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(10راتضمحا) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  المحاضرة االولى 

 

 الباب االول

 الفكر السياسي الغربي في عصر النهضة
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 القرن من الممتدة الفترة بأنّه األوروبية النهضة عصر يحدد

 وهي الميالدي، عشر السابع القرن وحتى عشر الخامس

 العصور أو الظالم بعصور عرف ما تلت التي الفترة

 عام في الرومانية اإلمبراطورية بسقوط بدأت التي الوسطى

 أودت التي واألوبئة الحروب من العديد ميزها والتي م،476

 مجتمعية بحركة النهضة عصر تميز بينما الماليين، بحياة

 الحركة تلك والفن، والثقافة والسياسة االقتصاد في شاملة

 العصور من القديمة اآلداب اكتشاف إعادة على شجعت التي

 في األبرز األسماء من العديد وظهور والرومانية اليونانية

 . العصور مر على والفنون اآلداب تاريخ

 

 



 

 

 استكشاف إلى السعي الفكرية الحركة تلك صاحب لقد و 
 األوروبية االستكشافات بفترة عرف فيما جديدة أراض
 في االقتصاد وازدهار التجارة نهضة على ساعدت التي

  . أوروبا

 العصر لهذا االبرز  السمة تشكل التي النهضة وردت ولقد
 . بمعنيين

  «الجديد الميالد» هي النهضة بان ويفيد : االول المعنى
 ما اول ظهرت  بشريه حركه او ثقافيه مرحله وهي

 و الميالدي عشر الرابع القرن في ايطاليا في ظهرت
 و الميالدي عشر الخامس القرن في لذروتها وصلت
 . اوربا في ذلك بعد انتشرت

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



هذه الفترة بدأت العقول و الفنون الجميلة تتحرر من القيود في 

العصور الوسطى، و فيها اهتم  الدينية التي فرضتها مفاهيم فترة

الفنانين و المفكرين بالفنون و االفكار اإلغريقية و الرومانية القديمة 

التي كانت سائدة قبل أن تبدأ مرحلة التقهقر و االنحطاط الثقافي التي 

ليس ألجل تقليدها أنما لدراستها و ، العصور الوسطى    عمت في

مسألة تجسيد واصبحت ، التقدممناقشتها بحريه كحافز للنهوض و 

االله عن طريق المنحوتات والصور تمارس بحريه كما كان الحال 

في عصور الحضارة اإلغريقية و الرومانية، وبدأ التفكير الفني و 

األدبي و العلمي يتخطى حدود الفكر الديني الغيبي الضيق الذي كان 

عصر ، مفروض عن طريق رجال الدين في العصور الوسطى

و من بعده  عصر التنوير النهضة كان اساس و مفتاح اوروبا لدخول

 .عصر العلم الحديث

 

 



 المؤرخ تعبير حد وعلى النهضة بان ويفيد : الثاني المعنى

 اآلداب نهوض تشمل ال النهضة ان (ميشليه) الفرنسي

 ايضا تشمل وإنما ،فقط االنسان ابتدعها التي والفنون

 تناولت التي الدراسات فكافة، نفسه االنسان نهوض

 يطلق وما النهضة عصر من األولى التاريخية المرحلة

 العنصر أن على تتفق تكاد "االنتقالية المرحلة" عليها

 االقتصادية معطياته بكل العصر لهذا الرئيسي

 باهتمامات اإلقرار أو الفردية" :هو والثقافية واالجتماعية

 نقيض كموقف ومصالحها وحقوقها اإلنسانية الشخصية

 من أكثر طوال وصادرته الحق هذا ألغت التي للكنيسة

 . عام ألف



 

 المحاضرة الثانية 

خصائص الفكر السياسي في 

 عصر النهضة
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 :وهي ، يشتمل عصر النهضة على العديد من الخصائص

النظام والدة تعتبر: االقتصادية الخصائص -اوال 
 السمة ري التجا االقتصاد قاعدة على الرأسمالي

 عدة الى النظام هذا استند وقد ،النهضة لعصر االبرز
 :اهمها اسس

االعتقاد بأهمية الثروة النقدية او المعادن الثمينة التي 1.
تتخذ شكل النقود او انها تبدو قابلة الن تصبح كذلك 

مما جعل الحصول على هذه المعادن الهدف لكل نشاط 
 .اقتصادي 

االعتقاد بان المعادن  الثمينة هي اساس ثروة الدولة 2.
مما يجعل الحصول عليها النشاط االساسي الذي تعنى 

