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 األستاذ عكاشة بن المصطفى
 

 تطور الفكر السياسي: من سلطة النخبة إىل سلطة الشعب

 

 

 مقدمة عامة:

يف القرون الوسطى يف الغرب ساد التخلف واالضطهاد وسيطرة الكنيسة وقمعها لكل روح 
فان القرون الوسطى يف العامل اإلسالمي كانت هناك احلضارة والتقدم. فإذا   ،علمية. ويف املقابل

اب إابن هذه احلقبة من طرف الرهبان، فان النظافة كانت حمط اهتمام و ر كانت النظافة حمرمة يف أو 
محام تركي يف القريوان. وكان اللوردات يف  033من طرف املسلمني. فقد كانت هناك حوايل 

 .1اجنلرتا يلبسون الشعر املستعار القذارة

من جهة و ابلفكر  إن مادة اتريخ الفكر السياسي حتضى ابهتمام الباحثني ألهنا تتعلق ابلسياسة
ابعتباره كائنا مفكرا اهتم مند نشأته ابلسلطة و السياسة ألنه يعيش  من جهة أخرى. فاإلنسان

 داخل جمتمع منظم.

و اتريخ األفكار السياسية جتعلنا نفهم ماضي و حاضر اإلنسان السياسي من أجل استخالص 
ميكن معرفة األحداث و الوقائع العرب و الدروس و تفسري األحداث تفسريا علميا واقعيا. فال 

السياسية احلالية إذا مل نرجع إىل التاريخ وابخلصوص اتريخ الفكر.  و الفكر املقصود هنا هو 
الفكر السياسي. و السؤال املطروح هو : مىت نشأ الفكر السياسي؟هل مع اليوانن؟ أم يف بالد 

مع اليوانن، أما يف الشرق القدمي  الشرق القدمي؟هناك من اعترب أن الفكر السياسي احلقيقي بدأ
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فلم يكن هناك سوى فكر الهويت. و مل يبدأ بشكله العلمي إال مع أرسطو. وتطور الفكر 
السياسي مع مفكرين إسالميني مثل ابن خلدون واملاوردي والفارايب وغريهم. واعتربت مقدمة ابن 

درس فيها ابن خلدون  خلدون من أهم الدراسات يف علم االجتماع والتاريخ السياسي حيث
احلضارات اإلنسانية واتريخ امللوك والشعوب دراسة علمية ومنهجية سبق هبا العديد من املفكرين 
الغربيني الذين جاءوا بعده. فقد اعترب أن التاريخ واجملتمع خيضعان لقوانني ونواميس خلقها هللا 

 ر.يف اجملتمع وما على الباحث إال اكتشافها لفهم املاضي واحلاض

والفكر السياسي الذي نقوم بدراسته يهتم ابألفكار السياسية على املستوى النظري، أي كل 
انتاجات املفكرين على املستوى النظري والفلسفي، لكن هذا ال يعين أن هذا الفكر ال عالقة له 

 ابلواقع. إن األفكار السياسية ختتلف من مفكر آلخر. فهناك أفكار هتدف إىل التنظري إىل ما
ينبغي أن يكون عليه اجملتمع والدولة كأفكار أفالطون وهيغل وهناك أفكار  تعكس ما هو موجود 
لفهم األحداث كميكيافيلي وماركس وغريه. كما الفكر حىت وان مل يكن لصيقا ابلواقع ويعكسه 
متاما، فهو يؤثر فيه من حيث أنه جيعل الواقع متناسبا معه. كما أن هذا الفكر مهما بلغ من 
جتريد ومثالية، فانه يتأثر بدوره ابلواقع بشكل من األشكال. فأفالطون مثال مل ينظر للمدينة 

 الفاضلة املثالية إال ألن الواقع السيئ الذي أحس به قاده إىل تصور واقع أفضل يف نظره.

 ومبا أن الفكر السياسي مرتبط ابلواقع ال حمالة، فانه يبقى نسيب، أي خيتلف من عصر آلخر ومن
مفكر آلخر وخيضع ملنطق التطور البشري ويتأثر مبنظومة ثقافية ما ألنه نتاج لعقل مفكرين 

 ينتمون لبيئات ثقافية معينة.

وعلى الرغم من أن الفكر السياسي مل أيخذ شكله العلمي واملنهجي إال مع فالسفة اليوانن 
احلضارات البدائية اليت وخاصة أفالطون وأرسطو، فانه ميكن القول أن نشأته األوىل كانت يف 

 ترعرعت يف وادي النيل وعلى ضفاف دجلة والفرات حىت وان كان يطبعه الطابع األسطوري .
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لقد ارتبط الفكر السياسي بداية ابملعرفة األسطورية. مث ما لبث أن تطور لريتبط ابلعلم. فالشعوب 
ة والصينيني واهلنود واإلغريق يف القدمية كالسومريني والبابليني واألشوريني والفينيقيني والفراعن

بداايهتم كان فكرهم السياسي ميتزج ابألسطورة. ولكن هذا ال يعين عدم وجود مقومات الفكر 
السياسي كما أشار إىل ذلك أفالطون يف إحدى حماوراته خبصوص نظام احلكم الذي ساد يف 

 القارة املفقودة )أطلنتس(

عصران هذا متتزج فيه األسطورة والعقيدة والنظرية ويف الواقع، فان الفكر السياسي حىت يف 
السياسية. صحيح أن الفكر السياسي تطور من األسطورة إىل النظرية السياسية العلمية ولكن 
يبقى مع ذلك خاضع ألهواء وعقائد املفكرين السياسيني أنفسهم. فال ميكن احلديث عن فكر 

يدة الدينية والظروف السوسيو اقتصادية سياسي موضوعي وعلمي بشكل مطلق ألنه يتأثر ابلعق
 والثقافية وذاتية املفكر.

إىل اتريخ األفكار السياسية وليس النظرايت السياسية واليت مها فرعان من فروع  إننا سنتطرق
العلوم السياسية. ولكن التطرق إىل اتريخ الفكر السياسي يقودان حتما إىل التطرق إىل املذاهب 

والفلسفات السياسية. فاألفكار السياسية تتأثر  لسياسية واإليديولوجياتالنظرايت االسياسية و 
ابإليديولوجيات واملذاهب السياسية. فاملذاهب السياسية هي اقرب إىل املسلمات اليقينية 
والعقائد منها إىل النظرايت السياسية اليت تقبل املراجعة والنقد، فان هذا يعين أن أفكار بعض 

 .1ه املذاهب وتتأثر ابإليديولوجيات السياسية السائدةالفالسفة تتأثر هبذ

والفكر السياسي الذي سندرس اترخيه ال ينبع مصدره من مفكرين سياسيني فقط، بل قد ينبع 
 من فالسفة وعلماء اجتماع ومؤرخني وعلماء دين وغريهم.

ع للتطور. فقد مث ان هذا الفكر الذي سنقوم بدراسة مناذج منه اعتربانها معربة وممثلة له خيض
تطور من جمرد أفكار مبعثرة اىل نظرايت سياسية ونسق فلسفي سياسي تناغم. وتطور من 

                                              
. يعرف المذهب السياسي على انه مجموعة منظمة من األفكار ينظر إلى الماضي بطريقة معينة ويدرس 1 

الحاضر بطريقة معينة ويتطلع إلى المستقبل بناء على اعتباراته للماضي والحاضر. وهو مرتبط بالسلوك. أما 

 لبا ما يبرر الوضع القائم.االيدولوجيا فهي نسق من األفكار غا
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االسطورة اىل العلم ابلرغم من اختالطهما اىل اليوم، حيث وجود االسطورة اىل اليوم كما قال 
 ماكايفر:

تمعات اشكاال ال "اجملتمع يتنفس االسطورة كما يتنفس اهلواء... وتتخذ االسطورة يف خمتلف اجمل
حد هلا، ولكن قوام كل املركبات االسطورية مهما اختلفت اشكاهلا اسطورة القدر او االسطورة 

 .1السياسية."

كما   2عية على الرغم من صعوبة التخلص من االيديولوجياو ضولوجيا اىل نوع من املو ومن االيدي
ام السياسي الذي يصدر عن  سوف نرى مع مفكرين عديدين. مث تطور ابلنظر اىل طبيعة النظ

كل مفكر وفيلسوف وظروف عصره. اال ان هناك منحى عام من خالل الكتاب وهو تطور من 
سلطة النخبة اىل سلطة الشعب مع تطور االنظمة السياسية وحقوق االنسان و الدور الفاعل 

 للشعوب واتثريها على الدول واجملتمعات.

 

 

 

 

 

 

 

                                              
  .8. ص. 5891. روبرت ماكيفر، تكوين الدولة، ترجمة حسن صعب، دار العلم للماليين، بيروت، 1
 D Detracy Mémoire sur la. كان دستوت ديتراسي أول من استعمل وعرف االيديولوجيا في كتابه 2

faculté de penser, volumeI, 1796.  علم الذي يرمي لدراسة االفكار على أنها والذي عرفها بأنها:" ال
وقائع الوعي ويكتشف خصائصها وقوانينها وعالقتها باالشارات التي تعبر عنها ويتتبع أصلها". الى ان جاء 
ماركس وصديقه انجلز الذين اعتبروا االيديولوجيا تعبيرا عن واقع مزيف يخدم اغراضا سياسية ويعبر عن 

 قفها.الفئة الحاكمة التي تبرر موا
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 دميالقسم األول: الفكر السياسي الق

 

 الفصل األول: الفكر السياسي ما قبل اليوانن

 املطلب األول: الفكر السياسي يف الشرق

 . الفكر السياسي الصيين1

 

مهد  وعموما الشرق اآلسيويةاحلضارة من . فاسياسي افكر  من أنتجوا واننيون وحدهم ليس الي
ضارة الفرعونية حيث وجود حضارات قدمية كاحل، 1البشرية انبثق الفكر اإلنساين احلضارة

والسومرية والبابلية والصينية وغريها ووجود تنظيمات سياسية ال بد من وجود فكر سياسي مرتبط 
 هبا. هذا الفكر هو الذي كان وراء تطور هذه احلضارات.

وسنتطرق اىل اهم مفكر فيها وهو   فاحلضارة الصينية عرفت بدورها فكرا سياسيا مهما.
 كونفشيوس.

 كونفوشيوس:

( العديد من الكتب منها: " التعليم األكرب" م-ق 555-974)  2كتب كونفشيوسفقد  
و"األغاين" وعقيدة الوسط" من اجل إعداد جيل من التالميذ واألتباع مثقفني يدافعون عن 
مبادئه العالية. ففي كتاب "التعليم األكرب" عرض كونفوشيوس ألسباب احلروب واعترب أن فساد 

قوانني الوضعية ال تستطيع حل املشاكل ألن األسرة هي املفرتض فيها احلكم هو السبب وان ال
أن هتيئ النظام االجتماعي. لكن األسرة عاجزة ألن البشر يغفلون عن تقومي أنفسهم. والسبيل 

                                              
كيف أن الفكر الغربي مدين للفكر قصة الحضارة . وقد أشار بحق ويل ديورانت صاحب الكتاب المشهور 1

  الشرقي.
. عاش كونفوشيوس في عصر اتسم بالتفكك السياسي واالجتماعي والتردي األخالقي وعاش حياة الفقر 2 

 طبق هذا حتى في تعليمه.ولذلك كان يرفض التمييز الطبقي ويدعو إلى المساواة والعدالة وي
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لتحقيق التطهري هو اإلخالص يف التفكري والتوسع يف املعرفة لالبتعاد عن األهواء. وإصالح 
 وسيلة العقابية وإمنا بواسطة القدوة وإصالح النفوس.األسرة ال يتم عن طريق ال

ويف " عقيدة الوسط" يعترب كونفوشيوس أن احلكم جيب أن يناط ابلناس الصاحلني. فاحلكم 
الصاحل يقوم بتوزيع الثروات واتمني االكتفاء الذايت. وأيضا نشر التعليم. ويعترب أن مشكالت 

بغري مبدأ أخالقي حتقيقا ملصلحة احلاكم فقط. الشعب تنبع من السلطة احلاكمة اليت حتكم 
ولذلك دعا إىل اإلصالحات االجتماعية من اجل حكم خيدم الصاحل العام. وهذا ممكن ابلنسبة 
له إذا كان احلكام يتميزون ابالستقامة والكفاءة ويراعون احتياجات الناس أكثر من اهتمامهم 

قيق السعادة للناس مجيعا. ولكن حتقيق مبصلحتهم الذاتية. فهدف احلكومة الصاحلة هي حت
السعادة ليست حكرا على احلكومة فقط، بل هي مسؤولية كل فرد. ولذلك دعا كونفوشيوس 
إىل أن يتعامل كل فرد بغريية جتاه اآلخر. واعترب أن هذه املبادئ واألهداف ال ميكن أن تتحقق 

مه حىت ال تكون جمرد تعاليم من دون ثورة ثقافية ولذلك عمل على تثقيف الناس ونشر تعالي
فال بد من هتييئ الطالب لصبح موظفا يف الدولة ليكون اداة لصاحب السلطان.وكان مثالية. 

 يدعو اىل املساواة يف التعليم

ويرفض الوسيلة العقابية ويقرتح بدهلا التعليم. هذا التعليم الذي يهيئ جيال من األكفاء والعلماء 
تمتع ن الذي يتواله ال يأن احلكم الوراثي هو حكم فاسد أل يسريون الدولة. ولذلك يعترب

، أي كفاءة االخالق واملعرفة وليس الثروة او النسب او املركز ابلضرورة ابلكفاءة املطلوبة
 االجتماعي. 

وعلى الرغم من رفضه احلكم الوراثي اال انه كان يطالب احلكام ابن يسودوا وال حيكموا، ومنحوا 
ء. أي اراد اتسيس ملكية دستورية برملانية يكونوا فيها احلكم للشعب الذي هذا احلكم للوزرا

 خيتار حكومته.

واعترب أن السعادة هي هدف االنسان ولذلك يعترب ان احلكومة الصاحلة هي اليت تكفل السعادة 
 للشعب. 
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اءة خنلص مما سبق ان كومفوشيوس ربط السياسة ابالخالق. اخالق السعادة واخلري العام والكف
العلمية والنزاهة. وكل هذا من خالل تنئشة الفرد تنشئة اخالقية من خالل منظمومة الرتبية جتعله 

 فردا صاحلا.

 ب: مدرسة املشرعني:

املشرعون خيتلفون عن الكونفوشيوسيون يف كون أن األوائل يفضلون احلكم املركزي الصارم وابن 
قيع العقوابت القاسية. ودافعوا عن هيمنة الدولة احلاكم من واجبه وأحقيته يف ممارسة التهديد وتو 

على مجيع وجوه النشاط االقتصادي. فاحلكمة والفضيلة اليت اندى هبما كونفوشيوس ال تكفيان 
لضمان االستقرار للحكم. فكم من ملك حكيم مل يستطع احلفاظ على عرشه وكم من ملك 

 فضل يقظته وحزمه.افتقر إىل احلكمة والعلم واستقامت له رعيته وأطاعته ب

واجلدير ابإلشارة إىل أن هذا الفكر الذي متيز به املشرعون يذكران آبراء ميكيافيلي الواقعية كما 
سوف نراها الحقا. وعموما فان الفكر الصيين اثر يف فكر من جاءوا بعدهم من اليواننيني 

ء سيقتبسها أفالطون واألوروبيني واملفكرون املسلمون. فمثال فكرة إسناد السلطة إىل احلكما
والفارايب وابن خلدون. وحق الثورة على األوضاع الفاسدة أهلمت جون لوك وروسو. كما أن 

فكرة التفويض اإلهلي سيقتبسها الفكر السياسي املسيحي وأطلقوا عليها نظرية التفويض اإلهلي.  
ءه لألكادميية كما أن نشر العلم بني األوساط االجتماعية أتثر هبا أفالطون من خالل إنشا

 وأرسطو للسيوم.

 وقد دافعوا عن امللكية اخلاصة لالرض وعن هيمنة الدولة على مجيع وجوه النشاط االقتصادي.

وقد اختلف املشرعني عن الكونفوشيوسيون يف عدة نقاط من ضمنها ان احلكمة والفضيلة ال 
ة واليقظة حىت ال تنفلت تكفي للحفاظ على احلكم واالستقرار، فال بد من احلزم والسلطة القوي

 االمور من زمام احلاكم. اننا هنا امام تصور واقعي للسلطة.
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ونقطة اخلالف االخرى تتمثل يف تصورها للقانون وضرورته. فكونفوشيوس ال يرى ضرورة من 
، وامنا جيب ان يسود االخاء واحلكمة واالخالق احلميدة اليت تعوض فرض تطبيق القانون

 كس املشرعني.العقوابت الصارمة ع

 خالصة القول أن الفكر السياسي الصيين القدمي أثر يف الفكر السياسي اإلنساين. 

فيمكن ان نشري اىل عدة أفكار اقتبسها العديد من املفكرين بعدهم نشري على سبيل املثال فكرة 
نظرية اسناد السلطة اىل احلكماء عند كونفوشيوس والتنشئة الرتبوية واليت اقتبسها افالطون . 

التفويض االهلي عند املشرعني اقتبسها الفكر املسيحي فس القرون الوسطى. الطبيعة االنسانية 
اليت ترتاوح بني الشر عند املشرعني واخلري عند كونفوشيوس واليت سوف حيللها اصحاب فرضية 

 العقد االجتماعي.

ايل ابحلضارة الغربية. وينتج عن هذا القول دحض فكرة أن الفكر السياسي نشا ابليوانن وابلت
ن الفكر نتاج فكر ألامركزية تنم عن عنصرية دفينة مفادها أن الشرق ال يستطيع  -هذه فكرة اثنو

 الغريب متفوق على الشرق.

 

 

 . الفكر السياسي يف بالد الرافدين:2

الذين  2والبابليني 1عرفت بالد الرافدين تعاقب جمموعة من الدول واحلضارات كالسومريني
. وقد أنشأ السومريون وخاصة 3اعوا توحيد البالد سياسيا وقانونيا بفضل امللك محورايباستط

 51البابليني حضارات راقية تدل عليها آاثرهم كتنظيمهم للمواقيت حيث قسموا السنة إىل 

                                              
 ( ق.م.0632 -0922. أسس السومريون دولتهم خالل الفترة الفاصلة ما بين )1 

 (ق.م. 5962 -5832. ظهر البابليون ما بين )2 
. حمورابي هو سادس ملوك ساللة بابل والذي ساد في القرن الثامن عشر قبل الميالد. وقد استطاع توحيد 3 

وانين اقدم منه وهي قانون اورنمو في القرن الثاني والعشرين قبل الميالد،  وقانون البالد.  لكن كانت هناك ق

 لبت عشتا بعده وايضا قانون اشتونا.
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شهرا. واشتهروا بتفوقهم القانوين وحماكمهم. مث ظهر األشوريني الذين اختذوا من أشور عاصمة هلم 
 نفوذهم ليشمل دمشق وفلسطني ومصر. وامتد

لقد متيز الفكر السياسي يف بالد الرافدين ابلطابع الديين. فنظرية التفويض اإلهلي كانت سائدة. 
فكل شيء كان يعزى إىل الدين. فلكل مدينة اله حيميها وكل حاكم يصل إىل السلطة إمنا يصل 

ي ابملعىن الكلمة وإمنا مزيج من السياسة بفضل مشيئة اله ما. ويف الواقع مل يكن هناك فكر سياس
والدين. فكل األفكار السياسية كانت تنسب إىل اآلهلة ومل يكن للعراقي القدمي استقاللية 

التفكري. فلم يكن هناك مفكرين سياسيني مبعىن الكلمة وال نظرايت. وحىت القاعدة القانونية  
ما واخلروج عنها يعرض صاحبه للعقاب. وكان كانت تعرب عن اإلرادة اإلهلية فتنفيذه كان أمرا الز 

يعترب أن امللك يتميز بقدسية ألنه يعكس إرادة هللا. فاإلله حيكم عن طريق انئبه. فالسلطة 
 السياسية ابلنسبة للعراقي، مل تكن تبدو ذات طبيعة إنسانية بل ما فوق إنسانية.

وابلتايل فان انئبه ال بد  فاالله هو صاحب السلطة السياسية وهو حريص على مصلحة الشعب،
  ان خيدم الشعب وحيقق الصاحل العام.

بواجبه ال يرجع إىل واجب خدمة  1وهكذا متتزج األسطورة ابلفكر السياسي. فقيام امللك
الشعب، بل يفعل ذلك الن االله يريد ذلك وييسر له االمور. فالرخاء مؤشر على رضا اإلله 

 صادية وسقوط األمطار امتزجت ابألسطورة واخلرافات.ومساعدته له. فالرخاء واحلالة االقت

 

 . الفكر السياسي يف مصر الفرعونية:3

متيزت مصر القدمية بنشوء دولة كبرية أو دولة قومية ابملفهوم احلديث عكس فكرة دولة املدينة 
م تقريبا -ق 0133ابتداء من  إالولكنها مل تتوحد اليت كانت سائدة يف جمموعة من األقطار. 

 وقد تعاقبت على مصر القدمية ثالث دول: عهد امللك مينا. يف

                                              
  . النظام السياسي الوحيد الذي كان سائدا هو النظام الملكي.1
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م. واليت عرفت نوعا من -ق 1033الدولة القدمية بدات من عهد امللك مينا اىل حوايل -
الدميقراطية. وقد عرفت ابرز مفكر سياسي انذاك وهو بتاح حتب احلكيم املصري والذي قال يف 

 احدى حكمه:

غريك. انه مرض ال "اذا اردت ان يكون سلوكك حسن  لشرور، فاحذر ان تشتهي ما ميلكه  وان تتحرر من كل ا
لرجل وزوجه... ان  عدوا. وتفسد ما بني املرء واخيه، ويفرق بني ا لصديق  لود مستحيال وحيول ا شفاء منه.جيعل ا

له قرب." غريه ال يكون  لذي يشتهي ما ميلكه   ا

ة من الفوضى استقرت وبعد فرت م. -ق 5733اىل  1333الدولة الوسطى من فرتة 
 م.-ق 715اهنارت بعد اجتياح اهلكسوس ملصر سنة و  األمور.

الدولة احلديثة تشكلت على يد امحس الذي اسس االسرة الثامنة عشر حمررا مصر من  -
اهلكسوس وموحدا البالد. وقد عرفت الفرتة اهم امللوك واملفكرين وهو اخناتون الذي 

 موحدا االهلة بدل تعددها.التوحيد. دينية انشرا نظريةقام بثورة دينية 

ومل تعرف مصر القدمية القوانني كاحلضارة البابلية وامنا اعتمدت على االعراف والعادات. 
 وكان أغلب الرتكيبة االجتماعية تتكون من الفالحني واقلية حتكم البالد ابسم فرعون مصر.

منف من أقدم عبادات احليوان  وكانت عبادة احليوان منتشرة آنذاك. وتعد عبادة عجل أبيس يف
 يف مصر. وقد تعاقبت على مصر ثالث دول كبرية:

ومن حيث التنظيم االجتماعي فلم تعرف مصر قوانني مكتوبة كما كان الشأن يف احلضارة البابلية 
 مع محورايب، بل شاعت العادات واألعراف.

حيث كانت املؤسسة امللكية  أما فيما خيص نظام احلكم يف مصر القدمية، فقد ساد احلكم امللكي
تعبريا حيا عن وحدة البالد. فامللك كان يعترب إهلا دنيواي ودينيا وبيده ترتكز السلطة املطلقة تشريعا 

 وتنفيذا وقضاء.

واجلدير ابلذكر انه مل تكن هناك أفكار سياسية مبعىن الكلمة، وإمنا أفكار على شكل نصائح 
 ومواعظ من كهنة أو وزراء.
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 لثاين: الفكر السياسي اليوانين قبل أفالطون:املطلب ا

احلكماء  ة السياسية بشكل منهجي علمي. وحاولأول من درس املعرف ميكن اعتبار اليواننيني
دراسة السياسة بشكل واقعي من خالل مالحظاهتم وجتارهبم. وكان سولون )عاش يف  1السبعة

ار هؤالء. ووضع سولون قواعد إلرشاد القرن السابع قبل امليالد( أهم من أعطاان فكرة عن أفك
موظفي الدولة لضبط أعماهلم اإلدارية وإصالح األمور االقتصادية بعد الفوضى اليت كانت تعم 

. وكانت قوانني سولون تتضمن مبادئ 2البالد من جراء استحواذ األغنياء على مجيع األراضي
راء. فقضى إبلغاء الديون وابحلد من املساواة االجتماعية ليقلص من الفوارق بني األغنياء والفق

 امللكية الفردية لألراضي.

 وجاء الفيتاغوريون مببدأ العدالة. فاعتربوا أن الدولة  تكون عادلة عندما حتقق املساواة.

ق.م(، رجل الدولة  914 -945ابلفكر السياسي. وكان بركليس ) 3وقد اهتم السوفسطائيون
باء وتتلمذ على يديه العديد من التالميذ من بينهم أثرايء املشهور، من أهم السوفسطائيني واخلط

 تعلموا الفصاحة ليدافعوا عن أنفسهم إذا اهتموا أمام حماكم الشعب وخيوضوا االنتخاابت بنجاح.

واعترب بركليس أن النظام الدميقراطي هو أفضل النظم السياسية ألنه يرتكز على املساواة واحلرية. 
انون واملساواة يف املشاركة ابلشؤون العامة ويف حال تساوي املؤهالت، مساواة اجلميع أمام الق

فانه يتم اللجوء إىل القيمة الشخصية. ويرفض التمييز بسبب الفقر أو الوضع االجتماعي.ويعترب 

                                              
ء لم . وهو سولون من أثينا وخليون السبرطي وطاليس وبياس وكليوبولوس وبيتاكوس وبرياندر. وهؤال1 

 يكونوا فالسفة بمعنى الكلمة وإنما حكماء منهم رجال القانون كسولون. 

. كانت الديون في عهد صولون تقترض بضمان شخص المدين وأدى هذا إلى استرقاق األغلبية فثار الشعب 2 
إلى ضد الطبقة العليا واستمر النزاع بين األغنياء وعامة الشعب إلى أن تم اختيار صولون كحاكم وتوصل 

اتفاق لحل النزاع. وإرساء العدالة االجتماعية عن طريق إعادة توزيع األراضي فيما يسمى اآلن باإلصالح 
 الزراعي. 

. كانت السفسطة تدرس للمحامين لتعليمهم الجدل وتدعيم مرافعاتهم. وكان هناك طلب على السوفسطائيين 3

يمقراطية إلى األوليغارشية. ومن أهم السوفسطائيين بسبب التيارات الفكرية المتنازعة وتقلب األنظمة من الد
الذي قال بأن االنسان هو معيار كل شيء:" فما يبدو لي صحيحا هو  Anexagorsفي أثينا أنكساغوراس 

صحيح وما يبدو لك صحيحا هو أيضا صحيح"، وبالتالي ال توجد سوى منافع متبادلة وال حقيقة يمكن أن نسلم 

 بها.
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أما احلرية السياسية، فيعتربها بركليس،  أن السيادة يف الدولة بيد الشعب واحلكم بيد األكثرية.
وممارستها الفعلية إلزامية. فاألثينيون يعتربون من ال يشارك يف شؤون املدينة إنسان  ضرورة أخالقية

 .1غري صاحل وال يستحق لقب مواطن نبيل

إن بركليس يشيد أبثينا الدميقراطية حيث تسود احلرية مقارنة مع إسبارطة االوليغارشية اليت ختضع 
 رعاايها لتدريب مضين من أجل حتضريهم للحروب.

ساد النقاش واحلوار حول أفضل أنظمة احلكم قبل جميء أفالطون وأرسطو. فقد انتقد ولقد 
أواتنوس سلطة الفرد واحلكم االوليغارشي وفضل الدميقراطية حكم األغلبية. كما أن ميغابيس 
رفض حكم األقلية إال أنه مل يكن متحمسا حلكم الشعب. بينما داريوس يقيم مقارنة بني النظم 

 وامللكي والدميقراطي منتهيا إىل أن حكم الفرد هو األفضل. فكل األنظمة الثالثةاالوليغارشي 

قابلة لالحنراف والفساد. فالنظام االوليغارشي ينتهي، ابلنسبة له، إىل اخلالفات الداخلية الن كل 
واحد يريد أن يفرض نفسه. أما الدميقراطية فهي تقود إىل اخلبث وابلتايل يؤدي هذا إىل اإلضرار 

ابلصاحل العام. وال يوجد أفضل من النظام امللكي حيث حيكم فرد واحد يلتف حوله الشعب  
 كله.

ن يف منو الفكر السياسي ولو أهنم كانوا يتقنون فن اخلطاب والتحايل لقد ساهم السوفسطائيو 
ويعلمون السفسطة لبعض الشباب األغنياء. ومن أشهرهم برواتغورس املتضلع يف الدايليكتيك 

يسمح جبعل القضية السيئة تنتصر على اجليدة. وهو صاحب القولة:" اإلنسان مقياس كل الذي 
األشياء". وهذا يفيد أن املعرفة تبقى نسبية وذاتية ومتغرية حسب الشخص. فاخلري والشر نسيب 
حسب الشخص وكيف يراه. ونفس الشيء ابلنسبة لغورجياس الذي يعترب أال وجود لليقني 

 غي فعله هو اإلقناع وليس الربهنة العلمية.العلمي وأن ما ينب

فيمكن تلخيص أفكاره حول السياسة يف النقاط التالية: يؤمن سقراط ابلكفاءة يف  1أما سقراط
احلكم ولذلك ينتقد اختيار احلكام ابلقرعة. ويرفض مبدأ الدميقراطية اليت تقر حبكم األغلبية، إذ 

                                              
 .06 . مرجع سابق، ص.1 
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لسياسة من احلكم كاالسكافيون والبناءون والباعة أن هذا يفسح اجملال ألفراد ال عالقة هلم اب
املتجولون... وبدهلا يقرتح سقراط حكومة ارستقراطية حيث حيكم أصحاب الفكر والتميز 

 األخالقي والفضيلة.

إن السياسة، حسب سقراط فن يهدف إىل حتقيق اخلري وتقومي السلوك اإلنساين وهذا ال يتأتى 
الدولة. ودافع أيضا عن وظيفة  -طلوبة. لقد كان مدافعا عن املدينة إال ملن تتوفر فيه الكفاءة امل

القانون ورجل السياسة اللذان يهدفان إىل حتقيق العدالة. ودفاعه املستميت عن النظام املدين 
والقوانني هو الذي قاده إىل قبول املوت ابلسم استجابة هلذه لقوانني الدولة وإال كان متناقضا مع 

 نفسه يف نظره.

 

 اإلطار السياسي واالجتماعي: دولة املدينة

مشتقة من  politiqueمع اليوانن بدأ الفكر السياسي العقالين واملنهجي. فكلمة سياسة 
نشأ الفكر السياسي مع  2اليت تعين املدينة. ففي املدينة أو دولة املدينة  polisالكلمة اليواننية 

ال العقل وطرح األسئلة وحماولة إدراك ظهور أعمال كل من أفالطون وأرسطو من خالل إعم
أسباب الظواهر. إن فضاء املدينة وفر لليوانننني التفكري السياسي وممارسة الدميقراطية حيث كانوا 

غورا، فقد كانت دولة املدينة اقشة قضاايهم. إضافة إىل ساحة األجيتمعون يف ساحة األغورا ملن
لشعبية "االكليزاي" اليت كانت تتألف من كل تعرف عدة مؤسسات سياسية من أمهها اجلمعية ا

                                                                                                           
ق.م. ولم يكتب سقراط  688قبل ميالد المسيح عليه السالم وانتحر بشربه السم عام  072. ولد سقراط عام 1

شيئا سوى ما نقله تالمذته عنه. وراح يجوب شوارع أثينا طارحا أسئلة أساسية حول األخالق والسياسة 
 سئلة. مستعمال منهجه الديالكتيكي والدقيق حول ضبط المفاهيم بمزيد من األ

. يشير مفهوم الدولة المدينة إلى منطقة تحكمها حصرا مدينة بمثابة دويلة تتبعها المدن الصغيرة والقرى 2 
المجاورة لها. وقد كان هذا الشكل من المدن شائعا في العصور القديمة وكانت شبه الجزيرة اليونانية مشكلة 

وحدة سياسية وليس فقط تجمعا عمرانيا. إنها تنظيم من عدة مدن. وقد عرف جان توشار دولة المدينة:" بأنها 
سياسي واجتماعي إلقليم محدد يمكن أن يشمل مدينة أو أكثر". وتتميز دولة المدينة بوجود دستورها الخاص 
وقوانينها الخاصة وآلهتها، فهي تتمتع باالستقالل وان كانوا يخضعون لدولة واحدة هي اليونان.  إال أن بعض 

كانت نعرف تمايزا طبقيا وتراتبا اجتماعيا، اذ كان هناك طبقة األحرار من أصل أثيني وهم الفئة المدن كأثينا 
الحاكمة والمسيرة للبالد ويشكلون أقلية. وهناك طبقة األجانب الذين يشكلون األغلبية ويقومون بالتجارة 

اك  طبقة العبيد المحرومون ويلتزمون بالسلوك المطلوب وال تم طردهم وال يتمتعون باي حقوق سياسية. وهن

 من كل الحقوق ويعملون على إرضاء حاجيات طبقة األحرار واألجانب.
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املواطنني األحرار. فاالكليزاي هي منبع السلطات اليت كانت تصدر القوانني والقرارات السياسية. 
وكانت املناصب تتم عن طريق القرعة أو االنتخاب. ويتم اختيار عشرة أشخاص من عشرة قبائل 

ملهمة هي جملس اخلمس مائة ذو األهلية العالية املكونة ألثينا. واملؤسسة السياسية األخرى ا
والذي كان يضطلع إبعداد جدول أعمال اجلمعية الشعبية. وكانت ترتكز يف يديه أعمل 

كبريا حبيث يتعذر معه تنفيذ أعمال احلكومة، طبق نظام   533احلكومة. ولكل كان عدد 
 53أفراد لكي يتم تكوين  التناوب. وهكذا تقوم كل قبيلة من القبائل العشرة ابختيار عشرة

عضوا للمجلس. وكان اجمللس مبثابة السلطة التنفيذية، إذ كان يتمتع حبق مراقبة كبار املوظفني 
 واحلكم ابلسجن أو اإلعدام والرقابة على املمتلكات املالية.

وكانت أثينا تعرف نظام قضائي مهم حبيث كان من اختصاصه الفصل يف القضااي املدنية 
 ومراقبة كبار املوظفني.واجلنائية 

 demosصحيح إذن أن الدميقراطية من اخرتاع اليوانن. فحىت االسم مشتق من االسم اليوانين: 
تعين احلكم. لكن ممارستهم السياسة عن طريق الدميقراطية مل تكن كاملة  kratiaتعين الشعب  

و"الربابرة" األجانب  إذ كانت حكرا على األحرار اليواننيني من أصل أثيين. فقد كان العبيد
والنساء مقصيني من ذلك. لقد كانت املدينة: " تشكل جمتمعا كامال يكفي ذاته بذاته يف كل 
امليادين ويف هذا الصدد على األقل، كانت تبشر ابلدولة احلديثة. ومن هنا ظهر تعبري الدولة 

ا ونظامها االجتماعي . فقد كانت للمدينة دستورها اخلاص وقانوهن1املدينة أو املدينة الدولة"
 اخلاص. فقد كانت مستقلة عن ابقي املدن األخرى.

ليست فقط إطار جغرايف حمدد يف مدينة واحدة، وإمنا وحدة سياسية قد تضم عدة مدن واملدينة 
 والقرى اجملاورة هلا. 

 

                                              
، ص. 5886، المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع، تاريخ الفكر السياسي. جون جاك شوفالييه، 1 
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 ولكن السؤال املطروح هو كيف أدت دولة املدينة إىل منو الفكر السياسي عند اليوانن؟ 

الطبيعة اجلغرافية للمدن اليواننية يفسر إىل حد ما منو الفكر السياسي. فقد كانت الدولة إن 
املدينة صغرية املساحة مما يسمح بتجانس األفكار واأللفة بني األفراد واحلياة املشرتكة عكس 

 اإلمرباطورايت الشرقية. إن املدينة هي اليت حررهتم من وصاية العشرية العائلية وجعلت منهم
 مواطنني خيضعون للقانون.

إن أشكال احلكم املختلفة اليت كانت سائدة يف املدن اليواننية كإسبارطة مثال قدمت مادة خام 
 للتفكري السياسي، إذ كان على الفالسفة والسياسيني اليواننيني البحث حول أحسن احلكومات.

القي واجملال العملي. فقد كانت لقد متيز الفكر السياسي يف دولة املدينة ابهتمامه ابجملال األخ
 تعكس العيش املشرتك من اجل حتقيق اخلري للجميع.

لكن الفكر السياسي مل يتطور ويرتك أثره إال مع مفكرين ابرزين ويف مقدمتهم أفالطون وأرسطو. 
وابلرغم من أن أرسطو تلميذ أفالطون إال أن منهجهما خيتلف. فأفالطون يفضل املنهج 

د الذي يعتمد على الرايضيات، يف حني أن أرسطو يفضل املنهج التجرييب االستنباطي اجملر 
منطلقا من املالحظة الواقعية و معتمدا على االستقراء. فكالمها يبحث عن اخلري، إال أن 
أفالطون يريد حتقيق هذا اخلري بصورة مثالية يف حني أن أرسطو يريد أن يكون أكثر التصاقا 

 ابلواقع.

 

 ة الفاضلة:أفالطون واملدين

( يف وقت كان وطنه أثينا يعاين من أزمة سياسية قاتلة، إذ كان 097 -917عاش أفالطون  )
عهد بريكلس الزاهر قد وىل، و متكنت اسربطة من الفوز على غرميها التقليدي أثينا وذلك بعد 

، و متثل صراع مرير، لتعرف أثينا فرتة طويلة من حكم الطغاة استعادت بعدها النظام الدميقراطي
هذه الفرتة قمة احلضارات اليواننية، حيث شهد العامل اليوانين من تلك احلقبة التارخيية نفوذا امتد 
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ليشمل معظم شواطئ البحرين األبيض املتوسط و األسود، و ميتد من أسيا الصغرى إىل مرسيليا، 
 و من اجلزائر، و مصر إىل مصب هنر الدانوب.

ق.م أب الفلسفة و الفكر اليوانين، كرس التلميذ  044-973و مباشرة بعد إعدام سقراط 
أفالطون جهوده الطالع و الرحالت استزادة يف املعرفة، حيث زار مصر، و اببل، و فارس، و 
فلسطني، و ايطاليا،و صقلية.و لقد أودع أفالطون فلسفته السياسية يف كثري من حماورات اجملسدة 

 ى مثل اجلمهورية، و رجل السياسة، و القوانني.يف جمموعة من مؤلفاهتا السياسية الكرب 

 

 نظرية أفالطون السياسية:

يف كتابه " اجلمهورية" يعاجل أفالطون عدة جوانب وموضوعات تتعلق ابألخالق والسيكولوجيا 
والفلسفة وليس فقط السياسة. انه يهدف إىل إقامة دولة فاضلة و معرفة الوسائل املؤدية إليها، 

 اضلة يف دولة فاضلة ال بد أن يشتمل على مجيع جوانب احلياة.فبحث احلياة الف

إن فكرة املدينة الفاضلة عند أفالطون غارقة يف املثالية. وقد انبثقت يف فكره عندما اخفق يف 
الوصول إىل السلطة وقد ابتعد عن السياسة عمليا بسبب ما شاهده من أحداث عنيفة وثورات. 

 ن السياسيني وأصحاب املعرفة احلقيقية.فانشأ األكادميية إلعداد جيل م

اعترب أفالطون أن اجملتمع السياسي ال يقوم بدون فضيلة والفضيلة ال يوفرها إال أصحاب املعرفة 
وهم الفالسفة والعلماء. وابلتايل فليس لغري هؤالء سلطة إدارة احلكم. واعترب أن الشعب ال 

 يصلح حلكم نفسه بنفسه.

نتيجة منطقية و ضرورية ولدها ضرورة تبادل اخلدمات و اإلنتاج و الدولة و يعترب أن نشوء الدولة 
هلا وظيفة حتقيق العدالة و هده األخرية تتحقق بوضع كل مواطن يف مركز اجتماعي مناسب له، 
وهذا ال يتأتى إال ببلوغ مرتبة مواطن صاحل وذلك عن طريق حتقيق تكافؤ الفرص بني اجلميع و 

ان الطبقة احلاكمة من امللكية اخلاصة لكي ال يكون هناك غىن مفرط يف ال يكون هذا إال حبرم
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مقابل فقر مفرط. إن أفالطون يريد خلق جمتمع مشاعي أو الشيوعية حيث ال وجود لغين وحيث 
املساواة يف الثروة. الن الثراء جيلب الرتف والكسل كما أن التكالب على الثروة قد يؤدي النزاع 

رتف أن املساواة املطلقة مستحيلة التحقق، فانه يقرر أن الفقر املدقع والغىن واحلرب. وحىت وان اع
الفاحش ال وجود هلما يف مدينته الفاضلة. وقد سطر عدة التزامات للسلوك االجتماعي حىت 

 يعيش اجملتمع يف املساواة.

ونه يصبح و يعترب أفالطون أن القانون هو الذي يشكل القوة الدافعة و التقدمية للدولة و بد
 اإلنسان حيواان.

 ويقسم أفالطون جمتمع املدينة الفاضلة إىل طبقات ثالث:

 الطبقة األوىل:  تتألف من الصناع الذين يبنون املنازل ويشتغلون ابحلياكة وإعداد الطعام. -

 الطبقة الثانية: احملاربون الذين يذودون عن أراضي دولة مدينة أثينا جتاه كل أجنيب. -

 الفالسفة. -لثالثة: احلكامالطبقة ا -

 

 النظام الرتبوي الصارم للحكام الفالسفة كأساس لتحقيق املدينة الفاضلة

هذه الطبقات الثالث كلها ضرورية الزدهار الدولة. لكن يعترب أن طبقة احلكام هي أمهها مجيعا 
إن  ابلرغم من قلة عددها وهي ضرورية ال مناص منها يقول أفالطون يف هذا الصدد:" ...

املصائب لن تتوقف إذن بني الناس قبل أن يصل للسلطة عرق من الفالسفة االنقياء واحلقيقيني، 
أو أن أيخذ رؤساء املدن بفضل نعمة إهلية ابلتفلسف حقيقة".  ولذلك يطالب ابلتشدد يف 

ي اختيار أفرادها وتتبع برانمج خاص لتثقيفها وتعليمها املوسيقى والرايضة والعلوم الرايضية ك
 يتعلم احلاكم التفكري التجريدي.

ولكي يكون البناء االجتماعي والسياسي صحيحا سليما رأى أفالطون انه جيب أن تبدأ عملية 
الرتبية قبل ميالد الطفل. وهكذا اقرتح أن يتم إجناب األطفال عن طريق نساء صحيحا برجال 
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الضطالع ابملهام العظيمة. أصحاء خمتارين إبشراف الدولة حىت يتوالد جيل نبيل قادر على ا
ويرىب هؤالء األطفال يف مؤسسات عامة بعيدا عن اآلابء واألمهات ودون أن يتعرف هؤالء 

 عليهم. وينشا األحداث معا حيث أيكلون مجاعة ويدرسون سواي لتتقوى أواصر األلفة واحملبة.

نتقني من بني امللوك امل -وبعد سن العشرين، يبدأ تكوين احلراس الكاملني أو الفالسفة
املساعدين. وال يكتمل هذا التكوين إال يف سن اخلمسني. ومن سن العشرين إىل ثالثني يدرس 
املنتخبون الرايضيات وعلم الفلك واملوسيقى. وبني سن الثالثني واخلمسة والثالثني يتعلمون 

امللوك بعد الدايلكتيك الذي ميكن من معرفة اخلري. ويف سن اخلمسني يقبلون يف سلك الفالسفة 
انتقاء من تبقى منهم. مث يقومون بتكوين مواطنني آخرين حيلون حملهم مث يغادرون املدينة ليسكنوا 

 " جزر السعداء".

ويشرتط يف احلكام التحلي ابلصدق وضبط النفس والتميز ابلذكاء واالستيعاب الواسع للمعرفة 
ى خطا ميكن إصالحه ابلرتبية ومعرفة اخلري. وللفضيلة الكربى هي املعرفة. وليس الشر سو 

والتعليم. كما يفرض على احلكام قيود صارمة من بينها أهنم حيرمون من امللكية اخلاصة سواء 
ملكية األراضي الزراعية أو املنازل وحيرمهم من متلك الذهب والفضة. إن حرماهنم من امللكية 

الن امللكية واحلرية تقودهم  اخلاصة والتملك هدفه هو إبعاد احلكام عن أي عامل يشتت عقوهلم
 إىل البحث عن املصاحل الذاتية وختلق النزاعات بينهم وبني املواطنني.

ويف هذا اجملتمع املثايل، يقرتح أفالطون حترمي االقرتاض بفائدة لكي حيد من األرابح غري املشروعة 
 اليت ال تكلف املستفيد منها أي جهد عقلي أو بدين.

عترب أهنا مساوية للرجل. فان كان هناك اختالف فهو اختالف يف الدرجة وخبصوص املرأة، فانه ي
وليس يف النوع. ولذلك يدعو املرأة أن تتعلم مثل الرجل ولكن يعهد إليها األعمال اخلفيفة. ومبا 

أن املرأة معفاة من أشغال املنزل فان أعباء رعاية األطفال مكفولة إىل اجلماعة. ويعترب أن املرأة  
 تويل احلكم الن املؤهالت فقط هي اليت جيب أن أتخذ يف احلسبان وليس اجلنس.هلا حق 
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حسب أفالطون وهي اليت تقود إىل  العدالةإن هذا التمايز االجتماعي والطبقي هو الذي حيقق 
جمتمع فاضل. ويربر أفالطون هذا التمايز االجتماعي ابالستناد إىل التفاوت يف املعادن. 

ذهب وفضة والطبقة االقتصادية من حديد وبرونز. فالعدالة ابلنسبة له هي  فالفالسفة امللوك من
بقاء كل فرد يف مكانه حسب مؤهالته. وهكذا حتافظ املدينة على انسجامها وصحتها، أما 
مرضها فينبع من عدم احرتام التخصص والتسلسل. وهذه العدالة يف إطار اجلماعة ال تتأتى إال 

ر الفرد. أي أن يكون كل فرد حمققا انسجامه بني أجزاءه الثالثة وهي إذا حتققت العدالة يف إطا
 العقل والشجاعة والرغبة.

حكم الفالسفة ابن هؤالء:" ال تستبد هبم اللذة أو اجلشع او الرغبة يف التسلط،  أفالطونويربر 
ر واجلنب، العلم احلقيقي ويقبل على متعة الروح ويرتفع عن الوضاعة والغرو  إىلبل هو يتجه دائما 

هذا ابإلضافة إىل االعتدال والقصد يف كل شيء والرقة يف معاملة الناس وقوة الذاكرة وسرعة 
 1الفهم وحضور البديهة وطيبة النفس وابتعادها عن الصغائر"

و أما خبصوص أنظمة احلكم فقد اعترب يف كتابه 'اجلمهورية 'أن املدينة الفاضلة هي أفضل املدن. 
لنظام اجلمهوري هو أفضل النظم. لقد كان هدف أفالطون يتجاوز اهلدف ومل يكن يعين أن ا

السياسي. فقد كان يرمي حماربة السوفسطائيني ونزعتهم املادية واستغالهلم للغرائز واآلراء 
والشهوات وأيضا حماربة بعض السلوكات املنتشرة كالرشوة وعدم الكفاءة واجلهل والتطفل والنزاع 

 .2 فئتني:  فئة األغنياء وفئة الفقراءالذي يفرق املدينة إىل

يتبني إذن من خالل هذا السرد ملا جاء يف كتاب اجلمهورية أن النظام الرتبوي يعترب حجر الزاوية 
لكل بناء. هذا النظام الرتبوي الذي يركز يف احلقيقة على طبقة احلكام الفالسفة أكثر من غريها 

بقة الشهوات واألاننية اليت قد تؤدي إىل النزاعات من الطبقات األخرى. ولكي يبعد عن هذه الط
اقرتح أفالطون اقرتاحا غريبا وهو املشاعية أو الشيوعية يف كل شيء: مشاعية األموال ومشاعية 

                                              
 .070، الفقرة الجمهورية. راجع 1 

 .68، مرجع سابق، ص. ياسيتاريخ الفكر الس. جون جاك شوفالييه، 2 
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 1وهذا النظام املشاعي يطبق فقط على احلراس وليس على الطبقة االقتصادية النساء واألطفال.
ابمللكية اخلاصة. وهذا يعين أن أفالطون ال يقول إال بنصف  اليت متثل الرغبة والشهوة ألهنا تتمتع

 املشاعية مادامت ال تطبق على مجيع الفئات.

فمشاعية األموال تعين أن احلراس الكاملني، أي احلكام الفالسفة جيب أال ميلكوا أي سكن أو 
مينع عليهم تلقون كل شيء من الطبقة االقتصادية. و يأرضا ابستثناء املواد الضرورية ألهنم س

. فنفوسهم مصنوعة منها يف نظر أفالطون الذي يف كل شيئ امتالك واستعمال الذهب والفضة
فيجب  يشبه احلكام ابلرهبان الذين عليهم التفرغ ملهامهم اجلليلة واالبتعاد عن كل اإلغراءات.

 الفصل بني سلطة املال وإغراءاته وسلطة احلكم.

اشرتاك احلكام يف النساء واألطفال. أي ليس هناك زواج أما مشاعية النساء واألطفال فتعين 
ابملعىن التقليدي وهذا يؤدي إىل اختالط األبناء والزوجات حيث ال يعرف االبن أابه. كان يرى 
أفالطون يف الزواج سببا للتملك واألاننية، ذلك أن املتزوج يهتم بزوجته وأطفاله وينسى مهامه 

 الكبرية.

قال هبا أفالطون كانت تسري وفق التصور الذي كان يصدر عنه واهلدف  إن فكرة املشاعية اليت
الذي كان يرمسه. فقد اعترب أن التقسيم هو الشر األكرب وأن الوحدة هي اخلري األكرب واملشاعية 

 مبا هي مشاعية يف الفرح واألمل توحد اجملتمع.

االنتقاء البشري من الدعوة  إال أن مشاعية النساء واألطفال تقودان إىل فكرة خطرية وهي فكرة
إىل "حتسني النسل" بيولوجيا وذلك بتشجيع زواج النخبة ومن هم األفضل، أي احلكام، من أجل 
تكثري األبناء "اجليدين" والتقليل من األبناء اآلخرين. انه يريد نسال صافيا وراقيا. هذه فكرة 

 افع عنها فالسفة آخرون كنيتشة مثال.تقربنا من األفكار النازية والفاشية اليت قال هبا هتلر ود
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ومن السهل نعت مدينة أفالطون ابلطوابوية وأفكاره السياسية واالجتماعية ابملثالية. إال أن 
بل من الواقع أيضا. فمثال، كانت  مل يستمد كل أفكاره من حمض خيالهأفالطون يف الواقع، 

فكان  أزواجهن يف الصيد واحلروب.اسربطة تعرف التشارك يف الزوجات وكانت النساء تشاركن 
الرجال األقل خصوبة "يعرن" أزواجهن إىل رجال أكثر "رجولة منهم" من أجل اإلجناب، حيث  

 كانت األخالق ضعيفة.

أن شرط  ، يف نظره،إن هذه املدينة العادلة الفاضلة اليت نظر هلا أفالطون كانت قابلة للتحقيق
أيضا. فكل من يولد قابل لالحنطاط وألن احلكام قد ال  ، ولكنها قابلة للفسادحيكمها الفالسفة

 الصارم. واألخالقييتبعون هذا النظام الرتبوي 

فاملدينة العادلة الفاضلة قد تتحول إىل تيموقراطية )احلكم الذي خيتلط فيه اخلري ابلشر وتسيطر 
حلكم الدميقراطي ا إىل(. مث األغنياءاوليغارشية )حكم  إىلاالنفعالية على العقل(. مث تتحول 

الطغيان وهو قمة الفساد. فالطاغية هو  إىلالتحول  أخريامث األغنياء(، )انتصار الفقراء على 
 األفضل يف املدينة الفاضلة. االرستقراطي أونقيض امللكي 

واملالحظة املدهشة يف تصنيف أفالطون هو وضع الدميقراطية كمرحلة فاسدة تسبق مرحلة 
 ألكثر فسادا. الطغيان، أي املرحلة ا

إن أفالطون كان أكثر نقدا للدميقراطية كما كانت متارس يف أثينا. فهو يظهرها يف صورهتا 
 احلقيقية.

 "السياسي" وأنظمة احلكم

ويف كتابه 'السياسة' صنف أفالطون ستة أنظمة حكم. حكم الفرد الواحد وتتفرع إىل ملكية 
كم األقلية ويتفرع إىل ارستقراطي، أي خاضعة للقانون وحكم يعتمد على الطغيان. وهناك ح

حكم األغنياء واوليغارشي، وهناك حكم األغلبية وفيها حكم الدميقراطية املعتدلة اليت حترتم 
الشرعية ودميقراطية متطرفة تنتهك القانون. وكلها أنظمة انقصة، ولكن يفضل أفالطون الصنف 



 
 

 

 
 
 
 

 

22 

قوى من أجل اخلري والشر. ويعترب أن أسوا األول، أي حكم الفرد الواحد : النظام امللكي ألنه األ
 األنظمة هي الطغيان.

ويفسر أفالطون التحول من نظام آلخر وسبب ظهوره. وهكذا يفسر كيف أن النظام 
النظام التيموقراطي )حكومة العسكر( حينما يتم إجناب أطفال غري  إىلاالرستقراطي يتحول 

 االهتمام ابلثقافة وحب املال.موهوبني يرتعرعون على الصراعات واحلروب وعدم 

وأما كيفية التحول من التيموقراطية إىل االوليغارشية )حكم األقلية الغنية(، فيفسره بكون أن 
العسكريني يف الدولة التيموقراطية يقومون بتكديس األموال مما يدفعهم إىل البحث عن وجوه 

ى القوانني. وجيعلون من هو جيدة لإلنفاق. فيحاولون تطويع القانون لصاحلهم وخيرجون عل
أكثرهم ماال إىل سدة احلكم ألنه أضحى املعيار الوحيد للتمييز والتشريف. ويعترب أفالطون أن 
هذا احلكم فاسد اله يعلي من قيمة الثروة ويهمل الفضيلة واملعرفة وجيعل احلاكم االوليغارشي 

 .خيشى من مغبة تسليح الشعب مما يعرض للبالد للتهديد اخلارجي

مث يفسر أفالطون كيف أن هذه األقلية تقود األغلبية إىل الثورة على أصحاب الثروة فتقوم 
ه يؤدي ، يف نظره،  إىل الفوضى بسبب كن أفالطون ال يفضل هذا النظام ألنالدميقراطية.  ل

هنا احلرية املطلقة وانتكاس األخالق والقيم. يتبني أن أفالطون كان شديد االنتقاد للدميقراطية أل
املطية اليت استغلها السوفسطائيون للسيطرة على احلكم وإشاعة الفوضى يف أثينا األمر الذي 
أفضى إىل القضاء على أستاذه. ولكن ميكن أن نفسر األصل االرستقراطي ألفالطون كسبب 

 لتهجم أفالطون على نظام يعطي حق الشعب يف احلكم.

تسري فيه الفوضى ينهض من بني صفوفه زعيم  مث يفسر كيف أن هذا النظام الدميقراطي حينما
فيستويل على احلكم. وحينما يرى أن اغلب الشعب يطيعونه يقوم  بسفك دماء أهله وفرض 
السيطرة على األعداء واجلريان ويشن احلروب ولكي يواجه هذه األعباء يقوم بفرض الضرائب 

النظام ينشغل الناس بكسب  فيتحول النظام إىل الطغيان وهو اشد األنظمة فسادا. ويف هذا
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قوهتم اليومي بعد إفقارهم وهكذا مل يعد هلم الوقت للتآمر على الطاغية. ويقوم ابلقضاء على 
 أصحاب الفكر والشجاعة والذكاء.

وقد اضطر أفالطون إىل تعديل بعض األسس يف نظريته السياسية.  ففي " السياسي" يصف 
لح. وهو أفضل من الفيلسوف يف حكم املدينة ألنه على احلاكم املستبد العادل أبنه احلاكم األص

 علم ابلشؤون السياسية.

ويف اخلتام، فان افالطون حيلم بوجود حاكم يقوده رجل كفئ، أي امللك الذي ال نظري له والذي 
 . 1حيكم ابلفضيلة واحلكمة ويوزع العدالة من دون حتيز على اجلميع

بعض آرائه السابقة حيث يرفض شيوعية النساء ويف كتاب " القوانني" يرجع أفالطون عن 
واألطفال وامللكية اخلاصة وحكم الفالسفة. وقد استعاض عن حكم الفالسفة مبجلسي حكومي 
مؤلف من جمموعة من األفراد هم حراس الدستور الذين يراقبون الزواج وحياة األسرة ومعاشها 

 .ويقسمون األرض. وأصبح أكثر التزاما ابلدين واخلضوع هلل

 مدن الواقعوأقرب مدينة القوانني أفضل 

إن هذه املدينة اليت قال هبا أفالطون هي، يف الواقع، مدينة من درجة اثنية ال تلغي املدينة 
واليت هي مدينة غري موجودة على أرض الواقع، جلمهورية الفاضلة الكاملة اليت قال هبا يف كتابه ا

على مستوى إمكانية حتقيقها على أرض الواقع يف ينة وإمنا يدعو وحيلم إبقامتها. إهنا أفضل مد
 إهنا بعبارة أخرى مدينة مثالية أخرى ولكن أقرب للتحقق.. حال استحالة حتقيق املدينة الفاضلة

إن هذه املدينة تسريها القوانني وليس ملك عادل فاضل حيث يستحيل وجوده كما نظر له 
 أفالطون.

                                              
 .70"السياسي"، ص.  -المجلد التاسع -األعمال الكاملة. أفالطون، 1
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أصبح أكثر واقعية من كتابه اجلمهورية. حىت وان مل يلغي  يبدو أن أفالطون يف كتابه القوانني
املدينة الفاضلة كأفضل مدينة على اإلطالق، إال أنه يعرتف ابستحالتها وميكن تعويضها مبدينة 

 القوانني.

فبما أن وجود ملك عادل فاضل يوزع العدالة على اجلميع وحيكم ابلعلم والفضيلة واحلكمة 
ضع له ألن حكمه أرقى من القانون أمر اندر احلدوث، فانه جيب ويكون فوق القانون وال خي

القبول ابن يضع البشر قوانني من أجل تنظيم حياهتم ويعيشون وفقها لتحقيق صاحلهم وإال 
 فحكم القانون يقضي على حكم األقوى، أي قانون الغاب.  عاشوا حياة بئيسة وفوضوية.

 

 

ن خالل الديباجات واملقدمات وإقناع املواطنني ولكي يكون القانون جيدا جيب التمهيد له م
  .1مبنفعته

ان هذه املدينة جيب ان تكون زراعية وليس حبرية او جتارية الن القرب من البحر يعرض مواطنيها 
 للتجارة والتهريب.

 .2وهو عدد رايضي قابل للقسمة حسب أفالطون 5393يفوق  أنعدد سكاهنا فال جيب  أما

فاملواطن يف مدينة القوانني ميكن أن ة أرض خاصة هبم وزوجة وأطفال. وكل مواطن يتلقى قطع
يتملك األموال والذهب والفضة ولكن بشكل معقول من دون أن يصبح غنيا جدا، ألن الغىن 

 مرادف للشر، حسب أفالطون. فالغين ال ميكنه أن يكون فاضال. 

                                              
. أفالطون نفسه كان وفيا لتصوره حيث خصص ثالث مجلدات من مجلداته االثني عشر في كتابه الضخم 1

 .القوانين للديباجة والمقدمات
 .13. جون جاك شوفالييه، مرجع سابق، ص. 2
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اب أبناء سليمني وتربيتهم تربية كما أن كل رجل جيب أن خيتار الزوجة املناسبة له من أجل إجن
جيدة وال بد من احلرص على هذا من خالل املراقبة اليت تقوم هبا مراقبات متخصصات هلذا. 

