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صفحة، استعرض ف��ا ال�اتب جملة    687يقع كتاب اللوفيتان: األصول الطبيعية والسياسية لسلطة الدولة ��       

أف�ار  و�احث�ن،  مفكر�ن  �شغل  والزالت  شغلت  وتفاعالت  �جاالت  محور  �شرها  منذ  ش�لت  ال�ي  األف�ار؛  من 

 ة الظالم". تأرجحت ب�ن اإل�سان، ا�ح�ومة والدولة املسيحية وما سماه هو�ز "�� مملك

سنة         أبر�ل   �� هو�ز  طومس  سنة    1588ولد  وتو��  بإنجل��ا  م�حون 1679"بمامليس��ي"  جو  والدتھ  صاحب   ،

إذ يروى أن  با�حروب، ونخص بالذكر ا�حرب تلك ال�ي أعل��ا ملك إسبانيا ع�� إنجل��ا؛ �ان لھ إ�ع�اس ع�� والدتھ.  

ا الشهر   �� والدتھ  و�انت  أوانھ،  قبل  ولد  اإلسبان هو�ز  "األرمادا"  لغزو  ذلك  سبب  و�رد  بھ،  أمھ  حمل  من  لسا�ع 

 إلنجل��ا، ليعود هو�ز �عدما أم�ىى رجال بمقولتھ: لقد وضعت أمي توءما: أنا وا�خوف. 

تنوعت إسهامات هو�ز وجسدها �� حزمة من الكتابات لعل من أبزرها مبادئ القانون الطبي�� والسيا�ىي، غ��        

أن الكتاب الذي اش��ر بھ وشغل ثلة من املفكر�ن والباحث�ن هو كتاب: اللوفيتان: األصول الطبيعية والسياسية 

القراءة �ان أحد األسباب  ، كتاب كما سن�ى من خ1651لسلطة الدولة؛ والذي �شره سنة   الل توا�� أسطر هذه 

 وراء ا��امھ  "باإل�حاد والهرطقة". 

لم �سلم حياتھ من الس�� إلثبات اإل��ام السابق ذكره ومحاولة معاقبتھ شأنھ شأن مجموعة ممن سبقوه من        

عل ما ي�� قد �سعف �� تفس�� فالسفة ومفكر�ن، فكث��ا ما نجدهم ا��موا بالفكرة القائلة "باإل�حاد والهرطقة"، ول

الكنسية)،  (تمجيد  املألوف  عن  ا�خروج  خالل  من  وجد��ا  ألف�ار  تم��  من  قر�ح��م  بھ  جادت  ما  األحداث،  هذه 

لتقو�ض  هدفت  ال�ي  األف�ار  مختلف  هنا  بالذكر  أخص  ولع��  أنذاك،  السائدة  الطابوهات  اقتحام   �� وا�جرأة 

�� هذا املوضوع وما لھ من تبعات ع�� الفكر والفالسفة لن ي�ون   السلطة الكنسية، غ�� أن ا�خوض والتفصيل

 محور نقاش هذه األسطر. 



 الدولة  لسلطة  والسیاسیة الطبیعیة األصول: اللوفیتان كتاب في  قراءة
 ھوبز   لطومس

 

 
2022 دجنبر 11   

 
3 الصفحة     

، سيواجھ  1666و�التحديد �� سنة    -موضوع هذه القراءة-سنة ع�� �شر هو�ز لكتابھ    15�عد مرور ما يقرب        

كتا لنشر  سابق  وقت  و��  ال��ملان  واإل�حاد،  الهرطقة  موضوعها  ال��ملان  من  امتيازاتھ  دعوى  عرفت  اللوفيتان  ب 

 . 1621موضوع نقاش دار ب�ن جاك األول ومجلس العموم سنة 

يمكن التسليم بفكرة مفادها أن كتاب الوفيتان لهو من الكتب الفلسفية املؤسسة لنظر�ة الدولة، هذه األخ��ة      

� يومنا هذا �� الش�ل الذي تتخذه  ال�ي �انت وليدة فكر إ�سا�ي وأحد أبرز ما توصل اإل�سان لھ ، وال�ي أصبحت �

التجمعات البشر�ة، وح�ى تلك التجمعات ال�ي ليست بدول ف�ي �س�� لتحقيق ذلك، �ان ما سبق أحد البواعث  

