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 الفكخ الدياسي الغخبي في عرخ الشيزة األوربية

 مقجمة:

  يغصي عرخ الشيزة حؿبة زمشية تستج بيغ القخنيغ الخامذ عذخ والدابع عذخ حدب
أكثخ األقػاؿ رواجًا، لكغ تحجيج تاريخ دقيق النصبلؽ عرخ الشيزة يبقى مدألة غيخ 
متفق عمييا بيغ السؤرخيغ والسختريغ بالتأريخ األوروبي. فيشاؾ مغ يحجد ىحا التاريخ 

واآلداب، ومشيع مغ يفتخض اف بجاية عرخ الشيزة  ببجاية انبعاث االىتساـ بالفشػف 
تختبط ببجاية ضيػر الشطاـ الخأسسالي، وتبمػر واتزاح تأثيخه في الحياة االجتساعية، 
السيسا بعج أف احتل االقتراد الخأسسالي التجارؼ )السيخكشتالي( مػقع الرجارة في الحياة 

 االقترادية األوربية. 
 عشى األوؿ: يفيج بأف الشيزة ىي " السيبلد الججيج" وقج وردت الشيزة بسعشيغ: الس

ويتجدج معشاه في احياء األدب الخؼيع، بسا ؼيو الذعخ والشثخ والخواية والسدخح والفغ 
التذكيمي مغ نحت ورسع. والسعشى الثاني: يذسل نيػض االنداف نفدو، إذا أصبح 

 االنداف )الفخد( مخكد اىتساـ الفكخ والفشػاف واآلداب.
 اف الشطاـ الخأسسالي لعرخ الشيزة قاـ عمى  ئص االقترادية لعرخ الشيزة :الخرا

 قاعجة االقتراد السيخكشتالي )التجارؼ( والحؼ استشج بجوره عمى األسذ اآلتية:
 االعتقاد باف الثخوة الشقجية أساس كل نذاط اقترادؼ.-1
حرػؿ عمييا ىػ االعتقاد باف السعادف الثسيشة ىي أساس ثخوة الجولة، بسا يجعل ال-2

الشذاط االساسي الحؼ تعشى بو الجولة. وىي السدؤولة عغ وضع خصط معجة سمفًا 
لمحفاظ عمييا، أو لمحرػؿ عمييا في حالة افتقادىا الييا. وتختب عمى ىحا اتباع سياسة 

 تحقيق التػازف االقترادؼ مغ خبلؿ تذجيع الترشيع والرادرات وتقميل الػاردات، 
لية الجولة عغ الحرػؿ عمى مدتعسخات تػفخ ليا السػاد األولية االعتقاد بسدؤو  -3

 البلزمة لمرشاعة وألغخاض أخخػ بيجؼ زيادة ثخوة الجولة.
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أصبح التشافذ والرخاع والحخوب العبلمة السسيدة ليحا العرخ بدبب سعي كل دولة  -4
 أوربية لتحقيق مرالحيا مسا جعميا ترصجـ بسرالح بعزيا البعس.

 
 تجتسايية لعرخ الشيزة:الخرائص اال 
الشببلء( الى الفقخ -انحجار السدتػػ االجتساعي الصحاب الجخػؿ الثابتة )االقصاع   -1

الشدبي، وتدمق أصحاب رؤوس األمػاؿ الشقجية والتجار والسشتجػف)الصبقة البخجػازية(، 
تيجة والفبلحػف لدمع الثخاء، مسا أدػ الى تغييخ السخاكد االجتساعية لؤلفخاد والصبقات ن

 لمتغيخ في مخاكدىع االقترادية.
اف تخاجع السكانة االجتساعية لصبقة الشببلء صب في صالح البخجػازية، وعدز مغ قػتيا  -2

وحزػرىا، خاصة مع رغبة الدمصة السمكية باضعاؼ شبقة الشببلء لرالح البخجػازية ، 
 لجػ الشببلء. فكثيخا ما اصصجمت رغبة السمػؾ بتػسيع نصاؽ سمصتيع بالشدعة البلمخكدية

أدت الحخوب الى استشداؼ مػارد الدمصة السمكية مسا جعميا في حاجة الى ثخوة الصبقة  -3
البخجػازية التي وججت الباب مفتػحا لمػصػؿ الى االدارة البيخوقخاشية الحكػمية 

 وواحتبلؿ مخاكد مخمػقة داخميا.
)السغامخ الحؼ اليياب تسجيج الفخد وروح السغامخة: فالرػرة الشسػذجية الججيجة لمفخد  -4

السخاشخ بحثا عغ الثخوة( أدت الى والدة ؾيسة اجتساعية ججيجة ىي )تسجيج االنداف 
 الفخد( بػصفو صاحب السغامخة والعشرخ الفاعل فييا.

أصبح الجور الفاعل لمشقػد واقتشاء السعادف الثسيشة يسثل ؾيسة اجتساعية ، إذ ساد االعتقاد  -5
ة االجتساعية لبلنداف، ويربحػا بكل بداشة مغ الصبقة بأف الثخوة تخفع مغ السكان

 البخجػازية.
 الخرائص الدياسية لعرخ الشيزة 
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ازدياد سمصة السمػؾ سػاء في فخندا او اسبانيا او انكمتخا، فقج كاف السمػؾ يجسعػف في   -1
اشخاصيع ثبلث صفات في الشطاـ االقصاعي ىي: الخاصية الجيشية والخاصية 

 ة السصمقة.االقصاعية والخاصي
اف اتداع سمصة السمػؾ كاف عمى حداب سمصة الشببلء)االقصاع( ، وسمصة رجاؿ الجيغ  -2

 مغ جية، ولرالح دعع الصبقة البخجػازية والتحالف معيا مغ جية أخخػ.
وبشاء عمى الشقصتيغ أعبله اكتدبت الدمصة السمكية شابعا مخكديا مغ خبلؿ الزخيبة  -3

ئف االدارة الحكػمية البيخوقخاشية مغ جية ثانية. العامة، واتداع وتصػر ـيكل ووضا
وتذكيل الجير الػششي الجائع. واف الدصة السخكدية في ىحه السخحمة أصبحت ضخورة 
عسمية الزمة ألسباب سياسية واقترادية عجيجة مشيا : الحخوب الجاخمية الجيشية 

ربية، والشداعات واالجتساعية ذات الصبيعة االنقدامية التي ىجدت وحجة السسالظ االو 
العشيفة بيغ الشببلء والسمظ. وكحلظ الصبيعة التجخمية لمدياة السيخكانتيمية التي تتصمب 

 تجخل الجولة في تشطيع وتػجيو الشذاط االقترادؼ. 
ولكغ سمصة السمظ لع تكغ في تمظ السخحة سمصة مصمقة بذكل كامل ونيائي، حيث كانت  -4

ىشاؾ الى جانبيا أيزا سمصة السجالذ العامة لؤلقاليع. وكانت ىحه السجالذ تزع 
الشببلء وأصحاب السيغ وجساعة مختارة مغ مسثمي بعس السجف ذات السخاكد الخاصة 

 لجامعات وسكاف السجف واألرياؼ. والسحاكع العميا والييئات الجيشية وا
عمى الخغع مغ اقترار ترػيت السجالذ عمى الزخائب السمكية، فإف ىحا الترػيت  -5

بحج ذاتو ىػ الحؼ وضع المبشة األولى لتقييج الدمصة السصمقة وضيػر الجيسقخاشية 
 البخلسانية في الفكخ والسسارسة الدياسية في السجتسعات الغخبية.

 عرخ الشيزةالخرائص الثقافية ل 
الخغبة في التعخؼ عمى األعساؿ التقميجية االغخيؿية والخومانية مسا قاد بل اقتزى  -1

الؿياـ بسيستيغ: االولى ىي ميسة العشاية بالمغة االغخيؿية )اليػنانية( ونذخىا، بعج اف 
كانت المغة البلتيشية ىي لغة الثقافة والصبقات العميا في السجتسع االوربي شيمة 
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ػسصى باستثشاء بعس السشاشق الجشػبية مغ ايصاليا. والثانية ىي ميسة العرػر ال
العشاية بالسخصػشات القجيسة بعج اف تدايج االىتساـ بالشرػص االغخيؿية، خرػصا 

 واف السخصػشات اصبحت تجارة مخبحة.
االىتساـ بالعمػـ االندانية واعادة االعتبار لمفمدفة والسعخفة اليػنانية، ورفع الغصاء  -2

 سديحي عشيا، وخاصة تمظ السعارؼ التي ركدت عمى الؿيع الفخدة لبلنداف.ال
االىتساـ بالعمػـ الصبيعية: وبخاصة عمع الفمظ والسيكانيكا والفيدياء واليشجسة، وفي  -3

ىحا العرخ حجد كػبخ نيكػس عمى اف الذسذ ىي مخكد ىحا الكػف وليدت 
أسذ العمػـ الػضعية عمى االرض. وضيخ السشيج العمسي عمى يج ديكارت، وتثبتت 

حداب العمػـ الجيشية البلىػتية وتخاجعت أفكار الفيدياء االرسصػشاليدية. واعتسج 
العقل أداة لسعخفة العامل والصبيعة والكػف واالنداف وحكسا لتحجيج صحة وخصا 

 األشياء وترؽية الشداعات البلىػتية بيحا الذأف. 

 

 زةرواد الفكخ الدياسي الغخبي في عرخ الشي

 

 نيقهال مكيافيممي وفكخة الجولة الهضعية

 :حياتو

، في ايصاليا ، وكانت خبلفا السبانيا  1527 – 1469عاش نيقػال مكيافممي لمسجة مغ       
وفخندا مجدأة الى عجة دوؿ صغيخة في حالة صخاع دائع. وكانت دوؿ ميبلنػ والبشجؾية ونابػلي 

با وفمػرندا ودولة الفاتيكاف تتآمخ احجاىا ضج األخخػ وضج الجوؿ الخارجية. وادػ البابا دور البا
االيصالي السحمي في تمظ المعبة، وتسيدت الحياة االجتساعية باالنانية الجامحة. وكاف ميكيافممي 
يشحجر مغ عائمة فمػرندية قجيسة تشتسي الى فئة صغار الشببلء التي اصابيا االفقار فػججت نفديا 
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دفة والتاريخ في صفػؼ البخجػازية بذكل أو آخخ، وكاف أبػه محاميا ، فجرس القانػف، ودرس الفم
. وعسل في الػضائف الحكػمية فكاف سكختيخ القشرمية الثانية في جسيػرية فمػرندا ، واستسخ في 

، وتعج الحؿبة الحؼ شغل فييا ىحا السشرب مغ أصعب حقب التاريخ 1512ىحا السشرب لغاية 
 االيصالي برػرة عامة بدبب الحخوب وتجىػر الػضع االقترادؼ.

 أفكاره:

مي في اساباب صعػد القادة الدياسيغ وسقػشيع، وأفزل وسائل البقاء في بحث مكيافم -
 الدمصة.

 دافع في كتابو األميخ عغ السمكية السصمقة. -

 وفي كتبو االحاديث دافع عغ الجسيػرية.  -

 الكتابيغ عبخا عغ وجية نطخ سياسي واقعي في الحكع وىػ ماييع ىػ:  الشتائج الدياسية.  -

جدأة واالنانية االجتساعية كاف مكيافممي ييجؼ الى خمق دولة مدتقخة مػحجة ونتيجة لحالة الت-
 قػية.

 نطخية مكيافممي الدياسية كانت تشتسي الى عرخ الشيزة )الدياسة الػاقعية(.-

االفتخاض االساسي في نطخية مكيافممي الدياسية ىػ اف االنداف اناني بصبعو ، فميذ ىشاؾ -
الشياء والدمصة ، ولسا كانت السػارد محجود، فإف الرخاع يػجج مغ حجود لخغبة االنداف في ا

 ويدتسخ.

وعمى ىحا االساس تأسدت الجولة عمى حاجة االنداف لمحساية مغ اعتجاء االخخيغ.، فسغ دوف -
 فخض القانػف تكػف الفػضى.

 درس مكيافممي الجوؿ جيجا، وميد بيغ الجوؿ الفاسجة والرالحة  -
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 ضعية السهحجة القهية عشج نيقهال ميكيافمميمقهمات قيام الجولة اله 

زار ميكيافممي بحكع عسمو الجبمػماسي الكثيخ مغ الجوؿ االوربية التي الحع في تمظ         
الديارات اف العجيج مشيا، بمغ درجة ممحػضة مغ الػحجة والقػة، كسا ىػ الحاؿ الجوؿ الفخندية 

يؤسذ واالسبانية وااللسانية واليػلشجية ، فاتجيت جيػدة الى البحث في عػامل قػة ىحه الجولة، ل
عمى مقجمات ىحا البحث ونتائجو مذخوعة الخاص باقامة الجولة الػضعية القػية في ايصاليا 

 والحؼ كاف لو عشج مكيافممي وجياف ىسا:

 الػجو االوؿ: واقع ايصاليا التي تعاني مغ عػامل الزعف. -1
 واقع الجولة االوربية التي تتستع بكل عػامل القػة. -2

خ عػامل القػة البلزمة القامة الجولة االيصالية وكاف لسعالجة عػامل الزعف وتػفي
 الػضعية السػحجة القػية ، مقػماف أساسياف في السذخوع الدياسي لسكيافممي ىسا:

: األميخ: حيث يخػ مكيافممي اف الجولة الػضعية السػحجة القػمية ، اليسكغ اف تقـػ السقهم األول
 يسة إقامة مثل ىحه الجولة والحفاظ عمييا.بجوف وجػد حاكع فخد يتستع بخرائز مسيدة، يتػلى م

 الذخوط الػاجب تػفخىا باألميخ لمؿياـ بسيسة مذخوع اقامة مثل ىحه الجولة:

أف يكػف انداف غيخ عادؼ أميخ، واف يكػف ىحا األميخ بعيجا عغ الفزائل ومعاييخ  -
 الخيخ، وقخيبا مغ الخذائل ومعاييخ الذخ. 

قدػة واالبتعاد عغ الخحسة وجعل رعاياه في حالة أف يكػف األميخ مدتعجا لسسارسة ال -
 خػؼ حتى يديل عميو ذلظ تػحيجىع والحرػؿ عمى والئيع لو.

 أف يكػف ىحا االميخ مدتعجا لمتخمي عغ عيػده وعجـ االلتداـ بيا. -
 اف يكػف قادرا عمى التكيف مع الطخوؼ، والتطاىخ. -
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ة( ولكشو شعار اليشصبق عشجه عمى اف ىحه الجولة يجب اف يحكسيا شعار)الغاية تبخر الػسيم
كل غاية وال عمى كل فخد ، بل عمى غاية عطيسة واحجة ومذخوعة ىي غاية بشاء الجولة 

 الػضعية السػحجة القػيةف وعمى فخد واحج ىػ مغ يبشي ىحا الجولة.

: الجير: حيث يخػ مكيافممي اف الجولة الػضعية ال يسكغ اف تقػـ بجوف جير السقهم الثاني
ومغ نػع خاص )جير وششي( ، ويبجو اف التجخبة العسمية ىي التي أوحت لسكيافممي ججيج 

بفكختو؛ فقج كاف االيصاليػف ، وغالبية الجوؿ االوربية يجيخوف شؤونيع الدياسية بأنفديع ، أما 
حخوبيع فقج كاف تخػضيا بجال عشيع جيػش لسختدقة مقابل أمػاؿ تجفع ليع. ولقج تاكجت 

تذكيل جير وششي كسقػـ أساس لؿياـ الجوة الػضعية، ولع يتدعدع ايسانو لسكيافممي ضخورة 
بزخورة تذكيل مثل ىحا الجير، ويطل يكج لبليصالييغ ويشرحيع بزخورة الغاء نطاـ 

 السختدقة.

 

 معهقات قيام الجولة الهضعية القهية السهحجة

رؤية السعػقات التي إف حساس مكيافممي لؿياـ دولة ايصالية مػحجة وقػية لع يسشعو مغ     
تقف في شخيق تحقيق ىحا السذخوع، وىي السعػقات التي شخريا في ضػء الػاقع الفعمي 

 اليصاليا في :

لقج كاف مكيافممي اندانًا متجيشًا، بقجر ما كاف مفكخا يؤمغ بأىسية الجيغ وضخورتو الكشيدة:  -
مغ بأؼ دور سياسي لمجيغ في لحياة االنداف الفخدية واالجتساعية ، لكشو كاف عمسانيا ال يؤ 

الجولة، ونتيجة ليحا الػضع السخكب، كاف لسكيافممي مػقفاف مختمفاف مغ الجيغ والكشيدة ، 
فبػصف اندانا مؤمشا ، كاف لمجيغ مكانة بارزة في الحياة االجتساعية، وحتى في الحياة 

وصػابو،  الدياسية ، مغ حيث كػنو دعامة لمشطاـ االجتساعي، ال مغ جيث مقجار صحتو
وانصمق مغ ذلظ لمجفاع عغ الجور االيجابي والسيع لمجيغ في سياسة الجولة. لكشو في الػقت 
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نفدو ، وبػصفو مفكخا عمسانيا ىاجع السؤسدة الجيشية )الكشيدة( التي رأػ فييا الدبب الخئيذ 
زساف في تجىػر الخوح الجيشية، وبعج الشاس عغ الجيغ في ايصاليا. فالكشيدة لع تكغ ترمح ل

حرانة الخوح الجيشية مغ التجىػر، وأفدجت الجيانة السديحية حيغ أفقجت االنداف ايسانو بيا 
والثقة فييا. األمخ الحؼ دفع مكيافممي الى القػؿ بزخورة عجـ تجخل السؤسدة الجيشية في 

 الدياسة لسا في ذلظ مغ اضخار في مذخوع الجولة الػضعية.

افممي الى التأكيج عمى أف سمصة الحاكع والجولة حيث ذىب مكيالطبقة االقطايية:  -
الػضعية السػحجة القػية لغ تكػنا بأماف في ضل وجػد مشافديغ دلخمييغ ليسا، وأف أوؿ 
وأخصخ ىؤالء السشافديغ ىع الشببلء االقصاعيػف الحيغ رأػ ضخورة ترؽية سمصتيع كذخط 

فصالسا كاف ىؤالء يسمكػف قبلعا  أساس لؿياـ الجولة الػضعية السػحجة القػية وؾياـ سمصتيا،
واتباعا ، فانيع مغ جية يذكمػف عائقا صمبا يحػؿ دوف ؾياـ مثل ىحه الجولة ، وىع يذكمػف 
مغ جية أخخػ خصخا عمى األميخ نفدو خرػصا اذا ما تػلى الحكع عغ شخيقيع او عمى 

. ويشرح االقل بسداعجتيع، وىع مغ جية ثالثة عػامل تزعف سمصة األميخ والجولة معا
 مكيافممي األميخ بسعاممة ىحه الصبقة بصخيقتيغ:

 أف يجعل االميخ ىحه الصبقة معتسجة عمى عصفو ومجيشة لو بالػالء بذكل كامل. -أ

أف يسيد االميخ في ىحه الصبقة بيغ الشببلء الحيغ يعامميع كأصجقاء يحبيع ويكخميع  -ب
الحيغ يعامميع كأعجاء حؿيقيغ  الرتباشيع بو دوف اف تكػف ليع مرالح خاصة، والشببلء

 يبقييع بعيجيغ عشو بدبب مرالحيع ومصامعيع الخاصة.

 وبحكع ىحه الخؤية اتخح مكيافممي مػقفا سمبيا مغ رجاؿ الجيغ والشببلء معا وذلظ لدببيغ:    

: تقجيخ مكيافممي ألىسية العسل في تقجـ السجتسع والجولة وقػتيسا واستقخارىسا، وكاف األول
 جيغ والشببلء في نطخه كدالى.رجاؿ ال
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: تقجيخ مكيافممي لخصخ رجاؿ الجيغ والشببلء عمى اقامة الجولة الػضعية القػية الثاني
 السػحجة.

 يحجد مكيافممي الخرائز السسيدة لمحياة الدياسية في الجولة الػضعية :

 تعاقب أنظسة الحكم -1

التاريخية الستعاؾبة ألنطسة الحكع( الحؼ يتسثل الشطاـ الحؼ يحكع الدياسة في نطاـ )الجورات 
يفتخض وجػد نػع مغ الحتسية القاضية بالدقػط والرعػد الجورييغ الستعاقبيغ لمشطع الدياسية 
ومخاوحتيا بيغ االنحصاط والشجاح, الخيخ والذخ, ولع تكغ ىحه الفكخة ججيجة ببل شظ, حيث 

خيقي بػليب ) بػليبيػس ( الحؼ استسج قاؿ بيا مغ قبل أفبلشػف وأرسصػ أواًل ثع السؤرخ اإلغ
مغ ىحيغ السفكخيغ فمدفتو عغ التاريخ ودورة األنطسة والجساتيخ, واقتبديا مكيافيممي مشو. 
وتفيج ىحه الفكخة بأف كل نطاـ حكع يرعج ويختقي في زمغ قػتو ونجاحو, ثع يتخاجع ويشحط 

 بالزخورة في زمغ ضعفو وفذمو ليحل محمو نطاـ حكع آخخ.

 ع ميكافيممي تسيد ىحه الجورة التاريخية الستعاؾبة النطسة الحكع بسيدتيغ:ويبلح

: إف ىحه الجورة التاريخية جدء شبيعي وحتسي مغ دورة الحياة التي لع يكتب  السيدة األولى
فييا لسا ىػ بذخؼ أف يتػقف في نقصة ثابتة, فكل ماىػ بذخؼ يشتقل بالتعاقب مغ الكساؿ 

 ى الكساؿ , ومغ الخيخ إلى الذخ ومغ الذخ إلى الخيخ.إلى الشقز ومغ الشقز إل

إف ىحه الجورة التاريخية, تتحخؾ بفعل عػامل متعجدة مغ بيشيا الثػرة التي ىي  :السيدة الثانية 
 واحجة مغ األدوات التي تحخكيا وتزسغ أستسخارىا.

 أنهاع أنظسة الحكم -2

 أنظسة الحكم السمكية والجسيهرية -أ
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افيممي بيغ نطاـ الحكع السمكي ونطاـ الحكع الجسيػرؼ إعتسادًا عمى معيار عجد يسيد ميك       
الحائديغ عمى الدمصة, إذ يكػف الحكع ممكيًا ) أو إمارة ( إذا كانت الدمصة في يج شخز واحج 
وتشتقل مشو إلى مغ يخمفو بالػراثة, ويكػف الحكع جسيػريًا إذا كانت الدمصة في أيجؼ مسثمي 

بيغ الحيغ يحتمػف مخاكدىع مجة زمشية محجدة باستثشاء الخئيذ الحؼ قج يشتخب مجػ الذعب السشتخ
الحياة. وبقجر ما يعارض ميكافيممي الشطاـ السمكي الػراثي, فإنو يفزل الشطاـ الجسيػرؼ, مؤكجًا 
ضخورة إقتخاف وجػده بػجػد مجمديغ ؼيو, أحجىسا لمذيػخ واآلخخ لمذعب, ُيعيج ليسا بتػلي جسيع 

 ساؿ التذخيعية البلزمة.األع

 نظام الحكم الذعبي -ب

لقج كاف الذعب بالشدبة ألغمب السفكخيغ الحيغ سبقػا ميكافيممي كسًا ميسبًل ال ؾيسة لو وال        
 دور, ولكشو أصبح معو وبفزمو قػة فاعمة ذات أىسية ألنو كاف يخػ:

 

 إف أىجاؼ الذعب أنبل مغ أىجاؼ الشببلء. -
 نادرًا ما تديء لحخيتو. إف ثػرات الذعب الحخ -
 إف محبة الذعب ضساف أكيج الستسخار األميخ في مشربو. -
إف محبة الذعب خيخ وقاية وعبلج لسخاشخ السؤامخات والجسائذ التي تيجد األميخ.  -

لحلظ, يخػ ميكافيممي أف عمى األميخ االعتساد عمى الذعب في حكسو, مسا يتصمب مشو 
 و وتأييجه.الحخص عمى صجاقتو ومحاولة كدب عصف

إف الذعب ىػ السادة البذخية السػثػقة التي يعتسج عمييا األميخ في تذكيل الجير  -
 الػششي التي يحافع عمى وجػد الجولة واستقخارىا واستسخارىا.

 ولكغ اىتساـ ميكافيممي بالذعب كخكيدة لمحكع , يترف برفتيغ:
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ية السػحجة القػية لع يفزل نطاـ إف ميكافيممي عشجما تحجث عغ الشطاـ السشاسب لمجولة الػضع -
الحكع الذعبي, بل فزل بجلو نطاـ الحكع الجسيػرؼ, ولع يصالب اجتساعيًا إال بشطاـ متػازف 
يدسح دستػره السعتجؿ لمفقخاء واالغشياء بسخاؾبة بعزيع مع بقاء كل مشيع في مكانو في نطاـ 

األخيخ عغ اىتسامو عشج  الحكع. وتجمى مػقف مكيافيممي الحؿيقي مغ الذعب في غياب ىحا
معالجتو لسػضػع مسارسة الحكع, ولعل ذلظ يخجع إلى عجـ ثقتو بالذعب نتيجة لعجـ ثقتو بالشاس 
عامة, ألنيع في رأيو مجبػلػف عمى العجوانية واآلذػ ونكخاف السعخوؼ وسخعة التمػف والذخه 

 والبخل .. الخ.

مو الذعب كمو وبالسعشى الحجيث لو, ألف إف ميكافيممي عشجما أىتع بالذعب, ال يذسل بإىتسا -
الذعب عشج ميكافيممي يتخح معشى خاصًا يقترخ ؼيو عمى شبقة معيشة مغ شبقاتو ىي الرشاع 
والحخفييغ والتجار الحيغ تديخىع القػانيغ, أو مغ ندتصيع تدسيتيع البخجػازية بمغة العرخ, أما 

فإنيع يجخمػف عشجه في عجاد الخعاع الحيغ  الفبلحػف وباقي الصبقات والفئات االجتساعية الجنيا,
 تديخىع أىػاءىع, وال يسكغ الخمط بيغ الذعب السديخ بالقػانيغ وبيغ الخعاع.
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 بػداف وفكخة الديادةجاف 

 شيج القخناف الدادس عذخ والدابع عذخ تفاعل ضػاىخ أساسية في أوروبا ىي :

  ضعف وانحبلؿ اإلشكاؿ الدائجة لمدمصة العالسية اإلمبخاشػرية والكشيدة واإلقصاعية
 السحمية و االتحادات التعاىجية لمسجف )الكػنفجراليات(.

