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Abstract 
The research dealt with the concept of ethics and politics according to (Thomas Hobbes). The ethics 

according to Thomas is individual, then human, then politics, meaning that the state does not spread 

virtue among people, nor does it spread behavior, but rather it is the care of their interests and their 

natural rights, an idea of the state of nature, which means that man was He lives in a situation of 

constant anxiety, fear and perhaps panic over the absence of laws and legal standards, and in this 

situation there is no right and wrong and the meaning of justice and injustice because there is no public 

authority and there is no law and there are legal relations in the natural state stemming from the 

individual himself and subject to his decisions. Judicial rulings.   
In the Natural state, it means the freedom of the individual to do What he wants and in taking what he 

deems appropriate for a person from the provisions and laws that constitute the nature itself, and 

Hobbes says ((natural has given each individual the right to everything)) just as the idea of the contract 

is not binding Between individuals and for the purpose of establishing the state and to preserve 

people’s rights and interests to spread the various virtues and compel them to behave for the good and 

towards the opportunity for them to exercise their natural rights.  

Hence, the laws of nature require that man be compelled to preserve him without harming anyone to 

make him prey, and from here trust and safety must be essential, otherwise the person and his 

possessions will be exposed to war and the destruction of nature. 
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 :  ملخصال

  ثم   فردية  اخالق  توماس  عند   األخالق  إن(  هوبز  توماس)    عند   السياسة  و  األخالق  مفهوم  البحث  تناول 

 هي   وانما  سلوك  نشر  ال   و  الناس   بين  الفضيلة  نشر  في  تقوم  ال  الدولة  ان  بمعني,    سياسة  ثم  بشرية

 من  وضعية  في  يعش  كان   اإلنسان  أن  تعني  الطبيعة  لحالة  فكرة  الطبيعية  حقوقهم  و  مصالحهم  رعاية

  الحق   ينعدم  الحالة  هذه  و  القانونية  والمعايير  القوانيين  وجود   لعدم  الهلع  وربما  والخوف  الدائم  القلق

 ثمة  عليه  و  القانون  وجود   ثمة  من  وليس   العامة  للسلطة  يوجد   ال  آلنها  ظلم  و  العدالة  ومعني  والباطل

 .   قضائية أحكام و قرارتا إلى وخاضعة فسهن الفرد  من نابع الطبيعية الحالة في  حقوقية عالقات

 لشخص  مناسبا  يراه  ما   اتخاد   في  و  وفي  يشاء  ما  فعل  في  للفرد   الحرية  اطالق  يعني  الطبيعية  الحالة  في

 كل  في  الحق  فرد   كل  الطبيعية  وهيت  لقد ))    هوبز  يقول  و  نفسها  الطبيعية  لها  تشكل  قوانين  و  احكام  من

 حقوق  على  المحافظة  وعلي  الدولة  قيام  من  لهدف  و  االفراد   بين  تلزم  ال  هي  العقد   فكرة ان  كما((    شيء

  امامهم  الفرصة  اتجاه  و   لخير  السلوك   على  ارغامهم  و   المختلفة  الفضائل  لنشر  مصالحهم  و   الناس

 التي  المؤسسات  وانشاء,    تنظيمها  و  والجماعة   سلوك  هو   األخالق  فمجال  الطبيعية  حقوقهم  الممارسة

 .المواطنين حقوق على تحافظ و يةالفرد  المصالح تحمي

 شخص  بأي  يمس  ان  درزن  عليه  للحفاظ  مدفوعا    االنسان  يكون  ان  الطبيعة  قوانين  تقضي   هنا  ومن

  للحرب   بحوزة   وما  الشخص  لتعرض  واال   اساسين   واألمان  الثقة  تكون  ان  يجب  ومنه هنا  فريسة  لجعله

 الطبيعية.  تدمير يتم و

 . الفردية ،المصالح الدائم ،القلق الجماعة كسلو ، هوبز توماس: الدالة الكلمات

 

 عالقة األخالق بالسياسة 

ألنه ظاهرة معقدة و يمكن أن ننظر إلىهما   غير حديثيعد مفهوم األخالق والسياسة مفهوم  مقدمة   ❖

تناول قد  العلماء  أن  ولذلك نالحظ   , وفنية  فلسفية  و  ونفسية  اجتماعية  متعددة,  مفهوم   ومن زوايا 

ن سند أان نشير هنا إلى    سة بالدراسة و التحليل , كل حسب وجه نظره , فإننا نود األخالق والسيا

لمعاصرين و افالسفة  العتباره أحد  إعند توماس هوبز ب  ىمفهوم األخالق والسياسة في إطار بحثي

ز في مقاطعة ويل مولس بريفي  1588مجال ولد توماس هوبز عام الفي هذا  بارزكان له دور 
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وتلقي   ❖ إال  ه تعليم,  اكسفورد  جامعة  اشتهر    في  و كأنه  تلميذا 

كتاب   ابرز  وكان  إلى لهمساعدا   قسم  و   ) المدني  )اإلنسان 

أصدر    1651) الحرية , الدولة , لدين , في عام    ثالثة أقسام

ثم صدر له كتابان , كتاب في الطبيعة البشرية   كتاب المدينة ,

هوبز   يري  كما   , المنطق(  في  كتاب   ( مصأ,  الحوس  در ن 

الفهم  يتناوله  ال  وهو  الجسم  عدا  ما   , شيء  كل  و  المعرفة 

فالفلسفة على هذا المبدأ هي علم األجسام واألجسام إما طبيعية  

فاألول  , إما سياسية  الثانية   و  إما  و   , نفسها  األجسام  تضمن 

عن  تصدر  معارفنا  جميع  جعل  فقد  البشرية  المجتمعات 

ا إلى  والشر  الخير  المصدر  , الن  ,  الحواس  اإلحساسية  لقوة 

األلم  عن  ابتعد  و  للذة  نحو  سعى  كلما  خيرا   يعمل  فاإلنسان 

وا جمع  يرى  الحربللذلك  في  يرغبون  هنا   بشر  ومن 

البعض لبعضهم  الناس  يتنازل  أن  ليؤسوا    يستوجب  حقوقهم 

هنا   من  و  الشخصية  القوة  على  تسيطر  و  تحكم  قوية  سلطة 

حاكم قان قوي   تتأسس الهيئة االجتماعية والتي تخضع لسلطة 

إستخدام هوبز  , ولهذا  للدولة  تابعا   يكون  ان  فيجب  الذين  أما 

البحث   اختيار موضوع  المقارنة في منهجية و  التحليل  منهج 

 ة بالسياسة. تفي مجال األخالق وعالق

في عصر   نعيش  خاصة  العديد ونحن  المادية   فيه  اإلختالفات  من 

و   الخارجة  بالمظاهر  األخ  العد واالهتمام  المساواة الق  عن   وعن 

مصالح   األخرين  وتحقيق  حسب  هناعلى  اوضح   ومن  سوف 

والسياسةعاد  باال التساؤالت على  واالجابة    واألخالق  من  العديد 

   األتية:

 

 ما هي عالقة األخالق بالسياسة؟  •

 ماهي طبيعة القوانين والحكم؟  •

 وماهي فكرة العقد االجتماعية؟  •

المنهج   سيتم إستخدامتساؤالت  في محاولة اإلجابة عن العديد من ال 

 اء الضوء على اهمية مفهوم األخالق والسياسية قلتحليل في إل

 

واالصطالح: مفهوم ❖ اللغة  في  والسياسة  هنا    األخالق  ومن 

و  اتجه كثيرا من فالسفة في تعريفتهم إلى األخالق والسياسة  

عتبار إ   والسياسة علىاألخالق    وتحقيق مفهومألهمية    إدراكا  

 بينهم. فصل اليمكن  والسياسة الالق  ن األخأ

السج  حلق،جمع    األخالق:: و  العادة  ملكة يوهو  القدماء  , وعند  ة 

تصدر بها األفعال عن النفس من غير تقدم وروية وفكر و تكليف 
األخالق  )  (1 علم  يسمى  أو   Moraleو  األخالق  أو  السلوك  بعلم 