األو�� إلنجاز هذه القراءة، إ�� جانب دوافع أخرى من قبيل أهمية ومركز�ة هذا الكتاب �� التأصيل  لالنتقال من  

 دنية، بالعودة للكتاب نجده ينشطر ألر�عة أقسام نتناولها �اآل�ي: حالة الطبيعة إ�� إحالة امل

 اإل�سان الهو�زي   

�عاقب         �� ا�خيال،   �� ا�حس،   �� قبيل:  من  باإل�سان  املتعلقة  املواضيع  من  حزمة  القسم  هذا   �� هو�ز  �عا�ج 

ال�ي   الطبيعة  حالة  وصف  عن  املشهورة  عبارتھ  فيھ  وضمن  ترابطها...  أو  ضد ا�خياالت  ا�جميع  حرب  حالة   ��

 ا�جميع.

تمثل مظهر      منفردة  أن �ل فكرة  إ��  أشار  قد  ونجده  ا�حس،  وتفس��  فهم  من محاولة  البداية   �� ينطلق هو�ز 

علة  �عت��  الذي  ا�خار��  ا�جسم  موضوعا،  عادة  �س�ى  ما  وهذا  خارجنا  يقع  �جسم  آخر  عضوا  أو  ما  لصفة 

و املناسب ل�ل حس، فا�حس ليس إال وهما أصيال �سببھ الضغط.  ا�جسم، أو املوضوع الذي يضغط ع�� العض 

من   والكث��  البشر  لدى  موجود  هو  ل�حس،  تدهور  مجرد  هو  األخ��  هذا  وأن  وا�خيال،  ا�حس  ب�ن  هو�ز  ر�ط 

ال�ائنات ا�حية األخرى �� حالة النوم كما �� حالة اليقظة، تحدث �عد ذلك عن �عض أحاسيس اإل�سان من قبيل  

رغبة السعادة؛   موضوع  أن  ذلك  سبب  ويعزى  آخر،  إ��  موضوع   من  للرغبة  مستم��  انتقال  بأ��ا  وصفها  ال�ي 

اإل�سان ليس أن �ستمتع مرة واحدة و�حظة واحدة فقط،بل أن يضمن إ�� األبد الطر�ق نحو رغباتھ املستقبلية، 

 و�التا�� ضمان واستمرار�ة االستمتاع. 
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ط األف�ار؛ ف�ي و�� حالة ترابطها و�عاق��ا �ش�ل ما �س�ى ا�خطاب الذه�ي يقفز �عد ذلك ليتطرق ملسألة تراب     

ت�ون عرضية  التالية مباشرة ال  �ىيء، فإن فكرتھ  أي   �� اإل�سان  يفكر  الكالمي، فح�ن  ا�خطاب  يتم�� عن  الذي 

م كال  ب�ن  تمي��ا  وضع  كيف  هنا  ونالحظھ  كالمي،  خطاب  وليست  ذه�ي  خطاب  ف�ي  وعليھ  يبدو،  كما  ن  تماما 

من   اإل�سان  مكننوات  عن  التعب��  أن  غ��  الثا�ي،  عكس  عرضية  بطر�قة  ينتج  فاألول  والذه�ي  الكالمي  ا�خطاب 

جلب  أول من  أن  يفيد  السياق  ذات   �� لغة،  إ��  أو  األقدمون  لرموز كما فعل  يحتاج  أف�ار وتصورات وأحاسيس 

االخ��اع األنفع للبشر هو اخ��اع اللغة املؤلفة  ا�حروف إ�� اليونان هو "قدموس بن اينور" ملك فينيقيا، و�قول بأن 

 من التسميات أو املفاهيم والروابط  بي��ا. 

يردف قائال أن بال�لمات �ستطيع اإل�سان بأن يرد النتائج ال�ي يجدها إ�� قواعد عامة �س�ى نظر�ات أو أح�ام، أي  

خرى ال�ي يمكن للمرء أن يجمعها بأخرى  أنھ �ستطيع أن �ستدل أو يحسب ليس باألرقام فحسب بل ب�ل األشياء األ 

أو يطرحها من أخرى، غ�� أن هذا االمتياز يقيده إمتياز أخر وهو إمتياز العبثية ال�ي ال يتعرض لها أي مخلوق ��  

 غ�� اإل�سان، وأك�� �عرضا لها هم املهتمون بالفلسفة. 

