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 الدولة يف الفكر  الغربيفلسفة 
 "مقاربات التأسيس"

 
 د. سالم حدين العادي

 جامعة الزاوية -كمية اآلداب
 تؤطئة:
، أنيا مجسػع السؤسدات األساسيالجولة مفيػم فمدفي وسياسي ورىان الدمصة      

صب ، وليحا الدبب فيي تدتقكخاىاتياإتسارس الدمصة بػاسصتيا نفػذىا و  التي واألجيدة
، والبحث واإلخزاعبالخزػع  دوما   الجولة ارتبصتفقج ، م والشقج والسحاباةحح والجالس

بحث عغ الحخية واالنتقال لوالدمع واستعسال القػة والحج مغ استعساليا وا األمغعغ 
 .وضعية السػاششيغ إليمغ وضعية الخعايا والعبيج 

 التػازناتمفخ مشو وأنيا ضخورية لتحقيق  وجػد الجولة ال نلمكثيخيغ إ ألقج بج
، ومغ ىشا يسكششا يخ السعقػل ترػر مجتسع بجون دولة، فسغ غاالجتساعية والدياسية

، جانب السقاربة السفاليسية إليىحا السعصي مغ مقاربة مػضػع الجولة مقاربة تاريخية 
جيجه مقارنة تح ى، ولحلظ يحتاج ىحا السفيػم إلقج تذكمت الجولة في العرخ الحجيثف

 . الجولة واإلمبخاشػرية، دمصة التي وججت قبمو مثل السجيشةبإشكال ال
 تداؤالت الدراسة: 

 : تيتتمهضع التداؤالت في اآل
االتيا كيف يسكغ لمسداءلة الفمدفية لسفيػم الجولة أن تديع في حل بعس إشك -1

 .؟الستعمقة بإكخاىات الدمصة
وىل يسكغ ليحه السجتسعات أن ؟ الجولة في السجتسعات اإلندانية نذأتكيف  -2

 .؟االعتخاف بسذخوعية الجولةفخاد السجتسع كيف يسكغ ألو تدتغشي عشيا؟ 
 ىفخاد عموكيف يحافظ األ ؟ الجولة في مجتسع ما غياب الدمصة ىل يعشي غياب -3

 ؟ .حساب اآلخريه دون أن يكىن ذلك على موحقهم في التمتع بفرداويته حخياتيع
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 أهمية الدراسة: 
تذكل الجولة باعتبارىا مؤسدة السؤسدات في العرخ الخاىغ حجخ الداوية في      
كحا تعتبخ ركيدة ، و تخام حقػق اإلندان ومحاربة الفقخيتعمق بالدمع والحخية واح كل ما

 ةاألىسي، مغ ىشا تكسغ تي تخبط بيغ الدعيع والخاضعيغ لو، اللمدمصة الدياسية
 .الفكخي والدياسي لسفيػم الجولةالفمدفية والتي ىي معشية بتذخيح العسق 

 منهجية الدراسة: 
فكان ، يكػنيا تتعمق بذقيغ ىسا الفمدفي والدياسلجراسة ااقتزت خرػصية 

لمخبط بيغ الفكخ في عسػمو  أداة البج مغ استخجم السشيجيغ التاريخي والتحميمي كػنيسا 
مغ خالل ىحه القخاءة ألىع ، وىحا ما سشخاه ووالتحميل الفمدفي والدياسي في خرػصيت

 التي تسحػرت في الشقاط التالية: نطخية الجولة في الفكخ الدياسي الغخبي قارباتم
 :الديني التأسيس مقاربة -أوالا 
لو، تسثل  ف العالع القجيع مثيال  العالع بسفيػم ججيج لع يعخ  جاءت السديحية إلى     

في الفرل بيغ الدمصة الخوحية التي تتدعسيا الكشيدة، والدمصة الجنيػية التي تتدعسيا 
ة األساس ليحه السخحمة، فالتدمط الحي الكشيدة العالم عرػر سيصخة تمثمالجولة، 

فكخ يؤسذ لدمػك الكشيدة  رافقوقة، السصمسع الجيغ واحتكارىا الحكيقة كانت تسارسو با
أفكار  استجعاء يسكششا ىشاو  فكخة الدمصة السصمقة باسع الجيغ،مغ خالل انتراره ل

القجيذ أوغدصيغ الحي يخى أن الذخ قج دخل األرض بسعرية آدم فتفخق الشاس 
مغ أناس يجيل بعزيع  إذ ليذ السجتسع حذجا   ،لخيخ ما لصػائف، كل يدعى

سجتسع أو الجولة جساعة مغ الشاس تؤلف بيشيع محبة مذتخكة لسػضػع البعس، فال
حج امتيان  اإلندان محبتان: محبة الحات إلى حج امتيان هللا، ومحبة هللا إلى ما، وفي

