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 جامعة االنبار

 كمية القانػف والعمـػ الدياسية

 قدع العمـػ الدياسية

 السقخر الجراسي: الفكخ الدياسي القجيع والػسيط

 استاذ السادة: ـ.ـ ايدخ عػيج دمحم

 محاضخة تسييجية

جخت العادة في كل مجاؿ عمسي اكاديسي اف يكػف المقاء االوؿ بيغ االستاذ والصالب بسثابة      
مجخل او تسييج لمػلػج الى السادة العمسية محل االىتساـ, وتخرز ىحه السحاضخة لئلجابة عغ 
 ثبلث اسئمة رئيدية, )ماذا؟ لساذا؟ كيف؟( اؼ ماذا نجرس؟ لساذا نجرس؟ كيف نجرس؟ وىي اسئمة
يحق لمصالب شخحيا عمى االستاذ, وعمى االخيخ االجابة عشيا, ويتع استخجاـ عجة شخؽ لئلجابة 

( الفكخ الدياسي القجيع والػسيطعمى ىحه االسئمة, وبقجر تعمق االمخ بالسادة العمسية السدتيجفة)
 تكػف االجابة عغ ىحا االسئمة عمى الشحػ التالي:

 ؟ ماذا نجرس

راسة الفكخ الدياسي القجيع والػسيط, لكغ ىحه االجابة ليدت كافية لخمق والجػاب ىػ انشا برجد د
ترػر عاـ لمسادة العمسية لجػ الستمقي, إذ البج مغ تعخيف الصالب بالسادة العمسية, مغ خبلؿ 

 استكساؿ االجابة عغ جسيع االسئمة . 

 لساذا نجرس؟

احج مدتمدمات مشح شيادة  باإلضافة الى كػف اجتياز السقخر الجراسي الحؼ نحغ برجده ىػ
البكالػريػس في العمػـ الدياسية, فإف تعخؼ الصالب عمى شبيعة التصػر الحؼ خزعت لو 
االفكار الدياسية في العرخ القجيع والػسيط يعج اساسًا لسعخفتو بسا آؿ اليو الفكخ الدياسي 

د الى القخف الخابع الحجيث والسعاصخ, حيث مارست الحكبة السستجة مغ القخف الخامذ قبل السيبل
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عذخ السيبلدؼ تأثيخًا بالغًا في صياغة االشار العاـ لؤلفكار الدياسية, مسا يجعل مغ التعخؼ 
 عمى ىحه الحكبة امخًا ال بج مشو لصمبة العمػـ الدياسية . 

  

 كيف نجرس؟ 

لة وتكػف االجابة مغ خبلؿ اتباع الُسعيغ او السشيج, وذلظ مغ خبلؿ: إما بتعخيف الذيء بجال
نكيزو,) الخيخ بسقابل الذخ, الميل بسقابل الشيار( أو اتباع مشيجا تفكيكيا ومغ ثع بشيػيا, فعمى 
سبيل السثاؿ اذا اردنا تعخيف الفكخ الدياسي, فإنشا نعخؼ اوال الفكخ, ثع نعخؼ الدياسة, ليتع بعج 

  ىػ تأمل عقمي انداني(  )فالفكخ ذلظ الجمج بيشيسا,

اسػػػة؟: ىػػػي نذػػػاي اندػػػاني يترػػػل بالطػػػاىخة السجتسريػػػة, وال اعشػػػي الطػػػاىخة مػػػاذا نعشػػػي بالدي     
االجتساعيػة بػل اعشػي الطػاىخة السجتسريػة والتػي تكػػػف اوسػع مػغ االجتساعيػة والتػي تذػسل االبعػػاد 

 )الدياسية، االجتساعية، االقترادية، الثقافية(.

 الدؤاؿ ىشا ما الطاىخة السجتسرية؟

 اخل السجتسعج: ىي كل العبلقات التي تتع د

 ىل كل العبلقات في السجتسع ذات شابع سياسي؟ الجػاب كبل 

فالعبلقػػات داخػػل الدػػػؽ ىػػي ليدػػت عبلقػػات سياسػػية فيػػي اقػػخب لبلقترػػاد مشػػو لمدياسػػة، وكػػحلظ 
مذػػاىجة مدػػخحية ىػػي عبلقػػة مجتسريػػة ثقافيػػة، وىشػػاؾ عبلقػػات ذات بعػػج اجتسػػاعي مثػػل العبلقػػات 

 العاشفية.

سػػػة عمػػػى انيػػػا نذػػػاي اندػػػاني يترػػػل بالطػػػاىخة السجتسريػػػة لػػػيذ فػػػي كػػػل ولكػػػغ حػػػيغ نعػػػخؼ الديا
 الطاىخة السجتسرية وانسا في بعج مغ ابعاد الطاىخة السجتسرية ىػ البعج الدياسي.

 اذًا الدياسة ستكػف عبارة عغ نذاي انداني يترل بالطاىخة السجتسرية في بعجىا الدياسي.

 ي؟كيف يسكغ معخفة العبلقات ذات البعج الدياس
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 ج: ىشاؾ فخيقاف أو مجرستاف يعالجاف ىحه السدألة :

 فخيق يؤكج باف الطاىخة السجتسرية ذات البعج الدياسي ىي كل ضاىخة تترل بالجولة.-1

 فخيق اخخ يقػؿ باف الطاىخة السجتسرية ذات البعج الدياسي ىي كل ضاىخة تترل بالدمصة.-2 

اليو، البعس يخػ باف كل ما يترل بالجولػة ىػػ فأييسا مخجح؟ لكل فخيق يحىب لرحة ما يحىب 
سياسػة سػػاء كػػاف نذػاشا او تػأمبل ، والػػبعس االخػخ يػخػ بػػاف كػل مػا يترػػل بالدػمصة سػػاء كػػاف 

 نذاشا او تأمبل ىػ سياسة.

السخجح لجيشا اف كل ما يترل بالدػمصة يعػج سياسػة ىػحا ال يعشػي نكػخاف اف كػل مػا يترػل بالجولػة 
اسة, واالصػح اف الدياسػة نذػاي اندػاني يترػل بالطػاىخة السجتسريػة ىػ غيخ سياسة بل ايزا سي

الستسثمة بالدمصة، لساذا؟ الف الدمصة سابقة في وجػدىا لمجولة، فالجولػة ىػي معصيػة مػغ معصيػات 
الحجاثػػػة كسػػػػا يقػػػػػؿ السفكػػػػخ االلسػػػاني ليغػػػػل, وليدػػػػت معصيػػػػة متبلزمػػػة او لرػػػػيقة وجػػػػػدا بػجػػػػػد 

 السجتسعات .

اعتبخنػػػا الدياسػػػة ىػػػي لرػػػيقة فػػػي وجػدىػػػا لػجػػػػد الجولػػػة ىػػػحا يعشػػػي ال وجػػػػد ىػػػحا يعشػػػي بانشػػػا لػػػػ 
لمدياسة قبل وجػد الجولة في حيغ اف الدياسة مػجػدة مػع وجػػد السجتسعػات البذػخية، امػا الجولػة 

 فيي تدسية لػحجة سياسية معاصخة.

ل يدػػسػىا )دولػػة وخيػػخ دليػػل لػػحلظ اف الػحػػجة الدياسػػية لػػجػ اليػنػػانييغ لػػع تكػػغ يدػػسػىا )الجولػػة( بػػ
السجيشػػة( كػػحلظ الذػػعػب مػػػا قبػػل العرػػخ الحػػجيث تدػػػسي وحػػجاتيا الدياسػػية امػػا )امبخاشػريػػػو( أو 

 )امارة( او )مسمكة( او )حاضخة( أو )والية( ألخ.

إذا فالفكخ الدياسي ىػ تأمل عقمي انداني يترػل بالبعػج الدياسػي لمطػاىخة السجتسريػة وىػحا البعػج 
مصة؟ فارسػػصػ يؤكػج اف ىشػاؾ سػمصة الدػػيج  عمػى عبيػجه وىػحه ليدػػت يتسثػل بالدػمصة، ولكػغ أؼ سػ

سػػمصة سياسػػػية بػػل ىػػػي سػػمصة اجتساعيػػػة، وىشػػػاؾ سػػمصة الػػػدوج عمػػى زوجتػػػو وىػػحه ليدػػػت سػػػمصة 
 سياسية وانسا تدمط او سمصة اجتساعية ايزا.

وصػػفيا اذًا عشػػجما نقػػػؿ بالبعػػج الدياسػػي لمطػػاىخة السجتسريػػة السترػػمة بالدػػمصة فيتػجػػب عميشػػا اف 
 بػػ)الدمصة الدياسية(.
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ػار فػي كتابػو )مشصػق  والدؤاؿ السصخوح ايزا ما الدمصة؟ فػيسكغ تعخيفيػا كسػا عخفيػا ناصػيف نري
الدمصة( والحؼ يعصي مفخدات كثيخة لمدمصة، فيقػؿ الدػمصة )القػػة( وكػحلظ )نفػػذ( وكػحلظ )تػأثيخ( 

 وكحلظ )شاعة( وكحلظ )امخ( وكحلظ )خزػع( والخ.

ارسػػصػ يؤكػػج اف ىشػػاؾ انػػػاع متعػػجدة لمدػػمصات، فالدػػمصة الدياسػػية ىػػي سػػمصة  فػػي كػػل االحػػػاؿ
الحكع وىي ليدت سمصة الدوج عمى زوجتو وال ىي سمصة الديج عمى عبيجه وانسا ىي سمصة ادارة 

 الحكع.

اذا حيشسا نخجع لتعخيف الدياسة سشقػؿ انيا نذاي انداني فػي البعػج الدياسػي لمطػاىخة السجتسريػة 
 الدمصة الدياسية.الستسثمة ب

 والدؤاؿ االخخ ما مػضػعات ىحا التأمل أو ىحا الشذاي؟ بسعشى ما مػضػعات الدياسة؟

 ج : ىشاؾ اربع مػضػعات لمدياسة )الحؼ يعسل بالدياسة ييتع بأربع مػضػعات(:

 السػضػع االوؿ: اصل ومرجر شخعية الدمصة الدياسية.

 ؿ الدمصة الدياسية.السػضػع الثاني: شكل الدمصة الدياسية او اشكا

 السػضػع الثالث: وضيفة الدمصة الدياسية.

 السػضػع الخابع: تجاوؿ أو تعاقب الدمصة الدياسية.

فػػالسيتع بالدياسػػة وعمػػع الدياسػػية ىػػػ الػػحؼ يتشػػاوؿ مرػػجر واصػػل الدػػمصة الدياسػػية ىػػل اف ىػػحه 
 فيحا يعشي اف مرجر الدمصة ارادؼ انداني اـ غيخ ارادؼ غيخ انداني؟ ففخعػف كاف يقػؿ انا هللا

سمصتو ىػ مرجر غيخ ارادؼ غيخ انداني، فسرػادر الدػمصة غيػخ االراديػة غيػخ االندػانية تكػػف 
عشػػػجما يػػػجعي القػػػابس عمػػػى الدػػػمصة بانػػػو اإللػػػو او انػػػو مفػػػػض مػػػغ قبػػػل ا ليػػػة أو اإللػػػو، وىػػػحا 
السػضػػػػع ىػػػػ لػػػيذ بالسػضػػػػع الػػػحؼ عػػػخؼ قػػػجيسا فقػػػط وانسػػػا ىػػػػ مػضػػػػع معػػػخوؼ لحػػػيغ ىػػػحه 
المحطة، وىشاؾ مغ يخػ اف مرجر سمصتو ارادؼ انداني تػأتى مػغ خػبلؿ رضػا الشػاس باالنتخػاب 
او باالسػػتفتاء او بالبيعػػة او مػػغ خػػبلؿ القػػػة او مػػغ خػػبلؿ الػراثػػة )جسيعيػػا مرػػادر سػػمصة اراديػػة 
اندانية( فيشاؾ سمصات بعزيا يعتسج في اصمو كدمصة وفػي مرػجر شػخعيتو عمػى مرػجرا ارادؼ 
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لبعس االخخ يعتسػج عمػى مرػجر غيػخ ارادؼ غيػخ اندػاني، فحػيغ تػضػع تبخيػخات غيػخ انداني وا
اراديػػة وغيػػػخ اندػػانية عمػػػى القػػابس عمػػػى الدػػػمصة كػػأف يػػػجعي بشفدػػو خػػػادـ الحػػخميغ عمػػػى سػػػبيل 
السثاؿ بسعشى يخيج اف يزفي صفة قجسية عمى سمصتو ليبخر شخعية سمصتو، وىشاؾ مغ يخػ بانو 

ىػػا فسرػػجر شػػخعية سػػمصتو متأتيػػو مػػغ االنترػػار سػػػاء بثػػػرة، بحػػخب، انترػخ بثػػػرة وىػػػ الػػحؼ قاد
 بسؤامخة، بانقبلب، الخ .

وفيسا يتعمق بالسػضػع الثاني بالدياسية وعمع الدياسة ىػ مػضػع شكل الدمصة الدياسية فخبلؿ 
دراسػػة اشػػكاؿ الػػشطع الدياسػػية )السمكػػي، الجسيػػػرؼ، الحدبػػي، غيػػخ الحدبػػي، البخلسػػاني، الخئاسػػي، 

ذػػسػلي، التعػػجدؼ، الػػػجيسقخاشي، الػػجيكتاتػرؼ( جسيعيػػػا تػػجخل فػػي اشػػػار اىتسػػاـ مػػػغ يػػجرس عمػػػع ال
 الدياسة

وفيسػػػػا يتعمػػػػق بػضيفػػػػة الدػػػػمصة الدياسػػػػية، فيشػػػػاؾ سػػػػمصات سياسػػػػية تسػػػػارس كػػػػل الػضػػػػائ  داخػػػػل 
السجتسػػع الدياسػػي سػػػاء كانػػت وضػػائ  ذات شػػابع سياسػػي بحػػت عمػػى مدػػتػػ الدياسػػة الجاخميػػة 

دياسة الخارجية، او ذات شػابع اقترػادؼ تتػجخل فػي كػل الشذػاشات االقترػادية، وعمى مدتػػ ال
حتػػػى والثقافيػػػة واالجتساعيػػػة فيشػػػاؾ سػػػمصات ذات وضػػػائ  واسػػػعة، وىشػػػاؾ سػػػمصات ذات وضػػػائ  
محػػػجدة كػػػأف تكػػػػػف الدػػػمصة ووضيفتيػػػا متسثمػػػػة بحفػػػع االمػػػػغ فػػػي الػػػجاخل والػػػػجفاع ضػػػج االعتػػػػجاء 

ػ لمشػاس دوف اف تتػجخل بيػا، لػحا فػاف السذػتغل فػي الدياسػة الخارجي وتتخؾ كل الشذاشات االخخ 
ال بػػػج اف تكػػػػف واحػػػجة مػػػغ مػضػػػػعاتو البحػػػث فػػػي وضيفػػػة الدػػػمصة سػػػػاء كانػػػت واسػػػعة متذػػػربة 
متجخمػػػة فػػػي كػػػل شػػػيء او وضيفػػػة محػػػجدة مػصػػػػفة معمػمػػػة فػػػي مسارسػػػة بعػػػس القزػػػايا وتػػػخؾ 

 الشذاشات االخخػ لحخية الشاس.

لخابع )تجاوؿ أو تعاقب أو تػالي الدمصة الدياسػي( ويػتع بصػخيقتيغ: ) اما فيسا يخز السػضػع ا  
 بصخيقة سمسية او بصخيقة عشيفة (

 الصخيقة االولى: الػسائل الدمسية كاالنتخابات والبيعة واالستفتاء.

الصخيقة الثانية: العشيفة او الػسائل غيخ الدمسية لتجاوؿ الدمصة كالحخب والثػػرة العشيفػة واالنقػبلب 
 لتآمخ واالنتفاضة والقتل.وا

 وجسيع ما تع ذكخه اعبله يجخل مغ ضسغ السػضػعات التي تيع السشذغل بعمع الدياسة.



 
6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 السحاضخة االولى

 التعخيف بالفكخ الدياسي

 مقجمة : 

التشطيع الدياسي : ضاىخة أولية في كل مجتسع بذخؼ ، فحيشسا تػجج الجساعة البذخية يػجج فييا  
نػع مغ التشطيع الدياسي وقجر مغ القػاعج القانػنية التي تشطع سمػؾ أفخادىا وعبلقاتيع بالييئات 

 الحاكسة . 
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صبيعة وانسا حاوؿ ، واالنداف بخبلؼ الكائشات الحية األخخػ لع يتخؾ نفدو تحت رحسة ال     
مشح القجـ أف يتفيع ما يحيط بو مغ ضػاىخ شبيرية واف يفدخىا ، وسعی بفكخه إلى إخزاعيا 
إلرادتو وتصػيخ الطخوؼ السحيصة بو ، واف يييسغ عمى السػارد الصبيرية لكي يشسييا ويػجييا لسا 

يتصػر اال شبقا لقانػف فيو مرمحتو . واذا كاف اإلنداف البجاني قج عاش تحت رحسة الصبيعة ولع 
التصػر الصبيعي ، فأنو قج تسيد عغ غيخه مغ الكائشات الحية مشح تمظ و بجأ فييا يجرؾ ما يحيط 

 بو ، ويدخخ فكخه لخجمتو ، ويخصط لتغييخ ىحا السحيط وتحديشو . 

أف عسمية تدخيخ فكخ االنداف لفيع الصبيعة السحيصة بو أدت إلى استيعاب الترخفات     
 ة والعبلقات االجتساعية ، ومغ ثع حسمتو) االنداف(عمى التأمل في ىحه الصبيعة وتفديخىا . البذخي

وبالصخيقة نفديا التي أخح بيا االنداف يدتقري حكيقة الصبيعة ومعخفة قػانيشيا ، وجعل      
قػاىا تحت سيصختو واالنتفاع مغ مرادرىا ، بجأ ، أيزا ، في التداؤؿ عغ معتقجاتو الفكخية 

تقاليجه وتشطيساتو االجتساعية ، وكذ  شبيعتيا ومجػ سمصانيا مغ اجل التخصيط االرادؼ و 
 لتقجميا أو تغييخىا . 

وىكحا ، ونتيجة ليحه الحالة ، تصػرت جسيع التشطيسات االجتساعية بصخيقة شبيرية . فقج      
 .ادرؾ االنداف ، تجريجيا ، وجػد ىحه التشطيسات وعسل عمى تصػيخىا إراديا 

وليذ ىشاؾ مغ شظ أف الجولة ىي اکثخ ىحه التشطيسات االجتساعية قػة . وكاف عمى       
 في غار عسمية التصػرات  -بعج أف قػت بعس نساذج الجداء بعس قػاعج الحكع  -االنداف 

 

االندانية الستبلحقة أف يدتقري عغ ىحه السؤسدة فيحاوؿ اكتذاؼ اصميا ، ويتداءؿ او يدانج 
 يشاقر الشصاؽ السشاسب لػضيفتيا . وكشتيجة ليحه العسمية ضيخ الفكخ الدياسي . سمصتيا ، و 

وبشسػ العقل البذخؼ وزيادة قجراتو عمى التحميل واالستشباي اتدعت دائخة التفكيخ الدياسي ،       
وبجأت تطيخ الشطخيات الدياسية . ثع في مخحمة الحقة ، اکثخ تقجما ، ضيخت السحاىب الدياسية 

ال تقترخ عمى تفديخ ضاىخة اجتساعية محجدة ، أو تق  عشج حج تحميل مذكمة سياسية  التي
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معيشة وتبيغ الحل البلـز ليا ، بل تزع مشياجا أو بخنامجا عاما التباعو عشج الذخوع في حل 
 السذكبلت الدياسية السختمفة . 

في الطػاىخ الدياسية  فالفكخ الدياسي ، أذف ، ييتع بتمظ األفكار والسفاليع التي تبحث     
وتحاوؿ التعخؼ عمييا وصفا ودراسة وتحميبل في سبيل تكػيغ مفيـػ محجد عغ ىحه الطاىخة أو 
تمظ ، ومغ ثع االنتقاؿ ، عبخ سمدمة مغ االرتباشات بطػاىخ اجتساعية اخخػ ، إلى محاوالت 

اسي قج وجج مشح أف وجج لمتعسيع قج تداعج عمى التشبؤ ( وتبعا لسا تقجـ يسكغ القػؿ أف الفكخ الدي
االنداف الستدائل عغ شبيعة االلتداـ بالصاعة والخزػع إلى الحاكع . برػرة أدؽ ) الفكخ ( قج 
وجج قبل الحخكة ، ألف الحخكة ليدت اال سريا نحػ تحقيق ىجؼ معيغ ، وميا وص  اليجؼ 

 ومغ ثع فيػ فكخ. بانو جدئي او قصخؼ او مباشخ ، فيػ ليذ إال تعبيخا عغ الترػرات واالدراؾ 

غيخ أف تحجيج اصػؿ الفكخ الدياسي يجب أف التحجب عشا عجدا مغ البجيييات التي لع تعج    
 في حاجة إلى ايزاح أو تفديخ, وىي

فميذ كل فكخ ميات تعمق بالدمصة او بااللتداـ الدياسي مسا يجخل في نصاؽ ماتعػدنا  .1
دتػػ يختفع عغ الفكخ السعتاد حيث نمحع رقية أف ندسيو بالفكخ الدياسي . أف الفكخ الدياسي م

في التحميل ورفالية في البشاء والتأصيل وارتباي بتقاليج حزارية . ورغع أف تقاليج التحميل 
الدياسي ربصت بيغ الفكخ الدياسي والتخاث الغخبي ، إال أنو مسا الشظ فيو أف اإلندانية عخفت 

لدياسي . فالفكخ اليشجؼ والفكخ الريشي دوف نساذج اخخػ متسيدة لمفكخ الدياسي والترػر ا
الحجيث عغ الفكخ االسبلمي ليذ إال بعس التصبيقات . رغع ذلظ فعميشا أف ندمع بحكيقة واضحة 
وىي أف عمع الدياسة في تقاليجه السعاصخة اليداؿ يرير عمى الفكخ الدياسي االغخيقي حيث 

عغ كل ما لو صمة بحقائق الػجػد الدياسي .  يدتسج مشو كمياتو ومفاليسو وادوات التعبيخ المفطية
بل لػ نطخنا إلى التخاث الدياسي بسعشى السكتدبات الجيسقخاشية لػججناىا تبجأ مغ الفكخ اليػناني 
وتتػالى في حمقات متخابصة ومتبلحقة تجور وتتخكد حػؿ الحزارة األوربية بصخيق مباشخ أو غيخ 

 مباشخ. 

ية ولكشو ، ايزا ، يفتخض مدتػػ معيشة مغ التشطيع الفكخ الدياسي ىػ حكيقة حزار  .2
والتبػيب السشياجي في تحميل الطاىخة الدياسية . رغع اف االستخجاـ اليػمي قج يسيد بيغ الفمدفة 
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والفكخ وقج نجج أسذ عمسية ومػضػعية لمتسييد بيشيا إال أف كمسة الفكخ الدياسي عشجما تصمق 
االنصباعات او الترػرات السعتادة ، بل انيا البج واف  فإنو ال يسكغ أف يفيع مشيا فقط مجخد

تختفع إلى مدتػػ معيغ مغ حيث التبػيب الجاخمي والتختيب السشصقي والتػزيع الكمي لمعشاصخ ، 
فاذا بيا تكػف نطاما متكامبل لشفدو بأف يقتخب بذكل أو بآخخ مغ مجلػؿ كمسة الفمدفة ولػ في 

دياسية ليدت مغ شبيعة واحجة بحيث يتعيغ استخجاـ اكثخ مغ أوسع معانييا . ورغع أف ا ثار ال
مريار واحج في تكيسيا وتحجيج وضيفتيا ، اال أف الفكخ الدياسي البج واف يكػف ، في ذاتو ، 

 مدتػػ رفيعا مغ البشياف السشصقي الستكامل لمترػر الدياسي .

 والشطخية الدياسية؟اذف ما ىػ الفخؽ بيغ الفكخ الدياسي والفمدفة الدياسية  •

الفمدفة الدياسية: ىي مغ فخوع الفمدفة كسا أنيا في نفذ الػقت فخعا مغ فخوع العمـػ  -
الدياسية ،أيزا يرشفيا أرسصػ ضسغ العمػـ التصبيكية، نطخا الرتباشيا بالسسارسة العسمية. 

وؿ كحلظ والفمدفة الدياسية ىي إحجػ السحاور األساسية لسػضػعات الفكخ الدياسي. وتتشا
الدياسات الستبعة أو التي يجب أف تتبع، عغ السمكيات العامة والخاصة وعغ القانػف: ماىي 
ولساذا يحتاجيا اإلنداف وماىي معاييخ اعتبار حكػمة ما شخعية وماىي الحقػؽ والحخيات التي 

قانػف يجب أف تقيج، ولساذا وكيفية إجخاء التقييج عمييا ولساذا، كسا تعخؼ فمدفة الدياسة ال
 إف كانت تحكسو حكػمة شخعية. -وتحاوؿ تحجيج واجبات السػاشغ تجاه حكػمتو الذخعية 

تعػد الفمدفة الدياسية لمخغبة في التفكيخ في ما تصخحيا الحياة الدياسية مغ مذكبلت،  -
تدتعري عمى الفيع والحل، وىي تختم  عغ عمع الدياسة مغ جية أنو إحراء وتختيب لمشطع 

ختم  عغ عمع االجتساع الدياسي مغ جية ما ىػ بحث في األبعاد االجتساعية الدياسية، وت
 لمتجخبة الدياسية..

الشطخية الدياسية: ىي جيج أو نػع مغ أنػاع الفكخ الدياسي، وتعشى الشطخية الدياسية  -
قل بشقل الطػاىخ السختمفة التي تقع فعبل في عالع الدياسة إلى نصاؽ العمع الػاقعي الستفق مع الع

واإلشار الػاقعي أو العسمي في عمع الدياسة أو العمػـ الدياسية ال يذغمو ما يشبغي أف يكػف عميو 
 السجتسع الدياسي، وإنسا يبحث في شبيعة الطاىخة بػصفيا أمخًا واقعًا .



 
10 

 Politicalكحلظ فاف الفكخ الدياسي يجور حػؿ مجسػعة مغ الكيع فيدسى احيانا ب   .3
nominative theory  ورغع أف ىحه التدسية تتزسغ قدصا مغ عجـ الجقة حيث انيا تخمط .

بيغ الشطخية الدياسية وتاريخ الفكخ الدياسي ، إال أنيا تتزسغ ، ايزا ، قدصا مغ الرحة ، 
حيث أف كمييا يجور حػؿ السبادػء والكيع العميا الثابتة . الفارؽ بيشيا في مشصق العخض واسمػب 

وضع معاييخ الحخكة والكياس السشصقي . تاريخ الفكخ يجعل مشصق السعالجة والتفريل بقرج 
 الستابعة الدمشية والتػالج الفكخؼ ىػ وحجه اساس وجػىخ الجراسة .

كحلظ فاف الفكخ الدياسي بتزسغ الشطخيات الدياسية والفقو الدياسي والسحاىب   .4
الجقة في التحميل ،  الدياسية . انيا جسيعا تعبيخات مختمفة عغ مدتػػ معيغ مغ مدتػيات

واالرتفاع في الذسػلية واليجؼ مغ الترػر . فالشطخيات الدياسية ىي اكثخ مدتػيات التحميل 
الدياسي دقة واحاشة . والفقو الدياسي كمسة تتجاوؿ لتعبخ عغ مػضػعية السعالجة وتغمب 

سي خبلؿ القخف العشرخ القانػني ، والسحىب الدياسي ىػ الترػر الحخكي كسا تبمػر الفكخ الديا
 التاسع عذخ حػؿ حخکات جساىيخية تدعى الى تغييخ الػضع القائع ومغ خبلؿ ادوات معيشة .

و كحلظ اليجػز صػر كػف الفكخ الدياسي  قاصخة عمى نصاؽ التعامل مع الدمصة   .5
ػ بسعشی الدياسة الجاخمية . إنو يتشاوؿ ، ايزا ، كل مالو عبلقة بالعبلقات الجولية وتحخؾ القػ 

الدياسية في الشصاؽ الخارجي . مسا الشظ فيو أف الصابع الفمدفي البج واف يغمب القدط األوؿ ، 
ألنو ىػ الحؼ يجور حػؿ االلتداـ الدياسي وتفديخه وتبخيخه ، ولكغ ىحا ال يسشع مغ أف الفكخ 
 الدياسي اشار عاـ يذسل ، مغ حيث الستابعة الدمشية ، كل مالو صمة بالػجػد الدياسي في
جسيع تصبيقاتو . في اشار ىحه الدسات العامة التي يتحجد في ضػئيا الفكخ الدياسي يسكغ أف 
يعخؼ الفكخ الدياسي بانو دراسة تاريخية النيا متابعة زمانية مع نػع مغ التخرز النيا تجور 
ة حػؿ التخاث الفكخؼ السختبط بتفديخ ضاىخة الدمصة . يقػدنا الفكخ الدياسي في اصػلو السباشخ 
الى التخاث اليػناني ، ويريخ ، وقج تخصى الحزارة اليػنانية ، معبخا عغ ذلظ االتراؿ الػثيق 
الحؼ يخبط بيغ حزارة افبلشػف مغ جانب وتخاث عرخ الشيزة مغ جانب آخخ في مخاحمو 
الستعاقبة حتى يق  ازاء الكفاح الفكخؼ لمقخف الحؼ نريذو في ذلظ التأكيج لمكيع الستعجدة التي 

ر حػؿ تحخيخ الفخد مغ انػاع العبػدية . ىحا الجدء مغ الثقافة الدياسية ىػ بسثابة حمقة وصل تجو 
بيغ الحكيقة الحزارية مغ جانب والتخاث الدياسي مغ جانب آخخ ، ىػ تصػر تاريخي يدػده 
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مشياج فمدفي ذو خرائز واضحة مغ السقػمات ، التداؿ تديصخ عميو تمظ الكميات الفكخية 
 يتافيديكية التي تدتسج مرادرىا مغ التخاث اليػناني .والمغة الس

ىحا التحجيج لسفيػـ الفكخ الدياسي وكيفية نذػئو يجفع بشا إلى التحكيخ باف ىحا السؤل        
سيتزسغ ثبلثة أبػاب رئيدة : يخرز الباب األوؿ مشيا البحث واقع الفكخ اليػناني مغ حيث 

لشساذج الفكخية التي يسكغ االستذياد بيا عميو ، والسجارس أىسيتو واالرضية التي نذأ عمييا ، وا
الفكخية السختمفة التي أعقبت الخدارة السؤقتة . وخرز الباب الثاني لتشاوؿ الحزارة الخومانية 
بسعصياتيا الستعجدة . فشحجد اىسيتيا اوال ثع نتعخض الشساذج مغ مفكخييا وشبيعة القػاعج القانػنية 

ل التي كانت تشطع عبلقات روما بغيخىا مغ الجوؿ ، اضافة إلى مجػ اإلسياـ الخومانية ، والعػام
الخوماني في الفكخ الدياسي . أما الباب الثالث فديخرز لبحث الفكخ الدياسي في العرػر 
الػسصى فشػضح شبيعة ذلظ الفكخ وابعاد السشصق السديحي ، والتصػرات التي شيجتيا عبلقة 

ذخة قخوف مغ الدمغ ، مع اإلشارة الى ذلظ االسياـ الحؼ رفج بو الكشيدة بالجولة عمى مجػ ع
 العخب السدمسػف الفكخ الدياسي في نفذ تمظ الحكبة . 

 أىسية الفكخ الدياسي اليػناني

 مقجمة :

قج يبجو الفكخ اليػناني األوؿ وىمة حجود األىسية ازاء ما تسميو عميشا الحزارة السعاصخة مغ 
رتيغ مغ صػر الػجػد ) قجيسة واخخػ حجيثة ( ال مػضع لمسقارنة حقائق تخمق مدافة بيغ صػ 

بيشيا ، عمى أف ىحا االتجاه يخال  الحكيقة التي تعبخ عشيا تمظ الحزارة . ليذ سخ ذلظ أف 
أىسية الفكخ اليػناني تشبع مغ كػنو السرجر األوؿ لبلشكاؿ السشصكية التي درج عمييا الفكخ 

شاصخ التفكيخ وشخؽ التعبيخ عغ االوضاع الدياسية الشطامية الغخبي والتي نحغ ندتسج مشيا ع
برػرة عامة ، بل أف ىحه األىسية تشبع ، ايزا ، مغ كػف الفمدفة اليػنانية حكيقة مصمقة التقبل 
التقييع : فالفكخ الحؼ نبت في شبو الجديخة اليػنانية يجب ) عشجما نػاجيو ( أف يتحخر مغ كل 

حػ قيع غيخ مقيجة ، أو بكمسة مػجدة نحػ الحكيقة ، وىػ عشجما ندبية تاريخية وأف يشصمق ن
يشصمق نحػ تمظ الحكيقة اليدعى فقط ليحتزشيا بل يختمط بيا لبريخا كبل تدتحيل تجدأتو,  
فالتخاث اليػناني ، تبعا لحلظ ، ىػ الفكخ الفمدفي والتجخيج السشصقي حػؿ الكيع العميا التي تحكع 



 
12 

يشيا ترخفات السػاشغ ازاء الدمصة . وعشجما نعخض لفمدفة الدياسية الترخفات االندانية ومغ ب
عشج اليػناف انسا نتشاوؿ بحلظ االصػؿ السشياجية لمفمدفة الدياسية في جسيع مخاحميا وتصػرىا . 
فأفبلشػف لع يكتذ  فقط الدياسة بل اكتذ  الفكخ االنداني ، ذلظ االكتذاؼ الحؼ مغ 

في تصػراتيا البلحقة أف تخمق ما يدسى ا ف السشصق العمسي ،  الحزارة الغخبية عشجما انجفعت
واذا كانت الحزارة الكشدية قج استصاعت أف تقجـ نساذج فكخية معيشة باسع االندانية فيي  
التجيغ بحلظ فقط لتعاليسيا ، وانسا لسا تخكو ليا سقخاي مغ تخاث فكخؼ انتفع بو كل مغ شيذخوف 

 وسشيکا 

اليػنانية ابعج أذف مغ أف تكػف مجخد نػع مغ انػاع حب االستصبلع العمسي  أىسية الفمدفة      
,ىي أوال تسثل عبلقة مباشخة بالحزارة الغخبية ، لكغ ىحه العبلقة ثانية تزع  وتدوؿ ازاء 
االىسية التي تسثميا الثقافة الدياسية لجػ اليػناف ، ذلظ ألف السشصق الدياسي ووسائل التعبيخ 

دياسية ال تداؿ حتى ا ف عالة عمى الحزارة اليػنانية . كسا أف ىحه العبلقة تتأكج عغ السفاليع ال
ثالثا بربلت تعبيخية تدداد ازاء تخاثشا اإلسبلمي الحؼ يجيغ ، بجوره ، لمحزارة اليػنانية بالعجيج 

د الى مغ مداياىا ونقائريا ، فيل ندتصيع أف نفيع السجيشة الفاضمة لمفارابي ، مثبل ، دوف أف نعػ 
جسيػرية افبلشػف, ىحه السقجمة السػجدة لسػقع الفكخ اليػناني مغ الفكخ االنداني تجفعشا نحػ 
تحجيج تمظ التصػرات الدياسية التي شيجتيا ببلد اإلغخيق قجيسة والتي أفزت في الشياية إلى 

قبل السيبلد كاف اإلغخيق قج  ۰۷۷تبمػر الفكخ اليػناني في اشار دولة السجيشة . ففي حػالي عاـ 
(( ارتبصت في بيشيا بتقاليج ديشية City Statesاستقخوا في شكل محجد وتسيد لجوؿ السجيشة 

وعخفية لع تسشع استقبلليا الدياسي عغ بعزيا البعس مسا أدػ ، فيسا بعج ، إلى صجامات 
ـ ( ساد ببلد  ؽ . 580مرالح وحخوب متعجدة . وفي خبلؿ الفتخة اليػميخية ) أؼ حػالي 

استصاع أف يدتسخ برػرة معيشة في  Patriarchal Monarchyاالغخيق نطاـ حكع ممكي أبػؼ 
مجتسع مجيشة اسبخشة ، عمى وجو التحجيج ، لكشو مالبث أف تخمى عغ مكانو ىحا تجريجيا لشطاـ 

معطع حكع ارستقخاشي ذؼ ندعة عدكخية . أف سيصخة األنطسة األرستقخاشية واالليکارشية عمى 
خبلؿ تمظ الفتخة عمى استسخار شبيعة العبلقات القائسة في  -دوؿ السجف االغخيكية لع يػثخ

السجتسع االغخيقي وىي عبلقات أساسيا التجانذ االجتساعي والتساثل الخمقي والدياسي ، غيخ 
أف الفتخة التي تستج حتى القخف الخامذ قبل السيبلد قج شيجت اضسحبلؿ ىحه الصبقة ) 
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قخاشية ( ونسػ شبقة التجار التي لع تتقبل مبلبدات الحكع األرستقخاشي وضخوفو مسا أدػ األرست
إلى ضيػر العجيج مغ الصغاة السدتبجيغ الحيغ حققػا نفديع سمصات واسعة خبلؿ مخاشبتيع 

 واعتسادىع عمى جسيػر العامة. 

الة ، كا تعارؼ عمييا وعشجما أصبح االحتفاظ بالدمصة عغ الصخيق غيخ الذخعي السشافي لمعج    
الشاس في تقاليجىع ، أمخا مسكشا نذط الفكخ الدياسي لسشاقذة ومػاجية ىحه السيػؿ ، وتذكمت 
لحلظ مجارس فكخية تحاوؿ تبخيخ الديصخة عمى مقاليج الدمصة او تياجسيا عمى اساس مغ بياف 

و ذاؾ, وقج ادػ العش  االشكاؿ الستعجدة لشطع الحكع واجيدتيا ومجػ امكانية تقبل ىحا الشطاـ أ
الحؼ مارسو الحكاـ السدتبجوف إلى تػحيج كل الصبقات االجتساعية مغ أجل إزاحتو عغ دوؿ 
السجيشة تباعا . وعشجما تحقق ىحا اليجؼ عاودت األرستقخاشية محاولة استعادة سمصانيا القجيع . 

ػا االحتفاظ بيحه الدمصة فشذب ، تبعا لحلظ ، صخاع ججيج بيشيا وبيغ سػاد السػاششيغ الحيغ حاول
 بأسع  الذعب؛ وفي خزع ىحا الرخاع ضيخت روائع الفكخ الدياسي اإلغخيقي

اف ىحا الفكخ الحؼ ضيخ خبلؿ ىحا الرخاع العشيف قج تسيد باتجاىيغ رئيديغ : أوليا اتجاه  -  
لعسمي لع عسمي واضح ، وثانييا البحث الجائب عغ الجولة السثالية الكاممة . فسغ حيث االتجاه ا

يبحث األغخيق في تعخيف الجولة وأصل نذأتيا واساس الدمصة فييا ، وانسا ناقذػا أحدغ 
الػسائل العسمية لمحكع وتشطيع العبلقة بيغ الحاكع والسحكـػ ، وفيسغ يكػف الحاكع ومايكػف عميو 
ة شكل الحكػمة وماىػ أحدغ دستػر ، وقج يبجو اف اتجاىيع نحػ البحث عغ الجولة السثالي
متشاقس مع اتجاىيع العسمي ، غيخ أف ىحا التشاقس يدوؿ حيشسا نعمع أف كبل االتجاىيغ تبخره 
ضخوؼ نذأة السجيشة اليػنانية, فكيف نذأت دوؿ السجيشة ىحه ، وماىي شخوي قياميا ، وماىي 

 الشساذج القابمة لمجراسة والتي يسكغ االستذياد بيا في ىحا الخرػص ؟ 

 

 City Stateسجيشة الفرل األوؿ دولة ال

اذا أخحنا بشطخ االعتبار كػف االفخاد نتاج بيئتيع الشطامية فاف فيع الترػرات الخاصة لكبار 
فبلسفة االغخيق ) سقخاي ، افبلشػف ، أرسصػ ( يربح عديخة مالع تحط بالبيئة التي نذأ فييا 

يشة ىحه التي إنتذخت ىؤالء جسيعا . ليذ ىحا الجانب فقط ىػ الحؼ يفخض عميشا دراسة دولة السج
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عمى أرض اليػناف وقارب عجدىا ألفا وخسدسائة مجيشة ، وانسا لكػف ىحه الجولة ، ايزأ ، ىي 
السقخ الػحيج الشذاي االفخاد االجتساعي والدياسي ، وألف تأمبلت االغخيق كميا كانت تجور حػؿ 

ماعجاىا ، اضافة إلى ىحه السجف ( بحيث اليػجج بالشدبة ليع أؼ شكل آخخ مغ اشكاؿ الحزارة 
أف معطع السثل الدياسية العميا الحجيثة ، كالعجالة والحخية والحكػمة الجستػرية واحتخاـ القانػف ، 
قج بجأت ، أو عمى االقل بجأ تحجيج مجلػليا ، بتأمل فبلسفة االغخيق لشطع دوؿ ىحه السجف التي 

ة ، بعزيا ذو شابع اقترادؼ كانت تحت انطارىع لقج نذأت دوؿ السجيشة بفعل عػامل مختمف
وبعزيا ا خخ ذو شابع جغخافي أو شابع تاريخي : فقج أدت مذكمة تدايج الدكاف أو تشاقز 
السػاد الغحائية او الرخاع عمى الدمصة الدياسية في مجيشة معيشة إلى أف يتخكيا مجسػعة مغ 

ججيجة . كسا أف شبيعة  األفخاد يجتسعػف فيسا بيشيع ويختاروف رئيدا ثع يخحمػف النذاء مجيشة
اليػناف الجبمية وكثخة مافييا مغ نييخات قج مدقت وحجة الببلد وجعمت االتراؿ صربة بيغ 
مختم  السشاشق وبالتالي ليأ الطخوؼ السبلئع القامة مجف مدتقمة . وتعتبخ الطخوؼ التاريخية 

الببلد في شكل قبائل لشذأة الذعب االغخيقي عاـ مداعجة في ىحا الذأف . فقج استػشغ االغخيق 
ندحت الييا عمى فتخات متباعجة ، وكاف لكل قبيمة عاداتيا وأخبلقيا وليجاتيا الخاصة مسا جعميا 

 تكػف لشفديا وحجة قائسة بحاتيا . 

كسا اليسكغ التغاضي عغ العػامل التي تتعمق بصبيعة الفخد اليػناني نفدو مغ حيث كػنو       
جيشة صغيخة ، ومتعمق بفكخة استقبلؿ ىحه السجيشة برػرة كاممة  مياال لمحخية ومسارستيا ضسغ م

وعشج التداؤؿ عغ األسذ التي يذتخي تػافخىا لكياـ مثل ىحه السجف ، فاف االجابة تتحجد في 
 ضخورة تػافخ : 

مداحة معيشة : فيجب اف تكػف السجيشة عمى قجر مغ االتداع يدسح بادارتيا ادارة  -1
الزخامة بحيث ال يعخؼ سكانيا بعزيع بعزا . فسداحة أتيکا  مدتقمة دوف أف تكػف مغ

Atica  وىي األرض التي تسمكيا مجيشة اثيشا أل  وستػف ميبل مخبعا ، وكانت مداحة معطع
 السجف األخخػ اقل مغ ذلظ بكثيخ . 

االستقبلؿ اإلقترادؼ : فيمـد أف تكػف ، الخقعة االقميسية لمسجيشة كافية الشباع حاجات  -2
 كاف الغحائية .الد



 
15 

االستقبلؿ الدياسي : وىػ أىع األسذ جسيعة ، فالسجيشة في نطخ االغخيق القجماء   -3
اليسكغ أف تخزع ألؼ قػة خارجية سػاء كاف مرجر ىحه القػة مجيشة أخخػ أو سيجة اجشبية . 

يشتيع آف تعمق اليػنانييغ بيحه الفكخة قج وصل إلى حج التعرب. فاالثيشيػف ، مثبل ، وضعػا مج
في مكاف الرجارة بيغ السجف األخخػ ، النيا التجيغ بالخزػع ألحج ، وفي ىحا الذأف يقػؿ 

( أف دولة السجيشة بػاقعيا  1الفخس ، أف األثيشييغ ال سيج ليع ) » اسخيمػس ، في تسثيمية 
السحكػر تختم  تساما عغ مفيػـ الجولة السعاصخة مغ حيث تعجاد الدكاف أو مغ حيث السداحة 
: فسداحة دولة السجيشة لع تكغ تتجاوز حجود مجيشة كبيخة معاصخة ، وعجد الدكاف فييا اليتعجػ 
في احدغ الفخوض ، نر  مميػف ندسة ، مسا يديل عمييع ) الدكاف ( عسػمة التعخؼ عمى 
بعزيع . كحلظ فأف السذاكل التي واجيت دولة السجيشة تختم  مغ حيث الصبيرية أو الجرجة ، 

ل التي تػاجييا الجولة السعاصخة . فقج مخت دوؿ السجيشة في تصػر تاريخي نتيجة عغ السذاك
لتغيخ القائسيغ بالحكع فييا وتبعا لطخوفيا االقترادية الشاتجة عغ اعتبارات جغخافية معيشة . 
وبيشسا اتدست الحياة الدياسية في بعس مجف االغخيق بالصابع الجيسقخاشي نججىا قج انحخفت في 

خخ الى درجات متفاوتة مغ األرستقخاشية واالوليکارشية ذات الريغة العدكخية احيانا البعس ا 
 . ويسكغ أف نقجـ مثاليغ نسػذجييغ ، بيحا الخرػص ، ىسا دولة اثيشا ودولة اسبخشة .
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 السحاضخة الثانية

 السبحث األوؿ

 دولة أثيشا

إذا ما أريج تفيع البيئة الدياسية لمفمدفة اليػنانية فانو يتحتع عميشا أف نقجـ ترػرًا سميسًا       
لمحياة الدياسية في دولة مجيشة اثيشا بالحات العتبارات متعجدة أىسيا : اف اثيشا شيجت اروع 

اخحت بأكبخ  التجارب في مسارستيا لمحياة الدياسية ، وىي دوف غيخىا مغ السجف اليػنانية قج
قدط مغ السفاليع الجيسقخاشية ومغ الحخية الدياسية وسيادة القانػف ، وألف السعمػمات التاريخية 
عشيا متػافخة ، كسا أف حياة سقخاي وفمدفة افبلشػف وأرسصػ ىي بسثابة ترػر لمحياة الدياسية 

كائغ لمػصػؿ إلى ما في أثيشا او رد فعل ونقج ليا ، أو محاولة التػصل إلى صػرة أكسل مسا ىػ 
يجب أف يكػف, والشظ أف في كل ىحه السعصيات يكسغ الدبب في أف صػرة اثيشا القجيسة تثيخ 
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اىتساما بالغًا في نفػس اصحاب العقػؿ ، ذلظ النيا صػرة لثقافة شعب ، انيا ليدت صػرة فئة 
كيا كسا ىي دوف ارستقخاشية تزفي مغ روحيا الدامية رونقا عمى الجساىيخ التي تديخىا ثع تتخ 

تكػيغ صحيح ، وليدت ىي ، أيزا ، برػرة ديسقخاشية متصخفة جسة الشذاي ولكشيا عجيسة 
الحوؽ ضيقة العقل مفتقخة إلى الشبل، آنيا صػرة شبقات دنيا ومتػسصة ارتقت بأندانيتيا إلى ارفع 

ة قبل ما يديج عغ ىحه السجيش Isocratesمدتػػ بمغتو امثاؿ ىحه الصبقات .. ىحا كتب ايدوقخاي 
عغ االلفشي عاـ قائبل : لقج تقجمت اثيشا في شػشيا وخمفت بكية العالع وراءىا بسخاحل في الفكخ 
والتعبيخ حتى اصبح تبلميحىا اساتحة الجنيا ، وجعمت اسع اليػناف مسيدا ال لجشذ مغ االجشاس 

شدي مذتخؾ. واثيشا ، بل لقجرة عقمية . کسا جعمت لقب اليػناف شارة لمعمع ال دليبل عمى اصل ج
وىي أبعج مجيشة شخقية « بعج ذلظ ، مجيشة صغيخه ال يديج عجد سكانيا عغ األربعسائة ال  ندسة 

مغ السجف اليػنانية تتستع بسػقع جيج . فقج كانت الباب الحؼ يخخج مشو اليػنانيػف الى مجف آسيا 
وتخفيا إلى ببلد اليػناف  الرغخػ ، وعغ شخيقيا كانت تمظ السجف الكبخػ نخسل شعاع حزارتيا

اليافعة ( ويشقدع سكاف أثيشا إلى ثبلث شبقات رئيدة تختم  كل مشيا عغ األخخػ ، سياسيا 
 وقانػنية واجتساعية . وىحه الصبقات ىي 

: تسثل ىحه الصبقة قاعجة اليـخ االجتساعي لسجيشة اثيشا ، وندبة افخادىا إلى شبقة األرقاء  -1
لثمث أف نطاـ الخؽ كاف معتخفا بو كجعامة اقترادية تعارؼ عمييا سكاف السجسػع العاـ لمدكاف ا

الجدر اليػنانية القجامی عسػما ، إال أف األرقاء كانػا محخوميغ مغ مطاىخ السذاركة في الحياة 
الدياسية . فيع مجخد واشياء ، وبالتالي يحل بيعيع وتأجيخىع وحتى اعارتيع . وعمى ذلظ ال يسمظ 

قانػنية وبالتالي ال يتدوج او يستمظ ، كسا ال يسكغ مقاضاتو الف السقاضاة ، في الخقيق شخرية 
العادة ، تكػف ضج مالکو الحؼ يسمظ حخية الترخؼ بعبجه بكل الصخؽ باستثشاء حياة ذلظ العبج 
وعمى الخغع مغ كل ذلظ فقج كاف االنتاج االقترادؼ لبلرقاء مسا اليدتصيع السجتسع االثيشي كمو 

ي او يدتريس عشو ، حتى اف ارسصػ شبييع بالجج او السادة السبلزمة الديصخة الخوح اف يدتغش
وحخكاتيا وانتاجيا . فالشطخية الدياسية لبلغخيق ، اذف ، تعتخؼ وتدمع بشطاـ الخؽ ، إذ بشطخ 

إذ إف جسيع الكائشات ، مشح المحطة األولى « . » ممكية أداتية حية » أرسصػ ، إف العبج ىػ 
وعشج اعتبار العبج « . مشحورة بالفصخة ، إف جاز التعبيخ ، بعزيا ليأمخ وا خخ ليصيع  لػالدتيا

إف جسيع أولئظ الحيغ ليذ لجييع » مغ وجية نطخ الصبيعة ، فإنو يكػف لمديج كالجدج لمتشفذ . 
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ما يقجمػنو لشا أفزل مغ استعساؿ جدجىع وأشخافيع فإف الصبيعة حكست عمييع باالستخقاؽ ؛ 
فزل ليع أف يخجمػا مغ أف يتخكػا لذأنيع . وبكمسة ، إنو عبج بالصبيعة ذلظ الحؼ قل ومغ األ

يبقى أف نذيخ إلى أف « . . حطو مغ الشفذ والػسائل فحسمو ذلظ عمى أف يتبع ا خخيغ 
االستخقاؽ يسكغ أف يشتيي باحجػ الػسائل ا تية : اما قياـ العبج بذخاء نفدو ، أو تشفيحا لػصية 

حخيخ عبجه ، أو قياـ ىحا الديج في حياتو بتحخيخ العبج ، أو قياـ الجولة بحلظ الخجمات الديج بت
 . خاصة قجميا أو قاـ بيا العبج

شبقة األجانب : تزع ىحه الصبقة جسيع االثيشييغ الحيغ لع يػلجوا ) ال ىع آباؤىع ( في أثيشا ،  -۹
أولئظ الحيغ يثبت إلى مغ وصسػا سابقا  ولع يتعمسػا شبقا لسشاىجيا التخبػية والتعميسية . وحتى

برفة األجشبي فانيع يطمػف اسخػ ذلظ السفيػـ الصبقي ، واليتستعػف ، قانػف ، برفة السػاششة 
مغ  -األثيشية عمى االشبلؽ . اف اعزاء ىحه الصبقة واف مشحػا حخية مداولة التجارة إال أنيع 

ق السذاركة في الحياة الدياسية لمسجيشة بالخغع كانػا محخوميغ ، كالخقيق ، ـ ح -الشاحية األخخػ 
مغ كػنيع أحخارًا ، وعجـ تزسغ ىحا الحخماف ألؼ مداس بسكانتيع االجتساعية . اف عجد أفخاد 

 ىحه الصبقة كاف كبيخة في أثيشا بدبب ما كاف ليحه السجيشة مغ نذاي تجارؼ واسع . 

ي تستعت بحق االسياـ في الحياة الدياسية شبقة السػاششيغ األحخار : ىي الصبقة الػحيجة الت -3
لمسجيشة . وكاف ألعزائيا األىمية الكاممة لتػلي الػضائ  العامة والسذاركة في شخؼ االنزساـ 
إلى الجير وقياداتو . إف مداولة األعساؿ العامة والسذاركة في تحسل اعباء الجولة كاف شخفا 

ػنية ودستػرية بقجر ماكاف يدعى لمحرػؿ لمسػاشغ االثيشي الحؼ لع يكغ يبحث عغ حقػؽ قان
عمى شخؼ تأدية واجبات مجتسعو , وىكحا فاف صفة السػاشغ ىحه تربح امتيازًا يخمع عمى 
صاحبو عزػية السجيشة وتؤىمو لحج ادنى مغ السذاركة في الشذاي الدياسي وفي الذؤوف العامة 

اشغ اجتساع السجيشة، وىػ اجتساع . وىحا القجر مغ السداىسة لع يجاوز، احيانا مجخد حزػر السػ 
تتفاوت اىسيتو تبعا لسجػ الجيسقخاشية الدائجة ، وقج يتزسغ ، احيانا أخخػ ، صبلحية متفاوتة 
لتػلي الػضائ  العامة ؛ وليحا ذىب ارسصػ الى أف الربلحية لتػلي وضائ  السحمفيغ ىي 

لسػاشغ لذغميا كاف افزل مريار لرفة السػاشغ . ويبلحع أف عجد الػضائ  التي يرمح ا
متغيخة تبعا لجرجة الجيسقخاشية السصبقة في السجيشة . ويجب االنتباه إلى أف صفة السػاششة بالشدبة 
لئلغخيقي لع تكغ تعشي غيخ السذاركة واالسياـ ، بقجر معيغ ، في الحياة العامة . في حيغ أف 
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جعل السػاشغ شخرا يختب لو السػاششة في العرخ الحجيث ليدت كحلظ . اذ اف الجولة الحجيثة ت
القانػف حقػؽ معيشة ومثل ىحا يقجر عجد األجانب في اثيشا بحػالي خسدة وأربعيغ ال  شاب واذا 

 ما اضيف الييع األشفاؿ فاف الخقع سيختفع الى تدعيغ ال  شخز .

الػضع كاف ادنى لمقبػؿ عشج الخوماف مشو لجػ األغخيق الحيغ لع تكغ السذكمة في نطخىع كيف  
ييدخ لمفخد الحرػؿ عمى حق خاص بو ، بل كيف يزسغ ليحا الفخد السكاف الرالح لو 
 وتشدحب صفة السػاششة في أثيشا ، عسػما ، عمى أولئظ الحيغ يتػافخ فييع شخشاف اساسياف ىسا 

 السيبلد ألب وأـ اثيشييغ .  -1 

السعجة لحلظ في خبلؿ والبالغيغ مغ العسخ ثسانية عذخ عاما وقيجت اسساؤىع في الدجبلت  -۹
العاـ األوؿ لسيبلدىع ، وتع التحقق مغ ىحا القيج عشج بمػغيع سغ الدادسة عذخ ، وتأسيدا عمى 
ذلظ اليكػف مػاشغ كل مغ لع يكغ مغ اب واـ اثيشييغ أو مشيا ولكشو لع يقيج في خبلؿ العاـ 

ـ أجشبية أو بجوف زواج األوؿ لسيبلده ، أو سقط قيجه لدبب ما ولع يدتصيع االثبات ، او ولج أل
سػلػف ، مشح الجشدية » ومع ذلظ فاف شخوي السػاششة ىحه كاف يتع تجاوزىا احيانا : فقج قخر 

لؤلجانب الحيغ تػافخت فييع شخوي معيشة ، اال اف ىحا االجخاء مالبث اف أبصل . وفي القخف 
رادية أو الخامذ وقعت بعس حاالت التجشذ السباب شخرية او كسكافئة عغ خجمة اقت

عدكخية ، وفي ىحه األحػاؿ نجج ىؤالء الستجشديغ يحتفطػف بجشديتيع األصمية إلى جانب 
ىحا التػضيح لمتقديع الصبقي الحؼ كاف سائجة في أثيشا يجفعشا إلى التداؤؿ عغ . الجشدية الججيجة

ىحا التشطيسات الدياسية ، أو بربارة أدؽ السؤسدات الدياسية التي وججت فييا ايزا . في 
 السجاؿ يسكغ القػؿ أف السؤسدات الدياسية التي شبعت حياة اثيشا الدياسية ىي : 

تجج الجيسقخاشية االثيشية تعبيخىا في تكػيغ التشطيسات الحكػمية  -السؤتسخ العاـ  -الجسرية  -ا
شييغ الفخيجة والتي مغ بيشيا الجسرية أو السؤتسخ العاـ . وتزع ىحه الجسرية جسيع السػاششيغ االثي

الحكػر الحيغ تتخاوح اعسارىع بيغ الثامشة عذخ والعذخيغ عامة وىي نجوة شعبية تجتسع بانتطاـ 
، كسا كانت تعقج اجتساعات غيخ عادية بشاء عمى (  ۸۱عذخ مخات في الديئة عمى األقل ) 

عغ دعػة السجمذ الحيغ يشبثق عشيا . وقخارات ىحه الجسرية تذبو التذخيعات الحجيثة التي ترجر 
الدمصة العامة بأسخىا ، والتي تدتسج وجػدىا الدياسي مغ الذعب . عمى أف ذلظ ال يعشي أنيا ) 
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الجسرية ( قج مارست بالفعل شؤوف الدياسة العامة ، أو أنيا كاف مفخوضأ فييا أف تسارسيا او 
ية أكثخ اف تشاقر وسائميا . فالجيسقخاشية السباشخة بسعشى الحكع بػاسصة الذعب كمو خخافة سياس

مغ كػنيا نطاما مغ نطع الحكع . يزاؼ إلى ذلظ أف نطاـ الجسرية ىحا كاف متبعة في جسيع 
السجف اليػنانية ، الجيسقخاشية مشيا أو األرستقخاشية ، وانيا كانت تتستع بشريب قميل مغ الدمصة 

عييغ الفعمية . واختراصات الجسرية أو السؤتسخ العاـ ، كانت تتمخز في وضع القػانيغ وت
القزاة ومحاسبتيع عمى ترخفاتيع ، والخقابة عمى السػضفيغ ، وتقخيخ أمػر الحخب والدمع ، وعقج 
السعاىجات ، ومخاقبة الترخؼ في السيدانية ، وفخض الزخائب إلى غيخ ذلظ مغ السػاضيع ذات 
 الربغة العامة الذاممة . ىحا يعشي أنو استقخت في الجسرية وبذكل دستػرؼ معطع الدمصات
, العميا لمجولة : الدمصة التذخيرية ، الخقابة عمى الدياسة الخارجية ، الديصخة عغ سمصة التشفيح
غيخ أف ىحه الدمصات كانت تزيق في السجف غيخ الجيسقخاشية ، كسا أف اجتساعات الجسرية في 

ؤتسخ مثل ىحه السجف كانت نادرة وقخاراتيا ذات صفة استذارية فقط . إف رقابة الجسرية أو الس
العاـ لترخفات السػضفيغ تجفعشا لتحجيج الصخيقة التي يتع بسػجبيا اختيارىع فقج كانت الػضيفة 
الػاحجة تدشج إلى ىيئة مغ عذخ افخاد تختار كل واحج مشيع احجػ قبائل اثيشا العذخ ، ويتع 

تع السفاضمة ( التي تتأل  مشيا أثيشا ، وت Demesتخشيح ىؤالء مغ قبل االقداـ االدارية السائة ) 
بيشيع عغ شخيق االقتخاع . وىشا نبلحع ميدة الفكخ الدياسي اليػناني : وىي اعتبار الكياـ 
بالػضيفة العامة شخؼ لكل مػاشغ أثيشي ، وحتى تتاح الفخصة أماـ كل أو اكبخ عجد مشيع لشيل . 

تو . يدتثشى ىحا الذخؼ ، فاف السػاشغ لع يكغ ليتػلى وضيفة عامة أكثخ مغ مخة واحجة في حيا
مغ ذلظ عذخ مشاصب, خاصة ىي مشاصب القػاد العدكخييغ ) مجمذ الكيادة الحيغ يتستعػف 
برفات ومػاىب معيشة تدتجعي استسخارىع في مشاصبيع تمظ( ومغ ابخز االمثمة عمى اصحاب 

الحؼ اكتدب بسػالبو الكيادية ثقة الجسيع  Periclesمثل تمظ السػاىب القائج األثيشي بخکميد 
 واحتخاميع .

مجمذ الخسدسائة ىػ بسثابة المجشة السخكدية لمجسرية أو السؤتسخ العاـ  مجمذ الخسدسائة: -۹ 
وىػ الجياز الحكػمي الجائع الحؼ يعسل بيغ دورات انعقاد الجسرية ويجيخ نذاشات ذلظ الجدج 

ذ مغ خسدسائة مػاشغ يسثمػف قبائل أثيشا العذخ ، وتكػف الدياسي عشج انعقاده ، ويتكػف السجم
مجة العزػية فيو سشة واحجة فقط . ولسا كاف مغ العديخ اضصبلع كل اعزاء السجمذ 
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بسدؤولية االشخاؼ عمى األجيدة االدارية والتشفيحية لمجولة ، فقج اتفق األثيشيػف عمى تػلي ذلظ 
يمة ) البالغ عجدىع خسدػف مسثبل ( مغ الكبائل األشخاؼ بالتشاوب ، بحيث بحكع مسثمػ كل قب

الخئيدية العذخ لسجة عذخ أياـ الدشة ) اؼ ستة وثبلثػف يػما ( يذاركيع مسثل عغ كل قبيمة 
أخخػ أؼ بسجسػع تدعة وخسديغ عزػا ، ثع يختار ىؤالء مغ بيشيع عزػا ، يتػلى الخئاسة ، 

مدؤوليات مجمذ الخسدسائة في سمصاتو  بحكع أثيشا ليػـ واحج اليتكخر مجػ حياتو . وتشحرخ
التذخيرية حيث كاف يقتخح القػانيغ لعخضيا عمى الجسرية ، وىػ يداوؿ أيزا االشخاؼ عمى 
السياـ التشفيحية ) فيخاقب تشفيح مذخوعات الجولة وقػانيشيا ( واالدارية الخوتيشية ، ويقػـ باالتراؿ 

واف كاف احيانا وفي بعس القزايا  -سحاكع بالييئات الدياسية االجشبية ، وتشفيح احكاـ ال
واالشخاؼ عمى جسع الزخائب ، ومخاقبة  الخاصة يذكل مغ نفدو محكسة ترجر الحكع وتشفحه ,

ادارة األمػاؿ العامة . فالسجمذ ، شبقا ليحا الػاقع ، يسدج بيغ الدمصات التذخيرية والتشفيحية 
 والقزائية ويدتخجميا بفعالية . 

لدمصة ىحه فاف السجمذ كاف يخزع لديصخة الجسرية : فسقتخحاتو يسكغ أف ورغع كل مطاىخ ا
تخفس مغ قبميا ، ومػاضيع التذخيع والتشفيح والقزاء السيسة كاف البج مغ تقجيسيا الييا ، ولع 
يكغ ىشاؾ ما يسشع الجسرية مغ تعجيل السذخوعات السقتخحة او اضافة بعس السػاد السمحقة بيا 

اعبلف الحخب ، شؤوف الدمع ، امتجاد  -أف األمػر الستعمقة بدبلمة الجولة . يزاؼ إلى كل ذلظ 
 كانت مغ اختراص الجسرية عمى األقل مغ الشاحية الذكمية  -القػانيغ ، فخض ضخائب ججيجة 

تتذكل السحاكع عغ شخيق اختيار كل وحجة مغ وحجات اثيشا االدارية السائة لدتيغ  السحاكع: -٣ 
لييئة القزائية ، ومغ بيغ الدتة آالؼ عزػ تتعيغ ) عغ شخيق القخعة ( مخشح يسثمػنيا في ا

األماكغ التي يعسل بيا كل عزػ والقزايا التي ستجخل ضسغ اختراصو . ويتخاوح عجد 
عزػا . وبذتخي فيسغ يتػلى مشرب قزائيا اف  51عزػة إلى  ۹۷۸اعزاء السحكسة بيغ 

ثيغ عاما . وقج كاف العزاء ىحه السحاكع يكػف حدغ الديخة حكيسة واليقل عسخه عغ الثبل
. فاذا انعقجت الييئة في صػرة  Judes and Juriesصفتاف : صفة السحمفيغ وصفة القزاة 

محمفيغ وأصجرت حكسا بعجـ ادانة الستيع اعتبخت القزية مشتيية ، اما اذا صجر الحكع عشيا 
ا في ىحه الحالة قصرية غيخ قابمة باالدانة فانيا تعػد الى االنعقاد کييئة قزاة وتكػف احكامي

ولمسحاكع األثيشية الحق في التجخل في شؤوف السػضفيغ االدارييغ  لمصعغ أو االستئشاؼ ,
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واالشخاؼ عمى ترخفاتيع عغ شخيق مخاجعة اعساليع وترخفاتيع السالية عشج انتياء مجد خجمتيع 
يخ اف رقابة السحاكع ىحه . كسا كاف ليا حق تقخيخ صبلحية السػضفيغ عشج بجء تعييشيع . غ

التستج إلى قادة الجير ، كاف مغ السسكغ اعادة انتخابيع وبالتالي فقج تحخروا مغ تمظ الخقابة ، 
 عمى االقل ، لفتخة أشػؿ مغ السػضفيغ العادييغ . 

وقج امتجت رقابة السحاكع إلى القػانيغ والتذخيعات ذاتيا ، حيث كاف يحق لمسػاشغ االثيشي 
نػف نفدو ، والصعغ ببصبلف تذخيع معيغ مسا قج يتختب عميو ايقاؼ العسل بحلظ مقاضاة القا

القانػف لحيغ صجور حكع السحكسة .ف اقخار ىحا الحق قج اعصى لمسحاكع ، برػرة غيخ مباشخة 
، سمصة اخخػ ىي فالسحكسة التي تدتصيع أف تػق  العسل بقانػف واف تعجؿ فيو ، انسا تتخصی 

ية القانػف إلى مسارسة حق التذخيع ذاتو . ولعل مثل ىحه الطاىخة لع تتكخر حق مبجأ رقابة دستػر 
 في مسارسة الجوؿ األغخيكية األخخػ . 

أف تعجد صبلحيات السحاكع ىحه يعشي أف ىحه الييئات قج تعجت باختراصاتيا مدألة     
ات أقخب إلى االقترار عمى الفرل في قزايا األفخاد والسجنية والجشائية إلى مداولة اختراص

العسل التشفيحؼ والتذخيعي مشيا إلى القزاء ، أف ىحه الييئات ، اضافة إلى اعتبارىا مطيخة 
المتجاد رقابة الذعب عمى القزاة والقانػف ، قج بمغت مكانة اليسكغ اف تقارف بيا مكانتيا اليـػ 

دولة أثيشا قج أتاحت وىكحا فاف السسارسة الػاقرية لمحياة الدياسية في  في أية حكػمة متحزخة ,
تجاخبل وضيفية لسشطساتيا ومؤسداتيا ، حيث لع تقترخ أؼ وحجة مغ السؤسدات الثبلث  
)الجسرية ، مجمذ الخسدسائة ، السحاكع ( عمى وضيفة وأحجة تذخيرية او تشفيحية أو قزائية ، 

خيخية في حياة بل كانت ىحه الػضائ  جسيعًا متجاخمة برػر شتى . واذا كانت الثقافة العامة وال
السػاشغ ىسا شخشاف لربلحيتو لمسذاركة في الحياة العامة لجولتو دوف تخرز في التجريب 
والتعميع بػضيفة محجدة ، كاف ذلظ التجاخل في الػضائ  امخًا ليذ بسدتغخب ، فالسيع ىػ تحقيق 

ششة الحقة عشرخ السذاركة في نذاشات الجولة كافة وعمى اساس ىحه السذاركة يكػف تقييع السػا
 البشاء مجتسع السػاششيغ ذاؾ.

مع كل ما تقجـ فبل بج مغ القػؿ انو في حكيقة االمخ لع يكغ ىشاؾ ديسقخاشية بالسعشى السفيـػ 
 50000في وقتشا الحاضخ, مسا دعا البعس لشبحىا ومياجستيا ، ألف عجد العبيج في أثيشا بمغ ) 

مغ الحقػؽ الدياسية مغ أؼ نػع ، ومغ ( مغ الدكاف وكانػا مجخديغ  400,000مغ أصل ) ( 
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لع يتسكغ سػػ عجد قميل مشيع مغ تسثيل أنفديع في (  150000بيغ األحخار البالغ عجدىع ) 
الجسرية العامة حيث كانت تبحث وتقخر سياسة الجولة . ومع ذلظ فإف ىحه الجيسقخاشية التي 

لقج كانت )اإلكدميخيا( أو الجسرية كانت لجييع ، كانت ديسقخاشية تامة و متقشة وال مثيل ليا . 
العامة السرجر األعمى لمدمصة ، والجياز الخسسي األعمى في الجولة . وكانت )الجيكاستخيا( أو 
السحكسة العميا تتأل  أكثخ مغ األل  األعزاء . ) لجعل الخشػة متعحرة وباىطة التكاليف ( 

غ . لحلظ ال يسكغ  ال نجج نطاما وكانت تختار حدب الحخوؼ األبججية مغ سجل جسيع السػاششي
 أكثخ ديسقخاشية مغ ىحا الشطاـ الحؼ عخفتو أثيشا في تمظ الحكبة . 

 

 

 

 

 

 

 السحاضخة الثالثة                   السبحث الثاني

 دولة السجيشة في إسبخشة

مجيشة إسبخشة حالة مسيدة ومختمفة بيغ مجسػعة نطع دوؿ  -يعج نطاـ دولة  الشطاـ اإلسبخشي : 
السجف اإلغخيكية ، ولعل أبخز اختبلفاتو وأكثخىا عسقا وأىسية تمظ التي ميدت بيشو وبيغ نطاـ دولة 

مجيشة أثيشا ليربحا عمى شخفي نكيس بفعل التعارض الكمي بيشيسا . فقج كاف الشطاـ  -
مشاقزًا كميًا لشطاـ إسبخشة األرستقخاشي والخوح الحزارية األثيشية القائسة  الجيسقخاشي األثيشي

عمى قيسية مثالية عارضتيا ندعة إسبخشة العدكخية وميميا إلى القػة والتػسع ، فجاءت الحخب 
بيغ الشطاميغ تخجسة عسمية ليحا التعارض وتجديجًا واقريًا لو . وقج استسخت تمظ الحخب السعخوفة 

البيمػبػنيد " حػالي ثبلثيغ عاما وانتيت بيديسة الجيسقخاشية األثيشية وندعتيا الكيسية ب ' حخب 
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السثالية أماـ األرستقخاشية اإلسبخشية وندعتيا العدكخية ، وقج شعخ األثيشيػف بعج ىحه اليديسة ، 
ومعيع عامة اإلغخيق، بالحاجة إلى إعادة الشطخ في الكثيخ مغ ثػابتيع الكيسية حتى بات 
باإلمكاف الشطخ إلى انترار الشطاـ اإلسبخشي عمى أثيشا بػصفو أحج العػامل األساسية التي 
ساىست في تحجيج شبيعة الفكخ الدياسي اليػناني القجيع . وكاف تأثيخ إسبخشة في العقل اليػناني 

ىػ مغ ذا شبيعة مخكبة ، فيػ أثخ مختبط بالحقائق الػاقرية بفعل انترارىا عمى أثيشا مغ جية ، و 
جية ثانية أثخ مختبط بالخياؿ إلضفاء العقل اإلغخيقي خرائز خيالية عمى إسبخشة ونطاميا 
وحياتيا مسا تخؾ أثخه في حياة وفكخ افبلشػف ودولتو السثالية ونطخيتو الدياسية التي أثخت بجورىا 

 في أفكار مغ تبله مغ فبلسفة اليػناف ونطخياتيع الدياسية . 

ة بعزا مغ تقاليج السجتسع اليػناني القجيع الدياسية واالجتساعية مثمسا لقج عاشت إسبخش     
كاف ليا تقاليجىا الخاصة بيا ، فقج عخفت ىي األخخػ فكخة التسثيل الشيابي في مؤسدات الدمصة 
والتذخيعات القانػنية السشطسة لمحياة الدياسية واالجتساعية ، وتستع مػاششييا وىع الفئة السحاربة 

نية وسياسية خاصة ، واستشجت حياتيا االقترادية إلى نطاـ العبػدية / الخؽ ، وكاف بحقػؽ مج
فييا تجار أجانب ليع حقػؽ مجنية دوف الحقػؽ الدياسية . لكشيا تسيدت أيزا بجستػرىا ذو 
الصبيعة األرستقخاشية التي تجسع بيغ الخوح القتالية العدكخية ومحاولة تحقيق التزامغ والخضا 

سيد بججيتو وعسميتو وروحو العدكخية الرمبة ، ونطاـ الحكع السمكي الػراثي الحؼ لجػ شعب ت
انفخدت بو إسبخشة والقائع عمى سمصة مددوجة لسمكيغ في آف واحج مغ أسختيغ مختمفتيغ بحكساف 
في الػقت نفذ بالػراثة وبدمصة متػازنة ومتػازية تدسح ليسا بكيادة الجير مع مدتذاريغ يتػلػف 

 والتفاوض مع االعجاء .اإلدارة 

لحلظ ولكي نفيع افبلشػف بل لكي نفيع الكثيخ مغ الفبلسفة الستأخخيغ البج لشا مغ معخفة شيء 
عغ إسبخشة . فقج كاف ليحه السجيشة عمى الفكخ اليػناني أثخ مددوج كسا مخ آنفًا : أثخ ناشيء 

فأما الحقائق فيي التي عغ الحقائق ، وأثخ آخخ عغ صػر خيالية ، ولكل مغ األثخيغ خصخه . 
مكشت االسبخشييغ مغ ىديسة اثيشا في الحخب ، وأما الرػرة الخيالية فيي التي أثخت في 
افبلشػف حيغ كتب نطخيتو الدياسية ، وأثخت في عجد ال يحرى مغ الكتاب ، بعج ذلظ ، حيغ 

لقجيسة مغ حيث وضعػا نطخياتيع الدياسية . ولع تخخج إسبخشة عغ تقاليج السجتسعات اليػنانية ا
االرتباي بالقػانيغ وبجرجات مغ التسثيل الشيابي في التشطيسات الدياسية التي كانت تتػلى شؤوف 
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الحكع واالدارة ، وكاف دستػر السجيشة تداوج بيغ الخوح العدكخية التي استمدمتيا ضخوؼ اسبخشة 
ػ شعب جاد محارب . الدياسية ومعامبلتيا جيخانيا ، وبيغ محاولة تحقيق التزامغ والخضى لج

  ىي:  كاف يشقدع إلى ثبلث شبقات رئيدة -کالسجتسع االثيشي  -السجتسع األسبخشي 

قاعجة البشاء االجتساعي مغ حيث السكانة أو السخكد الحيغ يؤدوف كافة االعساؿ  : العبيج .1
 اليجوية دوف أف يكػف ليع نريب مغ التسجف او مغ مسارسة العسل الدياسي . 

 الػسصى الحيغ كانػا يتستعػف بالحقػؽ السجنية دوف الحقػؽ الدياسية .شبقة التجار  .2
وىشاؾ شبقة السػاششيغ االسبخشييغ السشحجريغ مغ سبللة السحاربيغ الغداة السحتكخيغ  .3

 لمحياة الدياسية والشذاي الدياسي والعدكخؼ ، والستخفعيغ عغ اداء اية اعساؿ اخخػ .