��ه عن ا�حيوانات بتلك امللكة ال�ي �سمح لھ  طاملا أن ر�� مواضيع هذا القسم يدور حول اإل�سان، فهو�ز قد م     

 بتصور أي �ىيء �ان، ثم يبحث عن نتائجھ واألثار ال�ي يمكن ا�حصول عل��ا منھ. 

نكتسبھ       ال  أننا  كما  والذاكرة،  ا�حس  مثل  مع�ى  أي  يولد  ال  بأنھ  و�صفھ  االستدالل،  مسألة   �� هو�ز  يفصل 

ل إننا نبلغھ باملهارة. وذلك ع�� نقطيت�ن، األو�� بإعطاء التسميات با�خ��ة وحدها، كما هو حال بالنسبة للفطنة ب

املناسبة، والثانية باتباع من�ج جيد ومنتظم �� امل�ىي من العناصر ال�ي �� التسميات إ�� التأكيدات امل�ونة بر�ط 

بات والتسميات �سمية بأخرى، ومن ثم القياسات ال�ي �� الر�ط ب�ن تأكيد وأخر ح�ى نصل إ�� معرفة �ل املتعاق

املتعلقة باملوضوع قيد البحث وهذا ما �سميھ البشر علما، وهنا يخلص هو�ز إ�� أن العلم هو معرفة التعاقبات  

ما  إذا  خاصة  والعلم،  ا�خ��ة  ب�ن  بالرائع  وصفھ  يمكن  تم��ا  كتابھ   �� هو�ز  وضع  لقد  �غ��ها.  الوقائع  وارتباطات 
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� نطلق  العادة  أننا  اإلعتبار  �ع�ن  من  أخذنا  الكث��  بأن  يقول  لكنھ  ا�حكمة،  وهو  أال  عل��ما  واحًدا  اسم  العادة   �

 ا�خ��ة هو فطنة والكث�� من العلم هو �عقل. 

أعطى هو�ز قاعدة عامة لتوقف األشياء؛ حيث يفيد �� هذا الصدد أن االشياء ال تتوقف من تلقاء نفسها  بل عن  

إي �ستطيع  ال  فإنھ  املا�ع  �ان  ومهما  أخر،  �ىيء  و�شكال  طر�ق  الوقت  مرور  مع  بل  واحدة  �حظة   �� ال�ىيء  قاف 

تدر���، ويعطي هنا مثاال باألمواج ف�ي ال تقف عن ا�حركة ح�ى و�ن توقفت الر�اح عن ا�حركة إال �عد مدة طو�لة  

 من الوقت.

يكرم        أن  لھ  الذي  املطلق  ا�حاكم  ع��  عن هو�ز  تحدث  ا�ح�ومة)   ��) الثا�ي  للقسم  االنتقال  فردا من باق��اب 

علية  من  �ان  الذي  فال�خص  ذلك،  من  تمنعھ  سلطة  وجود  دونما  شاء،  وظيفة  أو  منصب  أو  لقب  بأي  الرعية 

 القوم قد يصبح من أسفلها والعكس �حيح، فال وجود ألي نواظم �ع�ى ��ذه املسألة، بل تخضع لرغبات ا�حاكم. 

وه مكيافي��  ب�ن  سريع  جد  تفاعل  أطرح  أن  أود  القسم  هذا  ختام  عند  ��  املشهورة  املقوالت  إحدى  و�ز،حول 

 مكيافي��، فإذا �ان هذا األخ�� قد قال بأن: الغاية ت��ر الوسيلة فإن هو�ز صرح بأن الرغبة تنشأ من الوسيلة.

 ا�حكومة عند هو�ز: تقو�ض للسلطة الكنسية 

و ا�خروج من حالة ا�حرب إن ملن ب�ن أسباب �شوء الدولة، هو البشر الطواق بطبيعتھ ل�حر�ة، لي�ون هدفھ ه     

 البائسة أو بما يمكن توصيفھ بحالة الطبيعة؛ ال�ي �� نتيجة ضرور�ة لألهواء الطبيعية ال�ي �س�� البشر. 