الحات، فيشاك مجيشتان تخجع إلييسا سائخ السجتسعات البذخية: السجيشة األرضية، 
ان تمكيان في الحياة الخاىشة، ويذارك أعزاء والسجيشت والسجيشة الدساوية أو مجيشة هللا،

السجيشة الدساوية في مدايا السجيشة األرضية وأعبائيا ، ولكغ االختالط ضاىخي بالخغع 
 .(1)مغ ىحه السذاركة
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خ العمسي لمطػاىخ الدياسية، التفدي فكانت اىتساماتو مشربة عمى بػدانجان أما 
السعخفة العمسية، وىحا ما نالحطو مغ خالل  دق سياسي قائع عمىنمحاولة إقامة و 

ي والفمدفي السفيػم الدياس الحي أنصػى عمى: (كتب الجسيػرية الدتة)السذيػر  كتابو
يا أن الجولة ىي عبارة عغ تجسع مغ العائالت ومغ مستمكاتلفكخة الجولة حيت يخى 

ج وتشسػ وتددىخ مثل الفخد تػليا نوأ ،وبالعقل السذتخكة، وتحكع بػاسصة القػى العطسى
أي  افالجولة ىي السشطسة الكبخى وصاحبة الدمصة العميثع تزسحل وتتجىػر وتسػت، 

نو ليذ مغ الزخوري أن يتفق شكل الحكػمة مع شكل الجولة، فذكل ، وأالديادة
 أنػاعثالثة  السػجػدة فييا، ومغ ثع يتذكل عمىلعشاصخ الديادة  الجولة يتحجد شبقا  

الثالثة قج والجيسقخاشية، وكل شكل مغ ىحه اإلشكال ستقخاشية ػناركية واالر سىي: ال
قج يكػن ليا حكػمة  تكػن لو حكػمة مغ شكل مختمف، فالجولة الجيسقخاشية مثال  

بثالثة أشكال فقط في أشكال الجولة ىي الدالفة مػناركية، وكأن بػدان ىشا سمع 
فحيشسا تكػن الديادة في يج فخد واحج تكػن الجولة مػناركية، وحيغ تكػن الحكخ، 

ن الجولة تكػن ارستقخاشية، أما حيشسا تكػن الديادة في يج قالئل فإ أفخادالديادة في يج 
ن كانت ليذ ثسة دولة وإن الجولة تكػن ديسقخاشية أو في يج كل السػاششيغ فإ األغمبية

 . (2)مختمصة الشطع
 :االجتماعي سالتأسي قاربةم -ثانياا 
تػماس ىػبد  لشطخية العقج االجتساعي انصمقت مع الفيمدػف ةالبجاية التأسيدي      
مغ  غ الجيغكػنيا مدتسجة م فكخة الدمصة السصمقة ل فقج شخعغ( 1588-1679)

، فكان بحلظ مغ جية أخخي إلى كػنيا مدتسجة مغ الذعب عغ شخيق التعاقج جية، و 
إنشا نقخر أن قيام الجولة يتع عغ شخيق : "، يقػل ىػبدفكخة التعاقجالحيغ أرسػا مغ 

أن  بية، أو كل فخد مع فخد أخخ، عمىتعاقج األغمبية أو عغ شخيق تػافق وتعاقج األغم
، (3)ي مقابل مشحيع الدالم والحساية"لييئة فيسثميع أو  زيتشازلػا عغ حقػقيع لذخ

وتشازلت عغ حقي في حكع  نفدي  الدمصةلقج أعصيت ىشا يقػل كل فخد لكل فخد أخخ 
شخيصة أن تعصيو أنت نفذ الحق الحي  إلى ذلظ الذخز أو تمظ الييئة، عمى
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ذلظ أن الصبيعة البذخية ترشع مغ ممكات يخرظ ، والدمصة في كل فعل يقػم بو 
قج ف جدجا  وأحدغ عقال  مغ البعس األخخ، جدج والعقل، وقج تجعل البعس أقػى ال

ان عمى العقج االجتساعي بيغ أفخاد تفيايفي كتابو الذييخ الم دركد تػماس ىػب
 ىالصبيعة التي ىي حالة مغ الفػض ةيشتقل الفخد مغ حال والسجتسع والحي بسػجب

إلى حالة التسجن التي تتأسذ عمى ىحا العقج وسيادة قانػن الغاب  والحخب
سػف أمػت، لكغ إن فكخت بقتمي فمغ أستصيع قتمظ ألني " :ديقػل ىػب ،االجتساعي

، (4)بالتأكيج يقمل حساسظ لإلقجام عمى قتمي" الجولة ستقتز مشظ، فالخدع القانػني
تسيدت حالة الصبيعية األولى في رأيو بالذظ والخيبة والحخوب في كل ومغ ثسة فقج 