سبخشة كاف نطاـ متسيدة ، فيػ يقـػ ) ومشح حػالي مشتر  اما بالشدبة لشطاـ الحكع فاف نطاـ ا
القخف الخامذ قبل السيبلد ( عمى اساس وجػد ممکيغ ومجمذ الذيػخ ، وجسرية عامة لمذعب ، 

 وعجد مغ السدتذاريغ ، فمشتعخؼ عمى ىحه السؤسدات الدياسية : 

نطاـ السمكيغ : ىحا الشطاـ انفخدت بو اسبخشة . اذ كاف بيا ممكاف يشتسياف إلى أسختيغ  -1
مختمفتيغ ، وكبلىسا يتػلى السمظ بالػراثة ، ويتستعاف بدمصات متعادلة : نيا بتػلياف قيادة 
الجير أباف الحخب مدتعيشيغ بسدتذاريغ يزصمعػف بسياـ االدارة واجخاء مفاوضات الحخب 

. كسا ويتخأس السمكاف الصقػس والذعائخ الجيشية في الربادات الخسسية لمجولة ،  مع األعجاء
ويقػماف بالفرل في السشازعات التي قج تشذب بيغ األمخاء والشببلء ايزا . اما في وقت 

 الدمع فكاف لدمصانييا حجود معيشة . 
خيغ عزػا مغ أبشاء مجمذ الذيػخ يتكػف ىحا السجمذ مغ السمكيغ باالضافة إلى ثسانية وعذ -۹

الصبقة األرستقخاشية يختارىع الذعب باالنتخاب لسجػ الحياة . ويذتخي في العزػ اف يكػف 
مسغ جاوز الدتيغ عاما مغ العسخ . اما وضائ  ىحا السجمذ فقج تحجدت في الفرل في 
ي القزايا الجشائية واعجاد االعساؿ والسذاريع لمجسرية العامة ،، ومشاقذة السذخوعات الت

ستعخض عمى تمظ الجسرية ، اضافة إلى قيامو بسياـ االدارة الخوتيشية مغ ترخيف شؤوف 
 الجولة واالشخاؼ : عمى الشذاي التجارؼ .. 

الجسرية العامة لمذعب تتكػف ىحه الجسرية مغ مػاششي اسبخشة جسيعا . وىي تجتسع دورية  -٣
دتذاريغ الحيغ يحق ليع رئاستيا كل شيخ وكحلظ في األحػاؿ الصارئة بشاء عمى دعػة مغ الس
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. وتزصمع الجسرية العامة لمذعب بسيسة انتخاب كل مغ يتػلى الػضائ  العامة في الجولة 
واقخار کل شؤوف الحخب والدمع فييا ، والفرل بكل مايعتخض مدألة تػلي العخش . مغ 

 ضخوؼ ومبلبدات . 

جج ىيئة رابعة في الحكػمة اخترت السدتذاروف إلى جانب الييئات الثبلث الدابقة كانت تػ  -4
بيا اسبخشة وحجىا ىي والسدتذاروف الخسدة ، الحيغ كانػا يشتخبػف مغ مجسػع السػاششيغ 
باالقتخاع السباشخ ، وبعج تخشيحيع وتدكيتيع مغ قبل مجمذ الذيػخ . وىيئة السدتذاريغ ىحه 

شيخ بقدع  السمكاف  ففي كل. كانت بسثابة عشرخ اريج بو احجاث تػازف مع سمصات السمكيغ
يسيشا بالسحافطة عمى الجستػر فيقدع السدتذار بالسقابل ، يسيشا بتأييج السمكيغ ماداما عشج 
قدسييا في التعيج بالسحافطة عمى الجستػر ، ويعتبخ السدتذاروف بسثابة محكسة مجنية عميا 

الجسرية العامة  ليا الحق في الحكع عمى السمظ جشائية . وتتستع ىحه الييئة ايزا بحق دعػة
لمذعب لبلنعقاد ومتابعة قخاراتيا لمتأكج مغ تشفيحىا ، وحزػرىا اجتساعات مجمذ الذيػخ 
ورئاسة جمداتو احيانا . وباخترار اف عمى السدتذاريغ السحافطة عمى نطاـ الجولة في 
الجاخل والخارج ، وقج وصمت سمصتيع الى حج استخجاـ البػليذ الدخؼ لسخاقبة السػضفيغ 

شفيح قخارات الجولة . كسا كانػا يبعثػف بجػاسيديع إلى السجف السجاورة لتبع األخبار وتأميغ وت
اسبخشة ضج أؼ عجواف أجشبي . وبالشدبة لمحياة العامة في اسبخشة فانيا كانت أشبو بالحياة 
العدكخية . فمع يكغ لمسػاشغ األسبخشي إال عسل واحج ىػ الحخب التي كاف يعج ليا مشح 

. ذلظ ألف رؤساء الكبائل كانػا يفحرػف السػاليج ، ليمقػا في العخاء مغ كانت بو عمة  والدتو
و وال بالبقاء إال لسغ يخونو قػية . وكاف الحكػر يريذػف برػرة جساعية في مجرسة مذتخكة 
حتى سغ العذخيغ ، واليجؼ مغ ذلظ ىػ تأىيل رجاؿ اقػياء ال ييابػف االلع ويخزعػف 

العذخيغ ، وحتى سغ الثبلثيغ تبجأ الخجمة العدكخية الحكيكية ، وتربح لمشطاـ . ومغ سغ 
العزػية في نادؼ او معدكخ أمخًا اجباريًا ، اما بعج سغ الثبلثيغ فيربح السػاششػف كاممي 
األىمية باعتبارىع مكتدبيغ الجشدية اسبخشة شبقا لسيبلدىع السحقق ، ومتجربيغ ومتعمسيغ 

دبيغ لعزػية نػادييا ومعدكخاتيا . وشبقا لقػانيغ اسبخشة فاف شبقا لسشاىج الجولة ، ومكت
السػاشغ فييا لع يكغ لو حق التعامل في التجارة أو إمتياف الحخؼ . فعمى السػاشغ أف 
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يرير عمى اقصاعيتو وما تشتجو لو . كسا لع يكغ يدسح ألحج أف يسمظ ذلبا أو فزة ، وكاف 
 ؿ ببداشة الرير عشج االسبخشييغ .الساؿ يرشع مغ حجيج حتى لقج ذىبت االمثا

مغ خبلؿ مقارنة مشيج التعميع في كل مغ اثيشا واسبخشة نجج أف اليجؼ مشيا كاف مختمفة         
في احجاىسا عشو في االخخػ : فبيشا كاف ىجؼ التعميع في أثيشا ىػ تكػيغ السػاشغ الستكامل 
و السمع إلى جانب السيارة العدكخية والخياضية بفشػف السػسيقى والببلغة الخصابية التي تسكش
مغ آف يكػف ذلظ السػاشغ القادر عمى االقشاع في ثقة مغ نفدو وعمسو ، كاف ىجؼ الشطاـ 
التخبػؼ األسبخشي ىػ صشع الجشجؼ السقاتل ذؼ الرفات الخذشة واالرادة الرمبة التي تسكشو 
مغ دحخ عجوه في أؼ لقاء معو ,فكل شيء في اسبخشة يتجو صػب اعجاد اناس محاربيغ : 

فة ، تساريغ عدكخية ، مػائج مذتخكة ، إنزباي في كل المحطات ... رياضة بجنية كثي
الشتيجة : تربح اسبخشة مشطسة عدكخية قادرة مذغػفة باستقبلليا ، واكثخ شغفة ببدط 
سيصختيا األرضية ىحا يعشي اف فمدفة السجيشتيغ الدياسية واالجتساعية كانت مختمفة ، ومغ 

ف متػقعة . وبالفعل تفجخ الرخاع بيغ الجولتيغ بذكل ثع فأف التخقب لحجوث احتكاؾ بيشيا كا
حخوب شػيمة عخفت باسع حخوب البمػبػنيد كانت الغمبة فييا لحلظ السجتسع الحؼ شجد عمى 
الكيع العدكخية ) مجتسع اسبخشة ( وليذ لمسجتسع الحؼ دعا إلى خمق السػاشغ الستكامل 

اثيشا ( . فالسثاليات ، تبعا لحلظ ، لع دوف التأكيج عمى الشػاحي العدكخية بالحات ) مجتسع 
تججر كثيخة بقجر ما كاف القػة الدبلح والتجريب والسيارة والخذػنة مغ قػة فرل في تحقيق 
الشرخ . ىحه االفكار وتمظ التشطيسات الدياسية التي سادت السجف اليػنانية تجفعشا إلى القػؿ 

سيدة عغ غيخىا مغ الحزارات باف الحزارة اليػنانية قج انفخدت بخرائز تجعميا مت
 األخخػ ، ومغ ىحه الخرائز : 

عجـ قجرة الجساعة اليػنانية التعبيخ عغ اية وحجة نطامية ، فيحه الجساعة كانت مكػنة مغ -1
عجد الحرخ لو مغ السجف اليػنانية كل مشيا ممظ وجػدىا الحاتي واستقبلليا السصمق ، ورغع 

حزارية واحجة بل يبمغ التعارض في بعس األحياف ،  ذلظ فجسيع ىحه السجف تشتسي الى وحجة
مغ الػجية الشطامية ، حج يرعب معو ترػر آؼ وحجة حزارية . ومع ذلظ ، حتى في تمظ 
الحاالت ، فاف الػحجة الحزارية ال مػضع لمشقاش فييا . يكفي أف نتحكخ في ىحا السزسار 

 مجيشتي أثيشا واسبخشة .
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جف اليػنانية قج أتاح ميجانًا لمسبلحطة والسذاىجة قمسا أتيح آف تعجد صػر نطاـ الحكع في الس -2
لو نطيخ في أؼ جساعة سياسية أخخػ قبل القخف التاسع عذخ . ىحا التعجد الشطامي كاف 
مرجرة مباشخة لشػعيغ مغ انػاع التحميل الدياسي : فيػ مرجر لمسشياجية السقارنة وذلظ 

ية الحؼ ال يذارؾ في االحجاث وال يخيج أف يختبط بالشدبة لمباحث الستجخد عغ الحكيقة الدياس
بيا ) أرسصػ ( . وىػ ايزا ، مرجر لتداؤالت مغ نػع آخخ : لساذا التعجد الشطامي رغع 
الػحجة الحزارية ؟ بربارة أخخػ لساذا التستج الػحجة الحزارية لتعبخ ، ايزا ، عغ وحجة 

 الدياسي نطامية ؟ . ىكحا كاف حاؿ ايدػقخاي في تحميمو لمػجػد
أف الخبخة اليػنانية كانت متعجدة الشػاحي متذابكة السدالظ ، والسؤرخ الحؼ يتعخض لتفديخ  -3 

تاريخيا الدياسي اليدتصيع اف يحرخ نفدو في تصػرات األفكار الدياسية التي قجميا 
الفبلسفة اليػناف فالى جانب الفكخ الدياسي نجج أف الشطع الدياسية ذاتيا نكػف عشرخا 

ا مغ عشاصخ الخبخة الدياسية . ذلظ أف فيمدػؼ الدياسة عشجما يحكع عمى صػرة ميس
معيشة بالفداد او الربلح انسا كاف يعبخ ، بصخيقة شعػرية أوال شعػرية ، عغ خبخة 
تجخيبية معيشة يرػغيا في قالب نطخؼ محجدة مػقفا ىجػمية أو سمبية ازاء تمظ الرػرة 

شدبة لمسفكخ الحؼ يذتخؾ اشتخاكًا فعميًا في الحياة الدياسية الشطامية . وتدداد اىسية ذلظ بال
. وىكحا ، فاف السجرسة اليػنانية تزيف الى جانب الفكخ الدياسي . والتشطيع الدياسي 
العبلقات الستبادلة بيغ كبل الشاحيتيغ : كيف اثخ الفكخ الدياسي في الشطع الدياسية فكاف 

لدياسي بيغ الشطع الدياسية مغ حيث اشاره مرجرة لشطع جيجة ، وكيف تحجد الفكخ ا
 الشطامي الحؼ بشى حػلو تأمبلتو الفمدفية ؟

واذا انتقمشا مغ التعسيع إلى التخريز فيسكغ القػؿ أف تمظ السبادػء التي سادت السجتسع 
عمى وجو التحجيج ىي التي  -اليػناني وحطيت بقدط كبيخ مغ التصبيق العسمي في مجيشة اثيشا 

لسبجأ الجيسقخاشی . غيخ انو يجب االنتباه إلى أف الجيسقخاشية اإلغخيكية واف كانت قامت عمى ا
تساثل الجيسقخاشية الحجيثة في بعس الجػانب ، إال أنيا بجوف شظ ، كانت تخالفيا في اكثخ مغ 
جانب : فجيسقخاشية اثيشا تتفق مع الجيسقخاشية الحجيثة حيغ تجعل الدمصة في يج مجسػع 

عتخؼ ليع بحخية التعبيخ عغ آرائيع الدياسية ، وتقخ مبجأ السداواة بيشيع ، وتكيع السػاششيغ وت
حكع االغمبية مع اإلقخار بحخية الخأؼ لجسيع السػاششيغ ، وسيادة القانػف واالقشاع واالقتشاع . لكغ  
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الجيسقخاشية االثيشية تختم  عغ الجيسقخاشية الحجيثة كػنيا تزيق نصاؽ السجتسع الدياسي 
تعتخؼ برفة السػاشغ اال لشدبة ضئيمة مغ مجسػع الدكاف التتجاوز العذخ ، اما ما عجا ىحه وال

الشدبة فيجخل في عجاد األجانب والعبيج ( ، والنيا ديسقخاشية تدمصية غيخ حخة تكتفي بالسطيخ 
دوف الجػىخ فتربح الدمصة بيج األفخاد ثع التعتخؼ ليع بحقػؽ او حخيات قبل الجساعة . ومغ 

ع كانت الحخية في اثيشا مقرػرة عمى حخية االشتخاؾ في ادارة شؤوف السجيشة دوف أف يكػف ث
لبلفخاد الحخيات السجنية الحجيثة كالحخية الذخرية وحخية التسمظ وحخية العقيجة وحخية السدكغ . 
 فالجيسقخاشية اليػنانية ، تبعا لحلظ ، قجمت فكخة الحقػؽ الدياسية وليذ تمظ الخاصة بحقػؽ 

  األفخاد .

 

 

 

 

 

 

 

 السبحث الثاني السحاضخة الخابعة

 الفكخ الدياسي اليػناني قبل أفبلشػف 

 أوال : الفكخ الدياسي عشج الدفدصائييغ:

انتيت حخوب البيمػبػنيد ، بعج أف استسخت ثبلثيغ عاما ، بانترار إسبخشة وىديسة أثيشا       
الشطاـ والسجتسع واألفكار . وألف االنترارات تػحي برػاب أفكار السشترخيغ ونجاح أنطستيع 
وإف لع تكغ كحلظ ، مثمسا تػحي اليدائع بخصا انکار السيدوميغ وفذل أنطستيع وإف كانت خبلؼ 
ذلظ ، فقج كاف مشصكية وشبيرية أف تيتد ثػابت اإلغخيق الكيسية في ذلظ العرخ ، فخدية 
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ومجتسعة ، وأف يبجءوا بإعادة الشطخ فييا وتقػيع ججواىا بعج أف تدخب الذظ إلى نفػسيع بذأنيا 
واکشذفػا قرػرىا وعجدىا . فكاف ال بج إذا مغ البحث في عػامل االنترار وأسبابو والجعػة إلى 

حكيقو وإف تصمب ذلظ تزحية السيدوميغ بأفكارىع وقيسيع ومثميع العميا ، وال بج لسثل ىحا ت
البحث مغ باحثيغ يتحسمػف أعباءه ومدؤولياتو . وكاف أوؿ ىؤالء الباحثيغ مجسػعة مغ محتخفي 
ميشة التعميع مسغ أخحوا عمى عاتقيع ميسة تعميع الججؿ والخصابة لمذباب بػصفيسا أسيل الصخؽ 

كثخىا قجرة عمى تحقيق الشجاح الدياسي والتأثيخ في الجساىيخ وكدبيا ، وقج حسل ىؤالء لقب وأ
الدفدصائي " وتعشي " السعمع الجػاؿ . وألف ىؤالء الدفدصائييغ كانػا في األصل مغ مجف مختمفة 
 لكل مشيا نطاميا وقيسيا وأفكارىا ، وألنيع نيمػا مغ مرادر معخفية متعجدة ، واستشجوا إلى
مخجريات حزارية متشػعة . فقج تسيدوا بثقافة واسعة ذات خرائز اجتساعية ونفدية وتاريخية 
ونقجية متذككة دفعت بالشذاي الفكخؼ نحػ وجية ججيجة بعيجة عغ تػجياتو الدالفة السشربة عمى 
ت تأمل اإللييات و مػضػعات العمع الصبيعي والبحث فييا ، فػقائع الحياة بعج انتياء الحخب دفع

إلى االىتساـ باإلنداف وقزاياه ومذکبلت حياتو ومرالحة الفخدية بجال مغ السجيشة ونطاميا 
ووحجتيا . وتػلى الدفدصائيػف الكياـ بيحه السيسة عشجما اتخحوا مغ اإلنداف الفخد محػرا 
الىتساميع وجعمػا نجاحو وسعادتو مػضػع انذغاليع ، فكاف ىسيع تعميع تبلمحتيع االنذغاؿ 

يل حياتيع العسمية ومذكبلتيا اليػمية والصخؽ السؤكجة لمشجاح الدخيع فييا وصػال إلى ما بتفاص
اعتقجوا أنو الدعادة اإلندانية الحقة ، فكاف انذغاليع بسا ىػ نافع ومفيج ال بسا ىػ حكيقي 
وصحيح ىكحا كاف ضيػر السجرسة الدفدصائية استجابة فكخية لمحاجات العسمية لمسجتسع 

سػما واألثيشي خرػصا في ضػء أحجاث القخف الخامذ ؽ . ـ وتحػالتو الكبخػ . اإلغخيقي ع
جدجت تمظ الحاجات العسمية وأفرحت عشيا شبيعة الشطاـ الجيسقخاشي األثيشي وآلياتو التي تدسح 
لكل أثيشي حخ ذكخ بالغ يتستع برفة السػاششة بالػصػؿ إلى مػاقع الدمصة والسدؤولية لسجخد 

بالججارة أو األىمية ونطامو القزائي السفتقخ إلى وجػد السحاميغ الستخرريغ صجفة القخعة ال 
والسحتخفيغ . فتأكجت بحلظ الحاجة لتعمع السشصق والججؿ وقػاعج الخصابة وأساليب اإلقشاع وكدب 
تأييج السدتسعيغ ، يتداوػ في ذلظ الصامحػف إلى الشجاح الدياسي مغ األرستقخاشييغ أو العامة 

ف أماـ السحاكع لحاجتيع إلييا لمجفاع عغ أنفديع ودحس حجج خرػميع وكدب والستخاصسػ 
قزاياىع ال فخؽ في ذلظ بيغ أف يكػنػا ضالسيغ أو مطمػميغ فالسيع ىػ أف تكػف الشتائج في 
الشياية لرالحيع . وال يشدی ىشا أثخ االحتكاؾ بالذعػب األخخػ وحزاراتيا في شخح العقل 
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الت حػؿ صحة الكيع الدائجة في السجتسع السجتسعات اإلغخيكية اإلغخيقي لسديج مغ التداؤ 
ومعتقجاتيا وأفكارىا التي أصبحت مػضع شظ قاد إلى القػؿ بشدبيشيا وعجـ ثباتيا . لقج كانت 
أبخز خرائز الدفدصائييغ السعمسيغ الجػاليغ أنيع أوؿ مغ احتخؼ ىحه السيشة في ببلد 

ت عسمية أساسيا تحقيق الشجاح الدياسي بتعميع شمبتيع اإلغخيق ، وأف تعميسيع انصػػ عمى غايا
سبل اإلقشاع واإلغخاء واإلفحاـ ورفع كفاءاتيع ليكػنػا ساسة السدتقبل الشاجحيغ مسا جعل مغ ىحا 
األسمػب التعميسي صجمة لمسجتسع وقيسة الجيشية واألخبلقية والدياسية . وقج كاف الدفدصائيػف 

ة واسعة ويحيصػف بالعجيج مغ الفشػف العسمية والرشاعات في الغالب يتستعػف بسعارؼ تقشي
التصبيكية الشافعة التي آمشػا بزخورتيا لمحياة االجتساعية ابتجاء مغ أكثخ السيغ وضاعة وانتياء 
بأىع الفشػف والرشاعات وأكثخىا خصخة " الدياسة التي يتباىى الدفدصائيػف بتعميع تبلميحىع 

لعل أبخز ما جاء بو ىؤالء السعمسػف الجػالػف وكاف اساسا لمكثيخ أسديا ومبادغ الشجاح فييا . و 
مغ أفكارىع ونطخياتيع البلحقة ىػ الشدعة اإلندانية ) الفخدية التي تجعل مغ اإلنداف مكياس كل 
شيء ، ونجافع عغ حق اإلنداف الفخد في البحث عغ سعادتو والجفاع عغ مرالحو دوف الخزػع 

و أخبلقية او قانػنية ، وتخفس كل ما ىػ غيخ شبيعي كالقػانيغ ألؼ قيج خارجي ديشية كاف أ
الػضرية التي رأػ الدفدصائيػف أنيا ابتکار بذخؼ اصصشاعي ونعدفي يتعارض مع روح 
الصبيعة ويق  معيا عمى شخفي نكيس ، والدمصة الدياسية التي عحوىا مجخد وسيمة يدتخجميا 

لخاصة عمى حداب ا خخيغ ومرالحيع . بعس الشاس إلشباع شيػاتيع وتحقيق مصامعيع ا
 وكاف مغ أشيخ ىؤالء الدفدصائييغ : 

. أنتيفػف اعتقج اف القانػف مجخد اتفاؽ أو عخؼ سائج يتعارض مع شبيعة األشياء التي تؤكج 1
حخص اإلنداف عمى تحقيق مرمحتو أوال وأخيخا ، وأف خزػع الفخد لمقانػف وأحكامو مخجعو 

حة ، فإف كاف آمشا مشيسا ، فإنو سيخال  تمظ األحكاـ مغ أجل خػفو مغ العقاب أو الفزي
مرالحو بذخي أال يعخض نفدو لبلتياـ بجخيسة الخخوج عمى القانػف . وألنو لع يكغ يؤمغ 
بالقػانيغ ، فقج عارض مفيػميا لمعجالة واعتقج أف ما ىػ عادؿ مغ وجية نطخ القانػف قج يكػف 

رأؽ عجـ ججوػ السفيػـ القانػني لمعجالة ألنو ال يسشع وقػع ضالسة مغ وجية نطخ الصبيعة ، لحلظ 
الزخر ، وإف وقع الزخر ال يدتصيع إصبلحو ، ومغ يصيع القػانيغ ويخزع لعجالتيا عمى 
حداب مرمحتو سيخدخ ولغ يخبح شيئا . ويخزع مفيـػ الصبيعة في اعتقاده لمفخد الحؼ يحجد 
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الصبيعة عشجه عمى اإلنداف الفخد وحقو في تأميغ ىحا السفيػـ ويتحكع فيو ، لحلظ يشرب مفيػـ 
مرمحتو الخاصة وضسانيا والجفاع عشيا حتى وإف تعارضت مع الكيع واألخبلؽ واألعخاؼ 
والقػانيغ الدائجة . لحلظ كاف يعتقج بػجػد نػعيغ مغ القػانيغ : القانػف الػضعي والقانػف 

شو نخمقو االتفاقات اإلندانية اإلرادية تخمقو الصبيعي . القانػف الػضعي القانػف الصبيعي ال مفخ م
الصبيعة بعيجة عغ اإلرادة اإلندانية اال برح احتخامو ، لكغ عمى السخء يجب احتخامو والخزػع 
ألحكامو . التطاىخ بحلظ تجشبا لمقراص ، وأف يحاوؿ خخقو والخخوج عشو كمسا كاف ذلظ مسكشا 

ى التأكيج عمى أف القػة ىي أساس الحرػؿ عمى . وانتيت أفكار ىحه عمى السدتػػ الدياسي إل
الدمصة ومسارستيا ، وأف العجالة ىي ما يحقق مرالح األقػياء ، إذ ليذ المعجالة قػاعج ثابتة 
ومحجدة يسكغ تحكيقيا وإخزاع الشاس ليا ، والسرمحة الذخرية ىي السحخؾ األوؿ لمدمػؾ 

فالقػؼ ىػ العادؿ وعميو تجشب الخزػع اإلنداني ، وبحلظ يكػف الحق الدياسي بيج األنػؽ ، 
لمقػانيغ ألنيا عكبات غيخ شبيرية تقيج الخغبات الصبيرية لؤلقػياء ، واألدياف ىي األخخػ قيػد 
غيخ شبيرية عمى اإلنداف ، فا لية غيخ مػجػدة بالشدبة لسغ ال يؤمغ بيا ومػجػدة بالشدبة لسغ 

ال يعخؼ شيئا عغ حكيقة ا لية الغسػض السػضػع يؤمغ بيا ، أما " أنتبفػف نفدو فإنو كسا يقػؿ 
وقرخ الحياة وعجـ كفايتيا لبحث ىحا األمخ العػيع ، لكشو أعمغ استعجاده لمتحجث عغ ا لية 

 استجابة لمتقاليج الدائجة فحدب . 

السجيشة  -. بخوتاجػراس جعل مغ اإلنداف مكياس كل شيء ، ورأػ فيو األصل في كياف دولة 2
الدياسي بل وحياتيا الدياسية أيزا ، وتشذأ الجولة عشجه عغ حاجة البذخ لتشطيع  ومحػر نطاميا

حياتيع بذكل آمغ ومدتقخ ، إذ كانت األحػاؿ السادية لمبذخ قاصخة بقرػر قجراتيع وخبخاتيع 
ومعارفيع مسا أوقع بيشيع الفخقة والرخاع ، عشجىا أرسل كبيخ ا لية ) زيػس ( رسػلو اإللو ) 

البذخ لييب ليع فزيمتي العجالة القانػف والذخؼ / الحياء لتكػنا أساس الشطاـ في  ىخمذ ( إلى
مجتسعيع الججيج ، نطاـ دولة السجنية ، والخادع لدمػؾ اإلنداف والسشطع لو . لحلظ فإف العجالة 
والذخؼ فزائل شبيرية مرجرىا اليبات اإلليية لتأسيذ لمحياة االجتساعية وضساف استسخارىا ، 

مي عشيسا يعخض دولة السجيشة إلى الفػضى واالضصخاب ، لحلظ يجب القزاء عمى كل مغ والتخ
يخالفيسا ضسانا لسرمحة دولة السجيشة . واعتقج بخوتاجػراس أف ىجؼ الفكخ وغايتو ىػ حدغ 
التسييد وليذ الحرػؿ عمى الحكسة أو البحث عغ الحكيقة ، ولحلظ فإف ىجؼ التعميع ىػ أف 
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شؤوف مشدلو ويكتدب األىمية لمسذاركة في إدارة شؤوف الجولة بججارة ، أؼ أف يحدغ الخجل إدارة 
ىجؼ التعميع ىػ تدويج األفخاد بسعارؼ وخبخات تجعميع مػاششيغ صالحيغ . ويتفق بخوتاجػراس 
مع أنتيفػف في مخاعاة العامل الخوحي الكيسي وأخحه بشطخ االعتبار وإدراؾ ضخورة إدخالو عمى 

العسمية لجػ الدفدصائييغ لتخفيفيا ، فقج جعل العجالة والذخؼ فزائل وىبتيا الشدعة السادية 
ا لية لمبذخ رغع أنو أوضح أف اإلنداف اال بدتصيع معخفة شيء عغ ا لية ، وكاف مػق  
ىحيغ السفكخيغ مشحفطة إزاء الخوح الفخدية السصمقة التي سادت أفكار الدفدصائييغ ، وبذأف 

صة الشطاـ االجتساعي الستسثمة في القػانيغ والكيع واألعخاؼ والتقاليج الدائجة العبلقة بيغ الفخد وسم
. کالبكبد كاف مغ الجاعيغ إلى الفخدية السصمقة والقائميغ بتعارض الصبيعة ، 3في السجتسع . في 

القػانيغ وتقاشعيا معيا كميا حتى أنو أعمغ رفزو لمقػانيغ ، ودعا إلى عجـ الخزػع األحكاميا 
 ذلظ إلى : مدتشج

اعتقاده بأف القػانيغ ىي مجخد عقػد أو اتفاقات برشعيا الزعفاء ليدمبػا باسسيا حقػؽ  -1 
األقػياء التي ىي في رأيو حقػؽ عادلة ألنيع يدتسجونيا مغ قػتيع التي مشحتيا ليع الصبيعة 

 فأىمتيع بيا لمحرػؿ عمى الدعادة .

اعتقاده بأف القػانيغ تخمق أوضاعا أخبلقية ال تشاسب إال العبيج ، فيي وسيمة الزعفاء  -2 
لخجاع األقػياء ومشعيع مغ االنتفاع بسا تسشحو ليع الصبيعة مغ قجرات تؤىميع لتحقيق مرالحيع ، 
جة لحلظ فقج رأػ أف بسقجور الخجل القػؼ الحؼ ال يخزع أف يجعل مغ إرادتو حكيقة واقعة ومؤك

. تخاسيساخػس آمغ بفخدية مصمقة 4ألف الحق ، عشجه ، ىػ القػة والقػة ىي الحق . لمقػانيغ 
وأنكخ وجػد شيء أسسو حق شبيعي ، أما الحق عشجه فيػ ما تدشو وتشفحه أقػػ سمصة في الجولة 

اكثخ ووفقا لسا تخاه متشاسبًا لسرالحيا . فسغ العجؿ ، كسا راؽ ثخاسيساخػس ، أف يشاؿ األقػياء 
مغ الزعفاء وأف يتستع أصحاب الدمصة بكل السكاسب التي تخضي مصالبيع وشيػاتيع لقاء 
إدارتيع لذؤوف الحكع . ىكحا كانت األفكار الدياسية الدفدصائية في مػقفيا مغ مذكمة العبلقة 
يا بيغ الفخد والدمصة وآليات التشطيع والخدع االجتساعييغ تخاوح بيغ االعتجاؿ والتصخؼ مع تبشي

لسبجأ " الحق ىػ القػة والقػة ىي الحق لتجعل مغ الديادة حقا بحػزه األقػياء سػاء استشج ذلظ 
إلى فكخة الحقػؽ الصبيرية أو فكخة القػة السصمقة . واعتقجوا أف الجولة نتاج لمعخؼ بيشسا الفخد نتاج 

بتحويبيا في الشطاـ  الصبيعة ، وىػ كائغ مدتقل لو ذاتيتو التي ال يسكغ التخمي عشيا أو القبػؿ
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الدياسي ولرالحو . وأكجت أفكارىع أيزا عمى ندبية الحقائق واألفكار وعجـ إشبلقيا أو ثباتيا ، 
وجعمت قيسة األشياء واألفكار مختبصة بفػائجىا العسمية التصبيكية ، وأعمشت السداواة الصبيرية بيغ 

عدعت أفكار الدفدصائييغ أسذ البذخ ، ورات في التسايد ضاىخة عخفية اصصشاعية . وبحلظ ز 
نطاـ دولة السجيشة وأضعفت قػة قػانيشيا وأعخافيا وتقاليجىا ، وشككت في كل تخاث إنداني عشجما 
وضعشو مػضع التزاد والتعارض مع الصبيعة ، فأثخت بذكل أو بآخخ في الفكخ الدياسي 

جػانب ميسة وأساسية مشيا اليػناني القجيع وحجدت مػاقفو واتجاىاتو وصاغت مداراتو القادمة في 
 أسباب نذأة الشدعة الدفدصائية. 

لقج اجتيج الفبلسفة والسؤرخػف في تحجيج تمظ األسباب التي دعت الدفدصائيػف إلى القػؿ بالذظ 
 السصمق , ويسكغ تقديسيا إلى قدسيغ : 

الفبلسفة : والسقرػد بيحه األسباب ىي التي تتعمق بصبيعة حاؿ  األسباب الخاصةالقدع األوؿ : 
العمسي والسجتسعي في عرخىع بػجو خاص , وعسػـ السجتسع بػجو عاـ , ويسكغ ذكخ مجسميا 

 فيسا يمي : 

األخصاء التي يقع فييا الشاس , ومشيا أخصاء الحػاس , وأخصاء الػججاف , في اليقطة ,  - 1
السخبع يبجو لشا عغ والسشاـ , وأخصاء الحاكخة , وأخصاء االستجالؿ , وتخيبلت السجانيغ . فالبخج 

بعج مدتجيخا , فإذا اقتخبشا مشو شاىجناه مخبعا , والسججاؼ يبجو مشکدخا في الساء فإذا أخخجشاه کاف 
کامبل ! ونحغ نعتقج بحكيقة ما يتخاءػ لشا مغ الرػر في األحبلـ ، فمع ال تكػف اليقطة وىسا 

 عبلمة نسيد الحق مغ الباشل ؟ كالحمع ؟ ولسا كاف الترجيق مراحبا لترػراتشا جسيعا , فبأية 

اختبلؼ الشاس في إحداساتيع وآرائيع وعقائجىع وأخبلقيع وعاداتيع , حتى ليستشع التػفيق  - 2
بيشيا عمى مغ يحاولو , وىحا االختبلؼ دليل عمى عجـ وجػد حكيقة بالحات وعجـ استصاعتشا 

 الػصػؿ إلييا إف وججت . 

ىشة عمى قزية ما , تدتمـد االستشاد عمى قزية أخخػ , امتشاع البخىاف التاـ : فإف البخ  - 3
وىحه تدتمـد االستشاد عمى قزية ثالثة , وىكحا إلى ما ال نياية ! وىحا يدتمـد التدمدل دوف 

 الػقػؼ عشج حج معيغ وإرساء العمع اليقيشي عمى أساس معتبخ.
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ؽ بالعقل قبل االستيثاؽ امتشاع التجليل عمى صجؽ العقل , وىحا التجليل واجب , فإف الػثػ  - 4
مغ إمكاف الػثػؽ خم  , وال ندتػثق مغ ىحا اإلمكاف إال بالعقل , وال يرح أف يكػف العقل 

 حكسا فيرجقو ىػ أو نقع في الجور.

ىشاؾ جسمة مغ األسباب العامة التي أدت في ضاىخىا إلى  القدع الثاني : األسباب العامة : 
الذظ , وىي تتعمق بصبيعة حاؿ العالع إباف ضيػر ىحه نذأة الشدعة الدفدصائية لجػ فبلسفة 
 الفمدفة ويسكغ ذكخىا مػجدة فيسا يمي : 

مغ أسباب ضيػر الدفدصائييغ أيزا ىي أنيا نذأت في مػجة تبايغ فكخؼ وعقجؼ  -1
وعقمي بيغ أشياؼ السجتسع اليػناني , حيث كاف ىشاؾ ترادـ بيغ السؤمشيغ باألساشيخ 

قػاد مػجة الذظ والكفخ بتمظ األساشيخ , فمع يمبث الشاس أف  والعقائج اليػنانية وبيغ
نبحوا آليتيع القجيسة وراء ضيػرىع , ألنيع شعخوا بعج أف استشارت عقػليع أف تمظ ا لية 
لع تكغ ججيخة بالربادة والتقجيذ , وما ضشظ بالية ندبت إلييا كل صشػؼ الشقز 

نج رسل : " وشبيعي أف يمقى محىب والفجػر كسا صػرىا شعخاء اليػناف ؟ يقػؿ بختخا
الذظ رواجا عشج كثيخ مغ العقػؿ غيخ الفمدفية , فقج رأػ الشاس اختبلؼ السجارس , 
وحجة ما قاـ بيشيسا مغ مشازعات , فقخروا ألنفديع أف كل ىحه السجارس سػاء في 
ادعائيا العمع بسا يدتحيل العمع بو , فكاف الذظ عداء الكدبلف , ألنو محىب يبجؼ 

 الجاىل , في حكسة رجاؿ العالع السذيػريغ بعمسيع .
االختبلفات الدياسية , بيغ التدمط اإلمبخاشػرؼ والجعػات الجيسقخاشية , فقج كاف قبل   -2

مجيء الدفدصائية أزمة حزارة يػنانية متأرجحة , وليحا , فقج شكمت السؤسدات 
خاز سفدصتيع , فالبحث الجيسقخاشية ضغصا كبيخا عمى لجػء فبلسفة الدفدصائية عمى إب

عغ الدمصة يدتػجب تحکسا جيجا في المغة وفي البخىشة , واألمخ لع يعج متعمقا بالتشطيع 
والتختيب فحدب , بل يتصمب كحلظ اإلقشاع والتفديخ , ولحلظ فإف الدفدصائييغ جسيعيع 
مغ الصبقة الػسصى ويحكخ بختخانج رسل عغ حاؿ ذلظ الدماف فيقػؿ : " فقج كاف ثسة 

خاع ال يشقصع بيغ الجيسقخاشييغ والصغياف في معطع السجف اليػنانية ... فبل يمبث ص
 حدب مغ ىحيغ الحدبيغ أف يشكدخ حتى يحكع عمى زعسائو باإلعجاـ , أو الشفي فػرا " .
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االختبلفات العمسية التي يتدعسيا جسمة مغ كبار الفبلسفة والتي تبايشت في شخحيا   -3
أت ا راء العمسػية في مطاىخ الكػف والخياضيات , فأصبح لسبجأ الكػف , إلى جانب نذ

الشاس يعممػف ضػاىخ الكػف تعميبل شبيريا دوف أف يخدوىا إلى قػػ ا لية  تمظ ا راء 
العمسية التي ترادمت مع واقع األساشيخ الجيشية التي كاف يعتشقيا اليػناف اتباعا ألحج 

ء ىػ العشرخ األوؿ, بيشسا أنكديسانذ الفبلسفة الدابقيغ , مثل زعع شاليذ أف السا
يخػ أنو اليػاء, وىيخقميصذ يخػ أنو الشار وأمبادوقميذ يخػ أنيا أربعة أشياء في الساء 

 واليػاء والتخاب والشار .
تعخض الكيع األخبلقية إلى مديج مغ الشقج والتيجع , وذلظ بعج أف اختمصت أثيشا  -4

ؽ ـ ضسغ الحخوب  499ماراثػف عاـ  بحزارات ججيجة بعج ىديستيا لمفخس في معخكة
السيجية, فاختمصت الحزارات وامتدجت األفكار , مع دعػػ كل واحج مشيع احتكار 
الحكيقة , فانحمت القػانيغ واألخبلؽ , واعتبارىا قيػد وأغبلؿ وأصبح ىاجذ  الذباف 
تي ىي الدعي وراء الذيػة والسمحة وكدب الساؿ وعست الفػضى الفكخية, تمظ السػجة ال

فتحت أعيغ الجساىيخ عمى الججؿ والخصابة فكانػا يجتسعػف عمى نقس السدمسات 
الجساىيخية والعقجية, فانتقمػا بالفمدفة اليػنانية مغ القزايا العامة کالػجػد والصبيعة 
واندلقػا بالفمدفة إلى الجانب اإلنداني عمى مدتػاه الفخدؼ وبخعػا في فغ الججاؿ , 

 تخويس الفكخ بغية خمق أجػاء مشاسبة لكل السػضػعات.وإعصائو بعجا ببلغيا و 
اختبلفيع في نذأة القػانيغ اإلندانية , فتداءلػا , ىل القػانيغ اإلندانية مفخوضة   -5

بالصبيعة أـ ىل ىي مفخوضة بسػاضعات تخجع إلى اتفاؽ الشاس فيسا بيشيع ؟ فخأػ 
اختخع القػانيغ التي تشطع  بخوتاغػراس أنيا اتفاؽ بيغ الشاس ورأػ أف اإلنداف ىػ الحؼ

الحياة األخبلقية والدياسية واختخع العمػـ والرشاعات التي يديصخ کا عمى الصبيعة , 
إذف فيي تختم  باختبلؼ األزمشة واألمكشة , وقج اشتيخت عبارتو الذييخة " اإلنداف 
ىػ مكياس كل شيء , فيػ مكياس وجػد ما يػجج مغ األشياء ، ومكياس ال وجػد ما 

يػجج مشيا "  فخمز بخوتاغػراس إلى أف أساس القػانيغ والذخائع ىػ اتفاؽ الشاس  ال
ومػاضعاتيع , وىػ ما يدسى لجييع بالشػمػس  . ولكغ ىحا لع يكغ محل اتفاؽ بيغ 
الدفدصائييغ , وسبب اختبلفيع يعػد إلى التفخقة بيغ الصبيعة والقانػف فسغ 

مػضػعات البذخ , ولكشيا مدتسجة مغ  الدفدصائييغ مغ يخػ أف القػانيغ ليدت مغ
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الصبيعة االندانية ورغباتيا وأىػائيا , وىػ ما يدسى لجييع بالفيديذ , فقػانيغ  البذخية 
ىي السريار والحكع , وأف القػة في الشدوع والديصخة وإشباع الخغبات وسياسة السجف , 

ايخىع لتحقيق فالدىج ضع  وفتػر , فبل بأس لجييع أف الدياسي يتسمق الشاس ويد
مرمحتو , ليأخح بذربة الى الحكسة والفزيمة والخيخ . والعجالة عشجىع كسا شخحيا 
أفبلشػف ىي مرمحة األقػػ أو مايعخؼ بشطخية الحق لؤلقػػ , وىػ رأؼ غػرجياس 

 وتمسيحه قميقذ ومعطع الدفدصائييغ , فالذخيعة لجػ الدفدصائية ابتکار بذخؼ .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 السبحث الخابع الخامدةالسحاضخة  

 نساذج مغ الفكخ الدياسي قبل افبلشػف 

أوال : ىيپػداـ ػػػػػػ ىيپػداـ كاتب سياسي حكيقي وأوؿ مؤسذ لسحىب سياسي بسعشى الكمسة .  
وصفو ارسصػ بأنو أوؿ شخز اقجـ عمى اعصاء فكخة واضحة ألفزل اشكاؿ الجساتيخ كاف 

السجف , ومع اىتسامو باألمػر العامة في اثيشا إال انو لع  ىيپػداـ ميشجسا معساريًا بارعًا في تخصيط
يداىع في حكػمتيا او يذارؾ في تدييخ شؤونيا النو ليذ مغ مػاششييا بل ىػ أجشبي قادـ الييا 
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مغ مجيشة أخخػ ىي مجيشة ميميتػس . وقج اعتبخ ، ىيپػداـ ، أوؿ رجل غيخ سياسي حاوؿ أف 
العامة يقجـ لشا ، ىيپػداـ ، تقديسًا فخيجًا مغ نػعو ، فيػ  في تقديساتو ير  لشا دولة مثالية ,

يقدع كل شيء إلى ثبلثة أقداـ : فالصبقات ثبلث والقػانيغ ثبلثة ، ونطع السمكية ، ايزأ ، ثبلثة 
وىكحا , أما فمدفتو العامة فتقػـ عمى اساس نطخؼ : يتخيل فييا مجيشة مكػنة مغ عذخة آالؼ 

 قات ىي : مػاشغ يقدسيع إلى ثبلث شب

شبقة الرفػة السستازة التي تجيخ شؤوف السجيشة وسسييا شبقة السثقفيغ او الصبقة  -1
 الحاكسة. 

شبقة الخجاؿ األشجاء االقػياء التي تقع عمى عاتقيا ميسة الجفاع عغ السجيشة ويدسييا  -2
 شبقة العدكخييغ . 

 شبقة الخجاؿ العامميغ التي تقـػ بانتاج السػاد الزخورية وتدسى الصبقة العاممة .  -3
وتشقدع كل مغ ىحه الصبقات ، بجورىا ، إلى ثبلث وحجات : فالصبقة الحاكسة تتكػف مغ      

لجشة تحزيخية ومجمذ شيػخ وسمصة تشفيحية ، وشبقة العدكخييغ تتكػف مغ القادة ) أو الزباي 
ارب ، وعامة الشاس القادريغ عمى حسل الدبلح . والصبقة العاممة تزع بجورىا والجير السح

 الفبلحيغ والرشاع والتجار ( وفيسا يتعمق األمخ بالدراعة فيشاؾ تقديع بالشدبة لؤلراضي : 
فيشاؾ اراضي مقجسة مخررة لؤلغخاض الجيشية ، واخخػ عامة مخررة لمسحاربيغ وثالثة 

. والشظ أف جعل األرض التي تفي بحاجات الجشػد ممكا عاما  خاصة تتخؾ لصبقة الفبلحيغ
سيحكخنا بسخصط افبلشػف واف كاف افبلشػف قج اتبع خصة مختمفة ، وخرز األرض كميا 
لمصبقة السشتجة ولكشو فخض عمييا خخاجة نػعية يدتيمكو الجشػد والحكاـ عمى الذيػع . واستشادا 

ة خاصة مغ السحاربيغ ، وأف تكػف امبلكيا ممكا إلى اقتخاح ىيپػداـ مغ أف تكػف ىشاؾ شبق
لمجولة يسكغ القػؿ أنو كاف ييجؼ الى اقامة حكػمة " تشاولتيا يج اإلصبلح ، وال تذػبيا شػائب 
العرخ . حكػمة تتحخر مغ العجد الدياسي عغ شخيق التخرز وتتصيخ مغ الفداد الدياسي 

 ًا إلى ثبلثة أقداـ :عغ شخيق الذيػعية . اما القػانيغ فقج قدسيا ، ايز
قدع مشيا يتشاوؿ مايقتخؼ ضج الذخؼ وقدع يتشاوؿ ما يسذ السمكية ، اما ثالث ىحه األقداـ فانو  

يتعمق بالجخائع التي تختكب ضج األرواح . كحلظ قدع ىيپػداـ االدارة إلى ثبلثة أقداـ وفق 
يتعمق بالغخباء السػاضيع التي نجخل في نصاؽ عسميا : فيشاؾ ماتخز الذعب وىشاؾ ما 
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السدتػششيغ ثع ىشاؾ ما يتشاوؿ شؤوف األجانب . وعمى الخغع مغ التقديع الصبقي الدابق فاف 
ىيپػداـ لع يسشح أؼ شبقة حق احتكار " الدمصة الدياسية بل جعل لكل مػاشغ حق السذاركة في 

وسيمة الختيار الحكع متي ما انتخبو الذعب . ومغ ىشا يبلحع أف ىيپػداـ يأخح بشطاـ االنتخاب 
الحكاـ وىػ مالع يكغ يقخه انرار الجيسقخاشية مغ االغخيق القجماء ، ففي نطخ ىؤالء أف االنتخاب 
وسيمة أرستقخاشية لتعييغ الحاكع ، واف االختيار بالقخعة ىػ الحؼ يعج وسيمة ديسقخاشية النو وحجه 

ا ىيبػداـ ؟ ىشا نججه يختار الحؼ يحقق السداواة ( لكغ ماىي افزل الشطع الدياسية التي يحبحى
الشطاـ السختمط الحؼ يجسع بيغ عشاصخ مختمفة مدتسجة مغ األنطسة السمكية واالرستقخاشية 
والجيسقخاشية, فمكي ال يدتبج السمظ بدمصاتو پخؽ ىيپػداـ وجػب تقييج ىحه الدمصات وتحجيجىا 

الشطاميغ األرستقخاشي بيجؼ معيغ ىػ السرمحة العامة ومػازنتيا بػاسصة عشاصخ مدتقاة مغ 
والجيسقخاشي ، أف ىيپػداـ يجعػ الى نطاـ شبيو بالشطاـ البخيصاني الحؼ وصفو مػنتدكيػ في 
القخف الدابع عذخ ( في كتابو روح القػانيغ : ممكية مفيجة تعاونيا شبقة ارستقخاشية تتشافذ فيسا 

يتستعػف بقدط مغ السذاركة  بيشيا ليطيخ كل فخد مػالبو ، كل ىحا تحت رقابة السػاششيغ الحيغ
في تدييخ الذؤوف العامة . ومغ حيث الشطاـ االجتساعي نجج ىيبػداـ يتخح مػقفا محجدا . فيػ 
مغ دعاة االشتخاكية ، السصمقة التي تزع كل شيء في يج الجساعة ، ويجعػ ، ايزا ، إلى 

ة التي تتػلى ، فػؽ القزاء عمى الفػارؽ بيغ الثخوات ، واف يكػف التعميع مغ اختراص الجول
 ذلظ ، رعاية األخبلؽ والسحافطة عمى حدغ ا داب. 

ػػػػػػ سقخاي مػضػعو عديخ ججا عمى السؤرخ ، فمئغ كاف ىشالظ مغ الشاس مغ ال ثانيا : سقخاط 
نذظ في انشا نعمع عشيع اال القميل ، ومغ الشاس مغ النذظ في أنشا نعمع عشيع الذيء الكثيخ ، 

ي ىػا االنجرؼ ىل نعمع عشو القميل أو الكثيخ . فميذ مغ سبيل إلى الذظ في فاف االمخ في سقخا
انو كاف مغ ابشاء أثيشا يشفق أوقاتو في مشاقذات ويعمع الفمدفة لمذباب ، لكشو لع يعمسيع لقاء أجخ 
كالدفدصائييغ ، وليذ ىشاؾ مغ سبيل إلى الذظ ايزا في انو حػکع وحكع عميو بالسػت ، ثع نفح 

ؽ.ـ وىػ في سغ الدبعيغ,  وكحلظ ليذ مغ سبيل إلى الذظ في انو  ۲۲ۺاالعجاـ عاـ فيو حكع 
كاف رجبل بارزا في أثيشا . اما ما عجا ذلظ فتخانا نجخل في مشصقة مغ السعمػمات اليقيغ فييا ، 
فقج كتب عشو اثشاف مغ تبلمحتو ىا اكديشفػف وافبلشػف, فأفاضا القػؿ عشو ، لكشيا اختمفا في 

اختبلفا كبيخة وحتى حيغ يتفقاف عمى رواية واحجة ، فإف اکديشفػف ، عشجئح ، يكػف ناقل  رواياتو
عغ افبلشػف ، وأما حيغ يختمفاف في الخواية ، فبعس الشاس يؤمغ بيحا وبعزيع بحالظ ، 
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وبعزيع اليؤمغ ال بيحا وال بحاؾ , عاصخ سقخاي الدفدصائييغ وتبادؿ االتيامات معيع ) فخفس 
يع القائع عمى أساس االيساف بحكع األقػػ وعجـ الخزػع ألحكاـ القانػف ( واستصاع جػىخ فمدفت

أف يحػؿ االتجاىات الفكخية الستشاثخة في عرخه الى فمدفة محجدة السعالع بحيث ندب الفزل اليو 
في كل التصػرات التي تسخزت عشيا الفمدفة . واذا كانت الػقائع تطيخ اف سقخاي لع يتخؾ اؼ 

ي مجوف او كتابات خاصة بو ، ولع يكغ صاحب مجرسة فمدفية متسيدة وقائسة بحاتيا اثخ فمدف
فسغ ايغ تدتقي ىحه الذخرية عطستيا ومػقعيا البارز في الفكخ الدياسي ؟ الشظ أف اإلجابة 
عمى ىحا التداؤؿ السشصقي تقتزي اإلحاشة بأكثخ مغ حكيقة : تقتزي اوال التعخؼ عمى السشصق 

 اشي ، وتقتزي ثانية األلساـ با راء الستػلجة عغ ىحا السشيج .او السشيج الدقخ 
 فيسا يخز مشيج سقخاي فإنو كاف يقػـ عمى دعامتيغ أساسيتيغ :  

: فيصارد سقخاي محجثو بفيس مغ األسئمة معبخة بحلظ عغ جيل ) متعسج (  التذكيظ أو التيكع
فدو معخفة واسعة بحلظ الحؼ كاف يطغ بش -بسػضػع الشقاش الى أف يتقمز حجع محجثو 

تحت ضغط االعتخاضات السشصكية التي يبجييا لو . ومتى ماأقخ ) ىحا الستحاور  -السػضػع ( 
بجيمو وعجـ قجرتو عمى مػاصمة الحػار ، وعغ استعجاده لتقبل الخأؼ الرائب ، يكػف سقخاي قج 

لقج ولج ىحا األسمػب  نقی تساما ، مفاليع محجثو مغ االفكار غيخ الرحيحة السمقشة لو تمقيشا .
اعجاءة ألجاء الدقخاي : فالحيغ كانػا يطشػف انيع يعخفػف ويخغسػف عمى التحقق مغ جيميع لع 
يعجبيع . ىحا االمخ اشبلقا ، ليحا كانػا يفجوف عمى الحؼ اقتادىع الى وضع ىدلي في الشياية . 

( بسداعجة محجثو عمى استجبلء  : فيبجأ ) سقخاي االستشباط أو التػليج، فيي  الجعامة الثانيةأما 
الحكيقة بأسئمة واستيزاحات الحقة حتى تتػلج الفكخة الرحيحة عشج ) محاوره ( قجر السدتصاع . 
اف عميو أف يدأؿ بجوف رحسة ، أف يجمػ کل کامغ مغ مخبئو ، وىػ ال يصالب بأؼ ايساف في أؼ 

لفحز ، كاف مغ البجييي أف أمخ مغ األمػر بل يصالب ، فقط ، بالفكخ عغ شخيق التداؤؿ وا
يزسغ سقخاي محاوراتو ىحه مايعتقج برحتو مغ آراء أو مشصمقات فكخية . وفي ىحا السجاؿ 

 ندتصيع أف نسيد بيغ أكثخ مغ فكخة : 
والشطخية التي قامت  -انتقج سقخاي الجيسقخاشية في السجف اليػنانية القجيسة ، وباالخز اثيشا  - ١

السداواة بيغ السػاششيغ واختيار مغ يتػلػف الػضائ  العامة ( ونادؽ عمييا ىحه الجيسقخاشية ) 
بػجػب أف نحكع الجولة مغ قبل الحكساء والعمساء ، ذلظ الف الحكع الرحيح ىػ الحكع الحؼ 
يكػف مرجره العمع والسعخفة وليذ االقتخاع والترػيت فقط . لقج اعتخض سقخاي عمى فكخة األقتخاع 
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جد كسا تتيحيا لميػاية . واعتخض عمى حكع جسرية وششية ذات سيادة النيا تتيح الفخصة لمع
يدتػؼ فييا الجيمة بفغ الدياسة ومغ ليع عمع بيحا الفغ ولكل مشيع صػت يداوؼ صػت غيخه في 

 الذؤوف العامة  
إف الفزيمة تقػـ عمى السعخفة العميا ممخرة في معاني وقيع أخبلقية ثابتة ومدتقخة ، وشبيعة  -۹

االنداف خيخة في أصميا التؤتي الذخ أو الطمع او اؼ ضخب مغ ضخوب الخذيمة االخخػ اال 
عغ جيل وقرػر ، ومغ ثع كانت الحاجة لمتعميع حتى تشبثق عشو الفزيمة وىي اساس 
صبلح السجتسع ونطاـ حكسو, أف الدياسي الرالح ليذ الذخز الحؼ يفػز في االنتخابات 

عمى ما كاف عميو الحاؿ في اثيشا وانسا ىػ ذلظ  -قخعة أو الحؼ يدعجه الحع بكدب ال
الحكيع العالع العاقل الحؼ يذع نػر حكستو ومعخفتو عجال بيغ مػاششيو. مغ ىشا يسكغ القػؿ 
أف الخأؼ الحؼ قجمو أفبلشػف ، فيسا بعج ، مغ أف الحكع ىػ فغ خاص لو رجالو السخترػف 

و الفبلسفة انسا ىػ مذتق مغ افکار استاذه ، واف ىؤالء يجب أف يكػنػا مغ رجاؿ العمع أ
سقخاي ، والػاقع أف السشاداة بسبجأ سيادة السعخفة ىحا مغ الديل أف يربح ، في تصبيقو 
الدياسي ، مبجأ لمحكع السصمق السدتشيخ ، وليحا يسكغ القػؿ أف فمدفات السمكية ، بل 

السعشى كاف سقخاي عجوا  وفمدفات الحكع السصمق يسكغ أف تدتميع وحييا مغ سقخاي وبيحا
 لمجيسقخاشية .

أف العجالة تمتـد بالتقميج االغخيقي الجاعي إلى احتخاـ القػانيغ ، سػاء كانت ىحه القػانيغ مغ  -3
صشع الحكساء أو قػانيغ إليية ، واالرتباي بالقانػف تعبيخ عغ مجػ صبلحية السجتسع 

يخ عغ خزػع السصالب الجنيا في ومكياس لفزائمو. لقج اعتبخ احتخاـ القػانيغ بسثابة تعب
داخل االنداف الى شيء أعمى وىػ عقمو . وقج دفع سقخاي حياتو ثسشا لمتعبيخ عغ االلتداـ 

 بحكع القانػف حتى واف كاف ىحا القانػف جائخا 
ويتفخع عغ األخح بسبجأ احتخاـ السجتسع لقػانيشو مبجأ آخخ يتسثل في سيصخة أحكاـ القانػف :   -4

السجتسع ) حكامة وحكػميغ ( ومؤسداتو جسيعة لتمظ القػانيغ العامة التي اؼ خزػع افخاد 
يحجدىا الجستػر او القانػف االساسي لحلظ السجتسع ال لؤلىػاء أو االرادة الستغيخة لمحكاـ ىحا 
يجفعشا ، أخيخًا ، إلى التعخض ، وبإيجاز ، إلى تمظ السحشة التي تعخض ليا ىحا الفيمدػؼ 

و : السحاكسة . فصبقا لخواية التي يقجميا لشا أفبلشػف في محاورة في أواخخ سشي حيات
االعتحار كاف مزسػف االتياـ الحؼ وجيو كل مغ ميمتػس ) شاعخ مأساة مغسػر ( وانيتػس 
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) سياسي ديسقخاشي ( إلى سقخاي ىي انو شخيخ غخيب األشػار يبحث في دخائل األشياء 
الباشل حق في الطاىخ ثع يعمغ كل ىحا مسا يقع تحت االرضي وفػؽ الدساء ، ويقمب 

لمشاس . أنو بربارة أخخػ ، أثع في عجـ عبادتو لآللية التي تعبجىا الجولة ، وفي احبللو آلية 
وعمى ىحا فاف االتيامات  ججيجة محل ىؤالء ، وفي إفداده لمذباب بتعميسيع وفق مبادئو 

 التي وجيت إلى سقخاي تتحجد في اتياميغ : 

في ضاىخه يقػـ  والثاني : اتياـ خمقييقػـ عمى اساس الكفخاف بآلة الجولة .  ديشي األوؿ : اتياـ
عمى افداد الذعب فكيف رد سقخاي عمى ىحه التيع ؟ يبجأ سقخاي في مشاقذة ميمتػس ذلظ 
الخجل الفاضل الحؼ يحب وششو حبا صادقا کا يقػؿ عغ نفدو فيدألو : مغ ىع الشاس الحيغ 

ميمتػس مذيخة أوال إلى القزاة ... ثع يخغع عمى القػؿ بأف كل  يرمحػف الذباب ؟ فيجيب
االثيشييغ ، عجا سقخاي ، يرمحػف الذباف . وىشا ييشيء سقخاي السجيشة عمى حدغ حطيا ، 

إف اإلنداف خيخ لو أف يرير بيغ أناس أفاضل مغ أف يرير بيغ قـػ أراذؿ . » ثع يقػؿ 
حجا يجعمو يفدج أبشاء مجيشتو عسجة ، فإف كاف  وعمى ذلظ فيدتحيل عميو اف يبمغ مغ الغفمة

 قج أفدجىع عغ غيخ عسج, كاف واجب ميمتػس أف يخشجه ال أف يػجو لو االتياـ .

يأمخني هللا أف أؤدؼ رسالة الفيمدػؼ التي ىي البحث في نفدي » ثع يتجو الى االثيشييغ بالقػؿ  
رسة الفمدفة وتعميسيا ، مدتسيبًل وفي سائخ الشاس .... ومادمت حيًا قػيًا لغ اقمع عغ مسا

الييا مغ أصادفو . اعمسػا أف ذلظ أمخ هللا ، واني مؤمغ اف الجولة لغ تذيج خيخًا أفزل مغ 
 خجمتي .

ثع يياجع الحكاـ فيقػؿ : ولػ قزيتع عمي بالسػت فديريبكع مغ الزخر اكثخ مسا يريبشي ... 
ىحا التذبيو السزحظ لقمت إني ضخب  انكع لغ تججوا بيدخ مغ يسثمشي واف جاز اف اسػؽ لكع

مغ ذباب البقخ الخبيث ارسمتشي االلية إلى األمة التقػيع اعػجاجيا ولكشكع أشبو بشائع أيقطو 
الحباب تغزبػف وتزخبػني لتعػدوا ، بعج ذلظ ، إلى الشػـ شيمة حياتكع ، وبعج اف ادانتو 

التي اقتخحيا لشفدو ، وىي أف صػتا ورفزت العقػبة  ۹۹۷صػتا مقابل  ۹۱۸السحكسة بأغمبية 
يجفع الفجية أو الغخامة البديصة حكست عميو السحكسة بالسػت خاشب سقخاي حکامو بالقػؿ : 
إنشي اعمغ امامكع انتع الحيغ اجخوا قزاءىع عمى أف العقاب سيشقس عميکع سخيعة بعج مػتي ، 

ع خصخًا ، ..... فاف وسيدداد عجد الحيغ سييػف في وجػىكع وسيكػنػف اشج قدػة عميكع واعط
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وىكحا تقجـ لشا  حدبتع انكع باالعجاـ تمجسػف مغ يشغز عميكع حياتكع القحرة فأنتع مخصئػف ، 
محاورة ) االعتحار ( صػرة واضحة لخجل مغ شخاز خاص : رجل شجيج الثقة بشفدو ، يدسػ 

ومؤمغ بأف بتفكيخه عغ الدفاس  وال يأبو بالشجاح في الجنيا ويعتقج أنو ميتج برػت مقجس 
التفكيخ الػاضح أىع ما تتصمبو الحياة الرحيحة . لقج كانت محاكسة سقخاي ، في واقعيا ، 
محاكسة سياسية ، ومغ ثع فاف كل التيع التي وجيت اليو ىي ، في حكيقتيا ، تيع سياسية ، 
وسػاء وص  سقخاي بانو كاف رجبل مفكخًا او لع يػص  بحلظ فالسقصػع برحتو انو مات شييجا 

مغ لجػء إلى  -لفكختو الحىشية عغ الدياسة . لقج وجو الشقج الى خرائز الجيسقخاشية االثيشية 
ويبجو أنو نادػ بأف  -االقتخاع ، ومغ تذكيل لمجسرية العامة ، ومغ جيل اتر  بو ساسة أثيشا 

عتبخ معالجة الدياسة تتصمب ححقة فمدفية لمسعخفة . والشظ أف تعميسا كيحا في دولة ديسقخاشية ي
، عمى احدغ الفخوض ، عجـ والء لمجولة ، ويعتبخ في أسػأىا خيانة عطسى لقج لقي سقخاي حتفو 
النو اعتبخ خصخًا عمى نطاـ الجولة الدياسي ، بسعشى أف التيسة الجيشية لو كانت أشبو شيء بفكخة 

والدياسة ،  الحقة او نتيجة لمتيسة الدياسية . وليحا تخمج اسسو كأوؿ  شييج لمرخاع بيغ الفكخ
بيغ الحخية واالستبجاد . بيغ الخأؼ والجبخوت ، بيغ العقل ومشصقو ، والدمصة وفدادىا ، واصبح 
اسصػرة نزاؿ لبلنداف الحؼ يحسل عقبل وفكخًا وخمقًا ومبجأ وفزيمة . اؼ لبلنداف كسا يجب أف 

بأسمػب  تكػف االندانية, لكغ ىل أف مػت سقخاي انيي التأثيخ الػاضح الحؼ كاف يفخضو
مشاقذاتو عمى مجتسع اثيشا ، وعمى غيخه مغ السجتسعات األخخػ البلحقة ؟ آف مػت سقخاي 
احجث ىدة بالسجتسع االثيشي فاضصمعت حمقة أصجقائو بالتحجث عشو والذيادة لو ، بحيث ولج 
األدب الدقخاشي الحؼ يسثل ) افبلشػف ( وجيو األعطع . اف اصجقاء سقخاي لع يقفػا مكتػفي 

يجؼ ، فعمى الخغع مغ أنو لع يتخؾ أؼ أثخ وال أؼ محىب .... فاف أقػػ حخكة في الفمدفة األ
اليػنانية قج بجأت ، أف سقخاي لع يشعكذ عمى نحػ واحج لجػ مختم  تبلميحه ، فيػ لع يخم  
مجرسة واحجة ، بل مجسػعة مجارس السيغاريػف وسعػا السشصق والححلقة ، ونيزت مجرسة أليذ 

لبحػث الججلية ، وسمكت مجرسة الكمبييغ بدعامة انتديشيث درب الصسأنيشة الدمبية فيجوف با -
أما السجرسة القػريشائية فقج فرمت أخبلؽ الصبيعة وشخوي المحة ،  –وانکار تأثيخ التخبية والثقافة 

ووق  افبلشػف مػق  واضحًا بيغ ىحه السجارس مغ حيث الدعة والعسل والقجرة عمى البدط 
ووجو نحػ السدتقبل تبار الفكخ الدقخاشي . كسا تخؾ سقخاي تأثيخه عمى العرػر والتفريل 

البلحقة عميو . فسعطع فبلسفة العرخ القجيع رأوا في سقخاي الفيمدػؼ الحق ، واحتمت شخريتو 
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في العرػر التي تمت مكانة مخمػقة أيزا ، فآباء الكشيدة عجوه رائج الذيجاء السديحييغ ، فيػ 
نحبو في سبيل عقيجتو ، وىػ مثميع قج أنيع بخيانة االيساف السػروث ، وفػؽ ذلظ  مثميع قج قزى

يحكخونو إلى جانب الديج اف اسسو قج خفت في العرػر الػسصى ، اال اف عرخ الشػر شيج 
انبعاثو مججدا مػاكبة بخوز الفكخ الدياسي السدتقل بحيث اعتبخ نسػذجا ليحا الفكخ اف واقع 

او حيغ أنكخ تساما ، قج غجا بشػع ما الحل الحؼ أضفت عميو العرػر  سقخاي سػاء حيغ عخؼ
 وكحلظ البذخ مذاغميع الخاصة .

اذا ما حجدنا العقائج الدياسية ألولئظ االتباع الحيغ خمفػا سقخاي فديبخز امامشا  ثالثا : أكديشفػف 
عغ تمظ التي  اسع اکديشفػف كذخرية فمدفية إحتحت باستاذىا وتػصمت إلى نتائج تختم  تساما

تػصل إلييا افبلشػف فيسا بعج لقج إنحاز اکديفػف ، كأفبلشػف ، ضج ديسقخاشية أثيشا وأسمػب 
حياتيا االقترادية ، کا وانتقج جػانب الشقز التي تعتخؼ البيئة الدياسية ليحه السجيشة . وىػ حيغ 

خبلؿ جعل الحكع في يبحث عغ العبلج فبل يججه ، كافبلشػف في حكػمة بجيمة مثالية وإنسا مغ 
أثيشا يذكل نسػذجًا قائسًا بحاتو فارسيًا بالسطيخ واسبخشيًا مغ حيث الػاقع . ولعل مػق  اكديشفػف 
ىحا نابع مغ أكثخ مغ عامل مشيا : انتساؤه األسخؼ وتأثيخ استاذه ) سقخاي ( عميو ، وكحلظ تأثيخ 

خست فيو التصمع إلى تبػء مخكد الشطاـ الدائج في اسبخشة ، فيػ مغ أسخة ارستقخاشية غشية غ
متسيد ورفيع في السجتسع ، وىػ في آرائو کدقخاي يياجع الجيسقخاشية باعتبارىا نطاـ جاىبل 
اليدتشج عمى السعخفة ويفزل عمييا الشطاـ األرستقخاشي ، وىػ معجب بشطاـ اسبخشة الدياسي 

لت كتابات اكديشفػف الحكع إلى درجة دفعت بو لبللتحاؽ بجيذيا ومحاربة أعجائيا . ولقج تشاو 
إذا ماتصمعت إلى  -باعتباره أكثخ األعساؿ اإلندانية اىسية : فالجولة يجب اف تكػف كالجير 

فتؤسذ عمى نطاـ خاص مقبػؿ ومبلئع سػاء فيسا يتعمق بجرجات  -نفذ القجر مغ الكفاءة 
الحكيع العاقل الحؼ  األفخاد أو فيسا يترل بتشطيع العسل وتقديسو . والحكع يجب أف يكػف لمخجل

ويقدع اکديشفػف نطع الحكػمات  يؤدؼ تحت قيادتو كل فخد ما يعخفو وما يحدغ تأديتو والكياـ بو 
الى خسدة أنػاع ىي : الشطاـ السمكي الجستػرؼ والشطاـ االستبجادؼ ويجسعيسا أف الدمصة فييا 

) حكع االغشياء ( ويجسعيسا أف تتخكد بيج فخد واحج . والشطاـ األرستقخاشي والشطاـ البمػتػقخاشي 
 الدمصة في يج عجد محجود ، ثع ، أخيخة الشطاـ الجيسقخاشي حيث تكػف الدمصة في يج االغمبية 
وحيغ يحجد مػقفا مغ ىحه التطع يياجع ، اكديشفػف ، نطع الحكع الجيسقخاشية واالستبجادية 
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اشي في نطاـ واحج . ويخدد والبمػتػقخاشية ، ويجعػ الى ادماج الشطاميغ السمكي واألرستقخ 
اكديشفػف في كتابو الحكخيات بعس األفكار التي وردت في كتابو الجسيػرية ألفبلشػف وكتاب 
الدياسة ألرسصػ . كسا ويخدد ، برػرة خاصة بعس افکار افبلشػف الخاصة بالتعميع : فالقػانيغ 

مػؾ اإلنداني في الجساعة يجب أال تيجؼ إلى مشع الجخيسة فقط وانسا تتعجػ ذلظ إلى تحجيج الد
وتحقيق فكخة العجالة ، والتعميع يجب اال يتخؾ لمسؤسدات الخاصة وانسا يجب أف تشيس بو الجولة 
كي تدتصيع أف تحقق بعس اىجافيا مغ خبللو . ويبلحع أف اكديشفػف قج أىتع بالتعميع العدكخؼ 

سبخشة . وفي ضػء ىحه وكاف معجبا بأساليب ىحا الشطاـ الستبعة في ببلد فارس ومجيشة ا
السشصمقات تبشى اکديشفػف فكخة اإلغخيق حػؿ الجولة وكػنيا مؤسدة اخبلقية تعميسية مسا يتختب 
عمى ذلظ ضخورة إىتساـ ىحه السؤسدة باالخبلؽ وبالتعميع ، وبالتالي ، تكخيذ جيج الحاكع لغخس 

 الخمق القػيع والحكسة عشج األفخاد .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 )فمدفة افبلشػف الدياسية( السحاضخة الدادسة 

يعج افبلشػف وأرسصػ ىسا أعسق الفبلسفة اثخًا  قجيسًا ووسيصا وحجيثًا . وأفبلشػف ىػ اعطع     
اثخا مغ ارسصػ في العرػر التي جاءت بعجىسا لدببيغ رئيديغ : أوليسا أف ارسصػ نفدو نتيجة 
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عمى األقل حتى  -سديحية تفخعت عغ افبلشػف ، وثانييسا أف البلىػت السديحي والفمدفة ال
كانا أكثخ اصصباغ باألفبلشػنية مشيا باألرسصية ، فسغ الزخورؼ ، أذف ،  -القخف الثالث عذخ

ومغ بعج ارسصػ ۔ معالجة أوفي مسا نعالج بو أؼ  -في تاريخ الفكخ الدياسي أف تعالج افبلشػف 
سقخاي نمقي عشيا الفكخة  فيمدػؼ آخخ مسغ سبقػىسا أو لحقػىسا . يعتبخ افبلشػف ألسع تبلميحه

األساسية التي سيصخت دائسا عمى فمدفتو الدياسية وىي أف الفزيمة ىي السعخفة . وأمتشع ) 
افبلشػف ( عغ أخح األجخ عغ التعميع اتباعا لدشة استاذه ) سقخاي ( الحؼ كاف يخػ أف السعخفة 

لجيل ندياف ، فكيف التعمع بل تشكذ  لبلنداف مغ باشغ الشفذ ، أو أف العمع تحكخ واف ا
يتقاضى السعمع اجخة عمى شيء اليسمكو وال يسشحو . كسا تأثخ أفبلشػف بأسمػب سقخاي في 
البحث عبخ الحػار التذكظ الستيكع وادعاء الجيل حتى يرل إلى مبتغاه ، بل لقج جعل مغ 
سقخاي قصب السحادثات وصاحب القػؿ الفرل في كل مػضػع يصخح خبلليا . ولعشا النجافي 
الحكيقة اذا قمشا اف محاورات افبلشػف تكاد تذيج عمى عطسة سقخاي في إيقاظ الخوح والحساس 

 لمسعخفة والفزيمة في نفػس شباب عرخه ، وأفبلشػف وكتاباتو دليل كاؼ

افبلشػف فيمدػؼ إغخيقي مغ مجيشة اثيشا ولج في القخف الخامذ ؽ.ـ مغ أسخة أرستقخاشية       
ؽ . ـ ( ، وىػ  427 429مغ أركاف الدمصة في أثيشا ولع يعخؼ تاريخ مػلجه بجقة ) بيغ أعػاـ 

نقجه مغ أبخز تبلمحة سقخاي والستأثخيغ بو فكخة وأسمػبا ، أخح عشو فكخة الفزيمة ىي السعخفة ، و 
لمشطاـ الجيسقخاشي وأسدو ومبادئو ، واعتقاده بعجـ تداوؼ البذخ ، وتفزيمو حكع الفيمدػؼ 
السصمق / سمصة الحاكع السدتبج السدتشيخ ، وتابعو في أسمػبو التذكيكي الداخخ واستشباشو 
لؤلفكار عغ شخؽ الحػار . تأثخت أفكاره بحياة أستاذه سقخاي ومػتو الساساوؼ وما عاصخه مغ 

حجاث حخوب البيمػبػنيد بيغ إسبخشة وأثيشا والتي انتيت بيديسة ىحه األخيخة وتحخؾ أ
شاغية حاولػا إزالة  30األرستقخاشية األثيشية إلقامة نطاـ ججيج خزعت أثيشا في ضمو لحكع 

جحور نطاميا الجيسقخاشي الدابق وآثاره . وعشجما فذمػا في ذلظ ، لجئػا إلى العش  والقدػة في 
مع مػاششييع الحيغ عاشػا في ىحه السخحمة عيجًا مغ التصخؼ والعش  األرستقخاشي لع  التعامل

يختم  كثيخا عغ عيج التصخؼ والعش  الجيسقخاشي الحؼ سبقو ، فبل الجيسقخاشية سمكت سبيبل 
سػية وال األرستقخاشية فعمت ذلظ ، وألف أفبلشػف عاش العيجيغ وادرؾ سمبياتيسا ، فقج نقع 

كانت لشقستو أسباب مختمفة بالشدبة لكل نطاـ مشيسا . رحل أفبلشػف عغ أثيشا بعج عمييسا وإف 
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مػت سقخاي متػجيا إلى ) سخقػسا سخقدصة ( في عيج شاغيتيا ) ديػنيديػس ( الحؼ تخػؼ 
الحقا مغ أفكار أفبلشػف فتخمز مشو ببيعو في سػؽ الخقيق كسا يباع العبيج لػال أف أنقحه أحجىع 

تقو . فقج اخفق افبلشػف في أف يكيع دولتو السثالية الستذجده في تصبيق آرائو في باف اشتخاه وأع
بيئة تعجد عغ استيعابيا ، ولعجـ ايساف السمظ الذاب ) ديػنيديػس ( بججوػ الحكسة السجخدة , 
لقج دفع ىحا الفذل افبلشػف لمعػدة إلى اثيشا والذخوع في تكػيغ مجرستو الفكخية وأنذا مجرسة في 

يحسل اسع أحج األبصاؿ اليػنانييغ أكاديسذ ( فعخفت مجرستو باسع ) أكاديسي أو األكاديسية  مكاف
( ، وكاف يعمع التبلميح في مجرستو دوف أجػر . تفخغ أفبلشػف في ىحه السخحمة لمتفكيخ والتأليف 

ثخ عمى والتعميع ، ولع يغادر أثيشا بعج ذلظ إال مختيغ قريختيغ حاوؿ فييسا ، دوف نجاح ، أف يع
فخصة ججيجة لتصبيق األفكار التي آمغ بيا ودعا إلييا . وكانت تمظ الخحمتاف إلى ) سخقػسا / 
سخقدصة ( أيزا ، ولكغ ىحه السخة بجعػة مغ ) ديػنيديػس االبغ ( الحؼ تػلى حكسيا بعج والجه 

و لع يحتسل تمظ ، وضغ أنو يخيج تصبيق أفكار أفبلشػف الدياسية وبشاء دولة السجيشة السثالية ، لكش
األفكار شػيبل ، فحاوؿ البصر بأفبلشػف الحؼ سارع في العػدة إلى أثيشا . وکخر ) ديػنيديػس 
االبغ ( بعج سشػات دعػتو ألفبلشػف مخة أخخػ ، ولع تكغ الشتائج بافزل مشيا في السخة االولى, 

 فكاف ذاؾ اخخ عيج افبلشػف بالدياسة.

