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 :تمهيد املوضوع

توماس هو�ز تحديدا وليس غ��ه من فالسفة ا�حداثة السياسية؟ يتوقع من قارئ هذا املقال أن يث��  ملاذا                   

نوعية تحديدا  السؤال،  يظهر   هذا  ھ 
ّ
ألن املعاصر.وذلك  املغار�ي  الثقا��  وواقعنا  ا�حديث  ر 

ّ
املفك هذا  ب�ن  العالقة 

و  تار�خيا  هو�ز  توماس  فكر  و��ن  بيننا  عالقة  ال  أّن  األو��  ا�جازفةللوهلة  أردنا  كّنا  إذا  اللهم  بإسقاط    ثقافيا؛ 

القرن  إ�� شروط نظر�ة ومن�جية تخّص زمن  تنت�ي  إذ كيف �حاولة فكر�ة  الراهن؛  الفكري ع�� واقعنا  نموذجھ 

 الثامن عشر �� أورو�ا أن تفيدنا �� فهم واقعنا؟ 

كب��ة �� فهم ماذا حدث  تيمولوجيةقيمة ا�س تكت��ي  فإّ��ا   كيفما �ان السؤال حول طبيعة أف�ار هذا الفيلسوف،

العلم  أّن  فاملعروف  املد�ي.  والفكر  للسياسة  القروسطي  النظري  التقليد  مع  القطع  ح�ن  ا�حديث  العصر  مطلع 

للتأسيس العقال�ي مع غالي�� ودي�ارت وكبل�� ثم  ن من شّق طر�قھ 
ّ

ا�جديد للطبيعة والفلك والر�اضيات قد تمك

للث ن 
ّ

دش الذي  �و�رنيك  والفكر قبلهم  النظر�ة  للعلوم  ا�جديد  االنتعاش  هذا  أفاد  وقد  ا�حديثة.  العلمية  ورة 

ي ألخالق عماده النموذج اآل�� السب�العقال�ي ا�جديد الفيلسوف هو�ز �� بلورة نمط تفك�� مختلف �� السياسة وا

 النا��ئ. 

مي أي �شاط مثمر �� هذه ا�حقبة �� مقابل هذا ا�حراك العل�ي واملعر�� األورو�ي، لم �شهد الفكر العر�ي واإلسال 

التار�خية، اللهم �عض األحداث البسيطة، سواء من الناحية التار�خية (تم��ت ف��ة القرن السا�ع عشر �سيطرة 

العر�ية ح�ى مع صعود  الثقافة  دور  وتراجع  اب��از وصراعات  العر�ية، وصاحب ذلك من  املنطقة  العثماني�ن ع�� 

أو مصر)،   �� اململو�ي  والسياسية   النظام  والفقھ)،  والعلم  الثقافة  منا��  مختلف   �� االج��ار  (سيادة  الثقافية 

ومد�ي  سيا��ي  كيان  نموذج  تأسيس  عن  للبحث  اإلقطاع)،  وسيادة  والسلطا�ي  واململو�ي  العثما�ي  (االستبداد 

 �ستجيب �خصوصياتنا ا�حضار�ة.  

ا ف��ة   �� والعر�ية  األورو�ية  ا�حالت�ن  ب�ن  املقارنات  فكر�ة وتظهر  نظر�ة  علمية  ثقافية  حركية  عشر  السا�ع  لقرن 

ومن�جية جّراء استتباعات الثورة ال�و���نيكية املستّجدة �� أورو�ا �� مختلف منا�� ا�حياة، و�وازي ذلك �� الضّفة 
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مختلف  ع��  وال��اجع  الشرود  حالة  عليھ  يطلق  أن  يمكن  فيما  العر�ية  الثقافة  ودخول  ا�جمود  سيادة  ا�جنو�ية 

طرح األ  عن  ت�ون  ما   �� هو�ز  توماس  زمن  السائدة  العر�ية  ا�حالة  بأّن  بالقول  نجازف  سوف  لذلك،  صعدة. 

 اإلش�االت املن�جية والنظر�ة ال�ي سوف �شغل هذا الفيلسوف.  

لكن، كيف يمكن إسقاط نظر�ة هو�ز �� السياسية وكذا مفهومھ للدولة ع�� واقعنا العر�ي؟ هل يمكن ا�حديث 

 عن مشروعية تار�خية نظر�ة وصالحية من�جية؟ لهذا اإلسقاط 

النظري،ليتس�ى سياقھ  ضمن  الفيلسوف  هذا  فكر  م�انة  تحديد  قبال  يلزمنا  اإلش�الية،  هذه  معرفة   لبحث  لنا 

قيمتھ وصالحيتھ ومن ثّم إم�انية معرفة حدود اتخاذه نموذجا فكر�ا ملقار�ة السؤال السيا��ي (والدولة) �� سياقنا  

املغار�ي. لكن، كيف يمكن موضعة فكره هذا األخ�� ضمن تار�خ الفكر النظري؟وما هذا ال��يء الذي أنجزه هو�ز 

 الدولة املدنية �� سياقنا الثقا�� الراهن؟لھ الفضل �� مقار�ة إش�الية  و�مكن أن ي�ون 
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 �� م�انة نموذج توماس هو�ز �� تار�خ الفكر العقال�ي ا�حديث -1

هو�ز توماس  الطبي� 1َ�ْعَتِ��  وا�حق  املدنية  الدولة  بمفهوم  املهتم�ن  ا�حدث�ن  املفكر�ن  ��     «Droit Naturel»� من 

الس  القرن  لبداية  ا�حديثة  السياسية  الفلسفة  عشر مطلع  السا�ع  القرن  فالسفة  س��  �ان  فبينما  عشر.  ا�ع 

الثورة   عن  تمخضت  ال�ي  والنظر�ة  العلمية  واملستجدات  تتما��ى  للمعرفة،  فلسفية  نظر�ة  تأسيس  نحو  متوّجها 

إ�� البحث عن كيفية إصالح العقل وتجديد من�جھ، وذلك   ال�و�رنيكية. لقد انصرف جهد هؤالء �� ذلك العصر 

 2مستجدات الثورة النظر�ة واملن�جية لتلك الف��ة التار�خية، مثلما فعل الفيلسوف دي�ارت. ح�ى يواكب 

ھ، و�� غمرة هذا البحث النظري وامل���� املبذول من طرف مفكري هذه الف��ة التار�خية، قام هو�ز ِبَصْرِف 
ّ
غ�� أن

واملعرفة  الف��يائي  العلم  أمر  من  الزمن  ذلك   �� باألولو�ة  يحظى  �ان  ملا  خالفا  واالجتماع  السياسة  أمور  إ��  فكره 

الن�عة الطبيعية اآللية املستشر�ة �� أوساط فالسفة   براد�غم  العقلية. لقد قام صاحبنا بذلك دونما ا�خروج عن

النا��ئ ع�� مقار�تھ  الف��ياء  تأث�� نموذجية علم  يقاوم  السا�ع عشر يوم ذاك، فلم �ستطع، من جهتھ،أن  القرن 

 للقضايا األخالقية والسياسية خاصة، ولالجتماع البشري بصفة عامة.  