 ومل يتزوج تفرض عليه غرامة. 50وكل شخص جتاوز سن 

يف مدينته  اجلمهوريةإننا أمام نوع من القطيعة مع النظام املشاعي الذي قال به أفالطون يف كتابه 
 ضلة.الفا

تكون يف خدمة الصاحل العام وليس  أنوكخالصة فان هذه املدينة تسريها القوانني اليت جيب 
 املصلحة اخلاصة:

إن الذي ينوي نشر قوانني للمدن بغية توجيه حياهتا يف ممارسة الوظائف العامة والرمسية، "      
والذي يسمح لألفراد أبن  دون أن يعتقد بوجوب وضع قوانني لألعمال اخلاصة القابلة للمراقبة،

يعيشوا طوال اليوم على هواهم، وبدل أن يضع النظام يف كل مكان يدع احلياة اخلاصة تسري دون 
 .1أن يعطيها قوانني.... هو مستبعد من احلساب"

 

نه يعطي السلطة للنخبة وليس للشعب. السياسي أما نستنتجه كخالصة لدراستنا لفكر أفالطون 
الفيلسوف الذي يفضله حكمه  وخاصة خنبة النخب احلاكم الوحيد العادل السلطة لنخبة معينة

على ابقي أنواع احلكم األخرى. وينتقد ابلتايل الدميقراطية االثينية حيث تطلق العنان للحرية 
املطلقة اليت تؤدي إىل الفساد حيث تنتج الفوضى يف كل شيء. الفوضى يف الفنون ويف كل 

 بوقاحة يف كل شيء وهو غري مؤهل. األعمال حيث يتدخل الفرد 

إن أفالطون انسجاما مع فلسفته االنتقائية ومدينته املثالية ونظامه الرتبوي ال يعطي لكل املواطنني 
احلق يف السلطة وخاصة السلطة السياسية ويعترب مناقشة اجلمهور للشؤون العامة نوع من العبث 

ضل من املساواة "الدميقراطية". فاألوىل تعطي لكل والفوضى. واملساواة "االرستقراطية" يف نظره أف

                                              
 .507، الكتاب الخامس، ص. القوانين ،األعمال الكاملة. أفالطون، 1
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فرد ما يتناسب مع قيمته ومؤهالته وأخالقه، أما الثانية فتؤدي إىل الالمساواة حىت إن كانت 
 مساواة يف البدء.

كما أن سلطة النخبة اليت يقول هبا أفالطون تتجلى أيضا يف فكرة أن املواطنني االثنينيني جيب 
، ومن هنا اعرتافه ابلرتاتب البيولوجي واالثين للبشر واطنني كل عمل حريف ويدويأن يرتكوا لغري امل

 وابلتايل إميانه أبن هناك صفوة وأخرى ال تشكل الصفوة.

السياسي كما أن هذه النخبة اليت متلك سلطة القرار تتمثل حسب منوذجه الذي قدمه يف 
مواطنا. فاجمللس هو الذي  5393ن بوجود جملس مكون ثالمثائة وستني عضوا ومجعية مفتوحة م

يقرر أما اجلمعية املفتوحة فليس هلا دور كبري. والذي حيرس كل هذا سبعة وثالثني حارسا منتخبا 
 واالوليغارشية وليس حكم األغلبيةللقوانني.إننا أمام حكم االرستقراطية 

 (322-384 )أرسطو:

ستعمرة يواننية على شاطئ ق.م مبدينة ستاجريا، و كانت م 009طاليس سنة ولد أرسطو 
ق.م ليدرس الفلسفة على يد أفالطون، فانضم إىل عضوية  009مقدونيا. هاجر إىل أثينا سنة 

متأثرا مبرضه سنة وأصبح عضوا المعا فيها واليت قام ابلتدريس هبا. وتويف  13األكادميية طوال 
 عاما. 21عمر يناهز  عن

، ابلناحية العلمية يف التفكري السياسي. لسياسةأو ا السياساتر أرسطو يف رسالته اتتصل أفك
. و لقد وان كان املؤلف الذي يقع يف مثان جملدات غري مكتمل رجل السياسةفهي مبثابة مرشد ل

مادته من التجارب السياسية اليت مرت هبا دويالت، املدن اليواننية و الدول استقى أرسطو 
 اجملاورة.

 

 املدينة –نشوء الدولة 
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نشوء الدولة أبهنا كيان اجتماعي وسياسي ضروري وطبيعي عكس ما ذهب إليه  يفسر أرسطو
السوفسطائيون والكلبيون الذين يعتربون أن الدولة نشأت عن طريق التعاقد ويعترب أن الدولة 

أمسى اجلماعات كافة. وهي مرحلة متدرجة لنشوء اجلماعات األخرى. فكما أن األسرة ظهورها  
ة األوىل يف لبية حاجات اإلنسان البيولوجية واالجتماعية ابعتبارها اجلماعكان طبيعيا وضروراي لت

م بني بضع سر بفضل احتاد يتالنسق االجتماعي. فكذلك ظهرت القرية اليت تتشكل من عدة أ
إىل شيء أعظم من كفالة احتياجاهتا العادية، حبكم أن العائلة هي قوام جمتمع  عائالت، و هتدف

خ على غرار سيطرة األب على أبنائه و حفدته. و تفي القرية ابملتطلبات القرية حيكمها الشيو 
فتبزغ الدولة إىل شكلة من عدة قرى وهي املدينة الثقافية البدائية لسكاهنا. مث تظهر اجلماعة امل

الوجود وقتما تتواجد قوى متعددة يف مجاعة متكاملة لتبلغ درجة من الضخامة جتعلها أقرب إىل 
ء الذايت و تنبعث الدولة من احتياجات احلياة اجملردة، و يعمل على استمرار حتقيق االكتفا

 وجودها رغبة سكاهنا لبلوغ حياة أفضل.

عن املدينة. فينظر إليها على أهنا الوحيدة اليت تكفل ذاهتا بذاهتا حمققة  أرسطو هنا يدافع
 :السياسةكتابه ع الكامل. يقول أرسطو يف  االستقالل االقتصادي. فاملدينة هي اجملتم

املدينة هي غاية هذه اجلماعات. وطبيعة أي شيء هي غايته. ألننا نقول، عندما يبلغ  " إن      
أي شيء منوه الكامل أن يف هذا طبيعة الشيء، وهذا سواء ابلنسبة إلنسان أم حلصان أم ألسرة. 

ية التامة هي يف وعالوة على ذلك فان السبب النهائي وغاية الشيء هو خريه األفضل، والكفا
 .1واحد غاية وخري يف منتهى اجلودة" آن

و ليس أرسطو أول من اندى أبن الدولة مجاعة، إال أنه حدد معاملها بشيء من الوضوح، و 
ذلك بقوله أهنا مجاعة طبيعية، و أهنا تركيب يضم بني طياته مجيع صفات الكائن احلي. هذه 

ها أكثر أرسطو الذي يرى فيها كائنا طبيعيا للدولة يفسر  téléologiqueالفلسفة الغائية 
 وضروراي وذلك عرب نقطتني:

                                              
 .09-07، ترجمة تريكو، ص. السياسة. أرسطو، 1
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النقطة األوىل تتطور التنظيمات االجتماعية ابتداء من العائلة عرب القرية إىل دولة املدينة، و الدولة 
 مرحلة طبيعية و هنائية يف منو العالقات البشرية، و الدولة هي ابلطبيعة سابقة على العائلة و الفرد

قياسا على أن الكل يسبق ابلضرورة اجلزء. فكما ان شجرة البلوط سابقة على حبة البلوط الن 
 غاية هذه احلبة أن تنمو وتصبح شجرة البلوط.

النقطة الثانية: أن اإلنسان حيوان سياسي ال ميكن أن يعيش إال يف نطاق دولة أتويه و تبسط 
عور ابخلري والشر ابلعدل وابلظلم... ومن هذا ظلها عليه. فاإلنسان هو الوحيد الذي ميتلك الش

 الشعور انبثقت املدينة. ومن هنا نشوؤها الطبيعي اللصيق بطبيعة اإلنسان ذاته.

فأرسطو يعتقد أن الدولة أمسى اجلماعات، فهي هتدف لكفالة أصلح الغاايت، و العائلة أول 
ها يف سلم القيم، و ذلك أن شكل للجماعة، و لكن أدانها يف سلسلة التطور االجتماعي و أدان

 -الطبيعة أقامتها لتزويد الناس ابحتياجاهتم اليومية، أما القبيلة فهي الشكل الثاين، مث أتيت دولة
املدينة اليت تعترب قمة التطور االجتماعي و قد وجدت أساسا للحفاظ على احلياة و إسعاد 

 املواطنني.

دولة يتصل أحدمها ابآلخر اتصاال عضواي و ال كما يعتقد أرسطو أن الفرد، و اجلماعات، و ال
ميكن تصور الفرد مبنأى عن الدولة أو أرفع منها مقاما، ففي اجملتمع وحده، يصبح يف وسع الفرد 
أن يدرك ذاته، و ال فرق بني اجلماعات السياسية و االجتماعية إذ يعتقد أبن مجيع اجلماعات 

من كفالة النضج اجلماعي بفضل اجلهد  هي سياسية املنحى، و ذلك بقدر ما هتدف إليه
املشرتك. و ختتلف الدولة عن اجلماعات األخرى من انحية أهنا تصبو لتحقيق أعظم نفع 

مني وجودهم املادي ليست جمرد جتمع من الناس هبدف أت ألضخم عدد من أعضائها. فاملدينة
خالقيا وماداي. طريقة ممكنة أجل عيش جيد وأبفضل حيث ماهيته جتمع من أوإمنا هي من 

 جل حتقيق السعادة والفضيلة.من أ

إن أرسطو يربط إذن بني السياسة واألخالق. كما يربط بني أخالق املدينة كوحدة وبني أخالق 
األفراد. فبما أن املدينة تتكون من أفراد ومبا أن هؤالء يتميزون ابألخالق فال بد أن تكون 
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فالكائن البشري ليس فقط كائن  ق مع غاية املدينة.للمدينة أخالق. ذلك أن غاية األفراد تتطاب
سياسي، بل أيضا كائن اخالقي من حيث انه املخلوق الوحيد الذي يتميز ابلشعور ابخلري 

 والشر.

 

 طبيعة الدولة ووظيفتها:

يعرف أرسطو الدولة أبهنا مجاعة ذات تنظيم مشرتك أو مصاحل مشرتكة تعيش يف موطن واحد و 
ة هتدف ضمان اخلري ألعضائها، ألن البشر يتجهون دائما إىل حتقيق ما يف ظل قوانني واحد

يظنونه انقصا هلم، و لكن اجلماعات أبسرها تصبو الستجالب النضج ألعضائها. فأصبح ال 
مناص من انبعاث اجلماعة السياسية، أي أن الدولة و هي أمسى منوذج للجماعة تكفل ألفرادها 

 أعظم قدر من النضج.

طو بني كفاايت كل من رجال السياسة، و امللك، و رب البيت، و الرئيس، ال من و مييز أرس
انحية عدد اخلاضعني لسلطاهنم فحسب، و لكن من انحية نوع السيادة اليت ميارسوهنا.و ينتقد 
إطالق اسم  امللك على احلاكم الذي حيكم البالد حكما شخصيا، بينما يطلق عليه اسم 

 لى قواعد علم السياسة، الذي مبقتضاه حيكم املواطنني و حيكمون.السياسي إذا استند حكمه ع

و من مث، يقرر أرسطو أبن الدولة أمر طبيعي وضروري، و أن اإلنسان ابلفطرة حيوان سياسي. و 
االنسان هو احليوان الوحيد الذي منحته الطبيعة لغة الكالم كموهبة يسرت له التفرقة بني املالئم 

ثل بني املنصف و اجلائر. و من صفاته، املميزة حيازته اإلحساس ابخلطأ و و غري املالئم، و ابمل
الصواب، و يف وسع من يتوفر على هذا اإلحساس أن ينشئ عائلة و يقيم دولة، و قضت 
الطبيعة أن تكون الدولة سابقة على العائلة و الفرد، كذلك ألن الكل يسبق اجلزء ابلضرورة، فلو 

أعضائه، و ابملثل يعجز الفرد الطبيعي على االستكفاء بذاته، إذ هلك فرد أبسره يهلك معه 
 أودعت فيه الطبيعة نزعة طبيعية ذات بعد اجتماعي.
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كما يربر أرسطو قيام الدولة ابلسعي لكفالة حياة رغيدة ال جملرد احلفاظ على احلياة فحسب، اذ 
ت العجماء تكوين دولة. و لو كانت احلياة وحدها هي اهلدف ألصبح يف وسع األرقاء و احليواان

هذا مستحيل ألهنم ال يسامهون يف احلياة ابختيار حر. كذلك ال تنهض الدولة جملرد رفع املظامل و 
استتباب األمن، و ال تقوم لتيسري التبادل و العالقات، و ال حتدث املراكز و املدن التجارية على 

صاحلها املشرتكة، و هذا ما ال اختالف ظروفها و مواقعها، و كونت الدولة واحدة حبكم م
حيدث، ألن الدولة املنبعثة عن مثل هذا االحتاد ال ميكن أن تصبح دولة صاحلة تسعى لكفالة 

 النضج و إقرار احلق و متكني العدالة.

إن املدينة يف نظر أرسطو جيب أن تكون ذات طابع أخالقي إضافة إىل ضرورة االبتعاد عن 
ند أفالطون تعترب غاية الغاايت و يف سبيل حتقيقها توجب التضحية التفرقة. فإذا كانت الوحدة ع

بكل ما عداها، فان أرسطو حيذر من أخطاء الوحدة املفرطة يف الدولة و ال يتصور حتقيقها، و 
 إذا حتققت فإهنا تقود إىل اهنيار الدولة.

، فان أرسطو خبالف و إذا كان أفالطون ال يعرتف إال بوجود اختالفات أساسية قليلة بني األفراد
ذلك، يشري إىل االختالفات العديدة بني األفراد. فالدولة ال تضم أعدادا غفرية من الناس 
فحسب، و لكن أشتاات من أنواعهم املتباينة. و ينادي أبن االختالف هو قوام الدولة، و منبع 

الفردية، و يقضي هذا األخطار أييت بقيام الدولة بتوحيد املقاييس الفردية، متجاهلة االختالفات 
 الرأي إبخضاع األفراد لسيطرة الدولة، مما يعين إلغاء لذاتيتهم املتميزة.

وانني اليت واملدينة ال تستقيم إال ابلقانون. والقانون يكون مكتواب أو غري مكتوب )عريف(. والق
املكتوبة. كرب وتتصل مبواد أكثر أمهية من القوانني ، سلطة أبرأي أرسطو ،عن العرف هلا تنشأ

يتناسب مع الدستور. ولكي ترتسخ القوانني يف سلوك الناس يلزمها بعض  أنوالقانون جيب 
 الوقت.
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ن هذا األخري معرض للشهوات حيكم يف املدينة وليس اإلنسان أل والقانون هو الذي جيب أن
يد األقلية والنزوات. فاحلكام ماهم إال خدام للقوانني. فالسيادة جيب أن تكون للقوانني وليس ب

 .ن كل واحد منهما يستعمل سلطته ضد اآلخر وال تتحقق ابلتايل العدالة املنشودةأو األغلبية أل

 

 أنظمة احلكمتصنيف 

يفرق أرسطو بني احلكومات اليت تعمل يف سبيل الصاحل العام و تلك اليت جتري وراء املنافع    
فيصنف ضمن أحسن األنظمة طون. كما فعل أفال  اخلاصة ألعضائها وأقام تصنيفا سداسيا هلا

أو ما  ثالثة أنواع منها و هي:  امللكية، و األرستقراطية، و الدستورية أو الدميقراطية املعتدلة
بل ثالثة ا، إال أنه يفضل امللكية و يعدها احلكم املثايل. ويصنف يف املقيسميها ابلتيموقراطية

ومعيار التفرقة بني األنظمة  اطية املتطرفة.أنظمة فاسدة وهي: الطغيان واالوليغارشية والدميقر 
 الصاحل اخلاص. أواجليدة واألنظمة السيئة هي مدى مراعاة الصاحل العام 

فحكم الفرد الواحد إذا مورس بطريقة نزيهة ومن أجل املصلحة العامة، مسي ملكية، وإذا مورس 
 خلدمة املصلحة اخلاصة مسي طغياان.

مسي ارستقراطية وإال كانت والفضيلة املصلحة العامة وحكم األقلية إذا مورس من أجل 
 أوليغارشية.

من الناس على اإلطالق، فهم ليسوا  أبهنا:" حكومة قوامها صفوة يعرفها أرسطو قراطيةاألرستف
جمرد رجال صاحلني يف ظل خمتلف الظروف و املالبسات". و يقصد من قوله، أن الكفاية و 

الثراء، فاألرستقراطية هي الصفوة اليت  إىلية، وال ينصرف املعىن الفضيلة وحدمها دعامة األرستقراط
تتميز ابملعرفة و االلتزام السنن اخللقية.فان حتقق جملتمع امللكية و األرستقراطية و فق هذا األساس 
أصبحت الدولة مثالية. فاألقلية يف النظام االرستقراطي حتقق املصلحة العامة. أما إذا حقق 

واستعملت الثروة للوثوب إىل املقاعد احلاكمة، فإهنا تتحول إىل أوليغارشية و  املصلحة اخلاصة
  تعين حكومة هتيمن عليها مجاعة صغرية مهها االستغالل و حتقيق املنافع الذاتية.
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فاالوليغارشية ال حتقق املساواة ألهنا تقيس االستحقاق ابلثروة، يف حني أن االرستقراطية حتقق 
 تند على أساس أخالقي حيث هتدف إىل الفضيلة.املساواة ألهنا تس

وإذا حقق خدمة مصلحة الفقراء  معتدلة حكم األكثرية إذا حقق املصلحة العامة مسيت مجهوريةو 
 فقط مسيت دميقراطية. ويعترب شكال غري سليم ومنحرف.

 األغنياءكون قد ي إذأن أرسطو يف متييزه للدميقراطية عن االوليغارشية ال يعتد كثريا ابلعدد،  إال
والعكس صحيح مع الفقراء، ولذلك فمعيار التفرقة بني النظامني هو  األغلبيةهم الذين يكونون 

 طبيعة الفئة اليت حتكم. إن كان هم األغنياء مسي أوليغارشية وان كان هم الفقراء مسي دميقراطية. 

ر العدد وعنصر الوالدة ولكن إمجاال يعترب أرسطو أن هناك ثالث عناصر متيز بني النظامني: عنص
 وعنصر ملكية الثروة.

فعنصر العدد يعين أن الدميقراطية متتاز ابلعدد الكبري عكس االوليغارشية. وعنصر الوالدة يعين أن 
يف الدميقراطية هناك الوالدة احلرة ويف االوليغارشية هناك الوالدة النبيلة. أما العنصر األخري فيعين 

 اطية والغىن هو خاصية االوليغارشية.أن الفقر هو خاصية الدميقر 

أما احلكومة الدستورية فانه يساهم يف إدارة شؤوهنا مواطنوا الدولة على أوسع نطاق ممكن فيما 
يعود عليهم ابلنضج و يعتربها أرسطو وسطا بني مبدأي احلرية و الثروة، فهي جتربة لتوحيد حرية 

اجلور على أآلخر، و إذا كان أرسطو قد ركز  الفقري، و ثراء الغين من غري أن تتيح ألي منهما
 على الصعوابت اليت تالقيها الدولة إن اعتنقت مذهب حكم العامة.

الناتج عن اجتماع كثرة الناس تناقش و  قبول هذا الرأي أبن تصادم اآلراءو ذلك على صحة 
فوا عنه و جتادل يتيح انبعاث حكمة تفوق حكمة الصفوة املختارة و من مت احلكم و إال انصر 

انضموا إىل أعدائه. و ال يعين هذا القول تنازل أرسطو عن إيثاره امللكية الصاحلة و األرستقراطية، 
لكنه فضل أن يقرتن هذا احلكم مبنح مسامهة حمدودة يف شؤون احلكم لتنعم الدولة أبعظم قدر 

 ممكن من االستقرار.
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واحلكمة غري موجود أو اندر الوجود ومبا أن وجود ملك عادل فاضل ميكنه أن حيكم ابلفضيلة 
 على أرض الواقع، فان أرسطو مييل إىل النظام املختلط.

و لقد انتبه أرسطو للخطر الذي يرتتب على غلبة فرد مبفرده إذا استأثر نظام فرد ابحلياة 
فال يستغرب اصة وابلتايل يتحول إىل طغيان. السياسية، فقد يقوم هذا الفرد خبدمة مصلحته اخل

يدافع عما أطلق عليه النظم املختلطة، مثل احلكومة الدستورية القائمة على امتزاج الثروة أن 
يف ظل نظام  إالابلعدد، و آمن أن النظام السياسي املختلط ال تثبت دعائمه على طول املدى 

و  تنتفي فيه املتناقضات، أي الثراء و الفقر. و يعترب أرسطو أن الفقر مصدر الثروة و هو جرمية، 
تندلع االضطراابت عندما يفتقر جمتمع إىل طبقة متوسطة و ينحدر الفقراء، أي أعداء الدولة و 
يف هذا هنايتها. و يرى أرسطو أن النظام االقتصادي و االجتماعي املتوازن عماد االستقرار 

شية أو ار ء متثلت يف طبقة األثرايء األوليغمناهضة سيطرة طبقة سوا إىلالسياسي األمر الذي دفعه 
الطبقة العاملة، فأخذ أرسطو يف كتاابته يؤيد حكم الطبقة الوسطى، حبجة أن وجودها يكفل 

 للمجتمع التوازن و بفضلها تستقر األمور.

فان حكم  )الطغيان واالوليغارشية والدميقراطية(، الثالث و إذا كان على اإلنسان أن يفضل النظم
ث قبوال لدى النفس و أشدها جاذبية للفكر، و يف رأي أرسطو هو أعظم النظم الثالالفقراء 

يعيب عليه احتفاظه مببدأ السيادة الشعبية، و احلرية الفردية حبجة تعارضها مع مبدأ التوازن 
السياسي، و االستقرار اخللقي لنظام الدولة القائم، ففي مثل هذا النظام يعتقد كل فرد أبن 

هذا إشاعة الضوضاء يف اجملتمع. ومييز أرسطو بني  الدميقراطية تعين أن يعيش كما يهوى، و يعين
الدميقراطية الزراعية املعتدلة واليت تتشكل من  أربعة  أنواع من الدميقراطيات ويعترب أن أفضلها هي

كفاء. والشعب يكون راضيا فالح مالك يعملون أكثر ويسندون السلطة إىل أانس مسؤولني وأ
دميقراطية املتطرفة أو دميقراطية املدن اآلهلة ابلسكان بسبب هي ال ةالدميقراطي النظمأ و عنهم. وأس

انتشار الدمياغوجية وعدم احرتام القانون. انه حكم الغوغاء والفوضى. فالشعب يستعمل وسيلة 
 وصول الدمياغوجيني إىل السلطة.ومطية ل



 
 

 

 
 
 
 

 

34 

صلحة العامة. وهكذا فان الدميقراطية واالوليغارشية والطغيان ثالثة أنواع من احلكم ال حتقق امل
ن وضع حاكم موهوب يف نظمة ويرفض التداول على السلطة ألويفضل امللكية على كل األ

      هانة وغري سليم. واحلل هو إسناد السلطة له بدون مراقبة وبصفة هنائية.التناوب أمر فيه إموضع 

غري املالك  و يشبه أرسطو طريقة املالك ابلغاية بينما يشبه الصناع و الزراع و النجار أي
يفرتض أن  إذابلوسيلة، و الوسيلة وجدت لتحقيق الغاية. و يدافع أرسطو عن نظام الرق، 

التباين بني األعلى و األدىن، فاإلنسان أعلى من احليوان، و الذكر  -عموما –الطبيعة حيكمها 
و يف مجيع هذه  أفضل من األنثى، و الروح أمسى من البدن، و العقل أجل من العاطفة.

التقسيمات حيكم األسفل من طرف األرفع، و هذا احلكم يتم ملنفعة كليهما. " و من الناس أفراد 
عبيد ابلسليقة و جيب أن يعاملوا الناس  خدام أبداهنم، و منهم و احلالة هذهال حيسنون سوى است
 على هذا األساس".

عتدلة الذي يعين حكم وخالصة القول أن النظام السياسي املفضل لدى أرسطو هو اجلمهورية امل
اجلماهري والذي يستهدف املنفعة العامة. وهذه اجلمهورية هي وسط بني الدميقراطية اليت تعطي 
احلكم للفقراء واالوليغارشية اليت تعطي احلكم لألغنياء. فاجلمهورية املعتدلة تعطي احلكم للطبقة 

وسطى وأهنا هي اجلديرة . إهنا دستور خمتلط أو معتدل. ويشيد أرسطو ابلطبقة ال1الوسطى
ابحلكم. ألهنم ليسوا أغنياء وليسو فقراء. فالفقراء ال يعرفون إال الطاعة كعبيد، أما األغنياء فال 

 يكرتثون بطاعة احلاكم وإذا حكموا كانوا مستبدين.

إال أنه جيدر املالحظة يف هذا الصدد كيف جيمع أرسطو بني منافع نظامني سيئني هم الدميقراطية 
 ليغارشية ليعطيا لنا نظام جيدا هو اجلمهورية املعتدلة.واالو 

معرض للشهوات  األخري، ألن هذا اإلنساننه هو الذي حيكم وليس ويقول بسيادة القانون وأ
 فالسلطة احلقيقية تكمن يف القوانني. . واألاننيةوطغيان املصاحل اخلاصة 
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 نظرية التمايز االجتماعي

راد واختالفهم وأن هذا يف مصلحة املدينة وهكذا يدافع عن امللكية يؤمن أرسطو بضرورة متايز األف
 اخلاصة مستعمال  أربعة أسس منطقية:

األول: احلافز و االرتقاء و يفسره أنه لو أحرز كل إنسان مغنما خاصا فلن يتضرر من آخر، و 
عن طريق  فكرة املصلحة اخلاصة ابلتقدم االجتماعيأرسطو بني ريبط ف سيسعى لالرتقاء بذاته،

 مزيد من اجلهد الفردي و الكفاية.

الثاين: البهجة اليت تبثها امللكية اخلاصة يف النفوس، فالناس بطبعهم مغرمون حبيازة النقود و متلك 
األشياء. لكن يفرق أرسطو حب امللكية عن األاننية و الشح، إذ يبعث حب امللكية على احرتام 

اليت قال هبا أفالطون واعتربها فكرة مثالية الن من النفس. يرفض أرسطو إذن فكرة املشاعية 
طبيعة النفوس حب التملك واألاننية. إن أرسطو كان متزوجا وله أطفال ويعرف قيمة احلياة 

 العائلية ولذلك رفض مشاعية النساء واألطفال.

 الثالث: احلرية فامللكية العامة لألشياء ختضع األفراد إلرادة سلطة عليا.

خ حب امللكية اخلاصة يف النفوس حبيث أن انتزاعها منها يصيب اجملتمع أبضرار الرابع: ترسي
 بليغة.

و ال ينكر أرسطو شرور نظام امللكية، لكن يعزوه إىل ما تنطوي عليه الطبيعة اإلنسانية من خبث 
و إمث، و ال يكمن عالجها يف إلغاء امللكية أو فرض املساواة يف احليازة، و لكن يكمن العالج 

االرتقاء ابلسنن اخللقية، فأرسطو انتبه إىل خطر التفاوت البالغ يف الثراء على استقرار الدولة و  يف
توازهنا، و هذا ما دفعه  إىل إظهار املنفعة اليت تعود على اجملتمع بفضل وجود طبقة وسطى قوية 

 تسند إليها أمور الدولة كلها.

كية جزء من فن قيادة العائلة. و يفسرها بعجز أن امللكية جزء من العائلة، و أن يف حيازة املل
ة إال إذا زود ابلضرورات، و إن كانت جادة العمل ن عن العيش هانئا بل لن يعيش البتاإلنسا
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الغين تقتضي تزويد العاملني يف ميادينهم ابلضرورات اليت تتيح هلم جادة عملهم. كذلك يتطلب 
 اليت متكنه من ذلك. حسن إدارة شؤون العائلة تزويد رهبا ابلوسائل 

 

 الدفاع عن الرق

و يتساءل أرسطو  يعترب أرسطو حيازة الرقيق من أهم أنواع احليازات إذ ميتاز بقدرته على العمل.
 مشروعا و مناسبا؟ أمرا الرق ابلنسبة إليهم أرقاء فيغدوهل تعد الطبيعة أانسا ليصبحوا 

هناك أفراد هلم قابلية القيادة بالنسبة له، لوجيا وفلسفيا. فيفسر أرسطو وجود الرق تفسريا بسيكو 
 فالعبد ابلنسبة للسيد هو مبثابة اجلسم للروح.وآخرين هلم قابلية االنقياد. فهو إذن أمر ضروري. 

قل ذكاء ويتميز على فرد آخر أ ويعترب أن ملكة الذكاء هي اليت جتعل الفرد سيدا ويعطي األوامر
العبودية حمكومة  أنون ابلطبيعة للحرية، يف حني اننيني مهيؤ سدية. ويعترب أن اليو عادة ابلقوة اجل

 على الربابرة.

جييب أرسطو على تساؤالته أبن ال مناص من وجود فئة حاكمة و أخرى حمكومة، فثمة أانس 
قضت الطبيعة عليهم منذ ميالدهم ابخلضوع و السيطرة لآلخرين. و هناك عدة أنواع من 

أفضل من السيطرة على احليواانت املفرتسة. ألن العمال البشر احلاكمني و السيطرة على البشر 
ينجزون العمل بطريقة أفضل كثريا. و يفسر ذلك، أبن يف مجيع األشياء املركبة عنصرا حاكما و 
آخر حمكوما. و ال نعثر على هذه القاعدة يف املخلوقات احلية فحسب، بل جندها كامنة يف 

 أشياء تنتفي معها احلياة الظاهرة.

و مهما يكن يف األمر، يتألف املخلوق احلي من روح و بدن، فالروح متثل اجلانب احلاكم، و 
ميثل البدن اخلاضع احملكوم، و يالحظ وجود حاكم استبدادي و آخر دستوري. كالروح حتكم 
البدن حكما استبداداي، بينما حيكم الفكر الشهوات حكما دستوراي و ملكيا، و كما يقول 



 
 

 

 
 
 
 

 

37 

طرة الروح على البدن، و سيطرة الفكر، و العنصر العقلي على العاطفة و أرسطو فان سي
 االنفعاالت، أو تغلب حكم أدىن منزلة يقود إىل التهلكة.

إىل أرقاء لتهيئ له أسباب االرتقاء بقدراته املعنوية و الثقافية. حيتاج املرء فبالنسبة ألرسطو 
س املرء عمال يدواي حقريا. فال مناص و احلالة فاالرتقاء يتطلب التفرغ. و يستحيل توفريه إن مار 

هذه من وجود أرقاء يقومون بتزويده ابالحتياجات األساسية. فمثال ال بد من توافر اآللة 
 املوسيقية للعازف حىت يعزف.

و يقاوم أرسطو فكرة املساواة يف احلقوق، ألن الطبيعة قد ميزت البعض ابلعقل، ووهبت آخرين 
ي تؤهله هلم الطبيعة يفيدهم ، و أن بقاء األرقاء يف الوضع الذأعضاء البدن القدرة على استعمال

يعجز بطبيعته عن  ما فيه عالجهم، سيما أن العبد يف احلياة، إذ يرشدهم تفكري الصفوة إىل
 التحكم يف نزواته، و هذا ما يتيحه العقل ألهل الصفوة املفكرة.

 

 مفهومه حول املواطنة

و من لديه القدرة على املشاركة الفعالة يف تسيري شؤون الدولة سياسيا املواطن، حسب أرسطو، ه
ويتفق مع بريكليس أبن املواطن الصاحل هو الذي يهتم ابلشؤون العامة سواء  وإداراي وقضائيا.

 ابألمر أو الطاعة.

أن  يستبعد من املواطنة العبيد و معظم األحرار. و من مث تتبلور فكرة أرسطو حول املواطنة  يفو 
املواطن هو السيد املستقل اقتصاداي و ميتاز ابلتعليم و التجربة و حيظى بفراغ ميكنه كم تكريس 
نفسه للمسامهة يف شؤون املدينة. كما جيب على املواطنني أال ينتهجوا حياة الزراع أو النجارين 

 فهذه حياة خسيسة.
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كنهم من املسامهة يف إدارة شؤون فالذين يسامهون يف إدارة دفة احلكم أو لديهم الفراغ الذي مي
الدولة أو أجزائها هم املواطنون، أما غريهم فإهنم جمرد ضرورة هتيئ البيئة املادية اليت حترر املواطنني 

 العاملني من املهام اخلسيسة فينصرفوا لشؤون احلكم الصلح.

مواطنا حقيقيا جملرد  والدولة كيان من املواطنني أقيم لكفاية غاايت احلياة. ولكن هل يعترب الفرد
 قيامه بقسط يف إدارة شؤون الدولة أو ال يعترب العامل مواطنا هو اآلخر؟

يقرر أرسطو أن صفة املواطن متتد وتتقلص وفق احتياجات الدولة. وصفة املواطن متنح حسب 
 طبيعة النظام السياسي. فهناك دول متنح األجانب واألطفال غري الشرعيني والنساء حق املواطن.

ترب الرجال وإذا كان أفالطون قد اندى يف مدينته الفاضلة مبساواة الرجل ابملرأة، فان أرسطو اع
نه كان يعترب العبد كاآللة فهي ضرورية لالقتصاد ولضمان سري املواطنني أفضل من النساء. كما أ

 معينة قليلة.احلقوق السياسية واملدنية واالجتماعية تبقى حكرا على فئة  أناألحرار. وكان يعترب 

وتبعا للتمايز االجتماعي الذي أقامه، يستبعد أرسطو من هيئة املواطنني كل من احلرفيني والعمال 
ن وقت الفراغ وقت الفراغ الذي ينتج الفضيلة. ألسبب عدم وجود والتجار واملزارعني بالكادحني 

ا مواطنني هؤالء الفئات ليسو يقود إىل التفكري والتأمل وابلتايل الوصول إىل الفضيلة والسعادة. إن 
 شرط ضروري لكل مدينة. ابلرغم من أهنم

 

 

 منهج ارسطو

دشن أرسطو طريقة جديدة يف التفكري السياسي ومنهجية جديدة تعتمد على االستقراء    
الواقعي والتارخيي وليس استشراف املستقبل. كان أفالطون يعتمد الرايضيات كمقياس للمعرفة 

دية كالرايضيات. أما أرسطو فكانت حتليالته واقعية وملموسة اعتمد على فجاءت تصوراته جتري
الفيزايء. كما أنه استعمل التحليل املقارن. وخاصة املقارنة بني الظواهر السياسية والظواهر 
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البيولوجية يف البداية إىل أن يستعمل املقارنة السياسية اخلالصة الن الظواهر السياسية هلا طبيعتها 
 اليت ختتلف عن الظواهر البيولوجية.اخلاصة و 

 

فكره املشبع و  أخالقيةطبيعة  ذاتأن فلسفته كخالصة ألفكار أرسطو السياسية يتضح لنا 
 بضرورة متلك السلطة من طرف النخبة. ويتجلى هذا يف النقاط التالية:

 عليها. وما على املواطنني سوى املصادقة يلة مؤهلةالتشريع للقوانني يكون من طرف فئة قل -

 الرجال أفضل من النساء. -

ذلك أن املهن اليدوية واحلرفية يقوم هبا األجانب واملواطنني  ،تمييزه بني املهنميوله العنصرية ب -
ل الفكرية ألن لديهم التفرغ لذلك، و دفاعه عن الرق وتربيره األحرار األثينيني يقومون ابألعما

 .فلسفيا وبسيكولوجيا

 خالصة تقييمية

  النهاية ان نقيم نوعا من املقارنة بني فكر كل من افالطون وارسطو.ميكن يف

ففيما خيص اوجه التشابه ميكن ان جنزم ان كال الفيلسوفني ربطا بني السياسة واالخالق. فكالمها 
 جيعالن للدولة هدف السعادة عند ارسطو والصاحل العام عند افالطون.

 ري.كما ان الدولة عندمها هي كيان طبيعي وضرو 

 تصنيفهما النظمة احلكم كان تصنيفا سداسيا.

 اما اوجه التشابه فتتمثل يف مايلي:

افالطون يفضل النظام امللكي ألنه يعتمد على املؤهالت والكفاءات اليت يؤمن هبا افالطون -
ويرفض الدميقراطية الهنا حكم الغوغاء وال تتماشى مع تصوره للكفاءات الضرورية للحكم. 

ذي يؤمن ابلدميقراطية ولكن دميقراطية حتكمها الطبقة الوسطى ، أي مجهورية عكس ارسطو ال
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معتدلة كما يسميها. اال ان ارسطو يقصي فئات كثرية من ممارسة الدميقراطية كما حللنا سابقا مبا 
 .واألجانبفيهم النساء والعبيد 

 

 

 

 

 

 

 الفصل الثالث: الفكر السياسي املسيحي:

وهنا دين مساوي كثورة اجتماعية وأخالقية لتصحيح ما كان سائدا جاءت املسيحية فضال عن ك
ولرفع بعض احلرج عن كثرة التشريع والقوانني الصارمة اليت أتت هبا الداينة اليهودية. فمعروف أن 
الداينة اليهودية عرفت الكثري من املمنوعات واإلجراءات الصارمة كعقاب من هللا على اليهود 

هم املواثيق. والقران الكرمي حيدثنا عن رسالة املسيح اململوءة ابلتسامح لكثرة تكذيبهم وإخالف
والصفح وكثرة املبادئ العالية اليت كان يتسم هبا املسيح وذلك لتحقق نوعا من التوازن. فاملسيح مل 
أييت أبي تشريع وإمنا مببادئ خلقية وروحانية وجاء ليبشر املؤمنني مبملكة هللا. وقد جاءت 

مبفهوم العدالة فاقت ما دعا إليه شيشرون. وكانت دعوة لتحرير العبيد  عكس آراء املسيحية 
 أرسطو وضد مشاعية النساء.

غسطني وتوما االكويين وغريهم و إن هذه األفكار هي اليت أثرت يف مفكرين مسيحيني كالقديس ا
 الذين دعوا إىل حتقيق مملكة هللا.

 املبحث األول:
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 (334-353)   :أوغسطنيالفكر السياسي عند القديس 

 

م ابجلزائر مث انتقل إىل  059علماء الكنيسة املسيحية، ازداد سنة يعترب أوغسطني من أكرب    
ايطاليا. احندر من عائلة مشهورة، و تلقى العلم يف جامعة انبويل االيطالية، حيث درس ملدة ستة 

بان الدومينيكان. وعني أعوام، و اخنرط و هو يف سن السابعة عشرة من عمره يف سلك الره
 .903. وتويف سنة 045أسقفا سنة 

 

 املطلب األول:  مدينة هللا:

أتثر أوغسطني بتعاليم املسيح اليت جاءت لتبشر مبملكة هللا. إن احلياة احلقيقية هي احلياة 
حول  مدينة هللار أوغسطني  يف كتابه  األخروية اليت حتقق السعادة للبشر.  و تدور أفكا

 مسألتني:

و أساس التحدي عدم االهتمام ابلقيم الروحية. كما تتصل بعقم األوىل: تتصل بتحدي الوثنية، 
 و تناقضها، و اهتمامها ابملادايت.الوثنية، 

الثانية: تتعلق برسم صورة مدينة هللا، و أن الصراع املرير، ال يكمن يف صراع ينشب بني الكنيسة 
 ني:و الدولة، وإمنا بني أسلويب حياة متعارض

 األرضية، و تسيطر عليه األاننية، و تغلب عليه شهوة السلطة. ةأسلوب املدين -أ

أسلوب املدينة السماوية، و تشيع فيه حمبة هللا، حىت و لو كان ذلك على حساب  -ب
 احتقار الذات، و هذه احملبة الرابنية قاعدة تنظيم املدينة.

ية ضد الوثنية و الوثنيني الذين الدفاع عن املسيح مدينة هللاولقد أراد أوغسطني مبؤلفه 
بسبب ختليها عن  زعموا أن الدين املسيحي كان السبب يف اهنيار اإلمرباطورية الرومانية

ن اإلنسان مكون من عنصرين عنصر الروح، و فا ،رأي القديس أوغسطني آهلتها. و يف
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ريخ عنصر اجلسد لذلك فهو ينتمي إىل وطنني أوهلما األرض، و اآلخر السماء. و ات
البشرية هو وليد الصراع بني اجملتمع الدنيوي املسيطرة عليه قوى الشر النامجة عن غرائز 

مملكة  –اإلنسان اجلسدية البحتة، و من مظاهره الطمع، و حب التمتع، و التملك 
مدينة  -و اجملتمع الثاين الذي تسيطر عليه قوى اخلري و مظاهره حب السالم -الشيطان

نهاية من انتصار مدينة هللا ألهنا اخلالدة و ما سقوط اإلمرباطورية الرومانية و البد يف ال -هللا
 إال لكوهنا جمرد مملكة دنيوية.

و قد رأى القديس أوغسطني أن الروح تبقى طليقة و لو أن صاحبها عبد، و احلكومة 
 شيء ال بد منه. و احلاكم يستمد سلطته من هللا، و من مث كانت طاعته واجبة.

الذي يطرح نفسه هو أين توجد مملكة هللا هاته؟ وجييب أوغسطني أبهنا توجد يف  والسؤال
ينتظرون بصرب هذا املسكن األبدي. لقد  رضي. وتتكون من أانس مؤمننيهذا العامل األ

أعطي هؤالء البشر الوعد ابخلالص. إن املدينة السماوية ال ختتلف عن املدينة األرضية إال 
خلريات األرضية. فاألوىل تستعمل اخلريات الدنيوية يف اخلري من حيث طريقة استغالل ا

أما الثانية فال تفكر إال يف احلياة اآلنية وتنسى احلياة األخروية  .وتعتمد يف هذا على اإلميان
املسيحيني  إنولذلك تستعمل الشرور لتحقيق أغراضها. ويف يوم احلساب فقط تتمايزان. 

جزء من املدينة األرضية واملدينة السماوية. إهنم مواطنون من يعيشون يف األوىل والثانية وهم 
يزاوجون بني طاعتهم  اآلخرينمن املواطنني  أفضليكونوا  أنعليهم  . وجيب1طبيعة مزدوجة

جل والفرائض الذين يلتزمون هبا من أ وقوانينها وحاكمها وطاعتهم هلل األرضيةللمدينة 
 اخلالص. 

األرضية يشكالن مدينة واحدة ويعيش فيها كال من املؤمنني  ان املدينة السماوية واملدينة
وامللحدين. والتمييز بينهما يقوم على معيار اإلميان. فاملؤمنني ينتمون للمدينة السماوية 

                                              
 . 105، مرجع سابق، ص. تاريخ الفكر السياسي . جون جاك شوفاليي،1 
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لكن مواطين املدينة السماوية يتميزون عن مواطين املدينة وامللحدون يكونون املدينة األرضية، 
 اوغسطني:األرضية. ويف هذا الصدد يقول 

       فس املدينة من حياة مشرتكة ظاهراي، فان الشعبني اللذين يتساكنان يف ن فعلى الرغم"    
ون مع اآلخرين، مواطين املدينة السماوية يعيش إناألرضية ال ميتزجان بشكل حقيقي.             

ولكن ليس  كاآلخرين. هلذا فانه حىت لو أجنزوا ظاهراي نفس األعمال، فإهنم ينجزوهنا بروح 
 خمتلفة"1.                                              

الذي مييز املدينتني وابلتايل النوعني من املواطنني هو الغاية اليت يهدفون إىل كما أن 
السالم واخلالص واحلياة األخروية، يف حني أن غاية  فغاية املسيحيني املؤمنني هي حتقيقها.

 هي احلياة األرضية فقط. املواطنني امللحدين

 

 طبيعة الدولة و عالقتها ابلعدالة املطلب الثاين:

 تصور القديس أوغسطني الدولة  على أهنا كل جمتمع مشكل من أانس عاقلني، الشعب:    

        " هو مجهور من الكائنات العاقلة املرتابطة من خالل مشاركتها بوفاق يف اخلريات اليت 
أن أوغسطني يرى أن الدولة ال  إاليتفق مع شيشرون يف الفهم العام للدولة، جتنيها". فهو بذلك 

أتخذ معناها الكامل إال إذا قامت على أساس تعليمي وأن حتافظ على سالمة العقائد، و من 
تكون دولة و كنيسة يف نفس الوقت. فالدولة الوثنية السابقة للمسيحية كانت     مث عليها أن 

العقائد احلقة و جتاهلت الطابع فوق الطبيعي. إن العدالة احلقيقية ال توجد  انقصة،ألهنا جتاهلت
 إال يف هذا الشيء العام الذي اعترب املسيح مؤسسه و حاكمه".

 

 
                                              

, Paris, Editions VRIN, 1943 Introduction à l’étude de Saint Augustin. Gilson, 1

(deuxième edition), p. 231. 
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الذي سبقه إليه شيشرون ألن هذا  -1الشيء العام –و هنا يعارض، و ينتقد أوغسطني مفهوم  
 يكن يوجد فيه مطلقا عدالة حقيقية. الشيء العام مل يكن شيئا عاما حقيقيا ألنه مل

و لكن كيف ستتحقق العدالة؟ عدالة السماء يف األرض يف ظل وجود حاكم دنيوي هو 
 اإلمرباطور؟

ال جيد أوغسطني معارضة بني اإلمرباطورية و املسيحية، فلكل سلطة ميداهنا، أو كما قال 
للكاهن"، فللدولة املصاحل  القديس حنا كريسوستوم:" لقد أسندت األجساد للملك، و النفوس

الروحية. و لكن الكنيسة تبقى يف وضع أمسى. كما أن الدولة ليست حقيقة متغرية و مؤقتة، و 
 يسة فهي أبدية.عندما أتيت مملكة هللا، أما الكن ستختفي

هذه الثنائية يف رأي أوغسطني ال تقوم على التعارض بل على التعاون الوثيق. فال ميكن أن ينغلق 
 جماله اخلاص، ألنه من حيث املبدأ كل سلطة تنبثق من هللا حىت سلطة اإلمرباطور. و من كل يف

هنا كان أوغسطني مدافعا صلبا عن املسيحية، فهو ال يتصور قيام دولة حقيقية دون أن تكون 
مسيحية. وهو يدافع عن مشروعية الدولة واحلاكم. وهكذا فان على املسيحي أن يطيع احلاكم 

ا طاعة هلل. فعليه أن يؤدي الضرائب للحاكم وأال يتهرب منها. انه يطبق مقولة املسيح الن يف هذ
 املشهورة:" أعط لقيصر ما لقيصر وما هلل هلل".

إن أي دولة، حسب أوغسطني، ليست شرعية إذا مل تكن دينية وكانت خارج العامل املسيحي. 
ر ضد الوثنية و اإلحلاد ويعترب أن كل إن أوغسطني يبني عن تطرفه وتعصبه هبذا القول ولكنه يثو 

ن الدولة اليت تريد ملسيحي( مآهلا إىل الزوال. وإدولة ال تعتمد على الدين )يقصد هنا الدين ا
لنفسها أن تستمر عليها أن حتقق احلد األدىن من العدالة وهذا ال ميكن إال يف إطار دولة 

وابلتايل ال تعرف حتقيق العدالة وابلتايل ال  مسيحية الن الدولة الوثنية ال تعرق احلقوق الطبيعية
 ترتفع إىل مستوى الشيء العام احلقيقي.

                                              
. يقصد بالشيء العام الجمهورية والذي اقتبس معناه من مفهوم شيشرون للجمهورية التي عرفها بأنها شيء  1

صة الجمهورية والتي اعتبرت أفضل أشكال الحكم ألنها للشعب. فالشيء العام بصورة عامة تعني الدولة وخا
مرتبطة بتحقيق العدالة. إال أن أوغسطين يعتبر أن العدالة الحقيقية ال تتحقق إال في مدينة هللا التي بشر بها 

 المسيح عليه السالم وليس في ظل هذا الشيء العام.
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 املطلب الثالث: عالقة الكنيسة ابلدولة

يف نفس  ولكن ،أوغسطني إىل الفصل بني السلطة الروحية أو الدينية والسلطة الزمنية دعا    
لى من السلطة الدنيوية. فللدولة املصاحل واعترب أن السلطة الدينية أعالوقت دعا إىل تعاوهنما، 

املادية واحلياة اخلارجية واجلزاءات وللكنيسة املصاحل الروحية. والدولة حقيقة مؤقتة ستنتهي عندما 
ا مصلحة للطرفني. ن يف هذاجملتمع السياسي والديين ضروري ألحتل مملكة هللا. لكن التعاون بني 

علم الواجبات االجتماعية والفردية. والكنيسة تعلم األفراد ن الكنيسة تدعو إىل تمصلحة للدولة أل
األخالق وهذا خيدم مصاحل الدولة. أما مصلحة الكنيسة فتتم من خالل تبشري الدولة ابإلميان 

 احلقيقي وتسهر على محاية الدين ومعاقبة امللحدين.

ة بعده حيث عرفت لكن هذه األفكار و غريها، مل تكن لتنته بوفاة أوغسطني، بل استمرت فاعل
ابسم " األوغسطية السياسية"، فعقب اهنيار اإلمرباطورية الرومانية الغربية، و قيام ممالك غربية 
بربرية آتية من الشمال و الشرق األورويب، بزغ حتد كبري للكنيسة، جتلى يف سعي امللوك اجلدد 

مع بني السلطتني الدينية و املفتونني بذكرى إمرباطورية القياصرة إىل إحياء أجماد املاضي للج
الدنيوية و من مث جتاوز مقولة املسيح الشهرية:" أعط ما لقيصر لقيصر و ما هلل هلل". و قد عرفت 
الكنيسة عصرها الذهيب حىت العقد األخري من القرن األول امليالدي، مث بدأت هتتز سلطتها بعد 

أصبحت أسرية هلا و أحياان موت شارملان، حيث وقعت الكنيسة يف أالعيب اإلقطاعية، و 
 متحالفة معها. هكذا فسدت الكنيسة و أصاهبا االحنالل الديين و اخللقي.

و كان ال بد من اباب ذي شعبية كبرية يعيد االعتبار و التوازن للكنيسة، و يكون ابستطاعته عزل 
انرد سنة األابطرة. فكانت نظرية السيفني اليت صاغها ابلشكل الذي خيدم الكنيسة القديس بر 

م تتعاظم معها هيمنة الكنيسة طيلة العصور الوسطى، و لتغدو معه املرجع األساسي و 5551
 الوحيد يف األمور الدينية و الدنيوية.
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( و اختالط األوروبيني ابلعرب 5145-5345لكن مع بداية احلروب الصليبية األوىل )
ة املستمدة من كتاابت اليوانين املسلمني، حينها بدأت تتسرب إليهم بعض التيارات الفلسفي

أرسطو العقالنية و كتاابهتا من بعض العقالنيني الذين حفظ العرب كتاابهتم مضيفني اليها 
 حواشي و تعليقات.

و لقد اجتهت الكنيسة أول األمر إىل حماربة هذه التيارات بشدة و اهتام أنصارها ابإلحلاد، و 
البد من طريق ميكنها من تواجد تيار جديد لكن هذه التيارات استمرت رغم ذلك. و كان 

 داخل إطار الفكر الكنسي التقليدي، حيث قام هبذه املهمة القديس توماس األكويين.

 

 

 :(1223 -1225) األكويين الثاين: الفكر السياسي عند توما املبحث

 املطلب األول: اجملتمع و السلطة

بل يعتربه العديد من  سياسيني يف املسيحية،يعترب األكويين مع أوغسطني من أهم املفكرين ال   
خالصة الالهوت واخللق املسيحيني فيلسوف الكنيسة األعظم والقديس. ويعرف بكتابيه 

ى إىل إحياء و إذا كان الثاين قد أتثر أبفالطون، فان األول أتثر أبرسطو، بل سع .واخلالق
العصر، حبيث كانت مؤلفات غة مسيحية لتتماشى و متطلبات فلسفته حماوال أن يصبغها بصب

أرسطو يف بداية املسيحية شبه حمرمة، لترتاجع الكنيسة بعد ذلك عن حترميها و تسمح بتدريسها. 
( أن 5540-5512و لقد حاول األكويين من خالل الفلسفة األرسطية و فلسفة ابن رشد )

لى إمكانية ، مؤكدا عره حول الشك يف احتاد العقل و اإلميانيلغي التصور الشائع يف عص
فاإلله و الطبيعة من االتساع حبيث يستوعبا كل اخلالفات املوجودة. و أن هناك  لتعايش بينهما.ا

علوما إنسانية تكون وحدة واحدة، ابلرغم من أن كل فرع من فروعها خيتص جبانب من املعرفة، 
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العقل من كل فاإلميان حيمي  فمثال كل من علم الفلسفة، و علم الالهوت يكمل أحدمها اآلخر.
جتربة عدم ثقة يف قدراته وحيثه على االنفتاح على آفاق واسعة. وميكن للعقل أن يصل إىل إثبات 

 وجود هللا.

من خالل هذا التوفيق بني العقل و اإلميان إىل وضع تصور خاص عن  قد سعى األكويينو 
وقات الدنيا، مع سيطرة الطبيعة اليت هي عبارة عن نظام مرتب، يف أعاله اإلله و يف أدانه املخل

جلية لألعلى على األدىن. و مع ضرورة  شيوع تعايش بني العقل و اإلميان. فاجملتمع حسب 
األكويين عبارة عن تبادل للخدمات و املنافع هبدف حتقيق املبتغى و هو احلياة الطيبة اليت يساهم 

ديس الذي يليب حاجيات يف بنائها كل من الزراع، و الصناع، و احلرفيني، ابإلضافة إىل الق
اجملتمع الروحية من خالل صلواته. و كل هذا اجملتمع يكون حباجة إىل هيأة حاكمة تدبر شؤونه  

كما تسري الروح اجلسد، و يكون فيها احلكم أمانة يف عنق اجلماعة قاطبة، متنحها للحاكم الذي 
 يستمد سلطته من هللا بقصد توفري حياة هادئة للبشر احملكومني.

 هنا يبدأ يف تربير حكم رجال الدين والكنيسة وينظر لنظرية التفويض اإلهلي.من 

فمن واجب احلاكم السياسي وضع أسس من أجل سعادة احملكومني عن طريق حفظ القانون، و 
األمن و النظام، و القضاء على الفساد. و لن يتم كل هذا و غريه إال من خالل تطبيق أحكام 

 القانون.

 

 عند األكويين:نظرية السلطة 

فرق األكويين يف تصديه لتحليل نظرية السلطة ما بني السلطة يف مفهومها اجملرد و السلطة    
 اليت جتسد على أرض الواقع أي من  حيث اكتساهبا و طرق الوصول إليها.

فالسلطة األوىل أي اجملردة هي ذات مصدر اهلي، فكل سلطة مستمدة من هللا و هي تنبع من 
لكن هلا أساس طبيعي، ألن اإلنسان بطبيعته حيتاج إليها لتحقيق مآربه الدنيوية، و حق اهلي. و 
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هنا يتميز بعض الشيء عن القديس أوغسطني يف دعوته إىل التقاليد املسيحية السالفة اليت مل 
تكن ترى يف وجود السلطة إال عقااب انمجا عن اخلطيئة البشرية املقرتفة، و من مث فدراسة السلطة 

ن اختصاص العقل البشري الطبيعي أي من األمور الدنيوية. فالسلطة هي اليت توحد هي م
 اجلمهور يف مجاعة سياسية معينة.

أما السلطة امللموسة فيقصد هبا األشخاص احملددون الذين ميارسوهنا ابلتعيني أو االنتخاب. فهذه 
هلا، اختارهم أو عينهم السلطة تنبع من حق بشري صرف، مبعىن أن هؤالء األشخاص املمارسني 

فهو هنا يدافع عن امللكيات الدينية وعن وجود ملك ويعكس ظروف  الشعب، و ليس هللا.
 عصره اليت عرفت ملكيات يف القرون الوسطى.

د السلطة الدنيوية أي متييزا جليا بني السلطتني الروحية و املادية، و جر  ميز األكويينو من هنا 
عىن آخر أن طرحه كان بداية فصل بني الدين و السياسة، فاملهم يف احلق اإلهلي، مبالومهية من 

السلطة السياسية، ليس طابعها بل غايتها. فهذه الغاايت هي اخلري املشرتك القائم على حتقيق 
.  والفرد يف دولة األكويين له مقصدان، مقصد ديين و آخر دنيوي، مما يتطلب سلطتني 1العدالة

 دينية، و األخرية اليت بيد الكنيسة أمسى من األوىل اليت بيد الدولة.األوىل زمنية و الثانية 

فالغاية اليت حتققها السلطة اإلهلية هي األمسى وال ميكن أن تكون إال حكومة إهلية. إهنا حكومة 
املسيح عليه السالم يف نظر االكويين. وقد مت تفويض هذه السلطة اإلهلية الروحية ليس إىل 

أي اباب روما الذي جيب أن خيضع  رهبان وكهان وبصفة رئيسية للكاهن األكربملوك، وإمنا إىل 
 . 2له كل ملوك العامل املسيحي حسب االكويين

                                              
الطون في مسألة غاية السلطة والتي هي . وهنا يتفق االكويني مع مفكرين آخرين وفالسفة كأرسطو وأف1

 أساس غاية أخالقية من حيث تحقيق الخير العام أو العدالة.
. في الحقيقة، فان أغلب مفكري المسيحية في القرون الوسطى ومن ضمنهم االكويني قالوا بنظرية الحق 2

حاكم. ففي البداية وخاصة في اإللهي غير المباشر من أجل تجاوز نظرية الحق اإللهي المباشر وأيضا تقديس ال
الحضارات القديمة مثل الفرعونية والبابلية كان الحاكم يدعي االلوهية ويعتبر شخصه مقدسا باعتباره "إلها" . 

فهذه الطبيعة اإللهية للحاكم ظهرت مع فرعون في الحضارات الفرعونية وقبلها مع الحضارة البابلية وخاصة 
 النمرود زمن النبي إبراهيم االلوهية. في أور موطن السومريين حيث ادعى

ثم تطورت األمور إلى األخذ بنظرية الحق اإللهي المباشر أو التفويض اإللهي. ومفادها أن الحاكم ليس إلها أو 

 مقدسا، ولكنه يستمد سلطته مباشرة من اإلله الذي يختاره هو وليس الشعب. 
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واضح إذن أن االكويين هنا ينظر لتيوقراطية معتدلة حماوال عقلنتها من خالل االعتماد أحياان 
الروحية على السلطة الزمنية  فاالكويين ابلرغم من أنه يعرتف للبااب لفرض سلطتهعلى أرسطو. 

 نه ال يربر هذه السيطرة بسبب مفهوم اخلطيئة. أ على أمراء العامل املسيحي، إال

 لكن ما هي حدود طاعة أصحاب السلطة الزمنية أو الدنيوية؟

رفض األكويين تعسف السلطة الزمنية و الظلم و الطغيان وسن قوانني طاغية و ظاملة و متعارضة 
و مع ذلك دعا إىل ضرورة احرتام هذه القوانني رغم غياب  ن و خري اخلالق.مع خري اإلنسا

اتصافها ابلعدل و ذلك حىت ال تعم الفوضى و أييت على إثرها حكام الطغاة. األكويين ال ينصح 
 بقتل احلاكم الطاغية حىت و إن دعا الناس إىل عدم مراعاة القوانني اجلائرة.

جل العيش األفضل. وهنا يتفق االكويين مع . فالدولة جتمع من أغاية الدولة هي غاية أخالقيةإن 
االكويين يرى أن للفرد  أرسطو وأفالطون. فإذا كان أرسطو يعترب أن املدينة هي غاية الفرد، فان

غاية دينية و أخرى دنيوية، مما يتطلب سلطتني األوىل زمنية و الثانية دينية، و األخرية غايتان: 
مسى من األوىل اليت بيد الدولة. إن مملكة هللا اليت بشر هبا يسوع املسيح جيب اليت بيد الكنيسة أ

أن تسند ال إىل ملوك أرضيني وإمنا إىل كهان وابلذات إىل اباب روما الذي جيب أن خيضع له كل 
. يف الواقع إن أفكار األكويين أتثرت أبفكار من سبقوه ومل يستطع التخلي 1ملوك العامل املسيحي

ة إنشاء مجاعة مسيحية من خالل الكنيسة كجامعة هلم يف انتظار ملكوت هللا. وهذه عن فكر 
الفكرة أدت إىل إعطاء الكنيسة سلطة اكرب مما تستحقها  أي سلطة زمنية. فقد حتولت إىل دولة 

 داخل دولة. واحلال أن املسيح مل يدع مطلقا إىل بناء كنيسة وإمنا بشر بقدوم ملكوت السماء.
                                                                                                           

إلى نظرية الحق اإللهي غير المباشر التي تعني أن  ثم تطورت األمور ولم تعد النظرية مقنعة فتم اللجوء
السلطة مصدرها الهي، إال أن الشعب هو الذي يختار الحاكم وليس اإلله، ولكن بتوجيه منه. فالحاكم مهما كان 

 له شرعية دينية في هذه الحالة. 
ير لم يأتي ليعلن قيام دولة . في الحقيقة تشكل نظرية االكويني في السلطة انحرافا لتعاليم المسيح. هذا األخ1 

باسم الدين يحكمها الكهان ويخضع لهم الملوك، وإنما جاء ليبشر بقدوم ملكوت هللا ونهاية السياسة، بقدوم 
الساعة وتخليص اإلنسان من الشقاء األرضي إلى السعادة األبدية. وهذا يختلف عما كان اليهود يبشرون به 

ن بها مملكة إسرائيل اعتقادا منهم أن إسرائيل تمثل إرادة هللا وضرورة بالدعوة إلى إقامة مملكة هللا ويقصدو

قيادتهم للعالم. ولهذا السبب توجس الرومان خيفة من دعوة المسيح إلقامة مملكة هللا. فقد اعتقدوا أنه يدعو إلى 
لوا استدراجه عودة مملكة هللا والتحريض ضد السلطة الرومانية ولذلك حاربوه وحاولوا صلبه. كما أنهم حاو

وإحراجه من خالل طرح السؤال عليه إن كان ضروريا تأدية الضرائب للقيصر الروماني، لكن أجابهم بذكاء 

 :" أعط لقيصر ما لقيصر وأعط هلل ما هلل".XIIفي قولته الشهيرة كما يحكيها إنجيل متى في اإلصحاح 
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ام احلكم، فقد قسم األكويين مهتداي يف ذلك مبن سبقوه و خاصة أرسطو إىل وخبصوص نظ
ثالث:  امللكية و األرستقراطية و الدميقراطية معتربا أن النظام األفضل هو النظام املختلط الذي 
ميزج بني مزااي هذه األنظمة الثالث. امللكية ألن فردا واحدا ميارسها، واألرستقراطية ألن جمموعة 

ناس ميارسوهنا بسبب فضيلتهم. أما الدميقراطية فهي سلطة تعود إىل الشعب ألهنم هم الذين من ال
هللا قصة موسى  نه موافق لقانوناألكويين على سالمة هذا النظام وأخيتارون الرؤساء. ويستدل 

شيخا من احلكماء الذين  71كان يقود الشعب مع خلفاء له ومبساعدة   عليه السالم الذي
 ن بني صفوف الشعب.خيتارون م

حيث جيمع  يف اململكةكما جاء يف كتابه   فالنظام امللكي املختلط هو أحسن األنظمة ابلنسبة له
بني حماسن األنظمة الثالث امللكية واالرستقراطية والدميقراطية، ويكون على الشكل التايل: فرد 

رستقراطية(، وان الرؤساء واحد حيكم )امللكية( وعدة أفراد ميارسون السلطة بفضل فضيلتهم )اال
 خيتارون من الشعب )الدميقراطية(.

