضعاف على الماليين كبار يتغلب إن إلى تؤدي والجشع الطمع استخدمها متى ، اآللية الصناعة إن -3

 الطبقة وأهل المتواضعون، الماليون وينتهي حد، ابعد إلى المال تستغل قوية شركات وتأليف منافسيهم

 وال.  لوجه وجها والعاملة الرأسمالية الطبقتان فتقف المعوزين، الصفوف إلى االنضمام إلى الوسطى

 إلى بالنسبة األمر إن بل أيضا، الزراعي العامل وعلى بل فحسب، الصناعي العامل على هذا ينطبق

 قوة يحطم كبرى مساحات على الزراعيين العمال تبعثر" الن ذلك أسوأ يكون يكاد الزراعي العامل

 تقدم هو الرأسمالية الزراعة في تقدم كل إن" .  المدن عمال مقاومة قوة التجمع يزيد حين في مقاومتهم،

 . أيضا األرض نهب فن وفي بل وحسب العامل نهب فن في

 فتنتزع الرأسماليين، على حتما ستفوز والقوة، والعدد الحق على الحاصلة وهي العاملة الطبقة إن -4

 فيها ويجد كاملة، عمله قيمة كل فيتناول الجميع، بين مشاعة ملكية والمرافق الثروات من وتجعل الملكيات

 حتما سيتحول الرأسمالي المجتمع إن" إلى ماركس يخلص وبهذا.  ويزيد حاجاته جميع إلرضاء يكفي ما

 المجتمع لحركة  االقتصادي القانون من..  تاما استخالصا ذلك يستخلص وهو.  اشتراكي مجتمع إلى

 الفكري المحرك إن. منه مناص ال الذي االشتراكية لمجيء الرئيسي المادي األساس هو ذلك.. الحديث

 نضال وإن ذاتها الرأسمالية تثقفها التي البروليتاريا هو إنما التحول، لهذا المادي العامل والمعنوي،

 نضاالً  حتما، يصبح باستمرار، يغتني ومحتوى.  مختلفة أشكاال يتخذ الذي البرجوازية، ضد البروليتاريا

 جعل لعملية والبد(.  البروليتاريا ةديكتاتوري) السياسي الحكم على البروليتاريا استيالء إلى يرمي سياسيا

 من الملكية انتزاع إلى تؤدي وأن  مشاعية، ملكية اإلنتاج وسائل تجعل أن من اجتماعيا اإلنتاج

 " .مغتصبيها

 : الجدلية المادية

   ثالثة قوانين على ماركس عند الجدلية المادية وتقوم      

 أن يمكن وال تضاد، طرفي على تشتمل ظاهرة وكل طبيعي، شيء كل   وصراعها األضداد وحدة قانون -1

 وحدة على يقضي ال الصراع وهذا بينهما الصراع يتولد أن المحتم فمن سالم، في الطرفان هذان يظل

 التحول، فيحدث األخر الطرف على التقدم عن المعبر الطرف تغلب إلى يقضي بل الظاهرة، أو الشيء

 والليونة، الصالبة والبارد، الحار الواحد الشيء في نجد إننا ماركس ويرى. التطور إلى السبيل هو وهذا

 دون اآلخر على طرف يتغلب حينما يحدث التحول وأن  والغيرية، األنانية والنوم، اليقظة والموت، الحياة

 على يشتمل الرأسمالي المجتمع إن نجد السياسي الواقع على وبالتطبيق. الشيء وحدة على القضاء

 إذ – تضادهما من الرغم على – األخرى الطبقة وجود تفرض منها طبقة كل والبورجوازية، البروليتاريا

 . الرأسمالي النظام وحدة يؤلفان إنهما

 فالتغير   التطور يسير كيف  القانون هذا ويوضح   الكيفي التغير إلى الكمي التغير من االنتقال قانون -2

 ويرى الصفات، أو الكيف في  التحول من  فيحدث الكيفي التفكير أما المقدار، ناحية من يحدث الكمي

 وحلت الرأسمالية، للنظام األساسية الكيفي التغير  فأن  وتتزايد الكمية التغيرات تتراكم عندما انه ماركس

 وبينما.  االشتراكي النظام وهو الرأسمالي النظام محل يحل جديدا نظاما  فأن  االشتراكية الملكية محلها
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 من االنتقال أن نجد المباغت، الثوري باالنقالب أي فجأة االشتراكية إلى الرأسمالية من التغير يحدث

 . البطيء المستمر بالتغير بل فجأة يتم ال الشيوعية إلى االشتراكية

 المجتمع فتاريخ المادي، العالم في للتطور العام االتجاه عن يكشف القانون وهذا   السلب سلب قانون -3

 على الرقيق مجتمع قضى فقد.  القديمة للنظم الجديدة النظم سلب أو نفي حلقات من يتألف اإلنساني

 اإلقطاع، مجتمع على الرأسمالية وقضت الرقيق، مجتمع على اإلقطاع مجتمع وقضى البدائية، الشيوعية

 في كامنة مبادئ على نفسه في يشتمل نظام وكل.  الرأسمالية مجتمع على االشتراكي المجتمع قضى ثم

 يعني وال.  انهياره مبادئ على ذاته في يحوي الرأسمالي فالمجتمع عليه القضاء في السبب هي تكون ذاته

 ويرفعه الجديد، في فيدمجه فيه ما أفضل القديم من يستبقى انه الواقع بل كله، القديم ينسخ الجديد إن السلب

 تغلب استمرار هو أو المتتابعة، السلوب من له حصر ال عدد على يشتمل فالتطور وإذن.  األعلى إلى

 . نهاية ال ما إلى القديم على الجديد

 :التاريخية المادية

 أن ماركس ويرى. عام بوجه المادة أو اإلنتاج وألساليب االقتصادي للتنظيم طبقاً  ويتقدم المجتمع يتطور        

 الدراسة أن ماركس ويرى. والوجود الحياة أساس هو العمل وأن المجتمع، تطور أساس هو المادي اإلنتاج

 بهذه تمر المجتمعات وأن اإلنتاج، ألساليب متعاقبة صور أو أشكال خمسة عن لنا كشفت للمجتمع التاريخية

 والمجتمع اإلقطاع، ومجتمع الرقيق، ومجتمع الرقيق، ومجتمع البدائي، الشيوعي المجتمع  وهي الخمسة األشكال

 الشيوعي المجتمع إلى حتماً  سينتهي إنه ماركس يرى األخير المجتمع وهذا االشتراكي، والمجتمع الرأسمالي،

 .خاصة ملكيات وال فوارق وال طبقات ال حيث

 ينتهي وأن البد الشيوعي بالنظام ابتدأ الذي اإلنساني المجتمع أن ترينا التاريخية المادية أن ماركس ويرى       

 الذي النظام خصائص ببعض السلب سلب لقانون طبقاً  لنفسه يحتفظ جديد نظام كل وأن الشيوعي، النظام إلى حتماً 

 .سبقه

 المجتمع عند فجأة الديالكتيك توقف أن ذلك التاريخية، ماركس مادية إلى يوجه أن يمكن هام نقد ثمة أن إال       

 صيرورة حالة في الحركة كانت إذا أدق بمعنى أو دائمة المادية الحركة كانت فإذا يبرره؛ له ليس الشيوعي

 اتفاقً  - يقرر أن بماركس األولى وكان. الشيوعي المجتمع مرحلة عند المفاجئ توقفها دواعي نفهم ال فإننا مستمرة

 بأن يقرر أن أو وتتكرر، تعود أن تلبث ال قدمها التي السلسلة وأن نفسه، يعيد التاريخ أن - العام مذهبه مع

 . الشيوعي المجتمع مرحلة تتخطى جديدة مراحل عن باستمرار يكشف سوف الديالكتيك

 :الثالثة الماركسية مصادر

 األلمانية، الفلسفة  عشر التاسع القرن في اإلنسانية أبدعته ما لخير الشرعي الوريث" ماركس مذهب يعتبر     

 هذه على تتركز الماركسية مصادر أن يتضح ثم ومن" . الفرنسية واالشتراكية اإلنجليزي، السياسي واالقتصاد

   الثالثة المحاور

 التي األخطار عديدة مراراً  وبينا الفلسفية، المادية عن حزم بكل وإنجلز ماركس دافع  األلمانية الفلسفة -1

 الثامن القرن مادية عند تتوقف لم ماركس ولكن. لها النقد توجيه أو الفلسفية المادية عن االبتعاد عن تنجم

 سيما وال األلمانية، الكالسيكية الفلسفة بمكتسبات فأغناها األمام، إلى خطوات الفلسفة دفع بل عشر،

 ونسبية الديالكتيك، المكتسبات هذه وأهم* فيورباخ مادية إلى بدوره قاد الذي هيجل مذهب بمكتسبات
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 وطورها، الفلسفية المادية ماركس عمق ولقد. الدائم تطورها في المادة تعكس التي اإلنسانية المعارف

 .  البشري المجتمع معرفة إلى الطبيعة معرفة من نطاقها ووسع المنطقية نهايتها إلى بها، فانتهى

 البناء عليه يقوم الذي األساس يشكل االقتصادي النظام أن ماركس الحظ   اإلنجليزي السياسي االقتصاد -2

 مؤلفه في ظهرت االقتصادي للنظام عميقة دراسة على فعكف إلخ،...  والثقافي والسياسي االجتماع

 البلدان أكثر إنجلترا، في ماركس قبل الكالسيكي السياسي االقتصاد تكون لقد (.المال رأس) الضخم

 القيمة، فائض نظرية تقرير إلى ذهبا اللذين ريكاردو ودافيد سميث آدم عند خصوصاً  تطوراً، الرأسمالية

 وناضجة، متكاملة بصورة وطورها خالصاً  علمياً  أساساً  النظرية هذه فأعطى عملهما، ماركس وواصل

 .االقتصادية ماركي نظرية في الزاوية حجر تشكل أصبحت بحيث

 أن فوراً  تبين النور، الحر الرأسمالي المجتمع ورأى اإلقطاعي، النظام انهار عندما  الفرنسية االشتراكية -3

 في مكان كل في العاصفة الثورات فقامت واستثمارهم، العمال الضطهاد جديداً  نظام تعني الحرية هذه

 للثورة كان ولقد. المحركة وقوته تطور كل أساس هو الطبقي النضال أن موضحة فرنساً، وخاصة أوروبا

 سبيل في المال، ورأس اإلقطاع سيطرة على القضاء وضرورة النظام، ضرورة بيان في أثرها الفرنسية

  الفكرية العبودية من للخروج البروليتاريا  العاملة الطبقة رأسه على تقوم اشتراكي مجتمع إقامة

 .واالقتصادية

 :للماركسية السياسي الجانب

. المادية فلسفته الديالكتيكيتة نظريته تماماً  متوافق وهو وجوهرها، محورها هو للماركسية السياسي الجانبو      

 كثير في تطبيقها عند النجاح ألرائه كتبت كما السياسية،، ماركس فلسفة حول بغزارة يسيل األقالم مداد زال وال

 . األيام هذه حتى ظهرانينا بين تعيش زالت ال التي المجتمعات من

 وتنظر عام، بوجه اإلنسان مفهوم من تنطلق إنما األحالم؛ على ترتكز وال األوهام، على تقوم ال والماركسية    

 االجتماعية الظروف اعتبارها في تضع إنها كما تكتنفه، التي بالبيئة اإلنسان هذا عالقة في عينه الوقت في

 .العليا وأهدافه أخالقه، وتحدد اإلنسان، تالزم واقتصادية طبقية أوضاع من فيها بما والتاريخية

 ومع ويتجدد، ويتغير يتبدل اإلنسانية مفهوم أن ذلك األولى؛ بالدرجة نسبي مفهوم الماركسية نظر في واإلنسان    

 وبعبارة الدائم، بتغيره عنها يشذ أن غير من السابقة األشكال يتمم جديد شكل إال هو إن وتجدد تغير فكل ذلك

 يمكن وال انتقالية، مرحلة أبداً  سيظل بل أبدي، بخلود األحوال من بحال يتمتع لن عام بوجه اإلنسان إن أخرى

 إنسانية طبقة يسمى بما باحث يؤمن أن الممتنع ومن الخلود، معنى في اإلنسانية تشارك أن الوجوه من بوجه

 .خالدة

 إطار في إال وجودها تثبت أن يمكن ال ذلك وكل اليومي، عمله في تتجلى إنما الماركسيين عند اإلنسان ذات إن    

 ونتاج المجرد، الفكر أساليب من أسلوب فهو الخالدة الطبيعة مفهوم أما ملموسة، حسية ووقائع حوادث صيرورة

 على يحيا عندهم اإلنسان إن"  ميتافيزيقية عالقة ليست الماركسيين عند بالكون اإلنسان وعالقة. نتاجه من خيالي

 ونظر تأمل عالقة ليست إنها..  يرى بما شاهد أو بمنظر، ناظر عالقة ليست ثم من بالكون وعالقته األرض، وجه