به معرفة  أو الحكمة الحلقية و المقصود    Ethiqucفلسفة األخالق  

ومعرفة الرذائل ),(2الفضائل و كيفية التحلي بها لنتزكى بها النفس  

عنها تستخدم  لتنزه  األخالق  ,ولكلمته  ومعرفة   , النفس  في   بها 

مختلفة فقد تعنى كلمة األخالق طريقة أو األسلوب معينا  في الحياة 

القيم   و هذا لمعنى اقرب إلى األخالق الدينية التي تسعى إلى تأكيد 

قد ا و  تعامله  طريقة  و  االنسان  حياة  في  ديني  بأسلوب  ألخالقية 

السلوك   قواعد  من  مجموعة  إلى (3)تعنى  يشير  المعنى  هذا  و 

الشيء,   عليها  يربي  التي  األخالقية  النصائح  و  القواعد  مجموعة 

و قواعد السلوك , كما يوصف األخالق   هوالبحث في طريقة الحيا

وكما ( (4,  القلم(  سورة  ظيم"( , )  لعلى خلق ع  تعإلى )" إنك  قولهفي  

أهم ما يستفاد منه   واألخالق بأنها علم الخير والشر    تعرف أيضا  

, بها  المعرفة  و  والشر  الخير  من  كل  بمعنى  مفهوم أ)  (5هو  ما 

الحكومة   علم  هي  فالسياسة  على   وعالقاتهاالسياسة  تطلق  و 

لحكام , لدولة او الطريقة التي يسلكها ا  يمجموعة الشؤون التي نعن

أو هي علم الدلولة و السياسة لغة والقائم بشؤون الرغبة و إستخدام 

   (6)العرب لفظ السياسة بمعنى االرشاد و الهداية 

الشيوعيون  أ  بينما   )بأنهاعرفها  فما  الطبقات  ين  العالقات  دراسة 

عرفوها فقد  دراس  هيالواقعيون  الممكن  العالقات  تغير    تهافن  و 

موض و  السياسي  فن الواقع  بأنه  الشائع  الخطأ  ليس  و  وعات 

القوة  حسابات  على  بناء  تغيره  عدم  و  السياسي  للواقع  الخضوع 

 و القوة  على حساب    ا  وأيضا  كما يعرف السياسة و عدم تغيره بناء

الم العرب  لسان  في  السياسة  يعرف  كما  ابنأيضا   للعالمة   حيط 

عنوانمنظور   وتحت  تقرا  األنصار   الرياسة السوس:    )سوس( 

وت  ) سوسا   ساهوهم  وساسا  إعإلى  سوسوه  قبل  راسوه  األمر   ن 

 (7)سياسة , قام به و سيوسه القوم جعلوه سوسهم السياسة 

وفالن مجرب قد ساسا وسيس عليه   يصلحه،القائم على الشيء بما  

كان بنو إسرائيل يسوسهم ايساؤهم أي   وعليه وفي الحديثإلى امر  

اإلكراء   يفعل  كما  امروهم  بارعةوالوال تتول  توما  ة  يقول   وكما 

  بها، هويز السياسة هي القوة على العقاب على أي شخص ال يؤمن  

انحرفت   إذا  وإستخدام القوةلكم السلطة المدنية لها الحق في العقاب  

 ( 8)القانون. الرغبة عن 

 -تانيا: مفهوم الطبيعة البشرية: 

مرار إن المتأمل في الطبيعة البشرية يجد أن األفراد مدفعون باست

تحقيق رغباته  اإلنسان في  لتحقيق رغباتهم وأهدافهم، وال يرغب 

له  يسمح  وضع  في  يكون  ألن  قوية  حاجة  لديه  بل  فقط،  الحالية 

حاول يتحقق   البدء  منذ  هكذا  لديه،  توجد  مستقلة  حياة  في  رغباته 

التيهوبز   الحياة  وهي  الطبيعية،  حياته  إطار  في  اإلنسان   وضع 

مم عن  تعبير  أفضل  ويقصد  تعتبر  الحرة،  ذلك   هوبزارساته  من 

وضع اإلنسان داخل نظام يلي حاجاته وبمدة باإلمكانيات التي تتفق 

 مع طبيعة.

فإنهم  بهم  الخاصة  األهداف  تحقيق  في  األفراد  ينجح  عندما  كذلك 

يستطيعون الوصول إلى " حياة أفضل" ويتخلف األفراد فقط الذين  

أشيا إلى  بهم  وتميل  تحبطهم  عواطف  ألن لديهم  لكن  جانبية،  ء 

في  يتشاركون  األفراد  فكل  رغباته،  تحقيق  في  يرغب  الجميع 

ولهذا يجب أن يكون لديهم قوة وسائل   تحقيق األفضل أثناء حياتهم.

ضرورية حصول على ما يحتاجه إلشباع عواطف معينة خاصة، 

لهذا نجد الناس يبحثون بشكل مستمر عن القوة لكي يجدوا أنفسهم  

يمك ال  موقف  أو  في  ويتعجبوا  يستريحوا،  أن  إطالقا   فيه  نهم 

 (9)يندهشوا عندما يرون شخصا  آخر قد أقدم على أذى لهم 

الخير  يعتبر هو  للرغبة  قد يكون موضوعا   الفرد  لدى  ما  ألّن كل 

والقيمة فكل ما ينفرد منه ويكرهه المرُء يعتبر سرا  ويجب االبتعاد 

 عنه.

عبارة عن أسماء تثير الرغبة إن " الخير والشر "    هوبزلهذا يقول  

لدى األفراد، بل أيضا  هما   والكراهية التي تختلف العادات والتقاليد 

ومن  الحياة،  في  العقل  مع  األوقات  أغلب  في  ومتفقان  مريحان 

أوقات  في  الحياة  على  وقدرته  ذكاء  األفراد  أكثر  فإن  آخر  جانب 

شر، وقد وظروف متباينة نجدهم مختلفين في تعاملهم مع الخير وال

يختلفون أصال  في نظرتهم إلى ما هو خير وشرير ، فقد يستحسن 

اإلنسان   يصبح  وقد  فعل شيء،  أو  شيئا   يرى    –الفرد   -هوبز كما 

الذاتية ال يعني  القدرات  النسبي في  فالتفاوت  دائبا  ألخيه اإلنسان، 

 مطلقا  االستقرار والسعادة لفرد دون آخر . 

ال  وهوبر البشرية  الطبيعة  ثالثة يصف  على  تتوفر  بأنها  عدوانية 

الطائشة،   الفرد  روح  في  يتمثل  األول  للنزاع،  رئيسية  أما دوافع 

فهو الشعور بعدم الثقة في فعل شيء، وقد يصبح اإلنسان،   الثاني:

القدرات -هوبزكما يرى   النسبي في  فالتفاوت  ذئبا  ألخيه اإلنسان، 

 دون آخر.  الذاتية ال يعني مطلقا  االستقرار والسعادة لفرد 

ثالثة   وهوبز  على  تتوفر  بأنها  العدوانية  البشرية  الطبيعة  يصف 

أما  الطائشة،  الفرد  روح  في  يتمثل  األول  للنزاع،  رئيسية  دوافع 

محاولة إكتساب   والثالث:الثاني: فهو الشعور بعدم الثقة في النفس، 
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األول  فنجد  الوسائل  أما  مقبولة،  تكون  ال  بطريقة  الحسنة  السمعة 

إلى يقوم   والوصول  اآلخرين  الستعباد  والعنف  اإلرهاب  على 

عن  الدفاعية  الحماية  وسائل  فيستعمل  الثاني  أما  عليهم،  السيادة 

الثالث  حين  في  الممتلكات،  على  مثال   الحفاظ  أجل  من  النفس 

حب  على  تدل  إلى  المختلفة  اللغوية  والكلمات  العبارات  يستعمل 

ال  التملك هذه  في  اإلنسان  أن  يتضح  السلطة هنا  إلى  يفتقر  مرحلة 

 . (10)العليا 

 هي حالة اإلنسان الحق في االستحواذ.هوبز وحالة الطبيعية عند 

على كل األشياء المنتمية إليه، إنها حالة الحرية التامة بال قيود وال 

وفي  حريته،  في  الطبيعي  حقه  الفرد  يستعمل  أن  بمعني  ضوابط، 

أو منظمة  قوانين  بال  وميوله  رغباته  وهو   تحقيق  قوية،  حكومة 

 الرأي الذي يخالفه جون لوك بصدد هذا الحق الطبيعي. 

يرجع الحرية إلى الطبيعة إال أنه يرى أن األقوى فاعلية   هوبزإن  

برغباتهم   موجه  وأستعمال  البشر  رغبة  هو  للطبيعة  حالة  كل  في 

أسباب الصراع بالطبيعة اإلنسانية   هوبزوعواطفهم، ومن ثم يربط  

أن البشر   هوبز( ولهذا يرى  11بحث عن القوة الدائمكما يربطها بال

 بالطبيعة غير متساوين في قدراتهم الجسدية، والعقلية.

يكون   أو  الجسدية من غيره،  قدراته  في  قوى  إنسانا   أن  نجد  لذلك 

عدم  على  اإلختالف  ويقوم  العقلية،  قوته  في  اآلخر  من  أسرع 

والعق الجسدية  القدرات  بين  التكامل  في  اإلنسان المساواة  في  لية 

الرغم من عدم المساواة في القدرة بين البشر إال هوبز  الفرد، يقول  

عدم  ألن  رغباتهم،  تحقيق  أجل  من  األمل  في  مساواة  هناك  أن 

بسبب  الثقة  وانعدام  الثقة،  انعدام  بسبب  الجانب  هذا  في  المساواة 

 .(11الحرب من أجل القوة واألمن " 

فال يكون هناك طريق ألي إنسان   لذلك إذا انعدمت من ثقة اإلنسان

ليؤمن نفسه إال عن طريق القوة والخداع والغواية إزاء األشخاص 

 األخرين، وذلك حتى ال يرى قوة أخرى عظيمة تمثل تهديدا  لكيانه

وأن  الغير،  مع  مستمر  وتنازل  صراع  حالة  في  اإلنسان  أن  أي 

، والشهرة، إنسان التنازع هذه تعوديه إلى حالة التنافس، وعدم الثقة

غير متساوين في القوة الجسدية، -هوبز كما أشار  -والناس بطبيعتهم

وقد يقتل اإلنسان القوي اآلخر الضعيف، واإلنسان القوي ال يكف 

الغدر  الحياة  في  نجد  وهكذا  اآلخرين،  قبل  الحيل  إستخدام  عن 

 والخوف المتبادل بين الناس نتيجة الموت. 

نظر   في  فاإلنسان  وال ش  هوبزوبالتالي  مدني  وغير  بفطرته  رير 

يفعله  ما  اآلخرين، وأكثر  ينغر من  بل  بغيره،  االجتماع  إلى  يميل 

الشخصية،  تحقيق مصالحه  إلى  ويسعى  فقط  لذاته  محبا   يكون  أن 

هذا اإلنسان بأنه وجد في مجموعة أفراد طبيعيين ال   هوبزويحدد  

 يقوم بينهم أي نظام.