يمكن  حيث  جسما  الدولة  �عت��  هو�ز  الف��يائية   �ان  األجسام  با��  مع  ��ا  نتعامل  ال�ي  الطر�قة  لنفس  إخضاعها 

الن�عة  ع��  القائم  ا�جديد  الفلسفي  التوجھ  لهذا  السياسة  مسائل  دراسة  أخضع  لذلك  دراس��ا.  ح�ن  األخرى 

 
1-Thomas Hobbes   )1588  ��نجل��ي حديث درس بجامعة  م) فيلسوف إ1679م إOxford    حيث تخّرج م��ا، �انت اهتماماتھ موزعة ب�ن دراسة اللغات

"ا�جسم"  القديمة والفلسفة والعلم ا�حديث�ن. عاصر كال من "دي�ارت" و"غالي��" الذين أثرا �� عصره. �شر القسم�ن األساس�ن من مذهبھ الفلسفي عن 

م وهو أهم مؤلف لھ �� مجال الفكر  1651الذي ظهر �� لندن أول مرة سنة    « theLeviathan »يبقى كتاب     م. لكن 1658م و  1655و "اإل�سان" ب�ن عام  

الفا نا اقتصرنا ع�� ترجمة ديانا حرب و�شرى صعب، الطبعة األو��، �شرة �لمة ودار 
ّ
أن العر�ية عّدة ترجمات غ��  إ��  للطبع  السيا��ي. وقد ترجم  را�ي 

 .2011والنشر، ب��وت، 
م) �� هذه الف��ة  �انت �لها تتمحور حول العلم ا�جديد الذي بدأ يتش�ل �� تلك الف��ة؛ أي  1650م إ��  1596عروف أن أبحاث الفيلسوف دي�ارت (امل  2

أبحاث �ل من:   ال�ي أحدث��ا  الفلكية  للثورة  النظر�ة  تلك املعطيات  ��   Galiléeثم    Keplerو    Copernicusالف��ياء كعلم يبحث عن تأسيس جديد وفق 

كتب   فقد  ا�حركة.  قوان�ن  العالم    دي�ارت دراسة  التصورات   1633سنة    «Le monde»كتاب  عن  �عيدا  العالم  العلمية  الرؤ�ة  عن  للدفاع  خّصصھ 

املن�ج    �� مقال  كتاب:  أيضا  ألف  ثم  لھ.  الكنيسة  اضطهاد  من  خوفا  وقتھ   �� ينشره  لم  ھ 
ّ
أن غ��  والكنسية،  األرسطية   Discours de la»التقليدية 

méthode»    بالفر�سية، وقد ترجم هذا الكتاب إ�� العر�ية عّدة مرات �ان أهّمهما ترجمة جميل صليبا �عنوان: "مقالة الطر�قة �حسن قيادة 1637سنة

ن وأغ�ى بحواش��ا  . ثّم صدرت ترجمة أخرى أظّ��ا أحس1953العقل وللبحث عن ا�حقيقة �� العلوم"، ب��وت، عن ال�جنة الدولية ل��جمة الروائع، سنة  

مة العر�ية لل��جمة تحت عنوان: "حديث الطر�قة"، �� طبعتھ األو�� لسنة  
ّ
. وجدير بالذكر أن  2008وشروحها �� الهامش للم��جم عمر الشار�ي عن املنظ

ها د
ّ
راسات لم ت��جم �عد. ثم �عد ذلك �شر هذا الكتاب �ان مرفوقا �� أصلھ بثالثة دراسات علمية حول: البصر�ات، والهندسة، واآلثار العلو�ة، و�� �ل

 .  1641سنة  « Méditations métaphysiques »دي�ارت كتابھ األسا��ي: تأمالت ميتاف��يقية 
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آلية،   البشر�ة بصورة  للطبيعة  بفهمنا  ھ 
ّ
أن اعت��  لديھ �ش�ل وا�ح ح�ن  تجّسد ذلك  اآللية. وقد  ن�ون الطبيعية 

عند ذلك قد استطعنا أن �غّ��ها ونتغلب عل��ا باستخدامنا للمن�ج العقال�ي، تماما مثلما فعل دي�ارت �� دراستھ 

 3النظر�ة النفعاالت النفس لدى اإل�سان. 

سم �غلبة املن�ج العقال�ي، ع�� تأسيس فلسفة سياسية عقالنية من خالل   قام
ّ
هو�ز، �� ظل هذا املناخ الفكري املت

تصوراتھأسس   ساهمت  ولقد  عشر.  السا�ع  القرن  أواخر   �� الناشئة  اآللية  الن�عة  للطبيعة   ودعائم  املادية 

اإل�سانية �� تجاوز املنظور القروسطي العتيق للسياسة واألخالق معا، حيث عمد إ�� ر�ط اال�شغال بالسياسيات 

بالطبيعة اإل�سانية ال�ي نظر إل��ا �� زمنھ باملقتضيات النظر�ة واملن�جية للمعرفة الف��يائية الناشئة، وخصوصا  

 4ع�� أّ��ا طبيعة عقلية وفكر�ة باألساس. 

فتح ��ذه ا�جاوزة نقاشا فلسفيا جديدا بصدد مجموعة من املفاهيم األخالقية والسياسية ال�ي �انت حكرا   ولقد

ومة، العدالة ا�خ. غ�� أّن العودة ع�� األوساط الدينية واألرستقراطية لعصره مثل: ا�حق، القانون، ا�جتمع، ا�ح�

فقط؛   والسياسية  االجتماعية  املدنية  ل�حياة  فهم  من  تتيحھ  فيما  أهمّي��ا  تكمن  ال  ا�خصوص  ��ذا  تصوراتھ  إ�� 

ما أيضا �� ما تكشف عنھ من دالالت وأ�عاد تار�خية وا�ستمولوجية أفضت إ�� تبلور نقاشات نظر�ة فلسفية 
ّ
و�ن

 اره فردا واعيا داخل مجتمعھ.  حديثة حول اإل�سان باعتب

والواقع أّن ذلك �ان من إفرازات الثورة ال�و�رنيكية ال�ي أفضت قيام مفهوم الذات املفكرة الواعية بذا��ا و�العالم 

ملا جرى عليھ التقليد األرسطي امل��اجع أمام   �ش�ل مخالف  الذي توجد فيھ، وال�ي صاغ إطارها امليتاف��يقي دي�ارت

 
ق�� بضرورة فهم الطبيعة البشر�ة وفق الفهم الطبي�� اآل��، إذ ��ذا الش�ل من الفهم �ستطيع أن �غّ��ها ونتغلب عل��ا باستخدام املن�ج الع  آمن هو�ز  3

 الذي يقدر ع�� تزو�دنا بوسائل توجيھ ا�خوف واالنفعاالت السلبية. 
ي يمتّد ح�ى سقراط، والذي يرى أن أهداف ا�حياة األخالقية والسياسية �ش�ل عام متفقا مع ال��اث الذ ، �ان هو�ز تحديدابخصوص هذه النقطة    4

ال�ي تضع ��ا الطبيعة املعاي�� للسياسة �ش�ل مختلف تماما عن    حّدد الطر�قةوطا�عها، تتحّدد عن طر�ق الرجوع إ�� الطبيعة اإل�سانية. لكّنھ، باملقابل،  

ا تجاوز تلك املش�لة السي�ولوجية  هذا ال��اث؛ حيث عمد إ�� تأسيس نظر�ة خاصة بھ عن ف
ّ
كرة "حالة الطبيعة" مستمدة من انفعاالت اإل�سان وذلك مل

السياسي الفلسفة  تار�خ  كرو���ي:  وجوز�ف  ش��اوش  ليو  ا�خصوص:  ��ذا  أنظر  اإل�سان.  لدى  سابقة  ومدنية  عقلية  طبيعة  بوجود  القائلة  ة القديمة 

(القاهرة: ا�جلس األع��    809، املشروع القومي لل��جمة؛  1اجعة وتقديم إمام عبد الفتاح إمام، ج  (مادة توماس هو�ز)، ترجمة محمود سيد أحمد؛ مر 