  شخعشتيا عمى حداب القػػ السشافدة الجاخمية تصمع الحكاـ لتػسيع سمصاتيع وتقػيتيا و
مسثمة بالشببلء والكشيدة والخارجية مسثمة بالحكاـ اآلخخيغ الصامعيغ في تػسيع سمصاتيع 

 وأمبلكيع عمى حداب غيخىع.
  حخكة االصبلح الجيشي وما نتج عشيا مغ صخاعات مجتسعية وسياسية احجثت فػضى

 ة كميا.عارمة وصخاعات دامية في القارة األوروبي

وقج رأػ العجيج مغ السفكخيغ والداسة االوروبييغ اف الخبلص مغ ىحه الطػاىخ ونتائجيا الدمبية , 
رىغ بؿياـ سمصة وششية مخكدية قػية ومصمقة وشخعية في كل بمج تحقق لو األمغ والدبلـ 

وأسذ ليا  الػششييغ وتعسل مغ اجل رعاياه جسيعًا مغ دوف تسييد وال محاباة. ونطخًا ليحه الجولة
أشيخ مفكخؼ أوروبا وساستيا آنحاؾ وفي مقجمتيع : )نيقػال مكيافيممي( السفكخ االيصالي ومؤلف 

, وىػجػ  16كتاب )األميخ( , وجاف بػداف السفكخ الفخندي صاحب نطخية الديادة في أوائل ؽ
نػف جخوشيػس الفؿيو القانػني اليػلشجؼ صاحب نطخيات القانػف الجولي ومؤلف كتاب )في قا

, ومعاصخه الكارديشاؿ ريذيميػ رئيذ وزراء فخندا وأبخز  16الحخب والدبلـ( في أواخخ ؽ
ميشجسي الجولة القػمية السػحجة القػية ومؤلف كتاب )الػصية الدياسية( وكانت نطخية بػداف عغ 

لجة الديادة أحج أىع أسذ ؾياـ وتصػر الجولة القػمية / الػششية التي كانت تحتاجيا أوروبا لسعا
 صخاعاتيا الدياسية والسحىبية معًا.

, قانػني ومفكخ سياسي فخندي ومحامي  Jean Bodin – 1596 1530كاف جاف بػداف 
ومػضف حكػمي ونائب بخلساني وناشط سياسي , تػفخت لو خبخة واسعة بالحياة العامة , 
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ىمية ذات فاجتسعت في أبحاثو الجػانب الشطخية والعسمية. عاش بػداف في عرخ الحخوب األ
السحىبية في أوروبا عامة وفخندا خاصة , وأنتسى إلى جساعة الدياسييغ  –الصبيعة الجيشية 

الكاثػليكية التي عارضت الحخوب ضج البخوتدتانت وسعت إلعادة الدبلـ والشطاـ الى فخندا 
لػششية بتجعيع سمصة الجولة وحل الخبلفات الدياسية ومعالجة اسبابيا السحىبية وتحقيق الػحجة ا

وأمشت بتعحر حل مذكمة االنقداـ السحىبي لسرمحة شخؼ عمى حداب اآلخخ شالسا أف ما مغ 
فكخ وال ديغ وال محىب يقبل أصحابو كميع بالتخمي عسا يؤمشػف بو لرالح اإليساف بذيء آخخ , 

ف بو وال ىع قادروف أيزًا عمى إقشاع مخالفييع كميع بالتخمي عغ معتقجاتيع ومذاركتيع ؼيسا يؤمشػ 
وال قادروف عمى القزاء عمييع جسيعًا دوف أف يتدببػا في اضخار أكثخ بكثيخ مسا يحققػا مغ 
السشافع فبل يبقى اال حل واحج مسكغ ليحه لسذكمة ىػ تدامح السختمفيغ مع بعزيع وقبػليع 

حخية بالتعاير مع بعزيع سمسيًا وتفاعميع أيجابيًا . وأشتيخ بػداف بجفاعو عغ العجالة والدبلـ و 
الستذجدوف الكاثػليظ دفع السمظ لفخض عقيجتيع  السعتقج في ضخوؼ بالغة الرعػبة , حاوؿ فييا

عمى كل الفخندييغ , وبحؿ بػداف جيجه لتزسيغ القخار الخاص بحلظ عبارة )بجوف حخب( مسل 
 قمل عسميًا مغ خصػرة ذلظ القخار. 

ة لمشطع السختمفة في سياؽ تصػرىا، وكاف آمغ بػداف بالتحميل الفمدفي التاريخي والجراسة السقارن
أىع مداىساتو الفكخية ىػ مبجأ الديادة الحؼ صاغو لتجعيع الدمصة القػمية الػششية وإعصائيا 

 السذخوعية ليزع بحلظ أساسا حجيثًا راسخًا لمدمصة السمكية عمى الجولة بأكسميا.

الرفة السبلزمة ألية حكػمة فاعمة، اقتخف اسع بػداف بشطخيتو عغ الديادة بػصفيا القػة البلزمة و 
واالستجابة السشاسبة لمحاجة اإلندانية االجتساعية لتحقيق الخيخيغ العاـ والفخدؼ، ألف وجػد 
سمصة عامة مػحجة ومػحجة وقػية وشخعية، ضخورة واقعية الزمة الستقخار واستسخار السجتسعات 

ليي، لمدمصة والديادة، عشج بػداف والجوؿ كميا. ويؤسذ ذلظ لفكخة األصل السجتسعي، وليذ اإل
الحؼ كاف مغ أوائل مغ حاولػا وضع أسذ عمع الدياسة، وأوائل مغ انتقجوا في العرػر الحجيثة 
آراء أرسصػ في الخؽ، وأوائل مغ عالج مغ فبلسفة السحىب التجارؼ )السارکشتيمی( ضاىخة ارتفاع 
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ات التي شيجىا واقع التبادؿ الدمعي في أسعار البزائع وبحث في أسبابيا ونتائجيا، وقخأ التصػر 
العالع. وسبق بػداف جػف لػؾ في تأكيجه عمى أىسية تستع اإلنداف بحق السمكية الخاصة، 
ومدؤولية الجولة عغ حساية السمكيات الخاصة لخعاياىا كجدء مغ مدؤوليتيا عغ تحقيق األمغ 

إقميسيا ورعاياىا. آمغ بػداف بأف والشطاـ بسا تتستع بو مغ حقػؽ وسمصات الديادة السصمقة عمى 
دراسة التاريخ ىي بجاية الحكسة الدياسية، فانرخؼ إلى دراسة الفمدفة والتاريخ والعيج القجيع، 
والمغات العبخية واليػنانية واأللسانية واإليصالية، وكتابات السفكخيغ والسؤرخيغ الخوماف أمثاؿ 

غخب أوروبا. وعارض محىب الىػتيي تيتػس وليفيػس وتاكيتػس وشيذخوف، ودساتيخ دوؿ 
القخوف الػسصى القائل إف التاريخ يسزي نحػ االنحصاط كمسا ابتعج عغ العرخ الحىبي، داعيا 
إلى اإليساف بأف الشيزة تصػر صاعج. وانرب تفكيخه الدياسي عمى ىجؼ أساس ومحجد ىػ: 

ترارعة إلى ممكية مػحجة تحػيل فخندا السسدقة بيغ الجساعات السحىبية واألحداب الدياسية الس
 .وقػية ومخكدية، مثمسا انرب تفكيخ مكيافيممي قبمو عمى إقامة الجولة االيصالية السػحجة القػية

 أعسال بهدان السشذهرة

، وعخض ؼيو اعتقاده أف 1966: كاف أوؿ كتاب قجمو لمصبع عاـ مشيج لتيديخ فيم التاريخ .1
عغ ىدائع األشخار وانترارات األخبار، ويعج التاريخ يػحي إليشا بالفزيمة عغ شخيق الكذف 

 أوؿ كتاب ميع في فمدفة التاريخ بعج کتاب مكيافيممي) السصارحات(
وىػ الكتاب الثاني الحؼ  الجسيهرية )الجولة / الذأن العام / الكتب الدتة في الجسيهرية(: .2

ػرية نذخه بػداف، وقبل قخف ونرف قخف مغ ضيػر مػنتدكيػ، واستعسل ؼيو لفطة الجسي
بسعشاىا الخوماني: أؼ الجولة، وعکذ بػداف في ىحا الكتاب تفكيخا مشيجيا مشتطسا أسذ ؼيو 

 .لشطخيتو في الديادة وأنػاع الجوؿ، وأفكاره عغ السشاخ والدبللة وعبلقتيا بالتاريخ وأنطسة الحكع
ل أسباب ووضع ؼيو بػداف مبادغ االقتراد الدياسي تقخيبا، فحمالخد عمى تشاقزات مالدتخوا:  .3

ارتفاع األسعار في أوروبا، وناقر مداوغ خفس ؾيسة العسمة، ودافع عغ حخية التجارة في 
 .عرخ الحساية الصبيعية واإلقميسية، وأكج العبلقة بيغ الػاقع األقترادؼ والدياسة الحكػمية
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ت عخض بػداف في كتابو الجسيػرية أفكاره عغ أصل الجولة التي كان أفكار بهدان الدياسية:   .4
أكثخ واقعية مغ أفكار غيخه مغ السفكخيغ، لكشو لع يبيغ كيف ولساذا تشتقل السجتسعات اإلندانية 
مغ السخحمة العائمية حيث ال وجػد فييا لدمصة ذات سيادة عامة إلى مخحمة الجولة ذات الديادة 

ا التي رأػ العامة. لقج استبعج بػداف کبًل مغ نطخية الحق اإلليي، ونطخية العقج االجتساعي أيز
أنيا قج تفدخ نذأة الجساعات القخوية، ولكشيا ال تفدخ نذأة الجولة التي غالبا ما تشذأ عغ تغمب 
مجسػعة مغ األفخاد عمى مجسػعة أخخػ، ثع يربح زعيع الفخيق السشترخ ممكًا. وال يشبع إقخار 

نطاـ حكع السمكية القػانيغ مغ إرادة الذعب أو )سيادتو( بل مغ القػة الشطامية لمحكػمة، وأف 
السصمقة أمخ شبيعي، ألنو استسخار لشطاـ سمصة األب في العائمة، ولغ تكػف ىشاؾ سيادة ألية 
دولة إال إذا خزعت لمقػانيغ الصبيعية واإلليية، وأف الحفاظ عمى السالظ واإلمبخاشػريات 

وتأييجىع ليحافع والذعػب كميا، يعتسج بعج هللا عمى الحكاـ، مسا يػجب عمى رعاياىع مدانجتيع 
ىؤالء الحكاـ عمى دوليع، ويشفحوا أحكاميع السقجسة، ويديخوا شؤوف بمجانيع بسا يؤمغ تحقيق 
الخيخ العاـ لمجسيع ولكل واحج، ويفدخ ذلظ بأف عمى رکاب سفيشة الجولة مداعجة ربانيا حيغ 

 في العالع.تيجدىا العػاصف والفػضى التي ىي أسػء وأخصخ مغ أعشف الصغاة وأكثخىع ضمسًا 
 
 

 الديادة عن بهدان:
; وتقابميا في االنكميدية  Eacute  &Souverainetالديادة كمسة فخندية األصل 

Sovereignty وتعج خاصية مغ الخرائز األساسية األولية لمجولة الحجيثة، وتعشي الديادة ،
رجية، وتستع ىحه استقبلؿ الجولة وحكػمتيا وقخاراتيا عغ سمصة وإرادة أية و جية داخمية أو خا

الجولة والحكػمة ذات الديادة بدمصة عميا، مصمقة، شاممة، عامة، دائسة، مػحجة )غيخ مشقػلة، 
وغيخ مجدأؾيع وغيخ مشقػصة أو محجودة( تسارسيا عمى إقميسيا ورعاياىا. ويعخؼ بػداف الديادة 

ج بالقانػف( ويفدخىا بأنيا بأنيا: )الدمصة العميا التي يخزع ليا الخعايا وجسيع السػاششيغ وال تتقي
ضخورة االزمة لمسحافطة عمى الشطاـ الدياسي، وليدت عقابا ديشيا مغ هللا لمشاس عمى الخصيئة 



 جامعة االنبار
 كلية القانون والعلوم السياسية

 قسم العلوم السياسية
 فكر سياسي غربي حديث

 المرحلة الثالثة
 مؤيد جبير محمودمدرس المادة: أ.م.د. 

 م 0202-0202العام الدراسي 
 
 

26 
 

األولى كسا يعتقج بعس السفكخيغ، ويحجد وضيفتيا األساسية في: وضع القػانيغ. ويخػ بػداف 
غ سمصتو إال سمصة هللا، أف الديج األعمى أؼ األميخ صاحب الديادة، ال يعتخؼ بدمصة أعطع م

 لحلظ فإنو ال يفدخ أفعالو وال يجافع عشيا أماـ أحج إال هللا وحجه، وىحا
ىػ جػىخ سمصة الجولة الحجيثة التي كانت أوربا تحتاجيا لسعالجة مذكمة الرخاعات السحىبية 

مقة السدتذخية فييا. لقج كاف االنجاز األىع بػداف ىػ نطخيتو عغ الدمصة ذات الديادة السص
التي ال يشبع وجػدىا وال سمصتيا مغ التشديق اإلليي الكػني، بل مغ ذاتيا ومغ عبلقة الفخد بيا 
كدمصة مكتؽية بحاتيا، تختكد في وجػدىا عمى اتحاد أفخادىا في الخزػع لمقانػف الصبيعي 
لتذكيل مجتسع يتدمح بالدمصة السصمقة التي تجتسع فييا كل معاني وأشكاؿ الدمصة العامة 

مجولة. وكاف تبشي نطخية بػداف عغ الجولة ذات الدمصة الديجة السصمقة عمى حياة أفخادىا ل
ومػتيع، والستستعة بذخرية معشػية مدتقمة في العبلقة مع الجوؿ األخخػ الساثمة ليا، يعشي 
التخمي عغ الترػر اإلمبخاشػرؼ لمشطاـ العالسي، ومثاؿ السجتسع العالسي السديحي الحؼ 

 االكػيشي  وواقع اإلمارات اإلقصاعية وكػنفجراليات السجف.  صاغو تػماس
ويسيد بػداف بيغ الديادة والدمصة، فالديادة عامة و مصمقة ودائسة وواحجة وىي لمجولة، والدمصة 
محجودة ومقيجة ومؤقتة ومجدأة وىي لمحكػمة فقج كانت الديادة في روما لمذعب والدمصة 

حػز السمظ الديادة وال يسارس الدمصة فيحا ىػ الشطاـ لمجكتاتػر أو اإلمبخاشػر، وحيغ ي
البخلساني، حيث السمظ، يسمظ وال يحكع، لكشو يبقى في نطخ الشاس سيجًا. وتتسيد الديادة عشج 

 بػداف بخرائز تتسثل في كػنيا:
سمصة عميا مبلزمة لمجولة وغيخ قابمة لمتشازؿ عشيا أو تخػيميا ألية جية أخخػ، ألف  -1

ال يسكشو التشازؿ عغ سيادتو أو تخػيميا لغيخه، لكغ يسكشو التػكيل الغيخ صاحب الديادة 
 لسسارسة سمصاتو، وليذ سيادتو، نيابة عشو، لتعػد إليو حيغ يذاء ألنو صاحبيا الػحيج.

سمصة مصمقة تعمػ عمى كل سمصة وال تشافديا أية سمصة، وىي تأمخ وال تؤمخ وتقػد وال  -2
كتؽية بحاتيا، والجولة ال تخزع عشج مباشختيا لخرائز تتبع، وال تحتاج ألساس ألنيا م
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الديادة ألية سمصة أخخػ، ال داخمية وال خارجية، أيا كانت شبيعتيا، بسا في ذلظ سمصة 
 .الؿيع األخبلؾية الدائجة، إال بخضاىا واستجابة السرالحيا الػششية

لقػمية والجيشية سمصة شاممة عمى إقميع الجولة ومػاششييا، عمى اختبلؼ انتساءاتيع ا -3
 .والسحىبية والدياسية والفكخية، وال تشافديا في ذلظ أية جية أخخػ، ال داخمية وال خارجية

سمصة دائسة مبلزمة لمجولة، تػجج بػجػدىا، وتبقى ببقائيا، وتشتيي بانتيائيا، وال يرح   -4
ػمة التي الخمط بيغ الجولة التي تبقى شػيبل، وتبقى معيا سيادتيا وتجوـ بجواميا، والحك

 .تكػف في حالة تغيخ مدتسخ في كل دولة، وألسباب متعجدة ومتشػعة
سمصة ال تتجدأ، حيث إف الديادة ولحمة في الجولة الػاحجة، فبل يسكغ تجدئة ىحه الديادة أو   -5

إخزاعيا لسبادغ السحاصرة ال القػمية وال الجيشية وال الصائؽية وال الحدبية، وال لخغبات 
 .و الدمخ السدمحة أو ما شابو ذلظوال مرالح الكتل أ

ولكغ ذلظ ال يسشع وجػد استثشاءات في مػضػع الديادة، بسػافقة مسثمي الذعب وبقخار مشيع، 
مغ القانػف األساس ليا، يسكغ أف تشقل  ٤٢فألسانيا في الػقت الحاضخ مثبل، وحدب السادة 

ػص إلى مؤسدات بعزا مغ صبلحيات الدمصة السخكدية وبسػجب قانػف يرجر بيحا الخر
دوؿ أخخػ )مثل مؤسدات دوؿ الػحجة األوربية(، وباستصاعتيا أيزا، الدساح بتحجيج صبلحيات 
الديادة الخاصة بيا، بالتشازؿ عغ بعس مغ ىحه الربلحيات في إشار مجسػعة مغ الجوؿ التي 

مغ القانػف األساس يسكغ نقل قدع مغ ىحه  ۳۴تذتخؾ معيا في اتحاد ما، فسثبل بسػجب السادة 
الربلحيات إلى دوؿ الػحجة األوربية ويصخح بػداف سؤاال استشكاريا يقػؿ كيف يسكغ تجدئة 
الديادة القائسة عمى سمصة إصجار األوامخ والشػاىي، واالستئشاؼ الستابعة، واإلجبار وتحجيج 

تجدئة الديادة في مثل ىحه األمػر تعشي  الػالء، ومسارسة القػة الجبخية واستخجاـ الدبلح ألف
تبعثخىا بيغ السخاكد أو الجيات التي تسارسيا بسا يفدح السجاؿ واسعا أماـ حجوث الفتغ 
والرخاعات والحخوب األىمية التي تشتيي بحجوث الفػضى العارمة والسجمخة و يخؽ بػداف أف 

 لمديادة تجميات تتسثل في:
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 / حاكع واحج. أف الديادة تختبط بديج/ أميخ -1

 .إف سمصة القانػف تسشح الذخعية لؤلميخ صاحب الديادة  -2

 .إف سمصة األميخ تكسغ في تذخيع القػانيغ ومتابعة شخؽ تشفيحىا -٣

 .إف سمصة األميخ تكسغ في تحجيج الػالء -٢

  

 سيادة األميخ في دولة بهدان

والسصمق ، الجائع بسعشى الديادة تدتشج سيادة األميخ في الجولة عشج بػداف إلى ثشائية الجائع 
السباشخة الشاقزة ألؼ نيابة أو تػكيل والسصمق بسعشى االندجاـ بيغ السقجس والصبيعية وبيغ 

اإلشخاؼ السباشخ عمى سغ القػانيغ  -١شخفي العبلقة ىحه، تتسثل واجبات األميخ الحاكع في: 
 التي تزسغ حقػؽ الخعية وواجباتيا.

 ػانيغ وفقا لستصمبات السرمحة وتغيخات الػاقعالقجرة عمى تغييخ الق -٤

 الحاكع السختبصة بإرادة هللا ومذيئتو.  -تأكيج إرادة األميخ  -٣

 أنهاع أنظسة الحكم تبعا ألنهاع الديادة عشج بهدان

يخؽ بػداف أف الجولة الجسيػرية الججيخة بيحا االسع، ىي الجولة الجسيػرية األفزل واألسسى، 
التي تحقق العجالة وتجدج جػىخىا، ألنو يعتقج أف )) الجسيػرية ىي  ذات التشطيع الحدغ

االستقامة في الحكع ((، وىي مدئػلة عغ الحق العاـ والرالح العاـ. ويجعػ بػداف لؿياـ جير 
وششي دائع لزساف وحجة الجولة وحسايتيا، وتػحيج األوزاف والسقاييذ ليػفخ لمجولة سمصة اكبخ 

شج بسا يسيج لؿياـ وتصػر الجولة الػششية السػحجة القػية ذات الجير وأوسع، وتساسكا أقػػ وأ
الػششي التي سبقو مكيافيممي بشرف قخف إلى الجعػة إلييا والتبذيخ بيا. وإذا كاف وجػد الدمصة 
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العميا ذات الديادة ىػ الدسة السسيدة لكل الجوؿ والسذتخكة بيشيا، فديكػف ىشاؾ نػع واحج مغ 
دة ؼيو في حالة الجوؿ السشزػية في أحبلؼ )لكل دولة مغ ىحه الجوؿ(، الجوؿ، تكػف الديا

وتكػف الديادة ؼيو في حالة الجولة االتحادية لمجولة كميا(. ولكغ وجػد دولة مغ نػع واحج ىي 
الجولة ذات الديادة، ال يسشع مغ وجػد أنػاع متعجدة مغ أنطسة الحكع في ىحه الجولة تبعا لصبيعة 

بالديادة في كل دولة، ؼيكػف نطاـ الحكع ديسقخاشيا حيغ تكػف الديادة في الجولة السخكد الستستع 
غائبة أو أنيا في أحدغ األحػاؿ مبعثخة بيغ عسػـ الشاس السختمفيغ في السيػؿ والسرالح والخؤػ 
واالتجاىات، ويكػف نطاـ الحكع ارستقخاشيا حيغ تتستع بالديادة في الجولة نخبة ارستقخاشية 

تصمع نحػ تحقيق مرالحيا، ويكػف نطاـ الحكع ممكيا وراثيا مصمقا حيغ يتستع بالديادة مييسشة ت
 في الجولة حاکع فخد وراثی مصمق.

 ويسيد بػداف بيغ ثبلثة أنػاع مغ أنطسة الحكع السمكية:

نطاـ الحكع السمكي السدتبج الحؼ ال يحتـخ القػانيغ اإلليية وال الصبيعية وال األعخاؼ   -1
 ويحكع ببل قانػف، ويدتعبج الشاس ويعتجؼ عمييع وعمى أمبلكيع.السجتسعية، 

نطاـ الحكع السمكي اإلقصاعي الحؼ يشذأ عغ الغدو واالحتبلؿ، ويحكع الشاس كأنيع عبيج  -2
 . 

نطاـ الحكع السمكي القانػني الحؼ يحتـخ القػانيغ اإلليية والصبيعية واألعخاؼ السجتسعية،  -3
 قػانيغ السمظ.ويعسل بيا، وتصيع ؼيو الخعية 

ليكػف ترػره لشطاـ الحكع السمكي القانػني محاولة لمتػفيق بيغ أفكار مؤيجؼ ومعارض نطاـ 
الحكع السصمق، بالتأسيذ الدمصة ممكية مصمقة، لكشيا تحتـخ قػانيغ الصبيعة، وتخزع لذخيعة 

 هللا وقػانيغ الصبيعة والقػانيغ السذتخكة بيغ كل الذعػب.

 الخالفات الجيشية والسحىبية عشج بهدانالجولة واالختالفات و 
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يؤكج بػداف عمى حاجة الجولة هلل واإليساف الجيشي لسا لحلظ مغ دور ميع في تشطيع األخبلؽ 
واآلداب العامة والحياة الفكخية، ألف الجولة في اعتقاده يجب أف تكػف مؤمشة. لكغ إيساف 

ة ذات شبيعة ديشية وال محىبية الجولة ىحا، يجب إال يجعل مشيا بأؼ شكل مغ االشكاؿ دول
محجدة، ألف السحافطة عمى وحجة الجولة واستقخارىا، تتصمب أف تكػف الجولة فػؽ الخبلفات 
الجيشية والسحىبية، وأف تسشع الججؿ الجيشي السثيخ المذقاؽ والشداع، فإذا كاف ال بج مغ وجػد 

وأف يكػف اإلقشاع ىػ الحل، الججؿ الجيشي، فبل بج أف تفخض الجولة عمى أشخافو أف سمسيا، 
والتدامح ىػ الدبيل الػحيج لتجشب اآلثار الزارة لرخاعات األدياف والسحاىب. لحلظ انرب 
جانب أساس مغ جيج بػداف في كتابو )الجسيػرية عمى الجفاع عغ وحجة ومخكدية الدياسة 

يار السفكخيغ الػششية ضج التعرب واالنقداـ والرخاع السحىبي، وكاف ذلظ تعبيخا عغ رؤية ت
السعتجليغ السعخوفيغ ب )الدياسييغ( الحؼ كاف يشتسي إليو بػداف، لمدمصة السمكية السخكدية 
الػاحجة والسصمقة بػصفيا الزسانة األولى إف لع تكغ الػحيجة لمدمع والشطاـ والػحجة الػششية، 

لػحجة الػششية ومحاولتيع رفع السمظ فػؽ الصػائف الجيشية واألحداب الدياسية بػصفو مخكد ا
السشذػدة ورمدىا األوؿ. لقج كاف الدياسيػف مغ اوائل مفكخؼ العرخ الحجيث الحيغ أدركػا 

 ضخورة وإمكانية التدامح والتعاير بيغ

األدياف والسحاىب السختمفة في دولة واحجة، وعمى الخغع مغ أف أغمبيتيع كانت مغ الكاثػليظ، 
يع، فخندييغ وششييغ / قػمييغ أوال وأخيخا، تيسيع ومشيع بػداف، لكشيع كانػا قبل كاثػليكيت

وحجة فخندا وأمشيا واستقخارىا ووحجتيا، أكثخ مسا تيسيع عقيجتيا الجيشية أو السحىبية، وكاف 
خيارىع الػحيج لحل مذكمة االنقداـ والرخاع السحىبي في فخندا ىػ االعتخاؼ بالتعجدية 

السحىبي مػقف  -مشػا أف التدامح الجيشي السحىبية مع التسدظ بالػحجة الػششية، لحلظ آ
سياسي ال عقيجة ديشية وال مبجأ أخبلقي، وأف سياسة الجيغ الػاحج أو السحىب الػاحج لمجولة 
الػاحجة والسجتسع الػاحج سياسية سمبية ضارة، وأف التعرب واالضصياد والرخاع الجيشي 
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يا عغ أمغ رعاياىا كميع وخيخىع والسحىبي متعارضا تساما مع الجور الشفعي لمجولة ومدؤوليت
 ومرمحتيع.