 .وكفاح عمل عالقة ولكنها

 الماركسي إن يعني وهذا األولى، بالدرجة اإلنسانية بالصفة يتصفوا أن أتباعها من تطلب والماركسية     

 يأنف وال الجماهير، حاجات ويعي الشعبي، التكتل يعرف يمها، في غارق الجماعة، في منخرط إنسان المناضل

 من وأن الكادحين، حياة بها تذخر التي األمور وسائر والسكنى والكساء والغذاء واألجر الرزق بقضايا العناية من
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 عن اإلعراب ليجيد الجمهور حياة يحيا أن عليه. ويفكرون عامتهم، الناس، يشعر كما ويفكر يشعر أن واجبه

 .مناضل واجتماعي سياسي كائن اإلنسان بأن تؤمن إذن الماركسية. وأمانيه وأهدافه ونزعاته حاجاته

*   *   * 

 لفكرة أن إنجلز ويرى بالمساواة، وتنادي الرأسمالي، المجتمع في الراهن التفاوت تحارب والماركسية      

 يبدو السياسي العملي والدور روسو، رأي في يتجلى النظري الدور" وسياسياً  عملياً  وآخر نظرياً  دوراً  المساواة

 " .األقطار معظم في االشتراكية الحركة دفع في هاماً  دوراً  اليوم تلعب والمساواة الكبرى، الفرنسية الثورة في

 التي الفكرة أن واضح  "فيقول الطويل الفكرة هذه لتاريخ عارضاً  للمساواة العلمي المضمون إنجلز ويوضح      

 متساوون، المشترك، الخير هذا حدود في البشر وأن مشتركاً، شيئاً  بشر، هم حيث من البشر، جميع بين أن ترى

 تتألف المطالب فهذه كبيراً؛ اختالفاً  ذلك عن تختلف الحديثة المساواة مطالب ولكن. العالم قدم قديمة الفكرة هذه

 القائل الحق واستنتاج إنسان، بأنه اإلنسان اتصاف سمة المشتركة، السمة هذه في االنطالق من خاص وجه على

 الناس بين المساواة اعتبار من ذلك استنتاج متساوية، واحدة اجتماعية أو سياسية قيمة المجتمع، أعضاء لجميع بأن

 أقصى في المساواة، تتناول أن الجائر من كان البدائية، المجتمعات المجتمعات، أقدم ففي ناس؛ أنهم حيث من

 وعدم التفاوت كان وقد منها، محرومين واألجانب والعبيد النساء يظل أن على الجماعة، أعضاء حدودها،

 التمايز ضروب الرومانية اإلمبراطورية أمحت لقد حقاً ...  مساواة أية من أعظم والرومان اإلغريق لدى المساواة

 المساواة من تبدأ حقوقية نتائج عن الكالم يمكن ال أنه والواقع..  والعبيد األحرار بين ميزت أنها إال تقريباً، كلها

 " . العبيد وبين األحرار بين تقابل ثمة بقي ما العامة اإلنسانية

 من واحد نوع سوى المسيحية تعرف لم  " فيقول التاريخ عبر المساواة فكرة تطور دراسة في إنجلز ويمضي     

 بأنه الدين هذا اتصاف المواءمة كل يواءم وهذا األصلية، الخطيئة إزاء تساويهم وهو كافة، البشر بين المساواة

 ترجع إنما الجديد الدين هذا بداية مع كذلك ظهرت التي بالخيرات االشتراك نتف وأن..  مضطهدين عبيد دين

 قضى ما وسرعان. المساواة عن حقيقية أفكار إلى رجوعها من أكثر المضطهدين، تضامن إلى باألحرى

 في أخرى جهة من نمت وقد. المسيحية المساواة من المترسبة النتف هذه على العلم ورجال الكهنة بين التعارض

 وهي الحديثة، المساواة مطالب ممثلة تغدو أن القادم، تطورها إثر إليها، سيوكل التي الطبقة الوسيط العصر قلب

 التفاوت بحف بالحقوق التساوي وإقامة اإلقطاعية، العوائق من التحرر المطالب هذه وتتضمن. البرجوازية الطبقة

 وسعها في يكن ولم آنئذ، المجتمع في االقتصادي التقدم نظر في الساعة موضوع المطالب هذه وغذت اإلقطاعي،

 بل وحسب، والتجارة الصناعة مصلحة المطالب هذه تستهدف أن الممكن من يكن ولم أعظم، مجاالً  تكسب أن إال

 غرسهم في عليهم، يترتب كان الذين الفالحين جماهير الغفيرة؛ الجماهير لمصلحة عينها المساواة تطلب أن وجب

 وللدولة له يبذلوا وأن اإلقطاعي سيدهم خدمة في للعمل وقتهم معظم بالمجان يقدموا أن كلها، العبودية بدرجات

 من النبالء استثناء وحذف اإلقطاعية، االمتيازات بحذف المطالبة عدم العسير من غدا فقد جسيمة، تضحيات

 " .السياسية االمتيازات ضروب وسائر المالية، الواجبات

 نمت"  بالند الند ارتباط ببعضها ترتبط مستقلة دول في الناس وعاش الرومانية، اإلمبراطورية انحلت وحينما      

 وأن المعينة، الدولة حدود تتجاوز عامة بصفة المطالبة تتصف أن الطبيعي من وأصبح برجوازياً، نمواً  الدول هذه

 أن النوعية البرجوازية بالصفة الحقوق هذه اتصاف يبين ومما. اإلنسان حقوق أنهما على والمساواة الحرية تعلن

 لقد أمريكا؛ في الموجودين الملونين استعباد ذاته الوقت في يؤيد بها، اعترف دستور أول وهو األمريكي الدستور

 " .العرقية االمتيازات وقدست الطبقية، االمتيازات أنكرت
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 ومنذ  "فيقول األمريكي الدستور وإعالن الفرنسية الثورة بعد المساواة فكرة تطور بيان في إنجلز يستمر ثم      

 البروليتاريا صحبتها حديثة، طبقة إلى الحديث العصر نظام تحول ومنذ...  شرنقتها من البرجوازية انطلقت أن

 عينها البرجوازية مطالبة أصبحت بالمساواة البروليتاريا مطالبة أن بل. كظلها المحتومة الالزمة بالضرورة

...  ذاتها الطبقات بمحو البروليتاريا مطالبة ظهرت الطبقة االمتيازات بمحو البرجوازية طالبت وحين. بالمساواة

 نظريات نفسه؛ البرجوازية النظريات إلى باالستناد ثم األولى، المسيحية إلى باالستناد ديني شكل على أوالً 

 أي وحسب، الظاهر في تقوم أال ينبغي المساواة أن ووجدوا بكالمها، البرجوازية البروليتاريون ألزم وقد. المساواة

 " .واالجتماعي االقتصادي المجالين في بالفعل كذلك تتحقق أن ينبغي بل وحده، الدولة مجال في

 هي إنما البروليتاري، شكلها في أو البرجوازي شكلها في سواء المساواة فكرة" بأن التأكيد إلى إنجلز وخلص     

. خالدة سرمدية حقيقة تكون أن باستثناء ونريد نشاء ما كل الفكرة هذه في نرى أن وسعنا في وأن...  التاريخ نتاج

 ماركس يقول كما حظيت أنها أو الغفير، الجمهور فينظر بديهياً  أمراً  ذاك، أو المعنى هذا في اليوم، بدت ولئن

 شغل كانت وألنها الواسع، انتشارها نتيجة ألنها بل بديهية، حقيقة ألنها ذلك فما الجذور؛ عميق شعبي تقليد بمثابة

 " .كله عشر الثامن القرن ثقافة في الشاغل الناس

 واحدة، بوتقة في جميعا   الناس صهر يعني الذي المبدأ ذلك المطلقة، المساواة مبدأ الماركسية تقر هل ولكن    

 بها تبشر التي المساواة ضروب بعض عن تختلف الماركسية بها تنادي التي المساواة إن واحدة؟ قالب في وصبهم

 أعلى، مثل الموزعة الصغيرة الملكية أن مثالً * برودون زعم فإذا. العاطفية أو الوهمية أو الخيالية االشتراكية

. موزعة لملكية ال فعالً، مشتركة لملكية تخضع فيه اإلنتاج وسائل بأن يمتاز مجتمع بتصور الماركسية عارضته

 دعائمه وينسف صرحه، فيدك البرجوازي المجتمع على الطبقي النضال يأتي أن الماركسيون إليه يهدف ما وغاية

 يكون لن إنه وتقاعس؛ وعطالة وترف ودعة بحبوحة مجتمع عينة هو يكون لن أمثل بمجتمع عنه ويستعيض نسفا،

 سيتصف الغد مجتمع أن ب جهداً، يبذل أو يعمل، أن غير من يستهلك ما اإلنسان فيه يستهلك راكداً  سكونياً  مجتمعاً 

 عله مجتمع أي تصور وأن ومفارقات، نقائض فيه وتقوم جديدة، مسائل فيه وستطرح والكفاح، النضال باستمرار

 .ونهايتها البشرية ختام أخرى بعبارة ويعني ميتاً  مجتمعاً  يتناول إنما الوجه هذا يغاير وجه

 السفلى أو األولى بالمرحلة المرحلة هذه ماركس يسمي االشتراكية إلى الرأسمالية من المجتمع ينتقل وحين      

 تغدو بل لألفراد خاصاً  ملكاً  فيه تبقى ال اإلنتاج وسائل بأن المجتمع هذا ماركس وبصف. الشيوعي المجتمع من

 بمقدار أيضاً  المجتمع من وينال العمل، من معين بقسط يقوم المجتمع أعضاء من عضو وكل. كله المجتمع ملك

 مما الالزمة الكمية االستهالك لبضائع العامة المخازن من ينال اإليصال هذا وبموجب به قام الذي العمل كمية

 .بذله ما بمقدار عامل كل ينال العامة، للمخصصات توجه التي العمل كمية طرح وبعد. يلزمه

 والحق متساوي؛ حق أمام نحن ما بقدر تامة مساواة بإزاء لسنا الواقع في وكلنا تامة، هنا المساواة أن ويبد     

 متزوج احدهم ضعيف، واآلخر قوي أحدهم متساوين؟ ليسوا الناس أن ذلك بالمساواة؛ إخالل هو إنما المتساوي

 عند أنه إلى ماركس ويخلص إلخ...  أقل عدد اآلخر ولدى األطفال من أكبر عدد أحدهم لدى أعزب، واآلخر

 اآلخر، من أكثر عملياً  الواحد ينال االجتماعي االستهالك مخصصات من الحصة تساوي وبالتالي العمل تساوي

 .متساو غير بل متساوياً  يكون أال للحق ينبغي النتائج من كل وتالفي اآلخر، من أغنى ويظهر

 في فروق تبقى إذ المساواة، وال العدالة تحقق أن يمكنها ال الشيوعية من األولى المرحلة فإن عليه وبناء       

 للمرء الممكن غير من يصبح ألنه محاالً، أمراً  يصبح لإلنسان اإلنسان استثمار ولكن مجمعة، فروق وفي الثروة،

 بأن ماركس ويعترف. ذلك وغير واألرض واآلالت المعامل على اإلنتاج، وسائل على خاصة كملكية يستولي أن

 الحق أحكام وجود ضرورة ذلك على ويرتب الشيوعية، من األولى المرحلة في منه مفر ال ولكن نقص، هذا
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 العمل تساوي تصون وبذلك اإلنتاج، لوسائل العامة الملكية تصون دولة إلى الحاجة تبقى وهنا البرجوازي،

 .المنتجات توزيع وتساوي

 لصيانة وتوجد تبقى أنها. الشيوعي المجتمع من والدنيا األولى المرحلة هذه في الدولة وجود من إذن البد      

 تحقيق عند إال يوجد ال تامة بصورة الدولة اضمحالل إن. الواقعية المساواة عدم يحفظ الذي" البرجوازي الحق"

 .الشيوعي المجتمع من العليا المرحلة أو الثانية المرحلة تحقيق عند أي الكاملة، الشيوعية

 الشيوعي، المجتمع من العليا المرحلة في العمل لتقسيم خضوعه عن الناشئة اإلنسان عبودية تزول أن وبعد     

 يكون أن على العمل يكف وعندما الجسدي، العمل وبين الفكري العمل بين التضاد ذلك بزوال يزول وعندما

 الشاممل النمو مع اإلنتاجية القوى تنمو وعندما الحياة، متطلبات أول نفسه هو ويصبح وحسب، للحياة وسيلة

 الحق أفق تخطي اإلمكان في يصبح فقط عندئذ االجتماعية، الثروة مصادر جميع بغزارة وتتدفق لألفراد،

 وعندئذ. حاجته حسب ولكل طاقته، حسب كل من  شعاره يجعل أن المجتمع بإمكان ويصبح الضيق، البرجوازي