 ). 2005للثقافة, 



 
 : السیاسي ھوبز توماس  فكر  في المدنیة الدولة تأسیس دالالت

 الحدیثة  للسیاسة النظري الّرھان في أو

 

 

 
2021 يونیو  17   6 الصفحة     

ا  ب عن هذا املستجد النظري (ظهور مفهوم)   5�جديد �� القرن السا�ع عشر.طموح العلم 
ّ
استخلص هو�ز ما ي��ت

القضايا واالجتماعية   من  املدنية  ا�حياة  داخل  اإل�سان  وضعية  بحث  ع��  فعمل  واألخالقية،  السياسية  العملية 

 6صرف. للسياسة، بحيث تقوم ع�� أساس عل�ي  من خالل تأسيس فلسفي عقال�ي جديد

هو�زَعَم  بطبعھ؛د  مد�ي  حيوان  اإل�سان  �ون  حول  أرسطو  فكرة  تجاوز  إ��  النظر�ة،  املهّمة  هذه  ألجل  وذهب    ، 

العقل  لقوان�ن  اإل�سان  إدراك  عن  تنشأ  ال�ي  املدنية  ا�حالة  من  أو��  الطبيعية  ا�حالة  اعتبار  ما  إ��  ذلك  بخالف 

ة �� أعماقھ، وال�ي تفرض عليھ التصرف �� أغلب األوقات وفقا  وشرور ا�حالة األو�� الدالة ع�� االنفعاالت القا�ع

ل طبيعتھ ا�خاصة.  آلليا��ا ا�حيو�ة
ّ
 لتش�

للسلوك اإل�سا�ي أو�� هو�ز  ا�حقيقية  الدوافع  أن  لدراسة هذه االنفعاالت، مكتشفا  تلك   اهتمامھ   �� ما تكمن 
ّ
إن

البشر�ة لطبيعتھ  املش�لة  العلم  امليول  الدراسة  �ستوّجب  والسياسية،ال�ي  عناصرها   ية  اكتشاف  ألجل  وذلك 

ْنَحلَّ ع�� ضو��ا القوان�ن السياسية واألخالقية الضرور�ة لقيام ا�جسم السيا��ي   األّولية
َ
البسيطة ال�ي يمكن أن ت

اهتم  (الدولة). والبسيطة  لذا،  األولية،  العناصر  الكتشاف  ضرور�ة  اعت��ها  طاملا  ال�ي  اإل�سانية  بالطبيعة  هو�ز 

 7مح بأن �عا�ج ع�� ضو��ا �عض القواعد والقوان�ن السياسية.ال�ي �س

اإل�سان، امليول  حول  هو�ز  تصورات  من  املستمدة  الطبيعة"  "حالة  فكرة  غدت  املعا�جة   هكذا،  نظري  منطلقا 

حّددت  فلّما  واجتماعيا.  سياسيا  �ائنا  بطبعھ  اإل�سان  �ان  إذا  فيما  املتمثلة  القديمة  السي�ولوجية  املش�لة 

فة السياسية الكالسيكية اإل�سان ب�ونھ حيوانا عاقال وسياسيا، فقد وقعت �� خطأ شنيع حيث يلزم من  الفلس

 
5Alain de Libera : Archéologie du sujet ; éd Vrin. Paris, 2010. p 33 

السيا  6 الفالسفة  أخفق  فقد  بقليل،  قبلھ  ل"ميكيافي��"  بالنسبة  كما  ل"هو�ز"،  سياسية بالنسبة  أف�ار  من  إليھ  ذهبوا  فيما  الكالسيكيون  سيون 

ألفالطون  ا�جمهور�ة  أنموذج  مثل  خيالية،  لدول  أخالقية  قوان�ن  سنوا  ا 
ّ
مل الواقع  عن  جّدا  و�عيدا  مثاليا  �ان  هدفهم  ألن  وذلك  هذا  وأخالقية،  د 

ّ
يؤك  .

 للدكتوراه من جامعة موتر�ال تحت العنوان التا��:أنظر ��ذا ا�خصوص أطروحتھ  )Jaques chamberland التجديد لدى هو�ز الباحث(

- Jaques chamberland : Le cantus chez Hobbes, thèse de doctorat en philosophie, Op. cite. P 312 
7«Nous avons considéré la nature humaine autant qu’il était nécessaire pour découvrir les premiers et les simples éléments dans 

lesquels les règles et les lois de la politiquepeuvent se résoudre, et c’est le but que je m’étais proposé.» T. Hobbes: «De la nature 

humaine», op. Cite, p.118.  
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ح�ى من دون �عاقدات أو   هذا القول أّن ي�ون بمقدور جميع البشر العيش �� إطار حياة مدنية سابقة وأصلية،

 8عهود م��مة فيما بي��م.

ا
ّ
ال�  ومل بأن  القول  تفرض  الطبيعة  حالة  من  �انت  حيث  اجتماعيا،  وال  �ائنا سياسيا  بطبعھ  يكن  لم  البشري  ائن 

والسياسية، االجتماعية  املرحلة  قبل  الفوضو�ة  ا�حالة  من  مّرت  قد  البشر�ة  ا�جتمعات  ت�ون  أن  فإّن 9املف��ض 

بة عن تجاوز ا�حالة الطبيعي
ّ
ة. لذلك، للمسألة التار�خية أهمية ك��ى بالنسبة لفهم وضعية التعاقد ا�جديدة امل��ت

ليست، �� واقع األمر، سوى ف��ة تار�خية مف��ضة  فحالة الطبيعية املقصودة �� حديث هو�ز عن ا�حق الطبي�� 

واالنفعاالت الدوافع  مختلف  لتحليل  ومن�جيا  اشتغالها  نظر�ا  آليات  فهم  شأن  من  تأسيس    ال�ي  ع��  املساعدة 

النفس،   انفعاالت   �� تقبع  طبيعية  مي�ان��مات  واألهواء)  (الغرائز  الطبيعية  فالدوافع  التعاقدي.  املد�ي  ا�جتمع 

حيث �سمح تحليلها وتفس��ها الوقوف ع�� منبع الشعور با�حاجة إ�� ا�جتمع املد�ي (ا�ح�ومة)، أي تلك الطبيعة 

 البشر. البشر�ة العدوانية املتأّصلة �� 

ال�ي   اإل�سان،  أعماق   �� املوجودة  الطبيعية  امليول  بحث  الطبيعة  حالة  فرضية  من  هو�ز  توماس  مقصود  �ان 

ننطلق م��ا لبحث املسائل األخالقية لدى اإل�سان نكتشف أّ��ا امليول ال�ي تدفع الناس للتصّرف بوحشية   عندما

يعة اإل�سانية أهمية قصوى لتأسيس ا�جسم السيا��ي وانطالقا من ذلك، أو�� هو�ز بحث الطب  10وخوف وك��ياء.