 به الدولة 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



         الثمينة المعادن على الحصول عن الدولة بمسؤولية االعتقاد -3

 جهة من المعادن من لديها يتوفر ما على للحفاظ سلفا معدة خطة وفق

 . اخرى جهة من افتقادها حال في توفيرها على والعمل

     التوازن تحقق سياسة اتباع عن الدولة بمسؤولية االعتقاد -4

 هذه ودعم والتصدير التصنيع تشجيع على العمل خالل من االقتصادي

 االولية المواد باستثناء االستيراد تقليل على والعمل ،جهة من العملية

 . للمنافسة الوحيد السبيل هو ذلك الن للصناعة الالزمة

 توفر التي المستعمرات على الحصول عن الدولة بمسؤولية االعتقاد-5

 . الثروة زيادة بهدف للصناعة الالزمة االولية المواد لها

 في تسبب السابقة المتطلبات لتحقيق الى االوربية الدول سعي ان -6

 والذي الدول هذه بين حادا تنافسا خلق مما القومية مصالحها تعارض

     . العصر هذا سمات ابرز احد (الصراع) يعتبر



 االقتصاد ظهور على ترتب لقد : االجتماعية الخصائص -ثانيا

 الدخول اصحاب انحدار في تمثلت اجتماعية نتائج الرأسمالي

 النقدية االموال رؤوس اصحاب وتسلق النسبي الفقر الى الثابتة

 تغيير الى ادى مما ،الثراء لسلم والفالحون والمنتجون والتجار

 مراكزهم في للتغير نتيجة لألفراد االجتماعية المراكز

 كانت الذي الراجح مركزها فقدت النبالء فطبقة ، االقتصادية

 بعد البرجوازية الطبقة لصالح الوسطة العصور في به تتمتع

 اضطرتهم التي الدرجة الى للنبالء االقتصادي الوضع تدهور

 حياتهم بمتطلبات للوفاء االموال على للحصول اراضيهم لبيع

 االراضي وكانت ،االجتماعي مركزهم على والحفاض الباذخة

 الكثرة من البرجوازية الطبقة اعضاء الى النبالء باعها التي

 شراء الى البرجوازيين شجع مما ،منخفضة اثمانها جعلت بحيث

 على ورخاء ثراء البرجوازيون فازداد ،االراضي هذه من المزيد

   النبالء حساب



 المحاضرة الثالثة



 الصعيد على : النهضة لعصر السياسية الخصائص -ثالثا

 الملوك سلطة ازدياد في تمثلت تغييرات هنالك حدثت السياسي

 فقد ،االوربية البلدان مختلف في وادوارهم مسؤولياتهم واتساع

 للسلطة العامة بالخصائص االقطاعي النظام من الملوك احتفظ

 خصائص ثالث اشخاصهم في خاللها من جمعوا التي الملكية

 ،المطلقة والخاصية االقطاعية والخاصية الدينية الخاصية هي

 طبقتي إضعاف الرأسمالي النظام ضل في اليها اضيف كما

 البرجوازية الطبقة اعضاء ودعم جهة من الدين ورجال النبالء

 جعلت الدينية فالخاصية ،اخرى جهة من معها والتحالف للملك

   .على االله وكيل كونه الدينية القدسية من بهالة محاطا الملك



 الهرم قمة على التربع من الملك مكنت االقطاعية والخاصية

 له الذي االقطاعي السيد هو كما المطلق السيد فهو ،االجتماعي

 اما ،اقطاعيته اطار ضمن تطبق التي القوانين اصدار في الحق

 فبموجب ،الذكر اآلنفة بالخاصيتين فمرتبطة المطلقة الخاصية

 حاكما وكونه يتعارض بما يتصرف ال فالملك الدينية الخاصية

 بما الملك يتصرف ال االقطاعية الخاصية وبموجب ،مقدسا

 . رعاياه وبين بينه المكتوبة غير التعاقدية العالقة مع يتعارض

 استدعت لقد :النهضة لعصر الثقافية الخصائص – رابعا

 تغييرا الذكر السالفة والثقافية واالجتماعية االقتصادية التغييرات

 هذا معالم ابرز كان وقد ،الثقافية الخصائص صعيد على اخر

  :هي التغيير



 االغريقية التقليدية الفكرية االعمال على التعرف في الرغبة -1

 . مهمتينب القيام الى ذلك استدعى مما ،والرومانية

 اللغة كانت ان بعدد ونشرها االغريقية باللغة العناية االولى المهمة -

 المجتمع في العليا والطبقات الثقافة لغة هي الالتينية

 العصر هذا في االهتمام تزايد ان بع القديمة بالمخطوطات العناية مهمة-

 طيلة اوربا في النسيان طي بقيت التي والرومانية االغريقية بالنصوص

 مواضيع احد المخطوطات هذه عن البحث ليشكل الوسطى العصور

 هذه اقتناء على االعيان وكبار االمراء تنافس بعد سيما المربحة التجارة

 . المخطوطات

 النجاح تحقق الطبيعية العلوم بدأت حيث : الطبيعية بالعلوم االهتمام -2

 حيث ،العصر هذا في والشعوذة السحر شيوع من الرغم على االخر تلو

 سيما ،واضح بشكل االوربي المشهد الطبيعية بالعلوم االهتمام تصدر

 العلم اسس تثبيت ذلك على ترتب مما ،والهندسة والفيزياء الفلك علم

   . للمعرفة كأداة العقل واعتماد الدينية العلوم حساب على الوضعي



 المحاضرة الرابعة



 الفصل االول

 رواد الفكر السياسي الغربي في عصر النهضة

 المبحث االول

 مكيافيللي وفكرة الدولة الوضعية



 هذه في قديمة عائلة من وينحدر فلورنسا في ولد:مكيافيللي

 1494 عام في له سياسي منصب أول شغل .اإليطالية المدينة

 في الثقة رجل ميكيافلي كان، الثيوقراطية الديمقراطية سقوط بعد

 من العشرة لجنة) "سكرتير" فكانت مهمته أما .الجديد النظام هذا

 الداخلية وزارة أشكال من شكل وهي ،(والسالم الحرية أجل

 الجمهورية خدمة في قضاها عاما عشر أربعة خالل .والحرب

 أيضا وروما، فرنسا في الدبلوماسية المهام من بالعديد تكليفه تم

 فلورنسا حكومة من حصل حيث العسكرية المسائل في عمل

 مرت ثالث ميكيافلي شغل .دائم وطني جيش بإنشاء قرار على

 .1525 و 1521 ،1520 عام في هامة، رسمية مناصب



 أهميةوهو األكثر شهرة، ولكنه ليس األكثر ". األمير"ـ كتاب 1
وهو . 1519ـ1513، كتبه بين عامي "خطاب حول أو عشر كتب"ـ 2