" اإلنسان ذنب لإلنسان"   هوبزوهناك صيغة كثيرا  أما أكد عليها  

وإتمام  جهة  من  )اللوفياثان(  التنين  أو  الدولة  تلخص  وهي صيغة 

الحيوان،  بين  المقارنة  ذلك  يعني  وال  الواقع،  على  السيطرة 

واإلنسان، فالحيوانات تنتمي إلى حكم الطبيعة أي إلى أليآت تشغل 

ينتظ الوعد أو أي شيء  التعهد أو  القانون أو  م لوحد ما وال تدخل 

 بواسطتها، وحركتها تختلف بحسب طبيعتها. 

أن  لدرجة  بالكامل،  تختلف عنها  السياسية  الناس  المجتمعات  بينما 

صناعة  على  مقادر  أنه  سوى  طبيعيا   كائنا   كونه  رغم  اإلنسان 

نظامه الخاص الذي قد يقال: إنه منفصل عن الطبيعة، ومع هذا فله 

بخالفال وحقيقته  وجوده  عن  المعبرة  هذا المبادئ  وفي  حيوان، 

الصدد ال يمكن رد السلوك اإلنساني وال سيما السياسي إلى قاعدة  

طبيعية معينة إنما هناك دوما  أهداف ورغبات وهذا صحيح ولكن 

الصحيح أيضا  أن تلك الرغبات تأخذ تطورها اإلنساني والسياسي 

 

 
  

في أشكال مختلفة عن الجوانب الحيوانية، وحتى " الحالة الفطرة" 

يمك النظام  ال  في  تتحول  لكنها  الحيوانية،  حالة  إلى  إرجاعها  ن 

و   القانونية  والممارسة  للسلطة  الحصول  السياسي  االجتماعي 

 (12)األخالقية .

حاول   تحليالته   هوبزوبهذا  خالل  من  البشري  سلوك  رموز  فك 

فاإلنسان خالف وله مساحة  اإلنسان،  في  فعلها  تفعل  إلى  للطبيعة 

المقام األول على ما توافر من اإلبداع والسطور، وه ذا يعول في 

اإلنسان  بين  مقارنة  أية  يجعل  ما  بالتحديد  وهذا  قدرات،  من  لديه 

أثرها  التي يصنع على  والحيوان مقارنة غير صحيحة، فالصورة 

 اإلنسان حياته صورة منظمة وتحكمها أخالقيات مركبة. 

مظا كافة  عبر  يتسرب  لكنه  الطبيعي،  البعدُ  يضيع  ال  هر وتباعا  

مهمة  النقطة  تلك  ولعلَّ  به،  تتشكل  إنها  حتى  اإلنسانية،  الحياة 

، ألنها ستكون معينا  له على نقد األنظمة المثالية التي لهوبزبالنسبة  

للمثاليات وال سيما إصرارها  اإلنسان، وجاء رفضه  تكتب وتقمع 

تحرير  إن  بصلة،  للواقع  تمت  ال  أهداف  لقاء  حريته  تقييد  على 

لطبيعية ال يعني رفضها بل دخوله في مجتمع يتيح قدرات الفرد ا

 " التنين" له ممارستها بطالقة مع وجود جهاز سياسي أطلق عليه 

كما نعرف، ويكون من شأنه توفير الحماية والهيمنة على الواقع، 

بالمعنى  الحياة  في  وأهدافهم  لرغباتهم  يخضعون  األفراد  أنَّ  فبما 

نوعية   خطوة  اتخاذ  من  البد  تطاحنا السابق،  دوى  العيش  تحقيق 

 وصراع رغم وجوده في أشد حاالته حدة .

أن الدولة كائن مصطنع من خلق األفراد، ألن   هوبزومن هنا يرى  

بالنسبة   الشروط   لهوبزالطبيعي  تلمس  الفلسفية  محاولته  في 

التي  والقوانين  القواعد  نحو  يتجه  أن  المجتمع  إلستقرار  األساسية 

األفرا سلوكيات  على  البداية تسيطر  هو  األساس  هو  الفرد  ألنَّ  د، 

حب  بنزعة  مندفعون  بطبيعتهم  األفراد  أن  يرى  ولهذا  والنهاية، 

حياتهم   طول  النضال  إلى  اإلنسانية  الحياة  على  والمحافظة  البقاء 

من أجلها، كما نجد أّن األفراد يقفون بالطبيعة متفرقين، ألن قوتهم 

والذكاء الجسمانية  القوة  بين  متكافئة  من غير  األفراد  كان  وإن   ،

جهة أخرى يعيشون في حالة الفطرة األولى ولديهم حقوق طبيعية 

يجتمع فيه الهوى مع العقل   هوبزمتساوية، كما أن الفرد في رأي  

 .بطبيعته في تحقيق إرضاء الشخص بالنسبة لنفسه فقط 

لعاد  نفسه وإال  تلقاء  يتم سلوكه من  ذاته ال  واإلنسان لكي يرضى 

إلى   آخرين الناس  مع  االشتراك  إلى  يحتاج  إنما  األولى،  حياتهم 

بل  الفرد  وجود  ينفي  ال  وهذا  واألهواء،  الرغبات  نفس  لتحقيق 

النظام  يدخل ضمن  اإلنسان  كأن  أخرى،  بطرائق  لألصول  عودة 

الحياة،  على  اآلخرين  بطاقة  ذاته  وفوق  الفردية،  بطاقته  السياسي 

واألفعا الرغبات  بين  التفاعل  فيحصل  أيضا  وعليه  ذلك  وليس  ل، 

الجوانب  لممارسة  دائرة  هو  ما  بمقدار  الشخصية  لألحكام  فريضا  

 اإلنسانية.

بعضهم   عن  ومتفرقين  منفردين  كانوا  اإلنسان  فإن  للطبيعة  فوقا  

كل  يشمل  طبيعي  حق  ذلك،  على  بناء  منهم  لكل  وكان  البعض، 

 شيء يختاره الفرد على أساسه ما يرى أنه نافع له، وأن يصنع ما

نوعها، وقد  كان  مهما  أية وسيلة  يستخدم  أن يصنع، وأن  له  يريد 

وكان عمل  الطريقة،  بتلك  األفراد  بين  كاملة  آنذاك  المساوة  كانت 

اإلنسان ضد إنسان آخر ليس ظلما ، كانت القاعدة الرئيسية " حرب 

شيء،   كل  على  قادرا   الُكلَّ  تجعل  والسلطة   ، الكل"  ضد  الكل 

الطب حالة  في  اإلنسان، واإلنسان  أخيه  على  ذنبا   إال  يكن  لم  يعية 

ومن هنا نشأت تلك الحالة الطبيعية التي يسود فيها الرعب بين بني 

 .اإلنسان وإن دمائهم لتجمد في عروقهم من فرط خوفهم 

ونتيجة " الرعب المتبادل" بين اإلنسان بعضهم من البعض دفعهم  

ومن   الجماعات،  تكوين  وإلى  العزلة  من  الخروج  أن إلى  المؤكد 

الحقيقة  الطبيعة هي  لها أساسها الطبيعي، وألن  الحياة االجتماعية 
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أن القانون الطبيعي هو الذي ينظم حياة   هوبزالوحيدة فمن هنا يجد  

المجتمع، ويجد أنه من الضروري قبول الفرد طاعة هذا " القانون 

الطبيعي" فهو القانون الذي يعد في نفس الوقت " قانون األخالق " 

 فرق بين أحدهما واآلخر، وما انعدام الفرق إال ألن هذا القانون وال

فرد  كل  أجل  من  هو  وليس  ممكنا ،  أمرا   يجعل  الذي  األساس  هو 

 أمرا  نافعا  فقط. 

ذنبا  ألخيه اإلنسان، إنه يتربص به   هوبزوهكذا يبدو اإلنسان عند  

تدعيم الدوائر ليفتك به، ألن كل فرٍد يسعى بحكم غريزة البقاء إلى  

دائما   المرء  يسعى  لذلك  لآلخرين،  رعاية  دون  حياته  مواصلة 

 للحصول على القوة التي بها يستطيع أن يقهر اآلخرين.

بها  تستطيع  التي  رغباتنا  إلشباع  أساسية  وسيلة  هي  فالقوة 

 المحافظة على البقاء من أجل استمرارنا. 

والر والغرائز  العقل  على  تشمل  اإلنسانية  الطبيعة  أن  غبات، إال 

الحرب  التمسك بوسائل  الناس على  الذي يحمل  السليم هو  والعقل 

الذي  المتبادل  الطبيعية، ألن الخوف  والخديعة، وهي وسائل حالة 

هذه   من  للتخلص  الناس  يدفع  الذي  هو  لها  المميزة  السمة  يعد 

الحالة، فالخوف المتبادل يجعل كل فرد يرتاب في األخر، ومن هنا 

نا وهناك يتعرض فيها كل شخص للخطر تنشأ عن ذلك معارك ه

 . ويواجه المشكالت من أجل الحياة

يراه   كان  ما  هذا  البقاء    هوبزولعل  يريد  من  بأن   " قال  حيث 

لكبح  وسيلة  إيجاد  من  البد  كان  لهذا   ، نفسه"  ينقص  إنما  الطبيعة 

أنها  عنها  نقول  أن  يمكن  ال  التي  الطبيعية  اإلنسانية  األهواء  هذه 

دام ال يوجد في الحياة الطبيعية قانون يحرمها، صحيحة وخاطئة ما

فليس ذلك أمرا  طبيعيا  بل   هوبزألنها عندما تكون الدولة قائمة عند  

  " هي  فالدولة  عقالء،  لبشر  اصطناعية  " "  التنينمسألة 

المتنازل   اللوفياثان" القوى  طريق  عن  السالم  على  تحافظ  الذي 

مث أقيمت  ما  فإذا  مواطنيها،  قبل  من  التي عليها  الحكومة  هذه  ل 

تعمل للصالح العام سواء عن طريق العقد أو القهر، فال بد أن يتبع 

اإلنسانية  الميول  لكبح  وألنه  للسلوك،  عامة  قواعد  وجود  ذلك 

الطبيعية للغيرة والريبة والغرور تصبح فضائل االمتنان والرحمة 

 13وطاعة األمر وإحترام حقوق اآلخرين أمرا  واردا  ومكمال  

ان الدولة حاجة طبيعية مثلها تماما  مثل الحاجة   ن هوبر يقول:كا

للمتطلبات األولية في حياة البشر، وإال لو لم تتخذ هذه الخطوة ما 

بالحرية،  تمتعه  يزعم  وال  حاجته  تلبية  يزعم  أن  لإلنسان  كان 

في  سواء  الطبيعة  تتطلب  الطبيعة  أن  كما  الحرية  تنادي  الحرية 

عي، إليس اإلنسان متحركا  بما يملكه من شكل السلوك فردي أو جم

شكل  في  يمارسها  أن  له  كيف  إذن  وأهواء،  ومشاعر  غرائز 

 بهذا كائن سياسي طبيعي.  التنينمقبول، 

 

 ومضمون " التنين" له عدة دالالت في إطار السياسة. 