 " .الكاملة المساواة تتحقق

 تعني والديمقراطية تحررها، أجل من الرأسمالية ضد البروليتاريا نضال في كبرى أهمية للديمقراطية إن حقاً      

 فهماً  الشعار هذا فهم إذا المساواة وشعار المساواة أجل من البروليتاريا نضال أهمية لبيان حاجة وال المساواة

 أن نعلم هنا ومن. الشكلية المساواة غير تعني ال الديمقراطية ولكن الطبقات، على القضاء بمعنى صحيحاً 

 للجميع االعتراف المواطنين، بين بالمساواة الشكلي االعتراف تعي وإنها الدولة، أشكال من شكل الديمقراطية

 الطبقة تسمى تطورها من معينة درجة تبلغ حين فإنها ولهذا إدارتها، وفي الدولة شكل تحديد في متساو بحق

 النظامي، الجيش - البرجوازية الدولة آلة تحطيم إمكانية وتعطيها الرأسمالية ضد البروليتاريا، طبقة الثورية،

 أكثر دولة بآلة واستبدالها األرض، وجه على وحموها منثوراً، هباء وجعلها - الموظفين ودواوين الشرطة،

 .الشعبية الشرطة في كله الشعب باشتراك ثم، ومن المسلحين، العمال بجماهير تعني ديمقراطية

*   *   * 

 البروليتاريا موقف هو وما دورها؟ هو وما جوهرها؟ هو وما. الماركسية عند الدولة مفهوم هو ما ولكن       

 عن شوشها مسألة توجد تكاد ال  " لينين ويقول. وتعقيداً  صعوبة المسائل أكثر من الدولة مسألة إن الواقع منها؟

 السياسي واالقتصاد البرجوازية، والحقوق البرجوازية، والفلسفة البرجوازي العلم ممثلو عمد، غير وعن عمد

 بالمسألة اآلن حتى المسألة هذه تخلط ما وكثيراً . الدولة مسألة تشويشهم بمقدار البرجوازية والصحافة البرجوازي،

 أيضاً  بل ،(جانبهم من طبيعي أمر وهذا) وحدهم الدينية التعاليم ممثلي قبل من ال ذلك، يجري ما وكثيراً . الدينية

 ويحاولون الدين، بمسائل الدولة مسألة يخلطون أناس. الديني األوهام من متحررين أنفسهم يعتبرون أناس قبل من

 بها عاشت ما قوة وأنها خارق، ما شيء إلهي، ما شيء الدولة إن تقول  - معقدة تكون ما كثيراً  - تعاليم تكوين

 أنها أي. خارجه من له يعطي بل اإلنسان، من ليس شيئاً  معها وتحمل ستعطيهم، أو الناس تعطي وأنها البشرية،

 . المنشأ إلهية قوة

 وتلك المصالح فهذه البرجوازية، وتعاليم المستثمرة الطبقات مصالح وبين المزاعم هذه بين لينين ويربط       

 للدولة، التاريخية األصول إلى لينين ويرجع" . الرأسمالية وجود تبرر االجتماعية، االمتيازات تبرر" التعاليم

 فيرى غزيراً، وسياسياً  تاريخياً  زاداً " والدولة الخاصة والملكية العائلة أصل" المعروف أنجلز كتاب من ويستمد

. بعض على بعضها يسيطر طبقات إلى المجتمع وانقسام لإلنسان، اإلنسان استقالل ظهور يواكب الدولة ظهور أن

 والنظام نفسه المجتمع على تستند العامة العالقات فيه وكانت وجود، للدولة فيه يكن لم عهد مر قد  "لينين يقول
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 اللواتي النساء أو الساللة شيوخ به يتمتع الذي االحترام أو النفوذ وعلى والتقاليد، العادات قوة على العمل وتنظيم

 نادرة غير حاالت في أعلى وضع في بل وحسب، الرجال لوضع مساو وضع في ال العهد ذلك في كن ما كثيراً 

 لقسر خاصاً  جهازاً  بوصفها الدولة، أن يظهر والتاريخ. الحكم اختصاصها الناس من خاصة فئة فيه تكن ولم

 عمل الدوام على يتملك أن بعضهم يستطيع الناس من جماعات إلى المجتمع انقسام ظهر حيث ظهرت قد الناس،

 . "اآلخر الناس أحد فيه ويستثمر اآلخرين،

 على القائم المجتمع الرقيق، مجتمع ظهر ثم األرستقراطيين، من خلواً  البدائي الشيوعي المجتمع كان      

 يملكون العبيد مالكو يكن ولم طبقات، إلى كبير انقسام أول عبيد ومالكي عبيد إلى الناس انقسام فكان العبودية،

 في األساسي االنقسام فكان اإلقطاع، مجتمع ظهر ثم. أيضاً  الناس يملكون كانوا بل وحسب اإلنتاج وسائل جميع

 مالكو كان فقد الناس، بين العالقات شكل تغير وقد والفالحون الفالحين، سادة األراضي، مالكي كبار  المجتمع

 مالكاً  يعتبر يكن لم اإلقطاعي األرض مالك ولكن تاماً، ملكاً  العبيد مالك يملكهم كاألشياء العبيد يعتبرون العبيد

 .الطاعة فروض بعض أداء على وإكراهه األجير الفالح عمل على يقتصر حقه كان إنما األشياء يملك كما للفالح

 هي جديدة طبقة قيام العالمية، السوق وظهرت الصناعة، وانتشار النقدي، والتداول التجارة، تطور عن ونتج       

 المال، رأس مالكي وأن"  المال رأس سلطة ظهرت النقد، سلطة ظهور ومن السلع، تبادل فمن" الرأسماليين طبقة

 من ضئيلة أقلية الرأسمالية الدول جميع في يؤلفون زالوا وما كانوا والمعامل، المصانع مالكي األرض، مالكي

 هذا وتستثمره، وتظلمه العمال جمهور بكامل تتصرف وبالتالي كله، الشعب بعمل تامة بصورة تتصرف السكان

 من سواعدهم، بيع من إال للعيش وسيلة يجدون ال أجراء عمال من بروليتاريين، من معظمه يتألف الذي الجمهور

 انقسموا فقد اإلقطاع، زمن منذ معنوياتهم وتحطمت تشتتوا الذين الفالحون أما. اإلنتاج مجرى في عملهم قوة بيع

 فالحين إلى( األقلية) اآلخر وتحول بروليتاريين إلى( األكثرية) أحدهما تحول  قسمين إلى الرأسمالية مجيء مع

 " .القرية برجوازية ويؤلفون العمال أنفسهم هم يستأجرون ميسورين

 من انتقالها إلى وأدت البشرية تطور اجتاحت التي السياسية التقلبات وجميع الثورات، جميع من وبالرغم     

 فإن الرأسمالية ضد الراهن العالمي النضال إلى ثم الرأسمالي المجتمع إلى اإلقطاع مجتمع إلى الرقيق مجتمع

 عمل بأي تقريباً  أو بتاتاً، يقومون ال أناس من ويتألف المجتمع، من يبرز معيناً  جهازاً  الدوام على كانت الدولة"

 اسم عليهم يطلق المجتمع، فوق أنفسهم يضعون الحكم في اختصاصيين وإلى محكومين إلى ينقسم. الحكم غير

 جهازاً  دواماً  يديه في يجعل اآلخرين، يحكم الذي الناس من الفريق هذا الجهاز، وهذا. الدولة ممثلي أو الحكام

 الرقيق، عصر في أرقى سالح طراز في أو البدائية، العصا في هذا الناس قسر تجلى سواء الجسدي القسر معيناً 

 بلغته الذي القرن في بلغته الذي الراهن السالح في أخيراً  أو الوسطى، القرون في ظهر الذي الناري السالح في أو

 فيها وجدت التي األزمنة جميع في ولكن العنف، أساليب تغيرت لقد...  التكنيك معجزات العشرين القرن في

 على لإلبقاء أيديهم وفي ويسيطرون، وينهون ويأمرون يحكمون أشخاص من فريق الدوام على يوجد كان الدولة،

 ."عصر كل في التكنيك مستوى يناسب الذي السالح مع للعنف جهاز الجسدي، للقسر جهاز سلطتهم

 وعن الطبقات، وجود عدم حالة في الدولة وجود عدم سبب عن تساؤله من الدولة كنه معرفة لينين ويستنتج    

 آلة إنها بل...  أخرى طبقة على طبقة سيادة لصيانة آلة هي الدولة إن فيقول الطبقات ظهرت عندما ظهورها سبب

 فإن وأنظمته، الحكم أساليب وتنوعت الظلم، أو السيادة هذه أشكال اختلفت ومهما أخرى، قبل من طبقة لظلم

 اإلقطاع، نظام مع بالمقارنة هما، العام االنتخابي والحق الديمقراطية، الجمهورية" إن حقاً . يتغير ال األمر فحوى

 المنظمة الصفوف تلك تشكل ومن الترامي ومن االتحاد من بلغته ما بلوغ من البروليتاريا مكنا فقد  هائل تقدم

 البروليتاريين طبقة مكنت التي وحدها هي فالرأسمالية المال، رأس ضد منتظم بنضال تقوم التي المدربة
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 كله العالم في العمال تنظيم من العالمية، العمال حركة إنشاء ومن نفسها وعي من المدن، ثقافة بفضل المظلومة،

 العلماء من الواعين المنافقين ولكن...  الجماهير نضال إدراك عن تقود التي االشتراكية األحزاب في أحزاب، في

 مصالح عن الدفاع رسالتها وأن حرة، الدولة إن القائلة البرجوازية الكذبة تأييد في بالوحيدين ليسوا والكهان

 " .الجميع

 األوهام جميع ننبذ نحن  "فيقول الدولة عن األوهام يرددون الذين أولئك مهاجمة عاتقه على لينين ويأخذ       

 لمالك يمكن وال االستثمار، بقى ما محال فالمساواة خداع، غير ذلك فما العامة، المساواة هي الدولة بأن القائلة

 تحمل التي اآلية تلك ترمي البروليتاريا إن. للشبعان مساوياً  يكون أن للجائع وال للعامل، مساوياً  يكون أن األرض

 أنها القائلة القديمة األساطير بشأنها ويصدقون بالخشوع، مشوب باحترام حيالها الناس يقف والتي الدولة، اسم

 الرأسماليين أيدي من اآللة هذه نحن انتزعنا وقد برجوازي، كذب ذلك أن البروليتاريا، وتعلن كله، الشعب سلطة

 االستثمار، إمكان الدنيا في ينعدم وعندما. بأشكاله االستثمار نحن سنحطم العصا أو اآللة وبهذه ألنفسنا، وأخذناها

 ويجوع بالتخمة البعض فيه يصاب الذي الوضع هذا يزول عندما المصانع، مالكو األراضي، مالكو ينعدم عندما

 " .االستثمار ويزول الدولة، تزول عندئذ للتحطيم، اآللة هذه نترك عندئذ ذلك، إمكانيات تزول عندما آخرون،

 تطور من معينة درجة عند حتمياً  ظهور تظهر وأنها منظم، عنف الدولة" أن الماركسية تقرر وهكذا       

 بدون يعيش أن مقدوره، في يعد ولم بينهما، التوفيق يمكن ال طبقات إلى منقسماً  المجتمع أصبح حينما المجتمع،

 " .ما حد إلى عنه ومعقولة المجتمع فوق يزعم، كما موضوعة، سلطة

 اقتصادياً، المسيطرة الطبقة األقوى، الطبقة دولة" تصبح الطبقة، التناحرات قلب في ولدت التي الدولة وهذه      

 المظلومة الطبقة إلخضاع جديدة وسائل تكتسب وهكذا سياسياً، المسيطرة الطبقة الدولة، بفضل أيضاً، تغدو والتي

 " .واستثمارها

 الدولة، به تثبت عمل أول أن ذلك الدولة، إلغاء إلى بالتالي تقود الطبقات، إلغاء إلى تؤدي إذ االشتراكية إن      

 صالح في اإلنتاج وسائل على االستيالء أي بأسره، المجتمع تمثل أنها فعالً  الدولة به تثبت عمل أول أن ذلك

 العالقات في الدولة سلطة تدخل إن دولة، بوصفها بها خاص عمل آخر عينه الوقت في هو بأسره، المجتمع

 . نفسه تلقاء من يتالشى ثم آخر بعد ميدان في ناقالً  يصبح االجتماعية

 كل سيعيد المنتجين، بين المتساوية الحرة المشاركة أساس على اإلنتاج سينظم الذي المجتمع إن  "إنجلز يقول     

 " .البرونزية والفأس اليدوي المغزل جانب إلى اآلثار، متحف إلى بها، الالئق المكان إلى الدولة، آلة

 األمر كان كما يتقابال أن لهما يمكن ال متغايران، مفهومان والدولة الحرية أن هذا من نستنتج أن ويمكن         