ويكسغ جػىخ االختبلؼ بيغ الفكخ الدياسي عشج بػداف و مكيافيممي، في اعتقاد بػداف و 
 خبلفا لسكيافيممي:

إف األساس في )فغ الدياسة، ليذ الػصػؿ إلى الدمصة والسحافطة عمييا وتقػيتيا بكل  -1
ج في تصابق مسارسات الحكع مع كل قػانيغ الػسائل السسكشة، بل الػصػؿ إلى الحق الستجد

 الكػف واإلنداف الكبخػ (.

. إف ) الحيمة والجخأة المتيغ يسارسيا أميخ ما، ال تكػناف ميستيغ بقجر أىسية إقامة بشية 2
 صحيحة لمسؤسدات (.

لحلظ انرب تأكيج بػداف في العسل الدياسي عمى إعبلء ؾيسة السسارسة بػصفيا الػسيمة 
تخكيد معالع السعخفة، محجدا السػجو ليا في الجرس السكتدب مغ التاريخ والحؼ األساسية ال

 يشتيي بخأيو إلى السداوجة بيغ القانػف والدياسة.

ولكغ ذلظ كمو، ال يسشع مغ القػؿ إف مكيافيممي وبػداف، عمى تشاقزيا، كانا متكامميغ، 
يجب أف يكػف عميو الػاقع،  بسعشى أف مكيافيممي يخسع الػاقع ويشصمق مشو، وبػداف يخسع ما

لكشيا اتفقا عمى صب اىتساميا ىسو عمى استعادة قػة الدمصة الدياسية ومكانتيا، األوؿ وسط 
ضخوؼ تسدؽ ايصاليا إلى دوؿ مترارعة ومعخضة لبلحتبلؿ عمى الجواـ، والثاني وسط مشاخ 

ؾ أبعج ما مغ التدامح الجيشي في مشترف القخف الدادس عذخ في أوربا التي كانت آنحا
تكػف عغ ذلظ التدامح بفعل ما كانت تعيذو مغ الرخاعات السحىبية التي اكتدبت شابعا 

 سياسيا مسا أفقج الدمصات

الحاكسة ىشاؾ، وميسا كانت قػية، قػتيا لسرمحة صخاعات السجتسع وتسدقو وتعربو.ومغ 
قامة نطاـ حكع ىشا عخؼ بػداف دائسا بكػنو ) فيمدػؼ سياسة ذا تصمع تقجمي ( يدعى إلى إ
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مثالي ذو شبيعة ممكية وراثية دستػرية مصمقة ) تشدف السمكية القائسة والبخلساف، عبخ سمصة 
 دستػرية مصمقة تتأسذ عمى حق إليي ال يحجه سػػ القانػف الصبيعي(. 

قج رأؽ بػداف روح الجوؿ کامشة في الجيغ، واألخبلؽ، والعجالة، والغخيدة العائمية، حيث تمعب 
ة( ومفيػميا دورا أساسيا لجيو، بشاء عمى فكختو القائمة إف العائمة، وليذ الفخد، ىي )العائم

الخمية االجتساعية األولية واألساسية التي تتذكل مشيا السجتسعات والجوؿ، وىي الفكخة التي 
أخحىا مغ أرسصػ، وعبخ عشيا وقتيا في الفكخ الغخبي الحجيث حتى شكمت السبجأ األساس 

ة بػصفيا تجسعا لمعائبلت التي تقخ لذخز أو مجسػعة أشخاص بدمصة لترػره لمجول
مصمقة في اتخاذ القخارات. وتختبط السمكية االقترادية بالعائمة عشج بػداف ارتباشا يرل بو 
إلى حج تقييج سمصة السمظ في مرادرة أؼ شيء مغ ىحه السمكية بسػافقة األب وأف عمى 

مغ رعيتو في صػرة قخوض. وإذ يتستع األب في السمظ حيغ يحتاج لؤلمػاؿ أف يصمبيا 
العائمة بدمصة مصمقة ليذ عمى أمبلکو فحدب، بل وحتى عمى زوجتو وأبشائو إلى حج تقخيخ 
حياتيع أو مػتيع، فدتكػف )) العائمة السديخة تدييخا حدشا، ىي الرػرة الحؿيؿية لمجسيػرية 

ت ((، ألف العائمة ىي الرػرة األولى ((، و)) قػة السمظ في السسمكة تذبو قػة األب في البي
 السرغخة

الجسيػرية التي تعشي لجيو حكع السدتبج السدتشيخ / العادؿ لمجسيػر، فالعائمة تعبخ عغ 
الػحجة والتساسظ واالستقبلؿ والدمصة السصمقة التي ىي أبخز صفات الجولة، بل وتعبخ عغ 

 الػاقع السمسػس لمكائغ الدياسي .

 

 م 1679-1588تهماس ىهبد: 

 شبيعة الفكخ الدياسي ليػبد
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يسكغ التعخؼ عمى الفكخ الدياسي ليػبد مغ خبلؿ مجسػعة مغ كتبو التي تختبط ارتباشًا       
وثيقًا بػاقع انجمتخا وأحػاليا في عرخه. فقج وضع كتابو ) عشاصخ الفمدفة: السػاشغ ( عاـ 

ـ ليكخسو بذكل مغ األشكاؿ لمجفاع عغ الدمصة السصمقة, وعشجما انجلعت الحخب األىمية 1642
نجمتخا لجأ بسحس إرادتو إلى فخندا, وبعج عػدتو مشيا وضع كتابو الذييخ ) المؽياثاف/ في ا

ـ دوف أف يقترخ عسمو عمى ىحيغ الكتابيغ حيث وضع كتبًا أخخػ 1650الػحر/ التشيغ ( عاـ 
 تتعمق بالسشصق والخياضيات وفمدفة القانػف.

ة الخػؼ التي كاف يعيذيا لقج حكست فكخ ىػبد الدياسي في مقجماتو ونتائجو حال      
كسػاشغ في زمغ وبمج تعخضا لمتقمبات الدخيعة والحادة بفعل االنقدامات والرخاعات السحىبية 
والثػرات الدياسية وما نتج عشيا مغ حخب أىمية, اقتخنت بقتل العجيج مغ الذخريات البارزة بسا 

ىحا ورد فعل عميو, فػجو  في ذلظ السمظ شارؾ األوؿ, مسا جعل أفكار ىػبد تعبيخًا عغ خػفو
جيػده الفكخية لمتأسيذ لشطاـ سياسي قادر عمى تحقيق األمغ وتػفيخ الدبلـ والصسأنيشة حتى ولػ 
قاـ ىحا الشطاـ عمى الدمصة السصمقة. لحلظ فقج كاف البحث عغ الدبلـ والدبلـ والصسأنيشة ىػ 

ػياب الثاني, وما شغل باؿ الياجذ البجيل لجيو عغ ىاجذ الخػؼ ليكػف حزػر األوؿ ضسانًا ل
ىحا السفكخ بذكل خاص ىػ الػسيمة التي بسػجبيا يتحقق األمغ والدبلـ والصسأنيشة ليتع تجاوز 

 الخػؼ وكانت ىحه الػسيمة متسثمة لجيو في الدمصة السصمقة.

 

 االنتقاؿ مغ حالة الصبيعة إلى السجتسع عشج ىػبد

 سشطع والسحكػـ.حالة الصبيعة وججت قبل أف يػجج السجتسع ال -1

 مبجأ الخغبة في كل شيء والحؼ كاف يحكع اإلنداف في تمظ الحالة. -2

إف اإلنداف مشافذ ألخيو اإلنداف والشتيجة الستختبة عمى ذلظ ىي الحخب الجائسة ) حخب  -3
 الػاحج ضج اآلخخ ( و ) حخب الجسيع ضج الجسيع (.
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ػجج مثل ىحه اإلرادة فدتكػف الحخب ىي تعشي الحخب اإلرادة الثابتة في الرخاع, وشالسا ت -3
 الحالة الدائجة والجائسة وليذ الدبلـ.

وليحا فمغ يكػف ىشاؾ مكاف عمى وجو األرض لمرشاعة وال لمسعخفة وال لؿياس الدمغ وال  -4
لمفشػف واآلداب وال السجتسع فكل الحؼ يػجج ىػ الخػؼ الجائع وخصخ السػت, كسا لغ يكػف ىشاؾ 

 ىػ عادؿ أو ضالع.أيزًا وجػد لسا 

كسا ال وجػد في حالة الصبيعة لمسمكية الذخرية لؤلشياء وما ىػ لي وما ىػ لظ بذكل  -5
 تتسيد ؼيو ممكية الػاحج عغ اآلخخ.

تفدخ الرػرة السزصخبة لبخيصانيا سعيو لتبخيخ تجخل الجوؿ في جػانب مغ الذؤوف  -6
قزاء عمى البصالة وتحجيج الشفقات االقترادية باعتبار ىحا التجخل ضخورة حيػية الزمة لم

 الخاصة لمخعايا.

الدمصة السكمية السصمقة ىي أداة تحقيق تػازف السرالح في ضخوؼ االضصخاب والتشافذ  -7
 والرخاع.

 

 قػانيغ الصبيعة عشج ىػبد

 الدياسي؟–كيف يتع االنتقاؿ مغ حالة الصبيعة الى حالة السجتسع السجني 

الدياسي ىػ مبجأ  -إلى الصبيعة وإقامة السجتسع السجني أساس وشخط الخخوج مغ حالة -1
الحؼ يخػ أنو ىػ مغ ُيعمع الشاس أف يدارعػا لحل تشاقس الصبيعة, وىػ القػة التشطيسية  (العقل

التي يتػقف عمييا انتقاليع مغ الحالة الصبيعية إلى الحالة السجتسعية. ولكغ ىحا االنتقاؿ ال 
 وفقًا لقػانيغ الصبيعة التي تقخر ما يعسمو كل كائغ عاقل.يحجث بذكل اعتباشي وإنسا يتع 
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قانػف الصبيعة عشج ىػبد ىػ كل ما يسيمو العقل الدميع الحؼ ُيعمع االشياء التي يجب عسميا  -2
 واألشياء التي يجب استبعادىا مغ أجل السحافطة عمى استسخار الحياة.

ذكل خاص عمى قانػنيغ شبيعيغ رئيديغ يحجد ىػبد تدعة عذخ قانػنًا شبيعيًا لكشو يؤكج ب -3
 مغ بيشيسا, وىسا:

 قانػف البحث عغ الدبلـ -

 قانػف الجفاع عغ الشفذ بكل الصخؽ الستػفخة. -

السحافطة عمى الحات ىي الشقصة السخكدية في نذاشات الحياة اإلندانية, وعشجما ُتكتدب  -4
اإلنداف فإنيا ستجفعيع إلى  السحافطة عمى الحات في مثل ىحه السكانة السحػرية في حياة

التعاوف, ومغ اجل ضاف يزسغ اإلنداف أمشو, فإنو يدعى لتحقيق الدبلـ, وألنو ال يدتصيع تحقيق 
 الدبلـ بسفخده, عميو التعاوف مع غيخه لتحؿيقو.

استشادًا إلى ذلظ فالشاس مزصخوف لئلتفاؽ عمى التشازؿ عغ الحق السصمق الحؼ يستمكو كل  -5
 لجفاع عغ نفدو وضساف أمشو وسبلمتو.فخد مشيع في ا

ال يسكغ تحقيق ىحا االتفاؽ ما لع تػجج قػة قاىخة تفخضو وتزسشو وتحسيو بسا ىي مجيدة بو  -6
مغ الذخوط السادية والسعشػية السؤكجة والسمحػضة والسمسػسة عيانيًا لمقجرة عمى إيقاع العقاب 

 يذ أكثخ مغ كمسات.بسخالفييا والخارجيغ عمييا, ألف العقػبة دوف سيف ل

 

 العقج االجتساعي ونذػء الجولة عشج ىػبد

تعػد فكخة العقج االجتساعي بأصػليا األولى إلى الفبلسفة اليػناييغ ال سيسا أبيقػر ومجرستو,  -1
 وربسا أبعج مغ ذلظ أيزا الدفدصائييغ.
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مزسػنيا مغ آخح ىػبد الفكخة مغ البخوتدتانت الفخندييغ ) اليػكػنػت ( بعج أف استػحى  -2
الرياغة القانػنية الخومانية لشطخية العقج االجتساعي والقائمة ) إف كل سمصة وكل حق في وضع 
القػانيغ, يعػداف إلى الذعب الخوماني الحؼ تشازؿ بجوره عغ ىحه الحقػؽ لئلمبخاشػر ليسارسيا 

 باسع الذعب الخوماني نيابة عشو (.

بد لفكخة العقج االجتساعي, إف الشاس الصبيعييغ ) تفتخض الرياغة الججيجة التي قجميا ىػ  -3
الشاس في مخحمة الصبيعة (, أقامػا ليع مجتسعًا قبل أف يعقجوا بيشيع العقج الحؼ انبثقت عشو 

 الدمصة الدياسية السشطسة ) الجولة (.

لجولة, الفخدية لع يكغ كاؼيًا في حج ذاتو لؿياـ ااتفاؽ اإلرادات اإلندانية كسا افتخض ىػبد أف  -4
لتكػيغ إرادة مجتسعية واحجة كمية عامة عميا ) انجماج ىحه اإلرادات الفخدية بل كاف مغ البلـز 

 إنداف أو مجمذ (, تخزع ليا اإلرادات الجدئية الفخدية.

العقج االجتساعي عشج ىػبد لع يكغ بيغ األفخاد مغ أعزاء السجتسع والديج صاحب الديادة,  -5
ء األفخاد الحيغ أتفقػا بأنفديع وؼيسا بيشيع عمى التشازؿ عغ كل حقػقيع وإنسا كاف العقج بيغ ىؤال

وحخياتيع التي مغ شأنيا اإلضخار بالدبلـ لسرمحة ىحا الديج صاحب الديادة الحؼ ال يعج شخفًا 
 في العقج وال خاضعًا لذخوشو.

خخط االفخاد في ىػبد كاف يصسح إلى تقػية الدمصة السصمقة ويسشحيا حقػقًا ىائمة فعشجما يش -6
السجتسع الدياسي تزسخ حقػقيع إف لع تختِف كميًا لرالح الدمصة التي يتشازلػف ليا عغ ىحه 

 الحقػؽ.

 

 الجولة والحقػؽ الفخدية عشج ىػبد

 اف ما يتختب عمى ىحا العقج في صػرتو عشج ىػبد، ىػ أف صاحب الديادة:
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 وحجه مغ يسدظ بديف العجؿ وسيف الحخب.-

 ىػ لي وما ىػ لظ.وحجه يحجد ما -

 وحجه مغ يحجد ما ىػ عادؿ وما ىػ ضالع.-

 وحجه مغ يحجد ما ىػ شخيف وما ىػ فاجخ.-

 وحجه يحجد ما ىػخيخ وما ىػ شخ.-

 ولكغ أيغ ذىبت حقػؽ االفخاد ؟

 الجػاب:

لقج زالت الحقػؽ الصبيعية لؤلفخاد بعج اف تشازلػا عشيا لراحب الديادة بسػجب العقج -1
 ’ـخ بيشيع، وعميو لع يعج ليع مغ حقػؽ اال الحقػؽ التي يقخرىا صاحب الديادةاالجتساعي السب

الحخية عغ ىػبد يتستع بيا االنداف في مشصقة )سكػت القانػف( ، والحخية بيحا السعشى ال -2
 وجػد ليا الفتقار االنداف لحخية االرادة.

 فييا بدبب الرخاع والحخب.والدسة السسيدة لحالة الصبيعة عشج ىػبد ىي انعجاـ الحخية  -3

اف انتقاؿ االنداف مغ حالة الصبيعة الى حالة السجتسع السجني ، فغشو يقتخف بتحقيق الحخية -4
بقجر ما يقتخف وجػد السجتسع السجني بػجػد الجولة او حخكتيع بقزائو عمى حالة الرخاع والحخب 

 عغ شخيق القػانيغ التي يذخعيا ويصبقيا.

ىا ىػبخ ىي حخية الترخؼ ، أما حخية االرادة او الحخية بسعشاىا العاـ الحخية التي يقرج -5
فيي مػضع استيجانو ، وانتقج الفبلسفة الحؼ مججوا الحخية النيػا في رأيو أفدجوا الشاس بعسميع 

 ىحه وقادوىع الى استحداف الفػضى باسع الحخية.



 جامعة االنبار
 كلية القانون والعلوم السياسية

 قسم العلوم السياسية
 فكر سياسي غربي حديث

 المرحلة الثالثة
 مؤيد جبير محمودمدرس المادة: أ.م.د. 

 م 0202-0202العام الدراسي 
 
 

08 
 

ػضعية بتقجيسو كل السبخرات لقج اسيع ىػبد بافكاره ىحه اسياما أثخ في اسشاد الجولة ال-6
 الشطخية البلزمة لتعديد سمصتيا السصمقة.

 

 الباب الثاني: الفكخ الدياسي الميبخالي الغخبي الحجيث

 مفيهم الميبخالية

تعج اليبخالية مغ السفاـيع التي يحيط بتحجيجىا الغسػض بدبب تعجد معانييا  وتبايشيا بل وتشافخىا 
 خ مغ اتجاه في تحجيجىا.أحيانا، ومع ىحا، فإف ىشاؾ أكث

يخػ في الميبخالية سمػكا عقميا فخديا واتجاىا مغ اتجاىات العقل يشصمق مغ الفخد االتجاه األوؿ: 
ليعدز مكانتو عمى حداب الجساعة، والسبجأ الحؼ يقػـ عميو ىحا الدمػؾ العقمي ىػ حخية الفخد 

 .في كل السياديغ االقترادية واالجتساعية والدياسية والخوحية

يشطخ الى الميبخالية باعتبارىا فمدفة بل مجسػع فمدفي متجانذ يدتيجؼ تأكيج االتجاه الثاني: 
استقبلؿ الفخد في اشار الكػف الحؼ يعير ؼيو، فيي مشتطع يقخر قبل كل شيء كسبجأ ووسيمة 

اعي الزمتيغ الزدىار الفخد بالحخية الفخدية، كسا أنيا يقتخح الميبخالية كسشيج لمتشطيع االجتس
واالستعساؿ اليػمي ليحه الحخية لتعديد مكانة الفخد لتكػف الميبخالية بحلظ مختكدة بالجرجة األساسية 

 عمى مفيـػ خاص بالذخز االنداني بػصفو كائشا اخبلؾيا واجتساعيا في الػقت نفدو.

 يشطخ الى الميبخالية مغ مشطػر مجتسعي عاـ قػامو وجػد مجتسع يعتسج عمىاالتجاه الثالث: 
الجيسقخاشية البخلسانية سياسيا واقتراد الدػؽ الحؼ تحكسو السشافدة الحخة اقتراديا وصعػد 
الصبقة الستػسصة الى الدمصة واحكسا ـيسشتيا عمييا اجتساعيا وحخية التفكيخ والتعبيخ ثقاؼيا، 

سا فييا وااليساف بالفخد والفخدية اخبلؾيا ومعارضة تجخل رجاؿ الجيغ في الحياة اليػمية لمشاس ب
 الحياة الدياسية ديشيا ومبجأ القػميات الذييخ دوليا.
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 تجحور الميبخالية:

يحىب البعس الى تحجيج بجاية ضيػر الميبخالية بطيػر وثيقة الساكشاكارتا/ الميبخالية ، فإف غيخىع 
يحىبػف الى تحجيج ىحه البجاية بطيػر كتاب جػف لػؾ السػسـػ بسقالة حػؿ الدمصة السجنية، 

يحىب آخخوف الى تحجيج ىحه البجاية بطيػر مجتسع الػفخة. ويعكذ الخبلؼ عمى تحجيج  بيشسا
الفتخة التي يغصييا عرخ اليبخالية الخبلؼ الدابق حػؿ تحجيج مزسػف اليبخالية، بقجر ما يعكذ 

 أيزا الخمط بيغ أسباب الميبخالية والسبادغ التي تقػـ عمييا.

 :الخرائز االقترادية لمعرخ الميبخالي

االعتساد عمى السبادرة الفخدية التي تحخكيا السرمحة الخاصة كأساس في الشذاط  -1
 االقترادؼ.

تقتزي السبادرة الفخدية وجػد الحخية  الفخدية مغ اجل اف تحقق ىحه السبادرة مزسػنيا -2
 الفعمي.

يعية التػازف االقترادؼ ال يتحقق عغ شخيق تجخل الجولة وانسا عغ شخيق القػانيغ الصب -3
 األساسية الستسثمة في قػانيغ العخض والصمب والسشافدة الحخة.

 الخراص االجتساعية لمعرخ الميبخالي: 

تسيد ىحه العرخ بصبيعة متشاقزة احتفطت معيا القػػ االجتساعية القجيسة كالشببلء ورجاؿ -1
ذ الػقت الحؼ الجيغ في مػاقع بارزة داخل السجتسع في إشار تجرج اجتساعي شجيج التعقيج في نف

لع تعج ىحه القػػ القجيسة تذكل قػػ اقترادية واف بقيت محتفطة ببعس االمتيازات الدياسية 
 الدابقة.

تسيد ىحه العرخ بالحخاؾ االجتساعي بعج اف لع يعج ىشاؾ فرل حاسع بيغ السخاتب والصبقات -2
ف نبجأ الشببلء يتدوجػف يسشع العبػر مغ أحجاىا الى األخخػ، أو يحػؿ دوف االختبلط بيشيا بعج أ
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مغ أسخ التجار البخلسانييغ وبات بعس ىؤالء يتخقى الى الشبالة حيغ يبقى البعس اآلخخ في 
 مختبة العامة. 

العبلقة بيغ الصبقات اتدست بيحا العرخ بالعجائية في الغالب فالشبيل يخػ في البخجػازؼ  -3
سخد الفبلحيغ، والتجار الكبار يخافػف شخز مخابيا مػلعا بجسع الشقػد ، واالقصاعيػف يخذػف ت

التجار الرغار، واصحاب الػرش يذعخوف بانيع ميجدوف مغ العساؿ، والعساؿ اليثقػف في 
 الفبلحيغ، وىكحا، وكانت الجولة صاحبة السرمحة االساسية في تاجيج مثل ىحه التعارضات .

 الخرائز الدياسية لمعرخ الميبخالي:

الت االقترادية واالجتساعية بعج اف تخكت الجولة لؤلفخاد حق ضعف تجخل الجولة في السجا-1
 مسارسة الشذاشات االقترادية في حجود مرالحيع الخاصة.

 وىحا ما تختب عميو تخمي الجولة عغ دور الحاكع القاضي الحؼ مارستو شيمة عرخ الشيزة.-2

 الخرائز الثقاؼية لمعرخ الميبخالي:

 ف تػالى ضعف الييسشة الثقاؼية لمكشيدة. ضيػر تيارات فكخية متشػعة بعج ا-1

 تشػع ىحه التيارات الفكخية بتشػع القػػ االجتساعية.-2

 ضيػر ثقافة ججيجة تتسيد بصابعيا العقبلني الستشػر تختز بيا شبقات اخخػ كالبخجػازية.-3

في فتحت الثقافة الججيجة بصابعيا العقبلني الصخيق أماـ تصػر الكثيخ مغ السعارؼ السيسا -4
نصاؽ العمػـ الصبيعية كالكيخباء والسغشاشيذ والكيسياء، كسا تصػرت العمػـ االندانية السيسا 

 بسيجاف عمع الشفذ التجخيبي واالخبلؽ والتاريخ.

 

 تجهن لهك وميالد الميبخالية الغخبية



 جامعة االنبار
 كلية القانون والعلوم السياسية

 قسم العلوم السياسية
 فكر سياسي غربي حديث

 المرحلة الثالثة
 مؤيد جبير محمودمدرس المادة: أ.م.د. 

 م 0202-0202العام الدراسي 
 
 

32 
 

في عائمة انكميدية متجيشة, نتيجة إلىتساماتو الدياسية  1704 – 1632ولج جػف لػؾ          
ومغ ثع غادر إلى  1679وعاد مشيا عاـ  1675زايقت الحكػمة مشو فشدح إلى فخندا عاـ ت

ىػلشجا وأقاـ فييا بزع سشػات, وضع اثشائيا الكثيخ مغ مؤلفاتو : ) رسالة في التدامح الجيشي, 
 مقاالتاف في الحكػمة السجنية, مقالة في العقل اإلنداني(.

شبيعة مادية تقػـ في جػىخىا عمى السبادغ السدتخمرة لقج كاف فمدفة جػف لػؾ ذات           
مغ تجخبة الحػاس وتخفس كل معخفة فصخية او سابقة عمى الخبخة الحدية وتشتقج الخوح التقميجية 

 والقػؿ بالخػارؽ.

كتابو مقاالتاف في الحكػمة السجنية مكخس في االصل في التشطيخ لسبادغ الثػرة          
بل غخابة أف نججه يبجأ كتابو ىحا في دحس أفكار روبخت فيمسخ التي كاف ف 1688االنكميدية عاـ 

قج ثبتيا في كتابو ) بارتياكا أو الدمصة الصبيعية لمسمػؾ (, عمى اعتبار انيا ال تتػافق مع مبادغ 
ىحه الثػرة. وكاف مغ الديل عمى لػؾ أف يجحس ىحه األفكار مدتفيجًا مغ اف واقع انكمتخا لع 

خح بأفكار فيمسخ. وبحلظ تػفخت لمػؾ الفخصة لرياغتيا افكاره الدياسية بذأف يكغ يدسح باأل
حالة الصبيعة والعقج االجتساعي ونذػء حالة السجتسع السجني ومػقع الفخد ؼيو والعبلقة بيغ 

 الدمصات داخل السجتسع.

