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 الملخص: 

مفادها أن "طوماس هو�ز" قد    ،زالت��دف من خالل هذا البحث إ�� توضيح فكرة أساسية سادت وال  

الدولة   سس 
ُ
أ وضع  فهو�ز  ذلك،  عكس  األمر  بينما  الدي�ي،  االستبداد  بدل  السيا��ي،  لالستبداد  أَسس 

أجل ضمان   ا�حديثة، القائمة ع�� القانون �أساس لسلطة الدولة، وفوض ل�حاكم السهر ع�� تطبيقھ، من

السلم واألمان، وتجنب العودة ل�حرب األهلية والدينية ال�ي ذاق قسو��ا، (حرب ال�ل ضد ال�ل). وما يؤكد  

" ��  قد  "  هو�زقولنا هذا �ون  �ا�حق  ا�جوهر�ة  إذا هدد حقوقهم  ا�حاكم،  للمح�وم�ن حق مقاومة  شرع 

حالة  إ��  إ�� القضاء ع�� الدولة والعودة  ا�حياة وامللكية...، لكن هذه املقاومة (الرفض السل�ي) ال ��دف  

، بإعادة النظر �� العقد الذي تم من خاللھ التنازل ل�حاكم من أجل تدب��  أخطا��االفو��ى، و�نما ت�حيح 

شؤون الناس، ألن هذه السلطة ا�خولة لھ مفوضة من الشعب، وليس من هللا، و�التا�� يحق للشعب أن  

 س العقد االجتما�� (عالقة ا�حاكم با�ح�وم�ن).يراقب، و�قاوم، و��حح، �ل خلل يم

 وقد تناولنا هذا املوضوع من خالل أر�عة محاور:  

 _ ما ي��ر القول بالسلطة املطلقة 1

 _ السلطة املطلقة ليست استبدادا2

 _ الطاعة الطوعية ورفض االستبداد 3

 (التسلط) وعصيا��ا  _ ا�حق �� مقاومة السلطة املطلقة 4

 الدولة ا�حديثة، الفو��ى، السلطة املطلقة، االستبداد، العصيان، السلمح: ال�لمات املفاتي 
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Abstract:  

Through this research, we aim to make clear of a basic idea, which prevailed, and still 

prevailing, which is Thomas Hobbes has established political tyranny instead of religious 

tyranny, but the reality is vice versa. Hobbes put the foundations of the modern state, based 

on law as the basis for state authority and delegated the ruler to ensure its implementation in 

order to guarantee peace and security, as well as to avoid a return to the civil and religious 

war because he experienced the hardness of war (the war of all against all). What confirms 

our saying is that Hobbes legislated the right to the governed in order to resist the ruler if he 

threatens their fundamental rights such as the right to life and property..., but this resistance 

(peaceful rejection) does not aim to eliminate the country and return to a state of chaos, but 

rather to reforms its mistakes by reconsidering the contract through which the ruler was 

abdicated in order to be head of people's affairs, seeing that this authority granted to him is 

delegated by the people, not God. Therefore, the people have the right to monitor, resist and 

correct any flaw that affects the social contract (the relationship of the ruler with the ruled).  

We have covered this issue through four axes: 

1. What justifies the saying by the absolute authority?  

2. The absolute authority is not a tyranny.  

3. Voluntary obedience and refusing of tyranny  

4. The right in resistance and disobedience the absolute authority (authoritarianism) 

Keywords: modern state; Chaos; absolute power; Tyranny; disobedience; the ladder 
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 مقدمة:  -1

النظر فيھ ومحاولة  أي ع��  ياسية تكمن �� حصر مجال السيا��ي �� ذاتھ،  لعل السمة األبرز ل�حداثة الس 

استجالء خصوصيتھ داخل الطبيعة البشر�ة وضبط آلياتھ املؤسسية. فلم �عد مجرد تجمع فطري طبي��، 

، و�نما أصبح نتيجة اتفاق و�عاقد حر ب�ن "أرسطو"  تطور من العائلة والعش��ة كما �ان الشأن �� تفس��ات

 د.  األفرا

تجمعا قائما ع�� ما هو عر�� أو دي�ي أو عقدي، ولم �سبق لدولة خاضعة لقانون متعال    ت ليس الدولة  

" �ل ما نالحظ �� وقائع  يقول عبد هللا العروي �� هذا السياق:  عل��ا أن حققت السلم واألمن ألفرادها،  

و�� هذا السياق    .1"تتغ�� أبدا  التار�خ هو وجود دول �ستعمل أهداف الدين لتغطية أهدافها، ��، ال�ي ال 

أن الن�ي األعزل دائما مهزوم، و�ؤكد أن الن�ي هنا يدل ع�� �ل    ماكياف��"بقول "  العروي""   �ستشهدأيضا  

�� مطمحھ. فالدولة   اح��ام منطقها، منكسر ال محالة  بدون  الدولة  أراد إسقاط  ثوري"، �ل من  "مص�ح 

و� ا�جتمع من فوق،  سلطة مفروضة ع��  ا�حداثة ليست  عنھ  ما ع��ت  ونتيجة عملھ. هذا  ثمرتھ   �� نما 

" منذ  هو�ز"السياسية  (العصيان  طوماس  للسلطة  السل�ي  للرفض  الفلسفية  البوادر  أن  نقر  وجعلنا   ،

السياسية، وأنھ   ا�حداثة  إ�� زوال  آاملد�ي) صاحب ظهور  ��دف  ا�حقيقية. ال  الديمقراطية  آليات  لية من 

منطق من  باالستفادة  داخلها  الدولة  من  أخطا��ا  عل��ا وت�حيح  ا�حفاظ  إ��  يرمي  بل  ع��ا،  تلكغر�ب   ،  

األخطاء ال�ي قد يقع ف��ا من يمثل إرادة الشعب من "ا�ح�ام" و"القوان�ن"، ألن الطبيعة البشر�ة تبقى أميل  

والتملك. الذات  وحب  األنانية  يتحّدد  إ��  هنا  العمل  من  هذا   �� أجل    هدفنا  الشروط  من  النظر�ة  تحري 

ا�حديثة السياسية  الفلسفة  داخل  والدي�ي)  (السيا��ي  لالستبداد  السل�ي  اآلتية:   للرفض  اإلش�اليات   ��  

الفرد ع��   املدنية  قانونيا وأخالقيا؟ وكيف ساعدت  األفراد  �� ضبط  ا�حديثة  الدولة  ظهور  كيف ساهم 

وكي الفر�سية؟  �الثورة  حاسمة،  بثورات  والقيام  واالستبداد  الظلم  الثورات  رفض  تلك  مآل  سيدفع  ف 

حفوفة بالفو��ى والعنف، إ�� التفك�� �� سبل الرفض السل�ي وجعلھ شرط التقدم ع�� درب  ا�س�حة  امل

وا�حضارة؟   املناسبة  املدنية  ��ذه  هو�ز ونّود  طر�قة  مقاومة    مساءلة   �� ا�حق  فكرة  معا�جة   �� ا�خاّصة 