األخرين،   أوالً: على  الواقع  التخويف  باألحرى  أو  الخوف  داللة 

اإلنسان فيه  يرى  بمفردي،    وبالتالي  بها  القيام  بدله  ال  كان  قدرة  

 سوى أن الدولة تحل محلة إلنجازها في شكل ملزم.

داللة القوة التي تُعطى لكيان عام، وال تُمنع ألفراٍد، ولنالحظ   ثانياً:

لدى   ستكون  القوة  تلك  مصدرا  هوبزأن  كونت،  بعده  ومن   ،

نسان وسط لألخالق وملزمة للتمسك بها، وبالتالي فإن ما سيفقده اإل

 المجموع سيُردُ إليه بقوة المجتمع، بقوة التنين.

لشكل   ثالثاً: موضوعا   األفراد  يكون  المجتمع  ففي  التنظيم،  داللة 

البعض،   بعضهم  من  ويحميهم  والنواهي،  األوامر  من  فوضى 

فالدولة مؤسسة ذات شقين، الشق األول فردي أذ يشعر كل موطن  

أخ جماعي  اآلخر  والشق  فيها،  لوضع بوجوده  نقطة  وهو  القي، 

 األفراد في حالة عمل عام، وإرادة خارج هيمنة الفرد.

للقيم   رابعاً: حارسة  الدولة  تكون  فحينما  األخالق،  داللة 

ال  األهواء  بتقنين  واألخذ  بها  األخذ  لألفراد  يمكن  واألخالقيات 

يكون  وال  نفسه،  اإلنسان  يكون  أن  إال  يستحيل  ألنه  استئصالها 

 لداخل على أنه الخارج والعكس. كذلك دون قبول ا

داللة المعايير، وإذا كانت األهواء لها الغلبة في اإلحساس خامساً:  

باللذات وفي التطلع إلى تحقيقها، فوجود التنين وجود لمعيار يقارع 

االتفاق   هوبزتلك الغلبة، ويؤسس لمعايير أخرى، وربما قصد به  

 . اتل المتواصلعلى معايير موضوعية إلى حد ما بدال  من التق

الدولة   سادساً: ولكن  اإلنسان،  ذئب ألخيه  اإلنسان  السلطة،  داللة 

باألهواء  للشعور  محاولة  وفي  الذئب،  التنين  سيلتهم  إذن  التنين، 

مجرد  ال  أخالقيا   موضوعا   يجعلها  توجيها   هناك  فإن  والملذات 

 سلوك فردي طبيعي. 

ي، معياري أي داللة االصطناع، فالدولة كائن مصطنع، فن  سابعاً:

القوانين  أمام  داخلها  المثول  في  الفرد  ومشاركة  سياسي،  كائن 

واألفكار العامة إنما هو مثول للطبيعي واإلنساني في نفس الوقت،  

قبل   من  مهمة  النقطة  في   هوبزوتلك  بشري  تطور  مرحلة  ألنها 

إلى  الفطرة  وحالة  القرابة  وعالقات  الطبيعة  دائرة  من  المجتمع 

العالقا في دائرة  إال  كذلك  تكون  ال  وهي  المعقدة،  االجتماعية  ت 

 وجود اإلطار األخالقي. 

يرى   إلى   هوبزلهذا  يعود  الذي  المتواصل  الجدي،  التأمل  أنَّ 

وحاول  مهمة،  مسألة  اإلنسان  إنسانية  بصدد  األولى  اإلختالفات 

أي الهامشي( ورأي )تفسير السلوك اإلنساني غير المحوري    هوبز

ا  هذه  من  كثيرا   صنع أن  من  أي  اصطناعي،  وضع  ذات  لرموز 

 اإلنسان ألجل حياته االجتماعية. 

قول   وراء  هذا  مضاهاة   هوبزوكان  يمكن  ال  إنه  السياق  هذا  في 

االنسان بالحيوان في سلوكه مع نظرائه، إال من حيث الصورة ال 

 المضمون. 

يقدمه   هي   هوبزما  إنما  الطبيعية  للحياة  نظرته  خالل  أفكار  من 

طبيعة البشرية ذاتها كجزء من الطبيعة عموما  ال أكثر أفكار عن ال

تنويعات هذا   لكل  اإللية الضرورية  أفكاره وتحليالته هي  أقل  وال 

التأكيد متنوعا  جدا    البناء الفلسفي، وإن كان للتحرير المعطي لهذا 

 أن تتكون صورة الذات الحقوقية عن الفرد التجريد. 

   م والمبادئثالثا: مفهوم النزعة الفردية للقي

 

 مفهوم اللذة واأللم:  •

فيرى   اإلطار،  هذا  في  األخالق  إقامتها    هوبز جاءت  ضروري 

أساسية  غزيرة  نظرة  في  وهي  البقاء،  حب  غريزة  أساس  على 

في  الوجود  حماية  معناه  البقاء  كله،  اإلنساني  الوجود  في  تتحكم 

الذات،   بحفظ  )فرويد(  إليها  أشار  ما  وهي  فردي وجماعي،  شكل 

ي تجعل اإلنسان قادرا  على بناء حياته وسلوكه، وإذا كانت تلك والت

احتياجات   في  تكون  ما  أوضح  فإنها  شيء  في  واضحة  الغريزة 

إال  مبدئيا   اللذة  ليست  وبالتالي  وتسلطه،  وعنفة  وتفضيالته  الفرد 

 سلوكا  مدفوعا  رغبة بمعنى السعادة، اإلشباع وتجنب األآلم. 

األخالق   فإن  الحال  الحياتي،  وبطبيعة  جانبه  في  السلوك  تضبط 

إزاء  األفراد  لحرية  ة  الفرص  إتاحة  تفرض  أخرى  جهة  ومن 

ممارسة حياتهم بما يوفر سعادة لهم، إذن األخالق ال تتفصل عن 

بالنسبة  فهو  هينا ،  أمرا   ذلك  وليس   ، األآلم  عن  والبعد  اللذة  جلب 

حياة   عودة إلى الطبيعة والتمسك بالحقائق األولى في  )هوبز(إلى  

مرتبط  هو  مما  أكثر  وملذاته  بغرائزه  مرتبط  فاإلنسان  البشر، 

في  وتضعه  الدائرة،  تلك  خارج  األخالق  تأخذه  ولذلك  باآلخرين 

دائرة تقدير لآلخرين، وإعطائهم فرصة للحياة مثلما أعطوه فرصة 

بالمقابل، واألخالق تفترض فيما يراعيها الفرد بذات الدرجة التي 

 يراعيها المجموع.

http://www.allstudyjournal.com/


International Journal of Advanced Academic Studies http://www.allstudyjournal.com 

~ 178 ~ 

من هنا فإنَّ مفهوم اللذة واأللم أمّر مرتبط بطبيعة حياتنا، كل ما و

بعض  في  لدينا،  تولد  أنها  حين  على  اللذة  بسبب  الغريزة  يُشبع 

نوعا  من اإلحساس باأللم أيضا ، ألن اللذة بدورها ما تولد –األحيان 

الذي  النفور  يولد  األلم  أن  حين  في  اإلشباع،  يأتي  ومنها  الرغبة 

اإلن نظرية  ينتاب  إن  تقوم   هوبز سان،  األخالقية  السيكولوجيا  في 

اللذة  فنتيجة  األفراد،  لدى  والرغبة  الشهوات  عمل  أسلوب  على 

المرتبطة بالحفاظ على حياته تتضمن أفعاله بالضرورة الهرب من 

الغزيرة  اللذة  طلب  بين  اإلنسان  يتقلب  ولهذا  يسببه،  ومما  األآلم 

واقعية،   سيكولوجية  حالة  تصدر باعتباره  ألنها  اللذة  طلب  وبين 

عن حب الذات، هناك أمور أخر متعلقة بهاتين القضيتين، فالشفقة  

أن   هوبزعند   ما  بقدر  اآلخرين  لمصائب  المثال حُزن  يزيد سبيل 

بهاتين  متعلقة  أخرى  أمور  هناك  ذاته،  من  ينطلق  اإلنسان 

لمصائب  ن  حز  المثال  سبيل  على  هوبر  عند  فالشفقة  القضيتين، 

 .( 14)ما أن اإلنسان ينطلق من ذاته .  اآلخرين

 

إنهما يمثالن حالة الخلو من القواعد األخالقية التي غالبا  ما يكون 

الذات  أولى بحب  الشقاء والتعاسة، ومن أجل هذا كان  في غيابها 

في  يتهيأ  الذي  السلم  حالة  في  اإلنسان  يكون  أن  العقل  على  القائم 

 (.15)ظل دولة منظمة 

الواقع   هنا  هوبزويشير   عن  تنفصل  ال  األخالقية  القواعد  أن  إلى 

الطبيعية، بل يكاد يعبر عن كون القواعد األخالقية تطبيقا  للقواعد 

حالة  تضع  ضابطة  وظيفة  ذو  العقل  وأن  لها،  وامتدادا   الطبيعية 

الطبيعية في حالة مدنية وممكنة التوافق معها بطريقة عامة، وهي 

أفرا لكل  سلما   تتيح  التي  الفردية حالة  األخالق  إذن  المجتمع،  د 

تنظيمية  حالة  في  وجودها  إمكانية  حيث  من  طبيعية  ستكون 

 تعكسها. 