الذخور واتفقػا عمى  أوقت، إال أنو بسخور الػقت فقج أدرك الشاس أن الحخب أسػ 
ػم ىػ بريانة األمغ يقحج يسمظ كل الحقػق و اخجل و لتشازل عغ حقػقيع كاممة ال
 .وىكحا نذأ السجتسع والجولة ،تحكيقو و 

بػاسصة  األولى، الجولة تأتي إلى الػجػد بصخيقتيغقػلو أن ويدتصخد في  
 بػاسصة حق التسمظ يةالثانو  ،تمقاء ذاتيعمغ بػاسصتيا الشاس  حجالسؤسدات التي يت

ييجدون بتجميخ فخاد الحيغ مغ قػة عطسى تتسثل في بعس األ حيشسا يكػن الباعث أتيا  
جولة برفة أساسية وتقػم ال ،معشى العقجيحسالن  وكل مغ ىحيغ الصخيقيغ السجتسع

 .عبتحقيق الصسأنيشة ألبشاء الذبخعاية األمغ و 
دبب الشيائي الفعغ الحخب ،  وتشأى ة كالفخد تبغي األمغ والصسأنيشة فالجول 

خية ومسارسة الدمصة عمى اآلخخيغ، التػاقػن بصبيعتيع إلى الح غاية وىجف البذخو 
غ في س، يكإشار الجولةوالحي يجعميع يعيذػن في أنفديع  ىمغ خالل فخض قيج عم

التحدب لسا يزسغ السحافطة عمى أنفديع وتحقيق مديج مغ الخضا في الحياة، 
 .  (5)ئدةاالخخوج مغ حالة الحخب البغ ىجفيع في سيكات أخخى وبعبار 
ع عغ الشاس ضج الجفا حيجة إلقامة قػة مذتخكة قادرة عمىإن الػسيمة الػ  

، وكحا حسايتيع بالذكل الحي بيا ىؤالء وأولئظ ىجسات األجانب واألضخار التي يسشى
كتفاء بحواتيع وتحقيق اال مياراتيع الخاصة وثسخات األرض عمىيجعميع قادريغ بفزل 
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، ىػ تجسيع قجراتيع وقػتيع في شخز واحج أو في جسعية تدتصيع أن اة مخضيةحي
 .إرادة واحجة عغ شخيق صػت أغمبية األصػات جعل مغ جسيع اإلرادات الفخدية

يتشازل  ،بيغ جسيع أفخاد السجتسع  العقج ىػ بسشدلة اتفاق اختياري  ذلظ أن ىحا
خاد( يزصمع بسيسة فيو كل فخد عغ حخيتو ليسشحيا لحاكع )فخد أو جساعة مغ األف

مغ  ة ىحا الحاكع ولقانػنو إلداما ، كل معتٍج عميو ويخزع الكل لدمص ةحسايتو ومعاقب
، وىشا يقػم جسيعيع، كسا يقػم كل مشيع بإخزاع إراداتيع إلرادتو، وأحكاميع لحكس

الػفاق، أنو نػع مغ وحجة الجسيع الفعمية في شخز  افقة أوويذكل ذلظ أكثخ مغ السػ 
تسكيغ ىحا  يىأن الغاية  ذلظ، واحج، قائسة بسػجب اتفاقية كل فخد مع كل فخد

مغ الجسيع، التي يعتبخىا متالئسة  لو الذخز مغ مسارسة القػة والػسائل السسشػحة
 ىلذخز فيجعو ىحا امع سمسيع ومع دفاعيع السذتخك، أما الصخف السػدع لجي

 . (6)بالحاكع السصمق
في التأسيذ  (1677-1632سبيشػزا )ا باروخيديخ الفيمدػف  االتجاهنفذ في و 

عمى ضخورة  ءإذ سمط الزػ  ،جتساعيالعقج اال مغلفكخة الدمصة السصمقة السدتسجة 
تشطع الحياة العامة لألفخاد عمى أساس عقج بيشيع سساه الجيسقخاشية، يكػن  وجػد سمصة

أجل  يخزع لسا أقختو الجساعة الستعاقجة برفتو مػاششا  مغ فييا الفخد مػاششا  
الجيسقخاشية ىي اتحاد الشاس في جساعة واحجة يقػل "ف السرمحة العامة االجتساعية 

 . (7)"ليا حق مصمق عمى كل ما في قجرتيا
، وال تخخق فييا يقزي فييا الشاس حياتيع في وئام فأفزل دولة ىي التي 

سكخ ل خوب واحتكار القػانيغ يجب أن تعدى القػانيغ وبالفعل مغ األكيج أن التسخد والح
العير في  يػلجون بالفعل قادريغ عمى الشاس ال، فالخعايا ولشطام الجولة الديئ

 .ذلظ  ، وإنسا يربحػن قادريغ عمىلسجتسعا
، والتي يتصمب التدييخ يختيغ خالصيا بإخالص بعس األشخاصفالجولة التي  