 .الكتاب النظري األساسي عند ميكيافلي
يتحدث الكتاب عن . 1526و  1520كتب بين "( تاريخ فلورنسا"ـ  3

ويتحدث فيه عن األحداث التي حصلت . 1492إلى  1251الفترة من 

 .منذ سقوط اإلمبراطورية الرومانية في الغرب
كتابا في غاية  1520و  1513ـ كتب ميكيافلي أيضا وبين عامي 4

 ".فن الحرب"األهمية عن 
"  اعتبر"الكثير من علماء السياسة أن ميكيافلي حتى ولو كان أو يعتبر 

منظرا سياسيا، إال أنه ال يمتلك نظاما مفهوميا متطورا بشكل كلي أو 

جميع أعماله التي كتبها مستفيدا من خبراته ففي  .شامل أو أنه متماسك

العملية والوظائف التي مارسها يظهر وكأنه كتب فقط كمستشار 

 .، الباباوات أو القضاة في فلورنسااألمير ،للحكومة
 
 



 

 

 

 منهج ميكيافلي 

 .أـ الواقعية

بما أنني أحاول كتابة أشياء :" رفض ميكيافلي كل أوهام المثالية 

يمكن االستفادة منها لمن ينتظروها، فإنه يظهر لي أكثر إقناعا أن 

وبسبب منهجه ". أتبع الحقيقية الواقعي لألشياء وليس كما نتخيلها

اعتبر ميكيافلي من قبل العديد من الكتاب المعاصرين " الواقعي"

وربما يكون هذا التصنيف له ناتج عن أن ". لعلم السياسة"كأب 

ميكيافلي كان أول من فصل األشياء السياسية عن جميع األشياء 

 .األخالق و االجتماع األخرى، الدين،

 

 

 



 .ب ـ الطبيعة اإلنسانية وفق ميكيافلي

أفكاره تستند في الكثير منها على التشاؤم، وهي رؤية رما 

ارتبطت بعد االستقرار و حالة انعدام األمن ثم العنف الذي 

يعتقد ميكيافلي أن البشر هم هكذا . عرفته إيطاليا في زمنه

بطبيعتهم في كل زمان ومكان وهذا شيء من المستحيل تغييره 

 الربحمنافقون، جشعون وشرهون للحصول على :" أو إصالحه

بالنسبة له جميع البشر هم طغاة، والفرق بين إنسان عادي أيضا 

وطاغية، هي أن الثاني لديه الوسائل بينما األول ال يملكها كي 

 .يصبح طاغية ولكنهما متماثالن في الطبيعة

 



 المحاضرة الخامسة



 ةيلليفاالميكت ـ 

عندما ال يحدث أي وهم فيما يتعلق بالطبيعة اإلنسانية فإن رجل 

الدولة سيستطيع الحفاظ على الحد األدنى من النظام االجتماعي، 

  ،وبما أنه ال يوجد في المجتمع سوى القوة. هكذا يرى ميكيافلي

و األنانية، وليس هناك قيم للعدالة واألخالق تسمح المصالح 

بإبقاء القيم في حالة تناغم مع المصالح، فإن المشكلة التي على 

رجل الدولة حلها هي الحفاظ وبشكل مصطنع على التوازن 

فكرة تهدف إلقامة وكل  .بهدف وضع حدود لتبادل المصالح

 .تركها ميكيافلي أو في أحسن األحوال تجاهلها" العدالة"

 



  المعاصرون يدعوه ما يفضل السياسي فكره في ميكيافلي أن ويبدو

 يمكن قانونية أو أخالقية مبادئ يوجد ال أنه حيث ."بالبراغماتية"

 تسترشد أن عليها الحكم لشؤون القيادة فإن دائم، بشكل فرضها

 الحكم قرارات فإن الظروف تغير وبقدر خالصة، عملية باعتبارات

 الحظ رياح مع ليدور جاهزا يكون أن األمير على ".تتغير أن يمكنها

 أن ليس السياسة، في القاطع، المعيار ."يقودها التي األشياء وتقلبات

 ولكن قويا، أو ضعيفا تكون أن أيضا وليس شريرا، أو جيدا تكون

 الغاية أن على ميكيافلي يؤكد وهنا .السياسة هذه في كئيبا أو سعيدا

 اتخاذ مراحل في الدولة رجل يفعله ما المهم فليس الوسيلة، تبرر

 تتمركز ميكيافلي أفكار كل إن  .القرار هذا نتيجة هو المهم بل القرار

 نسميه أن يمكن ما وفق تختلف ولكنها .النظام أو المنطق هذا ضمن

 .الخارجية بالسياسة أو الداخلية بالسياسة نعتبره أو
 



 .ث ـ السياسة الداخلية
شيء مثالي أن . يفضل بالنسبة للحاكم أن تخافه الناس ال أن تحبه