يرى   هنا  حياتنا    هوبزومن  بطبيعة  مرهونات  األلم  اللذة  أن 

لنا ضربا  من  الغريزة يسبب  تلك  فينا  العضوية، ألن كل ما يشبع 

ون الحركة اللذة ويبعد عنا شعورا  باأللم، ومعنى هذا أنه حينما تك

مالئمة تحدث اللذة على حين تؤكد لدينا، في الحالة المضادة نوعا  

تؤكد  بدورها  اللذة  ألن  وأشرنا،  سبق  كما  باأللم  اإلحساس  من 

الرغبة، والرغبة هي حركة انبساط في حين أن األلم يولد النفور، 

 والنفور هو بمتابه حركة أليمة.

ع  أو  اإلشباع  حركة  من  واأللم  اللذة  الوقت ونشأ  في  اإلشباع  دم 

الراهن، وعندما تظهر المشاعر المركبة بتجربة ما، فهذه المشاعر 

يمكن أن تنفيها عائدين القهقري إلى الشعور بالقوة أو الضعف، فلو 

شعرت باللذة من شيء ما فستشعر بقدوم اإلحساس بالقوة، أما األلم 

 (16). فينشأ مسببا  نوعا  ما من اإلحساس بالنقص

المجال ترى األبيقورية أن اللذة الحسية هي اللذة األساسية في هذا  

التي يطلبها اإلنسان، ألن اإلنسان كالحيوان من حيث كونه يطلب 

للعملية  عقله  يسخر  الحقيقة  في  كان  وإن  بالفطرة،  مساقا   لذته 

المؤدية إليها واألبيقور يعتبر كل لذة خيرا  مالم تقترب بألم فتصبح 

ب شرا ،  هذا  أجل  طلبه، من  وجب  لذة  عنه  نجمت  إذا  األلم  إّن  ل 

يتم  للمنفعة، ومن خالل هذا  إلى مذهب  اللذة عنده  فيتحول مذهب 

ومن  السعيدة،  الحياة  طوال  تدوم  التي  اللذة  الحدر  توخي  يتم  هذا 

لذة    أجل تجاه  رغبة شخصية  على  اإلنسان  يحرص  أن  رأي  هذا 

يتخلى عن فردية، ويسيطر على شهواته ويتحكم في أهوائه، وأن  

اللذة من أدت إلى ألم ويحتمل األلم من أجل لذة يتوقعها، وبالتالي 

اإلحساس  ويحكمها  األفراد  منفعة  بحسب  نسبيان  شيئيان  اللذة 

ترى  ال  بهذا  العكس،  أو  لذة  إلى  األلم  هذا  تقلب  التي  ودرجاته 

الحسب،  لذات  على  العقلية  و  الروحية  اللذات  أثر  أي  االبيقورية 

بح الجسم  قادرا  على اإلحساس، وال ألن  بقى  ما  باللذة وااللم  سب 

يستطيع اإلنسان أن يذكر أثارهما بعد انتقائهما، ألن لذة الحس لذة 

اللذات  التفرقة بين طبيعة  الم مقبل  الجسم في حاضره، وأما توقع 

  (.17)وأنواعها عند ابيقور

فإّن الغريزة هي البعد األساسي الذي يتحكم في   هوبزوفي مفهوم  

واأللم  اللذة  مفهوما  ارتبط  فقد  هنا  ومن  كله،  اإلنساني  الوجود 

هنا فقد ارتبط مفهوما اللذة    هوبزبطبيعة حياتنا العضوية كما ذكر  

ذكر   كما  العضوية  بطبيعة حياتنا  ما   هوبزواأللم  مرارا ، ألن كل 

يشبع فينا تلك الغريزة بسبب لنا ضربا  من اللذة، وكل ما يعارض 

الغري تلك  الغريزة البد من أن لدينا  تلك  لدينا  يؤكد  أن  زة البد من 

 يؤكد لدينا شعورا  باأللم.

الحيوية  وظائفها  في  مالئمة  الحركة  تكون  حينما  أنه  هذا  ومعنى 

من  نوعا   تسبب  وبذلك  ألما ،  تولد  قد  أنها  عين  على  اللذة،  تحدث 

كرغب دورها  يفقدان  في اإلحساس  انبساط  حركة  هي  والرغبة  ٍة، 

 (. 18)حين أن األلم يحدث النفور

بناء على ذلك فإن اللذة األخالقية هي كل شيء بمعنى أنها المقياس 

وبتكرار  الفعل،  قيمة  به  تقاس  أ،  يمكن  اللذة    هوبز  الذي  على 

السلوك   محصلة  هي  السعادة  أن  على  أيضا   يؤكد  األخالقية 

فعل الخيرات أمرا  حقيقيا ، لهذا يسير   األخالقي، والسعادة تكون في

 فعل وسلوك األفراد بما يشيع لها لذة أو ألما .

نجد   تختلف   هوبزهكذا  أنها  اللذة رغم  مبدأ  أبيقور على  مع  متفقا  

من شخص إلى أخر أو من فرد آلخر، ألنه قد يُعتبر فعال  ما على 

ف هذا  وعلى  ذلك،  غير  آخر  يعتبره  حين  في  اللذة،  يحقق  اللذة أنه 

يمكن اعتبارها نسبية، ألنَّ اللذة بحكم طبيعتها تعد فردية ومتغيرة 

بين  واألحاسيس  اللذات  تتطابق  أن  يمكن  ال  لذلك  فرد ألخر،  من 

 األفراد، فكل فرد يرى لذته في شيء معين ال يراها فيه اآلخر.

سلوك  تحكم  قاعدة  أو  لقانون  تخضع  ال  الفردية  اللذة  أن  كما 

األفراد   العرف على وتصرفات  يكون  بينما  اللذة،  المؤدية إلشباع 

غير ذلك، ألن العُرف هو الذي يصنع القوانين والقواعد التي تحكم 

األفراد اللذين يخضعون لها، إن مبدأ األخالق، المبدأ النفعي الذاتي 

ال ينسجم مع النظرة األخالقية العادية، ألن تلك النظرة في الواقع 

المنفعة الذاتية الطبيعية وإنما يكون أساسها  ال تبني شيئا  مطلقا  على

  19)التوازن والعدالة بين األطراف في السلوك الواحد 

في مفاهيم الطبيعة البشرية   هويزلعلنَّا نالحظ النقالت التي أحدثها  

دون  تتم  ال  األخالق  إن  فمعروف  أخالقية،  مفاهيم  تكون  أن  إلى 

سع من  نيله  يمكن  ما  وبالتالي  اآلخر،  لرغبات وجود  نتيجة  ادة 

كآراء   هوبزتنقلب التوافقي مع المجتمع، ولعلنا نالحظ أيضا  أراء  

وجذورها  األخالقيات  تتبلور  كيف  طرح  حاول  أنه  أي  تكوينية، 

 وأنماطها، وماذا لو جاءت ضمن المجتمعات البشرية.

أن  يحتمل  إنما  أمره،  وينتهي  أوليا   أساسا   ليس  الطبيعي  فاألساس 

يتعارض ما  تأسيس   يكشف  أخرى  زاوية  من  ويمكن  معه، 

اإلنسانية،  الحياة  مناحي  كافة  في  أخرى  أخالقية  موضوعات 

والتأنيب بتلك الصورة محاولة لنقص التراكم الذي قد يلحق بسلوك 

أن  غير  قهري  نظام  داخل  األفراد  يحتوي  قد  فالمجتمع  اإلنسان، 

 المبادئ الطبيعية سرعان ما ترفض هذا التصنيف.

فأ هنا  ربط  ومن  خطوة   هوبزن  سيكون  واألخالقي  الطبيعي  بين 

التي  بالمعايير  والقانع  الحر  اإلنسان وجود  يحقق  األمام حيث  إلى 

الفرصة  يغتنمون  كونهم  ومع  أنفسهم  تلقاء  من  الناس  بها  يعمل 

لالنقضاض على غيرهم، فمعرفة كل فرد بأن اآلخر سينقض عليه 

النتيجة أنَّ الكل يحذر الكّل   جعله حريصا  ومتحينا  فرصة، فتكون 

بما  العمل  هو  البعيدة  والنتيجة  عليه،  لإلجهاز  الفرصة  ويتجنب 

يخالف إهدار وجود اآلخرين، تحسبا  من أن يكون موضوعا  لهذا  

 اإلهدار. 
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 *نسبية الخير والشر. 