 بلوغ إلى السبيل وأن الحرية، وانتهت إال دولة توجد إن ما أنه ترى الماركسية إن. وغيرهما وروسو هيجل عند

 من الثانية المرحلة إلى نصل حتى المجتمعات يتطور معه -المنظم العنف هذا - الدولة اضمحالل هو الحرية هذه

 الحرية تقوم الحرية، تقوم النحو هذا على الدولة تلغى وحينما تاماً، إلغاءً  الدولة تلغي أن يجب حيث الشيوعية

 اآللة تلك الدولة، تزول حيث الشيوعي بالمجتمع فقط مرتبطة الماركسية عند الحقيقية الحرية فكأن الحقيقية،

 .أخرى طبقة ضد طبقة مصالح تصون التي القسرية،

*   *   * 

 ال وهذا الشيوعية، المرحلة إلى الرأسمالية المرحلة تجاوز يفترضان االستثمار، وزوال الدولة، زوال أن إال       

 الحافل الرأسمالي المجتمع من التحول خاللها يتحقق البروليتاريا، دكتاتورية تمثلها انتقالية مرحلة عبر يتم



 

111 
 

 لينين درس وقد. الشيوعي المجتمع الغد، مجتمع واإلكراه، القسر من بريء ديمقراطي مجتمع إلى بالتناقضات،

 في النضال تتوخى ال عينها الثورة هذه وأن البروليتارية، الثورة أداة أنها وبين وعمالً، نظراً  الديكتاتورية هذه

 ممكن هو ما بأقصى قيام هي المنتصرة الثورة مهمة" إن بل معين واحد قطر في البروليتاريين تحرر سبيل

 " .األقطار جميع في الثورة وإيقاظ ومساندة تطوير ألجل واحد بلد في التحقيق

 ضيق ومحاربة الصرف، القومي النطاق في االنحصار إلى الميل محاربة ضرورة على" لينين ألح هنا ومن       

 أفقهم حدود من أبعد إلى بصرهم يمدوا أن يأبون الذي االشتراكيين لدى الخاصة  باألوضاع التمسك ودعوى األفق

 في البروليتاريا وبين المظلومة األمم في البروليتاريا بين الطبقي التضامن واجب بيان -ضرورة مبيناً  - القومي

 ضد يناضل" أن الحق الديمقراطي االشتراكي على إن" . المشترك العدو على القضاء بغية المسيطرة، البلدان

 أنصار من يكون وأن الخاص، باألوضاع التمسك وإلى واالنعزال االنحصار إلى الميل وضد. القومي األفق ضيق

 ."العامة للمصلحة الخاصة المصلحة إخضاع أنصار من يكون وأن وشمولها، بمجموعها الحركة إلى النظر

 ظل في السوفيتية االشتراكية الجمهوريات غرار على المستقبل، في الشعوب واتحاد الحقة، األممية إن        

 في الكادحة الجماهير وتثقيف" العالمي البروليتاري النضال بنجاح رهن ذلك كل واحد عالمي اقتصادي نظام

 " .الثورية األممية بروح السواء، على المضطهدة المظلومة واألمم المسيطرة األمم

*   *   * 

 بوجه وبين. ببعض بعضها والطبقات واألقوام والدول األمم صلة عن ومحاضراته بحوثه في لينين تحدث       

 أن رأى. واالستعمار الحرب مسألة طليعتها وفي الراهنة، واالقتصادية واالجتماعية السياسية القضايا خاص

 وإعادة تقسيم أجل من العالم، تقسيم أجل من حرباً  استعمارية، حرباً  الطرفين جانب كانت 1918 - 1914 حرب

 العالمية الحرب ولكن ثورية، تكون ما ومنها تختلف الحروب إن نعم...  المال رأس نفوذ ومناطق المستعمرات

 عشرات وأن الغنيمة من األسد حصة نوال يتوخون الماليين الطرق قطاع أن على مثيالتها، داللة تدل، األولى

 وعشرات الماليين أعين قبل من تعهد لم بسرعة تفتح...  الحرب هذه تركنهم الذين والمشوهين الجثث من الماليين

 الذي العالمي الخراب صعيد وعلى. وضللتهم وخدعتهم وسحقتهم البرجوازي ظلمتهم الذين الناس من الماليين

 البروليتارية الثورة غير إلى تنتهي أن يمكنها ال التي العالمية الثورية األزمة الصورة هذه على تشتد الحرب سببته

 . تجتازها أن عليها يتأتى التي األحوال تقلبات وقاسية طويلة كانت مهما وظفرها،

 تطورها في الرأسمالية بلغت عندما نشأ فقد لينين، نظر في الرأسمالية مراحل أعلى وهو االستعمار، أما       

 التناقضات من جملة معه ولد مريعاً، حداً  الرأسمالية االحتكارية معها وصلت جداً، عالية درجة معينة، درجة

 مرحلة في الرأسمالية سوى تعريف بأوجز االستعمار وما. والقوة الشدة منتهى في النزاع وضورب واالحتكاكات

 ميزة له االستعمار أن إال مالها، برأس األرض أقطار جميع احتكار إلى سعت التي الرأسمالية أي االحتكار،

 في ويمهد المجتمع، في الداخلية التناقضات ينمي االستعمار أن ذلك وتقدمها، البروليتارية للثورة بالنسبة إيجابية

 .االشتراكية طريق في السير إلى الوقت نفس

*   *   * 

 المذهب في أخالق بأي ترتبط ال السياسة وأن الماركسية الفلسفة في أخالق توجد ال أنه إلى الكثيرون ذهب       

 سوف ونحن بالالهوت، المرتبطة التقليدية األخالق عن يختلف أخالقياً  مذهباً  للماركسية أن والواقع الماركسي،

 الثالث المؤتمر في 1920 عام ألقاه له خطاب في وذلك الماركسيين عند األخالقية للمسألة يعرض لينين ندع

 رسالته كانت. البرجوازية قلب السابق الجيل مهمة كانت  الخطاب هذا في لينين يقول. الشيوعي الشباب التحاد
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. القوى تكتل وإجادة الطبقي الوعي تنمية الجماهير، لدى والحقد الكراهية شعور وتنمية البرجوازية انتقاد األولى

 وصونها والفالحين العمال سلطة لدعم قواكم شعث تلموا أن واجبكم ليس تعقيداً، أكثر رسالته فإن الجديد الجيل أما

 أن كما القديم، النظام زال لقد...  الفهم حق ذلك فهمتهم وقد تفعلوه، أن ينبغي فذلك وحسب، الرأسمالية غزو من

 يبني أن يترتب األرض هذه وعلى األرض، مهدت وقد يتحول، أن يجب كما أطالل إلى وتحول يزول، أن يجب

 العلم تمثلتم إذا إال ذلك تحقيق على تقدروا ولن شعاركم، هو هذا البناء الشيوعي المجتمع الشاب الشيوعي الجيل

 قلب، ظهر عن محفوظة جاهزة وقواعد ومناهج وتعاليم وأوامر صيغ من الشيوعية ترجمة وأجدتم كله، الحديث

 .كله العملي نشاطكم يرشد هادياً  الشيوعية فاتخذتم عملكم، مباشرة ينسق حي شيء إلى

 التحديد وجه على يتناول البناء هذا تحقيق سبيل في المستمر والعمل البناء ضرورة لينين يوضح أن وبعد     

 أخالق لنا ليس أن غالباً  يزعمون. نعم أن بديهي شيوعية؟ أخالق توجد هل" فيقول الماركسية باألخالق المقصود

 ليزرع األفكار يشوش خلط ذلك وفي أخالق كل نهدم بأننا األغلب، في البرجوازية، وتتهمنا بنا، خاصة

 الذي األخالق ننكر إننا األخالق؟ نحن، ننكر، معنى فبأي والفالحين العمال عقول في الضالل ويبث االضطراب،

 باهلل نؤمن ال أننا بداهة، نقول، النقطة هذه مع هللا؟ أوامر من مشتقة األخالق أن دعواها في البرجوازية بها تبشر

 ليكفلوا هللا باسم يتكلمون والبرجوازيين والعقاريين المالك وكبار الدين رجال أن المعرفة حق نعرف وإننا

 عن غريبة اإلنسان، عن غريبة تصورات من مستمدة أخالق النوع، هذا من أخالق وكل...  االستغاللية مصالحهم

 مصلحة يحقق بما أدمغتهم حشو ويضمر والفالحين العمال يغش خداع إنها نقول منكرون، لها نحن الطبقات،

 ". والرأسماليين الكبار العقاريين المالك

 مصلحة تستهدف كلها أخالقنا أن نقول نحن" فيقول البروليتاري والنضال أخالق بين فيربط لينين ويستمر      

 جميعاً  العمال بين التقابل أساسا على القديم المجتمع قام. المصلحة هذه من وتشتق البروليتاري، الطبقي النضال

 نقلب وأن كله، ذلك نهدم أن علينا ترتب وقد. والرأسماليين العقاريين المالك كبار وبين الفالحين وجميع

 إلى يؤكد الذي باألمر االتحاد هذا خلق يكن ولم. ذلك لتحقيق االتحاد نحدد أن الضروري من وكان المضطهدين،

 المثقفة البروليتاريا عن إال والمصانع المعامل عن إال يصدر أن وسعه في يكن لم االتحاد هذا ألن الطيب، اإلله

 تكن لم اإلنساني، المجتمع خارج إليها نظر إذا األخالق، إن...  المديدة وغفوتها الطويلة، رقدتها من استيقظت وقد

 .البروليتاري الطبقي النضال مصالح تتبع الخالق، كل األخالق، أن وعندنا. موجودة رأينا في

 جهاد إلى أصغر جهاد من االنتقال نظره في يكون أن يشبه ما وبيان النضال، منازل تحديد في لينين ويمضي      

 المالك طرد جداً  عسيراً  يكن ولم - تكفي كانت قليلة أياماً  ألن - القيصال طرد جداً  عسيراً  يكن لم"  فيقول أعظم

 من كان ولكن. الرأسماليين طرد كذلك عسير يكن ولم - شهور بضعة خالل ذلك تحقيق استطعنا ألننا - العقاريين

 قطعة في فالح قبح وإذا دائماً، يظل وفالحين عمال إلى فاالنقسام. الطبقات حذف وعنفاً  صعوبة األمور أكثر

 وغدا ماشيته، أجل من وال نفسه، أجل من ال إليه، هو يحتاج ال الذي القمح أي قمحه، فائض وتملك أرضه،

 بهذا أمسك وكلما. مستغل إلى عندئذ الفالح هذا تحول الخبز، إلى ذلك رغم يحتاجون اآلخرون، جميع اآلخرون،

(. أعلى بثمن قمحي بيع من تمكنت جاعوا كلما أنهم اآلخرون؟ يجوع أن يعني ماذا  )يقول أن النافع من وجد القمح

 مشتركة، ومصانع معامل في مشتركة، أرض على مشتركة، خطة بحسب الجميع يعمل بأن يقضي الواجب أن

 يستلزم كان عندما منه عسراً  أشد األمر هذا أن اآلن تدركون إنكم التحقيق؟ سهل هذا فهل. مشترك نظام وبحسب

 قسم وتثقيف تربية تعيد أن المرة هذه البروليتاريا، واجب فمن. والرأسماليين العقاريين المالك وكبار القيصر طرد

 يثورون الذين الموسرين، الفالحين مقاومة على لتقضي العمال الفالحين صفوفها إلى تجذب وأن الفالحين، من

 ".اآلخرين بؤس من
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 المالك وطرد القيصر، بطرد يتحقق أن يمكن وال بعد، يتحقق لم الذي البروليتاري النضال هدف هو ذلك       

 ديكتاتورية ندعوه الذي النظام رسالة هو بالذات النضال هذا تحقيق وأن. والرأسماليين الكبار العقاريين

 .لرسالته الشيوعية أخالقنا ونخضع النضال لهذا جميعاً  المصالح نخضع أن ينبغي. البروليتاريين

 ضد واعياً  نضاالً  الجماهير ونضال المتسق، التضامن نظام في كلها تتمثل الشيوعية، نظر في األخالق، أن      

 أن ونرى األخالق، موضوع في الملفقة الكاذبة القصص ونفضح السرمدية، باألخالق نؤمن ال ونحن المستغلين،

 .العمل استغالل من للتحرر به والنهوض أعلى، إلى اإلنساني بالمجتمع للرقي تصلح األخالق

*   *   * 

 

 السياسية بوزانكيت فلسفة -ج

 عن عبارة الكتاب هذا إن" للدول الفلسفية النظرية" لكتابه األولى الطبعة مقدمة في* بوزانكيت يقول      

 بالنقد يأخذ سوف أنه ذلك بعد ويقول" . الحقيقة االجتماعية للفلسفة األساسية األفكار يكون أنه اعتقد ما محاولة"

 هو هذا أن ويرى. وجلية واضحة بصورة يضعها أن وسيحاول فقط المفكرين أشهر مذاهب والتفسير والتمحيص