، ولكي أن يترخف السدؤولػن عشيا بإخالص، لغ تعخف أي استقخار الجيج لذؤونيا
تدتسخ يجب تشطيع األشياء بالكيفية التي تجعل الحيغ يجيخون شؤون الجولة سػاء كانػا 
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قة غادرة يدتصيعػن الترخف بصخي العاشفة اليأتسخون بالعقل أو كانػا تحت تأثيخ 
ييع برجد أمغ الجولة معخفة الجافع الجاخمي الحي يحخك ومعادية لمسرمحة العامة، وال 

، فحخية الخأي ىي فزيمة يخون بذكل جيج الذؤون العامةاألشخاص الحيغ سيج
 .فزيمة الزخورية لمجولة فيي األمغ، أما الخاصة
الخزػع السصمق لمحاكع الحي فػض لو الستعاقجون يذجد عمى ضخورة نخاه  ىشاو 

، ويجب عمى إن الحاكع ال يمتدم بأي قانػن  حقيع الصبيعي كمو مغ أجل تأميغ أنفديع
، كل قجرة ضسشي ، بسػجب عقج صخيح أوفػضػا لوالجسيع في كل شيء ألنيع قج 

إلى  ، أي حقيع الصبيعي كمو إال أنو يجعػت لجييع عمى السحافطة عمى أنفديعكان
ا غ شاعة الحاكع وبيغ عبػدية الفخدالتسييد بي ، فالفخد في ضل ىحا الخزػع ليذ عبج 

 .ققيا في ضل تحقيق السرمحة العامةال يحقق مرمحتو الخاصة بل مػاششا  يح
ا ال مغ خالل قػلو إنو "مغ الػاجب أن ال يعج  زح ذلظ مغيت يصيع الحاكع عبج 

ذلظ تكػن أكثخ الجول حخية تمظ التي  وعمى، بل مػاششا  يحقق مرمحتو الخاصة 
ففي مثل ىحه الجولة يدتصيع كل فخد إذا أراد أن  ،عتسج قػانيشيا عمى العقل الدميع ت

ا  يكػن حخ ا، أن يعير بسحس اختياره وفقا  لمعقل، وكحلظ ال يكػن األشفال عبيج 
محة غي مرتبالخغع مغ أنيع ممدمػن بإشاعة أوامخ آبائيع، ألن أوامخ اآلباء تب

العبج ىػ ف والسػاشغ، واالبغ فيشاك إذ ا فخق كبيخ بيغ العبج، األشفال قبل كل شيء
 يجه، واالبغ ىػ مغ يشفح مغ يزصخ إلى الخزػع لألوامخ التي تحقق مرمحة س

 .(8)"أوامخ والجيو، أفعاال  تحقق السرمحة العامة وبالتالي مرمحتو الذخرية
 :الدمطات فرل قاربةم -ثالثاا 
مغ كػن حالة الصبيعة التي يعيذيا اإلندان ليدت حالة سمبية  لػكجػن  صمقأن   

بيعية يتستع فييا كل فخد عتبخىا حالة شا ييا الفػضى ومشصق الغاب بقجر ما تدػد ف
 .فصخي قانػن شبيعي  وفق مع أقخانو وومداوات بحخيتو

ة يولكي تجرك شبيعة الدمصة الدياس"في وصفو ليحه الحالة الصبيعية  لػك يقػل
ضع إدراكا  صحيحا  وندتشبصيا مغ مرجرىا األصمي، يشبغي لشا أن نفحز الػ 
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وىػ وضع الحخية التامة في الكيام بأعساليع  ،الصبيعي الحي نجج البذخ عميو
، دون وحجه عيالصبي شامػسأون، ضسغ إشار الكسا يخت واتيعوبحوالترخف بأمالكيع 

وىػ وضع مغ السداواة ، أي إندان أن يحتاجػا إلى إذن مغ أحج أو يتقيجوا بسذيئة
 ظمغ ح خأحجىسا أكثفال يكػن حظ  دمصة والديادة كل التكافؤ،ال تتكافاحيث  أيزا  
 . (9)"اآلخخ
، أنيا كانت فقط حالة غيخ حالة غيخ اجتساعية لع تكغ حالة الصبيعة األولى 

 ويتعاونػن عمىييا كانػا يتعاممػن سياسية وسبب كػنيا حالة اجتساعية أن الشاس ف
خام حقػق أساس القانػن الصبيعي الحي يتيح لمجسيع حالة مغ الحخية والسداواة واحت

 .وحخيات مستمكات اآلخخيغ
لػ  ا  خ جسيعيعمع البذ والعقلشبيعية يخزع ليا الجسيع  حالة يعيصػر الصبتلاف