 

 حالة الطبيعة عشج تجهن لهك

فيي عشجه مسكغ أف تكػف حالة سبلـ  ترػر لػؾ حالة الصبيعة بصخيقة مختمفة عغ ىػبد,       
تشتيي إلى عقج اجتساعي يأخح في صياغ ىحا الدبلـ وبفعمو صػرة اتفاؽ محجود ومذخوط وقابل 
ألف يقػد إلى الحخية. وحالة الصبيعة حدب تعخيف لػؾ ىي حالة السخمػقات اإلندانية التي لع 

الحالة يكػف الشاس احخار تعخؼ بعج السجتسع السجني حتى في شكمو األولي, وفي ضل ىحه 
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ومتداوييغ يحسمػف في اعساقيع نػر العقل الحؼ يدسح ليع بتمسذ القانػف الصبيعي ومصابقة 
 سمػكيع مع متصمباتيع.

 

 العقج االتجتساعي ونذهء السجتسع السجني عشج تجهن لهك 

العبلقات حالة الصبيعة بػاقعيا ىحا لع تدتسخ, فالتصػر االقترادؼ يشجع عشو تعقيج  -1
 االجتساعية وانعجاـ العجالة واالستقبلؿ الفخدؼ السبلزميغ لحالة الصبيعة والحافطيغ لمدبلـ واألمغ.

يحىب لػؾ الى أف الشتائج التي تتختب عمى ضيػر العسمة تدايج نجرة األرض وارتفاع ؾيستيا  -2
فيجب الذقاؽ وتعع ليربح الحق عشج مغ يسمكػف قجرًا أقل والخػؼ عشج مغ يسمكػف قجرًا اعطع 

الفخقة ويختفي الدبلـ ويغيب األمل. وساعج عمى ذلظ تسدظ االفخاد بحقيع في دفع األذػ عغ 
 أنفديع ومعاؾبة السديء إلييع فجعل كل فخد لشفدو قاضيًا في قزيتو وقزية السجتسع اإلنداني.

ولكغ المجػء إلييا وىكحا يسكغ القػؿ أف ما كاف سائجًا في حالة الصبيعة والعجالة الخاصة,  -3
زاد مغ غياب األمغ وانعجاـ الدبلـ, مسا أشعخ اإلنداف الساقبل سياسي بزخورة وضع حج لمعجالة 

 الخاصة.

قانػف وضعي واضح ومحجد, وقاضي محايج ولتحقيق ذلظ لجأ ىحا اإلنداف إلى ثبلثة اشياء,  -4
 لرادر عغ القاضي.لتصبيق ىحا القانػف, وقػة جساعية قادرة عمى فخض احتخاـ الحكع ا

ومغ أجل أف يبقى ىحا الحق مرانًا ومتكامبًل أقاـ األفخاد عبلقة تعاقجية بيشيع لغخض  -5
 التجسع وتذكيل الجساعة اإلندانية الشاشئة عغ ىحا العقج االجتساعي والتي ىي الجولة.

أؼ لػؾ مغ تأتي سمصة الجولة في تذخيع القػانيغ وتصبيقيا وإصجار العقػبات وتشفيحىا في ر  -6
مرجر وحيج ىػ حاصل تشازؿ األفخاد عغ حٍق محجد بالحات ىػ حقيع الذخري كأفخاد في إيقاع 

 العقاب باآلخخيغ لتحتكخ الجولة ىحا الحق لشفديا.



 جامعة االنبار
 كلية القانون والعلوم السياسية

 قسم العلوم السياسية
 فكر سياسي غربي حديث

 المرحلة الثالثة
 مؤيد جبير محمودمدرس المادة: أ.م.د. 

 م 0202-0202العام الدراسي 
 
 

33 
 

إف نذػء الجولة بسػجب العقج االجتساعي ليذ مغ شأنو الغاء وال نفي كل الحخيات الفخدية  -7
العقج ال يقػـ إال عمى التخمي عغ حق فخدؼ واحج فقط كاف  القائسة في حالة الصبيعة, ألف ىحا

سائجًا في حالة الصبيعة ىػ الحق في ايقاع العقاب مقابل ضساف تستع االفخاد الستعاقجيغ لكل 
 حقػقيع األخخػ.

إف لػؾ لع يقل بالقصيعة بيغ اإلنداف الصبيعي واإلنداف السجني, ألف الثاني يحتفع بكل  -8
حقو في إيقاع العقاب الخاص, مسا يسثل في الحؿيقة التفديخ التقشي لمجولة حقػؽ األوؿ ماعجا 

الميبخالية كشطاـ سياسي اجتساعي يدػد ؼيو الحق الفخدؼ, حق الحياة الخاصة وحق السمكية 
الخاصة, وىي في الػاقع الحقػؽ التي تكػف بسجسػعيا ما يدسى حقػؽ اإلنداف التي ال يجػز 

 بيا. لمدمصة خخقيا أو اإلخبلؿ

وبحلظ جعل لػؾ مغ الثػرة أمخًا مسكشًا ومذخوعًا مغ الشاحية الصبيعية والعقمية اذا ما تعجت  -9
سمصة ما عمى حقػؽ اإلنداف الصبيعية أو فذمت في احتخاميا والسحافطة عمييا سػاء تسثمت ىحه 

 الدمصة بالحكػمة او بالبخلساف.

تشطيع سياسي معيغ قادر عمى ضساف  ومغ أجل تحاشي الثػرة يقتخح لػؾ المجػء إلى -10
حقػؽ األفخاد في مػاجية أؼ اعتجاء عمييا, ويشصمق ىحا التشطيع مغ اإلقخار بػجػد سمصات ثبلث 
ىي الدمصة التذخيعية والدمصة التشفيحيػ والدمصة القزائية والتي تختبط ؼيسا بيشيا بعبلقة بشػع 

 معيغ.

العبلقة بيشيا بذكل استيجؼ مشع تخكد ىحه لقج صاغ لػؾ ترػره عغ الدمصات الثبلث و  -11
 الدمصات في يج واحجة مغ خبلؿ التسييد والفرل بيشيسا وضيؽيًا.

 الفرل الثاني : الفكخ الدياسي الغخبي والرخاع الجيشي

 الفكخ الدياسي االنداني السديحي الغخبيالسبحث األول: 
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 مثل ىحا الفكخ في عرخ الشيزة اتجاىاف:

األوؿ: ارتبط بالكشيدة الكاثػليكية البابػية وتبشى استخاتيجية االصبلح الجيشي بالحفاظ عمى وجػد 
الكشيدة واصبلحيا مغ الجاخل، وتجدج في الفكخ الدياسي لبلندانييغ السديحييغ الغخبييغ 

 الكاثػليظ الستسيديغ بشدعتيع االندانية مغ جية وارتباشيع بالكشيدة مغ جية أخخػ. 

ي: انفرل عغ الكشيدة الكاثػليكية البابػية وتبشى استخاتيجية االصبلح الجيشي بحل الكشيدة الثان
ووضع نياية ليا. وتجدج ىحه االتجاه في الفكخ الدياسي لحخكة االصبلح الجيشي البخوتدتانتية 

 ػ.الستسيدة بشدعتيا االندانية مغ جية وقصيعتيا مع الكشيدة الكاثػليكية البابػية مغ جية أخخ 

 أىع األفكار الدياسية لمفكخ االنداني:

تعشي تدسيتيع يعج الفكخوف االندانيػف برػرة عامة العبلمة السسيدة لعرخ الشيزة، دوف اف -1
، وإنسا تعشي:) تسجيج االنداف بحاتو عبخ االىتساـ في جػىخىا حب االندانية برفتيا السصمقة

 االنداف عمى األرض في حجود الدماف والسكاف(. الستدايج بالحياة االندانية كسا يسكغ اف يعيذيا 

بات االنداف يحتل مخكد االىتساـ في عرخ الشيرة، ومخكد الخميقة وقمبيا الخابط الحؼ يخبط -2
 السخمػقات كميا.

وعمى اثخ ذلظ انحمت الثشائية التي تدعع باف مشازع الجدج إثع بحق الخوح، ليحل محميا  -3
ازعو اليسكغ اف تكػف إثسا، وانسا ىي خيخ، وكبلىسا يجتسعاف االعتقاد بأف حياة الجدج ومش

 ويشرخىاف في وجػد االنداف الػاحج وحياتو. 

اخحوا عمى عاتقيع ميسة صياغة الترػرات الجيشية لمشدعة االندانية ، وما كاف يعشييع في -4
اناتو بخمتيا، الجيغ ىػ الخجػع الى االيساف الحؿيقي الحؼ يتيح لبلنداف القجرة عمى اكتذاؼ امك

 ويقػـ ىحا االيساف الحؿيقي عمى اساس مغ مدؤولية السديح والسديحيغ نحػ العالع الجنيػؼ.

 وتػلج عغ ذلظ: ازالة التسايد بيغ القجيدييغ والشاس العادييغ . -5
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جعمت ىحه الشدعة مغ الكشيدة محبل لبليساف البديط، واف كانت تبجو متذجدة في مػقفيا مغ -6
 شدية كسا كاف حاليا آنحاؾ، حيث وجيت الييا اتيامات وشالبت بتصييخىا. السؤسدات الك

 1535-1480تػماس مػر 

 )السجتسع الفاضل(

ولج في انكمتخا وجاءت افكاره الدياسية في كتابو يػتػبيا تجديجا لػاقع ببلده في الحؿبة التي 
الػزيخ االوؿ لمسمظ عاشيا، وتخبى في بيت رئيذ االساقفة الحؼ كاف في الػقت نفدو بجرجة 

ىشخؼ الدابع، وتسكغ مغ دراسة االغخيؿية والقانػف ، ويربح محاميا شييخا في مجيشتو، وانتخب 
عزػا في البخلساف وفي السجمذ الخاص لمسمظ ىشخؼ الثامغ، ليربح الحقا مدتذاره االوؿ، 

ص. وشيجت ليعجـ بعج ذلظ بقصع رأسو بعج اختبلفو مع السمظ في سياسة الجيشية بػجو الخا
 انجمتخا مع مجيء القخف الخامذ عذخ تحػالت اجتساعية كبيخة:

امتدج فييا انييار التجسعات القخوسصية، بدقػط األسذ التي تقػـ عمييا شسانيشة الفبلح في  -
 تمظ التجسعات بفعل تحخره مغ ارتباشو في األرض.

القائع عمى انتاج  ضيػر الفبلح الحخ مع تصػر التجارة تصػرا تجاوزت معو االقتراد -
 السحاصيل الزخورية.

ضيػر سياسة التدييج التي حػلت اغمب السدارع في انجمتخا الى مخاع ال تحتاج اال الى عجد -
قميل مغ الفبلحيغ لمعشاية بيا مسا اقتزى تدخيح ما بقي مشيع مغ مدارعيع لتدتقبميع السرانع 

 عخضة لمسػت جػعا.بذخوشيا الديئة أو تأكميع البصالة وتجعميع وأسخىع 

وارتبط ىحا التصػر بطيػر التجارة والرشاعة في انجمتخا، وضيػر الصبقة العسالية التي تكػنت -
مادتيا االساسية مغ الفبلحيغ الحيغ تخكػا االرض بفعل سياسة التدييج، والحخفييغ الحيغ تجىػرت 

 اصة.احػاليع السادية بزيػر الرشاعات السيكانيكية مسا افقجىع ورشيع الخ
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خمف السعاناة بجأت تشيس شبقة بخجػازية قػية واثقة مغ نفديا، استصاعت اف تعجؿ الخارشة -
 االجتساعية القائسة، وتتحالف مع بعس االسخ الحاكسة لتحقيق تصمعاتيا الدياسية.

كاف ىحا واقع انجمتخا في في الحؿبة التي عاش فييا تػماس مػر، واقع الياس واألمل، الشداع  -
فق، الثخوات الزخسة والبؤس الستشامي، والسثالية الخمؿية والفداد الكبيخ، والتجىػر في والتػا

السجتسعات السحمية والعالسية )الكشيدة( والتراعج في الشدعة القػمية/ الػششية التي شكمت بالشدبة 
 لمبخجػازية إشارا مشاسبا لمتصػر والشسػ.

 يػتػبيا تػماس مػر 

بو، ونذخه ألوؿ مخة  1515يا عاـ كتب تػماس مػر كتاب يػتػب في مخحمة نزجو وتكامل مػـا
بالبلتيشية، واالشار العاـ ليح الكتاب خيالي محس، يتحجث ؼيو مؤلفو عغ جديخة وىسية، ورسع 

)ال مكاف، السكاف خيالو تفاصيميا كميا بسا في ذلظ تدسيتيا، حيث اف عشػاف الكتاب يعشي: 
 يحه االجػاء الخيالية الى عامميغ ؟ىسا:، ويخجع تعمق تػماس مػر بالخيالي(

غمبة االجػاء الخيالية عمى عرخ الشيزة وفكخه بفعل االكتذافات الجغخاؼية وما تحكيو كتب -1
 الخحبلت عغ غخائب العػالع الججيجة التي يدورىا الخحالة.

ـ، فمػالىا لمكاتب بشذخ اعسالو دوف خذية مغ مبلحقة او انتقا الحسايةتػفخ األجػاء الخيالية  -2
لكاف مغ الرعب أف يشذخ مػر أفكاره الجخيئة، ويامغ عمى حياتو بعج نذخىا، وبفزميا لع يثخ 

 الكتاب قمق احج عمى أحج عمى حج تاكيج جاف تػشارد وجساعتو.

يشقدع الكتاب الى قدسيغ، األوؿ عخضا لدمبيات الحياة االجتساعية واالقترادية والدياسية في 
قتخحة لتجاوزىا، والحل االكثخ تخجيحا بيشيا. ويتزسغ القدع الثاني مغ الكتاب انجمتخا والحمػؿ الس

وصفا لمحياة االجتساعية واالقترادية والدياسية في جديخة يػتػبيا، كسا تخيميا السؤلف، والتي 
 تبجو حياة انسػذجية مثالية تخمػ مغ سمبيات الحياة في انجمتخا.
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غ معاناة السجتسع االنجميدؼ مغ البؤس العاـ والذامل يكذف مػر في القدع األوؿ مغ الكتاب ع
 عمى السدتػػ االجتساعي واالقترادؼ والدياسي والجيشي وذلظ لؤلسباب التالية:

العجد الكبيخ مغ الشببلء العاشميغ مثل ذكػر الشحل والحيغ يعيذػف عمى عسل الغيخ وكجىع، -1
في حالة مغ التعصل، بل ويجخوف ورائيع بتأجيخ أراضييع لآلخخيغ. وىؤالء ال يكتفػف بالعير 

أيزا قصيعا ضخسا مغ الخجـ العاشميغ فعميا، مسغ ـ يتعمسػا قط حخفة يكدبػف عيذيع مشيا، 
والحيغ ما أف يفتقخ سادتيع أو يسػتػف حتى يصخدوا شخ شخدة، ليتزػروا جػعا في السػاسع 

 العجاؼ أو يربحػا مجخميغ.

لفبلحييغ خارج حقػليع لتحػيميا الى مخاع لمسػاشي، فحػلتيع سياسة التدييج التي رمت بآالؼ ا-2
 الى عاشميغ مالع يػفقػا في العثػر عمى عسل في السجف.

سياسة السمظ السيتسة بسرالحو الخاصة أكثخ مغ اىتسامو بسرالح شعبو التي يتػجب عميو -3
 لثػرتو عميو.الديخ عمييا واالىتساـ بيا قبل أؼ شيء آخخ، ألف فقخ شعبو قج يكػف سببا 

بانا ليدػا في رأيو إال -4 الشطاـ الكيشػتي التقميجؼ لمسؤسدة الجيشية الكشدية الحؼ يحتزغ ـر
 جسعا مغ السذخديغ العاشميغ عغ العسل

 أفكار تػماس مػر الدياسية:

اف نقج تػماس مػر لمسؤسدة الجيشية كاف بجافع االصبلح لخذيتو مغ الخخوج عمييا واعتقادا مغ -
اف الخخوج أف يكجر صفػ الدبلـ، مسا وضعو في مػاجية مع داعية االصبلح الجيشي بأف مغ ش

 البخوتدتانتي مارتغ لػثخالحؼ كاف يتصمع الى الؿياـ باالصبلح الجيشي مغ خارج الكشيدة.

ناقر عجد مغ السقتخحات واعتخض عمييا ومشيا تقييج قجرة االغشياء ومعالجة الدمبيات عغ  -
االصبلح مغ داخل الجولة بتػلية مشاصبيا العميا الناس مخمريغ، وىحا االخيخ الصخيق القػانيغ، و 

 غيخ مسكغ لعجـ استعجاد السمػؾ اصبل لتقبل مذػرة ىؤالء السخمريغ.
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والحل بخأيو ىػ الغاء السمكية االقترادية الخاصة، ألف وجػد ىحا الشطاـ ىػ مرجر كل  -
لسمكية العامة بجال عغ السمكية الخاصة ىػ وحجه الدمبيات القائسة وسببيا، واف االخح بشطاـ ا

 : وعمل ذلظ باالسباب التاليةالقادر عمى تحقيق الرالح العاـ، 

اف االخح بشطاـ السمكية االقترادية العامة يتصابق مع الشدعة السديحية ألف السديح سخ -1
 بسذاركتو لتبلميحه في حياتيع.

 ؿ قائسا في اكثخ السجتسعات السديحية اصالة.اف نطاـ السمكية االقترادية العامة مازا-2

يتخح التشطيع الدياسي في يػتػبيا شابعا تسثيميا نيابيا، والحاكع مشتخب ويذغل مشربو مجػ -
الحياة ما لع يتع عدلو بدبب ميمو الى الصػياف. والتذغل العبلقات بيغ الجوؿ حيدا كبيخا مغ 

يجخؼ داخل الجولة، أما الحخب كشػع مغ الشذاط اليػتػبيا بعج اف ركد مػر جل اىتسامو عمى ما 
االنداني، فبل تميق اال بالػحػش عمى تعبيخه، لحلظ يبغس اليػتيػبيػف الحخب أشج البغس، وال 
يعتبخوف اف بيشيا وبيغ السجج عبلقة. وانيع ال يخزػف الحخب اال إذا اقتزت الزخورة مغ اجل 

، او شفقة عمى قػـ يخزحػف تحت وشأة حساية أراضييع، أو صج عجو عغ أراضي اصجقائيع
 القيخ واألرىاب لتخميريع بقػة الدبلح مغ نيخ شاغية مدتبج.

يقخ مػر بامكانية وجػد أدياف مختمفة في الجديخة، قج تبجو عقائج بعزيا غيخ مقبػلة، ولكغ -
ع اكثخ اليػتيػبييغ ال يؤمغ بيا، بل يؤمشػف بػجػد كائغ اعمى واحج خالق لمكػف مع تأكيجى

بالقػت نفدو عمى حخية األدياف، ويتع انتخاب رجاؿ الجيغ في يػتػبيا عغ شخيق االنتخاب، وال 
يقترخ ميساتيع عمى األمػر اإلليية، إنسا تذسل كحلظ األمػر االندانية كالعشاية باالمػر 

 االخبلؾية ورقابة السجف.

حج كبيخ، حيث وججت أفكارىا اف التاثيخ االجتساعي لكتاب يػتػبيا يتجاوز تاثيخه األدبي الى -
انعكاساتيا لجػ العجيج مغ السفكخيغ، مثمسا وججت شخيقيا في السكديظ الى بعس االدارييغ 

 والقدذ االسباف الحيغ عسػلػا جاىجيغ عمى إقامة يػتػبيا او عمى األقل االىتجاء بيا.
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د ال يجج ممجا وتبقى في الشياية تعبيخا عغ شسػحات عاجدة لقػػ اجتساعية عاجدة، والعاج-
 افزل مغ الخياؿ يتمسذ ؼيو الصسانيشة.

 مرادر يهتهبيا

يؤكج جاف تػشارد وجساعتو أف كتاب تػماس مػر ) يػتػبيا ( يجيغ بالكثيخ لكتاب -1      
أفبلشػف ) الجسيػرية (, بحكع الحساسة التي تسيد بيا اإلندانييغ السديحيػف لمحزارة اليػنانية 

 :وتخاثيا. ويشعكذ ذلظ في

 أخح مؤلف يػتػبيا بأساليب أفبلشػف السشيجية في كتاب الجسيػرية. -

 أخح مؤلف بػتػبيا بأسمػب أفبلشػف الحػارؼ في كتاب الجسيػرية. -

أخح مؤلف يػتػبيا بسزسػف كتاب الجسيػرية ألفبلشػف بتبشيو مغ جية لفكخة السمكية العامة,  -
 إلى مدتػػ الفبلسفة.وتأكيجه مغ جية أخخػ عمى ضخورة ارتقاء الحكاـ 

 ولكغ يبيغ السفكخيغ وكتابييسا اختبلفات أيزًا تتسثل في:

إف مجتسع جسيػرية أفبلشػف يسثل جساعة حخة أرستقخاشية تعير عمى عسل العبيج, وشيػعيتو  -
قاصخة عمى ىحه الجساعة, بيشسا يخمػ مجتسع مػر مغ الصبقات والسمكية االقترادية ؼيو ممكية 

 ر ما يعػد كل شيء ؼيو إلى مجسػع الذعب.عامة فعبًل بقج

إف مجتسع جسيػرية أفبلشػف يتسيد بفقجاف األسخة ؼيو لػحجتيا بفعل تصبيق مبجأ مذاعية  -
السخأة, بيشسا يقػـ مجتسع يػتػبيا مػر عمى وجػد أسخة ذات أسذ متيشة تحكسيا األخبلؽ التقميجية 

. وربسا يسكغ القػؿ بأف التشطيع اال جتساعي في ىحا السجتسع يقـػ عمى أساس والزبط الراـر
الدمصة األبػية ) باتخياركية ( شالسا أف رب األسخة يشفخد ؼيو بحث تأديب زوجتو وأشفالو وتجبيخ 
كل شؤونيع فبل يحتاجػف نتيجة لحلظ إلى الخجػع إلى العجالة العامة إال في حالة جدامة 

 الجخيسة.
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لتعكذ أفكاره جػانب عجيجة مغ عقيجتو، ولكغ  تأثخه بعقيجتو الجيشية بحكع كػنو مديحي-2
السديحية التي خزع مػر لتاثيخىا ىي السديحية الشؿية السذحػنة بذحشة صػؼية أوحى ليا بيا 
القجيذ أوغدصيغ صاحب كتاب )مجيشة هللا( ليشتيي بو ذلظ الى الى االيساف بزخورة العػدة الى 

جدا الى الحج الحؼ دفع معو حياتو ثسشا لتسدكو السرادر االصمية لمسديحية. وكاف كاثػليكيا متذ
بكاثػليكيتو، فالجيغ عشجه بسثابة اإلناء السقجس الحؼ يحافع عمى العجؿ نؿيا في مػاجية البؤس 

 الفعمي.

يسكغ ايزا القػؿ اف االكتذافات الجغخاؼية تسثل مرجر آخخ مغ مرادر فكخ مػر الحؼ  -3
 .قخأ ما كتبو االيصالي أمخيكػ فيخسبػتذي

 

 الفكخ الدياسي لحخكة االصالح الجيشي الغخبي البخوتدتانتية

لقج أسيست حخكة االصبلح الجيشي في تفشيج الكثيخ مغ األفكار التي ـيسشت عمى عقػؿ مفكخؼ 
الغخب وساستو وشعػبو شيمة العرةر الػسصى، وىي نتيجة لع يكغ رجاؿ الحخكة االصبلحية 

 ع يكػنػا يتػقػعيا أصبل.يتػخػىا بأؼ شكل مغ األشكاؿ، وربسا ل

 مزسهن حخكة االصالح الجيشي:

تبديط العقيجة الجيشية السديحية بسجسػعيا مع التذجيج عمى نطخية الخبلص )الشجاة مغ  -1
 الشار(، واعتبارىا الجعاة االساسية ليحه العقيجة.

نقج نطاـ الصقػس الجيشية التي عخفتو كشيدة العرػر الػسصى وما رافقو مغ تدمدل  -2
 ب الكيشة.مخات

تأكيج الصابع الفخدؼ لبليساف والخبلص، وعجىسا عبلقة مباشخة بيغ الشفذ وخالقيا ألف  -3
 الجيغ أمخ شخري داخل عسيق.
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وىحه األفكار تعكذ محاولة التػفيق بيغ متصمبات عالع العرػر الػسصى القجيع، ومتصمبات   
الفخدية وأىسية االنداف ودوره  عرخ الشيزة  الججيج التي استجابت لو ىحه الحخكة بتأكيجىا عمى

الفاعل ونقميا ليحه االفكار الى نصاؽ العقائج الجيشية بالشطخ الى الجيغ والخبلص اآلخخوؼ عمى 
 أنيا أمػر شخرية ذاتية، تعبخ عغ العبلقة الذخرية السباشخة بيغ الفخد وخالقو.

بلح بصخحيا لسذخوع وتتسيد حخكة االصبلح الجيشي البخوتدتانتي  عغ غيخىا مغ حخكات االص
القصيعة مع الكشيدة البابػية وىػ السذخوع الحؼ تػفخت لو ؼيسا بعس البلزمة شخوط لمشجاح، 
واضصمع بتأسيذ ىحه الحخكة االصبلحية وؾيادتيا فخيقاف: مارتغ لػثخ االلساني، وجػف كالفغ 

 الفخندي. 

الفيشة واالخخػ حػؿ مػضػع تختبط بجاية ىحه الحخكة بالخبلؼ الحؼ كاف يثػر في السانيا بيغ 
الغفخاف ، خرػصا بعج اف سمكت الكشيدة شخيق بيع الغفخاف االليي في شكل صكػؾ عخفت 

 باسع صكػؾ الغفخاف التي كانت مرجرا ميسا مغ مرادر دخل كبار رجاؿ الجيغ. 