ن املرء من األفضل له أن يعيش يف ظل حكم ملك واحد على ان يعيش يف ظل حكم يقر أبفهو 
 .1العدة

هو خمالفته ألحكام امللكية وأفضليته لكن ما مييز األكويين كذلك رغم إميانه ابلنظام امللكي 
تدعي لنفسها األلوهية، فامللك الفاضل هو املتسم ابالتزان، و املتبع لتعاليم املطلقة أو امللكية اليت 

الزمنية. فهو يرفض  -الكنيسة مع إميانه بسمو السلطة الدينية الروحية على السلطة الدنيوية
الطغيان. ويعدد األكويين أربعة أسباب ألفضلية احلكم الفردي: فبما أن الغاية األساسية هي 

فان الفرد الواحد يستطيع أن حيقق الوحدة بشكل أفضل من اجلماعة  ،والسالمحتقيق الوحدة 
فالكون له اله واحد و إال  ،الذين ميثلون الكثرة. كما أن الذي يسري بكفاءة كل شيء هو الواحد

الواقع يبني أن الفنت ال  أن والنحل له ملكة واحدة واجلسد له قلب واحد. كما ،اختل الكون

                                              
حكم الملكي"، باريس، مكتبة دوفين "في ال -Rognet. توما االكويني، في المملكة، ترجمة رونييه 1

Librairie Dauphin ، 1931،69.69ص. 
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بسهولة من اجلماعة أكثر  كمها فرد واحد. وحكم الطغيان ينشأدن اليت ال حيحتدث إال يف امل
 من الفرد.

فرد الواحد ويكون هذا احلكم حماطا ن األكويين يفضل النظام امللكي، حكم الخالصة القول أ
 حبكم  أقلية فاضلة يتم اختيارهم من طرف الشعب. ومكمال

 

 املطلب الثاين: القوانني

 بتصور أرسطو و أنصار املدرسة الرواقية للقانون، و هو تصور كان يعطي أتثر األكويين     
بني العقل و القانون  اجلي ربطا يولوجية ربطففي جمموعته الت القانون و احلق. األسبقية لكل من

السماوي، و اآلخر البشري. فالقانون حسب األكويين ليس تنظيم لعالقات الناس بعضهم 
كم اإلهلي، و مظهر من مظاهر الكون، بل إن القانون الوضعي هو البعض، بل هو جزء من احل

 جزء من القانون اإلهلي. والقانون هو وسيلة لتحقيق العدالة يف الدولة.

خلري العام، أمالها العقل و االبشري، بكونه شريعة تستهدف  -عرف األكويين القانون الوضعي
 قانون الزما ليكون شرعيا. صاغها من يرعى شؤون اجلماعة، حبيث يعترب إشهار ال

 قسم األكويين القانون إىل أربع أنواع جتسد أربعة صور للعقل و هي كالتايل:و 

أوال: القانون األبدي هو القانون الذي تشارك فيه كل اجلماعة اإلنسانية ألنه يعيش و ينظم كل 
 صور شيء يف الزمان.ما هو خاضع للعناية اإلهلية. و هو مبثابة قانون أزيل حبكم أن هللا ال يت

اثنيا: القانون الطبيعي هو قانون عام لكل البشر، يكون من مشاركة بني البشر املتميزين عن بقية 
 املخلوقات بصفة العقل اليت ختول هلم حق التمييز بني اخلري و الشر....

معينة و لقانون الوضعي و يطبق على احلاالت اخلاصة و عند نوازل ااثلثا: القانون اإلنساين أو 
عرب زمان و مكان حمددين، و يتصف بصفة التكيف مع خصوصيات كل شعب. و جيب أن 
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يتصف هذا القانون بصفة اإلكراه و اإللزام  حىت خيضع له املخاطبون أبحكامه.مع متييز األكويين 
 يف إطار القانون اإلنساين بني قانون الشعوب و القانون املدين.

و املقصود به القانون املنزل من السماء، كالتوراة و اإلجنيل و هو  رابعا: القانون اإلهلي الوضعي
 جزء من القانون األبدي.

إن القديس األكويين وقف موقفا معتدال بني السلطتني الدينية و الدنيوية، رغم عدم إخفائه 
دفاعه عن مسو السلطة الروحية من خالل أتكيده على القانون اإلهلي. لكنه و على الرغم من 

ك منح الناس حق اختيار من يتوىل شؤوهنم، و حق سن القوانني اليت تتماشى و ظروفهم و ذل
مصاحلهم. و بذلك وضع حدا لتمادي نفوذ الكنيسة يف أمور السلطة الزمنية اليت يتمتع حكامها 

 حبق الطاعة.

 

 

 

 

 

 

 املبحث الثالث: إصالح الكنيسة

ة اليت كان يتمتع هبا رجال الدين وسيطرهتم من أسباب حركة إصالح الكنيسة  االمتيازات الكبري 
على الشؤون السياسية وعلى حياة الناس. فالبااب كان ميتلك أراضي شاسعة ومباين ضخمة 
ومعفى من الضرائب والرسوم ابسم الدين. فضال عن اإلاتوات اليت كانت الكنيسة تستويل عليها 

نية واحتكار الكهنوت للسلطان الروحي من الناس عنوة. كما أن الغلو يف التمسك ابلطقوس الدي
 وسيطرهتم على الكنيسة كان من أسباب الدعوة إىل اإلصالح.
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اليت  2وحماكم للتفتيش 1وال ننسى ما فرضه رجال الدين يف القرون الوسطى من صكوك للغفران
أساءت كثريا لرجل الدين املسيحي والذي أصبح يستغل الدين ألغراض سياسية وأيضا أغراض 

. وكانت من وانتهاك لكرامة اإلنسان ادية حيث اغتىن العديد منهم من جراء هذه التصرفاتاقتص
أسباب ظهور اإلصالح الكنسي خاصة واملسيحي بصورة عامة وأيضا من أسباب الدعوة إىل 

 فصل الدين عن الدولة.

ع  فظهر االصالح الذي قاده العديد من املفكرين ورجال الدين احملتجني على هذه االوضا 
هو حترير الفرد من قبضة الكنيسة  اإلصالحككالفن ومارتن لوثر وغريهم. وقد كان اهلدف من 

والطقوس الشكلية العديدة واهلرمية يف الدين املسيحي الكاثوليكي. واملطالبة مبمارسة تعبد 
، جل الدين بني العبد املؤمن وربهاملسيحي بشكل فردي واالنتهاء من الواسطة اليت كان يقدمها ر 

 هللا. إالال  أوحقيقي  إميانال يستطيع معرفة ما بداخل الفرد من  ألنه

تكون مباشرة ال يتوسطها كاهن من خالل سلطة االعرتاف املعمول هبا من  أنفالعالقة جيب 
 اليوم. إىلطرف الكثري من الكاثوليكيني 

 

 

 :Martin Luther 1483- 1546 املطلب األول: مارتن لوثر

ميكن احلديث عن الربوتستانتية اليت شكلت ثورة على الكنيسة الكاثوليكية. وما   مع مارتن لوثر
ساعد على انتشار هذا اإلصالح الربوتستانيت هو اكتشاف الطباعة مع غوتنربغ. وقد استطاع 
لوثر أن يعطي صبغة سعيدة على الدين املسيحي أكثر من النظرة التقليدية. واهم ما جاء به لوثر 

وجعله يف منزلة أعلى من منزلة الكنيسة ومن  la Bible الكتاب املقدس هو إعادة تفسري
                                              

. كانت هذه الصكوك تقدم للناس تحت دعوى أنها تدخلهم الجنة وتغفر لهم خطاياهم ما تقدم منها وما تأخر، 1

 بل أكثر من ذلك يستطيع من يشتري هذه الصكوك "إدخال" حتى أقاربه كآبائه المتوفين إلى الجنة. 
عشر كان هدفها هو قمع المعارضين  53ذه المحاكم التي أنشأت في القرون الوسطى إلى غاية القرن . ه2

لرجال الدين. وقد نتج عنها العديد من القتلى والتعذيب الوحشي حيث كان يعذب أو يقتل كل من غير دينه 

 المسيحي إلى دين آخر.
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ليس إلزاميا أي ألغى الوساطة وهذا يعين إلغاء لدور  la confessionالبااب. واعترب االعرتاف 
رجال الدين والبااب. وانتقد رهبانية رجال الدين وعزوبتهم واعترب أن الزواج حيقق العفة أكثر من 

  زواج.العزوف عن ال

 اثر مارتن لوثر السياسية:آ

خلف هذا املفكر األملاين وراءه ترااث ضخما ابللغتني األملانية و الالتينية، بل يشكل ما كتبه عنه 
أنصاره و خصومه مكتبة ضخمة حبد ذاهتا، رغم أنه من العسري التعرف على اآلاثر السياسية اليت 

 خلفها  لوثر ألسباب عديدة نذكر منها:

يتعرض مباشرة للمسائل السياسية، فهو مل يكتب من زاوية عالقة الكنيسة   لوثر مل -
كسلطة روحية ابلدولة و كسلطة زمنية كما فعل توماس هوبز االجنليزي، و نيقوال 

 مكيافيلي االيطايل.

 غياب املنهج السياسي يف كتاابته. -

ة عن بقية تشتت كتاابته بني كوكبة من العلوم مما يتعذر معه فصل األمور السياسي -
 األمور العلمية األخرى.

لكن ما ميز لوثر هو توجهه العلماين الواضح، وذلك من خالل قوله:" يف القدمي كان البااب 
و رجال الدين هلم كل شيء، و يسيطرون على كل شيء، متاما كما يسيطر هللا على العامل، 

واقع و منسية، و أنين و يف حني كانت السلطة املدنية قائمة يف الظالم حمذوفة من عامل ال
بنعمة هللا و بفضله، سواء أعجب ذلك الشيطان و أتباعه أو ال، أتوىل العمل من أجل 

 السلطة العلمانية".

 

 بذور العلمانية:
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قصد استيعاب ما يف أفكار لوثر من مسحة منتصرة للسلطة الزمنية ال بد من تقصي أفكاره، 
يقة جلية و مباشرة، داعيا إايهم إىل تويل ما هو فهو من جهة حيمس رجال السلطة الزمنية بطر 

خمصص هلم من أمور و سلطة. و لكنه يف نفس الوقت يذهب إىل حد تقويض السلطة الدينية 
م حتت عنوان " السلطة 5510يف مناحي األمور املدنية، فانطالقا من مؤلفه املنشور سنة 

بقية املفكرين املسيحيني الذين  العلمانية و إىل أي مدى جيب االنصياع هلا". و على غرار
يستندون يف آراءهم إىل الكتاب املقدس و إىل مقوالت كبار رجال الكنيسة ابن طاعة األمري 

واجبة، فان لوثر كان يتميز عنهم من خالل التمييز بني ما هو أرضي و بني ما هو مساوي، فإذا  
تمي إىل مملكة هللا و األخرى تنتمي كانت السلطة أمرا الزما حبكم كون اآلدمية فئتني:  واحدة تن

إىل مملكة األرض، معتربا أن األغلبية الساحقة من بين البشر هم خمطئون، حبكم كون العامل خندق 
يسود فيه الشيطان املارد، و من هنا ضرورة وجود سلطة توجه و تقود البشر حنو اخلري العام 

ليس حد السيفني كما ادعت بذلك متوفرة على قوة مسلحة متمثلة يف حد السيف الواحد و 
بعض النظرايت اليت سبقته، معتربا احلاكم الدنيوي أداة أرضية لالنتقام اإلهلي ممن خيطئون من بين 
البشر، و إذا ما وجد حاكم مستبد فليس العلة يف السيد و إمنا يف املسود أي احملكوم. فالدولة يف 

الطاعة. ويشرعن هذا أبهنا وظيفة إهلية.  نظر لوثر جيب أن تكون قوية وحتكم ابلقوة لتفرض
"فاليد اليت حتمل السيف ليست يد اإلنسان وإمنا يد هللا". واعترب أن االحتجاج على السلطة 
جيب أن يكون بصورة سلمية وليس العنف من اجل تفادي االضطراابت والفوضى. فهو يعترب أن 

 الدولة مهمة ألهنا حتفظ النظام.

تطال األجساد و املمتلكات فللنفس حريتها، و هللا اخلالق هلاته النفس ال  إذا كانت لألمري سلطة
يقبل أن تسيطر عليها أي سلطة حاكمة غري سلطته و حكمه:" و علينا أمراء أو كهنة أال جنرب 
أحدا على اإلميان مبعتقد ما أو بقانون ما حتت الضغط و اإلكراه". مع مناداة لوثر حبرية النفس 

ا يف ذلك على التمييز بني الكنيسة و الدولة، فالكنيسة ما هي إال سلطة روحية، البشرية، مركز 
مستشهدا يف ذلك مبقاطع من املسيح:" مملكيت ليست من هذا العامل"، فلوثر بدأ يدعو إىل  

 كنيسة مقيدة السلطة و الصالحيات، حمصورة يف نطاقها الروحي املطلق.
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 اليه لوثر. اجلانب البيداغوجي يف االصالح الذي دعا

لقد امن لوثر ابن االصالح ال ميكن ان يتحقق من دون تربية وثقافة تغري الناشئة وترتسخ فيها 
مبادء االصالح الربوتستانيت. وهكذا دعا اىل اتسيس مكتبات ودور للثقافة يف املدن الكربى 

شعب على لنشر االجنيل. وهلذا دعا اىل تثقيف كل الشعب املسيحي. وكان هدفه هو اطالع ال
تعاليم املسيحية مباشرة دون وساطة البابوية يف روما حىت يبقى االجنيل هو السلطة الوحيدة وليس 

عشر كانت الكنيسة  52الرتاتب الكنسي. وال جيب ان ننسى انه يف فرنسا يف القرن 
 بلمائة من الربوتستانت كان 03اىل درجة ان  الربوتستانتية ملزمة بتاسيس مدرسة اىل جانبها

 .1ابملائة فقط عند الكاثوليك 13لديهم كتب يف مقابل 

وكان الربوتستانت يف بعض املناطق يدرسون االجنيل حىت يف املدارس اىل درجة حفظه عن ظهر 
 قلب.

 

و قد ظهر اإلصالح من خارج الكنيسة يف أملانيا وانتشر يف ابقي أورواب عرب سويسرا بزوريخ، 
ى يد كالفن ليبدو معها يف النهاية اللوثرية و الكالفنية، و  وابل، و سرتاسبورغ، و يف جنيف عل

كأهنما الفرعان األساسيان ملا يعرف اختصارا ابلربوتستانية. يف حني أن االنشقاق الذي أاثره 
هنري الثامن يف بالد توماس مور سيؤدي إىل تسوية بني الكاثولوكية و الكالفينية ستسمى 

 ابألجنليكانية.

 

 Jean Calvin  (1553- 1541)جان كالفن املطلب الثاين: 

                                              
1 .histoire des protestants en  UneBurkard, Patrick Cabanel, -Marianne Carboniier

France, Paris, Desclée de Brouwer, 1998, p. 72. 
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كان من أكرب املتبنني ألفكار مارتن لوثر، فرنسي اجلنسية، ترجم بوضوح و اختصار ما اندى به 
املصلح األملاين لوثر مع مالحظة ما بينهما من تنافر، فهما مل يعيشا يف زمن واحد، مع تباين يف 

 .ميول كل واحد منهما و يف طريقة تفكريه السياسي

انتمى كالفن إىل جيل خمالف جليل لوثر، فهو رسم خطوطه السياسية يف جمتمع سياسي فرنسي 
بدأ يعرف أتسيس الدولة بكل ما حتمل الكلمة من دالالت، فلقد عاصر فرانسوا األول، و هنري 

م 5515الثاين، املرسخني لركائز الدولة على عهديهما، سيما بعد أن وقع األول معاهدة سنة 
 م.5704ا و اليت استمرت آاثرها قائمة إىل حني اشتعال الثورة الفرنسية مع روم

و على خالف لوثر كذلك، متيز كالفن بصفات رجل القانون املدقق يف األمور بفضل دراسات 
احلقوق يف جامعة أورليان الفرنسية، كما أن كتب كالفن قليلة و يف مقدمتها " مبادئ االميان 

م، هذا املؤلف الفريد يف تنسيقه و جزيل قيمته من حيث اتصافه 5502املسيحي" الصادر سنة 
 بشكله املرتب و املنطقي.

لقد ذهب كالفن ابعد من لوثر ألنه دعا إىل إلغاء كل تسلسل كاثوليكي يف الكنيسة وال يعرتف 
 وابلتوسل ابألولياء. إال la messeإطالقا برجل الدين وابلبااب وابلصالة اليت تقام يف الكنيسة 

انه يؤمن ابالختيار املسبق أي ابلقضاء. فاإلنسان ال يستطيع ختليص نفسه وابلتوبة إال إذا أراد 
يف    ماكس فيرباستنادا لرأي هللا ذلك. وان هذا اخلالص ال حيصل ابألعمال وإمنا ابإلميان. و 

 l’éthique protestante et l’esprit du capitalismeكتابه القيم 
، وذلك لقوهلا أبن النجاح أوروابيف  الرأمساليةفقد لعبت الكالفينية دورا هامًا يف ظهور العقلية 

على الصعيد املادي هو داللة على نعمة إهلية واختيار مسبق للخالص. وهذا ما حفز الناس على 
 صول على اخلالص.العمل أكثر والربح قصد احل

يؤكد كالفن أنه من أجل أن يبقى التوازن موجودا بني السلطة الزمنية و احلرية املسيحية ينبغي 
التمييز أوال بني األشياء الروحية املعروفة من قبل هللا و املذكورة يف الكتاب املقدس، وبني تلك 

وس، مقتفيا أثر الوصية املتعارف عليها بني بين البشر يف العامل املادي و األرضي احملس

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%A7%D9%83%D8%B3_%D9%81%D9%8A%D8%A8%D8%B1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%A7%D9%83%D8%B3_%D9%81%D9%8A%D8%A8%D8%B1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A3%D8%B3%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A3%D8%B3%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%A8%D8%A7
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%A8%D8%A7
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الرابعة:""أكرم أابك و أمك"، و هو ما جيب فعله جتاه " ملوك أرضنا"، مستعينا يف ذلك ابلعبارة 
الشهرية على لسان بولس الرسول:" إن كل سلطة مصدرها هللا". مضيفا إليها عبارة: " ال وجود 

 للسلطة و ال هدف هلا إال قيادة البشر وفقا ألوامر هللا".

 اء حتليله للحياة العامة فقد ميز بني ثالثة عناصر أساسية:و أثن

 القضاء: سلطة مصدرها هللا، وذلك استنادا للكتاب املقدس -5

 القوانني: اعتربها كالفن مبثابة " القوانني الصامتة"، معتربا ضرورة توافقهما مع اإلرادة اإلهلية. -1

، و يطلب منه كالفن تقدمي الطاعة عن الشعب: هو عنصر سليب و اتبع للقضاء و للقوانني -0
رضى و عن اقتناع، و على األمري بطبعه أن يكون عادال و متساحما مع إمكانية استبداله أبمري 

 آخر أكثر عدال إن بدا منه ظلم أو احنراف.

و يف تصوره للمدينة املثلى " املدينة الكنيسة"، يرى كالفن ضرورة سيادة اإلجنيل، و أن يكون 
ع يف املدينة، و هم عبارة عن كبار املثقفني و النخبة، مع منح هذا اجملمع صالحيات هناك جمم

واسعة من مثل حتضري القوانني و األوامر و مراقبة ممارسة الطقوس الدينية و تطبيق العقوابت على 
 املواطنني.

و الديين عاش كالفن جتربة غريبة يف مدينة جنيف اليت فر إليها، ليصبح فيها املرجع السياسي 
على حد سواء، و حيث مارس فيها سلطات حازمة مستندا إىل تفسريات يعطيها لنصوص 

 اإلجنيل.

 

لقد انتشرت الربوتستانتية يف فرنسا ايضا على الرغم من حماولة امللك لويس الرابع عشر القضاء 
 0دى اآلن ولكن هذا االنتشار ليس كبريا ألنه ال يتع هنائيا عليها من خالل نفي رجال الدين.

وتعترب الربتستانتية الداينة الثالثة بعد املسيحية  ابملائة من نسبة املتدينني املسيحيني يف فرنسا. 9اىل
 الكاثوليكية واالسالم ولكن قبل الدين اليهودي.
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لقد بقيت فرنسا حمافظة على هذا الطابع املسيحي يف املدرسة العمومية يف شقيه الكاثوليكي 
 Jules Ferry et، ألن قانون جول فريي و غوبلي 5003 غاية سنة والربوتستانيت اىل

Goblet   سيلغي هذا ويفرض العلمانية يف املدارس العمومية مما سيغري 5001-5002-سنة
حيث فرض على مجيع االطفال من دايانت خمتلفة وضع رموزهم الدينية يف هبو  االوضاع كثريا.

ا مت فرض العلمانية لتحقيق املساواة بني التالميذ وجلعل املدرسة قبل الدخول اىل املدرسة. وهكذ
حيث فرض القانون منع كل تعليم ديين يف  5431املدرسة حمايدة. ومت تدعيم هذا  منذ سنة 

 . 1املدرسة العمومية.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                              

1 Les catholiques ».  Sécularisation, séparation et guerre scolaire ; « André Lanfrey

français et l’école(1901-1914), Paris, Cerf, 2003. 
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 الفصل الرابع: الفكر السياسي اإلسالمي:

: فارس شرقا والروم غراب. وقد  آنذاك شبه جزيرة العرب تقع بني اعظم مدينتني يف العاملكانت 
كانت احلياة السياسة يف مشال اجلزيرة العربية تتمثل يف بعض املراكز احلضرية. وامهها امارة احلرية 

 على ختوم الفرس وامارة الغساسنة على ختوم الروم.

ل فقد تكونت هذه االمارات من قبائل عربية هاجرت من اليمن عقب حادثة سيل العرم. واستعم
 الفرس امراء احلرية ضد الروم. واستعمل الروم امراء الغساسنة ضد الفرس.

وقد شكلت جند واحلجاز النموذج االصل للنظام السياسي للعرب يف اجلاهلية. واهم املراكز فيها 
مكة ويثرب  )املدينة املنورة(.وقد تكونت من العرب املستعربة وهم نسل امساعيل عليه السالم 

 د حتطم سد العرم.وعرب اليمن بع

وقد كان دين احلنيفية اليت كانت قبيلة جرهم وهم اتباع امساعيل عليه السالم متارسها مهيمنا اىل 
ان جاءت قيبيلة خزاعة من اليمن بعد حتطم سد مارب يف حادثة سيل العرم والذين قاموا بطرد 

زعيم خزاعة صنما اىل جرهم واستبدلت الداينة احلنيفية ابلوثنية بعد ان احضر عمرو بن حلي 
 مكة. وانتشرت االواثن بعد ذلك اىل ان اصبح لكل قبيلة صنمها املعبود.

 وهم اقليات. 1واىل جانب الوثنية كانت هناك اليهودية والنصرانية والصابئة

وكانت القبيلة هي الوحدة السياسية االجتماعية االساسية يف النظام القبلي اجلاهلي واليت كانت 
 ث طبقات:مكونة من ثال

طبقة الصرحاء ينتسبون اىل مؤسس القبيلة وهلم حق االشرتاك يف مداوالت القبيلة واختاذ الرقيق -
 ومحاية الوايل واالشرتاك يف الغنيمة.

طبقة املوايل: وهم افراد من خارج ساللة القبيلة واتوا اليها بقصد التجارة ويتمتعون حبماية -
 القبيلة ورعايتها.

                                              
الكواكب ولم يعد لهم وجود اليوم سوى طائفة المندائيين. . الصابئة او الصابئين هم فئة تقدس النجوم و1

  ويزعمون انهم اتباع يحي عليه السالم او نوح عليه السالم حسب البعض.
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  يكن يتمتعون ابي حقوق.طبقة الرقيق: مل-

 

 

 

 ه(354 -353أبو احلسن املاوردي )

شغل املاوردي العديد من املناصب اهلامة يف الدولة كالقضاء والسياسة. وألف العديد من الكتب 
واألحكام السلطانية والوالايت الدينية وأدب الدنيا من أمهها: نصيحة امللوك )عبارة عن خمطوط( 

احلقوقيون ابملاوردي. فاعتربه األوائل من كبار الفقهاء اجملتهدين ومرجع . اهتم الفقهاء و والدين
أساسي يف أمور املعامالت وتنظيم احلياة االجتماعية. ويرى اآلخرون فيه مشرعا دستوراي وقانونيا 
ممتازا ومفكرا ابرزا استطاع أن يشرع للخالفة أي لنظرية احلكم يف التصور السين، يف وقت قلت 

الفقهاء حول نظرية احلكم يف اإلسالم ابستثناء ما كتبه الباقالين والبغدادي وابن  فيه دراسات
 حزم. وكتابه " األحكام السلطانية والوالايت الدينية" يعتربا مرجعا هاما يف هذا اإلطار.

وقد ظهر االهتمام ابجلانب السياسي يف الفكر اإلسالمي بعد وفاة النيب عليه الصالة والسالم 
لبحث عن نظرية للخالفة وتنظيم احلكم يف وقت كانت شبه اجلزيرة العربية ال تعرف وضرورة ا

 تقليدا سياسيا وجتربة سياسية يف هذا اجملال.

 فاملاوردي يبدأ بسؤال ما هي الدولة اإلسالمية  وجييب عنه يف كتاب " األحكام السلطانية".

 

 املشروع السياسي املاوردي:

ف لنا يف عمقه عن مشروع  سياسي متكامل، سخر الفقيه الفكر السياسي للماوردي يكش
الشافعي كل ثقافته املوسوعية وكل األعمال اليت قام هبا والوظائف السامية اليت شغلها من أجل 
خدمة ذلك املشروع. واإلشكالية األساسية عنده كانت الدولة اإلسالمية. وكان كل عمل الفقيه 
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يرات املختلفة للوجود السياسي للدولة العباسية. وأراد أن األشعري منحصرا يف تقدمي أشكال الترب 
يثبت أن اخلالفة العباسية هي فعال خالفة للنبوة يف حراسة الدين وسياسة الدنيا وأنه يكفي 
للمشرع السياسي أن يقرأ يف مؤسسات تلك الدولة ويف تنظيماهتا املختلفة ما ميكنه من بلورة 

 نظرية عامة للدولة اإلسالمية.

كي نفهم مشروع املاوردي السياسي جيدر بنا أن نفهم العصر الذي كان يعيش فيه. وفعال فقد ل
امتاز عصره بصراع إيديولوجي حاد بني املفكرين األشاعرة وبني الشيعة اإلمساعيلية بصفة 

. وكان هذا الصراع يف القرن اخلامس على أشده إىل درجة أنه أثر يف العديد من املفكرين 1خاصة
ك. كان العصر إذن عصر فوضى سياسية يؤدي إىل خالفة فوضوية. كما كان هناك غموض آنذا

نظري يف فهم معىن السلطة ومعىن احلكم، وابلتايل يف فهم معىن الدولة اإلسالمية. وتبقى نظرية 
اخلالفة هي النواة اليت يدور حوهلا تفكري الفقيه الشافعي. وكانت مسألة من أحق ابخلالفة هي 

الف بني الشيعة والسنة. فالشيعة يعتربون أن آل البيت هم أوىل ابخلالفة وأنه مت سبب اخل
اغتصاب حقهم الشرعي. الن اخلالفة، يف نظرهم تقوم على مبدأ الوصية. يوصي اإلمام الشرعي 
ابألمر من بعده إىل إمام آخر يعهد إليه ابألمر كما أوصى النيب عليه الصالة والسالم ابألمر من 

 علي وأوصى هذا األخري إىل احلسني أو احلسن أو إىل حممد بن احلنفية. وقد نتج عن بعده إىل
مبدأ الوصية مبدأ جديد هو مبدأ اإلمام املستور أو الغائب ومبدأ العصمة.  أما عند السنة فان 
ما حدث يف اتريخ اإلسالم من حكم اخللفاء كان مشروعا يقره الشرع ويسانده العقل وأن النيب 

ص ابألمر من بعده إىل رجل اختاره. فقد كان الرسول واعيا أبمهية الشورى ووجوهبا شرعا مل يو 
 فلم خيرت أحدا. فطريق اخلالفة الشرعي هو طريق االختيار وليس الوصية.

إن هذا التصورين أداي إىل تصورين لطبيعة الدولة اإلسالمية واخلالفة اإلسالمية. وكان املاوردي 
 لسنة ضد تصور الشيعة.يدافع إذن عن تصور ا

                                              
. اإلسماعيلية هي فرقة شيعية مثل االمامية )االثنا عشر( وهم يشتركون في كون اإلمامة ركن من أركان 1

 لقرآن ظاهر وباطن ال يفهم باطنه إال األئمة المعصومين. اإلسالم عكس السنة. ويعتقد اإلسماعيلية أن ل
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إن إثبات صحة إمامة أيب بكر للنيب أمر يف غاية األمهية خاصة إذا علمنا أهنا مل تتم يف ظروف 
. وإذا اتفق السنة على اختيار اخلليفة عرب 1هادئة ومل حتقق اإلمجاع التام لكل املهاجرين واألنصار

ر وقرارات هذا اخلليفة مبا فيها تعيينه تقنية االختيار وأصبح حمل إمجاع نتج عن هذا الرضوخ ألوام
لعمر كخليفة له. واحلال أن هذا مل يكن اختيارا من طرف جمموعة من الصحابة كما حدث مع 
أيب بكر وإمنا كان قرارا أحاداي من طرف اخلليفة أيب بكر. مما جيعلنا أمام وسيلتني متناقضتني 

نية )الوصية( مبا أن أاب بكر مت اختياره برضا من لكيفية اختيار اخلليفة. وجيعلنا نرضخ للطريقة الثا
طرف األمة )جمموعة من األنصار واملهاجرين( فال بد أن نقبل بقراره عندما أوصى لعمر ابخلليفة. 
وهذا ما أشار إليه املاوردي: "فإذا ثبت إمامة الصديق ثبتت إمامة الفاروق الن الصديق نص 

ن أفضلهم بعد أيب بكر. وثبتت إمامة عثمان بعد عمر بعقد عليه وعقد له اإلمامة واختاره هلا وكا
من عقد له اإلمامة من أصحاب الشورى الذي نص عمر عليهم. فاختاروه ورضوا إبمامته وامجعوا 
على فضله وعدله، وثبتت إمامة علي بعد عثمان رضي هللا عنهما بعقد من عقد له من الصحابة 

 .2من أهل احلل والعقد"

يد أن يقطع على الشيعة الرافضني إلمامة  اخللفاء الثالثة حججهم إبثبات صحة إن املاوردي ير 
إمامة أيب بكر كأساس لصحة اخللفاء الذين جاؤوا بعده. إن السند احلجي لشرعية مبدأ اخلالفة 
االختيارية هو مبدأ اإلمجاع. فكل مرة يتم اختيار اخلليفة فيها يتم ابإلمجاع وهذا وحده كاف من 

 الشرعية لصحة إمامة اخللفاء.الناحية 

إن الطرق املختلفة اليت متت هبا مبايعة اخللفاء تؤدي إىل نتيجة منطقية وهي إلغاء لطريقة 
االختيار كنموذج وحيد الختيار اخلليفة. وهذا يدخلنا يف إشكالية أخرى وهي:  ما هي الطريقة 

 املثلى والشرعية الختيار اخلليفة؟

مجاع التام الختيار اخلليفة ليس شرطا ضروراي. ويستدل على هذا ببيعة ابلنسبة للماوردي، فان اإل
أيب بكر اليت انعقدت إبمجاع مخسة أعضاء وأيدهم الناس بعد ذلك. وهؤالء اخلمسة هم عمر بن 
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اخلطاب وأبو عبيدة اجلراح واسيد بن حضري وبشر بن سعد وسامل موىل أيب حذيفة.  مث يف 
ستة أعضاء كمجلس للشورى. كما أن أاب بكر عهد ابإلمامة إىل  خالفة عمر اقرتح هذا األخري

 عمر. فاثبت املسلمون إمامته بعده.

 

 اخلالفة  دولة

إن النمط الوحيد للدولة اإلسالمية ابلنسبة للماوردي كما هو الشأن ابلنسبة للعديد من املفكرين 
. ولكي تقوم اخلالفة اخالفة النبوة يف حراسة الدين وسياسة الدنياملسلمني هو اخلالفة، 

وتستمر البد من وحدة السلطة. ولكي تستمر اخلالفة وحتفظ الدولة شدد املاوردي  على مسألة 
تعيني ويل العهد كاستمرارية للحكم. وهكذا اعترب أن اخلليفة عليه تعيني ويل العهد سواء كان 

إىل ذلك. ولكن اختيار اإلمام  ولدا أو أخا مببايعة أهل االختيار وال جيوز له تغيريه إال إذا اضطر
أو اخلليفة سواء عهد إليه ابلوراثة أو بواسطة اختيار أهل احلل والعقد ال تتم إال وفقا لشروط 

 شرعية وأخالقية عددها املاوردي كالتايل:

العدالة، العلم وسالمة احلواس واألعضاء والشجاعة والنجدة والنسب ) أن يكون من قريش لورود 
 قاد اإلمجاع عليه: "األئمة من قريش"(.النص فيه وانع

إن اخلالفة ابلنسبة للماوردي هي حمور اإلشكالية. انه يعتربها ضرورة إسالمية وأن ضرورهتا تنبع 
من سند قوي هو اإلمجاع وأهنا تكون بطريق واحد صحيح هو االختيار. فالدولة اإلسالمية 

كان البد من استمرار هذه الدولة ومل يكن ظهرت زمانيا مع الوحي ، مع النبوة ومع وفاة الرسول  
هناك من سبيل هلذا إال عرب اخلالفة اليت جتسد استمرارية للنبوة من حيث حراستها للدين وتنظيم 
اجملتمع اإلسالمي. يقول املاوردي:" اإلمامة موضوعة خلالفة النبوة يف حراسة الدين وسياسة 

إلمجاع  واختلف يف وجوهبا هل وجبت ابلعقل أو الدنيا، وعقدها ملن يقوم هبا يف األمة واجب اب
الشرع؟ فقالت طائفة وجبت ابلعقل ملا يف طبائع العقالء من التسليم لزعيم مينعهم من التظامل 
ويفصل بينهم يف النزاع ولوال الوالة لكانوا فوضى مهملني... وقالت طائفة أخرى بل وجبت 
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ية قد كان حمجوزا يف العقل.. فلم يكن العقل ابلشرع دون العقل، الن اإلمام يقوم أبمور شرع
موجبا هلا وهي واجبة شرعا انطالقا من النص القرآين الواضح :" ايايها الذين امنوا أطيعوا هللا 

 وأطيعوا الرسول وأويل األمر منكم".

 

 خالصة

ما ميكن أن خنلص إليه هو أن املاوردي كان يصدر عن فكر سين أشعري خبصوص مسألة الدولة 
 سالمية واليت ميكن تلخيص أهم أفكارها فيما يلي كتمييز هلا عن الفكر الشيعي:اإل

إن اإلمام أو اخلليفة يف اإلسالم يكون ابالختيار )الشورى( وأن النيب تويف ومل يوص ألحد إلمامة 
من بعده، بل ترك األمر شورى بني الناس. وأن هذا هو املوقف الشرعي يف مسألة اخلالفة. أما 

فاعتربوا أن اخلالفة ليست قضية مصلحية  يتم األمر فيها ابالختيار، بل هي قضية  الشيعة
. فال بد من 1أصولية وهي" ركن من أركان الدين" ال جيوز للرسول إغفاله وتفويضه إىل العامة

التعيني والتنصيص. وهذا يعين أن النيب كان البد أنه قد عني شخصا وهذا الشخص هو علي بن 
 .2أيب طالب

ن املاوردي كان ينظر إىل التاريخ اإلسالمي على أنه قضاء وقدر وما حدث مل يكن ليحدث إ
غريه. فاخلالفة اإلسالمية هي الشكل الوحيد للدولة اإلسالمية وكل اخللفاء كانوا شرعيني وما  

كان من املمكن تصور غريهم وحىت تسلسل حكمهم كان طبيعيا وشرعيا. فالتاريخ كان يسري 
 ون اإلسالمي.وفقا للقان

إن هذه النظرة تقود إىل نتائج خطرية منها تقديس الشخصيات وعدم انتقاد أفعاهلم. من املمكن 
فهم مشروع املاوردي الذي كان يصدر عن فكر أشعري وعن إيديولوجية تربيرية تدافع عن الدولة 

                                              
مة هي الركن الخامس بعد اإلسالم. فاإلمامية يعتبرون أن اإلما أركان. بالنسبة للشيعة، فان اإلمامة ركن من 1 

الصالة والزكاة والصوم والحج، في حين أن اإلسماعيلية يعتبرون اإلمامة الركن األول من سبعة أركان 
 وهي:اإلمامة أو الوالية والطهارة و الصالة والزكاة والصوم والحج والجهاد.

، دراسة تحليلية نقدية لنظم ، بنية العقل العربي. انظر لمزيد من الشرح والتفصيل محمد عابد الجابري2 
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ل. وينظر إىل وكأنه شيء منز تصور دولة غري الدولة اليت كانت.العباسية. ولكن أيضا مل يكن ي
األشخاص واخللفاء على أهنم معصومني وليسوا بشرا عاديني. وينتج عن هذا تصور أن احلكام مت 

اليت قال هبا املسيحيون.  وخيفى  غري املباشر اختيارهم مبشيئة هللا. وهذا يذكران بنظرية احلق اإلهلي
م هم الذين يبدعون أشكال عليه أن السلطة قد تقود األفراد إىل نزاعات وهذا شيء طبيعي. وأهن

احلكم حسب ظروفهم وتطور فكرهم وليس أمرا اثبتا منصوصا عليه يف الشريعة اإلسالمية. فليس 
هناك يف النص القرآين ما يشري إىل كيفية اختيار احلكام ومدة حكمهم وطبيعة الدولة. املهم أن 

 تكون هناك شورى وما تبقى مرتوك لالجتهاد البشري.

 

 

 (1345 -1332)ابن خلدون: 

يعترب ابن خلدون من أهم املفكرين العرب املسلمني الذين درسوا اتريخ الدول والشعوب     
كتاب العرب وديوان املبتدأ واخلرب يف  ة. وقد اشتهر مبقدمة كتابه الضخمبصورة علمية وممنهج

خلدون  .و قد تناول ابناتريخ العرب والعجم والرببر ومن عاصرهم من ذوي السلطان األكرب
يف هذه املقدمة العمران و ما يرتبط به من امللك و الكسب و املعاش و خمتلف الصناعات و 

 العلوم.

 .1صدر ابن خلدون عن وعي اترخيي حاد. اهتم ابلتاريخ من اجل التاريخ

هجرية وعرف جناحات  701اخنرط ابن خلدون بقوة يف احداث عصره ولد بتونس سنة 
سية، تنقل خالهلا بني قصور االمراء وامللوك يف كل من املغرب وتونس واخفاقات يف جتربته السيا

واجلزائر واالندلس طالبا للحظوة حينا وفارا من السجن احياان اخرى. اىل ان اعتزا السياسة 
ومطاحمها وانزوى يف قلعة ابجلزائر وهي قلعة ابن سالمة ليكتب مقدمته الشهرية وكتابه الضخم 

 العرب.
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ن خلدون ظروف عصره حني كان يعيش يف حضارة عربية اسالمية اخذة يف وقد عكس فكر اب
قرن الرتاجعات والكوارث. فمن هجمات الترت شرقا اىل تراجع  االفول. فالقرن الثامن اهلجري كان

ارف وانتشار اخلرافة حكم العرب يف االندلس غراب اىل تنافس االسر احلاكمة واىل الطاعون اجل
 وتدهور احلضارة.

 

لشئ اجلديد الذي متيزت به مقدمة ابن خلدون هو الطابع املنهجي و العلمي الذي يطغى و ا
على الكتاب. ففي دراسته لتاريخ امللوك و الشعوب، قطع مع الطريقة الكالسيكية يف دراسة 
التاريخ، حيت كان ينظر إىل هذا األخري على أنه عبارة عن تراكم لألحداث و الوقائع بدون 

فانتقد ابن خلدون هذه الطريقة و خلص الدراسة التارخيية من اخلرافات و تفسري منطقي. 
ية تستقرئ ما حدث يف املاضي األساطري و أعطى لكل حدث تفسريا علميا. وكانت دراسته واقع

علم دث يف احلاضر وال يهتم ابلشيء يف ذاته كما يفعل الفالسفة. وقد أبدع علما مساه وما حي
حياول ابن خلدون اكتشاف القوانني الطبيعية لقيام الدول و زواهلا. الذي من خالله  العمران

وهذا يعين أن حوادث التاريخ ختضع لعوامل موضوعية وأسباب خارجة عن إرادة البشر. ويريد أن 
 من أجل حتري الصدق والكذب فيما خيص احلوادث. ضوابط للكتابة التارخييةيضع 

عامل اجتماع سياسي. و اعترب ابن خلدون أن الدولة  و يعترب هبذا أول فيلسوف للتاريخ و أول
ضرورة اجتماعية و سياسية ولدهتا ضرورة االجتماع البشري الن االنسان بطبيعته كائن سياسي و 
مدين. و هللا هو الذي فطره على هذا. واعترب أن االنسان له نزعة عدوانية تقود إىل اختالل 

 م اجملتمع و الدولة.اجملتمع، و من هنا ضرورة وجود حاكم ينظ

إن إشكالية ابن خلدون مازالت قائمة وتصلح جملتمعاتنا املعاصرة أال وهي إشكالية التأخر 
 ن بعد االزدهار الذي عرفته احلضارة اإلسالمية؟ر. ملاذا أتخر العرب واملسلمو والتحض
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 العصبية والدولة

ون وليست العصبية أو الصراع إن الدولة هي احملور األساسي الذي تدور حوله أحباث ابن خلد
 بني البدو واحلضر. 

فالدولة عند ابن خلدون ضرورية للحد من عدوان الناس. وال تقوم اال على اساسيني: العصبية 
 واملال.

فالعصبية ال تشكل إال وسيلة لتفسري وفهم نشوء الدولة وسقوطها. إن مفهوم العصبية أييت من  
فالعصبية هي النعرة لى قرابة الرجل والذين يالزمونه فقط. كلمة عصبة اليت تعين مجاعة تعتمد ع

وابلتايل فان هذه العصبة تتعصب للرجل حينما يكون هناك داع للتعصب والتناصر بني اجلماعة. 
له. وهذا التعصب خيلق "وعيا عصبيا" جيعل من أفراد العصبة كائنا واحدا يفىن بعضهم من أجل 

. فالعصبية تعتمد على رابطة النسب، أي قرابة الدم. 1بيةالبعض اآلخر وهذه هي ابلذات العص
وكلما كان النسب قريبا كان التعصب أشد. لكن ابن خلدون يوسع من مفهوم العصبية وال 
يقصرها على النسب القريب بل على كل رابطة تنشأ بني األفراد نتيجة طول املعاشرة. فالعصبية، 

 جد مشرتك، فهذا جمرد وهم ألن الواقع يبني حسب ابن خلدون، ال تعين انتساب مجاعة إىل
اختالط األنساب. فهو يعترب أن العصبية تعين االنتماء إىل مجاعة أو عصبة والتشبع بعاداهتم 

 املصلحة املشرتكة الدائمة للجماعة.وأحواهلم واختالط مصلحته مبصلحتهم. إهنا 

 فحىت العبيد او املوايل ميكن ان يصبحوا من العصبية:

لتحموا هبم ضرب معهم اوالئك املوايل  "فاذا لعبيد واملوايل وا غري نسبهم او اسرتقوا ا لعصبية قوما من  هل ا اصطنع ا
عصبيتهم" لعصبية ولبسوا جلدهتا كاهنا   2.واملصطنعون بنسبهم يف تلك ا

ففي اجملتمع القبلي ال تتحدد هوية الفرد إال ابنتمائه لعصبة أو قبيلة. ولذلك فسؤال اهلوية ال 
 طرح هبذا الشكل: من أنت؟ بل بسؤال من أي قبيلة أنت؟ أو ابن من أنت؟ي

                                              
العصبية والدولة: معالم نظرية خلدونية في التاريخ . لمزيد من التفصيل انظر محمد عابد الجبري، 1 

 .5880سات الوحدة العربية، ، مركز درااإلسالمي
  . انظر المقدمة. 2
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فالعصبية حسب ابن خلدون رابطة اجتماعية وسيكلوجية شعورية وال شعورية تربط أفراد مجاعة 
يهدد أولئك األفراد أو  ك خطرما قائمة على القرابة ربطا مستمرا تربز وتشتد عندما يكون هنا

ة اجملتمع البدوي. وقد كانت منتشرة يف اجلاهلية وتقوم على تناصر قبيلة اجلماعة. والعصبية خاصي
ضد أخرى يف حالة النزاع. والصراع العصيب الذي حيدث بني القبائل ليس مرده االعتداد 

. إن قبيلة ما تعتدي على أخرى إذا صراع من أجل البقاءابألنساب وإمنا من أجل لقمة العيش، 
 هذا خاصة يف املناطق األقل خصوبة.مل جتد ما تقتاته و يكون 

والسؤال الذي يطرح نفسه هو كيف تتحول العصبية من جمرد رابطة قبلية معينة إىل قوة للمطالبة 
 ابلسلطة ومن مث أتسيس الدولة؟ فما هو دور العصبية؟ 

إن هذا التحول أو التطور حيدث حينما هتيمن قبيلة ما على القبائل األخرى وتفرض سيادهتا 
إن . فالعصبية بطبعها تسعى إىل التغلب على العصبيات األخرى وجتعلها حتت لوائها. همعلي

. وكلما كانت العصبية قوية كلما كان اتساع الدولة. فالعرب وخاصة غاية العصبية هي امللك
البدو منهم أصحاب الرحل بسبب تعودهم على شظف العيش يتحملون احلروب أكثر من 

. إن وامللك غايته مجع الثروةنتصارهم على العصبيات األخرى أسهل. غريهم، وابلتايل يكون ا
اهلدف إذن هدف اقتصادي يتحقق عرب السلطة. وهذا ما تلخصه عبارة ابن خلدون 

 أي أن السلطة متكن من حتقيق الثروة.اجلاه مفيد للمال". املشهورة:"

ملا كانت الرايسة، امنا فالعصبية هي اساس القوة واساس التغلب الذي هو اساس الرائسة:" و 
تكون يف الغلب، وجب ان تكون العصبية ذلك النصاب اقوى من سائر العصائب ليقع الغلب 

 اننا اما عصبية عامة واخرى خاصة. هبا وتتم الرايسة الهلها.

ويعترب ابن خلدون أن هناك عراقيل تعرقل فاعلية العصبية ومنها اخلضوع واالنقياد. خضوع قبيلة 
ا وعدم احتجاجها على فرض الضرائب مثال. كما أن هناك عامال آخر يعرقل ما لسلطة م

العصبية ويوقفها يف منتصف الطريق وهو الرتف. ويشرح ذلك أن قبيلة ما قد تتوفر على قدر من 
النعيم والرتف يف إطار دولة ما وهذا األمر جيعلها راضية ويقعدها عن الثورة على السلطة القائمة. 
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ل على أن غاية العصبية هي احلصول على الثروة والعيش الالئق. ومبا أهنا حصلت وهذا األمر يد
الن هدفها ليس السلطة يف على بعض ما تريد فإهنا تتخلى عن صراعها ضد الدولة القائمة  

 حد ذاهتا، وإمنا العامل االقتصادي الذي يعترب حمفزا  للجري وراء السلطة.

عصبية والدين، اد اعترب ان العصبية وحدها ال تكفي لتفسري وال ننسى ان ابن خلدون ربط بني ال
نشوء الدولة وسقوطها، بل الدين له دور مهم يتمثل يف كون الدين يزيد من قوة العصبية 

 .1ابلتخفيف من مظاهر التعصب والعصبية من جهتها متنح الدعوة الدينية قوة وفعالية

 

 نشوء الدول وسقوطها

غل ابل ابن خلدون هو كيف تقوم الدول وما هي عوامل تطورها إن السؤال األساسي الذي ش
 وأسباب سقوطها؟

 : ،2ان االنسان مدين بطبعهيرى ابن خلدون، على غرار افالطون وارسطو 

"فقدرة الواحد من البشر قاصرة عن حتصيل حاجته من الغذاء غري موفية له مبادة حياته منه     
بعالج كثري  إالقوت يوم من احلنطة مثال، فال حيصل  فرضنا منه اقل ما ميكن فرضه وهو ولو

  وآالتالثالثة حيتاج اىل مواعني  األعمالمن الطحن والعجن والطبخ وكل واحد من هذه 
تتم اال بصناعات متعددة من حداد وجنار وفاخوري.....وما مل يكن هذا التعاون فال  ال

تعاىل عليه من احلاجة اىل الغذاء يف حيصل له قوت وال غذاء وال تتم حياته ملا ركبه هللا 
حياته وال حيصل له ايضا دفاع عن نفسه لفقدان السالح فيكون فريسة للحيواانت ويعاجله 

 .3اهلالك عن مدى حياته، ويبطل نوع البشر."
 

                                              
 (525. ابن خلدون، المقدمة، ) 1
 .77ابن خلدونن المقدمة ، الدار التونسية للنشر والدار العربية للكتاب، ص.  . 2
  .79. مرجع سابق، ص.3



 
 

 

 
 
 
 

 

71 

من الدولة لتحقيق الصاحل العام واال يصبح  أييتالذي  إلكراهاب إالهذا التعاون ال حيصل ولكن  
واان وايكل القوي الضعيف:"فال بد من وازع يدفع بعضهم عن بعض ملا يف طباعهم حي اإلنسان

يهم الغلبة والسلطان واليد احليوانية من العدوان والظلم ويكون الوازع واحدا منهم يكون له عل
 1رة حىت ال يصل احد اىل غريه بعدوان وهذا هو امللك."القاه

اعية تستلزمها الضرورة االجتماعية حلفظ الذات لقد نظر ابن خلدون إىل الدولة كواقعة اجتم
وبقاء النوع. فاإلنسان يف نظره كائن مدين ابلطبع ولكن أيضا له نزعة عدوانية، فال بد من وازع 
سلطوي ليحفظ االجتماع البشري من الصراعات وابلتايل من الزوال. ومن هذه الزاوية حبث يف 

ومل يهتم ابألساس النظري لسلطتها )هل تقوم على الدولة ونظر إىل التاريخ ليمده ابإلجابة. 
أساس احلق اإلهلي أم العقد االجتماعي أم على التنازع والغلبة(. فالدولة ضرورة اجتماعية 
ويفرضها الوازع السلطوي حلفظ بقاء الناس الذين ارتضوا اخلضوع حلاكم قصد محاية أرواحهم 

ان كالصورة للمادة، وهو الشكل احلافز بنوعه :"ان الدولة  وامللك للعمر والقضاء على الفوضى.
 .2لوجودها.... فالدولة دون العمران ال تتصور والعمران دون دولة وامللك متعذر"

يبدو من خالل هذه األفكار أن ابن خلدون مييل أحياان إىل كل من هذه النظرايت فيقرتب من 
والغلبة.  ومل يقدم نظرية يف هذا نظرية العقد االجتماعي ونظرية احلق اإلهلي ونظرية التنازع 

اإلطار. ولكنه يف كل األحوال إمنا يصدر يف أفكاره يف مسألة اخلالفة عن فكر سين وفقهي. 
ويعترب بذلك أن اخلليفة هو خليفة للنيب وليس هلل ولو أن اخلليفة يستند إىل الشرع ألنه خليفة من 

 ملاوردي.أجل حراسة الدين وسياسة الدنيا كما  قال هبا أيضا ا

ان عدم استقرار حال الدول ويفسر ابن خلدون نشوء الدول وسقوطها عرب حركة انتقال دورية. 
يتطابق مع تصوره العام لالشياء وتصوره للظواهر االجتماعية اليت هي غري مستقرة وختضع 

ولة الذي واملعىن القرآين للد للتطور.. ورمبا مع املعىن اللغوي الذي يعطيه العرب ملفهوم الدولة.
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فابن منظور يف "لسان العرب" يصف كلمة دولة أبهنا "الفعل  يعين التداول وليس االستقرار.
 حال". إىلواالنتقال من حال 

 هذا التصور التطوري تظهر جليا عندما يقول:

"ان احوال العامل واالمم وعوائدهم وحنلهم ال تدوم على وترية واحدة ومنهاج مستقر. امنا هو 
االايم واالزمنة وانتقال من حال اىل حال، وكما يكون ذلك يف االشخاص  اختالف على

 .1واالوقات واالمصار فان ذلك يقع يف االفاق واالقطار واالزمنة والدول"
 

فالتاريخ عنده هو حركة انتقال مستمرة من البداوة إىل احلضارة عرب الدولة وكل هذا بفضل 
و جمموعة قبائل، ابلثورة على الدولة وغالبا ما يكون ذلك العصبية : إذ تقوم مجاعة بدوية، قبيلة أ

عندما تكون الدولة يف طور هرمها، فتنتزع منها السلطة وتنشئ دولة جديدة قد يطول عمرها أو 
يقصر ولكنها يف النهاية هترم وتشيخ فتقوم مجاعة بدوية أخرى بنفس ما قامت به تلك فتؤسس 

صري وهكذا دواليك. وقد فسر ابن خلدون هذا دولة جديدة تالقي هي األخرى نفس امل
. إهنا مفتاح كل اإلشكاليات. إهنا املفتاح الذي يفسر سقوط الدولة وقوهتا. 2ابلعصبية وفاعليتها

 فكلما ضعفت ضعفت الدولة والعكس صحيح.

يعترب ابن خلدون أن العصبية لكي تقود إىل إنشاء دولة ال بد هلا من شرطني: أن تكون عصبية 
وأن تكون الدولة القائمة يف مرحلة الضعف حىت تستطيع تلك العصبية من االنتصار. عامة 

ويقصد ابلشرط األول، أي العصبية العامة تلك العصبية اليت ال تعتمد كثريا على قرابة النسب 
وإمنا على االنتماء العام جلماعة كما أن أحواهلا جيب أال تكون يف مرحلة شظف العيش واخلشونة 

هذه القبيلة ال يهمها الوصول إىل السلطة واحلضارة إال إذا كان هناك عامل حيفزها على  الن مثل
ذلك مثل الدعوة الدينية مثال. فالدين هو الذي يبعد عنهم الغلظة ويوسع من العصبية فتصبح 
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عصبية دينية وليس فقط قبلية ويصبح الصراع ليس بني العصبيات الضيقة وإمنا بني األمم 
 قد حول الدين هؤالء العرب أصحاب خشونة إىل بناة حضارة.والشعوب. ل

أما العامل اآلخر الذي يساعد العصبية على االنتصار هو أن تكون الدولة يف حالة هرم. ويقصد 
ابن خلدون هبذا أن تضعف العصبية يف هذه الدولة حيث تلجأ إىل املوايل واملرتزقة. وأيضا بسبب 

 ريهم فينتفضون ضد الدولة.كثرة الضرائب على املزارعني وغ

ولكن ملاذا كانت حركة التاريخ دورية وليست حركة مستقيمة وكيف يتم االنتقال من البداوة إىل 
احلضارة؟ يعترب ابن خلدون أن خشونة البداوة ال تؤدي إىل احلضارة ألهنا تقتصر على املعاش 

 الطبيعي والضروري من العيش وامللبس واملسكن والعادات.

احلضارة فال تتم بشكل تدرجيي، وامنا يف شكل طفرة ويف مدة من الزمن قصرية هي املدة  اما رقة
 اليت يتمكن فيها افراد تلك اجلماعة من استالم السلطة واتسيس امللك والسلطة.

 واالساس الذي تقوم عليه هذه اجلماعة حضارهتا هو:"اجلاه مفيد للمال".

لكن هذا األساس واه الن  بطانتها ورجاهلا ويكثر الرتف.الرعية وتنفقها يف  أموالفالدولة جتمع 
املال الذي جتمعه الدولة لتنفقه على بطانتها امنا مصدره الغزو واملغارم واجلباايت والضرائب وكلها 
تدابري تؤدي نقصان املال اجملىب ال اىل زايدته. فتكوم النتيجة احملتومة انه بكثرة عوائد الرتف فيهم 

على اعطياهتم وال يفي دخلهم خبرجهم" فتسقط الدولة يف ازمة اقتصادية خانقة تزيد "نفقاهتم 
 مزمنة فتضعق قوهتا عندما تتجاوز النفقات املوارد.

ويرى أن الدولة يف عالقتها ابلعصبية متر من ثالث مراحل كاإلنسان الذي مير من فرتة الطفولة مث 
 الشباب مث الكهولة والشيخوخة:

يقوم أانس جتمعهم أواصر العصبية والتالحم والتعاون بتكوين الدولة. مرحلة النشأة، حيث 
ومتارس فيها ما يسمى ابلدميقراطية القبلية تتميز ابملسامهة واملشاركة. أي املسامهة يف السلطة 
واملشاركة يف الثروة النامجة عن الغنائم. فتعطى للقبيلة حصتهم من الغنائم ألهنم يشاركون الرئيس 
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أما املوظفون خارج العصبة فال يناهلم من املال إال القليل. فهم ال حيصلون إال على يف اجلاه. 
أجورهم. وتكون الدولة يف هذا الطور مرهوبة اجلانب ألن والهتا يف املناطق هم أفراد العصبة 

. وتتميز عالقات الدولة ابلعصبيات األخرى اليت دخلت يف إطارها ابلرفق والتسامح 1احلاكمة
 ضل اخلصال احلميدة اليت تتحلى هبا العصبية صاحبة السلطة.وذلك بف

مث بعد ذلك أتيت مرحلة العظمة واجملد اليت تتميز بعدة خصائص. فبدال من خشونة البداوة تبدأ 
رقة احلضارة واالنتقال إىل حياة الرفاهية والرتف. وبدال من املسامهة واملشاركة يبدأ االستبداد 

يس الدولة على عشريته يلجأ إىل املوايل. فتبدأ عصبيته األصلية ابلسلطة. وبدل اعتماد رئ
ابالنقالب عليه ويعتمد هو على عصبية املوايل واملرتزقة وهذا حيتاج إىل نفقات كثرية وتكثر 

 الوظائف. وتبدأ الدولة يف طور اهلرم.

د وإبعاد مث مرحلة اهلرم واالضمحالل اليت يسود فيها اخلنوع واملساملة و التبذير والفسا
. وهذا اهلرم أمر طبيعي ال ينفع معه عالج الصاحلني.ويتفكك دور العصبية وتنقسم الدولة

حسب ابن خلدون. ولكن هرم الدولة وفسادها بسبب كثرة اإلنفاق وقلة الدخل ال يعين زوال 
الدولة ابلضرورة وإمنا ال بد أن تكون هناك عصبية أخرى قوية تستطيع القضاء على الدولة 

سنة حسب ابن  513ائمة وإال بقيت الدولة صامدة. وعموما، فان عمر الدولة ال يتجاوز الق
 خلدون.

وإذا نظران إىل الدولة ابعتبارها ملوكا متعاقبني على احلكم فإهنا متر من مخس مراحل: املرحلة 
السلطان  األوىل تنشأ الدولة فيها على أنقاض دولة سابقة؛ أما املرحلة الثانية فينفرد فيها صاحب

ابحلكم؛ و يف املرحلة الثالثة تسود الراحة والفراغ والدعة ومجع املال وختليد اآلاثر وتشييد املباين؛ 
ويف املرحلة الرابعة تتحول الراحة والطمأنينة إىل قناعة ومساملة؛ مث أتيت املرحلة اخلامسة كنتيجة 

كل ما بناه من سبقوه وخيربه فتتحلل للمرحلة الرابعة وهي مرحلة اإلسراف والتبذير ويتلف احلاكم  
 الدولة وتزول.
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 عن أطوار الدولة يف اتريخ الدولة اإلسالمية. أمثلةوقد ابن خلدون 

فبع وفاة الرسول صلى هللا عليه وسلم قامت اخلالفة ومل يقم ملك. وكان اخللفاء حمافظني على 
الفتوحات العراق والشام وبالد  حياة البداوة من خشونة العيش والبعد عن الرتف ابلرغم من اموال

 فارس. 