إن ا�خروج من حالة الطبيعة إ�� ا�حالة املدنية يقودنا للدولة تحت سيادة حاكم، تتباين �ل دولة عن أخرى من        

الذي يمثل جميع األفراد، قد ت�ون الدولة ع�� ش�ل مل�ي بمع�ى أن ا�جموعة   حيث ا�ح�ام املطلق�ن أو ال�خص

الدولة  �س�ى  سواه  دون  قسم  ع��  تحتوي  ا�جموعة  �انت  إذا  أما  التجمع،  أرادو  الذين  األفراد  �ل  تضم 

م  نوع  بأي  التمسك  جواز  عدم  الشعب  �عليم  وجوب  مفادها  فكرة  السياق  هذا   �� هو�ز  يورد  ن  باألرستقراطية. 

إ��   باإلضافة  بلده،   �� املوجود  ا�حكم  بنظام  التمسك  من  أك��  ا�جاورة  البلدان  أحد   �� املوجودة  ا�حكم  أنظمة 

 تلقي��م عدم جواز املبالغة �� إ�جا��م بفضائل أحدهم، مهما عال شأنھ ومهما �ان مركزه �� الدولة. 
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التقسيمات األخرى ال�ي �عرفها ودأبنا ع��  قد يت�� التقسيم الذي ذكره هو�ز حفيظة البعض للتساؤل حول مص��  

إستخدامها (االستبداد، حكم األقلية...)، �� هذا الشأن يقر هو�ز بأننا قد نجد �سميات أخرى ألنواع األنظمة ع��  

 غرار االستبداد وحكم األقلية، لكن األمر ليس بتسميات ألنواع أخرى من ا�حكم، بل �� لألنواع عي��ا.

نظام ا�حكم املل�ي و�قول �� شأنھ أنھ يتم�� بمجموعة من النواظم، فالعاهل فيھ يمكن أن يتلقى  �عود هو�ز ل      

رأي استشار�ا ممن ير�د وم�ى ير�د، دون إغفال التمي�� ب�ن املشورة واألمر ع�� استشفاء طبيعة املشورة فطبيع��ا  

 تحدد ماهي��ا. 

ر�ة دونما سواها، و�� ظل حكم / سيادة هذا النظام فأي  إن قرارت العاهل خاضعة لعدم تباث الطبيعة البش     

فرد معرض ألن يجرد من �ل ما يملك، وسبب ذلك هو �خص واحد لھ القدرة ع�� إثراء �خص مقرب أو متملق. 

ففي النظام املل�ي قد تنتقل السلطة إ�� قاصر أو إ�� �خص قد ال يم�� ب�ن ا�جيد وال�ىيء، ما يقودنا أل�خاص 

 ووفقا �حقھ، طاملا أن ا�حاكم هو قاصر.  يحكمون باسمھ

أو�� هو�ز أهمية بالغة للقوان�ن املدنية �� م�ن كتابھ، وافتتح ا�حديث ع��ا بأن القانون ليس مشورة، بل هو أمر      

وليس املقصود األمر الصادر عن أي �خص واملوجھ ألي �خص. و�ردف حديثھ عن عالقة ا�حاكم بالقانون، ففي  

حيث ا�حاكم املطلق هو وحده املشرع، هذا األخ�� الذي يضع القانون والدولة تقوم بفرض القواعد   النظام املل�ي

بقدر  القانون موجزا  إنتاج  لي�ون سبب  الس��  بأن عليھ  باح��امها، ويس��سل قائال بخصوص املشرع  والتوصية 

ي�ون   أن  القانون   �� يكفي  ال  كما  ومع��ة،  مناسبة  �عبارات  ومصاغا  يحمل  اإلم�ان،  أن  يجب  بل  علنيا  أو  مدونا 

 إشارات ظاهرة تؤكد مصدره، وهو إرادة ا�حاكم املطلق.

إن ا�حاكم الذي أ�شأ القانون �ستطيع �� نفس اآلن أن يتحرر من ا�خضوع لھ، أو ح�ى إبطال مفعول القوان�ن      

ليس ملزما طا لتحرر ال�ي تز�جھ، فكيف سيلزم نفسھ؟ وهو قادر ع�� تحرر��ا، وعليھ فهو  القدرة ع��  لھ  ان  ملا 

 والتحلل من القوان�ن وقت ما شاء. 
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تقوم مهمة ا�حاكم املطلق حسب هو�ز، ع�� توف�� السالمة للشعب، باعتبار أن هذا هو الهدف الذي أو�ل لھ      

منطق  وسيادة  الفو�ىى  حيث  ا�حرب  �حالة  العودة  للشعب  السالمة  توف��  عدم  عن  و���تب  ا�حكم،  أجل  من 

