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 مقدمــــة 

يعد مفيـو اإلنساف مف بيف المفاىيـ األساسية التي عنيت الفمسفة بدراستيا و البحث 
فييا ، فقد عالج الفبلسفة فكرة وجود اإلنساف ، و تساءلوا عف كيفية تكوف فكػػػػػره و تاريخػػػو و 
حضوره في العالـ ، و كذا عف مجتمعو و عف نظامػػػو األخبلقػي و االقتصػػػػادي و السياسي 

فالسؤاؿ الفمسفي كاف يحاوؿ رصد جميع الظواىر المتعمقة بيذا الكائف الحي  و حتى  ،
نتوصؿ إلى مفيـو شامؿ لئلنساف ال بد مف التساؤؿ حوؿ تواجده في المجتػمع ، و حوؿ 
إمكانية قبولو لمعيش و التواصؿ مػػػػع اآلخر ، و شروط تحقيؽ مبدأ المدنية التي تحقؽ 

 بإخراجو مف ظممة الطبيعة و عزلتيا إلى العيش الكريـ .  إنسانية اإلنساف و ذلؾ

و ال يعني ىنا أف األفكار التي جاءت بيا الفمسفة الحديثة و فمسفة األنوار عمى وجو 
الخصوص كانت بمثابة الثورة عمى جميع األنظمة الكبلسيكية ، و خاصة األفكار السائدة 

إلقاء الضوء عمى حقوؽ اإلنسػػػاف و  في العصور الوسطى ، فقد حاولت الفمسفة الحديثة
عبلقتو بالدولة ، بوصفو الكائف العاقؿ القادر عمى الدخوؿ في عبلقات مع غيره مف األفراد  
و إف وجود الفرد في جماعة كاف مف بيف األفكار التي سعى الفبلسفة لمبحث فييا  و 

حػياة االجتمػػاع و التمدف ، أو التساؤؿ حوؿ كيفية انتقاؿ اإلنساف مف الحياة الطبيعية إلػػػػى 
لنقؿ نشأة االجتماع السياسي و بقاؤه و استمراره ، و مف ىنا برزت نظرية العقد االجتماعي 

ف العقد أو االتفاؽ أساسا لذلؾ ، كما م، التي حاولت الدفاع عف حقوؽ األفراد متخذة 
و الجزئية المنضوية تحتيا حاولت التوفيؽ بيف اإلرادة العامة لمجماعات و اإلرادات الفردية أ

 و منو إزالة التناقض بيف ميوالت اإلنساف الفردية و واجباتو االجتماعية.

لقد عرفت نظرية العقد االجتماعي أوج ازدىارىا في القرف السابع عشر لدى مفكري 
 عصر النيضة و التنوير في أوربا ، الذيف يروف أف األفراد تعاقدوا فيمػػػا بينيـ و تنازلوا عف
بعض أو كؿ حقوقيـ لصالح ىيئة اجتماعية عامة ، ذات إرادة كمية تممؾ سيادة تامة عمى 



الجميع  يعبر عنيا بمجموعة األعراؼ و القواعد و القوانيف التي تضعيا أو تسنيػا و التي 
 توزع الحقوؽ و الواجبات عمى أعضاءىا . 

كيػػػػر العقبلني و الرغبة و يرى مفكرو عصر التنوير أف العقد االجتماعي ىو ثمرة التف
في السبلـ و التعاوف عمى مواجية األخطار في الحاؿ الطبيعية ، حيث ينتقؿ اإلنساف مف 

 الحالة الطبيعية إلى الحالة المجتمعية المدنية ، فتنتقؿ بذلؾ حقوقو مف طبيعية إلى مدنية .

اشى مع متطمبات فقد أعيدت طرح فكرة حقوؽ اإلنساف و تواجده داخؿ المجتمع بصيغة تتم
 الحياة الحديثة آنذاؾ . 

و لعؿ أبرز نظرية ناقشت ىذه الفكرة في ذاؾ الوقت نظرية العقد االجتماعي و يعد 
جاف جاؾ روسو مف أىـ مؤسسييا ، و نظرية العقد عنده تجعمنا نطرح جممة مف التسػاؤالت 

الجديد الذي  و ىي : كيؼ أثرت أحداث عصر التنوير عمى تفجير عبقرية روسو ؟ و ما
أتى بو ؟ و كيؼ صاغ نظريتو حوؿ االجتماع البشري ؟ أو كيؼ رد روسو االعتبار 

 إلنسانية اإلنساف التي كاف قد فقدىا في عصور مضت ؟ 

إف الدافع الذي كاف وراء اختيارنا ليذا الموضوع كمشروع بحث ىو إطبلعنا عمى 
كيفية انتقاؿ اإلنساف إلى المجتمع المدني لدى الفبلسفة المحدثيف بشكؿ خاص و إعجابي 
بفكر جاف جاؾ روسو  خاصة ، كونو فيمسوؼ عمؿ عمى تغيير مجرى األحداث 

العتبار إلنسانية اإلنساف و تنظيـ واجباتو وفؽ ما االجتماعيػة و السياسية في وقتو ، و رد ا
 –يمميو القانوف، حيث كانت أفكاره المميد الرئيسي لمثورة الفرنسية ، فقد ساىمت نظريتو 

في بناء الدولة الحديثة ، ليس في ببلده فرنسا أو في أوروبا فحسب ، بؿ  -العقد االجتماعي
ألنظمة السياسية و الممارسات الكبلسيكيػػة و في الكثير مف دوؿ العالـ ، كما حاولت قمب ا

األخذ بما يتماشى مع متطمبات الحياة ، و إعطاء قيمة لؤلفراد الذيف لـ يكف ينظر إلييـ إال 



كونيـ محكوميف  و غير قادريف عمى إدارة الشؤوف العامة ، لقد أصبح الفرد بعد أفكار 
 روسو مصدر ال غنى عنو في استمداد شرعية السمطة . 

و قد أصبحت فكرة العقد معيار لممفاضمة بيف األنظمة السياسية الحاكمة و أساسا 
لمعرفة فضاءات الحرية التي يتمتع بيا األفراد و كذا المساواة التي ال بد أف تحؿ محؿ 

 التفػاوت و الطبقية . 

و لقراءة فكر جاف جاؾ روسو كاف ال بد مف الوقوؼ  عمى أبرز ما اشتير بو ، 
ة االنطبلؽ الرئيسية و التي يدور حوليا موضوع البحث فكرة انتقاؿ اإلنساف مف فكانت نقط

الحياة الطبيعية إلى الحياة المجتمعية أو المجتمع المدني ، و ما تمخض عف ىذا األخير مف 
قوانيف و أنظمة و حقوؽ و واجبات أو تشكؿ الدولة و قياميا بالمعنى الصحيػػػح ، و منو 

تناىي لفكر روسو السياسية التشريعية و السيادية و كؿ ما لو عبلقة الوصوؿ إلى نقاط ال
 بحياة اإلنساف كفرد في المجتمع . 

انطبلقا مف ىذه المقاربة األولية المتعمقة باإلطار العاـ الذي يسير فيو بحثنا ىػذا ، و 
كار روسػو الذي سعينا في إنجازه وفؽ المنيج التحميمي الذي يعنى في المقاـ األوؿ بتحميؿ أف

، و لقد كانت أفكاره تتعمؽ باإلنساف ككائف لو مجموعة مف الخصائص، كاف يحيا حياة 
بدائية سابقة عمى الجماعة ، ثـ ارتبط فيما بعد مع باقي أفراد جنسو ليشكؿ المجتمع المدنػػي 

 ، و ليرسـ فيو حقوقو و واجباتو و يفرض سيادتو دوف غيره . 

ي رسـ الصورة الحقيقية لفكر روسو دوف مبالغة أو تقيد  و لقد سعينا في بحثنا ىذا ف
فاعتمدنا عمى مؤلفاتو و عمى رأسيا كتابو العمدة '' العقد االجتماعي'' الذي مكننا مف 
الغوص أكثر في فيـ فكر روسو السياسي ، و كذا كتابو ''خطاب حوؿ أصؿ التفاوت بيف 

محاولة لقراءة أفكار روسو ، كما ال ننسى الناس'' و الذي يعتبر بمثابة المفتاح األوؿ ألية 
كتابو ''االعترافات '' و الذي ساعدنا عمى فيـ المشارب الفكرية التي ساعدت عمى تفجير 



عبقرية الفيمسوؼ ، إضافة إلى كتابو '' محاولة في أصؿ المغات'' عمى الرغـ مف أنو لـ يكف 
 عمى اتصاؿ مباشر بموضوع بحثنا .

الجتماعي لـ تكف جديدة في الفمسفة الحديثة أي أنو توجد و بما أف فكرة العقد ا
إشػارات و أراء و أفكار حوؿ فكرة االتفاؽ و تشكيؿ الدولة أو المجتمع ، فقد وجب عمينا 
البحث في الجذور التاريخية ليذه الفكرة ، و كانت مف بيف الكتب التي اعتمدنا عمييا في 

ليوبز و '' رسالة في  l’éviathanكتاب التنيف  ذلؾ كتاب ''الجميورية ألفبلطوف '' و كذا 
الحكـ المدني لجوف لوؾ '' و كتاب '' المدينة الفاضمة ''لمفارابي ، و غيرىا مف الكتب التي 

 دعمنا بيا الموضوع ، و الذي رسمنا لو الخطة التالية : 

لتي المقدمة حاولنا فييا رسـ الخطوط العريضة لمموضوع ، و تقديـ أىـ اإلشكاليات ا
 يطرحيا و المنيج الذي سرت عميو و كذا الصعوبات التي واجيتنا .

تقسيـ الموضوع إلى ثبلثة فصوؿ ، كرسنا الفصؿ األوؿ لبحث مفيومػػي العقد و العقد 
االجتماعي ، و كذا الوقوؼ عمى الجذور التاريخية لنظرية العقد االجتماعي عبر أغمب 

ـ الحؽ الطبيعي باعتباره مصدر العقد و كذا مراحؿ التطور البشري ، و البحث في مفيو 
تسميط الضوء حوؿ فكرة العقد عند كؿ مف ىوبز و لوؾ باعتبارىما مف فبلسفة العقد 

 االجتماعي دوف منازع . 

ثـ تناولنا في الفصؿ الثاني دراسة اإلنساف في فكر روسو و كيفية انتقالو مف الحالة 
الطبيعية إلى الحالة االجتماعية و ركزنا عمى فكرة العقد االجتماعي عنده كونيا صمب 

 .موضوع بحثنا ، ثـ تطرقنا إلى حدود التعارض بيف الفرد و المجتمع عند روسو 

ه تحت الحقوؽ و بناء الدولة في فمسفة روسو فكاف أما الفصؿ الثالث فقد عنونا
العنواف يعكس المحتوى أو المضموف ، حيث تعرضنا لفكرة الحرية و المساواة كونيا مف أىـ 
الحقوؽ التي نادى بيا روسو و طالب بإبقائيا ، ثـ تحدثنا عف السيادة و التي تكوف حسبو 



د روسو ، و أخيرا تطرقنا إلى الدولة التي بيد الشعب دوف غيره ، ثـ رسمنا معالـ الحكومة عن
نادى بيا و عمؿ عمى إحبلليا في المجتمع و ىي دولة القانوف و التي تضمف حقوؽ األفراد 

. 

و كانت خاتمة البحث عبارة عف حوصمة لجممة األفكار التي سبؽ عرضيا فيما قبػػؿ 
مع المادة المعرفيػػػػة ، و ، و لقد واجيتنا صعوبات أثناء القياـ ببحثنا ىذا و تمثمت في ج

 صعوبة ترجمة و قراءة المراجع بالمغة الفرنسية و التي كاف مف الضروري إدراجيا . 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



 : الفصل األول  
 العقد االجتماعي األسس النظرية 

  و أبرز المنظرين
 

 أوال : مفهوم العقد و العقد االجتماعي.
 للعقد االجتماعيثانيا : الحق الطبيعي باعتباره أساس 

 ثالثا : الجذور الفكرية لنظرية العقد االجتماعي .
 رابعا : أبرز فالسفة العقد االجتماعي .

 

 

 

إذا كانت الفمسفة تساؤؿ عف اإلنساف كذات ، كفكر ، كتاريخ ، كحضور في العالـ و 
ىي أيضا تساؤؿ عف مجتمعو و عف محيطو ، فالسؤاؿ الفمسفي يحاوؿ رصد الظواىر 
المتعمقة بيذا الكائف الحي ، و الذي كاف محط اىتماـ الفبلسفة منذ القديـ ، حيث تساؤؿ 



اإلنساف و مقتضيات التواصؿ و تحقيؽ مبدأ المدنية التي الكثير منيـ حوؿ متطمبات عيش 
تخفؽ ىي األخرى إنسانية اإلنساف ، و ذلؾ بإخراجو مف عزلة الطبيعة و عنيا عمى أراضيو 
العيش المتأنس ، و مرحمة االنتقاؿ ىذه ىي ما تعرؼ بالعقد االجتماعي ، حيث يرى 

يعية بدائية يسعى فييا لتحقيؽ رغباتو و الفبلسفة ىذه النظرية أف اإلنساف كاف يحيا حياة طب
إشباع حاجاتو الضرورية فحسب ، ثف اضطرتو الظروؼ إلى االجتماع مع أفراد جنسو و 
تشكيؿ المجتمع المدني بالمعنى الحديث ، و قبؿ الخوض في حيثيات ىذه النقطة يحسف بنا 

 تحديد مفيومي العقد و العقد االجتماعي . 

 عقد االجتماعي أوال : مفيوم العقد و ال

 مفيوم العقد  .5

 لغـــــة :  . أ

، أما في المغة   Contractو في المغة اإلنجميزية   Contratالعقد في المغة الفرنسية 
العربية ، فالعقد مشتؽ مف الفعؿ عقد ، يعقد عقدا ، و ىو نقيض الحؿ ، و نقوؿ عقد الحبؿ 

'' ، و العقد بمعنى   1، و ''العقدة : حجـ العقد '' و عقدت الحبؿ و البيع و العيد فانعقد
 '' .2العيد و جمعيا عقود ، و تعاقد القـو بمعنى تعاىدوا ، و ''عاقدتو مثؿ عاىدتو

'' و بالتالي فالعيد 3و العقد بيف الطرفيف بمعنى أف ''بينيـ مواد و معاقد أي مودات و عيود
ىو عبارة عف ''اتفاؽ بيف طرفيف يمتـز بمقتضاه كؿ منيما تنفيذ ما اتفقا عميو ، كعقد البيع و 

 ''. 1الزواج و عقد العمؿ 

                                                           
 .384، ص 5444، 3، دار إحياء التراث العربي للنشر و التوزيع ، بيروت ، ط3إبن منظور ، لسان العرب ، مادة العقد ، ج  1
، دار الفكر للطباعة و النشر و التوزيع ، دم، دط، 9ألبي الحسن أحمد بن فارس بن زكرياء ، معجم مقاييس اللغة ، مادة العقد ، ج 2

 .09، ص 5494
، 5440، 5، دار الفكر العلمية ، لبنان ، ط5أبي القاسم جار اهلل محمود بن عمر بن أحمد الوخشري ، أساس البالغة ، مادة العقد ، ج  3
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العقد و ىـ الوالة و عميو القـو  و قد يطمؽ العقد عمى أصحاب الرأي فيقاؿ '' أىؿ الحؿ و
 '' . 2الذيف بينيـ تصريؼ األمور

 فالعقد في المغة يعني اإلحكاـ ، فيقاؿ عقد الحبؿ أي شده و عقد البيع أحكمو . 

فالعقد مف حيث داللتو المغوية ىو تبادؿ لممنافع بيف طريفيف أو أكثر ، فالحياة االجتماعية و 
 ال يحمؽ ضرر بطرؼ ما عؿ حساب الطرؼ المقابؿ. االقتصادية تقتضي ذلؾ ، شريطة أ

 اصطــالحا :  . ب

حتى يتـ العقد وجب وجود طرفيف أو أكثر و منو فالعقد '' اتفاؽ بيف طرفيف أو أكثر يمتـز 
كؿ منيما بمقتضاه دفع مبمغ مف الماؿ أو أداء عمؿ مف األعماؿ لشخص آخر أو عدة 

تفاؽ عند بعض الفقياء ، حيث يروف أف ''، غير أنو ىناؾ فرؽ بيف العقد و اال 3أشخاص
العقد إلزاـ عمى سبيؿ األحكاـ ، أما االتفاؽ فيو توافؽ إرادتيف عمى إنشػػػػاء التزاـ أو تعديمو'' 

. 

أما إذا نظرنا إلى العقد مف الناحية القانونية فنجد عقد العمؿ و ىو ''اتفقا يمتـز شخص 
'' ، فيصبح لمعقد داللة قانونية  4معيفبمقتضاه أف يعمؿ في خدمة شخص آخر لقاء أجر 

تحاوؿ أف تنظـ مختمؼ النشاطات بيف األفراد خاصة االقتصادية منيا و الذي بموجبو تحرير 
 العقد . 
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'' ، فالعقد في الفمسفة 1و العقد عف سبنسر ىو الصورة المثالية لجميع العبلقات االجتماعية 
د الطرؼ أي ما يتضمف التزامػػػػات أو ''يقاؿ عقد عمى ما يكوف ثنائي الطرؼ أو متعد

 '' .  2تعيدات متبادلة

 مفيوم العقد االجتماعي  .4

ىو اتفاؽ بيف أفراد المجتمع يوجب عمى كؿ منيػـ و   Contrat Socialالعقد االجتماعي  
ىو في حالة الطبيعة أف يعيد في شخصو و كؿ ما لديو مف قدرات عمى اإلرادة العامة 

Volonté générale  بالتالي فيو '' جممة االتفاقات األساسػية في الحيػاة االجتماعية و  و
 '' . 3بمقتضاىا يضع اإلنساف نفسو و قواه تحت إرادة المجتمع 

و عمى ىذا األساس تقـو نظرية العقد االجتماعي و ىي نظرية تفسر نشأة االجتماع 
السياسي و بقاءه ة استمراره متخذة مف االتفاؽ االجتماعي الذي يقره لناس طواعية فيما بينيـ 
أساسا، لمحقوؽ و الواجبات التي تنظـ الحياة المشتركة ''و قاعدة لمتوفيؽ بيف اإلرادة العامة 

ت و اإلرادات الفردية أو الجزئية المنضوية تحتيا ، و أداة تحمو دوف تصعيد التنافس لمجماعا
عمى المصالح و المراتب إلى الحد الذي يجعؿ منو صراعا تناحريا ييدد الناس في حقوقيـ و 

 '' .  4حرياتيـ

 و بالتالي ففكرة العقد االجتماعي نقمت اإلنساف مما كاف يوحده مف قبؿ )الطبيعة ( إلى
الجماعة السياسية فأصبح يوحده التعاقد مع غيره ، و قبوؿ القرارات و القوانيف و األنظمة 
لمعيش في ظؿ حكومة أو مجتمع مدني ، '' لمعقد االجتماعي إذف بعد مزدوج فيو في اآلف 
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ذاتو عقد ارتباط و عقد خضوع ، إنو مف المدنية جمعية و أف خضوع مشترؾ لسمطة 
 '' .  1مشتركة

االجتماعي أبرز ما يمثمو نظرية العقد االجتماعي و التي ظيرت معالميا تحديدا في  فالعقد
 القروف الوسطى إال أنو تـ تنظيميا مف قبؿ فبلسفة القرنيف السابع و الثامف عشر. 

،  3، لوؾ 2ومف أبرز الفبلسفة القائميف بالتعاقد االجتماعي كركيزة لوجود الدولة ىـ ''ىوبز
'' ، فالعقد عند ىؤالء ىو الذي نقؿ األفراد مف حالتيـ الطبيعية األولى إلى مجتمع  4روسو

 منظـ تسود فيو سمطة حاكمة و الدولة تستمد مشروعيتيا مف سيادة الشعب . 

و العقد عند روسو يتنازؿ بمقتضاه األفراد عف حقوقيـ لصالح اإلرادة العامة ، و بالتالي 
مف الكؿ حيث يقوؿ '' إف اإلنساف يربح بالعقد االجتماعي يصبح كؿ فرد جزءا ال يتجزأ 

 '' .  5حريتو المدنية و إف خسر بو حريتو الطبيعية
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 كبير ، عمل في خدمة بيكون كاتما لسره و معاناتو في نقل مؤلفاتو إلى االتينية ، و لم يكتب شيئا في الفلسفة ، حتى بلغ سن األربعين ،
، من أىم مؤلفاتو : مبادئ القانون الطبيعي السياسي ، التنين الهائل )لجورج طرابيشي ، معجم الفالسفة ، 5698عام  اتضحت معالم فلسفتو

 ( . 980، ص 5449، 4دار الطليعة ، ط
في يجنتون ، تعلم في مدرسة وستمنستر ،ثم في كلية كنيسة المسيح  5434أغسطس  44جون لوك فيلسوف تجريبي أنجليزي ولد في   3
، أصبح طبيب 5660بأمر من الملك ، و في عام 5669ي أكسفورد ، حيث انتجب طالب مدى الحياة ، لكن ىذا اللقب سحب منو سنة ف

، من أشهر مؤلفاتو الحكومة المدنية ، رسالة في التسامح ، )عبد  5989أكتوبر  40لعائلة أنتوني آشلي ، أنكر األفكار األطرية ، توفي في 
 .( . 39، بيروت ، ص 5409، 5وعة الفالسفة ، المؤسسة العربية للدراسات و النشر ، طالرحمان بدوي ، موس

بجنيف من أسرة فرنسية نزحت إلى سويسرا ، لظروف دينية فاستقرا في جنيف 5954جوان  40جان جاك روسو فيلسوف فرنسي ولد في   4
، أما أبوه فيدعى إسحاق روسو و كان يعمل ساعاتيا و أستاذ رقص  ، فقد روسو أمو بعد والدتو ن و كانت أمو تدعى سوزان برنار5144عام 

، مقالة في 5913، خطاب في أصل التفاوت 5994، عرفت حياة روسو الكثير من التحول من أىم مؤلفاتو مقالة في الفنون و العلوم 
ماي  48، توفي في 5990تفردة ( أحالم متنزه م5998-5961، االعترافات )5964، العقد االجتماعي 5910االقتصاد السياسي 
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فبل يوجد تعارض بيف حرية اإلنساف و خضوعو لقوانيف مجتمعو ، ألف تنازؿ الفرد عف 
بعض مف حريتو لمصالح العاـ ال ينتقص مف ىذه الحرية ، بؿ يتنازؿ الفرد عف جزء مف 

 يتو لتحقيؽ حرية أكبر في إطار مجتمع منظـ يخضع لقوانيف موضوعية . حر 

فالعقد االجتماعي حسب روسو '' ىو مجموع المواثيؽ و المواصفات األساسية التي تتضمنيا 
 '' . 1الحياة في المجتمع 

 ثانيا : الحق الطبيعي باعتباره أساسا لمعقد االجتماعي 

يف و الفبلسفة منذ زمف طويؿ و الزمت ىذه الفكرة لقد شغمت فكرة الحؽ الطبيعي المفكر 
كفاح اإلنساف مف أجؿ التوصؿ إلى المجتمع القائـ عمى الفضيمة و العدؿ ، و ظؿ حمـ 

 الوصوؿ إلى ىذا المجتمع الذي لـ ينفؾ المفكروف يحمموف بو إلى يومنا ىذا . 

دما اختمؼ الناس دوؿ عند الفبلسفة اليوناف القدامى عن 2و لقد نشأ مفيـو الحؽ الطبيعي
القوانيف و تساءلوا عف عدالتيا ، فكاف مفيـو الحؽ الطبيعي يعني السعي نحو عدالة أسمى 
و أشير مثاؿ عمى المجوء إلى الحؽ الطبيعي ما أوردتو األسطورة اليونانية في التأليؼ 

شيورة الذي روتو مأساة سوفوكميس الم Antigoneالتراجيدية اإلغريقية ىو مثاؿ أنتيجوف 
أمر عميا ''كريوف'' بعدـ دفف جثماف أخييا بولينيكس فقامت بدفنو  تعف أنتيجونة التي تحد

'' ألنيا خالفت أوامره  3معتمدة عمى حقيا الطبيعي في ذلؾ ، فحكـ عمييا عميا باإلعداـ
بقوليا '' سأدفف أخي و الموت شرؼ في سبيؿ ىذا الواجب ، سأرقد بجانبو و أؤدي بذلؾ 
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''، فأنتيجونة تحدت القانوف الذي صنعو البػػػشر و اختارت اإلرادة  1قوؽ اهلل عميحقا مف ح
 اإلليية و الحؽ الطبيعي . 

و لقد ساىمت الفمسفة الرواقية بدورىا في بمورة فكرة الحؽ الطبيعي ، فقد عرفت الفمسفة 
الرواقي في  الرواقية الحؽ الطبيعي بأنو شرعية مكتوبة إليية و أبدية و ينبع ىذا التصور

نظره توحد بيف الطبيعة و اهلل و في ىذا اإلطار تكمف حرية اإلنساف في الخضوع ليذه 
 الشريعة . 

''فيجب أال يعيش الناس منعزليف ... تفصؿ بينيـ الحدود و الحواجز المصطنعة و يخضع 
كؿ منيـ لمقانوف الخاص بدولتو ، بؿ يجب أف يعبر كؿ منيـ أنو مواطف في وطف واحد 

'' . ألف الخضوع في نظر الرواقية يجب أف يكوف لقانوف الطبيعة  2بير ىو الدولة العالميةك
الذي يقود البشر إلى الفضيمة و دوف أف يأخذ الفرد باالعتبار الظروؼ التاريخية و غيرىا ، 

 كوف لحؽ الطبيعي أبديا و عاما ، و غير متبدؿ ، فيو في كؿ زماف و مكاف . 