 عشجما أعمغ الكاىغ األلساني مارتغ لػثخ في احجػ الكشائذ الرغيخة في السانيا عغ استيجانو
لبيع صكػؾ الغفخاف تدببت في حجوث اضصخاب حاد وعاـ، وانخفاض حاد في ندبة بيع صكػؾ 
الغفخاف في ألسانيا، وبالتالي االرباح التي تجشييا الكشيدة، مسا دفع بيحه األخيخة الى تذكيل لجشة 
لمتحقيق معو بذأف ىحا االستيجاف، فكانت تمظ بجاية شخيق لحخكة االصبلح الجيشي 

 نتية.البخوتدتا

 أفكار مارتغ لػثخ االصبلحية والدياسية:

أكج لػثخ عمى االيساف والشجاة )الخبلص اآلخخوؼ( مدألة فخدية، واف االنداف قادر عمى نيل  -1
ىحا الخبلص بسجخد اعتقاده بخسالة االنجيل التي بذخت بإلو محب لصيف، يكػف االيساف بو ىػ 

 الػسيمة االولى والػحيجة لمخبلص االنداني.
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اف غاية الكشيدة وميستيا التعجو أف تكػف غاية وميسة تبذيخية خالرة تتسثل بالػعع  -2
 باالنجيل اليقاض االيساف البلـز والذامل دوف الحاجة في ذلظ الى الصقػس وال الى الكيشة.

ويكفي اف يتػج االنداف الى هللا مباشخة ودوف وساشة، فبل تعػد ىشاؾ مغ حاجة الى الكاىغ  -3
 ؼ الحؼ سيربح في ىحه الحالة عؿبة بيغ االنداف وربو كسا يقػؿ لػثخ.البابػ 

كاف لػثخ يجيل حؿيقة الدمصة السجنية وشبيعتيا واليسمظ بخرػصيا اال مفيػما جدئيا وربسا -4
في غاية الجدئية، وعمل ىحا مايفدخ الى حج كبيخ عجـ استخجامو لتعبيخ الجولة الى نادرا، فقج 

 مصة.كاف يدتعسل تعبيخ الد

وبدبب رؤيتو السحجودة لمدمصة فقج ارتبصت ىحه اآلخيخة فكخة وتصبيقا بالصاعة التي افتخض  -5
اف تكػف شاعة مصمقة عشجما تكػف الدمصة قدخية مصمقة، ويسكغ في ضػء ذلظ القػؿ اف لػثخ 

تى كاف مغ رواد الجولة السديصخة، دولة الدمصة والصاعة في الفكخ األلساني، وىػ تيار استسخ ح
 مشترف القخف العذخيغ.

اف تسجيج لػثخ لمدمصة السجنية تكسغ في اعتقاده باف نذخ دعػتو لغ يكتب ليا الشجاح ما لع  -6
يتع االستعانة باالمخاء الحيغ يسثمػف ىحه الدمصة.، ولكي يقجـ ضسانة ليؤالء األمخاء قجـ ليع أىع 

مصة السجنية وأمخائيا وحطخه أؼ ضسانة مسكشة في ىحا السجاؿ، وىي دعػتو لمذعب الشاعة الد
 عرياف او مقاومة ليا.
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 أفكار كالفن االصالحية:

داخل السيجاف الجيشي:تسمظ كالفغ االحداس بإرادة هللا وسمصتو السديصخة ، وأعمغ فداد  -1
االنداف وعجده الكامل أماـ قػة هللا الداحقة إذ ليذ لبلنداف في رأيو أؼ اختيار ؼيسا يفعل بعج 

قجر هللا كل شيء مغ قبل، ؼبإرادة هللا سقط آدـ بالخصيئة، وبإرادة هللا حجث كل ما تختب عمى اف 
 تمظ الخصيئة مغ نتائج.

داخل السيجاف الجنيػؼ:يتستع االنداف في رأيو بشػع مغ الحخية ألنو سيج نفدو، ؼيو، بعج اف  -2
 ع عميو بػاسصتيا.   أعفاه كالفغ مغ الصقػس السعقجة التي كاف الكيشة يسارسػف سصػتي

لقج كاف ىشاؾ تذابو بيشو وبيغ لػثخ عمى مدتػػ العقيجة الجيشية والفكخ الدياسي، السيسا  -3
ؼيسا يتعقل بصاعة الدمصة التي يكػف مرجرىا هللا، ومع الحخية السديحية التي يسكغ اف تػجج مع 

 وجػد العبػدية السجنية.

التي صاغيا كالفغ بسشيجية عالية اكتدبيا مغ  ولكغ أكثخ أفكاره تختمف عغ أفكار لػثخ -4
 دراستو القانػنية وىػ ما يذيج عميو كتابو السؤسدة السديحية.

يخػ اف لبلنداف شبيعة اجتساعية تجعمو مياال بصبعة الى تكػف مجتسع والسحافطو عميو،  -5
 واالرتباط بذكل مغ األشكاؿ بقػانيغ يتختب عمييا تشطيع اجتساعي وسياسي.

الكشيدة(  -اـ في جشيف السجيشة الدػيدخية التي تتستع بشػع مغ االستقبلؿ الحاتي )السجيشةأق -6
 نػع مغ الجمج بيغ السجتسع الدياسي والجساعة الجيشية.

 الشتائج التي أدت الييا حخكت االصالح الجيشي:

 .ساىست بديادة سمصة السمكيات االوربية التي كانت قائسة حيشيا، وساعجت في دعسيا -1
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اصصفت الى جانب الصبقة البخجػازية، ووقف بالزج مغ ثػرة الفبلحيغ، وىحا ما عدز مغ  -2
 سمصة ونفػذ الصبقة البخجػازية الراعجة.

سانج السرمحػف البخوتدتانت االمخاء وباركػ سمصتيع، ووقفػا معيع ضج سمصة البابا في  -3
 روما، مسا ميج لطيػر لجولة القػمية السػحجة.

 محىبية في أوربا.–حخكات االصبلح قادت الى حخوب ديشية كسا اف  -4

 

 الفكخ الدياسي لحخكة االصالح الجيشي الغخبي البخوتدتانتي:

تسخس الرخاع الجيشي بيغ الكاثػليظ والبخوتدتانت عغ جسمة مغ األفكار الدياسية التي       
 تػزعت بيغ تياريغ أساسييغ:

اسع )الييكػنػت(الحيغ كانػا في بادغ األمخ يسيمػف الى البخوتدتانت الفخنديػف السعخوفػف ب -1
 معارضة السمكيات ومقاومتيا تحت اسع )السػنارشػؾ(. 

الكاثػليظ الفخنديػف السعخوفػف بػ)الجدويت( الحؼ كانػا يسيمػف في بادغ االمخ الى تأييج  -2
 السمكية والجفاع عشيا.

 أفكار الييكهنهت الدياسية:

صػؿ االجتساعية كانػا في الغالب مغ الصبقة الػسصى مغ التجار مغ حيث الشذأة واأل -1
 والحخفييغ والسدارعييغ.

مػاقفيع الدياسية )السػنارشػماؾ( كانت بدبب رفزيع لمدمصة السمكية السصمقة، وتأييجىع  -2
حق مقاومة السمػؾ الصغاة والثػرة عمييع استشجا الى مجسػعة مغ الحجج التاريخية والفمدؽية 

 نػنية والجيشية التي قجمػىا.والقا
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الحجة التاريخية: وتفيج اف الشطاـ السمكي بجعة ليذ ليا أساس تاريخي، وال تصبيقات عمسية  -3
 مدبقة في العرػر الػسصى.

الحجة الفمدؽية: وتفيج باف الشطاـ السمكي السصمق يتعارض كل التعارض مع افتخاض وجػد  -4
 القانػف الصبيعي وراء كل نطاـ حكع.

الحجة الجيشية: وتفيج اف الشطاـ السمكي السصمق يتعخض مع واجب الصاعة هلل وحجه فقط،  -5
فصاعة الخمق لمخالق مصمقةوعامة وغيخ مذخوشة، أما السمػؾ ؼيخزعػف لسبادغ الكتاب السقجس 

 والقانػف الصبيعي القاضي في السداواة بيغ الشاس.

 ؾ او قخار ييزع حقػؽ الذعب.الحجة القانػنية: وتفيج بعجـ شخعية اؼ سمػ  -6

الحجية الدياسية : تفيج بتعارض ىحه االنصسة مع ىجؼ رخاء االنداف وضساف الشطاـ الحؼ  -7
 يتسدظ بيا كل نطاـ سياسي.

كاليا ( لفخاندػ ىػتساف، وكتاب )دفاع ضج -أىع أفكارىع الدياسية نججىا في كتاب )فخانكػ -
لكاتب 1574-1573و/مػقع الفخندييغ وجيخانيع( لكاتب مجيػؿ، وكتاب )مشب1579الصػياف ( 

، والحؼ أيج ؼيو أفكار 1575مجيػؿ أيزا، وكتاب )عغ حق الحكاـ عمى رعاياىع( لتيػدور بييد 
ىػتساف، وتخاجع عغ تأييج لمدمصة السصمقة ليقخر شخعية مقاومة الييكػنػت لبلضصياد الحؼ 

 يسارسو السمػؾ عمييع.

 (:1590-1524فخانده ىهتسان )

عسل استاذا لمقانػف في عجة جامعات فخندية، وشغل وضيفيتي مدتذار ودبمػماسي، وتسيد       
بقجرتو عمى خػض السعارؾ الكبلمية، أكثخ مغ قجرتو عمى وضع الرياغات الشطخية. ومغ 

كاليا( الحؼ سجل ؼيو تاريخ فخندا الجستػرؼ، ووفخ مادة عمسية -أشيخ كتبو فخاندػ كتاب )فخانكػ
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بعج عاـ واحج عمى محبحة عيج  1573رػـ الدمصة السمكية السصمقة، ونذخه عاـ ضخسة لخ
 القجيذ )ساف بارتمسي( التي تعخض ليا البخوتدتانت الفخندييغ عمى يج الكاثػليظ الفخندييغ.

 

 ويقـػ الفكخ الدياسي لمسػنارشػماؾ عمى األركاف التالية:

 مقاومة الصػياف:استشكار الشطاـ االستبجادؼ وحق  الخكن األول: -1

كاليا اف معارضة الشطع الػراثية السكمية السصمقة ، ال تدتشج -حيث يخػ ىػتساف في كتابو فخاكػ
الى الحجج التاريخية الدابقة فقط، بل وتدتشج الى حجتيغ تاريخيتيغ اخخييغ، ىسا نطاـ وراثة 

ىػ الشطاـ الرحيح في  العخش،والحؼ ىػ نطاـ ججيج واليدتشج الى تقاليج تاريخية، مسا االنتخاب
رأيو لتػلي العخش، واف الدمصة السمكية في فخندا خزعت ومشح عيج قجيع لمسجالذ الذعبية 
العامة التي كانت تسثل األمة، لكغ البخلسانات التي وقفت الى جانب السمػؾ حمت محميا تجريجيا 

ب الشطاـ السمكي السجالذ العامة، واستحػذت عمى اختراصاتا تباعا، مسا سسح الحقا باكتدا
 شابعا مصمقا.

وأقخ السػنارشػماؾ مغ حيث السبجأ حق كل شخز في مقاومة الحاكع الحؼ يخخج عغ القانػف، 
واشتخشػا أف يتػلى مدؤولية التحخؾ ضج االستبجا مػضفػ التاج الكبار او السجالذ العامة 

ارستقخاشية الييئات  لمسسمكة. وعميو فأف مقاومة االستبجاد عشج السػنارشػماؾ حق تشفخد بو
الػسصية، ولغ تكػف مقاومة الحكاـ الثانػييغ أو أوصياء الذعب لبلستبجاد مبخرة اال بقجر ما 
يترخؼ ىؤالء باعتبارىع ىيئة ، سػاء عمى صعيج السسمكة ككل أو عمى صعيج االقميع أو السجيشة 

 أو السحمة، شالسا اف اليجؼ مغ ترخفيع اقامة الجيغ وحسايتو.

 

 ج:الشتائ
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تسيد أفكار السػنارشػماؾ بصابع نزالي مشحيا ؾيسة نطخية وعسمية عمى الخغع مغ مغ ضعف  -
 نتائجيا الػاقعية.

تخكت برساتيا ليذ في فخندا فحدب بل وفي انجمتخا وىػلشجا أيزا بعج اف دفعت معتشيقيا  -
 ىشاؾ لمتستع بالحخية والجفاع عشيا باسع العقيجة الجيشية. 

سية لمسػنارشػماؾ حخصت عمى حساية السبلء الشببلء الحيغ لع يشدػا ال مخاشخ األفكار الديا -
الثػرات الفبلحية في ألسانيا، وال الجعػات الذيػعية الجيشية التي انصمقت في اماكغ عجيجة مغ 

 أوربا كجعػة تػماس مػر.

يتع استجعاؤه  انكخوا حق الخجل العادؼ في السقاومة السباشخةف معمشيغ اف واجبو سمبي الى اف -
الى السيجاف مغ قبل قادتو الصبيعيغ )االمخاء والشببلء ونػاب الحكػمة الخسسية(، فيؤالء وحجىع ىع 

 مغ يقخروف متى تقػـ الثػرة السذخوعة ، واف قامت فبل يجب اف تسذ السمكية الخاصة والجيغ.

 أفكار الجدويت الدياسية:

قفيع متحػليغ مغ تأييج الدمصة السمكية السصمقة الى غيخ الكاثػليظ الفخنديػف )الجديت( مػ        
معارضتيا، مدتشجيغ في ذلظ أفكار خرػميع الييكػنػت. وانذأوا ليحا الغخض عربة الجفاع 

، وبجأت ىحه العربة تزع أسذ فكخية ججيجة لمعبلقة بيغ 1586عغ الجيانة الكاثػليكية عاـ 
االخبلص السصمق لمسمظ ، الى االخبلص الذعب والسمظ، تحل فييا محل الفكخة القجيسة عغ 

السذخوط لمسمظ، لتحل محميا فكخة ججيجة اخخػ ىي االخبلص السذػب بعجـ الثقة والعجاوة 
الرخيحة لمسمظ. واف البابا لو الحق في مسارسة الدمصة الخوحية عمى السسمكة، ولكغ ليذ لو 

 الحق في مسارسة الدمصة الدياسية او حق الديادة عمى السمظ.

 

 الدياسية: 1617-1548الجولة في أفكار فخانديدكه سهاريد 
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 مؤسدة اندانية تقـػ لتمبية الحاجات الستعجدة الستشػعة لمشاس. -1

 مؤسدة اندانية تشذأ عغ اتحاد اختيارؼ بيغ األسخ. -2

يمتـد رئيذ كل أسخة يذارؾ في ىحا االتحاد االختيارؼ بعسل ما يتصمبو الخيخ العاـ التي  -3
 لجولة لتحؿيقو.تدعى ا

يتختب عمى ىحا االتحاد االختيارؼ نذػء السجتسع السجني الحؼ يستمظ سمصة شبيعية ضخورية  -4
 لمخقابة عمى اعزائو لحسايتيع وضساف الخيخ العاـ.

وبيحا تكػف فالجولة حالة زمشية تختبط بالعالع السادؼ، وتتعمق بحاجات االنداف االجتساعية،  -5
 اريد عغ السجتسع السجني لع تكغ فكخة الىػتية بأؼ معشى مغ السعاني. مسا يعشي افغ فكخة سػ 

أفكاره ادت في الشياية الى نػع مغ الفرل بيغ الدياسة والجيغ أعصى لمجساعة االجتساعية  -6
 الحق في تغييخ الدمصة الدياسية شالسا ىحه الدمصة التختبط باؼ حق اليي مصمق وال مقجس.

الييكػنيت والجدويت في فخندا محىب ججيج مدتقل عغ كمييسا  انبثق مغ مجخػ الرجاـ بيغ
 عخؼ بػ)الدياسييغ( :

 أفكار محىب الدياسيين والشتائج الستختبة عمييا: 

(، لتحقيق 1573-1505تعػد اصػليع الفكخية الى الجيج الحؼ بحلو )ميذيل دو لػبيتاؿ  -1
 الدبلـ واشاعة التدامح في فخندا. 

الػحجة الجيشية امخ مخغػب ؼيو بقجر ثقتيع في حق الجولة باستخجاـ القػة  كانػا واثقيغ مغ اف -2
اف كاف ذلظ ضخوريا لمحفاظ عمى الػحجة القػمية، مؤؤكجيغ في ىحا الدياؽ عمى عجـ جػاز 

 السجتسع السجني في سبيل الزسيخ الجيشي. 
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فخندا بػصفيا أمة  وبحلظ فزمػا الدبلـ أوال وقجمػه عمى السرالح الجيشية ، فالسيع عشجىع -3
 واحجة ال امتيغ تحكسيا الشدعات الجيشية بيغ الكاثػليظ والبخوتدتانت، 

وبحلظ كاف السصمػب عشج الدياسييغ ىػ التدامح لزساف الػحجة القػمية ومعاممة االفخاد  -4
 بػصفيع مػاششيغ بغس الشطخ عغ اختبلفاتيع وخبلفاتيع وتشػع انتساءاتيع السحىبية والجيشية .

 كاف انترار ىحا الخأؼ يعشي:

 انترار الجولة الدمششية. -1

 حق الجولة الدمشية في التجخل لمحيمػلة دوف حجوث أؼ تيجيج. -2

احتخاـ الدمػؾ الخاص بالفخد والجساعات ليكػف ىػ الغاية الجنيػية التي اختارت الجولة  -3
 خجمتيا.

يا حقػؽ التسمظ وليذ مؿياسيا ال اف السشفعة ىي معيار استجابة الجولة لمحقػؽ بسا في -4
 القػانيغ وال الشرػص السقجسة. 

 

 

 تجامعةاألنبار

 كمية القانهن والعمهم الدياسية

 قدم العمهم الدياسية

 مجرس السادة: أ.م.د. مؤيج تجبيخ محسهد
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 الفكخ الدياسي الغخبي الحجيث في القخف الثامغ عذخ

 الميبخالية الشفعية الغخبية

 ـ 1776-1711ىيـػديفيج 

 
يسثل ىيػـ نسصًا مغ الفبلسفة الحيغ لع يعشػا بالسذكبلت الدياسية بذكل مدتقل كسا فعل 

 مكيافيممي عمى سبيل السثاؿ، وانسا اعتشػا بيا مغ خبلؿ عشايتيع بالسذكبلت االخبلؾية.
الحؼ يسيد مع ىيـػ نكػف أماـ مشيج ججيج في دراسة الطػاىخ الدياسية وىػ "السشيج التجخيبي"، 

 بيغ االنصباعات واالفكار؛ فاالنصباعات تأتي أواًل ثع االفكار بعجىا، وتؤكج التجخبة صحة ذلظ.
فالتجخبة ىي التي تدودنا بالسعخفة عغ العمة والسعمػؿ. وقج شبق ىيػـ مشيجو التجخيبي في ميجاف 

لبجاية عمى أساس الطػاىخ الدياسية، فبلحع أف الصابع التقميجؼ لمقانػف الصبيعي يطيخ في ا
االقتشاع بأف االحكاـ الؿيسية السعيارية تتزسغ شابعُا يدسػ عمى شابع التجخبة، وتتع صياغة ىحه 

 األحكاـ بالعقل السجخد دوف االستعانة بالتجخبة.
وضع ديفيج ىيػـ مؤلفات عجيجة باستخجاـ السشيج التجخيبي مشيا ) رسالة في الصبيعة البذخية 

( و )مقالة عغ السعجدات(   1779لجيغ الصبيعي  نذخ بعج وفاتو و)محاورة في ا( 1741
 ( 1775و)تاريخ انكمتخا، نذخ 

  
 الجولة في فكخ ىيػـ:

آمغ ديفيج ىيػـ بػجػد حالة سابقة عمى وجػد الجولة، وال تتسيد بعدلة الفخد كسا آمغ بحلظ ىػبد، 
يو دوف عير االنداف في واف ؾياـ الحالة االجتساعية في ضل غياب الحكػمة لع يحل في رأ

مجتسع ميسا كاف ىحا السجتسع بجائيا. ويبلحع ىيـػ اف تشطيع السجتسع في تمظ السخحمة لع يكغ 
ليخقى الى مدتػػ الجولة، فالثخوات آنحاؾ كانت تدتجيب لمحاجات تقخيبا مسا يجعل وجػد الجولة 
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كغ مشح المحطة التي راحت غيخ ضخورؼ لتشطيع الحياة االجتساعية وادارة شؤونيا وعبلقتيا، ول
فييا ىحه الثخوات تتشاقز والتدتجيب لتشامي الحاجات تغيخ الحاؿ وأصبح وجػد الجولة ضخوريا 
لمحياة االجتساعية. فتشاقز الثخوات وتشامي الحاجات جعل االنداف مجبػال عمى تػخي الخبح 

ح وجػد الجولة ضخوريا السادؼ ودفع بو بعيجا عغ قػاعج  العجالة الصبيعية وضسانيا، فقج أصب
لتػلي ىحه السيسة مسا يجعل تحقيق العجالة الصبيعية السبجأ الحؼ يحكع وجػد الجولة ويبخره مسا 
يعشي أنو كاف يشدب الى التقجـ االقترادؼ والكدب اآلني السختبط بو والشاتج عشو الفزل الفزل 

ذ حكػمتيا كاف في رأيو نتيجة في ضيػر التشطيع الحكػمي وؾياـ الجولة. واف ؾياـ الجولة وتأسي
ومحرمة التفاؽ ارادؼ بيغ الشاس ، غيخ انو عاد في مقالو )العقج البجائي(  ليشدع عغ ىحا 
االتفاؽ االنداني االرادؼ كل داللة تصبيؿية، ومعتبخا اف القػة والعشف ىسا األصل في وجػد كل 

 الحكػمات القائسة. 

 نطاـ الحكع عشج ىيـػ

 كتاباتو عغ نطاميغ أساسييغ مغ أنطسة الحكع ىسا:يتحجث ىيـػ في 

 الشطاـ السمكي-

 الشطاـ الجسيػرؼ -

 المحاف يسيد بيشيسا عمى أساس أف :

 السمكية تشطخ الى األعمى والجسيػرية تشطخ الى الذعب-

 السمكية يديصخ عمييا ىجؼ الطيػر بالسطيخ السقبػؿ والجسيػرية يديصخ عمييا ىجؼ السشفعة.-

 يكػف نجاحيا حميف الحوؽ والجسيػرية يكػف نجاحيا حميف العبقخية.السمكية  -

 ويسيد بيغ نػعيغ مغ السمكية ىسا:
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 السمكية الستسجنة -

 السمكية االستبجادية-

ومع أف نبخة إشخاء نطاـ الحكع الجسيػرؼ واضحة في مػقف ىيـػ ىحا ، لكشو التجعل مشو مفكخا 
 سياسيا جسيػريا. لساذا؟

نطاـ الحكع الجسيػرؼ العارض الصبيعي لشطاـ الحكع السكمي السصمق الحؼ  ألنو وإف جعل مغ
يبجو في نطخه مغ شبيعية الجولة االستبجادية بحكع تعارضو مع التقجـ وانتيائو الى تعصيل 
الجستػر، فيػ لع يفاضل بيغ نطاـ الحكع الجسيػرؼ ونطاـ الحكع السمكي السصمق ليختار أحجىسا 

اف األفكار الجسيػرية تتدخب في الشياية الى نطاـ الحكع السمكي )السعتجؿ( دوف اآلخخ العتقاده ب
 الحؼ يعمغ تفزيمو لو.

 لساذا يفزل ديفيج ىيـػ نطاـ الحكع السمكي السعتجؿ؟

يدتشج ىيػـ في ذلظ الى تفزيمو لمشطاـ الداسي السمكي في انجمتخا الحؼ رأػ ؼيو الشطاـ األمثل 
ية كل نطاـ آخخ بحكع تسيده باعتساد مبجأ التػازف بيغ الحؼ يرمح أف يكػف معيار صبلح

 الدمصات الحؼ ضسغ الحخية لمحياة الدياسية االنجميدية. 

 ؟مػقفو مغ الجيسقخاشيةوفي ضػء مػقفو مغ الشطاـ السمكي السعتجؿ حجد 

 ووجج اف الجيسقخاشية تفتقج الى فخص الشجاح....لساذا؟

بفزيمة ال وجػد ليا عشجىع بالفعل، وتثق بالصبيعة ألنيا مغ وجية نطخه تفتخض تستع الشاس 
البذخية ثقة ال مبخر ليا، لحلظ فإنو ال يتػقع مغ تصبيق الجيسقخاشية اال ججال متربل وحخبا أىمية 

 التفمت مشيا األمة اال بالحكع االستبجادؼ الحؼ ىػ أيدخ شخيق النييار الجستػر.

 مػقفو مغ الذعب واألحداب الدياسية:
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خػ في الذعب اال )غػغاء(، ويحكع مػقفو مغ الجيسقخاشية والذعب مػقفو مغ األحداب ىيـػ الي
الدياسية التي يخػ في رؤسائيا مجخد رؤساء زمخ، بيشسا تبجو لو أحداب الجسيػريات الرغيخة 
قائسة إما عمى الرجاقة أو عمى الحقج، وفي الحالتيغ تكػف األحداب قائسة عمى اعتبارات 

وتبجو التعجدية الحدبية عشجه حاممة في ثشاياىا السباب الرخاع الحؼ يدبب شخرية باألساس، 
الخخاب السحقق حتى بالشدبة لمجوؿ الكبخػ، ولكغ ىيـػ لع يدتبعج امكانية وجػد احداب سياسية 
حؿيؿية تقػـ عمى أساس التعارض في السرالح أو في السبادغ، وىػ يفزل نطاـ الحدبيغ عمى 

 تعجدية األحداب.