املدنية)؛وقد اعت�� معرف��ا، واكتشاف حقيق��ا، مسألة ضرور�ة تصّور عقال�ي نا�ج ووا�ح    �� صياغة  (الدولة 

الطبي��   ا�حق  لعناصر  وا�حة   
ً
فكرة ن  ِوّ

َ
�

ُ
ن فل�ي  عام.  �ش�ل  واألخالق  بالسياسة  وكذا  الطبي��،  ا�حق  �عناصر 

ھ يلزم معرفة طبيعة اإل�سان، بل ومعرفة ماذا �ع�ي ا�جسم السيا��ي؟ وماذا �ع�ي بالقانون. والسياسة، ف
ّ
 11إن

 
8 État de nature, Dictionnaire de philosophie, Noëlla Baraquin, Paris, Armand-Colin, 2007 
9État de nature, Dictionnaire de philosophie, Christian Godin, Paris, Fayard, 2004 

 577سابق، ص أنظر: تار�خ الفلسفة السياسية. ا�جزء األول، مرجع  10
11 « Pour se faire une idée claire des éléments du droit naturel et de la politique, il important de connaitre la nature de l’homme, de 

savoir ce que c’est qu’un corps politique et ce que nous entendons par loi. » T. Hobbes: «De la nature humaine», op. Cite.  P 43 
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بھ   قاس 
ُ
ت أن  يمكن  معر��  ونموذج  عق��  كفرض  اإل�سانية"  "الطبيعية  عن  فكرتھ  هو�ز  صاغ  املهّمة  هذه  وألجل 

 إ�� ا�حالة الطبيع
ُ

ْنَضاف
َ
ھ يمكننا أن �عت��  12ية األو��.مختلف اإلضافات األخالقية واملدنية ال�ي سوف ت

ّ
والظاهر أن

هذا املسلك، �� تحليل هذا الفرض العق��، بمثابة أنموذج "الفراغ" النظري ا�حض الذي ينب�� أن يؤدي �� مجال 

ال�ي  األجسام  حركة  ع��  ال��هنة  ح�ن  ا�حديثة  الف��ياء  مجال   �� "الفراغ"  أنموذج  يؤديھ  �ان  ما  األن��و�ولوجيا 

 13ط فارغ.�سقط �� وس

وميولها النفس  انفعاالت  بحث  ُ�َعدُّ  للنفاذ  لذلك،  منھ  تأسيس  محاولة  ألجل  اإل�سانية  الطبيعة  خصوصيات   إ�� 

طبيعيا. تأسيسا  الطبي��  هذا  ا�حق  هو�ز  لدى  ف��ياء و�وجد  لتأسيس  القّوي  النظري  بالطبيعة   خاّصة  الن�وع 

بحيث تختّص بدراسة سلوك اإل�سان املد�ي من مدخل سيا��ي عقال�ي، و�سمح �� ذات الوقت بفهم  14اإل�سانية، 

َسة وا�حرب  موضو�� للكيفية ال�ي تؤدي ��ا انفعاالتھ الشعور�ة وميولھ الطبيعية إ�� 
َ
ناف

ُ
َناُزع وامل ومن    مع غ��ه،  التَّ

تجّنبھ االنقراض والهالك بالبحث عن السلم  جهة أخرى إ�� البحث عن االتفاقات والتعاقدات ال�ي من شأ��ا أن  

 15واألمن.

للطبيعة اإل�سانية لدى هذا األخ�� إ�� استخالص نتيجة نظر�ة ومن�جية معا، تقول   التحليل الف��يائي  أف��ى هذا

بحتمية قيام التعاقد السيا��ي ب�ن البشر ألجل استمرارهم �� ا�حياة. لذلك فإّن عملية التنازل عن ا�حق الطبي��  

للفناء   تفاديا  الناس وتدب��ها  ال�ي ستتو�� �س�� أمور  السياسية  الهيئة  لقيام  املطلق، هو ما �سمح بف�ح ا�جال 

 
وال�ي تدفعنا غالبا ما يدعو هو�ز أن نفهم السلوك البشري بالوقوف ع�� الطر�قة ال�ي �عمل ��ا األهواء واالنفعاالت ال�ي تقبع �� طبيعتنا البشر�ة،    12

ان السلم  حالة  عن  للبحث  نفسية  مي�ان��مات  عن  عبارة  وت�ون  فعلها،  ع��  نقدم  ال�ي  السلو�ات  بتلك  ��ذا  للقيام  أنظر  واآلمل.  ا�خوف  من  طالقا 

 .175ا�خصوص كالمھ �� أسباب �شوء الدولة وقيامها، الفصل السا�ع عشر من الليفيتان، ال��جمة العر�ية، ص 
، شتاء  39العدد    ،إ�� روسو أنظر ��ذا ا�خصوص مقال عبد العز�ز لبيب، املنشور �� مجلة التفاهم تحت عنوان "نظر�ة العقد االجتما�� من هو�ز13

2013. 
انفعاالت اإل�سان �ستخدم عبارة "ف��ياء الطبيعة اإل�سانية" لإلشارة إ�� أهمية املقار�ة الطبيعية والن�عة اآللية ال�ي اعتمدها هو�ز �� دراسة وتحليل  14

 الطبي��. 
لطبيعة ع�� املنافسة وا�حرب مع أقرانھ، و�� نفس الوقت �� يجب التأكيد ع�� أن الغر�زة من خالل االنفعاالت وامليول، �� نفسها ال�ي تحمل إ�سان ا 15

انا من  ال�ي تحملھ كذلك ع�� اإلذعان ل�خوف والرعب من املوت جراء ا�حرب الدائمة. لذلك �ان من الضروري البحث عن حل ثالث أقل خطورة وأك�� أم

 حال الطبيعة املر�ب. 
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ھ حيوان سيا��ي بطبعھ، 16ا�جما��.
ّ
أن َد وجود اإل�سان ال ع��  َحدَّ

َ
ت أن  النتيجة  لهذه  العميقة  الّدالالت  ولعّل من 

ھ �ائن طبي�� حّر   كما �انت السياسة املدنية الكالسيكية تقول بذلك
ّ
قادر ع�� تأسيس   17سابقا؛ بل أساسا ع�� أن

بحقھ   األنا�ي  تمّسكھ  جّراء  ي�حقھ  قد  الذي  الكب��  الضرر  خوفھ من  نتيجة  غ��ه،  و��ن  بينھ  حياة مدنية مش��كة 

 الطبي�� املطلق. 

لهم، وذلك لصا�ح إ�شاء   �ش��ط تنازل أفراده عن حر���م املطلقة ال�ي �� حق طبي��   ول�ن �ان االجتماع اإل�سا�ي

��م من التعا�ش 
ّ

جسم سيا��ي ي�ون بديال عن حال��م الطبيعية األو��؛ فألّن الفكرة السياسية ال�ي يمكن أن تمك

القا��ي املد�ي  التعاقد  حتمية  أو   ��  العاهل،  هو  واحد  �خص  لصا�ح  قو��م  �ّل  جميعهم  يمنحوا  أن  بضرورة 

بح لهم،  املمثل�ن  النواب  من  مجلس  ذلكلصا�ح  ي�ون  أقوى   يث  واحدة  إرادة  إ��  إراد��م  الخ��ال  عقالنيا  سبيال 

 وأص�ح عن طر�ق التصو�ت باألغلبية. 

ولعّل ما �عنيھ ذلك، أّن �عي�ن �خص واحد أو مجلس نواب واحد يحمل �خصية �ّل مواطن م��م ع�� أن �ع��ف 

�� عمله يتسبب  (أو  ��ا  يقوم  ال�ي  تلك األفعال  ھ، نفسھ، صاحب �ل 
ّ
الشؤون ذات  أن  �� ا حامل هذه ال�خصية) 

العالقة بالسالم واألمن العاّم�ن. لذلك سوف يلزم من هذا األمر أن يل�� جميع الناس إراد��م أمام إرادة ا�حاكم 

 املطلق الذي �عاقدوا ع�� أن �سوسهم وفق �عاقد مسبق، بالتا�� يلزم إسقاط أح�امهم الفردية أمام حكمھ. 