 النظري بالخط يتأثر كان وإن العملي الخط أن بوزانكيت ويعتقد. هذا كتابه من إليه ويهدف يرجوه ما كل

 بالدولة المتصلة الفلسفية األفكار وعلى النظري الخط على أساساً  سيكون تركيزه أن إال المجردة وباألفكار

 .عام بوجه وبالسياسة

 وأرسطو أفالطون عند أساسها نجد أن يمكن هذا كتابه في بوزانكيت يقدمها التي للدولة الفلسفية النظرية إن      

 قراء إن بوزانكيت يقول هذا وفي ووالس، وبرادلي وجرين هيجل عند خاص وجه وعلى محدثين فالسفة وعند

 كتاب عند بل وأرسطو أفالطون عند فقط ليس نجده أن يمكن هنا المقدمة النظرية جوهر بأن يعتقدون الفلسفة

 عديدة نقاط في تابعاً  كان وإن أنه بوزانكيت ويرى" . ووالس وبرادلي وجرين هيجل منهم نخص عديدين محدثين

 السيكولوجيا تطبيق بوزانكيت محاولة هي األولى عنه، استقالليته تثبتان أساسيتين نقطتين هناك أن إال لجرين

 االجتماعية الفلسفة بين العالقة وبتفسير العامة أو الحقيقية باإلرادة يتعلق فيما خصوصاً  الدولة نظرية على الحديث

 انبثاق اعتبار وقت بأن بوزانكيت باعتقاد تتعلق الثانية والنقطة المحاكاة، نظرية وفي االجتماعي النفس وعلم

 .وولى انقضى قد األفراد من الدولة قيمة وتقدير

 :للدولة الفلسفية النظرية وشروط قيام

 الفلسفية بالنظرية يعنيه بما" للدولة الفلسفية النظرية" كتابه من األول الفصل بداية في بوزانكيت يطلعنا      

 دراسة هي الفلسفية المعالجة أن في يقوم الرئيسي االختالف إن" فيقول الفلسفية غير النظرية وبين بينها والفرق

 بالتفاصيل تهتم التي الفلسفية غير الدراسات بخالف وذلك"  ذاته في هو حيث من ودراسته كلي، أنه على شيء

 الكلي التأثير تعالج"  بوزانكيت يقول الفلسفية النظرية إن. ونفعية عملية أغراض إلى وتهدف وبالجزئيات

 .العالم خالل ومجاالته الكلية، ومالمحه ووجوده الشيء، ماهية تأكيد إلى تهدف أنها كما"  للموضوعات والمستمر

 عالم أو الفنان أو الكيميائي منها ينظر التي الزاوية عن مختلفة زاوية من الزهرة إلى ينظر قد المهندس إن      

 أو كلمات في مندرج حرف أو كلمة أنها على" معانيها بكل الزهرة يرى أن يحاول فإنه الفيلسوف أما. النبات
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 مجال على وبالتطبيق. ذاته أجل ومن ذاته في الشيء دراسة بقولنا نعنيه ما هو وهذا. "العالم كتاب حروف

 .ذاتها أجل ومن الحياة هذه فتتناول خاص طابع لها السياسية الحياة تتناول التي الفلسفية النظرية فإن السياسة

 إال ومغزى مدلول لها يكون أن يمكن ال" ذاته أجل من" و" ذاته في" مثل التعبيرات أن بوزانكيت ويقول        

 اإلطار هذا في مركزها نرى كذلك تحته، تنطوي الذي بالكل وعالقتها موضعها فنرى الكلية بصبغة أصبغت إذا

 .الشامل الكلي

 دائماً  هنالك توجد أنه يعني وهذا"  دولة وتوجد إال يحيا إنسان من ما" إنه ما بمعنى نقول أن نستطيع إننا       

 فضولنا يشبع أو شغفنا يرضي أن يمكن ال للدولة العام المعنى هذا ولكن. العائلة من أكبر ارتباطات أو تجمعات

 شغفنا نوقظ لكي هذا من تحديداً  أكثر آخر معنى إلى نتجه فإننا وعليه السياسية، الشؤون في إليه نتطلع ما بصدد

 هذا مثل إن" بوزانكيت ويقول. األعضاء سائر مع مترابط كعضو الفرد فيه يندرج الذي المجتمع وقيمة بطبيعة

 والدولة القدامى اليونان عند المدينة دولة هما االجتماعية الحياة من نوعين بواسطة يوقظ سوف إنما الشغف

 " .المحدثين عند القومية

 كما السياسية، الفلسفة لبداية الجوهرية واألسس العامة المالمح تعطينا سوف اإلغريقية المدينة دولة ودارسة      

 .الدولة هذه مثل إلى وصلت أن إلى وتطورت السياسية الفلسفة انتعشت كيف سترينا القومية الدولة دراسة أن

 تشد نقاط ثالث أمامنا نجد فإننا السياسية الفلسفة بميالد ارتباطها في اإلغريقية المدينة دولة إلى نظرنا ما وإذا     

 الفهم نوع والثالثة الخبرة، تلك تتضمنها التي العقلية نوع  الثانية سائدة، كانت التي الخبرة نوع هي  األولى انتباهنا

 .الخبرة تلك من العقل ذلك استخلصها التي التفسير أو

 أو مصر سواء الدول سائر عن تمتاز كانت اإلغريقية المدينة دولة أن بوزانكيت يقرر األولى للنقطة وبالنسبة    

 فلقد. وحده وفيه بالذات اإلغريقي المجتمع خبرة في الدقيق بمعناه السياسي الشعور تواجد في غيرهما أو فينيقيا

 الحقوق في المساواة وكانت به الخاص قانونه الذاتي الحكم لهذا وكان موجوداً،" Autonomy الذاتي الحكم" كان

 الثورات قامت أن المساواة تلك على ترتب ولقد. اإلغريقي الكيان صميم في ومتغلغلة موجودة والسياسية المدنية

. والواجبات الحقوق في الناس سواسية تعلن أن جاهدة تحاول التاريخ فجر منذ اإلغريق هزت التي والتشريعات

 إذعان اإلغريقية السياسية الخبرة صميم في نتلمس أننا على عالوة اآلونة، هذه في السياسية الوثائق ظهرت كما

 .األصوات أخذ طريق عن األكثرية لرغبة األقلية

 ليس أنه بوزانكيت ويرى. الثانية النقطة هي وهذه العقلية، من معيناً  نمطاً  يتطلب الخبرة من النوع هذا ومثل     

 الذي العقل عن تعبير هي السياسيات أن ذلك السياسيات، إلى الميالد منذ والفلسفة العلم إدانة نتثبت أن المدهش من

 الخبرة تربط التي العالئقية عن التعبير هي والعلم الفلسفة أن كما تماماً  واآلخرين، اإلنسان بين بالعالئقية ينادي

 نظرياً  ذاته على يتعرف أن يمكن" كل" في أنه على علمياً  ذاته يعرف الذي العقل إن. متصل كلي برباط اإلنسانية

 المدينة دولة في موجوداً  كان الذي العقل نمط بأن النقطة هذه من ونخلص. للطبيعة كامل نظام في مندرج أنه على

 .عام نظام في مندرجاً  كلياً  نماطاً  كان اإلغريقية

 فيقول الخبرة تلك مثل العقل استخلصها التي التفسير أو الفهم بنمط الخاصة الثالثة بالنقطة يتعلق فيما أما    

 يرى ثم. الكلية فكرة إلى عودة وهنا"  فيها تتأمل التي العقول إلى" يرجع وأن البد الفهم هذا مثل إن بوازنكيت

 وأرسطو أفالطون عند نجدها كما اإلغريقية السياسية للفلسفة الرئيسية الفكرة وأن األساسي، الفهم أن بوزانكيت

 العقل إن آخر بمعنى"  العقول مجتمع في إال والحقة الكاملة الحياة إلى يتوصل أن يمكنه ال اإلنساني العقل" أن هي

 أو العقل، أو الفرد على األسبقية الدولة أو للمجتمع يصبح ثم ومن. األخرى العقول مع إال حياته تستقيم ال اإلنساني
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 والنص) أرسطو يقول هذا وفي. مجتمع أو دولة في يحيا أن أجل من تشكل الذي المخلوق هو اإلنسان يصبح

 " .المدينة دولة في الحياة أخل من تشكل الذي المخلوق هو اإلنسان إن( "منه بوزانكيت اقتبسه

 كل. يلي كما نفسرها أن يمكن هنا األساسية الفكرة إن فيقول الرأي هذا تفسير في بوزانكيت يأخذ ذلك وبعد     

 يالئم العقلية من محدد نمط لهم عمال أو عسكريين أو سياسيين أكانوا سواء المجتمع في األفراد من جماعة

 العقول من األنماط هذه عمل من أساساً  يتكون المجتمع ولكن وظائفهم، أداء في ويناسبهم الجماعات هذه أعضاء

 وهذا. المجتمع خبر المختلفة العقول أنماط بين الترابط هذا عن وينتج اآلخر بالبعض بعضها ومترابطة مجتمعة

 يتفاعل التي العقول كل ضوء في إال قيمة له تكون لن فردي عقل كل أن إذ تأثيراته، ينتج التفاعل أو الترابط

 في وينتج الكلي والترابط التفاعل هذا تأثير تحت ونمطه وصفاته كيفياته له ترسم عقل كل أن كما معها، ويرتبط

 " .الخاصة زاويته من به انطباع أو كله للمجتمع مرآة هو عقل كل" أن النهاية

 الخاصة؟ زاويتها من العالم تعكس مرآة موناد كل بأن يقرر الذي الليبنتزي الفكر جوهر من أقرب هنا ألسنا     

 يكون فلربما هذا في غرابة وال آخر، فكر أي من الموناد في ونظريته ليبنتز فكر إلى هنا أقرب نحن حقاً 

 التشابه هذا رغم أنه والحق عام، بوجه األلماني بالفكر الكبير طوافه خالل ليبنتز على اطلع قد بوازنكيت

 الموقف من نابعة الفكرين هذين بين رئيسية اختالفات ثمة أن إال والليبنتزي البوزانكيتي الفكر بين الظاهري

 فيه يجمع توفيقاً  اتجاهاً  ليبنتز يمثل فبينما لنفسيهما، اختطاه الذي الفلسفي واالتجاه منهما كل وقفه الذي الميتافيزيقي

 اهتماماً  يعير ال المطلقة المثالية في القمة يمثل بوزانكيت نجد جنب إلى جنباً  العقل إلى التصوف إلى التجربة

 المذاهب يهاجم ليبتنز خالف على سنجده كذلك الحسي، واإلدراك للحواس وزناً  يقيم وال والتجريب، للتجربة

 والميتافيريقي األيستمولوجي نظامه في وأدخلها منها بجزء ليبتنز أخذ التي المذاهب تلك والبرجماتية، الواقعية

 تتكون فمنه. ليبنتر لفلسفة أساس التركيب، عدم تعني هنا والبساطة بسيط، جوهر وهو الموناد أن على عالوة

 العقول عنده تتركب فال - بوزاكيت عند بالعقل يتعلق فيما التفكير هذا مثل نجد وال - أعظم موناد وهللا األشياء

 أن اآلن يمكننا وال...  األعظم العقل هو هللا بأن يقرر بوزانكيت عند صريحاً  نصاً  نجد ال أننا كما األشياء، فتكّون

 العقل بين وأبستمولوجية وميتافيزيقية أنطولوجية اختالفات فثمة المطلق هو بوزانكيت عند األعظم العقل أن نقرر

 .المطلق وبين

 الخاصة؟ زاويته من به انطباع أو كله للمجتمع مرآة عقل كل يكون وكيف  اآلتي السؤال اآلن نسأل أن لنا ولكن   

 ثم ومن والتجربة الحواس طريق عن شيء كل عليها فينقش بيضاء صفحة وعقله يولد اإلنسان ألن ذلك يكون هل

 مزود وعقله يولد اإلنسان ألن النحو هذا على ذلك يكون أم. وهيوم؟ لوك ذلك يقرر كما وبالعالم بالمجتمع ينطبع

 أن أم الميالد؟ منذ الذهن في منطبعاً  العالم فيكون عام بوجه والعقليون ديكارت ذلك يقرر كما بالمعارف فطرياً 

 المعارف تلك وتشير بالمعارف فطرياً  مزوداً  العقل فيكون الليبنتزي بالمعنى وذاك هذا بين جماعاً  يكون األمر

...  بالفعل؟ معارف إلى بالقوة معارف من فتخرجها الخارجية التجريبية المثيرات فيه والفطرية العقل في الكامنة

 عنده الفردي العقل ألن به انطباع أو كله للمجتمع مرآة العقل إن..  جميعاً  اآلراء هذه يوافق ال بوزانكيت أن الواقع

 اتجاهه مع تتفق تماماً  مختلفة زاوية من النقطة هذه يعالج فبوزانكيت ثم ومن العقول جميع إطار في إال له معنى ال