 أسس لالستبداد السيا��ي؟  هو�ز"ون "السلطة ا�حاكمة من عدمها، ع�� خالف ما هو متداول � 

 : ما یبرر القول بالسلطة المطلقة  -2

ي: " إن الطبيعة (أي الفن الذي  اآل�بالقول    2) كتابھ "اللفيتان"Thomas  Hobbes(طوماس هو�زافتتح  

حيوان   صنع  إم�انية  حد  إ��  أخرى،  أشياء  يقلد  كما  اإل�سان،  فن  يقلدها  و�حكمھ)  العالم  هللا  بھ  صنع 

بقولھ هذا،. فقدم3"اصطنا�� لم �سبقھ    ،  للدولة  الدولة  إليفهما جديدا  ھ أحد قبل، جاعال منھ مفتاح 

 
 .29، ص1981بيروت،  -، المركز العربي الثقافي العربي، الدار البيضاء1، طمفهوم الدولة،  العروي عبد هللا -1
ولىمالحظة: لقد اعتمدت ترجمة ديانا حرب وبشرى صعب لكـتاب اللفيتان، مراجعة وتقديم رضوان السيد. الطبعة  -2

ٔ
بو ظبي:  -اال

ٔ
ا

بو ظبي للثقافة والتراث، كلمة، ودار الفارابي، 
ٔ
 . 2011هيئة ا

 . 17، صاللفيتانطوماس هوبز،  -3
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الدولةفا�حديثة.   �� األ   ،أمرا طبيعيا   ، حسب تصوره،لم �عد  إنما أصبح ولم �عد ا�حاكم ممثل هللا  رض، 

الفن بواسطة  أنھ  "ذلك  الشعب.  صنعها  ال�ي  الدولة  و�رأس  األرض   �� الذي  الشعب  ذلك  يمثل  يخلق   ،

دولة    اللفياتان  أو  جمهور�ة،  املدعو  �ان  -بالالتينية    –ال�خم  و�ن  اصطنا��،  إ�سان  ليس سوى  والذي 

يتمتع بقامة وقوة أ�خم من تلك ال�ي يتمتع ��ا اإل�سان الطبي�� الذي من أجل حمايتھ والدفاع عنھ تم  

وا�حركة ل�جسم �لھ، و��ون القضاة    خلقھ وفيھ �ش�ل السيادة روحا اصطناعية للدولة، ف�ي �عطي ا�حياة

و�ضيف قائال: "أما الثواب والعقاب (اللذان  .  1وغ��هم من مسؤو�� القضاء والتنفيذ مفاصل اصطناعية"

يحر�ان �ل مفصل وعضو مرتبط بمقعد السيادة ليؤدي واجبھ) فهما األعصاب ال�ي تقوم بالعمل نفسھ ��  

هو القوة، وسالمة الشعب �� شأنھ، واملستشارون الذين    األعضاء وغناهما�جسم الطبي��. إن ثراء �ل  

عقل    �� والقوان�ن  واملساواة  الذاكرة،  هم  �عرفها  أن  يحتاج  ال�ي  األشياء  ب�ل  إليھ    و�رادة �ش��ون 

 . 2، والوئام هو ال�حة، والعصيان هو املرض، وا�حرب األهلية �� املوت"(كذا) اصطناعيتان 

ضع نظر�ة سياسية را�خة األسس بمقدورها القضاء ع�� البلبلة واالضطراب الفكري  أن ي  هو�ز"حاول " 

الذي ساد ا�حياة السياسية االن�ل��ية �� وقتھ، فأسس "علم السياسة " �ش�ل يختلف عن محاوالت من  

ألخ��  الذي عاش قبلھ بقرن تقر�با، لوجدنا ا  "ماكيافي��"سبقھ من املفكر�ن. فإذا عقدنا مقارنة بينھ و��ن  

. ويستد�� التجارب  وظروفھ  يؤكد، وكما هو معروف، ا�حقائق القاسية للقوة، ويسهب �� كيفية ممارس��ا

" �لنا �عرف مدى الثناء  �� قولھ:    الرومانية وتجارب اإلمارات اإليطالية القر�بة منھ للتدليل ع�� �حة كالمھ 

وخ مكر  دون  مستقيمة،  حياة  و�حيا  عهده  يحفظ  أم��  ينالھ  عصرناالذي  تجارب  لكن  هنا   (داع.  يقصد 

�عصرنا التجارب املعاصرة لھ، وكما هو معلوم أن عصر ماكيافي�� عرف حرو�ا وصراعات ب�ن دو�الت) هذا  

تدل ع�� أن أولئك األمراء الذين حققوا أعماال عظيمة، هم من لم يصن العهد إال قليال، وهم من استطاعوا  

خداع، كما �غلبوا �� ال��اية ع�� أولئك الذين جعلوا من األمانة أساسا  أن يؤثروا ع�� عقول الناس باملكر وا�

 3ألعمالهم"

" إ�� عدم تناول السياسة من املنظور األخال�� أو الدي�ي، والنظر إل��ا  هو�ز" قد سبق " "مكيافي��  �ان

شاملة، واكتفى بإسداء  ، فلسفة سياسية  هو�ز"باعتبارها صراعا دنيو�ا محضا. غ�� أنھ لم يقدم، مثل "

الن�ح "لألم��" �� شأن ما ينب�� القيام بھ إلدامة سيادتھ والبقاء �� السلطة. وهو أمر نراه أقل شأنا مما  

" الفع��    هو�ز"قدمھ  املؤسس  جعلتھ  متماسكة،  ومنطقية  نظر�ة  أسس  ع��  قائمة  مت�املة  نظر�ة  من 

 للفلسفة السياسية ا�حديثة.

 
- Thomas. Hobbes, Leviathan, Prepared for the McMaster University Archive of the History of Economic 
Thought, by Rod Hay. Introduction, p 7. 
- Leviathan or the Matter, Forme, & Power of a Common-wealth Ecclesiastical and Civil. Printed for Andrew 
Crooke, at the Green Dragon in St. Paul’s Church-yard 1651. London. 