ويس��سل قائال أن من ب�ن عوامل تفكك الدول ي�ون �سبب اإلضطر�ات الداخلية وليس ا�خارجية. يصب   القوة،

هذا النقاش �� خانة كيفية تحييد اإلضطرابات ال�ي تطرأ داخل الدولة، و�نتصر هو�ز لفكرة استحالة إلغاء هذه 

ية، الفكرة نفسها قد سبقها لھ أفالطون،  اإلضطرابات، خاصة إذا املق��ح هو �غي�� أنظمة ا�حكم ع�� ا�حرب األهل

وقدذكر هو�ز ذلك ليدعم طرحھ، وهنا نجده مارس نوع من حجاج السلطة، كيف ال وأفالطون هو أحد أعمدة 

 الفلسلفة السياسية. 

تناول هو�ز ا�حر�ة �� عالق��ا بالقانون، لكن دعو�ي �� البداية أرصد �عض التوصيفات ال�ي أوردها ع��ا، حيث       

عن   أما  املموهة،  ا�حر�ة  لفظة  �سبب  �سهولة  يخدعون  البشر قد  أن  وأفاد  متطابقان،  وا�خوف  ا�حر�ة  أن  قال 

�خلق  بل  البعض  �عضهم  األفراد  يؤذي  ال  �ي  الطبيعية،  ا�حر�ة  من  ل�حد  جاء  األخ��  فهذا  والقانون،  ا�حر�ة 

بحر�تھ �� �ل الشؤون غ�� املنظمة من طرف  التعوان واالتحاد و�ي��م ألجل مواجهة عدو مش��ك، وللفرد أن يتمتع  

 الدولة. 

حدده هو�ز       الذي  التعر�ف  األمر هذا هو  حقيقة   �� القانون،  يمنعھ  األطراف فعال  أحد  يق��ف  أن  يحدث  قد 

ل�جر�مة (ف�ي إرت�اب �خصا لفعل يمنعھ القانون)، وأكد ع�� أن مصدرها قد ي�ون نقص مع�ن �� عملية الفهم  

أن النقص �� عملية الفهم هو ا�جهل، الذي أو خطأ مع�ن �� املنطق أو نزعة غرائز�ة مفاجئة، يخلص هو�ز ع��  

يوفر ألي  الطبي�� ال  بالقانون  ا�جهل  أن  للعقو�ة، غ��  ا�حاكم وجهل  القانون وجهل  أنواع: جهل  ثالثة   �� يتحدد 

أن   ير�د  ال  ما  لألخر�ن  يفعل  وأال  منطقھ،  إستخدام  يحسن  أن  نا�ج  �خص  ب�ل  يف��ض  ألنھ  العذر،  �خص 

ض نفسھ للعقو�ة؛ ال�ي �� سوء تفرضھ السلطة العامة ع�� من ارتكب أو امتنع عن  يفعلھ األخرون بھ، و�ال عر 

فعل ما �عت��ه السلطة عي��ا مخالفا للقانون، هذا السوء الذي يتم التمي�� فيھ ب�ن العقو�ات اإللهية والعقو�ات 

مع� بمرض  أصيب  أو  ذلك  �عد  نفسھ  وجرح  جر�مة  إرتكب  الذي  فال�خص  السلطة،  تفرضها  وحسب  ال�ي  ن، 
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الناس من منظور دي�ي فهذه األضرار �� عقو�ات إلهية، وال تدخل حسب وجهة نظرهم �� مفهوم العقو�ة أل��ا غ��  

 مفروضة من السلطة البشر�ة، فالعقو�ة حسب هو�ز �� سوء تفرضھ السلطة العامة. 

أن يصدر ذلك عن قا�ىي،      املرتكبة، وجب  ا�جر�مة  / جزاء حول  التوصل �حكم  ي�ون   ألجل  أن  وألجل ضمان 

القا�ىي جيدا عليھ أوال االستيعاب ال�حيح لقانون الطبيعة املعروف باإلنصاف، وعليھ أن يتحرر عند ا�حكم ��  

قضية معينة من مجموعة من االحاسيس ال�ي قد تخا�جھ، و��: ا�خوف والغضب والكره وا�حب والشفقة، وأخ��ا  

القو�ة �حفظ األمور ثم استيعا��ا وتطبيقها. إن ما ينطبق ع�� القا�ىي   عليھ الص�� �� اإلصغاء واالنتباه والذاكرة

 ا�جيد ينطبق كذلك ع�� مفسر القوان�ن، فل�ي ي�ون جيدا عليھ أن يتصف بما سبق.   