 
فاوض يمثل ا�خوف من املوت �� تحليل هو�ز النفعاالت اإل�سان الباعث األسا��ي الذي يدفع الناس إ�� التنازل عن حقوقهم الطبيعية، ومن ثم الت  16

ء الشامل،  ألجل التفاهم والتعاقد بي��م لتأسيس ا�جسم السيا��ي القادر ع�� رعاية حالة السلم بي��م. �س�ي هذا التنازل الناجم عن ا�خوف من الفنا

ل مجموع القوى املمكنة، أي الدولة
ّ
القو�ة    جراء حرب ال�ل ضد ال�ل، حالة تنازل جميع األفراد عن ا�حقوق الطبيعية املطلقة لصا�ح طرف ثالث يمث

مقّيدة    �� ت�ون  أن  دون  السابق  التعاقد  بنود  تنفيذ  ع��  والساهرة  آخر الراعية  رعاياها.    �عهد  ب�ن  واألمن  السلم  حفظ  الليفيتان،  غ��  كتاب  أنظر 

 .   175ال��جمة العر�ية، الفصل السا�ع عشر: �� أسباب �شوء الدولة و�عر�فها، ص 
السا�ع ع  17 القرن   �� ا�حركة  السائدة حول  الف��يائية  الفكرة  ينفصل عن  ا�حر�ة كما �ستعملها توماس هو�ز ال  أّن تحديد مفهوم  بالذكر  شر،  جدير 

التضاد   اتخذ معناها داللة  بھ غالي��حيث  العطالة كما جاء  ال�لمة، �� غياب =.  =مع مبدأ  لهذه  ال�حيحة  الداللة  ا�حر�ة، حسب  أّن  لذا يرى هو�ز 

قية �� حوزتھ  العوائق ا�خارجية: تلك العوائق ال�ي �عطل أحيانا جزءا من قوة اإل�سان لعمل ما ير�د، ولك��ا ال �ستطيع منعھ من استعمال القوة املتب

يمليھ عل  ما  ال�حيح،   رأنظ  .وعقلھيھ حكمھ  حسب  ال�لمة  ملع�ى  با�حر�ة، وفقا  "وأع�ي  الليفيتان ح�ن صّرح:  �� كتاب  ل�حر�ة  �عر�فھ  ا�خصوص  ��ذا 

وهذه املعّوقات قد تذهب غالبا بجزء من قوة اإل�سان ع�� فعل ما ير�د..."، مأخوذ من ال��جمة العر�ية، مرجع سابق. ص   غياب املعّوقات ا�خارجية؛ 

139  
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ل وحد��م ا�حقيقية متمثلة �� �خص واحد. إّ��ا وحدة تنتج عن  يمثل هذا أك�� من اال
ّ
ھ ما �ش�

ّ
تفاق والوئام؛ بل إن

أو ذاك   يقول لآلخر: أخول هذا ال�خص  أن  للواحد  الذي يمكن  بالش�ل  اتفاق �ل �خص مع ال�خص اآلخر، 

ع�� أعمالھ مث��. ا�جلس، وأتنازل لھ عن حقي �� حكم نف��ي، وذلك شر�طة أن تتنازل عن حقك لھ وأن تصادق  

وعندما يتم هذا االتفاق ��ذا الش�ل، فإن ا�جمهور الذي اتحد �� �خص واحد �س�ى ا�جتمع أو الدولة بالالتينية 

 «Civitas»    صيغة ع��  تدل  أخرى  �عبارة  أو  الكب��،  بالوحش  هو�ز  سيسّميھ  ما  أو  التن�ن  يخلق  الذي  ال��يء 

 ن لھ ع�� سالمنا وأمننا. املواطن�ن مدين� ن�ون نحن املبالغة: هذا اإللھ الفا�ي الذي 

ل�ن   هكذا،�شأت
ّ
املش� األعضاء  ومجموع  (العاهل)  األس�ى  ا�حاكم  ب�ن  تّمت  ال�ي  التعاقدات  رحم  من  الدولة 

أهم  ما ��  لكن،  (الدولة).  السيا��ي  ا�جسم  السلم واستمرار�ة  للمحافظة ع��  وذلك  (الرعايا)،  املدنية  ل�جماعة 

ن  �� النظر�ة للدولة والسياسة معا  التأسيسية  موذج توماس هو�ز النظري لالجتماع الدالالت املستفادة من هذه 

 املد�ي؟ 

 لتوماس هو�ز �� النموذج الفلسفي التأسيس العقال�ي للسياسة  �� قيمة  .1

من  ال�ي صادق �ل فرد  املتبادلة  االتفاقيات  عن  تنتج  واحدة،  ب�و��ا �خصية  الدولة  عّرف هو�ز  وأن  لقد سبق 

بيد أّن ما  18لهم جميعا من أجل السالم واألمن العام�ن. ا�جمهور ع�� أعمالها، ل�ي يتس�ى لها استخدام قو��م ووسائ

هو  التعر�ف  هذا  عنھ  سلطة   يكشف  ومطلقة:  قّو�ة  لسلطة  واق��  تجسيٌد   �� سيا��ي  جسم   �� بما  الدولة  أّن 

مجرّ  ذلك  مقابل   �� املواطنون  يبقى  القّوي.  أو  د ا�حاكم  حّق  �ّل  عن  امل��م  التعاقد  بموجب  التنازل  يلزمهم   رعايا 

 باألمن العام.حرّ�ة 
ً
 من شأ��ا أن ت�حق ضررا

ة وغ�� مقّيدة بأّي ال��ام سوى ضمان السالم.    يظهر ال�خص ا�حاكم أو الهيئة ا�حاكمة َهُهنا ب�و��ا سلطة مستبدَّ

سمة باألمن  
ّ
إ�� حياة ا�جتمع السيا��ي املت للّناس أن ينتقلوا من حياة الطبيعة املتوّحشة  َن 

َ
ْمك

َ
أ لكن بفضل ذلك 

 
 . 175ص ، من ال��جمة العر�ية، مرجع سابق، نظر الفصل السا�ع عشر من الليفيتانأ18
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العليا. واالستق للسلطة  وا�خضوع  ا�جتمع   19رار  اختصرت  قد  الدولة   �� هو�ز  نظرّ�ة  أّن  التصّور  هذا  من  والبّ�ن 

ھ �� حاكم مطلق أو هيئة مستبّدة، �� ح�ن تجاهلت حقوق با�� األفراد بجعلها �امل  
ّ
املد�ي (ا�جسم السيا��ي) �ل

مع أرسطو الذي �ان ال هو�ز َهُهنا �عارضا بّينا    السلطة بيد جهة واحدة ووحيدة (ا�حاكم / الهيئة ا�حاكمة). ُيظهر

يؤمن بنظام ا�حكم املطلق،حيث لم يكن يثق بحكم الفرد الواحد حّ�ى �� ا�حالة ال�ي ت�ون السلطة السياسية بيد 

 .الفيلسوف،مادام القانون الضامن الوحيد لنظام ا�حكم الصا�ح

ماهو�ز تأسيس ا�حر�ة السياسية، ألن ذلك سابق ألوانھ ليس ما ��ّم بالنسبة للفيلسوف
ّ
فكرة الدولة   تأسيس  ، و�ن

كنتيجة لرغبة املواطن�ن �� البقاء والتمتع باألمن والسالم؛ ومن ثّم فا�جسم   املدنية وفقا لقوان�ن العقل الطبيعية

السيا��ي ثمرة لإلرادة النا�عة من مص�حة الفرد ا�خاصة ذا��ا. إ��ا نتاج الفن وا�حيلة واإلرادة اإل�سانية ال�ي تقوم 

 ملواطن ملصا�حھ ا�خاّصة والعاّمة بمعزل عن ا�حروب وا�خوف والشرور الدائمة.  ع�� إدراك ا