 .17ص  مرجع سابق، ،اللفيتانطوماس هوبز،  -1
  .18، ص نفسهالمرجع  2
ميرانيقوال مكيافيلي، 3

ٔ
كرم مومن، مكـتبة ال

ٔ
   .89سينا، القاهرة، ص ابن، ترجمة، ا
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م�ن بالفكر السيا��ي ا�حديث ال يقبلون أطروحتھ حول السلطة غ�� ا�خاضعة  و�ن �ان الكث�� من املهت

جليا، أنھ، و�� الهيئات السياسية، التا�عة وا�خاضعة للسلطة    يبدو :"  للمساءلة، فإنھ ينف��ا هو نفسھ بقولھ

��ج وأن  التمثيلية،  ا�جموعة  قرارات  ع��  علنا  �ع��ض  أن  للفرد  مفيدا  بل  مشروعا،  ي�ون  ل  املطلقة، 

 2التفو�ض املتبادل ل�حقوق هو ما �س�ى عقدا""أّن  )  Hobbes(  هو�زيفهم من قول    .1اع��اضھ، أو يد�� بھ"

حد  وضع   �� منھ  الغاية  وأن  شابھ.  ما  أو  بإكراه  وليس  ل�حقوق،  حر  وتبادل  بتفو�ض  يتعلق  األمر  وأن 

عند الرغبة �� "القضاء ع�� االضطراب"    هو�ز"، لم يتوقف طموح " 3للفو��ى العارمة ال�ي عرفها عصره

لقضاء  لمن مسؤوليتھ كمفكر    اجزءبوصفها  أراد أن يضع نظر�ة علمية را�خة �� السياسة،  إنھ  وحسب، بل  

إ�� سوء فهم فكري، وأن    ، حسب اعتقاده،ن سبب االضطرابات �عودأل ع�� االضطراب السيا��ي �� بالده.  

ار يقينية وا�حة حول الشأن السيا��ي وسبل الوصول با�جتمع  القضاء عليھ ره�ن بمدى توفرنا ع�� أف�

 إ�� االستقرار و"إعادة السالم ل�جميع". 

من مش�لة كيفية تنظيم س�� األفراد وا�جماعات إ�� مصا�حهم ا�خاصة وسعاد��م، �ش�ل    هو�ز   انطلق

ط ال�ي تضعها  يضمن شروط األمن والسلم، فوجد أن ا�جتمع يحتاج إ�� مجموعة من القواعد والضواب

و�ال ست�ون الفو��ى   ،سلطة سياسية قو�ة، وأن فعل ا�جتمع املد�ي ال يمكن أن ي�ون بدون سلطة عامة

النتيجة الطبيعية ال�ي تجعل من ا�حياة نفسها أمرا مستحيال، سينت�ي اعتماد �ل فرد ع�� عقلھ ا�خاص،  

 بالنسبة ل�جميع.  وهنا املفارقة العميقة، ال�ي ستؤدي سريعا إ�� وضع غ�� محتمل 

" نظر�ة  ��  هو�ز"  تمثل  األور�ي  ا�جتمع  بدأ  ح�ن  الغر�ية؛  ا�حضارة  تار�خ   �� مفصلية  ل�حظة  ا�ع�اسا 

التحول إ�� الفردانية وظهرت كيانات تد�� االستقاللية لنفسها، وأدى ا�ساع األسواق إ�� �شوء نظر�ات �� 

عن  واملستقل  ذاتيا  واملنظم  ا�ح�ي  االقتصادي  "  امليدان  ودفع  م��ا.  األس�ى  أو  إعالن  هو�ز"  الدولة،  إ�� 

قضيتھ الدقيقة وا�حاسمة ال�ي تقول إن تحديد األهداف ا�خاصة والس�� وراءها �ستلزم سلطة عمومية  

سلطة الدولة، الذي يتيح قيام    ءقو�ة �سود ا�جتمع، وتحميھ �� الوقت نفسھ. إن اإلصرار ع�� عدم تجزي 

شوش علينا رؤ�ة نظر�تھ �� السيادة، و�دراك أهمي��ا لضمان خ�� أعضاء ا�جتمع  ا�جتمع املد�ي، يجب أال �

 وأم��م. 

  تحقيق   ال تؤ�د االستبداد، كما قد يبدو، وا�حكم املطلق ال �س�� فقط إ��  السياسيةهو�ز"  فنظر�ة "

ف أو ما  إذا قام عدد كب�� من الرجال بمقاومة السلطة املطلقة، بإجحا:"  مص�حة ا�حاكم ا�خاصة. يقول 

إذا ارتكبوا جر�مة ك��ى، ينتظر �ل م��م إعدامھ �سب��ا، هل يتمتع هؤالء بحر�ة التجمع، و�مؤازرة �عضهم  

البعض، و�دفاع �عضهم عن �عض؟ ال شك أ��م يتمتعون ��ذه ا�حر�ة، أل��م ال يدافعون إال عن حيا��م،  

 
 .233، ص ابق، مصدر سللفيتانا طوماس هوبز، -1
 .142المصدر نفسه، ص -2
مر يشبه في كـثير من تفاصيله ما يقع في عالمنا العربي اإلسالمي (الصراع بين السنة والشيعة، ما يسمى بالربيع العرب 3

ٔ
ي، هذا اال

ننا نعيش في ذات العالم الذي توجه إليه 
ٔ
بنظريته. عالم ما تزال فيه إشكالية السلطة والمجتمع قائمة وبحاجة إلى   هوبز داعش...) وكا

 التبرير، عالم لم تزل فيه السلطة الدينية تطرح إشكالية جدية. 
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املطلق أي قانون، يحق للفرد التصرف وفق  عندما ال يفرض ا�حاكم    .1وهو أمر يقوم بھ املذنب كما ال��يء"

ما تمليھ حر�تھ وتقديره ا�خاص لألمور، وهذا النوع من ا�حر�ة واسع النطاق، ومتغ�� بتغ�� الظروف ومن  

 يمل�ون السلطة املطلقة وتقديرهم لفائد��ا.  

بالقوة (لطرد  هنا مثاال بإنجل��ا؛ حيث �ان، خالل ف��ة معينة، بوسع مالك األرض دخولها    هو�ز"يضرب "

  �� امللك  قانون  بموجب  بالقوة  الدخول  هذا  سيل��  الحقة،  ف��ة  و��  ولكن  حق)،  وجھ  غ��  ع��  شاغل��ا 

ال��ملان. فإذا �ان الفرد �� حالة نزاع مع حاكمھ املطلق �شأن دين أو حق حيازة ع�� أرض أو أموال، أو �شأن  

دا إ�� قانون سابق، فإنھ يتمتع بحر�ة إثبات  خدمة مطلو�ة منھ، أو �شأن عقو�ة جسدية أو مالية استنا

إذا ما قام ا�حاكم بإعطاء  ":  )Hobbes(  هو�ز"حقھ بقدر ا�حر�ة ال�ي يتمتع ��ا حيال أي فرد آخر. يقول "

أمر ما، أو بأخذ ��يء ما، متذرعا �سلطتھ، حينئذ، ي�ون القانون مفتقدا ألي أساس، ألن �ل ما يحصل 

 . 2"نما يحصل بموجب سلطة �ل فردبموجب سلطة ا�حاكم املطلق، إ

 : السلطة المطلقة لیست استبدادا  -3

السياسية تنت�ي إ�� االستبداد السيا��ي وأ��ا عوضت االستبداد    هو�ز"�عتقد أغلب الباحث�ن أن نظر�ة " 

، رغم جاذبي��ا السياسية إ��  هو�ز"ان��ت نظر�ة التعاقد السيا��ي لدى " "  الدي�ي بآخر ال يقل عنھ تخلفا.  