توماس   هو   هوبزيربط  الخير  بينما  الروح،  بفكرة  واأللم  اللذة 

المرغوب   فاألشياء  للرغبة،  ما موضوع  بقدر  خيرا   تكون  فيها 

فهي  الرغبة،  مثل  هي  منها  تنفر  التي  واألشياء  مرغوبة،  تكون 

حركة الموضوع التي ينتج عنها عمليات فسيولوجية داخل الجسم، 

الفعل على  يلزم عنه حرية  بفعل معين على نحو عقلي ال  والقيام 

عند   العقالنية  ألنَّ  فسيولوجية،  لدوافع  مضاد  هي   هوبزنحو 

 (.20)وسيطة وليست اإلرادة هي القوة التي تحكم الرغبات  عمليات

يقول   باأللم،  اللذة  الخيُر  يُقرن  هنا  كان موضوع   هوبز ومن  أينما 

المرُء   يطلق عليه  ما  بعينه هو  هذا  فإنَّ  أو رغبته،  اإلنسان  شهوة 

الخير   أسم  جانبه  أو    ،Goodمن  كراهيته  موضوع  كان  وأينما 

وأينما كان   EVILطلق عليه أسم النشر  نفوره فإنَّ هذا بعينه هو ي

لفظ  عليه  يطلق  هو  بعينه  هذا  فإن  استخفافه  أو  احتقاره  موضوع 

 Vile  (21.)الخسيس 

تكتسب  إنما  والخسيس  المدني  والشر  الخير  كلمات  أن  والواقع 

أَّن اإلنسان هو   هوبزمعانيها في السياق السابق، واألمر كما يقول  

يت ال  أناني  فرد  مجرد  نحو بطبيعته  أو  ذاته  أجل  من  االمن  حرك 

جوهرة  هي  بل  البشرية،  الحياة  من  غرضا   األنانية  فليست  ذاته، 

الوجود اإلنساني من حيث هو وجود مادي نفعي يأخذ بالسعي نحو 

األوحد  الطبيعي  القانون  ألن  السيطرة،  زيادة  على  والعمل  البقاء 

ا أو  األنانية  قانون  هو  إنما  البشرية  اآلالت  يحرك  أو الذي  لمنفعة 

 القوة. 

الذي  االتجاه  في  بوجوده  يتأثر  الفرد  تجعل  األخالق  في  األنانية 

إال  عامة  األفعال  إلى  تقوده  األنانية  أن  من  الرغم  وعلى  يرغبه، 

أنها لها أهمية الفعل في مواقف أو أخرى، نظرا  إن تصرف الفرد 

أو  الخير  إلى  تؤدي  نفسية  أنه  إال  هناك  أو  هنا  تصنيفه  يمكن  ال 

لشر بحسب رغبة الفرد، الرغبة تؤدي إلى إنجاز األفعال ومن ثم ا

 يتفاعل مع غيره من البشر. 

وقد ينظر إلى األنانية على أنها عمل فردي سوى أنها لها أصداء 

خارج اإلنسان، ألنها تعبر عن جانب ال يراه غيره كما أنها تحقيق 

حريصا    تجعله  وعليها  اإلنسان،  ألخيه  ذئب  اإلنسان  تجاه مقولة 

النظام  ففي  وتلقائية،  بقوة  لسلوكه  وعن  وجوده،  عن  التعبير 

يكفي وجود  ال  اآلخرين،  من  الفرد  لحماية  يرى  الذي  االجتماعي 

المعايير إنما يحتاج إلى سالح األنانية كي يخرج ذاته كأملة وقادرة 

 على التفاعل؟  

األخالق بتلك الصورة توظف إطار الفعل ورد الفعل، ألن األنانية 

إلى ل احتياج  هناك  سيكون  وبالتإلى  مقابلة،  األنانية  إال  تفرز  ن 

بتلك  والمجتمع  األنانيات"   " بين  التوازن  ليحدث  المجتمع  توسيط 

الرغبات  أصحاب  من  لمجموعة  أخالقية  إدارة  عن  عبارة  الحالة 

كان   وكم  مآربها  إلى  تهدف  التي  تلك   هوبزاألنانية،  إلى  واعيا  

 لى نطاق واسع. الحقيقة حتى أنه ناقشها ع

 العقد االجتماعي  نظرية رابعه: 

ليست فكرة " العقد" أو )الميثاق( أو )العهد( أو )االتفاقية( في الحد 

أنها أو ما شابهها من المعاني التعاقدية فكرة الجديدة من اختراعات 

األزمنة الحديثة في أما الغاية من العقد؟ إنها قوة االلتزام التي من 

االتف يصير  تسويف دونها  العقد  يسوع  ما  فإن  وهكذا،  متسببا   اق 

 عقليا .

بالحقوق  والخبر  االلزام  هو  متساوية  به  بشر  بين  تعاقد  كل  ألن 

 (22)المتعرف عليها منذ زمن طويل  

األفراد   جميع  وبين  فرد  كل  بين  يكون  لعقد  أن  يرى  من  فمنهم 

تكون بينهم وال  فيصال   تكون  ثالثة  قوة  فردا  لصالح  فردا    ألخرين 

بينما يرى آخر أن العقد بين كل فرد فردا     )هوبز(طرفا  في العقد  

وبين الجماعة برمتها، أي بين كل جزء وهو اإلدارة الخاصة وبين 

 . (23)الكل وهو اإلدارة الهامة 

يقول   التراجع هوبزكما  يمكن  وال  والتعاقد  باالتفاق  االلتزام  إن   "

بنو على  يوافق  بأنه  ألحد  يمكن  ال  وهنا   " هنا عنه  ومن  العقد،  د 

فإن: " سلطة الحاكم تتطلب الطاعة المطلقة لكل أوامر، وللقوانين 

التي يخضعها، ماذا يعيش اإلنسان في الجماعة ألبد من أقرت هذا  

 (24)العقد 

من هذا المنطلق أن كل ثورة أو انتفاضة ضد السلطة هوبز  يعتبر  

العقل كانت  مهمة  دوما   هي  والحاكمة  القائمة  الذي   السياسية 

استندت إليه وجب على كل فرد من أفراد الدولة أن ينشئ في ذاته 

 .(25)شعورا  بالدولة لقائمة هي قوة ال تغلب وال تقهر 

أن ما وصلت إليها انكلترا في عهده من فوضى   هوبزوكان يرى  

به  قام  الذي  والسياسي  اإليديولوجي  )التيسير  إلى:  يعود  وغليان 

أنهم زعموا  متحمسون  وما   وإعطاء  المسيحية،  الديانة  يعرفون 

السلطات  معرفة  تتخطى  المسيحية  الدولة  عليه  يكون  أن  يجب 

 .(26)القائمة( ومن هنا يرى اإلبد الدولة على الكنيسة ألنها ال نملك 

على تصرف ارادي ولم يجبر عليه االفراد من جانب    هوبزويؤكد  

 أي شخص ولكن يحكم الطبيعة وبحكم العقل.

أو  الحاكم  يقيد   ألن  ال  فهو  التعاقد  في  ليس طرفا   السيادة  صاحب 

بالعقد، بمعنى أنه غير معبد إال بأهداف العقد، وهي تحقيق مجتمع 

يستطيع الفرد يأمن فيه حياته وممتلكاته ونتاج للتعاقد وليس طرفا   

 .(27)فيه 

أساس   هوبزال يختلفان عن مكيافيللي وإنه    هوبزوهنا يرى رأي  

نفعيا  للحكم المطلق وبينما مكيافيللي يقول بحكم إنشاء الدولة عنده  

 . (28) المطلق

الجميل  وعرفان  واألمانة  الصدق  وجوب  يلزم  التعاقد  ومن 

باحترام  الفرد  يلتزم  كما  ظاهرا   بالقواعد  إلزام  ويجب  والتسامح 

الحقوق  احترام  وفي  الخاصة،  حقوقية  احترام  إن  التخزين  حقوق 

أسا بتأكد األمن بشكل  الواحد المتبادل  البشر الحترام  سي، ويصل 

فهذه الشروط المخلقة تساعد البشر على أنهم يفعلون هذا ال يكون 

ال مكان للخطر، وعندما يجتمع هذا شروط يحترم كل فرد حقوق 

 29)األخرين 

يحقق  أخالقي  لنظام  أسس  نضع  أن  على  تحرص  عنده  فالدولة 

الن بأهداف  االفراد  السالم  للمجتمع  يكفل  تتصل المواطنين  ظام 

شخصياتهم ويساهمون فعاله إدارة لدولة له بمعنى أن وجود نظام  

أخالقي في متفق عليه الطريق لتطوير هذا النظام، في ظل مجتمع 

القوية  سلطة  تحكمه  الذي  هو  القوي  المجتمع  ألن  قوي،  متماسك 

 ( 30)ألنه وحده تكفل األنسان حرية وكرامة 

نقوم السلطة  التعاقد نجد  يتم  بواجب تحقيق حقوق األفراد   وعندما 

المنصوص عليها من أجل استغالل كل الحقوق لهذا السلطة الحق 

المطلق، ومن الحقوق الطبيعية ماال يخضع للتنازل مطلقا ، فالحق 

الطبيعي هو لحفظ على الحياة والعيش في السالم ومن الحقوق هو 

المهام  ينبغي الفرد من أجل توفر لسلطة في المدينة من أجل القيام ب

 .(31)السلطة التنفيذية 

سيادة الحاكم مطلقة ألن الفرد تنازل بمقتضي   هوبزومن هنا فإن  

الحالة  في  وحقوق  الحرب  من  لديهم  كان  عما  االجتماعي  العقد 

للفوضى  اتيح  وال  مشروط،  وغيره  كامل  تناول  وهو  الطبيعية 

القطرية أن تقود من جديد وبمعنى هذا أن اإلنسان ال يستطيع أن 

الناس  قبل  من  ملزم  غير  الحاكم  أن  كما  للحاكم  أعطاه  ما  يسترد 

 ( 32)بشيء 

وبين  والمطلعة  السلطة  بين  يختار  أن  إال  لإلنسان  ليس  فإنه 

الفوضى الكاملة ذلك أن الحاكم أن يكون سلطاته كامال معترف به 

 .(33)ومن ثم توجد الدولة أوال يعترف به توجد الفوضى 
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 عقد االجتماعي عند هوبز.أهم المالمح األساسية لل ❖

إن المشتركين في العقد هم األفراد وليس الجماعات، حيث إن  .1

على  ويتعاقدون  الطبيعية،  الحقوق  في  متساوون  األفراد 

تكون   ال  حاكمة  هيئة  أو  لشخص  الحقوق  هذه  عن  التنازل 

 مشتركة في المقعد.