يكون محبوبا، ولكن، إذا من الواجب االختيار بين الوسيلتين، 

وهذا يبرر ويعود إلى . األفضلية يجب أن تعطى إلى الخوف

آخر، األمير الواعي أو المتيقظ بمعنى . الطبيعة العميقة لإلنسان

عليه أن يوجد وفق ما يريد هو، وليس على ما يريد اآلخرون، 

ميكيافلي واقعية . ومن هنا تأتي أفضلية الخوف كأداة في السلطة

فّعالة للتوازن بين القوى االجتماعية استراتيجيات وتفكيره حول 

أحيانا، الحكام، ومن أجل : تقوده يعلن عن األطروحة التالية 

"  كبش المحرقة"تهدئة الشعب، عليهم أال يترددوا في تقديم 

والذي سيخدم في مخرج من غرائزه العدوانية وبالتالي إيجاد حل 

 .لراحتهم ولجميع المواطنين



حول التضحية بأحد المواطنين من ي لليالميكياففي الواقع هذه التفكير 

فهو يعطي الشرعية ". بجريمة الدولة"قبل الدول هو ما يمكن أن نسميه 

للحكام بتصفية المعارضة من خالل ارتكاب الجرائم، ومن غير تقديم 

هنا كجزء تابع لي يلالميكيافهؤالء للعدالة، لذلك ندرس الفكر السياسي 

 . المطلقلمرحلة الحكم االستبدادي أو 

 ج ـ ميكيافلي بين الملكية والجمهورية ؟
، "خطابات"وكتاب " األمير"ساند ميكيافلي و بشكل متزامن في كتابه 

األطروحات الملكية و الجمهورية، لدرجة أن العديد من المحللين 

في الواقع مسألة نموذج أو شكل . اعتقدوا أن أطروحاته غير متماسكة

فقد كان في البداية مدفوعا بمسألة . الحكم كان ثانويا بالنسبة له

االستقالل اإليطالي، إذا إنها الدولة كمجسدة لألمة، التي اهتم بها في 

 ولكن بواسطة من هذه ستؤسس ويتم حكمها ؟. المقدمة



ولكن في كتاب . يتحدث ميكيافلي عن الحل الملكي" األمير" في 

في الحالتين، الدولة . يظهر وكأنه جمهوريا" خطابات"

عليها وفي جميع الظروف أن تحكم من غير اعتبارات  الميكيافلية

فروح الجمهورية الرومانية التي تم تحليلها . للقوانين أو األخالق

هي نفسها المملكة الفرنسية واإلسبانية، أو " خطابات"في كتاب 

ولكن يمكننا القول أن ميكيافلي . بمعنى آخر سلطة سياسية مطلقة

اعتقد أن الجمهورية ليست شكال جيدا للحكم في إيطاليا آنذاك، 

إذا . وهي على كل فكرة كانت سائدة بشكل واسع في ذلك العصر

بالنسبة للدولة يجب أن تكون خاضعة لرجل واحد فقط يظهر قوة 

السلطة التنفيذية يجب أن أما . ال تعادلها قوة أخرى في الدولة

 .تكون واحدة غير مقسمة السيما في أوقات األزمات
 



من جهة أخرى ال يتردد ميكيافلي في القول أن التعددية فيها 

فأفضل . ( جمهوريةال)ظل إيجابيات كثيرة، وخاصة التعددية في 

ولكن على هذه . القوانين في روما كما يقول، كانت ثمرة للتعددية

 .التعددية أن تتماشى مع اختيارات الحكام
 



 .  ح ـ ميكيافلي و القومية
كان ميكيافلي يشعر باإلهانة بسبب الحالة التي تعيشها بالده أمام الغزو 

الدول التي اعتبرها أقل حضارة من إيطاليا التي  ،الفرنسي و اإلسباني

.  وهي في نفس الوقت أقوى منها ألنها استطاعت أن تبني وحدة وطنية

قدم ميكيافلي مفهومه . من هنا أراد تحقيق الوحدة الوطنية في إيطاليا

لألمة كشخصية مجردة وهي في نفس الوقت أسمى من الفرد الذي 

هذه األمة هي شيء آخر غير . يكونها وأيضا لها طابع دنيوي خالص

الفكرة األهم عند . الفرد فليس من شانها الخضوع ألي أخالق أو قانون

ميكيافلي فيما يتعلق بالشعور القومي كانت في إنشاء جيش وطني مؤلف 

أيضا وقف ميكيافلي إلى جانب . من جميع المواطنين وليس من ميلشيات

استخدام جميع الوسائل في العمل الدبلوماسي ضد العدو خاصة إذا كنا 

فاألمة هنا ليست مضطرة الحترام كل أنواع . ال نملك القوة لمحاربته

 .المعاهدات و االتفاقيات التي وقعتها من أمة أخرى



 المحاضرة السادسة

مقومات الدولة الوضعية القومية عند 

 مكيافيللي



زار مكيافيللي بحكم عمله الدبلوماسي كثيرا من الدول االوربية 

كفرنسا ، التي كان العديد منها قد بلغ درجة ملحوظة من القوة

فانصبت جهوده على البحث في ، واسبانيا والمانيا وهولندا

عوامل قوة هذه الدول ليؤسس على مقدمات هذا البحث ونتائجه 

مشروعه الخاص بالدولة الوضعية القوية في ايطاليا والذي كان 

،  يقوم على ركيزتين هما واقع الضعف الذي تعاني منه ايطاليا

ومن اجل ، وواقع الدول االوربية التي تتمتع بكل عوامل القوة 

قام ، مواجهة عوامل الضعف وحيازة وترسيخ عوامل القوة

مشروع الدولة الوضعية القوية عند مكيافيللي على شرطين 

 :  اساسيين هما 
 

 