لتي اتخحت صػرة السحاورات, وغمب عمى اكثخىا الصابع كتب افبلشػف العجيج مغ السؤلفات ا
الدياسي, اشيخىا ) الجسيػرية, الدياسي وتدسى أحيانا رجل الجولة ، القػانيغ ( وىي تشتابع زمشيا 
تعبيخا عغ مخاحل حياة أفبلشػف الدمشية والفكخية الستعاقبة ، وتجديجا لمتصػر الحاصل فييا مغ 

ة ( إلى كتاب الخجػلة والشزج ) الدياسي / رجل الجولة ( كتاب مخحمة الذباب ) الجسيػري
فكتاب الذيخػخة والحكسة ) القػانيغ ( . ومشيا ومغ أعساؿ أفبلشػف األخخػ ندتسج معخفتشا 
بأفكاره ونحجد شبيعة إجابتو عغ األسئمة الستعمقة بالطاىخة الدياسية ، وىي أفكار وإجابات كاف 

" الفزيمة ىي السعخفة والسعخفة ىي الفزيمة التي آمغ بيا محػرىا دائسا فكخة أستاذه سقخاي 
أفبلشػف أيزا وتبشاىا جاعبل مشيا األساس الحؼ بشي عميو أفكاره في الشصاقيغ الفمدفي والدياسي 
حتى لع يعج باإلمكاف الفرل بيغ ىحيغ الفيمدػفيغ عمى السدتػػ الفكخؼ النصبلقيسا مغ ىحه 

، وألف أفبلشػف مغ جية ثانية وضع مؤلفاتو في صػرة محاورات  الفكخة واستشادىسا إلييا مغ جية
 کاف سقخاي السحاور والستحجث األوؿ فييا . 
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لقج كاف اجتساع أفبلشػف بدقخاي نقصة تحػؿ في حياتو ، فقج نذأ أفبلشػف في جػ مخيح وربسا 
عخض كتفيو  في جػ مغ الثخوة ، وكاف شابا وسيسًا وعشيفًا ، وسسي أفبلشػف عمى ما يقاؿ بدبب

، وكاف جشجيًا فائقًا وبارزًا ، وناؿ الجائدة مختيغ في األلعاب ، لع تجخ العادة أف يشذأ الفبلسفة في 
مثل ىحه الدغ مغ السخاىقة ، ولكغ روح أفبلشػف الجالية وججت بيجة ججيجة في لربة سقخاي 

تقادات ويختخؽ السشصكية الججلية ، ووججت لحة لخؤية الديج سقخاي يجحس البخاىيغ واالع
الفخضيات بأسئمتو الحادة . ودخل أفبلشػف إلى ىحه الخياضة التي كانت أشج خذػنة مغ 
السرارعة . وراح تحت رعاية سقخاي وإرشاده يشتقل مغ مجخد الشقاش إلى تحميبلت دقيقة 
ومحادثات مثسخة ، وأصبح مذغػفة بالحكسة وبسعمسو سقخاي ، واعتاد أف يقػؿ أشكخ هللا الحؼ 

مقشي يػنانيًا ال بخبخيًا ، حخًا ال عبجًا ، رجبًل ال امخأة ، ولكغ فػؽ الجسيع أ ولجت في عرخ خ
سقخاي لقج كاف في الثامشة والعذخيغ عشج مػت سقخاي ، وتخؾ ىحا السريخ السحدف أثخة عمى كل 

نفدو نذأتو  تفكيخ التمسيح ، ومبله احتقارا لمجيسقخاشية وكخالية لمجساىيخ والجسػع التي ولجتيا في
األرستقخاشية ، وساقو إلى قخار يدتجعي ضخورة القزاء عمى الجيسقخاشية واستبجاليا بحكع 
األعقل واألفزل مغ الخجاؿ . وقج أمزى حياتو وعسخه باحثًا عغ وسيمة تيجيو إلى اكتذاؼ 

دىع واالجتساع والتعاوف لتتزافخ جيػ   ,أعقل الخجاؿ وأفزميع ، وإقشاعيع وتسكيشيع مغ الحكع
وتتكامل أدوارىع في إشار نطاـ مجتسعي متػازف أساسو التخرز وتقديع العسل اإلنجاز 
الػاجبات وتحقيق األىجاؼ . حيث يقجـ كل فخد في ىحا الشطاـ السجتسعي التعاوني الستكامل ، 
أفزل ما لجيو ليحرل مغ ا خخيغ عمى أفزل ما لجييع ، فيحرل الجسيع عمى األفزل مغ 

اجتساع الشاس وتعايذيع معا وتعاونيع ، يحػجيع إلى إدارة شؤونيع وتشطيع  الجسيع ، ولكغ
عبلقاتيع وتفاعبلتيع ليذ داخميا فحدب ، بل وخارجيا أيزا ، وألف وضيفة إدارة السجتسع 
وتػجييو ىي األساس والسشصمق لكل األعساؿ األخخػ فيو والسحجد لصبيعتيا وأىجافيا ، تػجب أف 

يا ىػ أفزل األفزل . فإذا كانت الفزيمة ىي السعخفة والسعخفة ىي يكػف ما يقجـ في نصاق
الفزيمة ، كاف أفزل مغ يتػلى ميسة إدارة الذأف الدياسي في الجولة أكثخ أفخادىا معخفة ألنيع 
أعخفيع بأفزل سبل اإلدارة الدياسية وأعمسيع بسثاؿ الخيخ األسسى ونسػذج الفزيمة األرفع 

 جه وىؤالء ىع الفبلسفة .وأقجرىع عمى تحكيقو وتجدي
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وفي الػقت ذاتو فإف جيػده في محاولة إنقاذ حياة سقخاي أثارت الخيبة والذظ حػلو مغ جانب 
الدعساء الجيسقخاشييغ ، وحثو أصجقاؤه عمى مغادرة أثيشا التي أصبحت إقامتو فييا محفػفة 

غ مذاىجة العالع ، باألخصار ، ولع تعج مكاف أمغ لو . وكانت ىحه فخصة مشاسبة لو تسكشو م
قبل السيبلد ( والػاقع أنشا ال ندتصيع أف نقػؿ أيغ ذىب في رحمتو ،  499وىكحا سافخ في عاـ ) 

ىحه عمى وجو التحجيج ، وىشاؾ خبلؼ العمساء حػؿ كل مخحمة مغ رحمتو ، ويبجو أنو قج سافخ 
يػناف دولة وضيعة أوال إلى مرخ وتأثخ عشجما شبقة الكيشة التي كانت تحكع مرخ يػمئح أف ال

تشقريا التقاليج الثابتة والحزارة العسيقة ، وكاف فبلسفة الشيل في ذلظ العيج ال يعيخوف اليػناف 
أىسية بالغة أو اىتساما ججية ، ولكغ ال شيء يعمع اإلنداف أكثخ مغ الرجمات واىتداز السذاعخ 

زراعيًا ساكشًا بقيت حية في تفكيخ  ، أف ذكخيات ىحه الفئة السثقفة السدتشيخة التي كانت تحكع شرباً 
أفبلشػف ، ولعبت دورا في كتابو عغ الجولة الفاضمة السثالية ، ثع ابحخ إلى سقمية ومخة ثانية تأثخ 
عقمو بحكخػ جساعة صغيخة مغ الخجاؿ أنرخفت لمعمع والحکع ، ترير عيذة بديصة عمى الخغع 

ذخة سشة ، متحوقا كل شخيعة وقانػف ، مغ أف سمصة الحكع كانت في يجىا . لقج تجػؿ اثشتي ع
وقج ذكخ البعس أنو ذىب إلى فمدصيغ وانعجغ فتخة مغ الػقت في شيشة األنبياء الحيغ كاف 

قبل السيبلد ( . إنو ا ف رجل في  ۱۰ۺمعطيع مغ االشتخاكييغ ، وعاد إلى أثيشا في عاـ ) 
ػب مختمفة ، وامتراصو األربعيغ مغ عسخه ، وقج اكتسمت رجػلتو ، ونزجو باختبلشو بذع

الحكسة كثيخة ، لقج فقج القميل مغ حساسة الذباب الحارة ، ولكشو اكتدب أفكاره ومذاىجات تعتبخ 
كل تصخؼ وانجفاع نرفًا لمحكيقة فقط . لقج اكتدب معخفة وفشًا ، وألوؿ مخة يرير الفيمدػؼ 

يخ أعطع وجج الجساؿ والذاعخ معا في شخز أفبلشػف وروحو ، وابتجع لشفدو وسيمة في التعب
 والحكيقة فييا مكانة ليسا ، ومدخحا لتػجيو الحػار .

دعشا نعتخؼ أيزا أف أفبلشػف تتػفخ فيو بكثخة الرفات التي يشتقجىا ويقخ عشيا ، فيػ        
يشتقج ويياجع الذعخاء وأساليبيع الخخافية الػىسية ، ولكشو ىػ نفدو شاعخ وبحلظ يزيف شاعخًا 

ومئات مغ األساشيخ والخخافات . إنو يذكػ مغ الكيشة ورجاؿ الجيغ الحيغ إلى الذعخاء ، 
يػاصمػف التخػيف مغ جيشع ويقجمػف شخيقة الخبلص والغجاء مغ الخبليا والحنػب ( كسا جاء 

. وىػ يعتخؼ  طا وأخبلقيا مثاليا( ذلظ فقج كاف كاىشا و واع 364في كتابو الجسيػرية صفحة ) 
نة ليدت سػػ مخاوغة ، ولكشو يخاوغ مغ واحجة ألخخػ ، وأخخػ ، وأخخػ مثل شكدبيخ بأف السقار 

. إنو يقخع الدفدصائييغ ويتيسيع في تجارة الكبلـ والربارات ، وىػ نفدو ال يختفع عغ تفتيت 
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بالتأكيج والجدء أقل مغ الكل نعع ... لحلظ يتزح « أف الكل أعطع مغ الجدء » السشصق وتحػيمو 
لجولة . ولكغ ىحا ىػ أسػأ ما يسكغ أف نقػلو في أفبلشػف ، وبعج ذلظ وجػب حکع الفبلسفة ا

نقػؿ أف السحاورات األفبلشػنية ستبقى إحجػ الكشػز الثسيشة في العالع ، وأفزميا كتاب 
الجسيػرية ، وىػ كتاب تاـ في حج ذاتو ، حيث نجج في ىحا الكتاب السجاز األفبلشػني وعمسو 

ة األدبية والشفدانية ، وفشو التعميسي وسياستو ، ونطخيتو في الفغ ، البلىػتي ، وفمدفتو األخبلقي
ىشا في كتاب الجسيػرية نجج السذاكل التي تػاجو العالع اليػـ ، مغ الذيػعية إلى االشتخاكية ، 
ومبجأ مداواة السخأة بالخجل في الحقػؽ ، وتقييج الشدل ، وعمع تحديغ الشدل والسذاكل التي أثارىا 

مدػؼ األلساني حػؿ عمع األخبلؽ والحكػمة األرستقخاشية . والسذاكل التي بحثيا نيتذو الفي
روسػ الفيمدػؼ الفخندي حػؿ العػدة في حياتشا إلى الصبيعة وحخية التعميع . ىشا نجج بخجدػف 

 وفخويج  كل شيء مػجػد في ىحا الكتاب .
 

 :السحاضخة الدابعة 

 السبحث األوؿ                                            

 الجسيػرية –افبلشػف 

الجسيػرية مغ الكتب التي تعد عمى الترشيف فيػ يتشاوؿ كل جػانب فمدفة افبلشػف ، كسا أف  
مادتو لع تتخؾ شيئا مغ الحياة االندانية إال عالجتو . ىحا الكتاب اليتخرز في دراسة مػضػع 

لدياسة أو االقتراد او الشػاحي الديكػلػجية أو االجتساعية السختمفة ( وإنسا يجرس جسيع بحاتو ) کا
ىحه السػضػعات إضافة إلى تعخضو لذؤوف التعميع والفغ والفمدفة والغيبيات ، وذلظ اليساف 
أفبلشػف بأف بحث الحياة الرالحة في دولة فاضمة االبج واف يذسل جسيع جػانب الحياة . غيخ أف 

رة وتشػع الجػانب العمسية التي تزسشيا كتاب ) الجسيػرية التحجب روعة الفكخ الدياسي غدا
. لقج   الفزيمة ىي السعخفةألفبلشػف ، الستدع بالبداشة والتداـ السشصق ، الحؼ تديخه فكخة أف 

تسكغ ىحا الذعار مغ نفديتو تحت تأثيخ تجخبتو الدياسية الذخرية الفاشمة ، وتبمػر في إنذائو 
اف .  استيجفت غخس روح السعخفة الحقة باعتبارىا القاعجة الفمدفية لفغ الحكعلؤلكاديسية التي 

االفتخاض القائل بأف الفزيمة ىي السعخفة يجؿ ضسشا عمى اف ثسة نفعة مػضػعية تخجی معخفتو 
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 ، وانو يتيدخ االىتجاء إليو فعبل بفزل االستقراء السشصقي وليذ عغ شخيق الحجس او التخسيغ
والخيخ شيء حكيقي وحكيقتو مػضػعية ايًا كاف رأؼ الشاس فيو ، وىػ قابل لمتحقيق ال  او الحع .

ألف الشاس يخيجونو بل ألنو خيخ . بربارة أخخػ ال تعتبخ االرادة الفخدية في ىحا الذأف إال أمخًا ثانػيًا 
خيخًا لسجخد أف الشاس ، فسا يخيجه الشاس مخىػف بسقجار مايخونو فيو مغ خيخ ، ولكغ ليذ الخيخ 

 –فيمدػفًا أو معمسًا او عالسا  -يخيجونو . ويتختب عمى ذلظ أف الخجل الحؼ تتػافخ لو السعخفة 
واف يكػف مؤىمو الػحيج لتمظ  يشبغي أف يتسكغ مغ االستحػاذ عمى سمصة نافحة في الحكػمة ،

الجسيػرية » في كتاب  اف ىحا السعتقج ىػ الحي يذكل كل شيء آخخ.  الدمصة ىػ تمظ السعخفة 
، وىػ الحي دفع بأفبلشػف إلى التزحية بكل مطيخ مغ مطاىخ الجولة اليسكغ اخزاعو 

. لمظ كاف محػرافكار افبلشػف دائسا ىي فكخة استاذه سقخاي "  لسقتزيات الحكع السصمق السدتشيخ
 مشيا األساس والسعخفة ىي الفزيمة التي آمغ بيا أفبلشػف وتبشاىا جاعبل الفزيمة ىي السعخفة

الحؼ بشي عميو أفكاره في الشصاقيغ الفمدفي والدياسي حتى لع يعج باإلمكاف الفرل بيغ ىحيغ 
الفيمدػفيغ عمى السدتػػ الفكخؼ النصبلقيسا مغ ىحه الفكخة واستشادىسا إلييا مغ جية ، وألف 

تحجث األوؿ أفبلشػف مغ جية ثانية وضع مؤلفاتو في صػرة محاورات كاف سقخاي السحاور والس
اف تصبيق ىحا السبجأ يعشي أف تتخكد الدمصة في دولة افبلشػف السقتخحة بأيجي الفبلسفة فييا, 

 ، وىحه األسذ ىي : اصحاب السعخفة الحيغ يجركػف اسذ السجتسع الدياسي

 معخفة األعساؿ التي تتصمبيا الجولة الفاضمة . -1
وتػصل السػاششيغ إلى الكياـ  معخفة ا ثار الشاجسة عغ الػراثة والتجريب السيشي ، -2

واف ،  فأفبلشػف ، إذف ، يؤمغ أف أغمبية الذعب جاىمةباالعباء التي تتصمبيا مشيع الجولة . 
الفئة التي تسمظ السعخفة التي تؤىميا لبلضصبلع بأعباء الحكع ورعاية الذعب ىي قميمة, ىكحا 

فحع األغمبية الجيل وحع  آمغ أفبلشػف بأفزمية السعخفة وعجـ تداوي حطػظ البذخ مشيا ،
القمة السعخفة ، لحلظ فإف القمة العارفة يجب أف تحكع الكثخة الجاىمة ألف معخفة ىحه القمة تؤىميا 
لتحسل أعباء الحكع ومدؤولياتيا , فالشطاـ الشاجح ىػ الحي يجعل الدمصات بيج ىحه الفئة القميمة 

. اف کتاب  شيػض بالجولة ورفع مدتػاىاالعجد ماداـ لجييا مغ الحكسة والسعخفة ما يؤىميا لم
لجولة السجيشة كسا كانت قائسة بالفعل ، وبكل  دراسة نقجيةالجسيػرية بيحا الصخح الفكخؼ يربح 

) الف الذعب عاجد  ىاجع نطاـ الحكع الجيسقخاشيماراه افبلشػف فييا مغ عيػب ممسػسة . فقج 
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يشا لجيميع وعجـ كفايتيع ، وأعتبخ الشطاـ عغ أف يحكع نفدو بشفدو ( وىاجع رجاؿ الدياسة في أث
الجيسقخاشي مدؤوال عغ ىحه الجػانب الدمبية لسا استمدمو مغ تعجد األحداب ذات السرالح 

, فتزارب مرالح االحداب األرستقخاشية واألحداب كحلظ انتقج االرستقخاشيةالستزاربة . 
الجيسقخاشية كاف حكيقة واقعة . فاألرستقخاشيػف كانػا يتصمعػف إلى تأميغ مرالحيع بذتى الػسائل 
حتى واف أدػ ذلظ إلى االضخار بحقػؽ ومرالح الصبقات األخخػ . وعامة الشاس ) الفقخاء ( كانت 

 عغ شخيق فخض الزخائب عمى الصبقات السالكة الغشية.  تتصمع ، ايزأ نحػ رفع مدتػػ مريذتيا
ومسا الشظ فيو أف الشطاـ الجيسقخاشي يعجد تساما عغ التػفيق بيغ ىحه الخغبات الستعارضة    

، ومغ ثع يربح الخبلؼ واالنقداـ االجتساعي ضاىخة دائسة مسا يؤدؼ إلى ضع  السجتسع ، 
جـ لشا افبلشػف الحل فيقتخح إلغاء السمكية لمحكاـ وتعيج وييجد ، في الشياية بالقزاء عميو . ىشا يق

الجولة بتخبيتيع سياسية بعيجة عغ مغخيات الساؿ والسمكية واألوالد كسا سيتزح امامشا تباعًا. أف ىحا 
السجخل يجعمشا نتداءؿ عغ الكيفية التي يقجـ بيا افبلشػف نذػء دولتو السثالية ، ومفيػـ العجالة ، 

والتعميع ، اضافة إلى ترػراتو بخرػص نطع الحكع وشبيعتيا ، فمشتعخض لكل ىحه  واقع السمكية ،
 الجػانب تباعًا. 

 :نطخية نذػء الجولة عشج افبلشػف  -اوال 
أف الغاية الذكمية التي تخمي ا الييا والجسيػرية ، ىي تحجيج معشى كمسة عجالة ، لكغ       

الحػار قج انتيى في مخاحمو األولى فييا إلى نتيجة ىي انو لسا كاف مغ األيدخ في كل شيء إف 
يشطخ اليو مكبخًا عغ إف يشطخ إليو مرغخًا ، فالبحث فيسا يجعل الجولة العادلة عادلة أججؽ مغ 

لبحث فيسا يجعل الفخد العادؿ عادال . ولسا كاف يتحتع أف تكػف العجالة احجػ صفات افزل دولة ا
يسكغ لمخياؿ أف يترػرىا ، نخؽ افبلشػف يبجأ بترػيخ تمظ الجولة السثمى ، وبعجئح يأخح في 

 تحميميا ليخػ أؼ جػانب کساليا يسكغ أف يدسى عجاًل. 
فبلشػف ، ىشا ، ىػ الصبيعة العامة لمجولة كشسػذج معيغ والسػضػع األساسي الحؼ يعالجو ا     

لمحكع . وليذ فيسا إذا كانت الجولة السثالية مسكشة التحقيق فعبل أـ ال . فيػ يحاوؿ اضيار مايجب 
 اف تكػف عميو الجولة ، مغ حيث السبجأ ، فإف جاء الػاقع بخبلؼ ىحا السبجأ فبلحاجة لبحثو . 

، القائل بػجػب أف يكػف الدياسي عالسا يعخؼ مثاؿ الخيخ ، لقج فتح محىب افبلشػف     
السجاؿ أمامو لشقج دولة السجيشة الدياسية ، وأمجه بسشيج سار عميو وأفزى بو إلى الجولة السثالية ، 

فالجولة ، شبقا لجراساتو السقارنة بيغ وانتقل بو مغ ىحا الباب مباشخة إلى تحميل الجولة الشسػذجية 
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نع والعامل ، تشذأ نتيجة لمحاجات البذخية التي اليسكغ إشباعيا إال حيغ يكسل الدياسي والرا
فممشاس  حاجات متشػعة وال يػجج مغ يدتصيع العير عمى اساس .  الشاس بعزيع بعزا

ومغ ثع ، كاف الداما اف يشذج كل مغ اآلخخ العػف والسبادلة . وأبدط األمثمة ،  االكتفاء الحاتي
صعاـ وتبادلو وسائخ اسباب العير السادية األخخى . فحيثسا تػجج جساعة عمى ذلظ ىػ انتاج ال

يػجج نػع مغ اشباع الحاجات ومغ تبادؿ الخجمات لتحقيق ىحه الغاية . عمى أف مبجأ تبادؿ 
الخجمات ىحا يتزسغ مبجأ آخخ ىػ مبجأ تقديع والتخرز في الكياـ بالسياـ . ذلظ الف 

ؿ فاف كل فخد البج أف يتػافخ لجيو فائس مغ الحاجات التي الحاجات إذا مااشبعت بصخؽ التباد
يؤدييا ، واف يتحقق لجيو نقز ، كحلظ ، في الحاجات التي يأخحىا . مغ ىشا تبجو ضخورة قياـ 
نػع مغ التخرز : فيشتج الفبلح مغ السحاصيل اكثخ مغ حاجتو في حيغ يشتج صانع األححية 

صالح كل مشيا ، تبعا لحلظ ، اف لآلخخ ليكػف كبلىسا  عجدا مشيا يديج عمى مايمبدو . فيكػف مغ
أوفخ شعامة وأحدغ کداء ، وذلظ بفزل عسميا معا بجال مغ اف يػزع كل مشيا جيجه لعسل كل 

. وتشذأ الجولة عشج أفبلشػف ، عسػما ، نذاة إندانية إرادية ، أساسيا  مايحتاج اليو مغ أشياء
ة الستشػعة مسا يفخض عمييع االجتساع والتعاوف قجرات البذخ السحجودة وحاجاتيع الستعجد

لتتزافخ جيػدىع وتتكامل أدوارىع في إشار نطاـ مجتسعي متػازف أساسو التخرز وتقديع 
العسل اإلنجاز الػاجبات وتحقيق األىجاؼ . حيث يقجـ كل فخد في ىحا الشطاـ السجتسعي التعاوني 

فزل ما لجييع ، فيحرل الجسيع عمى الستكامل ، أفزل ما لجيو ليحرل مغ اآلخخيغ عمى أ
 . األفزل مغ الجسيع

ىكحا يسكغ القػؿ أف ىحه األفكار ، التي يصخحيا افبلشػف ، تقـػ عمى حكيقتيغ أساسيتيغ      
أف الشاس يختمفػف في السػاىب وبالتالي يؤدوف بعس األعساؿ بصخيقة أحدغ مغ غيخىع  أوالىسا: 
دب فقط عشجما يكخس الشاس انفديع مقبميغ عمى أداء العسل الحؼ إف السيارة تكت والحكيقة الثانية. 

يتفق مع إستعجادىع الصبيعي , ومغ ىشا يتبيغ أف فكخة الفيمدػؼ الحاكع ىي ليدت بجعة وإف شمبو 
فسحػ التخرز نيائيًا يشيي معو الحكع إنسا يدػغو نفذ السبجأ الدائج في مختم  الجساعات . 

جمت فػارؽ السػاىب الصبيعية فخضا النعجـ اساس التخرز ، واذا كل تبادؿ اجتساعي ، ولػ إنع
  انعجمت الخبخة السكسمة لمسػلبة الصبيعية والجافعة ليا إلى السيارة فمغ يكػف لمتخرز معشی

 . بعج ذلظ
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ويعتبخ افبلشػف الجولة بسثابة شخز او وحجة حية مكػنة ) كالفخد ( مغ اجداء مشدجسة      
وتيجؼ إلى غخض واحج ىػ تحقيق الخيخ . تحميل الجولة بيحا الذكل أدػ  تتخابط ببعزيا البعس

 الى القػؿ بػجػد ثبلت وضائ  ضخورية البج مغ تأديتيا وىي : 
 اشباع الحاجات الصبيرية . .1
 حساية الجولة  مغ الخصخ الخارجي .  .2
حكع الجولة . والف وضيفة حكع وإدارة السجتسع وتػجييو ىي األساس والسشصمق لكل  .3
ألعساؿ األخخػ فيو والسحجد الصبيعتيا وأىجافيا ، تػجب أف يكػف ما يقجـ في نصاقيا ىػ أفزل ا

األفزل . فإذا كانت الفزيمة ىي السعخفة والسعخفة ىي الفزيمة ، كاف أفزل مغ يتػلى ميسة 
ة إدارة الذأف الدياسي في الجولة أكثخ أفخادىا معخفة ألنيع أعخفيع بأفزل سبل اإلدارة الدياسي
وأعمسيع بسثاؿ الخيخ األسسى ونسػذج الفزيمة األرفع وأقجرىع عمى تحكيقو وتجديجه وىؤالء ىع 

 الفبلسفة . 
وقج ارتبط ىحا التقديع الثبلني لػضائ  الجولة بالتقديع الصبقي الحؼ اقتخحو لسجتسع دولتو   

 السثالية . وىػ تقديع ثبلثي ) ايزا ( أركانو الصبقات ا تية :
ؿ السشتجيغ وتقػـ بسيسة اشباع حاجات االفخاد جسيعة وتزع جسيع مغ يقػمػف شبقة العا -1

 بالشذاي االقترادؼ مغ زراع وعاؿ وصشاع .
 شبقة الجشػد والسحاربيغ وتزصمع بسيسة الجفاع وحساية الجولة ضج االعتجاءات الخارجية -2
او قيادة  شبقة الحكاـ وتقػـ بسيسة وضع القػاعج السشطسة لمجساعة . وادارة شؤونيا  -3

زماميا ىحا يعشي أف افبلشػف ، بتقديسو الصبقي السحكػر ، قج افتخض أف السجتسع مديج مغ ثبلث 
 فئات رئيديو :

 أولئظ الحيغ اىمشيع الصبيرية لمعسل ال لمحكع . -1
 أولئظ الحيغ يرمحػف لمحكع بذخي أف يكػنػا تحت رقابة غيخىع وتػجيييع    -2
لحكع كالفرل الشيائي في رسع الػسائل وتحجيج اولئظ الحيغ يرمحػف ألسسی اعباء ا -3

 األىجاؼ .
وقج اشمق أفبلشػف عمى شبقتي الحكاـ والجشػد لقب ) حخاس دولة السجيشة ( ، ويتػلى       

ىؤالء الحخاس الكياـ بسيسة الحكع في الجولة وادارة شؤونيا والجفاع عغ سبلمتيا . أؼ أف اصصبلح 
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اليػـ : الػزراء ومخؤوسييع واعػانيع مغ مػضفي الجولة ، كسا  يذسل مغ نصمق عمييع» ) الحخاس ( 
 يذسل رجاؿ الجير ورجاؿ القزاء . 

يمجأ إلى االدعاء باف لحلظ ولكي يدػغ افبلشػف عمى األفخاد قبػؿ ىحا التقديع الثبلثي نخاه      
باشغ األرض  ، وذلظ بأف نقػؿ لبلفخاد اف اصل الجشذ البذخؼ انسا نذأ فيالتقديع أصبل ديشيًا 

يسدجػا ببعس األفخاد  التي ىي بسثابة األـ الكبخػ ( . ولقج كاف مسا يدخ االلية ، اذ ذاؾ ، اف
ذلبا وبالبعس االخخ فزة وباالخخيغ نحاسًا وحجيجًا. فصبقة الحكاـ كانت مغ الحىب ، وشبقة 

الفزيمة عشج والف السحاربيغ ىي مغ الفزة ، والصبقة الثالثة السشتجة ( ىي مغ الحجيج والشحاس 
، والف ىشاؾ حقائق مصمقة بجركيا البعس دوف البعس ا خخ بفعل مػاىبيع  أفبلشػف ىي السعخفة
. فاالفخاد يختمفػف مغ حيث السػاىب  ، فسغ الصبيعي أف اليتداوى األفخادوبريختيع الشافحة 

ا تقـػ عمى أساس ليحا فاف الجيسقخاشية وىع وخجاع وزيف النيوالقجرات والعقػؿ واالحاسيذ ، 
، وىحه السداواة الوجػد ليا في الػاقع . أف تصبيق الجيسقخاشية ، التي تفتخض  السداواة بيغ األفخاد

مذاركة جسيع السػاششيغ في ادارة شؤوف الجولة التي جػىخىا السداواة أمخ مدتحيل ، الف مغ يقػـ 
ذلظ الف قادرًا عمى حكع ا خخيغ .  بيحه السيسة البج واف يتستع برفتي السعخفة والعمع بحيث يربح

، وىحه يسكغ التػصل الييا باعتبارىا حقائق مصمقة . ولكغ قمة محجودة  الفزيمة . ىي السعخفة
وىحه القمة ىي وحجىا التي يجب أف تحكع  ،  ىي التي تدتصيع التحمي بالفزيمة والسعخفة

 .  الجساعة

لقج انرب الجيج األساس ألفبلشػف في كتابو " الجسيػرية عمى البحث في الصبيعة العامة لجولة 
متجشبًا البحث في إمكانية أو عجـ السجيشة الفاضمة السثالية مغ حيث ىي أفزل أنػاع الجوؿ ، 

كاؼ السجف وىحا وحجه  -فحلظ أمخ يبجو أنو لع يفكخ فيو آنحاؾ ألنيا أفزل دوؿ  إمكانية وجػدىا
 لجعميا في نطخه حكيقة واقعة ال مجاؿ لسشاقذتيا . 

وإذ تشذأ الجولة عشج أفبلشػف عغ حاجة السجتسع اإلنداني وبإرادتو ، فإنيا تتخح لجيو صػرة 
كياف حي واحج يتألف مغ أجداء ) أعزاء ( متعجدة ومتشػعة ،  يقـػ كل جدء او عزػ مشيا 

واستسخاريتو وتحتاجيا األجداء األعزاء األخخى  بػضيفة محجدة يحتاجيا الكياف لزساف حياتو
لزساف وجػدىا واستسخارىا في أداء وضائفيا ، وتقـػ ىي بشفذ الجور بالشدبة لو فتتكامل 
وجػدية ووضائفية في إشار عبلقة تفاعمية كمية تزسغ ليحا الكياف الجولة حياتو وسعادتو ) 
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األصل في نذػء الجولة ، كسا افتخض الشطخية العزػية ( . فإذا كاف العقل اإلنداني ىػ 
أفبلشػف ، فإف أفزل الجوؿ ىي التي تحكسيا أفزل العقػؿ ، وألف الفبلسفة ىع أصحاب ىحه 

السجيشة واألحق بحلظ . ولكغ وجػد دولة السجيشة واستسخار  -العقػؿ فيع إذا األججر بحكع الجولة 
تبعا لسؤىبلتيع الصبيعية كسا مخ معشا  حياتيا يحتاج أيزا إلى مغ يقػمػف بأداء وضائفيا األخخى 

 آنفًا .

 

 

 السحاضخة الثامشة

 العجالة : -ثانيُا 

افبلشػف ىػ اوؿ الذخريات التي أوضحت إف ليذ لبلجتساع السجني قاعجة سػػ العجؿ ، واف 
أؼ دولة ال تقػـ عمى العجؿ ىي دولة فاسجة مؤذنة باالنييار . وقج حجد افبلشػف فكخة العجالة في 

تاب الخابع مغ الجسيػرية ، بالقػؿ انيا تعشي لجيو اف يؤدؼ كل انداف عسمو الخاص بو دوف الك
أف يتجخل في عسل سػاه : فالسجيشة عادلة اذا قاـ الرانع والجشجؼ والحاكع فييا كل بعسمو دوف 

 أف يتجخل في أعساؿ الصبقتيغ األخخييغ .

ضمة وشخوشو مخاعاتو اختبلؼ البذخ وعجـ إف أوؿ أسذ نطاـ الحكع في دولة السجيشة الفا      
تداوييع ، وأف ميسات الحكع ومدؤولياتو فيو ، يجب أف تػكل إلى أىل السعخفة ألنيع وحجىع 

الجولة وإدارة حياتيا  -القادروف بحكع ىحه السعخفة عمى معخفة الفزيمة وشخوشيا وحكع السجيشة 
وشخؽ تحكيقيا ىع القمة الحكيسة ، العاقمة ، بالفزيمة ومغ أجميا ، ولسا كاف العارفػف بالفزيمة 

العارفة ، مغ الفبلسفة الحكساء ، فيحه القمة ىي التي يجب أف تحكع ألف االجتساع السجني يجب 
، فإف حجث العكذ ولغ تتحقق الفزيمة إال بالعجالة وليذ بالسداواة أف يحقق الفزيمة ، 

 فديكػف ىحا االجتساع عخضة لمفداد واالنييار .

وتكسغ عمة ذلظ عشج أفبلشػف في مفيػمو لمعجالة مغ حيث إنيا تعشي أف يؤدؼ كل إنداف      
عسمو الخاص بو والسؤىل لو ، دوف أف يتجخل في عسل سػاه أؼ أف يتخرز کل إنداف في 
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العسل الحؼ تؤىمو لو شبيعتو وقجرتو ، وتعجه لو بخامج التعميع والتجريب والسيارات السكتدبة ، 
تػشج أركاف السجتسع وتتعسق وحجتو وتدداد فزيمتو حتى يربح السجتسع الفاضل فبحلظ فقط ت

. وواضح ىشا أف مفيـػ العجالة األفبلشػني ال عبلقة لو بسفيػميا لمسجيشة الجولة الفاضمة 
القانػني الحقػقي بل ىػ مفيػـ فمدفي يدتشج إلى القاعجة الفمدفية الدقخاشية األولى الفزيمة 

ي بذتق مشيا أفبلشػف فكختو حػؿ اختبلؼ قجرات البذخ ومؤىبلتيع العقمية ىي السعخفة والت
فالعجالة أف يأخح  والجدجية ، وضخورة أف يؤدي كل مشيع ما ىػ مؤىل لو بصبيعتو وقجراتو .

كل فخد حقو ويؤدؼ واجبو ، فبحلظ فحدب يتحقق الخيخ لمجسيع ألنيع سيعسمػف ما ىع مؤىمػف 
فيحرل كل مشيع مغ اآلخخ عمى أفزل ما يسكشو ميو فيسا بعج ، لعسمو بصبيعتيع ومجربػف ع

ذاتو ،  وعميو ، فإف العجالة فزيمة خاصة وعامة في الػقت.  عسمو لشفدو أوال ولآلخخيغ ثانياً 
وىي أقخب إلى السثل األخبلقية مشيا إلى الكيع الدياسية الرتباي معشاىا بامتشاع اإلنداف عغ 

فييا أو حاجتو إلييا ، ألف مرمحتو الحكيكية ومرمحة مجتسعو إتياف األفعاؿ لسجخد رغبتو 
ودولتو ىي أف يفعل ما ىػ مؤىل لو بصبيعتو وسجاياه فحدب ال أف يفعل ما يخغب أو يحتاج أف 

. وال تعشي مثالية العجالة وأخبلقياتيا عشج أفبلشػف السداواة بل ىي عمى العكذ مغ ذلظ يفعل 
ذخ ، وقبػؿ باختبلفيع في القجرات والسؤىبلت العقمية تساما ، اعتخاؼ بعجـ تداوي الب

والجدجية ، ومغ ثع اختبلفيع في الػاجبات والحقػؽ وىحا ىػ أساس إدارة الجولة وتشطيع 
السجتسع في مجيشتو الفاضمة فكخة وتصبيقا . األفبلشػنية ىي وإذ يسكغ لئلنداف السؤىل عقميا 

 وجدجيا لشػع محجد بحاتو مغ األعساؿ .

وحيث إف ىؤالء السػاششيغ ليدػا متداوييغ أبجا مغ الشاحية الفعمية والػاقرية ال عقميا وال جدجيا ، 
وانتيى ذلظ بأفبلشػف فديكػف الشطاـ الجيسقخاشي نطاما خاشئا ألنو يقػـ عمى قاعجة خاشئة . 

صاء كل إلى تبشي تسييد استاذه سقخاط بيغ السداواة والعجالة عمى أساس أف العجالة تعشي إع
ذي حق حقو وفقا لقجراتو أو جيػده أو كمييسا معا ، والسداواة تعصي لمجسيع حقػقا متداوية 
حتى وإف اختمفت قجراتيع وتبايشت مؤىبلتيع وجيػدىع ، وبحلظ ، فإف السداواة التي يدعع 

وقج  الشطاـ الجيسقخاشي قيامو عمييا لتحقيق العجالة ، حكيقة األمخ إخبلؿ بالعجالة ونقس ليا .
 بشي أفبلشػف رايو عمى ذلظ .
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وتحكيقا لسفيـػ العجالة االفبلشػني فاف الحكع ال يسكغ اف يكػف وراثيا, فالفيمدػؼ الحاكع 
يسكغ اف  يػلج في أية شبقة مغ شبقات السجتسع ، فإف السؤىل لمحكع يسكغ أف يػلج مغ 

ج مغ السشتجيغ مثمسا يػلج الفبلسفة مثمسا يػلج مغ السشتجيغ ، ويسكغ أف يػلج السؤىل لئلنتا
مغ الفبلسفة , وىكحا يحتاط أفبلشػف لعجالة مجيشتو ويزسغ تحكيقيا فييا بأف يجعل االختبار 
لمسشاصب العميا مسكشا مغ شبقات السجتسع كميا ، وإف كاف قج رأى أف امتداج األصل الصيب 

ضخورة حكع الفبلسفة ويقػؿ أفبلشػف عغ والتعميع الجيج يسكغ أف يػدي إلى أفزل الشتائج . 
لمسجتسع الدياسي / الجولة : إلى أف يغجو الفبلسفة ممػكًا,  أو يدتػعب ممػؾ العالع وأمخاؤه 
الفمدفة وسصػتيا ، بسعشى تبلقي الدؤدد الدياسي والحكسة في فخد ، وبعكدو  فمغ تتخمز الجوؿ 

فزائل الفخدية مسا تخزح تحتو مغ رزايا الحكع وآثامو ، ويدتشتج مغ ذلظ أف مجسػع ال
واالجتساعية وكساليا ، يشتج عغ فزيمة العجالة التي ال يحسميا في رأيو إال أصحاب السعخفة / 
الفبلسفة ، ألف السعخفة الفزيمة والفزيمة ىي السعخفة . ويجب أف تػضع مقاليج الدمصة ومفاتيح 

مؤىبلتيع وتجخبتيع الحكع بيج أصحاب فزيمة العجالة ىؤالء ألنيع وحجىع مغ تؤىميع شبيعتيع و 
 إلدراؾ الخيخ الحق ليذ في الدياسة فحدب بل وفي أوجو الحياة وجػانبيا كميا .

وعميو تربح العجالة الػشيجة التي تػشج الخوابط في السجتسع ، واالتحاد الحؼ يؤل  بيغ األفخاد 
ي ولتجريبو بحيث يجج فيو كل واحج مشيع الجور الحؼ يقػـ بو في الحياة وفقا الستعجاده الصبيع

وخبختو . والعجالة فزيمة عامة وخاصة النيا ىي تحفع الخيخ اإلسسى لمجولة والعزائيا عمى 
في نفذ  -ىحا الخجل -حج سػاء : فميذ افزل مغ أف يكػف لمخجل عسل محجد واف يكػف 

الػقت صالحا ألداء ىحا العسل . كسا أنو ليذ ىشاؾ افزل لبلفخاد ولمسجتسع مغ أف يذغل كل 
وىكحا يكػف معشى العجالة مشرخؼ إلى تحقيق حالة محجدة  ,السخكد الحؼ ىػ مؤىل لو  واحج

 -العسل بحدب حالتو القائسة بالفعل وفي ضػء مؤىبلتو وخبخاتو  -وىي إعصاء كل فخد مالو 
العجالة شبقا لسا تقجـ يريح اقخب  تأدية االعساؿ التي يتصمبيا السخكد الحي يذغمو . -وماعميو 
غ السثل األخبلقية مشو إلى الجػانب الدياسية . أؼ أنو يعشي الترخؼ الحؼ يرج تعبيخا ع

االنداف عغ إتياف فعل قج تسميو الخغبة او تدتػحيو السرمحة الحاتية ، ومشاي ىحا الترخؼ 
االنرياع لبليساف باالمتشاع عغ ارتكاب الفعل , اف تعخيف افبلشػف لمعجالة بيحا الذكل يجفعشا 

 سبلحطات االتية :إلى تدجيل ال
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آف افبلشػف في تحميمو لسبجأ العجالة قج جعل مدألة التحميل مددوجة : فالعجالة اوال صفة  -1
لمفخد وىي بيحا السعشى حكيقة مدتقمة ، ثع ىي ثانيا صفة لمجولة وىحا السعشى تعبخ عغ 

نريخ لريقة  Microخرائز اخخػ مختمفة . بربارة أخخػ العجالة عمى مدتػػ السيكخو 
فانيا تختفع مغ حيث مجلػليا التختبط بالػحجة  Macroالفخد ، اما عمى مدتػػ الساكخو ب

الدياسية الكمية بالشدبة لمسػاشغ ىي أف يعصي كل ذؼ حق حقو ، أما بالشدبة لمجولة فيي 
 أف تسكغ كل مػاشغ مغ أف يشسي مػالبو الحاتية

ؼ معشى ، فقج جاء خالية مسا آف تعخيف افبلشػف لمعجالة لع يكغ تعخيفًا قانػنيًا بأ   -2
مغ معشى عمى مباشخة ترخفات  Rightأو المفع االنكميدؼ  Jusيتزسشو المفع البلتيشي 

ارادية في ضل حساية القانػف ويتأييج سمصة الجولة ، وبانتفاء ىحه الفكخة التعشي العجالة لجػ 
لمشطاـ العاـ  افبلشػف ، إال مغ بعيج ، السحافطة عمى الدبلـ العاـ والشطاـ ، وليذ

الخارجي ، عمى األقل ، إال نريب ضئيل في التجانذ الحؼ يكػف الجولة . فسا تػفخه 
الجولة لخعاياىا ليذ الحخية والحساية كسقػمات الحياة ، بل تييئة فخص التبادؿ االجتساعي 
التي تحقق ضخورات ومقتزيات الحياة الستحزخة . اف في مثل ىحه الحياة االجتساعية 

كسا فييا واجبات ، ولكغ ال يسكغ القػؿ بأف ىحه الحقػؽ والػاجبات تخز األفخاد حقػقا 
النيا اكثخ اتراال بالخجمات التي يؤدونيا . فالتحميل ، إذف ، يجخؼ عمى اساس اف الجولة 
قج نذأت وليجة الحاجات الستبادلة ، ويدتعسل بالتالي عبارة ) خجمات ( العبارة ) سمصات 

اال استثشاء مغ القاعجة النو قج اختز بالػضيفة التي أىمتو ليا حكستو . ( ، والحاكع نفدو 
ففكخة الدمصة صاحبة الديادة لع يكغ ليا مكاف في نطخية افبلشػف الدياسية وال في فكخ 
اؼ فيمدػؼ اغخيقي آخخ " وليحا يقاؿ بأف والعجالة األفبلشػنية ليدت مدألة قانػنية وال 

ؽ والػاجبات القانػنية أؼ أنيا التجخل في نصاقو القانػني تتشاوؿ أؼ مخصط خارجي لمحقػ 
بل تشتسي إلى مجاؿ االخبلؽ االجتساعية التي ال تعشي األخبلؽ الذخرية الكائشة في 
أعساؽ ضسائخنا وال القانػنية التي يزيفيا القانػف عمى األعساؿ بل ىي شيء يسدج بيغ 

 االثشيغ و يدسػ عشيا. 
لع تكغ تقتزي السداواة ، ألنو مغ السسكغ ، في اعتقاده ، أف  اف العجالة عشج افبلشػف   -3

يقع تفاوت في الدمصة والحقػؽ دوف أف يكػف في ذلظ ما يشافي العجالة . فالدمصة كميا 
مغ حق الحكاـ ألنيع أحكع اعزاء السجتسع ، واف الطمع ال يقع في ىحا الرجد اال اذا 
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خ حكسة مغ بعس الحكاـ . وليحا نخػ وجج بيغ أفخاد الصبقتيغ األخخييغ مغ ىع اكث
افبلشػف يحتاي لحلظ فيجيد رفع السػاششيغ او خفزيع ، رغع اعتقاده أف ميدتي السػلج 
الصيب والتعميع الجيج ستؤدياف إلى نتيجة في معطع ا الحاالت يأتي أبشاء الحكاـ أفزل 

 .مغ ابشاء ا خخيغ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 السحاضخة التاسعة

 في الجسيػرية  السمكية واألسخةشيػعية  -ثالثا

في الجانب االقترادؼ مغ الجسيػرية ، يقتخح أفبلشػف شيػعية تتشاوؿ كل ما يخز      
شبقتي الحكاـ والجشػد ) الحخاس ( فقط ، كسا وتذسل في اشارىا ، ايزا ، نطاـ االسخة بسعشى 

حخاس أوال والقزاء عمى الغاء ممكية الأف ىحه الذيػعية تدتشج عمى دعامتيغ أساسيتيغ ىسا : 
فؤلف السمكية الخاصة تؤدي الى قياـ التفاوت في الثخوات وبالتالي نذػء .  نطاـ األسخة ثانياً 

شبقتيغ متعارضتيغ ) شبقة األغشياء وشبقة الفقخاء تشاىس أحجاىسا األخخى وتشاصبيا العجاء 
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قزاء عمى ىحا الذخ والحقج ، يشجع عشو تسدؽ وحجة الجولة وتفكظ أوصاليا ، ليحا يجب ال
السمكية بالشدبة لمحخاس : فبل تػجج وسيمة اللغاء جذع الحكاـ والجشػد اال بتجخيجىع مغ الحق 
في تسمظ أي شيء , أف عمى ىؤالء ) الحخاس ( أال يقتشػا بيػتا أو اراضي او تكػف لجييع 

نيع يربحػف امبلؾ خاصية بيع ، ألنيع أف إمتمكػا األرض والبيػت ، وصار ليع ماؿ خاص فإ
مبلكا وزراعة ال حخاسة ، فيقزػف كل حياتيع کارىيغ ومكخوىيغ ، يجبخوف السؤامخات وتجبخ 

 -ضجىع والػاقع أف افبلشػف لع يكغ يدتيجؼ مغ فكختو ىحه تحقيق ىجؼ اقترادي محجد 
بقجر ما كاف يتػخى الػصػؿ الى  -العسل عمى رفع مدتػى معيذة الذعب أو بعس شبقاتو 

وتحقيق أعمى ،  يتمخز في تػفيخ أقرى قجر مدتصاع مغ الػحجة داخل الجولةىجؼ سياسي 
درجة وأعمى قجر مغ الػالء لمػشغ مغ جانب حخاسو ومثل ىحا األمخ رىغ بالغاء السمكية 

. إف ىحا االتجاه في التفكيخ يشاقس تساما اسمػب السحاىب االشتخاكية الحجيثة في البحث  عسػما
السجيشة الفاضمة . فأفبلشػف ال يخمي إلى استخجاـ الحكػمة لتحقيق عغ السجتسع السثالي أو 

السداواة بيغ الثخوات بل يداوؼ بيشيا ليتفادػ عامل قمق يدعج الحكػمة غحا يصمق عمى ىحه 
الذيػعية أحيانا اصصبلح و الذيػعية األرستقخاشية ، شالسا أتيح لصيفة السشتجيغ االحتفاظ 

 بأسخىع وماليع مغ امبلؾ .

مخة اخخػ نؤكج عمى اف افبلشػف قج استثشى مغ ىحا الشطاـ شبقة السشتجيغ جاعبل تصبيقو     
 -مقترخًا عمى شبقة الحخاس)الحكاـ والسحاربيغ( ، ومخكدا في تصبيقو عمى األىجاؼ االجتساعية 

الدياسية الستسثمة في تأميغ وحجة السجتسع وتساسكو ضسانا لػحجة الجولة وتساسكيا وضخورة أف 
كػف الػالء الػحيج لمحخاس ىػ والءىع لسجتسعيع ودولتيع وسمصاتيا الدياسية وعجـ تذتت ذلظ ي

الػالء أو تشاقرو جخاء حخصيع عمى أسخىع أو ثخواتيع الخاصة بسا استػجب عشج أفبلشػف 
 -حخمانيع مغ حقػؽ تكػيغ ىحه األسخ أو تمظ الثخوات . ومغ ثع فإف األىجاؼ االجتساعية 

جػىخ ىحا الشطاـ ومحػره ، وليذ األىجاؼ االقترادية أو األخبلقية ، حيث اعتقج الدياسية في 
أفبلشػف أف السمكية الخاصة لمثخوة تشذأ عشيا الصبقات وصخاعاتيا ، وأف األسخة واحتياجاتيا 
تميي أربابيا عغ مدؤولياتيع األخخػ ، وتذتت والءىع ، وتسشعيع مغ تكخيذ حياتيع وجيجىع 

األىع الستسثل في خجمة الجولة ، وتزع  استعجادىع لمتزحية مغ أجميا وفي ليجفيع األوؿ و 
ذلظ مخاشخ کبخؽ تيجد وجػد الجولة ووحجتيا ووالء قادتيا وحخاسيا ليا ومدؤوليتيع عشيا . لقج 
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استخجـ أفبلشػف الدمصة ومؤسداتيا وقجراتيا ليذ لتحقيق السداواة ، ألنو لع يؤمغ بيا أصبل ، 
كية الخاصة ونطاـ األسخة لصبقتي الحكاـ والحخاس مداوية بيشيسا في ذلظ ليجؼ بل إللغاء السم

واحج ووحيج ىػ تفادؼ مرادر القمق و عػامل عجـ االستقخار االجتساعي والدياسي ، دوف أف 
يعشي إلغاء السمكية الخاصة واألسخة بالشدبة لمحكاـ والحخاس  حخمانيع مغ مرادر الحياة ومتعيا 

ليع بالحرػؿ عمى ما يحتاجػف إليو مغ متصمبات الحياة اليػمية مغ مخدوف فأفبلشػف سسح 
السجيشة مغ فائس سمع مشتجييا وبزائعيع ، وجعل زواجيع مسكشا ، لكشو جعمو زواجا مؤقتا ، 
تتػلى الييئة الحاكسة تشطيسو واإلشخاؼ عميو واختيار أشخافو لزساف حرػؿ السجيشة عمى أفزل 

مػاششيغ صالحيغ عمى قجر حاجة الجولة ومتصمباتيا عمى أف يكػف ليحه ندل مسكغ تكػف نتيجتو 
الييئة حق التخمز مغ األشفاؿ السعاقيغ والفائزيغ لتعارض وجػدىع مع ومصالبيا . واشتخي 

 40و  20عاما وعسخ السخأة بيغ  55و  25أفبلشػف لعقج الدواج أف يكػف عسخ الخجل بيغ 
يغ مغ شباب السجيشة ) ذكػرا وإناثا ( بديجات متكخرة إلنجاب عاما ، وأف يدسح لؤلقػياء الستفػق

أبشاء متفػقيغ يذبيػف آبائيع . وإذ رأؽ أفبلشػف أف السخاة والخجل مغ شبيعة إندانية واحجة وأنيسا 
متداوياف مغ حيث الشػع لكشيسا مختمفاف مغ حيث الجرجة ، فقج وضع لمسخاة بخنامجا تعميسيا 

 مج الحؼ يتمقاه الخجل ، وقاؿ بزخورة تأىيميا لشفذ أىجاؼ الجولةوتجريبيا مذابيا لمبخنا

ويشصبق مثل ىحا القػؿ عمى الغاء نطاـ األسخة والدواج . ذلظ ألف افبلشػف كاف يشطخ الى      
العاشفة العائمية في اشخاص بعيشيع كسشافذ قػي آخخ لعاشفة الػالء لمجولة يشاؿ مغ الػالء 

بأبشائو نػع مغ األثخة أشج خصخة مغ شيػة التسمظ . كسا يشطخ الى  لمحاكسيغ ، فانذغاؿ الفخد
تجريب األشفاؿ في السشازؿ الخاصة كػسيمة سيئة ألعجاد الشرء عمى الػالء الخوحي الذامل 

. اما الدواج فأساسو ، في جسيػرية افبلشػف ، عقج مػقت بيغ الحي يحق لمجولة أف تصمبو 
فيجسع الحكخ االدمي السشاسب الحؼ  شفاؿ عمى جيل بػالجيو, وبذخي أف يطل األ الخجل والسخأة 

سشو بيغ الخامدة والعذخيغ والخامدة والخسديغ إلى االنثى االدمية السشاسبة التي يكػف سشيا 
بيغ العذخيغ واألربعيغ عاما في الػقت والسشاخ السشاسبيغ وفي حفبلت خاصة تقجـ فييا القخابيغ 

شاسبة يدسح لمذباب القػؼ الستفػؽ بديجات اكثخ النجاب عجد مغ وتتمى األناشيج . في ىحه الس
األوالد يساثمػف آباءىع . ويدسح لمخجل الذجاع أف تكػف لو عبلقات زوجية اكثخ مغ ا خخيغ ، 
وتتخؾ لو حخية االختبار في ىحه الذؤوف اكثخ مغ سػاه ليشجب أكبخ عجد مغ األشفاؿ ، يسكغ 
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خض ىػ انتاج أصمح سبللة آدمية عمى نفذ السشػاؿ الحؼ الحرػؿ عميو مغ ىحا األب . الغ
تشتج بو أنداؿ الكبلب والصيػر والخيل : اذا اردنا لمقصيع سبللة مغ الصخاز األوؿ  , فمقج كاف 
افبلشػف پخؽ اف غخض مثل ىحا الدواج ىػ اإلنجاب عمى وفق حاجة الجولة وتحديغ الشدل 

ف يخػ أف يػضع األشفاؿ في مكاف مذتخؾ يعتشي بسقتزى القػاعج السخعية في الحيػاف ، وكا
بيع  اناس متخررػف ، وتأتي األميات يخضعشيع دوف أف يعخفشيع ، وبحلظ ال تػجج بيغ ىؤالء 
السػاليج وامياتيع صمة  معخوفة ، ولكشيع جسيعا يعجوف بسثابة اسخة واحجة ، فيذع مجاؿ التعاش  

 بيشيع جسيعا .

ف افبلشػف ال يحـخ تكػيغ األسخة عمى شبقة السشتجيغ ، لكغ مع وىشا ال بج مغ التحكيخ بأ    
ذلظ يخػ  بزخورة فخض رقابة عمييا لمعسل عمى مشع زيادة عجد الدكاف زيادة بالغة ، كسا كاف 
يخػ أف يعجـ كل شفل اذا لع يػلج تاـ التكػيغ ، وكحلظ يعجـ الػلج اذا كاف فاسج األخبلؽ اليخجي 

 ال يخجى لو شفاء .  لو صبلح والسخيس اذا كاف

مغ بيغ القزايا التي لع يغفميا افبلشػف ىي السداواة بيغ الجشديغ, حيث يعتقج اف ال      
فارؽ بيغ الحكخ واالنثى مغ حيث االستعجاد الفصخي لمشيػض بالػضائف العامة، ومغ ثع يجب 

في الػضائف  أف يشاؿ كل مشيا نػعا واحجًا مغ التعميع ، واف تكػف لمشداء أىمية التعييغ
كالخجاؿ : فبلبج أف تتمقى البشات نفذ ما يتمقاه البشػف مغ تعميع ، فيتعمسغ السػسيقى 
وااللعاب وفغ القتاؿ مع الربياف جشبا إلى جشب ، ومغ حق الشداء اف يكغ عمى أتع مداواة 

ة بالخجاؿ في كل شيء فشفذ التعميع الحي يجعل مغ الخجل ولية لؤلمخ شيب ، سيجعل مغ السخأ
ولية لبلمخ كحلظ ، ألف الصبيعة االساسية في كمييا واحجة ، والشظ أف ىشاؾ فخوقا بيغ الخجاؿ 
والشداء ، لكغ ىحه الفخوؽ الشأف ليا بالدياسة ، فبعس الشداء فمدفي الشدعة ويدتصيع أف 
يتػلى شؤوف الحكع ، وبعزيغ حخبي الربغة ويسكغ اف يربحغ مجشجات ماىخات والػاقع أف 

لع يقرج بحلظ الجفاع عغ حقػؽ السخأة ، وانسا كاف يعتقج أف ذلظ ىػ ما تػحي  افبلشػف 
وتػصي بو السرمحة العميا لمجولة ، اذ انشا بحلظ نعسل عمى تعبئة السػاىب الصبيعية لخجمة 

 الجولة فحدب . 
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 التعميع: -رابعا

سمية االجتساعية , ال يقترخ عمى مزسػف العنطاـ ىادؼ اجباري مػجوالتعميع عشج افبلشػف  
وىػ ما ذىب إليو  -التي تتيح لمفخد تػافقا مع مجتسعو حتى يريخ في سعادة ورضى 

ولكشو يختفع عغ ذلظ السدتػػ درجات الجتبلء الخؤيا الرحيحة في البحث وراء  -الدفدصائيػف 
بحيد الحكيقة البلنيائية السجخدة مغ حيث الفزيمة ومغ ثع العجالة . وقج خز افبلشػف التعميع 

الجسيػرية االساسي . » كبيخ مغ اىتسامو إلى الحج الحؼ دفع بالبعس إلى اعتباره مػضػع 
والػاقع أف ال غخابة في ذلظ شالسا أف افبلشػف قج اعتبخ الجولة مشطسة تعميسية اذا صمح تعميع 

إف أؼ مػاششييا استصاعػا بيدخ أف يتبيشػا أصل الرعاب التي تعتخضيع ، أما أذا أىسل التعميع ف
 عسل آخخ تؤديو يكػف غيخ ذؼ شأف . 

اذف اف اداء الػضائ  واألدوار الدياسية والعدكخية أو اإلنتاجية يكػف تبعا لمصبقة التي      
تؤىميا شبيعتيا وقجراتيا لبلنتساء إلييا مع مبلحطة أف ىجفو مغ ذلظ لع يكغ مرمحة السخأة أو 

ى تعبئة السػارد والقجرات اإلندانية كميا لخجمتيا الجفاع عشيا بل ىجفو مرمحة الجولة والحخص عم
وتحقيق أىجافيا أوال وأخيخا . وجعل أفبلشػف تخبية أشفاؿ السجيشة الفاضمة ، وخاصة أشفاؿ 
شبقتي الحكاـ والحخاس ، مغ اختراص الدمصة الحاكسة ومؤسداتيا دوف الحاجة لتعخيف ىؤالء 

لة . ويشصمق مػقفو ىحا مغ اعتقاده بسدؤولية الجولة األشفاؿ بحوييع ألنيع في الحكيقة أبشاء الجو 
وسمصتيا الحاكسة عغ إعجاد بخامج التعميع والتأىيل الثقافي والسيشي السػاششييا واإلشخاؼ عمى 
تشفيحىا ، فالتعميع نطاـ يدتيجؼ تحقيق االندجاـ بيغ شبيعة الفخد وأىجافو وشبيعة السجتسع 

زمة لخجمة مجتسعو ، ويرل بو إلى السعخفة الحقة بػصفيا وأىجافو ، ويسشح الفخد القجرات البل
الصخيق إلى الفزيمة والخيخ والعجالة . وانعكذ اىتساـ أفبلشػف بالتعميع وتقجيخه لزخورتو وأىسيتو 
، في نطختو إلى الجولة بػصفيا مؤسدة تعميسية يختبط صبلحيا وفزيمتيا بربلح وفزيمة 

متيع بربلح وفزيمة البخامج التعميسية التي ترسسيا مػاششييا ، الحيغ يختبط صبلحيع وفزي
وتشفحىا الجولة ، مسا دفعو إلى جعل التعميع في دولتو السثالية إلدامية ومجانيا ومػحجا وخاضعة 
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لمدمصة الدياسية العميا فييا والتي جعميا مدئػلة بذكل حرخؼ ومباشخ عغ تحجيج أىجاؼ 
وتػفيخ مدتمدماتيا وإدارتيا واإلشخاؼ عمييا أوال بأوؿ  الػضيفة التعميسية التخبػية ووضع بخامجيا

عمى أف تذسل بشصاقيا جسيع السػاششيغ مغ الجشديغ مخالفة بحلظ نطاـ التعميع األثيشي ومعارضة 
لو مغ حيث شبيعشو االختبارية ، واختراصو بالخجاؿ دوف الشداء ، واعصائو الحخية لمفخد في 

عميو مقابل األجخ الحؼ بجفعو ، مسا يشصػؼ عمى نقج  الحرػؿ عمى نػع التعميع الحؼ يحرل
غيخ مباشخ لمدمصة الدياسية األثيشية ونطاميا الجيسقخاشي ومفاليسيا الدياسية واالجتساعية 
ومػقفيا مغ التعميع . أبشاء ويتسيد نطاـ التعميع الحؼ اقتخحو أفبلشػف بسخاحمو الستتابعة التي 

مجيا ، إذ يتصمب الكذ  عغ السػاىب الحقة لجػ الرغار أف يكػف لكل مخحمة مشيا أىجافيا وبخا
تبجأ مخحمة التعميع األولى مشح الصفػلة وحتى سغ العذخيغ ، حيث يجرس فييا األشفاؿ مغ 
الجشديغ السػسيقى والذعخ والتخبية البجنية ، فتعمسيع السػسيقى االندجاـ والتشاسق والتشاغع ومحبة 

تعارض بيغ الذجاعة والمياقة ، ويعمسيع الذعخ الحؼ تختاره العجؿ فيي بحلظ الحل لسذكمة ال
 الدمصة الدياسية السذخفة عمى البخنامج التعميسي الكيع األخبلقية ويمقشيع السثل العميا ، وتعمسيع .

ىي ىحه األىسية التي احتميا التعميع في كتابات أفبلشػف جعمتو يتجو إلى جعمو نطاـ اجبارية 
باعتبار أف ىحه السؤسدة ) الجولة ( التدتصيع أف تتخؾ شؤوف التعميع وتحت رقابة الجولة ، 

لمحاجة الساسة ، واف يكػف مرجرا لمتجارة بل يتعيغ عمييا أف تػفخ بشفديا الػسائل البلزمة لحلظ 
، وأف تتأكج مغ أف السػاششيغ يحرمػف بالفعل عمى األعجاد البلـز ، واف تثبت اف نػع التعميع 

, والتعميع يشرب عمى ناحيتيغ رئيديتيغ يتبلءـ مع رفالية الجولة وتجانديا الحؼ يعصي فعبل 
ىسا السػسيقى وااللعاب , ولكل مغ ىاتيغ الكمستيغ معشى أوسع مغ معشاىا القائع اآلف : 
فالسػسيقى تذسل كل شيء في عالع الفشػف وىي تكاد تذسل بسعشاىا ما تعشيو اليـػ بكمسة و 

ياضية فإنيا تعي كل ما يتعمق بتجريب البجف وصبلحيتو ، وىي أوسع ثقافة و أما األلعاب الخ 
آف ميسة الثقافة اعجاد و الدادة السيحبيغ بالسعشى  قميبل ما ندسيو اآلف و تسخيشات بجنية .

جشتل ماف ، في انجمتخا ا ف ، وىػ معشى يخجع إلى أفبلشػف الي حج كبيخ » السفيػـ مغ كمسة 
ت في وجو مغ وجػىيا شبيية بانجمتخا في القخف التاسع عذخ ، ففي ، فأثيشا ، في عيجه ، كان

كل مشيا شبقة أرستقخاشية تتستع بثخوة ومشدلة اجتساعية لكشيا ال تحتكخ الدمصة الدياسية ، وفي 
كل مشيا كانت الصبقة األرستقخاشية تحاوؿ جيجىا أف تطيخ بكل ما يدعيا أف تطفخ بو مغ 
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ؾ أفخادىا ، لكغ األرستقخاشية في مجيشة أفبلشػف الفاضمة تحكع الشفػذ عغ شخيق التأثيخ پدمػ 
حكسة مصمقة مغ كل قيج ويسكغ تفديخ اصخار افبلشػف عمى ادخاؿ التعميع االجبارؼ ) الحؼ 

انتقاد  -في نفذ الػقت  -تتػاله الجولة إلى أثيشا بأنو بسثابة تججيج لشطسيا التعميسية ، وبأنو 
الحؼ يتخؾ لكل شخز الحخية في أف يذتخؼ ألشفالو التعميع الحؼ  لمتقميج الجيسقخاشي الذائع

يعجبو أو الحؼ يججه في الدػؽ . ويستج ىحا االنتقاد ايزا إلى الشطع االثيشية التي تبعج السخأة عغ 
التعميع ، اذ كاف افبلشػف يؤمغ بعجـ وجػد فارؽ نػعي بيغ السػاىب الصبيرية لؤلوالد والبشات ، 

ة إلى القػؿ بأنو يجب أف يشاؿ كل مغ الفخيقيغ نػعة واحجة مغ التعميع ، واف فقج انتيى مشصكي
 تكػف لمشداء أىمية التعييغ في الػضائ  كالخجاؿ عمى حج سػاء. 

ونكخر ىشا أف ىحا الخأؼ ليذ دفاعا عغ حقػؽ الشداء بقجر ما ىػ مجخد خصة اريج بيا تعبئة 
حخماف السجتسع مغ قجر مغ الجيج السشتج الشابع جسيع السػاىب الصبيرية لخجمة الجولة ، وعجـ 

مغ عقػؿ مفكخة ومجربة . وحيغ يتشاوؿ أفبلشػف السشياج التخبػؼ والتعميسي الحؼ يجب أف يتمقاه 
السػاششػف في د جسيػريتو ، نخاه يقدع ىحا البخنامج إلى ثبلث مخاحل رئيدة تتعيج الجولة خبلليا 

 ع حتى سغ الخسديغ . أما ىحه السخاحل فيي : االشخاؼ عمى تعميع الشرء مشح حجاثتي

: ) وتستج حتى سغ العذخيغ ( ويتمقى الجارسػف خبلليا دروسا في السػسيقى  السخحمة األولى
والجسباز . وتذسل السػسيقي دراسات الذعخ الجيج الحؼ تذخؼ الجولة عمى اختياره وتشقيتو مغ 

السثل العميا التي يجب عمى الشرء استيعابيا شػائب انحخافات الذعخاء العابثيغ وعمى أف يتزسغ 
وااليساف بيا . وقج شالب افبلشػف باخزاع شعخاء السدتقبل لخقابة الحكاـ حتى ال يقع بيغ أيجؼ 

قج  -عمى حج تعبيخ افبلشػف  -الذباب ما يسكغ أف يؤثخ فييع : خمكية سيئا . أف السػسيقى 
، ألف الخوح تتعمع عغ شخيقيا االيقاع  نحل مذكمة التعارؼ بيغ صفات الذجاعة والمصافة

واالندجاـ والتشاسب ومحبة العجؿ . وال يسكغ لذخز تع بشاؤه بصخيقة متػازنة ومتعادلة أف يكػف 
ضالسا . فالسػسيقى تحمي الخمق وتذتخؾ في تقخيخ القزايا االجتساعية والدياسية عمى حج سػاء 

تعميع الذباب . فالتسخيشات الخياضية البديصة , أما الجسباز فإنو يحتل السكاف الثاني في خصة 
ىحه تعمع الشرء الربخ والصاعة ، كسا تتعاوف مع السػسيقى في اخخاج تمظ الخقرات االيقاعية 

 والقرز الحخكية لتييئة األماف الذباب لتقبل قيع ومثاليات اخبلقية 
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: ) بيغ العذخيغ والثبلثيغ ( ويدتغخؽ خبلليا أولئظ الحيغ نجحػا في السخحمة  السخحمة الثانية -
األولى في دراسة الخياضيات والفمظ والفمدفة والسيتافيديكيا فالفتخة التعميسية الدابقة لع تكغ في 

 حكيقتيا أكثخ مغ بجاية لمكذ  عغ السػاىب الحقة عشج ذلظ الشذىء .

خسذ سشػات يختقي إلييا اولئظ الحيغ يطيخوف أكبخ قجر مسكغ : وتدتغخؽ  السخحمة الثالثة -
مغ تفيع مػضػعات الجراسة الدابعة في تبات في ىحه السخحمة بادر مغ الصالب مادة الفمدفة أو 
الججؿ الجايمتكتيكي مقخونا بالتأمل السيتافيديقي ، ألف ىحه السػاضيع بسجسػعيا تداعجه عمى 

التالي تجعمو عمى عتبات التأمل الفمدفي . ومجخد انقزاء ىحه تكػيغ وتذجيع الفكخ الفمدفي وب
السخاحل الثبلث بػضع الصالب ، مػقع التجخبة العسمية ، حيث يصمب مشو مسارسة كافة انذصة 
الجولة الكتداب معخفة تصبيكية في مذاكل الحياة اليػمية مع التعخض لسغخيات السشاصب التي 

ة خسدة عذخ عاما اليعبخىا ، في سغ الخسديغ ، اال أولئظ يذغميا تباعا ، وتدتغخؽ ىحه الفتخ 
قج استصاعػا فعبل  -الى جانب معخفتيع الػاسعة بالشطخيات وتسخسيع بالتجريب والخبخة  -الحيغ 

أف يعخفػا عمى ذاتيتيع ، واف يججوا أرواحيع ، وأف يبجأوا الديخ عمى شخيق السعخفة االسسية 
نيائية . أولئظ ىع الفبلسفة ، ومغ اكتدب فزيمة تغميغ ، كل أحكية الى السعخفة السصمقة البل

 ۺ۲افكاره وأعالو بيالة مغ الخيخ والسحبة والتشكخ لمحات كاف أصمح مغ يتػلى الحكع في قػمو ) 
ىكحا أذف ، مغ يجتاز ىحه السخحمة بشجاح يكػف أىبل لتػلي الدمصة ، فيباشخ تشطيع الجولة ( 

. أف دواء حيغ يتقمجواء السشاسب فإنسا يقػمػف بحلظ ال باعتباره وشؤوف السػاششيغ فييا دورية 
عسبل مخغػب فيو وانسا كأمخ ال سبيل لتجشدو . ىحا العخض لبخنامج افبلشػف التعميسي بجعميسا 
نجي حكيقة مفادىا أف اليجؼ التخبػؼ ليحه الفمدفة ىػ انتاج السػاشغ الرالح الحؼ يعتسج 

ومعخفة حقة تؤىمو ألتداف وججاني خاضع لقػة عقمو ، تمظ  صبلحو عمى قجر ما خرل مغ عمع
القػة التي تديصخ عمى ما عجاىا مغ قػػ الكائغ البذخؼ ، ومغ كاف كحلظ كاف مػاششة قاض 
يرمح الشاعة الخيخ بيغ الشاس  حيث  تتراعج درجات فزائمو باضصخاد ويتدايج ارتباشو 

حا االستشتاج ال يعفيشا مغ ذكخ وتدجيل بسبادػء التخرز الػضيفي بيغ أعزائو , غيخ أف ى
 بعس الحقائق عمى ىحا البخنامج وىي :

أنو بالخغع مغ دعػػ تكافؤ الفخص التعميسية التي نادػ بيا افبلشػف بيغ ابشاء وبشات  -1 
وفي ىحا حخماف  -السشتجيغ  -شبقتي الحكاـ والجشػد فإنو أغفل مادوف ذلظ مغ اعزاء مجتسعو 
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عزاء مغ الفخص الستكافئة لمتخقي والتقجـ ولكشو كحلظ حخماف السجتسع مغ ليذ فقط ليؤالء األ
 امكانيات خجمات وعمى األقل مغ يبخزوف القائسة.

ويتختب عمى ماسبق تعخيس سبلمة ذلظ السجتسع الفاضل لمقبلقل الشاتجة عغ عجـ االتداف  -٢ 
 األمثل بيغ القػػ .

زاء شبقتي الحكاـ والجشػد يجب أف يتع عبخ بخؽ افبلشػف أف اختيار الحكاـ مغ بيغ اع -ۺ
عسمية تعميسية وتخبػية شػيمة ، يراحبيا تجريب عسمي ال يقل استيبلكا لعشرخ الدمغ بالشدبة 
ليحه العسمية التخبػية ، وال يتفق مع السفاليع الجيسقخاشية عسػما ، السفاليع التي تخػ أف الحكاـ 

ا يخف  مغ ىحا السػقع أف افبلشػف ، نفدو ، لع يجب اختيارىع عغ شخيق االنتخاب . لكغ مس
يكغ داعية الجيسقخاشية مثالية بقجر ما كاف مشادية وعامبل عمى تحقيق كفاءة أداء الػضيفة العامة 

 ، عمى أساس مغ ارستقخاشية ، تمظ الفكخ 

 

 

 

 السحاضخة العاشخة:

 خامدا: شكل الدمصة وتجاوليا )انطسة الحكع( 

) حكع الشببلء ( :  األرستقخاشيحجد أفبلشػف في الجسيػرية خسدة أشكاؿ األنطسة الحكع ىي : 
وىػ أكثخ نطع الحكع الػاقرية كساال ألنو ييجؼ إلى الخيخ والفزيمة ويجدج نطاـ الجولة العادلة . 

عة إلى ) حكع الباحثيغ عغ السجج والذخؼ ( : وىػ حكع األقمية العدكخية الستصم التيسػقخاشي -
) حكع األغشياء ( : وىػ  األوليغارشي السجج والذخؼ الخاغبة في التفػؽ وتحقيق االنترارات .

) الجيسقخاشي  حكع القمة الثخية حيث تختفع فيو قيسة الثخوة والغغ فتربحاف مكياس كل شيء .
فخاد حكع األحخار ( : وىػ حكع السػاششيغ األحخار ألنفديع بأنفديع وىجفو تحقيق الحخية أل

) حكع الفخد السدتبج ( : وىػ حكع الفخد الصاغية السدتبج وفيو  االستبجادي السجتسع وحخاستيا .
. ويتزسغ ىحا الترشيف األنطسة الحكع يديصخ الجيل وعجـ الكفاءة واالستبجاد بالدمصة 
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الػاقعية عشج أفبلشػف ثبلثة معاييخ أساسية تتحجد عمى أساسيا خرائز كل نطاـ ، وىحه 
عاييخ ىي : معيار عجد الحكاـ : فخد ، قمة ، كثخة " . معيار خرائز الحكاـ : " نببلء ، الس

عدکخييغ ، أغشياء ، أحخار ، مدتبجيغ / شغاة . معيار أىجاؼ الحكاـ : " الفزيمة ، السجج ، 
ويسكغ إضافة نػع سادس مغ أنطسة الحكع إلى ىحه األنطسة  الثخوة ، الحخية ، الدمصة " .