 .العام الكلي اإلطار هذا في  إال له معنى ال الجزء وأن الكل هي الحقيقة أن وهي العام الميتافيزيقي

 اليونان عند السياسي الفكر خالصة ومن اإلغريقية، المدينة دولة من أصولها السياسية الفلسفة استقت هكذا     

 االجتماعية الفلسفة تغيرت فلقد وانتهى، مر تاريخياً  شيئاً  اإلغريقية المدينة دولة أصبحت الزمن مرور ومع

 المفكرين اتجاه أصبح ولقد. الفلسفة هذه تغير مع المدينة دولة إلى النظرة تغيرت فقد وبالتالي لليونان، والسياسية

 أخالقية نظرية قالب في منصب والسلوك بالحياة يتعلق فيما الحديثة القومية الدولة قيام وقت إلى التاريخ هذا منذ
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 التي الحياة يطلب والدينية األخالقية الدائرة هذه داخل الفرد أصبح ولقد.  وبالتشريع وبالالهوت بالدين مرتبطة

 دولة وعن أرسطو فكر عن السياسيون المفكرون تباعد ولقد. اإلنساني المجتمع عن النظر بغض الرضا له تحقق

 أنه إال وأفكارهم أفكاره بين اآلخرين ووفق األقل، على جوهرة أو األرسطي الفكر اآلخر البعض وقبل المدينة،

 الحديثة أوروبا في القومية الدول فكرة بدأت عشر الخامس إلى التاسع القرن من بأنه بوزانكيت مع القول يمكننا

 عند القومي الشعور تيقظ عشر السابع القرن التحديد وجه وعلى وبعدها الفترة هذه أواخر وفي" وتزدهر تنتشر

 قد كان أن بعد أرسطو سياسات إلى أخرى مرة الدقيق بمعناه السياسي التأمل عاد كما غيرهم، وعند اإلنجليز

 " .طويلة لفترة انقطع

 عش الثامن القرن إلى التشريعية للتقاليد محددة مصطلحات في الحقيقي الفلسفي المعنى إحياء بوزانكيت ويعزو    

 جهة من ولوك هوبز بين الطريق منتصف في وقف قد روسو أن ذلك روسو، جاك جان إلى وخصوصاً  ككل،

 بوزانكيت ويرى طيبة، بإسهامات ومونتسكيو فيكو أسهم وروسو لوك وبين. أخرى جهة من وهيجل كانط وبين

 الفكرة أن بوزانكيت ويرى"  الصحيح االتجاه نحو...  وقاده" روسو أمام الطريق أضاء قد اإلغريقي الفكر أن

 أن ويبدو قلناه أن سبق الذي هذا مع منسجمة ليست االجتماعي للعقد الجديدة اإلنجيلية عن جميعاً  نعلمها التي

 العظيم الرجل بأن  "القائلة الحقيقة مع متطابقاً  الوقت ذلك في الفرنسية الثورة روح مع النظرية هذه قدم قد روسو

 " .العادي العقل وراء ما إلى يذهب فإنه خلقها يعيد عندما ولكنه خلقها، ويعيد عصره بأفكار يعمل

 في يعود ولكنه وبنتام سبنسر وهربرت السياسية مل  ألفكار فيه يعرض بأكمله فصالً  ذلك بعد بوزانكيت ويفرد    

 هذه ألن وذلك" األولى الوهلة نظريات بأنها إياها واصفاً  والنظريات األفكار هذه وينقد. يليه الذي الفصل

 فنظريات اإلغريقي، الركب عن النحو هذا على وتخلفت ؛Individualism الفردية على تركز جميعاً  النظريات

 الوقائع رأت التي تلك...  اإلغريق المفكرين نظريات مع المرتبة نفس في تقف لم بوزانكيت يقول األولى الوهلة

 إنها..  اليونان مفكري عند رأيناه الذي المترابط الكلي الخط ذلك لها وليس"  الرؤية في وكلية بنقاء العظيمة

 المنطق في تنظر وليست السفر مشاق متكبداً  ويسافر يأكل العادية حياته في وهو اإلنسان إلى نظرت نظريات

 .وراءه يقف الذي الكلي الخط أو الروحي التاريخ أو االجتماعي

 في ويأخذ السياسي، الحقل في طيبة إسهامات أسهم أنه عنه قلنا الذي روسو جاك جان آراء بوزانكيت ويتناول    

 نجد فنحن الكلية، الروح تتخللها السياسية روسو كتابات أن بوزانكيت ويرى آرائه، وبحث االجتماعي عقده تحليل

 خالل وتمارس تنبثق التي وبالحياة باإلرادة تتمتع التي العامة الذات من يتكون اإلنساني المجتمع جوهر" أن عنده

 مباشرة ذلك بعد بوزانكيت ويقرر" . كذلك هم حيث من المجتمع في األفراد خالل أو كذلك هو حيث من المجتمع

" General Will العامة باإلرادة" يسمى ما صورة لنا تتبدى السياسي الكل مجال في العامة الذات تلك حقيقة أن

 الكلي اإلنسان إلى ينظر الذي الكلي االتجاه نفس في كلها تسير كثيرة مقتطفات روسو من بوزانكيت يقتطف ثم

 الذي اإلنسان أن بمعنى الخاصة، منفعته وليست العامة اإلرادة يتبع الذي اإلنسان ذلك للدولة، المكون أنه على

 فرديته وتبلغ أعلى، مستوى إلى وترتفع العامة، اإلرادة فيه تتغلغل الذي األخالقي اإلنسان هو الدولة يكون

 . االجتماعي الكل مع الكاملة الوحدة إلى االرتفاع حد إلى العضوي بالكل المرتبطة األصلية

 شأن فيها اإلنسان شأن طبيعية حرية هي بها يولد التي الحرية تلك ولكن حراً، يولد اإلنسان أن روسو رأى لقد    

 ومن"  الحقة اإلنسانية معنى منها يكتسب التي المتحضرة الحرية إلى اإلنسان يصل االجتماعي بالقانون" الحيوان

 " . األخالقية للحرية تجسيد هي" روسو عند المتحضرة الدولة تصبح ثم

 في النظرية هذه إرهاصات يتلمس أن وحاول للدولة، الفلسفية النظرية تحديد اآلن حتى بوزانكيت تناولت لقد     

 نوعية ناحية من السياسية الفلسفة بدايات منها مستخلصاً  المدينة دولة على مركزاً  القديم اإلغريقي السياسي الفكر
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 بين العقل فيها ربط التي التفسير أو الفهم نوع ثم الخبرة تلك تتضمنها التي العقلية ونوعية سائدة كانت التي الخبرة

 فركز القومية الدولة إلى المدينة دولة من السياسي الفكر انتقال مع انتقل ثم السائد التفكير نمط وبين الخبرة  تلك

 أن وقبل بالتحليل، والحرية العامة اإلرادة نتناول أن وقبل..  والحرية العامة اإلرادة هما رئيسيتين فكرتين على

 نقول أن نود النقطتين، هاتين في بوزانكيت فكر لخالصة نعرض أن وقبل بالتحليل، والحرية العامة اإلرادة نتناول

 لما عنده يعود إنما كلي غير خط أي وأن النهاية إلى البداية من السياسي بوزانكيت فكر وراء يسير الكلي الخط إن

 .العابرة الساذجة األولى الوهلة بنظريات يسميه

 :والحرية الحقة اإلرادة

 اإلرادة" بين التمييز إلى الفصل هذا من ويخلص روسو عند الحقة اإلرادة بأكمله فصل في بوزانكيت يتناول      

 تكون" أن تعدو ال المجموع إرادة فينما ،"The Will of all المجموع إرادة" وبين" General Will العامة

 الوحدة فكرة تتضمن العامة اإلرادة نجد فإننا مثالً، الناخبين كأصوات والفردية"  الخاصة اإلرادات مجموع

 إلى وترفعه وانفصاليته، وعزلته وحدانيته من تخلصه فإنها ما فرد في تتغلغل عندما العامة اإلرادة إن. العضوية

 المجموع وإرادة العامة اإلرادة بين الفرق في بوزانكيت يقول وهنا. بالمجتمع العضوي االرتباط من يمكنه مستوى

 على يرتكز العام االهتمام أو الخير تبغي التي العامة اإلرادة وبين اإلرادات من التجمع ذلك بين التمييز إن" 

 في نجده أن يمكن أيضاً  هذا أن بوزانكيت ويقول"  العضوية الوحدة وبين التجمع مجرد بين األساسي التناقض

 . المنطقيين لدى واضح بينهما والفرق العام والحكم الجمعي الحكم فهناك المنطق

 اختالفاً  للحرية مفهومهم اختلف قد والمفكرين الفالسفة أن ويرى الحرية مفهوم ذلك بعد بوزانكيت ويتناول    

 حرية هي وهذه الطبيعية الحرية هي األولى الحرية من نوعين هناك بأن القائل روسو بمفهوم أخذ ولكنه كبيراً،

 هي وهذه األخالقية الحرية أو المتحضرة الحرية هي والثانية الطبيعية بدوافعها تماماً  تحيا التي األنانية الذات

 نحيا أن وهي الحقة للذات تحقيق هي لحرية إنا فقال ذلك من ابعد إلى وذهب. العاقلة أو المعنوية الذات حرية

 فيها نحقق التي تلك هي للحرية الكاملة الحالة إن  "بوزانكيت يقول. واحداً  والكل نحن ونكون لنا حياة أفضل

 اإلرادة أن هذا ومعنى"  ذاتها تريد التي تلك هي الحرة اإلرادة إن  "بقوله ذلك ويتبع"  يكون ما بأكمل أنفسنا

 .وعاقلة ومعنوية مثالية تكون وإنما طبيعية تكون أال أن يجب الحرة

 التجريبية وقيودها أغاللها من العاقلة الذات تحرير بمهمة تقوم أن الدولة على أن بوزانكيت ويرى      

 يرى آخر بمعنى أو( المعقولة والذات التجريبية الذات بين كانط أقامها التي الثنائية تلك يستخدم هنا وبوزانكيت)

 الطبيعية الذات عن بالقوة ولو بها لألوتقاء وذلك المعنوية أو العضوية الذات حرية تحقق أن الدولة على أن

 علينا تفرضه والذي بوزانكيت رأي في القسر وهذا القسر، فكرة تأتي هنا ومن واألنانية، والمنفصلة المنعزلة

 الحقيقية، الحرية إلى بها فتصل العنيدة الدنيا ذاتنا على الحقة ذاتنا تفرضه الذي المطلب إال هو ما العامة اإلرادة

 ال الكلية وبالذات التجريبية، ال العاقلة وبالذات الطبيعية، ال العضوية بالذات قلنا كما ترتبط التي الحرية تلك

 بين التوحيد وهذا" الكتاب هذا من السادس الفصل نهاية في بوزانكيت يقول القسر هذا وعن المنعزلة، بالذات

 للقسر الحقيقي التفسير هو معقوالً  عاقالً  كائناً  كونه حيث من يريد الذي للفرد الحقيقية اإلرادة وبين الدولة

 من الحقيقية إرادتنا تفرضه الذي القسر ذلك إنه على هنا تفسيره يمكن السياسي القسر فإن آخر بمعنى"  السياسي

 .موحد كلي رباط في الحقة اإلرادة وبين الدولة بين وتربط توحد لكي وذلك عاقلة، ذات عن نابعة كونها حيث

 إنني" ويقول العامة، أو الحقيقية الخاصة التوضيحات بعض ليرينا بأكمله السابع الفصل بوزانكيت ويفرد    

 في توجد التي الخاصة الفرد وإرادة ناحية، من المجتمع أو الدولة تصور فهم في الفصل هذا في القراء سأساعد

 العامة اإلرادة تتحد كيف لنا يوضح أن الفصل هذا في بوزانكيت سيحاول آخر بمعنى"  أخرى ناحية من عقله
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 ألقت أذا إال تفسيره يمكن ال الذاتي الحكم إن  فيقول عقلي، من النابعة الخاصة إرادتي مع الدولة عن المنبثقة الحقة

 بمعنى المنفصلة، المنعزلة ذاته من أكبر وأصبح فرديته، الظاهر الفرد تجاوز إذا إال أي الفرد، خارج ذاتها النفس

 النظريات معظم أن نرى سوف إننا بوزانكيت يقول وهنا. الحقيقية العامة اإلرادة مع إرادته اتحدت إذا إال آخر

 المجتمع في األخالقي الشخص أو العامة الذات بأن القائلة العقيدة أو النظرة على قامت الكبيرة والتجارب العظيمة

 إذا كلية أو كاملة تكون ال إرادتي بأن قلنا حينما عنيناه ما هو وهذا. الظاهر الواحد الفرد من حقيقة أكثر هو

 . الحقيقية العامة باإلرادة النهاية في واتحدت وعاقلة ومعنوية عضوية وأصبحت الطبيعية الشواغل عن ابتعدت