رضت الحرية و المساواة عمى الناس أجمعيف ''فبل يوجد عند الرواقييف فالطبيعة ىي التي ف
'' ، و ال يخفى عنا  3مف ولدوا عبيدا ... بؿ كؿ بني البشر يشتركوف في المواىب و الحكمة

أف شيشروف أبرز فقياء الروماف المتأثريف بفمسفة الرواقييف أسيـ ىو اآلخر في تحديد أو 
، فاعتبره منتشر بيف جميع البشر ، و إف الناس أحرارا  بمورة مفيوـ القانوف الطبيعي

بخضوعيـ ليذا القانوف الذي ينبع مف العناية الربانية و مف الطبيعة البشرية العاقمة ، أي أف 
 العقؿ ىو مصدر معرفة القانوف الطبيعي . 
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و لقد عممت المسيحية عمى استحداث فكرة الحؽ الطبيعي بمعاني جديدة لـ تعرؼ عند 
يونانييف تتضمف الرواية الجديدة لدور اإلنساف األساسي في العالـ و احتراـ الثقػػافات و ال

 االقتناع بقدسية اإلنساف و غيرىا . 

ثـ صارت فكرة القانوف الطبيعي وسيمة العقؿ البشري لمسيطرة عمى الطبيعة و كاف ذلؾ مع 
القانوف الطبيعي فيستثمره بدايات القرف السابع عشر ، فاإلنساف ىو الذي يسعى الكتشاؼ 

لصالحو بواسطة إعماؿ العقؿ ، و بما أف قوانيف العقؿ تتطابؽ مع قوانيف الطبيعة ألف األمر 
يتعمؽ في الحقيقة بقانوف واحد ، و أصبحت الطبيعة اإلنسانية ىي نفسيا المرجعية لمقانوف و 

 القيـ . 

القانوف الطبيعي ىو قرار عقؿ إلى االعتقاد باف  1و لقد ذىب المفكر اليولندي غروتيوس
سميـ في أمر مف األمور حيث يحكـ عميو بحسب مبلئمة أو مخالفة لمطبيعة العاقمة ، ىؿ 
ىو فاسد أخبلقيا أـ غير فاسد ؟ و بالتالي ىؿ ىذا العمؿ ىو واجب أـ مخموؽ مف قبؿ اهلل 

 خالؽ ىذه الطبيعة ؟ 

وري ال يتغير قائـ عمى وجود نظاـ فقد رأى أف الحؽ الطبيعي ضر  2أما صامويؿ بوفندورؼ
أخبلقي عالمي ،و قاعدة داخمية مستقمة لمعدالة فوؽ القوانيف المدنية ، استمده العقؿ مف 

 طبيعة األشياء  وصنؼ القانوف الطبيعي كمعطى أساسي و أوؿ لمكائف البشري . 

و لقد وضع الفيمسوؼ توماس ىوبز ىو اآلخر لبنات جديدة في مفيـو الحؽ الطبيعي حيث 
اعتبره ىو تمؾ القدرة و الجيد الذي يممكو اإلنساف لحماية نفسو ، فيو تمبيػػػة الرغبات و 
الشيوات و يتمثؿ الحؽ الطبيعي أساسا في الحرية ، حيث يستخدميا الفرد لمحفاظ عمى 

ى آخر االستحواذ في كؿ لحظة عمى ما يمكف االحتفاظ بو ،''فالسمـ حياتو ، و ىو بمعن
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كقانوف طبيعي أساس ينبع مف قناعة ثابتة مف أف العيش في ظؿ الحؽ الطبيعي الفردي ىي 
 '' . 1حياة ال يطيقيا العقؿ 

في حيف يرى جوف لوؾ أف الحؽ الطبيعي حؽ منحتنا إياه الطبيعة ، و قد عرفو اإلنساف 
يا حياة بدائية ، حيث يتولى كؿ فرد حماية حقوقو بنفسو ، و يعرؼ حقوؽ حيف كاف يح

اآلخريف و يحترميا ، و ''لمطبيعة قوانينيا التي يخضع ليا كؿ إنساف ، فالجميع متساووف 
''  2مستقموف ، و ليس ألحد أف يسيء إلى أخيو في حياتو أو صحتو أو حريتػػو أو ممتمكاتػو

قانوف الطبيعي لصارت حرية األفراد فوضى ، ومنو استنتج قانونا و منو يرى لوؾ أنو لوال ال
عقميا يصؿ مف خبللو الناس إلى االتفاؽ االجتماعي فحقوؽ الفرد السياسية نابعة مف ممكيتو 

 الفردية و التي ينبثؽ عنيا فيما بعد الحقوؽ السياسية . 

ف الحالة الطبيعية إلى و تظير قوانيف الطبيعة عند جاف جاؾ روسو عند انتقاؿ اإلنساف م
الحالة المدنية ، ألف اإلنساف الطبيعي ليس في حاجة إلى ىذه القوانيف و تبقى الحريػػة و 
المساواة عند روسو ىي جوىر الحقوؽ الطبيعية ، و عميو فإف تنازؿ الناس عف حقوقيـ 

جتماعي ، و ال لئلرادة العامة كاف الغاية منو إقرار الحؽ في الحرية و المساواة عمػى أساس ا
شيء غير ىذا يبرر قياـ الدولة و القوانيف التي تضعؼ ىذه األخيرة ، ىي تعبير عف اإلرادة 
العامة لمناس ، و ىكذا تتحقؽ حقوؽ اإلنساف الطبيعية مف خبلؿ تحوليا إلى حقوؽ مدنية ، 

ذ ىي ىبة فالحرية و المساواة عند روسو حقوؽ طبيعية وىبيا اهلل لمناس ''بينما أف الحرية إ
 ''  3مف الطبيعة فقد وىبت ليـ كونيـ بشرا ، فإف آباءىـ ليس ليـ حؽ ما بأف يجردونيـ منيا 
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فالحقوؽ الطبيعية ىي المعيار أو المرجعية المعتمدة في التشريعات و القوانيف ، و منو 
ا فالحقوؽ الطبيعية ىي تمؾ الحقوؽ التي تنبع مف طبيعة اإلنساف ، الحقوؽ التي تؤلؼ جزء

مف كيانو و التي تنجـ عف وجود اإلنساف بالذات ، فقد ولدت مع اإلنساف نفسو ، و ىي 
موجودة في ضمير كؿ فرد ، إنيا ثابتة أبديا ، فاإلنساف ال يمكنو التنازؿ عف حقوقو الطبيعية 
و لو شاء ذلؾ ، ألنو  ميما فعؿ يظؿ إنسانا و ال يمكنو التخمي عػف كونو إنساف و بالتالي 

 ي عف صفتو الحقوقية و إف عدـ ممارستو حقوقو ال يعني عدـ وجودىا  .التخم

،  1إف فكرة القانوف الطبيعي تعني وجود قواعد قانونية أسبؽ و أعمى مف القانوف الوضعي
فالقانوف الطبيعي '' طريقة لفيـ مسار البشرية كما أنو محاولة لتحقيؽ ىذا المصير في 

 '' .  2جماعة ما مف أجؿ كؿ إنساف

و كاف مف الواجب المحافظة عمى الحرية و المساواة و الكرامة و غيرىا باعتبارىا حقوؽ 
فطر عمييا اإلنساف ، و لقد نشأت فكرة التسامح كقاعدة فكرية و سموكية تضمف الحفاظ عمى 
ىذه الحقوؽ , و تفيد ىذه الفكرة بقبوؿ اآلخر عمى ما ىو عميو ، ''فمئلنساف أف يفكر كما 

ر عما يشاء ومف حؽ اإلنساف الطبيعي التمتع بحريتو و حقو فػي المساواة و عمى يشاء و يعب
 '' . 3اآلخر أف يتقبؿ ىذا و يحترمو 

و مف الحؽ الطبيعي صيغت فكرة الحؽ الوضعي باعتباره جممة مف القواعد المنظمة لعبلقة 
النسبة لمجماعة ، و األفراد فيما بينيـ ،أو باعتباره تحديدا لما ىو الحؽ و لما ىو الواجب ب

 ىذا مف باب التشريع المجتمعي لمقانوف الطبيعي . 

و لقد عمؿ فبلسفة العصر الحديث في أوربا عمى التأسيس لحقوؽ اإلنساف تأسيسا يرجع بيا 
إلى حالة الطبيعة ، أي العودة إلى مرحمة ما قبؿ الثقافة و الحضارة ، ومنيا إلى العقد 
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لبشري '' فأساس القانوف إذا أف الناس تربطيـ قيـ التعاوف و االجتماعي المؤسس لبلجتماع ا
المحبة مدفوعيف إلى ذلؾ بالعقوؿ و العواطؼ مما يجعميـ ينظموف حياتيـ وفؽ قوانيف 

 '' . 1يمتزموف بيا ، و يشمؿ ىذا النظاـ تمؾ المؤسسة التي يقيمونيا بالتعاقد ''الدولة ...

 د االجتماعي ثالثا : الجذور التاريخية لنظرية العق

مف بيف األفكار التي تطرؽ إلييا الفبلسفة فكرة االجتماع البشري فوردت بذلؾ فكرة االتفاؽ 
أو العقد االجتماعي عند الكثير مف المفكريف و الفبلسفة و عمماء القانوف ، فقد ذىب 
الفيمسوؼ الصيني كونفوشيوس إلى االعتقاد أف الحاكـ مفوض مف اهلل عمى األرض ليحكـ 

فؽ عقد يحدد نصوص ىذا التفويض ،و الطاعة واجبة لمحاكـ طالما احتـر نصوص ىذا و 
 العقد ، و إال فاألفراد يممكوف الحؽ في الثورة عميو . 

'' يرى أف الناس كانوا يعيشوف قديما ببل  Cartiadesكما نجد العالـ الروماني كرتيادس 
غيره و ىذا ما أدى إلى انتشار  قانوف و كاف الواحد منيـ يعتدي عمى ممتمكات و حرمات

القمؽ و الخوؼ و اضطراب األوضاع و لذلؾ فقد سعوا إلى إبراـ عقد فيما بينيػػػػـ يخضعوف 
 وفقو لنظاـ يكوف مف اختيارىـ . 

ترجع في األصؿ عند أغمب المفكريف إلى  -العقد االجتماعي –غير أف ىذه النظرية 
'' أي أنو يختػػػػار المبادئ و  3'' الذيف رأوا أف اإلنساف يضع القيـ بإرادتو 2''السفسطائييف

األنظمة التي تسير حياتو حسب ما يشاء ، فيضع كؿ فرد لنفسو قاعدتو بالنسبة لمخيػػر و 
الشر و السياسة و حتى في األخبلؽ ، حيث يقوؿ بروتاغوراس الذي يعد مف أبرز 
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اس األشياء جميعا ، ىو مقياس وجود ما يوجػػػػد منيا و السفسطائييف بأف ''اإلنساف مقي
 '' . 1مقياس  ما ال يوجد

و بما أف االجتماع قد حدث فاإلنساف ىو الذي سعى إلى ذلؾ و أوجده و أف '' النظاـ 
السياسي ىو نظاـ  اتفؽ األفراد عمى تكوينو لمسير عمى مصالحيـ ، فيو بذلؾ نظاـ غير 

 ''.  2تفاؽ و التعاقد بيف األفراد لتحقيؽ حمايتيـطبيعي قاـ عمى أساس مف اال

فاألفراد بحسب السفسطائييف تعاقدوا عمى إنشاء نظاـ و لكف ىذا ال يعني عدـ تمتعيـ 
بحقوقيـ الطبيعية التي كانوا يحظوف بيا في حياتيـ البدائية األولى . حيث يقوؿ 

لوحشية إلى دور الحضػػػارة و '' إف اإلنسانية انتقمت مف دور البربرية و ا 3بروتاغوراس
المدنية عف طريؽ القوانيف و النزعة الفردية تجد ما يكبح جماحيا في القانوف ... إنما ىذا 

 '' . 4القانوف ىو ما يمميو الحس العاـ

فالدولة عند السفسطائييف نظاـ وضعي سعى األفراد إلقامتو حفاظا عػػػمى مصالحيـ '' و 
الممـز شيء يتعارض مع القانوف الطبيعي و أف قواعده قد أتت يؤكد انتيفوف أف القانوف 

 ''. 5عرضا أي أنيا ال تقـو إال عمى العقد و العيد ، فيي وليدة الرأي و ليست وليدة الحقيقة

غير أف فكرة العقد االجتماعي وردت بشكؿ ضمني في الغالب عند فبلسفة اليوناف ، حيث 
، في سياؽ الرد عمى تمميذه 6وؼ اليوناني سقراط نجد فكرة التعاقد قد ظيرت عند الفيمس

                                                           
الجديدة ، القاىرة ، ، مكتبة الجالءو فالسفة اإلسالم غريق و أثرىا على فقهاء الرومان عدالة عند االمصطفي سيد أحمد صقر ، فلسفة ال  1

 . 59، ص 5404دط، 
، ص 5405السياسية ، أسس التنظيم السياسي و صوره الرئيسية ، المطبعة الفنية الحديثة ، القاىرة ، دط، عبد المنعم محفوظ ، النظم   2

589. 
 نانية ، قائل ''اإلنسان مقياس كل شيء'' . ق م ( من أشهر زعماء السفسطائية ، وضع قواعد اللغة اليو  958-901بروتاغوراس )  3
 .148، ص 5409، 5موسوعة الفلسفة ، المؤسسة العربية للدراسات و النشر ، بيروت ، طعبد الرحمان بدوي ،  4
 .51مصطفى سيد أحمد صقر ، فلسفة العدالة عند اإلغريق و أثرىا على فقهاء الرومان و فالسفة اإلسالم ، مرجع سابق ، ص   5
ق.م( من أبرز فالسفة اليونان كان ينشر الحكمة على قارعة الطرقات ، اىتم باألخالق كثيرا ، و قد اتهم باإللحاد  304-998قراط )س  6

 فحكم عليو باإلعدام فتجرع السم و مات قبل إعدامو ، و قد سجل محاوراتو مع السفسطائيين تلميذه أفالطون . 



أقريطوف الذي عرض عميو فكرة اليروب مف السجف بعد الحكـ عميو باإلعداـ ''... أما ذلؾ 
الذي عركنا فعرؼ كيؼ نقيـ العدؿ و كيؼ ندير الدولة ، ثـ رضي بعد ذلؾ المقاـ بيننا فيو 

 '' .  1آمروف بذلؾ قد تعاقد ضمنا عمى أنو ال بد فاعؿ ما نحف بو

فكرة العقد االجتماعي حيث  2و مف بعد سقراط تناوؿ تمميذه الفيمسوؼ اليوناني أفبلطوف
ذىب إلى القوؿ أف اإلنساف كاف يعيش حياة بسيطة ال تعرؼ التعقيد و يعوؿ عمى الطبيعة 
في كؿ شيء يحتاج إليو ، غير أنو لـ يبؽ عمى ىذه الحاؿ ، ولكف كيؼ انتقؿ اإلنساف مف 

لتو البدائية ىذه إلى الحالة المدنية ؟ إف اآللية وزعت المواىب عمى أنواع الحيواف حا
المختمفة ولـ يبؽ لئلنساف شيئا مف المواىب و القوى الطبيعية، و لكف اإللو بروميثيوس 
حامي اإلنساف و راعيو سرؽ لو النار و الفنوف العممية و عممو استخداميا ليدافع عف نفسو  

قاء ، "و لكف المعرفة العممية لـ تكفو لحفظ حياتو و كاف ال بد لكي تنتظـ و يستطيع الب
حياتو االجتماعية مف معرفة أخرى لذلؾ وىبتو اآللية معرفة العدالة و العفة لتنتظـ حياتو 

'' . غير أف الفرد البشري يبقى ضعيفا بحسب  3االجتماعية و ترتقي عبلقاتو و مدنيتو
لو مف االجتماع مع غيره ، فاالجتماع حسبو ضرورة تحتميا الحياة أفبلطوف و بالتالي ال بد 

اإلنسانية ، و ينشأ عف اجتماع األفراد الحاجة إلى العمؿ و مف ثـ ضرورة تقسيمو فيما بينيـ 
مف أجؿ توفير كافة حاجاتيـ الضرورية ، وحياة ىؤالء األفراد تكوف في البادئ بسيطة غير 

يادة المناوشات و قيػػػػاـ الحػػػروب و المنازعات و تزداد حاجاتيـ أف ازدياد المكاف يؤدي إلػى ز 
و رغباتيـ في االرتقاء و الكماؿ ، ومف ىنا ينبغي تكويف طبقة مف المحاربيف لحماية 
المجتمع ، و يبقى المجتمع حسب أفبلطوف مقسـ بحسب الطبيعة إلى ثبلث طبقات ،و تبقى 

لطبيعة و ال ينبغي أف تدخؿ في عمؿ الطبقة الثانية و كؿ واحدة  منيا ميتمة بما ىيئتو ليا ا
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يترتب عف ذلؾ األولوية لمطبقة الممتازة في الحكـ بحيث ال يشارؾ أحد في الحكـ ، و 
خاصة الطبقة المنتجة ألنيا تفتقد إلى الحكمة و التربية و التعميـ غير أنو تبقى  ليا فضيمتيا 

الجميورية ألفبلطوف نوعا مف الحديث عف التي تميزىا عف غيرىا ، و نجد في محاورة 
العدالة التعاقدية ، و ذلؾ حيف يواصؿ جموكوف النقاش مع سقراط فيقدـ نظريتو في العدالة 
التي يمكف وصفيا بػأنيا وضعية '' نشير بما سوؼ نجده بعد ذلؾ في نظرية العقد 

و يبغي منفعتو ... االجتماعي عند ىوبز و لوؾ و روسو ذلؾ ألنو يبيف أف اإلنساف بطبيعت
'' ، ومنو يتضح أف  1و ألف الناس ال ترغب في العدؿ لذاتو و ال يمتزموف بو إال مجبريف

الطبيعة البشرية تنساؽ إلى الظمـ ، غير أف الفرد مضطرا إلى أف ينظـ عبلقاتو مع غيره ، و 
تو مقابؿ مف ثـ ظيرت الحاجة إلى تشريع القوانيف التي يتنازؿ ليا اإلنساف عف بعض حريا

أف يضمف مف جية أخرى عدـ اعتداء اآلخريػػف عميو، و منو فالعدالة أصميا اتفاؽ الناس و 
 تعاقدىـ و مواضعاتيـ . 

الذي ذىب ىو اآلخر  2استمرت مناقشة التعاقد االجتماعي بعد أفبلطوف مع تمميذه أرسطو
جود اجتماعي بالطبع بأف الحياة االجتماعية ىي أمر طبيعي لدى اإلنساف ،و أف اإلنساف مو 

و ال يمكنو العيش بمعزؿ عف المجتمع ، فيو ال يمكنو أف يكفي نفسو و أف يشبع حاجاتو 
لوحده و مف ال يعيش في جماعة أو بإمكانو االستغناء عنيا فيو ليس بإنساف ، فقد يكوف 

عبلقات أحد األمريف إما بييمة أو أنو إلو ، و أف الدولة في نظر أرسطو تبدأ بالتشكؿ مف ال
الطبيعية بيف الرجؿ و المرأة و التي تيدؼ إلى التنازؿ و البقاء و عبلقة أخرى ىي عبلقة 
السيد بالعبد ، فتتكوف األسرة و اجتماع عدد منيا تنشأ القرية و اجتماع ىذه القرى تؤلؼ 
دولة مدنية و ىي التي تحقؽ كافة حاجات األفراد ''و المدينة فضبل عف ذلؾ ال تصوف حياة 

                                                           
 .59، ص 548، 1أميرة حلمي مطر ، الفلسفة السياسية من أفالطون إلى ماركس ، دار المعارف ، القاىرة ، ط  1

قة يالطونية و كان يكتب على طر شهيرة ''اللوقيون'' دافع عن األفق.م ( فيلسوف يوناني أنشأ مدرستو ال 344-309أرسطو )  2
 ثم انقلب على أفالطون ن و اتجو إلى البحث العلمي ،من أشهر كتبو السياسة . المحاورات 



لمواطنيف فحسب بؿ ىي النظاـ الوحيد الذي يكفؿ ليـ حسف الحياة ، إذ أف غاية المدينة ا
 '' . 1ىي الحياة الطيبة الصالحة التي يمكف لمفرد في ظميا أف يبمغ كمالو و يحقؽ فضائمو

إف اإلنساف في نظر أرسطو يسعى ألف يعيش مع غيره '' غير أف الناس لـ يجتمعوا لمجرد 
'' ، و حتى عندما ال يحتاج إلى مساعدة غيره ، فيو 2ى ألفضؿ العيشالعيش بؿ األحر 

حيواف سياسي أكثر مف غيره و أنو مف الخطأ أف نعتقد بتشكؿ المدينة عف طريقة المشاركة 
في خيرات طبيعية و فقط ، و ''يقابؿ أرسطو وجية نظره عف طبيعتو المدنية بفيـ بديؿ يشبو 

الحديثة ، فالمدنية بناء عمى ىذا الفيـ ىي نوع مف التحالؼ  بصورة مذىمة النظرية الميبرالية
بيف أعضائيا لمنع الظمـ و تسييؿ التبادؿ االقتصادي ، إنيا مف جية القانوف مجرد تعيد 

 ''.  3... و ىي ضامف لؤلشياء العدالة بيف الناس بعضيـ ببعض

بؿ مف اجؿ المعيشة  و الدولة ال توجد مف أجؿ الحفاظ عمى حياة و حاجات األفراد فقط ،
الحسنة و النبيمة و السعيدة ، و الذي يميز اإلنساف عف الحيواف عند أرسطو ىو تواجده في 

 حاضرة و ىي ذروة تطور المجتمعات . 

أرسطو قد ركزوا عمى االنسجاـ  –أفبلطوف  –و بالتالي كاف فبلسفة اليوناف ىؤالء سقراط 
 االجتماعي مف أجؿ تحقيؽ العدالة . 