 



 الوضعية الدولة ان مكيافيللي يرى حيث :االمير – االول الشرط

 مميزة بخصائص يتمتع فرد حاكم وجود دون تقوم ان يمكن ال

 بمهمة يضطلع فمن ، الدولة هذه مثل اقامة مهمة عاتقه على يأخذ

 غير انسانا يكون ان بد ال القوية الوضعية الدولة هذه مثل اقامة

 معايير عن بعيد االمير هذا يكون ان ويجب ،امير اي ،عادي

 البأس إذ ،بها يتصف خصائص منها يجعل فال ،والخير الطيبة

 إذا الرذائل من وقريب الفضائل عن بعيدا االمير يكون ان في

 بالدولة الخاص المشروع تحقيق يسهل أن ذلك شأن من كان

 ينفذ وهو الرحمة استعمال يسيء ال ان االمير وعلى ،الوضعية

 في كان اذا بالقسوة باتهامه يكترث ال ان عليه كما ،المشروع

   . ووالئهم رعاياه وحدة الى يؤدي ما ذلك



 القوية الوضعية الدولة قيام مشروع كان فإذا : الجيش :الثاني الشرط

 المشروع هذا فإن ،معينة وخصائص بصفاة يتصف امير وجود يستلزم

 العملية التجربة ان ويبدو ،خاص نوع من جيش وجود ايضا يقتضي

 االيطاليون كان فقد ،الخالصة هذه بمثل لمكيافيللي اوحت التي هي

 تخوضها فكانت حروبهم اما ،بأنفسهم السياسية شؤونهم يديرون

 المرتزقة هؤالء وكان ،لهم تدفع اموال مقابل عنهم بدال المرتزقة

 او يجرحوا او يقتلوا ان دون يحاربوا ان تعلموا حيث واذكياء محترفون

 ليتمتعوا حدودها ادنى في خسارتهم جاعلين ،اذى باي يصابوا ان

 موردهم اتكون الحرب امد اطالة تعلموا كما ، يتقاضونها التي باألموال

 هو الهزيمة او النصر يوم وكان ،المالية امورهم في عليه يعتمدون الذي

 يكون لذا ،يجنونها فائدة او ربح اي ينهي كونه ايامهم اتعس يوم اسوأ

 لقيام كشرط وطني جيش وجود هو الوضع هذا من للخروج السبيل

 . القوية الوضعية الدولة



 هذه قيام لشروط وتحديده وضعية دولة لقيام مكيافيللي حماس ان -

 هذه قيام من بالضد تقف التي للمعوقات تحديده دون يحول ال الدولة

 : هي ،المعوقات من نوعين مكيافيللي لنا ويحدد ، الدولة

 لم انه إال مكيافيللي علمانية من الرغم على : الكنيسة - االول المعوق -

 للدين أن يرى حيث ،الكنيسة من وموقفه الدين من موقفه بين يخلط

 حيث من بل ،عدمها او صحته حيث من ال ،للدولة بالنسبة بارزة مكانة

 عن مكيافيللي يدافع المنطلق هذا ومن ،االجتماعي للنظام داعما كونه

 يهاجم الوقت نفس في وهو ،الدولة سياسة في االيجابي الدين دور

 ويرى ،الدينية الروح تدهور في الرئيسي السبب فيها يرى التي الكنيسة

 واقعها هو االول ،امرين الى يعود التدهور هذا في الكنيسة دور ان

 من الدينية الروح حصانة لضمان مؤهلة غير كونها حيث من الفعلي

 افسدت قد انها حيث ،الدين في السلبي تأثيرها هو الثاني االمر ،التدهور

   . فيها والثقة بها االيمان االنسان افقدت عندما المسيحية الديانة



 الى مكيافيللي ذهب االطار هذا في :االقطاعية الطبقة -الثاني المعوق

 ضروري كشرط االقطاعيين النبالء سلطة تصفية ضرورة على التأكيد

 فهم واتباعا قالعا هؤالء امتلك فطالما ،القوية الوضعية الدولة لقيام

 ،جهة من هذا ،الدولة هذه مثل وجود دون يحول صلبا عائقا يشكلون

 ما اذا خصوصا نفسه االمير على خطرا يشكلون اخرى جهة من وهم

 يتحسس وعندما ،بمساعدتهم االقل على او طريقهم عن الحكم تولى

 الطبقة هذه بمعاملة االمير ينصح فإنه  الطبقة هذه خطر مكيافيللي

 الطبقة هذه تحكم ان فإما ،وخطرها سلطتها من الحد شانها من بطريقتين

 تحكم ان او ،كامل بشكل وتأييده االمير عطف على تعتمد بطريقة

 ويكرمهم االمير  يحبهم الذين النبالء بين التمييز بموجبها يتم بطريقة

 يبقون الذين النبالء اما ،خاصة مصالح لهم تكون ان دون به الرتباطهم

 يعاملهم ان االمير فعلى الخاصة مصالحهم بدافع االمير عن بعيدين

 كونهم والنبالء الدين رجال مكيافيللي ازدرى ولقد ،حقيقيون كأعداء

 . القوية الوضعية الدولة تقدم في يسهمون ال طفيليون كسالى عاطلين