أدنى  .2 هناك  وليس  العقد  في  رأسية  تكون  لسلطة  الخضوع 

المعار للقضاء هو  أهمية  السلطة  كامل  للحاكم  بل  األقلية  ضة 

 أذني مسحة ال شرعي.

الخطر  ومقاومة  الداخلي  األمن  تحقيق  هو  المتعاقدين  غاية  إن 

الدائم  الوجود  في  األساسي  الشرط  هي  الغاية  وهذه   الخارجي 

 مجموعة الحقوق والقوانين الطبيعية  

 

 الحقوق الطبيعية  •

توماس   ه  هوبزيصف  الطبيعية  على الحقوق  األنسان  حقوق  ي 

أساس )أخالقي( طبيعي، أو ديني أو حتى بيولوجي مستقل عن أي 

قوانين أو تقاليد إنسانية مؤقته، يفترض كل من سقراط، أفالطون، 

ما  غالبا   الطبيعية،  الحقوقية  أو  الطبيعية  العدالة  وجود  وأرسطو، 

 .(34)يقال إن أرسطو هو ولد القانون الطبيعي 

ا الكنيسة  أن  ضمن كما  الوثني  القانون  مفهوم  دمج  إلى  ألوائل 

المسيحية، ظهرت نظريات القانون الطبيعي بشكل فلسفات توماس 

 . 35وغيرهم  هوبزاألكوان. وجول لوك وتوماس 

وفي القرن السادس عشر، تم إستخدام هذه القوانين بواسطة الملوك 

اإلسبان للتحقيق شرعية لمزاعمه لملكية، وفي القرن السابع عشر 

توماس   الوضعية   هوبز،أسس  مبادئ  بإستخدام  لتعاقدية  النظرية 

القانونية منذ بداية األنسان هو الضمن حدود الطبيعية حتى ال يوجد 

 .(36)خوف على حياة من جمعة آخر 

عن حالة اإلنسان الطبيعية ويقول عنه " اإلنسان ذئب هوبز  يعتبر  

اإلن كان  التي  الطبيعية  حالة  أن  بمعنى   " فيه لإلنسان  يعيش  سان 

اإلنسان،  وأخيه  اإلنسان  بين  دائمة  حرب  حالة  هي  مطلقة  حرية 

حاجة  وإشباعها  الرغبان  تلبية  في  الحق  هو  الطبيعي  والحق 

وحدة   كل  وحرية  العدل  معناه  هو  الطبيعي  والحق  اليوم،  وفودها 

 في العمل بكامل قوته وكل ما يحلو له. 

 

 وهنا توجد مجموعة كم من الحقوق الطبيعية. 

هو حق البقاء في العيش والمحافظة على الذات    الحق األول: .1

وهو األساس الذي ينبع من الذات، ألنقيه. أو يرفض الوقوع 

في تناقض " فليس ثمة قانون أو فكرة معقولة تجبر اإلنسان  

ما  إذا  اإلنسان  إن  بل  حياته  على  المحافظة  التخلي عن  على 

لى بقائه إال  حرم من أي مادة ضرورية لحياته وإن يحافظ ع

 إذا أقدم على شيء يخالف القانون فإنه يدافع لحاسب.

الثاني .2 المحافظة على الحق  يعبر عن  الذي  بناء لحق االول   :

التي  الوسيلة  إستخدام  وهو  ضروريا   حقا   الذي  يكتب  الذات 

 تتكفل بتحقيق هذه الغاية شريطة أ، يكون الوسيلة ضرورية.

الثالث: .3 تق  الحق  في  اإلنسان  تقرير هو حق  الحياة  أنواع  رير 

الوسائل الضرورية التي يراها كفيلة بتحقيق الحفاظ على حياة  

من أي خطو الذي يمكن أ، يتعرض له وهو أمر ممكن وهو  

" الكل انسان الحق بالطبيعية في أن يحكم بنفسه  هوبز  يقول  

 أي أنواع الوسائل تكون ضرورية، وأن يحث عليه.

الرابع: .4 تملك على    الحق  أمامه هو حق  الفرد  أي شيء يجده 

فليس من أي حق فرد أن يقول هنا ملكي أ، هذا ملكك فاء لكل  

هنا يملك كل شيء وال أحذية لك أي شيء على األطالق، لهذا  

يفترض وجودها عند   الذي  الطبيعي  العقل  أربعة. من  فالحق 

كل الناس، ومن ثم فهي حقوق تحظى به غير مكتسبة، وتدفع  

الفو إلى حالة  الخطورة  الناس  بالغة  الطبيعية وهي حالة  ضى 
(37.) 

ينبغي في ذلك التميز بين الحق والقانون، بذلك    هوبزومن يوضع  

أن الحق يعتمد على الحرية: حرية المرء في أن يفعل أو أن يمتنع 

عن فعل ما، بينما القانون يرتبط بواحد منها دون األخر، أي أوال  

 االمتناع عنه.  

يرى   تلك مجموعة    هوبزكما  بتنفيذ  المعنية  الطبيعية  القوانين  من 

يتساءل هل يمكن  الحقوق الطبيعية السابق ذكرها، ولكن قبل ذلك 

للمرء، أن يتنازل عن هذا لحق الطبيعية بنعم ألنها جائز في بعض 

 الحقوق وغير جائز في بعضها األخر.

في  أساسها  تتمثل  التي  وهي  الطبيعية،  قوانين  دور  يأتي  وهنا 

لعامة التي يكتشفها العقل البشري والتي تمنع أي تصرف القواعد ا 

إلى ضرورة  األفراد  ترشد  حيث  من  النفس،  على  المحافظة  ضد 

الخروج من حالة طبيعية هذه، أي ضرورة السعي السالم واتباعه 

اندفاعهم السائد في  بينهم التخاذ سلطة عليا وتحد من  اتفاق  يوجد 

 حالة الطبيعية. 

يعرف   )القان"  الطبيعي  هوبز"  بأنه   (Laws of Natureون 

مبدأ، أو قاعدة عامة، تكشف من قبل العقل، يمنع اإلنسان بموجبها  

من فعل ما يكون مدمرا  لحياته، أو تنازع وسائل المحافظة عليها،  

أفضل  على  عليها  المحافظة  بواسطته  يمكن  أنه  يعتقد  ما  وإهمال 

 .(38)نحو " 

لتي تقوم على قوانين الطبيعية وباعتبار أن األخالق الحقيقية هي ا

 هوبزوالتي هي أزلية تابته ال تتغير، من ثم فهي أخالق عقلية إن  

التنين كتاب  في  هذه  -يعرض  نلخص  طبيعيا   قانونا   عشرة  اتنا 

 القوانين فيما يلي:

 

هو أن يسعى الفرد إلى السالم وأن يعمل على    القانون األول: .1

نهم يجب أن يتخلصوا  اتباعه حيث أن العقل يوحي لألفراد بأ

أرواحهم   يحافظوا على  الحالة حرب حتى  الطبيعية  من حالة 
(39). 

أن يلزم األنسان بالتخلي التي يمكن أن تعرف   القانون الثاني: .2

 (.40)السالم " بالتنازل عنها نهائيا  أو تعلمها إلى األخرين 

الثالث: .3 من   القانون  يبرمونه  ما  بتنفيذ  الناس  يلزم  أن  ينبغي 

ق وعهود حتى تتحقق الثقة والعدالة في المجتمع إذا أن  مواثي

كفيال   ليس  فقط  باطنا  التزاما  كان  ما  إذا  بالتعهدات  االلتزام 

ووضح   لتدعمه،  سياسية  قوة  إلى  يحتاج  ألنه  العدالة  بتحقيق 

احتراما    هوبز عليه  أتفق  ما  تنفيذها  باحترام  التعهد  يكون  أن 

علن يكون  وإن  الطرافين  بين  فكرتي  متبادال   أساس  وهو  يا ، 

تنفيذ  عدم  سوى  شيئا   يعني  ال  فالظلم  عنده،  والظلم  العدل 

التعهدات التي قطعها المرء على نفسه، والعدل هو الوفاء بها  
(41 

الرابع: .4 لتعاقد،    القانون  الطبيعي  العام في مقام  االتفاق  يعتبر 

تعبر   التي  نفسها  التعاقد بل في اإلدارة  الفكرة في  ليست  ألنه 

تقر  عن   التي  األطراف  بين  المتبادلة  للمساعدة  الناس  دفع 

السالم بينهما مثال  بعد حالة حرب عنيفة إن القانون الطبيعي 

 .(42)األول ينادي بالسالم 

هو من قوانين الطبيعية هو الكياسة بمعنى    القانون الخامس: .5

إنسان أقصى ما بوسعه حتى يكون مقبول من   يبدل كل  أخر 

يفهم ذلك أن تفكر في أن هناك تنوعا  في  قبل األخرين، حتى  

تنوع   عن  ينتج  وهو  المجتمع  في  للعيش  الناس  كفاءة  طبيعة 

الطبيعة  قانون  يناقض  بما  يقوم  فهو  وبالتالي  عواطفهم، 

 األساسي الذي يأمر بالبحث عن السالم.
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أنه بعد إعطاء الضمانات للمستقبل، ينبغي    القانون السادس: .6

ال االعتداءات  عن  يعفو  وهم أن  بذلك  يرغبون  للذين  ماضية 

إذا ثم للذين   نادمون فالعفو ليس إال منح السالم، وهو مع أنه 

يستمرون في عدائيتهم ال يكون سالحا  بل خوفا ، إال أنه إذا لم  

 . (43)يتم للذين يعطون ضمانات للمستقبل 

السابع: .7 الشر   القانون  فداحة  إلى  االنتقام  عند  يتطلعوا  ال  أن 

لماضي، بل إلى عظمة الخير الذي. سيلى في  الذي وقع في ا

إنزال   البشر  على  يحظر  القانون  هذا  وبمقضي  المستقبل، 

 العقوبة بغيرهم القانون ليس االنتاج للقانون السابق.