رى في حركة اآلباء المسيحييف في القروف الوسطى تطورا جديدا لمحاولة  تطبيؽ كما ن
التعاليـ السماوية في المجتمعات البشرية و كاف مف بيف ىؤالء القديس أوغسطيف وكذا 
القديس توما األكويف ، حيث يرى القديس أوغسطيف أف اإلنساف اجتماعي بطبعو و يعرؼ 
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'' مجموعة مف الناس يربطيا تسميـ عاـ بالحؽ و مجموعة  المجتمع المدني أو الدولة بأنو
 '' .  1مف المصالح

فالدولة ىي جماعة مف الناس تؤلؼ بينيـ محبة مشتركة لموضوع ما ، حيث كاف يرى 
أف البشر قد دخموا األرض بمعصية ارتكبيا أبوىـ آدـ فتفرؽ الناس بذلؾ قبائؿ  2أوغسطيف

ـ ال يجيموف بعضيـ بعضا ، بؿ أنيـ يشتركوف في كًؿ يسعى لما يراه خيرا ، غير أني
األفكار و العواطؼ و تجمعيـ عبلقات متبادلة كالمحبة و األلفة و غيرىا ، و في اإلنساف 
محبتاف : محبة الذات إلى حد إنكار اهلل سبحانو و تعالى ، و محبة اهلل إلى حد إنكار 

لمجتمعات البشرية و ىي المدينة الذات، و ىناؾ أيضا مدنيتاف : مدينة ترجع إلى سائر ا
األرضية و المدينة السماوية ، حيث مدينة اهلل ، و ينتمي كؿ فرد إلى مدينتو بحسب إرادتو  
و األنبياء ىو دعاة أو رسؿ مدينة اآللية و الطغاة أو الذيف فضموا أف يختاروا الذات 

و التي ينجـ عنيا الشر  اإلنسانية التي طغت عمى محبتيـ هلل ىو دعاة المدينة األرضية ، أ
و غاية المدينة السماوية ىي الكماؿ الروحي و الفضيمة ، بينما تسعى المدينة األرضية إلى 
تمبية الحاجات المادية، و أساس الحياة االجتماعية عند أوغسطيف ىو القانوف الطبيعػػي  و 

ف اإلنساف قد أخطأ ىو قانوف يكتشفو الناس جميعا بالعقؿ و عمى الجميع احترامو ، و بما أ
في الحؽ اإلليي فقد اختؿ توازنو الطبيعي ، فأصبح مياال لمعيش بالقانوف الخمقي مما أدى 
إلى تقرير القانوف الوضعي '' و لمقانوف الوضعي و السمطة ضوابط بواسطتيا يمنع اإلنساف 

جموع و مف التعدي عمى اآلخر ، و القانوف ينظـ العبلقة بما ينسجـ مع مصمحة اإلنساف م
يساوي مف حيث التنظيـ بيف الناس و العبلقة مع األشياء ، و ىذا القانوف يجب أال يكوف 
جائرا و إنما يفرض عمى الرعية لما يحققو مف عدالة ال لمنفعة األقوى ، و إنما مف اجؿ 
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'' ، و بالتالي فالقانوف الوضعي ىو ما يضعو اإلنساف بعيدا عف  1تسوية الحقوؽ بيف الناس
ادة اإلليية و ىو نتاج توازف القوة بيف الناس ،  وتصبح ميمة الدولة عند أوغسطيف إقرار اإلر 

حؽ الممكية الشخصية الفردية و حمايتيا فاليبة و اإلرث و إلى ما ىنالؾ مما اتفؽ عميو 
تخوؿ لئلنساف الحؽ في الممكية ،و فرض النظاـ يحتاج إلى توزيػع عادؿ و عمى قدر الكفاية 

 ظ النظاـ االجتماعي . مف اجؿ حف

الذي يرى ىو اآلخر أف اإلنساف ىو كائف و بما أنو  2كما نجد كذلؾ القديس توما االكويني
كذلؾ فيو ييدؼ إلى الحفاظ عمى نفسو ، و اإلنساف حيواف و بما أنو كذلؾ فيو يميؿ 

لحقيقة لبلتحاد مع الذكور و اإلناث و يعتني بالصغار ... و بالتالي فيو يسعى لمبحث عف ا
و العيش في المجتمع ، ومنو تجنب القتؿ و السرقة و غيرىا ،و يؤكد اإلكويني أف ىناؾ 
مبادئ أولى حاضرة في قمب اإلنساف و أخرى يمكف أف تمحى مف القمب اإلنساني بسبب 
العادات أو الرعاية أو الفساد ، كما أف القانوف الطبيعي ال يقدـ سوى معايير عامة لمسموؾ 

فيو القاعدة األولى لمعقبلنية البشرية , و البد أف يتفؽ مع القانوف اإلنساني ،  اإلنساني ،
كما نجد اإلكويني يطور بشكؿ جوىري بعض المواضيع األرسطية ، "أوال البعد المشترؾ ما 
بيف الجماعات في الحياة اإلنسانية ، فاإلنساف  اجتماعي بالطبيعة ، شخصيتو يتوجب عمييا 

عوىـ بالمصطمح الحديث المجتمع االشتراكي ، فيذه الشخصية ال تكتمؿ إال الكثير لمذيف سند
'' ، إال في حاالت خاصة ، و يرى اإلكويني أنو عمى اإلنساف القياـ بأشياء  3داخؿ مجتمعيا

و أكثرىا ضرورة ىـ اآلخروف أو اآلخر الذي يشترؾ معو في اإلنسانية ، ''ثانيا الطابع 
السياسي ، فالمجتمع األوؿ الذي ينتمي إليو اإلنساف ىو العائمة ، النوعي لمتجمع أو المجتمع 

إنيا ضرورية لو بالمطمؽ لكنيا ال تكفي بحد ذاتيا ، والمجتمع السياسي ىو العمػػػؿ أو 
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نظره نوع من المعرفة بإمكان كل  يطينية كما تأثر بالفلسفة اإلسالمية ، ، يجعل من الالحياة مبادئ يفسر بها كل شيء و الفلسفة فاألغس
 واحد الوصول إليها. 
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'' ىذا مف جيتيف كما يضيؼ طبيعة السمطة  1الصنعة األكثر تمامية لمعقؿ العممي اإلجرائي
صفة الطبيعية لمسمطة السياسية و المكاف المركزي لمسألة ثالثا الطابع أو ال "السياسية ، 

'' ، فيناؾ سمطة واحدة و تكوف ضرورية لرعاية الجميع و الحفاظ عمى  2النظاـ السياسي
وحدتيـ ، و خير ىذه المدينة ىو الخير المشترؾ ، فكؿ واحد يحصؿ عمى حياة منتظمػة و 

 موا وفؽ حدود المنفعة المشتركة . مرتبة باالشتراؾ مع اآلخريف و البشر يجب أف يحك

و لقد بمغ الفكر اإلنساني ذروتو مع ظيور اإلسبلـ حيث استميـ الفبلسفة و المصمحوف 
االجتماعيوف مف تعاليـ اإلسبلـ ما يؤسس نظرية اجتماعية تقـو عمى التكامؿ بيف العناصر 

ية في ىػػذه الدنيا و المشكمة لحياة األفراد و الجماعات ، مف أجؿ الحصوؿ عمى سعادة حقيق
أفكاره  3إرساء أسس صالحة إلقامة مجتمعات عادلة و متآلفة و متماسكة ، فقد قدـ  الفارابي

في مدينتو الفاضمة ، حيث يرى أف السياسة كنظاـ اجتماعي يجب أف تكوف قائمة بالضرورة 
ضػػػروري ، عمى الدقة و االنتظاـ ما يؤدي إلى انسجاـ اجتماعي ،حيث االجتماع اإلنساني 

و الناس بحاجة في اجتماعيـ إلى التعاوف ، و ألف كؿ واحد منيـ مفطور عمى بموغ الكماؿ  
فإنو ال يستطيع الوصوؿ إليو بمفرده ، بؿ يحتاج إلى مف يساعده في ذلؾ ، لذلؾ ال يمكف 
أف يكوف اإلنساف قادرا عمى نيؿ الكماؿ الذي ألجمو جعمت الفطرة البشرية طبيعية ''إال 

إجتماع جماعة كثيرة متعاونيف يقوـ كؿ واحد منيـ ببعض ما يحتاج إليو ، ليذا كثرت أفراد ب
اإلنسانية فحصموا عمى المعمورة ، فحدثت منيا االجتماعات اإلنسانية نتيجة لتوسع الوظائؼ 

'' و بالتالي فالتجمع البشري ضرورة ال بد منيا حيث ال يستطيع  4و توسع أشكاؿ المدف
غيره و أكمؿ المجتمعات ىو الذي يحقؽ السعادة لئلنسانية عامة ، و المدينة العيش دوف 

الفاضمة حسب الفارابي ىي كالجسد التاـ الذي يتعاوف أعضاؤه عمى إتماـ حياة اإلنساف و 
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حفظيا ، و المجتمعات الكاممة عنده ثبلثة أنواع ، ''عظمػػى و ىي األمـ و الجماعات التي 
ورة كافة  وسطى و ىي اجتماع أمة مف األمـ في جزء مف المعمورة تتشكؿ منيا أنحاء المعم

'' و رئيس المدينة الفاضمة ىو  1، صغرى اجتماع أىؿ مدينة في جزء مف سكف أمة ما
 إنساف ال يرأسو إنساف آخر . 

و لقد انتقؿ االجتماع اإلنساني مف حيث الفمسفة و مف حيث النظرية  إلى مرحمة جديدة مع 
'' الذي أقاـ نظريتو في االجتماع عمى أساس االستقراء التاريخي لمتجارب  2''ابف خمدوف

اإلنسانية ، حيث يرى ىو اآلخر أف االجتماع البشري ضروري و عبر عف ىذا قولو 
اإلنساني مدني بالطبع أي ال بد لو مف االجتماع الذي ىو المدنية ، فاإلنساف بحاجة إلى 

اء جنسو مف أجؿ الحفاظ عمى الذات و تأميف استمرار التعاوف االجتماعي و بحاجة إلى أبن
الجماعة ألف اإلنساف يتميز عف غيره بالعقؿ و اإلرادة ، و يرى ابف خمدوف ''أف القبيمة 
تكتفي بالصيد و العبلقات بيف أعضائيا بسبب ضيؽ المكاف و الزماف و الموارد المعيشية و 

و ىكذا تتسع العبلقات لتؤدي إلى  بسب عدـ تطور العبلقات تتحالؼ مع قبيمة أخرى ،
 '' .  3أحبلؼ جديدة لينشأ منيا حمؼ أوسع بيف القبائؿ و أشباه الدوؿ

حيث يحتاج أفراد .كما أرجع ابف خمدوف التعاقد الذي بموجبو ينشأ المجتمع إلى العصبية 
البادية إلى حماية الممتمكات وتأميف الحاجات فتتكوف لدييـ عصبية قوية ضد العدواف 
الخارجي و عصبية الحضر و في ىذه الناحية تكوف الحياة أكثر تعقيدا ، و بالتالي يحتاج 
األفراد إلى مف يسوس أمرىـ و يحمييـ، و ليذا يعتقد ابف خمدوف أف العمراف البشري في 
تطور دائـ '' إف قدرة اإلنساف عمى الحفاظ عمى حياتو ... ناقصة بغير اجتماعو مع اآلخريف 

. ''1 
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و بعد التطور االجتماعي و السياسي الذي شيدتو أوربا الغربية منذ أواسط القرف ىكذا 
السادس عشر حصؿ تغير جذري و عممي ممفت مف حيث الجرأة في طرح القضايا اإلنسانية 
، و ارتباطيا بالطبيعة البشرية بمعزؿ عف النظرة الدينية أو الفمسفية المسبقة ، تمثمت ىذه 

رحو ميكافيمي مف إشكالية في الفكر االجتماعي السياسي حوؿ النفسية النقمة النوعية بما ط
اإلنسانية المتقمبة و التي يغمب عمييا الطبيعة الشريرة و العدوانية و البشر ال يصنعوف أي 
خير إال عند الضرورة ، و الدولة عنده تمثؿ تنظيما و تحديدا ، بينما األفراد تنفعيـ أنانية 

 لخمود االجتماعي فينزع الفرد إلى عصياف القوانيف . نفوسيـ فينزعوف إلى ا

و ىذه الفمسفة االجتماعية السياسية التي نظرت لمطبيعة الشريرة ، تصاعدت مف خبلؿ مف 
خبلؿ نظرات فمسفية تجاه المجتمع مع فبلسفة الثورة الفرنسية و فبلسفة الحؽ الطبيعي في 

إلى فمسفة العقد االجتماعي )روسو ،  بريطانيا أمثاؿ ىوبز و وصمت ذروة ىذه المقوالت
ىوبز ، لوؾ ( و التي ازدادت أىميتيا في مطمع العصور الحديثة و ''ذلؾ لبلنتشار 
الجمعيات الخيرية و الطوائؼ الدينية في أواخر العصور الوسطى و أوائؿ العصور الحديثة ، 

في مطمع العصور و ىي كميا جمعيات تعاقدية ، ثـ أف التجارة و الصناعة التي انتشرت 
الحديثة كانت تقـو عمى عقود تعاونية مبرمة بيف األفراد و الشركات ، و تؤكد أىمية العقد 

'' ، و ىذا ما كاف لو األثر البالغ عمى المفكػريف و السياسييف  1في دائرة النشاط االقتصادي
 في محاولة إيجاد تفكير و تفسير معقوؿ لخضوع األفراد لسمطة الدولة . 

استخدـ الفبلسفة نظرية العقد لتوجيو نظر المموؾ الطغاة و ليبينوا أنو ال يوجد فرد أعمى لقد 
مف غيره و أف الممؾ يحكـ وفؽ قواعد متفؽ عمييا ، فيخضع ليا كشرط ال بد منو ، حتى 
يطيعو األفراد ، و بالتالي فنظرية العقد تمكف الفيمسوؼ و السياسي مف ىدـ النظرية التقميدية 

ة بأف الممؾ فوؽ القانوف ، و يبقى الدافع األساسي ليذه النظرية ىو رغبة بعض القائم
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الفبلسفة أف يفسروا نشوء الدولة و انتقاؿ اإلنساف إلى العيش في مجتمع يسوده حكـ القانوف 
 و أف يبرروا بعض النظـ كالممكية و مبدأ سيادة الشعب . 

المفكريف ىو أف األفراد يعيشوف حياة طبيعية و نقطة البداية في مفيوـ العديد مف الفبلسفة و 
حالة فوضى و عدـ انتظاـ ثـ انتقموا إلى الحياة المدنية ، حياة النظاـ و القانػػوف و كاف ىدا 
 نتيجة الجتماعيـ ، ثـ أبرموا عقدا فيما  بينيـ و ىو ما يصطمح عميو ''العقد االجتماعي '' .

ضع لممصادفة و العنؼ و االستبداد و المجتمع فيوبر يرى أف '' المجتمع األوؿ طبيعي يخ
 '' .  1الثاني مدني إرادي يحكمو العقد و االتفاؽ

مف حيف انطمؽ اسبينوزا مف فكرة أساسية فحواىا أف اإلنساف في الحالة الطبيعية ''ال يمتنع 
'' ، لذا يتجو العمؿ إلى تأسيس الدولة المدنية عف  2عف فعؿ الشر إال خوفا مف شر أعظـ

 ريؽ التعاقد االجتماعي . ط

 رابعا : أبرز فالسفة العقد االجتماعي 

 فكرة العقد االجتماعي عند توماس ىوبز  .5

يرى توماس ىوبز في كتابو التنيف أف الناس أنانيوف بطبعيـ ، يسعوف لتحقيؽ بقاءىػػـ و 
فرض سمطانيـ و الحصوؿ عمى القوة ، و يرى ىوبز أف الناس كانوا يحيوف حياة فطرية 
تسبؽ نشأة الجماعة ، غير أنيا حياة تسودىا الفوضى و الصراع ، ىي حالة مف البؤس 
الكامؿ ، و حرب الكؿ ضد الكؿ ، حيث يسعى كؿ إنساف وراء مصالحو الذاتية غير مبالي 
بمصالح غيره ، و ىذا ما جعمو '' يرفض الفكرة األرسطية القائمة بأف اإلنساف حيواف سياسي 
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نساف موجود في حرب مستمرة مع ذاتو ككائف طبيعي و في محاولتو رفضا مطمقا .. فاإل
 '' .  1إلنتاج مضادات اجتماعية

لذلؾ فإف العقد االجتماعي كاف الحؿ األمثؿ لمخروج مف حالة الطبيعة ، حيث تعاقد األفراد 
قد  فيما بينيـ إلنشاء جماعة سياسية و اختاروا حاكما لـ يكف طرفا في العقد ، كما أف األفراد

تنازلوا بالعقد عف جميع حقوقيـ الطبيعية ، و ىذا ما يترتب عنو أف الحاكـ غير مقيد بقيد و 
ىو الذي يضع القوانيف و يعدليا حسب ما شاء ، يقوؿ ىوبز '' إنو القاضي فيما ىو 
ضروري لتحقيؽ السمـ ، و ىو قاضي العقائد ، إنو المشرع الوحيد و القاضي األعمى 

 '' . 2ات و حاالت الحرب و السمـلممنازعات في فتر 

فمسيرة اإلنساف عند ىوبز قائمة عمى غريزة حب البقاء و يعتقد أنو مف الخطأ القوؿ بغريزة 
اجتماعية تحمؿ اإلنساف عمى االجتماع و التعاوف '' إف األصؿ أف اإلنساف ذئب لئلنساف و 

الفرد عمى االستئثار أف الكؿ في حرب ضد الكؿ ، و أف الحاجة واستشعار القوة يحمبلف 
 ''. 3بأكبر ما يستطيع الظفر بو مف خيرات األرض و إف أوزعتو القوة لجأ إلى الحيمة

و يستشيد ىوبز باألقواـ و البرابرة المتوحشيف و ما نتخذه مف تدابير الحيطة و أساليب 
عمى العدواف و ما نراه في عبلقات الدوؿ بعضيا ببعض ، فيوبز يرى أف الناس غير قادريف 

حكـ أنفسيـ أو ما يعرؼ بالحكـ الذاتي ، كما اعتقد أف الناس في حياتيـ الطبيعية قد 
سيطرت عمييـ حاالت الخصاـ و الفوضى ، و رغبة منيـ في الحصوؿ عمػػػى النظاـ و 
األمف و التمتع بمزايا القانوف و الحؽ و لجأوا إؿ نوع مف االتفاؽ أو العقد حيث أوكموا 

 العمؿ إلى يد الحاكـ .  بموجبو حريتيـ في
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و ىكذا دافع ىوبز عف الحكـ المطمؽ باسـ مصمحة األفراد و بقاء السمـ و قد أثر تأثيرا سمبيا 
عمى مف تبعو مف رجاؿ الفكر ، بما جاء بو مف حجج و براىيف تدعـ السيادة المطمقة ، ''و 

الفرد بإزائيا شيئا مذكورا يجب أف تكوف السمطة المطمقة قوية إلى أبعد حد ، بحيث ال يعود 
 '' .  1و يكوف واجبو الخضوع المطمػػؽ و إال عدنػػػػا إلى التخاصـ و التنابذ

و إف حالة الطبيعة بحسب ىوبز لـ تترؾ مجاال لمعمؿ الكادح، و بالتالي ال مكاف لمفبلحػة و 
أيدييـ مف المبلحة  و البناء و الفنوف و المعرفة ، و لكف الناس أحرزوا بعد ذلؾ ما في 

الخيرات بقبوليـ فكرة ىيمنة الحكومة بحيث أصبحوا يتقبموف تمؾ الحكومة و يواصموف العمؿ 
بيا كأف ىناؾ عقد اجتماعي فيما بينيـ ، دوف أف يكوف موجودا في الواقع ، أما حؽ الطبيعة 

مف  فإنو يمت بصمة إلى غريزة البقاء ، و حرية الفرد في استعماؿ قدرتو الذاتية كما يشاء
 أجؿ حفظ طبيعتو الذاتية أي حفظ حياتو الخاصة .

أما القانوف الطبيعي فيو حكمة أو قاعدة عامة مكتشفة مف قبؿ العقؿ و مف أجؿ تأميف 
السمـ و األمف ، ليس في يد الناس وسيمة أفضؿ مف إقامة عقد فيما بينيـ ثـ تسميـ الدولة 

 اد بيا أعاقت سمـ البشرية . باالتفاؽ المتبادؿ الحقوؽ ،التي إذا احتفظ األفر 

''المجتمع المدني ليس دولة فحسب و إنما ىو دولة مطمقة الصبلحية بحكـ تعريفػػػػيا و 
المجتمع المدني ىو مجتمع عديـ المواطنيف مع أنو ناشئ بالفعؿ ، إرادي و لكنيا إرادة لمرة 

 '' . 2واحدة

ميؿ و التسامح و اإلنصػػػاؼ و إف التعاقد قد يمـز وجوب الصدؽ و األمانة و عرفاف الج
الشراكة فيما يتعذر اقتسامو ، و فض الخبلفات بالتحكيـ ، و بالجممة تمـز قواعد تمخص في 
العبارة المأثورة '' ال تصنع بالغير ما ال تريد أف يصنع الغير بؾ '' ، لذا كاف القانوف 

ليس يضفي طاعة القواعد  الطبيعي الخمقي الطبيعي إرادة اهلل الذي وىبنا العقؿ السميـ ،و
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ظاىرا بؿ يجب طاعتيا لذاتيا و التشبع بيا ، فإف القانوف الخمقي يقيد اإلنساف أماـ ضميره 
و كؿ ىذا معقوؿ ، و لكف ىوبز ال يصؿ إليو بالعدوؿ عف الطبيعة الحسية إلى العقؿ السميـ  

يوبز كأنو أراد أف ، كقوة خاصة ليا قيمة خاصة إذ يجب أف تكوف السمطة العامة مطمقة ، ف
 يدعـ الحكـ المطمؽ بأف يجعؿ حكـ القانوف الطبيعي . 

و خبلصة القوؿ أف األفراد تعاقدوا فيما بينيـ مف أجؿ إقامة دولة و ىي المؤسسة الضخمة 
، و يعتبر ىوبز أف لوفيتاف ىو رمز لمدولة الحديثة يقيميا األفراد الطبيعييف مف أجؿ 

، فالدولة الحديثة عند ىوبز بمثابة آلة اصطناعية ضخمة  المحافظة عمى األمف و السمـ
ذات بأس، و ىي اآللة الضامنة لسبلمة الشعب بفضؿ سمطتيا المطمقة ، و ميمة ىذا 
الموفيتاف عند ىوبز أف ''يكوف القوة القاىرة الرادعة التي تخرج الفرد مف حالتو الطبيعية 

مف الموت ،إلى حالة قوانيف الطبيعة المتميزة المتميزة بالكبرياء و البخؿ و الطموح و الخوؼ 
 '' . 1بالعدؿ و اإلنصاؼ،أي تطبيؽ  مبدأ أف نفعؿ لآلخريف ما نريد أف يفعمو اآلخروف لنا

''و الدولة الحديثة )لوفيتاف( و التي قامت وفؽ تعاقد بيف مجموعة مف األفراد و إعطاء 
اع عف األفراد و ضماف حرياتػػػيـ و '' كانت ميمتيا إذا الدف 2السمطة المطمقة لفرد واحد

 حقوقيـ التي تخمو عنيا بموجب ىذا العقد . 

غير أف أخبلؽ الحاكـ ال يمكف أف تكوف الضامف مف أجؿ إقامة شريعة العدؿ و الرحمة بيف 
المواطنيف ، فبل يمكننا القوؿ بأف الحاكـ ىو األفضؿ ألنو يسعى لتحقيؽ أىوائػػػو و السيطرة 

يره  و حسب ، فالخير بحسب ىوبز ىو ما يتماشى مع المصالح األنانية لكؿ و التحكـ في غ
فرد منا، و بالتالي ليس ىناؾ مف حؽ مطمؽ و يبقى الحاكـ يمارس حقو في ممارسة السمطة 
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المطمقة مف العقد الذي تقيمو مجموعة مف األفراد فيما بينيػػا ، و بالتالي فشخصية الحاكـ و 
 مية بحسب ىوبز . مؤىبلتو ليس ليا أية أى

كما ال يخفى عنا أف ىوبز كاف سَباقا عمى جاف جاؾ روسو في اعتبار العبلقة القائمة بيف 
الدولة و الفرد عبلقة تعاقد و اتفاؽ ، غير أنو لـ يجعؿ كؿ منيما في ناحية تختمؼ عف 

 اآلخر . 

 فكرة العقد االجتماعي عند جون لوك   .4

ى حالة الطبيعة ، فبينما يرى ىوبز أف الطبيعة يختمؼ جوف لوؾ عف ىوبز في نظرتو إل
ذات طابع وحشي ، يرى لوؾ أنيا غير ذلؾ فيي حالة سممية و ليست مفترسة ، و لوؾ 
يعرؼ حالة الطبيعة بػأنيا حالة المخموقات التي لـ تكف قد عرفت بعد المجتمع المدني حتى 

ساويف و يحمموف في أعماقيـ في شكمو األوؿ ، و في ظؿ ىذه الحالة يكوف الناس أحرارا مت
 نور العقؿ . 

فحالة الطبيعة كانت عبارة عف وضع يسود فيو السبلـ التاـ ، و مجتمع خاؿ مف المؤسسات 
 السياسية . 

إف حالة الطبيعة ستبدو بصفتيا حالة الحرية التامة و كذلؾ حالة المساواة ، فاإلنساف في 
بشخصو و ]أموالو و حالة الطبيعة يحكميا ىذه الحالة يمتمؾ الحرية المطمقة في التصرؼ 

 القانوف الطبيعي  .

'' و في حالة الطبيعة ىذه يكوف الناس متساويف و أحرارا ...و سمطاف القانوف ضروري ليذه 
 '' .  1الحرية
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و بالتالي فالغرض مف العقد االجتماعي صيانة الحقوؽ الطبيعية ال محوىا لمصمحة الحاكـ 
ستطيع األعضاء أف يتنازلوا إال عما يتنافر مع حقوقيـ في حالة كما يزعـ ىوبز ، فبل ي

االجتماع ، فالسمطة المدنية قضائية في جوىرىا ، لذلؾ لـ تكف السمطة المطمقة الغاشمة 
مشروعة و إنما ىي محض استعباد و الممؾ المستعبد خائف لمعيد ، يقوؿ لوؾ '' واجب عمى 

لكؿ فرد عمى حدى بواسطة قوانيف مفروضة الحاكـ المدني أف يؤمف لمشعب كمو ، و 
بالتساوي عمى الجميع ... و إذا أراد أحد انتياؾ ىذه القوانيف عمى الرغـ مما ىو مسموح بو 

 '' . 1و شرعي فإف تجرؤه ينبغي أف يقمع بواسطة الخوؼ مف العقاب 

دس أو إف الحكومة الصالحة حسب لوؾ ىي إحدى ذرائع العقد البشري ال يختص بو إقميـ مق
تورث بالتقاليػد و العادات ، إف الدولة قامت عمى أساس عػػػػقد واع بيف الحاكـ و المحكوـ ، 
غير أف لمناس حقوؽ معينة ال عبلقة ليا بوجود الدولة مطمقا ، و ىذه الحقوؽ ىي : حؽ 

دوا الحياة و الحرية و التممؾ يقوؿ لوؾ ''العقؿ الذي ىو ىذا القانوف، يعمـ كؿ الناس إذا أرا
فحصو أنيـ جميعا متساووف و أحرار ،و ليس ألحد أف ينغص حياة اآلخر أو يمس بصحتو 

 '' .  2و ال بحريتو و ال بممتمكاتو

كما أف لئلنساف حسبو حقوؽ طبيعية تخمؽ معو و ال يخمقيا لو المجتمع ، و يتمثؿ الحؽ 
خمى عنو اإلنساف الطبيعي عند لوؾ في أف يكوف اإلنساف حرا ، و ىذا مبدأ طبيعي ال يت

اإلنساف الحر يتعامؿ مف آخر حر مما يخمؽ حالة متقدمة فطواعية و بالسيولة ، و بالتالي 
مف المػساواة ، و ىذه العبلقات الطبيعية سابقة لمقانوف الوضعي و لكف حالة الطبيعة بواقعيا 

تعقد ىذا لـ تستثمر ، فالتطور االقتصادي في المجتمع في حالتو الطبيعية نجـ عنو 
 العبلقات االجتماعية و انطماس العدالة و االستقبلؿ المبلزميف لحالة الطبيعة . 
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و يرجع لوؾ ىذا التطور االقتصادي إلى استعماؿ العممة ، فمع ظيورىا بات اإلنساف يميؿ 
إلى تممؾ أمواؿ تفوؽ حاجتو ، وقبؿ ىذا كاف اإلنساف يجد نفسو محددا بعدة اعتبارات فيما 

إلى التممؾ ، و يمخص لوؾ النتائج المترتبة عف ظيور العممة ''تزايد ندرة  يتعمؽ بميمو
األرض و ارتفاع قيمتيا '' و مف ىنا ثار الحقد عند مف يممكوف قدرا أقػػؿ و الخوؼ عند مف 

 يممكوف قدرا أعظـ .