ػ نطاـ الحكع السثالي الفاضل الحي يحكسو الفبلسفة مغ أىل السعخفة والفزيمة الخسدة ى
والحي لع يحجد لو أفبلشػف أشكاال فخعية كسا حجدىا ألنطسة الحكع الػاقعية ، لكشو عالجو 
معالجة فكخية خاصة تخكدت في كتابو الجسيػرية ولع يعج إليو في مؤلفاتو األخخى التي 

لبلزمة لتحديغ الشطع الػاقعية والتقميل مغ مذكبلتيا ونػاقريا خرريا لمبحث في الدبل ا
 مع احتفاضو بفكخة الشطاـ السثالي التي غجت مقتخنة لجيو باالعتقاد بتعحر تحكيقيا 

ولكغ كيف ولساذا يحجث االنتقاؿ الدمبي بيغ ىحه األنطسة الدياسية / أشكاؿ الدمصة مغ نطاـ 
 سيئ إلى آخخ أسػا مشو ؟ 

أؽ أفبلشػف أف االنتقاؿ التشازلي بيغ أشكاؿ أنطسة الحكع يحجث عمى شكل دورة لقج ر      
تاريخية متعاقبة السخاحل تبجأ عشجما يفقج الشطاـ القائع إيجابياتو وتطيخ مسيجات تحػلو إلى الشطاـ 
األدنى مشو ، حيث يشيار الشطاـ األرستقخاشي ويتحػؿ إلى نطاـ تيسػقخاشي عشجما يغدو حب 

لبحث عغ الذخؼ قمػب الشاس وتتجىػر قيسة الفمدفة ، ويدقط الشطاـ التيسػقخاشي السجج وا
ويتحػؿ إلى نطاـ أوليغارشي عشجما يدتبج بالشاس حب الساؿ وتعتمي الصبقة الغشية سجة الحكع 
دوف أف يكػف لمفقخاء أؼ حق أو نريب فيو ، ويربح الشطاـ ديسقخاشيا عشجما يشتذخ الحدج 

ياء فيشخمػف عغ أخبلقيع وفزائميع مغ أجل الثخوة ويربحػف مػضع حقج والرخاع بيغ األغش
الفقخاء وعجائيع ، فتتػزع مدؤوليات الحكع عمى الجسيع ليختبػا شؤونيع ويجيخوف حياتيع بسا 
يشاسب آراءىع وتصمعاتيع . وتتييا الفخصة الكياـ الشطاـ الفخدؼ االستبجادؼ عشجما يتجاعى الشطاـ 

، ويدتخ  الشاس بالقػانيغ العخفية  ترل فيو الحخية إلى حجىا األقرى الجيسقخاشي بعج أف
والػضرية ، وتغيب سمصة القانػف ، فيجب االختبلؼ والخبلؼ بيغ الشاس ، وتجور الرخاعات 
ويدػد الطمع ألف الجيسقخاشية نطاـ دوف قانػف ألف الجسيع فيو يعاممػف عمى قجـ السداواة وليع 

وبحلظ يكػف نطاـ الحخية العامة يشسا ىع غيخ متداويغ فعمية ، نفذ الحقػؽ والػاجبات ب
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والػاسعة ) الجيسقخاشية ( عشج أفبلشػف سببا في قياـ أشج أنػاع أنطسة الحكع استبجادا وشخاسة 
 وقدػة 

والسبلحع عمى نطخية أفبلشػف عغ الجورة التاريخية الستعاقبة لمشطع الدياسية ، إغفاليا      
ة عسميات تجاوؿ الدمصة وانتقاليا في األنطسة الػاقرية والػسائل واألساليب اإلشارة إلى شبيع

وا ليات السدتخجمة في ذلظ ، قانػنية أو غيخ قانػنية ، سمسية أو غيخ سمسية ، أما نطامو 
السثالي في " الجسيػرية فبل بج مغ االفتخاض أف تأسيدو عمى السعخفة أؼ العقل ، يجعل أيزا 

العقل القيج األوؿ واألىع عمى الدمصة وعسميات انتقاليا التي ال بج وأف تتخح فيو مغ ىحه السعخفة و 
شابعة قانػنيا سمسية بقجر ما تعسل آليات ىحا الشطاـ عمى إعجاد أجياؿ ججيجة مغ الحكاـ 

 الفبلسفة لتػلى الدمصة بعج سابقييع بذكل قانػني وسمسي ومتجرج .

لسثالية البج واف تسخ أو تعاني مغ اربع مخاحل متجرجة ، لقج أراد افبلشػف أف يػضح بأف دولتو ا
كل مخحمة مغ ىحه السخاحل ىي نتاج السخحمة التي سبقتيا : فالتيسػقخاشية ىي وليجة الشطاـ  
األرستقخاشي ، واالوليکارشية ىي وليجة الشطاـ التيسػقخاشي ، والجيسقخاشية ىي وليجة الشطاـ 

جة متختبة عغ الشطاـ الجيسقخاشي والػاقع أف ىحا التختيب التشازلي األوليكارشي ، واالستبجاد ىػ نتي
لترشيف نطع الحكػمات يساثل ذلظ الحؼ قجمو الذاعخ ىديػد ألجشاس البذخ عشج بحثو أصل 
الػجػد ، وىي أجشاس الحىب والفزة ، والبخوند ، ثع الجشذ االليي مغ األبصاؿ ، ثع جشذ 

ي مغ االبصاؿ الشطاـ الجيسقخاشي عشج افبلشػف ، تقابل الحجيج . وبيشسا يقابل الجشذ ا لي
األجشاس االخخػ الشطع الباقية حدب تدمدميا ، أف تقديع اشكاؿ نطع الحكع بيحا الذكل يجعمشا 
نتداءؿ عغ الكيفية التي يتع االنتقاؿ بيا مغ نطاـ الى نطاـ آخخ . بربارة أخخػ ىل ىشاؾ عػامل 

السخحمي مغ الشطاـ األرستقخاشي إلى الشطاـ االستبجادؼ . في محجدة تمعب دورا في ىحا التشقل 
 ىحا الخرػص نجج افبلشػف يقجـ لشا تفديخا عاما ممخرو ا تي :

فالشطاـ التيسػقخاشي يتػلج مغ الشطاـ األرستقخاشي عشجما يبجأ حب التسمظ يغدو قمػب  -1
اـ التيسػقخاشي ( مخكب الشاس ، وتبجأ قيسة الفمدفة بالتجىػر . ويخػ افبلشػف أف ىحا الشط

مغ الخيخ والذخ ، واف الخجل الحؼ يسثمو يكػف ذا شيخة لمطيػر والديصخة التي ال يجعييا 
 بقػة الخصابة ، وإنسا بقػة الدبلح والسغامخات السشاسبة لمحخب .



 
71 

ويتصػر الشطاـ التيسػقخاشي إلى نطاـ اوليکارشي عشجما يدتبج بالشاس حب الساؿ وجسعو    -2
ؾ الصبقة الغشية بالحكع فعبل دوف أف يكػف لمفقخاء أؼ نريب فيو . ويبجأ وتقػـ آنحا

السػسخوف يشطخوف إلى بعزيع نطخات الحدج ، ويجخمػف شخيق السشافدة التي تصبع 
 -السجتسع العاـ الحيغ ىع أعزاؤه بشفذ ىحا الخمق ، ومغ ثع يديخوف حثيثا في شخيق 

عمييع اعتبارات الثخوة فحدب ، بيحا الذكل الساؿ فاقجيغ کل اعتبار لمفزيمة ، تديصخ 
يربح مغ الرعب القػؿ أف ىشاؾ فخوؽ شاسعة بيغ الثخوة والفزيمة بحيث اذا وضعشا في 
كفتي ميداف تدقط أحجاىسا دائسا بيشسا تختفع األخخػ . في نطاـ كيحا ، شابعو حب التسمظ 

كثيخة بسعاييخ الفزيمة والذخؼ  غيخ السكتخثيغ –بيحه القػة ، يتحػؿ األثخياء األوليكارشيػف 
وأوالدىع إلى التخىل والتجلل والفداد بل والى الميػنة ، ومغ ثع يربحػف محط احتقار  -

 الفقخاء الحيغ يستازوف بالخذػنة رغع ضع  اجدادىع . 
ويتػلج الشطاـ الجيسقخاشي مغ الشطاـ األوليکارشي عشجما يدتذعخ الفقخاء في تفػقا عمى  -3

دىع بعس مغ االنتيازييغ مسغ أثخؼ عمى حداب األغشياء الستياونيغ ، األغشياء ، يقػ 
فيدتػلػف عمى الدمصة في لحطة مشاسبة ويعتقمػف بعزيع االغشياء ( ويشفػف البعس 
ا خخ ، ويقتدسػف مع الباقيغ امػر الحكع والخئاسة بالتداوؼ , فالجيسقخاشية ىي الشطاـ 

في مثل ىحا الشطاـ احخار ) بالقػؿ والعسل ( الحؼ يزسغ الحخية لمجسيع : فالسػاششػف 
ومغ ثع فإنيع يدتصيعػف تختيب اساليب حياتيع بسا يتشاسب وتصمعاتيع الحاتية مسا يشذأ ء 
عشو اختبلؼ األخبلؽ في ىحا الشطاـ إلى حج يفػؽ ماقج نمسدو في أؼ نطاـ آخخ . وىكحا 

ذ اف ىحا الحكع أشبو بخداء يبجو اف دستػر ىحا الشطاـ كسا لػ كاف أفزل الجساتيخ : ا
مخصع مختم  األلػاف . وكسا يعجب االشفاؿ والشداء بخداء مػشح مختمفة ألػانو ، كحلظ 
يحكع الكثيخ مغ الشاس بأف ىحا الشطاـ ىػ أجسل األنطسة عسػما  والػاقع أف نبخات سخخية 

يسقخاشي ( افبلشػف تبجو واضحة ألنو يقخر ، بعج ذلظ ، وضػح الطمع في ذلظ الشطاـ الج
حيغ يقػؿ : ىحه ىي بعس مطاىخ الجيسقخاشية ويحتسل كل االحتساؿ أف تكػف دولة 
مقبػلة ، حدبية المػف ، وبغيخ قانػف مادامت تعامل الجسيع عمى قجـ السداواة سػاء كانػا 

 متداويغ حقا أـ ال .
تسع إلى ويكػف الشطاـ االستبجادؼ وليج الشطاـ الجيسقخاشي عشجما ترل الحخية في السج -4

أقرى حجودىا . حيث يشتيي األمخ في نطاـ كيحا إلى حج االستخفاؼ بالقػانيغ السذخعة 
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أو العخفية . أما الديادة فبل تكػف أكثخ مغ مجخد ضل . ويعتقج افبلشػف اف الحكع 
االستبجادؼ يبجأ مغ ىحه الشقصة ... وعمى ىحا فإف الحخية الػاسعة ترشع األساس ألثقل 

وأشجىا شخاسة . أف الشطاـ الجيسقخاشي ىػ الحؼ يبيح لمفخد أف يفعل ما يذاء  انػاع العبػدية
، ويدتخ  بالقػانيغ . وعمى ىحا ، وفي جسيع االحتساالت ، اذف ، ترشع الجيسقخاشية ، 
والجيسقخاشية وحجىا أساس الحكع السدتبج . فالجولة التي يدتعبجىا حاكع مدتبج تفقج حخية 

 ىػاء ونػازع فخد بحكسيا وفقا لسا يذاء ، وال تسيمو عميو رغباتو.الترخؼ بذؤونيا فتقاد أل

: واذا كانت الجػانب الدابقة السختمفة تذكل بسجسػعيا األركاف السيسة لسعالجات افبلشػف 
الفكخية كسا وردت في كتاب الجسيػرية ، فيل ىشاؾ مغ مآخح أو انتقادات تػجو إلى ىحه األفكار 

كػر ؟ تتمخز أبخز االنتقادات السػجية إلى جسيػرية ، افبلشػف التي تزسشيا الكتاب السح
 با تي: 

أف افبلشػف كاف رجبل خياليا . فآراؤه كانت ذات شابع خيالي بل خخافي ، واف الجولة  -1
السثالية التي رسع عمى الػرؽ صػرتيا تسثل أماـ االنطار صػرة رائعة ، ولكغ عمى 

، كانت مجخد احبلـ ندج بداشيا مغ خيػي مغ  الػرؽ فقط ، ىحه ا راء ، بربارة أخخػ 
كبلـ . لقج ادرؾ افبلشػف ىحه الحكيقة في مخحمة مذييو لحلظ نججه يعجؿ عغ نطخيتو 
ىحه برجد الجولة السثالية ، وذلظ بعج الحؼ أصابو مغ خيبة األمل وما ذاقو مغ مخارة 

التي السمظ الفيمدػؼ  الفذل حيشسا حاوؿ اف يكيع ) في سيخاكيػز ( تمظ الجولة السثالية
 غيخ السقيج بقانػف.

أف الحاكع السصمق اليسكغ اف يكػف حاكسا مثاليا . فاعتقاد افبلشػف أف حكػمة    -2
يديصخ عمييا فخد مصمق الدمصاف يسكغ أف تكػف حكػمة صالحة أو مثالية ال يسكغ 

ع ال يسكغ اف التدميع بو ميسا بمغ ذلظ الفخد ) الحاكع ( مغ العمع والفزيمة ، ألف الحاك
يكػف حاكسا صالحا ما لع يكغ يجيغ بسبجأ سيصخة احكاـ القانػف عمى ترخفاتو الشاتجة 
عغ افعالو . ويبجو انو قج فات عمى افبلشػف اف ليذ ىشاؾ ما ىػ أشج خصخا عمى أمة 
بل وعمى الحاكع نفدو مغ مشح ذلظ الفخد الحاكع سمصة مصمقة ، شالسا أف الدمصة مفدجة 

 ) الدمصة ( نذػة تعبث بالخؤوس .، واف ليا 
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اغفاؿ افبلشػف السػلبة الدياسية ، فقج تكمع فقط عسا يجب أف يكػف عميو الحكاـ مغ عمع  -٣
وفزيمة وتشاسي السػلبة الدياسية التي ىي في مقجمة مايجب أف يتر  بو الحاكع مغ مدايا . 

ج مع االنداف ، فسغ لع تػلج في تػل -شأنيا شأف السػلبة الفشية او االدبية  -أف ىحه السػلبة 
 نفدو فمغ يغخسيا التعميع فييا ، واف كاف التعميع يغحييا ، اذا ولجت ، ويشسييا . 

اغفاؿ افبلشػف تقخيخ فتخة االنتقاؿ : فقج فات عميو آف يخسع صػرة لفتخة انتقاؿ يجب  - 4
ية . وىػ أمخ لع يتجاوزه اجتيازىا قبل بمػغ تمظ الرػرة مغ الجولة السثالية ذات الربغة الذيػع

 کارؿ مارکذ كسا ىػ معخوؼ . 

كمسة اخيخة تقاؿ حػؿ كتاب الجسيػرية وا راء التي وردت فيو . ىحه الكمسة ىي انو اذا كاف     
افبلشػف قج رأػ ) في ىحا الكتاب ( تعارض بيغ وجػد القػانيغ وحكسة الفيمدػؼ العادؿ ، فإف 

تجىػر الشطاـ السثالي الحؼ خصط لو في خيالو نحػ حكع تسخسو بتجخبة سيخاكػز واحتساالت 
االستبجاد والصغياف ، قج أوصبله الى آراء اكثخ واقرية في كتابو ) الدياسي ( حيث عاد الى 
التقميج االغخيقي في السشاداة بزخورة وجػد القػانيغ كحساية لمسجتسع ضج أية فخصة يدتصيع فييا 

ىع السعخفة مغ أف يرمػا إلى مقاليج الدمصة . ليذ معشى ىحا حكاـ يفتقخوف إلى الفزيمة ، وتعػز 
أف افبلشػف بتخاجعو إلى التقميج االغخيقي في التسدظ بالقػانيغ قج رفع مغ شأف ىحا الشطاـ إلى 
مدتػػ حكع الفيمدػؼ ، وانسا جعل مشو درجة تميو في السختبة .. فميذ ىشاؾ قانػف أو تذخيع 

 عشيا مغ حكسة .وضعي يفػؽ السعخفة وما يشتج 
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 السحاضخة الحادية عذخ:

 ػػػ ابخز االنتقادات والسآخح التي وجيت لكتاب الجسيػرية ألفبلشػف :

اذا كانت الجػانب الدابقة السختمفة تذكل بسجسػعيا األركاف السيسة لسعالجات افبلشػف      
الفكخية كسا وردت في كتاب الجسيػرية ، فيل ىشاؾ مغ مآخح أو انتقادات تػجو إلى ىحه االفكار 

 التي تزسشيا الكتاب السحكػر ؟ 

 تتمخز أبخز االنتقادات السػجية إلى جسيػرية أفبلشػف با تي:     

اف افبلشػف كاف رجبل خياليًا . فآراؤه كانت ذات شابع خيالي بل خخافي ، واف الجولة  -1
السثالية التي رسع عمى الػرؽ صػرتيا تسثل أماـ األنطار صػرة رائعة ، ولكغ عمى الػرؽ 

 كانت مجخد احبلـ ندج بداشيا مغ خيػي مغ كبلـ . فقط . ىحه ا راء ، بربارة أخخػ ، 
لقج ادرؾ افبلشػف ىحه الحكيقة في مخحمة مذيبو لحلظ نججه يعجؿ عغ نطخيتو ىحه       

برجد الجولة السثالية ، وذلظ بعج الحؼ أصابو مغ خيبة األمل وما ذاقو مغ مخارة الفذل 
الية التي السمظ الفيمدػؼ غيخ السقيج حيشسا حاوؿ اف يكيع ) في سيخاكيػز ( تمظ الجولة السث

 .بقانػف 
أف الحاكع السصمق ال يسكغ أف يكػف حاكسًا مثاليًا . فاعتقاد افبلشػف أف حكػمة يديصخ  -۹ 

عمييا فخد مصمق الدمصاف يسكغ أف تكػف حكػمة صالحة أو مثالية ال يسكغ التدميع بو 
ألف الحاكع ال يسكغ اف يكػف حاكسا  ميسا بمغ ذلظ الفخد ) الحاكع ( مغ العمع والفزيمة ،
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صالحا ما لع يكغ يجيغ بسبجأ سيصخة احكاـ القانػف عمى ترخفاتو الشاتجة عغ افعالو . 
ويبجو انو قج فات عمى افبلشػف أف ليذ ىشاؾ ما ىػ أشج خصخًا عمى أمة بل وعمى 

، واف ليا  الحاكع نفدو مغ مشح ذلظ الفخد الحاكع سمصة مصمقة ، شالسا أف الدمصة مفدجة
 ) الدمصة ( نذػة تعبث بالخؤوس . 

اغفاؿ افبلشػف السػلبة الدياسية ، فقج تكمع ، فقط عسا يجب اف يكػف عميو الحكاـ مغ عمع  -٣
وفزيمة وتشاسي السػلبة الدياسية التي ىي في مقجمة ما يجب أف يتر  بو الحاكع مغ مدايا 

تػلج مع االنداف ، فسغ لع تػلج  -و االدبية شأنيا شأف السػلبة الفشية ا -، أف ىحه السػلبة 
 في نفدو فمغ يغخسيا التعميع فييا ، واف كاف التعميع يغحييا ، اذا ولجت ، ويشسييا .

اغفاؿ افبلشػف تقخيخ فتخة انتقاؿ : فقج فات عميو أف يخسع صػرة لفتخة انتقاؿ يجيء  - 4 
الربغة الذيػعية. وىػ أمخ لع يتجاوزه  اجتيازىا قبل بمػغ تمظ الرػرة مغ الجولة السثالية ذات

 کارؿ مارکذ کا ىػ معخوؼ . 

والبج مغ كمسة اخيخة تقاؿ حػؿ كتاب الجسيػرية وا راء التي وردت فيو . ىحه رانو اذا       
كاف افبلشػف قج رأػ ) في ىحا الكتاب ( تعارض بيغ وجػد القػانيغ وحكسة الفيمدػؼ العادؿ 

كػز واحتساالت تجىػر الشطاـ السثالي الحؼ خصط لو في خيالو نحػ ، فإف تسخسو بتجخبة سيخا
حكع االستبجاد والصغياف ، قج أوصبله الى آراء اكثخ واقرية في كتابو ) الدياسي ( حيث عاد 
الى التقميج االغخيقي في السشاداة بزخورة وجػد القػانيغ كحساية لمسجتسع ضج أية فخصة 

لفزيمة ، وتعػزىع السعخفة مغ أف يرمػا إلى مقاليج الدمصة يدتصيع فييا حکاـ يفتقخوف إلى ا
ليذ معشى ىحا أف افبلشػف يتخاجعو إلى التقميج االغخيقي في التسدظ بالقػانيغ قج رفع شأف 
ىحا الشطاـ إلى مدتػػ حكع الفيمدػؼ ، وانسا جعل مشو درجة تميو في السختبة . فميذ ىشاؾ 

 ما يشتج عشيا مغ حكسة . قانػف أو تذخيع وضعي يفػؽ السعخفة و 

 الدياسي –السبحث الثاني : افبلشػف 

بعج أف تع التصخؽ البخز االنتقادات التي وجيت لكتاب الجسيػرية فإف أفكار أفبلشػف وإجاباتو 
عغ األسئمة الستعمقة بطاىخة الدمصة الدياسية قج انقدست إلى مجسػعتيغ ثبتت األولى مشيسا 

بذأف األصل اإلنداني اإلرادي عمى حاليا ولع يصخأ عمييا التغييخ ، كسا ىػ األمخ مع رأيو 
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بيشسا تغيخت أفكاره األخخى وشخات عمييا تعجيبلت كانت جدئية ، مدمصة الدياسية وشخعيتيا ل
. إذ بعج أف صاغ أفبلشػف في الجسيػرية ترػره لمسجيشة السثالية  أحيانًا وكميًا أحيانا أخخى 

وجج أف ىحا الفاضمة الخاضعة لشطاـ حكع الفيمدػؼ العادؿ الحؼ ال يخزع إال لقانػف العقل ، 
لشطاـ وإف كاف أكثخ األنطسة مثالية وفزيمة ، لكشو متعحر التحقيق في الحياة الػاقعية . لحلظ ا

فقج وضعو جانبا بإدراجو لو ضسغ الشطع غيخ القابمة لمتحقق في العالع اإلنداني ، وتػجو نحػ 
مبياتيا ، وسبل تحديشيا وتقميل س العالع الػاقعي لمبحث فيو عغ األنطسة القابمة لمتصبيق عسمياً 

وشخورىا ، مبلحطا أف القػانيغ خيخ تمظ الدبل مغ حيث قجرتيا عمى تشطيع حياة السجتسع ، 
وإخزاع األفخاد ، ومشع تعد  الحكاـ وشغيانيع واستبجادىع ، مشدجسا في نػجيو القانػني 
ى الججيج ىحا مع التخاث التذخيعي الجستػرؼ لمسجتسع اإلغخيقي وتقاليجه . ولكشو لع يتخل ، عم

الخغع مغ ذلظ ، عغ إيسانو باألفزمية السصمقة لحكع الفيمدػؼ العادؿ ، إذ ليذ ثسة في اعتقاده 
مغ نطاـ أو قانػف أو تذخيع إنداني يسكغ أف يػازؼ السعخفة الكاممة ) الفمدفة ( أو يساثميا فيسا 

يزو في يشتج عشيا مغ خيخ وعجؿ وفزيمة ، لكشو نطاـ حكع متعحر التحقق وليذ مغ سبيل لتعػ 
حياتشا اإلندانية إال بأقخب الشطع إليو ، وأقجرىا عمى تجديج خرائرو اإليجابية وىػ نطاـ 
الدمصة الخاضعة لمقانػف مغ حيث إف القانػف أقخب مشتجات العقل إلى الفمدفة ألنو حكع العقل 

ة " و " السجخد عغ اليػػ ' ، وىحا ما عكدتو آراءه الججيجة في كتابيو " الدياسي / رجل الجول
القػانيغ الحيغ شػر فييسا أفكار كتابو " الجسيػرية " بذأف الجولة السثالية الفاضمة ونطاميا القائع 
عمى حكع الفبلسفة أو تفمد  الحكاـ ، محافطًا عمى مشصمقاتو الدياسية السثالية بذأف أفزمية 

فيسا ىػ قابل لمتصبيق مغ  حكع الفبلسفة وأنسػذجيتو ، ومقتخبا مغ واقرية الحياة اإلندانية بالبحث
أفزل الشطع الدياسية العسمية وعشاصخ أفزميتيا . وكاف كتاب الدياسي مخحمة الشزج والتصػر 

 الػاقرية وتأسيدا لفكخىا الدياسي -األولى و تجديجا ليحه السثالية 

 كتاب الدياسي او ارجل الجولة ، محاورة فكخية يحاوؿ افبلشػف مغ خبلليا أف يغصي ذلظ     
السأخح الحؼ سجل عمى نطخيتو الدياسية ) إستبعاد القانػف كميًا مغ الجولة السثالية الحكػمة مغ 

 قبل السمظ الفيمدػؼ التي تزسشيا كتابو األوؿ : الجسيػرية .

في کتاب و الدياسي ، يخكد افبلشػف عمى نقصتيغ أساسيتيغ أوالىسا تتعمق بتحجيج مػقع       
سا اذا كاف الحكع الذخري خيخ لمعالع الحؼ نعخفو أـ الحكع الجستػرؼ القانػف في الجولة ، وفي
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غيخ الذخري ؟ حكع الفخد أـ حكع القانػف ؟ اما الشقصة الثانية فتشرب عمى تػضيح االشكاؿ 
 السختمفة لشطع الحكع . 

 مػقع القانػف في اشار الجولة : -أوال 

شصمق ، ابتجاء ، مغ تعخيف الدياسي أو حيغ يعالج افبلشػف مكانة القانػف في الجولة ي      
الدياسي ىػ عالع خبيخ مختز يسارس فشو عمى مجتسع  بأكسمو مؤلف رجل الجولة فيؤكج أف 

, انو فشاف اكبخ مؤىبلتو السعخفة وىػ يذبو الخاعي الحؼ يدػس قصعانًا مغ  مغ غيخ الخبخاء
خادىا جسيعًا , ىحه السذابية بيغ البذخ ويجبخ أمخىا . ىػ رب األسخة الحؼ يجيخ شؤونيا لخيخ اف

باعتبار أف كبل مشيا يعسل الرالح الجساعة فبقجر ما يعسل  -ميسة الدياسي وميسة رب األسخة 
لع يجج القبػؿ عشج  -رب األسخة لسرمحة أفخاد أسختو بعسل الدياسي لسرمحة السجتسع ككل 
األسخة تختم  تساما ، عغ ابخز فبلسفة االغخيق البلحقيغ ) أرسصػ ( مغ مشصمق كػف شبيعة 

 شبيعة الجولة . 

كسا أف تذبيو الجولة باألسخة يعشي التدميع بشطخية الحكع السصمق ، اذ مؤدػ ىحا التذبيو أف      
يخزع جسيع السػاششيغ لمدياسي ، رئيذ الجولة ، خزػعا تاما كسا يخزع افخاد العائمة لخب 

القانػف ويخػ أف الفيمدػؼ قادر ، بسا يسمكو  االسخة . ثع يتداءؿ افبلشػف بعج ذلظ عغ أىسية
ومعخفة وقجرة ، عمى تفيع األمػر الدياسية ، وعمى اصجار األوامخ والحمػؿ الستصمبة الكل حالة 
مغ الحاالت التي يدتػجب ليا األمخ تشطيسا . واذا كاف األمخ كحلظ فسا الجاعي ، إذف ، أف نقيج 

دمصة ستػضع بأيجؼ أىل السعخفة ) الفبلسفة ( فخضاء الفبلسفة بقيػد القانػف , وما دامت ال
السحكػميغ أو عجـ رضائيع ال يشاؿ مغ شخعية الدمصة ، ألف مسارستيا ) الدمصة ( ستكػف 
عاقمة وحكيسة ، ومغ تمـد السػاششيغ ولػ رغسا عشيع ، ويقجـ لشا ) افبلشػف ( في ىحا الذأف 

الخعية وقانػنية الحكع أمخا مذكػؾ فيو .  مثاال فيقػؿ : وبشاء عمى ذلظ تكػف دعاوؽ رضاء
نجج أف الصبيب ىػ دائع ذلظ السعالج سػاء  -فبالخجػع إلى الفشػف األخخػ خاصة فغ الصب 

أكانت معاممتو لشا بخضانا أو عمى العكذ مغ ذلظ . فاذا جخحشا أو عالجشا بالشار أو تدبب لشا 
و لع يتبعيا ، فإنو شبيب شالسا أدػ عبلجو في آالـ وصخاخ ، وسػاء إتبع في ىحا قػاعج مكتػبة أ

إلى استعادة أجدادنا لرحتيا . وكحلظ يكػف نطاـ الحكع الرالح . حيث بحكع أولئظ الحيغ 
يسمكػف فغ السمظ : سػاء حكسػا بسػجب القػانيغ أو بجونيا ، وسػاء رضي السحكػمػف او 
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ي ، وال ييع كثيخة أف كاف ىؤالء اعتخضػا ، شالسا ادػ نطاـ الحكع ىحا إلى صبلح الجدج الدياس
الحكاـ يحققػف ىحا اليجؼ عغ شخيق قتل البعس ونفي البعس ا خخ فتشخفس كثافة سكاف 
الجولة ، أو عغ شخيق جمب مػاششيغ مغ الخارج لديادة تمظ الكثافة , ويتختب عمى ربط الدمصة 

مقة ال تخزع لقانػف ، ألف بالسعخفة ، كحلظ ، أف الدمصة عشج أفبلشػف البج أف تكػف تقجيخية مص
 القانػف ال يسكغ أف يدسػ عمى العقل .

 نطع الحكع: -ثانيا

حيغ يتشاوؿ افبلشػف مػضػع نطع الحكع بالبحث يبتعج قميبل عغ ذلظ السػق  الحؼ سبق واف  
أوليسا أف الجولة السثالية اتخحه في الجسيػرية . وىشا البج مغ االنتباه إلى حكيقتيغ أساسيتيغ : 

استبعجت نيائيا مغ عجاد الجوؿ السدتصاع تحكيقيا . وثانييا أف الجيسقخاشية قج خرت قج 
  بخعاية أكبخ في الدياسي ، عشيا في الجسيػرية .

الجسيػرية ، لع يعغ افبلشػف مصمقا أو لع يعشو إال قميبل تقديع الجوؿ . فشججه » في كتاب      
ة مختبة كأدوار متعاقبة يتػلج الػاحجة مشيا عغ فداد يزع الجولة السثالية في القسة والجوؿ الػاقري

األخخػ : فالتيسػقخاشية ىي مطيخ انحبلؿ الجولة السثالية ، واألوليکارشية ىي مطيخ انحبلؿ 
التيسػقخاشية ، والجيسقخاشية تشذأ عغ فداد حكع األقمية ، كسا تطيخ الحكػمة االستبجادية عشج 

 فداد الحكػمة الجيسقخاشية . 

أما في الدياسي ، في محاولة لػضع تقديع اکثخ احکاما . ويتمخز ىحا التقديع      
 كاآلتي.

: التي يخأسيا الحاكع الفيمدػؼ وتتسيد عغ جسيع أشكاؿ الجوؿ الػاقرية  الجولة السثالية -1
 بأف الحكع فييا لمسعخفة ، وأف ال حاجة فييا لمقانػف . 

يا . في بربارة أخخػ : الجولة الكاممة ذات وىي دولة آليية ال يتيدخ وجػدىا في ىحه الجن
السعخفة الكاممة الستحخرة مغ معػقات القانػف ، وشي خارج كل مخصط وفػؽ كل مخصط 

. 
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: وىي ستة  انػاع, مريار التسييد بيشيا ىػ مجػ التداميا بالقانػف مغ الجولة الدمشية  -2
بلث صػر اخخػ غيخ عجمو, وبالتالي ىشاؾ ثبلث صػر مغ الحكع تتقيج بالقانػف ، وث

 مقيجة بو . ويػضح افبلشػف ذلظ كسا في ادناه:
: القػة السػجية فييا في السعخفة السعبخ عشيا بالقانػف ونساذجيا  دوؿ مقيجة بالقانػف  -أ 
: 

 : حكع الفخد السقيج  بالقانػف , وىي افزل انػاع الحكع الدمشي . السمكية -1
نػف,  وىي الجولة الثانية مغ حيث سمع : حكع القمة السمتدمة بالقا األرستقخاشية  -2

 األفزمية .
الجيسقخاشية الجستػرية : حكع الكثخة السعتجلة السمتدمة بالقانػف ، وىي اسػأ انػاع    -3

 الجوؿ القانػنية لكشيا في نفذ الػقت ، افزل مغ أؼ دولة غيخ قانػنية .
متعدفة وغيخ ممتدمة . القػة السػجية فييا تكػف جائخة و  دوؿ غيخ مقيجة بالقانػف  -ب  

 بالقانػف ، نساذجيا:
 : حكع الفخد غيخ السمتـد بالقانػف وىي اسػأ انػاع الجوؿ .  االستبجادية -1
 : حكع القمة غيخ السمتدمة بالقانػف وىي تشجرج بعج أسػأ أنػاع الجوؿ. األوليكارشية -2
حكع الكثخة الستصخفة الجائخ ، وىػ اقل خصخا مغ  الجيسقخاشية غيخ الجستػرية :  -3

 الجولة االستبجادية واالوليكارشية . 
التقديع الدابق  وتختيب الكيع السقتخح ، ىشا ، يبيغ أف تغيخا محدػسا قج شخا عمى 
مػق  افبلشػف الدياسي : فيشاؾ قجر مغ الػاقرية أكبخ مسا جاء في و الجسيػرية 

سثالية قج اختفت تساما ، بل أنيا قائسة الى جانب تقجيخ ، لكغ ليذ معشى ىحا أف ال
واقعي أكبخ لمدياسية الفعمية ، وتدميع ججيج بالفزيمة التي يسكغ أف تػجج في 

 الجولة الثانية لمشػع االفزل .
فالجيسقخاشية كشسػذج لمحكع احتمت مػقفا متجنيا . فقج تحجدت ىشا ، بكػنيا اسػأ  

غع أنيا ، في نفذ الخقت ، أفزل ) أو اقل خصػرة ( مغ انػاع الجوؿ القانػنية ، ر 
غيخ القانػنية . أف ىحا التحػؿ ال يعشي اف افبلشػف يخػ في الجيسقخاشية نطاـ 

فخأيو يشرب عمى مدألة تخكيد الدمصة والقجرة عمى فعل الخيخ أو الذخ فاضبل ، 
الحكع القانػني ، وىكحا فإف في ضػء ما أذا كانت الجولة قانػنية او غيخ قانػنية 
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القائع عمى حكع الفخد بربح ىػ االفزل ، بيشسا الحكع الحؼ يديخه الفخد غيخ 
 السمتـد بالقانػف ىػ أسػأ أنػاع الحكع السحتسمة .  

وعمى أية حاؿ فإف الجيسقخاشية ، بذكمييا ، أعتبخت ، مغ قبل أفبلشػف ، أفزل مغ الشطع 
الجسيػرية ، وىحا تغيخ لو داللتو . اف ذاكخة » في  األوليکارشية التي وضعيا فػؽ الجيسقخاشية

 افبلشػف مازالت تعي األياـ التي اودت فييا دولة ديسقخاشية بحياة نبي السعخفة .

ما يجب االنتباه اليو اف افبلشػف ، في كتابو ىحا )الدياسي( ضل متيقشا مغ فخضيتو حػؿ عجـ  
غشى عشو والحؼ مغ دونو ال يسكغ كبح  الجذع کساؿ األفخاد ، وأف القانػف ىػ السقػـ الحؼ ال 

الشاجع عغ الحكع . اف والء افبلشػف لسبجأ حكع الفبلسفة الحكساء ، رغع ذلظ ، ضل ممسػسا في 
كتاب الدياسي : غيخ أف انفعاالت الجسيػرية  قج خفت, ومغ ثع  ميج ، أفبلشػف ، الصخيق 

 لكتاب الثالت ) القػانيغ (  لطاىخة االعتجاؿ الدياسي التي بخزت ، بػضػح ، في ا

مغ كل ما تقجـ نجج أف افبلشػف قج أكج مججدا والءه الفكخؼ السثالي لشطاـ حكع الفبلسفة بعج أف 
وضعو في دائخة مثالية خيالية تجعمو غيخ قابل لمتصبيق في الحياة اإلندانية ، بيشسا مشح والءه 

ب ىحه الشطع إلى حكع الفبلسفة وأكثخىا العسمي الػاقعي ألنطسة الحكع اإلندانية باحثا عغ أقخ 
شبيا بو . لقج رفس أفبلشػف في الجسيػرية " واستبعج كل أشكاؿ الدمصة الدياسية وأنػاع أنطسة 
الحكع مقجما نطاـ سمصة الفبلسفة الحكساء کشسػذج مختم  عشيا تساما ومتعارض معيا كميا ، 

و بيغ حكع الفخد وحكع القػانيغ ، لكشو عاد في الدياسي " ليصخح تداؤال ججيجا يقارف في
ويتداءؿ أييسا ىػ األفزل واألكثخ خيخا ؟ وتأتي إجابتو عغ ىحا التداؤؿ مذخوشة ، فإذا كاف 
الفيمدػؼ ىػ الحاكع ، فحكسو األفزل واألكثخ خبخة ألنو ال يحتاج إلى القػانيغ لمتسييد بيغ 

در عمى ذلظ ومؤىل لو ، فيػ الخصأ والرػاب ، الخيخ والذخ ، شالسا أف عقمو الكامل قا
الصبيب الحي يذفي السخيس ، سػاء عخؼ السخيس ذلظ أـ لع يعخفو ، أراده أـ لع بخده . ولكغ 
ىحا الشطاـ غيخ مػجػد في الػاقع ، وإف وجج ففي العقل وتأمبلتو فحدب ألنو دولة مثالية 

ة كاممة تحخرىا خيالية ال يتيدخ وجػدىا في حياة اإلنداف ، فيي دولة كاممة ذات معخف
معخفتيا مغ قيػد الحاجة إلى القانػف ، لحلظ فيي خارج وفػؽ كل مخصط إنداني واقعي ، أما 
أفزل نطاـ بجيل فيػ الشطاـ القائع عمى حكع القػانيغ ألنو األقخب إلى نطاـ حكع الفبلسفة مغ 
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نطسة الدمشية حيث قجرتو الشدبية عمى التسييد بيغ الخصأ والرػاب مسا يجعمو أفزل أنػاع األ 
 .  الػاقعية

 

 السحاضخة الثانية عذخ:

 القػانيغ -السبحث الثالث أفبلشػف 

لقج ميجت أفكار أفبلشػف الػاردة في كتاب الدياسي لتصػرات فكخية ججيجة تزسشيا كتابو القػانيغ 
الحؼ كاف آخخ أعسالو ونتاج تجخبتو وخبختو الصػيمة و شيخػختو, ويحتسل أف يكػف نذخه قج تع 

إال  ففي الػقت الحي كاف كتاب الجسيػرية " يبحث في سياسة البذخ التي ال يتقشيابعج وفاتو ، 
الفبلسفة الحكاـ ، وكتاب الدياسي " بحث في سياسة البذخ التي ال يتقشيا إال الفبلسفة 
الحكاـ الحيغ يتعحر وجػدىع أو تػلييع لمحكع إف وججوا ، فقج تبمػرت لجى افبلشػف رؤية 
مفادىا أف أقخب الشطع الػاقعية إليو ىػ نطاـ دولة القػانيغ القادرة عمى حساية السجتسع مغ 

بجاد الحكاـ, فالدمصة في حج ذاتيا مفدجة ، والدمصة السصمقة تفدج برػرة مصمقة, ويطيخ است
بجبلء وعسق ووضػح في القػانيغ ، اىتساـ أفبلشػف الكبيخ بجور القانػف اإليجابي في حكع 

 السجتسع وإدارة شؤونو مع احتفاضو بفكختو األولى .

قبت كتاب الجسيػرية  والقائمة بأف دولة اف االفكار السستجة عبخ مؤلفات افبلشػف التي اع
الخيالية ، وألنيا كحلظ فيي ليدت قابمة لمتحقق عسميا  -الفبلسفة أو حكسيع ىي الجولة السثالية

في الحياة الػاقرية, وعميو فميذ أماـ اإلنداف إال البحث عغ أفزل الجوؿ واألنطسة الدمشية 
ري التي تعكذ قبػؿ أفبلشػف بالحقائق ذات الشطاـ الجستػ  دولة القػانيغالػاقرية وىي 

الدياسية واالجتساعية الػاقعية وفقا لسشيجية بجأت تتبمػر عشجه في الدياسي " ثع تعسقت 
. فإذا لع تكغ مجيشة القػانيغ في السجيشة األفزل واقريا فيي أقل  وازدادت رسػخا في القػانيغ "

أفبلشػف يخػ فييا اسسى نتاجات العقل  السجف الػاقرية سػءا بحكع خزػعيا لمقػانيغ التي بجأ
وأكثخ تجمياتو بعجا عغ األىػاء الحاتية والسرالح الذخرية ، فالقػانيغ في إشار السجيشة ونطاميا 
، نتاج العقل الكمي / الجسعي لسػاششييا ، وحامييع مغ تعد  الحكاـ واستبجادىع بسا يؤىميا ألف 

والخزػع ألحكاميا . وبخبلؼ رأيو الدابق في "  تحطى بالقبػؿ بيا والخضا عشيا والصاعة ليا
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الجسيػرية ، بذاف حكع الجولة السثالية الفاضمة دولة الفبلسفة مغ قبل أرستقخاشية / نخبة عقمية 
تشحرخ فييا مسارسة الدياسة وإدارة شؤونيا ، اتجو أفبلشػف في القػانيغ وجية ججيجة ومختمفة 

ذاركة الدياسية وزيادة إسياـ السػاششيغ في تدييخ الدمصة بجعػتو لتػسيع القاعجة االجتساعية لمس
وإدارة دفة الحكع ، مذتخشا لحلظ مشحيع قجرة متداوية ومشاسبة مغ التعميع والسعخفة بأسذ القػانيغ 
ومبادئيا لتأىيميع ليحه السذاركة ، وكذفت دعػة أفبلشػف ىحه أخصخ نقاي ضع  مجيشتو " 

ع نقجىا الستسثمة في  حخماف األحخار مغ مػاششي السجيشة ، الجسيػرية " ، وأضيخت أبخز مػاض
وىع األغمبية ، مغ حقيع في أؼ دور سياسي مع تحسمييع واجبات الجوريغ االقترادؼ والعدكخؼ 
مسا يعشي انفراؿ ىحه السجسػعتيغ مغ األدوار وتقاشعيا كميا, وكحلظ تغييب القانػف ودوره 

ظ الجور ومعو سمصة الحكع السصمقة لشخبة افتخض أفبلشػف السشطع لمحياة االجتساعية وتفػيس ذل
حيازتيا معخفة ، ومغ ثع فزيمة ، مصمقة دوف رقيب عمييع أو حديب إال ضسائخىع وعقػليع, 
واخيخا   مذاعية األسخة والثخوة ألعزاء شبقتي الحكاـ والحخاس تجشبا لآلثار الدمبية الزارة 

لصبقتيغ لمجولة وانرخافيسا لخجمتيا بكل جيػدىع وقجراتيع الشاجسة عشيا ، وتخسيخة لػالء ىاتيغ ا
 . وىحه العيػب ىي التي حاوؿ أفبلشػف معالجتيا في القػانيغ باعتخافو .

وعميو فقج عسل افبلشػف عمى إعادة االعتبار لمقانػف جاعبل مشو خيارا واقريا تقتخب السجف 
يا . فإذا كانت سيادة العقل أمخا يجب أف الػاقرية بػاسصتو مغ السجف السثالية الفاضمة وتتذبو ب

يتحقق في كل شاف وزماف ومكاف ، فإف ذلظ يبقى مخىػنا برحة العقل وحخيتو مغ كل قيج ، 
ولسا كاف ذلظ متعحرة ، إال في استثشاءات نادرة ، فتػجب عمى البذخ المجػء إلى القػانيغ ، 

ة السشطسة لحياتيع وتفاعبلتيع ، وإال بػصفيا أفزل نتاجات العقل وأعطع تجمياتو ، لجعميا القػ 
فإنيع سيربحػف مغ دونيا أشبو باكثخ الحيػانات وحذية وضخاوة . وأصبح إقخاره بذخعية ممكية 
كل مػاششي السجيشة وشبقاتيا لؤلرض والثخوة في حجود مخسػمة مريارا لترشيفو الصبقي الججيج 

 القائع عمى وجػد أربع شبقات ىي :

 نريبا في األرض وثخوة تفػؽ قيسة أرضيا مخة واحجة . شبقة دنيا تسمظ  - 

 شبقة ثانية تسمظ نريبا في األرض وثخوة تفػؽ قيسة أرضيا مختيغ .  -

 شبقة ثالثة تسمظ نريبا في األرض وثخوة تفػؽ قيسة أرضيا ثبلث مخات .  -
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 شبقة رابعة تسمظ نريبا في األرض وثخوة تفػؽ قيسة أرضيا أربعة مخات .  -

وىحا يعشي تداوؼ ممكية األرض بيغ جسيع الصبقات ، والتعػيل عمى مريار الثخوة الشقجية       
السشقػلة لمتسييد بيشيا ، واعتساد ذلظ السريار عامة النتقاؿ أفخاد كل شبقة إلى الصبقة األخخػ ، 

 صعػدا أو ندوال ، في إشار حخاؾ اجتساعي مفتػح الحجود والشيايات . 

القػانيغ نقجا حادا بدبب التفاوت الػاضح ، سػاء مغ حيث األسمػب أو مغ  لقج واجو كتاب     
حيث التدمدل السشصقي لمسػاضيع  اومدتػػ األفكار السعخوضة بالسقارنة مع كتاب الجسيػرية ، 
لكغ ىحا الشقج ال يسشعشا مغ القػؿ انو ) القػانيغ ( يزع في أكثخ مغ مػضع أشعاعات ذىشية 

فزبل عغ اف افبلشػف قج حاوؿ فيو أف يػاجو .  كتابات افبلشػف السبكخة قػية كالتي احتػتيا 
 الحقائق الػاقرية بصخيقة لع يعسج الييا مغ قبل .

ولكي تكػف ، أمامشا ، الرػرة واضحة تساما فدشتشاوؿ أىع السػاضيع التي تزسشيا كتاب  
القػانيغ والتي نجج ما يذابييا في الجسيػرية ، مغ ىشا فإف الجولة الشسػذج ) مجيشة القػانيغ ونطع 
السمكية واألسخة والدواج ، والتعميع ، إضافة إلى تحجيج اشكاؿ الحكع السشرػرة تكػف ىي 

 لسدتيجفة . ا

 مجيشة القػانيغ : -أوال  

لع يعجؿ افبلشػف في كتاب القػانيغ عغ الكثيخ مغ األفكار التي شخحيا في و الجسيػرية  
فحدب بل إنو أعاد ، ايزا تشطيع مجيشتو عمى أسذ ججيجة مغايخة لتمظ األسذ التي قامت عمييا 

أفبلشػف أف يرف لشا او يزع قػاعج القػانيغ ، لع يحاوؿ » في مؤلفو ىحا مجيشة الجسيػرية . 
مترػرة لجولة مثالية ، وانسا تعجى ذلظ إلى تقجيع الترػر األفزل بالشدبة لتمظ الجوؿ التي 
يسكغ ايجادىا بالفعل وفي نصاؽ الحياة الػاقعية ىحه الجولة دولة القػانيغ ، فجولة القػانيغ 

أنو ليذ ىشاؾ مغ شيء يسكشو الدسػ بالشدبة إلى الجولة السثالية ىي شخ البج مشو : فصالسا 
والخفعة عمى الفكخ ، بسا في ذلظ القانػف ، وبسا أنو اليػجج شخز لو مغ السػلبة الصبيعية 
أو الحج الكافي لمكياـ بأعباء الحكع كديج مصمق دوف أف يشداؽ مع األىػاء وما يتختب عمى 

عمى الفخد الستفػؽ ذي الفكخ  ذلظ مغ قدػة وضمع .... وبسا أنو ليذ باالمكاف أيزا ، العثػر
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الشيخ والعقل الخاجح ، فمشجع األمخ ، اذف ، لمقانػف ... لشختزي بالعقل الحي يجيء بو القانػف 
 . ، قانػف الجولة

مغ ىشا يسكغ القػؿ أف ىشالظ تحػال واضحا قج شخأ عمى افكار افبلشػف الػاردة في         
الجسيػرية ، أما السطاىخ العامة ليحا التحػؿ فيسكغ  »والقػانيغ ، قياسا بتمظ التي أوردىا في 

 : ابخازىا كاآلتي

اقتشع أفبلشػف بػجػب تػسيع قاعجة السجتسع الدياسي وعجـ قرخه عمى فئة معيشة مغ  -1
السػاششيغ ، فصالب بأشخاؾ جسيع السػاششيغ في ادارة شؤوف السجيشة وبالتالي اعصائيع قجرة 

قػانيغ السجيشة ومعخفة أصػليا . في حيغ كاف يقدع  شبقات كافية مغ التعميع يؤىميع لتفيع 
السجيشة في الجسيػرية إلى ثبلث شبقات اليحق لمصبقة الجنيا السشتجة السذاركة في الحياة 
الدياسية او اشتخاكيا في بخنامج افبلشػف التعميسي مسا أثار التداؤؿ عغ الحل السسكغ 

قة في مجارس خاصة أـ انيع يذتخكػف في ليحه السذكمة : فيل يتعمع ابشاء ىحه الصب
 السخحمة األولية لمتعميع ، اـ محخومػف مغ التعميع تساما .

أقخ افبلشػف أف الذيػعية ىي الشطاـ األمثل ولكشيا ، مع ذلظ ، أسسي مغ اف يدتصيع   -2
البذخ تحكيقيا . وبشاء عمى ذلظ نخاه يتخمى ، بدبب الزع  االنداني ، عشيا ويجعػ الى 

يحـخ عمى شبقة « فبعج أف كاف افبلشػف في الجسيػرية  لسمكية الخاصة واألسخة ,قياـ ا
, نججه في القػانيغ يقيج حق السمكية ويخزعو لتشطيع ججيجوالحخاس السمكية بكل انػاعيا 

ففزبل تقديسو األرض إلى قصع متداوية اليسكغ الترخؼ فييا او تجدئتيا مع جػاز 
تػريثيا ، فانو حجد السمكية الخاصة لبلمػاؿ االخخى بأف التتجاوز قيستيا اربعة أمثاؿ 
قيسة األرض . أي أنو لغ يكػف لمفخد الحق في أف يستمظ مغ األمػاؿ السشقػلة أكثخ مغ 

ري, اضافة الى ذلظ فانو حـخ حيازة الحىب والفزة وحيازة أربعة أضعاؼ نريبو العقا
الشقػد األجشبية إال ألغخاض السعامبلت الخارجية وبذخط الحرػؿ عمى إذف رسسي . كسا 
حـخ االقخاض بفائجة ، ومشع السػاششيغ مغ مداولة أعساؿ التجارة بقرج الخبح وخز ذلظ 

. لقج كاف افبلشػف پخيج مغ وراء  عمى االجانب ، كسا أقخ قياـ العبيج بفبلحة األرض
ذلظ أف يكػف السػاشغ في مأمغ مسا يغخيو عمى أف يجعل مغ الثخوة ىجفا لحياتو وال 
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يذغمو شيء عغ الدعي إلى الػصػؿ بجدسو وعقمو إلى مدتػى االمتياز وىػ اليجؼ 
 .الحي يعتبخ الثخاء الفاحر ألج أعجائو 

ذاعية السخأة وعجـ إقخار الدواج كأساس وبعج إف كاف في الجسيػرية يشادؼ بس      
يقيج مػضػع الدواج تقييجا شجيجا: فسخاسيع « اجتساعي التكػيغ األسخة ، نججه في القػانيغ 

الدواج التتع إال باستذارة مغ الجولة ، وأساس قياـ العائمة ىػ الدواج مغ إمخأة واحجة وليذ 
حيغ لع يتدوجػا رغع بمػغيع سغ تعجد الدوجات ، والعقػبات قاسية بالشدبة ألولئظ ال

الخامدة والثبلثيغ . أما األوالد فيع ابشاء الجولة تعتشي بتخبيتيع وتعميسيع ، مع األخح بشطخ 
االعتبار اف التعميع في مجيشة القػانيغ ، عاـ لمجسيع التفخقة فيو بيغ شبقة واخخػ ، كسا 

 « .كاف الذأف في مجيشة الجسيػرية 
الصبيرية واالستعجاد الذخري السريار األساسي لمتسييد بيغ جعل افبلشػف السػاىب   -3

مػاششي الجسيػرية وأقخ الفرل السصمق بيغ الصبقة الجنيا وبيغ شبقتي الحكاـ والسحاربيغ 
بحيث ال سبيل لبلنتقاؿ مغ الصبقة االولى الى احجػ الصبقتيغ األخخييغ . اما في القػانيغ 

 كسا تع تػضيحو اعبله .  فاف الثخوة ىي أساس التقديع الصبقي« 
فأف الفرل بيغ الصبقات اليسكغ أف يكػف مصمقا شالسا ىشاؾ مجاؿ االنتقاؿ  -وىكحا      

الثخوة مغ يج الى يج أخخػ ، مسا يتيح بالتالي إمكانية االنتقاؿ مغ شبقة الى أخخػ ، 
شسا أصبح بربارة أخخػ أف الفرل بيغ الصبقات كاف في مجيشة الجسيػرية جامجا ومصمقا بي

 في مجيشة القػانيغ مخنا غيخ مصمق . 
رغع اقخار افبلشػف في القػانيغ الرػرة العامة لمسشيج الجراسي ) السذتسل عمى تعميع   -4

السػسيقى والخياضة البجنية ( الحؼ ورد في الجسيػرية ، إال أنو ، ذلظ ، أحجث تغييخات 
 عجيجة فيو مشيا : 

يث اضصخ ، بالشطخ إلى أف الجولة لع تعج مؤسدة عشايتو الكبيخة في تشطيع التعميع ح -
تعميسية ، إلى الشطخ في تشديق نطاـ التعميع مع سائخ نطع الحكػمة األخخػ : 
فأفبلشػف يعسل عمى استحجاث نػع مغ السجارس السشطسة العامة يقػـ فييا السعمسػف ، 

وأما عغ باألجخ ، بتجريذ مشيج مفرل كامل يذسل السخحمتيغ األولى والثانية . 
عبلقة ىحا الشطاـ بالجولة فاف ) افبلشػف ( يجعل السػض  الحؼ يتػلى شؤوف 
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السجارس ) وزيخ التعميع ( رئيدا لجسيع السػضفيغ . فشطخية التعميع في القػانيغ شبقا 
 لحلظ ، خبلفا لسا كانت عميو في الجسيػرية ىي نطخية لشطاـ خاص بسعاىج التعميع .

ؿ بأف مجيشة القػانيغ ، ىحه تزع خسدة آالؼ وأربعيغ ، البج أخيخا مغ القػ      
مػقعيا يجب أف يكػف بعيجا عغ الداحل الف السػقع البحخؼ يفدج الجولة ، فأفبلشػف 
يخػ أنو لذيء جسيل أف يكػف البمج مصبل عمى البحخ فيتستع بو دائسا ، غيخ أف 

البا لمستاعب ، يسبل البحخ ، في واقع األمخ ، والى حج كبيخ ىػ جار مخ السحاؽ ، ج
البمج بالدمع التجارية ويذغميا بكدب الساؿ والسداومة ويسؤل عقػؿ الشاس رياء وخيانة 
، وىػ يحـخ الجولة مغ االخبلص والرجاقة في حياتيا الجاخمية وفي عبلقتيا مع 
غيخىا عمى حج سػاء . ىحه الجولة ، نتيجة لسا تقجـ يجب أف يكػف زراعيا مكتفيا ذاتيا 

الدراعة ، عمى عكذ التجارة ، ال يشتج عشيا ، اال برعػية ، الثخوة الكبيخة التي الف 
 تحػؿ عقػؿ وشاقات السػاششيغ عغ الذؤوف السجنية . 

اف ىحا التحجيج واف كاف يخمي إلى إلغاء التفاوت في الثخوات ، لكغ افبلشػف ،      
يشة أربع شبقات تبعا مع ذلظ ، اقخ بػجػد ىحا التفاوت حيغ جعل مػاششي ىحه السج

الختبلؼ حج السمكية األدنى لكل مشيا . ىكحا نخػ أف الجولة التي يقتخحيا افبلشػف 
في القػانيغ ، يجب أف تخكد جيػدىا عمى شؤونيا وأف تكػف بعيجة عغ شخؽ التجارة 
السصخوقة ، وتتذكل مغ مجتسع زراعي يشتج مغ السحاصيل مايكفي حاجتو ، ويرير 

اف لع تكغ كاممة ) مثل اسبخشة األمخ ليا بأف تحتفع بشسصيا االصمي في عدلة ندبية 
 دوف تمػث . 

 السحاضخة الثالثة عذخ:

 نطاـ الحكع في مجيشة القػانيغ -ثانيا

يحجد دستػر مجيشة القػانيغ الحؼ يقتخحو افبلشػف شكل الدمصة الدياسية فييا ، وقج رأػ        
يو العشاصخ اإليجابية في السمكي الفخدؼ ( و ) أف يكػف ىحا الجستػر مختمصًا تجتسع ف

فالشطاـ السختمط او الجستػر السختمط )ىػ الشطاـ الحي يجسع في  الجيسقخاشي الجساعي ( ،
إشاره بيغ عشاصخ ومبادئ مختمفة مدتقاة مغ انطسة او اتجاىات متبايشة برػرة تحقق 

وتعج  سثابة صساـ اماف لؤلخخى (.االندجاـ والتػازف بيغ القػى الستعارضة وتجعل كبل مشيا ب
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ىحه الفكخة األساس الحؼ أقيع عميو ، فيسا بعج ، مبجأ الفرل بيغ الدمصات , فإذا كانت الدمصة 
ىي أبخز عشاصخ الشطاـ السمكي وأكثخىا إيجابية ، والحخية ىي أبخز عشاصخ الشطاـ الجيسقخاشي 

ـ السختمط الحؼ يجسع مديجا متػازنا وأكثخىا إيجابية ، فديكػف حاصل الجسع بيشيسا ىػ الشطا
الدمصة والحخية ( بسا يجعل مشو أفزل صػر األنطسة  -ومعتجال مغ ) الفخدية والجساعية 

 الدياسية الػاقرية . 

فالشطاـ السمكي يقػـ عمى مبجأ الدمصة ) الحكسة والشطاـ الجيسقخاشي يقػـ عمى مبجأ الحخية       
اميغ في نطاـ واحج أؼ إذا تحققت الحكسة لجػ الحاكع فاذا امكغ الجسع بيغ خرائز الشط

وأمكغ ضساف الحخية لمسحكـػ تحقق االخاء وبالتالي تحقق االستقخار الحؼ كاف يتصمع لو . وىكحا 
نخػ انو بجال مغ أف يعسج افبلشػف إلى تحػيل السمػؾ الى فبلسفة ويغفل عغ الذعػب أو يتعسج 

عسميػف في اوقات كثيخة أف يػفق بيغ السمكية وقزية الحكع إىساليا يحاوؿ ، کسا حاوؿ الداسة ال
الذعبي أما الدبيل إلى تحقيق ىحا التػفيق أو االندجاـ فيػ كفالة قجر مغ الحخية في الشطاـ 
السمكي او تقخيخ مديج مغ الدمصة في الشطاـ الجيسقخاشي . بربارة أخخػ بثبغي عجـ ! السغاالة في 

وانسا يمـد االعتجاؿ في كل مشيا, وقج أثبت التاريخ صحة ىحه الفكخة  مبجأ الحخية او مبجأ الدمصة
، الف انييار الجوؿ أنسا يعػد الى استبجاد السمػؾ بالدمصة واستربادىع لؤلفخاد فيشرخفػف عشيع 
ويتحيشػف الفخص لمتخمز مشيع ) كسا حجث لمجولة الفارسية واما إلى مغاالة األفخاد في الحخية 

 ة بالدمصة واالستيداء بالقػانيغ ) كسا حجث في دولة أثيشا (الى حج االستيان

وقج اقتبذ أفبلشػف أنسػذج الشطاـ السمكي مغ الجولة الفارسية التي انجفع ممػكيا بدمصتيع إلى 
حجودىا القرػػ لتربح سمصة فخدية مصمقة ، بيشسا اقتبذ أنسػذج الشطاـ الجيسقخاشي مغ دولة 

بالحخية إلى حجودىا القرػػ لتربح حخية جساعية مصمقة ، وفي  مجيشة أثيشا التي دفع نطاميا
الحالتيغ كاف إفخاي ، واإلفخاي إفداد لكل شيء ، وبخبلفيسا أقامت إسبخشة نطاما مختمصا تصمع 

 إليو أفبلشػف ودعا إلى األخح بو .

ػرة لقج صاغ أفبلشػف الييكل السؤسدي لسجيشة القػانيغ في صػرة أقخب ما تكػف إلى ص      
أنطسة دولة مجيشة أثيشا ومؤسداتيا ، معتخفا بحلظ ولػ ضسشيا باف الجيسقخاشية ليدت نطاـ سمبيا 
تساما كسا افتخض في محاورتو األولى ) الجسيػرية ( . وتتكػف مؤسدات مجيشة القػانيغ ىحه مغ: 

قات األربع الييئة التذخيرية العميا وتزع جسيع السػاششيغ مغ أعزاء الصب السؤتسخ العاـ : -1
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مغ دافعي الزخائب ، وحزػر االجتساعات إلدامي ألعزاء الصبقتيغ األغشى وتفخض الغخامة 
عمى السستشع عغ الحزػر مشيسا , أما أفخاد الصبقتيغ األخخييغ فغيخ ممدميغ بالحزػر لسشاقذة 

 أمػر السجيشة .

عزػا ، لكل شبقة  360غ : الييئة التشفيحية لقخارات السؤتسخ العاـ ، ويتأل  م السجمذ -  2 
عزػ تشتخبيع شبقتيع ، ويقدع أعزاء السجمذ  180عزػا يتع اختيارىع بالقخعة مغ أصل  90
 قدسًا كل قدع مشيا يسارس ميامو لسجة شيخ. 12إلى 

سشة مغ السػاششيغ البالغة أعسارىع  20: وتتأل  مغ القزاة السختاريغ لسجة  ىيئة القزاة - 3 
 الييئة إلى الييئات الفخعية التالية : سشة ، وتشقدع ىحه  50

 300حارسة يشتخبػف مغ السؤتسخ العاـ عمى ثبلث مخاحل ،  37ىيئة حخاس القػانيغ وتزع  -
 حخاسا.  37مخشح ، ثع  100مخشح ، ثع 

 حارسا ، وميستيع السحافطة عمى الجستػر والقػانيغ األساسية .  12ىيئة أقجـ  -

 القزايا السجنية والجشائية ويتع اختيارىع بالقخعة .القزاة وميستيع الفرل في  -

لقج مذ تصػر الفكخ الدياسي عشج أفبلشػف بعس آرائو بصخيقة أوضح وأعسق مسا حجث       
مع آرائو األخخػ ، وبقي قدع ثالث مغ تمظ ا راء عمى حالو دوف أف يصخأ عميو أؼ تغييخ ، فقج 

وضيفتيا عمى حاليا عشجه مغ حيث ىي سمصة بقي أصل الدمصة الدياسية ومرجر شخعيتيا و 
ذات أصل إنداني إرادؼ أساسو حاجة اإلنداف ومرجر شخعيتيا العقل اإلنداني في صػرتو 
الفمدفية الستفػقة أو الصبيرية السشتجة لمقانػف ، أما وضيفتيا فيي تحقيق سعادة اإلنداف فخدا 

ولة السجيشة مغ األخصار الخارجية ، ومجتسعا عبخ مدؤولياتيا وواجباتيا في الجفاع عغ أمغ د
 وتمبية حاجات اإلنداف الصبيرية ، وإدارة حياة األفخاد االجتساعية .

ولكغ شكل الدمصة الدياسية تغيخ لجيو مغ نطاـ حكع مثالي يقػده ويجيخ شؤونو فبلسفة       
ػقفيا مغ القػانيغ حكاـ أو حكاـ فبلسفة ، إلى نطاـ واقعي تتسايد أشكالو وتتجرج مخاتبيا تبعا لس

ودرجة خزػعيا ليا وعجد مغ يحكسػنيا ، وصػال إلى نطع واقعی مختمط ثشائي ) ممكي فخدؼ + 
ديسقخاشي شعبي ( أساسو سمصة القانػف . وبخزت أيزا مبلمح التصػر في فكخ أفبلشػف 
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الدياسي في مػضػع تجاوؿ الدمصة وانتقاليا ، فقج افتخض في ) الجسيػرية ( حجوث دورة 
اريخية متعاقبة ألنطسة الحكع والجساتيخ يتع عبخىا تجاوؿ الدمصة ، لكشو أغفل تحجيج وسيمة ذلظ ت

االنتقاؿ ، سمسية كانت أو غيخ سمسية ، عمى صعيج األنطسة الػاقرية ، ويقيج العقل الحاكع انتقاؿ 
غ خيخ السجيشة الدمصة أو تجاوليا في الشطاـ السثالي ، دولة الفبلسفة ، فيجعمو يجخؼ بصخيقة تزس
 وفزيمتيا وىػ انتقاؿ يفتخض أف يكػف حدب ىحا السشصق سمسيا وىادئا ودوريا . 

ووضع في الدياسي ( قيج القػانيغ عمى الدمصة الدياسية الػاقرية ، فسا خزع مغ أشكاليا      
فمت مشيا ليحا القيج جخؽ انتقاؿ الدمصة فيو وتجاوليا بذكل سمسي ووفقا ألحكاـ القانػف ، أما ما ان

مغ قيج القانػف وأحكامو فانتقاؿ الدمصة وتجاوليا فيو ال يخزع لمقانػف ، ومغ ثع سيكػف أكثخ 
احتساال العتساد الذكل غيخ الدمسي في ذلظ االنتقاؿ والتجاوؿ ، وبازدياد قشاعتو بأىسية قيج 

في ىحه السجيشة القانػف وضخورة اعتساده في مجيشة القػانيغ ( ، أصبح انتقاؿ الدمصة وتجاوليا 
 سمسيا ودوريا ومشتطسا وفقا لآلليات القانػنية الجستػرية .

ليحا يتجو افبلشػف نحػ اقخار اسمػب الجسع في دستػر واحج بيغ مدايا السمكية في احتخاـ   
الدمصة وتجعيسيا وبيغ مدايا الجيسقخاشية في تقجيذ الحخية وحسايتيا ، فيقجـ لشا نطاـ يعتبخ مديج 

السمكي والشطاـ الجيسقخاشي يسكغ أف ؼ يدسى بالشطاـ السمكي الجيسقخاشي أو نطاـ  مغ الشطاـ
مجيشة القػانيغ إف إقخار أفبلشػف ، ولػ بذكل محجود ، بسبجأ الجيسقخاشية وتدميسو بأف مػافقة 
الذعب إلى جانب تػفخ السعخفة في الحاكع ىسا أساس الحكع يعتبخ مخحمة ججيجة في تصػر فكخه 

يعج مغ أنرار الحكع السصمق كسا كاف شأنو عشجما كتب الجسيػرية ، كسا إنو غيخ  . أنو لع
وجية الشطخ التي كاف يعتشقيا عشجما كتب الدياسي . ففي الجسيػرية ، لع يتعخض لجراسة مبجأ 
مػافقة الذعب ، بل أنو لع يحكخ شيئا عغ ذلظ في الدياسي . كاف مرخا عمى أف الحاجة لسػافقة 

يا شأف سيادة القانػف ، ىي عائق ال لدـو لو يعتخض حخية الدياسي أما في الذعب ، شأن
 القػانيغ فإنو يجعل مغ مػافقة الذعب ومشحو الحخية احجػ مختكدات فكخه الدياسي .

في الختاـ ، ال بج مغ التأكيج عمى اف مقارنة  فمدفة افبلشػف الدياسية التي تزسشيا كتاب     
في كتاب الجسيػرية فديسكششا القػؿ بأنو بقجر اقراء أفبلشػف لمقانػف القػانيغ بتمظ التي وردت 

مغ الجولة في الجسيػرية ، فإنو حاوؿ أف يخد في فمدفتو الستأخخة التي وردت في  القػانيغ ، 
القانػف الى مكانو في الجولة ، بالخغع مغ أف ىحا السدعى كاف فاتخا يشقرو الحساس وكحلظ 
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ذلظ تساما في السحاولة ، غيخ السقشعة ، التي اراد بيا التػفيق بيغ  الحدع إلى حجما ، ويتزح
سابق آرائو والحقيا حيغ ير  الرػرة األخيخة لمجولة بأنيا ليدت األ دولة تالية لمجولة الفاضمة 

 )السثالية(.   

أف ىحه السخاجعة كانت تتصمب ، مغ افبلشػف ، انذاء نطخية ججيجة لمسعخفة لكي يفدح اماـ     
التجخبة والعخؼ السجاؿ الكافي . ومع ذلظ فاف دراسة الجولة في القػانيغ ىي التي أوحت 
بالسخاجعات السصمػبة ، الف افبلشػف عسج ، في الكتاب السحكػر ، إلى التحميل الجقيق لمشطع 
 والقػانيغ الػاقرية ، وأوصى بخبط مثل ىحه الجراسات بالتاريخ . کسا آثار ، ايزا ، مبجأ التػازف 
باعتباره الػسيمة الرالحة لتكػيغ دولة دستػرية ، وإذا قارنا دولة الجسيػرية السثالية بجولة القػانيغ 
، الػاقرية لتبيغ أف الجولة األخيخة ىي التي حسمة صادقة عمى مذكمة دولة السجيشة ، وتمظ 

غفيخ مغ السذكمة ىي التػفيق بيغ مرالح ذوؼ األمبلؾ وبيغ السرالح التي يسثميا العجد ال
مغ ىحه الشقاي العجيجة ، مجتسعة، التي أثارىا أفبلشػف في القػانيغ والى حج ما في   الجسيػر

الجسيػرية و أستدقى أرسصػ بجايات مشصمقاتو الفكخية التي بشى عمييا نطخياتو الخاصة بصبيعة 
 الجولة أو السجتسع . 

 

 السحاضخة الخابعة عذخ:

 الفرل الثالث أرسصػ

ث أشيخ فبلسفة الحزارة اإلغخيكية وثاني أبخز مفکخييا الدياسييغ وأوؿ مغ ارسصػ ىػ ثال
وضع قػاعج البحث العمسي في الطاىخة الدياسية وابتكخ أدواتيا وأساليبيا السشيجية دافعة 
بالتأمبلت الفكخية في الذأف الدياسي إلى آفاؽ الػاقرية والسػضػعية والعمسية . أجشبي مغ 

ؽ.ـ ألب عسل شبيبا لسمػؾ مقجونيا ، ذىب أرسصػ إلى أثيشا وىػ في  384مقجونيا ولج عاـ 
الثامشة عذخة مغ عسخه ليربح تمسيحا في أكاديسية أفبلشػف ، ويسزي فييا عذخيغ عاما يتمسح 

ؽ.ـ  343ؽ.ـ. استجعاه فيميب الثاني ممظ مقجونيا عاـ  348عمى يجيو حتى تػفي أستاذه عاـ 
لسقجوني فبقي ثبلثة أعػاـ عاد بعجىا إلى أثيشا ليؤسذ فييا مجرستو  ليتػلى تعميع ابشو اإلسكشجر ا
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معبج قاتل الحئب  -)المػقيػـ او المػكيػـ ( ندبة إلى اسع معبج كاف قخيبا مشيا معبج أبػلػ لػكيػس
 ) 

اعتاد ارسصػعمى إلقاء دروسو عمى شمبة المػقيـػ وىػ يتسذى معيع في حجائق مجرستو     
سيت فمدفتو بػ )الفمدفة السذائية ( ندبة إلى أسمػبو ذاؾ في تعميسو لصبلبو . وأروقتيا ، لحلظ س

فخ أرسصػ مغ أثيشا بعج وفاة اإلسكشجر وانييار إمبخاشػريتو وثػرة األثيشييغ ضج الديصخة السقجونية 
متخػفا مغ شكػكيع فيو وردود أفعاليع عميو بػصفو مقجونيا وأستاذا لئلسكشجر ومػاليا لمببلي 

جوني . وحجث ما تػقعو عشجما وجيت إليو تيسة الخخوج عمى العقيجة الجيشية ، إال أف خبخة السق
الشسػذج الدقخاشي ساعجتو عمى التشبؤ بالشتائج الػخيسة التي يسكغ أف يدفخ عشيا بقاءه ومػاجيتو 
ح لسغ اتيسػه مثمسا فعل سقخاي مغ قبل ، ولسا كاف عازفا عغ تقجيع نفدو ضحية أخخػ عمى محاب

 ؽ.ـ. 322الفكخ ، فقج رحل عغ أثيشا وعاش حتى تػفي عاـ 

تشطخ السرادر األكاديسية إلى أرسصػ عمى أنو السؤسذ الحكيقي لعمع الدياسة وواضع       
أسدو ومشاىجو ، تسيدت مؤلفاتو بصابعيا السجرسي وغمبة السشيجية العمسية عمييا ، فغابت عشيا 

اعخؼ وخرائرو األدبية ، وقج نقل أرسصػ في كتابيو " ندعة أفبلشػف التأممية وأسمػبو الذ
الجساتيخ والدياسة دراسة الطاىخة الدياسية مغ عرخ التأمل الشطخؼ السجخد إلى عرخ الجراسة 

دستػرة ، ولكغ الجدء  150العمسية السشيجية ، تزسغ كتابو " الجساتيخ دراسة تحميمية مقارنة ؿ 
ق مشو اال الجدء الستعمق بالجستػر االثيشي ، وكاف كتابو : األساس مغ ىحا  الكتاب مفقػد ولع يب

الدياسة " مرجرا دائسا لمبحث السشيجي العمسي في الطاىخة الدياسية ، بقجر ما كاف دليبل عمى 
تحخره مغ سصػة أستاذه أفبلشػف وتأثيخه ، بعج أف انتقجه في ىحا الكتاب وعخض أفكاره السختمفة 

 معيا وردوده عمييا . 

فعمى الخغع مغ اعتقاد كبل مغ أفبلشػف و ارسصػ بأف البذخ ال يتسكشػف مغ الرير إال في       
مجتسع ، وكبلىسا عشيا بالسجتسع دولة السجيشة اليػنانية, إال انو يتػضح التعارض العاـ بيغ 
أفبلشػف العقمي السثالي وفيمدػؼ الفصخة الشقجؼ أرسصػ مغ خبلؿ نطختيسا إلى السجتسع ، أؼ : 

شتقج أفبلشػف األحػاؿ الػاقرية بالمجػء إلى مصالب العقل ، ويعتبخ الدياسة ميسة يجب الكياـ ي
بيا : وىي تقخيب األحػاؿ الػاقرية لتريخ السثاؿ األعمى . أما أرسصػ ، فيػ يشصمق مغ األشكاؿ 
السػجػدة لمجولة ، وليذ لمعقل مغ دور سػػ أف يكػف وسيمة لترشيف السػجػد في الػاقع 
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قػيسو . وىحا يعشي أف أفبلشػف يشطخ إلى ما وراء الشطاـ القائع ، إلى شيء ججيج ، نػعية . وت
أما أرسصػ ، فيبحث عسا ىػ األفزل بيغ السػجػدات . وما يقػلو ىػ أكثخ واقرية ألنو يبلئع 

 السجيشية في زمانو . -بذكل أفزل األحػاؿ الدياسية لمجوؿ 

سية وعالجيا بججة واضحة ، عكدت واقعيتو ومػضػعيتو لقج تعامل أرسصػ مع الطاىخة الديا
ومشيجيتو البحثية العمسية السقارنة ، وإف لع يسشعو ذلظ كمو مغ إضيار شغفو اليػناني التقميجؼ 
بأنسػذج دولة السجيشة ومحاولتو إصبلح عيػب نطاميا عمى الخغع مغ أفػؿ عرخىا وانييار 

غ الخؤيتيغ الخيالية والػاقرية في آف واحج ، فبقجر ما مختكداتيا لتربح أفكاره الدياسية مديجا م
اىتع ارسصػ بالجولة الػاقرية ودرس شبيعتيا وخرائريا ومذكبلتيا ، انذغل أيزا بتحجيج 
أفزل أنػاع الجوؿ وأنطسة الحكع فييا دوف أف يقع في مأزؽ وضع ترػر بذأف دولة مثالية 

لظ اكتفى أرسصػ بالحجيث عغ شخوي أفزل فاضمة يدتعري تحكيقيا في الحياة الػاقرية . لح
الشطع الدياسية ومقػماتو العسمية القابمة لمتصبيق في السجتسعات اإلندانية بسا يجعل مشو نطاـ 
يجسع بيغ واقرية العشاصخ واألركاف ومثالية الخرائز واألىجاؼ ، فأسذ بحلظ لعمع سياسي 

شدبية والسثالية السصمقة . وتخاوحت يبحث في الخيخ الدياسي األمثل في صػرتيو الػاقرية ال
 مرادر أفكار أرسصػ الدياسية وتشػعت مؤثخاتيا بيغ : 

 الفكخ األفبلشػني بتأثيخاتو الدمبية واإليجابية معا . .1
 السػروث الحزارؼ والفكخؼ اإلغخيقي في إشار نطاـ دولة السجيشة .  .2
 ػ . الشطخة االستعبلئية اإلغخيكية إزاء الذعػب والحزارات األخخ    .3
ترجع نطاـ دولة السجيشة ومتصمبات إصبلحو وإعادة ليكمتو وتشطيسو . وانعكدت تمظ  .4

السرادر والسؤثخات في صػرة أفكار أرسصية عغ الدمصة الدياسية ومػضػعاتيا 
 السختمفة . 