وجاء طور االنفراد ابجملد الذي ميثله الدولة االموية اىل غاية سقوط الدولة العباسية. فقد كان 
خلفاء بين امية يسريون على احلق ابلنسبة له حىت هناية عصر عمر بن عبد العزيز. واستعمل 

انصرف الناس عنهم وايدوا العباسيني. وكان اخللفاء من بعدهم امللك يف اغراض خاصة ودنيوية ف
هؤالء على احلق حىت عصر هارون الرشيد وكان فيه الصاحل والطاحل. وساد الرتف وابتعدوا عن 
الدين، وادخل املوايل والسودان واالتراك وقوي جند املرتزقة فاستولوا على خزائن الدولة.. وانتزع 

 هللا االمر من ايديهم وتنهار الدولة.

الل كل هذا خنلص اىل ان الدولة يف نظر ابن خلدون كما اشار اىل ذلك حبق اجلابري اهنا من خ
 .1مرتبطة ابالسرة احلاكمة. فالدولة هي مدة حكم اسرة مالكة معينة

 

 أنواع احلكم والسياسات

ينظر ابن خلدون إىل السياسات وأنواع احلكم كما وقعت يف التاريخ ال كما جيب أن تكون كما 
 فارايب وأفالطون يف املدينة الفاضلة. وهكذا يقسم السياسات إىل نوعني:فعل ال

سياسة تعتمد على الشرع، حيث الناس ينقادون إىل احلاكم ألنه حيكم وفقا للشريعة توخيا يف  -
 الثواب وجتنبا للعقاب.
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اكم. سياسة عقلية، حيث الناس ينقادون إىل احلاكم توخيا للمصاحل اليت حيققها هلم هذا احل -
وهذه األخرية نوعان: إما أن تكون املصاحل املتوخاة حتقق املصلحة العامة قبل مصلحة السلطان 

 وإما العكس فنكون أمام استبداد.

 وهكذا ميكن أن نقسم أنواع احلكم إىل ثالثة:

 امللك الطبيعي وهي محل الكافة على مقتضى الغرض والشهوة. -

 مقتضى جلب املصاحل الدنيوية ودفع املضار.امللك السياسي وهي محل الكافة على  -

 اخلالفة وهي محل الكافة على مقتضى النظر الشرعي يف جلب مصاحلهم األخروية والدنيوية. -

و أن العالقة بني و اعترب أن أفضل أنواع احلكومات هي احلكومة الدينية اليت تلتزم أبوامر الشرع 
ة تتسم ابلرفق و االعتدال ال يف البطش احلاكم واحملكوم جيب أن تكون ذات طبيعة صاحل

والتعسف. ويستدل ابن خلدون على فكرته ابن الرفق هو يف صاحل الطرفني معا حيث يتقرب 
 الرعية من احلاكم وحيبونه ويطيعونه الن البطش يفسد أخالق الرعية.

ع احلكم ويطرح ابن خلدون سؤال آخر مرتبط ابألول وهو : إذا كان نظام اخلالفة هو أفضل أنوا 
 وأن حكم اخللفاء األربعة كان فاضال فلماذا حتولت اخلالفة إىل ملك؟

يعترب ابن خلدون، متاشيا مع منهجه الواقعي، أن هذا التحول ضروري وطبيعي وينبغي فقط ال  
انغماس العرب يف  ،حسب ابن خلدون ،تغيريه وإمنا البحث عن أسباب ذلك. ومن بني أسبابه

لفتوحات والغنائم. وقد كان لكل وال ثروة وجمد وهذا ما جعله ينفرد النعيم والرتف بسبب ا
ن قبيلته ما كانت لترتكه دون أن ينفرد ابمللك لو خالفهم. مللك وأن عصبيته قادته إىل ذلك ألاب

وهذا ما حدث مع معاوية وايل اخلليفة يف سوراي. فمعاوية كان أمواي وهو فرع من قريش. لكن 
ا كيف أن أاب بكر وهو ليس من قريش أي من العصبية األقوى ألنه كان ابن خلدون ال يشرح لن

تيميا )من متيم( أصبح خليفة وكان العكس ينبغي أن يكون. لقد كان ابن خلدون واعيا هبذا 
وهي  "مبشيئة هللا"ولذلك حاول ترميم نظريته يف العصبية ابلقول أن خالفة اخللفاء األربعة كانت 
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واملعجزات". وعندما استوىل معاوية على احلكم وهو من قريش )أموي( تدخل يف" ابب اخلوارق 
عادت األمور إىل جماريها. فهي أمر طبيعي. إن حتول األمور من خالفة إىل ملك هو أمر طبيعي 

 إذن قد حتمته تبدل األحوال والظروف ومل تعد اخلالفة أمرا ضروراي.

ون هو اخلالفة الشرعية وهي محل الكافة وميكن القول كخالصة ان احلكم الذي يفضله ابن خلد
والدنيوية. وهي نيابة عن صاحب الشرع يف  األخرويةعلى مقتضى النظر الشرعي يف مصاحلهم 

 .ه يقوم على القهرنوانتقد امللك القائم على العصبية ال. 1حراسة الدين وسياسة الدنيا.

رسول هللا. كما قال أبو بكر:" لست ان اخلليفة ليس خليفة هللا على االرض، وامنا خليفة  واعترب
الذي  شياملاوردي خبصوص شرط النسب القر  خليفة هللا، ولكين خليفة رسول هللا". واختلف مع

مل يعتربه ضرورراي على عكس املاوردي، وامنا يكفي أربعة شروط وهي العلم والعدالة والكفاية 
 وسالمة احلواس.

 وظائف الدولة

عدة وظائف سياسية داخلية وخارجية واقتصادية واجتماعية  ان للدولة يف نظر ابن خلدون
 وحقوقية ودينية واخالقية.

فالدولة ادا مل تقم على االخالق اوال وحفظ الدين فسدت. وادا مل تقم هبده الوظائف فهي 
 مقصرة.

فالدولة على املستوى اخلارجي مكلفة ابلدفاع عن شعبها""محاية الكافة من عدوهم ابملدافعة 
 .2عنهم"

اما على املستوى الداخلي فلها دور اقتصادي مهم يتمثل يف ضرب النقود ومراقبتها وفرض 
االقصادية عرب تشجيع  الضرائب على اال ترهق كاهل املواطنني وحىت تساهم يف حتريك العملية
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ة . والدولة عليها واجب مراقبة االسواق وحمارب1االستهالك وزايدة االنتاج والزايدة يف دخل االمة
 الغش.

وتقوك الدولة من الناحية السياسية واالجتماعية من حفظ االمن وتوفري السالم وحتقيق العدالة 
 االجتماعية. 

اما من الناحية احلقوقي فالدولة جيب أن حتمي حقوقهم خاصة محايتهم من تعسف السلطة اما  
لم نتيجته ليست كما يقول ابن خلدون بتعبريه ضد الظلم الذي هو خمرب للعمران. وهذا الط

وخيمة على الشعب فقط، وامنا ينسحب ذلك اىل الدولة نفسها اليت يكون سببا خلراهبا 
 "واهنيارها. يربط ابن خلدون اذن بني االخالق واستمرار الدول وسقوطها.

 

 منهج ابن خلدون

بني السياسة واالخالق، ذلك ان االخالق تكسب الدولة القوة وزواهلا د ربط ابن خلدون لق
يسبب الضعف واالهنيار. كما ربط بني حسن امللكة والرفق وبني الظلم وخراب الدول احلتمي. 

 .2فالرفق يتطلب من السلطان االهتمام مبعاش الناس وينشر بينهم احملبة.

كان منهجه يتسم ابلواقعية، ولذلك مثال رفض ان يكون احلاكم فيلسوفا او عاملا فقيها. 
 : ألنهحيكم ابملثال والوهم وليس ابلواقع  إمناة والعامل الفقيه فالفلسفة مفسدة للدين من جه

لفقهي، فال تزال  األمور"يقيس        لقياس ا عتادوه من ا هها وامثاهلا مبا ا هن، وال   أحكامهمعلى اشبا لذ كلها يف ا
لنظر، او ال تصري ابجلملة اىل مطابقة" ث وا لبح لفراغ من ا  .3.تصري اىل املطابقة اال بعد ا

فته املنهجية تتمثل يف انتقاده املؤرخني لعدم املوضوعية واحلياد وبسبب التشيعات لآلراء وإضا
 واملذاهب. وبسبب التقرب إىل السلطان أو بسبب التقليد.
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كما اعترب أن صدق الرواة ال يكفي. فقد طبق املؤرخون منهج اهل احلديث يف تدوين االخبار 
 لرواة( دون االهتمام بنقد الرواية ذاهتا.والسري من خالل التعديل والرتجيح)نقد ا

كما ان مجيع احلوادث ختضع لعوامل موضوعية واسباب خارجة عن ارادة البشر. هناك تصور 
 حتمي للتاريخ وقوانني اثبتة.

  احلضارة عرب الدولة. إىلان التاريخ عند ابن خلدون هو حركة انتقال مستمرة من البداوة 

 الدولة يف أطوارها ابلكائن احلي:شبيه. فيشبه الت أسلوبيستعمل ابن خلدون 

"فالعمران كله من بداوة وحضارة وملك وسوقة له عمر حمسوس كما أن للشخص الواحد من 
. وهكذا يتصور الدولة كاإلنسان تولد وتنضج وتنمو وهترم 1أشخاص املكوانت عمرا حمسوسا"

ويصفها بصفات الكائن  إنسان إىليتحدث  كأنهيتحدث عن الدولة  أكثر من ذلك، بل  وتفىن.
 احلي. يقول يف مقدمته:

 2البد هلا من الرفق يف ملكتها واالعتدال يف اايلتها". أمرها أول"فالدولة يف 

 السياسية.  التارخيية لألحداثاستعمل ابن خلدون االستقراء يف حتليله 

 لوجي يف مشروع ابن خلدونو ميستاالباملشكل 

اساسا تطرح نفسها على مستوى فلسفة التاريخ  لية اترخييةإن إشكالية ابن خلدون هي إشكا
"التاملية" وفلسفة التاريخ النقدية. ولكنها يف ذات الوقت، كما يذهب اىل ذلك عابد اجلابري 
تتحرك داخل منظومة فكرية عامة هلا اشكاليتها اخلاصة. ونعين بذلك الفكر العريب االسالمي 

. أي "عقلنة" "الالمعقول" ابلشكل الذي جيعله يتعايش واشكالية التوفيق بني النقل والعقل
 بسالم مع املعقول.
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ان مقدمة ابن خلدون مل تكن تؤسس لوجهة نظر كما فعل الكثريين من القدامى، وامنا لتاسيس 
علم جديد يتم بواسطته رفع التاريخ من مستوى الفن اىل مستوى العلم. أي من مستوى سرد 

يد ابملوضوعية والدقة العلمية اىل العلم الذي يقوم على النظر االخبار واحلوادث دون التق
 والتحقيق والتعليل والتفسري. 

 وكان هدفه هو بيان كيف تقوم الدول واالمصار وبصورة عامة كيف تنشأ احلضارة وملاذا تزول؟

الذي هو مبثابة املنطق للفلسفة واصول الفقه  وهذا العلم يسميه ابن خلدون علم العمران.
شريعة، أي وضع معيار صحيح يتحرى به املؤرخون طريق الصدق والصواب فيما ينقلون من لل

 أخبار.

تطرح مقدمة ابن خلدون مشكال ايبستموولوجيا عميقا وهو كيف نصنع من  إذنمنذ البداية 
 ختضع لقوانني واضحة واثبتة. وأحداثالتاريخ علما؟ اتريخ 

ايبستيمولوجي كان يتحرك فيه ابن خلدون وهو ثنائية هذا الطموح الكبري ارتبط جبهاز معريف  إن
العقل املعاشي كما يسميه ابن خلدون وقدرة النفس  أوالعقل والنفس. أي قدرة العقل التجرييب 

 احلوادث. إدراكالروح على  أو

 :أنواعثالثة  إىلفيقسم ابن خلدون املعرفة 

 .معارف عقلية مصدرها احلس والتجربة.5

 صدرها الوحي وهم االنبياء والرسل..معارف نفسانية م1

 .معارف نفسانية مصدرها الرايضة ال الوحي كما يفعل املتصوفة.0

والعقل يف العلوم النقلية حسب ابن خلدون هو جمرد مساعد. وهذا يبني مذهب ابن خلدون 
 االشعري ضد املعتزلة
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 أتثري املناخ على األفراد والدول واجملتمعات

 
 بن خلدون  ا

. 

ابن خلدون بتفسري عالقة االنسان ببيئته وأثر املناخ يف طبائع الشعوب وأتثري اهلواء علي قام 

ألوان البشر، وضرب مثالً علي ذلك بشعوب السودان والذي وصفهم ابخلّفة والطّيش وكثرة 

الطرب والسبب يف ذلك احلرارة اليت جتعلهم َأسرع فرحاً وسروراً وأكثر انبساطا، كما حتدث ابن 

ن عن األَقاليم اجلغرافية وأتثريها يف حياة اإلنسان حيث يرى أّن هناك سبعة اقاليم، وتتميز خلدو 

األقاليم من الثالث والرابع واخلامس ابإلعتدال الذي ميّيز طبائع سكاهنا أيضاً وألواهنم .. أّما 

متوّحشون غري األقاليم غري املعتدلة تلك اليت تقع يف االول والثاين والسادس والسابع فسكاهنا 

 .ُمْسَتْأ نسني

 اتثري العوامل الطبيعية على مزاج الفرد وشكل االنظمة السياسية.

يربط ابن خلدون بني اثر اهلواء والطقس على امزجة الناس، فاهل االقاليم البحرية وايضا يف 

االقاليم احلارة يكون الناس اكثر فرحا وانبساطا واكثر خفة وغفلة عن العواقب كاهل 

 (.535ص.مصر)
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وربط بني املساحة اجلغرافية وشكل احلكم. فاحلكم اجلمهوري يتناسب مع املساحات الصغرية 

والنظام امللكي مع املساحات املتوسطة. اما النظام االستبدادي فيتناسب مع املساحات 

 الشاسعة.

اس يعتقد صاحب املقدمة مثله مثل روسو ابن الطبيعة البشرية هي طبيعة حسنة وخرية ابالس

فالبدوي خري بطبعه واالسالم يعرف بدين الفطرة. والبدو يكتفون من الضروري يف احلياة ويتفق 

 هدا مع روح االسالم وعدم االهتمام ابملادايت.

ويربط اين خلدون قوة العصبية ابلبدو، حيث ان هؤالء يتمتعون بتضامن قوي تضامن االخوة 

 االسالمية.

بين اجملتمعات من احلضارات االنسانية فقط،  بل ايضا على :"ان للرتف ااثرا سلبية ليس على 

 (.149شخصيات االفراد.")ص.

ففي جمتمعات الرتف يكون الفرد اكثر ااننية. فاالنغماس يف الرتف هو السبب االول يف ازدايد 

 نسب االحنراف واجلرمية يف اجملتمعات املادية.

جة انتشار القيم الثقافية املادية يف اجملتمع هدا على عكس نظرية مريتون اليت تفسر االحنراف نتي

 األمريكي.

 ويشبه أطوار الدولة أبطوار اإلنسان:

 فاجليل األول هو جيل البداوة واخلشونة والتوحش والبسالة واالفرتاس

 أما اجليل الثاين فهو جيل التحول ابمللك ومن شطف العيش إىل الرتف ومن البداوة إىل احلضارة.

 ة إىل دل االستكانة فتنكسر صورة العصبية بعض الشيء.ومن عز االستطال
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 أما اجليل الثالث فهو جيل الرتف والدي أنساهم عزهتم ورجولتهم.

 

 

  

  

 

 اتثري أقاليم األرض على العادات والتقاليد

يبدأ ابن خلدون مناقشته للعمران البشري، واختالف الناس يف صفاهتم وعاداهتم وأحواهلم 
ة أقاليم األرض كما عرفها اجلغرافيون القدماء، وهي سبعة أقاليم متدرجة من واترخيهم، من دراس

خط االستواء إىل القطب الشمايل، حيث يقل السكان يف املناطق املتطرفة شديدة احلرارة أو 
 شديدة الربودة، ويكثرون يف املناطق املتوسطة املعتدلة أي يف األقاليم الثالث والرابع واخلامس؛ 

 :يقول
نرى ابملشاهدة واألخبار املتواترة، أن األول والثاين من األقاليم املعمورة ]منطقة خط  "حنن

االستواء[ أقل عمراان مما بعدمها؛ وما وجد من عمرانه فيتخلله اخلالء والقفار والرمال والبحر 
اهلندي الذي يف الشرق منهما. وأمم هذين اإلقليمني وأانسّيهما ليست هلم الكثرة البالغة، 
وأمصاره ومدنه كذلك، والثالث والرابع ) املنطقة املعتدلة( وما بعدمها خبالف ذلك؛ فالقفار هبا 
قليلة، والرمال كذلك أو معدومة. وأممها وأانسّيها جتوز احلد من الكثرة، وأمصارها ومدهنا جتاوز 

س؛ واجلنوب خالء كله."  احلد عدداً والعمران فيها ُمْندرج بني الثالث والساد
لل ابن خلدون هذا التوزيع البشري حبسب األقاليم وبضرورة اجتماع احلر والربد بنسب ما ويع

من أجل التكوين أو نشوء الكائنات، واإلفراط يف احلر والربد ضاران هبذا التكوين، وإن كان 
 احّلر أشد وطأة، مما جعل العمران يف الربع الشمايل من األرض أكثر وأوفر.
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ي هي الثالث والرابع واخلامس وأعدهلا مجيعا أوسطها أي الرابع، وسكان أقاليم العمران البشر 
هذه األقاليم هم األعدل أجساماً وألواانً وأخالقاً وأدايان، وهم "على غاية من التوسط يف 

مساكنهم ومالبسهم وأقواهتم وصنائعهم" وتوجد لديهم املعادن الطبيعية من ذهب وفضة وحديد 
نْي واهلند والسند والصني وكذلك  وغريها، وهم أهل املغرب والشام واحلجاز واليمن والعراق َ

ومن قرب منها من الفرجنة واجلاللقة والروم واليواننيني... وأما األقاليم البعيدة من   األندلس
االعتدال أي األول والثاين والسادس والسابع فأهلها أبعد من االعتدال يف مجيع أحواهلم فبناؤهم 

وأقواهتم من الّذرة والعشب ومالبسهم من أوراق الشجر ... وأخالقهم مع ذلك ابلطني والقصب 
 ..1قريبة من خلق احليواانت الُعجم.

 اإلقليم ولون البشرة
يرفض ابن خلدون رفضاً قاطعاً اخلرافة الشائعة اليت تعزو سواد بشرة السودان ]الّسود[ إىل أن 

ِد لدعوٍة كانت عليه من أبيه ظهر أثرها يف لونه السودان هم ولد حام بن نوح اختّصوا بلون السوا
والصواب يف رأي ابن خلدون هو رد اختالف لون البشرة بني  وفيما جعل هللا من الرّق يف عقبه؛

الناس إىل طبيعة احلر والربد وأثرمها يف اهلواء وفيما يتكون فيه من احليواانت، ذلك أن مسامتة 
ة تزيد أتثري القيظ الشديد على جنوهبم فتسود جلودهم، يف الشمس الطويلة ملناطق األرض اجلنوبي

حني أن كون الشمس أفقية يف املناطق الشمالية يضعف أتثري احّلر ويزيد من أتثري الربد فتبيض 
ألوان أهلها ويتبع ذلك ما يقتضيه مزاج الربد املفرط من زرقة العيون وبرش اجللود وصهوبة 

املعتدلة يف حرارهتا حيث جند االعتدال يف اخلَْلق واخلُُلق الشعور، وذلك خبالف أهل املناطق 
 الناجم عن مزاج أهويتهم املعتدل.

وينقل ابن خلدون يف هذا الشأن، أي تبعّية اللون ملزاج اهلواء قول ابن سينا يف أرجوزته يف الطب 
: 

الزمن يف ويذهب ابن خلدون أبعد من ذلك فريى إمكان تعديل البيئة للصفات الوراثية مبرور 
 موضوع لون بشرة اإلنسان، حيث يقول :

"قد جند من السودان أهل اجلنوب من يسكن الرابع املعتدل أو السابع املنحرف إىل البياض 
فتبيض ألوان أعقاهبم على التدرج مع األايم، وابلعكس فمن يسكن من أهل الشمال أو الرابع 

 ابجلنوب فتسود ألوان أعقاهبم."
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 اإلقليم واخلُلق

ال يقتصر أتثري اإلقليم يف اإلنسان املقيم به على لون البشرة، عند ابن خلدون، بل يتعداه إىل 
الطبع واخللق أيضاً، ومن ذلك غلبة اخلفة واملرح والطيش على السودان، على سبيل املثال، وذلك 

  اضه وتكاثفه؛لتأثري احلرارة يف انتشار الروح احليواين وتفشيه، خبالف الربد الذي يؤدي إىل انقب
 يقول يف ذلك :

"ملا كان السودان ساكنني يف اإلقليم احلار واستوىل احّلر على أمزجتهم ويف أصل تكوينهم كان يف 
احلرارة على نسبة أبداهنم وإقليمهم، فتكون أرواحهم ابلقياس إىل أرواح أهل اإلقليم   أرواحهم من

اً وسروراَ وأكثر انبساطاً وجييء الطيش على الرابع أشد حراً فتكون أكثر تفشيا فتكون أسرع فرح
أثر هذه. وكذلك يلحق هبم قليالً أهل البالد البحرية ملا كان هواؤها متضاعف احلرارة مبا ينعكس 

عليه من أضواء بسيط البحر وأشعته كانت حصتهم من توابع احلرارة يف الفرح واخلفة موجودة 
 أكثر من بالد التلول واجلبال الباردة"

ة من املغرب، الذين يصفهم ابن خلدون هؤالء األخريين أهل فاس الواقعة يف التلول الباردومن 
 بقوله:

"كيف ترى أهلها مطرقني إطراق احلزن وكيف أفرطوا يف نظر العواقب حىت إن الرجل منهم 
ليدخر قوت سنتني من حبوب احلنطة ويباكر األسواق لشراء قوته ليومه خمافة أن ُيرزا شيئاً من 

 ّدخره."م
وجتدر اإلشارة يف هذا الصدد إىل تعليل املسعودي خفة السودان وطيشهم أبسباب وراثية، 

 فيقول ابن خلدون يف مناقشة ذلك:
"وقد تعرض املسعودي للبحث عن السبب يف خّفة السودان وطيشهم وكثرة الطرب فيهم 

إسحاق الكندي أن وحاول تعليله فلم أيت بشيء أكثر من أنه نقل عن جالينوس ويعقوب بن 
 ذلك لضعف أدمغتهم وما نشأ عنه من ضعف عقوهلم وهذا كالٌم ال حمصل له وال برهان فيه."

  
 املناطق اخلصبة واملناطق اجلدابء

ابلرغم من أن العمران البشري أكثر ازدهاراً وتنوعاً ورقياً يف أقاليم األرض املعتدلة منه يف غريها 
ن خيتلف أيضاً اختالفاً واضحاً يف داخل املناطق املعتدلة نفسها من األقاليم، إال أن هذا العمرا
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حبسب حظ كل منها من اخلصب واجلدب؛ وختتلف طبيعة أتثري املناطق اخلصبة واجلديبة 
 حبسب الغذاء الذي توفره البيئة يف كل منها، ودرجة الرطوبة اليت يشتمل عليها ذلك الغذاء.

الذين يقتصرون يف غالب أحواهلم على األلبان،  يرى ابن خلدون أن سكان القفار البدو
ويفتقرون إىل احلبوب واألدم أحسن حااًل يف جسومهم وأخالقهم وأذهاهنم من أهل التلول 
املنغمسني يف العيش الرغيد، ويفسر ذلك بقوله: "والسبب يف ذلك وهللا أعلم أن كثرة األغذية 

اجلسم فضالت رديئة تنشأ عنها بعد إقطارها  وكثرة األخالط الفاسدة العفنة ورطوابهتا تولد يف
يف غري نسبة ويتبع ذلك انكساف األلوان وقبح األشكال من كثره اللحم كما قلناه وتغطي 
الرطوابت على األذهان واألفكار مبا يصعد إىل الدماغ من أخبرهتا الّرديّة فتجيء البالدة والغفلة 

 واالحنراف عن االعتدال ابجلملة."
 

 سياسةالبيئة وال
 –تتضح أمهية الدور السياسي للبيئة يف فكر ابن خلدون يف تصنيفه اجلماعات البشرية إىل ثالثة 

 أقسام رئيسة هي : –أو أربعة 
 .وهم يعيشون على اإلبل اليت يتنقلون هبا حبثا عن العشب والكأل سكان البادية:     -1
ألرض من حبوب وفواكه وغريمها، وهم يعيشون على ما تنتجه ا  سكان املناطق اخلصبة:    -2

 .وعلى تربية احليواانت، وهذه اجلماعة هي األكثر معاانة للظلم واالستغالل
وهم يعيشون على التجارة والصناعة وعوائد الدولة؛ وهذه اجلماعة هي  سكان املدن:     -3

 .األكثر ترفها وترفا وفساداً 
األوىل، أي سكان البادية، ويعود ذلك إىل ما واجلماعة األكثر هتيؤًا لتكوين الدول هي اجلماعة 

تشتمل عليه هذه اجلماعة من زمر ذات متاسك داخلي قوي، أو عصبّية، تستند إىل روابط الدم 
والنسب وما إليهما، فإذا أحّست إحدى هذه العصبيات ضعفًا يف حكم هذه املدينة/ العاصمة 

دولة خاصة هبا فيها وفيما حوهلا من أو تلك انقضت عليها، واستولت على احلكم فيها وكونت 
 قرى وبلدان.

بيد أن هذه الدولة الناشئة سرعان ما تتشرب روح الرتف واللني اليت تتصف هبا املدينة، وتتسرب 
إليها عوامل الضعف من جراء توسعها املفرط واالنشقاقات يف األسرة/ األسر احلاكمة، وإسرافها 

وغري ذلك من العوامل، اليت تنتهي هبا خالل أربعة يف جباية الضرائب على حساب األرايف، 
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أجيال )اجليل أربعون سنة( إىل الضعف، حيث تقوم عصبية جديدة من البادية مبهامجتها واحللول 
 حملها مكونة دولة جديدة، وهكذا دواليك.

هكذا متضي دولة، وأتيت أخرى يف دورة مستمرة، ولكنها تنطلق دائما من بيئة البادية األكثر 
توحشا، وتنتهي دائماً ببيئة املدينة األكثر حتضرا؛ وهي مقولة تصدق على الدول اليت استقراها 

ابن خلدون يف مشال إفريقيا، ويف التاريخ العريب، ولكنها تصدق أيضا يف حاالت أخرى  
 كالرومان، واملغول، واألتراك، وغريهم.

تكنولوجيا إىل تغري جذري يف وصحيح أن الوضع قد اختلف منذ القرن الثامن عشر، وأدت ال
حركة التاريخ، ولكن هذا ال يعين االنتقاص من أمهية البيئة ودورها يف صناعة التاريخ، وإمنا يعين 

 .احلاجة إىل دراسة جديدة خمتلفة يف العالقة بينهما.
اليت وابن خلدون يتبىن نظرية احلتمية البيئية اليت تقر أبن اإلنسان خيضع بكل ما فيه للبيئة فهي 

تسيطر عليه وليس العكس كما يرتّدد وُيشيَّع، فالبيئة مبا فيها من مناخ ُمعنّي وغطاء نبايت وحياة 
حيوانية تؤثر على االنسان من خمتلف اجلوانب ومثال على ذلك :اتثري البيئة على عظام االنسان، 

ضالت األرجل .. اما فاذا كان االنسان يعيش يف بيئة جبلّية يكون اتثريها ابالجياب على تقوية ع
اذا كانت حبرية فهي تقّوي عضالت اليدَيْن. وقد أدى هذا التأثري املتباين والتناقض الواضح بني 
الشعوب وخاصة بني اآلسيوّيني واالوروبّيني والذي اسرتعى انتباه الفالسفة منذ القدم ايل ظهور 

 .نظرية احلتمّية لتفسري هذا التناقض
اختّص ابن خلدون يف تفسري عالقة االنسان ببيئته عن أثر املناخ م(: وقد  5933ابن خلدون 

يف طبائع الشعوب واتثري اهلواء علي الوان البشر، وضرب مثالً علي ذلك بشعوب السودان 
والذي وصفهم ابخلّفة والطّيش وكثرة الطرب والسبب يف ذلك احلرارة اليت جتعلهم َأسرع فرحاً 

ث ابن خلدون عن األَقاليم اجلغرافية وأتثريها يف حياة اإلنسان وسروراً واكثر انبساطا، كما حتد
حيث يرى أّن هناك سبعة اقاليم، وتتميز االقاليم من الثالث والرابع واخلامس ابإلعتدال الذي ميّيز 

س  طبائع سكاهنا أيضاً وألواهنم .. أّما األقاليم غري املعتدلة تلك اليت تقع يف االول والثاين والساد
 ع فسكاهنا متوّحشون غري ُمْسَتْأ نسنيوالساب

 
ومن هنا يؤكد ابن خلدون أن االجتماع اإلنساين ضروري للبشر ويؤدي إىل التعاون بني 
الناس، فإذا ما تعاونوا وتفرغت كل جمموعة منهم إىل عمل تقوم به، فإن ذلك يتطلب منهم 
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س وتعاملهم مع بعضهم يف أ نساق اجتماعية متعددة وهذا تنظيماً اجتماعياً، يضبط عالقات النا
 ما يعرف ابلعمران.

وتتسم احلياة االجتماعية يف اجملتمعات املبسطة أبهنا غري معقدة النسيج، لقلة عدد أفراد  
كل منها وقلة مطالبهم، واقتصارها على الضرورايت، كما تتسم بشدة الضبط االجتماعي، 

دة وطيدة من العصبية، وهي روح اجملموعة ومتانة العالقات االجتماعية، لقيامها أساساً على قاع
اليت تنشأ عن القرابة. ويكون الفرق بني العمران البدوي أو الريفي والعمران احلضري، أعظم يف 
الدرجة منه يف النوع، ويف مدى تشابك احلياة االجتماعية وتعقد نسيجها ويف مقدار التنظيم 

حلضر وسابقًا عليه، والبادية أصل العمران االجتماعي أي العمران، وملا كان البدو أقدم من ا
س فيه،  واألمصار مدد هلا، فإن ابن خلدون قد ركز أفكاره أوالً حول العمران البدوي وأحوال النا

 وأساس العالقات االجتماعية بينهم، ومساته اخللقية وكيفية حتوهلم من البداوة إىل احلضارة.

هي السبب املباشر يف اختالف البشر  ويقر ابن خلدون أبن البيئة مبعناها الشمويل
جسميًا وعقليًا ونفسيا وخلقياً، وأهنا هي اليت متيز جمتمعًا ما عن غريه يف تقاليده وعاداته 
ومنازعاته واقتصادايته وشؤونه املختلفة، غري أن هذه احلتمية اليت درج عليها ابن خلدون مل تكن 

حيدث من جانب واحد؛ إذ إن  ية واإلنسان المطلقة، ألنه يرى أن التفاعل بني البيئة الطبيع
 اإلنسان يؤثر بدوره يف البيئة نفسها كما تفعل فعلها فيه.

. 
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 طبيعة الدولة يف االسالم او نظرية السلطة يف الفكر االسالمي السياسي

له  ال توجد منط تيوقراطي يف االسالم متارس فيه السلطة من قبل ملك اله او يدعي االهلام من اال
 كما كان سائدا يف القرون الوسطى يف الغرب او ما كان يسمى ابحلق االهلي ظل هللا يف االرض.

 ا ن اول مشكل طرح هو اخلالفة، أي من خيلف رسول هللا.

وكانت اثين نقطة ادت اىل انشقاقات وخالفات هي عدم وجود طريقة مقبولة والية لكيفية 
وهكذا اعترب البعض ا انهل البيت هم االحق ابخلالفة وادى اختيار اخلليفة ومدته واالمجاع عليه. 

 .1هذا اىل ظهور حروب طاحنة يف االسالم وظهور السنة والشيعة

فالدولة ليست هي اهلدف يف االسالم وال اخلالفة. فال يوجد نص ميكن االستناد عليه واال 
 ة ومتطورة.اصبح القران غري مقدس وغري اثبت الن الدولة من طبيعتها اهنا متحول

 فلم يتحدث القران عن السياسة الهنا مرتبطة ابحليلة واخلدعة وهي تقيض املعرفة الدينية والوحي.

ومل يعد القران العرب بدولة اسالمية ولكمنه وعدهم ابجلنة وحثهم على الدعوة اىل هللا وتبليغ 
 الرسالة.

. ان النبوة نقيض للدولة. ولذلك فالدولة ليست اهلدف وامنا الدين واال اصبحنا امام دولة دينية
 اعترب اخللفاء انفسهم خلفاء للنيب وليست خالفة سياسية بقدر ما هي خالفة لنشر الدعوة.

ان الدولة اليت نشات يف االسالم مل تكن دولة االسالم، وامنا دولة املسلمني التارخيية وهي طبيعية 
وامنا  جد نظرية للحكم يف القران والسنة،و لتامني حياهتم وتنظيم شؤوهنم الدينية. وابلتايل ال ت

 نظرية فقهية لفقهاء ومسلمني اضفوا الشرعية على دوهلم.

 

                                              
  .0220.برهان غليون، محمد سليم العوا، النظام السياسي في االسالم، دار الفكر دمشق، 1
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هل عرف اإلسالم دولة ابملعىن احلقيقي؟ وكيف مت نشوءها ؟ وما هي 

 طبيعة هذه الدولة؟ وهل هلذه الدولة مبادئ قامت عليها؟.
 

   
أبنه القواعد االساسية  ميكن تعريف مبادئ احلكم يف اإلسالم هنا:  

 1اليت تبىن عليها دولة اإلسالم، ويستلهم منها النهج السياسي للحكم 
لكن  2وقد اختلف أهل العلم حول حتديد هذه األسس وحصرها .

هذا االختالف ليس ابختالف تضاد إمنا هو اختالف تنوع وكل ما 
 ذكر صحيح ومرده إىل الشريعة اإلسالمية.

 
 
 
 

 

                                              

سياسي دراسة في منهاج اإلسالم ال –سعدي أبو حبيب  -1 
 .5891سالة الطبعة االولى مؤسسة الر  003ص:

الشيخ  دفهي العدل والشورى والمساواة مسؤولية أولي األمر عن -2 
العدالة والشورى والطاعة  -. السياسة الشرعية– فالخعبد الوهاب 

 –الولياء االمر عند الشيخ محمد أبو زهرة 
 المرجع السابق . –سعدي أبو حبيب 

ة اإلسالمية وهي والحق أن كل هذه األسس  مردها للشريع   
  صحيحة .
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مرت الدعوة اإلسالمية مبرحلتني متباينتني ومها:املرحلة املكية     

واملرحلة املدنية، فاألوىل هي مرحلة التمهيد لتأسيس الدولة، والثانية 
 هي مرحلة بناء وتكوين دعائم الدولة.

 
 
 
 

 املبحث األول: املرحلة املكية :
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عهد  بعد نزول الوحي على رسول هللا صلى هللا عليه وسلم انطلق    

 جديد يف اتريخ اإلنسانية ويف اتريخ العرب متثل يف الدعوة اإلسالمية .
بدأ النيب صلى هللا عليه وسلم الدعوة سرا فآمن به نفر قليل من     

وانذر » خلصائه مث كان األمر من هللا عز وجل أن جيهر ابلدعوة 
م اي أيها املدثر ق» ، 159سورة الشعراء اآلية : « عشريتك اآلقربني

سورة احلجر « فاصدع مبا تؤمر»، 15سورة املدثر اآلية:« فأنذر
 .05اآلية:

عاما القى فيها العنت  50دعا رسول هللا إىل عبادة هللا عز وجل     
والشدة من قومه على رفض منهم للدعوة، السنوات املكية متيزت 
ابلتحدي حيث كان يتلو عليهم القرآن الكرمي آانء الليل وآانء النهار، 

 يقرع أمساعهم ويفند دعاواهم لكن ال حياة ملن تنادي .
بعدما وجد هذا العناء وظهر له أن قومه ال يستجيبون بدأ رسول     

هللا صلى هلل عليه وسلم ابلبحث عن أرض صاحلة للدعوة وتكون 
 منطلقا لنشرها يف أحناء العامل.

     
ا أهلها، فلم أايم دع 53أقام النيب صلى هللا عليه وسلم ابلطائف    

جييبوه فأخرجوه وأغرو به سفهاءهم فجعلوا يرمونه ابحلجارة فكان يوما 
 مشهودا ال ينساه النيب صلى هللا عليه وسلم.

كان النيب صلى هللا عليه وسلم يعرض الدعوة على القبائل يقول هلم      
قولوا ال إله إال هللا تفلحوا ومتلكوا هبا العرب، وتذل لكم العجم، فإذا 

 1منتم كنتم ملوكا ابجلنة.آ
وهذه دعوة صرحية ملزاوجة الدعوة بقيام دولة حتمي الدعوة     

االسالمية وتنشرها بني الناس وقد أمثرت الدعوة اليت بدأها رسول هللا 

                                              

، سنده حسن وصححه األلباني .المكتب االسالمي . 294، ص:3المسند -احمد بن حنبل -1 
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صلى هللا عليه وسلم بني وفود احلجيج، فلقي نفرا من اخلزرج فعرض 
 أبلغ رسالة ريب، عليهم اإلسالم فأسلموا، وقال هلم متنعون ظهري حىت

حنن جمتهدون هلل ورسوله حنن أعداء متباغضون وإمنا كانت وقعت 
بعاث عام األول يوم من أايمنا اقتتلنا فيه، فإن تقدم وحنن كذلك ال 
يكون عليك اجتماع، فدعنا حىت نرجع إىل عشائران لعل هللا أن يصلح 

فدعوا قومهم ذات بيننا، وموعدك املوسم املقبل، مث قدموا إىل املدينة 
إىل اإلسالم، فأسلم من أسلم، فلم يبق دار من دور األنصار إال فيها 

 1ذكر من رسول هللا صلى هللا عليه وسلم كثريا .
فلما كان العام املقبل قدموا على رسول هللا صلى هللا عليه وسلم،     

فبايعوه بيعة العقبة األوىل، وذلك قبل أن تفرض احلرب عليهم، عن 
الصامت رضي هللا عنه انه قال: إين من النقباء الذين ابيعوا  عبادة بن

رسول هللا صلى هللا عليه وسلم،  وقال : ابيعناه على أال نشرك ابهلل 
شيئا، وال نسرق وال نزين وال نقتل النفس اليت حرم هللا إال ابحلق وال 

 2ننتهب...
سلم، يف ويف العام التايل قدموا على رسول هللا صلى هللا عليه و     

بيعة  -عدد كبري ثالث وسبعون رجال وامرأاتن فبايعوه بيعة العقبة الثانية
على أن ميتنعوا مما مينعون نساءهم وأوالدهم وأزرهم،  -العقبة الكربى

 فكانت هذه البيعة على النصرة، وعلى حرب اجلميع يف سبيل هللا.
انت البيعة وإذا كانت البيعة األوىل سلوكية أخالقية دينية، فقد ك    

الثانية كذلك، مث هي ابإلضافة إىل ذلك بيعة سياسية عسكرية، إهنا 
 حتالف من أجل الدين، من أجل محاية الدعوة من أعدائها .

وهذه البيعة هي مبثابة عقد أتسيس الدولة اإلسالمية بني النيب     
صلى هللا عليه وسلم وبني ممثلي األوس واخلزرج فكانت بيعة العقبة 

                                              

 م.5999.دار التحرير .521، ص:5ج -الطبقات الكبرى –ابن سعد -1 

وفود األنصار إلى النبي صلى هللا عليه وسلم  بمناقب كتاب:   –البخاري  -2 

 6986ح ة وبيعة العقبة بمك
 م.5881المكتبة العصرية. طبعة جديدة .
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قدا سياسيا وعسكراي واجتماعيا حقيقيا ال مفرتضا لتأسيس هذه ع
 الدولة اإلسالمية.

 
   

 املبحث الثاين: املرحلة املدنية:
 

 أتسست الدولة اإلسالمية على مرتكزات أربع:    
 وهي أهم أساس يف بناء اجملتمع اإلسالمي أوال: بناء املسجد :

سلمون ملناقشة فكان املسجد مكاان للعبادة ومكاان جيتمع فيه امل
أحواهلم وقضاايهم ومكاان أيوي إليه من ال منزل له وال متاع كالفقراء 

 واملسافرين.
 عمل النيب صلى هللا عليه وسلم على صهر مجيع أفراد اثنيا :

اجملتمع املدين يف وحدة متميزة، حيث عمل على إذابة مجيع النعرات 
جعل الوالء كل من فوارق النسب واللون والوطن وعصبيات اجلاهلية و 

 الوالء لإلسالم وحده.
 :أبرم النيب صلى هللا عليه وسلم معاهدات مع اليهود بعدما  اثلثا

 رفضوا الدخول يف اإلسالم .
سورة البقرة اآلية « ال إكراه يف الدين قد تبني الرشد من الغي»

:152. 
 :وضع دستور للمدينة: وقد ذكر ابن هشام وابن كثري وابن  رابعا

نقال عن ابن إسحاق أن النيب صلى هللا عليه وسلم كتب  سيد الناس 
كتااب بني املهاجرين واألنصار، وادع فيه يهود وعاهدهم، وأقرهم على 

بسم هللا الرمحن الرحيم » دينهم وأمواهلم وشرط هلم واشرتط عليهم 
هذا كتاب من حممد النيب صلى هللا عليه وسلم بني املؤمنني 

ومن تبعهم فلحق هبم، وجاهد معهم، واملسلمني من قريش ويثرب، 
وكل طائفة منهم تفتدي     إهنم أمة واحدة من دون الناس...
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ابملعروف والقسط بني املؤمنني، وأن املؤمنني ال  -أسريها -عانيها
بينهم أن يعطوه ابملعروف يف  -فقريا مثقال بدينه وعياله -يرتكون مفرحا

 دونه. فداء أو عقل، وأن ال حيالف مؤمن موىل مؤمن
وأن املؤمنني املتقني على من بغى منهم، أو ابتغى دسيعة ظلم أو     

إمث أو عدوان أو فساد بني املؤمنني وأن أيديهم عليه مجيعا ولو كان ولد 
 أحدهم.

وال يقتل مؤمن مؤمنا يف كافر، وال ينصر كافرا على مؤمن، وأن ذمة    
 هللا واحدة، جيري عليهم أدانهم.

ني بعضهم موايل بعض دون الناس، وأنه من تبعنا من وأن املؤمن    
 يهود فإن له النصر واألسوة غري مظلومني وال مناصر عليهم .

وأن سلم املؤمنني واحد، ال يسامل مؤمن دون مؤمن يف قتال يف     
 سبيل هللا إال على سواه وعدل بينهم.

د بين عوف وأن اليهود ينفقون مع املؤمنني ماداموا حماربني وأن يهو     
أمة مع املؤمنني، لليهود دينهم، وللمسلمني دينهم، وأن على اليهود 
نفقتهم وعلى املسلمني نفقتهم، وأن بينهم النصر على من حارب أهل 

 هذه الصحيفة.
وأنه ال حيل ملؤمن أقر مبا يف هذه الصحيفة وآمن ابهلل واليوم اآلخر     

ل هذه الصحيفة من حدث أن ينصر حمداث وال يؤويه، وأنه كان بني أه
أو اشتجار خياف فساده فإن مرده هلل عز وجل، وإىل حممد رسول هللا 
صلى هللا عليه وسلم وأنه ال جتار قريش وال من نصرها، وأن بينهم 

 1النصرعلى من دهم يثرب .
حقيقة يظهر أن جمتمع املدينة جمتمع متيز عن كل اجملتمعات يف     

ت املدينة دولة هلا دستور حيرتمه اجلميع القبائل واملدن حوهلا، فكان
وقانون واجب التنفيذ وسلطة حاكمة بسطت سيطرهتا على جممل 

                                              
عن ابن إسحاق بدون ،نص هذه الوثيقة كامال  ،ذكر ابن هشام -1 

السيرة النبوية  ,  ونقلنا بعضه اختصارا،602-659:ص،0ج ،إسناد
 .دار التراث العربي 
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اإلقليم وعلى مجيع أفراد الشعب، وكان هلا جيش وسيادة فلم تكن 
اتبعة ألي دولة أخرى وكان هلا سفراء وممثلني وهلا سلطة قضائية تفصل 

 -ز، من مداخيل اثبتة: زكاةبني املتنازعني، ونظام مايل اقتصادي متمي
فالحة ...  -حرف –أسواق  –غنائم بيت املال  -خراج -صدقات

 منضبطة لشريعة رابنية حاكمة واضحة متميزة أصلحت البالد والعباد.
يبقى تساؤل هام إذا كان لإلسالم دولة هل هذه الدولة دينية أم دولة   

 عقدية ؟ 
 

 ينية وعقدية:املبحث الثالث: الدولة اإلسالمية دولة د
يظهر من خالل ما ذكرانه سابقا أن الدولة اإلسالمية دولة دينية     

عقدية ألهنا أوال قامت على أساس الدين وعلى أساس عقد بني 
 احلاكم واحملكوم، وهنا أييت متيز الدولة اإلسالمية عما سواها.

عندما نتحدث عن أن الدولة اإلسالمية دولة دينية فهذا ال يعين     
شاهبا بينها وبني الدول اليت قامت على أساس الدين، ونقصد هنا ت

الدول اليت قامت على أتليه احلاكم منوذج الفراعنة وبالد الفرس 
واإلمرباطورايت املوغلة يف القدم أو الدول اليت قامت على احلق اإلهلي 
املباشر مثال اإلمرباطور قسطنطني، الذي ادعى أنه خمتار من هللا حلكم 

 ر وابلتايل فله أن يفعل ما يشاء فجمع مجيع السلط يف يده.البش
وليست الدولة اإلسالمية دولة دينية مثل الدول اليت قامت على     

احلق اإلهلي غري املباشر أي ما يسمى ابلعناية اإلهلية، فاحلاكم ال خيتار 
من هللا مباشرة، لكن هناك وسيط يتمثل يف الكنيسة ممثلة الشعب 

تار احلاكم عن طريق التعميد ويعين ذلك أن هللا موافق املسيحي خي
 عليه.

الدولة اإلسالمية دولة عقدية قامت على أساس عقد اجتماعي     
حقيقي واقعي وليس مثل الدول اليت روج هلا الفالسفة واملفكرون 
الغربيون حيث ختيلوا عقدا حصل بني احلاكم والشعب وهذا العقد هو 
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نتقال من مرحلة الطبيعة إىل املرحلة املدنية ومت حمض خيال مت مبوجبه اال
 مبوجبه خلق جمتمع جديد مبواصفات جديدة ومبفهوم جديد.

 
حقيقة أن الدولة اإلسالمية حبق املثال الفريد للدولة الدينية     

فمؤسس هذه الدولة رسول هللا، واهلدف الذي من أجله قامت هذه 
وجل، وإخراج الناس من ظلمات الدولة هو الدعوة إىل هللا سبحانه عز 

الشرك واجلهل إىل نور اإلميان وجماهدة املعاندين الذين يصدون عن 
 سبيل هللا، ويبغون الفساد يف األرض.

دستور هذه الدولة وقانوهنا معجزة من هللا سبحانه وتعاىل منهاجا     
 هاداي وشافيا ألمراض اجملتمعات .

ا الدستور اإلهلي تطبقه وتنفذه السلطات العامة فيها انبعة من هذ    
وال حتيد عنه. وكل فرد من األفراد يشارك يف بناء هذه الدولة ابلسمع 
والطاعة ولزوم اجلماعة، واألمر ابملعروف والنهي عن املنكر، والنصح هلل 

 ولكتابه ولرسوله وألئمة املسلمني وعامتهم .
لى اخرتاع أما الدول التيوقراطية فهي دول عمل فيها احلكام ع    

أداين أو حتريف أداين مساوية وذلك من أجل االستبداد يف احلكم 
والسيطرة على مقدرات الشعوب وإعطاء املربرات لالستمرار يف احلكم 
دون مراقبة ودون معارضة، فتارة يكون احلاكم إله مباشر ومرة نصف 

 إله مفوض من هللا فال جمال للمقارنة .
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احلكم يف اإلسالم مببادئه الراسخة واملتينة اليت ميزته  متيز نظام    
حقيقة عن مجيع األنظمة السياسية اليت عرفها العامل احلديث والقدمي، 
متيز بفضل الرسالة السماوية الرابنية اخلالدة اليت بينت على أن اإلسالم 
دين معجز يف كل شيء فهذه املبادئ هي مبادئ واضحة وصرحية 

ر بتغري الزمان واملكان سهلة التطبيق وميسرة يف مجيع واثبتة ال تتأث
األحوال، فقد نصت الشريعة اإلسالمية على مبادئ عامة، كمثال 
الشورى، فالقرآن أوجب الشورى وبني أمهيتها السنة املطهرة، لكن مل 
يبني طريقة التطبيق اتركا بذلك جمال االجتهاد يف كيفية تطبيقها 

 واألحوال املعيشية والزمانية واملكانية.للجهد البشري حسب الظروف 
وجعل ضوابط صارمة أبن ميتثل هلا كل من السلطة السياسية و     

الشعب و جعل الوالء كله لإلسالم وجعل الشريعة الرابنية املصدر 
الوحيد للتشريع، فكل تشريع بشري جيب أن يكون وال بد موافق 
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ر والرقي اعرتافا من للتشريع اإلهلي لضمان األمن واخلري واالزدها
اإلنسان بعبوديته هلل عز وجل وهذا يبينه مبدأ الشرعية وكذا هناك 
مبادئ أخرى نصت عليها الشريعة غاية يف األمهية كمبدأ احلقوق 
واحلرايت ليعلم العامل أن ديننا قد سبق كل املواثيق واألعراف الدولية 

 اليت تعىن هبذا اجلانب بل تفوق عليها.
  

 
 ول: الشرعية:املبحث األ

     
الدولة اإلسالمية دولة دينية قامت على أساس الدين، فكان الدين     

سببا لنشأهتا ووجودها، وصار الدين هدفا وغاية تسعى الدولة لنشره 
وتبليغه إىل الناس كافة، وبني ربنا تبارك وتعاىل على أن على مجيع بين 

، وبني عز وجل أن فيها آدم أن ميتثلوا حلكمته وشريعته اليت رضيها هلم
اخلري العظيم لإلنسان يف دنياه وآخرته وأعطى هللا تبارك وتعاىل امسا 
لذلك الذي يتحاكمون إليه من دون هللا عز وجل سواء فردا كان أو 
مجاعة فسماه طاغوات، وهو حقيقة اسم بشع، بشاعة الفعل الذي مت 

الناس ابالمتثال هلا القيام به وهو التشريع، تشريع قوانني بشرية وإلزام 
 وتعظيمها وترتيب اجلزاءات على خمالفتها.

مل تر إىل الذين يزعمون أهنم آمنوا مبا أ» قال هللا تبارك وتعاىل:     
أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكمو إىل الطاغوت  

«  وقد أمرو أن يكفرو به، ويريد الشيطان أن يضلهم ضالال بعيدا
 .53اآلية:سورة النساء 

 قال ابن قيم اجلوزية :   
" أخرب هللا سبحانه أن من حكم أو حتاكم إىل غري ما جاء به    

الرسول فقد حكم الطاغوت وحتاكم إليه، والطاغوت كل ما جتاوز به 
العبد حده من معبود أو متبوع أو مطاع. فطاغوت كل قوم من 
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ون هللا، أو يتبعونه يتحاكمون إليه غري هللا ورسوله أو من يعبدونه من د
 5على غري بصرية من هللا، أو يطيعونه فيما ال يعلمون أنه طاعة هلل ".

«  اختذوا أحبارهم ورهباهنم أراباب من دون هللا» وقال عز وجل     
 .05سورة التوبة اآلية: 

 
دخل عدي بن أيب حامت الطائي على رسول هللا صلى هللا عليه     

فقال: إان مل نتخذهم أراباب قال بلى: أليس وسلم وهو يقرأ هذه اآلية 
حيلون لكم ما حرم هللا فتحلونه، وحيرمون عليكم ما أحل هللا فتحرمونه؟ 

 قال بلى .قال فتلك عبادهتم .
وكما أن اإلعراض عن شرع هللا إتباعا للبشر سواء كانوا رهباان أو     

عراض عن أحبارا أو شرعيني اخل...عبادة هلم من دون هللا، فذلك اإل
 شرع هللا إتباعا للهوى عبادة لغري هللا.

 53ابن قيم اجلوزية :كتاب اعالم املوقعني اجلزء االول الصفحة 5
 مكتبة الكليات االزهرية

سورة « أرأيت من اتبع إهله هواه أفأنت تكون عليه وكيال»     
 .91الفرقان اآلية:

و ال يؤمن ابهلل، قال جماهد: إذا استحسن شيئا هويه اختذه إهلا، فه    
 وإمنا ذنبه ما هويته نفسه.

     
الشرعية اإلسالمية يعين أن احلكم هلل تعاىل مبا شرع يف كتابه وعلى     

 لسان رسوله صلى هللا عليه وسلم.
تركت فيكم ما إن متسكتم به لن » قال النيب صلى هللا عليه وسلم     

 . 5« تضلوا بعدي كتاب هللا وسنيت
ريعة اإلسالمية الرئيسي هو القرآن وسنة رسول هللا فمصدر الش    

صلى هللا عليه وسلم، وكما هو معلوم أن نصوص الشرع حمدودة، 
 وحوادث الزمان غري متناهية لذلك قررت الشريعة  مبدأ االجتهاد.
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وقد أدى شيوع االجتهاد يف كل عصر إىل نشوء الفقه اإلسالمي     
الشريعة اإلسالمية، فدخل فيها اخلصب املرن املتطور، زادت مصادر 

القياس واإلمجاع كمصدرين جممع عليهما من الكتاب والسنة، وكذلك 
ظهرت مصادر أخرى مل جيمع عليها أهل العلم كاالستحسان 

 واملصلحة املرسلة والعرف وقول الصحايب.
وجيب التنبه أن الشرعية اإلسالمية ال تعين عدم التشريع، بل أن     

 لتشريع، لكن بقيود وضوابط أمهها:للمجتهدين حق ا
عدم خمالفة ما شرعوه من القوانني الشريعة اإلسالمية الثابتة نصا  -5

 وروحا. 
أن يكون التشريع مبنيا على حتقيق مصاحل املسلمني ودفع الضرر  -1

دفع الضرر ورفع احلرج  -مبدأ دفع املفسدة وجلب املصلحة -عنهم، 
. 

دائرة جيوز التشريع فيها مساها الشارع احلكيم تبارك وتعاىل ترك    
 الشيخ القرضاوي مساحة الفراغ التشريعي وهذه الدائرة تشمل :

التشريعات واللوائح التطبيقية، لتنظيم أمور اجلماعة ومحايتها  -5
 وسد حاجاهتا مما ليس فيه نص شرعي ومبا ال خيالف نصوص الشرع.

عية التشريعات واللوائح التنفيذية، هبدف تنفيذ النصوص الشر  -1
 على أكمل وجه، وهنا يكون االلتزام بنصوص الشرع ومقاصده.                       

التشريعات واللوائح املستقلة فيما ال نص فيه، وهو ما يطلق  -0
عليه حق أويل األمر يف تقييد املباح، وهنا ينبغي أن نفرق بني ما ورد 

بار أن إبابحته نص شرعي، وبني ما هو خاضع لإلابحة األصلية ابعت
األصل يف األشياء اإلابحة، فيجري التقييد فيما مل يرد إبابحته نص 

 1شرعي .
خالصة ما تقدم أن لويل األمر إذا كان جمتهدا، أن يشرع فيما مل     

يرد فيه نص شرعي أو حكم إمجاعي، وهذا االجتهاد قدر مشرتك بني 
                                              

ة وهبة  مكتب وما بعدها 00ص: –أصول الشرعية اإلسالمية  -ةشي جريلع .د -1 
 . م5878الطبعة االولى سنة 
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ر أن يلزم الناس ويل األمر اجملتهد وبني سائر اجملتهدين، إال أن لويل األم
 ابجتهاده فيفرغه يف صورة تشريع عام فيكون ملزما للكافة .

 واألمثلة على ذلك كثرية نذكر منها:    
مجع القرآن يف مصحف واحد على عهد الصديق، وهو ما مل  -5

 1يفعله النيب صلى هللا عليه وسلم.
الطالق على عهد رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وأيب بكر  -1

فة عمر، طالق الثالث واحدة، فقال عمر بن اخلطاب، سنني من خال
إن الناس قد استعجلوا يف أمر قد كان هلم فيه أانه فلو أمضيناه عليهم 

.2 
    

 الفقرة الثالثة: الوسطية:
إن الشريعة هي اليت تصنع األمة واألمة هي اليت تقيم الشريعة، لذا      

وكذلك جعلناكم » كانت األمة الوسط هي اليت تقيم الشريعة الوسط 
امة وسطا لتكونو شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم 

 .590سورة البقرة اآلية:« شهيدا
وملا جعل هللا عز وجل هذه األمة وسطا خصها أبكمل الشرائع     

 وأقوم املناهج وأوضح املذاهب .
وملا كانت هذه األمة هي أوسط األمم وخصها هللا أبوسط الشرائع     

ج منحها بذلك أهلية الشهادة على من سواها من األمم السابقة واملناه
 عليها .

 الفقرة الرابعة:الوضوح:
تتميز شريعة اإلسالم ابلوضوح التام، يف األصول والعقائد،     

والوضوح يف الشرائع، والوضوح يف الغاايت واألهداف، والوضوح يف 
ملصدر الذي املناهج والطرق، وترجع مسة الوضوح أساسا إىل وضوح ا

                                              
 .0898-0893ج رقم ،نآجمع القر ابب -نآفضائل القر تابك -البخاري -1 

احياء الكتب .5070 طالق الثالث ج رقم ابب -الطالق تابك -مسلم -2 
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نستقي منه أحكام الشرائع أال وهو الكتاب والسنة، فالكتاب الكرمي 
املنهاج احلق املبني ال خالف عليه، وال خالف فيه صانه هللا تبارك 

 وتعاىل عن التبديل والتغيري، ويسره وسهله للذكر .
سورة القمر » ولقد يسران القرآن للذكر فهل من مدكر    « 

 17اآلية:
 .9سورة احلجر اآلية: » حنن نزلنا الذكر وإان له حلافظون إان    « 

 الفقرة اخلامسة:الثبات واملرونة:
الشريعة اإلسالمية هي الشريعة اخلامتة اخلالدة نسخت كل الشرائع،     

وبقيت اثبتة خالدة ال تنسخها شريعة أخرى حىت يرث هللا األرض 
ه اخلصيصة اليت ومن عليها  صفة اخللود هلذه الشريعة جاءت من هذ

خصها هبا هللا عز وجل. الشرعية اإلسالمية هي الثبات واملرونة وهذه 
حقيقة مبثابة معجزة كبرية عجز البشر صناع القوانني من خلق شرائع 
توازن بني الثبات واملرونة، ألن التوفيق بني الثبات واملرونة أمر يف غاية 

 عين عدم االستقرار.الصعوبة، ألن الثبات يستلزم اجلمود والتغيري ي
 كيف تغلبت الشريعة الرابنية اخلامتة على هذه املشكلة؟.     

إن شريعة اإلسالم اليت ختم هللا هبا الشرائع، قد أودع هللا فيها     
عنصر الثبات واخللود وعنصر املرونة والتطور يف آن واحد، وميكن أن 

مجاال يف عدة حندد جماالت الثبات وجماالت املرونة يف هذه الشريعة إ
أمور، فالثبات على األصول والكليات، واملرونة يف الفروع واجلزئيات، 
والثبات يكون على األهداف والغاايت واملرونة يف األساليب والوسائل، 

الثبات على القيم الدينية وأمور العبادات واملرونة يف الشؤون الدنيوية 
 من التعامالت والسياسات.

ر الرئيسية من قرآن وسنة، واملرونة فيما عدا الثبات على املصاد    
ذلك من مصادر فرعية متجددة كالعرف واملصلحة والقياس 

 واالستحسان.



 
 

 

 
 
 
 

 

104 

إذا فأحكام الشريعة اإلسالمية تنقسم إىل قسمني رئيسيني، قسم     
يشمل الثبات واجلمود، وقسم يشمل املرونة والتطور، وهذا ما عرب عنه 

 نوعان: ابن القيم حيث قال األحكام
 الشورى كأساس للحكم:املبحث الثاين: 

 املطلب األول: الشورى يف القرآن والسنة:
 

الشورى أساس متني من أسس احلكم يف اإلسالم، وهو مبدأ    
أساسي يف املعامالت االجتماعية والسياسية، واإلسالم يوصي اباللتزام 

وي الفنت، بقوة هبذا املبدأ القومي الذي بتطبيقه يسود التفاهم وتنز 
 وتصلح أحوال العباد .