 فالناس عند لوؾ في حالة الطبيعة ليسوا قادريف عمى حماية حقوقيـ ليذا اتفقوا فيما بينيـ
عمى إقامة حكومة تمـز الناس بالمحافظة عمى احتراـ حقوؽ الجميع ، و ىكذا نشأت 
الحكومة بمقتضى العقد ،و ينبغي عمى الشعب أف يكوف عاقبل مدركا ، فالمخموقات العاقمة 
وحدىا تستحؽ الحرية السياسية وىذا العقد يفرض عمى الحكومة بعض الشػػػػػروط و 

عاقد مف أجؿ الحفاظ عمى الممكية الخاصة ، و  العقد االجتماعي االلتزامات ، إف اإلنساف يت
خاصتو اإلرادة و التشريع و القانوف و ليس الحكـ وحده ، فالحكاـ وفؽ لوؾ ىـ مجرد 

 إداريوف في خدمة الجماعة . 

و االنتقاؿ اإلنسي مف الحالة الطبيعية إلى الحالة الوضعية المدنية، يفسره  لوؾ بعدـ وجود 
قوانيف ناظمة في الحياة الطبيعية و عدـ وجود سمطة ليذه القوانيف تتناسب مع اإلنساف 
)الحاذؽ العاقؿ( بمواجية اإلنساف )البلحاذؽ البلعاقؿ( ،كنتيجة مستوجبة و أساسية تظير 

الوضعي الذي يؤسس لمدولة العادلة و لمحكومة الصالحة ، فالدولة تقـو عمى أساس القانوف 
عقد و اتفاؽ واع و عقبلني بيف الحاكـ و المحكـو ، غير أنو بإمكاف المحكوميف أف يثوروا 
إذا سمبت منيـ السمطة الحقوؽ الطبيعية و خصوصا الحرية و الممكية الفردية ، إف الممكية 

كبر سعادة ىي التي تتوافؽ مع أكبر ممكية ،أي ال تعني التمتع بالممذات تمنح السعادة و أ
الكبرى بؿ  تممؾ األشياء التي تعطي أكبر السعػػادات ،و غاية الحكومة ىي الحفاظ عمى 
الممكية و التشريع و القضاء و األمف ألف ذلؾ ما ينقص الناس في الحالة الطبيعية ، و ىذا 

نية ''فالناس في دخوليـ المجتمع المدني يخمفوف وراءىـ ما كانوا ما تجمبو ليـ الحكومة المد



عميو في حالة الطبيعة متنازليف بذلؾ عف الحكـ الذاتي الكامؿ، كؿ لنفسو ، و لكف ليس 
معنى ذلؾ أنيـ يفوضوف الدولة التي يشكمونيا في المجتمع المدني بأف تنتيؾ أو تيدد 

ة المجتمع أو السمطة التشريعية التي تكونت بواسطة '' ، و ىنا يقوؿ لوؾ '' إف سمط 1حريتيـ
الناس ال يفترض ليا مطمقا أف تتجاوز الصالح العاـ بؿ عمييا أف تمتـز بتأميف أمبلؾ 

 '' .  2الجميع

و بالتالي فإف األغمبية و مف يتحدث عنيا تكوف إما الذراع التنفيذي أو التشريعي لمحكومة  
ؽ األساسي الذي يضعو الناس عندما يدخموف في المجتمع ال يمكنيا أف تنتيؾ بنود االتفا

المدني  ، إال أف ىناؾ صنؼ مف البشر يطمؽ عمييـ اسـ العبيد ، يقوؿ فييـ لوؾ '' إف ىذا 
الفريؽ مف الناس إنما ىػػػػدروا حياتيـ و حرياتيـ و خسروا أمبلكيـ و لـ يعد ليـ حؽ التممؾ 

حاؿ اعتبارىـ جزءا مف المجتمع المدني الذي ىدؼ قط ، ماداموا عمى حاؿ العبودية ، فاست
 '' .  3قبؿ كؿ شيء إلى المحافظة عمى الممكية

لقد كاف ىـ لوؾ الرئيسي النظاـ و األمف و كاف يحذر مف الحرية و يضع ليا حدودا مثمما 
الممكية المطمقة ، لقد كانت فمسفة لوؾ تكافح مف أجؿ  وكاف يحذر مف السيادة الشعبية ، 

ؿ عمى قدر مف الحريات السياسية و االقتصادية مف أجؿ حكومة دستورية ال يمثؿ الحصو 
الحاكـ فييا إال إرادة األفراد الذيف لـ يتنازلوا عف حقوقيـ الطبيعية إال لينعموا بممتمكاتيـ وفي 

 ظؿ التسامح الديني . 

 و ال يخفى عنا أف جوف لوؾ يقسـ السمطات إلى : 

                                                           
، 5449ظرية السياسية و المجتمع المدني ، ترجمة ، ربيع وىبة ، منتدى مكتب اإلسكندرية ، دط، ستيفن ديلو ، التفكير السياسي و الن  1

 .483ص 
 .553جون لوك ، رسالة في التسامح ، مرجع سابق ، ص   2
 .506، ص 5414جون لوك ، في الحكم المدني ، ترجمة ماجد فخري ، اللجنة الدولية لترجمة الروائع ، دم ، دط،   3



ىي السمطة التشريعية حيث القوانيف ال يمكف تناؿ مف الممكيات  السمطة العميا : -
 )األنظمة الممكية ( .

و ىي محددة بشكؿ أدؽ و تمنح لؤلمير الموكؿ إليو رعاية السمطة التنفيذية :  -
 المصمحة العامة . 

أعمى مف السمطة التنفيذية ألنيا تقوـ بإصدار التشريعات  السمطة التشريعية "
المجموعات و أنماط سموكيـ تجاه بعضيـ البعض ، فيي الروح  الناظمة لعبلقات

 . 1 "التي تعطي الصورة و الحياة و الوحدة لمدولة 
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 :  نيالفصل الثا
 اإلنسان عند روسو بين الطبيعة 

  و المجتمع  
 

 أوال : الروافد الفكرية لفلسفة روسو .
 . ثانيا : حالة الطبيعة و اإلنسان الطبيعي

 ثالثا : الحالة المدنية و اإلنسان المدني .
 رابعا : العقد االجتماعي عند روسو .

 خامسا : التعارض بين الفرد و المجتمع. 

 

 



بما أف روسو يعتبر مف أبرز فبلسفة العقد االجتماعي إلى جانب ىوبز و لوؾ ، فقد 
صاغ ىو اآلخر أفكاره حوؿ االجتماع البشري و كيفية انتقاؿ اإلنساف مف الحالة الطبيعية 
إلى الحالة المدنية ، واضعا بذلؾ كتابو العمدة ''العقد االجتماعي'' الذي أليـ العديد مف 

( ، ألف اإلنساف حسب 1789بلسفة ، و كاف سببا في اندالع الثورة الفرنسية )المفكريف و الف
روسو انتقؿ مف مرحمتو البدائية إلى المرحمة المدنية ، فأبـر عقدا و كانت السيادة لمشعب 

 الذي يختار حاكما عميو يكوف خاضعا ىو اآلخر لمقوانيف و األنظمة . 

 أوال : الروافد الفكرية لفمسفة روسو 

د جاف جاؾ روسو واحدا مف فبلسفة التنوير ، و فيمسوؼ عصره ببل ىوادة ، و مفكر يع
متميزا بجميع المقاييس ، و لعؿ أنو استحؽ اسـ مفكر لعبقريتو الفذة ، و التي تكونت مف 

 عدة مشارب منيا : 

 حياة البؤس و الشقاء  .5

نشر أفكػػػاره و حيث عاش روسو حياة كميا بؤس و شقاء و معاناة ، لكف لـ يمنعو مف 
تفجير عبقريتو ، فحياتو غمب عمييا طابع التمرد و االنتقاؿ مف مكاف إلى آخر ، حيث فقد 
والدتو عند ميبلده ، فذاؽ شتى أنواع البؤس و الفقر و البلستقرار ، و ىذه العوامؿ رفعت مف 

كاؿ معنويات روسو و جعمتو ينطؽ بما يتمنى عيشو و يرضاه لمجتمعو ، و يناىض كؿ أش
الظمـ و الطغياف ، لقد فجرت ىذه الحياة المقيورة عشقا لمحياة و ولعا بالثػورة و التمرد في 

 أعماقو، ليس ىذا فحسب بؿ سعى لتحقيؽ كرامة اإلنساف و رد االعتبار إلنسانيتو . 

 

 

 المطالعـــة  .4



الكبير لحب لقد أعطى روسو لممعرفة اىتمامو األكبر فطالع األدب و الشعر و ىذا الشغؼ 
المطالعة مكنو مف امتبلؾ حس أدبي متميز و براعة في صياغة الخطاب اإلنساني حيث 
يقوؿ '' عمد أبي إلى أسموب خطر إذ أشركني في قراءة الروايات و الكتب الدسمة ... اشتد 

 '' .  1شغفي بالقراءة حتى أصبح تيوسػػا

كتب األقدميف و المحدثيف ، حتى لقد كاف روسو يقرأ بشغؼ شديد كؿ ما يقع بيف يديو مف 
أنو درس الرياضيات و الفمؾ '' و قد قيؿ أف ىذه الحياة التي قضاىا في القراءة و العمؿ ، و 
أف تمؾ الحوادث األسطورية التي تخممتيا و ىذه المغامرات الدافئة و األخطار المحدقة التي 

ىذه األحداث توقظ خيالو و  كاف يكابدىا أليمتو و فجرت فيو قدرة ىائمة عمى العطاء ألف
 '' .  2تفجر أحاسيسو

 تواصمو مع أىل الحكمة و الرأي  .3

حيث كانت لو عبلقات مع عمماء و مفكريف و أدباء و قساوسة و رجاؿ الديف طيمة حياتو 
مثؿ ''ألمع أدباء باريػػػس مثؿ مداـ دوباف و مداـ دي بروجي ، و ما ريفو، و فونتييؿ و 

نسى فضؿ القسيس البروتستاني المبريسو الذي كاف يغدؽ عميو ..'' كما ال ن3ديدرو 
بالمواعظ األخبلقية ، ىذا ما جعمو يكتسب طموحا عبقريا ، انطمؽ منو في تسجيؿ أمجاده 

 الفكرية عبر أعمالو المختمفة . 

 

 الفكــر السياسي  .9
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و حيث لعب ىذا األخير دوره في التأثير العميؽ عمى فكر روسو سواء كاف بالسمب أ
باإليجاب ، حيث توافؽ مع كؿ مف ىوبز و لوؾ في حياة الفطرة التي عاشيا اإلنساف قبؿ 
الحياة المدنية ، و في طريقة االنتقاؿ مف الحالة األولى إلى المجتمع المدني عبر العقد 
االجتماعي  غير أنو واجييا بالنقد  والرفض فيما يخص أفراد ىذا العقد و نػػوع الحكـ و 

لمبادئ ، كما أثرت فيو نظرية القانوف الطبيعي ، و كاف مف أبرز مف تأثر بيـ غيرىا مف ا
''ىوغروتيوس'' و ''بوفندروؼ''، و ''مونتيسكيو'' و فد تأرجح ىذا التأثير بيف النقد أحيانا و 
االستمياـ أحيانا أخرى ، غير أنو كانت لو القدرة عمى تقبؿ آراء اآلخػػػريف ،و تأثره ىذا ال 

 صدؽ و موضوعية أو لنقؿ أصالة آرائو .  يعني عدـ

 عصــر التنويـــر  .1

لقد كاف لعصر التنوير األثر البالغ في بناء تفكير روسو بكؿ ما يحممو مف أجواء فكريػة و 
حركة عممية صاحبتيا تطورات جديدة ، و التي تسعى جميعيا إلى ىدؼ واحد ىو إسعاد 

الرفع مف مستواه ، فارتسمت معالـ التوجو  اإلنساف و تخميصو مف كؿ مظاىر االنحطاط ، و
المذىبي في مختمؼ القضايا المطروحة ألي فيمسوؼ ، و روسو واحد مف ىؤالء و لعمو 
األبرز مف الذيف عبروا عف األوضاع التي سادت في أوربا عموما ، و بمده فرنسا عمى وجو 

طرؽ جديدة تسير  الخصوص ، فتراكـ ىذه األوضاع و تداخؿ األحداث أصبح يتطمب إيجاد
وفقيا قواعد و قوانيف المجتمع ، و البحث عف طريقة لمخروج مف األعراؼ المعيودة سابقا ، 

 خاصة مف الناحية االجتماعية و السياسية لئلنساف . 

و خبلصة القوؿ أف روسو جسد ذروة التطور لمفكر التنويري ، خاصة و أف أعمالو طبعت 
 بصبغة رومانسية و أدبية مرىفة . 

 

 ثانيا : حالة الطبيعة و اإلنسان الطبيعي 



حالة الفطرة ىي إحدى المنطمقات األساسية لمفكر السياسي في العصر الحديث و مفادىا 
''أف الناس يعيشوف في مجتمع طبيعي أي قبؿ قياـ مجتمع سياسي و ظيور الدولة ، فيي 

انوف الوحيد الذي كاف '' فالق 1حالة خالية مف أي نظاـ أو تنظيـ و خالية مف أي قانوف
موجودا ىو القانوف الطبيعي الذي استمد منو األفراد حقوقيـ الطبيعية ،و لقد اختمفت وجيات 

 النظر بيف مفكري العصر الحديث في تفسيرىـ لحالة الفطرة األولى . 

يذىب جاف جاؾ روسو إلى االعتقاد'' أف األسرة تمثؿ أوؿ نموذج لممجتمعات السياسية التي 
''  فمجتمع األسرة ىو المجتمع الطبيعي الوحيد ، حيث أف  2ا االتفاؽ الحر لمعيش معاأساسي

اإلنساف الطبيعي عند روسو ليس بالخير و ال بالشرير ، كما أف ظيور الزراعة و الصناعة 
و الممكية أدت إلى زواؿ المساواة بيف الناس و يفترض روسو '' إف اإلنساف كاف متواجدا في 

رؼ أىمو و لعمو لـ يكف يعرؼ أوالده و ال لغة لو ، و ال صناعة و ال فضيمة و الغالب ال يع
 ''.  3ال رذيمة ... كاف حاصبل بسيولة عمى وسائؿ إرضائو حاجاتو الطبيعية

و لـ يكف لو مع أفراد جنسو أي عبلقة يمكف أف توصؼ باألخبلقية ، إف ىذا اإلنساف عند 
يكف مسرفا في المعيشة ، و ىو يساىـ في تشكؿ  روسو كاف قمما يصاب باألمراض ألنو لـ

األسرة التي وصفيا روسو بأنيا أقدـ المجتمعات البشرية ، غير أنيا لـ تستمر طويبل ، حيث 
أنيا تنتيي بانتياء الحاجة إلييا ''ذلؾ أف األوالد ال يبقوف مرتبطيف مع األب إال لمزمف الذي 

 '' .  4بطة الطبيعية عند انقطاع ىذا االحتياجيحتاجوف فيو إليو لحفظ أنفسيـ , تنحؿ الرا

إف روسو ينتقد ''توماس ىوبز'' في قولو بأف حالة الطبيعة تتميز بالطمع و الجشػػػػع و بحسب 
رأيو  ىاتيف العاطفتيف ينشئيما االجتماع ، فاإلنساف الطبيعي كاف سعيدا ألف حاجاتو كانت 
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آلف ، كاف يمشي عمى رجميف و يستعمؿ يديو قميمة ، كاف مطابقا في كؿ زمف لما ىو عميو ا
كما نستعمؿ نحف أيدينا اليوـ ، مجيبل أنظاره في جميع أنحاء الطبيعة  ، يقيس بيا سعة 

'' فاإلنساف ىنا ىو ذلؾ الكائف الحي المتواجد منذ الزمف البعيد ،  1السماء الممتدة األطراؼ
طوره ، تحت اسـ الفف ، العمـ ، الخالي مف كؿ مظاىر الزيؼ التي احتوتو طواؿ مسيرة ت

الحضارة ... حيث يقوؿ فيو روسو''ىا إني أراه تحت شجرة بموط ناقعا عطشو مف أوؿ جدوؿ 
'' . فاإلنساف الطبيعي  2ماء، واجدا سريرا لنومو عند جذع أوؿ شجرة أمدتو بوجبة الطعاـ

حالة العزلة حيث  كاف جد بسيط ، حيث تبدو الحياة االجتماعية غريبة عنو ، فيو يعيش في
لـ تخطر بباليـ فكرة االجتماع ، يعيشوف في الغابات مثميـ مثؿ الحيوانات ، ال يعرفوف 
حرفة و ال عمؿ ، يقتاتوف مف خيرات األرض و ما تدر بو مف  ثمار و فواكو ... فيسدوف 

ج ، و كاف بذلؾ حاجاتيـ البيولوجية و المتمثمة أساسا فػػي الطعاـ و الشراب و الراحة و التزاو 
مف األيسر لو أف يتوصؿ إلى رغباتو و احتياجاتو ىذه ، فيو يعمؿ عمى تمبيتيا طيمة النيار 
''فيو ىائـ عمى وجيو في الغاب ال صناعػة لو و ال كبلـ و ال مأوى و ال حرب و ال حاجة 
ؿ ألمثالو ... ذلؾ اإلنساف المتوحش لـ تكف لديو إال العواطؼ و المعمومات المبلزمة لمحا

 ''.  3التي كاف فييا ، فمـ يكف يشعر إال بحاجاتو الحقيقية

فكؿ نزاعاتو كانت طبيعية بحتة و أىواءه كميا بدائية محضة مؤكدا أف البشر في حالة 
الطبيعة ليسوا صالحيف و ال أشرارا إذ ال تجمع بينيـ أية عبلقة أخبلقية ،و ال واجبات 

ال عمـو ، فكؿ شيء يبقى عمى حالو ، فقد عاش مشتركة ال يعرفوف ال تربية و ال تقدـ و 
البشر طيمة قروف عمى ىذا المنواؿ كانوا يجيموف معنى الحياة الممكية ، األسرة ، المجتمع و 
لـ يكف حينيا تفاوت فيما بينيـ ''و الخبلصة ىي أف كؿ إنساف يرى أمثالو كما يرى حيوانات 
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الحاؿ الطبيعية الحقيقية غير موجودة .. أي  نوع آخر ... إف األنانية في حالنا البدائية في
 '' .  1أف ىذا اإلنساف ال يستطيع لذات السبب أف يكوف ذا حقد أو رغبة في االنتقاـ

ما ميز ىذه الفترة االستقرار و االستمرار ، فالطبيعة عمى حد تعبير روسو  أبرزفو بالتالي  
حياة االجتماعية فعؿ مف أفعاؿ اإلرادة ال  تكترث بتييئة البشر لمحياة التجمعية ، حيث أف ال

ال مف أفعاؿ الطبيعة ، إف الحاجة إلى التآزر لدى اإلنساف البدائي لـ تكف موجودة وسبب 
ذلؾ أنو لـ يكف لدييـ لغة تساعد عمى تقريب العبلقات بينيـ ؛ فبل الجوع و ال العطش 

ف الثمار ال تفمت انتزعا منيـ أوؿ التصويتات ، بؿ الحب و الكره و الشفقة و الغ ضب ، وا 
مف أيدينا فيمكننا أف نتغذى بيا مف غير كبلـ ، كما أننا في صمت نطارد الفريسة التي نريد 

'' 2أف نقتاتيا ... إف الطبيعة تممي عمينا نبرات  و أنات و تمؾ ىي أقدـ الكممات المخترعة 
ا ما إلى الخروج مف الحالة ، غير أف طبيعة اإلنساف القابمة لمتقدـ و الرقي جعمتو يتطمع نوع

 األصمية التي عاش  فييا في طمأنينة و سبلـ و براءة تامة .

إف ىذه الحالة البدائية أو الطبيعة التي عاشيا اإلنساف طيمة قروف لـ تستمر فخرج اإلنساف 
أخيرا مف ىذه الحالة ، و لعؿ السؤاؿ الذي يطرح نفسو بإلحاح ، كيؼ خرج اإلنساف مف ىذه 

؟ يرى روسو أف اإلنساف خرج مف ىذه الحالة اتفاقا بأف عرضت لو أوال أسباب  الحالة 
طبيعية كالجذب و البرد و القيظ ، اضطرتو إلى التعاوف مع غيره مف أبناء نوعو ، فأفراد 
المجتمع قد عاشوا أحرارا و صالحيف ''طالما قنعوا بكوخيـ البسيط ، و اكتفوا بمباس الجمود 

، أي طالما لـ ينشغموا إال باألعماؿ التي في مقدور فرد واحد القياـ بيا ،  ثيابا وبالريش زينة
لكف ما إف راودت اإلنساف حاجة إلى أف يؤازره آخر حتى اختفت المساواة و ظيرت الممكية 

 '' . 3و غدا العمؿ ضروريا 
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لقد كاف الغرض مف ىذا التعاوف و الحرص عمى العمؿ توفير القوت )األكؿ( فمجأ إلى 
لتعاوف عمى الصيد و تربية الحيوانات و غيرىا ، كما اضطرتيـ الفيضػانات و الزالزؿ و ا

البراكيف و كؿ مظاىر الطبيعة إلى االجتماع بصفة مستديمة ، فاخترعت المغة و بيا تغير 
السموؾ و برز الحسد ، إف ىذا االجتماع بنوعيو المؤقت و المستديـ يمثؿ في رأي روسو 

لية مف القوانيف و ليس فييا ردع سوى خوؼ االنتقاـ ، و لكف تطور حياة حالة التوحش الخا
اإلنساف و اتساع ضروراتيا أدى إلى أف '' وضعتو الطبيعة في حد أوسط بيف ببلدة البييميف 

 ''  1و أضواء المعرفة المشئومة ، أضواء اإلنساف المدني ...

طيا القوانيف و األنظمة أدى إلى إف التحوؿ و االنعطاؼ نحو الحياة المجتمعية التي تضب
ظيور نوع مف التفاوت بيف البشر و نزوع األفراد نحو الممكية و حب الذات و األنانية , و 
ىكذا يصبح اإلنساف الطيب في حالة الطبيعة شريرا محبا لنفسو في حالة االجتمػػاع و ىذا 

 روس . الرجوع إلى الحالة األولى التي كاف عمييا اإلنساف مستحيبل برأي

فاإلجماع أصبح ضرورة ال يمكف االستغناء عنيا ، و كؿ ما نستطيع صنعو ىو أف نصمح 
مفاسد ىذا االجتماع بإقامة حكومة صالحة تعمؿ ىي األخرى عمى تربية المواطنيف 
الصالحيف ، فمف الوجية األولى تعود المسألة إلى إيجاد ضرب مف االتحاد يحمي بقوة 

حقوقو و يسمح لمكؿ و ىو متحد باف ال يخضع إال لنفسو ، المجتمع الشخص كؿ عضو و 
و تبقى لو الحرية التي كاف يتمتع بيا مف قبؿ ، لـ تكف ممكية األرض مضمونة بمػا فيو و 
كاف ال بد مف تدبر وسائؿ جديدة لحمايتيا و حدث أف اكتشؼ اإلنساف استعمػاؿ الحديد و 

اؼ و توظيفو االقتصادي إلى تقسيـ العمؿ ىو شرط الزراعة و الصناعات ، أدى ىذا االكتش
و التعاوف ، إذ يستمد المزارعوف اآلالت الحديدية مف صناعتيا و يعطوف بدؿ ذلؾ القوت 
الناتج مف الزراعة فيزداد التفاوت نتيجة الزدياد الفائض عند إحدى الطبقتػػيف ، و ىكذا يتفاقـ 

فيـ فيضعوف أنظمػػة و قوانيف عامة الخصاـ و يتفؽ األقوياء و األغنياء عمى تدعيـ مواق
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تصوف الممكية و توحد أسس السبلـ القائـ عمى اإلذعاف )الخضوع( ، لقد لجأ األغنياء إلى 
الحيمة لئلطاحة بالفقراء و كانت خطتيـ في ذلؾ حسب روسو في قوليـ أف في االتحاد قوة 

ؿ و الحروب ، بؿ نعمؿ لحماية الضعفاء مف الظمـ و الجور ف و ال نضعؼ قوانا في االقػتتا
عمى رسـ حدود سمطة عميا ذات شرائع حكيمة ، و أنظمة عادلة ، فيقوؿ روسو عمى لساف 
اإلنساف الطبيعي '' فمنوحد ىذه القوى في سمطة عميا تتموى الحكـ فينا بحسب قوانيف رشيدة 
تحمي جميع أعضاء الشراكة ، و تدافع عنيـ و تصد األعداء المشركيف و تسكف ضمف 

فاؽ أبدي '' و ىكذا قاد تأسيس البشر لممكية األرض إلى الميثاؽ االجتماعي عندما خطب و 
أحدىـ في اآلخريف مشيرا إلى قطعة أرض سيجيا بأنيا ممكو ، يقوؿ روسو '' إف أوؿ مف 
سيج أرضا و قاؿ ىذا ممؾ لي ووجد أناسا يصدقونو كاف المؤسس الحقيقي لممجتمع المدني 

جمع حسب روسو ناتج عف المصمحة الشخصية الفردية ، و ىذه الممكية '' ، غير أف ىذا الت
الخاصة التي انقمبت عمى الفرد الطبيعي كانت سبب التدىور البشري الحاصؿ ، فممكية 
األرض تولد البلمػػساواة و تؤدي إلى صراع المصالح و العبودية ، فروسو يدعو في كتابو 

مني إلى التممؾ العاـ لؤلرض و بشكؿ جماعي و ''أصؿ التفاوت بيف الناس'' و لو بشكؿ ض
ليس بشكؿ فردي ، فالحالة المدنية المكتسبة عف الحالة الطبيعية ال تتعارض مع التممؾ 

 العاـ لمممكية .

إف مشكمة الممكية ىذه نقطة جوىرية في بناء الدولة ، و ما يجب أف تتوفر عميو مف آليات 
أتى ليا حماية الحقوؽ الفردية ، التي صبغت بصبغة في إدارة العبلقات بيف األفراد حتى يت

طبيعية و التي تعرفيا الدولة بعد التعاقد و تصبح مرجعا أساسيا أوليا في إقرار الحقػوؽ و 
 إيجاب الواجبات .