وىػ ما يجعػنا الى التعخؼ الى فمدفة ارسصػ الدياسية مغ خبلؿ تشاوؿ نطخياتو 
 الدياسية .

 .الدمصة ونذأة الجولةأوال : أصل 
إذا كاف أصل الدمصة وعمة نذأة الجولة عشج أفبلشػف ىػ حاجة اإلنداف الصبيرية    

واالجتساعية واضصخاره بدبب عجده عغ إشباع حاجاتو بشفدو إلى االجتساع بغيخه والتعاوف معيع 
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لة مغ اجتساعيع لئليفاء بتمظ الحاجات وإشباعيا بتبادؿ الخجمات والسشافع والخبخات لتكػف الجو 
وتشطيسيع لحياتيع والدمصة التي تجيخ شؤونيع ، فإف أصل الدمصة عشج أرسصػ وعمة نذاة الجولة 
يبجا أفبلشػنيا ، يشتيي أرسصيا . حيث يتفق أرسصػ مع أفبلشػف في أف الصبيعة االجتساعية 

الدمصة السجيخة لئلنداف وحاجتو لمتعاوف مع أقخانو إلشباع احتياجاتو ىي سبب وعمة حاجتو إلى 
لذؤوف االجتساع اإلنداني السشطسة األحػالو ، لكشو يختم  معو في أف أصل االجتساع البذخؼ 
ليذ اإلنداف الفخد ، ألف الصبيعة خمفت اإلنداف كائشا اجتساعيا يػلج مغ جساعة وفي جساعة ، 

لبو الصبيرية ، واألسخة ىي الجساعة األولى التي كػنتيا الصبيعة إلشباع حاجات اإلنداف ومصا
ومغ ثع فإف األسخة ، وليذ الفخد كسا ذىب أفبلشػف ، ىي االجتساع األصغخ الحؼ يبجأ االجتساع 
اإلنداني بو ومعو ، فميذ ىشاؾ إنداف فخد بحاتو ، ألنو دائسا إنداف مػلػد مغ أسخة وفي أسخة ، 

، التي ىي مجتسع أسخ  ومغ اجتساع عجد مغ األسخ يتكػف االجتساع اإلنداني األوسط ) القخية (
غايتو إشباع ما ىػ أكثخ مغ شخري ويػمي مغ الحاجات اإلندانية ، ومغ اجتساع عجد مغ 
القخػ يتكػف االجتساع األكبخ ) السجيشة ( السدتقل اقتراديا ، أؼ القادر عمى كفاية ذاتو وإشباع 

ل ألف يكػف كحلظ . إال أف متصمباتو بشفدو ، بسا يجعمو اجتساعا كامبل وىػ االجتساع الػحيج السؤى
ىحا التتابع التجرجي الستراعج ، اجتساعيا وواقريا ، يتخح عشج أرسصػ مدارا آخخ عمى السدتػػ 
الفكخؼ ، فالسجيشة وىي أيزا الجولة وفقا لشسصي الحياة والترػر اإلغخيقييغ ، أسبق تكػيشا وغاية 

ليسا عمى السدتػػ الػاقعي ، ألف  مغ األسخة والقخية عمى السدتػػ الفكخؼ ، وإف كانت تاليا
السجيشة الجولة ىي اسسي السػجػدات والغايات وأكثخىا كساال ، وىي الكل وما عجاىا الجدء ، والكل 
أسبق مغ الجدء في تكػيشو مثمسا أف األكثخ كساال في تكػيشو وغايتو أسبق في الفكخ مسا ىػ أقل 

ىحا ىػ فكخة والػحجة العزػية : أف يج االنداف  مشو كساال في تكػيشو وغايتو ، واساس التفكيخ في
أؼ مدظ األشياء  -التعػد يجا اذا ما فدج الجدع . معشى ذلظ أف تعخيف اليج يكػف بالغاية مشيا 

وىي التدتصيع تحقيق ىحه الغاية اال مترمة بجدع حي . كحلظ الفخد اليدتصيع أف يحقق  -
إف اإلنداف كائغ اجتساعي ، والسجتسع يشتيي الغاية مغ وجػده إال وىػ عزػ في دولة . وحيث 

إلى السجيشة الجولة التي ىي كياف سياسي ، كاف اإلنداف بصبيعتو كائشا سياسيا أو بسرصمح 
أرسصػ ) حيػانا سياسيا ( ، وألف اإلنداف كائغ اجتساعي سياسي بصبعو ، فبل يسكغ أف يػجج 

 بج مغ انتسائو إلى السجيشة الجولة اإلنداف خارج السجتسع الدياسي أو يدتغشي عشو ، إذ ال
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وارتباشو بيا ، وإال فديكػف أدنى مغ البذخ فيػ حيػاف متػحر ، أو يكػف أرقى مغ البذخ فيػ 
 إلو متػحج مدتغغ عسا سػاه . 

ىحا التأصيل التاريخي لشذأة الجولة يشاقس تساما نطخية العقج االجتساعي التي أوردىا ، بعج 
او اتفاؽ , ذلظ النو مادامت  tسا ، والتي تخػ أف الجولة تشذأ نتيجة عقجذلظ ، ىػبد وروسػ وغيخى

األسخة ، وىي ضاىخة شبيرية ، في الخمية االجتساعية األولى التي بشيت عمييا كل التشطيسات 
البلحقة والتي انتيت بطيػر الجولة ، فبل يسكغ اعتبار الجولة ، تبعا لحلظ ، نتيجة لعقج أو اتفاؽ ، 

طيخ وفقا لدشة التصػر واألرتقاء  ويتعجػ خبلؼ ارسصػ استاذه ) افبلشػف ( ناحية أصل اذ انيا ت
نذأة الجولة إلى مدألة تكييف الجولة ذاتيا : فبييا كاف افبلشػف يخػ أف الجولة ىي وحجة مجخدة 
ليذ لبلفخاد فييا وجػد مدتقل ، أعتقج أرسصػ أف الجولة تتكػف مغ مجسػعة مغ األفخاد يختمفػف 

غ بعزيع وأف االتحاد السصمق معشاه القزاء عمى الجولة . يزاؼ إلى ذلظ انتقاد أرسصػ ع
الذجيج الفبلشػف بذأف ىجـ االسخة وشيػعية الساؿ والشداء واألشفاؿ التي قرج بيا تحقيق الػحجة 
 السثالية لمجولة : فالسمكية الخاصة يجب أف تتخؾ لؤلفخاد بذخي أف يخبي األفخاد عمى فعل الخيخ
ازاء الغيخ ، بحيث يبيح الفخد لغيخه أف يدتخجـ ما يسمكو حتى ليربح ىحا السمظ مذاعة إلى حج 
كبيخ، أف اإلحداف والكـخ فزيمتاف وىسا مدتحيمتاف بغيخ ممكية خاصة . ومذاعية األبشاء 
ائيع التؤدؼ اال الى التقميل مغ العشاية بيع او اىساليع بالسقارنة فيسا اذا تخكت رعايتيع الى آب

الحكيقييغ أما الدواج فيجب أف يقػـ عمى مبجأ التكافؤ بيغ الخجل والسخأة ، واف يتع في سغ الثامشة 
 عذخ بالشدبة لمسخأة ومغ الدابعة والثبلثيغ بالشدبة لمخجل 

 السحاضخة الخامدة عذخ:

 السثل العميا لمجولة عشج ارسصػ -ثانيا 

لقج اختط ارسصػ في كتاباتو مشيجا محجدا بخرػص دولتو السقرػدة . فشججه يتصمع الى      
تحقيق  کساؿ ىحه الجولة مغ خبلؿ واقرية تخنػ إلى ما ىػ مسكغ وتبتعج عغ الػلػج في 

وبخرػص السثل العميا التي استيجفتيا ىحه الكتابات .  مشصمقات تشجرج في عجاد السثاليات 
انػف اىتساما واضحا ، كسا انو ال ييسل مػضػع العجالة أو مبجأ تعميع السػاششيغ نججه يػلي الق
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الى كل  -شبق مشياج تخبػؼ مبخمج . عمى ىحا سشتعخض في مجاؿ السثل العميا لجولة أرسصػ
 مغ سيادة احكاـ القانػف والعجالة والتعميع:

ارسة فخدية تختبط : في الػقت الحؼ فيو مثمت الدمصة عشج أفبلشػف مسسيادة القانػف  .1
بذخز الفيمدػؼ الحاكع السؤىل وحجه لسسارستيا بحكع تستعو بفزيمة السعخفة التي تؤىمو 
لسعخفة الفزيمة ، وبحلظ تكػف سمصة الفيمدػؼ تقجيخية مصمقة الستشادىا إلى معخفة مصمقة تجؿ 

دستػر يعيق  صاحبيا عمى الخيخ السصمق والحكيقة السصمقة ، فبل قيج عمى سمصتو وال قانػف أو
ترخفاتو أو يسشعو مغ تشفيح ما يخػ بعمسو الستفػؽ أنو حق وخيخ وعجؿ . ووفقا لحلظ فإف 
الحاكع الفيمدػؼ غيخ ممـد بػضع قػاعج عامة لتصبيقيا عمى كل الحاالت ، بل يشطخ بخأيو في 

 فالخاص عشج أفبلشػف يتفػؽ عمى العاـ ويدسػاكل حالة متخحا القخار السشاسب بذانيا ، 
مفزبل العػدة إلى عسػمية القانػف ، عميو ، لكشو تخاجع عغ ىحه اآلراء أواخخ حياتو 

وشسػلية األحكاـ ودستػرية الدمصة وقانػنيتيا , عمى العكذ مغ ذلظ يخى أرسصػ إف 
 الدمصة تشبع مغ الجساعة ) الكثخة دوف القمة (.    

ة ضاىخة عامة تشبع مغ الجساعة فأرسصػ قج حدع مػقفو مشح البجاية ، جاعبل الدمص        
وتختبط بيا وتدتجيب الحتياجاتيا ، فالدمصة عشجه لمقانػف وأحكامو العامة ال لمفخد وإرادتو 
الخاصة ، وإذ كاف فيمدػفا ، فقج كاف القانػف في رأيو ىػ العقل مجخدة عغ اليػػ ، لحلظ فإف 

غ القانػف كتجديج فعمي أفزل الحكاـ عشجه واكثخىع حكسة وعمسا ال يسكغ أف يدتغشي ع
 لدمصة العقل ال سمصة األىػاء واإلرادات الحاتية الذخرية . 

مغ ىشا ، باتت إلدامية األحكاـ القانػنية وعسػميتيا وشسػليتيا وليسشتيا عمى قخارات         
الييئة الحاكسة شخي ضخورة وجػبية لقانػنية تمظ القخارات وخزػعيا ألحكاـ العقل والتداماتو ، 

دليبل عمى صبلح الدمصة الدياسية الحاكسة وعقبل نيتيا ، ومغ ثع صبلح الجولة وعقبل نيتيا و 
، ىكحا جعل أرسصػ الدمصة العميا في الجولة لمقانػف ، أؼ العقل ، وليذ لمحكاـ ، فالقانػف 
الػضعي ىػ الديج في ىحه الجولة وعمييا مسا يدسح بػصفيا بأنيا دولة سيادة القانػف . وألف 

كاـ القػانيغ عامة ومجخدة ومػضػعية وليدت مختبصة بحالة جدئية وال ىي مػضػعة أح
ألغخاض ذاتية ، فبل يسكغ أف يدتغشي عشيا أؼ حاكع ميسا كاف عمسو ومعخفتو ، ألنيا شخي 
إنجاز الجولة لػضائفيا وأداتيا لتحقيق أىجاؼ سمصتيا الحاكسة الخامية إلى إسعاد مػاششييا 
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إذا كاف أفبلشػف سبق إلى التأكيج عمى سيادة القانػف في كتابيو ) الدياسي وخيخىع األسسى ، و 
والقػانيغ ( ، فقج جاء ذلظ التأكيج في سياؽ كانت فيو دولة القانػف أدنى مختبة مغ دولة 
الفبلسفة السثالية ، بيشسا كانت دولة القانػف ( ، أرقى أنػاع الجوؿ عشج أرسصػ وأفزميا ، مسا 

 تسيد والتفػؽ المحاف مشحيسا أفبلشػف لجولة الفبلسفة .جعمو يسشحيا ال

وقج الحع أرسصػ اختبلؼ القػانيغ باختبلؼ مذخعييا ، وتاثخىا بسيػليع وأفكارىع ،        
وضسانيا لسرالحيع وتحكيقيا ألىجافيع ، وىػ ما يؤكج واقعيتو وإدراكو الفخؽ بيغ الػاقع ) 

ة في تاريخ الفكخيغ الدياسي والقانػني بيغ القػانيغ السسكغ ( والصسػح . وميد أيزا والوؿ مخ 
الجستػرية التي تزع القػاعج العامة واألساسية السحجدة لصبيعة الجولة ونطاميا الدياسي ، 
والقػانيغ العادية السدتشجة إلى القػانيغ الجستػرية والسدتسجة مشيا ، وىػ التسييد الحؼ مازاؿ 

جاللتو يحكع عمى دستػرية القػانيغ ومجػ التداـ األنطسة ساريا ومعتسجا حتى يػمشا ىحا ، وب
الدياسية باألحكاـ الجستػرية او خخوجيا عشيا . ولزساف ذلظ، فقج ربط أرسصػ أيزا بيغ 
الجستػر وبيغ التداـ القانػف بالسبادغ األساسية لمسجتسع ونطامو الدياسي ، معمشا أف القانػف 

لقػانيغ الرالحة مرجرىا الجساتيخ الرالحة ، يجب أف يخزع لمجستػر وأحكامو ، ألف ا
وصبلح الجساتيخ رىغ بأخحىا بسبجأ سيادة القانػف ، ولكشو لع يخ في تصبيق أؼ نطاـ حكع 
لسبجأ سيادة القانػف ، دليبل قاشعا عشجه عمى أنو نطاـ صالح ، ألف الجولة يسكغ أف تأخح 

فاسجا واقريا . ولع يسشع اىتساـ ارسصػ  دستػرية بسبجأ سيادة القانػف ، ويكػف نطاميا الدياسي
السسيد ىحا بالقانػف ، مغ رؤيتو احتساؿ ضيػر حاکع فخد مسيد عغ رعيتو حتى كأنو ) إلو بيغ 
الشاس ( ، ترجر أحكامو عغ عقل راجح ، أو نخبة مسيدة مغ ىحا الشػع ، واستثشى أمثاؿ 

يع ىع أنفديع القانػف ، لكشو أعمغ ىؤالء مغ الخزػع لمقانػف ، ألنو لع يذخع ليع أصبل ، وألن
نجرة أو استثشائية ضيػر مثل ىحا الفخد أو تمظ الشخبة وخخوجو إذا حجث عمى قاعجة تحقيق 
الخيخ لمجسيع دوف استثشاءات ، لحلظ نججه يعػد إلى رأيو األوؿ بذاف أفزمية الجولة الجستػرية 

 ا خحة بسبجأ سيادة القانػف . 

ػع العجالة عمى أساس أف ليا صػرتيغ ، لكل صػرة مشيسا عالج أرسصػ مػض العجالة: .2
 نصاقيا الجاللي واإلجخائي السسيد : 
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صػرة العجالة التامة الكاممة ، الجامعة لمفزائل األخخى كميا ، :  ػػػ الرػرة األولى
وىحا معشی عاـ وكمي ، يشعكذ إجخائيا في أف حائدىا يسارسيا لحاتو ولسرمحة غيخه 

 ىحا السعشى جاء السثل القائل في العجالة تتمخز كل فزيمة  .  دوف تسييد ، ومغ
ػػػ الرػرة الثانية : صػرة العجالة الشاقرة السجتدأة السخترة بفزيمة واحجة ومحجدة ، 
وىحا معشی خاص وجدئي ، يشعكذ إجخائيا في إنراؼ الفخد لآلخخيغ مغ نفدو ومغ 

اع عغ ضمع األخخ أو التعجي غيخه ، وإعصاء كل ذي حق حقو ، فيي عسمية االمتش
 عمى حقػقو .

وإذا كانت الرػرة األولى ) التامة ( تحتػؼ الرػرة الثانية ) الشاقرة ( وتتزسشيا ،      
فإف الثانية ال تعبخ عغ األولى تساما وال تجؿ عمييا حتسا وبالزخورة ، فكل عادؿ 

شر  ومحق بالسعشى العاـ مشر  ومحق لمحق بالسعشى الخاص ، ولكغ ليذ كل م
لمحق عادؿ بالسعشى العاـ ضخورة وإلداما . يؤكج ىحا التسييد ويجؿ عميو ، تعجد صػر 
العجالة وأبعادىا ، وأف صػرتيا الثانية تقترخ عمى قجرة اإلنداف عمى معاممة ا خخيغ 
وفقا لسفيـػ اإلنراؼ وإحقاؽ الحق . وعمى الخغع مسا بيغ السعشييغ مغ اختبلؼ ، إال 

قة تجسعيسا بعبلقات التعامل اإلنداني ، إذ يزبط كل مشيسا جدء مغ أف صبلت وثي
تمظ العبلقات وجانبا مشيا ، سػاء ما يتعمق بتعامل الحكاـ مع السحكػميغ أو بتعامل 
السحكػميغ فيسا بيشيع ، بسا يجعل مغ العجالة قاعجة لمجولة وركيدة مغ ركائدىا بقجر ما 

في ىحه الجولة الكاممة, فسجاؿ العجالة في ىي وضيفة مغ وضائ  الدمصة الدياسية 
كأؼ  -السعشى األوؿ واسع شامل لسعشى الفزيمة العاـ , بيشسا العجالة في معشاىا الثاني 

يكػف ليا ميجانيا السحجد عشج التصبيق ، وإف  -فزيمة اخخػ محجدة السفيػـ والسغدػ 
ويػضحاف بعس جػانبيا  كاف السعشياف يختبصاف باعتبار انيا يخجعاف إلى عبلقات بذخية

. 

: وىػ ثالث ركائد دولة أرسصػ الكاممة ووضائ  سمصتيا الدياسية ، ويسثل نذاشا ػ التعميع3
عسميا تتػلى الدمصة الدياسية بسػجبو إعجاد الشاس لسسارسة الفزيمة وتجريبيع عمييا لجعميع 
مػاششيغ صالحيغ ، فالجولة مدئػلة عغ اإلعجاد لمتعميع وترسيع بخامجو وتػفيخ متصمباتيا 

ولية السذخع عغ التعميع وتشطيسو وإدارتو قانػنية . وأوجب أرسصػ أف تكػف وتشفيحىا عبخ مدؤ 
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العسمية التعميسية ، بػصفيا مدؤولية الجولة الكاممة تشطيع وتػجييا وإنجازا ، عسمية عامة 
وممدمة ومذتخكة بيغ جسيع مػاششييا ، وتابع مشيج أفبلشػف التخبػؼ وتساثل معو فيسا 

 افتخضو مغ : 

 عميع لجسيع السػاششيغ .إلدامية الت -
 أخبلقية األىجاؼ التعميسية وبعجىا السشافع العسمية الذخرية .   -
 اجتساعية األىجاؼ التعميسية واستيجافيا خمق مػاششيغ صالحيغ .  -
استثشاء العبيج ، وجعل تعمسييع متعمقا بالسيغ العسمية السفيجة ، وإدراجو خارج البخنامج  -

بخنامج التعميسي عشج أرسصػ ألىجاؼ الجولة ونطاميا التعميسي العاـ . وإذ يخزع ال
الدياسي ، ويذكل وفق شبيعتو وأىجافو ، فسغ الصبيعي أف يختم  مػاششػ الجوؿ 
باختبلؼ بخامجيا وأىجافيا التعميسية السختمفة اساسا باختبلؼ شبيعة الجوؿ وأىجاؼ 

لتعميع األولية ، أنطستيا الدياسية ويحجد بخنامج أرسصػ التعميسي السقتخح مخاحل ا
 ويقدسيا عمى ثبلث مخاحل :

: وتبجا مغ السيبلد وحتى الدابعة مغ العسخ ، وفييا يتع بشاء  السخحمة التعميسية األولى  -
الجدج صحيا ورياضيا لمتعػد عمى تحسل متاعب السشاخ وقدػة ضخوفو مع الحخص عمى 

 ى العيغ والحوؽ . حساية الرغار مغ القرز السخمة باألدب والسشاضخ التي تديء إل
: وتبجا مغ الدابعة وحتى الخابعة عذخ وفييا يتعمع الصمبة اداء  السخحمة التعميسية الثانية -

األعساؿ وليذ فيسيا أو تحميميا ، وتجفع تجريبات ىحه السخحمة إلى المص  والتػافق 
 الحخكي وجساؿ البشية وكساؿ الجدع ، تغحؼ كل ذلظ مػسيقی تشسي العقل وتخبي الجدج

 وتتكامل مع تجريباتو . 
: وتبجأ مغ الخابعة عذخ وحتى الحادية والعذخيغ وىجفيا  السخحمة التعميسية الثالثة -

تحػيل السػاششيغ المحيغ أعجتيع السخاحل الدابقة ليربحػا مؤىميغ لسسارسة مياـ الحكع 
وإدارة الدمصة مغ خبلؿ تجريبيع عمى أداء واجباتيع السجنية مكتدبيغ نجرة مغ الخبخة 

مى استخجاـ عقػليع لحل ما يػاجيػنو والحكسة يدداد بسخور الدمغ ويتعسق ، وقادريغ ع
مغ مذکبلت فخدية واجتساعية وصػال بيع إلى السخحمة الفمدفية التأممية . وتػضح 
شبيعة ىحا البخنامج وأىجافو أنو يدتشج أوال وأخيخة إلى ىجؼ تحقيق الخيخ لسجتسع دولة 
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السجخد ، وإف السجيشة ونطاميا ، وأف آخخ ما يخد في ججوؿ اىتساماتو ىػ الخيخ الفخدؼ 
كاف فيو شيء مغ ذلظ الخيخ فبلف فيو خجمة لسرمحة الجولة مجتسعة وسمصة سياسية 

 حاكسة وتحكيقا لخيخىسا العاـ والسذتخؾ .

 السحاضخة الدادسة عذخ:

 :ثالثا : نطع الحكع عشج ارسصػ

ف كتاب لقج كاف لبلتجاه التحميمي في عقمية أرسصػ أعطع األثخ في تقديسو نشطع الحكع ، كسا أ 
فقجـ لشا ترشيفا بثسانية  الجساتيخ قج أعانو عمى االلساـ بالتقديسات السسكشة األشكاؿ الحكػمات ,

 عذخ نصاما سياسيا مختمفا  قاـ بتحميميا وتشديقيا تشديقا مشصكيا .

معيار عجدي او کسي انصمق ارسصػ في تقديساتو الشكاؿ الحكػمات مغ مرياريغ أوليسا       
فبسػجب السريار العجدؼ تكػف الدمصة اما بيج فخد واحج او ر کيفي أو مػضػعي : وثانييا معيا

في يج عجد قميل مغ األفخاد أو في يج األغمبية أو الجساعة ، وشبقا لمسريار الكيفي يكػف تسييد 
ارسصػ بيغ الحكػمات مغ مشصمق الربلح او الفداد . فالحكػمة خيخة إذا استيجفت خيخ 

وحکست شبقا لقػاعج القانػف ولخضاء السحكػميغ ، وىي التكػف خيخة بل السجسػع ككل واحج 
فخدا کاف او اكثخ مرمحتو الخاصة أو  -شخيخة إذا ما عشيت بأمخ نفديا واستيجؼ حاكسيا 

مرمحة شبقو دوف مرمحة الجساعة وحكع بغيخ قانػف وقػاعج تشطيسية عامة ، او تػلى سمصتو 
ومدج ارسصػ بيغ السعياريغ السحكػريغ ) العجدي  ى القػة ,رغسا عغ السحكػميغ وباالستشاد إل

لمحكػمات ثبلثة  -، ليقجـ لشا تقديع سجاسيا كالحؼ قجمو لشا افبلشػف في كتاب الدياسي  والكيفي
صػر الحكع الرالحة في الشطاـ السمكي الحي يكػف الحكع مشيا صالحة وثبلثة أخخػ فاسجة : 

پدتيجؼ السرالح العاـ ، والشطاـ األرستقخاشي الحي تكػف  فيو لمفخد شبقا ألحكاـ القانػف و
الدمصة فيو لؤلقمية الستسيدة التي تحكع شبقا لمقانػف وتدتيجؼ صالح السجسػع ، ثع الشطاـ 
الجسيػري او الجيسقخاشية السعتجلة حيث الدمصات فيو لؤلغمبية مغ الصبقة الػسصى ويعصيو 

 ع الحكع .أرسصػ مكانا متسيدا عمى ما عجاه مغ نط

اما الرػر الفاسجة لمحكع فيي الشطاـ االستبجادؼ الحؼ يختكد عمى الخجيعة واالنانية       
ويكػف الحاكع فيو فخدا يدتغل الدمصة لسرمحتو فقط ودوف أف يتقيج بقانػف ويحكع رغع أرادة 
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قمية الستسيدة السحكػميغ ، والشطاـ االولكارشي الحؼ يسثل الشيع لمثخاء وتكػف الدمصة فيو بيج األ
مغ حيث الثخاء أؼ حكع االغشياء الحيغ يدتيجفػف  مرالحيع الخاصة ، ثع الشطاـ الجيسقخاشي ) 

 الستصخؼ ( حيث تكػف الدمصة فيو لبلغمبية مغ الفقخاء تدتغميا ضج األغشياء 

 وبيغ ىحه األنػاع الدتة الرالحة والفاسجة ( لمحكع تػجج صػر عجيجة ىي مديج مغ أكثخ      
مغ نػع واحج ، أو ىي خميط متفاعل مغ كل ىحه العشاصخ : فسثبل بيغ الشطاـ السمكي الرالح 
وبيغ الشطاـ االستبجادؼ الفاسج يػجج مجاؿ ألكثخ مغ شکل تختم  في درجة صبلحيتيا او 
فدادىا بحدب مجػ قخبيا مغ الشطاـ السمكي أو الشطاـ االستبجادؼ . فكمسا قخب الشطاـ الدياسي 

شطاـ السمكي اصبح اكثخ صبلحا او أقل فدادا ، وعمى العكذ ، كمسا كاف الحكع شبييا إلى ال
ويجب أف يبلحع أف بالشطاـ االستبجادؼ كاف أكثخ فدادا وىكحا بالشدبة الرػر الحكع األخخػ . 

أساس التفخقة بيغ نطع الحكع الرالحة ونطع الحكع الفاسجة ىػ الرفات األخبلقية التي يتحمى 
: فاألرستقخاشية ىي حكع أولئظ الستحميغ  اـ وليذ نػع الجستػر القائع في كل حالةبيا الحك

بالفزيمة ، واألوليغارشية ىي حكع الستسكشيغ مغ الثخوة وارسصػ اليعتبخ الفزيمة والغشی صفتيغ 
متخادفتيغ تخادفأ دقيقا, النو يعتقج أف الخجل الكفػ السعتجؿ يخجح ججا أف يكػف مترفا كحلظ 

مة ، وعمى ىحا فيشالظ فخؽ بيغ حكع االخيار ) الحكع األرستقخاشي (  وبيغ حكع االغشياء بالفزي
حكع االوليگارشي ( الف االخيار بخجح اال يكػف  ليع مغ الثخوة اال مقجار معتجؿ . أف ىحه 

 التفخقة ذات البعج االخبلقي تستج لتذسل  ايزا الشطاميغ السمكي واالستبجادؼ .

 عذخ: السحاضخة الدابعة

 الفرل بيغ الدمصات : -رابعا

تعكذ مؤلفات أرسصػ وأفكاره الدياسية حخصا واضحا عمى التسدظ بفكخة التجاوؿ الدمسي       
لمدمصة وانتقاليا اعتسادا عمى نطامي القخعة واالنتخاب مشفخديغ أو مجتسعيغ ، وتؤكج حخصو ىحا 

فرل ، فكختو السبتكخة بذاف تقديع وضائ  الدمصة والفرل بيشيا والسعخوفة اليػـ باسع ) نطاـ ال
بيغ الدمصات ( ، فيػ أوؿ مغ قاؿ بتقديع الدمصة إلى ثبلث سمصات فخعية تسارس كل مشيا 
وضيفة محجدة مغ وضائ  الجولة ، تختز بيا وال تتجاوزىا إلى غيخىا وال تتجخل في نصاؽ غيخىا 
مغ الدمصات واختراصاتيا ووضائفيا ومدؤولياتيا ، وىي الدمصات الػضائ  : التذخيرية . 
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حية . القزائية . ليجعل مغ ىحا التقديع ضاىخة سياسية عامة ، ألف الجوؿ أيا كانت أشكاؿ التشفي
نطع الحكع فييا أو خرائريا أو أىجافيا تسارس الدمصة الحاكسة فييا ثبلث وضائ  : الػضيفة 
غ التذخيرية : وضع السبادغ العامة والقػاعج األساسية لمحكع . الػضيفة التشفيحية : تشفيح السباد

العامة والقػاعج األساسية لمحكع الػضيفة القزائية : الفرل في السشازعات والسعاقبة عمى الجخائع 
. وأوجب عجـ الجسع بيغ ىحه الدمصات ووضائفيا أو احتكارىا لسا يسكغ أف يؤدؼ إليو ذلظ مغ 
 االستبجاد والتعد  ، مؤكجا ضخورة وجػد ثبلث مؤسدات في كل دولة تسارس كل مؤسدة مشيا
واحجة مغ تمظ الدمصات ووضائفيا ، وأف عمى الحاكع الحكيع أف يػلييا اىتسامو ويعشى بتشطيسيا ، 

 ألف حدغ نطاميا يعشي حدغ نطاـ الجولة أية دولة ، وىحه السؤسدات ىي :

: وىي مجمذ مػاششي دولة السجيشة ، يتجاولػف فيو شؤونيع العامة ،  الجسعية العسػمية -1
شتخبػف الحكاـ ، ويخاجعػف ميدانية الجولة ، وتختم  شبيعة ىحه ويذخعػف القػانيغ ، وي

الجسرية مغ دولة ألخخػ باختبلؼ شبيعة تمظ الجولة وخرائريا ووضائفيا وأساليب 
 تشطيسيا . 

: وىي الييئة السخترة بتشفيح القػانيغ التي تذخعيا الجسرية العامة ،  ىيئة الحكاـ  -2
تتحجد شبيعة ىحه الييئة واختراصاتيا وسبل وتصبيق سياساتيا وتحقيق أىجافيا ، و 

 تشطيسيا وشخؽ التعييغ فييا تبعا لصبيعة الجولة ونطاميا واحتياجاتيا .
: وىي الييئة السخترة بالفرل في السشازعات ومعاقبة الجخائع ، ويمـد  ىيئة القزاة  -3

تعييغ فييا . تحجيج شبيعتيا ومدؤولياتيا وتعييغ قزاتيا والقػانيغ التي يصبقػنيا وشخؽ ال
ويخػ أرسصػ أف يكػف القزاء ميسة جساعية ، وليدت فخدية ، ألف الجساعة عشجه 
أصعب إفدادا مغ الفخد وأقجر مشو عمى تػخي الحق والعجؿ والبعج عغ اليػػ في إصجار 
األحكاـ . وىحا ىػ جػىخ نطاـ فرل الدمصات الحؼ قجمو مػنتدكيػ في القخف الثامغ 

حػؿ وسائل مشع قياـ األنطسة االستبجادية والتجاوؿ الدمسي  عذخ ، وعكذ فيو ترػره
لمدمصة اعتسادا عمى مبادغ الفرل بيغ الدمصات ، وتقاسع الػضائ  والسدؤوليات ، 
والخقابة الستبادلة بيغ الدمصات ، وخزػع مغ يتػلػف الػضائ  العامة لؤلحكاـ الجستػرية 

أو تخمييع عشيا سمسية . وإذ تمقى  والقانػنية السشطسة لكيفية حرػليع عمى مشاصبيع
مػنتدكيػ أفكاره عغ ىحا الشطاـ عغ الفكخ الخوماني مسثبل في شخز بػليب ، فبل نججه 
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يذيخ في مؤلفاتو إلى تأسيدات أرسصػ السبكخة ليحا الشطاـ ودواعي وشخوي قيامو . بيج أف 
العسمية لمتجاوؿ البل تفزيل أرسصػ لمتجاوؿ الدمسي لمدمصة لع يسشعو مغ البحث في الػقائع 

 سمسي ، وقاد اىتساـ أرسصػ بالتجاوؿ الدمسي لمدمصة .
 نطخية ارسصػ عغ الخؽ : -خامدا

لقج بخر ارسصػ نطاـ الخؽ مغ مشصمق أف الخقيق حيازة مفعسة بالحياة وىي أىع أنػاع 
الحيازة اذ مستاز بقجرتو عمى العسل مع إدارة شؤوف االنتاج, و يتداءؿ أرسصػ ىل اف 

 الصبيعة تعج اناس ارقاء فيغجو الخؽ  بالشدبة إلييع اجخاء مذخوعا و مشاسبا؟

يجيب ارسصػ عمى ىا التداؤؿ  باإليجاب ثع يقػؿ انو المشاص مغ وجػد فئة حاكسة 
واخخػ محكػمة,  فاألعمى مشدلة يجب أف يحكع األوشأ مشدلة ، والصبيعة ، عادة ، تيب بجنا 

 -اؼ االنداف الحخ  -ج الحخ عقبل ارجح وفكخا أنزج فيرح قػيا لمخقيق بيشسا تػدع في جد
 مييئا الف يحكع تأسيدا عمى قاعجة الفكخ يحكع البجف .

أف ىحا التبخيخ لكياـ الخؽ يساثل ، مغ حيث السبجأ ، ذلظ الحي أورده افبلشػف بذأف تدػيغ 
االرتقاء بقجراتو  ، فالسخء يحتاج إلى إرقاء لتتييأ لو اسباب إخزاع الصبقة السشتجة دوما (

السعشػية والثقافية . فاالرتقاء يتصمب الفخاغ و يدتحيل تػفيخ ذلظ اذ مارس السخء عسبل يجويا حقيخا 
، فبل بج ، إذف ، مغ وجػد ارقاء يقػمػف بسيسة تدويجه باالحتياجات األساسية ، وىحه الزخورة 

 تساثل مدالة تػفيخ االلة السػسيكية لمعازؼ .

الف الصبيعة باعتقاده ؽ ميدت  البعس بالعقل  في الحقػؽ  مبجأ السداواة ويق  ارسصػ ضج 
ووىبت آخخيغ القجرة عمى استعساؿ أعزاء البجف,  فالصبيعة تجعل أجداـ األفخاد األحخار مغايخة 

إذ تسج ىؤالء بالقػة الزخورية لمكياـ باألعساؿ  الذاقة في السجتسع ، بيشسا نجج  ألجداـ  العبيج
االحخار قج خمقت بصبيعتيا غيخ صالحة الف تحشي قػاميا السدتكيع لمكياـ بسثل تمظ  اجداـ اؤلئظ

 االعساؿ الذاقة , وانسا نجج الصبيعة تعجىع لػضائ  الحياة السجنية .

و تبج و صخامة وتدمت فكخة أرسصػ عغ الخؽ واضحة حيغ يؤكج اف الدبب الػحيج النتفاع     
مى مباشخة الفزائل البذخية وليذ تشسية ثخوتو او تعديد قػتو الديج بخجمات ارقائو ىػ معاونتو ع

, فإف عجد الديج عغ أدراؾ الفزائل انتفى الشفع األصيل الحؼ يجشيو الخقيق مغ عبػديتو ، أال 
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وىػ تػجيو حياتو تػجييا مثسخا بفزل خزػعو لسغ ىػ أفزل مشو ، وىشا تشفرع العبلقة بيغ 
 .التابع والستبػع

ػ نتيجة ألفكاره ، نقجا شجيجا وعيب عميو شخحو ىحه الشطخية بيجوء نفدي عجيب لقج واجو أرسص 
. وكػنو صاحب نفذ الفكخة التي تؤكج اف مغ االرقاء مغ ىع أىل لمحخية وإف مغ األحخار مغ 

 يدتحق الخؽ .

 -لكغ ىحا الػضع اليحػؿ دوف القػؿ أف أرسصػ واف كاف قج بخر نطاـ الخؽ إال إنو مع ذلظ  - 
قج وضع بعس الذخوي التي تكفل ادخاؿ بعس االصبلح  -ألخز في أواخخ سشي حياتو وبا

عمى ىحا الشطاـ ، كسا تؤدؼ الى التخفيف مغ شجة وشأتو عمى األرقاء . فقج نادؽ بزخورة 
معاممة الخقيق معاممة حدشة ، وبأف يسج لو األمل في أف سيسشح الحخية يػما , كسا نرح بعتق 

 وصيتو عتق عبجه .األرقاء : وقخر في 

 

 السحاضخة الثامشة عذخ:

 نطخية ارسصػ عغ الثػرة : -سادسا

أف تفزيل أرسصػ لمتجاوؿ الدمسي لمدمصة لع يسشعو مغ البحث في الػقائع العسمية لمتجاوؿ      
البل سمسي ، وقاد اىتساـ أرسصػ بالتجاوؿ الدمسي لمدمصة  وتفزيمو لو إلى اىتسامو أيزا بالبحث 

وىػ ما انتيى بو إلى وضع أسذ أوؿ نطخية عغ في الػقائع العسمية لمتجاوؿ البل سمسي ، 
 . الثػرة في تاريخ الفكخ الدياسي 

إف الدبب وتفدخ نطخية الثػرة عشج أرسصػ الثػرات وأسبابيا بفخضية أساسية مفادىا : )       
األساس لمثػرة ، ىػ الرخاع بيغ األغشياء / األوليغارشية والفقخاء / الجيسقخاشية ، وانعجاـ 

فاألساس العقائجي  لكل شبقة مشيسا (التشاسب والتػازف بيغ األدوار االقترادية والدياسية 
لمشطاـ الجيسقخاشي ىػ تداوي حخيات الشاس بسا يدتتبع تداوييع في كل شيء ، بيشسا 
األساس العقائجي لمشطاـ األوليغارشي ىػ تفاوت مخاتب الشاس وتفػؽ بعزيع عمى بعس بسا 

ىحا الجانب ، فزبل يدتتبع تسيد الستفػقيغ في كل شيء ، فيسا إذا نطاماف مختمفاف كمية في 
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عغ اختبلفيسا حػؿ مفيـػ العجالة الحي يفتخض بو أف يكػف تجديجا لخرائز كل مشيسا . 
فإذا ما نالت أي مغ ىاتيغ الصبقتيغ نريبا مغ الدمصة ومدؤوليات الحكع ، ال يتشاسب مع 

ػرة االقترادية وال مع معتقجاتيا الفكخية ، عشجىا تبجا عػامل الث -أدوارىا االجتساعية 
 . بالتحخيظ

فعجـ التػازف أو غياب االندجاـ بيغ القجرات واألدوار والعقائج ىػ سبب الثػرة في أؼ دولة        
ونطاـ حكع ، واعتخاؼ أؼ محىب أو نطاـ سياسي بحقػؽ األفخاد والصبقات وإعبلنو السداواة بيشيع 

اـ التػازف واالندجاـ ، نطخيا ، دوف تصبيق ذلظ عسميا ، يتدبب في حجوث البل مداواة وانعج
السيسا في الشطع األوليغارشية األكثخ تعخضا لمثػرات مغ فتتحخؾ عػامل الثػرة وتشذط دواعييا ، 

، ألف احتساالت حجوث الرخاع بيغ األغشياء أكبخ مغ احتساالت حجوثو بيغ  الشطع الجيسقخاشية
 الفقخاء .

ج إلى نطخية الحقػؽ الصبيرية ، بل استشجت إف فكخة السداواة بيغ الشاس عشج ارسصػ ال تدتش     
إلى نطخيتو عغ دور األوضاع االقترادية والدياسية لؤلفخاد والصبقات في حجوث الثػرات في 
حاؿ عجـ استقخار تمظ األوضاع واختبلؿ تػازناتيا ، فعجـ السداواة عشجه نتيجة شبيرية لعجـ 

، واألدوار االقترادية مغ جية ثانية ، فيشاؾ التػازف بيغ األدوار الدياسية واالجتساعية مغ جية 
مخاکد وأدوار سياسية دوف قجرات وأدوار اقترادية ، وىشاؾ قجرات وأدوار اقترادية دوف مخاکد 
وأدوار سياسية ، وذلظ في تقجيخ أرسصػ ىػ الدبب في عجـ السداواة في عرخه وىػ عمة حجوث 

وغياب التػازف تمظ . وبحلظ تتدع حجود  الثػرات التي تخمي إلى ترحيح حالة عجـ السداواة 
 الفخضية األرسصية األولى عغ الثػرة لتربح : 

إف الثػرة تكػف أكثخ احتساال عشجما تشفرل السخاكد واألدوار الدياسية عغ القجرات واألدوار      
 االقترادية ، ويفقج الشطاـ الدياسي في الجولة قجرتو عمى تحقيق التػافق واالندجاـ بيشيا ،
فيفقج معيا عجالتو وتػازنو واستقخاره ، ولغ يكػف بمػغ التػافق واالندجاـ مسكشا إال بػجػد 

 شبقة وسصى كبيخة عجدا وقجرة ودورا .
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،  وقج أثبتت الكثيخ مغ الػقائع في عرخ ارسصػ والعرػر البلحقة صحة ىحه الفخضية     
ل بيغ ىحه العشاصخ) االقتادية إال أف مبلحطة أرسصػ ليا لع تداعجه عمى تحجيج درجات الفر

 والدياسية( أو درجات انجماجيا وتػازنيا بسا يتدبب في حجوث الثػرات أو يسشع حجوثيا . 

ويقخر أرسصػ في إشار بحثو عغ عػامل وقػع الثػرات ووسائل الحيمػلة دوف وقػعيا ، إف      
ب وجػدىا وعمل استسخارىا السعخفة بأسباب سقػي الجساتيخ وعمل انييارىا تعشي السعخفة بأسبا

 ودواميا ، وىػ يحجد تمظ األسباب والعمل في : 

 تخبية الشاشئة عمى احتخاـ القانػف وأفكار الشطاـ الدياسي وعقائجه .  -

 تحقيق العجالة في القانػف واإلدارة الزساف السداواة وبمػغ االستقخار .  -

 ائع لمجولة . تػزيع الثخوة بذكل متػازف ، وتخريز احتياي كاؼ ود -

 ترخؼ الحكاـ العادؿ والدميع إزاء بعزيع وإزاء السػاششيغ .  -

 تحجيج السجة الدمشية لتػلي الػضائ  الخئاسية وعجـ جعميا مفتػحة دوف قيػد . -

وبحلظ تكػف أفكار ارسصػ وتحميبلتو الدياسية ، قج اختصت شخيقا ججيجا ومسيدا في دراسة       
 الطاىخة الدياسية والبحث فييا في نصاؽ الفكخ الدياسي اإلغخيقي القجيع وخارجو . 
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 السحاضخة التاسعة عذخ:

 جسيػرية أرسصػ

يحاوؿ ارسصػ أف يخسع صػرة لجولة فاضمة ويخرز ليحه السحاولة جدء كبيخ مغ  )الدياسة(  
وىػ في ترػيخه ليحه الجولة ال يحمق عاليا كأفبلشػف بل يشصمق مغ تحميل انطسة الحكع ) 
الثسانية عذخ( التي أوردىا تحميبل دقيقا  مدتخجما في ذلظ عبقخية الفيمدػؼ وخبختو الستػلجة مغ 

 جيتو السقارنة . مشيا

وقج تػصل ارسصػ الى نتيجة مؤداىا  اف الصابع السسيد ليحه الجولة العسمية الفاضمة        
ىػ اف دستػرىا  السثالي  يقـػ عمى فكخة الشطاـ السختمط الحي اساسو الجسع بيغ العشاصخ 

ج يدسيو الرالحة في الشطاميغ الجيسقخاشي واالوليكارشي ليتكػف مغ ىحا الجسع نطاـ ججي
 الشطاـ الجستػري او الشطاـ الجسيػري .

ولتحقيق ىحا الشطاـ الجستػرؼ يقتخح ارسصػ ادماج تمظ العشاصخ السدتقاة مغ الشطاميغ  
 الجيسقخاشي واالوليكارشي شبقا لمػسائل الثبلث األتية .

ى األخح ، بحل وسط بيغ السبادؼ الستعارضة في الشطاميغ : فالشطاـ الجيسقخاشي يقػـ عم .1
مبجأ السداواة الدياسية و تجعل لجسيع السػششيغ الحق في السداىسة  في الحياة العامة 
دوف اف يذتخي  أؼ نراب مالي ، بيشسا يسيد الشطاـ االوليكارشي شبقة األغشياء 
ويقرخ السداىسة في الحياة الدياسية عمى مغ يسمكػف نرابا ماليا عاليا . لحلظ فالحل 

 السبجأيغ ىػ الحل الػسط, أؼ اشتخاي نراب مالي بديط .الحؼ يحقق التػازف بيغ 
الجسع بيغ وسائل الشطاميغ في اختيار الحكع : فالشطاـ الجيسقخاشي يجعل األختيار    .2

بالقخعة النيا وحجىا ىي التي تحقق السداواة ، بيشسا يأخح الشطاـ األوليکارشي بػسيمة 
الػضائ  باالنتخاب والبعس االنتخاب ، والجسع بيغ الػسيمتيغ يكػف بجعل بعس 

األخخ بالقخعة ، أو بادماج الػسيمتيغ معا في جسيع الػضائ  : فشبجأ بانتخاب ، عجد 
اكبخ مغ عجد الػضائ  الذاغخة ، ثع يتع ، بعج ذلظ ، اشغاؿ ىحه الػضائ  بالقخعة بيغ 

 السشتخبيغ .
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مة بأجخ واال مغ السطاىخ السيسة في األنطسة الجيسقخاشية أف تكػف الػضائ  العا  .3
اصبحت وقفا عمى االغشياء القادريغ  كسا يحجث في األنطسة األوليكارشية, كحلظ تقخر 
الشطع الجيسقخاشية مكافأة حزػر لتذجيع الفقخاء عمى السػاضبة عمى اجتساعات الجسرية 

عمى األغشياء إلجبارىع عمى  -في الشطع األوليکارشية  -الذعبية ، بيشسا تػقع غخامة 
خم  عغ اجتساعات ىحه الجسرية . أؼ أف الشطع الجيسقخاشية تعسل عمى أشخاؾ عجـ الت

كل الفقخاء في مشاقذة األمػر العامة فتكافئيع عمى الحزػر في الجسريات الذعبية دوف 
اف تيتع بالداـ االغشياء بالحزػر ، بيشسا الشطع االولكارشية تجبخ االغشياء عمى االشتخاؾ 

ة فتقخر فخض غخامة عمى كل مغ يتغيب مشيع عغ االجتساعات في مشاقذة األمػر السالي
العامة كسا أنيا التيتع  بحزػر الفقخاء فبل تفخض الغخامة عمى مغ يتخم  مشيع ، كحلظ 
 ال تكافئيع عمى الحزػر, بل قج تحخميع كميا مغ حق السداىسة في الحياة الدياسية .

تػازف بيغ االتجاىيغ ىػ في الجسع ويجج أرسصػ أف الحل السشاسب الحؼ يحقق ال       
بيشيسا معا فشػقع غخامة عمى االغشياء اذا ما تخمفػا حزػر اجتساعات  الجسرية 
الذعبية, كسا تقخر في نفذ الػقت . مكافأة حزػر الفقخاء ، وبحلظ تزسغ مذاركة 
األغشياء والفقخاء معا . أما عغ الػضائ  العامة فبل باس مغ جعميا بأجخ ولكغ بجوف 

 مغاالة .
عمى أساس ىحا االدماج بيغ عشاصخ مغ الشطاـ الجيسقخاشي واخخػ مغ الشطاـ     

االوليكارشي أقاـ أرسصػ دستػره السفزل . وحفطا لمتػازف وتحكيقا لبلندجاـ بيغ السبادغ 
الستعارضة في الشطاميغ وجج أرسصػ اف الػسيمة الفعالة ىي في األخح بحل وسط لكغ 

طاـ الحؼ يتػلج في ىحه الحالة يرمح لجسيع الجوؿ وفي كل الطخوؼ ذلظ ال يعشي أف الش
واالحػاؿ , فقج ، كاف ارسصػ يؤمغ باف الجستػر السثالي يختم  باختبلؼ الجوؿ ، وتبعا 
الختبلؼ البيئة والطخوؼ االقترادية واالجتساعية والجغخافية وحدب شبيعة الذعب 

 لجولة ما قج ال يكػف صالح لجولة أخخػ . وتاريخة واخبلقو, ومغ ثع فاف الجستػر الرالح

لكغ ايساف ارسصػ بالشدبية لع يحل دوف تأكيجه عمى أف الشطاـ األصمح واالقخب الى الكساؿ ىػ 
ذلظ الحؼ يحقق التػازف بيغ الشطاميغ الجيسقخاشي واالوليكارشي فيأخح بحل وسط بيشيا . ىحا 
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 لكغ اساس ىحا الشطاـ ىػ الػسط الرالحيعشي أف ارسصػ ) كأفبلشػف ( يقخ الشطاـ السختمط 
 أو العادؿ .

وتحكيقا لفكختو في الػسط الرالح ىحه يجعل ارسصػ مغ الصبقة الستػسصة عساد الشطاـ       
وأساسو االجتساعي ألف االعتجاؿ والػسط ىػ خيخ األمػر ، ومغ ثع ، فاف الصبقة الػسصى ىي 

جولة . فاولئظ الحيغ يشتسػف الييا ىع اکثخ افخاد خيخ الصبقات التي يسكغ أف تؤمغ بالحكع في ال
الذعب استعجادا ألف يرغػا إلى صػت العقل ، وىع دائسا عمى استعجاد لمجرس ، بعكذ الصبقة 
الفقيخة التي يعجد افخادىا نتيجة لفقخىع عغ االدراؾ والػعي الدميع ، ويعكذ شبقة األغشياء التي 

ة الغشية يسيمػف إلى العش  والعرياف ، وافخاد الصبقة يعسييا الغشي . فإذا كاف اعزاء الصبق
الفقيخة إلى الكحب النيع محخومػف مشح شفػلتيع مغ عادة الشطاـ ويعانػف مغ اثخ الػضاعة والفقخ 
والحاجة التي ولجوا فييا ، ليحا فإف كبل مغ الصبقتيغ ) الغشية والفقيخة ( عاجدة عسميا عغ الكياـ 

ع . فإذا ما اتيحت الفخصة ألؼ مغ ىاتيغ الصبقتيغ لبلضصبلع بالحكع بالحكع الدميع في السجتس
فمغ تكػف الشتيجة إال حكع الدادة لمعبيج رغع اختبلؼ القجرة السادية عشج الصبقتيغ ، في حيغ أف 
السجتسع الدياسي اليقػـ إال عمى اساس التعاوف وشيػع األلفة بيغ أعزائو ، متستعيغ بحخيتيع 

 صبقة الػسصى تستاز بيحه الرفات عغ بكية شبقات السجتسع األخخؼ .إلى حج مسكغ . وال

وإذا كاف ارسصػ قج جعل الصبقة الستػسصة ىي عساد نطامو الجستػرؼ وقػامو ، ووضع      
فإنو وضع ،  -كثخة عجدىا ومحجودية مرالحيا االقترادية ورقي ثقافتيا  -السعاييخ السسيدة ليا

 اششيغ لمدمصة الدياسية في ذلظ الشطاـ وىحه الذخوي ىي :ايزا أربعة شخوي لسسارسة السػ 

: فالسػاشغ الرالح لتػلي الدمصة ىػ الذخز الحؼ بمغ سغ والقيج  شخط الجشذ والدغ -1
» مػاششػف ناقرػف » السجني ، دوف و الذيػخ الحيغ ححفت أسساؤىع مشو ، فاولئظ أما 

ىكحا يبجو اف ارسصػ ، بعكذ استاذه افبلشػف ، قج حـخ الشداء « اومػاششػف متقاعجوف 
خ تػلي الحكع عمى الكبار بيشسا الـد مسارسة الدمصة وجعل الحكع امتيازا لمدغ فقر

 الذباب بالصاعة إلى أف يشزجػا ۔
: فالسػاشغ ىػ ذلظ الذخز السػلػد ألبػيغ مػاششيغ ، وعجـ تػفخ  شخط الجشدية   -2

 شخي السػاششة في أحج األبػيغ اليكفي السباغ صفة السػاششة عميو .
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صػ ادارة شؤوف السجيشة : السػاشغ يجب أف يكػف حخا ومغ ثع استبعج ارس شخط الحخية  -3
 مغ قبل العيج . 

فزبل  -: يدتبعج ارسصػ مغ ادارة السجيشة  شخط الساؿ أو القجرة عمى اعالة اآلخخيغ -4
ألنيع يقػمػف بخجمات التختمف ، مغ حيث التجار والرشاع والفبلحيغ  -عغ العبيج 

في سعة  في حيغ أف السػاشغ يجب أف يكػف  الصبيعة ، عغ تمظ التي يؤدييا العبيج .
وتييء لو فخصة التفكيخ والتأمل في امػر مغ الرير تغشيو عغ االعساؿ اليجوية 

. ىكحا ، اذف ، يذتخي ارسصػ فيسغ يذارؾ في ادارة شؤوف السجيشة أف يكػف  السجيشة
عمى جانب كبيخ مغ الثخاء يتيح لو االىتساـ ، فقط بذؤوف مجيشتو واكتداب الفزيمة 
ودوف أف تكػف ىحه الثخوة مغ الكثخة حيث ترجه عغ اداء مثل ىحا الػاجب . ومغ اجل 

ػ تججر االشارة ىشا إلى أف ارسصػ يذتخي حج استكساؿ الرػرة العامة لجسيػرية ارسص
ادنى يجب أال يقل عشو تعجاد سكاف الجولة حتى تدتصيع االستسخار في االكتفاء ذاتيا 
ومػاجية متصمباتيا . وبشفذ السشصق ، وبسا أف السػاششيغ في ذلظ السجتسع السثالي ( 

ع ليختاروا مغ سيذاركػف في اختيار حاكسيع ومػضفييع فيتػجب عمييع التعخؼ عميي
بيشيع ، ومغ ثع كانت ضخورة حرخ تعجاد سكاف الجولة عشج حج معيغ ، ال يجػز تجاوزه 
الف ذلظ يعشي تخاجعا عغ الػضع األمثل . وعمى الخغع مغ ىحا فإف ارسصػ ال يعصي 

 رقسا محجدا ألؼ مغ الحج األعمى أو األدنى لعجد الدكاف ىحا.
يتكمع ىشا عغ دولة قػمية في مجلػليا يجب أف يكػف واضحا اف ارسصػ ال      

السعاصخ وإنسا يشحرخ تفكيخه في نصاؽ دولة السجيشة التي عاصخىا . أما بالشدبة لسػقع 
الجولة فيقخر ارسصػ ضخورة أف يكػف صعب السجخل عمى العجو وسيل السحخج عمى 

عمى السػاششيغ ، كسا يجب أف يكػف سيل السخاقبة ، وصالحة مغ جيتي البخ والبحخ 
 حج سػاء .

ىحا يقػدنا في الشياية إلى محاولة التعخؼ عمى أبخز نقاي االلتقاء واالختبلؼ التي يسكغ  
استشتاجيا مغ ثشايا تمظ السشصمقات الفكخية والسشيجية التي أوردىا كل مغ أرسصػ و افبلشػف 

ػ کاستاذه فسغ ناحية اولى نجج ارسص ))فشػاحي الذبو أو االلتقاء تعكديا اكثخ مغ حكيقة :
. فتجج كبل مشيا يقجـ لشا  ((افبلشػف قج جعل نقصة البجاية في كتاباتو ىي البحث في السثالية
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ترػرا لجولة مثالية تيجؼ إلى تحقيق الحياة الدعيجة لمجساعة ، مع التشػيو إلى أف تحقيق مثل 
تعيج بو الجولة .  ىحا الصمب يختبط با قخار العجالة والفزيمة التي تكتدب بالتعميع الحؼ يجب أف

وىشا اود تشبيو الصمبة الى انشي اتحفع عمى نقصة التذابو االنفة الحكخ.. كػف ارسصػ لع يبحث 
عغ الجولة السثالية وإنسا بحث عغ الشطاـ االمثل لتحقيق الخيخ االسسى مغ خبلؿ مقارنة 

 ومفاضمة ما ىػ مػجػد عمى ارض الػاقع مغ انطسة حاكسة .

ية يتفق الفيمدػفاف عمى أف الحياة الدعيجة الرالحة التي اليسكغ بمػغيا إال مغ ناحية ثان      
في اشار دولة السجيشة التي تزع الدمصة في يج ذوؼ الفزل والسعخفة . وألف الفزيمة اليسكغ اف 
يكتدبيا الجسيع والنيا تشحرخ في بعس األفخاد دوف غيخىع وجب أف تقيج صفة السػاششة بذخوي 

الى تحقيق فكخة السػاشغ الرالح في  -حدب اعتقاد ارسصػ و افبلشػف  -دؼ معيشة بحيث تؤ 
 الجولة الرالحة . ىحا التذابو بيغ الفيمدػفيغ ال يعشي عجـ وجػد تشاقز او اختبلؼ بيشيا : 

فأرسصػ ، عمى العكذ مغ افبلشػف ، لع يدمع بالسثالية السصمقة أو يعتبخ ماسػاىا   .1
لسثالية السصمقة والسثالية الشدبية التي يسكغ تحكيقيا في اشار فاسجا وسيئا وانسا ميد بيغ ا

الػاقع وبشى نطامو الدياسي عمى اساسيا . ليحا ، يسكغ القػؿ ، اف ارسصػ قج اىتع بسا 
ىػ قائع فعبل اكثخ مغ اىتسامو بسا يجب أف يكػف . أو بربارة أخخػ بجال مغ أف يبحث 

جـ لشا صػرة عسمية لسا يجب أف تكػف عميو عغ دولة مثالية ) كأفبلشػف ( حاوؿ أف يق
السجيشة اليػنانية ، ومغ ثع فيػ قج واجو السذكمة الدياسية في السجيشة اليػنانية بصخيقة 
وضرية ، وقج جعل مغ الخبخة نقصة البجء في الجراسة التي يقجميا وليذ الخياؿ أو 

 التجخد.
تبعا لطخوؼ ىحه البمجاف وارسصػ يخػ أف الشطاـ األصمح يختم  مغ بمج إلى آخخ   .2

الجغخافية واالقترادية وحدب شبيعة شعػبيا وأخبلقيع ليحا اعتبخ الكثيخ مغ الشطع 
الدياسية مقبػال وصالحا ندبيا . في حيغ بق  افبلشػف بػجو مثل ىحه الخأؼ فيصالب 

 بعجـ تعجد شكل الشطاـ السثالي ميسا تغيخت الطخوؼ أو تعجدت البمجاف .
الكثخة وبأف رأؼ االغمبية يفػؽ رأؼ الفخد ىا تحمى ذلظ الفخد بحسيج وارسصػ يؤمغ ب   .3

الرفات وضخوب الحكسة والسعخفة ، لحلظ جعل مغ الصبقة الػسصى عسادا لشطامو 
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الدياسي ، اما افبلشػف فقج جعل قاعجة مجتسعو الدياسي في ديكتاتػرية الفخد العاقل أو 
 العجد السحجود ججا مغ العقبلء . 

خفس الرمة الدببية أو العبلقة بيغ السػاشغ الصيب والسجيشة الصيبة التي وارسصػ ي  .4
اوردىا افبلشػف في كتاب الجسيػرية ، و يخػ أف الفخد ىػ حيػاف سياسي وىػ يختم  

والسجيشة بيحا السعشى ىي اقری مخحمة في  عغ أؼ حيػاف آخخ بانو يشتسي إلى السجيشة
عمى الفخد أف يشتسي الييا مغ األسخة إلى تصػر اجتساعي شػيل لمػحجة التي يتعيغ 

القبيمة ، ومغ القبيمة إلى القخية ، ثع مغ القخية الى دولة السجيشة ، فغ الدياسة ليذ إال 
 فيع السجيشة والفخد مغ حيث عبلقة كل مشيا با خخ ، أؼ باستقبلؿ احجىسا عغ ا خخ . 

كػف ارسصػ قج تخؾ لشا تخاثا واذا كانت ىشاؾ مغ اضافة فإنيا يسكغ أف تتمخز في     
فكخيا عطيسا فمو يجيغ فقو القانػف العاـ بالكثيخ مغ ا راء والشطخيات : فقج بحث في 
اصل الجولة ومقػماتيا ودرس أىجافيا والػسائل الكفيمة بتحقيق ىحه األىجاؼ ، وحمل 

ى انييار االشكاؿ السختمفة لمحكػمات ، وعالج األزمات الدياسية والعػامل التي تؤدؼ إل
الشطاـ وشخؽ عبلجيا . كسا وتجيغ لو بالفزل ، ايزا ، مشياجية التحميل الدياسي : 
فيػ خيخ مغ عبخ عغ الشػاحي الجايشاميكية والػضيفية في ىحا السجاؿ ، وىػ أوؿ مغ 

 تبشى شخيقة البحث التجخيبية السقارنة . 
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 السحاضخة العذخوف:

 ارسصػمطاىخ الفكخ الدياسي بعج 

مسا ال شظ فيو أف  اإلسيامات الفكخية الدياسية األفبلشػنية واألرسصية قج اخترت بشطاـ دولة 
الدياسية  -السجيشة اإلغخيكية ، فشطخت إليو بػصفو الشطاـ والجولة السثالية والسؤسدة االجتساعية 

حقيق اإلنجازات السؤىمة إلنساء ممكات األفخاد واإلشار السشطع لشذاشاتيع والسػجو ليا نحػ ت
إال أف تمظ اإلسيامات افتخضت أف أبخز خرائز ىحا الشطاـ وأكثخىا الحزارية الستقجمة ، 

ضخورة لزساف استقخاره واستسخاره ىػ االكتفاء الحاتي دولة السجيشة وتقميز عبلقات تفاعميا 
عكذ مشو . وإذ يتعارض ىحا االفتخاض ، وما انالػحجات الدياسية األخخى ، بل وحتى عدلتيا 

عمى أفكار دولة السجيشة وسياساتيا ، مع شبيعة الحياة اإلندانية ومشصقييا االجتساعي والدياسي 
ويتقاشع مع مقػماتيا األساسية ، فقج انتيى األمخ بشطاـ دولة السجيشة اليػنانية وفكخه الدياسي 

 بخزىا:إلى التخاجع واالنحدار نطخيا وعسميا األمخ الحؼ تعممو وتفدخه عجة نقاي ا

 إىساؿ أثخ العبلقات الخارجية في حياة السجتسعات والجوؿ .  .1
إىساؿ أثخ تصػر مجتسع دولة السجيشة ونطاميا الدياسي في تدايج متصمباتيا الحياتية  .2

الحيػية مسا اضصخىا لبلتراؿ والتعاوف مع الػحجات االجتساعية أو الدياسية األخخػ 
 إف لع يكغ لبلتحاد معيا . 

ايج تعقيج حياة مجتسع دولة السجيشة ونطاميا الدياسي وتزخع مذكبلتيا في إىساؿ أثخ تد  .3
الجفع بيا إلى التخمي عغ سياسات العدلة واالنكفاء عمى الحات ، وبمػرة اتجاىات تجعػ 
لتغييخىا كمية وإعادة ليكمتيا بصخيقة مختمفة عغ الدابق جحريا لبجء حكبة ججيجة مغ 

 تعاشي معيا . التفاعل مع البيئة الخارجية وال
ضيػر شكل ججيج مغ الشطع الدياسية وتفاعبلتيا االجتساعية تخمقو وتؤشخه وتشطع   .4

عبلقاتو وتفاعبلتو الجولة اإلمبخاشػرية الشاشئة عمى يج اإلسكشجر السقجوني . واقتخف ذلظ 
فكخيا بطيػر نسط مدتحجث مغ أنساي الفكخ الدياسي يعبخ عغ شبيعة الجولة الججيجة 

ا وعبلقاتيا ويجدج روحيا اإلندانية ومشصقيا العالسي ، رافزة فكخة الػالء وتفاعبلتي
لجولة السجيشة ومتجاوزة تعربيا لمجشذ اليػناني ونطختيا الجونية لغيخه مغ األجشاس ، إذ 
لع تعج تمظ الػالءات والثػابت الكيسية ذات الصبيعة السحمية الزيقة الشصاؽ واألفق 
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وفي ضل الجولة اإلمبخاشػرية ومجتسعيا العالسي الججيج .  صالحة لمجولة اإلمبخاشػرية
السقجونية وسياسات اإلسكشجر الخامية لجمج اإلغخيق بغيخىع ، وحجبو لسيسات اإلدارة 
الدياسية عشيع ، فزبل عغ احتكاكيع السػسع والسكثف بالسجتسعات األخخى ، أتاح 

دىع بتفػقيع السصمق ذلظ كمو ليع الفخصة لمتخمي عغ تعربيع وذاتيتيع واعتقا
وأضعف إحداسيع بالتسيد وميميع لمعدلة ، فباتػا أكثخ مخونة واستعجادا لمقبػؿ 
باآلخخ والتعاشي معو اجتساعيا وفكخيا وسياسيا . وتدبب فقجاف دوؿ السجف اإلغخيكية 
الستقبلليا في ضعف والء مػاششييا ليا ولػششيتيع الزيقة الشصاؽ واألفق جغخافيا 

سياسيا ، ليبجا لجييع عرخ الفخدية والحاتية وانفراؿ الفخد عغ دولة واجتساعيا و 
وبحلظ غجت األجػاء .  السجيشة ومرالحيا ، وتأكيجه عمى ذاتيتو ومرالحو الذخرية

مسيجة لتػجو اإلغخيق إلى البحث عغ أدوارىع الحياتية خارج اإلشار الدياسي 
محػليغ مى الدعادة الفخدية ، ، وانرب بحثيع ع التقميجي الحي عخفػه وتعايذػا معو

اىتساميع مغ الجولة إلى الفخد بعج أف باتت الربلت مفقػدة بيغ الخفاىيتيغ 
، ولع تعج مغ حاجة لتجخل الجولة لتحقيق الحياة االجتساعية االجتساعية والفخدية 

الدعيجة وانتقل الفكخ الدياسي الخوماني في ضػء ىحه التحػالت وبتأثيخىا مغ إشار دولة 
لسجيشة الزيق إلى أفق الجولة اإلمبخاشػرية العالسية الخحب ، وغادر الشدعة االجتساعية ا

فاختفت إلى الشدعة الفخدية ، وتخمى عغ العخقية اليػنانية لرالح اإلندانية العالسية . 
الفكخة اليػنانية التقميجية القائمة إف اإلنداف حيػاف / کائغ اجتساعي سياسي 

جيشة ، لتحل محميا فكخة بجيمة تشذغل باإلنداف الفخد وتجور حػلو والسختبصة بجولة الس
لتشطيع عبلقاتو مع ا خخيغ في إشار دولة عالسية  وتؤكج حاجتو لقػاعج تشطيسية عامة 

ذات شابع إمبخاشػرؼ . وساىست في تحقيق تمظ الشقمة ، وأسدت لحجوثيا وميجت ليا 
وتصػرت في ضل الجولة  مجارس فكخية كبخػ ضيخت في ببلد اإلغخيق ونست

 اإلمبخاشػرية الخومانية ، وتسثمت ىحه السجارس في : 
 السجرسة الكمبية  -
 السجرسة األبيقػرية .  -
 السجرسة الخواقية . -
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حيث كانت أفكارىا بسثابة السسيجات التأسيدية لرياغة العقل الخوماني وتذكيل 
في ذلظ ضاىخة الدمصة الدياسية ترػراتو بذاف الطػاىخ الحياتية ومػاقفو مشيا ، بسا 

 بكل مقػماتيا الػاقرية ومفاصميا الشطخية وتجمياتيا العسمية . 
 : أوال : السجرسة الكمبية

أسديا " أندتشيد " أحج تبلمحة سقخاي ، فتأثخت أصػليا الفكخية وإلى حج كبيخ بأفكار 
، ماشيا حافي أستاذه واسمػب حياتو . عاش مؤسديا حياة بالغة البداشة ميسة مطيخه 

داعيا اإلنداف إلى معخفة نفدو ، القجميغ بيغ الشاس ، ومتحجثا ببداشة إلى الجسيع ، 
دعا لمعػدة إلى حياة .  وشالبا مشو العسل وفقا ليحه السعخفة والحياة عمى أساسيا

الصبيعة ، ولع يخ ضخورة الكياـ سمصة حاكسة أو وجػد نطاـ لمسمكية االقترادية أو 
عقائج الجيشية ، واحتقخ كل جيج أو عشاء يبحلو اإلنداف لمحرػؿ عمى ما لمدواج أو ال

. يعج " ديػجيشذ أبخز أعبلـ السجرسة الكمبية  اعتقج أنيا لحات حدية مرصشعة وزائمة
والسؤسذ الحكيقي لفمدفتيا وأشيخ مغ شبق افكارىا ، فقج عاش حياتو في زيخ فخارؼ ) 

ولى لمجفغ ، وكاف يتجػؿ صباحا مشاديا أنو جخة كبيخة ( كاف يدتخجـ في العرػر األ
يبحث عغ الحكيقة متجدجة في الخجل الحق ، وكانت حياتو أقخب إلى حياة الكبلب في 
كل شيء حتى ذىبت بعس ا راء إلى أف ىحه السجرسة أخحت تدسيتيا مغ أسمػب 
إذا حياتو وشبيعة أفكاره . رأؽ ديػجيشذ أف الصيبات ليدت بحات قيسة عمى اإلشبلؽ 

ما قيدت بكيسة الفزيمة التي التسديا في تحخر الشفذ اإلندانية مغ رغباتيا ، ألف 
انرخاؼ اإلنداف عغ ىحه الخغبات وزىجه فييا ، يحخره مغ خػفو وجذعو وشسعو 
وصخاعو ، والصيبات عشجه مشحة زائمة ، ال تدخخ بيا األياـ إال لساما ، وال يجـو مشيا إال 

واالندحاب مغ التي يسكغ أف يرل إلييا اإلنداف بالقشاعة  ما ىػ ذاتي وىػ الفزيمة
. فكاف محلبو ىحا سمبيا يسيت كل حافد ، وضع  كل  صخاعات الحياة ومشافداتيا

شسػح ، ويعصل كل تقجـ ، ويعكذ احتجاجو عمى مفاسج الحياة ورفزو الػقػع في 
 شخورىا أو االنرياع لسغخياتيا . 

يغ االتجاه ذاتو ، مجسعة عمى دعػة الشاس لبلكتفاء الحاتي ، واتخحت عامة أفكار الكمبي     
والعير في وفاؽ مع الصبيعة ، ألف ذلظ في اعتقادىع ىػ سبيل الدعادة التي ىي مصمب 
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، وال يكػف تحخر اإلنداف مغ الخغبة والحاجة إال بالدىج والتجخد مغ اإلنداف وغايتو القرػى 
يعيق حخيتو ويسشعو مغ التعبيخ عغ ذاتو وتجديج كل ممكية ، والتخمز مغ كل قيج وسمصاف 

إرادتو . ومثل ىحه الحياة الحخة ىي أساس الفزائل اإلندانية وقػاميا ، ومغ أجميا ال بج لئلنداف 
أف يتخمى عغ كل والء أو التداـ يقيج حخيتو أو يحج مغ إرادتو حتى ما كاف مغ حب الػشغ 

في اعتقادىع دليل عمى الحسق الذجيج . ويذتخي والحدف عمى ما فات ، ألف مثل ىحه السذاعخ 
الكمبييػف ، لتػافق اإلنداف مع الصبيعة ، تجخيج الحياة مغ كل ما يتعارض مع الصبيعة أو يكػف 

وىحه ىي حكيقة األعخاؼ والقػانيغ التي ليدت سػى زوائج غيخ شبيعية ال بج مزادا لسبادئيا ، 
. وألف الكمبي كائغ مکت  بحاتو ، متحرغ  ييامغ التخمز مشيا ومسا يختبط بيا ويتأسذ عم

باکتفائو ومتحخر بو مغ كل قيج ، فبل بج لو مغ أف يتجخد مغ كل ممكية او انذغاؿ ، فكمسا زادت 
ممكية اإلنداف زادت مذاغمو وقل أمشو وضعفت حرانتو . ولسا كاف كل شيء ، إال ما ىػ 

بل ىػ نتاج لمقػانيغ واألعخاؼ أساس تساما وبرػرة مصمقة ، ليذ مغ الصبيعة في شيء 
االجتساعية ، فإف بسقجور الشاس أف يتحخروا بتحخيخ أنفديع مغ الحاجة إليو وىػ ما يجدجه 
الحيػاف غيخ السقيج بعخؼ وال قانػف وا لية غيخ السحتاجة لذيء . وليجدج الكمبييػف األفكار 

أو تخؼ وزاىجيغ في كل شيء  التي آمشػا بيا ، فقج عاشػا في بؤس وتذخد عازفيغ عغ كل متعة
، ال لحبيع لصيبات الدساء بل لكخىيع الصيبات األرض ، واعتقادىع بأف الخجل الحكيع حيغ 
يعخؼ نفدو بحق سيكتفي بحلظ ليدىج فيسا سػاه ، وعمى ىحا األساس بمػروا نطخياتيع عغ السداواة 

إنداني واحج ، وىي نطخيات  الصبيرية بيغ الشاس واألخػة اإلندانية وانتداب الشاس إلى مجتسع
إف تصػر ىحه األفكار عشج الكمبييغ احتزشيا العقل الخوماني ثع تبشتيا السديحية فيسا بعج . 

وتصخفيا جعل مشيا في الشياية دعػة لبلندحاب مغ الحياة االجتساعية واليخب مغ مػاجية 
فإف اإلنداف العاقل ىػ  مذكبلتيا ، ألف في ذلظ نياية لسذاكل اإلنداف الفخد والسجتسع . لحلظ

الحي ال يعير في إشار الجولة وال يخزع لسؤسدات السجتسع الدياسي وقػانيشو وقيػده ، بل 
يعير حياة شبيعية أساسيا االكتفاء الحاتي والتخمي عغ كل ممكية والتداـ والتػافق مع قػانيغ 

الفمدفة عمى الرعيج . وانعكدت ىحه  الخيخ والفزيمة ذات األفق اإلنداني والصابع العالسي
 الدياسي في أفكار كاف أبخزىا 
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رفس نطاـ دولة السجيشة ، التي رأػ الكمبييػف عجـ ضخورتيا ، بل أف وجػدىا عكبة  -1
 تعيق مدار التصػر اإلنداني . 

رفس أؼ تسييد بيغ البذخ ، والجعػة إلزالة الفػارؽ االجتساعية بيغ األحخار والعيج ،  -2
ة فخص متداوية ومتكافئة لمجسيع ليريذػا حياة حخة فاضمة اإلغخيق واألجانب ، وإتاح

 وشبيرية . 
رفس الخزػع لمكيع االجتساعية والسبادغ األخبلقية ، والعسل عمى إلغاء قػانيغ الدواج  -3

واألسخة وروابط السجتسع والسػاششة وشخوشيا والعػدة إلى مجتسع الصبيعة الحؼ يرل 
 بالشاس إلى الحخية والسداواة والفزيمة الحقة . 