هو�ز معتقده  أّسس  من  انطالقا  املد�ي،  واالجتماع  واألخالقية  السياسية   �� ا�جّدة  �ّل  جديدة  فلسفية  لرؤ�ة 

القا��ي بضرورة البحث عن أساس عقال�ي بناء  20ل�حق والقانون والدولة، والسياسة بصفة عامة.   النظري  و�ان 

اإل�سانية  الطبيعة  ي 
ّ
لتخط ا�حاجة  معقولية  وفق  �س��  الفلسفة  هذه  إ��  بالنسبة  ا�حديثة  املدنية    الدولة 

ة والبدائية ال�ي
ّ

د كيان الفردي وا�جما�� معا با�خراب والدمار. ساهم  املتوحش هذا الفرض الفلسفي �� تأكيد   �َ�ّدِ

�عاقدي،تح سيا��ي  مد�ي  نموذج  عن  البحث  ��  ضرورة  القا�عة  الغرائز  عن  َبَدال  الوضعية  العقل  قوان�ن  كمھ 

 21الطبيعة العدوانية للناس وما تفرزه أناني��م ا�حدودة. 

 
 لطاملا استند أنصار امللكية املطلقة �� انجل��ا وفر�سا لويس الرا�ع عشر إ�� هذا التصّور الفلسفي ا�حافظ. 19
الطبيعة20 فقانون  الطبي��؛  القانون  وفكرة  الطبي��  ا�حق  فكرة  ب�ن  هو�ز  ملنع  uralis) (LexNatيمّ��  العقل  عامة،أوجدها  سلوك  قاعدة  أمر،  هو 

خل  باملوضوع  املهتم�ن  وألن  �حماي��ا.  األفضل  أنھ  �عتقد  ما  يحذف  أو  �حماي��ا  الوسائل  من  يجرده  أو  حياتھ  يدمر  ��يء  أي  عمل  من  ما  اإل�سان  طوا 

د  ، ب�ن ا�حق والقانون، فمن الضروري التمي�� بي��ما. ا�حق هو ا�حر�ة �� العمل أو اإلحجام عن العمل، بينما القانون يلزم اإل�سان بواحLex و  Jus ب�ن

 املصدر السابق، نفس الفصل. .م��ما. ولهذا فان ا�حق والقانون يختلفان تماما �اختالف الواجب وا�حر�ة، و�تعارضان �� عالق��ما بنفس القضية
هو�ز  21 عن    ،حسب  النظر  �غض  التا��:  ع��  آخر،  واحد  �ل  مع  واحد  �ل  و�تعاهدون،  الناس  من  جمهور  يتفق  عندما  تأسس  أنھ  مجتمع  عن  يقال 

 ال�خص أو ا�جلس الذي يمنح من قبل ا�جزء األك�� من الناس حق تمثيل �خصي��م جميعا (أي أن ي�ون مثلهم)، فع�� �ل واحد م��م، سواء صوت 

ذلك، أن يصادق ع�� جميع أفعال وأح�ام هذا ال�خص أو ا�جلس، و�أ��ا أعمالھ وأح�امھ وذلك ل�ي �عيش املتعاقدون �سالم فيما بي��م و�� مع أو ضد 

 أنظر الفصل السا�ع عشر من الليفيتان. .حماية من الناس اآلخر�ن



 
 : السیاسي ھوبز توماس  فكر  في المدنیة الدولة تأسیس دالالت

 الحدیثة  للسیاسة النظري الّرھان في أو

 

 

 
2021 يونیو  17   12 الصفحة     

ل��سيخ فكرة إ�شاء الدولة املدنية من خالل فكرة ا�حّق   ولقد �ان مفهوم ا�جسم السيا��ي بداية نظر�ة ومن�جية

يتصّرف  أن  تلك  فكرتھ  من  لزم  وقد  الزمان.  ذلك  حدود  إ��  السائدة  القروسطية  اإلل�ي  ا�حق  عن  بدال  الطبي�� 

الثيوقراطية   األنظمة   �� الشه��ة  الالهوتية  اإلل�ي  التفو�ض  فكرة  من  بدال  امل��م  التعاقد  وفق  املد�ي  ا�حاكم 

يخّص السا فيما  السياسية  القرارات  سلطة  أصبحت  التصّور،  لهذا  ومصداقا  الوسطى.لذلك،  العصور   �� ئدة 

فهم ع�� أّ��ا تفو�ض مد�ي
ُ
 للسلطة املدنية ا�حاكمة ال�ي �� التعب�� األس�ى عن إرادة ا�جموع.  تدب�� الشأن العام ت

 أّن املنظور الهو�زوي
ً
قد جعل سلطة ا�حاكم للدولة املدنية فوق ا�جميع، وهذا ما جعلها بمثابة وحش   فالبّ�ن إذا

من   الوخيم  بالعقاب  ��ّددهم  الذي  السيا��ي  ا�جسم  هذا  أعضاء  األفراد  ع��  املطلقة  القّوة  يحوز  تن�ن  كب��/ 

لذلك �ان الطبيعة.  إ�� حالة  الكب��  العودة  السيا��ي  ا�جسم  وفقا  وجود هذا  ا�  يفّسر  ي ملعقولية 
ّ
إ�� تخط حاجة 

َدِة لوجودهم.  َهّدِ
ُ
 22ا�حالة البدائية لل�ائنات املدنية امل

،بتأو�لھ الفلسفي للكيفية ال�ي يتأّسس ��ا ا�جسم السيا��ي (الدولة) من تطبيق من�ج الف��ياء ��  
ً
ن هو�ز، إذا

ّ
تمك

من   امليول)  الرغبات،  ا�جتمع،  ا�ختلفة(املواطن،  املوضوعات  من  صنف  ع��  العقال�ي السياسة  تفس��ه  خالل 

ع��   السياسية  املوضوعات  ع��  املن�ج  هذا  تطبيق   �� نجح  و�ن  ح�ى  ھ 
ّ
أن بيد  البشر�ة.  الطبيعية  امليول  لدينامية 

 أّن �� ذلك مجازفة نظر�ة كب��ة �� ذلك العصر؛ حيث من غ�� املمكن 
ّ
محا�اة أنموذجية الف��ياء �� تو�� الّدقة، إال

سمة ب�و��ا مرنة جّدا، و�شمل مجال السي�ولوجيا واملصا�ح أن يالئم املن�ج اآل�� موض 
ّ
وعات السياسة واألخالق املت

 واالعتبارات التار�خية والثقافية. 

وقائع   األو��  �ون  من  ا�حذر  تو��  دون  التار�خية،  والوقائع  الطبيعية  الوقائع  ب�ن  خلطھ  أوقعھ  ما  سرعان  لذلك 

إ�سانية، �� التعميم ا�خّل باملن�ج الف��يائي ذاتھ. ولقد ظهر ذلك فيما  تجر�بية صرفة بينما الثانية أحداث ثقافية  

 
هو�ز  22 و�تعاهدون،  ،حسب  الناس  من  جمهور  يتفق  عندما  تأسس  أنھ  مجتمع  عن  عن    يقال  النظر  �غض  التا��:  ع��  آخر،  واحد  �ل  مع  واحد  �ل 

 ال�خص أو ا�جلس الذي يمنح من قبل ا�جزء األك�� من الناس حق تمثيل �خصي��م جميعا (أي أن ي�ون مثلهم)، فع�� �ل واحد م��م، سواء صوت 

وأح�امھ وذلك ل�ي �عيش املتعاقدون �سالم فيما بي��م و�� مع أو ضد ذلك، أن يصادق ع�� جميع أفعال وأح�ام هذا ال�خص أو ا�جلس، و�أ��ا أعمالھ 

 أنظر الفصل السا�ع عشر من الليفيتان. .حماية من الناس اآلخر�ن
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مي�انيكية  ف��يائية  أّ��ا  لو  كما  والسياسية  االجتماعية  الوقائع  مع  التعامل  �حيحا  ليس  ھ 
ّ
أن تبّ�ن  عندما  �عد، 

 23صرفة. 