إ�� جانب العقو�ات تحدث هو�ز عما يمكن وصفھ بامل�افآت، فحسبھ هناك شر�حة كب��ة من األ�خاص الذين      

أصبحوا عاجز�ن عن تلبية حاجا��م ع�� العمل نتيجة حادث غ�� متوقع فال يجوز تركهم، بل يجب تأمي��م وفق 

 العمل.  قوان�ن الدولة، �� مقابل هذا وجب إجبار أ�حاب البنية الصلبة ع�� 

 �� السلطة املسيحية: املع�ى واملاهية 

قبل ا�خوض �� السلطة الكنسية، فضل هو�ز أن يتحدث �� األول ع�� �ل من: �لمة هللا ولفظة الكنيسة نظرا       

بالعقل  دحضها  أو  إثبا��ا  يجوز  ال  أي  العقل،  تفوق  عديدة  أمور  هللا  �لمة  تضم  الكنسية.  بالسلطة  الرتباطهما 

و  لفظة الطبي��،  أما  خالصهم.  أجل  من  يختارهم  من  أمام  عادية  غ��  مهمة  لبيان  امل�جزات  إظهار  هللا  �ختار 

الذي   املعبد  أي  بيت هللا؛  �ع�ي  أمورا عديدة؛ فأحيانا  �ع�ي  املقدس"  الكتاب  "أسفار  الكنيسة عند هو�ز فحسب 

ا كذلك  و�ع�ي  عادية،  بصورة  املقدسة  بوجبا��م  للقيام  املسيحيون  فيھ  لدى يجتمع  "إ�ل��ا"  للفظة  عينھ  ملع�ى 

 الدول اليونانية. 

األحالم       اختالف  ع��  الناس  تأييد  اجتذاب  عن  يبحثون  �انوا  الذين  كذاب�ن،  أنبياء  ��ود  الكنسية  عرفت  لقد 

 والرؤى، ليست كنيسة ال��ود �� وحدها من ضمت الكذاب�ن بل ح�ى الكنيسة املسيحية ضمت علماء كذاب�ن.
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امل     هذه  أغوار �عد  لص��  ينتقل  الكنيسة،  ولفظة  هللا  �لمة  �عر�ف  هو�ز  خاللها  من  تناول  ال�ي  التعر�فية  رحلة 

السلطة الكنسية، وألجل معرفة ماهية هذه السلطة ومعناها، يتم التمي�� ب�ن ف��تي�ن زمنيت�ن: األو��، قبل إهتداء  

انية و�� نقيض األو��. إن هو�ز ��دف للقضاء ع��  امللوك واأل�خاص ا�خول�ن بالسلطة املدنية املطلقة والف��ة الث

للسلطة  خاضعة  املدنية  أو  الزمنية  السلطة  أن  قائال:  �س��سل  إذ  السلطة،  امتالك   �� الكنسية  ملزاعم  رك��ة  أي 

وتصورات   يتفق  ال  ما  وهو  القانون،  عل��م  يطبق  ال  الذين  القوم  علية  من  بأ��م  عرفوا  الدين  فرجاالت  الروحية. 

و �عطي األهمية إ�� مذهب أهمية القانون كما وضعھ بودان، فال أحد فوق ا�حاكم املطلق ح�ى و�ن �انوا  هو�ز، فه

 رجال دين، وكالهما (هو�ز و�ودان) لم يتقبال أن �علوا أحدا ع�� ا�حاكم املطلق. 

األه      وا�حرب  الفتنة  أسباب  بأن  تفيد  لوضعية  املدنية،  والسلطة  الكنسية  السلطة  نقاش  الدول يحيل   �� لية 

املسيحية منذ زمن �عيد، �عود إ�� صعو�ة إطاعة هللا واإل�سان �� آن واحد عندما تتعارض أوامرهما، لدى فهو�ز 

الدولة   �� مسيحيا  دينا  املسي��  الدين  يجعل  هو�ز  أن  هنا  القول  ونافل  فقط،  ا�حاكم  سلطان  �علوا  يقبل 

و�طا باملسيح  اإليمان  فضيل�ي  �عي�ن  ع��  فهذين الدنيو�ة،  يتواجد  ل�خالص  ضروري  هو  ما  ف�ل  القوان�ن،  عة 

 الفضيلت�ن السابقت�ن. 