القػة أو الدمصة ، ألف في  رفس الخزػع ألؼ قيج أو التداـ أو انذغاؿ مرجره الثخوة أو -4
ذلظ إضعافا لسكانة العقل وإشغاال لمخوح . ولكي ال يخزع اإلنداف لقيج وال يشذغل 
بذيء ، فإف أفزل سبيل لحلظ ىػ الفقخ والدسعة الديئة ، ألنيسا دافع لعدلتو وانكفائو 

 عمى ذاتو ، ليرير لشفدو ويعخؼ ذاتو ويحققيا وفقا لسا يسميو عميو عقمو . 
كيج عمى الفخدية وترػر الفخد بػصفو وحجة مدتقمة ومكتفية بحاتيا ، وبحلظ فإنو التأ -5

يؤدؼ واجباتو تمقائية وتبعا لسفيػمو واستيعابو لمصبيعة وقػانيغ الفزيمة وبقجر تعمق 
األمخ بطاىخة الدمصة الدياسية ، تبجو أفكار السجرسة الكمبية ذات شابع مثالي خيالي | 

: إلغاء الجولة وإزالة كل سمصة حاكسة . التخمي عغ السمكية شػباوؼ ، إذ تجعػ إلى 
االقترادية وروابط األسخة والدواج . ترػر الشاس متداويغ في الحسق والغباء باستثشاء 
قمة مغ أصحاب العقل والفزيمة الحيغ نحروا أنفديع لقزايا الفكخ والحياة ، فتحخروا مغ 

حػا وفقا لمسشصق الكمبي ال يحتاجػف إلى وشغ أو بشػد القػانيغ والعادات والتقاليج ، فأصب
مشدؿ أو أسخة ، وال يخزعػف ألؼ سمصاف سػؽ سمصاف فزائميع الحاتية التي ىي 

 قانػنيع األسسى الحؼ يحخرىع مغ قيػد الشطع السرصشعة الفائجة لكل فزيمة . 
يكػف ترػر الجولة الحكيكية عمى أنيا الجولة التي تذيجىا حكسة أصحاب الفزيمة و   -6

مػاششػىا حكساء فاضمػف ، ولغ يكػف لسثل ىحه الجولة مكاف وال قانػف ألف حكساء العالع 
كميع ، وبجافع مغ حكستيع ، سيكيسػنيا كجولة عالسية يذعخ كل إنداف بانتسائو إلييا 
ليربح بحلظ مػاششا عالسيا مسا يفتخض إلغاء كل ارتباي فخدؼ أو اجتساعي أو سياسي 
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قي عجا ما يزعو حكاـ الجولة العالسية مغ ارتباشات تتفق مع روح أو قانػني أو أخبل
 الصبيعة وشبيعتيا السجخدة ، وىحا ىػ جػىخ محىب العجمية ) اليميشدتية ( . 

لقج شاعت تعاليع الكمبييغ وأفكارىع في نصاؽ حػض البحخ الستػسط ومجتسعاتو         
وكانت دعػتيا لمبداشة الستشالية في الحياة واالندحاب ، وتخكدت في اإلسكشجرية ، 

مغ كل نذاط اجتساعي ، اإلرىاص الفكخي األوؿ بالخىبشة التي وججت في مرخ تخبة 
، إال أف أفكارىع الدياسية واالجتساعية خربة لشذاتيا وتصػرىا بعج ضيػر السديحية 

ات الحياة اإلندانية وأوؿ غيخ القابمة لمتصبيق جخاء خياليتيا وتعارضيا مع أبدط مقػم
عػضت عغ عجـ قابميتيا لمتصبيق بسسارستيا اشتخاشاتيا الفخدية واالجتساعية ، 

لتأثيخاتيا في نصاؽ آخخ ، حيث أصبحت ندعتيا اإلندانية ودعػتيا لمجولة العالسية 
رافجا فكخيا اساسيا استشجت إليو الجولة الخومانية التي كانت بحاجة لسثل ىحه األفكار 

وتدتسج مشيا ،  دتخجميا كايجيػلػجية تؤسذ عمييا سياساتيا التػسعية العالسيةلت
السدػغات الشطخية لتكػيشيا اإلمبخاشػري والسختكدات العقائجية ليياكميا السؤسدية 

 وأنطستيا وتذخيعاتيا القانػنية .
 ثانيا : السجرسة األبيقػرية: 

عمى يج األثيشي " أبيقػر الحؼ  ؽ.ـ 306ضيخت أوؿ أفكارىا في أثيشا في حجود عاـ  
أخحت عشو اسسيا واستسجت مشو أفكارىا األساسية ، وغمبت عمييا ندعة أبيقػر العسمية 

لكشو اكتفاء ندبي وليذ والفخدية وأفكاره التي تبشاىا تبلمحتو والجاعية لبلكتفاء الحاتي )
اة ىادئة وىانئة ( واإليساف بإلو رحيع ، والدعي لحيمصمق كسا ىػ الحاؿ عشج الكمبييغ

يشاؿ فييا السخء المحة ويتحاشی الرخاع واأللع ، والمحة عشج أبيقػر ىي الصسأنيشة الشفدية ، 
وانعجاـ األلع الحدي ، وعجـ اإلسخاؼ في المحات الحدية ، والتفكيخ الػاعي والعقبلني ، 
في والبحث عغ أسباب كل إرادة واختيار ، وىحه المحة ىي وحجىا الخيخ بل ىي خيخ 

ذاتيا وىحه ىي شبيعة جسيع المحات ، وألف بعس المحات يدتتبع األلع فإف الحكسة ىي 
أداة السفاضمة الختيار بعزيا وتفزيمو عمى غيخه . وأعمغ أبيقػر أف شخي تستع اإلنداف 

 بالدبلـ والحياة اليانئة ، ىػ االندحاب مغ الحياة العامة ، 
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خميز الشاس مغ جسيع التأثيخات وكل ما قاؿ إنو يختبط لحلظ سعى ابيقػر عبخ نطخيتو السادية لت 
بالخخافات التي تخعب الشاس با لية والذياشيغ والسػت وعحاب العالع الدفمي ، فقاؿ ببصبلف 
االعتقاد الذائع باف ا لية مشذغمة باإلنداف وحياتو ، ألنيا ال تديصخ عمى الصبيعة وال تيتع 

مغ يخيج اإليساف بيا أف يعبجىا عبادة مشدىة عغ كل غاية بالحياة اإلندانية ، لحلظ فإف عمى 
وىجؼ ، واإلنداف عشجه مالظ إلرادتو وسيج نفدو ، إال لقػػ الصبيعة التي يبقى حخا في مػاجيتيا 
ما داـ قادرا عمى دراستيا والتعخؼ عمييا والتحكع فييا كمسا كاف ذلظ مسكشا . وتقػـ فمدفة أبيقػر 

بػصفيا السدؤولة عغ وجة لتكػيغ الجولة ووجػد الدمصة الحاكسة فييا الدياسية عمى ضخورة مدد
 ضساف األمغ والصسأنيشة لمشاس وحسايتيع مغ الطمع والعجواف .

وحيث إف الغخض األسسى لمحياة عشج الفخد ىػ ضساف مرمحتو وتحقيق سعادتو ، فإف        
إال بسا فييا الحياة الدياسية ،  ذلظ ال يتحقق اال بامتشاعو عغ السذاركة في الحياة العامة ،
، ألف الحياة الدياسية في رايو  بالقجر الحي يحقق لو مشفعتو الذخرية ومرالحو الخاصة

مخىقة ، وعمى العاقل أال يذارؾ فييا إال إذا أجبختو عمى ذلظ مرالحو الذخرية ، عشجىا عميو 
 أف يخزع كميا إلرادة أية سمصة حاكسة تحقق الشطاـ والدبلـ . 

وتتأسذ عمى اعتقاد األبيقػرييغ بزخورة الدمصة الحاكسة لتحقيق الشطاـ والدبلـ ، نطخة       
السداواة التي يشطخونيا لكل أشكاؿ أنطسة الحكع سػاء أكانت ممكية عادلة أـ استبجادية ضالسة ، 

يقػر أف ودعػتيع لصاعتيا والخزػع لدمصتيا وإرادتيا وتشفيح أحكاميا وقػانيشيا . وإذ يعتقج أب
اإلنداف ال يتحخؾ إال بجافع مغ مرالحو الحاتية ومشافعو الذخرية ، فيحا اإلنداف عشجه كائغ 
أناني بصبيعتو ، تحخکو مرالحو وتقػده أىجافو الحاتية ، فإذا ما عاش مع ا خخيغ ، فبل خيار 

كانت لجيو إال أف يتفق معيع ولػ بذكل غيخ مباشخ عمى عجـ إلحاؽ األذػ ببعزيع . لحلظ 
األنانية والخػؼ مغ نتائجيا الزارة ىي عمة اتفاؽ الشاس ، مغ خبلؿ عقج اجتساعي ضسشي 
وغيخ مباشخ ، عمى تأسيذ السجتسع وإقامة الدمصة الحاكسة ومؤسداتيا لتأميغ سبلمة أشخاؼ 
العبلقة التعاقجية بسا يجعل الحكػمة في السشطػر األبيقػرؼ ، ومغ ثع إشارىا األشسل الجولة ، 

يانا تعاقجيا محجد األىجاؼ والسدؤوليات ، ومحجود األدوار والػضائ  . وبحلظ ، فإف الجولة عشج ك
األبيقػرييغ ، تشذا عغ تعاقج الشاس وتعاىجىع عمى احتخاـ حقػؽ بعزيع اتقاء لسا يسكغ أف 
يريبيع مغ أضخار عجوانيع عمى بعزيع ، وسغ تذخيعاتيا لتشطيع عبلقات مػاششييا ومعامبلتيع 
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، ولػ لع يشبعث ىحا العقج الفشي النتفت العجالة ومغ ثع الجولة مغ الػجػد . وفي ضػء نطخية: 
األبيقػرييغ عغ العقج االجتساعي السؤسذ لمحكػمة والجولة ، تتحجد قيسة القػانيغ واألنطسة 

حة . عشجىع ، بل وقيسة الجولة ومؤسداتيا ووضائفيا كميا ، بجاللة مدئػليتيا عغ تحقيق مبجأ الم
وعميو ، فإف عمة قبػؿ األفخاد والسجتسعات بػجػد الجولة وحكػمتيا ، وخزػعيع لسا تفخضو 
عميو مغ قػانيغ وأحكاـ ، تخجع إلى إدراكيع أف قبػليع بيحا أكثخ نفعا ليع وأقل ضخرا مسا لػ 
اختاروا العير مغ دونو ليقزػا حياتيع في صخاع دائع مع اآلخخيغ ، ومعخفتيع بالجور 

جابي لمجولة والحكػمة والقػانيغ في تحقيق مرالحيع وحسايتيا والجفاع عشيا ، وإشباع اإلي
وىحا ىػ األصل الفكخؼ التأسيدي األوؿ لكل حاجتيع لؤلمغ وتشطيع عبلقاتيع وتعامبلتيع 

نطخيات العقج االجتساعي التي أعاد السفكخوف الغخبيػف إحياءىا مشح عرخ الشيزة األوربية 
، وعمى الخغع مغ نطخة السداواة التي نطخىا األبيقػر الكل أشكاؿ أنطسة الحكع ،  الحجيثة . لحلظ

فقج فزمػا الحكػمات الفخدية الرارمة ألنيا في اعتقادىع األقػػ واألقجر عمى تحقيق األمغ 
 والدبلـ والشطاـ لسجتسعاتيا .

 ثالثا : السجرسة الخواقية : 

الفيشيقي الحؼ عاش في أثيشا ودرس الفمدفة فييا ؽ.ـ عمى يج زيشػف  300تأسدت في حجود عاـ 
واجتحبتو أفكار الكمبييغ ، إال أف أفكار سقخاي ىي السخجع األساسي لتػجيات ىحه السجرسة التي 

وعكدت األفكار الخواقية ما ساد عرخىا مغ عاصخت نذاة السجرسة األبيقػرية وتصػرت معيا . 
ضيػرىا نتيجة لتفاعل الذخؽ والغخب عقب اضصخاب وقمق اجتساعي وسياسي وفكخي ، فكاف 

، مسا أتاح ليحه  فتػحات اإلسكشجر السقجوني وتعبيخا عغ الصابع اإلمبخاشػري العالسي لجولتو
السجرسة أف تحتل مكانة بارزة في الحخكة الفكخية في العرخيغ السقجوني والخوماني حتى تبشاىا 

اعتقج الخواقيػف ماف باعتشاقيع ألفكارىا . لقج جسيع خمفاء اإلسكشجر تقخيبا ، وافتخخ أفاضل الخو 
، وتختبط بو  ، تشتسي إليو السػجػدات كميا أف الكػف ندق كمي مػحج أشمقػا عميو الصبيعة

بػصفيا أجداء مشو ، وعميو ، فإف حياة الفخد تكػف خيخة بسقجار اتفاقيا مع روح الصبيعة 
فخىا مع ىحه الخوح وتػجييا لتحقيق ومشصقيا وخرائريا ، وتكػف شخيخة وسيئة بسقجار تشا

لتكػف الفزيمة عشجىع ىي اإلرادة اإلندانية السشدجسة مع الصبيعة ،  غايات تتعارض معيا
وىي الخيخ األوؿ والػحيج في حياة اإلنداف . واعتقج الخواقيػف أف الفخد يرير حياتو  وعشاصخىا ،
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الت العاشفية ، وإخزاع الخغبات مدتيجفا تحقيق سعادتو التي تجدجت لجييع في كبت االنفعا
الحدية والسعشػية الجامحة وغيخ السشدجسة مع األخبلؽ وتخويزيا بالعقل ، وال يتحقق ذلظ 
لئلنداف إال بػصػلو إلى الحرانة األخبلقية والسشاعة الشفدية عبخ التجريب عمى البلمباالة ، 

نفعاالت ، فكانت الخواقية في ونيخ مصامع الشفذ ، والتجخد مغ المحات ، ورفس األحاسيذ واال
تػجياتيا ىحه ، معاكدة لؤلبيقػرية وتػجياتيا عمى الخغع مغ تعايذيسا في عرخ واحج وبيئة 
واحجة . وبقجر تعمق األمخ بالذأف الدياسي ، انصمقت األفكار الخواقية مغ أرضية التسييد بيغ 

ؿ : االجتساعات السجف التي يػلج نػعيغ مختمفيغ مغ االجتساعات اإلندانية / السجف : الشػع األو 
فييا الفخد وتكػف مدقط راسو أؼ الجولة . الشػع الثاني : االجتساع / السجيشة األكبخ حجسا 
واألوسع مجؽ وافقا في الجولة / السجيشة العالسية التي يشتسي إلييا البذخ وا لية وال تحجىا إال 

 ية عشج الخواقييغ بالسدايا التالية : الذسذ في دورانيا . وتتدع الجولة / السجيشة العالس

إف الديادة فييا لقانػف الصبيعة القانػف الصبيعي فيػ القانػف اإلنداني العاـ و الذامل  .1
الستفق مع قيع الصبيعة ومبادئيا وحقػقيا ، لحلظ فيػ القانػف األزلي الجائع الحؼ يقػد 

والتقاليج ، أيا كاف مرجرىا البذخية إلى الفزيمة ، ويجب أف تخزع كل القػانيغ والكيع 
أو مختكدىا او مدػغ نذاشيا ، لمقانػف الصبيعي وتشدجع معو وتدتجيب السقتزياتو . 
ولكغ الصبيعة التي تدتسج مشيا الجولة العالسية قػانيشيا وقيسيا عشج الخواقييغ ، ال تعشي 

ىػ ساـ  عشجىع األوضاع البجائية لمحياة األولى ، بل ىي وضع ضخورؼ وخالج بقجر ما
ورفيع ، يتجدج في قيع الحخية والسداواة التي يدتسجىا الشاس مغ الصبيعة وقػانيشيا ، 
ويذتخكػف في التستع بيا والخزػع ألحكاميا ، لحلظ فيع أحخار بقجر ما ىع متداووف 
شبقا لمقانػف الصبيعي ال بحكع مػاششتيع في الجولة . ويختم  الخواقيػف ىشا عغ سابقييع 

إلغخيق ، وخرػصا أرسصػ ، مسغ جعمػا الحخية حكخا عمى مػاششي دولة مغ مفكخؼ ا
السجيشة دوف غيخىع مغ األفخاد ، إذ ال يسيد الخواقيػف بيغ مغ ولجوا أحخارا ومغ ولجوا 
عبيجا ، ألف البذخ جسيعا عشجىع أحخار ومتداووف ، وليذ ىشاؾ احخار أو عبيج بالػالدة 

يتيع ومداواتيع يجعميع مذتخکيغ أيزا ومتداويغ أو الصبيعة ، واشتخاؾ البذخ في حخ 
 فيسا تسشحو ليع الصبيعة مغ السػاىب والقجرات العقمية التي ال تفتقخ إلييا إال الحيػانات . 
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إف األفخاد جسيعا ، وفي كل زماف ومكاف ، مذتخکػف ومتداووف في خزػعيع   .2
الفخد نحػ السجتسع الشتخاشات الػاجب االجتساعي والتداماتو الستجدجة في واجبات 

والجولة . ويختم  الخواقيػف في ذلظ عغ األبيقػرييغ الحيغ يجعػف الشاس لبلندحاب 
واالنكفاء عمى ذواتيع ، ويحثػنيع عمى تجشب السذاركة في الحياة االجتساعية والدياسية 
وعجـ الخػض في ىحه األخيخة عمى وجو الخرػص . فإذا كاف الخواقيػف يخوف أف 

اقل ىػ مغ يذتخؾ في أمػر الجولة إال اذا مشعو مغ ذلظ سبب قػؼ ، فقج اإلنداف الع
رأػ األبيقػريػف أف اإلنداف العاقل ىػ مغ ال يذتخؾ في أمػر الجولة إال إذا أرغسو عمى 

 ذلظ سبب قػؼ .
إف الجولة التي أوجب الخواقيػف عمى كل مػاششييا السذاركة في إدارة شؤونيا ىي الجولة  .3

 تكػف الجولة حكيكية التي إال إذا تػفخت فييا الذخوي األساسية التالية :  الحكيكية ، وال
أف تقـػ الجولة عمى أساس أخبلقي ىػ العجالة الستجدجة في القانػف الصبيعي  - أ

 ومبادئو . 
. أف تكػف الجولة شيئا عاما ، شيئا مسمػكا ممكية مذتخكة بيغ األفخاد الحيغ  - ب

عادة ىؤالء األفخاد جسيعا ، بسا يدػغ ، مغ تتكػف مشيع ، ويكػف ىجفيا تحقيق س
وجية الشطخ الخواقية ، إسياـ كل مػاشغ في إدارة شؤونيا العامة أف يدػد 
الجولة دستػر مختمط يكػف وسصا بيغ الجساتيخ ، فيكػف بحلظ مساثبل لجستػر 
افبلشػف ومغ بعجه دستػر ارسصػ ، لكشيع جعمػا األنسػذج األمثل ليحا الجستػر 

مذابيا لحلظ السعسػؿ بو في الجسيػرية الخومانية والحؼ تتقاسع الدمصة  ثبلثيا
 -قشربلف ) الدمصة الفخدية ( .  -فيو ثبلث قػؽ مؤسدية متػازية ومتػازنة : 

جسريات شعبية ) الدمصة  -مجمذ شيػخ ) الدمصة األرستقخاشية ( . 
ؤوف الجولة بقجر الجيسقخاشية ( . وتذتخؾ ىحه القػػ جسيعا وسمصاتيا في إدارة ش

متداو ، فميذ إلحجاىا تفػؽ عمى األخخػ وال غمبة ليا عمييا ، ألف لكل واحج 
مشيا حق مسارسة القجر السسشػح الدمصة مقتخنة بحق اإلشخاؼ عمى مسارسة 
القػػ األخخػ لدمصاتيا والخقابة عمييا . واشتخي الخواقيػف عمى كل مػاشغ 

 صالح في ىحه الجولة ما يمي :
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 يديع بجور محجد في إدارة شؤونيا كي ال تجشح إلى الطمع أو يدتبج بيا فخد شاغية أف  -

أف يدتجسع قجراتو ومؤىبلتو ، عشجما تربح دولتو ضالسة أو حكع حكسا استبجاديا فخديا ،  -
ليؤدؼ واجب الخجمة االجتساعية لػششو الحكيقي الكبيخ العالع اإلنداني " ، بسقاومة ىحا الطمع 

لظ االستبجاد فالسػاشغ الرالح في الحكيقة مػاشغ عالسي وششو الفعمي مخ العالع بسا ومعارضة ذ
يعخضو عسا افتقجه في دولتو التي تجاعت اركانيا واىتدت دعائسيا ، ألنو سيبحؿ ما في وسعو 

 لمبحث الكيع األخبلقية العالسية ليشذخىا فييجؼ بيا وإلييا أولئظ الحيغ ضمػا الصخيق . 

ىكحا كاف تخاجع تيار الفكخ الدياسي اليػناني ، الستخكد عمى دولة السجيشة ونطاميا ، تسييجا      
لتقجـ تيار فکخؼ سياسي ججيج ، جدجتو وعكدتو أفكار السجارس الكمبية واألبيقػرية والخواقية ، 

ػحات وانربت أفكاره األساسية عمى السجنية الجولة العالسية ونطاميا السدتحجث ، ومع فت
اإلسكشجر وبفعميا تجاوز التيار الفكخؼ الججيج اإلشار الزيق لجولة السجيشة ، متجيا إلى اإلشار 
العالسي الػاسع لمجولة اإلمبخاشػرية الججيجة ، ومتخحا وجية فخدية بعيجة عغ التػجو االجتساعي 

لمعرخ الخوماني لمفكخ الدياسي اليػناني ، وتػلت السجارس الفكخية الثبلث الججيجة التي ميجت 
ميسة الجسع بيغ ىاتيغ الفكختيغ األساسيتيغ العالسية سياسيا والفخدية واسدت لو فكخيا ، 

. وأضافت  اجتساعيا ( والتػفيق بيشيسا لتربحا قاعجة دولتو اإلمبخاشػرية ومختكدىا الشطخي 
في تقاليجىا  الجولة اإلمبخاشػرية الخومانية إلى ىحه التأسيدات الفكخية تاسيدات أخخػ تسثمت

الشطامية ، وآلياتيا السؤسدية ، وتذخيعاتيا القانػنية ، وعبلقاتيا الجولية مسا يجعل متابعة تمظ 
التأسيدات السزافة وتصػراتيا ، ضخورة مشيجية يدتمدميا البحث في األصػؿ الخومانية لمشطع 

كبلتيا في نصاؽ الدياسية الحجيثة وأساليب الخوماف في تشطيع الدمصة وإدارتو ومػاجية مذ
عبلقات التعاوف والرخاع سػاء بيغ الحكاـ أو بيغ الحكاـ والسحكػميغ ، فزبل عغ شخؽ وقػاعج 
تشطيسيع لمعبلقات العامة والخاصة بيغ مختم  الذعػب واألجشاس التي ضسشيا اإلمبخاشػرية 

 الخومانية لدشػات وقخوف عجيجة .
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 السحاضخة الحادية والعذخوف:

 الباب الثاني

 االتجاىات الفكخية والشطع الدياسية عشج الخوماف

 الفرل الخابع

 نطع الخوماف الدياسية

دفعت االنذغاالت العسمية بالخوماف إلى االىتساـ بالتجخبة العسمية والسبلحطة التصبيكية ،      
فمع تكغ شبيعتيع العقمية نطخية تحميمية بل عسمية تصبيكية تيتع بكل ما يدتجيب لستصمبات 

سسارسة اإلجخائية األمخ الحي دعاىع لبلىتساـ بالتذخيعات القانػنية والشطع الدياسية واإلدارية ال
 . أكثخ مغ اىتساميع باي شيء آخخ

لحلظ ، تخكدت السداىسة الخومانية في الفكخ الدياسي في الشصاؽ العسمي السختبط       
ذات مخجعيات  السدتسجة مشيا الحقابالسسارسة الدياسية التصبيكية ، وكانت التحميبلت الشطخية 

، دوف أف تسشع غمبة مثل  عسمية وتأسيدات إجخائية أكثخ مسا ىي نتاجات نطخية فكخية خالرة
ىحه السخجريات التأسيدية العسمية واإلجخائية وجػد أعساؿ فكخية جدجتيا السجارس الفمدفية الكبخػ 

ف كأيجيػلػجية فدخت أنطسة الحكع الثبلث بعج ارسصػ السيسا الخواقية التي وضفيا الخوما
الخومانية وسياساتيا وآليات عسميا وتذخيعاتيا ، وقجمت ليا السدػغات الشطخية التي استشجت إلييا 

 وانصمقت مشيا مشح نذػء اإلمبخاشػرية الخومانية وحتى سقػشيا .

فتقجتو وقج وجج الخوماف في إسياماتيع الشطسية والسؤسدية والتذخيعية تعػيزا عسا ا     
نتاجاتيع الدياسية الفكخية مغ خرائز نطخية فمدفية سبق وأف أختز بيا الشتاج الدياسي 

. ووفقا لسبارؼ الترشيف التاريخي والشطسي " ، يشقدع تاريخ الفكخي اإلغخيقي واحتكخىا لشفدو 
التصػر الدياسي الخوماني إلى أربعة عرػر تاريخية وثبلثة أشكاؿ نطسية ، أما مغ حيث 

 ر التصػر الدياسي التاريخية فيي :عرػ 

ؽ . ـ ونيايتو  754وىػ عرخ الشطاـ السمكي الحؼ كانت بجايتو مع روما عاـ  العرخ األوؿ : 
 ؽ .  509مع قياـ الجسيػرية عاـ 
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وىػ عرخ الشطاـ الجسيػرؼ الحؼ شيج ازدىار روما نطاميا وقانػنيا وفكخيا ،  العرخ الثاني :
اسعة في إيصاليا واليػناف وأقاليع حػض البحخ الستػسط حققت ليا وقياميا بغدوات عدكخية و 

تػسعا إقميسيا كبيخا ، وضل العرخ الجسيػرؼ ونطسو الدياسية انسػذجا لمشطع التي تمتو حتى 
 انتيى مع نياية القخف األوؿ قبل السيبلد . 

افيػس ( عاـ وىػ عرخ الشطاـ اإلمبخاشػرؼ الحؼ بجأ في عيج أغدصذ ) أوكت العرخ الثالث :
 ؽ . ـ ويشقدع إلى شػريغ : 27

ـ وانتيى مع بجاية حكع ) دقمجيانػس (  284شػر اإلمبخاشػرية العميا الحؼ استسخ حتى عاـ  - 
 وعخؼ ىحا الصػر أيزا باسع ) العيج الجستػرؼ ( .

 563ـ ( ، وانتيى عاـ 305-248شػر اإلمبخاشػرية الدفمى الحؼ بجأ مع حكع ) دقمجيانػس  -
 مع نياية حكع ) جدتشياف ( ، ويسثل عيج الحكع السصمق بعج نياية الحكع الجستػرؼ . ـ 

وىػ عرخ انقداـ اإلمبخاشػرية الخومانية إلى إمبخاشػريتيغ : اإلمبخاشػرية  العرخ الخابع :
الذخقية البيدنصية التي تأسدت بعج انتقاؿ اإلمبخاشػر ) قدصشصيغ ( إلى القدع الذخقي مغ أقاليع 

مبخاشػرية وأنذائو مجيشة ) بيدنصة ( واعتشاقو الجيانة السديحية ، واإلمبخاشػرية الخومانية اإل
الغخبية ) إمبخاشػرية شارلساف الكارلػنجية ( ، وانتيى ىحا العرخ بدقػي اإلمبخاشػريتيغ الذخقية 

لدائجة فيو ، ثع الغخبية . أما تاريخ التصػر الدياسي الخوماني وفقا لؤلشكاؿ الشطسية الدياسية ا
 فيشقدع عمى :

 :أوال : نطاـ الحكع السمكي 

وىػ أوؿ نطع الحكع وأشكاليا السؤسدية السعخوفة في التاريخ الخوماني ، وتختبط نذأتو بالعرػر  
األولى لطيػر روما كجولة مجيشة ال تختم  في خرائريا عغ غيخىا مغ دوؿ السجف اإلغخيكية 

وماني صياغة تاريخية اسصػرية األسباب لشذأة روما وعػامميا في ذلظ الػقت . وقج قجـ العقل الخ 
وضخوفيا ، عكدت السعتقجات الخومانية بذاف قياـ الدمصة الدياسية ونذأة الشطاـ السمكي مغ 
حيث األصل ومرجر الذخعية ، وتعػد نذأة روما وفقا ليحا الترػر األسصػرؼ إلى مجيشة قجيسة 

جيث ، حكسيا في الدمغ القجيع ممکاف أخػاف ) وبحلظ يكػف قائسة في مػقع قخيب مغ مػقعيا الح
الشطاـ السمكي اوؿ أشكاؿ نطع الحكع التي يؤرخ ليا الخوماف وأقجميا ( ، يعػداف بأصػليسا إلى 
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سبللة البصل الصخوادؼ األسصػرؼ إيشياس ( الحؼ فخ مع أسختو بعج ىديسة شخوادة أماـ اليػناف ، 
األرض اإليصاليا بإرادة ا لية ومذيئتيا ونحرىا وبذائخىا )  وكاف فخاره ووصػلو الرعب إلى

وبحلظ يكػف الشطاـ السمكي إلييا في أصل نذأتو وانتقالو ( , لتكػف بحلظ نذأة روما واستبلـ 
سبللة معيشة لسقاليج الحكع فييا واختبار ممػكيا ، أمخ حكستو مذيئة ا لية وإرادتيا في مبتجأه 

 الحكع السمكي الخوماني نطاـ السرجر مقجس الذخعية . ومشتياه بسا يجعل نطاـ 

تػزعت البشية االجتساعية الخومانية القائسة آنحاؾ بيغ السػاششيغ األحخار في قسة اليـخ      
االجتساعي والعبيج الحيغ كاف يتع الحرػؿ عمييع مغ مرادر مختمفة في قاعجة اليـخ االجتساعي 

بالبيع أو مغ األبشاء الحيغ لع يعتخؼ بيع آباؤىع ولع يدجمػىع  فيع داخميا مغ الخقيق بالػالدة أو
في قػائع األحخار ، وىع خارجيا مغ الخقيق السأسػريغ في الحخب أو في حسبلت القخصشة والشيب 

 . وكاف األحخار يزسػف الصبقات التالية :

ىمية مسغ ليع الشببلء مغ مبلؾ األرض والثخوة ، وىع وحجىع السػاششػف الخوماف کاممػ األ - 
 الحق في امتبلؾ األرض .

األتباع وىع أقل مختبة مغ الشببلء وأكثخ مغ العػاـ مختبة وثخوة ، وىع مسغ خدخوا أمبلكيع  -
 فأصبحػا في خجمة الشببلء .

العػاـ وىع الدػاد األعطع مغ أفخاد السجتسع مغ السعجميغ والسغمػبيغ عمى أمخىع مغ سكاف  -
لحداب الشببلء ومداولي األعساؿ الحخفية مغ العبيج السحخريغ ، ولع يكغ األرياؼ ومغ يعسمػف 

ىؤالء مػاششيغ كاممي األىمية . ويتستع األحخار بحق مسارسة الشذاي الدياسي مع تفاوت ممحػظ 
في مقجار ذلظ الحق والربلحيات السختبصة بو بالشدبة لكل شبقة مغ شبقاتيع تبعا لصبيعة القػة 

والسديصخة في الشطاـ الدياسي ، فممشببلء حق تػلي مشاصب الحكاـ واالشتخاؾ  الدياسية الدائجة
في مجالذ الذيػخ والذعب ، ودخػؿ سمظ الكيشة ، بيشسا ال يجػز لمعامة تػلي مشاصب الحكاـ 
وال االشتخاؾ في مجالذ والذيػخ والذعب وال دخػؿ سمظ الكيشة ، ولكغ ليع حق االشتخاؾ في 

أو تػلي مشاصب الحكاـ في إشار ىحه الفئة . وتتع مسارسة الدمصة في السجالذ الخاصة بيع 
 ىحا الشطاـ في إشار لياكل وآليات مؤسدية تتكػف مغ :
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حيث يكػف تػلي السمظ لمعخش بػصية مغ السمظ  السمظ و مجمذ الذيػخ ومجمذ الذعب*  
تػلي العخش يكػف الدابق ، وفي العادة تكػف الػصية لػرثتو مغ أبشائو أو إخػانو ، أؼ أف 

باألساس وراثيا . فإف لع تكغ ىشاؾ وصية ، اختار مجمذ الذيػخ السمظ الججيج ، ليكػف حكسو 
مجػ الحياة ، شخيصة أف يحطى ىحا االختيار بقبػؿ مجمذ الذعب ومػافقتو . وحيغ يتع تشريب 

رفتو ىحه السمظ ، يربح مقجسا بػصفو إليا أو ابشا لئللو ووسيصا بيغ ا لية والبذخ ، وب
وبصبيعة مشربو ، تكػف سمصاتو مصمقة يسارس فييا مدؤوليات سياسية وعدكخية وقزائية وديشية 
، ويكػف مدئػال بحكع ىحه األخيخة عغ استصبلع إرادة ا لية والكياـ بسخاسع التزحية بالقخابيغ 

دتصيع االنفخاد السكخسة لآللية . وعمى الخغع مغ رئاسة السمظ لمسؤسدة العدكخية ، إال أنو ال ي
بقخارات الحخب أو الدبلـ ، إذ ال بج أف يذاركو في اتخاذىا مجمدا الذعب والذيػخ ، ويكػف 
لمسمظ الحق في الشصاؽ القزائي في الشطخ في الجخائع التي تيجد سبلمة الجولة كالعرياف 

واألعخاؼ السجني أو العدكخؼ أو الخيانة العطسى ، ولو أيزا حق سغ القػانيغ بسا ال يتعارض 
والتقاليج الدائجة ، وفس الخبلفات الجساعات الجاخمية إذا نذأ بيشيا خبلؼ ييجد سبلمة الذعب 
الخوماني ودولتو وأمشو ووحجتو ، فزبل عغ كػنو أيزا رئيدا لسجمدي الذعب والذيػخ الحؼ مغ 

عجدىا حق السمظ تعييغ أعزائو . غيخ أف سعة سمصات السمظ وتشػع  مدؤولياتو وصبلحياتو وت
ال يعشي أنيا ذات شبيعة مصمقة ال قيػد عمييا وال حجود ليا ، فالسمظ مقيج أصبل بتادية الػاجبات 
التي تختبط بتمظ الدمصات والسدؤوليات ، مثمسا أنو ممـد بعجـ مخالفة أعخاؼ السجتسع وتقاليجه 

لية ألنو أصبح ومعتقجاتو ، وعميو أيزا الخزػع لسا تعارؼ السجتسع عمى وصفو بأنو إرادة ا 
ممكا بفعل ىحه اإلرادة التي اختارتو وميجت الصخيق أمامو ليحطى بقبػؿ السجتسع ورضاه ، 
فدمصات السمظ ليذ مرجرىا شخرو وال ندبو أو اسختو بل إرادة ا لية ، لحلظ كانت شارات 
ممػؾ روما في ذلظ العرخ وشعاراتيع ذات مجلػؿ إليي في الغالب تأكيجا لؤلصل اإلليي 

 دمصاتيع وشخعيتيا السقجسة . ل

ويعج مجمذ الذيػخ مغ مؤسدات الدمصة الدياسية السيسة في روما السمكية حتى أنو كاف      
في كثيخ مغ األحياف بسثابة جياز الحكع األساس فييا ومؤسدتو األولى . ويزع مجمذ الذيػخ 

لذخز الحؼ اختارتو رؤساء الكبائل الخومانية ، ومغ وضائفو أف يذيخ عمى مجمذ الذعب با
ا لية لمحكع ، وىػ يشػب عغ السمظ في مداولة سمصاتو وإنجاز وضائفو في حاؿ غيابو ألؼ . 
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سبب كاف أو في حالة عجده أو مػتو ، ويعيغ السجمذ أحج أعزائو كحاكع مؤقت لحيغ تعييغ 
السذػرة  السمظ الججيج . ويقجـ السجمذ السذػرة لمسمظ في القزايا السيسة دوف أف تكػف تمظ

ممدمة ليحا األخيخ ، ولكغ مبلحطة السكانة التي يتستع بيا اعزاء السجمذ وتجاربيع ، تجعل 
 إغفاؿ السمظ  رائيع ونرائحيع أمخة شبو متعحر . 

اما مجمذ الذعب فيزع جسيع الخجاؿ الخومانييغ األحخار القادريغ عمى حسل الدبلح ألنيع      
السجمذ مختمفة باختبلؼ العرػر واألنطسة ، وتتحجد ىحه  وحجىع السػاششػف ، وصبلحيات ىحا

الربلحيات غالبا في اقتخاح القػانيغ ، وتقخيخ الدبلـ أو إعبلف الحخب ، وعقج التحالفات ، 
والترػيت عمى مذاريع األحػاؿ السجنية والقزائية وإصجارىا في صيغة قػانيغ . ويجتسع مجمذ 

طع أف يتخأس جمداتو عشج شخح أمػر تتعمق بالجيغ الذعب بجعػة مغ السمظ ، ولمكاىغ األع
لسشاقذتيا ، لحلظ تبجو صبلحيات مجمذ الذيػخ في العرخ السمكي أوسع مغ صبلحيات مجمذ 

 الذعب .

 :ثانيا : نطاـ الحكع الجسيػري  

يقتخف قياـ الشطاـ الجسيػرؼ بدقػي الشطاـ السمكي وإقراء آخخ ممػؾ روما التػسکانييغ ،  
لشطاـ الجسيػرؼ وتػشيج أركانو حجثيغ ميسيغ في تاريخ التصػر الدياسي واالجتساعي وشيج قياـ ا

 الخوماني ىسا :

إتباع روما لدياسات تػسرية عدكخية قادتيا إلى خػض حخوب عجيجة لتحقيق أىجاؼ  .1
تمظ الدياسات مسا ألقى عمى كاىل الصبقة الذعبية العامة أعباء كبيخة ، إذ لع يكغ بػسع 

 ستقخاشية أف تتحسل لػحجىا مدؤولية تمظ األعباء . الصبقة األر 
نذػب صخاع حاد وعشيف بيغ شبقتي األرستقخاشية والعامة ، حيث زادت أعباء الصبقة  .2

العامة وتزخست مدؤولياتيا وأدوارىا في ضل سياسات روما التػسرية وحسبلتيا 
العدكخية ، بيشسا بقيت األدوار والػضائ  الدياسية حكخا عمى الصبقة األرستقخاشية ، 

إلى اعتخاؼ األرستقخاشية بسصالب العامة وحقيا في األمخ الحؼ جعميسا في صخاع انتيى 
السداواة معيا في الحقػؽ السجنية والدياسية واالستجابة لسصالبيا بإعادة تػزيع أراضي 
الجولة بيغ السػاششيغ الخوماف مسا ساعج عمى بمػرة مفيػـ السػاشغ الخوماني ( واستقخار 
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شبقتا األرستقخاشية والعامة  شخوشو وعشاصخه ليربح إشارا عاما تجتسع تحت مطمتو
الخومانيتيغ عمى حج سػاء . ىكحا ارتبصت مصالبة الصبقة الذعبية الخومانية بتػسيع دائخة 
حقػقيا السجنية والدياسية بتدايج أدوارىا االجتساعية واالقترادية لتربح القػة صاحبة 

تو وحسايتو الجور األساس في تحقيق أىجاؼ الشطاـ الدياسي الخوماني وتشفيح سياسا
والجفاع عشو ، وىػ ما يتفق مع ما ذىب إليو أرسصػ مغ قبل في ترػره لمعبلقة بيغ 

االقترادية لمصبقات وأدوارىا الدياسية ، وفخضيتو بذاف الثػرة  -األدوار االجتساعية 
السختبصة بتشاقس ىحه العبلقة واالستقخار السختبط بتػازنيا . ولع تكغ استجابة 

الب العامة ورضػخيا ليا إال اعتخافا عسميا مشيا بحاجتيا لمصبقة العامة األرستقخاشية لسص
وعجدىا عغ االستغشاء عغ أدوارىا االجتساعية والدياسية القجيسة مشيا والججيجة عمى حج 
سػاء . وكاف ذلظ االعتخاؼ أيزا ، تأكيجا لفذل األرستقخاشية في مػازنة القػة الراعجة 

وعجدىا عغ كبح جساح ىحه الصبقة بعج أف أصبح ليا وزنيا لمصبقة الذعبية وأدوارىا ، 
وتأثيخىا المحاف ال يدتياف بيسا وال يدتغشي عشيسا . وباستقخار األوضاع الجاخمية 
لمجسيػرية الخومانية وتساسظ بشيتيا االجتساعية وتحجيج مفيػـ السػاششة فييا واتداع 

فخصة لتجسيع قجراتيا وإمكاناتيا حجودىا وتزاؤؿ صخاعاتيا االجتساعية ، أتيحت ليا ال
وتػجيييا لتحقيق أىجافيا التػسرية الخارجية عبخ حسبلت الغدو واالستعسار لتدتػلي 
عمى دوؿ السجف اإليصالية السجاورة ليا ، وتتقجـ نحػ دوؿ السجف األخخػ . وتسيدت 

ػ مسا سسح الدياسة الخومانية الخارجية في السخحمة الجسيػرية بإتباعيا مبجأ تػازف القػ 
ليا بالتػسع باستسخار تسييجا إلقامة دولتيا اإلمبخاشػرية الكبخػ ، كسا تسيدت الدياسة 
الجاخمية ليحه الجولة الستخامية األشخاؼ باعتسادىا نطاما يقػـ عمى مبجأ اإلدارة البلمخكدية 
، حيث قدست إقميسيا إلى واليات يتػلى حكع كل والية مشيا حاكع روماني يتستع 

ات واسعة في السجاليغ السجني والدياسي ، ولع يكغ الدكاف الػاليات مغ ضساف بدمص
ضج سمصة الػالة / الحكاـ الخوماف إال حقيع الرػرؼ الذكمي في اتياـ الحاكع ، بذخي 
أف يكػف ذلظ االتياـ بعج انتياء مجة واليتو عمييع ، وأف يقجمػا اتياميع في روما . وكاف 

عة السؤسدات الدياسية الدائجة في العيج السمكي وتكػيشاتيا مغ الزخورؼ أف تتغيخ شبي
وأدوارىا وسمصاتو لتتبلءـ مع شبيعة الشطاـ الجسيػرؼ ومتصمباتو وسياساتو ، فانتقمت 
سمصة السمظ وصبلحياتو إلى ىيئة حاكسة ججيجة أشمق عمييا اسع ) القشاصل ( ، وىػ 
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ػجبو قشرميغ في كل عاـ يػكل نطاـ ججيج ابتكخه الخوماف ، يشتخب مجمذ الذعب بس
إلييسا الجدء األكبخ مغ اختراصات السمظ وسمصاتو ومدؤولياتو في الشطاـ السمكي ، 
باستثشاء وضائفو الجيشية التي أصبحت مغ اختراص ىيئة كيشػتية مغ رجاؿ الجيغ . 
وكاف ليحيغ القشرميغ سمصات مجنية وعدكخية بسا في ذلظ قيادة الجيػش ضج أعجاء 

وإعبلف الحخب بالتعاوف مع مجمذ الذيػخ وبعج مػافقة السجالذ ذات الربلحية  روما ،
في ىحا الذأف ، وليسا حق إنداؿ العقػبة ) دوف محاكسة ( بالعدكخييغ السخالفيغ ، 
ودعػة مجمذ الذيػخ لبلنعقاد وتخأس جمداتو ، واإلشخاؼ عمى مخاقبة األجانب وإخساد 

كغ سمصة القشرميغ تبقى محجودة بانتخابيسا مغ مجمذ القبلقل وقسع الفتغ الجاخمية . ول
الذعب لعاـ واحج ، وعجـ جػاز تججيج انتخابيسا مخة أخخػ إال بعج مزي عذخ سشػات 
تالية النتياء السجة األولى إلشغاليسا ليحا السشرب . وباستسخار وجػد مجمدي الذعب 

الدياسية األخخػ بعج  والذيػخ ، أصبح لؤلخيخ دور متعاضع عمى حداب أدوار الييئات
أف انتدع العجيج مغ اختراصات مجمذ الذعب ومدؤولياتو ليشفخد بحلظ بالجور الفاعل 
واألساس في تشطيع االمتيازات السالية واالجتساعية والدياسية ، وإدارة وتػجيو ومخاقبة 
مة العبلقات الخارجية لخوما سػاء مع الجوؿ الخاضعة ليا أو الستحالفة معيا أو السدتق

عغ سمصانيا ، فيػ السدئػؿ عغ إدارة السفاوضات مع األصجقاء واألعجاء ، واستكباؿ 
سفخاء الجوؿ األخخػ ، وتعييغ الدفخاء الخوماف وتحجيج واجباتيع وتدويجىع بالسعمػمات ، 
كسا أنو يذتخؾ في إعبلف الحخب وإدارتيا ، وتػقيع االتفاقات ، وعقج معاىجات اليجنة 

وي عمى السيدوميغ ، ويتمقى تقاريخ حكاـ الػاليات والذكاوؼ والرمح وفخض الذخ 
السقجمة مغ سكانيا بحقيع ، ويػزع الػاليات والفيالق العدكخية عمى القادة الحيغ يججىع 

 مشاسبيغ لتػلي مدؤولياتيا . 

 27يعػد تاريخ قياـ الشطاـ اإلمبخاشػرؼ الخوماني إلى عاـ  اإلمبخاشػري  ثالثا : نطاـ الحكع
ـ ، عشجما أعمغ القائج العدكخؼ األعمى ) أغدصذ ( قياـ ىحا الشطاـ ، بعج أف أدرؾ ؽ . 

عجـ مبلئسة الشطاـ الجسيػرؼ لحكع دولة واسعة وإدارة شؤونيا وتدييخ أمػرىا ومػاجية 
 السدتجج مغ مذكبلتيا ، وحطي ىحا اإلعبلف بتأييج شعبي مصمق . 
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بخاشػرية مع االحتفاظ بسطيخ السؤسدات وقج وضع أغدصذ أسدا ججيجة إلدارة اإلم     
القجيسة وشبيعة تشطيساتيا مسا يعشي أف السخاحل األولى لكياـ الشطاـ اإلمبخاشػرؼ لع تذيج 
تغيخا في مؤسدات الشطاـ الجسيػرؼ ) الحكاـ السشتخبيغ ، مجمذ الذيػخ ، مجمذ الذعب ( 

شػرؼ بأسمػب الحكع السصمق ، بل حجث التغييخ والتحػؿ الحقا لرالح أخح الشطاـ اإلمبخا
 وآلياتو ومؤسداتو . 

سسي الشطاـ الججيج بشطاـ الحكع الثشائي بدبب الصبيعة السذتخكة لدمصات اإلمبخاشػر     
ومجمذ الذيػخ ، ونست في ىحا الشطاـ اختراصات اإلمبخاشػر والسجمذ ، وتدايجت عمى 

لحيغ فقجوا سمصاتيع حداب اختراصات مجالذ الذعب والقشاصل الحكاـ السشتخبيغ ا
ونفػذىع كميا وأصبحػا خاضعيغ لسجمذ الذيػخ . واتدعت دائخة الدمصات اإلمبخاشػرية حتى 
عمى حداب مجمذ الذيػخ أيزا ، وخاصة في مجاؿ الدياسة الخارجية ، بفعل تصػر 
الشطاـ اإلمبخاشػرؼ مشح نياية عيج ) أغدصذ ( ، فقج انتدع اإلمبخاشػر مغ السجمذ سمصات 

ف الحخب وعقج التحالفات وتػقيع السعاىجات واختيار الحكاـ والقادة التي سبق وانتدعيا إعبل
ىحا السجمذ اصبل مغ السجالذ الذعبية ليربح مجمذ الذيػخ في الشياية مقيجا في اختياره 
بالسخشحيغ الحؼ يقتخحيع اإلمبخاشػر ، وكاف ذلظ تسييجا لتحػؿ الحكع إلى نطاـ فخدؼ مصمق 

الدمصات والربلحيات كميا في يج اإلمبخاشػر . وانتيت بيحا التحػؿ السخحمة تجتسع فيو 
األولى مغ نطاـ الحكع اإلمبخاشػرؼ التي أشمقت عمييا تدسية مخحمة اإلمبخاشػرية العميا أو 
عرخ اإلمبخاشػرية الجستػرية ، لتبجأ السخحمة الثانية مخحمة اإلمبخاشػرية الدفمى أو عرخ 

 الفخدؼ السصمق الدمصة .  الحكع اإلمبخاشػرؼ 

ـ مع  284انتيت مخحمة اإلمبخاشػرية العميا وبجأت مخحمة اإلمبخاشػرية الدفمى عاـ      
إعبلف اإلمبخاشػر ) دقمجيانػس ( مذخوعو اإلصبلحي لسشع انييار الجولة والحؼ كاف مغ 

إدارة عشاصخه تقديع اإلمبخاشػرية إلى قدسيغ ) شخقي وغخبي ( بعج أف اتزحت صعػبة 
دولة بيحا االتداع مغ قبل حاكع واحج يتحسل مشفخدا أعباء الحكع ومدؤولياتو الكبيخة . 
وشيجت ىحه السخحمة تخسخ الصابع الدمصػؼ الفخدؼ السصمق لئلمبخاشػر مع اإلبقاء عمى 
اإلشار الجستػرؼ ليحه الدمصة في البجاية ، ليتع التخمز مشو فيسا بعج ، حيث أخفى األباشخة 

قػف سمصاتيع الفخدية السدتبجة تحت مطاىخ السؤسدات الجسيػرية القجيسة مع االعتخاؼ الداب
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ببعس الدمصات الرػرية لسجمذ الذيػخ وىػ ما تخمرػا مشو الحقا بتحػيل ىحا السجمذ 
إلى مجمذ مجني خاص بسجيشة روما ، وكاف ) دقمجيانػس ( صاحب الجور األساسي في 

ق ذو السطاىخ الجستػرية الذكمية . وباستبلـ ) قدصشصيغ ( تخسيخ أنسػذج نطاـ الحكع السصم
ـ خمفا لػالجه برفة شخيکا إمبخاشػريا في القدع الغخبي مغ اإلمبخاشػرية 337-306لدمصانو 

الخومانية ، أتيحت لو الفخصة لبلنفخاد بالدمصة بعج أف خمعت ثػرة روما ) كالبخوس ( شخيکو 
کديشبشػس ( ، ليقتدسا حكع اإلمبخاشػرية ، حيث حكع في الحكع ليحل محمو اإلمبخاشػر ) ما

قدصشصيغ القدع الذخقي مغ اإلمبخاشػرية ، حكع شخيکو ) ليكيشػس ( القدع الغخبي مشيا . 
ويسثل الفرل بيغ الدمصتيغ العدكخية والسجنية أكبخ اإلصبلحات التي قاـ بيا ) قدصشصيغ ( 

اشػرية بيغ حاكع مدئػؿ عغ الذؤوف ، إذ وزع الدمصة في كل والية مغ واليات اإلمبخ 
اإلدارية السجنية وقائج مدئػؿ عغ الذؤوف العدكخية ، فزبل عغ أخحه بسبجأ الػراثة في تػلي 
الحكع تسييجا النفخاده وأسختو بالدمصة والديادة عمى اإلمبخاشػرية اعتسادا عمى قػة الجير 

ثانية . وأصجر ) قدصشصيغ ( وتاييجه مغ جية ودعع السؤسدات الجيشية ومدانجتيا مغ جية 
تذخيعات إدارية واقترادية متذجدة ، فجعل الحخؼ السيشية وراثية ليسشع أبشاء الرشاع 
والفبلحيغ مغ تخؾ ميغ آبائيع واراضييع تخمرا مغ أعبائيا وضخائبيا أو ىخبا مغ ديػنيع أو 

يج الصخيق أماـ مغ ارتفاع األسعار ، فقزى بحلظ تجريجيا عمى شبقة السدارعيغ األحخار وم
ضيػر األقشاف ) عبيج األرض التي كانت الخصػة األولى عمى شخيق ضيػر الشطاـ اإلقصاعي 
فيسا بعج ، وكاف مغ مشجداتو أيزا تأسيدو لمقدصشصيشية عاصسة بجيمة لخوما في السػقع 

ـ . وزاد قدصشصيغ  330الحؼ كانت تذغمو مجيشة ) بيدنصة ( عمى مزيق البػسفػر عاـ 
طاىخ االستبجاد التي ابتجعيا دقمجيانػس مغ قبل حتى بمغت أبعج مجياتيا في عرخه ورسخ م

وبخاصة بعج أف رأػ في نفدو الذخز الحؼ أختاره هللا وميده عمى العالسيغ حيغ آمغ 
بالسديحية وتخمى عغ معتقجات الخوماف الػثشية ، فأتاح ذلظ الفخصة أماـ السديحية لبلنتذار 

. فإذا کاف ) دقمجيانػس ( متصخفا في قسعو لمسديحية ومصاردة أتباعيا  لتربح ديانة األغمبية
في أوائل القخف الخابع السيبلدؼ متبعا سياسات أسبلفو في ىحا الذأف ، فإف دبمػماسية ) 
قدصشصيغ ( ومخونة سياساتو الجيشية دفعتو في اتجاه آخخ انتيی بو إلى إصجار مخسـػ ) 

بالجيانة السديحية ، وأقخ بحقػقيا السساثمة لحقػؽ الجيانات ـ ( الحؼ اعتخؼ فيو  313ميبلف 
األخخػ, مع االحتفاظ بالجيانة الػثشية الخومانية القجيسة واإلبقاء عمى مشرب الكاىغ األعطع 
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وىػ السشرب اإلمبخاشػرؼ في الجيانة الخومانية الػثشية . وقج جسع ) قدصشصيغ ( بيغ 
ية لع يسشعو مشيا إيسانو الججيج الحؼ لع يعمغ عشو رسسيا اعتشاقو لمسديحية وقيامو بذعائخ وثش

ـ . وإذا ما كاف  337، كسا لع يدسح بإجخاء مخاسع تعسيجه إال وىػ عمى فخاش السػت عاـ 
ضيػر الكشيدة وتصػرىا كسؤسدة کيشػتية ذات بشية مخاتبية متجرجة ) ىيخاركية ( ، وادوار 

إلمبخاشػر قدصشصيغ لمسديحية ، فإف ذلظ لع وسمصات اجتساعية ديشية ، قج سبق اعتشاؽ ا
، إذ فقج تغمبت لجيو االعتبارات الدياسية عمى الجيشية يجفع بو لقبػليا والخضػخ لدمصاتيا . 

أعمغ رفزو الػجػد الكشدي الستجدج في محاىب و فخؽ ديشية متعجدة بعج أف رأػ ما في ذلظ 
اإلمبخاشػرية ، وتيجيج لسرالحيا بل مغ ضخر لػحجة الكيانيغ االجتساعي والدياسي لمجولة 

وتعخيس لػجػدىا لمخصخ ، فبحؿ ما بػسعو لتػحيج الكشيدة وفخقيا ومحاىبيا ، جاعبل مغ 
نفدو راعيا لمسجامع الجيشية السختمفة ورئيدا فخخيا ليا وذا راؼ مصاع في تقخيخ شخز زعيع 

قديع اإلمبخاشػرية إلى الكشيدة والفرل في مشازعات السحاىب الجيشية . وعمى الخغع مغ ت
 ـ ، لتقدع فيو بذكل نيائي ودائع .  395شخقية وغخبية ، فقج بقيت مػحجة حتى عاـ 

وإذا كاف مشرب اإلمبخاشػر في عيج ) قدصشصيغ ( وراثيا محرػرا في نصاؽ أسختو     
بدعع استسجاد حقيا في وراثة العخش مغ مرادر إليية مقجسة ، فقج تغيخ ذلظ الحقا لتربح 

لسؤسدة العدكخية الخومانية صاحبة الكمسة األولى واألخيخة ، في الغالب ، في تعييغ ا
األباشخة الحيغ أصبح العجيج مشيع مغ ضباي الجير ، وانتقل مخكد الشذاي القانػني 
التذخيعي والدياسي الشطسي في ىحه السخحمة مغ روما إلى القدصشصيشية ، وتخكدت الجيػد 

ي ىحه الشذاشات بل عمى تجسيع ما تع إنجازه في إشارىا . وكاف فييا ليذ عمى اإلبجاع ف
ىحا االنقداـ بسثابة الحجث الكبيخ الحؼ ميج فيسا بعج لبلنفراؿ الكامل لئلمبخاشػريتيغ 

ـ عشجما قاـ البابا ليػ الثالث بتتػيج  800الخومانيتيغ الذخقية والغخبية والحؼ حجث عاـ 
في كشيدة القجيذ بصخس في روما ، مؤذنا بكياـ شارلساف " ممظ الفخنجة إمبخاشػرا 

اإلمبخاشػرية الخومانية ) الكارلػنجية ( في الغخب في مػاجية اإلمبخاشػرية البيدنصية في 
ـ عمى يج الدمصاف العثساني دمحم الفاتح . ويتخكد االىتساـ ،  1453الذخؽ والتي سقصت عاـ 

نحصاي ، عمى أربعة قخوف مغ عسخ مغ بيغ ىحه السخاحل التاريخية وعرػر الرعػد واال
الحياة الدياسية الخومانية بسا فييا مغ أشكاؿ الشطع الدياسية وآلياتيا السؤسدية وتذخيعاتيا 
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القانػنية ، حيث يسثل القخناف األوؿ والثاني عرخ الخقي الدمسي الحؼ أضفي فيو الصابع 
سا كاف القخناف الثالث والخابع الخوماني عمى الحياة الحزارية لمسجتسع الغخبي القجيع ، بيش

عرخ التػسع والسصامع الجامحة لئلمبخاشػرية الحؼ تغيخت فيو شبيعتيا وبشيتيا في القخف 
الثالث ليربح تساسكيا أمخا عديخا ومتعحرا بفعل الرخاع الجاخمي عمى الدمصة والثخوة ، 

نفػذ الجير وفخص وضغط الذعػب السجاورة مسغ أسساىع الخوماف " البخابخة " مسا زاد في 
تجخمو في الذؤوف الجاخمية لئلمبخاشػرية ، بيشسا تكخست في القخف الخابع جيػد ) دقمجيانػس 
وقدصشصيغ ( إلعادة التساسظ لئلمبخاشػرية وتختيب أوضاعيا مججدا ، بكبح جساح الجير 
ادية ومشعو مغ التجخل في الذؤوف الدياسية لتدتقخ الدمصة في نياية األمخ في صػرة استبج

فخدية جدجتيا شخرية اإلمبخاشػر وسمصتو الفخدية السصمقة . ويتزح مسا تقجـ ، كثخة 
التحػالت الدياسية ، الشطسية والتذخيرية ، التي شخأت عمى اإلمبخاشػرية الخومانية وتشػع 
أشكاليا وأسبابيا وعػامل حجوثيا ، وارتباي تمظ التحػالت بأشكاؿ مختمفة لمرخاع دارت مغ 

أشخاؼ العبلقة الدمصػية / الحكاـ ودارت مغ جية ثانية بيغ ىؤالء الحكاـ والقػػ  جية بيغ
االجتساعية ، وتأسيديا لتشطيسات سياسية وتذخيعات قانػنية حاولت مأسدتيا وتقجيع األشخ 
الييكمية والقانػنية ليا . وندتشتج مغ ذلظ ، أف آليات التشطيع السؤسدي الخوماني والقانػني لع 

فخاغ وال عسمت في فخاغ ، ولع تطيخ فجأة ودوف سابق تأسيذ ، بل ولجت ونست تشذأ مغ 
وتصػرت بتأثيخ نطع وأفكار ميجت ليا ، وكاف اإلسياـ األكبخ فييا إسياما رومانيا ، ولعل 
أىع األفكار الدياسية ذات الجور التأسيدي في ىحا اإلشار ىي التي وضعيا " بػليب لتشطيع 

في الشطاـ السختمط ، وتفديخ شيذخوف " لمعجالة والقانػف الصبيعي عبلقات مؤسدات الدمصة 
بػصفيسا اساسيغ متيشيغ لحقػؽ اإلنداف وعبلقة الفخد بالجولة ، ونطخية ' سشيکا ' عغ الحكع 
السصمق كبجيل لمفػضى وعجـ االستقخار االجتساعي والدياسي ، وسيكػف ىحا مػضع متابعة 

 السبحث القادـ .
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 الثانية والعذخوف:السحاضخة 

 أعبلـ الفكخ الدياسي الخوماني القجيع

قجمت السداىسة الخومانية في الفكخ الدياسي الغخبي القجيع فكخة سياسية كاف وسيصة بيغ      
العرخيغ : اليػناني القجيع والسديحي الػسيط , مسا يعشي أنو ولج مغ رحع الفكخ اليػناني بقجر ما 

لفكخ السديحي الػسيط . لحلظ عكدت مكػنات ىحه السداىسة كبل مغ كاف بيئة نسا فييا وتصػر ا
مؤثخات الفكخ الدياسي اإلغخيقي في ربيعو وخخيفو ودورىا في صياغة الفكخ الدياسي الخوماني 
مغ جية ، والسقجمات الفكخية السسيجة لػالدة األفكار الدياسية الججيجة التي تبشاىا مفکخو الكشيدة 

ػسيط مغ جية ثانية ، وتتدع صياغات الفكخ الدياسي الخوماني في شػرية وآباؤىا في العرخ ال
الػثشي والسديحي بالصابع العسمي اإلجخائي سػاء في اتجاىو القانػني الجستػرؼ او الدياسي 
الجيشي ، وىػ الصابع السدتسج أصبل مغ شبيعة العقل الخوماني الحؼ غمبت عميو االىتسامات 

بصابعيا . جدجت ذلظ وعبخت عشو بػضػح افکار أبخز ثبلثة أعبلـ في  العسمية اإلجخائية وشبعتو
تاريخ الفكخ الخوماني مسغ وضعت صياغتيع الفكخية الدياسية اسذ الفكخ الدياسي الخوماني 
وأركانو ودعائسو وىع " بػليب وشيذخوف وسشيکا ' . وقج تػزعت اإلسيامات الفكخية الدياسية 

و قانػني دستػرؼ . و سياسي ديشي فاالتجاه القانػني الجستػرؼ  ليؤالء األعبلـ عمى اتجاىيغ :
ىػ الحؼ رأػ في الجولة وسمصشيا نتاجا لمقانػف وفدخىا بجاللة الذخائع والحقػؽ القانػنية التي تكيع 
الجولة وتعسل عمى تشطيسيا مدتبعجة مغ ذلظ دور الػقائع االجتساعية أو العػامل األخبلقية 

ح بعج ضيػره في الفكخ الدياسي الخوماني جدءا أساسية مغ بشية الفكخ والكيسية وىػ ما أصب
 الدياسي الغخبي حتى ا ف . 

بيشسا ورأػ االتجاه الدياسي الجيشي في الجولة وسمصتيا نتاجا لتفاعل السؤسدات والقػػ      
يزا اتجاه ليذ لو الدياسية والجيشية وتػازناتيا أو بيغ الفمدفة الدياسية والعقائجية الجيشية ، وىػ أ

مثيل في الفكخ الدياسي اإلغخيقي وما زاؿ حتى يػمشا ىحا مكػنا أساسيا مغ مكػنات الشطخية 
والفكخ الدياسي اإلنداني ، وقج تعاير ىحاف االتجاىاف برػرة متػازنة ومتػازية عمى امتجاد 

افکار ' بػليب " ، التاريخ الخوماني وعرػره السختمفة وأنطستو الستبايشة والستعجدة مسا يجعل 
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وأكثخ مشيا انکار ' شيذخوف " ، تبجو ذات صبغة مجتسرية زمشية وعمى عبلقة وشيجة ندبية 
بأفكار السجرسة القانػنية ، بيشسا ستبجو أفكار ' سشيکا " أقخب إلى الفكخ السديحي وأكثخ 

 اصصباغا بالربغة الجيشية . 

خوماف مغ ىديسة ما بقي مغ الجولة السقجونية : بعج أف تسكغ الأوال : الفكخ الدياسي عشج بػليب
، أخحوا معيع أل  رىيشة مغ كبار الذخريات اليػنانية ، كانػا يسثمػف الرفػة اليػنانية مغ 
السفكخيغ والدياسييغ والقادة بػصفيع أسخػ سياسييغ تسييجا لتقجيسيع لمسحاكسة . إال أف السحاكسة 

عذخة سشة ، أفخج بعجىا عغ األحياء مشيع ، ويقجر  لع تتع ، وبقى ىؤالء رىائغ لجػ روما سبع
عجدىع بثبلثسائة شخز كاف مغ بيشيع بػليب ' ، وىػ في المفع اإلغخيقي ' بػليبػس " ، الحؼ 

ؽ . ـ ، وكاف يعسل برفة دبمػماسي في االتحاد  122ؽ . ـ وتػفي عاـ  254ولج عاـ 
روما التي بقي فييا بعج اإلفخاج عشو لسا  التعاىجؼ اليػناني ، ثع أخح ضسغ الخىائغ اإلغخيق إلى

لو مغ صبلت وشيجة بالعجيج مغ كبار األسخ والذخريات الخومانية وصجاقات مع العجيج مغ 
الحكاـ والقادة العدكخييغ والسثقفيغ والداسة والسذخعيغ مسا أشعخ باالرتباي الػثيق بخوما والػالء 

في مياـ سياسية دبمػماسية وعدكخية في اوروبا  ليا حتى وثق بو الخوماف وكمفػه بتسثيل ببلدىع
وآسيا وأفخيكيا ، فتػفخت لو بحلظ خبخات واسعة ومعخفة عسيقة بالشطاـ الدياسي والعدكخؼ 

 الخوماني وخرائرو وعشاصخه . 

كتب بػليب كتابو " التاريخ في أربعيغ جدء أرخ فييا لخوما ونذأتيا وتصػرىا ونطسيا       
، إال أف ما بقي مغ كتابو ال يديج عمى خسدة أجداء وقصع متشاثخة مغ األجداء  الدياسية واإلدارية

الباقية . استعخض الكتاب تاريخ التصػر الدياسي الخوماني مشح انترار روما عمى مقجونيا عاـ 
في . ـ وحتى أصبحت دولة إمبخاشػرية عالسية ، وىي مخحمة تاريخية حافمة باألحجاث  210

بػليب " بعسق وأصالة مسا أىمو ألف يجرج ضسغ كبار السؤرخيغ القجامی أمثاؿ الكبيخة عالجيا " 
ىيخودوت وإف لع يخل عسمو مغ التحيد لخوما وسياساتيا . وساىع بػليب أيزا بجور كبيخ في 
تشكيح الفمدفة الخواقية وتشطيع أفكارىا ونقميا إلى الفكخ الخوماني بسا يدتجيب لسصالب ذلظ الفكخ 

 شتو العسمية الػاقرية . واحتياجات بي

يعج بػليب : أوؿ مغ استخجـ السجخل السؤسدي في دراسة الطاىخة الدياسية . أوؿ مغ ربط      
بيغ الدياسة الخارجية لمجولة وسياساتيا الجاخمية وبشائيا السؤسدي واأليجيػلػجي ، مغ تصبيقو 
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ة قادتيا وزعسائيا بل أف قػتيا وعطستيا ليذ شخريلحلظ عمى اإلمبخاشػرية الخومانية ، 
شبيعة مؤسداتيا وعسق خبختيا وتجديج سياستيا الخارجية لسبادئيا وعقائجىا ونطاميا 
الدياسي السؤسدي . وبخبصو بيغ قػة الجولة وشبيعة مؤسداتيا ، أعصی بػليب ليحه 

وشبق رأيو في ىحا الذأف عمى الشطاـ  السؤسدات الجور األساس في تخسيخ قػة الجولة ،
ي الخوماني الحؼ كاف لو الفزل األوؿ في تدجيل تاريخ تصػره الدياسي مشح نذاتو وحتى الدياس

 قياـ اإلمبخاشػرية الخومانية وسيصختيا عمى العالع القجيع وأقاليسو وشعػبو . 

اتخحت أفكار بػليب الدياسية مغ نطخية نطاـ الحكع السختمط إشارة وتجديجا ليا ، حيث      
س مغ كتابو " التاريخ شبيعة الجستػر الخوماني وخرائرو ، وسجل ناقر في الجدء الداد

اعتقاده بأف األنطسة الدياسية تسخ بجورات تاريخية متعاقبة مغ الػالدة والشسػ والتخاجع 
واالضسحبلؿ ، مقتبدة عغ أفبلشػف ما ذىب إليو مغ قبل بذأف " الجورة التاريخية التحػلية لمشطع 

كل نطاـ سياسي يحتػؼ في داخمو عشاصخ تخاجعو واضسحبللو  الحكػمية ، وتأكيجه عمى أف
وسقػشو تسييجا الكياـ نطاـ آخخ بجال عشو . حيث تشتيي الحكػمة السمكية إلى نطاـ فخدؼ 
استبجادؼ ، وتشتيي األرستقخاشية إلى نطاـ نخبػؼ أوليغارشي ، وتشتيي الجيسقخاشية إلى نطاـ 

دتسخة . وأخح عغ أرسصػ تقديسو ألنػاع الشطع الدياسية شعبي غػغائي ، وىكحا في دورة دائسة وم
والحؼ وضعو بػليب في ندق تدمدل تشازلي لمجساتيخ وأنطسة الحكع الشاشئة عشيا والسدتشجة إلييا 

 جاء قخيبا إلى حج كبيخ مغ التقديع األرسصي ومغايخا لمتقديع األفبلشػني :

نطاـ الحكع السمكي : ويسثل الحالة األساسية والصبيرية لبلجتساع اإلنداني ، حيث يقـػ  -1
ىحا الشطاـ نتيجة التجاء الزعفاء إلى األقػػ واألقجر واألكثخ فاعمية بحثا عغ الحساية ، 
ويتحػؿ ىحا الشطاـ إلى نطاـ حكع فخدؼ خفيف الػشاة عمى السجتسع تختكد سمصات 

 ء الحخ لمقػػ االجتساعية . العامل فيو عمى الػال
نطاـ الحكع االستبجادؼ : وىػ الشطاـ الحؼ يتحػؿ إليو الشطاـ السمكي عشجما يشفخد السمظ  -2

 بالدمصة ويشقاد ألىػائو ورغباتو ، ويكػف زوالو بثػرة الفزبلء مغ الشاس ضج ىحا الشطاـ .
دمصة بعج ثػرتيع عمى نطاـ الحكع األرستقخاشي : وىػ الشطاـ الحؼ يتػلى فيو األفاضل ال -3

نطاـ الحكع الفخدؼ االستبجادؼ ، إال أف الدمصة فيو تتحػؿ بسخور الػقت وبفعل التجاوزات 
 السدخفة لتربح سمصة أوليغارشية أساسيا الثخوة والدعي لمحرػؿ عمييا . 
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نطاـ الحكع األوليغارشي : وىػ الشطاـ الحؼ يجدج أسػأ صػر الشطاـ األرستقخاشي النفخاد  -4
بة بالدمصة والحكع ، واستخجاميا مغ أجل الثخوة والسرالح الخاصة ، فبل يجج الذعب الشخ

 مغ سبيل لتغييخه والخبلص مشو إال بالثػرة الذعبية . 
نطاـ الحكع الجيسقخاشي : وىػ نطاـ حكع الذعب الباحث عغ الحخية والسداواة ، لكشو   -5

فخاد الذعب بتعػدىع الرير يكػف عخضة لمفداد بفعل مصامع بعس الشاس وفداد بفية أ
 مغ جيػد ا خخيغ وأمػاليع .

نطاـ الحكع الغػغائي : وىػ الشطاـ الحؼ يجدج أسػأ صػر الشطاـ الجيسقخاشي النفخاي   -6
عقج األمغ واالستقخار فيو وضياع ىيبة القػانيغ ، فبل يجج الذعب خيارة إال االلتجاء 

لشطاـ وتخسيخ الدمصة ، فيعػد الشطاـ لؤلقػػ واألقجر واألكثخ فاعمية إلعادة األمغ وا
 السمكي مغ ججيج ، وتعػد الجورة الشطسية لتحخؾ مغ ججيج أيزا دوف تػق  . 

لقج انصمقت نطخية الجورة التاريخية الستعاقبة لمجساتيخ والشطع عشج بػليب مغ دراستو       
ثار الدمبية لتمظ الجورة األنطسة دولة السجيشة ودساتيخىا وتحػالتيا ، ومحاولتو تجشيب روما ا 

ونتائج السخور بيا والتي يجج الحل السشاسب لسذكبلتيا في أخح روما بشطاـ الحكع السختمط 
حيث استخمز مغ قخاءتو لػقائع التاريخ الدياسي السدتشج إلى فكخة الجستػر السختمط ، 

قائع عمى الخوماني أف مخجع قػة روما ومرجر عطستيا يكسغ أوال في دستػرىا السختمط ال
الجسع بيغ أنطسة متعجدة ومختمفة تشجمج مع بعزيا في إشار واحج بجقة وتػازف کامميغ بسا 

،  يزسغ تػزيع الدمصة بيغ القػى والسؤسدات االجتساعية والدياسية والخقابة الستبادلة بيشيا
ت وقج عاش الخوماف عمى أساس ىحا الجستػر في ضل نطاـ سياسي امتدجت فيو وتعاونت وتػازن

سمصات القشرل / السدتذار کتجديج لمشطاـ السمكي الفخدؼ ' و'مجمذ الذيػخ كتجديج لمشطاـ 
األرستقخاشي الشخبػؼ والسجالذ الذعبية كتجديج لمشطاـ الجيسقخاشي الذعبي ، وباجتساع قػػ ىحه 
ا األنطسة وتعاونيا ورقابتيا عمى بعزيا ، امتمكت روما مقػمات القػة والعطسة التي أتاحت لي
فخض سمصانيا عمى ا خخيغ وإخزاعيع إلرادتيا . والحع بػليب مغ مقارنتو بيغ دستػر روما 

تسيد الجستػر الخوماني ونطاـ حكسيا ودساتيخ قخشاجة والجوؿ اليػنانية وأنطسة الحكع فييا ، 
ونطامو الدياسي وتفخده الحي مشح روما السرجر الثاني لقػتيا والستسثل في شبيعة السػاشغ 

 وماني الػاعي سياسيا ، العارؼ بحقػقو وواجباتو ، الحخيز عمى دستػره ونطاـ دولتو .الخ 
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وعج بػليب العػامل الجيشية األصل في حب السػاشغ الخوماني لخوما واستعجاده لمتزحية مغ 
أجميا ، وأرجع ىحه العػامل أيزا إلى شبيعة الشطاـ الدياسي الخوماني الحؼ كاف الجيغ ركشا 

اركانو ، وعشرخا مغ عشاصخ دعايتو الدياسية . ووفقا لقانػف الصبيعة والجورة أساسيا مغ 
التاريخية الستعاقبة لمشطع الدياسية والجساتيخ ، راؽ بػليب أف روما وبعج صعػدىا إلى القسة ، 
يسكغ أف تراب بزخبات تعيجىا إلى ما كانت عميو مغ قبل ، ولغ يحسييا مغ ذلظ إال 

ونطاميا السختمصيغ ، ألف قػتيا باألصل تكسغ في نطامييا الجستػرؼ  محافطتيا عمى دستػرىا
والدياسي اال في رضا ا لية عشيا . وعمى ىحا األساس عج بػليب الشطاـ السختمط ىػ الشطاـ 
األمثل في الحكع ، وأف أفزل الجساتيخ ىػ الجستػر السختمط الحؼ يعبخ عغ جػىخ ىحا الشطاـ ، 

عتساد عمى فكخة الجستػر السختمط لمحج مغ الشدوع الصبيعي ألنطسة وراؽ أف بسقجور روما اال
الحكع والجساتيخ كميا نحػ الفداد ، ألف ىحا الجستػر يزسغ لشطاـ الحكع ومؤسداتو وسمصاتو 
الستعجدة ، قػة متعادلة ومتػازنة ، فبل بتاح إلحجاىا أف تتغمب عمى القػػ األخخػ ومؤسداتيا 

لجولة لتربح ممكية أو أرستقخاشية أو ديسقخاشية ، كسا سيكػف الكل وتشفخد بفخض نطاميا عمى ا
مؤسدة وسمصة مشيا القجرة عمى مخاقبة السؤسدات والدمصات األخخػ وكبح جساحيا ومشعيا مغ 
االنفخاد بالقػة وتحقيق الغمبة والتفػؽ . وإذا ما حجث وتفػقت إحجػ القػػ الدياسية وسمصشيا 

سختمط سيسشعيا مغ جعل استبجادىا بأمػر الحكع استبجاد کامبل ومؤسدتيا ، فإف الجستػر ال
ومصمقا ودائسا ، ألف شبيعة الجستػر السختمط تدسح لمقػػ والدمصات األخخػ في الجولة 
بسػاجيتيا والترجؼ ليا . وىكحا سيداعج الشطاـ الجستػرؼ والدياسي السختمط عمى استسخار 

غيخ مغ شبيعة الجولة ونطاـ الحكع فييا وال بالذكل حخكة التقجـ ، ولكغ ليذ إلى الحج الحؼ ي
 الحؼ يجعل سيصخة إحجػ قخػ الشطاـ ومؤسداتو وانفخادىا بالدمصة أمخا مسكشا . 

 : ويسكغ تدجيل أربع مبلحطات أساسية برجد نطخية بػليب عغ نطاـ الحكع السختمط

لحكع وما تشتيي إليو مغ فداد إف حتسية حجوث الجورة التاريخية الستعاقبة لمجساتيخ وأنطسة ا -ا 
الجساتيخ واألنطسة وانييارىا ، قانػف ثابت ومؤكج وعاـ بالشدبة لكل أنػاع الجساتيخ واالنطسة ذات 

 الصبيعة األحادية .
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إف حتسية حجوث الجورة التاريخية الستعاقبة لمجساتيخ وأنطسة الحكع وما تشتيي إليو مغ فداد  -2 
، ال تشصبق عمى الجستػر وال نطاـ الحكع السختمصيغ بحكع امتبلكيسا  الجساتيخ واألنطسة وانييارىا

 عشاصخ مزادة ليا تسشع ىحا الجستػر ونطاـ حكسو .