وإذ قال ربك  «ذكر بعض املفسرين أن قول هللا عز وجل     
من سورة البقرة،  30اآلية:«للمالئكة إين جاعل يف األرض خليفة 

فيه إرشاد وتعليم لعباده املشاورة يف أمورهم قبل اإلقدام عليها، وان كان 
ه عز وجل وهو هللا عز وجل بعظمته وحكمه وحكمته وقوته وعلم

 خالق كل شيء غين عن ذلك تبارك وتعاىل.
فبما رمحة من هللا لنت  «مث أمر هبا تبارك وتعاىل وأوجبها تصرحيا     

هلم ولو كنت فظا غليظ القلب النفضوا من حولك، فاعف عنهم 
واستغفر هلم وشاورهم يف األمر فإذا عزمت فتوكل على هللا إن هللا 

 .   159عمران اآلية:سورة آل « حيب املتوكلني
فرغم أن النيب صلى هللا عليه وسلم معصوم فقد أمره هللا عز وجل     

مبشاورة أصحابه يف األمر وذلك تدريبا هلم على سلوك سبيل املشاورة 
ملا فيه من الفضل ولكي تكون قاعدة ومبدأ يلتزم به املؤمنون من بعده 

ذلك فيتشاوروا بينهم  فيما حيدث هلم  من أمر دينهم ويتسنوا بسنته يف
 مث يصدروا عما اجتمعوا عليه  .
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لقد ورد لفظ الشورى يف القرآن يف ثالث مواضع، األول يف سورة     
فإن أرادا فصاال عن تراض منهما وتشاور فال جناح » البقرة 
 .  233اآلية:« عليهما

ويف هذه اآلية تدريب لألسرة املسلمة اليت هي نواة اجملتمع املسلم     
على التزام سبيل الشورى يف كل أمور احلياة ومنها االتفاق على فطام 

 الطفل الصغري .
والثاين يف سورة آل عمران ، وفيها أمر النيب صلى هللا عليه وسلم     

ابملشاورة وال خيفى أن هذا األمر ملن بعده من خلفاء املسلمني ألزم 
 ه.ألهنم غري معصومني وال مؤيدين بوحي من السماء مثل

والثالث يف سورة الشورى يف معرض املدح جلماعة املؤمنني وبيان     
والذين » صفاهتم اليت يتخلقون هبا ومنها أن أمرهم شورى بينهم 

استجابوا لرهبم و أقاموا الصالة وأمرهم شورى بينهم ومما رزقناهم 
 سورة الشورى. 00اآلية « ينفقون 

هذه السورة بسورة الشورى وجدير ابلذكر أن االتفاق على تسمية     
يكون أمهية الشورى كأساس من أسس التعايش بني املؤمنني يف اجملتمع 

 املسلم على مجيع املستوايت.
أما فيما ورد يف السنة النبوية املطهرة فقد حفلت السنة النبوية     

بكثري من النصوص اليت تدل على التزام رسول هللا صلى هللا عليه وسلم 
ما » قوال وعمال حىت صارت الشورى صفة لصيقة به  هنج املشاورة

رأيت أحدا أكثر مشورة ألصحابه من رسول هللا صلى هللا عليه 
إذا استشار أحدكم أخاه، »، وكذلك قال صلى هللا عليه وسلم «وسلم

 1«. فليشر عليه
إذا كان أمراؤكم خياركم وأغنياؤكم » وقال صلى هللا عليه وسلم:    

ورى بينكم فظهر األرض خري لكم من بطنها، وإذا مسحاءكم وأمركم ش

                                              

ـ باب األدب تابكـ ابن ماجة،ـ  1   ـ2ج3747رقم ديثالمستشار مؤتمن ح ـ 
  بإسناد ضعيف.  1233
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كان أمراؤكم شراركم، وأغنياؤكم خبالءكم، وأموركم إىل نسائكم فبطن 
 1األرض خري لكم من ظهرها"

وقال صلى هللا عليه وسلم:" املرأة تستشار فالبكر تستأمر والثيب     
 2تشاور"

 مشورة وقال صلى هللا عليه وسلم: لو كنت مؤمرا احد من غري    
ألمرت ابن أم عبد "ويف رواية  لو كنت مستخلفا أحدا من غري مشورة 

 3الستخلفن ابن أم عبد". 
قد كان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ال يدع املشاورة يف أمره كله     

وكان يكثر من طلب املشورة.استشار أصحابه قبل القتال يف غزوة بدر 
.4 

زاب، فأشار عليه سلمان الفارسي شاور أصحابه قبل غزوة األح    
 5حبفر خندق حيول بني العدو وبني املدينة .

وهناك الكثري من األحداث اليت تبني عناية النيب صلى هللا عليه     
 وسلم ابلشورى حيث أن كتب السرية مملوءة هبا.

     
 6ومبثل ذلك كان يفعل عمر بن اخلطاب.    

 املطلب الثاين: حكم الشورى:
 رى واجبة أم غري واجبة؟ هناك اجتاهني:هل الشو  -

                                              

وقال هذا   361صفحة:3جزء 2386رقم حديثالفتن  تابكـ  الترميذيـ  1 
 م5897.دار الفكر الطبعة الثالثة حديث غريب 

 من حديث أبي هريرة. ،0/088احمد   - 2 
، معاقب ابن  معود ج  -المقدمة –ابن ماجة   ،81-5/93احمد  - 3 

 .567رقم:008ص:
واحمد  5778رقم ، ثحديغزوة بدر  ابب -الجهاد تابك–مسلم  -4 
 .027:فحةص 0ج،السيرة –وابن هشام 6/017.058
مؤسسة الرسالة الطبعة .675:فحةص6زءابن القيم زاد المعاد ج -5 

 5897الخامسة عشر 
 . 610ص:56مشار إليه في فتح الباري ج –البيهقي بسند صحيح  -6 
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أن الشورى مندوبة وأن هللا تعاىل أمر نبيه صلى هللا عليه وسلم _أوال:  
أبن يشاور أصحابه أتليفا لقلوهبم وتطييبا لنفوسهم وإكراما هلم ألن 

 1سادات العرب كانوا إذا مل يشاوروا يف األمر شق عليهم.
ى هللا عليه وسلم هو يف احلقيقة فأمر هللا عز وجل لرسول هللا صل    

داخل يف ابب التعليم، والبيان بفضيلة الشورى، وإال فإن النيب صلى 
هللا عليه وسلم غين عن أن يشاور املسلمني وذلك ألنه مسدد وموفق 

 ابلوحي من السماء.
وهذا قول عامة الفقهاء واملفسرين من سلف األمة كالشافعي     

والبيهقي والقشريي وابن القيم ورحجه ابن وقتادة والربيع وابن أعاف 
 2حجر العسقالين .

إن الشورى واجبة، ألن األمر يفيد الوجوب أصال وال يصرف _اثنيا: 
إىل غريه إال بقرينة كما سبق أن بينا ذلك، وإذا كان األمر موجها 
لرسول هللا صلى هللا عليه وسلم فهو عام يف مجيع األمة، إذ ليس فيه ما 

 3ه خاص ابلنيب صلى هللا عليه وسلم.يدل على أن
فاهنا جاءت على « وأمرهم شورى بينهم» والناظر يف اآلية الكرمية     

سبيل اإلخبار واملدح، لكن توسطها بني إقامة الصالة واإلنفاق ومها 
فريضتان دل على فرضية الشورى .وهذا قول اجلصاص وابن خورز مناد 

ل  لعامة احملدثني إن مل نقل واهلادوية والشوكاين وغريهم، وهو قو 
 مجيعهم.

                                              
 زءج،الطبري عن الضحاك بن مزاحم وغيره  -1 
ن عن تأويل القران  . ٌمصطفى البابي جامع البيا.600:فحةص،7

 م5838الحلبي الطبعة الثالثة 
دار .610فحةص،56زءج ،اريبخشرح صحيح ال ،يفتح البار -2 

 هج5027السلفية الطبعة الثالثة 
ذهب الشافعية إلى أن الخطاب الخاص بالنبي صلى هللا عليه  -3 

نه أابلة إلى وسلم ال يعم األمة إال بدليل ، بينما ذهب األحناف والحن
 .خطاب يعم



 
 

 

 
 
 
 

 

108 

قال بن عطية: والشورى من قواعد الشريعة وعزائم األحكام، من ال     
                                                                                              1يستشري أهل العلم والدين فعزله واجب هذا ما ال خالف فيه.

         
    

 
 العدالة: 

ان اصل احلكم هو منع الفساد وضياع العباد، وحصول االطمئنان     
يف اجملتمع، والسرور وفشو الرمحة وال يتاتى هذا اال ابلعدل حيث يشعر 
مجيع مواطين الدولة، ابالستقرار جراء تطبيق هذا املبدا وقد رسخت 

ه ال جمال للظلم الشريعة االسالمية هذا االمر حيث بني هللا عز وجل ان
 92عنده ابدا "وما ربك بظالم للعبيد" فصلت اية 

 2"ايعبادي اين حرمت الظلم على نفسي فال تظاملو" 
وامر هللا تبارك وتعاىل ابلعدل عن طريق حتكيم شرعه عز وجل "لقد 
ارسلنا رسلنا ابلبينات وانزلنا معهم الكتاب وامليزان ليقوم الناس ابلقسط 

 .15" سورة احلديد رقم
فشرائعه تبارك وتعاىل كلها عدل و خري واصالح للعباد، فال خري     

وال عدل اال هبا فمفهوم االمام العادل هو الذي يطبق الشريعة الرابنية 
 تطبيقا صحيحا.

"ان هللا ايمركم ان تؤدو االماانت اىل اهلها واذا حكمتم بني الناس ان 
 .50حتكمو ابلعدل"النساء االية  رقم

ة االمور ملزمون بتطبيق الشرع الذي هو العدل اخلالص، فكل فوال    
 ميل عن الشرع هو ظلم وميل عن العدل.

وحيث هللا تبارك وتعاىل املسلمني على العدل "ايايها الذين امنو      
كونوا قوامني ابلقسط شهداء هلل ولو على انفسكم او الوالدين 

                                              
الجامع الحكام القران , دار احياء  .012-008:فحةص، 0زءج ،القرطبي -1 

 م5891التراث العربي بيروت 
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هبما فال تتبعو اهلوى ان واالقربني، ان يكن غنيا او فقريا فاهلل اوىل 
 تعدلوا وان تلووا وتعرضوا فان هللا مبا تعملون خبري .

، فالعدل 551" واذا قلتم  فاعدلو ولو كان ذا قرىب"  االنعام اية
 1مطلوب يف الشهادة ولو كان اقرب املقربني.

وكذلك عند الفتنة واالقتتال بني املسلمني ال بد من االصالح     
تان من املؤمنني اقتتلوا فأصلحوا بينهما،فان بغت ابلعدل " وان طائف

احدامها على االخرى فقاتلو اليت تبغي حىت تفيء اىل امر هللا، فان 
فاءت فاصلحوا بينهما ابلعدل واقسطوا ان هللا حيب املقسطني " 

 .4احلجرات رقم
وملا راى رسول هللا صلى هللا عليه وسلم عمه محزة بن عبد املطلب     

ه املشركون جبثته، وذلك يف غزوة احد، دعا له ابلرمحة واقسم وقد مثل ب
ابهلل ليمثلن بسبعني منهم فنزل قول هللا عز وجل "وان عاقبتم فعاقبوا 

 2مبثل ما عوقبتم به ولئن صربمت هلو خري للصابرين" .
ان ذهاب عبد هللا بن رواحة اىل اهل خيربعربة ودليل على امهية     

 العدل.
النيب صلى هللا عليه وسلم خيرص على اهل خيرب مثارهم ملا بعثه     

وزرعهم احتسب زراعاهتم لياخذ نصيبا للمسلمني، فارادو ان يرشوه 
لريفق هبم، فقال هلم: وهللا لقد جئتكم من عند احب اخللق ايل، والنتم 
ابغض ايل من اعدادكم من القردة واخلنازير،وما حيملين حيب 

دل فيكم، فقالو:هبذا قامت السماوات اايه،وبغضي لكم على اال اع
 3واالرض.

     
                                              

تفسير القران العظيم  دار الحديث الطبعة االولى تفسير ابن كثير لالية. -1 
 م,5899

دار السلفية  .062:فحةص-7زءج شرح صحيح البخاري ب فتح الباري -2 
 هج.5027الطبعة الثاني 
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ان العدالة ركن ركني واساس متني يقوم عليه نظام احلكم     

االسالمي، واملقصود ابلعدالة ليست العدالة القانونية فحسب بل 
العدالة جبميع انواعها فالعدالة االسالمية هتم العدالة االجتماعية اليت 

والعدالة االقتصادية اليت متكن كل قادر على تنظم التكافل االجتماعي،
العمل، وهبا يكون تكافئ الفرص ،ولذا امتنع عمر عن متليك ارض 
السواد للفاحتني لكيال تكون دولة بني االغنياء وقرر االمام مالك ان 

 1تكون ملكا للدولة ال الحد من الناس . -املعادن–الركائز 
ة، والتكافل االجتماعي يف وهناك تطبيق عملي للعدالة االجتماعي  

مقدمة خطاب عمر بن عبد العزيز لسليمان بن ايب السدي حيث امره 
وتزويدهم مبا  -فنادق–بكفالة املسافرين ابستظافتهم يف خاانت 

حيتاجون اليه وكذلك توزيع االموال بني الرعية يف صورة عطاء من قبل 
ي مث خبلت به بيت مال املسلمني)وهللا لو منعت هذا املال نفسي واهل

عليكم اين اذا لضنني" حىت لقد بلغ التكافل االجتماعي حدا ان تقوم 
  0الدولة بسداد ديون املدينني.

اتريخ اخللفاء .املكتبة التجارية الكربى الطبعة الرابعة   115السيوطي ص 5
 م5424

الشيخ حممد ابو زهرة _اتريخ املداهب االسالمية يف السياسة والعقائد  1
دار الفكر العريب                                                               453اهب  ص واتريخ املد

 م5420دار التحرير  157ص 5ابن سعد الطبقات الكربى ج0
وغري هذه االمثلة كثرية جدا حىت فيما خيص حق املواطن يف العالج     

سفرهم جماان مع مراعات حاالت املسافرين حيث كانو ميولون حىت 
 وقضاء حاجياهتم بعد شفائهم . 

 اثنيا:احلرية الدينية:
يكفل النظام االسالمي للناس مجيعا حرية االعتقاد ، يف داخل الدولة 
االسالمية وخارجها، بشرط اال يقف غري املسلم حائال دون بلوغ دعوة 

 االسالم اىل الناس مجيعا.
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 قال هللا عز وجل:
 .152شد من الغي" البقرة اية:"ال اكراه يف الدين قد تبني الر 

وقد نزلت هذه االية يف االنصار، كان هلم ابناء عند يهود بين     
النظري قبل االسالم يهودوهنم ، فلما جاء االسالم رفضه هؤالء االبناء، 

 1فاراد آابؤهم ان يستكرهوهم فنزل قوله تعاىل" ال اكراه يف الدين"
 وقال تعاىل:

االرض كلهم مجيعا، افانت تكره الناس "ولو شاء ربك ألمن من يف 
، مبعىن انه ال جيوز لك اي حممد ان 44حىت يكونوا مؤمنني" يونس اية

 ترغم الناس على الدخول يف دينك.
فاالسالم ال يعرف االكراه وال يعرتف به فال اكراه يف الدين،     

والتكليف مرفوع عن املكره والدعوة اىل هللا ال تكون اال ابحلكمة 
وعظة احلسنة "ادع اىل سبيل ربك ابحلكمة واملوعظة احلسنة وجادهلم وامل

 .515ابليت هي احسن"سورة النحل اية
وقد كان اهل الذمة يعيشون مع املسلمني يف بالدهم يف حرية اتمة     

ال جيربون على تغيري معتقداهتم وال ترك دينهم كما فعلت االداين 
املسلمني كانو يضطهدون واملذاهب االخرى غري االسالم حىت ان 

بعظهم بعضا من اجل االختالف يف املذاهب، ولقد راينا كيف سوى 
 االسالم بني املسلمني واهل الذمة اال فيما خيص العقيدة والعبادة.

وقد كان لعمر بن اخلطاب غالما نصرانيا يسمى اسبق، حيكي     
الدين" فيقول: كان عمر يعرض علي االسالم فاىب فيقول "ال اكراه يف 

وكان عمر يقول له:اي اسبق لو اسلمت الستعنا بك على بعض امور 
 2املسلمني .

وال جيوز للمسلم املتزوج من الكتابية ان يرغمها على االسالم،بل     
ذهب البعض اىل انه ال جيوز ان يعرض عليها االسالم الن العرض قد 

                                              
جامع البيان عن تاويل اي القران  .029:فحة،ص1زءتفسير الطبري ،ج -1 

 م5838مصطفى الباي الحلبي  الطبعة الثالثة 
 .060:فحة،ص5زءمختصر تفسير ابن كثير ج -2 
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مينعها من  يتضمن اكراها واالكراه منفي ابالية وكذلك ال جيوز له ان
اداء عبادهتا وشعائرها،بل ان البعض لريى انه ينبغي له ان يصحبها اىل 

 حيث تؤدي هذه العبادة اذا رغبت يف ذلك .
 الردة عن االسالم: -أ

ان االسالم نظام شامل نظام حيكم حياة الناس فهو عقيدة وشريعة 
فهو نظام لدولة، ولقد حاولت طائفة من اهل الكتاب االساءة هلذا 

ين العظيم"وقالت طائفة من اهل الكتاب امنوا ابلذي انزل على الد
الذين امنوا وجه النهار واكفروا اخره لعلهم يرجعون" ال عمران رقم 

71. 
فهم كانوا يدخلون يف الدين مث خيرجون بدعوى اهنم مل جيدو ما      

كانوا ايملونه لذا فقد اكتست هذه العملية خطورة شديدة على الدعوة 
ية على اجملتمع االسالمي على الدولة، فتم اعطاء هذه العملية االسالم

 اسم الردة.
ان االرتداد قلما يكون امر قلبيا وحسب ولو كان كذلك ملا شعر     

به احد وامنا هو يف حقيقته مترد على العبادات والشرائع والقوانني ،بل 
لك  على اساس بناء الدولة نفسها وموقفها من خصومها اخلارجني، ولذ

كثريا ما يرادف االرتداد جرمية اخليانة العظمى، واي دولة ال تالم على 
 موقفها من املرتدين يوم يكون موقفهم طعنة لوجودها .

 
ان الردة ليست قضية حرية الراي، ولكنها قضية حرية للخروج     

 على كل شيء والتفلت من كل قيد .
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 الطاعة:

كوم، أو بني السلطة الآلمرة الناهية وبني ان العالقة بني احلاكم واحمل    
األفراد تستلزم أن يتقبل األفراد طاعة هذه السلطة فيما أمرت به 
ونصت عنه، الن االوامر والنواهي امنا هي بقصد حتقيق الصاحل العام 
والعمل على سري دوالب احلياة ابنتظام، لذا جاءت القاعدة القانونية 

لدولة عن طريق الوقوع يف اجلزاء حال اليت تضبط موضوع طاعة الفرد ل
املخالفة، وابلتايل فالقاعدة القانونية ختتلف عن القاعدة االخالقية 
فالقاعدة القانونية ال تكون هلا تلك القيمة الروحية وابلتايل فسيسعى 
املواطن دائما لاللتفاف حوهلا حماوال جتاوزها، لذا ففقهاء القانون 

ري االحرتام هلا وكذلك مع القاعدة جيدون أنفسهم عاجزين عن توف
االخالقية لديها نفس املشكل عدم توفري االحرتام للقواعد األخالقية ، 
ألهنا بدون جزاء . فيبقى املواطن حمرتما للقواعد نظرا ملا يرتتب عن 

 خمالفتها من جزاء .
اما النظام االسالمي يرتبط االمر والنهي ابلعبادة هلل عز وجل     

لم قد رضي ابهلل راب وابالسالم دينا وشريعة ومنهاجا وحده فاملس
ومبحمد صلى هللا عليه وسلم رسوال جيد يف نفسه الباعث على احرتام 

اوامر هللا تعاىل ونواهيه وذلك لتمام علمه ابن هللا تعاىل رقيب عليه يف  
 كل حني، فيتحقق التقوى الذي هو الغاية من العبادة.

حلاكم الذي له حق الطاعة مادام وكل هذا يدخل يف طاعة ا    
 متمسكا ابلشريعة االسالمية ساعيا اىل تطبيقها وضمان حسن سريها.

قال بعض امراء بين امية لبعض التابعني:اليس هللا امركم ان تطيعوان     
يف قوله"واويل االمر منكم:قال له:اليست قد نزعت منكم يعين الطاعة 

 1يف شيء..." اذا خالفتم احلق بقوله"فان تنازعتم 

                                              

فتح الباري بشرح صحيح البخاري العسقالني  احمد بن علي بن حجر  - 1 
 هج5027دار السلفية الطبعة الثانية  86 فحةص  56زءج
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وخريما يوضح هذا االمر شيخ االسالم ابن تيمة حيث يقرر مذهب 
 اهل السنة واجلماعة.

"وجوب طاعة االمام يف كل ما أيمر به وان كان معصية هلل ليس     
هو اعتقاد احد من املسلمني، ولكن مذهب اهل السنة واجلماعة ان 

اليهم فيه من طاعة هؤالء االئمة غري الراشدين  يشاركون فيما حيتاج 
هللا:فنصلي خلفهم اجلمعة والعيدين وغريها من الصلوات اليت يقيموهنا 
هم، الهنا لو مل تصل خلفهم افضى اىل تعطيلها، وجناهد معهم الكفار 
وحنج معهم البيت العتيق، ويستعان هبم يف االمر ابملعروف والنهي عن 

يف رفقة هلم ذنوب  املنكر واقامة احلدود فان االنسان لو قدر ان حيج
وقد جاءو حيجون مل يضره هذا شيئا، وكذلك الغزو وغريه من االعمال 
الصاحلة اذا فعلها الرب وشاركه يف ذلك الفاجر فكيف اذا مل ميكن فعلها 

 اال على هذا الوجه.
ويستعان هبم ايضا يف العدل والقسم، العدل يف احلكم والقسم فانه     

اهنم كثريا ما يعدلون يف حكمهم وقسمهم،  ال ميكن عاقال ان ينازع يف
 1ويعاونون على الرب والتقوى وال يعاونون على االمث والعدوان.

فضابط الطاعة هو امتثال القيادة للشريعة الإلسالمية وحتكيمها يف 
الهنا  -ممثلي الشعب والقيادة املنتخبة-العباد بطريقة تشاركية شورية 

والتوزيع العادل للثروات وفيها  تشمل كل معاين العدل واملساواة 
 ضمان االمن الروحي واالجتماعي واالقتصادي.

          
 
 
 
 

                                              

المطبعة االميرية  002 فحةص  0زءابن تيمة منهاج السنة النبوية ج - 1 
 هج5605الطبعة االولى 
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 املطلب الثاين: مناصحة والة االمر:
لقد نظم االسالم العالقة بني احلاكم واحملكوم وجعل اساسها قيام     

احلاكم حنو الرعية مبا هو واجب عليه وما هو مامور به من احلكم 
والتزام منهج الشورى يف احلكم، واقرار العدل ، ومحاية  بشريعة هللا

حقوق االفراد وحرايهتم وصيانتها من كل اعتداء، وقيام الرعية مبا هو 
واجب عليها من التزام طاعة اويل االمر والصرب عليهم وعدم اخلروج 

 عليهم وطاعتهم فيما امروا به ما مل أيمروا مبعصية.
هتم حيال رعيتهم امر من امور الدين اليت وقيام والة االمر بواجبا    

يف شيء نص عليها االسالم، يثابون عليها، ويعاقبون ان هم قصرو 
منها، وقيام الرعية بواجباهتم جتاه اويل االمر من قبيل الطاعة هلل تعاىل 

ايضا لذلك قرر االسالم النصيحة واوجبها على املسلمني مجيعا، سواء  
 كانوا من والة االمر او من الرعية.

عن متيم الداري رضي هللا عنه:قال رسول هللا صلى هللا عليه     
اث قلنا :ملن اي رسول هللا؟ قال:هلل عز وجل وسلم:"الدين النصيحة ثال

 1ولكتابه ولرسوله والئمة املسلمني وعامتهم".
وقد وردت هذه الكلمة بصيغة املفاعلة املناصحة ويف ذلك إشعارا     

 ابهنا واجب على كل فرد جتاه اجملموع، وحق لكل فرد من اجملموع.
 قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم :

عليهن قلب امرئ مسلم:اخالص العمل هلل، ومناصحة  "ثالث ال يغل
 2والة االمور ولزوم مجاعة املسلمني"

عن جرير بن عبد هللا قال:ابيعت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم     
 0على اقام الصالة وايتاء الزكاة والنصح لكل مسلم.

                                              

  70/الصفحة 5الجزءااليمان  بكتااخرجه مسلم  - 1 
 5891المكتب االسالمي الطبعة خامسة   0/09اخرجه احمد في مسنده  -2 
  0517رقم 8البخاري  كتاب االحكام الباب-متفق عليه-6

 39الصفحة 4اخرجه الحاكم في صحيحه المستدرك  الجزء  0
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واملناصحة هي الرقابة من كل فرد يف الشعب على القيادة، حول     
 ثاهلا للقوانني االسالمية والشريعة الرابنية.امت

وكذلك املناصحة من القيادة للشعب حيث جيب العناية التامة     
ابلشعب وذلك بتطبيق شرعه عز وجل عن طريق مؤسسات تعمل 

على ضبطه ضبطا صحيحا حيفظ لالفراد حقوقهم وحرايهتم وصيانة  
صاحلني للقيام   كرامتهم والرفق هبم يف كل امورهم وتعيني مسؤولني

 ابمورهم.
 قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم.

 0"مامن عبد يسرتعيه هللا رعية مث مل حيطها نصيحة اال مل يدخل اجلنة".
وقال صلى هللا عليه وسلم :"من ويل من امر املسلمني شيئا فوىل     

رجال وهو جيد من هو اصلح للمسلمني منه فقد خان هللا ورسوله 
 3واملؤمنني"

 
 
 
 
 
 

 
                      

 

 القسم الثاين: الفكر السياسي احلديث

 الفصل األول: نشأة السياسة احلديثة

الئم أكثر ة ملن سيسمعها، فقد بدا يل من املنظرا الن نييت تتجه لكتابة أشياء مفيد"           
هورايت وإمارات مل تشاهد لقد ختيل البعض مجبد ختيله.  للشيءاحلقيقة الفعلية، الواقعية  تتبع 
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إطالقا....لكن هناك بعدا شاسعا بني ما يعيشه املرء وما ينبغي أن يعيشه، حبيث أن الذي سيدع 
 ما حيدث ويهتم مبا جيب أن حيدث، سيتعلم كيف يضمحل بدل أن يتعلم كيف حيفظ ذاته".

سي ما قبله. فكر هذه القولة مليكيافيلي تفسر لنا بداية فكر سياسي وقطيعة مع الفكر السيا
سياسي واقعي بدل فكر مثايل خيايل. كما أنه دشن لفكر سياسي براغمايت حيث ال وجود 

 لألخالق مع السياسة، وإمنا للمصاحل اخلاصة.

هذا املنهج اجلديد يف التفكري سيطبع العديد من املفكرين بعد ميكيافيلي، بل سيؤثر حىت على 
ن جنزم ان ميكيافيلي كما سوف حنلل أفكاره كان هو رائد القادة السياسيني يف العامل. وميكن أ

 الواقعية السياسية اليت سوف تظهر يف العديد من العلوم السياسية.

 (1469 -1527 ) ميكيافيلي

ثر ماكيافيلي يف الفكر السياسي كبري جدا إىل درجة أصبح احلديث معه بني فكر سياسي ما إن أ
أول من فصل ي أحدثه يف التفكري السياسي. فيعترب قبله وفكر سياسي ما بعده للشرخ الذ

. ومع هذا املفكر أصبح لإلنسان أيضا قيمته، إذ أعيدت إنسانيته وأصبح السياسة عن األخالق
هو املركز. فالدولة أصبحت وسيلة خلدمة الفرد وليس العكس. ومعه أصبحنا نتحدث عما 

ما ينبغي أن يكون. وهو صاحب  يسمى ابلسياسة الواقعية، أي البحث عما هو كائن وليس
 .الغاية تربر الوسيلةمقولة  

لكن اجلدير ابلذكر أن ميكيافيلي مل يدعو إىل الال أخالقية كمبدأ وإمنا هي ضرورة يلجأ إليها 
 لتحقيق أهداف نبيلة.

كل من موسوليين وهتلر ولينني   األمريوقد اثر يف العديد من القادة السياسيني. فقد قرأ كتابه 
 لني الذين كانوا يستمدون منه بعض النصائح واإلرشادات.وستا

 حياته



 
 

 

 
 
 
 

 

118 

من أسرة توسكانية عريقة. وكان والد ميكيافيلي حماميا  5924ولد ميكيافيلي يف فلورنسا عام 
( الذي 5940 -5924ديشي )يابرزا ومن الداعني إىل اجلمهورية. وقد شب يف عهد األمري م

لعظيم والذي اعتربوا عهده ابلعصر الذهيب للنهضة االيطالية. أطلق عليه الفلورنسيون اسم لورنزو ا
وكان لورنزو أديبا وشاعرا فشمل برعايته الفنانني واألدابء وأهل العلم. واليه يرجع الفضل يف 
احلفاظ على توازن القوى اخلمس املتناحرة يف ايطاليا وهي مملكة انبويل والدولة البابوية يف روما 

وميالن. وبعد موت لورنزو تعرضت فلورنسا لغزو شارل الثامن ملك فرنسا. والبندقية وفلورنسا 
وتقلد ميكيافيلي منصب مستشار جلمهورية فلورنسا وأضحى من واضعي السياسة وخمططيها. 
وقضى أربعة عشر عاما يف احلكم. ومع االحتالل الفرنسي لفلورنسا خرج ميكيافيلي منفيا منها. 

ري " يف منفاه يف الريف و من احملتمل أنه نوى إهداءه إىل أحد أفراد وكتب ميكيافيلي كتابه "األم
 .يديشي وخاصة إىل لورنزو الثاينأسرة م

" ال يتضمن كل آراءه السياسية وإمنا اقتصر على عرض أكثر مشاكل ايطاليا األمريوكتاب ميكيافيلي "
بانيا وفرنسا. وكان هدف حدة وختلفها من حيث التنظيم السياسي والقوة العسكرية مقارنة مع اس

هو توحيد ايطاليا وإخراجها من حالة التشرذم والفوضى. ويعترب قيصر  لالمريميكيافيلي من وراء كتابته 
بورجيا بطل الكتاب، إذ أثرى ميكيافيلي عليه الكثري من الثناء. لكن التاريخ بني أن ميكيافيلي أخطأ 

من بني أسباب إعجاب ميكيافيلي ابلقيصر  يف شأن هذا األمري حيث ارتكب جرائم كثرية. لكن
 بورجيا )الدوق( هو اختياره األهليني يف اجليش وإبعاد املرتزقة وهذه من أسباب قوة الدولة.

 5554من ضمن املمنوعات منذ  األمريلكن احلكم يف روما بعد سنوات قليلة وضعت كتاب 
هذا أن ميكيافيلي كان معارضا  وقررت حماكم التفتيش إحراق مجيع كتب ميكيافيلي. والسبب يف

حلكم البابوات ورجال الدين واعترب هذا من بني أسباب ضعف الدولة.  فأاثر هذا املوقف 
 غضب رجال الكنيسة.

 الواقعية يف التفكري السياسي
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يطرح ميكيافيلي السؤال اإلشكايل التايل : كيف جيب أن يكون األمري أو احلاكم للحفاظ على 
 سلطته ؟

ابة عن هذا السؤال جيدر بنا أن نفهم كيف كان ينظر ميكيافيلي إىل الطبيعة وقبل اإلج
 اإلنسانية. إن معرفتنا هبذا جيعلنا نفهم تفكريه السياسي الواقعي والربامجايت.

يف الواقع كان ميكيافيلي متشائما يف نظرته إىل البشر. فالبشر عنده خبثاء يتمسكون ابملصاحل 
. يعرب 1ياهتم اخلاصة وهم على استعداد لتغيري أهوائهم وعواطفهماملادية أكثر من متسكهم حب

 بقوله:  األمري ميكيافيلي عن فكرته هذه يف الباب السابع عشر من كتاب

" وقد يقال عن الناس بصورة عامة، أهنم انكرون للجميل متقلبون مراؤون ميالون إىل جتنب 
يدهم، فيبذلون لك دماؤهم وحياهتم األخطار وشديدو الطمع وهم إىل جانبك طاملا أنك تف

وأطفاهلم.....والصداقة اليت تقوم على أساس الثراء ال على أساس نبل الروح وعظمتها هي 
 صداقة زائفة تشرى ابملال وال تكون موثوقة...".

 أاننيون جدا إذ يقول: شريرون و ويعترب ميكيافيلي أن البشر 

 

ألن املوت  ، حزان يفوق حزهنم على موت أب أو أخ،"إن الناس حيزنون النتزاع ملكية منهم      
      ينسى أحياان أما الثروة فال تنسى أبدا.".

واجلدير ابلذكر أن ميكيافيلي حني حيكم على البشر ال يقصد فقط أبناء عصره من أهل فلورنسا  
إمنا وتوسكانيا وااليطاليني الذين عاشوا يف القرن اخلامس عشر وأوائل القرن السادس عشر و 

 البشر كافة ويف كل األزمنة.

انطالقا من هذه الفكرة، يبين ماكيافيلي نظريته حول احلكم مربزا الفرق بني التحلي ابلنزعة 
الواقعية والنزعة املثالية عن طريق استقراء اترخيي ليبني أن اتريخ احلكم أظهر أن األمراء املخادعني 
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ة ال مكان هلا يف عامل السياسة. إن هذه األخرية تتحلى تغلبوا على األمراء املستقيمني. وأن املثالي
ابلرباغماتية والواقعية. ولذلك يقوم إبسداء النصح لألمري ليتحلى ابلقوة والذكاء. ولكي يربهن 
على هذا يستعمل أسلوب التشبيه حيث يشبه األمري ابلثعلب واألسد ألنه حيكم أفرادا يشبهون 

ا أن األسد ال يستطيع فرض قوته لوحدها كي يتجنب احليواانت بسبب خبثهم وشرهم. فكم
الفخاخ وكما أن الثعلب ال يستطيع مواجهة الذائب لضعف قوته فكذلك األمري عليه أن جيمع 
بني قوة األسد وحيلة الثعلب ليفوز. إن على األمري كي حيافظ على دولته أن يستعمل كل 

بني القوة والذكاء واملكر واخلداع ألن البشر الوسائل املشروعة وغري املشروعة. إن عليه أن جيمع 
من طبيعتهم أهنم خمادعني جيب أن حيكموا ابلقوة.  فاألفراد ينزعون إىل اهلرب ابستمرار وعصيان 

تلك هي  الغاية تربر الوسيلةالقوانني وعدم دفع الضرائب واالمتناع عن خوض احلروب.  إن 
 ره.الطريقة املثلى للحاكم الواقعي الناجح يف نظ

 

 طبيعة الدولة عند ميكيافيلي : القوة وسيلة للحفاظ على احلكم

ابلنسبة مليكيافيلي، فان الوضع األمثل لألمري هو أن يكون صديقا للشعب والوضع األسوأ  أن 
 يكون صديقا للكبار )علية القوم والبورجوازيني(.

ب وإما أن يكون مفوضا فإزاء احلكم نكون أمام حالتني: إما أن يكون األمري مفوضا عن الشع
عن الكبار. ففي احلالة األوىل يكون األمري مراتحا الن الشعب ال ينافسه على احلكم ويقيمون له 
الطاعة وال يطلبون منه سوى محاية حقوقهم، يف حني يف الثانية يكون معرضا للمنافسة. فهو 

احلهم. وهذا يعين أنه يكون واحدا منهم ألهنم هم الذين جعلوه حاكما لينوب عنهم لتحقيق مص
معرض للعزل والبلبلة إذا مل حيقق مصاحل من فوضوه. ويف هذه احلالة يكون األمري ضعيفا خاصة 

فالشعب وأيضا الكبار يسعون للحفاظ على  إذا كان يضطهد رعيته ألنه لن جيد من يدافع عنه.
فاظ على ثرواهتم وأتمينها أنفسهم وحيتاجون لألمري يف كال احلالتني. فالكبار حيتاجون لألمري للح

ضد الشعب فيختارون أمريا هلذا الغرض، والشعب خيتار أمريا ليحميهم ضد اضطهاد الكبار. 
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فاألمري إما أن يكون إبرادة الشعب أو يكون إبرادة الكبار. لكن، حسب ميكيافيلي، من 
  األفضل أن يكون إبرادة الشعب.

نظر إىل الدولة إال من زاوية القوة. فهذه األخرية هي إن ميكيافيلي ال يؤمن إال ابلقوة. فهو ال ي
اليت حتفظ الدولة واألمري. ومن هنا ضرورة بناء جيش قوي. وهذا اجليش جيب أن يتكون من 

 أبناء وطنه املخلصني وليس من املرتزقة إذا أراد النجاح.

فيلي لألمري فاألمري جيب أن يكون قواي ويتوفر على وسائل تنفيذ سياسة خططه ويقدم ميكيا
نصائح لكيفية االحتفاظ ابحلكم. ويعطي ثالثة مناذج: إما أن جيرد أهلها من كل شيء. وإما أن 
يقيم فيها وإما أن يرتكهم يعيشوا يف ظل قوانينهم اخلاصة مكتفيا بفرض اجلزية. والدولة اليت الفت 

ديد ألهنم ألفوا العيش احلرية يصعب على احملتل االحتفاظ هبا الن شعبها سيتمرد على احلاكم اجل
 يف ظل احلرية. والسبيل الوحيد لالحتفاظ هبا وهي إما تدمريها ابلكامل أو اإلقامة فيها.

لقد دعا ميكيافيلي إىل دولة قوية وابلتايل إىل دولة قومية وقد أثر فيه ذلك ما كانت تعانيه ايطاليا 
اجلمهورية الرومانية ابلنسبة له. من متزق وضعف آنذاك. فالدولة القومية االيطالية هي وريثة 

ويعترب أن االيطاليني متفوقني على غريهم من األجناس ويكفي أن يستعيدوا تنظيمهم السياسي 
حىت يتفوقوا على االسبان والفرنسيني كما فعل الرومان من قبل. والدولة القومية ابلنسبة له هي 

عدوان. إن ميكيافيلي يؤمن إذن قوة جيب أن تعتمد يف جوهرها على العمل الديناميكي وال
 ابلتوسع وإنشاء إمرباطورية. انه حين إىل املاضي ماضي الرومان.

ويعترب أن األمري الذي ميلك املال والرجال وجيش قوي يتميز ابلشجاعة هو األقدر على احلفاظ 
م على السلطة. وهذا اجليش الذي يعتمد عليه جيب أال يتضمن املرتزقة ألن هؤالء من طبيعته

واىل احلافز الذي جيعلهم يصمدون يف  1املكر ويقومون بنهب األمري ألهنم يفتقرون إىل الوالء
ميدان القتال ابستثناء الراتب. ويقدم ميكيافيلي مثال ايطاليا اليت اعتمدت على املرتزقة لسنوات 

ة. طويلة فلحقها الدمار. وهكذا استطاع ملك فرنسا شارل احتالل ايطاليا دون أية مقاوم
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فالدولة القوية هي اليت تعتمد على جيش خملص والتعود على احلروب والسالح والتدريب على 
 هذا. فاألمري جيب أن يكون عارفا ابملسائل العسكرية.

وعلى األمري أن خيتار الوزير األنسب له صاحب الكفاءة واإلخالص. ويستطيع األمري أن يعرف 
الوزير جيب أن يفكر يف أمريه وخيدم مصاحله أوال وعلى هذا. ذلك أن الوزير األانين ال يصلح. ف

 األمري ابملقابل أن يكرمه ويغدق عليه األموال حىت يكون مكتفيا.

ويعترب ميكيافيلي أن الذين حيتلون ممالك بفضل كفاءهتم حيصلون عليها بصعوبة ولكنهم حيتفظون 
. وصاحب املوهبة ال ينجح إال هبا بسهولة عكس الذين يصبحون أمراء عن طريق الوراثة أو احلظ

إذا كانت الظروف تساعده على ذلك، أي ال بد من الفرصة الساحنة. وأعطى مثاال لشخصيات 
يف التاريخ جنحوا الن الظروف اليت عاشوا فيها كانت حتتم ظهور مثل هؤالء األبطال. ومن 

انتصار قيصر بورجيا أمثلتهم قيصر بورجيا املعروف ابلدوق فالنتني. ويسرد ميكيافيلي أسباب 
ومن ضمنها انه كان ال يثق إال يف جيش حملي وليس على املرتزقة وسرعان ما يتخلص من 
األجانب حني يرى أنه ال فائدة من االعتماد عليهم. و كان يستميل الشخصيات النافدة داخل 

 الدولة و يغدق عليهم العطااي. و كان يظهر للشعب على انه لطيف و أن الفضاعات اليت
ارتكبت إابن حكمه مل تكن أبمر منه، و إمنا من ابتداع وزيره و لكي يظهر حسن نيته قام بتعليق 
جثة وزيره يف ساحة املدينة. و قام إببرام حتالفات مع دول أجنبية،و هكذا تقرب إىل ملك 

 فرنسا.و قام بقتل اكرب عدد من األمراء املخلوعني واجتذاب  نبالء روما إىل صفه.

كيافيلي إبضفاء الشرعية على االحتالل بواسطة العنف وارتكاب الفظائع ولكن ينصح ويقوم مي
األمري لكي حيافظ على ممتلكاته احملتلة أال يرتكب اجلرائم إال مرة واحدة مث يقوم بعدها ابإلصالح 

 واملشاريع حىت ينسي الشعب ما ارتكبه ويزرع فيهم الطمأنينة.

طريقة اليت يصل هبا احلاكم إىل احلكم عن طريق أتييد ويستعرض ميكيافيلي يف فصل آخر ال
اجلماهري له. إذ يعترب أن هناك دائما صراعا بني اجلماهري والنبالء. فإذا اعتمد احلاكم على 
اجلماهري فانه يتجنب طغيان النبالء عن طريق مساعدة الشعب له. ويؤدي هذا إىل خلق 
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ات تفرض القيود. ففي احلالة األوىل أي حكومات مستبدة أحياان أو حكومات حرة أو حكوم
حالة االستبداد فتنجم إذا فشل أحد الطرفني : الشعب أو النبالء من القضاء على اآلخر ففي 
هذه احلالة يلجأ أحدمها إىل متجيد أحد األفراد ورفعه إىل مرتبة اإلمارة وهكذا يصبح مستبدا. 

 أن يكسب عطف الشعب.وعلى األمري الذي يصل إما بفضل الشعب أو النبالء 

كيافيلي جيمع هنا بني التفسري الفردي واحلتمي للتاريخ. أي أن الذي يصنع التاريخ هم إن مي
األشخاص لكن يف نفس الوقت هؤالء يستجيبون ملا متليه الظروف. فالبطل ال يكون بطال إال يف 

ذهب إىل أن التاريخ هو فرتات معينة ووفق ما ميليه اتريخ معني. وهذا يذكران بفكرة هيغل الذي ي
الذي يصنع األفراد واألبطال وليس العكس ألن هناك حتمية اترخيية نسري وفقها. فالتاريخ له 

 منطق وال يعمل األفراد إال وفقا هلذا املنطق.

وقد حدد أربعة طرق كيفية الوصول إىل احلكم واحلفاظ عليه.   األمريويطرح ميكيافيلي يف كتابه 
 للوصول إىل احلكم:

يصل برضا  األمرين الطريقة سهلة ألإبرادة احملكومني: الشعب أو الكبار. وهذه  -
 اآلخرين.

هبمة ونشاط احلاكم مستعينا يف ذلك بقوة جيوشه اخلاصة الن املرتزقة يبتزون أموال  -
 األمري يف وقت السلم ويعرضون عنه يف وقت احلرب، أما اجليوش اخلاصة فتبقى وفية.

 احلظ والصدفة -

هذه الطريقة جسدها بشكل واضح، حسب ميكيافيلي،  يانة والنذالة:أعمال اخل -
أكاطوكليس الذي كان ابن حريف وكان يف صقلية واخنرط يف اجليش واستطاع أن يصعد 
من درجة ألخرى عن طريق أعمال النذالة واخلداع إىل أن أصبح قاضي املدينة. فجمع 

وده ابخلروج عليهم وقتلهم كل أعيان املدينة يف حفل داخل إحدى القلع فأمر جن
ألفا وأصبح يف عشية وضحاها األمري املطلق بدون  55مجيعا. وقد بلغ عدد القتلى 

منازع. ويرى ميكيافيلي أن اكاطوكليس قد حتول إىل طاغية، ولكن الطاغية ال ميكن 



 
 

 

 
 
 
 

 

124 

أن يبقى يف احلكم مدة طويلة ألنه مكروه ومع ذلك فقد استطاع احلفاظ على سلطته 
انخرين مل يتمكنوا من احلفاظ على سلطتهم يف أوقات السلم انهيك عن  يف حني ا

أوقات احلرب. ويقول ميكيافيلي أن الفضاءات جيب أن يرتكبها مرة واحدة وبصورة 
إمجالية الن ذلك يفقدها مزية االنتشار بني الناس. أما املنافع فيجب أن متنح قطرة 

لي أن من يتبع هذه الطريقة "ينجح"  لذلك يرى ميكيافي قطرة حىت يشعر الشعب هبا.
كما فعل اكاطوكليس وأمثاله. وأما من ينهج هنجا مغايرا بسبب اجلنب أو املشورة 
الفاسدة فانه يتحتم عليه أن حيمل السيف دائما، أي أن يكون دائما يف حالة حرب 

ر وحذر شديد ويلجا دائما إىل القتل والقضاء على املعارضني بقوة. وهذا مافعله هتل
فيما يعرف بليلة السكاكني الطويلة  5409يونيو  03للقضاء على معارضيه بتاريخ 

حيث قام ابغتيال مجيع الشخصيات اليمينية واليسارية ومل يبقي إال على النازيني وغري 
وأيضا حافظ األسد  5475السياسيني. وهذا ما فعله أنور السادات مبعارضيه سنة 

 شيوخ ونساء وأطفال ومرضى. الذي دمر قرية محاه أبكملها من

 

 فاإلماراتومييز  خبصوص كيفية احلفاظ على احلكم بني اإلمارات القدمية واإلمارات اجلديدة. 
للبقاء يف احلكم. لكن  أسالفهيسري على هنج  أنالقدمية ال تطرح مشكال حبيث يكفي احلاكم 

 للحفاظ عليها: طرق بعةأبر اجلديدة. ويف هذه احلالة ينصح  لإلمارةاملشكل يطرح ابلنسبة 

اجلديد، الن الناس يعتادون على  إدخالالقدمية وعدم  اإلمارةحيافظ على قوانني  أن -
 القدمي وتتكون لديهم حساسية من كل ما هو جديد.

  يعني عليهم حكام من بلدهتم يقيمون معهم. أن -

جيب أن  أن يقيم يف اإلمارة اجلديدة ويعيش فيها حىت يقمع بنفسه كل معارضة والقمع -
يكون شديدا حىت ال يستطيع الرد. وينصح األمري أن يقضي حىت على الكبار أو يقوم 

 ابستمالتهم دون تقويتهم.
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أن يكون ذو طبيعة إنسانية وحيوانية يف نفس الوقت. إذ ينصح األمري أن يتحول إىل  -
 أسد وثعلب يف نفس الوقت. ألنه إذا مل يكن إال أسدا فقد يقع يف الفخاخ وان مل

 يكن سوى ثعلبا فانه سيكون عاجزا أمام الذائب. 

 

 أنواع احلكم

 وفيما خيص أنواع احلكومات فقد قسمها ميكيافيلي إىل نوعني: حكم مجهوري وآخر ملكي.

ففي احلكم امللكي الذي يعتمد على الوراثة يكون األمري غالبا حمبواب ألن الشعب ألفه خاصة إذا 
 ليه االحتفاظ مبنصبه لعراقة األسرة احلاكمة والتاريخ الطويل.ابتعد عن الرذائل. ويكون سهال ع

أما يف احلكم امللكي اجلديد فيكون األمر أصعب بسبب االضطراابت اليت قد تقع من املماليك 
اجلديدة، حيث يثور الناس إذا الحظوا أن حالتهم تزيد من سيئ إىل أسوأ. وهلذا السبب قدم 

ديد الذي حيتل مقاطعة ما لكي حيافظ على سلطته. واستند يف ميكيافيلي عدة نصائح لألمري اجل
هذا على منهج استقرائي اترخيي اعتمد فيه على جتربة الرومان وكيف حكموا البالد الذين 
احتلوها. فاعترب أن على األمري أن يساند صغار القوم دون أن يقوي من نفوذهم ويقضي على 

لى املتمردين ألهنم غالبا يكونون عاجزين عن الرد يف األقوايء واألجانب. وطالب ابلضرب بقوة ع
هذه احلالة. ونصح مبالحظة االضطراابت والقالقل يف بداايهتا قبل استفحاهلا حىت ميكن السيطرة 

 .1عليها. وهذا ما فعله الرومان إذ كانوا يتوقعون حدوث االضطراابت قبل وقوعها أبمد يعيد

أيمل أن يكون هناك أمري ولو مغتصب ولكنه قوي من ويفضل ميكيافيلي احلكم امللكي. فهو 
أجل قيادة ايطاليا وتوحيدها. لقد كان هذا املنقذ يف نظر ميكيافيلي هو قيصر بورجيا الذي 
امتدحه كثريا يف الكتاب، ولكن الواقع بني أنه مل ينجح. وهاهو يقدم كتابه إىل أسرة مديتشي إىل 

 .5552لوران الذي أهداه كتابه عام 
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 ق األمريأخال

وفيما خيص اخلصال اليت جيب على األمري أن يتحلى هبا، فقد اعترب ميكيافيلي أن الكرم ليس يف 
صاحل األمري ألنه يقوده إما إىل الفقر أو أن يصبح حقريا. وهكذا ينصحه أن يكون خبيال. 

أن خياف ويتساءل هل من األفضل أن يتحلى األمري ابلرأفة أو القسوة؟ ويعترب أنه من األفضل 
 :57الناس األمري على أن حيبوه. يقول ميكيافيلي يف كتابه " األمري" يف الفصل 

" ويتلخص الرد على هذا السؤال، يف أن من الواجب أن خيافك الناس وأن حيبوك،               
ولكن ملا كان من العسري أن جتمع بني األمرين فان من األفضل أن خيافوك على أن حيبوك. هذا 

توجب عليك االختيار بينهما .... وال يرتدد الناس يف اإلساءة إىل ذلك الذي جيعل نفسه  إذا
حمبواب. بقدر ترددهم يف اإلساءة إىل من خيافونه. إذ أن احلب يرتبط بسلسلة من االلتزام اليت قد 

شية تتحطم ابلنظر إىل أاننية الناس عندما خيدم حتطيمها مصاحلهم، بينما يرتكز اخلوف على اخل
 من العقاب وهي خشية قلما متىن ابلفشل".

فعلى األمري أن يفرض اخلوف وجتنب الكراهية إذا مل يضمن احلب. ولكن على األمري مع ذلك 
أن يتجنب االحتقار وكراهية الشعب له. فال جيب أن يعتدي على أمالك الناس لكي يعيشوا 

 املؤامرات عليه.راضيني قانعني. فإذا كان الشعب راضيا عنه فانه يتفادى 

ويعترب أن اإلخالص والوفاء ابلعهود تعرقل جناح األمري.  وعليه أن يستعمل إىل جانب القانون 
القوة. وعلى األمري أن يقلد الثعلب واألسد وعلى احلاكم الذكي املتبصر أن ال حيافظ على وعوده 

ليت محلته على إعطاء هذا عندما يرى أن هذه احملافظة تؤدي إىل اإلضرار مبصاحله وأن األسباب ا
 . إن على األمري أن يكون منافقا حسب ميكيافيلي إن أراد النجاح.1الوعد مل تعد قائمة"

 السياسة اخلارجية لألمري

 ميكن تلخيص أفكاره حول السياسة اخلارجية يف النقاط التالية:
 على األمري أال يساعد اآلخرين. -

                                              
 .508. مرجع سابق، ص. 1 
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ا خيص اختاذ قرار حول احلرب أو السلم أو عليه جتنب الرتدد يف سياسته اخلارجية فيم -
 حول الصداقة والعداوة.

عليه اجلمع بني احلكمة والسياسة والدهاء والقوة. أن يكون ثعلبا وأسدا. فال جيب  -
عليه أن يقع حتت سيطرة مستشاريه. إذ هو الذي يطلب املشورة منهم وال تفرض 

 عليه.
 ورة.كما أن عليه أن يتجسس على خمططات الدول اجملا -
عليه أن ميتلك جيشا قواي لشن احلروب وإعداد اجلنود هلذا من خالل تكوينهم  -

وتدريبهم ابلشكل اجليد. إن احلرب جيب أن تشغل ابل األمري كثريا ألن الذي ال يهتم 
ابحلرب يقوده هذا إىل هالكه وسقوط الدولة. فاحلرب مسألة طبيعية ابلنسبة له ألن 

ء فيه لألقوى. وال بد يف إدارة احلرب من استعمال احليلة العامل هو عامل الغاب والبقا
والغش. فاحلكام جيب أن حيرروا املعاهدات ويطبقوهنا بشكل ذكي. ولكن على الدولة 

والعدل واالحرتام الدقيق  اتية واملاكرة وإظهار احلبإخفاء هذه السياسة الرباغم
 لالتفاقيات ولإلنسانية.

ون حمايدا. فعليه إما أن يقيم صداقة متينة أو يتخذ له عدوا. وينصح ميكيافيلي األمري أال يك
وإذا ما حدثت حرب فعليه التدخل لصاحل إحدى الدولتني. وعليه أن يتجنب التحالف من 

 أجل أن يقضي على عدو ما ألن هذا التحالف يؤدي به إىل أن يكون حتت رمحته.
 

 خالصة
ها ابألخالق. إن أرسطو كان يعترب أن إن امليكيافيلية قطعت مع ماهية السياسة وعالقت

السياسة هي أخالق عليا. إن ميكيافيلي استطاع أن يعرف أن ما حيكم العامل هو إرادة 
القوة وأن الدول القوية هي اليت إبمكاهنا البقاء واحلفاظ على سلطتها ووحدهتا. ولكن 

ذا تبعا لتصوره يف املقابل يبدو لنا أن نظرة ميكيافيلي يشوهبا الطابع التشاؤمي وه
لطبيعة االنسان الذي يرى فيه إنساان شريرا. كما أن األخالق والسياسة ليسا دائما 
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على طريف نقيض، بل ميكنهما االلتقاء وأحياان تستطيع الدولة أن حتقق سيطرهتا وقوهتا 
بفضل األخالق كما حدث للحضارة اإلسالمية والدولة اإلسالمية اليت أسسها الرسول 

ن واملبادئ األخالقية. هذه املبادئ اليت كانت سببا يف انتشار اإلسالم بفضل الدي
 وعامال حمركا ملختلف العلوم واملعارف حيث فجرت خمتلف الطاقات اإلنسانية.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 الفصل الثاين: العقد السياسي واالجتماعي

وإما اعتربوها شرا؟ إن كل املفكرين والفالسفة الذين فكروا يف الدولة إما أهنم برروا وجودها 
فالدولة حسب البعض أنتجها النبالء والكهان ضد اجملتمع، فهي مؤامرة ضد اإلنسانية. فقد 
بررها توماس هوبز مثال واعتربها ضرورية للحد من عدوانية اإلنسان. فقد اختلقوا خرافة اإلنسان 

و أيضا هيغل  األمريكتابه   الشرير ليشرعنوا وجودها ويدافعوا عن امتيازاهتم. وبررها ماكيافيلي يف
حيث دافع عن الدولة الربوسية وأن الدولة هي منتهى منطق التاريخ. لكن ارنست كاسرير ينتقد 

أتليه الدولة اليت قد تكون ضد اجملتمع مثلما حدث مع النازية. وينتقد فصل الدولة عن األخالق  
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ألخالق. ويدعو كاسرير ابملقابل كما فعل ماكيافيلي ليربر سلطة األمري الذي  جيب أال يهتم اب
 إىل العودة إىل الفلسفة احلقيقية فلسفة كانط األخالقية.                                 

لكي يتم تفسري نشوء الدولة جلأ العديد من الفالسفة إىل افرتاض فكرة العقد االجتماعي الذي 
من حرايهتم لصاحل إرادة عليا حتمي ما  يعترب عقدا صرحيا أو ضمنيا مبوجبه يتخلى األفراد عن جزء

 تبقى من حقوق.                                        

 

 (1521-1511) هوبز أو الدولة االستبداديةطوماس ( 5

من ابملذهب العقلي واستبعاد ا واتبع دراسته جبامعة اوكسفورد و اابجنلرت  5500ولد هوبز سنة 
ن محالت عنيفة ضد الكنيسة الكاثوليكية. وقد كان املسلمات الشيء الذي دفعه إىل ش

النغماسه يف األوساط السياسية أتثري كبري على فلسفته السياسية  املناهضة للدميقراطية. وتفي 
 .                                                                       5274سنة  45عن سن يناهز 

 

 نشأة الدولة وحالة الطبيعة

، كان يتمتع ابحلرية املطلقة يف حالة الطبيعة  اإلنسانأن ، هوبزيفرتض الفيلسوف اإلجنليزي 
  .دماج االجتماعي بطبعهأرسطو أبن اإلنسان كائن سياسي ميال إىل االنعكس ما ذهب إليه 

ة ومادام كل إنسان يهدف إىل حتقيق مصاحله وأهدافه ويتمتع هو اآلخر حبريته، فإن النتيجة املرتتب
فاحلق الطبيعي هبذا املعىن هو حرية التصرف  عن ذلك هي نشوب حرب اجلميع ضد اجلميع.

والفعل، وغياب احلواجز اخلارجية، اليت متنع اإلنسان من فعل ما يريده. فال توجد قوة عليا 
ين لتفرض النظام. فأهواء الناس و ميوالهتم املتناقضة واملتضاربة من شأهنا أن تؤدي ابجملتمع اإلنسا

عن احلرية املطلقة أو جزء من حريته لصاحل  إىل الفوضى واالقتتال، فكان البد من ضرورة التنازل
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إرادة عامة  لكي يتعايش اإلنسان مع غريه حفاظا على سالمته وأمنه يف إطار توافق اجتماعي أو 
 ين.                                                                                                                  ما مسي ابلعقد االجتماعي. إن العقد االجتماعي أملته الضرورة وأماله العقل اإلنسا

ن وضع الناس يف هذه احلالة ميتاز بوجود لة الطبيعة، حسب هوبز، ال تطاق ألفاحلياة يف حا
نية مفرطة وهذا يؤدي إىل صراع حرية مطلقة وحقوق مطلقة متساوية وابلتايل تنشأ عن هذا أان

وحرب اجلميع ضد اجلميع. ويصبح اإلنسان يف هذه الوضعية ذئب ألخيه اإلنسان. يف هذه 
احلالة ال يسود إال القوة واحليلة حيث ال متييز بني العدل والظلم واحلق والباطل. يف هذه احلالة ال 

 ظل هذا الواقع غري احلضري الذي تنتفي وجود الزدهار الزراعة ورواج التجارة املالحة والثقافة. يف
فيه كل أسباب قيام اجملتمع املنظم عاش الناس يف خوف من حاضرهم ومن جزع من مستقبلهم. 

 فحياهتم كانت بدائية.                 

ويف هذا الوضع البد من إعمال العقل ليقودهم إىل تغيري هذا الوضع وحيمي نوعه من البقاء. 
بيعة تؤدي إىل الفوضى واحلرب فال بد من التحول إىل حالة املدنية ودلك بتبين على أن حالة الط

احلق الوضعي بدال من احلق الطبيعي. الن احلق الوضعي هو اتفاق بني األفراد للتخلي عن 
حريتهم املطلقة للحفاظ على حياهتم. وقد اتفقوا إذن على عقد اجتماعي من أجل اخلروج من 

ة املدنية. ومضمون هذا االتفاق هو التنازل عن حرايهتم لصاحل إرادة عليا حالة الطبيعة إىل حال
مساها اللفيتان أي الدولة كي حيصلوا على السلم واألمن. وشبه هوبز الدولة ابللفيتان ليعرب به عن 
قوة الدولة ويرهب به األفراد وحيرتموهنا. فاإلنسان، يف نظر هوبز، غري اجتماعي بطبعه. فال بد 

 ن الدولة حتت سيادة حكومة متسلطة تكبح مجوحه وأطماعه.                 أن تكو 

إن هذا التنني أو اللفيتان هو مثرة لصناعة االنسان دعت إليه مصلحته يف احلفاظ على حياته 
وليس كما كان يعتقد أرسطو  أن االنسان سياسي بطبعه وميله لالجتماع مسألة غريزية تدفعه 

                                             ولة إذن حسب أرسطو طبيعية أما هوبز فيعتربها اصطناعية.                                                                         للعيش مع غريه. فالد

إن طبيعة الدولة حسب مفهوم العقد االجتماعي تقود إىل دولة استبدادية، ذلك أن هوبز مينح 
دولة السلطة املطلقة وشبهها ابللفيتان أي ذلك التنني أو التمساح الذي يقضي على الكل. لل
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فمفهوم العقد االجتماعي حسب هوبز يقود إىل مثل هذه النتيجة. فكل فرد ختلى عن حقه 
املطلق وال رجعة فيه ونقله إىل شخص مصطنع يكون هو السيد الوحيد الذي يتمتع ابإلرادة 

زم إزاءهم أبي شيء. وهذا املخلوق املصطنع أي الدولة جيب له حق استعمال املطلقة وال يلت
القوة لفرض إرادته على اجلميع. فاألفراد خضعوا له خضوعا مطلقا يطيعوه شرط أن حيميهم. 