نتيجة تفقدها �ل قيمة فلسفية حداثية، واألمر يبدو و�أ��ا صيغت ألجل اضفاء الشرعية ع�� ش�ل ل�حكم  

يحاول تم�� السلطة    هو�ز". وا�حال أن "3ال يقل استبدادا عن استبداد " األم��" كما تصوره ماكيفل��"  املد�ي

ا�حقوق   �� نظره �سود �غرض حفظ  فهذا األخ��  ا�حاكم،  يمتلكها  ال�ي  السيادة  االستبدادية عن سلطة 

عن نظام ا�حكم املل�ي ال  الطبيعية، ليس �خدمة مصا�حھ ورغباتھ ا�خاصة كما هو حال املستبد. والدفاع 

�ع�ي القبول باالستبداد، كما قد يفهم البعض، فهو ال يقوم ع�� أساس القوة والعنف وا�حرب، إنما ينطلق  

 من �عاقد سيا��ي يحدد حقوق وال��امات �ل األطراف.

" يطابق   تصوره  كما  املل�ي،  امللك    هو�ز"،النظام  ثروة  و�قيم  العامة،  واملص�حة  ا�خاصة  املص�حة 

سلطتھ وجاهھ ع�� أساس ثروة الرعايا وقو��م، وحسن سمع��م. إذ ال يمكن ألي ملك بالفعل أن ي�ون غنيا  و 

أجل تمو�ل ا�حرب ضد األعداء.  من  أو عظيما وآمنا ورعاياه فقراء ومعرض�ن لالحتقار، وال يحق لھ إضعافهم  

، ب�ن التعاقد السيا��ي �انط"ظر "يخلط، �� ن  ت هو�زر�ما �انت هذه الن�عة ال��غماتية بالذات �� ما جعل

األخرى.   االقتصادية  التعاقدات  تقوم  "و�ا��  صفقة  مجرد  السيا��ي)  (التعاقد  منھ  جعل  أنھ  �ع�ي  وهذا 

والسيادة، و��ن ا�ح�وم  األدوار  ع  يتوز ب الدولة ع�� أساسها   السلطة   �� املطلق  ا�حق  ا�حاكم صاحب  ب�ن 

. 4"قاومة. مقابل ضمان ا�حاكم حقھ �� البقاء وا�حياة وامللكيةالذي يتوجب عليھ الطاعة التامة دون حق امل
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خالقية والشرعية السياسية، إفريقيا الشرق،  ، منصف ع الحق -3

ٔ
خالق والسياسة، كانط في مواجهة الحداثة بين الشرعية اال

ٔ
اال

 . 270، المغرب، ص 2001
 . 272المرجع نفسه، ص  -4



 (  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  الثةالسنة الث  - الحادي عشر  العدد    –مجلة نقد وتنوير  
ٓ
 2202)  مارس  - ذارا

 

______________________________________________________________________________________________________________________ 
)83( 

إ�� مسألة ت��ير االستبداد السيا��ي انطالقا من التعاقد السيا��ي. أفال يدل تطابق  �انط  �عيدنا مالحظة  

 " تمي��  عدم  ع��  ا�حاكم  �خص   �� والعامة  الفردية  و"اإلرادة    هو�ز" املص�حت�ن  ا�خاصة"  "اإلرادة  ب�ن 

 ، وهو التمي�� الذي أصبح قاعدة للمجتمع اللي��ا�� ا�حديث.العامة"؟

إذا �انت املص�حة الفردية �� مبعث السلوك اإل�سا�ي البشري، فإنھ من الواجب اعتبار ا�جتمع وسيلة  

للمذهب الفردي �� آن واحد. فسلطة الدولة،  و ملذهب املنفعة    األّول " املمثل  هو�زلقد �ان " "  مؤدية إل��ا.  

قانون، ليس لهما من م��ر إال أ��ما �سهمان �� أمن ال�ائنات البشر�ة، وليس من سبب معقول  سلطان ال

تحيھ  
ُ
ت مما  تز�د  م��ة  عن  هذان  �سفر  بأن  التوقع  سوى  السلطة  واح��ام  ويعتقد 1ضدادهما"أللطاعة   .

ر�ات ثور�ة ��  أك�� النظ  هو�ز" أن هذه الفردانية الوا�حة املعالم �� ال�ي تجعل فلسفة "   جورج سباين""

وما من إ�سان يقبل باح��ام    "هو�ز"  ذلك العصر، وأن دفاعھ عن امللكية سط��، فالدولة وحش حسب 

إ�� دورها �� جلب املنفعة وضمان املصا�ح وخدمة أمن    �عود  (سلطة الدولة) �� ��اية التحليل،إّن  وحش.  

 األفراد.  

�عت�� تبعا لوجهة    ال  ثيولوجية  الالطاعة،  باسم سلطة  ا�خارج  نظر هذه، مجرد فعل يفرض ذاتھ من 

فعل م��ر سياسيا، ونوع من االل��ام الذا�ي بمقتضيات التعاقد السيا��ي، وطاعة ضرور�ة  إ��ا  معينة، بل  

�واجب  "هو�ز"  يتصورها املواطن"   " كتاب   ��2.  "" لدى  ا�حاكم  ووجود  الدولة  واحد  هو�زوجود  ��يء   "

 . 3يا، بحكم التعاقد السيا��ي ا�خضوع والطاعة"�ستلزم من الرعا

االستبداد الهو�زي، ف�ي قولھ إن القانون العر�� ب  إ�� القائل�نبالنسبة  ذات األهمية  أما النقطة األخ��ة  

ا�حاكم؛ يلزم  ال  اإلرادة  يقول:    اإلنجل��ي   �� إرادتھ  ألن  نظرا  للقانون،  الوحيد  املصدر  هو  ا�حاكم  "إن 

وهذا ما ينتج عنھ  -لذلك ب�ن اإلرادة ا�خاصة والعامة، كما أشرنا للتو�انط  ا سينتبھ  يخلط كم   – الوحيدة  

وما ينتج عنھ تاليا من تصور لإلنصاف، فهو يرفض     (jurisprudence)املتعلق بمسألة فقھ القضاء  هو�ز رأي  

) ورو���م  القضاة  حكمة  حجة  ضمائ prudenceو�حدة  التصرف وفق  حق  �� دعواهم  تمنحهم  ال�ي  رهم  ) 

ي�ون   و�التا��  عدال،  ا�حاكم  يراه  ما  فيلسوفنا،  دعوى   �� العدل  ألن  العدل،  مع  متماشيا  يرونھ  ما  ووفق 

 .4التأو�ل الوحيد للقانون إنما تأو�لھ بالضرورة"

وا�حال أن دوام ا�حاكم �� حكمھ ره�ن بمدى حمايتھ ملصا�ح األفراد وحرصھ ع�� أم��م. و�ال كيف يمكن  

ل��ام األفراد حيال ا�حاكم املطلق، مرتبط باملدة ال�ي يقض��ا األخ�� �� السلطة، و��ون قادرا  ا": إّن  فهم قولھ
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يقدر ا�حاكم املطلق ع�� حماية األفراد من جميع األخطار، بما ف��ا خطر    فإذا لم  ؟1من خالها ع�� حماي��م"

 البطالة مثال، فإنھ يحق لهم عصيانھ.  