إف االجتماع بحسب روسو لـ يولد سوى األنانية و المشاعر الحاقدة فقد تولدت لديو األنانية 
اآلخريف ، و يرى فييـ مزاحميف لو ، و عندما أضحى عاجزا عف حينما راح يقارف نفسو ب

 تقسيـ نفسو إال قياسا إلى اآلخريف .



إف اإلنساف الطبيعي كاف يعيش لنفسو ،و بالتالي فيو عمى عكس اإلنساف االجتماعي الذي 
ال يرى وجوده إال في أراء اآلخريف ، ىذا اإلنساف األوؿ كاف يجيؿ جميع المؤسسات الثقافية 
الكبرى التي ظيرت في وقتنا الحاضر و التي ظيرت كمحاولة لتخفيؼ مصاعب اإلنساف و 
إسعاده ، لقد كاف يعيش بكميتو فرحة وجوده الذاتي دوف أف يمعف التفكير في المستقبؿ ، 
ىكذا يعيش الناس في حالة الطبيعة ، مستقؿ كؿ بذاتو ، كؿ يحيا حياتو الخاصة غير أف 

ئتيـ المتواضعة ىذه ، و لما كاف الحب عاطفة فطرية في اإلنساف ، المساواة تطغى عمى بي
فاإلنساف خير رحيـ ينقاد لما في الطبيعة مف غرائز صادقة ، و بما أف ىذه الغرائز صالحة 
طبعا فيو بالتالي إنساف صالح ، غير أف ىناؾ أفكار طغت عمى ىذا اإلنساف البريء 

الة االجتماع أو التمدف ، فقد انقسـ البشر شيئا فاضطرتو إلى الخروج مف حالتو ىذه إلى ح
فشيئا إلى فقراء أو أغنياء '' حفنة مف الناس مترئة بزوائد العيش في حيف أف الجميور 

 '' .  1الجائع يعوزه الضروري منو

ومع مرور الوقت و تعقد العبلقات االجتماعية أكثر فأكثر جعمت مف الصعوبة أف نبحث في 
و ، إف اإلنساف و خاصة الطبيعي طيب عند روسو ، فالشػػػر و الخطأ ىذا اإلنساف و نعرف

 دخبل عميو مف الخارج و بدال منو شيئا فشيئا و أممى عميو أفكار لـ تراوده في حالتو األولى  

فقد كاف البشر في ىذه الحالة متعوديف عمى تقمبات اليواء و قسوة الفصوؿ و تروضوا عمى 
أنفسيـ و عف طرائدىـ مف الوحوش األخرى التي تياجميـ ،   التعب ، فكانوا يدافعوف عف

حيث يقوؿ روسو '' و إذ كاف جسد اإلنساف المتوحش ىو األداة الوحيدة التي لو دراية بيا ، 
عف القياـ بيا ... و عممنا ىو ما ينتزع منا القوة و  استخدمو ألغراض متنوعة تعجز أجسامنا

 ''. 2ذلؾ المتوحش عمى اكتسابيا  الرشاقة المتيف كانتا ضرورية تكره 
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إف روسو لـ يقؿ بالحالة الطبيعية ، فيو يستحسف حاال متوسطة بيػف الحالة الطبيعيػػة و 
الحالة االجتماعية ذلؾ أف الحالة الطبيعية تحمؿ في طياتيا البساطة و منافع الطبيعة ، 

حيث تسود المسػاواة و  حيث يتغنى باإلنساف الطبيعي الطاىر و يقوؿ بتمؾ الحاؿ المتوسطة
ال يعرؼ لمتفاوت معنى ، فما استحسنو روسو الرجوع إلى الطبيعة و لكف باتفاؽ الناس عمى 

 إقامة عقد اجتماعي يرضى بو الجميع .  

 ثالثا : الحالة المدنية و اإلنسان المدني 

 لما كاف الجوع ىو الحافز األوؿ عمى العمؿ في رأي روسو و لما زادت المتاعب عمى
اإلنساف ، كاف ال بد أف يسعى لتغيير نمط معيشتو ، و أف يحرص عمى إيجاد وسائؿ جديدة 
تمكنو مف العيش بأسموب أفضؿ و أرقى ، نمط يسد حاجاتو و متطمباتو اليومية ، فالمقيموف 
عمى الشواطئ اخترعوا صنارة الصيد و غدوا صياديف ، أما المقيموف في الغابات فصنعوا 

اـ فأصبحوا صيادي حيوانات برية ، فضربوا بذلؾ عصفوريف بحجر واحد، األقواس و السي
فمنيا يأكموف و منيا يحولوف جمودىا إلى مبلبس تقييـ مف برد الشتاء و حر الصيؼ ، 
وساعفيـ الحظ شيئا فشيئا فاكتشفوا النار تدريجيا ، و ىكذا أدركوا أف غيرىـ مف بني البشر 

فوف كيفما يتصرؼ غيرىـ ، و صاروا بعد ذلؾ في يشعروف بمثؿ ما يشعروف بو و يتصر 
حاجة إلى غيرىـ ، فراحوا يطمبوف مساعدتيـ ، غير أف ىذا التعاوف لـ يتعدى في البداية 
حاالت منفردة إذ كاف الناس يتضافروف و ييبوف  لتحقيؽ ىدؼ ما ، ثـ بدت شيئا فشيئا 

 روابط و تجمعات دائمة . 

عف التزاماتيـ المشتركػة  –و إف كانت بدائية –ىكذا اكتسب البشر مف حيث ال يدروف فكرة 
، و لعؿ ىذا التقارب ساىـ في ظيور المغة فتيسرت بذلؾ خطى التقدـ ، فكمما أمعف اإلنساف 
عقمو كمما اكتشؼ ما لـ يكف يعرفو مسبقا ف و كمما عرؼ المزيد ازداد بذلؾ تحسف نشاطو 

وقد وضع في تمؾ الحقبة مف تطوره الفأس الحجرية ، و بنى مساكف و ألؼ  االقتصادي ,



الحياة الحضارية ، و يعتبر روسو أف الفترة الزمنية الممتدة بيف ركود حالة الطبيعة و نشوء 
القوانيف مف أزىى الفترات ،حيث يقوؿ '' إف ىذه الحقبة تقدـ المواىب اإلنسانية و ىي التي 

الحالة البدائية و حدة نشاط فوجب أف تكوف أسعد الحقب و أكثرىا  كانت وسطا بيف ببلدة
 '' .  1دوما

و إف كانت حالة الطبيعة تمثؿ طفولة اإلنسانية فإف ىذه الفترة تمثؿ شبابيا ، كما أف روسو 
يشارؾ الكثيريف مف منظري القرف الثامف عشر اعتقادىـ بأف النمو السكاني حافز لمبشرية 

ظيور الممكية خطى البشر خطوتيـ األولى نحػػػػو االنحػطاط ، و الممكية  عمى التقدـ ، و مع
تديف بوجودىا الكتشاؼ الزراعة و ابتكار الصناعة و استخراج المعادف ،وبسبب ممكية 
األرض تولدت البلمساواة بيف الناس ، و صراع المصالح ، و بالتالي تزايد الحروب و 

كف مضمونة بما فيو الكفاية و كاف ال بد مف إيجاد االقتتاؿ ، غير أف ممكية األرض لـ ت
وسائؿ جديدة لحمايتيا ، و بالتالي لجأ األغنياء إلى تدبر حيمة لئليقاع بالفقراء ، فاقترحوا 
إبراـ عقد اجتماع ، غير أف نظاـ الحكـ لـ يكف محددا في ىذا العقد ، و ظيور الحكومة لـ 

انيف مقتصرة عمى بعض الضوابط التي وجب عمى يكف إال تحت تأثير الضرورة ، فكانت القو 
األفراد االلتزاـ بيا ، و لكف ضعؼ الحكـ أدى إلى ضرورة توكيؿ أفراد معينيف ''السمطة 
العامة '' و ىكذا ظير الوالة المنتخبوف و البلمساواة التي ينظر إلييا روسو مف زاوية سياسية 

 ، تمر بثبلث مراحؿ : 

 ة .إقرار القانوف و حؽ الممكي -

 تأسيس الوالية . -

 تحوؿ الحكـ الشرعي التعاقدي إلى حكـ تعسفي استبدادي . -
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يقوؿ روسو '' و لكف ... زالت عنيـ المساواة و دخمت فييـ الممكية و أصبح العمؿ ضروريا 
، و تحولت الغابات الواسعة حقوال باسمة وجب أف تروى بعرؽ الناس ، فمـ تمبث ىذه  

 '' .  1والعبوديةالحقوؿ أف نبت فييا البؤس 

إف البشر بحسب روسو ليسوا سيئيف بطبيعتيـ ، و ال بد أف يكوف قد وقع ليـ أمر ال عبلقة 
لو بنفوسيـ ، فدخمت في حياتيـ طرائؽ اصطناعية جعمتيـ يحيوف حياة ليس فييا روح ، 
فصنع البشر ألنفسيـ حياة تطغى عمييا المظاىر ، فأصبح المجتمع يعني تجمع أفراد 

يف و عواطؼ مفتعمة ، إنيـ أفراد يعيشوف خارج ذواتيـ ، إنيـ ال يعيشوف إال ضمف صناعي
اآلخريف ، و منو يستمدوف الشعور بوجودىـ الخاص ،  ال يحيوف اليـو و ال ينشدوف 
سعادتيـ إال مف خبلؿ رأي اآلخريف ، ىـ فريسة حب الذات ، كما أنيـ يعيشوف حالة تبعية 

يستطيعوف التمتع إال بما ينعـ عمييـ بو الناس مف سعادة ،  دائمة بعضيـ لبعض ألنيـ ال
لقد أوجدوا فيما بينيـ أشكاال مف عدـ التفاوت ، فبعضيـ فقيػػػر و بعضيـ غني ، و منيـ 
السادة و منيـ العبيد ،  '' يشغميـ التفكير الدائـ فيما سيحدث ليـ ، و تغذييـ آماؿ المستقبؿ 

التمتع بالحاضر ، عاجزوف عف أف يحققوا في حياتيـ و تطمعاتػػو ، و ىـ عاجزوف عف 
ماىيتيـ الحقة .. إنيـ مرتبطوف بكؿ شيء ، باألزمنة و باألمكنػػػة و بالناس و باألشياء ، 

 2منشغموف بكؿ ما يجري و ما سيجري ''. 

وليس سعي ىؤالء الناس بحسب روسو إلى بسط نفوذىـ و ذواتيـ عمى األرض التي يحيوف 
ال يسعوف إال إلى ترديد العبارات التالية : عدالة ، قانوف ، حماية ، عوف  فوقيا ، فيـ

الضعفاء ، و تقدـ العقؿ ، لقد أصبحوا متطوريف بشكؿ كبير ، فقد عرفوا العػػموـ و الفمسفة ، 
غير أف عمميـ ىذا ال يقودىـ إال إلى التنافسات و يضفي عمى حياتيـ الكثير مف الغموض 
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ليؿ عمى عجز الفكر البشري ، و ىـ يسيئوف استخداـ مواىبيـ عندما ، فاختبلؼ اآلراء د
 ينصرفوف إلى العمـ . 

إف ىـَ ىؤالء عمى حد تعبير روسو أف يعرفوا الطبيعة كميا ، غير أنيـ غير مباليف بمعرفة 
 أنفسيـ ، تيميـ كؿ الفنوف ما عدا فف السعادة.

ة في نفوسنا و ىذه األخيرة تحمؿ في إف المعرفة األخبلقية )عمـ ما يجب أف نفعؿ( موجود
طياتيا شريعة اهلل ، و بالتالي فروسو يدعونا إلى مساءلة أنفسنا و إلى ترؾ مواىبنا الطبيعية 

 تعمؿ ، و منو سنكوف صادقيف ، فاضميف كما كنا في حالة الطبيعة األولى . 

صب ، قاسي لقد أضحى الديف ال صمة لو بحياة الناس ، حيث أصبح اإلنساف مغرور متع
سيجري وراء الحرب بدال مف مناجاة السمـ '' و كتبوا عمى أوراؽ طيارة ما يجب عمينا أف 
نؤمف بو ، مدعميف ذلؾ بالنصوص ، فكأنما كاف مف الضروري أف نرجع إلى أبعد أزمنة و 

 1أف نرى كؿ التنبؤات و كؿ ما نزؿ مف وحي و نقابؿ بينيما '' . 

ا لما يشاءوف ىذا ألنيـ صنعوا ألنفسيـ عالما مف المظاىر حيث تراىـ يستنطقوف اهلل وفق
بمؤسساتيـ االجتماعية وبكؿ ما أحرزوه مف عمـ وفف وتعميـ ،و في عالـ المظاىر ىذا 
تجدىـ يبحثوف عف سعادتيـ، إنيا الحياة الظاىرية عند روسو وليست بالحياة الحقيقية حيث 

بوسعنا أف نفعؿ لنرى اإلنساف الحؽ؟ يجيبنا لـ يعد ييميـ أمر ذلؾ اإلنساف الطبيعي فماذا 
روسو أنو عمينا أف نفصؿ كؿ ما يممكو مف ثروتو الخاصة وأضاؼ إلييا مف بعد،أنو عمى 
اإلنساف النظر مف كؿ ما ىو غريب عف نفسو ،وعمينا أف نعود إلى ذلؾ الزمف الجميؿ الذي 

و ذلؾ الكائف الذي ال يعيش إال كاف فيو اإلنساف قبؿ أف يخمؽ لنفسو ىذا العالـ، فاإلنساف ى
لمظاىر وال يرى داخمو  وال يعي ذاتو إال في آراء اآلخريف، إنساف استولى عمى قمبو الحقػد و 

 .)الطبيعي(األنانية وغيرىا مف المشاعر البلمألوفة عند اإلنساف األوؿ 
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 رابعا : العقد االجتماعي عند جان جاك روسو 

اإلنساف لـ تستمر نتيجة لمتقدـ و التغير الذي طرأ عمييا  إف حالة الطبيعة التي كاف عمييا
فجأة ، فاإلنساف خمؽ لنفسو حياة جديدة ، غير أنيا لـ تكف أحسف مف التي سبقتيا ، كما أنو 
يستحيؿ معيا الرجوع إلى الوراء ، و بالتالي فما عمى اإلنساف إال أف يجد لنفسو ما يؤمف 

محة المشتركة التي ال يمكف تصورىا حسب روسو حياتو و يحفظ بقاءه و كذا حفظ المص
 خارج إرادة اإلنساف مف جية ، و خارج اتحاد اإلرادات الفردية مف جية ثانية . 

إف االجتماع البشري أصبح ضرورة ال بد منيا ، ىذا االجتماع الذي تمثؿ بشكؿ رئيس في 
ني و الذي يذىب في العقد االجتماعي حيث يرى فييا البعض عمى أنيا نشوء المجتمع المد

خط مستقيـ إلى الدولة الحديثة التي أفرزتيا فمسفة األنوار فيي األساس األوؿ الذي قامت 
 عميو الدولة .

و إطار لممارسة اإلرادة العامة التي يسيـ فييا كؿ شخص كعضو في الجماعة و لعؿ ىذا 
حيث يقوؿ '' أريد  ما يؤكد عميو روسو و ما نممسو بشكؿ دقيؽ في كتابو العقد االجتماعي

أف أبحث فيما إذا كاف يمكف أف تكوف في النظاـ المدني قاعدة ما لئلدارة شرعية و أكيدة ، و 
 '' .  1ذلؾ بتنازؿ البشر كما ىـ و القوانيف كما يمكنيا أف تكوف

و لكف كيؼ يمكف ألناس أحرا متساويف و مستقميف بطبيعتيـ بإمكانيـ إخضاع أنفسيـ 
ىؿ بإمكانيـ المحافظة عؿ حقوقيـ الفردية التي سبؽ و أف كانوا  لسمطة تحكميـ ، و

يتمتعوف بيا في الحالة الطبيعية ؟ و إف كانت ىذه المجتمعات قد اجتمعت مف أجؿ صيانة 
 حقوقيـ فيؿ ستتوصؿ إلى قاعدة شرعية أكيدة لمحكـ ؟ 

امة بالنظر إلى إف اإلنساف في المجتمع المدني لو الحؽ في أف يساىـ في بناء الحياة الع
كوف اإلنساف حر ليس فقط في ربط حياتو الخاصة بحياة الجماعة، بؿ ألنو مف جية أخرى 
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حر في ىذا الفعؿ الذي أقدـ عميو طوعا و لغاية قد تحددت مسبقا ،ىي  االنضماـ إلى 
اآلخريف لتحقيؽ منفعة عامة ، و ىي نظرة تنـ عف تفاؤلية مبدئية إلى طبيعة اإلنساف و ال 

د أف تقوؿ أف الحرية ىي ماىية اإلنساف فحسب ، بؿ تذىب إلى أف العقد االجتماعي عقد تري
، و االجتماع ضروري ، غير أف ىذه الضرورة تأتي بصورة بعدية 1طوعي أساسو الحرية 

عند روسو ، فالعقد عند روسو ىو دفع باإلنساف إلى االجتماع مع غيره حيث يقوؿ ''إف 
حمؿ القموب إلى اإلنسانية ، فكؿ ارتباط ىو في األصؿ إطار البؤس المشترؾ ىو الذي ي

 '' .2لعدـ االكتفاء ،  ولو لـ يكف كؿ واحد منا بحاجػة لغيره ، لما حمـ أبدا باالتحاد معيـ 

و بالتالي يصبح االجتماع ضرورة عندما تبعت حالة التقدـ مرحمة ال تترؾ لئلنساف فرصة 
الخيار في الرجوع إلى الوراء )حالة الطبيعة( ، و في نفس الوقت يضطره العجز إلى الخروج 
مف ىذه الحالة إلى حالة أكثر مبلئمة لحياتو ، و منو إلى المجتمع المدني الذي يحفظ حقوؽ 

 ألفراد و دوف المساس بما ىو مكتسب مف الطبيعة األصمية.و حريات ا

إف العقد االجتماعي ىو األساس الذي انتقؿ مف خبللو البشر مف حالتيـ الطبيعية إلى حالة 
 االجتماع المدني  .

و قد بدأت بوادر تشكؿ ىذه المجتمعات حسب روسو مف األسرة إذ تشكؿ أقدـ مجتمػػع و 
د تشكمت نتيجة لمحاجة التي تربط بيف أبناء األسرة الواحدة ، ىي المجتمع الطبيعي ، و ق

غير أف ىذه الرابطة الطبيعية سرعاف ما تنتيي حيف يتحرر األوالد مف الطاعة الواجبة عمييـ 
، فاألسرة إذ ىي النموذج األوؿ لممجتمعات السياسية حيث يشكؿ األب صورة الزعيـ و 

ا أحرارا ، بحيث ال يستطيعوف التنازؿ عف ىذه األوالد صورة الشعب ، و ىـ جميعا ولدو 
الحرية الطبيعية إال مف أجؿ منفعتيـ ، يقوؿ روسو '' إف األوالد ال يدوـ ارتباطيـ بأبييـ إال 
طوؿ الزماف الذي يحتاجوف فييا إلى ضماف بقاءىـ ، و حالما تنتيي تمؾ الحاجة تنحؿ تمؾ 
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يف مف الطاعة التي كانت مفروضة عمييـ الرابطة الطبيعية ، فاألوالد و قد أصبحوا معف
ألبييـ ، و األب أعفى مف ضروب العناية التي كاف ممزما ببذليا ليـ ، ينالوف كميـ عمى 
سواء استقبلليتيـ بأنفسيـ و إذا حدث و إف ظموا مؤتمفيف مجتمعيف فبل يكوف بقاؤىا إال 

د عف بعض حرياتيـ مف أجؿ '' ، ففي العقد االجتماعي يتنازؿ األفرا 1بالتراضي و االتفاؽ
 تحقيؽ النفع العاـ و ىي الغاية األولى لممجتمع .

وجب عميو كونو ىو المسؤوؿ أف يحوؿ قوتو إلى حؽ و الطاعة  -الحاكـ –كما أف الدولة 
إلى واجب حيث يقوؿ روسو '' ال يكوف األقوى قويا بما فيو الكفاية مطمقا، حتى يكوف سيدا 

 ''.  2ى حؽ و طاعتو إلى واجبدائما ما لـ يحوؿ قوتو إل

إف القوة ليست أبدية و يعتبرىا روسو قيمة مادية ال أخبلقية و الخضوع ليا ضروري ، كما 
أنو ال يمكف ألحد أف يزعـ بحؽ "القوة '' و الواقع أف الناس إذا كانوا ال يستطيعوف إنتاج قوى 
جديدة ، بؿ توحيد القوى القائمة و توجيييا عادة ال يكوف لدييـ وسائؿ لمبقاء غير تأليفيـ 
بالتكتؿ مقدار مف القوى يمكنو أف يتغمب عمى المقاومة، و تحريؾ ىذه القوى بمحرؾ واحد و 

'' . و منو فإف االجتماع أو االتفاؽ بيف البشر يبقى ىو األساس لكؿ سمطة 3تسيرىا متوافقة 
شرعية بينيـ ، كما أف ىذا اإلنساف المدني ال يستطيع التخمي عف حريتو ليجعؿ مف نفسو 

ره ، مقابؿ الحصوؿ عمى األمف و السبلـ ، و ال يستطيع أف ييب نفسو ألف ذلؾ عبدا لغي
يشكؿ خروجا عمى الحرية ، فيو ال يستطيع أف يتنازؿ عف أوالده ألنيـ مثمو ولدوا أحرارا 
غير مقيديف بأي قيد و ال شرط ، و ''إف تخمي اإلنساف عف حريتو ىو تخؿ عف صفتو 
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ف واجباتو ، و ىذا مناؼ لطبيعتو ، و أف انتزاع كؿ كإنساف و عف حقوقو كإنساف بؿ ع
 ''.  1حرية مف إرادتو ىو انتزاع لكؿ قيمة أخبلقية مف أفعالو

و النتيجة أف روسو يعتقد أنو مف الخطأ إبراـ اتفاؽ يكوف كمو عمى حساب طرؼ واحػد و في 
حؽ السمطة ىو صالح اآلخر ، و أف كؿ العقود التي نتجت عف استبداد القوي بقوتو إلثبات 

أمر باطؿ ،  يقترح فكرة االنتخاب باإلجماع حيث يختار فيو الشعب  ممثميـ حاكما كاف أو 
ممكا أو ما عرفو روسو بالميثاؽ االجتماعي ''و الذي معناه إيجاد شكؿ مف أشكاؿ االتحاد 

فبما أف  -أي كؿ شخص مشارؾ بأمػػوالو و وجوده -يدافع و يحمي كؿ القوى المشتركة ،
ف شروط  كؿ فرد يتحد مع الجميع،  فأنو ال يطيع إال نفسو ويبقى حرا كما كاف مف قبؿ ، وا 

ىذا الميثاؽ محددة بطبيعة الفعؿ إلى درجة أف أي تعديؿ يجعميا باطمة و ال أثر ليا ،و  
 '' . 2ربما لـ تذكر صراحة أبدا و ىي نفسيا في كؿ مكاف

اف ، فالعقد االجتماعي يمثؿ اتحادا مبدؤه فيذه الشروط يعترؼ بيا ، وىي واحدة في كؿ مك
الحرية و االستقبلؿ و قوامو الشراكة و غايتو المنفعة العامة، فيو ىيػػئة معنوية و جماعية 
فاعمة و متحدة و ذات مشتركة ، و منو يمثؿ الشعب صورة المواطنيف بصفتيـ مساىميف في 

 ولة .السمطة السيادية ، غير أنيـ يبقوف خاضعيف لقوانيف الد

و شروط ىذا العقد يمكف أف تجمع في شرط واحد أال و ىو التنازؿ عف جميع الحقوؽ 
لصالح الجماعة ، فكؿ شخص يقدـ نفسو و مف ىنا يتساوى الجميع و ىنا يرى روسو بأنو 
ال حؽ ألحد بأف يجعؿ ىذه الحالة مكمفة لؤلفراد بما أنيـ جميعا تنازلوا عف حقوقيـ ، فبل 

 يرغبوف ،و إذا تـ ىذا التنازؿ مف دوف تحفظ  فإف االتحاد سيكوف بينا أحد يكمفيـ ما ال
األقوى و األكمؿ ، و ال يبقى لمشترؾ ما يطالب بو ، فبل يمكف أف يبقى لبعض األفػراد و ال 
أدنى حؽ ، ألف ذلؾ يعني أف حالة الطبيعة ال زالت قائمة ، يرى روسو أف النزوؿ الكمي ىو 
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األفراد، و بالتالي تبقى المساواة الطبيعية بيف األفراد قائمػة ، و ما متساوي بالنسبة لجميع 
دامت المساواة فستكوف الحرية كذلؾ ألنو لف يتعدى أحد عمى اآلخر دوف أف يسيء في ذلؾ 
الوقت نفسو إلى المجموع، أي أف األفراد ما داموا متساويف فيما بينيـ فحالتيـ جميعا واحدة 

ى أحدىـ إساءة إلى كؿ واحد منيـ ، فالفرد إذا وضع  قواه و حقوقو ومف ثـ تكوف اإلساءة إل
في يد الجماعة يعامؿ بوصفو عضوا فييا ، و جزءا ال يتجزأ منيا ، و يختصر روسو 
الميثاؽ االجتماعي بالعبارة التالية ''يسيـ كؿ واحد منا في المجتمع بشخصو وبكؿ قدراتو 

يتمقى و يصبح عمؿ كؿ عضو مف ىذه الييئة الكمية تحت إدارة اإلرادة العامة العميا ،  و 
 '' . 1جزءا ال يتجزأ مف الكؿ 

إف العقد الذي افترضو روسو يؤسس شعبا قائما برؤسائو أو مف دونيـ و كذا إرادة عامة ال 
تتجزأ أو يستحيؿ التنازؿ عنيا ، إال في حالة واحدة و ىي حيف يتنازؿ الشعب عف كونو 

ع البشري ىو في صنع البشر و ىـ الذيف اقترحوه ألنفسيـ ، و قد شعبا ، إف ىذا االجتما
وضعوه بإرادتيـ الحرة ، واعيف بما يفعموف '' و بينما تتعاقػػب األفػػػػػكار و العواطؼ و يتروض 
العقؿ و القمب يتابع الجنس البشري سيره ، نحو التآلؼ فتنتشر العبلقات و تتوثؽ الروابط و 

 '' . 2يعتاد الناس االجتماع

ىذا الوضع الجديد الذي نشػأ عف إرادة تامة )االجتماع( ينتقؿ باإلنساف مف الحالة الطبيعية  
إلى الحالة المدنية مف خبلؿ استبداؿ غرائزه الطبيعية بالعدالة االجتماعية إضافة إلى 
استعماؿ عقمو في مسائؿ مستجدة ناتجة بالضرورة عف نوع االجتماع الجديد ''بحيث يعطي 

ادا أخبلقية ألفعالو ، يكتب اإلنساف ممكات و أفكار جديدة تنقمو مف حالة الحػيرة و أبع
 '' . 3االنفعاؿ و المحدودية إلى لحالة الكائف اإلنساف الذكي و المدبر
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كما أف كؿ عضو في المجتمع المدني يشترؾ في ىيئة سيادية واحدة و ىي الدولة التي ال 
شخص حؽ في شيء ما دوف غيره ، فالجميع يتمتعوف يمكف تجزئتيا  ، حيث ال يممؾ أي 

بنفس الحقوؽ و ليس ألحد األفضمية عمى غيره ، فكميـ يمتمكوف صفػػة المواطػػػنة و اإلنسانية 
بدرجة أولى ، فاالجتماع يدؿ عمى أوؿ مظير مف مظاىر تحضر و تقدـ اإلنساف ، و دليؿ 

لى إنساف اإلنساف حيث يدخؿ الفرد عمى إنسانيتو و خروجو  مف مظير اإلنساف الطبيعي إ
في عبلقات مع غيره مف بني جنسو  فتتعيف وفقيا الحقػوؽ المدنيػػة و عبلقات أخرى تربطو 
مع الييئة السيادية و تتعيف بموجبيا الحقوؽ السيادية ، غير أف ىذه العبلقات بنوعييا 

التي بموجبيا ال يمـز تفرض التزامات متبادلة بيف الطرفيف ، لكف قاعدة الحقوؽ المدنية 
اإلنساف باحتراـ االلتزامات التي أخذىا عمى نفسو ال تنطبؽ عمى ىذا التعاقد ، و فيما يخص 
التزامات ىيئة السيادة أف تفرض قانوف ال تستطيع ىي نفسيا أف تخرقو ، ألف ذلؾ يعتبر 

 ة الشعب .مناقض لطبيعة الييئة السياسية ،و العقد االجتماعي نفسو مف شأنو إلزاـ ىيئ

فالييئة السيادية تعمؿ وفؽ ما جاء في العقد االجتماعي و ال تمتـز مع غيرىا بما يعارض أو 
يخالؼ ما ينص عميو العقد ، كأف تخضع لييئة سيادية أخرى أو تبيع جزءا منيا ، ألف ىذا 

ف خرقتو فقد خرقػػػػت بذلؾ وجودىػػا و كينونتي  ا. العقد ىو أساس تواجد ىذه الييئة  ، وا 

كما أف المصمحة و الواجب يفرضاف عمى المتعاقديف التعاوف فيما بينيـ ، و منو وجب 
 العمؿ في إطار ىاتيف الرابطتيف و االنتفاع بجميع الفوائد التي تحمبلنيا .