                                                                                         وهذا العقد إذن ال يزول إال إذا عجز احلاكم عن محاية أرواح املواطنني.                                       

إن سلطة احلاكم مطلقة حيق له مبوجب العقد أن  يفعل ما يريد وال احد يتدخل يف سياسته أو 
 تقييمها. فالسيادة املطلقة تعين أن له احلق يف إصدار القانون وإلغائه. فهو ميلك السلطة

 التشريعية بدون منافسة.                                                     

واحلاكم هو الوحيد الذي له احلق يف توزيع األموال وحيدد امللكية بصورة اثبتة.  فاحلاكم هو 
هي  املالك الفعلي وان األفراد ال ميلكون إال حق التمتع واالنتفاع هبذه امللكية. إن امللكية الفردية

 رخصة مينحها احلاكم لألفراد فقط.                       

ويعطي هوبز للحاكم والدولة سلطة ممارسة الرقابة على األفكار واإليديولوجيات وفرض 
 إيديولوجية الدولة بشكل رمسي.

 ويعترب أن احلاكم له حق السيادة املطلقة حىت على األمور الدينية ألنه إذا ترك األمر حلكم رجال
                   .                                                                                                                            1الدين فان الدولة ستصري إىل االهنيار وابلتايل هتدد السالم وقد دعا إىل كنيسة انكليكانية

وابملقابل هلا واجبات لكن هذه الواجبات يف هناية املطاف هي  فالدولة هلا كل هذه احلقوق
حقوق أكثر منها واجبات ألنه ال تفرض شيئا على الدولة. ذلك أن الواجب األول يف نظر هوبز 
هو حفاظ احلاكم على سلطته وصالحيته وال حيق له التخلي عنها.  وعليه واجب ضمان األمن 

                                                               والسلم لرعاايه ومحاية حقوقهم.    

                                              
. هي كنيسة كاثوليكية وبروتستانتية في نفس الوقت. تأسست بعد أن قطع ملك انجلترا هنري الثامن في القرن 1 

تختلف عن الكنيسة الكاثوليكية من حيث أنها ترخص  السادس عشر عالقته مع كنيسة روما والبابا. وهي

 لزواج رجال الدين وان النساء كالرجال يمكنهن أن يتقلدن منصب رجل دين. 
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وخبصوص أشكال الدولة فقد رفض هوبز كبودان كل نوع من أشكال الدولة املختلطة.    
فالسيادة عنده ال تتجزأ. وابلتايل فهو يفضل النظام امللكي الن مصلحته الشخصية ختتلط مع 

وممجد إذا كان رعاايه فقراء وحمتقرين. واألسوأ عنده هو  املصلحة العامة. فليس هناك ملك غين
 النظام الدميقراطي.   

 منهج هوبز

ومفهوم العقد االجتماعي. هوبز كغريه من  اإلنسانيةمنهج وتصور هوبز حول الطبيعة  إذنواضح 
. هوبز يصور لنا لألموراملفكرين االنغلوساكسون وعلى عكس الفرنسيني ملتزمني بنظرة واقعية 

كما فعل مثال روسو. فمنهج هوبز   يكوان أنوالدولة على حقيقتهما وليس كما ينبغي  اإلنسان
فالواقع، ابلنسبة هلوبز يبني أن اإلنسان شرير وأن  .ابلرغم من نتيجته االستبدادية للدولةواقعي 

ليس  فيجب النظر إىل الفرد كما هو اآلن يف الواقع و  الدولة تفرض نفسها وقوهتا على األفراد.
  .1كما كان من قبل أو كما خلق. إننا أمام منهج واقعي امبرييقي ووضعي

والفرد ابلنسبة له ليس كائنا اجتماعيا كما قال به أرسطو وروسو وغريهم. فاألفراد ال يعيشون يف 
ظل مجاعة ألنه اجتماعيون، وإمنا ألهنم ماديون حيتك بعضهم ببعض من أجل أن حيمي كل فرد 

اآلخر. فكل فرد يدفعه حب البقاء واخلوف من املوت ومن اآلخر. فإرادة اهليمنة نفسه خمافة من 
 هي اليت تفرض نفسها على األفراد.

كما أن له تصور غري أخالقي للدولة. هذه األخرية ليست وظيفتها هي حتقيق املبادئ األخالقية 
 والقيمية، وإمنا مصاحل مادية وضرورية للحفاظ على حياة األفراد.

أن الدولة والقانون ابلنسبة له هدفهما احلد من احلرية الن هدف الدولة الوحيد هو ضمان كما 
 األمن.

                                                                              

                                              
1. La theorie sociale du liberalisme p. 52-53. 
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 (1243 -1532( جون لوك )2

وعني مدرسا  5251سنة  ولد لوك يف اجنلرتا ودخل للمدرسة العليا للكنيسة املسيحية أبوكسفورد
للفلسفة هبذه املدرسة ذاهتا. وقد درس الطب وخترج طبيبا لكنه مل يزاول هذه املهنة إال اندرا. وقد 

وكان موضوعهما التسامح الديين. وقد هرب إىل  5223ألف لوك مقالتني سياسيتني يف سنة 
 هولندا حيث كتب " حماولة خاصة ابلفهم البشري". 

 ماعي عند لوكمفهوم العقد االجت

ن لطبيعة كان يعيش يف حرب مستمرة وأعلى خالف هوبز الذي كان يرى أن االنسان يف حالة ا
مساواة االنسان شرير بطبعه، فان لوك يعترب أن حالة ما قبل االجتماع هي حالة خري وسالم و 

. ن اجتماعيوختضع للقانون الطبيعي والعقالين. واإلنسان كائ تعاون تعتمد على املعاملة ابملثلو 
وكانت امللكية يف حالة الطبيعة ملكية مشاعة وهي حق طبيعي. فكل فرد كان له احلق يف أن 
ميتلك ما شاء وما يستطيع أن حيافظ به على حياته. وامللكية اخلاصة هي حق سابق على اجملتمع 

رى. الذي عليه محاية امللكية اخلاصة. فامللكية حق يولد مع األشخاص كباقي احلقوق األخ
فاجملتمع ال يعمل إال على محايتها وتنظيمها. فقد كانت حقوق الناس متوفرة وكانت احلرية 

 مطلقة.

الطبيعة يتمتع حبرية ولكن السؤال الذي يتبادر إىل الذهن هو كالتايل. إذا كان االنسان يف حالة 
يلزم نفسه بعقد فلماذا يتنازل إذن عن حريته لصاحل إرادة عليا؟ أي ملاذا  ،بطبعهمطلقة وخري 

جل محاية الطبيعة إىل حالة املدنية هو من أاجتماعي؟ يرى لوك أن انتقال االنسان من حالة 
ن الدولة هي صاحبة احلق أبوليس العكس كما ذهب إىل ذلك هوبز  ،حقوق األفراد وحرايهتم

قدت وأصبح املطلق. فالدولة ما هي إال خادمة وحامية حلقوق األفراد. فعندما تطورت األمور وتع
لة الطبيعة نشأت نزاعات. ففي حالة الطبيعة ااالنسان يبحث عن الغىن ومتلك عدة أشياء يف ح

قد يسطو إنسان غري منتج على إنتاج غريه فيسلبه إايه وقد يقتله. لذلك كان من الضروري أن 
هو وكان ما ينقصه يتنازل االنسان عن جزء من حريته ليحمي ما تبقى من حرايته وأمالكه. 
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اآلخرين ولكي يقوم هبذا فكر االنسان يف االنضمام إىل جمتمع يتحد فيه مع القانون والسلطة، 
جل محاية حرايته واحلفاظ على حياته. فاحلق الطبيعي ال يكفي لصد الناس عن أاننيتهم. من أ

 فال بد إذن من سلطة أعلى للقيام هبذا. فالعقد االجتماعي هو الذي مكن الناس من االنتقال
من حالة الطبيعة إىل حالة املدنية. لكن هذا العقد ال يتم إال برضا األطراف. وهذا يعين أن 
صالحيات السلطة ليست إال صالحيات كل فرد اليت كانت لديه يف حالة الطبيعة وابلتايل فما 
هي إال وسيلة حلماية حقوقه وعلى رأسها حق امللكية اخلاصة. فاألفراد إذن اتفقوا على تكوين 
جمتمع سياسي طرفاه مها احلاكم واحملكوم وتنازلوا وفقا هلذا العقد على جزء فقط من حرايهتم، 
عكس هوبز )التنازل املطلق(. فهدف احلاكم إذن هو مصلحة احملكومني وليس العكس كما قال 
به هوبز. فااللتزام ليس هو من جهة احملكومني بل هو من جهة احلكام. وهذا يقودان إىل نوع من 

حلكم الدميقراطي ابعتبار أن احلاكم ماهو إال انئب حيصل على ثقة الشعب الذي خيدم مصاحله ا
ويف حالة عدم الوفاء ابلعقد فان من حق الشعب عزله ومقاومته. فالسلطة أنشاها الناس. 

 والسيادة تعود للشعب. 

طاعي إىل النظام إن لوك يتناسب مع الفرتة اليت عاش فيها وهي فرتة االنتقال من النظام اإلق
قراطية الرأمسالية أو الليربالية، الليربايل الفردي إىل درجة أن فلسفة لوك توصف أبهنا فلسفة الدمي

واليت نتج عنها  5200وقد احتج على النظام املطلق الذي أنشأته الثورة االجنليزية الثانية سنة 
 إلغاء امللكية الربملانية.

 أنواع السلط

 لط هي السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية والسلطة الفدرالية.يتحدث لوك عن ثالث س

فالسلطة التشريعية هي اليت ختتص بوضع القوانني حلماية األفراد واحلفاظ على حياهتم وحرايهتم 
وملكياهتم وهي اليت حتدد أساليب تدخل الدولة لقيامها هبذه الوظيفة علما أن جممل احلقوق اليت  

اد يف حالة الطبيعة انتقلت إىل الدولة. والسلطة التشريعية هي أعلى سلطات كان يتمتع هبا األفر 
الدولة عند لوك. ومن الضروري فصلها عن السلطة التنفيذية وإقرار سيادهتا السامية. وأتيت 
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سيادهتا من كون أن القوانني اليت تشرعها خيضع هلا اجلميع مبا يف ذلك املشرعون واملنفذون 
 فوق اجلميع. واحلاكم ال جيب عليه التعايل على القانون وإال حتول إىل مستبد.أنفسهم. فالقانون 

أما السلطة التنفيذية فتقوم ابلسهر على تطبيق وتنفيذ القوانني. لكنها متلك صالحيات إضافية 
ملواجهة احلاالت غري العادية فلها سلطات مطلقة بشرط احلفاظ على سالمة ومستقبل اجلماعة 

تكز السلطة التنفيذية يف أيدي أشخاص غري املشرع. فمبدأ الفصل بني السلطات السياسية. وتر 
 هو الضامن الوحيد للحرية عكس تركزها يف أيدي واحدة حيث يؤدي إىل االستبداد.

أما السلطة الفدرالية فيعين هبا سلطة ممارسة الشؤون اخلارجية مبا يف ذلك إبرام املعاهدات 
 عقد السلم. وهي سلطة يف احلقيقة تضطلع هبا السلطة التنفيذية.واالتفاقيات وإعالن احلرب و 

 

 (1221 -1212) والدميقراطية املباشرة ( روسو 3

من عائلة فرنسية األصل وعاش طفولة معذبة وبئيسة واستقر  5751ولد روسو جبنيف سنة 
قد . وفضل أن يكون دائما إىل جانب الفقراء وانت5752 -5791بباريس وأقام هبا مابني 

اجملتمع الربجوازي الناشئ.  لقد عاش روسو مرتددا بني حاضر يرفضه ومستقبل ال يستطيع 
تصوره. ومن هنا أتت  نظريته السياسية غري دقيقة فقد اعرتهتا بعض الغموض. فهو اختار 
الدميقراطية اخلالصة وحاول بنائها عن طريف فكر مثايل. واشتهر بعدة كتب منها: خطاب حول 

لسياسي وخطاب حول الالمساواة وامييل القصة اجلميلة واملشهورة اليت جلبت له االقتصاد ا
العديد من املشاكل حيث اضطر برملان ابريس على حرق الكتاب وسجن مؤلفه لكنه هرب إىل 
سويسرا. وأيضا كتاب  العقد االجتماعي. ومن خالل كتاابته فقد كان روسو يعرب عن واقع 

يسود فيه الفوضى واملشاكل السياسية واالجتماعية. ويقال أن كتاابته  فرنسا ما قبل الثورة جمتمع
 أثرت يف الثورة الفرنسية. 
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 مفهوم العقد االجتماعي

خيتلف روسو مع هوبز يف تصوره حلالة الطبيعة ولطبيعة اإلنسان؛ إذ يرى أهنا حالة أمن وسالم، 
ىل حالة الطبيعة من أجل البحث وأن اإلنسان خري بطبعه. لكنه مع ذلك يلتقي معه يف رجوعه إ

عن مرجعية ومرتكز لتأسيس احلق. هكذا فمبادئ التعاقد االجتماعي عند روسو جتد ينابيعها 
األوىل يف احلقوق الطبيعية لإلنسان. من هنا فاحلق جيد أساسه عند روسو فيما هو طبيعي، أي 

بيعية األوىل. ولكن إذا كان يف جمموع املواصفات اليت كانت متيز حياة اإلنسان يف احلالة الط
اإلنسان خريا ويعيش يف امن وسالم فلماذا كان يف حاجة إىل عقد اجتماعي إذن؟ إن العقد 
االجتماعي مكن اإلنسان من االنتقال من حالة الطبيعة اليت كانت تعرف حقوقا وحرايت طبيعية 

ن اإلنسان متحضرا ومدنيا. فوضوية إىل حالة املدنية حيث احلقوق املدنية املنظمة واليت جعلت م
وقد بدأ التفكري يف العقد االجتماعي عندما ظهرت امللكية العقارية حيث ستبدأ عدم املساواة 
والنزاعات وابلتايل ضرورة وجود جمتمع منظم ينظم أموره. فاجملتمع السياسي  ليس إال شر حتمته 

 الظروف. 

كنها ليست ذات طبيعة فردية وإمنا هي حق فالعقد االجتماعي مت أتسيسه للدفاع عن امللكية. ول
اجتماعي. ولكنه ال جيب أن يفهم من هذا أنه كان يدعو إىل إلغاء امللكية اخلاصة ويؤسس 
لنظام شيوعي وإمنا يقرر فقط أال وجود حلقوق فردية مستقلة عن اجملتمع. فالعقد االجتماعي 

ذا العقد االجتماعي انشأ اإلرادة جاء ليحمي حقوق األفراد وحرايهتم وليس القضاء عليها. وه
العامة من خالل احتاد إرادة كل األفراد. هذه اإلرادة العامة املتمثلة يف جهاز الدولة الذي يستمد 

 سيادته من الشعب وليس من ذاته. 

واإلنسان مدين بطبعه وشعوره أو ضمريه هو الذي يقوده إىل هذا ويرشده إىل معرفة اخلري والشر. 
شر فهو مكتسب وليس غريزي. وهكذا فان الشخص املاكر ال يوجد يف الطبيعة  وان كان هناك

 بل يف جمتمع منحرف. 
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والعقد االجتماعي الذي افرتضه روسو خيتلف عن طبيعة العقد عند هوبز ولوك. فهو ليس عقدا 
لفرد من احتاداي بني األفراد واحلاكم كما عند لوك وال عقدا بني األفراد والدولة وإمنا بعقد بني ا

جهة واجملموعة من جهة اثنية. كما أن األفراد مل يتخلوا عن جزء من حرايهتم كما هو الشأن عند 
امللكية  أنلوك وإمنا عن كل حقوقهم واستعاضوا عنها حبقوق مدنية وضعتها اجلماعة. كما 

 مستمدة من حق طبيعي عند لوك بينما روسو يعترب أن امللكية هي سبب النزاعات وهي اليت
 أدت إىل وجود جمتمع سياسي. 

 

 الفرد واجملتمع

إن روسو ال يهمه االنسان يف حد ذاته وإمنا املواطن يف إطار اجملتمع. فهدف اجملتمع هو منح 
احلرية يف حدود القانون وحتقيق الرفاهية املادية وإزالة التفاوت الكبري يف توزيع الثروة وخلق نظام 

الدولة على الفرد.  فقد أدان روسو نظام الرتبية الفاسد يف مؤلفه  للتعليم العام لتلقني مدى أولوية
"امييل". فامييل تلميذ روسو جيب أن يعيش يف اجملتمع ومن اجل ذلك فال بد من الوصول إىل 
نظام للرتبية يسمح له ابالحتفاظ بكل براءة احلالة الطبيعية وطيبتها فضائلها. ويعترب أن اجملتمع 

للتهذيب األخالقي واملمثل للقيم العليا ومن خالل هذا اجملتمع ميكن التمتع  هو الواسطة الرئيسة
ابحلرية الفردية. فاألفراد يكتسبون ملكاهتم العقلية واألخالقية داخل اجملتمع. فروسو يريد خلق 

 مواطن أخالقي.  

وسو وروسو ال يعري أدىن اهتمام للحكومة وإمنا للشعب صاحب السيادة. وهذه األخرية حسب ر 
ال تقبل التصرف أي ال تنتقل ابلوكالة كما أهنا ال تتجزأ، أي ال جمال للفصل بني السلطات. 

وهنا خيتلف عن سايس الذي يقول فالشعب هو صاحب السلطة وهو الذي يؤسس احلكومة. 
بسيادة األمة وليس الشعب. فروسو يعترب أن السيادة اليت تكمن يف الشعب غري قابلة للتجزئة 

ال جمال للحديث عن فصل السلط مادامت هذه األخرية بيد الشعب. فهو الذي ميارس  وابلتايل
 السلطة التشريعية ويف أن واحد السلطة التنفيذية.
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وقد انتقد مونتسكيو بفكرته حول فصل السلطات. وسيادة الشعب معصومة، أي تسعى دائما 
 لتحقيق املصلحة العامة. فهي دائما خرية. 

مة اليت ميثلها الدولة عرب متثيل الشعب ألنه هو الذي خيتار احلكومة إمنا تظهر يف وهذه اإلرادة العا
القانون الذي يضع حدا لتسلط إرادات األفراد اخلاصة. والقانون هو الذي ينظم احلقوق و 

 واحلرايت وحيقق املساواة والعدل. 

 أشكال احلكومات

راطية والدميقراطية. فالنظام امللكي ينظر إليه مييز روسو بني ثالثة أنظمة للحكم: امللكية واالرستق
روسو انه نظام قوي ولكنه ال يهدف إىل سعادة الشعب وإمنا سعادة احلاكم. ويشرتط على امللك 

أن يتقيد ببنود العقد االجتماعي حيث يكون الشعب صاحب السيادة وال يكون امللك سوى 
 الوكيل على السلطة.

ن تكون وراثية وهي األسوأ أو انتخابية وهذا احلكم هو األفضل وهناك االرستقراطية اليت إما أ
 بشرط أن حيكم احلكماء الشعب لصاحل منفعة الشعب وليس منفعتهم هم.

أما الدميقراطية فيعتربها روسو ال تتناسب مع الطبيعة البشرية. إذ مل يوجد يف التاريخ دميقراطية 
 حلل مشاكله العمومية.  اتمة. فالشعب ال ميكنه أن يتفرغ بصورة متواصلة

لكنه مييل إىل تفضيل نظام الدميقراطية املباشرة حبيث يرفض مسألة متثيل سيادة الشعب. 
فالشعب جيب أن ميارس سيادته اخلاصة بدون جتزيء. وهو ينظر إىل أية حكومة على أهنا نسبية 

ال بد من توافر عدة وغري كاملة متيل إىل االحنراف. ولكي يتم تطبيق مثل هذه احلكومة الفضلى 
 شروط منها:

 وجود دولة صغرية حيث يسهل اجتماع الشعب ويسهل التواصل والتعارف. -

 البساطة يف العادات والتقاليد. - -

 املساواة والعدالة. -
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 ن البذخ يفسد الغين بسبب اجلشع ويفسد الفقري بسبب احلسد.  عدم البذخ أل -

 

 

 

 

 

 

 

 (1522 1532سبينوزا )

 ا ا السياسية أبهنا فلسفة نسقية متكاملة. وقد اشتهر بعدة كتب منهعرفت فلسفة سبينوز 

 .رسالة يف السياسة والالهوتو  ألخالقا

 غاية الدولة حتقيق السعادة والتمكني من حرية التفكري

السؤال اإلشكايل الذي ينطلق منه الفيلسوف هو ما هي غاية الدولة ؟ وجييب سبينوزا أبن احلرية 
من قيام الدولة. فوظيفتها تتمثل يف حترير األفراد من اخلوف وضمان حقوقهم هي الغاية األوىل 

الطبيعية املشروعة واملتمثلة يف احلق يف احلياة واألمن واحلرية وحتقيق رغباهتم والقضاء على احلزن 
إال وهذا غري ممكن إن الدولة جيب أن متكن األفراد من التفكري حبرية وإحالل السالم. 

 . هذه هي إذن وظائف الدولة األساسية. اخلوفبتحريرهم من 

  اإلنسان تبعا للقانون الطبيعي قد مييل إىل االعتداء على اآلخرين، وأنه يف حالة الطبيعة كانف  
وهذا كل إنسان يستعمل قوته كيفما شاء، ألنه كان يعيش يف حالة الطبيعة التطاحن والعنف 

قوقهم الفردية. وأن الفرد بسبب حمدودية قدرته ال يؤدي إىل تصارع األفراد، مما يهدد التمتع حب
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يستطيع الدفاع عن نفسه، فكان ضروراي ومفيدا أن تتحد قدرته مع قدرة اآلخرين من أجل محاية 
ويف الواقع، فان االفراد مل يتخلوا عن اي شيء، بل حافظوا أنفسهم وحقوقهم ضد كل معتدي. 

إرادة عامة متمثلة  ريح أو ضمين حتتوفقا لعقد ص قلواعلى سيادهتم املطلقة وحريتهم الكاملة وانت
حىت تنظم وحتفظ حرايهتم. هكذا يربر سبينوزا وجود الدولة إىل جمتمع منظم عقالين يف الدولة 

فاحلرية شيء أساسي  وضرورهتا وفائدهتا. إهنا إذن وسيلة خلدمة الفرد وحتقيق التناغم االجتماعي.
ذلك أن األفراد كونوا الدولة لكي  الدولة وخاصة حرية التفكري. عند سبينوزا وهي اليت بررت قيام

يصبحوا أحرارا بطريقة عقالنية ألن اإلفراط يف احلرية يف حالة الطبيعة قد أدت هبم إىل الفوضى. 
وابلتايل ميكن للمجتمع   لكن يف حالة اجملتمع املنظم احلرية تصبح عقالنية ألهنا منظمة بقانون.

   ألن غاية الدولة عند سبينوزا هي حتقيق السعادة.ان يعيش يف وائم 

فاذا كان اجملتمع وليد عقد اجتماعي لضمان االمن واالستقرار لالفراد وحتقيق سعادهتم لكي 
ميارسوا حياهتم الفكرية، فانه يتبغي وجود فرد او جمموعة من االفراد يعهد اليهم بتنفيذ هذا العقد. 

 الدولة.  نشأتوهكذا 

 األفراديفرض حقوق والتزامات على كال الطرفني. ففي احلالة اليت جيرب فيها الدولة  وهذا العقد
 أهونن العيش يف الفوضى الثورة على الدولة. أل لألفرادال تتفق وطبيعتهم ميكن  أشياءعلى عمل 

                                                .1يتخلى عن حقوقه الطبيعية أنعليه من 

دولة تبعا هلذه الوظيفة هلا حق فرض الطاعة على الشعب من خالل القوة، أي من خالل إن ال
العقاب واملكافأة. لكن سبينوزا ال حيبذ النظام االستبدادي بل النظام الدميقراطي. فالدولة غايتها 

ق محاية احلرية وخاصة حرية التفكري والتعبري . فيمكن التخلي عن حرية التنقل وامللكية وال حي
لألفراد التخلي عن حرية التفكري. وهلذا السبب يرفض سبينوزا حرب اإليديولوجيات من خالل 

 فرض الدولة إيديولوجية معينة اليت تعيق حرية التفكري. 

 فطاعة االفراد للدولة مشروطة بتحقيق هذه االخرية للحرية الفكرية وحتقيق السعادة. 

                                              
 . 503. كريم متى، الفلسفة الحديثة، عرض نقدي، دار الكتاب الجديد المتحدة، ص.  1
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اليت حتقق السعادة وحرية التفكري ومقاومة اخلوف.  ويعترب سبينوزا أن أحسن حكومة هي احلكومة
وان هذه املهام من مسؤولية الدولة هي اليت عليها القيام ابلتوعية السياسية واملدنية. فالدولة من 
واجبها حتقيق األمن والسعادة وإال انتشرت الفوضى وأصبح الكل مهدد يف حياته وتنتهك 

 ليس حتقيق السعادة، وإمنا احلفاظ على سلطتها.  القوانني، ومن هنا تصبح الدولة غايتها

والسلم عند سبينوزا ليس هو غياب احلروب، فهذا فقط هو األمن، أما السلم فهو الشعور 
ابلطمأنينة. والفرق بينهما هو أن األمن مفروض بقوة السالح أما السلم فهو شعور ابلطمأنينة ال 

                                                                             دخل للقوة فيه.

 هوبز إال أن إن أفكار سبينوزا حول حالة الطبيعة وضرورة الدولة حلماية احلرايت  يذكران أبفكار
هناك خالفات جيدر مالحظتها.  فإذا كانت حالة الطبيعة  تتميز بقانون الغاب: فاإلنسان ذئب 

زا يعترب أن حالة الطبيعة مبنية على مبدأ أساسي وطبيعي هو ألخيه االنسان عند هوبز فان سبينو 
غريزة احلفاظ على الذات.  فاإلنسان حيافظ على ذاته من خالل تلبية شهواته ورغباته اليت ال 
يستطيع التحكم فيها. نالحظ أن نظرة سبينوزا  إىل حالة الطبيعة اجيابية يف حني نظرة هوبز إليها 

 ير.سلبية مبا إن االنسان شر 

والدولة وجدت للحد من هذه الوضعية لكنها امتداد طبيعي حلالة الطبيعة. فال ميكن احلفاظ 
على األخالق ومحاية احلرية داخل حالة الطبيعة. فاإلنسان استخدم عقله إلنقاذ ما ميكن إنقاذه. 

 فالشهوات تؤدي إىل احلقد والكراهية والدولة هي الوحيدة اليت تنقذهم من هذا.

ن االختالف هو أن هوبز يعطيها سلطة القول أن للدولة صالحيات واسعة وأهذا  ينتج عن
يف خدمة الفرد وضمان حرايته  ، فان الدولة تكونعند سبينوزا ،مطلقة تفعل ما تشاء، يف حني

 وخاصة حرية التفكري وضمان السلم.  

الخالق والدين يف وابلنسبو ملنهج الفيلسوف فقد اعتمد على منهج عقالين وواقعي أقصى فيه ا
داسة املشاكل السياسية واالجتماعية. فال بد من فهم الناس بدل ارساء مفاهيم مثالية بعيدة عن 

                            الطبيعة البشرية. 
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عن فلسفة األنوار اليت كانت تدافع عن حرايت األفراد وحقوقهم. ويتبىن كان يعرب سبينوزا      
 عي اليت مهدت لظهور احلرايت و النظام الدميقراطي. نظرية العقد االجتما

إال أن سبينوزا ابلرغم من أفكاره النرية إال أنه مازال حبيس األفكار اإلغريقية حول املساواة. فهو 
اآلخر مييل إىل نوع من سلطة النخبة من خالل اعرتافه ابلفروق بني املرأة والرجل يف املساواة 

                                                                                         واألجانب. وأيضا بني األحرار والعبيد

                                                                                      

 خالصة

من خيالية الفكرة. لقد كان  لقد اثر فالسفة العقد االجتماعي يف اتريخ البشرية والواقع ابلرغم   
ن الدولة ما هي دية. حيث أصبح الفرد هو املركز وأهلم الدور البارز يف ظهور الليربالية والنزعة الفر 

 سبق من الدولة. وأيضا فكرة سيادة القانون ومسوهه. الفرد مبا له من حقوق طبيعية أإال خادم ل
ال تقوم إال بدور الوكالة. فدستور أمريكا  ن مؤسسات الدولةعلى اجلميع وفكرة سيادة الشعب وأ

 أتثرا مبحتوى نظرية العقد االجتماعي.                                        5745ودستور فرنسا  5707لسنة 

 

 

 (1255 -1511شارل دي مونتسكيو )                 

بتعيينه مستشارا يف حمكمة  مسحة الالتينية واحلقوق الشيء الذي ولد مونتسكيو ببوردو ودرس اللغ
بوردو ورئيسا هلا. وقد ذاع صيته يف األوساط الثقافية الفرنسية بسبب انتقاده للنظم السياسية 

ثر هذا اك. واستقر بعض الوقت ابجنلرتا وأوالدينية واالجتماعية والثقافية اليت سادت يف فرنسا آنذ
واستغرق يف كتابته وح القوانني" كتب أشهر كتبه " ر   5797ويف عام  .يف فلسفته السياسية

درس فيه أحوال  الستني. وهو مؤلف ضخم جدا ألنه سنة وأهناه وهو يف سن عشرينحوايل 
العديد من سكان العامل والنظم السياسية واملؤسسات واألعراف والتقاليد لشعوب األرض آنذاك. 
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ألن هدفه مل يكن هو دراسة فهو ينطلق من الواقع كأساس لتحليالته. وملاذا مساه روح القوانني 
 القانون يف حد ذاته وإمنا طريقة تدريسه.                                                     

                                                  

 نظرية احلكومات

ليتبىن   ختلى مونتسكيو عن التصنيف التقليدي للحكومات من ملكية وارستقراطية ودميقراطية
 التصنيف اجلديد : مجهورية وملكية واستبدادية.

 . احلكومة اجلمهورية: 5

ومييز فيها بني اجلمهورية الدميقراطية واجلمهورية االرستقراطية. فاجلمهورية الدميقراطية تتميز بكون 
أن الشعب حيكم نفسه بواسطة االنتخاابت ألنه هو صاحب السيادة. ولكن مبا انه ال يستطيع 

 يسري كل شؤونه بنفسه فانه يوكل أمر شؤونه إىل ممثليه.  أن

ولكي تبقى اجلمهورية قوية يشرتط مونتسكيو مساحة صغرية إلقليمها ألن األفراد حيسون 
ابملصلحة العامة يف اإلقليم الصغري أكثر من اإلقليم الكبري. وال بد أن تسود الفضيلة يف صفوف 

لصاحل الدولة. ولكي تسود األخالق والفضيلة البد من نظام أفراد اجملتمع الذين عليهم التضحية 
 للرتبية يريب النشء على األخالق.

أما اجلمهورية االرستقراطية فتنحصر السلطة فيها  يف عدد قليل من األفراد املتميزين ابلوالدة 
عتدال واملعدين للحكم ابلرتبية وهم  غالبا يكونون من أوساط النبالء الذين يتميزون بروح اال

 وهذه هي فضيلتهم األساسية. 

 كيةل. احلكومة امل1

ترتكز السلطة يف يد شخص واحد يف هذا النوع من احلكومات. لكن هذا الشخص حيكم بناء 
على قوانني اثبتة ومستقرة معتمدا على سلطات وسيطة وهيئة إيداع القوانني. فأصحاب 

ين. فالنبالء يشكلون القوة املضادة السلطات الوسيطة يتشكلون من النبالء وكبار رجال الد
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الضرورية ليكون احلكم امللكي حكم معتدل. فالعالقة بني امللك والنبالء عالقة ارتبط. فبدون 
ملك ليس هناك نبالء وبدون نبالء ليس هناك ملك قط. وهناك قوة أخرى مضادة يعتربها 

الثانية متمثلة يف االكلريوس مونتسكيو ضرورية يف امللكية وخطرية يف اجلمهورية. وهذه القوة 
 )رجال الدين(.                                                                 

                                                                                         

 قوة مضادة أخرى مهمة ألهنا كما أن هيئة إيداع القوانني املتمثلة يف السلطة التشريعية تعترب
تسهر على مراقبة القوانني. فبدون هذه القوى املضادة يتحول احلكم، حسب مونتسكيو، إىل 
دولة استبدادية. ذلك أنه إذا تصوران يف نظام ملكي غياب اإلقطاعية وااليكلريوس فان الدولة 

ادر إىل الذهن سؤال ما إذا  ستتحول إىل دولة شعبية أو استبدادية ابملعىن األصح. ولكن قد يتب
كانت هذه القوى املضادة قابلة الن تتحول ضد الشعب وليس ضد امللك. جييب مونتسكيو أن 

 هذه املعارضات والتوازانت بوجود هذه القوى خيفف ويزيل رايح التمرد من الدولة. 

دولة أو الذي يعترب كل شيء يعود إىل ال patrimonialeوامللكية جيب أن تقطع مع النظام  
ابلتدقيق إىل شخص واحد هو امللك كما كان سائدا لدى امللك لويس الرابع عشر والذي عرب 

 عنه بقولته الشهرية:"الدولة هي أان". 

ولكن النظام امللكي كغريه من األنظمة قد مييل إىل الفساد إذا فسدت طبيعته املتمثلة يف 
 ضادة من نبالء وايكلريوس وأصحاب املدن.             االعتدال وذلك حينما يتم إلغاء امتيازات القوى امل

 . احلكومة االستبدادية0

يف هذه احلكومة ترتكز السلطة يف يد شخص واحد وهذا نظام سيئ. وهو ليس نظام منحرف 
منبثق عن النظام امللكي كما ذهب إىل ذلك أفالطون وأرسطو.  بل يذهب مونتسكيو إىل أنه 

ن حيث املبدأ والطبيعة. فأسلوب ممارسة احلكم بينهما خمتلف جدا. إن نظام خيتلف عن امللكية م
احلكم امللكي يعتمد على االعتدال بينما النظام االستبدادي يعتمد على العنف. فاألول حيكم 
وفقا للقانون أما الثاين فال يهتم به. إن هذا احلكم يريد حتقيق السالم ولكن سالم املقابر أي 
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ه نظام يعتمد على اخلوف واإلكراه. ووسيلته يف ذلك هي نشر ثقافة سالم مدن خائفة ألن
 ختويفية ومنع املعرفة وإقرار الطاعة العمياء.                     

      إن مونتسكيو يفضل إذن احلكم املعتدل                                                                                           

 الفصل بني السلطات

حد املبادئ األساسية اليت تتأسس عليها النظم الدميقراطية. أيعترب مبدأ الفصل بني السلطات 
وقد ارتبط هذا املبدأ مبونتسكيو. هذا األخري ينطلق من أن من ميلك السلطة مييل إىل إساءة 

ضياع احلرايت الفردية.  استعماهلا. ويرى أن تركز السلطات يف هيئة واحدة يقود إىل االستبداد و 
واحلل الوحيد هو مواجهة السلطة ابلسلطة. "فالسلطة حتد من السلطة". وهلذا جيب تقسيم 
السلطة السياسية بني أجهزة خمتلفة حبيث ال حتتكر سلطة واحدة خمتلف الوظائف. فكل سلطة 

 عليها مراقبة السلطات األخرى. 

نع االستبداد. ألن تركز السلطات يعين االستبداد فمزااي الفصل بني السلط هو صيانة احلرية وم
وهذا يعين غياب احلرية مادام إن احلاكم يفعل ما يريد بدون تقييد وال مراقبة. كما أن هذا الفصل 
يؤسس لدولة القانون. فالقواعد القانونية تتسم ابلعمومية والتجريد لكي تكون موضوعية لكن 

ة القانونية من طبيعتها فتصبح متحيزة وختدم فئة معينة جتمع السلطات يف يد واحد يفرغ القاعد
ما دام أن الذي يشرع هو الذي ينفذها يف نفس الوقت. لكن هذا الفصل يف الواقع ليس فصال 
صارما بل تعاون بني السلطات ألنه على الصعيد القانوين يستحيل فصل السلطات فصال اتما. 

صل اجلامد وإمنا عرب فصل مرن أي أن تكون هناك فتقييد السلطات يف احلقيقة ال يتم عرب الف
مراقبة متبادلة بني السلطات وتعاون بينها. فالتعاون بني السلطات يضمن احرتام  كل سلطة 
حلدودها الدستورية. فالسلطة القضائية تصبح رقيبة على السلطتني التنفيذية والتشريعية. وهناك 

يؤدي إىل حسن األداء السياسي. وقد ميزة أخرى انجتة عن الفصل وهي التخصص وهذا 
اكتشف فصل السلطات عند دراسته للدستور االجنليزي.  فقد كانت اجنلرتا تعرف فصل 
السلطات من خالل  جتربة النظام الربملاين الذي بدأ يطبق منذ القرن الثامن عشر. فقد الحظ 
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شريعية يف يد الشعب أن يف بريطانيا ثالث قوى: الشعب والنبالء وامللك. فجعل السلطة الت
ضماان للحرية. وميكن هليئة متثل الشعب أن تقوم هبذا. ومبا أن الشعب يوجد فيه طبقتان العمة 

                                                                        والنبالء كان لزاما أن تكون اهليئة التمثيلية تضم جملسان واحد ميثل العامة واآلخر النبالء.                                      

أما السلطة التنفيذية فتسند إىل شخص امللك الذي يكون مرتبطا ابلسلطة التشريعية وحتت 
رقابتها. لكن امللك غري مسؤول سياسيا بل احلكومة هي املسؤولة أمام الربملان. فاحلكومة أي 

                      األخري له حق سحب الثقة عن احلكومة.                                                                                           رئيس الوزراء له حق حل الربملان كما أن هذا 

سن القوانني ووظيفة  واعترب مونتسكيو أن وظائف أية دولة ثالثة : وظيفة تشريعية تتمثل يف
             قوانني وإقامة األمن والعالقات الدبلوماسية. وأخريا الوظيفة القضائية.                                                          تنفيذية تتمثل يف تنفيذ ال

ن الظروف اليت أنتجته مل تعد قائمة ونعين ألوهناك بعض الفقه الذي انتقد فصل السلط وذلك 
. إضافة إىل أن .كما أن الفصل يؤدي إىل  تقسيم املسؤوليةهبا احلكم امللكي املطلق واملستبد.  

                        ن الواقع العملي يبني أنه من الصعب حتقيقه.                                                                                    أ يبقى على املستوى النظري فقط ألاملبد

حول فصل السلطات أتثري يف رواد الثورة الفرنسية وعلى واضعي دستور أمريكا لقد كان ألفكاره 
 . 5707لسنة 

              

 القانون

إن القانون هو أساس حرية املواطن. فهدف النظام السياسي هو ضمان احلرية.  واحلرية    
للحرية  السياسية تتطلب تقييد السلطة فاحلاكم إذا كان هو الذي يشرع ويقرر فال وجود

السياسية.  إن القانون، حسب مونتسكيو، جيب أن يتميز ابخلصوصية ليكون أكثر فعالية. 
فيجب أن يكون القانون خاصا ابلشعب الذي سن من اجله ومناسبا لطبيعة البلد ولثقافته. 
مراعيا يف ذلك نوعية األرض واجلو )حار أم ابرد( ومنط حياة الشعب )فالحني أم صيادين أم 

ويراعي دين البلد ومستواهم االقتصادي وأخالقهم.  فكل هذه العوامل تشكل روح رعاة( 
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القانون. كما أن القانون جيب أن يسود فيه روح االعتدال فالقانون اجلنائي مثال جيب أن يكون 
 معتدال ويتجنب قساوة األحكام. 

 
 

  ) 1689 - 1775(شارل دي مونتسكيو 

 De l'esprit des lois،: The Spirit ofح القواننيألف مونتسكيو أهم كتبه وهو رو

the Laws) 

 .1748 عام

لسلطات كحل مؤسسي للحرية واستبداد وكان موضوع الكتاب األساسي هو مبدأ فصل ا 

 السلطة.               

ومكنته دراسته املتعددة للقوانني املختلفة غربية وشرقية قدمية وحديثة وسفره لعدة بلدان كإيطاليا 

وهولندا واجنلرتا اليت قضي هبا عامني وحضر جلسات الربملان وأعجب  وسويسرا والنمسا واجملر

 5790وبعد عشرين عاما من البحث أصدر كتابه "روح القوانني " عام  –ابلدستور االجنليزي 

لفرنسية وبعد ذلك أصدرت احلكومة قرار مبنع خوفا من الرقابة ا جنيف يف جملدين وطبع يف

 . تداوله

ويف هدا الكتاب ربط بني القوانني وبني دستور كل حكومة، والعادات واملناخ والداينة والتجارة، 

 وغريها". وحاول أن يضع األساس ملا ميكن أن نسميه اآلن علم االجتماع العلمي.

http://www.marefa.org/1775
http://www.marefa.org/1689
http://www.marefa.org/1748
http://www.marefa.org/%D8%B3%D9%88%D9%8A%D8%B3%D8%B1%D8%A7
http://www.marefa.org/%D8%B3%D9%88%D9%8A%D8%B3%D8%B1%D8%A7
http://www.marefa.org/%D8%AC%D9%86%D9%8A%D9%81
http://www.marefa.org/%D8%AC%D9%86%D9%8A%D9%81
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 اتثري املناخ يف االنسان

 اننيأتثري املناخ يف القو 

ذهب مونتسكيو إىل أن القوانني حيددها أوالً مناخ البالد وتربته، مث فسيولوجية الشعب واقتصاده 

القانون -5وحكومته ودينه وخلقه وعاداته. ومييز مونتسكيو بني عدة أنواع من القوانني: 

(أي 05الطبيعي، الذي عرفه أبنه "عقل إنساين، بقدر ما حيكم شعوب األرض أبسرها")

س بوصفهم كائنات وهبت عقالً. "احلق قانون األمم يف عالقاهتا بعضها -1وق الطبيعية" لكل النا

القانون املدين عالقات األفراد -9قوانني سياسية حتكم العالقات بني الفرد والدولة. -0ببعض. 

 .بعضهم ببعض

القوانني هو وذهب مونتسكيو إىل أنه يف األطوار األوىل للمجتمع البشري كان العامل احلاسم يف 

التضاريس األرضية. فاملناخ أول العوامل و أقواها يف حتديد اقتصاد الشعب وقوانينه )وشخصيته 

 القومية(. )إن بودين يف القرن السادس عشر سبق مونتسكيو إىل هذا التوكيد األوىل(. 

فالناس أكثر وقدم هلذا مثال الفوارق البشرية اليت تتبع الفوارق املناخية بني الشمال واجلنوب. 

نشاطًا وحيوية يف األجواء الباردة... وهذا التفوق يف القوة ال بد أن ينتج آاثرًا خمتلفة: وعلى 

سبيل املثال جرأة أكرب، أي مزيداً من الشجاعة، وشعوراً أكرب ابلتفوق، أي رغبة أقل يف االنتقام، 

اب ومن الدهاء السياسي واملكر. وشعوراً أكرب ابألمن أي مزيداً من الصراحة وقدراً أقل من االرتي

لقد شهدت األوبرا يف إلجنلرتا ويف إيطاليا حيث رأيت نفس الرواايت ونفس املمثلني، ومع ذلك 

ش، والثانية  فإن نفس املوسيقى حدثت آاثراً متباينة يف كل من األمتني، فإحدامها فاترة رابطة اجلأ
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ل اللتقينا أبانس قلت رذائلهم وكثرت نشيطة منتعشة مبتهجة... وإذا حنن سافران إىل الشما

فضائلهم... وإذا حنن اقرتبنا من اجلنوب لتخيلنا أننا نبتعد كل االبتعاد عن حدود األخالق، 

حيث تؤدي أقوى االنفعاالت واألهواء إىل شىت أنواع اجلرائم، حيث يبذل كل إنسان أقصى 

 ."...                                  اجلهد، إذا واتته الظروف، أن حيقق رغباته اجلاحمة.       

ويف البالد احلارة جند املاء املوجود يف الدم يضيع إىل حد كبري بسبب العرق، ومن مث جيب 

تعويضه بسائل مماثل، وللماء هناك فوائد مجة، وقد تعمل املشروابت القوية على ختثري كرايت 

 البالد الباردة فاملاء املختلط ابلدم قليالً ما يفقد الدم الذي يتبقى بعد تبخر الرطوبة املائية. أما يف

ابلعرق، ومن مث جيدر أن يستفيدوا من املشروابت الروحية اليت بدوهنا قد يتخثر الدم... ومن مث 

جند أن حترمي الشريعة اإلسالمية للخمر يالئم بالد العرب. والقانون الذي حرم على القرطاجيني 

ل هذا القانون ال يصلح للبالد الباردة حيث يبدو أن املناخ شرب اخلمر قانون مناخي. ومث

يفرض عليهم لواًن من اإلدمان على املسكرات بشكل عام... وينتشر شرب اخلمر على قدر 

(. أو أتمل العالقة بني املناخ والزواج: إن اإلانث يف البالد احلارة 01الربودة والرطوبة يف اجلو)

نة أو التاسعة أو العاشرة... ويهرمن يف سن العشرين، ومن مث يكن صاحلات للزواج يف سن الثام

فإن عقلهن ال يقرتن جبماهلن. وإذا تطلب اجلمال السيطرة والتسلط أفسد العقل هذا املطلب. 

وإذا حتلني ابلعقل جتردن من اجلمال.. ومن مث ينبغي أن تكون هؤالء السيدات يف حالة من 

ميكن أن يوفر السيطرة اليت مل يستطع حىت الشباب واجلمال  التبعية، ألن العقل يف الشيخوخة ال

أن حيققاها. وهلذا كان طبيعياً إىل أبعد احلدود يف هذه البالد، إذا مل يكن مثة قانون مينع، أن يرتك 

 .الرجل زوجة ليتزوج أبخرى وأن يباح تعدد الزوجات
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، وحيث يتأخر بلوغهن سن ويف املناخ املعتدل. حيث حتتفظ النساء مبفاتنهن على أكمل وجه

النضج، وينجنب يف مرحلة متقدمة من احلياة، جند أن الشيخوخة أزواجهن تتبع شيخوختهن إىل 

حد ما، وحيث أهنن كن يتمتعن بقدر أكرب من العقل واملعرفة عند الزواج )أكرب من مثيالهتن يف 

اجلنسني، وقانون االقتصار  األقاليم شبه املدارية(، فإن هذا يستوجب وجود نوع من املساواة بني

على زوجة واحدة تبعاً لذلك. وهذا هو السبب يف أن اإلسالم )مع نظام تعدد الزوجات( دخل 

بسهولة واستقر يف آسيا بقدر ما امتد بصعوبة إىل أوراب، وأن املسيحية استقرت يف أوراب 

هذا التقدم يف وحتطمت يف آسيا. وقصارى القول، هذا هو السبب يف أن اإلسالم أحرز مثل 

 .(الصني، على حني مل تتقدم املسيحية إال قليالً.                     

 

. ففي "الشرق"، )تركيا وإيران واهلند والصني والياابن( يرغم املناخ على حجاب النساء وعزلتهن 

ألن )اهلواء احلار يثري الشهوات( وقد يعرض تعدد الزوجات وأحاد به الزواج على حد سواء 

خطر إذا أطلق اختالط اجلنسني كما هو احلال يف )بالدان يف الشمال حيث عادات النساء لل

فاضلة بطبيعتها وحيث العواطف هادئة، وحيث يتسلط احلب على القلب تسلطاً وديعاً سوايً إىل 

(. إهنا ملتعة أية متعة أن تعيش 09حد أن أقل قدر من احلزم واحلكمة يكفي لتوجيهه وقيادته()

هذه األجواء اليت تبيح احلديث وحيث اجلنس اللطيف البالغ للفتنة يبدو أنه يزين اجملتمع،  يف مثل

وحيث الزوجات الاليت تقتصر الواحدة منهن نفسها على إسعاد رجل واحد، ويسهمن يف 

 (إدخال السرور والبهجة على اجلمي.                                            )
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 ينالقانون وصلته ابلد

 (570يقول يف فصله الثالث )ص

: "أن احلكومة املعتدلة هي أصلح ما يكون للعامل املسيحي، واحلكومة املستبدة أصلح للعامل 

اإلسالمي. وإذا اختريت داينة تالئم مناخ بلد ما، تتعارض مع مناخ بلد آخر فإن هذه الداينة 

(.... واملذهب 553والرفض) لن تقوم يف هذا البلد الثاين، وإذا أدخلت كان مآهلا النبذ

الكاثوليكي أكثر ما يكون توافقًا مع امللكية، والربوتستانتية مع اجلمهورية.... وإذا انقسمت 

املسيحية لسوء احلظ إىل كثلكة وبروتستانتية، فإن أهل الشمال يعتنقون الربوتستانتية، على حني 

أهل الشمال يتمسكون، يظل أهل اجلنوب متمسكني ابلكاثوليكية. والسبب واضح. فإن 

وسيظلون يتمسكون إىل األبد بروح احلرية واالستقالل، وهذا ما ال يتمتع به أهل اجلنوب. فإن 

 الداينة اليت ال يكون هلا رئيس ابرز هي أكثر مالءمة هلم.                                   

                                                ويعترب أن اإلسالم دين السيف وان النصرانية دين التسامح.      

 ملعاجلة اثر الطبيعة واملناخ على القوانني. 52أفرد مونتسكيو كتابه 
 ودهب بعيدا يف حتليل اثر املناخ على نفسية الفرد واهوائه.

فالعوامل الطبيعية يرى مونتسكيو تلعب دورا كبريا يف حتديد طبيعة القوانني واشكال احلكم 
 عقلية القومية والفنون والعادات.وال

وهكذا يكون سكان املناطق احلارة ضعاف البنية وجبناء، بينما سكان املناطق الباردة يتميزون 
 ابلقوة والرجولة. فالشعب االنكليزي له مزاج متقلب متاما مثل طقس لندن.

 املناخ وطبيعة النظام السياسي  
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ة النظام السياسي. فاملناخ الساخن يؤدي إىل للمناخ دور، حسب مونتسكيو، يف حتديد طبيع
ظهور نظام سياسي استبدادي تسلطي، حكم الفرد الواحد بدون قانون. بينما اهلواء البارد 

 يشجع على إنشاء نظام دميقراطي.
 

 أنواع األنظمة السياسية ومبادئها
كها فكذلك الشرف مبدأ احلكومة امللكية هو الشرف وهو النابض هلا كالساعة اليت هلا انبض حير 

والشرف يعين الطوح والررغبة يف . 1هو الذي حيرك امللكية. فالنظام امللكي يعتمد على االشراف.
 اجملد ومن مظاهر هذا الشرف عظمة االفعال واملنجزات اليت يقوم هبا امللك.

ومبدأ احلكومة اجلمهورية هو الفضيلة. والفضيلة اليت يقصدها هي حب الوطن أو حب 
اطية الذي هو حب املساواة خاصة يف شكل الدميقراطية أي حكم األغلبية والذي يعين أن الدميقر 

 الفرد يقدم اخلري ليس له وحده بل للجميع أيضا من اجل املصلحة العامة.
ويف احلكومة اجلمهورية يف شكلها االرستقراطي، أي حكم األقلية الغنية، فان املبدأ العام هو 

اص هو االعتدال والذي يعين تدخل القانون يف حماربة الفوارق الفضيلة ولكن املبدأ اخل
االجتماعية مادام احلكم االرستقراطي يتمتع فيه األقلية ابمتيازات عكس األغلبية. والقانون هو 

 الذي جيب أن يوقف الالمساواة يف احلكومة االرستقراطية.
 خالقية او دينية.والفضيلة اليت يتحدث عنها مونتسكية هي فضيلة سياسية وليست ا

 
 

 ومبدأ احلكومة االستبدادية هو اخلوف.
 

 القوانني
القوانني هي العالقات الضرورية املشتقة من طبيعة االشياء كما يعرفها مونتسكيو. وجلميع 

املوجودات قوانينها فلاللوهية قوانينها وللعامل املادي قوانينه وللحيواانت قوانينها ولالشياء قوانينها 
 قوانينه. وهللا خلق املوجودات بقوانني وهبا حيفظ وجوده حسب مونتسكيو.ولالنسان 

                                              
ontesquieu ou les paradoxes du relativisme, in Bruno Guigne, M 1

9pages.-, 4etudes-www.cairn.info/revue 

http://www.cairn.info/revue-etudes
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القوانني الطبيعية: مثل السلم وكل ما حيس به االنسان بشكل فطري. وينتقد هوبز الذي  -. 
يدعي ان االنسان مل يكن يعيش يف سلم واال ملاذا يتحاربون ويغلقون منازهلم ابملفاتيح. ان هذا 

بز هو ما بعد املدنية وليس يف حالة الطبيعة. فالناس بعد اتسيس الذي يتحدث عنه هو 
 اجملتمعات وخوفا من الصراعات والنزاعات.

 
 تناسب القوانني مع األفعال ومع املناخ

جيب أن تكون القوانني مناسبة لألفعال ويضرب مونتسكيو لذلك مثال الياابن يف عدم تناسب 
س يف مجيع اجلرائم دون متييز انتقاما لإلمرباطور الذي كان القانون مع األفعال. فكان يتم قتل النا

 ميلك مجيع األموال.
واملشرع اجليد هو الذي يتحكم يف املناخ وحيد من اتثريه على االفراد واجملتمع. كما فعل الصينيون 

 عرب الدين والفلسفة حىت ال يصبح الفرد خامال.
خ كما قال العديد من الدارسني ملونتسكيو. الن حنن هنا امام ال حتمية املناخ وليس حتمية املنا 

 القانون ميكنه تعديل واحلد من اثر املناخ.
 

 منهج مونتسكيو
مونسكيو ال يقدم لنا  أحسن األنظمة السياسية كما فعلت الفلسفة السياسية التقليدية، ومن 

 . 1هنا واقعيته و"وعلميته" ألنه يطرح ماهو موجود وال يعطي حكمه املطلق
استقرائي اترخيي. حيث يعتمد كثريا على ثقافة اترخيية كبرية يتحدث فيها مثال  منهج -

عن القوانني منذ نشاهتا وكيف كانت تطبق من خالل منهج مقارن أيضا. وكل هذا 
من أجل أن يعرف هل طبق روح القانون أم طبق بشكل سيء.فيتحدث عن قانون 

وقتل سارق النهار إن دافع عن عشر اليت كانت تبيح قتل سارق الليل  51األلواح 
 نفسه حني تعقبه مما يقتضي معاقبته يف املكان الذي سرق فيه.

 ربط مونتسكيو السياسة واالخالق عكس ميكيافيلي. -

                                              
. شارل مونتسكيو، روح الشرائح الجزء األول والجزء الثاني،اللجنة الدولية لترجمة الروائع،  ترجمة عادل 1 

 .5310بمصر، زعيتر، دار المعارف 
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 تقييم
ال يفتأ مونتسكيو طيلة كتابه ما يقيم الدايانت واألقاليم واألجناس واأللوان.....مما يسقطه يف 

ه تبىن كثريا العنصرية العلمية اليت تعتمد على تربير الفوارق عن نوع من الشوفينية والعنصرية ألن
 طريق املناخ.

 هناك عدة تناقضات.-
تربيرات عنصرية وشوفينية . فمونتسكية اعتمد على نظرية قدمية هي نظرية حتمية املناخ. -

مناخات. وقد فسرت اختالف األعراق  7فحسب هذه النظرية فان االرض مكونة من 
واعتقد مونتسكيو ابن املناخ يؤثر يف االنسان واجملتمع واعتقد ابن هناك مناخات واألجناس. 

افضل من االخرى كمناخ فرنسا الذي يشيد به النه فرنسي. واعترب ان الشعوب يف البلدان احلارة 
شديدة الغضب واخلمول.حيث يقول بطريقة استهزائية:"الشعوب يف البلدان الساخنة يستحيون 

ينما الشعوب يف البلدان الباردة ميتازون ابلشجاعة مثل الشباب" )الكتاب  مثل الشيوخ، ب
XIV .)الفصل الثاين 

اعتباره معارضته للرق وانه خمالف للحقوق الطبيعية واحلقوق املدنية، و تربير الرق.على الرغم من -
ال الرق الن الناس غري مفيد إال انه مييز بني البلدان األوروبية وغريها من البلدان اليت ميكن استعم

يف البالد احلارة يكون الناس جبناء. وقد أابح القانون الروماين املدين للمدينني من متكني  دائنيهم 
 أن يضطهدوهنم أو بيع أنفسهم. حىت أبنائهم الذين مل يستطيعوا تغذيتهم.

اسطر.  أفكار مبعثرة ال رابط بينها. فهناك فصول طويلة وأخرى قصرية جدا ال تتعدى بضعة -
 فهناك عدم تناغم.

 أفكار وأحكام مسبقة.-
 حتليل عميق أحياان وأحياان حتليل بسيط.-
 طريقة استهزائية يف حتليله خاصة عندما يتحدث عن الزنوج والرق.-
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     الكسيس دي توكفيل   

عكس  اليت اعتربها نظاما حيقق املساواة يف األوضاع والفرصومن أكرب املنظرين للدميقراطية. 
 النظام االرستقراطي مثال حيث اخلادم يقبع يف مكانه، أما السيد فيتبوأ مكانة مهمة. 

 ميكن للخادم أن يصبح سيدا. إذ ففي النظام الدميقراطي يوجد حركية اجتماعية،

اليت  األمريكيةيقدمه هو الوالايت املتحدة  الذيوال يربط توكفيل بني الدميقراطية والثورة، واملثال 
 الدميقراطية عرب الثورة. إىلعكس فرنسا اليت وصلت دميقراطية من دون املرور من الثورة،  عرفت

 األوضاعن فيها املساواة يف أمريكا كانت تعرف ثورة اجتماعية أل أنوالسبب حسب، توكفيل، 
والدين نقلوا إليها  57إىل الدميقراطية بفضل املهاجرين األوروبيني مند القرن مما سهل الوصول 

 األفكار الدميقراطية.

ألن  إنساينلسبب اقتصادي وليس  أمريكايف  إلغاؤها مت العبودية أنوبني فكرة مهمة وهي 
 مردودية. ذاتالعبودية مل تكن 

 

 

 

  

                                                                                                                                                                     

 (1132 -1224هيغل )

ويعترب من اكرب  عاش يف برين ودرس الفلسفة جبامعة برلني حيث طفقت شهرته اآلفاق.
الفالسفة على االطالق ويصعب دراسة فلسفته لعمقها وتركيزها الدقيق يف املفاهيم وجتريدها 

 الكبري.
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لى الدولة القومية. واعترب الدولة اسبق من الفرد. والدولة هي امسى لقد اضفى هيغل قيمة كربى ع
التنظيم االحتماعي الذي يبدأ من االسرة مث اجلماعة مث الدولة. فاالسرة متثل االطروحة طبقا 

 متثل الرتكيب ومنتهى الوجود. يقول هيغل: للتصور الدايلكتيكي واجملتمع ميثل النقيض والدولة

وهر االجتماعي الذي بلغ رتبة الوعي بذاته وهي تضم مبدا االسرة ومبدا "الدولة هي اجل    
اجملتمع املدين معا.وان الوحدة اليت متثلها عاطفة احلب يف االسرة هي كنه الدولة عينها.على 
ان الدولة قد مست خالل املبدأ االجتماعي على مستوى االسرة واجملتمع معا. فبلغت 

 .1الكل الواعي" ابالرادة احلرة التاملية شكل
 

 الدولة فكرة أخالقية 

يرى هيغل، على عكس أصحاب نظرية العقد االجتماعي، أن الدولة ال حتتاج إىل غاية خارجية 
. ومن 2وإمنا غايتها يف ذاهتا. فالدولة متثل روح األمة ووعيها وجتسيدا للعقل األخالقي املوضوعي

اد عليهم التشبث هبا ألن من خالهلا وفيها هنا تستمد قوهتا ومشروعيتها وينتج عنه أن األفر 
يتحقق مسوهم وإنسانيتهم. وملفهوم الدولة عند هيغل مضمون خاص. فهو ال يقصد هبا ذلك 
التنظيم االجتماعي والسياسي وإمنا هي فكرة أخالقية هدفها توحيد األمة والدفاع عنها. ولذلك 

لرتا. ويعرف الدولة على الشكل التايل: ال يعترب اإلمرباطورية اجلرمانية دولة عكس فرنسا واجن
"الدولة هي الفكرة األخالقية املوضوعية إذ تتحقق، هي الروح األخالقية بصفتها إرادة 

 جوهرية تتجلى واضحة لذاهتا، تعرف ذاهتا وتفكر بذاهتا وتنجز ما تعرف ألهنا تعرفه".