بحياة  ا  ال يػقع أحج مشيع ضخر  فيشبغي أن، متداوون وأحخار ا  استذاروه أنيع جسيع
ولكي يختجع كل امخئ عغ التعجي عمى  ،صاحبو أو صحتو أو حخيتو أو مستمكاتو

إقخار الصبيعية التي تخمى إلى  حالةأو إيقاع الزخر بيع وتحتخم ال حقػق اآلخخيغ
إبان ذلظ الصػر  ، فقج تخك أمخ تشفيح الدشة الصبيعية ىحهالدالم وبقاء الشػع البذخي 

 .لكل امخئ بسفخده
لػك في دفاعو عغ الحكع السجني: "أني أول مغ يدمع بأن  قػل يشا إلىوىحا يحم 

في  ا  الصػر الصبيعي وىي آفات جديسة حقالحكع السجني ىػ العالج األصيل آلفات 
 . (10)في الػقت ذاتو "  ا  سوحك ا  لقزايا التي يكػن فييا السخء خرستمظ ا

كل الحيغ يؤلفػن جساعة مغ خالل اعتقاده بأن عة ىحا الحكع السجني ويرف شبي
في  ثػسعيسا الببثابت وقزاء عادل يمػذون بيسا، و واحجة ويعيذػن في ضل قانػن 

في مجتسع  ا  يعيذػن معفيع  عمى جخائسو، بيشيع ومعاقبة السجخمشاشئة الالخرػمات 
بة ومع أن كل فخد إنسا يتشازل لجى التحاقو بالسجتسع عغ حقو الخاص بسعاق ،مجني

الصبيعية كسا تدػل لو نفدو، فيػ تشازلو لمدمصة  حالةتعج خخقا   لمالجخائع التي 
التذخيعية عغ حق الشطخ في الجخائع في كل القزايا التي يسكغ أن يمجأ إلى الحاكع 
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الذخعي فييا ، قج خػل الجولة حق تدخيخ قػتو في تشفيح أحكاميا كمسا دعت إلى 
 .ألنيا مغ وضعو أو وضع مسثميو  ظ، إذ إن تمظ األحكام أحكامو ىػذل

السجني عشج جػن لػك ىػ انتقال مغ الػضع  عإذا  أن مفيػم الحك زنخم
الصبيعي إلى وضع يدػده القانػن والقزاء العادل، وسمصة تشفح ىحا القانػن بيجف 
تأميغ حياة الشاس وحساية حخياتيع ومستمكاتيع، وال يتدشى ذلظ إال عبخ اتفاق شػعي 

ومتداويغ ومدتقميغ بالصبع،  ا  أحخار  سا كان البذخل د السجتسع، ذلظ أنوبيغ كل أفخا
استحال تحػيل أي إندان عغ ىحا الػضع وإكخاىو عمى الخزػع لدمصة إندان آخخ 
دون مػافقتو التي يعخب عشيا باالتفاق مع أقخانو عمى تأليف جساعة واحجة واالنزسام 

 مشػاويأآمشة مدالسة، أو يدتستعػا بأمػاليع  عيذة ا  لييا كي يتدشى ليع أن يعيذػا معإ
 شخ مغ ليذ مغ أبشائيا.

إلى  دإن سمصة الحاكع لجى جػن لػك انتقمت مغ اإلشالقية كسا نطخ إلييا ىػب
ومع أن الشاس يتشازلػن عغ السداواة والحخية والدمصة التشفيحية التي  ،فيقػل تشفيحال

زسػن إلى السجتسع ويتعيجون بيا إليو كانػا يتستعػن بيا في الصػر الصبيعي، إذ يش
كي يترخف بيا الذارع كسا يقتزي خيخ ذلظ السجتسع، فال يعقل أن تستج سمصة 
السجتسع أو الذارع الحي نربو السجتسع إلى أبعج مغ الخيخ العام، بل يشبغي أن تكيو 

عية وىكحا فكل مغ يتػلى الدمصة التذخي شخ السداوئ الثالثة التي أشخنا إلييا آنفا  
ة ومعخوفة العميا في أية دولة ممدم بأن يحكع عمى أساس قػانيغ ثابتة قائسة مػضػع

مدتعيغ بقزاة عادليغ نديييغ ليع صالحية  –ذ مختجمة لجى الذعب، ال عمى أس
وبأن يدتخجم قػى الجساعة مغ أجل  –الفرل في الخرػمات بشاء عمى ىحه القػانيغ 

 ىػجب أن ال يتجو إال نحػ غخض واحج لظ يوكل ذتشفيح تمظ القػانيغ في الجاخل 
 .  غ الذعب وسالمتو وخيخه العامأم

الدياسي ىي فكختو عغ فرل لػك في السيجان  ياب فكخة سياسية أتى أىعولعل  
لئظ الحيغ يشفحونو، كسا يزعػن القانػن يختمفػن وضيفة عغ أو الحيغ  فأولئظ، الدمصات

لمييئة ، كسا ىػ الحال بالشدبة زمانيا  ليدت دائسة ومدتسخة  األولىميسة الفئة  أن
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ريثسا يشتيػن مغ ن بػضع القانػن، وتشتيي ميستيع ن السذخعيغ يكتفػ الثانية، ذلظ أل
 وضعو. 