إف قػة الجستػر ونطاـ الحكع السختمصيغ تدتشج إلى تػازف القػػ االجتساعية وليذ إلى  - 3 
 تػازف القػػ الدياسية كسا ذىب أرسصػ مغ قبل .

جاسي لمجساتيخ وأنطسة الحكع ضاىخة خاصة بجولة السجيشة اليػنانية ، ومدتسج إف التقديع الد -4 
مغ تجخبتيا الدياسية التاريخية . تأثيخىا في إال أف أىسية نطخيات بػليب وأفكاره الدياسية ال تعػد 
إلى تحميمو التاريخي السقارف لمجساتيخ والشطع الدياسية فحدب ، وال لسجخد وصفو لسبادغ 

لسختمط وقػاعج نطامو الدياسي السختمط فقط ، بل وتخجع أيزا إلى ما تخکو مغ تأثيخ الجستػر ا
في الفكخ الدياسي مغ بعجه بذكل عاـ . حيث يسكغ تمسذ تاثيخات نطخيتو عغ الشطاـ والجستػر 
السختمصيغ في الفكخ الدياسي في العرػر البلحقة الخومانية الػثشية والسديحية الػسيصة وبذكل 

ر شيذخوف " . ويخػ ' جػرج سبايغ أف تأثيخ أفكار بػليب امتج حتى وصل إلى الفكخ خاص أفكا
الدياسي الحجيث عشجما تأثخ بيا مػنتدكيػ الحؼ تأثخ بأفكاره واضعػ الجستػر األمخيكي مغ 
ا باء السؤسديغ األمخيكييغ ، وأخحت الشطع الدياسية الحجيثة عغ بػليب تقاليج الشطع الدياسية 

 القجيسة في جػانب متعجدة أىسيا :  الخومانية

فكختو عغ الجستػر ونطاـ الحكع السختمصيغ التي تأثخ بيا مػنتدكيػ ، ووججت شخيقيا إلى  -
التصبيق عمى يج ا باء السؤسديغ األمخيكييغ الحيغ أخحوىا عغ مػنتدكيػ ، وشبقػىا ألوؿ مخة 

 ه في الػاليات الستحجة األمخيكية . في الشطاـ السختمط الجستػرؼ والدياسي الحجيث الحؼ أقامػ 

فكختو عغ نطاـ الفرل بيغ الدمصات التي تأثخ بيا مػنتدكيػ واخحىا عشو وليذ عغ أرسصػ  -
الحؼ كاف أوؿ مغ تحجث عغ ىحا الشطاـ ، ووججت شخيقيا إلى التصبيق عمى يج ا باء 

في الشطاـ السختمط السؤسديغ األمخيكييغ الحيغ أخحوىا عغ مػنتدکيػ ، وشبقػه ألوؿ مخة 
 الجستػرؼ والدياسي الحجيث الحؼ في الػاليات الستحجة األمخيكية . 

ىكحا قجمت مداىسات بػليب وأفكاره الدياسية تحميبل لصبيعة الشطاـ الدياسي الخوماني         
وخرائرو ، وتحجيجا لعػامل قػتو واستقخاره ، مسا أصبح فيسا بعج مغ األسذ والقػاعج العامة 
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ة الشطع الدياسية واستقخارىا األمخ الحؼ تبشتو انكار ومداىسات سياسية أخخػ وأعادت صياغتو لقػ 
 وفقا لسشصق عرخىا وخرائز مجتسعاتيا وشبيعة أنطستيا الحاكسة . 

 السحاضخة الثالثة والعذخوف:
 السبحث الثاني

 شيذخوف 
لحكبة األخيخة مغ ؽ.ـ ، فعاصخ بحلظ ا 43 -ؽ.ـ 106ولج شيذخوف وعاش بيغ أعػاـ       

الشطاـ الجسيػرؼ وقياـ الجكتاتػرية العدكخية عمى يج يػليػس قيرخ " تسييجا لمتحػؿ إلى الشطاـ 
اإلمبخاشػرؼ . وقج حخص شيذخوف مشح وقت مبكخ مغ حياتو الفكخية والعسمية عمى دراسة التاريخ 

بعقمية قانػنية يقطة ، وروح  والفكخ الخومانييغ والفمدفة الخواقية وىػ ما عالج مػضػعاتو وقزاياه
أمغ تحميمية متعسقة ، وشغل في حياتو العسمية مشاصب عجة حتى أصبح مدتذار الجولة . 

، وانصبلقا مغ ىحا اإليساف  شيذخوف باالعتجاؿ الدياسي والشطاـ الجستػري والحكع السختمط
كميا االجتساعية عارض دكتاتػرية قيرخ العدكخية بعج أف رأػ فييا عمة عجد روما عغ حل مذا

واعتقج أف بسقجور روما استعادة عرخ ازدىارىا التي بجأت بالطيػر أواخخ العرخ الجسيػرؼ . 
، وتدببت آراءه ىحه في تقجيسو  العرخ الجسيػري " مغ ججيج لػ تخمرت مغ ىحه الجكتاتػرية

لمسحاكسة وإدانتو والحكع عميو باإلعجاـ بأمخ مغ انصػنيػس إمبخاشػر روما بعج عاـ واحج عمى 
 مقتل يػليػس قيرخ . 

ويعج شيذخوف أحج أبخز االستثشاءات في تاريخ الفكخ الخوماني والسسارسة الدياسية      
األكثخ إنجازا وتسيدا في ذلظ العرخ والعرػر الدابقة  الخومانية ، فيػ السفكخ الدياسي الخوماني

والبلحقة عمى حج سػاء ، وذىب سبايغ " إلى أنو ال يػجج بيغ أصحاب الشتاجات الفكخية مغ 
الخوماف مغ يسكغ االعتخاؼ لو بأنو مفكخ سياسي سػؼ شيذخوف ، إال أف أعسالو الفكخية التي 

انية ، حطيت باىتساـ وتقجيخ أقل مسا حطيت بو عالجت السذکبلت الدياسية لمجسيػرية الخوم
نتاجاتو العسمية ذات الصبيعة القانػنية ، وال تخجع أىسية أفكار شيذخوف الدياسية إلى ما فييا مغ 
أصالة وإبجاع ، ألنيا لع تكغ وكسا يعتخؼ ىػ نفدو إال تجسيعة ألراء وافكار ا خخيغ ، ولكغ 

اءة ما جسعو وعخضو فييا مغ أفكار ، وتسثمت مؤلفاتو في مؤلفاتو ىي التي اجتحبت الشاس إلى قخ 
كتابي الجسيػرية والقػانيغ المحاف تعكذ عشاويشيسا األثخ الػاضح لؤلعساؿ األفبلشػنية في الفكخ 
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الخوماني وىسا مغ أفزل فيارس الفكخ الدياسي الخوماني وعمى األخز في األياـ األخيخة مغ 
ف وأفكاره ، يدتمـد التسييد بيغ األغخاض السباشخة التي العرخ الجسيػرؼ . ولكغ فيع شيذخو 

استيجفتيا كتاباتو ، واألثخ البعيج غيخ السقرػد الحؼ أحجثتو تمظ الكتابات . إذ كاف دافعو لمكتابة 
ىػ تسجيج الفزائل الخومانية التقميجية السترمة بالخجمة العامة ومؤسدات الدمصة ، وتشػيخ 

يع آفاقيع وإضفاء الربغة الفمدفية اإلغخيكية عمى أفكارىع ، وحخص القائسيغ بسدؤولياتيا وتػس
في مؤلفاتو عمى تأكيج اعتقاده الخاسخ بتفػؽ نطاـ الجستػر السختمط وتسيده ، وشخح نطخيتو عغ 
الجورة التاريخية الستعاقبة لمجساتيخ والشطع ، وتػضيح أبعادىا ليؤسذ عمييسا نطخيتو عغ الجولة 

مى الجستػر والشطاـ السختمصيغ وفقا لمتصػر التاريخي الجستػرؼ لمشطاـ الخوماني الكاممة القائسة ع
، واستسج الفكخ الدياسي عشج شيذخوف مرادره مغ التخاث الفمدفي اإلغخيقي دوف أف يكػف فكخه 
محاكاة لحلظ التخاث او تقميجا لتػجياتو وأفكاره ، حيث كانت نطخياتو وأفكاره مختمفة عغ تمظ التي 

 ا أفبلشػف وأرسصػ مغ جانبيغ : وضعي

: تبشى أولئظ السفكخيغ ألنسػذج دولة السجيشة وارتباشيع بو ، وتبشي شيذخوف ألنسػذج  األوؿ
 الجولة اإلمبخاشػرية العالسية الخومانية السختم  والستسيد عغ سابقو .

ساسي في الحياة : تجاىل الفكخ الدياسي األفبلشػني واألرسصي لسكانة اإلنداف ودوره اال الثاني 
الدياسية بتاثيخ تقديع اليػنانييغ لمبذخ إلى إغخيق متحزخيغ وىسج متػحذيغ ، ووضعيع 
لئلنداف في خجمة السجيشة ولػ عمى حداب حياتو ومرالحو وسعادتو ، بيشسا انصػت أفكار 
خ شيذخوف عمى نطخة إندانية عالسية مجعسة بالفمدفة الخواقية ، نادت بعجـ التسييد بيغ البذ

واستيجفت وضع الجولة في خجمة اإلنداف . دوف أف تديل ىحه االختبلفات برسات التخاث 
الدياسي اليػناني األفبلشػني واألرسصي السصبػعة عمى فكخ شيذخوف الدياسي والستسثمة في : 

 إف كتابي شيذخوف " الجسيػرية والقػانيغ حسبل اسساء كتب أفبلشػف .  -

 رية والقػانيغ جاء باسمػب السحاورات األفبلشػنية . إف كتابي شيذخوف " الجسيػ  -

إف كتابي شيذخوف " الجسيػرية والقػانيغ عالجا السػضػعات نفديا التي عالجتيا مؤلفات  -
أفبلشػف وأرسصػ مثل شبيعة الجولة السثالية وسسات رجل الجولة السثالي ومفيػـ العجالة واسديا 

 مغ التذخيعات الجيشية والقػانيغ السجنية.ومقػماتيا والتعميع ، وعيشات مشتقاة 
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يتأسذ الفكخ الدياسي عشج شيذخوف عمى قػاعج أخبلقية ذات شبيعة قانػنية مختكدىا          
ومشصمقيا نطخية القانػف الصبيعي ، ولعل مداىستو األبخز واألىع في تصػر الفكخ الدياسي ىي 

الخواقييغ ، وإعادة صياغتو ليحه الشطخية  تػضيحو ألسذ نطخية القانػف الصبيعي وتفاصيميا عشج
، لتربح مخجعا أصػليا مغ مخاجع الفكخ الدياسي ومرادره التأسيدية مشح العرػر الػسصى 
وحتى القخف التاسع عذخ . لقج جاءت والدة نطخية القانػف الصبيعي عشج الخواقييغ وباألصل بفعل 

 : عامميغ 

 سة الخواقية . : فکخؼ فمدفي أنتجتو السجر  العامل األوؿ

: عسمي واقعي أنتجشو آليات الييسشة العالسية لمجولة اإلمبخاشػرية الخومانية العامل الثاني 
 ومقتزيات إدارتيا . ىشاؾ مجسػعة مغ االفكار الخئيدية التي تشاوليا شيذخوف بالبحث ابخزىا: 

 نطخية القانػف الصبيعي: -أوال

صبيعة حجخ األساس في بشاء كل حكيقة نطخية وعسمية ، ووفقا لشطخية القانػف الصبيعي ، تكػف ال
والسريار لربلحية الشطع القانػنية لمسجتسعات اإلندانية . وتؤسذ الصبيعة لسبجأ السداواة بيغ 
الشاس بجاللة ما ىػ مذتخؾ بيشيع مغ الخرائز اإلندانية وأبخزىا الخاصية العقمية ، وتسشحيع 

إلى وحجة شبيعتو اإلندانية وتداوييع في صفاتيا ،  مجسػعة مغ الحقػؽ السكتدبة استشادا
واشتخاكيع في خرائريا بسا يجعميع متداويغ ومذتخكيغ في حقػقيع الصبيرية دوف أؼ تفاضل 
بيشيع او تسايد, و تفيج نطخية القانػف الصبيعي عشج شيذخوف بػجػد قانػف شبيعي عاـ ومػحج ، 

دارتيا لذؤونو ، والصبيعة العقمية السذتخكة لجسيع مرادره ىي تجبيخ العشاية اإلليية لمعالع وإ
البذخ مسا يجعميع أقخب ما يكػنػا إلى هللا . وتكسغ في ىحا القانػف الصبيعي فكخة دستػر العالع ، 
أؼ الجستػر الػاحج في كل زماف ومكاف ، الجستػر الحؼ ال تتعجؿ أحكامو وال تتبجؿ ، وتكػف 

تذخيع يرجر خبلفا ألحكاـ ىحا الجستػر ال يدتحق أف يدسى  ممدمة لجسيع األفخاد واألمع ، وأؼ
قانػنا ، إذ ليذ بسقجور حاکع وال محکػـ أف يجعل الرػاب خصا أو يجعل الخصأ صػابا . 
ويخادؼ القانػف الصبيعي ، عشج شيذخوف ، العقل الستساثل مع الصبيعة ذات الصابع العقمي ، ألف 

غ قػة عميا واحجة ىي القػة اإلليية . لحلظ ، تتدع أحكاـ كبل مشيسا ، العقل والصبيعة ، صادر ع
وإذ يتساشى  العالسية -: الذسػلية العسػمية الجيسػمة الثبات القانػف الصبيعي بخرائز ىي 
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القانػف الصبيعي مع العقل والصبيعة ، ويشصبق عمى جسيع الشاس في كل زماف ومكاف ، فبل يسكغ 
وال تعجيميا ، أو محاولة إسقاي بعس مشيا أو تذػيييا أو ، وإف أمكغ ال يرح ، تغيخ أحكامو 

التقميل مغ أىسيتيا ، فيػ قانػف عاـ ودائع لمبجاىة والتفكيخ الدميع . ويتستع الشاس جسيعا بسقتزى 
القانػف الصبيعي بسا يزسشو ليع مغ حقػؽ ، ويؤدوف ما بفخضو عمييع مغ التدامات ، وال يجػز 

ل أؼ مغ أحكامو بتذخيعات بذخية ، وليذ لمشاس مغ حاكع أو سيج مغ الشاحية األخبلقية تعصي
أو مذخع إال هللا ، ألنو مرجر القانػف الصبيعي ومذخعو ومفدخه وراعيو . ويؤكج شيذخوف أف أىع 
ما في ىحا القانػف ىػ السداواة بيغ الشاس ليذ في العمع والسعخفة ، ألنيع ليدػا متداويغ فييا ، 

ثخوة ، وال عمى الحكػمة أف تداوؼ بيشيع فييا ، لكشيع متداووف بسعشى أف وليذ في السمكية وال
عمى الحكػمة أف تتعامل معيع عمى أساس تداوييع في السمكات القجرات العقمية والسقػمات 
الشفدية واالتجاىات العامة السترمة بسعتقجاتيع بذاف ما يشبغي أف تكػف عميو الكيع الذخيفة . 

ابات شيذخوف ال تتزسغ اإلشارة إلى فكخة السداواة الدياسية أو وعمى الخغع مغ أف كت
الجيسقخاشية الدياسية ، فإف السعشى السدتخمز مغ مفيػمو  لمقانػف الصبيعي ، يفيج بأف لكل فخد 
حقػقا إندانية مساثمة ومداوية لحقػؽ غيخه مغ األفخاد ، بسا فييا الحقػؽ الدياسية ، وأف لمجسيع 

حتخاـ والكخامة اإلندانية ، يجعميع داخل نصاؽ األخػة اإلندانية ال خارجيا قجرة مذتخكة مغ اال
مسا ال يدسح ألؼ فخد أو جساعة بالتدمط عمى ا خخيغ أو التحكع فييع . وتشتيي صياغة 
شيذخوف لشطخية القانػف الصبيعي وتفديخه األخبلقي ليا إلى نتائج سياسية ميسة فيسا يتعمق 

ومرجر شخعيتيا ووضيفتيا وشكميا وتجاوليا ، ولخز ' جػرج سبايغ باصل الدمصة الدياسية 
تمظ الشتائج في أف شيذخوف جعل بشاء الجولة واستسخارىا مخىػنة باستشادىا إلى االعتخاؼ بحقػؽ 
مػاششييا ، و مدئػليتيا عغ التجديج العسمي لػعييا بيحه الحقػؽ ، وتعسيق وعييع بيا ، وإقامة 

 . ع استشادا إليياعبلقاتيا السذتخكة معي

فكخة مفيـػ الجولة عشج شيذخوف اقيع عمى دعامتيغ أساسيتيغ ىسا  اسذ الجولة الكاممة :-ثانيا 
  الجستػر السختمط وفكخة التصػر التاريخي الجوري لمجساتيخ

تتسثل فكخة الجستػر السختمط في دستػر روما باعتباره ، مغ وجية نطخ شيذخوف ،  .1
اسية أف تحقق بو قياـ نطاـ الحكع يجسع بيغ االستقخار اكسل مايسكغ لمخبخة الدي

والكساؿ مع وجػىخ ىحه الفكخة يقػـ عمى اساس تقديع الحكػمات الى ممكية 
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وأرستقخاشية وديسقخاشية ) شعبية ( ، وبيشسا تتخكد الدمصات في الشطاـ السمكي بيغ 
يج فئة محجودة شخز واحج ، تكػف ىحه الدمصات مخكدة ) في الشطاـ األرستقخاشي ( ب

مغ الصبقة السختارة . أما الشطاـ الجيسقخاشي ) الذعبي ( فتكػف الدمصات جسيعيا فيو 
بيج وحيغ تسايد شيذخوف بيغ ىحه األنطسة بفرل الشطاـ السمكي وبمبو ، في االفزمية 
، الشطاـ األرستقخاشي ، أما الشطاـ الجيسقخاشي فيػ أسػأ أنػاع انطسة الحكع . والشطاـ 

تمط  ىػ ذلظ الشطاـ الحؼ يسدج بيغ األنطسة الثبلثة مكػنا مشيا نطاـ يتحقق فيو السخ
االندجاـ بيغ العشاصخ الستبايشة, فذيذخوف  أذف يأخح بفكخة الشطاـ أو الجستػر السختمط 
القائسة عمى اساس السدج والتػازف بيغ عشاصخ ندق مغ الشطاـ السمكي والشطاـ 

شي الذعبي ( مغ مشصمق أف الجسع بيغ انطسة ثبلثة ىػ األرستقخاشي والشطاـ الجيسقخا
افزل مغ الجسع بيغ نطاميغ فقط ، وىػ ما أقخه ارسصػ حيغ جعل نطامو السختمط 
نتاجا لمجسع بيغ عشاصخ مدتقاة مغ الشطاميغ الجيسقخاشي واالوليكارشي فقط . إف 

أرسصػ لكغ  اعتقاد شيذخوف بفزائل الجستػر السختمط واف كاف يخجع في أصػلو الى
ذلظ ال يسشع مغ القػؿ انو كاف ايزأ درس مغ التاريخ الخوماني اليسكغ ألؼ مخاقب 

 ماىخ وذكي كذيذخوف اف يخصئو
أما فكخة التصػر التاريخي الجورؼ لمجساتيخ فأساسيا أف الحكػمات عخضية دائسا    .2

 بج واف يفجالفداد والحؼ يقػد في الشياية إلى الثػرات الستكخرة ، فالحكع السمكي ال

: ويشطخ شيذخوف إلى الجولة عمى أنيا جساعة معشػية ، أؼ مجسػعة شبيعة الجولة -ثالثا
أشخاص يستمكػف الجولة وقانػنيا بالسذاع بيشيع ، لحلظ فيػ بعخؼ الجولة بأنيا " مرمحة الشاس 

ألغخاض  السذتخكة ، وىي مرمحة مدتشجة إلى األخبلؽ وقائسة عمييا . فإذا لع تكغ الجولة قائسة
أخبلقية وال عمى أسذ أخبلقية ، وإذا لع يكغ قػاميا الخوابط السعشػية التي تجسع الشاس بعزيع 
إلى بعس ، فمغ تكػف في رايو سػؽ عرابة مدمحة مغ قصاع الصخؽ ، غايتيا سمب أمػاؿ 
ة الشاس عمى اوسع نصاؽ مسكغ ، بسا يعشي أف خخوج الجولة عمى القػاعج األخبلقية يفقجىا حكيق
كػنيا دولة . وبقجر تعمق األمخ بالشاس الحيغ قاؿ شيذخوف إف الجولة " مرمحتيع السذتخكة ، 
فإنيع ليدػا مجخد مجسػعة أفخاد مجتسعيغ كيفسا اتفق ، بل ىع األفخاد السجتسعػف في أعجاد كبيخة 
ية ، ويخبط بيشيع تػافق آرائيع برجد القانػف والحقػؽ ، ورغبتيع السذتخكة في حياة جساع
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يداىسػف فييا بسا يعػد عمييع جسيعا بالخيخ والشفع السذتخؾ . ويجعل ىحا الترػر مغ الجولة 
شبيية بالسؤسدة السداىسة التي تكػف عزػيتيا حقا عاما ومذتخكا بيغ جسيع مػاششييا ، وىي 

ف ىكحا تكػف الجولة ، عشج شيذخومدئػلة عغ تدويجىع بثسار التعاوف الستبادؿ والحكع العادؿ . 
، وليدت مخمػقا  ومؤسدة عقبلنية أخبلقية،  ، نتاج شبيعية لمغخيدة االجتساعية عشج اإلنداف

مرصشعا ناجسا عغ الصبيعة السرمحية األنانية البلأخبلقية لؤلفخاد . وتتختب عمى مفيـػ 
 شيذخوف ىحا لمجولة ، ثبلث نتائج 

سذتخكة ، بجعميا ممكة ليع ، ويجعل إف نذػء الجولة مغ اجتساع األفخاد وتػافقيع وإرادتيع ال -1
 سمصاتيا عامة بحكع تجديجىا لئلرادة العامة والسذتخكة ليؤالء األفخاد . 

إف االستخجاـ القانػني الدميع لمقػة في الشطاـ الدياسي تحكيقا ألىجافو وتشفيحا لدياساتو ىػ  -2
تخجـ تمظ القػة بحكع وضيفتو استخجاـ القػة الشاس السجتسعيغ في إشار الجولة ، فالسػض  العاـ يد

واستشادا إلى الدمصة السخػلة لو وفقا ألحكاـ القانػف بحدبانو صشيعة ذاؾ القانػف والسػكل بتشفيح 
أحكامو . فالقانػف بحكع السػضفيغ الحيغ يحكسػف الشاس بالقانػف ومغ أجمو ، وبحلظ ، فإف 

ال السػض  الرامت ، واستخجاـ السػض  ليذ إال القانػف الحي الشاشق ، وأف القانػف ليذ إ
الجولة لمقػة ليذ جدءا أصيبل مغ شبيعتيا بل ىػ أمخ عارض وشارغ عمييا تفخضو حاجتيا 

 لتصبيق مبادغ الحق العجالة وتحقيق األىجاؼ السختبصة بيا .

إف الجولة وقانػنيا يخزعاف دائسة لقانػف هللا الحؼ ىػ القانػف األخبلقي ، القانػف الصبيعي  -3 
ذلظ القانػف األعمى لمعجالة والحق الحؼ يعمػ عمى كل القػانيغ واإلرادات البذخية ويدسػ عمى ، 

كل السؤسدات االجتساعية . ولعل مسا يمفت الشطخ في مفيػـ الجولة عشج شيذخوف ىػ إبخازه 
ال لمرمة القانػنية التي يقـػ عمييا االجتساع السجني وتشذأ عشيا الدمصة الدياسية أساسية ، فبج

عسا افتخضو العقل الدياسي اليػناني مغ أف أساس قياـ الجولة ىػ مجسػعة األفخاد الستحجيغ 
سياسيا وفقا لكيع عميا وأىجاؼ مذتخكة ، افتخض شيذخوف أف أساس قياـ الجولة ىػ االجتساع 

، سياسيا مدودة بدمصة قانػنية سيجة  -البذخؼ السختبط برمة قانػنية تجعل مشو كيانا اجتساعيا 
وبحلظ يكػف شيذخوف قج صاغ السبادغ العامة التي تحجد شبيعة الدمصة الدياسية بسا يجعميا في 
ضل تمظ السبادغ وبفعميا : سمصة سياسية مرجرىا االجتساع اإلنداني سمصة سياسية مارس 
استشادا إلى القانػف الشاشئ عغ ىحا االجتساع والسشطع لذؤونو وتفاعبلتو . سمصة سياسية تسارس 
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سباب قيسية وتحكيقا ألىجاؼ أخبلقية . وىحا ىػ أصل الدمصة الدياسية عشج شيذخوف ومرجر أل
شخعيتيا وشبيعة وضائفيا ، ولكغ ما ىػ الذكل التشطيسي السؤسدي ليحه الدمصة عشجه ؟ إذا 
كانت نطخية القانػف الصبيعي ىي مفتاح الجخػؿ إلى مفيػـ الجولة عشج شيذخوف وتحجيج أصميا 

عيشيا وشبيعة وضائفيا ، فإف نطخية الجورة التاريخية الستعاقبة لمجساتيخ والشطع ىي  ومرجر شخ
مفتاح الجخػؿ إلى ترػره لذكل الدمصة الدياسية وليكميا التشطيسي وصػال إلى ترػره لمشطاـ 
الدياسي األمثل دوف أية إمكانية لمفرل بيغ مقجمات ىاتيغ الشطخيتيغ ونتائجيسا لجيو . فدػاء 

األمخ بالشطاـ السمكي أو االستبجادؼ أو األرستقخاشي أو األوليغارشي أو الجيسقخاشي أو تعمق 
فإف شيذخوف يمح عمى أف الغػغائي ، وىي األشكاؿ السختمفة لمدمصة الدياسية ونطع الحكع ، 

، وىػ يدتسج رأيو ىحا  الديادة في كل ىحه األنطسة عمى اختبلفيا سيادة شعبية مرجرىا الذعب
مغ نطخية القانػف الصبيعي ، بيشسا يدتسج رأيو بذأف إمكانية تعخض الحكػمات في أنطسة الحكع 
السختمفة لمفداد الحؼ يشتيي بحجوث الثػرات السؤدية لتغيخىا واستبجاؿ أنطسة اخخػ بيا مغ نطخية 

مغ قبل والقائمة باف فداد الشطاـ  الجورة التاريخية الستعاقبة لمجساتيخ والشطع كسا صاغيا بػليب
السمكي بشتج عشو الشطاـ االستبجادؼ ، وفداد الشطاـ األرستقخاشي يشتج عشو الشطاـ األوليغارشي ، 
وفداد الشطاـ الجيسقخاشي يشتج عشو نطاـ حكع الخعاع . فإذا أراد أؼ مجتسع سياسي / دولة أف 

التاريخية الستعاقبة لمجساتيخ والشطع ، فإف  يجشب نطامو الحاكع الفداد ويسشع وقػعو في الجورة
الحل يكسغ في جعمو نطاما مختمصا أساسو الجستػر السختمط الحؼ رآه شيذخوف متجدجا في 
الشطاـ الخوماني بػصفو أكسل صػر الخبخة الدياسية التصبيكية لشطاـ استصاع أف يجسع بيغ 

تػر السختمط عشج شيذخوف في مديج خرائز الكساؿ واالستسخارية السدتقخة ، وتتجدج روح الجس
مخكب مغ فزائل ثبلثة أنطسة سياسية ىي : و السمكي الفخدؼ . و األرستقخاشي الشخبػؼ . و 
الجيسقخاشي الذعبي وىػ يسشح األفزمية بيغ ىحه األنطسة تشازلية لمشطاـ السمكي فاألرستقخاشي 

يو إشبلقا فيػ الشطاـ الحؼ يجسع فالجيسقخاشي وىػ آخخىا واسػاىا لجيو ، أما أفزل األنطسة لج
بيغ فزائل األنطسة الثبلث مكػنة مشيا نطاـ معتجال يتحقق فيو االندجاـ والتػازف وتكافؤ القػة 
بيغ عشاصخ األنطسة السختمفة وفزائميا ومبادئيا وقػاىا ، مشصمقا في ترػره ىحا مغ أف الجسع 

تو عغ الشطاـ السختمط مغ أفكار بيغ أنطسة ثبلثة خيخ مغ الجسع بيغ نطاميغ لتقتخب فكخ 
ىيبػداـ الحؼ سبقو إلى تبشي الشطاـ السختمط الثبلثي ، أكثخ مغ اقتخابيا مغ أفكار أفبلشػف 

 وأرسصػ المحيغ تبشيا الشطاـ السختمط الثشائي .
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وقج عخض شيذخوف لؤلشكاؿ العشيفة لتجاوؿ الدمصة عشجما ربط بيغ فداد أنطسة الحكع        
ت لتغييخ ىحه األنطسة ، بػص  الثػرات تجديجا لؤلسمػب العشيف في تجاوؿ الدمصة وقياـ الثػرا

. ولكغ ىحه األشكاؿ العشيفة التجاوؿ الدمصة ال تبجو متشاسبة وتػجو شيذخوف وإلحاحو عمى 
الجػانب األخبلقية والقانػنية لطاىخة الدمصة الدياسية ، فإذا كاف السفكخوف ا خخوف قج ركدوا 

ب األخبلقية ، فقج تسيد عشيع شيذخوف بجسعو في آف واحج بيغ تخكيده عمييا وعمى عمى الجػان
الجػانب القانػنية التي أىسميا أولئظ وأوالىا ىػ اىتسامو . ولكغ أعساؿ شيذخوف الفكخية لع 
تتزسغ تػضيحا لترػراتو بذاف التصبيقات القانػنية العسمية السترمة تجاوؿ الدمصة ، فقج غاب 

لدياسي عشج شيذخوف االىتساـ بالجور اإلجخائي التصبيقي لمقانػف في تشطيع عسميات عغ الفكخ ا
انتقاؿ الدمصة وآليات تجاوليا أو دور السؤسدات الجستػرية في تمظ العسميات وا ليات بعج أف 
كاف سباقا إلى التأكيج عمى تمظ األدوار عمى الرعيج الفكخؼ الشطخؼ ، حيث إف مقػلتو عغ 

اسية التي مرجرىا السجتسع الدياسي وأفخادىا الذعب السػاششػف ال تجؿ في ذاتيا الدمصة الدي
عمى أفكار أو نتائج سياسية مترمة بذكل واضح ومباشخ بكيفية تجاوؿ الدمصة وآليات انتقاليا . 
وقج الحع ' جػرج سبايغ ذلظ معمشا أف شيذخوف ال يخبخنا عسغ يسمظ حق الكبلـ باسع األمة ، 

ؿ إليو ىحا الحق ، وال يحجثشا بجقة عسغ ىع الشاس أو األمة التي يتكمع عشيا ، وىحه وال كيف يؤو 
جسيعيا مدائل ذات أىسية فكخية وعسمية كبخػ في مجاؿ التعخؼ عمى آرائو بذاف تجاوؿ الدمصة 
، لكشو بقي متسدكا باف تصبيق القانػف ، ولػ بالقػة ، ىػ وحجه الكفيل بتحقيق االستقخار ، ناسيا 

القانػف ال يحقق االستقخار ويشطع عبلقات التفاعل في جسيع مفاصل الحياة االجتساعية  أف
والدياسية حدب بل وأنو يجب أف يشطع أيزا كيفية تجاوؿ الدمصة الدياسية ويػضح آليات 

 انتقاليا انتقاال سمسيا غيخ عشيف . 
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 السحاضخة الخابعة والعذخوف:

 السبحث الثالث  

 سشيكا

اذا كاف شيذخوف قج مثل الفكخ الخواقي في الدشػات األخيخة مغ العرخ الجسيػرؼ فاف       
ميبلدية ( عبخ عغ ذلظ الفكخ والخواقي في الدشػات األولى مغ  65ؽ . ـ الى 4) سشيکا 

العرخ االمبخاشػرؼ . وليذ ىشالظ مغ شظ اف أفكار سشيگا كانت ذات صبغة ديشية واضحة ، 
في حيغ لع تخخج نتاجات شيذخوف الفكخية مغ نصاؽ الجائخة القانػنية السحزة . وفي معخض 

الذخريتيغ ) شيذخوف وسشيکا ( نجج انفدشا اماـ نقاي التقاء السقارنة بيغ افكار كل مغ 
واختبلؼ عجيجة, فكبلىسا كاف يعتقج أف الصبيعة تقجـ األساس الحؼ يجب اف يرير في ضمو 
األفخاد ، كسا اف كبلىسا أقخ صبلحية مبجأ السداواة االندانية ، رغع أف سٹيکا كاف اكثخ صخاحة 

ف فقج حخص عمى االشارة الى أف االختبلفات بيغ الديج في دفاعو عغ ىحا السبجأ مغ شيذخو 
والعبج ىي فقط مدألة اصصبلح قانػني واف الحع الديء وحجه ىػ الحؼ يجعل اإلنداف عبجا ، 
لحا رفس ) سيشکا ( بعش  ، شأنو في ذلظ شأف شيذخوف والخواقييغ األوائل : أدعاء ارسصػ مغ 

 أف البذخ غيخ متداويغ بالصبيعة .

سشيكا تطيخ بذکل حاد اذا ما قػرنت بخواقية شيذخوف . فيحا األخيخ كاف متفائبل حيغ ورواقية 
ترػر عػدة عطسة روما تقتخف بتبشي اإلصبلحات السؤدية الى قػة ووحجة الجسيػرية اما سشيکا 
فقج آمغ ، ايزا ، بأف الجسيػرية أسسى مغ اإلمبخاشػرية لكغ أممو ذلظ كاف ضئيبل في امكانية 

وفي ضخؼ كيحا فاف السمكية السصمقة تربح . الفتخة الدابقة عمى العيج االمبخاشػرؼ  عػدة روح
ىي القادرة فقط عمى حفع الشطاـ ، فخدة وانحبلؿ عامة الشاس جعمت الجيسقخاشية امخا مدتحيبل  
فاألمػر قج سائت الى حج لع يعج معو مػضع التداؤؿ ىػما اذا كاف لداما أف يقـػ الحكع السصمق 

التداؤؿ ىػ عسغ عداه أف يكػف الصاغية ؟ لقج بمغ التذاؤـ بدشيكا الى حج االدعاء باف ، بل 
االعتساد عمى الصاغية افزل بكثيخ مغ االعتساد عمى الجساىيخ ، اذاف جسيخة الذعب ىي مغ 
الذخ والفداد بحيث تغجو أكثخ قدػة مغ الحاكع الصاغية ، ومغ ثع فاف مغ الػاضح أف احتخاؼ 



 
149 

كاف ليعػد عمى الخجل الرالح إال بالقزاء عمى يشبػع الخيخ في نفدو . واف الخجل  الدياسة ما
الرالح والعاقل ما كاف يدتصيع في ىحه الطخوؼ أف يحقق خجمة لبشيي قػمو بالتساس الػضائ  
الدياسية . وليحه االسباب ، وغيخىا ، لع يعمق سشيكا أىسية كبيخة عمى اختبلؼ أنطسة الحكع ، 

ذخوف ، فيي عشجه في الذخ سػاء مادامت جسيعيا عاجدة عغ تحقيق الخيخ لآلخخيغ  كسا فعل شي
 أف صبلح الحكػمة او فدادىا اليقخره ، شبقا لسعتقج سشيکا : سػػ مريار السشفعة فقط .

عمى أف ذلظ ال يعشي أف سشيكا قرج مغ وراء ذلظ اف الخجل الحكيع يشبغي لو أف يشدحب      
فيو . فقج اصخ عمى ضخورة قياـ الخجل الرالح بػاجبو األدبي بعخض  مغ السجتسع الحؼ يرير

خجماتو في أية صػرة كانت : وىػ في مػقفو ىحا يمتقي بذيذخوف ويخال  االبقػرييغ الحيغ 
خبلؼ  -تصمعػا الى تحقيق مشافعيع الخاصة عمى حداب السرمحة العامة ، وقج ترػر سشيکا 

يغ واالجتساعييغ وجػد وضيفة اجتساعية دوف اف تتصمب شيذخوف و غيخه مغ الفبلسفة الدياسي
 وجػد مشرب سياسي في الجولة او عسل ذؼ شابع سياسي .

ىحا الترػر جعل سشيکا يقػؿ بػجػد عالسيغ لئلنداف, عالع صغيخ ) عائع الجولة التي يحيا  
ببعزيا( تدػده فييا ( وعالع اكبخ ) تكػف مغ جسيع الكائشات العاقمة التي تخبط االندانية كميا 

 عبلقات معشػية وديشية بجال مغ الخوابط القانػنية الدياسية

وبجوف شظ أف ىحه ا راء تذابو الى حج كبيخ تمظ ا راء التي شخحيا السديحيػف فيسا بعج 
فاعتقاد سشيکا بػجػد مجتسع اخبلقي ديشي مشفرل عغ السجتسع الدياسي يصابق مشصمقات 

وجػد سمصتيغ احجاىسا ديشية والثانية زمشية . وىػ في مػقفو ىحا  السديحييغ الفكخية التي تؤكج
يخال  ، مغ ناحية أخخػ ، فمدفة االغخيق القجيسة التي اعتبخت الجولة األداة الػحيجة التي تسكغ 
االنداف مغ الحرػؿ عمى الكساؿ الخمقي ، وكحلظ ما أكجه شيذخوف مغ أف االلتداـ الخمقي لمفخد 

وحيغ يحجد سشيکا مػقفو مغ الجولة نججه يخال  تمظ  ا الفخد ( بمجه فقط, يكسغ في أف يخجـ ىح
ا راء التي سبق واف شخحيا كل مغ افبلشػف وأرسصػ : فالجولة بالشدبة لدشيكا ليدت ، كسا 
يعتقج مفكخو االغخيق ، شخشا الزما لتصػيخ الفزيمة والحياة الفاضمة ، وانسا ىي فقط انعكاس 

يخة . وفي تصػيخه ليحه الفكخة صاغ سشيكا نطخية عغ العرخ الحىبي أو لصبيعة االنداف الذخ 
 حالة الصبيعة ، التي قجر ليا أف تمعب دورا ميسا في تاريخ االفكار الدياسية .
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وتتمخز ىحه الشطخية ، )نطخية العرخ الحىبي( ، في اعتقاد سشيکا بػجػد عرخ ذىبي      
نداف في ذلظ العرخ ) الحىبي ( بدعادتو وبخاءتو ، سابق عمى عرخ السجيشة والجولة احتفع اال

وعذق الحياة البديصة الخالية مغ كساليات الحزارة وتكاليفيا ومطاىخىا . كاف ذلظ العرخ 
خاليا مغ مطاىخ الجذع ، الستػلج عغ الخغبة في السمكية الخاصة ، لحلظ لع تطيخ فيو الشدعة 

لدحاجتيع  -لقػانيغ او أجيدة القيخ ، فأشاع األفخاد الفخدية ، ولع يذعخ الفخد فيو بالحاجة إلى ا
عقبلءىع وفزبلءىع ، ولع يدتخجـ ىؤالء العقبلء سمصانيع لقزاء مرالحيع الخاصة  -وبخاءتيع 

بل راعػا السرمحة العامة قبل كل شيء مغ خبلؿ اتباع احكاـ وقػاعج الصبيعة ، ألنيا األحكاـ 
ت رغبة األفخاد في التسمظ تطيخ حتى بجأ الجذع يديصخ لكغ ما أف بجأ الػحيجة العادلة دوما ,

عمى نفػس الحكاـ فتحػلػا إلى نفعييغ واصبحػا شغاة مدتبجيغ ، وترارع األفخاد بذجة مغ أجل 
تشامي ممكيتيع ، ومغ ثع اصبحت الحاجة قائسة لػجػد القػانيغ وقياـ حكػمة قدخية وتشطيع 

سطاىخ شخ ضخورؼ حتستو ندعة االنداف السشحخفة . السمكية الخاصة . لقج اعتبخ سشيکا ىحه ال
فاالنداف الفاضل ال يخػ ضخورة لػجػد الحكػمة والقانػف والسمكية . أف ىحه السطاىخ ليدت إال 

 تعبيخا واضحا عمى فقجاف ذلظ االنداف لبخاءتو .

ػشو إلى وسشيكا في رأيو ىحا يتفق مع تعاليع الكشيدة السديحية التي تعتقج اف االنداف قبل ىب
األرض كاف يرير في الجشة ، وىحه الجشة تذابو العرخ الحىبي الحؼ اعتقج سشيکا بػجػده . 
والرفات التي اسبغيا السديحيػف عمى الجشة التختم  عغ تمظ الرفات التي اسيغيا سشيکا 
 عمى عرخه الحىبي : فانعجاـ السمكية الخاصة ىي شابع الشطاـ االجتساعي فييا ، كسا أنيا كانت
تخمػ مغ القػانيغ او اؼ مطيخ قدخؼ لمدمصة . أليدت ىحه الرفات ىي نفذ الرفات التي 

 شبع فييا سشيکا عرخه الحىبي ؟ . 

والػاقع أف سشيکا بيحه الشطخية لع يقرج مياجسة السمكية او القانػف او الحكػمة ، وانسا اراد      
لخمكية ، وانسا ىي نطع مغ الجرجة ، فقط ، أف يػضح أف ىحه الشطع ليدت كاممة مغ الشاحية ا
آف يعػد ذلظ السجتسع  -عشجئح  -الثانية ، فاذا امكغ العػدة بالبذخية إلى نقاوميا األولى ، فبلبج

الكامل الحؼ اليحتاج إلى مثل ىحه الشطع . اما وقج وصل األفخاد إلى درجة خصيخة مغ فداد 
، بل أنيا الزمة ومفيجة . معشى ذلظ أف الخمق فانيع لغ يدتصيعػا أف يريذػا بجوف ىحه الشطع 

الجولة الحجيثة التدتصيع االستغشاء عغ نطع السمكية الفخدية او غيخىا مغ الشطع او القػانيغ . اف 
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ترػيخ سشيكا لمحكػمة كعبلج ناجح لمذخ الستأصل في الشفذ البذخية ىػ بسثابة دليل يػرد عمى 
عشػية . فيحا الفكخ الججيج لع يشدمخ فقط عغ فكخ مجػ التحػؿ في الخأؼ تجاه الكيع الفكخية الس

فبلسفة األغخيق في تقجيديع لمشطع الدياسية وحدب بل اندمخ ايزا عسا تصػر اليو الفكخ عشج 
شيذخوف . فبلشظ أف آراء سشيکا تختم  اشج االختبلؼ عغ الترػيخ القجيع الحؼ يتسثل في 

عيغ أف تكػف عمييا الحياة الستحزخة ، وانيا ايساف ارسصػ باف دولة السجيشة ىي الرػرة التي يت
الػسيمة الػحيجة لبمػغ الخرائز االندانية بأسسى درجات نسػىا وارتقائيا . فالتغيخ الحؼ ادخمو 
سشيكا في تقجيخه بذأف وضيفة الجولة يقابل ، إلى حج كبيخ ، ذلظ التصػر السدتذ  مغ نطخيات 

 شيذخوف بذأف السداواة االندانية . 

خيخا يسكغ القػؿ أف ا راء التي قجميا كل مغ سشيکا وشيذخوف قج ادت الى ىجـ الكيع وا    
الدياسية القجيسة مغ اساسيا : ففكخة السداواة العامة ، واالفكار االندانية والثػرة عمى الجولة عشج 
سشيكا والقػؿ بػجػد قػة فعالة تحاوؿ ترحيح مديخة الحياة وتخميريا مغ الذخ عمى وجو 

ض ، كل ذلظ أذف ألفكار آباء الكشيدة بالطيػر في أشارىا العاـ السعبخ عغ مجػ التأثيخ األر 
 الحؼ الحقتو ىحه االفكار بيا .
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 السحاضخة الخامدة والعذخوف:

 الفرل الدادس

 القػاعج القانػنية والعبلقات الجولية عشج الخوماف

 السبحث األوؿ القػانيغ الخومانية: 

السخحمة التقميجية التي عاصخت تصػر الفقو الخوماني كانت في القخنيغ الثاني والثالث بعج السيبلد 
 Justinian. وقج جسعت كتابات كبار الفقياء في ذاؾ العيج في مػسػعة االمبخاشػر جدتشياف 

 . 533الرادرة عاـ 

لحؼ أقامػا نطع جدتشياف وقج سمع رجاؿ القانػف الحيغ سجمت آراؤىع في ىحه السػسػعة وكحلظ ا 
في القخف الدادس بثبلثة نساذج مغ القػانيغ ، ىي القانػف السجني وقانػف الذعػب والقانػف 

 الصبيعي :

: ىػ القانػف األىمي لمجولة أو ىػ مجسػعة القػاعج التي تصبق عمى السػاششيغ  القانػف السجنيف 
قات روما مع غيخىا مغ األمع والذعػب قرج بو القػاعج السشطسة عبلقانػف الذعػب الخوماف . و
فقج نذأ مع الجولة الخومانية عمى شكل مجسػعة مغ القػاعج مدتقمة  قانػف األجانباألخخػ ، اما 

عغ قانػف الذعػب ، وقج شبق ىحا القانػف عمى سكاف االقاليع السفتػحة مغ غيخ األرقاء أو 
شارة ىشا إلى أف التسييد بيغ قانػف الذعػب الحيغ لع يكدبػا بعج السػاششة الخومانية . وتججر اال

والقانػف الصبيعي لع يكغ قائسا أوؿ األمخ بالشدبة لمفقياء الخوماف فقج ضل القانػناف يعبخاف عغ 
معشى واحج ىػ السبادغ العامة السعتخؼ بيا مغ شعػب العالع السختمفة أو مجسػعة السبادغ 

، لكغ التسييد بيغ القانػنيغ اصبح حكيقة واقعة  السشصكية التي تذتسل عمى نرػص قانػنية ثابتة
بعج أف جعل السذخعػف الخوماف نطاـ الخؽ السريار السحجد ليحا التسيد : فالصبيعة تؤكج أف 

 الشاس يػلجوف جسيعا أحخارا متداويغ في حيغ أف قانػف الذعػب اقخ الخؽ وقبمو .

اف ىؤالء السذخعيغ لع يذكػا مصمقا في وميسا تكغ درجة التسييد بيغ القانػنيغ السحكػريغ ف    
وجػد قانػف اعمى مغ القػانيغ السذخعة مغ قبل الجولة . وىحا القانػف ىػ عاـ غيخ متغيخ 
ومقجس ، وقج سادت فكخة وجػد ىحا القانػف االسسی خبلؿ العرػر الػسصى وانحجرت مشيا إلى 
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ضعت مبادؼء معيشة يجب أف العرػر الحجيثة . لقج اعتقج السذخعػف الخوماف أف الصبيعة و 
تتزسشيا القػاعج القانػنية الػضرية . فالقانػف الصبيعي ، شبقا لسشصق ىؤالء السذخعيغ ، ىػ 
السفدخ لسبادغ العجالة العامة  وىي السبادػء الصبيرية الخالجة التي تشز عمى احتخاـ االتفاقات 

األشفاؿ ، وحساية الشداء ، وتخضي العجؿ في السعامبلت بيغ األفخاد وحساية القاصخيغ مغ 
 واالعتخاؼ بالسصالب التي تقػـ عمى صبلت الجـ والقخابة . 

وقج أدت ىحه السبادػء الى دفع عجمة القانػف الخوماني إلى أماـ فأوججت العقػد السمدمة      
 لبلتفاقات بيغ األفخاد ، وحصست سمصة األب السصمقة عمى ابشائو ، ومشحت السخأة الستدوجة مخكدا
قانػنيا معادال لحقػؽ الدوج فيسا يختز بادارة االمبلؾ او تخبية االشفاؿ ، ووضعت كثيخا مغ 
االحتياشات لحساية العبيج مغ قدػة سادتيع وتدييل عتقيع وتحخيخىع, كسا وبمػر القانػف الخوماني 

الشطخية ىحه  Alpeinالشطخية القائمة بأف سمصة الحاكع انسا تدتسج مغ الذعب ، وقج لخز البيغ 
بالربارة ا تية ) إلرادة االمبخاشػر قػة القانػف بحكع أف الذعب قج نقل اليو وفػضو جسيع سمصاتو 

 ومقجراتو وركدىا فيو(

ويجب أف يكػف واضحا أف ىحه الشطخية التدػغ الحكع السمكي السصمق ، والتدػغ ، الدمصة  
فاالدعاء باف ىحه الشطخية انسا اريج بيا  السصمقة الشيابية التي أولت بعج ذلظ بانيا سيادة الذعب .

تدػية الديادة الذعبية السصمقة في عرخ الخوماف يعج ادعاء واٍه اذ خيل إلى األذىاف أف ىحا ما 
رمى اليو البيغ  حيغ أورد ىحه الربارة . أف عبارة آلبيغ ( التشرخؼ إال إلى فكخة شيذخوف القائمة 

بق ايزا عمى شبيعة القانػف الغخبي الحؼ يدتسج قػتو أف الذعب يسمظ القانػف . وىػ قػؿ يشص
مغ كػنو جاء مغ العادات التي تصػرت الذعب . وىحه الشطخية تفدخ لشا رأؼ السذخعيغ الخوماف 
في مرادر القانػف . فيع يعتقجوف أف القانػف أما أف يرجر عغ ىيئة شعبية أو عغ ىيئة تسثيمية 

االمبخاشػر نفدو ، وفي كل ىحه الحاالت يجب أف  او بقخار مغ مجمذ الذيػخ او بقخار مغ
يكػف القانػف صادرا عغ ىيئة مدؤولة ومخترة ، وتخجع ىحه السرادر كميا في الشياية إلى 
الذعب . فكل مغ الحكػمة ، سػاء كاف ىيئة تسثيمية أو مجمذ شيػخ او االمبخاشػر نفدو ، يسثل 

ىحا ىػ الدشج الػحيج الحؼ يعػؿ عميو في الذعب بجرجة معيشة وبصخيقة يػضحيا الجستػر ، و 
 اصجار القانػف . 
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 السبحث الثاني نطخية العبلقات الجولية عشج الخوماف

نطخية العبلقات الجولية الخومانية كانت أكثخ بجائية وعشرخية مغ تمظ التي ميدت الحزارة      
اليػنانية, فقج تبشت روما الفكخة القجيسة التي تعتبخ الحخب ىي العبلقة الصبيرية, ومع ىحا فانيا 

س عبلقات في معاىجاتيا الدمسية  لع تكتفي فقط بػضع نياية لمحخب ، بل انيا اقامت ايزأ  بع
التحال  الجائع مع خرػميا الدابقيغ . وكاف تعامل روما مع الجوؿ السجاورة يشصمق في بادغ 
األمخ مغ قاعجة السداواة ، اال اف أضافة بعس الشرػص الى السعاىجات البلحقة أوجج بعس 
 مطاىخ التبرية بحيث اعتخؼ ليا بسخكد متفػؽ . ىحا يجفع إلى القػؿ بأف الدياسة الخارجية

عشج تقجيخ  -فخوما شبقت دوما  الخومانية محكػمة بتمظ االعتبارات الحكية لمسرمحة الخاصة ,
قػاعجىا ومقاييديا الخاصة بيا . فاعبلف الحخب العادلة ،  -عجالة وشخعية تحخكاتيا الجولية 

 مثبل ، لع يكغ يتع بسعدؿ عغ السخاسيع الجيشية والشطع القانػنية الخومانية .

روما وتحػليا إلى امبخاشػرية قج تع في الغالب عغ شخيق الجبمػماسية او فغ ادارة  أف تػسع    
فالدياسة الخومانية كانت تقـػ عمى أساس زرع الخبلفات بيغ الجوؿ  الجولة والحخب معًا ,

السختمفة ثع مداعجة األضع  مغ ىحه الجوؿ لقيخ األقػػ ، وبالتالي جعل کمييا تحت سيصختيا ، 
وما مرادرىا الخاصة بعشاية ، فاستخجمت تمظ الرادرة التي تعػد لحمفائيا حيغ ولقج وفخت ر 

سشح الطخؼ بحلظ ، وتجشبت تساـ السعاىجات عغ شخيق اختبلؽ الحرائع ، ومارست الطمع تحت 
مطمة اإلنراؼ . وحتى بعج أف أقامت امبخاشػريتيا العالسية كاف عمييا أف تتعامل مع جيخانيا 

الحخب والدبلـ : تمقت الدفارات والسبعػثيغ مغ اليشج وسکثيا ومغ ممػؾ  بكمتا الػسيمتيغ ،
السيجييغ واأليبخييغ وأشعمت الحخب مع االلساف عمى شػؿ الحجود الذسالية ومع ذلظ فاف روما لع 
تعامل ىحه الذعػب باعتبارىع أنجادا ومداويغ ليا . الشطخية الخومانية كانت تعتبخ االمبخاشػرية 

لذخعية الػحيجة اما الجوؿ األخخػ فميذ ليا مغ وجػد اف قانػف الذعػب يصبق فقط ىي الجولة ا
عمى الذعػب التي كانت حميفة لخوما . أما ما عجا ىحه الذعػب فميذ ىشاؾ عبلقات قانػنية 

اف الخوماف قج اضيخوا بخاعة سياسية فائقة في تكػيغ  -معيا ميسا كانت درجة االعتخاؼ بيا 
ىي انيع لع يعاممػا الحمفاء جسيعا  الشاحية األولىح ىحه البخاعة في ناحيتيغ : امبخاشػريتيع وتز

ىي انيع بقجر  والشاحية الثانيةشبقا لشدق مػحج وانسا شبق لحع كل حميف مغ الحزارة 
اصخارىع عمى متابعة حخوبيع كانػا أسخياء متدامحيغ مع اعجائيع بعج ىديستيع : فحيثسا وجج 
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درجة عالية مغ التحزخ تخكػا السجف القائسة بػص  کػنيا وحجات  الخوماف حمفاءىع عمى
سياسية مدتقمة استقبل ذاتيا . وأما في السشاشق األدنى حزارة فاف الخوماف اعتخفػا بالسجتسعات 
القبمية وأفدحػا ليا مكانا في تحالفاتيع ، مع عدوفيع الكامل عغ التجخل في شؤوف حمفائيع 

 مثل ىحا التجخل .الجاخمية أيا كانت مطاىخ 

رغع أف الخوماف لع يعيخوا العبلقات  -ولقج ميج تكػيغ االمبخاشػرية الخومانية الصخيق       
لشسػ  -الجولية إال قجرا ضئيبل مغ االىتساـ بدبب جسعيع العالع الستحزخ في نطاـ سياسي واحج 

الدبلـ الخوماني والتصبيق  القانػف الجولي فيسا بعج . آف ابتجاع السػاششة السذتخكة والحفاظ عمى
الشديو السجخد لمعجالة عمى العجيج مغ األمع قج انيى العدلة القجيسة لمجوؿ ، ووضع حج لفكخة كػف 
األجانب ، شبيريا ، ىع اعجاء لخوما وفي مشدلة أدنى مغ مشدلة شعبيا . وقج أل  األفخاد فكخة 

ا في العرػر الػسصى واصبحت ىحه وىي مفاليع ذاع صيتي -الدسػ السذتخؾ والقانػف العالسي 
السفاليع جػىخية اليجاد قانػف بيغ األمع ، وبشفذ درجة أىسية ىحا االتجاه كانت اىسية قانػف 
الذعػب باعتباره جدجا مغ القػاعج واألعخاؼ العامة الذعػب مختمفة ، وقج اعتبخ فقياء روما 

الصبيعة . وليحا اعتبخت بسثابة  البلحقيغ السبادؼء العامة ليحا القانػف متصابقا مع قانػف 
السبادػء العالسية السقبػلة مغ قبل جسيع األمع ، ىحه األفكار انتحمت مغ قبل مشذئي القانػف 
الجولي حػالي نياية العرػر الػسصى وشبقت في السسارسات الجولية ، وبالتجريج ميجت الصخيق 

 سخة شبقا لسبادػء قانػنية محجدة لسفيـػ االسخة الجولية الحجيث وادارة عبلقات دوؿ ىحه األ

  السبحث الثالث

 اإلسياـ الخوماني في الفكخ الدياسي

لقج اتزحت أمامشا ابعاد االسياـ القانػني لمحزارة الخومانية إلى الحج الحؼ يسكغ القػؿ       
ا ما معو أف ىحه الحزارة قج عخفت التحميل القانػني إلى أبعج حجوده ، واف الفقو الخوماني قجـ لش
لع تدتصع أف تقجمو أؼ حزارة أخخػ حتى اليػـ . والشظ أف مجػ اسياـ الخوماف في اشار 
الفكخ الدياسي يقتزي مشا مػقفا مساثبل لحلظ الحؼ سبق واف قجمشاه في السباحث الدابقة . اذا 

زارة تخكشا جانبا الجانب القانػني فاف األمخ الحؼ الشظ فيو أف الثخوة الفكخية التي قجمتيا الح
الخومانية الحجود ليا . وقج آف األواف ألف يعاد الشطخ في تمظ األفكار التقميجية التي ضمت ، حتى 
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وقت قخيب ، تخفس عمى التخاث الخوماني دوره وتأثيخه الػاضح او الجػىخؼ في بشاء الفكخ 
ػف الدياسي الحجيث . فقج يكػف صحيحا أف الحزارة الخومانية لع تقجـ أسساء ضخسة كأفبلش

وأرسصػ النيا لع تعخؼ محاىب وتيارات فمدفية ، لكغ ىحه الحزارة قجمت مفاليع قامت عمى 
أسديا تأصيبلت نطامية تفاعمت مع الحػادث والػقائع ، وارتبصت بالتصػرات والتقمبات الدياسية 
غي ، فاذا بيا تقػدنا إلى عرخ الشيزة ، ومشيا سػؼ تشبع جسيع السحاوالت الفكخية لمبشاء الريا

 لمتحميل الدياسي . فمشحكخ بعس األمثمة لشؤكج ىحه السبلحطة 

: لقج ضل ىحا الشطاـ حكيقة مدمسا بيا مغ جانب الدياسييغ حتى شيذخوف .  نطاـ الخؽ  - ١ 
فقط عمى لداف ىحا الخصيب الخوماني ) شيذخوف ( وججنا ، وألوؿ مخة ، الثخوة الفكخية الحكيكية 

بيرية الحؼ كاف قج تمقفو الفكخ الخوماني عغ شخيق افبلشػف و ارسصػ ازاء مبجأ عجـ السداواة الص
: يجور حػؿ فكخة  االتجاه األوؿ. وابتجاءا مغ ىحه الثخوة سػؼ تجج اتجاىيغ : السفكخيغ 

االندانية : وىي فكخة قجيسة في تقاليج الحزارة الخومانية نذأت مدتقمة عغ التقاليج اليػنانية ، 
يػ األفخيقي في أوائل القخف الثاني قبل السيبلد . عمى انيا لع تجخل مباشخة وتخعخعت في دائخة سيب

في الفكخ الفمدفي اال عمى يج سشيكا . صحيح أف شيذخوف أشار الييا وتعخض ليا بالتحميل ، 
ولكغ سشيکا و الحؼ جعميا أساسا لتفديخه لمشطاـ االجتساعي : فالسػاشغ عزػ في نطاميغ : 

يدسى بالجولة ، ثع السجتسع العالسي الحؼ يدسيو باإلندانية وىحه األفكار  الشطاـ الدياسي الحؼ
ىي التي سػؼ تتمقفيا السديحية فيسا بعج لتجعميا أساس نطخيتيا الدياسية عمى االقل في خبلؿ 

: يختز بالحخية فيشداب في التقاليج  واالتجاه الثانيالفتخة األولى مغ فتخات تصػرىا التاريخي . 
يشعكذ في كتابات بعس الفقياء الحيغ يعخفػنيا ) الحخية ( بأنيا رخرة شبيرية تدتسج الفقيية و 

وجػدىا مغ قانػف أعمى وأسسى مغ القانػف الػضعي , لقج اعتبخت التقاليج الخومانية بيحا 
الخرػص السرجر السباشخ الحؼ استقت مشو الثػرة الفخندية مبادئيا األساسية : الحخية واالخاء 

 . والسداواة 

: أف اؼ محاولة لتحميل ىاتيغ الفكختيغ  فكخة العقج االجتساعي وفكخة التسثيل الدياسي -۹ 
اليسكغ أف تشبع إال مغ تقاليج الحزارة الخومانية ، فشطخية العقج الدياسي التي سػؼ يقجر ليا أف 

سباشخ نتبعث عمى يج ىػبد ولػؾ وروسػ وتريخ اساسا لمشطخية الجيسقخاشية الحجيثة مرجرىا ال
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وتأصيميا الحكيقي يجب أف تبحث عشو في كتابات شيذخوف , حيث يعخؼ العبلقة بيغ الذعب 
 والصبقات الحاكسة بانيا اتفاؽ بيغ الذعب والصبقات القػية . 

ويختبط بيحا السفيػـ مفيػـ آخخ اكثخ أىسية وىػ فكخة التسثيل الدياسي . فاليػنانيػف لع يقبمػا     
ل الدمصة ولع يترػروا مبجأ الػكالة في مداولة الحقػؽ الدياسية ، فقط فقياء فكخة االنابة في داخ

الخوماف ىع الحيغ صاغػا تمظ الشطخية ، وىع الحيغ جعمػا مشيا اساسا لبشاء نطاـ سياسي يريخ 
 االنتخاب أحج أدوات الػصػؿ الى الدمصة .

اسية الحجيثة ىحا االسياـ تعبخ االسياـ غيخ السباشخ في تقجيع اإلشار الفكخؼ لمفمدفة الدي -٣ 
 عشو اكثخ مغ فكخة : 

ليربح رمدا وتعبيخا عغ الجساعة  فكخة البصل الخجل القائج الحي يختفع فػؽ مدتػى البذخ: -
 الدياسية تتخكد فيو آماؿ الذعب وقػػ التاريخ ، ىي فكخة عديدة عمى تقاليج

ل مشيا إال صػرة واقرية لتمظ القخف األوؿ بعج السيبلد : يػليػس قيرخ وأغدصذ ، ليذ ك
الحكيقة الفكخية ، كل مشيا امتجاد لبلسكشجر السقجوني مع ذلظ الفارؽ : األوؿ أخفق ألنو لع يدتشج 
إلى حكيقة حزارية ، أما أبصاؿ الخوماف فقج نجحػا ألف الحؼ رفعيع ىػ الػعي الجساعي وفكخة 

ار الفكخؼ لمفمدفة الخوماندية األلسانية الديادة الخومانية . وىحا السفيػـ ىػ الحؼ سيكػف اإلش
وبرفة خاصة الفكار ليجل ونيتذو ، وىكحا سػؼ يدتصيع ىتمخ مغ جانب ومػسػليشي مغ 
جانب آخخ أف يتفاىسا عقيجيا ، ألف كمييا يعيج كل بأسمػبو ، تقاليج القخف األوؿ بعج السيبلد 

األلساني ، ومػسكا االيصالي في وكحلظ ىحا االشار الفكخؼ سػؼ يتغمغل في افکار ماكذ فيبخ 
بشاء نطخية الصبقات السختارة . أف صجؽ ىحا التحميل يطيخ بػضػح في خصب شيذخوف حيث 
جعل مغ مبجأ الدسػ السعشػؼ لمصبقات العميا الخكيدة التي يدتشج إلييا في ىجػمو عمى الشطع 

 الجكتاتػرية . ب

التي كانت اساسا لرياغة نطخية  خومانيفكخة الديادة ومبجأ الدمصة واسصػرة الدبلـ ال:  -
العبلقات الجولية خبلؿ فتخة الديادة البخيصانية في القخف الساضي ، والتي تعػد اليػـ تبخز مخة 

، بأسع الدبلـ  1967أخخػ ، خائفة متدممة في أوؿ األمخ رىيبة ساحقة في أعقاب عاـ 
 األمخيكي . 
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ة وفكخة االيجيػلػجية الدياسية ، والتشطيع القانػني فسبجأ الحدبي تحميل اسذ الشذاط الدياسي:  -
لمسعخفة وما يختبط بيا مغ فكخة بخنامج االصبلح والتغييخ الدياسي ، كل ىحه الفاليع الندتصيع 
أف تتعخض ليا دوف أف نتصخؽ لتحميل مجلػليا في ضػء الػاقع والخبخة الخومانية ، بل أف التاريخ 

عخفيا العالع خبلؿ القخف الثامغ عذخ لع تقع إال عمى أساس الحجيث والحخكات الثػرية التي 
 تصبيق الػاقع الخوماني بأسمػب ججيج .

 

 السحاضخة الدادسة والعذخوف:

 الباب الثالث

 الفكخ الدياسي في العرخ الػسيط

 مقجمة:

يقرج بالعرخ الػسيط عادة تمظ الفتخة التي تستج مشح الخبع األخيخ مغ القخف الخامذ      
السيبلدؼ وحتى نياية القخف الخامذ عذخ السيبلدؼ . وىحه الفتخة تختم  عغ ا العرػر التي 
سبقتيا وعغ العرػر التي تمتيا ، سػاء مغ ناحية التعبيخ الفمدفي او مغ ناحية ضيػر مؤسدة 

الكشيدة أضصمعت بسيسة تقخيب العبلقة بيغ السعتقجات الفمدفية وبيغ الطخوؼ  ججيجة في
االجتساعية والدياسية عمى نحػ أشج مسا كاف عميو سػاء قبل فتخة القخوف الػسصى أو بعجىا . 
ويشطخ ليحا الفتخة الػسيصة  عمى أنيا حمقة اتراؿ جامجة بيغ الحزارة الكبلسيكية والحزارة 

ميبلدية وحتى  476فتخة تستج مشح سقػي االمبخاشػرية الخومانية الغخبية عاـ  الحجيثة ، فخبلؿ
اكتذاؼ امخيكا في أواخخ القخف الخامذ عذخ نرادؼ قشصخة يتعيغ عميشا اجتيازىا لسجخد 
السحافطة عمى االستسخارية التاريخية ، ىحه الفتخة التي تشفخد بكػف اعبلـ الفبلسفة فييا قج اخترػا 

مة البشاء الكاثػليكي او باصبلح العيػب التي اعتختو التي يدػدىا الرخاع بيغ الدمصة انفديع باقا
الجيشية والدمصة السجنية اليغسخىا مغ حيث الفكخ الدياسي سػػ مذكمة تشطيع العبلقة بيغ 

 الدمصتيغ .
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ىي فتخة صخاع بيغ الدمصات مغ حيث الػاقع الديامي ، وىي فتخة تبخيخ لمديادة مغ حيث     
التغييخ الدياسي . ويرل االمخ في ىحا التفديخ الدياسي إلى حج القػؿ أف الكاثػليظ األوائل لع 

اف ىحه  يكغ ليع ، في السعشى الزيق لمكمسة ، أؼ شيء ندتصيع اف نصمق عميو نطخية سياسية ,
العذخة قخوف مغ الدمغ قج شيجت تصػرا واضحا سػاء فيسا يخز تحجيج مخكد الكشيدة تجاه 

لة أو تحجيج مػقع الجولة قبل الكشيدة فالفتخة التي تستج حتى القخف العاشخ لمسيبلد ىي فتخة الجو 
الرخاع الحزارؼ حيث كاف الغدو الحؼ خزعت لو اوربا الخومانية مغ الذساؿ مغ جانب 
البخابخة ) الجخماف ( ثع مغ الجشػب مغ جانب الحزارة االسبلمية . وفي خبلؿ ذلظ وبيغ 

كذ البجائية مغ جانب والعش  الحؼ يحسل االيساف مغ جانب آخخ كاف البج أف الزغط الحؼ يع
تق  الحزارة الكشدية مػق  الخزػع انتطار لفتخة الحقة . ىحه الفتخة ) األولى ( شيجت تأكيج 
مخكد الكشيدة في اشار االمبخاشػرية مغ خبلؿ تسدظ ىحه السؤسدة ) الكشيدة ( الػاضح بسبادؽ 

قاص مغ الدمصة الدمشية ، بقجر ما تجعػ الى تأكيج الػالء والصاعة ليا : فتقبل التجعػ إلى االنت
الدمصة حتى ولػ كانت ضالسة ورفس مقاومتيا حتى ولػ جاءت مغ غيخ مؤمغ ىػ مبجأ اكجتو 
الدمصة الكشدية في مسارساتيا الفعمية, يزاؼ الى ذلظ االتجاه التجريجي مغ قبل الكشيدة نحػ 

مى حداب الدمصة الدمشية, مسا جعميا في نياية ىحه الفتخة نجا لتمظ الدمصة اكتداب امتيازات ع
اف لع تكغ متفخقة عمييا احيانا . ىحا الػاقع ال يحػؿ دوف تعخضشا لمشطاـ اإلقصاعي كسطيخ 
تختبت عميو امتيازات کشدية ساعجت ، بالتجريج ، عمى تخجيح كفة ميداف الجانب الخوحي عمى 

الفتخة البلحقة عمى القخف العاشخ والتي تستج حتى القخف الثالث عذخ فقج  الجانب الدمشي . اما
شيجت تشامي قػة واشتجاد عػد الكشيدة : فإذا بشا أماـ بشاء ججيج لمشطاـ الدياسي ، واذا بالدمصة 
الدمشية في الجاخل تتخنح اماـ سمصة البابا الجيشية التي لع تعج في مػق  الجفاع حتى في الخارج ، 

الدمصة تربح حكيقة استفدازية وتخخج مغ مخبئيا الحؼ أكخىت خبلؿ أربعة قخوف عمى أف ىحه 
تختفي بيغ ججرانو غازية فاتحة, ليذ فقط لتخميز ارضيا القجيسة في صقمية واسبانيا مغ الغداة 
العخب ، بل ولتخسي قػاعج نطع سياسية كاثػليكية في ارض االسبلـ وحػؿ شػاشىء البحخ 

ط , في ىحه الفتخة ، بربارة أخخػ ، نذيج مطاىخ تراعج الرخاع بيغ الكشيدة األبيس الستػس
ورجاؿ الجولة بحيث تربح نطخية جبلسيػس االوؿ ) نطخية الديفيغ ( التي تقخر نػعا مغ  
السداواة بيغ الدمصتيغ الجيشية والجنيػية مػضػعا مشتييا ، فالكشيدة إدعت صخاحة انيا تمظ 

ودنيػية ، لقج اعتقجت اف عمييا أف تحتفع بالدمصة العميا عمى السدائل  الدمصة القرػػ ، ديشية
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الخاصة بالعبلقات االجتساعية والدياسية ، فإذا كاف يخاد الوربا أف تكػف مديحية حقة فبلبج أف 
تػضع تحت سمصة حكاـ مديحييغ ، وإذا ما اريج لمكشيدة أف تكتدب استقبلليا وترػنو فعمييا 

حت قيادة البابا ، الف ذلظ مغ شأنو أف يؤدؼ إلى ضساف تػسيع نفػذىا أف تتسخكد اساسا ت
بحيث يذسل الذؤوف الجنيػية ( . وبالسقابل ادعی السشاىزػف لمبابػية أف سمصة الجولة تشبثق مغ 
رجاليا وليذ مغ رجاؿ الكشيدة ، واف الجولة كانت قػية األركاف متيشة البشياف حتى قبل ضيػر 

. ثع نػاجو ، اخيخا الفتخة الثالثة التي تستج مغ بجاية القخف الخابع عذخ لتعج  الجيغ السديحي ذاتو
أو لتييء لمعالع السعاصخ ، حيث نبجأ نذاىج العبلقات األولى النييار الدمصة البابػية ، وقياـ 
الشطاـ االستبجادؼ السحمي . خبلؿ ىحه الفتخة نمحع تشاقزا حادا واضصخابا كبيخا ذلظ ألنو في 

ت الحؼ كانت ىشاؾ دعػة واضحة القامة مجتسع عالسي لحكػمة إليية واحجة ، نجج ، في الػق
نفذ الػقت ، دعػة مقابمة أساسيا اقامة الجولة القػمية, لقج كتب ىحه الجعػة الشجاح فقامت الكثيخ 
مغ الجوؿ القػمية التي اختصت لشفديا قػانيشيا وانطستيا ، ووضعت خصصيا السدتقمة في التعميع 
والثقافة واالقتراد وسائخ العمػـ االجتساعية األخخػ ، الى جانب استقبلليا في شؤونيا الجيشية . 
والشظ أف عػامل متذابكة ، سياسية واقترادية وفكخية وديشية ، قج ساىست مداىسة فعالة في 

 االتجاه نحػ تكػيغ الجولة القػمية. 

استشا ىحه ، إلى نساذج فكخية ، مشتقاة ، مغ ىحه التػشئة الدخيعة تجفعشا إلى التعخض في در     
كل مغ الفتخات الثبلث الدابقة التي تكػف بسجسػعيا العرخ الػسيط وتبعا لحلظ ستتشاوؿ أوال 
آباء الكشيدة السديحية األوائل كشسػذج معبخ عغ الفتخة األولى ، مخکخيغ اساسا عمى القجيذ 

غخيغػرؼ, ثع نشتقل بعج ذلظ إلى مشاقذة  أوغدصيغ ، باالضافة الى القجيذ امبخوز والقجيذ
افكار كل مغ ساف بخنارد وجػف سالدبػرؼ ، ونػماس األكػيشي ودانتي كشساذج لمفتخة الثانية ، 
لشرل ، في ختاـ ىحا الباب ، إلى مارسيميػ بادو ووليع أوكاـ والحخكة السجمدية كشساذج 

 العرخ الػسيط .  االتجاىات بجأت تصغى عمى الفكخ الدياسي في اواخخ فتخة
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 الفرل الدابع

 شبيعة الفكخ السديحي ومطاىخ العبلقة بيغ الدمصتيغ الجيشية والدمشية

يعتبخ ضيػر الكشيدة السديحية كسؤسدة مدتقمة عغ الجولة ليا الحق في حكع الجشذ      
البذخؼ في نصاؽ الذؤوف الخوحية اخصخ حجث ثػرؼ في تاريخ أوربا الغخبية سػاء كاف ذلظ في 
اشار الدياسة أو في اشار الفكخ الدياسي . وما تججر مبلحطتو ىشا أف األفكار الدياسية التي 

سديحيػف األوائل لع تكغ لتعبخ عغ خرػصية محجدة بقجر ما كاف تعبيخىا يعكذ مجػ شخحيا ال
شأنيع في ذلظ شأف  -األثخ الحؼ مارستو االفكار التي سبق واف شخحيا غيخىع ، فقج آمشػا 

بالقانػف الصبيعي ومبجأ السداواة بيغ البذخ وبزخورة التداـ الجولة بالعجالة . واضافػا  -الخواقييغ 
حه السبادغ مبجأ ججيجا ، اعتبخ السحػر الحؼ  دارت حػلو تمظ السشاقذات الفكخية السديبة إلى ى

شيمة الفتخة السستجة حتى القخف العاشخ السيبلدؼ ىػ مبجأ شاعة الدمصة الذخعية القائسة واحتخاميا 
بػلذ  " ، وأشاعة لػصية القجيذاعصػا مالكيرخ لكيرخ وماهلل هلل، تصبيقا لقػؿ الديج السديح "

لتحزع كل نفذ لمدبلشيغ ألنو ليذ ىشاؾ سمصاف إال مغ هللا ، والدبلشيغ الكائشة ىي » القائمة 
مختبة مغ هللا حتى مغ يقاوـ الدمصاف يقاـو تختيب هللا ، والسقاومػف سيأخحوف ألنفديع االدانة ، 

مصاف ؟ إفعل فاف الحكاـ ليذ أداة خػؼ لبلعساؿ الرالحة بل لمذخيخة . أفتخيج أال تخاؼ الد
الربلح فيكػف لظ مجح فيو النو خادـ هللا لمربلح . ولكغ اذا فعمت الذخ فخ  النو اليحسل 
الديف عبثا اذ ىػ خادـ هللا مشتقع لمغزب مغ الحؼ يفعل الذخ . لحلظ يمـد أف يخزع لو ليذ 

لجدية بدبب الغزب فقط ، بل ، ايزا ، بدبب الزسيخ فانكع الجل ىحا تػفػف الجدية لسغ لو ا
 ، والجباية لسغ لو الجباية ، واالكخاـ لسغ لو االکخاـ ( 

لقج أصبحت ىحه الكمسات نطخية مديحية مدمع بيا ، وصار التداـ الصاعة السجنية فزيمة       
مديحية لع يشكخىا اؼ مغ زعساء الكشيدة . فيي ) الصاعة ( فخض يأمخ بو هللا وىحا القػؿ يديغ 

ابعا ججيجا يغايخ شابع الشطخية الجستػرية الخومانية التي تخػ أف سمصة عمى التعاليع السديحية ش
 الحاكع مدتسجة مغ الذعب . 