 ادر:السر

،مػسػعة الفكخ الدياسي 1عبج الخضا الصعاف، عمي عباس مخاد، عامخ حدغ ؼياض، ط -1
 .2015عبخ العرػر، ابغ الشجيع لمشذخ والتػزيع،  الجدائخ، 

، تخجسة حيجر 1، ط1كػيشتغ سكشخ، أسذ الفكخ الدياسي الحجيث ، عرخ الشيزة، ج -2
 .2012حاج اسساعيل، السشطسة العخبية لمشذخ، بيخوت، 

، تخجسة عمي مقمج، الجار العالسية لمصباعة 2تػشار، تاريخ الفكخ الدياسي، طجاف  -3
 .1983والشذخ والتػزيع، بيخوت، 

، 1، ط2كػيشتغ سكشخ، أسذ الفكخ الدياسي الحجيث ، عرخ االصبلح الجيشي، ج -4
 .2012تخجسة حيجر حاج اسساعيل، السشطسة العخبية لمشذخ، بيخوت، 

، تخجسة انصػف حسري، وزارة 2، ج19-7القخف -ػلجياتفخاندػ شاتميو، تاريخ االيجي -5
 .1997الثقافة، سػريا، 

 أدمػنج بخؾ والميبخالية السعادية لمثػرة

تعػد أصػؿ الى ىحه الفكخة الى ماقبل الثػرة الفخندية، ولكغ امتجاد الحخكة الثػرية في اعقاب 
ـ لتذسل بشصاقيا نرف أوربا بعج الثػرات التي حجثت في  1790الثػرة الفخندية واعتبارا مغ عاـ 
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رة دفعت انرار الثػرة السزادة الى تػسيع مفاـيسيع الفكخية السزادة لمثػ  1789فخندا عاـ 
ليسشحػىا الذسػلية التي تجعميا أفكار عامة وشاممة فبل تقترخ عمى ىحا البمج أو ذاؾ وعمى ىحه 
الفتخة التاريخية او تمظ ، وجاءت ىحه الفكخة في كتاب )تأمبلت في الثػرة الفخندية( لمسفكخ 

بالفبلسفة االنجميدؼ أدمػنج بخؾ، فقج كاف يدتذعخ الحقج فبلسفة الثػرة الفخندية الحيغ أسساىع 
الباريدييغ، وبذكل خاص جاف جاؾ روسػ ، ووجو اعتخاضو يأتي مغ قشاعتو بأف العقل والشطخية 

 وسيمتاف الترمحاف لستابعة الحياة داخل السجتسعات.

إف التاريخ كسا يخػ بخؾ لع يقع بجاللة التأمبلت العقمية الشطخية بقجر ما قاـ بجاللة الخصيج الكبيخ 
واألخبلؽ الستجدجة في االستعساالت الدائجة وفي الحزارات، وإذا ما كاف  مغ التقاليج والفصشة

بخؾ ىحا الميبخالي الحؼ عاصخ آدـ سسيث، يؤمغ بأف حالة البؤس ذات مرجر إليي فإنو بحلظ 
يتشكخ لكل فكخة تأممية تقػؿ بقجرة القخار االنداني عمى معالجة ىحه الحالة كسا أرادت الثػرة 

تؤكج، ومخد ىحا التشكخىػ اعتقاده العسيق بعجد االنداف أف يربح الديج الفخندية أف تثبت و 
 السصمق لسريخه.

البج مغ التحكيخ بأف أفكار بخؾ التي وردت في كتابو الدابق جاءت كخدة فعل عمى التسجيج التي 
في  1789كانػف الثاني  4حطيت بو الثػرة الفخندية عمى يج )بخيذ( في خصابو الحؼ ألقاه في 

ة تجعى جسعية الثػرة، الحؼ اقتخح ؼيو أف تكػف الثػرة الفخندية نسػذجا يحتحؼ بو جسعي
وبفزل  1688فتدائل بيخؾ أال يسثل البخيصانيػف شعبا حخا بفزل ثػرتيع عاـ البخيصانيػف . 

التقاليج دساتيخ السسمكة؟ ثع يخمز الى انو اليخػ واليتػقع أف يخػ في الحخية التي أعمشت في 
 الثػرة اال مرجرا غيخ محجد األبعاد لمفػضى. فخندا بفعل

ويقتخح بخؾ الجستػر االنجميدؼ كبجيل عغ الثػرة الفخندية شالسا اف ىحا الجستػر يتسيد بالحكسة 
العسيقة التي ال تكسغ في بعس القػاعج أو السبادغ وانسا تكسغ في االعخاؼ الػاسعة والستشاسقة. 

البخيصاني والسبادغ الثػرية التي تسخزت عشيا الثػرة  اف ىحه السقابمة بيغ دستػريغ الجستػر
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الفخندية، ونػعيغ مغ الحخية ، الحخية الميبخالية التقميجية البخيصانية، والحخية اليبخالية لمثػرة 
 الفخندية تعكذ السبلمح الخئيدة لفمدفة بخؾ الميبخالية السحافطة.

 العقج االجتساعي عشج بخؾ

السػاشغ سخخية بخؾ ألف مبادئو نرت عمى السداواة وىي ضج اثار اعبلف حقػؽ االنداف و 
الصبيعة حدب وجية نطخه ومغ ىشا انصمق بسياجستو لمثػرة الفخندية ألنيا أقخت مثل ىحه 
السداواة. ويخػ باف السجتسع السجني يقػـ عمى اساس عقج وضع نياية لحالة الصبيعة التي كانت 

عمى حج تاكيجه، وىي تسثل عشجه حالة الصبيعة قبل في جػىخىا الصبيعية العارية والسدعدعة 
العشاية االليية. وىحا العقج يسشح بسػجبو االنداف حقػؽ وفي مقجمتيا الحقػؽ الخاصة ببمػغ 
الدعادة عغ شخيق انترار الفزيمة عمى االنفعاالت. وىحا الحق اليتزسغ الحق الفخدؼ في 

انسا يتزسغ فقط الحق في الحرػؿ عمى  مشاقذة الذػف العامة وال حق السذاركة في الحكع،
نطاـ حكع جيج يزسغ الحقػؽ الفخدية ويحسييا. وىػ يتسدظ بزخورة ؾياـ حكػمة )االرستقخاشية 
الصبيعية( التي تتسيد بتذعبيا باالنزباط الذخري، أما الثػرة قيي لجيو عقاب مغ لجف األلية 

 عممى الخصيئة التي ارتكبيا الشاس.

 

 السرادر:

 

،مػسػعة الفكخ الدياسي 1ضا الصعاف، عمي عباس مخاد، عامخ حدغ ؼياض، طعبج الخ  -1
 .2015عبخ العرػر، ابغ الشجيع لمشذخ والتػزيع،  الجدائخ، 

، تخجسة حيجر 1، ط1كػيشتغ سكشخ، أسذ الفكخ الدياسي الحجيث ، عرخ الشيزة، ج -2
 .2012حاج اسساعيل، السشطسة العخبية لمشذخ، بيخوت، 
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، تخجسة عمي مقمج، الجار العالسية لمصباعة 2الفكخ الدياسي، ط جاف تػشار، تاريخ -3
 .1983والشذخ والتػزيع، بيخوت، 

، 1، ط2كػيشتغ سكشخ، أسذ الفكخ الدياسي الحجيث ، عرخ االصبلح الجيشي، ج -4
 .2012تخجسة حيجر حاج اسساعيل، السشطسة العخبية لمشذخ، بيخوت، 

، تخجسة انصػف حسري، وزارة 2، ج19-7 القخف -فخاندػ شاتميو، تاريخ االيجيػلجيات -5
 .1997الثقافة، سػريا، 

، 2ليػ شتخاوس، جػزيف كخوسبي، تاريخ الفمدفة الدياسية مغ جػف لػؾ الى ىيججخ، ج -6
 .2005تخجسة محسػد احسج سيج، السجمذ األعمى لمثقافة، القاىخة، 

 الميبخالية الشدبية

 1859-1805ألكدي دؼ تػكفيل 

الشدبية في القخف التاسع عذخ وحسل لقب مػنتدكيػ ىحا القخف، إذ وجج  يعج مسثل الميبخالية
مػنتدكيػ مثمو األعمى في الشطاـ الدياسي االنجميدؼ، بيشسا وجج تػكفيل مثمو االعمى في الشطاـ 

 الدياسي في الػاليات الستحجة االمخيكية.

اشية، والجيسقخاشية في نطخه عالج تػكفيل في كتابو الجيسقخاشية في أمخيكا مػضػع الثػرة الجيسقخ 
ليدت شكبل لمحكع بل ىي حالة يكػف عمييا السجتسع وىي نؿيس لبلستقخاشية. ؼبقجر ما تقـػ 
االخيخة عى أساس عجـ السداواة في الذخوط االجتساعية، فإف الجيسقخاشية وعمى العكذ مشيا 

محمو نطاـ السداواة في  تساما تقػـ عمى إلغاء نطاـ االمتيازات االرستقخاشية الستػارثة وتحل
الذخوط االجتساعية لتكػف كل االعساؿ والسيغ وكل مياديغ الذخؼ والكخامة مفتػحة اماـ الجسيع 
لتزسغ فكخة الجيسقخاشية بحلظ وفي الػقت نفدو السداواة االجتساعية واالتجاه نحػ وحجة أساليب 

 الحياة ومدتػياتيا. 
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، فقج 1830ي الػاليات الستحجة أثشاء زيارتو ليا عاـ وتمسذ تػكفيل الجيسقخاشية بيحا السعشى ف
رأػ أف ىحه الببلد تقجـ نسػذجا لمسجتسع القائع عمى السداواة، ومغ شأف السداواة االجتساعية في 
ترػره اف تقػد الى نػع محجد مغ السداواة الدياسية يتجدج عادة في مشتطسيغ، فيشاؾ أوال سيادة 

 احجة عمى الجسيع.الجسيع، وىشاؾ أيزا سيادة الػ 

ويخػ تػكفيل بأف االمخيكيغ اختاروا السشتطع االوؿ متحاشيغ ـيسشة شخز واحج عمى الجسيع 
ليتسدكػا بديادة الذعب.  والشظ اف الدمصة التي يستمكيا الذعب سمصة مصمقة لكشيا في الػقت 

االكبخ مغ نفدو ليدت سمصة شخز واحج، وال ىي سمصة الجسيع ألنيا في الحؿيقة سمصة العجد 
الذعب أؼ سمصة األكثخية، وإذ تسثل االكثخية في نطخ تػكفيل الصػياف الحؼ يذكل خصخا ييجد 

 الحخية في السدتقبل فإنو اليتخدد في اعبلف تخػفو مغ الجية التي تجدج ىحه األكثخية. 

ذج ويخبط تػكفيل بيغ عيػب الجيسقخاشية وبيغ وجػد االحداب ، فيػ يخػ باف الجيسقخاشية نسػ 
لمفػضى االجتساعية السػصمة الى العبػدية مسا يجعل ىحه الجيسقخاشية تسيل في جػىخىا اف تكػف 

 شخا أخبلؾيا عطيسا.

ليحا اتخح مػقفا سمبيا مغ االحداب ورجاؿ الدياسة الحيغ يقفػف عمى رأسيا النو وجج فييع أداة 
. فالجيسقخاشية عمى عكذ لتكخيذ الفخدية مغ خبلؿ انصبلقيا وانصبلقيع مغ السرالح الخاصة

االستقخاشية تخزع فييا السجتسعات الجيسقخاشية لفكخة مشاقزة النيا تتسدظ بالدمصة السخكدية 
الػحيجة الت تسارس وضائفيا دونسا وساشات وتزغط بكل ثقميا عمى االفخاد دوف اف يكػف ىشاؾ 

 بيغ الفخد والجولة )مجتسعات جدئية(.

ضعيفا في ضل الجيسقخاشية ويجج نفدو مفتقجا ألؼ سشج، ومغ ثع ويذيخ تػكفيل اف الفخد سيكػف 
فإف ضعفو ىحا سيجفعو اكثخ فأكثخ الى أحزاف )الكائغ الذشيع( الحؼ ىػ الجولة عمى حج تعبيخه.  
ويقجـ لشا العبلج ليحه الحالة السخضية متسثبل بالحخية الدياسية ألنيا وحجىا الججيخه بخأيو بأف 

 شية التي تحسل ثشاياىا خصخ االستبجاد ذات ججوػ بالشدبة لبلندانية.تجعل الثػرة الجيسقخا
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ومفيػـ الحخية عشج ىػ مفيـػ الحخية التي تجج قػتيا في االتحاد، واالمخيكييغ عبخوا عغ ىحه 
الػحجة عغ شخيق اقامة السؤسدات الحخة السعبخة عغ حالة االتحاد، وىي تسثل العؿبة اماـ خصخ 

ع تػكفيل السؤسدات والجسعيات الجيشية والييئات السحمية في مقجمة ىحه الدمصة السخكدية. ويز
السؤسدات. واكج عمى ضخورة اف يتعمع الشاس فغ السجتسع وربسا ىحا يػحي بخضاه عغ وجػد 
االحداب، ولكغ حجيثة عغ ضخورة التجسعات اليذسل التجسعات الدياسية بسا فييا األحداب. وىػ 

تتسيد عغ االحداب االوربية بأنيا التقػـ عمى االختبلفات يخػ أف االحداب االمخيكية 
االيجيػلػجية. ويسكغ القػؿ باف الميبخالية الشدبية التي تسدظ بيا تػكفيل ىي شكل مغ اشكاؿ 
التػفيق بيغ االرستقخاشية والميبخالية السصمقة التي كانت تجتاح الػاليات الستحجة عشجما زارىا 

 ودرس نطاميا وديسقخاشتيا.

 السرادر:

،مػسػعة الفكخ الدياسي 1عبج الخضا الصعاف، عمي عباس مخاد، عامخ حدغ ؼياض، ط -1
 .2015عبخ العرػر، ابغ الشجيع لمشذخ والتػزيع،  الجدائخ، 

، تخجسة حيجر 1، ط1كػيشتغ سكشخ، أسذ الفكخ الدياسي الحجيث ، عرخ الشيزة، ج -2
 .2012حاج اسساعيل، السشطسة العخبية لمشذخ، بيخوت، 

، تخجسة عمي مقمج، الجار العالسية لمصباعة 2جاف تػشار، تاريخ الفكخ الدياسي، ط -3
 .1983والشذخ والتػزيع، بيخوت، 

، 1، ط2كػيشتغ سكشخ، أسذ الفكخ الدياسي الحجيث ، عرخ االصبلح الجيشي، ج -4
 .2012تخجسة حيجر حاج اسساعيل، السشطسة العخبية لمشذخ، بيخوت، 

، تخجسة انصػف حسري، وزارة 2، ج19-7القخف -االيجيػلجياتفخاندػ شاتميو، تاريخ  -5
 .1997الثقافة، سػريا، 

 جػف ستيػارت مل والميبخالية السصمقة
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 مغ أبخز مفكخؼ السحىب الشفعي. 1873-1808يعج السفكخ االنجميدؼ جػف ستيػارت مل 

ومعخفة بالتاريخ ضل وؼيًا ألفكار أستاذه جيخمي بشثاـ، الى انو اضاؼ الى السشفعة رؤية أوسع 
 واحتخاما لو.

 تسثل الحخية بحاتيا عشج ميل وتحجيجا الحخية الفخدية خيخا بغس الشطخ عغ مبجأ الديادة العامة.

 يسيد ميل بيغ الحخية الفخدية في مجاؿ الخأؼ، وتمظ االخخػ في مجاؿ الفعل،.

 خدية االنداف.ولحلظ فيػ يجعػ الى تجاوز التقاليج، عمى اعتبار اف مغ شأنيا أف تيزع ف

الحخة الفخدية ترصجـ دائسا بسا ييجدىا، وىحا عشرخ مبلـز لمجيسقخاشية، وربسا ليحا الدبب خبا 
 حساس )ميل( لمحكع الذعبي.

 وصل في سشػاتو األخيخة الى حج العجاء الدافخ لمحكع الجيسقخاشي )حكع الجساعة(.

وكل شكل مغ أشكاؿ التشطيع اف تسدكو بالحخية الفخدية جعمو يتمسذ التشاقس بيغ الفخد 
 الجساعي.

 أىجاؼ الحكع الرالح عشج ميل:

: في ىحا الحكع ىػ مقجار ما يتستع بو مغ فزيمة وذكاء األفخاد الحؼ يتكػف بو العشرخ االول
 الجسع.

اف حجخ األساس لمذخؼ الحؼ تدتصيع اف تشالو أية مجسػعة مغ السؤسدات  العشرخ الثاني:
 عيا لمتقجـ العقمي العاـ لمسجتسع.الدياسية ىػ بسقجار تذجي

يتسثل مغ درجة الكساؿ الحؼ بمغتو تمظ السؤسدات في تشطيع مدتػػ الججارة  العشرخ الثالث:
 العقمية واالخبلؾية والفكخية الدائجة.
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تسدظ بشسط الحكع الذعبي الحؼ تكػف فييا السؤسدات االكثخ مغ غيخىا شعبية مفتػحة لمجسيع 
 ف ىحا البعس ىع األكثخية.وليذ لمبعس حتى لػ كا

ليحا فيػ يخذى مغ شػياف او استبجاد األكثخية، وحكع األكثية بحدب رأيو بعيج عغ السداواة، 
فيشسا قدع مغ الذعب سائخ الذعب فديكػف قدع مغ الذعب محخوما مغ حرتو الحؿيؿية 

ي الجرجة االولى والستداوية في الشفػذ. وليذ ىحا مشاقزا لمحكع العادؿ، بل إنو مشاقس أيزا وف
 لسبجأ التي تسثل السداواة وأساسيا.

وعمى ىحا األساس يسكغ أف يكػف الحدب معبخا عغ ىحه االكثخية ، وبالتالي يكػف التجديج 
 الفعمي الستبجاد االكثخية.

الى اف االقتخاع باالكثخية مغ شأنو أف يحـخ  )بحث في الحكهمة التسثيمية(ويذيخ ميل في كتابو 
 قفة ـ التسثيل داخل البخلساف.الشخبة السث

وضل ميل يبحث عغ الصخيقة التي بسػجبيا تزسغ األقمية حقػقيا، لتزسغ تسثيل االفخاد ال 
 األحداب.

ليحا فيػ يشتقج الجيسقخاشية ألنيا انتيت بتغميب االعتبارات الحدبية عمى اعتبارات الكفاءة عشج 
 التعييغ لمسشاصب اإلدارية.

 السرادر:

،مػسػعة الفكخ الدياسي 1الصعاف، عمي عباس مخاد، عامخ حدغ ؼياض، طعبج الخضا  -1
 .2015عبخ العرػر، ابغ الشجيع لمشذخ والتػزيع،  الجدائخ، 

، تخجسة حيجر 1، ط1كػيشتغ سكشخ، أسذ الفكخ الدياسي الحجيث ، عرخ الشيزة، ج -2
 .2012حاج اسساعيل، السشطسة العخبية لمشذخ، بيخوت، 
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، تخجسة عمي مقمج، الجار العالسية لمصباعة 2فكخ الدياسي، طجاف تػشار، تاريخ ال -3
 .1983والشذخ والتػزيع، بيخوت، 

، 1، ط2كػيشتغ سكشخ، أسذ الفكخ الدياسي الحجيث ، عرخ االصبلح الجيشي، ج -4
 .2012تخجسة حيجر حاج اسساعيل، السشطسة العخبية لمشذخ، بيخوت، 

، تخجسة انصػف حسري، وزارة 2، ج19-7القخف -فخاندػ شاتميو، تاريخ االيجيػلجيات -5
 .1997الثقافة، سػريا، 

 

 جيخمي بشثاـ والميبخالية السصمقة

تعبخ الميبخالية السصمقة عغ الحاجة الى فدح السجاؿ اماـ االقتراد الشامي في انجمتخا والػاليات 
ة مغ جية، الستحجة، وىحا تصمب االبقاء عمى كل مقػمات الميبخالية في حالة مغ الفعالية الجائس
 واستبعاد كل السعػقات التي مغ شأنيا أف تعخقل فعالية ىحه السقػمات مغ جية ثانية.

  1832-1748مغ ىػ جيخمي بشثاـ 

 يشتسي الى أسخة بخيصانية ثخية إال أف تكػيشو الفكخؼ كاف فخنديا بالجرجة األساس.

 تقـػ فمدفة بشثاـ عمى أساسيغ:

 أساس سيكمػجي ىػ مبجأ التجاعي. -1
 س اخبلؽ ىػ مبجأ الدعادة العطسى.أسا -2

 ماىػ التجاعي في فكخ بشثاـ؟

التجاعي وسيمة مغ وسائل الؿبس عمى السجخميغ ولكغ بشثاـ كاف يخغب بجعمو أداة إلقامة 
مجسػعة قػانيغ، وعمى نحػ أعع، قاصجًا إقامة ندق سياسي اجتساعي يجعل الشاس فزبلء 
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مبجأه الثاني )مبجا الدعادة العطسى(، مغ أجل تعخيف بصخيقة آلية مسا يصخح ىشا ضخورة تعخيف 
 الفزيمة.

أصػؿ العسل البذخؼ فاستشتج اف الشاس يعسمػف بجافعيغ لػػػ)مبجأ الدعادة العطسى( حمل بشثاـ شبقًا 
وبفعل ىحيغ الجافعيغ يكافح كل انداف ويعسل مغ اجل ادارؾ  )اجتبلب المحة، ودفع األلع(،ىسا: 

 الدعادة.

إف االنداف حيػاف يدتجيب بذكل ماىػ متبايغ لسا ىػ ُمخض بالشدبة لو، وما ىػ ومشا ىشا ف
 ُمخض لو ىػ اف يدتصيع السجتسع فخض عقػبات مغ أجل ضساف الشطاـ.

وىحه العقػبات يشبغي اف تكػف محدػبة عمسيا بصخيقة يبمغ فييا مجسػع المحة أو الدعادة حجه 
يدسى )مبجأ السشفعة( الحؼ يبجو في نطخ بشثاـ مؤىبُل  االعمى ومجسػع االلع وحجه األدنى، وىػ ما

ليكػف أساسًا لعمع متكامل يختز باالنداف، يشبغي اف يكػف بسػجبو ما ىػ نافع ىػ السعيار 
الػحيج لمدمػؾ االنداني والتذخيع، ومعيار السشفعة يجب اف يحل كميًا محل الخيخ والذخ. وبيحا 

 جيغ بذكل كمي ونيائي.الذكل سيأخح العمع مكاف األخبلؽ وال

أىتع بشثاـ في السقاـ األوؿ  1789اصادر عاـ  )مبادغ األخبلؽ والتذخيع(في كتابو االوؿ 
باالصبلح القانػني بعج أف تجرب عمى ميشة القانػف، وقج ثار عمى مجسػعة االعتقادات التقميجية 

 السذػشة التي كاف يتكػف مشيا القانػف االنكميدؼ حيشحاؾ. 

فسغ زاوية  الشفعي.بقجر ما تتسيد أيزا بصابعيا  التجخيبية بشثاـ القانػنية بصابعيا تتسيد فمدف
السشفعة تكػف كل عقػبة شخا ألنيا جخيسة مزادة مختكبة بجاللة سمصة القانػف، وكل عسل مزخ 
لمجساعة بالشدبة اليو يشبغى أف يختقي الى مدتػػ الجخيسة. وقف بالزج مغ العقػبات االقترادية 

 ة االمج، ودعا الى سجغ نسػذجي يتع ؼيو تيحيب الدجشاء.شػيم

 األبعاد الدياسية لسبجا السشفعة:
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وجج نفدو عشج نقصة التحػؿ مغ ليبخالية القخف التاسع عذخ، الى الميبخالية الشفعية برػرة خاصة. 
، وىػ مغ انرار امتشاع الحكػمة امتشاعا كميا عغ )دفاع عغ االقخاض بفائجة(ونذخ كتاب 

 التجخل في القزايا االقترادية، متحرعا بالحجج التالية:

 اف الثخوة العامة حاصل جسع الثخوات الخاصة... -1
 تجخل الجولة يتزسغ عشرخ االكخاه بالزخورة.... -2

التقػؿ بأف الحخية االقترادية تقػد الى الكساؿ االجتساعي ، وإنسا تقػؿ والميبخالية الشفعيو لجيو  
يتسيد بصابع بخاغساتي، ومػقفو مغ الحخية انيا التتدبب إال بالزخر األقل ولحلظ يشبغي ضسانيا. 

ورفس فكخة الحقػؽ الصبيعية، لحلظ عخؼ الحق بجاللة السشفعة. لحلظ فإف اىتسامو  بالحخية كاف 
و يؤمغ اف غاية االنداف الدعادة ال الحخية. وىػ يعتقج اف الدمصة ذات الديادة ليا ضعيفا، إذ ان

الحق السصمق في أف تقخر بالزبط االمتيازات التي ستحتفع بيا لشفديا، واالمتيازات التي 
.وبخغساتية مشعتو عغ التداؤؿ االستبجاد السدتشيخستسشحيا لكل فخد. وىشا يقتخب بأفكاره مغ فكخة 

يؽية التي تػجج بيا السؤسدات الدياسية وؼيسا اذا كانت متصابقة مع العقل اـ ال؟ ليحا عغ الك
تسدظ بالحاضخ، ورفس السشيج التارخي بالحكع، وفكخة العقج االجتساعي. فأساس الحكع الحاجة 
االندانية وليذ العقج. واف الثػرة التجج تبخيخىا في خخؽ العقج، بل عشجما تتحػؿ الحكػمة لتربح 

اف يبحثػا عغ نسػذج يشاسبيع في الحكع، ولفت 1788ارة لمدعادة. ونرح بشثاـ الفخندييغ عاـ ض
 نطخىع الى الشسػذج االمخيكي.

كاف محافطا مغ حيث االتجاه الحدبي وديسقخاشيا يكخه االرستقخاشية. ولو كتاب )تعاليع االصبلح 
الحؼ   )خصة اصبلح بخلساني( االنتخابي( عبخ ؼيو عغ تحػ لمشطاـ الجسيػرؼ. وشبق في كتابو

 مبجأ التساثل الذكمي مع السرالح بيغ الحكاـ والسحكػميغ. 1817وضعو عاـ 

الحؼ استػحى أفكاره مغ ثبلثة مبادغ: مبجأ اكبخ قجر  )الستغ الجستػرؼ(صجر كتاب  1827عاـ 
مي في مغ الدعادة ألكبخ عجد مغ األفخاد، ومبجا االنانية وحب الحات، ومبجأ التساثل الذك
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السرالح. وآمغ بالفرل بيغ الدمصات وبسدؤولية الييئتيغ التشفيحية والقزائية عغ تشفيح ارادة 
 الييئة التذخيعية وتصبيق قخاراتيا.