ولسا كانت القػانيغ التي تقزي تشفيحىا دوما  ويشبغي استسخار "يقػل لػك: 
لزخوري أن تبقي الييئة مفعػليا مسا يسكغ وضعو في أمج قريخ، لع يكغ مغ ا

 .(11)"قج ال يكػن ميسة تشيس بيا دائسا  التذخيعية في حيد الػجػد دائسا  إذ 
، ئقة أبجا  إلى االستئثار بالدمصةولسا تتعخض ليا الصبيعة البذخية الزعيفة التا

 القانػن فيالقػانيغ التي يزعػنيا ويدخخون  بحيث يبتغػن ألنفديع مخخجا  مغ شاعة
، فيشجع عغ ذلظ مرمحة خاصة بيع متسيدة عغ وضعو وفي تشفيح لسشفعتيع الخاصة

 . مع غخض السجتسع والحكػمة األصيل مرمحة سائخ األمة تتشاقس
وجػد سمصة تذخيعية  ، ففي حالةالتشفيحيةلمذعب أن يخمع الدمصة يجػز كسا 

عشجما تدشج و ، عغ القانػن الدمصة التشفيحية متى خخجت تعاقب صاحب فيي تسثمو 
تدتعيج متى  ، فميا أنمغ عجاىا ىتزعيا إلالدمصة التذخيعية تشفيح القػانيغ التي 

 ة عغ القانػن.خارجعغ سػء إدارة  السدئػليغلحلظ وأن تعاقب  وججت داعيا  
 عمى إيجادىا ولع تعسل الدمصة التشفيحية  تذخيعية،وفي حالة عجم وجػد سمصة "

التذخيعية، الدمصة  تشريبجاز لمذعب لتسارس صالحياتيا،   باالنتخاب واستجعائيا
إما  سمصة وضع  القػانيغ،نرب الييئة التذخيعية  كي تسارس إذ لسا كان الذعب قج 
أن يخمع عشػة أية  الحقمذعب مفذلظ  ىالحاجة إلجعػ تعشجما  في مػاعيج محجدة أو

عميو سالمة الذعب لمسجتسع  وعسا تقػم قػة  تحاول أن ترخفو عسا ىػ ضخوري 
 . (12)وبقائو"
ألفكاره ياسية الدوىشا إن تحجثشا عغ الفيمدػف مػنتدكيػ الشظ في أن األىسية  

الشطام االنكميدي ىػ الدبيل الػحيج لتحقيق الحخية  بأنتكسغ باعتقاده وباقتشاعو 
، مثل حخية الفكخ والعقيجة والتسمظ عمييا كل الحخيات األخخى  فالدياسية، والتي تتػق

 والحي يقخ  (روح الذرائع)الدمصات مغ خالل  كتابو الذييخ  وقج عخفت فكخة  فرل
دمصة ية، التشفيحالدمصة الو  تذخيعيةد ثالثة أنػاع لمدمصات، وىي الدمصة الػ ػجب"فيو 
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العامة ىحه الدمصات: سمصة وضع القػانيغ وسمصة تشفيح األوامخ ووضيفة  ،ئيةالقزا
 . (13)"وسمصة القزاء في الجخائع أو في خرػمات األفخاد

 :العامة ةمقاربة اإلراد -رابعاا 
قانػني يزسغ واجبات الفخد عقج كػنو إن مالية العقج االجتساعي والدياسي        

السػاششيغ  ج تحجب الحقػق وتكخس الػاجبات عمى، تجاه الجولة والسجتسع فقوحقػقو
، فخخق ػاجبات عمى السػاششيغ دون الحقػق مسثمة بالدمصة تفخض ال وتربح الجولة

 حج الصخفيغ لذخوط العقج االجتساعي يسشح الصخف األخخ الفخصة لشقزو فتختلأ
، السجتسع وتفخض الدمصة ليسشتيا بالعشف عمى ،عالقة السػاشغ بالجولة والسجتسع

 . تزصيج جية مغمػبةعجىا جية غالبة وتبتمع الجولة لتشفخد بالقخار الدياسي ب
شحشى ماتخحت فكخة العقج االجتساعي ( 1787-1712روسػ ) مع جان جاك    

لجولة جاءت نتيجة لمتعاقج بيغ إن ا يخى  ، ذلظ أن روسػججيج مغ حيث تصػرىا
 فخاد، فيبجأ أفكاره بتحميمو لمصبيعة اإلندانية مغ كػن اإلندان خيخ بصبعو وبديصا  األ