الذات ليست مسألة �سيطة  موقنا أن ا�حافظة ع�  هو�ز"�ان " وقتية، وأن ا�حياة ال �سمح بف��ة  و � 

اللتقاط األنفاس وال ب�حظة راحة يمكن ف��ا إدراك الغاية مرة واحدة و��� األبد، و�نما �� س�� دؤوب وراء  

وسائل الوجود املستمر. وملا �انت وسائل األمن معرضة لل��ديد باستمرار، فإنھ ال ��يء يحد من الرغبة فيھ  

البشر�ةو  ال�ي �ستشعرها الطبيعة  إذ األمن هو ا�حاجة األساسية      .النضال من أجلھ، 
ّ

أن املقاومة  "ذلك 

ستقع �� ا�حقيقة حينما يخفق ا�حاكم �� توف�� األمن الذي هو السبب الوحيد �� خضوع الرعايا، فا�حجة  

ا�حاكم سلطتھ فإنھ ال �عود بصورة  الوحيدة �� تأييد ا�حكم �� أنھ يحكم. ومن ثم إذا نجحت املقاومة وفقد  

 .2"آلية حاكما وال �عود رعاياه رعايا

السياسية أروع بنيان أنتجتھ ف��ة ا�حروب األهلية اإلنجل��ية،    هو�ز"أن فلسفة "جورج سباين"  يرى "

يقوم ع�� وضوح ا�حجة املنطقية وا�ساق االستدالل. رغم أنھ ال ينفي التح�� إ�� امللكية املطلقة، �ونھ ر�ط  

 مصا�ح األفراد �لها با�حزب املل�ي، واعتقد بإخالص أ��ا أك�� أنواع ا�حكم استقرارا وانتظاما.

أ "وا�حق  الناس    هو�ز"ن  أن  الشرور،  قد  وجد  أسوأ  ا�حرب  أن  وأدر�وا  الطبي��  القتال  حال  سئموا 

فاجتمعوا ع�� التنازل عن حقوقهم �افة، واالتفاق ع�� جعل السلطان االجتما�� �لھ بيد رجل واحد ال  

األمن.   صيانة  واحد هو  واجب  إال  عليھ  الر "  ي��تب  خ��ا، ع��  ا�جتمع   �� ا�حياة  غدت  أن  و�ذلك  غم من 

األمن   يكسب  االستقالل،  من  أفضل  هو  ما  ذلك  لقاء  يكسب  ولكنھ  استقاللھ،  ف��ا  يخسر  اإل�سان 

�� حال السالم والنظام  إوالطمأنينة، واألمن خ�� ألنھ ينقذنا من بؤس حال الطبيعة، حال ا�حرب، و�نقلنا  

 .3"وهكذا يقوم ا�جتمع وتقوم الدولة

ا �� القوة والدهاء، فإن أم��م يبقى مهددا ما لم توجد سلطة مدنية تنظم  ملا �ان األفراد متساو�ن تقر�بو 

سلوكهم وتدفع �عضهم عن �عض، و�ن حال��م ستبقى حال "حرب �ل إ�سان ضد �ل إ�سان"، ال�ي ال تتفق  

بوجود مقوما��ا، من صناعة ومالحة وزراعة إ�خ. ست�ون حياة الناس  �سمح  مع أي نوع من ا�حضارة، وال  

قيمة، ��يمية وقص��ة، وال �عرف مع�ى الصواب وال ا�خطأ، وال تم�� ب�ن العدل وا�جور. فخ�� أعضاء  مقفرة ع

أك��   الفردية،  الفائدة  السيادة، وواجب طاع��ا يحقق قدرا من  ا�جتمع وأم��م ره�ن بوجود قوة صاحب 

 لسلطان الكنيسة. بكث�� مما �ان يمكن تحقيقھ �� حال الفطرة أو حالة الطبيعة، وأك�� من ا�خضوع 

أمر    )هو�ز (أخضع  " بدون  للعبادة  يجتمعون  الذين  أولئك  أن  إ��  فذهب  الدولة،  لسلطان  الكنيسة 

ا�حاكم وعلمھ ليسوا رجال دين أو كنيسة، ولك��م ي�ونون هيئة غ�� قانونية، يجوز القضاء عل��ا. كما هاجم  
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يهو�ز   ال  العاملية  الكنيسة  أن  العاملية، وقرر  الكنيسة  عاملية"فكرة  دولة  ألنھ ال توجد  توجد،  أن  ، 1مكن 

 . 2فجعل ا�ح�ومة واحدة، والسلطة واحدة، هما سلطة ح�ومة الدولة

يمكن أن نم�� �� سياق نظر�ة هو�ز ب�ن نوع�ن من الطغاة: األول يمثلھ أولئك الذين �ستولون ع�� ا�حكم  

بالبطش والقوة و�راقة الدماء، والثا�ي يمثلھ أولئك الذين �عاقدوا مع الشعب و�عهدوا با�حكم العادل و�تباع  

وع األول يقاومھ �ل فرد مستعينا بالقانون  القانون ثم نكثوا بالعهد. وكالهما �عطي للشعب حق املقاومة؛ الن

الثا�ي،   النوع  أما  الشعوب.  بقانون  أو  اإلل�ي  بالقانون  أو  املقاومة  "املد�ي  حق  منوطا    )فيھ (فإن  ي�ون 

، وهو الذي جاءت بھ ا�حداثة السياسية وس�ي 3بالشعب �لھ الذي �عاقد واتفق معھ قبل أن يصبح طاغية"

أما فيما يتعلق بالعقد الثا�ي (الطاغية الثا�ي)،  : "عبد املعطي" �� هذا السياق"بالرفض السل�ي". يقول "ع��  

فإنھ إذا أخل امللك بال��اماتھ و�عهداتھ ال�ي قطعها ع�� نفسھ أمام الشعب، وال�ي اش��طها عليھ الشعب،  

بھ" و�طيح  عليھ  الثورة  �علن  أن  الشعب  حق  من  ال 4فإن  بوجود  مرتبط  ا�حاكم  وجود  أن  بمع�ى  شعب  . 

وموافقتھ، وأن هذا األخ�� هو صاحب السيادة ا�حقيقية واألصلية، ما دام الناس أحرارا، وما بقي اتفاقهم  

 ع�� التنازل عن جزء من حر�ا��م يبت�� تحقيق خ�� أعظم ومص�حة أك��. 