 السرادر:

،مػسػعة الفكخ الدياسي 1عبج الخضا الصعاف، عمي عباس مخاد، عامخ حدغ ؼياض، ط -1
 .2015 عبخ العرػر، ابغ الشجيع لمشذخ والتػزيع،  الجدائخ،

، تخجسة حيجر 1، ط1كػيشتغ سكشخ، أسذ الفكخ الدياسي الحجيث ، عرخ الشيزة، ج -2
 .2012حاج اسساعيل، السشطسة العخبية لمشذخ، بيخوت، 

، تخجسة عمي مقمج، الجار العالسية لمصباعة 2جاف تػشار، تاريخ الفكخ الدياسي، ط -3
 .1983والشذخ والتػزيع، بيخوت، 

، 1، ط2لدياسي الحجيث ، عرخ االصبلح الجيشي، جكػيشتغ سكشخ، أسذ الفكخ ا -4
 .2012تخجسة حيجر حاج اسساعيل، السشطسة العخبية لمشذخ، بيخوت، 

، تخجسة انصػف حسري، وزارة 2، ج19-7القخف -فخاندػ شاتميو، تاريخ االيجيػلجيات -5
 .1997الثقافة، سػريا، 

 فهلتيخ واالستبجاد السدتشيخ

 وكاف مغ أسخة بخجػازية فخندية ثخية نبيمة., 1787, وتػفي 1694ولج فػلتيخ 

رحل إلى لشجف فالتقى بعطساء وكتاب وشخريات سياسية, ال سيسا بعج إف اتقغ المغة اإلنجميدية 
وااليصالية, عشجما عاد الى باريذ نذخ سخًا كتابو "رسائل فمدؽية", الحؼ سبب لو متاعب. لكغ 

بخوسيا فخدريظ. وعشجما تػفي تخؾ وراءه العجيج مغ شيخ فػلتيخ داعت بالخارج فقخبو إليو أميخ 
 السؤلفات التي تتشػع بيغ األدب والتاريخ والفمدفة.

 االستبجاد السدتشيخ عشج فهلتيخ
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تعػد فكخة االستبجاد السدتشيخ الى السؤرخيغ األلساف بقرج اإلشارة إلى نطاـ حكع يقػـ عمى نػع 
سصمقة والعقمية الفمدؽية. وال شظ إف ىحه السداوجة تعبخ مغ السداوجة بيغ الدمصة السمكية الفخدية ال

عغ نػعًا مغ التغييخ في شبيعة الدمصة السمكية التي كانت في األصل سمصة استبجادية مصمقة, 
فدعت الى إف تكػف سمصة استبجادية بشػر الفمدفة, وبيحه الرفة السخكبة يبجو االستبجاد السدتشيخ 

وعمى رأسيع فػلتيخ, ومثمت في عرخه اتجاىًا واضحًا لجػ  كاف مقبػاًل لجػ بعس السفكخيغ
 بعس قصاعات البخجػازية الفخندية.

 الحخيات الفخدية عشج فهلتيخ

تسثل الحخيات الفخدية في نطخ فػلتيخ حقػقًا شبيعية يتحجد مزسػنيا الصبيعي لجيو باعتبارىا 
أجل الحفاظ عمى العجالة, مسا  الحقػؽ التي تعيشيا الصبيعة في كافة األزمشة ولمبذخ قاشبة مغ

 يجعل الحقػؽ الصبيعية تتفق مع مرالح البذخ وأحكاـ العقل في آف واحج.

تشصمق فكختو مغ أساس فمدفي ىػ اإليساف بحخية اإلرادة السفكخة التي تتحكع في الحػاس وتقػـ 
 السيػؿ وتتدع لؤلنػار.

مغ خبلؿ تجخبتو الخاصة بشذخ أدرؾ فػلتيخ األىسية الخاصة التي تتسيد بيا حخية الخأؼ 
 مؤلفاتو. فقج كانت تتخح إجخاءات شجيجة ضج السؤلفيغ والشاشخيغ وباعة الكتب آنحاؾ.

أما عغ الحخية الذخرية فقج تأثخ فػلتيخ بالشطاـ االنجميدؼ لسا ؼيو مغ ضسانات تؤمغ لئلنداف 
 أف يتستع بحخيتو الذخرية,

ل عغ تسدكو بالشطاـ الدياسي القػؼ, فقج كانت ثقتو اف تسدظ فػلتيخ بالحخيات الفخدية ال يشفر
 بالغة بيحا الشػع مغ األنطسة ألنو كاف يعػؿ كثيخًا عمى دور الدمصة في ضساف الحخية.

 السرادر:
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،مػسػعة الفكخ الدياسي 1عبج الخضا الصعاف، عمي عباس مخاد، عامخ حدغ ؼياض، ط -1
 .2015، عبخ العرػر، ابغ الشجيع لمشذخ والتػزيع،  الجدائخ

، تخجسة حيجر 1، ط1كػيشتغ سكشخ، أسذ الفكخ الدياسي الحجيث ، عرخ الشيزة، ج -2
 .2012حاج اسساعيل، السشطسة العخبية لمشذخ، بيخوت، 

، تخجسة عمي مقمج، الجار العالسية لمصباعة 2جاف تػشار، تاريخ الفكخ الدياسي، ط -3
 .1983والشذخ والتػزيع، بيخوت، 

، 1، ط2الدياسي الحجيث ، عرخ االصبلح الجيشي، جكػيشتغ سكشخ، أسذ الفكخ  -4
 .2012تخجسة حيجر حاج اسساعيل، السشطسة العخبية لمشذخ، بيخوت، 

، تخجسة انصػف حسري، وزارة 2، ج19-7القخف -فخاندػ شاتميو، تاريخ االيجيػلجيات -5
 .1997الثقافة، سػريا، 

 مهنتدكيه والميبخالية الغخبية السقشعة

 .1755, وتػفي 1689مجيشة وردو في فخندا ولج مػنتدكيػ قخب 

, انتقل الى باريذ وبجأ ىشاؾ رحبلتو بستابعة ومبلحطة 1721وضع كتابو رسائل فارسية عاـ 
 اخبلؽ وعادات وتقاليج الذعػب وأنطسة الحكع في مختمف بمجاف العالع.

 مشيجية البحث عشج مهنتدكيه

اقعية تحكع كل حجث ويخػ ضخورة معخفتيا يؤكج مػنتدكيػ عمى وجػد اسباب و السخحمة األولى: 
كذخط لفيع ىحا الحجث وتفديخه, وال بج أف تكػف ىحه االسباب عامة تحجد السدمظ العاـ الحؼ 

 يجخ معو كل األحجاث الخاصة.

يؤكج في كتابو روح القػانيغ عمى ضخورة استخبلص نساذج مكػنة مغ عجد السخحمة الثانية: 
راسة التشػع غيخ الستجانذ لمػاقع, وتخزع كل حالة خاصة صغيخ ومحجد مغ السبادغ بعج د

 ؼيسا بعج ليحه السبادغ ذاتيا.
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 أنظسة الحكم عشج مهنتدكيه

)عجد السسارسيغ إف شبيعة كل نػع مغ األنطسة الدياسية تتحجد بجاللة عامميغ اساسييغ ىسا :  
 لمدمصة ومبجأ مسارسة الدمصة(.

ثبلثة انػاع: الحكع الجسيػرؼ, الحكع السمكي, الحكع  تكػف أنطسة الحكع شبقًا لمعامل األوؿ
 االستبجادؼ.

أما بالشدبة لمعامل الثاني فأف السبجأ السعتسج لمشطاـ الجسيػرؼ ىػ الفزيمة الدياسية الستسثمة 
باحتخاـ القػانيغ وتكخيذ مرمحة الفخد لخجمة الجساعة, ويعتسج الشطاـ السمكي عمى مبجأ الذخؼ, 

فخد لسا يجيغ بو لسختبتِو, بيشسا يعتسج الشطاـ االستبجادؼ مبجأ الخػؼ أو الخذية بسعشى احتخاـ كل 
ويعجه مػنتدكيػ نطامًا مذخفًا عمى العجـ الدياسي, ألف الخعايا الحيغ يخزعػف لمخػؼ أو 

 الخذية ليدػا بذخًا أصبًل.

 العالقة بين الدمطات عشج مهنتدكيه

لدمصات ىل ىي عبلقة فرل أـ تعاوف, فأنصمق اثار مػنتدكيػ تداؤاُل عغ العبلقة بيغ ا
مػنتدكيػ بإجابتو مغ فكخة أساسية ال تؤدؼ الى الفرل بيغ الدمصات بالسعشى القانػني, ألف كل 
ما كاف يدتيجفو ىػ ضساف ما يسكغ تدسيتو بتػازف القػػ االجتساعية, بسا يعكذ التجانذ الحؼ 

 يشبغي أف يخافق كل تشػع.

ؿ تحميمو الجستػر اإلنجميدؼ أف يزسغ الفاعمية لمتسايد االجتساعي بيغ وأراد مػنتدكيػ مغ خبل
الصبقات والسخاتب مغ خبلؿ تذكيل كل مشيا بقػة مدتقمة عغ شخيق السجالذ التشفيحية الخاصة 
بيا. فالجولة عشجه ال تكغ حخة إال عشجما تدتصيع الدمصة فييا تقييج سمصة أخخػ وايقافيا عشج 

 حجىا.

 السرادر:
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،مػسػعة الفكخ الدياسي 1الخضا الصعاف، عمي عباس مخاد، عامخ حدغ ؼياض، ط عبج -1
 .2015عبخ العرػر، ابغ الشجيع لمشذخ والتػزيع،  الجدائخ، 

، تخجسة حيجر 1، ط1كػيشتغ سكشخ، أسذ الفكخ الدياسي الحجيث ، عرخ الشيزة، ج -2
 .2012حاج اسساعيل، السشطسة العخبية لمشذخ، بيخوت، 

، تخجسة عمي مقمج، الجار العالسية لمصباعة 2اريخ الفكخ الدياسي، طجاف تػشار، ت -3
 .1983والشذخ والتػزيع، بيخوت، 

، 1، ط2كػيشتغ سكشخ، أسذ الفكخ الدياسي الحجيث ، عرخ االصبلح الجيشي، ج -4
 .2012تخجسة حيجر حاج اسساعيل، السشطسة العخبية لمشذخ، بيخوت، 

، تخجسة انصػف حسري، وزارة 2، ج19-7لقخف ا-فخاندػ شاتميو، تاريخ االيجيػلجيات -5
 .1997الثقافة، سػريا، 

  1778-1712جاف جاؾ روسػ 

مغ أىع الفبلسفة السؤيجيغ ألفكار الجيسقخاشية والسداواة، ولج في جشيف ، ولكغ يسكغ اعتباره 
فخنديا بدبب انتدابو الى عائمة فخندية لجأت الى جشيف في القخف الدادس عذخ بدبب 

الجيشي. وديشيا يشتسي الى محىب السرمح البخوتدتانتي جاف كالفغ الحؼ تسيد بشدعتو  االضصياد
الفخدية. ألتقى في باريذ بسجسػعة مفكخيغ ابخزىع ديجرو، وتخدد عمى الرالػنات الثقاؼية ىشاؾ 
ليتعخؼ عمى فػلتيخ، ووضع عجد مغ السؤلفات يأتي في السقجمة مشيا ) خصاب حػؿ العمـػ 

يخىا. وقج تعخض الى اضصياد ومزايقات بدبب أفكاره اجبختو عمى التشقل الى والفشػف(، وغ
 أكثخ مغ مكاف، ورجع الى باريذ وبقي فييا حتى وفاتو.

 العقج االجتساعي عشج روسػ

روسػ استشكخ الحكع السصمق الحؼ دافع عشو ىػبد، واف كاف قج اعجب بجقتو وصياغاتو الشطخية، 
لتي تدسح بإقامة نطاـ سياسي شخعي حيث يؤكج عمى اف االنداف وأىتع روسػ بتحجيج القػاعج ا
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يػد حخا اال انو مكبل بالقيػد في كل مكاف متػخيا مغ ذلظ التسييج لمبحث في شخعية ؾياـ 
السجتسع الدياسي برػر عامة، ويؤكج باف الحخب التذكل سببا لمتحػؿ مغ حالة الحخية الى 

لحلظ تبقى السذكمة قائسة. والسدألة مغ أجل ادراكيا   حالة العبػدية مع ؾياـ الدمصة الدياسية
تفتخض وجػد عقج اجتساعي يحكع في الجػىخ شكل االتحاد االجتساعي الدياسي مثمسا يحكع في 
الػقت نفدو مزسػنو وداللتو. وال شظ اف شخوط العقج االجتساعي لع تعمغ بالصخؽ الذكمية 

ع بو ضسشا في مكاف، وبسػجب ىحا العقج يتشازؿ كل السعيػد بأؼ حاؿ مغ األحػاؿ وانسا تع التدمي
مغ يشزػؼ تحت لػاء االتحاد الشاشئ عشو عغ كل حقػقو الخاصة لسرمحة الجساعة التي يسثميا 
االتحاد. وشالسا اف ىحا الذخط يذتخؾ ؼيو الجسيع فاف يربح مقبػال، واف الحخية ستكػف 

اواة بيغ الجسيع. اف الجساعة التي تقـػ مزسػنة بسػجب ىحا الذخط شالسا مغ شأنو تحقيق السد
بجاللة ىحا العقج االجتساعي ستكػف ىي الييئة الدياسية الحاكسة التي تتكػف مغ حاصل مجسػع 
األفخاد، وىحه الييئة ىي صاحبة الديادة وتتستع بارادة ىي االرادة العامة ىي حاصل مجسػع 

ة الديادة مقيجة بأؼ اتمداـ وباستصاعتيا اف ارادات االفخاد. ولغ تكػف ىحه الييئة الدياسية صاحب
تمغي العقج ببداشة، ولكغ اليسكغ ترػر اف ىحه الييئة الدياسية بامكانيا اف تستمظ مرمحة 

 مشاقزة لسرالح  االفخاد الحيغ تتكػف مشيع.

 

 

 الديادة عشج روسػ

ا اف تقػد الجولة كاف روسػ يخػ بأف الديادة العامة لمييئة الدياسية ىي التي تدتصيع دوف غيخى
شبقا لسبجأ الخيخ السذتخؾ او السرمحة العامة. وحيث اف الديادة ىي مسارسة االرادة العامة 
لمييئة الدياسية فبليسكغ ليحه الييئة وال غيخىا التشازؿ عغ الديادة الف االرادة برػرة عامة 

لح شخز ليكػف واالرادة برػرة خاصة اليسكغ التشازؿ عشيا لصخؼ آخخ ميسا كاف ، ال لرا



 جامعة االنبار
 كلية القانون والعلوم السياسية

 قسم العلوم السياسية
 فكر سياسي غربي حديث

 المرحلة الثالثة
 مؤيد جبير محمودمدرس المادة: أ.م.د. 

 م 0202-0202العام الدراسي 
 
 

72 
 

ممكا عمى سبيل السثاؿ وال لغيخه. وصاحب الديادة ىػ الييئة الدياسية التي نعبخ عشيا عمى 
مدتػػ الجولة بالذعب، وبرفتو ىحه اليسكغ لمذعب أف يخبط نفدو بالشدبة لمسدتقبل بإرادة انداف 

تقبل التجدئة أنداف واحج، فالذعب الحؼ يعج بالصاعة والخزػع يفقج صفتو كذعب، والديادة ال
الف االرادة برػرة عامة واالرادة يرػرة خاصة التقبل التجدئة، فالديادة التكػف مغ أجداء بل 

 كل متكامل.

اف صاحب الديادة يسكتمظ مرمحة مصمقة عمى كل الخعايا شالسا أنو يجدج االرادة العامة ، 
امة مغ جية اخخػ، فكيف وشالسا اف الخعايا كانػا قج تشازولػا عغ حقػقيع لرالح االرادة الع

يسكغ وىحه الحالة تحاشي االستبجادية . يبلحع روسػ قبل كل شيء اف ماتع التشازؿ عشو ىػ ذلظ 
الجدء مغ الحقػؽ الحؼ ييع استعسالو الييئة الدياسية أؼ الجساعة نفديا، لحلظ فإف أؼ قيج 

ئة الدياسية نفديا بو تفخضو تفخضو ىحه الييئة صاحية الديادة عمى رعاياىا ىػ قيج تقج اليي
 أيزا وليذ بالسدتصاع ترػر تقييج جية لشفديا بشفديا.

 الحكػمة عشج روسػ

الحكػمة في نطخ روسػ ىي الدمصة التشفيحية وتتسيد عغ الدمصة التذخيعية في اف االخيخة تعػد 
 الى الذعب في حيغ اف الحكع )الدمصة التشفيحية( يعػد الى االميخ الحؼ ىػ عغ روسػ تعبيخ
جساعي يذيخ الى مجسػع السؤسدات الػسيصة بيغ صاحب الديادة مغ جية، أؼ االرادة العامة 
والخعايا مغ جية اخخػ. والخؤساء الحؼ يذكل في مجسػعيع األميخ ماىع إال مػضفيغ لجػ 
صاحب الديادة يقػمػف بتشفيح القػانيغ وضساف الحخية سػاء في شكميا السجني أو الدياسي، وكل 

 لدمصة التذخيعية والتشفيحية ىػ بسثابة خخؽ لمعقج االجتساعي. خمط بيغ ا

ويشبغي اف نيسد بالشدبة الى الحكاـ الحؼ يتذكل مشيع االميخ بيغ ثبلثة أنػاع مغ االرادات ، 
االرادة الخاصة، وارادة الييئة التي تزع الحكاـ الحيغ يتذكل مشيع االميخ، واالرادة العامة. ومغ 

ىحه االرادات نجج نجج انو كمسا تخكد الحكع في يج عجد محجود مغ االشخاص دراسة العبلقة بيغ 
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كمسا اصبح ىؤالء أكثخ قػة. اف الحكػمة القػية تشاسب الجولة الكبيخة بذكل أفزل لكشيا تبقى ىي 
 االكثخ خصػرة مغ ناحية الحخية. 

 وتتخح أنطسة الحكع عشج روسػ ثبلثة أشكاؿ:

الحكع الى كل الذعب أو الجدء األكبخ مشو وعشجىا  فراحب الديادة يدتصيع اف يسشح -1
 نكػف ازاء الذكل الجيسقخاشي لشطاـ الحكع.

 او يسشح الحكع الى عجد صغيخ مغ الذعب ونكػف عشجىا ازاء الحكع االرستقخاشي. -2
 او يسشح الحكع الى شخز واحج ونكػف عشجىا ازاء الذكل السمكي لشطاـ الحكع. -3

 

 السرادر:

،مػسػعة الفكخ الدياسي 1عمي عباس مخاد، عامخ حدغ ؼياض، ط عبج الخضا الصعاف، -6
 .2015عبخ العرػر، ابغ الشجيع لمشذخ والتػزيع،  الجدائخ، 

، تخجسة حيجر 1، ط1كػيشتغ سكشخ، أسذ الفكخ الدياسي الحجيث ، عرخ الشيزة، ج -7
 .2012حاج اسساعيل، السشطسة العخبية لمشذخ، بيخوت، 

، تخجسة عمي مقمج، الجار العالسية لمصباعة 2ياسي، طجاف تػشار، تاريخ الفكخ الد -8
 .1983والشذخ والتػزيع، بيخوت، 

، 1، ط2كػيشتغ سكشخ، أسذ الفكخ الدياسي الحجيث ، عرخ االصبلح الجيشي، ج -9
 .2012تخجسة حيجر حاج اسساعيل، السشطسة العخبية لمشذخ، بيخوت، 

تخجسة انصػف حسري،  ،2، ج19-7القخف -فخاندػ شاتميو، تاريخ االيجيػلجيات -10
 .1997وزارة الثقافة، سػريا، 
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 الشدعة الكميانية واالشتخاكية الغخبية الخائجة

 هيجل والكميانية الدياسية الغخبية

( بأحجاث بارزة, فقج كاف بذبابو ميااًل لمرػؼية, 1831 -1770لع تتسيد حياة فخدريظ ـيجل ) 
خاص حتى مساتو. كاف ـيجل في شبابو يددرؼ  وبعج انتياء دراستو عسل في تعميع الفمدفة كسعمع

دولتو بخوسيا ويعجب بشابميػف الى حج أنو ابتيج بالشرخ الحؼ حققو عمى بخوسيا, ولكشو أصبح 
 في أواخخ حياتو وششيًا مػاليًا لجولتو.

 شبيعة الجولة عشج ـيجل

وجساعاتو يتسيد السجتسع السجني عشج ـيجل بييسشة الذقاؽ والتشازع عمى عبلقات أفخاده 
الستعارضة ألف السرالح الفخدية ىي وحجىا التي تدػده وتييسغ عيو في حيغ أف الرالح القائع 
لع يكغ قائسا اال مغ وراء ضيخ الفخد او بعجه. وكاف يخػ باف العقل يطل مجخدا ال سمصاف لو 

 عمى الػاقع السػضػعي شالسا اف االشياء في حج ذاتيا بسشأػ عغ قجرتو

ل في عيج مبكخ مغ حياتو بالخأؼ القائل بأف الشطاـ القائع عمى الذقاؽ والتشازع لحاؾ تسدظ ـيج
بيغ االفخاد والجساعات  الستعارضة يشبغي أف يحل محمو شسػؿ حؿيقي يتجدج في مجتسع تستدج 

 ؼيو كل السرالح الخاصة والفخدية وتتكامل وتشجمج في كل واحج.

حؿيقيا بيغ اصحاب السمكية الفخدية الخاصة ىي وىػ يعتقج بأف الػحجة الػحيجة التي يسكغ ت
الػحجة السرصشعة لشطاـ قانػني يصبق عمى نحػ شسػلي ويحػؿ الجولة والسجتسع الى مؤسدتيغ 
مكخستيغ مغ أجل خجمة السرالح الخاصة, والجولة التي تربح فييا السرالح الخاصة 

تدسى مجتسعًا مذتخكًا بالسعشى الستعارضة  مديصخة عمى ىحا الشحػ في كل السياديغ ال يرح أف 
الرحيح, فزبًل عغ إف الرخاع مغ أجل استغبلؿ سمصة الجولة لخجمة السمكية الخاصة يؤدؼ 

 إلى تحمل الجولة ويجمب لدمصتيا الجمار عج حج قػلو.
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يخفس ـيجل نطخية العقج االجتساعي ألف مغ الخصأ في نطخه  )أصهل فمدفة الحق(في كتابو 
حخية االنفراؿ او عجـ االنفراؿ عغ الجولة, واألصح القػؿ إف مغ  القػؿ اف لجػ الشاس

الزخورؼ أف يػجج كل شخز في دولة, ؼ ـيجل يخسع مدارًا لمتصػر التاريخي يسخ بسخحمة 
تفتخض تجسعًا واعيًا لؤلفخاد الحيغ نطسػا عمى مدتػػ مغ تقديع العسل عمى أف تكػف ىحه الخصػة 

تساعية.ويعخض ـيجل ثبلثة انػاع مغ الحكع: األوؿ يتسيد بانو ذو نحػ االشتخاكية في الحياة االج
شبيعة فػضػية, ألف ما يحكسو السجسػع االعسى البل واعي إلشباع الحاجات. ثع يأتي بعج الشطاـ 
الثاني لمحكع الحؼ يرفو ـيجل بأنو نطاـ ذو شبيعة عادلة يتحقق بإيجاد التػازف بيغ التشاقزات 

نصمق عبلقات السمكية الدائجة, ولغ تتحقق الحخية في ضل ىحا الشػع مغ والعجاوات القائسة في 
الحكع, ألف الحكػمة ال تدتصيع التخمز مغ الشداعات القائسة بيغ السرالح الخاصة. أما الشطاـ 

 الثالث لمحكع يفتخض ـيجل ؾيامو عمى االنزباط شبو العدكخؼ.

بأنيا تبخر في رأيو كل االتجاىات  وعمى ىحا األساس يياجع ـيجل نطخية القانػف الصبيعي
الخصخة اليادفة إلى اخزاع الجولة لمسرالح الستعارضة لسجتسع الشدعة الفخدية, كسا يياجع أيزًا 
نطخية العقج االجتساعي بأنيا ال تجرؾ إف مغ السدتحيل أف يكػف الرالح العاـ مدتسجًا مغ افخاد 

 متشافديغ متشازعيغ. 

 شبيعة نطاـ الحكع عشج ـيجل

سعى ـيجل إلى جعل الجولة التدمصية بجيبًل عغ الجولة الميبخالية التي يتسيد بيا السجتسع السجني, 
فكاف مغ الصبيعي أف يعارض الجيسقخاشية التي تسثل الػجو الدياسي لمسجتسع السجني الميبخالي.إف 

السجيشة الجيسقخاشية في نطخ ـيجل تبجو متدسة بالسثالب التي عانت مشيا ديسقخاشية دولة 
االغخيؿية التي كاف عمى الفخد فييا أف يدتدمع لؤلغمبية ذات الصبيعة العارضة أو السؤقتة مسا 
يعشي عجد ىحه الجيسقخاشية عغ تجديج الػحجة الشيائية بيغ الفخد والكل. ويتحكع في مػقف ـيجل 

يسيد بيغ  السعارض لمجيسقخاشية مػقفو الدمبي مغ الذعب الحؼ يسثل ركيدتيا األساسية, فيػ
تحجيجه لمذعب ومػقفو مشو.أكج ـيجل إف الذعب ىػ ذلظ الجدء مغ الجولة الحؼ ال يعخؼ ما يخيج 
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وتكػف مػاقفو وسمػكياتو فصخية وخالية مغ العقل بقجر ما ىي عشيفة وفطيعة, وربسا لحلظ كاف 
 يحخص عمى وجػد ؾبزة قػية تحكع الكتل الجساىيخية.