السداواة، وحالة الصبيعة ىي الحالة أساسا  لمحخية الكاممة و ، وتسثل ىحه وعاشفيا  
خاع مة لمسجتسع السجني، إال أن زيادة عجد الدكان والتقجم الرشاعي ادخال الرالسط

والتػتخات في حالة الصبيعة وأدى إلى عجم التكامل، كسا أدى التقجم االقترادي الشامي 
اإلشار وبالتالي أصبحت الصبيعة ضيػر ندق السمكية وتفكيخ اإلندان في ىحا  إلى

جعل  ع فقجان األمان وىحا ماوضيخ الرخاع والعجاء، ومغ ث اإلندانية أكثخ تعقيجا  
اإلندان يبحث عغ العقج الحي يعشي إن يزع كل إندان نفدو وقػتو تحت تػجيو 

 .اإلرادة العامة مكان الديادة
بيغ كل الختياري اذلظ االتفاق لجى روسػ ىػ بسشدلة ج االجتساعي قالعف نإذ

 .كامل حقػقو لمسجتسع وليذ لمحاكع الحي يتشازل مغ خاللو الفخد عغأفخاد السجتسع 
دمشا النعخف اإلندان  روسػ باإلندان الصبيعي الصاىخ وقال "إنشا ما فقج تغشى

يغ القانػن الحي فخض عميو، أو القانػن السالئع يالصبيعي، كان العبث أن نحاول  تع
 . (14)لشطامو"
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ىحا العقج عمى أساس ا ىػ اإلرادة العامة التي تشبثق مغ الذعب إن الديج ىش
، ويزع ػمة التي تشفح أوامخىااالجتساعي، وىحه اإلرادة العامة ىي التي تختار الحك

العامة و"يدمع بأن كل واحج تحت اإلرادة  ةتو شخكاكل واحج مشا شخرو وجسيع قجر 
الحي مػاليع وحخيتو وذلظ بالسقجار سمصانو وأيتشازل بالسيثاق االجتساعي عغ قدع مغ 

وحجه ىػ الحاكع في ىحه  ولكغ يجب أن يدمع بأن الديج ، يع الجساعة استعسالوي
كل خجمة يقجميا السػاشغ إلى الجولة يجب أن يقجميا فػر مصالبة الديج ، و األىسية

نافع  إياه بيا غيخ أن الديج مغ ناحيتو ال يسكغ أن يثقل الخعايا بأي قيج غيخ
 .(15)"لمجساعة

صة ة العامة السجدجة في الدمدار عقج االجتساعي يؤسذ عشج روسػ لإلىكحا فال
جيييا نحػ الغاية التي أنذئ التي ليا وحجىا الحق في قيادة قػة الجولة وتػ  التذخيعية

فخاد في م، واإلرادة العامة ىي إرادة األجميا الشطام الدياسي وىي الرالح العامغ أ
فخاد، ولكشيا روح عامة تعبخ عغ الرالح العام ليدت مجسػع إرادات األ جسمتيع وىي

( يةويخػل بسػجبيا ىحا األخيخ لمحكػمة )الدمصة التشفيح ،وىي وحجىا مرجر القانػن 
مػكػل إلييا تشفيح  الييئةىحه  ائسة بيغ الخعايا والديجباعتبارىا "ىيئة متػسصة ق

 .(16)"ةيسالقػانيغ وصيانة الحخية السجيشة والديا
: محاولة اتخاذ اسية متكاممة كان مغ أىع أركانيافقج قجم روسػ نطخية سي وختاما  

، وترػره لمعقج االجتساعي ورأيو في كأساس إلصالح السجتسع احالة الصبيعة بقػانيشي
 ، وإذا كانت الصبيعة قج خمقت الشاس أحخارا  والقانػن والحكػمة والجيغ السجنيالديادة 
حالة  ن الحي أفدجتو العمػم والفشػن إلىالعقج االجتساعي يعيج اإلندا، فإن متداويغ

 .الرفخ لكي يكػن الجسيع سػاسية وأحخارا  
كانت ىحه أىع الشطخيات التأسيدية التي شػرت الفكخ الدياسي الغخبي مغ فكخ 

الجيغ الكشدي، إلى فكخ يتخمز بالتجريج مغ التدمط عبخ  باسعأسذ لمدمصة السصمقة 
، إلى فكخة حدب نطخية العقج االجتساعي ليػبدفكخة الجولة بدمصة مصمقة لمحاكع ب

طخية جػن لػك، إلى الجولة بدمصات تذخيعية وتشفيحية مقيجة بعقج اجتساعي وفق ن
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 بسا ومحكػما  ا  بيا ة العامة لمسجتسع التي يكػن الذعب فييا حاكسادر فكخة سسػ اإل
التي  ،ة العامة ذاتيا ادر تشفيحىا حكػمة مغ إيجاد ىحه اإل تقخر مغ قػانيغ تعسل عمى