و ىيئة السيادة تتفؽ في مصالحيا مع مصالح الشعب الذي تتكوف منو و بالتالي ال يمكف 
بيا فقط ، أو منافية ألفرادىا ، و ال يمكف إلحاؽ الضرر بيـ  ليا أف تنادي بمصالح خاصة 

فيي تبقى مجرد ىيئة مفوضة مف الشعب  لمقياـ بنوع خاص مف األعماؿ  و ىػي التنفيذ و 
يظؿ الشعب محتفظا بالتشريع، فتشكؿ الحكومة  إنما يتـ وفؽ قانوف يصدر عف الشعب  و 

 وجود لشيء يضمف التزاميـ ليا ، بالرغـ أي حكومة مؤقتة أمكف لمشعب تغييرىا ، حيث ال
إلى إيجاد وسائؿ أو  -الييئة السيادية –مف وجود مصمحة مشتركة بينيما ، إال إذا سعت 



طرؽ تضمف مف خبلليا التزاـ ىذا الشعب و تماشيو وفؽ ما تريد بحيث أف لمفرد مصالح 
كونو إنساف محب  أخرى )خاصة( قد تخالؼ في متطمباتيا المصمحة العامة المشتركة ،و

لذاتو و إنسانيتو  فقد يظف بأف مساىمتو في المصمحة العامة ليس ليػا مقابؿ و في ىذا 
الصدد يقوؿ روسو ''يمكف أف تكوف لكؿ فرد كإنساف إرادة خاصة مخالفة لئلرادة العامة التي 
لو كمواطف أو متناقضة معيا ، فمصمحتو الخاصة يمكف أف تممي عميو مف التصرؼ ما 

''. غير أنو بإمكاف السيادة أف تضمف إلزاما بصورة ضمنية 1الؼ المصمحة المشتركة يخ
حتى ال يبقى ىذا العقد االجتماعي حبر عمى ورؽ، و ىذا اإللزاـ بإمكانو أف يكسب 
االلتزامات األخرى قوة مؤداىا : أف مف يرفض أف يطيع اإلرادة العامة ترغمو ىيئة السيادة 

رغـ عمى أف يكوف حرا . ألف ىذا الشرط ىو الذي بموجبو يوجب كميا عمى الطاعة كأف ي
 كؿ مواطف لوالئو ، و بالتالي يخرج مف كؿ تبعية شخصية .

إف انتقاؿ اإلنساف مف الحالة األولى )الطبيعية( إلى المجتمع المدني غير مف سموكاتػػػو و 
حسف تصرؼ لـ يعقميما تصرفاتو سواء تجاه نفسو أو اتجاه غيره ، فاكتسبت  أفعالو أدبا و 

فيما سبؽ ، و لـ يعطي ليا أية أىمية ، فوجد في ىذا المجتمع أمور جديدة في حيف أنو فقد 
أشياء أخرى و منيا الحرية التي أكسبتو إياىا الطبيعة ، و كذا الحؽ الذي ال حدود و ال 

عقد ضوابط لو ، حيث كاف يصؿ إلى كؿ ما يشاء و لو الحؽ في كؿ ما يرغب فيو ، فال
االجتماعي برأي روسو ىو أداة إرادية تنازؿ مف خبلليا األفراد عف حريتيـ الطبيعية و أذابوا 
أرادتيـ الفردية في إرادة عامة مشتركة ، فاستعاضوا عنيا  بالحرية المدنية و ممكية ما 
و بحوزتو ، كما أف المجتمع المدني أضاؼ نوعا آخر مف الحريػػة أال و ىي الحرية األدبية ، 

التي تجعؿ الفرد سيدا لنفسو ، حيث أنو وجب عميو طاعة القانوف الذي فرضو عمى نفسو 
بإقامة ىذا العقد االجتماعي ، ىي حرية تتعيف اإلرادة في الممكية أو في التممؾ ، و ليذه 
اإلرادة نوعاف  فإنما أف تكوف ذاتية ، و إما أف تكوف موضوعية محدودة بحدود اإلرادة العامة 
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دو التممؾ حقا مكتسبا لممالؾ ال ينازعو فيو أحد .وال يوجد تناقض بيف الحرية و الممكية ، فيغ
في الدولة المعتدلة ، و في ىذا الصدد يقوؿ روسو '' ما يكسبو  الفرد ىو الحرية المدنية و 
ممكية كؿ ما ىو في حيازتو ، و حتى ال نخطئ في ىذه التعويضات يجب أف نميز الحرية 

تي ليس ليا مف حدود )لممكيتيا( سوى قوى الفرد عف الحرية المدنية التي تكوف الطبيعية ال
 '' .  1محدودة )في ممكياتيا( باإلرادة العامة

إف كؿ عضو في المجتمع ييب نفسو بمجرد أف يتشكؿ ىذا المجتمع و يتكوف ىػػػػو و 
لما كانت القوى  ممتمكاتو ، و إف كاف ذلؾ ال يعني تغير في طبيعة التممؾ أو الحيازة، و

التي تشكؿ الدولة مما ال يمكف مقارنتو مف حيث العظمة و القوة بما يممكو األفراد و ىـ 
منفرديف ، فإف الحياة الجماعية تكوف أقوى و أكثر إحكاما ، فالعقد الذي اجتمع عمى حسابو 
األفراد ييب لكؿ منيـ ما ىو ضروري لو ، لكنو يستبعده مف كؿ شيء آخر ، ىذا ىو 
السبب الذي يجعؿ مف اإلنساف موضع احتراـ مف طرؼ أي إنساف مدني ىو األخر ، رغـ 
ما عانى منو مف ضعؼ في الحالة المدنية '' صحيح أف لكؿ إنساف طبيعي حؽ في كؿ ما 
ىو ضروري لو ، إال أف العقد الواقعي الذي يجعمو مالكا لبعض األمواؿ أو األعياف يقصيو 

نصيبو وجب عميو أف يكتؼ بو ... و ليذا كاف حؽ الجائز األوؿ  عما تبقى ، فإذا ما تقرر
'' و باحتػراـ ىذا الحؽ  فإف 2البالغ الضعؼ في حالة الطبيعة مرعيا لدى كؿ إنساف مدني 

اإلنساف يحتـر ما ليس لو كما يحتـر مالو و يصوف حقو ىذا و يتوقؼ عمى مدى احترامو 
عف موضوعية اإلرادة و يفترض أف يكوف الحكاـ  لما يممؾ غيره ، ثـ أف حؽ الممكية تعبير

 سادة لمببلد ال سادة لمناس.

كما أف الجماعة السياسية حسب روسو ال يمكف تصور وجودىا إال باتفاؽ األفراد فيما بينيـ 
عمى الحياة في الجماعة أي أف العقد االجتماعي ىو الميثاؽ األساسي الذي سيعبر عنو 
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فاؽ أو العقد االجتماعي لف يكوف سميما و مشروعا إال إذا صدر دستور الدولة ، و ىذا االت
عف إجماع اإلرادات الحرة لؤلفراد المكونيف لمجماعة ، و ىذا العقد ال يستمد قوتو مف رضاء 
األفراد فقط ، بؿ تتوقؼ صحتو أيضا عمى طريقة استعمالو ، و الغاية التي يسعى إلى 

حياة أفضؿ مف حياة العزلة التي تسودىا الحرية و تحقيقيا ، فمـ يكوف صحيحا ما لـ يحقؽ 
الحؽ البلمحدود ، فصاحب السمطة يحتكـ إلى أوؿ قانوف )العقد االجتماعي( في أي تشريع 
، فبل يستطيع نفي  الحرية و المساواة الطبيعيتيف بؿ يعمؿ عمى استبداؿ الحقوؽ الطبيعية 

عقد ، و إف كاف بينيـ تفاوت ممحوظ في بأخرى مدنية بما أف الفرد قد تنازؿ عنيا بموجب ال
القوة أو الذكاء أو المواىػػػب و القػػػدرات الذىنية ، و غيرىا فإف العقد يجعميـ متساويف و ال 

 تفاوت بيت شخص و آخر . 

 خامسا : التعارض بين الفرد و المجتمع 

ال بد أف ىناؾ تعارض دائـ في أي مجتمع مدني بيف اإلنساف الطبيعي الذي تقوده مجموعة  
الرغبات و المصمحة الشخصية ، و اإلنساف المدني الذي يسعى نحو المسػاواة و العدالة 

 االجتماعية ، و إلى حياة تميؽ بمكانة اإلنساف .

بيف الفرد و  أولفرد و المجتمع ، و ىذا التعارض عادة ما يصطمح عميو اسـ التعارض بيف ا
سمطة الدولة ، إف ىذا التعارض و االختبلؼ بيف األفراد ىو ما يوجب العقد االجتماعي عند 
روسو ، و رغـ ىذا االختبلؼ إال أف ىناؾ أمور مشتركة بينيـ و ىي التي تجعؿ مف العقد 

اعي عقد جوىري أو نوعي شيئا ممكنا ، كما تعبر عف ماىية و جوىر األفراد ، فالعقد االجتم
، و منو يختمؼ االجتماع البشري عف االجتماع الطبيعي عند الحيواف ، ألف كؿ ما ىو 
مشترؾ بيف األفراد يجعموا منو قانونا عاما و يصبح مجتمع اإلنساف مجاال لمحدود و 

ـ و يعاند االتفاقات و الضوابط و القوانيف ، غير أف اإلنساف ما يفتأ أف يثور و يتمػػرد و يقاو 
،و السؤاؿ الذي يمح عمى طرح نفسو ، أي الشخصيف ىو ىذا الفرد البشري ؟ ىؿ ىو 



المواطف الذي نسبنا إليو الفضيمة السياسية ، أـ ىو اإلنساف الذي يعد معيار جميع القيـ و 
 الفضائؿ ؟ 

ف و إف اإلنساف يجد نفسو وجيا لوجو في معارضة العرؼ و العادة و التقميد و القانػػػػو 
السمطة و ال سيما سمطة األسرة و سمطة المجتمع ، و غيرىما مف السمطات ، حيث تكوف 
ىذه السمطات شكبل مف أشكاؿ االستبلب ، و يصبح األمر أكثر تأثيرا إذ كانت ىذه السمطة 

 مسيطرة و مستبدة .

ا و مف اجؿ فض ىذه السيطرة سعى الكثير مف الباحثيف عف الحرية و العامميف في سبيمي
إلى البحث عف حكاـ لؤلمة وكبلء أو مفوضيف عنيا يجوز لؤلفراد عزليـ متى شاءوا ، وما 
داـ األمر كذلؾ ، ال معنى لتشيد سمطة الحكاـ إال حيف تكوف السمطة في أيدي حكاـ ال 
تتفؽ مصالحيـ و مصالح الشعب في العادة ، أما في ما عدا ذلؾ فإف الشعوب تسعى إلى 

مة توحيدا يجعؿ مصمحة الحاكـ و إرادتو ىي مصمحة الشعب و إرادتو   توحيد الحاكـ و األ
، فحكـ الفرد نفسو بنفسو لـ يكف سوى حكـ الفرد بمشيئة المجموع ، و أف إرادة الشعب ىي 
إرادة الجزء األكبر أو األكثر فاعمية في المجتمع ، غير أف استبداد األكثرية  في المجاؿ 

اف اجتماعي عمى حرية الفرد ، و ىو طغياف منبعث مف السياسي ، يقابمو نوع مف طغي
الػػػعرؼ و العادة و سطوة القيـ السائدة و استيجاف أكثرية المجتمع كؿ جديد في الفكر و 
العػمؿ ، فالفرد و الرأي العاـ يكوناف في مساريف مختمفيف ،و بالتالي ال بد مف حماية الفرد 

الرأي العػػػاـ كػػذلؾ ، و حتى مف ميؿ  ليس مف طغياف الحاكـ فحسب ، بؿ مف طغياف
المجتمع إلى فرض أفكاره و عاداتو ، و جعميا بمثابة قواعػػػد تضبط و تحدد السموؾ 
اإلنساني ، فيعوؽ المجتمع بذلؾ نمو الشخصية الفردية التي تتعارض معو في طريؽ الحياة 

عمى السير وفؽ مبادئو و ، بؿ قد يمنع ىذا المجتمع الفرد مف كؿ ابتكار جديػػػد و يمزمو 
 قوانينو.



و لكف ىذا التدخؿ لممجموع عمى الفرد ال بد مف ضبطو ضمانا لصبلح شؤوف األفػػراد و 
حمايتيـ مف كؿ استبداد سياسي يعصؼ بكيانيـ ، حيث ينتيؾ الحياة الخاصػة لؤلفراد و 

و تدخؿ روابط  يقمع ذاتيتيـ ، و يذيب فرديتيـ في المجتمع فتنحؿ بذلؾ القيـ و الثقافات
 العقد االجتماعي . 

لقد جرى الناس عمى معارضة حرية الفرد بحرية المجتمع  ، انطبلقا مف مفاىيـ المصمحة 
العامة و اإلرادة العامة و الخير العاـ ، و ال يزاؿ مف ال يعترؼ بحقوؽ الفرد و حريتػو و 

جتمع و ذاتيػة الفرد ، و ىنا استقبللو  ، مما يؤدي بنا إلى التناقض الجوىري بيف عمومية الم
يقوؿ روسو '' و بالفعؿ يمكف أف تكوف لكؿ فرد كإنساف إرادة خاصة مخالفة لئلرادة العامة 

'' و ال يتحقؽ ذلؾ إال حيف يعترؼ الناس أف الحياة 1التي لو كمواطف أو متناقضة معيا 
بوظائؼ لآلخريف االجتماعية ىي حياة عمؿ المجتمع ،و أف كؿ فرد في المجتمع إنما يقـو 

يستحؽ أف يناؿ بيا حقوقا مساوية لحقوقيـ ، كما ليس مف سبيؿ لتحقيؽ عمومية المجتمع 
سوى اعترافو بالتفػػػرد و االختبلؼ بيف األفراد ، حيث أف لكؿ فرد شخصيتو التي تميزه عف 

 غيره فيو ليس كالحيواف .

أ يدافع عف حرية اآلخر انطبلقا يجب أف تقـو العبلقات االجتماعية و كذا السياسية عمى مبد
مف حقيقة مفادىا أف كؿ أنا ىو أنا و آخر في الوقت ذاتو ، و أف العقػػػػػؿ و العواطؼ 
مشتركة بيف الناس ، حيث تعتبر مشاعر الحب و الكراىية و البغضػػػاء و غيرىا الدافع 

لقانوف أو الرأي العاـ المحدد لقواعد االسموؾ التي وجب عمى األفراد احتراميا ، و ذلؾ بحكـ ا
، و قد ظؿ قادة المجتمع في الفكر و الشعور بوجو عاـ ال يتعرضوف ليذه الحاؿ مف حيث 
المبدأ و إف كانوا قد يعارضوف بعض ما جاء في تفاصيميا أشد معارضة ، فيـ قد شغموا 

انت أنفسيـ بالبحث في األمور التي يجب عمى المجتمع تحبيذىا بدال مف البحث فيما إذا ك
ىذه األمور يجب أف تصير قانونا يحترمو األفراد ، لقد فضموا السعي لتغيير عواطؼ 
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الجميور في بعض األمور الخاصة التي يختمفوف معو فييا بدال مف أف يشتركوا في الدفاع 
عف الحرية مع الخارجيف عمى العرؼ السائد ، أما المسألة التي استمرت عمى الدواـ حسب 

لعقيدة الدينية حيث يتوؿ في ىذا الصدد '' إف الذي يمنحو العقد روسو فيي مسألة ا
االجتماعي لصاحب السيادة عمى رعاياه ال يتجاوز ... حدود المنفعة العامة ، فميس عمى 
الرعايا تقديـ حساب عف آرائيـ لصاحب السيادة إال بمقدار ما تيـ أرائيـ المجتمع ، و عميو 

دينا يحببو بواجباتو ، لكف معتقدات ىذا الديف ال تيـ ال  ما ييـ الدولة أف يعتنؽ كؿ مواطف
الدولة و ال أعضائيا إال بمقدار ارتباطيا باألخبلؽ و بالواجبات المرتبة عمى معتنقيا تجاه 

 '' .1اآلخريف 

و قد مالت مختمؼ الشعوب نحو التسامح الديني ، كما خرجت بعض المذاىب عف الديانات 
اعترفت بحرية إتباع ىذه المذاىب في الطرؽ التي اعتمدوىا التي كانت تنتمي إلييا و 

لممارسة شعائرىـ ، فاحترموا بذلؾ خصوصية شعائرىـ ، و ىي مسألة حافمة بالعظة مف 
طرؽ شتى ، كما أنيا مثاؿ واضح عمى قابمية الشعور العاـ لموقوع في الخطأ فيما نسميو 

صب عمى مف ينكروف مذاىب لمف أوضح بالروح األخبلقية ، و إف الحقد الذي يحممو المتع
 األدلة عمى ىذا الشعور. 

و ىكذا فيذه الحاؿ ىي التي كانت ميدانا لمصراع الذي برزت مف خبللو حقوؽ الفرد في 
المجتمع ، فأنكر عمى المجتمع دعواه في مباشرة سمطتو عمى الذيف ينشقوف عميو ، يقوؿ 

ا يطيب لو دوف أف يكوف لصاحب السيادة روسو '' يستطيع كؿ واحد أف يعتنؽ مف اآلراء م
 ''.2معرفتيا 

إف ىذا القوؿ ينطبؽ عمى المجتمعات المحافظة حيث ينفر أصحابيا مف تدخؿ الدولة في 
شؤوف حياتيـ الخاصة ، إنيا المجتمعات التي ال يزاؿ يسري فييا دـ النفوذ و التقميػػػد و 
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وى عدو مناىض لممجتمع ، و ىو تنازع العادة و األعراؼ ، حيث الدولة ال تمثؿ بحسبيـ س
خفي بيف المجتمع و الدولة حوؿ احتبلؿ المواقع و محاولة كؿ قوة األخذ بزماـ األمور في 
محيط اجتماعي لـ يحؽ بعد وجوده السياسي ، أي دولة تعبر عف الكؿ االجتماعي ، فمـ 

 عب .تتعمـ غالبية الشعوب المتأخرة أف سمطة الدولة تنبثؽ مما يريده الش

و لكف السؤاؿ المطروح : ىؿ يمكف لمدولة أف تتدخؿ في الحياة الخاصة لؤلفراد ؟ و ىنا ال 
بد مف الرجوع إلى السمطة التشريعية التي تعد تعبيرا صحيحا عف اإلرادة العامة ، حيث تسير 
وفؽ قواعد و ضوابط واضحة و تبني القاعدة العامة التي تستوجب أف تسير وفقيا حياة 

د ىي وضع حد أو لنقؿ حدود لكؿ أشكالو العنؼ و القير و االستبلب ... التي األفرا
يمارسيا المجتمع عمى األفراد كما أنو ال يحؽ ألي سمطة ميما كاف نوعيا أف تفرض عمى 
الفرد ما تراه أنو خير لو ، و ال بد أف تفرض عميو ما يجب أف يقـو بو ، فاإلنساف سيد نفسو 

ما يشاء ، غير أنو يبقى مسؤوؿ عف أفعالو ، فاإلنساف يممؾ ، و يحؽ لو أف يتصرؼ ك
حقوقا تعد واجبات عمى السمطة و بالتالي فالسمطة ال تمتمؾ حػؽ اإلجبار أو المنع أو 

 االعتداء ، بؿ مف وظائفيا حماية حقوؽ األفراد و تحقيؽ المنفعة العامة لمناس. 

فسيـ ، تصبح حقوقي مف واجبات غيري  و مف الناحية االجتماعية أي بيف أفراد المجتمع أن
 و ىذا التبادؿ يعبر عف ماىية اإلنساف المدني . 

 

 

 

 



 
 
 

 :  لثالفصل الثا
الحقوق و بناء الدولة في فلسفة 
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 أوال : الحرية و المساواة .
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بما أنو لكؿ فرد حقوقو الخاصة كعضو في المجتمع ، فقد حاوؿ الفيمسوؼ الفرنسي 
جاف جاؾ روسو الدفاع  عف ىذه الحقوؽ ، ما جعؿ ىدؼ كؿ نظاـ سياسي و اجتماعي 

يعيش في المجتمع الذي بالنسبة لو ىو الحفاظ عمى حقوؽ اإلنساف  باعتبار ىذا األخير 
يجعؿ منو شريرا ، و منو طرح روسو أفكاره فيما يتعمؽ بالحكـ و حقوؽ المواطنيف و رسـ 
الخطوط العريضة لمنظـ التي كاف يعتقد أنيا الزمة أو ضرورية إلقامة دولة ديمقراطية التي 

 انيف.يتشارؾ فييا جميع المواطنيف ، حيث يعبر الشعب عف إرادتيـ العامة وفقا لمقو 

 أوال : الحرية و المساواة

يحتؿ مفيوـ الحرية مكانة مركزية في فمسفة روسو السياسية ، حيث يباشر حديثو في كتابو 
'' العقد االجتماعي '' بقولو '' يولد اإلنساف حرا و يوجد اإلنساف مقيدا في كػؿ مكاف و ىو 

 '' . 1يظف أنو سيد اآلخريف و ىو يظؿ عبدا أكثر منيـ

و بالتالي فالحرية مرتبطة بماىية اإلنساف و ىي المعطى األوؿ  و الصفة الجوىرية بالنسبة 
لو ، و تحتؿ المقاـ األوؿ في حالة الطبيعة حيث لـ يكف في حاجة الى تأسيسيا،غير أف 
ىده الحرية فقدت باالجتماع، فكاف مف الواجب إرساء الحرية مف جديد في شكميا المدني ، 

ؾ ىو العقد االجتماعي أي إيجاد شكؿ لمتجمع يحمي األفراد و الممتمكات ، و الحؿ في ذل
مع اإلبقاء عمى الحرية التي كاف يتمتع بيا في حالػػػة الطبيعة ، و لعؿ أبرز ما يكسبو 
اإلنساف بالعقد ىو الحرية األخبلقية  أو المدنية ، حيث يضفي اإلنساف األخبلقية البلزمة 

متع بالحرية و الحفاظ عمييا يتـ عف طريؽ القياـ بالواجبات و عمى جميع أفعالو ، فالت
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التعاضد مع باقي أفراد المجتمع الذي تنازؿ فيو عف حقوقو الطبيعية مقابؿ منحو حقوؽ 
مدنية ، غير أف المجتمع المدني يقيد اإلنساف و يجعؿ منو عبدا لمقانوف أو ألشخاص 

أف يفعؿ ما يشاء ، و ال شيء يستطيع أف آخريف ، في حيف أنو ولد حرا ، و لو الحؽ في 
يوقؼ حرية اإلنساف التي تمكنو مف صنػػػػع االتفاقات و المعاىدات مع غيره ، و بالتالي 
يصنع بذلؾ أخبلقو و تتجسد الدولة كفكرة أتى بيا اإلنساف الحر ، و مع أف كؿ فرد يتحد 

قبؿ ، حيث ال يستطيع التخمي  مع الجميع إال أنو ال يطيع إال نفسو و يبقى حرا كما كاف مف
عف حريتو التي ىي إنسانيتو '' تخمي المرء عف حريتو إنما ىو تخمي عف صفتو كإنساف ... 
و إف مثؿ ىذا التخمي يتنافر مع طبيعة اإلنساف ، فتجريد إرادتو مف كؿ حرية إنما ىو تجريد 

 '' . 1ألفعالو مف كؿ صفة أخبلقية 

تبط بمفيوميف أساسييف ىما : القرار و النقد ، حيث يقرر و الحرية السياسية حسب روسو تر 
ما يريده و يصنع ما يشاء و يختار القوانيف التي تتماشى وفقا لحريتو ، و ثانيا النقد 
فالمواطف ال تعود لو فقط القدرة عمى التشريع ، و لكف كذلؾ القدرة عمى ممارسة النقد ، نقد 

يتو ، و بالتالي فالمواطف مف المنظور الروسوي ما يعتبره شروطا مولدة لما سيحد مف حر 
 يتدخؿ في مدنيتو و يجعؿ مف تدخمو ىذا واحدا مف شروط حريتو السياسية . 