ساده في فمدفتو عمى مبجأ الكمية انتيى إلى تسجيج الجولة وخبلصة ما تقجـ, أف ـيجل باعت
بػصفيا التجديج الكامل والفعمي ليحه الكمية ومغ ثع االقخار ليحه الجولة بالييسشة الكاممة عمى 

 األفخاد كبجيل لحالة فػضى اإلرادات الفخدية السشعدلة,

 

 

 أوال: األفكار االشتخاكية الطهباوية في فخندا

 

 1825-1760سان سيسهن 

ولج ىشخؼ كمػد ساف سيسػف في باريذ مغ عائمة ارستقخاشية، وجج نفدو الى جانب الثػار في 
حخب االستقبلؿ االمخيكية، واشتيخ شيمة فتخة الثػرة الفخندية بػصفو مغ انرار السداواة. يعتبخ 

 ساف سيسػف : اف تصػر العقل االنداني ىػ القػة السحخكة لمتصػر االجتساعي، 

سيدا عمى ىحا فقج أعتبخ أف تصػر ىحا العقل ىػ الدبب في استبجاؿ نطاـ العبػدية تاريخيا وتأ 
بالشطاـ االقصاعي، كسا ذىب الى اف تحصع الشطاـ االقصاعي ىػ الشتيجة الصبيعية لتصػر العمـػ 
الصبيعية والخياضية باالضافة الى تصػر الفغ واألخبلؽ. ولكشو لع يغفل تساما اىسية العػامل 
السادية ومشيا االقترجاية ودورىا فح ىحا التصػر، وذلظ باالشارة باف الدياسية ىي عمع االنتاج، 
وىػ تاكيج عمى أىسية االقتراد بالشدبة لمسددات الدياسية. كسا قاؿ باف كل بشة تتخؾ اجتساعية 

 تتخؾ محميا لبشية ججيجة عشجما تتػقف االولى عغ اف تكػف مصابقة لحاجات االنداف. 
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سغ ىحا اإلشار صاغ سيسػف أفكاره االشتخاكية فيخػ بأف الخأسسالية مؤقتة كسا كاف الحاؿ ض
بالشدبة ضسغ ىحا اإلشار سيرػغ ساف سيسػف أفكاره االشتخاكية فيخػ أف الخاسسالية مؤقتة كسا 
كاف الحاؿ بالشدبة إلى اإلقصاع، ويؤكج بأف السجتسع بحاجة اء، فسغ السشاسب إذا وقبل كل شيء 

ف يعسل كل الشاس وأف يشطخوا إلى أنفديع مشيع عساال مختبصيغ بػرشة كبيخة. وىػ يخػ باف أ
الدمصة في الشطاـ الرشاعي شمػف في أيجؼ العمساء ورؤساء السذاريع في الػقت نفدو الحؼ يتع 
ؼيو جخ رفيغ إلى مػضع الؿيادة، وأف الصبقة الرشاعية ىي التي يشبغي في رأيو أف ب الجور 

وىػ يقرج بالصبقة الرشاعية كل السشتجيغ والسدتثسخيغ وأرباب ماؿ والسدارعيغ وعساؿ  األوؿ،
الرشاعة والسرخفييغ والسثقفيغ، فإلى ىحه الصبقة يعػد سخ في تشطيع السجتسع وتحقيق أكبخ قجر 
مغ الدعادة ألكبخ عجد مغ الشاس عغ بخيق إزالة الشببلء والصفيمييغ وتصػيخ اإلنتاج وتحقيق 

ـية السادية والتعميع اماـ، إال أف ساف سيسػف سيحىب بأفكاره االشتخاكية إلى ما ىػ أبعج مغ الخفا
ذلظ في عميو السديحية الججيجة، حيث سيبجو ؼيو بػصفو الشاشق باسع الصبقة العاممة معمشا 
تحخيخ ىحه الصبقة ىػ اليجؼ الشيائي لكل جيػده. كسا أنو ذىب إلى االعتقاد بأف رة األشياء 

تحل محل إدارة الشاس في الشطاـ االشتخاكي ومغ ثع فمغ تكػف ىشاؾ و ىحا الشطاـ سمصة س
سياسية وال إنداف مذاكذ يقتزي العقاب ألف اإلنداف يعير  في مجتسع يجعل مغ اإلصبلح 
االجتساعي ىجفا لو مذيخا بحلظ الى قجرة السجتسع االشتخاكي عمى تحقيق الػحجة السعشػية 

 لجيج السسيد لمشخبة.والدياسية بفعل ا

 1837-1772شارل فهربيو 

ويعج مػت ساف مػمػف حاوؿ أتباعو، وتحجيجا فػرد الغبلؼ الجيشي واألخبلقي الحؼ قجـ ؼيو ساف 
سيسػف أفكاره في : الججيجة( ليجعمػا مغ اشتخاكيشة شخية نيشية( وسعي ىػالء إلى تذی خاصة 

سشػات قميمة مغ ؾياميا. ويحتل » يرييا  بيع عمى غخار الكشيدة، ولكغ ىحه السحاوالت كاف
ـ( مكاف و الفكخ االشتخاكي الصػباوؼ، وىػ مغ اسخة تجارية فخندية ۲۳۴۷-۲۷۷۳)شارؿ فػريو 

لكشو أضا والتحق بالخجمة العدكخية ثع عسل مشجوبا تجاريا متجػال ومػضفا في مغ صشجوؽ، ضيخ 
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ـ وؼيو يتحجث عغ ۲۳۸۳لعامة ( عاـ كتاب فػربية األولي )نطخيات الحخكات األربع ومرائخ ا
الحخكات األربع السادية والعزػية والحيػانية واالجتساعية وكميا تخزع عشجه لشفذ القانػف العاـ 
الستعمق بالتشاسق والجحب والتػافق، وىػ يعتبخ أف ميستو األساسية تتمخز في تػسيع قانػف 

جتسع ليدت بديصة وإنسا معقجة وربسا الجشب ليذسل تصػر السجتسع ألف الحخكة في الصبيعة والس
 مزاعفة.

ويحتل نقج السجتسع الخأسسالي مكانة مسيدة في نطخية فػرييو، حيث أكج عمى الجػانب            
الدمبية ليحا السجتسع سػاء تسثمت بالفػضى الرشاعية أو الخجاع واالضصياد أو إفقار الجسيػر 
أو البؤس الستػلج في حزارة الػفخة أو األزمات الػفيخة التي ىي التجمي األوضح لمسخض 

جتساعي والبخىاف الداشع عمى أف الشطاـ الخأسسالي يسثل العالع السقمػب أو السيكانيكية اال
السعكػسة. وعمى اساس نطخية الجحب االنفعالي رسع فػرييو صػرة شػباوية خيالية لتشطيع العسل 
( الجساعي في السجتسع الحؼ يتصمع إليو، وىػ يدسي وحجة اإلنتاج في ىحا السجتسع بػػػػ )السذتخؾ

السذتخؾ ومغ خبلؿ  -ويعتبخىا السعدوفة التي تتػافق فييا كل االنفعاالت فكل عزػ مغ 
إسيامو في العسل شبقا لكفاءاتو وميػلو يتمقي اإلمكانو الشعاؿ الحب النو يغيخ عسمو كل 
ساعتيغ، أما الفعاؿ السشافدة الحؼ يتسيد بخاصية سيئة في ضل نطاـ الحزارة ؼيدتخجـ في ضل 

تخؾ لخفع كسية السشتج الحؼ يحرل عمييا السشدقػف ويتػلػف تػزيعيا ، ويذجع انفعاؿ نطاـ السذ
االنجفاع ازدىار العسل، وبالتعاوف مع االنفعاليغ األوليغ سػؼ تصخد محفدات الشػعية االخديئة 
التي تجفع اإلنداف إلى العسل في ضل نطاـ الحزارة. ويعسل كل الشاس في السذتخؾ( حتى 

الكبار، وؼيو يكػف كل الشاس، يذكل مغ األشكاؿ، ىع جسيعيع الخأسساليػف. ويػزع الخاسساليػف 
جدء مغ دخل مذاريع السذتخؾ بذكل أجػر، ويػزع الجدء االخخ بذكل جػائد عمى أساس 
السعخفة السيشية والحكاء، ويػزع الجدء الثالث مشو بذكل فائجة عمى رأس الساؿ، ويجب أف يتع 

ورأس الساؿ والحكاء شبقا لشدبة محجدة. لقج كاف فػرييو مقتشعا أف  تػزيع الجخل بيغ العسل
باإلمكاف العبػر في الحاؿ إلى الشطاـ السجتسعي القائع عمى السذتخؾ بفعل تػفي األمػاؿ البلزمة 
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لحلظ مسا يقتزي إقامة شخكة مداىسة. وىػ يتػجو إلى الشاس الحيغ تػجج تحت ترخفيع رؤوس 
شفػذ اجتساعی او سياسي قػؼ لتحقيق ىحا اليجؼ، ولكشو بقي لدشػات أمػاؿ كبيخة ويتستعػف ب

عجيجة يشتطخ عبثا مجيء السداىسيغ، كاف أتباع فػرييو كثيخيغ السيسا بيغ السثقفيغ الحيغ قاـ 
كثيخ مشيع بسحاوالت يائدة لػضع أفكار معمسيع مػضع التشفيح، لكشيع لع يػفقػا في مدعاىع ال 

 ات الستحجة األمخيكية.في فخندا وال في الػالي

 

 

 

 ثانيًا: األفكار االشتخاكية الطهباوية في انجمتخا

لقج كاف تصػر الخأسسالية في انجمتخا سخيعا بالؿياس إلى الجوؿ األوروبية األخخػ،            
ولعل ذلظ كاف سببا في أف تبمغ األفكار االشتخاكية الصػباوية شخونيا ىشاؾ مغ خبلؿ مفدخيغ 

 ا )وليع كػدويغ( و )روبخت أويغ(.أساسييغ ىس

 

 م 1836 -1756وليم كهدوين 

ـ( حياتو قدا لكشو انتيى ممحغ بتأئيخ الفبلسفة 1836-1756لقج بجأ )وليع کػدويغ            
الفخندييغ، وكانت وعػد التقجـ االجتساعي التي قجمتيا الثػرة الفخندية مغ العػامل األساسية التي 

دعادة دعػتو إلى وضع كتابو الذييخ )مقالة حػؿ العجالة الدياسية وتأثيخىا في األخبلؽ وال
ـ والحؼ كخس الجدء الثامغ مشو لستابعة الفمدفة الدياسية وعالج ؼيو مػضػع 1793السشذػر عاـ 

السمكية االقترادية الحؼ يتستع بأىسية خاصة في تصػر األفكار االشتخاكية الصػباوية. ويشصمق 
يجعل کػدويغ في معالجتو اليحا السػضػع مغ مبجأ السشفعة ولكشو يدتخجـ ىحا السبجأ بذكل 
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مقجماتو ونتائجو متعارضة مع ما ذىب إليو الفكخ الميبخالي ألنو جسع ؼيو بيغ مبجأ السشفعة وفكخة 
وجػب خزػع السجتسع لسبجأ التعقل مؤكجا في ىحا الذأف أف كل فخد يديخ وراء مرمحتو 
الذخرية ويبحث عغ الحج األعمى مغ الدخور، لكغ الشاس أيزا مخمػقات عاقمة تفيع جيجا 

ة تصبيق مبجأ السشفعة بصخيقة غيخ متحيدة بسا يعشي أف مغ حق كل واحج أف يصالب ضخور 
بالدخور بذخط أال تكػف سعادتو ىحه سببا في حخماف شخز آخخ مغ سخور أعطع األمخ الحؼ 
يعشي تصبيق مبجأ السشفعة شبقا لسقتزيات العجالة التي ىي السبجأ الػحيج الحؼ تقػـ عميو 

ىحا يجشج كػدويغ نفدو لشقج حق السمكية االقترادية الخاصة بسفيػمو  األخبلؽ. وانصبلقا مغ
الذائع في زمانو ألف الذكل الذخعي الػحيج لمسمكية عشجه ىػ ممكية األشياء التي تشبعث مشيا 
مجسػعة مغ السدايا والسدخات أكبخ مغ مجسػعة السدايا والسدخات التي تشبعث مغ شكل آخخ مغ 

تكػف السمكية االقترادية الخاصة شخعية لجيو إال إذا كانت األشياء قج  ممكية ىحه األشياء، وال
تػزعت بشدبة حاجات كل فخد، وتدتػجب عشجه العػدة إلى الشطاـ الصبيعي لؤلشياء إلغاء السمكية 
الخاصة. لحلظ شالب بؿياـ مجتسع يدتفيج ؼيو كل فخد مغ العسل السذتخؾ بشدبة حاجاتو، مثمسا 

ببل حكػمة. ولكغ كيف تتحقق مثل ىحه األىجاؼ؟ إف كػدويغ يخفس شالب أيزا بسجتسع 
تحؿيقيا بالثػرة العشيفة أو بأؼ شكل مغ أشكاؿ اإلكخاه الحؼ يسارس عمى األفخاد لمحرػؿ عمى 
السديج مغ السداواة ألف كل أكخاه ىػ في رأيو شكل مغ أشكاؿ الذخ الحؼ يتشاقس مع مبجأ 

عػ إليو ىػ تغييخ األخبلؽ تجريجيا ألف مغ شأف ذلظ في السشفعة. وبحلظ فإف كل ما كاف يج
 اعتقاده أف يجفع باألثخياء إلى التخمي بذكل إرادؼ عسا يسمكػنو مغ أمػاؿ زائجة.

 

 م1858 -1771روبخت أوين 

ـ( أف يزع نطخية اشتخاكية عامة 1858-1771ومغ جانب آخخ حاوؿ )روبخت أويغ          
سامو في ىحا الخرػص عمى تحديغ القى أويغ بحلظ مخمرا لمتقميج لمتصػر االجتساعي مخكدًا اىت

الشفعي الحؼ شاع في القخف الثامغ اف کػ دويغ أحج مسثميو. ويخبط أويغ بيغ اإلصبلح األخبلقي 
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و تحػالت االقترادؼ، وكتبو االساسية السكخسة ليحا السػضػع بالجرجة األساسية ىي )نطخة 
ؿ مبجأ تكػيغ الخمق اإلنداني( و )العالع األخبلقي الججيج( ججيجة حػؿ السجتسع أو مقالة حػ 

والتي يؤكج فييا أف الفخد نتاج لمبيئة التي يعير فييا لحلظ فإف أؼ أصبلح لو يجب أف يبجأ 
بتغييخ ىحه البيئة. ويجعػ أويغ لؿيادة السجتسع نحػ حالة مغ التجانذ التاـ باألخح بدياسة فعالة 

التي تذكل بيئتو، وقػاـ ىحه الدياسة ىػ عمع األخبلؽ الحؼ  لتحديغ شخوط حياة االنداف
يتمخز مبجأه األساس في أف الشاس ليع مرمحة في االتحاد والتعاوف في العسل وىػ ما کاف 
أويغ يدعى إليو بذكل عسمي ألنو كاف رجل عسل أكثخ مسا كاف رجل نطخية. فقج أصبح أويغ 

جا مغ أكبخ الشداجيغ في انجمتخا، ثع أدار مرشعا في سغ الخامدة والعذخيغ وبجيجه الخاص واح
يزع أكثخ مغ ألفي عامل. ومشح أف أمتمظ الدمصة داخل ىحا السرشع بجأ العسل لتحقيق 
اإلصبلح األخبلقي، فشجح في القزاء عمى ضاىخة تعاشي السذخوبات الكحػلية التي كانت 

الجسمة لتخميريع مغ استغبلؿ التجار شائعة بيغ العساؿ، وتزع بيع السػاد الغحائية لعسالو بدعخ 
الرغار، وعسل ضج الدخقة داخل السرشع عغ شخيق نػع مغ التػجيو الحىشي يشجح في الشياية 
في أف يحطى بثقة عسالو عغ شخيق اإلبقاء عمى أجػرىع أثشاء تػقف العسل لسجة أربعة أشيخ. 

ي تتختب عمى ىحه الجيػد فعسمػا إال أف السداىسيغ معو في ىحا السرشع لع يقتشعػا بالفائجة الت
عمى ترؽية السذخوع ليقـػ أو بتاسيذ شخكة ججيجة مكخسة لخمق مرشع نسػذجي، وأسيع في 
الخد حسمة لتػفيخ الزسانات البلزمة لعسل األشفاؿ. واتجو الحقا إلى التفكيخز البيئة االقترادية 

كة لػسائل اإلنتاج، وإذ أعتقج أويغ تغييخا جحريا، وتشطيع اإلنتاج التعاوني عمى أساس الی السذتخ 
أف السمكية الخاصة ىي مرجر اؿ في حياة الشاس، فقج حجدت لخصتو مجة زمشية معيشة يحرل 
األفخاد فييا عمى العقمية الجساعية تسييجا إلزالة ىحه السمكية، ويبجأ تصبيق ىحا الشطاـ عمى العساؿ 

فخد وتتع داخميا  1200ع كل قخية مشيا قخابة العاشميغ أوال بأف يتع تجسيعيع في قخػ تعاونية تز
مسارسة الدراعة والعسل الرشاعي في الػقت نفدو. غيخ أف أويغ فذل في تصبيق مذخوعو ىحا 
في انجمتخا والػاليات الستحجة األمخيكية، فقيخ معالجة األمخ بصخيقة أخخػ، فتػجو إلى عساؿ 

استيبلكية شبقا لريغة خاصة. وإذا كانت ىحه السعامل الخأسسالية واقتخح عمييع تأسيذ تعاونيات 
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الحخكة التعاونية قج حققت في البجاية نجاحا كبيخا، فإنيا سخعاف ما ترجعت ألف التعاونييغ لع 
تختقػا بأخبلقيع إلى مدتػػ السبادغ التي وضعيا أويغ في التخمي عغ مرالحيع الحاتية اآللية، 

جل مذاريع أخخػ في إشار الترػر االشتخاكي دوف أف يثشو فذمو اآلخخ ىحا عغ العسل مغ أ
 التعاوني.

 

 ثالثا : األفكار االشتخاكية الطهباوية في ألسانيا

ولجت األفكار االشتخاكية الصػباوية في ألسانيا في مخحمة كاف فييا البجؿ الخأسسالي           
كية الصػباوية التي الحجيث ما زاؿ قيج التكػيغ، وتقتخب ىحه األفكار إلى حج األفكار االشتخا

ضيخت في فخندا قبل نرف قخف مغ ضيػرىا في ألسانيا، غيخ أف األفكار االشتخاكية الصػباوية 
األلسانية تسيدت عغ مثيمتيا الفخندية بصابع أيجيػلػجي واضح وعسيق. ويختبط تكػيغ األفكار 

ع البخجػازية األلسانية االشتخاكية الصػباوية في ألسانيا بتصػر اليدار الييجمي الحؼ عبخ عغ تصم
مغ خبلؿ الميبخالية لكشو واجو ؼيسا بعج، ولػ في جدء مشو، ميسة التحػؿ عغ الميبخالية إلى 

 االشتخاكية، وتطيخ ىحه األفكار بذكل خاص عشج كل مغ لػدؼيغ فػيخباخ ومػسذ ىذ.

 

 م1872 -1804لهدفيغ فهيخباخ 

ية في ألسانيا بشقج اليدار الييجمي لمفكخ الجيشي تختبط أصػؿ األفكار االشتخاكية الصػباو          
الحؼ قجمو بػجو خاص )لػدؼيغ فػيخباخ( السيسا في نطخيتو عغ االستبلب الجيشي في كتابو 
)جػىخ السديحية(. وقج استخمز فػيخباخ مغ نقجه لمفكخ الجيشي محـبًا اجتساعيًا أوضح ؼيو أف 

إلى أف يجعل أفزل ما ؼيو ، وىػ الشػعيات العيب األساس في الجيغ ىػ أنو يقػد اإلنداف 
الخاصة باإلندانة, غخيبة عميو بقجر ما أنو يجعل ىحه الشػعيات خارجية ومدتمبة مغ قبل قػة 
غيبية األمخ الحؼ يجعل مغ ىحا اإلنداف فخدا ضعيف الذأف وأنانية ومعدوال عغ الجساعة وعغ 
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مع شبيعتو الحؿيؿية. ويخػ فػيخباخ أف حياة الشػع اإلنداني التي ىي الػحيجة التي تتصابق 
استعادة اإلنداف لجػىخه الحؼ استميو مشو الجيغ بيحا الذكل ليعير في حياة جساعية، يتصمب 
تبجيج الترػر الجيشي وإعادة إدراج الشػعيات اإلندانية في اإلنداف بعج أف كانت القػة الغيبية 

ا الذكل واحج بالجساعة قديتخمز مغ األنانية الجيشية قج أستمستيا مشو ، واذا نججد اإلنداف بيح
التي ىي مرجر عجـ العجالة وعجـ السداواة والبؤس في حياتو. وانتيى فػيخباخ في كتابو السبادغ 
فمدفة السدتقبل( إلى أف حجوث ذلظ سيسشع اإلنداف مغ التعمق بحب ىحه القػة الغيبية بقجر ما 

زسشت ىحه الفمدفة السحاولة األولى إلقامة محىب سيجعل مغ حب اإلندانية قانػف حياتو. وقج ت
االجتساعي صػرة نقج  -اشتخاکی انصبلقا مغ نقج لمشطاـ الخأسسالي اتخح عمى السدتػػ االقترادؼ

مخكب لكل مغ استبلب قػة العسل األجيخ في البزائع التي يشتجيا في الشطاـ الخأسسالي مغ 
ئع عمى السمكية الخاصة مغ جية ثانية ، اوىخ نذج جية، والفخدية الشاجسة عغ أسمػب التسمظ القا

أسدتو ىحه الفمدفة عمى نقجىا لمجيغ واالستبلب السختبط بو والشاجع عشو والحؼ عشو عؿبة أماـ 
الحياة االجتساعية بدبب األنانية والفخدية التي يػلجىا. وبحلظ فقج انعکذ ىجؼ القزاء عمى 

ابق مع الصبيعة الحؿيؿية لئلنداف في فمدفة فػيخباخ االستبلب الجيشي إلقامة حياة جساعية تتص
في صػرة اقترادية اجتساعية تؤكج عمى ضخورة إلغاء السجتسع البخجػازؼ القائع عمى الفخدية 

 واألنانية واستبجالو بسجتسع أشتخاكي.

 

 م1875 -1812مهسذ ىذ 

خعاف ما تحػلػا مػسذ ىذ, كاف عزػًا في مجسػعة صغيخة تزع شبابُا ـيجمييغ س           
ـ وبتأثيخ االشتخاكية الفخندية يعتقج 1841مغ الميبخالية إلى االشتخاكية، وبجأ ـيذ اعتبارًا مغ عاـ 

بعجد الميبخالية عغ حل القزية التي تتسثل في نطخه في القزية االجتساعية، ويعمغ بأف التحخر 
اإلصبلح ال الجيشی اس بل  الكامل لئلندانية ميسة يختز بيا عرخه ولغ يتع إنجازىا عغ شخيق

عغ شخيق الثػرة االجتساعية التي تحقق التحػؿ الحجزؽ لمسجتسع، ولغ تقػـ ىحه الثػرة عمى الشقج 
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البديط لمػاقع وإنسا عمى الشقج والشذاط الجحرؼ الفعاؿ. إال أف السفيػـ االشتخاكي الحؼ انتيى إليو 
ع االشتخاكييغ الخيالييغ الحيغ اشخحػا ىذ في نقجه لمسجتسع بقي غامزة حالو في ذلظ حاؿ جسي

مدألة تحقيق االشتخاكية كذخط أساس دوف أف يدتصيعػا مبلحطة العبلقة بيغ االشتخاكية والقػػ 
االجتساعية الشاشئة في إشار السجتسع الخأسسالي والشاشصة ؼيو. وحجد ىذ بعج ذلظ مفيػمو 

بخ مغ أفكارىا مغ فػيخباخ الحؼ كاف الخاص لبلشتخاكية في مجسػعة مقاالت استػحت الجدء األك
يتستع بتأثيخ كبيخ عمى السدتػػ الفكخؼ، وانتيى ـيذ في ىحه السقاالت إلى التأكيج عمى ضخورة 
إلغاء السمكية الخاصة والتشافذ، واستبجاؿ الشطاـ الخأسسالي بالشطاـ االشتخاكي الحؼ ىػ الشطاـ 

ت اجتساعية بيغ الشاس عمى أساس الحب. الػحيج الحؼ يدسح بإزالة األنانية وإقامة عبلقا
ونخمز مغ متابعة األفكار االشتخاكية لمخواد األوائل إلى أف ىحه األفكار تكذف عغ أبعاد 
مختمفة ومشازع متشػعة مسا أكدبيا في مجسػعيا انػعة مغ الغشى الفكخؼ، وال شظ أف األفكار 

ة، ستفيج مغ ىحا الغشى الفكخؼ في إقامة االشتخاكية البلحقة، السيسا الساركدية وما بعج الساركدي
 مشتطسات فكخية متخابصة ومتشاسقة وىػ ما سيػضحو الفرل القادـ.

،مػسػعة الفكخ الدياسي 1عبج الخضا الصعاف، عمي عباس مخاد، عامخ حدغ ؼياض، ط -1
 .2015عبخ العرػر، ابغ الشجيع لمشذخ والتػزيع،  الجدائخ، 

، تخجسة حيجر 1، ط1الحجيث ، عرخ الشيزة، جكػيشتغ سكشخ، أسذ الفكخ الدياسي  -2
 .2012حاج اسساعيل، السشطسة العخبية لمشذخ، بيخوت، 

، تخجسة عمي مقمج، الجار العالسية لمصباعة 2جاف تػشار، تاريخ الفكخ الدياسي، ط -3
 .1983والشذخ والتػزيع، بيخوت، 

، 1، ط2كػيشتغ سكشخ، أسذ الفكخ الدياسي الحجيث ، عرخ االصبلح الجيشي، ج -4
 .2012تخجسة حيجر حاج اسساعيل، السشطسة العخبية لمشذخ، بيخوت، 
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 .1997الثقافة، سػريا، 
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، 2ليػ شتخاوس، جػزيف كخوسبي، تاريخ الفمدفة الدياسية مغ جػف لػؾ الى ىيججخ، ج -6
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