الحخية التدمط مغ داخميا وتػسيع دائخة  شػرت نطخية الجولة في اتجاه تقميز دائخة
 ةلة ىػ نقل حياة األفخاد مغ حالالغاية األساس مغ وجػد الجو  ، فكانتوسمصة الذعب

أو إيجابية يتستع فييا الفخد بحخيتو، إلى حالة مجنية ة التي قج تكػن سمبية الصبيع
لة متسثمة في الجو بو تزصمع  ، الحيجتساعيالاعقج التشطسيا دولة تقػم عمى أساس 

 حسايتيا. ومغ ثسة  سمصاتيا
خزػع كل ، و عمى جسيع أفخاد السجتسع تووعسػميسيادة القانػن وثباتو كحلظ 
ة مصمقة أو مقيجة أو ات العقج سػاء كان في صػرة تفػيس لدمصيزلسقتالستعاقجيغ 
والتشفيحية  ةالثالث التذخيعي يؤكجه مبجأ الفرل بيغ الدمصات ، وىحا ماإرادة عامة
 .والقزائية
 :الخاتمة
أبخز الشطخيات التي  سبخ أغػار تمظ السقاربات والتي بشيت عمييامغ خالل      

حيث  الجولة السجيشة إني يسكغ استجالء أسدت لفكخة الجولة في الفكخ الدياسي الغخب
، وىي ي لتجبيخ شؤون مػاششييا وتديخىابسا أنيا جياز تشطيس لمفػضى ا  السفيػم نكيز

كيس لمجولة التدمصية التي يدتفخد مغ خالليا الحاكع بالتقخيخ والتشفيح وتتسخكد كل ن
نكيس لمجولة التي يغيب فييا سسػ ، كسا أنيا مصات بيجه مغ دون حديب وال رقيبالد

نكيس لمجولة التي يدػد فييا ، وكحلظ جة ال سيجةبذعبية حيث تكػن مدتعاإلرادة ال
 .في القػل والفعل إلشالقياالفكخ 

دولة ديسقخاشية تدسػ فييا اإلرادة الذعبية ، لتكػن السحجد في اختيار فيي إذ ا 
إلرادة األغمبية، ي شفيي تشحولحلظ ، كع ومغ يقخر ومغ يذخع ومغ يحاسبيح مغ

الدمسي عمى الدمصة، وتقخ بسبجأ فرل  وتحتخم حقػق األقمية وتشطع التجاول
 قعالػا اإلشالقي مفخدات التدمط واالستبجاد والفكخالدمصات، وتكيع قصيعة مع كل 
 يصيع ابتكخ الجولة لكي ال فاإلندان، ا  يجيػلػجياأو  ا  تحت أي مدسى سػاء كان ديشي



 

 م4243العدد العاشر ديسمبر                     625الجزء الثاني                 -مجلة رواق الحكمة

 سالم حسين العادي.د                             فلسفة الدولة في الفكر الغربي "مقاربات التأسيس"  

شذأت فكخة الجولة عغ ىاجذ فرل عالقات الدمصة بالخزػع عغ ، فاإلندان
ظ أن الجولة الخاضعيغ لو، ويشتج عغ ذلذخرية التي تخبط بيغ الدعيع و العالقات ال

 .الفخدية لمذخريات التي تقػدىا  اإلرادةعغ  ىي ركيدة سمصة تتعالى
تقػم عمى أساس العقج االختياري السبخم بيغ الحاكسيغ  الذخعية الجستػرية إن

ة بعزيع مع بعس وبيغ الحاكسيغ والسحكػميغ لتشطيع الحياة العامة وتأميغ سالم
وأما الذخعية الدياسية فيي تقػم عمى أساس ، السجتسع وخجمة السرمحة العامة

بسيساتيع سػاء التفػيس الذعبي لمدمصات التذخيعية والتشفيحية والقزائية لمكيام 
بتشفيح  أوالسداواة وتكفل الحخيات وتحسييا بتذخيع قػانيغ تخجم الجسيع وتكيع العجالة و 

ػق ، أو بالفرل في الخرػمات والشداعات فرال  عادال  تعاد فيو الحقىحه القػانيغ
 .ىحه القػانيغ ىبشاء عمألصحابيا وتخدع الطالع 

اقي الدمصات وىي السشذئة لبفيي الدمصة األسسى  ،الدمصة العميا لمذعبف
لمقانػن ، وأىع ميدة نػن السعبخ عشو باإلرادة الذعبيةالديادة لمقا، و ةالتفػيزية واالئتساني

ة العامة لمجسيع وليذ يذسل الجسيع ويحكع بو الجسيع ويخجم السرمح ما  أن يكػن عا
 .مرالح خاصة
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