                                              
 .678ص.  . هيغل، فينومينولوجيا الروح.1
فالناس تؤدي ادوارا  . هذا العقل الكلي يعني ان هناك منطق يخضع له االفراد بالرغم من عدم وعيهم به.2

تاريخية بدون وعي منهم يقول هيغل من خالل قيامهم بادوارهم الفردية او الجماعية. وكل يقدم اضافات هذه 

مهمة. فهناك قوة تسير العالم التاريخي من دون تدخل مباشر هي العقل الكوني. فالناس تتحرك االضافة هي ال
وكل يساهم في هذا التراكم الذي يقود في النهاية الى غاية معينة تخضع لمنطق معين هو المنطق الجدلي. فكل 

ب يقوم بمهمة تاريخية تساهم االفراد تتحرك وفقا لروح شعبها وهذه االخيرة تتحرك وفقا لروح كونية. فكل شع

 في تطور المجتمعات واالنسانية.
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لى يف التاريخ اإلنساين. إهنا يف هذا التعريف ال يقصد هيغل دولة معينة وإمنا الدولة كما تتج
الفكرة اجملردة والغري مبنية على الوقائع واالستقراء. إهنا الدولة يف ذاهتا وليست دولة قائمة. إهنا 

 .                         1الدولة اليت ينتهي إليها كل تفكري جدي

األطروحة، فان اجملتمع  لقد طبق هيغل املنطق اجلديل على مفهومه للدولة. فإذا كانت األسرة متثل
املتحضر ميثل النقيض والدولة متثل الفكرة املركبة لألسرة واجملتمع. فالدولة بلغة مستوى الوعي 
والنضج مقارنة ابألسرة واجملتمع وهي تشكل التسامي حنو املطلق. إن الدولة ضرورية لتقضي على 

ل لتحد من تعدي األاننيات اجلرائم وتفرض احرتام القانون وتضمن احلرايت. فالدولة تتدخ
والدولة ألهنا حرة ومتحررة من األاننيات جتعل األفراد أحرارا عرب القانون الذي هو جوهر السلطة 

             احلرة.                                                                                                                       

فضل هيغل احلكم املطلق. فقد انتقد أملانيا أايم زمانه الن اإلمرباطورية تفرقت ومل يعد هلا زعيم وي
كنابوليون يف فرنسا. فقد كان يؤمن بدولة قوية حيكمها فرد واحد وهذا هو شرط دوام الدولة. 

لدولة وهذا احلاكم املطلق ميثل روح الشعب، أي يستجيب ملنطق التاريخ وللتطور. وكان يشيد اب
 الربوسية.                                                                               

إن تصور هيغل للدولة، يقول فايل، هي نظرية علمية صحيحة ألهنا تصور الدولة كما هي اآلن 
لة كما وكما سوف تكون ابستمرار ألهنا ضرورية. فالذي يتغري هو شكل النظام أما مفهوم الدو 

جاء به هيغل فثابت. فالذين ينتقدون الدولة ويرفضوهنا إمنا يرفضون شكال من أشكال الدولة 
 وحينما حياولون إنشاء دولة أخرى، فإهنم حيققون مفهوم الدولة.                                

دولة الدينية إن نظرية الدولة عند هيغل هي نقد لدولة األخالق واملثل العليا )كانط( ونقد لل
 )أغسطني(.                           

لكن ماركس سينتقد مفهوم الدولة عند هيغل. ذلك أن هذا األخري جعل الدولة هي األساس 
وأعطاها األولوية على حساب اجملتمع والفرد وابلتايل جعل اجلوهر يف الدولة، يف حني ينبغي، 

                                              
 .5890، المركز الثقافي العربي، الدار البيضاء، مفهوم الدولة. انظر لمزيد من التفصيل، عبد هللا العروي، 1 
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رى أن الدولة ضرورية ومنطقية ومتثل العقل، يف حسب ماركس، جعل اجلوهر يف اجملتمع. فهيغل ي
حني يرى ماركس أن اجملتمع هو األهم وأن الدولة قد تكون ضد اجملتمع وأهنا ليست ضرورية. إن 

 ماركس يقلب كلية نظرية هيغل يف الدولة.                                                                    

سفة العقد االجتماعي وضد فلسفة األنوار ومن ضمنهم سبينوزا. هذا إن هيغل يتموقع ضد فال
األخري الذي جعل من الدولة وسيلة ختدم الفرد واجملتمع، يف حني أن هيغل جعل الدولة متعالية 
على األفراد وعلى اجملتمع. إن فلسفة األنوار اكتشفت التناقض بني الفرد والدولة واعتربته شيء 

وجعلت الفرد فوق الدولة، يف حني اعترب هيغل هذا التناقض منطقي حادث ينبغي تصحيحه 
الن األهم هو الدولة. لقد آمن هيغل بسلطة الدولة غري احملدودة وبعدم مسؤوليتها التامة ألهنا 

 هي الغاية. إن غاية الدولة عنده هو حتقيق الكلي والروح وليست غايتها حتقيق مصلحة األفراد
فالدولة حرة ليس عليها أي واجب سوى واجب .ا عند االقتضاءاليت تستطيع ان تضحي هب

ية الدولة الكلية، أي حرية إعادة الفرد اىل الدولة. فال توجد حرية فردية عند هيغل، وامنا حر 
ظل حاكم مستبد جيسد وحدة السلطة وهذه السلطة  . وال ميكن ان يتحقق هذا اال يف1اجلميع

 يستمدها من تقمصه لروح شعبه.

برر هيغل تعسف احلاكم ال ألنه جيب أن يتحلى ابلدهاء واملكر ليتصدى ملكر الناس  فقد 
لنظام والدول كما قال ميكيافيلي، وإمنا ألنه يستقي سلطته من تقمصه روح شعبه. فاملوانركية أو ا

 ألهنا توحد الدولة.  امللكي ميثل الكمال العقلي

ا للقانون، اال انه جعلها فوق كل نقد وحىت ان اعترب ان هذه الدولة املطلقة حتكم وفق
 اخالقي.فأخضع الفرد للدولة خضوعا كامال.

هكذا يرى ماركس يف هيغل الفيلسوف الذي برر الوضع االجتماعي احملافظ املعادي للثورة كما 
 جتسد يف اململكة الربوسية.                                                                

 ند هيغل                                                               اجلدل ع
                                              

  .520. هيغل، فلسفة التاريخ، ص. 1
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يف كتابه " فينومينولوجيا الروح" يشرح لنا هيغل أن كل شيء يتضمن دايليكتيك وان هناك صراع 
 الباب دوما هو الذي حيرك التاريخ. ويرجع اىل التاريخ ليبني لنا كيف ظهر الصراع فيقدم لنا مثال

وابلتايل اإلحساس بضرورة االعرتاف من طرف اآلخر. ففي بداية امللكية اخلاصة ا  وكيف أنش
البشرية، مل تكن للبيوت أبواب تغلق. وعندما اكتشف الناس الباب ظهر ما يسمى ابلثقافة املبنية 
على الفصل بني الداخلي واخلارجي، بني ما هو محيمي وما هم مشاع )مشرتك(.  فامللكية 

ابة إثبات للشخص الذي يضع يده على شيء ما لينفد فيه إرادته. فامللكية هي اخلاصة هي مبث
وسيلة النتزاع اعرتاف اآلخر به. فامللكية اخلاصة هي سبب وجود الصراع واجلدل بني الناس. 

يقول هيغل : انه لو أمعنا النظر إىل  جدلية العبد والسيد. وإلقناعنا أبطروحته، قدم هيغل مثال 
لسيد والعبد لوجدان أن األول منهما ميثل الوعي احلر املستقل الذي يرى يف موقف كل من ا

الوجود من أجل الذات احلقيقة األساسية اجلوهرية، يف حني أن الثاين منهما ميثل الوعي املستعبد 
الذي ينحصر كل وجوده  من أجل اآلخر ومعىن هذا أن العبد هو اخلصم املهزوم الذي مل ميض 

ط يف عملية املخاطرة حبياته. فلم يستطع أن يعتنق مبدأ السادة الذي يقضي حىت هناية الشو 
ابلنصر أو املوت. ووجد نفسه يف وضعية العبد الذليل الذي تقبل هذه احلياة اليت تفضل هبا عليه 
اآلخر، فأصبح معتمدا عليه مفتقرا إليه. والشك أن السيد الذي استطاع أن يفرض نفسه على 

االعرتاف له ابلسيادة لن يلبث أن جيد نفسه إزاء موضوع يستخدمه ويستغله   العبد وينتزع منه
كما لو كان جسده اخلاص يستغله الستغالل الطبيعة والسيد هنا فقد كل عالقة إنسانية له مع 

 الطبيعة.                                                                                               
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 (1113 -1111ماركس واملاركسية )

من عائلة يهودية بورجوازية. درس التاريخ والفلسفة والقانون.   5050ولد ماركس أبملانيا سنة 
دولة ليربالية حتقق احلرية لكن غري من مواقفه. وقد  لقد كان يؤمن يف بداية شبابه إبمكانية قيام

نفي من أملانيا إىل ابريس حيث سيلتقي ابالشرتاكيني ومن بينهم برودون الذي سيدخل معه يف 
خالف فكري حاد. مث نفي من ابريس ليلجا إىل بلجيكا حيث سيلتقي ابجنلز الصديق الذي 

وبؤس ، راس املالنذكر منها  ات هامةسيدخل معه يف تعاون فكري ويشرتكان يف عدة مؤلف
 . وقد أتثر ماركس كثريا بفلسفة هيجل. الفلسفة، ونقد االقتصاد السياسي

 :النقاط التاليةأن نلخص فكر ماركس يف  ومين

 املنهج الدايليكتيكي أو املادية الدايلكتيكية

يك؟ جيب أن يرى ماركس أن منطق التاريخ يتحكم فيه الدايلكتيك. ولكن ما هو الدايلكت  
نرجع إىل هيغل لفهمه. يعترب هيغل أن كل شيء يتضمن الشئ ونقيضه. والنقيض أكثر عمقا 
من الشيء ذاته. وقدم لنا مثاال وهو جدلية العبد والسيد. فالسيد يستعمل عبدا من أجل 
خدمته. والسيد  صاحب السلطة يرفض أن يشتغل ويرتك كل العمل للعبد. يف هذه الوضعية 

بد على وسائل حقيقية أهم من سيده. ألنه أصبح له هامش كبري من املبادرة. مبعىن حيصل الع
آخر فان العبد حيصل على سلطة والسيد يفقدها ألنه مرتبط يف خدماته على العبد. فهو مرتبط 
به أشد االرتباط. وهذا يبني لعبة التناقضات يف األشياء واليت هي طبيعية واليت تفرض نفسها يف 

مل. وال عالقة هلا ابإلرادة هنا. وهكذا سيتفوق العبد على السيد من خالل عمله هذا العا
وإمنا أيضا يف األشياء. ولكن جدل دل ال يوجد فقط على مستوى الفكر، ومعرفته. وهذا اجل

لكن ماركس انتقد جدل هيغل واعتربه مثاليا ميشي س للجدل يف الفكر. األشياء ما هو إال انعكا
بد من قلبه. ألن الواقع احلقيقي حسب ماركس هو العامل املادي.  فليس الفكر على رجليه  فال 

هو األسبق وإمنا العامل املادي الن هذا األخري يوجد يف استقالل عن الفكر. فإذا كان هناك 
الذي يرى األشياء على أهنا متناقضة وهذا يدل حسب هيغل أن الفكر هو  –جدل يف الفكر 
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فان ماركس على العكس من هذا يعترب أن الفكر ال ينظر إىل  -جدلالذي قال لنا أن هناك 
هذا اجلدل إال ألنه موجود يف الواقع. فالفكر ال يقوم إال برتمجة هذا اجلدل املوجود يف األشياء. 
فكل شيء فيه جدل. وبدون هذا النقيض ليس هناك حتول أو تطور. كل شيء يتطلب وجود 

 ، احلياة واملوت، القوة والضعف...شيء مناقض له: الربودة واحلرارة

 . ابملادية الدايلكتيكية ومن هنا فهذا اجلدل فهو مادي وليس مثايل أو فكري. وهلذا مسيت 

 :وهلدا قال ماركس قولته الشهرية 

 الذيوجودهم االجتماعي هو  وإمناحيدد وجودهم االجتماعي،  الذيليس وعي الناس هو "
  ."حيدد وعيهم

       

  جلدليةاملادية ا

 تقوم هذه املادية اجلدية على قوانني ثالث وهي:  

كل شيئ يتضمن طريف تضاد يدخالن يف صراع. وهذا الصراع :األضداد وصراعهاقانون وحدة -
ال يقضي على وحدة الشيئ، وامنا يتغلب طرف على طرف اخر وحيدق التحول. فاجملتمع 

 ا يفرتض االخر. ولكن يتصارعان.الرامسايل يضك الربوليتاراي و البورجوازية وكالمه

عندما ترتاكم التغريات الكمية حيدث التغري  قانون االنتقال من التغري الكمي اىل التغري الكيفي:-
الكيفي. فمثال يتغري النظاك الرامسايل اىل نظام اشرتاكي بشكل فجائي، أي عرب الثورة او 

 االنقالب،

. فقد قضى جمتمع الرقيق على الشيوعية البدائية قانون نفي النفي:فتاريخ اجملتمع يتضمن هذا-
وقضى جمتمع االقطاع على جمتمع الرقيق، وقضت الرامسالية على جمتمع االقطاع، وقضى اجملتمع 

 االشرتاكي على جمتمع الرامسالية.
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وكل جمتمع حيوب على عناصر فنائه. وال يعين النفي ان اجلديد يقضي على القدمي كله، بل 
 دمي افضل ما فيه فيدجمه يف اجلديد.يستبقي من الق

                                                                                                         

إن ماركس سيطبق املنهج اجلديل على التاريخ واجملتمع. فريى أن هناك طبقة انشئة وهي  
مسالية هي الطبقة العاملة أو الربوليتاراي واليت سوف تؤدي البورجوازية ضد طبقة أخرى أنتجتها الرأ

إىل تصارع يتطور من خالله اجملتمع. لقد بدأت الطبقة العمالية تستقل عن الطبقة البورجوازية 
. لكنها بدأت تعي أن أوضاعها ومطالبها 5704اليت انضلت إىل جانبها إابن الثورة الفرنسية 

 قيض هلا.  خمتلفة عن البورجوازية بل هي ن

اجملتمع يتخلله تناقضات وصراعات هي اليت تقود اىل التطور. وهدا التناقض  أنويرى ماركس 
                                                                    يكون بشكل قطيعة هنائية، حيث تقضي الطبقة املسيطرة على الطبقة املسيطر عليها.

                                                        

 املادية التارخيية

اشكال الساليب االنتاج.  مخسةيرى ماركس ان االنتاج املادي هو اساس تطور اجملتمع. وهناك 
الذي يتكون من قوى االنتاج)التقنية  فنمط االنتاج هو الذي حيدد مسار التاريخ. ومنط االنتاج

تباط بعالقات االنتاج اليت تتناسب مع تطور معني لقوى االنتاج واملعامل( وعالقات االنتاج له ار 
املادية اليت  متثل البنية التحتية. اما الينية الفوقية املتمثلة يف االفكار والدين وااليديولوجيا 
واالخالق والقوانني واملؤسسات االجتماعية فهي مشروطة ابلبنية التحتية وانعكاسا هلا. وهذه 

 اج العالقات االجتماعية وحتافظ عليها. وهذه االمناط اخلمسة هي:االخرية تعيد انت

 .اجملتمع الشيوعي البدائي:5

 .جمتمع الرقيق او العبودية1

 .جمتمع االقطاع او الفيودايل.0
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 .منط اإلنتاج الرأمسايل.9

 . منط اإلنتاج االشرتاكي الذي سوف ينتفي وحيل حمله النظام الشيوعي.5

ر ميكن تفسريه حسب ماركس ابلنظر اىل تطور تقنية وسائل االنتاج، وسبب تطور منط اىل اخ
 أي قوى االنتاج اليت تؤدي اىل تغيري يف طريقة االنتاج وعالقات اإلنتاج.

فالتناقض بني قوى . إن تطور اجملتمع يتحكم فيه التناقض بني قوى اإلنتاج وعالقات اإلنتاج
اجملتمع حيث حتدث ثورات ويتم القضاء على  طورت اإلنتاج هو الذي يؤدي إىل تاإلنتاج وعالقا

منط اإلنتاج وتظهر عالقات إنتاج جديدة. فتاريخ اجملتمع ما هو إال اتريخ الصراع الطبقي. فهناك 
وهدا الصراع و التطور من منط دائما صراع بني املستغلني واملستغلني بني البورجوازية والربوليتاراي. 

 آلخر حتمي. إنتاج

ليت حتدث عندما يتولد هذا الصراع الضروري واحلتمي هو أن يؤدي إىل جمتمع جديد إن الثورة ا
تنتفي فيه حاالت الصراع وينتفي فيه االستغالل. انه جمتمع شيوعي ميثل آخر مرحلة يف التطور 

 االجتماعي. وقد ابرز ماركس بعض خصائصه:

 ماعية. إلغاء امللكية اخلاصة لوسائل اإلنتاج وتعويضها ابمللكية اجل -

 االقتصاد يكون موجه هبدف حتسني مصري اإلنسان. -

 اإلنتاج سيصل إىل أقصاه وهو اقتصاد الوفرة. -

 لن يعود العمل مستلبا ويتحول إىل حاجة لإلنسان. - 

 زوال التناقضات الطبقية وسيعرف اإلنسان احلرية، حيث يتحرر من كل أنواع االستالب. -

 الفوضى اليت رفضها ماركسزوال الدولة من دون ان يعين -
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 الصراع الطبقي

إن هذا املنهج الدايلكتيكي يقود إىل أن هناك صراع حتمي بني الطبقات. فقد حلل ماركس  
علميا أن اجملتمع الرأمسايل مقسم إىل طبقتني: البورجوازية والربوليتاراي. واتريخ اجملتمع الرأمسايل هو 

الشرتاكية املثالية اليت استبعدت الصراع الطبقي واعتقدت اتريخ هذا الصراع. وهذا ما مل تفعله ا
أن إبمكاهنا حتقيق الوحدة. فماركس برهن أن االختالفات بني هاتني الطبقتني كبري جدا وعميق 

ماركس واجنلز من أوائل بل الصراع سيكون حتمي. وكان  ،نه ال ميكن تصور الوحدةإىل درجة أ
نظاما آخر هو النظام  تدمري النظام الرأمسايل لينتج لنا ن الصراع الطبقي يقود إىلمن اعترب أ

 ستكون للجميع وليس لطبقة معينة.  -حمل الصراع –ن وسائل اإلنتاج االشرتاكي أل

وأضاف ماركس أن طبقة الربوليتاراي  لن تستطيع حتقيق الثورة على الطبقة الربجوازية إال حني 
الطبقة يف ذاهتا والطبقة لذاهتا. فمالزارعون مثال حيصل هلا وعي طبقي. وهكذا مييز ماركس بني 

مستغلون. لكن العمال  أهنمال يعرفون  أيوعي طبقي،  ذاهتا ألن ليس هلميشكلون الطبقة يف 
                                                                                         ألهنم حصل هلم وعي طبقي. لذاهتايشكلون الطبقة 

 مثالية أم واقعية

يف الواقع إن ماركسية ماركس جتمع بني الواقعية واملثالية. إهنا تريد أن تكون فكرا ومذهبا علميا    
تفسر الواقع والتاريخ والفلسفة. فماركس كان ينظر إىل كل شيء على انه نتاج للواقع املادي 

يته. لكن تفكريه كانت تشوبه بعض الذي حيدد سلوك وعي الناس. من هنا مادية تفكريه وواقع
األفكار املثالية. أوال من حيث تصوره لعامل أفضل من هذا العامل وهو تصوره جملتمع تنتفي فيه 
النزاعات والصراعات الطبقية الذي سوف يتحقق يف نظره يف اجملتمع الشيوعي. لقد أتثر ماركس 

نسية. إن االشرتاكية الفرنسية كانت كردة ابلتيار االشرتاكي الذي ساد يف أورواب بعد الثورة الفر 
فعل لسيطرة البورجوازية احلاكمة. فأفكار كل من الفرنسيني أمثال سان سيمون وفوريي وبرودون 
وأيضا االجنليزي أووين كانت كصرخة ضد البؤس والقمع الذي كانت تعاين منه الطبقة العاملة 

حب مقولة:" امللكية هي السرقة بعينها". فقد  حتت تطور الرأمسالية الناشئة. فربودون مثال هو صا
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كانت هذه االشرتاكيات مثالية جدا وغري انضجة ألهنا تندد ابلبؤس وتطالب ابلعدالة 
االجتماعية لكن من دون البحث يف أسباهبا املتمثلة يف استغالل البورجوازية للطبقات العاملة 

كيات ابلطوابوبة وأراد أتسيس وهذا ما حلله ماركس. فماركس نفسه من وصف هذه االشرتا 
الشرتاكية علمية واقعية. فقد حاول ماركس أن يبني أن حلول االشرتاكية هو ضرورة حتمية لتطور 

 التاريخ واجملتمع وليس جمرد حلم أو أمنية.                                                                           

 املثالية ألنه تصور ظهور جمتمع شيوعي كآخر مرحلة من لكن ماركس يسقط هو األخر يف
مراحل تطور اجملتمع. كما أن هذا يقودان إىل نوع من الدوغمائية والوثوقية ألنه اعترب أن اجملتمع 

                                                                        الشيوعي هو أفضل األنظمة، يف حني أن التاريخ بني خطا الشيوعية.                                                    

نقطة أخرى ميكن مؤاخذة ماركس عليها وهي أن فكره هو اآلخر ينبغي أن خيضع للجدل 
فاعتقاده بتوقف اجلدل وابلتايل فان هذا يعين أن فكره نسيب وكل ما قال به قد يزول ويتحول. 

 له ما يربره. عند اجملتمع الشيوعي ليس

وهيجل واليت تتمثل  ألفالطونابلنسبة  الشأنينتقد كارل بوبر النزعة التارخيانية ملاركس كما هو  
االدعاء ابن هناك منطق اترخيي كوين يسري إليه التاريخ فماركس يدعي أن التاريخ يتجه حنو يف 

وع من الشمولية وإلغاء هناية صراع الطبقات يف مرحلة الشيوعية. وهذا من شأنه أن يقود إىل ن
 .1التعددية والدميقراطية يف نظر كارل بوبر

نقطة أخرى تثري اجلدل والنقد وهي تصور املاركسية السليب للدولة واليت يعتربها تعبريا عن الطبقة 
والدولة يف اخر  .وختضع الطبقات االخرى املسيطرة وأهنا عنف منظم وال حتقق الصاحل العام

ية. فما ان توجد الدولة اال وتنتفي احلرية. وابلتايل تنادي املاركسية ابلغاء املطاف منافية للحر 
الدولة حيث اجملتمع الشيوعي الذي حيقق املساواة واحلرية. اال ان املاركسية ال ترى احلرية اال يف 

 اجملتمع الشيوعي وهذا تصور الاترخيي وينفي وجود وتطور احلرايت مع عدة دول.

                                              
  Voir pour plus d'information les trois livres de Karl Popper, La société ouverte et 
ses énemis, (1945), la logique de la découverte scientifique , Payot, 1934 et Misere 

1de l'historicisme (1957), Plon  
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 رتمدرسة فرانكفو 

من بني ممثليها البارزين ادورنو وهربرت ماركوز وهوركهامير وهابرماس... وكانوا من أصل    
 يهودي، حيث بوصول النازية إىل احلكم، هاجروا إىل الوالايت املتحدة.                                                       

أن العلم والعقل  5410 سنةمؤسس املدرسة Max Horkheimer عترب هوركهامير وي
قد ينحرفا إذا مل يتم نقدمها وهذا ما حصل يف الغرب، حيث أن جمهودات اإلنسان للسيطرة 
على الطبيعة بواسطة العقل والعلم أدت إىل احنرافات خطرية: فتاريخ جمهودات اإلنسان 

 الستعباد الطبيعة هو أيضا اتريخ استعباد اإلنسان من طرف اإلنسان".     

اش هوركهامير وادورنو مأساة التكنولوجيا اليت وظفت ألغراض بربرية )استعباد لقد ع
. 5420اإلنسان(. ومن هنا نفهم التأثري الذي مارسه هربرت ماركوز على الشباب سنة 

حيث بني كيف أن التكنولوجيا الغربية أثرت على اإلنسان فأصبح ذو بعد واحد. يشرح 
 ن ذو البعد الواحد.                                                      اإلنساماركوز بشكل مفصل يف كتابه 

أثبت ماركوز أن املذهب الوضعي على يد أوغست كونت كان العقل والثورة  ويف كتابه
مرتبطا ابالجتاه احملافظ يف جمال السياسة وراغبا يف احملافظة على األوضاع السائدة. فاإلنسان 

لك أن النظام الرأمسايل ابلرغم من التقدم التكنولوجي فانه يفرض عليه أصبح له بعد واحد. ذ
تصورا وسلوكا معينا ورؤية واحدة ويسلبه ابلتايل من حرية الفكر ومن استقالله وذلك من 

 خالل وسائل اإلعالم نفسها.                                              

ارخيي للطبقة العاملة ابملفهوم املاركسي يف اجملتمع والحظ ماركوز التخلي كلية عن الدور الت
الصناعي. فقد حتسنت وضعها وقدمت هلا كل املغرايت مما جعلها تتخلى عن دورها 

 التارخيي.   

                             



 
 

 

 
 
 
 

 

167 

 
 مؤشر الصراع يف احلضارة الغربية. 

إىل حالة من االستقرار والتحضر اعتقد كثري من العلماء واملفكرين أن احلضارة الغربية وصلت    
انتفى معها كل مؤشر للصراع وعدم االستقرار بعدما حقق اجملتمع الغريب مستوايت متقدمة من 

مثل هناية التاريخ النمو االقتصادي والسياسي واالجتماعي. وهكذا ظهر مفكرون أبطروحات 
ينيات يف مؤمتر عن "مستقبل فقد قدم ادوارد شيلز مقاال يف منتصف اخلمس وهناية االيديولوجيا.

احلرية" مساه "بنهاية االيديولوجيا" ذهب فيه إىل أن األمور التقليدية اليت كانت تفصل بني اليمني 
واليسار قد تضاءلت إىل أدىن حد. فتزايد الرقابة يف بعض الدول مل يلغ احلرية الدميقراطية، كما 

اختفت اخلالفات بني اليمني واليسار أو   أن االشرتاكيني مل يعد ينادون ابالشرتاكية ومن مث
كادت. وقد طور دانيال بيل هذه األفكار يف كتابه "هناية االيديولوجيا" هو اآلخر ذهب فيه إىل 
أن اجملتمع األمريكي قد تغلب على كل مشكالته اجلوهرية ومل يعد يف حاجة إىل االيديولوجيا. 

تفاق العام حبيث اختفت منه أي تيارات فاجملتمع الغريب بصورة عامة قد حقق قدرا من اال
ايديولوجية معارضة. أما الدول النامية فما زال فيها الصراع الطبقي وااليديولوجي ألهنا مل حتقق 

 بعد الوفرة املطلوبة والرفاهية.                                                                      
ليسار اجلديد يف الغرب بسبب عدة أحداث من بينها الغزو لكن يف الستينيات ظهر تيار ا

الربيطاين اإلسرائيلي الفرنسي على قناة السويس فظهر اليسار يف بريطانيا جراء ذلك، وظهر 
اليسار الفرنسي نتيجة ذلك إىل جانب أحداث اجلزائر.  أما يف الوالايت املتحدة األمريكية فظهر 

 أمريكا يف جنوب شرق آسيا وأمريكا الالتينية.                             اليسار نتيجة ثورة الزنوج وسياسة
كما أن حاالت من اخللل االجتماعي بدأت تظهر. فقد ازدادت اجلرمية وانتشرت نزعات الفردية 

 واألاننية وازدادت حدة االستهالك...                    
كحركة الزنوج واحلقوق املدنية يف   ومن بني مؤشرات الصراع إذن ظهور حركات احتجاجية

. وقد ربط الطالب بني 5420خاصة يف الوالايت املتحدة وأيضا حركة الطالب سنة  5423
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الدميقراطية واستقالل اجلامعة فالشباب كانوا يعتربون أن الدميقراطية ال تتيح للفرد أن يشارك يف 
 مفهوم الدميقراطية التشاركية.     إصدار القرارات اليت تؤثر على حياته. ومن مث طور الشباب 

ولقد بلغت ثورة الشباب ورفضه للنظام القائم على االستغالل ذروهتا يف انتفاضات الطالب عام 
. فقد أعطت دفعة لالجتاهات النقدية احلديثة يف علم االجتماع وأحدثت تغيريات كبرية 5420

 داخل اجملتمع الغريب الرأمسايل. 
الدول الرأمسالية خاصة فرنسا حيث تزعمها دانيال كوهن بندت ويف  اجتاحت ثورة الشباب كل

             أملانيا حيث تزعمها رودي ديتشه ويف الوالايت املتحدة تزعمها مارك رود.                                                          
يفكر سوى ابلتقدم العلمي فهذه الثورة تعرب عن عمق أزمة اجملتمع الرأمسايل الذي ال   

وبريوقراطية الدولة واملؤسسات االحتكارية مهمال حاجات اإلنسان الثقافية والفنية والسياسية 
 واالجتماعية والفلسفية.                           

 5420وهذا االجتاه النقدي يف علم االجتماع الناقد للفكر الغريب الرأمسايل ظهر قبل ثورة مايو 
كتااب يعاجل فيه مشكالت اجملتمع   5453يف ديفيد ريسمان الذي أصدر يف عام ممثال 

اجلماهريي. فقد أوضح أن اجملتمع األمريكي أصبح مجاهرياي يتكون من حشود من األفراد 
املنعزلني الذين ميكن قيادهتم والتحكم فيهم بسهولة دون أن يصدروا أي قرار يتعلق مبصريهم. فقد 

ع من الشخصية: النمط الذي توجهه التقاليد والنمط املوجه من الداخل ميز بني ثالثة أنوا 
والنمط املوجه من خالل اآلخرين. ويعتقد ريسمان أن األمريكيني كانوا يتميزون يف بداية القرن 

أبهنم موجهون من الداخل )من خالل تشرهبم ابألخالق الربوتستانتية( مث أصبحوا يف  54
 من خالل اآلخرين. وصاحب هذا التحول يف الشخصية حتول منتصف القرن العشرين موجهني

يف اجملتمع ذاته، حيث حتول من جمتمع تلعب فيه قيمة العمل دورا كبريا إىل جمتمع تلعب فيه قيمة 
 "االستهالك" دورا كبريا.                                                         

ين. فيدعون إىل االنتخاابت مىت شاء اآلخرون، حيث وأصبح األفراد موجهني من طرف اآلخر 
             حتولوا إىل "قطعان" ليس هلم أي سلطان يف التحكم يف مصريهم.                                                                     
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 القسم الثالث: الفكر السياسي املعاصر

 (1124-1153ماكس فيرب) 

 الدولة ومشروعية العنف 
طلق فيرب من سؤال كيف وملاذا يعترب العنف حقا مشروعا للدولة ؟ وجييب يف كتابه "العامل  ين

ل أساسي حتيل بشك أبن للدولة مشروعية استعمال العنف. إن السياسة عند فيرب  والسياسي".
على مفهوم الدولة كقيادة سياسية لتجمع بشري يف إقليم معني. إن وسيلة الدولة املثلى هي 
العنف ويستدل على هذا بكوهنا الضامن الوحيد هليمنة الدولة. غري أن هذا العنف وإن كان ليس 

طة. ويربهن وسيلة الدولة الوحيدة، إال أنه أكثر أسلحتها جناعة يف قيادة اجملتمع وملمارسة السل
فيرب أيضا على أطروحته ابلربط  بني عدم استعمال العنف واختفاء الدولة ألن العنف هو 

خاصيتها املميزة وان كانت ليست اخلاصية الوحيدة والعادية. وفيرب يف هذا ال يقدم رأيه املتمثل  
يف أن للدولة احلق يف جلوء الدولة إىل العنف، وإمنا حياول فهم طبيعة الدولة وخاصيتها املميزة وك

يف استعمال العنف. فيفسر هذا بكون أن الدولة متلك مشروعية ملمارسة السلطة ابعتبارها 
السلطة الكربى داخل اجملتمع الضامنة الستمرارية الدولة والساهرة على حقوق املواطنني وشؤوهنم. 

 وترى نتيجة لذلك أهنا الوحيدة اليت متلك احلق يف العنف.  
                                                                                                                        

 األخالق الربوتستانتية وروح الرأمسالية
بني فيرب أن الرأمسالية انتشرت يف الدول الربوتستانتية أكثر من انتشارها يف الدول الكاثوليكية. 

خاصة  التصور الكالفاين )نسبة إىل كالفن( تقود إىل هذا. فهذا التصور يعترب أن فالربوتستانتية  و 
النجاح يف الدنيا عرب العمل هو مؤشر على النجاح يف اآلخرة وان هللا راض عنا. إن العمل يعترب 
صالة ألنه يقود إىل النجاح والربح وهذا مينح طمأنينة للربوتستانيت أبنه خمتار من طرف هللا. وقد 
أعطى فيرب دالئل اترخيية على أن تراكم الرأمسال ال يقود إىل الرأمسالية وإمنا هذا التصور ابلذات 
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هو سبب بروز الرأمسالية بدليل أن الصني عرفت تراكم للرأمسال وثورة تقنية بدون ظهور ثورة 
 أن وهذا يعين. 1صناعية. والسبب، حسب فيرب، أن الصني كان ينقصها األخالق الربوتستانتية

فيرب يقرتح عكس ماركس أمهية البعد الديين وليس البعد االقتصادي الذي حيرك التاريخ. إن 
ماكس فيرب أول من الحظ زوال البعد الديين يف اجملتمعات احلديثة اليت أصبحت أكثر تنظيما 

 وبريوقراطية معقلنة. ماكس يعتقد انه ال ميكن أن تتقدم اجملتمعات بدون أخالق ودين. 
                                    

 أنواع املشروعيات

ويف إطار حديثه عن أنواع املشروعيات، يشري فيرب إىل أن الدولة قد  تلجأ إىل إحدى هذه 
 : تقليدية وكاريزمية وقانونية. األنواع أو جتمع بينهم. وهي ثالثة أنواع

إلعطاء مصداقية حلكمه إىل  فاملشروعية التقليدية تعين أن احلاكم أو صاحب السلطة يلجا،
 التاريخ والتقاليد. مبعىن أن سلطته تتوافق مع ما كان معروفا يف اتريخ الدولة. 

كما قد يلجا إىل املشروعية الدينية أيضا. أي أن حكمه يتوافق مع أحكام الدين  وهكذا   
 حيرتم احملكومني احلاكم.

كاريزم احلاكم والذي مبقتضاه حيكم وهناك املشروعية الكاريزمية اليت تعتمد على شخصية و 
لوحده ويطيعه الشعب مهما فعل. كنابليون بوانبرت ومجال عبد الناصر يف مصر وغاندي 

 يف اهلند...

أما املشروعية القانونية العقالنية فهي مشروعية تعتمد على القانون والعقالنية وتلجأ إليهما 
 وهي مسات الدولة احلديثة. 

                                              
Histoire des idées Evelyne Pisier, François Chatelet et Olivier Duhamel,  1

politiques, PUF,  Paris,  
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 العقالنية والبريوقراطية الدولة احلديثة وبروز

وخبصوص العقلنة فان ماكس فيرب يعترب انه توجد مقاييس متفاوتة يف قطاعات خمتلفة يف  
كثري من األنظمة السياسية التارخيية. عند اليوانن والرومان ويف العهد الوسيط األورويب بل 

إال يف الغرب حىت يف اإلمرباطورايت الشرقية. لكنها كعملية شاملة وعميقة مل تتبلور 
احلديث. فبعد النهضة األوروبية واإلصالح الديين والثورة الفرنسية والصناعية أصبحت 
العقالنية قيمة يف ذاهتا ولذاهتا. وطبقت العقالنية يف خمتلف القطاعات: يف التنظيم اإلداري 

 والقانون وحىت يف الفن. 

كن هل الدولة القدمية مل تكن فالدولة احلديثة عنده هي جمموع أدوات عقلنة اجملتمع. ول
عقالنية، أي مل يكن فيها قدر من التنظيم املعقلن؟ يف الواقع، يعرتف فيرب أن كل دولة منذ 
بداية التاريخ كانت حتمل قدرا من العقالنية قليال أو كثريا. إال أن هذه العقلنة يف هذه 

إال جمال معني. أما يف  الدول القدمية تبقى عرضية وغري اثبتة وغري شاملة ألهنا ال متس
 . 1الدولة احلديثة فان العقالنية شاملة ومن مظاهرها البريوقراطية

وال ينفي فيرب وجود عالقة بني الرأمسالية والدولة احلديثة، لكنه ينفي أن تكون األوىل سبب 
وجود الثانية أو بعبارة أدق سببها الوحيد. يؤكد فيرب أن الدولة احلديثة كجهاز تضم جيش 

لرأمسالية ظامي وبريوقراطية مرتبة وقانون منظم واقتصاد موجه ولغة منمطة، ليست وليدة ان
ن األوىل )الرأمسالية( انجتة عن الثانية ) العقالنية(. فعندما حيتل العقل بل وليدة العقالنية. أل

ر املرتبة األوىل يف سلم القيم فانه يتحكم يف القيم األخرى. وهلذا السبب ابلضبط مل تظه
الرأمسالية يف اجملتمعات والدول التقليدية غري األوروبية. الن الروح املتحكم فيها كان معاداي 

                                              
نموذج الهيمنة العقالنية القانونية. ومن  خصائص البيروقراطية أن الموظفين   راطية عند فيبر. تمثل البيروق1

هم خبراء محترفين كل واحد منهم يشغل منصبا معينا في التسلسل الهرمي. وتوجد في الدول دات المشروعية 

 العقالنية  والقانونية ألنها تؤمن بالكفاءات.
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للعقل كقيمة عليا أما يف الدول األوروبية الغربية فظهرت فيها العقل بسبب أتثرها ابلفلسفة 
 اليواننية وابلقانون الروماين. 

حني قال أن النظام االشرتاكي ال يزيل لقد بينت لتجربة التارخيية أن فيرب كان على صواب 
الدول بل يقويها ستزداد البريوقراطية يف اإلدارة والتعليم وستوسع جمال التوجيه يف االقتصاد 
والقمع يف احلياة اليومية. فليست االشرتاكية يف نظره طريق اضمحالل الدولة بل طريق 

 .  1تقويتها

 منهج الفهم

د واإلحالل حمل الظاهرة أو العملية املدروسة حىت ميكن يعتمد هدا املنهج على تدخل الفر 
 فهمها، أي تقمص الفعل. وابلتايل إعطاء معىن ذايت وليس موضوعي لألشياء.

ويرفض ماكس فيرب كل تفسري حتمي وأحادي للظواهر كما فعل ماركس مثال ابلنسبة للعامل 
ال ميكن لعامل واحد أن حيدد االقتصادي الذي حيدد كل العوامل األخرى. إن فيرب يعترب انه 

 ابقي العوامل.

 

 النموذج املثال

 

 

 

 

                                              
 .90-96. مرجع سابق، ص. 1 
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 ( 1113ميشيل فوكو )فيلسوف فرنسي معاصر تويف سنة 

 طبيعة السلطة السياسية

. وقد درس التاريخ وحصل على اإلجازة يف الفلسفة من السوربون 5412ولد ميشيل فوكو عام 
. وقد 5451لم األمراض النفسية عام وعلى إجازة علم النفس وعلى دبلوم ع 5490عام 

طفقت شهرته اآلفاق منذ كتابه" اجلنون واحلضارة". وقد اهتم كثري يف دراساته عن االحنراف 
 واجلنون واملسجونني واألقليات اجلنسية. 

ومنهجه يعتمد على التحليل االيبستمولوجي البنيوي. فهو ال يهتم يف دراساته عن االحنراف مثال 
يقدم احللول وإمنا يبحث عن كيفية معاجلة االحنراف وعن البنيات األساسية ليت عن األسباب و 

حتدد السلوك والظواهر. قد كان فوكو متمكن من موضوع دراسته وكان مشهورا من طرف 
 اجلماهري قبل أن يعني يف الكوليج دو فرانس بباريس. 

، ذلك أن ما تقوم به هذه فمثال يذهب فوكو إىل أن كل اجملتمعات حتتاج إىل وجود منبوذين
اجملتمعات من عمليات إقصاء هؤالء املنبوذين إمنا هو فعل يعزز شعور األفراد غري املنبوذين 

 ابالندماج يف اجملتمع أو ابلتضامن االجتماعي. 

ويف دراسته للجنون من خالل كتابه " املراقبة والعقاب" يدرس كيف مت االنتقال من إقصاء 
إىل  50عالجهم بوضعهم يف مستشفيات. ويتتبع اجلرمية يف فرنسا من القرن  اجملانني إىل حماولة

الوقت احلاضر. ففي البداية  مل يكن هناك متييز بني اجملنون واجملرم. فحىت اجملنون كان يسجن 
ويقيد ابلسالسل كأنه ارتكب جرما. ولكن مع الثورة الفرنسية وانتشار حقوق االنسان حتولت 

فأصبح ينظر إليهم بشيء من اإلنسانية. فانشات املستشفيات اخلاصة  النظرة إىل اجلنون
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ابجملانني. فانتقلنا من عقاب اجلسد إىل عقاب الروح. ويف مقطع فظيع يصف لنا فوكو العقاب 
 اجلسدي من خالل عقاب أحد اجملرمني:

حيث ... فاقتيد إىل ابلعقاب العلين أدين القاتل وحكم عليه  5757" يف مارس          
محلته عربة جيرها حصان ال يرتدي سوى مالبسه الداخلية... ويف ساحة "دي جريف" حيث 
انتهت الرحلة اقتيد القاتل إىل مشنقة نصبت له. وانتزع حلم صدره وذراعيه وفخذيه بكالابت 
حمماة ابلنار. .. وصبوا الرصاص املنصهر والزيت املغلي املمزوج ابلكربيت والشمع املشتعل. 

سد القاتل على األرض بعد ذلك، لرتبط أطرافه األربعة إىل أربعة من اخليل ممزقة وسحب ج
 .1جسده والقوا مبا تبقى من اجلسد إىل النريان وذروا ما تبقى منه من رماد يف الريح"

فالعقاب كان جسداي وأيضا علنيا. وحىت اجلرمية كانت ترتكب علنا. فداميان القاتل الذي مت 
ة وحشية كان قد ارتكب هو اآلخر جرمية بشعة وبصورة علنية ألنه كتب إعدامه علنا وبصور 

 أحداث اجلرمية قبل ارتكاهبا. 

ويف إطار حتليله للمعرفة، فقد قسم فوكو احلقب املعرفية إىل ثالث عصور داخل الفكر األورويب 
وأول  تتعاقب على أساس من انقطاعات ايبيستمولوجية تنتقل هبا املعرفة من حقبة إىل أخرى.

. واثنيها 57إىل منتصف القرن  52هذه العصور هو " عصر النهضة" الذي يستمر من القرن 
. واثلثهم هو " 57هو "العصر الكالسيكي" الذي يبدأ ابللحظة الديكارتية يف أواسط القرن 

بظهور مفهوم االنسان وذلك هو العصر الذي  54العصر احلديث" الذي يبدأ مع مطلع القرن 
 ته.نشهد هناي

                               

 : السلطة كتجلي داخل اجملتمع

                                              
Galimard, Paris,  ,Surveiller et punir, Naissance de la prisonMichel Foucault, .  1

1975.  
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ارتبط مفهوم السلطة ابملؤسسات القانونية للدولة اليت ختضع املواطنني لقوانينها، وابلتايل 
حنن بصدد سيطرة فئة على فئة أخرى، طبيعة هذه اهليمنة قد تتذبذب بني القانون والعنف، مما 

التايل: ما طبيعة السلطة السياسة؟ وكيف جيب أن تكون عالقة احلاكم  حييلنا إىل طرح اإلشكال
ابحملكوم؟ لكن مفهوم السلطة عرف نوعا من التوسع والتجاوز، فمثال عند فوكو، فان السلطة ال 

 توجد يف الدولة وإمنا يف اجملتمع وهي متعددة ومتمظهرة يف عدة أشكال.     

أصلها، ألنه يف نظره، هذا سؤال يف غري حمله، ال يطرح فوكو إشكالية ما السلطة وما 
وجيب عكس ذلك البحث حول كيفية ممارستها. ولذلك فهو يعارض، يف نظريته يف السلطة، 

التصور املاركسي الكالسيكي الذي يرى أبن الدولة تنفرد لوحدها ابستحواذ  واستعمال السلطة.  
نجلي يف العالقات الثنائية بني ،  فهي ال تفالسلطة ال أتيت من فوق، بل أتيت من حتت

احلاكمني واحملكومني، بل ابألحرى يف عالقات القوة اجملسدة يف آليات اإلنتاج داخل األسرة، 
واجملموعات الصغرية، وداخل املؤسسات، وتسري يف اجلسد االجتماعي أبسره: بني الرجل واملرأة 

. إن السلطة ليست اثبتة وإمنا و بني أفراد األسرة )...( بني كل من يعرف وكل من ال يعرف
متشتتة وموجودة يف العديد من اجملاالت يف األسرة )سلطة األب على األبناء(، يف السجن 

 )سلطة احلراس على املتهمني(، يف املستشفيات ويف املدرسة )سلطة االستاد على التالميذ(.

لتايل التحكم واملراقبة إن ما مييز السلطة هو القوة، أو عالقات القوة والتفوق والتغلب، واب
 . وليس التوافق.Surveiller et punirوالعقاب )

يذهب فوكو مذهب نيتشه يف تصور السلطة، فهي اترة تستعمل الوهم أو االيديولوجيا 
واخلداع، واترة تتوسل ابلعنف، مرة تلجأ إىل القوة الفيزايئية ومرة أخرى تستعمل اخلداع من أجل 

طاقة سلبية تنفي كل ما  -يف منظور فوكو  –لغاايهتا. حتمل السلطة  إخضاع اإلرادات املعارضة
يعاديها ويعارضها وال جتيز فعل سوى ما تسمح به. فهي حتتوي على تقنيات قمعية: املراقبة و 
العقاب. ختلق السلطة معايري السلوك من خالل املراقبة وفرض االلتزامات وتطوير العادات. فهي 
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ما هتدف السلطة إىل تطويع األجساد حبيث ال متلك هذه األخرية حتدد السوي واملرضي. ك
 اخلروج عن إنتاج معايري السلوك.

(، وحتكم Partout et nulle partفالسلطة توجد يف كل مكان ويف ال مكان )
يقرتح فوكو فالسلطة إسرتاتيجية. قبضتها على كل شئ: األسرة، السجن، العيادة واملصنع. 

لسلطة، فال ينبغي النظر إىل السلطة كملكية قارة ومستقرة يف يد ذات فردية منوذجا اسرتاتيجيا ل
أو مجاعية، وإمنا جيب التفكري يف السلطة كإنتاج السرتاتيجيات الصراع بني القوى. ال ميكن 
احلديث عن مركز السلطة أو سلطة املركز، فهي منبثة ومنتشرة يف كل مكان، ويف داخل اجلسم 

 هبذا املعىن فالسلطة غري منضبطة حلدود "السياسي"، إهنا تتجاوز ختومه.االجتماعي برمته. و 
فالسلطة ال ترتكز يف الدولة فقط يقول فوكو: "ال أزعم أن الدولة ال أمهية هلا، ما أريد قوله، هو 
أن عالقات القوة، وابلتايل أن التحليل الذي ينبغي أن ختضع له، يتجاوز ابلضرورة حدود الدولة. 

نيني: أوال وقبل كل شئ ألن الدولة، وابلنظر إىل حضور كل أجهزهتا، بعيدة كل البعد وذلك مبع
عن أن تكون قادرة على ملء جممل عالقات السلطة، اثنيا: ألن الدولة ال ميكن أن تؤدي 

 وظيفتها سوى ابالعتماد على غريها، أي على عالقات القوة املوجودة".

واملستشفى أسس فوكو مفهوماً جديداً للسلطة متكئاً فمن خالل مؤسستني كبريتني مها السجن 
على نيتشه يف كثري من آرائه. فقد عمد فوكو إىل حتليل السلطة وأقامها على أساس مبدأ القوة. 
فوالدة السجن وظهور املصحة العقلية مل يكوان نتيجة رغبة اجملتمع يف إدماجهما يف عالقاته بقدر 

جر تلك الفئات اليت ال متلك عمالً أو وظيفة وابلتايل ما هدف إىل عكس ذلك متامًا وهو ح
إقصائها واعتبارها عبئا ورقما متزايدا يف آاثر البطالة ال سيما مع بروز األزمة االقتصادية احلادة 
اليت عرفتها أورواب يف بداية العصر احلديث مما مسح لنزعة اقتصادية هي املاركنتيلية ابقرتاح فكرة 

يتم التحول من التعذيب اجلسدي إىل العقاب النفسي بسبب النزعة اإلنسانية، بناء املعازل. فلم 
وإمنا مت التحول ألسباب سياسية تتمحور حول ظهور ما يسمى أبزمة التعذيب واملؤشر األساسي 
هلذه األزمة هو حضور الشعب كشاهد على مشهد الفظاعة، فهذا احلضور هو املشكلة، إذ كثرياً 

ذيب إىل تعاطف مع املتهمني واملعذبني، ومن االنتقام إىل التسامح مع ما ينقلب مسرح التع
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يتحول اجملرم إىل اجملرم، وخاصة عندما يعلم الشعب أن العقوبة جائرة وان احلكم ظامل وهكذا 
ويبدأ التضامن معه، ومن هنا نشأ مفهوم السجن العقايب. بعد ذلك خضع السجن نفسه  بطل

 أنه ورغم ذلك كله مل يستطع أن حيقق غايته اليت تتعلق إبصالح لكل التحوالت االجتماعية إال
 السجن حتولت إىل صنع اجلاحنني. الفرد وخفض معدل اجلرمية، بل إن مهمة 

السلطة إبعتبارها مظهرا من مظاهر احلداثة، ويف تبيانه أن ما يسودها هو القوة، أو 
 Surveiller etاقبة والعقاب )عالقات القوة والتفوق والتغلب، وابلتايل التحكم واملر 

punir وهذا ما دفع "جيل دولوز" إىل اعتبار فوكو نيتشوي املنزع فيما خيص حتليله وتفكيكه .)
آلليات السلطة. فهو ينكر املعايري القانونية واالجتاهات األخالقية، ويقصيها من مضمار السلطة 

ها جمرد أوهام، بل إهنا ال تعمل بسبب عجزها عن تنظيم العالقات بني أعضاء اجملتمع، ويعترب 
 سوى على إخفاء وتقنيع العالقات االسرتاتيجية اخلفية.

وال ميكن لعالقات القوة أن تستقر ولو إىل حني سوى بواسطة ما يسميه فوكو ب "املأسسة" 
(Institutionalisation.) 

طاف العقاب. فهي حتث ومن مرتكزات التقنيات احلديثة للسلطة: املراقبة واحلراسة ويف هناية امل
على اإلنتاج أكثر من القمع، وبذلك فهي ختضع كال من القيمة واجلسد واملعرفة إلمرهتا، ختلق 
السلطة معايري السلوك من خالل املراقبة وفرض االلتزامات وتطوير العادات. فهي حتدد السوي 

ة اخلروج عن إنتاج واملرضي. كما هتدف السلطة إىل تطويع األجساد حبيث ال متلك هذه األخري 
معايري السلوك. فاجلسد هو تلك املنطقة اليت تقوى على التعبري عن احلياة، وإليها تتجه التقنيات 
احلديثة للسلطة من أجل إخراسها وإجبارها على الصمت. حتتاج السلطة، من أجل تثبيت 

أشكال تعبريات  نفسها، وتكريس سيطرهتا إىل مراقبة، ليس األشكال الثقافية للفكر، بل أيضا
 اجلسد.

لقد طورت احلداثة أساليب وتقنيات وإجراءات مراقبة اجلسد وتطويعه وترويضه. فهي ال تكتفي 
مبراقبته، بل تتجاوز ذلك إىل فرض وإنتاج ما تريد من سلوكات جسدية منطية عن طريق تطبيع 
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سة والعقاب". إهنا إشاراته، وتنميط حوافزه، وقولبة حركاته. ذلك ما يوضحه يف كتابه "احلرا
تروض األجساد على القيام بسلوكات أوتوماتيكية آلية وروتينية من أجل اإلشباع. ال ينظر إىل 

فيزايئية ونفسية، بل على أنه نسق يعمل وفق آليات ميكانيكية.   اجلسد اإلنساين على أنه وحدة
 حلداثة يف أورواب.إن فوكو، وعلى غرار مدرسة فرانكفورت، يرى أن ترويض اجلسد هو عنوان ا

تتسم السلطة يف العصر احلديث ليس ابلتحكم يف حوافز وحركات اجلسد، بل أيضا 
ابلتحكم يف احلياة واملمات والتوالد حسب تقنيات جد معقدة متتد حىت إىل مراقبة السلوك 

 .populationالبيولوجي للساكنة 

-ة العضوية حتت اسم "البيوجيمل ميشيل فوكو االسرتاتيجيات اليت تتدخل يف تنظيم احليا
 .Bio-politiqueسياسة( -بوليتيك( أو "البيو

، تطورت هذه السيطرة على احلياة يف شكلني أساسيني مل يكوان 57فابتداء من القرن 
متعارضني. أحد هذين األساسيني مركز على اجلسد بوصفه آلة: فرتويضه، والزايدة من قدراته 

ية والرقابة االقتصادية، كل هذا تضمنه وسائل السلطة اليت حتض وسلبه لقواه ودجمه يف نسق الفعال
 على املراقبة.

أما األساس الثاين الذي تشكل فيما بعد، فهو مسلط على خصائص اجلسد، اجلسد 
املرتبط بتقنيات احلياة، والذي يصلح قاعدة لسريورات بيولوجية: التوالد، احلياة واملوت ومستوى 

اختالف الشروط اليت ميكنها التدخل يف ذلك، هذا اإلشراف صار  الصحة ومعدالت العمر، مع
                 سياس ي  ة الب  ش ر".-فعليا من خالل أنواع التدخل واملراقبة املنظمة: إهنا بي  و

فالتقنيات املمارسة على األجساد، خاضعة إىل نتائج التطور العلمي من أجل مالءمة 
ىن آخر إن تقنيات مراقبة اجلسد وترويضه وتطويعه رهينة مبدى اجلسد مع سريورات احلياة. مبع

 تقدم "معرفة اإلنسان" فهذا يقود إىل الفكرة الثالثة: أال وهي مفهوم املعرفة.
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 املعرفة والسلطة

إن حفرايت املعرفة تقود فوكو إىل حتليل اخلطاب الذي يعترب وسيلة لتحديد الواقع. 
لقوة، ينبغي التخلي عن التصور القدمي الذي ينظر إىل املعرفة فاملعرفة عنصر أساسي يف عالقات ا

خارج عالقات القوة ورهاانهتا وأهدافها وغايتها. وعلى النقيض من هذا التصور: املعرفة منتوج 
للسلطة، فكل من املعرفة والسلطة يستدعي أحدمها اآلخر. فاملعرفة متهد األرضية للسلطة، 

 والسلطة تفرتض عالقات القوة.

ال توجد معرفة فوق الواقع، أو خارج عالقات القوة؛ فالعلم احلديث يستجيب إىل ف
متطلبات احلداثة، بواسطته ميكنها غزو الواقع وتسخري الطبيعة واإلنسان واجلسد وبناء السلطة 
واهليمنة. ليس العلم واملعرفة وسائل حمايدة وأدوات موضوعية ميكن تسخريها للمراقبة االجتماعية. 

احلديث نفسه سلطة وعنصر أساسي يف إسرتاتيجية الصراع، وحىت الذين يعتقدون أن  العلم
إبمكاهنم استعماله لغاايهتم هم أنفسهم يقعون يف شراك تلك اإلسرتاتيجية. هناك عالقة وطيدة 
بني االختيار العلمي وإسرتاتيجية السلطة. ومن هنا نقد فوكو العنيف للعلوم اإلنسانية: علم 

ب العقلي، البيداغوجيا وعلم اإلجرام، فكلها ترسي اسرتاتيجيات من أجل التالعب النفس، الط
ابلعقول وترويض اجلسد. فاحلداثة حبلى بتقنيات وطرائق للمعرفة تصب إمجاال يف اسرتاتيجيات 

 السلطة، وتتضافر احلداثة العلمية والسياسية يف السيطرة على اإلنسان.

 

النظرايت السياسية احلديثة واملعاصرة وتقصي كل  تتعارض نظرية فوكو يف السلطة مع
( Consensusإمكانية إلرساء السلطة على أسس املشروعية من خالل التوافق أو الرتاضي )

(. ال شئ ميكنه احلد من اسرتاتيجيات السلطة أو احلد من Discussionأو املناقشة )
  اجتثات اسرتاتيجيات السلطة منه. عالقات القوة. فال ميكن إزالة فتيل الصراع من اجملتمع، وال
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 ب: الفكر السياسي املغريب
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مل يهتم املفكرون ابلفكر السياسي املغريب إال قليال. ورمبا يرجع السبب إىل غياب فكر سياسي 
ممنهج وواضح. فما جنده هو أفكار سياسية هنا وهناك. فقد كان شيوخ الزوااي والطرق الصوفية 

ابلشأن السياسي. فقد تضمنت العديد من املراسالت الصوفية تصورات خاصة حول  يهتمون
السلطة وكيفية ممارستها. ولعل كتاابت اليوسي وتصوره للسلطة ومعارضته هلا وكتاابت ابن أيب 

 حملي الذي كان معارضا للحكم السعدي خري دليل على هذا. 

مني فكر عملي وآخر نظري. فالفكر العملي وميكن أن نقسم هذا الفكر السياسي املغريب إىل قس
هو فكر مزج التنظري اباللتزام السياسي والدفاع عن القضااي الوطنية ومن ضمنهم عالل الفاسي 
والوزاين ومهدي بن بركة. أما الفكر النظري فنقتصر فيه على دراسة كل من عبد هللا العروي 

 واجلابري. 

ة وهي ارتباطه بفرتة ما بعد االستقالل وابلتايل إبنشاء إن الفكر السياسي املغريب له طبيعة خاص
الدولة. ولذلك كفان اإلشكاليات اليت كانت تؤطره ال خترج عن كيفية إرساء امللكية الدستورية 
وتكوين األحزاب واحلديث عن اجملتمع املغريب. فمنذ عهد املوىل عبد احلفيظ كانت املطالب هي 

هذا اإلطار كان هناك أول حماولة لوضع مشروع دستور مغريب إرساء نظام نيايب ودستوري. ويف 
 ولكن مت إجهاضه.   5430سنة 

 . الفكر العملي:1

إن أغلب رواد الفكر السياسي كانوا نشيطني يف احلركة الوطنية املغربية. فعالل الفاسي كان من 
اهرات اليت بني متزعمي هذه احلركة اليت واجهت سلطات احلماية حبيث شارك يف تنظيم املظ

نددت ابلظهري الرببري. وكان من بني املوقعني على عريضة املطالب الوطنية وأسس كتلة العمل 
الوطين اليت أسندت له أمانتها العامة. وأمام تزايد نشاطه السياسي أقدمت سلطات احلماية على 

العريب ويدعو من  اعتقاله ونفيه إىل الغابون. لينتقل إىل القاهرة ويساهم يف أتسيس مكتب املغرب
خالله املغاربة بضرورة مقاومة االستعمار. وبعد االستقالل تزعم حركة املطالب الدستورية إبقامة 

إىل غاية مماته سنة  5423ملكية دستورية وسيتقلد الفاسي رائسة حزب االستقالل منذ 
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بية. ونفس . بعدما انشقت عناصر قيادية كابن بركة وكون االحتاد الوطين للقوات الشع5479
الشيء قام به حممد بن احلسن الوزاين. وعمل على أتسيس جريدة "عمل الشعب" وشارك يف 
إنشاء كتلة العمل الوطين. واعتقل من طرف سلطات احلماية ونفي إىل جنوب املغرب وقد أسس 
حزب الشورى واالستقالل. واملهدي بن بركة كان نشيطا جدا وعمليا وكان يتميز مبواهب 

وكاريزمية وخطابية. وقد أصبح داعية ثوري عاملي يرأس اللجنة التحضريية ملؤمتر تضامن تنظيمية 
. فكان يناضل أيضا ضد االمربايلية 5422شعوب القارات الثالث املزمع عقدها يف هافاان سنة 

 والصهيونية والعنصرية واالستعمار اجلديد. 

من خمتلف املشارب الفكرية ويتميز الفكر السياسي املغريب بكونه فكر توافقي ينهل 
 واإليديولوجية. فيستند إىل مرجعية إسالمية وأخرى غربية، أي التوفيق بني األصالة واملعاصرة. 

 

 حممد بن عبد الكرمي اخلطايب

م، من أهم 5420الذي تويف يف فاتح رمضان األبرك سنة  يعترب حممد بن عبد الكرمي اخلطايب
غرب والذي اشتهر يف العامل أمجع وشهدت له أورواب بذلك، رجال املقاومة والفكر العملي ابمل

اليت استفاد منها العديد من  نظريته يف حرب العصاابتعندما تبنت معاهدها العسكرية 
 املقاومني يف العامل. 