بفلسفة   املهتم�ن  الباحث�ن  �عض  نظر  لوجهة  �سطنا  من  الهدف  �ان  وعرض    هو�زلقد  السياسية، 

  مّهدذي ساد حول عالقتھ باالستبداد، هو إبراز كيف أنھ فتح النقاش السيا��ي ع�� مصراعيھ و النقاش ال

الطر�ق أمام االنتقال من الطاعة العمياء إ�� الطاعة الطوعية ال�ي ستجد �� العقد االجتما�� أب�ى تجليا��ا  

 ومظاهرها. 
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عن الطاعة    هو�زفكرة أساسية، تؤكد ما قلناه بخصوص دفاع  سنعرض فيما ي�� وجهة نظرنا حول  

ا�حق �� العصيان، ورفضھ الطاعة السلبية العمياء، و�التا�� استمرار االستبداد. فالرجل من ثّم  الطوعية، و 

لم يضع نظر�ة �� االستبداد السيا��ي، بقدر ما وضع اللبنة األو�� لفلسفة ا�حق، بما ف��ا ا�حق �� الرفض  

املواطنالسل�ي   �� كتابھ  يقول  أنواعھ.  إّن  للظلم �ش�ى  ذاتھ  :  ا�حق  ل�ل فرد منا  الطبيعة قد منحت  "أن 

بخصوص األشياء جميعها، أقصد أنھ �� حالة خالصة للطبيعة، وقبل أن يدخل البشر �� �عاقدات فيما  

ينا حق الطبيعة  خر... وع�� أنھ لدآبي��م، �ان مسموحا ل�ل واحد م��م أن �عمل ما يحلو لھ ضد أي �خص  

بموجبھ نقوم ب�ل ما �ساعدنا �� الدفاع عن ذواتنا وا�حافظة ع�� أعضاء جسمنا، و�نتج عن ذلك أنھ ��  
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ٔ
ن نقارن ما سماه العروي "طوبي دولة الخالفة" بفكرة الكنيسة العالمية التي عمل هوبز على القضاء عليها. وندرك ا

ٔ
يمكن ا

و لم يوافقوا، ويعطينا  
ٔ
ي ا

ٔ
نعيش نفسه الظروف السياسية التي توجه إليها بالنقد وبشهادة جميع من شرح نظريته، سواء وافقوه الرا

حيان_ الذي ال يقبل  الحق في استلهامها للخر 
ٔ
غلب اال

ٔ
وج من االنتكاسة السياسية التي يحملها مد اإلسالم السياسي _الرجعي في ا

ن يحاسبها إال هو. 
ٔ
مام سلطة "سياسية" فوضها هللا، وال يمكن ا

ٔ
 االختالف ويضعنا ا
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ٔ
 البوكيلي   ا
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حالة الطبيعة ي�ون ل�ل واحد منا ا�حق �� أن يفعل وأن يمتلك �ل ما يرغب فيھ، وعن هذا يصدر الرأي  

ع، وهو ما ينتج عنھ أنھ �� حالة الطبيعة  املش��ك الذي يقت��ي بأن الطبيعة قد �خرت �ل األشياء ل�جمي

 .1ت�ون املنفعة �� قاعدة ا�حق"

تخلط ب�ن املص�حة العامة وا�خاصة، و��ن   هو�ز"ارتكز البعض ع�� املقطع السابق �� قولهم إن نظر�ة " 

�� الواقع يذهب عكس ذلك تماما؛ فلسان حالھ يقول: هل   هو�ز""  التعاقد االقتصادي والسيا��ي. غ�� أن

ال    �عقل أن يتنازل الفرد عن حر�تھ الطبيعية ��ذه البساطة دون أن ي�ون ما س��بحھ أك�� مما سيفقده؟

متل�ات، أهم من �ل ما قد يتم خسرانھ. يؤكد  املشك أن ا�جميع يتفق أن األمن والسلم، وا�حفاظ ع��  

قاعدة ا�حق �� حالة الطبيعة، مبدأ بالغ األهمية �� التعاقد، وهو املنفعة، فإذا �انت املنفعة ��    هو�ز""

يجب أن نخلص إ�� أننا ال  :"  فإنھ من البدي�ي أن يراع��ا الناس �� �عاقدهم السيا��ي واالقتصادي. يقول 

  �� نرغب  ال  فنحن  ومنفعة،  جاه  من  م��م  �ستفيده  ما  �سبب  بل  طبيعية،  غر�زة  بأية  رفقاء  عن  نبحث 

اللتأ إال �سبب هات�ن املص�حت�ن  �عيش معهم  بالنفع"�خاص  �عود علينا  ا�حق 2�ن  التنازل عن  . فعملية 

ال��ائية   غاي��ا  عقلية  وسيلة  مجرد  ليست  فيھ  ا�حفاظ  الطبي��  تتم  خاص  فضاء  بتحديد  الذات،  ع�� 

بل �س�� كذلك إ�� رسم فضاء مع�ن من االتفاق والتفاهم هو فضاء ا�جتمع  "ممارسة ا�حر�ة الفردية،  

 . 3املد�ي

إذا استكمل جملة من الشروط، و�خاصة إذا أوصل الناس إ�� �عض العقود واملواثيق  ال ي�ح التعاقد إال  

غ�� أن القوة    ،ال�ي تنظم العالقات فيما بي��م، ترا�� منفعة األطراف املش��كة �� العقد وت�ون ملزمة لهم

إ�� مصامللزمة �� العقد من نوع خاص، إلزام عق�� ي�اد ي�ون أخالقيا. �عود اإل در�ن: أحدهما  لزام عادة 

إلزام خار�� إزاء اآلخر واملوضوعات ا�خارجية، ال �عمر طو�ال. واآلخر داخ�� و�زاء الذات، أبقى وأك�� نفعا.  

، كمن يلقي بما لديھ �� البحر خوفا ع�� سفينتھ من الغرق، و�فعل ذلك بمحض  هو�ز"فاإل�سان �� نظر "

االل��ام، إذن، عق��  فھ فعل إ�سان يتمتع با�حر�ة.  إرادتھ رغم أنھ �ستطيع أن يمتنع عن القيام بذلك، إن

ھ  زاء الذات،  إأخال�� وحر  
ّ
ال��ام تجاه ا�جتمع والدولة ورفض للظلم تمليھ القوة العاقلة قبل �ل ��يء.  إن

 ال��ام بإنقاذ سفينة "الدولة" من الغرق، بالعمل ع�� إصالح عيو��ا دون أن تتوقف. وهو أيضا 

 : السلطة المطلقة (التسلط)  الحق في عصیان ومقاومة  -5

من الوا�ح أن االنتقال من فضاء الصراع إ�� فضاء ا�جتمع املد�ي "الدولة" ضرورة عقلية يمل��ا منطق  

ا�حفاظ ع�� الذات �� إطار املنفعة املتبادلة، و�� إطار االتفاق والتفاهم واالل��ام ا�حر. خاصة �عد فشل  

إل��ا   ال�جوء  ال�ي تم  "الوسائل األنانية  إ�� أهوال و�وارث.    هو�ز"�� زمن  الذات وان��ت  ألجل ا�حفاظ ع�� 

 
1-Thomas. Hobbes: du citoyen. Op. cit. p65-66. Paragraphe.10. 