��ح  أن  استطاع  �ونھ  حيث  من  البشر�ة  الطبيعة  ف��ياء  فيلسوف  لقب  �ستحق  �ونھ  الف��ياء ورغم  من�ج  ب 

أمكن  ھ 
ّ
أن  

ّ
إال أحد،  ذلك  إ��  �سبقھ  لم  كما  واألخالقية)،  (السياسية  املوضوعات  من  مختلف  نوع  ع��  الناشئة 

القول  �انط،  مع  خاصة  �عده،  أتوا  الذين  الفالسفة  حاول  ولقد  املتطّرف.  اآل��  من�جھ  معارضة  الناقد  للقارئ 

ال (الظواهر  الطبيعية  السببية  مجال  ا�جال  باستقالل  أّن  اعتبار  ع��  واألخال��  السيا��ي  ا�جال  عن  طبيعية) 

 األخال�� هو محّل القول السببية الغائية بامتياز (ا�حر�ة) وليس الطبيعية. 

السياسية  النتائج  استخالص  من  ن 
ّ

تمك قد  ھ 
ّ
أن  

ّ
إال الفيلسوف،  لهذا  توج��ها  املمكن  االنتقادات  �انت  ما  وكيف 

ال�و�� للثورة  �عدما واالجتماعية  ذلك  تأ�ى  عشر.  السا�ع  القرن  مطلع  النا��ئ  الدي�ار�ي  �عدها   �� خاّصة  �نيكية، 

  �� واعية  ذاتا  اعتباره  اإل�سان،لصا�ح  �عر�ف   �� الالهوتية  الدينية  االعتبارات  تحييد  من  العقال�ي  الفكر  ن 
ّ

تمك

 مقابل العالم الذي هو موضوع لها. 

أف�ار جّسدت  امل هو�ز لقد  االنقالب  العصور السياسية  ع��  ا�حديث  للعصر  املن�جية  العقالنية  للثورة   ����

املدنية  الوسطى.لذلك للسياسة  نظر�تھ  �ائن   �انت  مجرّد  اإل�سان  اعت��ت  آلية،حيث  طبيعية  موضوعية  نظرة 

السياسة  تأسيس  دالالت  �انت  تلك  الطبيعة.  مملكة   �� األخرى  ال�ائنات  با��  ع��  �سري  ما  عليھ  �سري  طبي�� 

عق ومن�جياتأسيسا  نظر�ا  لثقافتنا    النيا  بالنسبة  ذلك  داللة  عن  ماذا  لكن  لعصره.  بالنسبة  ا�جديدة  �� فلسفتھ 

 ال�ي الزالت �عت�� التصّور الدي�ي أساسيا للتنظ�� للممارسة السياسية؟ 

 للسياسة و�� فائدتھ لثقافتنا  هو�ز �� األهمية التار�خية لنموذج توماس .2

ا��جاما مع اإلش�الية السابقة، فإّن ما يخّصنا �� قراءة هذه الداللة التار�خية،هو بحث ما إذا �ان لنظر�ة هو�ز 

بصدد نحن  ال�ي  العر�ية  الثقافية  ل�حالة  بالنسبة  تار�خية  وفائدة  داللة  ونقد  من  لهذا �شر�حها  أّن  الواقع  ها. 

 
23Ibid, p.19. 
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منا بوجود نماذج  النموذج أك�� من فائدة وداللة يمكن استفاد��ا من ت 
ّ
ر ا�حديث؛ فح�ى لو سل

ّ
صّورات هذا املفك

 أّن لتصّورات 
ّ
نظر�ة للسياسة من تار�خنا وثقافتنا العر�ية (الفارا�ي، ابن رشد، ابن باجھ، ابن خلدون.. ا�خ)، إال

ار املسلم�ن. فكيف ذلك؟ 
ّ
 هذا الفيلسوف راهنية ال تكتس��ا أف�ار هؤالء النظ

هن نزعمھ  ما  ع��  نظرةللتدليل  بأّن  بداية  االع��اف  علينا  عن   هو�ز ا،  نظر�ة صادرة   �� ما 
ّ
إن واالجتماع  للسياسة 

الدي�ار�ي.  والف��ياء  ال�و���ني�ي  الفل�ي  �عد��ا:   �� ا�حديث  للعصر  العلمية  الثورة  عن  النا��ئ  ا�حديث  ال��اد�غم 

ا طار   �� الكالسيكية  العر�ية  الفلسفية  النظر�ات  انحصرت  باملقابل،  نظر�ا بينما،  املتجاوز  األرسطي  ل��اد�غم 

والتار�خ  العقل  تقّدم  منطق  معاندة  �ستطيع  ال  نا 
ّ
فإن وعليھ،  ا�حديثة.  السياسية  العقالنية  سياق   �� ومن�جيا 

األح�ام  تقاليد  يفّضل  من  لدى  ذلك  تخم�ن  يمكن  كما  للسياسة  اإلسالمي  والتقليد  ال��اث  أفضلية  بدعوى 

 ا�حداثة السياسية.  السلطانية والسياسة الشرعية ع�� 

يقطع هذا التمي�� امل���� الشك باليق�ن �� �ون تأسيسية هو�ز للسياسة أك�� راهنية من طرق تأسيسها النظري ��  

ن�ون قد حسمنا مع فكرة استنبات وتأصيل مفهوم  املن�جية،  القناعة  لدينا هذه  تقّررت  و�ذا  الثقافة اإلسالمية. 

قبل جون لوك وروسو. فقد   24عاقد االجتماعية ا�حديثة ال�ي تدين بالر�ادة لهو�زالدولة، كما أّسست لها نظر�ة الت

تجاوز  من  خاللھ  من  ن 
ّ

تمك الذي  ا�جديد  الفكري  النظري  البحث  طاولة  ع��  السياسة  مفهوم  األخ��  هذا  وضع 

لدى املدنية  ل�حياة  الغائية  األ�و�  املنظورات  أوغسط�ن،  أرسطو،  أفالطون،  القدامى:  ر�ن 
ّ
و�ا��    �ي،املنظ

 25الكالسيكي�ن.

ر غروتيوس 
ّ
 أّن هو�ز، �� مقار�تھ الفلسفية لهذا املفهوم، بِقَي    ول�ن سبق املنظ

ّ
إ�� التنظ�� لفكرة ا�حق الطبي��، إال

ومناقشة   تحليل   �� الف��يائية  املن�جية  ذلك   �� توّسل  وقد  السابق�ن.  من  ألحد  مكّرر  وال  لغ��ه،  د 
ّ
مقل غ��  أصيال 

ا من�ج  ر�ط  ع��  القدرة  حيث  من  سواء  والسياسية،  االجتماعية  موضوعات الظواهر  تحليل  ومتطلبات  لف��ياء 

 
 . 12، ص 2011صا�ح مصباح: فلسفة ا�حداثة اللي��الية الكالسيكية: من هو�ز إ�� �انط؛ �شرة جداول، الطبعة األو��، ب��وت،  24

25 Jean Bernhardt : Hobbes ; PUF, 2eme édition. Que sais-je, Edition Delta, Paris, 1994, p.26.  
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أخالقية واجتماعية إ�سانية، أو من حيث طر�قة استقراء وتركيب املوضوعات السياسية ور�طها بالواقع املعاش  

 للناس. 