بشروط املقاومة والنهضة يف آن كان أمري اجملاهدين حممد بن عبد الكرمي اخلطايب، متشبعا 
بداية على دحر االحتالل االسباين ويف نفس الوقت على إشاعة روح ، حيث راهن يف الواحد

 التدين والعلم وإمناء منطقة الريف والذود عنها.

وهدفنا هنا ليس هو سرد اتريخ املقاومة الريفية واتريخ الرجل الن هذا عمل خيتص به املؤرخون 
ويه النسيان. ألنه يالحظ وإمنا فقط تبيان قيمة هذا الرجل على مستوى الفكر العملي حىت ال يط

عدم االكرتاث بشكل كبري به. فال ميكن للمرء أن ينسى مالمح أنوال، وأدهار أبران، وسيدي 
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 ابراهيم، وإغرينب والعروي؟ 
فيجب االعتناء برتاث حممد بن عبد الكرمي اخلطايب، عن طريق إحداث مركز للدراسات  

اتريخ املغرب، خاصة املتعلق ابملقاومة  واألحباث ومتحف يليق مبكانة الرجل. وإعادة كتاب
 الريفية.

فاخلطايب مل يكن هدفه الوصول إىل السلطة وهذا ما قالته جنلة اجملاهد عائشة اخلطايب اليت تروي  
لنا كلمة قاهلا والدها رمحه هللا قبل حتقيق النصر يف معركة أنوال اخلالدة: "أان ال أريد أن أكون 

 يد أن أكون حرا يف بلدي، وال أطيق من سلب حرييت أو كراميت".أمريا و ال حاكما وإمنا أر 

كما قال يف اجتماع مع رجال الريف الذين أرادوا إعالنه سلطاان، انه :"ال يريدها سلطنة وال 
 إمارة وال مجهورية وال حممية، وإمنا عدالة اجتماعية، ونظاما عادال يستمد روحه من ثراتنا. 

 اخلطايب كشخصية عسكرية فقط، بل كرجل علم ودبلوماسية، مل يعرف حممد بن عبد الكرمي
وكمفكر استطاع أن يقود هنضة اجتماعية وتنموية مبنطقة الريف. فقد ولد بقرية أجدير عام 

م، وكلمة أجدير يف األصل كلمة أمازيغية تطلق على خمزن احلبوب يف املطامر، وتقع هذه 5001
مهية عند خليج مدينة احلسيمة، حبيث جتعل منها قلعة القرية ذات املوقع االسرتاتيجي ابلغ األ

حصينة منيعة، جتعل اجملاهدين الريفيني يف مأمن من كل هجمات العدو برا وحبرا وجوا. وقد نشأ 
اخلطايب يف عائلة اشتهرت ابلعلم، وتوىل أبوه القضاء بقبيلة بين ورايغل، والتحق جبامعة القرويني 

قصى مبدينة فاس، وهبذه احلاضرة العلمية، مسحت له الظروف ابلعاصمة العلمية للمغرب األ
ابإلطالع على املناورات الداخلية واخلارجية اليت كانت تعصف ابملغرب، وكذا ابلتشبع أبفكار 
ومبادئ احلركة السلفية اليت أرسى دعائمها دعاة اإلصالح والنهضة والتجديد، أمثال مجال الدين 

محان الكواكيب ورشيد رضا. وخالل فرتة إقامته مبليلية، اعتقل األفغاين وحممد عبده وعبد الر 
بسبب اشتغاله ابلسياسة، ويف حماولة للتخلص من جحيم السجن، حاول األمري الفرار، لكنه مل 

م، تويف والد األمري، بسبب السم الذي دس له 5413ينجح يف ذلك، وكاد يفقد ساقه، ويف 
 من طرف أحد العمالء.
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ت معركة أنوال الشهرية، اليت تسمى ابملوقع الذي جرت فيه، وهو قرية م، وقع5415و يف 
أنوال، وكان هلا صدى كبري يف العامل الغريب. فقد خاض اجملاهدون الريفيون املعركة بثالثة آالف 
مقاتل، يف حني كان عدد جيش االحتالل ستني ألف جندي مدججني أبحدث األسلحة 

غنائم اليت رحبوها من احملتل، حيث فقد هذا األخري أسلحة الفتاكة. واعتمد اجملاهدون على ال
 55متنوعة وذخائر ومؤان كثرية، إضافة إىل حنو ألف أسري من خمتلف الرتب العسكرية، وفقد 

 ألف جندي ما بني قتيل وجريح.

وبعد أن خسرت إسبانيا املعركة، وجد اجملاهد اخلطايب نفسه مضطرا لفتح جبهة حربية أخرى مع 
رغم أنه كان حيرص على جتنب االصطدام ابلفرنسيني بل كان يهادهنم بدبلوماسيته  فرنسا،

املعروفة. فقام مبهامجة املراكز العسكرية اليت احتلتها فرنسا، ليتمكن يف ظرف وجيز من احتالل 
مركزا آخر، وقد غاض هذا فرنسا وأصبح األمر ميس  15ستة منها وإلزام اجليش الفرنسي إبخالء 

 العامل، األمر الذي دفعها لكي تنزل بكل ثقلها للقضاء على املقاومة الريفية، حبيث مسعتها يف
حشدت جيشا قوامه مئات اآلالف، مدججا أبحدث وسائل القتال، ووجهته حنو جبهة الريف 

أثناء احلرب ” فردان”، الذي سبق له أن أحرز نصرا كبريا يف معركة ”بيتان”حتت قيادة املارشال 
وىل. وابملقابل، جندت إسبانيا قوات ضخمة لنفس الغاية، ومت استعمال وسائل العاملية األ

 عسكرية قذرة وحمظورة، متثلت يف الغازات السامة.

ونقل إىل جزيرة  5412وأمام هذه احلشود اهلائلة استسلم اجملاهد اخلطايب للفرنسيني فجر  مايو 
من عشرين سنة بصحبة أسرته ابحمليط اهلادي مكان منفاه، حيث قضى أزيد ” الرينيون”

قررت السلطات الفرنسية نقل اخلطايب وأسرته إىل فرنسا، وعندما  5497بكاملها. ويف عام 
دخلت الباخرة اليت كانت تقله، إىل قناة السويس ورست مبيناء بورسعيد، التجأ إىل السلطات 

 املصرية.
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انت له آراء صرحية وشجاعة واستأنف نشاطاته السياسية مبصر، حىت بعد استقالل املغرب، وك
يف كل القضااي اليت هتم املغرب العريب. وقد أسس جلنة مهمتها حترير املغرب العريب املسلم سنة 

من ربقة الذل و االستعباد و من نري االستعمار البغيض. ودعا، انطالقا مما يفرضه 5490
يب أن يتحدوا, و ينبذوا الواجب الديين و الواجب الوطين، كل فرد من أفراد شعب املغرب العر 

هنائيا كل ما من شأنه أن يؤدي إىل أدىن خالف أو نزاع حىت يستطيعوا حترير شعوهبم من 
 االحتالل.

ودعا األحزاب إىل نبذ النعرات احلزبية حىت ال يستغل النزاع املستعمر وان أقوى سالح هو سالح 
 االحتاد. 

 

 والوحدة الوطنية مجهورية الريف

( مل تقم مبعزل عن الظروف السياسية واالقتصادية 5412-5454املغربية )إن ثورة الريف 
واالجتماعية اليت سادت يف املغرب آنذاك. ومل متثل رد فعل عفوي وقبلي ضد احلضور 
االستعماري وهيمنته على خمتلف مرافق البالد، بل كانت حركة واعية ومنظمة. فقد متيزت يف 

كري والسياسي أبهنا ثورة وطنية هدفت إىل حترير املغرب  فكرها وأهدافها وأسلوب عملها العس
كله من احلماية الثنائية وإعادة الوحدة الوطنية والقوة للبالد ويف ظل املؤسسة السياسية احلاكمة، 
ولكن املؤطرة بنظام دستوري. و قد كان ذلك مطلبًا شعبيًا عرفه املغرب قبيل إعالن احلماية. 

سياسي جديد يف املناطق احملررة من الشمال املغريب والذي دعي  وجاء اإلعالن عن قيام نظام
ابسم "مجهورية الريف" ليؤكد على طموح املغاربة لتحقيق هدف الدميقراطية على الصعيد اجلهوي 
أوال كأساس للدميقراطية املعممة والعمل ابلدستور ضمن إطار الشرعية السياسية واملبادئ 

ورية" يف فكر ثورة الريف وسلوكها هو إقامة نظام سياسي فلم يكن مصطلح "مجهاإلسالمية، 
 جديد يف املغرب، وإمنا هو تعبري عن سلطة الشعب، وجل الطروحات الفكرية والسياسية
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واملمارسات العملية لقائد الثورة الريفية األمري حممد بن عبد الكرمي اخلطايب كانت تؤكد أهدافه 
ستقالل والوحدة الوطنية يف ظل السلطنة املغربية حتقيق احلرية واالمن ثورته ابلعمل على 

 املتحررة واملؤطرة بنظام دستوري ومستلهم للمبادئ اإلسالمية يف أصول احلكم. 

إن طموحات ثورة الريف املغربية مل تقف عند حدود األهداف الوطنية وحسب، وإمنا سعت إىل 
االستعمار يف كل مكان من أرض حتقيق حرية املغرب العريب من االستعمار الفرنسي ومقاومة 

 الوطن العريب. 

إن ثورة الريف املغربية، جتربة غنية يف معانيها، تركت آاثرها ليس على الصعيد املغريب وحسب، 
وإمنا على الصعيد العريب أيضاً، وكان هلا صداها وأتثريها يف مسرية العديد من الثورات العاملية  

 .ف قادهتاكالثورة الفيتنامية والصينية ابعرتا
إىل نداء وجهه اخلطايب إىل املغاربة لكي  وفيما خيص القضية الفلسطينية ال يد من اإلشارة

بعدما أعلن قرار تقسيم فلسطني يف األمم املتحدة يف  يشاركوا يف اجلهاد ضد الكيان الصهيوين
 . 5497عام 

 
 

   . حممد حسن الوزاين:2

 احلكم اإلسالمي

م اإلسالمي يقوم على مخسة أسس : األمة مصدر السلطة وهذه ابلنسبة للوزاين، فان احلك
األخرية مقيدة برعاية مصاحل األمة وضرورة حتقيق الشورى ومسؤولية السلطة احلاكمة وحرية 

  الرأي. 
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فبخصوص األساس األول، فان الوزاين يقرر أن األمة هي مصدر السلطة يف اإلسالم ويستدل يف 
 يعني خليفة له ليرتك األمة ختتار بنفسها. فاألمة ال حتتاج إىل هذا على جتربة الرسول الذي مل

وصاية. وكذلك ما فعله عمر بن اخلطاب الذي كون أهل الشورى ومل يفرض عليهم خليفة معني 
 بل رفض وضع ابنه من بني املرشحني للوالية وان كان من ضمن أهل الشورى.

سالمي واحلفاظ على مصاحل احملكومني. وأيضا والسلطة مقيدة بضرورة أن يلتزم احلاكم ابلشرع اإل
ضرورة التقيد ابلشورى. هذه األخرية اليت تعترب من مقومات النظام اإلسالمي استنادا إىل القرآن 
الذي نص عليها صراحة"وشاورهم يف األمر" "وأمرهم شورى بينهم". والتجربة النبوية وجتربة 

يف أمور السياسة مبجلس الصحابة الذي كان يتكون اخللفاء تبني هذا. فقد كان اخلليفة يستعني 
من كبار الصحابة وأعيان املدينة ورؤساء القبائل وكانوا جيتمعون يف مسجد املدينة.  وكان اخلليفة 

 ال يقطع أمرا دون استشارهتم.  فالشورى إذن واجبة شرعا وليست مسألة اختيارية.

األمة ويستند إىل أقوال النيب :"كلكم راع  واألساس الرابع هو مسؤولية السلطة احلاكمة أمام
 وكلكم مسؤول عن رعيته". 

واألساس اخلامس هو حرية الرأي". فسلطة احلاكم وحرية الرأي أمران متالزمان. فالسلطة هي 
 اليت تنظم احلرايت وتقيدها حىت ال تتحول إىل فوضى. 

 انتقاد األنظمة العربية 

ه من األنظمة يسوده الفساد والرشوة. ومن بني أسباب هذا يرى الوزاين أن النظام املغريب كغري 
الفساد هناك: الدستور املمنوح. فالدستور البد أن يتم وضعه من طرف مجعية اتسيسة وهذا ما مل 
يتوفر يف الدستور املغريب. والسبب اآلخر هو غياب التوازن الدستوري والسياسي بسبب هيمنة 

 ت وخاصة التشريعية. املؤسسة امللكية على ابقي املؤسسا
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ولتجاوز أزمة النظام السياسي املغريب يقرتح الوزاين الثورة من فوق أي ثورة يقوم هبا امللك والنخبة 
السياسية حىت يتجنب الثورات الشعبية واالنقالابت العسكرية كما حدث يف أغلب الوطن 

 العريب. إن االنقالب هو انقالب إصالحي يقوده امللك نفسه. 

 

 

 هدي بن بركة. امل3

كان املهدي بن بركة جيمع بني التفكري النظري والتفكري العملي أو املمارسة النضالية. لقد كان 
شخصية جد حيوية وكان يتمتع بذكاء كبري واندفاع ومحاس. فهو رجل ممارسة ابلدرجة األوىل. 

للتنظري الفكري. فقد استحوذ نضاله احلزيب والوطين والدويل على كل وقته فلم يتبقى له الوقت 
ولكن مع ذلك كان يهتم ابلفكر والقراءة. فحىت عندما كان يف سجن اغبالو اكردوس فقد حوله 

 إىل جامعة شعبية.  وكانت اإلشكالية األساسية ابلنسبة له هو كيفية حتديث اجملتمع والسلطة. 

دامه ابلغرب فقد كان يرى أن اجملتمع املغريب جمتمع متخلف فكراي وثقافيا ابلرغم من اصط
االستعماري. وسبب التخلف يرجع، يف نظره، إىل ثالثة قرون من الركود احلضاري. ويرجع هذا 
إىل احلروب الصليبية اليت شنتها اسبانيا علينا مما أدى إىل عزل املغرب عن العامل العريب وعن العلم 

فكرون إىل قادة والتقدم. فقد حتول النضال من أجل العلم إىل نضال ضد الغزاة فتحول امل
عسكريني وإقامة األسوار للدفاع عن أرضه. فقد شكلت هذه األسوار سدا منيعا أمام األجانب 
ولكن أيضا سدا أمام التطور والعلم. فكان املغرب يتخذ موقف احلذر من كل أجنيب فلم تكن 

صني. فقد  هناك بعثات طالبية الستغالهلا يف التقدم عند عودهتا للبالد كما حدث للياابن وال
كان الفقهاء والعلماء املغاربة يرفضون تقليد األوروبيني ويعتربون هذا مروقا أو إحلادا.  وساهم 
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االستعمار يف ختلف اجملتمع املغريب من خالل احملافظة على هياكله العتيقة وعدم جتديدها حفاظا 
 على مصاحل املستعمر. 

التعليم والعلم وتطوير االقتصاد.  ففي  وللخروج من هذه الوضعية اقرتح بن بركة ضرورة نشر
ميدان التعليم دعا إىل ضرورة التعريب والتعميم وتكوين األطر. وخبصوص تطوير االقتصاد دعا بن 
بركة إىل حتقيق الرفاهية والعدالة وحتقيق التنمية االقتصادية واالجتماعية يف كل اجلهات حىت ينعم 

بني أسباب انتشار الفقر هو اعتماد االقتصاد املغريب على  املواطنون خبريات البالد. واعترب أن من
قطاع فالحي تقليدي والذي كان يشغل  ثالثة أرابع السكان ولكنه ال ينتج سوى ربع الناتج 
الداخلي اخلام. فالبد إذن من تطوير الفالحة املغربية من خالل تطبيق اإلصالح الزراعي )إعادة 

عمرين( وعصرنة القطاع الفالحي من خالل استعمال اآلالت توزيع األراضي واسرتجاع أراضي امل
حديثة للرفع من اإلنتاجية والرفع من مدة العمل حيث أن الفالح املغريب ال يشتغل يف السنة إال 

 يف فرتة معينة غري كافية. 

وشدد بن بركة على حماربة الفوارق االجتماعية والرفع من مستوى معيشة املواطنني من خالل 
ريبة على الدخل واألرابح  اليت متكن من متول خزينة الدولة وتسمح هلا بتطوير اخلدمات فرض ض

 اليت تقدمها للمواطنني. وهكذا ميكن توسيع جمانية اخلدمات الصحية. 

وخبصوص السلطة ذهب بن بركة إىل أن االستعمار شوه وعرقل عملية تطور النظام السياسي. 
سري حنو اجتاه صحيح من خالل إرساء ملكية دستورية عرب فقد كان النظام ما قبل احلماية ي

إنشاء جملس األعيان مث اجمللس االستشاري. لكن بعد احلماية أصبح السلطان حاكما مطلقا. 
 وأصبحت األحزاب مقصية عن املشاركة يف احلكم خاصة إابن االستقالل. 

األداة السياسية الفعالة لتغيري  كما شدد بن بركة على ضرورة تقوية احلزب وإعادة هيكلته ألنه هو
األوضاع يف البالد وأكد على ضرورة إشراك الشباب داخل التنظيم احلزيب. فال بد من توحيد 
األحزاب والتحلي ابخلصال احلميدة واالهتمام هبموم الشعب خاصة يف البوادي. وحماربة الطابع 
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ريه من األحزاب.  فال بد أن الشخصي للحزب وحتديد هوية احلزب اإليديولوجية ليتميز عن غ
حيدد احلزب األهداف اليت يسعى إىل تطبيقها مستقبال داخليا وخارجيا. وال بد من حتديد 
الربانمج احلزيب. واعترب أن حزب االحتاد الوطين للقوات الشعبية عليه، على املستوى اخلارجي 

مسالية وعلى الصعيد املذهيب  والدويل، أن يساند حركات التحرير والقضاء على مصاحل الفئات الرأ
 كان بن بركة يؤمن ابملذهب االشرتاكي العلمي. 

يتبني إذن أن رؤية بن بركة لإلصالح أو التحديث كانت رؤاي مشولية جتمع بني النضال السياسي 
من خالل احلصول على االستقالل ولكن يف نفس الوقت االهتمام ابلبعد االقتصادي 

 مية عملية شاملة ومتكاملة ومرتابطة. واالجتماعي والثقايف. فالتن
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سنقتصر يف دراستنا هلذا الفكر السياسي املغريب على املستوى النظري على مفكرين اثنني: 
 العروي واجلابري.

 

 عبد هللا العروي

ة . وهو مفكر وروائي مغريب. حصل على شهادة العلوم السياسي5400ولد عبد هللا العروي سنة 
وانل دكتوراه الدولة يف  5450وعلى شهادة الدراسات العليا يف التاريخ سنة 5452سنة 

أصدر كتاب: "االيديولوجيا العربية املعاصرة". وله العديد  5427التاريخ من السوربون. ويف سنة 
 من املؤلفات حول حتديد املفاهيم وأخريا أصدر كتاب " السنة واإلصالح" و"ديوان السياسة".

 وم الدولةمفه

يعترب العروي من املدافعني عن أمهية الدولة وضرورهتا وميكن تصنيفه ضمن اهليغليني اليساريني 
 ضد كاسرير الذي يعترب الدولة أسطورة. 

ينظر العروي يف كتابه " مفهوم الدولة" إىل الدولة من خالل مسارين: التجربة الغربية عرب ثالثة 
س فيرب. واملسار اإلسالمي اليت تعرضت الدولة فيها وجهات نظر : هم هيغل وماركس وماك

لتأثريات أورواب وأدى إىل نشوء دولة التنظيمات. ويرى أن هناك موقفني خبصوص الدولة موقف 
يرى أن الدولة تنظيم اجتماعي اصطناعي. أما األخرى فرتى أن الدولة ظاهرة من ظواهر 

 االجتماع الطبيعي. 

ة. ويعترب أن العرب لكي يتقدموا البد من استيعاب مكتسبات ويهتم العروي ابلدولة احلديث
الليربالية الغربية. إن كل كتب العروي تدور حول احلداثة وكيفية استيعاهبا كما حتققت يف الغرب. 
ويعترب أن احلداثة تتضمن مفاهيم احلرية والدميقراطية والعلم والعلمانية والعقالنية. ويعترب أن ليربالية 

عصر األنوار( هي أصل احلداثة. ويف احلقيقة، فهو ال يدعو إىل النظام الليربايل كنظام ) 50القرن 
وإمنا يدعو إىل استلهام فلسفة الليربالية كما متثلت يف عصر األنوار. ويدعو إىل ماركسية 
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موضوعية. و إىل فكر اترخيي، ذلك الفكر الذي يقبل اخلطأ والرأي اآلخر ونسبية احلقيقة وينظر 
 ظروف عصره. ويرفض احلتمية ويعترب أن اإلنسان هو صانع التاريخ. إىل 

انه يدعو إىل القطيعة مع الرتاث العريب اإلسالمي وتبين قيم احلداثة الغربية ابعتبارها قيما إنسانية 
وكونية. والتحديث الذي يدعو له ليس حتديثا على مستوى الدولة واألنظمة السياسية، بل على 

تمع من خالل تبين العقالنية والتخلي عن اخلرافات... وتبين فكر ماركسي مستوى الفكر واجمل
 جيعل العرب قادرين على الثورة على أوضاعهم.

 الدولة" احلداثية ويرفض الدولة يف الدولة متمثل أشكال من شكل العروي على دافع لقد
 إنه سلطان يقول حيكمها ةالدول أن ببساطة واليت تعين اإلسالمية العربية يف البالد  "السلطانية

 له ُمْلكٌ  واجليش اخلزينة والبريوقراطية أن حبيث األرض يف "هللا ظل" أو  أرضه يف "هللا خليفة"
 التاجر من غصبا األمري تنتزع إليه حيتاج مبا تُ َقدرُ  غرامة هي والضرائب يشاء، كيفما فيه يتصرف
 فال فيها، مستعبد السلطانية فهو لةالدو  داخل الفرد حال أما ...واملوظف والصانع والفالح

 "تربيرية أدلوجة" يعتمد على والسطو واالستغالل القهر دولة السلطانية احلرية. فالدولة يعرف
مطلقا  رفضا السلطنة نظام رفض إىل ابلفالسفة أدى ما األفراد وهذا وتكسبه والء إمجاعا له ختلق

 فقط خاصا ليس املتصوفة وهذا مثل السياسية احلياة عن إنعزالية اختاذ مواقف إىل هبم وَحَذا
التنظيمات )أي الدولة العربية اليت  دولة" يف حىت مظاهره بعض بل جند السلطانية، الدولة بنموذج

تبنت اإلصالحات الليربالية ومفهوم املنفعة العامة ولكنها مل ختدم األفراد كما كان منتظرا منها 
 ب(.بقدر ما خدمت خنبة سياسية اتبعة للغر 

 دولة" أو "سلطانية دولة" كانت  سواء ،"التقليدية اإلسالمية العربية الدولة" حال هو هذا
 به أيضا قال حكم وهذا "عقالنية غري" مازالت "احلالية العربية الدولة" حىت ، بل"التنظيمات

 قد العروي فإن تونس بدولة احلكم قيد قد األخري هذا وإن كان جعيط هشام التونسي املفكر
 عممه. 

  ؟ التقليدية الدولة وأين ختتلف مع احلديثة، الدولة مسات ولكن ماهي
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علماء  تصورات إىل ابلرجوع إال العروي هللا عبد عند احلديثة الدولة مفهوم فهم ميكن ال
 نظرية" على مبين األول النموذج "اليت منيز فيها بني أربعة مناذج:  القائمة، الدولة حول االجتماع

 العروي إليه يُ َلمحُ  الذي فهو النموذج الثاين أما املطلق. الفردية والسلطة "احلكم يف ياإلهل احلق
 والذي املاضي القرن "إجتماعيات" يف ظهر الذي فهو الثالث النموذج احلديثة. أما الدولة مبفهوم

 النموذج ماأ األولوايت، سلم يف الفالحة على للصناعة األولوية اليت تعطي الصناعية ابلدولة نَ َوهَ 
 تداخل على تعتمد اليت املعاصرة ابلدولة مسي والذي هذا القرن أواسط ظهر الذي فهو الرابع

 حىت واإلعالميات والبصرية السمعية االتصال وسائل على إعتمادها ابإلضافة إىل والصناعة العلم
 الدولة مفهوم هو ما هو مطروحا يبقى الذي السؤال أن ابلنموذج اإلعالموي. إال العروي مساها

 العروي؟ هللا عبد عند احلديثة
هذا  "فضفاض جد" منوذج أبهنا ويصفها – "التارخيية الدولة" – األول النموذج العروي يرفض

 خيص" أنه اعتبار على الرابع النموذج ويستبعد ،"اإلهلي احلق نظرية" على يقوم أنه إىل ابإلضافة
 هو فما والثالث.  الثاين النموذجان يبقى وابلتايل الدويل املنتظم إىل ابلنظر ضئيال قسما مازال

ويؤلفان  يتداخالن والثالث الثاين النموذجان يبقى" :العروي يقول  ؟ منهما موقف العروي
 ما السياسية وهو العلوم يف الباحثون يستعمله ما وهو احلديثة، ابلدولة يسمى واحدا منوذجا

 أو احلديثة الدولة يربط العروي أن . إال"الصناعية ثةاحلدي الدولة" منوذج أحياان يسميه العروي
 الدولة ظهور يربطون وال يزالون املؤرخون كان" :يقول القومي حبيث الوعي العصرية ابزدهار

 إىل ابإلضافة هذا القومية بظاهرة والثقافية واالقتصادية والتنظيمية العسكرية مع مميزاهتا احلديثة
 . العقالنية والبريوقراطية واحلرية فهوممب احلديثة مفهوم الدولة ربط

مؤسسة  العسكرية، املؤسسة أن أمهها من حمورية مسات يف احلديثة الدولة مسات إمجال ميكن
موحد  لقانون خاضع فهو اإلداري اجلهاز بوطنية. أما الوطن عن يدافع اجلندي وأن دميقراطية،

 أساس مباراة على خمتارين موظفني من تتكون أهنا حبيث البريوقراطية ظهور طبقة إىل أدى مما
فهو  التعليمي جهازها خيص ما يف أما ...الفرص تكافؤ مسألة خيلق أن شأنه من مفتوحة

 اقتصاد على اقتصادها مؤمم. وتعتمد يف أنه إىل ابإلضافة املوحدة اللغة على ويعتمد تطبيقي،
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أديب  ووجه قمعي مادي وجه هلا احلديثة الدولة أن إال على اإلنتاج.  يعتمد السوق الذي 
 حسب "1دولوية بدون أدلوجة حقيقية دولة ال أنه للجهاز . ذلك األديب الوجه هي واألدلوجة

 ال وحده اجلهاز ذلك أن  "اإلمجاع"و "الشرعية" مفهومي جتسد اليت هي العروي ألهنا تعبري
  االستقرار. يضمن

 مبدأ على قامت التقليدية فالدولة ولة التقليدية.والعروي يدعو إىل القطيعة بني الدولة احلديثة والد
 جاءت احلديثة الدولة أن حني يف احلكم، يف امللوك اإلهلي حق نظرية يف أساسا املتمثل االستبداد

التقليدية قامت على  الدولة املدين. كما أن وتعويضه ابحلق املزعوم، احلق هذا لتقويض ابألساس
 وهو السلطات، بني الفصل هو احلديثة الدولة عليه قامت الذي املبدأ فإن السلطات، جتميع

 السلطة ابلقانون. وأصبحت "املقيدة احلرية" إىل "املطلقة احلرية" من االنتقال أدى إىل الذي
دميقراطية  املواطن واىل" مفهوم إىل "الرعية" مفهوم من انتقلنا بل فحسب هذا وليس مؤسساتية،

 أن حني يف ب هو صاحب القرار وهو الذي يناقش(،اجتماعي )الشع تسري مبنطق حديثة 
 املنطق تعتمد على ال أهنا يبني ما وهو والعقد، احلل أهل" مفهوم تعتمد على الشورى

 اليوم النخبة بلغة وهم ،"والعقد احلل أهل" على فقط حمصورة فيها االستشارة بل االجتماعي،
 الشعب ميثل اليت الدميقراطية عكس الشعب، فيها يتدخل ال عملية فهي وابلتايل ،"املثقفة

 أساسها.
 

 نقد فكر العروي
اجلابري مبناقشة أطروحات العروي معتربا أن هذه األطروحات هي "أكثر قراًب إىل لقد قام     

اهليغلية منها إىل املاركسية". فالعروي عندما يربط إشكالية مثقف العامل الثالث ووعيه ابلتأخر 
 ينسى كليًا الفرق بني الوضعيتني: وضعية أملانيا، اليت مل تتعرض إبشكالية املثقف األملاين

لالستغالل االستعماري، ووضعية العامل الثالث الذي عاىن ويعاين من االستعمار واالمربايلية، 
فعامل االستعمار مغّيب متاماً، يف فكر العروي، على الرغم من كونه عنصرًا أساسياً من 

                                              
. أدلوجة الدولة هي وصفها على حالها وقبولها كمعطى أولي. فأدلوجة الدولة تسبق نظرية الدولة. فاالدلوجة 1 

 تخدم الدولة القائمة وتبرر وجودها.
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، األمر الذي انعكس على آرائه الثالث واملثقف العريب ابلذات عناصر إشكالية مثقف العامل
ونتائج حتليالته وجعل تفكريه مقطوع الصلة ابلواقع. فاملسألة، برأي اجلابري "ليست مسألة برهان 

 عقلي حمض بل إهنا مسألة واقع مشّخص، فال بد من الربط بني الفكر والواقع.
في، يقبل، ابملقابل، أن تكون ثقافتنا املعاصرة اتبعة وعندما ينادي العروي ابجتثاث الفكر السل

لثقافة الغري، والبديهي، كما يلفت اجلابري، أنه ال ميكن القيام  بثورة ثقافية بواسطة التبعية 
 الثقافية للغري.

أما حماولة تربئة الليربالية "األصلية" وتنزيهها عن نتائج تطورها الذايت، فهو عمل غري مشروع، بل 
ايلكتيكي، بنظر اجلابري، ألن االجتاهات املعادية لليربالية )ليربالية القرن التاسع عشر( هي وغري د

 ليست معادية، بل هي شكل من أشكاهلا ونتاج تطورها.
ويتوقف اجلابري عند تصور األستاذ العروي للتغيري يف العامل العريب، فرياه منكوساً، ألن "تشييد 

وي، أييت بعد تشكيل النخبة اليت على عاتقها تقع مهمة حتديث القاعدة االقتصادية" بنظر العر 
األمة ثقافيًا وسياسيًا واقتصادايً، وهنا يتساءل اجلابري، كيف ميكن "للفكر العصري أن يغذي 
نفسه بنفسه"؟ "أوليس الفكر انعكاسًا للواقع، وللقاعدة االقتصادية ابلذات؟ مبعىن البد من 

الجتماعية أوال. وخيلص اجلابري إىل نتيجة أن العروي أنكر إصالح الوضعية االقتصادية وا
 "الصراع الطبقي" عملياً ووضع حملها "النخبة.

 

 حممد عابد اجلابري

. 5427ابملغرب وحاصل على دبلوم الدراسات العليا يف الفلسفة سنة  5402مزداد سنة 
ل أستاذا ابلرابط حيث يشغ 5473يصبح أول من حصل على دكتوراه يف الفلسفة سنة 

للشعبة. لقد أخذ على عاتقه تدريس العديد من الشعب يف العلوم االجتماعية لطلبة السلك 
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. لقد كان لفرتة طويلة عضو مسؤول يف حزب االحتاد االشرتاكي 1األول والثاين من التعليم العايل
 قبل أن يعتزل للتفرغ الكلي للبحث النظري.

              ة من اجملتمع وسهولة ومجال أسلوبه يفسر جناح كتبه.                                                                             إن رغبته يف توسيع خطابه لشرائح متعدد 
  

 إشكالية النهضة أو كيفية التوفيق بني الرتاث واحلداثة

تمع العريب وإشكالية األصالة يف كتابه "اخلطاب العريب املعاصر"، يعاجل اجلابري إشكالية ختلف اجمل
واملعاصرة أو الرتاث واحلداثة. ويرى أن كل اخلطاب العريب املعاصر يدور حول إشكالية النهضة 
وكيف ميكن اللحاق ابلغرب. لكنه يؤاخذ على هذا اخلطاب استالبه ومثاليته. فهو ال ينظر إىل 

عليه ليطرح بديال ال يتناسب معه: فإما واقعه السياسي العريب وحياول إصالحه وتغيريه وإمنا يقفز 
 انه يرجع إىل املاضي العريب اإلسالمي املمجد وإما إىل الواقع األورويب الليربايل. 

إن اجلابري يريد التوفيق بني األصالة واملعاصرة، العلمانية واهلوية اإلسالمية. انه حٌيّمل مسؤولية 
ا إىل العقلية العربية اإلسالمية. فمحاوالته هي التخلف ال إىل الرتاث اإلسالمي أو اإلسالم وإمن

تركيب جتمع بني اهلوية اإلسالمية واحلداثة. إن تكوينه املختلط )ديين وحديث( يفسر طبيعة 
منهجه. ابلرغم من متابعته لتكوين حديث فإن اجلابري يتشبث ابللغة العربية إىل حد كبري. ففي 

خذ بعني االعتبار إال األعمال ابللغة العربية، وهكذا ، ال أينقد العقل العريبعمله اهلام حول 
يقصي أعمال كل من حلبايب وعبد هللا العروي. ألنه، ابلنسبة إليه، اللغة األجنبية حتمل ابلضرورة 

 ثقافة أجنبية غري مناسبة للواقع املسلم.     
العرفان والربهان. من ابلنسبة للجابري، فإن العقل العريب حمكوم بثالثة أنظمة معرفية: البيان،  

أجل اخلروج من وضعية التخلف واللحاق بركب احلداثة، جيب إعالن القطيعة مع هذه العقلية يف 
التفكري اليت تعتمد على البيان والعرفان  واليت مازالت حتكم العقل العريب إىل اآلن، والتشبث 

                                                                                  .           2بعقلية الربهان وهي العقالنية اليت ميثلها ابن رشد
                                              

1 , Paris, l’Harmattan, 1993, ntellectuels arabesLes nouveaux iAbdellah Labdaoui, 
p. 126.                                                                                                                          

 من أجل المزيد من التفصيل حول فكر الجابري المرجو الرجوع إلى كتاب األنصاري 2
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فالفكر العريب املعاصر أو ما يسميه ابلعقل العريب الراهن هي :" بنية سامهت يف تشكيلها عناصر 
متعددة وعلى رأسها أسلوب املمارسة النظرية النحوية والفقهية والكالمية اليت سادت يف عصر 

قوامه قياس الغائب على الشاهد بدون مراعاة الشروط اليت جتعل االحنطاط. األسلوب الذي 
. لقد أصبح القياس ذلك العنصر الال متغري )الثابت( يف نشاط بنية هذا القياس منهجا علميا

العقل العريب. العنصر الذي جيمد الزمان ويلغي التطور وجعل املاضي حاضرا ابستمرار يف الفكر 
. وابلتايل فان جتديد الفكر العريب أو ابألحرى العقل 1جدان ليمد احلاضر ابحللول اجلاهزة"والو 

العريب يتطلب إحداث قطيعة ايبستيملوجية اتمة مع بنية العقل العريب يف عصر االحنطاط والذي 
 العقل مازال ممتدا إىل عصران احلايل. وهذا يعين أن هذه البنية الالشعورية الزالت متارس فعلها يف

العريب الراهن. ولكن هذه القطيعة ال تعين إلقاء كل الرتاث يف املتاحف ورفضه متاما. بل القطيعة 
 مع نوع من العالقة مع الرتاث.  

 
                                                                                              

                                                                                       نقد الفكر السياسي اإلسالمي     

الحظ اجلابري، أن الفكر السياسي اإلسالمي احلديث يتمحور حول مسألة اخلالفة، وابلتايل  
يت كان دائمًا كالمًا يف سياسة املاضي. فهو يلجأ إىل هذا املاضي السياسي يؤوِّله ابلكيفية ال

جتعل احلاضر شبيهًا له ونظرياً، حىت أييت قياسه عليه. لذا تعرض ابلنقد ألحباث اإلسالميني، 
ورأى أن السلفيني توصلوا إىل نتيجة مفادها، أن اإلسالم دين ودولة، واحلكومة اإلسالمية هي 

سلفية اليت يكون قانوهنا شرع اإلسالم. فاعترب أن هذه هي النتيجة اهلزيلة اليت خرجت هبا ال
 املعاصرة مبختلف ألواهنا، اليت قرأت التاريخ يف الشرع، وقرأت الشرع يف التاريخ.

                                                                                                           
 (Réformer l’islam, une introduction aux débats contemporains, Paris, la 

Découverte, 2003.                                                                                      

 .09ص. ، 5896، المركز الثقافي العربي، الدار البيضاء، نحن والتراث. انظر محمد عابد الجابري، 1 
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غري أن اجلابري يعترب أن السلفية سقطت يف خطأ اترخيي ومنهجي. فاحلقيقة التارخيية تدل على 
أن احلاضر ليس وحده الذي ابتعدت الدولة فيه عن اإلسالم، بل أهنا كانت كذلك يف املاضي.  

استهدف ابلنقد املثقف احلداثي الختاذه منوذج الدولة األوروبية احلديثة مرجعه الوحيد يف كما 
 بناء دولته.

لذا يطرح اجلابري منهجاً توفيقيًا للخروج من هذين اخليارين، وذلك ابالنتظام يف الرتاث والدخول 
سس النموذج الذي يف حوار نقدي مع احلداثة الغربية. فينطلق من إعادة أتصيل األصول اليت تؤ 

ميكن استخالصه من مرحلة الدعوة احملمدية: )وأمرهم شورى بينهم(، )وشاورهم يف األمر(، )أنتم 
أدرى بشؤون دنياكم(، )كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته(، وإن إعادة أتصيل هذه األصول 

الدستوري الذي برز تتطلب كخطوة أوىل إقرار املب ادئ الدستوري ة اليت تقيم حداً للفراغ السياسي 
واضحًا يف آخر عهد بين عثمان، وجتسد يف الثغرات الثالث: )عدم حتديد طريقة مضبوطة 

 الختيار اخلليفة، عدم حتديد مدة واليته، عدم حتديد اختصاصاته(.

كما فعلت اورواب يف نقدها للكتب املقدسة التوراة   يعترب اجلابري ان نقد الفكر االسالمي ضروري
فقد بدا نقد النصوص الدينية مع سبينوزا يف رسالته الشهرية"رسالة يف الالهوت واالجنيل. 

اىل القرن  57والسياسة" وقد استمر هذا النقد الذي دشنه هذا الفيلسوف اهلولندي منذ القرن 
 العشرين. 

 وقد اسفر هذا النقد على نتائج مهمة اذ تبني ان النصوص الدينية اليهودية واملسيحية مل يكتبها
مؤلف واحد يف عصر واحد جلمهور واحد، بل كتبها مؤلفون كثر يف عصور متعاقبة لناس 

 خمتلفون.

هل النصوص الدينية من قران وسنة حباجة اىل هذا النقد يقول اجلابري. جييب اجلابري ان 
املشكل ليس يف النص وامنا يف التاويل. فالنص القراين هو هو منذ ان مجع يف مصحف عثمان 

 . والداعي الصطناع الشك فيه.بن عفان
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اما احلديث ففيه املتواتر وفيه حديث االحاد. والنقد على مستوى احلديث قد مورس على نطاق 
 واسع منذ عصر التدوين.

وجتديد الفكر العريب والتقدم ال اييت من الغرب كما فعل العروي، وامنا ابستيعاب عميق للرتاث 
لسلوك والعمل عىلى حتريك عوامل التجديد فيه من العريب االسالمي الذي حيكم الفكر وا

 الداخل ولكن ايضا ابستيعاب الفكر احلديث.

سواء يف جمال الدين او  51فالتجديد الذي حدث يف اورواب منذ زمن النهضة ابتداءا من القرن 
باط الفلسفة او العلم قد مت من داخل الثقافة االوروبية مع توظيف مكتسبات الفكر العريب  واالرت

 ابلرتاث اليوانين والروماين.

 جتديد العقل السياسي العريب اإلسالمي  سبيل التقدم

يرى اجلابري أنه من الواجب اختيار االنتخاب الدميوقراطي احلر طريقة ملمارسة الشورى، وحتديد 
مدة والية رئيس الدولة يف حال النظام اجلمهوري، مع إسناد مهمات السلطة التنفيذية حلكومة 

ؤولة أمام الربملان، وحتديد اختصاصات رئيس الدولة ورئيس احلكومة وجملس األمة بصورة مس
جتعل هذا األخري وحده مصدر السلطات وتلك ثالثة مبادئ ال ميكن ممارسة )الشورى( يف 

 العصر احلاضر من دون إقرارها والعمل على ضوئها.

ديد، فال بد من أن يرافق ذلك جتديد غري أن هذا التوجه ال يكفي، بنظر اجلابري، إلحداث التج
حمددات العقل السياسي العريب اليت تؤسس )الالشعور السياسي العريب(، فهو ال يعتقد أن إقرار 
نظام دستوري دميوقراطي حديث كافيًا وحده لغرس احلداثة السياسية وترسيخها، فالعقل 

، بل هو حمكوم مبحددات السياسي العريب ال يتحكم فيه شكل نظام احلكم الدستورية وحسب
العقل  -برأيه  -اجتماعية واقتصادية وثقافية ثالثة: )القبيلة والغنيمة والعقيدة(، حكمت 
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السياسي العريب يف املاضي وما زالت حتكمه بصورة أو أبخرى يف احلاضر. وابلتايل ال ميكن أن 
 ة املعاصرة.يتحقق النفي التارخيي هلذه احملددات إالَّ إبحالل البدائل التارخيي

فاحملددات اليت شكلت العقل السياسي العريب هي : العقيدة والغنيمة والقبيلة. فكان هناك صراع 
بني العقيدة اليت جاء هبا النيب عليه الصالة والسالم  وبني مطالب القبيلة والغنيمة اليت رأت يف 

اليت مازالت تؤثر يف عقول هذه العقيدة اجلديدة مسا مبصاحلها. فمحدد القبيلة يعين به العصبية 
 العرب وسلوكهم. وهذه العصبية جتلت واضحا يف مسألة اختيار اخلليفة. 

أما الغنيمة فيقصد هبا أن منط اإلنتاج الذي يعتمد على دخل اخلراج أو الريع. فالغنيمة أي 
املصلحة االقتصادية شكلت العقل السياسي وكانت وراء ضعف املسلمني الن العديد منهم 

 وا اإلسالم طمعا يف الغنيمة.دخل

ويرى اجلابري أن هذه احملددات زادت وطأهتا على العقل السياسي يف احلاضر إثر اهلزائم املتتالية 
اليت أصابت العرب، فبعد أن كان الطموح النهضوي العريب يرمي إىل جتاوز تلك احملددات 

طات اليت ترافقت مع تلك اهلزائم املوروثة، وإقرار حمددات جديدة عصرية، إذ، ابلنكسات واإلحبا
، أي ظهور وطغيان مفعول «املكبوت»تفتح الباب على مصراعيه لعودة ما يسميه اجلابري 

احملددات الثالثة املوروثة. فعادت العشائرية والطائفية والتطرف الديين لتجعل :القبيلة حمركاً 
نسبة إىل اخلوارج. هلذا يصبح  للسياسة، والريع جوهر االقتصاد، والعقيدة تربيرية أو خارجية

 واحلالة هذه: -لدى اجلابري  –املطلوب 

حتويل القبيلة يف جمتمعنا إىل ال قبيلة: إىل تنظيم مدين سياسي اجتماعي: أحزاب نقاابت،  -أ »
مجعيات حرة، مؤسسات دستورية. وبعبارة أخرى بناء جمتمع فيه متايز واضح بني اجملتمع السياسي 

 ا( واجملتمع املدين )التنظيمات االجتماعية املستقلة عن أجهزة الدولة(...)الدولة وأجهزهت
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حتويل )الغنيمة( إىل اقتصاد )ضريبة(، وبعبارة أخرى حتويل االقتصاد الريعي إىل اقتصاد  -ب 
 إنتاجي.

حتويل )العقيدة( إىل جمرد رأي: فبدالً من التفكري املذهيب الطائفي املتعصب الذي يدعي  -ج 
 «.احلقيقة جيب فسح اجملال حلرية التفكري، حلرية املغايرة واالختالف امتالك

للنهضة والتحديث السياسيني وحتديث العقل « التوفيقي»هذه هي خالصة برانمج اجلابري 
 السياسي العريب، بتحديث حمدداته الالشعورية. 

 حنو منهج جديد

فهناك مفهوم " الالشعور  يوظف اجلابري عدة مفاهيم  مقتبسة من عدة مفكرين غربيني. 
السياسي" الذي يقتبسه من رجييس دوبري  الذي وظفه يف كتابه " نقد العقل السياسي". 
وهدف دوبري كان هو إبراز ما هو عشائري وديين يف السلوك السياسي يف اجملتمعات األوروبية 

ات السياسية ال رد، فان املؤسسفكما ان الشعور ال يشكل جوهر احلياة النفسية للفاملعاصرة. 
 البشرية املنظمة هلا الشعور سس جوهر احلياة السياسية للمجموعات البشرية. فاجلماعات تؤ 

فالظاهررة السياسية ال يؤسسها،  اعراضه وضوحا. رخاص هبا تشكل الدايانت وااليديولوجيا اكث
سم "الالشعور حسب دوبري وعي الناس واراؤهم وطموحاهتم، وامنا جتد دوافعها فيما يطلق عليه ا

السياسي" الذي هو عبارة عن بنية قوامها عالقات مادية مجعية متارس على االفراد واجلماعات 
والعالقات الطائفية واملذهبية  ضغطا ال يقاوم. وعالقات من نوع العالقات القبلية  العشائرية

الفوقية يف اجملتمع من  واحلزبية الضيقة. وهذه البنية تبقى قائمة فاعلة رغم ما قد تتعرض له البنية
وهي ليست جزءا من تلك، بل هلا  تغريات نتيجة التطورات الذي حيدث يف البنية التحتية.

وجودها اخلاص املستقل عن البنيتني معا. فالنعرة القبلية  العشائرية والتعصب الطائفي والطحوح 
اء كان افرادها يعيشون اىل احلصول على الغنائم ظواهر تبقى نشطة كامنة يف كيان اجلماعات سو 
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يف جمتمع اقطاعي او رامسايل او اشرتاكي. وهذا الالشعور مجاعي وليس فردي، اذ االمر يتعلق 
 بعالقات سياسية واجتماعية وليس بسلوك االفراد.

 فالالشعور السياسي هو الذي حيكم الظاهرة السياسية من الداخل.

بري هو ما يشكله املخيال االجتماعي ، اي والالشعور السياسي يف اجملتمع العريب يقول اجلا
ذلك الصرح املليء ابملآثر والبطوالت ويعرب عنه من خالل رموز املاضي كالشنفرة وعمر بن 
اخلطاب وخالد بن الوليد وعمر بن عبد العزيز والف ليلة وليلة واالولياء الصاحلني ومجال عبد 

 الناصر....

ذا املخيال اجلماعي هو الذي حيكم العقل وهذا الالشعور السياسي الذي يتشكل من ه
 السياسي العريب. فآلية العقل السياسي يقول اجلابري هي "االعتقاد".

أما اجلابري فيستعمله إلبراز ما هو سياسي يف السلوك الديين والسلوك العشائري داخل اجملتمع  
ن والقبيلة. فالشعور السياسي العريب القدمي واملعاصر. فالسياسة يف اجملتمع العريب متارس ابسم الدي

 الذي يؤسس العقل السياسي العريب يكمن يف اخللفية الدينية والعشائرية والتعصب القبلي. 

عين مجلة من التصورات والرموز والدالالت والقيم اليت تعطي ف مفهوم املخيال االجتماعيأما 
الالشعورية. فهذه املعايري والقيم  السياسية يف فرتة اترخيية ما ولدى مجاعة ما بنيتها لاليدولوجيا

 يعتمد عليها اخلطاب السياسي يف تشكيل قناعة الرأي العام. 

من خالل كتابه الدولتان: السلطة  وهناك مفهوم اجملال السياسي يستمده من برتراند ابدي
ولة يف واإلشكالية اليت يريد معاجلتها وهي ملاذا تطورت الد. واجملتمع يف الغرب ويف بالد اإلسالم

أورواب من دولة االمري )امللك، االمرباطور...( اىل الدولة احلديثة دولة احلداثة السياسية ودولة 
القانون واملؤسسات. الدولة اليت تستمد الشرعية من كوهنا متثل ارادة الشعب املعرب عنها بواسطة 
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لدولة يف بالد اإلسالم انتخاابت حرة وتعمل خلدمة املصلحة العامة. وابملقابل ملاذا مل تتطور ا
 خالل القرون الوسطى إىل دولة حديثة من هذا الطراز؟

البالد وهكذا يكتشف املؤلف أن هذا االنتقال من دولة األمري إىل دولة احلداثة السياسية يف 
مت بفعل ظهور جمال جديد يف احلياة االجتماعية هو جمال "السياسي". لقد ظهر هذا  الغربية

راع بني "األمري" والكنيسة خالل القرون الوسطى واجملال اجلديد هو "الشعب اجملال نتيجة الص
 واملصلحة العامة".

فما مييز اجملال السياسي يف أورواب احلديثة أن ظهوره ارتبط بقيام النظام الرأمسايل ومن خصائص 
نتاج وفوقية هذا النظام أنه جيعل اجملتمع ينقسم إىل بنيتني: حتتية وقوامها االقتصاد ووسائل اإل

وقوامها أجهزة الدولة وااليديولوجيا املرتبطة هبا. أما اجملتمعات اليت مل تتطور إىل مرحلة الرأمسالية 
فتميزت بتداخل البنيتان. أي جمتمعات ما قبل الرأمسالية. وهي جمتمعات ينتمي إليها العامل العريب 

تعرف قطيعة بني "االمري" " وابلتايل مل فبالد االسالم مل تعرف هذا الصراع بني "االمرياإلسالمي. 
 والدولة، الن الدولة هي االمري.

االال ان تفسري عدم تطور االوضاع يف بالد االسالم لعدم وجود كنيسة يعترب نوعا من قياس 
العكس كما يقول اجلابري ال ميكن االعتماد عليه اال اذا ثبت فعال او وجود الكنيسة شرط 

ياسية. وتذركران هذه بنظرية ماكس فيرب يف نشوء الرامسالية يف اراويواب ضروري يف قيام حداثة س
حيث يرى ان االخالق الربوتستانتية وخاصة الكالفينية اليت انتشرت مع االصالح الديين هي اليت 

 كانت وراء انتشار "الروح الرامسالية". لكن مثال الياابن يثبت عكس ذلك.

ال يتم من خالل املنهج املاركسي الن هذا ينطبق على النظام وابلتايل فان فهم هذه اجملتمعات  
الرأمسايل، فال بد من منهج آخر. فاجلابري يعترب أن املادية التارخيية كانت عائقا ايبيستمولوجيا 
تقف أمام فهم اجملتمعات العربية اإلسالمية. ولذلك فهو يوظف هذه املفاهيم اجلديدة وهذه 

 ي من خالله يدرس اجملتمعات العربية. الرؤية واملنهج اجلديد الذ
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وهكذا يقرتح اجلابري جورج لوكاتش الذي مييز بني جمتمعات رأمسالية وما قبل رأمسالية فاجملتمعات 
 العربية يكون فيها الصراع ذا طابع عصيب قبلي وديين مثال بني السنة والشيعة...

وكسالح ايديولوجي يف يد الربوليتاراي زمن ج لوكاتش مييز بني املادية التارخيية  كاداة للثورة فجور 
 اإلعداد للثورة،  وبني ما جيب أن تكون عليه املادية التارخيية عند انتصار الثورة.

ولذلك يدعو لوكاتش اىل اعادة كتابة التاريخ كل التاريخ. اعادة التاريخ من أجل حتريره من 
ات اىل كل اجملتمعات وليس فقط اجملتمع االيديولوجيا، واعادة كل التاريخ من اجل توسعة اجملتمع

فاملادية التارخيية تصلح للمجتمعات  الرامسايل الذي درسه ماركس فقط وبىن عليه استنتاجاته.
الرامسالية كما قال لوكاتش، ذلك ان عالقات االنتاج هي املهيمنة، بينما يف اجملتمعات ماقبل 

ن العالقات الطبيعية بني الناس كالقرابة والعصبية الرامسالية اليت هتيمن فيها امللكية العقارية فا
ذلك ان الوعي الطبقي يف هذه اجملتمعات ال يؤثر على االحداث التارخيية القبلية تبقى مهيمنة.

 الن الن االفراد فيها يعتمدون على اسس اقتصادية غري رامسالية.

حيث يصبح الوعي السياسي كما ان هذه اجملتمعات تتميز بتداخل البنيتنان الفوقية والتحتية 
 ليس انعكاسا للصراع بل هو جزء منه واحد عناصره.

ان التمايز يف اجملتمعات ما قبل الرامسالية ال يعتمد الطبقات وامنا متايز اجتماعي حسب النسب 
 والشرف واجلاه...

لك هو وحده ان اجملتمعات ما قبل الرامسالية يسود فيها منط االنتاج "اخلراج" اي ان االمري او امل
املالك لالرض والفالحني هم جمرد عمال فيها ميلكون حيازهتا ولذلك يدفعون له خراجا مقابل 

 احليازة.
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 سايس

 االمة تتفرع عن االفراد

إن إرادة األمة تتجاوز اإلرادات الفردية اليت تتألف منها. وتتفوق عليها. إهنا من طبيعة مغايرة 
ذا أال تكون موضوعا ألي نوع من التملك من قبل أي لطبيعة هذه اإلرادات. وينجم عن ه

شيء شخص كان. كما أهنا ال تتموضع يف فرد أو يف جمموعة أفراد. فاألفراد ليسوا إال ممثليها وال 
إهنم مفوضني عن سيادة األمة. والنواب التشريعيني هم وحدهم من ميثلون اإلرادة  كثر من ذلك.أ

 لقرار األخري. إهنا نوع من النخبة اليت تقرر عوضا عن األمة.املشرتكة ولديهم األهلية الختاذ ا

 

 

 (1151-1145) الكسي دو توكفيل

بني اجملتمعات االرستقراطية واجملتمعات الدميقراطية. الدميقراطية يف أمريكا مييز صاحب كتاب 
 فاجملتمع الدميقراطي يتميز برأيه بثالث مسات:

 إال(، وهو ال يقبل les hiérarchiesجمتمع غري تسلسلي يكره التسلسالت ) -
 بتسلسل الوظائف العامة.

جمتمع ال يرتبط فيه الناس بعضهم ببعض بقوة على عكس اجملتمع االرستقراطي الذي  -
يكون الناس فيه مشدودين بعضهم ببعض. وختلق الدميقراطية النزعة الفردية، فالفرد 

و قل األغلبية هي اليت يستعني فقط بعقله الفردي إال أن روح الكل أو اجلماعة أ
 تفرض نفسها يف الدميقراطية ابلرغم من عدم االقتناع برأي الكل.
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، على األهدافاجملتمع الدميقراطي ينفر من كل الوسائط اليت متثل عرقلة حنو حتقيق  -
عكس اجملتمع االرستقراطي الذي يضع وسائط متثل امتيازات خاصة هبم من دون 

 غريهم.

 هضة املساواةاحلرية السياسية  ملنا

ترب أبن أفضل احلرية ويع احلرية السياسية ابلنسبة لتوكفيل الدواء املضاد "ملشكلة املساواة".
 هي اليت تستند إىل الدين ألن الدين ينظم األخالق وبدون أخالق ال توجد حرية:

"إن الدين هو الذي حيرس الشعب األمريكي، احلر سياسيا يف أن يفعل أي                  
شيء، ومينعه من تصور كل شيء والتجرؤ على كل شيء...ماذا نفعل بشعب سيد لنفسه، 

 إذا مل يكن خاضعا هلل.."
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 بيبليوغرافيا
حممد عابد، العصبية والدولة: معامل نظرية خلدونية يف التاريخ اإلسالمي، مركز دراسات   بريااجل

 .5441الوحدة العربية، 

 .5401، الدار البيضاء، دار الطليعة، ن والرتاثحناجلابري حممد عابد، 
اجلابري حممد عابد، بنية العقل العريب، دراسة حتليلية نقدية لنظم املعرفة يف الثقافة العربية، الدار 

 .5402البيضاء،  املركز الثقايف العريب، 
 .5409، املركز الثقايف العريب، الدار البيضاء، مفهوم الدولةالعروي عبد هللا، 

، دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع، طبعة جديدة مقدمة ابن خلدونابن خلدون عبد الرمحان، 
 .1332منقحة، 

 .5401، بريوت، دار احلداثة، الفقه والسياسةنسعيد سعيد، ب

 بوتبقالت الطيب، عبد الكرمي اخلطايب: حرب الريف والرأي العام العاملي، سلسلة شراع. 

، الدار البيضاء، دار اآلفاق اجلديدة، ر السياسي قبل األمري وبعدهتراث الفكسعد فاروق، 
5445. 

، ترمجة حممد عرب صاصيال، املؤسسة اجلمعية اتريخ الفكر السياسيشوفالييه جون جاك، 
 .5440للدراسات والنشر والتوزيع، 

 .5445، املؤسسة العربية للدراسات والنشر، نقد السياسة : الدولة والدين غليون برهان،

En français 
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 هربرت ماركوس، اإلنسان دو البعد الواحد. 
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Marie- Pierre Crozet, Précis sur l’Union européenne, 
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 بيبليوغرافيا
 

 .1335ة، مراكش، ، املطبعة الوطنيالقانون اجلماعي األورويببوعبيد عباسي، 
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 بن املصطفى عكاشة
مزداد ابملغرب، حاصل على دبلوم الدراسات العليا يف القانون العام ودكتوراه يف علم االجتماع 
من املدرسة العليا للعلوم االجتماعية بباريس. يهتم ابحلركات االسالمية ولكن أيضا ابألحداث 

 سياسية اليت هتم املغرب العريب عامة واملغرب على اخلصوص. السوسيولوجية وال
 
 

 حول هناية الشيوعية واحلزب الوحيد و"تفوق" الدميقراطية الليربالية
بعد اهنيار االحتاد السوفيييت وسقوط جدار برلني تت العودة اىل الدميقراطية اللبريالية يف اورواب 

اقتصاد السوق وضعف االيديولوجيا االشرتاكية وان الشرقية. لقد كان غورابتشوف مقتنعا بفائدة 
الدميقراطية والتعددية احلزبية وحرية التعبري حقوق انسانية وال عالقة هلا اباليديولوجيات. لقد 
ساهم غورابتشوف من خالل سياسة البرييسرتويكا والغالسنوست يف التغيري السياسي اليت عرفته 

نيف يف حرية االختيار السياسي جعل العديد من الدول االحتاد السوفيييت، كما ان مذهب برجي
 التابعة لالحتاد السوفيييت تطلب استقالهلا من اجل اختيار نظامها السياسي اخلاص هبا.

والذي كان  5477مت الغاء الفصل السادس من دستور االحتاد السوفيييت سنة  5443ففي 
 التغيري الدستوري اسس للتعددية السياسية.يؤكد على الدور املهيمن للحزب احلاكم الوحيد. هذا 

 
 النظام الشمويل
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سلوك معني.  أيضابفكرة او حقيقة مطلقة موضوعية، ولكن  اإلميانااليديولوجيا الشمولية تفرض 
 أيخذاعرتاف خبطأ وليس جرمية. فالتصور حول اخلري والشر  إىلفاالعرتاف ابجلرمية مثال يتحول 

 ر أبمه عادل وحق ألنه يف خدمة فكرة مطلقة.معىن خاصا. فاجلرمية مثال يرب 
ميتلك احلقيقة  الذيومهيني. وأن احلزب الوحيد هو الوحيد  أعداءيصنع  أووهدا النظام يقدم 

 أوعددية احلزبية ال يوجد سوى الوحيد وال جمال لت ألنه ابآلخرواملعرفة احلقة. عدم االعرتاف 
 .األفكارتعددية 

ظام الشمويل وسيطرة العقل العقل العلمي والتقين الدي اصبح مدرسة فرانكفورت نددت ابلن
يشرعن اهليمنة ابمسه. حلروب العاملية والفاشية والنازية واملدابح كلها ابسم العقل او ابسم العلم 
واليت دمرت العامل. التطور التقيت والعلمي يلغي الطابع االنساين لالنسان وطابعه االبداعي 

 والتحررري.
 

 لطة وطبيعتهاشرعية الس
 السؤال هو ملاذا يطيع الناس احلاكمني وما الذي يفسر ابملقابل مترد البعض اآلخرين عليهم؟ 

كثورة   فئات جديدة مل تدرسها العلوم السياسية احتجاجات كثرية  ومتردات من قبلظهرت 
 .1وراتالكالسيكي للماركسية حول ظهور الث اإلطارومل تتنبا هبا وجتاوزت  5420الشباب ملاي 

 
 
 
 
 
 
 

                                              
1 Histoire des idées politiques, p.507. 
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