خالق والسياسية،  -
ٔ
 264، صمرجع سابقعن عبد الحق منصف، اال

2 -Thomas ،Hobbes ،Du citoyen. Op. cit. P .59. Paragraphe: 2. 
خالق والسياسية،  -

ٔ
 . 262، هامش ص مرجع سابقعن عبد الحق منصف، اال
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�� جزء منھ ع�� األقل، إ�� �عض االستعدادات ال�ي ترتبط بالنسق  "  �عود كذلك    هذا االنتقال  ورغم أن 

الدولة إذن نتيجة حتمية لفكرة ا�حفاظ  ف  .1مر ع�� وجھ ا�خصوص بانفعال ا�خوف"االنفعا��، و�تعلق األ 

للفو��ى.   العودة  ا�خوف من  واملنفعة، وتجنب  الذات  فردي،  ذلك  تأ�ى  يال  و ع��  ين�ح إذ  �ش�ل  العقل 

 بالبحث عن بدائل جديدة جماعية �ش�ل اآلخر جزءا أساسيا م��ا.

عن االستبداد، وأن ما   أ�عد ما ت�ون  هو�ز"إن النتيجة ا�حتمية ال�ي �ستفاد من التحليل �� أن نظر�ة "

ال�خص املد�ي" وهو �خص يتمتع بإرادة ويستخدم السلطة الطبيعية ل�جميع لضمان السلم  “ب �سميھ  

ا�خضوع للقانون املد�ي أي إلرادة السلطة ذات السيادة املطلقة، يظل خضوعا �سبيا  "والدفاع املش��ك. ف

 . 2هما ا�خضوع والدفاع املش��ك" ومشروطا بتحقيق الفضاء التباد�� الذي يضم طرف�ن إثن�ن:

�� كتابھ "املواطن" ب�ن نوع�ن من املقاومة: األول يتعلق با�حق �� املقاومة بوجھ عام. والثا�ي    هو�ز"يم�� "

الذات.   الدفاع املشروع عن  الفرد، و��ن  "��م  التنازل ع��ا لدى  ال�ي ال يمكن  ب�ن ا�حقوق  التوفيق  يحاول 

، و�ظل 3طة ذات السيادة، الذي ينطوي ع�� تحو�ل ا�حق من الذات إ�� الدولة"االل��ام �عدم مقاومة السل

من  واجب عدم املقاومة لدى املواطن�ن واجبا سلبيا، ألن االل��ام �عدم املقاومة ليس إلزاما بفعل ��يء ما.  

ھ  
ّ
السيادة، فإن    إذا �ان عدم املقاومة �ع�ي االمتناع عن وضع القيود والعراقيل �� وجھ السلطة ذاتهنا فإن

غ�� وا�ح. إن عقد   يظلالسبب الذي يجعل عدم املقاومة قادرا ع�� تأسيس اإللزام اإليجا�ي �� الفعل،  

بنوع من الغموض، إذ يجعل من واجب    هو�ز"ا�خضوع الذي ال يخول أي حق ملزم بالفعل، �سم قول "

إلزام إيجا�ي. و�ت�ح ذلك من  عدم املقاومة حقا من حقوق صاحب السيادة، و�د�� �� الوقت نفسھ أنھ  

(الرعايا) خ�� من يدرك حاجاتھ، وعليھ فإن من يطلب شيئا يخالف  ):  Hobbes(  هو�زقول   الشعب  "أن 

حقوق السلطة املطلقة ا�جوهر�ة، يجب اإلصغاء إليھ بانتباه، ألن الدولة ال �ستطيع أن �ستمر ع�� اإلطالق  

ا�جوهر�ة" ا�حقوق  "4دون  تأكيد  أن  غ��  لألسباب    هو�ز".  راجع  ل�حاكم  ا�جوهر�ة  ا�حقوق  املستمر ع�� 

عي��ا ال�ي حركت السؤال �� نفسھ أول مرة، وأقصد الرغبة �� وقف الفو��ى وا�حروب الدينية واألهلية.  

�عصون    الذينإن  " سوف  إطاعتھ،  من  خطورة،  أقل  أمر  هو  املطلق  ا�حاكم  إطاعة  عدم  أن  �عتقدون 

إ� الفور  الدولة. كما سينشرون الفو��ى وا�حرب األهليةالقوان�ن و�بادرون ع��  تفادي  ول.  5"� قلب حكم 

الفو��ى جرى تأسيس ا�حكم املد�ي ع�� أساس التفو�ض الشع�ي، وليس ا�حكم الدي�ي الذي �عتمد ع��  

) ع��  األنبالقطيعة مع املا��ي ع�� إزاحة هللا تماما من مجتمع مد�ي يقوم (  هو�ز"سيقوم ""تفو�ض إل�ي.  
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من   اجديد  ا�ح�ي نوعو األبد،  وجود مركز واحد للسيادة السياسية ما يجعل ا�حرب األهلية مستحيلة إ��  

 .1"الفرد املص�ح

أهمية بالغة �� إدراك ارتباط ا�جتمع املد�ي بنظر�ة    إهرن��غ"،لقد �ان لظهور كتاب "اللفيتان"، حسب "

من أجل إظهار "قلب" و"أعصاب" و"مفاصل" ا�جسم    هو�ز"الدولة وسلط��ا، فا�جهد القوي الذي بذلھ " 

دمج األعضاء �� مصدر مهيمن واحد، إذا أر�د للمجتمع أن ينتظم وللسلم  إ��  السيا��ي سينت�ي بالضرورة  

دور ا�جتمع املد�ي �� منع الظلم وا�عدام األمن    :وا�ح ومعروف كفاية  هو�ز""ا�ح�� أن �ستقر. فمخطط  

 املستشري نتيجة حتمية لرغبة اإل�سان الدائمة �� حيازة السلطة وحماية نفسھ ومص�حتھ.  