  لييلمكياف أفكار أن القول ،نستطيع لييلبمكياف يتعلق وفيما أخيرا

 االستبدادي الحكم أنصار قبل من كبيرا إعجابا القت السياسية

 في ترددوا الذين فالملوك األوربية، الدول مختلف في المطلق

 كتاباته في وجدوا ،"الوسيلة تبرر الغاية" شعار خلف السير

 العشرين القرن في أما .التردد هذا من حررتهم التي الوسيلة

 عند كما المتطرف اليمين عند أكبر قوة على أفكاره فحصلت

 عند ترحيبا القت عشر التاسع القرن في وحتى .المتطرف اليسار

 بأسياد " Philippe Nemo السياسية األفكار مؤرخ يسميهم ما

 أخذوا الذي التوتاليتارية منظري إلى ،ونيتشه ماركس "الشك

 ,Pareto الفالسفة من كل كمرجع واستخدمه .أفكاره من أيضا
Sorel , Maurras ، الجامعية األوساط في مشهورا كان كما 

 من المقربين المفكرين عند وخاصة كبير سياسي كمفكر الفرنسية

 .الماركسية



 المحاضرة السابعة

 توماس هوبز وفكرة السلطة المطلقة 



-1588) االنكليزية  مالمسبيري مدينة في هوبز توماس ولد

 الثورة سياق ضمن تتمركز وأعماله هوبز حياة،(1679

 عمه ميسورة،قام غير لعائلة انتمائه بسبب .األولى اإلنكليزية

 في أتمها والتي دراسته إكمال يستطيع كي له المساعدة بتقديم

 فرنسيس" المستشار عند سكرتيرا ذلك بعد عمل.أكسفورد جامعة

 الحرب وبسبب .األول شارل "وزراء رئيس" وهو "باكون

 حيث 1651 عام حتى فيها واستقر فرنسا إلى غادر األهلية

 )الفرنسيين والعلماء المثقفين من العديد على تعرف

Mersenne, Gassendi , Descartes) . هذه وخالل 

  لديه سياسيين عملين أهم أنجز باريس وفي حياته من المرحلة

De Cive ( 1642)، Léviathan (1651). 



 هي العودة هذه أن عنه أشاعوا أعداءه ولكن إنكلترا، إلى عاد

 ، Commonwealth of Cromwell بنظام ارتباطه بسبب

  كتابه في األساسية هوبز أطروحة مع عمليا يتطابق نظام وهو

Léviathanقدرته في هي سياسي نظام أي شرعية أن ،والقائلة 

 عودة" أثناء .واالستقرار العام النظام وحماية تامين على

 كثيرا، هوبز يقلق لم ،1660 عام في Restauration "العرش

 له سياسية كتابة كل نشر من منعه الثاني شارل الملك ولكن

 يعترف وال ملحد بأنه هوبز لسمعة جوهره في هذا ويعود

 قضايا الفلسفي، عمله إلكمال ذلك بعد هوبز تفرغ .باألديان

   .هوميروس بترجمة قام ثم الطبيعية، والعلوم الرياضيات
 



 :  حالة الطبيعة عند هوبز -

هوبز، الطبيعة جعلت من الناس في رأي    :ـ حرب الكل ضد الكلأ 

الواقع يوجد اختالفات في القوة الجسدية والفكرية بين في و. متساويين

هو  يقول هوبز ،فالضعيف. هذا ال يبرر الالمساواة الدائمةولكن  ،البشر

دائما لديه القوة الكافية من أجل قتل القوي، فاالختالفات الجسدية يمكن 

أما بالنسبة لالختالفات العقلية فهي وهمية لحد . أن تصبح ال قيمة لها

فكل واحد يعتقد نفسه أكثر ذكاء من اآلخرين، ولكنها فكرة : كبير

 .  موجودة عند كل البشر
 :المساواة تأتي الريبة والشكمن ب ـ 

المساواة نفسها تسمح لكل واحد باالعتقاد أنه يستطيع هزيمة اآلخر، أو 

المساواة وبعكس ما نعتقد في الغالب، ال إذا ، قبلهأن يكون مهزوما من 

 .  تحدث الشك والريبة الود،بلتحدث األلفة أو 
 
 ـ  
 



 :ت ـ من الشك إلى الحرب
بفعل هذه الريبة، فإنه تصرف عقالني بالنسبة لإلنسان أال ينتظر 

أن يهاجمه اآلخر، بل أن يأخذ المبادرة و يجعله غير قادر على 

مضايقته المحتملة وحتى يصل إلى درجة ال يمكن ألي شخص 

ضمن هذه الظروف، نحن نفهم أن المجتمع، في حالة ،  يهددأن 

هم "الطبيعة، هو بشكل كبير غير مستقر، وفي هذه الحالة البشر 

في ظرف كهذا نستطيع أن نسميه بالحرب، وهذه الحرب هي 

وما هو أخطر من كل شيء، أن هذه " ،"حرب الكل ضد الكل

الحالة من الحرب هي مستمرة، وبالتالي حياة اإلنسان ستكون 

 .  . حياةمليئة بالوحدة والرعب وقريبا جدا من 
 



 المحاضرة الثامنة

 