فاحتخاـ الدمصة ، إذف ، كاف فخض لع يشكخه السديحيػف ، اال أف ىشاؾ حكيقة ميسة أف السديحي 
ة القجيسة . كاف خاضعا لشػع مغ االلتداـ الثشائي الحؼ لع تعخفو قػاعج األخبلؽ في عرػر الػثشي
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فمع يكغ السديحي مصالبا باعصاء مالكيرخ فقط ولكشو كاف مصالبا ايزا باعصاء ما هلل . وإذا 
ماتزارب واجبو نحػ حاكسو مع واجبو نحػ ربو فيجب أف يكػف االلتداـ ، عشج ذلظ ، نحػ 

ىسا وقج تفخعت عغ ىحا السبجأ نطخية اساسيا أف لمسديحي رعػيتيغ احجا  الخالق دوف السخمػؽ,
ديشية واالخخػ دنيػية : فالسديحي في ىحه الجنيا ىخ احج مػاششي سمصة زمشية زائمة ميسا شاؿ 
أمجىا وىػ في ا خخة عزػ في ممكػت الخالق . ىحا الػضع يجفع إلى القػؿ أف الشطاـ 
السديحي اقتخض وجػد شبيعة مددوجة لبلنداف ، وكحلظ وجػد رقابة مددوجة تذخؼ عمى الحياة 

وتتبلءـ مع االزدواج في الصبيعة والسريخ . وإذا كاف التسييد بيغ الجػانب الخوحية  البذخية
والجػانب الجنيػية ىػ احج دعامات الفكخ السديحي األساسية ، فاف ىحه الجعامة قج جابيت 
مذكمة العبلقة بيغ السؤسدات الجيشية والتشطيسات الدياسية . ذلظ الف الحاكع الػثشي كاف يجسع 

دمصتيغ الدمشية والجيشية ، في حيغ ارتفعت الػاجبات الجيشية في نطخ الذخز السديحي بيجه ال
مغ  -شبقا ليحا الػضع ال يدتصيع أف يسيد  -الى اقرى التداـ مباشخ نحػ هللا : فالسديحي 

مدألة أقحاـ الدمصة الدمشية لشفديا في ىحه العبلقة بيغ االنداف وخالقو ، ويتختب  -حيث السبجأ
ظ أف السخاسيع التي تتصمب مغ الخعايا اف يخفعػا الى االمبخاشػر فخوض التسجيج الجيشية عمى ذل

كانت تتشافي مع السبادغ السديحية ، ومغ ثع كاف عمى السديحي اف يخفس الكياـ بيا ، ونذأ 
عغ ذلظ أف أثارت السديحية قزية لع يعخفيا العالع القجيع وىي قزية الكشيدة والجولة بسا 

 غ الحجيث عغ الػالء وتعجده واختبلؼ صػره ، وىي لع تجور ، قط ، في مخيمة القجماء    تتزسشو م

وتختب عمى ذلظ أف شبت الكشيدة قػية في فمدفتيا وفي تشطيخاتيا الكشدية حتى قبل اف       
تكتدب وضعا قانػنيا مدتقخا وعشجما استقخ وضع الكشيدة وضحت الحاجة إلى التسدظ بتأكيج 

في السدائل الخوحية ، كسا اف كيانيا لع يترػروا ، مصمقا ، أمكانية استسخار وضع استقبلليا 
التترل فيو الكشيدة بالجولة لحاجة كل مشيا لبلخخؽ ، حاجة الخوح والجدج الى امتداج في الحياة 
البذخية : فتعاوف الكشيدة مع الجولة أمخ مفخوض مشو النيا ىيئتاف وججتا بأمخ مغ هللا لحكع 

. وكاف الدبب الحكيقي العتخاؼ االمبخاشػر قدصشصيغ ، بسخكد قانػني خاص ىػ  البذخ
ماتخيمو مغ قجرتيا عمى مج تأييجىا لمجولة ، وما ليحا التأييج مغ اثخ سياسي ناتج عغ التداـ رعايا 
الكشيدة ألوامخىا . فػق  الكشيدة مغ ىحا الػضع ىػ أنيا كانت تحىب إلى وجػد شائفتيغ مغ 

ت الخوحية والجنيػية ، وىحه االلتدامات قج تتعارض احيانا ، غيخ أف مثل ىحا التعارض األلتداما
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ليذ مسا يدتعري عمى التػفيق . وعمى ىحا فيي تقػؿ بػجػد مشطستيغ مدتقمتيغ تشفخد كل مشيا 
بػاجباتيا ولكشيا تطل ، مع ذلظ ، في حاجة مدتسخة إلى معػنة األخخػ وتأييجىا .. ىحا القػؿ 

ازدواج في تشطيع " السجتسع االنداني ومخاقبتو ، بغخض السحافطة عمى اعطع مجسػعتيغ بػجػد 
 The , مغ الكيع الخمكية قج صيغ بشطخية في مصمع العرخ الػسيط عخفت باسع نطخية الديفيغ

theory of two Swords  تشصمق ىحه الشطخية مغ القػؿ أف شؤوف الخوح والخبلص االبجؼ :
دة ومجاؿ تبذيخىا وعمييا ويقػـ بيا القذ ، اما مجخيات األمػر الجنيػية ىي اختراصات الكشي

اليػمية والسحافطة عمى الدبلـ والشطاـ والعجالة فيي اختراص الحكػمة السجنية ، ويجب أف 
تدػد بيغ ىاتيغ السجسػعتيغ عبلقة مغ تعتسج عمى روح التعاوف والتدانج . وقج ذىب واضع ىحه 

ؿ إلى أنو يشبغي عمى االمبخاشػر اف يخزع ارادتو الرادة القداوسة في الشطخية جبلسيػس األو 
السدائل الفقيية السترمة بالعقائج ، ويتختب عمى ذلظ أف الكشيدة بكامل ىيئتيا تكػف الجية التي 
تختز بكامل شؤونيا ، اذ مغ الػاضح أنو ال يتدشى ليا ، بغيخ ذلظ ، أف تكػف مدتقمة وحكع 

 نفديا بشفديا .

جبلسيػس تسذيا مع ىحا السبجأ ، عمى أف يحاكع رجاؿ الجيغ ، عمى األقل ، » ويرخ      
بالشدبة لسدؤولياتيع في السدائل الخوحية ، اماـ محاكع كشدية خاصة ال أماـ السحاكع السجنية . 

 ويبخر أصخاره ىحا بالقػؿ اف التسييد بيغ السدائل الخوحية والسدائل الدمشية ىػ الكيع الخمكية 

جدء أساسي مغ العقيجة السديحية ، وبالتالي ىػ التداـ اليسكغ أف تتحمل مشو اؼ حكػمة مديحية 
العقيجة . والجسع بيغ الدمصتيغ ) الخوحية والدمشية ( ىػ تقميج وثشي ، قج يكػف شخعية في 
 العرػر التي سبقت السديحية ، لكشو بعج ضيػر الديج السديح ليذ اال محالفة لمذيصاف فقج أمخ
الديج السديح بفرل الدمصتيغ تقجيخا مشو لزع  الشفذ البذخية ، وحجة لزخورىا وكبخيائيا ، 
وبحلظ كاف آخخ مغ جسع الدمصتيغ جسعة شخعية . ولحلظ اصبح مغ غيخ الجائد أف يجسع رجل 
، في نصاؽ الجيانة السديحية بيغ وضيفتي السمظ والقذ في آف واحج مع التدميع بحاجة كل سمصة 

ػ : أف األباشخة السديحييغ يحتاجػف إلى األساقفة مغ اجل الحياة الخالجة ، واالساقفة االخخ 
 يحتاجػف إلى االنتفاع بالمػائح االمبخاشػرية لسسارسة األمػر الجيشية .
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 السبحث االوؿ

 اباء الكشيدة  االوائل

أمبخوز والقجيذ لقج نذأ الفكخ الدياسي السديحي عمى يج آباء الكشيدة األوائل أمثاؿ القجيذ 
أوغدصيغ والقجيذ جخيجػرؼ وغيخىع ، وكاف محػر ىحا الفكخ ومػضػعو األساس ، ضاىخة 
الرخاع بيغ الدمصتيغ الكشدية والدياسية ، ومحاولة كل مشيسا فخض ليسشتيا عمى األخخػ لحكع 

غياب  قبزتيا عمييا وعمى الفخد والسجتسع . ويعج ىحا االىتساـ التشطيخؼ أمخا شبيريا في ضػء
التأسيدات الدياسية الفكخية في الشز السديحي السقجس ) اإلنجيل ( ، وعجـ اىتسامو بالبحث 
في الذأف الدياسي ال مغ قخيب وال مغ بعيج . إذ لع يتعخض ىحا السرجر اإلليي السقجس لمعقيجة 

رالح ، وال السديحية ال لتحميل ضاىخة الدمصة الدياسية ، وال لتحجيج أنسػذجيا السثالي لمحكع ال
لصبيعة العبلقة بيغ الحكاـ والسحكػميغ أو لسرجر القػانيغ ووضيفتيا االجتساعية ، فافتقخت 
السديحية كميا في بجاياتيا إلى األفكار والتأسيدات الشطخية ذات السزسػف الدياسي . وباعتخاؼ 

، ثع اعتشاقو ليا  اإلمبخاشػر قدصشصيغ بالسديحية وإعبلنو ليا واحجا مغ األدياف الخسسية لمجولة
عمى فخاش السػت ، غجا الفكخ السديحي مصالبا باداء واجبيغ ، واجب الجفاع عغ سمصة الكشيدة 
الخوحية واستقبلليا الحاتي مغ جية ، وواجب الجفاع عغ الجولة التي تبشت السديحية ومشحت 

ائز وأىجاؼ کشيدتيا الدمصة والقػة مغ جية ثانية . فشذأت عغ ذلظ نطخيات سياسية ذات خر
 : ابخزىع, مختمفة وضعيا رجاؿ الجيغ السديحي األوائل

 أواًل: الفكخ الدياسي عشج القجيذ أمبخوز

ـ بالجعػة إلى إعبلء سمصة الكشيدة و استقبلليا عغ 397-340اقتخف اسع القجيذ أمبخوز       
سمصة الجولة في السدائل الخوحية واألخبلقية . وتعكذ آراءه الدياسية ، عمى حج قػؿ تػشار 
وجساعتو ، " الفكخ الدياسي لمكشيدة الغخبية الحؼ قاؿ بأف اإلمبخاشػر ىػ مغ الكشيدة لكشو ليذ 

الكشيدة ، وأصبع اإلمبخاشػر ، وفقا ليحا الترػر ، مصالبة بأف يدمظ سمػكا يميق بالسديحي فػؽ 
ومعتقجاتو وقيسو األخبلقية شالسا أنو نرب نفدو مجافعا عغ العقيجة السديحية وأخبلقياتيا . 
ويخػ جػرج سبايغ أف أفكار أمبخوز تسيدت بجعػتيا القػية إلى استقبلؿ الكشيدة وسمصتيا في 

سدائل الخوحية ، وأنيا كانت في مػقفيا في ىحا ا راء السديحية الدائجة آنحاؾ . وقج واجو ال
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أمبخوز وأفكاره االختبار األوؿ لقػة الكشيدة ومػقفيا مغ الدمصة الدياسية والحؼ فخضتو عمييا 
اإلمبخاشػرية الخومانية الغخبية أواخخ القخف السيبلدؼ الخابع ، واستصاع أف يحجد شبيعة 
اختراصات السؤسدتيغ الجيشية / الكشيدة والسجنية الجولة ونػعية سمصانيسا وشبيعة عبلقتيسا 
التفاعمية ونصاؽ مدؤولياتيسا ، ساعجه عمى ذلظ مػقعو بػصفو أسق  ميبلف عاصسة 
اإلمبخاشػرية الغخبية في عرخه مسا كاف يفخض عميو االتراؿ الجائع بحكاـ اإلمبخاشػرية الغخبية 

لحيغ تعامل معيع معاممة الشج لمشج ، إف لع يعامميع أحيانا معاممة األعمى لؤلدنى . ولعل وقادتيا ا
ضخوؼ اإلمبخاشػرية آنحاؾ تفدخ إلى حج ما أسباب شعػر أمبخوز بالتفػؽ وترخفو عمى ىحا 
األساس ، وسريو لعخض أفكاره وآرائو الدياسية في رسائل يجافع فييا عغ الخرػص مختمفة 

ية لمكشيدة واستقبلليتيا عغ الدمصة الدياسية ، فبقجر ما كانت اإلمبخاشػرية الغخبية الدمصة الخوح
ضريفة وعاجدة بحكسيا أباشخة يخسسػف سياساتيع وفقا لسا تسميو عمييع الزخورات الصارئة ، 
كانت الكشيدة قػية وقادرة يقػدىا كيشة أذكياء قادروف و مدتعجوف لمتزحية في سبيميا ، 

يا بخوح السبادرة وبعج الشطخ . ويقػؿ بختخانج راسل عغ ذلظ: إف التعرب الجيشي يخسسػف سياست
واالعتقاد بالخخافة قج حج مغ قيسة ىحه السدايا ، لكغ التعرب والخخافة كانا في ذلظ العرخ 

 شخشيغ ال مشجوحة عشيسا ألية حخكة إصبلحية تخيج الشجاح".

ا واستعجاده لمجفاع عشيا في مػاقفو مغ القزايا وتطيخ قػة أفكار أمبخوز وعسق إيسانو بي      
التي رأؼ فييا مداسا بدمصة الكشيدة أو تيجيجا لعقيجة الػالء ليا والخزػع إلرادتيا ، وأوؿ تمظ 
القزايا مصالب الخوماف الػثشييغ بإعادة وضع تسثاؿ الشرخ بعج أف أزيل مغ مػضعو ألكثخ مغ 

أف حل ىحه السذكمة ليذ باألمخ الذكمي بل ىػ أمخ مخة ، ومػقفو السعارض لحلظ بعج أف رأػ 
جػىخؼ وحاسع ألنو يتزسغ أيزا اإلجابة عغ الدؤاؿ الكبيخ والسيع ا خخ والستعمق بسالية 
العقيجة التي يجب أف تحطى بػالء الدمصة الحاكسة في اإلمبخاشػرية وىل ىي السديحية أـ الػثشية 

 يشياف الثاني " يقػؿ:؟ فقج كتب أمبخوز إلى اإلمبخاشػر " فالشت

"إنو كسا يجب عمى الخوماف جسيعا أف يقجمػا خجماتيع العدكخية إلى ممكيع ، فكحلظ يجب عميو 
ىػ اإلمبخاشػر أف يقجـ خجماتو هللا القجيخ . ال تدسحغ األحج أف يدتغل صغخ سشظ ، فإذا كاف 

بل عميو أف يعمسظ  مغ يصالبظ بحلظ کافخا ، فميذ مغ الرػاب أف يغل عقمظ بأغبلؿ الخخافة
وييجيظ بحساستو كيف يشبغي أف تكػف انت كحلظ غيػرا عمى الجيانة الحقة .. إف اضصخار 
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اإلمبخاشػر آف يحم  اليسيغ عشج وثغ مغ األوثاف ، ضخب مغ ضخوب االضصياد في راؼ 
كشيا معتشق السديحية . فمػ كاف االمخ متعمقا بقزية مجنية الحتفع الصخؼ الثاني بحقو في الخد ل

قزية ديشية ، وىا أنا ذا أنا األسق  أشالب بحقي ، فمػ صجرت األوامخ بغيخ ذلظ فبل ريب في 
أنشا نحغ األساقفة يدتحيل عميشا أف نحتسل ذلظ احتساال دائسا ثع نغس عشو . نعع قج يجػز لظ 
 أف تأتي إلى الكشيدة بعجئح ، لكشظ لغ تجج ىشاؾ قديدا ، کبل وال أحج ىشاؾ يقاومظ " .

وكاف ىحا التفديخ مشاقزا كميا لسا سبق وقجمو القجيذ بػلز مغ تفديخ السقػلة الديج      
السديح أعط ما لكيرخ لكيرخ وما هلل هلل " . فقج رأؽ أمبخوز أنو إذا اختم  ما لكيرخ مع ما 
هلل ، فإف ما هلل سيكػف ىػ األولى واألحق بالصاعة مسا ىػ لكيرخ ، ألف سمصة هللا الدمصة 

ليية األعمى واألسسى مغ كل سمصة ذلظ سمصة تبرخ اإلندانية الدمشية السحجدة ، وىحا ىػ اإل
السختكد األىع الجفاع أمبخوز عغ تفػؽ سمصة الكشيدة واستقبلؿ اختراصاتيا في مػاجية سمصة 

 الجولة اإلمبخاشػرية واختراصاتيا .

وأسيست أفكار أمبخوز ومػاقفو السجافعة عغ الكشيدة وسمصتيا في تفاقع الرخاع وإذكائو بيغ       
أتباع العقيجة السديحية التقميجية الغخبية واتباع عقيجة آريػس السديحية الذخقية ، وفي مقجمتيع 
تباع اإلمبخاشػرة ) يػستيشا ( نتيجة رفس أمبخوز شمبيا تخريز مبشی کشدي في ميبلف األ

الصائفة ا ريػسية والحؼ سانجىا فيو الذعب آنحاؾ ووق  إلى جانبيا . ويقػؿ أمبخوز في ذلظ 
 الخرػص:

"جاءني األمخاء ورجاؿ القزاء واستحثػني عمى أف آمخ بتدميع ساحة القزاء ألولي االمخ 
لدمصتو  تدميسا سخيعا، قائميغ اف االمبخاشػر انسا يباشخ في ذلظ حقػقو ما داـ كل شيء خاضعة

. فاجبتيع بانو لػ كاف بصمب مشي شيئ أمتمكو ، مثل أف يصمب ارضي أو مالي او اؼ شيء 
اخخ كيحا مسا أممظ ، لسا رفزت عمى الخغع مغ اني قج وىبت ذلظ كمو لمفقخاء، اال اف االشياء 

ذلظ التي يسمكيا هللا ليدت خاضعة لدمصة االمبخاشػر، ، قائميغ إف اإلمبخاشػر إنسا يباشخ في 
رفزت عمى الخغع مغ أني قج وىبت ذلظ كمو إلى الفقخاء ، إال أف األشياء التي يسمكيا هللا ليدت 
خاضعة لدمصة اإلمبخاشػر ، فمػ كشت تصمب أرضا ورثتيا فيشا ما تصمبو ، وإذا شمبت جدجؼ 
فمغ امتشع عغ الديخ معظ فػرة ، ىل تخيج أف نرفجني باألغبلؿ أو تقحؼ بي في فع السػت ؟ 
إف ذلظ متعة لي ، وعشجئح لغ تخاني ادافع عغ نفدي بجسػع الشاس کبل ولغ أتذبث بسحابح 
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القخابيغ ضارعا لظ أف نبقي عمى حياتي ، بل إني ألزداد سخورة باف أقجـ نفدي ضحية في سبيل 
تمظ السحابح . الحق أني ضعفت فدعة حيغ عمست أف رجاال مدمحيغ أرسمػا لبلستيبلء عمى 

مغ ايجؼ الذعب خذية مشي أف تقع محبحة إذا أصخ الذعب عمى الجفاع عغ تمظ ساحة القزاء 
الداحة التي ازدحسػا بيا ، عشجئح تزار السجيشة كميا بالدػء ودعػت هللا اال يبقشي بعج خخاب 

 مجيشة عطيسة كيحه".

أف وكسا قاؿ بخاتخانج رسل ، فقج كاف امبخوز الخجل الدياسي الحؼ عخؼ بسيارتو وشجاعتو     
يػجج سمصة الكشيدة ، لحا فيػ يعج سياسيا مغ الصخاز األوؿ . أما سبايغ فقج أكج أف حساسة 
أمبخوز في عخض آرائو بذاف استقبلؿ الكشيدة في السدائل الخوحية ، وشجاعتو في الجفاع عشيا 
والتسدظ بيا في مػاجية خرػمو ، جعمت مشو مخجعا معتسجا يتجو إليو الكتاب السديحيػف فيسا 
أثيخ بعج ذلظ مغ مشاقذات في ىحا السػضػع عمى مخ الدشيغ . وبحلظ كاف أمبخوز أوؿ 
السجافعيغ عغ االختراصات الخوحية الجيشية لمسؤسدة الكشدية بالشدبة لجسيع السديحييغ ، بسا 
في ذلظ اإلمبخاشػر نفدو ، ألنو ال يعجو أف يكػف ، في رأيو ، أبشا مغ أبشاء الكشيدة ، شانو شأف 

خ السديحييغ بسا يزعو في نصاؽ سمصة الكشيدة الخوحية واألخبلقية ، فبل ىػ خارجيا وال سائ
فػقيا ، ووفقا ليحا السشطػر ستكػف لؤلساقفة األىمية لسحاكسة األباشخة في الذؤوف الجيشية ألف 
داما رجل الجيغ قادر عمى مشاقذة الحاكع الدياسي في السدائل الخوحية واألخبلقية وممتـد بحلظ الت

كميا . ولع يكغ االعتخاؼ القانػني الحؼ حرمت عميو الكشيدة مغ قدصشصيغ أوؿ األباشخة 
السديحييغ ، كافية لتثبيت وتأكيج سمصتيا ، مسا أحػجيا لتحقيق ذلظ إلى االجتيادات الفكخية 

أتباعو  باء الكشدية األوائل مغ أمثاؿ أمبخوز ، الحيغ دافعػا عغ حقػؽ الكشيدة في رعاية الجيغ و 
، بقجر ما اعتخفػا في ذات الػقت بدمصة اإلمبخاشػر في السدائل السجنية والذؤوف الجنيػية . فقج 
رأػ ىؤالء أف اإلمبخاشػر يستمظ الدمصة عمى السستمكات الجنيػية بسا في ذلظ االرض السسمػكة 

ع لدمصتيا وليذ لمكشيدة، أما مباني الكشيدة الخاصة بالسخاسع الجيشية فتختز بيا الكشيدة وتخز
لئلمبخاشػر أف يتعخض ليا ، دوف أف تعشي الدمصة السحجودة لمحكاـ السجنييغ عمى السستمكات 
الكشدية أف بسقجور الكشيدة ورجاليا مقاومة تمظ الدمصة بالقػة السادية ، ألف الكشيدة نحسي 

ز مػضحا حجود حقػقيا في مستمكاتيا بالػسائل الخوحية ال بالسقاومة السادية ، ويقػؿ أمبخو 
 االختراص والدمصة " إف مخد القرػر إلى اإلمبخاشػر أما الكشائذ فيي لؤلساقفة ' .
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إال أف دفاع امبخوز عغ الكشيدة وتأييجه لدمصتيا لع يجعل مشو مفكخة معادية لمجولة أو     
 معارضة لدمصتيا ، ألنو دعا إلى السحافطة عمى الشطاـ واحتخاـ الدمصة الدياسية السجنية
لئلمبخاشػر ، واستشكخ مقاومتيا بالقػة ، لكشو أباح في الػقت ذاتو مشاقذة الدمصة الدياسية 
واستشكار سياساتيا وقخاراتيا واالحتجاج عمييا إف لـد األمخ مع رفزو لفكخة الثػرة عمى ىحه 
الدمصة أو عريانيا أو مقاومتيا . وإذا كانت أفكاره قج استخجمت فيسا بعج التأكيج سمصة 

لباباوات والتأسيذ لجعاواىع بذأف تفػؽ سمصشيع عمى سمصة الحكاـ وضخورة خزػع ىؤالء ا
اإلرادة السؤسدة الجيشية ورجاليا ، فإف ذلظ لع يتحقق إال بتفديخ أفكاره تفديخة متعدفا يشحخؼ بيا 
عغ مقاصجىا الحكيكية بذأف تحجيج نصاقي اخشراص وسمصة السؤسدتيغ الجيشية والدياسية 

د بيغ الخوحي والسادؼ ، وىػ التسييد الحؼ كاف وما زاؿ مػضع خبلؼ واختبلؼ في كثيخ والتسيي
مغ السجتسعات حتى يػمشا ىحا . ولع تكغ حجود التسييد تمظ لتتزح ويتع تفديخىا في العرػر 
الػسصى لرالح سمصة الكشيدة وحدابيا إال بعج أف تػلي شؤونيا رجاؿ مثل أمبخوز ، وضشػا جل 

اع عشيا وحساية حقػقيا واستقبلليا وسمصتيا ، وسعػا لتػجيو ضسائخ األباشخة جيػدىع لمجف
وسمػكيع بسا يشدجع والكيع والعقائج السديحية . وقج اتر  فكخ امبخوز الدياسي بخرائز لعل 

 أىسيا :

عسػمية أفكاره ومقػالتو وشسػليتيا مسا جعميا محبل لمكثيخ مغ االجتيادات والتفديخات  -1
تعارضة، فمع تكغ أفكاره حاسسة ومحجدة بجقة بذأف شبيعة العبلقة بيغ الجيشي الستعجدة والس

والسجني ، الخوحي والسادؼ ، إذ كانت الشرػص األساسية في األناجيل السختمفة غيخ 
واضحة وال محجدة في معالجتيا ليحه السػضػعات ، وبعيجة عغ مشاقذة قزايا الدمصة 

 اعية . الدياسية وأدوارىا وعبلقاتيا االجتس
تأكيجه عمى سيادة الكيع الخوحية بػصفيا غاية الفخد والسجتسع في العقيجة السديحية   -2

 الجاعية إلى التدامح والعفػ حتى عغ الطالسيغ ونبح العش  والتعرب
 رفزو لسبجأ مقاومة الطمع بالقػة، ودعػتو لسقابمتو بالرست واالحتجاج الدمسي.    -3
الكاممة في رعاية الذؤوف الخوحية لتذسل بحلظ حتى  دعػتو الستقبلؿ الكشيدة وسمصتيا- -4

 الحكاـ ألنيع مغ رعاياىا واتباعيا. 
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إعبلء شأف االلتدامات الجيشية الخوحية، وتقجيسو ليا عمى االلتدامات الجنيػية السادية حتى  -5
 بالشدبة لمحكاـ ورجاؿ الجولة.
 السحاضخة الدابعة والعذخوف:

 أوغدصيغ  ثانيا: الفكخ الدياسي عشج القجيذ

ـ بسجيشة تاجدتا بالجدائخ في شساؿ أفخيكيا ، فكانت 430-354ولج أورليػس أوغدصيشػس      
نذأتو بعيجة عغ مؤثخات البيئة الخومانية وقيسيا وأفكارىا الدائجة آنحاؾ.  درس في بجايات عسخه 

عسخه في  في مجارس مجنية ثع انتقل ليكسل دراستو في مجارس قخشاجة ويسزي بعجىا سشػات مغ
إيصاليا يرير حياة ليػ وعبث.  واتجو بعج أف بجأ يشزج وتتدع مجاركو إلى دراسة الببلغة في 

ـ ، وانكب بعجىا عمى دراسة الفمدفة أمبل في  384ـ ثع في ميبلف عاـ  374قخشاجة عاـ 
الػصػؿ إلى الحكيقة التي أصبحت ىاجدا يقمقو ويؤرقو.  وألنو عاش ودرس في بيئات حزارية 

ثقافية متعجدة ومتشػعة ، فقج كاف مغ الصبيعي أف يتأثخ بكيسيا وأفكارىا عمى ما تكػف مغ تباعج و 
وتبايغ ، وأف تذكميا ويدتػعبيا في شخريتو ذات البشاء السخكب والسختم  العشاصخ واألبعاد.  

متزاديغ  انعكذ ذلظ في اعتشاقو لمسانػية وعقائجىا الػثشية الثشػية القائسة عمى اإليساف بالييغ
مترارعيغ ليحا الكػف ، إلو الشػر وإلو الطبلـ أو إلو الخيخ وإلو الذخ ، ثع تخميو عشيا بعج تدع 
سشػات لع تثسخ شيئا عمى صعيج الػصػؿ بو إلى الحكيقة التي كاف يتمي  مشيا ، فاتجو اىتسامو  

لثالث وجسعت في إلى الفمدفة األفبلشػنية الججيجة السحجثة التي ضيخت في القخف السيبلدؼ ا
إشارىا بيغ الفمدفة األفبلشػنية السعجلة والسفاليع األرسصية الذخقية ، وكاف يشطخ إلى العالع 
بأكسمو في الحات عغ الحات اإلليية التي تقػـ بيا الخوح اإلندانية إدراكيا واالتحاد بيا في حالة 

غ لحيختو الفكخية باعتشاقو الجحب الرػفي.  وكاف آخخ رحمة البحث القمقة ىحه ، إنياء أوغدصي
ـ ، فغجت السديحية آخخ مخاحل تحػلو الفكخؼ وأقػاىا بعج أف  391لمسديحية ورسسو قديدا عاـ 

احتقخىا شػيبل ورفس اإليساف بعقائجىا التي كاف يخاىا أكثخ تشاسبا مع روح الغػغاء وشبيعتيع.  
وغدصيغ فحدب ، بل كاف أيزا إال أف القمق واالضصخاب وعجـ االستقخار لع يكغ شابع حياة أ

سسة عرخه وشابع مجتسعو المحاف حفبل بالستغيخات الدياسية والسعارؾ العدكخية والرخاعات 
 الفكخية والفػضى االجتساعية.  ويسكغ تمخيز أبخز متغيخات ذلظ العرخ وتمظ البيئة في:
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صخاعات الحكاـ فييا وسخعة تفكظ الحياة الدياسية واالجتساعية في اإلمبخاشػرية الخومانية وكثخة  -1
 تغيخىع وانقداـ اإلمبخاشػرية إلى شخقية وغخبية.

تفكظ الحياة الفكخية والجيشية في اإلمبخاشػرية الخومانية وضيػر السديحية وانقداميا إلى محاىب  -2
 مختمفة ومتعارضة شخقية وغخبية.

والسديحييغ أنفديع بعج انقداميع احتجاـ الرخاع العقائجؼ الجيشي بيغ السديحييغ والػثشييغ مغ جية  -3
 بيغ محاىب مختمفة مغ جية ثانية.

احتجاـ الرخاعات العدكخية بعج ازدياد اليجسات الخارجية عمى اإلمبخاشػرية الخومانية الغخبية حتى  -4
 ـ عمى يج الكبائل القػشية.  410انتيى األمخ بدقػشيا عاـ 

رجاؿ الجيغ فييا ، حسل عمى عاتقو  وباعتشاؽ أوغدصيغ لمسديحية وانخخاشو في سمظ      
مدؤولية نذخ أفكارىا والجفاع عشيا يعشي إيسانو أيًزا بأفكارىا الدياسية ودفاعو عشيا ، مخكدا في 
ىحا الخرػص عمى تأكيج خصا الدعع القائل بأف السديحية مدئػلة عغ انييار اإلمبخاشػرية 

وسمػكياتيا في تفكظ الخوابط الجاخمية   الخومانية وضعفيا وتخاجع قػتيا بعج أف تدببت عقيجتيا
وقج عالج أوغدصيغ ىحه األفكار وعخض أسديا وتفاصيميا في كتابو  لئلمبخاشػرية وزعدعة بشيانيا. 

ـ ، أؼ أنو شخع في تأليفو بعج  427 -413جدء مشيا بيغ  22األشيخ مجيشة هللا الحؼ جاء في 
لقػشية وتكاثخ االتيامات التي إلى السديحية مزي ثبلث سشػات عمى سقػي روما عمى يج الكبائل ا

ودورىا في ذلظ الدقػي  ومدئػلييا عشو.  وتجور فكخة الكتاب باجدائو العجيجة حػؿ قزيتيغ 
 أساسيتيغ: 

ىي الرخاع بيغ السديحية والػثشية جخاء تعارضيسا التاـ وتقاشعيسا الكمي ، وإنكار  القزية األولى:
ئيا ، وجدميا بخصأ تمظ العقائج والسبادغ وبصبلنيا.  فبعج إعبلف كل مشيسا لعقائج األخخػ ومباد

اإلمبخاشػر قدصشصيغ لمسديحية واحجة ـ العقائج الجيشية لئلمبخاشػرية ، ثع اعتشاقو ليا قبل وفاتو ، 
ـ.  وألقى الخوماف  410ىاجست الكبائل القػشية الػثشية روما وتسكشت مغ احتبلليا وتخخيبيا عاـ 

تسدكيغ بعقائجىع الػثشية بسدؤولية تمظ الكارثة عمى السديحية والجور الزار والدمبي الحيغ بقػا م
لعقائجىا ومبادئيا التي تدببت في رأييع في انقداـ الخوماف وصخاعيع وضع  قػتيع وانييار 
حزارتيع وىديسة دولتيع.  وتداءؿ ىؤالء ، كيف يسكغ إللو السديحية الػحيج القػؼ القادر أف يقبل 

ديسة لخوما التي تبشت عقيجتو؟  كيف يسكغ إللو السديحية أف يقبل باليديسة أماـ آلية الػثشييغ؟  بالي
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وردا عمى ىحه التداؤالت السسمػءة بالذظ واليأس ، وضع أوغدصيغ كتابو الحؼ يزسغ إجاباتو 
تبارىا سبب وتفديخاتو التي ردىا عمى:: اتيامات الػثشييغ ومشكخؼ األدياف مغ السمحجيغ لمسديحية باع

القزاء عمى روما وىجـ حزارتيا ، وتفشيجه لسداعسيع باف عبادة هللا تعشي الحياة الصيبة والسدالسة 
عمى األرض دوف مرائب أو  حػادث ، ألف عبادة الكثيخ مغ ا لية ال تؤمغ لئلنداف مثل ىحه 

ممكػت الخب الحؼ  تػضيح ترػره لصبيعة القزية الثانية:الحياة ال في الحاضخ وال في الساضي.  
أشمق عميو اسع مجيشة هللا "، وعخض فكختو عغ )السجيشة اإلليية( كبجيل مشذػد لمسجيشة اإلندانية. لحلظ 
، رأؽ أوغدصيغ أف السجيشة اإلليية تتأسذ في الحياة األبجية عمى يج جساعة اختارىا هللا في مقابل 

إلليية واإلندانية في التفخقة بيغ السبلئكة السجيشة اإلندانية   ويتجمى االختبلؼ بيغ السجيشتيغ ا
والذياشيغ ، وألف السكاف الحكيقي لمجولة اإلليية ىػ الدساء لحلظ فيي غخيبة فػؽ األرض وعشيا ، 
والجساعة السختبصة بالسجيشة اإلليية والستصمعة ليا ، تشتطخ الخجػع  إلى الدساء إلقامتيا ، بيشسا ستبقى 

حتى يـػ الكيامة لتختفع عشجىا إلى جساعة الذياشيغ أو األبالدة. ويحجد الجولة األرضية في مكانيا 
أوغدصيغ السجيشة اإلليية بجقة وىي الكشيدة ، أما السجيشة األرضية فيقػؿ بأنيا الجولة ، وتػضح 
مؤلفاتو ذلظ وتكخره في مػاضع عجيجة مشيا ، فعشجما أشمق عمى الجولة اسع  السجيشة األرضية ، كاف 

ظ الجولة الػاقرية التي ترير فييا ، أما الكشيدة فميدت السشافذ لمجولة بل ىي السجتسع  يقرج بحل
وعاداتو الخوحية السترمة باهلل ألنيا مبجأ ججيج لمسجتسع اإلنداني ، لحلظ فإف معطع مقػالت أوغدصيغ 

اعو عغ الدياسية ال تتعمق بالسجنية األرضية بل بالسجيشة اإلليية.  لقج حاوؿ أوغدصيغ في دف
السديحية ضج اتيامات الػثشييغ ورسسو لرػرة "مجيشة هللا أف يعيج تكييف الشطخية القجيسة التي تقػؿ 
بػالء اإلنداف لسجيشتيغ: أوالىسا السجيشة التي يػلج فييا والثانية مجيشة هللا ، ممتدما بأف يتساشى ذلظ 

كثخ  تحجيجا ووضػحا بذأف عبلقة التكييف مع وجية الشطخ السديحية وأف يقجـ مغ خبللو تسييدة أ
اإلنداف بالسجيشتيغ وشبيعة والئو ليسا وواجباتو نحػىسا انصبلقا مغ شبيعة اإلنداف السخكبة روح روح 
وجدجة ، وىحا التسييد ىػ الحؼ أصبح فيسا بعج حجخ الداوية في مػاق  الفكخ السديحي بالشدبة 

لسجيشتيغ اإلليية واإلندانية وصخاعيسا ، حيث تق  لمذأنيغ الجيشي والدياسي.  عمى الجواـ الحتكاؾ ا
السجيشة األرضية في جانب مجتسعيا األرضي ونحخكو بجوافعو الجنيػية وحػافده السادية التي تدتيجؼ 
الثخوة والقػة والدمصة ، بيشسا تق  السجيشة اإلليية في الجانب ا خخ نقػد مجتسعيا الدساوؼ وتحخكو 

الخوحية التي الصسأنيشة الشفدية والدبلـ والخبلص الخوحييغ.  يحق ليا أف بجوافعو الجيشية وحػافده 
تكػف مجيشة الذيصاف التي تأسدت ونذأت بفعل عرياف إبميذ إلرادة هللا وتسخده عميو وتججيجه في 
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اإلمبخاشػريات الػثشية )ا شػريػف والخوماف في عرػرىع الػثشية( ، أما الثانية فسجيشة هللا التي أسديا 
لسديح ، وأنقحىا اإلنجيل ، وتجدجت في الكشيدة واإلمبخاشػرية الخومانية بعج اعتشاقيا لمسديحية ، ا

وليذ التاريخ إال قرة الرخاع بيغ السجيشتيغ وأنو ستكػف الغمبة فيو في الشياية  مغ نريب مجيشة هللا 
أفكار أوغدصيغ ىحه ترػرؼ القادرة عمى الجيسػمة والبقاء األزلي والسؤىمة لتحقيق الدبلـ لقج تزسشت 

لؤلسباب الحادثة لدقػي روما ألنو ليذ مغ مجيشة أرضية / مسمكة دنيػية إال وسبيميا إلى الدواؿ بحكع 
ما في سمصانيا األرضي مغ عػامل القمق واالنحبلؿ والفشاء ، وستبقى السجيشتاف )اإلليية  واإلندانية( 

انية وتػاصمت ، ولغ يشتيي صخاعيسا إال مع نياية مختمصتاف ومترارعتاف شالسا بقيت الحياة اإلند
العالع يػـ تدقط السجيشة األرضية وال تبقى إال مجيشة هللا أؼ مجيشة مديحية.  ويتخح الرخاع الجائخ بيغ 
السجيشتيغ مغ الكػف مدخحة حدب مشطػر أوغدصيغ ، وىػ ليذ مجخد صخاع بيغ الكشيدة والجولة بل 

 و صخاع بيغ مفيػميغ مختمفيغ لمحياة وأسمػبيغ متعارضيغ لمرير فيياىػ أوسع مغ ذلظ وأعسق ، ألن

األوؿ: مفيػـ وأسمػب السجيشة األرضية ، حيث تديصخ األنانية وتغمب شيػة الدمصة عمى حياة 
الحاضخ االندانية سمصاتيا الدياسية وأخبلقيا وتاريخيا ، وعشجما يشطخ أوغدصيغ إلى ىحه الحاضخة 

، فإنو يخاىا ويعخفيا بانيا تعجدية شعب يجسعيا قبػليا بشفذ  التذخيع واشتخاكيا برفتيا حاضخة مجنية 
في نفذ السرالح.  وقج بيغ أوغدصيغ بأنو ال تػجج مغ حيث السبجأ حاضخة أرضية كاممة ، األف أية 
حاضخة أرضية يشصبق عمييا تعخيف الحاضخة الكاممة ستكػف حاضخة إليية ال أرضية ، وأف كل 

ع بسػجب القانػف وضعي يفتخض أف يكػف مغ الشاحية العسمية مجتسعة سياسية مشطسة أؼ مجتسع مشط
دولة.  الثاني: مفيػـ واسمػب السجيشة اإلليية ، حيث تذيع فيو محبة هللا ، وتييسغ عميو العصاء 

ا كاف والتزحية وإنكار الحات ، وىحه السحبة الخبانية في قاعجة تشطيع السجيشة ومختكد حباتيا ، وىػ م
سائجا في الحاضخة الدساوية التي سبقت مجيء السديح )القجس( والتي أصبحت تقجر بعج مجيئو في  
جساعة السديحييغ السؤمشيغ بالخوح القجس ووحي هللا ، وليدت مثل ىحه الحاضخة سػػ زائخة مشفية في 

يغ وفقا لطاىخة الحياة الجنيػية عمى حج تعبيخ تػشار وجساعتو.  ويشقدع الجشذ البذخؼ إلى نػع
أوغدصيغ وترػراتو: الشػع األوؿ: مغ يريذػف كبذخ ويکا بجوف العقاب األبجؼ الذيصاف الجخييع 
وراء شيػات الجدج ومصالبو الحدية.  الشػع الثاني: مغ يريذػف وفًقا لمسشياج الحؼ يخسسو ليع هللا ، 

الذيجاء.  ولعل أبخز ما أبجعو فيشالػف الخمػد معو ويقصشػف مجيشة هللا مع السبلئكة والقجيديغ و 
أوغدصيغ واستصبلعو مغ أفكار ، تمظ التي تؤكج دواـ الخط بيغ السجيشتيغ اإلليية والجنيػية عمى الخغع 
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مغ اختبلفيسا وتعارضيسا ، وعجـ اختيار تفزيمو لسجيشة هللا سببا لخفس السجيشة األرضية ومقاشعتيا 
ا ، وقػلو بإمكانية انتقاؿ أىل السجيشة بالسشصقة الدساوية  ، وال مدػغة لمسصالبة بإلغائيا والقزاء عميي

وارتقاء الحاضخة األرضية وبمػغيا مختبة الكساؿ مذتخشا لحلظ وجػد ىيئة أرضية تخشجىع سػاء الدبيل 
وتقػدىع إلى شخيق الخبلص ، وىحه الييئة ىي أنيا جدء مغ السجيشة اإلليية السكيع عمى األرض مؤقتا 

غخيبة ، لكشو يدتسج حي حيتيتو في أسخه وغخبتو مغ قػة عقيجتو وعسق إيسانو  .   التي أسيخة أو
ويػجب أوغدصيغ عمى الحاضخة األرضية اعتخاض السديحية إذا ما ىي أرادت تحقيق الكساؿ ، ليخبط 
مغ ىشا وعمى ىحا األساس بيغ الدمصة الدياسية واإلرادة اإلليية عمى مدتػييغ عمى حج قػؿ تػشار 

 تو:وجساع

ىػ السرجر اإلليي لكل سمصة ، ألف مبجأ الدمصة يشبثق مغ هللا وإرادتو ، وأف  السدتػى األوؿ: 
قانػف الصبيعة وإف كاف ال يعصي لئلنداف سمصانا عمى اإلنداف ، لكشو يفخض عمى اإلنداف التحال  

كافيًا بحج ذاتو مع أمثالو واختيار األفزل مغ بيشيع  لمحكع والدعامة دوف أف يكػف ىحا االختيار 
إلضفاء الذخعية عمى مسارسة ىؤالء لدمصة الحكع والدعامة.  ويػضح أوغدصيغ أف الخؤساء 
يدتسجوف وضائفيع في الحكيقة مغ تفػيس اإلرادة اإلليية ، وليذ مغ الحع أو االنتخاب أو الػراثة 

لشطاـ وال بذخز كسا قج يتػىع البعس ، وعمى ىحا األساس ، فإف هللا ال يعشي بذكل خاص ال با
الخئيذ ، تاركة لمسدببات الثانػية قزية التفزيل واالختبار ، ولكغ جػىخ  الدمصة الكامغ في ىحه 

 الػضائ  ىػ األمخ الحؼ تعػد واليتو في الشيائية لمسذيئة اإلليية.  

اعل ىػ العبلقة الخاصة بيغ الدمصة واإلرادة اإلليية ، فكػف هللا تعالى ىػ الف السدتػى الثاني:
والسشطع لذؤوف الحياة والعالع ، يجعل مغ السدتحيل أف نترػر أنو سيتخؾ مسالظ األرض خارج 
قػانيغ العشاية اإلليية.  ويشطخ أوغدصيغ ىشا إلى الذأف الدياسي الدمصػؼ في الحياة االجتساعية مغ 

هللا يعصي  مشطخيغ مختمفيغ لكشيع يقػماف لجيو عمى أرضية واحجة مذتخكة ، فيػ يخػ مغ جية أف
لكل حكع وحاكع شخعيتو دوف أف يزسغ مسارستو لدمصشو بذكل سميع وصحيح تساما ، ويخػ مغ جية 
ثانية أف العشاية اإلليية تخعى  كل عسل سياسي محجد بحاتو دوف أف تعصيو ، وبرػرة خاصة ، صفة 

وغدصيشي ، خزػع األعساؿ السديحية الحقة.  وبيحه الصخيقة أكج الفكخ السديحي ، في أنسػذجو األ
كل شيء وحجث إلرادة هللا ومذيئتو ، مسا يجعل هللا مبجا الدمصة واإلدارة الغامزة لؤلحجاث ، ويجشب 
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السديحية حسل الػزر األخبلقي ليحا الحجث أو ذاؾ ، فكاف ذلظ رد أوغدصيغ البارع والحاسع عمى 
 دؤولية سقػي روما وخخابيا.  السشطخيغ الػثشييغ مسا أتاح لو تبخئة  السديحية والسديحييغ مغ م

وبعج أف يبيغ أوغدصيغ مفيػمو لصبيعة الدمصة وأصميا اإلليي ومرجر شخعيتيا السقجس،       
ويفدخ ضاىخة انحصاي األمع واضسحبلؿ الحزارات بابتعادىا عغ أصػليا األولى وخزػعيا 

السؤسدية ال تشذأ عغ عقج لمغخائد والذيػات يشتقل إلى التأكيج عمى إف الجولة/ الدمصة الدياسية 
إرادؼ مجخد وال عغ الخصيئة اإلندانية األولى بل إف مشذأىا ىػ الصبيعة اإلندانية والغخائد 
الكامشة فييا والتي تجعل في الجولة وسمصتيا ضخورية والزمة لمحياة االجتساعية. ويبجو أوغدصيغ 

شػني واألرسصي وبعيجا عغ مؤثخات متأثخا في ىحا التفديخ بالتخاث اليػناني في أنسػذجيو األفبل
التخاث الجيشي السديحي. فقج رفس فكخة الخصيئة اإلندانية األولى كأصل لمدمصة ونذأة الجولة، 
مخجعا ىحا األصل في الجولة الػاقرية اإلندانية الكاممة )دولة السثل األعمى السديحي( إلى هللا 

يدت دولة ديشية خالرة ومصمقة، ألنيا تجسع مباشخة، إال أنيا وإف كانت عشجه دولة ديشية، فيي ل
في داخميا بيغ البعجيغ الجيشي والسجني، وبحلظ تتجو أىجافيا ومياميا األولى وجية ديشية عمى 
أساس أرضية اجتساعية مجنية تعسل عبخىا عمى تحقيق الدبلـ والعجالة عمى األرض لمجسيع. 

ى عبلقة الذخاكة والتكامل الػضيفي بيغ وتتأسذ آلية عسل الدمصة الدياسية في ىحه الجولة عم
الجولة والكشيدة، حيث تذخؼ الكشيدة عمى الجولة وتػجييا إلى الحياة ا خخة، والجولة تداعج 
الكشيدة في تحقيق أىجافيا في الػصػؿ بالشاس إلى الخبلص والشجاة األبجييغ. وأوغدصيغ وإف لع 

غ والدياسة، إال أنو حجد لكل مشيسا وضيفة يجع صخاحة إلى الجمج بيغ الكشيدة والجولة / الجي
مكسمة لػضيفة األخخػ، وىجفا مذتخكا يجور حػؿ خبلص الخوح مغ عبػدية الجدج لتحقق العجالة 
ويعع األرض الدبلـ األبجؼ . ويؤكج أوغدصيغ بذاف وضيفة الدمصة ، أف حياة اإلنداف العاقل 

عاقل يتصمع لتحقيق الدبلـ ، وتقـػ  يجب أف تكػف حياة اجتساعية ، وأف كل إنداف اجتساعي
الجولة بجور حسيج في الحياة الجنيػية بتحكيقيا لمدبلـ االجتساعي ، وبفزل تحقيق الجولة 
وضسانيا ليحا الدبلـ االجتساعي ، يشعع اإلنداف بخيخات حياتو الجنيػية ، وتتسيج أمامو الدبل 

حياتو األخخوية ، وبحلظ يكػف سبلـ  لتأدية شقػسو الجيشية ونيل خبلصو الخوحي ليشعع بخيخات
الجولة مؤقتة وغايتو شج ازر اإلنداف في سريو لجخػؿ مجيشة الدساء حيث يشاؿ ىشاؾ الدبلـ 
الجائع واألبجؼ وواضح ىشا أف القجيذ أوغدصيغ يقرج بالدبلـ ، العبلقة القػيسة بيغ السخء وربو 
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إلى معشى العجالة التي ىي لجيو قػاـ  وليذ مجخد إنياء السشازعات بيغ الشاس ، ألف ذلظ أقخب
كل شيء وبجونيا لغ يتحقق الدبلـ ، فإذا انتفت العجالة في دولة ، عمى حج قػلو ، تحػلت إلى 
عرابة مغ المرػص وبحلظ مدج أوغدصيغ السثالية السديحية بفكخة أفبلشػف عغ العجالة ورأؼ 

يقخر بأف هللا خمق اإلنداف عمى  ارسصػ عغ الحياة الفاضمة مسا يػضح مػقفو مغ الخؽ . حيث
صػرتو ليربح سيج السخمػقات غيخ العاقمة ال ليربح سيجة عمى إخػانو مغ البذخ ، أؼ أف الخؽ 
لجيو ليذ نتيجة لصبيعة اإلنداف كسا خمقيا هللا ، ولكشو نتيجة تختبت عمى خصيئتو وعقاب لو عمى 

مػا سادتيع بإخبلص وتفاف . والقتخاف خصاياه أو عبلج ليا ، لحلظ فإنو يييب باألرقاء أف يخج
تحقيق العجالة عشج أوغدصيغ بػجػد دولة مديحية ، فقج دافع بقػة عغ رأيو في وجػب اعتشاؽ 
مجسػعة األمع لمسديحية إليسانو بأف الجولة تعجد عغ إقامة العجالة ما لع تكغ مديحية ، وأف مغ 

حق حقو إذا كانت ىحه الجولة نفديا غيخ  السبالغة الدعع باف الجولة قادرة عمى أف تعصي كل ذؼ
مديحية وال تعصي هللا حقو في الربادة. لقج دفعت ىحه ا راء باوغدصيغ إلى القػؿ بأف 
إمبخاشػريات ما قبل ضيػر السديحية ، كانت دوال ولكغ بالسعشى الزيق السحجود ، ألنيا ما 

سديحية ، فالجولة الحقة . التي كانت تدتصيع أف تكػف دوال بالسعشى الذامل الحؼ جاءت بو ال
تقػـ عقائجىا عمى تعاليع السديح وتحافع عمى ىحه العقائج والتعاليع ، وسيتجو كل مجتسع مديحي 
بفزل عقائجه إلى حياة تدسػ فييا العشاية بالخوح عمى العشاية بأؼ شيء آخخ ليديع ىحا السجتسع 

ونقائيا . ويؤكج سبايغ في ىحا بشريب وافخ في تحقيق الخبلص القائع عمى شيخ العقيجة 
الخرػص ، صحة ما ذىب إليو جيسذ بخايذ مغ أف نطخية الجولة الخومانية السقجسة ، قامت 
عمى أسذ مجيشة هللا كسا نادػ بيا أوغدصيغ ، وىػ يدتشتج مغ ذلظ أف الجولة تربح عشجه 

ه الجولة شكبل مشصكية مجخد " درع دنيػؼ ميستو حساية الكشيدة . وكاف شكل الدمصة في ىح
إمبخاشػريا ، أما تجاوؿ الدمصة فييا فمع يأخح حيدا يحكخ في أفكار أوغدصيغ وانذغاالتو الدياسية 

 التي سيصخ عمييا مبجأ الصاعة السديحية وفخض عمييا سمصانو.

لقج تجاوز فكخ أوغدصيغ ما سبقو وعاصخه ليربح فكخة حػؿ التاريخ والحاضخة / السجيشة      
ا ذىب تػشار وجساعتو ، إلى رؤية سياسية أغخقت حق الجولة واستػعبتو واحتػتو في مشتييا ، كس

حق الكشيدة التي تفتخض فييا ىحه الخؤية أف تتحسل مدؤولية قيادة مجسػعة األمع السديحية . 
وأصبح ىحا الترػر فيسا بعج رکشا أساسيا في بشية الفكخ الدياسي السديحي مغ العرػر 
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ة ، األمخ الحؼ جعل فكخ أوغدصيغ الدياسي يق  عمى مفتخؽ الصخؽ بيغ الػسصى وحتى الحجيث
عالسيغ مختمفيغ وفکخيغ متباعجيغ ، العالع والفكخ القجيع الػثشي والعالع والفكخ الججيج السديحي 
مسا أتاح لو فخصة نقل تخاث العالع الغخبي القجيع إلى العالع الغخبي الججيج الحؼ استػلجتو 

أوغدصيغ عاش انييار اإلمبخاشػرية الخومانية الغخبية وسقػشيا ، فقج تاؽ إلى السديحية . والف 
 قياـ إمبخاشػرية ججيجة ، تدتشج إلى أسذ مديحية ، وتػجييا الكشيدة ويدػدىا العجؿ والدبلـ .

 والعذخوف: الثامشةالسحاضخة 

 ثالثا : الفكخ الدياسي عشج البابا غخيغػري األوؿ الكبيخ :

ـ في القخف الدادس لمسيبلد فعاصخ غدوات 604-540عاش البابا غخيغػرؼ األوؿ الكبيخ      
الكبائل الغخبية اليسجية واستيبلئيا عمى اإلمبخاشػرية الخومانية الغخبية ، وانفخد حيشيا بالجعػة 

تسخارا الدياسية لصاعة الحكاـ ولػ كانػا شغاة ضالسيغ بسا يسثل عػدة األفكار القجيذ بػلذ واس
ليا . وتجج دعػة غخيغػرؼ ىحه تفديخىا ، كسا ذىبت بعس ا راء ، في الزع  واالنحبلؿ الحؼ 
دب في أوصاؿ اإلمبخاشػرية الغخبية وما كانت تعانيو مغ الغدوات الخارجية التي جعمت وجػدىا 

رخاع واستسخارىا مػضع شظ وتداؤؿ ، فزبل عغ انتذار السحاىب السديحية السختمفة واحتجاـ ال
بيشيا ، وضيػر قػة ججيجة مشافدة لمكشيدة واإلمبخاشػرية في آف واحج ىي اإلسبلـ ) عقيجة وكيانا 
اجتساعيا سياسيا ( مسا دفع بالبابا غخيغػرؼ إلى العسل عمى الرعيج الفكخؼ لتعزيج سمصة 

لحكاـ الحاكع بدمصة رجل الجيغ . ويعتقج جػرج سبايغ أف اقػػ الحجج السؤيجة لمجعػة لصاعة ا
والخزػع لدمصتيع بإرادتيع ، تزسشتيا أعساؿ البابا غخيغػرؼ الكبيخ الفكخية ، أقػػ الباباوات في 
تمظ الحكبة وأججرىع بمقب ) أب بابػية القخوف الػسصى ( الحؼ أشمق عميو . فقج دافع غخيغػرؼ 

ح ، ليخفع مغ بشجاح عغ اإلمبخاشػرية ضج أعجائيا ، وسخخ أفكاره لخجمة العجالة والحكع الرال
قيسة الكشيدة في روما وىيبتيا . لكشو وجج نفدو مزصخا ، وىػ يفعل ذلظ ، إلى أف يزصمع 
بشفدو بسدؤوليات الحكع الدياسي إلى جانب مدؤولياتو الجيشية بدبب ضع  الحكاـ السجنييغ ، 

سي ودعا وإف بقي عمى الخغع مغ ذلظ الػحيج مغ آباء الكشيدة الحؼ دافع عغ قجاسة الحكع الديا
إلى شاعتو ولػ شاعة سمبية وتقػـ وجية نطخ غخيغػرؼ في ىحا الذاف عمى أف لمحاكع الديئ 
الحق في شاعة رعاياه ، عمى أف تكػف ىحه الصاعة صامتة وسمبية ، وىي وجية الشطخ التي لع 

و عغ يذاركو احج مغ آباء الكشيدة في تأسيديا والجفاع عشيا بشفذ القػة والحساس ، إذ أف مؤلفات
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الحكع الخعػؼ التي يحجد فييا ما يتػجب عمى القداوسة أف ييذخوا بو رعاياىع ، تػکج آيزا 
ويذكل واضح وصخيح أف عمى الخعايا ليذ مجخد الصاعة فحدب ، بل وأف يستشعػا أيزا عغ 
تقج حكاميع أو محاولة تقػيع أسمػب حياتيع أو محاسبتيع عمى ما يفعمػنو ، يقػؿ في ىحا الذأف 

سا يشبغي اف تكػف أعساؿ الحكاـ محبل لمصعغ والتجخيح بديف المداف ، حتى ولػ ثبت أف : ف
ىحه األعساؿ تدتحق المػـ ، ومع ذلظ ، فإف أقل ما يشبغي إذا اندلق المداف إلى استشكار أعساليع 
، أف يتجو القمب في أس  وخذػع ، إلى الشجـ واالستغفار ، التساسا لعفػ الدمصة العطسی التي 

ا كاف الحاكع إال ضميا في األرض وكاف ىحا الترػر القجاسة الحكاـ والحكػمة ، استجابة م
شبيرية ومشصكية لطخوؼ عرخ انجلعت فيو الفػضى ، وتفاقع سػء األحػاؿ إلى درجة أصبحت 
معيا الشتائج ىحه الفػضى أعطع خصخا عمى الشاس مغ خصخ تحكع األباشخة في الكشيدة 

ا . وعمى الخغع مغ عطع الدمصة الجيشية والجنيػية التي كاف يحػزىا البابا وسيصختيع عمى مقاليجى
غخيغػرؼ ويسارسيا ، فإف تقجيخه ألىسية الدمصة التي يتستع بيا الحكاـ وضخورة شاعة رعاياىع 
ليع ، وما كاف يتر  بو شخرية مغ صفات السخونة والجبمػماسية ، جعمو ذلظ كمو ، يػجو 

ابا مخنا ودبمػماسيا ، تجمى في حاالت احتجاجو عمى أوامخ ىؤالء الباشخة وممػؾ عرخه خص
الحكاـ ، وىػ االحتجاج الحؼ كاف ، کسا راؽ جػرج سبايغ ، ال يحسل اؼ تعبيخ عغ رفس 
غخيغػرؼ شاعة ىحه األوامخ أو عريانو ليا ، ويتأسذ احتجاج غخيغػرؼ عمى أوامخ األباشخة 

مبخاشػر يسمظ سمصة األمخ بسا يذاء حتى وإف لع يكغ مع تأكيجه عمى شاعتو ليع ، عمى أف اإل
ذلظ األمخ قانػنيا ، شالسا ىػ مدتعج لتحسل مدؤولية أوامخه وإف أدت ىحه السدؤولية إلى تعخضو 
لمعشة الخوحية ، ألف سمصة الحاكع ليدت مدتسجة مغ هللا فحدب ، بل ىي أيزا أعطع سمصة 

اؼ غخيغػرؼ ما يجعل مرجر سمصة الحكاـ إليية عمى األرض فيسا خبل سمصة هللا ، وىحا في ر 
مقجسة ، لحلظ ال قيج عمى سمصتيع مغ خارج ذاتيع وإرادتيع إال القيج الحاتي األخبلقي الجيشي 
الحؼ يفخضػنو ىع عمى أنفديع ، ويتػلج عغ ىحا القيج ما يدسيو سبايغ العبلقة بيغ هللا وضسيخ 

ء األفكار القجيذ بػلز التي تعج السرجر األصػلي الحاكع " وتسثل أفكار البابا غخيغػرؼ إحيا
 .ألوؿ لشطخية الحق اإلليي لمسمػؾا
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 والعذخوف: تاسعةالسحاضخة ال
 السبحث الثاني
 نطاـ االقصاع

اذا كاف الرخاع بيغ الدمصتيغ الجيشية والسجنية يعتبخ احج سسات العرخ الػسيط فإف نطاـ     
ؼ الى ىحه الدسات .. ويكاد يكػف مغ السدتحيل االقصاع بذكل ضاىخة اخخػ يسكغ أف تزا

تحجيج معشى نطاـ االنقصاع وذلظ لدببيغ جػىخييغ : أوليسا انو يتزسغ انطسة كثيخة متذربة 
ومتبايشة . وثانييسا أنو يتصػر تصػرا مختمفا ويأخح الػانا خاصة في أزماف واماکغ متبايشة . وىحا 

عمييا ، لكغ ىحا ال يسشع مغ القػؿ أف ىحا الشطاـ مغ الرعب أف يؤرخ لبلقصاع بتػاريخ يعػؿ 
عخؼ في أوربا الغخبية في القخف التاسع والعاشخ ، ثع بمغ دور الشزج في القخنيغ التالييغ ، ثع 

ولقج نسا الشطاـ اإلقصاعي بفعل عامميغ يدتخجماف ، في  بجأ ، بعج ذلظ ، في االنجثار تجريجيا ,
 قصاعية ، أما ىحاف العامبلف فيسا :العادة ، التفديخ نذأة الجولة اال

إف صغار الدراع والسبلؾ بحثػا عغ شخز قػؼ يججوف لجيو الحساية واألمغ بعج أف  -1
استحاؿ تکػيغ سمصة مخكدية تجسع ىحه الػحجات الدراعية . فكاف ضيػر شخرية الشبيل 

إنتيت ، كالسحامي السختقب ليع ، فتػلجت عبلقات متذابكة بيغ صغار السبلؾ والشبيل 
بعج تصػر شػيل ، بأف وضع السدارع والسالظ الرغيخ نفدو تحت امخة الشبيل مقابل 
ضساف أمشو وحسايتو ودخل زراعي يكفي مريذتو ، وقشع بأف يعسل عمى االرض 

 کسدتأجخ أو أجيخ ليا بعج أف آلت إلى الشبيل تبعا لساؿ صاحبيا نفديا .
نتيجة لكافة الطخوؼ الدابقة وجج السمػؾ وكبار الشببلء صعػبات في سبيل الحفاظ عمى  -2

نفػذىع لزع  وسائل االتراؿ والسػاصبلت بيشيع وبيغ الشاس فابتغػا والء عجد كبيخ مغ 
الشاس بأف تشازلػا عغ جدء مغ أراضييع الى صغار الشببلء والحيغ بجورىع أجخوىا إلى 

ارتبصػا بػالء لبلرض والشبيل ، والحؼ بجوره وبشفذ شبيعة الػالء صغار السدارعيغ الحيغ 
ربط نفدو بػالء لبلرض ولمسمظ وكبار الشببلء وأيا كاف األمخ فإف دولة االقصاع أسيست 
في نذأتيا اسباب متعجدة أبخزىا : انييار االمبخاشػرية الخومانية الغخبية عمى يج الكبائل 

مغ فػضى سياسية وعجد تاـ عغ إقامة نطاـ حكع وما نتج عشو  476الجخمانية عاـ 
، ومشح حكاـ االقاليع  Localismمخكدؼ قػؼ مسا أدػ إلى ضيػر الشخعة السحمية 
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سمصات واسعة االمخ الحؼ ساعج عمى استقبلليع عغ الدمصة السخكدية ومسارستيع 
الخزػع  الدمصات عجيجة في إشار ىحه األقاليع ، ثع ، أخيخا ، مشح بخاءات اإلعفاء مغ

.  لدمصات رجاؿ الدمصة القزائية أو رجاؿ الذؤوف السالية مغ مػضفي الحكػمة السخكدية
أؼ أف إدارة الذؤوف السالية والكياـ بسياـ القزاء كانتا مغ اختراص كبار السبلؾ 
الدراعييغ . والشظ إف ذلظ كاف مغ نتائج ضع  سمصة الحكػمة السخكدية ، كسا كاف 

مغ تمظ الدمصة السخكدية . اما االركاف التي قاـ عمييا الشطاـ  سببة لديادة االضعاؼ
االقصاعي فيي عسػما ثبلثة : وجػد سيج اقصاعي مالظ لبلرض ولو سمصات الحكع ، 

 .وجػد رقيق األرض ، ثع اقتراد زراعي
وجػد سيج اقصاعي مالظ لبلرض ويتستع بدمصات الحكع اف حق امتبلؾ األرض  -1 

ؾ الدمصة . فالسمكية والدمعمة كانتا مختبصتيغ معا : الديج كاف مقتخنة بحق امتبل
االقصاعي الحؼ ىػ حاكع االقميع كاف ، عادة ، مغ قػاد الجير معيغ في ىحه الػضيفة مغ 
قبل السمظ . ويػجج الى جانب ىحا القائج سادة اقصاعيػف آخخوف كبار السبلؾ ( ليع داخل 

كع ) فخض الزخائب ، وحق والية القزاء ( امبلكيع الدراعية الػاسعة بعس سمصات الح
يزاؼ إلى ىؤالء الكشائذ واألديخة التي كاف ليا ايزا قصاعيات كبيخة . ولقج كاف السمظ 
اكبخ مبلؾ األراضي في دولتو إلى أف وزع ىحه األراضي ، في القخف التاسع ، بذكل مشح 

تع بيا الديج االقصاعي ) اقبلعية يتػارثيا األبشاء عغ ا باء . والدمصات التي كاف يتس
الحاكع ( عجيجة مشيا : حق فخض الزخائب لحدابو الخاص مقابل االلتداـ بجفع امائة 
معيشة لمسمظ ، القجرة عمى عقج األحبلؼ مع غيخه مغ الدادة اإلقصاعييغ ، االحتفاظ في 
كع حجود اقصاعيتو بقػة عدكخية يقػدىا ، سمظ الشقػد باسسو ، واليتو لمقزاء : فالسحا

تحكع اسی ال ، ال بأسع فاالقصاعي ، شبقة لسا تقجـ ، كاف يتستع بجسيع سمصات الحكع 
والقزاء واالدارة ، فكاف ىػ الحاكع الفعمي لبلقميع ، ولع يكغ لمسمظ سػػ مجخد سمصة 

 امسية .

وجػد رقيق لبلرض عاش الفبلحػف في درجات متبايشة مغ التبرية لمديج االقصاعي ، فسشيع  -٢ 
اف في شبقة القغ ، ومشيع مغ كانت درجتو قخيبة مغ حاؿ السدارع الحخ ، وتتمخز مغ ك

 العشاصخ التي يقػـ عمييا نطاـ رؽ األرض با تي :
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أف األرض ممظ لمديج االقصاعي الحؼ تمقى ممكيشيا مغ السمظ الحؼ عيشو او عيغ أحج آبائو  - أ
رع الحدابو ، أما الجدء خاكسا لبلقميع . ويحتفع االقصاعي لشفدو بجدء مغ األرض يد 

 ا خخ فيػ يقػـ بتػزيعو عمى الفبلحيغ ) رقيق األرض ليقـػ كل ميع بدراعة نريبو . 
يمتـد رقيق االرض بدراعة نريبو عمى أف يدمع لبلقصاعي جدء معيشة مغ السحرػؿ ، واف  - ب

 يعسل ببل أجخ في زراعة األرض التي احتفع بيا االقصاعي ) نطاـ الدخخة ( . 
غ مخبػي إلى األرض التي يستمكيا االقصاعي ، فيػ اليسمظ الحخية في االنتقاؿ عشيا الق -ج

، فكاف يذتخؼ ويباع كجدء مغ العقار الحؼ يستمكو االقصاعي ، ولع يكغ لو الحق في أف 
يخفس االنتقاؿ إلى تبرية سيج ججيج ، ولع يكغ لو الحق في الدواج مغ جية خارج نصاؽ 

 جه .األمبلؾ التي يسمكيا سي
اقتراد زراعي كاف الشذاي االقترادؼ في العرخ الػسيط يقترخ أساسا عمى  -٣ 

الدراعة : فيي قػاـ الشطاـ والسجتسع اإلقصاعي ، بدبب ضع  سمصة السمػؾ واضصخاب 
األمغ ، وضيػر اإلسبلـ وقػة العخب معسا حاؿ دوف تييئة األجػاء السبلئسة الزدىار 

طاـ اإلقصاعي عمى اساس تشطيع استغبلؿ األرض وتػزيع الشذاي التجارؼ . لحلظ قاـ الش
دخل ىحا االستغبلؿ بيغ مختم  الصبقات دوف أف يذكل الخبح ىجفا ليحا الشطاـ . ىحا 
الػاقع يجفعشا إلى تأكيج حكيقتيغ تذكل تفاصيميا ، أبخز خرائز الفتخة التي ساد فييا نطاـ 

 اإلقصاع ، وىاتاف الحكيقتاف ىسا : 
صة الدياسية والقزاء عمى فكخة الجولة شالسا انشا قخرنا تػزع سيادة الجولة انييار الدم -1

 بيغ االقصاعييغ انفديع بحيث انيع أصبحػا سادة مصمقي الدمصة عمى اقصاعياتيع .
وقج تختب عمى ذلظ عجـ وجػد فكخة القػميات إذ انقصعت الرمة بيغ الفخد والجولة ،    -2

دكشيا . فمع تكغ اوريا مقدسة إلى دوؿ, أؼ أنو واصبح الفخد اسيخ االقصاعية التي ي
لع يكغ ىشاؾ مجتسع اقصاعي فخندي وآخخه انکميدؼ بل كانت االقصاعية ىي الػحجة 
االجتساعية والدياسية في تمظ العرػر . فاالفخاد في االقصاعية لع يكػنػا يذعخوف 

لى السجتسع بتبعييع لجولة معيشة ويحدػف بذعػر قػمي نحػىا ، بل كانػا يشطخوف إ
االقصاعي باعتباره مجتسعا الحجود لو وقج ساعج عمى ذلظ اتحادىع في الجيغ 

 السديحي واشتخاكيع في األصل البلتيشي مغ ناحية اخخػ . 
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 :الثبلثػف السحاضخة 

 الفرل الثامغ

 تصػر الرخاع بيغ الكشيدة والجولة

 السبحث االوؿ

 دعاوى تخجيح سمصة الكشيدة

 وجػف سالدبػري سانت بخنارد  -اوال

إف الجعػة التي انصمقت مشيا نطخية الديفيغ القائسة عمى استقبلؿ الدمصتيغ الجيشية و      
الدمشية قج انتيت الى الجعػة لتخجيح سمصة الكشيدة ، ووججت لشفديا أنرارا اجتيجوا في 
ر التأسيذ ألفكارىا, كاف أبخزىع " القجيذ  سانت بخنارد وچػف سالدبػرؼ " . لقج ترػ 
القجيذ سانت بخنارد " أف الديفيغ ) الدمصتيغ ( ، يتجدجاف في القػتيغ الخوحية والسادية ، 
وىسا يشتسياف في رأيو إلى الكشيدة ، فإذا كاف لمكشيدة الحق في أف تدحب سيف القػة 
الخوحية وتدتخجمو بشفديا ، فإنيا تخػؿ لمجولة حق سحب واستخجاـ سيف القػة السادية 

يدة ، ىكحا يكػف الديفاف الخوحي والسادؼ في يج رجل الجيغ ، فيدتخجـ نيابة عغ الكش
الديف الخوحي بشفدو ، ويتخمى لئلمبخاشػر عغ حق استخجاـ الديف السادؼ نيابة عغ 
رجل الجيغ وبامخه واستشج إلى ىحا الخأؼ الحقا البابا أنػسشت الثالث وتسدظ بو إدراكا لحاجة 

ة لغ تكػف مػضع اىتساـ ورعاية أحج ما لع تكغ لمكشيدة الكشيدة إليو ، ألف حخية الكيش
سمصتيا في كل الشػاحي الخوحية والدمشية عمى حج سػاء ، فإذا كاف القسخ يدتسج نػره مغ 
الذسذ وىػ أصغخ مشيا حجسا ، فالدمصة السمكية الدمشية تدتسج قػتيا وشخعيتيا مغ سمصة 

 الكشيدة الخوحية وىي أصغخ مشيا حجسا .

، مؤكجا قػة الدمصة الخوحية ، واستسجاد  جػف سالدبػري سار في االتجاه ذاتو فيسا بعج و       
الدمصة الدياسية لدمصانيا وقػتيا مغ الدمصة الكشدية ، ألف الدمصتيغ الخوحية والدمشية الجيشية 
والدياسية كبلىسا تشتسياف إلى الكشيدة وتشبعاف مشيا ، األميخ يدتسج سمصتو ويدتمع سيفو مغ 
سمصة الكشيدة التي يكػف ليا بحلظ حق استخجاع سيفة / سمصتو مشو النيا ىي التي مشحتو لو 
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اصبل ، وىي قادرة عمى أف تفعل ذلظ إذا ما خخج أصحاب الدمصة الدياسية الدمشية عغ مبادغ 
القانػف االليي وقػاعجه . ويقػؿ سالدبػرؼ في ىحا الدياؽ ، إف الدمصة الدياسية يجب أف 

ادة هللا التي يجدجىا رجاؿ الجيغ ، ألنيع ىع الحيغ يعخفػف وصايا هللا وتعاليسو ، تخزع إلر 
ويسثمػف سمصو وإرادتو عمى األرض ، وعمى ىحا األساس فإف الحاكع ال يعج شيء يحكخ إذا لع 
يخزع لدمصة الكشيدة  ورجاليا ، وىػ يذخح ىحه الفكخة بسقارنتو بيغ الجدج اإلنداني والجدج 

فكسا أف قجرة الجدج اإلنداني مخىػنة بحالة اعزائو وكفاءتيا واندجاميا ، فإف قجرة الدياسي ، 
الجدج الدياسي ىي ايزا مخىػنة بحالة أعزائو وكفاءتيا واندجاميا ، فاألقجاـ في الجدج 
اإلنداني ىي العساؿ والفبلحيغ في الجدج الدياسي ، واأليجؼ في الجير ، والسعجة ىي اإلدارة 

القمب ىػ مجمذ األعياف ) الزباي والسدتذاروف ( ، والخاس ىػ األميخ ، أما روح السالية ، و 
ذلظ الجدج وحياتو فيي الجيغ الحؼ يحخؾ الجدج ويجب عمى األميخ اف يدسع مذػرتو وياخح بيا 

 . وتتمخز آراء سالدبػرؼ التي تؤكج تخجيحو لدمصة الكشيدة في:
 يع الكشيدةإف تشطيع الجولة يجب أف يتع وفقا لتشط  -1
 إف الكشيدة مجعػة لبلتحاد مع الجولة تحكع العالع وخبلص الشفذ اإلندانية . -2
إف ميسة السفكخ الدياسي في تشسية روح السدؤولية عشج السمظ ومدتذاريو ألف ىؤالء ىع  -3 

أدوات اإلرادة اإلليية إلنقاذ الشاس مغ الخصايا ، فاإلنداف يفقج مغدػ وجػده ومعشاه إذا كاف 
 دوف خصيئة

إف السفكخ الدياسي ىػ الحؼ يحجد شبيعة الحاكع السثالي ، ويػضح لو قػاعج الحكع السثالية ،  - 4
وعميو أف يأخح بشطخ االعتبار الحاكع السدتبج الستدمط عمى دولتو ورعاياه بالقػة والقيخ ، فإذا 

مى السمػؾ السدتبجيغ كانت شاعة السمػؾ الذخعييغ العادليغ واجية عمى الخعية ، فإف الثػرة ع
، وقتميع إذا لـد األمخ ، ىػ ا خخ أمخ يجب عمى الخعية الكياـ بو ، وىحا الخاؼ مغ أكثخ 

 ا راء جخأة وصخاحة في تأكيجىا عمى حق الذعب في الثػرة ضج الصغاة
إف السمظ العادؿ يحكع لسرمحة رعيتو ووفقا ألحكاـ القانػف ، بيشسا يحكع الصاغية لسرمحتو  - 5

دتخجما في ذلظ القػة والبصر دوف احتخاـ القانػف أو تصبيق ألحكامو ، والقانػف ىشا ىػ م
القانػف اإلليي الحؼ ىػ مرجر كل القػانيغ الػضرية و اساس وجػدىا وشخعيتيا ، وعمى 
األفخاد أف يعخفػا قانػف هللا  وأحكامو ، فإف كانػا امييغ فعمييع أف يصمبػا مغ الكيشة قخاءتو 

 خيفيع بو.ليع وتع
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