ال�ي يرغم البشر ع�� إطاع��ا، ��       أنواع أنظمة ا�حكم  �� أسطر هذا الفصل أن �ل  لقد أظهر هو�ز بما يكفي 

يمل�ون قليل   �سيطة ومطلقة، ففي النظام املل�ي ال يوجد سوى فرد واحد لھ مطلق السلطات، واأل�خاص الذين 

أ��ا  كما  ألهوائھ،  تبعا  شاء  وقت  و�وقفها  امللك  يحددها  مدة  وفق  ت�ليف  عن  ناتجة   �� الدولة؛   �� السلطة  من 

 تمارس بإسمھ سواء �ان النظام أرستقراطي أم  ديمقراطي.   

قسم     هناك  املشرع،  ينتجھ  الذي  القانون  جانب  فإ��  القانون،  مصادر  النقاش  هذا   �� هو�ز  من    �ستحضر 

الكتاب املقدس أصبح قانون؛ يقصد هنا الوصايا العشر املدونة ع�� لوحت�ن من ا�حجارة، فقد �انت األو�� تضم  

الثانية فقد   اللوحة  أما  اإللھ...  لتمثيل  اإللھ، عدم وضع صور  لتكر�م  اليوم ا�خصص  قبيل:  السيادة من  قانون 
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، عدم القتل، عدم ارت�اب الزنا والسرقة... يفيد هو�ز ضمت موجبات الناس تجاه �عض ع�� غرار تكر�م األب واألم

 هنا بأن �عض القوان�ن قد ال ي�ون مصدرها املشرع بل قد ي�ون مصدرها من "الكتاب املقدس". 

 ا�حددات الهو�ز�ة ململكة الظالم 

�ا ما يتأ�ى من  �عدد هو�ز �� هذا القسم جملة من األسباب ال�ي تجعل اململكة تتصف بمملكة الظالم، ومن بي�     

الفلسفة الباطلة والتقاليد ا�خرافية. فالفلسفة �� معركة مكتسبة باالستدالل العق�� من طر�قة توليد ال�ىيء إ��  

 صفاتھ أو من الصفات إ�� طر�قة توليده.

الفسلفة       قامت  فقد  الفراغ،  ووقت  السالم   أم   �� والدول  الفلسفة،  أم  هو  الفراغ  وقت  فإن  هو�ز  حسب 

رت �� املدن (الدولة املدينة) العظيمة، ويش�� هنا لل�لدان�ن واملصر��ن بوصفهم أول من تفلسف، �عد ذلك و�زده

ستعرفها اليونان �عدما وحدت وأطاحت بجيوش فارس... ساهم هذا األمر �� نماء ثروا��م، غ�� أن فئة م��م ظلت  

ل القليل  سوى  يجدوا  ولم  خارجھ،  أو  وط��م   �� وظيفة   أو  عمل  أو  دون  يقولوا  أن  باستثناء  بھ،  أنفسهم  يشغلوا 

الغرض:   لهذا  م�انا  يتخذ  أستاذ  �ل  و�ان  املدينة،  لشباب  الفسلفة   �� علنيا  يحاضروا  أو  جديدا  شيئا  �سمعوا 

فأفالطون حاضر �� املن��هات العامة و�انت �س�ى األ�اديمية �سبة إ�� �خصھ "أ�اديموس"، وأرسطو �� مم�ىى 

"الل ب  واملس�ى  ز�نون املعبد  وأتباع  "املشائ�ن"  أريسطو  اتباع  "األ�اديمي�ن"،  ب  أفالطون  أتباع  يد��  وقيوم"، 

 "الرواقي�ن".