 في تتجسد اإلرادة بأن قولنا من نعنيه ماذا نفسر أن هو غرضنا إن  "فيقول تفسيره في بوزانكيت ويمضي     

 " .اإلرادة بهذه يتحد أن - نعرفه كما - للفرد يمكن وكيف والنظم، القانون وفي المجتمع أو الدولة

 الحشد بين فرقاً  هناك أن ويرى. المجتمع في الجماعات تتحد كما بينها فيما تتحد العقول أن بوزانكيت ويرى    

 كالجيش) التنظيم يكون تجمعاً  إال ليس الحشد فبينما وذاك، هذا على تسيطر التي العقلية نوع حيث من والتنظيم

 بينما الحشد، طابع متعددة إضافات وهي الجميع إرادة أن آخر بمعنى العامة، اإلرادة فيه تسري تنظيماً ( مثالً 

 .هي التفسير هذا من بوزانكيت بها يخلص التي والنتيجة المنظم، الشيء طابع كلية وهي العامة اإلرادة

 أو العقول فإن هذا من بعد أو بل للمجتمع، المنظم البناء وبين للعقول المنظم البناء بين ارتباطاً  هناك إن"     

 " .مختلفين نظر وجهتي من إليه منظوراً  النسيج، أو البناء نفس هما المجتمع

  يلي ما البوزانكتيية النتيجة هذه عن وينتج    

 .المتفاعلة العقلية األنساق من لمجموعة ممتدة ظاهرة هي اجتماعية جماعة كل أن -1

 . االجتماعية الجماعات في نجدها التي الكلية تلك مع المتفاعلة األنساق هذه من نسق هو فردي عقل كل أن -2

 العقول كلية من إال حقيقته يستمد ال - عقل كل في متضمن أنه من الرغم على - االجتماعي الكل أن -3

 .ومترابط متحد نسق أنها على إليها منظوراً  المجتمع في الموجودة

 إرادته إن" المنعزلة فرديته من وأوسع منه أكبر فرد أي حقيقة أن فيقرر بوزانكيت يعود التحليل هذا وبعد     

 " .عليه وترتكز الكلي تتضمن ولكنها كلية ليست

 :والواجبات الحقوق: فعلها وحدود الدولة غاية

 عند الحيرة تأخذنا أال ويجب ،(األحسن الحياة تحقيق هي)  بوزانكيت يقول والفرد للمجتمع القصوى الغاية إن     

"  عاقلة هي حيث من اإلنسانية للطبيعة األساسي المنطق على منصب كله اعتمادنا ألن" األحسن الحياة هذه تحديد

 من وليس وشعورية، ومعنوية عقلية زاوية من األحسن أو األفضل الحياة هذه إلى ننظر أن يجب أننا هذا ومعنى

 خالل من الكلية إلى الوصول من نتمكن لن - البوزانكيتي للخط طبقاً  - ألننا وذلك مادية، جزئية طبيعية زاوية

 هذه في سائراً  وضوح بكل بوزانكيت يقول هذا وفي والفرادى، المشتتة المبعثرة المنافع أو المادية الجزئيات

 كل وسيط - الشعور هذا خالل فقط تتحقق أن يمكن األحسن الحياة هذه أن نعرف أن السهل من واآلن االتجاه،

 الشعور، في متحققة األحسن الحياة تكون النحو هذا وعلى. الخبرة في للكل الوحيد الحقيقي والنمط - اإلشباعات

 المترابطة الحياة معترك ووسط الجارف، الخبرة تيار في وهو يتذوقها وأن الحياة هذه يتمثل أن يستطيع الذي ذلك

 .والكلية
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 متصل أو فردي هو ذاك أو اإلنسان هذا شعوراً  أكان سواء شعور كل بأن هنا نقرر أن لما أليس ولكن     

 إال يوجد ال الشعور إن الحقيقة، على موجوداً  ليس وانعزل استقل الذي الشعور بأن بوزانكيت يجيب هنا باألجسام؟

 له تكون لن الشعور إن. أخرى وحدة في واتحد وانفراديته انعزاليته عن خرج إذا إال أعني ذاته، من أكبر كان إذا

 .وعام كلي هو بما االرتباط هذا بدون حقيقته

 وطمأنينته راحته من فيجعل والكلي، العام السير خط عن ذاك أو المنعزل الشعور هذا ينحرف أال ولكن      

 فال وإذن هذا، يحدث قد نعم هنا بوزانكيت يجيب العام؟ بالشعور الحائط عرض ضارباً  الوحيدة، أهدافه ومنافعه

 نجد ثم ومن الحقيقية، الكلية الذات إلى والرجوع التراجع على األنانية الذات تلك تجبر قوة الدولة في يكون أن بد

 الطبيعية الذات تحرير مهمة المهمة، بهذه تقوم لكي القوة عنصر الدولة في يتوفر أن من البد أنه يقرر بوزانكيت

  بوزانكيت يقول. الكليين والمضمون الشكل ذات العاقلة الذات مرتبة إلى بها واالرتقاء النفعية المادية أدارنها من

 أعنيه ما هو المطلقة، القوة خالل أعضائها على الضبط تمارس صحيحاً، انتظاماً  منتظمة كوحدة والمجتمع"

 ولكي المنحرفين، على الضغط تمارس لكي للدولة مطلوب القوة عنصر أن إلى النص هذا من ونخلص" . بالدولة

 .وسياسياً  اجتماعيا ضبطاً  األفراد ضبط تحقق

 يقرره وهذا ولقوانينها، لها خاضعاً  يكون واحدة لدولة إال والءه يكون أن يمكن ال الفرد أن بوزانكيت ويرى     

 واحدة، دولة إلى ينتمي أن يجب المتحضرة الحياة في فرد كل  "بأن القائل النص في وبقوة بصراحة بوزانكيت

"  فردية تكون أن يجب مطلقة تكون لكي السلطة" أن هو بوزانكيت يقول هذا في والسبب"  فقط واحدة دولة وإلى

 أن يجب آخر بمعنى. منها الرديء لمنع القوة تمارس أن فيجب مادية أفعاالً  أمامها تجد السلطة هذه دامت وما

 النهائية الغاية أو األسمى الهدف تحقيق أمام العوائق نزيل ولكي السلوك، تقويم في للزومها بالقوة الدولة تتصف

 .األحسن الحياة إلى الوصول وهي

 فعل فيها يتناول األولى الزاوية زاويتين، من الفعل هذا عن يتحدث بوزانكيت فإن الدولة فعل بخصوص أما     

 . العقاب من نوع أنه على الدولة فعل فيها يتناول الثانية والزاوية الحقوق، إلى الوصول محاولة أنه على الدولة

 الشرعية الدالالت وتلك"  وأخالقية شرعية دالالت له الحق إن  "بوزانكيت يقول األولى الزاوية وفي     

 وجهة من الحقوق نسق هو األول النسق الحقوق، من نسقان هناك أن بوزانيكيت ويرى. بالقوانين تدعم واألخالقية

 نرى فإننا األول، للنسق وبالنسبة األفراد، نظر وجهة من الحقوق نسق هو الثاني والنسق كله، المجتمع نظر

 اإلنسان يرى ال النسق هذا وفي"  العقلية للحياة الضرورية الظاهرية للحاالت عضوي كل" بأنه يصفه بوزانكيت

 . وكليته وأخالقيته شرعيته ويرى الحياة، صميم في يتغلغل الذي النظام إال شيئاً  المتحضر

 بالحوادث يتعلق النسق هذا إن بوزانكيت يقول األفراد نظر وجهة من الحقوق بنسق المتعلق التالي النسق وفي     

 .المجتمع في الفرد بوضع والمتعلقة - بالقانون المدعمة - الخارجية

  للواجب خاطئ تفسير هنالك بأن يرى كما واجباً، يتضمن حق كل أن يقال أن المعتاد من أنه بوزانكيت ويرى     

 الذي الهدف أو الغرض أنه فهو للواجب الصحيح التفسير أما. عليه يفرض ما أو الفرد عليه يجبر ما أنه وهو

 .األحسن الحياة تحقيق إلى بواسطته نسعى

 اإلنسانية الطبيعة على تمارس أن يمكن العظمى والقوة" القوة الدولة تمارس أن يلزم الحقوق إلى وللوصول     

 مع نوع أنه على الدولة فعل بوزانكيت فيها يتناول التي الثانية الزاوية إلى نأتي وهنا" . معاً  والعقاب باإلثابة

 .اإلثابة سنتناول نتدارسه أن وقبل العقاب، نتناول أن وقبل. العقاب
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 العامة القوة في ضئيلة مشاركة وتشارك صغيراً، دوراً  تلعب اإلثابة أن الصدد هذا في يقول وبزانكيت     

  للروح تشجيع بمثابة القدامى اليونان عند اإلثابة كانت فلقد. والوحدة الكلية مرتبة إلى الذات بلوغ وفي للمجتمع،

 .األنانية الروح على العامة

   للعقاب أنواع ثالثة البوزانكيتي المذهب في وهناك. أشد تأثيره أن بوزانكيت فيرى العقاب إلى بالنسبة أما   

 تماماً  كالمريض هو المخطئ المواطن أن يرى وهو  punishment as reformatory إصالحي عقاب -1

 .إصالح وإلى عالج إلى يحتاج

 قوانين عن خرج من كل على الجزاء يوقع النوع وهذا punishment as retributory جزائي عقاب -2

 .المجتمع

 من أخطأ، الذي الفرد يعوق أو يمنع النوع وهذا  punishment as deterrent مانع أو معوق عقاب -3

 . أخرى مرة الخطأ في الوقوع

 ومحاولة العامة، لإلرادة ممارسة إال هي ما القوة أو العقاب أو القسر أن هي بوزانكيت يقول والخالصة      

 يقول للدولة فعل كل إن. العاقلة العامة الكلية الذات إلى النفعية الطبيعية التجريبية بالذات واالرتقاء لالرتفاع

"  كذلك هي حيث من المنطق عنها يقول التي العقلية اإلرادة أو الحقيقية، اإلرادة ممارسة أساس  "هو بوزانكيت

 هو العقاب نسق ضمن داخالً  كان أو الحقوق نسق في متضمناً  أكان سواء للدولة فعل كل أن إلى يخلص هذا ومن

 .الكاملة الحقيقية لإلرادة ممارسة

 :السياسية وغير السياسية النظم

 في يقابلنا ما وأول. السياسية وغير السياسية بالنظم يتعلق فيما البوزانكيتي التفكير نتبع أن هو يهمنا ما إن       

 ولنقترب أخالقية، أفكاراً  النظم تلك يعتبر تفكيره ولجوهر لفلسفته، العام الخط مع تمشيا بوزانكيت أن الصدد هذا

 .الصدد هذا في بوزانكيت تفكير جوهر لنرى كثب عن اآلن

 لموضوع فهمنا بين بالعالقة مقارنتها يمكن المجتمع عقل وبين عقل أي بين العالقة إن  "بوزانكيت يقول     

 ارتباط في وهو نعالجه إنما. اإلنساني العقل نعالج حينما أننا ذلك ومعنى"  الكل طبيعة عن رأينا وبين واحد

 .ومستقالً  ومنعزالً  منفرداً  نعالجه وال وبالدولة، بالمجتمع

 الواقعية وهذه وغائية، وفكرية واقعية المجتمع تؤسس التي المبادئ فإن أخرى ناحية ومن ناحية، من هذا      

 الواقع بين تجمع متحدة طبيعة ذات النظم أن إلى نخلص هذا ومن. بالنظم يسمى فيما كلها تتحد والغائية والفكرية

 الخارجية الظواهر والتحليل بالفحص نتعقب أن الضروري من ليس أنه هذا يعد بوزانكيت ويقول. والغاية والفكر

 تلك نتعقب أي غايات، لها أفكار أنها على النظم لهذه السامية الطبيعة نتعقب أن هو يهمنا ما ولكن كوقائع، للنظم

 .مثالية أفكار أنها على النظم

 نضعه أن يجب أمر ثمة ولكن. العامة لإلرادة نتيجة يجيء قد أو تشريع أو قانون بدون يقوم قد تنظيم أي إن     

 عامة غاية أو غرضاً  يحقق لكي يؤسس  إنما تنظيم كل فإن ذاك أو األمر هذا من كان مهما أنه وهو الحسبان، في

 يتضمن" ألنه ذلك فردي، شيء إلى ال كلي شيء إلى إذن يشير فإنه معينة، غاية أو غرضاً  يحقق دام وما معينة،

 ."واحدة عقل من ألكثر شعوراً  أو غرضاً 
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  العقل عن نابعان وهما خلقي، تنظيم الملكية وأن أخالقي نظام العائلة أن فيرى تحليله في بوزانكيت ويمضي     

 من عنصر األخرى هي الطبقة أن كما أخالقي، تنظيم عن وعبارة أيضاً  عقلي عنصر بأنها الجيرة يفسر كما