 لذلك فيها، العيش يمكن ال إذا الطبيعة حالة :هوبز عند الطبيعة قوانين

 السؤال هذا على لإلجابة كيف؟ ولكن .مخرج عن البحث من بد ال

 للطبيعة األول فالقانون .التعاقد أو العقد مفهوم توضيح هوبز ،يحاول

 وجدت إذا ولكن .بالحرب يقوم اإلنسان الغرض ولهذا ،النفس حماية هو

 لإلنسان بالنسبة سيكون هذا فإن األخطار، من للحماية تكلفة أقل وسائل

 الوسيلة هذه توجد وحتى .الجديدة بالوسائل يقبل أن للعقل طبيعيا قانونا

 بد ال العقد إقامة أجل من ،لألسف ،العقد مرحلة إلى المضي من بد ال

 االجتماعية للحالة" التقليدية األفكار رفض من هوبز عند إجباريا

 ضمن تقع التي األفكار هذه الطيبة، وللنيات األخالقي للوعي ،"الطبيعية

 الوصل أجل ومن يعتقد هوبز ألن الطبيعي؛ للقانون التقليدية النظريات

 فهو يكفي ال الكالم لكن معه، الحديث من بد ال أنه اآلخر مع للتعاقد

 فإنه يهدده بخطر اإلنسان يشعر عند خاصة الهواء، في كالما إال ليس

 . الكالم هذا عن يتخلى



 تعاقب مشتركة قوة بوجود إال الكالم يحترم ال الحالة هذه وفي

 بين وبالتساوي الظروف جميع وفي التعاقدات يحترم ال من

 احترام على االعتماد يمكننا غير ال فقط الحالة هذه وفي .الجميع

 الحالة هذه في يبقى .طبيعيا ليس و عقالنيا العقد ويصبح التعاقد،

 بين تحكم التي القوة تلك إقامة طرق و إمكانية مدى اختبار

 طريقة وبداية بأكمله عصر النتهاء إشارة هي والتي الجميع

  والمعنون "التنين"كتاب من الثاني الجزء في .الحياة في أخرى

 .اإلمكانية هذه هوبز يختبر "بالجمهورية"



 المحاضرة التاسعة



 العقد فكرة تعود :هوبز توماس عند الدولة ونشوء  االجتماعي العقد

 ،ومدرسته ابيقور سيما ال اليونانيين الفالسفة الى االولى االجتماعي

 في احيائها اعاد من هو هوبز لكن ،ايضا   ذلك من ابعد الى وربما

 قامت فقد ،القديم الروماني مضمونها استوحى ان بعد الحديث العصر

 سلطة كل بان القول على الرومانية لإلمبراطورية السياسية النظرية

 هذه عن بدوره تنازل الذي الروماني الشعب من ينبع إنما حق وكل

 مع الوسطى العصور في النظرية هذه وانسجمت ،لإلمبراطور الحقوق

 والمحكوم الحاكم بين العالقات جميع اعتبرت التي السياسية المذاهب

 ان االجتماعي العقد لفكرة هوبز صياغة افترضت وقد ،متقابلة واجبات

 ان قبل سياسيا مجتمعا اقاموا (الطبيعة حالة في اي) الطبيعيين الناس

   المنظمة السياسية السلطة عنه انبثقت الذي العقد بينهم العقد يعقدوا

     . (الدولة )



أن يسلم أو يعهد الناس بكل :" ما يجب القيام به وفق هوبز

إلى مجلس واحد والذي أو  ،وقوتهم لشخص واحدلطتهم س

يستطيع التقليل أو تخفيض كل أشكال العنف، وذلك من خالل 

كل واحد يعترف و حيث قاعدة األغلبية، أو على إرادة واحدة 

يعترف له ككاتب لكل ما سيحصل أو ما يجب أن يحصل فيما 

من خالل :" وما يجب أن يحصل، المشتركيتعلق بالسلم واألمن 

أسمح لهذا : تعاقد كل واحد مع اآلخر و كأن كل منهم يقول للثاني

هنا نشير ". اإلنسان أو هذا المجلس وأترك له حقي في حكمي

إلى أن العقد االجتماعي عند هوبز ليس بين مواطنين وملوك، بل 

أما العالقة هنا فهي قائمة بين ". بين واحد و واحد آخر"