و الديمقراطية ال تسمى كذلؾ إال إذا كاف لممواطنيف إمكانية التعبير و مواجية األسباب التي 
 مى الحرية .تيدد و تحد مف حريتيـ ، و بالتالي فالدولة حسب روسو تتأسس ع

و العبلقات االجتماعية تنتظـ ىي األخرى وفقا إلرادة األفراد األحرار الصانعيف ليا و ىذا ما 
سينشئ حدودا لحرية األفراد '' إذ ليس ىناؾ إال قوة الدولة التي تصنع حرية أعضائيا و 

 '' .2القوانيف المدنية تنشأ عف ىذه العبلقة الثنائية 
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ف بيذه الحدود التي تنقص مف حريتيـ الخاصة ، كما أنيـ قادريف غير أف األفراد قد يقبمو 
عمى االنفصاؿ و الخروج عف تمؾ الجماعات حيف تتعارض مع حرية إرادتيـ في أي وقت 
يشاؤوف ، و لكؿ جماعة الحؽ في صناعة القرارات و اتخاذ المواقؼ بشكؿ ديمقراطي ، و 

ة االجتماعية كالعػادات و التقاليد و لكف حرية األفراد ىذه قد تحدىا ما يعرؼ بالسمط
المعتقدات و القيـ األخبلقية و المعارؼ و غيرىا و ىي الفكرة الجوىرية التي تشكؿ أساس 
الرفض لمسمطة ألنيا تشويو لطبيعة اإلنساف التي فطر عمييا '' فالحرية العامة ىي نتيجة 

خاص ، و واجبو تجاه نفسو ىو طبيعة اإلنساف و قانوف اإلنساف األوؿ ىو أف يعنى ببقائو ال
 '' .1أوؿ ما يحرص عميو 

فاألفراد يولدوف أحرارا و ال يحؽ التدخؿ في حريتيـ ىذه أو محاولة الحد منيا، و حتى 
األبناء بإمكانيـ التصرؼ كما يشاؤوف بعد بموغيـ سف الرشد ، فيـ يممكوف حرية خاصة بيـ 

يولدوف أناسا أحرارا و تكوف حريتيـ خاصة  حيث يقوؿ روسو في ىذا الصدد '' فيؤالء األوالد
'' ، و بالتالي فبل وجود ألية سمطة تقيد  2بيـ ، فبل يستطيع أحد غيرىـ أف يتصرؼ فييا

الحرية كحؽ طبيعي ال يمكف التنازؿ عنو ، و لكف أقوى رادع لمحريػػة و تحرر البشر مف 
المسؤوليف عنيـ ، كما الوصاية ىو المسؤولية ، بحيث يتحمؿ األوصياء أفعاؿ القصر 

 يتحمؿ كؿ فرد عواقب تعديو عمى حقوؽ و حريات غيره .

غير أف المجتمعات ال تخمو مف الفئات التي تسعى لفرض سيطرتيا و سمطتيا عمى باقي 
األفراد ، فاألغنياء مثبل قد يسعوف لمسيطرة عمى األضعؼ منيـ ، و ىذا ما يرفضو روسو  

السمطة القمعية ىي الدولة ، و ىذه السمطة بكؿ أشكاليا رفضا مطمقا ، و إف أىـ مؤسسات 
تتنافى مع مفيوـ الحرية الحقيقي ، و يفترض لتحقيؽ الحرية االجتماعية العدالة االجتماعية 

 حيث تنسجـ إرادة الفرد مع إرادة الجماعة . 
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جزء  و انتماء الفرد إلى الجماعة يعني وجود سمطة ما يؤدي بالضرورة إلى تنازؿ الفرد عف
مف حريتو ليا ، و تبقى الحرية لدى روسو ال تنشأ سوى بمشاركة اإلرادات الفردية التي 
تعطي الشرعية لصاحب السمطة الذي ال سيادة لو إاَل فيما أقره األفراد ، كما أف األفراد ال 

 حؽ ليـ في الخروج عف اإلرادة العامة ، و الفرد المتمرد يجبر عمى أف يكوف حرا . 

ر روسو األفراد في الدولة عمى أنيـ صانعوا القرارات ، حيث يقرروا و بحرية تامة و قد تصو 
ما يرونو األفضؿ لمجتمعيـ و منو '' فيـ مواطنوف و تابعوف عمى التوالي ، مواطنوف حيث 
يصوغوف اإلرادة العامة و تابعوف قي طاعتيـ لتبعات ىذه القرارات ، لكنيـ في كمتا الصفتيف 

'' فرغـ تنازؿ الفرد  عف حقوقو لصالح  1متحرروف مف أية سمطة اعتباطيةأحرار حقيقيوف 
الجماعة إال أف ىذا ال يعني تخميو عف حريتو ،  فشرط العقد تنازؿ األفراد عف حقوقيـ 
لمصالح العاـ ، غير أف روسو يرى أف الحرية ستكوف مضمونة عف طريؽ المساواة التي 

ساواة تبدو بدييية طالما أف كؿ واحد يمنح نفسو بموجب يوفرىا العقد االجتماعي ، و ىذه الم
 العقد لمجميع . 

لقد أعطى روسو لمحرية و المساواة أىمية كبيرة و ىاجـ المجتمع و الممكية الخاصة 
باعتبارىما مف أسباب الظمـ و عدـ المساواة ، مثمما ىاجـ بشدة سوء المبادئ و القيـ 

اف بذلؾ شديد الحرص عمى اكتشاؼ نظاـ سياسي األخبلقية التي سادت في مجتمعو ، فك
 مف شأنو أف يقمؿ التفاوت و البلمساواة بيف الناس . 

فبالرغـ مف أف ىناؾ اختبلفات و فروقات طبيعية بيف األفراد سواء جسمية أو ذىنػػػية و كذلؾ 
تبالغ  بيف الناس قد في المواىب و القدرات ، غير أف العبلقات السياسية المختمفة التي توجد

أو تقمؿ مف ىذه البلمساواة األصمية ، أي أف االجتماع بيف البشر ىو الذي أفسد حياة 
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اإلنساف '' فاإلنساف المتوحد كاف كامبل سعيدا ألف حاجاتو قميمة ، و إرضاءىا سريع و ألنو 
 '' . 1حرا  مستقبل ، فكاف كؿ إنساف مساويا لكؿ إنساف

جتماع و ظيور الصناعة و الزراعة و تقسيػـ العمؿ و غير أف ىذه المساواة لـ تدـ بعد اال
األراضي  زادت مف حدة التفاوت بيف الناس ، و لكف  وعمى الرغـ مف أنيـ قد ال يكونوف 
متساويف مف حيث القوة و الذكاء إال أنو وجب إحبلؿ المساواة األخبلقية التي تجعؿ الجميع 

الكؿ نصيبا متساويا مف القوة المشروعة متساويف عف طريؽ التعاقد و الحؽ ، فنعطي بذلؾ 
و نبني نظاما سياسيا مف شأنو أف يمبس المجتمع المدني ثوب المساواة ، حيث يشارؾ 
الجميع في صنع الديمقراطية التي تستند إلى الوجود الفعمي لمحريػػػػة ، و الديمقراطية عند 

ية اإلنساف ، ألف تأسيس روسو تعني إمكانية التعبير و مواجية األسباب التي تحد مف حر 
الدولة عمى الحرية ال يعني قدرة كؿ واحد عمى أف يعيش متحررا مف كؿ إكراه فقط ، بؿ 

 يرتبط بإدراؾ أف مؤسسة الجماعة السياسية يجب أف تقوـ عمى الرضا الشخصي ألعضائيا

و لقد ربط روسو بيف الحرية و المساواة و القانوف بحيث أف المواطف ليس ذلؾ الشخص 
الذي يمتمؾ حقوؽ و عميو واجبات فحسب ، بؿ يمتمؾ كذلؾ القدرة عمى سف القوانيف و ىنا 
نتبيف معنى الحرية التي تفيد الخضوع لمقانوف الذي سنو الشعب و وافؽ عميو ، فتكوف 
العبلقة بيف الحرية و القانوف قد تحققت مف خبلؿ المشاركة المتساوية لممواطنيف في التشريع 

 ة كؿ نظاـ تشريعي ىو الحرية المساواة.، و تكوف غاي

و األفراد يعبروف عف إرادتيـ العامة و عف حريتيـ مف خبلؿ القوانيف و عف طريؽ اإلرادة 
 العامة التي تنجـ عف مقتضيات العقد االجتماعي يصبحوف أحرارا .

ة التي حيث يستبدؿ اإلنساف الحرية الطبيعية التي عرفيا في حالة الطبيعة  بالحرية المدني
يضمنيا لو العقد '' إف ما يفقده اإلنساف بسبب العقد االجتماعي ىو الحرية الطبيعية .. أما 
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'' و الفرؽ بيف الحريتيف أف  1ما يربحو فيو الحرية المدنية و ممكية كؿ ما يوجد في حيازتو
 لعامة. الحرية الطبيعية ال يحدىا شيء سوى قوى الفرد أما الحرية المدنية فتحدىا اإلرادة ا

 ثانيا : السيادة كأساس لبناء الدولة عند روسو 

مما ال شؾ فيو أف الممارسة السياسية في العصور الوسطى كانت غارقة في التفسيرات 
الدينية و البلىوتية بشكؿ كبير ، حيث ارتبطت السيادة بالدولة ، و خمقت بذلؾ كؿ أشكاؿ 

ريف يضعوف جممة مف المبادئ تمثمت في التعسؼ و البلمساواة ، ما جعؿ الفبلسفة و المفك
الحرية و العدالة و القانوف و لديمقراطية ، و أبرز ىؤالء الفبلسفة ىوبػز و لػػػػوؾ و روسو، 
ىذا األخير الذي كاف لو الفضؿ الكبير في التأسيس لمدولة الحديثة ، و رد االعتبار إلنسانية 

موعة مف األنظمة و المؤسسات التي اإلنساف ، و لقد ظيرت الدولة عند روسو بوصفيا مج
تعبر عف اإلرادة العامة والمتمثمة في التعيدات التي تربط المواطنيف، واف تحدث روسو عف 
اإلرادة العامة  و السيادة ، فيذا ال يعني أنو يفصؿ بينيما ، فالعقد االجتماعي يعطي الدولة 

إلرادة العامة تسمى سيادة ، و السمطة المطمقة عمى أعضائيا و ىذه السمطة التي توجييا ا
في ىذا الصدد يقوؿ ''بما أف السيادة  ليست غير ممارسة اإلرادة العامة فإنو ال يمكف أف 

'' ، أي أف السيادة ال يمكف التنازؿ عنيا ألي جية كانت ، فبل نتنازؿ عنيا 2يتنزؿ عنيا 
بر عنيا لدى الدولة لشخص حتى يكوف ممكا ، وصاحب السيادة ىو الييئة السياسيػة و المع

بالشعب ، فالشعب ىو صاحب اإلرادة أو ىو تمثيؿ لئلرادة العامة و ىو صاحب السيادة 
الوحيد ، دوف غيره ، و بالتالي فبل تنازؿ عف السيادة لمممؾ مثبل بؿ أف ىذا األخير ىو مف 

ضماف  يخضع لشعبو ، و مما ال شؾ فيو أف اإلرادة العامة صاحبة السيادة تسعى دائما نحو
المصمحة العامة أو النفع العاـ ، ''أف مصدر كؿ مشروعية ىو الشعب بوجو عاـ مف حيث 
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أنو يقابؿ الممؾ ... و ال بد أف تكوف ىناؾ حكومة ... غير أف حقيا ىو الحكـ يستمد مف 
 . 1الشعب و ال يمارس إال طالما أنو يرضيو '' 

ىنا يصبح المواطف مشرعا بمشاركتو  فالقانوف ال يمكف أف يشرع مف غير إرادة الشعب ، و
في وضع القانوف أو كعضو مف أعضاء السيادة ، كما يصبح فردا خاضعا لمقانوف و بالتالي 
طاعتو و احترامو ، و تجنب التعدي عميو ، غير أف ىذا القانوف وجب أف يكوف صحيحا ، 

و يكوف خادما و حتى يكوف كذلؾ يجب أف يصدر عف اإلرادة العامة ، أي بموافقة الشعب 
 لممصمحة العامة .

و السيادة كما ال يمكف التنازؿ عنيا ، فإنو ال يمكف تجزئتيا  '' السيادة ال تتجزأ لنفس السبب 
الذي يجعميا غير قابمة لمتنازؿ و ذلؾ ألف اإلرادة تكوف عامة أو ال تكػوف ،و ىي إما أف 

دة و بالتالي تضع قانونا أو إرادة '' ، أي عقد سيا2تكوف إرادة ىيئة الشعب أو قسـ منو فقط 
 خاصة فتضع مرسوما ال أكثر . 

و تبقى اإلرادة عند روسو عامة ، أي يشارؾ فييا الجميع و أي قانوف يشرعو صاحب 
السيادة )الشعب( فيو ال يفرضو عمى غيره بؿ عمى نفسو كذلؾ ، و بالتالي غياب االستبداد 

دة العامة ، و التي لف تكوف قيدا عمى الحرية ، حيث أو البلمساواة ، بتطابؽ السيادة مع اإلرا
تنازؿ الفرد عف حقوقو الطبيعية يكسبو بذلؾ حريتو في اإلطار المدني و القانوني ''فالبحث 
عما يتألؼ منو الخير األعظـ لمجميع، الذي يجب أف يكوف غاية لكؿ تشريع، وجدنا أف مرده 

  ''.3إلى غرضيف أصمييف : الحرية و المساواة 

و بما أف السيادة ىي سيادة الشعب و فقط ، أي تمثؿ اإلرادة العامة فيي ال تقبؿ التجزئة 
ألف اإلرادة ىي إرادة كمية ال تتكوف مف أجزاء فتصبح السيادة ىي األخرى عامة و كمية و ال 
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ع تقبؿ التجزئة ، كما أف اإلرادة العامة صاحبة السيادة ىدفيا تحقيؽ المصمحة العامػػة و النف
 المشترؾ . 

و يميز روسو بيف إرادة الجميع و اإلرادة العامة ، فاألولى تتشكؿ عندما يفكر المواطنوف إال 
بمصالحيـ الخاصة , و حتى نحقؽ إرادة صادقة و بعيدة عف الخصوصيات وجب أف يعطي 

 كؿ مواطف رأيو حسب ما يراه و دوف أف يعطي االعتبار لمجماعات الجزئية .

سيادة يمتمؾ سمطة مطمقة عمى كؿ الرعايا طالما أنو يجسد اإلرادة العامة كما أف صاحب ال
و طالما أف الرعايا كانوا قد تنازلوا عف حقوقيـ لصالح اإلرادة العامة و أي قيد يفرضو 

 صاحب السيادة عمى الرعايا ىو قيد يقيد بو نفسو . 

يف نحو ىدفيـ و كؿ قانوف ال و تبقى اإلرادة العامة ىي المرجع األساسي في توجيو  المتعاقد
يرضى بو الشعب ، يعد قانونا باطبل '' إف القانوف تنتجو إرادة كؿ شخص يفكر عف طريؽ 
الجميع و الوظيفة األولية لمعقد االجتماعي ىي تكويف نظاـ حكـ يمكف أف يعبر عف اإلرادة 

وضػػعو و لكف  '' ، فالقانوف ىو نتاج اإلرادة العامة ، بحيث يساىـ كؿ فرد في 1العامة
بصورة يمكف قبوليا أي بسف قوانيف يمكف أف تطبؽ عمى كؿ أعضاء المجتمػع ، و القانوف 
الوضعي حسب روسو ال يمكف أف يكوف غير عادؿ ، ألنو يمثؿ اإلرادة العامة و ليس ىناؾ 
مف يمكف أف يكوف غير عادؿ اتجاه نفسو ، و ىنا تكمف الحرية الحقيقػػية و التي ىي طاعة 

قانوف المعبر عف إرادتنا، و أف تعدي الدولة عمى حقوؽ المواطنيػػف و الخروج عف مضموف ال
القانوف يعتبر تعدي عمى إرادتيـ التي كانت األساس األوؿ في قياـ الدولة ، و إف ىذا 
التعدي أو االستبداد سوؼ يقضي عمى سيادة الشعب و إرادتو العامة ليشكؿ بذلؾ أفرادا 
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طيعوف حيث يقوؿ '' و لئف أخضع أشخاص مشتتوف ... لسيطرة فػرد يحكموف و آخروف ي
 ''.1واحد ، أيا كاف عددىـ فإني ال أرى في ذلؾ قط إال سيػػػدا و عبيدا 

و تبقى ميمة النواب  الحفاظ عمى تطبيؽ القوانيف دوف التدخؿ في تقرير أي شيء نيائيا ، 
ؿ عنيا ، بؿ ىـ وكبلء عف الشعب ، و يرفع عنيـ روسو اسـ النواب كوف السيادة ال تتناز 

فبل حؽ لمحكومات أف تغير القوانيف حسب ىواىا ، أو أف تخؿ بثقة المواطنيػف و كؿ خرؽ 
ليذه السيادة أو ىذا النظاـ يعد استبدادا أو قيادة مستفزة و عدوانية ، وبالتالي فحؽ الحكومة 

أف يؤسس القانوف ، و  في الحكـ يستمد مف الشعب ، و صوت الشعب ىو وحده الذي يمكف
يجب أف يرجع النواب إلى استشارة مف اختارىـ في حالة نشأة مسألة جديدة حيث '' إف 

 ''. 2اإلرادة العامة تتطمب استشارة مستمرة دائمة

غير أنو ال يمكف أف تتـ ىذه االستشارة إال عف طريؽ التصويت و الذي ال بد مف أف يؤسس 
تراع العاـ حؽ لكؿ مواطف ، و ىو فقط مف بإمكانو القياـ عمى شروط أخبلقية مسبقة ، فاالق

بو ، و منو فالتعبير عف اإلرادة العامة يعني استشارة الجميع كما أنو ال يمكف لمشخص أف 
يقـو بالتصويت وفقا النفعاالتو و عواطفو و أىواءه الخاصة ، و إال فإنو لف يكوف ىناؾ 

ة التصويت إرادة عامة ، ىذه األخيرة التي ىي نظاـ أو قانوف معيف ، و يمكف اعتبار نتيج
أساس لحياة المرء و بفضميا يعود األفراد ليتصرفوا مع بعضيـ البعض كما كانوا في الحياة 
البدائية حيث تسود المشاعر األخبلقية ، و حتى نخمؽ مجتمعا  مدنيا يتساوى فيو الجميع 

، كما أنو ال بد أف يدرؾ المرء يجب أف نخضع مصمحتنا الشخصية لخدمة المصمحة العامة 
أف حقوقو تنبعث امف المجتمع الذي يعيش فيو ، و عميو أف يقـو بواجباتو و التزاماتو حتى 
يحصؿ عمى ىذه الحقوؽ ، و ىذه األخيرة يضعيا المواطنوف عف طريؽ التشاور الجماعي 

ذه الشرعية في الذي ينتيي بصياغة الحقوؽ لمصالح العاـ و الواجبات البلزمة عنيا ، و ى
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سف القوانيف تنقؿ األفراد مف أشخاص إلى مواطنيف فاعميف و خالقيف لمجتمعيـ '' فمع سف 
الناس لقوانينيـ يتحولوف مف مجرد أشخاص ... إلى مواطنيف ، و ىذا ىو التحوؿ الذي 

 '' . 1يخمؽ مجتمع مدني

غير أنو البد مف توفر ظروؼ تسمح بصياغة أو سف القوانيف مثؿ االبتعاد أو عدـ التمسؾ 
الشديد بالعادات و الخرافات و التقاليد و تسخيرىا لخدمة الصالح العاـ و ىكذا عدـ تحميؿ 
الفرد ما يفوؽ قدرتو و إمكانياتو و لعؿ أبرز ظرؼ يساعد عمى سف القوانيف ىو االستقرار 

عدـ تعرض المجتمع لبلعتداءات الخارجية و منو ممارسة الشعب لسيادتو و  الداخمي أي
 بحرية تامة . 

و في تكريس الصالح العاـ يمكف لؤلفراد أف يتصرفوا و في ظؿ النظاـ االجتماعي الجديد 
بموجب التزاـ بعدـ التعدي باألذى عمى اآلخريف ، تماما مثمما كانوا في حالة الطبيعػػة  و أف 

ـ المتبادؿ بيف األفراد يفتح باب التسامح و تبادؿ وجيات النظر المطروحة بطرؽ االحترا
 معقولة . 

 ثالثا : الحكومة في فمسفة روسو 

تمثؿ الحكومة في نظر روسو السمطة التنفيذية التي تقابؿ السمطة التشريعية )الشعب( 
إلييا تنفػيذ القوانيف و  ''الحكومة ىيئة متوسطة قائمة بيف الرعايا و السيد ليتواصبل، موكوؿ

 '' .  2صيانة الحرية المدنية و السياسية

فالحكومة عند روسو تمثؿ دور المنفذ لقوانيف  صاحب السيادة و ىذه الييئة )الحكومة( 
يسمى أعضاءىا حكاما ، في حيف تحمؿ بأسرىا اسـ "األمير" ، و الذي ال يمكنو وضع 
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يحؿ محؿ صاحب السيادة ، و يميز روسو  قوانيف في غياب الشعب ، و ىو ال يمكف أف
 بالنسبة لمحكاـ الذيف يتشكؿ منيـ األمير ثبلث أنواع مف اإلرادات  

بمعنى تخصو كفرد و التي ال تيدؼ سوى لنفعو الخػػػػاص و  اإلرادة الخاصة : .5
 مصمحتو الشخصية .

لحكاـ و يمكف أف نطمؽ عمييا اسـ إرادة الييئة،و تضـ ا إرادة الحكام المشتركة : .4
الذيف يتشكؿ منيـ األمير و ترتبط بمصمحتو ، و تعتبر عامة بالنسبػػة لمحكومة و 

 خاصة بالنسبة لمدولة التي تشكؿ االحكومة جزء منيا . 

أو ما يسمييا روسو بإرادة السيد حيث يقوؿ '' ىي عامة نظرا إلى  إرادة الشعب : .3
'' ، و يرى 1د جزءا مف الكؿ الدولة التي تعد الكؿ ،أكثر مما إلى الحكومة التي تع

روسو أنو يجب أف تنعدـ اإلرادة الخاصة كونيا ال تخدـ الصالح العاـ فيي ذاتية ، و 
أف تكوف إرادة الحكاـ تابعة إلى الشعب ، و بالتالي تسيطر اإلرادة األخيرة )السيد( و 

تركيز  تصبح ىي القاعدة األساسية لباقي اإلرادات األخرى ، و مف ىذه العبلقة يمكف
الحكـ في يد عدد قميؿ مف األشخاص حتى يصبح أكثر قوة ، و إف الحكومة القوية 
تناسب بشكؿ كبير الدولة الكبيرة ، و لكف قياـ الدولة يتطمب نوع مف الحكـ و ىنا 

 يفَصؿ روسو في أنواع الحكـ حيث يقسميا إلى ثبلث : 

 حيث يكوف الحكـ في يد كؿ الشعب أو الجزء األكبر منو .  الحكم الديمقراطي : . أ

بمعنى أف يمنح الحكـ إلى عدد قميؿ مف األفراد فيكوف عدد  الحكم األرستقراطي : . ب
 المواطنيف أكثر مف عدد الحكاـ .

يمكف أف يمنح الحكـ إلى حاكـ واحد ، فيستمد بذلؾ البقية سمطانيـ  الحكم الممكي : . ت
 األكثر شيوعا .منو ، وىذا الشكؿ ىو 
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و يرى روسو أف لكؿ نوع مف ىذه األنواع تواجده و تموضعو ، حيث يتناسب األوؿ )الحكـ 
الديمقراطي ( مع الدوؿ الصغيرة  ، في حيف يتناس الثاني )الحكـ األرستقراطي( مع الدوؿ 

 المتوسطة ، و أما الثالث )الحكـ الممكي( فيتناسب مع الدوؿ الكبيرة . 