الثامن: .8 يحطر على كل إنسان " أن يظهر يغضا  أو   القانون 

أو   التلميح  أو  الكالم،  أو  بالفعل،  سواء  أخر  إلنسان  احتقار 

يؤدي اإليماء أن  يمكن  هذه  واالحتقار  لبعض  سائر  ألن   ،

 االنتقام. 

التاسع: .9 الطبيعة    القانون  من  المساواة  عرف  إنسان  كل  أن 

 بأمرنا بالعفو والتسامح بين الناس.

العاشر:  .10 هو يوجب على كل إنسان " إن بطلب عند    القانون 

الدخول ظروف السالم، فكما أنه من الضروري لسائر أفراد  

من   يسعون  الحقوق لبشر  بعض  عن  يتنازلوا  أن  أجل، 

الطبيعية، أي يتخلوا عن حريتهم في فعل كل ما يريدون كذلك 

   من أجل ضمان حياته والمحافظة عليه

عشر:  .11 الحادي  أو   القانون  قاضيا   يكون  أن  إليه  كان  ما  إذا 

محكما  بين شخص وآخر أن يعامله اما على قدم المساواة ألنه  

يكون لن  سوف  ذلك  يفعل  لم  لحسم    لو  أخر  سبيل  بشر  لدى 

يبدي    خالفاتهم. من  فإن  عليه  الحرب،  سوى   " ومنازعاتهم 

أحدي  نحو  تحيزا   طرفين  بين  التحكيم  بمهمة  قيامه  أثناء 

 (44)الطرفين دون األخر، ويلزم هنا القانون. 

يؤكد أن األشياء ال يمكن تقسيمها، البد   القانون الثاني عشر: .12

ها بصورة مشتركة إذا كان ذلك  من التمتع بها أو االستفادة من

وإال  تغير  دون  بذلك  يسمح  لشيء  مقدار  كان  وإذا  ممكنا ، 

فيجب أن يوزع بصورة تتناسب مع عدد الذين لهم الحق في 

 التمتع بذلك الشيء أو االستفادة منه

يقضي بأن الحق الكلي في الشيء أو "    القانون الثالث عشر: .13

اقب"، الملكية األولى  في حالة جعل االستفادة من الشيء بالتع

له، ينبغي أن تقرر عن طريق القرعة ألن التوزيع المتساوي 

هو يقتضي به القانون الطبيعي وال يمكن تحور وسائل أخرى 

 المتساوي.

يختص بكيفية تحديد ملكية األشياء التي   القانون الرابع عشر: .14

وعن   مشتركة  بصورة  منها  االستفادة  أو  بها  التمتع  يمكن  ال 

قرعة تكون على نوعين فهي إما نسج كمية أو الطبقة  طريق ال

 )أي الحق الذي يتمتع به االبن البكر في وراث كل ثروة ولده(  

عشر: .15 الخامس  يقومون   القانون  الدين  األفراد  سائر  أن 

المرور   لهم  يباح  أن  البد  السالم  إساعة  أجل  من  بالتوسط 

ا الطبيعي  القانون  ألن  المتنازعة،  األطراف  بين  لذي بأمان 

وإن  كفاية،  السالم  أجل  من  السعي  وحرب  البشر.  يأمر. 

لمرور  السالمة  تأمين  هي  التوسط  في  تؤدي  التي  الوسيلة 

 واالنتقال بين األطراف المتنازعة.

: يوجب على أولئك الذين يكونون على  القانون السادس عشر .16

 خالف أن يحيلوا حقوقهم إلى حكم شخص محكم. 

عشر: .17 السابع  أفر   القانون  منهم على  أيا   يكون  أن  البشر  اد 

انه  إنسان  كل  في  يفترض  كان  لما  إذ  لنفسه  قاضيا   أو  حكما  

باي عمل، على مراعاة مصلحته ومنفعة  قيامه  يحرص عند 

قاضيا    أو  حكما   يعتبر  أن  يمكن  إنسان  من  ما  فإنه  الخاصة، 

 (. 45)مالئما  للبث في دعوى هو طرفا  فيها 

عشر: .18 الثامن  ينبغي    القانون  أو  ال  كحكم  إنسان  أي  قبول 

ينال  مما  أعظم  لذة  أو  أو شرما،  منفعة  فيها  إنسان  أي  قاض 

 من جزء غلبة أحد الطرفين ألنه النزاع خالفا  لقانون الطبيعة.

يعتبرها   التي  القوانين  هذه  الفلسفة    هوبزأن  برأيه  تمثل  تابته 

تقوم   إنما هي  لفلسفة األخالقية  الوحيدة والخفة ألن  األخالقية 

معرفة الخير والشر وهذه القوانين ترشد البشر إلى سبيل  في  

أنانيتهم وحبهم ألنفهم   التخلي عن  في حياتهم  الخير األساسي 

تمثل  الطبيعية  القوانين  أن  حياتهم  ضمان  أجل  من  وسعيهم 

طريقها    هوبز برأي   عن  للبشر  يمكن  التي  الوحيدة  الوسائل 

خطر  أي  يهددهم  دون  رغباتهم  وتحقيق  أنفسهم   ضمان 

عدة حقوق مميزات   هوبزلقد وضع    يصيبهم أي شر أو أذى.

تتيح  باعتبارها  منه  أخذها  يمكن  وال  السادة  بصاحب  لطبيعة 

 بمجرد اختبار الحاكم طريق العقد االجتماعي.

 -لحقوق مميزات الحاكم عند هوبز:  •

وصاحبها:   .1 السيادة  مستقر  هو  الحاكم  مصدرها  -أن  وحقيقة 

ا  حقوق  السلطة  ولكن  يفقد األفراد  أن  يمكن  ال  أنه  لحاكم 

 سيادته.

 -ال يجوز أن يدان الحاكم من جانب المحكومين بعدم العدالة:  .2

القيام بأي عمل أو تصرف يضرهم ألنه بموجب التعاقد يعتبر  

 كل فرد منهم هو نفسه مسؤوال عن تصرف يقوم به العالم.

ال .3 الصاحب  الحاكم  األغلبية  تختار  األقلية عندما  فان  سيادة 

ألنها إذا رفضته فإنها تعيد المجتمع بأكمله إلى حالة   -  :ملزمة

 الحرب.

ال يجوز محاسبة الحاكم أو إدانته على خرق التعاقد: ألنه ليس   .4

 طرفا  فيه. 

ينظم    .5 أنه  كما  المدني:  القانون  بسن  يقوم  أن  الحاكم  على 

 الملكية وما يتعلق بضمان معيشة األفراد.

ئيين: الالزمين للمحافظة يتولى الحاكم تعيين الموظفين القضا .6

 على السلم العام.

للحاكم سلطة توفيق العقوبة: في حالة مخالفة القانون. او حالة   .7

 أي حالة أي تصرف مخالف للصالح القومي. 

األعضاء   .8 منح  طريق  عن  المكافأة:  تقديم  في  الحق  للحاكم 

لمن   المجتمع  في  المتميز  والمركز  االلقاب  أو  والثروة 

 لصلح القومي.يسهمون في تحقيق ا

على الحاكم أن يراقب ويمنح أي تفكير يعبر عنها في الدولة    .9

 وتعتبر مخالفة آلراء

والسالم:   .10 الحرب  إعالن  مباشرة  إعالن  سلطة  الحاكم  يتولى 

الوسائل  كافة  على  يسيطر  بالتالي  وهو  األخرى  الدول  مع 

 .(46)الالزمة الهدف الضرائب ولعيش 

أو  .11 مباشرة  بطريق  الحاكم  كافة    يتولى  تعيين  مباشرة  غير 

األمر   تطلب  إذا  إقالتهم  في  الحق  له  أن  الدولة   .(2) موظفي 

أفضل   عنها  تخلي  يمكن  ال  وهي  لسيادة  الحقوق  هذه  وفي 

في   هي  المطلقة  السلطة  هذه  الطبيعي  القانون  ألن  بينهما. 

صالح المحكومين وإذ كان البعض منهم يعتبرها مصدر للقلق  

لتحق الوحيد  المصدر  لألفراد، أنها  والطمأنينة  االستقرار  يق 

رعاية  السالمة  هو ضروري  فيما  النهائي  لحكم  هو  فالحاكم 

 والدفاع عنهم. 

 

 النتائج:

الفلسفة   .1 دارسة  في  العربي  الفكر  أعالم  من  علم  يعتبر  أنه 

 وباألخص في مجال عالقات األخالق بالسياسة. 
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وفق   .2 الوجود  تفسير  إلى  يسعى  ماديا   فيلسوف  كان  هوبز  إن 

 ؤية أخالقية.ر

قيم   .3 في  بالرغبة  االنسان  شعور  من  األخالقية  نطريته  نطاقا  

 أخالقية.

 بناء السياسي على األخالق من كونه امتداد له.  .4

ألن  .5 األفراد  لخلق  مصطنعا   كانت  الدولة  أن  هوبز  رأى 

إلستقرار  األساسية  الشروط  لوضع  لهوبز  الطبيعي 

 المجتمعات.  
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