يحاور فيھ �س�ى مدرسة   أو  فيھ  �علم  أي م�ان  ال�ي ذكرت، من هنا صار  أماكن غ�� هذه   �� لقد حاضر آخرون 

"Schola" ؛ و�� �لمة �ع�ي �� لغ��م وقت الفراغ و�انت مناظرا��م �س�ى"Diaitriba.تمضية الوقت " 

ولعل        بالدولة ألن تصبح مملكة ظالم...  يؤدي  ا�خرافية، خطرا  والتقاليد  الباطلة  الفلسفة  جعل هو�ز من من 

يطيعوها،  أن  عل��م  ال�ي  بالوصايا  الشعب  لتعر�ف  يوم سبت  القوان�ن �ل  أساليب مواجهة ذلك هو: قراءة  أحد 

من تب�ي الفلسفة الباطلة والتقاليد ا�خرافية ؛ال�ي تقود بالدولة للتحول نحو   فالقوان�ن هنا �� بمثابة حاجر وما�ع

 مملكة الظالم.  
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يضيف ملا سبق خطرا أخر وهم رجاالت الدين، ففي �ل دولة مسيحية، يوجد �عض األ�خاص الذين �عفون       

بحيث أ��م و�ذا استدعت    وفق ا�حر�ة الكنسية من الضرائب ومحاكم السلطة، ويش�لون �سبة كب��ة من الشعب

أو  ما منع��م  إذا  السلطة  �� أي حرب ضد  الكنسية  أن �ش�لوا وحدهم جيشا �ستعملھ متشددوا  ا�حاجة يمكن 

حرم��م من اإلعفاءات. من خالل �عب��ه عن هذا التخوف يؤكد هو�ز ع�� خوفھ من العودة �حالة الطبيعة، حيث 

ل يؤمن بأن ع�� القانون أن ي�ون فوق ال�ل وهنا تظهر أهمية حرب ا�جميع ضد ا�جميع، فهو�ز وكما سبق القو 

طرحھ بان �سمو القانون ع�� رجاالت الدين، فهو لم يتقبل فكرة أن �علوا أحدا فوق القانون، و��كذا ممارسات 

يواجھ   خطر  أ��ا  ع��  الفكرة  هذه  إستعرض  بل  فقط،  بالتنبيھ  يكتفي  لم  أنھ  غ��  فوقھ،  الدين  رجاالت  ي�ون 

 الدولة و�دفعها ألن تتحول ململكة الظالم. تماسك

إ�� جانب ما جاء �� أسطر هذا القسم من محاذي�� تحول الدولة للمملكة الظالم حسب توصيف هو�ز، فهو ال      

الدولة.   تحو�ل  ��دد  ما  حكم   �� تدخل  أ��ا  وكيف  الثالث  القسم   �� ع��ا  ا�حديث  سبق  ال�ي  ا�حرب؛  حالة  �غفل 

(حالة ا�حرب) أن �ل إ�سان و�فعل الطبيعة و�قدر ما �ستطيع عليھ أن يح�ي �� حالة ا�حرب يخلص هو�ز �شأ��ا  

السلطة ال�ي تؤمن لھ ا�حماية �� السلم، فإذا �انت السلطة تؤمن وتح�ي الفرد �� حالة السلم (ا�حالو املدنية)،  

 عليھ  �� املقابل أن يحم��ا �� حالة ا�حرب.
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 ع�� سبيل ا�ختم 

كتاب        �علمون  فكما  القراءة،  هذه  أسطر  خالل  من  تدو�نھ  سنحاول  ما  ع��  خاتمة  توصيف  ينطبق  ال  قد 

هو�ز  ��ا  اش��ر  ال�ي  الطبيعة  �حالة  نظر  الذي  الكتاب  الدولة،  لسلطة  والسياسية  الطبيعية  األصول  اللوفيتان: 

ا أهم  أحد  ش�ل  الذي  الكتاب  االجتما��،  العقد  فالسفة  أحد  منھ  السلطة وجعلت  بأصول  اهتمت  ال�ي  لكتب 

السياسية، والذي ضم ب�ن دفتيھ أف�ار ذات زخم وحمولة ال زالت �ش�ل محرك ودافع ل�جاالت ونقاشات فكر�ة  

ع��   هو�ز  تأكيد  الكتاب  هذا  من  استشفائھ  يمكن  ومما  السلطة  شأن  و��  وأصولها.  السياسية  السلطة  حول 

ال شر  لتجنب  قو�ة  مركز�ة  سلطة  وجود  ل��اية  ضرورة  وصل  قد  بأنھ  كتابھ  هو�ز  يختم  األهلية،  وا�حرب  شقاق 

، بدون تح�� -آنذاك-خطابھ عن ا�ح�ومة املدنية والكنسية، ا�خطاب الذي جاء حسب إضطرابات الزمن ا�حاضر  

 وال تفضيل، وال غاية سوى أن يضع أمام أع�ن البشر العالقة املتبادلة ب�ن ا�حماية والطاعة.