هو خارج العقد " أو صاحب الحكم والسيادة"المتعاقدين، والملك 

 .وليس جزءا منه
 



 .بشيء المتعاقدين يعد ال ،شيء بأي مرتبط غير انه آخر بمعنى

 بها أتى وجديدة أصلية هي االجتماعي العقد من النسخة هذه طبعا

 واحدا كائنا يشكلون ال والملك المتعاقدون إذا .هوبز توماس

 إرادة إلى لإلرادات النقل هذا خالل من ألنه ،الجمهورية نسميه

 يتم فما ."توافق" من أكثر هو النقل هذا ،جميعا تمثلها واحدة

 هذه يمتلك ومن ."واحد شخص" حقيقية، وحدة هو تحقيقه

  ،أنه حيث " له خاضعون هم واآلخرون الملك، نسميه الشخصية

 يؤسس من هو للتمثيل العقد هذا وأن ،المجموع يمثل ،الملك هذا

 ملك و لوحده مجموع يوجد ال ،المجموع هو فالملك المجموع،

 ألن إال جماعة أو مجموع ليس فالمجموع أخرى، جهة من لوحده

   ."الملك هو لهم واحد ممثل في شخصيتهم يربطون أعضاءه



 ،والدولة المجتمع بين هوبز عند الفرق عدم نالحظ الحالة بهذه

 .المجتمع هي والدولة الدولة، هو المجتمع .واحدا كال إنهما

  ال ،الشعب و الملك اي "ليفياثان " بين عقد يوجد ال أنه والسبب

 بمجتمع" القائلة الليبرالية للفكرة هوبز نظرية في مكان يوجد

 خالل من إال موحدا ليس فالمجتمع .الدولة عن يميز "مدني

 إنه واحد، وصوت واحد رأس سوى له ليس ،الملك وداخل

 المتفردة بسلطته تاجر أو رفض األخير هذا وإذا الملك، صوت

   .الوجود عن يتوقف فإنه



 المحاضرة العاشرة

 الدولة والحقوق الفردية عند توماس هوبز



 حقيقة تكن مهما :هوبز توماس عند الفردية والحقوق الدولة

 (الملك)  السيادة صاحب ان وهو هوبز تصوره كما العقد

 هو ما سيحدد الذي وهو الحرب وسيف العدل بسيف سيمسك

 هذه لكن ،الخ ... شر هو وما خير هو وما ظالم هو وما عادل

 متناقضة تأتي قد المدنية بالقوانين يسمى ما تشكل التي التحديات

 الخصوص بهذا قلقا يبدو ال هوبز ان إال ،الطبيعة قوانين مع

 قوانين مع متوافقة وهي اال تنشأ ال المدنية القوانين ان العتقاده

 من جزءا   الطبيعة قوانين ستكون الدولة قيام فبمجرد ،الطبيعة

 القانون من كال ان الخصوص بهذا يرى وهو ،المدنية القوانين

 ،واحد قانوني كيان من جزءآن إال ليسا المدني والقانون الطبيعي

      . منه مختلفان جزءآن لكنهما



 ذهبت اين ،االفراد حقوق حول يدور الصدد بهذا المطروح السؤال لكن

 : التالي بالشكل تكون التساؤل هذا على واالجابة ؟

 يتعلق ما كل في واألخالقي القضائي القانون سيضع من هو الملك أن

 بالمعنى القانون ،الملك إرادة سوى آخر شيء ليس فالقانون .باألفراد

 مبدأ نفسه في لديه الذي األخير هذا ،"الشخص قيادة" هو للكلمة الدقيق

 األحكام، من مجموعة خاضع، لكل بالنسبة " : هو القانون ،الخضوع

 إلى تشير أخرى طريقة أية أو كتابيا أو شفهيا (الجمهورية) والتي

 ضد هو ما بمعنى ،خطأ هو وما صحيح هو ما بين للتميز تقوده إرادتها،

 أخطأت البرلمانية المذاهب أن هوبز يرى ،ضده ليس هو وما القانون

 شيئا يضيف أن يمكن التمثيلي الجسم رضاء أو قبول أن اعتقدت عندما

 فهو منه، أعلى قانون يوجد ال ،محدودة غير الملك فسلطة .القانون على

   .إلرادته شرحا إال ليست وهي ،واألخالق القانون يعّرف من



 جميع ألن أخرى، بسلطات منها الحد يمكن ال أيضا سلطته

 للتجزئة قابل غير المطلق حكمه أيضا .منه موهوبة السلطات

 .الموضوع هذا في بودان جان مع هوبز يلتقي وهنا
 المؤسسة على االعتراض أحد يستطيع ال هوبز، ووفق أيضا

 يستطيع أحد وال األغلبية، قبل من بها االعتراف تم التي الملكية

 الملك؛ يريده ما كل مسبقا أراد واحد كل ألن .الملك أفعال تجريم

 قبل من عليها يعاقب أن يمكن الملك تصرفات من شيء ال

 .بأنفسنا به قمنا فعل بسبب الحالة بهذه نعاقبه ألننا له، الخاضعين

 إنه .رعاياه عن والدفاع للسالم الضروري يقدر من هو الملك

   .والحرب السلم يقرر ،العدالة يحقق ،ووزرائه مستشاريه يختار
 



هي عند جان بودان، كما  ،إن نظرية الحكم المطلق عند هوبز

تتالءم مع أشكال متعددة لألنظمة، ألنها تستطيع اتخاذ تجسيدات 

  ملكية،: متعددة للملك، ومنها التقسيم التقليدي لألنظمة

هوبز يفضل الملكية من بين لكن ، ديمقراطيةو أرستقراطية 

إن حجج هوبز في . مختلف األنظمة األخرى التي تشبه الملكية

دعمه للملكية أو أهمية نظريته تكمن في أنها تدافع عن السلطة 

المطلقة للدولة، وبعيدا عن أية مراقبة ديمقراطية، أخالقية أو أي 

 الحقوقفالدولة عند هوبز لديها جميع . شكل من أشكال القضاء

والصالحيات التي تستطيع من خاللها ممارسة السلطة بإسم 

 .الملك دون ان يكون هناك اي قيد يحد من هذه السلطة
 