 . األخالقية متضمناتها إلى ويشير الصغيرة الطبقة الصدد هذا في ويتناول العقل، عناصر

 ما وهذا. العامة للحياة الزمة عامة خبرة على يحتوي الذي العريض التنظيم هي"  القومية الدولة أن ويرى    

 " .األفراد قوة من أعلى مطلة قوة ذات أنها على نعرفها يجعلنا

 طبيعة ذات القويمة والدولة. واحدة دولة إال الواحد للفرد يوجد ال أنه فيلزم تنظيماً، القومية الدولة كانت ولما     

 إلى بها تصل حتى والسمو االرتفاع على األنانية الذات تجبر العامة، وبإرادتها. المختلفة بقواها ألنها أخالقية،

 .العامة الكلية الذات

 تقوم"  إرسالية بأنها القول ويمكن بل هدف أو عقيدة هي أخالقية كفكرة القومية والدولة  "بوزانكيت يقول     

 .الهدى بإتباع وتنادي بالتبشير

 نظم أنها جميعاً  فيها ويرى القومية، والدولة والطبقة والجيرة والملكية األسرة بوزانكيت يتناول أن وبعد     

 أن فيه شك ال ومما. عام بوجه اإلنسانية إلى يتخطاها وإنما القومية، الدولة عند يتوقف ال نجده وفكرية أخالقية

 شأنها لها يكون أن البد"  وحده أنها على والمدركة البسيطة، وجه تعمر التي العاقلة الكائنات عالم" وهي اإلنسانية

 إلى تتعداها أن دون الدولة عند تقف أن يمكن ال الكاملة الفلسفة أن يقرر فهو ولذلك. بوزانكيت كفلسفة فلسفة في

 الدولة على تسيطر لكي تظهر أن يجب اإلنسانية فكرة أن بوزانكيت ويرى جداً، العامة الفكرة وهي اإلنسانية،

 كلية فكرة اإلنسانية ففكرية" اإلنسانية بالحياة المتعلقة واإلمكانيات األغراض تجمع ولكي عليها، ترتفع ولكي

 " .وعامة

 النوع مع تتساوى ال أنها كما اإلنساني، النوع مع مترادفة ليست اإلنسانية فكرة أن بوزانكيت رأي وفي     

 هي وإنما البشري، الجنس من ألعداد أو ألفراد جمعاً  ليست هنا اإلنسانية فكرة إن مجتمع، هو حيث من اإلنساني

 اإلحصاء طريق عن تتكون لم اإلنسان عن فكرتنا إن  "بوزانكيت يقول هذا وفي. هذا من وكلية كماالً  أكثر

" . وارتباطاً  كماالً  أكثر وقائع بواسطة وترابطاً  كماالً  األدنى الوقائع يفسر قانون طريق عن تكونت ولكن الساذج،

 أعم اإلنسانية فكرة أن إذ. ما مجتمع يكن الذي اإلنساني النوع فكرة مع مترادفة ليست اإلنسانية فكرة أن وبديهي

 .ذاك أو المجتمع هذا من وعقلية ارتباطاً  وأكثر وأشمل

 ثم اإلنساني النوع ثم الدولة ثم الطبقة ثم بالعائلة مبتدئين للنظم تحليله إلى بوزانكيت مع اآلن وصلنا ولقد     

 من أكمل فالطبقة وكليتها، وكمالها نضجها لدرجة طبقاً  النحو هذا على تتتالى متوالية أفكار أنها على اإلنسانية

 وفكرة الدولة، من أعظم اإلنساني النوع إذ الدولة، من أشمال اإلنساني والنوع  الطبقة، من أعم والدولة العائلة

 وجهة من جميعها األفكار هذه يتناول بوزانكيت رأينا ولقد اإلنساني النوع فكرة من وترابطاً  كماالً  أكثر اإلنسانية

 الرحلة لهذه المطاف نهاية هي وما المتوالية؟ هذه في نصل أين  إلى هو اآلن والمهم. خالصة فكرية مثالية نظر

 يجيب هنا المتفاوتة؟ النظم من غيرها وإلى العائلة إلى والمتدرجة أساساً  الفرد من المبتدئة المثالية الفكرية

 يستمر اإلنساني العقل إن اإلنسانية، فكرة حتى أو اإلنساني النوع أو الدولة هي ليست المطاف نهاية إن بوزانكيت،

 هذا على تنتقل النفس أو الروح وتظل أعلى، وحدة في وذاته عالمه يشكل ولكي التناقض يزيح لكي التحرك في

 " .المجتمع دم أنها" بوزانكيت يرى التي والفلسفة والدين بالفن المجتمع على وتتفتح النحو

 الديالكتيك ذلك الهيجلي، الديالكتيك أساس التناقض مبدأ أمام هنا ألسنا خالص؟ هيجلي تفكير أمام هنا ألسنا      

 الذي هذا أن بصراحة تقرر أن يجب المطلق؟ إلى يصل لكي التناقض إزاحة طريق عن العقل فيه يتوقف ال الذي
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 والدين بالفن المجتمع على الروح تفتح وعن اإلنساني، العقل تحرك وعن التناقض مبدأ عن بوزانكيت أورده

 .الهيجلي الديالكتيك وصلب أساس هي بل األول الطراز من هيجيلية أفكار هي والفلسفة،

 من العقل عنده ينتقل بوزانكيت أن وهي هامة فكرة إلى هنا نشير أن نود النقطة، هذه من ننتقل أن وقبل     

 بينهما، يكون الذي التناقض طريقه عن منحياً  والكلية، والتمام الكمال عن باحثاً  وهكذا..  القومية الدولة إلى األسرة

 األساس هو العقل إن. األصل وهو األساس هو العقل هذا والكلية، الكمال درجات أقصى إلى الوصول إلى هادفاً 

 جعلته أعلى وحدة عن العقل بحث إن. الفروع هذه كل عنها ينتج التي هي الفكرية الداخلية وحركته األصل وهو

 ولذلك. األساس هو ولكنه وأكمل، وأعم أشمل هو ما إلى عامة كذات ذاته من - أصيلة فكرية داخلية حركة - ينتقل

 هو الذات حكم إن  "يقول وحدة السياسي المجال على وبالتطبيق هذا، كتابه نهاية وفي بوزانكيت، نجد فنحن

 " .السياسي الحكم أساس

 إلى يصل حتى أخرى إلى فكرة من فيها ينتقل التي الداخلية العقل حركة أمام. الهيجلي الديالكتيك أمام هنا نحن     

 .التمام إلى..  المطلق إلى..  الكمال

 لهذا تأكيداً  بوزانكيت ويرى خاص وجه على وروسو بهيجل السياسية فلسفته في تأثر بوزانكيت إن والواقع     

 وعظيماً، كبيراً  كان خاصة بصفة األلمان المفكرين على السياسية روسو جاك جان فلسفة تأثير أن األخير الرأي

 يقول...  لروسو كان مثلما بالده خارج التأثير له كان فرنسي فيلسوف من ما أنه ذلك من أكثر ويرى بل

 ويأخذ" . بالده خارج فرنسي كاتب أي عليه يحصل لم ما ألمانيا في القوة من لروسو كان لقد  "بوزانكيت

 وفشته كانط عند خصوصاً  األلماني الفكر على روسو تأثير بيان في الكتاب هذا من التاسع الفصل في بوزانكيت

 معدداً  روسو، وفكر األلماني الفكر بين تربط التي الوشائج مبيناً  التأثير، هذا إلى تشير التي بالنصوص مستعيناً 

 الفكر أن كيف شارحاً  بينهما، والتأثر التأثير ألوجه عارضاً  الفكر، من النوعين هذين بين المختلفة للروابط

 .روسو لفكر مدين األلماني

 كما خاص، بوجه يليه الذي والفصل كله التاسع الفصل سادت قد هيجل كتابات تأثير أن عام بوجه ويالحظ      

 الفكر على هيجل فلسفة تأثير إلى يرجع هذا ولعل الكتاب، هذا من كثيرة صفحات الهيجلية الروح سادت

 مسهبة بصورة" philosophy of Right -الحق فلسفة" عن هيجل لكتاب يعرض بوزانكيت إن. البوزانكيتي

 عند الروح لفلسفة يعرض كما صميمها، وفي فلسفته جوهر وفي بل فلسفته نقاط معظم في معه ويتفق وعريضة،

 هل توماس فكر مع فيها والتعارض االتفاق أوجه مبيناً  الهيجلية اآلراء من لكثير عرضة إلى باإلضافة هيجل

 تلك في وهيجل روسو من كل آثار السياسية، بوزانكيت فلسفة عرض وأثناء سبق، فيما تلمسنا ولقد. جرين

 .كبيراً  يكون لروسو بوزانكيت دين فإن بوزانكيت قول حد على بروسو متأثراً  هيجل كان ولما. الفلسفة

*   *   * 

 النظرية" عن بوزانكيت كتاب من األولى الطبعة وبعد ولكن. السياسة في بوزانكيت نظرية جوهر هو هذا       

 مقدمة في عليها ورد رئيسية أوجه ثالثة في بوزانكيت لخصها كثير نقد أوجه الكثيرون أثار" للدولة الفلسفية

  وهي الكتاب، هذا من الثانية الطبعة

 طبقت وإن ألنها ضيقة مرنة، وغير وجامدة ضيقة بوزانكيت قدمها كما للدولة الفلسفية النظرية إن  أوالً         

 من الدرجات مختلف على تطبيقها يمكن ال فإنه الجهد؛ ببعض القومية الدولة وعلى المدينة، دولة على بسهولة

 نظام ذات حكومات أو فيدرالية حكومات أو إمبراطوريات أكانت سواء الحديثة الحياة في ظهرت التي المجتمعات

 بواسطة القوة ممارسة طريق عن يتم ال الذات لحكم الديمقراطي الوصف أن إلى تذهب ألنها مرنة وغير. برلماني
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 أفضل الحاالت كل في ليسوا المنتخبين األعضاء أن" ثبت ولكن المنتخبين؛ األفراد بواسطة أو المعينة الزمرة

 " .العامة اإلرادة عن تعبر التي األنواع

 إن. االتساع كل واسعة فهي العكس على بل ضيقة غير نظريته إن فيقول النقد هذا على بوزانكيت ويرد     

 رأينا ولقد. هذا من وأعم أشمل إلى تمتد أن يمكن وإنما القومية الدولة أو المدينة دولة على تتوقف ال العامة اإلرادة

 تلك إلى هذه من ينتقل العقل يجعل بل اإلنسانية فكرة عند حتى أو اإلنساني النوع عند يتوقف ال بالفعل بوزانكيت

 األعضاء ألن مرنة غير بوزانكيت نظرية أن بخصوص أما. المطلق وهي فكرة وأشمل أعم إلى يتوصل أن إلى

 بقوله النقطة هذه على يرد بوزانكيت نجد فإننا العامة، اإلرادة عن يعبرون من أفضل ليسوا المعنيين أو المنتخبين

 ال الذين األفراد أو الحشد أصوات وليست العامة اإلرادة معيار هي المجتمع في الموجودة المتشابكة النظم كل إن

 .آخر إلى فرد تعداد من أكثر تجمعهم يكون

 Principle of hindrance الموانع إعاقة أو العوائق إزالة مبدأ على تقوم سلبية بوزانكيت نظرية إن  ثانياً       

of hindrances النهائي هدفها تحقيق وسبيل العامة؛ لإلرادة تحقيقها سبيل في بوزانكيت عند الدولة أن بمعنى 

 هذا على بوزانكيت ويرد. الهدف وذلك التحقيق هذا أمام تقف التي المعوقات إزالة على تعمل األحسن، الحياة وهو

 إنني. له معنى ال واإليجاب السلب بين الفصل وإن ،" إيجابياً  جانباً  بالطبع يتضمن سلب كل إن  "فيقول النقد

 .الوقت نفس في عنه أمنعك لما مضاد إيجابي لسلوك أوجهك إنما شيء إتيان عن أمنعك حينما

 بداية في منه جزء قلنا بديهي، النقد هذا على والرد. بعيد حد إلى عقلية الدولة في بوزانكيت نظرية إن  ثالثاً       

 تكون لت واالتجاهات واألغراض الخبرات أن بوزانكيت مع اآلن ونقول السياسية، بوزانكيت فلسفة عن حديثنا

 الروحي الخير إن  "بوزانكيت يقول. ثناياها في الروح تغلغلت إذا وإال وفكرية، مثالية كانت إذا إال وحقيقية دائمة

 " .نزاع كل وأساس وخطرة وهمية فهي والمادية األرضية واألهداف األغراض أما والدائم، الحقيقي وحده هو

 من األولى الطبعة في وضعت كما نظريته أن إلى هذه النقد أوجه على رده بعد بوزانكيت يخلص هذا ومن     

 . صحيحة للدولة، الفلسفية النظرية عن كتابه
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