بالتحليل إ�� أقصاه مبينا أن السيادة الفعلية ال �ستمد شرعي��ا من القوة؛ بل من العقد    هو�ز"يذهب "

يتل ومنع  الذي  القوة  استعمال  فيجعل  السلطو�ة،  العالقة  طر��  ب�ن  الدائمة  الثقة  و�ؤسس  االنتصار  و 

ال�جن أو غياب  أّن  ا�حر�ة غ�� مقبول�ن. وتصبح الثورة وحق املقاومة بوجھ عام أمرا مسموحا بھ، باعتبار  

الت ال�ي ال يمكن  البدنية من جملة األمور الضرور�ة  خ�� ع��ا مهما �انت  الفضاء ا�خاص ملمارسة ا�حر�ة 

استعمال القوة الذي هو من حقوق السلطة ذات السيادة ال �ع�ي أ��ا ت�جأ إ�� هذا ا�حق ��  "الظروف. إن  

حالة   إ��  العودة  أو  املد�ي،  العصيان  من  نوع  إ��  يؤدي  قد  استعمالھ   �� اإلسراف  ألن  نظرا  �حظة،  �ل 

 تصرف ع�� هذا النحو و��حاق الضرر برعاياه. . ال يوجد أي باعث يدفع صاحب السيادة إ�� ال2ا�حرب"

فصاحب السيادة  "  تتج�� حر�ة املواطن�ن داخل الفضاء السيا��ي �� ا�حقوق ال�ي ال يمكن التنازل ع��ا،  

ليس لھ ا�حق �� أن يأمر مواطنھ بقتل نفسھ بنفسھ أو �� أن يمتنع عن الغذاء أو التنفس أو أية وظيفة  

و� ا�حيو�ة.  الوظائف  من  الذات"أخرى  عن  املشروع  الدفاع  أو  العصيان،  بحق  يتمتع  املواطن  فإن   .3ال 

الوجود    �� االستمرار  أي  ا�حر�ة،  ظل   �� إال  تتحقق  ال  ا�حياة  قيمة  أن  نالحظ  ف��ا  النظر  نمعن  وعندما 

من عقود   أنفسهم  البشر  إليھ  يتوصل  فما  الالهوت،  وليس  بالسياسة  تتعلق  وأ��ا  وا�حركة دون عوائق، 

الثواب والعقاب  مثلما أّن    ،ات هو وحده معيار ا�حكم ع�� األفعال البشر�ة من زاو�ة العدل أو الظلموال��ام 

 من مشموالت السلطة السياسية وليس الكنيسة العاملية ال�ي تن�ع عن البشر حر���م. 

 

 

 

 
، ترجمة علي حاكم صالح، حسن ناظم،  1، ط التاريخ النقدي للفكرةالمجتمع المدني، ، (Ehrenberg. John)جون إهرنبرغ  -1

  .149، ص 2008 المنظمة العربية للترجمة، بيروت،
 . 294، ص مرجع سابق،  العقل والحرية في فلسفة هوبز السياسيةالبكاي ولد عبد المالك،  -2
 .317المرجع نفسه، ص -3



ذار(  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  الثةالسنة الث  - الحادي عشر  العدد    –مجلة نقد وتنوير  
ٓ
 2202)  مارس  - ا

 

______________________________________________________________________________________________________________________ 
)89( 

 خاتمة:  -6

إن الس�� إ�� تحقيق السالم، ونبذ العنف واالستبداد والظلم، ليعت�� القاسم املش��ك للبشر جميعا،  

منغرس �� طبيع��م و�� طموحا��م، فأرسطو يقر أن ا�خ�� غاية �ل الناس، وأن الغاية من �ل علم أو  إنھ  

يا��ي �� نظره ال ينفصل عن  فن �� تحقيق خ�� ما، وأن أس�ى العلوم والفنون �� السياسية، ألن ا�خ�� الس 

آخر، فإن   إ�� ما دامت ا�حقوق واالمتيازات تختلف من �خص و العدل واملنفعة العامة، وتحقيق املساواة. 

إ��  ل��بية اإل�سان ع�� املعاملة ا�جيدة، فمعظم الناس مشدودون  االعتماد ع�� األخالق وحدها ال يكفي 

ية أميل إ�� ا�خضوع للعنف أك�� منھ لقوة ال��اه�ن العقلية.  عقولهم، وطبيعة الناس العاطفإ��  عواطفهم ال  

و�شكيل اإل�سان ا�جيد لي�ون مواطنا جيدا، ره�ن بوجود مجتمع جيد وقوان�ن ضابطة، فاإل�سان العادل  

هو الذي يطيع القوان�ن، والظالم هو الذي ال يخضع لها، و�ذا �ان من يتبعها عادال فمن املؤكد أن جميع  

 نونية أمور عادلة. األمور القا

لم �ستمر التشديد ع�� طاعة القوان�ن مع "النظر�ة التيوقراطية" ال�ي سادت �� العصور الوسطى، وال�ي 

جعلت مصدر الطاعة دينيا. وقد بلغ األمر بأ�حاب نظر�ة "ا�حق اإلل�ي" إ�� تأليھ امللك أو ا�حاكم وتقد�سھ  

ي�ون هناك إم��اطور واحد. فاعت��وا �سلط األمراء عقو�ة  ح�ى �عد وفاتھ، فكما أن اإللھ واحد فال بد أن  

هللا،   البشر.  و من  ب�ي  �جرفة  تطالها  أن  يمكن  ال  مقدسة  أمورا  السماو�ة  اإلرادة  أقر��ا  ال�ي  األمور  عدوا 

  �� ��ا  املعمول  والتشريعات  القوان�ن  �غي��   �� ا�حق  الشعب  وخسر  معناها،  البشر�ة  القوان�ن  ففقدت 

أن امللك هو الذي �س��ا، فإ��ا مستمدة ��    من   غمرّ وع�� ال ي ترجع �� أصلها لإلرادة اإللهية،  "الدولة"، وال�

 حقيقة األمر من سلطة إلهية يجسدها امللك، خليفة هللا �� األرض.

إ�� استحالة   انت�ى  الزمنية،  ب�ن أ�حا��ا، و�ي��م و��ن السلطة  لكن سرعان ما دب الشقاق وا�خالف 

موحدة، تجتمع ف��ا سلطتان؛ سلطة دنيو�ة يرأسها اإلم��اطور، وأخرى دينية يرأسها  قيام دولة مسيحية  

الطاعة   ومن  الكنيسة  سلطة  من  اال�عتاق  طر�ق  ستمهد  ال�ي  الطاحنة  الدينية  ا�حروب  فنشبت  البابا. 

ا�حداثة  مفكري  �ل  ذهب  حيث  التعاقد.  عن  الناتجة  البشر�ة  القوان�ن  طاعة  إ��  والعودة  العمياء، 

" وفال  رأسهم  وع��  وا�حق،  هو�زسف��ا،  السلطة  مصدر  هللا،  إرادة  وليس  البشر  إرادة  اإلرادة،  جعل  إ��   "

املدنية  الدولة  القوان�ن،  دولة  عن  ا�حديث  ممكنا  وصار  وا�حق.  للدولة  السيا��ي  الطا�ع  وتكريس 

القوان�ن الظاملة رفضا    الديمقراطية، ال�ي تكفل ل�جميع ا�حق �� ا�حر�ة، بما ف��ا ا�حر�ة الدينية، و�� رفض

 مدنيا يح��م التعاقد و��ححھ. 

�عض   واستقراء  الرجل  هذا  إلنصاف  محاولة  و�نما  با�حرف،  هو�ز  تصور  لتب�ي  دعوة  ليس  فاملقال 

ال�ي تمكن من إرساء   مقومات فلسفتھ السياسية _ ع�� خالف ما هو متداول حول فلسفتھ السياسية_ 

 ب�ي تصورات أك�� قر�ا من التصورات الديمقراطية املعاصرة.  دعائم الدولة �� أفق تطو�رها ع�� ت
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