املستفادإّن   التجاوزات   الدرس  �ختلف  نظرا  األف�ار،  تار�خ  إ��  اليوم  تنت�ي  ال�ي  النظر�ة  ا�حاورة  هذه  من 

طا ال�ي  من  والتعديالت  حال  بأي  يلزمھ،  ال  السياسة   �� التفك��  أّن  هو  �عده،  أتوا  الذين  املفكر�ن  طرف  من  ل��ا 

الناس وذلك لسبب  ب�ن  التنظيم السيا��ي املف��ض قيامھ  األحوال، أن ينطلق من تصّور دي�ي مسبق حول ش�ل 

حول متفق  "اصطنا��"  جهاز   �� حيث  من  للدولة،  االصطنا��  البعد   �� �امن  محض،  الشؤون م����  لتنظيم  ھ 

 26املدنية بنقل الناس من حالة الفو��ى والشتات إ�� حالة النظام بدا�� حفظ املص�حة العليا. 

تتنا�� هذه الصبغة التقنية مع التصّورات الالهوتية الغائية ال�ي تر�ط ب�ن الدولة واإلرادة اإللهية، أو قل ب�ن ا�حق 

 �� إل��ا امللكيات املطلقة  ال�ي ارتكنت  التقليدية حول ا�حق اإلل�ي  السيا��ي وا�حق اإلل�ي. تجاوزا للفكرة الدينية 

الجتما�� والسيا��ي الذي تجّسده الدولة من اخ��اع الناس، كما أّن وحدة  أورو�ا، حاول هو�ز أن ي��ز أّن ا�جسم ا

هذا  س��  ما  هذا  اتفا��.  �عاقدي  جما��  قرار  حصيلة   �� ما 
ّ
و�ن طبيعية،  مسألة  ليست  و�رادتھ  وتكتلھ  الشعب 

نھ من تجاوز حالة الر�ون للتصورات الدينية حول املمارسة السياسية
ّ

 27. الفيلسوف تأكيده لعصره ح�ى يمك

أتت  تأسيسية ش�لت ال�ي  املدنية  للسياسة  األخرى  التفس��ية  للنماذج  ومن�جيا  نظر�ا  فتحا  املدنية  للدولة  هو�ز 

كنظر�ة  السياسية،  املسألة   �� أطروحتھ  عّمقت  أك��  أخرى  عقالنية  تصّورات  بقليل  �عده  ظهرت  لذا،  �عد.  فيما 

جتما��، وآخرون. لكن، مع ذلك، تبقى محاولة هو�ز ثورة  جون لوك �� ا�ح�ومة املدنية، ونظر�ة روسو للتعاقد اال 

فكرة �ون القوان�ن   أضاف إ�� تصّور ميكيافي�� السابق عليھ من�جية ع�� التصّورات الكالسيكية للسياسة، حيث

 لفصل امل���� ب�ن الغائية الساذجة والسببية النافعة لتسي�� ا�حياة االجتماعية والسياسية.  العقلية ضرور�ة

هو�ز إ�� الذات لفهم طبيعة اإل�سان، ف�انت نظر�تھ �� الدولة محاولة لتقديم تصورات من�جية علمية   ارتّد لقد  

القادرة ع�� إ�شاء جسم سيا��ي   للتغي�� والتطّور �� أفق ت�و�ن �عاقد سيا��ي يقوم ع�� قوان�ن العقل الطبيعية

 
 .90صا�ح مصباح: فلسفة ا�حداثة اللي��الية الكالسيكية، مرجع سابق، ص  26
 .15نفسھ، ص27
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روس (لوك،  �عده  ما  التأسيس  لهذا  �ان  مص�حتھ.  ا�جميع  فيھ  فكرتھ  يجد  تطّورت  حيث  مونتيسكيو)  �انط،  و، 

ب�ن   ما  ا�جـد��  التعاطي  هذا  بوضوح  لديھ   �
ّ

تج� وقد  األنوار.  عصر   �� وحقوقية  أخالقية  سياسية  نظر�ة  لتصبح 

والعقل هو   فجعلھ  السياسة  بما  السيا��ي  الفعل  حقيقة  إدراك  ع��  القاصر  امليتـاف��يقي  الالهوت  فكـر  يرفض 

 الجتماعية واألخالقية. ممارسة عقالنية ل�حياة ا
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 ع�� سبيل ا�ختم 

لفهم  النقدي  التار���  با�حس  االستعانة  أهّمية  أّن  املدنية  للدولة  هو�ز  لتأسيسية  السابق  العرض  من  البّ�ن 

�عيشھ.  الذي  السيا��ي  ف 
ُّ
التخل لتجاوز  ضرور�ا   

ً
أمرا �عدُّ  با�خصوص  الدولة  ومفهوم  السياسة  موضوع  ومقار�ة 

 العل�ي با�خصوص،  أهّمية األخذ بالفكر النظري العقال�ي، خالل التأو�ل السابق لنموذج هو�زولقد ات�ح لنا من  

 بالرغم مّما قد يطرحھ ذلك من مشكالت ابيستيمولوجية معقدة.  لبحث موضوعات السياسة ومقار���ا

ثقافية الراهنة، ��  لذلك، �عت�� قراءة تجر�ة هو�ز الفلسفية �� تأسيس مفهوم الدولة املدنية ع�� ضوء حاجاتنا ال

رت شروط معّينة فن�جت. بيد 
ّ
بمثابة مغامرة يلزمها االحتياط ح�ى ال تقع �� اإلسقاط ا�خ��ل لتجر�ة فكر�ة توف

أّن ذلك ال ينب�� أن يحول دون االستفادة م��ا من�جيا با�خصوص من حيث �� تجر�ة نظر�ة تأسيسية قد تفيد  

ع استع��ى  ملاذا  فهم  ع��  والدارس  املدنية الباحث  غ��  املدنية من  الدولة  �سو�ة سؤال  الثقافية  حالتنا   �� ندنا 

 �ة..). والشمولو (الدينية والطائفية والعسكر�ة 

 
ُّ

سـّر  واملستشف أّن  هو  سبق،  ما  �ّل  السياسة   من  منظري  مع  باملقارنة  الفيلسوف  هذا  أفكــار  مّ��  الذي  النقد 

رفض  �� يكمن  وأرسطو)،  (أفالطون  ي  الكالسيكية  اإل�سانأن  التعاقـد   �ون  لفكرة  بالنسبة  سياسيا  حيوانا 

السيا��ي وا�حالة املدنية. �� مقابل ذلك عّزز فكرة أّن اإل�سان هو صاحب اإلرادة السياسية �� تجاوز قصور حالة 

ھ الدرس امل���� املستفاد من فكر  
ّ
هذا الطبيعة ع�� تحقيق الواقعة السياسية (الدولة) املمكن االطمئنان إل��ا. إن

ھ
ّ
االنتقال إ�� تأسيس مفهوم   الدرس الذي ��ّمنا �� ا�حالة العر�ية با�خصوص، قصد  الفيلسوف. وهذا ما �عتقد أن

الالهوتية  لط  السُّ مختلف  وكذا  والزعيم،  والشيخ  ا�حاكم  مركز�ة  تجاوز  من  ننا 
ّ

يمك بما  املدنية،  للدولة  تقّدمي 

 نا االجتما�� والسيا��ي.والثيوقراطية التقليدية ال�ي �ستبّد بنا �� واقع
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