ة ىي شكؿ الحكـ الذي يمثؿ فيو الشعب صاحب سيادة و أميرا ، و ىو الحكـ إف الديمقراطي
األكثر صعوبة في تطبيقو ، حيث يصعب عمى األفراد تطبيؽ القواعد و القوانيف التي كانت 

 '' . 1مف وضعيـ و ''ليس مف الصالح أف ينفذ القوانيف مف يضعيا

في كيفية تنفيذىا و تفسيرىػػا و  ثـ إف مف يضع القوانيف يكوف عمى دراية أكثر مف غيره
بالتالي فيذا النوع مف الحكـ سيكوف مثاليا ، أما بالنسبة لؤلرستقراطية فتنقسـ إلى ثبلث أنواع 

 : 

و تبرز خاصة في المجتمعات البدائية أو األولى مثؿ حكـ األرستقراطية الطبيعية :  -
 كبار السف . 

ؿ الحكـ ، يمنح فيو السمطاف إلى األوالد و تعد مف أسوأ أشكا األرستقراطية الوراثية : -
 و يجعؿ األسرة مف األشراؼ . 

و ىي الشكؿ األفضؿ ، أما الممكية فتسعى دائما لفتح  األرستقراطية االنتخابية : -
الباب أماـ المحتاليف لمتدخؿ في األمور ، حيث يقوؿ روسو '' أولئؾ الذيف يبمغوف 

ار ذوي الدسائس و صغار المفسديف المعالي في الممكيات ىـ في الغالب مف صغ
 '' .  2الذيف يصموف بمواىبيـ الحقيرة إلى المناصب العالية في الببلطات

إف كؿ حكومة بحسب روسو تميؿ إلى الفساد ، أي أنيا تسير نحو انتياؾ السيػػػػادة و 
مكية االبتعاد عف العقد االجتماعي ، حيث تتحوؿ الديمقراطية إلى أوليغارشية و منيا إلى م

إلى أف تنتيي إلى االستبداد ، و كؿ ىيئة سياسية محكـو عميو بالموت ، و الموت يعني 
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تمكف الشعب مف ممارسة سيادتو و تشريعاتو و لتجنب ىذا الفساد يمكف تعييف مجالس 
 شعبية بتجميع الشعب في أمكنة في كؿ مرة ينشب فييا خبلؼ . 

كؿ رئيس ال بد مف أف يرأس شعب فيكونوا كما يرى روسو أنو ال وجود لحكومة بسيطة ، ف
تابعيف لو ، كما ال بد لكؿ حكومة مف رئيس ، و ىو ما يطمؽ عميو اسـ الحكومة المركبة أو 
المختمطة ، حيث تكوف السمطة التنفيذية فييا منقسمة عمى وجو متدرج مف العدد الكبير إلى 

لؤلصغر تػػارة و إتباع العدد  األصغر ، '' و ذلؾ مع الفرؽ القائؿ بإتباع العدد األكبر
 '' .  1األصغر لؤلكبر تارة أخرى

في حيف أف الحكومة الصالحة بالنسبة لروسو ىي الحكومة التي يتساوى فييا الجميع ،  
ويتزايد عدد المواطنيف فييا كؿ مرة , ذلؾ دوف أي تدخؿ خارجي أو تجنيس أو تدخؿ 

يقؿ عدد أفرادىا و يفنوف فيي أسوأ  مواطنيف أجانب عمى أرضيا ، و أف الحكومة التي
الحكومات ألنيا لـ تحافظ عمى رعاياىا أو مواطنييا ، فعندما يسير عدد المواطنيف مف 

 الكثير إلى القميؿ سارت الحكومة نحو االنحطاط و االنييار . 

و نظاـ الحكومة ال بد أف يضـ أمريف أساسيف و ىما : وضع القانوف و تنفيذ القانوف ، فمف 
 ؿ األوؿ يقرر السيد وجود ىيئة لمحكومة بشكؿ مف األشكاؿ .خبل

و مف خبلؿ تنفيذ القانوف يعيف الشعب الرؤساء أو النواب الذيف يمثموف الحكومة ، غير أف 
اضمحبلؿ البشرية سوؼ يحدث حتى و لو كانت الحكومة خيرة و حكيمة ، فالنسبة لروسو '' 

'' ، و إذا حـر  2عيش تحت حكـ ليس لنا دور فيوفإننا نحـر مف بشريتنا باضطرارنا إلى ال
عدد كبير مف الناس مف المشاركة و ممارسة السيادة ة واإلدالء بآرائيـ فإف الحكومة ستكوف 
أنانية و مستبدة . و حكـ الشعب ىو وحده الذي يشكؿ حكومة صالحػة و مكرسة لخدمة 
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ألفراد بحضارة المدف و تطورىا فإف الصالح العاـ ، و قد كاف روسو يعتقد أنو إذا لـ يتأثر ا
 لدييـ القدرة عمى الرقي و التوجو نحو القداسة . 

 رابعا : دولة الحق و القانون عند روسو 

لقد شغؿ موضوع الحقوؽ اىتماـ الكثير مف المفكريف و الفبلسفة ، لما ليا مػػػف دور و أىمية 
القيمة التي ال يمكف التخمي في حياة اإلنساف ، و اختمفت بذلؾ وجيات النظر حوؿ ىذه 

عنيا ، و روسو مف أىـ الفبلسفة الذيف أولوا لمحؽ االىتماـ األكبر ، فالحؽ عنده ال يمكف 
أف يأتي بالقوة ، فاألمثمة التاريخية حسبو تبيف لنا أف القوة تسعى لتبرير مشروعيتيا عبر 

إف لـ يحوؿ قوتو إلى  األخبلؽ ، يقوؿ روسو '' إف األقوى ليس لو مف القوة ليكوف السيد
'' ، و بالتالي فالقوة قدرة مادية يكتسبيا اإلنساف ، و ال يمكف أف تستمد منيا األفعاؿ  1واجب

و القيـ األخبلقية و الحديث عف حؽ األقوى غير جائز ، و ىو ال يسعى إال لتحقيؽ 
ض ، فإَما أف المصمحة الخاصة ، و مفيوما الحػػػػؽ و األقوى ال يمكف أف يجتمعا ألنو تناق

يكوف ىناؾ حؽ و بالتالي ال وجود لمقوة و إَما أف تكوف ىنػػػاؾ قوة و بالتالي ال يصاحبيا أي 
حؽ ، ألف القوة تجبر عمى الطاعة في حيف أف الحؽ يعني الطاعة وفؽ القانوف و األخبلؽ 

عمى  ، إف ىدؼ روسو مف وراء إبعاده لمحؽ عف القوة ىو التأسيس لممجتمع المدني القائـ
السمطة الشرعيػػػة و سيادة الشعب ،و بالتالي فيو يرفض إقامة السمطة أو الحقوؽ عمى القوة 
، يقوؿ روسو '' ليس ىناؾ إال قوة الدولة التي تصنع حرية أعضاءىا و القوانيف المدنية تنشأ 

عمى '' . و ىذا معناه أف القوة ال تصنع أي حؽ و ىي غير قادرة  2مف ىذه العبلقة الثنائية
صياغة السمطة أو المحافظة عمييا ، فبل توجد غير قوة الدولة التي تسيطر عمى أعضائيا و 
لكف وفؽ القوانيف و المبادئ و القيـ التي ىي مف صناعة األفراد ،و قوة الدولة ال تعني 
سمطتيػػا و تحكميا التاـ في األفراد ، بؿ تستمد حكميا و شرعيتيا مف القانوف الذي يعد 
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المرجعية األعمى لكؿ الييئات و المؤسسات و اليياكؿ الحكومية ، '' إف القانوف  السمطة
 '' .  1الحاكـ ىو الذي يكوف جوىر الدولة

و سيادة القانوف إلى جانب تقابؿ السمطات و متابعتيا لبعضيا البعض و كذلؾ وجود فضاء 
وف ،و األفراد فييا يمكف أف لمحرية و المساواة و التمتع بالحقوؽ ، يجعؿ مف الدولة دولة القان

نطمؽ عمييـ اسـ المواطنيف بأتـ ما في الكممة مف معنى ، حيث يحمي القانوف حقوقو ، و 
يخوؿ لو الفرصة كفاعؿ سياسي في المجتمع، مساوي لغيره مف األفراد و ال تمايز بينيـ ، ال 

الي فدولة مف حيث ما يممكوف و ال مف حيث مستواىـ و موقعيـ في المجتمع ، و بالت
القانوف ىي دولة الحؽ أي أف تضمف حقوؽ و حريات أفرداىا سواء عمى المستوى السياسي 
أو االقتصادي أو االجتماعي ... أي أف الحؽ ال يمكف أف يستمد مف القوة ، كما سبؽ و أف 
أشرنا، و إنما يستمد مف القانوف و ىو الضامف األساسي لمحقػوؽ ، و ىو الصيغة المنظمة 

ي إطار نظاـ اجتماعي تعاقدي ، و دولة القانوف ترى نفسيا في مواطنييا الذيف يعطوىا ليا ف
الصورة الديمقراطية ، حيث ال تقوـ  إال في إطار ديمقراطي حر ، مف حيث التفكير و 
التعبير و التنظيـ المدني و السياسي و غيرىػػػا ، و التي تكسب الفرد صفة المواطنة و 

لتحمي بالحقوؽ و القياـ بالواجب تحت دستور الببلد ، الذي يجب عميو االنتماء الوطني و ا
أف يضمف حريات المواطنيف، و منو فالعبلقة بػيف دولة القانوف و الديمقراطيػة ضرورية و ال 

 يمكف الحديث عف الواحدة منيا دوف األخرى .

المساواة في ظؿ  لقد سعى روسو إلى إقامة مجتمع قائـ عمى تجسيد الفرد و تكريس الحرية و
سمطة األمة ، ال سمطة القوة ،  ألف ذلؾ ينقص و يحط مف قيمة اإلنساف و حػػقوقو و تمتعو 

بالحياة الكريمة ، و في ظؿ طاعة القانوف الذي يجسد االنتماء األخبلقي لمجماعة   
فاإلنساف يحقؽ حريتو مف خبلؿ طاعتو لمقانوف الذي ارتضاه لنفسو ، و حتى نحافظ عمى 

ه الطاعة و االحتراـ لمقانوف و نضمف بذلؾ الحقوؽ و الحريات ربط روسو بيػف الديف و ىذ
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الدولة أو ما أسماه الديف المدني '' و لكي يعطي روسو ليذا الوالء لمعقد االجتماعي معنى 
 '' .  1مقدسا قاؿ بما أسماه الديف المدني

أف ىذا الحب أو التضحية حيث يرى روسو أف األطفاؿ قد يولدوف عؿ حب الوطف ، غير 
قد ال يدـو أف لـ نعمؿ عمى تعزيزه ، و ىذا التعزيز ال تضمنو المدارس كوف فعاليتيا 
محدودة في ىذا المجاؿ ، و بالتالي فإف ىذا التطبيؽ يتحقؽ بشكؿ أفضؿ عف طريؽ إحبلؿ 

ميـ عقيدة مدني أو ديف لمدولة ، و ىو ليس دوف بالمفيـو البلىوتي أو المعتقدي ، و إنما تع
أو نظاـ عقائدي يختص باألخبلؽ و القيـ و الواجبات ، أي موجو لؤلغراض المدنيػػة '' و 
ىكذا ثمة إعبلف عف إيماف بديف مدني تماما تكوف ميمة السيد فيو إقرار مواده ، ليس كعقيدة 

 ''  . 2دينية بؿ كوجداف اجتماعي يستحيؿ مف دونو وجود مواطف صالح

تنكر لمبادئ العقد االجتماعي و كذا الديف المدني يعد مواطف غير و بالتالي فكؿ مف ي
صالح ، و ال يخدـ دولتو و مجتمعو ، فيجوز لحاكـ الدولة أف ينفيو مف الدولة و يبعده عف 
المجتمع ، و ىذا النفي ليس ألنو غير تقي ، بؿ لكونو غير اجتماعي و غير قادر عمى 

ذا تصرؼ الفرد بما ينافي أو يناقض ىذه المبادئ حب وطنو ، و التضحية مف أجمو ، أما إ
و كأنو ال يؤمف بيا ، فجزاؤه سيكوف عقوبة اإلعداـ ألنو بحسب روسو قد ارتكب أفظع 

 الجرائـ و ىي الكذب أماـ القانوف .

'' فالمواطف الذي يكذب أماـ القانوف ال يكوف حرا في الحقيقة بالمعنى المدني لمعيش في 
''، ألف الحرية ليا أىمػػية كبيرة و ىي  3خبلؿ القياـ بالواجبات المتبادلةحرية مجتمعية ، مف 

 مرتبطة باإلرادة العامة .
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 خامسا : نـــقد و تقييــــم 

لقد حاوؿ الفبلسفة مف خبلؿ نظرية العقد االجتماعي تفسير نشأة الدولة و انتقاؿ اإلنساف 
قاد ىذه النظرية توماس ىوبز ،  إلى العيش في مجتمع يسوده حكـ القانوف ، و أبرز مف

جوف لوؾ ، جاف جاؾ روسو  ، أسبينوزا . و المفكر األلمػػاني صامويؿ بيفندورؼ ، و لقد 
اعتمد كؿ ىؤالء المفكريف عمى مقدمات تكاد تكوف واحدة و ىي أَف الناس قد أبرموا عقدا 

 لعػػقد و في موضوعو فيما بينيـ مف أجؿ إقامة مجتمع منظـ ، غير أنيـ اختمفوا في أطراؼ ا

لقد تركت نظرية العقد االجتماعي بصمات واضحة عمى تاريخ الفكر األوربي خبلؿ القرف 
الثامف عشر ، غير أنيا لـ تخمو مف االنتقادات الموجية إلييا ومنيا: أنو ليس ىناؾ في 

أبرموا تاريخ اإلنسانية ما يثبت اجتماع و اتفاؽ الناس في زماف و مكاف معيف ، و أنيـ قد 
عقدا انتقموا مف خبللو مف حالة الفطرة إلى المجتمع المنظـ الذي يسوده  القانوف ، كما أف 
اإلنساف في واقع األمر حتى و إف عاش حياة طبيعية فقد كاف يخضع لمسمطة األبوية مثبل  
و لو كاف ىناؾ فعبل عقدا قد أبـر لكاف ىذا مف األحداث العظيمة التي عرفيػػا التاريخ و 

 لتشابيت أنظمة الحكـ في العالـ . 

كما أف نظرية العقد االجتماعي قد أىممت حؿ المشكبلت ذات الطابع الدولي ، حيث اىتمت 
بعبلقة الفرد بالدولة ، فاألفراد عند روسو صانعوا القرارات و القوانيف و السيادة تعود لمشعب 

ظمة و السير عمى تنفيذىا وفؽ ما فقط ، و بالتالي فميمة الدولة حماية ىذه القوانيف و األن
يرغب فيو الشعب ، حيث ال يحؽ لمحاكـ الخروج عف مضموف العقد و إف فعؿ فبإمكاف 

 الشعب أف يثور ضده . 

و إف كاف روسو كغيره مف فبلسفة العقد االجتماعي قد فسر نشأة الدولة عمى أساس العقد  
نظرية العقد االجتماعي في إقامة  فإف فيمسوؼ القرف التاسع عشر ''ىيجؿ'' ينتقد فبلسفة

الدولة عمى أساس العقد  ، فالعقد بالنسبة لو يحقؽ غرضا مؤقتا و لكف الدولة حقيقة دائمة و 



ىي تسبؽ المجتمع المدني و تسبؽ األفراد كذلؾ ، و ىي وحدىا ذات السيادة و السمطة 
ء عف كؿ تعاقداتيا ، و ىي المطمقتيف و ال يربطيا بغيرىا أي تعاقد ، كما بإمكانيا االستغنا

ليست مجرد أداة لتحقيؽ السبلـ و توفير األمف لؤلفراد ، إف ميمتيا توجيو المجتمع أخبلقيا و 
روحيا ، و الدولة وجدت كنتيجة لصراع األفراد الذيف تتحكـ فييـ عاطفة الغػػػرور و السيادة ، 

 البعض اآلخر عبيد . و بانتياء الصراع يصبح مف األفراد مف ىـ سادة في حيف يبقى 

و إف نادى روسو بالحرية و المساواة فإف ىيجؿ يرى في ذلؾ تقديما لممصمحة الفرديػػة  و 
تأكيدا لمشعور بالذاتية ، فالحرية عنده ليست سوى طاعة القانوف كما أنو ال يمكف أف نساوي 

 بيف الكؼء و غير الكؼء. 

ماعي عامة و إلى روسو خاصة ، إال أنو ال رغـ ىذه االنتقادات الموجية لنظرية العقد االجت
يمكننا إنكار ما انطوت عميو ىذه النظرية مف أفكار ايجابية ساىمت في تغيير مجرى 
األحداث في أوائؿ العصور الحديثة ، حيث رفعت الظمـ و االستبداد الذي طالما مارسو 

فقد أعاد العقد إنسانية المموؾ الطغاة عمى اإلنساف باسـ الحؽ اإلليي أو التفويض اإلليي ، 
اإلنساف و ضمف لو حريتو و مساواتو أماـ غيره ، ىذه الحرية و المساواة التي اعتبرت مف 
حقوقو الطبيعية و ىذا ما ساىـ في وضع إعبلف عرؼ بإعبلف حقوؽ اإلنسػػػػاف و المواطف ، 

في عصور  الذي كاف إنجيؿ البشرية ، حيث عرؼ اإلنساف مف خبللو حقوقو التي سمبت منو
مضت ، و قد كانت الحرية و المساواة التي قاؿ بيما روسو الفكرتاف األساسيتاف ليذا 
اإلعبلف ، فالبشر يولدوف أحرار و متساويف ، أما حقوقو كمواطف فيي تمؾ الحقوؽ التي 
يكتسبيا الفرد بوجوده في المجتمع المدني و بالتالي فأفكار روسو في العقد االجتماعي 

و ما تمخض عنيا في إعبلف حقوؽ  1789كبير في تفجير الثورة الفرنسية  ساىمت بشكؿ
اإلنساف و المواطف ، و لقد كانت ألفكاره صدى واسع ليس في بمده فرنسا فحسب بؿ في 

  . جميع دوؿ العالـ
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 خاتمــــة : 



و خبلصة القوؿ أف نظريات العقد االجتماعي التي ظيرت خبلؿ القرنيف السابع 
عشػػر و الثامف عشر في أوربا الغربية ، و السيما في كؿ مف انجمترا و فرنسا قد لعبت دور 
ىاـ في نشر العديد مف األفكار و النظريات السياسية ، رغـ أنيا لـ تخدـ أصحاب السمطة 

صا لشخصياتيـ ، لقد ساعدت ىذه النظريات عمى تفجير الثورتيف الذيف رأوا فييا انتقا
(، و كانت مؤشرا لنياية الحكومات المطمقة التي 1789( و الفرنسية )1776األمريكية )

 ىيمنت عمى أوربا طيمة قروف مف الزمف إما بدعـ الكنيسة أو بقوة طغيانيا المدني . 

ظريات العقد االجتماعي و التي ثـ أف العالـ الحديث و حركات التحرر مدينة لن
أيقظت ضمائر األفراد ، و أنارت عقوليـ و رؤاىـ لممناداة بحياة كريمة في ظؿ القانوف الذي 
يكوف مف وضع الشعب ال الحكومات ، فقد تجرأت ىذه النظريات عمى رفض حؽ المموؾ، و 

 الزعـ باف الممؾ أو الحاكـ مفوض مف اهلل ليحكـ األفراد .

اف جاؾ روسو الذي يعتبر أبا روحيا لمثورة الفرنسية مف أبػػػرز فبلسفة و و لقد كاف ج
مفكري عصره ببل ىوادة ، فقد سعى إلى إبراز إنسانية اإلنساف و منحو القيمة التي تتماشى 
مع حياتو المجتمعية ،و دافع عف  الحرية ، و التي ال يتنازؿ اإلنساف إال عف جزء منيا 

الطبيعة المرتبطة بماىية اإلنػػساف و كينونتو ، فاإلنساف في حالة لصالح السمطة ، فيي ىبة 
الطبيعة كاف حرا ال تقيده ضوابط و ال حدود ، يحيا حياة مثالية خالية مف كؿ أنواع الظمـ و 
الطغياف و كؿ مظاىر الفساد ، و لقد انتقؿ اإلنساف مف المرحمة الطبيعية إلى المرحمة 

دـ و تغير عػػػػمى حياتو فجػأة ، و بالتالي فما عمى اإلنساف إال المدنية و ذلؾ بعد أف طرأ تق
أف يجد لنفسو ما يؤمف حياتو و يحفظ بقاءه و كذا حفظ المصمحة المشتركة ، فأصبح 
االجتماع البشري ضرورة ال بد منيا ، ىذا االجتماع الذي مثمو  العقد االجتماعي ، و الذي 

قيـ الطبيعية لمدولة ، و لكف ليس بصفة كمية  أو يتمثؿ ىو اآلخر في تخمي الناس عف حقو 
دوف مقابؿ بؿ يستعيضوا بػيا بحقوؽ أخرى مدنية ، و ىكذا يكوف التخمي عف الحقوؽ تخمي 

 شكمي اليدؼ منو أف يصبػػح لمحريػػػػػة و المساواة أساس اجتماعي . 



الحكـ   كما أنو كاف يرى أف الحكومة ال بد أف تكوف ديمقراطية و ىي أفضؿ أشكاؿ
حيث تستمد الدولة سمطتيا و شرعيتيا مف إرادة الشعب أو ما يعرؼ" باإلرادة العامة" 
،فالشعب ىو الذي يقرر و ىو صاحب السيادة و لذلؾ تكوف الحكومة وكيؿ عف الشعب 
يخضع لرقابتو باستمرار ، و يكوف لو حؽ تغييرىا ، و الثورة عمييا إذا لـ تطبؽ القوانيف و 

 ء في العقد كونيا أحد طرفي العقد إلى جانب الشعب . تمتـز بما جا

و يمكننا تمخيص فمسفة روسو التي أراد مف خبلليا بناء المجتمع السياسي األمثؿ في النقاط 
 التالية : 

 أف اإلنساف كاف يحيا حياة طبيعية فطرية سابقة عمى حياة االجتماع السياسي . -

فييا السبلـ و الشفاء و السعادة ، و لكف أف حالة الطبيعة كانت حياة مثالية يسود  -
ىذه الحالة لـ تستمر نظرا لمتطور و التقدـ الحاصؿ في الحياة ، و رغبة األفراد في 

 التخمص منيا و البحث عف حالة أفضؿ تضمف  الحقوؽ و االستقرار.

انتقاؿ اإلنساف مف حالة الفطرة الطبيعية إلى المجتمع كاف عف طريؽ إبراـ عقد  -
اجتماعي و الذي شكؿ فيما بعد الدولة ، و كاف اليدؼ مف فكرة العقد االجتماعي 

 تنظيـ العبلقات بيف الحاكـ و األفراد . 

ظيرت  إف دوافع إبراـ العقد و تكويف الدولة لدى روسو ىو االبتعاد عف اآلفات التي -
في الحالة الطبيعية ، بداية مف الممكية الخاصة ، و قد بدأت حسب روسو عندما 
 سيج أحدىـ أرضا وقاؿ ىذه ممكي، و كاف قد ظير الضعؼ في طبع غالبية الناس.

لقد تنازؿ األفراد عف جزء مف حقوقيـ الطبيعية لصالح اإلرادة العامة غير أف ىذا  -
 وؽ مدنية .التنازؿ قد استعاضوا مف خبللو بحق

و لقد دعي روسو إلى سيادة الشعب و إرادتو التي ال مجاؿ لتحققيا إال في إطار  -
 الحكـ الديمقراطي المباشر .



كذلؾ بضرورة إحبلؿ حؽ الحرية و المساواة بيف األفراد كونيا مف  نادى روسو  -
 الحقوؽ الطبيعية التي فطر عمييا اإلنساف . 

تماعي قد طرحت لمتصدي لمحكـ المطمؽ ، حيث و ىكذا نستخمص أف فكرة العقد االج
أظيرت قيمة اإلنساف كطرؼ في الحياة السياسية إلى جانب الحاكـ ، و لقد كاف لكتابات 
روسو األثر البارز عمى رجاؿ الثورة الفرنسية ، فقاموا بأخذ الحقوؽ الفردية و سيادة الشعب 

قات و القضاء عمى االمتيازات الطائفية و اإلرادة العامة و القانوف و إزالة الفوارؽ بيف الطب
 مف أفكاره .

فقد أسيـ روسو إسياما كبيرا في إغناء الفكر السياسي بآرائو و أصبحت وحدة الشعب 
ىي الخطوة األولى في عمـ السياسة ، و فكرتو لتمؾ الوحدة تضمنت فيما بعد اإلشارة إلى 

 الدولة القومية .

د روسو سببا إضافيا لمسعي نحػػػػو التغيير و فقد شكمت نظرية العقد االجتماعي عن
تكريس مفاىيـ أساسية كالحقوؽ و الوالء لمدولة ، و أصبحت مصدر إلياـ لمحرري ''بياف 
حقوؽ اإلنساف و المواطف '' فقد أخذت فرنسا بمذىب القانوف الطبيعي و أعمنت حقوؽ 

ح القانوف الطبيعي رسميا بعد اإلنساف الطبيعية المبلزمة لمقوانيف الوضعية ، و بالتالي أصب
 أف كاف مجرد أفكار لدى الفبلسفة . 
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